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Περίληψη 

 

Η ανάλυση που ακολουθεί επιχειρεί να προσεγγίσει το κανονιστικό πλαίσιο 

εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγµένων επιχειρήσεων σε τέσσερις χώρες: 

την Αγγλία, τη Γαλλία τη Σουηδία και τη Ρωσία. Καθεµιά από αυτές έχει τις 

δικές της ρυθµιστικές ιδιαιτερότητες, καθώς πρόκειται για χώρες µε 

διαφορετικές πηγές δικαίου, δοµές ιδιοκτησίας και ελέγχου, κουλτούρα, 

φιλοσοφία, επίπεδο ανάπτυξης της αγοράς. Η σύγκριση επιχειρείται µέσω 

των κωδίκων εταιρικής διακυβέρνησης, που έχουν εισαχθεί σε αυτές αφού 

πρώτα αναλυθεί η δοµή της ιδιοκτησίας και ελέγχου στις εισηγµένες 

επιχειρήσεις. Εξετάζεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του 

διοικητικού συµβουλίου των επιχειρήσεων,   και ο τρόπος µε τον οποίο 

διαµορφώνονται οι αµοιβές της διοίκησης και η πολιτική ενηµέρωσης.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στη διεθνή αρθρογραφία η εταιρική διακυβέρνηση  ορίζεται ως το σύστηµα 

µε το οποίο οι εταιρίες παρακολουθούνται και ελέγχονται1 , ενώ ασχολείται 

κυρίως µε το πώς οι χρηµατοδότες των επιχειρήσεων (µέτοχοι, πιστωτές 

κλπ.) διασφαλίζουν για τους εαυτούς τους τη λήψη µιας απόδοσης για την 

επένδυσή τους2. H διεθνοποίηση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, η 

ένταση του ανταγωνισµού και η ανάπτυξη των επιχειρήσεων έχει κάνει το 

επιχειρείν πολύ πιο πολύπλοκο και πλέον απαιτούνται σταθερές διοικητικές 

δοµές και αξίες.  

 

O βασικός στόχος της εταιρικής διακυβέρνησης είναι η προστασία των 

µετόχων και πιστωτών της εταιρείας από ενδεχόµενη αυθαιρεσία της 

διοίκησής της. Η διοίκηση  της επιχείρησης είναι εξουσιοδοτηµένη από τους 

ιδιοκτήτες και τους µετόχους να λαµβάνει αποφάσεις ως προς τη 

διακυβέρνησή της, προσανατολισµένη στην µεγιστοποίηση της αξίας της 

επιχείρησης µέσω της πραγµατοποίησης κερδών για όλα τα ενεχόµενα 

µέρη. Στην πράξη όµως, είναι πιθανό οι  στόχοι των ιδιοκτητών µε της 

διοίκησης να µην είναι κοινοί ή η διοίκηση να αξιολογεί διαφορετικά τους 

κινδύνους που ενέχουν συγκεκριµένες επενδυτικές επιλογές της, µε 

αποτέλεσµα να δηµιουργούνται τριβές µέσα στην επιχείρηση ( Agency 

Theory)3. Από την άλλη πλευρά οι δανειστές – πιστωτές της επιχείρησης 

έχουν την αξίωση οι επιχειρήσεις τις οποίες χρηµατοδοτούν να µπορούν να 

ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις του δανεισµού.  

 

Ένα σύστηµα εταιρικής διακυβέρνησης αποτελείται από εκείνους τους 

τυπικούς και άτυπους θεσµούς, νόµους, αξίες, κανόνες, οι οποίοι 

δηµιουργούν το σύνολο των νοµικών και οργανωσιακών τύπων, που είναι 

                                                 
1 Cadbury A., “Corporate Governance and Chairmanship”, 2002, Oxford University 
Press 
2 Shleifer A. and Vishny R., “A Survey of Corporate Governance”, 1997, The 
Journal of Finance, 1997, Vol. 52, pp.737-783  
3 Λαζαρίδης Τ.Γιαννης – Παπαδόπουλος Λ.∆ηµήτρης, “Χρηµατοοικονοµική 
∆ιοίκηση, Μακροχρόνιος Χρηµατοοικονοµικός Σχεδιασµός και Στρατηγικές 
Χρηµατοδοτικές Αποφάσεις της Επιχείρησης”, 2005, Τεύχος Α, β΄ έκδοση, 
Θεσσαλονίκη   
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διαθέσιµοι σε µία χώρα και µε τη σειρά τους καθορίζουν την κατανοµή της 

δύναµης – πώς δοµείται επιµερίζεται η ιδιοκτησία, πώς λαµβάνονται και 

ελέγχονται οι αποφάσεις της διοίκησης, πώς φιλτράρονται και 

δηµοσιοποιούνται οι πληροφορίες, πώς διανέµονται τα κέρδη και 

προνόµια4. H εφαρµογή των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης δεν αφορά 

µόνο το νοµοθετικό πλαίσιο, το οποίο επιβάλλει τους νέους θεσµούς, αλλά 

και την ουσιαστική απόφαση των διοικούντων µεγαλοµετόχων µιας 

εταιρείας να εφαρµόσει κανόνες διαφάνειας ή όχι.  

 
Στη µελέτη µας θα ασχοληθούµε µε τη διακυβέρνηση εισηγµένων 

εταιρειών χωρών µε διαφορετική φιλοσοφία, οικονοµικές δοµές και 

συστήµατα (Αγγλία, Γαλλία, Σουηδία) καθώς και µε µία µεγάλη υπό 

µετάβαση οικονοµία, τη ρωσική, η οποία αγωνίζεται να εισέλθει στο 

καπιταλιστικό σύστηµα και έχει εντελώς διαφορετικές ανάγκες.        

 
 
∆ίκαιο και Εταιρική ∆ιακυβέρνηση 

 
Κάθε χώρα έχει διαµορφώσει ένα δικό της σύστηµα εταιρικής 

διακυβέρνησης, το οποίο ρυθµίζεται από το εθνικό της κανονιστικό 

σύστηµα. Έχει υποστηριχθεί η άποψη ότι το νοµικό πλαίσιο που ρυθµίζει 

τις σχέσεις µεταξύ της διοίκησης, και  των πιστωτών και ιδιοκτητών,  και 

ειδικά την προστασία των δύο τελευταίων έναντι της διοίκησης, 

διαδραµατίζει σηµαντικότατο ρόλο στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων αλλά 

και των κεφαλαιαγορών στις οποίες αυτές  συµµετέχουν5. Στη διεθνή 

αρθρογραφία έχει γίνει µεγάλη συζήτηση για τη σχέση ανάµεσα στην 

ποιότητα της νοµικής προστασίας και την καταγωγή του δικαίου των 

χωρών.  

 

Αφορµή για αυτή τη σύγκριση αποτέλεσε η έρευνα των Rafael La Porta,  

Florenzio-Lopez-de-Silanes, Andrei Shleiffer και Robert W.Vishny (LLSV), 

οι οποίοι µελέτησαν τη σχέση ανάµεσα στην ποιότητα νοµικής προστασίας 

                                                 
4 Cornelius, P.K. and Kogut, B., Introduction, in Cornelius, P.K. and Kogut, B. 
(Eds), “Corporate Governance and Capital Flows in a Global Economy”, 2003, 
New York: Oxford University Press   
5  La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny R., “Legal determinants of 
External Finance”, The Journal of Finance, Vol.52 ,No.3, July 1997 
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των επενδυτών και την καταγωγή του δικαίου σε 49 χώρες6. Πιο 

συγκεκριµένα, µε δεδοµένο ότι το δίκαιο σε κάθε χώρα αποτελεί είτε 

επιλογή της ίδιας της χώρας, είτε κατάλοιπο του αποικιακού παρελθόντος 

της,  κατηγοριοποίησαν τις πηγές δικαίου των χωρών σε τέσσερις µεγάλες 

οµάδες: γαλλικής, γερµανικής, σκανδιναβικής και αγγλικής καταγωγής. 

Ειδοποιός διαφορά µεταξύ τους είναι ότι το αγγλικό κοινό  δίκαιο είναι 

εθιµικό – νοµολογιακό δίκαιο (common law – κοινό δίκαιο), και προέρχεται 

κυρίως από δικαστικές αποφάσεις οι οποίες ενσωµατώνονται στο νοµικό 

σύστηµα (νοµολογία), ενώ οι υπόλοιπες τρεις κατηγορίες είναι κατά βάση 

αστικά δίκαια που έχουν τις ρίζες τους στο Ρωµαϊκό ∆ίκαιο (civil or code 

law countries - αστικού δικαίου χώρες). Κατέληξαν ότι είναι εµφανής η 

υπεροχή του κοινού αγγλικού νοµολογιακού δικαίου στην προστασία 

µετόχων και πιστωτών όσον αφορά τις αυθαιρεσίες της διοίκησης και την 

αποτελεσµατικότητα στην εφαρµογή του, σε σύγκριση µε το γαλλικό, το 

οποίο κατέταξαν τελευταίο στην ποιότητα προστασίας, και µε το γερµανικό 

και σκανδιναβικό τα οποία κατέταξαν στην ενδιάµεση θέση.  

 

Το σύστηµα εταιρικής διακυβέρνησης της Αγγλίας, βέβαια, διαφέρει ριζικά 

µε αυτό των άλλων ευρωπαϊκών χωρών όχι µόνο γιατί είναι κοινού δικαίου 

αλλά και γιατί ο τρόπος λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς, η λειτουργία της 

οικονοµίας και γενικότερα το περιεχόµενό του βασίζονται σε διαφορετικές 

αξίες και παρουσιάζει πολλές οµοιότητες µε το αµερικάνικο, το οποίο 

επίσης βασίζεται κατά κύριο λόγο στη νοµολογία. 

 

∆ε θα πρέπει ωστόσο να διαφεύγουν της προσοχής µας ορισµένες 

σηµαντικές παρατηρήσεις:  

Το δίκαιο χαρακτηρίζεται από δυναµικότητα και δεν είναι στατικό. 

∆ιαµορφώνεται δηλαδή µε την πάροδο του χρόνου, επηρεάζεται από τις 

ευρύτερες πολιτικό-οικονοµικές και κοινωνικές εξελίξεις, την κουλτούρα 

βασίζεται σε αξίες που για κάθε χώρα µπορεί να είναι διαφορετικές ή η 

βαρύτητα της καθεµιάς να διαφέρει7. Οι θεσµοί νοµικά δε ρυθµίζονται µε 

                                                 
6 La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny R., “Law and Finance”, 1998 
The Journal of Political Economy, Vol.106, No 6, pp.1113-1155. 
 
7 Hofstede G., “Culture’s consequences: Comparing values, behaviours, 
institutions and organisations across nations”, 2001, 2nd ed., Sage         
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τον ίδιο τρόπο. Έτσι δηµιουργούνται σε κάθε περίπτωση διαφορετικά κενά 

δικαίου.  

 

Επίσης συµβαίνει σε χώρες αστικού δικαίου δικαστικές αποφάσεις να  

ρυθµίζουν ζητήµατα διακυβέρνησης (δεδικασµένο), όπως και αντίστοιχα σε 

κοινού δικαίου χώρες, κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης να 

περιλαµβάνονται σε κώδικες (π.χ. στις ΗΠΑ πολλοί κανόνες προστασίας 

των επενδυτών βρίσκονται στον Εµπορικό Κώδικα και προστασίας των 

πιστωτών στον Κώδικα Πτωχευτικού ∆ικαίου). Έχει παρατηρηθεί ότι κάθε 

κανονιστικό σύστηµα, ανεξαρτήτως προέλευσης, αναπτύσσει το δικό του 

τρόπο να αντισταθµίσει τις αδυναµίες του. Οι ισορροπίες σε κάθε 

περίπτωση είναι διαφορετικές, έτσι ώστε να καλύπτονται παραλείψεις. Το 

κράτος και η συµµετοχή των τραπεζών στη χρηµατοδότηση αλλά και στη 

διοίκηση των εισηγµένων εταιρειών δε θα πρέπει να µας αφήσει 

αδιάφορους. Γενικότερα οι υπάρχουσες οικονοµικές δοµές διαδραµατίζουν 

το δικό τους ρόλο σε κάθε σύστηµα διακυβέρνησης και κατευθύνουν την 

εταιρική οικονοµία. Σε χώρες που οι τράπεζες δε συµµετέχουν στον 

εταιρικό έλεγχο ποιος ο λόγος ύπαρξης νοµικών ρυθµίσεων για τη 

συµµετοχή τους;  

 

Το µεγαλύτερο µέρος όσων ασχολήθηκαν µε το δίκαιο και την εταιρική 

διακυβέρνηση περιορίζουν την έρευνά τους σε πολύ συγκεκριµένα 

ζητήµατα. Οι οµάδες συµφερόντων που ενδιαφέρονται για την πορεία µιας 

εισηγµένης επιχείρησης δεν είναι µόνο οι µέτοχοι, η ανώτερη διοίκηση, οι 

ιδιοκτήτες και οι πιστωτές. Είναι και οι εργαζόµενοι, τα συνδικάτα, τα 

µεσαία στελέχη, άλλες µεγάλες επιχειρήσεις που συνδέονται χωρίς κατοχή 

µετοχών µε την επιχείρηση και η ίδια η κυβέρνηση.    

 

Καθίσταται εναργές ότι η διαφορετικότητα των νοµικών συστηµάτων 

καθιστά εξαιρετικά δυσχερή οποιαδήποτε προσπάθεια ενιαίας ρύθµισης της 

εταιρικής διακυβέρνησης για τα ευρωπαϊκά κράτη. Το τελευταίο αφορά στο 

εγχείρηµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µέσα στα ευρύτερα πλαίσια της ενιαίας 

πολιτικής της, να ενοποιήσει τους κανόνες των κρατών – µελών. Αν 

λάβουµε υπόψη την ποικιλότητα δικαίου των ευρωπαϊκών χωρών και το 

γεγονός ότι τα υπό ένταξη κράτη είναι υπό µετάβαση οικονοµίες, γίνεται 
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αντιληπτό ότι η επικράτηση ενός µοναδικού συστήµατος εταιρικής 

διακυβέρνησης παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. 

 

Η εταιρική διακυβέρνηση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

 

Πριν από δεκαετίες η ΕΕ ξεκίνησε τη φιλόδοξη προσπάθεια  να εναρµονίσει 

το εταιρικό δίκαιο των κρατών – µελών. Στη βάση της διαδικασίας αυτής 

βρισκόταν η ελευθερία εγκατάστασης. Θεωρούνταν ότι η ανοµοιοµορφία 

των εθνικών εταιρικών δικαίων θα εµπόδιζε τη δηµιουργία µιας 

λειτουργικής εσωτερικής αγοράς. Σήµερα όλες οι Οδηγίες που αφορούν 

στις εταιρείες έχουν ως βάση τα άρθρα 44 και 95 της Συνθήκης της ΕΕ.  

 

Στο άρθρο 44 εκδηλώνεται η πρόθεσή της να εµποδίσει τα κράτη να 

δηµιουργήσουν ελαστική νοµοθεσία για να προσελκύσουν επιχειρήσεις  να 

λειτουργούν στη δικαιοδοσία τους, αγνοώντας το επιθυµητό επίπεδο 

προστασίας µετόχων και πιστωτών. Αντικειµενικός σκοπός, δηλαδή, ήταν η 

αποφυγή ενός αγώνα µέχρι τον «πάτο» (race-to-the-bottom), µε τον οποίο 

τα κράτη θα καταστρατηγούσαν βασικές αρχές διακυβέρνησης προκειµένου 

να διευρύνουν τις κεφαλαιαγορές τους. Το άρθρο 95 της συνθήκης έχει 

στόχο το άνοιγµα των συνόρων για την ελεύθερη µετακίνηση των 

επιχειρήσεων µέσα στην ΕΕ και τη δηµιουργία ενιαίων εταιρικών κανόνων 

ώστε να µειωθούν τα κόστη του επιχειρείν υπό 25 διαφορετικές εθνικές 

νοµοθεσίες. 

 

Το 1972 σχεδιάστηκε η 5η Οδηγία για να ρυθµίσει ζητήµατα όπως η δοµή 

της εταιρίας και η δύναµη του διοικητικού συµβουλίου και της γενικής 

συνέλευσης, αλλά εγκαταλείφθηκε λόγω ασυµφωνίας των κρατών. Το 

σχέδιο της 9ης Οδηγίας για τις οµάδες εταιριών, βασιζόταν εξ ολοκλήρου 

στη γερµανική νοµοθεσία και επίσης απορρίφθηκε σχεδόν από όλα τα 

µέλη. Το σχέδιο της 10ης Οδηγίας για τις συγχωνεύσεις και της 14ης για τις 

διασυνοριακές µεταβολές της έδρας δεν κατέληξαν σε συµφωνία, ενώ και η 

13η Οδηγία για τις συγχωνεύσεις και εξαγορές το 2001, που φαινόταν ότι 
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θα γινόταν αποδεκτή, αναπάντεχα στην ψηφοφορία η πρότασή της 

απορρίφθηκε ( σε συµφωνία τα κράτη εν τέλει κατέληξαν το 2003).   

 

Όλα τα παραπάνω, καθώς και τα σκάνδαλα των µεγάλων εταιριών και στις 

δύο πλευρές του Ατλαντικού, οδήγησαν στη δηµιουργία µιας υψηλού 

επιπέδου οµάδας (ονοµάστηκε High Level Group), η οποία πράγµατι 

ανέλαβε να βγάλει την ΕΕ από το αδιέξοδο και να κάνει συστάσεις για τον 

εκµοντερνισµό του θεσµικού πλαισίου υποδεικνύοντας µία νέα κατεύθυνση 

στο εταιρικό δίκαιο των κρατών – µελών. Η οµάδα αυτή για να επιτύχει στο 

έργο της έλαβε υπόψη της τρεις σηµαντικές εξελίξεις στους κόλπους της 

ΕΕ: το Θέσπισµα  για την Ευρωπαϊκή Εταιρία (SE- Statute Enterprise), που 

υιοθετήθηκε στα τέλη του 2001, τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού 

∆ικαστηρίου για τις συνέπειες της ελευθερίας εγκατάστασης και την 

αυξανόµενη επιρροή της νοµοθεσίας των κεφαλαιαγορών, στο εταιρικό 

δίκαιο8.  

 

To προοίµιο του SE αντανακλά πράγµατι αυτό το στόχο της ΕΕ: να 

ξεπεράσει τις ψυχολογικές δυσκολίες όταν οι επιχειρήσεις διαφορετικών 

κρατών-µελών ασχολούνται µε την αναδιοργάνωση και συνεργασία και να 

διευκολύνει τη συγχώνευση και διοίκηση εταιριών µε ευρωπαϊκή διάσταση 

χωρίς τα εµπόδια των διαφορετικών δικαίων. Το πρόβληµα, όµως, είναι ότι 

το τελικό κείµενο όπως συµφωνήθηκε δεν αντανακλά τα παραπάνω. ∆εν 

υπάρχει ενιαίο σώµα κανόνων που να εφαρµόζεται στην Ευρωπαϊκή 

Εταιρία, αντίθετα, σε κάποια ζητήµατα θα εφαρµόζεται, και η µεγάλη 

πλειοψηφία θα ρυθµίζεται από την εθνική νοµοθεσία, στην οποία θα 

ενσωµατωθούν και οι ευρωπαϊκές επιταγές. Η αδυναµία επίτευξης 

συµφωνίας για τo SE έχει οδηγήσει στην ισχύ πληθώρας κανόνων. 

 

Καταρχήν στα κράτη – µέλη ισχύουν τα άρθρα του Θεσπίσµατος της 

Ευρωπαϊκής Εταιρίας αλλά και οι αποκλίσεις τους, όπου επιτρέπονται µέσω 

των καταστατικών. Για τα θέµατα που δεν προβλέπονται από το Θέσπισµα 

ισχύουν συµπληρωµατικά οι Πράξεις ενσωµάτωσής του στα εθνικά δίκαια 

ενώ ταυτόχρονα ισχύει το εταιρικό δίκαιο του κράτους-µέλους, που έχει 

                                                 
8 Ferrarini G., J.Hopt J.K., Winter W. and Wymeersch E., “ Reforming Company 
and Takeover Law in Europe”, 2004, New York: Oxford University Press 
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έδρα η επιχείρηση,  και οι επιτρεπόµενες αποκλίσεις από αυτό µέσω των 

καταστατικών. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι ευρωπαϊκές εταιρίες που 

προκύπτουν από συγχώνευση εταιριών, οι οποίες έχουν έδρα σε 

διαφορετικά κράτη-µέλη θα πρέπει να ακολουθούν όλους τους κανόνες 

δικαίου που σύµφωνα µε τα παραπάνω ισχύουν στο κράτος της νέας 

έδρας. Το γεγονός αυτό από µόνο του παρέχει, στις µεν επιχειρήσεις τη 

δυνατότητα να επιλέξουν το κράτος µε το πιο ευέλικτο δίκαιο, στα δε 

κράτη την πρόκληση να νοµοθετούν µε γνώµονα την προσέλκυση όλο και 

περισσότερων επιχειρήσεων. Επίσης µεγάλη πολυπλοκότητα υπάρχει 

αναφορικά µε τη δοµή του διοικητικού συµβουλίου και τη συµµετοχή των 

εργαζοµένων στη διοίκηση της επιχείρησης.            

 

∆ε θα πρέπει να διαφύγει της προσοχής µας το γεγονός ότι οι αποφάσεις  

του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου περιπλέκουν ακόµη περισσότερο τα 

πράγµατα. Με απόφασή του (υπόθεση Centros9) το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο 

δε θεωρεί κατάχρηση του δικαιώµατος εγκατάστασης αν ένας υπήκοος 

επιλέξει να έχει την έδρα της επιχείρησής του στο κράτος της Κοινότητας, 

του οποίου οι κανόνες του φαίνονται λιγότερο περιοριστικοί και να 

δραστηριοποιείται µε αντιπροσώπους ή υποκαταστήµατα και σε άλλα 

κράτη-µέλη. Σε γενικές γραµµές, η νοµολογία του δικαστηρίου αναδεικνύει 

τις αδυναµίες της ταυτόχρονης ισχύος τόσων κανόνων στα κράτη-µέλη, 

όταν πρέπει να αποφασιστεί ποιο τελικά πρέπει να είναι το εφαρµοστέο 

δίκαιο. 

 

Κάνοντας λόγο για το εφαρµοστέο δίκαιο, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι 

τελικά αυτή η δυνατότητα επιλογής κράτους και δικαίου από τις 

επιχειρήσεις, ο «κανονιστικός ανταγωνισµός» µεταξύ των κρατών-µελών, 

µπορεί τελικά να οδηγήσει σε κέρδος για τις επιχειρήσεις µε την εξής 

έννοια: µία επιχείρηση θα επιλέξει για έδρα της το κράτος του οποίου η 

νοµοθεσία το ευνοεί, και κατά κύριο λόγο αυτό θα σηµαίνει µικρότερο 

λειτουργικό κόστος και χαµηλότερες τιµές στα προϊόντα. Από την άλλη 

πλευρά, όταν µία ρύθµιση αναζητά την καλύτερη λύση για ένα ζήτηµα µε 

                                                 
9 ECJ C-212/97 (9.3.1999) 
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το οποίο η ΕΕ δεν έχει ασχοληθεί, τότε ο ανταγωνισµός των  εθνικών 

νοµοθεσιών θα είναι για το καλύτερο (race-to-the-top)10. 

 

Πιστεύεται επίσης, ότι τα πενιχρά αποτελέσµατα που έχει µέχρι σήµερα η 

προσπάθεια εναρµόνισης θα έπρεπε να κάνει την ΕΕ να την αντιµετωπίσει  

στις πραγµατικές της διαστάσεις και όχι σαν ένα ιδανικό, ένα τέλειο στόχο 

που θα λύσει όλα τα προβλήµατα11,12. Είναι πάντως γεγονός ότι η ΕΕ µε το 

Company Law Action Plan της 21 Μαίου 2003 οριοθέτησε τι ακριβώς 

σκοπεύει να ρυθµίζει και τι όχι, σε χρονικό ορίζοντα µέχρι και δέκα ετών13. 

Έθεσε αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, ασχολήθηκε µε τη δηµιουργία και 

διατήρηση δικαίου, τις οµάδες εταιρειών, την αναδιοργάνωση 

(restructuring), τη δηµιουργία της ιδιωτικής ευρωπαϊκής εταιρείας και 

άλλων τύπων εταιρειών, τη διαφάνεια στις εθνικές νοµικές επιταγές. 

Επιπλέον, αναγνωρίστηκε η ανάγκη ύπαρξης πιο ελαστικών κανόνων που 

να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων. Η ΕΕ τέλος, έχει επιδείξει πολύ µεγάλη δραστηριότητα σε ότι 

αφορά τον εσωτερικό έλεγχο των επιχειρήσεων και τους ορκωτούς 

ελεγκτές. Την ίδια µέρα µε το Action Plan του 2003 εκδόθηκε το ten-steps 

Action Plan για τους ορκωτούς, ενώ οι 4η,7η και 8η είναι οδηγίες που 

αφορούν τους λογιστές.     

     

Είναι δύσκολο να αποφανθεί κανείς αν τελικά υπάρχει µέλλον για µια  

ενιαία ευρωπαϊκή νοµοθεσία και πόσο αυτή µπορεί να ταιριάζει στα υπό 

ένταξη κράτη, τα οποία προέρχονται από εντελώς διαφορετικά οικονοµικά 

συστήµατα. Οπωσδήποτε χρειάζεται πολύς χρόνος για να καταστεί εναργές 

αν αυτό το εξαιρετικά δυσχερές εγχείρηµα θα είναι αποτελεσµατικό.     

 

 

                                                 
10 Armour J., “Who Should Make Corporate Law? EC Legislation Versus Regulatory 
Competition”, 2005, ECGI Law Working Paper No 54, June 2005  
11 Enriques L., “Company Law Harmonization Reconsidered: What role for the 
EC?”, 2005, ECGI Law Working Paper No 53, November 2005   
12 Enriques L., “EC Company Law Directives and Regulations: How Trivial Are 
They?”, 2005, ECGI Law Working Paper No 39, May 2005   
13 Hopt J.K., “European Company Law and Corporate Governance: Where does 
the Action Plan of the European Commission Lead?” , 2005, ECGI Law Working 
Paper No 52, November 2005 
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Κεφάλαιο 1ο  

 

1.0 Η δοµή της ιδιοκτησίας και ο ρόλος της στην εταιρική 

διακυβέρνηση 

 

Ο λόγος για τον οποίο εξετάζουµε τη δοµή της ιδιοκτησίας στις µεγάλες 

ευρωπαϊκές και ρωσικές επιχειρήσεις είναι διότι ο καταµερισµός του 

µετοχικού κεφαλαίου στους µετόχους και ο αριθµός των τελευταίων 

συνδέονται άµεσα µε την άσκηση ελέγχου µέσα στην επιχείρηση µέσω των 

δικαιωµάτων ψήφου που αντιστοιχούν στους ιδιοκτήτες. Έχει περιγραφεί η 

ύπαρξη δύο βασικών συστηµάτων εταιρικής διακυβέρνησης ως προς το 

διαχωρισµό ιδιοκτησίας και ελέγχου: το εξωτερικό και το εσωτερικό 

σύστηµα14. Συναντώνται, βέβαια, και διάφορες παραλλαγές του.   

Το εξωτερικό σύστηµα διακυβέρνησης συνδέεται µε τη µεγάλη διασπορά 

του µετοχικού κεφαλαίου σε εξωτερικούς επενδυτές. Συνήθως, οι 

κεφαλαιαγορές των χωρών στις οποίες εµφανίζεται είναι µεγάλες και 

υψηλής ρευστότητας, µε επιθετικές εξαγορές. Τυπικά παραδείγµατα 

αποτελούν οι ΗΠΑ και η Αγγλία. Ειδικά στην τελευταία, συνταξιοδοτικά 

ταµεία και ασφαλιστικές εταιρίες κατέχουν µεγάλο ποσοστό µετοχικού 

κεφαλαίου εισηγµένων εταιρειών και εποµένως οι ιδιώτες µέτοχοι 

περιορίζονται σε πολύ µικρό τµήµα του. Συνεπώς οι τελευταίοι ασκούν  

µικρό άµεσο έλεγχο και ο διαχωρισµός ιδιοκτησίας και ελέγχου είναι 

εµφανής. 

Το εσωτερικό σύστηµα διακυβέρνησης παρατηρείται κυρίως στις χώρες της 

ηπειρωτικής Ευρώπης (οι LLSV σε δική τους έρευνα µε περισσότερα κράτη 

υποστηρίζουν ότι εµφανίζεται σε πολλές χώρες παγκοσµίως και εποµένως 

κυριαρχεί)15, χαρακτηρίζεται από µικρότερου µεγέθους κεφαλαιαγορές µε 

                                                 
14 Franks J., and Mayer C. (1995), Ownership and Control, in H.Siebert (ed.), 
Trends in Business Organization: Do Participation and Cooperation Increase 
Competitiveness? , Tϋbingen: Mohr (Siebeck).   
15 La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny R., “Corporate Ownership 
Around the World”,1999, The Journal of Finance, Vol. LIV, No 2  
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λιγότερες εισηγµένες επιχειρήσεις, στις οποίες παρατηρείται υψηλό 

ποσοστό συγκέντρωσης ιδιοκτησίας. Οικογένειες, οι οποίες συνήθως 

διευθύνουν οι ίδιες τις εταιρίες, και µεγάλες επιχειρήσεις είναι 

µεγαλοµέτοχοι των εταιρειών. Κατέχουν µετοχικό κεφάλαιο µέσω 

πυραµιδικών σχέσεων και πολύπλοκα διεπιχειρησιακά δίκτυα, που τους 

επιτρέπουν να συγκεντρώνουν και τα περισσότερα δικαιώµατα ψήφου. Και 

τούτο διότι ο ιδιοκτήτης της εταιρίας στην κορυφή, κατορθώνει να 

συνδυάζει δικαιώµατα ψήφου και της τελευταίας.  

Για να ανιχνεύσει κανείς ποιος πραγµατικά ασκεί έλεγχο στην τελική 

εταιρεία, πρέπει να ξεδιαλύνει τη δοµή της ιδιοκτησίας όλων των εταιριών 

που µεσολαβούν µέχρι την κορυφή. Κάτι που δεν είναι εύκολο αν τα 

νοµικά συστήµατα δεν ευνοούν τη διαφάνεια. Επίσης σε πολλές χώρες 

παρατηρείται και έντονη συµµετοχή των τραπεζών. Η οδηγία 88/627/ΕΕC 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας έχει βοηθήσει στη δηµιουργία τράπεζας 

δεδοµένων ώστε να είναι γνωστό ποιοι µέτοχοι κατέχουν ποσοστό πάνω 

από 10% στις επιχειρήσεις.        

Τα τελευταία χρόνια έχει εξετασθεί επισταµένως η σχέση της νοµοθεσίας µε 

τη δοµή της εταιρικής ιδιοκτησίας και τον έλεγχο, και µάλιστα, θεωρείται 

ότι η ύπαρξη ή µη νοµοθεσίας για τη προστασία των επενδυτών αποτελεί 

την αιτία ύπαρξης ή µη υψηλής συγκέντρωσης ιδιοκτησίας. Συγκεκριµένα, 

έχει υποστηριχθεί η άποψη ότι στις ΗΠΑ η µεγάλη διασπορά του εταιρικού 

κεφαλαίου οφείλεται στις πολλές κανονιστικές ρυθµίσεις (over – 

regulation), οι οποίες εµποδίζουν πιθανούς σηµαντικούς επενδυτές να 

αποκτήσουν µεγάλα ποσοστά µετοχών16.  

Αντίθετα, στην ηπειρωτική Ευρώπη, όπου παρατηρήθηκαν κενά στην 

έννοµη προστασία των επενδυτών η συγκέντρωση της ιδιοκτησίας είναι 

πολύ µεγαλύτερη. Τα πολύπλοκα διαιδιοκτησιακά σχήµατα, οι µετοχές 

χωρίς δικαίωµα ψήφου, οι µετοχές διπλής τάξεως  και οι πυραµίδες των 

εταιριών επιτρέπουν στους µεγαλοµετόχους να αποκτούν δικαιώµατα 

ψήφου υπερβολικά ισχυρά. 

                                                                                                                                            
 
16 Roe M., “Strong Managers, Weak Owners: The political Roots of American 
Corporate Finance”, 1994 Princeton: Princeton University Press    
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Συνέπεια της απουσίας υψηλής συγκέντρωσης ιδιοκτησίας είναι η 

δηµιουργία προβλήµατος αντιπροσώπευσης. Οι manager  διευθύνουν τις 

επιχειρήσεις σύµφωνα µε το δικό τους συµφέρον, καθώς οι επενδυτές δεν 

έχουν µεγάλο κίνητρο να ελέγξουν τη διαχείριση της εταιρίας της οποίας 

κατέχουν µικρό ποσοστό. Από την άλλη πλευρά, όταν η συγκέντρωση είναι 

υψηλή δηµιουργείται σύγκρουση συµφερόντων µεταξύ των 

µεγαλοµετόχων και των επενδυτών µειοψηφίας καθώς οι πρώτοι ενεργούν 

µε σκοπό το προσωπικό τους όφελος εις βάρος των υπολοίπων.  

∆ε φαίνεται να υπάρχει σύστηµα που να κυριαρχεί17. ∆ιαφορετικές δοµές 

ιδιοκτησίας ταιριάζουν σε διαφορετικές δραστηριότητες18. Η συγκέντρωση 

ιδιοκτησίας ωφελεί δραστηριότητες που χρειάζονται πιστούς επενδυτές µε 

µακροπρόθεσµο ορίζοντα, ενώ η διασπορά στην ιδιοκτησία ωφελεί τις 

βραχυπρόθεσµες επενδύσεις που χρειάζονται µεγαλύτερη ευελιξία και 

µικρότερη δέσµευση. Ας περάσουµε όµως στις υπό εξέταση χώρες. 

 

1.1 Αγγλία 

Η Αγγλία, χώρα κοινού δικαίου, ελάχιστα χρειάστηκε να κάνει για να 

προσαρµοστεί στις επιταγές της “Οδηγίας για τη ∆ιαφάνεια” όπως 

ονοµάστηκε η Οδηγία 88/627/ΕΕC. Με αφορµή την οδηγία αυτή έγιναν 

αντιληπτές οι µεγάλες διαφορές στο σύστηµά της όσον αφορά τη δοµή της 

ιδιοκτησίας και τα δικαιώµατα ψήφου, και αποκαλύφθηκε ως η πιο µεγάλη, 

δραστήρια και επιθετική αγορά για τον εταιρικό έλεγχο. 

Στην πλειοψηφία των εταιριών τον έλεγχο ασκούν οι εσωτερικοί µέτοχοι – 

manager και µέλη του διοικητικού συµβουλίου. Αυτό θα µπορούσε να  

οδηγήσει είτε σε εκµετάλλευση των µετόχων µειοψηφίας, είτε σε 

στρατηγικές µεγιστοποίησης της τιµής της µετοχής. Μεγάλο µέρος µετοχών 

στα χέρια των διευθυντών, τους δίνει το δικαίωµα να αντλήσουν 

προσωπικά οφέλη από την επιχείρηση, ανεξάρτητα από τυχόν κακή 

                                                 
17 Carlin W. and C.Mayer “Finance, Investment and Growth” , (2000a), mimeo, 
University of Oxford    
18 Mayer C. “Ownership Matters”, 2000, Brussels, Inaugural Lecture  
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απόδοσή της. Άρα, µεγάλα µερίδια δικαιωµάτων ψήφου στα χέρια τους δεν 

εγγυώνται και την καλή πορεία των επιχειρήσεων.  

Ο Κώδικας Cadbury (Cadbury Code - 199219) µε τον οποίο όλες οι αγγλικές 

εισηγµένες επιχειρήσεις έπρεπε να συµµορφωθούν, οριοθέτησε για πρώτη 

φορά τις ευθύνες του διοικητικού συµβουλίου και το ρόλο των non – 

executive διευθυντών σε αυτό. To 1995 η Επιτροπή Greenbury µε τον 

Κώδικα των   Καλύτερων  Πρακτικών  (Best Practice Code – 1995)20 έθεσε 

κανόνες για τις αποζηµιώσεις των στελεχών οι οποίες πολλές φορές ήταν 

υπερβολικά υψηλές. 

Η σηµαντική διαφορά στη δοµή της ιδιοκτησίας στην Αγγλία έγκειται στην 

έντονη παρουσία των θεσµικών επενδυτών, η οποία τα τελευταία χρόνια 

αγγίζει το 60% του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου όλων των εισηγµένων 

εταιριών21. Αξιοσηµείωτο είναι, ότι παρά την παρουσία τους, δε 

διαδραµατίζουν εξέχοντα ρόλο στη διοίκηση. Κι αυτό γιατί κατά µέσο όρο 

δε συµµετέχουν µε µεγάλα ποσοστά σε κάθε εταιρία (5,5%)22, προτιµούν 

να µην εµπλέκονται στη διοίκηση αλλά να επενδύουν αλλού όταν µία 

επιχείρηση δεν έχει απόδοση. Το κόστος της παρακολούθησης των 

επενδύσεών τους, τους  οδηγεί σε µια παθητική στάση ( ιδιαίτερα όταν 

πρόκειται για εταιρίες διαχείρισης συνταξιοδοτικών κεφαλαίων). 

Το αγγλικό νοµικό σύστηµα απαιτεί να υπάρχει µεγάλη διαφάνεια στην 

ιδιοκτησία των εταιριών µε ή χωρίς µετοχικό κεφάλαιο, εισηγµένες ή όχι 

(υποχρεούνται να τηρούν βιβλία στα οποία καταγράφονται όλα τα µέλη ή 

οι µέτοχοι µε το ακριβές ποσοστά µεριδίων που κατέχουν)23. Η καταγραφή 

των µετόχων, όµως, µπορεί να µην αποκαλύπτει τον πραγµατικό 

δικαιούχο, αφού µία εταιρία που καταγράφεται ως µέτοχος µπορεί να 

                                                 
19 Cadbury A., Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate 
Governance”, 1992, London: Gee & Co.Ltd.  
20 Study Group on Directors’ Remuneration (“Greenbury Committee”), Code of 
Best Practice, 1995, London: Gee Publishing  
21 Stapledon G., “Institutional Shareholders and Corporate Governance”, 1996, 
Oxford, Oxford University Press  
22 European Corporate Governance Network, “The Control of Corporate Europe”, 
2001, edited by Fabricio Barca and Marco Becht, New York: Oxford University 
Press 
23 Section 2 of the Companies Act of 1985 
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κρύβει πίσω της έναν θεσµικό που δε θέλει να χρεωθεί το διαχειριστικό 

κόστος, ή να κρύβει την ταυτότητα του πραγµατικού µετόχου – ιδιοκτήτη.    

Για όλες τις επιχειρήσεις η αγορά ή πώληση µετοχών άνω του 3% του 

µετοχικού κεφαλαίου ή µεταβολή στο µερίδιο µετόχου άνω του 1% πρέπει 

να καταγράφεται από την εταιρία, µέσα σε τρεις µέρες από την ειδοποίηση 

του µεριδούχου. Παράλειψη ειδοποίησης της εταιρίας  αποτελεί αξιόποινη 

πράξη. Μεταβολές στα ποσοστά των διευθυντών πρέπει να καταγράφονται 

ακόµη κι αν είναι µικρότερα του 3% ή του 1%. Η υποχρέωση ειδοποίησης 

αφορά και εκείνους που έχουν συνάψει συµφωνία  µεταξύ τους και 

συγκεντρώνουν το 3% των µετοχών.  Στις εγγραφές αυτές µπορεί να έχει 

πρόσβαση οποιοσδήποτε ενδιαφερόµενος εντός ή εκτός εταιρίας έναντι 

µικρού τιµήµατος.  Οι εισηγµένες επιχειρήσεις δε,  υποχρεούνται να 

ενηµερώνουν για όλα τα παραπάνω και το αρµόδιο Γραφείο του 

Χρηµατιστηρίου του Λονδίνου ( Company Announcements Office). 

Κάνοντας λόγο για εισηγµένες, ισχύει η υποχρέωση ενηµέρωσης για την 

απόκτηση (3%), πώληση (3%) ή µεταβολή (1%) ποσοστών µεριδίων 

καθώς και όταν κάποιος αποκτά δικαιώµατα ψήφου που υπερβαίνουν το 

10%. Τα φυσικά πρόσωπα θεωρούνται µεριδιούχοι ακόµη κι αν τα µερίδια 

ανήκουν στο/η σύζυγο, τα φυσικά ή θετά τέκνα τους, σε εταιρία της οποίας 

κατέχουν το 1/3 των δικαιωµάτων ψήφου, ή σε εταιρία της οποίας οι 

διευθυντές ακολουθούν τις οδηγίες τους. 

Σε έρευνα που έγινε από το European Corporate Governance Network 

(ECGN) στην Αγγλία σε 250 εισηγµένες εταιρίες εκτός τραπεζών, 

ασφαλιστικών, µεσιτικών και χρηµατοοικονοµικών επιχειρήσεων αναφορικά 

µε τη δοµή της ιδιοκτησίας και την κατανοµή των δικαιωµάτων ψήφου, 

(dual class shares στην Αγγλία δεν υπάρχουν όποτε θεωρούµε ότι ποσοστά 

ιδιοκτησίας και δικαιωµάτων ιδιοκτησίας συµπίπτουν) προέκυψε ότι, ενώ 

κανόνας είναι η διασπορά στην ιδιοκτησία, στο 10% των εταιριών οι 

ιδρυτές τους ή οι κληρονόµοι τους κατέχουν πάνω από το 30% των 

µετοχών. Οι θεσµικοί επενδυτές είναι η σηµαντικότερη κατηγορία µετόχων 

αν και, όπως αναφέρθηκε, συχνά η στάση τους είναι παθητική και δεν 

ασκούν τα δικαιώµατα ψήφου. Ακολουθούν τα στελέχη των εταιριών τα 

οποία όταν κατέχουν µεγάλα µερίδια τείνουν να περιχαρακώνονται και να 
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εµποδίζουν τον έλεγχο από άλλους µετόχους, µε αποτέλεσµα να 

καταπατώνται τα δικαιώµατα των µετόχων µειοψηφίας. 

 

1.2 Γαλλία 

Εξετάζοντας την περίπτωση της Γαλλίας, παρατηρούµε ότι η ιδιοκτησία και 

η άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου συχνά δε συµπίπτουν. Και τούτο διότι ο 

γαλλικός νόµος επιτρέπει τόσο την ύπαρξη µετοχών διπλής τάξεως – 

δηλαδή µετοχές χωρίς δικαιώµατα ψήφου και µετοχές µε πολλαπλά 

δικαιώµατα ψήφου- όσο και πυραµιδικές δοµές, και cross-share holdings. 

Τα τελευταία έχουν χαρακτηριστεί «οικονοµικός πυρήνας» και αυξήθηκαν 

πολύ από το 1986 µε τις µαζικές αποκρατικοποιήσεις, ενώ σήµερα τα 

θεµέλια του συστήµατος αυτού έχουν αποδυναµωθεί.  

Η Οδηγία 88/627 για τη ∆ιαφάνεια ενσωµατώθηκε στο γαλλικό δίκαιο µε το 

ν.89-531/89, ο οποίος στο άρθρο 356-1 ρυθµίζει τη διαφάνεια στο 

καθεστώς ιδιοκτησίας για τις εισηγµένες και µη επιχειρήσεις. Συγκεκριµένα, 

καθορίζει ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που δρα από µόνο του ή από κοινού 

και αποκτά άµεσα ή έµµεσα 5%, 10%, 20%, 1/3, 1/5, 2/3 του µετοχικού 

κεφαλαίου επιχείρησης οφείλει να την ενηµερώνει µέσα σε δεκαπέντε 

ηµέρες, και τις αρχές ανταγωνισµού µέσα σε πέντε ενεργές 

χρηµατιστηριακές ηµέρες. 

Ο νόµος αυτός τροποποιήθηκε, προσθέτοντας τρεις νέες ρυθµίσεις στο 

άρθρο 356. Αντικατέστησε τη ρύθµιση σχετικά µε τις µετοχές µε άλλη για 

τα δικαιώµατα ψήφου (αρ.356-1-1). Όταν ο αριθµός των δικαιωµάτων 

ψήφου δε συµπίπτει µε τον αριθµό των µετοχών, ή όταν συµπίπτει ο 

αριθµός αλλά όχι και η κατανοµή τους, τότε τα ποσοστά που αφορούν την 

υποχρέωση ενηµέρωσης, δεν αναφέρονται στον αριθµό των µετοχών αλλά 

στα δικαιώµατα ψήφου. Λαµβάνεται υπόψη µε αυτό τον τρόπο ότι 

υπάρχουν πολλαπλά είδη µετοχών στη Γαλλία.   

 

Στο 356-1-2 ορίζει ότι η υποχρέωση ενηµέρωσης αφορά  

 17



• Μετοχές και δικαιώµατα ψήφου που έχουν  άλλα πρόσωπα για 

λογαριασµό του συγκεκριµένου µετόχου 

• Μετοχές και δικαιώµατα ψήφου που έχουν επιχειρήσεις που 

ελέγχονται από το συγκεκριµένο µέτοχο 

•  Μετοχές και δικαιώµατα ψήφου που έχει τρίτο πρόσωπο µε το 

οποίο ο συγκεκριµένος µέτοχος δρα από κοινού 

• Μετοχές και δικαιώµατα ψήφου που ο συγκεκριµένος µέτοχος (ή 

το πρόσωπο που αναφέρθηκε προηγουµένως) µπορεί να 

αγοράσει µε δική του πρωτοβουλία µετά από συµφωνία 

Συµφωνία µπορεί να υπάρξει ανάµεσα στα πρόσωπα που ενεργούν από 

κοινού µε το συγκεκριµένο µέτοχο (αρ.356-1-3) και µπορεί να είναι  

γραπτή ή προφορική , µε σκοπό την αγορά, πώληση ή άσκηση 

δικαιωµάτων ψήφου υπό το πρίσµα άσκησης κοινής πολιτικής απέναντι 

στην επιχείρηση. Τέτοια συµφωνία µπορεί να είναι: 

• Ανάµεσα σε επιχείρηση, τον πρόεδρο και τα στελέχη της 

• Ανάµεσα σε επιχείρηση και τις άλλες επιχειρήσεις που αυτή 

ελέγχει ( κάθετη συµφωνία) 

• Ανάµεσα σε επιχειρήσεις που ελέγχονται από τα ίδια πρόσωπα 

(οριζόντια συµφωνία) 

Περαιτέρω ο νόµος ορίζει τον έλεγχο και τον διαχωρίζει σε νοµικό και de 

facto, έµµεσο και άµεσο.  

 

Στη  Γαλλία σε αντίθεση µε την Αγγλία η συγκέντρωση ιδιοκτησίας, 

τουλάχιστον µέχρι το 1995, παρουσιάζεται εξαιρετικά υψηλή. Έρευνα του 

ECGN24 αποκάλυψε ότι υπάρχει πολύ υψηλή συγκέντρωση άµεσης 

ιδιοκτησίας και δικαιωµάτων ψήφου στις µη εισηγµένες επιχειρήσεις, όπου 

ο µεγαλύτερος άµεσος ιδιοκτήτης κατέχει το 66% των µετοχών. Στις 

εισηγµένες επιχειρήσεις το ποσοστό αυτό µειώνεται στο 52%, ενώ στις 

εταιρίες του CAC-40 ανέρχεται σε ποσοστό 20%-30% και στην πράξη 

ελέγχει και την επιχείρηση. Στις εισηγµένες µεγάλοι µέτοχοι είναι καταρχήν 

εταιρίες χαρτοφυλακίου, ακολουθούν ιδιώτες, µη οικονοµικές επιχειρήσεις 

και τράπεζες. Έντονη είναι η παρουσία των οικογενειακών επιχειρήσεων 

(το 40% των µη εισηγµένων επιχειρήσεων διοικούνται ελέγχονται και 

                                                 
24 Όπως  υποσ. αρ. 21 
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ανήκουν σε οικογένειες). Στις εταιρίες του CAC 40 όπου  η παρουσία των 

ιδιωτών δεν είναι έντονη, όταν υπάρχουν, ( στο 3% του συνόλου) στην 

πράξη ασκούν και τον έλεγχο (µε ποσοστά δικαιωµάτων ψήφου άνω του 

30%). 

 

Βέβαια τα τελευταία χρόνια είναι έντονη η προσπάθεια της γαλλικής 

οικονοµίας να µεταβεί σε ένα σύστηµα διακυβέρνησης που να πλησιάζει 

περισσότερο το αγγλικό για να µπορέσει να γίνει ελκυστικό και στους 

Άγγλους θεσµικούς επενδυτές25. Σκοπός που φαίνεται να επιτυγχάνεται µε 

δραµατική µείωση των ποσοστών των cross-share holdings και τη µείωση 

στη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας στις µεγάλες γαλλικές επιχειρήσεις. Το 

ποσοστό των ξένων επενδυτών έχει αυξηθεί σηµαντικά26,  το οποίο 

οφείλεται και στο γεγονός ότι η µείωση των ποσοστών των µεγαλοµετόχων 

έχει ανοίξει το δρόµο στις επιθετικές εξαγορές. Εξακολουθούν να 

υπάρχουν, όµως, πολλές οικογενειακές, ξένες αλλά και κρατικές 

επιχειρήσεις.   

 

1.3 Σουηδία 

Η Σουηδία κατορθώνει να συνδυάζει στοιχεία του ευρωπαϊκού αλλά και του 

αγγλοσαξονικού συστήµατος διακυβέρνησης και να έχει διαµορφώσει 

σήµερα µια αξιόλογη και διεθνώς ανταγωνιστική αγορά. Στις µεγάλες 

σουηδικές επιχειρήσεις, όπως και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, 

εµφανίζεται υψηλή συγκέντρωση ιδιοκτησίας, έντονη  συµµετοχή των 

τραπεζών και των ισχυρών οικογενειών. Ξένοι επενδυτές κατέχουν µεγάλο 

µέρος των εταιρικών µεριδίων.  

Ο διαχωρισµός ιδιοκτησίας και ελέγχου είναι πολύ ισχυρός και αδύναµη η 

προστασία των µετόχων µειοψηφίας, χαρακτηριστικά που δε θα έπρεπε να 

αντιστοιχούν σε µία χρηµατιστηριακή αγορά τόσο µεγάλη και πλούσια. 

Πολύ περισσότερο, αφού υπάρχουν επιχειρήσεις στις οποίες ο βασικός 

                                                 
25 Goyer M., “Corporate Governance and Innovation System in France 1985 – 
2000”, 2001, Industry and Innovation, Vol. 8, Nο 2, pp.135-158 
26 Morin Francois, “Le Modele Francais de Detention et Gestion du Capital” , 1998, 
Paris: Les Editions de Bercy 
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µέτοχος (συνήθως οικογένεια) συνισφέρει λιγότερο από το 50% του 

κεφαλαίου αλλά συγκεντρώνει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου.  

Πυραµιδικές εταιρίες συµµετοχών σε συνδυασµό µε µετοχές διπλής τάξεως 

συνιστούν τρόπους απόκτησης ελέγχου. Οι LLSV27 αναφέρουν ότι είναι 

σπάνιο να συνυπάρχουν οι µετοχές διπλής τάξεως και οι πυραµίδες αφού 

ξεχωριστά οι δύο αυτοί µηχανισµοί συµβάλλουν αποτελεσµατικά στο 

διαχωρισµό ιδιοκτησίας και ελέγχου. Άλλοι µηχανισµοί που υπάρχουν για 

το σκοπό αυτό είναι  τα cross-holdings, δικαιώµατα προαίρεσης, συµφωνίες 

µεταξύ των µετόχων (όπως στη Γαλλία), περιορισµοί στην ψηφοφορία (ο 

σουηδικός νόµος υπαγορεύει ότι στη γενική συνέλευση κανένας µέτοχος δε 

µπορεί να καταθέσει πάνω από το 1/5 των µετοχών του, ενώ επιτρέπονται 

και παραλαγές της ρύθµισης προς το αυστηρότερο, µέσω του 

καταστατικού). 

Ένα τέτοιο νοµικό περιβάλλον, λογικά, καθιστά ευάλωτους τους µετόχους 

µειοψηφίας. Το παράδοξο είναι ότι σπάνια βρίσκει κανείς περιπτώσεις 

εκµετάλλευσής τους και τα αίτια θα πρέπει να αναζητηθούν στη φιλοσοφία 

και την ιδιοσυγκρασία του σουηδικού λαού αφού το κοινωνικό 

κατεστηµένο αποθαρρύνει τέτοια συµπεριφορά. Επίσης οι µηχανισµοί αυτοί 

κανονικά δεν οδηγούν στη δηµιουργία τόσο µεγάλης κεφαλαιαγοράς. Η 

απόδοση των σουηδικών επιχειρήσεων δεν είναι χαµηλότερη από των 

αγγλικών παρά τη µειωµένη προστασία της µειοψηφίας28. 

Στόχος της σουηδικής οικονοµίας σήµερα, είναι να προσελκύει ξένους 

θεσµικούς επενδυτές και ειδικά από το Η.Β. και τις ΗΠΑ, οι οποίοι και 

ζητούν πιο ξεκάθαρες δοµές, µεγαλύτερη διασπορά του κεφαλαίου και 

κανόνες που να µοιάζουν µε των χωρών τους. Η ύπαρξη µετοχών διπλής 

τάξης δεν είναι επιθυµητή και βάσει των οδηγιών της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας. Οι ισχυρές οικογένειες και το σύστηµα των πυραµιδικών 

εταιριών µε µετοχές διπλής τάξης δηµιουργεί µεγάλο κόστος 

αντιπροσώπευσης, στηρίχτηκε όµως και από τις σουηδικές κυβερνήσεις29. 

                                                 
27 La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny R., “Corporate Ownership 
Around the World”, 1999, The Journal of Finance, Vol. 54, No 2, pp.471-517  
28 Dyck A. and Zingales L., “Private Benefits of Control: An International 
Comparison”, 2004, Journal of Finance, Vol.59, pp.537-600  
29  Hogfeldt P., “The History and Politics of Corporate Governance in Sweden”, 
2004, Stockholm School of Economics and ECGI, available at www.ssrn.com  
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Η σουηδική οικονοµία δεν παύει να είναι από τις ισχυρότερες της Ευρώπης 

διατηρώντας στοιχεία και του αγγλοσαξονικού συστήµατος διακυβέρνησης 

και απόλυτα ικανή να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του διεθνούς 

ανταγωνισµού.  

 

1.4 Ρωσία 

Η Ρωσία αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες υπό µετάβαση οικονοµίες. Με 

την πτώση του Σοβιετικού καθεστώτος ήταν εµφανές ότι δεν υπήρχε ένα 

ξεκάθαρο πρόγραµµα µετάβασης της ρωσικής οικονοµίας αλλά αντιθέτως 

επικρατούσε η αντίληψη ότι αν εξασφαλιζόταν η πολιτική ελευθερία τα 

οικονοµικά κίνητρα των ανθρώπων που είχαν καταπιεστεί για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα, θα οδηγούσαν φυσιολογικά σε ένα σύστηµα ελεύθερης 

αγοράς30.H συµβουλή του Παγκόσµιου Νοµισµατικού Ταµείου και της 

Παγκόσµιας Τράπεζας σε αυτές τις οικονοµίες ήταν να προβούν άµεσα σε 

µαζικές ιδιωτικοποιήσεις και απελευθέρωση των τιµών, για να 

ισορροπήσουν τους δηµοσιονοµικούς τους προϋπολογισµούς.   

∆υστυχώς, οι ιδιωτικοποιήσεις των επιχειρήσεων κατέληξαν στην 

εκτεταµένη εµφάνιση εσωτερικού ελέγχου, όπου οι manager, που είχαν 

ήδη αποκτήσει µεγάλη δύναµη µέσα στις επιχειρήσεις, απέκτησαν και de 

juro τον έλεγχό τους. Στη Ρωσία, µάλιστα, δε δίστασαν να 

χρησιµοποιήσουν ακόµη και τη δύναµη της Μαφίας, προκειµένου να 

αποφύγουν την έννοµη συµπεριφορά. 

 Η δύναµη των manager προήλθε από την τακτική των πρώην 

κοµµουνιστικών κρατών στις δεκαετίες του ΄70 και ΄80 να εµπιστευτούν 

στους διευθυντές τις επενδυτικές αποφάσεις και την τιµολογιακή πολιτική 

των πρώην κρατικών επιχειρήσεων. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να 

αποκτήσουν τεράστιες δικαιοδοσίες, που τους επέτρεψαν να 

εκµεταλλευτούν το κενό που δηµιουργήθηκε µε την πτώση του σοβιετικού 

καθεστώτος για να εδραιώσουν τη θέση τους. Σε αυτό συντέλεσε και το 
                                                 
14  Aoki Masahiko, “Information, Corporate Governance and Institutional Diversity: 
Competitiveness in Japan, the USA and the Transitional Economies”, 2000, Oxford 
University Press  
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γεγονός ότι κέρδισαν την υποστήριξη των εργαζόµενων, στους οποίους 

ουσιαστικά «χάρισαν» περιουσιακά στοιχεία των εταιριών. 

Η Κρατική Επιτροπή ∆ιαχείρισης της Κρατικής Περιουσίας (GKI), ήταν 

υπεύθυνη για το πέρασµα των κρατικών επιχειρήσεων στους διευθυντές. 

Σύµφωνα µε προεδρικό ∆ιάταγµα του Προέδρου Γιέλτσιν το 1992 σε πρώτη 

φάση οι κρατικές επιχειρήσεις πέρασαν στην ιδιοκτησία του κράτους. Σε 

δεύτερο στάδιο οι εργαζόµενοι επέλεγαν µεταξύ τριών προγραµµάτων 

ιδιωτικοποίησης, που τους ευνοούσαν. Στην τελευταία φάση οι 

εναποµείνασες µετοχές δηµοπρατούνταν  µέσω κουπονιών που είχαν δοθεί 

σε όλους τους Ρώσους πολίτες και το τελευταίο υπόλοιπο παρέµεινε στην 

κρατική περιουσία για κάποια έτη.  

Είναι αυτονόητο ότι οι διευθυντές επέλεγαν εκείνο από τα τρία 

προγράµµατα αποκρατικοποίησης που θα τους εξασφάλιζε την πλειοψηφία 

των µετοχών και συγκεκριµένα αυτό που τους παρείχε τη δυνατότητα να 

αγοράσουν από κοινού µε τους εργαζόµενους το 51% των µετοχών (σε 

προνοµιακή τιµή 1,7  φορές επί της λογιστικής αξίας των περιουσιακών 

στοιχείων βάσει των καταστάσεων του Ιουλίου ΄92). Το 5% θα ανήκε στο 

συνταξιοδοτικό ταµείο της επιχείρησης. Τα διοικητικά συµβούλια των 

εταιριών κατέληξαν να αποτελούνται – εκτός των κρατικών εκπροσώπων- 

αποκλειστικά από πρώην διευθυντές, γιατί οι τελευταίοι είχαν το δικαίωµα 

να συµµετέχουν στις δηµοπρασίες για επιπλέον αγορά µετοχών και τα 

συνταξιοδοτικά ταµεία δεν επιτρεπόταν να κατέχουν τελικά ποσοστό άνω 

του 10% των µετοχών. 

Ο ρωσικός νόµος επιβάλλει στις εισηγµένες µόνο εταιρίες να ενηµερώνουν 

την κεφαλαιαγορά ποιοι µέτοχοι έχουν ποσοστό ίσο ή µεγαλύτερο του 5% 

αµέσως µόλις λάβουν γνώση για την αγορά31. Πίσω όµως από τον 

αγοραστή µπορεί να βρίσκεται κάποιος διαχειριστής32 ή εταιρία 

περιορισµένης ευθύνης οι οποίοι αντίστοιχα δεν είναι νοµικά υποχρεωµένοι 
                                                 
31 Στις µη εισηγµένες οι δικαιούχοι υποχρεώνονται να ενηµερώνουν την Federal 
Service of Financial Markets εφόσον αποκτήσουν ποσοστό 20% χωρίς να 
χρειάζεται να αποκαλύπτουν ποιος βρίσκεται πίσω από αυτή την αγορά  
32 Στη Ρωσία δεν υπάρχει νοµικά διαχωρισµός µεταξύ των όρων “trustee” και 
“beneficiary owner” µε αποτέλεσµα να θεωρείται ότι όταν γνωστοποιείται ο trustee 
(διαχειριστής), είναι γνωστό ποιος είναι και δικαιούχος µερισµάτων και 
δικαιωµάτων ψήφου.  
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να αποκαλύψουν την ταυτότητα του πραγµατικού δικαιούχου. Αυτό 

σηµαίνει ότι δε θα υπάρχει πλήρης διαφάνεια και δε θα µπορεί να ασκηθεί 

αποτελεσµατικά η διακυβέρνηση της επιχείρησης. 

Σήµερα στη Ρωσία το ποσοστό ιδιοκτησίας των εργατών και διευθυντών 

(insiders) είναι πολύ υψηλό. Η  συγκέντρωση της ιδιοκτησίας επίσης. Πάνω 

από 60% των επιχειρήσεων έχουν ελέγχοντα µέτοχο µε ποσοστό 

ιδιοκτησίας  πάνω από 50%, και µόνο στο 13% των επιχειρήσεων δεν 

υπάρχει µέτοχος µε ποσοστό ιδιοκτησίας και ελέγχου κάτω του 25%33.  

Αξιοσηµείωτο είναι ότι τα ποσοστά συγκέντρωσης διαφοροποιούνται 

ανάλογα µε την περιοχή και το είδος των επιχειρήσεων34. Για παράδειγµα 

σε περιοχές που βρίσκονται βιοµηχανίες όπλων και εργοστάσια παραγωγής 

ενέργειας η παρουσία του κράτους είναι πιο έντονη. Ενώ σε περιοχές όπως 

η Πετρούπολη, µε διαφορετική κουλτούρα στους επαγγελµατίες, εξωτερικοί 

επενδυτές αγγίζουν ποσοστά 10% (5% µε 6% σε άλλες περιοχές).  

Κάνοντας λόγο για εξωτερικούς επενδυτές οφείλουµε να επισηµάνουµε 

καταρχήν, ότι το κράτος είναι ο µεγαλύτερος από αυτούς35, ειδικά σε 

αντικείµενα δραστηριότητας που το ενδιαφέρουν να έχει λόγο, αλλά χωρίς 

την απαραίτητη οργάνωση να συµµετέχει ενεργά. Στους εξωτερικούς 

επενδυτές περιλαµβάνονται και συγγενείς, φίλοι των managers αλλά και 

άλλες επιχειρήσεις, που συνδέονται µε αυτούς µε οποιονδήποτε τρόπο. 

Επίσης πελάτες και προµηθευτές της επιχείρησης που συνεργάζονταν µαζί 

τους µε το προηγούµενο καθεστώς. Άλλος ένας τρόπος εποµένως,  να 

αυξάνουν οι εσωτερικοί µέτοχοι την επιρροή τους µέσα στην επιχείρηση. Η 

συµµετοχή των εξωτερικών επενδυτών είναι µεγαλύτερη στις µεγάλες 

ανώνυµες εταιρίες µε πολλούς εργαζόµενους. Εξωτερικοί επενδυτές από 

άλλες χώρες συγκεντρώνονται περισσότερο στην περιοχή της 

Πετρούπολής, ενώ ο ρόλος των τραπεζών εµφανίζεται πολύ περιορισµένος.  

 
                                                 
33 Claessens S. and Tzioumis K., “Ownership and Financing Structures in Listed 
and Large Non-Listed Corporations”, 2006, Corporate Governance Vol.14, No.4 
34 Krivogorsky V., “Corporate Ownership and Governance in Russia”, 2000, The 
International Journal of Accounting, Vol. 35, No.3, pp.331-353 
35 Το ρωσικό κράτος έχει την πλειοψηφία των µετοχών σε 12.000 επιχειρήσεις: 
OECD, “Corporate Governance in Russia”, 1999, Conference synthesis note, 
Moscow: OECD  
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Κεφάλαιο 2ο

 

2.0  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  

 

Η δοµή των επιχειρήσεων παρουσιάζει το µειονέκτηµα ότι τα άτοµα που 

επενδύουν τα κεφάλαιά τους σε αυτές (οι µέτοχοι), δεν είναι τα ίδια µε τα 

άτοµα που τα χρησιµοποιούν (η διεύθυνση - management). Με τους 

µηχανισµούς εταιρικής διακυβέρνησης γίνεται προσπάθεια να µειωθούν τα 

κόστη που προέρχονται από το διαχωρισµό ιδιοκτησίας και ελέγχου36. Το 

διοικητικό συµβούλιο επισήµως αποτελεί την πρώτη γραµµή άµυνας κατά 

όσων manager θα δρούσαν εναντίον των συµφερόντων των µετόχων. 

Αποτελεί τον κεντρικό εσωτερικό µηχανισµό διακυβέρνησης37. 

 

Κύρια αποστολή των συµβουλίων αυτών είναι η επίβλεψη της διοίκησης για 

λογαριασµό των µετόχων. Για να προστατευθούν τα συµφέροντα των 

µετόχων το διοικητικό συµβούλιο πρέπει να επιδείξει  αποτελεσµατική 

επίβλεψη. Θεωρείται ότι η άσκηση των καθηκόντων ελέγχου επηρεάζεται 

από την αποτελεσµατικότητά του, η οποία µε τη σειρά της επηρεάζεται από 

παράγοντες όπως η σύνθεση και η ποιότητα, το µέγεθος, η κουλτούρα, η 

ταύτιση ιδιοτήτων ∆ιευθύνοντος Συµβούλου/  Προέδρου, η δυνατότητα 

πληροφόρησης κλπ. Σε γενικές γραµµές δεν υπάρχει οµοφωνία για τις 

αρµοδιότητες του διοικητικού συµβουλίου38. 

 

Πιο συγκεκριµένα, ενώ, το διοικητικό συµβούλιο αποτελεί νοµικό 

µηχανισµό, συχνά οι νόµοι δεν προσδιορίζουν το σκοπό του. Οι επιταγές 

των νόµων για το ρόλο του διαφέρουν σε κάθε νοµοθεσία, ενώ 

παρατηρείται το φαινόµενο να βρίσκονται αναφορές σε αυτόν, σε πλήθος 

κανονιστικών ρυθµίσεων, στις οποίες περιλαµβάνονται δικαστικές 

αποφάσεις αλλά και κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης. Για τα κράτη – µέλη 

                                                 
36 Denis, D. K.,   “Twenty-five Years of Corporate Governance Research . . . and 
Counting”, Review of Financial Economics, 2001, Vol.10, pp. 191–212. 
37 Daily, C., Dalton, D. R. and Cannella, A. A., “Corporate Governance: decades of 
dialogue and data”, 2003, The Academy of Management Review, Vol. 28, pp.371–
382 
38 Stiles, P., Taylor, B.,  “Boards at Work. How Directors View their Roles and 
Responsibilities”, 2001,Oxford: Oxford University Press 

 24



της ΕΕ πρέπει να προσθέσουµε και τις κοινοτικές οδηγίες. Μπορούµε, 

πάντως, να διαχωρίσουµε τους ρόλους που αναλαµβάνει το  διοικητικό 

συµβούλιο σε τρεις κατηγορίες: 

 

Στρατηγικής: 

 

∆ιαµόρφωση στόχων και οράµατος της επιχείρησης 

∆ηµιουργία (µε τη διοίκηση) και αναθεώρηση στρατηγικής 

 

Παρακολούθησης και ελέγχου: 

 

Εξασφαλίζουν την εταιρική επιβίωση µέσω της διαφύλαξης των 

συµφερόντων των µετόχων  

∆ιαχείριση κινδύνων 

∆ιορισµός, αξιολόγηση και απόλυση Προέδρου/∆ιευθύνοντος Συµβούλου  

Προσδιορισµός των εξουσιών της διοίκησης και του συµβουλίου 

Έλεγχος και αξιολόγηση διοίκησης 

Αναφορά σε και επικοινωνία µε µετόχους 

Συστάσεις για τα µερίσµατα 

Αξιολόγηση της απόδοσης του συµβουλίου και σχεδιασµός της διαδοχής 

του 

∆ιαφύλαξη της συµµόρφωσης µε το νόµο  

Απολογισµός εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

 

Παροχής υπηρεσιών για:  

  

Προαγωγή της  καλής φήµης της εταιρίας 

Συµµετοχή στις επαφές µε άλλες οµάδες συµφερόντων 

Βοήθεια στην απόκτηση νέων κεφαλαίων 

Υποστήριξη και συµβουλή στο διευθύνοντα σύµβουλο και την ανώτερη 

διοίκηση 

 

Για να ανταπεξέλθουν σε όλα αυτά, τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων 

σχηµατίζουν επιτροπές ελεγκτικές (εσωτερικού ελέγχου, αποζηµιώσεων, 

υποψηφιοτήτων) και στρατηγικής ( οικονοµικών και επενδύσεων). 
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Η δοµή των διοικητικών συµβουλίων δεν εµφανίζεται ενιαία στα κράτη. 

Συναντούµε τρεις τύπους:  

• το σύστηµα διπλού συµβουλίου, στο οποίο υπάρχουν δύο 

ανεξάρτητα συµβούλια το ένα εποπτικό (supervisory board) και 

αποτελούµενο από εξωτερικούς διευθυντές, το άλλο αποτελούµενο 

από διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης. Τα δύο  συµβούλια 

συνεδριάζουν ξεχωριστά. 

• Το σύστηµα διπλού συµβουλίου όπως παραπάνω, ένα executive 

διευθυντών και ένα χωρίς, µε ξεχωριστές συνεδριάσεις. Η  διαφορά 

είναι ότι στο συµβούλιο των non executive συµµετέχουν και 

διευθυντές του διοικητικού συµβουλίου    

• Το σύστηµα πλήρως ενοποιηµένου συµβουλίου στο οποίο ένα 

µοναδικό συµβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και µη στελέχη. Σε 

µερικές χώρες, όπως η Αγγλία, ο πρόεδρος του διοικητικού 

συµβουλίου είναι µη εκτελεστικό στέλεχος. 

 

 

2.1 Αγγλία 

 

Στην Αγγλία το διοικητικό συµβούλιο ρυθµίστηκε κανονιστικά για πρώτη 

φορά το 184439. Οι νοµοθέτες που εισήγαγαν το µηχανισµό αυτό στο 

εταιρικό δίκαιο πιθανότητα είχαν υπόψη τους την προστασία των 

επενδύσεων των µετόχων παρά τη δηµιουργία αξίας για λογαριασµό τους. 

Η Αγγλία υπήρξε πρωτοπόρος στην κωδικοποίηση αρχών εταιρικής 

διακυβέρνησης.  

 

Το 1992 τέθηκε πρώτη φορά σε εφαρµογή ο Κώδικας Cadburry στον οποίο 

καταγράφονται συστηµατικά αρχές εταιρικής διακυβέρνησης κατά κύριο 

λόγο για τους διευθυντές. Με τις αποζηµιώσεις στελεχών ασχολήθηκε 

ιδιαίτερα ο Κώδικας Greenburry το 1995. Αναθεώρηση των δύο αυτών 

Κωδίκων έγινε από την επιτροπή Hampel το 1998. Από το 2000 µέχρι 

                                                 
39 Donaldson, L. and Davis, J. H., “Boards and Company Performance: Research 
Challenges the Conventional Wisdom”, 1994, Corporate Governance – An 
International Review, Vol.2, pp.151–160. 
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σήµερα ισχύουν ενοποιηµένοι κώδικες καλών πρακτικών. Αξίζει να 

σταθούµε στις υποδείξεις της αναφοράς Higgs (Higgs’ Report) του 2003  

για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές ,οι οποίες ενσωµατώθηκαν 

στον Κώδικα του 2003, ενώ και ο Κώδικας του 2005 ρυθµίζει αποκλειστικά 

τον εσωτερικό έλεγχο. Από το δεύτερο τρίµηνο του 2007 θα  ισχύει στην 

Αγγλία ο νέος Ενοποιηµένος Κώδικας για την Εταιρική ∆ιακυβέρνηση40, στο 

προοίµιό του όµως ενθαρρύνονται οι επιχειρήσεις να τον ακολουθήσουν 

ήδη από την 1/11/2006. Από τον Κώδικα Πρακτικών του Cadburry ως 

σήµερα µία είναι η αρχή που διέπει όλους τους Κώδικες ∆ιακυβέρνησης 

στην Αγγλία : “comply or explain”. Η εφαρµογή των αρχών διακυβέρνησης 

δεν είναι υποχρεωτική. Υποχρεωτική είναι η πληροφόρηση για να 

δικαιολογηθεί η µη συµµόρφωση.    

 

Κάθε κεφάλαιο του Κώδικα περιέχει µία βασική αρχή, τις υποστηρικτικές 

της αρχές και τις προβλέψεις του Κώδικα. Η βασική αρχή που διέπει τη 

λειτουργία του ∆Σ και τους διευθυντές γενικά είναι ότι «κάθε εταιρία 

πρέπει να διευθύνεται από ένα αποτελεσµατικό συµβούλιο, το οποίο είναι 

υπεύθυνο για την επιτυχία της επιχείρησης». Στους ρόλους που 

αναγνωρίζονται στο συµβούλιο µεταξύ άλλων είναι η επιχειρησιακή ηγεσία 

µε αποτελεσµατικό έλεγχο για τη διαχείριση των κινδύνων, η στρατηγική ,  

η διασφάλιση ότι υπάρχουν οι οικονοµικοί και ανθρώπινοι πόροι για την 

υλοποίησή της, η διασφάλιση ότι θα εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις προς 

τους µετόχους, η λήψη αποφάσεων προς το συµφέρον της εταιρίας. 

 

Στην Αγγλία είναι κοινή η συµµετοχή των non-executive διευθυντών µε 

τους executive στο συµβούλιο. Ο πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου 

είναι και πρόεδρος της επιτροπής των non-executive, η οποία συνεδριάζει 

χωρίς την παρουσία του τουλάχιστον µία φορά το χρόνο για να τον 

αξιολογήσει ή όποτε άλλοτε το κρίνει απαραίτητο. Αξίζει να σηµειώσουµε 

ότι οι τυχόν διαφωνίες των διευθυντών για τη διοίκηση της εταιρίας ή 

κάποια πρόταση πρέπει να καταγράφονται στις συνεδριάσεις του 

συµβουλίου.   

 
                                                 
40 The Combined Code on Corporate Governance, Financial Reporting Council, 
June 2006, available at www.ecgi.org  
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Το αγγλικό σύστηµα διακυβέρνησης απαιτεί ο πρόεδρος και ο διευθύνων 

σύµβουλος της εταιρίας να είναι διαφορετικά πρόσωπα. Ο πρόεδρος, ο 

οποίος πρέπει να πληρεί  όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας των non-executive, 

είναι επιφορτισµένος µε την ηγεσία του συµβουλίου και τη διασφάλιση της 

αποτελεσµατικής άσκησης των καθηκόντων του. Επίσης είναι υπεύθυνος 

για την επικοινωνία µε τους µετόχους. Πρώην διευθύνων σύµβουλος δε 

µπορεί να γίνει πρόεδρος παρά µόνο αν το συµβούλιο συµβουλευτεί εκ των 

προτέρων τους µεγάλους µετόχους και τους καταθέσει αιτιολόγηση της 

επιλογής του. 

 

Ο Κώδικας δεν προσδιορίζει τον αριθµό των συµµετεχόντων στο διοικητικό 

συµβούλιο. Ορίζει όµως ότι δεν πρέπει να είναι υπερβολικά µεγάλο αλλά να 

υπάρχει επαρκής ισορροπία µεταξύ του αριθµού των executive και non-

executive (και ειδικά των ανεξάρτητων) διευθυντών, ώστε να 

διασφαλίζεται ότι δε θα µπορεί να υπάρξει κυριαρχία µικρής οµάδας στο 

συµβούλιο. Θεωρείται ότι η ισορροπία αυτή εξασφαλίζεται όταν executive 

και ανεξάρτητοι non-executive διευθυντές είναι ισάριθµοι. Για τις µικρές 

επιχειρήσεις δύο non-executive αρκούν. 

 

Ο ρόλος των non-executive directors (στο εξής NEDS) εµφανίζεται 

ιδιαίτερα σηµαντικός. Το συµβούλιο αποφασίζει κατά πόσο ένας NED είναι 

ανεξάρτητος, και για να συµβεί αυτό θα πρέπει να πληρούνται πλήθος 

αυστηρών προϋποθέσεων, που αφορούν στη σχέση του µε την επιχείρηση 

και αναλυτικά περιγράφονται στην παρ.Α.3.1. του νέου Κώδικα.  Η 

απουσία οποιασδήποτε σχέσης µε την επιχείρηση άµεσα ή έµµεσα, του 

ίδιου και της οικογένειάς του διασφαλίζει την ανεξαρτησία του. Ανώτατος 

χρόνος θητείας ενός NED είναι τα εννέα έτη. Ο Κώδικας επίσης απαιτεί την 

διευκόλυνση όλων των νέων διευθυντών του συµβουλίου για την ανάληψη 

καθηκόντων ακόµη και την οικονοµική διευκόλυνση όταν ένας NED 

επιθυµεί να αναζητήσει συµβουλή από επαγγελµατία εκτός επιχείρησης.   

 

Επειδή οι NED έχουν αποτελέσει αντικείµενο πολλών συζητήσεων και 

ερευνών καλό θα ήταν να ασχοληθούµε λίγο µε τους ρόλους που τους 

αποδίδει ο Κώδικας και την κριτική που έχουν προκαλέσει. Αρχικά πρέπει 

να συµµετέχουν ενεργά στην χάραξη της στρατηγικής της εταιρίας 
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προκαλώντας τους executive να αναζητούν νέες προτάσεις. Πρέπει να 

εξετάζουν την απόδοση της διοίκησης για την επίτευξη των ορισθέντων 

στόχων. Είναι υπεύθυνοι για τον καθορισµό των επιπέδων αµοιβών και 

έχουν σηµαντικό λόγο στο διορισµό ή την αποχώρηση των executive 

διευθυντών καθώς και στο πρόγραµµα διαδοχής. Όσον αφορά τα 

οικονοµικά πρέπει να είναι ικανοποιηµένοι από την αξιοπιστία των 

οικονοµικών πληροφοριών και να βρίσκουν ορθούς τους οικονοµικούς 

ελέγχους και τους τρόπους διαχείρισης κινδύνου. Οι µέτοχοι που έχουν 

απορίες τις οποίες ο πρόεδρος,, ο διευθύνων σύµβουλος ή ο οικονοµικός 

διευθυντής δεν µπόρεσαν να λύσουν ή δεν πρέπει να µάθουν, µπορούν να 

απευθυνθούν στον επικεφαλής των ανεξάρτητων διευθυντών. 

 

Εµπειρικές έρευνες δείχνουν ότι η συµµετοχή των NED στα διοικητικά 

συµβούλια έχει συµβάλλει στην αύξηση των αποδόσεων αλλά και στην 

εντατικοποίηση των εταιριών να προσαρµόζουν ενδογενή στοιχεία και 

άλλων, εσωτερικών συστηµάτων ελέγχου, ώστε να βελτιστοποιούν τον 

έλεγχο από τους NED41. Στις εισηγµένες εταιρίες, η τήρηση των τύπων στη 

δοµή και τις διαδικασίες διευκολύνει την παρακολούθηση και τον έλεγχο 

της διοίκησης και της απόδοσής της. Οι επενδυτές που έχουν λίγα στοιχεία 

για να αξιολογήσουν την ποιότητα της διοίκησης και την µελλοντική της 

απόδοση, έχουν εµπιστοσύνη στους NED ως προς την ανάλυση των 

κινδύνων42,  και οι τελευταίοι προστατεύουν τη φήµη τους ως ειδικοί στη 

λήψη τέτοιων αποφάσεων43.  

 

Η τυπικότητα που υπάρχει στα κανάλια επικοινωνίας διευκολύνει το έργο 

των NED ώστε να υπάρχει διαφάνεια στο διορισµό και την αποχώρηση των 

executive διευθυντών, χωρίς βέβαια να παραγνωρίζονται µεθοδεύσεις των 

                                                 
41 Young S., “The Increasing Use of Non-Executive Directors: Its Impact on UK 
Board Structure and Governance Arrangements”, 2000, Journal of Business, 
Finance & Accounting, 27 (9) & (10), Nov./Dec., pp.1311-1342  
42 Certo S.T., Daily C.M. and Dalton D.R., 2001, “Signaling from Value Through 
Board Structure:An investigation of Initial Public Offerings” ,Enterpreneurship 
Theory and Practice, Vol 26, pp.33-50  
43 Tracy L., Dulewicz V. and Gay K., “ The Role of the Non-executive Director: 
findings of an empirical Investigation into the differences between listed and 
unlisted UK boards”, 2005, The Corporate Governance, Vol.13, No.5, pp.667-679  
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τελευταίων. Και η εισαγωγή των NED όµως στα διοικητικά συµβούλια, 

λόγω των αυξηµένων απαιτήσεων της θέσης τους, εξετάζεται πλέον µε 

πολύ προσοχή ώστε να διασφαλίζεται η αποδοτικότητά τους. Γενικά η 

αποτελεσµατικότητα στην άσκηση των καθηκόντων µε τα οποία τους 

επιφορτίζει ο Κώδικας, ποικίλει. Π.χ. θεωρείται ότι έχουν πιο 

αποτελεσµατική συµµετοχή στην αξιολόγηση και  το διορισµό του 

διευθύνοντος συµβούλου, παρά στη χάραξη της στρατηγικής. 

 

Εµπειρική έρευνα που έγινε σε 50 µεγάλες εισηγµένες εταιρίες για τη 

συµµόρφωση µε τις αρχές του Κώδικα του 2003 δείχνει ότι µόνο 11 δε 

συµµορφώθηκαν µε τις επιταγές του και κυρίως όσον αφορά αφενός τις 

προϋποθέσεις για την ανεξαρτησία των NEDS, και το δικαιολόγησαν  

θεωρώντας ότι είχαν ανεξαρτησία στο χαρακτήρα και την κρίση, αφετέρου 

την ανεξαρτησία του διευθύνοντος συµβούλου ως µέλος και της επιτροπής 

αµοιβών και της επιτροπής ελέγχου44. Σηµαντική είναι πάντως η 

παρέµβαση των θεσµικών επενδυτών η οποία προκαλεί στην πράξη 

ουσιαστικές αλλαγές στη στρατηγική των επιχειρήσεων, ενώ η 

αποτελεσµατικότητα των NED είναι δύσκολο να αξιολογηθεί διότι το έργο 

τους σε µεγάλο βαθµό γίνεται σιωπηλά και στο παρασκήνιο. 

 

 

2.2 Γαλλία 

 

Ο Κώδικας διακυβέρνησης των εισηγµένων εταιριών που ισχύει σήµερα στη 

Γαλλία45 βασίστηκε στις αναφορές Vienot του 1995 και 1999 και της 

αναφοράς Bouton του 2002. Ο Κώδικας αυτός σε αντίθεση µε τον αγγλικό 

δεν δεσµεύει καθόλου τις µη εισηγµένες εταιρίες, αφήνοντας ένα µεγάλο 

µέρος µεγάλων επιχειρήσεων ανεξέλεγκτες ως προς τα ζητήµατα 

διακυβέρνησης. Επίσης, υπάρχει διαφορά ως προς την προαιρετικότητα 

                                                 
44 Pass C., “The Revised Combined Code and Corporate Governanac. An empirical 
survey of 50 large UK companies”, 2006, Managerial Law, Vol.48, No, 5., pp. 
467-478 
45 The Corporate Governance of Listed Corporations, Association Francaise des 
Enterprises Privees (AFEP) and Mouvement des Enterprises de France (MEDEF), 
October 2003, available at www.ecgi.org  
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στην εφαρµογή του, καθώς δεν επιβάλλει στις επιχειρήσεις να εξηγήσουν 

τους λόγους που τυχόν δεν ακολουθούν τις αρχές του.  

 

Χαρακτηριστικό του συµβουλίου των γαλλικών επιχειρήσεων είναι ότι ο 

νόµος δεν τις δεσµεύει ως προς τη δοµή του. Συγκεκριµένα συναντούµε  

διπλό συµβούλιο, διευθυντών και ανεξάρτητων διευθυντών (conseil de 

surveillance), τα οποία συνεδριάζουν ξεχωριστά και το συµβούλιο των 

NEDS µπορεί να αποτελείται είτε αποκλειστικά από ανεξάρτητους 

διευθυντές, είτε να συµµετέχουν σε αυτό και manager του διοικητικού 

συµβουλίου ( αυτό επιλέγει η πλειοψηφία των εταιριών), υπάρχει όµως και 

η δυνατότητα ενός ενιαίου συµβουλίου όπως στην Αγγλία και τη Σουηδία. 

 

Το ίδιο συµβαίνει και µε το διαχωρισµό του διευθύνοντος συµβούλου και 

του προέδρου, ο οποίος είναι προαιρετικός και το διοικητικό συµβούλιο 

αποφασίζει για την ταύτιση ή όχι των δύο ιδιοτήτων στο ίδιο πρόσωπο. 

Αυτή η επιλογή ανήκει στις τέσσερις βασικές πτυχές της αποστολής του 

διοικητικού συµβουλίου. Οι άλλες τρεις είναι ο καθορισµός της 

στρατηγικής, ο διορισµός των διευθυντών που θα την υλοποιήσουν, ο 

έλεγχος της διοίκησης µαζί µε την πληροφόρηση των µετόχων. Ο γαλλικός 

Κώδικας  αφήνει περιθώρια στο διοικητικό συµβούλιο να αποφασίζει για 

ποια ζητήµατα πρέπει να υπάρχει δική του έγκριση και ειδικά σε σχέση 

οικονοµικά θέµατα που σχετίζονται µε την εφαρµογή ή την παρέκκλιση από 

τη στρατηγική.  

 

Αυτός ο Κώδικας, σε αντίθεση µε τον αγγλικό, προσδιορίζει ορισµένα 

χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι executive διευθυντές, τα οποία 

συνδέονται περισσότερο µε το ήθος τους και τη δέσµευση ότι σε κάθε 

περίπτωση εκπροσωπούν τα συµφέροντα των µετόχων. Πάντως στην 

πράξη δεν υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές46 αφού και εδώ το διοικητικό 

συµβούλιο ελέγχει την εφαρµογή της στρατηγικής στις καθηµερινές 

εργασίες της επιχείρησης, µόνο που τα µέλη του δεν έχουν τη δύναµη να  

δεσµεύουν την εταιρία ενεργώντας ως αντιπρόσωποί της.  

                                                 
46 Hopt J.K., Leyens C.P., “Board Models in Europe. Recent Developments of 
Internal Corporate Governance Structures in Germany, the United Kingdom, 
France and Italy, 2004, ECGI, Law Working Paper No 18   
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Στο διοικητικό συµβούλιο δε µπορούν να συµµετέχουν οµάδες 

συµφερόντων εκτός των εργαζοµένων καθώς θεωρείται ότι η παρουσία 

των ανεξάρτητων διευθυντών στο συµβούλιο αποτελεί εχέγγυο για τη 

διασφάλιση των συµφερόντων όλων των ενδιαφεροµένων. Οι εργαζόµενοι 

µπορούν να έχουν από έναν ως τρεις εκπροσώπους, εφόσον κατέχουν 

πάνω από 3% του εταιρικού κεφαλαίου47, για την εκλογή του προέδρου, 

και δύο εκπροσώπους στο διοικητικό συµβούλιο µε συµβουλευτικό ρόλο.  

 

Κάποιες διαφορές βρίσκουµε ως προς τους NEDS. Ο Κώδικας ορίζει τον 

αριθµό τους στο µισό του διοικητικού συµβουλίου µόνο για τις πολύ 

µεγάλες εταιρίες χωρίς ελέγχοντες µετόχους, ενώ για τις υπόλοιπες 

θεωρείται επαρκής αριθµός το 1/3 του συµβουλίου48. Ο χαρακτηρισµός 

τους ως ανεξάρτητοι προέρχεται από την Επιτροπή ∆ιορισµών και όχι 

ευθέως από το διοικητικό συµβούλιο. Ως προς τις προϋποθέσεις της 

ανεξαρτησίας εδώ δεν ισχύουν οι απαγορεύσεις να µην εκπροσωπεί 

κάποιον µέτοχο, να µη συνδέεται µε κάποιον άλλο executive διευθυντή και 

να µην αµείβεται έµµεσα ή άµεσα από την επιχείρηση. ∆ε µπορεί όµως να 

είναι προµηθευτής, πελάτης ή τραπεζίτης. Αξιοσηµείωτο είναι ότι το άρθρο 

6.4 ορίζει ότι ο διορισµός ως NED δε συνεπάγεται ότι έχει και καλύτερη 

κρίση, και συνεχίζει, οι NEDS δε θεωρείται ότι λόγω των προσόντων τους 

πράττουν διαφορετικά από τους άλλους διευθυντές.   

 

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει τα τελευταία χρόνια η γαλλική οικονοµία 

ενδιαφέρεται έντονα να προσελκύσει ξένους επενδυτές και ειδικά Άγγλους 

θεσµικούς. Οι τελευταίοι προτιµούν οι κανόνες που ρυθµίζουν τις σχέσεις 

διοίκησης και ιδιοκτησίας να προσοµοιάζουν µε το αγγλοσαξονικό σύστηµα 

και συνέβαλαν έτσι στον εκµοντερνισµό του συστήµατος διακυβέρνησης 

των µεγάλων εταιριών. Η επιλογή ενιαίου διοικητικού συµβουλίου, η 

αύξηση του αριθµού των ανεξάρτητων διευθυντών στο διοικητικό 

συµβούλιο και τις ειδικές επιτροπές, η σύνδεση της αµοιβής της διοίκησης 

µε την απόδοση της εταιρίας µέσω stock options, η οποία συνέβη 

προγενέστερα, και η µείωση της συγκέντρωσης στην ιδιοκτησία µε την 

                                                 
47 Άρθρα L225-23 , L225-27 και επόµενα του Γαλλικού Εµπορικού Κώδικα 
48 Vienot Report 1999 
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πώληση των cross-shareholdings49 συνιστούν  βήµατα προς αυτή την 

κατεύθυνση. 

 

 

2.3 Σουηδία 

 

Ο σουηδικός Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης είναι αρκετά πρόσφατος50, 

όµως η Σουηδία την προηγούµενη δεκαετία αναθεώρησε  το εταιρικό της 

δίκαιο συµπεριλαµβάνοντας σε αυτό κανόνες διακυβέρνησης που σε άλλες  

χώρες βρίσκονται µέσα στους Κώδικες ∆ιακυβέρνησης. Το 1993 o Swedish 

Shareholders’ Association εξέδωσε τις αρχές που πρέπει να διέπουν την 

ιδιοκτησία των µεγάλων εταιριών και το 2003 για πρώτη φορά η σουηδική 

Ακαδηµία ∆ιευθυντών εκδίδει τις Οδηγίες για την Βέλτιστη Πρακτική των 

Συµβουλίων.  

 

Οι Σουηδοί, έχοντας έντονα αναπτυγµένο το αίσθηµα της ευθύνης 

απέναντι σε όσους έχουν συµφέρον να λειτουργεί σωστά µία επιχείρηση 

και επηρεασµένοι από την πρακτική των µεγάλων αµερικανικών εταιριών, 

πίστευαν (τουλάχιστον µέχρι την εισαγωγή του κώδικα) ότι κάθε 

επιχείρηση πρέπει να δηµιουργεί ένα δικό της κώδικα ηθικής ακόµη και αν 

πρόκειται για κρατικές επιχειρήσεις51. Η καταγραφή ενός κώδικα ηθικής 

όµως χρειάζεται χρόνια λειτουργία της επιχείρησης για να υπάρχουν 

κατασταλαγµένες αξίες, φιλοσοφία, πρακτικές. Επίσης το φαινόµενο της 

σύνταξής του από την ανώτερη διοίκηση χωρίς τη σύµπραξη των άλλων 

εργαζοµένων µπορούσε να δηµιουργήσει µεγαλύτερη δυσχέρεια στην 

αποδοχή του52 από το σύνολο του προσωπικού. Έτσι κρίθηκε αναγκαία η 

ύπαρξη ενός Κώδικα Αρχών ∆ιακυβέρνησης. 

 

                                                 
49 Goyer M., “ Corporate Governance and the Innovation System in France 1985-
2000” , 2001, Industry and innovation, Vol.8, No 2, pp.135-158 
50 Swedish Code of Corporate Governance, Stockholm 2005, available at 
www.ecgi.org 
51 Svensson G., “The Commitment to Public Sector Sweden to codes of Ethics”, 
2004, The International Journal of Public Sector Management, Vol.17, No4, pp. 
302-331   
52 Wood G., “A Partnership Model of Corporate Ethics”, 2002, Journal of Business 
Ethics, Vol.40, No 1, pp.61-73  
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Στο προοίµιο του Κώδικα οι συντάκτες του δηλώνουν ξεκάθαρα ότι για τη 

σύνταξή του ακολουθούν τα άγγλο - αµερικάνικα πρότυπα διακυβέρνησης 

- για να εξυπηρετήσουν και τις ξένες εισηγµένες επιχειρήσεις -, όχι όµως 

πιστά διότι αποδέχονται ότι η δοµή της ιδιοκτησίας δεν παρουσιάζει τόσο 

µεγάλη διασπορά. Αντίθετα αναγνωρίζεται ότι υπάρχουν εισηγµένες 

εταιρίες  µε έναν ή λίγους ιδιοκτήτες που ασκούν και τον έλεγχο. Επίσης 

λαµβάνουν υπόψη τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τις οδηγίες του OECD. Το 

αποτέλεσµα είναι ένα κράµα αρχών του αγγλοσαξονικού µοντέλου µε 

στοιχεία των ευρωπαϊκών κωδίκων χωρών αστικού δικαίου. Ξεκάθαρα 

όµως διαφαίνεται η επιθυµία τους να προσεγγίσουν τις πρακτικές των ΗΠΑ. 

 

Η αρχή του Κώδικα Cadburry “comply or explain”, ως προς την εφαρµογή 

των διατάξεων, διέπει τον Κώδικα. Το διοικητικό συµβούλιο είναι ενιαίο, 

όπως στην Αγγλία, όµως τα µέλη του εκλέγονται από τη γενική συνέλευση 

σε αντίθεση µε Αγγλία και Γαλλία, στις οποίες τα µέλη του συµβουλίου 

εκλέγονται από τις αρµόδιες επιτροπές διορισµών. Το διοικητικό συµβούλιο 

είναι υπεύθυνο για την οργάνωση και τη διοίκηση της επιχείρησης. Όµως η 

εξουσία λήψης αποφάσεων περιορίζεται από τη δύναµη της γενικής 

συνέλευσης να αποφασίζει επί συγκεκριµένων θεµάτων, και να εκδίδει 

οδηγίες προς το διοικητικό συµβούλιο.  

 

Τα καθήκοντα του διοικητικού συµβουλίου εκτός από τη χάραξη της 

στρατηγικής είναι µεταξύ άλλων η αξιολόγηση της  διοίκησης, η διαφύλαξη 

της ηθικής τάξης και της νοµιµότητας, η διασφάλιση της εξωτερικής 

πληροφόρησης. Η δοµή του διαφέρει ριζικά από των άλλων δύο χωρών, 

διότι µόνο ένα µέλος του µπορεί να προέρχεται από τη διοίκηση της 

εταιρίας (συνήθως είναι ο διευθύνων σύµβουλος). Όλα τα υπόλοιπα µέλη 

του είναι εξωτερικοί διευθυντές. Επειδή οι NEDS εκλέγονται από τη γενική 

συνέλευση, στην πράξη οι µεγάλοι µέτοχοι (άνω του 10%  δικαιωµάτων 

ψήφου ή ιδιοκτησίας) εκπροσωπούνται στο διοικητικό συµβούλιο µέσω των 

ανεξάρτητων διευθυντών µε τους οποίους συνδέονται.  

 

Πιο συγκεκριµένα, η πλειοψηφία των µελών του διοικητικού συµβουλίου 

συνδέεται µε µεγάλους µετόχους, γι’ αυτό ο Κώδικας ορίζει δύο µέλη 

τουλάχιστον να µη συνδέονται. Για το σκοπό αυτό υπάρχουν οι 
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προϋποθέσεις ανεξαρτησίας όπως και στους κώδικες των άλλων χωρών. 

Στο διοικητικό συµβούλιο µπορούν να συµµετέχουν και οι εργαζόµενοι µε 

δύο ή τρεις εκπροσώπους ανάλογα µε το µέγεθος των επιχειρήσεων.  

 

Όσον αφορά τις ιδιότητες του διευθύνοντος συµβούλου και του προέδρου 

του διοικητικού συµβουλίου ο σουηδικός νόµος επιβάλλει το διαχωρισµό 

τους στις δηµόσιες (εισηγµένες) εταιρίες53. Ο πρόεδρος του διοικητικού 

συµβουλίου, όπως και τα µέλη του, εκλέγεται από τη γενική συνέλευση. Η 

διαφορά στη Σουηδία είναι ότι ο πρόεδρος οφείλει να ακολουθεί τις οδηγίες 

της γενικής συνέλευσης και των µελών για τη διοίκηση της επιχείρησης και 

είναι υπόλογος στα µέλη για τις πράξεις του. Επιπλέον η πρόταση για την 

εκλογή του προέδρου και των µελών εισάγεται από την επιτροπή 

διορισµών (nominations committee) στη γενική συνέλευση και όχι στο 

διοικητικό συµβούλιο.  

 

 

2.4 Ρωσία 

 

Έχουµε κάνει ήδη λόγο για την υψηλή συγκέντρωση ιδιοκτησίας στα χέρια 

των manager των ρωσικών επιχειρήσεων, γεγονός που τους προσδίδει 

µεγάλη δύναµη στα διοικητική συµβούλια. Πολλοί από αυτούς 

εκµεταλλεύτηκαν τη θέση τους καταπατώντας τα δικαιώµατα των 

µειοψηφούντων µετόχων και των ξένων επενδυτών προβάλλοντας σε  

πολιτικούς και επιχειρηµατίες την επιτακτική ανάγκη για καθιέρωση αρχών 

εταιρικής διακυβέρνησης. Συνειδητοποίησαν ότι χωρίς σταθερό σύστηµα  

διακυβέρνησης54 το όνειρο για την ανάπτυξη της ρωσικής οικονοµίας και 

την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων θα έµενε απραγµατοποίητο. Ο στόχος 

του προέδρου Πούτιν να γίνει η Ρωσία µέλος του Παγκόσµιου Οργανισµού 

                                                 
53 Το εταιρικό δίκαιο της Σουηδίας διαχωρίζει µεταξύ ιδιωτικών και δηµοσίων 
επιχειρήσεων περιορισµένης ευθύνης. Η βασική τους διαφορά είναι ότι οι µετοχές 
των δηµοσίων µπορούν να διαπραγµατεύονται στο χρηµατιστήριο ή άλλες αγορές , 
δυνατότητα που δεν έχουν οι ιδιωτικές. Εξ ορισµού, λοιπόν, όλες οι εισηγµένες 
σουηδικές επιχειρήσεις είναι δηµόσιες  
54 ‘‘It’s clear that despite nearly 10 years of economic changes, we have not yet 
developed a culture where people understand properly the relationship between 
managers, shareholders, minority shareholders and the state’’. Fyodorov, B. 
(2001) Speech at the American Chamber of Commerce in Russia conference, April 
26 www.amcham.ru. 
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Εµπορίου, που ανακοινώθηκε του 2001, έδωσε έναυσµα για τη δηµιουργία 

του Ρωσικού Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης τον Απρίλιο του 2002.   

 

Πριν την έκδοση του Κώδικα και συγκεκριµένα το 1998 είχε δηµιουργηθεί 

ο Σύνδεσµος Ανεξάρτητων ∆ιευθυντών (Independent Directors’ 

Association- IDA) ο οποίος έχει στόχο την καθιέρωση της συµµετοχής 

NEDS στα διοικητικά συµβούλια και τη δηµιουργία ανεξάρτητων επιτροπών 

για αµοιβές και εσωτερικό έλεγχο. Αφορµή υπήρξε το γεγονός ότι 

επενδυτές του εξωτερικού που είχαν αγοράσει µετοχές από ενδιάµεσους 

έχασαν τα κεφάλαιά τους. Χρηµατιστές και dealers έπρεπε κάτι να κάνουν 

µε δεδοµένο ότι ακόµη και η κατάθεση αγωγών δε θα ήταν αποτελεσµατική 

λόγω της διαφθοράς του δικαστικού σώµατος. Ο IDA, µεταξύ άλλων, 

αποτελεί ένα συνδετικό κρίκο µεταξύ  ρωσικών επιχειρήσεων, εταιριών 

ορκωτών ελεγκτών και µεγάλων επενδυτικών εταιριών. 

 

Θα έλεγε κανείς ότι εκείνο που καταρχήν χρειάζεται η Ρωσία είναι το 

νοµικό πλαίσιο που θα ρυθµίζει τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Το 

πρόβληµα όµως δεν παρουσιάζεται στην έλλειψη νόµων αλλά στη µη 

εφαρµογή τους τόσο από τους πολίτες όσο και από τους ίδιους τους 

δικαστές. Ο ίδιος ο πρόεδρος Πούτιν αναγνώρισε σε οµιλία του στη Russian 

Federation Federal Assembly: ‘‘We need justice that is respected within 

and without this country .... An effective system of courts ...is required so 

that neither domestic nor foreign companies have any doubt about its 

authority and effectiveness’’. Με δεδοµένη τέτοια λειτουργία των 

δικαστηρίων, πρακτικές των διευθυντών να µη συµµετέχουν όλοι οι 

µέτοχοι στις γενικές συνελεύσεις ώστε να µη ψηφίζουν ( γιατί δεν 

καλούνταν όλοι), να εκδίδουν µετοχές µόνο για συγκεκριµένους µετόχους, 

να προκαλούν «ύποπτες» πτωχεύσεις εταιριών οι οποίες ξαφνικά 

καταλήγουν στα χέρια της διοίκησης, να µη συµµορφώνονται µε τις 

επιταγές της υποχρέωσης πληροφόρησης υπήρξαν συχνές και 

ατιµώρητες55,56. Επίσης πρακτικές όπως η τήρηση διπλών βιβλίων, για τον 

                                                 
55 Puffer M.S., McCarthy J.D., “The emergence of Corporate Governance in 
Russia”, 2003, Journal of World Business, vol.38, pp. 284-298    
56 ∆εν είναι τυχαίο ότι µέχρι το 2001 οι µεγαλύτερες ρωσικές εταιρίες έκρυβαν από 
τους µετόχους µειοψηφίας τα περιουσιακά στοιχεία και τις χρηµατοροές τους. Η 
µεγαλύτερη ρωσική εταιρία η Gazprom αγνοεί τις απαιτήσεις του νόµου για 
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έλεγχο από το κράτος αφενός, και για την ίδια την επιχείρηση αφετέρου, 

αποφυγή υπακοής στο νόµο επειδή ήταν ακατανόητος ή παράλογος, 

αποφυγή τήρησης διαδικασιών λόγω της υπέρµετρης διόγκωσης της 

γραφειοκρατίας ήταν πολύ συνηθισµένες στα πλαίσια λειτουργίας του 

σοβιετικού καθεστώτος. Ο όρος διοικητικό συµβούλιο ήταν άγνωστος στους 

παλιούς διευθυντές, πόσο µάλλον ο ρόλος του. Από την άλλη πλευρά είναι 

πολύ έντονη η επιρροή της ηθικής όταν οι Ρώσοι manager καλούνται να 

λάβουν µία απόφαση57 .  

 

Ο ρωσικός Κώδικας σε σύγκριση µε των ευρωπαϊκών χωρών είναι γεµάτος 

µε ηθικές αρχές σε µία προσπάθεια να εµφυσήσει στη διοίκηση σεβασµό 

στους επενδυτές και τη νοµιµότητα. Στο κείµενό του περιλαµβάνονται πάρα 

πολλές συστάσεις για ζητήµατα δεδοµένα και αυτονόητα σε µία 

αναπτυγµένη οικονοµία.  Ολόκληρο το πρώτο κεφάλαιο του Κώδικα αφορά 

σε βασικά δικαιώµατα των µετόχων, π.χ. συµβουλεύει τις επιχειρήσεις να 

καταγράφουν τις µετοχές που αγοράζουν οι επενδυτές, να τους παρέχεται 

η δυνατότητα να πωλούν εύκολα τις µετοχές τους και να τους επιτρέπουν 

(!) να ασκούν τα δικαιώµατα ψήφου και ενηµέρωσης. 

 

Όσον αφορά το διοικητικό συµβούλιο, η πολιτική που υιοθετείται από το 

νόµο είναι σύστηµα διπλού συµβουλίου. Συγκεκριµένα ορίζεται ότι το 

διοικητικό συµβούλιο είναι υπεύθυνο για τη στρατηγική της επιχείρησης και 

τον έλεγχο των εκτελεστικών οργάνων (supervisory board), δηλαδή το 

συµβούλιο διευθυντών και το γενικό διευθυντή,  και ότι είναι υπόλογο 

στους µετόχους. Τα εκτελεστικά όργανα είναι υπεύθυνα για την 

καθηµερινή λειτουργία της επιχείρησης, την υλοποίηση του οικονοµικού 

και επιχειρηµατικού σχεδίου. Το διευθυντικό συµβούλιο αποτελείται 

αποκλειστικά από manager των τµηµάτων. Επειδή στην ουσία τα 

εκτελεστικά όργανα είναι εκείνα που διαχειρίζονται το ενεργητικό της 

                                                                                                                                            
λογιστικό έλεγχο. Η Lukoil, η µεγαλύτερη πετρελαιϊκή εταιρία εξέδιδε τους 
ισολογισµούς της µήνες µετά τις προθεσµίες και όταν τελικά το έκανε δεν είχαν 
ελεγχθεί από ορκωτούς και αφορούσαν µόνο έξι µήνες του λογιστικού έτους και 
όχι δώδεκα όπως περίµεναν οι επενδυτές. Από ανώνυµο άρθρο µε τίτλο “Minority 
What?” του Economist δηµοσιευµένο την 24 Φεβρουαρίου του 2001, φύλλο 358 
57 Robertson, C. J., Gilley, K. M., & Street, M. D., “The relationship between ethics 
and firm practices in Russia and the United States”, 2003, Journal of World 
Business, Vol.38, No 4, pp. 375–384 
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επιχείρησης, ο κώδικας συστήνει οι συναλλαγές που αποφασίζονται από 

αυτά και έχουν ύψος ίσο ή πάνω από το 5% της αξίας των περιουσιακών 

στοιχείων να εγκρίνονται από το διοικητικό συµβούλιο. 

 

Βασική αποστολή του τελευταίου είναι ο καθορισµός της στρατηγικής, των 

προτεραιοτήτων και των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου. Ο κώδικας 

συστήνει να υπάρχουν διαφανείς διαδικασίες διορισµού των µελών, τα 

οποία πρέπει να είναι διευθυντές (executive directors), ανεξάρτητοι 

διευθυντές και µη εκτελεστικοί διευθυντές (non-executive).  Ο αριθµός 

των executive δεν πρέπει να ξεπερνάει το ¼ και των ανεξάρτητων να είναι 

τουλάχιστον το ¼ και όχι λιγότεροι από τρεις. Αναγνωρίζεται η ανάγκη 

δηµιουργίας ειδικών επιτροπών: στρατηγικού σχεδιασµού, αποζηµίωσης 

στελεχών, ελέγχου, επίλυσης εσωτερικών διαφορών, διαχείρισης κινδύνων 

και ηθικής. Η σύσταση του κώδικα για τις ιδιότητες προέδρου και 

διευθύνοντας συµβούλου ( ο ρωσικός όρος είναι γενικός διευθυντής – 

general director) είναι να υπάρχει διαχωρισµός.  

 

Ο ρωσικός κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης, για τους λόγους που έχουµε 

ήδη αναφέρει, είναι εξαιρετικά αναλυτικός και κατά κύριο λόγο 

περιλαµβάνει τις οδηγίες του OECD. Επειδή όµως η Ρωσία µαζί µε την Κίνα 

αποτελούν τις µεγαλύτερες υπό µετάβαση οικονοµίες και παρουσιάζει αυτές 

τις ενδιαφέρουσες ιδιαιτερότητες, αξίζει να δούµε κατά πόσο οι ρωσικές 

επιχειρήσεις ασπάζονται ορισµένες από τις αρχές του όσον αφορά το 

διοικητικό συµβούλιο. Μελέτη σε 419 µεγάλες και µεσαίες επιχειρήσεις µε 

εργαζόµενους από 100 ως 5.000 άτοµα έδειξε βελτίωση στην εφαρµογή 

των εταιρικών πρακτικών58 καθώς στο 18% οι CEO αντικαταστάθηκαν και 

το 40% αυτών ήταν ξένοι προς την επιχείρηση (outsiders). 

 

Το 2003 το RID διεξήγαγε έρευνα στις 60 µεγαλύτερες εισηγµένες 

επιχειρήσεις της Duma ( το ρωσικό χρηµατιστήριο) και αποκάλυψε πολύ 

σηµαντικά στοιχεία. Τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις έχουν από 6 ως 10 

µέλη στα συµβούλια µε αναλογία executive και εξωτερικούς διευθυντές 

30:70, δηλαδή σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα. Πάνω από τις µισές 

                                                 
58 Muravyev A., ”Turnover of Top Executives in Russian Companies”, 2001, 
Russian Economic Trends, Vol.10, No 1, pp. 20-24 
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επιχειρήσεις (52%) έχουν ανεξάρτητους διευθυντές στο διοικητικό 

συµβούλιο όµως αντίθετα µε τα διεθνή πρότυπα αυτοί δεν αποτελούν την 

πλειοψηφία αλλά κάτι λιγότερο του 30%. Επίσης παρά τη διεθνή πρακτική 

να δηµιουργούνται από το διοικητικό συµβούλιο ειδικές επιτροπές για το 

διορισµό , τις αποζηµιώσεις των στελεχών και τον εσωτερικό έλεγχο µόνο 

µία από τις 60 επιχειρήσεις είχε µία επιτροπή και αυτή ήταν η στρατηγικού 

σχεδιασµού.  

 

Η διαχείριση κινδύνου φαίνεται ότι δεν είναι ζήτηµα που απασχολεί 

ιδιαιτέρως τα διοικητικά συµβούλια αφού µόνο το 11% αυτών ασχολείται 

µε την ανάπτυξη µιας πολιτικής διαχείρισης κινδύνων και η συντριπτική 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων αφήνει το ζήτηµα αυτό στα χέρια των 

manager. Μας αφήνει έκπληκτους το γεγονός ότι οι ίδιες οι επιχειρήσεις 

θεωρούν ότι η εταιρική τους διακυβέρνηση είναι από καλή (81%) ως 

εξαίρετη (19%). Οι προσπάθειες του RID να ενστερνιστούν οι εταιρίες 

αρχές διακυβέρνησης είναι πάρα πολύ µεγάλες και πάρα πολλά αυτά που 

πρέπει να γίνουν ακόµη για να προσεγγίσουν οι ρωσικές επιχειρήσεις τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα. 
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3ο Κεφάλαιο 
 
3.0 Αποζηµιώσεις Στελεχών 
 
 

Οι αµοιβές των στελεχών αποτελούν ένα από τα πιο πολυσυζητηµένα 

θέµατα στα οικονοµικά µέσα ενηµέρωσης, στις κεφαλαιαγορές, µεταξύ των 

νοµοθετών, αλλά και των ακαδηµαϊκών σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Και τούτο 

διότι τη δεκαετία του ’90 οι αµοιβές των στελεχών προσέγγισαν τόσο 

υψηλά επίπεδα ώστε προκάλεσαν το κοινό αίσθηµα. Η σύνδεση της 

αµοιβής µε την απόδοση των επιχειρήσεων, η χρήση δικαιωµάτων 

προαίρεσης (stock options) και άλλων εξτρά στο βασικό µισθό αλλά και η 

άνοδος των χρηµατιστηρίων σε όλο τον κόσµο, είχαν σαν επακόλουθο οι 

αµοιβές των υψηλών στελεχών να αγγίξουν ιλιγγιώδη νούµερα. Π.χ. 

 
Αµοιβή CEO σε µικρού και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις για το 2001 σε 

$59

 
 Αγγλία Γαλλία Σουηδία 

Βασικός µισθός 305.000 240.000 190.000 
Εξτρά 364.000 279.000 224.000 

    
Σύνολο 669.000 519.000 414.000 

 
Πηγή: Συνδυασµός στοιχείων από Towers Perrin (2002), Time (2001) 
 
Πολλές είναι οι οικονοµικές θεωρητικές βάσεις για τις υπάρχουσες δοµές 

και το ύψος των αµοιβών. Ξεκινώντας από τη βασική θεωρία της 

αντιπροσώπευσης η αποζηµίωση των στελεχών έρχεται να θεραπεύσει τη 

σύγκρουση µεταξύ των µετόχων, οι οποίοι επιδιώκουν τη µεγιστοποίηση 

του κέρδους τους, και των αντικρουόµενων συµφερόντων των manager, οι 

οποίοι κανονικά πρέπει να εργάζονται για τον ίδιο σκοπό60. Γίνεται 

αντιληπτό ότι όσο πιο µεγάλη διασπορά υπάρχει στην ιδιοκτησία τόσο 

µειώνεται το ενδιαφέρον του κάθε µετόχου ξεχωριστά για τα κέρδη της 

επιχείρησης, διότι ούτε το κίνητρο έχουν να πειθαρχήσουν τη διοίκηση, 

ούτε πολλές ευκαιρίες να παρακολουθούν τις ενέργειες των manager. 

                                                 
59 Kakabadse Κ. N., Kakabadse A. and Kouzmin A., “ Directors’ Remuneration The 
Need for a Geopolitical Perspective” , 2004, Personnel Review, Vol.33, No 5, pp. 
561-582  
60  Ferrarini G., Mahloney N., “Executive Remuneration in the EU: The Context for 
Reform”, 2005, ECGI, Law Working Paper No.32/2005  
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Παρόλα αυτά, στις οικονοµίες µε µεγάλη διασπορά στην ιδιοκτησία των 

εταιριών, θεωρείται ότι τα συµβόλαια αµοιβών συνιστούν τον ασφαλέστερο 

τρόπο να µειωθούν τα κόστη της αντιπροσώπευσης. Το σκεπτικό έχει ως 

εξής: όταν είναι γνωστές και επιτηρήσιµες οι πράξεις των manager, µε µία 

καλή σύµβαση εργασίας οι διευθυντές απλώς θα έχουν ένα σεβαστό, 

ορισµένο µισθό και η µη βέλτιστη συµπεριφορά θα τους χρεώνεται. Το 

συµβόλαιο κινήτρων, όµως, δηµιουργεί κίνητρα-αµοιβές στους manager  

και τους συµφιλιώνει µε τα συµφέροντα των µετόχων, συγκεκριµένα µε τη 

δηµιουργία κέρδους. Υποθέτουµε ότι καλά αµοιβόµενοι manager δε θα 

έχουν λόγο να αντλούν µε ανήθικους τρόπους άλλα προσωπικά οφέλη από 

την επιχείρηση. Ο πιο απλός τρόπος είναι να συνδεθεί η αµοιβή µε τη 

χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής ή µε λογιστικούς στόχους61. Το 

διοικητικό συµβούλιο είναι αυτό που συµβάλλει στη µείωση του κόστους 

καθώς κατά κάποιο τρόπο λειτουργεί ως πληρεξούσιος των µετόχων για 

την επίτευξη µεγιστοποίησης της αξίας.        

 

Η ίδια η αµοιβή συµπεριλαµβάνει στοιχεία που σε ιδανικές συνθήκες και 

ισορροπίες, διαφυλάσσουν τη δηµιουργία πλούτου αλλά και την 

ελαχιστοποίηση του κινδύνου. Τα στοιχεία αυτά είναι οι βασικοί µισθοί, 

ετήσια bonus συχνά συνδεδεµένα µε την επίτευξη λογιστικών στόχων, 

δικαιώµατα προαίρεσης (stock options) από τη φύση τους συνδεδεµένα µε 

την τιµή της µετοχής, και µέσο-µακροπρόθεσµες αποζηµιώσεις σε µετοχές 

ή µετρητά ώστε να εξασφαλίζεται η επίτευξη υψηλής απόδοσης και 

µελλοντικά.   

 

Αντιθέτως η θεωρία της αντιπροσώπευσης δε µπορεί να αποτελέσει 

δικαιολογητική βάση της αµοιβής όταν υπάρχει συγκέντρωση ιδιοκτησίας 

και ελέγχου και συνεπώς η δέσµευση των µετόχων είναι µακροχρόνια και 

εντονότερη. Στην ηπειρωτική Ευρώπη και τις Σκανδιναβικές χώρες µεγάλο 

ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου συχνά συγκεντρώνεται σε έναν µόνο 

µέτοχο, ενώ η παρουσία των µεγάλων οικογενειακών επιχειρήσεων και των 

πυραµιδικών σχέσεων οδηγούν σε σύµπτωση µετόχων και διοίκησης. Άλλες 

                                                 
61 Ferrarini G., Hopt J.K., Winter J. and Wymeersch E., “ Reforming Company and 
Takeover Law in Europe”, 2004, New York: Oxford University Press 
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θεωρίες εξηγούν την αµοιβή µε βάση τις δυνάµεις τις αγοράς, ενώ οι 

υποστηρικτές της θεωρίας της αγοράς εργασίας πιστεύουν ότι το ύψος των 

αµοιβών επηρεάζεται από την προσφορά και ζήτηση στελεχών62.  

 

Σε εµπειρική έρευνα που έγινε σε µία από τις πιο ώριµες χρηµατιστηριακές 

αγορές, αυτή της Αγγλίας, αποκαλύφθηκε ότι και άλλοι παράγοντες όπως η 

στρατηγική και η πολιτική των αµοιβών στις εισηγµένες-ηγέτες κάθε 

κλάδου επηρεάζουν σηµαντικά τον τρόπο που οι εταιρίες αποζηµιώνουν τα 

στελέχη τους63. Επίσης διαπιστώθηκε η επίδραση της µίµησης σε ό,τι 

κάνουν γενικά οι εταιρίες του ίδιου κλάδου γεγονός που επιβεβαιώνει τους 

οπαδούς των κοινωνικών – ψυχολογικών θεωριών.  

 

Επειδή έχουµε κάνει λόγο για τα stock options, και επειδή αυτά κυριαρχούν 

στον καθορισµό της αµοιβής των στελεχών πρέπει να δούµε πώς αυτά 

συµβάλλουν στην ταύτιση των συµφερόντων µετόχων και διευθυντών. Τα 

stock options αντιστοιχούν σε µετοχές της εταιρίας µε ορισµένη τιµή οι 

οποίες µπορούν να πουληθούν µετά από προκαθορισµένο χρονικό 

διάστηµα στην τρέχουσα χρηµατιστηριακή τιµή. Τα συµφέρον για τα 

στελέχη είναι η χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής εκείνη τη στιγµή να 

είναι µεγαλύτερη από την καθορισµένη ώστε να µπορούν να αποκοµίσουν 

σηµαντικά οφέλη από την πώληση. Έτσι οι µέτοχοι εξασφαλίζουν ότι οι 

διευθυντές θα εργάζονται αποτελεσµατικά και θα αναλαµβάνουν ρίσκα, οι 

εταιρίες δε χρειάζεται να καταβάλλουν µετρητά για να προσελκύσουν το 

προσωπικό που επιθυµούν, και τα στελέχη παραµένουν στις εταιρίες 

τουλάχιστον µέχρι να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους. Επίσης τα stock 

options συνιστούν ασφαλή τρόπο να παραµένουν σε λογικά επίπεδα οι 

βασικοί µισθοί. 

 

Από την άλλη πλευρά είναι εργαλείο πίεσης στα χέρια των manager και µία 

ευκαιρία να αποκοµίζουν αστρονοµικά ποσά όταν βρίσκεται σε άνοδο η 

                                                 
62 Finkelstein, S. and Hambrick, D., “Strategic Leadership: Top Executives and 
Their Effects on Organizations”, 1996, St Paul: West Publishing Company. 
63 Bender R.,“ How Executive Directors’ Remuneration is Determined in Two FTSE 
350 Utilities” , 2003, Corporate Governance, Vol.11, No 3, pp. 206-217 
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τιµή της µετοχής, ακόµη κι αν η εταιρία δεν αποδίδει σε σχέση µε τον 

ανταγωνισµό. Τα stock options επιδρούν και στη µερισµατική πολιτική 

καθώς η διανοµή µεγάλων µερισµάτων µειώνει την αξία τους. Η διοίκηση 

έχει κίνητρο να διαµορφώνει έτσι τις χρηµατοροές ώστε να επωφελείται η 

ίδια και όχι οι µέτοχοι. Πάντως, τα µειονεκτήµατα των stock options δεν 

προέρχονται από τη φύση τους, αλλά συνιστούν µάλλον εκδήλωση κακής 

διακυβέρνησης. Αυτό το συµπεραίνουµε διότι οι Ευρωπαίοι 

προσανατολίζονται να επιλύσουν προβλήµατα διακυβέρνησης, σύγκρουσης 

συµφερόντων και κανόνων πληροφόρησης του κοινού για τις αµοιβές, 

παρά να τα καταργήσουν.    

 

Τα παραπάνω µας οδηγούν στη διαπίστωση ότι υπάρχουν δύο πολύ ζωτικά 

θέµατα αναφορικά µε τις αποζηµιώσεις στελεχών, τα οποία σχετίζονται 

άµεσα µε τη διακυβέρνηση των εταιριών και την ευθύνη τους απέναντι 

στους µετόχους. Αυτά είναι η σύνδεση της αµοιβής µε την απόδοση των 

manager και η ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού για τις αµοιβές των 

στελεχών. Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις  που πρέπει να πληρούν οι 

manager για να δικαιούνται τις υψηλές αµοιβές και η δηµόσια 

πληροφόρηση για ένα εσωτερικό, προσωπικό και ευαίσθητο ζήτηµα, όπως 

ο µισθός, έχουν αποτελέσει ένα από τα πρώτα αντικείµενα έρευνας της 

εταιρικής διακυβέρνησης.     

 

 

3.1 Αγγλία 

 

Στην Αγγλία αλλά και σε όσες χώρες εµφανίζεται µεγάλη διασπορά στην 

ιδιοκτησία των εταιριών, τα προβλήµατα που δηµιουργούνται κατά τη 

διαδικασία ορισµού των αµοιβών θεωρητικά αντιµετωπίζονται ενισχύοντας 

το ρόλο του διοικητικού συµβουλίου, ως διαµεσολαβητή µεταξύ ανώτατης 

διοίκησης και µετόχων64, και αναθέτοντας το δύσκολο αυτό έργο σε NEDS 

και εξωτερικούς συµβούλους. Ωστόσο η επιρροή της ανώτατης διοίκησης 

στο διοικητικό συµβούλιο είναι εκείνη που στην πράξη θα καθορίσει τις 
                                                 
64 Jensen M. and Murphy K., “Remuneration: Where we’ve been, how we got to 
here, what are the problems and how to fix them”, 2004, ECGI, Finance Working 
Paper No 44/2004 
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ισορροπίες, διότι τίποτα δεν προκαθορίζει αν αυτό θα κλίνει προς την 

πλευρά της διοίκησης ή των µετόχων. Η υποχρέωση σύστασης επιτροπών 

αµοιβών , η επέµβαση των µετόχων και ειδικά των θεσµικών, η διαφάνεια 

και η δυνατότητα ενηµέρωσης αποτελούν τρόπους διασφάλισης ορθής 

πρακτικής στην πολιτική αµοιβών. 

 

Οι αποζηµιώσεις των στελεχών στην Αγγλία αποτέλεσαν αντικείµενο αρχών 

βέλτιστης πρακτικής από πολύ νωρίς. Ο κώδικας Greenburry το 1995, 

ασχολήθηκε αποκλειστικά µε αυτό το ζήτηµα. Σήµερα παράλληλα µε τον 

ισχύοντα Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης εφαρµόζονται και οι σχετικοί 

Κανονισµοί για την Αποζηµίωση ∆ιευθυντών του 200265. Όπως και στις 

περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, οι αµοιβές των στελεχών ορίζονται από 

την αντίστοιχη Επιτροπή Αµοιβών ( Remunerations Committee στο εξής 

επιτροπή), η οποία στις µεγάλες εταιρίες πρέπει να αποτελείται 

αποκλειστικά από ανεξάρτητους διευθυντές (τουλάχιστον τρεις). Ο 

πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου µπορεί να είναι µόνο µέλος της, όχι 

και πρόεδρος, αν κατά το διορισµό του είχε χαρακτηριστεί ανεξάρτητος. Η 

χρήση ειδικών συµβούλων για τη διευκόλυνση του έργου της δεν 

αποκλείεται. 

 

Η επιτροπή είναι επιφορτισµένη µε τον ορισµό των αµοιβών του προέδρου 

του διοικητικού συµβουλίου, των executive διευθυντών και της ανώτατης 

διοίκησης, η οποία ορίζεται ως το αµέσως κατώτερο επίπεδο από αυτό του 

συµβουλίου. Βασική αρχή που πρέπει να διέπει τις αµοιβές, είναι ο 

σχεδιασµός τους ώστε να συµφιλιώνουν τα συµφέροντα των διευθυντών 

και των µετόχων, για να ενεργούν οι πρώτοι µε τον καλύτερο τρόπο. 

Πρέπει να είναι επαρκείς για να κρατούν, να δελεάζουν και να υποκινούν 

τη βέλτιστη απόδοση, χωρίς να είναι υπέρογκες. Στις αµοιβές 

περιλαµβάνονται και δικαιώµατα σύνταξης, µετοχές και stock options 

καθώς και η αποζηµίωση σε περίπτωση παύσης διευθυντή. Αξιοσηµείωτο 

είναι ότι ο κώδικας µε έµφαση συστήνει ετήσια ή µικρότερη χρονική 

διάρκεια της ρύθµισης για όλους. Οι αµοιβές πρέπει να ορίζονται µε βάση 

                                                 
65 Directors’ Remuneration Report Regulations 2002 
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τις συνθήκες της αγοράς, αλλά όχι να συµβάλλουν αδικαιολόγητα  στη 

γενικότερη αύξηση των ορίων τους.  

 

Όσον αφορά τους NEDS οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι η αµοιβή τους 

πρέπει να αντανακλά την ευθύνη του ρόλου, τη δέσµευση και το χρόνο 

που αφιερώνουν στην επιχείρηση. Από την αµοιβή τους αποκλείονται τα 

stock options, τα οποία κατ’ εξαίρεση µπορούν να λάβουν µόνο µετά από 

σχετική έγκριση των µετόχων και εφόσον οι µετοχές που θα αποκοµίσουν, 

πουληθούν τουλάχιστον ένα χρόνο µετά την αποχώρησή τους από το 

συµβούλιο66.  

 

Τα stock options στην Αγγλία, όπως και τις ΗΠΑ, συνιστούν συνηθισµένη, 

πλέον του µισθού παροχή και επιτρέπονται σε όλα τα executive στελέχη. 

Άλλη µορφή µακροπρόθεσµης παροχής που χρησιµοποιείται είναι οι 

µετοχές, οι οποίες είτε δίνονται ως αµοιβή για την εκπλήρωση εταιρικών 

στόχων, είτε προσφέρονται έναντι προνοµιακής τιµής ανά διαστήµατα ως 

κίνητρο επένδυσης στην ίδια την εταιρία. Σε 68 µεγάλες επιχειρήσεις της 

Αγγλίας εισηγµένες στον FTSE Eurotop300 ο µέσος όρος της αµοιβής των 

CEO το 2001 διαµορφώθηκε σε € 1.542.000 ενώ των executive σε 

876.000, υψηλότερη από όλων των άλλων ευρωπαϊκών χωρών67.  

 

Στο Β.2 τµήµα του κώδικα ορίζονται τα σχετικά µε τη διαφάνεια της 

διαδικασίας, στην οποία δεν πρέπει να εµπλέκεται κανένας executive 

διευθυντής για να αποφασίσει την προσωπική του αµοιβή. Η επιτροπή 

αµοιβών οφείλει να συµβουλεύεται τον πρόεδρο ή τον διευθύνων 

σύµβουλο για τις αµοιβές, ενώ η συµβουλή της ανώτατης διοίκησης πρέπει 

να χρησιµοποιείται µε προσοχή. Ο πρόεδρος του συµβουλίου είναι 

επιφορτισµένος µε τη διαφύλαξη της ενηµέρωσης των βασικών µετόχων. 

Οι µέτοχοι εγκρίνουν τα σχέδια µακροπρόθεσµων αµοιβών και τις αλλαγές 

τους (σύµφωνα και µε τους Listing Rules της κεφαλαιαγοράς). Η αµοιβή 

των NEDS καθορίζεται από το συµβούλιο ή από τους µετόχους, όταν το 

                                                 
66 Η παροχή από την εταιρία επιπρόσθετης του µισθού αµοιβής µε τη µορφή stock 
options συνιστά λόγο µη ύπαρξης ανεξαρτησίας σύµφωνα µε την Α.3.1. του 
ισχύοντος Combined Code on Corporate Governance   
67 Ferrarini G., N. Moloney and C. Vespro, “Executive Remuneration in the EU: 
Comparative Law and Practice”, 2003, ECGI, Law Working Paper No.9 
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απαιτεί ο νόµος, χωρίς να αποκλείεται η σύσταση ειδικής επιτροπής για 

αυτό το σκοπό, ακόµη και µε συµµετοχή του διευθύνοντος συµβούλου.  

 

Όσον αφορά την υποχρέωση πληροφόρησης η Αγγλία είναι από τις πιο 

απαιτητικές χώρες, στο θέµα της δηµοσιοποίησης των αµοιβών. 

Συγκεκριµένα, µε την αναθεώρηση του Εταιρικού Νόµου το 200268 

απαιτείται ετήσια αναφορά (Remuneration Report) των εταιριών για τις 

αποζηµιώσεις υπογεγραµµένη από διευθυντή ή το γραµµατέα της 

εταιρίας69. Η αναφορά αυτή ελέγχεται ως προς την ορθότητα της σύνταξής 

της και από τους ορκωτούς ελεγκτές70. Πριν τη δηµοσίευση εγκρίνεται από 

τη γενική συνέλευση   και περιβάλλεται µε όλες τις υποχρεώσεις που 

αφορούν και τις λογιστικές καταστάσεις τις εταιρίας71. 

 

Ως προς το περιεχόµενο της η αναφορά αποτελείται από τρία µέρη 

(Companies Act 1985, Sch 7A, Part 3, s2-5) που θα αναλύσουµε 

συνοπτικά:  

 

(i) Επιτροπή Αµοιβών. Τα µέλη που συµµετείχαν σε αυτή ακόµη και 

περιστασιακά και τους συµβούλους που τυχόν χρησιµοποιήθηκαν κατά τη 

διάρκεια του οικονοµικού έτους. 

(ii) Πολιτική Αµοιβών για το έτος και τα επόµενα έτη για κάθε διευθυντή 

χωριστά µε λεπτοµέρειες για τη σύµβαση εργασίας του τα stock options και 

άλλες µακροπρόθεσµες αµοιβές που έλαβε, πώς αποδεικνύεται η 

εκπλήρωση ποιών στόχων ,πώς αξιολογήθηκε για αυτούς και γιατί 

αξιολογήθηκε µε τις συγκεκριµένες µεθόδους, λεπτοµέρειες για την αµοιβή 

του σε περίπτωση παύσης που έχει ήδη γίνει ή µελλοντικής και πολλά άλλα 

στοιχεία όπως τη γραφηµατική απόδοση της αύξησης του εταιρικού 

κεφαλαίου και πως συνέβαλε σε αυτή ο κάθε διευθυντής ξεχωριστά κλπ. 

(iii) Ελεγµένες Οικονοµικές Πληροφορίες (Audited Financial 

Information) για όλους τους διευθυντές: Μισθούς (Companies Act 1985, 

                                                 
68  Με την Directors' Remuneration Report Regulation 2002 αναθεωρήθηκαν 
τµήµατα της Companies Act 1985  
69 Companies Act 1985  αρ.s234C(1) 
70 Companies Act 1985  αρ.s235(4) 
71 Οι λεπτοµέρειες βρίσκονται στα αρ. 234 και επόµενα της Companies Act 1985 
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Sch 7A, Part 3, s6(1)-(4))61, share options (s7-9), µακροπρόθεσµα σχέδια 

κινήτρων(s10-11), συντάξεις (s12), ποσά σε τρίτους (s15)  

 

Πάρα πολλά από αυτά τα στοιχεία και πολλά άλλα που µπορεί να 

ενδιαφέρουν µετόχους και υποψήφιους επενδυτές πρέπει να δηµοσιεύονται 

και σε prospectuses της εταιρίας. Μία τόσο εκτεταµένη υποχρέωση 

δηµοσίευσης µειώνει τις ανάγκες νοµοθετικής ρύθµισης θεµάτων αµοιβής 

εγείρει όµως ερωτηµατικά ως προς το κόστος για τις επιχειρήσεις και όχι 

µόνο το οικονοµικό. Πολλές οµάδες συµφερόντων αντιδρούν µε ποικίλους 

τρόπους µόλις ενηµερώνονται για τις αµοιβές των ανώτερων στελεχών: 

εργαζόµενοι, µέσα ενηµέρωσης, επενδυτικό κοινό.   

 

 

3.2 Γαλλία 

 

Η Γαλλία, η οποία εµφανίζει πιο µεγάλη συγκέντρωση στην ιδιοκτησία των 

εταιριών, όπως και άλλες χώρες αυτής της κατηγορίας, διαθέτει λίγο 

διαφοροποιηµένους µηχανισµούς αντιµετώπισης των προβληµάτων που 

εγείρονται από τη διαδικασία ορισµού των αµοιβών. Εκτός από τις 

επιτροπές αµοιβών και τους NEDS τον έλεγχο της διαδικασίας ασκούν οι 

µεγαλοµέτοχοι, οικονοµικοί θεσµοί που παρέχουν χρηµατοδότηση (π.χ. 

τράπεζες, κρατικές υπηρεσίες) ενώ καθοριστικές εµφανίζονται και οι 

σχέσεις µεταξύ διοίκησης, χρηµατοδοτών, µετόχων και άλλων οµάδων 

συµφερόντων, οι οποίες εδώ διακρίνονται για µεγαλύτερη διάρκεια και 

σταθερότητα. Όταν ο  διευθύνων σύµβουλος και η ανώτατη διοίκηση δεν 

αποτελούν µέρος της ελέγχουσας οµάδας, ο ρόλος τους να εµποδίζουν τις 

αδικαιολόγητα υψηλές αποζηµιώσεις πρέπει να είναι πιο ενισχυµένος. 

Επίσης οι οµάδες εργαζοµένων, που σε αυτές τις οικονοµίες συνήθως 

συµµετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων, ελέγχουν και αυτές τη 

διαδικασία. 

 

Η ονοµασία που προσδίδει ο γαλλικός κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης  

στην επιτροπή είναι Αµοιβών και Πολιτικών Stock Options (Compensation 

and stock options policies’). Μέλη της δε µπορούν να είναι executive 
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διευθυντές72 και η πλειοψηφία της πρέπει να είναι NEDS. Έργο της δεν 

είναι ο άµεσος καθορισµός των αµοιβών όπως στην Αγγλία αλλά κυρίως ο 

έλεγχος και η µέριµνα για την ετήσια αναφορά αµοιβών και οι κανόνες που 

θα διέπουν το µεταβλητό τµήµα της αµοιβής. Ο γαλλικός νόµος αναθέτει 

αποκλειστικά στο διοικητικό συµβούλιο τον προσδιορισµό των αµοιβών του 

προέδρου, του διευθύνοντος συµβούλου και των διευθυντών του73.  

 

Η ίδια η επιτροπή καθορίζει τους κανόνες και τον τρόπο λειτουργίας της και 

ειδικά όσον αφορά τους κανόνες προσδιορισµού των µεταβλητών µεριδίων 

(variable portions) των αµοιβών. Οι τελευταίοι πρέπει να διαφυλάσσουν ότι 

τα µερίδια αυτά δικαιολογούνται βάσει της ετήσιας αξιολόγησης της 

διευθυντικής απόδοσης και είναι σύµφωνα µε τη µεσοπρόθεσµη στρατηγική 

της εταιρίας. Ο ρόλος της συµπεριλαµβάνει την αξιολόγηση της συνολικής 

αµοιβής και των επιδοµάτων διευθυντών που έχουν απολαβές και από 

θυγατρικές. Επίσης η επιτροπή πρέπει να συνεργάζεται µε τους executive 

διευθυντές για να ενηµερώνεται για την πολιτική αµοιβών και τον 

προσδιορισµό τους ως προς τους κύριους διευθυντές που δεν είναι 

εταιρικοί (corporate).  

      

Η χρήση των δικαιωµάτων προαίρεσης ως µέσο αποζηµίωσης των 

στελεχών καθιερώθηκε τη δεκαετία του ’70. Εγκαταλείφθηκε όµως  

γρήγορα, λόγω της κακής πορείας του χρηµατιστηρίου τότε. Τα stock 

options εµφανίστηκαν ξανά τη δεκαετία του ’90, στην ουσία όταν  

αποφορολογήθηκαν τα κέρδη των στελεχών από την άσκηση των 

δικαιωµάτων. Υπό αυτή την έννοια θα µπορούσε να πει κανείς ότι ως τύπος 

αµοιβής έχουν προωθηθεί από την γαλλική κυβέρνηση74.       

 
Στην πράξη η φορολογία επηρεάζει την άσκηση των δικαιωµάτων καθώς ο 

γαλλικός νόµος ορίζει ότι όσα χορηγήθηκαν πριν τον Απρίλιο του 2000 

                                                 
72 Στο παρελθόν ο πρόεδρος/διευθύνων σύµβουλος (στη Γαλλία ως επί το πλείστον 
οι ιδιότητες συµπίπτουν) καθόριζε ποια µέλη του διοικητικού συµβουλίου θα 
συνέθεταν την επιτροπή αµοιβών της οποίας συχνά ήταν και πρόεδροι. Έτσι συχνά 
η επιτροπή χρησιµοποιούνταν από τους CEOs για να αποφεύγουν συγκρούσεις σε 
επίπεδο διοικητικού συµβουλίου ως προς τις προσωπικές αµοιβές τους τις οποίες 
καθόριζαν µε έµµεσο τρόπο µέσω της επιτροπής.   
73  Άρθρο L.225-102-1 Εµπορικού Κώδικα 
74 Alkouffe A. and Alkouffe C., “Executive Compensation-setting Practices in 
France”,2000, Long Range Planning, Vol.33, pp.527-543 
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πρέπει να κρατηθούν τουλάχιστον πέντε έτη για να µη φορολογηθούν, ενώ 

τα µετέπειτα τέσσερα έτη. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύεται ότι τα στελέχη 

αποτρέπονται να ενεργούν µε γνώµονα τα βραχυπρόθεσµα αποτελέσµατα 

και συµφιλιώνονται τα συµφέροντα της διοίκησης και των µετόχων 

σύµφωνα και µε τη φιλοσοφία των stock options. 

 

Η γενική συνέλευση των µετόχων είναι η µόνη αρµόδια να χορηγήσει stock 

options στη διοίκηση, χωρίς δικαίωµα να επανακαθορίσει την τιµή των 

µετοχών πριν την ηµεροµηνία άσκησης των δικαιωµάτων. Από την αµοιβή 

µε stock options εξαιρούνται οι µη εταιρικοί διευθυντές και όσοι δεν 

εργάζονται στην επιχείρηση, ενώ τα δάνεια σε µορφή stock options και οι 

εκπτώσεις στην τιµή κατά τη χορήγηση των δικαιωµάτων απαγορεύονται 

δια νόµου75. Βλέπουµε λοιπόν ότι τα stock options στη Γαλλία έχουν πολύ 

συγκεκριµένη χρήση και προορίζονται  καθαρά για αµοιβή της διοίκησης76. 

 

Παρόλα αυτά ο κώδικας διακυβέρνησης του 2003, σε συνδυασµό µε τη  

νοµοθεσία, κατέταξε τη Γαλλία στην κατηγορία των χωρών µε υψηλές 

απαιτήσεις από τις εταιρίες στο θέµα της πληροφόρησης για τις αµοιβές 

των στελεχών. Συγκεκριµένα δια νόµου οι εταιρίες οφείλουν να 

αποκαλύπτουν τόσο την πολιτική αµοιβών τους όσο και ατοµικά τις αµοιβές 

της διοίκησης. Για την εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης πρέπει να 

συντάσσεται ετήσια αναφορά µε την συνδροµή της επιτροπής αµοιβών. Η 

αναφορά αποτελείται από τρία µέρη: 

 

(i) Στο πρώτο µέρος πρέπει να περιγράφεται λεπτοµερώς η πολιτική 

αµοιβών: οι αρχές για τον καταµερισµό του µισθού και των µεταβλητών 

τµηµάτων της αµοιβής, τα κριτήρια µε τα οποία καθορίζονται οι όροι 

χορήγησης των µεταβλητών τµηµάτων, οι κανόνες για τα bonus    

(ii) Στο δεύτερο µέρος πρέπει να περιγράφεται λεπτοµερώς η συνολική 

ατοµική αµοιβή κάθε διευθυντή για το έτος σε σύγκριση µε αυτή του 

προηγούµενου µε διαχωρισµό σταθερού και µεταβλητού τµήµατος της 

αµοιβής.  
                                                 
75 Αρ. 15.3.2 The Corporate Governance of Listed Corporations, Association 
Francaise des Enterprises Privees (AFEP) and Mouvement des Enterprises de 
France (MEDEF), October 2003 
76 Στην Αγγλία χρησιµοποιούνται ακόµη και για δανειοδότηση των διευθυντών 
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(iii) στο τρίτο µέρος πρέπει να περιγράφονται οι αµοιβές των µελών του 

διοικητικού συµβουλίου για τη συµµετοχή σε αυτό και οι κανόνες 

καταµερισµού τους στους διευθυντές, καθώς και σε αυτούς που ανήκουν 

σε διοικητική οµάδα θυγατρικών.  

 
Επιπλέον, πρόσφατος νόµος επιβάλλει στις γαλλικές επιχειρήσεις τη 

σύνταξη ειδικής αναφοράς στην οποία να αναφέρουν λεπτοµερώς ατοµικά 

σε ποιους χορήγησαν και ποιοι άσκησαν δικαιώµατα stock options, ποιοι 

είναι οι δέκα που έλαβαν τα περισσότερα και ποιοι δέκα έκαναν χρήση των 

περισσοτέρων. Περιγραφή του αριθµού των stock options, της πολιτικής 

της εταιρίας στο θέµα αυτό και αιτιολόγηση  πρέπει να  γίνεται από την 

επιτροπή και να περιλαµβάνεται στην αναφορά σχετικά µε τη δοµή και τις 

µεταβολές του εταιρικού κεφαλαίου.  

 

Βλέπουµε, λοιπόν, ότι και στη Γαλλία είναι αρκετά εκτεταµένη η 

υποχρέωση ενηµέρωσης, η οποία και εδώ συνδυάζεται µε την έκδοση 

prospectuses µε πληροφορίες για την ενηµέρωση του κοινού. Η 

ενηµέρωση, βέβαια, δεν περιλαµβάνει το πλήθος των πληροφοριών που 

απαιτείται από τις αγγλικές επιχειρήσεις αλλά είναι επαρκείς για να 

προκαλέσουν τυχόν αντίδραση όλων των ενδιαφερόµενων οµάδων. 

 

 

3.3 Σουηδία 
 
 
Στη Σουηδία ο ρόλος της επιτροπής αµοιβών εµφανίζεται πιο 

αποδυναµωµένος, όπως στη Γαλλία, λόγω της αρµοδιότητας της γενικής 

συνέλευσης των µετόχων να αποφασίζει επί των βασικών σχετικών 

θεµάτων. Η βασική αρχή του σουηδικού Κώδικα είναι ότι το διοικητικό 

συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την τυπικότητα και τη διαφάνεια απέναντι 

στα µέλη του, ως προς την καθιέρωση της πολιτικής αµοιβών, τους όρους 

εργασίας της ανώτατης διοίκησης και την αµοιβή του διευθύνοντος 

συµβούλου77. Για το λόγο αυτό πρέπει να ορίσει επιτροπή αµοιβών της 

                                                 
77 Παρ. 4.2 µε 4.2.3. του σουηδικού κώδικα (Swedish Code of Corporate 
Governance, Stockholm 2005)  
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οποίας µπορεί να προΐσταται ο πρόεδρος του συµβουλίου, ενώ τα µέλη της 

πρέπει να είναι αποκλειστικά ανεξάρτητοι διευθυντές78.   

 

Έργο της επιτροπής είναι η προετοιµασία προτάσεων για την αµοιβή και 

τους όρους εργασίας της ανώτατης διοίκησης. Το έργο της επιτροπής 

υποβάλλεται µέσω του διοικητικού συµβουλίου για έγκριση από την ετήσια 

γενική συνέλευση. Η πρόταση πρέπει να δηµοσιεύεται στο internet site της 

εταιρίας µαζί µε τα άλλα θέµατα της συνέλευσης και να περιλαµβάνει τα 

παρακάτω σηµεία:  

• Τη σχετική σηµασία των σταθερών και µεταβλητών τµηµάτων της 

αµοιβής και τη σύνδεσή της µε την απόδοση 

• Τις αρχές που θα διέπουν τα bonus και τα συστήµατα κινήτρων 

• Τους όρους των µη χρηµατικών προνοµίων, της σύνταξης, της 

ειδοποίησης απόλυσης και της αποζηµίωσης 

• Τα µέλη της ανώτατης διοίκησης που αφορά η πρόταση 

Η πρόταση πρέπει να δηλώνει αν οι όροι που συστήθηκαν διαφέρουν  από 

την πολιτική που έχει εγκριθεί από τη γενική συνέλευση και πως τα 

ζητήµατα αµοιβών προετοιµάστηκαν και αποφασίστηκαν από το συµβούλιο. 

 

 Όσον αφορά τα σχέδια stock options και τις αµοιβές µε µετοχές, η γενική 

συνέλευση έχει την αποκλειστική ευθύνη για την έγκρισή τους. Αυτή 

περιλαµβάνει τον αριθµό που θα εκδώσει η εταιρία, τους όρους απόδοσής 

τους στους διευθυντές, αλλά και τους όρους µε τους οποίους θα εκτιµηθεί 

η αξία τους και την προθεσµία έκδοσης και απόδοσης στους δικαιούχους. 

 
Για την ενηµέρωση του κοινού αναφορικά µε τα θέµατα αυτά οι κανόνες 

της κεφαλαιαγοράς τίθενται µέσω της αρµόδιας επιτροπής του 

χρηµατιστηρίου  (Swedish Industry and Commerce Stock Exchange 

Committee, Naringslivets Borskommitte - NBK) και δεσµεύουν σουηδικές 

και ξένες εισηγµένες επιχειρήσεις, ενώ η µη συµµόρφωση είναι αξιόποινη. 

Οι πληροφορίες της ετήσιας αναφοράς79 πρέπει να περιλαµβάνουν αµοιβές 

και ευεργετήµατα της ανώτερης διοίκησης. Συγκεκριµένα η επιχείρηση 

                                                 
78 Ο περιορισµός δεν ισχύει για τις µικρότερες, µη εισηγµένες επιχειρήσεις 
79 Υποχρέωση ανακοίνωσης σηµαντικής µεταβολής των ήδη προγραµµατισµένων 
αµοιβών υπάρχει και κατά τη διάρκεια του έτους  
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πρέπει να κοινοποιεί τα κριτήρια για τις αµοιβές µε ειδική αναφορά στο 

συνολικό ποσό αµοιβής (σταθερό και µεταβλητό), παροχές και 

ευεργετήµατα, µετοχές και stock options σε σύνδεση µε τα προγράµµατα 

κινήτρων που συνδυάζονται µε τη χρηµατιστηριακή τιµή των µετοχών. Σε 

αυτή την περίπτωση πρέπει να γίνεται εκτίµηση της χρηµατιστηριακής 

αξίας τις ηµεροµηνίες χορήγησης και άσκησης των δικαιωµάτων. Επίσης 

πρέπει να γίνεται λόγος για τις συντάξεις και τις αποζηµιώσεις που θα 

αποδοθούν αλλά και για τη διαδικασία λήψης των όλων των παραπάνω 

αποφάσεων. Η ετήσια αυτή αναφορά πρέπει να εκδίδεται και σε 

prospectuses της εταιρίας.  

 
Συγκεκριµένος νόµος της κεφαλαιαγοράς επιβάλλει στους διευθυντές να 

εγγράφουν σε σχετικό δηµόσιο κατάλογο που τηρείται από εποπτική αρχή 

Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen - FI) 

οποιαδήποτε παραχώρηση και άσκηση share options. Η πρακτική των 

σουηδικών επιχειρήσεων πριν την εισαγωγή του κώδικα και τουλάχιστον 

µέχρι το 2001, ήταν να κοινοποιεί λεπτοµερώς την αµοιβή των CEO και του 

Προέδρου, ενώ για τους διευθυντές κάποια στοιχεία µπορούσε να αντλήσει 

κανείς µόνο από την ετήσια αναφορά που περιλάµβανε το όνοµα και το 

ρόλο κάθε διευθυντή. Οι πληροφορίες για τα σχέδια stock options δεν ήταν 

τόσο λεπτοµερείς όσο σε άλλες χώρες80. Προφανώς η κατάσταση θα 

διαµορφωθεί διαφορετικά µε την εφαρµογή του κώδικα.   

 
 
3.4 Ρωσία 
 
Στη Ρωσία το ζήτηµα της αµοιβής των στελεχών εµφανίζει κάποιες 

διαφοροποιήσεις. Καταρχήν η δηµιουργία της αρµόδιας επιτροπής 

προκύπτει από τη σύσταση του κώδικα να έχει το διοικητικό συµβούλιο 

ειδικές επιτροπές για τη διενέργεια συγκεκριµένων εργασιών. Η επιτροπή 

αυτή είναι ένα κράµα επιτροπής διορισµού και αµοιβών (human resources 

and remuneration committee), καθώς είναι επιφορτισµένη µε το καθήκον 

και να προσελκύει ικανά στελέχη και να δηµιουργεί τα απαραίτητα κίνητρα 

για να τα κρατήσει.  

                                                 
80 Ferrarini G., N. Moloney and Vespro C, “Executive Remuneration in the EU: 
Comparative Law and Practice”, 2003, ECGI, Law Working Paper No.9 
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Ο κώδικας δεν προσδιορίζει τον αριθµό των µελών της επιτροπής αλλά 

συστήνει να αποτελείται µόνο από NEDS. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό 

απαιτείται ένας NED ως επικεφαλής, και τα υπόλοιπα µέλη να είναι 

διευθυντές του διοικητικού συµβουλίου που δεν έχουν θέσεις µέσα στην 

εταιρία. Ο ρόλος της επιτροπής εδώ, ως προς τις αµοιβές, είναι ο 

καθορισµός της αµοιβής των µελών του διοικητικού συµβουλίου, του 

γενικού διευθυντή, του διευθυντικού συµβουλίου και των επικεφαλών των 

µεγαλύτερων τµηµάτων της επιχείρησης. Στην τυπική αµοιβή 

περιλαµβάνονται και άλλα προνόµια όπως ασφάλεια ζωής και υγείας, 

συνταξιοδοτικά προγράµµατα πέραν των κρατικών καθώς και τα κριτήρια 

αξιολόγησης της απόδοσης όλων των παραπάνω λειτουργών.  

 

Η επιτροπή έχει εκτεταµένες αρµοδιότητες καθορισµού των κριτηρίων που 

πρέπει να πληρούν τα µέλη του διευθυντικού συµβουλίου, ο γενικός 

διευθυντής και οι επικεφαλής των νευραλγικών τµηµάτων και αναλαµβάνει 

την προκαταρκτική αξιολόγηση των υποψηφίων για αυτές τις θέσεις. Ο 

ρωσικός νόµος δεν αναθέτει την έγκριση των προτάσεων της επιτροπής 

στη γενική συνέλευση ή σε άλλο  όργανο, γι’ αυτό ο κώδικας 

συµπερασµατικά αναθέτει την αρµοδιότητα αυτή στο διοικητικό συµβούλιο 

(δεν αποκλείεται όµως και η έγκριση από τη γενική συνέλευση όπως έκανε 

η Yukos Oil για την αµοιβή των µελών του διοικητικού συµβουλίου το 

200181). 

 

Ένα από τα σηµαντικότερα έργα της επιτροπής είναι ο σχεδιασµός της 

πολιτικής αµοιβών της επιχείρησης ακόµη και για χαµηλόβαθµους 

υπαλλήλους αφού αυτή αναφέρεται και σε µισθούς και ηµεροµίσθια. Για 

την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας η επιτροπή οφείλει να λαµβάνει 

υπόψη της τα οικονοµικά της εταιρίας, τις αυξηµένες ευθύνες των 

υψηλόβαθµων στελεχών αλλά και να παρακολουθεί την ανταπόκρισή τους 

στις απαιτήσεις των θέσεων. Η αµοιβή πρέπει να αντανακλά τη συνεισφορά 

τους στην επιτυχία των λειτουργιών της επιχείρησης. Ως προς την αµοιβή 

                                                 
81 Report of Expert Analytical Centre, West Bridge Consulting, “Enterpreneurial 
Ethics and Corporate Governance in Russia: Investor Perception and Business 
Reality ”, 2004, available at www.expert.ru   
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των µελών του διοικητικού συµβουλίου ο κώδικας συστήνει να είναι ίδια 

για όλα τα µέλη ανεξάρτητα αν είναι NED, executive ή όχι.   

 

Σε αντίθεση µε τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες τα στοιχεία που 

απαρτίζουν το σύνολο της αµοιβής είναι ο βασικός µισθός και τα bonus. 

Ορίζεται ότι τα µέλη του διευθυντικού συµβουλίου και ο διευθυντής του, 

πρέπει να απολαµβάνουν αµοιβής ικανής να τους εξασφαλίσει ότι δε θα 

απασχολούνται και αλλού λόγω ανεπάρκειας του εισοδήµατος. Προβλέπεται 

ότι τα bonus θα προκύπτουν από τα θετικά αποτελέσµατα της επιχείρησης, 

την πορεία της τιµής της µετοχής και το ρόλο που οι εργαζόµενοι αυτοί 

διαδραµάτισαν µε τη συνεισφορά τους. Υπό αυτή την έννοια η αµοιβή 

µπορεί να υφίσταται και µειώσεις. Προγράµµατα share options δεν 

απαγορεύονται αλλά στην πράξη δεν προτιµούνται.   

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε έρευνα του RID για τη διακυβέρνηση των 60 

µεγαλύτερων εισηγµένων επιχειρήσεων έγιναν και κάποιες ερωτήσεις για 

τις αποζηµιώσεις των στελεχών82. Οι ερωτήσεις δεν ήταν πολύ 

συγκεκριµένες (για το ύψος της αµοιβής κλπ.), λόγω της νοοτροπίας των 

Ρώσων να µην απαντούν σε τέτοια ζητήµατα,  αλλά αποκαλύφθηκε ότι 

καµία επιχείρηση δε χρησιµοποιεί stock options για την αποζηµίωση των 

διευθυντών της. Αντίθετα η συντριπτική πλειοψηφία των διευθυντών 

αµείβεται µε standard µισθό, πολύ λίγοι λαµβάνουν και bonus (9%) ή 

συµµετέχουν στα κέρδη (9%). Τα ανώτερα στελέχη κατά κύριο λόγο 

αµείβονται µε µισθό (71%)  και bonus (66%) ενώ κάποιοι (13%) 

συµµετέχουν και στα κέρδη. 

 

Η δηµοσίευση των αµοιβών  αναφέρεται ως συνιστώµενη πρακτική στην 

ετήσια αναφορά της εταιρίας. Αυτή πρέπει να παρέχει πληροφορίες για την 

απόδοση των µελών του διοικητικού συµβουλίου και για τη συνολική 

αµοιβή και/ή αποζηµίωσή τους. Η ετήσια αναφορά πρέπει να περιλαµβάνει 

όλα τα στοιχεία των διευθυντών και τα κριτήρια αµοιβής τους. Λόγω των 

ισχυρών µεριδίων ιδιοκτησίας που αυτοί κατέχουν η ενηµέρωση πρέπει να 

περιέχει και τα στοιχεία για τα ποσοστά τους καθώς και για τις συναλλαγές 

                                                 
82 Russian Institute of Directors, “Structures and Activities of Boards of Directors 
of Russian Joint-Stock Companies”,2003, available at www.rid.ru  
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µεταξύ αυτών και της εταιρίας. Στη Ρωσία, όπου η αρχή της πληροφόρησης 

βρίσκεται ακόµη σε εµβρυακό στάδιο, η προσοχή που δίνεται στην 

ενηµέρωση για τις αµοιβές δεν είναι τόσο µεγάλη όσο σε πιο αναπτυγµένες 

οικονοµίες. Εδώ προέχει η ενηµέρωση για θέµατα δεδοµένα στην Ευρώπη 

όπως η δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων, στην οποία θα 

αναφερθούµε στη συνέχεια. 

     

Φαίνεται ότι η ρωσική αγορά δεν είναι τόσο ώριµη ώστε να στηρίξει 

έµπρακτα τα προγράµµατα µακροπρόθεσµου τύπου αµοιβών όπως σε πιο 

εξελιγµένες οικονοµίες. Τα στοιχεία που υπάρχουν για τις αµοιβές είναι 

ελάχιστα γεγονός που οφείλεται τόσο στη ρωσική κουλτούρα, η οποία  

ενθαρρύνει τη µυστικότητα αλλά και στο σύντοµο παρελθόν των µεγάλων 

ιδιωτικών επιχειρήσεων, που τουλάχιστον τα προηγούµενα χρόνια, 

µαστίζονταν από ατασθαλίες των manager.     
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4ο Κεφάλαιο 
 
Πολιτική ∆ηµόσιας Ενηµέρωσης 
 
 

Η υποχρέωση πληροφόρησης-ενηµέρωσης του κοινού, ειδικά για τα 

οικονοµικά στοιχεία των επιχειρήσεων συνιστά έναν από τους 

βασικότερους µηχανισµούς της εταιρικής διακυβέρνησης και θεµέλια λίθο 

παρακολούθησης των επιχειρήσεων µέσα από ένα σύστηµα βασιζόµενο 

στην ίδια την αγορά. Οι κανόνες του χρηµατιστηρίου ήταν αυτοί που 

επέβαλαν αρχικά στις εταιρίες να δηµοσιεύουν τα οικονοµικά τους στοιχεία, 

ενώ σήµερα η νοµοθεσία και οι κανονιστικές ρυθµίσεις σε επίπεδο κρατών, 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και διεθνών λογιστικών οργανισµών (π.χ.       

International Accounting Standards Committee κλπ.) συνεπικουρούν σε 

αυτό.  

 

Η νοµοθεσία αναφορικά µε την πληροφόρηση περιλαµβάνει τους κανόνες 

που συγκεκριµενοποιούν τι πρέπει να δηµοσιευτεί, αλλά και θεσµούς µέσω 

των οποίων, αυτοί οι κανόνες εφαρµόζονται και επιβάλλονται. Για αυτό το 

λόγο έχουν διαµορφωθεί αξιώσεις εσωτερικού ελέγχου και κανόνες 

αξιοπιστίας, οι οποίοι διαφυλάσσουν τη γνησιότητα των πληροφοριών, 

συγκεκριµένες λογιστικές µεθοδολογίες και εξειδικευµένοι θεσµοί – 

εσωτερικοί οικονοµικοί έλεγχοι, ελεγκτές, ελεγκτικές επιτροπές, 

οικονοµικοί αναλυτές – που παράγουν όλες τις πληροφορίες για το κοινό. 

 

Ένας από τους κύριους λόγους, για τον οποίο η ανταπόκριση στην 

υποχρέωση ενηµέρωσης συνιστά σηµαντική λειτουργία καλής εταιρικής 

διακυβέρνησης, είναι ότι συντελεί στην ακριβή διαµόρφωση της τιµής των 

εταιρικών χρεογράφων. Είναι λογικό ότι το κοινό επενδύει στις επιχειρήσεις 

για τις οποίες µπορεί να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες αξιολόγησης χωρίς 

µεγάλο κόστος. Αν είναι δαπανηρό να διακρίνει κανείς µεταξύ υψηλής και 

χαµηλής ποιότητας εταιρίες, «τιµωρεί» εκείνες για τις οποίες δεν έχει 

ενηµέρωση, αφού τις αξιολογεί αρνητικά και επενδύει σε αυτές για τις 

οποίες έχει. Όταν η Daimler-Benz και η Chrysler συγχωνεύτηκαν µε την 

επωνυµία Daimler-Chrysler DCX και διαπραγµατεύονταν στο χρηµατιστήριο 

της Φρανκφούρτης και στον NYSE των ΗΠΑ, η απόδοση της µετοχής στον 
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NYSE έπεσε στο 5% από το 28% των προηγούµενων ετών83. Αυτό συνέβη 

µεταξύ άλλων διότι οι Αµερικανοί επενδυτές θεωρούσαν ότι η 

πληροφόρηση τους πλέον είχε µειωθεί, λόγω της διαπραγµάτευσης της 

ενοποιηµένης εταιρίας σε µία χώρα µε γενικά αδύναµη προστασία των 

µετόχων µειοψηφίας84.  

 

Υποστηρίζεται η άποψη ότι η πληροφόρηση επιτελεί τρεις βασικές 

λειτουργίες οι οποίες προσθέτουν εταιρική αξία µε διαφορετικό τρόπο η 

καθεµιά: εφαρµογής, εκπαίδευσης και νοµοθετική85. Η λειτουργία 

εφαρµογής έχει να κάνει µε το γεγονός ότι η ενηµέρωση, που 

ενσωµατώνεται σε νοµοθετικές ρυθµίσεις, θεραπεύει τα προβλήµατα που 

δηµιουργούνται από την αντιπροσώπευση. Μεγάλες εταιρικές αποφάσεις 

για να ισχύσουν πρέπει να περιβληθούν από δηµοσιότητα. Για παράδειγµα 

ο νόµος ζητά οι µέτοχοι να εγκρίνουν τις συγχωνεύσεις ή να ψηφίσουν για 

τα συµβόλαια µεταξύ εταιρίας και διευθυντών. 

 

Η εκπαιδευτική λειτουργία της πληροφόρησης αφορά την εκπαίδευση των 

µετόχων να λαµβάνουν ή να επικυρώνουν εταιρικές αποφάσεις. Αν δεν 

υπήρχε η υποχρέωση ενηµέρωσης, οι µέτοχοι που όπως παραπάνω 

καλούνται να αποφασίσουν για συγχώνευση, δε θα είχαν την απαραίτητη 

ενηµέρωση αφού ούτε η διοίκηση, αλλά ούτε και ο πλειοδότης θα ήταν 

πρόθυµοι να την παράσχουν.  

 

Η νοµοθετική ή ρυθµιστική λειτουργία τις ενηµέρωσης αφορά τον τρόπο µε 

τον οποίο ο νόµος αναγκάζει τις επιχειρήσεις να ακολουθούν διαφανείς 

διαδικασίες και να συµµορφώνονται, γιατί διαφορετικά θα πρέπει να 

δικαιολογούν τη µη συµµόρφωση ( π.χ. αρχή comply or explain). Το 

κόστος για τη φήµη των εταιριών από την τακτική να απολογείται η 

                                                 
83  Harris H. de B. F., Jarrell L. S., MacInish H.T. and Wood A.R., “Minority 
Shareholder Expropriation and Asymmetric Information Flows in a Global 
Registered Share: The Saga of Daimler Chrysler” , 2004, ECGI Finance Working 
Paper N°. 60/2004  
84 La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny R., “Investor Protection 
and Corporate Valuation”,2002 Journal of Finance 57, 1147-1170 
85 Report of the High Level Group of Company Law Experts on a Modern 
Regulatory Framework for Company Law in Europe, 4 November 2002, Ch. II.3 
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διοίκηση διαρκώς γιατί ακολουθεί «χαλαρές» διαδικασίες διακυβέρνησης 

αποτελεί ισχυρό κίνητρο για να είναι συνεπείς µε τις υποχρεώσεις τους86.        

 

Βλέπουµε, λοιπόν, ότι η νοµοθετική επιβολή της υποχρέωσης 

πληροφόρησης αποτελεί και έναν τρόπο προστασίας των µετόχων 

µειοψηφίας. Στις επιχειρήσεις µε ελέγχοντες µετόχους, τους παρέχεται η 

δυνατότητα να ασκήσουν τα νόµιµα δικαιώµατα για να περιορίσουν 

συναλλαγές των ελεγχόντων µετόχων για προσωπικό τους όφελός. Κυρίως 

όµως στις επιχειρήσεις µε µεγαλύτερη διασπορά στην ιδιοκτησία η 

υποχρέωση ενηµέρωσης διαδραµατίζει εξέχοντα ρόλο µέσω της λειτουργίας 

εφαρµογής και εκπαίδευσης.    

 

Οφείλουµε εδώ να προσθέσουµε ότι η πληροφόρηση δεν αφορά µόνο στις 

σχέσεις της εταιρίας µε το κοινό - αυτή ρυθµίζεται συνήθως από το νόµο -   

αλλά και εσωτερικές λειτουργίες της επιχείρησης (π.χ. η δυνατότητα 

ενηµέρωσης των διευθυντών από τη διοίκηση, η εύκολη πρόσβαση στις 

πληροφορίες που χρειάζονται κλπ.). Η ευρωπαϊκή νοµοθεσία για την 

υποχρεωτικότητα της ενηµέρωσης των µετόχων έχει αποδειχθεί µέσω των 

αποφάσεων του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου (ECJ) ιδιαίτερα αυστηρή87. Η 1η 

Κοινοτική Οδηγία88  αλλά και η ίδια η Συνθήκη89 παρέχουν το δικαίωµα σε 

τρίτους να υποχρεώνουν να ζητήσουν από τα δικαστήρια να επιβληθεί 

πρόστιµο στις επιχειρήσεις (εισηγµένες και µη, ενώ στις ΗΠΑ αντίστοιχη 

ρύθµιση υπάρχει µόνο για τις εισηγµένες), που δε δηµοσιεύουν τις 

λογιστικές τους καταστάσεις90. Μία τόσο ολοκληρωτική υποχρέωση 

                                                 
86 “Requiring disclosure can be a powerful regulatory tool in company law. It 
enhances the accountability for and the transparency of the company’s 
governance and its affairs. The mere fact that for example governance structures 
of particular actions or facts have to be disclosed, and therefore will have to be 
explained, creates an incentive to renounce structures outside what is considered 
to be best practice and to avoid actions that are in breach of fiduciary duties or 
regulatory requirements or could be criticized as being outside best practice.” Ch. 
II. 3, at 33 of the above report υποσ.3     
87 Απόφαση 4/12/1997, Case C-97/96 (Daihatsu Deutschland), ECR 1-6843, 6864 
para 18 et.seq.    
88 1st  Directive Art.6 
89 Art 44(2)(g) EC Treaty  
90 Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS 1) οι λογιστικές καταστάσεις 
προς δηµοσίευση είναι η δήλωση εισοδήµατος, ο ισολογισµός, η δήλωση 
µεταβολής της εταιρικής περιουσίας, η δήλωση χρηµατοροών και µία δήλωση για 
τις λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν 

 58



πληροφόρησης που να περιλαµβάνει και µικροµεσαίες µη εισηγµένες 

επιχειρήσεις έχει κατακριθεί ότι µπορεί να βλάψει τον ανταγωνισµό91.  

 
 
4.1 Αγγλία 
 
Ο αγγλικός κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης είναι διάσπαρτος από 

διατάξεις που συνθέτουν ποια είναι η ενδεδειγµένη πολιτική ενηµέρωσης 

για τις αγγλικές επιχειρήσεις. Σε χώρες µε ώριµες χρηµατιστηριακές 

αγορές, όπως η Αγγλία, η Γαλλία και η Σουηδία, δεν τίθεται θέµα για το αν 

δηµοσιεύονται ετήσιες λογιστικές καταστάσεις αλλά για την ενηµέρωση των 

επενδυτών και για εσωτερικές διαδικασίες και αποφάσεις που µπορούν να 

επηρεάσουν την απόδοση της επένδυσής τους, µε άλλα λόγια την 

ενηµέρωση για τους µηχανισµούς εταιρικής διακυβέρνησης.  

 

Άλλωστε υπάρχει και η άποψη ότι όσον αφορά τα λογιστικά στοιχεία οι 

επιχειρήσεις τα «κατασκευάζουν» για να ανταποκρίνονται στην εικόνα που 

έχουν δηµιουργήσει και πράττουν σύµφωνα µε αυτή92. Οι λογιστικές 

καταστάσεις δηλαδή, έχουν εξελιχθεί σε ένα εκλεπτυσµένο εργαλείο του 

επιχειρηµατικού κόσµου, µε το οποίο οι επιχειρήσεις επιδιώκουν µάλλον να 

δηµιουργήσουν ένα συγκεκριµένο νόηµα, παρά να αποκαλύψουν τι 

συµβαίνει πραγµατικά93 (χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι πίσω από τους 

αριθµούς κρύβεται πάντα δόλος).   

   

Θεωρείται ότι η απότοµη αύξηση στη ροή των πληροφοριών στην Αγγλία 

έγινε µε την εισαγωγή των πρώτων Κωδίκων Βέλτιστων Πρακτικών ( 

κυρίως Cadbury και Greenbury για τις αµοιβές)94, καθώς οι επενδυτές 

είχαν πια περιοδική πρόσβαση (timely access) στις εταιρικές 

                                                 
91 Schon W., “Corporate Disclosure in a Competitive Environment – The ECJ’s 
Axel Springer Case and the Quest for a European Framework for Mandatory 
Disclosure”,2006, ECGI Law Working Paper No 55/2006  
92 Hines R.D., “Financial Accounting: In communicating reality, we construct 
reality”, 1988, Accounting, Organizations and Society, Vol.13, No 3, pp. 251-261 
93 Hopwood A.G., “Introduction”, 1996, Accounting, Organizations and Society, 
Vol.21, No 1, pp. 55-56 
94 Sheridan L., Jones E. and Marston C., “Corporate Governance Codes and the 
Supply of Corporate Information in the UK”, 2006, Corporate Governance, Vol.14, 
No 5, pp.497-503 
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ανακοινώσεις95, µέσω της υπηρεσίας Regulatory News Service του 

Χρηµατιστηρίου του Λονδίνου. Ο ισχύον Κώδικας στο τελευταίο τµήµα του 

συγκεντρώνει όλες τις διατάξεις που αφορούν στην πολιτική ενηµέρωσης 

(schedule C). 

 

Η ετήσια αναφορά της εταιρίας πρέπει να περιλαµβάνει καταρχήν δήλωση 

για το πώς αυτή υλοποίησε τις επιταγές του κώδικα διακυβέρνησης 

αναφορικά µε τους τέσσερις βασικούς µηχανισµούς (τη δοµή και λειτουργία 

του διοικητικού συµβουλίου, την πολιτική αµοιβών, τον  εσωτερικό έλεγχο 

και τις σχέσεις µε τους µετόχους), µε τέτοιο τρόπο που να διευκολύνεται η 

αξιολόγησή της εκ µέρους των µετόχων. Πρόκειται εδώ για την εφαρµογή 

της αρχής “comply or explain” αφού οι επιχειρήσεις µε αυτό τον τρόπο 

είναι υπόλογες για πράξεις και επιλογές κατά τη διάρκεια της 

προηγούµενης λογιστικής περιόδου. 

  

Ξεκινώντας από τη δηµόσια πληροφόρηση για το διοικητικό συµβούλιο η 

αναφορά πρέπει να περιλαµβάνει στοιχεία για το είδος των αποφάσεων που 

λαµβάνονται από αυτό και ποιες ανατίθενται στη διοίκηση. Φυσικά τα 

ονόµατα του προέδρου και του αναπληρωτή του (αν υπάρχει), του CEO, 

του ανώτατου ανεξάρτητου NED, τον πρόεδρο και τα µέλη όλων των 

ειδικών επιτροπών καθώς και τον αριθµό των συνεδριάσεων. Ξεχωριστά 

στην αναφορά πρέπει να υπάρχουν οι ανεξάρτητοι NED µε δικαιολόγηση 

της ιδιότητάς τους αν είναι αναγκαίο. Συνιστάται να δηµοσιεύεται πώς έχει 

γίνει η αξιολόγηση του διοικητικού συµβουλίου και πώς διασφαλίστηκε ότι 

τα µέλη του και ειδικά οι ανεξάρτητοι NED έχουν κατανοήσει τις απόψεις 

των κύριων µετόχων για την επιχείρηση.  

 

Εκτός από τη µνεία στο έργο της επιτροπής διορισµών και της επιτροπής 

αµοιβών, που ήδη αναλύσαµε, ο κώδικας δίνει ιδιαίτερη έµφαση στον 

εσωτερικό έλεγχο. Απαιτείται δήλωση των διευθυντών για τις ευθύνες τους 

ως προς την προετοιµασία των λογαριασµών και των ελεγκτών για τη 

ενηµέρωση του κοινού. Η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού 

                                                 
95 Hopt K.J., “Modern Company and Capital Market Problems: Improving 
European Corporate Governance After Enron”, 2003, Journal of Corporate Law 
Studies, Vol.3, pp. 221-268 
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ελέγχου πρέπει να ελέγχεται από το διοικητικό συµβούλιο και να 

δηµοσιεύεται.   

 

Σε ξεχωριστό σηµείο της ετήσιας αναφοράς πρέπει να περιγράφεται το 

έργο της επιτροπής ελέγχου και η δικαιολόγηση τυχόν µη ύπαρξης τέτοιας 

επιτροπής. Πιο συγκεκριµένα ακόµη και η µη αποδοχή (και δικαιολόγησή 

της) από το διοικητικό συµβούλιο των συστάσεων της επιτροπής για 

διορισµό, επαναδιορισµό ή διακοπή εξωτερικού ελεγκτή, θεωρείται ζήτηµα 

ενηµέρωσης του κοινού. Με τον ίδιο τρόπο αντιµετωπίζεται και η 

περίπτωση που ένας εσωτερικός ελεγκτής παρέχει και άλλες υπηρεσίες 

στην επιχείρηση διότι αµφισβητείται η ιδιότητά του ως ανεξάρτητος NED. 

 

Ο κώδικας συστήνει και άλλες πληροφορίες να είναι διαθέσιµες για το 

κοινό, ακόµη και µέσω του website της εταιρίας. Για παράδειγµα 

λεπτοµέρειες για το ρόλο και τις αρµοδιότητες των ειδικών επιτροπών, τους 

όρους διορισµού των ανεξάρτητων NED, το διορισµό εξωτερικών 

συµβούλων για την πολιτική αµοιβών κι αν έχουν άλλη σχέση µε την 

επιχείρηση. Το συµβούλιο πρέπει να ενηµερώνει τους µετόχους µε 

λεπτοµερή βιογραφικά ώστε να αποφασίσουν διορισµό/επαναδιορισµό 

διευθυντών και ανεξάρτητων NED, αξιολόγηση της απόδοσης που τον 

δικαιολογεί καθώς και τυχόν αδυναµία του συµβουλίου να αποδεχτεί 

πρόταση της επιτροπής εσωτερικού ελέγχου για εξωτερικό ελεγκτή. 

 
Η τόσο εκτεταµένη ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού γεννά εύλογα 

ερωτήµατα για το κόστος που εγείρονται για τις επιχειρήσεις, αλλά και τα 

προβλήµατα που µπορούν να δηµιουργηθούν στον ανταγωνισµό µε την 

αποκάλυψη τόσων στοιχείων για την εσωτερική λειτουργία. Είναι γεγονός 

ότι όταν η διασπορά της ιδιοκτησίας είναι µεγάλη, αυξάνεται και ο αριθµός 

των ενδιαφεροµένων για δηµόσιες ανακοινώσεις και για αυτό το λόγο η 

Αγγλία συγκαταλέγεται στις χώρες µε τη µεγαλύτερη διαφάνεια στη 

διακυβέρνηση96. Έχει αποδειχθεί πάντως ότι όσο περισσότερες είναι οι 

                                                 
96  Debreceny R., Rehman A., “Firm-specific Determinants of Continuous 
Corporate Disclosures”, 2005, The International Journal of Accounting, Vol. 40, 
pp. 249-278  
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δηµόσιες ανακοινώσεις τόσο πιο ακριβείς µπορούν να είναι οι προβλέψεις 

των οικονοµικών αναλυτών97.         

 
 
4.2 Γαλλία 
 
Η πολιτική της επικοινωνίας της επιχείρησης µε την αγορά βρίσκεται στην 

αποκλειστική αρµοδιότητα του διοικητικού συµβουλίου και ειδικά όσον 

αφορά τη συχνότητα δηµοσίευσης των λογιστικών καταστάσεων (έκδοση 

τριµήνων ή όχι). Φυσικά απαγορεύεται η «επιλεκτική ενηµέρωση» 

(“selective disclosure”) ορισµένων µόνο οικονοµικών αναλυτών για την 

έκδοση προβλέψεων, αφού η φυσιολογική διαδικασία είναι η ταυτόχρονη 

ενηµέρωση όλων µέσω δελτίων τύπου.  

 

Υπάρχει συγκεκριµένο πρόγραµµα δηµοσίευσης των λογιστικών 

καταστάσεων. Η βασική αρχή είναι ότι η δηµοσίευση του ετήσιου 

ενοποιηµένου ισολογισµού πρέπει να γίνεται µέσα σε δύο µήνες από τη 

λήξη του οικονοµικού έτους. Αν η επιχείρηση εκδίδει και κατ’ εκτίµηση 

καταστάσεις , τότε αυτές πρέπει να εκδοθούν τον πρώτο µήνα µετά τη 

λήξη του οικονοµικού έτους και οι πραγµατικές µέχρι και ένα τρίµηνο µετά.   

 
Τα στοιχεία της ετήσιας αναφοράς που δε σχετίζονται άµεσα µε τον 

ισολογισµό και συνήθως βρίσκονται σε υποσηµειώσεις είναι εκείνα που θα 

αποκαλύπτουν στους µετόχους ότι η επιχείρηση έχει αξιόπιστες εσωτερικές 

διαδικασίες, ώστε να αναγνωρίζει τις δεσµεύσεις της και τους κινδύνους 

στους µετόχους (παρ 2.3 του κώδικα). Γι’ αυτό το λόγο οι επιχειρήσεις 

πρέπει να συγκεκριµενοποιούν αυτές τις διαδικασίες που αναπτύσσουν για 

να ανταποκρίνονται στα παραπάνω και να τις αναλύουν µε λεπτοµέρεια 

στους µετόχους. 

 

Συγκεκριµένα ο κώδικας προτρέπει τις επιχειρήσεις να συγκεντρώνουν και 

σε ξεχωριστό σηµείο τους υλικούς κινδύνους ( επιτόκια, δανεισµό, 

συνάλλαγµα, τιµές εµπορευµάτων) µε τρόπο κατανοητό για τους 

                                                 
97 Bhat G., Hope O., Kang T., “ Does Corporate Governance Transparency Affect 
the Accuracy of Analyst Forecast?”, 2006, Accounting and Finance, Vol.46, pp. 
715-732 
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επενδυτές. Όταν υπάρχει κίνδυνος να εκτεθεί η εταιρία σε µεγάλους 

υλικούς κινδύνους πρέπει να δηµοσιεύονται οι δείκτες ευαισθησίας των 

κερδών µε τις συγκεκριµένες µεθόδους και τους υπολογισµούς σύµφωνα 

µε τους επιλεγέντες δείκτες. Για να είναι πιο κατανοητά τα στοιχεία για 

τους επενδυτές πρέπει να δηµοσιεύονται και οι σχετικές εκτιµήσεις από 

πρακτορεία οικονοµικών αναλυτών καθώς και αλλαγές που συµβαίνουν 

κατά τη διάρκεια του έτους. 

 

Ο γαλλικός κώδικας διακυβέρνησης ενώ είναι αναλυτικός ως προς την 

ενηµέρωση για ζητήµατα ισολογισµού και υλικών κινδύνων, έχει πολύ 

σύντοµες αναφορές στην ενηµέρωση για το έργο των ειδικών επιτροπών 

µε εξαίρεση την επιτροπή αµοιβών που αναλύθηκε παραπάνω. Η ετήσια 

αναφορά πρέπει να περιλαµβάνει στοιχεία για το έργο των επιτροπών 

διορισµού και εσωτερικού ελέγχου. Η αξιολόγηση των µελών του 

διοικητικού συµβουλίου επίσης. 

 

Οι επιλογές για τη δοµή του διοικητικού συµβουλίου (µονό ή διπλό) και ο 

διαχωρισµός των ιδιοτήτων προέδρου/ CEO µπορεί να είναι στη διακριτική 

ευχέρεια της διοίκησης, πρέπει όµως να κοινοποιούνται στους µετόχους  

και να αιτιολογούνται οι σχετικές αποφάσεις. Επιπροσθέτως των  

υποχρεώσεων που προέρχονται από την εφαρµογή σχετικού προεδρικού 

διατάγµατος, ο κώδικας ζητά ξεκάθαρα από τις επιχειρήσεις να κοινοποιούν 

αιτιολογηµένα τις επιλογές τους µέσα από την ετήσια αναφορά και ειδικά 

κατά τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης για να µην υπάρχουν κενά στο 

θέµα αυτό. 

 

Η συγκέντρωση της ιδιοκτησίας που εµφανίζεται στη Γαλλία αποτελεί τη 

δικαιολογητική βάση της διάταξης του κώδικα διακυβέρνηση που συστήνει 

στις επιχειρήσεις µε ελέγχοντα µέτοχο ή οµάδα µετόχων να επιδείξουν 

ιδιαίτερη προσοχή για να υπάρχει ροή πληροφοριών στους µετόχους 

επενδυτές. Γι’ αυτό και προτείνει ξεκάθαρα στις επιχειρήσεις αυτές να 

επιλέξουν το διοικητικό τους συµβούλιο να αποτελείται αποκλειστικά από 

ανεξάρτητους διευθυντές.     
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Οφείλουµε να επισηµάνουµε σε αυτό το σηµείο ότι υπάρχουν έρευνες που 

επιβεβαιώνουν98 ότι στις χώρες που εµφανίζεται υψηλή συγκέντρωση 

ιδιοκτησίας, όπως η Γαλλία, οι δηµόσιες ανακοινώσεις είναι λιγότερες 

συγκριτικά, διότι λιγότεροι είναι και οι µέτοχοι -οι οποίοι συχνά τις 

διοικούν- αλλά και οι δανειστές99. Έτσι επειδή η ιδιοκτησία συγκεντρώνεται 

σε λίγους, οι ανάγκες για ενηµέρωση είναι περιορισµένες, αφού πολλές 

φορές υπάρχει άµεση πρόσβαση των µετόχων στις πληροφορίες που 

χρειάζονται. 

 

 

4.3 Σουηδία 

 

Ο σουηδικός κώδικας διακυβέρνησης ξεκάθαρα αποδίδει στο διοικητικό 

συµβούλιο την ευθύνη για τον τελικό έλεγχο και την έγκριση των 

λογιστικών καταστάσεων που θα δηµοσιευτούν. Ο έλεγχος αυτός αφορά τη 

νοµιµότητα100, τα λογιστικά πρότυπα και τις υποχρεώσεις για τις εισηγµένες 

επιχειρήσεις. Ο CEO και το διοικητικό συµβούλιο υπογράφουν τις 

καταστάσεις και δεσµεύονται ότι ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα101, 

διευκρινίζοντας το ρυθµιστικό πλαίσιο στο οποίο βασίζονται και τι έχει 

ελεγχθεί από ελεγκτές. Πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν τις 

απαραίτητες πληροφορίες για τον τρόπο που διασφαλίζεται η ποιότητα των 

καταστάσεων και η σχέση της επιχείρησης µε τους ελεγκτές. Συγκεκριµένα 

                                                 
98 Jaggi B., Yee Low P., “ Impact of Culture, Market Forces and Legal System on 
Financial Disclosures”, 2000, The International Journal of Accounting, Vol.35, No 
4, pp. 495-519  
99 La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny R., “Law and 
Finance”,1996, NBER, Working Paper 5661 
100 Στη Σουηδία τα λογιστικά πρότυπα καθορίζονται από το Swedish Accounting 
Standards Board και από το νοµοσχέδιο Annual Accounts Act (1554:1995) 
101 Συγκεκριµένα στην παράγραφο 3.6.2. ορίζει: “The board of directors and the 
managing director, immediately before signing the annual report, are to certify 
that to the best of their knowledge, the annual accounts have been prepared in 
accordance with good accounting practices for a stock market company and that 
the information presented is consistent with the actual conditions and that 
nothing of material value has been omitted that would affect the picture of the 
company presented in the annual report”. Οι συντάκτες του κώδικα πιστεύουν ότι 
αυτή η πιστοποίηση (certify) εκ µέρους του διοικητικού συµβουλίου ενσωµατώνει 
αντίστοιχες επιταγές των Οδηγιών της ΕΕ (Οδηγία για τη ∆ιαφάνεια, 4η και 8η 
Οδηγία) για τη διαβεβαίωση του κοινού για την ευθύνη της εταιρίας. Όµως λόγω 
αντιρρήσεων των οργανισµών που βοήθησαν στη σύνταξη του κώδικα, η 
συντακτική επιτροπή δε συµπεριέλαβε στο κείµενο τον οικονοµικό διευθυντή.    
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το διοικητικό συµβούλιο συντάσσει ξεχωριστή αναφορά102 για τον 

εσωτερικό  έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων στην οποία 

διευκρινίζεται πώς αυτός οργανώθηκε και λειτούργησε  κατά τη διάρκεια 

του έτους103.   

 

Ο κώδικας είναι πολύ αναλυτικός για το περιεχόµενο της ετήσιας αναφοράς 

εταιρικής διακυβέρνησης. Καταρχήν πρέπει να περιλαµβάνει δήλωση των 

εξωτερικών ελεγκτών της επιχείρησης αναφορικά µε το αν την έχουν 

επιθεωρήσει. Στην αναφορά  η εταιρία περιγράφει αν εφαρµόζει τον 

κώδικα και εν συντοµία µε ποιους τρόπους. Όπως και στην Αγγλία οφείλει 

να αιτιολογήσει τυχόν αποκλίσεις από τις επιταγές του σε εφαρµογή της 

αρχής comply or explain.  

 

Επίσης η αναφορά πρέπει να περιέχει τις εξής πληροφορίες αν αυτές δεν 

περιλαµβάνονται στο ετήσιο έντυπο: 

• Τις διαδικασίες διορισµού των µελών του διοικητικού συµβουλίου και 

των ελεγκτών 

• Τη σύνθεση της επιτροπής διορισµών και της ξεχωριστής αν υπάρχει 

για την πρόταση των ελεγκτών καθώς και το όνοµα των ιδιοκτητών 

που τυχόν εκπροσωπούν  

• Τις συστάσεις της επιτροπής διορισµών οι οποίες αφορούν τα µέλη 

του διοικητικού συµβουλίου και τους ελεγκτές. Σε αυτές πρέπει να 

έχουν πρόσβαση οι επενδυτές πριν τη διεξαγωγή της γενικής 

συνέλευσης αλλά και οποιαδήποτε στιγµή µέσω του website της 

εταιρίας104. 

• Τα καθήκοντα του κάθε διευθυντή και πως διεξάγονται οι εργασίες          

από το διοικητικό συµβούλιο 

                                                 
102 Μπορεί να αποτελεί µέρος της ετήσιας έντυπης αναφοράς της επιχείρησης ή της 
ετήσιας αναφοράς εταιρικής διακυβέρνησης, όχι όµως και της οικονοµικής.  
103 Οι εξωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να την επιθεωρούν. Γενικά υπάρχει 
αυστηρότητα στο θέµα αυτό καθώς ζητείται και από τις εταιρίες που δεν έχουν 
επιτροπή εσωτερικού ελέγχου να συντάσσουν την αναφορά αυτή, µε περιεχόµενο 
την αξιολόγηση της ανάγκης λειτουργίας της και αιτιολόγηση της απόφασής τους.  
104 Πρόκειται εδώ για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τους προτεινόµενους ( 
ηλικία, τυπικά προσόντα, εµπειρία, σχέση µε την επιχείρηση ή τον ανταγωνισµό, 
αν κατέχουν µετοχές κλπ.). Αναλυτικά στις παρ. 2.2.3, 2.3.3 και 5.2 του 
σουηδικού κώδικα.   
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• Τη σύνθεση τους ρόλους και τις αρµοδιότητες των ειδικών 

επιτροπών 

• Αντίστοιχα µε τα άλλα µέλη του διοικητικού συµβουλίου στοιχεία για 

τον διευθύνων σύµβουλο 

• Την πολιτική αµοιβών όπως αναλύθηκε 

 

Επιπροσθέτως των παραπάνω οι επιχειρήσεις πρέπει να διατηρούν 

ξεχωριστό τµήµα στο website µε τρέχουσες πληροφορίες για την εταιρική 

τους διακυβέρνηση. Αυτό σηµαίνει ότι εκεί πρέπει να µπορεί να έχει 

πρόσβαση το κοινό στην αναφορά για την εταιρική διακυβέρνηση και σε 

άλλες σχετικές πληροφορίες. Ο κώδικας επιµένει ότι το website πρέπει να 

είναι διαρκώς ενήµερο το οποίο σηµαίνει ότι πολλά στοιχεία της αναφοράς 

για την εταιρική διακυβέρνηση πρέπει να είναι διαθέσιµα και πριν την 

έκδοση της και σε συνδυασµό µε τη γενική ετήσια αναφορά. Το site 

συνεχώς πρέπει να ενηµερώνεται και ειδικά µετά τη διεξαγωγή γενικής 

συνέλευσης ή την έκδοση προσωρινών αναφορών. 

 

 
4.4 Ρωσία 
 
Έχει ήδη αναφερθεί η πρακτική των ρωσικών επιχειρήσεων να 

αποκρύπτουν από τους µετόχους και ειδικά της µειοψηφίας πληροφορίες 

σχετικά µε τη δοµή της ιδιοκτησίας, τις δραστηριότητες της εταιρίας αλλά 

και το σπουδαιότερο τα οικονοµικά τους στοιχεία105. Η δηµοσίευση των 

οικονοµικών καταστάσεων δε θεωρούνταν σηµαντική µέχρι το πρόσφατο 

παρελθόν, κι αν µεγάλες εισηγµένες επιχειρήσεις πλέον την 

πραγµατοποιούν, δε γνωρίζουµε ακριβώς τι συµβαίνει στις εκατοντάδες 

χιλιάδες µεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν στο ρωσικό έδαφος. Η 

προτεραιότητα-κλειδί για να ενισχυθεί η εµπιστοσύνη των ξένων 

επενδυτών και να µειωθεί το κόστος κεφαλαίου, είναι η διαφάνεια στην 

ιδιοκτησία, τα οικονοµικά στοιχεία και η ενηµέρωση για τις συναλλαγές 

όλων των ενεχόµενων µερών. 

 

                                                 
105 Jesover F., “Corporate Governance in the Russian Federation: The Relevance 
of the OECD Principals on Shareholder Rights and Equitable Treatment”, 2001, 
Corporate Governance, Practice Based Papers, Vol.9, No 2, pp.79-88  
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Ολόκληρο το έβδοµο κεφάλαιο του ρωσικού κώδικα εταιρικής 

διακυβέρνησης είναι αφιερωµένο στην υποχρέωση ενηµέρωσης. Ο κώδικας 

επιµένει και για την ποιότητα και ουδετερότητα των πληροφοριών. Η 

ευθύνη για την ενηµέρωση ανήκει στα εκτελεστικά σώµατα της επιχείρησης 

(executive bodies- διευθυντικό συµβούλιο και γενικός διευθυντής). Το 

διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει τον Κανονισµό για την Πολιτική Ενηµέρωσης 

(Regulation on Information Policy), ο οποίος περιλαµβάνει όλα τα 

ζητήµατα, για τα οποία από το νόµο πρέπει να πληροφορείται το κοινό, 

αλλά και τους κανόνες που θα τoν διέπουν (π.χ. συχνότητα). 

 

Οι συστάσεις που αφορούν στη σύνταξη της ετήσιας αναφοράς είναι 

ιδιαίτερα λεπτοµερείς και περιέχουν πλήθος συµβουλών που θα φάνταζαν 

υπερφίαλες σε µια αναπτυγµένη οικονοµία, αλλά είναι τεράστια η 

προσπάθεια που γίνεται στη Ρωσία να πεισθούν οι διοικήσεις των εταιριών 

για τη συµβολή της ενηµέρωσης στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Για 

παράδειγµα ενθαρρύνονται οι εταιρίες να δηµοσιεύουν όχι µόνο το καθαρό 

κέρδος συνολικά, αλλά και το καθαρό λειτουργικό κέρδος, το καθαρό 

κέρδος ανά µετοχή, το καθαρό λειτουργικό κέρδος ανά µετοχή , την 

πολιτική για τα µερίδια και πολλά άλλα αυτονόητα σε άλλες οικονοµίες. Η 

αναφορά σε γενικές γραµµές πρέπει να δίνει στοιχεία για: 

• Τη θέση της επιχείρησης στη βιοµηχανία 

• Την επίτευξη των εταιρικών στόχων 

• Τα ετήσια αποτελέσµατα (πραγµατικά έναντι προβλεπόµενων) 

•  Προοπτικές ανάπτυξης της εταιρίας ( πωλήσεις, παραγωγικότητα, 

τιµή µετοχής, δηµιουργία εισοδήµατος, αναλογία κέρδους/χρέους) 

• Παράγοντες κινδύνου 

• Σχέσεις µε τον ανταγωνισµό 

• Ανασκόπηση των µεγαλύτερων εταιρικών συναλλαγών 

 

Όσον αφορά τις λογιστικές καταστάσεις ο νόµος πλέον απαιτεί στη 

δηµοσίευση του τελευταίου τριµήνου να υπάρχουν τα οικονοµικά στοιχεία 

για όλο το  λήξαν οικονοµικό έτος, διότι πρακτική των επιχειρήσεων που 

δηµοσίευαν λογιστικά στοιχεία ήταν στο τελευταίο τρίµηνο να δίνονται 

στοιχεία µόνο για το τρίµηνο αυτό (!). Από τον κώδικα επιπλέον ζητείται 

στις καταστάσεις του τελευταίου τριµήνου να υπάρχει και αναφορά για τη 
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συµµόρφωση µε τις επιταγές του κώδικα και να υποδεικνύεται αν η 

επιχείρηση τις ακολουθεί όλες ή µερικές µόνο από αυτές.  

 

Πάντως η αναφορά που προετοιµάζεται εν όψει της γενικής συνέλευσης 

των µετόχων από το Γραµµατέα (Corporate Secretary of the Company) 

πρέπει να περιλαµβάνει, όσον αφορά τα οικονοµικά, τον ετήσιο ισολογισµό 

και τον υπολογισµό κέρδους ή ζηµίας για την επιχείρηση, αλλά και τις 

συστάσεις του διοικητικού συµβουλίου για την κατανοµή των κερδών και 

τη δικαιολογητική της βάση.  

 

Οι περισσότερες αυθαιρεσίες της διοίκησης γίνονται διότι οι συναλλαγές 

των ενεχόµενων µερών µε την εταιρία δεν κοινοποιούνται. Οι συστάσεις 

του OECD για τη βελτίωση της τρέχουσας κατάστασης στη Ρωσία είναι η 

προσπάθεια να εφαρµοστούν πλήρως τα διεθνή λογιστικά πρότυπα στις 

εισηγµένες επιχειρήσεις, η υποχρεωτική δια νόµου ενηµέρωση και ο 

αποτελεσµατικός έλεγχος, όπως προβλέπεται, των καθηµερινών εργασιών 

των διευθυντών από το διοικητικό συµβούλιο. Η υποχρεωτική ενηµέρωση 

ακόµη και για όσες επιχειρήσεις δεν ακολουθήσουν τα διεθνή λογιστικά 

πρότυπα θεωρείται ότι θα βοηθήσει στη µείωση της χρηµατιστηριακής τιµής 

µετοχών εταιριών που εµπλέκονται σε ύποπτες συναλλαγές και 

«µαγείρεµα» των λογιστικών καταστάσεων.  

 

Εµπειρικές µελέτες πάντως έχουν δείξει ότι το κόστος της υποχρεωτικής 

ενηµέρωσης στις αναπτυσσόµενες χώρες -που δεν έχουν αναπτύξει καλά 

οργανωµένο κεντρικό σύστηµα πληροφόρησης- είναι µεγαλύτερο απ’ ότι 

στις αναπτυγµένες. Αυτό συµβαίνει διότι τα πρόστιµα για τη µη 

συµµόρφωση είναι πολύ µικρά σε σχέση µε το κόστος υπακοής στο 

νόµο106.  

 

Ένα άλλο θεµελιώδες ζήτηµα στις οικονοµίες υπό µετάβαση και τη Ρωσία 

ειδικά, είναι η δυσκολία που υπάρχει να ανιχνεύσει κανείς ποιος 

πραγµατικά κατέχει ποσοστά συγκεκριµένης εταιρίας. Να υπάρχει δηλαδή 

διαφάνεια στις δοµές της ιδιοκτησίας. Μιλήσαµε ήδη για τον τρόπο που 

                                                 
106 OECD, Russian Corporate Governance Roundtable, “Improving Transparency 
of Related Party Transactions in Russia”,2004, available at www.oecd.org 
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αντιµετωπίζεται το ζήτηµα αυτό στη Ρωσία στο οικείο κεφάλαιο. Μία λύση 

θα ήταν να υιοθετηθούν τα πρότυπα της ΕΕ107 µε βάση τις αρχές IOSCO 

(International Organization of Securities Commissions) ώστε να 

αποκαλύπτονται όλοι οι µέτοχοι που πραγµατικά ασκούν τον έλεγχο.  

 

Στη Ρωσία, τέλος, δεν είναι καλά θεσµοθετηµένη η διαχειριστική ευθύνη 

από τη µη συµµόρφωση στην υποχρέωση ενηµέρωσης. Για να αποδοθούν 

ευθύνες χρειάζονται πολύ ισχυρές αποδείξεις οι οποίες σε πολλές 

περιπτώσεις δεν υπάρχουν. Ο τρόπος που αντιµετωπίζεται το θέµα αυτό 

στις χώρες του OECD ποικίλει, ενώ κυρίως η ευθύνη είναι αστική, αλλά η 

ιδιαιτερότητα των οικονοµιών υπό µετάβαση επιβάλλει σε πρώτο στάδιο να 

διευρυνθούν και να ενισχυθούν τα δικαιώµατα έναρξης της διαδικασίας 

έρευνας τόσο για τις αρµόδιες αρχές όσο και για µεµονωµένους µετόχους 

και µέλη του διοικητικού συµβουλίου.     

 
 
Συζήτηση και Συµπεράσµατα 
 
 
Στην ανάλυσή µας εξετάσαµε ακροθιγώς τους µηχανισµούς εταιρικής 

διακυβέρνησης τεσσάρων µεγάλων οικονοµιών µε βάση τους ισχύοντες 

κώδικες διακυβέρνησης. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποφανθεί κανείς για 

το αν το σύστηµα µιας χώρας υπερτερεί των άλλων, και τελικά αυτός δεν 

ήταν και ο στόχος µας, αφού οι παράγοντες που συντελούν στη 

διαµόρφωση των σηµερινών συστηµάτων τους, έχουν εξελιχθεί και 

λειτουργούν διαφορετικά σε καθεµιά. 

 

Εξάλλου, καλά συστήµατα διακυβέρνησης θεωρούνται αυτά που 

συνδυάζουν κατάλληλα τη νοµική προστασία των επενδυτών, µε µία 

σχετική συγκέντρωση ιδιοκτησίας108. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η Αγγλία 

εµφανίζει µεγαλύτερο βαθµό νοµικής προστασίας και µικρότερο 

συγκέντρωσης, η Γαλλία το αντίστροφο, στη Σουηδία παρόλο που υπάρχει 

σχετικά υψηλή συγκέντρωση ιδιοκτησίας και µειωµένη προστασία των 

επενδυτών, η κεφαλαιαγορά της είναι αντίστοιχα µεγάλη µε της Αγγλίας. 
                                                 
107 Λεπτοµέρειες στην EU Prospectus Directive 
108 Shleifer A. and Vishny R., “A Survey of Corporate Governance”, 1997, The 
Journal of Finance, 1997, Vol. 52, pp.737-783 
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Από την άλλη πλευρά στη Ρωσία υπάρχει πολύ υψηλή συγκέντρωση 

ιδιοκτησίας, χωρίς νοµική προστασία (τουλάχιστον χωρίς να εφαρµόζεται) 

αλλά και µε πολύ σύντοµο παρελθόν σε αυτό τον τοµέα.  

 

Στις χώρες που µελετήσαµε, µε εξαίρεση τη Ρωσία, οι  κώδικες εταιρικής 

διακυβέρνησης εκφράζουν τόσο το νοµικό σύστηµα από το οποίο 

προέρχονται και τη δοµή της ιδιοκτησίας, όσο και την κουλτούρα και τις 

συνήθειες της κεφαλαιαγοράς. Πιο συγκεκριµένα στην Αγγλία, η χώρα µε 

την µεγαλύτερη διασπορά στην ιδιοκτησία, η δύναµη του διοικητικού 

συµβουλίου είναι ισχυρή και η εξουσία του διευρυµένη. Επειδή σπανίως 

υπάρχει ελέγχων µέτοχος , οι µέτοχοι που εδώ είναι πολλοί, εξουσιοδοτούν 

το διοικητικό συµβούλιο να εκπροσωπεί τα συµφέροντά τους και να τους 

προστατεύει από ατασθαλίες των manager. Οι αµοιβές είναι υψηλές και 

συνδέονται µε προγράµµατα stock options στην προσπάθεια να 

διασφαλιστεί ότι η διοίκηση θα ενεργεί µε στόχο τη µεγιστοποίηση του 

κέρδους για τους µετόχους, αφού θεωρητικά οι καλές αµοιβές θα 

συµφιλιώνουν τα συµφέροντα όλων. Η εκτεταµένη ενηµέρωση προέρχεται 

από το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις, ελλείψει κυρίαρχων µετόχων, 

απευθύνονται στην αγορά για την ανεύρεση κεφαλαίων. Οι επενδυτές 

πρέπει να είναι ενήµεροι για την πορεία και λειτουργία των επιχειρήσεων, 

ώστε να έχουν κίνητρα να επενδύσουν σε αυτές. 

 

Η Γαλλία και η Σουηδία είναι χώρες που εµφανίζουν µεγαλύτερη 

συγκέντρωση στην ιδιοκτησία. Στην πλειοψηφία των γαλλικών 

επιχειρήσεων υπάρχουν ελέγχοντες µέτοχοι, οι οποίοι τις διοικούν οι ίδιοι. 

Άµεσα ή έµµεσα (Σουηδία) οι µεγάλοι µέτοχοι ασκούν επιρροή στο 

διοικητικό συµβούλιο γι’ αυτό η γενική συνέλευση είναι όργανο µε εξουσία 

να το κατευθύνει. Η χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων γίνεται µέσω των 

τραπεζών ή κρατικών θεσµών. Πάγια πρακτική των επιχειρήσεων αυτών, 

ήταν η απόκρυψη πληροφοριών από το κοινό, αν και σήµερα οι ανάγκες 

της αγοράς (π.χ. προσέλκυση επενδυτών) και η συµπεριφορά  των 

επιχειρήσεων σταδιακά αλλάζουν. 

 

Όσον αφορά την παρουσία των NED στο διοικητικό συµβούλιο  και την 

ολοένα αυξανόµενη αναλογία τους, οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι αυτή 
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δε συνδέεται τόσο µε την βελτιστοποίηση της απόδοσης της επιχείρησης 

αλλά µε τον έλεγχο σε ζητήµατα εξαγορών, αµοιβών και απολαβών του 

CEO109. Ο δε διαχωρισµός των ιδιοτήτων προέδρου και CEO δεν έχει 

αποδειχθεί κατά πόσο είναι αποτελεσµατικός, αφού επίσης δε συνδέεται µε 

καλύτερη απόδοση για τις επιχειρήσεις ή βελτίωση στη λήψη 

αποφάσεων110.             

 

∆ε θα πρέπει να διαφύγει της προσοχής µας ότι τα συστήµατα 

διακυβέρνησης των τριών χωρών εκτός της Ρωσίας επηρεάζονται τα 

τελευταία χρόνια από τις προσπάθειες που γίνονται στην ΕΕ για σύγκλιση 

του εταιρικού δικαίου. Σε κάποιους τοµείς όπως τα λογιστικά πρότυπα και 

οι ελεγκτές, η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική έχει τύχει µεγαλύτερης αποδοχής 

από τα κράτη µέλη. Σε άλλους τοµείς, όµως, οι οποίοι π.χ. άπτονται 

µεταβολών στη δοµή της ιδιοκτησίας και του ελέγχου, όπως οι εξαγορές 

και οι συγχωνεύσεις,  υπήρξε µεγάλη δυσκολία σύνταξης κειµένου κοινής 

αποδοχής. Οπωσδήποτε θα πρέπει να αποφευχθεί το ενδεχόµενο να 

προκύψουν χώρες µε πιο ελκυστικές κεφαλαιαγορές για τις επιχειρήσεις, 

λόγω κακής προστασίας των µειοψηφούντων µετόχων (race–to–the-

bottom). Εκ των πραγµάτων το εγχείρηµα είναι εξαιρετικά δυσχερές. 

 

Περνώντας στην µεγάλη αγορά της Ρωσίας θα πρέπει να επισηµάνουµε τα 

εξής. Καταρχήν ο τρόπος που ιδιωτικοποιήθηκαν οι επιχειρήσεις ευνόησε 

τις προηγούµενες διοικήσεις, µε αποτέλεσµα η συντριπτική πλειοψηφία των 

εταιριών να καταλήξει στα χέρια των manager. Η ιδιοκτησία και ο έλεγχος 

παρουσιάζουν πολύ υψηλή συγκέντρωση και η προστασία της µειοψηφίας, 

ενώ έχει θεσµοθετηθεί, παρουσιάζει αδυναµίες, εφαρµογής κυρίως, µε ό,τι 

αυτό συνεπάγεται για τους µετόχους111. Την προηγούµενη δεκαετία πολλοί 

ξένοι επενδυτές έχασαν τα κεφάλαιά τους καθώς οι διοικήσεις των εταιριών 

δρούσαν ανεξέλεγκτα αποκόπτοντας κάθε επικοινωνία µε τους µετόχους. 

                                                 
109 Denis K.D., McConnell J.J., “International Corporate Governance”, ECGI, 
Finance Working Paper, No 05/2003 
110 Vafeas N., Theodorou E., “The Association Between Board Structure and Firm 
Performance in the UK”,1998, British Accounting Performance, Vol.30, pp.383-
407  
111 Το 1996 ο Federal Stock Company Law περιλάµβανε διάταξη για την απόδοση 
µερισµάτων στους µετόχους και µέχρι τις αρχές τις δεκαετίας µας εφαρµόστηκε 
ελάχιστες φορές.  
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Οι κανονιστικές ρυθµίσεις είναι πολλές αλλά υπάρχει εκτεταµένη διαφθορά 

στα διοικητικά συµβούλια και στο δικαστικό σύστηµα.  

 

Από την άλλη πλευρά, η εκτεταµένη παρουσία του κράτους, η οποία στις 

επιχειρήσεις που το ενδιαφέρουν (ηλεκτρική ενέργεια, καύσιµα, 

στρατιωτικό υλικό) αγγίζει και ποσοστά του 40%, δεν εγγυάται και 

καλύτερο έλεγχο της διοίκησης112. Σε πολλές επιχειρήσεις το κράτος 

διατηρεί το δικαίωµα του veto στα διοικητικά συµβούλια, οι λεγόµενες 

“golden stock”. Αυτό του παρέχει το δικαίωµα να ακυρώσει απόφαση της 

διοίκησης αν θεωρεί ότι τα συµφέροντά του θίγονται. Πλην όµως υπάρχει 

παθητικότητα και αδιαφορία για την πορεία των κρατικών επιχειρήσεων και 

απουσία κάποιας κρατικής στρατηγικής για βελτίωση της παραγωγής ή για 

έλεγχο της συµπεριφοράς των manager π.χ. µε τη χρήση συµβολαίων. 

Έτσι οι manager αντιµετωπίζουν το κράτος σαν έναν κατ’ όνοµα µόνο 

ιδιοκτήτη, που δεν ασκεί τη δύναµή του. 

 

Η ιδιοσυγκρασία του ρωσικού λαού δεν ευνοεί τη γρήγορη µεταστροφή της 

διαµορφωθείσας κατάστασης. Κατά τη διάρκεια του σοβιετικού καθεστώτος 

το κράτος για να εξασφαλίσει την υπακοή των manager, µεταξύ άλλων, 

είχε επιτροπές του κοµµουνιστικού κόµµατος µέσα στις επιχειρήσεις, οι 

οποίες στην ουσία λάµβαναν και τις αποφάσεις. Οι manager ήταν 

συνηθισµένοι να αποκρύπτουν οποιαδήποτε πληροφορία θα µπορούσε να 

τους κάνει κακό, και η έλλειψη εµπιστοσύνης αποτελεί χαρακτηριστικό της 

επαγγελµατικής τους συµπεριφοράς113. Πώς να υιοθετήσουν µία πολιτική 

εκτεταµένης ενηµέρωσης, η οποία συνιστά απαραίτητη πρακτική καλής 

διακυβέρνησης; 

 

Οι ρωσικές επιχειρήσεις µαστίζονται σήµερα από έλλειψη χρηµατοδότησης 

λόγω της αναξιοπιστίας που εµπνέουν. Η εταιρική διακυβέρνηση στη Ρωσία 

βρίσκεται σε εµβρυακό στάδιο. Η τήρηση βασικών αρχών διακυβέρνησης 

σύµφωνα µε τα πρότυπα του OECD, όπως είναι κατεγεγραµµένες στον 

                                                 
112 Krivogorsky V., “Corporate Governance and Ownership in Russia”, 2000, The 
International Journal of Accounting, Vol.35, No 3, pp.331-353 
113 McCarthy D., Puffer S., “Corporate Governance in Russia: Towards a 
European, US or Russian Model?”, 2002, European Management Journal, Vol.20, 
No 6, pp. 630-640  

 72



ισχύον κώδικα θα ήταν µία καλή αρχή για την προσέλκυση επενδυτών. Η 

αναζήτηση ενός πιο ιδιαίτερου µοντέλου διακυβέρνησης, θα προκύψει όταν 

αποκρυσταλλωθούν οι ανάγκες και οι συνήθειες της αγοράς.       
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