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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 
 
  
 

Η παρούσα διπλωματική εργασία κατατίθεται στα πλαίσια του μεταπτυχιακού  προγράμματος  

της σχολής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το 

σύγγραμμα ασχολείται με την επίδραση της λογιστικής  στις διαδικασίες της εταιρικής 

διακυβέρνησης με αναφορά στην επίδραση των διεθνών λογιστικών προτύπων. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα καθηγήτρια μου Φλώρου 

Αννίτα για τις παρατηρήσεις της, οι οποίες βελτίωσαν το περιεχόμενο αυτού του πονήματος. 

Θα ήθελα επίσης να την ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία και τη συνέπεια σε όλη τη 

διάρκεια συγγραφής της διπλωματικής εργασίας. 

Ακόμη, αισθάνομαι υποχρεωμένη να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που εργάζονται στο 

τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και το τμήμα Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς 

μου έδωσαν τη δυνατότητα συλλογής πληροφοριών από ένα μεγάλο πλήθος επιστημονικών 

περιοδικών , βιβλίων και προγραμμάτων πληροφορικής γεγονός που διευκόλυνε σε μεγάλο 

βαθμό τη συγγραφή της παρούσας εργασίας. 

Τέλος,  θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους καθηγητές του μεταπτυχιακού 

προγράμματος του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  για τις γνώσεις και τα 

ερεθίσματα που μας έδωσαν στη διάρκεια των μεταπτυχιακών μας σπουδών. 

 

Θεσσαλονίκη, 2/11/2007 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 

Η εταιρική διακυβέρνηση είναι ένα θέμα που τελευταία βρίσκεται συνεχώς στην 

επικαιρότητα. Αρχίζει να απασχολεί όλες τις εμπλεκόμενες σε μια εταιρία πλευρές – 

μετόχους, διοικητικό συμβούλιο, ανώτατα στελέχη και εργαζομένους- αλλά και όσους έχουν 

κάποιο σχετικό ενδιαφέρον. Η εταιρική διακυβέρνηση προσελκύει επιπλέον το ενδιαφέρον 

της πολιτείας σε διάφορες εκδοχές της: τα νομοθετικά σώματα εκδίδουν νόμους (π.χ 

Sarbanes-Oxley Act στις ΗΠΑ ή Ν.3016/2002 στην Ελλάδα1), οι ρυθμιστικές αρχές 

θεσπίζουν κανόνες ή υιοθετούν «Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης», ενώ τα δικαστήρια 

κυρίως στις ΗΠΑ εκδίδουν αποφάσεις σχετικά με εταιρικά σκάνδαλα. 

Αν και δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός του όρου εταιρικής διακυβέρνησης, η 

έννοια αυτή καλύπτει ένα πλήθος θεμάτων που σχετίζονται με τη διοίκηση και τον έλεγχο 

μιας εταιρίας. Κυρίως όμως η εταιρική διακυβέρνηση, είναι συνδεδεμένη με το πρόβλημα της 

αντιπροσώπευσης, το διαχωρισμό δηλαδή εξουσίας και ελέγχου και τα προβλήματα που ο 

διαχωρισμός αυτός προκαλεί στους μετόχους. Οι μέτοχοι είναι πολλοί διάσπαρτοι, συχνά 

απληροφόρητοι και δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο για τη συστηματική 

παρακολούθηση της δραστηριότητας των στελεχών της επιχείρησης. 

Από την άλλη πλευρά τα στελέχη εκμεταλλεύονται την κατάσταση αυτή για να κερδίσουν 

προσωπικά οφέλη εις βάρος της εταιρίας και των μετόχων της. Αυτά συνιστούν και το 

πρόβλημα της αντιπροσώπευσης , ο διαχωρισμός δηλαδή ιδιοκτησίας και ελέγχου,  η 

ανάλυση του οποίου όμως είναι πέρα από  τα όρια της μελέτης μας. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να  διασαφηνίσει τη σχέση αλληλεπίδρασης που 

υπάρχει ανάμεσα στην εταιρική διακυβέρνηση και στην λογιστική πληροφόρηση. Η 

                                                 
1 Βλέπε παράρτημα ‘Ο Νόμος 3016/2002 για την Εταιρική Διακυβέρνηση.’ 
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ανάπτυξη της εργασίας κατευθυνόμενη προς την εξυπηρέτηση του παραπάνω βασικού 

στόχου έχει την παρακάτω δομή, η οποία παρουσιάζεται στις παρακάτω παραγράφους. 

Στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιείται αρχικά μια σύντομη περιγραφή της έννοιας της 

εταιρικής διακυβέρνησης και ιδιαίτερα με τα όσα ισχύουν στην χώρα μας με μικρές αναφορές 

στα αντίστοιχα πλαίσια άλλων χωρών. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η σχέση της εταιρικής διακυβέρνησης με τη λογιστική 

πληροφόρηση. Συγκεκριμένα, γίνεται προσπάθεια να προσδιοριστεί εάν οι λογιστικές 

πρακτικές επηρεάζουν τις διαδικασίες της εταιρικής διακυβέρνησης και το αντίστροφο. 

Ακόμη αναφερόμαστε στη σημασία του εσωτερικού ελέγχου για την αξιοπιστία των 

λογιστικών πληροφοριών καθώς αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική 

άσκηση εταιρικής διακυβέρνησης. 

Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια προσέγγιση της επίδρασης της λογιστικής  

στην εταιρική διακυβέρνηση μέσω της θέσπισης των διεθνών λογιστικών προτύπων . Σε αυτό 

το πλαίσιο επιχειρείται και η σύνδεση της λογιστικής με την επιλογή προτύπων για εφαρμογή 

και κατ’ επέκταση και η σύνδεση της εταιρικής διακυβέρνησης με την εφαρμογή των 

λογιστικών προτύπων. Συγκεκριμένα εξετάζουμε εάν οι διαδικασίες της εταιρικής 

διακυβέρνησης διευκολύνουν την υιοθέτηση των προτύπων από τις επιχειρήσεις αλλά και με 

βάση ποια κριτήρια οι επιχειρήσεις επιλέγουν εάν θα εφαρμόσουν τα διεθνή ή τα τοπικά 

λογιστικά πρότυπα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 

ΕΝΝΟΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ 

 

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 

Η εταιρική διακυβέρνηση δεν είναι συνώνυμη με τον εταιρικό έλεγχο αλλά αποτελεί  μια πιο 

πολύπλοκη έννοια. Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένους ορισμούς από τη διεθνή βιβλιογραφία  

ώστε να γίνει περισσότερο κατανοητή η έννοια της: 

La Porta et al.2000 2

Η εταιρική διακυβέρνηση ασχολείται με τους μηχανισμούς που προστατεύουν τα 

συμφέροντα  των εξωτερικών επενδυτών (μέτοχοι και πιστωτές) απέναντι  στην 

απαλλοτρίωση από τα άτομα της επιχείρησης  (π.χ μάνατζερ). 

Shleifer and Vishny, 1997 3

Η εταιρική διακυβέρνηση ασχολείται με τον τρόπο που οι χρηματοδότες των  επιχειρήσεων 

εξασφαλίζουν ότι θα πάρουν την απόδοση της επένδυσής τους. 

Kaplan και Norton (2000) 4

                                                 
2 La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A. and Vishay, R. (1997) Legal Determinants of External Finance, 
Journal of Finance, 52, 1131–1164. 
 
3 Shleifer, Andrei, and Robert Vishny, Large shareholders and corporate control, Journal of Political Economy 
94, 461-488. 
 
4 Kaplan R.S, Norton D.P (2000),The strategy focused organization: How Balanced Scorecard Companies 
Thrive in the New Business Environment, Harvard University Press, Cambridge. 
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Δίνουν μια διαφορετική ερμηνεία στην οποία εστιάζονται στη γενική συμμετοχή των 

μετόχων ορίζοντας την εταιρική διακυβέρνηση ως το συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε 

διευθυντικά στελέχη , managers , εργαζομένους, επενδυτές , πελάτες , προμηθευτές , και 

εταιρίες μεταξύ τους. Φυσικά υπάρχουν και ακόμα πιο διαφοροποιημένες απόψεις οι οποίες 

στηρίζονται σε διαφορετικές ιστορικές εμπειρίες. 

 

Στα πλαίσια μιας επιχείρησης, η εταιρική διακυβέρνηση αναφέρεται γενικότερα στους 

μηχανισμούς της επιχείρησης  , στη λήψη αποφάσεων, στα δικαιώματα επέμβασης και 

ελέγχου τα οποία εξυπηρετούν τις διαμάχες των συμφερόντων ανάμεσα στα διάφορα μέρη 

που έχουν μερίδια στην εταιρία. Βέβαια ο όρος δεν αφορά μόνο τον επιχειρησιακό χώρο 

αλλά και το νομικό πλαίσιο συμπεριλαμβανόμενου για παράδειγμα το νόμο για τη χρεοκοπία, 

τους   κανόνες και τους  νόμους  κοινοποίησης σχετικά με τις εμπορικές συναλλαγές μελών 

αλλά και την πραγματική διανομή των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στην επιχείρηση καθώς 

επίσης και τα δικαιώματα των πιστωτών , συμπεριλαμβανομένου και των τραπεζών , τον 

τρόπο παρέμβασης και άσκησης ελέγχου και ακόμα και το βαθμό στον οποίο οι εργαζόμενοι 

μιας επιχείρησης καθώς επίσης οι προμηθευτές και οι αγοραστές που αγοράζουν τα προϊόντα 

της εταιρίας μπορούν να επηρεάσουν τις πράξεις της  μέσα στο σχετικό νομικό πλαίσιο. Η 

εταιρική διακυβέρνηση είναι ιδιαίτερα σημαντική στον προσδιορισμό του χρηματοδοτικού 

συστήματος  καθώς οι χρηματοδοτικοί τίτλοι δεν είναι μόνο ισχυρισμοί για πληρωμή αλλά 

είναι συνδεδεμένες με τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατ επέκταση ένα κομμάτι εταιρικής 

διακυβέρνησης. 
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1.1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΙΕΔ) που μόλις πρόσφατα 

δημιουργήθηκε με έδρα τις Βρυξέλλες ούτε δίνει - ούτε και θέλει να δίνει – την έγκριση και 

τις «ευλογίες» του στα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης αλλά ούτε και να επικυρώνει την 

ορθότητα όσων σχετικών ισχύουν σε κράτη - μέλη της Ένωσης. 

Οι σκοποί και η φιλοδοξία του - διεθνούς μη κερδοσκοπικού αυτού - Ινστιτούτου είναι να 

«παντρέψει» τα ανώτατα πνευματικά και ερευνητικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις με τα 

«δεσμά» της επιστημονικής έρευνας. Μιας έρευνας ανεξάρτητης και υψηλής ποιότητας με 

στόχο να βελτιώσει και να προωθήσει την «καλή πρακτική» στην εταιρική διακυβέρνηση. Ο 

«γάμος» αυτός δεν προοιωνίζεται πάντα «βίων ανέφελων». Και οι καταγεγραμμένες 

συγκρούσεις είναι πολλές, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις εμμένουν σε 

παραδοσιακές δοκιμασμένες πρακτικές διακυβέρνησης οι οποίες, ωστόσο, σήμερα δεν 

καλύπτουν τον διευρυμένο ορίζοντα των υποχρεώσεων τους. 

Το ΕΙΕΔ θέλει επίσης να συμβάλλει στην δημόσια συζήτηση που διεξάγεται τη στιγμή αυτή 

παρέχοντας ως βάση την αμερόληπτη και επιστημονική έρευνα όπως αυτή παράγεται από - 

τα οποία μπορούν να εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, β) εταιρείες, ιδρύματα και 

επιχειρήσεις, χρηματιστήρια, επενδυτές, εταιρείες νομικών συμβούλων ανεξάρτητα αν η έδρα 

τους είναι η Ευρώπη ή αλλού, γ) μεμονωμένα άτομα ή εταιρείες, επιχειρήσεις και ιδρύματα 

τα οποία επιθυμούν να γίνουν μέλη του. Οι ειδικοί λένε ότι η ίδρυση του ΕΙΕΔ ήρθε την 

πλέον κατάλληλη στιγμή. Τώρα που αφ’ ενός η κοινωνική ασφαλιστική μεταρρύθμιση στην 

Ευρώπη και τα συνταξιοδοτικά ταμεία απαιτούν σίγουρες επενδύσεις, αφ’ ετέρου η 

κατάρρευση της αμερικάνικης ENRON όπως και άλλα συναφή γεγονότα (είτε ευρωπαϊκά είτε 

εθνικά, Swissair κ.α.) - έχουν εξουδετερώσει και τους τελευταίους «θύλακες» αθωότητας των 

εμπλεκομένων. Όσων δηλαδή εξακολουθούσαν ακόμη και να πιστεύουν ότι η ανάγκη για 

καθιέρωση κωδικών εταιρικής διακυβέρνησης αφορά κυρίως άλλους γεωπολιτικούς χώρους 
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και όχι στην Ευρώπη και την Αμερική. Η ίδρυση του, άλλωστε, εντάσσεται, παράλληλα, και 

στην προώθηση μιας κουλτούρας δικαιοσύνης που γίνεται αισθητή στην Ευρώπη.  

Ιδιαίτερη σημασία δίνει το ΕΙΕΔ στην «ισορροπία των δυνάμεων» μεταξύ ακαδημαϊκών και 

επιχειρηματιών. Σημειώνεται ότι η περίπτωση της ENRON, η οποία έχει αναπτύξει ειδικούς 

δεσμούς με ακαδημαϊκά ινστιτούτα, έδωσε ιδιαίτερο κίνητρο για τη ίδρυση του ΕΙΕΔ, το 

οποίο και εγγυάται ακριβώς αυτό: την ανεξαρτησία των ακαδημαϊκών μελών του, κάτι που 

ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο τυχόν επικράτησης εμπορικών συμφερόντων.  

 

1.2 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
 

 

Η έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης είναι άμεσα συνδεδεμένη με αυτή της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης γι αυτό και θεωρείται σκόπιμη μια μικρή αναφορά σε αυτή. 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως η «έννοια σύμφωνα 

με την οποία οι εταιρίες ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και οικολογικές 

ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα 

ενδιαφερόμενα μέλη».5  

Μέσω της ΕΚΕ επιδιώκεται η εθελοντική αυτορύθμιση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, 

ώστε να εξασφαλίζεται ο σεβασμός για τα ζητήματα αυτά με τη χρήση συστημάτων 

διαχείρισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την υποστήριξη τοπικών κοινοτήτων και 

άλλων επωφελών κοινωνικών πρωτοβουλιών (π.χ. απασχόληση ατόμων από ευπαθείς ομάδες 

του πληθυσμού) και τη δημιουργία ενός δίκαιου, ασφαλούς και δημιουργικού εργασιακού 

περιβάλλοντος. 

                                                 
5  Πράσινη Βίβλος, “Προώθηση ενός Ευρωπαϊκού Πλαισίου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη”,2001. 
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Η έννοια της ΕΚΕ εξελίσσεται διαρκώς, ώστε να συμπεριλάβει και τη συνεργασία μεταξύ 

των ενδιαφερομένων μερών για τη θέσπιση προτύπων, την συστηματική παρακολούθηση, τον 

έλεγχο και την πιστοποίηση των διαδικασιών κοινωνικού ελέγχου, που χρησιμοποιούνται από 

τις επιχειρήσεις. 
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2. ΑΡΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

Μια τεράστια αλλαγή υποκινούμενη από λειτουργική καθυστέρηση, ισχυρισμούς για 

απάτη κατά εκτελεστικών ανωτέρων στελεχών, προβλήματα αφερεγγυότητας των εταιρικών 

τίτλων, θεσμικές και νομικές ανεπάρκειες καθώς και διεθνείς παράγοντες διαδραματίζεται 

στις αίθουσες των Διοικητικών Συμβουλίων των πιο ισχυρών εταιριών της Ελλάδας. Προς 

απάντηση τους η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα έχει αρχίσει να αναθεωρεί τους  

παραδοσιακούς διευθυντικούς ρόλους σε μια προσπάθεια να ανασχηματιστεί η εταιρική 

διακυβέρνηση. 

Οι μεταρρυθμιστές της εταιρικής διακυβέρνησης γενικά ψάχνουν μία δομή 

διακυβέρνησης υπό την οποία οι διευθυντές και διαχειριστές είναι υπεύθυνοι παράγοντες, οι 

οποίοι ενεργούν για λογαριασμό των μετόχων και λαμβάνουν αποφάσεις βασιζόμενοι στην 

προάσπιση των συμφερόντων των μετόχων και όχι προς δικό τους όφελος. Επιπροσθέτως, για 

να ενθαρρύνουν τους διευθυντές να αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα των μετόχων πιο 

δραστικά, οι μεταρρυθμιστές αναζητούν μια δομή που να εξασφαλίζει μία πιο ικανή 

ισορροπία δύναμης μεταξύ των διευθυντών με εκτελεστική εξουσία και μη. Σχεδιάζοντας 

τρόπους να χαλιναγωγήσουν την δύναμη των διευθυντών (ενν. με εκτελεστική εξουσία) και 

να υψώσουν τη φωνή των μετόχων στη διακυβέρνηση, οι μεταρρυθμιστές προσπαθούν να 

ανεβάσουν την αξία των μετόχων. 

Η προσπάθεια μεταρρύθμισης της εταιρικής διακυβέρνησης έχει μόλις πρόσφατα 

ανθίσει στην Ελλάδα., όπου οι νομοθέτες και οι επιχειρηματίες πασχίζουν να 

μεταρρυθμίσουν μία εταιρική κουλτούρα που είναι κυρίως επικεντρωμένη γύρω από τις 

κυβερνητικές υποθέσεις μετά την έναρξη του σύγχρονου ελληνικού κράτους.  

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η υπό εξέταση αφύπνιση είναι περισσότερο 

αποτέλεσμα μίας συνειδητής προσπάθειας να εκσυγχρονιστεί η ελληνική κεφαλαιαγορά και 

όχι αποτέλεσμα επιζήμιων εσωτερικών συνεπειών από τις δύο πρόσφατες οικονομικές 
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κρίσεις στην Νότιο-Ανατολική Ασία το 1997 και στη Ρωσία το 1998. Πράγματι κατά τη 

διάρκεια αυτών των κρίσεων τα εσωτερικά συστήματα ασφαλείας λειτούργησαν σωστά και 

έτσι δεν παρατηρήθηκε σοβαρή ζημία στην λειτουργία της κεφαλαιαγοράς της χώρας και 

ολόκληρης της οικονομίας. Άντ’ αυτού η κύρια αιτία της σκέψης για την εισαγωγή πιο 

αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης, δόθηκε από την ορμή της άνευ προηγουμένου 

άνθησης της κεφαλαιαγοράς στην Ελλάδα.  

Αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι μερικώς ενσωματωμένες στην αυξανόμενης σημασίας 

έκθεση: Αρχές της εταιρικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα: Προτάσεις για Καλύτερη Εταιρική 

Δράση (1999). Η έκθεση είναι αποτέλεσμα εργασιών της Επιτροπής Εταιρικής 

Διακυβέρνησης στην Ελλάδα, η οποία σχηματίστηκε από μία πρωτοβουλία της Επιτροπής 

Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς και προτείνει τρόπους να βελτιωθεί η διευθυντική και 

διαχειριστική υπευθυνότητα και διαφάνεια. Παρόλο που αυτή η προσπάθεια να κάνουν πιο 

υπόλογες και ταυτόχρονα να εκδημοκρατίσουν της ελληνικές εγγεγραμμένες εταιρίες είναι 

περισσότερο βασισμένη στο Άγγλο-Σαξονικό πρότυπο, η κίνηση της Ελλάδας για την 

εταιρική διακυβέρνηση δε θα έπρεπε να ερμηνευθεί ως χονδρικό εμπόριο του Άγγλο-

Σαξονικού προτύπου. Βέβαια, η κίνηση για την για την εταιρική διακυβέρνηση στην Ελλάδα 

θα έπρεπε να θεωρηθεί ως μία προσπάθεια να ενσωματωθούν Άγγλο-Σαξονικά στοιχεία στο 

Ελληνικό σύστημα αναπτύσσοντας ταυτόχρονα εθνικές λύσεις για τα προβλήματα που είναι 

μοναδικά στο ελληνικό επιχειρηματικό πεδίο. Σε περαιτέρω ανάλυση, αυτές οι προτεινόμενες 

μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα στην Ελλάδα να διατηρήσει τη θέση της, 

αν όχι να γίνει πιο δυνατή, ως ένας ανταγωνιστικός συμμέτοχος σε μια συνεχώς αυξανόμενη 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Παρόλο που η Ελληνική επιχειρηματική κοινότητα είναι υποστηρικτική απέναντι σε 

μια μεταρρύθμιση της ελληνικής εταιρικής διακυβέρνησης, υπάρχει μία σημαντική 

αμφισβήτηση αναφερόμενη στον τύπο της μεταρρύθμισης που θα ταίριαζε καλύτερα στο 
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ελληνικό σύστημα. Για να καταλάβει κανείς πλήρως αυτή την αμφισβήτηση και να 

αποκτήσει μία ενημερωμένη άποψη για τα πιθανά αποτελέσματα ορισμένων 

μεταρρυθμίσεων, θα πρέπει να κάνει μία ανασκόπηση στο εταιρικό νομικό πλαίσιο της 

χώρας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί ιστορικά από τον βασικό νόμο 2190/1920 και τις 

επιτυχημένες τροποποιήσεις του τα επόμενα χρόνια  ως σήμερα. Παραδοσιακά, οι εταιρίες 

δεν είχαν και πολλές επιλογές στην επιθυμητή δομή διακυβέρνησης, μπορούσαν μόνο να 

διοικηθούν από ένα ενωτικό Διοικητικό Συμβούλιο. Ο νόμος ωστόσο απέκλειε την επιλογή 

να διαλέξουν μία εναλλακτική μορφή διακυβέρνησης – ένα συμβούλιο δύο βαθμίδων- 

συνιστώμενο από ένα διευθυντικό και ένα εποπτικό συμβούλιο. Πολλές ελληνικές εταιρίες 

πίστεψαν την δομή των δύο βαθμίδων συμβουλίου για τις δυνατότητες της να βελτιώνει την 

αποδοτικότητα της διαχείρισης, με το να διαχωρίζει τυπικά τα συμφέροντα των διευθυντών 

και των μετόχων. Ωστόσο, παρά τα πλεονεκτήματα του συμβουλίου των δύο βαθμίδων, λίγες 

ελληνικές εταιρίες πραγματικά υιοθέτησαν αυτή τη δομή και σήμερα μόνο ένα μικρό 

ποσοστό όλων των ελληνικών εταιριών τη χρησιμοποιούν. Ως αποτέλεσμα το συμβούλιο των 

δύο βαθμίδων θεωρείται ως ένα μη υπαρκτό στοιχείο στην ελληνική διακυβερνητική δομή. Ο 

αποκλεισμός αυτός άναψε την περιέργεια πολλών μελετητών οι οποίοι συνεχίζουν να 

απορούν γιατί συμβαίνει αυτό. 

Υπό το φως των πρόσφατων συζητήσεων για την μεταρρύθμιση της ελληνικής 

εταιρικής διακυβέρνησης, επικεντρώνοντας κυρίως στην εταιρική διαφάνεια και 

υπευθυνότητα ο χρόνος στην Ελλάδα θεωρήθηκε κατάλληλος  για να επανεκτιμήσουν τα 

οφέλη των προτάσεων εταιρικής διακυβέρνησης που έγιναν διεθνώς. Ωστόσο, τα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτών των νέων δομών θα αναλύονταν ακριβέστερα μέσα 

σε ένα ιστορικό πλαίσιο. Ο αναλογισμός στο ιστορικό πλαίσιο είναι σημαντικός για δύο 

λόγους. Πρώτον, η κατανόηση των λόγων που πρόσφατες μεταρρυθμίσεις μπορεί να έχουν 

αποτύχει, είναι σημαντική ώστε να αποφευχθούν παρόμοιες παγίδες στο σχεδιασμό νέων 
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τροποποιήσεων. Δεύτερον, αντί να συνταχθεί μια σειρά νέων τροποποιήσεων της οποίας τα 

λειτουργικά αποτελέσματα είναι ουσιαστικά άγνωστα, ίσως είναι καλύτερα να εξεταστούν 

και να επιλυθούν οι αρνητικές πλευρές των πρόσφατων δομών με σκοπό να γίνουν μία πιο 

βιώσιμη επιλογή για τις εταιρίες σήμερα. Αυτό το σημείο υπαγορεύεται από το γεγονός ότι 

παρά την έλλειψη της ευρείας απήχησης, οι προτάσεις υιοθετούνται όλο και περισσότερο από 

μεγάλες ελληνικές εταιρίες.  
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3. Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

Η Επιτροπή έχει την άποψη ότι ένα αποδοτικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης 

πρέπει να εγκαθιδρυθεί ως προϋπόθεση για την ανταγωνιστική μετατροπή της ελληνικής 

κεφαλαιαγοράς και οικονομίας. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 

παραγόντων που μετέχουν στη διακυβέρνηση των εγγεγραμμένων εταιριών και οι όροι και οι  

περιστάσεις για την διαχείριση πρέπει αν γίνουν διαφανείς. Η Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι 

η δημιουργία ενός συνόλου αρχών και καλύτερων κανόνων πρακτικής, για να είναι 

αποτελεσματικοί, πρέπει να γίνουν σε μια βάση συγκατάβασης αναμειγνύοντας όλους τους 

σχετιζόμενους με την κεφαλαιαγορά παράγοντες και πρέπει να προσαρμοστούν στις 

επικρατούσες πρακτικές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της συστάσεις του 

διεθνούς Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (Ο.Ο.Σ.Α). 

Το κυρίαρχο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα δεν είναι απλώς 

σημαντικά ξεπερασμένο αλλά μπορεί να προκαλέσει ενδεχόμενα προβλήματα, εξαιτίας 

ανεπαρκούς διαφάνειας και υπευθυνότητας αναφορικά με την παροχή οικονομικά αποδοτικής 

χρηματοδότησης που απαιτείται για να αυξηθούν οι επενδύσεις και να αναπτυχθεί η εθνική 

ανταγωνιστικότητα. Η Επιτροπή επιθυμεί να δώσει έμφαση στο ότι ο σχηματισμός ενός 

συνόλου αρχών και καλύτερων πρακτικών κανόνων για αποτελεσματική εταιρική 

διακυβέρνηση δεν συνιστά ακαδημαϊκή άσκηση στην οργάνωση και επανεγκατάσταση ενός 

μεγάλου βαθμού ήδη υπαρχόντων κανόνων. Ούτε επιθυμεί την εισαγωγή μεταρρυθμίσεων για 

δικό της καλό. Τόσο ο κίνητρο όσο και η επιτυχία για τις προτάσεις αντανακλώνται στην 

σταθερή καθιέρωση ενός πλαισίου κανόνων το οποίο θα παρέχει τη βάση για πιο 

αποτελεσματική διαχείριση, υπεύθυνη συμπεριφορά και οικονομικά αποδοτική 

χρηματοδότηση των εγγεγραμμένων εταιριών. Αναμένεται ότι ένα τέτοιο πλαίσιο θα 

συνεισφέρει αποφασιστικά στην βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών 

εταιριών και περαιτέρω ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και ευημερίας. 

 16



Η Επιτροπή γνωρίζει τον διαφορετικό χαρακτήρα και προφίλ των ελληνικών 

εγγεγραμμένων εταιριών. Ωστόσο, επιλέγει ένα ενιαίο σύνολο προτάσεων για όλες τις 

εταιρίες που ανήκουν στην ίδια ταξη/κλάση. Διαφορετικές προτάσεις θα οδηγούσαν σε ένα 

πλήθος αρχών και κανόνων το οποίο θα οδηγούσε σε μια αντίθεση στην απαιτούμενη 

ευελιξία και περισσότερο θα κατέληγε σε προβλήματα δυναμικής στην δημόσια εικόνα 

ορισμένων εταιριών ή τομέων. Βέβαια, αλλαγές στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

εταιριών που αφορούν προσθήκες και αφαιρέσεις ανάλογα με το είδος και το μέγεθος τους, 

έχουν ήδη λάβει χώρα μέσα στο ήδη υπάρχον ρυθμιστικό πλαίσιο. Είναι, γι’ αυτό 

αναμενόμενο, ένα σύγχρονο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης να πρέπει να λάβει υπόψη 

αυτές τις ιδιαιτερότητες. Αυτό ισοδυναμεί με το να επιτραπεί σε ορισμένες τάξεις εταιριών να 

υπόκεινται σε ειδικούς κανόνες αναφορικά με την κοινοποίηση και διάδοση πληροφοριών, 

οικονομικών δηλώσεων και διαδικασιών ελέγχου. Αυτό είναι πράγματι πολύ σημαντικό, με 

σεβασμό στις μικρές –και μεσαίες- εταιρίες να στοχεύουν στο να αυξηθεί το κεφάλαιο των 

κοινών μετοχών μέσω της καταγραφής των μεριδίων τους στην νεοϊδρυθείσα Νέα  Αγορά, 

που ιδρύθηκε με τον πρόσφατο νόμο 2733/99. Γενικά η Επιτροπή έχει την άποψη ότι η 

αμφισβήτηση της σχετικότητας και της αρμόζουσας προσαρμογής των προτεινόμενων 

υποδείξεων πάντα θα παραμένει ανοιχτή. 

Δεδομένου του επιπέδου ανάπτυξης της κεφαλαιαγοράς στην Ελλάδα και του 

χαρακτήρα των ελληνικών εγγεγραμμένων εταιριών, η Επιτροπή αναθέτει ένα σημαντικό 

ρόλο στην συγκαταβατική δημιουργία των υποδείξεων, με δεδομένο ότι μπορεί σταδιακά να 

οδηγήσει σε ειδικούς θεσπισμένους κανόνες. Ωστόσο η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι 

οποιαδήποτε απευθείας εισαγωγή νομοθετημένων κανόνων περικλείει πολλές φορές τον 

κίνδυνο της επιβολής συμμόρφωσης στο γράμμα του νόμου παρά στο πνεύμα της εταιρικής 

διακυβέρνησης. Κατά συνέπεια προτείνει ότι η ευθύνη για την εισαγωγή τέτοιων κανονισμών 

πρέπει να εμπέσει στην περιοχή των υπαρχόντων θεσπισμένων κανόνων σύμφωνα με την 
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ωριμότητα των περιστάσεων και μετά από την απαραίτητη δημόσια συζήτηση. Δεδομένης 

της σημαντικής διαφοροποίησης των εγγεγραμμένων εταιριών στο Χρηματιστήριο Αξιών της 

Αθήνας, οι υποδείξεις πρέπει να είναι ευέλικτα εφαρμοσμένες και να επιτρέπουν τόσο 

μελλοντικές βελτιώσεις αλλά και πραγματοποίηση διαφορετικού ρυθμού κατά τη διαδικασία 

υιοθέτησης τους.  

Η Επιτροπή πιστεύει ότι χωρίς ισχυρό κίνητρο για την αλλαγή συμπεριφοράς, οι 

εγγεγραμμένες εταιρίες θα συμμορφωθούν με πολύ αργό ρυθμό. Έτσι προτείνεται να γίνει 

μία άτυπη καθιέρωση της δυνατότητας συμμόρφωσης ή κατ’ επιλογή να «εξηγηθεί» η μη 

συμμόρφωση. Η υιοθέτηση αυτής της προσέγγισης σημαίνει ότι οι υποδείξεις που 

περιέχονται στην Έκθεση σχετίζονται με την δυνατότητα των εγγεγραμμένων εταιριών να 

δικαιολογήσουν πιθανή συμπεριφορά απόκλισης από αυτά που συνεπάγονται οι υποδείξεις. 

Επιπλέον προτείνεται ότι επαρκή επίπεδα διαφάνειας, κοινοποίησης και διάδοσης 

πληροφοριών πρέπει κυριολεκτικά να εισαχθούν ως μια τυπική προϋπόθεση στην δήλωση 

των αριθμημένων προϋποθέσεων στο Χρηματιστήριο Αξιών της Αθήνας.  

Οι υποδείξεις δημιουργήθηκαν στη βάση διεθνώς αποδεκτών όρων και περιστάσεων 

που αντανακλούν την εμπειρία άλλων κρατών, έχοντας λάβει υπόψη προβλήματα που 

ανέκυψαν από την εφαρμογή άλλων κανόνων από τις οικονομικές αρχές. 

Η Επιτροπή στήριξε τις υποδείξεις της στην πλήρωση τριών βασικών αρχών: (α) 

διαφάνεια, (β) σταθερότητα και (γ) υπευθυνότητα. Η διαφάνεια συνιστά τη βάση για την 

εγκαθίδρυση τη εμπιστοσύνης μεταξύ μετόχων, διαχειριστών και όλων αυτών που έχουν 

νόμιμα συμφέροντα στην επιχείρηση, με ένα τρόπο που συναντά τις ενταμένες 

ανταγωνιστικές προκλήσεις. Η βελτιωμένη διαφάνεια αυξάνει την ανταγωνιστικότητα και την 

γενική εταιρική απόδοση επειδή εγκαθιστά υψηλά επίπεδα επενδυτικής εμπιστοσύνης και 

επιτρέπει στο Διοικητικό Συμβούλιο και την εκτελεστική διαχείριση να αντιδρά όταν η αγορά 

το απαιτεί, αμέσως και αποτελεσματικά. Η σταθερότητα προϋποθέτει ότι οι οικονομικές 
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δηλώσεις, αναφορές και όλες οι υπόλοιπες σχετικές πληροφορίες που αποκαλύπτονται από 

την εταιρία να παρουσιάζουν με τρόπο κατανοητό την αληθινή και πλήρη εικόνα της 

εταιρίας. 

Η Επιτροπή αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο του Διοικητικού Συμβουλίου για 

αποτελεσματική διακυβέρνηση της εταιρίας. Το Συμβούλιο έχει την ευθύνη να αντιμετωπίζει 

τις υποθέσεις της εταιρίας αποκλειστικά προς όφελος της εταιρίας και των μετόχων της μέσα 

στο υπάρχον ρυθμιστικό πλαίσιο. Το συμβούλιο έχει την κύρια ευθύνη για την εξασφάλιση 

θεμελίωσης αποτελεσματικών κανόνων διακυβέρνησης και πρέπει να είναι υπόλογο στην 

Γενική Συνέλευση των μετόχων για τις δραστηριότητες και ενέργειές του. Το Συμβούλιο έχει 

την κύρια ευθύνη για να θέτει τους μακροπρόθεσμους στόχους της εταιρίας και να λαμβάνει 

όλες τις στρατηγικές αποφάσεις παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πηγές τόσο για την 

επίτευξη των στρατηγικών στόχων όσο και για τον διορισμό και τον έλεγχο της διαχείρισης. 

Ταυτόχρονα η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει την αρμοδιότητα για τον διορισμό των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών και εγκρίνει 

την γενική στρατηγική της εταιρίας.  

Η Επιτροπή πιστεύει ότι ένα πλαίσιο ανταγωνιστικής εταιρικής διακυβέρνησης πρέπει 

να εγγυάται μια λογική ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τόσο μέσα στο 

Διοικητικό Συμβούλιο όσο και μεταξύ όλων των διαχειριστών στην εταιρική διακυβέρνηση. 

Το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης πρέπει επίσης να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την 

καλύτερη εταιρική δραστηριότητα και μακροπρόθεσμη ικανότητα υποστήριξης. Όλες οι 

λειτουργίες του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων πρέπει να 

στοχεύουν στην αύξηση της δραστηριότητας της εταιρίας μέσα σε ένα επαρκώς ελεγχόμενο 

και πληροφορημένο περιβάλλον, είναι σημαντικό να καθιερωθεί η προδιαγραφή και διανομή 

των στόχων μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με εκτελεστική ή μη εξουσία και 
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της διαχείρισης, να ενδυναμωθεί η εξουσία της Γενικής Συνέλευση των μετόχων και να 

εγκαθιδρυθούν τα δικαιώματα ης μειοψηφίας των μετόχων. 
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4. ΑΝΑΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ  
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

 Η Επιτροπή  εταιρικής διακυβέρνησης  έχει την άποψη ότι ο βασικός εταιρικός νόμος 

2190/1920 συνιστά μια σημαντική προσφορά στην ανάπτυξη ενός νομικού πλαισίου για την 

εταιρική δραστηριότητα και συμπεριφορά τα τελευταία 80 χρόνια. Ωστόσο ο νόμος, 

συμπεριλαμβανομένων και των επιτυχημένων τροποποιήσεων του είναι μάλλον ανεπαρκής 

να παράσχει την βάση για αποτελεσματική ρύθμιση σύγχρονων διοικητικών θεμάτων όπως 

εμφανίζονται στο σύγχρονο κόσμο. Πράγματι ο νόμος δεν περιλαμβάνει βασικές έννοιες, 

όρους και προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού πλαισίου 

εταιρικής διακυβέρνησης. Η μετέπειτα έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων 350/1985 και 

348/1992 καθώς και μια σειρά υπουργικών αποφάσεων έχουν συνεισφέρει σημαντικά στην 

αντιμετώπιση επειγουσών ρυθμιστικών αναγκών, χωρίς ωστόσο να παρέχουν μία πλήρως 

ανεπτυγμένη λύση στο πρόβλημα. 

 Ο εταιρικός νόμος θα έπρεπε να τροποποιηθεί προς την κατεύθυνση που να 

ικανοποιεί τις ακόλουθες αρχές: (α) έναν πλήρη διαχωρισμό μεταξύ της εταιρικής περιουσίας 

και αυτή των μετόχων της πρέπει να διατηρηθεί. (β)οι μέτοχοι πρέπει να ενθαρρύνονται να 

διατηρήσουν τις επενδύσεις τους στην εταιρία. (γ) το Διοικητικό Συμβούλιο θα έπρεπε 

περισσότερο να διακρίνεται από δομή δύο βαθμίδων (δ) η μειοψηφία των μετόχων θα πρέπει 

να προστατεύεται σωστά και οι απόψεις της να παρουσιάζονται επαρκώς (ε) στους μετόχους, 

ειδικά μικρότερων εταιριών, θα έπρεπε να δίνεται η ευκαιρία να τροποποιούν επιλεκτικά 

κανόνες, χωρίς ωστόσο να προκαλούν παράνομη παραβίαση των κανόνων αυτών και των 

παροχών.  

 Πιο εξειδικευμένα, ο ελληνικός εμπορικός νόμος θα έπρεπε να τροποποιηθεί προς την 

κατεύθυνση διαδικασιών έκδοσης μεριδίων. Μόνο μία τάξη κοινών μετοχών με γενικό 

δικαίωμα ψήφου θα έπρεπε να εκδίδονται. Ωστόσο εξαιρέσεις μπορεί να επιτραπούν προς την 
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κατεύθυνση ενδυνάμωσης των δικαιωμάτων της μειοψηφίας των μετόχων. Επίσης θα έπρεπε 

να εξετασθεί το ζήτημα της κατάργησης των ανώνυμων μετοχών προς όφελος των 

ονομαστικών μετοχών. Η ολοκλήρωση της αποϋλοποίησης των καταγεγραμμένων μετοχών 

στο Χρηματιστήριο Αξιών της Αθήνας έχει ήδη οδηγήσει στην εν τοις πράγμασι καταγραφή 

τους, κι έτσι η εκ του νόμου κατάργηση τους θα έπρεπε να ακολουθήσει. Η ύπαρξη 

ανώνυμων μετοχών είναι γενικώς συνδεδεμένη με τον κίνδυνο απάτης κατά την πώληση 

πλαστών τίτλων, το κίνδυνο κλοπής, τον κίνδυνο ότι οι ελέγχοντες μέτοχοι μπορεί να 

χρησιμοποιήσουν τις ανώνυμες μετοχές για να κρύψουν την εξουσία τους στην εταιρία και 

τις δυσκολίες για εξ αποστάσεως ή ηλεκτρονική ψηφοφορία.  

Ισχυρά δικαιώματα προεγγραφής των μετόχων θα έπρεπε να εγκαθιδρυθούν ώστε να 

εξασφαλίζεται η δίκαιη μεταχείριση τους όταν συμβαίνουν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο 

της εταιρίας. Ισχυρά δικαιώματα προεγγραφής πρέπει ωστόσο να συμπληρωθούν με τα 

αντίστοιχα «δικαιώματα συμμετοχής», που να επιτρέπουν στους μετόχους οι οποίοι ψηφίζουν 

κατά της παραίτησης από δικαιώματα προεγγραφής να συμμετέχει ίσα και δίκαια σε μια 

προσφορά μετοχών. 

Η δομή του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να αλλάξει έτσι ούτως ώστε να παρέχει 

μια σωστή ισορροπία μεταξύ υπευθυνότητας και τόλμης. Αυτό απαιτεί τη ρητή καθιέρωση, η 

οποία ωστόσο δεν θα είναι υποχρεωτική για μικρές επιχειρήσεις, του συμβουλίου των δύο 

βαθμίδων με τόσο ένα εποπτικό διοικητικό συμβούλιο εκλεγμένο από τους μετόχους και 

υπόλογο σ’ αυτούς όσο και ένα συμβούλιο διαχείρισης υποδεικνυόμενο από το εποπτικό 

συμβούλιο. Επίσης απαιτεί την ρητή καθιέρωση και μη εκτελεστικών (εξωτερικών) μελών 

στο συμβούλιο και ένα σύστημα υποεπιτροπών για το συμβούλιο. 

Τοιουτοτρόπως, για την λειτουργική αποτελεσματικότητα του, το συμβούλιο 

απαιτείται να ιδρύσει εσωτερικές επιτροπές, οι οποίες περιλαμβάνουν έναν ελάχιστο αριθμό 

ανεξάρτητων διευθυντών και αναθέτουν τις αρμοδιότητες τους σ’ αυτούς. Μία επιτροπή 
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εσωτερικού λογιστικού ελέγχου η οποία να περιλαμβάνει τρεις διευθυντές ώστε να 

εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του λογιστικού ελέγχου είναι η πρώτη υποψήφια. 

Εξωτερικοί διευθυντές θα πρέπει να συνιστούν την πλειοψηφία της εσωτερικής επιτροπής 

λογιστικού ελέγχου και να έχουν επαρκή εξουσία. Η καθιέρωση διαδικασιών λογιστικού 

ελέγχου, για να αποδειχθεί επαρκής, πρέπει να συνοδεύεται από τις ανάλογες πρακτικές 

κοινοποίησης πληροφοριών, οι οποίες με τη σειρά τους, απαιτούν μεταξύ άλλων την 

καθιέρωση των αντίστοιχων λογιστικών μέτρων.  

Μία υποεπιτροπή αποζημίωσης η οποία επίσης περιλαμβάνει εξωτερικούς διευθυντές 

ως μέλη της είναι μία ακόμα υποψήφια. Η υποεπιτροπή πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένη με 

επαρκή εξουσία και πρόσβαση σε πληροφορίες ώστε να ρυθμίζει τα συμβόλαια αποζημίωσης 

της διαχείρισης και του συμβουλίου που έχει εγκριθεί από τους μετόχους, τους όρους και τις 

προϋποθέσεις για τη χρήση δικαιωμάτων προαίρεσης και να εξετάζει τον σχετικό κίνδυνο 

που αναλαμβάνεται από την επιχείρηση. 

Ο εταιρικός νόμος θα έπρεπε να τροποποιηθεί έτσι ώστε να εξασφαλίζει ότι οι έχοντες 

τον έλεγχο μέτοχοι, οι οποίοι πρακτικά ασκούν διαχειριστική δύναμη για να επηρεάσουν και 

να ελέγξουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων διαχείρισης, φέρουν και τις αντίστοιχες 

νομικές ευθύνες για τη συμμετοχή τους στην λήψη αποφάσεων διαχείρισης. 

Ο νόμος πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε να εγκαθιδρύει ισχυρά τα δικαιώματα της 

μειοψηφίας των μετόχων. Τα δικαιώματα ψήφου της μειοψηφίας των μετόχων θα πρέπει να 

ενδυναμωθούν ώστε να ενισχύσουν την επάρκεια των εχόντων την επιτήρηση της εταιρικής 

διαχείρισης και να εξασφαλίσουν τις διαδικασίες διαφάνειας. Η συνολική προϋπόθεση για 

την ενάσκηση των δικαιωμάτων της μειοψηφίας θα έπρεπε να μειωθεί από το τωρινό 

ποσοστό του 5 % και να βρεθεί στην κλίμακα του 1% έως 3% των κοινών μετοχών. 

Δεδομένης της έκτασης των παραγωγικών συναλλαγών ακολουθώντας την έναρξη των 

λειτουργιών του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών τον Αύγουστο του 1999 η 
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τροποποίηση του εταιρικού νόμου θα έπρεπε να εξειδικεύει ένα επίπεδο εμποδίων της 

κατοχής μετοχών ώστε να δημιουργήσουν τις παραγωγικές αιτήσεις.  

Επιπλέον ένα σωρευτικό σύστημα ψηφοφορίας θα έπρεπε να εγκαθιδρυθεί. Εάν είναι 

επιθυμητή η σωρευτική ψηφοφορία, μπορεί να υιοθετηθεί επιλεκτικά έτσι ώστε οι διευθυντές 

που αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα της μειοψηφίας των μετόχων να μπορούν να εκλεγούν. 

Αυτό σημαίνει ότι κάθε μετοχή θα πρέπει να έχει τον ίδιο αριθμό ψήφων όσος και ο αριθμός 

των διευθυντών που εκλέγονται, στην περίπτωση ενός μετόχου με λιγότερες από ένα 

ορισμένο ελάχιστο κοινών μετοχών. 

Νέες διαδικασίες ψηφοφορίας πρέπει να καθιερωθούν που να περιλαμβάνουν τη 

δυνατότητα ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, ώστε να καλυτερέψουν και να 

αντανακλούν ευρέως τις απόψεις της μειοψηφίας στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

Αλλαγές στις διαδικασίες ρύθμισης των συνελεύσεων του Συμβουλίου θα πρέπει να 

καθιερωθούν ώστε να επιτρέπουν στους διευθυντές να παρευρίσκονται στις συνελεύσεις όχι 

μόνο αυτοπροσώπως αλλά επίσης μέσω τηλεσυνδιάσκεψης. 

Παρόλο η ευθύνη των διευθυντών έχει καθιερωθεί, μπορεί εντούτοις να ενδυναμωθεί 

περαιτέρω, συγκεκριμένα σε σχέση με την λεπτομερή καταγραφή των απόψεων των 

διευθυντών στις συνελεύσεις του Συμβουλίου οι οποίοι αντιτέθηκαν σε ορισμένα θέματα και 

τους λόγους για την αντίθεση τους. Επίσης οι μέτοχοι θα πρέπει να μπορούν να διαβάζουν 

και να αντιγράφουν τις λεπτομέρειες.  

Μετά την εγκαθίδρυση εξωτερικών διευθυντών στον εταιρικό νόμο, ο κανονισμός για 

τις εγγεγραμμένες εταιρίες θα πρέπει επίσης να τροποποιηθεί, στη φόρμα αλλαγών των 

προϋποθέσεων εγγραφής στο Χρηματιστήριο Αξιών της Αθήνας, ώστε να απαιτείται το 

Διοικητικό Συμβούλιο να περιλαμβάνει ικανοποιητικό αριθμό, ποιότητα και ανεξαρτησία των 

εξωτερικών διευθυντών. 
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Στις σύγχρονες επιχειρήσεις τα συμφέροντα των μεγαλομετόχων, μικρομετόχων, 

διευθυντικών στελεχών και πιστωτών δεν ταυτίζονται πάντοτε αλλά  εκδηλώνονται συχνά 

συγκρούσεις συμφερόντων ανάμεσα στις παραπάνω ομάδες με αρνητικές συνέπειες στη 

λειτουργία της επιχείρησης, που σε μερικές περιπτώσεις οδηγούν στην κατάρρευσή της. Τα 

συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης επιδιώκουν να περιορίσουν τα σχετικά προβλήματα 

αλλά αδυνατούν να τα εξαλείψουν τελείως. Τα τελευταία χρόνια, υπό την πίεση δυσμενών 

επιχειρηματικών εξελίξεων στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, ξεκίνησε μια πρωτοβουλία 

μεταρρύθμισης του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης των επιχειρήσεων. Τα εμπειρικά 

ευρήματα ενισχύουν την άποψη πως οι μεταρρυθμίσεις έχουν θετικές επιπτώσεις στη 

λειτουργία των επιχειρήσεων. Στη χώρα μας οι σχετικές μεταρρυθμίσεις εισήχθησαν με το 

Νόμο 3016. Σαν πρώτη προσπάθεια μεταρρύθμισης του συστήματος εταιρικής 

διακυβέρνησης στη χώρα μας, ο Νόμος 3016 αποτελεί στέρεο βήμα προς τη σωστή 

κατεύθυνση καθώς και μια πολύ θετική εξέλιξη που περαιτέρω θωρακίζει το θεσμικό πλαίσιο 

λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς.  
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
 

 
 

Η πρόσφατη εμπειρική έρευνα δείχνει ότι οι πληροφορίες λογιστικής παίζουν ρόλο στην 

διαδικασία  εταιρικής διακυβέρνησης μέσω της οποίας η  διευθυντική ανικανότητα 

ανακαλύπτεται και τιμωρείται. 

Η εταιρική διακυβέρνηση σε πολλές χώρες δεν εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από 

κανονισμούς που θεσπίζονται από το Κοινοβούλιο. Υπάρχει επίσης και ένα ρυθμιστικό 

σύστημα που ασχολείται με τους λογιστικούς κανονισμούς που διέπουν τη σύνταξη των 

εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η πλέον συνηθισμένη πρακτική που 

ακολουθείται στα περισσότερα κράτη είναι το γεγονός ότι   οι νομοθέτες προτιμούν να 

αφήνουν τη διαχείριση των λογιστικών θεμάτων στους δημόσιους λογιστές και στις ενώσεις 

τους. Συγκεκριμένα ενώ ορίζουν με λεπτομέρειες όλες τις παροχές για τον τύπο της 

λογιστικής πληροφόρησης που πρέπει να παρουσιάζεται στους μετόχους , συνήθως δεν 

περιγράφουν τις λογιστικές πρακτικές που πρέπει να υιοθετηθούν για να παρουσιαστεί η 

συγκεκριμένη πληροφόρηση. Ως αποτέλεσμα, το δημόσιο λογιστικό επάγγελμα και οι 

ενώσεις του να έχουν σταδιακά δημιουργήσει ένα σύστημα λογιστικών προτύπων που 

καθιερώνουν συγκεκριμένους τρόπους σύμφωνα με τους οποίους υπολογίζονται οι λογιστικές 

πράξεις. 

Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον επηρεάζεται από διάφορες αντικρουόμενες 

επιρροές. Συγκεκριμένα οι επιρροές αυτές βασίζονται σε γενικούς κανονισμούς και νομικά 

συστήματα. Ακόμα το επιχειρησιακό περιβάλλον μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ανάλογα με το 

αν παρέχει  συμβουλευτικές υπηρεσίες είτε εάν  ασκεί καθορισμένο  ρυθμιστικό ρόλο.  
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Μια σχετικά νέα διάσταση του τρέχοντος περιβάλλοντος είναι η θέση των ανώτερων 

υπαλλήλων της επιχείρησης, που μπορεί να αναγνωριστεί και ως επιθετική, επηρεασμένη από 

το ανταγωνιστικό περιβάλλον της επιχείρησης. Ένα μέτρο της υπερβολικά επιθετικής θέσης 

μπορούν να αποτελέσουν και οι πτωχεύσεις των μεγάλων επιχειρήσεων οι οποίες   

περιλαμβάνουν δεκάδες με εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια  
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1. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

 
 
Όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο οι μηχανισμοί της εταιρικής διακυβέρνησης 

συντελούν στην προστασία των συμφερόντων των επενδυτών από τους μάνατζερ. Οι 

μηχανισμοί περιλαμβάνουν τόσο  εσωτερικούς μηχανισμούς όπως τα διευθυντικά σχέδια 

κινήτρου, οι διευθυντικοί έλεγχοι, η εσωτερική αγορά εργασίας όσο και εξωτερικούς 

μηχανισμούς , όπως ο έλεγχος εξωτερικών μετόχων ή πιστωτών , η αγορά για τον εταιρικό 

έλεγχο, ο ανταγωνισμός στην αγορά προϊόντος, η εξωτερική διευθυντική αγορά εργασίας, και 

οι νόμοι τίτλων που προστατεύουν τους εξωτερικούς επενδυτές ενάντια στην απαλλοτρίωση 

από τα εταιρικά μέλη.  

Οι Robert M. Bushman και Abbie J. Smith στην έρευνα τους 6 ασχολήθηκαν με την επίδραση 

που έχει η λογιστική στην διαδικασία της εταιρικής διακυβέρνησης στους οργανισμούς. 

Συγκεκριμένα ορίζεται ο ρόλος της διακυβέρνησης στις χρηματοοικονομικές πληροφορίες ως 

ο τρόπος χρήσης των εξωτερικά αναφερόμενων χρηματοοικονομικών πληροφοριών στους 

μηχανισμούς ελέγχου, οι οποίοι συντελούν στην αποτελεσματική άσκηση διακυβέρνησης των 

οργανισμών. 

Από την εμπειρική μελέτη έχει διαπιστωθεί ότι η λογιστική και η εταιρική διακυβέρνηση 

παρουσιάζουν κάποια προβλήματα στην εφαρμογή τους καθώς γίνονται αρκετές παραβάσεις 

στους κανονισμούς τους για αυτό προκύπτει  και η ανάγκη διαμόρφωσης τους, ώστε οι 

πληροφορίες που παρέχονται να είναι πιο αξιόπιστες. 

Για να επιλυθεί λοιπόν  η κρίση, ανάμεσα στη λογιστική, την ελεγκτική και την εταιρική 

διακυβέρνηση προσδιορίστηκε μια νέα πρόκληση: η υποβολή έκθεσης απόδοσης θα πρέπει 

να  είναι αξιόπιστη, έγκαιρη και διαφανής . Μόλις μπορεί να καθιερωθεί η αξιολόγηση της 

                                                 
6 R.M. Bushman, A.J. Smith / Journal of Accounting and Economics 32 (2001) 237–333 
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απόδοσης και να είναι αξιόπιστη , το λειτουργικό βήμα είναι να παρασχεθούν τα μέσα  για 

την προετοιμασία και  τα κίνητρα για να εξασφαλιστεί η  συνοχή της μέτρησης απόδοσης.  

Τα μέσα που απαιτούνται είναι εσωτερικά της επιχείρησης αλλά περιλαμβάνουν και κάποια 

από το εξωτερικό περιβάλλον. Ορισμένα από αυτά σύμφωνα με τον Thomas, 2003, Card 

News, 2002 είναι: 

 νόμοι και κανόνες λογιστικής  

 κανονισμός της κοινοποίησης και της επιβολής  

 διαδικασία εταιρικής  διακυβέρνησης  

 εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος και  

 εξωτερική ανάλυση της λειτουργικής και χρηματοοικονομικής απόδοσης.  

Ο έλεγχος στην ισχύ αυτών των οδηγών είναι ουσιαστικός, καθώς εμφανίζονται αλλαγές 

στην  οργάνωση, στους κανονισμούς και τους νόμους. Είναι σαφές ότι τα εσωτερικά  κίνητρα 

για τα διευθυντικά στελέχη ,  τους ανώτερους υπαλλήλους και τους μάνατζερ δεν είναι 

αποτελεσματικά από μόνα τους ώστε να επιφέρουν τις απαραίτητες  αλλαγές.  

Τα κίνητρα για μια αλλαγή προέρχονται από τις εσωτερικές ανάγκες και από την εξωτερική 

παράλειψη. Από την άλλη πλευρά το εξωτερικό κίνητρο προέρχεται κατά ένα μεγάλο μέρος 

από τις αντιπροσωπείες, παραδείγματος χάριν, τη SEC. Η προσοχή της SEC στρέφεται ήδη 

στους τίτλους, και τα καθήκοντα σχετικά με την κοινοποίηση και τη συμπεριφορά (ως μέλη).  

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

Η λογιστική χαρακτηρίζεται από επαγγελματισμό και κανονισμούς και είναι ιδιαίτερα 

δύσκολο να προκληθούν αλλαγές και οποιουδήποτε είδους παρεμβάσεις στα λογιστικά 

πρότυπα που ήδη ισχύουν. Τα  πρότυπα αυτά χρησιμοποιούνται στη λογιστική πρακτική. Οι 
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εταιρίες μπορούν να αυτοματοποιήσουν μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών τις 

λογιστικές τους διαδικασίες. 

Ο προσδιορισμός της παραβίασης καθίσταται σαφής ιδιαίτερα όταν αναμιγνύεται και ένας 

υπάλληλος σε υψηλή διοικητική θέση, όπως στην περίπτωση Enron (Reinstein και Weirch, 

2002). Η  Enron χρησιμοποίησε  επαγγελματίες  στη λογιστική για να μπορέσει να χειριστεί 

αποτελεσματικά τις συναλλαγές της. Οι συναλλαγές πρότειναν να περιγράψουν τις 

πολλαπλάσιες επιχειρήσεις, την ενεργειακή μεσιτεία, την  επικοινωνία σε ευρεία ζώνη  και 

την παροχή νερού, όλες σε μια σύνθετη δομή οργάνωσης.  

Η μηχανική προσέγγιση,  βρίσκεται στη μορφή και τη δομή της λογιστικής σε μια 

επιχείρηση, και οδηγεί στη διαστρέβλωση στοιχείων από την επιχείρηση. Ο αριθμός και τα 

είδη των "συνεργασιών " που δημιουργούνται εκτός  του ισολογισμού, και που τοποθετούνται  

σε μη-παγιωμένες οικονομικές δηλώσεις, οδηγούν  στο κρύψιμο των δισεκατομμυρίων των 

δολαρίων των στοιχείων του παθητικού. Αυτή η χρήση της  λογιστικής  ήταν ιδιαίτερα 

επαγγελματική, και συγχρόνως, ήταν ιδιαίτερα ανήθικη και ενδεχομένως παράνομη. 

Παραδείγματος χάριν, ενώ καμία οικονομική αξία και καμία ταμειακή ροή δεν ήταν 

παραγόμενη,  η πώληση  των αποθεμάτων παρείχε μετρητά  για τις τρέχουσες δαπάνες.  

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

Εξαιτίας λοιπόν των  λογιστικών σκανδάλων και της ταχεία εμφάνισής τους  σε ποικίλες 

εταιρίες  όπως αναφέραμε και παραπάνω αλλά και άλλων παρεμφερών γεγονότων προκύπτει 

η επείγουσα ανάγκη μεταρρύθμισης του επαγγέλματος της  λογιστικής, και των πρακτικών 

της.  Τα αποτελέσματα των σκανδάλων ήταν τεράστιες πτωχεύσεις, ορμητική πτώση της 

κεφαλαιαγοράς, και γρήγορη πτώση των λογαριασμών  σύνταξης των  υπαλλήλων. Το 

μέγεθος των σκανδάλων ήταν πάρα πολύ μεγάλο ώστε να  αγνοηθεί η ανάγκη για τη 

μεταρρύθμιση. Το κύριο σημείο αλλαγής ήταν οι πρακτικές ελέγχου λόγω της σημαντικής 

 30



τους επίδρασης στις ελεγκτικές διαδικασίες  που έχει ως βασική  λειτουργία την κοινοποίηση. 

Τα σκάνδαλα αποκάλυψαν την μη-κοινοποίηση των συναλλαγών, και τη δημιουργία 

οργανώσεων που διευκόλυναν την μη-κοινοποίηση.  

Ο Byrnes, προτείνει ορισμένες μεταρρυθμίσεις που αφορούν τη λογιστική όπως :   

1. θέσπιση νομικού κανονισμού   

2.   μεταρρύθμιση της επιτροπής λογιστικού ελέγχου, που απαιτεί ανεξάρτητους 

διευθυντές, και οικονομική βασική εκπαίδευση (πείρα), και μέγεθος της επιτροπής 

που καθορίζεται από το CFO  

3.  απαγόρευση παροχής υπηρεσιών  μη-λογιστικού ελέγχου  στους πελάτες λογιστικού 

ελέγχου συμπεριλαμβανομένης και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 

4.  εξουσιοδότηση των εταιριών λογιστικού ελέγχου με τη δυνατότητα να υποστηριχθεί 

η ανεξαρτησία του ελεγκτή 

5. επιβολή πιο τακτικού ελέγχου έτσι ώστε να ανιχνεύονται πιο εύκολα οι αποτυχίες 

λογιστικού ελέγχου και περιορισμός του προσωπικού της ελεγκτικής εταιρίας που 

κινείται προς τις εταιρίες πελατών αποφεύγοντας την παραμονή τους εκεί για μεγάλο 

χρονικό διάστημα. (αντικειμενικότερη κρίση ). 

Μια γενική μεταρρύθμιση είναι να διερευνηθούν και να τροποποιηθούν οι κανόνες 

λογιστικής, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών, των αρχών  και των προτύπων.  

Το ερώτημα που προκύπτει είναι το εάν θα μπορούσαν αυτές οι μεταρρυθμίσεις να  

αποτρέψουν τα σκάνδαλα που τόσο ευρέως κοινοποιήθηκαν; Η απάντηση είναι ότι με τις 

αναφορές είναι απίθανο να αποφευχθούν τα τρέχοντα σκάνδαλα και αυτό γιατί τα 

καταστατικά και τα επαγγελματικά πρότυπα είναι συνήθως βασισμένα στην επόμενη 

διόρθωση του αδικήματος. 
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 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 

Οι συνέπειες των σκανδάλων είναι πολύπλευρες, και επηρεάζουν την εμπιστοσύνη του 

κοινού και των επενδυτών στις κύριες αγορές, τις κεφαλαιαγορές, και μια "παγκόσμια 

άποψη" των αμερικανικών αγορών. Η εμπιστοσύνη στις αγορές απαιτείται για τους επενδυτές 

και τις παγκόσμιες χρηματιστικές αγορές. Ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις απαιτούνται στην 

υποβολή έκθεσης, και τη σχετική διαδικασία λογιστικού ελέγχου και την ποιότητά του.  

Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις χρηματιστικές αγορές επιτυγχάνεται μέσω της  

καθιέρωσης κοινών στόχων μέσα στην αγορά. Η  υποβολή οικονομικών εκθέσεων  θεωρείται  

σαν ένα "σταυροδρόμι". Τα εταιρικά σκάνδαλα με βάση τη "μαζική χειραγώγηση" της 

λογιστικής (σύστημα) παρουσιάζουν σφάλματα στην προσέγγιση  της δομής: διαδικασία 

λογιστικού ελέγχου, εκθέτοντας τα πρότυπα και την εταιρική διακυβέρνηση. Οι 

μεταρρυθμίσεις που επέβαλλε η Sarbanes-Oxley οδήγησε στα  σφάλματα και τις ανάγκες, 

από το καταστατικό . 

 ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Τα καθήκοντα των ανώτερων υπαλλήλων είναι σαφώς προσδιορισμένα από  τις ελεγκτικές 

εταιρίες (Sarbanes-Oxley Act ) οι οποίες είναι υπεύθυνες για την επιβολή  δασμών  των 

ανώτερων υπαλλήλων προς την εταιρία  αλλά και δασμών  των ανώτερων υπαλλήλων προς 

τους υπαλλήλους.  

Η Sarbanes-Oxley Act  αναθέτει το κύριο καθήκον στον CEO και CFO . Το γενικό καθήκον 

είναι να βεβαιωθεί ότι οι οικονομικές δηλώσεις συμμορφώνονται πλήρως με τους νόμους 

τίτλων, και ότι  αντιπροσωπεύσουν δίκαια  και υλικά το χρηματοοικονομικό μέρος της 

εταιρίας και τα αποτελέσματα των διαδικασιών του.  
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Ένα νέο, συγκεκριμένο καθήκον είναι να πιστοποιηθεί ότι οι οικονομικές δηλώσεις δεν 

περιέχουν αναληθή  δηλώσεις, ή παραλείπουν τα αρνητικά αποτελέσματα. Οι ανώτεροι 

υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να εκπληρώσουν τα καθήκοντα τους στην εταιρία και 

υπεύθυνη ώστε να τα εκπληρώνουν με σωστό τρόπο χωρίς να εξαπατούν τα εταιρικά 

συμφέροντα. 

Το άλλο κύριο καθήκον είναι να προστατευθούν οι υπάλληλοι, συμπεριλαμβανομένων των 

εταιρικών πληρεξούσιων, από την ανταπόδοση για την υποβολή εκθέσεων των παραβιάσεων 

μέσα στην εταιρία. Αυτή η προστασία είναι για να διευκολύνει την πλήρη και δίκαιη 

κοινοποίηση, καθώς επίσης και τη συμμόρφωση με τους κανόνες και τους κανονισμούς. 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 
Η Sarbanes-Oxley Act  έχει τονίσει την αδυναμία «αυτορύθμισης » των μεγάλων ελεγκτικών 

λογιστικών εταιριών . Οι διαδικασίες «αυτορύθμισης » είναι αυτές που σχετίζονται με τα 

μεγάλα λογιστικά σκάνδαλα που οφείλονται στη λογιστικά χειραγώγηση. Για το λόγο αυτό 

δημιουργήθηκε μια νέα αντιπροσωπεία, το PCAOB   ( Public Company Accounting 

Oversight Board) με τετραπλή λειτουργία: 

1. Εγγραφή των  δημόσιων  εταιριών  λογιστικής, που εκτελούν τους λογιστικούς ελέγχους 

για τις δημόσιες επιχειρήσεις.  

2. Καθιέρωσε τον ποιοτικό έλεγχο που έχει επιπτώσεις στην ηθική, την ανεξαρτησία και 

άλλα πρότυπα.  

3. Διευθύνει τις επιθεωρήσεις των εγγραμμένων εταιριών.  

4.  Διεξάγει  τις έρευνες και τα ορίζει τις πειθαρχικές κυρώσεις  στις παραβιάσεις των 

νομοθετημάτων.  
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Αξίζει να αναφερθεί ότι το PCAOB  λειτουργεί με ιδιαίτερα αυξημένες αρμοδιότητες στην 

Αμερική ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει αντίστοιχο όργανο με τόσο αυξημένες 

αρμοδιότητες. 

Ως αποτέλεσμα αυτής της αναμόρφωσης των διαδικασιών της εταιρικής διακυβέρνησης η 

Sarbanes-Oxley Act έριξε  την ευθύνη στους εταιρικούς ανώτερους υπαλλήλους και στα 

διευθυντικά στελέχη  (O&D), για τα οικονομικά σκάνδαλα μεγάλης κλίμακας . Ο εικοστός-

αιώνας είναι γνωστός ως "αιώνας από τις εταιρικές καταστροφές ". Η ανάγκη για την αλλαγή 

στην εταιρική διακυβέρνηση δε βασίζεται στην αντιπροσώπευση  αλλά παρακινείται από 

τους επενδυτές. Οι επενδυτές έχουν ενοχληθεί από τα σφάλματα και από την αβεβαιότητα 

που δημιουργείται εξαιτίας του κίνδυνου. Η αλλαγή παρέχει επίσης τη δυνατότητα να 

διαχωρίσει με το  παρεκκλίνον παρελθόν δηλαδή "να πάρουν πίσω" τον έλεγχο και για "να 

κερδίσουν πίσω" την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία των επενδυτών. Οι αλλαγές στην 

εταιρική διακυβέρνηση απαιτούνται για να μεταρρυθμίσουν τις πρακτικές, και για να θέσουν 

σχέδια  για τη μελλοντική εταιρική συμπεριφορά (Christopher και Sorabella, 2002). Οι στόχοι 

αυτών των πρακτικών διακυβέρνησης είναι:  

1.  Ο ανώτερος υπάλληλος και ο διευθυντής να  αποδίδουν την αξία μετόχων  

2. Το άνοιγμα και η διαφάνεια των διαδικασιών και των γεγονότων.  

Για αυτόν τον λόγο, πρέπει να  προσφέρονται γραπτά οι κώδικες: εταιρική ηθική, εταιρική 

συμπεριφορά, και εταιρικός χάρτης. 
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2. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

 
Η εμπιστοσύνη των επενδυτών όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω κλονίστηκε από τα 

διάφορα οικονομικά σκάνδαλα όπως αυτά  της Enron, της HealthSouth, της Tyco και της 

Worldcom. Αμέσως μετά  αυτά τα σκάνδαλα, πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις είδαν την 

τιμή της καθαρής θέσης τους να πέφτει κατακόρυφα καθώς επίσης αντιμετώπισαν και  μια 

πτώση στις πιστωτικές εκτιμήσεις των ζητημάτων χρέους τους, συχνά στη θέση ομολόγων με 

ιδιαίτερα χαμηλή αξιοπιστία. Για αυτή τη διαδεδομένη αποτυχία στην οικονομική υποβολή 

έκθεσης έχει κατηγορηθεί κατά ένα μεγάλο μέρος η αδυναμία του εσωτερικού ελέγχου . Οι 

ανησυχίες για τα προβλήματα λογιστικής αναφέρονται ευρέως ως λόγος για  το 

κατρακύλισμα του  χρηματιστηρίου που ακολούθησε αυτά τα σκάνδαλα.  

Σε μία έρευνα που διεξήχθη στο πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα τον Ιούλιο του 20037 

προσπαθεί να εξετάσει εάν η λειτουργία της εταιρικής διακυβέρνησης σε μια εταιρία 

συνδέέται με την πιθανότητα να επαναδιατυπώσει τα κέρδη της. Συγκεκριμένα η έρευνα  

εξετάζει τη σχέση μεταξύ εταιρικής διακυβέρνησης και διαχείρισης  αποδοχών με δύο 

τρόπους. Κατ' αρχάς, αντίθετα από τη διαχείριση κερδών στην οποία οι περισσότερες εταιρίες 

συμμετέχουν συνήθως σε διαφορετικό βαθμό, μια ψευδή δήλωση των αποδοχών είναι ένα 

σπάνιο και σοβαρό γεγονός στη ζωή μιας επιχείρησης. Σύμφωνα με τους Palmrose, 

Richardson και Scholz (2001), η επαναδιατύπωση μπορεί να προκαλέσει μια έρευνα από τη  

SEC που ίσως οδηγήσει στην αντικατάσταση υψηλά υφιστάμενων στελεχών , γεγονός που θα 

στοιχίσει στην εταιρία τις συνέπειες από τον κλονισμό της εμπιστοσύνης των επενδυτών . Σε 

πολλές τέτοιες περιπτώσεις οι εταιρείες οδηγούνται στη χρεοκοπία. Δεύτερον, η μέτρηση της 

διαχείρισης κερδών  είναι ένα ακαδημαϊκό κατασκεύασμα καθώς  δεν υπάρχει κανένα 

                                                 
7 Corporate Governance and Accounting Scandals,  Anup Agrawal and Sahiba Chadha University of 
Alabama. Current draft: July 2003, First draft: November 2002 
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στοιχείο που να πιστοποιεί ότι οι αποδοχές χειρίστηκαν πράγματι από τους διευθυντές.  

Αντίθετα, η λανθασμένη διατύπωση των αποδοχών είναι ουσιαστικά μια άμεση αποδοχή  της 

χειραγώγησης των προηγούμενων  κερδών από τους μάνατζερ. 

Στη συγκεκριμένη έρευνα ,αναλύθηκε ένα δείγμα 159 Αμερικάνικων δημόσιων επιχειρήσεων 

που επαναδιατύπωσαν τις αποδοχές τους μέσα στα έτη 2000 ή 2001 και ένα δείγμα  από 159 

εταιρίες που δεν επαναδιατύπωσαν τα κέρδη τους. Στο σύνολο δεδομένων που έχει συλλεχθεί 

περιέχονται λεπτομερής πληροφορίες για τα εταιρικά χαρακτηριστικά διακυβέρνησης αυτών 

των 318 εταιριών. 

Συγκεκριμένα με την έρευνα αυτή, διαπιστώθηκε  ότι διάφορα βασικά χαρακτηριστικά της 

εταιρικής διακυβέρνησης είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από τη πιθανότητα μια επιχείρηση να 

επαναδιατυπώσει τις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις. Σε αυτά τα χαρακτηριστικά 

συμπεριλαμβάνεται και η ανεξαρτησία , οι επιτροπές λογιστικού ελέγχου, και  οι εξωτερικοί 

ελεγκτές  που παρέχουν τις υπηρεσίες μη-λογιστικού ελέγχου.  

Ακόμα, και  η Arthur Andersen ή κάποια  άλλη από τις πέντε μεγάλες εταιρίες λογιστικού 

ελέγχου είναι επίσης ανεξάρτητες από  αυτή τη πιθανότητα. Διαπιστώνουμε ότι η πιθανότητα 

της επαναδιατύπωσης  είναι σημαντικά χαμηλότερη μέσα σε επιχειρήσεις  των οποίων  οι 

επιτροπές λογιστικού ελέγχου περιλαμβάνουν έναν ανεξάρτητο διευθυντή με αξιόλογο 

υπόβαθρο στη λογιστική ή τη χρηματοδότηση. Το μέγεθος αυτής της σχέσης είναι αρκετά 

μεγάλο. Για μια  εταιρία της οποίας η επιτροπή λογιστικού ελέγχου περιλαμβάνει έναν τέτοιο 

διευθυντή, η πιθανότητα της επαναδιατύπωσης  είναι 0,31 (0,23) χαμηλότερη από αυτή  της  

εταιρίας ελέγχου χωρίς έναν τέτοιο διευθυντή. Αυτή η σχέση είναι γερή στις εναλλακτικές 

προδιαγραφές. Τα συμπεράσματά μας είναι  σύμφωνα με την ιδέα ότι οι ανεξάρτητοι 

διευθυντές με την οικονομική πείρα είναι πολύτιμοι και προσφέρουν περισσότερα από την  

παράλειψη των οικονομικών εκθέσεων μιας εταιρίας.  
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Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν παρατηρούμε ότι δε διαπιστώθηκε σχέση μεταξύ της 

πιθανότητας επαναδιατύπωσης των λογιστικών κερδών  και της ανεξαρτησίας  του 

συμβουλίου και της επιτροπής λογιστικού ελέγχου και των συγκρούσεων των ελεγκτών. 

Διαπιστώνουμε ότι η πιθανότητα της επαναδιατύπωσης οικονομικών καταστάσεων  είναι 

σημαντικά χαμηλότερη  στις επιχειρήσεις των οποίων  οι επιτροπές λογιστικού ελέγχου 

περιλαμβάνουν ανεξάρτητους διευθυντές με οικονομική εμπειρία. Κάτι τέτοιο ισχύει καθώς  

τέτοιοι διευθυντές βοηθούν τις εταιρίες στην αποφυγή των σοβαρών προβλημάτων 

λογιστικής. Οι ανεξάρτητοι διευθυντές στερούνται τα κίνητρα για να βοηθήσουν την εταιρία 

στο να αποσιωπήσει ένα πρόβλημα λογιστικής για δύο λόγους. Κατ' αρχάς, αντίθετα από τους 

διευθυντές που έχουν τις εργασίες τους σε κίνδυνο στην εταιρία, οι ανεξάρτητοι διευθυντές 

δεν απασχολούνται από την εταιρία και έτσι δε διατρέχουν τον κίνδυνο απώλειας της θέσης 

τους εάν απολυθούν από την εταιρία. 

Δεύτερον, αντιμετωπίζουν την ουσιαστική ευθύνη και απώλεια κεφαλαίου φήμης και 

αξιοπιστίας εάν διαπιστωθεί ότι ενήργησαν δολίως με σκοπό να βοηθήσουν την εταιρία να 

κρύψει ένα σοβαρό πρόβλημα λογιστικής. Οι ανεξάρτητοι διευθυντές έχουν λίγα να 

κερδίσουν και πάρα πολλά να χάσουν σε περίπτωση που βοηθήσουν την εταιρία να 

παρουσιάσει μια ψευδή εικόνα. 

  Αξίζει να αναφερθεί ότι δεν έχουν προηγηθεί μελέτες που να εξετάζουν τη σχέση λογιστικής 

επαναδιατύπωσης κερδών και εταιρικής διακυβέρνησης. Μόνο ορισμένες μελέτες εξετάζουν 

τις συνέπειες της επαναδιατύπωσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι Kinney και 

McDaniel (1989)  ανάλυσαν την αντίδραση τιμών αποθεμάτων για ένα δείγμα 73 εταιριών 

που επαναδιατύπωσαν τις αποδοχές μεταξύ 1976 και 1985. Διαπιστώνουν ότι, κατά μέσον 

όρο, οι επιστροφές αποθεμάτων είναι αρνητικές μεταξύ της έκδοσης  από τις λανθασμένες 

τριμηνιαίες δηλώσεις και τις διορθώσεις του.  Ακόμη οι Defond και Jiambalvo (1991) 

εξέτασαν τα χαρακτηριστικά ενός δείγματος 41 επιχειρήσεων που επαναδιατύπωσαν τις 
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αποδοχές τους από το 1977  μέχρι το 1988. Διαπιστώνουν ότι οι επιχειρήσεις  που 

επαναδιατυπώνουν τα κέρδη τους έχουν  χαμηλότερη αύξηση αποδοχών πριν από την 

επαναδιατύπωση  και ήταν λιγότερο πιθανό να έχει μια επιτροπή λογιστικού ελέγχου από τις 

εταιρίες στο δείγμα ελέγχου τους.   

Τέλος, οι Anderson  και Yohn (2002) εξετάζουν ένα δείγμα 161 εταιριών που ανήγγειλαν ότι 

επαναδιατύπωσαν  τις ελεγχόμενες ετήσιες οικονομικές δηλώσεις κατά τη διάρκεια της 

περιόδου 1997-99. Βρίσκουν το μέσο όρο πτώσης τιμών αποθεμάτων -3,5% (-3,8%) κατά τη 

διάρκεια των ημερών (-3, + 3) γύρω από την ανακοίνωση της επαναδιατύπωσης . Για τις 

εταιρίες με τα προβλήματα αναγνώρισης εισοδήματος, η πτώση είναι πολύ μεγαλύτερη, 

περίπου -11% (-8%).  
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4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  ΚΑΙ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 
 
 

Η εταιρική διακυβέρνηση με τους κανονισμούς της συντελεί στον περιορισμό της 

δυνατότητας των διευθυντικών στελεχών ώστε να χειραγωγούν τα λογιστικά κέρδη. Όταν τα 

κίνητρα  των διευθυντών βασίζονται στη χρηματοοικονομική απόδοση των επιχειρήσεών 

τους, καθοδηγούνται από το προσωπικό τους  συμφέρον να εμφανίζουν  καλύτερη απόδοση 

μέσω της διαχείρισης κερδών.  

Επιπρόσθετα, τα διευθυντικά στελέχη,  εκτός από τη συμμετοχή τους στη χειραγώγηση των 

λογιστικών κερδών σε ορισμένες περιπτώσεις, συμβάλλουν ανάλογα με την προσωπική τους 

κρίση και διαμορφώνουν και πάλι τα κέρδη μέσω νόμιμων κυρίως συνθηκών σε 

καθορισμένες περιπτώσεις όπου ανεξάρτητα από τη δικαστική δικαιοδοσία ή τα 

επικρατούντα πρότυπα λογιστικής μια παγιωμένη οικονομική δήλωση περιλαμβάνει 

συγκεκριμένα ποσά που βασίζονται στις καλύτερα δυνατές προβλέψεις των διευθυντικών 

στελεχών . Αυτό σημαίνει ότι κάποια στοιχεία εξετάζονται με βάση την προσωπική κρίση. 

Κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα που πολύ συχνά χρησιμοποιείται η υποκειμενική 

κρίση των διευθυντών είναι τα εξής:  

 Παροχές για τις πωλήσεις, τις εκπτώσεις και τις επιστροφές  

 Ποσά που καταγράφονται για τις πιθανολογούμενες δαπάνες  

 Υποτιμητέα και αποσβεστέα εμπορεύματα  

 Εκτιμήσεις για τα  περιβαλλοντικά στοιχεία του παθητικού 

 Υποθέσεις σχετικά με τις αποζημιώσεις και τις παροχές μετά τη συνταξιοδότηση 

 Φόροι που πρέπει να πληρωθούν για το εισόδημα 

 

Όπως είναι αναμενόμενο λόγω της υποκειμενικής κρίσης και εκτίμησης που περιλαμβάνεται 

σε αυτές τις περιπτώσεις αρκετές φορές τα πραγματικά αποτελέσματα ίσως διαφέρουν 
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ουσιαστικά από αυτά που είχαν υπολογιστεί. Κάτι τέτοιο θεωρείται και σαν κόστος αυτών 

των προβλέψεων, καθώς έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αποτίμηση των άυλων στοιχείων. Σύμφωνα με όσα 

ορίζονται τελευταία τα άυλα περιουσιακά στοιχεία , εκτός από την υπεραξία , εξετάζονται για 

μείωση της αξίας τους  όταν οι αλλαγές στις συνθήκες αποκαλύψουν ότι το ποσό μεταφοράς 

της επιχείρησης μπορεί να  μην είναι ανακτήσιμο. Σε τέτοιες  περιπτώσεις  τα ανώτερα 

διευθυντικά στελέχη είναι αυτά που πρέπει να αποφασίσουν εάν οι μελλοντικές ταμειακές 

ροές που συνδέονται με τα άυλα περιουσιακά στοιχεία είναι μεγαλύτερες από το κόστος 

διατήρησης τους τη στιγμή της εξέτασης. Κατά τον ίδιο τρόπο η διαδικασία εκτίμησης σε 

περίπτωση μείωσης της αξίας του στοιχείου βασίζεται σε προβλέψεις και είναι υποκειμενική. 

Αυτό θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη όταν εξετάζεται ένα λογιστικό σύστημα.  Μέσα 

στο πλαίσιο αυτής της αναφοράς ένα σημαντικό μέρος μιας υγιούς οικονομικής διαδικασίας 

υποβολής εκθέσεων είναι ο κατάλληλος καθορισμός των σημαντικών οικονομικών 

γεγονότων.  

Συγχρόνως όλες οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με το λειτουργικό κίνδυνο. Αυτό τις 

καθιστά κατά ένα μεγάλο μέρος εξαρτώμενες από τη δυνατότητά τους να επεξεργαστούν 

έναν μεγάλο αριθμό συναλλαγών που απευθύνονται σε διαφορετικές αγορές, εμπόριο με 

διαφορετικά νομίσματα, και αποτελούν το αντικείμενο πολλών κατά ένα μεγάλο μέρος 

ασυμβίβαστων νομικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων. Κατά συνέπεια οποιεσδήποτε 

αδυναμίες στα συστήματα και τις διαδικασίες τους μπορούν να ασκήσουν αρνητική επίδραση 

στα αποτελέσματα των διαδικασιών τους που θα παρουσιαστούν στην υποβολή  της 

οικονομικής έκθεσής τους και πρέπει να εξηγηθούν  μέσω των γεγονότων και των αριθμών 

στη διοικητική λογιστική.   
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Από την άλλη πλευρά σε πολλές επιχειρήσεις, τα διευθυντικά στελέχη ανταμείβονται τόσο 

άμεσα  (από την άποψη του μισθού και του επιδόματος) όσο και  έμμεσα (από την άποψη του 

γοήτρου, των μελλοντικών προαγωγών, και της ασφάλειας εργασίας) ανάλογα με τα κέρδη 

που θα παρουσιάσει η  εταιρία σχετικά με κάποια καθιερωμένη εκ των προτέρων συγκριτική 

μέτρηση επιδόσεων. Κάτι τέτοιο τους οδηγεί σε διαστρέβλωση των οικονομικών 

αποτελεσμάτων προς ίδιον όφελος.  Αυτός ο συνδυασμός της διευθυντικής διακριτικότητα 

πέρα από τις αναφερόμενες αποδοχές και την επίδραση που έχουν αυτές οι αποδοχές στις 

αμοιβές τους οδηγεί και στο πρόβλημα αντιπροσώπευσης. Ένας μεγάλος όγκος της 

ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας έχει εξετάσει το βαθμό στον οποίο η διαχείριση κερδών   

εμφανίζεται γύρω σε συγκεκριμένα εταιρικά γεγονότα στα οποία αυτή η σύγκρουση 

αντιπροσώπευσης  είναι πλέον πιθανό να εμφανιστεί, αλλά τα αποτελέσματα έχουν 

αναμιχθεί. Παραδείγματος χάριν, σε μια διοικητική αγορά, υπάρχουν σαφή κίνητρα για  τα 

διευθυντικά στελέχη να μειώσουν  τα κέρδη έτσι ώστε  να αποκτηθεί μια εταιρία σε μια 

χαμηλότερη τιμή. Ενώ ο DeAngelo (1988) δε βρίσκει καμιά απόδειξη για αυτό οι Perry και 

Williams (1994) χρησιμοποιώντας  μεγαλύτερα μεγέθη δειγμάτων και  ισχυρότερες 

μεθοδολογίες βρίσκουν.  

Έχουμε αναφέρει και στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας ότι οι μηχανισμοί 

εταιρικής διακυβέρνησης συμβάλλουν στην προστασία των επενδυτών από την αλλοτρίωση 

των οικονομικών αποτελεσμάτων των διευθυντικών στελεχών. Όπως είναι γνωστό οι 

κεφαλαιαγορές χρησιμοποιούν τις λογιστικές πληροφορίες ώστε να θέσουν τιμές ασφαλείας. 

Οι επενδυτές χρησιμοποιούν τις οικονομικές πληροφορίες για να αποφασίσουν εάν θα 

αγοράσουν , θα πωλήσουν, ή θα κρατήσουν τους τίτλους άρα η αποδοτικότητα της αγοράς 

είναι βασισμένη στη ροή πληροφοριών στις κύριες αγορές. Όταν οι πληροφορίες είναι 

ανακριβείς, μπορεί να μην είναι δυνατό για τις αγορές να εκτιμηθούν οι τίτλοι σωστά . 

Ακόμη υπάρχει προσπάθεια χειραγώγησης κερδών και στην περίπτωση όπου στόχος είναι να 
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επηρεαστούν οι διάφοροι συμμετέχοντες της κεφαλαιαγοράς. Στην προσπάθεια να 

παρουσιαστεί μια καλύτερη εικόνα της επιχείρησης για να δημιουργήσουν στο επενδυτικό 

κοινό αλλά ακόμα και στους εργαζόμενους της επιχείρησης μια πιο ευνοϊκή εικόνα για τη 

μελλοντική απόδοση. . Στο βαθμό που η διαχείριση των κερδών κρύβει την πραγματική 

απόδοση και ελαττώνει τη δυνατότητα των μετόχων να λαμβάνουν αποφάσεις που 

στηρίζονται σε ορθή πληροφόρηση μπορούμε να δούμε και τη διαχείριση κερδών ως κόστος 

αντιπροσώπευσης.  

Ακόμη,  οι νομοθέτες ισχυρίζονται ότι οι ορθές πρακτικές διακυβέρνησης οδηγούν σε μείωση 

της διαχείρισης κερδών και σε πιο ενημερωμένες και λεπτομερείς οικονομικές καταστάσεις. 

Ο  R.V Ramanam8  εξετάζει στην έρευνά του εάν η αυξανόμενη ποιότητα της εταιρικής 

διακυβέρνησης   μέσω του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου οδηγεί στην επίτευξη των 

στόχων που έχουν θέσει οι ρυθμιστές με σκοπό να καταστήσουν  τις αποδοχές πιο 

πληροφοριακές, και να προστατεύσουν τους επενδυτές  από την επένδυση στις αποτυχημένες 

εταιρίες. Συγκεκριμένα η έρευνα καταδεικνύει ότι η αύξηση  στην ποιότητα διακυβέρνησης 

μπορεί να ελαττώσει την ενημέρωση των κερδών, και  μπορεί ενδεχομένως να προκαλέσει  

μεγαλύτερες αποτυχίες επένδυσης. Η ανάλυση καταδεικνύει ότι η υπερβολικά ψευδής 

δήλωση των κερδών  μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερα προβλήματα από την αναλυτική 

δήλωση και να οδηγήσει στην επένδυση σε αποτυχημένα προγράμματα. Οι νομοθέτες 

μπορούν όχι μόνο να απαιτήσουν τον καλύτερο εσωτερικό έλεγχο αλλά μπορούν επίσης να 

επιβάλλουν και ποινικές ρήτρες στα διευθυντικά στελέχη για δήλωση ψευδών οικονομικών 

δηλώσεων. Αυτές οι ποινικές ρήτρες μπορούν να οδηγήσουν στη μείωση των κινήτρων των 

διευθυντών για κατάρτιση τέτοιων δηλώσεων. 

 

                                                 
8 Ramanan N.V, “Corporate governance, regulation and earnings management”, Kellogg  Schoolof Management, 
Working Paper, Northwestern University, January, 2007 
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4.1 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΣΤΗ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 

 

 

Οι διαφορετικές μεταβλητές διακυβέρνησης τόσο αυτές που αφορούν την εσωτερική 

οργάνωση της επιχείρησης (συγκέντρωση ιδιοκτησίας και επιτροπή ελέγχου),  όσο και την 

εξωτερική (θεσμική ιδιοκτησία και πίεση για μεταβίβαση του ελέγχου), οδηγούν σε 

διαφορετικό χειρισμό και αποτελέσματα της χειραγώγησης κερδών.  

 Συγκεκριμένα έχει διαπιστωθεί ότι η ύπαρξη η ύπαρξη  μεγάλων μετόχων είναι καλή για τη 

διακυβέρνηση, καθώς οι μέτοχοι  αυτοί διαδραματίζουν έναν πιο ενεργό ρόλο στον έλεγχο 

και την πειθάρχηση των διευθυντών από ότι οι μικροί μέτοχοι. Ακόμη ένα μικρό και 

ανεξάρτητο διοικητικό συμβούλιο είναι καλό για τη διακυβέρνηση καθώς είναι 

αποτελεσματικότερο στην επικοινωνία και τη λήψη  αποφάσεων όπως και οι εξωτερικοί  

διευθυντές του συμβουλίου είναι καλύτερα όργανα ελέγχου για τους μάνατζερ. Όλα αυτά έχει 

αποδειχθεί από τη χρόνια πρακτική ότι οδηγούν συνήθως στην  καλύτερη χρηματοοικονομική 

απόδοση των εταιριών. Αλλά ποια είναι τα αποτελέσματά τους στη διαχείριση κερδών; 

Θεωρώντας όλα τα άλλα χαρακτηριστικά σταθερά ο Frank Yu στη μελέτη του9  διαπιστώνει 

ότι οι εταιρίες με την υψηλότερη συγκέντρωση ιδιοκτησίας και το μικρότερο διοικητικό 

συμβούλιο είναι συνδεμένες με μεγαλύτερη διαχείριση κερδών, ενώ η ανεξαρτησία του 

συμβουλίου δεν έχει ιδιαίτερα σημαντική επίδραση σε αυτή. 

Από την άλλη πλευρά, σχετικά με  για τους εξωτερικούς μηχανισμούς διακυβέρνησης 

αποδεικνύεται ότι η θεσμική ιδιοκτησία είναι καλή για τη διακυβέρνηση, δεδομένου ότι οι 

θεσμικοί επενδυτές έχουν ισχυρότερα κίνητρα και περισσότερους  μέσα υποβολής πειθαρχίας 

στα διευθυντικά στελέχη από ότι οι  μικροί μεμονωμένοι επενδυτές. Ακόμη  οι πιέσεις για 

μεταβίβαση ελέγχου της επιχείρησης (εξαγορές / συγχωνεύσεις) είναι καλές για τη 
                                                 
9 Yu Frank, “Corporate Governance and Earnings Management”, The Journal of Finance, Ιούνιος 2006, 
(Εξετάζει ένα δείγμα 500 εταιριών από 1984 μέχρι το 1991). 
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διακυβέρνηση, δεδομένου ότι η ανάληψη είναι μια ισχυρή μορφή διακυβέρνησης για την 

επιβολή πειθαρχίας . Κρατώντας σταθερά τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά διαπιστώνεται ότι οι 

εταιρίες με υψηλότερη θεσμική ιδιοκτησία μειώνουν τη χειραγώγηση των κερδών.  

Εξετάζοντας  λοιπόν τόσο τους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς μηχανισμούς 

διακυβέρνησης διαπιστώνεται ότι ότι εταιρίες με μικρότερο διοικητικό συμβούλιο και 

υψηλότερη συγκέντρωσης ιδιοκτησίας οδηγεί σε μεγαλύτερη χειραγώγηση κερδών, ενώ  οι 

εταιρίες με υψηλότερη θεσμική ιδιοκτησία και  υψηλότερη πίεση  για μεταβίβαση εξουσίας 

εμφανίζουν μικρότερη χειραγώγηση κερδών. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει  τα 

αποτελέσματα της επίδρασης  των διαφορετικών μεταβλητών διακυβέρνησης στη διαχείριση 

κερδών. 

 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ   
Παρουσία μεγαλομετόχων + 
Μεγαλύτερη διαχείριση + 
Μικρότερο διοικητικό συμβούλιο + 
Ανεξαρτησία Συμβουλίου ασήμαντο 
Ισχυρότερα εκτελεστικά κίνητρα  + 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ   
Υψηλότερη θεσμική ιδιοκτησία - 
Ισχυρότερη πίεση μεταβίβασης ελέγχου - 
Ισχυρότερη νομική προστασία για τους εξωτερικούς χρήστες - 
Περισσότερη κάλυψη αναλυτών - 
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5. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

Στις προηγούμενες παραγράφους αναφερθήκαμε στην επίδραση που έχουν οι διαδικασίες 

εταιρικής διακυβέρνησης στην κατανόηση και αξιοποίηση των λογιστικών πληροφοριών για 

την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της επιχείρησης. Βασική προϋπόθεση όμως σωστής 

άσκησης εταιρικής διακυβέρνησης είναι η οργάνωση και λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου 

της επιχείρησης. Σε περιπτώσεις λοιπόν που έχουν σαν αποτέλεσμα τη χειραγώγηση των 

κερδών ή συμβάλλεται η  προσωπική κρίση των διευθυντικών στελεχών και που οδηγούν 

στην κατάρτιση ψευδών οικονομικών δηλώσεων είναι απαραίτητη η συμβολή ενός 

ανεξάρτητου οργάνου που θα αποσκοπεί στην αποφυγή της απάτης και την προστασία των 

επενδυτών.  

Εξαιτίας της απάτης και άλλες ελεγκτικές αδυναμίες στην εταιρική διακυβέρνηση , μερικές 

εκ των οποίων είναι  αρκετά σημαντικές, οι επιτροπές λογιστικού ελέγχου έγιναν απαραίτητες 

για τη σωστή λειτουργία των επιχειρήσεων και μάλιστα οι αρμοδιότητες τους έχουν αυξηθεί . 

Ορισμένες από τις αρμοδιότητες της επιτροπής λογιστικού ελέγχου είναι: 

1. Έλεγχος της οικονομικής διαδικασίας υποβολής εκθέσεων.  

2. Επιτήρηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.  

3. Επιτήρηση του εσωτερικού λογιστικού ελέγχου και των ανεξάρτητων δημόσιων 

λειτουργιών λογιστικής.  

4. Εκθεση των συμπερασμάτων στο διοικητικό συμβούλιο.  

Οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις (NPOs) μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις συγκεκριμένες 

απαιτήσεις για τις επιτροπές λογιστικού ελέγχου σύμφωνα με τους κανόνες και την 

καθοδήγηση των Sarbanes-Oxley Act and the Securities Exchange Commission (SEC) .  

Η επιτροπή λογιστικού ελέγχου πρέπει να εξασφαλίσει ότι η οργάνωση έχει εφαρμόσει μια 

αποτελεσματική ηθική και ένα πρόγραμμα συμμόρφωσης, και ότι εξετάζεται περιοδικά για 

τυχόν ενδείξεις εμφάνισης απατών.  
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Οι Lawrence J. Abbott, Young Park,και Susan Parker,10  σε μια έρευνα τους εξετάζουν εάν 

δύο βασικά χαρακτηριστικά επιτροπών λογιστικού ελέγχου, η δραστηριότητα και η 

ανεξαρτησία, σε συνδυασμό, μειώνουν  την πιθανότητα των απατών  ή επιθετικών ενεργειών 

οικονομικής δήλωσης. Με αυτό τον τρόπο, αυτή η μελέτη επεκτείνει την προγενέστερη 

έρευνα σε συνδυασμό με τα  χαρακτηριστικά της εταιρικής  διακυβέρνησης και της  

λανθασμένης διατύπωσης οικονομικών καταστάσεων. Συγκεκριμένα,  η προγενέστερη 

έρευνα έχει εστιάσει πρώτιστα στην ύπαρξη επιτροπών λογιστικού ελέγχου, παρά τα 

χαρακτηριστικά επιτροπών, κατά τη διάρκεια του έτους που προηγείται της περιόδου απάτης 

(Beasley, 1996 McMullen, 1996 Dechow et Al, 1996). Η μελέτη  χρησιμοποιεί ένα δείγμα 

156 εταιριών: 78 εταιρίες υποκείμενες στη  SEC και Auditing Enforcement Releases 

(AAERs) που αντιστοιχούνται 78 μη-εγκριμένες εταιρίες που είναι παρόμοιες στο μέγεθος, 

τη βιομηχανία, την εθνική ανταλλαγή και το χρονικό διάστημα. Τα αποτελέσματά μας 

δείχνουν ότι εταιρίες με τις επιτροπές λογιστικού ελέγχου που συναντούν τα ελάχιστα 

κατώτατα όρια και της δραστηριότητας και της ανεξαρτησίας είναι λιγότερο πιθανό να 

εγκριθεί από τη SEC. Τεκμηριώνετε επίσης  ευρεία  πληθώρα μεταβλητών στην έρευνα μας 

με  εγκεκριμένες εταιρίες (62%) , εταιρίες ελέγχου (33%) που πραγματοποιούν το λογιστικό 

έλεγχο επιτροπές που δεν συναντούν τα σχετικά χαμηλά κατώτατα όρια της δραστηριότητας 

και της ανεξαρτησίας. Αυτό προτείνει ότι η επιβολή ενός μέτριου επιπέδου κανονισμού 

μπορεί ενδεχομένως να βοηθήσει να επιτύχει τους στόχους της SEC  όσον αφορά την 

οικονομικά λανθασμένη διατύπωση.  

Τα αποτελέσματά της έρευνας είναι σύμφωνα με την υπόθεση ότι η παρουσία μιας επιτροπής 

λογιστικού ελέγχου που συναντά τα ελάχιστα κατώτατα όρια της δραστηριότητας και της 

ανεξαρτησίας μπορούν να συνδεθούν με την  πιθανότητα και της απάτης και της  

                                                 
10 The Effects of Audit Committee Activity and Independence on Corporate Fraud, Lawrence J. Abbott, Young 
Park,και Susan Parker, Managerial Finance, Volume 26 Number 11 2000 
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λανθασμένης διατύπωσης. Αυτή η εύρεση έχει επιπτώσεις στους ρυθμιστές, ενισχύοντας 

συγκεκριμένες συστάσεις (BRC 1999) που θα έσφιγγε τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας για τις 

απαριθμημένες εταιρίες και θα υπογράμμιζε την κοινοποίηση των καθηκόντων και 

δραστηριότητες.  

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 

 

Όπως ήδη αναφέραμε η επιτροπή λογιστικού ελέγχου πρέπει να εξασφαλίσει ότι η οργάνωση 

έχει εφαρμόσει μια αποτελεσματική ηθική και ένα πρόγραμμα συμμόρφωσης, και ότι 

εξετάζεται περιοδικά για τυχόν ενδείξεις εμφάνισης απατών. Κάτι τέτοιο μπορεί συχνά να  

αποδίδεται σε μια συμπληρωματική προμήθεια των εσωτερικών ελέγχων, που  εξασφαλίζει  

ότι η διεύθυνση εσωτερικών ελέγχων λειτουργεί όπως σχεδιάζεται.  

Οι εσωτερικοί ελεγκτές και οι εξωτερικοί ελεγκτές μπορούν να εξυπηρετήσουν έναν ζωτικής 

σημασίας ρόλο στη βοήθεια στην πρόληψη και την αποτροπή ενδεχόμενης  απάτης.  

Το προσωπικό εσωτερικού λογιστικού ελέγχου και οι  εξωτερικοί ελεγκτές που είναι 

πεπειραμένοι και εκπαιδευμένοι στην πρόληψη απάτης και στην αποτελεσματική αποτροπή 

της μπορεί να βοηθήσει  και να παρέχει τη διαβεβαίωση ότι  

(1) οι κίνδυνοι προσδιορίζονται αποτελεσματικά και ελέγχονται, 

 (2) οι οργανωτικές διαδικασίες ελέγχονται αποτελεσματικά και εξετάζονται περιοδικά, και  

(3) εξασφαλίζεται η  κατάλληλη συνέχιση των μέτρων που λήφθηκαν για να εξετάσουν τις 

αδυναμίες ελέγχου. 

Ο εσωτερικός ελεγκτής υπάγεται µεν ιεραρχικά στη διοίκηση της εταιρίας είναι όμως 

ανεξάρτητος κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο 

της εταιρίας καθώς δε μπορεί να ορισθεί ως εσωτερικός ελεγκτής µέλος του διοικητικού 

συμβουλίου, εν ενεργεία διευθυντικό στέλεχος µε άλλα καθήκοντα ή συγγενής των 
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παραπάνω μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ’ αίματος  ή εξ’ αγχιστείας. Η εταιρία 

υποχρεούται να ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε μεταβολή  στο 

πρόσωπο ή την οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου εντός δέκα εργάσιμων ημερών από τη 

μεταβολή αυτή. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο εσωτερικός ελεγκτής δικαιούται 

να λάβει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, αρχείου τραπεζικού λογαριασμού και 

χαρτοφυλακίου της εταιρίας και να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία της εταιρίας. 

 Τα µέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι εργαζόµενοι της εταιρίας οφείλουν να 

συνεργάζονται και να παρέχουν πληροφορίες στο εσωτερικό ελεγκτή και γενικά να 

διευκολύνουν µε κάθε τρόπο το έργο του. 

Από την άλλη η διοίκηση της εταιρίας οφείλει να παρέχει στο εσωτερικό ελεγκτή όλα τα 

απαραίτητα μέσα για τη διευκόλυνση της άσκησης κατάλληλου και αποδοτικού ελέγχου. 

Ο εσωτερικός έλεγχος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες11: 

1. παρακολουθεί την εφαρµογή και τη συνεχή τήρηση του Κανονισµού Εσωτερικής 

Λειτουργίας, του καταστατικού της εταιρίας, καθώς και της εν γένει νοµοθεσίας που 

αφορά την εταιρία και ιδιαίτερα της νοµοθεσίας των ανωνύµων εταιριών και της 

κεφαλαιαγοράς, 

2. αναφέρει στο διοικητικό συµβούλιο της εταιρίας περιπτώσεις σύγκρουσης των 

ιδιωτικών συµφερόντων των µελών του διοικητικού συµβουλίου ή των διευθυντικών 

στελεχών της εταιρίας µε τα συµφέροντα της εταιρίας, τις οποίες διαπιστώνει κατά 

την άσκηση των καθηκόντων του, 

3. ενηµερώνει εγγράφως µία φορά τουλάχιστον το τρίµηνο το διοικητικό συµβούλιο για 

το διενεργούµενο από αυτόν έλεγχο και παρίσταται κατά τις γενικές συνελεύσεις των 

μετόχων, 

                                                 
11 Άρθρο 8, ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες 
διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 
330/24.12.2002). βλ. παράρτημα. 
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παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία του ζητηθεί από τις Εποπτικές Αρχές, συνεργάζεται µε 

αυτές και διευκολύνει µε κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου  

Συνοψίζοντας τόσο η επιτροπή λογιστικού ελέγχου όσο και οι εσωτερικοί και εξωτερικοί 

ελεγκτές είναι υπεύθυνοι να ελέγχουν για της σωστή λειτουργία της επιχείρησης. Η 

εταιρική διακυβέρνηση είναι αυτή που θα φροντίσει για την ορθή λειτουργία του ελέγχου 

της επιχείρησης έτσι ώστε να αποτρέπονται οι πιθανοί κίνδυνοι  και οι  λογιστικές απάτες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
 

ΘΕΣΠΙΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ- ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ  ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

 

ΓΕΝΙΚEΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ IFRS 

 

Η IASB (International Accounting Standard Board) ιδρύθηκε το 1973 τη χρονιά που 

δημιουργήθηκε και η IASC (International Accounting Standards Committee) . Η IASC 

αποτελεί μια οντότητα του ιδιωτικού τομέα του οποίου τα μέλη αποτελούνται και από 

επαγγελματικά  λογιστικά σώματα  αλλά και ιδιωτικές εταιρίες από διάφορες χώρες. Ο 

αρχικός τους σκοπός ήταν να παρέχουν τεχνική υποστήριξη ώστε να βοηθούν τις διάφορες 

χώρες να εκδώσουν τα απαραίτητα λογιστικά πρότυπα αλλά με την πάροδο των χρόνων ο 

σκοπός επεκτάθηκε. Η IASB ως ανεξάρτητη οργάνωση δεν έχει κεφάλαια αλλά ο 

προϋπολογισμός της καλύπτεται από τις εισφορές  των κρατών οι οποίες θα πρέπει να 

εξασφαλίζονται έτσι ώστε να μπορεί ο οργανισμός να συνεχίζει τη λειτουργία του και να 

αντιμετωπίζει όλου του είδους τα λογιστικά προβλήματα με ικανότητα. Η συνεισφορά της 

IASB υπογραμμίζεται από το γεγονός ότι μία παγκοσμιοποιημένη αγορά χρειάζεται: 

 Γενικά παραδεκτά λογιστικά και χρηματοοικονομικά πρότυπα 

 Ιδιαίτερα πρότυπα που εκδίδονται από ένα ανεξάρτητο σώμα 

Μια παγκοσμιοποιημένη αγορά λειτουργεί πιο αποτελεσματικά εάν έχει πρότυπα τα οποία 

είναι παγκοσμίως αποδεκτά , σωστά εφαρμόσιμα , και κατάλληλα επιβεβλημένα. Η 

παγκοσμιοποίηση των χρηματοοικονομικών προτύπων βοηθά στη δημιουργία ενός παιχνιδιού 

ίσων ευκαιριών. Ακόμα επιτρέπει διαγώνιες συγκρίσεις και αυτό θέτει τις βάσεις για μια πιο 
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ολοκληρωμένη οικονομική και χρηματοοικονομική ανάλυση , με μεγαλύτερη κάλυψη και 

επίδραση της αγοράς. 

Ακριβώς για αυτό το λόγο , η IASB συνεργάζεται με πολλούς εθνικούς και παγκόσμιους 

οργανισμούς κατά τη διαδικασία δημιουργίας προτύπων. Έτσι, συνεργάζεται όπως 

αναφέραμε και παραπάνω με τη FASB (Financial Accounting Standards Board)  στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, την IOSCO (International Organization of Securities Commissions  και 

την IAIS  (International Association of Insurance Supervisors) καθώς και άλλους εθνικούς 

και παγκόσμιους οργανισμούς θέσπισης λογιστικών προτύπων καθώς επίσης και νομοθετικές 

αρχές. 

Αποτελείται από αντιπροσώπους μερικής απασχόλησης κυρίως από το βιομηχανικό χώρο, 

λογιστές, και χρηματοοικονομικούς αναλυτές , ο τρόπος που η IASC εργάζεται είναι ως ένα 

βαθμό παρόμοια  όσον αφορά το ρόλο και τη λειτουργία με τη FASB (Financial Accounting 

Standards Board).  

Το 2000 έγιναν μεγάλες αλλαγές στη δομή της IASC και το 2001 δημιουργήθηκε η IASB 

(International Accounting Standard Board) . Η IASB υιοθέτησε τα IAS (International 

Accounting Standards)  και προετοιμάστηκε από την IASC. Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι 

η δημιουργία νέων προτύπων λογιστικής και χρηματοοικονομικών αναφορών γνωστών ως 

IFRS (International Financial Reporting Standards).  

Τα IFRS γενικότερα και ειδικότερα το IAS39 έχουν σημαντικό αντίκτυπο στα χρηματοδοτικά 

συστήματα ιδιαίτερα τις τράπεζες και άλλους οργανισμούς . Το πρότυπο 39 έχει δεχτεί 

πολλές επικρίσεις και πρόσφατα ολοκληρώθηκε. Χαρακτηριστικά ο George Patton αναφέρει 

τα εξής : «Ορισμένοι κάνουν σχέδια και μετά προσπαθούν να προσαρμόσουν τις περιστάσεις 

στα σχέδια αυτά . Άλλοι πάλι προσπαθούν  να κάνουν σχέδια ανάλογα με τις υπάρχουσες 

περιστάσεις. Πιστεύεται ότι η διαφορά ανάμεσα στην επιτυχία και την αποτυχία στην ζήτηση 

εξαρτάται από την ικανότητα ή την έλλειψη να κάνεις ακριβώς αυτό» . 
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Για αυτόν ακριβώς το λόγο η IASB,  IFRS  και IAS 39 σχετίζονται τόσο με την εταιρική 

διακυβέρνηση. Τα πρότυπα που ισχύουν σήμερα δε χαρακτηρίζονται ως μονολιθικά , αλλά 

προσαρμόζονται στις συνθήκες της αγοράς που συνεχώς αλλάζουν. Το Δεκέμβρη του 2000 

για παράδειγμα το πρότυπο που ίσχυε σύμφωνα με την δίκαιη αξία (fair value) που θα έπρεπε 

υποχρεωτικά να εφαρμόζεται για όλες τις χρηματοοικονομικές αγορές  

συμπεριλαμβανόμενου των δανείων και των καταθέσεων, ανεξάρτητα από το σκοπό για τον 

οποίο έγιναν , τροποποιήθηκε από το JWG  ( Joint Working Group of Standards Setters) στα 

οποία συμπεριλαμβάνονται και οι ρυθμιστές των λογιστικών προτύπων. 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζουμε τις επιδράσεις της εφαρμογής των λογιστικών προτύπων από 

την επιχείρηση στις λογιστικές της διαδικασίες και στους επενδυτές. Οι επιχειρήσεις έρχονται 

αντιμέτωπες με το δίλλημα εφαρμογής των διεθνών ή τοπικών προτύπων ανάλογα με την 

επίδραση εφαρμογής τους στα αποτελέσματά της και κατ’ επέκταση και στην εταιρική 

διακυβέρνηση που εφαρμόζεται όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο .Τέλος 

γίνεται μια αναφορά στην ανάγκη εναρμόνισης των λογιστικών προτύπων ώστε οι 

πληροφορίες να είναι πιο έγκυρες, αξιόπιστες αλλά και να έχουν γενική εφαρμογή. 
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1. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗ  
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

 

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η λογιστική είναι η γλώσσα των επιχειρήσεων. Για να μπορεί αυτή 

η γλώσσα να αποδώσει με το καλύτερο και χρησιμότερο τρόπο την χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση θα πρέπει να είναι όχι μόνο κατανοητή αλλά και συγκρίσιμη. Αν λάβουμε 

υπόψη μας το γεγονός πως πολλές επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει δραστηριότητα πέρα από τα 

στενά όρια μιας συγκεκριμένης χώρας γίνεται εύκολα κατανοητή και η ανάγκη μιας 

‘’πολυεθνικής’’ λογιστικής η οποία θα γίνεται κατανοητή από όλους τους επενδυτές και 

γενικότερα τον οικονομικό κόσμο. Αν στη διεθνή δραστηριότητα των επιχειρήσεων 

προσθέσουμε και την παγκοσμιοποίηση των αγορών χρήματος, την ευρωπαϊκή νομισματική 

ένωση και το σημαντικό ύψος των ξένων άμεσων επενδύσεων  δημιουργούμε ένα νέο 

περιβάλλον στο οποίο ο υπολογισμός, η καταχώριση και η εμφάνιση των επιχειρηματικών 

συναλλαγών απαιτεί είτε την δημιουργία ενός και μοναδικού λογιστικού συστήματος η την 

εναρμόνιση των υπαρχόντων λογιστικών πρακτικών. 

Σε σχετικό άρθρο του ο Anderson (1993) τόνισε πως μπορεί να απαιτείται πολλή μεγάλη 

προσπάθεια για να επιτευχθεί η επιθυμητή εναρμόνιση όμως  πιστεύει ταυτόχρονα πως ένα 

μοναδικό σύνολο από διεθνή λογιστικά πρότυπα θα ανοίξει νέους οικονομικούς ορίζοντες 

καθώς θα επιτρέψει την συγκριτική ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

διαφόρων εταιριών και άρα θα οδηγήσει σε καλύτερες επενδυτικές αποφάσεις. 

Προς επίτευξη αυτού του στόχου υπάρχουν σήμερα δύο λύσεις : είτε η καθολική αποδοχή 

των αμερικάνικων λογιστικών προτύπων (U.S. GAAP) είτε η καθολική αποδοχή των 

λογιστικών προτύπων που καθόρισε τι IASB και καθιέρωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση (IAS/ 

IFRS).  Σήμερα οι θυγατρικές αμερικανικών πολυεθνικών επιχειρήσεων χρησιμοποιούν τις 

U.S. GAAP. Επίσης πολλές εταιρίες που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στις διεθνείς 

κεφαλαιαγορές χρησιμοποιούν τις U.S. GAAP ή απλά προσαρμόζουν τις 

 53



χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του SEC. Παρόλα αυτά τα 

IFRS κερδίζουν συνεχώς έδαφος και ήδη χρησιμοποιούνται από 70 χώρες σε όλο τον κόσμο. 

Συγκεκριμένα, με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κομισιόν  το Ιούνιο του 2002 όλες  

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα πρέπει από την 1 Ιανουαρίου 2005 και μετά να συντάσσουν τις 

ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους σύμφωνα με τα IFRS. Αυτό βρίσκει 

πρακτικά εφαρμογή σε περίπου 7000 επιχειρήσεις.  

Τίθεται λοιπόν το ερώτημα του τι ακριβώς προσδιορίζει την επιλογή μεταξύ  IFRS  και US 

GAAP από τις επιχειρήσεις. Το ίδιο ακριβώς πρόβλημα εμφανίζεται και στην επιλογή 

διαφορετικών λογιστικών πρακτικών (όπως οι μέθοδοι FIFΟ και  LIFΟ) όπου  είναι 

απαραίτητο να προσδιοριστούν τα κριτήρια με βάση τα οποία επιλέγονται τα πρότυπα .  

Αρχικά θα μπορούσαμε να εξετάσουμε την επιλογή των προτύπων από την πλευρά των 

επενδυτών. Όπως είναι γνωστό οι εξωτερικοί επενδυτές  υποστηρίζουν ότι αντιμετωπίζουν 

πρόβλημα στον υπολογισμό της αξίας της επιχείρησης λόγω έλλειψης πληροφοριών και για 

αυτό το λόγο αμφισβητείται εάν η επιχείρηση μπορεί να ωφεληθεί από έναν πιο διάφανο 

τρόπο αποκάλυψης πληροφοριών που θεσπίζεται από τα πρότυπα και που μειώνει το κόστος 

κεφαλαίου. Για αυτό και τα χαρακτηριστικά των επενδυτών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

στην υιοθέτηση των προτύπων. Μάλιστα έρευνες έχουν δείξει ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις 

που επεκτείνονται σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές και απευθύνονται σε μεγαλύτερο 

φάσμα επενδυτών, όπου οι ανάγκες πληροφόρησης είναι περισσότερες και πιο απαιτητικές 

επιλέγουν  εθελοντικά τη χρήση όχι των τοπικών αλλά διεθνώς θεσπισμένων λογιστικών 

προτύπων12.  

Αυτό όμως που είναι πιο σημαντικό να ελεγχθεί προκείμενου να αποφασίσει ποια πρότυπα θα 

εφαρμόσει κάθε εταιρία  είναι η οπτική γωνία των επιχειρήσεων. Θα προτιμήσουν την 

                                                 
12 Ashbaugh, H. (2001). ‘Non-US firms' accounting standard choices.’ Journal of Accounting and 
Public Policy, 20(2): 129-153 
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υιοθέτηση των IFRS που επιτρέπουν την κεφαλαιοποίηση περισσότερων λογαριασμών 

εξόδων όπως τα έξοδα ανάπτυξης ή την υιοθέτηση των US GAAP όπου τα περιουσιακά 

στοιχεία υπολογίζονται πιο ελεύθερα,  γεγονός που θα επηρεάσει  τα κέρδη και κατά 

συνέπεια τους επενδυτές. Πρέπει λοιπόν να προσδιοριστεί τι θεωρείται πιο σημαντικό από 

την επιχείρηση η καλύτερη πληροφόρηση των επενδυτών ή η ευελιξία στην υποβολή των 

οικονομικών καταστάσεων.  

Εάν εξετάσουμε συγκεκριμένα την ευελιξία που προσφέρουν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα 

όσο αφορά την κεφαλαιοποίηση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης διαπιστώνουμε ότι η 

λογιστική επεξεργασία των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης, αυξάνει τη δυνατότητα των 

κερδών  να εξηγήσουν τις επιστροφές και τις τιμές. Σύμφωνα με τα IFRS οι εταιρίες 

υποχρεώνονται να κεφαλαιοποιούν τα έξοδα ανάπτυξης ( όταν τηρούνται συγκεκριμένα 

κριτήρια) ενώ τα έξοδα έρευνας πρέπει να αξιοποιηθούν αμέσως (IAS38).  Από την άλλη 

σύμφωνα  με τα  US GAAP και τα έξοδα έρευνας και τα έξοδα ανάπτυξης πρέπει να 

χαρακτηρίζονται ως έξοδα στη χρήση που πραγματοποιούνται. Με άλλα λόγια, με τη χρήση 

των IFRS επιτρέπεται περισσότερη διακριτικότητα όσον αφορά τις δαπάνες Εξόδων και 

Ανάπτυξης, γεγονός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για χειραγώγηση λογιστικών κερδών 

ή για να παρέχει τις πληροφορίες στους μετόχους. Συνεπώς υποθέτουμε ότι είναι πιθανότερο 

οι εταιρίες που έχουν αρκετά αυξημένα τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης να επιλέξουν την 

εφαρμογή των IFRS, δεδομένου ότι είναι πιο εύκαμπτη η λογιστική επεξεργασία των 

συγκεκριμένων εξόδων. 

Ακόμη υπάρχει τα διεθνή λογιστικά πρότυπα προσφέρουν ευελιξία και στην περίπτωση του 

προσδιορισμού  μέτρησης της υπεραξίας . Συγκεκριμένα, η υπεραξία που προκύπτει από την 

εφαρμογή της μεθόδου αγορών μπορεί μόνο να αποσβεστεί μέσα σε χρονικό διάστημα που 

δεν υπερβαίνει τα 20 έτη, ενώ σύμφωνα με τα US GAAP το χρονικό διάστημα δεν υπερβαίνει 

τα 40 έτη . Χωρίς συνενώσεις,  η απόκτηση άλλων νέων επιχειρήσεων οικονομίας σημαίνει 
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δημιουργία ποσών υπεραξίας, με συνέπεια μέσα από την απόσβεση του ποσού της υπεραξίας 

να μειωθούν τα κέρδη. Καθώς η περίοδος απόσβεσης είναι μικρότερη σύμφωνα με τα  IFRS, 

τα κέρδη θα επηρεαστούν περισσότερο, αλλά για μια μικρότερη χρονική περίοδο. Επομένως, 

καθώς ο λογιστικός χειρισμός των επιχειρησιακών συνενώσεων  είναι λιγότερο αυστηρός εάν 

χρησιμοποιηθούν τα Αμερικάνικα πρότυπα , οι  εταιρίες που συμμετέχουν στις συγχωνεύσεις 

και τις εξαγορές είναι πιθανότερο να επιλέξουν την εφαρμογή αυτών των προτύπων. 

Εκτός από τις διαφορές στις μεθόδους μέτρησης υπάρχουν ακόμα και διαφορές ανάμεσα στα  

IFRS και τα US GAAP σχετικά με το περιεχόμενο των απαιτούμενων κοινοποιήσεων. Μια 

τέτοια διαφορά  αφορά τα μετοχικά δικαιώματα των  υπαλλήλων (Bloomer 1999).  Με τα 

IFRS δε θεωρείται απαραίτητο να εμφανίζονται οι δαπάνες και τα στοιχεία του παθητικού 

στις οικονομικές δηλώσεις (IAS19). Αντίθετα, με Αμερικάνικα λογιστικά πρότυπα απαιτείται 

η αναγνώριση: στο τέλος έτους, η διαφορά μεταξύ της καθαρής αξίας και της τιμής  άσκησης 

του δικαιώματος πρέπει να αναγνωριστεί ως δαπάνη, και  το σχετικό στοιχείο ισολογισμού 

πρέπει να χαρακτηριστεί στο παθητικό(FASB Statement No. 123). 

Επιπλέον, τα  US GAAP απαιτούν επίσης πιο εκτενείς κοινοποιήσεις. Εταιρίες που 

εφαρμόζουν τα πρότυπα αυτά, πρέπει για να αποκαλύψουν και τη μέθοδο και τις σημαντικές 

υποθέσεις που χρησιμοποιούν για να  υπολογίσει την καθαρή αξία των  μετοχικών 

δικαιωμάτων των εργαζομένων, ενώ με τα IFRS δεν ισχύει καμία παρόμοια απαίτηση. 

Επομένως με τα IFRS η λογιστική  αντιμετώπιση των μετοχικών δικαιωμάτων των 

εργαζομένων είναι λιγότερο απαιτητική γι αυτό και οι εταιρίες που προτιμούν να 

ανταμείβουν  τους υπαλλήλους τους με τέτοιου είδους δικαιώματα θα προτιμήσουν τα 

πρότυπα αυτά και όχι τα αντίστοιχα Αμερικάνικα. 

Συνοψίζοντας οι επιχειρήσεις δεν επιλέγουν τυχαία τα πρότυπα που θα εφαρμόσουν . Άντ’ 

αυτού, η απόφαση εξετάζεται λεπτομερώς λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές δαπάνες και τα 

κέρδη για την εταιρία. Παραδείγματος χάρη η εφαρμογή των νέων προτύπων απαιτεί την 
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κατάρτιση του προσωπικού ή ένα επαρκές σύστημα διοικητικών πληροφοριών ενώ τα  

πιθανά οφέλη μπορούν να είναι αυξανόμενη συγκρισιμότητα και διαφάνεια και με αυτόν τον 

τρόπο χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου. Ανάλογα με τις ανάγκες λοιπόν  που θέλει να καλύψει 

κάθε εταιρία και τα οικονομικά αποτελέσματα που θέλει να παρουσιάσει καλείται να 

αποφασίσει και για τα πρότυπα θα χρησιμοποιήσει. 
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2. ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 
 
 
Οι νομοθέτες γενικά αναμένουν ότι η χρήση  των  IFRS ενισχύει τη συγκρισιμότητα των 

οικονομικών δηλώσεων, βελτιώνει την εταιρική διαφάνεια, αυξάνει την ποιότητα της 

οικονομικής υποβολής έκθεσης, και ως εκ τούτου ωφελεί τους επενδυτές.Όμως από  

οικονομική πλευρά,  υπάρχουν λόγοι να είναι δύσπιστοι για αυτές τις προσδοκίες και, 

ειδικότερα, με την προϋπόθεση ότι η χρήση των  IFRS καθιστά την εταιρική υποβολή 

έκθεσης πιο πληροφοριακή ή πιο συγκρίσιμη.  

Σε έρευνα που διεξήχθη  στο πανεπιστήμιο του  Σικάγο 13 τον Οκτώβρη του 2007 , όπου 

συμμετείχαν 37000 επιχειρήσεις από 26 χώρες , από τις οποίες πάνω από  3,800 

χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά τα λογιστικά πρότυπα , μελετήθηκε η επίδραση των 

προτύπων στη ρευστότητα.  

Εάν εκμεταλλευουτούμε ότι οι εταιρίες υιοθετούν τα πρότυπα σε  διαφορετικές χρονικές 

στιγμές  ανάλογα με  πότε λήγει η φορολογική τους περίοδος και ως εκ τούτου το σχέδιο 

υιοθέτησης σε μια δεδομένη χώρα είναι κατά ένα μεγάλο μέρος εξωγενές μόλις τεθεί η 

αρχική ημερομηνία για έγκριση IFRS. Κατά συνέπεια, εάν η εισαγωγή των  IFRS έχει 

πράγματι τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αναμένουμε ότι οι αλλαγές στη ρευστότητα θα  

είναι  εντονότερες στους μήνες που οι περισσότερες  εταιρίες αρχίζουν να εφαρμόζουν τα 

πρότυπα για πρώτη φορά. Δηλαδή οι αλλαγές στη ρευστότητα πρέπει να αντανακλάσουν τη 

σταδιακή μετάβαση των χωρών προς το νέο καθεστώς υποβολής εκθέσεων και όχι απλά να 

απεικονίσουν μια χρονική τάση ή έναν  κλονισμό μιας περιόδου 

 Γενικά, διαπιστώθηκε ότι η ρευστότητα αγοράς αυξάνεται για τις εταιρίες που υιοθετούν την 

υποβολή έκθεσης σύμφωνα με τα πρότυπα όταν γίνεται υποχρεωτική. Σύμφωνα με τη 

συγκεκριμένη έρευνα το ποσοστό των ημερών χωρίς εμπόρια μειώνεται κατά 97 σημεία 
                                                 
13 Daske Holger , Luzi Hail, Christian Leuz, Rodrigo Verdi, “Mandatory IFRS Reporting Around the World:Early Evidence 

on the Economic Consequences”, Working Paper No. 12, The University of Chicago, Graduate School of Business 
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βάσης για όσες εταιρίες τα υιοθετούν πρώτη φορά , το οποίο είναι κοντά σε μια βελτίωση 

ρευστότητας 4% σχετικά με το μεσαίο επίπεδο πριν από την υιοθέτηση των προτύπων .Κατά 

συνέπεια, βρίσκουμε  σημαντικά οφέλη ρευστότητας για τις εταιρίες που υιοθετούν IFRS 

σύντομα πριν από την εξουσιοδοτημένη αλλαγή.   

 Επίσης αποδεικνύεται ότι τα αποτελέσματα για όσους υιοθέτησαν για πρώτη φορά την 

υποχρεωτική χρήση των προτύπων είναι μικρότερα στις χώρες που έχουν λιγότερες διαφορές 

μεταξύ τοπικού GAAP και IFRS .Τα αποτελέσματα ρευστότητας είναι επίσης ισχυρότερα στα 

κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

 

Σύμφωνα με όσα αναφέραμε παραπάνω η επιχείρηση  καλείται να επιλέξει ποια πρότυπα θα 

χρησιμοποιήσει έτσι ώστε να επιτύχει και την κάλυψη των λογιστικών της αναγκών αλλά και 

την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Η επιλογή όμως των 

προτύπων δε θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη και την εταιρική διακυβέρνηση καθώς 

όπως έχουμε ήδη αναφέρει στο δεύτερο κεφάλαιο επηρεάζει αλλά και επηρεάζεται από τις 

λογιστικές διαδικασίες. 

Όσο πιο ακριβής και λεπτομερής είναι οι πληροφορίες λογιστικής , τόσο πιο δύσκολο είναι 

για ένα στέλεχος της επιχείρησης να απαλλοτριώσει την αξία χωρίς ανάληψη των νομικών 

ποινικών ρητρών (Ferrell, 2004). Παραδείγματος χάριν, οι La Porta et al (2004) διαπιστώνουν 

ότι μια αύξηση στις υποχρεωτικές απαιτήσεις κοινοποίησης συνδέεται με ένα ουσιαστικά 

χαμηλότερο επίπεδο  των ιδιωτικών οφελών του ελέγχου. Οι Dyck και Zingales (2004) 

έδειξαν  ότι η έκταση της κοινοποίησης επηρεάζει αρνητικά το επίπεδο των ιδιωτικών 

οφελών που μπορούν να εξαγάγουν τα στελέχη της επιχείρησης.  

Ο διαχωρισμός της ιδιοκτησίας από τον έλεγχο επιτρέπει τους διευθυντές και μετόχους που 

ελέγχουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες  να ακολουθήσουν τους στόχους τους εις βάρος 

των μετόχων μειονότητας.  

Τα πρότυπα λογιστικής βοηθούν στην επίλυση αυτού του    προβλήματος  αντιπροσώπευσης 

δεδομένου ότι ρυθμίζουν πληροφορίες διαθέσιμες στους εξωτερικούς χρήστες των 

λογιστικών πληροφοριών της επιχείρησης.  

Η υιοθέτηση των  λογιστικών προτύπων υποτίθεται ότι χαμήλωσε τα ιδιωτικά οφέλη του 

ελέγχου καθώς οδηγεί σε μια αύξηση στην διαδικασία κοινοποίησης πληροφοριών  και σε 

μία μείωση των επιλογών μεθόδων  λογιστικής συγκρινόμενων με τα  τοπικά πρότυπα  .Κατά 

συνέπεια, είναι διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες για τις διαδικασίες μιας εταιρίας, τα 
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στοιχεία του ενεργητικού και για την ιδιοκτησία  και οι διευθυντές είναι λιγότερο ικανοί να 

κρύψουν την απαλλοτρίωσή τους.  

Η υιοθέτηση των προτύπων  υποτίθεται ότι έτσι οδήγησε σε ένα κόστος για τους διευθυντές 

καθώς οδηγεί σε μια απώλεια  των ιδιωτικών τους οφελών. Το ποσό ιδιωτικών  οφελών  για 

τα στελέχη της επιχείρησης που πρέπει να σταματήσει μετά από την υιοθέτηση των προτύπων 

είναι άμεσα εξαρτώμενο από το επίπεδο προστασίας επενδυτών που προσφέρεται από τις 

χώρες.  

Στις χώρες που  υπάρχει εκτεταμένη προστασία επενδυτών, τα ιδιωτικά οφέλη του ελέγχου 

ήδη  συγκρατούνται ανεξάρτητα  των  λογιστικών προτύπων που χρησιμοποιούνται.  

 Κατά συνέπεια, χώρες με  ισχυρή νομική προστασία των μετόχων, το κόστος υιοθέτησης των 

λογιστικών προτύπων  για τα στελέχη των επιχειρήσεων  θα είναι χαμηλότερα δεδομένου ότι 

τα μέλη περιορίζουν ήδη την εξαγωγή των ιδιωτικών οφελών.  

Για παράδειγμα , οι Leuz et Al (2003)14 διαπιστώνουν ότι το επίπεδο προστασίας επενδυτών 

καθορίζει το επίπεδο διαχείρισης αποδοχών σε μια χώρα. Αφ' ετέρου, στις χώρες που δεν 

έχουν θεσπιστεί ισχυροί νόμοι που προστατεύουν τους μετόχους, τα στελέχη  έχουν πολλά 

ιδιωτικά οφέλη που μπορούν να χαθούν με τη μεταπήδηση σε IFRS.  

Συγκεκριμένα οι συγγραφείς διατυπώνουν τέσσερις υποθέσεις με βάση τις οποίες τρέχουν 

την ανάλυση παλινδρόμησης και καταλήγουν στα συμπεράσματα της έρευνας. Ειδικότερα , 

το δείγμα των εταιριών αποτελείται από επτά χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή 

Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και οι Κάτω Χώρες. Στη Σουηδία, την 

Ιρλανδία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ελλάδα οι επιχειρήσεις ακολουθούσαν τα 

εγχώρια λογιστικά πρότυπα κατά την περίοδο της έρευνας. Στην Αγγλία και το 

Λουξεμβούργο μόνο οι ξένες επιχειρήσεις έχουν την άδεια για να χρησιμοποιήσουν IFRS και 

                                                 
14 Leuz C., Nanda D. and Wysocki P. (2003) Earnings Management and Investor Protection: an International 
Comparison, Journal of Financial Economics, 69 (3), 505-527. Leuz C. and Verrecchia R. (2000) The Economic 
Consequences of 
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στη Φινλανδία οι εγχώριες επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόσουν τα  IFRS, αλλά μόνο κάτω 

από συγκεκριμένες συνθήκες. Αυτές οι χώρες είναι επομένως αποκλεισμένες από το δείγμα. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι για την επιλογή των επιχειρήσεων και των οικονομικών δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκε η βάση δεδομένων της Worldscope από τη  DataStream , ενώ για να 

ενημερωθούμε σχετικά με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των επενδυτών που ισχύει σε 

άλλες χώρες καθώς και για τους κανονισμούς εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύουν σε 

διάφορες χώρες χρησιμοποιήθηκε η EC’s Comparative Study of Corporate Governance 

Codes. 

Οι τέσσερις υποθέσεις που κάνουν στην έρευνα προσπαθούν να συνδυάσουν αρχικά τους 

επενδυτικούς νόμους που προστατεύουν τους μετόχους και την πρόωρη υιοθέτηση των 

διεθνών λογιστικών προτύπων. Στη συνέχεια, εξετάζεται εάν υπάρχει θετική σχέση ανάμεσα 

στην  πρόωρη υιοθέτηση των προτύπων και τις συστάσεις της εταιρικής διακυβέρνησης, 

καθώς οι τελευταίες δε χαρακτηρίζονται από την ίδια σταθερότητα που έχουν οι νόμοι και 

επομένως η επιρροή τους θα είναι μικρότερη από αυτών. Η τελευταία υπόθεση που 

διατυπώνεται αναφέρεται στην εταιρική διακυβέρνηση και την επίδραση που ασκεί στη 

νομοθεσία που προστατεύει τους επενδυτές.  

Ο Black 15 αναφέρει ότι οι εναλλακτικές πηγές προστασίας είναι πιο σημαντικές όταν οι 

νόμοι είναι ελαστικοί ως προς την προστασία που παρέχουν. Με άλλα λόγια οι επιχειρήσεις 

σε χώρες όπου η νομοθεσία προστατεύει τους επενδυτές είναι αδύναμη δυσκολεύονται σε 

μεγαλύτερο βαθμό όταν πρόκειται να εφαρμόσουν τα διεθνή λογιστικά  πρότυπα για αυτό και 

η παρουσία της εταιρικής διακυβέρνησης σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητη και 

σημαντική . 

Με βάση λοιπόν τις παραπάνω τέσσερις υποθέσεις σχηματίζεται ένα μοντέλο όπου 

συσχετίζονται οι έννοιες που αναφέρθηκαν και παραπάνω εστιάζοντας κυρίως στην επίδραση 
                                                 
15 Black B. (2001) Does Corporate Governance Matter: A Crude Test Using Russian Data, University of 
Pennsylvania Law Review, 149 (6), 2131-2150. 
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της εταιρικής διακυβέρνησης και των συστάσεων που κάνει στην υιοθέτηση των λογιστικών 

προτύπων από τις διάφορες χώρες. 

Δεδομένου ότι η υιοθέτηση των προτύπων  συνδέεται με μια αύξηση στην κοινοποίηση και 

μια αντίστοιχη  μείωση των επιλογών λογιστικής, οδηγεί στη λιγότερη διευθυντική 

διακριτικότητα και  σε μια απώλεια των  ιδιωτικών οφελών  για τα διευθυντικά στελέχη. Σε 

αυτήν την μελέτη, μέσα από την ανάλυση παλινδρόμησης που έγινε με βάση τις τέσσερις 

υποθέσεις διαπιστώθηκε ότι τα ιδιωτικά οφέλη για τα στελέχη της επιχείρησης πρέπει να 

περιοριστούν με την υιοθέτηση των προτύπων και εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά του 

θεσμικού περιβάλλοντος. Ερευνάται, επίσης και το επίπεδο νομικής προστασίας επενδυτών, 

ένα ακόμα επίσης χαρακτηριστικό του θεσμικού περιβάλλοντος που  δεν έχει μελετηθεί 

ακόμα, δηλαδή η έκταση των συστάσεων εταιρικής  διακυβέρνησης.  

Οι ισχυροί νόμοι που προστατεύουν τους επενδυτές καθώς επίσης και εκτεταμένες συστάσεις 

για την εταιρική διακυβέρνηση σε αντίθεση με τα  χαμηλότερα ιδιωτικά οφέλη του ελέγχου, 

μειώνουν  τις δαπάνες για την υιοθέτηση προτύπων από τα στελέχη της επιχείρησης . 

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι  θα είναι λιγότερο πιθανό να υιοθετηθούν τα 

λογιστικά πρότυπα από  επιχειρήσεις στις χώρες με  λιγότερο ισχυρή  νομική προστασία 

μετόχων. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι η εταιρική διακυβέρνηση ασκεί ίδια επίδραση στην 

υιοθέτηση προτύπων δεδομένου ότι οι νόμοι  είναι σε θέση να αντισταθμίσουν τον αρνητικό 

αντίκτυπο των αδύνατων νόμων.  

Με άλλα λόγια, η  εταιρική διακυβέρνηση μπορεί αποτελεσματικά να μειώσει την πιθανή 

σύγκρουση συμφερόντων των στελεχών της επιχείρησης και των εξωτερικών 

ενδιαφερόμενων. Εντούτοις, διαπιστώνουμε ότι αυτό δεν ισχύει σε περιπτώσεις  που ισχύουν 

συγκεκριμένα δικαιώματα μετόχων, όπως τα δικαιώματα ψήφου και τα δικαιώματα της 

γενικής συνεδρίασης.  
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Σε αυτή την περίπτωση, νόμοι απαιτούνται προκειμένου να περιοριστεί αποτελεσματικά η 

εξαγωγή των ιδιωτικών οφελών.  
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4. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
 

Όπως αναφέρθηκε η επιχείρησης έχει τη δυνατότητα να υιοθετήσει είτε τα U.S. GAAP είτε 

τις IFRS αλλά όχι και τα δύο έτσι ώστε να έχει μόνο ένα σύνολο λογιστικών κανόνων που να 

εφαρμόζει αν και  η διεθνής πολιτική κάνει ιδιαίτερα δύσκολή την αποδοχή αυτής της λύσης. 

Γι αυτό το λόγο φαίνεται σήμερα πιο εφικτή η λύση της ΄΄διεθνούς σύγκλισης΄΄. Προς αυτή 

την κατεύθυνση, έχει αναπτυχθεί ήδη συνεργασία μεταξύ της αρμόδιας αμερικανικής αρχής 

και της αντίστοιχης ευρωπαϊκής δηλαδή μεταξύ του FASB και του IASB. Θα πρέπει να 

τονίσουμε σε αυτό το σημείο πως αυτή η σύγκλιση είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα.   

Η καλή εταιρική διακυβέρνηση χαρακτηρίζεται πάντα από την ανάγκη να γνωρίζουμε καθώς 

γνωρίζοντας πώς να διοικούμε μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι 

επιχειρήσεις όταν αυτός είναι λάθος. Ο Sam Walton ένας από τους πιο επιτυχημένους 

επαγγελματίες από τα χρόνια μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, περιγράφει τον τρόπο 

σκέψης του ως εξής: «Όταν αποφασίζω ότι είμαι λάθος , προετοιμάζομαι να προχωρήσω σε 

κάτι άλλο» . 

Ένας λοιπόν ιδιαίτερα σημαντικός λόγος για την εναρμόνιση αφορά τις διαδικασίες της 

εταιρικής διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα, η εναρμόνιση των λογιστικών προτύπων απλοποιεί 

το λογιστικό σύστημα της επιχείρησης και παρέχει μια δίκαιη βάση για καλύτερη εφαρμογή 

της εταιρικής διακυβέρνησης. Το γεγονός αυτό το γνωρίζουν οι νομοθέτες και οι θεσπιστές 

των προτύπων  και για αυτό το λόγο προσπαθούν να επιταχύνουν την εναρμόνιση. Τον 

Ιανουάριο του 2005 ο Kevin Stevenson , ο τεχνικός διευθυντής της IASB πρότεινε ότι οι 

υπάρχουσες διαφορές μεταξύ US GAAP και IFRS μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 3 

κατηγορίες: 

 Μικρές , που επικρατούν βραχυπρόθεσμα αλλά στο κοντινό μέλλον πρόκειται να 

επιλυθούν 
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 Μεγάλα τυποποιημένα προγράμματα, όπου κάποια από τα σώματα θέσπισης 

προτύπων έχουν κάνει πρόοδο και έχουν ήδη θεσπίσει υγιείς κανόνες 

 Μεγάλα θέματα που απαιτούν ένα καινούριο πρόγραμμα, όπου κανένα από τα 

σώματα θέσπισης προτύπων δεν έχει προς το παρόν μια απάντηση. Ένα τέτοιο 

παράδειγμα είναι τα λογιστικά προγράμματα που αφορούν το leasing. 

Είναι κοινά αποδεκτό ότι η  εναρμόνιση μπορεί να οδηγήσει σε εξυγίανση του 

επιχειρηματικού κλίματος αφού οι μάνατζερ θα μπορούν να εξετάζουν καλύτερα την πορεία 

μιας επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από μία χώρες και άρα θα είναι σε 

θέση να λαμβάνουν και καλύτερες αποφάσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα αποτελέσματα μιας 

έρευνα που διεξήχθη το 2003 από την PricewaterhouseCoopers και στη οποία συμμετείχαν 

υψηλόβαθμα στελέχη από την Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία. Η έρευνα αυτή 

έδειξε ότι 2/3 των ερωτηθέντων πιστεύουν πως η καθολική αποδοχή των IFRS θα διευκόλυνε 

την άντληση κεφαλαίων παγκοσμίως, θα οδηγούσε σε αύξηση της αξιοπιστίας και διαφάνειας 

και θα βελτίωνε εν γένει την εταιρική διακυβέρνηση. Ανάλογα ήταν και τα αποτελέσματα της 

KPMG που μετά από ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 80 ευρωπαϊκών 

εταιριών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή των IFRS  θα αυξήσει την διαφάνεια, 

θα δώσει ώθηση σε εξαγορές και συγχωνεύσεις και θα βελτιώσει την κεφαλαιακή δομή των 

επιχειρήσεων.      
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 

Το θέμα με το οποίο ασχολείται η παρούσα εργασία  είναι η επίδραση που έχει η  λογιστική 

στις διαδικασίες της εταιρικής διακυβέρνησης , και αντίστροφα . Εξετάστηκε επίσης και η 

επίδραση της  θέσπισης  των διεθνών λογιστικών προτύπων  στην παραπάνω σχέση 

αλληλεξάρτησης. 

 Στις µέρες µας όπου τα εταιρικά σκάνδαλα που παρουσιάζονται στις διεθνείς αγορές 

μειώνουν την εµπιστοσύνη των επενδυτών και υποσκάπτουν την αξιοπιστία των Εταιρειών, 

το θέµα της Εταιρικής Διακυβέρνησης αποκτά όλο και μεγαλύτερη σηµασία. Αυτό είναι 

εµφανές από το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στο εξωτερικό, οι απαιτήσεις για 

την εφαρµογή των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης αυξάνονται διαρκώς µέσω θέσπισης 

νέων κανονισµών και νόµων. Οι πληροφορίες λογιστικής παίζουν ρόλο στην διαδικασία  

εταιρικής διακυβέρνησης μέσω της οποίας η  διευθυντική ανικανότητα ανακαλύπτεται και 

τιμωρείται. Τα  συστήµατα εταιρικής διακυβέρνησης έχουν σαν βασικό στόχο τη διασφάλιση 

διαφανούς, χρηστής και αποτελεσµατικής διοίκησης που μεγιστοποιεί την οικονοµική αξία 

της επιχείρησης, προστατεύοντας ταυτοχρόνως τα συµφέροντα όλων των μετόχων και 

πιστωτών. 

Ακόμη, με την  μελέτη των διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης μπορούμε να 

κατανοήσουμε την  επίδραση των πληροφοριών που παρέχονται από τη  λογιστική έτσι ώστε 

να τοποθετηθούν και να αξιοποιηθούν ανάλογα και αποτελεσματικά οι πηγές κεφαλαίων 

κάθε επιχείρησης. Επίσης, επειδή η  εταιρική διακυβέρνηση παρέχει αποδείξεις  σχετικά με 

το βαθμό στον οποίο η λογιστική πληροφόρηση μετριάζει το πρόβλημα της αντιπροσώπευσης 

συμβάλλει στην επίλυση του προβλήματος της αντιπροσώπευσης προστατεύοντας με αυτό 

τον τρόπο τους επενδυτές από πιθανή απάτη των διευθυντικών στελεχών μέσω της 

χειραγώγησης των λογιστικών κερδών. 
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Με την καθιέρωση των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης, ενισχύεται ο εποπτικός ρόλος 

του διοικητικού Συµβουλίου και επιτυγχάνεται η επαρκής ανεξαρτησία του. Επιπρόσθετα, 

προστατεύονται τα δικαιώµατα και η ισότιµη μεταχείριση των μετοχών και προωθείται η 

ύπαρξη διαφάνειας και έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης. 

Λόγω λοιπόν της ιδιαίτερης επίδρασης των λογιστικών πληροφοριών στη σωστή άσκηση της 

εταιρικής διακυβέρνησης και  κατ’ επέκταση της επιχείρησης οι θεσπιστές των  λογιστικών 

προτύπων  προσπαθούν να επιταχύνουν την εναρμόνιση τους. Μέσω της  εναρμόνισης των 

προτύπων θα απλοποιηθεί το λογιστικό σύστημα της επιχείρησης παρέχοντας μια δίκαιη 

βάση για καλύτερη εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης.  
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