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Εισαγωγή 

Στη σημερινή εποχή, που τα μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα έχουν αναγάγει σε μείζον 

θέμα τον τρόπο με τον οποίο διοικούνται και ελέγχονται οι ανώνυμες εταιρίες, οι 

μέτοχοι και οι πιστωτές των εταιρειών απαιτούν απόλυτη διαφάνεια για τα στοιχεία 

που τους παρουσιάζονται. Γενικότερα όμως στις κεφαλαιαγορές οι επενδυτές 

δείχνουν να κατανοούν την ανάγκη για διαφάνεια και αξιοπιστία και απαιτούν 

πληροφόρηση σχετικά με το πως ελέγχεται μια εταιρεία αλλά και πως διοικείται.  

Η παρούσα εργασία κάνοντας μια ιστορική αναδρομή, περιγράφει τους 

πυλώνες που βασίζεται η Εταιρική Διακυβέρνηση αναλύοντας την βαρύτητα του 

καθενός στην αποτελεσματική Εταιρική Διακυβέρνηση. Επίσης, συζητά μία έρευνα 

οικονομικής φύσεως η οποία επικεντρώνεται κυρίως στο ρόλο διακυβέρνησης των 

λογιστικών πληροφοριών για μία «Ολιστική προσέγγιση των συντελεστών,  

πλαισίων, μεθόδων για επιτυχή Εταιρική Διακυβέρνηση». 

Παρουσιάζεται ένα πλαίσιο το οποίο απομονώνει τρία κανάλια μέσω των 

οποίων οι λογιστικές πληροφορίες μπορούν να επηρεάσουν τις επενδύσεις, την 

παραγωγικότητα, και την προστιθέμενη αξία των επιχειρήσεων. Το πρώτο κανάλι 

αφορά στη χρήση της χρηματοοικονομικής/ λογιστικής πληροφόρησης από τους 

managers και τους επενδυτές στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν πολλά 

υποσχόμενες επενδυτικές ευκαιρίες. Το δεύτερο κανάλι αφορά στη χρήση της 

λογιστικής πληροφόρησης από τους εταιρικούς μηχανισμούς ελέγχου ώστε να 

καθοδηγηθούν οι  managers να κατανείμουν τους διαθέσιμους πόρους σε σχέδια 

έχουν αναγνωρισθεί ως αξιόλογα, αποτρέποντας τους από σχέδια που έχουν 

χαρακτηριστεί μη ωφέλιμα. Το τρίτο κανάλι αναφέρεται στην χρήση της λογιστικής 

πληροφόρησης στον περιορισμό των ασυμμετριών πληροφόρησης μεταξύ των 

επενδυτών.  

Επίσης, συζητείται η έρευνα οικονομικής φύσεως στη χρήση της λογιστικής 

πληροφόρησης σε συγκεκριμένους μηχανισμούς εταιρικής διακυβέρνησης. Θέματα 

περιλαμβάνουν την κυριαρχία της λογιστικής πληροφόρησης στις συμβάσεις 

απασχόλησης κορυφαίων στελεχών, τις τάσεις της αγοράς αναφορικά με τη χρήση 

της λογιστικής πληροφόρησης στις συμβάσεις στελεχών, τις ιδιότητες της λογιστικής 

και τις επιλογές μορφών διακυβέρνησης, καθώς και τη λογιστική πληροφόρηση και 

τους πρόσθετους μηχανισμούς εταιρικού ελέγχου. Εξετάζεται επίσης το θεσμικό 

πλαίσιο που υπάρχει και λειτουργεί σε διακρατικό επίπεδο τόσο στην Ελλάδα αλλά 



  

2 

 

και σε χώρες με αναπτυγμένες αγορές και Χρηματιστήρια για τις συνέπειες και τις 

επιδράσεις της λογιστικής πληροφόρησης στην οικονομική απόδοση βάση του οποίου 

δύναται να χαρακτηριστεί και να μετρηθεί η εταιρική διαφάνεια ανά χώρα.  

Συνολικά επιγραμματικά τα αντικείμενα στα οποία θα προσπαθήσουμε να 

αναφερθούμε στην παρούσα εργασία είναι : 

• Εταιρική Διακυβέρνηση (Corporate Governance) 

• Διαχείριση Επιχειρηματικών Κινδύνων (Risk Management) 

• Ελεγκτική και Εσωτερικός έλεγχος (Internal Audit) 

• Διαφάνεια στην Χρηματοοικονομική-Λογιστική Πληροφόρηση 

(transparency) 

• Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (IT Governance – MIS) 

• Κοινωνική Ευθύνη & Εταιρική Ηθική (Corporate Responsibility) 

• Αξιολόγηση για επιλογή τού "καλύτερου μέρους εργασίας"  

Η εργασία αποτελείται από επτά κεφάλαια. 

Στην Εισαγωγή δίνονται ορισμένα εισαγωγικά στοιχεία και αναλύεται η δομή 

της εργασίας. 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή της έννοιας της Εταιρικής 

Διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα δίνεται ο ορισμός της, γίνεται κάποια ιστορική 

αναδρομή και παρουσιάζονται τα συστατικά της στοιχεία. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται το θεωρητικό υπόβαθρο της διαχείρισης 

των επιχειρηματικών κινδύνων.  

Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η σχέση του εσωτερικού ελέγχου με την 

εταιρική Διακυβέρνηση.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται η συνάφεια της έννοιας της Εταιρικής 

Διακυβέρνησης με τη διαφάνεια στην Χρηματοοικονομική και Λογιστικής 

Πληροφόρηση και απεικόνιση. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφεται η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής 

ευθύνης και Εταιρικής Ηθικής, η συσχέτιση της με την Εταιρική Διακυβέρνηση και η 

επίδραση της σε αυτή. Επίσης περιγράφεται η σύγχρονη τάση της Αξιολόγησης για 

επιλογή τού "καλύτερου μέρους εργασίας" από την πλευρά των Εργαζομένων ως η 

αμφίδρομη αντίδραση και επιβεβαίωση της θεωρίας των ενδιαφερόμενων μερών.  

Το έκτο κεφάλαιο αποτελείται από τις πρακτικές εφαρμογές των όσων έχουν 

αναφερθεί. Γι αυτό επισυνάπτεται μία πρακτική εφαρμογή-πλαίσιο για την 

διαδικασία ανάλυσης και εξεύρεσης των κινδύνων και την αποτίμηση αυτών με 
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σκοπό την μείωση του αντίκτυπου στην λειτουργία της επιχείρησης.  H εφαρμογή 

αυτή έχει υλοποιηθεί από τον συγγράφοντα σε ανώνυμη εταιρεία της οποίας τα 

ευρήματα υποβλήθηκαν προς την Διοίκηση από την επιτροπή Risk Management της 

εταιρείας. Η μεθοδολογία/διαδικασία αποτίμησης και εξαγωγής συμπερασμάτων ή 

αποτελεσμάτων αναπτύσσεται εν συντομία στην επισυναπτόμενη διαδικασία. Τη 

δεύτερη πρακτική εφαρμογή που έχει σχέση με τον εσωτερικό έλεγχο και 

επισυνάπτεται επίσης στο κεφάλαιο αυτό αποτελεί το ερωτηματολόγιο της ελεγκτικής 

εταιρείας (Deloitte) προς την Διοίκηση μίας Ανώνυμης εταιρείας για την διερεύνηση 

της ύπαρξης ή όχι απάτης, η προσπάθεια των ελεγκτών να εκμαιεύσουν την 

αντίδραση της Διοίκησης σε γεγονός απάτης καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί 

για την διαφάνεια στις συναλλαγές και στην λειτουργία της επιχείρησης. Ως 

τελευταία πρακτική εφαρμογή επισυνάπτεται το αποτέλεσμα και τα ευρήματα που 

έγιναν στο τμήμα της πληροφορικής της εταιρείας για τον έλεγχο της ανεξαρτησίας 

και διαφάνειας στην λειτουργία και στο ρόλο των πληροφοριακών συστημάτων κατά 

την διάρκεια του εσωτερικού ελέγχου από την Price Waterhouse Coopers.  

  Στο έβδομο κεφάλαιο τέλος συνοψίζονται επιγραμματικά τα συμπεράσματα 

της ολιστικής προσέγγισης των συντελεστών, πλαισίων και μεθόδων για μία 

αποτελεσματική και επιτυχή Εταιρική Διακυβέρνηση.  

 

 

 

  



 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ 

1.1 Εισαγωγή στην Εταιρική Διακυβέρνηση 

 

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις έχουν σύνθετες οργανωτικές δομές και 

δραστηριοποιούνται σε ένα έντονα μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον 

συγκριτικά με τις επιχειρήσεις του 

Στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης των αγορών που παρατηρείται στις μέρες 

μας, οι μικρομεσαίες αλλά ακόμα και οι μεγάλες επιχειρήσεις δίνουν τη θέση τους σε 

πολυμετοχικά σχήματα των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν είναι πάντα εύκολο να 

εντοπιστούν. Η νέα δυναμική έφερε στο προσκήνιο την έννοια της εταιρικής 

διακυβέρνησης η οποία συνεισφέρει στην αποτελεσματική διαχείριση κυρίως 

μεγάλων και απρόσωπων οργανισμών. Οι μέτοχοι των επιχειρήσεων αυτών, ορίζουν 

το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο διαμορφών

μεγιστοποιηθεί η αξία της επιχείρησης και κατά

Η διοίκηση της επιχείρησης προσλαμβάνει ανώτερα στελέχη για να υλοποιήσουν 

τους στόχους που τίθενται αξιοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους. Όπως γί

αντιληπτό, δημιουργείται μια σύνθετη δομή και δυναμική όπου η ύπαρξη αρχών και 

διαδικασιών για την αρμονική λειτουργία της επιχείρησης είναι απαραίτητη.

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

 

Εταιρική Διακυβέρνηση (Corporate Governance)

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις έχουν σύνθετες οργανωτικές δομές και 

δραστηριοποιούνται σε ένα έντονα μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον 

συγκριτικά με τις επιχειρήσεις του παρελθόντος. 

Στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης των αγορών που παρατηρείται στις μέρες 

μας, οι μικρομεσαίες αλλά ακόμα και οι μεγάλες επιχειρήσεις δίνουν τη θέση τους σε 

πολυμετοχικά σχήματα των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν είναι πάντα εύκολο να 

έα δυναμική έφερε στο προσκήνιο την έννοια της εταιρικής 

διακυβέρνησης η οποία συνεισφέρει στην αποτελεσματική διαχείριση κυρίως 

μεγάλων και απρόσωπων οργανισμών. Οι μέτοχοι των επιχειρήσεων αυτών, ορίζουν 

το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο διαμορφώνει την επιχειρησιακή στρατηγική

μεγιστοποιηθεί η αξία της επιχείρησης και κατά συνέπεια τα κέρδη των μετόχων.

Η διοίκηση της επιχείρησης προσλαμβάνει ανώτερα στελέχη για να υλοποιήσουν 

τους στόχους που τίθενται αξιοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους. Όπως γί

δημιουργείται μια σύνθετη δομή και δυναμική όπου η ύπαρξη αρχών και 

διαδικασιών για την αρμονική λειτουργία της επιχείρησης είναι απαραίτητη.

4 

(Corporate Governance) 

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις έχουν σύνθετες οργανωτικές δομές και 

δραστηριοποιούνται σε ένα έντονα μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον 

Στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης των αγορών που παρατηρείται στις μέρες 

μας, οι μικρομεσαίες αλλά ακόμα και οι μεγάλες επιχειρήσεις δίνουν τη θέση τους σε 

πολυμετοχικά σχήματα των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν είναι πάντα εύκολο να 

έα δυναμική έφερε στο προσκήνιο την έννοια της εταιρικής 

διακυβέρνησης η οποία συνεισφέρει στην αποτελεσματική διαχείριση κυρίως 

μεγάλων και απρόσωπων οργανισμών. Οι μέτοχοι των επιχειρήσεων αυτών, ορίζουν 

επιχειρησιακή στρατηγική για να 

συνέπεια τα κέρδη των μετόχων. 

Η διοίκηση της επιχείρησης προσλαμβάνει ανώτερα στελέχη για να υλοποιήσουν 

τους στόχους που τίθενται αξιοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους. Όπως γίνεται 

δημιουργείται μια σύνθετη δομή και δυναμική όπου η ύπαρξη αρχών και 

διαδικασιών για την αρμονική λειτουργία της επιχείρησης είναι απαραίτητη. 
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Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται η θεωρητική ανάλυση της έννοιας και των αρχών 

της Εταιρικής Διακυβέρνησης στο σύγχρονο περιβάλλον που διαγραμματικά 

απεικονίζεται στο προηγούμενο σχήμα. 

 

1.2  Ορισμός - Έννοια και στρατηγική της Εταιρικής Διακυβέρνησης  

 

Η Στρατηγική αφορά όλα αυτά που το κοινό αναμένει από μια εταιρεία να επιτύχει· 

επομένως, με έμμεσο τρόπο αφορά και την δυνητική επιρροή του κοινού στους 

σκοπούς μιας εταιρείας, εξετάζοντας την μέσω της πολιτικής και πολιτιστικής της 

ταυτότητας.1 

� Θεμελιώδη ερωτήματα αποτελούν τα ακόλουθα: «ποιον πρέπει η εταιρεία να 

εξυπηρετεί;» και «πώς πρέπει να καθορίζεται η κατεύθυνση και οι σκοποί 

μιας εταιρείας;» Αυτός είναι ο τομέας της εταιρικής διακυβέρνησης και το 

κανονιστικό πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργούν οι εταιρείες. Με τον τρόπο 

αυτό, μέσα από τις προσδοκίες του εταιρικού χώρου, ευρύτερα θέματα που 

αφορούν τους εθνικούς πολιτισμούς συμπεριλαμβάνονται στις υποκουλτούρες 

που δημιουργούνται στο πλαίσιο μιας εταιρείας - ίσως και στο επίπεδο των 

διαφόρων λειτουργιών της. 

� εκτελεστικές αποφάσεις και δράσεις, και θέματα υπευθυνότητας: πρόκειται 

για τυπικές προσδοκίες από τις εταιρείες. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές 

στην προσέγγιση της εταιρικής διακυβέρνησης στις διάφορες χώρες. 

� Το ποιον εξυπηρετεί στην πραγματικότητα η εταιρεία είναι το δεύτερο 

σημαντικό ζήτημα. Σε αυτό αναφέρεται η έννοια των εμπλεκόμενων μερών 

καθώς και στο βαθμό στον οποίο αυτά τα μέρη ενδιαφέρονται ή μπορούν να 

επηρεάσουν τους σκοπούς μιας εταιρείας. Ενδιαφερόμενα/ εμπλεκόμενα μέρη 

είναι εκείνα τα άτομα ή ομάδες που εξαρτώνται από την εταιρεία για να 

εκπληρώσουν τους προσωπικούς τους στόχους, και από τα οποία εξαρτάται με 

τη σειρά της η εταιρεία. Αυτό απαιτεί την κατανόηση τόσο της δύναμη όσο 

και του ενδιαφέροντος των διαφόρων εμπλεκόμενων μερών. 

� Το ποιους σκοπούς θα πρέπει να επιτυγχάνει μια εταιρεία επηρεάζεται από 

ηθικές ευαισθησίες, οι οποίες αφορούν τις προσδοκίες της κοινωνίας στο 

                                                           
1  GERRY JOHNSON-KEVAN SCHOLES.2002. Exploring Corporate Strategy 6th edition by 

Prentice Hall 2002 CHAPTER 5.1,5.2 
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σύνολό της. Σε ευρύτερο επίπεδο, τα θέματα αυτά προσκρούουν στην 

εταιρική διακυβέρνηση - ιδιαίτερα σε ότι αφορά την υπευθυνότητα των 

εταιρειών. Η ηθική ατζέντα ασχολείται επίσης με την εταιρική κοινωνική 

ευθύνη έναντι των διαφόρων εμπλεκομένων μερών - ιδιαίτερα εκείνων με 

μικρή τυπική ισχύ. 

 Το σημείο εκκίνησης της συζήτησης περί προσδοκιών αποτελεί το πλαίσιο 

της εταιρικής διακυβέρνησης εντός του οποίου λειτουργεί η εταιρεία. Το πλαίσιο της 

διακυβέρνησης περιγράφει ποιους εξυπηρετεί η εταιρεία και πώς τίθενται οι σκοποί 

και οι προτεραιότητές της. Αυτό αφορά τόσο τη λειτουργία της εταιρείας όσο και την 

κατανομή της εξουσίας μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων μερών. Στη συνέχεια 

γίνεται φανερό ότι υπάρχουν διαφορετικές παραδόσεις και πλαίσια εταιρικής 

διακυβέρνησης στις διαφορετικές χώρες. Η ατζέντα της εταιρικής διακυβέρνησης 

στις περισσότερες χώρες τείνει να υπονοείται παρά να εκφράζεται κατηγορηματικά. 

Αυτό σημαίνει ότι τα νομικά και κανονιστικά μέτρα αποτελούν μόνο ένα μέρος της 

εταιρικής διακυβέρνησης. 

 Το ζήτημα της εταιρικής διακυβέρνησης προέκυψε για δύο βασικούς λόγους. 

Πρώτον, από την πρακτική ανάγκη να διαχωριστεί η ιδιοκτησία από τον εταιρικό 

έλεγχο και τη διαχείριση (όπως συνηθίζεται πλέον) - με εξαίρεση τις πολύ μικρές 

επιχειρήσεις. Το αποτέλεσμα ήταν οι περισσότερες εταιρείες να λειτουργούν μέσα σε 

μια ιεραρχία ή μια αλυσίδα διακυβέρνησης, δηλαδή, να αντιμετωπίζουν και να 

επιβιώνουν έναντι όλων εκείνων των ομάδων που έχουν το «δικαίωμα» να 

επηρεάζουν τους σκοπούς της εταιρείας. Αν και τα επιμέρους τμήματα της αλυσίδας 

διαφέρουν από τη μια εταιρεία στην άλλη, , υπήρξε αυξανόμενη τάση οι εταιρείες να 

είναι υπεύθυνες με πιο ορατό τρόπο όχι μόνο προς τους ιδιοκτήτες (π.χ. μέτοχοι), 

αλλά και προς άλλες ομάδες  εμπλεκόμενων μερών - συμπεριλαμβανομένης της 

κοινωνίας στο σύνολό της. Τα δικαιώματα αυτών των διαφόρων εμπλεκόμενων 

μερών θα συζητηθούν αργότερα. 

 Με δεδομένο αυτό το βαθμό πολυπλοκότητας στην εταιρική διακυβέρνηση, 

είναι πιθανό να υπάρχουν πολλές συγκρούσεις συμφερόντων τόσο μεταξύ 

διαφορετικών ομάδων όσο και μεταξύ διευθυντών ή μελών του διοικητικού 

συμβουλίου, καθώς γίνεται από όλους προσπάθεια να εξισορροπήσουν αυτά τα 

πολλές φορές αντικρουόμενα συμφέροντα. Αυτό αποτελεί ένα ιδιαίτερο πρόβλημα 

για τα διοικητικά συμβούλια και έχει οδηγήσει σε σημαντικές  εξελίξεις τόσο για 

ρόλο του διοικητικού συμβουλίου όσο και για την αποκάλυψη πληροφοριών. Ένα 
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πολύ σημαντικό ερώτημα για κάθε μεγάλη εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο 

είναι εάν οι διαχειριστές της θα πρέπει να θεωρούν τους εαυτούς τους υπεύθυνους 

αποκλειστικά έναντι των μετόχων και, αν ναι, απέναντι σε ποιους μετόχους – τους 

ιδιώτες ή τους θεσμικούς μετόχους (ή τους αναλυτές που συμβουλεύουν τους 

μετόχους); Ή μήπως οι διαχειριστές πρέπει να έχουν μια ευρύτερη ευθύνη ως 

«θεματοφύλακες των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας» για λογαριασμό ενός 

ευρύτερου φάσματος ενδιαφερομένων; Η Επιτροπή Hampel στο Ηνωμένο Βασίλειο 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα διοικητικά συμβούλια είναι υπεύθυνα προς τους 

μετόχους, μόνο όσον αφορά τη σχέση με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, και ότι πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα αυτών. Πρόκειται για μια σημαντική διάκριση για 

την ηθική στάση των εταιρειών. 

 Σύμφωνα με την Επιτροπή Cadbury2 (Cadbury Committee, 1992), η Εταιρική 

Διακυβέρνηση αποτελεί το σύνολο των ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας (σύστημα), 

οικονομικής ή άλλης φύσεως (επιχειρησιακής, λειτουργικής κλπ), μέσω των οποίων 

διοικούνται και ελέγχονται οι επιχειρήσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης 

είναι υπεύθυνο για την διακυβέρνηση της.3 Ο ρόλος των μετόχων στη διακυβέρνηση 

της επιχείρησης είναι η επιλογή των διευθυντικών στελεχών και των ορκωτών 

ελεγκτών της επιχείρησης, με στόχο την δημιουργία της βέλτιστης δυνατής 

οργανωτικής δομής, που θα διασφαλίζει την ορθή διακυβέρνηση της εταιρείας. Οι 

αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνουν: 

• τον καθορισμό των μακροπρόθεσμων επιχειρηματικών στρατηγικών 

στόχων της επιχείρησης καθώς και το όραμα του οργανισμού, 

• την καθοδήγηση (ηγεσία) και τον καθορισμό συγκεκριμένων 

κατευθύνσεων για την επίτευξη αυτών των στρατηγικών στόχων, 

• την επίβλεψη και παρακολούθηση της ορθής διακυβέρνησης της 

εταιρείας από τη Διοίκηση και, 

• την υπεύθυνη, τακτική και αξιόπιστη ενημέρωση των μετόχων μέσα στα 

πλαίσια των καθηκόντων του. 

Οι ενέργειες και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου υπόκεινται 

(διέπονται) σε νόμους, διατάξεις και κανονισμούς καθώς και στην κρίση των μετόχων 

κατά τη διάρκεια των γενικών συνελεύσεών τους . Η επίδραση του περιβάλλοντος 

εντός του οποίου δραστηριοποιείται η επιχείρηση, ειδικά σήμερα με την 

                                                           
2  Ηνωμένο  Βασίλειο: Cadbury Code, Greenbury Code, Hampel Code, Combined Code 
 3  Stuart L. Gillan 2005 Recent Developments in Corporate Governance:An Overview 
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παγκοσμιοποίηση επιδρά και διαμορφώνει σχέσεις και συμπεριφορές τόσο εντός της 

επιχείρησης όσο και στην εξωστρέφειά της . 

 

 

  

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης4 (ΟΟΣΑ, OECD), 

έχει επίσης ασχοληθεί εκτεταμένα με το θέμα της Εταιρικής Διακυβέρνησης και 

κατέληξε σε ένα σύνολο Αρχών Διακυβέρνησης. Οι Αρχές αυτές αναφέρονται κυρίως 

στους εσωτερικούς μηχανισμούς που είναι απαραίτητοι για την διαχείριση των 

σχέσεων που διαμορφώνονται στο εσωτερικό μιας επιχείρησης. 

 Ο ΟΟΣΑ (1999) ορίζει την Εταιρική Διακυβέρνηση ως ένα σύνολο σχέσεων 

μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, των μετόχων και των άλλων 

ομάδων που συνδέονται με την λειτουργία της. Επιπρόσθετα, διασφαλίζει τη δομή 

μέσα από την οποία καθορίζονται οι στόχοι της επιχείρησης και τα μέσα επίτευξης 

αυτών, ενώ παράλληλα, μέσω της Εταιρικής Διακυβέρνησης, αποφασίζεται και 

καθορίζεται ο τρόπος παρακολούθησης και ελέγχου της ορθής υλοποίησης και 

επίτευξης των παραπάνω στόχων. Οι προτάσεις των επτά (7) σημείων - κλειδιών που 

οδηγούν στην ύπαρξη καλής Εταιρικής Διακυβέρνησης κατά τον ΟΟΣΑ είναι τα 

παρακάτω: 

• Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων. 

                                                           

4  «Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης» του ΟΟΣΑ («The OECD Guidelines») 
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• Ίση και δίκαιη μεταχείριση των μετόχων. 

• Ρόλος των stakeholders και εταιρική διακυβέρνηση. 

• Διαφάνεια, δημοσιοποίηση (κοινοποίηση) πληροφοριών και έλεγχος. 

• Ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

• Μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

• Στελέχη, αποδοχές και απόδοση. 

 Οι Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ έχουν χρησιμοποιηθεί από 

πολλές χώρες σαν βάση και σημείο αναφοράς στην προσπάθεια τους να καθορίσουν 

ή και να τροποποιήσουν τα δικά τους πλαίσια Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η Ελλάδα 

αποτελεί μια από τις χώρες αυτές που έχουν στηριχθεί στις βασικές αυτές αρχές και 

εμπεριέχονται στις αρχές που διακηρύσσονται από τον ΣΕΒ. 

 Σύμφωνα λοιπόν με τα προηγούμενα, μπορούμε να πούμε ότι γενικότερα, 

Εταιρική Διακυβέρνηση ονομάζουμε το σύνολο των σχέσεων και την κατανομή 

αρμοδιοτήτων και εξουσιών μεταξύ μετόχων, διοικήσεως, διευθύνσεως και 

stakeholders μιας επιχειρήσεως. Με τον όρο «διοίκηση» εννοούμε το Διοικητικό 

Συμβούλιο, με τον όρο «διεύθυνση» το Διευθύνοντα Σύμβουλο και το λοιπό 

management, ενώ με τον όρο «stakeholders» τους άμεσα επηρεαζόμενους από τη 

λειτουργία της επιχειρήσεως π.χ. εργαζόμενους, μετόχους, πελάτες, προμηθευτές, 

τράπεζες, τοπική κοινωνία. Στην Εταιρική Διακυβέρνηση μετέχουν επίσης, κατά 

διαφορετικούς τρόπους, οι ελέγχοντες την επιχείρηση, π.χ. ορκωτοί λογιστές, 

εσωτερικοί ελεγκτές, όσοι αναλύουν την πορεία της, δηλ. αναλυτές, οίκοι 

αξιολόγησης (rating agencies) και μέσα μαζικής ενημέρωσης, και τέλος οι 

επενδυτικές τράπεζες, οι χρηματοδότες και οι χρηματιστηριακές εταιρείες. 

 Εταιρική διακυβέρνηση δεν είναι μόνο κανόνες και νόμοι. Είναι μια εταιρική 

κουλτούρα και το πώς μια επιχείρηση διαχειρίζεται τις επαγγελματικές της 

δραστηριότητες και τον αναληφθέντα κίνδυνο με υπεύθυνο, δεοντολογικό τρόπο. 

Είναι η στάση απέναντι σε υπαλλήλους, πελάτες, προμηθευτές, επενδυτές, πιστωτές, 

ανταγωνιστές, μετόχους και εξωτερικό περιβάλλον. Η διαδικασία με την οποία τα 

ανώτατα διοικητικά στελέχη λαμβάνουν αποφάσεις και ο τρόπος που τις 

επικοινωνούν , εφαρμόζουν και ελέγχουν στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον. 
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1.3  Ιστορική Αναδρομή - Κίνητρα 

 

Ο προβληματισμός σχετικά με την αποτελεσματική Εταιρική Διακυβέρνηση ξεκίνησε 

στις ΗΠΑ στις δεκαετίες 1970 και 1980, όταν διαπιστώθηκε η σταδιακή υποχώρηση 

της ηγεμονικής θέσης των επιχειρήσεων των ΗΠΑ προς όφελος αυτών της Ευρώπης 

και της Ασίας. Σημαντικό ρόλο για την ένταση του προβληματισμού έπαιξαν οι 

πιέσεις που ασκήθηκαν (και συνεχίζουν να ασκούνται) διεθνώς από τους θεσμικούς 

επενδυτές, πολλοί από τους οποίους διαχειρίζονται και κεφάλαια συνταξιοδοτικών 

ταμείων, για περισσότερο υπεύθυνες και αποτελεσματικές μορφές οργάνωσης και 

διοίκησης των επιχειρήσεων. Η πολιτική των εκτεταμένων εταιρικών 

αναδιαρθρώσεων που ακολούθησε, κυρίως τις δεκαετίες του '80 και του '90 μέσω του 

μηχανισμού των συγχωνεύσεων και εξαγορών, με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, 

ανέδειξε τη σημασία της διερεύνησης του χαρακτήρα και της αποδοτικότητας των 

διαφορετικών συστημάτων Εταιρικής Διακυβέρνησης. Τέτοια σημαντικά φαινόμενα 

της δεκαετίας '90, τα οποία λειτούργησαν καταλυτικά στην αύξηση της σημασίας της 

Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι τα παρακάτω: 

• Η σχεδόν πλήρης επικράτηση της οικονομίας της αγοράς, με τη σταδιακή 

μείωση της παρεμβατικότητας του κράτους και των κυβερνήσεων και την 

οριστική κατάρρευση των σοσιαλιστικών καθεστώτων. 
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• Η επιταχυνόμενη παγκοσμιοποίηση, με την κατάργηση των συνόρων, το 

άνοιγμα των αγορών, την εφαρμογή του ενιαίου νομίσματος στα πλαίσια 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη δημιουργία επιχειρηματικών κολοσσών 

που ξεφεύγουν από τα στενά κρατικά όρια με τις συγχωνεύσεις και τις 

εξαγορές. 

• Οι αποκρατικοποιήσεις, με την μεταπήδηση μεγάλων και παραδοσιακά 

κρατικών (δημόσιων) επιχειρήσεων στα χέρια των ιδιωτών με στόχο την 

εξυγίανση, την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και 

υπηρεσιών και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους. 

• Η αύξηση του ρόλου των χρηματιστηρίων σε σχέση με τον τραπεζικό 

δανεισμό στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Παρά τη μείωση των 

επιτοκίων τραπεζικού δανεισμού, η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων 

μέσω των αγορών κεφαλαίου αποδείχθηκε πολύ πιο ελκυστική για τις 

περισσότερες μεγάλες ή μεσαίες επιχειρήσεις με κύριο πλεονέκτημα το 

χαμηλότερο κόστος δανεισμού, εκμεταλλευόμενοι συχνά και την έλλειψη 

ενός ισχυρού πλαισίου λειτουργίας των αγορών και ενός επαρκούς 

ελεγκτικού μηχανισμού από πλευράς κρατικών φορέων. 

• Η αύξηση του ρόλου των θεσμικών επενδυτών, με τη διαχείριση από 

πλευράς τους μεγάλων επενδυτικών κεφαλαίων, την επένδυση σε 

εταιρείες στις οποίες αποκτούν σημαντική δύναμη και συχνά το 

management της εταιρείας, την επέκταση των δραστηριοτήτων τους εκτός 

των στενών ορίων των χωρών τους και τη δυνατότητα τους να 

χειραγωγούν τις αγορές. 

• Η ενίσχυση του θεσμού των stock options και η σύνδεση τους με τα 

διοικητικά στελέχη των εταιρειών (CEO, CFO, Managers), με 

αποτέλεσμα να αποτελεί βασικό στόχο και μονόδρομο η αύξηση της 

τιμής των μετοχών της επιχείρησης, προκειμένου να αυξηθούν και τα ίδια 

κέρδη τους. 

Όλα αυτά τα φαινόμενα που προαναφέραμε ως χαρακτηριστικά της 

προηγούμενης δεκαετίας, είχαν σαν αποτέλεσμα την αποκάλυψη, μέσα στο έτος 

2002, μεγάλων επιχειρηματικών σκανδάλων που συγκλόνισαν τη διεθνή κοινή 

γνώμη. 
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Η αρχή έγινε με την κολοσσιαία αμερικανική επιχείρηση ENRON5, Beth 

Arnold and Paul de Lange (2004), που αποκαλύφθηκε ότι το έτος 2001/02 απέκρυπτε 

ζημιές (μέσω off-balance-sheet items, δηλαδή έκτακτων συναλλαγών εκτός 

ισολογισμού) και υπερτιμούσε συστηματικά τα κέρδη της, ενώ οι διευθύνοντες 

επωφελούντο πουλώντας τις μετοχές τους σε (τεχνητά) ψηλές τιμές, ακόμη και λίγο 

πριν την πτώχευση. Συνεργός σε αυτή της απάτη υπήρξε, όπως αποδείχθηκε στη 

συνέχεια, και η ελεγκτική εταιρεία Arthur Andersen6 η οποία συγκάλυπτε τις 

υπερτιμήσεις της ENRON, έχοντας δώσει σχετικές οδηγίες στους ελεγκτές. 

 Τη σκυτάλη πήρε η πολύ μεγάλη επιχείρηση τηλεπικοινωνιών WorldCom, 

(Akhigbe, Anna D. Martin, Ann Marie Whyte (2005) η οποία επίσης υπερτιμούσε τα 

κέρδη της μεταφέροντας λειτουργικές δαπάνες στις επενδύσεις, πάλι με την 

σύμπραξη και ανοχή της Arthur Andersen. 

 Οι εξελίξεις στη συνέχεια πήραν τη μορφή χιονοστιβάδας με παρόμοια 

φαινόμενα να αποκαλύπτονται τόσο σε μεγάλες επιχειρήσεις των ΗΠΑ όσο και σε 

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, όπως είναι η Γαλλική εταιρεία Vivendi και η 

Ελβετοσουηδική ΑΒΒ. Τα επιχειρηματικά αυτά σκάνδαλα είχαν σαν αποτέλεσμα να 

κλονιστούν τα θεμέλια της αμερικάνικης αγοράς και των αμερικανικών επιχειρήσεων 

καθώς και να διαβρωθεί η εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού. Οι επιπτώσεις αυτών 

των οικονομικών σκανδάλων δεν άργησαν, όπως προαναφέραμε, να φτάσουν τόσο 

στον ευρωπαϊκό όσο και στον ασιατικό χώρο. Ο τρόπος που βλέπουν και 

αντιμετωπίζουν τους managers και τους διευθυντές των επιχειρήσεων οι επενδυτές, οι 

μέτοχοι, το κοινωνικό σύνολο, οι εργαζόμενοι αλλά και ο νόμος και τα δικαστήρια, 

έχει αλλάξει πλέον ριζικά και ανεπιστρεπτί. 

 Ισχυρό ήταν το πλήγμα που δέχθηκαν οι ελεγκτικές - συμβουλευτικές 

εταιρείες, οι οποίες μέχρι τη στιγμή εκείνη απολάμβαναν της πλήρους εμπιστοσύνης 

των επενδυτών και αποτελούσαν στο μυαλό τους, όπως προβλέπει άλλωστε και ο 

ρόλος τους, έναν ανεξάρτητο, αξιόπιστο ελεγκτικό μηχανισμό διασφάλισης της 

ακρίβειας, πληρότητας και αντικειμενικότητας των οικονομικών στοιχείων των 
                                                           
5  Gudikunst A. (2002), "ENRON- A Study of FAILURES Who, How, Why!", Bryant University 

Publication. Ημερομηνία πρόσβασης 16/06/2009 στη διεύθυνση  
http://web.bryant.edu/~facdev/Web%20Sites/newsletter/falI02/agudikunst.htm 

6  NEW YORK TIMES  ENRON'S COLLAPSE: THE OVERVIEW; ARTHUR ANDERSEN FIRES 

AN EXECUTIVE FOR ENRON ORDERS By RICHARD A. OPPEL Jr. with KURT 

EICHENWALD  

Published: January 16, 2002 
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επιχειρήσεων. Η εικόνα αυτή κατέρρευσε μετά τα γεγονότα με την Arthur Andersen, 

εγκαθιδρύοντας πλέον την καχυποψία και την δυσπιστία όλων των παραγόντων της 

αγοράς απέναντι στις εταιρείες ορκωτών ελεγκτών. 

Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν παρατηρείται ένα σύνολο κοινών 

παραγόντων: 

• Διεφθαρμένοι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και Διοικητικά Στελέχη, κάτοχοι 

μετοχών που εξαπατούν τους μετόχους με σκοπό το κέρδος. 

• Ανύπαρκτοι ή αναποτελεσματικοί εσωτερικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί. 

• Εξωτερικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί διεφθαρμένοι ή ανεπαρκείς. 

• Έλλειψη διαφάνειας στις σχέσεις εισηγμένων εταιρειών, αναλυτών, 

θεσμικών επενδυτών. 

• Ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο. 

 Όλα τα παραπάνω έκαναν εμφανή και επιτακτική την ανάγκη δημιουργίας 

ενός αυστηρού και καθορισμένου θεσμικού πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η 

οργάνωση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης στις Η.Π.Α. έχει ασκήσει μεγάλη 

επιρροή και στις υπόλοιπες χώρες στον κόσμο και ιστορικά μπορούμε να 

καταγράψουμε τις παρακάτω ενέργειες/σταθμούς  : 

Μετά το χρηματιστηριακό κραχ του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης το 

1929, η Αμερικανική κυβέρνηση αποφάσισε να ιδρύσει έναν οργανισμό που θα 

επιβλέπει και θα ρυθμίζει με σχετικές αποφάσεις την λειτουργία και συμπεριφορά 

των εισηγμένων σε χρηματιστηριακές αγορές εταιρειών. Ο οργανισμός αυτός 

ονομάστηκε Securities and Exchange Commission (SEC) και αποτελεί την 

σημαντικότερη ρυθμιστική αρχή σε θέματα λογιστικά, ελεγκτικά, εσωτερικού 

ελέγχου και χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

 Τον Δεκέμβριο του 1977 ψηφίστηκε στις Η.Π.Α. ο νόμος περί διαφθοράς (The 

US Foreign Corrupt Practices Act, 1977), ο οποίος και επηρέασε σημαντικά την 

εταιρική διακυβέρνηση τόσο στις Η.Π.Α., όσο και στην Μεγάλη Βρετανία.  

Η πιο σημαντική οδηγία που εκδόθηκε τα τελευταία χρόνια σχετικά με την 

εταιρική διακυβέρνηση και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου ήταν αυτή του 

Committee of Sponsoring Organizations του Treadway Commission των Η.Π.Α. 

(COSO)7 (1992). Η οδηγία αυτή συμπληρώθηκε με την Μεθοδολογία Διαχείρισης 

Επιχειρηματικών Κινδύνων (COSO Enterprise Risk Management, 2004) που 

                                                           
7  Robert R. Moeller. 2007 Coso Entreprise Risk Management. 2007 
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ανέπτυξε η επιτροπή COSO σε συνεργασία με την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών και 

συμβούλων επιχειρήσεων Price Waterhouse Coopers. Η ανωτέρω μεθοδολογία επί 

του παρόντος αποτελεί την βέλτιστη πρακτική στο κομμάτι της Διαχείρισης 

Επιχειρηματικών Κινδύνων, ενώ εστιάζει εκτεταμένα σε θέματα εταιρικής 

διακυβέρνησης. H επιτροπή COSO αποτελείται από εκπροσώπους του Σώματος 

Ορκωτών Λογιστών των Η.Π.Α. (American Institute of Certified Public Accountants 

- AICPA), του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (The Institute of Internal 

Auditors – The ΙΙΑ Inc.), του Αμερικάνικου Συνδέσμου για την Λογιστική (American 

Accounting Association – ΑΑΑ), του Ινστιτούτου Διοικητικών Λογιστών (Institute of 

Management Accountants – ΙΜΑ) και του Συνδέσμου Ανώτερων 

Χρηματοοικονομικών Στελεχών (Financial Executives International – FEI). 

 

   σχήμα 4 COSO Framework 

 

 Τα κυριότερα σημεία της οδηγίας της επιτροπής COSO (1992) μπορούν να 

συνοψισθούν κατωτέρω: 

1. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου αποτελεί διαδικασία η οποία απαιτεί την 

λήψη συγκεκριμένων δράσεων και είναι ενσωματωμένη σε κάθε μία από 

τις δραστηριότητες των διοικήσεων των εταιρειών  

2. Τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου καθορίζονται και επηρεάζονται από 

ανθρώπους. Οι διοικήσεις των εταιρειών θέτουν τόσο τους στόχους, όσο 



  

15 

 

και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς (δικλείδες ασφαλείας – σημεία 

ελέγχου) προκειμένου να επιτυγχάνονται οι τεθέντες στόχοι.  

3. Κανένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου δεν παρέχει απόλυτη εξασφάλιση 

ως προς την επιτυχία των στόχων που έχουν τεθεί από τις διοικήσεις των 

εταιρειών και αυτό γιατί συγκεκριμένα γεγονότα μπορεί να επηρεάσουν 

την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα τους.  

4. Τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου καθορίζονται βάσει των στόχων που 

τίθενται από τις διοικήσεις των εταιρειών και η αποτελεσματικότητα τους 

κρίνεται από την επιτυχία των τεθέντων στόχων σε συνδυασμό με το 

αίσθημα ασφάλειας που παρέχει η αποτελεσματική λειτουργία ενός 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 

Τα μεγάλα εταιρικά σκάνδαλα της δεκαετίας του 2000 με πιο χαρακτηριστικά 

παραδείγματα εκείνων της Enron και της Worldcom οδήγησαν την κυβέρνηση των 

Η.Π.Α. στην ανάπτυξη και ψήφιση του νόμου Sarbanes – Oxley / 30.7.2002, ο οποίος 

θεωρείται ο πιο αυστηρός νόμος περί εταιρικής διακυβέρνησης που έχει αναπτυχθεί 

μέχρι σήμερα στον κόσμο. Ο νόμος Sarbanes – Oxley8 αποτελείται από έντεκα 

τμήματα τα οποία και παρουσιάζονται επιγραμματικά κατωτέρω: 

1. Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Section 100 - Public 

Company Accounting Oversight Board). 

2. Ανεξαρτησία Ορκωτού Ελεγκτή (Section 200 - Auditor Independence). 

3. Εταιρική Ευθύνη (Section 300 – Corporate Responsibility) – Αποτελεί 

ένα από τα σημαντικότερα τμήματα του νόμου καθώς υποχρεώνει όλες τις 

εισηγμένες και τις υποψήφιες για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο της Νέας 

Υόρκης εταιρείες να έχουν ιδρύσει επιτροπή ελέγχου η οποία θα 

αποτελείται αποκλειστικά από ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά  μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Η επιτροπή ελέγχου καθίσταται υπεύθυνη για 

την πρόσληψη των ορκωτών ελεγκτών, ενώ οι τελευταίοι αναφέρονται 

απευθείας σε αυτή. Σε αυτό το τμήμα καθίσταται υπεύθυνη η διοίκηση 

της εταιρείας (Διευθύνων Σύμβουλος, Οικονομικός Διευθυντής ή άλλοι 

σχετιζόμενοι) τόσο για το περιεχόμενο του ετήσιου δελτίου της εταιρείας, 

όσο και για την ανάπτυξη και περιοδική επισκόπηση του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου αυτής, το οποίο θα πρέπει να αξιολογείται 

                                                           
8  Ιατρίδης Γεώργιος - Ο ΝΟΜΟΣ SARBANES - OXLEY: ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ 
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τουλάχιστον ετησίως και να περιλαμβάνεται στο ετήσιο δελτίο η σχετική 

έκφραση γνώμης της διοίκησης της εταιρείας. Ενδεχόμενες σημαντικές 

αδυναμίες θα πρέπει να αποκαλύπτονται στους μετόχους, καθώς και όλες 

οι απάτες που έχουν εντοπιστεί ανεξάρτητα εάν είναι ή όχι σημαντικές. 

Απαιτείται η καταγραφή των χρηματοοικονομικών δικλείδων ασφαλείας 

(financial controls) και η οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή θα πρέπει να 

αναφέρεται στο επενδυτικό κοινό μέσω του ετήσιου δελτίου. Τέλος, 

απαγορεύεται ο επηρεασμός των ορκωτών ελεγκτών από οποιοδήποτε 

στέλεχος της εταιρείας ή τρίτο όσον αφορά την γνώμη που θα 

διατυπώσει, ενώ στην περίπτωση που απαιτούνται σημαντικές διορθώσεις 

στις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων υποχρεώνονται οι 

υπεύθυνοι από το νόμο (Διευθύνων Σύμβουλος, Οικονομικός Διευθυντής 

κ.λ.π.) να επιστρέψουν τυχόν πρόσθετες αμοιβές (bonus) που έχουν 

εισπράξει.  

4. Επαυξημένες Υποχρεώσεις Δημοσιεύσεων (Section 400 – Enhanced 

Financial Disclosures) – Προβλέπεται η δημοσίευση όλων των 

σημαντικών διορθώσεων στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας από τους 

ορκωτούς ελεγκτές και η δημοσίευση όλων των σημαντικών συναλλαγών 

που διενεργούνται με τρίτους (off balance sheet transactions). 

Απαγορεύεται δε ρητά, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις, η επέκταση 

πιστώσεων με την μορφή προσωπικών δανείων σε ανώτατα και ανώτερα 

διευθυντικά στελέχη. Υποχρεώνεται πλέον η διοίκηση της κάθε 

εισηγμένης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης εταιρείας να δημοσιεύει 

γνώμη σχετική με την επάρκεια του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

τους, ενώ υποχρεώνεται και ο ορκωτός ελεγκτής να διενεργεί έλεγχο επί 

του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και συγκεκριμένα επί των 

εγκατεστημένων από την διοίκηση χρηματοοικονομικών δικλείδων 

ασφαλείας (financial controls) και να διατυπώνει γνώμη σχετικά με αυτό. 

Επίσης, απαιτείται η ύπαρξη κώδικα δεοντολογίας ο οποίος θα 

υπογράφεται από τα ανώτερα στελέχη της επιχείρησης. Τέλος, 

υποχρεώνονται οι εταιρείες να έχουν στην σύνθεση των επιτροπών 

ελέγχου τουλάχιστον έναν οικονομικό εμπειρογνώμονα, καθώς επίσης και 

να δημοσιεύουν άμεσα τυχόν σημαντικές αλλαγές στην δραστηριότητα 
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τους ή άλλα γεγονότα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το επενδυτικό 

κοινό.  

5. Συγκρούσεις Συμφερόντων Οικονομικών Αναλυτών (Analysts Conflicts 

of Interest)  

6. Ανθρώπινοι πόροι Αμερικάνικης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και 

εξουσιοδότηση (Securities & Exchange Commission) (Commission 

Resources & Authority)  

7. Μελέτες και Αναφορές (Studies & Reports)  

8. Εταιρικές Απάτες (Corporate & Criminal Fraud Accountability)  

9. Επιπρόσθετες Κακουργηματικές Διατάξεις Εταιρικών Ατασθαλιών 

(White-Collar Crime Penalty Enhancements)  

10. Εταιρικές Επιστροφές Φόρων (Corporate Tax Returns)  

11. Εταιρικές Απάτες και Υπευθυνότητα (Corporate Fraud and 

Accountability)  

Τελειώνοντας, αξίζει να επισημάνουμε τους πιο σημαντικούς κώδικες 

βέλτιστης πρακτικής σε διεθνές επίπεδο, οι περισσότεροι από τους οποίους 

ενέπνευσαν το σχεδιασμό αντίστοιχων κωδίκων σε διάφορες χώρες 

(περιλαμβανομένης και της χώρας μας) : 

• «Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης» του ΟΟΣΑ («The OECD 

Guidelines») 

• 8η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί Εταιρικής Διακυβέρνησης («EU 

8th Directive») (Louis, Jr (2005) 

• Ηνωμένο  Βασίλειο: Cadbury Code, Greenbury Code, Hampel Code, 

Combined Code 

• ΗΠΑ: Sarbanes - Oxley («S-Ox») 

• Η σχετική νομοθεσία στην Ελλάδα παρέχεται κυρίως μέσω υιοθέτησης 

υποχρεωτικών κανόνων με στόχο την ενσωμάτωση των αντίστοιχων 

ευρωπαϊκών οδηγιών. Η σχετική νομοθεσία αναφέρεται στους νόμους 

2190 /1920, 3016/2002, 3693/2008, 3884 /2010 και 3873/2010 

• Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΣΕΒ Μάρτιος 

2011 

• Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΣΕΒ 

Μάρτιος 2011 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

 

2.1  Εισαγωγή - Διαχείριση των Επιχειρηματικών Κινδύνων (Risk 

Management) 

 

Το παρακάτω κεφάλαιο 2.1 περιλαμβάνει αναπαραγωγή μέρους του κειμένου «Η 

σχέση του εσωτερικού ελέγχου και της διαχείρισης του κινδύνου στην σύγχρονη 

επιχείρηση» όπως παρουσιάσθηκε στην ΗΜΕΡΙΔΑ 2ας ΜΑΪΟΥ 2007 ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ 

ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΑΡΙΣΤΟΚΛΗ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗ.9 

Βασικό σημείο στο σχεδιασμό ενός συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

αποτελεί η εκτίμηση του κινδύνου. Το γεγονός αυτό τεκμηριώνεται από την μεγάλη 

έμφαση που αποδίδεται στην προοπτική της στρατηγικής αξιολόγησής του, ως μέσο 

επίτευξης των επιχειρησιακών στόχων. Ο κίνδυνος είναι συνυφασμένος με την 

επιχειρησιακή δραστηριότητα. Δεν μπορεί να εκλείψει, αλλά μπορεί να περιοριστεί 

σε σημαντικό βαθμό. Σε αυτή την προσπάθεια περιορισμού του, απαραίτητο εργαλείο 

για τον «just in time» προσδιορισμό του, προβάλλεται ο εσωτερικός έλεγχος. Ως 

κομβική λειτουργία των σύγχρονων επιχειρήσεων, ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου 

(Internal Audit) προσαρμόζεται στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, 

προκειμένου να προσθέσει αξία (add value) και να αποτελέσει πηγή ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. Σε αυτά τα πλαίσια, σήμερα, ο εσωτερικός έλεγχος, αποσκοπεί όχι 

μόνο στην πρόληψη των ενδοεπιχειρησιακών παραλήψεων, λαθών και ατασθαλιών, 

αλλά καθίσταται καθοριστικός στην αποτελεσματική ελαχιστοποίηση των 

επιχειρησιακών κινδύνων της σύγχρονης ελληνικής επιχείρησης. 

                                                           
9  ΗΜΕΡΙΔΑ 2ας ΜΑΪΟΥ 2007 ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΑΡΙΣΤΟΚΛΗ 

ΙΓΝΑΤΙΑΔΗ 
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   κατηγορίες κινδύνων ΟΟΣΑ (OECD)10 

 

2.2.  Θεωρητικό Υπόβαθρο στη Διαχείριση Κινδύνου 

 

Ο κίνδυνος είναι εμφανής σε όλες τις δραστηριότητες όλων των οργανισμών 

ανεξάρτητα από το σκοπό και από την διάρθρωση των λειτουργιών του. Ο κίνδυνος 

προέρχεται από την δραστηριότητα της επιχείρησης, το εξωτερικό περιβάλλον, τις 

ενέργειες και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοίκησης 

(Crawford and Stein, 2002). Σύμφωνα με τους Selim and McNamee (1999b) ο 

κίνδυνος ορίζεται ως «έννοια που χρησιμοποιείται για να εκφράσει την αβεβαιότητα 

για τα γεγονότα και τα αποτελέσματά τους που θα μπορούσαν να έχουν μια υλική 

επίδραση στους σκοπούς και τους στόχους της οργάνωσης». 

Στην σύγχρονη επιχείρηση με το ασταθές διεθνές περιβάλλον 

δραστηριοποίησης και τις πολλές λειτουργίες δημιουργούνται νέοι κίνδυνοι. 

Παραδείγματος χάριν, στον τομέα της οικονομικής λειτουργίας ο κίνδυνος έχει 

επεκταθεί στους κινδύνους που συνδέονται με τις επενδύσεις. Τα άυλα περιουσιακά 

                                                           

10  OECD by Richard Anderson and associates. Risk Management and Corporate Governnce  
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στοιχεία όπως το εμπορικό σήμα και η φήμη δημιουργούν νέα προβλήματα σε 

συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες, με τις πιθανότητες απάτης που δημιουργούνται 

από την αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Σε αυτά τα πλαίσια, η προστασία των 

περιουσιακών στοιχείων και η «μεταφορά» του κινδύνου (transfer of risk) αποτελεί 

προτεραιότητα για τους περισσότερους διευθυντές διαχείρισης κινδύνου (Ward, 

2001). Η πείρα στους οικονομικούς ελέγχους και στις παραδοσιακές τεχνικές και 

μεθόδους διαχείρισης κινδύνου είναι ιδεατή και επιθυμητή  αλλά δυστυχώς σπάνιος 

συνδυασμός. Οι επιχειρήσεις στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον χρειάζονται 

ανθρώπους ικανούς ταυτόχρονα στον έλεγχο και την αποτελεσματική διαχείριση των 

κινδύνων της σύγχρονης επιχείρησης (Crawford and Stein, 2002). Είναι λοιπόν 

«έτοιμοι» οι ελεγκτές να αναλάβουν αυτό το δύσκολο αλλά πολύ χρήσιμο ρόλο; 

Η αξιολόγηση του κινδύνου (risk assessment) είναι μια μέθοδος αναγνώρισης 

και μέτρησης του κινδύνου. Είναι μια προϋπόθεση της διαχείρισης κινδύνου. 

Προκειμένου η οργάνωση να προστατευτεί και να δημιουργηθεί προστιθέμενη αξία, 

τα διαφορετικά στάδια της αξιολόγησης του κινδύνου πρέπει να προσεγγιστούν με 

έναν συστηματικό τρόπο (Allegrini and D'Onza, 2003). Πάντως, σύμφωνα με τον 

Williams (1995), η αναγνώριση του κινδύνου είναι το πιο σημαντικό και δύσκολο 

στάδιο στη αξιολόγηση των κινδύνων. Η βασική ερώτηση για την αναγνώριση του 

κινδύνου είναι η εύρεση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κατάστασης που θα 

οδηγήσουν στο δυσμενές γεγονός (Godfrey, 1996). 

Η διαχείριση κινδύνου είναι ένας νεώτερος τομέας και περιλαμβάνει την 

αναγνώριση και τον περιορισμό των κινδύνων που μπορούν να αποτρέψουν μια 

οργάνωση από την επίτευξη των στόχων της. Σύμφωνα με τον McNamee (1998) είναι 

η διαδικασία του «εάν και πόσο» ο κίνδυνος είναι αποδεκτός και ποιες ενέργειες 

πρέπει να ληφθούν προκειμένου να αποφευχθεί, μοιραστεί ή ελεγχθεί ο κίνδυνος. Οι 

κίνδυνοι μπορούν να διαχειριστούν με: 

• μεταφορά (transfer) τους σε άλλα συμβαλλόμενα μέρη (όπως οι 

προμηθευτές, ασφαλιστές, έμποροι στα μέλλοντα) 

• ελέγχοντάς (control) τους με την εφαρμογή των κατάλληλων πολιτικών 

και των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου 

• απαλλαγή (avoid) ή άμβλυνση (mitigation) των επιπτώσεων αυτών με την 

μη συσχέτιση τους με τη σχετική δραστηριότητα. 
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 Η λέξη κίνδυνος (risk) προέρχεται από τη λατινική ρίζα “risicare” η οποία 

σημαίνει «τολμώ», υπονοώντας ότι ο κίνδυνος είναι επιλογή παρά πεπρωμένο. Οι 

δράσεις που τολμούμε να αναλάβουμε, οι οποίες εξαρτώνται από την ελευθερία 

επιλογών που διαθέτουμε, ουσιαστικά χαρακτηρίζουν την «ιστορία» της διαχείρισης 

κινδύνων, αλλά και την κοινωνική εξέλιξη. Η διαχείριση κινδύνων ενσωματώνεται σε 

ένα απέραντο φάσμα λήψης αποφάσεων από την κατανομή περιουσιακών στοιχείων 

σε επίπεδο χαρτοφυλακίου μέχρι τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, από την 

εξόρυξη πετρελαίου σε μεγάλα θαλάσσια βάθη μέχρι την προστασία του 

περιβάλλοντος, από την πληρωμή ασφαλίστρων μέχρι τη χρήση ζώνης ασφαλείας στα 

αυτοκίνητα. Σε κάθε περίπτωση, κίνδυνος σημαίνει έκθεση στην αβεβαιότητα και 

αφορά αφενός, τις ανθρώπινες δραστηριότητες είναι καθημερινός τρόπος ζωής και 

σκέψης- και αφετέρου, όλες τις επιχειρήσεις. 

Ειδικότερα, σε επιχειρησιακό επίπεδο, κίνδυνος είναι η πιθανότητα επέλευσης 

δυσμενών επιπτώσεων από την έκβαση μιας ενέργειας ή ενός γεγονότος, με 

αποτέλεσμα την εμφάνιση μη αναμενόμενων ζημιών ή τον περιορισμό της 

ικανότητας της επιχείρησης να υλοποιήσει τους στόχους της. Επομένως, η λειτουργία 

της διαχείρισης κινδύνων περιλαμβάνει το σύνολο των στρατηγικών, πολιτικών, 

διαδικασιών, οργανωτικών δομών και τεχνολογικών υποδομών που μια επιχείρηση 

πρέπει να αναπτύξει προκειμένου να αναγνωρίζει, εκτιμά, παρακολουθεί και να 
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ελέγχει σε συνεχή βάση την έκθεσή της στους κινδύνους που απορρέουν από τις 

δραστηριότητές της. 

Είναι γνωστό ότι, οι κρίσεις πάντοτε επιταχύνουν τη διαδικασία της αλλαγής. 

Είναι φανερό ότι, δύο έτη από την πτώχευση της επενδυτικής τράπεζας Lehman 

Brothers στις ΗΠΑ που σηματοδότησε τη χρηματοπιστωτική κρίση, είναι πλέον 

ορατά τα σημάδια του εν εξελίξει σημαντικού μετασχηματισμού του 

χρηματοπιστωτικού τοπίου. Οι βασικές κινητήριες δυνάμεις του εν λόγω 

μετασχηματισμού είναι: (α) η καθολικά διαφορετική αντίληψη των κινδύνων και της 

διαχείρισής τους, και (β) η ενίσχυση της αυστηρότητας του εποπτικού πλαισίου 

λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού τομέα. 

 

 

 

Βασικό σημείο στο σχεδιασμό ενός συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

αποτελεί η εκτίμηση του κινδύνου. Το γεγονός αυτό τεκμηριώνεται από την μεγάλη 

έμφαση που αποδίδεται στην προοπτική της στρατηγικής αξιολόγησής του, ως μέσο 

επίτευξης των επιχειρησιακών στόχων. Ο κίνδυνος είναι συνυφασμένος με την 

επιχειρησιακή δραστηριότητα. Δεν μπορεί να εκλείψει, αλλά μπορεί να περιοριστεί 

σε σημαντικό βαθμό. Σε αυτή την προσπάθεια περιορισμού του, απαραίτητο εργαλείο 

για τον «just in time» προσδιορισμό του, προβάλλεται ο εσωτερικός έλεγχος. Ως 

κομβική λειτουργία των σύγχρονων επιχειρήσεων, ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου 

(Internal Audit), προσαρμόζεται στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, 
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προκειμένου να προσθέσει αξία (add value) και να αποτελέσει πηγή ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. Σε αυτά τα πλαίσια, σήμερα, ο εσωτερικός έλεγχος, αποσκοπεί όχι 

μόνο στην πρόληψη των ενδοεπιχειρησιακών παραλήψεων, λαθών και ατασθαλιών, 

αλλά καθίσταται καθοριστικός στην αποτελεσματική ελαχιστοποίηση των 

επιχειρησιακών κινδύνων της σύγχρονης ελληνικής επιχείρησης. 

Ο κίνδυνος είναι εμφανής σε όλες τις δραστηριότητες, όλων των οργανισμών 

ανεξάρτητα από το σκοπό και από την διάρθρωση των λειτουργιών του. Ο κίνδυνος 

προέρχεται από την δραστηριότητα της επιχείρησης, το εξωτερικό περιβάλλον, τις 

ενέργειες και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοίκησης 

(Crawford and Stein, 2002). Σύμφωνα με τους Selim and McNamee (1999b) ο 

κίνδυνος ορίζεται ως «έννοια που χρησιμοποιείται για να εκφράσει την αβεβαιότητα 

για τα γεγονότα και τα αποτελέσματά τους που θα μπορούσαν να έχουν μια υλική 

επίδραση στους σκοπούς και τους στόχους της οργάνωσης».
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2.3 Κατηγοριοποίηση Κινδύνου 

 

Λέγοντας «κίνδυνο» (risk) νοείται η έκθεση μίας οντότητας σε αβέβαιες μεταβολές 

και η δημοφιλέστερη χρήση του δίνει έμφαση σε αρνητική μεταβολή. Μέχρι σήμερα 

έχουν καταγραφεί πάρα πολλά είδη κινδύνων (Bekiaris, 2003). 

Ύστερα από μία εκτενή βιβλιογραφική έρευνα αναφέρονται έξι είδη κινδύνου: 

• Κίνδυνος Διασύνδεσης (Interconnection Risk) 

• Κίνδυνος Αγοράς (Market risk) 

• Λειτουργικός Κίνδυνος (Operational Risk) 

• Πιστωτικός Κίνδυνος (Credit Risk) 

• Κίνδυνος Ρευστότητας (Liquidity Risk) 

• Νομικός Κίνδυνος (Legal Risk) 

Συγκεκριμένα, τα είδη κινδύνων περιγράφονται ως ακολούθως:  

Κίνδυνος Διασύνδεσης (Interconnection Risk) 

Είναι ο κίνδυνος που προκύπτει μέσω της σχέσης δυο παραγόντων που θεωρούνται 

εσωτερικοί σε περιουσιακά στοιχεία, τίτλους, υποχρεώσεις, βιομηχανίες ακόμη και 

οικονομίες. Το πιο εύκολα αναγνώσιμο είδος κινδύνου διασύνδεσης είναι ο κίνδυνος 

συσχέτισης (correlation risk) και ο κίνδυνος βάσης (basis risk).  

Κίνδυνος Αγοράς (Market Risk) 

Είναι ο κίνδυνος που διατρέχουν οι συναλλασσόμενοι από ανώμαλες εξελίξεις στην 

αγορά. Επιπροσθέτως είναι ο κίνδυνος που δημιουργείται από την έκθεση του 

συμμετέχοντος σε μία ανεπιθύμητη μεταβολή στο κόστος ή της απόδοσης ενός 

περιουσιακού του στοιχείου από μία μεταβολή στην αγοραία τιμή (π.χ. η ζημιά που 

μπορεί να υποστεί ένας επενδυτής από τη ρευστοποίηση χρεογράφων σε μία πτωτική 

τάση της αγοράς). 

Λειτουργικός Κίνδυνος (Operational Risk) 

Είναι ο κίνδυνος απροσδόκητων ζημιών που προκύπτουν από δυσλειτουργίες στο 

σύστημα διοίκησης και πληροφόρησης του οργανισμού, σε συστήματα υποστήριξης 

και ελέγχου και στις διαδικασίες. Ο Λειτουργικός Κίνδυνος περιλαμβάνει, αλλά δεν 

περιορίζεται, συναλλαγές χωρίς εξουσιοδότηση, υπέρβαση ορίων, απάτη στις 

συναλλαγές, ανεπάρκεια του εσωτερικού ελέγχου, ανικανότητα προσωπικού, 

συστήματα τεχνολογίας πληροφόρησης που είναι παλαιά, κ.ά.  

Πιστωτικός Κίνδυνος (Credit Risk) 
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Χαρακτηρίζεται ο κίνδυνος όταν ένας εκ των αντισυμβαλλομένων δεν τηρεί τις 

υποχρεώσεις του εξολοκλήρου ως προς την ημερομηνία που οφείλει ή σε οποιαδήποτε 

στιγμή μετά απ' αυτή.  

Κίνδυνος Ρευστότητας (Liquidity Risk) 

Εμφανίζεται όταν υπάρχει ετεροχρονισμός μεταξύ απαιτήσεων και υποχρεώσεων, 

διακρίνεται σε : 

• Κίνδυνο ρευστότητας της αγοράς (market liquidity risk) είναι ο κίνδυνος που 

αντιμετωπίζει ο κάτοχος ενός συγκεκριμένου τίτλου από την έλλειψη δυνατότητας να 

ρευστοποιήσει το συγκεκριμένο τίτλο γρήγορα και σε μία τιμή κοντά στην τρέχουσα 

αγοραία τιμή του. 

• Κίνδυνο χρηματοδότησης ρευστότητας (funding liquidity risk) σχετίζεται με την 

ανικανότητα άντλησης κεφαλαίων για να ανταποκριθεί ένας επενδυτής στις 

υποχρεώσεις ταμειακών ροών. 

Νομικός Κίνδυνος (Legal Risk) 

Είναι ο κίνδυνος που δημιουργείται όταν ένα συμβόλαιο δεν είναι εκτελεστό σύμφωνα 

με το νόμο ή όταν το συμβόλαιο δεν έχει επαρκή συνοδευτικά έγγραφα. 

 

  Πρότυπο διαχείρισης κινδύνου (Ιούνιος 22 2007 version) 
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2.4 Εταιρική Διακυβέρνηση και Διακυβέρνηση Λειτουργίας 

Διαχείρισης Κινδύνων 

 

Κατά την περίοδο πριν την κρίση εμφανίστηκαν αδυναμίες στην οργάνωση και 

εταιρική διακυβέρνηση σε σημαντικό αριθμό πιστωτικών ιδρυμάτων, ιδιαίτερα σε 

θέματα που άπτονται της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων. Ειδικότερα, η ανεπαρκής 

γνώση και εμπλοκή των ΔΣ και των ανώτατων διοικήσεων για τον καθορισμό της 

διάθεσης ανάληψης κινδύνων (risk appetite), αλλά και η αδυναμία τους να 

κατανοήσουν, να διατυπώσουν με σαφήνεια, να μετρήσουν και να τηρήσουν ένα 

αποδεκτό επίπεδο (προφίλ) κινδύνων, οδήγησε σε μια ιδιότυπη στρέβλωση μεταξύ 

των κινδύνων που οι τράπεζες πραγματικά αναλάμβαναν και στους κινδύνους που τα 

μέλη των ΔΣ εκτιμούσαν ότι έχουν αναληφθεί. 

 Επιπρόσθετα, είναι αξιοσημείωτη η σημαντικά υψηλότερη επιρροή, ιεραρχική 

θέση, καθώς και αμοιβές και ανταμοιβές των στελεχών που διαμόρφωναν το επίπεδο 

των πωλήσεων και των εσόδων σε σχέση με τις αντίστοιχες των στελεχών 

διαχείρισης και ελέγχου των κινδύνων. Παρατηρήθηκε ότι, όχι μόνο δεν υπήρχε η 

απαιτούμενη ισορροπία μεταξύ αφενός, των στόχων επίτευξης πωλήσεων και εσόδων 

και αφετέρου, της ανάληψης των κινδύνων για την επίτευξή τους, αλλά μια σαφής 

μονομέρεια υπέρ των πωλήσεων και των εσόδων. Επίσης, το γεγονός ότι υπήρξε 

σημαντική διάσταση μεταξύ συχνότητας πληρωμής ανταμοιβών (1 έτος) και του 

διαστήματος που απαιτείται (τουλάχιστον 3 έτη) για να αποκρυσταλλωθούν οι 

δυσμενείς συνέπειες πολιτικών ανάληψης υψηλού κινδύνου, ενθάρρυνε την 

περαιτέρω ανάληψη υψηλού κινδύνου ενεργειών με στόχο την επίτευξη υψηλών 

αποδόσεων. Συγκεκριμένα, οι πολιτικές αμοιβών και ανταμοιβών των στελεχών 

βασίστηκαν στην επίτευξη όγκων πωλήσεων ή κερδοφορίας σε ονομαστικούς όρους, 

καθώς τα συστήματα μέτρησης ατομικής ή συλλογικής επίδοσης απέτυχαν να 

ενσωματώσουν την «οικονομική» αντί της λογιστικής κερδοφορίας. Τα εν λόγω 

συστήματα δεν συνεκτιμούσαν το ύψος των αναμενόμενων (κατά μέσον όρο) ζημιών 

και το κόστος του απαιτούμενου κεφαλαίου για την κάλυψη μη αναμενόμενων 

ζημιών από πιστωτικό, λειτουργικό και κινδύνους αγοράς, καθώς και το κόστος του 

κινδύνου ρευστότητας. 

Είναι φανερό ότι, θα πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες με στόχο την 

άμβλυνση των αδυναμιών και την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης, ιδιαίτερα 
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σε θέματα διαχείρισης κινδύνων. Κατ’ αρχήν, η λειτουργία της διαχείρισης κινδύνων 

θα πρέπει να καταστεί σαφές και κύριο καθήκον των ΔΣ. Τουλάχιστον κάποια μέλη 

των ΔΣ θα πρέπει να κατανοούν πλήρως τους αναλαμβανόμενους κινδύνους για την 

επίτευξη της επιθυμητής κερδοφορίας, των μεθοδολογιών εκτίμησης και 

αντιστάθμισης κινδύνων, τους μηχανισμούς καθορισμού και παρακολούθησης ορίων 

ανάληψης κινδύνων, το επίπεδο του απαιτούμενου κεφαλαίου (εποπτικού και 

οικονομικού) για την απορρόφηση ενδεχόμενων ζημιών υπό διαφορετικά σενάρια, 

καθώς και τις απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης 

μετά την επέλευση ενδεχόμενων ακραίων ζημιών. Τα μέλη των ΔΣ θα πρέπει να 

καθορίζουν και να αξιολογούν σε τακτική βάση τη διάθεση ανάληψης κινδύνων, την 

οποία θα πρέπει να παρακολουθούν σε σχέση με το τρέχον επίπεδο και την εξέλιξη 

του προφίλ των κινδύνων. Η υλοποίηση των προαναφερθέντων προϋποθέτει τη 

σημαντική αύξηση του χρόνου ενασχόλησης των ΔΣ με θέματα διαχείρισης κινδύνων 

και κεφαλαίου. 

 

Δεύτερον, η ενίσχυση της κουλτούρας διαχείρισης κινδύνων (risk culture) θα 

πρέπει να διαχυθεί σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα του οργανισμού. Η κουλτούρα 

διαχείρισης κινδύνων ορίζεται ως το σύνολο των προτύπων, κανόνων και 

παραδοσιακών πρακτικών αναφορικά με τη συμπεριφορά ατόμων ή ομάδων που 

καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζουν, κατανοούν, επικοινωνούν και 

ενεργούν για την αντιμετώπιση των κινδύνων που αναλαμβάνει ο οργανισμός. Η 

εμπέδωση της κουλτούρας διαχείρισης κινδύνων θα επιταχυνθεί όταν τα ΔΣ και οι 
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διοικήσεις των τραπεζών αντιληφθούν ότι η αποφυγή μιας ζημιάς ενός εκατομμυρίου 

ευρώ είναι εξίσου πολύτιμη με την πραγματοποίηση ενός ισόποσου κέρδους. Μια 

αποτελεσματική και ολοκληρωμένη νοοτροπία κουλτούρα διαχείρισης κινδύνων 

προϋποθέτει κατ’ ελάχιστον την ύπαρξη των παρακάτω στοιχείων: 

▼ Ενεργή και συνεχή καθοδήγηση από το ΔΣ και την ανώτατη διοίκηση. Η στάση 

και η συμπεριφορά που επικοινωνείτε από το ΔΣ και την ανώτατη διοίκηση 

καθίσταται κρίσιμη, καθώς υιοθετείται διαχρονικά από τον υπόλοιπο οργανισμό. 

▼ Διαφάνεια και επικοινωνία πληροφοριών διαχείρισης κινδύνων. Η εν λόγω 

επικοινωνία ενδέχεται να πραγματοποιείται μέσω επίσημων καναλιών (επιτροπές, 

ομάδες εργασίας) ή ανεπίσημων καναλιών, όπου το προσωπικό θα μπορεί να 

επικοινωνήσει άμεσα με τα στελέχη της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων, συζητώντας 

για ενδεχόμενες ανησυχίες τους σχετικά με την αποτελεσματικότερη διαχείριση των 

κινδύνων. 

▼ Ενίσχυση της υπευθυνότητας του προσωπικού σε θέματα διαχείρισης κινδύνων. 

Είναι σαφές ότι, απαιτούνται αλλαγές στις περιγραφές θέσεων ευθύνης και στις 

αρμοδιότητες σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα, καθώς και στις πολιτικές και στις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων με την εισαγωγή ή/και ενίσχυση των 

κριτηρίων/παραμέτρων κινδύνων (π.χ. σχετικά με τις πιστοδοτήσεις ή τη 

διαπραγμάτευση περιουσιακών στοιχείων). Η ευθύνη για τη διαχείριση των κινδύνων 

θα πρέπει να ενσωματωθεί με σαφήνεια στην περιγραφή εργασίας του προσωπικού 

και να αξιολογείται ως τμήμα των τακτικών αξιολογήσεων επίδοσής του. 

▼ Βελτίωση της διακυβέρνησης των κινδύνων μέσω: 

(α) άμεσης πρόσβασης και γραμμής αναφοράς της μονάδας διαχείρισης κινδύνων 

προς το ΔΣ και την ανώτατη διοίκηση,  

(β) ενίσχυσης της ιεραρχικής θέσης και επιρροής του επικεφαλής της μονάδας 

διαχείρισης κινδύνων (Chief Risk Officer),  

(γ) επικοινωνίας της διάθεσης ανάληψης κινδύνων (risk appetite) εντός και εκτός του 

οργανισμού, 

(δ) αποδεδειγμένης διασύνδεσης των επιχειρηματικών στόχων με αυτούς της 

διαχείρισης κινδύνων. 

▼ Βελτίωση των κινήτρων του συστήματος αμοιβών και ανταμοιβών 

ενσωματώνοντας την παράμετρο της ευαισθησίας στους κινδύνους, καθώς και τη 

συμμόρφωση με τα όρια κινδύνων και τις εποπτικές απαιτήσεις. 
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▼ Βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ διαχειριστών και αναδόχων κινδύνων 

(επιχειρηματικές μονάδες) με ενδυνάμωση της «εποικοδομητικής κριτικής», από τους 

διαχειριστές κινδύνων, των πληροφοριών ή παραδοχών που χρησιμοποιούνται στη 

λήψη αποφάσεων. 

 

 

  

Τρίτον, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη σύνδεση της κερδοφορίας 

με τους αναλαμβανόμενους κινδύνους που είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την 

επίτευξή της. Τα συστήματα αξιολόγησης της ατομικής και συλλογικής επίδοσης, 

βάσει των οποίων παρέχονται οι αμοιβές και ανταμοιβές των στελεχών, θα πρέπει να 

ενσωματώσουν άμεσα το κόστος κεφαλαίου έναντι των αναλαμβανόμενων κινδύνων 

και το κόστος του κινδύνου ρευστότητας, καλύπτοντας μεσο-μακροπρόθεσμο 

χρονικό ορίζοντα. Η διεθνής τάση που ήδη διαμορφώνεται αποσκοπεί στη χρήση 

μεθοδολογιών προσαρμοσμένης έναντι των κινδύνων αποδοτικότητας ως βασικού 

εργαλείου της Διοίκησης για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας και τον καθορισμό 

αμοιβών και ανταμοιβών, καθώς και της ευθυγράμμισης των κινήτρων ανάληψης 

κινδύνων των επιχειρηματικών μονάδων με τους κινδύνους που δημιουργούν οι 

δραστηριότητές τους. 

Τέλος, ο έλεγχος και η διαχείριση κινδύνων και κεφαλαίου (π.χ. καθορισμός 

και παρακολούθηση ορίων ανάληψης κινδύνων, ανάπτυξη/έλεγχος 

συστημάτων/υποδειγμάτων, υπολογισμός προβλέψεων, έλεγχος διαδικασιών 

αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων, αναφορές ποιότητας χαρτοφυλακίων) θα πρέπει 

να είναι ανεξάρτητες από τις μονάδες που αναλαμβάνουν κινδύνους (π.χ. έγκριση 
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δανείων, δραστηριότητες διαπραγμάτευσης, πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών). Οι 

διαχειριστές κινδύνων θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή ιεραρχική ισχύ και θέση στον 

οργανισμό και θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η γνώμη τους λαμβάνεται υπόψη στη 

λήψη των αποφάσεων. 

 

2.5 Εταιρική Διακυβέρνηση - Διαχείριση Κινδύνων - και 

Συμμόρφωση, Το τρίγωνο της Εταιρικής Σταθερότητας 
11

 

 

 

Μολονότι μερικοί διατείνονται ότι το τρίπτυχο Διακυβέρνηση - Διαχείριση 

κινδύνων - Συμμόρφωση οφείλει την ύπαρξή και την (πρόσφατη) «δημοτικότητα» 

του, στο εύηχο άκουσμα στην αγγλική γλώσσα της συνένωσης των τριών αυτών 

συστατικών (Governance, Risk and Compliance - GRC), ενώ άλλοι διατείνονται ότι 

οφείλεται στο γεγονός ότι μεγάλες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας έχουν επενδύσει σε 

προϊόντα που κατετάγησαν σε αυτή την κατηγορία.  

 Παρακάτω θα αποδείξουμε  γιατί αυτό το τρίπτυχο εμπεριέχει τρία στοιχεία 

ικανά να απαρτίζουν το ικανό τρίγωνο για να προσφέρει σταθερότητα (και 

προοπτική) σε μια επιχειρηματική οντότητα. Η διακυβέρνηση αποτελείται από μια 

σειρά αρχών και τους μηχανισμούς επικαιροποίησης τους, ώστε να εξασφαλίζεται: 

 

• η εύρυθμη λειτουργία μιας επιχειρηματικής οντότητας και 

                                                           

11 KPMG Βιργίλιος Τουινέας, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Υπηρεσιών Διαχείρισης Κινδύνων της 
KPMG 
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• η διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων όλων όσων συνδέονται με αυτή. 

 Ο όρος έχει εισαχθεί μέσω της εταιρικής διακυβέρνησης ως ένα από τα μέτρα 

για την βελτίωση της δομής και της λειτουργίας των εισηγμένων επιχειρήσεων, με 

απώτερο σκοπό την υποστήριξή αλλά και την προστασία των επενδυτών (στην 

πράξη, αφορά στην διασφάλιση της σωστά διαρθρωμένης οργάνωσης, εύρυθμης 

λειτουργίας, υπεύθυνης διοίκησης, και αντικειμενικού και αποτελεσματικού ελέγχου 

μιας επιχείρησης, μέσα σε ένα πλαίσιο διαφάνειας και ακεραιότητας). Στη συνέχεια, 

εισήλθε σε πολλές άλλες (ενίοτε επιμέρους) περιοχές, όπως π.χ. στην πληροφορική 

(βλέπε διακυβέρνηση πληροφορικής - IT governance). 

 Αφού έχει ως απώτερο στόχο την μεγιστοποίηση της παραγόμενης αξίας, στις 

μέρες μας η διακυβέρνηση θα μπορούσε (και υπάρχει έντονη τάση στην 

ανεπτυγμένες χώρες - δυστυχώς, πολύ πιο περιορισμένη στη χώρα μας) να 

συγκεντρώνει όλες τις προσπάθειες επίτευξης λειτουργικής αριστείας και να 

προσφέρει εκείνη την ομπρέλα που, για λόγους αποτελεσματικότητας και 

συντονισμού, οι επιχειρήσεις και οργανισμοί αναζητούν, όταν διαπιστώνουν την 

ανάγκη οποιασδήποτε βελτίωσης.  

 Η διαχείριση κινδύνων, που ίσως να είναι ελαφρώς προγενέστερη της 

διακυβέρνησης (διανύει ήδη λίγες δεκαετίες), αναφέρεται κατ’ αρχήν στην 

αναγνώριση της αρχής ότι, στη ζωή, για να φτάσεις (γρήγορα) μακριά δεν αρκεί να 

έχεις δυνατό κινητήρα αλλά και αντιστοίχως δυνατά φρένα. Φαντάζει στοιχειώδες 

αλλά, ιστορικά, η σχέση δεν ήταν γραμμική. Μόνο όταν οι ταχύτητες αυξήθηκαν 

σημαντικά, διαπιστώθηκε ότι τα φρένα ήταν ανεπαρκή (παραδεχθείτε ότι, ενώ μοιάζει 

αυτοκινητιστικό, αυτό ισχύει γενικώς για την ανάπτυξη). 

 Οι τεχνικές και οι μέθοδοι οι οποίες επιτρέπουν την σωστή αναγνώριση, 

μέτρηση και παρακολούθηση των κινδύνων που σχετίζονται με τη λειτουργία μιας 

εταιρικής οντότητας ορίζει τυπικά την διαχείριση κινδύνων. Επί τις ουσίας, δεν 

μπορεί κανείς να παραβλέψει τα δυο πρόσθετα πολύ σημαντικά συστατικά που είναι: 

η διαμόρφωση της στρατηγικής σχετικά με την ανάληψη κινδύνων (διοικητική στάση 

απέναντι από την ανάληψη κινδύνων - risk appetite, σύνδεση με την προσδοκώμενη 

απόδοση και συνάμα, την ενσωμάτωση στην τιμολογιακή πολιτική κλπ.) και οι αρχές 

μέτρησης των αποτελεσμάτων λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα επιρροής τους 

από κινδύνους (risk adjusted return). 
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 Για τη συμμόρφωση ο ορισμός γίνεται πιο εύκολος. Όλο το πλέγμα πολιτικών, 

διαδικασιών και συστημάτων που επιτρέπουν σε μια εταιρική οντότητα να 

ανταποκρίνεται στις διατάξεις του ρυθμιστικού και νομικού πλαισίου που την αφορά, 

ορίζει την συμμόρφωση. Μέχρι εδώ όμως, ο ορισμός θα ήταν ατελής, αν 

παραβλέπαμε την διάσταση της ένταξης κάθε ενέργειάς προς αυτή την κατεύθυνση, 

μέσα στην ευρύτερη προσπάθεια λειτουργικής βελτίωσης. Ή άλλως ειπείν, μέσα στον 

ορισμό θα πρέπει να εντάξει κανείς την αναγκαιότητα της σύμπλευσης του 

μελήματος για την επίτευξη της συμμόρφωσης, με την επίτευξη της βέλτιστης 

λειτουργίας. Από την αρχή όμως πρέπει να είναι εις γνώσιν μας ότι, συνήθως, οι 

ρυθμιστικές ή/και νομικές διατάξεις επιφέρουν, έστω και εν μέρει, προσθετές 

απαιτήσεις που δεν θα αντιμετωπίζαμε από μόνοι μας, απουσία αυτών. 

 Το γιατί αποτελούν ένα τρίγωνο, και όχι τρία διάσπαρτα συστατικά τις 

καθημερινότητας μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, το τεκμηριώνουν τα εξής: 

• Η διακυβέρνηση πρέπει να αποτελέσει ηγετική λειτουργία μιας 

επιχείρησης (μολονότι υφίσταται η λανθασμένη, κατά την άποψη μου, 

αντίληψη ότι είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων που απλώς 

συγκαταλέγονται μεταξύ των κανονιστικών μέτρων πειθαρχίας με τα 

οποία πρέπει να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις και, πρωτίστως, αν όχι 

αποκλειστικά, οι εισηγμένες). Δεν πρέπει να περιορίζεται στην εφαρμογή 

κανόνων διαχωρισμού αρμοδιοτήτων μεταξύ ιδιοκτησιακής και 

εκτελεστικής εξουσίας αλλά πρέπει να χαράζει σαφείς γραμμές μέχρι το 

λεπτομερή σχεδιασμό των διαδικασιών (συμπεριλαμβανομένης της 

πληροφορικής). 
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• Η διαχείριση κινδύνων εξελίσσεται σε πρωτεύουσα διοικητική 

λειτουργία, έτσι ώστε (α) να προσφέρει το πλαίσιο να αντιμετωπιστούν οι 

δύσκολες συνθήκες της εποχής και (β) να καλυφθεί η ανάγκη για μια 

μεθοδολογική πλατφόρμα επίλυσης σχετικών με το (α) ανωτέρω θεμάτων. 

Είναι φανερό πως, αν μη τι άλλο, κατά την εφαρμογή στην πράξη, η 

δεύτερη αυτή συνιστώσα εκφράζεται, σχεδόν αποκλειστικά, μέσω της 

διακυβέρνησης. Ταυτόχρονα, αν δεχτούμε την αντίληψη πως η 

διακυβέρνηση εμπεριέχει φυσιολογικά το μάνατζμεντ, τότε το 

μάνατζμεντ σημαίνει αποφάσεις και οι αποφάσεις εμπεριέχουν κίνδυνο - 

όπερ έδει δείξαι. 

• Ανάλογα με τον κλάδο δραστηριότητας, αλλά και τις συνθήκες της 

αγοράς, η συμμόρφωση αποκτά στις μέρες μας όλο και περισσότερο 

ζωτική σημασία για μια επιχείρηση. Και αυτό διότι, όντας μη 

διαπραγματεύσιμη, επηρεάζει, ανάλογα με την περίπτωση, από το 

ελάχιστο, το λειτουργικό κόστος που διαμορφώνει εν τέλει το 

τιμοκατάλογο, έως το μέγιστο, την ίδια την ύπαρξη της (σε περιπτώσεις 

μεγάλης ασυνέπειας). Χρειάζεται λοιπόν να πούμε πώς με τις ανωτέρω 

δυο συνιστώσες έχει στενές συγγενικές σχέσεις; Είναι αρκετό μόνο να 

φανταστούμε πόσο ζημιογόνο θα ήταν να την απομονώσουμε (δηλαδή να 

συγκεντρώσουμε όλες τις σχετικές δραστηριότητες σε ένα απομονωμένο 

χώρο με ελάχιστη ή καθόλου συσχέτιση και συντονισμό με τη 

διακυβέρνηση και τη διαχείριση κινδύνων). Και αξίζει επίσης να 

αναλογιστούμε τα πλεονεκτήματα μιας σφαιρικής αντίληψης, σύμφωνα 

με την οποία η συμμόρφωση σχετίζεται στενά με την στρατηγική, τους 

στόχους και τα αποτελέσματα (για παράδειγμα: είναι προφανές ότι αν 

πρόκειται για ασφαλιστική και προκύπτει ότι υπάρχει πρόβλημα 

επάρκειας κεφαλαίων, διαφορετικά θα αντιμετωπιστεί αυτό αν τα σχέδια 

της επιχείρησης είναι να διπλασιάσει τις εργασίες και διαφορετικά αν 

προβλέπει μείωση). 

Το γιατί επιφέρουν σταθερότητα είναι ακόμη πιο φανερό. Είναι διότι τα τρία 

αυτά στοιχεία προσδιορίζουν το επίπεδο (σε αθλητικούς όρους, γήπεδο) πάνω στο 

οποίο παίζεται το επιχειρησιακό παιχνίδι. Συχνά ξεχνάμε ότι από την σταθερότητά 

του εξαρτάται το συνολικό αποτέλεσμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

3.1. Εσωτερικός Έλεγχος και Εταιρική Διακυβέρνηση 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος έχει ως αντικείμενο του την αξιολόγηση και βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των κινδύνων, των συστημάτων ελέγχου και 

της εταιρικής διακυβέρνησης. Οι τρεις παραπάνω έννοιες (εταιρική διακυβέρνηση, 

διαχείριση κινδύνων και διαχείριση συστημάτων ελέγχου) σύμφωνα με τον Spencer 

Pickett Κ Η., (2005) συνδέονται μεταξύ τους όπως απεικονίζεται στο ακόλουθο 

σχήμα: 

      

 Για τις έννοιες που εμφανίζονται στο παραπάνω σχήμα μπορούμε να 

αναφέρουμε12: 

• Κώδικες Εταιρικής Διακυβέρνησης: Αναφερόμαστε στους κώδικες, 

κανονισμούς, κατευθύνσεις και πρότυπα που υπάρχουν στις μεγάλες 

κυρίως επιχειρήσεις. 

• Επιχειρησιακές Δομές: Οι επιχειρησιακές δομές και διαδικασίες είναι 

εκείνες που εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τους κώδικες της εταιρικής 

                                                           

12  K. H. Spencer Pickett. 2006 Enterprise Risk Management - A Manager's Journey, 2006  
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διακυβέρνησης. 

• Κοινοποίηση Αποτελεσμάτων: Αναφερόμαστε στα στοιχεία που πρέπει 

να παρουσιάζονται στις ετήσιες αναφορές, τις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις, τις παρατηρήσεις των ορκωτών λογιστών, τις αναφορές των 

διοικητικών στελεχών. Επιπλέον περιλαμβάνει αναφορές για τη 

συμμόρφωση της επιχείρησης με τους κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης, 

τις αρχές διαχείρισης των κινδύνων και την αποστολή των συστημάτων 

ελέγχου. 

• Πλαίσιο Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου: Κάθε μεγάλος οργανισμός - 

επιχείρηση οφείλει να έχει ένα γενικευμένο πλαίσιο ελέγχου που θα 

καθορίζει τους ελεγκτικούς στόχους και τις ελεγκτικές πρακτικές. Θα 

παρέχει γενικές κατευθύνσεις για το πως θα σχετίζονται και θα 

επικοινωνούν οι άνθρωποι μεταξύ τους και το πως θα διαμορφώνονται οι 

επιχειρησιακές δομές και η διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης. 

• Διαχείριση κινδύνων: Το πλαίσιο συστημάτων εσωτερικού ελέγχου 

περιλαμβάνει διαδικασίες για αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση 

των κινδύνων που απειλούν την επίτευξη της αποστολής και την 

βιωσιμότητα ενός οργανισμού ή επιχείρησης. 

• Διαχείριση Συστημάτων Ελέγχου: Έχοντας αξιολογήσει τους βασικούς 

κινδύνους, μια επιχείρηση πρέπει να τους διαχειριστεί μέσω μιας 

συστηματικής στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων. Βασικό συστατικό της 

στρατηγικής αυτής είναι τα συστήματα ελέγχου που αποσκοπούν στον 

περιορισμό των μη αποδεκτών επιπέδων κινδύνου. 

• Επιχειρησιακές Στρατηγικές και Επίβλεψη: Η στρατηγική διαχείρισης 

κινδύνων και η εξασφάλιση ότι τα συστήματα ελέγχου λειτουργούν 

αποτελεσματικά, πρέπει να ενσωματώνονται σε μια συνολική στρατηγική, 

η οποία θα οδηγεί την επιχείρηση στην επίτευξη των στόχων της. 

Συνακόλουθα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η εταιρική διακυβέρνηση είναι 

μια ομπρέλα που ορίζει το μοντέλο-πλαίσιο ελέγχου και αναφορών το οποίο με τη 

σειρά του εξαρτάται από το σύστημα διαχείρισης των κινδύνων και την 

αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. 

Η Εταιρική Διακυβέρνηση ως σύνολο κανόνων, αρχών και μηχανισμών 

ελέγχου, βάσει των οποίων οργανώνεται και διοικείται η εταιρία, στόχο έχει την 
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διαφάνεια προς το επενδυτικό κοινό, καθώς επίσης και τη διασφάλιση των 

συμφερόντων των μετόχων της εταιρίας και όλων όσοι συνδέονται με τη λειτουργία 

της.  

Για τη διασφάλιση της τήρησης των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης 

απαραίτητη είναι η επιλογή των κατάλληλων εσωτερικών ελεγκτών οι οποίοι θα 

ελέγχουν αποτελεσματικά τη λειτουργία της επιχείρησης και την εναρμόνισή της με 

τα προβλεπόμενα από το νόμο. Κατά καιρούς έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες από 

ειδικούς για τη δημιουργία ενός μοντέλου επιλογής εσωτερικών ελεγκτών οι οποίοι 

να ταιριάζουν στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης. Ο εσωτερικός έλεγχος είναι 

μια ανεξάρτητη, αντικειμενική και συμβουλευτική δραστηριότητα που σχεδιάστηκε 

για να προσθέσει αξία και να βελτιώσει τις λειτουργίες της επιχείρησης. Με άλλα 

λόγια δεν είναι μόνο τα μάτια και τα αυτιά της διοίκησης αλλά είναι μια 

ολοκληρωμένη και συστηματική προσέγγιση όπου παίζει ένα κρίσιμο ρόλο σε μια 

επιχείρηση για να αξιολογήσει και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της 

διαχείρισης κινδύνων, του ελέγχου και της διοίκησης.  

Μια εσωτερική διαδικασία ελέγχου μπορεί να επικεντρωθεί σε μηχανισμούς 

γύρω απο διαδικασίες σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τις 

πληροφορίες των διαδικασιών συστημάτων ή κανονιστικών απαιτήσεων. Για 

παράδειγμα, ένας ειδικός έλεγχος μπορεί να πραγματοποιήσει δοκιμές για τη 

διασφάλιση ότι τα λογιστικά βιβλία είναι σωστά και σύμφωνα με τις γενικά 

αποδεκτές λογιστικές αρχές (GAAP). Εναλλακτικά, ο διαχειριστής του ελέγχου 

μπορεί να επανεξετάσει τα συστήματα τεχνολογίας και ελέγχων της εταιρείας να 

εξασφαλίσει ότι κατάλληλες διαδικασίες αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων είναι 

διαθέσιμα και ότι οι τελευταίες ενημερώσεις του λογισμικού λειτουργούν 

ικανοποιητικά. 

Ο εσωτερικός έλεγχος διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην εφαρμογή των 

αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Οι αρχές αυτές διασφαλίζονται από τον 

εσωτερικό έλεγχο καθώς αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου. Η διαφάνεια, η συνέπεια και η λογοδοσία είναι στοιχεία που 

διέπουν τους αντικειμενικούς στόχους του εσωτερικού ελέγχου. Το σύνολο των 

ερευνητών υποστηρίζει πως η διενέργεια ελέγχων αποτελεί τη βάση για την 

εναρμόνιση των επιχειρήσεων με τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι μία από τις κυριότερες έννοιες στις οποίες 

στηρίζεται ολόκληρο το σύστημα της εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί και ο 
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εσωτερικός έλεγχος, ο οποίος αξιολογεί και καταγράφει τις εσωτερικές διαδικασίες 

στην πράξη, επισημαίνει αδυναμίες και αποκλίσεις του συστήματος και παρέχει 

συμβουλές και προτείνει προσαρμογές. Σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι η 

συμβολή του στην ανάπτυξη και εμπέδωση της εταιρικής κουλτούρας μεταξύ των 

τμημάτων και των στελεχών της εταιρείας και η προσαρμογή της εταιρείας στο 

ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

Τέλος, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι έννοιες του εσωτερικού ελέγχου και 

της διαφάνειας προϋπήρχαν της εταιρικής διακυβέρνησης ως κάτι αυτόνομο και 

ανεξάρτητο για τις επιχειρήσεις που αποφάσιζαν να τον υλοποιήσουν στην πράξη. 

Στη σύγχρονη κοινωνία, όμως, τα επιχειρηματικά δρώμενα, τα οποία πρέπει να είναι 

σύμφωνα με τους συνεχώς ανανεωνόμενους και αποδεκτούς λογιστικούς κανόνες, 

προετοιμάζονται στο ανώτατο επίπεδο της επιχείρησης, αλλά οφείλουν να 

κοινοποιούνται και προς όλες τις κατευθύνσεις, τηρώντας όλες τις προϋποθέσεις και 

τις απαιτήσεις της διαφάνειας. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι η έννοια του 

εσωτερικού ελέγχου, σηματοδοτεί σήμερα μια νέα επιχειρηματική αντίληψη η οποία 

μέσα στο σύγχρονο και ανταγωνιστικό περιβάλλον δημιουργεί σημαντικό στρατηγικό 

πλεονέκτημα για την επιχείρηση. 

 

3.2 Διεθνής Αρθογραφία και Προσέγγιση 

 

Πρόσφατα υπήρξε αυξημένη έρευνα για την επιλογή υπαλλήλων σε πολλούς τομείς 

της διοίκησης (Hough and Oswald, 2000; Breaugh and Starke, 2000).  

Ο Satty πρώτος το 1980 εισήγαγε την έννοια της analytic hierarchy process 

(AHP) για τη δόμηση και την ανάλυση αποφάσεων. Πρόκειται για ένα ισχυρό και 

εύκολα εφαρμόσιμο μοντέλο. Η analytic hierarchy process (AHP)13 είναι μια 

δομημένη τεχνική για την ανάλυση και οργάνωση πολυπλοκων αποφάσεων. 

Βασίζεται στα Μαθηματικά και την Ψυχολογία. Χρησιμοποιείται παγκοσμίως σε 

πληθώρα διάφορων καταστάσεων λήψης απόφασης σε τομείς όπως η Κυβερνητική, ο 

επιχειρήσεις, στη Βιομηχανία στην Υγεία και εκπαίδευση. Οι χρήστες της ΑΗΡ 

αναλύουν το πρόβλημα λήψης απόφασης σε μικρότερα υπο-προβλήματα που 

μπορούν εύκολα να επιλυθούν. 

                                                           
13  The Analytic Hierarchy Process (AHP), Saaty, T.L., 1980. “The Analytic Hierarchy Process.” 

McGraw-Hill, New York 



  

39 

 

 Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα είναι ότι επιτρέπει στους χρήστες 

να κατηγοριοποιήσουν παράγοντες που μπορούν να ταξινομηθούν σε ομάδες (τοπική 

ταξινόμηση) και μεταξύ παραγόντων από όλες τις ομάδες (συνολική ταξινόμηση). Τα 

επίπεδα της ιεραρχίας είναι οι γενικές κατηγορίες γνωστικών και συμπεριφορικών 

προσόντων (factor level). Τα προσόντα αυτά κατηγοριοποιούνται περεταίρω σε τρεις 

υποκατηγορίες το καθένα (sub-factor level). Το δεύτερο σημαντικό βήμα στο μοντέλο 

ΑΗΡ είναι η εκμαίευση των προτιμήσεων μέσω σύγκρισης των διαφόρων προσόντων 

σε ζευγάρια. Αυτό το βήμα ολοκληρώνεται με ερωτήματα που αξιολογούν την 

σημασία και την επιρροή κάθε παράγοντα. 

Τυπικά, η διαδικασία ανάλυσης της ευαισθησίας στην AHP περιλαμβάνει τα 

εξής χαρακτηριστικά: 

1. Οριστικοποίηση του βάρους κάθε παράγοντα 

2. Επιβεβαίωση ότι η σύγκριση των υποπαραγόντων θα γίνει θεωρώντας το 

βάρος του βασικού παράγοντα σταθερό. 

Το άρθρο, A multi-attribute model for internal auditor selection (Inshik Seol 

and Joseph Sarkis 2008), επιχειρεί να συμβάλει στον τομέα του εσωτερικού ελέγχου 

και πρακτικής, περιγράφοντας την ανάπτυξη ενός μοντέλου πολλαπλών ιδιοτήτων 

(AHP) και αποτυπώνοντας το πώς μπορεί να εφαρμόζεται ειδικά για την διαδικασία 

επιλογής εσωτερικού ελεγκτή. Ακόμα κι αν η μέθοδος αξιολόγησης AHP είναι μια 

αξιόπιστη προσέγγιση, έχει ορισμένους περιορισμούς / ανησυχίες. Ένας από τους 

τομείς ανησυχίας είναι η προσέγγιση μοντελοποίησης και η επιλογή βάρους των 

κριτηρίων. Αυτόματα προκύπτει πως ένα από τα θέματα είναι σαφώς το κατά πόσο 

γίνεται χρήση των κατάλληλων τεχνικών στάθμισης. Επιπλέον ο χρήστης της 

συγκεκριμένης τεχνικής, για την επιλογή του προσωπικού, πρέπει να είναι ενήμερος 

των διοικητικών, νομικών και άλλων επιπτώσεων της κάθε επιλογής, γεγονός που 

είναι αρκετά χρονοβόρο και σύνθετο. Ένα άλλο ζήτημα που μπορεί να προκύψει κατά 

την εφαρμογή της τεχνικής αυτής είναι το μέγεθος της προσπάθειας που απαιτείται 

για ένα άτομο ή μια ομάδα ώστε να καταλήξουν σε μια απόφαση. 

Όπως τονίσαμε και στην αρχή του κεφαλαίου έχουν γίνει αρκετές 

προσπάθειες καθορισμού των παραγόντων που επηρεάζουν τη διαδικασία επιλογής 

εσωτερικών ελεγκτών. Έχουν δημιουργηθεί διάφορα μοντέλα τα οποία όμως 

εξειδικεύονται για τις ανάγκες συγκεκριμένου είδους επιχειρήσεων. Οι ανάγκες κάθε 

επιχείρησης για υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου ποικίλουν ανάλογα με το αντικείμενο, 

το μέγεθος της εταιρίας, την οργάνωσή της και διάφορους ακόμα παράγοντες. Το 
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γεγονός αυτό καθιστά δύσκολη τη δημιουργία ενός γενικού μοντέλου το οποίο να 

είναι ευέλικτο, μη χρονοβόρο και εύχρηστο από τους αρμόδιους επιλογής ελεγκτών. 

 Σημείο στο οποίο υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες, πέραν του τρόπου 

επιλογής εσωτερικών ελεγκτών, είναι το χρονικό διάστημα το οποίο απασχολούνται 

οι ελεγκτές σε μία επιχείρηση, Οι Josheph & Nagy (2002) εξετάζουν τη σχέση 

ανάμεσα στη θητεία των ελεγκτικών εταιριών (audit firm tenure) και στις 

παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Επιπρόσθετα, αναφέρουν μια σειρά πηγών, 

οι οποίες προτείνουν ότι η περιοδική αλλαγή των ελεγκτικών εταιριών σε εθελοντική 

βάση, μπορεί να αυξήσει την ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου. Ωστόσο, η 

υποχρεωτική εναλλαγή θα επιφέρει αλλαγές σε πολλούς τομείς, όπως στο κόστος και 

στην ποιότητα των ελεγκτικών υπηρεσιών. Από την άλλη πλευρά οι Josheph & 

Nagy(2002) αναφέρουν μελέτες των Geiger & Raghunandan, Johnson.(2002) και των 

Ghosh & Moon (2003) οι οποίοι καταλήγουν στο ότι η ποιότητα του ελέγχου είναι 

υψηλότερη όσο μεγαλύτερη είναι η θητεία των ελεγκτών. 

 Αντίθετα, μελέτες των Davis RL (2000). και Casterella., Knechel, Walker, 

(2002) δείχνουν ότι η ποιότητα του ελέγχου είναι χαμηλότερη όταν η θητεία των 

ελεγκτών είναι μεγάλη σε διάρκεια. Διευκρινίζεται ότι η μικρή (short) διάρκεια 

θεωρείται τρία έτη ή λιγότερο, ενώ η μεγάλη διάρκεια θεωρείται από εννέα έτη και 

πάνω. 

Ένα ιδιαιτέρως γνωστό σκάνδαλο, αυτό της «Parmalat», επιβεβαιώνει την 

άποψη των Josheph & Nagy (2002) καθώς στη συγκεκριμένη περίπτωση η παραμονή 

ελεγκτικής εταιρείας για μεγάλο χρονικό διάστημα συνετέλεσε στην απάτη που 

διαπράχθηκε. Μέχρι το 1999, σύμφωνα με τους Buchanana, B., Yangb, T., (2005), η 

Grant Thornton  είχε την ευθύνη ελέγχου των οικονομικών στοιχείων και βιβλίων του 

ιταλικού κολοσσού. Στο επίκεντρο του σκανδάλου βρίσκεται μία επιστολή, που 

υποτίθεται ότι προερχόταν από την Bank of America, με την οποία η τράπεζα 

επιβεβαιώνει ότι η Bonlat Financing Corp, θυγατρική της Parmalat, με έδρα στις 

Νήσους Κέιμαν, είχε καταθέσεις αξίας τεσσάρων δισεκατομμυρίων ευρώ στην 

αμερικανική τράπεζα. Τα τελευταία χρόνια, και λόγω της απαίτησης που προβάλλεται 

από την ιταλική νομοθεσία για την εναλλαγή ορκωτών λογιστών στις επιχειρήσεις σε 

τακτά χρονικά διαστήματα, η Grant Thornton αντικαταστάθηκε από την Deloitte & 

Touche, μία από τις τέσσερις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου διεθνώς. Όμως, η 

εναλλαγή των ορκωτών λογιστών - πρακτική, η οποία νομοθετήθηκε και στις ΗΠΑ 

τον Ιούλιο του 2002- φαίνεται ότι παρακάμφθηκε στην ουσία στην περίπτωση της 
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Parmalat. Και αυτό, διότι η Grant Thornton συνέχισε να ελέγχει τη θυγατρική της 

Parmalat Bonlat, τουλάχιστον μέχρι την ώρα που η Bank of America ανακοίνωσε ότι 

το υποτιθέμενο έγγραφό της, η απόδειξη των καταθέσεων των 4 δισεκατομμυρίων 

ευρώ, ήταν πλαστό, και το κεφάλαιο ουσιαστικά ήταν ανύπαρκτο. Αξίζει να 

σημειωθεί πάντως πως το ότι συνέβη δεν αφορά μόνο τις ευθύνες, τις οποίες φέρουν 

πιθανότατα οι ορκωτοί λογιστές. 

 Σε άλλη έρευνα που έγινε κατά το έτος 2009 από τους Burnaby, P. and Hass, 

S. μελετήθηκε η πρακτική ενός αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου, η 

συμμόρφωση με τα Πρότυπα του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, οι δεξιότητες, 

ικανότητες και γνώσεις των Εσωτερικών Ελεγκτών, τα εργαλεία και οι τεχνικές του 

εσωτερικού ελέγχου και οι αναδυόμενοι ρόλοι του Ινστιτούτου Εσωτερικών 

Ελεγκτών. Για τη μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια που εστάλησαν 

και λήφθηκαν από 99.000 μέλη του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών 91 χωρών. Το 

ποσοστό των απαντήσεων κυμάνθηκε στο 9,5%, αξιοποιήθηκαν δηλαδή 9.366 

απαντήσεις. Στα συμπεράσματα ανήκουν η απαραίτητη η συμμόρφωση των 

εσωτερικών ελεγκτών με τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικών Ελεγκτών για την 

ανταπόκριση στα καθήκοντά τους, γενικώς συμμόρφωση, πιθανά εμπόδια προς την 

κατεύθυνση αυτή, η πεποίθηση της διοίκησης ότι τα Πρότυπα δεν προσθέτουν αξία 

στην επιχείρηση, η έλλειψη του απαραίτητου προσωπικού και χρόνου, η μη 

συμμόρφωση με το Πρότυπο 1300 (πρόγραμμα ποιοτικής διασφάλισης και 

βελτίωσης) σε πολλές επιχειρήσεις διεθνώς, ενώ τέλος, χρήσιμη αποδείχθηκε η 

CBOK 2006 βάση δεδομένων για τους Εσωτερικούς Ελεγκτές. 

Ένας εσωτερικός ελεγκτής, σύμφωνα με τον Codjia (2010), αξιολογεί τόσο τις 

διαδικασίες μιας επιχείρησης, που «ελέγχει» όσο και τους μηχανισμούς για να 

εξασφαλίζεται ότι είναι «επαρκής» και «λειτουργική». Ένα στοιχείο ελέγχου είναι 

μια ομάδα οδηγιών που ανώτατη διοίκηση θέτει σε εφαρμογή για να αποφευχθούν οι 

απώλειες που οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος, αναλύσεις της τεχνολογίας ή της 

απάτης. Η "λειτουργία" ελέγχου παρέχει διορθώσεις σε εσωτερικά προβλήματα. Ένας 

ελεγκτής διασφαλίζει επίσης ότι οι δραστηριότητες και τους ελέγχους της 

επιχείρησης συμμορφώνεται με τις εντολές της κυβέρνησης και των κανονισμών της 

βιομηχανίας. 

 Η εσωτερική διαδικασία ελέγχου είναι μια μόνιμη λειτουργία στο εσωτερικό 

μιας εταιρίας. Με άλλα λόγια, οι ελεγκτές αναθεωρούν επιχειρησιακούς ελέγχους και 

τις διαδικασίες όλο το χρόνο. Ένας διαχειριστής του ελέγχου συνήθως μπορεί να 
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προετοιμάσει ένα ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου κατά την έναρξη του έτους και να 

αναθεωρεί το πρόγραμμα όποτε απαιτηθεί. Οι κανονισμοί και τα επαγγελματικά 

πρότυπα δεν απαιτούν έναν εσωτερικό ελεγκτή (που προορίζεται για μια επανεξέταση 

ή για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης) να είναι κάτοχος 

επαγγελματικού πιστοποίησης όπως ορκωτός λογιστής (CPA) ή επικυρωμένος 

Εσωτερικός Ελεγκτής (CIA). Ωστόσο, οι πιο έμπειροι εσωτερικοί ελεγκτές συνήθως 

κατέχουν CPA ή άδεια της CIA και μπορεί να έχουν εργαστεί σε δημόσια λογιστικά 

γραφεία. Κανονισμοί, επίσης, δεν απαιτούν τις εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου που 

πρέπει να δημοσιεύονται. 

 Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν δείχνουν ότι ο εσωτερικός 

έλεγχος και ο εξωτερικός λογιστικός έλεγχος μπορούν να υποκαταστήσουν το ένα το 

άλλο, έτσι ώστε η βελτίωση του εσωτερικού ελέγχου να συνδέεται με τη χαμηλότερη 

αμοιβή των ελεγκτών. Ωστόσο, τα εμπειρικά αποτελέσματα δεν υποστηρίζουν αυτή 

την άποψη. Αντίθετα, όπως αναφέρονται σε άρθρο τους οι David Hay, W. Robert 

Knechel και Helen Ling (2008), οι μελέτες από την αλληλεπίδραση μεταξύ της 

εταιρικής διακυβέρνησης και τις εξωτερικές υπηρεσίες ελέγχου συχνά υποθέτουν ότι 

αυτές είναι συμπληρωματικές, καθώς και ότι η βελτίωση της διακυβέρνησης 

σχετίζεται με την υψηλότερη αμοιβή των ελεγκτών, αν και τα στοιχεία που έχουν 

κατά καιρούς προκύψει είναι αρκετά περίπλοκα. Οι David Hay, W. Robert Knechel 

και Helen Ling εξετάζουν κατά πόσον η «υποκατάσταση» ή άποψη 

«συμπληρωματικού έλεγχοι» ισχύουν. Θεωρούν ότι τα μέτρα του εσωτερικού 

ελέγχου, της εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και η συγκέντρωση της ιδιοκτησίας 

είναι όλα σχετικά με την αμοιβή των ελεγκτών, σύμφωνα με την εξήγηση ότι οι 

έλεγχοι είναι συμπληρωματικοί. Υποστηρίζεται λοιπόν πως η ο εσωτερικός έλεγχος 

δε μπορεί να υποκατασταθεί από τον εξωτερικό και αντίστροφα. 

Στηριζόμενοι τόσο σε άρθρα όσο και στη βιβλιογραφία μπορούμε να 

συμπεράνουμε πως η νοοτροπία της υψηλής αμοιβής ενός ελεγκτή έχει ως στόχο την 

υψηλή απόδοσή του αλλά και την διασφάλιση της ακεραιότητάς του ώστε να 

αποφευχθούν περιστατικά νοθείας των ευρημάτων τους. 

 Οι Bierstaker, J. L. and Thibodeau, J. C. (2006) διεξήγαγαν μια έρευνα για το 

αν η χρήση ερωτηματολογίου ή αφηγηματικής καταγραφής γεγονότων μπορεί να 

επηρεάσει την επίδοση ενός ελεγκτή στην αναγνώριση αδυναμιών σχεδιασμού του 

εσωτερικού ελέγχου. Η μεθοδολογία που χρησιμοποίησαν είναι η επικοινωνία μέσω 

διαδικτύου σε ένα δείγμα 73 ελεγκτών από δύο εταιρίες της νοτιοανατολικής 
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Αμερικής, η κάθε μία από τις οποίες είχε διαφορετική τεχνογνωσία - εμπειρία στο 

χώρο. Η μέση ελεγκτική εμπειρία των ελεγκτών ήταν 41,4 μήνες και η μέση εμπειρία 

εκτίμησης και αξιολόγησης του εσωτερικού ελέγχου ήταν ίση με 30,2 μήνες. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι ελεγκτές που συμπλήρωναν 

ερωτηματολόγια για την εύρεση αδυναμιών στη διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου, 

αναγνώριζαν ορθά, περισσότερες αδυναμίες από εκείνους που χρησιμοποιούσαν τη 

μορφή αφηγηματικής καταγραφής των γεγονότων. Σημαντικό στοιχείο που προέκυψε 

από την έρευνα είναι το γεγονός ότι στις περιπτώσεις που ο ελεγκτής είχε μεγάλη 

εμπειρία στον εσωτερικό έλεγχο, αυτό αποδεικνυόταν ακόμη πιο χρήσιμο και 

αποτελεσματικό. 

 Τα αποτελέσματα της έρευνας των Bierstaker, J. L. and Thibodeau (2006) 

ήταν αρκετά αναμενόμενα καθώς όπως έχει αναφερθεί και σε άλλα σημεία της 

παρούσης ένα από τα επιθυμητά - αν όχι απαραίτητα -  προσόντα των εσωτερικών 

ελεγκτών είναι η τεχνογνωσία που διαθέτουν σε πρακτικό επίπεδο, καθώς τους δίνει 

τη δυνατότητα να αντιληφθούν έγκαιρα σημεία τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης 

προσοχής. Τα στελέχη μιας σύγχρονης Δραστηριότητας Εσωτερικού Ελέγχου μπορεί 

και επιβάλλεται να έχουν διαφορετικό ακαδημαϊκό και επαγγελματικό υπόβαθρο, 

λόγω των διαφορετικών δραστηριοτήτων και διαδικασιών που ελέγχουν στα πλαίσια 

των αρμοδιοτήτων τους αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις για την επιλογή των 

κατάλληλων στελεχών συνυπολογίζεται η επαγγελματική τους εμπειρία. 

Η χρήση ερωτηματολογίων για τη διεξαγωγή ελέγχου συμβάλλει σημαντικά 

στην οργάνωσή του αποφεύγοντας κατ' αυτό τον τρόπο την παράλειψη κάποιου 

πεδίου, γεγονός που η έρευνα επιβεβαιώνει. 

 Ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή σύμφωνα με τον Shunglu, V K (2011) 

εκτείνεται πλέον από την εξέταση των οικονομικών συναλλαγών μέχρι την 

αξιολόγηση των διαχειριστικών πρακτικών της εκάστοτε εταιρίας. Ο οργανισμός 

Ελεγκτικών Προτύπων (INTOSAI) αναγνωρίζει αυτή την εξέλιξη και έχει 

προχωρήσει στη διάκριση μεταξύ του ελέγχου της ακρίβειας των οικονομικών 

στοιχείων και του ελέγχου των επιδόσεων. Τα κριτήρια στην περίπτωση του ελέγχων 

οικονομικών στοιχείων είναι ευρέως αποδεκτά και βασίζονται στις λογιστικές αρχές 

οι οποίες συνάδουν με την νομοθεσία της κάθε χώρας. Τα κριτήρια σχετικά με τους 

ελέγχους επιδόσεων συνεχίζουν να μετατρέπονται ανάλογα με τη μεταβαλλόμενη 

φύση των κυβερνητικών δραστηριοτήτων. Η έλευση της εποχής της πληροφορίας, 

όπου η ευρεία διάδοση και η σχετικά εύκολη διαθεσιμότητα του συνεχώς 
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αυξανόμενου όγκου των πληροφοριών, ιδίως μέσω των ηλεκτρονικών μέσων, 

δημιούργησε μεγαλύτερες προσδοκίες για περισσότερη διαφάνεια των διαδικασιών 

λήψης αποφάσεων σε ολόκληρη την υφήλιο. Κατά συνέπεια, υπήρξε μεγάλη αύξηση 

του αριθμού των ενδιαφερόμενων φορέων στη διαδικασία ενημέρωσης των 

ενδιαφερομένων. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα θέματα που προβάλλονται σε σχέση με 

τη διαδικασία της ενημέρωσης έχουν επίσης αλλάξει, και ότι η αλλαγή αυτή 

επεξηγείται καλύτερα ως μια μετατόπιση του ενδιαφέροντος των κυβερνήσεων προς 

τις μεθόδους διαχείρισης. Η διακυβέρνηση, ωστόσο, έχει οριστεί με διάφορους 

τρόπους. Η Παγκόσμια Τράπεζα, για παράδειγμα, ορίζει τη Διακυβέρνηση ως τον 

τρόπο με τον οποίο ασκείται η εξουσία της διαχείρισης των οικονομικών και 

κοινωνικών πόρων της χώρας για την ανάπτυξη. Συνεπώς, η καλή διακυβέρνηση 

υπογραμμίζει τη χάραξη πολιτικής, που σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο κοινωνικό 

πλαίσιο και λαμβάνοντας υπόψη τα συστήματα αξιών μέσα στα οποία 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Η εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους υπάρχει 

μια εταιρία πρέπει να επιτευχθεί με τον καθορισμό στόχων, τον κατάλληλο 

προγραμματισμό και την αποτελεσματική παρακολούθηση. 

 Η πρόκληση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ελεγκτές, είναι η επέκταση των 

ελεγκτικών πρακτικών τους και η δημιουργία ελεγκτικών πρότυπων που να 

αντιμετωπίζουν ικανοποιητικά το διευρυμένο εύρος των δραστηριοτήτων που 

ορίζεται από τη διακυβέρνηση πέραν των οικονομικών ελέγχων. 

 Είναι γνωστό ότι οι χώρες σε όλο τον κόσμο είναι όλο και πιο αλληλένδετες 

και αλληλοεξαρτώμενες. Συνεπώς, είναι ακόμη πιο αναγκαίο ανώτατα όργανα 

ελέγχου (ΑΟΕ) να αναγνωρίζονται ως διεθνώς αποδεκτές πηγές αξιοπιστίας, όχι μόνο 

για οικονομικά θέματα, αλλά και θέματα που αφορούν τις επιδόσεις των 

κυβερνήσεων και των κυβερνητικών οργανώσεων για την αναδιαμόρφωση των 

διαδικασιών και αρχών σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής όπως αναφέρει ο 

εσωτερικός ελεγκτής Shunglu (2011). 

 Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία αλλά και με την άποψη του Shunglu, ο ρόλος 

του εσωτερικού ελεγκτή δεν πρέπει να περιορίζεται στην πραγματοποίηση ελέγχων 

και την τήρηση των υφιστάμενων διαδικασιών αλλά και στη θέσπιση νέων οι οποίες 

να θωρακίζουν την ομαλή, εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της εκάστοτε 

επιχείρησης συμβάλλοντας κατ' αυτό τον τρόπο στην οικονομική σταθερότητα της 

χώρας στην οποία αυτές εδρεύουν. 
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 Η εφαρμογή των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα επέφερε 

σημαντικές αλλαγές οι οποίες έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαρκούς έρευνας για το 

πώς άρχισαν να εφαρμόζονται και για το ποια αποτελέσματα είχαν. Όπως προέκυψε 

από έρευνα που πραγματοποίησαν οι Christos A. Alexakis, D. Balios, G. Papagelis 

και M. Xanthakis (2006) στην οποία συμμετείχαν 30 εταιρείες του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών και των οποίων η επιλογή βασίστηκε σε κριτήρια εμπορευσιμότητας και 

κεφαλαιοποίησης - δεδομένου ότι θα αναμενόταν διαφορετική συμπεριφορά για την 

εταιρική διακυβέρνηση για τις επιχειρήσεις οι οποίες διαφέρουν σε μέγεθος- 

διαπιστώθηκε πως σημαντική μεταβολή υπήρξε κατά την εισαγωγή των αρχών 

εταιρικής Διακυβέρνησης και όχι στη συνέχεια όπου έγιναν διορθωτικές κινήσεις για 

την βελτίωση των αποτελεσμάτων τους. Η επίδραση της εταιρικής διακυβέρνησης 

έχει ήδη προκύψει μετά την πρώτη νομοθεσία, και έτσι η δεύτερη νομοθεσία δεν 

θεωρήθηκε από την αγορά ως ένα νέο θέμα, με αποτέλεσμα την μη εφαρμογή της 

μεταβλητότητας των επιλεγμένων κινητών αξιών. Εδώ και περίπου μία δεκαετία, η 

συμμόρφωση με τις επιταγές της Εταιρικής Διακυβέρνησης έχει αναδειχθεί ως 

κυρίαρχο θέμα ευθύνης όλων των φορέων της αγοράς και έχει δρομολογήσει την 

προσπάθεια εκσυγχρονισμού των συστημάτων εταιρικής διακυβέρνησης τόσο σε 

εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Με στόχο την διασφάλιση της συμμόρφωσης με 

την ουσία και όχι τον τύπο των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης η Ευρωπαϊκή 

Ένωση προ τείνει την προσέγγιση «συμμόρφωση ή εξήγηση» ("comply or explain"), 

την οποία και ακολουθούν τα μέλη της Οι ελληνικές επιχειρήσεις κινούνται με βάση 

αυτή την προσέγγιση, ωστόσο διατηρούνται χαμηλά για μία ακόμα χρονιά τα 

ποσοστά των περιπτώσεων όπου εξηγούνται επαρκώς οι λόγοι για τους οποίους 

αποκλίνουν από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο και τις βέλτιστες πρακτικές. 

 Ο Jamal (2006) αναφέρει ότι ο υποχρεωτικός έλεγχος είναι ένα 

αναποτελεσματικό μέτρο για την προστασία των επενδυτών από απάτη. Ο Jamal 

προτείνει ότι για να προστατευθούν οι επενδυτές από περιπτώσεις απάτης, θα πρέπει 

οι νομοθετικές αρχές (regulators) να υποχρεώσουν όλες τις εισηγμένες εταιρίες να 

ασφαλισθούν  (purchase fraud insurance).. Όσον αφορά τις αλλαγές στη λογιστική, ο 

Jamal προτείνει σε όσους δημιουργούν τα λογιστικά πρότυπα (standard setters) «να 

μάθουν την αξία της ασάφειας (ambiguity) και να δώσουν στις εταιρίες τη 

δυνατότητα να επιλέγουν από μια σειρά εναλλακτικών αποδεκτών λογιστικών 

προτύπων. Ο Jamal καταλήγει λέγοντας ότι το τρέχον νομοθετικό σύστημα (Νόμος 

Sarbanes-Oxley κ.λ.π) δεν θα λύσει τα δομικά προβλήματα λογιστικής και ελέγχου. 



  

46 

 

 Οι Koutoupis, A. G. and Tsamis, A. το 2008, με βιβλιογραφική έρευνα και 

τρεις μελέτες περιπτώσεων (εξέταση πρακτικής τριών μεγάλων ελληνικών 

τραπεζών), προσπάθησαν να αναλύσουν την κατάσταση των ελληνικών τραπεζών 

όσον αφορά την εφαρμογή της "risk-based" προσέγγισης. Η σύσταση Υπηρεσιών 

Εσωτερικού Ελέγχου στις ελληνικές Τράπεζες επιβάλλεται από τον Ελληνικό Νόμο 

για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Εταιρίες, από την Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά 

και από διεθνείς κανονισμούς, όπως από τις απαιτήσεις της Επιτροπής Βασιλείας για 

την επίβλεψη των τραπεζικών συστημάτων και τα πρότυπα του Ινστιτούτου 

Εσωτερικών Ελεγκτών. Οι περισσότεροι κανονισμοί όμως αγνοούνταν στην 

πλειοψηφία τους από τα ελληνικά τραπεζικά πιστωτικά ιδρύματα, πέρα από κάποιες 

ελάχιστες απαιτήσεις, που απαιτούσε να τηρούνται η Τράπεζα της Ελλάδος. Η 

προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζεται βάσει της διαχείρισης και του υπολογισμού του 

κινδύνου (risk-based approach) αποτελούσε άγνωστη ιδέα, παρόλο που οι 

περισσότερες ελληνικές τράπεζες θεωρούσαν ότι αυτή εφάρμοζαν. Οι περισσότερες 

ελληνικές τράπεζες, κατόπιν συστάσεων προσπαθούν να εφαρμόζουν τη "risk-based" 

προσέγγιση και έτσι, εξετάζεται η σημερινή κατάσταση τριών μεγάλων ελληνικών 

τραπεζών απέναντι στις απαιτήσεις της Βασιλείας, της Επιχείρησης διαχείρισης 

Κινδύνων και των προτύπων επαγγελματικής κατάρτισης των εσωτερικών ελεγκτών. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τόσο η Επιτροπή Βασιλείας, όσο και τα 

πρότυπα επαγγελματικής κατάρτισης απαιτούν την υιοθέτηση της "risk-based" 

προσέγγισης από τους εσωτερικούς ελεγκτές, κάτι που στην πράξη δεν έχει 

επιτευχθεί πλήρως και παρόλο που η Τράπεζα της Ελλάδος δεν το απαιτεί, ωστόσο 

προκύπτουν ζητήματα κατά τους ελέγχους που διενεργεί στις ελληνικές τράπεζες από 

τη μη υιοθέτησή της. Οι ελληνικές τράπεζες υιοθετούν μια ενδιάμεση προσέγγιση 

ελέγχου που λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους, χωρίς όμως να τους καταγράφει και 

χωρίς να τους συνδέει με κάποια σχετική εκτίμηση κινδύνων. 

Η Εταιρική Διακυβέρνηση και τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου στις 

εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών επιχειρήσεις αποτελεί αντικείμενο πολλών 

καθηγητών, ελεγκτών, αναλυτών και διδακτόρων. Ο βασικός στόχος είναι ο 

εντοπισμός και η γνωστοποίηση στους ενδιαφερομένους και στον επιχειρηματικό 

κόσμο των αδυναμιών που χαρακτηρίζουν τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών επιχειρήσεις σε κάθε έναν από τους τέσσερις πυλώνες που συνιστούν η 

εταιρική διακυβέρνηση, η διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων, τα συστήματα 

εσωτερικού ελέγχου και ο εσωτερικός έλεγχος σε σχέση με τις βέλτιστες πρακτικές 
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(κυρίως έτσι όπως αυτές εφαρμόζονται στις ΗΠΑ και στην Μεγάλη Βρετανία), η 

ανάδειξη των σχετικών κινδύνων που απορρέουν από τις υφιστάμενες πρακτικές των 

επιχειρήσεων και η παραγωγή χρήσιμων συμπερασματικών σχολίων - προτάσεων τα 

οποία θα μπορούσαν να βελτιώσουν τόσο το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα (όπου 

απαιτείται κάτι τέτοιο), όσο και τις ίδιες τις πρακτικές των επιχειρήσεων. Σύμφωνα 

με τον Δρ. Ανδρέα Γ. Κουτούπη ο οποίος στήριξε τη διδακτορική του διατριβή στο 

θέμα αυτό και βασική του αρχή αποτελεί η πεποίθηση ότι η υιοθέτηση βέλτιστων 

πρακτικών δεν θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω κανονιστικών διατάξεων, 

αλλά ως ουσιαστική αναγνώριση αυτής της ανάγκης από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Η 

επιστημονική έρευνα που συνόδευσε την διδακτορική διατριβή του κου Κουτούπη 

επικεντρώθηκε στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον και ειδικότερα στις 

εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών επιχειρήσεις οι οποίες καλούνται τα 

τελευταία χρόνια να συμμορφώνονται με αυστηρούς κώδικες εταιρικής 

διακυβέρνησης και κανονισμούς συμπεριφοράς υιοθετώντας συνήθως τις ελάχιστες 

απαιτήσεις των ανωτέρω κειμένων. 

Τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης σύμφωνα με την έρευνα έχουν ως εξής: 

• Η στελέχωση - λειτουργία των Διοικητικών Συμβουλίων τόσο βάσει 

ποιοτικών, όσο και ποσοτικών κριτηρίων. 

• Υποχρεωτική καθιέρωση διαφορετικού προσώπου στην προεδρία του 

Διοικητικού Συμβουλίου (Πρόεδρος Δ.Σ.) και στην ανώτατη διοίκηση της 

εταιρείας (Διευθύνοντος Συμβούλου). 

• Καθορισμός των αποδοχών βάσει συγκεκριμένων διαδικασιών ώστε να 

εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία των σχετικών αποφάσεων (π.χ. εντός των 

πλαισίων των αποφάσεων σχετικής επιτροπής αμοιβών και παροχών). 

• Σύσταση χρήσιμων υπο-επιτροπών του Δ.Σ. και στους λοιπούς πλην των 

τραπεζών κλάδους με σκοπό την αποτελεσματικότερη κατανομή 

αρμοδιοτήτων, την καλύτερη παρακολούθηση τους και την 

αποτελεσματικότερη διαχείριση των κινδύνων της επιχείρησης. 

• Καθιέρωση Επιτροπής Ελέγχου σε όλες τις εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών επιχειρήσεις και οργανισμούς στα πρότυπα του 

τραπεζικού κλάδου. 

• Βελτίωση της συνεργασίας Εσωτερικών - Εξωτερικών Ελεγκτών. 
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• Βελτίωση των ελεγκτικών δραστηριοτήτων της επιτροπής 

κεφαλαιαγοράς. 

Αξίζει να σημειωθεί πως οι διατυπώσεις και οι απόψεις του κου Κουτούπη 

συνάδουν απόλυτα με τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε το 2008 

από την εταιρεία Grant Thornton (2007) σε συνεργασία με το Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σύμφωνα με αυτά στις εισηγμένες επιχειρήσεις δεν έχει 

ωριμάσει αρκετά η ανάγκη υλοποίησης της βασικής προσέγγισης «συμμόρφωση ή 

εξήγηση», εφαρμογής δηλαδή, της δυνατότητας που έχουν να επιλέξουν μεταξύ είτε 

της συμμόρφωσης με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης είτε της δημοσιοποίησης 

της αιτιολόγησης των αποκλίσεών τους από αυτές. 

Σίγουρα χρόνο με το χρόνο παρατηρείται πρόοδος στη συμμόρφωση με τα 

επιμέρους στοιχεία των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης, όμως και πάλι 

παρατηρείται η συμμόρφωση με τα ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία του σχετικού 

νομοθετικού πλαισίου. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας (Grant Thornton (2007)): 

• Οι 2 στις 10 εισηγμένες δηλώνουν ότι έχουν υιοθετήσει πλήρως τις αρχές 

εταιρικής διακυβέρνησης. 

• Οι 7 στις 10 εισηγμένες δηλώνουν ότι έχουν υιοθετήσει επαρκώς τις 

σχετικές αρχές και συστάσεις. 

• Παρόλα αυτά από τις 8 στις 10 που δηλώνουν ότι δεν δημοσιοποιούν 

έκθεση συμμόρφωσης με το θεσμικό πλαίσιο της εταιρικής 

διακυβέρνησης μόλις οι 6 στις 10 εξηγούν το λόγο της απόκλισης. 

Η εσωτερική διαδικασία ελέγχου είναι σημαντική για τους μηχανισμούς 

διακυβέρνησης μιας επιχείρησης, επειδή αξιολογεί τις εταιρικές δραστηριότητες, 

ελέγχου ή των διαδικασιών και εξασφαλίζει ότι είναι επαρκείς και σε συμμόρφωση 

με τις συστάσεις των ανώτερων διευθυντικών στελεχών και των ανθρώπινων πόρων 

κατευθυντήριες γραμμές. Ο εσωτερικός έλεγχος βοηθά επίσης μια επιχείρηση να 

συμορφώνεται με τα κανονιστικά πρότυπα και τις πρακτικές της βιομηχανίας. 

Σε αρκετές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί είναι εμφανές πως αρκετές 

χώρες αλλά κυρίως η Ελλάδα δυσκολεύονται να εναρμονιστούν με τις Αρχές της 

Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η συμβολή των ορκωτών ελεγκτών σε ορισμένες 

τροποποιήσεις που ίσως απαιτούνται για τη διευκόλυνση των εταιριών να 

συμμορφωθούν με τις αρχές είναι αρκετά σημαντική και θεωρείται κρίσιμη η 

συμβολή τους στο τομέα αυτό. 
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Οι αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης επηρεάζουν σημαντικά το κόστος με 

το οποίο επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις κάθε έτος για τις υπηρεσίες ελέγχου. 

Σύμφωνα με τους Griffina, Lontb, και Sunb (2008), η αύξηση των «δαπανών» 

ελέγχου μετά το νόμο SOX (2002) προσδίδει στην επιχείρηση μακροπρόθεσμα 

οικονομικά οφέλη, καθώς λόγω του «εξονυχιστικού» ελέγχου στον οποίο υπόκειται η 

επιχείρηση προλαμβάνεται μελλοντικός κίνδυνος του οποίου τα αποτελέσματα 

μπορεί να προβούν ιδιαιτέρως ζημιογόνα για την εταιρεία. Η αναθεώρησή της 

έρευνας μέχρι σήμερα αποκαλύπτει και θετικά αποτελέσματα. Ορισμένες μελέτες 

δείχνουν μια θετική σχέση μεταξύ διακυβέρνησης και των ελεγκτικών αμοιβών, ενώ 

ορισμένοι προτείνουν μια αρνητική σχέση. Από τη σκοπιά των διευθυντών ή των 

μετόχων, εκφράζεται η ανάγκη για ισχυρότερη διακυβέρνηση ή περισσότερα 

ανεξάρτητα συμβούλια και επιτροπές ελέγχου, ώστε να εναρμονίζονται απόλυτα με 

τις αρχές της διακυβέρνησης και τα γεγονός που θα αποδεικνύεται και από τα 

αποτελέσματα του λογιστικού ελέγχου. Από την άλλη πλευρά όμως η ανεξαρτησία 

των συμβουλίων αλληλεπιδρά αρνητικά με τον κίνδυνο του ελέγχου. Ωστόσο, μετά 

από έλεγχο για εν λόγω αύξηση των δαπανών, τα αποτελέσματά δείχνουν ότι η 

βελτίωση της διακυβέρνησης μειώνει το κόστος του ελέγχου. 

Τον Μάρτιο του 2002 το Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης 

Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών παρουσίασε μελέτη με θέμα: 

"Μεθοδολογία Αξιολόγησης του Επιπέδου Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα". 

Η ερευνητική ομάδα, αποτελούταν από τους Μανώλη Ξανθάκη, Λένα Τσιπούρη και 

Λουκά Σπανό. Στόχος της μελέτης ήταν η ανάπτυξη μεθοδολογίας για την καταγραφή 

και αξιολόγηση του επιπέδου εταιρικής διακυβέρνησης των ελληνικών εταιρειών. 

Αποτελέσματα της μελέτης ήταν ότι: 

• Η συστηματική αξιολόγηση του επιπέδου εταιρικής διακυβέρνησης είναι 

εφικτή στην Ελλάδα, τόσο από πλευράς μεθοδολογίας, όσο και από 

πλευράς ενδιαφέροντος του μεγαλύτερου αριθμού των εισηγμένων 

εταιρειών. 

• Εκτός από τα γενικά συμπεράσματα, οι εταιρείες είχαν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον να συγκρίνουν τα αποτελέσματα της δικής τους αποτίμησης 

με την άριστη βαθμολογία και το μέσο όρο. Με την έννοια αυτή 

προέκυψε δευτερευόντως και ένα εργαλείο "επιπέδου αναφοράς" 

(benchmarking). 
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Τα βασικά συμπεράσματα της μελετητικής ομάδας είναι ότι: 

Α)  Η ελληνική αγορά στο σύνολο της δείχνει σχετικά ικανοποιητικό βαθμό 

σεβασμού των αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Β)  Η υιοθέτηση μιας ενεργού πολιτικής συμμόρφωσης προς τις διεθνείς 

"καλές πρακτικές" έχει ξεκινήσει από κάποιες ελληνικές επιχειρήσεις, 

αλλά είναι απαραίτητο αργά ή γρήγορα να γίνει συνείδηση σε όλες 

Γ)  Η πολιτική εταιρικής διακυβέρνησης είναι δυναμική 

 

3.3 Εννοιολογικό Πλαίσιο του Εσωτερικού Ελέγχου και Ιστορική 

Αναδρομή 

 

Ως έννοια o εσωτερικός έλεγχος (internal audit) διακρίνεται για το εύρος και το 

υψηλό επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών του (Drogalas et al., 2006). Συχνά 

όμως, η άγνοια των διοικούντων  υπονομεύει την προσέγγιση και τη σημασία που του 

αποδίδεται στο σύγχρονο επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Το γεγονός αυτό τεκμηριώνει τη 

μεγάλη έμφαση που καταλογίζεται στην οπτική της στρατηγικής αξιολόγησής του, ως 

αποτελεσματικό μέσο εκπλήρωσης και επίτευξης των επιχειρησιακών στόχων. 

Σήμερα, ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει ένα αποτελεσματικό Σύστημα 

Εσωτερικού Έλεγχου είναι τόσο από την πλευρά της πρόληψης των 

ενδοεπιχειρησιακών παραλήψεων και ατασθαλιών, όσο και από την οπτική της 

ελαχιστοποίησης των δυσμενών επιδράσεών τους στην οικονομική μονάδα και στους 

περιβάλλοντες φορείς της. 

 Με σκοπό την πληρέστερη εννοιολογική προσέγγιση του εσωτερικού ελέγχου, 

παρατίθεται η διάκριση των όρων «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου» και «Εσωτερικός 

Έλεγχος». Στα πλαίσια της παραπάνω διάκρισης, οι Cook and Winkle (1976) 

προσομοίωσαν το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου με το νευρικό σύστημα του 

ανθρώπου το οποίο απλώνεται στην οικονομική μονάδα μεταφέροντας εντολές και 

αντιδράσεις από και προς τη Διοίκησή της. Ήτοι, το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 

της οικονομικής μονάδας συνδέεται άμεσα με την οργανωτική της δομή και τους 

γενικούς κανόνες λειτουργίας της (Cai, 1997). 

 Σύμφωνα με έναν ευρύτερο ορισμό, το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 

ορίζεται ως το πλάνο της επιχείρησης και το σύνολο των μεθόδων και διαδικασιών 

που ακολουθεί η Διοίκηση για να διασφαλίσει την αποδοτική συνεργασία με τη 
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διεύθυνση της επιχείρησης, την πρόληψη και τον εντοπισμό της απάτης και του 

λάθους, την ακρίβεια και ολοκλήρωση των λογιστικών αρχείων και την έγκαιρη 

προετοιμασία όλων των χρήσιμων οικονομικών πληροφοριών (Meigs et al., 1984; 

Παπαδάτου, 2005). 

 Πιο πρόσφατα, ο Φίλος (2004) τονίζοντας τη συνεισφορά του Συστήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου στην επίτευξη των στόχων της οικονομικής μονάδας, όρισε το 

Σ.Ε.Ε. ως το οργανωμένο σύνολο ελέγχων λειτουργιών και διαδικασιών που 

καθιερώνεται από τη Διοίκηση με σκοπό την εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων 

του οργανισμού, την αποτελεσματική του λειτουργία και την ικανοποίηση των 

στόχων του. 

 Την ίδια περίοδο, ο Γρηγοράκος (2006) δίνοντας έμφαση στο καθαρά 

λογιστικό εσωτερικό έλεγχο όρισε το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου ως «το όλο 

σύστημα οργάνωσης των διαδικασιών εκτέλεσης των διαχειριστικών πράξεων και της 

λογιστικής τους απεικόνισης». Ειδικότερα, το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 

περιλαμβάνει τις αρμοδιότητες του προσωπικού, τα εισερχόμενα και εκδιδόμενα 

δικαιολογητικά, τη διαδρομή και τον έλεγχό τους, και τέλος τους τηρούμενους 

λογαριασμούς, τον τρόπο και τη μέθοδο ενημέρωσής τους. 

Συγκεντρωτικά από όλες τις παραπάνω απόψεις συμπεραίνεται ότι το 

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί το πλέγμα όλων των διαδικασιών και 

πολιτικών που προάγουν την ακρίβεια και αξιοπιστία των λογιστικών και 

επιχειρησιακών δεδομένων, προστατεύουν τους πόρους της οικονομικής μονάδας από 

τη σπατάλη και την απάτη, εκτιμούν την πιστή εφαρμογή της πολιτικής της 

Διοίκησης από τα διάφορα τμήματα και γενικότερα αξιολογούν τη συνολική 

αποτελεσματικότητα και απόδοση των λειτουργιών της οικονομικής μονάδας 

(Alexander Hamilton Institute, 2005). 

 Ο εσωτερικός έλεγχος (internal audit) αποτελεί ένα ιδιαίτερα δημοφιλές 

ερευνητικό πεδίο, το οποίο κεντρίζει το ενδιαφέρον ερευνητών και μελετητών τα 

τελευταία χρόνια. Η σημαντικότητά του επιβεβαιώνεται από το μεγάλο όγκο της 

σχετικής διεθνούς αρθρογραφίας και βιβλιογραφίας, ενώ η ένταση αναζήτησης ενός 

αξιόπιστου εννοιολογικού πλαισίου οδήγησε τους μελετητές στην υιοθέτηση ενός 

ικανού αριθμού εναλλακτικών προσεγγίσεων. Ενδεικτικό της σημασίας του για την 

επιβίωση και ανάπτυξη των οικονομικών μονάδων αποτελεί το πλήθος των ορισμών 

που του έχουν αποδοθεί από ερευνητές και μελετητές, παγκοσμίως. 
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Τα πρώτα χρόνια, ο εσωτερικός έλεγχος θεωρούνταν ως μια διαδικασία που 

πρόσφερε έλεγχο επιβεβαίωσης σε λογαριασμούς (Spekle et al., 2007). Υπό αυτό το 

πρίσμα, ο εσωτερικός έλεγχος (internal audit) ορίζονταν ως μια διαδικασία 

επίβλεψης, ως ο «αστυνομικός της Διοίκησης» (Morgan, 1979), ο οποίος δεν 

διαδραματίζει ρόλο στην επίτευξη των οργανωσιακών στόχων. Αυτή ήταν μια 

εμβρυακή μορφή του εσωτερικού ελέγχου. 

Ωστόσο, ο εσωτερικός έλεγχος (internal audit) είναι αποτέλεσμα – προϊόν της 

σύγχρονης κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης (Cai, 1997). Σημαντικές αλλαγές 

προωθήθηκαν από τη Βιομηχανική Επανάσταση, με αποτέλεσμα μετά το 1940, ο 

εσωτερικός έλεγχος (internal audit) να εισέρχεται στη χρυσή του περίοδο. Εκείνη την 

περίοδο (1941) ιδρύεται το Αμερικάνικο Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, που ήταν 

και ο προπομπός του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Dittenhofer, 

2001). Τριάντα χρόνια αργότερα, η ASOBAC (Committee on Basic Auditing 

Concepts, 1973), όρισε τον εσωτερικό έλεγχο ως «μια συστηματική διαδικασία 

αντικειμενικής αξιολόγησης των στοιχείων για την εξακρίβωση του βαθμού 

συσχέτισης μεταξύ καθιερωμένων κριτηρίων με τα πραγματικά αποτελέσματα της 

επιχείρησης». Την ίδια περίπου περίοδο, μία εξίσου σημαντική Επιτροπή, η APC 

(Auditing Practices Committee, 1980), τονίζοντας τη σημασία της νομοθεσίας, όρισε 

τον εσωτερικό έλεγχο ως «μια ανεξάρτητη εξέταση και γνωμοδότηση από έναν 

διορισμένο, από την επιχείρηση, ελεγκτή για τα οικονομικά στοιχεία της, σύμφωνα 

με το εκάστοτε ισχύον νομικό καθεστώς».Σε συμφωνία ήταν και ο ορισμός από το 

Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA, 1991; Taylor and Glezen, 1991; Konrath, 

1996), σύμφωνα με τον οποίο, ο εσωτερικός έλεγχος (internal audit) ήταν «η 

ανεξάρτητη διαδικασία που λειτουργεί μέσα στον οργανισμό για να εξετάσει και να 

εκτιμήσει τις διαδικασίες, παρέχοντας σημαντική υπηρεσία σε αυτόν». 

Την ίδια περίοδο, η έννοια του εσωτερικού ελέγχου συνδέεται με την εταιρική 

διακυβέρνηση μέσω μιας έκθεσης που συντάχτηκε από πέντε οργανώσεις. 

Ειδικότερα, μέσω της έκθεσης εξεταζόταν ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στην 

εξασφάλιση βελτιωμένης εταιρικής διακυβέρνησης (Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission, 1992). Η έκθεση περιείχε μια ανάλυση 

των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του εσωτερικού ελέγχου και ενός πλαισίου για 

την οριοθέτηση και την αξιολόγησή του. Στα πλαίσια της έκθεσης ο εσωτερικός 

έλεγχος (internal audit) ορίστηκε ως: «μία διαδικασία, που είναι σχεδιασμένη να 

παρέχει διαβεβαίωση σχετικά με την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων» στις 
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ακόλουθες κατηγορίες: Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των λειτουργιών-

διαδικασιών, αξιοπιστία οικονομικών καταστάσεων και συμμόρφωση με τους 

εφαρμόσιμους νόμους και τους κανονισμούς» (Aldridge and Colbert, 1994; Maijoor, 

2000). 

Δύο χρόνια αργότερα, το Δεκέμβριο του 1994, εκδόθηκε το μοντέλο 

«CADBURY» από το Συμβούλιο «Financial Aspects of Corporate Governance» του 

Ινστιτούτου Ορκωτών Ελεγκτών της Αγγλίας και Ουαλίας. Το μοντέλο όριζε τον 

εσωτερικό έλεγχο σαν «ένα συνολικό σύστημα ελέγχων, χρηματοοικονομικών και 

άλλων με σκοπό την παροχή ασφάλειας αναφορικά με: αποτελεσματικές και 

αποδοτικές λειτουργίες, εσωτερικούς χρηματοοικονομικούς ελέγχους και 

συμμόρφωση με νόμους, διατάξεις και πολιτικές κάθε εταιρείας». 

Λίγο αργότερα, βασισμένο στα μοντέλα COSO και CADBURY, το ίδρυμα 

Ορκωτών Λογιστών του Καναδά (CΙCΑ) διεύρυνε το εννοιολογικό πλαίσιο του 

ελέγχου (COCO) παρέχοντας έναν ευρύτερο ορισμό και μια σειρά κριτηρίων για την 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του (Canadian Institute of Chartered 

Accountants, 1995). Με αυτό τον τρόπο δόθηκε μια πολύ ευρύτερη προσέγγιση στον 

έλεγχο, η οποία συνέδεε τον εσωτερικό έλεγχο, τον κίνδυνο και την επίτευξη των 

επιχειρησιακών στόχων (Hunton et al., 2004). Πάντως αποτελεί αναντίρρητο γεγονός, 

ότι και οι τρεις Οργανισμοί επέκτειναν σαφώς το εννοιολογικό πλαίσιο του 

εσωτερικού ελέγχου πέρα από τον οικονομικό έλεγχο. 

 Γενικά, στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, το σύγχρονο Σύστημα 

Εσωτερικού Ελέγχου αναπτύσσεται για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της σύγχρονης 

επιχείρησης (Yan Jin’e, 1997). Σε αυτά τα πλαίσια, τον Ιούνιο του 1999, το 

Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών όρισε τον εσωτερικό έλεγχο ως «μία ανεξάρτητη, 

αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα που ήταν 

σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισμού» 

(ΙΙΑ, 1999). Η μεγαλύτερη διαφοροποίηση του νέου ορισμού ήταν η για πρώτη φορά 

παραδοχή δημιουργίας «προστιθέμενης αξίας» (add value) για την οικονομική 

μονάδα από την ύπαρξη του εσωτερικού ελέγχου (Krogstad et al., 1999; Bou-Raad, 

2000; Nagy and Cenker, 2002; Mihret and Yismaw, 2007).  

 Η σύνδεση του εσωτερικού ελέγχου με τη στρατηγική της οικονομικής 

μονάδας τονίστηκε από την Παπαδάτου (2001), η οποία όρισε τον εσωτερικό έλεγχο 

ως «το σύνολο των διαδικασιών, των κανόνων, των μεθόδων και των επαληθεύσεων 
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που διασφαλίζουν την προστασία της περιουσίας της οικονομικής μονάδας και την 

αποτελεσματική εφαρμογή της Στρατηγικής της». 

 Ένα χρόνο αργότερα, ο Βαρβατσουλάκης (2002), στα πλαίσια εκπόνησης της 

διδακτορικής του διατριβής, τόνισε εντονότερα τη σημασία της Διοίκησης, ορίζοντας 

τον εσωτερικό έλεγχο ως «όλες τις μεθόδους με τις οποίες η Διοίκηση της 

οικονομικής μονάδας εκχωρεί αρμοδιότητες, με σκοπό την αποτελεσματικότερη 

λειτουργία των κύκλων δραστηριότητας της οικονομικής μονάδας». 

 Ένας ευρύτερος ορισμός, ο οποίος υπογράμμιζε τόσο το συμβουλευτικό όσο 

και τον προληπτικό ρόλο του εσωτερικού ελέγχου αποδόθηκε από τον Παπαστάθη 

(2003). Υπό το πρίσμα του εν λόγω ορισμού, ο εσωτερικός έλεγχος (internal audit) 

θεωρήθηκε ως «η υπηρεσία που αποσκοπεί στην αξιολόγηση της επάρκειας 

λειτουργίας του συστήματος εσωτερικών ελέγχων και προτείνει βελτιώσεις, όπου 

διαπιστώνονται αδυναμίες». 

 Ακολουθώντας την ίδια λογική, στην Ελλάδα, το Ελληνικό Ινστιτούτο 

Εσωτερικών Ελεγκτών (Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, 2008) όρισε τον 

εσωτερικό έλεγχο ως «μία ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και 

συμβουλευτική δραστηριότητα, επαρκώς σχεδιασμένη και οργανωμένη, που μέσω 

των τεχνικών και επιστημονικών προσεγγίσεων, αξιολογεί την επάρκεια λειτουργίας 

του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (λειτουργίες-εφαρμογή διαδικασιών)». 

 Από όλες τις ανωτέρω εννοιολογικές προσεγγίσεις καθίσταται σαφές, ότι ο 

εσωτερικός έλεγχος (internal audit) δεν είναι ένα μονοδιάστατο εργαλείο ελέγχου της 

ορθότητας των καταστάσεων (Ταχυνάκης και Ζαφειράκου, 2007), αλλά αποτελεί 

συστατικό στοιχείο της εταιρικής διακυβέρνησης (Hermanson et al., 2008), 

διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην αξιοπιστία των εκθέσεων - αναφορών των 

οικονομικών επιτελείων (Zakaria et al., 2006) και παρέχει μοναδική υπηρεσία 

αποτελώντας προστιθέμενη αξία για την οικονομική μονάδα προς την επίτευξη των 

δεικτών αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητά της (Goodwin, 2004). Είναι 

σημαντικό να σημειωθεί ότι ένα υγιές Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου παρέχει στην 

οικονομική μονάδα τη διασφάλιση ότι δεν θα εμποδιστεί στην επίτευξη των 

στρατηγικών και επιχειρησιακών της στόχων (Savcuk, 2007) και γενικότερα, ο 

εσωτερικός έλεγχος (internal audit) είναι η αναγκαία λειτουργία του σύγχρονου 

«management», είναι ο σύμβουλός του σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα (Ελληνικό 

Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, 2008). 
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3.4 Ο Ρόλος των Ελεκτών στην Εφαρμογή Συστήματος Εταιρικής 

Διακυβέρνησης
14

 

 

Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες 

διοικούνται και ελέγχονται. Σύμφωνα μετις Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης του 

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η εταιρική 

διακυβέρνηση αρθρώνεται ως ένα σύστημα σχέσεων ανάμεσα στη διοίκηση της 

εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, τους μετόχους της και άλλα ενδιαφερόμενα 

μέρη· συνιστά τη δομή μέσω της οποίας προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι της 

εταιρείας, εντοπίζονται οι βασικοί κίνδυνοι που αυτή αντιμετωπίζει κατά τη 

λειτουργία της, προσδιορίζονται τα μέσα επίτευξης των εταιρικών στόχων, 

οργανώνεται το σύστημα διαχείρισης κινδύνων και καθίσταται δυνατή η 

παρακολούθηση της απόδοσης της διοίκησης κατά την διαδικασία εφαρμογής των 

παραπάνω. 

Οι Αρχές του ΟΟΣΑ υπογραμμίζουν το ρόλο της καλής εταιρικής 

διακυβέρνησης στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, όσον 

αφορά, αφενός, την αποτελεσματικότητα της εσωτερικής οργάνωσης και, αφετέρου, 

το χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου. Τέλος, η αυξημένη διαφάνεια που προάγει η 

εταιρική διακυβέρνηση έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της διαφάνειας στο σύνολο 

της οικονομικής δραστηριότητας των ιδιωτικών επιχειρήσεων, αλλά και των 

δημόσιων οργανισμών και θεσμών. 

  Οι αυξημένες απαιτήσεις πληροφόρησης για τις εισηγμένες εταιρείες σχετικά 

με το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζουν μεταβάλλει, 

αναμφισβήτητα, και το ρόλο των ελεγκτών. Αυτό συμβαίνει όχι τόσο λόγω των 

αυξημένων υποχρεώσεων ελέγχου όσο, κυρίως, λόγω του σημαντικού ρόλου που 

πρέπει και μπορούν να επιτελέσουν οι ελεγκτές ώστε να συμβάλουν στην προσπάθεια 

των εταιρειών για εναρμόνιση με τη νομοθεσία, αλλά και για την ουσιαστική 

βελτίωση της διακυβέρνησης και της πληροφόρησης της εταιρείας προς τους 

επενδυτές. 

                                                           

14  Βασίλης Μονογυιός Business risk services partner, CA, CIA, Grant Thornton 
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Ο ρόλος των ελεγκτών σχετικά με τις ανωτέρω νέες απαιτήσεις είναι διττός: 

Ελεγκτικός αλλά και συμβουλευτικός, στο πλαίσιο και στο βαθμό, βέβαια, που 

επιτρέπεται από τις απαιτήσεις των ΔΕΠ περί ανεξαρτησίας. 

α) Σχετικά με τον ελεγκτικό ρόλο 

Τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα επιβάλλουν στους ελεγκτές να αξιολογήσουν 

το σύστημα της εταιρικής διακυβέρνησης του ελεγχόμενου, κυρίως στο στάδιο του 

σχεδιασμού του ελέγχου, αλλά και μέχρι την ολοκλήρωση και την έκφραση γνώμης 

επί της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Οι αδυναμίες που διαπιστώνονται από 

τον έλεγχο οδηγούν τον ελεγκτή στο να εστιάσει στα περισσότερο επικίνδυνα σημεία, 

στις περιοχές που πιθανώς υπάρχει ενδεχόμενο απάτης, σημαντικού λάθους ή 

παράλειψης. Επίσης, στην έκθεση ελέγχου και ειδικότερα στην αναφορά επί άλλων 

νομικών και κανονιστικών θεμάτων, ο ελεγκτής καλείται να βεβαιώσει αν στην 

έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται η απαιτούμενη 

δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που 

ορίζονται από την αντίστοιχη νομοθεσία. 

β) Σχετικά με το συμβουλευτικό ρόλο 

Ο θεσμικός ρόλος των ελεγκτών είχε πάντα και ένα συμβουλευτικό 

χαρακτήρα, στο πλαίσιο, βέβαια, που επιτρέπεται από τις απαιτήσεις περί 

ανεξαρτησίας από τους ελεγχόμενους. Διαχρονικά, στις μεγάλες αλλαγές στη 

λειτουργία των εταιρειών, οι διοικήσεις δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στις συστάσεις 

των ελεγκτών. Οι συστάσεις έχουν στόχο κυρίως τη συμμόρφωση με τις επιταγές της 

νομοθεσίας και τη βελτίωση της αξιοπιστίας και της λειτουργίας των εταιρειών. 

Οι αυξημένες απαιτήσεις εφαρμογής κανόνων και πρακτικών εταιρικής 

διακυβέρνησης και της σχετικής πληροφόρησης προς τους επενδυτές και τις αρχές 

θυμίζει σαν κατάσταση τις απαιτήσεις που υπήρχαν πριν από μερικά χρόνια για την 

εφαρμογή των IAS (International Accounting Standards, μετέπειτα IFRS) από τις 

εισηγμένες εταιρείες. Και τότε οι διοικήσεις των εταιρειών είχαν τη σημαντική 

βοήθεια των ελεγκτών για να καταλάβουν και να υιοθετήσουν τα νέα λογιστικά 

πρότυπα, για τα οποία, σε πολλές περιπτώσεις, δεν υπήρχε η σχετική τεχνογνωσία 

από τα στελέχη της Οικονομικής Διεύθυνσης των εταιρειών. 

 Πολύ περισσότερο τώρα, οι ελεγκτές πρέπει: 

-  να βοηθήσουν τις διοικήσεις των εταιρειών να κατανοήσουν τη σημασία 

που έχει η «χρηστή εταιρική διακυβέρνηση» για τη λειτουργία της 

εταιρείας και για τους επενδυτές, 
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-  να προτείνουν πρακτικές και διαδικασίες στις εταιρείες, ώστε να 

ενσωματώσουν τις σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας αλλά και τις 

βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης. 

  Οι λόγοι για τους οποίους υπάρχουν αποκλίσεις, όχι μόνο από τις βέλτιστες 

πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης αλλά ακόμη και από τις ελάχιστες απαιτήσεις της 

νομοθεσίας, συνοψίζονται ως εξής: Βασικός λόγος είναι το ότι το ότι πολλές 

διοικήσεις δεν γνωρίζουν ή δεν έχουν ακόμη «πειστεί» ότι οι βέλτιστες πρακτικές 

εταιρικής διακυβέρνησης είναι προς όφελος της λειτουργίας τους, αλλά και της 

αποδοτικότητάς τους, αγνοώντας πλήθος σχετικών παραδειγμάτων εταιρειών αλλά 

και διεθνών ερευνών οι οποίες δείχνουν ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ των 

βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης, της εμπιστοσύνης των επενδυτών και της 

αποδοτικότητας της εταιρείας. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου οι ίδιοι οι 

διευθύνοντες σύμβουλοι υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους νομίζοντας ότι μπορούν 

να υποκαταστήσουν τους μηχανισμούς διοίκησης και ελέγχου, παραβλέποντας το ότι 

μόνο αυτοί οι μηχανισμοί, με την εμπειρία τους, την αλληλεπίδραση και την 

ανεξαρτησία τους, θα μπορούσαν να συμβάλλουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ελεγκτής πρέπει και μπορεί να φανεί χρήσιμος με 

τη γνώση, την εμπειρία και τις συστάσεις του, ώστε να εφαρμοστούν οι απαιτήσεις 

της νομοθεσίας αλλά και οι βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης. Άλλωστε 

τόσο οι εξωτερικοί όσο και οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι δύο βασικοί πυλώνες της 

εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία περιλαμβάνει όχι μόνο τους μηχανισμούς 

διοίκησης αλλά και τους μηχανισμούς ελέγχου των εταιρειών. 

Λοιποί βασικοί «πυλώνες» εταιρικής διακυβέρνησης είναι το Διοικητικό 

Συμβούλιο με τα μέλη του (εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, κάποια εκ των οποίων 

ανεξάρτητα), οι επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου (όπως η Επιτροπή Ελέγχου 

και η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών Δ.Σ.), οι υπεύθυνοι των διάφορων 

λειτουργιών (διευθυντές, τμηματάρχες κ.λπ.), οι υπεύθυνοι διαχείρισης κινδύνων 

(δυστυχώς, μέχρι σήμερα σε πολύ λίγες εταιρείες υπάρχουν) και τα αντίστοιχα 

όργανα των μητρικών εταιρειών (όπου συμβαίνει να υπάρχει σχέση μητρικής – 

θυγατρικής). 

Τέλος, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και τις περιπτώσεις όπου φορείς 

διοίκησης (συνήθως σε περιπτώσεις όπου βασικοί μέτοχοι είναι και τα πρόσωπα που 

ασκούν τη διοίκηση) έχουν λόγους να μην έχουν εγκαταστήσει ανεξάρτητους και 

ικανούς μηχανισμούς διακυβέρνησης και ελέγχου, προκειμένου να έχουν υπό τον 
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έλεγχό τους σε μεγάλο βαθμό τα όσα συμβαίνουν στην εταιρεία που διευθύνουν και 

να μην αποκαλύπτονται περιπτώσεις κακής διαχείρισης! Είναι βέβαια γνωστό ότι 

αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που οδηγούν σε περιπτώσεις απάτης, 

αλλά και αποτυχίας στη λειτουργία και την απόδοση της εταιρείας. 

 

3.6 Ο Λογισμός Εκμεταλλεύσεων και Επιχειρήσεων στην πράξη 
15

 

 

Η Οικονομική των Επιχειρήσεων και Εκμεταλλεύσεων, ως επιστήμη οφείλει να κα-

θορίζει τόσο «ποιοτικά» εννοιολογικά γνωρίσματα όσο και «ποσοτικές» συναρτήσεις 

αυτών. Η ποσοτική διατύπωση επιτυγχάνεται με το λογισμό των εκμεταλλεύσεων και 

επιχειρήσεων. Με το λογισμό των εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων παρακολουθεί-

ται το σύνολο των οικονομικών γεγονότων τα οποία επηρεάζουν και μεταβάλλουν, 

κυρίως ποσοτικά, είτε την επιχείρηση είτε την εκμετάλλευση. Η παρακολούθηση 

επιτυγχάνεται με τη συστηματική συγκέντρωση και επεξεργασία των συναφών 

αριθμητικών στοιχείων, τα οποία τίθενται στη διάθεση της διοικήσεως της 

επιχείρησης προς επιτυχή άσκηση των καθηκόντων της. 

Κατ' άλλη έκφραση με το λογισμό των εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων 

ελέγχεται και παρακολουθείται ο κύκλος διαδρομής της Περιουσίας και του 

Κεφαλαίου αυτών. Δηλαδή, με το λογισμό των επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων 

παρακολουθείται ο βραχύχρονος και περιοδικής επαναλήψεως κύκλος διαδρομής της 

εκμεταλλεύσεως.  

Τα σπουδαιότερα καθήκοντα του λογισμού των εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων 

είναι: 

α)  Η σύλληψη των στοιχείων του ισολογισμού, των μεταβολών τούτων και 

των αποτελεσμάτων 

β)  Ο καθορισμός του πλήρους κόστους με σκοπό το σχηματισμό της τιμής γ) 

Ο έλεγχος του κόστους των εκμεταλλεύσεων . 

δ)  Ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός των επιχειρήσεων και 

εκμεταλλεύσεων. Στην έννοια του λογισμού των επιχειρήσεων και 

εκμεταλλεύσεων εντάσσονται: α) Η απογραφή και οι οικονομικές 

                                                           

15   Γ. ΑΛΗΦΑΝΤΗ . 2016. Ελεγκτική εκδόσεις ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΑ 2016. 
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καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως κλπ.) 

β) Η λογιστική των συναλλαγών ή γενική λογιστική 

γ)  Η λογιστική της διαχειρίσεως περιουσιακών στοιχείων τρίτων ή λογιστική 

των λογαριασμών τάξεως 

δ)  Η λογιστική του κόστους και των αναλυτικών αποτελεσμάτων ή 

αναλυτική λογιστική 

ε)  Οι προϋπολογισμοί και εν γένει προγραμματισμοί 

στ)  Η στατιστική των επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων στην οποία 

περιλαμβάνονται και η διερεύνηση ή ανάλυση αγοράς (Marketing). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

 

4.1 Εταιρική Διακυβέρνηση και Διαφάνεια στην Χρηματοοικονομική 

και Λογιστική Πληροφόρηση και απεικόνιση
16

 

  

Οι δραστήριες αγορές τίτλων του δημοσίου βασίζονται σε πολύπλοκα συστήματα 

υποστηρικτικών θεσμών που προάγουν τη διακυβέρνηση των εισηγμένων στο 

χρηματιστήριο εταιρειών. Οι δομές εταιρικής διακυβέρνησης: 1) διασφαλίζουν ότι οι 

μειοψηφούντες μέτοχοι λαμβάνουν αξιόπιστες πληροφορίες για την αξία των 

επιχειρήσεων και ότι οι διαχειριστές της εταιρείας και μεγαλομέτοχοι δεν τους 

εξαπατούν ενώ παράλληλα 2) παρέχουν κίνητρα στους διαχειριστές ώστε οι 

τελευταίοι να εργάζονται για να αυξήσουν την αξία της εταιρείας αντί να επιδιώκουν 

την επίτευξη των προσωπικών τους στόχων. Οι θεσμοί που προωθούν την 

διακυβέρνηση των επιχειρήσεων περιλαμβάνουν “μεσάζοντες φήμης”, όπως π.χ. 

επενδυτικές τράπεζες και εταιρείες ελέγχου, νόμους και ρυθμιστικές αρχές περί 

χρεογράφων, όπως π.χ. η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) στις Ηνωμένες Πολιτείες, 

καθώς και απαιτήσεις περί γνωστοποίησης που παράγουν ένα σύνολο αξιόπιστων – 

σε επίπεδο εταιρείας - πληροφοριών για τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες. 

Στην παρούσα μελέτη, συζητείται μια οικονομικής κυρίως φύσης έρευνα η οποία 

επικεντρώνεται πρωτίστως στο διακυβερνητικό ρόλο της δημοσιευμένης λογιστικής 

πληροφόρησης. 

Οι λογιστικές πληροφορίες αποτελούν προϊόν της εταιρικών πρακτικών 

λογιστικής και των εξωτερικών συστημάτων αναφοράς που μετρούν και - κατά τη 

συνήθη πρακτική - αποκαλύπτουν ελεγμένα, ποσοτικά δεδομένα σχετικά με την 

οικονομική κατάσταση και την απόδοση των εισηγμένων επιχειρήσεων. Οι ελεγμένοι 

ισολογισμοί και οι καταστάσεις χρήσης και ταμειακών ροών, σε συνδυασμό με τις 

απαιτούμενες γνωστοποιήσεις αποτελούν τις θεμελιώδεις πληροφορίες για κάθε 

επιχείρηση οι οποίες τίθενται στην διάθεση των επενδυτών και των ρυθμιστικών 

αρχών. Η ανάπτυξη και διατήρηση ενός εξελιγμένου συστήματος δημοσιοποίησης 

                                                           
16  Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review / April 2003 Robert Μ. Bushman 

and Abbie J. Smith “Transparency, Financial Accounting Information, and Corporate 

Governance 



  

61 

 

των χρηματοοικονομικών στοιχείων δεν είναι φθηνή. Οι χώρες με ανεπτυγμένες 

αγορές κινητών αξιών αφιερώνουν σημαντικούς πόρους για τη θέσπιση και τη 

ρύθμιση της χρήσης εκτεταμένων κανόνων λογιστικής και γνωστοποιήσεων που 

πρέπει να ακολουθούν οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις. Οι πόροι που 

δαπανώνται δεν είναι μόνο οικονομικοί, αλλά περιλαμβάνουν και το κόστος 

ευκαιρίας που συνδέεται με την απασχόληση ανθρωπίνου κεφαλαίου υψηλού 

μορφωτικού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένων των λογιστών, δικηγόρων, 

ακαδημαϊκών και πολιτικών. 

 Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, υπό την εποπτεία του 

Κογκρέσου των ΗΠΑ, είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση και τη ρύθμιση των κανόνων 

λογιστικής και δημοσιοποίησης που οφείλουν να εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις. Οι 

κανόνες αυτοί προέρχονται τόσο από την ίδια την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όσο και 

από ιδιωτικούς οργανισμούς τυποποίησης που βρίσκονται υπό την εποπτεία αυτής, 

όπως το Αμερικανικό Συμβούλιο Προτύπων Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και 

την ομάδα Εργασίας για ανακύπτοντα Προβλήματα, οργανισμοί οι οποίοι με τη σειρά 

τους ζητούν στοιχεία από διευθυντές επιχειρήσεων, ακαδημαϊκούς ερευνητές και 

ρυθμιστικές αρχές απ’ όλο τον κόσμο. Εκτός από τις επενδύσεις πολλών 

μεμονωμένων χωρών και χρηματιστηρίων αξιών για τη θέσπιση λογιστικών 

προτύπων, σήμερα βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη μια μεγάλη, καλά χρηματοδοτούμενη 

προσπάθεια υπό την αιγίδα του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) 

για τη θέσπιση ενός ενιαίου συνόλου λογιστικών προτύπων τα οποία θα είναι 

αποδεκτά από όλες τις χώρες και τα οποία θα διέπουν τις διασυνοριακές οικονομικές 

συναλλαγές. 

Το σκεπτικό πίσω από την έρευνα για τη λογιστική και τη διακυβέρνηση είναι 

ότι ένα σημαντικό μέρος της απόδοσης των επενδύσεων από άποψη λογιστικής 

οφείλεται στην ενισχυμένη διακυβέρνηση των επιχειρήσεων, η οποία με τη σειρά της 

διευκολύνει τη λειτουργία των αγορών κινητών αξιών και την αποτελεσματική ροή 

των περιορισμένων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων σε υποσχόμενες επενδυτικές 

ευκαιρίες. Ο σχεδιασμός ενός συστήματος το οποίο θα αποδίδει αξία στη 

διακυβέρνηση περιλαμβάνει δύσκολες ανταλλαγές και εξισορροπήσεις μεταξύ της 

αξιοπιστίας και της καταλληλότητας των αναφερόμενων λογιστικών πληροφοριών. 

Ενώ οι αποφάσεις και οι προσδοκίες των διευθυντών των επιχειρήσεων αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος κάθε σοβαρού μοντέλου χρηματοοικονομικής αναφοράς, η αξία 

της χρηματοοικονομικής λογιστικής πληροφόρησης στη διακυβέρνηση προέρχεται σε 
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μεγάλο βαθμό από την έμφαση που δίδεται στην δημοσίευση αντικειμενικών και 

επαληθεύσιμων αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων. Η έμφαση σε επαληθεύσιμα 

αποτελέσματα παράγει ένα πλούσιο σύνολο μεταβλητών που μπορούν να 

υποστηρίξουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμοζόμενων συμβατικών ρυθμίσεων και να 

αποτελέσουν τη βάση επί της οποίας εξωτερικοί παράγοντες μπορούν να 

παρακολουθήσουν και να οριοθετήσουν τις ενέργειες και τις δηλώσεις των 

εσωτερικών παραγόντων της εταιρείας.  

 Βασικός στόχος της έρευνας για τη διακυβέρνηση στον τομέα της λογιστικής 

είναι να εντοπιστούν εκείνες οι ιδιότητες των λογιστικών συστημάτων και του 

γενικότερου θεσμικού περιβάλλοντος οι οποίες είναι σημαντικές για την 

αποτελεσματική διαχείριση των επιχειρήσεων. Οι Bushman και Smith (2001) 

προχώρησαν στην σύνταξη μιας εκτεταμένης αναφοράς και στη συζήτηση της 

έρευνας για τη διακυβέρνηση στον τομέα της λογιστικής προτείνοντας ιδέες για 

μελλοντική έρευνα. Σε αυτή τη μελέτη, συνθέτουμε τα κυριότερα ευρήματα της 

βιβλιογραφικής έρευνας για τη διακυβέρνηση από λογιστικής απόψεως και 

διευρύνουμε τα συμπεράσματα των Bushman και Smith έτσι ώστε να εξετάσουμε την 

εταιρική διαφάνεια σε πιο γενικές γραμμές, θεωρώντας τις χρηματοοικονομικές 

πληροφορίες ως στοιχείο μιας σύνθετης υποδομής πληροφοριών. 

Θα ξεκινήσουμε παρέχοντας ένα πλαίσιο για την κατανόηση της λειτουργίας 

των λογιστικών πληροφοριών σε μια οικονομία. Το πλαίσιο αυτό απομονώνει τρία 

κανάλια μέσω των οποίων οι λογιστικές πληροφορίες μπορούν να επηρεάσουν τις 

επενδύσεις, την παραγωγικότητα, και την προστιθέμενη αξία των επιχειρήσεων. Τα 

κανάλια αυτά περιλαμβάνουν τη χρήση της χρηματοοικονομικής/ λογιστικής 

πληροφόρησης: 1) για να εντοπίσουν πολλά υποσχόμενες επενδυτικές ευκαιρίες, 2) 

να πειθαρχήσουν τους managers να κατευθύνουν τους πόρους σε σχέδια έχουν 

αναγνωρισθεί ως αξιόλογα, αποτρέποντας τους από έργα που ωφελούν κυρίως τους 

managers αντί για τους ιδιοκτήτες του κεφαλαίου, και να αποτρέψουν την κλοπή, 

καθώς και 3) να μειώσουν τις ασυμμετρίες πληροφόρησης μεταξύ των επενδυτών. 

Μελλοντικές έρευνες μπορούν να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη μελετών με σκοπό 

να απομονώσουν τον αντίκτυπο των λογιστικών πληροφοριών διαμέσου κάθε 

καναλιού και να διευκολύνουν την απ’ ευθείας εξέταση των διαφοροποιητικών 

ιδιοτήτων του λογιστικού συστήματος και της θεσμικής υποδομής οι οποίες είναι 

σημαντικές για κάθε κανάλι. 



  

63 

 

Στην Ενότητα 4.3, συζητάμε την άμεση χρήση της λογιστικής πληροφόρησης 

σε συγκεκριμένους μηχανισμούς εταιρικής διακυβέρνησης. Το μεγαλύτερο σώμα της 

έρευνας για τη διακυβέρνηση στον τομέα της λογιστικής εξετάζει τη χρήση της 

λογιστικής πληροφόρησης στις συμβάσεις αποδοτικότητας των κορυφαίων στελεχών 

των εισηγμένων εταιρειών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η έμφαση αυτή οφείλεται τόσο 

στην άμεση διαθεσιμότητα δεδομένων για τις απολαβές των υψηλών στελεχών στις 

Ηνωμένες Πολιτείες λόγω της ισχύουσας απαιτήσεως περί γνωστοποίησης, όσο και 

στην επιτυχία εφαρμογής της θεωρίας για την παροχή ελέγξιμων προβλέψεων για τις 

σχέσεις μεταξύ των δεικτών απόδοσης και των συμβολαίων βέλτιστης αποζημίωσης. 

Οι ερευνητές επίσης εξέτασαν το ρόλο της λογιστικής πληροφόρησης στη λειτουργία 

άλλων μηχανισμών διακυβέρνησης. Παραδείγματα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων 

εξαγορές, επιθετικές εξαγορές, τη σύνθεση διοικητικού συμβουλίου, αγωγές μετόχων, 

καθώς και συμβάσεις χρέους. Στην παρούσα μελέτη φιλτράρουμε τα σημαντικότερα 

ευρήματα της έρευνας και προτείνουμε ιδέες για μελλοντική έρευνα. 

Στην Ενότητα 4.8, συζητάμε μια αναπτυσσόμενη βιβλιογραφία χρησιμοποιώντας 

διακρατικές έρευνες για να εξετάσουμε τη σχέση μεταξύ της ανάπτυξης του 

χρηματοπιστωτικού τομέα και των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης. Οι έρευνες 

εντός της ίδιας χώρας διατηρούν σταθερά τα θεσμικά χαρακτηριστικά, αποκλείοντας 

επομένως την διερεύνηση αλληλεπιδράσεων μεταξύ αυτών. Εκμεταλλευόμενοι τις 

διαφορές μεταξύ των χωρών αναφορικά με τις πολιτικές δομές, το νομικό καθεστώς, 

την προστασία δικαιωμάτων περί ιδιοκτησίας, τα δικαιώματα των επενδυτών, τα 

ρυθμιστικά πλαίσια καθώς και άλλα θεσμικά χαρακτηριστικά, οι ερευνητές μπορούν 

να διερευνήσουν εμπειρικά τη σχέση μεταξύ θεσμικών δομών, 

συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων περί γνωστοποίησης και οικονομικών 

αποτελεσμάτων. Στο επίκεντρο των θεωριών που συνδέουν ένα καλά ανεπτυγμένο 

χρηματοπιστωτικό τομέα με την ενισχυμένη κατανομή πόρων και την ανάπτυξη είναι 

ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού τομέα στη μείωση του κόστους πληροφόρησης και 

του κόστους συναλλαγών. Παρά τον κεντρικό ρόλο του κόστους της πληροφόρησης 

σε αυτές τις θεωρίες, μέχρι πρόσφατα, οι εμπειρικοί ερευνητές έδιναν λίγη σημασία 

στο ρόλο που παίζει αυτό καθαυτό το περιβάλλον των πληροφοριών στην εξήγηση 

των διαφορών μεταξύ των χωρών όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη και την 

αποτελεσματικότητα. Τα πρώτα συμπεράσματα από αυτή την αναδυόμενη 

βιβλιογραφία παρέχουν ενθαρρυντικά νέα αποδεικτικά στοιχεία για τη θετική σχέση 

μεταξύ της ποιότητας της λογιστικής πληροφόρησης και της οικονομικής επίδοσης. 
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Αυτά τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι η μελλοντική έρευνα για το ρόλο της λογιστικής 

πληροφόρησης στη διακυβέρνηση θα παράσχει τη δυνατότητα ανίχνευσης πρώτης 

τάξεως οικονομικών επιπτώσεων. 

 

4.2 Επίπτωση της Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης στην 

Οικονομική Επίδοση 

 

Μια εταιρεία μπορεί να θεωρηθεί ως ένα πλέγμα συμβάσεων που αποσκοπούν στην 

ελαχιστοποίηση του κόστους ανάθεσης (Coase 1937). Τα μέρη που συμβάλλονται με 

την εταιρία επιθυμούν να λαμβάνουν πληροφόρηση τόσο για την ικανότητα της 

επιχείρησης να ικανοποιήσει τους όρους των συμβάσεων όπως και για την τελική 

συμμόρφωση της επιχείρησης με τις συμβατικές υποχρεώσεις της. Η λογιστική 

πληροφόρηση παρέχει μια βασική ποσοτική εκπροσώπηση των επιμέρους εταιρειών 

η οποία υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα συμβατικών σχέσεων. Η λογιστική 

πληροφόρηση ενισχύει επίσης το περιβάλλον της πληροφόρησης σε γενικότερες 

γραμμές, πειθαρχώντας τις μη ελεγμένες γνωστοποιήσεις των managers και 

παρέχοντας στοιχεία για τις δραστηριότητες επεξεργασίας πληροφοριών από 

εξωτερικούς παράγοντες. Η ποιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης μπορεί 

να επηρεάσει άμεσα τις ταμειακές ροές των επιχειρήσεων, πέρα από την επίδραση 

της στο κόστους κεφαλαίου στο οποίο προεξοφλούνται οι ταμειακές ροές. Εμείς 

θέτουμε τρία κανάλια μέσω των οποίων η λογιστική πληροφόρηση βελτιώνει τις 

οικονομικές επιδόσεις, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

Πρώτον, η χρηματοοικονομική πληροφόρηση των επιχειρήσεων και των 

ανταγωνιστών βοηθά τους διαχειριστές και τους επενδυτές να εντοπίσουν και να 

αξιολογήσουν τις επενδυτικές ευκαιρίες. Η απουσία αξιόπιστων και προσβάσιμων 

πληροφοριών σε μια οικονομία αναχαιτίζει τη ροή ανθρώπινου και οικονομικού 

κεφαλαίου προς τομείς που αναμένεται να έχουν υψηλές αποδόσεις, από τομείς με 

πενιχρές προοπτικές. Ακόμη και χωρίς συγκρούσεις μεταξύ των διαχειριστών και των 

επενδυτών (πρόβλημα αντιπροσώπευσης), η ποιότητα της λογιστικής πληροφόρησης 

ενισχύει την αποτελεσματικότητα καθώς επιτρέπει στους διαχειριστές και τους 

επενδυτές να εντοπίζουν τις ευκαιρίες δημιουργίας αξίας μειώνοντας το περιθώριο 

λάθους. Αυτό οδηγεί άμεσα στην σωστότερη κατανομή των κεφαλαίων σε χρήσεις 

υψηλότερης αξίας, όπως υποδεικνύεται από το βέλος 1A στο παρακάτω σχήμα. Ο 
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περιορισμένος κίνδυνος κατά την εκτίμηση μπορεί επίσης να μειώσει το κόστος του 

κεφαλαίου, συμβάλλοντας περαιτέρω στην οικονομική απόδοση, όπως υποδεικνύεται 

από το βέλος 1B17. 

 

Τα συστήματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης παρέχουν με σαφήνεια άμεσες 

πληροφορίες σχετικά με επενδυτικές ευκαιρίες. Για παράδειγμα, οι διαχειριστές ή οι 

δυνητικοί νεοεισερχόμενοι επενδυτές μπορούν να εντοπίσουν υποσχόμενες νέες 

επενδυτικές ευκαιρίες, πιθανούς στόχους εξαγοράς ή στρατηγικές καινοτομίες με 

βάση τα περιθώρια κέρδους που αναφέρθηκαν από άλλες επιχειρήσεις. Τα συστήματα 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης υποστηρίζουν επίσης το ενημερωτικό ρόλο που 

διαδραματίζει η τιμή της μετοχής. Όπως υποστήριξαν οι Black (2000) και Ball 

(2001), ένα ισχυρό καθεστώς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης το οποίο 

επικεντρώνεται στην αξιοπιστία και την υπευθυνότητα αποτελεί προϋπόθεση για την 

ίδια την ύπαρξη της αγοράς κινητών αξιών. Προφανώς, οι αποτελεσματικές 

χρηματιστηριακές αγορές στις οποίες οι τιμές των μετοχών αντανακλούν όλες τις 

δημόσιες πληροφορίες και συγκεντρώνουν τις προσωπικές πληροφορίες των 

μεμονωμένων επενδυτών μεταφέρουν τη συνολική αυτή πληροφόρηση στους 

managers καθώς και τους υφιστάμενους και δυνητικούς επενδυτές. Πρόσφατες 

δημοσιεύσεις των Dow και Gorton (1997) και Dye και Sridhar (2001) αναφέρονται 

κατηγορηματικά σε μοντέλα όπου οι τιμές των μετοχών κατευθύνουν την οικονομική 
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στρατηγική. Σε αυτά τα μοντέλα, η τιμή της μετοχής εκτοπίζει εμπιστευτικές σχετικές 

με τις αποφάσεις πληροφορίες οι οποίες δεν είναι ακόμα γνωστές στους managers, οι 

επενδυτικές αποφάσεις των managers ανταποκρίνονται σε αυτές τις νέες 

πληροφορίες, γεγονός που φαίνεται στην τιμή της μετοχής, και η αγορά σωστά 

αναμένει τις στρατηγικές των managers για τον καθορισμό των τιμών. 

Το δεύτερο κανάλι μέσω του οποίου αναμένουμε η χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση να αυξήσει τις οικονομικές επιδόσεις είναι ο ρόλος της στη 

διακυβέρνηση. Ο προσδιορισμός των επενδυτικών ευκαιριών είναι αναγκαίος, αλλά 

δεν αρκεί για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική κατανομή των πόρων. Λόγω της 

ασυμμετρίας της πληροφόρησης και, ενδεχομένως, της ιδιοτελούς συμπεριφοράς των 

διευθυντών, οι θεωρίες περί του προβλήματος αντιπροσώπευσης υποστηρίζουν ότι 

απαιτούνται πιέσεις από εξωτερικούς επενδυτές, καθώς και επίσημες συμβατικές 

ρυθμίσεις για να ενθαρρύνουν τους διαχειριστές να ακολουθήσουν επενδυτικές 

πολιτικές μεγιστοποίησης της αξίας (για παράδειγμα, δες Jensen [1986]). Η 

αντικειμενική και επαληθεύσιμη λογιστική πληροφόρηση διευκολύνει την 

παρακολούθηση από την πλευρά των μετόχων και την αποτελεσματική άσκηση των 

δικαιωμάτων τους στο πλαίσιο των υφιστάμενων νόμων περί κινητών αξιών, 

επιτρέπει στους διευθυντές να αυξήσουν την αξία της εταιρείας για τους μετόχους 

παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη, επικυρώνοντας και ελέγχοντας αποφάσεις 

και δραστηριότητες και παράλληλα, παρέχει μια πλούσια γκάμα συσταλτών 

μεταβλητών για τον καθορισμό των οικονομικών ωφελειών των πλάνων παροχής 

κινήτρων με σκοπό την ευθυγράμμιση των οικονομικών συμφερόντων των 

διευθυντικών στελεχών και των επενδυτών. Ο Ball (2001) υποστηρίζει ότι η έγκαιρη 

ενσωμάτωση των οικονομικών απωλειών στις δημοσιευμένες οικονομικές 

καταστάσεις (δηλαδή, ο συντηρητισμός), αυξάνει την αποτελεσματικότητα της 

εταιρικής διακυβέρνησης, των συστημάτων αποζημίωσης, και των συμφωνιών χρέους 

στην παροχή κινήτρων και την παρακολούθηση των διευθυντικών στελεχών. Ο ίδιος 

υποστηρίζει ότι μειώνει εκ των προτέρων την πιθανότητα τα διευθυντικά στελέχη να 

αναλάβουν έργα με αρνητική καθαρή παρούσα αξία (ΚΠΑ), αλλά θα μεταφέρουν τις 

επιπτώσεις στα κέρδη τους σε μια επόμενη γενιά, και αυξάνει το κίνητρο της 

σημερινής γενιάς των διευθυντικών στελεχών να επιβαρυνθεί το προσωπικό κόστος 

της εγκατάλειψης των επενδύσεων και των στρατηγικών που έχουν εκ των υστέρων 

αρνητική ΚΠΑ. 
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Η χρηματοοικονομική πληροφόρηση στη διακυβέρνηση συμβάλλει άμεσα 

στην οικονομική απόδοση καθώς πειθαρχεί την αποτελεσματική διαχείριση των 

διαθέσιμων στοιχείων του ενεργητικού (για παράδειγμα, η έγκαιρη εγκατάλειψη 

αποτυχημένων έργων), την καλύτερη επιλογή των έργων, και τη μικρότερη 

αφομοίωση του πλούτου των επενδυτών από τους managers (εικόνα, βέλος 2Α). Στα 

ανωτέρω λαμβάνεται επίσης υπόψη το γεγονός ότι η χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση δύνανται να οδηγήσει σε μείωση του ασφάλιστρου κινδύνου που 

ζητούν οι επενδυτές για να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο απώλειας λόγω κατάχρησης 

από καιροσκόπους managers (βέλος 2Β). Ωστόσο, προειδοποιούμε στο σημείο αυτό 

ότι ο αντίκτυπος της βελτιωμένης διακυβέρνησης στο απαιτούμενο από τους 

επενδυτές ποσοστό απόδοσης είναι ανεπαίσθητο. Οι Lombardo και Pagano (2000) 

υποστηρίζουν ότι η επίδραση της βελτιωμένης διακυβέρνησης στην απαιτούμενη από 

τους μετόχους απόδοση ιδίων κεφαλαίων εξαρτάται από τη φύση της βελτίωσης. Για 

παράδειγμα, η βελτίωση της διακυβέρνησης μπορεί να εκδηλωθεί με μείωση των 

προσωπικών παροχών που τα διευθυντικά στελέχη απολαμβάνουν από την εταιρεία ή 

τη μείωση του κόστους νομικών υπηρεσιών και του κόστους ελέγχου που οι μέτοχοι 

πρέπει να καταβάλλουν για να αποτρέψουν τυχόν καιροσκοπικές πρακτικές των 

διευθυντικών στελεχών. Οι δύο αυτές αλλαγές μπορεί να έχουν αντίθετα 

αποτελέσματα όσον αφορά την ισορροπία στις παρατηρούμενες αποδόσεις των 

μετοχών, και το μέγεθος των επιδράσεων αυτών εξαρτάται από το βαθμό του 

διεθνούς κατακερματισμού των αγορών μετοχών. 

Το τρίτο κανάλι μέσω του οποίου αναμένουμε τη βελτίωση των οικονομικών 

επιδόσεων λόγω της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης είναι μέσω της μείωσης της 

δυσμενούς επιλογής και του κινδύνου ρευστότητας (βέλος 3). Όπως τεκμηριώνεται 

από τους Amihud και Medelson (2000), η ρευστότητα των χρεογράφων μιας 

εταιρείας επηρεάζει το κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης. Μια σημαντική 

συνιστώσα της ρευστότητας είναι τα κόστη της δυσμενούς επιλογής, τα οποία 

αντικατοπτρίζονται στα bid-ask spread και market impact costs. Η δέσμευση της 

επιχείρησης για την έγκαιρη γνωστοποίηση υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης μειώνει για τους επενδυτές τον κίνδυνο απώλειας από τη 

διαπραγμάτευση με πιο ενημερωμένους επενδυτές, προσελκύοντας επομένως 

περισσότερα κεφάλαια στις κεφαλαιαγορές, μειώνοντας το κίνδυνο ρευστότητας των 

επενδυτών (βλ. Diamond και Verrecchia [1991], Botosan [2000], Brennan και 

Tamarowski [2000], και Leuz και Verrecchia [2000]). Οι αγορές κεφαλαίων με 
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χαμηλό κίνδυνο ρευστότητας για τους μεμονωμένους επενδυτές δύνανται να 

διευκολύνουν την υψηλή απόδοση, τις μακροπρόθεσμες (μη ρευστοποιήσιμες) 

εταιρικές επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων επενδύσεων σε 

τεχνολογίες υψηλής απόδοσης, χωρίς να απαιτείται από ιδιώτες επενδυτές να 

δεσμεύσουν τους πόρους τους σε μακροπρόθεσμη βάση (Levine 1997). Ως εκ τούτου, 

καλά αναπτυγμένες, ρευστές αγορές κεφαλαίων αναμένεται να ενισχύσουν την 

οικονομική ανάπτυξη διευκολύνοντας εταιρικές μακροπρόθεσμες επενδύσεις υψηλού 

κινδύνου, υψηλής απόδοσης, και πιθανώς θα οδηγήσουν σε τεχνολογικές καινοτομίες 

– η υψηλή ποιότητας χρηματοοικονομική πληροφόρηση παρέχει σημαντική 

υποστήριξη για αυτού του τύπου λειτουργία της αγοράς κεφαλαίων. 

Εν ολίγοις, αναμένουμε η χρηματοοικονομική πληροφόρηση να βελτιώσει την 

οικονομική επίδοση μέσω τριών τουλάχιστον καναλιών, ένα από τα οποία 

αντιπροσωπεύει το ρόλο της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης στη διακυβέρνηση. 

Η επίδραση της πληροφοριακής υποδομής μιας χώρας στην αποτελεσματική 

κατανομή του κεφαλαίου είναι ένα σημαντικό θέμα για μελλοντική έρευνα. 

 

4.3 Χρήση της Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε 

Μηχανισμούς Εταιρικής Διακυβέρνησης  

 

Οι ρίζες της έρευνας για την εταιρική διακυβέρνηση ανάγονται στη δεκαετία του ’30, 

στους Berle και Means (1932), οι οποίοι υποστήριξαν ότι ο αποτελεσματικός έλεγχος 

σε εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες δεν ασκείται από τους μετόχους, δηλαδή 

τους νόμιμους ιδιοκτήτες των ιδίων κεφαλαίων, αλλά από προσληφθέντες 

επαγγελματίες managers. Δεδομένου του μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων που 

χαρακτηρίζονται από αυτού του είδους του διαχωρισμού του ελέγχου επί του 

κεφαλαίου από την ιδιοκτησία του κεφαλαίου, η έρευνα στην εταιρική διακυβέρνηση 

γενικά εστιάζει στην κατανόηση των μηχανισμών που αποσκοπούν στην άμβλυνση 

των προβλημάτων αντιπροσώπευσης και στην υποστήριξη αυτής της μορφής 

οικονομικής οργάνωσης. Υπάρχουν βέβαια και μια σειρά από ξεκάθαρες δυνάμεις 

της αγοράς που επιβάλλουν στους managers να ενεργούν προς το συμφέρον των 

ιδιοκτητών των επιχειρήσεων. Αυτές περιλαμβάνουν τον ανταγωνισμό προϊόντων 

(Alchian 1950, Stigler 1958), τον εταιρικό έλεγχο (Manne 1965), και την πίεση της 

αγοράς εργασίας (Fama 1980). Ωστόσο, παρά την ύπαρξη αυτών των ισχυρών 
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δυνάμεων πειθαρχίας, είναι προφανές ότι παραμένει η ανάγκη ύπαρξης μηχανισμών 

διακυβέρνησης προσαρμοσμένων στις ειδικές συνθήκες των επιμέρους επιχειρήσεων. 

Η απαίτηση αυτή τεκμηριώνεται από ένα μεγάλο σώμα της έρευνας το οποίο εξετάζει 

τα διοικητικά συμβούλια, τις συμβάσεις αποζημίωσης, τις συγκεντρωτικές δομές 

ιδιοκτησίας, τις συμβάσεις χρέους, καθώς και το δίκαιο των χρεογράφων αναφορικά 

με την πειθάρχηση των managers να ενεργούν προς το συμφέρον των κεφαλαιούχων 

(βλέπε Shleifer και Vishny [1997] για ανασκόπηση της εν λόγω βιβλιογραφίας). 

Η έρευνα για τη διακυβέρνηση στον τομέα της λογιστικής εκμεταλλεύεται το 

ρόλο της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης ως πηγής δεδομένων περί αξιόπιστων 

μεταβλητών που στηρίζουν την ύπαρξη εκτελεστέων συμβάσεων, όπως π.χ. οι 

συμβάσεις αποζημίωσης με μπόνους για τα διευθυντικά στελέχη, η καταβολή των 

οποίων εξαρτάται από την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, την παρακολούθηση των 

διευθυντικών στελεχών από τα διοικητικά συμβούλια, τους εξωτερικούς επενδυτές 

και τις ρυθμιστικές αρχές, καθώς και την άσκηση των δικαιωμάτων των επενδυτών 

σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία κινητών αξιών. 

 

4.4 Επικράτηση των Λογιστικών Αριθμών στα Συμβόλαια 

Αποδοτικότητας των Κορυφαίων Διευθυντικών Στελεχών 
18

 

 

Στη βιβλιογραφία τεκμηριώνεται επαρκώς η εκτεταμένη χρήση των λογιστικών 

αριθμών για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης των κορυφαίων στελεχών διοίκησης 

(εισηγμένες επιχειρήσεις, ΗΠΑ). Ο Murphy (1999) αναφέρεται στην έρευνα της 

Towers Perrin κατά την χρονική περίοδο 1996-97 και συγκεκριμένα, σημειώνει ότι 

161 από τις 177 επιχειρήσεις του δείγματος εισήγαγαν τουλάχιστον έναν στατιστικό 

δείκτη (μέτρο) λογιστικών κερδών στα ετήσια συμβόλαια μπόνους. Από τις εξήντα 

οκτώ εταιρείες της έρευνας που χρησιμοποιούσαν ένα ενιαίο δείκτη απόδοσης στα 

ετήσια συμβόλαια μπόνους, οι εξήντα πέντε επέλεγαν το δείκτη των λογιστικών 

κερδών. Οι Ittner, Larcker και Rajan (1997) συνέλλεξαν στοιχεία για τους 

πραγματικούς δείκτες απόδοσης που χρησιμοποιήθηκαν στα ετήσια προγράμματα 

bonus 317 αμερικανικών εταιρειών για το χρονικό διάστημα 1993-94. Οι Ittner κ.α. 

                                                           
18  Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review / April 2003 Robert Μ. Bushman 

and Abbie J. Smith “Transparency, Financial Accounting Information, and Corporate 

Governance” 
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τεκμηρίωσαν ότι 312 από τις 317 επιχειρήσεις έκαναν χρήση τουλάχιστον ενός 

οικονομικού δείκτη στα ετήσια συμβόλαια μπόνους. Τα κέρδη ανά μετοχή, τα 

καθαρά έσοδα και τα λειτουργικά έσοδα είναι οι πιο κοινοί οικονομικοί δείκτες. Οι 

συγγραφείς αναφέρουν επίσης ότι ο μέσος όρος των ετήσιων μπόνους τα οποία 

εξαρτώνται από δείκτες οικονομικής απόδοσης είναι 86,6 τοις εκατό σε ολόκληρο το 

δείγμα, και 62,9 τοις εκατό για τις 114 επιχειρήσεις που λαμβάνουν υπόψη και μη 

οικονομικά μέτρα. Οι Wallace (1997) και Hogan και Lewis (1999) τεκμηρίωσαν ότι 

εξήντα περίπου εισηγμένες εταιρείες χρησιμοποιούσαν τον δείκτη των 

υπολειμματικών κερδών για τα συμβόλαια αποδοτικότητας (για παράδειγμα, την 

Οικονομική Προστιθέμενη Αξία). Πολυάριθμες μελέτες έχουν επίσης αποδεχθεί ότι 

οι μεταβλητές των κερδών και ο πλούτος των μετόχων αυξάνονται σημαντικά κατά 

την λογιστική παλινδρόμηση των καταβολών μπόνους και για τους δύο δείκτες 

απόδοσης (για παράδειγμα, δες Lambert και Larcker [1987], Jensen και Murphy 

[1990], και Sloan [1993], Μπούσμαν και Smith [2001] οι οποίοι έχουν εξετάσει σε 

βάθος αυτά τα στοιχεία). 

Έχει ήδη αποδειχθεί ότι τα λιγοστά ή καθόλου κέρδη αυξάνουν την 

πιθανότητα αντικατάστασης των διευθυντικών στελεχών. Η αντίστροφη σχέση 

μεταξύ της λογιστικής απόδοσης και της απομάκρυνσης στελεχών CEO διαφαίνεται 

σε μια σειρά από μελέτες, συμπεριλαμβανομένων μελετών των Weisbach (1988), 

Murphy και Zimmerman (1993), Lehn και Makhija (1997), και DeFond και Park 

(1999), ενώ οι Blackwell, Brickley και Weisbach (1994) καταγράφουν μια παρόμοια 

σχέση για τη διευθυντές θυγατρικών τραπεζών εντός τραπεζικών ομίλων. Οι 

Weisbach (1988) και Murphy και Zimmerman (1993) λαμβάνουν υπόψη τόσο τη 

λογιστική απόδοση όσο και την απόδοση της μετοχής κατά την εκτίμηση της 

πιθανότητας αντικατάστασης στελεχών. Ο Weisbach διαπιστώνει ότι η λογιστική 

απόδοση φαίνεται να είναι πιο σημαντική από την απόδοση της μετοχής όταν 

επιχειρεί να δώσει μια εξήγηση για τις αντικαταστάσεις διευθυντικών στελεχών, ενώ 

οι Murphy και Zimmerman εντοπίζουν μια σημαντική αντίστροφη σχέση μεταξύ των 

δύο δεικτών απόδοσης και της αντικατάστασης διευθυντικών στελεχών. 

Αυτό το φαινόμενο έχει επίσης παρατηρηθεί εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. 

Ο Kaplan (1994α, β) διαπιστώνει ότι οι πιθανότητες αποχώρησης τόσο για τους 

Γιαπωνέζους όσο και για τους Γερμανούς διευθυντές σχετίζονται σημαντικά με τις 

αποδοχές και την απόδοση της μετοχής. Και στις δύο χώρες εκτιμάται ότι η απόδοση 

της μετοχής και τα αρνητικά κέρδη αποτελούν δύο σημαντικούς καθοριστικούς 
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παράγοντες που έχουν ως αποτέλεσμα αλλαγές στη σύνθεση προσωπικού στις 

ανώτατες διευθυντικές θέσεις. Η λογιστική παλινδρόμηση η οποία χρησιμοποιεί τις 

αλλαγές στην αποζημίωση σε μετρητά για τους Ιάπωνες διευθυντές αποδεικνύει ότι 

δεν είναι η απόδοση της μετοχής ή η αύξηση των πωλήσεων αλλά τα κέρδη προ 

φόρων και τα αρνητικά κέρδη τα οποία έχουν σημαντική σημασία για την 

αποζημίωση των εν λόγω στελεχών. Ο Kaplan (1994α) συγκρίνει τα αποτελέσματα 

για τους Ιάπωνες Διευθύνοντες Συμβούλους με τα αντίστοιχα στελέχη στις ΗΠΑ και 

βρίσκει ότι οι Ιάπωνες έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να απομακρυνθούν από τη 

θέση τους σε περίπτωση αρνητικών κερδών. Αυτή η σχετική διαφορά είναι 

ενδεικτική της σημασίας του εποπτικού ρόλου για τα υποκαταστήματα μιας 

Ιαπωνικής τράπεζας, όταν μια επιχείρηση δεν έχει επαρκή κεφάλαια για την 

εξυπηρέτησης των δανείων της. Ο Kaplan τεκμηριώνει ότι είναι πιο πιθανό να 

διοριστούν νέοι διευθυντές προερχόμενοι από τον οικονομικό χώρο μετά από 

αρνητικά κέρδη και κακής απόδοσης της μετοχής. 

Τέλος, οι Kaplan και Stromberg (2000) καταγράφουν το σημαντικό ρόλο της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης όσον αφορά την πειθαρχεία στις συναλλαγές 

ιδίων κεφαλαίων. Οι συγγραφείς εξετάζουν πραγματικές συμβάσεις χρηματοδότησης 

μεταξύ κεφαλαιούχων και επιχειρηματιών και τεκμηριώνουν ότι οι εν λόγω 

χρηματοδοτήσεις επιτρέπουν στους κεφαλαιούχους να διαθέσουν ξεχωριστά 

δικαιώματα επί των ταμειακών ροών, δικαιώματα ψήφου, δικαιώματα επί του 

συμβουλίου, και δικαιώματα ελέγχου. Η κατανομή των δικαιωμάτων επί των 

ταμειακών ροών και των δικαιωμάτων ελέγχου συχνά εξαρτάται από 

επαληθεύσιμους, οικονομικούς και μη οικονομικούς δείκτες απόδοσης. Οι 

οικονομικές δείκτες φαίνεται να αποτελούνται από τους συνήθεις δείκτες του 

χρηματοοικονομικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των κερδών προ τόκων και 

φόρων, των λειτουργικών κερδών, της καθαρής αξίας, και των εσόδων. Τα 

δικαιώματα ελέγχου παρέχονται έτσι ώστε αν η εταιρεία παρουσιάζει άσχημα 

αποτελέσματα, οι κεφαλαιούχοι να έχουν το δικαίωμα να αναλάβουν τον πλήρη 

έλεγχο, ενώ οι επιχειρηματίες αποκτούν τον έλεγχο όταν βελτιώνεται η απόδοση. Οι 

συγγραφείς υποστηρίζουν ότι αυτό είναι υποστηρικτικό των θεωριών που 

προβλέπουν μεταφορά του ελέγχου στους επενδυτές σε περίπτωση κακών 

αποτελεσμάτων χρήσης, όπως οι θεωρίες των Aghion και Bolton (1992) και των 

Dewatripont και Tirole (1994). 
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4.5. Τάσεις στην Χρήση των Λογιστικών Αριθμών στη Σύναψη 

Συμβάσεων με τους Managers 

 

Ενώ τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι οι λογιστικοί αριθμοί χρησιμοποιούνται σε 

σημαντικό βαθμό για τον καθορισμό των μπόνους, τόσο οι παράγοντες που 

καθορίζουν την εν λόγω αποζημίωση σε μετρητά όσο και η σημασία της ίδιας της 

αποζημίωσης στο σύνολο των κινήτρων που αποτελούν μέρος των συμβολαίων 

αποδοτικότητας παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με τη χρονική 

περίοδο. Οι Bushman, Engel, Milliron και Smith (1998) αναφέρουν ότι κατά την 

περίοδο 1971-1995, οι επιχειρήσεις κινήθηκαν μακριά από τα λογιστικά κέρδη προς 

άλλες πληροφορίες για τον προσδιορισμό των αποζημιώσεων σε μετρητά σε 

κορυφαία διοικητικά στελέχη. 

Έχει επίσης τεκμηριωθεί ότι η συμβολή της αποζημίωσης σε μετρητά στο 

συνολικό πακέτο των οικονομικών κινήτρων που προσφέρεται στα κορυφαία 

διευθυντικά στελέχη έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Πρόσφατες μελέτες 

αποτυπώνουν πόσο επηρεάζεται η αξία των μετοχών και των δικαιωμάτων 

προαίρεσης από τις αλλαγές στην περιουσία των μετόχων (Murphy 1999, Hall και 

Liebman 1998). Οι μελέτες αυτές δείχνουν ότι η αποζημίωση είναι συνδεδεμένη με 

τη δημιουργία πλούτου των μετόχων (ή καταστροφής αυτού), ότι επηρεάζεται από 

μεταβολές στην αξία των μετοχών και δικαιωμάτων επιλογής, και ότι αυτή η επιρροή 

έχει γίνει πιο έντονη τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, ο Murphy (1999) εκτιμά 

ότι για τους CEOs των εξορυκτικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων της λίστας S&P 

500, ο μέσος όρος των μπόνους που συνδέονται με μετοχές και δικαιώματα 

προαίρεσης αυξάνεται από 83% (45% δικαιώματα και 38% μετοχές) το 1992 σε 95% 

( 64 % δικαιώματα και 31% μετοχές) το 1996. Επιπλέον, οι Core, Guay, και 

Verrecchia (2000) εξετάζουν τις μεταβολές στην περιουσία των CEOs η οποία 

αποκτήθηκε κατά τη θητεία τους στην εταιρεία και τις διακρίνουν σε περιουσιακά 

στοιχεία που σχετίζονται με μετοχές και σε αυτά που δεν σχετίζονται. Με τον τρόπο 

αυτό οι συγγραφείς βρήκαν ότι η απόδοση των μετοχών είναι ο κύριος καθοριστικός 

παράγοντας των μεταβολών του πλούτου, τεκμηριώνοντας ότι για το 65% των CEOs 

του δείγματός τους, η διακύμανση στα πλούτη τους οφειλόμενη στην απόδοση της 
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μετοχής είναι τουλάχιστον δέκα φορές μεγαλύτερη από το κομμάτι που δεν 

αποδίδεται στην απόδοση της μετοχής. 

Γιατί όμως συρρικνώνεται το μερίδιο αγοράς των λογιστικών μέτρων, και 

είναι δυνατό να εξηγηθούν οι διατμηματικές διαφορές ως προς την έκταση της 

συρρίκνωσης; Έχει επιδεινωθεί το πληροφοριακό περιεχόμενο των λογιστικών 

πληροφοριών αυτό καθαυτό, ή θα πρέπει να κοιτάξουμε για πιο θεμελιώδεις αλλαγές 

στο οικονομικό περιβάλλον; Για παράδειγμα, ο Milliron (2000) καταγράφει μια 

σημαντική αλλαγή τα τελευταία είκοσι χρόνια στα χαρακτηριστικά των διοικητικών 

συμβουλίων, μετρώντας την υπευθυνότητα των διοικητικών στελεχών, την 

ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα, αλλαγή η οποία συμφωνεί με την 

εντονότερη τάση ευθυγράμμισης των κινήτρων των διευθυντικών στελεχών με τα 

συμφέροντα των μετόχων. Μια σειρά από αλλαγές στο ευρύτερο περιβάλλον της 

αγοράς αποτελούν πιθανές εξηγήσεις για την εξέλιξη που παρατηρήθηκε στο 

σχεδιασμό των συμβολαίων αποδοτικότητας και των διοικητικών συμβουλίων. 

Για παράδειγμα, η εμφάνιση των θεσμικών επενδυτών και άλλων ομάδων 

ακτιβιστών οι οποίοι εκπροσώπευαν άλλα ενδιαφερόμενα μέρη τη δεκαετία του 1980 

άσκησε πίεση στις επιχειρήσεις αναγκάζοντάς τες να επιλέγουν δομές διοικητικών 

συμβουλίων σχεδιασμένων έτσι ώστε να διευκολύνεται η ενεργός παρακολούθηση 

και η αξιολόγηση της απόδοσης των διευθυντικών στελεχών. Επιπλέον, στις αρχές 

του 1990 τέθηκαν νέοι κανονισμοί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την 

Υπηρεσία Εσωτερικού Εισοδήματος οι οποίοι απαιτούσαν να γνωστοποιούνται οι 

αμοιβές των στελεχών με μεγάλη λεπτομέρεια και να εγκρίνονται από μια επιτροπή 

αποζημιώσεων η οποία θα αποτελούταν εξ ολοκλήρου από ανεξάρτητους διευθυντές. 

Από τότε μέχρι σήμερα έχει αλλάξει η φύση των επιχειρήσεων. Πρόσφατες έρευνες 

απέδειξαν ότι οι όμιλοι έχουν διαλυθεί και οι μονάδες τους διαχωρίστηκαν και 

λειτουργούν ως αυτόνομες εταιρείες, οι κάθετα ολοκληρωμένοι κατασκευαστές έχουν 

παραιτηθεί από τον άμεσο έλεγχο των προμηθευτών τους και έχουν κινηθεί προς μια 

πιο ευέλικτης μορφής συνεργασία, και ότι το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό έχει 

αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία και ευκινησία (για παράδειγμα, δες Zingales [2000], 

και Rajan και Zingales [2000]). 

Κλείνοντας αυτή την ενότητα, οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι θα πρέπει να 

δείξουμε προσοχή και να μην βιαστούμε να κρίνουμε από την πρόσφατη αυτή 

στροφή μακριά από τα συμβόλαια αποδοτικότητας βάσει λογιστικών κινήτρων ότι η 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση έχει γίνει λιγότερο σημαντική για τη 
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διακυβέρνηση των επιχειρήσεων. Υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα αναφορικά με 

αυτό το θέμα. Κατ 'αρχάς, όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή μας και καταγράφηκε 

από μια σειρά άλλων συγγραφέων (για παράδειγμα, δείτε Ball [2001] και Black 

[2000]), η ύπαρξη μιας ισχυρής χρηματοοικονομικής λογιστικής είναι κατά πάσα 

πιθανότητα απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη μιας δραστήριας αγοράς 

μετοχών και σε περίπτωση απουσίας της, οι έννοιες της αποζημίωσης βάση των 

εταιρικού κεφαλαίου και διαμερισμού της ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων καθίστανται 

άνευ αντικειμένου. 

Δεύτερον, ενώ ο πλούτος των υψηλόβαθμων στελεχών σαφώς εξαρτάται σε 

μεγαλύτερο βαθμό από την τιμή της μετοχής, η συμπεριφορά “διοίκησης” 

επηρεάζεται από το πώς αντιλαμβάνονται τα διευθυντικά στελέχη και τα μέλη των 

διοικητικών συμβουλίων τον αντίκτυπο των αποφάσεων τους στην τιμή της μετοχής. 

Σύμφωνα με τη θεωρία των αποτελεσματικών αγορών, η τιμή της μετοχής αποτελεί 

επαρκή στατιστική εικόνα όλων των διαθέσιμων πληροφοριών της οικονομίας σε 

σχέση με την αξία της εταιρίας, πράγμα που σημαίνει ότι η τιμή της μετοχής αποτελεί 

ένα καλό μηχανισμό καθοδήγησης όσον αφορά τις αποφάσεις κατανομής των πόρων 

των επενδυτών, καθώς το μόνο που χρειάζεται είναι να δουν την τιμή της μετοχής για 

να πληροφορηθούν για την εκτιμώμενη αξία της εταιρείας. Είναι όμως η τιμή της 

μετοχής αρκετή για τη λήψη εσωτερικών αποφάσεων σχετικών με τη λειτουργία και 

για την εκ των έσω εκτίμηση της απόδοσης της εταιρείας; Μπορούν δηλαδή οι 

διευθυντές και τα διοικητικά συμβόλαια να βασίζονται στην τιμή της μετοχής ως 

μοναδική πηγή πληροφόρησής τους; Παρατηρούμε τους αναλυτές να εξετάζουν με 

προσοχή τις λεπτομέρειες των οικονομικών καταστάσεων, όπως π.χ. τις αναλύσεις 

περιθωρίων, τους δείκτες δαπανών, τα γεωγραφικά στοιχεία και τα στοιχεία για τις 

γραμμές προϊόντων. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στην αγορά δαπανούν πραγματικούς 

πόρους στην προσπάθειά τους να συλλέξουν συγκεκριμένα για κάθε εταιρεία 

στοιχεία - που τελικά συγκεντρώνονται κάτω από την έννοια της τιμής - και βάση 

αυτών προχωρούν σε συναλλαγές. Δεδομένου ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά, των 

οποίων οι αποφάσεις περί συναλλαγών κατευθύνουν τις τιμές των μετοχών, 

επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από λεπτομερή λογιστικά και άλλα στοιχεία 

επιδόσεων, γιατί θα πρέπει να πιστεύουμε ότι οι διευθυντές και τα μέλη των 

διοικητικών συμβουλίων αγνοούν τις λεπτομέρειες και καθοδηγούνται αποκλειστικά 

από την τιμή της μετοχής; 
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Τέλος, η τιμή της μετοχής ως δείκτης τρέχουσας επίδοσης της εταιρικής 

διοίκησης υπόκειται και σε άλλους πιθανούς περιορισμούς. Πιο συγκεκριμένα, το 

γεγονός ότι η τιμή της μετοχής είναι ως ένα βαθμό προσανατολισμένη στο μέλλον 

μπορεί να περιορίσει τη χρησιμότητά της, διότι επηρεάζεται από πιθανές μελλοντικές 

δράσεις. Για παράδειγμα, όταν μια επιχείρηση αντιμετωπίζει προβλήματα, η 

τρέχουσα τιμή της μετοχής της μπορεί να αντανακλά τις προσδοκίες της αγοράς ότι ο 

σημερινός CEO σύντομα θα αντικατασταθεί, περιορίζοντας έτσι τη χρησιμότητά της 

στην αξιολόγηση των επιδόσεων του υφιστάμενου CEO.  

 

4.6 Ιδιότητες της Λογιστικής και Επιλογή Τρόπου Διακυβέρνησης
19

 

 

Σε αυτή την ενότητα συζητείται η έρευνα της σχέσης μεταξύ των ιδιοτήτων της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των μορφών διακυβέρνησης. Το σκεπτικό 

πίσω από αυτή την έρευνα είναι ότι όταν τα λογιστικά νούμερα προσφέρουν 

πληροφόρηση η οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διακυβέρνηση, οι 

επιχειρήσεις, για να αντισταθμίσουν την εν λόγω ανεπάρκεια στρέφονται σε 

εναλλακτικές πηγές πληροφόρησης, οι οποίες αποδεικνύονται πιο δαπανηρές. Η 

έρευνα αυτή βασίζεται στην παραδοχή ότι τα λογιστικά συστήματα αποτελούν την 

πρωταρχική πηγή αποτελεσματικής πληροφόρησης για τη διακυβέρνηση με χαμηλό 

κόστος. Η έρευνα που παρουσιάζεται στη συνέχεια χρησιμοποιεί διάφορες 

μεταβλητές για να αποτυπώσει τη σημασία των λογιστικών αριθμών στη 

διακυβέρνηση. Η ανάπτυξη πιο ευαίσθητων εργαλείων μέτρησης της ποιότητας των 

πληροφοριών δύναται να αποτελέσει ένα σημαντικό θέμα μελλοντικής έρευνα. 

 Ας εξετάσουμε πρώτα το σύνολο των δεικτών απόδοσης που επιλέγονται από 

τις επιχειρήσεις για τον προσδιορισμό των καταβολών μπόνους στους CEO. Οι 

Bushman, Indjejikian και Smith (1996) μελετούν τη χρήση της “αξιολόγησης της 

ατομικής απόδοσης” στον καθορισμό των ετήσιων μπόνους των CEO. 

Χρησιμοποιούν στοιχεία για τις αποδοχές των διευθυντικών στελεχών προερχόμενα 

από τις ετήσιες έρευνες απολαβών των Hewitt Associates σε μεγάλες εταιρείες των 

ΗΠΑ. Αυτό το σύνολο δεδομένων παρέχει το ποσοστό των ετήσιων μπόνους των 

CEO που εξαρτώνται από την αξιολόγησης της ατομικής τους απόδοσης (IPE). Η εν 

                                                           
19 Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review / April 2003 Robert Μ. Bushman 

and Abbie J. Smith “Transparency, Financial Accounting Information, and Corporate 

Governance 
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λόγω αξιολόγηση αποτελεί σε γενικές γραμμές ένα συνδυασμό δεικτών απόδοσης, 

συμπεριλαμβανομένων των υποκειμενικών αξιολογήσεων της ατομικής απόδοσης. 

Για τις επιχειρήσεις με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης, επεκτατικές ευκαιρίες και 

μακροπρόθεσμες επενδυτικές στρατηγικές, εικάζεται ότι οι σημερινές αποδοχές 

αντικατοπτρίζουν ανεπαρκώς πιθανές μελλοντικές συνέπειες των σημερινών 

διαχειριστικών ενεργειών, και ως εκ τούτου επιδεικνύουν χαμηλή ευαισθησία 

αναφορικά με σημαντικές διαστάσεις που μπορούν να λάβουν οι ενέργειες των 

managers. Το γεγονός αυτό πρέπει να στρέψει τις επιχειρήσεις προς εναλλακτικούς 

δείκτες απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης της ατομικής απόδοσης. 

Οι Bushman κ.α. (1996) υποστηρίζουν το συνδυασμό των επενδυτικών ευκαιριών με 

το λόγο της χρηματιστηριακής/αγοραίας προς τη λογιστική αξία μιας μετοχής 

(market-to-book ratio), καθώς και το χρόνο που απαιτείται για την ανάπτυξη 

προϊόντων και τη διάρκεια ζωής αυτών. Οι συγγραφείς θεωρούν ότι η “αξιολόγηση 

της ατομικής απόδοσης” σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό θετικά με τους δύο δείκτες 

επενδυτικών ευκαιριών, γεγονός που συνεπάγεται στροφή μακριά από τη λογιστική 

πληροφόρηση. 

Οι Ittner, Larcker και Rajan (1997) ακολουθούν μια παρόμοια στρατηγική 

στην έρευνά τους και επικεντρώνονται στη χρήση μη χρηματοοικονομικών δεικτών 

απόδοσης. Χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό έρευνας περιουσιακών στοιχείων και 

δηλώσεων proxy, εκτιμούν το βαθμό στον οποίο τα μπόνους των CEO εξαρτώνται 

από μη χρηματοοικονομικούς δείκτες απόδοσης. Το μέσο βάρος των μη οικονομικών 

δεικτών για το σύνολο των επιχειρήσεων του δείγματός τους ανέρχεται σε 13,4%, 

ενώ το ποσοστό αυτό αυξάνει σε 37,1% για το σύνολο των επιχειρήσεων που 

αποδίδουν μη μηδενικό βάρος σε μη χρηματοοικονομικούς δείκτες. Οι συγγραφείς 

κατασκευάζουν ένα γενικό δείκτη επενδυτικών ευκαιριών χρησιμοποιώντας 

πολλαπλούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την έρευνα και την 

ανάπτυξης (R&D), του λόγου της χρηματιστηριακής/αγοραίας προς τη λογιστική αξία 

μιας μετοχής (market-to-book ratio), και τον αριθμό των νέο-εισαγόμενων προϊόντων 

και υπηρεσιών. Οι συγγραφείς θεωρούν ότι η χρήση των μη χρηματοοικονομικών 

δεικτών απόδοσης αυξάνει ανάλογα με το δείκτη επενδυτικών ευκαιριών. 

 Η στροφή μακριά από δημοσιευμένα λογιστικά δεδομένα ενδεχομένως οδηγεί 

στη χρήση μη άμεσα μετρήσιμων δεικτών απόδοσης στα συμβόλαια. Οι Hayes και 

Schaeffer (2000) επεκτείνουν την ανάλυση των Bushman κ.α. (1996), και των Ittner 

κ.α. (1997) ερευνώντας τη σχέση μεταξύ των απολαβών των διευθυντικών στελεχών 
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και των μελλοντικών οικονομικών επιδόσεων των επιχειρήσεων. Εάν υποθέσουμε ότι 

οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν μη-μετρήσιμους δείκτες απόδοσης που συσχετίζονται 

με μελλοντικούς μετρήσιμους δείκτες απόδοσης, τότε κάθε μεταβολή στην τρέχουσα 

αποζημίωση που δεν εξηγείται από αντίστοιχη μεταβολή σε μετρήσιμους 

υφιστάμενους δείκτες απόδοσης θα πρέπει να προβλέπει τη μελλοντική διακύμανση 

μετρήσιμων δεικτών απόδοσης. Περαιτέρω, η αποζημίωση θα πρέπει να συνδέεται 

πιο στενά με μελλοντικά κέρδη όταν οι μετρήσιμοι δείκτες απόδοσης είναι πιο 

θορυβώδεις και, ως εκ τούτου, λιγότερο χρήσιμοι για τη σύναψη συμβάσεων. Οι 

συγγραφείς ελέγχουν αυτούς τους ισχυρισμούς χρησιμοποιώντας στοιχεία του 

περιοδικού Forbes σχετικά με την αποζημίωση των CEO σε μετρητά, και 

αποδεικνύουν ότι η τρέχουσα αποζημίωση σχετίζεται με την μελλοντική απόδοση 

των ιδίων κεφαλαίων μετά το φιλτράρισμα για οδηγούς δείκτες και δείκτες 

υστέρησης (current and lagged performance measures) και τις προβλέψεις των 

αναλυτών για τη μελλοντική λογιστική απόδοση, καθώς και ότι η τρέχουσα 

αποζημίωση είναι πιο στενά συνδεδεμένη με μελλοντικές επιδόσεις όταν είναι 

υψηλότερες οι διακυμάνσεις μεταξύ της απόδοσης αγοράς και της λογιστικής 

απόδοσης της επιχείρησης. Οι συγγραφείς δεν εντοπίζουν καμία τάση από πλευράς 

χρόνου στη σχέση μεταξύ των σημερινών αποδοχών και της μελλοντικής απόδοσης. 

Η σταθερότητα αυτή είναι αξιοσημείωτη, δεδομένης της σημαντικής αύξησης στη 

χρήση των δικαιωμάτων προαίρεσης η οποία τεκμηριώνεται από τους Hall και 

Liebman (1998) και Murphy (1999). Τα διοικητικά συμβούλια προφανώς δεν έχουν 

αναθέσει την προσδιορισμό των απολαβών των CEO πλήρως στην αγορά, και 

επιμένουν ακόμη να οριστικοποίηση των πακέτων απολαβών των CEO βάση 

ιδιωτικών πληροφοριών. 

 Οι Bushman, Chen, Engel και Smith (2000) επεκτείνουν αυτή την έρευνα για 

να εξετάσουν ένα μεγαλύτερο φάσμα μηχανισμών διακυβέρνησης. Οι μηχανισμοί 

διακυβέρνησης που εξετάζονται περιλαμβάνουν τη σύνθεση του διοικητικού 

συμβουλίου, τις μετοχές που ανήκουν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός και 

εκτός εταιρείας, τη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας, και τη δομή της αποζημίωσης των 

διευθυντικών στελεχών. Οι συγγραφείς εικάζουν ότι στο βαθμό που οι τρέχουσες 

αποδοχές αποτυγχάνουν να ενσωματώσουν πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα 

αξία της εταιρείας, τα λογιστικά δεδομένα είναι λιγότερο αποτελεσματικά στη 

ρύθμιση των μορφών διακυβέρνησης. Οι συγγραφείς αναπτύσσουν διάφορες 

μεταβλητές για να αποδώσουν την "επικαιρότητα" των αποδοχών βασιζόμενοι σε 
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παραδοσιακές λογιστικές και λογιστικές παλινδρόμησης για την τιμή της μετοχής και 

τις αλλαγές στις αποδοχές. Σύμφωνα με την υπόθεση που υποστηρίζει ότι οι 

περιορισμοί στις πληροφορίες που προέρχονται από οικονομικούς δείκτες συνδέονται 

με την μεγαλύτερη ζήτηση για πληροφορίες συγκεκριμένες για κάθε εταιρεία από 

τους διευθυντές της εταιρείας και υψηλής ποιότητας εξωτερικούς διευθυντές (Fama 

και Jensen 1983), οι Bushman κ.ά. διαπίστωσαν ότι το ποσοστό των διευθυντών στο 

εσωτερικό της εταιρείας και το ποσοστό των “πολύ αξιόπιστων” εξωτερικών 

διευθυντών σχετίζεται αρνητικά με την επικαιρότητα των αποδοχών, μετά από 

φιλτράρισμα για R&D, ένταση κεφαλαίου, και ευκαιρίες ανάπτυξης. Διαπίστωσαν 

επίσης μια αρνητική σχέση ανάμεσα στην επικαιρότητα των αποδοχών και των 

μετοχών που έχουν στην κατοχή τους τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων εντός της 

εταιρείας και εκτός, του βαθμού συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας, και του ποσοστό των 

μακροπρόθεσμων συμβολαίων αποδοτικότητας των πέντε κορυφαίων στελεχών, και 

του ποσοστού που βασίζεται στα ιδία κεφάλαια. 

 Τέλος, οι La Porta, Lopez-De-Silanes, Shleifer και Vishny (1998) 

υποστηρίζουν ότι η προστασία των επενδυτών από καιροσκόπους managers αποτελεί 

θεμελιώδη παράγοντα της προθυμίας των επενδυτών για τη χρηματοδότηση των 

επιχειρήσεων, του προκύπτοντος κόστους των εξωτερικών κεφαλαίων και της 

συγκέντρωσης των μετοχών. Οι συγγραφείς αναπτύσσουν μια εκτεταμένη βάση 

δεδομένων των νόμων που αφορούν στα δικαιώματα των επενδυτών και την επιβολή 

των νόμων αυτών για σαράντα εννέα χώρες, από την Αφρική, την Ασία, την 

Αυστραλία, την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και τη Νότια Αμερική. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το γεγονός ότι σύμφωνα με τους συγγραφείς, ένα από τα καθεστώτα που 

επηρεάζει την εφαρμογή των δικαιωμάτων των επενδυτών είναι το λογιστικό 

καθεστώς της χώρας. Οι La Porta κ.α. μετρούν την ποιότητα του λογιστικού 

συστήματος βάση ενός δείκτη που ανέπτυξε για κάθε χώρα το Κέντρο Διεθνών 

Προτύπων Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Έρευνας (CIFAR). Ο δείκτης CIFAR 

αντιπροσωπεύει το μέσο αριθμό των ενενήντα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις 

ετήσιες εκθέσεις του δείγματος των εγχώριων εταιρειών. Οι συγγραφείς 

τεκμηριώνουν ότι η συγκέντρωση της ιδιοκτησίας μετοχών σε μια χώρα σχετίζεται σε 

σημαντικό βαθμό αρνητικά τόσο με το δείκτη CIFAR όσο και με ένα δείκτη που 

αντιπροσωπεύει το πόσο δυναμικά το νομικό σύστημα "ευνοεί τους μετόχους της 

μειοψηφίας κατά των managers ή τους μετόχους της πλειοψηφίας στην εταιρική 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας της 
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ψηφοφορίας” (1995, σελ. 1127), μετά από φιλτράρισμα για την αποικιακή προέλευση 

του νομικού συστήματος και άλλους παράγοντες. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν 

με την πρόβλεψή τους ότι στις χώρες όπου τα λογιστικά και τα νομικά συστήματα 

παρέχουν σχετικά χαμηλή προστασία στους επενδυτές από διευθυντικό 

οπορτουνισμό, υπάρχει μια τάση προς δαπανηρή παρακολούθηση από τους 

"μεγάλους" μετόχους.  

 

4.7 Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση και Πρόσθετοι Μηχανισμοί 

Εταιρικού Ελέγχου  

 

Σε αυτή την ενότητα, διευρύνουμε τη συζήτησή μας για το ρόλο της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης στη λειτουργία των ειδικών μηχανισμών 

διακυβέρνησης. Σημαντικό παράδειγμα αποτελεί η μελέτη της DeAngelo (1988) για 

το ρόλο των λογιστικών πληροφοριών σε περιπτώσεις proxy fight (όταν δηλαδή μια 

εταιρεία επιθυμεί την εξαγορά άλλης εταιρείας και έχει καλέσει τους μετόχους της 

εταιρείας–στόχου να συνασπισθούν μαζί της, να αποπέμψουν αν χρειαστεί το 

σημερινό management και να προχωρήσει η εξαγορά). Η συγγραφέας καταγράφει την 

αυξημένη σημασία των λογιστικών πληροφοριών κατά τη διάρκεια των proxy fights 

παρέχοντας αποδείξεις της εμφανούς χρήσης λογιστικών αριθμών. Η DeAngelo 

παρουσιάζει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι διαφωνούντες μέτοχοι αναφέρονται 

συνήθως στην κακή απόδοση της εταιρείας ως απόδειξη της αναποτελεσματικότητας 

των εγκατεστημένων διευθυντών (και σπάνια αναφέρουν την επίδοση της τιμής της 

μετοχής), ενώ από την πλευρά τους οι εγκατεστημένοι διευθυντές χρησιμοποιούν τη 

διακριτική τους ευχέρεια στα λογιστικά έτσι ώστε να δώσουν στους μετόχους με 

δικαίωμα ψήφου μια πιο ευνοϊκή εντύπωση για την επίδοση τους. Η DeAngelo 

υποστηρίζει ότι η χρηματοοικονομική πληροφόρηση πιθανώς αντικατοπτρίζει 

καλύτερα την επίδοση των εγκατεστημένων manager κατά τη διάρκεια των proxy 

fights, καθώς η τιμή της μετοχής προβλέπει πιθανά οφέλη από την απομάκρυνση των 

managers με κακές επιδόσεις.  

Είναι επίσης σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η διακυβέρνηση των 

επιχειρήσεων ασκείται μέσα από ένα σύνολο μηχανισμών διακυβέρνησης, και γι αυτό 

είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τις πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτών. Ας 

εξετάσουμε τον ανταγωνισμό στην αγορά προιόντων και τη χρήση της 
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χρηματοοικονομικής πληροφόρησης στη διακυβέρνηση. Οι Aggarwal και Samwick 

(1999) υποστηρίζουν ότι σε πιο ανταγωνιστικές βιομηχανίες (μεγαλύτερη δυνατότητα 

υποκατάστασης των προϊόντων), οι μισθολογικές συμβάσεις αποσκοπούν στην 

ενσωμάτωση στρατηγικών ζητημάτων καθώς και στο να παράσχουν κίνητρα για 

μικρότερο επιθετικό ανταγωνισμό τιμών. Οι DeFond και Park (1999) και Parrino 

(1997), εξετάζοντας την πιθανότητα αντικατάστασης των CEO, υποθέτουν ότι σε πιο 

ανταγωνιστικές βιομηχανίες, οι συγκρίσεις ομότιμων ομάδων είναι πιο εύκολα 

διαθέσιμες και επομένως είναι πιο εύκολο να διενεργηθούν πιο ακριβείς συγκρίσεις 

επιδόσεων.  

Οι Jagannathan και Srinivasan (1999) εξετάζουν κατά πόσο ο ανταγωνισμός 

στην αγορά των προϊόντων μειώνει το κόστος αντιπροσώπευσης (agency cost) όσον 

αφορά τα προβλήματα ελεύθερης ταμειακής ροής ανάλογα με το αν μια επιχείρηση 

είναι γενικού αντικειμένου (με πιθανώς περισσότερες συγκρινόμενες επιχειρήσεις) ή 

ειδικού αντικειμένου (λιγότερες συγκρινόμενες επιχειρήσεις). Αν ο αυξημένος 

ανταγωνισμός μειώνει το κόστος αντιπροσώπευσης και δημιουργεί περισσότερες 

ευκαιρίες σύγκρισης ομοειδών εταιρειών (συμπεριλαμβανομένης της παροχής 

δυνητικών στελεχών αντικατάστασης), πώς επηρεάζεται ο σχεδιασμός των 

συμβολαίων αποδοτικότητας; Ο ανταγωνισμός μπορεί να επηρεάσει τη σχετική αξία 

της λογιστικής πληροφόρησης για την ιδία την εταιρεία και συγκριτικά, για ομοειδείς 

εταιρείες ως συνάρτηση της ανταγωνιστικότητας. Είναι επίσης πιθανό ότι ο βαθμός 

του ανταγωνισμού επηρεάζει τις δαπάνες για την αποκάλυψη αποκλειστικών 

πληροφοριών, επιδρώντας στην ποσότητα των ιδιωτικών πληροφοριών και τη 

σχετική αξία των δημοσίων δεικτών απόδοσης στη διακυβέρνηση.  

Οι Bertrand και Mullainathan (1998) περιγράφουν την πιθανή δύναμη των 

ερευνών που εξετάζουν τις αλληλεπιδράσεις σε όλο το φάσμα των μηχανισμών 

διακυβέρνησης. Οι συγγραφείς εξετάζουν τις επιπτώσεις στις αποδοχές των 

υψηλόβαθμων στελεχών, συνέπεια των αλλαγών στην νομοθεσία κατά των 

επιθετικών εξαγορών. Η έγκριση της εν λόγω νομοθεσίας μειώνει προφανώς την 

πίεση που ασκείται στα υψηλόβαθμα στελέχη. Οι Bertrand και Mullainathan 

επιχειρούν να κάνουν διάκριση μεταξύ της βέλτιστης ανάθεσης και άλλων θεωριών – 

τις οποίες εξετάζουν συνοπτικά - για να εξηγήσουν συνήθεις πρακτικές στην ανάθεση 

συμβολαίων. Πως αντιδρούν οι μέτοχοι όταν παρατηρούν την αποδυνάμωση ενός 

μηχανισμού πειθάρχησης; Μήπως ενισχύουν έναν άλλο μηχανισμό – για παράδειγμα 

το pay-for-performance (απολαβές που συνδέονται με απόδοση/ παραγωγικότητα); Ή 
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μήπως οι CEO όταν αντιμετωπίζουν μειωμένο κίνδυνο επιθετικής εξαγοράς 

εκμεταλλεύονται αυτή την μειωμένη πίεση για να απορροφήσουν περισσότερους 

πόρους αυξάνοντας το μέσο όρο των απολαβών τους; Οι συγγραφείς διαπίστωσαν ότι 

οι απολαβές που συνδέονται με την απόδοση/ παραγωγικότητα (ειδικά όσον αφορά 

λογιστικούς δείκτες απόδοσης) όπως και ο μέσος μισθός των CEO αυξήθηκαν μετά 

την έγκριση της νομοθεσίας κατά των επιθετικών εξαγορών. Οι συγγραφείς 

διαχωρίζουν περεταίρω το δείγμα τους σε δύο ομάδες με βάση το εάν η επιχείρηση 

έχει ένα μεγάλο μέτοχο (5 τοις εκατό blockholder) ή όχι και καταλήγουν στο 

συμπέρασμα ότι οι επιχειρήσεις με μεγάλο μέτοχο αυξάνουν τις απολαβές που 

συνδέονται με την απόδοση/ παραγωγικότητα, ενώ οι επιχειρήσεις χωρίς ένα μεγάλο 

μέτοχο αυξάνουν τη μέση αμοιβή. Στη συνέχεια, οι συγγραφείς ερευνούν εμπειρικά 

την σχέση της αμοιβής με την τύχη, χρησιμοποιώντας τρία σενάρια. Καταρχάς, 

εξετάζουν την περίπτωση των πετρελαιοπαραγωγών όπου οι μεγάλες μεταβολές στις 

τιμές του πετρελαίου τείνουν να επηρεάζουν την απόδοση της εταιρείας σε τακτική 

βάση. Έπειτα, χρησιμοποιούν τις αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες για 

συγκεκριμένους τομείς της βιομηχανίας και εξετάζουν τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα των εμπορεύσιμων αγαθών. Τρίτον, χρησιμοποιούν 

τις ετήσιες διαφορές στο μέσο όρο των επιδόσεων της βιομηχανίας για να 

σχηματίσουν εικόνα για τη συνολική τύχη του κλάδου όσον αφορά τα οικονομικά. 

Και για τις τρείς περιπτώσεις, οι συγγραφείς θεωρούν ότι η αμοιβή των CEO 

ανταποκρίνεται στην τύχη. Ωστόσο, όπως και για την περίπτωση της νομοθεσίας 

κατά των επιθετικών εξαγορών, οι συγγραφείς θεωρούν ότι η παρουσία ενός μεγάλου 

μετόχου μειώνει το ποσό της αμοιβής που εξαρτάται από την τύχη. Τα συμπεράσματα 

αυτά εγείρουν σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τη βέλτιστη χρήση των 

παρατηρούμενων μορφών διακυβέρνησης στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

 Τέλος, μπορεί να υπάρχουν πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

συμβολαίων αποδοτικότητας βάσει αντικειμενικών δεικτών απόδοσης και των 

χαρακτηριστικών οργανωτικού σχεδιασμού συμπεριλαμβανομένων των σταδίων 

προαγωγής και επαγγελματικής ανέλιξης, της κατανομής των δικαιωμάτων 

απόφασης, της κατανομή των αρμοδιοτήτων, των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ 

τμημάτων, και της υποκειμενική αξιολόγηση ατομικής επίδοσης. Οι Lambert, Larcker 

και Weigelt (1993) παρουσιάζουν στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι οι αποδοχές 

των διευθυντών τμημάτων σε όλη την ιεραρχία ακολουθούν κάποια πρότυπα τα οποία 

συνάδουν τόσο με τη θεωρία της αντιπροσώπευσης όσο και με την “tournament 
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theory” (θεωρία σύμφωνα με την οποία τα υψηλόβαθμα στελέχη έχουν πολύ 

μεγαλύτερες απολαβές από άτομα σε χαμηλόβαθμες θέσεις, προσφέροντας έτσι 

κίνητρο στους εργαζόμενους να καταβάλλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για να 

ανελιχθούν). Οι Baker, Gibbs, και Holmstrom (1994a, b) και Gibbs (1995) αναλύουν 

δεδομένα είκοσι χρόνων για το προσωπικό μιας και μόνο επιχείρησης και 

απεικονίζουν τις πολύπλοκες σχέσεις που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ της ιεραρχίας, 

της αξιολόγηση της απόδοσης, τις πολιτικές για την ανέλιξη και τις προαγωγές, τις 

μισθολογικές πολιτικές και της αποζημιώσεις βάσει αποδοτικότητας. Οι Baker, 

Gibbons, και Murphy (1994) απομονώνουν στη θεωρία τις οικονομικές ανταλλαγές 

μεταξύ αντικειμενικής και υποκειμενικής αξιολόγησης της απόδοσης στο σχεδιασμό 

της βέλτιστης ανάθεσης (συμβολαίων). Οι Ichniowski, Shaw, και Prennushi (1997), 

χρησιμοποιώντας δεδομένα για τριάντα έξι χαλυβουργεία βρήκαν ότι τα εργοστάσια 

που υιοθετούν δέσμες συμπληρωματικών πρακτικών (για παράδειγμα, αποζημίωση 

ανάλογα με την αποδοτικότητα, ομαδική εργασία, εκπαίδευση σε δεξιότητες και 

τακτικές επικοινωνίας) είναι πιο παραγωγικά από τις επιχειρήσεις που είτε δεν 

υιοθετούν αυτές τις πρακτικές ή υιοθετούν μεμονωμένες πρακτικές.  

 

 

 

 

  



 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 

5.1 Εταιρική Κοινωνική Ε

 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί μια αρχή που ταιριάζει στην οικονομία της 

ελεύθερης αγοράς, που όμως η επιδίωξη του ατομικού κέρδους δεν γίνεται σε βάρος 

της συλλογικής ή κοινωνικής ευημερίας ούτε σε βάρος των επόμενων γενεών. 

Αντίθετα, η επιδίωξη του 

βελτιώνουν τη θέση των εργαζομένων, προωθούν την αξιοπρέπεια του ατόμου, 

ενισχύουν την προστασία του περιβάλλοντος και λαμβάνουν υπόψη τους την 

ευημερία των επόμενων γενεών. Είναι μια νέα αντίληψη στη

κερδίζει συνεχώς έδαφος. Η διάθεση όλων των ατόμων μιας εταιρείας ή ενός 

οργανισμού για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, για τη προστασία του 

περιβάλλοντος αλλά και για την εν γένει εξυπηρέτηση του συλλογικού συμφέροντος 

είναι παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και να προωθούνται 

συνεχώς, ιδιαίτερα υπό τις συνθήκες της παρούσας κρίσης. Παράλληλα, είναι πολύ 

χρήσιμο να εξετάζονται οι έννοιες της καινοτομίας, της βιωσιμότητας, τα ανάπτυξης 

και της διακυβέρνησης ως συνισ

Ευθύνης. Και οι τέσσερις αυτοί πυλώνες είναι σημαντικό να αναπτυχθούν, με στόχο 

την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των υπηρεσιών του δημοσίου και του 

ιδιωτικού τομέα, ιδιαίτερα σε συνθήκες δύσκολης οικονομικ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

.1 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί μια αρχή που ταιριάζει στην οικονομία της 

ελεύθερης αγοράς, που όμως η επιδίωξη του ατομικού κέρδους δεν γίνεται σε βάρος 

της συλλογικής ή κοινωνικής ευημερίας ούτε σε βάρος των επόμενων γενεών. 

 κέρδους οφείλει να είναι συμβατή με δραστηριότητες που 

βελτιώνουν τη θέση των εργαζομένων, προωθούν την αξιοπρέπεια του ατόμου, 

ενισχύουν την προστασία του περιβάλλοντος και λαμβάνουν υπόψη τους την 

ευημερία των επόμενων γενεών. Είναι μια νέα αντίληψη στη σύγχρονη εποχή η οποία 

κερδίζει συνεχώς έδαφος. Η διάθεση όλων των ατόμων μιας εταιρείας ή ενός 

οργανισμού για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, για τη προστασία του 

περιβάλλοντος αλλά και για την εν γένει εξυπηρέτηση του συλλογικού συμφέροντος 

τες που θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και να προωθούνται 

συνεχώς, ιδιαίτερα υπό τις συνθήκες της παρούσας κρίσης. Παράλληλα, είναι πολύ 

χρήσιμο να εξετάζονται οι έννοιες της καινοτομίας, της βιωσιμότητας, τα ανάπτυξης 

και της διακυβέρνησης ως συνιστώσες της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης. Και οι τέσσερις αυτοί πυλώνες είναι σημαντικό να αναπτυχθούν, με στόχο 

την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των υπηρεσιών του δημοσίου και του 

ιδιωτικού τομέα, ιδιαίτερα σε συνθήκες δύσκολης οικονομικής συγκυρίας. 
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υθύνη και Εταιρική Διακυβέρνηση 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί μια αρχή που ταιριάζει στην οικονομία της 

ελεύθερης αγοράς, που όμως η επιδίωξη του ατομικού κέρδους δεν γίνεται σε βάρος 

της συλλογικής ή κοινωνικής ευημερίας ούτε σε βάρος των επόμενων γενεών. 

κέρδους οφείλει να είναι συμβατή με δραστηριότητες που 

βελτιώνουν τη θέση των εργαζομένων, προωθούν την αξιοπρέπεια του ατόμου, 

ενισχύουν την προστασία του περιβάλλοντος και λαμβάνουν υπόψη τους την 

σύγχρονη εποχή η οποία 

κερδίζει συνεχώς έδαφος. Η διάθεση όλων των ατόμων μιας εταιρείας ή ενός 

οργανισμού για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, για τη προστασία του 

περιβάλλοντος αλλά και για την εν γένει εξυπηρέτηση του συλλογικού συμφέροντος 

τες που θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και να προωθούνται 

συνεχώς, ιδιαίτερα υπό τις συνθήκες της παρούσας κρίσης. Παράλληλα, είναι πολύ 

χρήσιμο να εξετάζονται οι έννοιες της καινοτομίας, της βιωσιμότητας, τα ανάπτυξης 

τώσες της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης. Και οι τέσσερις αυτοί πυλώνες είναι σημαντικό να αναπτυχθούν, με στόχο 

την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των υπηρεσιών του δημοσίου και του 

ής συγκυρίας.  
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 Κάθε επιχείρηση, (ιδιωτική ή δημόσια, οργανισμός ή μη κυβερνητική οργάνωση) 

για να μπορέσει να εδραιωθεί, να γίνει πιο γνωστή στο χώρο της και για να χτίσει την 

εικόνα της χρησιμοποιεί διάφορα μέσα και αναπτύσσει διάφορες δράσεις όπως: η 

διαφήμιση, οι δημόσιες σχέσεις και τα τελευταία χρόνια η εταιρική κοινωνική ευθύνη 

η οποία αποτελεί έννοια όλο και περισσότερο συνδεδεμένη κατά την τελευταία 

δεκαετία με την εικόνα των επιχειρήσεων. Μέσω της κοινωνικής ευθύνης 

προβάλλεται η υπευθυνότητα, η κοινωνική ευσυνειδησία, η ευαισθησία, η συνείδηση 

και η επιχειρηματική ηθική της επιχείρησης. Καθημερινά γεγονότα που αφορούν 

επιχειρήσεις και οργανώσεις αφύπνισαν τη δημόσια συνείδηση και ανέδειξαν την 

εταιρική υπευθυνότητα σε κοινωνική επιταγή, τα γεγονότα αυτά είναι:  

•  Διοικητική πλεονεξία.  

•  Οικονομικό έγκλημα.  

•  Διαφθορά.  

•  Καταστροφή περιβάλλοντος. 

 •  Καταπάτηση ανθρώπινων δικαιωμάτων (Αναλυτής, Ν. 2007).  

Μέσα από την ανάπτυξη της παρακάτω εργασίας, δίνεται ο ορισμός της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης, αναγράφεται η ιστορική αναδρομή της έννοιας καθώς και η 

χρήσης της από επιχειρήσεις και οργανισμούς με σκοπό την ανάδειξη της 

χρησιμότητας του όρου, των τεχνικών λειτουργίας και χρήσης της κοινωνικής 

ευθύνης μέσα από τις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς. 
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5.2 Ιστορική Αναδρομή 

Στα μέσα και τα τέλη του 18ου αιώνα οι επιχειρήσεις έστρεψαν το ενδιαφέρον τους 

στους υπαλλήλους και συγκεκριμένα ενδιαφέρθηκαν για το πώς θα τους 

καταστήσουν πιο παραγωγικούς. (Carroll, 2007; Gail & Nowak, 2006) 

Η βιομηχανική επανάσταση στα τέλη του 19ου αιώνα μπορεί να θεωρηθεί το 

σημείο εκκίνησης για την ανάληψη κοινωνικών πρωτοβουλιών από τη μεριά των 

επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις εξέφραζαν με διαφόρους τρόπους την κοινωνική τους 

υπευθυνότητα (προσφέροντας π.χ. κατοικία στους εργαζόμενους τους, φροντίζοντας 

για αυτούς και τις οικογένειες τους κ.λπ.). Με τον ερχομό του 20ου αιώνα και την 

καθιέρωση των νομικών πλαισίων της λειτουργίας των επιχειρήσεων και την 

ανάπτυξη του κράτους σε ό,τι αφορά την πρόνοια, ιδιαίτερα μετά το κραχ του 1929, 

το πνεύμα της φιλανθρωπίας παραχώρησε το πνεύμα του σε εκτεταμένες νομικές, 

συμβατικές και οργανωτικές δομές. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η ανάδειξη 

των πολυεθνικών εταιριών και η αυξανόμενη επίδρασή τους στην παγκόσμια 

οικονομία και η επικράτηση του επιχειρηματικού μοντέλου που λέει ότι αποκλειστική 

ευθύνη των επιχειρήσεων είναι η παραγωγή πλούτου για τους μετόχους τους (the 

business of business is business) έφερε πάλι στην επιφάνεια το ερώτημα των σχέσεων 

μεταξύ επιχειρήσεων και κοινωνίας (Carroll, 2007; Gail & Nowak, 2006). 

Μετά το 1930 και κυρίως μετά το 1960 η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη έχει 

αποτελέσει ένα σημαντικό κομμάτι όχι μόνο σε ό,τι αφορά το εταιρικό κομμάτι αλλά 

ευρύτερα στην πολιτική και την οικονομική παγκόσμια σκηνή. Στις αρχές του 1930 ο 

Merrick Dodd και ο Αdolf Berle υποστήριξαν πως η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

μπορεί να αποτελέσει μια υπηρεσία παρόμοια με έναν κερδοσκοπικό οργανισμό, η 

οποία, ωστόσο, θα αντλεί τα οφέλη της από την αναγνωρισιμότητα και την αποδοχή 

των εργαζομένων, των πελατών και των συμβαλλόμενων μερών. (Θανόπουλος, 

003; w:en:Corporate_social_responsibility) 

Στην κοινωνία της γνώσης, της τεχνολογίας, του πλουραλισμού, της 

πληροφόρησης και της υπερεθνικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων, πολλά είναι 

τα γεγονότα που έκαναν το θέμα της Κοινωνικής Ευθύνης επίκαιρο. Η διεργασία της 

παγκοσμιοποίησης και της απελευθέρωσης των αγορών, με τα αμφισβητούμενα 

αποτελέσματα τους, η ανάγκη ύπαρξης ελάχιστων κανόνων λειτουργίας και ελέγχου, 

οι επιπτώσεις των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αφορούν όλο και 

περισσότερο μεγαλύτερο αριθμό ατόμων και κρατών, η αύξηση της ευαισθησίας σε 
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θέματα προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος κ.α. έφτιαξαν ένα 

πλαίσιο μέσα στο οποίο οι επιχειρήσεις καλούνται σήμερα να εντάξουν τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη στον πυρήνα της επιχειρηματικής τους σκέψης. Οι προσδοκίες όλων των 

ενδιαφερόμενων μερών απέναντι στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και 

συμπεριφέρονται οι επιχειρήσεις διαρκώς αυξάνονται. Οι επιχειρήσεις επομένως 

αντιμετωπίζουν ένα νέο κόσμο που απαιτεί νέο τρόπο σκέψης, ένα κόσμο που θα 

πρέπει να καλύψει τις ανάγκες αυτής της γενιάς αλλά και των μελλοντικών. 

(Θανόπουλος, 2003; w:en:Corporate_social_responsibility) 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.), ορίζεται η εφαρμοζόμενη από 

επιχειρήσεις πολιτική, η οποία αφορά δράσεις, ενέργειες και προγράμματα 

κοινωνικού, περιβαντολλογικού, πολιτιστικού εκπαιδευτικού και ερευνητικού 

χαρακτήρα (Εξωτερική Ε.Κ.Ε.), καθώς και σε δράσεις, οι οποίες αφορούν την 

ανθρωποκεντρική και δίκαιη πολιτική ανθρωπίνων πόρων, το σεβασμό των 

δικαιωμάτων των εργαζομένων, κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, την ενίσχυση του 

κοινωνικού διαλόγου, την εξασφάλιση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, το 

σεβασμό των συλλογικών συμβάσεων εργασίας (Εσωτερική Ε.Κ.Ε.)” (Hohnen, 2007; 

CSR 2003) Η διοίκηση της επιχείρησης ή του οργανισμού θα πρέπει να εντοπίσει 

τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που καθορίζουν αφενός την 

επιχειρηματική βιωσιμότητα και αφετέρου την αειφόρο ανάπτυξη υιοθετώντας 

πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Για διαφορετικές χώρες, περιφέρειες, 

κλάδους και κατηγορία οργανισμών, η υπεύθυνη επιχειρηματική πρακτική 

περιλαμβάνει διαφορετικά αντικείμενα συζήτησης και σημαντικά διαφορετικές 

προτεραιότητες. Ωστόσο, η κοινή βασική προσέγγιση της ΕΚΕ περιλαμβάνει 

οργανισμούς που υιοθετούν μια επίσημη, δομημένη προσέγγιση στην αποτίμηση της 

κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδρασής τους, κάνοντας βήματα για την βελτίωσή 

της και δημοσιεύοντας την όλη διαδικασία καθώς και τα αποτελέσματά της (Hohnen, 

2007; CSR 2003). Η υπεύθυνη εταιρική πρακτική εκτείνεται σε τέσσερα βασικά 

πεδία:  

•  Εργασιακός χώρος  

•  Πεδίο αγοράς  

•  Κοινότητα  

•  Περιβάλλον 
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5.3 Εσωτερική Κοινωνική Ευθύνη 

 

Σε μια εταιρεία, η εσωτερική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αφορά κυρίως τους 

υπαλλήλους και συνδέονται με θέματα όπως, η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, η 

υγεία και η ασφάλεια καθώς και η διαχείριση της αλλαγής ενώ οι περιβαλλοντικές 

υπεύθυνες πρακτικές σχετίζονται κυρίως με τη διαχείριση των φυσικών πόρων που 

χρησιμοποιούνται στην παραγωγή. Ανοίγουν το δρόμο για τη διαχείριση της αλλαγής 

και το συνδυασμό της κοινωνικής ανάπτυξης με τη βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα. 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, COM(2001) 366; Porter & Kramer, 2006) 

•  Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού  

Από τις κυριότερες προκλήσεις για τις εταιρείες είναι η προσέλκυση και η 

συγκράτηση εξειδικευμένου προσωπικού. Στο πλαίσιο αυτό, τα σχετικά μέτρα 

μπορούν να περιλαμβάνουν τη δια βίου μάθηση, την παραχώρηση αρμοδιοτήτων και 

εξουσιών στους εργαζομένους, την καλύτερη ενημέρωση σε όλη την επιχείρηση, την 

καλύτερη ισορροπία μεταξύ εργασίας, οικογένειας και ελεύθερου χρόνου, τη 

μεγαλύτερη ποικιλομορφία του εργατικού δυναμικού, την ίση αμοιβή και τις 

προοπτικές σταδιοδρομίας για τις γυναίκες, τον καταμερισμό των κερδών και τα 

συστήματα παροχής μεριδίων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και τον 

προβληματισμό σχετικά με την απασχολησιμότητα και την εξασφάλιση της εργασίας. 

Έχει επίσης αποδειχθεί ότι η ενεργός εποπτεία και διαχείριση των υπαλλήλων που 

απουσιάζουν από την εργασία τους λόγω αναπηρίας ή τραυματισμού έχει ως 

αποτέλεσμα τη μείωση των δαπανών. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, COM(2001) 366; Porter 

& Kramer, 2006) 

•  Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία  

Το θέμα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία παραδοσιακά έγκεινται σε 

νομοθετικά και εκτελεστικά μέτρα. Ωστόσο, λόγω της τάσης να ανατίθενται εργασίες 

σε εργολάβους και προμηθευτές, οι εταιρείες εξαρτώνται όλο και περισσότερο από 

τις επιδόσεις των εργολάβων τους στο θέμα της υγείας και της ασφάλειας. 

Εθελοντικά προγράμματα ως συμπληρωματικά προς τις δραστηριότητες νομοθεσίας 

και ελέγχου από τις δημόσιες αρχές υιοθετούνται από τις εταιρείες για την περαιτέρω 

προώθηση της υγείας και της ασφάλειας, χρησιμοποιώντας αυτές τις δύο 

παραμέτρους ως κριτήρια για την προμήθεια των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους. 

•  Προσαρμογή στην Αλλαγή  
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Η αναδιάρθρωση με τρόπο κοινωνικά υπεύθυνο σημαίνει ότι εξισορροπούνται και 

λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα και οι ανησυχίες όλων εκείνων που θίγονται από 

τις αλλαγές και τις αποφάσεις. Ειδικότερα, αυτό συνεπάγεται τη συμμετοχή και την 

ανάμιξη όλων των ενδιαφερόμενων μερών μέσω της ανοικτής ενημέρωσης και των 

διαβουλεύσεων. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, COM(2001) 366; Porter & Kramer, 2006) 

• Διαχείριση του Περιβαλλοντικού Αντίκτυπου και των Φυσικών Πόρων  

Γενικά η μείωση της κατανάλωσης πόρων ή των ρυπογόνων εκπομπών και 

αποβλήτων μπορούν να μειώσουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Στον 

περιβαλλοντικό τομέα, οι περιβαλλοντικές αυτές επενδύσεις αναφέρονται κανονικά 

ως ευκαιρίες διπλού κέρδους, και για τις επιχειρήσεις και για το περιβάλλον. 

 

5.4 Εξωτερική Κοινωνική Ευθύνη 

 

Η Εξωτερική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αφορά την επέκταση της ευθύνης της 

εταιρείας στην τοπική κοινότητα και αφορά ένα ευρύ σύνολο ενδιαφερόμενων μερών 

οι οποίοι είναι όχι μόνο οι εργαζόμενοι και οι μέτοχοι αλλά και οι επιχειρηματικοί 

εταίροι, οι προμηθευτές, οι πελάτες, οι δημόσιες αρχές και οι Μη Κυβερνητικοί 

Οργανισμοί (ΜΚΟ) που εκπροσωπούν τις τοπικές κοινότητες ή ασχολούνται με το 

περιβάλλον. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, COM(2001) 366; Porter & Kramer, 2006) 

 

5.5 Ενδιαφερόμενα μέρη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

 

Τοπικές Κοινότητες  

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αφορά την ένταξη των εταιρειών στο τοπικό 

περιβάλλον τους είτε αυτό είναι στην Ευρώπη είτε στον υπόλοιπο κόσμο. Οι 

εταιρείες συνεισφέρουν στις κοινότητές τους παρέχοντας θέσεις εργασίας, μισθούς, 

κοινωνικές παροχές καθώς και φόρους. Από την άλλη πλευρά, οι εταιρείες 

εξαρτώνται από την υγεία, τη σταθερότητα και την ευημερία των κοινοτήτων μέσα 

στις οποίες λειτουργούν. Επίσης, υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ εταιρειών και του 

τοπικού φυσικού περιβάλλοντός τους. Ορισμένες βασίζονται σε ένα καθαρό 

περιβάλλον για την παραγωγή τους ή την προσφορά των υπηρεσιών τους (καθαρός 

αέρας, καθαρά ύδατα, δρόμοι χωρίς κίνηση). 
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Επιχειρηματικοί Εταίροι, Προμηθευτές και Καταναλωτές 

Μακροπρόθεσμα, η οικοδόμηση σχέσεων με τους επιχειρηματικούς εταίρους 

και τους προμηθευτές ενδέχεται να οδηγήσει σε δίκαιες τιμές, όρους και προσδοκίες 

καθώς και |ποιότητα και αξιόπιστη παράδοση ή εκτέλεση. Οι εταιρείες που 

οικοδομούν σχέσεις διαρκείας με τους πελάτες, εστιάζοντας όλη την οργάνωσή τους 

στην κατανόηση των αναγκών και των επιθυμιών των πελατών και παρέχοντάς τους 

ανώτερη ποιότητα, ασφάλεια, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση, αναμένεται ότι θα είναι 

πιο προσοδοφόρες. 

 

Ανθρώπινα Δικαιώματα 

Αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ότι ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων 

μιας εταιρείας στα ανθρώπινα δικαιώματα των εργαζομένων και στις τοπικές 

κοινότητες ξεπερνά το πεδίο των εργατικών δικαιωμάτων. Οι εθελοντικοί κώδικες 

συμπεριφοράς μπορούν να συμβάλλουν στην προώθηση διεθνών εργασιακών 

προτύπων, η αποτελεσματικότητα ωστόσο εξαρτάται από τη σωστή εφαρμογή και 

την επαλήθευσή τους. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, COM(2001) 366; Porter & Kramer, 

2006) 

 

Παγκόσμιες Περιβαλλοντικές Ανησυχίες 

Μέσω των διασυνοριακών συνεπειών πολλών περιβαλλοντικών προβλημάτων 

που συνδέονται με τις επιχειρήσεις και της κατανάλωσης πόρων από ολόκληρο τον 

κόσμο, οι εταιρείες διαδραματίζουν επίσης ενεργό ρόλο στο παγκόσμιο περιβάλλον. 

Εκτός των παραπάνω και σύμφωνα με τη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία η 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μπορεί να διακριθεί σε 3 κατηγορίες ανεξάρτητα με το 

αν επιβάλλεται από την τοπική κοινωνία καθώς και αν όλοι οι συμμετέχοντες 

ευνοούνται από τα οφέλη της εφαρμογής των συγκεκριμένων προγραμμάτων. 

(Kolter, 2009; Hunger, Wheelen, Thomas, 2004) 

 

5.6 Κατηγορίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

 

 

Οι τρεις προαναφερθείσες κατηγορίες είναι οι εξής: 
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5.6.1 Στρατηγική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

Η Στρατηγική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη συνδυάζει τα κοινωνικά οφέλη με 

τους άμεσους στρατηγικούς στόχους μιας επιχείρησης. Με την Στρατηγική Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη, η επιχείρηση πραγματοποιεί φιλανθρωπίες προς την κοινωνία με 

στόχο την ενίσχυση των μακροπρόθεσμων οικονομικών τους στόχων. Συνεπώς η 

κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά των επιχειρήσεων αποσκοπεί στην μεγιστοποίηση 

του κέρδους. Η συγκεκριμένη επιχειρηματική συμπεριφορά αναπτύχθηκε κατά την 

περίοδο του 1980 και πρακτικά μπορεί αρχικά η υιοθέτηση της να σήμαινε 

βραχυπρόθεσμες απώλειες σε ότι αφορά τον προϋπολογισμό μιας επιχείρησης. 

Ωστόσο μακροπρόθεσμα τα οφέλη της επιχείρησης μπορούν να καταγραφούν από τα 

οικονομικά δεδομένα όπως είναι αποτελέσματα χρήσης, λόγω της βελτίωσης της 

εικόνας της επιχείρησης έναντι της κοινωνίας. Για αυτόν τον λόγο η Στρατηγική 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αντιμετωπίζεται ως επένδυση στην δημιουργία καλής 

φήμης έναντι των πελατών αλλά και των εν δυνάμει πελατών οι οποίοι είναι αυτοί 

που ενισχύουν την χρηματοοικονομική απόδοση της επιχείρησης. Η εφαρμογή της 

Στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης προκαλεί κάποια ερωτήματα από τα 

προβλήματα που προκύπτουν αναφορικά με την ικανοποίηση όλων των συμφερόντων 

και των συμμετεχόντων καθώς κάποια από αυτά προσκρούουν μεταξύ τους. Πολλές 

έρευνες έχουν αποδείξει ότι τα βραχυπρόθεσμα κέρδη των εταιρειών των οποίων τα 

στελέχη περιλαμβάνουν στην στρατηγική τους κοινωνικούς στόχους, άλλες φορές 

αυξάνονται και άλλες φορές μειώνονται. Ωστόσο άλλες έρευνες αποδεικνύουν ότι οι 

επιχειρήσεις που επενδύουν σε πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αποδίδουν 

μακροπρόθεσμα. (Kolter, 2009; Hunger, Wheelen, Thomas, 2004) 

 

5.6.2 Ηθική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

Η Ηθική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη έχει ως σκοπό, πέρα από την 

ικανοποίηση των οικονομικών και νομικών υποχρεώσεων στο κοινωνικό σύνολο, να 

περιλαμβάνει ενέργειες οι οποίες να αποφεύγουν οποιασδήποτε βλάβης στην 

κοινωνία είτε οικονομική, πνευματική ή ψυχολογική. Οποιαδήποτε εταιρεία δεν 

εκπληρώνει τα ηθικά της καθήκοντα λειτουργεί ως ανεύθυνος οργανισμός. Τα 

στελέχη της επιχείρησης γνωρίζουν ότι θα πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση στα 

ιδανικά, ακόμα και αν βραχυπρόθεσμα καθυστερεί την εμφάνιση του κέρδους ή του 

άμεσου θετικού αποτελέσματος, καθώς αν προβεί σε ενέργειες που αγνοούν αυτές τις 

πρακτικές (π.χ. περιβαλλοντική μόλυνση της τοπικής κοινωνίας) μεταγενέστερα θα 
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υπάρξει μείωση στα κέρδη των μετόχων καθώς υποβαθμίζεται η ευρύτερη εικόνα της 

επιχείρησης. (Kolter, 2009; Hunger, Wheelen, Thomas, 2004) Πρακτικά μια 

επιχείρηση η οποία στηρίζεται στην ηθική, αποκτά μεγαλύτερη φερεγγυότητα και 

δημιουργεί εικόνα εμπιστοσύνης έναντι των πελατών, των προμηθευτών, των 

εργαζομένων κτλ. 

 

5.6.3 Ανθρωπιστική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

Με τον όρο «Ανθρωπιστική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη», η επιχείρηση δεν 

αποσκοπεί μόνο στην αποφυγή δημιουργίας κοινωνικής βλάβης αλλά ενισχύει τις 

προσπάθειες βελτίωσης και εξάλειψης των κοινωνικών προβλημάτων, όπως χαμηλό 

βιοτικό επίπεδο, ναρκωτικά, εγκληματικότητα, έλλειψη παιδείας. Τα παραπάνω 

συμβάλλουν στην ύπαρξη κοινωνικής ανισότητας και υποβαθμίζουν τους όρους 

ζωής. (Kolter, 2009; Hunger, Wheelen, Thomas, 2004) Η Ανθρωπιστική Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη περιλαμβάνει ενέργειες, πολιτικές και δράσεις οι οποίες 

αποσκοπούν στην άμεση επέμβαση του οργανισμού μέσω της κατανομής πόρων 

βάσει των υπαρχουσών κοινωνικών αναγκών. Τέτοιες ενέργειες της Ανθρωπιστικής 

Εταιρικής Ευθύνης είναι οι πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος, οι δωρεές σε 

φιλανθρωπικά ιδρύματα, η συμμετοχή της επιχείρησης σε προγράμματα εύρεσης 

εργασίας για μακροχρόνια ανέργους, καθώς και διάφορες άλλες δραστηριότητες που 

η συνιστώσα τους αποσκοπεί στη βελτίωση των όρων και των συνθηκών ζωής. 

 

5.7 Θεωρία Των Ενδιαφερόμενων Μερών 

 

Η θεωρία των ενδιαφερομένων είναι η κυριότερη θεωρία πάνω στην οποία στηρίζεται 

η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη αποτελούν το περιβάλλον (άμεσο και έμμεσο), το 

οποίο αλληλεπιδρά με την επιχείρηση και έχει ενδιαφέρον από τις δραστηριότητές 

της (ο αγγλικός όρος είναι Stakeholders, δηλαδή αυτοί που κρατούν-έχουν 

ενδιαφέρον). Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι σε μία επιχείρηση είναι οι μέτοχοι, οι 

εργαζόμενοι, οι δανειστές-πιστωτές (τράπεζες). Έμμεσα ενδιαφερόμενοι είναι το 

κράτος, οι τοπικές κοινωνίες, στις οποίες δραστηριοποιείται μία επιχείρηση, οι 

ομάδες πίεσης, π.χ. ακτιβιστές, διαδηλωτές, κ.ά. Η θεωρία των ενδιαφερόμενων 

μερών βοηθάει την επιχείρηση να λάβει υπόψη της όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (τόσο 
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άμεσα όσο και έμμεσα) και να εμπλακεί σε μία ουσιώδη διαδικασία διαλόγου πριν 

καθορίσει το πρόγραμμα δράσης της όσον αφορά την εταιρική κοινωνική της ευθύνη. 

(Αναλυτής, 2007; Booth, 2009)20 

 

 

  

 Σύμφωνα με τον Νίκο Αναλυτή, πρόεδρο του Ελληνικού Δικτύου για την 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, «η έννοια της εταιρικής υπευθυνότητας βρίσκει 

εφαρμογή σε μεγάλο αριθμό ελληνικών επιχειρήσεων. Είναι πλέον γεγονός πως 

έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται πως δίχως την αποδοχή της κοινωνίας δεν θα 

μπορέσουν να λειτουργήσουν ως επιχειρήσεις. Κατά κάποιο τρόπο μιλάμε για «Άδεια 

Κοινωνικής Λειτουργίας» (Αναλυτής, Ν. 2007). Η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης βρίσκει διαρκώς νέα πεδία δράσης, είναι επόμενο να εισέρχονται 

επιχειρήσεις με δράσεις που αποβλέπουν στο ίδιο συμφέρον, αμφισβητώντας έτσι την 

                                                           
20  Αναλυτής, Ν. (2007), Εισήγηση κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας του 

Ινστιτούτου Επικοινωνίας ""Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Υπεύθυνη Κατανάλωση-CSR 2007"", 
24 Απριλίου, Αθήνα." 
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αξία της εταιρικής υπευθυνότητας. Επιπλέον υπάρχει μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης 

των συγκεκριμένων εφαρμογών-πρακτικών μελλοντικά από τις επιχειρήσεις, 

τουλάχιστον όσον αφορά τον τομέα του περιβάλλοντος». Τα ενδιαφερόμενα μέρη 

μιας επιχείρησης μπορούν να χωριστούν σε 3 κατηγορίες: 

1. Οργανωτικούς (εσωτερικούς ως προς την εταιρεία): εργαζόμενους, 

διοικητικά στελέχη, συλλόγους, μετόχους. 

2. Οικονομικούς (εξωτερικούς ως προς την εταιρεία): πελάτες, πιστωτές, 

διανομείς, προμηθευτές. 

3. Κοινωνικούς (εξωτερικούς ως προς την εταιρεία): κοινότητες, 

κυβέρνηση, μη κερδοσκοπικοί φορείς, περιβάλλον. (Αναλυτής, 2007; 

Booth, 2009) 

 

5.8 Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Στην Πράξη 

 

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, για να μπορέσει 

μια επιχείρηση να εφαρμόσει σωστά και με υπευθυνότητα πολιτικές και λογικές που 

ακούνε στην έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, θα πρέπει να ακολουθήσει 

κάποια βήματα τα οποία θα τη βοηθήσουν στο να προσεγγίσει στο μέγιστο βαθμό την 

έννοια, αλλά και τη σημασία της Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας και επιπλέον 

μακροπρόθεσμα να επωφεληθεί από την επίτευξη των στόχων. Τα βασικότερα 

βήματα είναι τα εξής: (Carroll, 2007; Kolter, 2009)  

1.  Προσδιορισμός του σκοπού και του οράματος της επιχείρησης.  

2.  Ορισμός υπευθύνου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.  

3.  Καθορισμός προτεραιοτήτων.  

4.  Προσδιορισμός των ενδιαφερόμενων μερών.  

5.  Καθορισμός ενός προγράμματος επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

6.  Εφαρμογή – Παρακολούθηση εφαρμογής – Μέτρηση.  

7.  Επικοινωνία – Δημοσιοποίηση. 
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Προσδιορισμός του σκοπού και του οράματος της επιχείρησης:  

Πέρα από την επιδίωξη πραγματοποίησης ή μεγιστοποίησης του κέρδους, η 

επιχείρηση θα πρέπει μέσα στους άμεσους στόχους και οραματισμούς της να 

ενσωματώσει λογικές ευνοϊκές προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον ευρύτερα. Για 

να μπορέσει μια υπεύθυνα κοινωνικά επιχείρηση να απολαμβάνει της εκτίμησης των 

εμπορικών συνεργατών της, την ύπαρξη καλών και ουσιαστικών ενδοεταιρικών 

σχέσεων με τους εργαζόμενους αλλά και την συνεχόμενη αποδοχή της τοπικής 

κοινωνίας η οποία θα αντιμετωπίζει την επιχείρηση ως υπηρεσία απορρόφησης του 

τοπικού ενεργού δυναμικού και όχι ως ένα εν δυνάμει ρυπογόνο περιβαλλοντικό 

παράγοντα, τότε θα πρέπει να αξιολογεί την σημαντικότητα των παραπάνω και να 

επιδιώκει την ικανοποίηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών. 

 

Ορισμός υπευθύνου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη:  

Ένα από τα στελέχη της επιχείρησης θα πρέπει να αναλάβει τον συντονισμό 

και τον έλεγχο των δράσεων της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μέσα στην 

επιχείρηση. Ο ρόλος του υπευθύνου είναι πολλαπλός και σημαντικός. Ο κύριος 

στόχος είναι να εμπλέξει και να μεταδώσει σε όλα τα τμήματα της επιχείρησης, όπως 

Ανθρωπίνου Δυναμικού, Πωλήσεων και Marketing, Δικαστικού, Επικοινωνίας, 

Ποιότητας, Υγιεινής, Ασφάλειας και περιβάλλοντος, την ιδέα της Εταιρικής 
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Κοινωνικής Ευθύνης και να συντονίζει τη δράση όλων των τμημάτων με οδηγό το 

συγκεκριμένο τομέα ευθύνης. (Carroll, 2007; Kolter, 2009) 

 

Καθορισμός προτεραιοτήτων:  

Η ένταξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στις στρατηγικές μια 

επιχείρησης δεν συνεπάγεται ότι το σύνολό των δραστηριοτήτων πρέπει και μπορούν 

να εφαρμοστούν όλες μαζί. Ανάλογα με την συγκεκριμένη θέση της επιχείρησης ή 

του κλάδου στον οποίο είναι δραστηριοποιημένη θα πρέπει να θέτονται 

προτεραιότητες. Για παράδειγμα μια επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται σε χώρο 

που επιβαρύνει το τοπικό περιβάλλον θα πρέπει να θέσει ως άμεση προτεραιότητα τα 

περιβαλλοντικά θέματα που θα προκύψουν. Οι προτεραιότητες τίθενται από ομάδες 

εργασίας που εντοπίζουν και αναλύουν τις επικίνδυνες περιοχές ή συμπεριφορές, που 

θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την καλή φήμη της επιχείρησης και 

προσδιορίζουν τις αρμοδιότητες και ευθύνες. Επίσης θα πρέπει να εξετάζονται και οι 

δυνατότητες που δίνονται από την εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για 

καινοτομία, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και υψηλότερη παραγωγικότητα. Θα 

πρέπει επομένως να σχηματίζεται ένας οδικός χάρτης για την Εταιρική Κοινωνική 

Ευθύνη που θα περιλαμβάνει βραχυχρόνιες προτεραιότητες και μακροχρόνιους 

στόχους. (Carroll, 2007; Kolter, 2009) 

 

5.9 Προσδιορισμός των ενδιαφερόμενων μερών  

 Αφορά όλους εκείνους που άμεσα ή έμμεσα επηρεάζονται από τις 

δραστηριότητες της επιχείρησης και που εντάσσονται κάτω από τον όρο 

«ενδιαφερόμενα μέρη». Οι βασικές ομάδες ενδιαφερόμενων μερών (εργαζόμενοι, 

κοινότητα, καταναλωτές, περιβάλλον, η ευρύτερη κοινωνία), για κάθε μία από αυτές 

θα πρέπει να σχεδιαστεί ένας χάρτης που να απεικονίζει τις σχέσεις που έχει η 

επιχείρηση μαζί της. Η κατά τακτά διαστήματα συζήτηση και διαβούλευση με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί πραγματικά να βελτιώσει την φήμη της επιχείρησης με 

πολύ μικρό κόστος. Επιπλέον μέσα από τον διάλογο μπορεί να προκύψουν στόχοι 

αμοιβαίου συμφέροντος που στην συνέχεια μπορούν να εφαρμοστούν στις 

στρατηγικές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.  
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Ο καθορισμός ενός προγράμματος επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανάλογα με 

την ομάδα των ενδιαφερόμενων μερών, περιλαμβάνει τις δεσμεύσεις της επιχείρησης 

για τα εξής (Carroll, 2007; Kolter, 2009): 

• Επίσημη δέσμευση της επιχείρησης στη Βιώσιμη Ανάπτυξη (κάλυψη των 

αναγκών του παρόντος χωρίς την υπονόμευση των μελλοντικών γενεών να 

καλύπτουν τις δικές τους).  

• Προγράμματα για έλεγχο της χρήσης ενέργειας, νερού και πρώτων υλών και των 

εκπομπών στο περιβάλλον.  

• Δέσμευση για χρήση και παραγωγή ανακυκλωμένων και ανακυκλώσιμων 

υλικών, αυξάνοντας την ανθεκτικότητα των προϊόντων και ελαχιστοποιώντας τη 

συσκευασία μέσα από αποτελεσματικό σχεδιασμό. 

• Αντιστάθμιση των ρυπογόνων εκπομπών π.χ. άνθρακα, με ισοδύναμη μείωση 

μέσω π.χ. δεντροφυτεύσεων. 

 

Εργαζόμενοι 

• Ύπαρξη πολιτικών που διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια όλων των 

εργαζομένων, οι οποίες να γίνονται γνωστές στους εργαζομένους.  

• Μεγιστοποίηση της συμμετοχής των εργαζομένων στην εταιρική διακυβέρνηση 

και βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος.  

• Προσφορά δυνατοτήτων κατάρτισης και μεγιστοποίησης ευκαιριών προαγωγής 

μέσα από την ίδια την οργάνωση της. Η κατάρτιση μπορεί να επεκτείνεται σε 

θέματα διαχείρισης της προσωπικής ζωής, το σχεδιασμό της ζωής μετά την 

συνταξιοδότηση.  

• Ανάπτυξη και επικοινωνία πολιτικών που στοχεύουν στην ισορροπία μεταξύ 

επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.  

• Παροχή προγραμμάτων προληπτικού ελέγχου υγείας και ενθάρρυνση πρακτικών 

που δημιουργούν υγιές εργασιακό περιβάλλον.  

• Ύπαρξη πολιτικών κατά των διακρίσεων σε προσλήψεις, μισθούς, κατάρτιση ή 

απόλυση με βάση το γένος, τη φυλή, την ηλικία, τη θρησκεία ή τον σεξουαλικό 

προσανατολισμό.  

• Ανταπόκριση ή υπέρβαση των διεθνώς αναγνωρισμένων εργασιακών προτύπων 

σε όλα τα μέρη όπου λειτουργεί η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της 

ελευθερίας του συνδικαλίζεστε (Carroll, 2007; Kolter, 2009). 
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Προμηθευτές 

• Υποστήριξη των οργανώσεων που προωθούν την ιδέα του δίκαιου εμπορίου και 

την συμμόρφωση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. •  

• Γνώση του τόπου και των συνθηκών που παράγονται τα προϊόντα της 

επιχείρησης και αν κατά την παραγωγής τους ενέχονται θέματα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων (Carroll, 2007; Kolter, 2009). 

 

Κοινωνία 

• Μηχανισμούς μεγιστοποίησης και προώθησης της αμφίδρομης επικοινωνίας και 

συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες.  

• Αντιμετώπιση της κοινότητας ως σημαντικού ενδιαφερόμενου μέρους. Η τοπική 

κοινότητα πρέπει να τηρείται ενήμερη για τις δραστηριότητες της επιχείρησης 

και οι όποιες επιπτώσεις να λαμβάνονται υπόψη στη λήψη αποφάσεων.  

• Ύπαρξη κοινωνικών προγραμμάτων που ενθαρρύνουν τον εθελοντισμό των 

εργαζομένων και βοηθούν την κοινότητα σε είδος.  

• Εστίαση σε ένα τουλάχιστον σημαντικό θέμα που απασχολεί την κοινότητα και 

χρήση του οικονομικού και πολιτικού βάρους της επιχείρησης για την επίλυσή 

του. 

 Η δημοσιοποίηση των τρόπων με τους οποίους λειτουργεί μια επιχείρηση, στα 

πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, υποδεικνύει ότι έχει αναλάβει σοβαρά 

τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές της ευθύνες. Επικοινωνιακά η δημοσιοποίηση 

των καλών πρακτικών βελτιώνει τις σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, παρακινεί 

θετικά το προσωπικό και βελτιώνει την πρόσβαση σε νέες αγορές και επιχειρηματικές 

συνεργασίες. Η δημοσιοποίηση δεν πρέπει  να περιλαμβάνει βαρύγδουπες λέξεις 

χωρίς κάποια ουσία στο περιεχόμενο, προκειμένου να υπάρξει προστιθέμενη αξία. Οι 

δημοσιοποιήσεις πρέπει να βασίζονται σε πραγματική δέσμευση για την Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη και διάθεση για περαιτέρω βελτίωση των πεπραγμένων. Η 

δημοσιοποίηση των πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με τους παρακάτω τρόπους. (Carroll, 2007; Kolter, 2009)  

• Δελτία τύπου μέσω του Διαδικτύου. 

• Ενέργειες marketing συνδεδεμένες με κοινωνικό σκοπό.  

• Βραβεία και Εκδηλώσεις.  
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• Πρότυπα και ετικέτες προϊόντων.  

• Εσωτερική επικοινωνία.  

• Διαβούλευση με διάφορους εμπλεκόμενους φορείς (stakeholder forum). 

• Πληροφόρηση μέσω Διαδικτύου.  

• Κώδικας Δεοντολογίας.  

• Θεματικός Απολογισμός.  

• Κοινωνικός Απολογισμός.  

 

 

5.10  Η έννοια του "καλύτερου μέρους εργασίας"
21

  

 

 

 

Η  σωστή υλοποίηση της εταιρικής διακυβέρνησης έχει αντίκτυπο και αντίστροφα 

στην επιλογή των εργαζομένων για το "ιδανικότερο  μέρος εργασίας " με βάση  

κριτήρια όπως :  
                                                           
21   Η έρευνα διοργανώνεται από το Great Place to Work® Institute Hellas και η αξιολόγηση των 

εταιρειών γίνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Εφαρμοσμένης Ερευνας του ALBA Graduate 
Business School. 29 Μαρτίου 2015σε ειδικό 40σέλιδο ένθετο  αφιέρωμα στην εφημερίδα ΤΟ 
ΒΗΜΑ 
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� η αξιοπιστία  

� η δικαιοσύνη 

� ο σεβασμός  

� η συντροφικότητα  

� η υπερηφάνια 

� η εμπιστοσύνη  

 Η διασύνδεση των παραπάνω εμφανίζεται στο προηγούμενο σχήμα ενώ η 

αναζήτηση έχει εφαρμογή  14  συνεχόμενα έτη στην Ελλάδα όπου διεξάγεται  η 

έρευνα Best Workplaces, για την αξιολόγηση και επιλογή των εταιρειών με το 

καλύτερο εργασιακό περιβάλλον. Η έρευνα διοργανώνεται από το Great Place to 

Work® Institute Hellas και η αξιολόγηση των εταιρειών γίνεται σε συνεργασία με το 

Τμήμα Εφαρμοσμένης Ερευνας του ALBA Graduate Business School. Η συμμετοχή 

των εταιρειών στην έρευνα είναι εθελοντική. Η έρευνα Best Workplaces, την οποία 

παρουσιάζει κάθε χρόνο «Το Βήμα» σε ειδικό αφιέρωμα, αποτελεί τη μεγαλύτερη 

ετήσια αξιολόγηση του εργασιακού περιβάλλοντος στη χώρα μας. 

 Η έρευνα αξιολογεί και βραβεύει τρεις κατηγορίες εταιρειών ανάλογα με τον α-

ριθμό των εργαζομένων τους: Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τις 10 καλύτερες 

εταιρείες με περισσότερους από 250 εργαζομένους, η δεύτερη τις 10 με 50-250 

εργαζομένους και η τρίτη τέσσερις εταιρείες με 20-49 εργαζομένους. 

  Η επιλογή και κατάταξη διενεργείται μέσα από δύο άξονες αξιολόγησης: 

■ Τις ανώνυμες και εμπιστευτικές απαντήσεις των εργαζομένων της κάθε 

εταιρείας σε ένα ειδικά μελετημένο ερωτηματολόγιο 58 κλειστών και δύο 

ανοικτών ερωτήσεων ελεύθερου σχολιασμού (Trust Index©). 

■ Τις πολιτικές και τις πρακτικές διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού της 

εταιρείας που καταγράφονται και αναλύονται με αποδεικτικά στοιχεία σε 

δύο ειδικά σχεδιασμένα ερωτηματολόγια (Culture Audit®). 

  Η σύνθεση των δύο ανωτέρω αποτελεσμάτων καθορίζει την τελική κατάταξη 

των εταιρειών. Η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου μοντέλου αξιολόγησης είναι ότι 

οι απαντήσεις των εργαζομένων (Trust Index©) έχουν τη μεγαλύτερη βαρύτητα 

(κατά τα δύο τρίτα) στην τελική βαθμολογία. 

  Η ερευνητική διαδικασία εξετάζει και αξιολογεί πέντε βασικές παραμέτρους 

του εργασιακού περιβάλλοντος όπως καθορίζονται από τη μεθοδολογία του Great 

Place to Work®. 

1. Την αξιοπιστία της Διοίκησης 
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(Αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας μέσα στην επιχείρηση, αξιοποίηση πόρων, 

ακεραιότητα, τιμιότητα Και ηθική συμπεριφορά των διοικούντων.) 

2. Τον σεβασμό προς τους εργαζομένους 

(Υποστήριξη στην επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη, εμπλοκή των εργαζομένων 

σε αποφάσεις, φροντίδα και προσωπικό ενδιαφέρον.)  

3. Το αίσθημα δικαιοσύνης που υπάρχει στην εταιρεία 

(Ισοτιμία και αίσθημα δικαίου, αντικειμενικότητα και αμεροληψία σε προσλήψεις και 

προαγωγές, κοινωνική δικαιοσύνη, απουσία διακρίσεων.) 

4. Την υπερηφάνεια που νιώθουν οι εργαζόμενοι 

(Προσωπική συμμετοχή και συνεισφορά στα αποτελέσματα, ικανοποίηση από τους 

στόχους, υπερηφάνεια για τα προϊόντα και το κοινωνικό πρόσωπο της εταιρείας.) 

5. Τη συντροφικότητα που αναπτύσσεται 

(Ανεση, οικειότητα, ειλικρίνεια στις σχέσεις με τους συναδέλφους, φιλόξενη, 

ευχάριστη και φιλική εργασιακή ατμόσφαιρα, κλίμα ομαδικότητας, υποστήριξης 

μέσα στην εταιρεία.) 

   Τα αποτελέσματα της έρευνας για το 2016 παρουσιάζονται στους παρακάτω 

πίνακες τόσο για την Ελλάδα όσο και στο παγκόσμιο επίπεδο22 . 

 

 

                                                           
22 Την Τρίτη 19 Απριλίου 2016, απονεμήθηκαν τα βραβεία «Best Workplaces» στις επιχειρήσεις με το 

καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα για το 2016. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ  

 

6.1 Διαδικασία λειτουργίας και αξιολόγησης επιτροπής Risk 

management 

 

Στην συνέχεια επισυνάπτεται η διαδικασία και οι πίνακες μέτρησης και εξαγωγής των 

ευρημάτων/αποτελεσμάτων πρός  γνωστοποίηση στην Διοίκηση μιας Α.Ε.  

 Η διαδικασία αυτή  έγινε και από τον συγγράφοντα ώς μέλος της επιτροπής 

Risk Management της εταιρίας. Σε αυτή καθορίζονται τα μέλη της επιτροπής και τα 

βήματα που ακολουθούνται προς εξαγωγή συμπερασμάτων. Στην διαδικασία η 

εταιρεία ονομάζεται ώς  "ETERIA". 
 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 

Γενικά 

Το πλαίσιο των Κινδύνων που διαχειρίζεται η παρούσα διαδικασία επικεντρώνεται σε 

συμβάντα τα οποία μπορούν να αποτελέσουν ή αποτελούν:   

• Κινδύνους με επίκεντρο την ETERIA  

• Κινδύνους με επίκεντρο τους Μετόχους 

Διευκρινίζεται ότι οι Κίνδυνοι για την ETERIA, εν δυνάμει αποτελούν και Κινδύνους 

για τους Μετόχους. Η αξιολόγηση και ο τρόπος διαχείρισης των Κινδύνων 

παρουσιάζονται στο ΔΣ της ETERIA σε τριμηνιαία βάση.  

 

Κατηγοριοποίηση Κινδύνων 

Οι Κίνδυνοι ομαδοποιούνται/ κατηγοριοποιούνται βάσει των κύριων 

Αντικειμένων/Στόχων της ETERIA, οι οποίοι καλύπτουν τις παρακάτω τέσσερεις 

περιοχές: 
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ΚΥΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ/ ΣΤΟΧΟΙ της ETERIA: 

 

1.1 1. 1.2 Υλοποίηση PROJECT/ 

Συμβατική Συμμόρφωση 

1.3 ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

1.4 2. 1.5 Ασφάλεια Έργου 1.6 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

1.7 3. 1.8 Οικονομικοί Πόροι/ 

Έσοδα 

1.9 ΚΥΡΙΟΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

1.10 4. 1.11 Εμπορική Διαχείριση 1.12 ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

 

Βάσει των κύριων Αντικειμένων/ Στόχων της ETERIA, οι Κίνδυνοι ομαδοποιούνται 

στις παρακάτω αντίστοιχες Κατηγορίες:  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ: 

1.13 1. 1.14 Contract/ 

Project: 

1.15 Κίνδυνοι που επιδρούν στην ομαλή 

εφαρμογή της Σύμβασης και την συμμόρφωση 

με Νομικές και Κανονιστικές απαιτήσεις 

1.16 2. 1.17 Project 

Safety: 

1.18 Κίνδυνοι που επιδρούν στην 

αποδοτικότητα και στη λειτουργία των κυρίων 

διαδικασιών. 

1.19 3. 1.20 Financial 1.21 Κίνδυνοι που επιδρούν στον τρόπο με 

τον οποίο διαχειρίζονται τα χρήματα και 

επιτυγχάνεται κερδοφορία. Κίνδυνοι που 

επιδρούν στο μέγεθος των διαθέσιμων 

κεφαλαίων από τους πελάτες, χρηματοδότες. 

1.22 4. 1.23 Commercial 1.24 Κίνδυνοι που επιδρούν στην επιθυμία 

των πελατών να συνδιαλλαχθούν με τον 

οργανισμό και στο βαθμό διατήρησης πελατών. 

 

Οργάνωση 

Θεσπίζεται Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων στην οποία συμμετέχουν τα παρακάτω 

στελέχη της ETERIA: 

IMS-IAM = Διευθυντής Τμήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης & 
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Εσωτερικού Ελέγχου 

LGM 

ACCM 

= 

= 

Διευθυντής Νομικού Τμήματος 

Διευθυντής Τμήματος Λογιστηρίου 

FCTM 

MOM 

CNA 

= 

= 

= 

Διευθυντής Τμήματος Χρηματοοικονομικών & 

Οικονομικού Ελέγχου 

Διευθυντής Τμήματος Λειτουργίας 

Σύμβουλος Παρακολούθησης Συμβάσεων 

 

Η επιτροπή καλείται σε συνεδρίαση από τον IMS-IAM τον δεύτερο μήνα κάθε 

τριμήνου και επαναξιολογεί τον Πίνακα Κινδύνων και τα αποτελέσματα των μέτρων 

που έχουν ληφθεί. 

Στην συνέχεια ο IMS-IAM οριστικοποιεί την αναθεώρηση του Πίνακα Κινδύνων, η 

οποία αποστέλλεται στο Board of Executives για αξιολόγηση και παρουσίαση στο 

ΔΣ. 

 

Μεθοδολογία Αξιολόγησης Κινδύνων 

Ως μέτρο αξιολόγησης του Κινδύνου ορίζεται η ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ, η οποία 

προκύπτει από το γινόμενο της ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ και της ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ.  

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ = ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ * ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ 

Οι ορισμοί και οι επιμέρους παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη για την εκτίμηση 

τους φαίνεται παρακάτω: 

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ: Εκτίμηση του βαθμού πιθανής έκθεσης της ETERIA σε 

συγκεκριμένο Κίνδυνο λαμβάνοντας υπόψη, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τις 

παρακάτω επιμέρους παραμέτρους: 

ΠΗΓΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Υφίσταται ήδη, Αναμένεται, Πιθανόν να εμφανιστεί ..) 

ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΠΗΓΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Εκτίμηση βαθμού/ διάρκειας κλπ έκθεσης της 

ETERIA σε υφιστάμενη ή εν δυνάμει πηγή Κινδύνου) 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (Αφορούν δεδομένα από αντίστοιχες καταστάσεις, όπου 

εκδηλώθηκαν συγκεκριμένα γεγονότα – Αξιολογούνται τα αποτελέσματα από τα 

δεδομένα) 

ΜΕΣΑ/ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (Εκτίμηση της δυνατότητας των μέσων που διαθέτει η ETERIA 

(οργάνωση, διαδικασίες, υποδομές, εξοπλισμό, άλλα μέσα) να προστατεύσουν την 

εταιρία από τον συγκεκριμένο Κίνδυνο) 
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ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ: Εκτίμηση των συνεπών στην ETERIA, στην περίπτωση που 

εκδηλωθεί ο συγκεκριμένος Κίνδυνος, λαμβάνοντας υπόψη, ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά, τις παρακάτω επιμέρους παραμέτρους: 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ (Ένα γεγονός μπορεί να διαρκέσει ελάχιστα χωρίς καμία 

αρνητική συνέπεια ή να έχει μεγάλη διάρκεια και να μεγιστοποιεί έτσι το αρνητικό 

αποτέλεσμα)   

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ (Εκτίμηση του βαθμού αρνητικής ή θετικής επίπτωσης 

στην ETERIA)  

Αξιολόγηση Πιθανότητας να ενεργοποιηθεί Κίνδυνος σε ETERIA 

 

 

Η κλίμακα Αξιολόγησης της Πιθανότητας εκτίνεται από το 1 έως το 5 με βάση τον παρακάτω 

Πίνακα: 

Ranking Probability 

Very Low 1 0 ÷ 10% - Απίθανο 

Low 2 10 ÷ 40% - Μη Αναμενόμενο 

Medium 3 40 ÷ 60% - Πιθανό 

High 4 60 ÷ 90% - Αναμενόμενο 

Very High 5 >90% - Σχεδόν Βέβαιο 

 

Βοηθητικά στην παραπάνω αξιολόγηση χρησιμοποιείται η παρακάτω κλίμακα 

βαθμολόγησης των επιμέρους κριτηρίων για την Πιθανότητα ενεργοποίησης 

Κινδύνου: 
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PROBABILITY – ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

1 ÷ 5 

Ranking 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

ΠΗΓΗΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΕΚΘΕΣΗ 

ΣΤΟΝ 

ΚΙΝΔΥΝΟ 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

(ΕΦΟΣΟΝ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ) 

ΜΕΣΑ/ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

1 ΔΕΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 
ΔΕΝ ΔΕΙΧΝΟΥΝ 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΝ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ & 

ΕΙΝΑΙ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

2  Ν/Α Ν/Α  Ν/Α  

3 ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΣΕ 

ΜΙΚΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

(<50%) 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ  

 ΑΛΛΑ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

4  Ν/Α Ν/Α Ν/Α  

5 ΣΧΕΔΟΝ ΣΙΓΟΥΡΟ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΣΕ 

ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

(>50%) 

ΔΕΝ 

ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ 

 

 

Προτείνεται από κοινού αξιολόγηση των κριτηρίων “ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΗΓΗΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ”  &  “ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ” 

Στην εκτίμηση των επιμέρους κριτηρίων δεν προτείνονται οι βαθμολογίες 2 & 4.   

Ως εκ τούτου η κλίμακα αξιολόγησης για κάθε επιμέρους κριτήριο είναι:  1 – 3 – 5 

Προστίθενται οι βαθμολογίες των κριτηρίων και το άθροισμα διαιρείται δια του 

αριθμού των κριτηρίων.   

• Διαιρείται δια 3 εάν λαμβάνονται υπόψη και τα τρία κριτήρια.   

• Διαιρείται δια 2 σε περίπτωση που ένα κριτήριο δεν λαμβάνεται υπόψη  

Εάν προκύψει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στο αμέσως κατώτερο ή 

ανώτερο ακέραιο, αναλόγως του δεκαδικού μέρους. 

 

Αξιολόγηση Σοβαρότητας σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί ο Κίνδυνος για την 

ETERIA 

Η κλίμακα Αξιολόγησης της Σοβαρότητας εκτίνεται από το 1 έως το 5 με βάση τον 

παρακάτω Πίνακα: 
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Ranking Risk Severity 

Very 

Low 
1 

Αμελητέα  

Καμία επίπτωση στο Project 

Low 2 

Μικρή 

Επιπτώσεις στο Project/ 

Πιθανές τροποποιήσεις σε Διεργασίες 

Medium 3 

Μέτρια 

Επιπτώσεις στο Project/ 

Απαιτούνται τροποποιήσεις σε Σημαντικούς Στόχους, 

Αντικείμενα και/ή Δομές 

High 4 

Σοβαρή 

Σημαντικές επιπτώσεις στο Project/ 

Θα απαιτηθούν Συμβατικές τροποποιήσεις 

Very 

High 
5 

Επικίνδυνη 

Σχεδόν Βέβαιη Αποτυχία του Project 

 

Προτείνεται από κοινού αξιολόγηση των επιμέρους κριτηρίων “ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ”  &  “ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ” 

 

 

 

 

Αξιολόγηση Κινδύνου για την ETERIA 

 

 

Η κλίμακα συνολικής Αξιολόγησης του Κινδύνου εκτίνεται από το 1 έως το 25 με βάση τον 

παρακάτω Πίνακα: 
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ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ   
Αμελητέα  Μικρή  Μέτρια Σοβαρή  

Επικίνδυν

η 

1 2 3 4 5 

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ  

Απίθανο  
1 2 3 4 5 

1 

Μη Αναμενόμενο  
2 4 6 8 10 

2 

Πιθανό  
3 6 9 12 15 

3 

Αναμενόμενο   
4 8 12 16 20 

4 

Σχεδόν Βέβαιο  
5 10 15 20 25 

5 

 

 

Η κατηγοριοποίηση του Κινδύνου και ο τρόπος αντιμετώπισης του φαίνεται στον 

παρακάτω Πίνακα: 

 

 

Κατάταξη 

Κινδύνου 
Βαθμός Επικινδυνότητα - Αντιμετώπιση  

Πολύ Χαμηλός 1 - 2 Δεν υπάρχει κίνδυνος για το Project 

Χαμηλός 3 - 5 

Αμελητέος κίνδυνος για το Project, 

παρακολούθηση του Κινδύνου, Μακροπρόθεσμες 

βελτιωτικές ενέργειες 

Σημαντικός 6 - 9 

Σημαντικός κίνδυνος για το Project, Συνεχή 

παρακολούθηση του Κινδύνου,  Άμεσες 

Προληπτικές και Κατασταλτικές Ενέργειες 

Σοβαρός 10 - 15 

Σημαντικός κίνδυνος για το Project, Συνεχή 

παρακολούθηση του Κινδύνου, Άμεσες 

κατασταλτικές και Διορθωτικές Ενέργειες  

Κρίσιμος 16 - 25 

Υψηλός κίνδυνος/ Κρίσιμη η βιωσιμότητα του 

Project, Άμεση λήψη αποφάσεων για περεταίρω 

δράσεις 
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Σύνταξη Αναφορών 

Για καταγραφή και η αξιολόγηση των Κινδύνων χρησιμοποιείται ο Πίνακας 

Αναγνώρισης/ Αξιολόγησης Κινδύνων .  

Τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων έχουν την ευθύνη της 

παρακολούθησης των διακυμάνσεων της Επικινδυνότητας, της εφαρμογής των 

μέτρων διαχείρισης της καθώς και την αναγνώριση πιθανόν νέων Κινδύνων. 

Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη της Επιτροπής ενημερώνουν τον IMS-IAM για αλλαγές 

στην κατάσταση του χάρτη των Κινδύνων. 

Σε τακτική βάση και μια εβδομάδα πριν την τακτική τριμηνιαία συνάντηση, τα μέλη 

της επιτροπής αποστέλλουν αναθεωρημένο τον Πίνακα Αναγνώρισης/ Αξιολόγησης 

Κινδύνων με τους Κινδύνους δικής τους αρμοδιότητας στον IMS-IAM.  Ο Πίνακας 

με όλες τις αναθεωρήσεις αποστέλλεται στα μέλη πριν την τακτική συνάντηση για 

την κατάλληλη προετοιμασία τους και την δυνατότητα οριστικοποίησης κατά την 

συνάντηση. 
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  ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ RISK MANAGEMENT 



 

6.2 Εσωτερικός ‘Ε

Εγκατεστημένων 

Οργανισμού 

 

Ο έλεγχος για κινδύνους  η αξιολόγηση της διαφάνειας των εγκατεστημένων 

πληροφοριακών συστημάτων και η διασφάλιση της ακεραιότητάς των στην 

παρεχόμενη πληροφόρηση προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη αποτελεί βασικό 

ενδιαφέρον του εσωτερικού ελέγχου. 

συστήματος εμφανίζονται στις επόμενες σελίδες και έχει διενεργηθεί με βάση 

προσυμφωνημένες διαδικασίες απο την 

οποία ο συγγράφων εργάζεται και είναι υπεύθυνος για την απόδοση και έγκριση 

"ρόλων" και δικαιοδοσιών "πρόσβασης" των χρηστών στο 

SAP . 

 

 

 

‘Ελεγχος - Αξιολόγηση της Διαφάνειας των 

γκατεστημένων Πληροφοριακών Συστημάτων  ενός 

Ο έλεγχος για κινδύνους  η αξιολόγηση της διαφάνειας των εγκατεστημένων 

πληροφοριακών συστημάτων και η διασφάλιση της ακεραιότητάς των στην 

παρεχόμενη πληροφόρηση προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη αποτελεί βασικό 

ενδιαφέρον του εσωτερικού ελέγχου. Tα ευρήματα ενός ελέγχου πληροφοριακού 

συστήματος εμφανίζονται στις επόμενες σελίδες και έχει διενεργηθεί με βάση 

προσυμφωνημένες διαδικασίες απο την PWC για λογαριασμό της εταιρείας στην 

οποία ο συγγράφων εργάζεται και είναι υπεύθυνος για την απόδοση και έγκριση 

λων" και δικαιοδοσιών "πρόσβασης" των χρηστών στο ERP σύστημα που είναι το 

112 

ιαφάνειας των 

υστημάτων  ενός 

Ο έλεγχος για κινδύνους  η αξιολόγηση της διαφάνειας των εγκατεστημένων 

πληροφοριακών συστημάτων και η διασφάλιση της ακεραιότητάς των στην 

παρεχόμενη πληροφόρηση προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη αποτελεί βασικό 

ενός ελέγχου πληροφοριακού 

συστήματος εμφανίζονται στις επόμενες σελίδες και έχει διενεργηθεί με βάση 

για λογαριασμό της εταιρείας στην 

οποία ο συγγράφων εργάζεται και είναι υπεύθυνος για την απόδοση και έγκριση 

σύστημα που είναι το 
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6.3 Ερωτηματολόγιο προς την Διοίκηση εταιρείας για την 

διαπίστωση ύπαρξης απάτης και προτάσεις αποφυγής παρόμοιων 

φαινομένων από τη Διοίκηση κατά την διάρκεια εσωτερικού ελέγχου 

Λόγω του ότι  η Διοίκηση της εταιρείας είναι πολυεθνική το ερωτηματολόγιο σε συνεργασία με 

την  Deloitte έχει συνταχθεί στην Αγγλική γλώσσα.  

 

PERFORM FRAUD INQUIRIES 

OVERVIEW 

 

We made inquiries of the following management personnel: 

 

Name Title Location 
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General 

 

What is management’s assessment of the risk that the financial statements may 

be materially misstated due to fraud? What is the nature , extent, and frequency 

of such assessments? 

 

 

Do you have knowledge of actual, suspected, or alleged fraud affecting the 

entity? 

 

 

 

Management’s process 

 

What is management’s process for identifying and responding to the risk of 

fraud in the entity? 

 

 

 

What is management’s process for responding to any specific risks of fraud that 

management has identified or that have been brought to its attention? 

 

 

 

For account balances or disclosures for which risk of fraud is likely to exist, what 

is management’s process for identifying and responding to these risks? 
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Communication to those charged with governance 

 

What communication, if any, has management had to those charged with 

governance regarding its processes for identifying and responding to the risks of 

fraud in the entity? 

 

 

 

Communication to employees 

 

What communication, if any, has management had to employees regarding its 

views on business practices and ethical behavior? 

 

 

 

Activities at service organizations, if any 

 

If the entity uses service organizations to maintain material elements of its 

accounting records - inquire of management of the user entity whether the 

service organization has reported to the user entity, or whether the user entity is 

otherwise aware of, any fraud, non-compliance with laws and regulations or 

uncorrected misstatements affecting the financial statements of the user entity 
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Inquiries of Management – ADDITIONAL QUESTIONS 

 

The following are “additional” questions, which the engagement team may also want 

to ask, based on the facts and circumstances. We may delete these additional 

questions as appropriate 

 

Does the entity carry fiduciary policies (i.e. Directors & Officers-D&O and 

Errors & Omissions-E&O)? If so, do the policies require the entity to notify the 

insurers of certain matters (e.g. risks, uncertainties, events)? If so, describe any 

matters reported to the insurance carrier for the period under audit. 

 

 

 

For risks identified, what controls have been established by management to 

address these risks? 

 

 

 

For risks identified, have programs or controls been established to mitigate 

specific fraud risks or that otherwise help to prevent, deter, and detect fraud? If 

so, how does management monitor those programs and controls? 

 

 

 

If the entity has multiple locations – are there particular operating locations or 

business segments for which a risk of fraud may be more likely? 
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Is the entity currently in compliance with all applicable laws and regulations? 

 

 

 

Have you ever felt you were being asked, directed or pressured to do something 

illegal or unethical related to your position (or previous position) at the entity? 

Anything you felt uncomfortable with? 

 

 

 

Has someone who reports to you ever expressed concerns that he/she or others 

have been asked or pressured to do something illegal or unethical? Explain. 

 

 

 

Have you ever been asked to participate in any activity to misstate the amount in 

the financial statements? If yes, describe the activity you were asked to perform 

and identify the individual who asked you to perform that activity. 

 

 

Which business processes or segments do you think are most susceptible to the 

risk of misappropriation of entity assets? Why? Describe what actions 

management has taken to mitigate these risks. 
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What factors generate significant pressure on management with respect to 

financial reporting? 

 

 

Have any conflicts of interest (officers, directors or managers of the entity) been 

identified in the last year? If yes, how were they dealt with? 

 

 

INQUIRIES OF THE INTERNAL AUDIT FUNCTION 

 

We made inquiries of the following internal audit personnel: 

Name Title Location 

Qualifications and 

Experience 

    

    

 

 

Do you have knowledge of any actual or suspected fraud affecting the entity? 

 

 

 

Are you aware of allegations of fraud (e.g., because of communications from 

employees, former employees, analysts, short sellers, or other investors)? If so, 

describe each instance, including: 

a. The individual’s position within or relationship to the entity. 

b. Identification of others involved or that may have been involved in the 

matter and their relationship to the entity or any of its employees. 

c. The scheme alleged to have been used to misstate the financial statement 

amounts and/or disclosures. 
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d. Whether the alleged misstatement was detected in a timely manner by 

internal controls, especially the antifraud programs and controls, established 

by management. 

e. If the alleged misstatement wasn’t detected in a timely manner, indicate 

whether it was because the programs and controls were: 

i. Not in place 

ii. Improperly designed 

iii. Properly designed but not operating effectively.  

f. How management (or others, such as the Audit Committee) became aware 

of the scheme alleged to have been used to misstate the financial statements. 

g. The alleged effect on the financial statement amounts and/or disclosures. 

h. Describe the actions that management and/or the Audit Committee took in 

response to each instance described (e.g., investigation, restating the 

financial statements).  If management did not take any action, please explain 

the reasons for that decision. 

i. Describe any disciplinary actions that management and/or the Audit 

Committee took with respect to the individual(s) involved in the matters 

described.  If there was no disciplinary action taken, please indicate such and 

explain why no action was considered necessary. 

j. Indicate how management plans to prevent, deter, and detect the risks 

relating to such schemes in the future. 

 

 

 

Have you performed any procedures to identify or detect fraud during the year? 

Has management satisfactorily responded to any findings resulting from these 

procedures? 
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What is your view about the risk of fraud in the entity? 

 

 

INQUIRIES OF OTHERS WITHIN THE ENTITY 

 

We made inquiries of the following entity personnel: 

Name Title Location 

Qualifications and 

Experience 

    

    

 

 

Do you have knowledge of any actual or suspected fraud affecting the entity? 

 

 

 

Has management communicated to employees its views on business practices and 

ethical behavior? If so, how? 

 

 

 

What are your views about the risks of fraud in the entity? 
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Have you ever felt you were being asked, directed or pressured to do something 

illegal or unethical related to your position (or previous position) at the entity? 

Anything you felt uncomfortable with? 

 

 

 

Has someone who reports to you ever expressed concerns that he/she or others 

have been asked or pressured to do something illegal or unethical? Explain. 

 

 

 

Have you ever been asked to participate in any activity to misstate the amount in 

the financial statements? If yes, describe the activity you were asked to perform 

and identify the individual who asked you to perform that activity. 

 

 

 

INQUIRIES OF THOSE CHARGED WITH GOVERNANCE 

 

We made inquiries of the following persons charged with governance members: 

Name Title Qualifications and 

Experience 

   

   

 

 

Do you have knowledge of any actual, suspected or alleged fraud affecting the 

entity? 
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Describe your understanding about the risks of fraud in the entity, including any 

specific fraud risks the entity has identified or account balances or classes of 

transactions for which a risk of fraud may be likely to exist. Describe the role, if 

any, that you exercise oversight of (1) Management’s processes for identifying 

and responding to the risks of fraud in the entity and (2) The internal controls 

that management has established to address these risks 

 

 

   ΤΕΛΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

7.1 Συμπεράσματα στη Διαχείριση κινδύνων και συμμόρφωση 

 

Διαβάζοντας τα παραπάνω, μας δίνεται η λανθασμένη εντύπωση ότι, αφού στη 

θεωρία έχουμε προσδιορίσει την ατομική χρησιμότητα και έχουμε αποδείξει την 

στενή συγγένεια των τριών αυτών στοιχείων δηλαδή της διακυβέρνησης, της 

διαχείρισης κινδύνων και συμμόρφωσης όλα αυτά εφαρμόζονται σε μεγάλο βαθμό 

και στην πράξη. Μέγα λάθος, διότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Ήτοι: 

 Η διακυβέρνηση αγνοείται ως έννοια στις περισσότερες επιχειρήσεις. Λόγω 

του "οικογενειακού" χαρακτήρα πολλών από αυτές, είναι και αναμενόμενο. 

Σκεφθείτε πόσο δύσκολα μπορεί να γίνεται αποδεκτό από τους μετόχους να μην 

ανακατεύονται με την εκτελεστική διοίκηση, σε όλα τα επίπεδα. Τι συνεπάγεται όμως 

αυτό; 

• Καταρχήν σύγχυση όσον αφορά τα όρια των αρμοδιοτήτων και των 

περιοχών ευθύνης. Είναι πολύ δύσκολο να αναλάβει ένα διοικητικό 

στέλεχος τις ευθύνες ότι λάθος έπραξε, κρινόμενος με βάση π.χ. τα τελικά 

αποτελέσματα της οικονομικής χρήσης, όταν καθ’ όλη τη διάρκεια του 

έτους, έχει δεχτεί παρεμβάσεις και έχει εκτελέσει πιστά εντολές που 

αφορούσαν κάθε λεπτομέρεια. 

• Επιπρόσθετα, αναποτελεσματικότητα που πηγάζει από το γεγονός ότι δεν 

γίνεται αποτελεσματικό μοίρασμα του πεδίου δραστηριότητας 

(επικάλυψη αρμοδιοτήτων). 

• Επίσης, αντίφαση ή σύγκρουση συμφερόντων, όταν ελεγχόμενος και 

ελεγκτής υπάγονται στους ίδιους παράγοντες επιτυχίας, ή άλλως, δεν 

έχουν διαφορετικά κριτήρια επιτυχούς εκτέλεσης της εργασίας τους.  

 H διαχείριση κινδύνων, ως αναμενόμενο, εφαρμόζεται εδώ και καιρό από τις 

επιχειρήσεις του χρηματοοικονομικού τομέα. Σε ένα μεγάλο βαθμό, είναι άμεσα 

συσχετιζόμενη με τη συμμόρφωση. Και όχι από όλο τον χρηματοοικονομικό τομέα. 

Μόλις πρόσφατα ο ασφαλιστικός κλάδος άρχισε να ασχολείται με το θέμα, με 

προτροπή την ντιρεκτίβα Solvency II - Πυλώνας ΙΙ. Θα μου πείτε, δεν διαχειρίζονταν 

οι ασφαλιστικές τους κινδύνους; Μα είναι η δουλειά τους. Σύμφωνοι, αλλά σχεδόν 
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αποκλειστικά τον ασφαλιστικό κίνδυνο. Η απειλή όμως ερχόταν από αλλού. Αν 

κρίνουμε από τις έρευνες αγοράς, μια μεγάλη μερίδα επιχειρήσεων ακόμα και τώρα 

θα αρκεστεί να δείξει ότι απλώς συμμορφώνεται, χωρίς να εξετάσει την ουσιαστική 

μεταμόρφωση, μέσω οργανικής ενσωμάτωσης της διαχείρισης όλων των ορατών 

κινδύνων στον καθημερινό τρόπο λειτουργίας και διοίκησης. Αλλά γιατί να 

απορήσουμε; Το ίδιο δεν συνέβη πρόσφατα με τη Βασιλεία ΙΙ; Άλλοι τομείς 

(ενέργεια, μεταφορές κ.α.) απέχουν πολύ από μια σωστή προσέγγιση. 

 Τη δε επιλεκτική συμμόρφωση την αντιμετωπίζουμε σαν αναγκαίο κακό και, 

ως τέτοιο, προσπαθούμε να μας κάνει τη λιγότερη "ζημιά". Την αντιμετωπίζουμε, 

επίσης, σας ξένο σώμα, ή αν προτιμάτε, ξένο περιεχόμενο, έξω από τον κορμό της 

επιχειρηματικής διεργασίας και, ως τέτοιο, της προορίζουμε μια θέση απομονωμένη, 

"μακριά από τα πόδια μας". Επίσης, την αντιλαμβανόμαστε κυρίως ως υποχρέωση 

παροχής πληροφοριών υπό μορφή αναφορών ή εκθέσεων προς εποπτεύουσες αρχές, 

αντί ως προκαθορισμένο, από αυτές τις αρχές, πλαίσιο διοίκησης, για την επίτευξή 

σταθερότητας ή/και ανάπτυξης. 

 Είναι εμφανές πως ο εσωτερικός έλεγχος διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην 

εφαρμογή των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Οι αρχές αυτές διασφαλίζονται 

από τον εσωτερικό έλεγχο καθώς αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου. Η διαφάνεια, η συνέπεια και η λογοδοσία είναι στοιχεία που 

διέπουν τους αντικειμενικούς στόχους του εσωτερικού ελέγχου. Το σύνολο των 

ερευνητών υποστηρίζει πως η διενέργεια ελέγχων αποτελεί τη βάση για την 

εναρμόνιση των επιχειρήσεων με τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

 Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι μία από τις κυριότερες έννοιες στις οποίες 

στηρίζεται ολόκληρο το σύστημα της εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί και ο 

εσωτερικός έλεγχος, ο οποίος αξιολογεί και καταγράφει τις εσωτερικές διαδικασίες 

στην πράξη, επισημαίνει αδυναμίες και αποκλίσεις του συστήματος και παρέχει 

συμβουλές και προτείνει προσαρμογές. Σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι η 

συμβολή του στην ανάπτυξη και εμπέδωση της εταιρικής κουλτούρας μεταξύ των 

τμημάτων και των στελεχών της εταιρείας και η προσαρμογή της εταιρείας στο 

ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

 Παρόλο που οι απόψεις των μελετητών συγκλίνουν προς αυτήν την 

κατεύθυνση, υπάρχουν έντονες «διαφωνίες» σε διαδικαστικά και πρακτικά ζητήματα. 

Ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται ένας εσωτερικός έλεγχος, οι πρακτικές που 

χρησιμοποιούνται, η επιλογή των ατόμων που θα τον διενεργήσουν, τα σημεία που 
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πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα, το χρονικό διάστημα το οποίο παραμένει ένας 

ελεγκτής σε μία εταιρία και άλλα παρόμοια ζητήματα έχουν απασχολήσει τόσο τις 

επιχειρήσεις που υπόκεινται σε έλεγχο όσο και τις ελεγκτικές εταιρείες. Το ζήτημα 

είναι πως σε αρκετές περιπτώσεις ακόμη και δύο εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις 

επαληθεύονται καθώς βρίσκουν εφαρμογή σε επιχειρήσεις η των οποίων οι 

ιδιαιτερότητες οδηγούν σε συμπεράσματα τα οποία σε κάποιες άλλες δεν ισχύουν και 

επιφέρουν αρνητικά αποτελέσματα. 

 Τέλος, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι έννοιες του εσωτερικού ελέγχου και 

της διαφάνειας προϋπήρχαν της εταιρικής διακυβέρνησης ως κάτι αυτόνομο και 

ανεξάρτητο για τις επιχειρήσεις που αποφάσιζαν να τον υλοποιήσουν στην πράξη. 

Στη σύγχρονη κοινωνία, όμως, τα επιχειρηματικά δρώμενα, τα οποία πρέπει να είναι 

σύμφωνα με τους συνεχώς ανανεωνόμενους και αποδεκτούς λογιστικούς κανόνες, 

προετοιμάζονται στο ανώτατο επίπεδο της επιχείρησης, αλλά οφείλουν να 

κοινοποιούνται και προς όλες τις κατευθύνσεις, τηρώντας όλες τις προϋποθέσεις και 

τις απαιτήσεις της διαφάνειας. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι η έννοια του 

εσωτερικού ελέγχου, σηματοδοτεί σήμερα μια νέα επιχειρηματική αντίληψη η οποία 

μέσα στο σύγχρονο και ανταγωνιστικό περιβάλλον δημιουργεί σημαντικό στρατηγικό 

πλεονέκτημα για την επιχείρηση. 

 Οι ελεγκτές μπορούν και πρέπει να βοηθήσουν τις διοικήσεις των εταιρειών 

όχι μόνο να αντεπεξέλθουν στις νέες κανονιστικές απαιτήσεις πληροφόρησης αλλά 

και να κατανοήσουν τα οφέλη, ώστε να εφαρμόσουν τις βέλτιστες πρακτικές 

εταιρικής διακυβέρνησης, χρησιμοποιώντας κυρίως: 

-  Τις αναφορές προς τη Διοίκηση με τις αντίστοιχες συστάσεις. 

-  Την αλληλεπίδραση και επικοινωνία με τους υπόλοιπους πυλώνες 

εταιρικής διακυβέρνησης και ελέγχου (Διοικητικά Συμβούλια, διευθυντές 

τμημάτων, εσωτερικούς ελεγκτές). 

Οι ελεγκτές έχουν το καθήκον αλλά και το προνόμιο και την ευκαιρία να είναι 

στην πρώτη γραμμή των μηχανισμών που, όπως έχει αποδειχτεί και στο παρελθόν, θα 

συμβάλλουν με το θεσμικό τους ρόλο στη βελτίωση της διαφάνειας αλλά και της 

γενικότερης λειτουργίας των σύγχρονων ιδιωτικών επιχειρήσεων και των δημόσιων 

οργανισμών. 
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7.2 Επίδραση της Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης στην 

Εταιρική Απόδοση  

 

Ένα αυξανόμενο σώμα αποδείξεων υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη του 

χρηματοοικονομικού τομέα μιας χώρας διευκολύνει την ανάπτυξη της (για 

παράδειγμα, οι King και Levine [1993], Jayaratne και Strahan [1996], Levine [1997], 

Demirguc - Kunt και Maksimovic [1998], και Rajan και Zingales [1998]). O Levine 

(1997) παρουσιάζει ένα πλαίσιο όπου ένας καλά ανεπτυγμένος χρηματοπιστωτικός 

τομέας διευκολύνει την κατανομή των πόρων εκτελώντας πέντε λειτουργίες: 

συγκεντρώνει τις αποταμιεύσεις, διευκολύνει τη διαχείριση κινδύνων, εντοπίζει 

επενδυτικές ευκαιρίες, παρακολουθεί και πειθαρχεί τους managers, και διευκολύνει 

την ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Το επίκεντρο αυτών των θεωριών είναι ο 

ρόλος του χρηματοπιστωτικού τομέα στη μείωση του κόστους πληροφόρησης και του 

κόστος των συναλλαγών σε μια οικονομία. Παρά τον κεντρικό ρόλο των 

πληροφοριών σε αυτές τις θεωρίες, μέχρι πρόσφατα, λίγη προσοχή είχε δοθεί από 

εμπειρικούς ερευνητές στο περιβάλλον της πληροφόρησης αυτό καθαυτό κατά την 

εξήγηση των διαφορών εντός της ίδιας χώρας όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη 

και την αποτελεσματικότητα. 

Οι δείκτες απόδοσης είναι συστήματα ιεράρχησης των επιχειρήσεων, ανάλογα 

με τον βαθμό της κοινωνικής τους υπευθυνότητας. Ένας δείκτης Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης σύμφωνα με το εθνικό παρατηρητήριο για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις θα πρέπει να μελετά τουλάχιστον πέντε τομείς 

1. Θέση της επιχείρησης στην αγορά: Θα πρέπει δηλαδή να ερευνά τις συνθήκες 

ανταγωνισμού και την καταναλωτική συμπεριφορά, ενώ απαιτείται να γίνεται ειδική 

έρευνα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. 

2. Περιβάλλον: Μελετάται η κατανάλωση ενέργειας, η χρήση νερού και οι τρόποι 

διαχείρισης των αποβλήτων που παράγει η επιχείρηση. Η προστασία του 

περιβάλλοντος, με μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αζώτου, 

ραδιενέργειας, αποτελούν σημαντικά κριτήρια, ενώ αξιολογούνται τα συγκεκριμένα 

μέτρα που λαμβάνονται, για την λειτουργία της επιχείρησης με τρόπο φιλικό προς το 

περιβάλλον. 

3. Εργασία: Το περιβάλλον της εργασίας, αλλά και τα στοιχεία για το συνολικό 

εργατικό δυναμικό, με βάση το γένος, την φυλή, την ηλικία, την απασχόληση ατόμων 
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με ειδικές ανάγκες, αποτελούν στοιχεία που μελετώνται. Άλλα στοιχεία που 

συμπεριλαμβάνονται στις μετρήσεις, είναι ο αριθμός πιθανών ατυχημάτων, οι νομικές 

κυρώσεις σε θέματα υγιεινής, ασφάλειας και «ίσων ευκαιριών», καθώς και τα πιθανά 

κρούσματα μη επαγγελματικής συμπεριφοράς. Κάποιες εξελίξεις στην εταιρεία, που 

μπορεί να επηρεάσουν το ανθρώπινο δυναμικό, όπως εξαγορές και συγχωνεύσεις, 

είναι ορισμένες ακόμη παράμετροι που αξιολογούνται. 

4. Κοινωνία: Σε αυτόν τον τομέα, μετράται η χρηματική αξία των χορηγήσεων και 

δωρεών, ως ποσοστό των κερδών προ φόρων, ενώ αξιολογείται και ο συνολικός 

χρόνος των εργαζομένων σε φιλανθρωπικές και κοινωνικές εκδηλώσεις. 

5. Ηθική: Εξετάζονται επίσης στοιχεία σχετικά με φαινόμενα δωροδοκίας, 

διαφθοράς κ.ά. 

Σύμφωνα με το περιοδικό “Χρήμα” (Μάιος 2009), τα κριτήρια για την 

αποτελεσματικότητα των καλών πρακτικών, ελέγχονται για την αποτελεσματικότητα 

τους από διεθνή πρότυπα με άξονα τις παραπάνω επισημάνσεις. Οι δείκτες δίνουν 

επαρκή στοιχεία για την συγκριτική αξιολόγηση των επιχειρήσεων, ως προς τις 

επιδόσεις τους σε τομείς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.  

Η υιοθέτηση του δείκτη CRI (Corporate Responsibility Index) από το 

Ινστιτούτο Κοινωνικής Ευθύνης αποτελεί τον πρώτο δείκτη μέτρησης της απόδοσης 

των επιχειρήσεων στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα. 

Στόχος του δείκτη CRI είναι να παρέχει στις Ελληνικές επιχειρήσεις και 

οργανισμούς, ένα αναγνωρισμένο εργαλείο αξιολόγησης και σημείο αναφοράς για 

την αναγνώριση των επιδόσεων τους σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με 

βάση διεθνή κριτήρια. Πιο αναλυτικά βάσει του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης, ο 

δείκτης CRI μετράει την απόδοση των επιχειρήσεων και την επίδραση τους:  

1. Στην κοινωνία, την υποστήριξη που παρέχει σε πρωτοβουλίες των τοπικών και 

εθνικών κοινωνιών βοηθώντας στο χτίσιμο εποικοδομητικών σχέσεων με τις 

κοινωνίες αυτές και τη δημιουργία Αμοιβαίας Εμπιστοσύνης. 

2. Στο περιβάλλον, αξιολογώντας τις πολιτικές τους και τις ενέργειές τους για τον 

περιορισμό των δυσμενών επιδράσεων που εξασκεί στις κλιματικές αλλαγές. 

3. Στην αγορά και τους καταναλωτές, αξιολογώντας την επίδοσή τους στις σχέσεις 

τους με τους πελάτες τους και την αγορά και στο κατά πόσο παρακολουθούν, 

κατανοούν και ανταποκρίνονται στις συνεχώς μεταλλασσόμενες ανάγκες των 

καταναλωτών. Στο τρόπο με τον οποίο πωλούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες με 

υπευθυνότητα, σωστή ποιότητα και τιμές. 



  

133 

 

4. Στους εργαζομένους, αξιολογώντας τη συμπεριφορά και τις πολιτικές τους στα 

εργασιακά θέματα όπως: Ασφάλεια, Υγιεινή, Ειλικρινή Επικοινωνία και Δίκαιη 

Μεταχείριση. 

 

7.3 Οφέλη Επιχειρήσεων και Οργανισμών από την Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη 

 

Μια εταιρεία που έχει φροντίσει να αναπτύξει ένα πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης 

αποκομίζει τα παρακάτω οφέλη: Πρώτον, από τη μεριά των 

καταναλωτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων, ένας στους δύο 

Ευρωπαίους είναι διατεθειμένος να πληρώσει παραπάνω για να αγοράσει προϊόντα 

που σέβονται την κοινωνία και το περιβάλλον. Δεύτερον, από την πλευρά των 

εργαζομένων. Οι κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις προσελκύουν και διατηρούν 

ευκολότερα προσωπικό ποιότητας συγκριτικά με άλλες επιχειρήσεις. Τρίτον, από την 

πλευρά των επενδυτών. Διαπιστώνεται κατακόρυφη άνοδος των κοινωνικά 

υπεύθυνων επενδύσεων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σχεδόν σε ολόκληρη την 

Ευρώπη περισσότερα από 200 ταμεία από συνδρομές επιχειρήσεων με καθαρά 

δεοντολογικό χαρακτήρα και περιουσιακά στοιχεία 11 δις ευρώ.  

 Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις 

στον χώρο των επιχειρήσεων και των οργανισμών, οι οποίες επενδύουν τόσο στην 

εσωτερική όσο και στην εξωτερική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. 

Με τον τρόπο αυτό οι εταιρίες δημιουργούν προσδοκίες στους πολίτες 

δείχνουν τον καλό τους χαρακτήρα σε εργαζόμενους, σε πελάτες και σε προμηθευτές. 

Οι κοινωνικές εταιρικές δράσεις, εφόσον γίνονται με οργάνωση, μεθοδικότητα, 

προγραμματισμό και επιφέρουν ευνοϊκά αποτελέσματα, γίνονται αποδεκτές από την 

κοινωνία με ικανοποίηση. Διαδραματίζουν ρόλο ουσιαστικό στην εδραίωση θετικής 

φήμης της επιχείρησης ή του οργανισμού, που συντελεί στην αύξηση της 

κερδοφορίας τους. 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη θεωρείται βασικό τμήμα της σύγχρονης 

επικοινωνίας και του marketing. Εφόσον σχεδιαστεί και εφαρμοστεί σωστά, 

καταλήγει σε επιτυχία τόσο για τον οργανισμό που ανέλαβε να υπηρετήσει έναν 

κοινωνικό στόχο, όσο και για την ίδια την κοινωνία που αντλεί από αυτόν οφέλη. 

Πρόκειται, με άλλα λόγια, για μια κατάσταση που και τα δύο μέρη κερδίζουν (win - 
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win situation). Εφόσον οι πόροι, που άλλως θα δεσμεύονταν για εσωστρεφείς 

σκοπούς λ.χ. διαφημιστικούς, καταλήγουν να μετουσιώνονται σε κοινωνικά 

προγράμματα, δεν υπάρχει βάσιμος λόγος να αμφισβητηθεί η αξία της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης. Έτσι, αυξάνεται η εμπιστοσύνη της κοινωνίας στις επιχειρήσεις 

και στις δημόσιες οργανώσεις και καλλιεργείται σχέση συνταύτισης και 

συνυπηρέτησης κοινών στόχων και υπέρτερων, μη υλικών, αξιών. 

 

7.4 Προτάσεις για την Αναμόρφωση των Λογιστικών Διαδικασιών 

 

Σύμφωνα με τους Mehenna Yakhou και Vernon P. Dorweiler23, η αναμόρφωση του 

λογιστικού επαγγέλματος και των διαδικασιών του είναι επείγουσα. Η αναγκαιότητα 

αυτή προκύπτει από την εμφάνιση των λογιστικών σκανδάλων και τις σοβαρές τους 

επιπτώσεις σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων. Το αποτέλεσμα αυτών των σκανδάλων 

ήταν οι τεράστιες χρεοκοπίες και πτώση της κεφαλαιοποίησης των αγορών. 

Το μέγεθος των σκανδάλων ήταν τόσο μεγάλο, που η ανάγκη αναμόρφωσης 

προέκυψε επιτακτική. Αυτό το στοιχείο είναι σημαντικό για την Ελεγκτική, γιατί 

βασική λειτουργική της αρχή είναι η δημοσιοποίηση. Τα σκάνδαλα τύπου Enron, 

αποκάλυψαν απόκρυψη, μη δημοσιοποίηση πολλών συναλλαγών, καθώς και την 

δημιουργία οργανισμών που είχαν ως πραγματικό σκοπό την διευκόλυνση της 

απόκρυψης στοιχείων και συναλλαγών (δείτε το κεφάλαιο 4.4 σχετικά με την Enron 

και τις Εταιρείες Ειδικού Σκοπού που είχε δημιουργήσει ) 

Οι αλλαγές που προτείνονται στην Λογιστική διαδικασία, με βάση τα 

προηγούμενα, είναι οι εξής (Byrnes, 2002) : 

■ Αναμόρφωση της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, με 

συμμετοχή σε αυτήν αποκλειστικά ανεξάρτητων διευθυντών, με εμπειρία 

στα χρηματοοικονομικά και καθορισμός του αριθμού των μελών της από 

τον χρηματοοικονομικό διευθυντή. 

■ Απαγόρευση των μη ελεγκτικών υπηρεσιών σε πελάτες προς έλεγχο, 

συμπεριλαμβανομένων της συμβουλευτικής (consulting) και των 

λογιστικών συστημάτων (accounting systems) 

                                                           

«Dual reforms Accounting and corporate governances Mehenna Yakhou και Vernon P. Dorweiler, 
www.emeraldinsight.com/0268-6902.htm 
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■ Αλλαγή του ρόλου και της εξουσιοδότησης των λογιστικών Φιρμών με 

την δυνατότητα να υποστηρίζουν και να εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία 

των ελεγκτών 

■ Επιβολή ενός περισσότερο δικανικού εξωτερικού Ελέγχου, ανιχνεύοντας 

αποτυχίες του ελέγχου 

■ Περιορισμός του Ελεγκτικού προσωπικού που κινείται προς τις εταιρίες 

πελατών ως σημαντική ανακάλυψη που επανεγκαθιδρύει την 

πραγματικότητα. 

Μια συνολική αναμόρφωση θα ήταν η αλλαγή των λογιστικών κανόνων με 

επιβολή των λογιστικών αρχών και πρακτικών. Το ερώτημα είναι αν θα μπορούσαν οι 

αλλαγές αυτές να αποτρέψουν τα λογιστικά σκάνδαλα. Η απάντηση είναι οτι οι 

λογιστικοί κανόνες βασίζονται συνήθως στην επιδιόρθωση της προηγηθείσας 

λογιστικής αποτυχίας και πρακτικής.  

 

Επαγγελματική φήμη 

Πέρα από τις ανάγκες αναμόρφωσης της λογιστικής διαδικασίας, λόγω των 

λογιστικών σκανδάλων που παρουσιάστηκαν τα τελευταία χρόνια, είναι εξίσου 

σημαντικό για την λογιστική, να ανακτήσει την χαμένη της αξιοπιστία. Η AICPA με 

περισσότερα από 350000 μέλη στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναγνωρίζει την αξία της 

φήμης και της εμπιστοσύνης που πρέπει να εμπνέει το λογιστικό επάγγελμα κατά την 

διαμόρφωση και τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων. Και αυτό είναι 

σημαντικό τόσο για τις κεφαλαιαγορές και χρηματαγορές, όσο και για τις ίδιες τις 

επιχειρήσεις παγκοσμίως. Το λογιστικό επάγγελμα θεωρεί ως παραδοσιακές αξίες του 

την ακεραιότητα, την ερμηνεία του πνεύματος των νόμων, και την μηδενική ανοχή 

στην απάτη και την παραβίαση των διαδικασιών. Ο βασικός στόχος από την 

επανακαθιέρωση αυτών των αξιών, είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς 

την ακρίβεια των οικονομικών καταστάσεων αλλά και η εμπιστοσύνη των 

κεφαλαιαγορών. 

Έτσι η AICPA προτείνει προς τον λογιστικό κόσμο : 

■ Παροχή βοήθειας προς τους επενδυτές για λήψη ενημερωμένων 

επενδυτικών αποφάσεων 

■ Προαγωγή της ποιότητας των ελέγχων και της ελεγκτικής, αλλά και της 

ποιότητας και ακρίβειας της παρουσίασης και δημοσιοποίησης των 

οικονομικών καταστάσεων(reporting) 
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■ Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των Κεφαλαιαγορών 

■ Προαγωγή της ανάπτυξης και μεγέθυνσης της εθνικής οικονομίας και των 

χρηματαγορών 

Ένας σημαντικός στόχος θα μπορούσε να είναι η μέτρηση της 

αποτελεσματικότητας της αναμόρφωσης της Λογιστικής και της αξιοπιστίας των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την επανακαθιέρωση αξιών μέσα στις 

επιχειρήσεις. Βασικό στοιχείο αυτής της διαδικασίας αναμόρφωσης της λογιστικής, 

δεν μπορεί παρά να είναι η διασφάλιση της ανεξαρτησίας των εξωτερικών ελεγκτών. 

 Το βασικό στοιχείο στο οποίο επικεντρώνεται ο αμερικανικός νόμος 

Sarbanes-Oxley είναι η αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που 

αντανακλούν την λειτουργική δραστηριότητα της επιχείρησης. Ο εξωτερικός 

ελεγκτής είναι αυτός που μπορεί να εξασφαλίσει και να παρέχει την απαραίτητη 

αξιοπιστία στις οικονομικές καταστάσεις. Η εμπειρία, που περιλαμβάνει τα πρόσφατα 

σκάνδαλα, έχει δείξει ότι οι εξωτερικοί ελεγκτές μπορούν να ανταποκριθούν σε 

αυτήν την ανάγκη. 

Η ανεξαρτησία των ελεγκτών μπορεί να διασφαλιστεί με δύο βασικούς 

τρόπους. Ο ένας είναι ο περιορισμός του εξωτερικού ελέγχου στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αποκλείοντας άλλες μη ελεγκτικές υπηρεσίες. Ο 

άλλος τρόπος είναι να διασφαλιστεί η ποιότητα και το υψηλό επίπεδο του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Γι' αυτό και ο νόμος Sarbanes-Oxley στις 

Ηνωμένες Πολιτείες αφαιρεί αυτήν την αρμοδιότητα από τον χρηματοοικονομικό 

διευθυντή και την παρέχει στην επιτροπή ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Η ανεξαρτησία στους ελέγχους, εσωτερικούς και εξωτερικούς, συνδέεται 

ευθέως με την εμπιστοσύνη απέναντι στις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων 

και κατ' επέκταση με την πορεία των κεφαλαιαγορών και χρηματαγορών. Ο έλεγχος 

απαιτεί την ύπαρξη κριτηρίων και αρχών, προκειμένου να διαπιστωθεί η 

συμμόρφωση ή μη μιας εταιρείας. Αυτά τα κριτήρια πρέπει να αναφέρονται στην 

ανεξαρτησία του ελέγχου, την υπεράσπιση και την οικειότητα. Μια μέθοδος 

καθορισμού της ανεξαρτησίας είναι η αξιολόγηση της υλικότητας του κάθε 

στοιχείου. Άλλη μέθοδος είναι το να βασιστεί η διαδικασία του ελέγχου σε κάποιο 

πλαίσιο. Ένα πλαίσιο ελέγχου απαιτείται, προκειμένου να εκτιμηθεί το ρίσκο και να 

τοποθετηθούν ασφαλιστικές δικλείδες που περιορίζουν την δραστηριότητα 

μεμονωμένων προσώπων. 
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  Το σύστημα εσωτερικής διαχείρισης υπάρχει για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι 

η διευκόλυνση του ελέγχου και της επίβλεψης των διαδικασιών από το Διοικητικό 

Συμβούλιο. Ο άλλος λόγος είναι η διασφάλιση της ανεξαρτησίας. 

Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου είναι να εξετάσει όλου τους 

παράγοντες που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την απάτη στην διαδικασία 

παρουσίασης και δημοσιοποίησης των οικονομικών καταστάσεων. Αυτό απαιτεί την 

συνεργασία όλων των στοιχείων της Εταιρικής Διακυβέρνησης, δηλαδή του 

Διοικητικού Συμβουλίου, Διοίκησης, ομάδας εσωτερικού ελέγχου, και ο εξωτερικός 

ελεγκτής, προκειμένου όλοι αυτοί να δημιουργήσουν μια κουλτούρα αξιοπιστίας και 

υπευθυνότητας, μέσω της ακριβούς επικοινωνίας και πληροφόρησης, κάτι που θα 

βοηθήσει στο να αναγνωριστούν οι κίνδυνοι μέσα και έξω από την επιχείρηση. Αυτό 

το πλαίσιο λειτουργίας, σε συνδυασμό με σωστές διαδικασίες παρουσίασης και 

γνωστοποίησης των καταστάσεων, διασφαλίζει την αποκατάσταση της δημόσιας 

εμπιστοσύνης της επιχείρησης. 

 

7.5 Ο ρόλος της Λογιστικής Πληροφορίας στις Διαδικασίες Εταιρικής 

Διακυβέρνησης 

 

Η χρηματοοικονομική λογιστική παρέχει στους χρηματοοικονομικούς αναλυτές και 

λογιστές, την πρώτη πηγή ανεξάρτητης και τεκμηριωμένης πληροφόρησης σχετικά με 

την αποδοτικότητα των διευθυντικών στελεχών. Είναι σαφές και ξεκάθαρο ότι η 

χρηματοοικονομική λογιστική και η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένες μεταξύ τους. Πολλά από τα κεντρικά χαρακτηριστικά της 

χρηματοοικονομικής λογιστικής, όπως η χρήση του ιστορικού κόστους, το κριτήριο 

της αξιοπιστίας και η αρχή της συντηρητικότητας, είναι δύσκολο να κατανοηθούν 

χωρίς την υιοθέτηση μιας λογικής Εταιρικής Διακυβέρνησης. Χωρίς τα προβλήματα 

Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο ρόλος της χρηματοοικονομικής λογιστικής θα 

περιοριζόταν στην παροχή πληροφοριών προς τους επενδυτές και την διευκόλυνσή 

τους στην λήψη των επενδυτικών τους αποφάσεων. 

 

Απεικόνιση του ρόλου της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και των 

μηχανισμών Εταιρικής Διακυβέρνησης στον διαχωρισμό management και 

financing 
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Πηγή : R.G. Sloan / Journal of Accounting and Economics 32 (2001) 335-347 

 

Παραπάνω το σχήμα παρέχει μια επισκόπηση της σχέσης μεταξύ της 

χρηματοοικονομικής λογιστικής και των διάφορων μηχανισμών Εταιρικής 

Διακυβέρνησης, που διευκολύνουν το χωρισμό της διοίκησης και της 

χρηματοδότησης. Το βασικό πρόβλημα, ως αποτέλεσμα του διαχωρισμού της 

διοίκησης (management) και της χρηματοδότησης, είναι ότι οι διευθυντές θα έχουν τα 

κίνητρα να λάβουν μέτρα ώστε να αυξήσουν τη δική τους χρησιμότητα, αλλά δεν θα 

μεγιστοποιήσουν την απόδοση του κεφαλαίου που επενδύεται από τους 

χρηματοδότες. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να φανερωθεί με πολυάριθμους τρόπους, 

συμπεριλαμβανομένων των άμεσων μεταφορών πλούτου από τους χρηματοδότες 

στους διευθυντές. Το σύστημα χρηματοοικονομικής λογιστικής, παρέχει μια 

σημαντική πηγή πληροφοριών στους μηχανισμούς Διακυβέρνησης, που βοηθάει στο 

να ξεπεραστεί το πρόβλημα που περιγράφηκε παραπάνω. Η χρήση της λογιστικής 

πληροφορίας σε αυτούς τους μηχανισμούς Διακυβέρνησης, μπορεί να είναι είτε ρητή 

και άμεση, είτε υπονοούμενη. Η χρήση των λογιστικών συμβολαίων στα ομόλογα, 

είναι ένα παράδειγμα της ρητής χρήσης της λογιστικής πληροφορίας. Η χρήση της 

λογιστικής πληροφορίας στην επιλογή επιχειρήσεων-στόχων για εξαγορά, είναι ένα 

παράδειγμα έμμεσης χρήσης της λογιστικής πληροφορίας. 
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Εκτός από το να αποτελεί πηγή άντλησης πληροφοριών από την Εταιρική 

Διακυβέρνηση, η λογιστική πληροφορία αποτελεί η ίδια προϊόν της διαδικασίας 

διακυβέρνησης. Οι πληροφορίες χρηματοοικονομικής λογιστικής παράγονται από τη 

διοίκηση, και η διοίκηση ξέρει ότι αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν ως 

δεδομένα στη διαδικασία Διακυβέρνησης. Υπό αυτήν τη μορφή, μια σειρά 

μηχανισμών Διακυβέρνησης έχουν εξελιχθεί, για να εξασφαλίσουν ότι οι λογιστικές 

πληροφορίες που παρέχονται από τη διοίκηση, δεν παραποιούνται. 

 Η άμεση χρήση της λογιστικής πληροφορίας στα συμβόλαια μεταξύ 

διοίκησης και χρηματοδοτών, αντιπροσωπεύει την πιο ορατή χρήση της λογιστικής 

πληροφορίας στους μηχανισμούς Εταιρικής Διακυβέρνησης24. Συγκεκριμένα, η 

χρήση της λογιστικοποιημένης μέτρησης της απόδοσης, στα συμβόλαια αποζημίωσης 

των διευθυντών, (accounting-based performance measures, in managerial 

compensation contracts), αναπαριστά την σημαντικότερη έρευνα που έχει διεξαχθεί 

σχετικά με τον ρόλο της λογιστικής πληροφορίας στην Εταιρική Διακυβέρνηση. Οι 

Busman και Smith έχουν πραγματοποιήσει μια πολύ καλή έρευνα στο πεδίο αυτό25. 

 Κατά τον R. Sloan, οι έμμεσες χρήσεις της λογιστικής πληροφορίας στην 

Εταιρική Διακυβέρνηση, συνιστούν ίσως τον σημαντικότερο ρόλο της Λογιστικής 

πληροφορίας. Η εμπειρική έρευνα έχει δείξει ότι η λογιστική πληροφορία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί έμμεσα σε πλήθος μηχανισμών Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

Ακολουθώντας την δομή που περιγράφεται στο σχήμα 6, ο Sloan οργανώνει αυτήν 

την έρευνα σε δύο κατηγορίες : α) Την νομική προστασία και β) Τους μεγάλους 

επενδυτές. 

Στη κατηγορία της νομικής προστασίας, μεγάλος αριθμός ερευνών έχει δείξει 

τον ρόλο της λογιστικής πληροφορίας στην επιβολή και προστασία των νόμιμων 

δικαιωμάτων των επενδυτών απέναντι στην Διοίκηση. Κατά τον Sloan, οι επενδυτές 

δεν μπορούν να μηνύσουν τα διευθυντικά στελέχη απλά επειδή δεν έκαναν καλά την 

δουλειά τους, ή επειδή η τιμή της μετοχής έπεσε. Επίσης η έρευνα έχει δείξει ότι τα 

λογιστικά προβλήματα είναι αυτά που συνδέονται συχνότερα με μηνύσεις και αγωγές 

από τους μετόχους και ότι η διοίκηση λειτουργεί σε αυτές τις περιπτώσεις με 

αναδιάρθρωση της στρατηγικής δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων. Η 

λογιστική πληροφορία παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην διασφάλιση των 

                                                           

^Financial accounting and corporate governance: a discussion». Richard G. Sloan, Journal of 
Accounting and Economics 32 (2001) 335-347 
"Financial accounting information and Corporate Governance" Robert M. Bushman, Abbie J. Smith, 
Journal of Accounting and Economics 32 (2001) 237-333 
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δικαιωμάτων των δανειστών της επιχείρησης σε περίπτωση χρεοκοπίας. Βέβαια 

αυτός ο ρόλος της λογιστικής πληροφορίας, παρά την πρακτική του χρησιμότητα, δεν 

έχει μελετηθεί σχεδόν καθόλου από τους ερευνητές. 

Η δεύτερη κατηγορία ερευνών, όπου η λογιστική πληροφορία έμμεσα 

διευκολύνει την λειτουργία μηχανισμών Εταιρικής Διακυβέρνησης, είναι οι μεγάλοι 

επενδυτές. Οι μεγάλοι επενδυτές-μέτοχοι μπορούν να επηρεάσουν τις δραστηριότητες 

της Διοίκησης μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έχει και την αρμοδιότητα 

πρόσληψης και απόλυσης των κορυφαίων διευθυντικών στελεχών. Η Ακαδημαϊκή 

έρευνα έχει επιβεβαιώσει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο χρησιμοποιεί την πορεία των 

κερδών για να αξιολογήσει τις ικανότητες της ανώτατης διοίκησης. Ωστόσο σε 

πολλές περιπτώσεις, ένας μεγάλος επενδυτής μπορεί να μην έχει σαφή έλεγχο του 

Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε και να προχωρήσει σε εξαγορά μετοχών προκειμένου 

να το καταφέρει. Έτσι αποδεικνύεται ότι η λογιστική πληροφορία μέσω της 

λογιστικής αποδοτικότητας και των κερδών σχετίζεται με εξαγορές, αγορές μετοχών 

και ακτιβισμό θεσμικών επενδυτών (Institutional investor activism). 

Γενικεύοντας, φαίνεται ότι η λογιστική πληροφορία παρέχει σημαντική 

πληροφόρηση προς τους βασικότερους μηχανισμούς της Εταιρικής διακυβέρνησης. 

Έτσι η λογιστική πληροφορία χρησιμοποιείται έμμεσα και «αθόρυβα», για να 

υποδείξει εάν απαιτούνται ενέργειες έναντι της Διοίκησης, σε περιπτώσεις κακής 

χρηματοοικονομικής πορείας ή απάτης. 

Η χρηματοοικονομική λογιστική είναι ένα βασικό συστατικό στην Εταιρική 

διαδικασία Διακυβέρνησης. Ένα σύνθετο σύνολο οργάνων και οι κανόνες έχουν 

εξελιχθεί για να διευκολύνουν την οικονομική διαδικασία υποβολής εκθέσεων, και οι 

πληροφορίες που παρέχονται με αυτήν την διαδικασία είναι μια σημαντική εισαγωγή 

σε σημαντικούς μηχανισμούς Διακυβέρνησης. Πράγματι, δεν είναι καμία έκπληξη ότι 

το σύστημα αμερικανικής υποβολής οικονομικών εκθέσεων, αναφέρεται συχνά ως 

σημαντικός παράγοντας στην τεράστια επιτυχία των αμερικανικών Κεφαλαιαγορών. 

Οι ερευνητές της Λογιστικής, έχουν υπερ-επενδύσει σε ορισμένους τομείς της 

έρευνας Διακυβέρνησης εις βάρος άλλων περιοχών, και έχουν αποτύχει να εξετάσουν 

πολύ βαθιά στα χαρακτηριστικά των πληροφοριών χρηματοοικονομικής λογιστικής 

που τον καθιστούν χρήσιμο στους συγκεκριμένους μηχανισμούς Διακυβέρνησης. 
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7.6 Ο ειδικότερος ρόλος του εσωτερικού ελέγχου στην Εταιρική Διακυβέρνηση 

 

Τα προηγούμενα έτη, μια φαινομενικά ατελείωτη διαδοχή οικονομικών απατών έχει 

δημιουργήσει δημόσια αμφιβολία για την αξιοπιστία ακόμη και πιο των άψογων 

εταιριών. Και η εμπιστοσύνη, μόλις χαθεί, δύσκολα μπορεί να επανοικοδομηθεί. 

Αποτυχίες όπως της Enron και WorldCom έχουν ανοίξει τα μάτια του κοινού για τη 

σημασία της εταιρικής ευθύνης. Οι σημερινοί επενδυτές εμφανίζονται να είναι λίγο 

εξυπνότεροι από ήταν παλαιότερα. Μέσω της αντιπαλότητας και του ανταγωνισμού, 

φαίνεται να αυξάνεται η κατανόηση τέτοιων πρακτικών, όπως η διαχείριση κινδύνου, 

η οικονομική διαχείριση, ο εσωτερικός έλεγχος, και η Εταιρική Διακυβέρνηση. Και 

απαιτούν πιο υψηλό επίπεδο υπευθυνότητας από τις επιχειρήσεις στις οποίες 

επενδύουν. Ένας εσωτερικός πόρος τοποθετείται μεμονωμένα για να χρησιμεύσει ως 

ένα δίχτυ ασφάλειας για τη Διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο. Εκείνος ο πόρος 

είναι ο Εσωτερικός Έλεγχος, μια ανεξάρτητη, αντικειμενική διαβεβαίωση και μια 

δραστηριότητα διαβούλευσης, με σκοπό να προσθέσει αξία και να βελτιώσει τις 

διαδικασίες μιας οργάνωσης. Βοηθά μια οργάνωση στο να ολοκληρώσει τους 

στόχους της, φέρνοντας μια συστηματική, πειθαρχημένη προσέγγιση για να 

αξιολογήσει και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της Διαχείρισης Κινδύνου, 

του Ελέγχου, και των διαδικασιών Διακυβέρνησης. Ο εσωτερικός έλεγχος είναι στο 

κέντρο του κόσμου του εσωτερικού ελεγκτή. Είναι επίσης απαραίτητος για την 

αποτελεσματική Εταιρική Διακυβέρνηση και με αυτόν τον τρόπο, είναι κρίσιμος για 

τη Διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με την Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), ο εσωτερικός 

έλεγχος αποτελείται από (1) το περιβάλλον ελέγχου που θέτει τον τόνο της 

οργάνωσης (2) την αξιολόγηση του κινδύνου, ή προσδιορισμός και ανάλυση των 

σχετικών κινδύνων (3) τις πολιτικές και διαδικασίες ή δραστηριότητες ελέγχου που 

βοηθούν στο να εξασφαλίσουν διοικητικές οδηγίες (4) τον προσδιορισμό και 

επικοινωνία των σχετικών πληροφοριών και (5) μια διαδικασία ελέγχου που 

αξιολογεί την ποιότητα της απόδοσης του εσωτερικού συστήματος ελέγχου. Ο 

Διευθυντής Εσωτερικού ελέγχου (CAE), που ιδανικά αναφέρεται άμεσα στην 

επιτροπή Ελέγχου σε τακτική βάση και στον CEO (διευθύνοντα σύμβουλο) 

διοικητικά, μπορεί να παρέχει τη διαβεβαίωση ότι οι κατάλληλες πολιτικές και 

διαδικασίες, ακολουθούνται στην προετοιμασία των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων, και υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι σε ισχύ για να μετριάσουν τους 
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κινδύνους. Ο CAE επίσης εξασφαλίζει ότι οι εταιρικοί μηχανισμοί διακυβέρνησης 

ενημερώνονται για τους νέους κανόνες και κανονισμούς, προκειμένου να επιτευχθεί η 

πλήρης συμμόρφωση με αυτούς. 

 Αναμφισβήτητα, η κατάρρευση της Enron στις ΗΠΑ υπήρξε ο μεγαλύτερος 

όλεθρος στο επάγγελμα της λογιστικής, τους μετόχους, τους συμμέτοχους 

(stakeholders) και την αμερικανική οικονομία από οποιαδήποτε άλλη περίπτωση στις 

Η.Π.Α.. Μεταξύ των καταρρεύσεων της Enron και WorldCom, υπολογίζεται ότι το 

κόστος στην αμερικανική οικονομία ήταν 64 δισεκατομμύρια δολάρια το 2002 

(Davis, 2002). Χρησιμοποιώντας το πρότυπο αμερικανικής ομοσπονδιακής 

Τράπεζας, που αναπτύσσεται για να υπολογίσει το μέγεθος αυτών των 

αποτελεσμάτων, υπολογίζεται ότι 17% της πτώσης στις τιμές μετοχών, αποδίδεται 

στις ανησυχίες επενδυτών για την απάτη και τα mistreatments των αποδοχών ως 

αποτέλεσμα αυτών των εταιρικών καταρρεύσεων. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 

(ΑΕΠ), κατά συνέπεια, μειώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά 0,67% για τους 

επόμενους 24 μήνες (Davis, 2002). Αυτή η μείωση του ΑΕΠ μεταφράζεται σε 35 

δισεκατομμύρια δολάρια από τη χαμένη παραγωγή, 62 δισεκατομμύρια δολάρια 

μειωμένο το ΑΕΠ και 4500 άμεσες απώλειες εργασίας κατά τη διάρκεια της 

συγκεκριμένης περιόδου. Αυτές οι εκτιμήσεις δεν αποτιμούν τις τεράστιες απώλειες 

εργαζομένων της Enron. 

Στο πίσω μέρος αυτών των ποσοτικά προσδιορίσιμων απωλειών στις ΗΠΑ, θα 

πρέπει να προσμετρηθούν και άλλα προβληματα. Δημόσια αντίληψη, απώλεια 

εμπιστοσύνης στην αξιοπιστία δημοσιοποίησης των οικονομικών καταστάσεων, και η 

αντίληψη ότι τα σκάνδαλα χαράσσονται τώρα στο κέντρο του συστήματος παρά στην 

περιφέρεια (δείτε, Davis, το 2002). Ως άμεση απάντηση στην κατάρρευση της Enron, 

οι ΗΠΑ έχουν θεσπίσει νομοθεσία στα εκτεταμένα πλαίσια που καλύπτουν την 

εταιρική ευθύνη, την ανεξαρτησία λογιστικού ελέγχου και την υψωμένη οικονομική 

κοινοποίηση (νόμος Sarbanes- Oxley ). Σύμφωνα με μερικούς σχολιαστές (δείτε, 

Byrne, το 2002 Parker, 2002 Thomas, 2002), τα κίνητρα και οι τοποθετήσεις πίσω 

από τις αποφάσεις και τα γεγονότα που οδηγούν στην ενδεχόμενη πτώση της Enron, 

εμφανίζονται αρκετά απλά. 

Στις 2 Δεκεμβρίου του 2001, η ενεργειακή εταιρεία Enron, κήρυξε πτώχευση, 

2 μόλις μήνες μετά την παραδοχή της ότι είχε υποπέσει σε λογιστικά σφάλματα, με 

αποτέλεσμα να εμφανίζει αδικαιολόγητα κέρδη της τάξεως των 600 εκατομμυρίων 

δολαρίων από το 1994. Η Enron, με αξία παγίων 62.8 δισεκατομμύρια δολάρια, έγινε 
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η μεγαλύτερη υπόθεση χρεοκοπίας στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, 

ξεπερνώντας την περίπτωση της Texaco με αξία παγίων 35,9 δισεκατομμύρια 

δολάρια. Την ημέρα της αίτησης πτώχευσης της Enron, η μετοχή της έκλεισε στα 

0,72 δολάρια. Μια πτώση μεγαλύτερη από 75 δολάρια σε σχέση με έναν χρόνο 

νωρίτερα. Πολλοί ήταν οι εργαζόμενοι που έχασαν τις οικονομίες τους και χιλιάδες οι 

επενδυτές που έχασαν δισεκατομμύρια δολάρια. 

Σύμφωνα με την έκθεση Power's, πολλές από τις σημαντικότερες συναλλαγές 

της εταιρείας, σχεδιάστηκαν ώστε να παρουσιάσουν ωραιοποιημένα αποτελέσματα 

και όχι να επιτύχουν συγκεκριμένους οικονομικούς στόχους. Άλλες συναλλαγές της 

εταιρείας εφαρμόστηκαν παράνομα, προκειμένου να γίνει απόκρυψη ζημιών. Κατά 

αυτόν τον τρόπο η Enron κατάφερε να ξεφύγει από τις τεράστιες ζημίες της αγοράς, 

εξαιτίας των υψηλών επενδύσεων, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι οι απώλειες 

είχαν hedged, δηλαδή είχε συμφωνηθεί ένας τρίτος φορέας να εγγυηθεί τις 

οποιεσδήποτε απώλειες. 

Τελικά αποδείχθηκε ότι ο τρίτος, ανεξάρτητος φορέας, δεν ήταν παρά ένας 

οργανισμός στον οποίο κατείχε μετοχές μόνο η Enron. Πολλές επενδυτικές 

συνεργασίες δημιουργήθηκαν από τον αντιπρόεδρο και χρηματοοικονομικό 

διευθυντή της εταιρείας Andrew S. Fastow. Έτσι η εταιρεία στις 16 Οκτωβρίου του 

2001, ανακοίνωσε ζημία 544 εκατομμυρίων δολαρίων από το επενδυτικό σχέδιο L.P. 

(LJM2) του Fastow. Επιπλέον υπήρξε μείωση της καθαρής θέσης των μετόχων κατά 

1,2 δισεκατομμύρια δολάρια. 

Σε λιγότερο από ένα μήνα, επήλθαν οι γιγαντιαίες αναθεωρήσεις των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας από το 1997 ως το 2001, λόγω 

λογιστικών σφαλμάτων σε συναλλαγές μιας συνεργασίας του Fastow, μεταξύ της 

LJM Cayman, L.P. ("LJM1") και της Chewco Investments. Η Chewco διοικούνταν 

από ένα στέλεχος της Enron, τον Kopper, ο οποίος αναφέρονταν μάλιστα στον 

Fastow. Έτσι αποκαλύπτονταν για πρώτη φορά ότι ο Fastow είχε κερδίσει 

περισσότερα από 30 εκατομμύρια δολάρια από τις επενδυτικές συνεργασίες LJM1 

και LJM2. Η επιτροπή Power's ανακάλυψε ότι ο Kopper είχε κερδίσει τουλάχιστον 30 

εκατομμύρια δολάρια, άλλα δύο πρόσωπα από ένα εκατομμύριο δολάρια και άλλοι 

δύο, κάποιες χιλιάδες δολάρια. Σχεδόν σε όλες τις συναλλαγές υπήρχε η συμμετοχή 

του Andersen. Η εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων του Andersen, είχε εγείρει το 

ζήτημα των μη σωστών λογιστικών απεικονίσεων, αλλά προφανώς όχι 

αποτελεσματικά. Η εταιρεία είχε κατορθώσει να απομακρύνει τον Carl Bass από τον 
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εξωτερικό έλεγχο, γιατί δεν ήταν ευχαριστημένος από πολλές όψεις της Enron, ενώ 

ήταν και μέλος της εταιρείας του Andersen. 

Τα επιχειρηματικά σκάνδαλα των τελευταίων ετών, με πιο παταγώδες αυτό 

της Enron, έχουν χαρακτηριστεί 'λογιστικά σκάνδαλα'. Παρόλο που η λογιστική και 

οι λογιστές ήταν οι πρωταγωνιστές αυτών των σκανδάλων, δεν πρέπει να ξεχνάμε 

πως υπήρχαν και άλλοι συμμετέχοντες στο δράμα, οι οποίοι όχι μόνο δεν θα 

μπορούσαν να χαρακτηριστούν απλά κομπάρσοι, αλλά συνεισέφεραν σημαντικά στην 

κορύφωση του δράματος. Ο ρόλος τραπεζών και δικηγόρων θεωρείται από τους 

πλέον σημαντικούς. Μέσα σε ένα πλαίσιο, άλλοτε συνεργασίας και άλλοτε 

αντιπαλότητας, λογιστές και δικηγόροι βρέθηκαν από κοινού να προσπαθούν να 

εξυπηρετήσουν συμφέροντα και στόχους, έτσι όπως ορίζονταν από τη διοίκηση των 

εν λόγω εταιριών. Οι στόχοι όμως αυτοί είχαν άδοξο τέλος και επέφεραν κρίση όχι 

μόνο στις τοπικές, αλλά και στην παγκόσμια αγορά. Οι λογιστές και οι δικηγόροι 

έχουν βρεθεί κατηγορούμενοι για τις αποφάσεις τους και στις Ηνωμένες Πολιτείες 

έχει ήδη θεσπιστεί νομοθεσία (the Sarbanes-Oxley Act), που ρυθμίζει και 

αποσαφηνίζει το ρόλο λογιστών και δικηγόρων. 

Ένα παράδειγμα συνεργασίας λογιστών και δικηγόρων είναι οι περιπτώσεις 

κατά τις οποίες, οικονομικές δραστηριότητες των εταιριών δεν συμπεριλαμβάνονται 

στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις τους (OBSA - Οff-Βalance-Sheet 

Activities). Σε αυτές τις περιπτώσεις οι εταιρίες χρησιμοποιώντας νόμιμες τεχνικές, 

δεν συμπεριλαμβάνουν στον ισολογισμό τους στοιχεία του ενεργητικού (κυρίως του 

πάγιου ενεργητικού), καθώς και υποχρεώσεις (κυρίως μακροχρόνιες υποχρεώσεις). 

Μη συμπεριλαμβάνοντας κάποια πάγια στο ενεργητικό τους, οι εταιρίες 

παρουσιάζουν μικρότερες αποσβέσεις, κατά συνέπεια μικρότερα έξοδα και 

συνακόλουθα μεγαλύτερα κέρδη. Με τον τρόπο αυτό, παρουσιάζουν καλύτερη 

οικονομική απόδοση, στοχεύοντας στην προσέλκυση επενδυτών. Εμφανίζοντας 

μικρότερες υποχρεώσεις οι εταιρίες παρουσιάζουν μικρότερο οικονομικό ρίσκο στους 

επενδυτές και στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οπότε μπορούν πιο εύκολα και με 

μικρότερο κόστος να αυξήσουν τους χρηματικούς τους πόρους (για παράδειγμα, 

μέσω δανεισμού). 

Ένας από τους τρόπους με τους οποίους επιτυγχάνονται οι OBSA είναι η 

δημιουργία Εταιριών Ειδικού Σκοπού (ΕΕΣ - Special Purpose Entities). Αυτές είναι 

εταιρίες που έχουν ένα περιορισμένο - συγκεκριμένο σκοπό και αντίστοιχα 

περιορισμένες δραστηριότητες και ζωή. Ιδρύονται, για να ωφελήσουν μία άλλη 
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εταιρία, την ιδρύουσα εταιρία (creator or sponsor). Οι ΕΕΣ μπορούν να προσλάβουν 

οποιονδήποτε εταιρικό τύπο. Συνήθως είναι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, 

συνεταιρισμοί, ανώνυμες εταιρίες ή κοινοπραξίες. Οι ΕΕΣ προσφέρουν στις εταιρίες 

που τις ιδρύουν χρηματοδότηση και ρευστότητα και ταυτόχρονα προστατεύουν τους 

πιστωτές, σε περίπτωση που η ιδρύουσα εταιρία χρεοκοπήσει. 

Για παράδειγμα, η ιδρύουσα εταιρία μπορεί να πουλήσει κάποιο από τα πάγιά 

της (συνήθως προβληματικά πάγια, των οποίων η αξία έχει μειωθεί σημαντικά) στην 

ΕΕΣ. Η ΕΕΣ πληρώνει το πάγιο με χρήματα που έχει δανειστεί από πιστωτές. Με τον 

τρόπο αυτό, η ιδρύουσα εταιρία απαλλάσσεται από ένα προβληματικό πάγιο, το 

οποίο δεν χρειάζεται να συμπεριλάβει πια στον ισολογισμό της και ταυτόχρονα 

βελτιώνει τη ρευστότητά της με τα χρήματα που έλαβε από τη συναλλαγή με την 

ΕΕΣ. Μέχρι εδώ η ΕΕΣ έχει χρησιμοποιηθεί για τιτλοποίηση του ενεργητικού (asset 

securitization). Το παράδειγμα μπορεί να γίνει πιο πολύπλοκο, αν στη συνέχεια η 

ιδρύουσα εταιρία μισθώσει το πάγιο από την ΕΕΣ. Κάτω από κάποιες μορφές 

μίσθωσης (operating and synthetic leases) παρομοίως η εταιρία που έχει μισθώσει το 

πάγιο δεν υποχρεούται να συμπεριλάβει στον ισολογισμό της ούτε την αξία του 

πάγιου στο ενεργητικό, ούτε και τις μελλοντικές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της 

ως προς τη μίσθωση στο παθητικό. Κυρίως η έλλειψη των μακροπρόθεσμων αυτών 

υποχρεώσεων δείχνει μια εταιρία με μικρότερο ρίσκο από αυτό που ίσως πραγματικά 

έχει. 

Γενικότερα, εκτός από τις περιπτώσεις του παραδείγματος, δηλαδή την 

τιτλοποίηση του ενεργητικού και τις ειδικότερες μορφές μισθώσεων, οι ΕΕΣ 

δημιουργήθηκαν αρχικά, για να υπηρετήσουν έναν πολύ χρήσιμο στόχο: να 

απομονώσουν και να περιορίσουν το χρηματοοικονομικό κίνδυνο, στον οποίο 

εκτίθονταν εταιρίες που αναλάμβαναν μακροπρόθεσμα έργα, π.χ. κατασκευαστικά 

έργα ή έργα έρευνας και ανάπτυξης. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι εταιρίες ίδρυαν ΕΕΣ 

στις οποίες μεταφερόταν το έργο και όλο το σχετικό χρηματοοικονομικό ρίσκο 

αυτού. Από τη στιγμή που η ιδρύουσα εταιρία δεν έλεγχε τη ΕΕΣ, δεν χρειαζόταν η 

ΕΕΣ να συμπεριληφθεί στις ενοποιημένες καταστάσεις του ομίλου. 

Παρ' όλα αυτά, οι ΕΕΣ φαίνεται ότι δεν εξυπηρετούν τον αρχικό στόχο 

δημιουργίας τους. Στην περίπτωση της Enron το ρίσκο δεν μεταφέρθηκε στις ΕΕΣ. 

Αντιθέτως η ύπαρξη των εταιριών αυτών ενίσχυε το ρίσκο της Enron. Οι λογιστικές 

ατασθαλίες της Enron ήταν πολλές. Μέσω αυτών κατάφερε να δημοσιεύσει ομαλή 

αύξηση των κερδών από το 1999 ως το 2000, γνωστοποιώντας κέρδη της τάξεως των 
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979 εκατομμυρίων δολαρίων. Εκτιμάται ότι τα 926 εκατομμύρια δολάρια αυτού του 

δημοσιευμένου κέρδους ήταν ένα λογιστικό κατασκεύασμα και δεν αντιστοιχούσε 

στις πραγματικές εργασίες της εταιρίας. Συνεπώς, το πραγματικό κέρδος το οποίο θα 

έπρεπε να έχει δημοσιεύσει η εταιρία είναι μόλις 53 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή 

5.4% του αρχικά δημοσιευμένου κέρδους. 

Εικάζεται ότι από τις 3.500 θυγατρικές και άλλες εταιρίες με τις οποίες 

συνδεόταν η Enron, περίπου 900 ήταν ΕΕΣ και δεν εμφανίζονταν στον ενοποιημένο 

ισολογισμό της εταιρίας. Η Enron χρησιμοποίησε τις ΕΕΣ για τη μεταφορά παγίων, 

των οποίων η αξία μειωνόταν και συνεπώς απέφυγε να μειώσει το κέρδος της με τη 

ζημιά από τη μείωση της αξίας αυτών των παγίων. Συγκεκριμένα, μεταβίβασε μέρος 

των μετοχών της σε μία από τις ΕΕΣ, η οποία αγόρασε τις μετοχές με ένα γραμμάτιο 

εισπρακτέο ύψους 1.2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στη συνέχεια η ΕΕΣ 

χρησιμοποίησε αυτές τις μετοχές της Enron, για να προστατεύσει την αξία κάποιων 

επενδύσεων της Enron. Όταν λοιπόν η τιμή της μετοχής στην οποία είχε επενδύσει η 

Enron άρχισε να πέφτει, και ταυτόχρονα άρχισε να πέφτει και η τιμή της μετοχής της 

Enron, η ΕΕΣ δεν μπορούσε να προστατεύσει την εταιρία. 

Οι ΕΕΣ και κυρίως η χρήση τους είναι ιδιαιτέρως πολύπλοκες και η ανάλυση 

διαφόρων περιπτώσεων θα μπορούσε να συνεχιστεί εν εκτάσει. Το κύριο όμως θέμα 

είναι ότι οι λογιστές χρησιμοποιούν τις ΕΕΣ, για να παρουσιάσουν καλύτερη εικόνα 

για την οικονομική κατάσταση και απόδοση της εταιρίας στο επενδυτικό κοινό. Οι 

νομικοί σύμβουλοι συμβάλλουν ενεργά, αφού καλύπτουν νομικά την ίδρυση των 

εταιριών ειδικού σκοπού και στη συνέχεια αναλαμβάνουν να εκτελέσουν μια σειρά 

πολύπλοκων συναλλαγών μεταξύ των εμπλεκόμενων οργανισμών. Επίσης, οι νομικοί 

σύμβουλοι συντάσσουν γνωμοδοτήσεις (opinion letters), στις οποίες πιστοποιούν τη 

νομιμότητα των σχετικών εμπορικών συμφωνιών και συναλλαγών. Σύμφωνα με τα 

αμερικανικά λογιστικά πρότυπα για τους ελεγκτές, αυτού του τύπου οι συναλλαγές 

επιτρέπονται και εγκρίνονται, μόνο εάν συνοδεύονται από τέτοιες γνωμοδοτήσεις. 

Η Enron απασχολούσε 250 εταιρικούς δικηγόρους και 100 δικηγορικά 

γραφεία. Τουλάχιστον δύο από τα δικηγορικά γραφεία, τα οποία φαίνονται να είναι 

περισσότερο συνδεδεμένα με τις διαδικασίες ίδρυσης και πιστοποιήσεις των 

συναλλαγών που σχετίζονται με ΕΕΣ, είναι τα δικηγορικά γραφεία Vinson & Elkins 

και Andrews & Kurth, δηλαδή δύο από τα μεγαλύτερα δικηγορικά γραφεία των 

Ηνωμένων Πολιτειών [9]. Σύμφωνα με το έγκριτο περιοδικό Business Week, το 98% 
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των εμπορικών συναλλαγών που σχετίζονταν με ΕΕΣ το είχε αναλάβει η Vinson & 

Elkins. 

Οι νομικοί σύμβουλοι που έχουν κατηγορηθεί για την εμπλοκή τους στο 

σκάνδαλο της Εnron, καθώς και τα δικηγορικά γραφεία που αντιπροσωπεύουν, 

ισχυρίζονται ότι δεν έχουν παραβιάσει καμία νομική ή ηθική υποχρέωσή τους. 

Επιπλέον, ισχυρίζονται ότι δεν έχουν καμία σχέση με τη λογιστική της εταιρίας, 

καθώς επίσης και ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών τους με την εταιρία δεν είχαν 

αρκετά στοιχεία, ούτως ώστε να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα 

(οικονομική και άλλη) της Εnron, συνεπώς δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι η 

εταιρία έπαιρνε τόσο μεγάλα ρίσκα που ίσως την οδηγούσαν στη χρεοκοπία. 

Εκτός όμως από τους παραπάνω ισχυρισμούς, θα μπορούσε να θεωρηθεί 

φυσικό οι νομικοί σύμβουλοι (όπως και οι οικονομικοί σύμβουλοι) να προσπαθούν 

να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα του πελάτη τους, δηλαδή της εταιρίας που τους 

έχει προσλάβει. Το δίλημμα που προκύπτει σε αυτή την περίπτωση είναι από τη μία 

μεριά η εξυπηρέτηση του συμφέροντος της εταιρίας όπως αυτό εκφράζεται από τη 

διοίκησή της και από την άλλη, η υποχρέωση των δικηγόρων να προστατεύσουν όχι 

μόνο τον πελάτη, αλλά και όλους όσους εμπλέκονται και επηρεάζονται άμεσα ή 

έμμεσα από τα αποτελέσματα της εταιρίας, για παράδειγμα επενδυτές, εργαζόμενους, 

πιστωτές. Το ίδιο δίλημμα προκύπτει και για τους λογιστές (συμπεριλαμβανομένων 

των ορκωτών ελεγκτών). Από τη μία υπάρχει η απαίτηση ή η προσδοκία να 

υπηρετήσουν τα συμφέροντα της εταιρίας (για παράδειγμα, δημοσίευση αύξησης 

κερδών, που μπορεί να μην αντιστοιχεί σε πραγματική αύξηση, με σκοπό την 

προσέλκυση επενδυτών). Από την άλλη όμως, τα συμφέροντα της εταιρίας μπορεί να 

έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα άλλων χρηστών (επενδυτών, πιστωτών, 

εργαζόμενων κλπ.), αφού τους φέρνουν, εν αγνοία τους, αντιμέτωπους με μεγάλα 

ρίσκα (όπως στην περίπτωση των ΕΕΣ). 

Ποια είναι σε αυτή την περίπτωση η θέση των νομικών συμβούλων και των 

λογιστών; Τι είναι αυτό που θα καθορίσει τη στάση τους έναντι ενός τέτοιου 

διλήμματος; Θεωρητικά, η απάντηση είναι απλή. Τόσο οι λογιστές, όσο και οι 

δικηγόροι στις αγγλοσαξονικές χώρες χαρακτηρίζονται με τον όρο professionals. Ο 

όρος αυτός βέβαια δεν χρησιμοποιείται σε αυτή την περίπτωση, για να δηλώσει απλά 

ότι αυτές οι ομάδες είναι ομάδες επαγγελματιών, αλλά για να εκφράσει ότι ένα από 

τα κύρια χαρακτηριστικά των επαγγελματιών αυτών είναι η ευθύνη που έχουν να 

υπηρετούν το κοινό καλό (communal or public good), ακόμα κι αν αυτό αντιτίθεται 
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στα δικά τους συμφέροντα. Συνεπώς, οι επαγγελματίες αυτοί έχουν ηθική υποχρέωση 

να προστατεύουν το κοινό. Δηλαδή, ενώ πληρώνονται από τις εταιρίες που τους 

έχουν προσλάβει, ο πραγματικός πελάτης (χρήστης) των υπηρεσιών τους είναι το 

κοινό, αφού το τελευταίο χρησιμοποιεί την πληροφόρηση και τις εγγυήσεις που 

δικηγόροι και λογιστές παρέχουν, για να πάρει σημαντικές αποφάσεις. 

Είναι επομένως, η δεοντολογία που αποτελεί γνώμονα αντιμετώπισης τέτοιων 

διλημμάτων' ένας γνώμονας που όμως από κάποιους λειτουργούς-professionals είναι 

δύσκολο να γίνει πράξη, γεγονός που προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις στους 

αντίστοιχους επαγγελματικούς κλάδους (π.χ. έλλειψη εμπιστοσύνης από το κοινό), 

στις ίδιες τις εταιρίες, στους επενδυτές και λοιπούς ενδιαφερόμενους και συνεπώς, 

κρίση στην αγορά. Αυτό που φαίνεται ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα και τους 

στόχους της εταιρίας τελικά αποβαίνει επιζήμιο, τόσο για την ίδια την εταιρία, όσο 

και για όλους τους άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενους. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να 

βρεθούν τρόποι αποφυγής τέτοιων καταστάσεων' αυτός είναι ο σκοπός της 

προαναφερθείσας νέας νομοθεσίας στην Αμερική (the Sarbanes-Oxley Act), η 

αποτελεσματικότητα της οποίας θα αποδειχθεί εν καιρώ. 

Τουλάχιστον 6 επιτροπές του αμερικανικού Κογκρέσου, η επιτροπή 

κεφαλαιαγοράς, το αμερικανικό υπουργείο δικαιοσύνης και ερευνητική επιτροπή του 

Andersen, προσπάθησαν να αξιολογήσουν την υπευθυνότητα της Enron. Σε αυτές τις 

διαδικασίες συμμετείχαν και διάφορα άλλα μέρη όπως η επιτροπή Ελέγχου της 

Enron, η εταιρεία νομικών συμβουλών της, και ελεγκτές της Arthur Andersen. Σαν 

άμεσο αποτέλεσμα της κατάρρευσης της Enron, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές 

ρυθμιστικές αλλαγές : 

I. Η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) έχει αναγγείλει τα σχέδια 

για να δημιουργήσει νέες οργανώσεις, έξω από τη δομή του αμερικανικού 

ινστιτούτου ορκοτών λογιστών (AICPA), για να επιτηρήσουν τους 

ελεγκτές των επιχειρήσεων. Ένα πειθαρχικό Συμβούλιο θα δημιουργούταν 

για να επιταχύνει την έρευνα για τις υποτιθέμενες αποτυχίες λογιστικού 

ελέγχου και να παρέχει περισσότερη διαφάνεια, και το τρέχον πρόγραμμα 

peer to peer τριετών όμοιων αναθεωρήσεων για τους ελεγκτές των 

δημόσια εμπορικών επιχειρήσεων θα αντικαθίστατο με μια ετήσια 

διαδικασία ποιοτικού ελέγχου για τις μεγαλύτερες εταιρίες, που 

αντιμετωπίζονται ως μια νέα οργάνωση. 
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II. Αντιστρέφοντας μια από μακρού υφιστάμενη θέση, η AICPA ανήγγειλε 

ότι δεν θα αντιτάξει τα όρια στην παροχή ορισμένων υπηρεσιών μη-

λογιστικού ελέγχου στους δημόσιους πελάτες λογιστικού ελέγχου. 

III. Η AICPA και άλλες 1200 εταιρείες εφαρμόζουν βελτιωμένες ελεγκτικές 

πρακτικές για την αποτροπή και τον έλεγχο της απάτης, όπως επίσης και 

διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου της Διοίκησης, του Διοικητικού 

Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου. 
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Επίλογος  

 Στην παρούσα εργασία αναφερθήκαμε, παρουσιάσαμε και εξετάσαμε εν 

συντομία αντικείμενα που αποτελούν τους πυλώνες για επιτυχή και αποτελεσματική 

Εταιρική Διακυβέρνηση όπως : 

• H Διαχείριση Επιχειρηματικών Κινδύνων (Risk Management) 

• H Ελεγκτική και Εσωτερικός έλεγχος (Internal Audit) 

• H Διαφάνεια στην Χρηματοοικονομική-Λογιστική Πληροφόρηση 

(transparency) 

• H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Εταιρική Ηθική (Corporate 

Responsibility) 

 Τι όμως είναι αυτό που μπορεί να κάνει τη διαφορά για να προσεγγίσουμε το 

σωστό και επιθυμητό αποτέλεσμα; Πρώτα, η υιοθέτηση μιας σωστής για το ρόλο, τη 

θέση και την συσχέτιση των παραπάνω περιοχών, ώστε καλούμενοι να 

ανταποκριθούμε σε διάφορες απαιτήσεις, να σχεδιάσουμε αποτελεσματικά τις 

δράσεις μας. Έπειτα, δεδομένου ότι καθεμία από τις πέντε περιοχές, φαινομενικά και 

πρακτικά, παρουσιάζει κοινά σημεία με τις άλλες, η οριοθέτηση των περιοχών ώστε 

να μην υπάρχουν ούτε κενά αλλά ούτε επικάλυψη. Και, τέλος, η εξασφάλιση της 

οργανικής ενσωμάτωσης στο λειτουργικό και διοικητικό κορμό της επιχείρησης. 

επιλέγοντας την ολιστική προσέγγιση, άσχετα με τον τρόπο υλοποίησης. Όλα αυτά 

φαντάζουν εύκολα αλλά, στην εφαρμογή, είναι ιδιαίτερα δύσκολα. Τα δικαιολογούν 

όμως τα αποτελέσματα. 
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