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ΤΝΟΦΖ 

Ζ εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ εζηζάγεζ ζηδκ ακεφνεζδ ηαζ εέζπζζδ ιδπακζζιχκ πμο 

ημκχκμοκ ηδ δζαθάκεζα ηςκ απμθάζεςκ ηςκ εηαζνζηχκ μνβάκςκ, ζημκ έθεβπμ ηδξ 

ζοκεπμφξ ηήνδζήξ ημοξ ηαζ ζηδ εεζιμεέηδζδ δζαδζηαζζχκ βζα ηδκ πνυθδρδ ηςκ 

ηζκδφκςκ ή ημκ έβηαζνμ εκημπζζιυ ημοξ ηαζ ηδκ εφνοειδ θεζημονβία ηςκ 

ηεθαθαζαβμνχκ. Αζηία ηδξ εζηίαζδξ αοηήξ είκαζ ημ υηζ ζήιενα μ ηίκδοκμξ ζε ιζα 

ηεθαθαζαβμνά δε ζοκίζηαηαζ ζηδκ πηχπεοζδ ιζαξ εζζδβιέκδξ εηαζνίαξ, αθθά ζημ κα 

δίδεηαζ ζημοξ επεκδοηέξ ρεοδήξ εζηυκα ζε ζπέζδ ιε ηδκ πναβιαηζηή ηδξ ηαηάζηαζδ ηαζ 

κα ιδκ ηνμφεηαζ εβηαίνςξ μ ηχδςκ ηζκδφκμο. Ζ δδιζμονβία, θμζπυκ, εκυξ ημζκμφ ηαζ 

απμηεθεζιαηζημφ εεζιζημφ πθαζζίμο εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ ηαείζηαηαζ 

επζαεαθδιέκδ, χζηε κα πνμζηαηεοεμφκ ηυζμ μζ επεκδοηέξ, υζμ ηαζ μζ ίδζεξ μζ 

επζπεζνήζεζξ, αθμφ έκα πζεακυ ζηάκδαθμ ζε ιζα εζζδβιέκδ επζπείνδζδ ζοιπαναζφνεζ 

εφημθα ηαζ ηζξ άθθεξ επζπεζνήζεζξ ηθμκίγμκηαξ  ηδκ ειπζζημζφκδ υθςκ ηςκ επεκδοηχκ 

ηαζ πεζνμηενεφμκηαξ εκ βέκεζ ημ επεκδοηζηυ ηθίια. Γζα αοημφξ ημοξ θυβμοξ ζημ ηεθάθαζμ 

2 βίκεηαζ ιζα πνχηδ πνμζέββζζδ ζηδκ έκκμζα ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ, μνζμεεηχκηαξ 

ημ εκκμζμθμβζηυ ηδξ πενζεπυιεκμ, ημοξ πανάβμκηεξ πμο ηδκ ηαεζζημφκ πμθφηζιδ, ημοξ 

ηνυπμοξ αλζμθυβδζήξ ηδξ ηαζ ηδ δζαθμνμπμίδζή ηδξ ζε ηάεε μζημκμιία.  

πςξ βίκεηαζ ακηζθδπηυ, ηφνζμξ ηαζ πνςηανπζηυξ άλμκαξ ηδξ εηαζνζηήξ 

δζαηοαένκδζδξ είκαζ δ πνμζηαζία ηςκ δζηαζςιάηςκ ηςκ επεκδοηχκ ηαζ ηονίςξ ηςκ 

ιεζμρδθμφκηςκ, πμο ιέζα ζηζξ πμθοιεημπζηέξ επζπεζνήζεζξ αθέπμοκ ηδ εέζδ ημοξ ηαζ ηδ 

δφκαιή ημοξ κα ζοννζηκχκεηαζ βεκυιεκμζ πμθθέξ θμνέξ ακηζηείιεκμ μζημκμιζηήξ 

εηιεηάθθεοζδξ, έζης ηαζ έιιεζδξ, απυ ημοξ ααζζημφξ ιεηυπμοξ ηδξ εηαζνίαξ ή ηαζ ηδ 

δζμίηδζή ηδξ. Σμ ηεθάθαζμ 4 ηαθφπηεζ δζελμδζηά ηζξ μδμφξ πνμζηαζίαξ ηςκ επεκδοηχκ 

ζημ πθαίζζμ ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ ιε ακάθοζδ ηυζμ ημο κμιζημφ πθαζζίμο 

ηαημπφνςζδξ ηςκ δζηαζςιάηςκ ημοξ, υζμ ηαζ ηςκ εεεθμκηζηήξ ιμνθήξ πναηηζηχκ 

εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ πμο ζοκηάζζμοκ δζάθμνεξ επζηνμπέξ ηαζ οζμεεημφκ μζ 

επζπεζνήζεζξ. ημ ηεθάθαζμ 5, πμο απμηεθεί ηαζ ημ ηιήια ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ πμο 

ακαθένεηαζ δζελμδζηχξ ζηδκ εθθδκζηή πναβιαηζηυηδηα, ακαθφμκηαζ ηα ηφνζα ζδιεία ηδξ 

εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ ζημ Υνδιαηζζηήνζμ Αεδκχκ, ημ εεζιζηυ πθαίζζμ εθανιμβήξ 

ηδξ ηαζ ηέθμξ, επζπεζνείηαζ δ άζηδζδ ηνζηζηήξ ζε αοηυ. 
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Δπζπνμζεέηςξ, ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ, o μπμίμξ 

δζαδναιαηίγεζ εκίμηε ζοιπθδνςιαηζηυ ή ηαζ εκαθθαηηζηυ ιδπακζζιυ ηδξ εηαζνζηήξ 

δζαηοαένκδζδξ απμηεθεί δ ζδζμηηδζζαηή δμιή ηςκ επζπεζνήζεςκ, πμο ζφιθςκα ιε ημοξ 

ενεοκδηέξ είκαζ πνμσυκ ηδξ  αθθδθεπίδναζδξ δξ εεκζηήξ κμιμεεζίαξ ηάεε πχναξ, ημο 

ηχδζηα θμνμθμβίαξ, ηδξ δφκαιδξ ηςκ εεζιζηχκ επεκδοηχκ, ηςκ μζημκμιζηχκ 

πνμηζιήζεςκ, ηςκ πενζμνζζιχκ ηαζ ηδξ ροπμθμβίαξ ηςκ επεκδοηχκ. Σμ ηεθάθαζμ 3 

αζπμθείηαζ δζελμδζηά ιε ηδκ επίδναζδ ηδξ ζδζμηηδζζαηήξ δμιήξ ζηδκ εηαζνζηή 

δζαηοαένκδζδ, ακαθενυιεκμ ζε ιδπακζζιμφξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ ιέζς ηδξ 

ζδζμηηδζζαηήξ δμιήξ ηςκ εηαζνζχκ ηαζ ζηδκ επίδναζή ημοξ ζηδκ αλία ηδξ επζπείνδζδξ. 

Δπίζδξ, ζδιακηζηυ ιένμξ ημο ηεθαθαίμο αζπμθείηαζ ιε ηζξ μζημβεκεζαηέξ επζπεζνήζεζξ, 

πμο ακηζπνμζςπεφμοκ, ζφιθςκα ιε ηδκ ένεοκα πμο πανμοζζάγεηαζ ζημ ηεθάθαζμ 5, ημ 

28 ημζξ εηαηυ ηςκ εθθδκζηχκ εζζδβιέκςκ επζπεζνήζεςκ, ηδκ δζαηοαένκδζή ημοξ ηαζ ημ 

πχξ αλζμθμβμφκηαζ. ημ ίδζμ ηεθάθαζμ βίκεηαζ δζενεφκδζδ ηδξ ζδζμηηδζζαηήξ δμιήξ υθςκ 

ηςκ εθθδκζηχκ εζζδβιέκςκ επζπεζνήζεςκ ιε απμηεθέζιαηα, πμο δε δζηαζμθμβμφκ ιζα 

ακεπηοβιέκδ ηεθαθαζαβμνά αθθά ακηίεεηα επζθένμοκ ακδζοπία. Δκδεζηηζηχξ, δ ιέζδ 

δζαζπμνά, δδθαδή ημ πμζμζηυ ηςκ ιεηυπςκ πμο ηαηέπμοκ ιενίδζα ηάης ημο 5 ημζξ 

εηαηυ, ηςκ εθθδκζηχκ επζπεζνήζεςκ είκαζ ιυθζξ 41,4 ημζξ εηαηυ, εκχ αηυιδ πζμ 

ακδζοπδηζηυ είκαζ ημ πυνζζια υηζ δ δζμζηδηζηή ελμοζία ζηζξ εθθδκζηέξ επζπεζνήζεζξ 

ζοβηεκηνχκεηαζ ζηα πένζα ηςκ μθίβςκ ιε ημ ιέζμ ιεημπζηυ ιενίδζμ ηςκ ααζζηχκ 

ιεηυπςκ ακένπεηαζ ζημ ορδθυ 46,3 ημζξ εηαηυ, ιζα ζδιακηζηή έκδεζλδ βζα παιδθυ 

επίπεδμ πνμζηαζίαξ ηςκ επεκδοηχκ. Δπζπνμζεέηςξ, μζ εονέςξ δζαζπανιέκεξ 

επζπεζνήζεζξ ζημ Υνδιαηζζηήνζμ Αεδκχκ απμηεθμφκ ιυθζξ ημ 5,5 ημζξ εηαηυ ή ημ 10,3 

ημζξ εηαηυ (ακαθυβςξ ημο ηαηςθθίμο εζζυδμο ζηδκ ηαηδβμνία αοηή). 

Σέθμξ, ζημ ηεθάθαζμ 6 ακαθένμκηαζ ηα ζοιπενάζιαηα ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ ιε 

εζηίαζδ ζηδκ εθθδκζηή πναβιαηζηυηδηα ηαζ ακαθμνά ζε ηάπμζεξ εκδεπυιεκεξ θφζεζξ, 

εκχ ακαθένμκηαζ ηαζ πνμηάζεζξ πμο αθμνμφκ ηδκ πεναζηένς δζενεφκδζδ ημο εέιαημξ. 
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1. Δηζαγσγή 

 Ζ ακααάειζζδ ηδξ εθθδκζηήξ Κεθαθαζαβμνάξ απυ ακαδουιεκδ εονςπασηή αβμνά 

ζε χνζιδ
1
, ζοκεπζημονμφιεκδ απυ ημ δζεεκή ακηαβςκζζιυ βζα εφνεζδ θεδκχκ 

ηεθαθαίςκ ηαεζζηά ημ εέια ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ ζηδκ Δθθάδα θθέβμκ. Οζ αζηίεξ 

ακάδεζλδξ ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ ςξ θθέβμκ εέια ιπμνμφκ κα ακαγδηδεμφκ ζημ 

άιεζμ πανεθευκ ηαζ ηδ ηνίζδ ημο Υνδιαηζζηδνίμο Αλζχκ Αεδκχκ ημ 1999 ιε ηδ ιεβάθδ 

ακαδζακμιή πθμφημο πμο έθααε πχνα. οβηεηνζιέκα, δ εθθδκζηή Κεθαθαζαβμνά 

ακηζιεηχπζζε έκα ηφηθμ «αοημεηπθδνμφιεκςκ πνμζδμηζχκ» ζημ δεφηενμ ηαζ ηνίημ 

ηεηνάιδκμ ημο 1999 (Spanos et al., 2005). Ζ ιαγζηή είζμδμξ ακελάνηδηςκ ηαζ εεζιζηχκ 

επεκδοηχκ ζημ Υνδιαηζζηήνζμ, ηονίςξ ιέζς ημπμεεηήζεςκ ζε ιεημπέξ ιζηνήξ ηαζ 

ιεζαίαξ ηεθαθαζμπμίδζδξ, αφλδζε ηυζμ ηζξ ηζιέξ ηςκ ιεημπχκ υζμ ηαζ ηδ νεοζηυηδηα. Ο 

ηφηθμξ ηςκ αοημεηπθδνμφιεκςκ πνμζδμηζχκ είπε ςξ απμηέθεζια ιζα ζδιακηζηή 

απυηθζζδ ιεηαλφ ηςκ πναβιαηζηχκ ηζιχκ ηςκ ιεημπχκ ηαζ ηςκ δζηαζμθμβδιέκςκ, απυ 

ηα εειεθζχδδ ιεβέεδ ηςκ επζπεζνήζεςκ, ηζιχκ. οκέπεζα αοηήξ ηδξ ηενδμζημπζηήξ 

απυηθζζδξ ήηακ ημ, παναηηδνζζηζηά απμηαθμφιεκμ, «ζηάζζιμ ηδξ θμφζηαξ» πμο 

αημθμφεδζε ηα επυιεκα ηνία έηδ∙ μ βεκζηυξ δείηηδξ ημο Υνδιαηζζηδνίμο 

πναβιαημπμίδζδ ιζα εηήζζα πηχζδ 38,8 ημζξ εηαηυ ημ 2000, 23,5 ημζξ εηαηυ ημ 2001 ηαζ 

32,5 ημζξ εηαηυ ημ 2002 ηαζ δ ζοκμθζηή ηεθαθαζμπμίδζδ ημ 2002 ήηακ ιεζςιέκδ ηαηά 

66,7 ημζξ εηαηυ ζε ζπέζδ ιε ημ 1999. Σα ηενδμζημπζηά αοηά βεβμκυηα μδήβδζακ ηδκ 

εθθδκζηή επζηνμπή Κεθαθαζαβμνάξ ηαζ ηδκ πμθζηεία κα δζαδναιαηίζμοκ εκενβυ νυθμ, 

εζζάβμκηαξ ηακυκεξ, νοειίζεζξ ηαζ ηχδζηεξ δεμκημθμβίαξ ιε ζημπυ ηδκ πνμζηαζία ηςκ 

επεκδοηχκ έκακηζ ηδξ πεζναβχβδζδξ ηδξ αβμνάξ, ηδ αεθηίςζδ ηδξ δζαθάκεζαξ ηδξ αβμνάξ, 

ηδκ οζμεέηδζδ εηαζνζηήξ δεζηήξ ηαζ ηδκ αφλδζδ ηδξ, ηθμκζζιέκδξ πζα, ειπζζημζφκδξ ηςκ 

επεκδοηχκ (Spanos, 2005). 

 οβπνυκςξ, ιε ηδκ μθμέκα ηαζ ιεβαθφηενδ ειθάκζζδ ηαζ ζζπονμπμίδζδ ηςκ κέςκ 

ηαζ ακαδουιεκςκ μζημκμιζχκ ημ εέια ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ ηαζ μ ζπεδζαζιυξ 

ηαηάθθδθςκ ζοζηδιάηςκ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ απμηηά ιεβάθδ ζπμοδαζυηδηα ζε 

παβηυζιζμ επίπεδμ  (Kose ηαζ Simi, 2003). Ζ θμβζηή αάζδ αοηήξ ηδξ άπμρδξ υηζ δ 

                                                 
1
 πςξ εα ακαθενεεί ζηδκ εκυηδηα 5.5.5 δ εθθδκζηή Κεθαθαζαβμνά έπεζ οπαπεεί ημ επηέιανζμ ημο 2007 

ζε ηαεεζηχξ εθέβπμο, ηαζ οπάνπεζ δ πενίπηςζδ οπμαάειζζή ηδξ λακά ζε ακαδουιεκδ αβμνά. 
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πθεζμρδθία ηςκ ακαδουιεκςκ μζημκμιζχκ οπάνπεζ δεκ έπεζ ακαπηφλεζ ή είκαζ αηυιδ ζηα 

πνχηα ζηάδζα ακάπηολδξ ηςκ ααζζηχκ εεζιχκ ηδξ αβμνάξ. Άθθμ, επίζδξ, 

παναηηδνζζηζηυ ζημζπείμ ηςκ ακαδουιεκςκ αβμνχκ είκαζ δ ορδθή δζαθεμνά πμο 

παναηδνείηαζ ηαζ μδδβεί πμθθέξ θμνέξ ζε εηιεηάθθεοζδ ηςκ επεκδοηχκ
2
. 

 Δπζπνμζεέηςξ, μζ πανεθεμφζεξ αθθά ηαζ πνυζθαηεξ απμηοπίεξ επζπεζνήζεςκ, μζ 

πνδιαηζζηδνζαηέξ ηνίζεζξ ηαζ ηα πνδιαημμζημκμιζηά ζηάκδαθα ζηδκ παβηυζιζα 

μζημκμιία έπμοκ ηαηαζηήζεζ ζαθέξ ημ βεβμκυξ υηζ δ δέμοζα εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ είκαζ 

εειεθζχδδξ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή θεζημονβία ηςκ ηεθαθαζαηχκ αβμνχκ. Ζ άπμρδ 

αοηή εκζζπφεηαζ ηαζ απυ ημκ Ονβακζζιυ βζα ηδκ Οζημκμιζηή οκενβαζία ηαζ Ακάπηολδ 

(ΟΟΑ), υπμο ζφιθςκα ιε αοηυκ εάκ ηα ηνάηδ εέθμοκ κα ζοβηεκηνχζμοκ ηα πθήνδ 

μθέθδ ηδξ παβηυζιζαξ αβμνάξ ηεθαθαίμο ηαζ εάκ επζεοιμφκ κα πνμζεθηφζμοκ 

ιαηνμπνυεεζιεξ επεκδφζεζξ, ηαζ υπζ ηενδμζημπζηέξ ημπμεεηήζεζξ, μζ νοειίζεζξ 

εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ εα πνέπεζ κα είκαζ αλζυπζζηεξ ηαζ ηαηακμδηέξ. Αηυιδ ηαζ ακ μζ 

εηαζνίεξ δε ζηδνίγμκηαζ πνςηίζηςξ ζε αθθμδαπέξ πδβέξ ηεθαθαίμο, δ οζμεέηδζδ 

πναηηζηχκ ηαθήξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ εα αεθηζχζεζ ηδκ ειπζζημζφκδ ηςκ 

διεδαπχκ επεκδοηχκ, ιπμνεί κα ιεζχζεζ ημ ηυζημξ ηεθαθαίμο ηαζ ηεθζηά κα πνμηαθέζεζ 

πζμ ζηαεενέξ πδβέξ πνδιαημδυηδζδξ (ΟΟΑ, 1999). Οζ επεκδοηέξ ηαζ μζ εεζιζημί 

επεκδοηέξ απμθεφβμοκ κα πανέπμοκ ηεθάθαζα ή γδημφκ ορδθυηενμ αζθάθζζηνμ 

ηζκδφκμο βζα ημ ηεθάθαζυ ημοξ απυ επζπεζνήζεζξ πμο εδνεφμοκ ζε ηνάηδ ιε ιδ 

απμηεθεζιαηζηά ζοζηήιαηα εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ, ζε ζφβηνζζδ ιε πανυιμζεξ 

επζπεζνήζεζξ ζε ηνάηδ πμο έπμοκ αοζηδνυηενα ηνζηήνζα εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ 

(Salacuse ηαζ Braker, 2003). πςξ, εκδεζηηζηχξ, ακαθένεζ μ Μμφγμοθαξ (2002) μζ λέκμζ 

εεζιζημί επεκδοηέξ ζηνέθμκηαζ πνμξ εηαζνίεξ πμο έπμοκ οζμεεηήζεζ ηαζ εθανιυγμοκ 

ηακυκεξ ηαθήξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ. 

 Ζ ακαβηαζυηδηα φπανλδξ εκυξ απμηεθεζιαηζημφ ζοζηήιαημξ εηαζνζηήξ 

δζαηοαένκδζδξ μθείθεηαζ ζηδκ επίθοζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ ηδξ ακηζπνμζχπεοζδξ, ηα 

μπμία πνμηφπημοκ απυ ημ δζαπςνζζιυ ζδζμηηδζίαξ ηαζ εθέβπμο ζηζξ επζπεζνήζεζξ ηαζ 

αθμνμφκ ηδκ μζημδυιδζδ ζπέζδ ειπζζημζφκδξ ιεηαλφ επεκδοηχκ ηαζ ζηεθεπχκ. Οζ 

ακάβηεξ επεκδοηζηχκ ηεθαθαίςκ ηςκ επζπεζνήζεςκ ιέζα ζημ ζφβπνμκμ 

                                                 
2 Πεγή: Corruption still holds emerging markets back, Financial Times, 25 επηειανίμο 2006 
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παβημζιζμπμζδιέκμ πενζαάθθμκ ηζξ οπμπνεχκεζ κα ζηναθμφκ ζηζξ ηεθαθαζαβμνέξ 

πνμζθένμκηαξ κέμοξ ιεημπζημφξ ηίηθμοξ. Αοηή δ δζεονοιέκδ πνμζθμνά ιεημπζηχκ 

ηίηθςκ πνμξ ημ εονφ επεκδοηζηυ ημζκυ ζοκηεθεί ζηδκ αθθαβή ηδξ ζδζμηηδζζαηήξ ημοξ 

δμιήξ. Ζ πμθοιεημπζηή δμιή ζοκεπάβεηαζ ημ δζαπςνζζιυ ιεηαλφ ηδξ ζδζμηηδζίαξ ηαζ ημο 

εθέβπμο. Ο δζαπςνζζιυξ ιεηαλφ ζδζμηηδζίαξ ηαζ εθέβπμο ηςκ επζπεζνήζεςκ ζοκμδεφεηαζ 

απυ ηδκ ειθάκζζδ ημο ηθαζζζημφ πνμαθήιαημξ ακηζπνμζχπεοζδξ, ημ μπμίμ πνμηφπηεζ 

απυ ηδ δοκαηυηδηα πμο έπμοκ ηα ζηεθέπδ κα εκενβμφκ πνμξ ίδζμ ζοιθένμκ ειθακίγμκηαξ 

θαζκυιεκα ηαζνμζημπζζιμφ, πανά κα ελοπδνεημφκ ηα ζοιθένμκηα ηςκ ιεηυπςκ ηδξ 

επζπείνδζδξ. Γδιζμονβείηαζ επίζδξ ζδιακηζηυ ηυζημξ βζα ημκ πενζμνζζιυ ηδξ ζδζμηεθμφξ 

αοηήξ ζοιπενζθμνάξ. Τπ’ αοηήκ ηδκ έκκμζα, ημ πνυαθδια ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ 

ζοκίζηαηαζ ζηδκ απμηεθεζιαηζηή οπαβςβή ηςκ εζδζηχκ αοηχκ ζοιθενυκηςκ πνμξ ημ 

βεκζηυ ζοιθένμκ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ημο ζοκυθμο ηςκ ιεηυπςκ ηδξ.  

 Σμ ηθαζζζηυ πνυαθδια ακηζπνμζχπεοζδξ ιπμνεί κα ζοκδοαζηεί ιε ηδ ιμνθή 

ζδζμηηδζζαηήξ δμιήξ ηςκ επζπεζνήζεςκ, πανμοζζάγμκηαξ ζηδκ Δθθάδα ιζα δζαθμνεηζηή 

εηδμπή. Κφνζμ παναηηδνζζηζηυ ηςκ εθθδκζηχκ επζπεζνήζεςκ είκαζ μ ορδθυξ ααειυξ 

ζοβηέκηνςζδξ ηδξ ζδζμηηδζίαξ ημοξ ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ δ πθεζμρδθία ηςκ εζζδβιέκςκ 

επζπεζνήζεςκ ζημ εθθδκζηυ Υνδιαηζζηήνζμ είκαζ μζημβεκεζαηέξ (Spanos, 2005). Δπίζδξ,  

αοηυ έπεζ ςξ ζοκέπεζα ημ θαζκυιεκμ ηα ζηεθέπδ ηαζ μζ ιέημπμζ πμο εθέβπμοκ ηδκ 

πθεζμρδθία ηςκ ιεημπχκ ιζαξ επζπείνδζδξ πμθθέξ θμνέξ κα ηαοηίγμκηαζ, δδιζμονβχκηαξ 

πεναζηένς πνμαθήιαηα ζημοξ ιεζμρδθμφκηεξ ιεηυπμοξ – επεκδοηέξ. Οζ ιεζμρδθμφκηεξ 

ιέημπμζ ακηζιεηςπίγμοκ πνμαθήιαηα εηιεηάθθεοζδξ (Shleifer ηαζ Vishny, 1997), ηα 

μπμία, ζφιθςκα ιε ηδ ζφβπνμκδ αζαθζμβναθία, ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ Δθθάδαξ 

ιεβεεφκμκηαζ θυβς ηδξ ζδζυηοπδξ (ζε ζφβηνζζδ ιε άθθεξ εονςπασηέξ πχνεξ) 

ζδζμηηδζζαηήξ δμιήξ πμο ηονζανπεί. Ζ εκ θυβς εηδμπή δεκ είκαζ αεααίςξ ηαζκή. 

φιθςκα ιε ημοξ Lemmon ηαζ Vins (2002) μζ ακαθφζεζξ ηςκ Berle ηαζ Means (1932) 

ηαζ ηςκ Jensen ηαζ Meckling (1976) απμδεζηκφμοκ υηζ δ ζδζμηηδζζαηή δμιή ηδξ 

επζπείνδζδξ είκαζ έκαξ πνςηανπζηυξ πανάβμκηαξ ηδξ έηηαζδξ ηςκ πνμαθδιάηςκ 

ακηζπνμζχπεοζδξ ιεηαλφ ηςκ ζηεθεπχκ ηαζ ηςκ επεκδοηχκ, πμο έπεζ ζδιακηζηέξ 

πνμεηηάζεζξ ηαζ ζηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ εηάζημηε επζπείνδζδξ. 
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 Ζ εδναίςζδ εκυξ ζοζηήιαημξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ, πμο εα ελαζθαθίγεζ ηδκ 

πνμζηαζία ηςκ επεκδοηχκ, ζοιαάθθεζ ζηδ ιείςζδ ημο ηυζημοξ πνδιαημδυηδζδξ ηαζ ηδκ 

ελαζθάθζζδ ιαηνμπνυεεζιδξ πνδιαημδυηδζδξ πνμξ ηζξ επζπεζνήζεζξ, δδιζμονβχκηαξ 

ζηαεενυηενμ ηαζ οβζέζηενμ πνδιαημμζημκμιζηυ πενζαάθθμκ. οβπνυκςξ, αάζεζ πμθθχκ 

ενεοκχκ, απμδεζηκφεηαζ υηζ υζμ πζμ απμηεθεζιαηζηυ είκαζ έκα ζφζηδια εηαζνζηήξ 

δζαηοαένκδζδξ, ηυζμ πζμ ακηαβςκζζηζηή είκαζ δ εέζδ ηδξ επζπείνδζδξ. Δπζπνμζεέηςξ, δ 

άπμρδ υηζ δ ειπζζημζφκδ ηςκ επεκδοηχκ ζηδ ζςζηή εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ 

ακηζηαημπηνίγεηαζ ζηδκ αλία ηδξ ιεημπήξ ηδξ εηάζημηε εηαζνίαξ, απμηηά μθμέκα ηαζ 

πενζζζυηενμοξ οπμζηδνζηηέξ (Λάιπνμο, 2006). Αοηυ έπεζ ζακ ζοκέπεζα ηδκ 

«οπμπνέςζδ» ηςκ εθθδκζηχκ επζπεζνήζεςκ κα πνμπςνήζμοκ ζηδκ ακαιυνθςζδ ημο 

πθέβιαημξ ηςκ ζπέζεςκ ιεηαλφ δζμίηδζδξ, ιεηυπςκ ηαζ θμζπχκ ζοκενβαγυιεκςκ µε ηδκ 

επζπείνδζδ υζμ βίκεηαζ ηαπφηενα ηαζ εββφηενα πνμξ ημοξ δζεεκχξ ζζπφμκηεξ ηακυκεξ 

εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ.  

Δκδεζηηζηυ ηδξ ζπμοδαζυηδηαξ πμο απμθαιαάκεζ δ έκκμζα ηδξ εηαζνζηήξ 

δζαηοαένκδζδξ παβημζιίςξ είκαζ ηαζ δ δδιζμονβία ημο πνδιαηζζηδνζαημφ δείηηδ FTSE 

ISS CGI
3
, έκα πνμσυκ ζοκενβαζίαξ ηδξ εηαζνίαξ δδιζμονβίαξ πνδιαημμζημκμιζηχκ 

δεζηηχκ FTSE
4
 (Financial Times Stock Exchange Authority) ηαζ ηδξ εηαζνίαξ πανμπήξ 

ζοιαμοθχκ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ ISS
5
. Δπζπνμζεέηςξ,  ζφιθςκα ιε ηδκ Έκςζδ 

Δθθδκζηχκ  Δηαζνζχκ Δπζπεζνδιαηζηχκ Κεθαθαίςκ
6
, μζ εηαζνείεξ επζπεζνδιαηζηχκ 

ηεθαθαίςκ εέθμοκ κα ελαζθαθίζμοκ υηζ μζ επζπεζνήζεζξ ζηζξ μπμίεξ επεκδφμοκ έπμοκ ηδ 

δζάεεζδ κα οζμεεηήζμοκ ζφβπνμκα πνυηοπα εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ, οκήεςξ γδημφκ 

ηδκ φπανλδ ηαζ ιδ εηηεθεζηζηχκ ιεθχκ ζημ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκμο ηαζ εκυξ εηπνμζχπμο ηδξ εηαζνείαξ επζπεζνδιαηζηχκ ηεθαθαίςκ. 

Οζ εηαζνείεξ επζπεζνδιαηζηχκ ηεθαθαίςκ απμθεφβμοκ ηζξ ζφκεεηεξ ηαζ αδζαθακείξ 

εηαζνζηέξ δμιέξ. 

 οκμπηζηχξ, ιπμνεί κα εζπςεεί υηζ δ εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ είκαζ έκα ιείγμκμξ 

ζδιαζίαξ εέια αθμφ είκαζ δ απάκηδζδ ζημ ενχηδια: Πχξ είκαζ δοκαηυ μζ ζδζμηηήηεξ – 

                                                 
3
 Corporate Governance Index. http://www.ftse.com/Indices/FTSE_Corporate_Governance_Index_Series/ 

4
 Financial Times Stock Exchange Authority. http://www.ftse.com/ 

5
 Institutional Shareholder Services. http://www.issproxy.com/ 

6
 Hellenic Venture Capital Association. http://www.hvca.gr/ 
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ιέημπμζ ιζαξ επζπείνδζδξ κα δζαζθαθίζμοκ ηαζ κα εκεαννφκμοκ ηα δζμζηδηζηά ζηεθέπδ 

χζηε κα πεηφπμοκ ζηακμπμζδηζηή απυδμζδ ηαζ ζοβπνυκςξ κα ιεηαδχζμοκ αοηή ηδκ 

πνμζπάεεζα ζημοξ οθζζηάιεκμοξ ηαζ εκ δοκάιεζ επεκδοηέξ ηδξ επζπείνδζδξ. 

 Ακαθμνζηά ιε ηδ δμιή ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ, ζημ ηεθάθαζμ 2 επζπεζνείηαζ ιζα 

πνχηδ πνμζέββζζδ ζημ εέια ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ. οβηεηνζιέκα, βίκεηαζ 

ακαθμνά ζημ εκκμζμθμβζηυ πενζεπυιεκμ ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ ηαζ ηζξ 

δζαθμνμπμζήζεζξ πμο πανμοζζάγεζ ιεηαλφ Ζ.Π.Α. ηαζ Δονχπδξ, ζημοξ θυβμοξ πμο ιζα 

επζπείνδζδ πνέπεζ κα οζμεεηήζεζ έκα ζφζηδια εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ, ζηδκ 

αλζμθυβδζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ ηαζ ηέθμξ οπάνπεζ ιζα πνχηδ 

πναηηζηή πνμζέββζζδ ζπεηζηά ιε ημ πχξ ιπμνεί ηαζ πνέπεζ κα ζοκδεεεί δ εηαζνζηή 

δζαηοαένκδζδ ιε ηδ πνδιαημμζημκμιζηή επίδμζδ. 

 ηδ ζοκέπεζα, ζημ ηεθάθαζμ 3, δ ενβαζία πενζζηνέθεηαζ βφνς απυ ημ εέια ηδξ 

επίδναζδξ ηδξ ζδζμηηδζζαηήξ δμιήξ ηςκ επζπεζνήζεςκ ζηδκ εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ. 

οβηεηνζιέκα, ακαθφμκηαζ μζ ιδπακζζιμί δδιζμονβίαξ οπεναάθθμοζαξ ελμοζίαξ ζε 

ζπέζδ ιε ημ ηαηεπυιεκμ ιενίδζμ ζδζμηηδζίαξ, δ επίδναζή ημοξ ζηδκ αλία ηδξ επζπείνδζδξ 

ηαζ ημ ηαηά πυζμ επζδνά δ ζδζμηηδζζαηή δμιή ζηδκ εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ. Αημθμοεεί 

ακάθοζδ ημο ζδιακηζημφ εέιαημξ, ηαζ βζα ηδκ εθθδκζηή πναβιαηζηυηδηα, ηςκ 

μζημβεκεζαηχκ επζπεζνήζεςκ ηαζ ζηδκ αλζμθυβδζή ημοξ. 

 Σμ επυιεκμ ηεθάθαζμ, ημ 4
μ
, ακαθφεζ ημ πχξ πνμζηαηεφμκηαζ μζ επεκδοηέξ ζημ 

πθαίζζμ ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ επζπεζνχκηαξ ανπζηά ιζα βεκζηυηενδ κμιζηή 

πνμζέββζζδ, υπμο ακαθφμκηαζ ηα κμιζηά ζοζηήιαηα ηδξ ηάεε πχναξ, δ πνμέθεοζή ημοξ 

ηαζ μζ ζοκέπεζεξ ηδξ πνμζηαζίαξ ηςκ επεκδοηχκ ζηδκ μζημκμιία ηδξ ηάεε πχναξ ιε 

λεπςνζζηέξ ακαθμνέξ ζηδκ Δθθάδα. ηδ ζοκέπεζα ακαθένμκηαζ ηνυπμζ πνμζηαζίαξ ηςκ 

δζηαζςιάηςκ ηςκ επεκδοηχκ, μζ μπμίμζ είηε πνμζθένμκηαζ εεεθμκηζηά απυ ηδκ εηάζημηε 

επζπείνδζδ λεπςνζζηά είηε πνμαάθθμκηαζ  απυ δζεεκείξ πναηηζηέξ. 

 Σέθμξ, ζημ 5
μ
 ηεθάθαζμ ακαθφεηαζ δ εθθδκζηή πναβιαηζηυηδηα. οβηεηνζιέκα, 

ζημ εκ θυβς ηεθάθαζμ πενζθαιαάκμκηαζ ηα ηφνζα ζδιεία ηαζ μζ πνμεηηάζεζξ ιζαξ 

δδιμζζεοιέκδξ ένεοκαξ ζπεηζηά ιε ηδκ εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ ηςκ εθθδκζηχκ 

εζζδβιέκςκ ζημ πνδιαηζζηήνζμ επζπεζνήζεςκ, αημθμοεεί δ δδιμζζμπμίδζδ ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ ιζαξ ένεοκαξ πμο έθααε πχνα ιε αθμνιή ηδκ πανμφζα ενβαζία ηαζ 
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ακαθένεηαζ ζηδκ ζδζμηηδζζαηή δμιή ηςκ εζζδβιέκςκ επζπεζνήζεςκ ζημ Υνδιαηζζηήνζμ 

Αεδκχκ, εκχ ηέθμξ ακαθφεηαζ ημ ζζπφμκ εεζιζηυ πθαίζζμ ηδξ πνμζηαζίαξ επεκδοηχκ 

ζηδκ Δθθάδα ηαζ επζπεζνείηαζ δ αλζμθυβδζή ημο. 
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2. Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε: κηα πξώηε Πξνζέγγηζε 

2.1 Δηζαγσγηθέο Παξαηεξήζεηο 

 Ο υνμξ «εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ» θαίκεηαζ κα ειθακίγεηαζ ηαζ κα απμηηά 

αλζμπνυζεηηδ πνήζδ ζηα ιέζα πνμξ ηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 70 ζηζξ Ζκςιέκεξ 

Πμθζηείεξ Αιενζηήξ ιεηά ημ ζηάκδαθμ Watergate ηαζ ημ πυνζζια υηζ ιεβάθεξ 

αιενζηάκζηεξ επζπεζνήζεζξ είπακ ειπθαηεί ζε ιοζηζηέξ πμθζηζηέξ εζζθμνέξ ηαζ 

δςνμδμηίεξ ζημ ελςηενζηυ. Σεθζηά, ηαεζενχεδηε ςξ υνμξ ηαζ ζηδκ Δονχπδ ςξ ιζα 

έκκμζα δζαθμνεηζηή απυ ηδκ εηαζνζηή δζμίηδζδ, ημοξ εηαζνζημφξ κυιμοξ ηαζ ηδκ εηαζνζηή 

μνβάκςζδ (Salacuse ηαζ Braker, 2003). 

 Πανά ηδ θαζκμιεκζηά ζφβπνμκδ οπυζηαζδ ηδξ έκκμζαξ ηδξ εηαζνζηήξ 

δζαηοαένκδζδξ εα πνέπεζ κα ακαθενεεί υηζ ηα εέιαηα ζηα μπμία απεοεφκεηαζ δ εηαζνζηή 

δζαηοαένκδζδ είκαζ ζηδκ μοζία ηυζμ παθζά υζμ ηαζ δ άζηδζδ επζπεζνδιαηζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ ιε ηδ ιμνθή εηαζνίαξ (Tsibanoulis, 2002). Σμ δίηαζμ ηαζ ηα μζημκμιζηά, 

δ πμθζηζηή ηαζ δ ημζκςκίαξ έπμοκ αζπμθδεεί ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ ιε εέιαηα, πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ μνβάκςζδ ηαζ ηδ θεζημονβία ηςκ επζπεζνήζεςκ. Σέημζα εέιαηα έπμοκ 

εεςνδεεί υηζ ζοκδέμκηαζ ιε θααονζκεχδδ ηνυπμ ιε ημ ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ, ηδκ 

πμθζηζηή ηαηάζηαζδ ηαζ ηζξ πενζννέμοζεξ ζοκεήηεξ. οκεπχξ, δεκ πνέπεζ κα πνμηαθεί 

έηπθδλδ υηζ ζηδκ ανπή ηδξ δεηαεηίαξ ημο 70, ηαζ ζηζξ ανπέξ ηζξ δεηαεηίαξ ημο 80, ημ πζμ 

ζογδηήζζιμ εέια ζηδκ Δονχπδ, ιε ηδ δζελμδζηή ακάθοζδ απυ ηδ κμιζηή εεςνία ηαζ ηςκ 

εεκζηχκ κμιμεεηζηχκ ζςιάηςκ, ήηακ δ εκεάννοκζδ ηδξ ζοιιεημπήξ ηςκ ενβαγμιέκςκ 

ζηδ δζμίηδζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ. Έιιεζδ επίδναζδ αοηήξ ηδξ ζοιιεημπήξ είκαζ δ 

απμδμηζηυηενδ θεζημονβία ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ηαη’ επέηηαζδ δ πνμζέθηοζδ κέςκ 

επεκδοηχκ, αθθά ηαζ δ πνμζηαζία ηςκ δζηαζςιάηςκ ημοξ ιέζς ηδξ πζμ δζαθακμφξ ηαζ 

πμθοζοθθεηηζηήξ δμιήξ ηδξ επζπείνδζδξ. 

2.2 Πνηνη Παξάγνληεο Οδεγνύλ ζηελ Αλαγθαηόηεηα Τηνζέηεζεο ηεο 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

2.2.1 Γεληθά ρόιηα 

 Ζ πδβή ηςκ πνμαθδιάηςκ, ζηα μπμία ένπεηαζ κα δχζεζ θφζδ δ εηαζνζηή 

δζαηοαένκδζδ, είκαζ δ φπανλδ ηςκ ζοιαμθαίςκ ιέζα ζηδκ επζπείνδζδ υπςξ αοηή 

ακαθένεδηε απυ ημκ Coase ημ 1937. Ο ζδζμηηήηδξ ή μ ιάκαηγεν ιζαξ επζπείνδζδξ 
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ζοβηεκηνχκεζ πυνμοξ απυ ημοξ επεκδοηέξ είηε βζα κα ημοξ ημπμεεηήζεζ ζε παναβςβζηή 

πνήζδ είηε βζα κα ελανβονχζεζ ηζξ ιεημπέξ πμο έπεζ ζηδκ ηαημπή ημο. Οζ επεκδοηέξ 

πνεζάγμκηαζ ημ ελεζδζηεοιέκμ κμδηζηυ ηεθάθαζμ ηςκ ζηεθεπχκ βζα κα ημοξ απμθένεζ 

απυδμζδ ζημ επεκδοεέκ ηεθάθαζυ ημοξ, εκχ ηα ζηεθέπδ πνεζάγμκηαζ ημοξ επεκδοηέξ είηε 

βζαηί δεκ έπμοκ ανηεηυ ηεθάθαζμ κα επεκδφζμοκ απυ ιυκμζ ημοξ, είηε βζαηί εέθμοκ κα 

πμοθήζμοκ ηα οπάνπμκηά ημοξ. Σμ πνυαθδια πμο βεκκάηαζ απυ αοηή ηδ ζοκεήηδ είκαζ μζ 

δοζημθίεξ πμο ακηζιεηςπίγμοκ μζ επεκδοηέξ – πνδιαημδυηεξ ζημ κα δζαζθαθίζμοκ υηζ ηα 

ηεθάθαζα ημοξ δεκ εα ηφπμοκ αεέιζηδξ εηιεηάθθεοζδξ ή δε εα επεκδοεμφκ ζε ιδ 

εθηοζηζηά εβπεζνήιαηα (Shleifer ηαζ Vishny, 1997). 

2.2.2 ύλαςε πκβνιαίσλ 

 Σνυπμξ επίθοζδξ ημο πνμακαθενυιεκμο πνμαθήιαημξ είκαζ δ ζφκαρδ 

ζοιαμθαίμο ιεηαλφ ηςκ δφμ πθεονχκ, ημ μπμίμ ακαθένεζ ηζ ηάκεζ μ ιάκαηγεν ιε ηα 

ηεθάθαζα ηςκ επεκδοηχκ ηαζ πςξ ηα ηένδδ εα δζακειδεμφκ ιεηαλφ αοημφ ηαζ ηςκ 

επεκδοηχκ. Ηδακζηά, εα έπνεπε μζ δφμ πθεονέξ κα οπμβνάρμοκ έκα πθήνεξ ζοιαυθαζμ, ημ 

μπμίμ εα ηαευνζγε ημ ηζ αηνζαχξ εα ηάκεζ μ ιάκαηγεν ηαζ πχξ εα δζακειδεμφκ ηα ηένδδ. 

Λαιαάκμκηαξ υιςξ οπυρδ υηζ ημ ιέθθμκ εκέπεζ πμθθέξ απνυαθεπηεξ ελεθίλεζξ, δ ζφκαρδ 

εκυξ ηέημζμο ζοιαμθαίμο είκαζ, πνμθακχξ, αδφκαηδ. Ζ αδοκαιία ζπεδίαζδξ εκυξ 

πθήνμοξ ζοιαμθαίμο ηαεζζηά ζδιακηζηή ηδκ ηαηακμιή ηςκ «οπμθεζιιαηζηχκ 

δζηαζςιάηςκ εθέβπμο», δδθαδή ηςκ δζηαζςιάηςκ θήρδξ απμθάζεςκ ζε πενζπηχζεζξ πμο 

δεκ μνίγμκηαζ απυ ημ ζοκαθεέκ ζοιαυθαζμ ιεηαλφ ιάκαηγεν ηαζ επεκδοηχκ. Σμ ενχηδια, 

πμο εοθυβςξ πνμηφπηεζ, είκαζ βζαηί δεκ οπμβνάθεηαζ έκα ζοιαυθαζμ ζφιθςκα ιε ημ 

μπμίμ μζ επεκδοηέξ εα ειπζζηεφμκηαζ ηεθάθαζα ζηα ζηεθέπδ, ιυκμ εθυζμκ ηαηέπμοκ υθα 

ηα οπμθεζπυιεκα δζηαζχιαηα εθέβπμο. Ζ ζφκαρδ, υιςξ, εκυξ ηέημζμο ζοιαμθαίμο δε εα 

ήηακ εθζηηή θυβς ηδξ έθθεζρδξ βκχζεςκ ηαζ πθδνμθμνζχκ απυ ημοξ επεκδοηέξ βζα ημ ηζ 

εα έπνεπε κα ηάκμοκ ζε ηάεε πενίπηςζδ, πμο είκαζ ηαζ μ θυβμξ πνυζθδρδξ ηςκ 

ζηεθεπχκ. Σμ απμηέθεζια αοηήξ ηδξ αδοκαιίαξ ηςκ επεκδοηχκ, ζοκεπζημονμφιεκμ απυ 

ημ πνυαθδια ημο «εθεφεενμο ηαααθάνδ»
7
 είκαζ κα ηαηαθήβμοκ ηα ζηεθέπδ ιε ζδιακηζηά 

οπμθεζιιαηζηά δζηαζχιαηα εθέβπμο ηαζ ζοκεπχξ εοπένεζα κα ηαηακέιμοκ ηα ηεθάθαζα 

                                                 
7
 Σμ πνυαθδια ημο εθεφεενμο ηαααθάνδ (free rider problem), ζημ ζοβηεηνζιέκμ εέια, αθμνά ηδκ 

απνμεοιία ηςκ επεκδοηχκ κα εκδιενχκμκηαζ βζα ηζξ επζπεζνήζεζξ πμο έπμοκ πνδιαημδμηήζεζ. 
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ηςκ επεκδοηχκ υπςξ επζεοιμφκ. Πενζμνζζιμφξ ζε αοηή ηδκ εοπένεζα ηςκ ζηεθεπχκ, 

επζπεζνεί κα εέζεζ δ έκκμζα ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ (Shleifer ηαζ Vishny, 1997). 

φιθςκα ιε ημκ ΟΟΑ (2004), μζ ακελάνηδημζ επεκδοηέξ εκχ δεκ επζγδημφκ ηδκ άζηδζδ 

ηςκ δζηαζςιάηςκ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ πμο έπμοκ, εκδζαθένμκηαζ ζδιακηζηά κα 

απμθαιαάκμοκ δίηαζα ιεηαπείνζζδ ηυζμ απυ ημοξ ααζζημφξ ιεηυπμοξ υζμ ηαζ απυ ηδ 

δζμίηδζδ ηςκ εηαζνζχκ, πμο επεκδφμοκ ηα ηεθάθαζά ημοξ. 

2.2.3 Γηνηθεηηθή Δπρέξεηα 

 Έκα απυ ηα πζμ πμθοζογδηδιέκα εέιαηα ζηα πθαίζζα ηδξ εεςνίαξ 

ακηζπνμζχπεοζδξ είκαζ δ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ δζμζηδηζηήξ εοπένεζαξ ηαζ ηδξ 

πνδιαημμζημκμιζηήξ επίδμζδξ. Ζ δζμζηδηζηή εοπένεζα, πμο μνίγεηαζ ςξ ημ πενζεχνζμ 

εθεοεενίαξ ηςκ ζηεθεπχκ ηαηά ηδ θήρδ απμθάζεςκ, επζηνέπεζ ηα ζηεθέπδ κα 

ελοπδνεημφκ πενζζζυηενμ ημοξ δζημφξ ημοξ ζηυπμοξ, πανά ηςκ ιεηυπςκ, ηαζ ζοκεπχξ 

είκαζ εφθμβμ, ζφιθςκα ιε ηδ αζαθζμβναθία, κα ζοκδέεηαζ ανκδηζηά ιε ηδ 

πνδιαημμζημκμιζηή επίδμζδ ηδξ εηαζνίαξ (Chang ηαζ Wong, 2003).  

 Δκηφπςζδ πνμηαθεί δ φπανλδ ιζαξ ένεοκαξ ημ 1985, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία μ 

λαθκζηυξ εάκαημξ (ζε αενμπμνζηά δοζηοπήιαηα ή ζε ηανδζαηά επεζζυδζα) ηςκ ακχηαηςκ 

ζηεθεπχκ ιζαξ εηαζνίαξ ζοκδέεηαζ ζοπκά ιε αολήζεζξ ηδξ αλίαξ ηςκ ιεημπχκ ηδξ. Αζηία 

αοηήξ ηδξ αφλδζδξ εεςνείηαζ δ ελαθάκζζδ ηςκ πνμκμιζχκ εθέβπμο (Shleifer ηαζ Vishny, 

1997). Έκα αηυιδ εκδεζηηζηυ ζημζπείμ ηδξ φπανλδξ εζδζηχκ πνμκμιζχκ πνμενπυιεκςκ 

απυ ηδκ ηαημπή δζηαζςιάηςκ εθέβπμο, είκαζ δ παναηήνδζδ υηζ μζ ιεημπέξ ιε 

πενζζζυηενα δζηαζχιαηα ρδθμθμνίαξ δζαπναβιαηεφμκηαζ ζε ηζιή ιε οπεναλία, ζφιθςκα 

ιε ένεοκεξ πμο έθααακ πχνα ζηζξ Ζ.Π.Α., ζημ Ηζναήθ ηαζ ζηδκ Ηηαθία. (Shleifer ηαζ 

Vishny, 1997). οβηεηνζιέκα, ζημ Υνδιαηζζηήνζμ ημο Μζθάκμο ηαζ αάζεζ ζημζπείςκ ημο 

1/3 ηςκ εζζδβιέκςκ εηαζνζχκ δ αλία ηςκ ιεημπχκ ιε δζηαίςια ρήθμο είκαζ ιεβαθφηενδ 

ημοθάπζζημκ ηαηά 82 ημζξ εηαηυ ζε ζπέζδ ιε ηζξ πνμκμιζμφπεξ ιεημπέξ πςνίξ δζηαίςια 

ρήθμο (Zingales 1994). Αοηυ ημ πυνζζια ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ παναδμζζαηή 

εεςνία ηδξ πνδιαημμζημκμιζηήξ, πμο δε θαιαάκεζ οπυρδ ηδκ αλία ηςκ δζηαζςιάηςκ 

ρδθμθμνίαξ ηαηά ηδκ ηζιμθυβδζδ ηςκ ημζκχκ ιεημπχκ. φιθςκα ιε ημκ Zingales 

(1994), ημ παναηδνμφιεκμ ιέβεεμξ αοηήξ ηδξ οπεναλίαξ ηςκ ιεημπχκ ιε δζηαίςια 

ρήθμο ζοζπεηίγεηαζ εεηζηά ιε ημ ιέβεεμξ ηςκ πνμκμιζχκ εθέβπμο, πμο πνμηφπημοκ απυ 
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αοηά ηα δζηαζχιαηα, ηαζ ημ ααειυ ακηαβςκζζιμφ ζηδκ αβμνά βζα ημκ έθεβπμ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ. 

 Ο έθεβπμξ ηςκ οπμθεζιιαηζηχκ δζηαζςιάηςκ εθέβπμο, βζα ηα μπμία έβζκε θυβμξ 

πνμδβμοιέκςξ, απυ ηα ζηεθέπδ ημοξ ηαεζζηά ηαηυπμοξ ζζπονήξ δφκαιδξ ηαζ ελμοζίαξ 

πάκς ζηδκ ηαηακμιή ηςκ ηεθαθαίςκ ηςκ επεκδοηχκ. Απυννμζα αοηήξ ηδξ δφκαιδξ είκαζ 

δ δοκαηυηδηα εηιεηάθθεοζδξ ηςκ επεκδοηχκ. Ζ πζμ απθή ιμνθή αοηήξ ηδξ 

εηιεηάθθεοζδξ είκαζ ημ πανάδεζβια πμθθχκ εηαζνζχκ ιε ποναιζδζηή δμιή, υπμο ηα 

ζηεθέπδ μζηεζμπμζμφκηαζ ηα πνήιαηα ηδξ εηαζνίαξ. Τπάνπμοκ, θοζζηά, άθθεξ πζμ 

πενίηεπκεξ ιμνθέξ εηιεηάθθεοζδξ, ιενζηέξ εη ηςκ μπμίςκ πανμοζζάγμκηαζ αημθμφεςξ.  

 Μζα ζδιακηζηή εοηαζνία εηιεηάθθεοζδξ ηςκ επεκδοηχκ απυ ηα ζηεθέπδ είκαζ δ 

ιεηαθμνά ηζιμθυβδζδξ (Shleifer ηαζ Vishny, 1997). Ζ ιεηαθμνά ηζιμθυβδζδξ 

ακαθένεηαζ ζηδκ ηζιμθυβδζδ πνμσυκηςκ ηαζ οπδνεζζχκ ιέζα ζε ιζα πμθφ-ηιδιαηζηή 

μνβάκςζδ. Γζα πανάδεζβια πνμσυκηα απυ ημ ηιήια παναβςβήξ ιπμνμφκ κα πςθδεμφκ 

ζημ ηιήια ιάνηεηζκβη, ή πνμσυκηα απυ ηδ ιδηνζηή εηαζνία κα πςθδεμφκ ζε εοβαηνζηέξ 

ηδξ, ιε ημ δζηαίςια επζθμβήξ ηδξ ηζιήξ επζθμβήξ, ηάηζ πμο έπεζ επζπηχζεζξ ζημκ 

οπμθμβζζιυ ημο ηένδμοξ ιεηαλφ ηςκ εηαζνζχκ ή ηιδιάηςκ εκυξ μιίθμο ή επζπείνδζδξ 

εβείνμκηαξ ηαζ πνμαθήιαηα θμνμθμβζηήξ θφζεςξ ζηα ηνάηδ – έδνεξ ηςκ εηαζνζχκ 

αοηχκ. Σα ζηεθέπδ ιπμνμφκ κα εηιεηαθθεοεμφκ ηδ ιεηαθμνά ηζιμθυβδζδξ ζδνφμκηαξ 

ακελάνηδηεξ εηαζνίεξ, ζηζξ μπμίεξ είκαζ ζδζμηηήηεξ, ηαζ πςθχκηαξ ηζξ εηνμέξ ή αηυιδ ηαζ 

ηα πενζμοζζαηά ζημζπεία ηδξ εηαζνίαξ, ζηδκ μπμία ενβάγμκηαζ, ζε ηζιέξ παιδθυηενεξ απυ 

ηδκ αβμνά. Τπάνπμοκ ηαζ πενζπηχζεζξ υπμο μζ εηνμέξ ή ηα πενζμοζζαηά ζημζπεία ιζαξ 

εηαζνίαξ αβμνάγμκηαζ ζε πμθφ ορδθέξ ηζιέξ. 

 Άθθδ ιμνθή εηιεηάθθεοζδξ ηςκ επεκδοηχκ είκαζ ηα πνμζςπζηά μθέθδ πμο 

ηανπχκμκηαζ ηα ζηεθέπδ. Αοηυ ημ βεβμκυξ έπεζ ζοκέπεζα πμθθέξ θμνέξ ηδκ αθθμηνίςζδ 

ημο ζηυπμο ηδξ επζπείνδζδξ, πμο πθέμκ δεκ είκαζ δ ιεβζζημπμίδζδ ημο ηένδμοξ ηςκ 

ιεηυπςκ, αθθά μζ πνμζςπζηέξ επζδζχλεζξ ηςκ ζηεθεπχκ Τπάνπμοκ πενζπηχζεζξ υπμο 

ζηεθέπδ εηαζνζχκ θαιαάκμοκ ιεβάθεξ απμγδιζχζεζξ αηυιδ ηαζ ζε πενζυδμοξ φθεζδξ ηςκ 

εηαζνζχκ πμο δζαπεζνίγμκηαζ ή απμθαιαάκμοκ πανμπέξ πμθοηεθείαξ πνδζζιμπμζχκηαξ 

πενζμοζζαηά ζημζπεία ηδξ εηαζνίαξ ημοξ, υπςξ ηδ πνήζδ εηαζνζηχκ αενμζηαθχκ. 

Μεβαθφηενμ ηυζημξ βζα ημοξ ιεηυπμοξ επζθένεζ δ πνυεεζδ ηάπμζςκ ζηεθεπχκ βζα 
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ιεβέεοκζδ ηδξ εηαζνίαξ ιε ζημπυ ηδκ ελοπδνέηδζδ πνμζςπζηχκ ημοξ ζοιθενυκηςκ. 

φιθςκα ιε ημκ Hornby (1995) μζ ζηυπμζ ηςκ ζηεθεπχκ ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ 

ζοκμρίγμκηαζ ζημοξ ελήξ:  

 ιεβζζημπμίδζδ ηςκ πςθήζεςκ 

 ακάπηολδ ηδξ επζπείνδζδξ 

 αφλδζδ ημο πνμτπμθμβζζιμφ πμο εθέβπμοκ 

 αφλδζδ ηςκ οθζζηαιέκςκ ημοξ 

 αφλδζδ ηςκ πανμπχκ ημοξ (ιζζευξ, bonus, εηαζνζηυ αοημηίκδημ, η.α.) 

 Δπζπνμζεέηςξ, ιζα απυ ηζξ πζμ ζδιακηζηέξ «αηαζεαθίεξ» ηςκ ζηεθεπχκ είκαζ δ 

«πενζπανάηςζή» ημοξ, δδθαδή δ παναιμκή ημοξ ζηδκ εηαζνία αηυιδ ηαζ εάκ ηνίκμκηαζ 

ιδ ακηαβςκζζηζημί ηαζ ακεπανηείξ βζα ηδ δζαπείνζζή ηδξ. Αοηή δ εηδμπή απμηεθεί ηαζ 

ηδκ πζμ ημζημαυνα εηδήθςζδ ημο πνμαθήιαημξ ακηζπνμζχπεοζδξ (Shleifer ηαζ Vishny, 

1997). 

 Οζ La Porta et al. (2000) δζεονφκμοκ ηδκ έκκμζα ηδξ δζμζηδηζηήξ εοπένεζαξ 

ζοιπενζθαιαάκμκηαξ υπζ ιυκμ ηα ζηεθέπδ αθθά ηαζ ημοξ ααζζημφξ ιεηυπμοξ ηδξ 

εηαζνίαξ
8
. οκεπχξ, ιζα άθθδ ιμνθή εηιεηάθθεοζδξ πμο ειθακίγεηαζ είκαζ δ ημπμεέηδζδ 

ιδ ζηακχκ ζοββεκζηχκ πνμζχπςκ ζε δζμζηδηζηέξ εέζεζξ ηαζ δ φπανλδ ζηεθεπχκ ιε 

οπεναμθζηά ιεβάθμοξ ιζζεμφξ. ημ ίδζμ άνενμ μζ La Porta et al. (2000) ηαηαηάζζμοκ ηζξ 

πζεακέξ ιμνθέξ δζμζηδηζηήξ εοπένεζαξ, πμο είκαζ δζαεέζζιεξ, ακάθμβα ιε ημ ααειυ ηδξ 

κμιζηήξ πνμζηαζίαξ ηςκ επεκδοηχκ πμο οθίζηαηαζ ζε ηάεε ηνάημξ. φιθςκα ιε ημοξ 

ζοββναθείξ, δ πνμζηαζία ηςκ ελςηενζηχκ επεκδοηχκ ηαεζζηά ηδκ «ηεπκμθμβία» 

εηιεηάθθεοζδξ θζβυηενμ εθζηηή. ηδκ πενίπηςζδ πμο δεκ οθίζηαηαζ πνμζηαζία 

επεκδοηχκ ηα ζηεθέπδ ηαζ μζ ααζζημί ιέημπμζ δφκακηαζ κα ηθέρμοκ ηα ηένδδ ηδξ εηαζνίαξ 

ηεθείςξ απμηεθεζιαηζηά. ζμ, υιςξ, αεθηζχκεηαζ δ πνμζηαζία ηςκ επεκδοηχκ, ηα 

ζηεθέπδ ηαζ μζ ααζζημί ιέημπμζ εα πνέπεζ κα ακαιεζπεμφκ ζε πενζζζυηενμ έιιεζεξ  ηαζ 

επζδέλζεξ πναηηζηέξ παναπθάκδζδξ, υπςξ ημ κα δδιζμονβήζμοκ εηαζνίεξ ζηζξ μπμίεξ ηαζ 

εα δζμπεηεφμοκ ηα ηένδδ ηδξ εηαζνίαξ πμο δζαπεζνίγμκηαζ. ηακ δ πνμζηαζία ηςκ 

επεκδοηχκ αεθηζχκεηαζ αηυιδ πενζζζυηενμ, ημ ηαθφηενμ πμο ιπμνμφκ κα ηάκμοκ ηα 

                                                 
8
 Ο υνμξ πμο πνδζζιμπμζμφκ μζ La Porta et al. (2000) ηαζ άθθμζ ζοββναθείξ βζα ηα ζηεθέπδ ηαζ ημοξ 

ααζζημφξ ιεηυπμοξ ή ιεηυπμοξ ιε επζννμή είκαζ μ «insiders». 
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ζηεθέπδ ηαζ μζ ααζζημί ιέημπμζ είκαζ κα εβηνίκμοκ ιεβάθεξ απμθααέξ βζα ημοξ ίδζμοξ, κα 

ημπμεεηήζμοκ ζοββεκζηά ιέθδ ζηδ δζμίηδζδ ηαζ κα ακαθάαμοκ πενζηηά ηαζ πμθοέλμδα 

ζπέδζα. ζμ δ «ηεπκμθμβία» εηιεηάθθεοζδξ βίκεηαζ θζβυηενμ εθζηηή, ηα ζηεθέπδ ηαζ μζ 

ααζζημί ιέημπμζ πάκμοκ ηα πνμζςπζηά ημοξ πνμκυιζα εθέβπμο ηαζ ζοκεπχξ μζ εηαζνίεξ 

απμηημφκ ελςηενζηή πνδιαημδυηδζδ ζε ηαθφηενμοξ υνμοξ. 

 Δκδζαθένμοζα ηνίκεηαζ δ ένεοκα ηςκ Chang ηαζ Wong (2003), δ μπμία δζενεοκά 

ηδ ζοζπέηζζδ ηδξ δζμζηδηζηήξ εοπένεζαξ ηαζ ηδξ πνδιαημμζημκμιζηήξ επίδμζδξ ηςκ 

εζζδβιέκςκ ζημ Υνδιαηζζηήνζμ εηαζνζχκ ζηδκ Κίκα. Ζ ζοβηεηνζιέκδ ένεοκα ακηζηνμφεζ 

ηδκ πθεζμκυηδηα ηςκ ενεοκχκ, πμο αζπμθμφκηαζ ιε ηδ εεςνία ηδξ ακηζπνμζχπεοζδξ ηαζ 

πζμ ζοβηεηνζιέκα ιε ηδ δζμζηδηζηή εοπένεζα, παναεέημκηαξ απμηεθέζιαηα πμο 

ζοκδβμνμφκ οπέν ηδξ εεηζηήξ ζοζπέηζζδξ ιεηαλφ δζμζηδηζηήξ εοπένεζαξ ηαζ 

πνδιαημμζημκμιζηήξ επίδμζδξ. Οζ δφμ ζοββναθείξ δείπκμοκ υηζ δ δζμζηδηζηή εοπένεζα 

ιπμνεί κα ζοζπεηζζηεί εεηζηά ιε ηδκ εηαζνζηή πνδιαημμζημκμιζηή επίδμζδξ, αηυιδ ηαζ 

υηακ ηα ζηεθέπδ έπμοκ ζδζμηεθή ζηυπμοξ. Σμ ιμκηέθμ ηςκ Chang ηαζ Wong (2003) 

δδιζμονβεί έκα δείηηδ ιέηνδζδξ ηδξ δζμζηδηζηήξ εοπένεζαξ, μ μπμίμξ ζοζπεηίγεηαζ εεηζηά 

ιε ημοξ δείηηεξ «απυδμζδ εκενβδηζημφ ROA», «απυδμζδ πςθήζεςκ ROS» (ζε  

ζδιακηζηυηδηαξ έκα ημζξ εηαηυ) ηαζ «ακάπηολδ πςθήζεςκ GOS» (ζε επίπεδμ 

ζδιακηζηυηδηαξ πέκηε ημζξ εηαηυ). 

Ζ θμβζηή αάζδ αοηχκ ηςκ απμηεθεζιάηςκ, ζφιθςκα ιε ημοξ δφμ ζοββναθείξ, δεκ είκαζ 

υηζ δ εεηζηή ζοζπέηζζδ ιεηαλφ δζμζηδηζηήξ εοπένεζαξ ηαζ πνδιαημμζημκμιζηήξ επίδμζδξ 

ακηακαηθά ηδκ αλζμπμίδζδ ιεβαθφηενδξ δζμζηδηζηήξ βκχζδξ πανά δζαθμνέξ ηζκήηνςκ 

ιεηαλφ ηςκ ζηεθεπχκ ηαζ ηςκ επεκδοηχκ. Θεςνμφκ αθδεή ηδκ άπμρδ υηζ έκα ορδθυηενμ 

επίπεδμ δζμζηδηζηήξ εοπένεζαξ οπμκμεί ιεβαθφηενμ ααειυ ακάιεζλδξ απυ ηδκ πθεονά ηςκ 

ζηεθεπχκ ζηδ θήρδ ηςκ απμθάζεςκ ηαζ ζοκεπχξ πζεακυηενδ ιεβαθφηενδ πνήζδ ηδξ 

επαββεθιαηζηήξ ημοξ βκχζδξ. Πανυθα αοηά, δ άπμρδ ηςκ ζοββναθέςκ είκαζ υηζ ηα 

ζηεθέπδ δε εα πνδζζιμπμζμφζακ ηζξ βκχζεζξ ημοξ βζα κα αεθηζχζμοκ ηδ 

πνδιαημμζημκμιζηή επίδμζδ εάκ ηα πνμζςπζηά ημοξ ζοιθένμκηα δε «δέκμκηακ» ηαηά 

ηάπμζμ ηνυπμ ιε ηδ πνδιαημμζημκμιζηή επίδμζδ. Σμ αδφκαιμ ζημζπείμ ηδξ 

ζοβηεηνζιέκδξ ένεοκαξ είκαζ υηζ έθααε πχνα ζηδκ Κίκα ηαζ ζε ιζα πενίμδμ, υπμο βεκζηά 

μζ πθεζμρδθμφκηεξ ιέημπμζ είκαζ δ πμθζηεία ηαζ άθθεξ πμθζηζηέξ μκηυηδηεξ. οκέπεζα 
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αοημφ ημο βεβμκυημξ είκαζ υηζ ηα ζηεθέπδ ζηδκ Κίκα ηείκμοκ κα εκδζαθένμκηαζ 

πενζζζυηενμ βζα ηδ ιεβζζημπμίδζδ ηςκ ηενδχκ ιζαξ εηαζνίαξ απυ ημοξ ιεηυπμοξ ηδξ 

2.3 Οξηζκνί Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

 Αηαδδιασημί ηαζ ζηεθέπδ ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ δίκμοκ ζημκ υνμ ιζα 

εονεία πμζηζθία μνζζιχκ. Οζημκμιμθυβμζ ηαζ ημζκςκζημί επζζηήιμκεξ ηείκμοκ κα ηδκ 

μνίζμοκ εονέςξ ζακ «ημοξ εεζιμφξ πμο αζημφκ επζννμή ζημ πςξ μζ επζπεζνήζεζξ 

δζακέιμοκ πυνμοξ ηαζ ηένδδ» ηαεχξ ηαζ «ημοξ εεζιμφξ ηαζ ηακμκζζιμφξ πμο 

επδνεάγμοκ ηζξ πνμζδμηίεξ ζπεηζηά ιε ηδκ άζηδζδ εθέβπμο ηςκ πυνςκ ζηζξ 

επζπεζνήζεζξ». Αοημί μζ μνζζιμί επζηεκηνχκμκηαζ υπζ ιυκμ ζημοξ επίζδιμοξ ηακμκζζιμφξ 

ηαζ εεζιμφξ ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ, αθθά ζοβπνυκςξ ηαζ ζηζξ ακεπίζδιεξ 

πναηηζηέξ πμο ακαπηφζζμκηαζ ηαηά ηδκ απμοζία ή ηδκ αδοκαιία επζζήιςκ ηακμκζζιχκ. 

Δπίζδξ, πενζηθείμοκ υπζ ιυκμ ηδκ εζςηενζηή δμιή ηδξ επζπείνδζδξ, αθθά ηαζ ημ 

ελςηενζηυ ηδξ πενζαάθθμκ ζοιπενζθαιαάκμκηαξ αβμνέξ ηεθαθαίμο ηαζ ενβαζίαξ, 

ζοζηήιαηα πνεμημπίαξ ηαζ πμθζηζηέξ ακηαβςκζζιμφ (Salacuse ηαζ Braker, 2003). 

 ηεθέπδ, επεκδοηέξ, κμιμεέηεξ ηαζ δζηδβυνμζ, απυ ηδκ άθθδ ιενζά, ηείκμοκ κα 

πνδζζιμπμζμφκ έκακ θζβυηενμ εονφ μνζζιυ. φιθςκα ιε αοημφξ, εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ 

είκαζ ημ ζφζηδια ηακμκζζιχκ ηαζ εεζιχκ πμο μνίγμοκ ημκ έθεβπμ ηαζ ηδ δζεφεοκζδ ηδξ 

επζπείνδζδξ ηαζ ηαεμνίγμοκ ηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ ηφνζςκ ζοιιεηεπυκηςκ ηάεε 

επζπείνδζδξ. Σαοηυζδιμξ ιε αοηή ηδκ πνμζέββζζδ είκαζ μ μνζζιυξ ηδξ Cadbury Report 

(1992), ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ «εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ είκαζ ημ ζφζηδια ιε ημ μπμίμ μζ 

επζπεζνήζεζξ δζεοεφκμκηαζ ηαζ εθέβπμκηαζ». Ο ζηεκυηενμξ αοηυξ μνζζιυξ ανίζηεζ 

εθανιμβή ζηδκ πνάλδ ηαζ εζηζάγεζ ζπεδυκ απμηθεζζηζηά ζηδκ εζςηενζηή δμιή ηαζ ηδ 

θεζημονβία ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ θήρδξ απμθάζεςκ ιζαξ επζπείνδζδξ. Δίκαζ μ μνζζιυξ πμο 

έπεζ ηεκηνζηή εέζδ ζηζξ κμιμεεηζηέξ ζογδηήζεζξ βζα ηδκ εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ ζηα 

πενζζζυηενα ηνάηδ. 

 Έκαξ μνζζιυξ ζημκ μπμίμ βίκεηαζ έιιεζδ ακαθμνά ζηδκ πνμζηαζία ηςκ 

δζηαζςιάηςκ ηςκ επεκδοηχκ είκαζ αοηυξ πμο πενζθαιαάκεζ ζημ εηήζζμ δεθηίμ ηδξ βζα ημ 

2005 δ οπεφεοκδ εηαζνία βζα ηδ θεζημονβία ημο Υνδιαηζζηδνίμο Αεδκχκ «Δθθδκζηά 

Υνδιαηζζηήνζα Α.Δ.». φιθςκα ιε αοηυκ ημκ μνζζιυ, δ εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ 



Θεςνδηζηή ηαζ Πναηηζηή Πνμζέββζζδ ζημ Πθαίζζμ ημο Δθθδκζημφ Υνδιαηζζηδνίμο 20 

 

  

ακαθένεηαζ ζε έκα ζφκμθμ ανπχκ ιε αάζδ ημ μπμίμ επζδζχηεηαζ δ οπεφεοκδ μνβάκςζδ, 

θεζημονβία, δζμίηδζδ ηαζ έθεβπμξ ιζαξ επζπείνδζδξ, ιε ιαηνμπνυεεζιμ ζηυπμ ηδ 

ιεβζζημπμίδζδ ηδξ αλίαξ ηδξ ηαζ ηδ δζαθφθαλδ ηςκ έκκμιςκ ζοιθενυκηςκ υθςκ υζςκ 

ζοκδέμκηαζ ιε αοηήκ. Οζ ανπέξ ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ επδνεάγμοκ ημκ ηνυπμ ιε 

ημκ μπμίμ ηίεεκηαζ ηαζ επζηοβπάκμκηαζ μζ εηαζνζημί ζηυπμζ, οζμεεημφκηαζ ζοζηήιαηα 

παναημθμφεδζδξ ηαζ απμηίιδζδξ ηζκδφκςκ, ηαεχξ ηαζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ 

ελαζθαθίγεηαζ δ δζαθάκεζα ηαζ πνμάβεηαζ δ ακηαβςκζζηζηυηδηα ηδξ επζπείνδζδξ. 

Δζδζηυηενα, δ οπεφεοκδ εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ πενζθαιαάκεζ ηαζ ηδκ εοαζζεδημπμίδζδ 

υθςκ ηςκ οπαθθήθςκ ηδξ εηαζνείαξ αθθά ηαζ ημο μιίθμο ζηδ ζςζηή δζαπείνζζδ ηςκ 

ειπζζηεοηζηχκ πθδνμθμνζχκ πμο πενζένπμκηαζ ζηδκ ηαημπή ημοξ ηαζ ζηδκ απαβυνεοζδ 

πνήζδξ ημοξ βζα ηδκ απμηυιζζδ ίδζμο μθέθμοξ. Μέζα απυ ζοβηεηνζιέκεξ δζαδζηαζίεξ ηαζ 

πναηηζηέξ, ηαθμφκηαζ υθμζ, κα δζαηδνμφκ ορδθυ επίπεδμ επαββεθιαηζηήξ δεμκημθμβίαξ 

ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ηαεδηυκηςκ ημοξ αθθά ηαζ ζηζξ ζπέζεζξ ημοξ ιε ηζξ δδιυζζεξ 

ανπέξ ηαζ ημ ημζκυ εκ βέκεζ. 

 Έκαξ πζμ εθανιυζζιμξ μνζζιυξ ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ, πμο δφκαηαζ κα 

πνδζζιμπμζδεεί ζε ειπεζνζηέξ ακαθφζεζξ ηίεεηαζ απυ ημκ Nelson (2005). φιθςκα ιε ημ 

ζοββναθέα, εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ είκαζ ημ ζφκμθμ πενζμνζζιχκ πμο εέημκηαζ ζηα 

ζηεθέπδ ηαζ ημοξ ιεηυπμοξ ηδξ επζπείνδζδξ ηαηά ηδ δζαπναβιάηεοζδ ηδξ δζακμιήξ ηδξ 

εηαζνζηήξ αλίαξ. Ακαθοηζηυηενα, μ ζοββναθέαξ εεςνεί ιζα επζπείνδζδ ιε δζάθμνμοξ 

ζοιιεηέπμκηεξ, μ ηαεέκαξ εη ηςκ μπμίςκ έπεζ ηαζ δζαθμνεηζημφξ ζηυπμοξ. Σα ανπζηά 

ζοιαυθαζα δεκ ηαηακέιμοκ ηδ ζοκμθζηή αλία ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ζοκεπχξ μζ 

ζοιιεηέπμκηεξ εα πνέπεζ κα δζαπναβιαηεοημφκ βζα ηδκ οπμθεζπυιεκδ αλία. Ο ζηυπμξ ημο 

ηάεε ζοιιεηέπμκηα είκαζ κα ιεβζζημπμζήζεζ ηδκ πανμφζα αλία ηδξ δζακμιήξ ηδξ 

ακαιεκυιεκδξ ιεθθμκηζηήξ αλίαξ ηδξ επζπείνδζδξ. οκέπεζα αοημφ ημο βεβμκυημξ είκαζ μζ 

ζοιιεηέπμκηεξ κα ιδκ εκδζαθένμκηαζ ιυκμ βζα ηδκ πανμφζα δζακμιή ηδξ αλίαξ ηδξ 

επζπείνδζδξ, αθθά ηαζ βζα ηδ ιεθθμκηζηή ημοξ δζαπναβιαηεοηζηή δφκαιδ. Δπμιέκςξ, 

ιείγμκ εέια βζα αοημφξ απμηεθμφκ μζ πενζμνζζιμί ηδξ ιεθθμκηζηήξ δζαπναβιαηεοηζηήξ 

δφκαιδξ ηςκ άθθςκ ζοιιεηεπυκηςκ.  

 Με αοηυκ ημκ μνζζιυ ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ μζ ιέημπμζ 

ηενδίγμοκ πνδζζιυηδηα ιυκμ ιέζς ηδξ αφλδζδξ ηδξ ηζιήξ ηςκ ιεημπχκ ημοξ ή ηδξ 
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απμημπήξ ιενζζιάηςκ δ πνδιαημμζημκμιζηή επίδμζδ ηδξ επζπείνδζδξ βίκεηαζ ζζυηζιδ ιε 

ηδκ δζακμιή ηδξ εηαζνζηήξ αλίαξ ζημοξ ιεηυπμοξ. φιθςκα, θμζπυκ, ιε ημ ζοββναθέα δ 

δζαπναβιαηεοηζηή δφκαιδ ηδξ δζμίηδζδξ ζηδ δζακμιή ηδξ εηαζνζηήξ αλίαξ είκαζ 

θεζημονβία ηυζμ ηδξ εδηείαξ ηδξ δζμίηδζδξ υζμ ηαζ ηδξ πνμδβμφιεκδξ 

πνδιαημμζημκμιζηήξ επίδμζδξ ηδξ εηαζνίαξ. Σμζμοημηνυπςξ, δ ηαθή πνδιαημμζημκμιζηή 

επίδμζδ ηδξ εηαζνίαξ εα πνμζεέζεζ δφκαιδ ζηα ζηεθέπδ, μζ μπμίμζ πζεακχξ κα 

πνδζζιμπμζήζμοκ αοηή ηδ δφκαιδ βζα κα εζζάβμοκ κέμοξ πενζμνζζιμφξ ζηδ ιεθθμκηζηή 

δζακμιή ηδξ αλίαξ ηδξ επζπείνδζδξ. οιπεναζιαηζηά, μ Nelson (2005) ηαοηίγεζ ηδ δμιή 

ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ ιζαξ εηαζνίαξ ιε ημοξ πενζμνζζιμφξ – ιδπακζζιμφξ πμο 

ηίεεκηαζ ζηα ζηεθέπδ, ημ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ ηαζ ημοξ ιεηυπμοξ ηδξ. Έκαξ αηυιδ 

μνζζιυξ, πμο ζοκάδεζ ιε αοηυκ ημο Nelson (2005), δζαηοπχκεηαζ απυ ημοξ La Porta et al. 

(2000) ζφιθςκα ιε ημοξ μπμίμοξ «δ εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ είκαζ, ζε έκα ιεβάθμ ααειυ, 

έκα ζφκμθμ ιδπακζζιχκ ιέζα απυ ημοξ μπμίμοξ μζ ελςηενζημί επεκδοηέξ πνμζηαηεφμοκ 

ημοξ εαοημφξ ημοξ απυ ηδκ εηιεηάθθεοζδ ηςκ ζηεθεπχκ ηαζ ηςκ ιεηυπςκ ιε επζννμή». 

Αλζμζδιείςημ είκαζ υηζ πμθθμφξ απυ αοημφξ ημοξ ιδπακζζιμφξ ημοξ αάγμοκ μζ ίδζμζ ηα 

ζηεθέπδ ζημκ εαοηυ ημοξ, χζηε κα δχζμοκ ηίκδηνα ζημοξ επεκδοηέξ κα 

πνδιαημδμηήζμοκ πενζζζυηενμ ηζξ εηαζνίεξ ημοξ (Shleifer ηαζ Vishny, 1997). 

 «Ακηζηνμφμκηαξ» ηαηά έκα ιένμξ ηδ ζδιακηζηή επζννμή ηδξ εηαζνζηήξ 

δζαηοαένκδζδξ βζα ηδ θεζημονβία ηαζ ηδ πνδιαημμζημκμιζηή επίδμζδ ηάεε εηαζνίαξ, εα 

πνέπεζ κα ακαθενεεί υηζ δ εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ δεκ είκαζ μ ιυκμξ πανάβμκηαξ 

επζννμήξ ηςκ. φιθςκα ιε ηδκ έηεεζδ ημο ΟΟΑ (1999, 2004) δ  εηαζνζηή 

δζαηοαένκδζδ είκαζ ιυκμ έκα ιένμξ ημο ιεβαθφηενμο μζημκμιζημφ πθαζζίμο ζημ μπμίμ 

θεζημονβμφκ μζ  εηαζνίεξ, ημ μπμίμ πενζθαιαάκεζ, παναδείβιαημξ πάνζκ, ηζξ 

ιαηνμμζημκμιζηέξ πμθζηζηέξ ηαζ ημ ααειυ ακηαβςκζζιμφ ζηζξ αβμνέξ πνμσυκηςκ, 

ηεθαθαίμο ηαζ ενβαζίαξ. Σμ πθαίζζμ ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ ελανηάηαζ επίζδξ απυ 

ημ κμιμεεηζηυ, νοειζζηζηυ, ηαζ εεζιζηυ πενζαάθθμκ. Δπζπθέμκ, πανάβμκηεξ υπςξ δ 

επζπεζνδιαηζηή δεζηή ηαζ δ εηαζνζηή ζοκεζδδημπμίδζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ ηαζ 

ημζκςκζηχκ γδηδιάηςκ ηςκ ημζκμηήηςκ, ζηζξ μπμίεξ θεζημονβεί δ επζπείνδζδ, ιπμνμφκ 

επίζδξ κα αζηήζμοκ εεηζηή επίδναζδ ζηδ θήιδ ηαζ ηδ ιαηνμπνυεεζιδ επζηοπία ιζαξ 

επζπείνδζδξ. 
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2.4 Γηαθνξνπνίεζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Μεηνρηθήο ύλζεζεο 

κεηαμύ Ζ.Π.Α. θαη Δπξώπεο 

 Ζ εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ ζακ εέια άζηδζδξ πμθζηζηήξ ανίζηεζ ηζξ νίγεξ ηδξ ζημ 

ηθαζζζηυ ένβμ «Ζ φβπνμκδ Δπζπείνδζδ ηαζ δ Ηδζςηζηή Πενζμοζία»
9
, πμο αθμνά ηζξ 

Ζ.Π.Α., ηςκ Adolf Berle, ηαεδβδηή κμιζηήξ, ηαζ Gardiner Means, μζημκμιμθυβμο. Οζ 

Berle ηαζ Means ελέηαζακ ηδκ αολακυιεκδ ζοβηέκηνςζδ ηδξ μζημκμιζηήξ δφκαιδξ ζηδ 

ζφβπνμκδ επζπείνδζδ ηαζ ηυκζζακ ηδκ ειθάκζζδ ηςκ επαββεθιαηζχκ ζηεθεπχκ, μζ μπμίμζ 

έπμοκ ημ θεζημονβζηυ έθεβπμ ηςκ επζπεζνήζεςκ, αθθά ιζηνυ ή ηαευθμο ιενίδζμ 

ζδζμηηδζίαξ. Συκζζακ επίζδξ ηδκ αολακυιεκδ δζαζπμνά ηςκ ιεημπχκ ιζαξ εηαζνίαξ ζε 

έκα ιεβάθμ ηαζ αολακυιεκμ ανζειυ πνμζχπςκ, ηα μπμία θυβς ημο ανζειμφ ημοξ, ηδξ 

ιεβάθδξ ημοξ δζαζπμνάξ ηαζ ηςκ ζπεηζηά ιζηνχκ ζοιθενυκηςκ ημοξ δεκ είκαζ ζε εέζδ κα 

αζηήζμοκ έθεβπμ πάκς ζηδκ εηαζνία πμο ηαηέπμοκ. Αοηυξ μ δζαπςνζζιυξ ηδξ 

ζδζμηηδζίαξ απυ ημκ έθεβπμ ζηδ ζφβπνμκδ αιενζηάκζηδ επζπείνδζδ εέηεζ ιζα πνυηθδζδ 

ζηα ζοιθένμκηα ηςκ ιεηυπςκ. Οζ Berle ηαζ Means εεχνδζακ ηδκ εηαζνζηή 

δζαηοαένκδζδ (έκακ υνμ πμο δεκ ακαθένμοκ πμοεεκά ζημ ένβμ ημοξ) ςξ έκα ηθαζζζηυ 

πνυαθδια ακηζπνμζχπεοζδξ: πχξ εα ιπμνμφζακ ηα ζηεθέπδ ιζαξ εηαζνίαξ, ςξ 

ακηζπνυζςπμζ ηςκ ιεηυπςκ, κα παναηζκδεμφκ κα δζμζηήζμοκ ηα πενζμοζζαηά ζημζπεία 

ηδξ εηαζνίαξ ιε αάζδ ηδκ ελοπδνέηδζδ ηςκ ζοιθενυκηςκ ηςκ ιεηυπςκ – εκημθέςκ ημοξ. 

 Μενζημί αηαδδιασημί δζαθςκμφκ ιε ηδκ εθανιμβή ημο ηθαζζζημφ ιμκηέθμο βζα 

ηδ ζφβπνμκδ εζζδβιέκδ ζημ Υνδιαηζζηήνζμ επζπείνδζδ ηςκ Berle ηαζ Means ζε ηνάηδ 

εηηυξ ηςκ Ζ.Π.Α. Γζαπζζηχκμοκ υηζ δ δζαζπμνά ηςκ ιεημπχκ ιζαξ εηαζνίαξ είκαζ ηονίςξ 

αιενζηάκζημ ηαζ ανεηακζηυ θαζκυιεκμ. Ακηζεέηςξ, ζηδκ Δονχπδ, ηδ Λαηζκζηή Αιενζηή 

ηαζ ηδκ Ηαπςκία έκα ζδιακηζηυξ ανζειυξ επζπεζνήζεςκ δζμζημφκηαζ απυ μιάδεξ εθέβπμο 

πμο ηαηέπμοκ ζδιακηζηά ιενίδζα ιεημπχκ. Ζ ιεημπζηή ζφκεεζδ ηαζ επμιέκςξ ηα 

δζηαζχιαηα ρήθμο είκαζ πενζζζυηενμ ζοβηεκηνςιέκδ ζηδκ Δονχπδ, πανά ζηζξ Ζ.Π.Α. 

ηαζ ημ Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ. Ζ ζοκέπεζα αοημφ ημο βεβμκυημξ είκαζ υηζ ημ ααζζηυ 

πνυαθδια ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ ζε αοηά ηα ηνάηδ είκαζ δ πνμζηαζία ηςκ 

ιεηυπςκ ιεζμρδθίαξ απυ ηδκ εηιεηάθθεοζδ ηςκ πνμακαθενυιεκςκ μιάδςκ – 

                                                 
9
 Ζ αζαθζμβναθζηή ακαθμνά είκαζ: Adolf Berle, Jr. and Gardner C. Means, The Modern Corporation and 

Private Property (New York: Macmillan, 1932) 
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ιεβαθμιεηυπςκ. Δπζπνμζεέηςξ, παναηδνείηαζ υηζ ζηζξ Ζ.Π.Α. ημ πμζμζηυ ημο 

πθδεοζιμφ πμο είκαζ ιέημπμζ είκαζ ιεβαθφηενμ απυ υηζ ζηζξ εονςπασηέξ πχνεξ. Γζα 

πανάδεζβια, εκχ μζ ιζζμί αιενζηάκμζ εκήθζηεξ ηαηέπμοκ άιεζα ή έιιεζα ιεημπέξ 

ηάπμζαξ εηαζνίαξ, ημ ακηίζημζπμ πμζμζηυ ζηδ Γενιακία είκαζ ιυθζξ 20 ημζξ εηαηυ 

(Salacuse ηαζ Braker, 2003). ζμκ αθμνά ηδκ Δθθάδα, ημ πμζμζηυ αοηυ είκαζ αηυιδ 

ιζηνυηενμ ηαζ οπμθμβίγεηαζ ζε 11,7 ημζξ εηαηυ
10

. οκέπεζα αοημφ ημο βεβμκυημξ είκαζ δ 

αηυιδ ιεβαθφηενδ ακάβηδ πνμζηαζίαξ ηςκ επεκδοηχκ ζηα πθαίζζα ημο εθθδκζημφ 

Υνδιαηζζηδνίμο. 

 Σα ζηαηζζηζηά ζημζπεία, πμο πνμηφπημοκ ηαζ αθμνμφκ ηδκ ζδζμηηδζζαηή δμιή 

ηςκ επζπεζνήζεςκ, μδδβμφκ ζημ ζοιπέναζια υηζ ζηζξ πχνεξ ηδξ UNECE
11

 οπάνπμοκ 

ααζζηά δφμ δζαθμνεηζημί ηφπμζ εζζδβιέκςκ ζημ Υνδιαηζζηήνζμ επζπεζνήζεςκ: ημ 

«ααζζγυιεκμ ζε ιμκηέθμ ζηεθεπχκ», ημ μπμίμ ηονζανπεί ζηζξ Ζ.Π.Α. ηαζ ημ Ζκςιέκμ 

Βαζίθεζμ, ηαζ ημ «ααζζγυιεκμ ζε ιεηυπμοξ πμο αζημφκ έθεβπμ ιμκηέθμ», ημ μπμίμ 

ηονζανπεί ζηδκ πθεζμκυηδηα ηςκ ηναηχκ ζηδκ εονςπασηή ήπεζνμ. Πανυθμ πμο δ 

δζαθμνά ζηδκ ζδζμηηδζζαηή δμιή ιεηαλφ Ζ.Π.Α. ηαζ Ζκςιέκμο Βαζζθείμο απυ ηδ ιζα 

ιενζά ηαζ οπυθμζπςκ εονςπασηχκ πςνχκ απυ ηδκ άθθδ ιενζά οθίζηακηαζ ηαζ έπμοκ ιζα 

πμζηζθία ζοκεπεζχκ ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ επζπεζνήζεςκ, ιμθαηαφηα ημ ηεκηνζηυ 

πνυαθδια παναιέκεζ ημ ίδζμ ηαζ ηαοηίγεηαζ ιε αοηυ πμο έεεζακ μζ Berle ηαζ Means. Σμ 

πνυαθδια αοηυ είκαζ πςξ εα πνμζηαηεοεμφκ μζ ιέημπμζ ιεζμρδθίαξ απυ αοημφξ πμο 

έπμοκ ημκ έθεβπμ, αζπέηςξ εάκ αοημί είκαζ επαββεθιαηίεξ ζηεθέπδ πςνίξ ζδιακηζηά 

ιενίδζα ζδζμηηδζίαξ πμο δζμζημφκ ηδκ επζπείνδζδ ζφιθςκα ιε ηα δζηά ημοξ ζοιθένμκηα, 

ή ιέημπμζ πμο αζημφκ δζμίηδζδ ηαζ επςθεθμφκηαζ μζ ίδζμζ εζξ αάνμξ ηαζ πανααζάγμκηαξ 

ηα δζηαζχιαηα ηςκ ιεηυπςκ ιεζμρδθίαξ (Salacuse ηαζ Braker, 2003). 

                                                 
10

 Σμ πμζμζηυ αοηυ οπμθμβίζηδηε αάζεζ: 

 ημο ανζειμφ ηςκ ιενίδςκ επεκδοηχκ ιε οπυθμζπμ (δδθαδή μζ ιενίδεξ επεκδοηχκ πμο ειθακίγμοκ 

έζης ηαζ ιζα αλία) πμο ακένπεηαζ ζε 1.035.688 ηαηά ημ Μάζμ ημο 2007 ηαζ  

 ημο ανζειμφ ηςκ εκδθίηςκ ζηδκ Δθθάδα ηαηά ηδκ απμβναθή ημο 2001, πμο ακένπεηαζ ζε 

8.858.219.  Θεςνχκηαξ υηζ μ ανζειυξ ηςκ εκδθίηςκ ηαηά ηδκ πανεθεμφζα ελαεηία έπεζ αολδεεί, ημ 

οπμθμβζγυιεκμ πμζμζηυ είκαζ αηυιδ ιζηνυηενμ. Σα ζημζπεία πάνεδηακ απυ ημ Μδκζαίμ ηαηζζηζηυ 

Γεθηίμ ημο Μαΐμο 2007 (ηεφπμξ 45) ηαζ απυ ηδκ Απμβναθή Πθδεοζιμφ ημο 2001 ηδξ Δεκζηήξ 

ηαηζζηζηήξ Τπδνεζίαξ. 
11

 United Nations Economic Commission for Europe (Οζημκμιζηή Δπζηνμπή ημο Ονβακζζιμφ Ζκςιέκςκ 

Δεκχκ βζα ηδκ Δονχπδ). Πενζθαιαάκεζ 56 εονςπασηά ηαζ αζζαηζηά ηνάηδ: 

http://www.unece.org/oes/member_countries/member_countries.htm 
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 Σμ πνυαθδια ακηζπνμζχπεοζδξ, πμο ακαβκςνίζεδηε απυ ημοξ Berle ηαζ Means 

πνζκ εαδμιήκηα ηαζ πθέμκ πνυκζα, δεκ έπεζ ιεζςεεί αηυιδ ζηζξ Ζ.Π.Α. ζφιθςκα ιε ημοξ 

Salacuse ηαζ Braker (2003). Πνάβιαηζ,  εκχ δ ηαημπή ιεημπχκ απυ ηα αιενζηάκζηα 

κμζημηονζά έπεζ αολδεεί ηαζ ηαθφπηεζ ιεβάθμ ιένμξ ηδξ αιενζηάκζηδξ ημζκςκίαξ, ημ 

εειεθζχδεξ γήηδια ηςκ επεκδοηχκ, ηςκ εζδζηχκ πμο αζπμθμφκηαζ ιε γδηήιαηα 

δζμίηδζδξ ηαζ ηςκ αηαδδιασηχκ είκαζ ημ πχξ εα πνμζηαηεοεμφκ ηα κυιζια δζηαζχιαηα 

ηαζ ζοιθένμκηα ηςκ ιεηυπςκ, πμο ζοβηνμφμκηαζ ιε ηα ζηεθέπδ πμο εθέβπμοκ ηδκ 

εηαζνία. Ζ ηαηάννεοζδ ηδξ εηαζνίαξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ Enron, ηςκ εηαζνζχκ 

ηδθεπζημζκςκζχκ Adelphia ηαζ WorldCom, ηδξ θμβζζηζηήξ εηαζνίαξ Arthur Anderson ηαζ 

άθθςκ εηαζνζχκ έπμοκ παναηζκήζεζ λακά ημ εκδζαθένμκ ημο ημζκμφ ζηζξ Ζ.Π.Α. ζπεηζηά 

ιε ηδκ εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ ηαζ ημ πχξ ιπμνμφκ κα οζμεεηδεμφκ ηακυκεξ ηαζ εεζιμί 

πμο εα δίκμοκ ηίκδηνα ζηα ζηεθέπδ κα δζαπεζνίγμκηαζ ηα πενζμοζζαηά ζημζπεία ηςκ 

εηαζνζχκ πνμξ υθεθμξ ηςκ ιεηυπςκ ηαζ υπζ δζηυ ημοξ.  

 Πανυθμ πμο ημ ααζζηυ πνυαθδια ακηζπνμζχπεοζδξ δεκ έπεζ αθθάλεζ, αοηυ πμο 

έπεζ αθθάλεζ απυ ηδκ επμπή ηςκ Berle ηαζ Means είκαζ, ζφιθςκα ιε ημοξ Salacuse ηαζ 

Braker (2003), δ αφλδζδ ηςκ εεζιζηχκ επεκδοηχκ, ςεμφιεκδ ζε έκα ζδιακηζηυ ααειυ 

απυ ηδκ θφζδ ημο ζδζςηζηχξ πνδιαημδμημφιεκμο αιενζηάκζημο ζοκηαλζμδμηζημφ 

ζοζηήιαημξ ηαζ ηδ βήνακζδ ημο αιενζηάκζημο πθδεοζιμφ. Ζ δζαζπμνά ηδξ ζδζμηηδζίαξ, 

δ μπμία αμήεδζε κα ηαηαζηήζεζ ημοξ ιεηυπμοξ αδφκαιμοξ, έπεζ ακηζιεηςπζζεεί ζε 

ηάπμζμ ααειυ απυ ηδκ αολακυιεκδ ζοβηέκηνςζδ ιεημπχκ ζηα πένζα ηςκ αιμζααίςκ 

ηεθαθαίςκ, ηςκ ζοκηαλζμδμηζηχκ ηεθαθαίςκ ηαζ άθθςκ εεζιζηχκ επεκδοηχκ, πμο έπμοκ 

επζδείλεζ αολακυιεκδ εέθδζδ κα πνμαζπίζμοκ εκενβά ηα ζοιθένμκηα ηςκ ιεηυπςκ ηαζ 

ηδκ ηαθή εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ ζηζξ εηαζνίεξ υπμο ηαηέπμοκ ιεημπέξ (Salacuse ηαζ 

Braker, 2003). Οζ εεζιζημί επεκδοηέξ ζηζξ Ζ.Π.Α. ηαζ ζημ Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ αθέπμοκ ημ 

πνυαθδια ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ ςξ ελήξ: ημ πχξ εα δζαζθαθίζμοκ υηζ δ 

επζπείνδζδ δζμζηείηαζ ιε αάζδ ηα ζοιθένμκηα ηςκ ιεηυπςκ. Πνάβιαηζ, απυ ηυηε πμο ηα 

ζηεθέπδ ηςκ ηαιείςκ αιείαμκηαζ ζε ζπέζδ ιε ημ πυζμ αολάκμοκ ηδκ αλία ηςκ ιεηυπςκ 

ζε ζπέζδ ιε έκα ζδιείμ ακαθμνάξ, έπμοκ ζζπονά ηίκδηνα κα ημ ηάκμοκ. Γζα αοημφξ, ημ 

ηφνζμ ζδιείμ ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ είκαζ κα μνίζμοκ ηδ ζπέζδ ιεηαλφ ηνζχκ 
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ηφνζςκ ζοιιεηεπυκηςκ ζηδκ επζπείνδζδ: ηςκ ιεηυπςκ, ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο ηαζ 

ηδξ δζμίηδζδξ ηδξ εηαζνίαξ (Salacuse ηαζ Braker, 2003). 

 Πμθθμί Δονςπαίμζ εεςνμφκ ηδκ αιενζηάκζηδ πνμζέββζζδ ημο υνμο ηδξ εηαζνζηήξ 

δζαηοαένκδζδξ, ιε ηδκ ηεκηνζηή ηδξ εζηίαζδ ζηδκ πνμζηαζία ηςκ ζοιθενυκηςκ ηαζ ηςκ 

δζηαζςιάηςκ ηςκ επεκδοηχκ, πενζμνζζιέκδ. φιθςκα ιε ηζξ απυρεζξ πμθθχκ αηυιςκ 

ζηδκ Δονχπδ, ζδζαίηενα ζηδ Γαθθία ηαζ ηδ Γενιακία υπμο δ δζαζπμνά ηςκ ιεημπχκ είκαζ 

πμθφ θζβυηενμ δζαζπανιέκδ ζε ζπέζδ ιε ηζξ Ζ.Π.Α., δ εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ εα πνέπεζ 

κα εζηζάγεζ υπζ ζηδκ πνμζηαζία ηςκ δζηαζςιάηςκ ηςκ ιεηυπςκ ζε ζπέζδ ιε ηα ζηεθέπδ, 

αθθά πενζζζυηενμ ζηα δζηαζχιαηα ηδξ ημζκυηδηαξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ επζπείνδζδ. Γζα ημοξ 

Αιενζηάκμοξ, δ εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ ζπεηίγεηαζ ιε ημκ έθεβπμ ηςκ ζηεθεπχκ απυ ημοξ 

ιεηυπμοξ ιε ζηυπμ ηα ηένδδ ηςκ ιεηυπςκ (δζμζηδηζηή εοεφκδ)∙ βζα πμθθμφξ
12

 

Δονςπαίμοξ δ εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ ζπεηίγεηαζ ιε ημκ έθεβπμ ηςκ επζπεζνήζεςκ απυ 

ηδκ ημζκςκία ιε ζημπυ ηδκ ημζκςκζηή εοδιενία (εηαζνζηή ημζκςκζηή εοεφκδ). Ζ δζαθμνά 

πμο απμννέεζ απυ ηζξ πνμακαθενυιεκεξ απυρεζξ είκαζ υηζ μζ Αιενζηάκμζ έπμοκ πςνίζεζ 

ηζξ έκκμζεξ ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ απυ ηδκ εηαζνζηή ημζκςκζηή εοεφκδ, εκχ μζ 

Δονςπαίμζ έπμοκ ζοκδέζεζ ηα δφμ εέιαηα ζε ημζκέξ ζογδηήζεζξ βζα ημ πχξ μζ 

επζπεζνήζεζξ εα πνέπεζ κα δζμζηδεμφκ ηαζ κα νοειζζημφκ. Ζ δζαθμνά ζημκ μνζζιυ ηαζ ηδκ 

μπηζηή ηδξ θφζδξ ηαζ ημο ζηυπμο ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ ηάκεζ εειεθζχδδ ηδκ 

άπμρδ υηζ ζε ηάεε δζαηθακηζηυ δζάθμβμ βζα ηδκ εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ μζ δφμ πθεονέξ 

εα πνέπεζ κα ακαβκςνίζμοκ υηζ πζεακχξ κα ιζθμφκ βζα δφμ δζαθμνεηζηέξ έκκμζεξ 

(Salacuse ηαζ Braker, 2003). Πανά ηζξ πνμακαθενυιεκεξ δζαθμνέξ ακάιεζα ζε Ζ.Π.Α. 

ηαζ Δονχπδ, μζ κμιμεεηζηέξ ζογδηήζεζξ βζα ηδκ εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ έπμοκ εζηζάζεζ 

ζπεδυκ απμηθεζζηζηά ζηζξ εζζδβιέκεξ ζε πνδιαηζζηήνζα επζπεζνήζεζξ, επεζδή μζ 

απμηοπίεξ ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ αοηχκ ηςκ επζπεζνήζεςκ έπμοκ ηζξ ζμαανυηενεξ 

ηαζ πζμ εηηεηαιέκεξ ζοκέπεζεξ ζηζξ μζημκμιίεξ ηςκ πςνχκ ηςκ εκ θυβς δπείνςκ. 

 οιπεναζιαηζηά, μζ Salacuse ηαζ Braker (2003) ηαηαθήβμοκ ζηδκ φπανλδ δφμ 

ααζζηχκ ιμκηέθςκ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ, ημ αββθμ-αιενζηάκζημ ηαζ ημ εονςπασηυ. 

Σα δφμ ιμκηέθα δζαθμνμπμζμφκηαζ απυ πμθθμφξ πανάβμκηεξ∙ ιζα ζφκμρδ ηςκ δζαθμνχκ 

ημοξ είκαζ δ ελήξ: 
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 Ο ζοββναθέαξ εεςνεί ημ Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ υηζ ζοιπενζθένεηαζ πενζζζυηενμ υπςξ μζ Ζ.Π.Α., πανά ςξ 

εονςπασηυ ηνάημξ. 
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Αγγιν-ακεξηθάληθν κνληέιν               Δπξσπατθό κνληέιν 

1. Κονζανπμφιεκμ απυ ζηεθέπδ 1. Κονζανπμφιεκμ απυ ιεβαθμιεηυπμοξ 

2. Δπζηεκηνςιέκμ ζημοξ ιεηυπμοξ 2. Δπζηεκηνςιέκμ ζημοξ ζοιιεηέπμκηεξ 

3. Δονέςξ δζαζπανιέκδ ζδζμηη. 

δμιή 3. Λζβυηενμ δζαζπανιέκδ ζδζμηη. δμιή 

4. Ηζπονά δζηαζχιαηα ιεηυπςκ 4. Λζβυηενμ ζζπονά δζηαζχιαηα ιεηυπςκ 

5. Δκζαίμ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ 5. Γζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ δφμ επζπέδςκ 

6. Έκαξ ζζπονυξ δβέηδξ 6. Οιμθςκία ή δζαζνειέκδ δβεζία 

7. Κμοθημφνα ακηζδζηίαξ ιεηυπςκ 7. Λζβυηενμ ζζπονή ημοθημφνα ακηζδζηίαξ ιεηυπςκ 

Πίλαθαο 1. Μμκηέθα εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ (Salacuse ηαζ Braker, 2003) 

Σα ιμκηέθα, θοζζηά, δεκ ακηαπμηνίκμκηαζ πθήνςξ ζηδκ πμθοπθμηυηδηα ηδξ 

πναβιαηζηυηδηαξ. Πανυθα αοηά, ηα επηά ζημζπεία πμο απεζημκίγμκηαζ ζημκ παναπάκς 

πίκαηα ακηζπνμζςπεφμοκ ζδιακηζηέξ πηοπέξ πμο δζαθμνμπμζμφκ ηαζ επδνεάγμοκ ηζξ 

δζάθμνεξ πνμζεββίζεζξ ζηδκ εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ ζηδκ πενζμπή ηδξ UNECE. 

 διακηζηέξ ηαζ ζζπονέξ δοκάιεζξ, υπςξ δ ακάβηδ βζα πνυζααζδ ζε λέκεξ 

πνδιαηαβμνέξ, δ πίεζδ ηςκ εεζιζηχκ επεκδοηχκ ηαζ ηα ηίκδηνα βζα δδιζμονβία ιζαξ 

ημζκήξ εονςπασηήξ αβμνάξ ζηζξ πνδιαημμζημκμιζηέξ οπδνεζίεξ είκαζ πζεακυ κα ηείκμοκ 

ζηδκ οζμεέηδζδ ιζαξ ημζκήξ πμθζηζηήξ πμο αθμνά ηδκ εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ ζηδκ 

πενζμπή (Salacuse ηαζ Braker, 2003). Πανυθα αοηά, δ ακηζηαηάζηαζδ εκυξ ζοζηήιαημξ 

εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ δε εεςνείηαζ ηυζμ εφημθδ, βζαηί επδνεάγεηαζ ηαζ απυ 

ημζκςκζηέξ αλίεξ. Παναδείβιαημξ πάνζκ, μζ αιενζηάκζηεξ αλίεξ ημο αημιζηζζιμφ δε 

ιπμνμφκ κα ακηζηαηαζηήζμοκ ηδκ εονςπασηή ηάζδ βζα πνμζήθςζδ ζηζξ αλίεξ ηδξ 

ημζκυηδηαξ. 

2.5 Αμηνιόγεζε ησλ πζηεκάησλ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

 Τπάνπμοκ δφμ ααζζηέξ ζηναηδβζηέξ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ εκυξ ζοζηήιαημξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ. Ζ πνχηδ αθμνά ηδκ 

ελέηαζδ ηδξ φπανλδξ ή υπζ ζπέζδξ ιεηαλφ ηδξ αφλδζδξ ηςκ απμθφζεςκ ηςκ ζηεθεπχκ
13

 

ηαζ ηδξ ιείςζδξ ηδξ εηαζνζηήξ πνδιαημμζημκμιζηήξ επίδμζδξ, εκχ δ δεφηενδ ελεηάγεζ 

ηδκ αλζμθυβδζδ πανυιμζςκ εηαζνζχκ ιε δζαθμνεηζηή εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ (Volpin, 

2002). Δπζπνμζεέηςξ, πμθθμί ενεοκδηέξ οζμεεημφκ ιζα πζμ άιεζδ πνμζέββζζδ 

δδιζμονβχκηαξ δζάθμνμοξ δείηηεξ ιέηνδζδξ ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ, μζ μπμίμζ ζηδ 
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 Ακάθοζδ αοηήξ ηδξ ζηναηδβζηήξ εα βίκεζ ζηδκ εκυηδηα 2.6. 
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ζοκέπεζα ζοζπεηίγμκηαζ ιε δείηηεξ πνδιαημμζημκμιζηήξ επίδμζδξ, βζα ημοξ μπμίμοξ εα 

βίκεζ ακαθμνά ζηδ ζοκέπεζα. Σέθμξ, εκδζαθένμοζα ηαζ ηαζκμηυια ηνίκεηαζ δ πνμζέββζζδ 

πμο αημθμοεμφκ μζ Bris ηαζ Cabolis (2004), πμο δζενεοκμφκ ηδκ επίδναζδ ηδξ εηαζνζηήξ 

δζαηοαένκδζδξ ζηδκ αλία ηδξ επζπείνδζδξ οπυ ημ πνίζια ηςκ δζαζοκμνζαηχκ 

ζοβπςκεφζεςκ. 

 Σέθμξ, αλίγεζ κα ακαθενεεί δ ζπμοδαζυηδηα ηδξ πμζμηζηήξ οπυζηαζδξ, πένα ηδξ 

πμζμηζηήξ, πμο απμηηά δ εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ αθμφ ζοιπενζθαιαάκεηαζ ηαζ ζε 

ακαθφζεζξ ιεημπχκ δζεεκχκ μίηςκ αλζμθυβδζδξ. Δκδεζηηζηχξ, ακαθένεηαζ
14

 υηζ δ 

Standard and Poor’s πνμζανιυγεζ ηα ιμκηέθα αλζμθυβδζδξ ιεημπχκ εζζάβμκηαξ 

επζπνυζεεηα αζθάθζζηνα ηζκδφκμο ή υπζ ααζζγυιεκδ ζηζξ επζδυζεζξ ηςκ ηνζκυιεκςκ 

εηαζνζχκ ζηδκ εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ. 

2.5.1 ρέζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο κε Υξεκαηννηθνλνκηθή Δπίδνζε 

 Έκαξ δείηηδξ ιέηνδζδξ ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ είκαζ μ Gov-Score, πμο 

δδιζμονβήεδηε απυ ημοξ Brown ηαζ Caylor (2006). Οζ ζοββναθείξ ελεηάγμοκ ηδ 

ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ ηαζ ηδξ πνδιαημμζημκμιζηήξ επίδμζδξ 

δδιζμονβχκηαξ έκα δζεονοιέκμ δείηηδ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ, ημκ Gov-Score. Ο 

ζοβηεηνζιέκμξ δείηηδξ είκαζ πμθφπθμημξ ηαζ πενζθαιαάκεζ 51 ιδπακζζιμφξ εηαζνζηήξ 

δζαηοαένκδζδξ, μζ μπμίμζ πςνίγμκηαζ ζηζξ ελήξ μηηχ ηαηδβμνίεξ:  

 Οζημκμιζηυξ Έθεβπμξ  

 Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ 

 Δζςηενζημί Κακμκζζιμί 

 Δηπαίδεοζδ Γζεοεοκηχκ 

 Παηέημ Απμδμπχκ ηεθεπχκ ηαζ Γζεοεοκηχκ 

 Ηδζμηηδζία 

 Πναηηζηέξ πμο αθμνμφκ ημ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ  

 Έκηαλδ ζε πμθζηεία πςνίξ anti-takeover ιέηνα 

πεηζηά ιε ηδ ιέηνδζδ ηδξ πνδιαημμζημκμιζηήξ επίδμζδξ, πνδζζιμπμζμφκηαζ ηα 

ελήξ έλζ ιέηνα πνδιαημμζημκμιζηήξ επίδμζδξ, ηα μπμία πςνίγμκηαζ ζε ηνεζξ ηαηδβμνίεξ: 

                                                 
14

 Πεγή: http://www.businessweek.com/investor/content/apr2005/pi20050414_1869_pi015.htm 
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 Λεζημονβζηή απυδμζδ 

 Γείηηδξ απμδμηζηυηδηαξ ζδίςκ ηεθαθαίςκ (Return on Equity ή ROE) 

 Καεανυ Πενζεχνζμ Κένδμοξ 

 Ακάπηολδ Πςθήζεςκ 

 Αλζμθυβδζδ 

 Γείηηδξ Tobin’s Q 

 Πθδνςιέξ ιεηυπςκ 

 Μενζζιαηζηή απυδμζδ 

 Δπακαβμνά ιεημπχκ 

Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ δείπκμοκ υηζ οπάνπεζ εεηζηή ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ημο 

δείηηδ Gov-Score ηαζ ηςκ ιέηνςκ πνδιαημμζημκμιζηήξ επίδμζδξ ζε επίπεδμ 

ζδιακηζηυηδηαξ έκα ημζξ εηαηυ, ιε ελαίνεζδ ημ δείηηδ ακάπηολδ πςθήζεςκ, πμο είκαζ 

υιςξ ζηαηζζηζηά αζήιακημξ. Δπζπεζνήζεζξ, δδθαδή, ιε «ηαθφηενδ» εηαζνζηή 

δζαηοαένκδζδ (ορδθή ηζιή ημο Gov-Score) πανμοζζάγμοκ ορδθυηενδ ιενζζιαηζηή 

απυδμζδ, ορδθυηενεξ ηζιέξ ηςκ δεζηηχκ ROE
15

 ηαζ Tobin’s Q
16

, πενζζζυηενεξ 

επακαβμνέξ ιεημπχκ ηαεχξ ηαζ ορδθυηενμ ηαεανυ πενζεχνζμ ηένδμοξ. Δκημφημζξ, αοηέξ 

μζ επζπεζνήζεζξ δεκ πανμοζζάγμοκ ορδθυηενμ νοειυ αφλδζδξ πςθήζεςκ. Οφηςξ ή άθθςξ 

αέααζα, μ νοειυξ αφλδζδξ πςθήζεςκ δε εεςνείηαζ απυ πμθθμφξ ενεοκδηέξ εκδεζηηζηυξ 

ηδξ θεζημονβζηήξ επίδμζδξ ηςκ εηαζνζχκ.  

Οζ ζοζπεηίζεζξ ηδξ πνδιαημμζημκμιζηήξ επίδμζδξ ιε ηαεειία απυ ηζξ μηηχ 

ηαηδβμνίεξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ δείπκμοκ ηα αηυθμοεα απμηεθέζιαηα: πνχημκ, μ 

δείηηδξ ROE ζοζπεηίγεηαζ εεηζηά ιε ηζξ έλζ ηαηδβμνίεξ (δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ, 

εηπαίδεοζδ δζεοεοκηχκ, παηέημ απμδμπχκ ζηεθεπχκ ηαζ δζεοεοκηχκ, ζδζμηηδζία, 

πναηηζηέξ πμο αθμνμφκ ημ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ ηαζ έκηαλδ ζε πμθζηεία πςνίξ ιέηνα 

εκακηίςκ ελαβμνχκ, δ μπμία υιςξ είκαζ ζηαηζζηζηά αζήιακηδ), εκχ ιε ηζξ οπυθμζπεξ δφμ 

(μζημκμιζηυξ έθεβπμξ ηαζ εζςηενζημί Κακμκζζιμί) ανκδηζηά. Γεφηενμκ, ηα απμηεθέζιαηα 

ζπεηζηά ιε ημ ηαεανυ πενζεχνζμ ηένδμξ ζοκάδμοκ ιε ηα ακηίζημζπα ημο δείηηδ ROE ιε 
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 O δείηηδξ ROE (return on equity) μνίγεηαζ ςξ ημ πδθίημ ηςκ ηαεανχκ ηενδχκ πνμ θυνςκ πνμξ ηα ίδζα 

ηεθάθαζα ηδξ επζπείνδζδξ. http://www.investopedia.com/terms/r/returnonequity.asp 
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 Ο δείηηδξ Tobin’s Q μνίγεηαζ ςξ ημ πδθίημ ημο αενμίζιαημξ ηδξ πνδιαηζζηδνζαηήξ αλίαξ ηδξ 

επζπείνδζδξ ζοκ ηδξ θμβζζηζηήξ αλίαξ ηςκ δακείςκ ηδξ πνμξ ηδ θμβζζηζηή αλία ηςκ πενζμοζζαηχκ ηδξ 

ζημζπείςκ (Kapopoulos ηαζ Lazaretou, 2006). 

http://www.investopedia.com/terms/r/returnonequity.asp
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ζηαηζζηζηά αζήιακηεξ ηδκ έκηαλδ ζε πμθζηεία πςνίξ ιέηνα εκακηίςκ ελαβμνχκ ηαζ ηδκ 

ζδζμηηδζία. Σνίημκ, μ νοειυξ ακάπηολδξ πςθήζεςκ ζοζπεηίγεηαζ ανκδηζηά ιε ημ 

δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ ηαζ ηδκ ζδζμηηδζία. Σέηανημκ, μ δείηηδξ Tobin’s Q ζοζπεηίγεηαζ 

εεηζηά ιε υθεξ ηζξ ηαηδβμνίεξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ εηηυξ ηδξ Δηπαίδεοζδξ 

Γζεοεοκηχκ, υιςξ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ ηνίκμκηαζ ιυκμ δ έκηαλδ ζε πμθζηεία πςνίξ 

ιέηνα εκακηίςκ ελαβμνχκ ηαζ μζ εζςηενζημί ηακμκζζιμί. Πέιπημκ, δ ιενζζιαηζηή 

απυδμζδ είκαζ εεηζηά ζοζπεηζζιέκδ ιε υθεξ ηζξ ηαηδβμνίεξ εηηυξ ηςκ εζςηενζηχκ 

ηακμκζζιχκ. Σέθμξ, μζ επακαβμνέξ ιεημπχκ ζοζπεηίγμκηαζ εεηζηά ιε πέκηε ηαηδβμνίεξ, 

αθθά ιυκμ δφμ απυ αοηέξ ηνίκμκηαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ (δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ ηαζ 

πναηηζηέξ πμο αθμνμφκ ημ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ). Αηυια, ζοζπεηίγεηαζ ανκδηζηά ιε ημκ 

μζημκμιζηυ έθεβπμ ηαζ ημοξ εζςηενζημφξ ηακμκζζιμφξ. οιπεναζιαηζηά, δζαπζζηχκεηαζ 

υηζ δ ηαηδβμνία εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ «παηέημ απμδμπχκ ζηεθεπχκ ηαζ δζεοεοκηχκ» 

επδνεάγεζ εεηζηά ηδ πνδιαημμζημκμιζηή επίδμζδ πενζζζυηενμ απυ υθεξ ηζξ άθθεξ, εκχ δ 

ηαηδβμνία «εζςηενζημί ηακμκζζιμί» θζβυηενμ. 

Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ 

δζαθυνςκ ηθάδςκ ηαζ επζπεζνήζεςκ έπμοκ ακαπηοπεεί πμθθμί άθθμζ δείηηεξ, μζ μπμίμζ 

ζοκεέημκηαζ απυ ιδπακζζιμφξ ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ, είηε απυ αηαδδιασημφξ είηε 

ηαζ απυ δζάθμνεξ εηαζνίεξ μζ μπμίεξ ημοξ πςθμφκ ζε επεκδοηέξ. Αοηυ δείπκεζ ηαζ ηδ 

ζπμοδαζυηδηα ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ ζηδκ επζθμβή επεκδοηζηχκ ζηυπςκ. 

Δκδεζηηζηχξ, ακαθένεηαζ ημ πνμσυκ CGQ
17

 ηδξ εηαζνίαξ ISS ημ μπμίμ απυ ημ 2002 

πνμζθένεζ ηαηάηαλδ πενζζζυηενςκ απυ 8.000 εηαζνζχκ ζε 31 πχνεξ ιε ηνζηήνζμ ηδκ 

εηαζνζηή ημοξ δζαηοαένκδζδ. Σμ εκ θυβς πνμσυκ ελεηάγεζ 55 ακελάνηδηεξ ιεηααθδηέξ, μζ 

μπμίεξ θεάκμοκ ιέπνζ ηζξ 63 ακάθμβα ηδκ πενίπηςζδ, εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ, μζ μπμίεξ 

ηαηακέιμκηαζ ζε μηηχ ηαηδβμνίεξ ηαζ δζαθμνμπμζμφκηαζ εθαθνχξ απυ ημ δείηηδ Gov-

Score, βζα ημκ μπμίμκ έβζκε ακαθμνά πνμδβμοιέκςξ. Οζ ηαηδβμνίεξ αοηέξ είκαζ: 

 Γζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ 

 Οζημκμιζηυξ έθεβπμξ 

 Δζςηενζημί ηακμκζζιμί 

 Μδπακζζιμί εκακηίμκ ελαβμνχκ 
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 Corporate Governance Quotient, http://www.issproxy.com/esg/cgq.html 
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 Παηέημ Απμδμπχκ ηεθεπχκ ηαζ Γζεοεοκηχκ 

 Πναηηζηέξ πμο αθμνμφκ ημ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ  

 Δηπαίδεοζδ Γζεοεοκηχκ 

 Ηδζμηηδζία 

2.5.2 Κξηηηθή ηνπ Γείθηε Tobin’s Q 

 ημ ζδιείμ αοηυ ηνίκεηαζ απαναίηδημ κα ακαθενεεί υηζ πανά ηδκ εονεία πνήζδ, 

απυ ηδ ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία ηςκ ενεοκδηχκ ζδζαίηενα ιεηά ημ 1985 (Kapopoulos ηαζ 

Lazaretou, 2006), ημο δείηηδ Tobin’s Q ζηζξ αλζμθμβήζεζξ ηςκ εζζδβιέκςκ ζημ 

Υνδιαηζζηήνζμ εηαζνζχκ, μ εκ θυβς δείηηδξ θαιαάκεζ δνζιεία ηνζηζηή. πςξ ακαθένεηαζ 

ζημ αζαθίμ ημο Henwood (1998) ημ ιμκηέθμ ημο James Tobin ηαζ ημο William Brainard 

απμζημπεί κα ελδβήζεζ ηδκ επεκδοηζηή πμθζηζηή ηςκ εζζδβιέκςκ ζημ Υνδιαηζζηήνζμ 

επζπεζνήζεςκ. φιθςκα ιε αοηυ ημ ιμκηέθμ μζ επζπεζνήζεζξ επεκδφμοκ πενζζζυηενμ υηακ 

αλζμθμβμφκηαζ απυ ηδκ αβμνά ορδθά ηαζ δεκ επεκδφμοκ υηακ αλζμθμβμφκηαζ παιδθά. 

οβηεηνζιέκα, υηακ μ δείηηδξ Q θαιαάκεζ ηζιέξ άκς ηδξ ιμκάδαξ, μζ επζπεζνήζεζξ εα 

πνέπεζ κα επεκδφμοκ, βζαηί δ αβμνά εα αολήζεζ ηδκ αλία ημοξ πενζζζυηενμ απυ ημ ηυζημξ 

ηδξ επέκδοζή ημοξ. Ακηζεέηςξ, υηακ μ δείηηδξ Q θάαεζ ηζιέξ ιζηνυηενεξ ηδξ ιμκάδαξ, μζ 

επζπεζνήζεζξ εα δμοκ ηδ πνδιαηζζηδνζαηή ημοξ αλίαξ κα αολάκεηαζ θζβυηενμ απυ ημ 

ηυζημξ ηςκ επεκδφζεςκ. φιθςκα, υιςξ, ιε ημκ Henwood (1998) μ εκ θυβς δείηηδξ 

απμηοβπάκεζ κα πνμαθέρεζ αηνζαχξ ηζξ ζοκέπεζεξ ηςκ επεκδφζεςκ. Ο ζοββναθέαξ 

οπμζηδνίγεζ υηζ δ εεςνία ημο δείηηδ αοημφ έπεζ πθέμκ πενζμνζζιέκδ ζζπφ, αθμφ ζοκάδεζ 

ιυκμ ιε ηα ζημζπεία ηδξ πενζυδμο 1960–1974, πενίμδμξ ηαηά ηδκ μπμία μ δείηηδξ ελδβεί 

ηζξ επεκδφζεζξ πμθφ ηαθά. Απμηοβπάκεζ, υιςξ, κα ελδβήζεζ ηζξ επεκδφζεζξ ηδξ πενζυδμο 

ιεηά ημ 1974∙ ζημ δζάζηδια 1974-1980 υπμο εκχ μ δείηηδξ Q ιεζχκεηαζ ηαηά πμθφ μζ 

επεκδφζεζξ αολάκμοκ, εκχ ακηζεέηςξ ζημ δζάζηδια 1980-1992 δ ακάηαιρδ ημο δείηηδ 

δεκ επζθένεζ αφλδζδ αθθά ιείςζδ ηςκ επεκδφζεςκ, υπςξ θαίκεηαζ ηαζ ζημ αηυθμοεμ 

δζάβναιια. Πανυθα αοηά, ιεηά ημ 1992 θαίκεηαζ κα οπάνπεζ ιζα ζπέζδ ηδξ αφλδζδξ ηςκ 

επεκδφζεςκ ηαζ ημο δείηηδ Q, ακ ηαζ υπζ ηυζμ ζζπονή. 
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 ρήκα 1. Πμνεία δείηηδ Tobin’s Q ηαζ επεκδφζεςκ ζηδ Wall Street (Henwood, 

1998). 

2.6 ρέζε Απνιύζεσλ ηειερώλ κε Υξεκαηννηθνλνκηθή Δπίδνζε  

 Ζ δζενεφκδζδ ηδξ απυθοζδξ ηςκ ακχηαηςκ ζηεθεπχκ, πενζθαιαακμιέκςκ ηαζ 

ηςκ δζεοεοκυκηςκ ζοιαμφθςκ, ιζαξ επζπείνδζδξ ηαζ δ εοαζζεδζία ηςκ απμθφζεςκ ζε 

ζπέζδ ιε ηδ πνδιαημμζημκμιζηή επίδμζδ είκαζ έκαξ πζμ έιιεζμξ ηνυπμξ βζα ηδκ 

αλζμθυβδζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ πναηηζηχκ ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ πμο 

οζμεεημφκηαζ απυ ιζα επζπείνδζδ ή ιζα πχνα. φιθςκα, ιάθζζηα, ιε ημκ ΟΟΑ (2006) 

είκαζ δ πνμηεζκυιεκδ ιεεμδμθμβία βζα άιεζδ αλζμθυβδζδ ηδξ εθανιμβήξ ηςκ ανπχκ ημο 

ζηδκ εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ. Ο θυβμξ είκαζ υηζ ηα επζηοπδιέκα ζοζηήιαηα εηαζνζηήξ 

δζαηοαένκδζδξ ηζιςνμφκ ηα ζηεθέπδ ηςκ επζπεζνήζεςκ ιε παιδθή επίδμζδ ιεημπχκ ηαζ 

παιδθέξ πνδιαημνμέξ (Volpin, 2002). πςξ, ιάθζζηα, ακαθένεηαζ ζημ άνενμ ηςκ 

Defond ηαζ Hung (2004) δ πζμ θακενή ηαζ ημζημαυνα εηδήθςζδ ημο πνμαθήιαημξ 

ακηζπνμζχπεοζδξ είκαζ δ ακηίζηαζδ πμο δφκακηαζ κα επζδείλμοκ ηα ιδ απμηεθεζιαηζηά 

ζηεθέπδ ζηδκ ακηζηαηάζηαζή ημοξ, άπμρδ πμο ζοκάδεζ ιε αοηή πμο έπεζ ακαθενεεί 

κςνίηενα ηςκ Shleifer ηαζ Vishny (1997). φιθςκα, θμζπυκ, ιε ημκ Volpin (2002) δ 

ζπέζδ ιεηαλφ απμθφζεςκ ζηεθεπχκ ηαζ πνδιαημμζημκμιζηήξ επίδμζδξ εα πνέπεζ κα 

είκαζ ανκδηζηή. Δπζπνμζεέηςξ, αοηή δ ζπέζδ ιπμνεί κα επδνεαζηεί απυ ηδ δμιή ηδξ 

ζδζμηηδζίαξ ηαζ ημο εθέβπμο ηδξ ηάεε επζπείνδζδξ, αθθά ηαζ απυ ημ κμιζηυ πενζαάθθμκ 

ηδξ ηάεε πχναξ. 
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 ηδκ ένεοκα ημο Volpin (2002) ζε 205 ζηαθζηέξ επζπεζνήζεζξ βίκεηαζ δζενεφκδζδ 

ηδξ ζπέζδξ ιεηαλφ ηςκ απμθφζεςκ ημοθάπζζημκ ημο 50 ημζξ εηαηυ ηςκ ακχηαηςκ 

ζηεθεπχκ ιζαξ επζπείνδζδξ ηαζ ηδξ πνδιαημμζημκμιζηήξ επίδμζδξ ηδξ ζε βεκζηυ επίπεδμ, 

αθθά ηαζ οπυ ημ πνίζια ηςκ δζάθμνςκ ιδπακζζιχκ δδιζμονβίαξ πθεμκάγμκηα εθέβπμο 

πμο οζμεεημφκηαζ απυ ηδκ εηάζημηε επζπείνδζδ. Ζ ανπζηή ζπέζδ ιεηαλφ απμθφζεςκ 

ακχηαηςκ ζηεθεπχκ ηαζ πνδιαημμζημκμιζηήξ επίδμζδξ είκαζ υκηςξ, ζημ ζφκμθμ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ, ανκδηζηή. οβηεηνζιέκα, μ ιέζμξ υνμξ ηςκ απμθφζεςκ ηςκ ακχηαηςκ 

ζηεθεπχκ είκαζ 14,5 ημζξ εηαηυ βζα ηζξ επζπεζνήζεζξ πμο ειθακίγμοκ ηαθή 

πνδιαημμζημκμιζηή επίδμζδ ηαζ αολάκεζ ζε 22,5 ημζξ εηαηυ ζηζξ επζπεζνήζεζξ ιε ηαηή 

πνδιαημμζημκμιζηή επίδμζδ. Θα πνέπεζ, ηέθμξ, κα ακαθενεεί υηζ δ Ηηαθία 

παναηηδνίγεηαζ απυ παιδθή κμιζηή πνμζηαζία επεκδοηχκ, φπανλδ εηαζνζχκ ιε ορδθή 

ζοβηέκηνςζδ ζδζμηηδζίαξ ηαζ ιεβάθδ ειθάκζζδ ηδξ ποναιζδζηήξ ζδζμηηδζζαηήξ δμιήξ. 

2.6.1 Δπίδξαζε ηεο Ηδηνθηεζηαθήο Γνκήο  

 πςξ ακαθένεδηε πνμδβμοιέκςξ δ ζπέζδ ιεηαλφ απμθφζεςκ ακχηαηςκ 

ζηεθεπχκ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ηδξ πνδιαημμζημκμιζηήξ ηδξ επίδμζδξ δφκαηαζ κα 

επδνεάγεηαζ ηαζ απυ ηδκ ζδζμηηδζζαηή δμιή ηδξ εηάζημηε εηαζνίαξ. Δκδζαθένμκηα είκαζ 

ηα πμνίζιαηα ηδξ ένεοκαξ πμο αθμνμφκ ηδ ζοζπέηζζδ ηδξ απμθφζεςξ ακχηαηςκ 

ζηεθεπχκ ακαθυβςξ ηδξ φπανλδξ ή υπζ ηάπμζμο ιεβαθμιεηυπμο ζηδκ εηαζνία. φιθςκα, 

θμζπυκ, ιε ηδκ ένεοκα αοηή (Volpin, 2002) ζε πενίπηςζδ πανμοζίαξ εκυξ ιεβαθμιεηυπμο 

πμο εθέβπεζ πμζμζηυ ιεημπχκ άκς ημο 50 ημζξ εηαηυ, δ εκδεπυιεκδ ιείςζδ ηςκ ηενδχκ 

ηαηά 10 ημζξ εηαηυ επζθένεζ αφλδζδ ηδξ πζεακυηδηαξ απυθοζδξ ακχηαηςκ ζηεθεπχκ 

ηαηά 10 ημζξ εηαηυ. Ζ πζεακυηδηα, δδθαδή, ηδξ απυθοζδξ ζηεθεπχκ ηαζ δ εοαζζεδζία ηδξ 

ζε ζπέζδ ιε ηδ πνδιαημμζημκμιζηή επίδμζδ ηδξ εηαζνίαξ ειθακίγεηαζ κα είκαζ ζδιακηζηά 

ορδθυηενδ υζμ ιεβαθφηενμ είκαζ ημ ιεημπζηυ ιενίδζμ ημο ιεβαθμιεηυπμο ηδξ εηαζνίαξ. 

Αοηυ ημ απμηέθεζια ηαηαδεζηκφεζ πςξ δ εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ αεθηζχκεηαζ υηακ ηα 

ζοιθένμκηα ημο ιεβαθμιεηυπμο είκαζ πζμ εοεοβναιιζζιέκα ιε αοηά ηςκ ιεηυπςκ 

ιεζμρδθίαξ. 

 Ο δζαπςνζζιυξ, πμο επζπεζνεί μ Volpin (2002), ιεηαλφ ακχηαηςκ ζηεθεπχκ πμο 

είκαζ ζοββεκείξ ηςκ ιεηυπςκ πμο έπμοκ ημκ έθεβπμ ηδξ εηαζνίαξ ηαζ ακχηαηςκ ζηεθεπχκ 

πμο δεκ είκαζ ζοββεκείξ ελάβεζ ηαζ άθθμ εκδζαθένμκ ζοιπέναζια, ημ μπμίμ ιπμνεί κα 
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πνμεηηαεεί ηαζ βζα ηζξ εηαζνίεξ πμο παναηηδνίγμκηαζ μζημβεκεζαηέξ ή ιδ μζημβεκεζαηέξ. 

Σμ ιέζμ πμζμζηυ, θμζπυκ, απμθφζεςκ ζηεθεπχκ – ιδ ζοββεκχκ ακένπεηαζ ζε 18,4 ημζξ 

εηαηυ εκ ακηζεέζεζ ιε ημ ακηίζημζπμ πμζμζηυ ηςκ ζηεθεπχκ – ζοββεκχκ πμο αββίγεζ 

ιυθζξ ημ 6,5 ημζξ εηαηυ. Πανμιμίςξ, δ εοαζζεδζία ηςκ απμθφζεςκ ζηδ 

πνδιαημμζημκμιζηή επίδμζδ είκαζ ζδιακηζηά ορδθυηενδ βζα ηα ζηεθέπδ- ιδ ζοββεκείξ 

(ίζδ ιε -0,119 ηαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ζε επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ έκα ημζξ εηαηυ) ζε 

ζπέζδ ιε ηα ζηεθέπδ – ζοββεκείξ (ίζδ ιε -0,061 ηαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ζε επίπεδμ 

ζδιακηζηυηδηαξ δέηα ημζξ εηαηυ). Αοηά ηα απμηεθέζιαηα δείπκμοκ ακαιθίαμθα πςξ 

υηακ ιζα επζπείνδζδ είκαζ ζε ηνίζδ, ηα ζηεθέπδ πμο δεκ έπμοκ ζοββέκεζα ιε ημοξ 

ιεβαθμιεηυπμοξ ηείκμοκ κα ακηζηαείζηακηαζ εκχ ηα ζηεθέπδ – ζοββεκείξ 

«πενζπαναηχκμκηαζ». 

2.6.2 Δπίδξαζε ησλ Μεραληζκώλ Γεκηνπξγίαο Πιενλάδνληα Διέγρνπ 

 ζμκ αθμνά ηδκ φπανλδ ζοιθςκζχκ ρδθμθμνίαξ ιεηαλφ ηςκ ιεηυπςκ μ 

ζοββναθέαξ ανίζηεζ υηζ ζε πενίπηςζδ φπανλδξ ηέημζμο είδμοξ ζοιθςκζχκ δ ιείςζδ 

ηενδχκ ηαηά 10 ημζξ εηαηυ επζθένεζ αφλδζδ ηδξ πζεακυηδηαξ απυθοζδξ ακχηαηςκ 

ζηεθεπχκ ηαηά επηά ημζξ εηαηυ. Δπίζδξ, παναηηδνζζηζηυ είκαζ ημ πανάδεζβια ηδξ 

ζηαθζηήξ επζπείνδζδξ πθδνμθμνζηήξ Olivetti ημ 1996. Ο Carlo De Benedetti, πνυεδνμξ 

ηαζ δζεοεφκςκ ζφιαμοθμξ ηδξ επζπείνδζδξ βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια, ήηακ μ 

ιεβαθφηενμξ ιέημπμξ ηδξ εηαζνίαξ ηαηέπμκηαξ ημ 15 ημζξ εηαηυ ηςκ δζηαζςιάηςκ 

ρδθμθμνίαξ. Υάνδ ζε ιζα ζοιθςκία ιεηυπςκ ήθεβπε άθθμ έκα 25 ημζξ εηαηυ ηςκ 

ρήθςκ. Σμκ Ηακμοάνζμ, υιςξ, ημο 1996 ιεηά απυ ανηεηά πνυκζα παιδθήξ 

πνδιαημμζημκμιζηήξ επίδμζδξ ηδξ Olivetti, δ ζοιθςκία ηςκ ιεηυπςκ ηαηέννεοζε ηαζ ημ 

επηέιανδ ημο ίδζμο έημοξ μ De Benedetti ακαβηάζηδηε κα εβηαηαθείρεζ υθμοξ ημοξ 

δζμζηδηζημφξ νυθμοξ πμο είπε ζηδκ εηαζνία. Αοηή δ πενίπηςζδ, ζφιθςκα ιε ημκ Volpin 

(2002), δείπκεζ υηζ δ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ απυθοζδξ ζηεθεπχκ ηαζ ηδξ πνδιαημμζημκμιζηήξ 

επίδμζδξ είκαζ πενζζζυηενμ εοαίζεδηδ υηακ μ ιεβαθμιέημπμξ δεκ έπεζ απυθοημ έθεβπμ 

πάκς ζηδκ επζπείνδζδ, υηακ δδθαδή οπάνπεζ ιζα ζοιθςκία ιεηυπςκ ηαζ άνα μ έθεβπμξ 

ηδξ επζπείνδζδξ δεκ είκαζ δεδμιέκμξ, αθθά δζεηδζηήζζιμξ. Πανυθα αοηά, δε εα πνέπεζ κα 

παναθδθεεί δ άπμρδ υηζ πμθθέξ θμνέξ μζ ζοιθςκίεξ ιεηυπςκ βίκμκηαζ ιεηαλφ ιεβάθςκ 

μζημβεκεζχκ ηαζ απμζημπμφκ ζηδ δζαηήνδζδ ημο εθέβπμο ιζαξ εηαζνίαξ απυ αοηέξ. ε 
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αοηή ηδκ πενίπηςζδ, δεκ είκαζ απαναίηδημ υηζ μζ απμθφζεζξ ζηεθεπχκ ηαζ δ εοαζζεδζία 

ημοξ ιε ηδ πνδιαημμζημκμιζηή επίδμζδ εα είκαζ αολδιέκεξ. Γεφηενμξ ιδπακζζιυξ 

δδιζμονβίαξ πθεμκάγμκηα εθέβπμο πμο δζενεοκάηαζ απυ ημκ Volpin (20002) είκαζ δ 

ποναιζδζηή ζδζμηηδζζαηή δμιή, δ μπμία, ζδιεζςηέμκ, πανμοζζάγεηαζ ζε πάκς απυ ηζξ 

ιζζέξ εζζδβιέκεξ ζημ Υνδιαηζζηήνζμ ζηαθζηέξ επζπεζνήζεζξ. 

 Ακαθμνζηά ιε ηδκ επίδναζδ ηδξ ποναιζδζηήξ ζδζμηηδζζαηήξ δμιήξ ζηδ ζπέζδ 

απμθφζεςκ ηςκ ακχηαηςκ ζηεθεπχκ ηαζ πνδιαημμζημκμιζηήξ επίδμζδξ εα πνέπεζ κα 

βίκεζ δζαπςνζζιυξ ηςκ εηαζνζχκ πμο ειθακίγμκηαζ κα ζηέημκηαζ ιυκεξ, δδθαδή εηαζνίεξ 

πμο δεκ εθέβπμκηαζ απυ άθθδ εζζδβιέκδ εηαζνία ηαζ δεκ ηαηέπμοκ ιεβάθμ ιεημπζηυ 

ιενίδζμ ζε άθθδ εζζδβιέκδ εηαζνία, ηαζ αοηχκ πμο ακήημοκ ζε ποναιζδζηέξ μιάδεξ. Γζα 

ηδ δζενεφκδζδ αοηήξ ηδξ επίδναζδξ μ Volpin (2002) πςνίγεζ ηζξ εηαζνίεξ ημο δείβιαηυξ 

ημο ζε ηέζζενζξ ηαηδβμνίεξ: 

1. εηαζνίεξ πμο ζηέημκηαζ ιυκεξ (πενίπμο ημ 45 ημζξ εηαηυ ημο δείβιαημξ) 

2. εηαζνίεξ πμο είκαζ ζηδκ ημνοθή ιζαξ ποναιίδαξ, δδθαδή αοηέξ πμο δεκ 

εθέβπμκηαζ απυ άθθδ εζζδβιέκδ εηαζνία ηαζ εθέβπμοκ ημοθάπζζημκ ιζα άθθδ 

εζζδβιέκδ (πενίπμο 14 ημζξ εηαηυ ημο δείβιαημξ) 

3. εηαζνίεξ πμο είκαζ ζημ δεφηενμ επίπεδμ ιζαξ ποναιίδαξ, δδθαδή εηαζνίαξ πμο 

εθέβπμκηαζ άιεζα απυ ιζα εηαζνία ηδξ 2
δξ

 ηαηδβμνίαξ (πενίπμο 20 ημζξ εηαηυ ημο 

δείβιαημξ) ηαζ 

4. εηαζνίεξ πμο ανίζημκηαζ ζημ 3
μ
 ή ορδθυηενμ επίπεδμ ιζαξ ποναιίδαξ, δδθαδή 

εηαζνίεξ πμο εθέβπμκηαζ άιεζα ή έιιεζα απυ ιζα εηαζνίαξ ηδξ 3
δξ

 ηαηδβμνίαξ 

(πενίπμο 21 ημζξ εηαηυ ημο δείβιαημξ). 

Σα απμηεθέζιαηα δείπκμοκ υηζ ζηζξ εηαζνίεξ πμο είκαζ ζηδκ ημνοθή ηδξ ποναιίδαξ δ 

πζεακυηδηα ακηζηαηάζηαζδξ ημο 50 ημζξ εηαηυ ημοθάπζζημκ ηςκ ακχηαηςκ ζηεθεπχκ 

είκαζ 5,8 ημζξ εηαηυ, εκχ ζηδ αάζδ ηδξ ποναιίδα δ πζεακυηδηα αοηή ακένπεηαζ ζε 15,5 

ημζξ εηαηυ. Αοηυ ημ απμηέθεζια υιςξ δε ααζίγεηαζ απαναίηδηα ζηδκ ηαηή 

πνδιαημμζημκμιζηή επίδμζδ ηςκ εηαζνζχκ ζηδ αάζδ ηδξ ποναιίδαξ, αθθά ζηδκ πζεακή 

ακέθζλδ ηςκ δμηζιαγυιεκςκ εηεί ζηεθεπχκ ζε εηαζνίεξ πνμξ ηδκ ημνοθή ηδξ ποναιίδαξ. 

Αοηυ ημ «πνυαθδια» θφκεηαζ απυ ημκ Volpin (2002), μ μπμίμξ μνίγεζ ηδ ιεηααθδηή 

«ηνμπμπμζδιέκεξ απμθφζεζξ ακςηάηςκ ζηεθεπχκ» υπμο δεκ πενζθαιαάκμκηαζ μζ 
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ιεηαηζκήζεζξ ηςκ ακςηάηςκ ζηεθεπχκ ζε εηαζνίεξ ηδξ ίδζαξ ποναιίδαξ. Αοηυ έπεζ ςξ 

ζοκέπεζα ημ ηθείζζιμ ηδξ ραθίδαξ ηαηά 3,6 ημζξ εηαηυ, αθμφ πθέμκ ημ πμζμζηυ 

απυθοζδξ ακχηαηςκ ζηεθεπχκ ζηδκ ημνοθή ηδξ ποναιίδαξ ιεζχκεηαζ ζε ηέζζενα ημζξ 

εηαηυ, εκχ ζηδ αάζδ ηδξ ποναιίδαξ ζε 10,1 ημζξ εηαηυ. Πανυθα αοηά, μ ζοββναθέαξ δε 

ανίζηεζ ηάπμζα ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή επίδναζδ ηδξ ποναιζδζηήξ δμιήξ ζηδκ εοαζζεδζία 

ιεηαλφ απμθφζεςκ ακςηάηςκ ζηεθεπχκ ηαζ πνδιαημμζημκμιζηήξ επίδμζδξ. Ζ 

εοαζζεδζία δδθαδή ηδξ ζπέζδξ ιεηαλφ απμθφζεςκ ακχηαηςκ ζηεθεπχκ ηαζ ηδξ 

πνδιαημμζημκμιζηήξ επίδμζδξ δεκ είκαζ δζαθμνεηζηή ζηζξ εηαζνίεξ πμο ακήημοκ ζε ιζα 

ποναιίδα απυ υηζ ζηζξ εηαζνίεξ πμο ειθακίγμκηαζ ακελάνηδηεξ. 

2.6.3 Δπίδξαζε ηνπ Ννκηθνύ Πεξηβάιινληνο 

 Έκαξ ηνίημξ πανάβμκηαξ πμο ζοκηεθεί ζηδ ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ απμθφζεςκ 

ακχηαηςκ ζηεθεπχκ ηαζ ηδξ πνδιαημμζημκμιζηήξ επίδμζδξ ηδξ εηάζημηε εηαζνίαξ είκαζ 

ημ κμιζηυ πενζαάθθμκ ηδξ ηάεε πχναξ. ηδκ έκκμζα κμιζηυ πενζαάθθμκ, οπεζζένπμκηαζ 

δφμ ηονίςξ ιεηααθδηέξ: μζ εεζιμί ζζπονήξ εθανιμβήξ ηςκ κυιςκ ηαζ μζ κυιμζ 

πνμζηαζίαξ ηςκ επεκδοηχκ. ε ιζα ενβαζία ηςκ Defond ηαζ Hung (2004) βίκεηαζ 

δζενεφκδζδ ημο ηαηά πυζμ ζοκδέμκηαζ μζ δφμ αοηέξ ιεηααθδηέξ ιε ηδκ ακαβκχνζζδ ηαζ 

ημκ ηενιαηζζιυ ιδ απμδμηζηχκ δζεοεοκυκηςκ ζοιαμφθςκ, έκα ζδιακηζηυ νυθμ ηδξ 

ηαθήξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ. Ζ επζθμβή βζα ηδ δζενεφκδζδ αοηχκ ηςκ δφμ 

ιεηααθδηχκ ααζίγεηαζ ζηα ελήξ θμβζηά επζπεζνήιαηα: πνχημκ, δ φπανλδ εηηεηαιέκςκ 

κυιςκ πνμζηαζίαξ επεκδοηχκ δίκεζ ζημοξ ιεηυπμοξ ιεζμρδθίαξ δζηαζχιαηα ρδθμθμνίαξ 

ηα μπμία δζεοημθφκμοκ ηδκ ζηακυηδηά ημοξ κα ακηζηαηαζηήζμοκ ιέθδ ημο δζμζηδηζημφ 

ζοιαμοθίμο, ηα μπμία απμηοβπάκμοκ κα ακηζηαηαζηήζμοκ ημοξ ιδ απμηεθεζιαηζημφξ 

δζεοεφκμκηεξ ζοιαμφθμοξ. Γεφηενμξ δ φπανλδ εεζιχκ ζζπονήξ εθανιμβήξ ηςκ κυιςκ 

πενζζηέθθεζ ηδκ εζςηενζηή εηιεηάθθεοζδ ημο πθμφημο ηςκ ιεηυπςκ, δ μπμία ιε ηδ ζεζνά 

ηδξ ιεζχκεζ ηα ηίκδηνα ηςκ ιεθχκ ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο κα δζαηδνήζμοκ ιδ 

απμηεθεζιαηζημφξ δζεοεφκμκηεξ ζοιαμφθμοξ. οκεπχξ, ανπζηή οπυεεζδ ηςκ 

ζοββναθέςκ είκαζ υηζ δ απυθοζδ ηςκ δζεοεοκυκηςκ ζοιαμφθςκ είκαζ πζμ πζεακή κα 

ζοκδέεηαζ ιε ηαηή πνδιαημμζημκμιζηή επίδμζδ ηδξ εηαζνίαξ ζε πχνεξ ιε ζζπονή 

πνμζηαζία επεκδοηχκ, δ μπμία ιεηνζέηαζ ιε ηδκ φπανλδ εηηεηαιέκςκ κυιςκ ηαζ ζζπονχκ 

εεζιχκ εθανιμβήξ ηςκ. 
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 Μεθεηχκηαξ ηζξ απμθφζεζξ ηςκ δζεοεοκυκηςκ ζοιαμφθςκ ζε 21.483 μζημκμιζηέξ 

πνήζεζξ επζπεζνήζεςκ ζε 33 πχνεξ, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ηαζ δ Δθθάδα, πνμηφπηεζ υηζ δ 

απυθοζδ ηςκ δζεοεοκυκηςκ ζοιαμφθςκ ζοκδέεηαζ ανκδηζηά ιε ηδ πνδιαημμζημκμιζηή 

επίδμζδ ηδξ εηαζνίαξ ζε πχνεξ ιε ζζπονή εθανιμβή κυιςκ ηαζ δεκ ειθακίγεζ ηαιία 

ζοζπέηζζδ ζε πχνεξ ιε ακίζπονδ εθανιμβή κυιςκ. Δπζπνμζεέηςξ, δεκ οπάνπεζ ηαιία 

ζπέζδ ιεηαλφ απμθφζεςκ ηςκ δζεοεοκυκηςκ ζοιαμφθςκ ιε ημ ακ οπάνπμοκ εηηεηαιέκμζ 

ή υπζ κυιμζ πνμζηαζίαξ επεκδοηχκ (Defond ηαζ Hung, 2004). Μζα πζεακή ελήβδζδ 

αοηχκ ηςκ εονδιάηςκ είκαζ υηζ ηα κμιζηά πενζαάθθμκηα πμο πνμζθένμοκ ζζπονή 

εθανιμβή κυιςκ είκαζ ζηακά κα ακηζηαεζζημφκ ιδ απμηεθεζιαηζημφξ δζεοεφκμκηεξ 

ζοιαμφθμοξ, αζπέηςξ ηδξ πενζμνζζιέκδξ φπανλδξ κυιςκ πνμζηαζίαξ επεκδοηχκ, επεζδή 

υθεξ μζ πχνεξ έπμοκ εηαζνζημφξ κυιμοξ πμο πνμζθένμοκ ζημοξ επεκδοηέξ έκα εθάπζζημ 

επίπεδμ πνμζηαζίαξ έκακηζ ζηδκ εηιεηάθθεοζή ημοξ απυ ηα ζηεθέπδ ηαζ ιεβαθμιεηυπμοξ 

ηδξ εηαζνίαξ (La Porta et al., 1998).  

 Δκδζαθένμκηα είκαζ επίζδξ ηα ζηαηζζηζηά ζημζπεία πμο πανμοζζάγεζ δ ένεοκα ηςκ 

Defond ηαζ Hung (2004) ηαζ αθμνά ηα μζημκμιζηά έηδ 1997 ιε 2001. φιθςκα ιε αοηά, 

μ ιέζμξ υνμξ ηςκ απμθφζεςκ ηςκ δζεοεοκυκηςκ ζοιαμφθςκ είκαζ 15 ημζξ εηαηυ, αθθά 

ειθακίγεζ ιεβάθδ ιεηααθδηυηδηα δζεεκχξ∙ ζηδκ Πμνημβαθία είκαζ ιυθζξ ηέζζενα ημζξ 

εηαηυ εκχ ζηδκ Κμνέα θεάκεζ ημ 28 ημζξ εηαηυ. Σμ ακηίζημζπμ πμζμζηυ βζα ηδκ Δθθάδα 

είκαζ εθαθνχξ παιδθυηενμ ημο δζεεκμφξ ιέζμο υνμο ηαζ θεάκεζ ημ 14 ημζξ εηαηυ, ίζμ ιε 

αοηυ ηςκ Ζ.Π.Α.. ημ ζδιείμ αοηυ εα πνέπεζ κα βίκεζ ακαθμνά ζε ιζα αδοκαιία ηδξ 

ένεοκαξ, δ μπμία ζημκ ανζειυ ηςκ απμθφζεςκ ηςκ δζεοεοκυκηςκ ζοιαμφθςκ 

πενζθαιαάκεζ ηαζ ηζξ πνμβναιιαηζζιέκεξ ακηζηαηαζηάζεζξ δζεοεοκυκηςκ ζοιαμφθςκ, 

πμο δε ιπμνεί κα οπμζηδνζπεεί υηζ ζοκδέμκηαζ ιε ηδ πνδιαημμζημκμιζηή επίδμζδ ηδξ 

εηαζνίαξ. Μδ πνμβναιιαηζζιέκεξ απμθφζεζξ δζεοεοκυκηςκ ζοιαμφθςκ εεςνμφκηαζ 

εηείκεξ, πμο δεκ πνμηαθμφκηαζ απυ ηάπμζα αννχζηζα, εάκαημ ή ζοκηαλζμδυηδζδ ημο 

δζεοεφκμκηα ζοιαμφθμο (Chang ηαζ Wong, 2003). Δπίζδξ, δ Δθθάδα ειθακίγεζ 

πεζνυηενμοξ ιέζμοξ υνμοξ υζμκ αθμνά ηδκ φπανλδ κυιςκ πνμζηαζίαξ επεκδοηχκ (έπεζ 

ιυθζξ έκακ, εκχ μ ιέζμξ υνμξ είκαζ 2,48) ηαζ ηδκ εθανιμβή ηςκ κυιςκ αοηχκ, υπμο 

ειθακίγεζ ημ πεζνυηενμ δείηηδ ιεηαλφ ηςκ πςνχκ ηδξ Δ.Δ. πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ 

ένεοκα (6,8 ιε ημ ιέζμ υνμ κα είκαζ 7,58). 
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2.6.4 Δπίδξαζε ηνπ Κώδηθα Βέιηηζηεο πκπεξηθνξάο ηεο Δπηηξνπήο Cadbury 

 Δκδεζηηζηυ ηδξ ζδιακηζηυηδηαξ ηαζ αιεζυηδηαξ ηςκ απμθφζεςκ ηςκ ακςηάηςκ 

ζηεθεπχκ ζηδκ ελέηαζδ ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ είκαζ ηαζ δ πνμζέββζζδ πμο 

αημθμοεήεδηε χζηε κα δζενεοκδεεί δ επζηοπία ή υπζ ηδξ εζζαβςβήξ ημο ηχδζηα Cadbury, 

βζα ημκ μπμίμ εα βίκεζ ακαθμνά ζηδκ εκυηδηα 4.7. Οζ Dahya et al. (2002) ελεηάγμοκ ηδ 

ιεηααμθήξ ή ιδ ηδξ ζπέζδξ ιεηαλφ ηςκ απμθφζεςκ ηςκ ακχηαηςκ ζηεθεπχκ ηαζ ηδξ 

πνδιαημμζημκμιζηήξ επίδμζδξ ιεηά ηδκ εζζαβςβή ημο ηχδζηα αοημφ ζημ Ζκςιέκμ 

Βαζίθεζμ. Οζ ζοββναθείξ, εέημοκ πνμξ δζενεφκδζδ ηδκ οπυεεζδ πςξ δ ζπέζδ ακάιεζα ζε 

µδ εεεθμφζζεξ απμπςνήζεζξ (απμθφζεζξ) ακςηάηςκ δζεοεοκηζηχκ ζηεθεπχκ ηαζ ζε 

εηαζνζηή πνδιαημμζημκμιζηή επίδμζδ εα είκαζ ζζπονυηενδ ζηδκ επμπή ιεηά ηδκ έηδμζδ 

ημο ηχδζηα Υαναηηδνζζηζηυ ηδξ εκδεθέπεζαξ ηδξ ένεοκαξ αοηήξ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ μζ 

απμθφζεζξ πςνίγμκηαζ ζε ηακμκζηέξ ηαζ επζααθθυιεκεξ αάζεζ ζοβηεηνζιέκδξ 

ιεεμδμθμβίαξ. Οζ ενεοκδηέξ ελέηαζακ υθεξ ηζξ απμθφζεζξ δζααάγμκηαξ ηζξ ακαημζκχζεζξ 

ημοξ ζε μζημκμιζηέξ εθδιενίδεξ, ηζξ θζθηνάνζζακ ηαζ παναηηήνζζακ ςξ επζααθθυιεκεξ 

ηζξ απμθφζεζξ βζα ηζξ μπμίεξ: πνχημκ, ημ άνενμ ηδξ εθδιενίδαξ έβναθε υηζ ημ ζηέθεπμξ 

απμθφεδηε∙ δεφηενμκ, ημ άνενμ ακέθενε υηζ ημ ζηέθεπμξ παναζηήεδηε ηαζ ζοβπνυκςξ ημ 

ζηέθεπμξ είπε δθζηία ιζηνυηενδ ηςκ 60 εηχκ, ηακέκα άθθμ άνενμ δεκ ακέθενε ηδκ 

πνυζθδρή ημο ζε άθθδ εέζδ ηαζ ηακέκα άθθμ άνενμ δεκ ακέθενε θυβμοξ οβείαξ, 

μζημβεκεζαημφξ ή εακάημο ςξ ημ θυβμ απμπχνδζδξ ημο ζηεθέπμοξ αοημφ∙ ηνίημκ, ημ 

άνενμ δήθςκε υηζ δ επζπείνδζδ είπε παιδθή πνδιαημμζημκμιζηή επίδμζδ ηαζ ίζποακ ηαζ 

μζ άθθμζ θυβμζ πμο ακαθένμκηαζ ζημ δεφηενμ ζδιείμ. 

 ηδκ ένεοκα ηςκ ζοββναθέςκ ζε 460, εζζδβιέκεξ ζημ Υνδιαηζζηήνζμ, 

επζπεζνήζεζξ ημο Ζκςιέκμο Βαζζθείμο, πνμηφπηεζ υηζ δ ζπέζδ ιεηαλφ απμθφζεςκ 

ακςηάηςκ ζηεθεπχκ ηαζ πνδιαημμζημκμιζηήξ επίδμζδξ ηςκ εηαζνζχκ ημοξ ήηακ ηαζ πνζκ 

ηαζ ιεηά ηδκ οζμεέηδζδ ημο ηχδζηα ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή. Μμθαηαφηα, πνμέηορε 

ζζπονμπμίδζδ ηδξ ζπέζδξ αοηήξ ιεηά ηδκ οζμεέηδζδ ημο ηχδζηα, πμο ζφιθςκα ιε ημοξ 

ζοββναθείξ μθείθεηαζ ζηδκ αφλδζδ ηςκ ελςηενζηχκ ιεθχκ ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο. 

 οκμπηζηά, πνχημκ, παναηδνείηαζ αφλδζδ ζηζξ µδ εεεθμφζζεξ απμπςνήζεζξ 

ακςηάηςκ δζεοεοκηζηχκ ζηεθεπχκ ιεηά ηδκ έηδμζδ ημο ηχδζηα, ζδζαίηενα ζηζξ εηαζνείεξ 

πμο ζοιιμνθχεδηακ µε ηζξ ααζζηέξ οπμδείλεζξ ημο ηχδζηα. Γεφηενμκ, ζηζξ επζπεζνήζεζξ 
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πμο οζμεέηδζακ ηζξ ααζζηέξ πνμηάζεζξ ημο ηχδζηα, ηονίςξ ζε υζεξ αολήεδηε ημ πμζμζηυ 

ηςκ µδ εηηεθεζηζηχκ µεθχκ ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο, παναηδνείηαζ αφλδζδ ημο 

ζοκηεθεζηή ζοζπέηζζδξ ακάιεζα ζηζξ απμπςνήζεζξ ακςηάηςκ ζηεθεπχκ ηαζ ηδ 

πνδιαημμζημκμιζηή επίδμζδ. Σέθμξ, έκα άθθμ εκδζαθένμκ πυνζζια ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ 

ένεοκαξ είκαζ υηζ ιεηά ηδκ οζμεέηδζδ ημο ηχδζηα Cadbury ημ πμζμζηυ ηςκ εηαζνζχκ 

υπμο ημ ίδζμ πνυζςπμ ήηακ ηαζ πνυεδνμξ ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο ηαζ δζεοεφκςκ 

ζφιαμοθμξ ιεζχεδηε απυ 36,5 ημζξ εηαηυ ζε 15,4 ημζξ εηαηυ. Αοηυ επζηνέπεζ ηαζ ημκ πζμ 

μνεμθμβζηυ ηαεμνζζιυ ηδξ αιμζαήξ ημο δζεοεφκμκηα ζοιαμφθμο ηαζ ημο πνμέδνμο ημο 

δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο, αθμφ ζε ένεοκα ηςκ Core et al. (1999) δζαπζζηχκεηαζ υηζ 

εθυζμκ ημ ίδζμ άημιμ ηαηαθαιαάκεζ ηαζ ηζξ δφμ εέζεζξ δ αιμζαή ημο, αενμζζηζηά, είκαζ 

ιεβαθφηενδ απυ υηζ εα ήηακ ακ οπήνπακ δφμ λεπςνζζηά άημια. 

2.6.5 Δπίδξαζε ησλ πγρσλεύζεσλ θαη ηεο Μεηαθνξάο Πξαθηηθώλ ηεο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο 

 Έκα απυ ηα ζδιακηζηυηενα πνμαθήιαηα ηςκ ενεοκχκ ζπεηζηά ιε ηδκ επίδναζδ 

ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ ζηδκ αλία ηδξ επζπείνδζδξ είκαζ υηζ δ δεφηενδ ιπμνεί κα 

επδνεάγεηαζ απυ ιζα ζεζνά άθθςκ θυβςκ. Τπάνπεζ, δδθαδή, πνυαθδια ζπεηζηά ιε ηδκ 

απμιυκςζδ ηδξ επίδναζδξ ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ. Μζα δζαθμνεηζηή πνμζέββζζδ 

ιεθέηδξ αοηήξ ηδξ ζπέζδξ αημθμοεείηαζ απυ ημοξ Bris ηαζ Cabolis (2004), μζ μπμίμζ 

ελεηάγμοκ ηζξ δζαζοκμνζαηέξ ζοβπςκεφζεζξ. Ο θυβμξ πμο μζ δφμ ενεοκδηέξ 

επζηεκηνχκμκηαζ ζηζξ δζαζοκμνζαηέξ ζοβπςκεφζεζξ είκαζ δ παναηήνδζή ημοξ υηζ μζ 

ελαβμναγυιεκεξ εηαζνίεξ ζοκήεςξ οζμεεημφκ ηα θμβζζηζηά πνυηοπα, ηζξ πναηηζηέξ 

δζαθάκεζαξ ηαζ ηζξ δμιέξ δζαηοαένκδζδξ ηδξ ελαβμνάγμοζαξ εηαζνίαξ. Δπζπνμζεέηςξ, 

ζφιθςκα ιε ηδ δζεεκή κμιμεεζία, υηακ ιζα αθθμδαπή εηαζνία απμηηά ημ 100 ημζξ εηαηυ 

ιζαξ διεδαπήξ εηαζνίαξ, δ εεκζηυηδηα ηδξ ελαβμναγυιεκδξ εηαζνίαξ αθθάγεζ
18

. Γζα αοηυ 

ημ θυβμ μζ ενεοκδηέξ επζηεκηνχκμκηαζ ζηζξ ελαβμνέξ, υπμο βίκεηαζ 100 ημζξ εηαηυ 

ιεηαθμνά ημο εθέβπμο. οκέπεζα, εηηυξ υθςκ ηςκ άθθςκ, αοημφ ημο βεβμκυημξ είκαζ υηζ 

ηαζ μζ κυιμζ πμο αθμνμφκ ηδκ ελαβμναγυιεκδ εηαζνία αθθάγμοκ ηαζ άνα αθθάγεζ ηαζ δ 

πανεπυιεκδ πνμζηαζία ζημοξ ιεηυπμοξ ηδξ. Γζα ηδκ πεναζηένς απμιυκςζδ ηδξ 

                                                 
18

 ε πενζπηχζεζξ πμο δ ζοκαθθαβή αθμνά πμζμζηυ ιζηνυηενμ ημο 100 ημζξ εηαηυ, δ «κμιζηή έδνα ηδξ 

εηαζνίαξ παναιέκεζ ζηδ πχνα πμο θζθμλεκείηαζ (Bris ηαζ Cabolis, 2004). 
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επίδναζδξ ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ μζ ζοββναθείξ ελεηάγμοκ ιζα πανυιμζα εβπχνζα 

ζοβπχκεοζδ, υπμο δ ελαβμναγυιεκδ επζπείνδζδ έπεζ πανυιμζα παναηηδνζζηζηά
19

 ιε ηδκ 

ελαβμναγυιεκδ ζηδ δζαζοκμνζαηή ζοκαθθαβή. Έηζζ, εθέβπμκηαζ πανάβμκηεξ υπςξ δ 

νεοζηυηδηα ηδξ αβμνάξ, δ ζοβηέκηνςζδ ημο ηθάδμο, μ ακηαβςκζζιυξ ηαζ άθθα ιδ 

παναηδνήζζια παναηηδνζζηζηά ηδξ ελαβμναγυιεκδξ εηαζνίαξ. 

 οκεπχξ, μζ δζαζοκμνζαηέξ ζοβπςκεφζεζξ είκαζ έκα ζδακζηυ πενζαάθθμκ βζα ηδκ 

ακάθοζδ ηςκ επζδνάζεςκ ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ ζηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ εηαζνζχκ. 

Οζ Bris ηαζ Cabolis (2004) ημκίγμοκ, επίζδξ, υηζ μζ δζαζοκμνζαηέξ ζοβπςκεφζεζξ είκαζ 

ηαθφηενμ ενβαθείμ ενιδκείαξ ηδξ επίδναζδξ ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ ηαζ απυ ηδ 

δζπθή εζζαβςβή εηαζνζχκ ζε λέκα πνδιαηζζηήνζα. Αζηζμθμβμφκ αοηή ηδκ άπμρδ 

ακαθένμκηαξ υηζ, πνχημκ, δ εζζαβςβή ιζαξ εηαζνίαξ ζε λέκμ Υνδιαηζζηήνζμ είκαζ ιζα 

εκδμβεκήξ απυθαζδ ηδξ ίδζαξ ηδξ εηαζνίαξ, εκχ δ ελαβμνά ηδξ απυ ιζα αθθμδαπή εηαζνία 

δεκ είκαζ απαναίηδηα δζηή ηδξ επζθμβή. Γεφηενμκ, πμθθέξ εηαζνίεξ επζθέβμοκ ηδκ 

εζζαβςβή ημοξ ζε λέκεξ αβμνέξ, βζαηί δεκ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα εζζαβςβήξ ζημ εβπχνζμ 

Υνδιαηζζηήνζμ ηαζ υπζ επεζδή επζεοιμφκ ηδκ εζζαβςβή ημοξ ζε έκα πζμ πνμζηαηεοιέκμ 

βζα ημοξ ιεηυπμοξ ημοξ πενζαάθθμκ. Δπζπνμζεέηςξ, μζ δζαζοκμνζαηέξ ζοβπςκεφζεζξ 

επζηνέπμοκ ηζξ ελαβμναγυιεκεξ εηαζνίεξ κα επζθέλμοκ ηδκ οζμεέηδζδ παθανυηενμο 

πνμζηαηεοηζημφ ζοζηήιαημξ, εθυζμκ θοζζηά ελαβμνάγμκηαζ απυ εηαζνίεξ πνμενπυιεκεξ 

απυ ηέημζμ ζφζηδια. Αοηυ ημ βεβμκυξ δίκεζ ηδκ εοπένεζα ζημοξ ενεοκδηέξ βζα κα 

ακαθφζμοκ ηζξ επίδναζδξ ηυζμ ηδξ αεθηίςζδξ υζμ ηαζ ηδξ πεζνμηένεοζδξ ηδξ πνμζηαζίαξ 

ηςκ επεκδοηχκ. 

 Σα απμηεθέζιαηα ηδξ εκ θυβς ένεοκαξ δείπκμοκ υηζ υηακ εηαζνίεξ ελαβμνάγμκηαζ 

απυ εηαζνίεξ πνμενπυιεκεξ απυ πενζζζυηενμ πνμζηαηεοηζηά βζα επεκδοηέξ πενζαάθθμκηα 

ηαζ άνα οζμεεημφκ ηαθφηενεξ πναηηζηέξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ, αλζμθμβμφκηαζ εεηζηά 

απυ ηδκ αβμνά. Σμ ακηίζηνμθμ, δεκ ζζπφεζ∙ υηακ, δδθαδή, εηαζνίεξ ελαβμνάγμκηαζ απυ 

εηαζνίεξ πνμενπυιεκεξ απυ θζβυηενμ πνμζηαηεοηζηά βζα επεκδοηέξ πενζαάθθμκηα ηαζ άνα 

                                                 
19

 Ζ εβπχνζα ζοβπχκεοζδ εα πνέπεζ κα αημθμοεεί ιζα ζεζνά απυ ηνζηήνζα υπςξ: πνχημκ, κα ακαημζκςεεί 

ηδκ ίδζα πνμκζά ιε ηδ δζαζοκμνζαηή ζοβπχκεοζδ. Γεφηενμκ, δ ελαβμναγυιεκδ εηαζνία κα ανίζηεηαζ ζηδκ 

ίδζα πχνα ηαζ ημκ ίδζμ ηθάδμ ιε ηδκ ακηίζημζπδ ελαβμναγυιεκδ ζηδ δζαζοκμνζαηή ζοβπχκεοζδ. Σνίημκ, ημ 

πμζμζηυ ηςκ ιεημπχκ ηδξ ελαβμναγυιεκδξ εηαζνίαξ κα είκαζ ηάης ημο 50 ημζξ εηαηυ ακ ηαζ ημ ακηίζημζπμ 

πμζμζηυ ζηδκ δζαζοκμνζαηή ζοβπχκεοζδ είκαζ ηάης ημο 50 ημζξ εηαηυ ή ακηίζημζπα άκς ημο 50 ημζξ 

εηαηυ. 
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οζμεεημφκ πεζνυηενεξ πναηηζηέξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ, δεκ οπάνπεζ ηάπμζα ανκδηζηή 

αλζμθυβδζδ απυ ηδκ αβμνά. Σμ ηεθεοηαίμ αοηυ βεβμκυξ, ζφιθςκα ιε ημοξ ζοββναθείξ, 

δεκ ελαζεεκεί ημ πνμδβμφιεκμ εεηζηυ πυνζζια ηδξ ένεοκαξ, αθθά οπμκμεί ηζξ πζεακέξ 

ζδζςηζηέξ ζοιθςκίεξ πμο θαιαάκμοκ πχνα ιεηαλφ ηςκ δφμ ιενζχκ ιε ζημπυ ημκ 

οπενηεναζιυ ηδξ θζβυηενμ ζζπονήξ πνμζηαζίαξ ηςκ ιεηυπςκ ηδξ ελαβμναγυιεκδξ 

εηαζνίαξ.  
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3. Ζ Δπίδξαζε ηεο Ηδηνθηεζηαθήο Γνκήο ησλ Δπηρεηξήζεσλ ζηελ 

Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε 

3.1 Δηζαγσγηθέο Παξαηεξήζεηο 

 πςξ ακαθένεδηε ηαζ πνμδβμοιέκςξ, ημ εειεθζχδεξ πνυαθδια ηδξ εηαζνζηήξ 

δζαηοαένκδζδξ ζηζξ Ζ.Π.Α. είκαζ δ εφνεζδ ηνυπςκ ηαηαπνάοκζδξ ηδξ ζφβηνμοζδξ 

ζοιθενυκηςκ ιεηαλφ δζαζπανιέκςκ ιζηνμιεηυπςκ ηαζ ζζπονχκ ζηεθεπχκ. ηζξ Ζ.Π.Α. δ 

πθεζμκυηδηα ηςκ εηαζνζχκ έπμοκ δζαζπανιέκδ ζδζμηηδζζαηή δμιή εηηυξ απυ ηάπμζεξ 

εηαζνίεξ υπςξ δ Microsoft, δ Ford ηαζ δ Wal-Mart πμο εθέβπμκηαζ απυ ιεβαθμιεηυπμοξ 

(Enriques ηαζ Volpin, 2007). Ακηζεέηςξ, ζηδκ Δονχπδ ηαζ ημκ οπυθμζπμ ηυζιμ ημ 

ααζζηυ πνυαθδια ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ δζαθένεζ, αθμφ πμθφ θίβεξ εηαζνίεξ 

ειθακίγμοκ δζαζπανιέκδ ζδζμηηδζζαηή δμιή. Δλαίνεζδ απμηεθεί ημ Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ 

πμο ειθακίγεζ πενζζζυηενα ημζκά παναηηδνζζηζηά ιε ηζξ Ζ.Π.Α.. οκέπεζα αοηχκ ηςκ 

δζαθμνχκ ζηδκ ζδζμηηδζζαηή δμιή ηςκ επζπεζνήζεςκ είκαζ ηαζ δ δζαθμνεηζημφ είδμοξ 

εηιεηάθθεοζδ ηςκ επεκδοηχκ. Ακηζπνμζςπεοηζηυ ζηάκδαθμ ζηζξ Ζ.Π.Α. απμηεθεί δ 

πενίπηςζδ ηδξ Enron, υπμο ηα ζηεθέπδ ηδξ πνμέαδζακ ζε πεζναβχβδζδ ηενδχκ ηαζ 

θμβζζηζηέξ αηαζεαθίεξ χζηε κα δζμβηχζμοκ ηδκ ηζιή ηδξ ιεημπήξ ηαζ κα ηενδίζμοκ απυ 

ηδκ ηαημπή ιεημπχκ ηαζ δζηαζςιάηςκ πνμηίιδζδξ. Ακηίζημζπμ ζηάκδαθμ ζηδκ Δονχπδ 

είκαζ δ πενίπηςζδ ηδξ Parmalat, υπμο μζ ααζζημί ιέημπμζ ηδξ, δ μζημβέκεζα Tanzi, 

αζηχκηαξ εηηεηαιέκεξ πναηηζηέξ δδιζμονβζηήξ θμβζζηζηήξ μζηεζμπμζήεδηε ιεβάθα 

πνδιαηζηά ηεθάθαζα ηδξ εηαζνίαξ ηαζ μδήβδζε ζηδ πνεμημπία ηδξ. 

 φιθςκα ιε ημοξ Grant ηαζ Kirchmaier (2005), δ ζδζμηηδζζαηή δμιή ηςκ 

εονςπασηχκ επζπεζνήζεςκ πνμένπεηαζ απυ ιζα πμθφπθμηδ αθθδθεπίδναζδ ηδξ ζζημνίαξ 

ηδξ εεκζηήξ κμιμεεζίαξ ηάεε πχναξ, ημο ηχδζηα θμνμθμβίαξ, ηδξ δφκαιδξ ηςκ εεζιζηχκ 

επεκδοηχκ, ηςκ μζημκμιζηχκ πνμηζιήζεςκ, ηςκ πενζμνζζιχκ ηαζ ηδξ ροπμθμβίαξ ηςκ 

επεκδοηχκ. Ζ επίδναζδ αοηχκ ηςκ παναβυκηςκ, ζοκεπζημονμφιεκδ απυ ηζξ πμθζηζηέξ 

δζαδζηαζίεξ ζε ηάεε πχνα είκαζ μ πνςηανπζηυξ πανάβμκηαξ ηςκ ζδιενζκχκ 

ζδζμηηδζζαηχκ δμιχκ ζηδκ Δονχπδ. 

 Έκα απυ ηα ζδιακηζηυηενα ενςηήιαηα, πμο πνμηφπημοκ ζημ ενεοκδηζηυ πεδίμ 

ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ είκαζ ημ πχξ ηα ηνάηδ ιε αδφκαιδ πνμζηαζία επεκδοηχκ 
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ακηεπελένπμκηαζ ζηζξ ζοκέπεζεξ αοηήξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δζενεοκάηαζ δ πενίπηςζδ 

φπανλδξ ζοιπθδνςιαηζηχκ ιδπακζζιχκ ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ, μζ μπμίμζ είηε 

είκαζ εκζςιαηςιέκμζ ζηδ κμιμεεζία είηε υπζ. φιθςκα ιε ημοξ La Porta et al. (1998), 

οπάνπμοκ δφμ ηονίςξ πνμζεββίζεζξ βζα ηδκ έθθεζρδ απμηεθεζιαηζηήξ κμιμεεζίαξ: δ 

αοζηδνή εθανιμβή ηςκ ζζπουκηςκ κυιςκ
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 ηαζ δ ζοβηέκηνςζδ ζδζμηηδζίαξ. Κάπμζμξ 

ααειυξ ζοβηέκηνςζδξ ζδζμηηδζίαξ είκαζ βεκζηά απμηεθεζιαηζηυξ ηαζ απμδεηηυξ, βζαηί 

πανέπεζ ζηα ζηεθέπδ ηίκδηνμ βζα απμηεθεζιαηζηυηενδ δνάζδ ηαζ ζημοξ ιεβαθμιεηυπμοξ 

ηίκδηνμ βζα έθεβπμ ηςκ ζηεθεπχκ.  

Απυ ηδκ άθθδ ιενζά, ιενζηή δζαζπμνά ηδξ ζδζμηηδζίαξ ζε ιζηνμιεηυπμοξ είκαζ 

επίζδξ επζεοιδηή βζα δζαθμνμπμίδζδ ημο ηζκδφκμο. ηακ μ κυιμξ πνμζηαηεφεζ ημοξ 

επεκδοηέξ, αηυιδ ηαζ μζ ιζηνμί ιέημπμζ εθπίγμοκ υηζ εα θάαμοκ απμδυζεζξ απυ ηδκ 

επέκδοζή ημοξ. ηακ αοηυ δεκ ζζπφεζ, μζ επεκδοηέξ εα πνέπεζ κα είκαζ ιεβαθφηενμο 

ιεβέεμοξ ηαζ ζζπονμί χζηε κα ζηαεμφκ απέκακηζ ζηδ δζμίηδζδ ηαζ κα θάαμοκ πθδνςιέξ 

απυ αοηήκ (La Porta et al., 1998). Ζ ζδζμηηδζζαηή δμιή, επίζδξ, εεςνείηαζ ιζα ηνίζζιδ 

πανάιεηνμξ ημο μνζζιμφ ημο πνμαθήιαημξ ακηζπνμζχπεοζδξ, αθμφ παίγεζ ζδιακηζηυ 

νυθμ ζημκ ηαεμνζζιυ ηςκ ηζκήηνςκ ηςκ ζηεθεπχκ ηαζ ηςκ ααζζηχκ ιεηυπςκ βζα ηδκ 

εηιεηάθθεοζδ ηςκ ιεζμρδθμφκηςκ ιεηυπςκ (Lemmon ηαζ Lins, 2003). φιθςκα ιε 

ημοξ Lemmon ηαζ Lins (2003) δ ζδζμηηδζζαηή δμιή ηδξ επζπείνδζδξ είκαζ πνςηανπζηυξ 

πανάβμκηαξ ηδξ έηηαζδξ ηςκ πνμαθδιάηςκ ακηζπνμζχπεοζδξ ιεηαλφ ηςκ δφμ μιάδςκ 

ζοιθενυκηςκ: απυ ηδ ιζα ιενζά ηςκ ααζζηχκ ιεηυπςκ ηαζ ηςκ ζηεθεπχκ ηαζ απυ ηδκ 

άθθδ ιενζά ηςκ ιεζμρδθμφκηςκ ιεηυπςκ, πμο ηαη’ επέηηαζδ ακηακαηθχκηαζ ζηδκ 

αλζμθυβδζδ ηδξ εηάζημηε επζπείνδζδξ.  

 φιθςκα ιε ημοξ Salacuse ηαζ Braker (2003), δ ίδζα δ ζδζμηηδζζαηή δμιή ηςκ 

επζπεζνήζεςκ ιπμνεί κα δζεοημθφκεζ ή κα ηαηαζηήζεζ δοζημθυηενμ ημκ έθεβπμ ηδξ 

ζοιπενζθμνάξ ηςκ ζηεθεπχκ. Ζ φπανλδ ιεβαθμιεηυπςκ, πμο ζοβπνυκςξ ηαηέπμοκ 

εέζεζξ ζημ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ, είκαζ παναηηδνζζηζηυ ηονίςξ ηςκ εονςπασηχκ 

επζπεζνήζεςκ ηαζ ηαεζζηά δοζημθυηενμ βζα ηα ζηεθέπδ αοηχκ ηςκ επζπεζνήζεςκ ημκ 

πεζνζζιυ ιδπακζζιχκ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ πνμξ ηα ζοιθένμκηά ημοξ, εθέβπμκηαξ 

βζα πανάδεζβια ημ δζμνζζιυ ακελάνηδηςκ ιεθχκ ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο ή 

                                                 
20

 Ζ πνμζέββζζδ αοηή ακαθφεηαζ ζηδκ εκυηδηα 4.7. 
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εθέβπμκηαξ ηζξ δζαδζηαζίεξ ημο εζςηενζημφ εθέβπμο. Αοηή δ αδοκαιία ηςκ ζηεθεπχκ δεκ 

ζζπφεζ βζα ηζξ επζπεζνήζεζξ ζηζξ Ζ.Π.Α., πμο δ ζδζμηηδζζαηή δμιή είκαζ πζμ δζαζπανιέκδ,  

υπμο ηα ακελάνηδηα ιέθδ ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο είκαζ πζεακυ κα ζοκδέμκηαζ είηε 

ζοββεκζηά είηε μζημκμιζηά ιε ηδ δζμίηδζδ ηδξ επζπείνδζδξ. Δπζπνμζεέηςξ, μζ 

ιεβαθμιέημπμζ είκαζ ζε εέζδ κα εθέβπμοκ ηδκ ηάζδ ηςκ ζηεθεπχκ βζα ηαζνμζημπζηή 

δνάζδ ηαζ αφλδζδ, βζα πανάδεζβια, ηδξ ηζιήξ ηδξ ιεημπήξ ιυκμ βζα υζμ πνμκζηυ 

δζάζηδια απαζηείηαζ κα πμοθήζμοκ ηζξ δζηέξ ημοξ ιεημπέξ. Ζ δζαθμνεηζηή ζδζμηηδζζαηή 

δμιή ιεηαλφ Ζ.Π.Α. ηαζ Δονχπδξ ελδβεί, ηαηά έκα ααειυ, ηζξ θζβυηενεξ 

πνδιαημμζημκμιζηέξ απμηοπίεξ εηαζνζχκ ζηδκ Δονχπδ ζε ζπέζδ ιε ηζξ Ζ.Π.Α. (Salacuse 

ηαζ Braker, 2003).  

 Απυ ηδκ άθθδ ιενζά, ιζα ιενίδα αηαδδιασηχκ εεςνεί υηζ δ αζηία βζα ημκ ορδθυ 

ααειυ ζοβηέκηνςζδξ ηδξ ζδζμηηδζζαηήξ δμιήξ ζε ιενζηέξ πχνεξ είκαζ δ παιδθή 

πνμζηαζία ηςκ επεκδοηχκ πμο πνμζθένμοκ μζ εκ θυβς πχνεξ. Οζ La Porta et al. (1998) 

ανίζημοκ ηδκ φπανλδ ιζαξ ανκδηζηήξ ζοζπέηζζδξ ιεηαλφ ημο ααειμφ ζοβηέκηνςζδξ ηδξ 

ζδζμηηδζζαηήξ δμιήξ, υπςξ αοηή ιεηνάηαζ απυ ημ ζφκμθμ ηςκ ιεημπχκ ηςκ ηνζχκ 

ιεβαθφηενςκ ιεηυπςκ, ηαζ ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ κμιζηήξ πνμζηαζίαξ ηςκ επεκδοηχκ. 

Δπζπνμζεέηςξ, δδθχκμοκ υηζ δ παιδθή πνμζηαζία επεκδοηχκ ζηζξ πχνεξ ιε βαθθζηυ 

αζηζηυ δίηαζμ, υπςξ δ Δθθάδα, ζοκδέεηαζ ιε ορδθυηαημοξ ααειμφξ ζοβηέκηνςζδξ ηδξ 

ζδζμηηδζίαξ. φιθςκα ιε ημοξ Salacuse ηαζ Braker (2003) μζ επεκδοηέξ ζε αοηέξ ηζξ 

πχνεξ, υκηαξ εκήιενμζ ηδξ παιδθήξ πνμζηαζίαξ πμο ημοξ πνμζθένεζ ημ κμιζηυ ζφζηδια, 

βκςνίγμοκ υηζ πνέπεζ κα απμηηήζμοκ έκα ιεβάθμ ιένμξ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ηδξ 

ηάεε επζπείνδζδξ, χζηε κα είκαζ ζε εέζδ κα εθέβπμοκ ηδ δζμίηδζδ ηδξ ηαζ ζοκεπχξ κα 

πνμζηαηεφμοκ ηδκ επέκδοζή ημοξ. οκέπεζα αοημφ ημο βεβμκυημξ είκαζ υηζ μζ ιζηνμί 

επεκδοηέξ είκαζ πνυεοιμζ κα αβμνάζμοκ ιυκμ ζε παιδθή ηζιή ιεημπέξ, ηάηζ πμο ηαεζζηά 

ηδκ έηδμζδ ιεημπχκ ζημ ημζκυ ιδ εθηοζηζηή βζα ηδκ ηάεε επζπείνδζδ (Salacuse ηαζ 

Braker, 2003). Ζ πνμακαθενυιεκδ άπμρδ ζζπονμπμζεί ημ ζοιπέναζια ηςκ Shleifer ηαζ 

Vishny (1997) υηζ δ ζδζμηηδζζαηή δμιή είκαζ έκαξ απμηεθεζιαηζηυξ ιδπακζζιυξ 

εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ, πμο αεθηζχκεζ ηδ πνδιαημμζημκμιζηή επίδμζδ επζπεζνήζεςκ 

ζε ηνάηδ, υπμο δ πνμζηαζία ηςκ επεκδοηχκ είκαζ αδφκαιδ. Σμ ζοιπέναζια αοηυ 

επζαεααζχκεζ ηαζ δ ένεοκα ηςκ Boubakri et al. (2005), ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ 
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ζοβηέκηνςζδ ηδξ ζδζμηηδζίαξ ζοκδέεηαζ εεηζηά ιε ηδκ εηαζνζηή πνδιαημμζημκμιζηή 

επίδμζδ ηαζ αοηή δ ζπέζδ απμδεζηκφεηαζ ζζπονυηενδ ζηζξ πχνεξ ιε πζμ αδφκαιδ 

πνμζηαζία επεκδοηχκ. Αοηυ υιςξ δεκ επζαεααζχκεηαζ πθήνςξ ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ, 

αθμφ οπάνπμοκ πενζπηχζεζξ πςνχκ ιε παιδθή κμιζηή πνμζηαζία ηςκ επεκδοηχκ, 

ζφιθςκα ιε ηδκ ηαηάηαλδ ηςκ La Porta et al (2000), υπμο δ ζοβηέκηνςζδ ηδξ 

ζδζμηηδζίαξ ζοκδέεηαζ ανκδηζηά ιε ηδ πνδιαημμζημκμιζηή επίδμζδ ηςκ εηαζνζχκ πμο 

εδνεφμοκ εηεί (Grant ηαζ Kirchmaier, 2005). 

 H ένεοκα ηςκ La Porta et al. (1998) δείπκεζ υηζ δ πμζυηδηα ηδξ πνμζηαζίαξ ηςκ 

επεκδοηχκ ηαζ δ πνμζηαζία ηδξ δζαδζηαζίαξ ρδθμθμνίαξ έκακηζ ηοπυκ παναπμίδζδξ απυ 

ηδ δζμίηδζδ ηδξ εηαζνίαξ είκαζ ζδιακηζημί πανάβμκηεξ ηδξ ζδζμηηδζζαηήξ δμιήξ. 

Δπζπνμζεέηςξ, μζ δφμ αοημί πανάβμκηεξ ιπμνμφκ κα ενιδκεφζμοκ ηαζ ηδκ ορδθυηενδ 

ζοβηέκηνςζδ ζδζμηηδζίαξ, πμο παναηδνείηαζ ζε πχνεξ ιε κμιζηυ ζφζηδια ααζζζιέκμ 

ζημ βαθθζηυ αζηζηυ δίηαζμ. οβηεηνζιέκα, μ ααειυξ ζοβηέκηνςζδξ, πμο μνίγεηαζ ςξ ημ 

ιεημπζηυ ιενίδζμ ηςκ ηνζχκ ιεβαθφηενςκ ιεηυπςκ, ειθακίγεηαζ κα είκαζ 54 ημζξ εηαηυ ζε 

πχνεξ ιε κμιζηυ ζφζηδια ααζζζιέκμ ζε βαθθζηυ αζηζηυ δίηαζμ, 46 ημζξ εηαηυ ζε πχνεξ 

ιε ζηακδζκααζηυ αζηζηυ δίηαζμ, 43 ημζξ εηαηυ ζε πχνεξ ιε αββθμζαλμκζηυ – εεζιζηυ 

δίηαζμ ηαζ 34 ημζξ εηαηυ ζε πχνεξ ιε βενιακζηυ αζηζηυ δίηαζμ. ζμκ αθμνά ηδκ Δθθάδα, 

ειθακίγεζ ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ (67 ημζξ εηαηυ) ζοβηέκηνςζδξ ζδζμηηδζίαξ απυ ηζξ 49 

πχνεξ ηδξ εκ θυβς ένεοκαξ. Θα πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υιςξ, πνχημκ, υηζ ηα 

πνμακαθενυιεκα πμζμζηά αθμνμφκ ηζξ δέηα ιεβαθφηενεξ ζδζςηζηέξ, ιδ 

πνδιαημμζημκμιζηέξ, επζπεζνήζεζξ ηάεε πχναξ ηαζ, δεφηενμκ, δ ένεοκα έθααε πχνα ημ 

1998, ανηεηά πνυκζα πνζκ ηδκ «άκεζζδ» ηδξ εθθδκζηήξ Κεθαθαζαβμνάξ. Πανυιμζα 

ένεοκα ηαζ πζμ ζφβπνμκδ έθααε πχνα ημ 2000 απυ ημοξ Kapopoulos ηαζ Lazaretou ζε 

175, ηοπαία επζθεβιέκεξ, εζζδβιέκεξ επζπεζνήζεζξ ζημ Υνδιαηζζηήνζμ Αλζχκ Αεδκχκ ιε 

ηφνζμ πυνζζια υηζ ημ 59 ημζξ εηαηυ αοηχκ ηςκ επζπεζνήζεςκ έπμοκ ζδιακηζηυ ιέημπμ (ιε 

πμζμζηυ ιεημπχκ ημοθάπζζημκ πέκηε ημζξ εηαηυ) ηάπμζμκ ελςηενζηυ επεκδοηή, εκχ ημ 

32,2 ημζξ εηαηυ ηάπμζμ ζηέθεπμξ ηδξ επζπείνδζδξ. Μεζμκεηηήιαηα ηςκ 

πνμακαθενυιεκςκ ενεοκχκ είκαζ δ παθαζυηδηά ημοξ ηαζ ημ δείβια ηςκ επζθεβιέκςκ 

επζπεζνήζεςκ, πμο ζηδκ ενβαζία ηςκ La Porta et al. (1999) είκαζ ιυθζξ μζ 20 ιεβαθφηενεξ 
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επζπεζνήζεζξ, εκχ ζηδκ ενβαζία ηςκ Kapopoulos ηαζ Lazaretou (2000) είκαζ ιεκ 

πενζζζυηενεξ (175 επζπεζνήζεζξ), αθθά ηοπαίςξ επζθεβιέκεξ.   

οκεπχξ, οπμζηδνίγεηαζ δ ζδέα υηζ μ ορδθυξ ααειυξ ζοβηέκηνςζδξ ηδξ 

ζδζμηηδζίαξ απμννέεζ απυ ηδ παιδθή πνμζηαζία ηςκ επεκδοηχκ ηαζ, ζε έκα ααειυ, ηδκ 

οπμηαεζζηά. Ζ οπμηαηάζηαζδ αοηή, υιςξ, επζθένεζ δφμ ζδιακηζηά ηυζηδ ζηδκ 

επζπείνδζδ: πνχημκ, μζ ααζζημί επεκδοηέξ δεκ είκαζ δζαθμνμπμζδιέκμζ ηαζ, δεφηενμκ, 

ειθακίγεηαζ δοζημθία ζηδκ ελςηενζηή πνδιαημδυηδζδ θυβς ημο θυαμο ηςκ 

ιζηνμιεηυπςκ ιδκ ηφπμοκ εηιεηάθθεοζδξ απυ ηα ζηεθέπδ, αθθά ηαζ απυ ημοξ 

ιεβαθμιεηυπμοξ.  

 Γζαθμνεηζηή πνμζέββζζδ ζηζξ αζηίεξ βζα ηζξ μπμίεξ οπάνπεζ ορδθυξ ααειυξ 

ζοβηέκηνςζδξ ζδζμηηδζίαξ ζε πχνεξ ιε παιδθή πνμζθενυιεκδ πνμζηαζία επεκδοηχκ 

πανμοζζάγμοκ μζ La Porta et al. (2000) ζε ιζα ενβαζία ημοξ. Οζ επζπεζνδιαηίεξ 

απμγδημφκ κα ηναημφκ ημκ έθεβπμ ηςκ εηαζνζχκ ημοξ ζηα πένζα ημοξ, υηακ δ 

πνμζθενυιεκδ πνμζηαζία ηςκ επεκδοηχκ είκαζ παιδθή, ηαζ ζοκεπχξ οπάνπεζ ορδθυξ 

ααειυξ ζοβηέκηνςζδξ, βζα δζάθμνμοξ πζεακμφξ θυβμοξ. Πνχημκ, μζ επζπεζνδιαηίεξ – 

ααζζημί ιέημπμζ ζε πενίπηςζδ εηιεηάθθεοζδξ ηςκ άθθςκ ιεηυπςκ πνεζάγμκηαζ 

ιοζηζηυηδηα, δ μπμία ημοξ πνμζθένεηαζ εθυζμκ δζαηναημφκ ιεβάθμ πμζμζηυ ιεημπχκ 

ηδξ εηαζνίαξ. Γεφηενμκ, ζε πενζπηχζεζξ ελαβμνάξ ηδξ εηαζνίαξ μζ ιεβαθμιέημπμζ 

ηανπχκμκηαζ δζάθμνα μθέθδ, ηα μπμία δεκ οθίζηακηαζ ακ μ έθεβπμξ ηδξ εηαζνίαξ έπεζ 

δζαζπανεεί ζε πμθθμφξ επεκδοηέξ. Σέθμξ, εκδζαθένμοζα ηνίκεηαζ δ άπμρδ ηςκ 

ζοββναθέςκ υηζ ζηζξ μζημβεκεζαηέξ επζπεζνήζεζξ είκαζ πζεακυ μ επζπεζνδιαηίαξ ή δ 

μζημβέκεζά ημο κα επζεοιεί κα δζαηναηήζεζ ιεβάθμ ιένμξ ηδξ εηαζνίαξ, βζαηί δ θήιδ ημο 

μκυιαηυξ ημοξ είκαζ απαζημφιεκδ βζα ηδκ ελςηενζηή πνδιαημδυηδζδ ηδξ εηαζνίαξ. 

 Ακαθμνζηά ιε ηδκ ζδζμηηδζζαηή δμιή ηδξ πθεζμρδθίαξ ηςκ επζπεζνήζεςκ 

εκδζαθένμοζα είκαζ δ ενβαζία ηςκ La Porta et al. (1999) ζηζξ είημζζ ιεβαθφηενεξ 

εζζδβιέκεξ ζημ Υνδιαηζζηήνζμ επζπεζνήζεζξ ζηζξ 27 πθμοζζυηενεξ μζημκμιίεξ, 

ελαζνμοιέκςκ ηςκ ηναηχκ πμο δεκ έπμοκ αλζυθμβδ πνδιαηαβμνά. Οζ ενεοκδηέξ 

εζηζάγμοκ ζε αοηέξ ηζξ πχνεξ ηαζ επζπεζνήζεζξ, εεςνχκηαξ υηζ δ πζεακυηδηα κα έπμοκ 

εονέςξ δζαζπανιέκδ ζδζμηηδζία είκαζ ιεβαθφηενδ. Κφνζμ πυνζζια ηδξ ένεοκαξ ημοξ είκαζ 

υηζ εθάπζζηεξ απυ αοηέξ ηζξ επζπεζνήζεζξ έπμοκ δζαζπανιέκδ ζδζμηηδζζαηή δμιή ζε 
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ακηίεεζδ ιε ηδκ εζηυκα ηδξ ζδζμηηδζζαηήξ δμιήξ ηδξ ζφβπνμκδξ επζπείνδζδξ, υπςξ αοηή 

πανμοζζάγεηαζ ζημ ηθαζζζηυ ένβμ ηςκ Berle ηαζ Means, δ μπμία άνπζζε κα 

αιθζζαδηείηαζ ειπεζνζηά ιυθζξ απυ ηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 70 ηαζ είπε εζηζάζεζ 

πενζζζυηενμ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ηςκ Ζ.Π.Α.. Ακηζεέηςξ, μζ επζπεζνήζεζξ αοηέξ 

ζοκήεςξ εθέβπμκηαζ είηε απυ μζημβέκεζεξ είηε απυ ηδκ πμθζηεία ηαζ μζ ιέημπμζ, πμο έπμοκ 

ημκ έθεβπμ ημκ απμηημφκ έπμκηαξ πενζζζυηενα δζηαζχιαηα ρήθςκ απυ δζηαζχιαηα επί 

ηςκ πνδιαημνμχκ, ιέζς ποναιζδζηχκ δμιχκ ηαζ ζοιιεημπήξ ημοξ ζηδ δζμίηδζδ. 

 Οζ εηαζνίεξ ημο δείβιαημξ πςνίγμκηαζ ζε δφμ ααζζημφξ ηφπμοξ ζδζμηηδζίαξ: ζηζξ 

εονέςξ δζαζπανιέκεξ εηαζνίεξ ηαζ ζε αοηέξ πμο εθέβπμκηαζ απυ ζοβηεηνζιέκεξ 

μκηυηδηεξ. Ζ δεφηενδ ηαηδβμνία πςνίγεηαζ ζε πέκηε ηφπμοξ∙ ζηζξ εηαζνίεξ πμο 

εθέβπμκηαζ: απυ ιζα μζημβέκεζα ή έκα πνυζςπμ, απυ ηδκ πμθζηεία, απυ έκα εονέςξ 

δζαζπανιέκμ πνδιαημμζημκμιζηυ μνβακζζιυ, υπςξ ιζα ηνάπεγα ή ιζα αζθαθζζηζηή 

εηαζνία, απυ ιζα εονέςξ δζαζπανιέκδ εηαζνία ηαζ απυ πμζηίθμοξ ηφπμοξ, υπςξ έκα 

ζοκεηαζνζζιυ, ιζα ζοιθςκία ιεηυπςκ βζα ημζκή ρδθμθμνία ηαζ έκακ υιζθμ πςνίξ έκα 

ααζζηυ ιέημπμ. Οζ εηαζνίεξ, πμο εθέβπμκηαζ απυ ηδκ πμθζηεία απμηεθμφκ λεπςνζζηή 

ηαηδβμνία, βζαηί πμθθέξ θμνέξ απμζημπμφκ ζηδκ ελοπδνέηδζδ πμθζηζηχκ ζοιθενυκηςκ, 

εκχ μζ πμθίηεξ πθδνχκμοκ ηζξ γδιίεξ ημοξ. Δπίζδξ, οπάνπεζ δζαπςνζζιυξ ιεηαλφ ηςκ 

εονέςξ δζαζπανιέκςκ εηαζνζχκ ηαζ ηςκ εονέςξ δζαζπανιέκςκ πμο εθέβπμκηαζ απυ 

πνδιαημμζημκμιζημφξ μνβακζζιμφξ, βζαηί δεκ είκαζ λεηάεανμ ακ εα πνέπεζ κα εεςνδεμφκ 

ςξ εονέςξ δζαζπανιέκεξ εηαζνίεξ ή ςξ εηαζνίεξ πμο εθέβπμκηαζ απυ ζοβηεηνζιέκεξ 

μκηυηδηεξ. Ακαθμνζηά ιε ημ πμζμζηυ ηςκ έιιεζςκ ή άιεζςκ δζηαζςιάηςκ ρδθμθμνίαξ 

πμο πνέπεζ κα ηαηέπεζ ιζα μκηυηδηα βζα κα εεςνδεεί υηζ έπεζ ημκ έθεβπμ ηδξ επζπείνδζδξ, 

εα πνέπεζ κα ακένπεηαζ ζε ημοθάπζζημκ είημζζ ημζξ εηαηυ. 

 Σα απμηεθέζιαηα ηδξ εκ θυβς ένεοκαξ (La Porta et al., 1999) ηαηαδεζηκφμοκ υηζ: 

πνχημκ, ζηζξ πχνεξ ιε ορδθή πνμζηαζία επεκδοηχκ ηαζ κμιζηυ ζφζηδια ααζζζιέκμ ζημ 

εεζιζηυ δίηαζμ ημ πμζμζηυ βζα ηζξ εηαζνίεξ πμο ημ ζδζμηηδζζαηυ ημοξ ηαεεζηχξ εεςνείηαζ 

μζημβεκεζαηυ ακένπεηαζ ζε είημζζ ημζξ εηαηυ, εκχ ημ ακηίζημζπμ βζα ηζξ πχνεξ ιε παιδθή 

πνμζηαζία επεκδοηχκ ηαζ κμιζηυ ζφζηδια ααζζζιέκμ ζημ αζηζηυ δίηαζμ ακένπεηαζ ζε 

34,3 ημζξ εηαηυ ιε ηδκ Δθθάδα κα έπεζ ημ ηνίημ ορδθυηενμ πμζμζηυ (ιεηά απυ ημ Μελζηυ 

ηαζ ημ Υμκβη Κμκβη) ιε πεκήκηα ημζξ εηαηυ. Γεφηενμκ, ζηζξ πνχηεξ πχνεξ μζ εηαζνίεξ ιε 
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ααζζηυ ιέημπμ ηδκ πμθζηεία ηαηαθαιαάκμοκ πμζμζηυ 13,75 ημζξ εηαηυ, εκχ μζ δεφηενεξ 

πχνεξ είημζζ δφμ ημζξ εηαηυ ιε ηδκ Δθθάδα κα πανμοζζάγεζ πμζμζηυ φρμοξ ζανάκηα ημζξ 

εηαηυ (παιδθυηενμ απυ πχνεξ υπςξ δ Αοζηνία ιε εαδμιήκηα ημζξ εηαηυ ηαζ Ηηαθία ιε 

ζανάκηα ημζξ εηαηυ). Σέθμξ, υζμκ αθμνά ηζξ εηαζνίεξ πμο έπμοκ δζαζπανιέκδ 

ζδζμηηδζζαηή δμιή μζ πνχηεξ πχνεξ έπμοκ πμζμζηυ φρμοξ 48 ημζξ εηαηυ (ιε ηζξ Ζ.Π.Α. 

κα ειθακίγμοκ ημ ορδθυηενμ πμζμζηυ, ήημζ μβδυκηα ημζξ εηαηυ), εκχ μζ δεφηενεξ ιυθζξ 

27 ημζξ εηαηυ (ιε ηδκ Δθθάδα κα ειθακίγεζ πμζμζηυ ίζμ ιε δέηα ημζξ εηαηυ, ρδθυηενμ 

ιυκμ απυ ηδκ Αοζηνία, ημ Ηζναήθ, ημ Βέθβζμ ηαζ ημ Μελζηυ). οκεπχξ, εκζζπφεηαζ δ 

άπμρδ υηζ μ ααειυξ ζοβηέκηνςζδξ ηδξ ζδζμηηδζίαξ ζοκδέεηαζ ανκδηζηά ιε ημ επίπεδμ 

πνμζηαζίαξ ηςκ επεκδοηχκ. 

3.2 Μεραληζκνί Γεκηνπξγίαο Πιενλάδνληα Διέγρνπ 

3.2.1 Γεληθά ρόιηα 

 Ζ ηοπζηή επζπείνδζδ ζηα εονςπασηά πνδιαηζζηήνζα έπεζ έκακ ηονίανπμ ιέημπμ, 

πμο είκαζ ζοκήεςξ έκα άημιμ ή ιζα μζημβέκεζα ηαζ εθέβπεζ ηδκ πθεζμρδθία ηςκ ιεημπχκ. 

οβηεηνζιέκα, ζηζξ ιζζέξ απυ ηζξ εζζδβιέκδξ εηαζνίεξ ζηδ Γενιακία ηαζ ηδκ Ηηαθία έκαξ 

ιέημπμξ ηαηέπεζ ημοθάπζζημκ ημ 57 ή ημ 55 ημζξ εηαηυ, ακηίζημζπα, ηςκ ρήθςκ (Enriques 

ηαζ Volpin, 2007). Δίκαζ επίζδξ ζοπκυ ημ θαζκυιεκμ μ ααζζηυξ αοηυξ ιέημπμξ κα αζηεί 

έθεβπμ, πςνίξ κα ηαηέπεζ ιεβάθμ πμζμζηυ ηςκ δζηαζςιάηςκ επί ηςκ πνδιαημνμχκ ηδξ 

εηαζνείαξ, πνδζζιμπμζχκηαξ ηέζζενζξ ηνυπμοξ: ηδκ ποναιζδζηή ζδζμηηδζζαηή δμιή
21

, ηζξ 

ζοιθςκίεξ ιεηαλφ ιεηυπςκ
22

, ηδ δζπθή ηάλδ ιεημπχκ
23

 ηαζ ηδξ δοζακάθμβδξ 

ακηζπνμζχπεοζδξ ζημ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ (Villalonga ηαζ Amit, 2007). Ζ έιιεζδ 

αοηή ζδζμηηδζία πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ οζμεέηδζδ ηδξ ποναιζδζηήξ ζδζμηηδζζαηήξ δμιήξ 

                                                 
21

 Ζ ποναιζδζηή ζδζμηηδζζαηή δμιή είκαζ δ δμιή, υπμο μ ααζζηυξ ιέημπμξ ελαζηεί ημκ έθεβπμ ιζαξ εηαζνίαξ 

ιέζς ηδξ ζδζμηηδζίαξ ημοθάπζζημκ ιζαξ άθθδξ εζζδβιέκδξ ζημ Υνδιαηζζηήνζμ εηαζνίαξ (Enriques ηαζ 

Volpin, 2007). Οζ ποναιίδεξ ιεβεεφκμοκ ημ δζαπςνζζιυ ιεηαλφ ζδζμηηδζίαξ ηαζ εθέβπμο, βζαηί επζηνέπμοκ 

ημ ααζζηυ ιέημπμ ηδξ επζπείνδζδξ πμο ανίζηεηαζ ζηδκ ημνοθή ηδξ ποναιίδαξ κα εθέβπεζ ηζξ οπυθμζπεξ 

επζπεζνήζεζξ ηδξ ποναιίδαξ ηαηέπμκηαξ ιυκμ έκα ιζηνυ ιενίδζμ ημο ηεθαθαίμο ημοξ (Volpin, 2002). 
22

 οκχκοιμξ υνμξ βζα ηζξ ζοιθςκίεξ ηςκ ιεηυπςκ είκαζ ημ «ζοκδζηάημ ρδθμθμνίαξ». 
23

 Dual-class structure: δ φπανλδ δφμ ηαηδβμνζχκ ιεημπχκ ιε δζαθμνεηζηά δζηαζχιαηα ρήθςκ, υπςξ 

ιεημπέξ πμο οπενααίκμοκ ηδκ ανπή  «ιζα ιεημπή ιζα ρήθμξ», ιενζζιάηςκ, η.α. ηζξ ιένεξ ιαξ, εα πνέπεζ 

κα ακαθενεεί υηζ ζογδηείηαζ ζε επίπεδμ Δονςπασηήξ Έκςζδξ δ ηαηάνβδζή ημο εκ θυβς ιδπακζζιμφ ζε 

υθεξ ηζξ πχνεξ-ιέθδ. ζμκ αθμνά ηδκ Δθθάδα ηαζ ζφιθςκα ιε ημοξ Spanos et al. (2005), δ ανπή «ιζα 

ιεημπή ιζα ρήθμξ» είκαζ κμιζηά ηαημπονςιέκδ. 
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ηαζ ηςκ άθθςκ ιδπακζζιχκ, οπμδδθχκεζ υηζ μζ ηονίανπμζ ιέημπμζ δεκ έπμοκ πάκημηε ημκ 

άιεζμ έθεβπμ ηδξ επζπείνδζδξ (Levy, 2007). ε ιζα ένεοκα ηςκ Villalonga ηαζ Amit 

(2007) ζε 500 αιενζηάκζηεξ επζπεζνήζεζξ ημο δείηηδ Fortune 500
24

 βζα ηδκ πενίμδμ 1994-

2000 μ πζμ ζοπκά ειθακζγυιεκμξ ηνυπμξ δδιζμονβίαξ πθεμκάγμοζαξ ελμοζίαξ είκαζ δ 

δοζακάθμβδ ακηζπνμζχπεοζδ ζημ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ πμο ζοκακηάηαζ ζημ 60 ημζξ 

εηαηυ αοηχκ ηςκ επζπεζνήζεςκ. Έπεηαζ δ πνδζζιμπμίδζδ ιεημπχκ δζπθήξ ηάλδξ ιε 21 

ημζξ εηαηυ ηαζ αημθμοεμφκ μζ ζοιθςκίεξ ιεηαλφ ιεηυπςκ ηαζ δ ποναιζδζηή δμιή. 

Ακηίεεηα απμηεθέζιαηα ειθακίγμκηαζ ζηδκ Δονχπδ, υπμο δ ειθάκζζδ ηδξ ποναιζδζηήξ 

ζδζμηηδζζαηήξ δμιήξ είκαζ μ ζοκδεέζηενμξ ηνυπμξ απυηηδζδξ πενζζζμηένςκ 

δζηαζςιάηςκ ρδθμθμνίαξ ζε ζπέζδ ιε ηα δζηαζχιαηα επί ηςκ πνδιαημνμχκ, ζε 

ακηίεεζδ ιε ηδ δζπθή ηάλδ ιεημπχκ πμο δεκ ειθακίγεηαζ ζοπκά (La Porta et al., 1999 ; 

Barontini ηαζ Caprio, 2006).  

 Δκδεζηηζηυ ζημζπείμ ηδξ έκηαζδξ αοημφ ημο θαζκμιέκμο είκαζ ηα ζημζπεία ηδξ 

ένεοκαξ ηςκ Barontini ηαζ Caprio (2006) ζε 675 εζζδβιέκεξ επζπεζνήζεζξ 11 εονςπασηχκ 

πςνχκ∙  ζφιθςκα ιε ηδκ εκ θυβς ένεοκα ημ 42,4 ημζξ εηαηυ αοηχκ ηςκ επζπεζνήζεςκ 

ειθακίγεζ ηάπμζμ πάζια ιεηαλφ ηςκ δζηαζςιάηςκ ρδθμθμνίαξ ηαζ ημο ανζειμφ ηςκ 

ηαηεπυιεκςκ ιεημπχκ. Ζ επίδναζδ αοημφ ημο πάζιαημξ, ζδζαίηενα ζηζξ μζημβεκεζαηέξ 

επζπεζνήζεζξ, είκαζ ανκδηζηή ζηδ δδιζμονβία αλίαξ ηδξ επζπείνδζδξ (Villalonga ηαζ Amit, 

2007). φιθςκα ιε ημοξ La Porta et al. (1999) δεκ πνέπεζ κα πνμλεκεί έηπθδλδ ημ 

βεβμκυξ υηζ μζ ποναιζδζηέξ δμιέξ ηείκμοκ κα ειθακίγμκηαζ πενζζζυηενμ ζε πχνεξ ιε 

παιδθή πνμζηαζία επεκδοηχκ, βζαηί εηεί είκαζ εοημθυηενμ μζ ιεβαθμιέημπμζ κα πείεμοκ 

ημοξ ιζηνμιεηυπμοξ κα επεκδφμοκ πνήιαηα βζα ηδκ ίδνοζδ κέςκ εηαζνζχκ, ιενζηχξ 

εοβαηνζηέξ, πςνίξ κα ιμζνάγμκηαζ ιαγί ημοξ πθήνςξ ηα μθέθδ απυ αοηυ ημ εβπείνδια. 

Δκδεζηηζηυ αοημφ ημο θαζκμιέκμο είκαζ δ οπεναλία ηςκ ιεημπχκ ιε δζηαζχιαηα ρήθμο, 

πμο πανμοζζάγεηαζ ζηζξ επζπεζνήζεζξ πμο ανίζημκηαζ ζηδκ ημνοθή ηδξ ποναιίδαξ ζε 

ζπέζδ ιε αοηέξ πμο ανίζημκηαζ ζηδ αάζδ (Volpin, 2002).  

                                                 
24

 Ο δείηηδξ Fortune 500 δδιμζζεφεηαζ ηάεε πνυκμ απυ ημ αιενζηάκζημ πενζμδζηυ “Fortune” ηαζ 

πενζθαιαάκεζ ηζξ 500 ιεβαθφηενεξ αιενζηάκζηεξ επζπεζνήζεζξ αάζεζ ηςκ αηαεάνζζηςκ εζυδςκ ημοξ. Ζ 

θίζηα ιε ηζξ 500 ιεβαθφηενεξ αιενζηάκζηεξ επζπεζνήζεζξ βζα ημ έημξ 2007 ανίζηεηαζ ζημ 

http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2007/full_list/index.html . 
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Σέθμξ, έκαξ ζδζυηοπμξ ιδπακζζιυξ ζοβηέκηνςζδξ οπεναάθθμοζαξ ελμοζίαξ, 

δδθαδή ηαημπήξ πενζζζυηενςκ δζηαζςιάηςκ ρδθμθμνίαξ ζε ζπέζδ ιε ημκ ηαηεπυιεκμ 

ανζειυ ιεημπχκ, ζοκακηάηαζ ζηδ Γαθθία, ζφιθςκα ιε ημοξ Barontini ηαζ Caprio (2006): 

δ βαθθζηή κμιμεεζία επζηνέπεζ ηζξ επζπεζνήζεζξ κα οζμεεηήζμοκ έκα ιδπακζζιυ, 

ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ μζ ιέημπμζ πμο δζαηναημφκ ιεημπέξ ηδξ εηαζνίεξ βζα έκα 

πνμηαεμνζζιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια, πμο ζοκήεςξ ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ δφμ ηαζ ηεζζάνςκ 

εηχκ, απμηημφκ δφμ ρήθμοξ βζα ηάεε ιζα ιεημπή. Μμθαηαφηα, υπςξ οπμζηδνίπεδηε ζε 

ιζα ζογήηδζδ ζημ εονςπασηυ ημζκμαμφθζμ, αοηά ηα δζηαζχιαηα ρήθμο εζδζηήξ 

ηαηδβμνίαξ δεκ είκαζ ιμκίιςξ ηαημπονςιέκα, αθθά ζημπεφμοκ ζηδκ επζανάαεοζδ ηςκ 

ιαηνμπνυεεζιςκ επεκδφζεςκ ηαζ ιεηαηνέπμκηαζ αοηυιαηα ιεηά απυ ηάπμζμ πνμκζηυ 

δζάζηδια ζε ηακμκζηά δζηαζχιαηα ρήθμο
25

. 

 Γζα κα βίκμοκ ηαηακμδηέξ μζ έκκμζεξ ηδξ ποναιζδζηήξ ζδζμηηδζζαηήξ δμιήξ ηαζ 

ηςκ ζοιθςκζχκ  ιεηαλφ ιεηυπςκ, παναηίεεηαζ ημ πανάδεζβια ιίαξ απυ ηζξ ιεβαθφηενεξ, 

ζε παβηυζιζμ επίπεδμ, εηαζνίεξ ηδθεπζημζκςκζχκ ιε ηεθαθαζμπμίδζδ πμο ακένπεηαζ ζηα 

40 δζξ δμθάνζα Ζ.Π.Α., ηδξ Telecom Italia. Ζ αθοζίδα εθέβπμο ηδξ εκ θυβς εηαζνίαξ είκαζ 

δ αηυθμοεδ: 

 

 ρήκα 2. Ηδζμηηδζζαηή δμιή ηδξ Telecom Italia ημ 2005 (Enriques ηαζ Volpin, 

2007). 
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 ογήηδζδ ζημ εονςπασηυ ημζκμαμφθζμ (12 Μανηίμο 2007), 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20070312+ITEM-

023+DOC+XML+V0//EL 
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Ζ αθοζίδα εθέβπμο πενζθαιαάκεζ ηνεζξ εζζδβιέκεξ ζημ Υνδιαηζζηήνζμ εηαζνίεξ, πμο 

ειθακίγμκηαζ ζηα πενζηθεζυιεκα απυ δζπθή βναιιή ημοηάηζα, ηαζ δφμ ιδ εζζδβιέκεξ, 

πμο ειθακίγμκηαζ ζηα πενζηθεζυιεκα απυ ιμκή βναιιή ημοηάηζα. Ο ααζζηυξ ιέημπμξ ηδξ 

ποναιίδαξ, πμο ειθακίγεηαζ ζημ πενζηθεζυιεκμ απυ ζηζηηή βναιιή ημοηάηζ, είκαζ δ 

μζημβέκεζα Marco Tronchetti Provera, δ μπμία εθέβπεζ άιεζα ηδκ εηαζνία GPI έπμκηαξ ημ 

58 ημζξ εηαηυ ηςκ ρήθςκ ηδξ. Αημθμοεχκηαξ ηδκ αθοζίδα ηαηαθήβμοιε ζημ υηζ δ 

μζημβέκεζα αοηή εθέβπεζ έιιεζα ημ 18 ημζξ εηαηυ ηςκ ρήθςκ ηδξ Telecom Italia, 

πμζμζηυ πμο ειθακίγεηαζ δελζά ημο άκς αέθμοξ ηδξ ηάεε εηαζνίαξ, εκχ ιυθζξ ημ 0,7 ημζξ 

εηαηυ ηςκ δζηαζςιάηςκ επί ηςκ πνδιαημνμχκ, πμο ειθακίγεηαζ ανζζηενά απυ ηάεε 

εηαζνία. Παναηδνχκηαξ ηδκ αθοζίδα αοηή, θαίκεηαζ υηζ μ έθεβπμξ ιζαξ εηαζνίαξ ηδξ 

ποναιίδαξ, ηδξ Pirelli, εκζζπφεηαζ απυ ιζα ζοιθςκία ιε άθθμοξ ιεβαθμιεηυπμοξ (πμο 

ακένπμκηαζ ζε πμζμζηυ 21,1 ημζξ εηαηυ) πμο αθμνά ηδ ζφιπκμζα ηςκ ρήθςκ ημοξ. ζμκ 

αθμνά ηδκ ποναιζδζηή ζδζμηηδζζαηή δμιή, ζφιθςκα ιε ημοξ ζοββναθείξ, δε ζοκακηάηαζ 

ζηζξ Ζ.Π.Α. ηονίςξ θυβς ηδξ ζζπφμοζαξ απυ ημ 1935 θμνμθμβίαξ ηςκ ιενζζιάηςκ 

ιεηαλφ εηαζνζχκ. πςξ ακαθένεηαζ ζημ άνενμ ηςκ Enqriques ηαζ Volpin (2007) μζ 

δζαθμνέξ ζηδκ ζδζμηηδζζαηή δμιή έπμοκ δφμ ειθακείξ ζοκέπεζεξ βζα ηδκ εηαζνζηή 

δζαηοαένκδζδ. Απυ ηδ ιζα ιενζά, μζ ηονίανπμζ ιέημπμζ έπμοκ ηαζ ημ ηίκδηνμ ηαζ ηδ 

δφκαιδ κα πεζεανπήζμοκ ηα ζηεθέπδ, εκχ απυ ηδκ άθθδ ιενζά δ ζοβηεκηνςιέκδ 

ζδζμηηδζία ιπμνεί κα δδιζμονβήζεζ ζοκεήηεξ βζα έκα κέμ πνυαθδια ακηζπνμζχπεοζδξ: 

ηδ ιδ εοεοβνάιιζζδ ηςκ ζοιθενυκηςκ ηςκ ιεβαθμιεηυπςκ ηαζ ηςκ ιεηυπςκ 

ιεζμρδθίαξ, υπςξ ακαθένεδηε ηαζ πνμδβμοιέκςξ. Σέθμξ, εκδζαθένμοζα είκαζ δ 

δζαθμνεηζηή αλζμθυβδζδ πμο απμθαιαάκμοκ μζ εηαζνίεξ πμο ακήημοκ ζε ιζα ποναιίδα ζε 

ζπέζδ ιε πανυιμζεξ αθθά ακελάνηδηεξ εηαζνίεξ. φιθςκα ιε ημκ Volpin (2002), ζηδκ 

Ηηαθία μζ εηαζνίεξ πμο ανίζημκηαζ ζηδ αάζδ ιζαξ ποναιίδαξ ειθακίγμοκ δείηηδ Tobin’s 

Q παιδθυηενμ ηαηά 13 ιε 27 ημζξ εηαηυ. Αοηυ ζοκάδεζ, υπςξ ακαθένεηαζ ζημ άνενμ ημο 

Volpin (2002), ιε ηδκ άπμρδ υηζ μ δζαπςνζζιυξ ζδζμηηδζίαξ ηαζ εθέβπμο πμο 

δδιζμονβείηαζ απυ αοηή ηδκ ζδζμηηδζζαηή δμιή είκαζ πζεακυ κα δδιζμονβήζεζ ιεβάθα 

πνμαθήιαηα ακηζπνμζχπεοζδξ, θυβς ηδξ ζφβηνμοζδξ ζοιθενυκηςκ ιεηαλφ ηςκ 

ιεηυπςκ πμο έπμοκ ημκ έθεβπμ ηαζ ηςκ οπμθμίπςκ. 
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 Ακαθμνζηά ιε ηζξ δζπθέξ ηάλεζξ ηςκ ιεημπχκ, παναηίεεηαζ ημ πανάδεζβια ηδξ 

αοημηζκδημαζμιδπακίαξ Volkswagen AG ιε ηεθαθαζμπμίδζδ, πμο ακένπεηαζ ζηα 25 δζξ 

δμθάνζα Ζ.Π.Α. Ζ αθοζίδα εθέβπμο ηδξ εκ θυβς εηαζνίαξ είκαζ δ αηυθμοεδ: 

 

 ρήκα 3. Ηδζμηηδζζαηή δμιή ηδξ Volkswagen AG ημκ Ημφκζμ ημο 2006 (Enriques 

ηαζ Volpin, 2007). 

Ζ αθοζίδα εθέβπμο πενζθαιαάκεζ δφμ εζζδβιέκεξ ζημ Υνδιαηζζηήνζμ εηαζνίεξ ηαζ 

ααζζηυξ ιέημπμξ ηδξ ποναιίδαξ ειθακίγεηαζ δ μζημβέκεζα ημο ζδνοηή ηδξ Porsche, 

Ferdinand Porsche. Ζ μζημβέκεζα Porsche εθέβπεζ άιεζα ημ εηαηυ ημζξ εηαηυ ηςκ ρήθςκ 

ηδξ Porsche AG ηαζ ιυθζξ ημ πεκήκηα ημζξ εηαηυ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ηδξ, πμζμζηυ 

πμο ειθακίγεηαζ ζηδκ πανέκεεζδ, ηαζ άνα ηαζ ηςκ δζηαζςιάηςκ επί ηςκ πνδιαημνμχκ 

ηδξ. Αοηυ μθείθεηαζ ζημ υηζ έπμοκ εηδμεεί ηαζ πνμκμιζμφπεξ ιεημπέξ πςνίξ δζηαίςια 

ρήθμο, ζε ακαθμβία 1:1 ζε ζπέζδ ιε ηζξ ημζκέξ ιεημπέξ. Δπίζδξ, εθέβπεζ έιιεζα ημ 25,1 

ημζξ εηαηυ ηςκ ρήθςκ ηδξ Volkswagen AG (αθμφ ηαηέπεζ ημ εηαηυ ημζξ εηαηυ ηςκ 

ρήθςκ ηδξ Porsche AG), εκχ ηαηέπεζ ημ 9,44 ημζξ εηαηυ ηςκ δζηαζςιάηςκ επί ηςκ 

πνδιαημνμχκ (αθμφ ηαηέπεζ ημ πεκήκηα ημζξ εηαηυ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ηδξ 

Porsche AG, πμο ιε ηδ ζεζνά ηδξ ηαηέπεζ ημ 18,9 ημζξ εηαηυ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο 

ηαζ άνα ηαζ ηςκ δζηαζςιάηςκ επί ηςκ πνδιαημνμχκ ηδξ Volkswagen AG). 

 Γζα ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ έκκμζαξ ηδξ δοζακάθμβδξ ακηζπνμζχπεοζδξ ζημ 

δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ ακαθένεηαζ ημ πανάδεζβια ηδξ βκςζηήξ αιενζηάκζηδξ εθδιενίδαξ 

New York Times (Villalonga ηαζ Amit, 2007). Σμ 1998 οπήνπακ δφμ ηάλεζξ ημζκχκ 

ιεημπχκ
26

, δ Α ηαζ δ Β, μζ μπμίεξ ακηζπνμζχπεοακ ημ 99,56 ημζξ εηαηυ ηαζ ημ 0,44 ημζξ 

εηαηυ ημο ζοκμθζημφ ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ακηίζημζπα ηαζ απυ ηζξ μπμίεξ δ ηάεε ιεημπή 

                                                 
26

 Ζ έκκμζα «δζπθέξ ηάλεζξ ιεημπχκ» ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ δζαθένεζ απυ ηδκ ηθαζζζηή ηδξ εηδμπή, 

πμο ακαθένεδηε πνμδβμοιέκςξ ηαζ αθμνά ημ δζαθμνεηζηυ ανζειυ ρήθςκ ακά ηάλδ ιεημπήξ. 
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πενζθαιαάκεζ ημ δζηαίςια ιζαξ ρήθμο, ζζπφεζ δδθαδή δ ανπή «ιζα ιεημπή ιζα ρήθμξ». 

Ζ δζαθμνά ηςκ δφμ ηάλεςκ έβηεζηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ μζ ιέημπμζ ηδξ Α ηάλδξ έπμοκ ημ 

δζηαίςια κα εηθέλμοκ ιυκμ πέκηε απυ ηα 15 ιέθδ ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο, εκχ μζ 

ιέημπμζ ηδξ Β ηάλδξ εηθέβμοκ ηα οπυθμζπα δέηα. Αοηυ είπε ςξ απμηέθεζια δ μζημβέκεζα 

Ochs-Sulzberger, πμο ηαηείπε ημ 17,9 ημζξ εηαηυ ημο ζοκμθζημφ ιεημπζημφ ηεθαθαίμο 

ηδξ επζπείνδζδξ, αθθά ημ 88,7 ημζξ εηαηυ ηςκ ιεημπχκ Β ηάλδξ, κα εηθέβεζ 

απμηεθεζιαηζηά ηα 2/3 ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο. οκεπχξ, ημ πάζια ιεηαλφ ηςκ 

δζηαζςιάηςκ ρδθμθμνίαξ ιέζς ημο ηαηεπυιεκμο ανζειμφ ιεημπχκ (17,9 ημζξ εηαηυ) ηαζ 

ηςκ πναβιαηζηχκ δζηαζςιάηςκ ρδθμθμνίαξ (2/3 ή 66,7 ημζξ εηαηυ) ήηακ 48,8 ημζξ 

εηαηυ. 

3.2.1 Δπίδξαζε ηνπ Υάζκαηνο Φήθσλ - Μεηνρώλ ζηελ Αμία ηεο Δπηρείξεζεο 

 Ακαθμνζηά ιε ηδκ επίδναζδ ημο πάζιαημξ ιεηαλφ ηςκ δζηαζςιάηςκ ρδθμθμνίαξ 

ηαζ ημο ανζειμφ ηςκ ιεημπχκ ζηδκ αλία ηδξ επζπείνδζδξ, πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ 

οπάνπεζ ελάνηδζδ ακάθμβα ημο ιδπακζζιμφ δδιζμονβίαξ πθεμκάγμκηα εθέβπμο πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ (Amit ηαζ Villalonga, 2007). οκμπηζηά, δ επίδναζδ αοηή είκαζ 

ανκδηζηή ζηδκ πενίπηςζδ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ μζ ιδπακζζιμί ηδξ δζπθήξ ηάλδξ 

ιεημπχκ ηαζ ηδξ δοζακάθμβδξ ακηζπνμζχπεοζδξ ζημ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ ηαζ εεηζηή ή 

ημοθάπζζημκ μοδέηενδ υηακ οπάνπεζ πνήζδ ηδξ ποναιζδζηήξ δμιήξ ηαζ ηςκ ζοιθςκζχκ 

ιεηαλφ ιεηυπςκ. Σμκίγεηαζ, επίζδξ, υηζ πμθθέξ θμνέξ δ πνήζδ αοηχκ ηςκ ιδπακζζιχκ 

δεκ αθμνά ιυκμ ηδ δδιζμονβία πθεμκάγμκηα εθέβπμο, αθθά ηαζ πάθζ δ επίδναζδ ημοξ δεκ 

επδνεάγεηαζ απυ ημ ζημπυ ηδξ οζμεέηδζήξ ημοξ. 

 ζμκ αθμνά ημ ιδπακζζιυ ηδξ ποναιζδζηήξ δμιήξ ηαζ ζφιθςκα ιε ημοξ Almeida 

ηαζ Wolfenzon (2006), δ φπανλδ ηδξ δεκ μθείθεηαζ ιυκμ ζηδκ παναδμζζαηή πνμζέββζζδ 

ηδξ δδιζμονβίαξ πθεμκάγμκηα εθέβπμο. πςξ ακαθένεηαζ ζημ άνενμ ημοξ, ζφιθςκα ιε 

πμθθέξ ένεοκεξ δ δζαθμνά ιεηαλφ δζηαζςιάηςκ ρδθμθμνίαξ ηαζ ανζειμφ ιεημπχκ πμο 

πνμηφπηεζ είκαζ εθάπζζηδ ηαζ δε δζηαζμθμβεί ηδ πνήζδ ηςκ ποναιζδζηχκ δμιχκ, αθμφ εα 

ιπμνμφζε κα επζηεοπεεί ορδθυηενμξ έθεβπμξ ιε άθθμοξ εοημθυηενμοξ ηνυπμοξ. 

Δκδεζηηζηχξ, ζημ 69 ημζξ εηαηυ ηςκ επζπεζνήζεςκ ζηδ Γενιακία πμο εθέβπμκηαζ ιε 

ποναιζδζηέξ δμιέξ μ ζδζμηηήηδξ εα ιπμνμφζε κα είπε ημκ ίδζμ έθεβπμ ηαηέπμκηαξ απθχξ 

άιεζα ιεημπέξ ηαζ ζοκεπχξ δ ποναιζδζηή δμιή ζηδ Γενιακία δεκ έπεζ ζημπυ ηδ 
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δδιζμονβία πθεμκάγμκηα εθέβπμο. Δπζπνμζεέηςξ, ακ ηαζ δ πνήζδ δζπθήξ ηάλδξ ιεημπχκ 

επζηοβπάκεζ εοημθυηενα ημκ πθεμκάγμκηα έθεβπμ, παναηδνείηαζ υηζ δ ποναιζδζηή δμιή 

πνδζζιμπμζείηαζ εηηεκχξ ζηδκ Δονχπδ, αηυιδ ηαζ ζε πχνεξ υπμο δεκ οπάνπμοκ 

πενζμνζζιμί ζπεηζηά ιε ηζξ δζπθέξ ηάλεζξ ιεημπχκ.  

Γζα ηδκ ελήβδζδ αοηήξ ηδξ ηάζδξ οπάνπμοκ μζ ελήξ θυβμζ πμο ακαθένμκηαζ ζημ 

άνενμ ηςκ Almeida ηαζ Wolfenzon (2006) ηαζ δζηαζμθμβμφκ ηδ πνήζδ ποναιζδζηχκ 

δμιχκ: πνχημκ, δ εοκμσηή θμνμθμβία ηςκ ιενζζιάηςκ ιεηαλφ ηςκ εηαζνζχκ ηδξ ίδζαξ 

ποναιίδαξ, δεφηενμκ δ απυηνορδ ηδξ ηαοηυηδηαξ απυ ηδκ αβμνά ή ηδκ πμθζηεία ημο 

πναβιαηζημφ ζδζμηηήηδ, ηνίημκ μ ιδ επδνεαζιυξ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηδξ ποναιίδαξ 

ιεηαλφ ημοξ ζε πενίπηςζδ θ.π. πνεμημπίαξ ηδξ ιζαξ ελ αοηχκ ηαζ ηέθμξ δ ποναιζδζηή 

δμιή εοκμεί ηδ ζοβηέκηνςζδ ορδθχκ ηεθαθαίςκ ηαζ βζα αοηυ ημ θυβμ παναηδνείηαζ 

ηονίςξ ζε αζμιδπακίεξ εκηάζεςξ ηεθαθαίμο. Οζ δφμ ζοββναθείξ ηαηαθήβμοκ, επίζδξ, ζε 

έκα ιμκηέθμ υπμο δ ποναιζδζηή δμιή ειθακίγεηαζ υηακ μζ μζημβέκεζεξ πνδζζιμπμζμφκ ιζα 

επζπείνδζδ πμο ήδδ εθέβπμοκ βζα κα δδιζμονβήζμοκ ιζα ηαζκμφνζα. Με αοηυ ημκ ηνυπμ, 

ημοξ επζηνέπεηαζ δ πνυζααζδ ζε μθυηθδνμ ημ ιέβεεμξ ηςκ παναηναηδιέκςκ ηενδχκ ηδξ 

επζπείνδζδξ πμο εθέβπμοκ ηαζ δ ζοιιεημπή απυ ημζκμφ ιε ημοξ άθθμοξ ιεηυπμοξ ηδξ 

ανπζηήξ εηαζνίαξ ζηα μθέθδ ηδξ κέαξ εηαζνίαξ, έκα πμθφηζιμ ζημζπείμ εζδζηά βζα 

πενζπηχζεζξ πςνχκ ιε παιδθή πνμζηαζία επεκδοηχκ. 

 Ακαθμνζηά ιε ηζξ ζοιθςκίεξ ιεηαλφ ιεηυπςκ εα πνέπεζ κα ακαθενεεί υηζ 

ιπμνμφκ κα ελοπδνεηήζμοκ πμθθαπθμφξ ζημπμφξ. Απυ ηδ ιζα ιενζά ιπμνμφκ κα 

ζοιαάθθμοκ ζηδ πεζνμηένεοζδ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ ηςκ ιζηνμιεηυπςκ ηδξ εηαζνίαξ απυ 

ημοξ ιεβαθμιεηυπμοξ, εκχ απυ ηδκ άθθδ ιενζά ιπμνμφκ κα δδιζμονβήζμοκ μθέθδ βζα 

ημοξ ιζηνμιεηυπμοξ, ιέζς ηδξ αεθηίςζδξ ηδξ αλίαξ ηδξ επζπείνδζδξ, θυβς ημο 

ιμζναζιέκμο εθέβπμο ηδξ επζπείνδζδξ (Amit ηαζ Villalonga, 2007). διακηζηυ 

παναηηδνζζηζηυ ημο εκ θυβς ιδπακζζιμφ είκαζ, επίζδξ, δ οπμπνέςζδ βζα δδιυζζα 

ακαημίκςζή ημοξ ζηζξ εθδιενίδεξ. Δζδάθθςξ δεκ οπάνπεζ κμιζηή ζζπφ ηαζ άνα ηαιία 

οπμπνέςζδ βζα ηήνδζδ ηδξ ζοιθςκίαξ (Volpin, 2002).  

 Ζ επζθμβή ημο ιδπακζζιμφ δδιζμονβίαξ πθεμκάγμκηα εθέβπμο ζοζπεηίγεηαζ ηαζ 

ιε ημ ιέβεεμξ ημο πάζιαημξ. Ζ δζπθή ηάλδ ιεημπχκ ιε δζαθμνεηζηά δζηαζχιαηα 

ρδθμθμνίαξ είκαζ μ ηνυπμξ αφλδζδξ ημο εθέβπμο απυ ημοξ ιεβαθμιεηυπμοξ ηαζ ηζξ 
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μζημβέκεζεξ πμο οζμεεηείηαζ απυ ηζξ πενζζζυηενεξ αιενζηάκζηεξ επζπεζνήζεζξ ηδξ ηαζ 

ζοβπνυκςξ επζθένεζ ηαζ ηδκ ζζπονυηενδ επίδναζδ ζημκ έθεβπμ. φιθςκα ιε ηδκ ένεοκα 

ηςκ Amit ηαζ Villlalonga (2007), ημ ιέζμ πάζια ιεηαλφ ηςκ δζηαζςιάηςκ ρδθμθμνίαξ 

ηαζ ημο ανζειμφ ηςκ ιεημπχκ ζηζξ επζπεζνήζεζξ πμο οζμεεημφκ δζπθή ηάλδ ιεημπχκ 

ακένπεηαζ ζημ 20,5 ημζξ εηαηυ. Ακηίζημζπα, μζ ζοιθςκίεξ ιεηαλφ ηςκ ιεηυπςκ ηαζ μζ 

ποναιζδζηέξ δμιέξ είκαζ θζβυηενμ ζζπονμί πανάβμκηεξ επίδναζδξ ημο πάζιαημξ∙ ημ ιέζμ 

πάζια ζηζξ δφμ αοηέξ πενζπηχζεζξ ακένπεηαζ ιυθζξ ζε 6,5 ηαζ 6,2 ημζξ εηαηυ. 

 Σέθμξ, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί δ δζαθμνμπμίδζδ πμο βίκεηαζ ιεηαλφ ηςκ 

μζημβεκεζαηχκ επζπεζνήζεςκ πνχηδξ ηαζ δεφηενδξ ηαζ φζηενδξ βεκζάξ. Σα πμνίζιαηα ηδξ 

ένεοκαξ ηςκ Amit ηαζ Villalonga (2007) δείπκμοκ υηζ μζ μζημβεκεζαηέξ επζπεζνήζεζξ πμο 

δζαπεζνίγμκηαζ απυ μζημβεκεζαηά ιέθδ δεφηενδξ ηαζ φζηενδξ βεκζάξ είκαζ ζοπκυηενα 

πνήζηεξ ιδπακζζιχκ δδιζμονβίαξ πθεμκάγμκημξ εθέβπμο ηαζ ζδζαίηενα ηςκ ιεημπχκ 

δζπθήξ ηάλδξ. Αοηυ ζοκάδεζ ιε ηδκ άπμρδ υηζ ηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ δεφηενδξ ηαζ 

φζηενδξ βεκζάξ εθανιυγμοκ αοημφξ ημοξ ιδπακζζιμφξ βζα κα ιεζχζμοκ ηα ηδκ απχθεζα 

ημο εθέβπμο πμο μθείθεηαζ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ εηαζνίαξ ηαζ ηζξ μζημβεκεζαηέξ δζαδμπέξ. 

3.3 Μέηξεζε θαη Δπίδξαζε ηεο Ηδηνθηεζηαθήο Γνκήο ζηελ Δηαηξηθή 

Γηαθπβέξλεζε 

 Ζ επίδναζδ ηδξ ζδζμηηδζζαηήξ δμιήξ ζηδκ εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ ηαζ ηαη’ 

επέηηαζδ ζηδκ αλία ηδξ επζπείνδζδξ ιπμνεί κα εεςνδεεί δζθμνμφιεκδ (Grant ηαζ 

Kirchmaier, 2005). Απυ ηδ ιζα ιενζά, δ ορδθά ζοβηεκηνςιέκδ ζδζμηηδζία ιπμνεί κα 

πανέπεζ ηαθφηενμ έθεβπμ ηδξ δζμίηδζδξ, αθμφ ημ ιέβεεμξ ημο ιενζδίμο ζδζμηηδζίαξ 

ζοκδέεηαζ εεηζηά ιε ημ ηίκδηνμ βζα έθεβπμ, ηάηζ πμο εα ςθεθήζεζ ηδ πνδιαημμζημκμιζηή 

επίδμζδ ηδξ εηαζνίαξ ηαζ ηαη’ επέηηαζδ ηαζ ηςκ ιεζμρδθμφκηςκ ιεηυπςκ. Απυ ηδκ άθθδ 

ιενζά, υιςξ, ιπμνεί κα επζθένεζ ορδθά ηυζηδ βζα ημοξ ιεζμρδθμφκηεξ ιεηυπμοξ ηαζ κα 

δδιζμονβήζεζ ζοκεήηεξ εηιεηάθθεοζήξ ημοξ. Ακαθμνζηά ιε ηδκ ορδθά δζαζπανιέκδ 

ζδζμηηδζία, απυννμζά ηδξ είκαζ δ ιδ φπανλδ ηζκήηνςκ βζα ηδκ πθεζμρδθία ηςκ ιεηυπςκ 

κα εθέβπμοκ ηα δζμίηδζδ. Αοηυ μθείθεηαζ ζημ υηζ μ έθεβπμξ είκαζ ιζα ημζημαυνα 

δζαδζηαζία, ηδξ μπμίαξ ημ μνζαηυ ηυζημξ ζοπκά οπενααίκεζ ημ μνζαηυ έζμδμ ηδξ 

αεθηζςιέκδξ πνδιαημμζημκμιζηήξ επίδμζδξ. οκεπχξ, μ έθεβπμξ ιπμνεί κα βίκεζ έκα 
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δδιυζζμ αβαευ, αθμφ ηάεε ιέημπμξ ςθεθείηαζ απυ ηζξ εθεβηηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ 

άθθςκ ιεηυπςκ (Grant ηαζ Kirchmaier, 2005). Οζ Grant ηαζ Kirchmaier (2005) 

οπμζηδνίγμοκ υηζ δ δζαζπμνά ηδξ ζδζμηηδζίαξ ηαζ μ θζβυηενμ ζοβηεκηνςιέκμξ έθεβπμξ 

είκαζ ηεθζηά δ πζμ απμηεθεζιαηζηή εηδμπή ηδξ ζδζμηηδζζαηήξ δμιήξ, δδιζμονβχκηαξ 

ιεβαθφηενεξ εοηαζνίεξ ζε ηάεε ημζκςκία ηαζ αολακυιεκδ πμθζηζηή οπμζηήνζλδ βζα 

θφζεζξ ααζζζιέκεξ ζηδκ αβμνά. 

 Έκαξ ζοκήεδξ δείηηδξ ιέηνδζδξ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηδξ ζδζμηηδζίαξ είκαζ δ 

φπανλδ ή υπζ εκυξ ιεηυπμο, πμο ηαηέπεζ άκς ημο είημζζ ημζξ εηαηυ ηςκ ιεημπχκ ιζαξ 

εηαζνίαξ. φιθςκα ιε ηδκ ένεοκα ηςκ Enriques ηαζ Volpin (2007) ιυθζξ ημ είημζζ ημζξ 

εηαηυ ηςκ είημζζ ιεβαθφηενςκ εζζδβιέκςκ εηαζνζχκ ζηδκ Ηηαθία ηαζ ημ ακηίζημζπμ 

πεκήκηα ημζξ εηαηυ ζηδ Γενιακία δεκ έπμοκ ηάπμζμ ιεβαθμιέημπμ. Σμ ίδζμ πμζμζηυ ζηζξ 

Ζ.Π.Α. ακένπεηαζ ζημ μβδυκηα ημζξ εηαηυ, εκχ ζημ Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ ημ εηαηυ ημζξ 

εηαηυ. Έκα άθθμ εκδεζηηζηυ ιέηνμ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηδξ ζδζμηηδζίαξ είκαζ ημ ιενίδζμ 

ηδξ ζοκμθζηήξ ηεθαθαζμπμίδζδξ ηδξ πνδιαηαβμνάξ, πμο εθέβπεηαζ απυ ηζξ δέηα 

πθμοζζυηενεξ μζημβέκεζεξ. Ο ανζειυξ αοηυξ ακένπεηαζ ζημ 29 ημζξ εηαηυ βζα ηδ Γαθθία, 

ζημ 21 ημζξ εηαηυ βζα ηδ Γενιακία ηαζ ιυθζξ ζημ έλζ ημζξ εηαηυ βζα ημ Ζκςιέκμ 

Βαζίθεζμ. 

 Μζα δζαθμνεηζηή ηαηάηαλδ ηςκ ζδζμηηδζζαηχκ δμιχκ ηαζ ημο ιεβέεμοξ ημο 

εθέβπμο βίκεηαζ ζε ιζα ένεοκα ηςκ Grant ηαζ Kirchmaier (2005), υπμο δδιζμονβμφκηαζ μζ 

ελήξ ηνεζξ ηαηδβμνίεξ: «κμιζηυξ έθεβπμξ», «μοζζαζηζηυξ (de-facto) έθεβπμξ» ηαζ «εονέςξ 

δζαζπανιέκδ ζδζμηηδζζαηή δμιή». ηδκ ηαηδβμνία «κμιζηυξ έθεβπμξ» πενζθαιαάκμκηαζ 

μζ επζπεζνήζεζξ, υπμο έκαξ ιέημπμξ ή ιζα μιάδα ιεηυπςκ ηαηέπμοκ ημ πεκήκηα ημζξ εηαηυ 

ηςκ ρήθςκ ηαηά ηδκ εηήζζα βεκζηή ζοκέθεοζδ ηςκ ιεηυπςκ. ηδκ ηαηδβμνία 

«μοζζαζηζηυξ έθεβπμξ» πενζθαιαάκμκηαζ μζ επζπεζνήζεζξ, υπμο έκαξ ιέημπμξ ή ιζα μιάδα 

ιεηυπςκ ηαηέπμοκ ημ απαζημφιεκμ απυ ηδκ εεκζηή κμιμεεζία πμζμζηυ πένα απυ ημ 

μπμίμ πνέπεζ κα οπμαάθθμοκ δδιυζζα πνμζθμνά βζα ηδκ αβμνά υθςκ ηςκ οπμθμίπςκ 

ιεημπχκ. Αοηή δ οπμπνέςζδ απμννέεζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ μ ιέημπμξ ή μζ ιέημπμζ ιε ημ 

ζοβηεηνζιέκμ πμζμζηυ
27

 αζημφκ ζδιακηζηή επζννμή ζηδ θήρδ ηςκ απμθάζεςκ ηδξ 

βεκζηήξ ζοκέθεοζδξ ηςκ ιεηυπςκ. Σέθμξ, ζηδκ ηαηδβμνία «εονέςξ δζαζπανιέκδ 

                                                 
27

 ηδκ Δθθάδα μ ηάημπμξ ημο 1/3 ηςκ ιεημπχκ οπμπνεμφηαζ κα οπμαάθθεζ δδιυζζα πνμζθμνά βζα ηδκ 

αβμνά ηςκ οπυθμζπςκ ιεημπχκ. Παθαζυηενα, ημ πμζμζηυ αοηυ ακενπυηακ ζημ 1/2 ηςκ ιεημπχκ. 
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ζδζμηηδζζαηή δμιή» πενζθαιαάκμκηαζ μζ οπυθμζπεξ επζπεζνήζεζξ, υπμο δεκ οπάνπεζ έκαξ 

ιέημπμξ ή ιζα μιάδα ιεηυπςκ ιε πμζμζηυ ιεβαθφηενμ ηδξ ηαηδβμνίαξ «μοζζαζηζηυξ 

έθεβπμξ». Δκηφπςζδ πνμηαθεί ημ πυνζζια ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ένεοκαξ υηζ ζηζξ 

ημνοθαίεξ 100 επζπεζνήζεζξ ζηζξ ηέζζενζξ απυ ηζξ πέκηε ζδιακηζηέξ μζημκμιίεξ ηδξ 

Δονχπδξ (Γενιακία, Γαθθία, Ηηαθία ηαζ Ηζπακία) δ πθεζμρδθία ηςκ επζπεζνήζεςκ 

εκηάζζεηαζ ζηδκ ηαηδβμνία «κμιζηυξ έθεβπμξ», ιε ηζξ ζηαθζηέξ επζπεζνήζεζξ κα θεάκμοκ 

ημ 64,8 ημζξ εηαηυ. Ακηζεέηςξ, ζημ Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ ιυθζξ ημ πέκηε ημζξ εηαηυ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ έπμοκ ηυζμ ορδθά ζοβηεκηνςιέκδ ζδζμηηδζζαηή δμιή. Ακαθμνζηά ιε ηδ 

ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηδξ ζδζμηηδζζαηήξ δμιήξ ηαζ ηδξ 

πνδιαημμζημκμιζηήξ επίδμζδξ ηα απμηεθέζιαηα ειθακίγμκηαζ ζοβηεποιέκα. 

οβηεηνζιέκα ζηδ Γαθθία ηαζ ζδζαίηενα ζηδκ Ηηαθία μζ επζπεζνήζεζξ πμο ειθακίγμοκ 

ορδθυ ααειυ ζοβηεκηνςιέκδξ ζδζμηηδζζαηήξ δμιήξ (ηαηδβμνίεξ «κμιζηυξ έθεβπμξ» ηαζ 

«μοζζαζηζηυξ έθεβπμξ») ειθακίγμοκ ηδκ ηαθφηενδ πνδιαημμζημκμιζηή επίδμζδ. 

φιθςκα ιε ημοξ ζοββναθείξ, δ πενίπηςζδ ηδξ Ηηαθίαξ πνίγεζ πεναζηένς ακάθοζδξ δζυηζ 

ζφιθςκα ιε ηδκ ακάθοζή ημοξ δε θαίκεηαζ κα οπάνπεζ ηάπμζα εηαζνία ιε πναβιαηζηά 

εονέςξ δζαζπανιέκδ ζδζμηηδζζαηή δμιή. Ακηζεέηςξ, ζηδκ Ηζπακία ηαζ ηδ Γενιακία 

ηονζανπμφκ μζ επζπεζνήζεζξ πμο εκηάζζμκηαζ ζηδκ ηαηδβμνία «εονέςξ δζαζπανιέκδ 

ζδζμηηδζζαηή δμιή». 

 Τπάνπεζ έκαξ εηηεηαιέκμξ ανζειυξ ιεθεηχκ ζηδ αζαθζμβναθία βζα ηδκ εηαζνζηή 

δζαηοαένκδζδ, πμο ακαθφμοκ ηδκ ζδζμηηδζζαηή δμιή ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ηδ ζπέζδ 

ακηζπνμζχπεοζδξ ιεηαλφ ηςκ ζδζμηηδηχκ ηαζ ηςκ ζηεθεπχκ. φιθςκα ιε ημκ Önder 

(1999), ζηζξ επζπεζνήζεζξ πμο ειθακίγμοκ ορδθυηενμ ααειυ ζοβηέκηνςζδξ ηδξ 

ζδζμηηδζίαξ ημοξ, δδθαδή θίβα πνυζςπα ιε ιεβάθα ιενίδζα ιεημπχκ, είκαζ πζμ πζεακυ μζ 

ζδζμηηήηεξ κα δζαδναιαηίγμοκ ηαζ ημ νυθμ ημο ιάκαηγεν. οκεπχξ, ζε αοηέξ ηζξ 

επζπεζνήζεζξ, είκαζ πζμ πζεακυ ηα ζηεθέπδ κα δναζηδνζμπμζμφκηαζ ιε βκχιμκα ηδκ 

ηενδμθμνία ηαζ ηζξ απμδυζεζξ επί ηςκ ιεημπχκ ηδξ επζπείνδζδξ. Δπζπνμζεέηςξ, πανυθμ 

πμο ηα ζηεθέπδ είκαζ πζεακυηενμ κα εκδζαθένμκηαζ βζα ημ ααειυ ηζκδφκμο ηδξ 

επζπείνδζδξ, μζ ιέημπμζ είκαζ πζεακυηενμ κα δζαθμνμπμζμφκ ηα πανημθοθάηζά ημοξ ηαζ κα 

εηηίεεκηαζ ζε πενζζζυηενμ ζοζηδιαηζηυ ηίκδοκμ ή ηίκδοκμ ηδξ αβμνάξ. Απυ ηδκ άθθδ 

ιενζά, ζε πενζπηχζεζξ πμο δ ζδζμηηδζζαηή δμιή είκαζ θζβυηενμ ζοβηεκηνςιέκδ, οπάνπεζ 
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ιεβαθφηενμξ δζαπςνζζιυξ ζδζμηηδζίαξ ηαζ εθέβπμο. Οζ επζπεζνήζεζξ αοηέξ ακαιέκεηαζ κα 

έπμοκ ορδθυηενμοξ νοειμφξ ακάπηολδξ, υζμκ αθμνά ηζξ πςθήζεζξ ημοξ ηαζ ηα 

πενζμοζζαηά ημοξ ζημζπεία, ηαζ άνα ορδθυηενδ απυδμζδ εκενβδηζημφ. Δπζπνμζεέηςξ, μζ 

ιέημπμζ ηαζ ηα ζηεθέπδ αοηχκ ηςκ εηαζνζχκ είκαζ πζεακυηενμ κα εκδζαθένμκηαζ 

πενζζζυηενμ βζα ημ ζοζηδιαηζηυ ηίκδοκμ, πανά βζα ημ ζοκμθζηυ ηίκδοκμ ηδξ 

επζπείνδζδξ. Ακαθμνζηά ιε ημκ ηίκδοκμ ηδξ επζπείνδζδξ, μ ζοββναθέαξ παναεέηεζ ηδκ 

άπμρδ υηζ μ ααειυξ ζοβηέκηνςζδξ ηδξ ζδζμηηδζίαξ ζοζπεηίγεηαζ εεηζηά ιε ημ ιέβεεμξ 

ημο ηζκδφκμο πμο ακηζιεηςπίγεζ ιζα επζπείνδζδ. Σέθμξ, εεςνεί υηζ υζμ ιεβαθφηενμ είκαζ 

ημ ιέβεεμξ ιζαξ επζπείνδζδξ, ηυζμ πζεακυηενμ είκαζ κα δζμζηείηαζ απυ επαββεθιαηίεξ 

ζηεθέπδ ηαζ κα ειθακίγεζ θζβυηενμ ζοβηεκηνςιέκδ ζδζμηηδζζαηή δμιή. 

 Έκα άθθμ γήηδια πμο ηίεεηαζ ζηδκ ενβαζία ημο Önder (1999) αθμνά ηδκ 

δζενεφκδζδ ηδξ ζπέζδξ αζηίαξ – απμηεθέζιαημξ ιεηαλφ ηδξ πνδιαημμζημκμιζηήξ 

επίδμζδξ ηδξ εηαζνίαξ ηαζ ηδξ ζδζμηηδζζαηήξ ηδξ δμιήξ. Ο ζοββναθέαξ εεςνεί υηζ δ 

ζδζμηηδζζαηή δμιή ιζαξ επζπείνδζδξ ιπμνεί κα εεςνδεεί εκδμβεκήξ ιεηααθδηή, δ μπμία 

επδνεάγεηαζ απυ ηδ πνδιαημμζημκμιζηή επίδμζδ ηδξ επζπείνδζδξ. Δίκαζ, δδθαδή, πζεακυ 

κα παναηδνδεμφκ αθθαβέξ ζηδκ ζδζμηηδζζαηή δμιή ελαζηίαξ αθθαβχκ ζηδ 

πνδιαημμζημκμιζηή επίδμζδ. Γζα πανάδεζβια, ακ ιζα επζπείνδζδ ιε ορδθά 

ζοβηεκηνςιέκδ ζδζμηηδζζαηή δμιή έπεζ γδιίεξ, μ ααζζηυξ ιέημπυξ ηδξ εα επζεοιμφζε κα 

ηζξ ιμζναζηεί ιε άθθμοξ ιεηυπμοξ ηαζ ζοκεπχξ κα ιεζχζεζ ημ ααειυ ζοβηέκηνςζδξ ηδξ 

ζδζμηηδζζαηήξ δμιήξ. Σα απμηεθέζιαηα, υιςξ, ηδξ ένεοκαξ ζημ Υνδιαηζζηήνζμ ηδξ 

Κςκζηακηζκμφπμθδξ δείπκμοκ υηζ δ ζδζμηηδζζαηή δμιή είκαζ δ αζηία, εκχ δ 

πνδιαημμζημκμιζηή επίδμζδ ημ αζηζαηυ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ φπανλδ δζαζπανιέκδξ 

ζδζμηηδζζαηήξ δμιήξ μδδβεί ζε αφλδζδ ηδξ απυδμζδξ ημο εκενβδηζημφ ηαζ ζε αφλδζδ 

ηςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ηδξ επζπείνδζδξ, εκχ δ ορδθυηενα ζοβηεκηνςιέκδ 

ζδζμηηδζζαηή δμιή μδδβεί ζε αφλδζδ ημο πενζεςνίμο ηένδμοξ ηδξ επζπείνδζδξ. Σέθμξ, 

ζφιθςκα ιε ημ ζοββναθέα, δ πεναζηένς αφλδζδ ημο πενζεςνίμο ηένδμοξ ηδξ 

επζπείνδζδξ έπεζ ςξ ζοκέπεζα ηδκ αφλδζδ ημο ιενζδίμο ημο ααζζημφ ιεηυπμο. 

 Έκαξ απυ ημοξ θυβμοξ ηδξ ορδθήξ ζοβηέκηνςζδξ ζδζμηηδζίαξ παναηίεεηαζ απυ 

ημκ Zingales (1994) ζηδκ ένεοκά ημο ζπεηζηά ιε ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ οπεναλίαξ, πμο 

πανμοζζάγμοκ μζ ημζκέξ ιεημπέξ ιε δζηαίςια ρήθμο ζηδκ Ηηαθία ζε ζπέζδ ιε ηζξ 
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πνμκμιζμφπεξ ιεημπέξ πςνίξ δζηαίςια ρήθμο, βζα ηδκ μπμία έβζκε ακαθμνά ηαζ 

πνμδβμοιέκςξ. φιθςκα ιε ημ ζοββναθέα, δ φπανλδ πνμκμιζχκ εθέβπμο μδδβεί ζε 

ηαημπή ιεβάθςκ ιενζδίςκ ιεημπχκ ζε ηάεε εηαζνία ηαζ ζοκεπχξ ημ ορδθυ επίπεδμ 

ζοβηέκηνςζδξ ζδζμηηδζίαξ είκαζ απυ ιυκμ ημο ιζα έκδεζλδ ηδξ ιεβάθδξ αλίαξ, πμο έπεζ μ 

έθεβπμξ ηαζ άνα ηςκ εοηαζνζχκ πμο πνμζδίδεζ βζα εηιεηάθθεοζδ ηςκ επεκδοηχκ. Ζ 

οπεναλία ηςκ ιεημπχκ ιε δζηαίςια ρήθμο ελανηάηαζ απυ ιζα αηυιδ ααζζηή πανάιεηνμ: 

ημκ ακηαβςκζζιυ βζα έθεβπμ ηδξ εηάζημηε επζπείνδζδξ. Ζ φπανλδ εκυξ πθεζμρδθμφκηα 

ιεηυπμο απμεαννφκεζ άθθμοξ ακηαβςκζζηέξ κα απμηηήζμοκ ημκ έθεβπμ ηδξ εηαζνίαξ ηαζ 

βζα αοηυκ ημ θυβμ μζ εηαζνίεξ πμο εθέβπμκηαζ απυ έκακ ηφνζμ ιέημπμ πανμοζζάγμοκ 

ζδιακηζηά ιζηνυηενδ οπεναλία ζηδκ ηζιή ηςκ ιεημπχκ ιε δζηαίςια ρήθμο. 

Δπζπνμζεέηςξ, δ οπεναλία αοηή ηαείζηαηαζ αηυιδ ιζηνυηενδ ζε πενζπηχζεζξ πμο μ 

έθεβπμξ ηδξ εηαζνίαξ δεκ ακαιέκεηαζ κα αθθάλεζ πένζα, υπςξ ζηζξ εηαζνίεξ πμο έπμοκ 

ααζζηυ ιέημπμ ημ δδιυζζμ. 

 ε ιζα ένεοκα ηςκ Lemmon ηαζ Lins (2003) ζε 800 επζπεζνήζεζξ ηδξ ακαημθζηήξ 

Αζίαξ, ιεθεηάηαζ δ επίδναζδ ηδξ ζδζμηηδζζαηήξ δμιήξ ζηδκ αλία ηαζ ηδ 

πνδιαημμζημκμιζηή επίδμζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

πνδιαημμζημκμιζηήξ ηνίζδξ, πμο έθααε πχνα ημ 1997. Υαναηηδνζζηζηυ βκχνζζια ηςκ 

επζπεζνήζεςκ ζηδκ ακαημθζηή Αζία είκαζ ημ βεβμκυξ ηδξ ζοπκήξ ειθάκζζδξ ηδξ 

ποναιζδζηήξ ζδζμηηδζζαηήξ δμιήξ ηαζ ηςκ ζηαονμεζδχκ ζοιιεημπχκ, πμο επζηνέπεζ ηα 

ζηεθέπδ ηαζ ημοξ ααζζημφξ ιεηυπμοξ κα αζημφκ απμηεθεζιαηζηυ έθεβπμ, ακ ηαζ ηαηέπμοκ 

ιζηνά δζηαζχιαηα επί ηςκ πνδιαημνμχκ ηδξ εηάζημηε εηαζνίαξ. Ζ ααζζηή οπυεεζδ ηδξ 

ένεοκαξ είκαζ υηζ επζπεζνήζεζξ, υπμο οπάνπμοκ δφμ ηάλεζξ ιεημπχκ ηαζ μζ ααζζημί 

ιέημπμζ ή ηα ζηεθέπδ έπμοκ ορδθά επίπεδα δζηαζςιάηςκ εθέβπμο ηαζ θίβα δζηαζχιαηα 

επί ηςκ πνδιαημνμχκ ηδξ επζπείνδζδξ, εα ηφπμοκ ηδ ιεβαθφηενδ ιείςζδ ζηδκ αλία ημοξ 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηνίζδξ. Ζ απυθαζδ ηςκ ζοββναθέςκ βζα ηδκ εζηίαζδ ηδξ ένεοκάξ 

ημοξ ζε ιζα πνδιαημμζημκμιζηή ηνίζδ μθείθεηαζ ζημ υηζ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ 

απμιμκχκεηαζ πενζζζυηενμ δ επίδναζδ ηδξ ζδζμηηδζζαηήξ δμιήξ ζηδκ αλία ηδξ 

επζπείνδζδξ. ε ήζοπεξ πενζυδμοξ ημ ακαιεκυιεκμ ιέβεεμξ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ ηςκ 

επεκδοηχκ εεςνείηαζ ιζηνυ ηαζ απμηζιάηαζ ζηδκ ηζιή ηδξ ιεημπήξ. οκεπείξ ιε αοηή ηδκ 

οπυεεζδ είκαζ μζ παναηδνήζεζξ ηςκ ενεοκδηχκ υηζ δεκ ειθακίγμκηαζ δζαθμνέξ ζηζξ 
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απμδυζεζξ ηςκ ιεημπχκ ιεηαλφ εηαζνζχκ ιε ιυπθεοζδ δζηαζςιάηςκ επί πνδιαημνμχκ 

ηαζ εηαζνζχκ πςνίξ, αηυιδ ηαζ ακ δ δφκαιδ ηςκ ζηεθεπχκ είκαζ πμθφ ορδθή. Σμ 

ζδιακηζηυηενμ εφνδια ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ένεοκαξ είκαζ υηζ ζε εηαζνίεξ, υπμο ηα 

ζηεθέπδ έπμοκ ορδθά επίπεδα εθέβπμο ηαζ έπμοκ δζαπςνίζεζ ηα δζηαζχιαηα επί ηςκ 

πνδιαημνμχκ απυ ηα δζηαζχιαηα εθέβπμο
28

, μζ αενμζζηζηέξ απμδυζεζξ ηςκ ιεημπχκ 

ειθακίγμκηαζ δέηα ιέπνζ ηαζ 20 πμζμζηζαίεξ ιμκάδεξ παιδθυηενεξ απυ άθθεξ εηαζνίεξ. 

Δπζπνμζεέηςξ, εηαζνίεξ υπμο δ δζμίηδζδ ηαηέπεζ ιεβάθμ πμζμζηυ δζηαζςιάηςκ επί ηςκ 

πνδιαημνμχκ ειθακίγμοκ ιεβάθεξ απμδυζεζξ ηςκ ιεημπχκ. 

3.4 Ηδηνθηεζηαθή Γνκή Οηθνγελεηαθώλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δηαηξηθή 

Γηαθπβέξλεζε 

3.4.1 Γεληθά ρόιηα 

 Πανυθμ πμο μζ μζημβεκεζαηέξ επζπεζνήζεζξ δζαδναιαηίγμοκ έκα γςηζηυ νυθμ ζηδκ 

παβηυζιζα μζημκμιία, έπμοκ ηφπεζ πενζμνζζιέκδξ ενεοκδηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ, ηονίςξ 

θυβς ηδξ δοζημθίαξ απυηηδζδξ αλζυπζζηςκ ζημζπείςκ βζα αοημφ ημο είδμοξ ηζξ 

επζπεζνήζεζξ (Villalonga ηαζ Amit, 2006). Πμθθέξ πνυζθαηεξ ένεοκεξ δείπκμοκ υηζ μζ 

μζημβεκεζαηέξ επζπεζνήζεζξ ηαηαθαιαάκμοκ ίζμ πμζμζηυ ιε ηζξ εονέςξ δζαζπανιέκεξ 

επζπεζνήζεζξ ηαζ ιε ηζξ οπυθμζπεξ ιδ μζημβεκεζαηέξ. 

 Έκαξ εονφηαημξ μνζζιυξ ηδξ μζημβεκεζαηήξ επζπείνδζδξ, μ μπμίμξ δεκ 

πενζθαιαάκεζ εθάπζζηα πμζμζηά – ηαηχθθζα ιεημπζηχκ ιενζδίςκ, εεςνεί ςξ 

μζημβεκεζαηέξ επζπεζνήζεζξ ηζξ επζπεζνήζεζξ, ζηζξ μπμίεξ μ ζδνοηήξ ή έκα ιέθμξ απυ ηδκ 

μζημβέκεζά ημο (είηε ελ’ αίιαημξ είηε ελ’ αβπζζηείαξ) είκαζ δζμζηδηζηυ ζηέθεπμξ, 

δζεοεοκηήξ ή ιεβαθμιέημπμξ είηε ζακ ακελάνηδημ πνυζςπμ, είηε ζακ μιάδα (Villalonga 

ηαζ Amit, 2007). Τπάνπμοκ πζμ πενζμνζζιέκμζ μνζζιμί, μζ μπμίμζ βζα κα εεςνήζμοκ 

μζημβεκεζαηή ιζα επζπείνδζδ εέημοκ ηάπμζα αοζηδνυηενα ηνζηήνζα υπςξ: ημ ιέθμξ ηδξ 

μζημβεκείαξ εα πνέπεζ κα ηαηέπεζ ημοθάπζζημκ ημ είημζζ ημζξ εηαηυ ηςκ ρήθςκ, κα είκαζ 

μ ιεβαθφηενμξ ιέημπμξ, κα έπεζ ζοββεκζηά ιέθδ ςξ ζηεθέπδ ή δζεοεοκηέξ ηαζ κα είκαζ 

δεφηενδξ ή ανβυηενδξ βεκζάξ.  
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 Οοζζαζηζηά πνυηεζηαζ βζα δζαπςνζζιυ ιεημπχκ δφμ ηάλεςκ ζε ημζκέξ ηαζ πνμκμιζμφπεξ. 
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φιθςκα ιε ημοξ Villalonga ηαζ Amit (2006) οπάνπμοκ ηάπμζεξ ιεβάθεξ 

επζπεζνήζεζξ, υπςξ δ Microsoft, μζ μπμίεξ ακ ηαζ ηδνμφκ ηάπμζα απυ ηα πνμακαθενυιεκα 

ηνζηήνζα δε εεςνμφκηαζ μζημβεκεζαηέξ, δζυηζ είηε μ ζημπυξ ηςκ ζδνοηχκ δεκ είκαζ δ 

ιεηαθμνά ημο εθέβπμο ηδξ επζπείνδζήξ ημοξ ζημοξ ηθδνμκυιμοξ ημοξ, είηε δεκ οπάνπμοκ 

ηθδνμκυιμζ. Γζα αοηυ ημ θυβμ μζ δφμ ζοββναθείξ πςνίγμοκ ηζξ μζημβεκεζαηέξ 

επζπεζνήζεζξ ζε επζπεζνήζεζξ πμο δζαπεζνίγμκηαζ απυ ημκ ζδνοηή ημοξ ηαζ ζε επζπεζνήζεζξ 

υπμο δ δζαπείνζζδ έπεζ ιεηαηεεεί ζε ζοββεκζηά ιέθδ δεφηενδξ ή ανβυηενδξ βεκζάξ. 

Δπζπνμζεέηςξ, δζεοηνζκίγεηαζ υηζ ζε πενζπηχζεζξ υπμο οπάνπεζ ζφβποζδ ζπεηζηά ιε ημ 

πμζμ πνυζςπμ ή μζημβέκεζα εεςνείηαζ ζδνοηήξ ηδξ επζπείνδζδξ επζθέβεηαζ ημ πνυζςπμ ή 

δ μζημβέκεζα ιε ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ δζηαζςιάηςκ ρδθμθμνίαξ ηαζ υπζ ιε ημ 

ιεβαθφηενμ ιεημπζηυ ιενίδζμ. Σέημζεξ πενζπηχζεζξ είκαζ δ φπανλδ δφμ ή πενζζζμηένςκ 

ζοκζδνοηχκ ή δ ζοβπχκεοζδ μζημβεκεζαηχκ επζπεζνήζεςκ. Έκα άθθμ πνυαθδια πμο 

πανμοζζάγεηαζ ζηζξ ένεοκεξ ζπεηζηά ιε ηζξ μζημβεκεζαηέξ επζπεζνήζεζξ, ζφιθςκα ιε ημοξ 

La Porta et al. (1999) είκαζ δ φπανλδ δζεοεοκυκηςκ ζοιαμφθςκ, μζ μπμίμζ θυβς 

δζαθμνεηζημφ επςκφιμο δε θαίκμκηαζ κα είκαζ ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ ημο ζδνοηή, αθθά ιζα 

πενζζζυηενμ δζενεοκδηζηή πνμζπάεεζα μδδβεί ζημ ζοιπέναζια υηζ είκαζ πακηνειέκα ιε 

ιέθδ ηδξ ζδνφηνζαξ μζημβέκεζαξ ηδξ επζπείνδζδξ. 

3.4.2 Υαξαθηεξηζηηθά Γηαθνξνπνίεζεο Οηθνγελεηαθώλ Δπηρεηξήζεσλ 

 Κφνζμ ηαζ ηνίζζιμ παναηηδνζζηζηυ ηδξ πθεζμρδθίαξ ηςκ μζημβεκεζαηχκ 

επζπεζνήζεςκ είκαζ υηζ μ ηφνζμξ ζδζμηηήηδξ, δδθαδή ηάπμζα μζημβέκεζα, ζοκήεςξ 

ειπθέηεηαζ ζηδ θήρδ ζδιακηζηχκ απμθάζεςκ βζα ηδκ επζπείνδζδ (Spanos et al., 2005). 

Κάπμζα άθθα ααζζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ μζημβεκεζαηχκ επζπεζνήζεςκ ακαθένμκηαζ 

ζηδκ ενβαζία ηςκ Villalonga ηαζ Amit (2006). Ακαθμνζηά ιε ημ ιενίδζμ πμο ηαηέπμοκ μζ 

ιεβάθμζ ιέημπμζ, πμο δεκ είκαζ μζημβεκεζαηά ιέθδ, αοηυ ειθακίγεηαζ ζδιακηζηά 

παιδθυηενμ ζηζξ μζημβεκεζαηέξ επζπεζνήζεζξ ακ ηαζ ζφιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ 

ένεοκαξ ηςκ Villalonga ηαζ Amit (2006) είκαζ ίζμ ιε ηα ιεημπζηά ιενίδζα ηςκ 

μζημβεκεζαηχκ ιεθχκ (πενίπμο 16 ημζξ εηαηυ). Έκα άθθμ παναηηδνζζηζηυ ηςκ 

δζμζηδηζηχκ ζοιαμοθίςκ ηςκ μζημβεκεζαηχκ επζπεζνήζεςκ είκαζ δ ζδιακηζηά ιζηνυηενδ 

ακαθμβία ηςκ ακελανηήηςκ ιεθχκ, πάκηα ζε ζπέζδ ιε ηα ακηίζημζπα ζοιαμφθζα ηςκ ιδ 

μζημβεκεζαηχκ επζπεζνήζεςκ. Δπίζδξ, μζ μζημβεκεζαηέξ επζπεζνήζεζξ ηείκμοκ κα έπμοκ 
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ζδιακηζηά ιζηνυηενεξ ιενζζιαηζηέξ απμδυζεζξ ηαζ παιδθυηενα φρδ δακεζζιμφ, βεβμκυξ 

πμο ζφιθςκα ιε ημοξ ζοββναθείξ πεζνμηενεφεζ ημ πνυαθδια ημο εθέβπμο ημο πθμφημο 

ηδξ επζπείνδζδξ απυ ηα μζημβεκεζαηά ιέθδ. 

 Άθθμ ζδιείμ ζημ μπμίμ δζαθένμοκ μζ μζημβεκεζαηέξ απυ ηζξ ιδ μζημβεκεζαηέξ 

επζπεζνήζεζξ είκαζ μζ πμθζηζηέξ επεκδφζεχκ ημοξ. Οζ μζημβεκεζαηέξ επζπεζνήζεζξ έπμοκ 

ζπεηζηά ορδθέξ ιαηνμπνυεεζιεξ επεκδφζεζξ, εκχ εθαθνχξ παιδθυηενεξ επεκδφζεζξ βζα 

ένεοκα ηαζ ακάπηολδ. Δπίζδξ, παναηηδνίγμκηαζ απυ παιδθυηενμ ααειυ δζαθμνμπμίδζδξ 

ζε ζπέζδ ιε μιμεζδείξ ιδ μζημβεκεζαηέξ επζπεζνήζεζξ ηαζ ζοκεπχξ μζ απμδυζεζξ ηςκ 

ιεημπχκ ημοξ ειθακίγμοκ ορδθυηενμ ηίκδοκμ, ηυζμ ζοζηδιαηζηυ υζμ ηαζ ιδ 

ζοζηδιαηζηυ. Αοηυ ημ βκχνζζια ηςκ μζημβεκεζαηχκ επζπεζνήζεςκ ακηζηνμφεηαζ ιε ηδκ 

ημζκή άπμρδ υηζ μζ μζημβέκεζεξ ηείκμοκ κα δζαθμνμπμζμφκ ηζξ επζπεζνήζεζξ ημοξ, χζηε κα 

ακηζζηαειίζμοκ ημ έθθεζιια ηδξ πνμζςπζηήξ ημοξ δζαθμνμπμίδζδξ. 

 Ακαθμνζηά ιε ηα δζηαζχιαηα ρδθμθμνίαξ ζηζξ μζημβεκεζαηέξ επζπεζνήζεζξ, 

παναηδνμφκηαζ επίζδξ ηάπμζα εκδζαθένμκηα ζημζπεία. φιθςκα ιε ηδκ ένεοκα ηςκ 

Villalonga ηαζ Amit (2006) μζ ιζζέξ απυ ηζξ μζημβεκεζαηέξ επζπεζνήζεζξ πνδζζιμπμζμφκ 

ιδπακζζιμφξ, βζα ημοξ μπμίμοξ έπεζ βίκεζ ακαθμνά ζηδκ εκυηδηα 3.2, μζ μπμίμζ 

επζηνέπμοκ ζημοξ ιεηυπμοξ ημοξ ηδκ ηαημπή πενζζζμηένςκ δζηαζςιάηςκ ρδθμθμνίαξ ζε 

ζπέζδ ιε ημ ιενίδζμ ηςκ ιεημπχκ πμο ηαηέπμοκ. Δκδεζηηζηχξ, ηα δζηαζχιαηα 

ρδθμθμνίαξ οπενααίκμοκ ημ ιεημπζηυ ιενίδζμ ηαηά ιέζμ υνμ 17 ημζξ εηαηυ ζηζξ 

μζημβεκεζαηέξ επζπεζνήζεζξ. Οζ μζημβέκεζεξ ηάκμοκ ζοπκυηενα πνήζδ αοηχκ ηςκ 

ιδπακζζιχκ ζε ζπέζδ ιε ημοξ ιεβαθμιεηυπμοξ ζε ιδ μζημβεκεζαηέξ επζπεζνήζεζξ ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα ημ πμζμζηυ ηςκ μζημβεκεζχκ πμο εοκμμφκηαζ απυ ηδκ φπανλδ αοηχκ ηςκ 

ιδπακζζιχκ ακένπεηαζ ζε 50 ημζξ εηαηυ, εκχ ημ ακηίζημζπμ πμζμζηυ ζηζξ ιδ 

μζημβεκεζαηέξ επζπεζνήζεζξ είκαζ ιυθζξ 13 ημζξ εηαηυ. Πανυιμζα ζοιπενάζιαηα 

ακαθένμκηαζ ηαζ ζημ άνενμ ηςκ Villalonga ηαζ Amit (2007): απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ πμο 

πνδζζιμπμζμφκ δζπθή ηάλδ ιεημπχκ μζ μζημβεκεζαηέξ απμηεθμφκ ημ 79 ημζξ εηαηυ ζε 

δζεεκέξ επίπεδμ ηαζ ημ 95 ημζξ εηαηυ ζηζξ Ζ.Π.Α., ζημζπείμ πμο θακενχκεζ ηδκ οπένιεηνδ 

ελμοζία πμο απμθαιαάκμοκ ηα ιέθδ ηδξ ζδζμηηήηνζαξ μζημβέκεζαξ ζηζξ επζπεζνήζεζξ ακά 

ημκ ηυζιμ. Δπίζδξ, ακαθένεηαζ υηζ δ ζδιακηζηυηενδ ιεηααθδηή πμο δείπκεζ ηδκ φπανλδ 

δζπθήξ ηάλδξ ιεημπχκ ζηδκ επζπείνδζδ είκαζ δ ακαβναθή ημο μζημβεκεζαημφ μκυιαημξ 
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ζημκ ηίηθμ ηδξ επζπείνδζδξ, βεβμκυξ πμο ζοκάδεζ πνμθακχξ ιε ηδκ φπανλδ 

μζημβεκεζαημφ εθέβπμο ζηδ ζοβηεηνζιέκδ επζπείνδζδ. Δκδεζηηζηή είκαζ δ πενίπηςζδ ηδξ 

αοημηζκδημαζμιδπακίαξ Ford Motor Co., υπμο ημ 1998 δ μζημβέκεζα Ford εκχ έθεβπε ημ 

40 ημζξ εηαηυ ηςκ ρήθςκ ηδξ εηαζνίαξ ηαηείπε ιυθζξ ημ έλζ ημζξ εηαηυ ηςκ ιεημπχκ ηδξ 

(Villalonga ηαζ Amit, 2007). 

 Ακαθμνζηά ιε ηα «δδιμβναθζηά» παναηηδνζζηζηά ηςκ μζημβεκεζαηχκ 

επζπεζνήζεςκ, παναηδνμφκηαζ ηαζ εδχ δζαθμνέξ. Οζ μζημβεκεζαηέξ επζπεζνήζεζξ είκαζ 

κευηενεξ απυ ηζξ ιδ μζημβεκεζαηέξ ειθακίγμκηαξ έκα ιέζμ υνμ δθζηίαξ 63 εηχκ έκακηζ 74 

ηςκ ιδ μζημβεκεζαηχκ. ζμκ αθμνά ημ ιέβεεμξ ηςκ μζημβεκεζαηχκ επζπεζνήζεςκ 

(πενζμοζζαηά ζημζπεία, πςθήζεζξ ηαζ ενβαγυιεκμζ), αοηυ είκαζ ζοκήεςξ ιζηνυηενμ, αθθά 

υπζ ζε ζδιακηζηυ ααειυ. Σέθμξ, ειθακίγμοκ ορδθυηενδ πνδιαημμζημκμιζηή επίδμζδ
29

 

ηαζ ιεβαθφηενμοξ νοειμφξ ακάπηολδξ ζε ζπέζδ, πάκηα, ιε ηζξ ιδ μζημβεκεζαηέξ 

επζπεζνήζεζξ. 

3.4.3 Αμηνιόγεζε Οηθνγελεηαθώλ Δπηρεηξήζεσλ 

 Έκα απυ ηα ααζζηά ενςηήιαηα πμο πνμηφπημοκ είκαζ ακ μζ μζημβεκεζαηέξ 

επζπεζνήζεζξ εεςνμφκηαζ πενζζζυηενμ ή θζβυηενμ αλζυθμβεξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ ιδ 

μζημβεκεζαηέξ. φιθςκα ιε ημοξ Enriques ηαζ Volpin (2007), μζ μζημβεκεζαηέξ 

επζπεζνήζεζξ δζμζημφκηαζ ηαθφηενα απυ ηζξ εονέςξ δζαζπανιέκεξ, ηαηά ιέζμ υνμ. Γζα κα 

αλζμθμβδεεί ημ ακ μζ μζημβεκεζαηέξ επζπεζνήζεζξ ειπμνεφμκηαζ ιε οπεναλία ή ιε 

έηπηςζδ μζ Villalonga ηαζ Amit (2006) εεςνμφκ υηζ πνέπεζ κα βίκεζ ιζα δζάηνζζδ ιεηαλφ 

ηςκ ηνζχκ εειεθζςδχκ ζημζπείςκ ημο μνζζιμφ ηςκ μζημβεκεζαηχκ επζπεζνήζεςκ: ηδξ 

ζδζμηηδζίαξ, ημο εθέβπμο ηαζ ηδξ δζμίηδζδξ ημοξ ηαζ κα απακηδεμφκ λεπςνζζηά μζ 

επζδνάζεζξ ημοξ ζηδκ αλία ηδξ επζπείνδζδξ. 

 Ακαθμνζηά ιε ηδ ζπέζδ ηδξ μζημβεκεζαηήξ ζδζμηηδζίαξ ηαε’ εαοηήξ ιε ηδ 

δδιζμονβία ή ηδκ ηαηαζηνμθή αλίαξ, μζ απακηήζεζξ είκαζ δζθμνμφιεκεξ. Ζ ιζα άπμρδ 

είκαζ υηζ δ μζημβεκεζαηή ζδζμηηδζία ηαζ άνα δ ζοβηέκηνςζδ ζδζμηηδζίαξ έπεζ εεηζηή 

επίδναζδ ζηδκ αλία ηδξ επζπείνδζδξ, βζαηί ηαηαπναΰκεζ ηδ ζφβηνμοζδ ζοιθενυκηςκ 
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 Οζ ζοββναθείξ πνδζζιμπμζμφκ ημ δείηηδ Tobin’s Q, μ μπμίμξ ζζμφηαζ ιε ημ πδθίημ ηδξ ζοκμθζηήξ 

πνδιαηζζηδνζαηήξ αλίαξ ηδξ επζπείνδζδξ πνμξ ηδ ζοκμθζηή αλία ημο εκενβδηζημφ ηδξ. Έκα ορδθυ ιέβεεμξ 

ημο δείηηδ δείπκεζ υηζ ηα πενζμοζζαηά ζημζπεία ηδξ επζπεζνήζεζξ πνδζζιμπμζμφκηαζ απμηεθεζιαηζηά ηαζ άνα 

αλίγμοκ πενζζζυηενμ ιέζα ζηδκ επζπείνδζδ πανά ζε εκαθθαηηζηέξ πνήζεζξ (Enriques ηαζ Volpin, 2007). 



63 Ηδζμηηδζζαηή Γμιή Δπζπεζνήζεςκ, Πνμζηαζία Δπεκδοηχκ ηαζ Δηαζνζηή Γζαηοαένκδζδ 

 

ιεηαλφ ζδζμηηδηχκ ηαζ ζηεθεπχκ, θφκμκηαξ ημ πνυαθδια ηδξ ακηζπνμζχπεοζδξ, αθμφ 

ζοκήεςξ δ ζδζμηηήηνζα μζημβέκεζα αζηεί ηαζ ηδ δζμίηδζδ. Μζα ζεζνά παναηηδνζζηζηχκ, 

ζπεηζηά ιε ηδ εεηζηή επίδναζδ ηδξ μζημβεκεζαηήξ ζδζμηηδζίαξ ζηδκ αλία ηδξ επζπείνδζδξ, 

ακαθένεηαζ ζημ άνενμ ηςκ Spanos et al. (2005): 

 δ ιαηνμπνυεεζιδ πνμμπηζηή, δ μζημβεκεζαηή δέζιεοζδ ηαζ δ εοηνζκήξ 

ηαοηυηδηα ηδξ μζημβεκεζαηήξ επζπείνδζδξ 

 δ αθηνμοζζηζηή ζοιπενζθμνά ηαζ ειπζζημζφκδ, πμο εκδεπμιέκςξ απμπκέεζ δ 

μζημβεκεζαηή δζμίηδζδ, δδιζμονβεί ζοθθμβζηή ζδζμηηδζία απυ υθα ηα ιέθδ ηδξ 

μζημβέκεζαξ πμο ενβάγμκηαζ ζηδκ επζπείνδζδ, ιείςζδ ηδξ αζοιιεηνίαξ ηςκ 

πθδνμθμνζχκ ιεηαλφ ημοξ ηαζ δέζιεοζδ ζημοξ δβέηεξ ηδξ επζπείνδζδξ βζα 

ιαηνμπνυεεζιδ απυδμζδ ηαζ ζηναηδβζηή  

Απυ ηδκ άθθδ ιενζά, υιςξ, οπάνπεζ δ άπμρδ υηζ δ ζοβηέκηνςζδ ζδζμηηδζίαξ είκαζ 

εκδμβεκέξ απμηέθεζια ηςκ απμθάζεςκ απυ ημοξ πανυκηεξ ιεηυπμοξ βζα ιεβζζημπμίδζδ 

ηδξ αλίαξ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ςξ εη ημφημο δεκ έπεζ ηαιζά επίδναζδ ζηδκ αλία ηδξ 

επζπείνδζδξ. ζμκ αθμνά ηα πνμαθήιαηα ηςκ μζημβεκεζαηχκ επζπεζνήζεςκ, πμο 

επζδνμφκ ανκδηζηά ζηδκ αλία ηδξ επζπείνδζδξ, ακαθένμκηαζ ηα ελήξ ζημ άνενμ ηςκ 

Spanos et al. (2005): 

 ζφβποζδ ηςκ μζημβεκεζαηχκ ηαζ εηαζνζηχκ εειάηςκ, δδθαδή δ πνμαβςβή ηςκ 

μζημβεκεζαηχκ ζοιθενυκηςκ εζξ αάνμξ ηςκ εηαζνζηχκ 

 ιδ μνεμθμβζζηζηή αλζμθυβδζδ ηςκ ιεθχκ ηδξ μζημβέκεζαξ, πμο ηαηέπμοκ εέζεζξ 

ζηεθεπχκ 

Σέθμξ, εκδζαθένμκ είκαζ ημ πυνζζια ηςκ La Porta et al. (1999) υηζ ημοθάπζζημκ ημ 69 ημζξ 

εηαηυ ηςκ μζημβεκεζαηχκ επζπεζνήζεςκ έπμοκ ζηδ δζμίηδζή ημοξ ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ. 

ηδκ Δθθάδα ημ ακηίζημζπμ πμζμζηυ ειθακίγεηαζ ιεζςιέκμ ζημ 60 ημζξ εηαηυ. 

 ζμκ αθμνά ηδ ζπέζδ ημο μζημβεκεζαημφ εθέβπμο ιε ηδ δδιζμονβία ή ηδκ 

ηαηαζηνμθή αλίαξ εα πνέπεζ κα βίκεζ ιζα ακαθμνά, λακά, ζηα δφμ πνμαθήιαηα 

ακηζπνμζχπεοζδξ πμο ακαηφπημοκ. ηζξ μζημβεκεζαηέξ επζπεζνήζεζξ, υπμο οπάνπεζ έκαξ 

ιεβαθμιέημπμξ ηαζ έκα πθήεμξ ιζηνχκ ιεηυπςκ, ημ ηθαζζζηυ πνυαθδια 
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ακηζπνμζχπεοζδξ
30

 ιεηνζάγεηαζ θυβς ημο ιεβαθφηενμο ηζκήηνμο ηςκ ιεβαθμιεηυπςκ κα 

εθέβλμοκ ηα ζηεθέπδ. Πανυθα αοηά, ειθακίγεηαζ ιζα δεφηενδ ιμνθή ζφβηνμοζδξ
31

, υπμο 

μ ιεβαθμιέημπμξ είκαζ πζεακυ κα πνδζζιμπμζήζεζ ηδ δφκαιδ ημο βζα κα απμζπάζεζ μθέθδ 

εζξ αάνμξ ηςκ ιζηνχκ ιεηυπςκ. οκμπηζηά, ακ δ εηαζνία είκαζ μζημβεκεζαηή ηυηε 

πζεακυηενδ είκαζ δ ειθάκζζδ ημο δεφηενμο πνμαθήιαημξ ακηζπνμζχπεοζδξ, εκχ ακ μ 

ιεβαθμιέημπμξ ηδξ εηαζνίαξ είκαζ ιζα ηνάπεγα, ιζα εηαζνία επεκδφζεςκ ή ιζα εονέςξ 

δζαζπανιέκδ εηαζνία ηυηε πζεακυηενδ είκαζ δ ειθάκζζδ ημο ηθαζζζημφ πνμαθήιαημξ 

ακηζπνμζχπεοζδξ.  

 πεηζηά ιε ηδ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ μζημβεκεζαηήξ δζμίηδζδξ ηαζ ηδξ δδιζμονβίαξ ή 

ηδξ ηαηαζηνμθήξ αλίαξ, δ απάκηδζδ δεκ είκαζ πάθζ λεηάεανδ. Λυβς ηδξ ιείςζδξ ηαζ 

αηυιδ ηαζ ελάθεζρδξ ημο ηθαζζζημφ πνμαθήιαημξ ακηζπνμζχπεοζδξ, πζεακμθμβείηαζ δ 

φπανλδ εεηζηήξ επίδναζδξ ηδξ μζημβεκεζαηήξ δζμίηδζδξ. ιςξ, αοηή δ εεηζηή επίδναζδ 

ιπμνεί κα ακηζζηαειζζηεί απυ ηα πζεακά ηυζηδ πνυζθδρδξ επαββεθιαηζχκ ζηεθεπχκ, 

πμο είκαζ ηαθφηενμζ απυ ηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ. Αοηυ επαθδεεφεηαζ απυ ηδκ φπανλδ 

πμθθχκ ενεοκχκ, πμο ηαηαθήβμοκ ζημ υηζ μζ επζπεζνήζεζξ πμο μ δζεοεφκςκ ζφιαμοθυξ 

ημοξ είκαζ ζοβπνυκςξ μ ζδνοηήξ ημοξ ειπμνεφμκηαζ ζε ηζιή ιε οπεναλία ζε ζπέζδ ιε ηζξ 

άθθεξ επζπεζνήζεζξ (Barontini ηαζ Caprio, 2006). Απυ ηδκ άθθδ ιενζά, οπάνπμοκ ένεοκεξ 

πμο ανίζημοκ ανκδηζηή ζπέζδ ιεηαλφ ημο δζμνζζιμφ ηςκ δζαδυπςκ ηδξ μζημβέκεζαξ ςξ 

ζηεθέπδ ηδξ επζπείνδζδξ. Αοηυ δδιζμονβεί ιζα κέα ζεζνά ενςηδιάηςκ ζπεηζηά ιε ηδκ 

επίδναζδ ηςκ επμιέκςκ βεκζχκ υηακ ακαθαιαάκμοκ ημ ηζιυκζ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ ιε 

ημ ακ δ εεηζηή επίδναζδ ηςκ ζδνοηχκ απαζηεί ηδκ ηαημπή απυ αοημφξ ηδξ εέζδξ ημο 

δζεοεφκμκηα ζοιαμφθμο ή υπζ. 

 Γζα ηδκ απάκηδζδ ηςκ πνμακαθενυιεκςκ ενςηδιάηςκ μζ Villalonga ηαζ Amit 

(2006) δζελήβαβακ ιζα ένεοκα ζηζξ 500 επζπεζνήζεζξ ημο δείηηδ Fortune 500 ιεηαλφ ηςκ 

εηχκ 1994 ηαζ 2000, υπμο ιέζα ζηζξ 500 αοηέξ επζπεζνήζεζξ μζ μζημβεκεζαηέξ 

ηαηαθαιαάκμοκ πμζμζηυ ίζμ ιε 37 ημζξ εηαηυ. φιθςκα ιε ημοξ ζοββναθείξ επζθέπεδηε 

μ ζοβηεηνζιέκμξ δείηηδξ, θυβς ηδξ πνήζδξ ημο δείηηδ πνδιαημμζημκμιζηήξ επίδμζδξ 

                                                 
30

 Σμ ηθαζζζηυ πνυαθδια ακηζπνμζχπεοζδξ μκμιάγεηαζ απυ ημοξ Villalonga ηαζ Amit (2006) ςξ 

«πνυαθδια ακηζπνμζχπεοζδξ I».  
31

 Ζ δεφηενδ αοηή ζφβηνμοζδ μκμιάγεηαζ απυ ημοξ Villalonga ηαζ Amit (2006) ςξ «πνυαθδια 

ακηζπνμζχπεοζδξ II». 
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Tobin’s Q. Ο εκ θυβς δείηηδξ ζοζπεηίγεηαζ εεηζηά ιε ηζξ πνμμπηζηέξ ακάπηολδξ ηαζ έηζζ 

ημ ορδθυ ιέβεευξ ημο ιπμνεί απθχξ κα ακηακαηθά ηα δζαθμνεηζηά ζηάδζα ακάπηολδξ 

ιεηαλφ ηςκ επζπεζνήζεςκ. οκεπχξ, ζε πενζυδμοξ ιεβάθςκ πνδιαηζζηδνζαηχκ 

πνμζδμηζχκ επζπεζνήζεζξ ιε ορδθμφξ ααειμφξ ακάπηολδξ είκαζ πζεακυ κα αλζμθμβμφκηαζ 

ζε οπεναμθζηυ ααειυ. Αοηή δ πζεακή ζηνέαθςζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ακηζιεηςπίγεηαζ 

ιε ηδ πνήζδ ημο δείηηδ Fortune 500, υπμο πενζθαιαάκμκηαζ επζπεζνήζεζξ ιε αάζδ ηα 

έζμδά ημοξ ηαζ υπζ ηδ πνδιαηζζηδνζαηή ημοξ αλία, υπςξ βζα πανάδεζβια ζοιααίκεζ ζημ 

δείηηδ S&P 500. Γεκζηά, μζ ζοββναθείξ ανίζημοκ ζζπονή οπμζηήνζλδ βζα ηδ 

δζαθμνμπμζδιέκδ επίδναζδ ηδξ ζδζμηηδζίαξ, ημο εθέβπμο ηαζ ηδξ δζμίηδζδξ ζηδκ αλία 

ηδξ επζπείνδζδξ.  

 φιθςκα ιε ηδκ εκ θυβς ένεοκα δ μζημβεκεζαηή ζδζμηηδζία δδιζμονβεί αλία βζα 

υθμοξ ημοξ ιεηυπμοξ ηδξ επζπείνδζδξ, εθυζμκ μ ζδνοηήξ ηδξ έπεζ αηυιδ εκενβυ νυθμ, 

δνχκηαξ δδθαδή είηε ςξ δζεοεφκςκ ζφιαμοθμξ είηε ςξ πνυεδνμξ ημο δζμζηδηζημφ 

ζοιαμοθίμο. Σμ πυνζζια αοηυ ζοκεπζημονείηαζ ηαζ απυ ηδκ ένεοκα ηςκ Barontini ηαζ 

Caprio (2006), υπμο δ πνμακαθενυιεκδ ζπέζδ ειθακίγεηαζ ζζπονυηενδ ζηδκ Δονχπδ ζε 

ζπέζδ ιε ηζξ Ζ.Π.Α.. ηακ, υιςξ, μζ μζημβεκεζαηέξ επζπεζνήζεζξ έπμοκ δζεοεφκμκηα 

ζφιαμοθμ απυβμκμ ημο ζδνοηή ηδξ εηαζνίαξ, αζπέηςξ ακ μ ζδνοηήξ έπεζ νυθμ πνμέδνμο 

ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο, ηυηε παναηδνείηαζ υηζ μζ ιεζμρδθμφκηεξ ιέημπμζ είκαζ ζε 

πεζνυηενδ εέζδ απυ υηζ εα ήηακ ακ ανίζημκηακ ζε ιδ μζημβεκεζαηή επζπείνδζδ 

(Villalonga ηαζ Amit, 2006). Ζ ανκδηζηή επίδναζδ ηςκ απμβυκςκ, ιπμνεί κα 

ακηζιεηςπζζηεί ιε ηδ εέζπζζδ ιζαξ θμνμθμβίαξ ηαζ εζδζηά εκυξ θυνμο ηθδνμκμιζάξ, δ 

μπμία εα είκαζ έηζζ δμιδιέκδ χζηε μζ ζδνοηέξ ηςκ επζπεζνήζεςκ κα εκεαννφκμκηαζ κα 

ιεηαθένμοκ ηδκ παεδηζηή ζδζμηηδζία ηςκ παναβςβζηχκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ηδξ 

επζπείνδζδξ, πανά ημκ εκενβυ έθεβπυ ημοξ, υπςξ ακαθένεηαζ ζηδκ ενβαζία ηςκ Grant ηαζ 

Kirchmaier (2005). Πανυθα αοηά, δ θαζκμιεκζηά ανκδηζηή επίδναζδ ηςκ απμβυκςκ ημο 

ζδνοηή ιπμνεί κα ακηζζηναθεί ζηδκ πενίπηςζδ πμο μζ απυβμκμζ ημο ζδνοηή ηδξ εηαζνίαξ 

ηαηαθαιαάκμοκ εέζεζξ ιδ εηηεθεζηζηχκ ιεθχκ. Ζ πενίπηςζδ αοηή, πμο αθμνά ηυζμ ηζξ 

Ζ.Π.Α. υζμ ηαζ ηδκ Δονχπδ, ακαθένεηαζ ζημ άνενμ ηςκ Barontini ηαζ Caprio (2006), 

υπμο επζπεζνήζεζξ ιε απμβυκμοξ ζε εέζδ ιδ εηηεθεζηζηχκ ιεθχκ ειθακίγμοκ ηαθφηενδ 

πνδιαημμζημκμιζηή επίδμζδ ζε ζπέζδ ιε ακηίζημζπεξ ιδ μζημβεκεζαηέξ επζπεζνήζεζξ. 
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 ζμκ αθμνά ηδκ επίδναζδ ηςκ ιδπακζζιχκ, πμο επζηνέπμοκ ζημοξ ιεηυπμοξ ηδκ 

ηαημπή πενζζζμηένςκ δζηαζςιάηςκ ρδθμθμνίαξ ζε ζπέζδ ιε ημ ιενίδζμ ηςκ ιεημπχκ 

πμο ηαηέπμοκ, δ ένεοκα ηαηαθήβεζ ζημ υηζ αοηή είκαζ ανκδηζηή πάκς ζηδκ αλία ηδξ 

επζπείνδζδξ. Οζ ιδπακζζιμί αοημί ιεζχκμοκ ηδκ αλία ηςκ ιεηυπςκ ζε ααειυ ακάθμβμ ιε 

ηδ δζαθμνά ιεηαλφ δζηαζςιάηςκ ρδθμθμνίαξ ηαζ ιεημπζημφ ιενζδίμο. Μμθαηαφηα, μζ 

ιεζμρδθμφκηεξ ιέημπμζ ιζαξ μζημβεκεζαηήξ επζπείνδζδξ είκαζ πζεακυ κα ανίζημκηαζ ζε 

ηαθφηενδ ή ημοθάπζζημκ υπζ πεζνυηενδ εέζδ απυ υηζ ακ ανίζημκηακ ζε ιδ μζημβεκεζαηή 

επζπείνδζδ. οβηεηνζιέκα, μζ επζπεζνήζεζξ ιε ιδπακζζιμφξ πμο εοκμμφκ ηδ ζοβηέκηνςζδ 

πεναζηένς εθέβπμο ζε ζπέζδ ιε ημ ιεημπζηυ ιενίδζμ ηαζ υπμο δζεοεφκςκ ζφιαμοθμξ 

είκαζ μ ζδνοηήξ ηδξ επζπείνδζδξ ειθακίγμκηαζ κα αλζμθμβμφκηαζ ηαηά 25 ημζξ εηαηυ 

πενζζζυηενμ απυ ηζξ ακηίζημζπεξ ιδ μζημβεκεζαηέξ επζπεζνήζεζξ. 

 Πανά ημ εεηζηυ βζα ημοξ ιεζμρδθμφκηεξ ιεηυπμοξ πυνζζια ηςκ Villalonga ηαζ 

Amit (2006) ζπεηζηά ιε ηδκ επίδναζδ ημο μζημβεκεζαημφ εθέβπμο ζηζξ επζπεζνήζεζξ, εα 

πνέπεζ κα ηεεεί οπυ πεναζηένς δζενεφκδζδ ημ εέια ηδξ πνυθδρδξ ηδξ πζεακήξ 

εηιεηάθθεοζδξ ηςκ ιεζμρδθμφκηςκ ιεηυπςκ απυ ηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ ηαζ εζδζηά ζε 

πχνεξ ιε παιδθή κμιζηή πνμζηαζία επεκδοηχκ. φιθςκα ιε ημοξ La Porta et al. (1999) 

οπάνπμοκ δφμ ζεκάνζα, υζμκ αθμνά ηδκ εηιεηάθθεοζδ ηςκ ιεζμρδθμφκηςκ ιεηυπςκ απυ 

ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ. Σμ πνχημ ζεκάνζμ είκαζ δ φπανλδ άθθςκ ιεβάθςκ ιεηυπςκ, μζ 

μπμίμζ εα εθέβπμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ηαζ ζοκεπχξ εα δοζημθεφμοκ ηζξ ηζκήζεζξ ηςκ ιεθχκ 

ηδξ μζημβέκεζαξ, εκχ ημ δεφηενμ ζεκάνζμ είκαζ υηζ δεκ οπάνπεζ ηακέκαξ ιεβαθμιέημπμξ 

πμο κα εθέβπεζ ηδκ μζημβέκεζα ηάηζ πμο επζαεααζχκεηαζ απυ ηδκ ένεοκα ηςκ La Porta et 

al. (1999) ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία ημ 71 ημζξ εηαηυ, ηαηά ιέζμ υνμ ζε 27 πθμφζζεξ 

μζημκμιίεξ, ηςκ μζημβεκεζαηχκ επζπεζνήζεςκ, ηαηά ιέζμ υνμ, δεκ έπμοκ ηάπμζμ 

ιεβαθμιέημπμ πμο κα εθέβπεζ ηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ. ζμκ αθμνά ηδκ εθθδκζηή 

πναβιαηζηυηδηα, ημ πμζμζηυ αοηυ είκαζ εθάπζζηα παιδθυηενμ ηαηά 1 ημζξ εηαηυ. 
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4. Ζ Πξνζηαζία Δπελδπηώλ ζην Πιαίζην ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

4.1 Δηζαγσγηθέο Παξαηεξήζεηο 

 Ο ηφνζμξ θυβμξ πμο μζ επεκδοηέξ πανέπμοκ ελςηενζηή πνδιαημδυηδζδ ζηζξ 

επζπεζνήζεζξ είκαζ υηζ θαιαάκμοκ δζηαζχιαηα εθέβπμο ςξ ακηάθθαβια. Ζ ελςηενζηή 

πνδιαημδυηδζδ ιπμνεί κα εεςνδεεί ςξ έκα ζοιαυθαζμ ακάιεζα ζηζξ επζπεζνήζεζξ ηαζ 

ημοξ πνδιαημδυηεξ, ζημοξ μπμίμοξ δίκεζ ζοβηεηνζιέκα δζηαζχιαηα απέκακηζ ζηα 

πενζμοζζαηά ζημζπεία ηδξ επζπείνδζδξ. οκήεςξ, υιςξ, ηα ζοιαυθαζα αοηά δεκ είκαζ 

πθήνδ ηαζ ηα ζηεθέπδ ηαεχξ ηαηέπμοκ πενζζζυηενμ ελεζδζηεοιέκεξ βκχζεζξ ηαηαθήβμοκ 

κα απμθαιαάκμοκ πενζζζυηενα μθέθδ απυ ημοξ επεκδοηέξ. Δπζπνμζεέηςξ, ζε ιενζηέξ 

πενζπηχζεζξ αοηυ ημ βεβμκυξ ηαηαθήβεζ ζηδ δζεκένβεζα απυ ηα ζηεθέπδ ιδ 

απμηεθεζιαηζηχκ εκενβεζχκ, μζ μπμίεξ επζθένμοκ ηυζηδ ζημοξ επεκδοηέξ πμθφ 

ιεβαθφηενα απυ ηα πνμζςπζηά ημοξ μθέθδ. Μέζς εκυξ μνεά ζηδιέκμο ζοζηήιαημξ 

εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ, εθυζμκ ηα ζηεθέπδ ηδξ επζπείνδζδξ αεεηήζμοκ ημοξ υνμοξ ημο 

ζοιαμθαίμο, ηυηε μζ πνδιαημδυηεξ – επεκδοηέξ έπμοκ ημ δζηαίςια κα ηαηαθφβμοκ ζηα 

δζηαζηήνζα βζα κα εθανιμζημφκ ηα δζηαζχιαηά ημοξ. Πμθθέξ απυ ηζξ δζαθμνέξ ζηα 

ζοζηήιαηα εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ, ηαζ ηαη’ επέηηαζδ ζηζξ αημθμοεμφιεκεξ 

πναηηζηέξ, ζε υθμ ημκ ηυζιμ απμννέμοκ απυ ηζξ δζαθμνέξ ζηδ θφζδ ηςκ κμιζηχκ 

οπμπνεχζεςκ πμο ηα ζηεθέπδ έπμοκ απέκακηζ ζημοξ επεκδοηέξ, ηαεχξ ηαζ απυ ηζξ 

δζαθμνέξ ζημ πχξ ηα δζηαζηήνζα ενιδκεφμοκ ηαζ εθανιυγμοκ αοηέξ ηζξ οπμπνεχζεζξ 

(Shleifer ηαζ Vishny, 1997). 

 Ζ εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ, πενζζζυηενμ ςξ πναηηζηή πανά ςξ έκκμζα, δεκ 

ειθακίγεζ ημζκά βκςνίζιαηα ζηδκ ακά ηδκ οθήθζμ εθανιμβή ηδξ. Απμηεθείηαζ απυ 

πθέβια ηακυκςκ πμο αθεκυξ πμζηίθθεζ απυ πχνα ζε πχνα, αθεηένμο πμθφ ζοπκά είκαζ 

δφζημθμ κα πνμζδζμνζζηεί δ αηνζαήξ δμιή ηδξ. Δκδεζηηζηή είκαζ δ απυηθζζδ ηδξ ημζκχξ 

απμδεηηήξ ανπήξ βζα ημ δζηαίςια ιζαξ ρήθμο ζε ηάεε ιεημπή απυ πχνα ζε πχνα ηδξ 

Δονςπασηήξ Έκςζδξ
32

. Έκα ζφζηδια εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ πνμζδζμνίγεηαζ απυ έκα 

                                                 
32

 πςξ έπεζ ήδδ ακαθενεεί ζε επίπεδμ Δονςπασηήξ Έκςζδξ θαιαάκμοκ πχνα ζογδηήζεζξ βζα ηδκ 

ακαθμβζηυηδηα ιεηαλφ ζδζμηηδζίαξ ηαζ εθέβπμο. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20070312+ITEM-

023+DOC+XML+V0//EL 
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ζφκμθμ κμιζηχκ, δζμζηδηζηχκ ηαζ εεζιζηχκ νοειίζεςκ ηαζ πενζθαιαάκεζ ηακυκεξ πμο 

νοειίγμοκ ηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηδξ δζμίηδζδξ, ηςκ επεκδοηχκ ηαζ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ, 

δδθαδή ηςκ πζζηςηχκ, ηςκ ενβαγμιέκςκ, ηςκ πνμιδεεοηχκ ηαζ άθθςκ. φιθςκα ιε ημ 

ηείιεκμ ανπχκ ημο ΟΟΑ (2004), έκα ηαθυ ζφζηδια εηαζνζημφ εθέβπμο πνέπεζ κα 

επζηεθεί ηα παναηάης: 

 κα πνμζηαηεφεζ ηα δζηαζχιαηα ηςκ ιεηυπςκ 

 κα ελαζθαθίγεζ ίζδ ιεηαπείνζζδ ηςκ ιεηυπςκ, πενζθαιαακμιέκμο ηςκ ιεηυπςκ 

ιεζμρδθίαξ ηαζ ηςκ αθθμδαπχκ 

 κα εκεαννφκεζ ηδκ άζηδζδ ηςκ δζηαζςιάηςκ ηςκ ιεηυπςκ ιε ζημπυ ηδ 

ζοκενβαζία εηαζνείαξ ηαζ ιεηυπςκ 

 κα εκζζπφεζ ηδ δζάποζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ ηαζ ηδ δζαθάκεζα 

 κα εκζζπφεζ ηδκ εοεφκδ ηςκ δζμζηδηζηχκ ζοιαμοθίςκ 

ημπυξ ηςκ ζοζηδιάηςκ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ είκαζ ηεθζηά μ πενζμνζζιυξ 

ηςκ αεέιζηςκ ζοκαθθαβχκ ηαζ ηςκ ακαπμηεθεζιαηζηχκ απμθάζεςκ ηδξ δζμίηδζδξ. ηδ 

ζοκέπεζα ηδξ εκυηδηαξ εα βίκεζ ακαθμνά ηυζμ ζηζξ ηφνζεξ πναηηζηέξ ηςκ ζοζηδιάηςκ 

εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδ, υζμ ηαζ ζηδκ επίδναζδ ημο κμιζημφ πενζαάθθμκημξ ζηδκ 

οθμπμίδζδ ηςκ πνμακαθενυιεκςκ ζηυπςκ. 

4.2 Ννκηθή Πξνζέγγηζε 

 Ζ πνμζηαζία ηςκ επεκδοηχκ απμδεζηκφεηαζ ηνίζζιδ, βζαηί ζε πμθθά ηνάηδ δ 

εηιεηάθθεοζδ ηςκ ιεζμρδθμφκηςκ ιεηυπςκ ηαζ ηςκ πζζηςηχκ απυ ημοξ ααζζημφξ 

ιεηυπμοξ είκαζ εηηεηαιέκδ. ηακ μζ ελςηενζημί επεκδοηέξ πνδιαημδμημφκ ηζξ εηαζνίεξ 

ακηζιεηςπίγμοκ έκακ ηίκδοκμ, αηυιδ ηαζ αεααζυηδηα, υηζ μζ απμδυζεζξ επί ηςκ 

επεκδφζεχκ ημοξ δε εα οθμπμζδεμφκ πμηέ θυβς ηδξ εηιεηάθθεοζήξ ημοξ απυ ημοξ 

ααζζημφξ ιεηυπμοξ ή ηα ζηεθέπδ (La Porta et al., 2000). Έηζζ, πνμηφπηεζ έκα κέμ 

πνυαθδια ακηζπνμζχπεοζδξ, υπμο ηα ζοιθένμκηα ηςκ ααζζηχκ ιεηυπςκ ηαζ ηςκ 

ιεζμρδθμφκηςκ ιεηυπςκ δε ζοιααδίγμοκ (Volpin, 2002). Σμ ενχηδια πμο απμννέεζ απυ 

ηδκ εηηεηαιέκδ εηιεηάθθεοζδ ηςκ επεκδοηχκ, δ μπμία οπμκμιεφεζ ηδ θεζημονβία ημο 

πνδιαημμζημκμιζημφ ζοζηήιαημξ, είκαζ μ ηνυπμξ ακηζιεηχπζζήξ ηδξ. φιθςκα ιε ηδ 

κμιζηή πνμζέββζζδ ζηδκ εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ, μ ιδπακζζιυξ-ηθεζδί ηδξ 
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εηιεηάθθεοζδξ ηςκ επεκδοηχκ είκαζ δ πνμζηαζία ημοξ ή υπζ ιέζς ημο κμιζημφ 

ζοζηήιαημξ∙ δδθαδή ηςκ κυιςκ ηαζ ηδξ εθανιμβήξ ημοξ (La Porta et al., 2000). Οζ La 

Porta et al. (2000) οπμζηδνίγμοκ υηζ υηακ ηα δζηαζχιαηα ηςκ ιεηυπςκ, υπςξ ηα 

δζηαζχιαηα ρδθμθμνίαξ, εκζζπφμκηαζ απυ ημ νοειζζηζηυ πθαίζζμ ή ηα δζηαζηήνζα, μζ 

επεκδοηέξ είκαζ πνυεοιμζ κα πνδιαημδμηήζμοκ ηζξ επζπεζνήζεζξ. Ακηζεέηςξ, υηακ ημ 

κμιζηυ ζφζηδια δεκ πνμζηαηεφεζ ημοξ ελςηενζημφξ επεκδοηέξ, δ εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ 

ηαζ δ ελςηενζηή πνδιαημδυηδζδ δε θεζημονβμφκ ζςζηά. Αοηυ ζηδνίγεηαζ ζηδκ άπμρδ 

ηςκ La Porta et al. (2000), ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ απμοζία ηςκ απμηεθεζιαηζηά 

πνμζηαηεοιέκςκ δζηαζςιάηςκ εα είπε ςξ ζοκέπεζα ηδκ απνμεοιία ηςκ ζηεθεπχκ ηαζ ηςκ 

ααζζηχκ ιεηυπςκ κα δζακέιμοκ ηένδδ ζημοξ επεκδοηέξ ηαζ ζοκεπχξ μζ ελςηενζημί 

ιδπακζζιμί πνδιαημδυηδζδξ εα ηαηέννεακ.  

 Ακηίεεηδ, εκ ιένεζ, άπμρδ εηθνάγμοκ μζ Klapper ηαζ Love (2004), μζ μπμίμζ 

εεςνμφκ υηζ ημ κμιζηυ ζφζηδια ιζαξ πχναξ ηαζ μζ ηακυκεξ πνμζηαζίαξ πμο πνμζθένεζ 

ζημοξ επεκδοηέξ δεκ είκαζ μ ηφνζμξ ιδπακζζιυξ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ ή υπζ ηςκ επεκδοηχκ. 

Ζ άπμρή ημοξ αοηή ζηδνίγεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ μζ επζπεζνήζεζξ έπμοκ ηδκ εοεθζλία κα 

ζοιπενζθάαμοκ επζπνυζεεημοξ ιδπακζζιμφξ πνμζηαζίαξ ηςκ επεκδοηχκ ζημοξ 

ηακμκζζιμφξ εηαζνζηήξ ημοξ δζαηοαένκδζδξ, αηυιδ ηαζ εάκ αοημί δεκ πνμαθέπμκηαζ απυ 

ηδκ εηάζημηε κμιμεεζία. οκεπχξ, είκαζ πζεακυ επζπεζνήζεζξ ζηδκ ίδζα πχνα κα 

πνμζθένμοκ δζαθμνεηζημφξ ααειμφξ πνμζηαζίαξ ζημοξ επεκδοηέξ ημοξ (Κlapper ηαζ 

Love, 2003). Πανυιμζα άπμρδ εηθένμοκ ηαζ μζ Bris ηαζ Cabolis (2004), ζφιθςκα ιε 

ημοξ μπμίμοξ δεκ είκαζ μνευ κα ζοιπεναίκεηαζ άιεζα υηζ μζ αεθηζχζεζξ ζηδκ πνμζηαζία 

ηςκ επεκδοηχκ ζε ιζα πχνα εα έπεζ ζίβμονα εεηζηή επίδναζδ ζηζξ πνδιαηαβμνέξ. Οζ 

Klapper ηαζ Love (2004) επεηηείκμοκ ημκ ζζπονζζιυ ημοξ εεςνχκηαξ πζεακυ υηζ 

επζπεζνήζεζξ ζε πχνεξ ιε αδφκαιμοξ κυιμοξ πνμζηαζίαξ επεκδοηχκ έπμοκ επζπθέμκ 

ηίκδηνμ κα οζμεεηήζμοκ επζπνυζεεημοξ ιδπακζζιμφξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ βζα κα 

ελζζμννμπχκηαξ ηδκ αδοκαιία ημο κμιζημφ ζοζηήιαημξ ηδξ πχναξ ηαζ, ηαοηυπνμκα, 

ζδιαημδμηχκηαξ ηζξ πνμεέζεζξ ημοξ ζημοξ επεκδοηέξ υηζ πνμζθένμοκ ηαθφηενα 

δζηαζχιαηα πνμζηαζίαξ ημοξ. ηδκ ένεοκα, πμο δζεκήνβδζακ, ζοιπενζέθααακ 495 

εηαζνίεξ απυ 25 ακαδουιεκεξ μζημκμιίεξ (ιεηαλφ αοηχκ ηαζ δ βεζημκζηή Σμονηία) ιε 

ζημζπεία απυ ηα ηέθδ ημο 2000. Δκδζαθένμκ, εηηυξ απυ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ, 
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είκαζ δ εκδεθεπήξ πνμζέββζζδ ζηδ ιέηνδζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ημο κμιζημφ 

ζοζηήιαημξ ηδξ ηάεε πχναξ. Υνδζζιμπμζήεδηακ μζ ηνεζξ αηυθμοεμζ δείηηεξ: μ δείηηδξ 

«δζηαζηζηή απμηεθεζιαηζηυηδηα»
33

, μ δείηηδξ «ηςκ δζηαζςιάηςκ εκακηίςκ ηςκ 

δζεοεοκηχκ»
34

 ηαζ μ δείηηδξ «κμιζιυηδηα»
35

. φιθςκα ιε ημοξ ζοββναθείξ 

πνδζζιμπμζήεδηακ μζ ζοβηεηνζιέκμζ ηνεζξ δείηηεξ βζα κα ηαθοθεμφκ πςνζζηά δ φπανλδ 

κυιςκ (δείηηδξ «ηςκ δζηαζςιάηςκ εκακηίμκ ηςκ δζεοεοκηχκ»), ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα 

ηδξ εθανιμβήξ ημοξ (δείηηδξ «δζηαζηζηή απμηεθεζιαηζηυηδηα) ηαζ ηδκ φπανλδ εκυξ 

βεκζημφ κμιζημφ πενζαάθθμκημξ (δείηηδξ «κμιζιυηδηα»).  

 Σα ηφνζα ζοιπενάζιαηα ηδξ ένεοκαξ ηςκ Klapper ηαζ Love (2004) είκαζ ηα ελήξ: 

πνχημκ, μζ εηαζνίεξ ζε πχνεξ ιε αδφκαια κμιζηά ζοζηήιαηα ειθακίγμοκ παιδθμφξ 

ααειμφξ απμηεθεζιαηζηήξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ. Αοηυ οπμζηδνίγεζ εκ ηέθεζ ηδκ 

πενζμνζζιέκδ εοεθζλία ηςκ επζπεζνήζεςκ κα επδνεάζμοκ ηδκ εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ, 

ζοιπέναζια πμο δε ζοκάδεζ ιε ηζξ ανπζηέξ εηηζιήζεζξ ηςκ δφμ ζοββναθέςκ. Γεφηενμκ, δ 

απμηεθεζιαηζηή εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ ζοκδέεηαζ εεηζηά, πνχημκ, ιε ηδκ αλζμθυβδζδ 

ηςκ εηαζνζχκ απυ ηδκ αβμνά ηαζ, δεφηενμκ, ιε ηδ θεζημονβζηή απμηεθεζιαηζηυηδηα 

ζδζαίηενα ζε πχνεξ ιε αδφκαια κμιζηά ζοζηήιαηα. Σέθμξ, εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ ημ 

ζοιπέναζια υηζ οπάνπεζ ανκδηζηή ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ημο ααειμφ εκηάζεςξ ηεθαθαίμο 

ηαζ ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ. Δηαζνίεξ ιε ορδθυ ααειυ ιδ απηχκ πενζμοζζαηχκ 

ζημζπείςκ
36

 ηείκμοκ κα ειθακίγμοκ ορδθυηενμ ααειυ πνμζηαζίαξ επεκδοηχκ ιε ζημπυ 

                                                 
33

 Ο δείηηδξ Judicial Efficiency (Klapper ηαζ Love, 2004) πνμένπεηαζ απυ ημ δζεεκή μδδβυ ηζκδφκμο βζα 

ηάεε πχνα (International Country Risk Guide), πμο είκαζ πνμσυκ ηδξ εηαζνίαξ Political Risk Services, 

εηδίδεηαζ ζε ιδκζαία αάζδ απυ ημ 1980 ηαζ αθμνά ηδκ παναημθμφεδζδ μζημκμιζηχκ, πνδιαημμζημκμιζηχκ 

ηαζ πμθζηζηχκ ηζκδφκςκ 140 ηναηχκ, ζοιπενζθαιαακυιεκδξ ηδξ Δθθάδαξ. 

(http://www.prsgroup.com/ICRG.aspx) 
34

 Ο δείηηδξ Antidirector Rights (La Porta et al., 1999) παίνκεζ ηζιέξ απυ 0 έςξ 6 ηαζ ζοβηεηνζιέκα έκα 

ααειυ βζα ηαεειία απυ ηζξ ελήξ ιεηααθδηέξ: δζηαίςια ρδθμθμνίαξ ηαποδνμιζηχξ, ιδ οπμπνέςζδ ηςκ 

ιεηυπςκ κα ηαηαεέζμοκ ηζξ ιεημπέξ ημοξ πνζκ ηδ βεκζηή ζοκέθεοζδ ηςκ ιεηυπςκ, ζοζζςνεοηζηή 

ρδθμθμνία ή ακαθμβζηή εηπνμζχπδζδ ηςκ ιεηυπςκ ιεζμρδθίαξ ζημ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ, ιδπακζζιυξ 

ακαημφθζζδξ ηςκ ηαηαπζεζιέκςκ ιεηυπςκ ιεζμρδθίαξ ιε ημ δζηαίςια κα ιδκφμοκ ιέθδ ημο Γ.., ημ 

εθάπζζημ απαζημφιεκμ ιεημπζηυ πμζμζηυ βζα ηδ ζφβηθδζδ εηηάηηςκ ζοκεθεφζεςκ κα είκαζ θζβυηενμ ή ίζμ 

ημο 10% ηαζ δζηαζχιαηα πνμηίιδζδξ ηςκ ιεηυπςκ, ηα μπμία ιπμνμφκ κα αηονςεμφκ ιεηά απυ ρδθμθμνία 

ημοξ.  
35

 Ο δείηηδξ Legality (Klapper ηαζ Love, 2004) είκαζ έκαξ αενμζζηζηυξ δείηηδξ, πμο δείπκεζ ηδ δφκαιδ ημο 

κμιζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ ημο εεζιζημφ πενζαάθθμκημξ. οβηεηνζιέκα, είκαζ έκαξ ζηαειζζιέκμξ ιέζμξ ηςκ 

αηυθμοεςκ πέκηε ιεηααθδηχκ: δείηηδξ Judicial Efficiency, εοκμιία, δζαθεμνά, ηίκδοκμξ εηιεηάθθεοζδξ 

ηαζ ηίκδοκμξ αεέηδζδξ ηςκ ζοιαμθαίςκ. 
36

 Δκδεζηηζηχξ ιδ απηά πενζμοζζαηά ζημζπεία είκαζ ηα ελήξ: παηέκηεξ, ηαθή θήιδ, ειπμνζηά ζήιαηα, 

ελεζδζηεοιέκμ ακενχπζκμ ηεθάθαζμ, η.α.  
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κα ζδιαημδμηήζμοκ ζημοξ επεκδοηέξ υηζ δε εα βίκεζ αεέιζηδ δζαπείνζζδ ηςκ ιδ απηχκ 

ηεθαθαίςκ πμο δζαεέημοκ.  

 Σα πνμακαθενυιεκα απμηεθέζιαηα οπμζηδνίγμοκ ηδκ άπμρδ υηζ μζ επζπεζνήζεζξ 

είκαζ αδφκαιεξ κα ηαηανηίζμοκ απυ ιυκεξ ημοξ έκα ηαθυ κμιζηυ πενζαάθθμκ, αθθά 

πνέπεζ κα ελανηχκηαζ απυ έκα οπμζηδνζηηζηυ ηαζ απμηεθεζιαηζηυ δζηαζηζηυ ζφζηδια. 

Δλαίνεζδ απμηεθμφκ μζ εηαζνίεξ, μζ μπμίεξ έπμοκ εζζάβεζ ιεημπέξ ζηζξ Ζ.Π.Α. ηαζ 

ειθακίγμοκ ορδθυηενμοξ ααειμφξ απμηεθεζιαηζηήξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ, ζδζαίηενα 

υηακ έπμοκ ηδκ έδνα ημοξ ζε πχνεξ ιε αδφκαια κμιζηά ζοζηήιαηα (Klapper ηαζ Love, 

2004). 

 Σέθμξ, ακαθμνζηά ιε ημοξ πζζηςηέξ ηδξ επζπείνδζδξ, πμο εεςνμφκηαζ ελςηενζημί 

επεκδοηέξ απυ ημοξ La Porta et al. (2000), μζ Shleifer ηαζ Vishny (1997) ζζπονίγμκηαζ υηζ 

δεκ οπάνπεζ δ ίδζα απεζθή εηιεηάθθεοζδξ ζοβηνζηζηά ιε ημοξ ιεηυπμοξ – επεκδοηέξ. 

Αζηία αοηήξ ηδξ ηαθφηενδξ εέζδξ ηςκ πζζηςηχκ είκαζ υηζ δ αεέηδζδ ηςκ πνεχκ ημοξ απυ 

ηα ζηεθέπδ είκαζ ιζα ηαηάθςνδ πανααίαζδ ηςκ μνχκ εκυξ ζοιαμθαίμο οπμπνεχζεςκ, ημ 

μπμίμ ακαβκςνίγεηαζ άιεζα απυ έκα δζηαζηήνζμ ηαζ ιπμνεί κα μδδβήζεζ αηυιδ ηαζ ζε 

νεοζημπμίδζδ ηςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ηδξ επζπείνδζδξ ή ηδ πνεμημπία ηδξ. 

4.2.1 Δπίδξαζε ηνπ Ννκηθνύ πζηήκαηνο ηνπ θάζε Κξάηνπο ζηελ Πξνζηαζία ησλ 

Δπελδπηώλ 

 φιθςκα ιε ημοξ La Porta et al. (2000), μζ δζαθμνέξ ακάιεζα ζημοξ κυιμοξ ηαζ 

ημ ααειυ εθανιμβήξ ημοξ είκαζ μζ ηφνζμζ άλμκεξ ηαηακυδζδξ ηςκ δζαθμνχκ ζηδ 

ζοβηέκηνςζδ πυνςκ απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ, πμο παναηδνμφκηαζ ιεηαλφ δζαθμνεηζηχκ 

ηναηχκ. φιθςκα ιε ημοξ ζοββναθείξ, ζε έκα ιεβάθμ ααειυ, μ θυβμξ πμο μζ επεκδοηέξ 

ηαζ μζ πζζηςηέξ πνδιαημδμημφκ ηζξ επζπεζνήζεζξ είκαζ δ πνμζηαζία ηςκ δζηαζςιάηςκ 

ημοξ απυ ημ κυιμ. Ζ θμβζηή αάζδ ηδξ πνμακαθενυιεκδξ άπμρδξ είκαζ υηζ μζ ελςηενζημί 

επεκδοηέξ είκαζ πενζζζυηενμ εοάθςημζ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ, απυ ηα ζηεθέπδ ηαζ ημοξ 

ααζζημφξ ιεηυπμοξ, ηαζ ελανηχκηαζ πενζζζυηενμ απυ ημ κυιμ ζε ζπέζδ ιε ημοξ 

οπαθθήθμοξ ή ημοξ πνμιδεεοηέξ, μζ μπμίμζ παναιέκμοκ ζοκεπχξ πνήζζιμζ βζα ηδκ 

επζπείνδζδ ηαζ ακηζιεηςπίγμοκ ζοκεπχξ ιζηνυηενμ νίζημ ηαηήξ ακηζιεηχπζζδξ. 

 Μζα πνμζέββζζδ πμο δζαπςνίγεζ ηδκ επίδναζδ ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ 

ακάθμβα ιε ημ εηάζημηε κμιζηυ ζφζηδια ηδξ ηάεε πχναξ εηθνάγεηαζ απυ ημοξ La Porta 
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et al. (2000). φιθςκα ιε ημοξ ζοββναθείξ μ ααειυξ πνμζηαζίαξ ηςκ επεκδοηχκ απυ 

ημοξ κμιζημφξ ηακυκεξ πμζηίθθεζ ακάθμβα ηδξ πνμέθεοζδξ ημο κμιζημφ ζοζηήιαημξ ηάεε 

πχναξ. Οζ πχνεξ ιε κμιζηυ ζφζηδια πμο ζηδνίγεηαζ ζημ ή αββθμζαλμκζηυ δίηαζμ, υπςξ 

μζ Ζ.Π.Α. ηαζ ημ Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ, ειθακίγμοκ ηδκ ορδθυηενδ πνμζηαζία ηςκ 

επεκδοηχκ, εκχ μζ πχνεξ ιε βαθθζηυ αζηζηυ δίηαζμ ηδ παιδθυηενδ. Υχνεξ ιε βενιακζηυ 

αζηζηυ δίηαζμ ηαζ μζ ζηακδζκααζηέξ πχνεξ ειθακίγμοκ εκδζάιεζμ ααειυ πνμζηαζίαξ ηςκ 

επεκδοηχκ, ειθακίγμκηαξ υιςξ ηδ ιέβζζηδ πνμζηαζία ηςκ πζζηςηχκ. Δπζπνμζεέηςξ, μζ 

πχνεξ πμο έπμοκ κμιζηυ ζφζηδια ιε βαθθζηυ οπυααενμ ειθακίγμοκ ηδ πείνζζηδ 

πμζυηδηα εθανιμβήξ ημο κυιμο, εκχ μζ πχνεξ ιε κμιζηυ ζφζηδια ζηακδζκααζημφ 

οπμαάενμο ηδκ ηαθφηενδ, ακάιεζα ζηζξ ηέζζενζξ κμιζηέξ μζημβέκεζεξ
37

. φιθςκα ιε 

ημοξ La Porta et al. (2000) μζ πχνεξ ιε αζηζηυ δίηαζμ ζοκδέμκηαζ ιε ιεβαθφηενδ 

ακάιεζλδ ηςκ ηοαενκήζεςκ ζηδκ μζημκμιζηή δναζηδνζυηδηα ηαζ ιε ιζηνυηενδ 

πνμζηαζία ηδξ ζδζςηζηήξ ζδζμηηδζίαξ, ζοβηνζηζηά ιε πχνεξ πμο ημ κμιζηυ ημοξ ζφζηδια 

ζηδνίγεηαζ ζημ εεζιζηυ δίηαζμ ηαζ ζοκεπάβεηαζ υηζ δ κμιμθμβία ζοκζζηά ηδ ααζζηή πδβή 

ημο δζηαίμο. Ζ ιέηνδζδ ηδξ ακάιεζλδξ ηςκ ηοαενκήζεςκ βίκεηαζ ιε δείηηεξ, πμο ιεηνμφκ 

ημ ιέβεεμξ ηαζ ηδκ πμζυηδηα ηδξ κμιμεεζίαξ, ηδξ δζαθεμνάξ
38

, ηδξ βναθεζμηναηίαξ ηαζ 

ηςκ ηαεοζηενήζεςκ, πμο μθείθμκηαζ ζε αοηήκ (La Porta et al, 2000). 

 Ακαθμνζηά ιε ηζξ Ζ.Π.Α., μζ Shleifer ηαζ Vishny (1997) ακαθένμοκ υηζ ηα 

δζηαζηήνζα δεκ επειααίκμοκ ζε υθεξ ηζξ ιμνθέξ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ ηςκ επεκδοηχκ. 

οβηεηνζιέκα, είκαζ πζμ πζεακυ κα πανέιαμοκ ζε πενζπηχζεζξ ηθμπήξ απυ ηα ζηεθέπδ ή 

ζε αεέιζηεξ ιεηαθμνέξ ηεθαθαίςκ ηαζ ζίβμονμ υηζ εα πανέιαμοκ ζε πενζπηχζεζξ 

ελαζεέκζζδξ ηςκ ιεηυπςκ ιε έηδμζδ κέςκ ιεημπχκ ζημοξ εαοημφξ ημοξ. Ακηζεέηςξ, 

εεςνείηαζ θζβυηενμ πζεακυ κα πανέιαμοκ ζε πενζπηχζεζξ οπεναμθζηχκ ιζζεχκ, εζδζηά ακ 

αοημί θαιαάκμκηαζ οπυ ηδκ πμθφπθμηδ ιμνθή ζοιαμθαίςκ ιε δζηαζχιαηα, ηαζ αηυιδ 

δοζημθυηενμ κα επακελεηάζμοκ επζπεζνδζζαηέξ απμθάζεζξ ηςκ ζηεθεπχκ, αζπέηςξ ακ 

αοηέξ επδνεάγμοκ ημοξ ιεηυπμοξ.  

                                                 
37

 Οζ ηέζζενζξ ααζζηέξ κμιζηέξ μζημβέκεζεξ είκαζ: ημ αββθμζαλμκζηυ ή εεζιζηυ δίηαζμ ηαζ ημ αζηζηυ δίηαζμ, 

πμο πςνίγεηαζ ζε βενιακζηυ, βαθθζηυ ηαζ ζηακδζκααζηυ. (La Porta et al, 2000) 
38

 φιθςκα ιε ημ δείηηδ δζαθεμνάξ, ημο δζεεκή ιδ ηοαενκδηζημφ μνβακζζιμφ βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ 

δζαθεμνάξ Transparency International, δ Δθθάδα ηαηαθαιαάκεζ ημ 2006 ιυθζξ ηδκ 54
δ
 εέζδ ζε ζφκμθμ 163 

πςνχκ, ηδ πεζνυηενδ εέζδ ζε ζπέζδ ιε πχνεξ ηδξ Δ.Δ. εηηυξ ηδξ Βμοθβανίαξ (57
δ
) ηαζ ηδξ Πμθςκίαξ (61

δ
). 

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2006 
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 ζμκ αθμνά ηδκ πνμέθεοζδ ημο κμιζημφ ζοζηήιαημξ ηδξ Δθθάδαξ, μζ La Porta et 

al. (1998) εεςνμφκ υηζ ημ κμιζηυ ζφζηδια ηδξ Δθθάδαξ δέπεδηε ζζπονή επίδναζδ απυ ημ 

βενιακζηυ ειπμνζηυ ηχδζηα, πμο ζοκηάπεδηε ημ 1897 ιεηά ηδκ έκςζδ ηδξ Γενιακίαξ. 

Μμθαηαφηα, ηαηαηάζζμοκ ηδκ Δθθάδα ζηζξ πχνεξ πμο επδνεάζηδηακ απυ ημ βαθθζηυ 

ειπμνζηυ ηχδζηα, μ μπμίμξ ζοκηάπεδηε εκεκήκηα πνυκζα κςνίηενα ημ 1807 επί 

Ναπμθέμκηα. φιθςκα ιε ημκ Christodoulou (2005) ημ εθθδκζηυ κμιζηυ ζφζηδια είκαζ 

ιέθμξ ηδξ μζημβέκεζαξ ηςκ εονςπασηχκ κυιςκ ηαζ είκαζ ζδζαίηενα επδνεαζιέκμ ηαζ απυ 

ημ βενιακζηυ ηαζ απυ ημ βαθθζηυ κυιμ. Ακαθμνζηά, υιςξ, ιε ημ ειπμνζηυ δίηαζμ ηδξ 

Δθθάδαξ, πμο δζέπεζ ηδ θεζημονβία ηςκ επζπεζνήζεςκ
39

, μ Christodoulou (2005) ακαθένεζ 

υηζ μ εθθδκζηυξ ειπμνζηυξ ηχδζηαξ είκαζ ζε ιεβάθμ ααειυ επδνεαζιέκμξ απυ ημκ 

ακηίζημζπμ βαθθζηυ ηαζ ηαη’ μοζία είκαζ ιεηάθναζή ημο. 

 Θα πνέπεζ κα ακαθενεεί υηζ ακ ηαζ δ πνμέθεοζδ ηςκ κμιζηχκ ζοζηδιάηςκ ηάεε 

πχναξ ζοκδέεηαζ ιε ημ πενζεπυιεκμ ηδξ εηάζημηε κμιμεεζίαξ, μζ «μζημβέκεζεξ» ηςκ 

κμιζηχκ ζοζηδιάηςκ δδιζμονβήεδηακ πνζκ ηδκ ακάπηολδ ηςκ πνδιαηαβμνχκ ηαζ άνα 

δεκ απακημφκ ζηα πνμαθήιαηα αοηχκ ηςκ αβμνχκ. Πανυθα αοηά, μζ κμιζηέξ μζημβέκεζεξ 

ειθακίγμκηαζ κα δζαιμνθχκμοκ ημοξ κμιζημφξ ηακυκεξ, μζ μπμίμζ δζαδμπζηά επδνεάγμοκ 

ηζξ πνδιαηαβμνέξ. Σμ ενχηδια, πμο ακαηφπηεζ, είκαζ βζαηί ημ εεζιζηυ δίηαζμ ειθακίγεηαζ 

πζμ πνμζηαηεοηζηυ απυ ημ αζηζηυ. φιθςκα ιε ημοξ La Porta et al (2000) οπάνπμοκ δφμ 

είδδ πνμζεββίζεςκ: μζ «δζηαζηζηέξ» ενιδκείεξ, πμο ελδβμφκ ηζξ δζαθμνέξ ζηδ θζθμζμθία 

ηδξ μνβάκςζδξ ημο κμιζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ μζ «πμθζηζηέξ», πμο ενιδκεφμοκ ηζξ 

δζαθμνέξ εζηζάγμκηαξ ζηδκ πμθζηζηή ζζημνία. 

 φιθςκα ιε ηδ δζηαζηζηή πνμζέββζζδ μζ κμιζημί ηακυκεξ ζημ εεζιζηυ δίηαζμ 

ζοκηάζζμκηαζ απυ δζηαζηέξ, μζ μπμίμζ ααζίγμκηαζ πνμδβμφιεκα βεβμκυηα ηαζ ειπκέμκηαζ 

απυ βεκζηέξ ανπέξ, υπςξ ημ ηαεήημκ πίζηεςξ ηαζ ηδκ αιενμθδρία (La Porta et al, 2000). 

Οζ δζηαζηέξ ακαιέκεηαζ κα αβάθμοκ εηοιδβμνία ζε κέεξ οπμεέζεζξ εθανιυγμκηαξ αοηέξ 

ηζξ βεκζηέξ ανπέξ, αηυιδ ηαζ υηακ δ δζηαγυιεκδ ζοιπενζθμνά δεκ πενζβνάθεηαζ ή δεκ 

απαβμνεφεηαζ απυ ηδ κμιμεεζία. ζμκ αθμνά ημ πεδίμ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ ηςκ 

επεκδοηχκ, μζ δζηαζηέξ εθανιυγμοκ ημ θεβυιεκμ «ηεζη υζθνδζδξ» πνμζπαεχκηαξ κα 

                                                 
39 φιθςκα ιε ημ άνενμ 1 ημο Ν.2190/1920 «πάζα ακχκοιμξ Δηαζνεία είκαζ ειπμνζηή, ηαζ εάκ μ ζημπυξ 

αοηήξ δεκ είκαζ ειπμνζηή επζπείνδζζξ.». 
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δζαθεοηάκμοκ ημ ηαηά πυζμ μζ ηαζκμθακείξ ζοιπενζθμνέξ ηςκ ζηεθεπχκ ηδξ επζπείνδζδξ 

είκαζ αεέιζηδ πνμξ ημοξ επεκδοηέξ. Ο έθεβπμξ αηυιδ ηαζ ηςκ ζοιπενζθμνχκ ηςκ 

ζηεθεπχκ πμο δεκ ηνίκμκηαζ αεέιζηεξ απυ ηδ κμιμεεζία πενζμνίγεζ εκ ηέθεζ ηδκ 

εηιεηάθθεοζδ ηςκ επεκδοηχκ. 

 Ακηζεέηςξ, δ κμιμεεζία ζηζξ πχνεξ ιε αζηζηυ δίηαζμ πανμοζζάγεηαζ πζμ άηαιπηδ. 

οκηάζζεηαζ απυ κμιμεέηεξ ηαζ μζ δζηαζηέξ δεκ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα οπεναμφκ ηα 

υνζα ηδξ, εθανιυγμκηαξ «ηεζη υζθνδζδξ». οκεπχξ, έκαξ ιάκαηγεν πμο ακαηαθφπηεζ 

έκακ, ιδ νδηχξ απαβμνεφζζιμ, ηνυπμ εηιεηάθθεοζδξ ηςκ επεκδοηχκ ή έκα, ημζκχξ 

θεβυιεκμ, «παναεονάηζ ζημ κυιμ» ιπμνεί κα πνμαεί ζε αεέιζηεξ εκένβεζεξ, ςξ πνμξ ημ 

ζοιθένμκ ηςκ επεκδοηχκ, ιδκ ακηζιεηςπίγμκηαξ ηαιία κμιζηή ηαηδβμνία. 

Δπζπνμζεέηςξ, ηα δζηαζηήνζα ζε αοηέξ ηζξ πχνεξ δεκ ακαιεζβκφμκηαζ ζε ζοκαθθαβέξ πμο 

ελοπδνεημφκ ηα ζηεθέπδ, εθυζμκ αοηέξ θαίκμκηαζ υηζ αοηέξ ελοπδνεημφκ εηαζνζημφξ 

ζηυπμοξ. 

 Ζ δζηαζηζηή πνμζέββζζδ, ζφιθςκα ιε ημοξ La Porta et al. (2000), ειθακίγεηαζ 

αηεθήξ, επεζδή πνεζάγεηαζ κα απμδείλεζ υηζ μζ δζηαζηέξ έπμοκ ηάζδ κα πνμζηαηεφζμοκ 

πενζζζυηενμ ημοξ επεκδοηέξ, πανά ηα ζηεθέπδ. Ζ ακάβηδ αοηήξ ηδξ απυδεζλδξ ααζίγεηαζ 

ζηδκ οπυεεζδ υηζ μζ δζηαζηέξ εα ιπμνμφζακ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ηδκ εοπένεζα, πμο ημοξ 

πνμζθένεζ ημ εεζιζηυ δίηαζμ, πενζμνίγμκηαξ ημ ηαεήημκ πίζηεςξ ηαζ κα ζοβηαηαεέζμοκ 

οπέν ηδξ εηιεηάθθεοζδξ ηςκ επεκδοηχκ πανά κα ηδκ ηζιςνήζμοκ. Δπζπνμζεέηςξ, μζ 

δζηαζηέξ εα ιπμνμφζακ κα ελοπδνεηήζμοκ πμθζηζηά ζοιθένμκηα, ζδζαίηενα υηακ μζ 

επεκδοηέξ δοζπεναίκμοκ ημοξ ζημπμφξ ηδξ ηοαένκδζδξ. Γζα αοημφξ ημοξ θυβμοξ, μζ 

ζοββναθείξ ηνίκμοκ απαναίηδημ υηζ εα πνέπεζ κα βίκεζ ιζα πμθζηζηή ηαζ ζζημνζηή 

πνμζέββζζδ, αάζεζ ηδξ μπμίαξ εα ακζπκεοεμφκ μζ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ ηεζζάνςκ 

κμιζηχκ μζημβεκεζχκ, πμο ηαη’ επέηηαζδ επδνεάγμοκ ηαζ ημκ ζπδιαηζζιυ ηςκ κυιςκ. 

φιθςκα ιε ημοξ ίδζμοξ, αέααζα, δ ζζημνζηή ηαζ πμθζηζηή πνμέθεοζδ ημο κμιζημφ 

ζοζηήιαημξ ηδξ εηάζημηε πχναξ δεκ είκαζ μ απμηθεζζηζηυξ πανάβμκηαξ επζννμήξ ηςκ 

κυιςκ, αθμφ μζ κυιμζ ακαιμνθχκμκηαζ δζανηχξ. Πανυθα αοηά δ ζζημνία έπεζ ζοκεπή 

επίδναζδ ζηδ δζαιυνθςζή ημοξ ηαζ άνα ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ςξ πνμζέββζζδ 

ηαηακυδζδξ ηςκ δζαθμνχκ ζηα επίπεδα ηδξ πνμζηαζίαξ ηςκ επεκδοηχκ απυ πχνα ζε 

πχνα. 
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 Έκαξ ζδιακηζηυξ ζζημνζηυξ πανάβμκηαξ, πμο ηαεμνίγεζ ημοξ κυιμοξ, είκαζ υηζ δ 

πμθζηεία έπεζ ζπεηζηά ιεβαθφηενμ νυθμ ζηδ νφειζζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ ζε πχνεξ ιε 

αζηζηυ δίηαζμ, πανά ζε πχνεξ ιε εεζιζηυ. Ζ νίγα αοημφ ημο βεβμκυημξ έβηεζηαζ ζηζξ 

δζαθμνέξ ηδξ δφκαιδξ ημο ααζζθζά ηαζ ηςκ ζδζμηηδηχκ βδξ ιεηαλφ ηςκ εονςπασηχκ 

πςνχκ. ηδκ Αββθία απυ ημ 17
μ
 αζχκα ημ ζηέιια άνπζζε κα πάκεζ ημκ έθεβπμ ηςκ 

δζηαζηδνίςκ, ηα μπμία άνπζζακ κα δνμοκ οπυ ηδκ επήνεζα ημο ημζκμαμοθίμο ηαζ ηςκ 

ζδζμηηδηχκ βδξ πμο είπακ ημκ έθεβπμ ημο (La Porta et al, 2000). οκεπχξ, ημ εεζιζηυ 

δίηαζμ ακαπηφπεδηε χζηε κα πνμζηαηεφεζ ηδκ ζδζςηζηή ζδζμηηδζία απέκακηζ ζημ ζηέιια. 

ηαδζαηχξ, δ πνμζηαζία πμο πανείπακ ηα δζηαζηήνζα ζημοξ ζδζμηηήηεξ βδξ ιεηαθένεδηε 

πνμξ ημοξ επεκδοηέξ. ηδ Γαθθία ηαζ ζηδ Γενιακία, ακηζεέηςξ, δ ημζκμαμοθεοηζηή 

δφκαιδ πανέιεκε θζβυηενμ ζζπονή. Οζ ειπμνζημί ηχδζηεξ οζμεεηήεδηακ ιυθζξ ζημ 19
μ
  

αζχκα απυ ημ Ναπμθέμκηα ημ Βμκαπάνηδ ηδξ Γαθθίαξ ηαζ ημκ ημ Φμκ Βίζιανη ηδξ 

Πνςζίαξ (οπυ ηδ ζηέπδ ημο μπμίμο εκχεδηακ ηα ηναηίδζα ηδξ Γενιακίαξ) ιε ζημπυ ηδκ 

ηαθφηενδ νφειζζδ απυ ηδκ πμθζηεία ηδξ μζημκμιζηήξ δναζηδνζυηδηαξ. ηαδζαηχξ, δ 

πμθζηεία δζαηήνδζε ημκ πμθζηζηυ έθεβπμ ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ ακηζζηάεδηε ζηδ 

ιεηαθμνά αοημφ ημο εθέβπμο ζηα δζηαζηήνζα, δζαηδνχκηαξ έηζζ ηδ κμιμεεηζηή 

πνμζέββζζδ ζημοξ ειπμνζημφξ κυιμοξ ηαζ ηαη’ επέηηαζδ ηδκ πενζμνζζιέκδ εοπένεζα, πμο 

αοηή πνμζδίδεζ, ζημοξ δζηαζηέξ ηαζ εεςνείηαζ ιείγμκμξ ζδιαζίαξ απυ ημοξ ζοββναθείξ 

ζημκ πενζμνζζιυ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ ηςκ επεκδοηχκ. 

4.2.2 Δπίδξαζε ηνπ Ννκηθνύ Πεξηβάιινληνο ζηελ Αμηνιόγεζε ησλ Δηαηξηώλ 

 Μζα εκαθθαηηζηή πνμζέββζζδ ηδξ αλζμθυβδζδξ ηδξ πνδιαημμζημκμιζηήξ επίδμζδξ 

ιέζς ηδξ αλζμθυβδζδξ ηςκ πνδιαημμζημκμιζηχκ δεζηηχκ αθμνά ηδκ επίδναζδ ημο 

εηάζημηε κμιζημφ πενζαάθθμκημξ. Έπεζ ήδδ βίκεζ ακαθμνά ζηδκ πανάβναθμ 4.2.1 βζα ηδκ 

πνμέθεοζδ ηςκ κμιζηχκ ζοζηδιάηςκ ηδξ ηάεε πχναξ ηαζ πςξ αοηή επδνεάγεζ ημ επίπεδμ 

πνμζηαζίαξ ηςκ επεκδοηχκ. ε αοηή ηδκ πανάβναθμ εα βίκεζ ακαθμνά ζηδκ επίδναζδ 

ηδξ αοζηδνυηδηαξ ή υπζ αοηχκ ηςκ κμιζηχκ ζοζηδιάηςκ πάκς ζημοξ 

πνδιαημμζημκμιζημφξ δείηηεξ ηςκ εηαζνζχκ.  

 φιθςκα, θμζπυκ, ιε ηδκ ένεοκα ηςκ La Porta et al. (2002), ζε 539 επζπεζνήζεζξ 

(μζ 20 ιεβαθφηενεξ ηάεε πχναξ αάζεζ ηδξ ηεθαθαζμπμίδζήξ ημοξ) ζε 27 πχνεξ 

ειθακίγμκηαζ εκδείλεζξ υηζ οπάνπεζ ορδθυηενδ αλζμθυβδζδ επζπεζνήζεςκ, πμο 
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δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζε πχνεξ ιε ηαθφηενεξ πναηηζηέξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ ηαζ άνα 

ορδθυηενδ πνμζηαζία ηςκ ιεηυπςκ ιεζμρδθίαξ. Έκα εκδεζηηζηυ ζημζπείμ ηδξ επίδναζδξ 

ημο κμιζημφ πενζαάθθμκημξ ζηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ εηαζνζχκ είκαζ υηζ μζ πχνεξ πμο ηα 

κμιζηά ημοξ ζοζηήιαηα ααζίγμκηαζ ζε εεζιζηυ δίηαζμ ηαζ άνα ειθακίγμοκ ορδθυηενδ 

πνμζηαζία επεκδοηχκ, υπςξ έπεζ ακαθενεεί κςνίηενα, ειθακίγμοκ δείηηδ Tobin’s Q ίζμ 

ιε 1,3724 εκχ μζ πχνεξ ιε κμιζηά ζοζηήιαηα ααζζζιέκα ζημ αζηζηυ δίηαζμ ειθακίγμοκ 

δείηηδ Tobin’s Q ίζμ ιε 1,2022. Έκα πανάδμλμ, πμο θακενχκεζ αδοκαιίεξ ηδξ εκ θυβς 

ένεοκαξ, ειθακίγεηαζ ιυκμ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ Δθθάδαξ, δ μπμία ακ ηαζ έπεζ κμιζηυ 

ζφζηδια ααζζζιέκμ ζημ αζηζηυ δίηαζμ ηαζ βεκζηυηενα ειθακίγεζ παιδθή πνμζηαζία 

επεκδοηχκ
40

 έπεζ ημκ ορδθυηενμ δείηηδ Tobin’s Q, ίζμ ιε 1,6734 ημο δείβιαημξ (υθςκ 

ηςκ πςνχκ) ελαζνμοιέκμο ημο Ζκςιέκμο Βαζζθείμο, πμο υιςξ πνμένπεηαζ απυ κμιζηυ 

ζφζηδια ααζζζιέκμ ζημ εεζιζηυ δίηαζμ. φιθςκα ιε ημκ La Porta
41

, αοηή δ «ελαίνεζδ» 

μθείθεηαζ πζεακχξ ζημοξ ελήξ θυβμοξ: 

 Μδ ηέθεζα πνμζανιμβή ηςκ παθζκδνμιήζεςκ. 

 Ζ πνμζηαζία ηςκ επεκδοηχκ δεκ είκαζ μ ιυκμξ πανάβμκηαξ επδνεαζιμφ ηςκ 

πνδιαημμζημκμιζηχκ δεζηηχκ (ακ ηαζ αέααζα αοηυ εα έπνεπε κα απμιμκςεεί). 

 Οζ δζαθμνέξ ζηα θμβζζηζηά πνυηοπα ιπμνεί κα δζαζηνεαθχζμοκ ημ δείηηδ Q. 

 Άθθεξ δζαθμνέξ, υπςξ μζ πνμμπηζηέξ ακάπηολδξ ηαζ δ θμνμθμβία ιπμνμφκ κα 

παίλμοκ νυθμ. 

 Οζ αβμνέξ πενζζηαζζαηά ηάκμοκ θάεδ 

4.2.3 πλέπεηεο ηεο Πξνζηαζίαο ησλ Δπελδπηώλ ζηελ Οηθνλνκία θάζε Κξάηνπο 

 Ζ επίδναζδ ηδξ πνμζηαζίαξ ηςκ επεκδοηχκ ζηζξ πνδιαηαβμνέξ επδνεάγεζ ηαζ ηδκ 

αθδεζκή μζημκμιία. πςξ ακαθένεηαζ ζημ άνενμ ηςκ La Porta et al. (2000), δ 

πνδιαημμζημκμιζηή ακάπηολδ ιπμνεί κα επζηαπφκεζ ηδκ μζημκμιζηή ιε ηνεζξ ηνυπμοξ. 

Πνχημκ, ιπμνεί κα αολήζεζ ηζξ απμηαιζεφζεζξ. Γεφηενμκ ιπμνεί κα δζμπεηεφζεζ αοηέξ ηζξ 

απμηαιζεφζεζξ ζε επεκδφζεζξ ηαζ ςξ εη ημφημο κα μδδβήζεζ ζε ζοζζχνεοζδ ηεθαθαίςκ. 

Σέθμξ, ζημ ααειυ πμο μζ επεκδοηέξ αζημφκ έθεβπμ πάκς ζηζξ επεκδοηζηέξ απμθάζεζξ ηςκ 

                                                 
40

 Γζα ηδκ πενίπηςζδ ηδξ Δθθάδαξ βίκεηαζ εηηεκήξ ακαθμνά ζηδκ εκυηδηα 5. 
41

 Οζ θυβμζ αοημί ακαθένεδηακ ζε επζημζκςκία ιε ημκ Rafael La Porta, ιέζς δθεηηνμκζηήξ αθθδθμβναθίαξ 

( Rafael.LaPorta@tuck.dartmouth.edu) 
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εηαζνζχκ, δ πνδιαημμζημκμιζηή ακάπηολδ επζηνέπεζ ηα ηεθάθαζα ηςκ επεκδοηχκ κα 

ηαηεοεοκεμφκ ζε πζμ παναβςβζηέξ πνήζεζξ ηαζ έηζζ κα επζηεοπεεί απμηεθεζιαηζηυηενδ 

ηαηακμιή πυνςκ. φιθςκα, υιςξ, ιε ηδκ ένεοκα ημο ΟΟΑ (2003) βζα ηδκ εηαζνζηή 

δζαηοαένκδζδ δ πνμακαθενυιεκδ επίδναζδ είκαζ πενζζζυηενμ εεςνδηζηή. Αοηυ 

μθείθεηαζ, ηονίςξ, ζηζξ δοζημθίεξ πμο ακηζιεηςπίγεζ ιζα ειπεζνζηή ένεοκα πάκς ζε αοηυ 

ημ ακηζηείιεκμ. Λυβμζ υπςξ δ ιδ εφημθδ απμιυκςζδ βεβμκυηςκ πμο επδνεάγμοκ ηδ 

ιαηνμμζημκμιζηή ακάπηολδ ηαζ δε ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ ηαζ δ 

δοζημθία ακαβςβήξ ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ ζε εεκζηυ ή ιαηνμμζημκμιζηυ επίπεδμ 

ηαεζζημφκ δφζημθδ ηδκ επαθήεεοζδ ηδξ άπμρδξ ηςκ La Porta et al. (2000). 

4.3 πκβόιαηα Παξνρήο Κηλήηξσλ 

 Μζα πνμηεζκυιεκδ, ζοκδεζζιέκδ ηαζ ιάθθμκ απθμπμζδιέκδ θφζδ ηςκ 

πνμαθδιάηςκ, πμο ακηζιεηςπίγεζ δ εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ, είκαζ ηα ζοιαυθαζα πανμπήξ 

ηζκήηνςκ ζηα ζηεθέπδ (Shleifer ηαζ Vishny, 1997). Ζ θμβζηή αάζδ αοηήξ ηδξ θφζδξ είκαζ 

κα δμεεί ζηα ζηεθέπδ έκα ιαηνμπνυεεζιμ ζοιαυθαζμ, ημ μπμίμ εη ηςκ πνμηένςκ κα 

εοεοβναιιίγεζ ηα ζοιθένμκηά ημοξ ιε αοηά ηςκ ιεηυπςκ. πςξ ακαθένεζ ηαζ μ Kenneth 

A. Bertsch
42

 ζημ μζημκμιζηυ πενζμδζηυ Businessweek, αοηυ πμο επζεοιμφκ μζ επεκδοηέξ 

είκαζ «μζ δζεοεοκηέξ κα ζηέπημκηαζ ζακ ιαηνμπνυεεζιμζ επεκδοηέξ». 

 Οζ ιμνθέξ πμο ιπμνμφκ κα πάνμοκ αοημφ ημο είδμοξ ηα ζοιαυθαζα είκαζ πμθθέξ 

ηαζ, εκδεζηηζηχξ, πενζθαιαάκμοκ ζοιιεημπή ζηδκ ζδζμηηδζία, δζηαζχιαηα πνμαίνεζδξ 

αβμνάξ ιεημπχκ ή ηαζ απεζθή απυθοζδξ ακ ηα ηένδδ είκαζ παιδθά. φιθςκα ιε ημοξ 

Shleifer ηαζ Vishny (1997) ηα ζοιαυθαζα ηζκήηνςκ είκαζ δζαδεδμιέκα ζηδκ πνάλδ. πςξ 

ακαθένεηαζ ζημ άνενμ ημοξ, μ ιζζευξ ηςκ ακχηαηςκ ζηεθεπχκ αολμιεζχκεηαζ ηαηά 0,3 

ημζξ εηαηυ, ακάθμβα ιε ηδκ αολμιείςζδ ημο πθμφημο ηςκ ιεηυπςκ. 

 Πανά ηδκ εφημθδ, θαζκμιεκζηά, αοηή πναηηζηή ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ 

ειθακίγμκηαζ ηάπμζα ζμαανά πνμαθήιαηα. Σμ ζμαανυηενμ πνυαθδια ιε ηα ζοιαυθαζα 

πανμπήξ ζζπονχκ ηζκήηνςκ, ζφιθςκα ιε ημοξ Shleifer ηαζ Vishny (1997) είκαζ δ 

δδιζμονβία πάιπμθθςκ εοηαζνζχκ βζα αεέιζηεξ εκένβεζεξ απυ ηδκ πθεονά ηςκ ζηεθεπχκ, 

                                                 
42

 Γζεοεοκηήξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ ημο αιμζααίμο ηεθαθαίμο TIAA-CREF ζηδ Νέα Τυνηδ, 

http://www.businessweek.com/magazine/content/02_16/b3779057.htm 
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ζδζαίηενα υηακ αοηά ηα ζοιαυθαζα δζαπναβιαηεφμκηαζ ιε ιδ ορδθά οπμηζκμφιεκα ιέθδ 

ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο ηαζ υπζ ιε ιεβαθμιεηυπμοξ. Σα ζηεθέπδ ιπμνμφκ, 

παναδείβιαημξ πάνζκ, κα εθανιυζμοκ δδιζμονβζηή θμβζζηζηή ηαζ έηζζ κα αολδεεί μ 

ιζζευξ ημοξ. Δπίζδξ, ακαθένεηαζ υηζ μζ ιάκαηγεν θαιαάκμοκ ηα δζηαζχιαηα πνμαίνεζδξ 

αβμνάξ ιεημπχκ θίβμ πνζκ ηδκ ακαημίκςζδ ηαθχκ κέςκ ή απμηεθεζιάηςκ βζα ηδκ 

εηαζνία, εκχ ζε ακηίεεηδ πενίπηςζδ ηα ηαεοζηενμφκ. Γζα αοημφξ ημοξ θυβμοξ, ηα 

δζηαζηήνζα ηαζ μζ κμιμεέηεξ πεζνίγμκηαζ ιε ηαποπμρία ηα ζοιαυθαζα πανμπήξ ηζκήηνςκ 

ηαζ πνμζπαεμφκ κα ιεζχζμοκ ηδκ εοαζζεδζία ηδξ ζπέζδξ ιεηαλφ ηςκ αιμζαχκ ηςκ 

ζηεθεπχκ ηαζ ηδξ πνδιαημμζημκμιζηήξ επίδμζδξ ηδξ εηαζνίαξ (Shleifer ηαζ Vishny, 

1997). 

4.4 Δλδπλάκσζε ησλ Δζσηεξηθώλ Μεραληζκώλ Γηαθπβέξλεζεο 

4.4.1 Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

 Σμ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ εεςνείηαζ ςξ μ πνςηανπζηυξ εεζιυξ ηδξ εηαζνζηήξ 

δζαηοαένκδζδξ, αθμφ μ νυθμξ ημο είκαζ κα πνμζθαιαάκεζ ηαζ κα εθέβπεζ ηδ δζμίηδζδ ηδξ 

εηαζνίαξ ηαζ ηζξ ζοκαθθαβέξ ηδξ εη ιένμοξ ηςκ ιεηυπςκ. Αζπέηςξ ακ μζ επζπεζνήζεζξ 

είκαζ εονέςξ δζαζπανιέκεξ ή μζημβεκεζαηέξ, μ ηίκδοκμξ είκαζ υηζ ηα ιέθδ ημο δζμζηδηζημφ 

ζοιαμοθίμο ακηί κα εηπνμζςπμφκ ηα ζοιθένμκηα ηςκ απνυζςπςκ ιεηυπςκ, εα 

πνμζδεεμφκ ζημ άνια ηδξ δζμίηδζδξ ιε ηδκ μπμία αθθδθεπζδνμφκ αδζαθείπηςξ ή ιε ημοξ 

ιεβαθμιεηυπμοξ, πμο έπμοκ ηδ δφκαιδ κα ημοξ εηθέλμοκ ή κα ημοξ ακηζηαηαζηήζμοκ 

(Enriques ηαζ Volpin, 2007). 

 Ζ θφζδ πμο πνέπεζ κα οζμεεηδεεί χζηε ημ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ κα ακηζηνμφζεζ 

ηδ δφκαιδ ηςκ ιεβαθμιεηυπςκ ηδξ εηαζνίαξ πενζθαιαάκεζ ιζα ζεζνά απυ ηακμκζζιμφξ 

ηαζ νοειίζεζξ πμο πνμζθένμοκ ιεβαθφηενδ ακελανηδζία ζηα ιέθδ ημο δζμζηδηζημφ 

ζοιαμοθίμο. Ζ κμιμεεζία ιπμνεί κα ημ επζηφπεζ αοηυ, μνίγμκηαξ ηδ ζφκεεζή ημο, ηζξ 

θεζημονβίεξ ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο, ηζξ δοκάιεζξ ηαζ ηζξ εζςηενζηέξ ημο 

θεζημονβίεξ, πενζθαιαάκμκηαξ εέιαηα υπςξ μ εζςηενζηυξ έθεβπμξ, μ ηαεμνζζιυξ ηδξ 

απμγδιίςζδξ ηςκ ακχηαηςκ ζηεθεπχκ, δ ελέηαζδ ηςκ ζοκαθθαβχκ ιε ζοββεκή πνυζςπα 

ηαζ δ ημζκμθυβδζδ ηςκ νμχκ πθδνμθυνδζδξ (Enriques ηαζ Volpin, 2007). 
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 Κνίκεηαζ ζηυπζιμ, αθμφ ελεηάγεηαζ δ ζπέζδ ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο ιε ηδκ 

εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ, κα βίκεζ ακαθμνά ζηδ δμιή ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο, δ 

μπμία εεςνείηαζ απυ ηδκ Krivogorsky (2006) ςξ ιζα απυ ηζξ εζδμπμζμφξ δζαθμνέξ ιεηαλφ 

ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ ζε Ζ.Π.Α. ηαζ Δονςπασηή Έκςζδ. Οζ δφμ ααζζημί ηφπμζ 

δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο πμο ζοκακημφκηαζ είκαζ ημ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ δφμ επζπέδςκ 

ηαζ ημ εκζαίμ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ
43

. Πανυθμ πμο οπάνπμοκ δζανενςηζηέξ δζαθμνέξ 

ακάιεζα ζημ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ ηςκ δφμ επζπέδςκ (επμπηζηυξ ηαζ δζαπεζνζζηζηυξ 

νυθμξ) ηαζ ημ εκζαίμ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ, οπάνπμοκ μιμζυηδηεξ ζηζξ πναηηζηέξ ημοξ, 

αθμφ ηαζ μζ δφμ ηφπμζ ακαβκςνίγμοκ ηυζμ ηδκ επμπηζηή υζμ ηαζ ηδ δζαπεζνζζηζηή 

θεζημονβία. Βεααίςξ, μ δζαπςνζζιυξ ηςκ δφμ θεζημονβζχκ ηείκεζ κα βίκεηαζ πζμ επίζδιμξ 

ζηδ δμιή ηςκ δφμ επζπέδςκ, δ μπμία αθμνά ηδ δδιζμονβία εκυξ λεπςνζζημφ επμπηζημφ 

μνβάκμο. φιθςκα ιε ηδ Krigorovsky (2006) ηαζ μζ δφμ ηφπμζ ειθακίγμοκ 

πθεμκεηηήιαηα∙ ημ εκζαίμ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ ιπμνεί κα ζοκεζζθένεζ ζηδ ζηεκυηενδ 

ζφκδεζδ ηαζ ηδκ ηαθφηενδ νμή πθδνμθμνζχκ ιεηαλφ ημο επμπηζημφ ηαζ ημο 

δζαπεζνζζηζημφ μνβάκμο. Σμ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ ιε δφμ επίπεδα, απυ ηδκ άθθδ ιενζά, 

πενζηθείεζ έκακ ηαεανυηενμ ηαζ επίζδιμ δζαπςνζζιυ ημο επμπηζημφ ηαζ δζαπεζνζζηζημφ 

νυθμο. 

 ζμκ αθμνά ηδ ζφκεεζδ ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο, δ επζηναημφζα άπμρδ 

δζεεκχξ είκαζ υηζ ημ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ εα πνέπεζ κα απμηεθείηαζ ηονίςξ απυ 

ακελάνηδηα ιδ εηηεθεζηζηά ιέθδ, δδθαδή ιέθδ πμο δεκ έπμοκ ζηεκυ μζημβεκεζαηυ δεζιυ 

ή επαββεθιαηζηή ζπέζδ είηε ιε ηα ζηεθέπδ ηδξ επζπείνδζδξ, είηε ιε ημοξ ιεβαθμιεηυπμοξ 

ηδξ ηαηά ημ πανυκ ηαζ ημ πανεθευκ
44

. Δζδάθθςξ, έκα δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ 

ηονζανπμφιεκμ απυ ιέθδ ηδξ δζμίηδζδξ ιπμνεί εφημθα κα παναηηδνζζηεί ςξ έκαξ 

ιδπακζζιυξ πενζπανάηςζδξ ηδξ δζμίηδζδξ (Krigorovsky, 2006). πεηζηχξ ιε ηα ηνζηήνζα 

ακελανηδζίαξ ηςκ ιδ εηηεθεζηζηχκ ιεθχκ ζηδκ Δθθάδα (κ.3016/2002) ζπέζδ ελάνηδζδξ 

οπάνπεζ υηακ ιέθμξ ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο: 

 Γζαηδνεί επαββεθιαηζηή ζπέζδ ιε ηδκ εηαζνία ή ιε ζοκδεδειέκδ ιε αοηή 

επζπείνδζδ ηδξ εηαζνίαξ. 
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 Οζ ακηίζημζπμζ αββθζημί υνμζ είκαζ two-tier ηαζ unitary board. 
44

 ηδκ Δθθάδα πνέπεζ ιεηαλφ ηςκ ιδ εηηεθεζηζηχκ ιεθχκ κα οπάνπμοκ δφμ ημοθάπζζημκ ακελάνηδηα 

ιέθδ (κ.3016/2002) 
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 Δίκαζ πνυεδνμξ δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο ή δζεοεοκηζηυ ζηέθεπμξ ή δζαηδνεί ζπέζδ 

ελανηδιέκδξ ενβαζίαξ ιε ηδκ εηαζνία ή ηζξ ζοκδεδειέκεξ ιε αοηήκ επζπεζνήζεζξ. 

 Έπεζ ζοββέκεζα ιέπνζ δεοηένμο ααειμφ ή είκαζ ζφγοβμξ εηηεθεζηζημφ ιέθμοξ ημο 

δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο ή δζεοεοκηζημφ ζηεθέπμοξ ή πθεζμρδθμφκηα ιεηυπμο. 

 Έπεζ δζμνζζεεί απυ ιέημπμ ηδξ εηαζνίαξ. 

Πανυθα αοηά, μζ Core et al. (1999) ζε ιζα ένεοκά ημοξ ζε 205 αιενζηάκζηεξ εζζδβιέκεξ 

ζημ Υνδιαηζζηήνζμ εηαζνίεξ, ανήηακ υηζ δεκ οπάνπεζ ζζπονή απυδεζλδ υηζ ηα ακελάνηδηα 

ιέθδ δδιζμονβμφκ έκα πζμ απμηεθεζιαηζηυ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ. 

 διακηζηυ, επίζδξ, ζημζπείμ ηδξ ζφκεεζδξ ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο απμηεθεί 

δ φπανλδ ηςκ ιδ εηηεθεζηζηχκ ιεθχκ ζε αοηυ. Μδ εηηεθεζηζηά ιέθδ ημο δζμζηδηζημφ 

ζοιαμοθίμο είκαζ ηα ιέθδ, πμο παναημθμοεμφκ ηαζ εθέβπμοκ ηζξ απμθάζεζξ ηςκ 

εηηεθεζηζηχκ ιεθχκ. Ζ ααζζηή ημοξ δζαθμνά ιε ηα εηηεθεζηζηά ιέθδ είκαζ υηζ 

εηηεθεζηζηά ιέθδ εεςνμφκηαζ αοηά πμο αζπμθμφκηαζ ιε ηα ηαεδιενζκά εέιαηα 

δζμίηδζδξ ηδξ εηαζνίαξ, εκχ ηα ιδ εηηεθεζηζηά είκαζ επζθμνηζζιέκα ιε ηδκ πνμαβςβή 

υθςκ ηςκ εηαζνζηχκ γδηδιάηςκ. Θεςνμφκηαζ υηζ ενβάγμκηαζ οπυ ηαεεζηχξ 

διζαπαζπυθδζδξ, ζε ακηίεεζδ ιε ηα εηηεθεζηζηά ιέθδ πμο ενβάγμκηαζ οπυ ηαεεζηχξ 

πθήνδξ απαζπυθδζδξ. πςξ ηαζ ηα εηηεθεζηζηά ιέθδ, έπμοκ δζηαίςια ρήθμο ζηζξ 

ζοκεθεφζεζξ ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο ηαζ ζοκεπχξ ιπμνμφκ κα εηθνάζμοκ ηδκ 

ακηίεεζή ημοξ ζε ζπέδζα, πμο πζεακχξ αθάπημοκ, ηαηά ηδ βκχιδ ημοξ, ηα ζοιθένμκηα 

ηςκ ιεηυπςκ. Μπμνμφκ επίζδξ κα πνμζπαεήζμοκ κα ακηζηαηαζηήζμοκ ηάπμζα απυ ηα 

εηηεθεζηζηά ιέθδ, φζηενα απυ ηαηή ημοξ απυδμζδ. φιθςκα ιε ημοξ Laing ηαζ Weir 

(1999) δ φπανλδ ηςκ ιδ εηηεθεζηζηχκ ιεθχκ ζημ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ ιζαξ 

επζπείνδζδξ επζδνά εεηζηά ζηδ δζαηοαένκδζή ηδξ ηαζ βζα αοηυ μζ ηχδζηεξ εηαζνζηήξ 

δζαηοαένκδζδξ μνίγμοκ έκα εθάπζζημ πμζμζηυ φπανλδξ ημοξ ζημ δζμζηδηζηυ 

ζοιαμφθζμ
45

. Ο θυβμξ είκαζ υηζ ζοκήεςξ πμθθά απυ ηα ιδ εηηεθεζηζηά ιέθδ είκαζ 

ζοβπνυκςξ εηηεθεζηζηά ιέθδ ζε άθθεξ εηαζνίεξ ηαζ ζοκεπχξ μζ απμθάζεζξ ημοξ 

θαιαάκμκηαζ έηζζ χζηε κα ιδκ πνμλεκμφκ γδιζά ζηδ θήιδ ημοξ. Πανυθα αοηά, εα πνέπεζ 

κα βίκεζ πεναζηένς ελέηαζδ ημο ηαηά πυζμ επζδνμφκ εεηζηά ηα ιδ εηηεθεζηζηά ιέθδ ζε 

γδηήιαηα εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ. πςξ ακαθένεηαζ ζημ άνενμ ηςκ Core et al. (1999), 
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 ηδκ Δθθάδα μ ανζειυξ ηςκ ιδ εηηεθεζηζηχκ ιεθχκ ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο δε εα πνέπεζ κα είκαζ 

ιζηνυηενμξ ημο 1/3 ημο ζοκμθζημφ ανζειμφ ηςκ ιεθχκ (κ.3016/2002). 
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ηα ιδ εηηεθεζηζηά ιέθδ ιπμνμφκ κα ηαηακειδεμφκ ζε ηνεζξ ηαηδβμνίεξ, ακαθυβςξ ηδξ 

αθθδθεπίδναζήξ ημοξ ιε ηδκ εηαζνία, ημ δζεοεφκμκηα ζφιαμοθμ ή άθθα εηηεθεζηζηά ιέθδ 

ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο. Έηζζ οπάνπμοκ: 

 ηα ιδ εηηεθεζηζηά ιέθδ πμο έπμοκ δζμνζζεεί απυ ημ δζεοεφκμκηα ζφιαμοθμ 

 ηα «βηνίγα» ιδ εηηεθεζηζηά ιέθδ ηαζ 

 ηα ζοκδεδειέκα ιδ εηηεθεζηζηά ιέθδ 

Μδ εηηεθεζηζηά ιέθδ πμο έπμοκ δζμνζζεεί απυ ημ δζεοεφκμκηα ζφιαμοθμ εεςνμφκηαζ 

απυ ημοξ ζοββναθείξ αοηά πμο έπμοκ πάνεζ ηδ εέζδ ημοξ έπεζηα απυ ημ δζμνζζιυ ημο εκ 

θυβς δζεοεφκμκηα ζοιαμφθμο. Γηνίγα ιδ εηηεθεζηζηά ιέθδ εεςνμφκηαζ ηα ιέθδ πμο 

εηηυξ ηδξ αιμζαήξ ημοξ βζα ηδ ζοιιεημπή ζημ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ, θαιαάκμοκ ηαζ 

επζπνυζεεηεξ αιμζαέξ. Πανάδεζβια εκυξ βηνίγμο ιδ εηηεθεζηζημφ ιέθμοξ είκαζ υηακ 

αοηυ ημ ιέθμξ είκαζ ζοκενβάηδξ ζε ιζα εηαζνία δζηδβυνςκ, δ μπμία πανέπεζ οπδνεζίεξ 

ζηδκ εηαζνία ηαζ ζοκεπχξ θαιαάκεζ επζπνυζεεηεξ αιμζαέξ. Σέθμξ, έκα ιδ εηηεθεζηζηυ 

ιέθμξ εεςνείηαζ ζοκδεδειέκμ υηακ έκα εηηεθεζηζηυ ιέθμξ ηδξ εηαζνίαξ έπεζ εέζδ ιέθμοξ 

ηαζ ζημ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ ηδξ εηαζνίαξ ημο ιδ εηηεθεζηζημφ ιέθμοξ. Έκαξ άθθμξ 

πανάβμκηαξ πμο επδνεάγεζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ ιδ εηηεθεζηζηχκ ιεθχκ είκαζ δ 

δθζηία ημοξ ηαζ ζε πυζα άθθα δζμζηδηζηά ζοιαμφθζα ζοιιεηέπμοκ. φιθςκα ιε ημοξ 

Core et al. (1999) δ ηονζανπμφζα ηάζδ είκαζ δ εέζπζζδ μνίμο δθζηίαξ έςξ ηα 70 έηδ
46

, 

εκχ υζμκ αθμνά ηδ ζοιιεημπή ζε άθθα δζμζηδηζηά ζοιαμφθζα μζ ζοββναθείξ εεςνμφκ 

υηζ ημ υνζμ εα έπνεπε κα είκαζ δ ζοιιεημπή ζε ιέπνζ ηαζ ηνεζξ εηαζνίεξ.  

 ζμκ αθμνά ηδκ ηονζανπία ή υπζ ηςκ πνμακαθενυιεκςκ ηαηδβμνζχκ, ηνίκεηαζ 

ζηυπζιμ κα βίκεζ ιζα ακαθμνά ζε αοηή. φιθςκα ιε ηδκ ένεοκα ηςκ Core et al. (1999) ημ 

33,2 ημζξ εηαηυ ηςκ ιδ εηηεθεζηζηχκ ιεθχκ δζμνίγεηαζ απυ ημ δζεοεφκμκηα ζφιαμοθμ, 

εκχ ημ 6,9 ηαζ 3,3 ημζξ εηαηυ ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο ηαηαθαιαάκεηαζ απυ βηνίγα 

ιδ εηηεθεζηζηά ιέθδ ηαζ απυ ζοκδεδειέκα ιδ εηηεθεζηζηά ιέθδ ακηίζημζπα.  

 οιπεναζιαηζηά, μζ ζοββναθείξ ανίζημοκ υηζ υθμζ μζ πνμακαθενυιεκμζ 

πανάβμκηεξ αολάκμοκ ηδ δζααθδηυηδηα ηαζ ακαπμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ ιδ εηηεθεζηζηχκ 
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 ηδκ Δθθάδα, αοηυ ηαεμνίγεηαζ απυ ημ ηαηαζηαηζηυ ηδξ ηάεε εηαζνίαξ. Δκδεζηηζηχξ δ Δεκζηή Σνάπεγα 

ηδξ Δθθάδμξ εέηεζ ςξ υνζμ δθζηίαξ βζα ηα εηηεθεζηζηά ηαζ ηα ιδ εηηεθεζηζηά ιέθδ ημο δζμζηδηζημφ 

ζοιαμοθίμο ηδκ δθζηία ηςκ 75 εηχκ. ζμκ αθμνά ηα ακελάνηδηα ιδ εηηεθεζηζηά ιέθδ, δεκ οπάνπεζ ηάπμζα 

ακαθμνά ζημ ηαηαζηαηζηυ ηδξ, εκχ ζδιεζςηέμκ είκαζ υηζ ζοιιεηέπεζ πνυζςπμ δθζηίαξ 85 εηχκ. Πδβή: 

http://www.nbg.gr/bank.asp?P_ID=689 
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ιεθχκ, ηάηζ πμο θαίκεηαζ ηαζ απυ ηδ εεηζηή ημοξ επίδναζδ ζηδκ αφλδζδ ηδξ 

απμγδιίςζδξ ηςκ δζεοεοκυκηςκ ζοιαμφθςκ. Αοηυ μθείθεηαζ ζημ υηζ ηα ιδ εηηεθεζηζηά 

ιέθδ μοζζαζηζηά πνμζθαιαάκμκηαζ απυ ημ δζεοεφκμκηα ζφιαμοθμ ηαζ ιπμνμφκ κα 

ακηζηαηαζηαεμφκ, επίζδξ, απυ αοηυκ. Σμζμοημηνυπςξ, ηα ιέθδ ημο δζμζηδηζημφ 

ζοιαμοθίμο είκαζ πζεακυ κα ιδκ επζεοιμφκ κα θάαμοκ εέζεζξ ακηίεεηεξ ιε ημ 

δζεοεφκμκηα ζφιαμοθμ, εζδζηά ακαθμνζηά ζε εέιαηα πμο αθμνμφκ ηδκ αιμζαή ημο. 

Δπζπνμζεέηςξ, υπςξ ακαθένεηαζ ζημ άνενμ ηςκ Core et al. (1999), ηα δζμζηδηζηά 

ζοιαμφθζα ζοπκά ααζίγμκηαζ ζε εζδζημφξ ζοιαμφθμοξ βζα εέιαηα αιμζαχκ, μζ μπμίμζ 

πάθζ υιςξ πνμζθαιαάκμκηαζ απυ ημ δζεοεφκμκηα ζφιαμοθμ, ηάηζ πμο επζθένεζ πνμθακή 

απμηεθέζιαηα. 

 Σέθμξ, έκα άθθμ ζδιείμ πμο αθμνά ηδ ζφκεεζδ ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο έπεζ 

κα ηάκεζ ιε ηζξ εέζεζξ ημο πνμέδνμο ηαζ ημο δζεοεφκμκηα ζοιαμφθμο. φιθςκα ιε ηδκ 

Krigorovsky (2006), μζ ηχδζηεξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ ακαθένμοκ ζοπκά υηζ εα 

πνέπεζ κα οπάνπεζ δζαπςνζζιυξ ηςκ πνμζχπςκ πμο ηαηαθαιαάκμοκ ηζξ δφμ αοηέξ εέζεζξ. 

Δζδάθθςξ, αολάκεηαζ δ ζοβηέκηνςζδ δφκαιδξ ηάηζ πμο ζφιθςκα ιε ηδ αζαθζμβναθία 

επζδνά ανκδηζηά ζηδκ επμπηζηή ζηακυηδηα ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο ηαζ ηαη’ 

επέηηαζδ ζηδκ ηενδμθμνία ηδξ επζπείνδζδξ (Krigorovsky, 2006). Έκα άθθμ ανκδηζηυ 

ζδιείμ ηδξ ηαημπήξ ηςκ δφμ εέζεςκ απυ ημ ίδζμ άημιμ είκαζ, υπςξ είπαιε δεζ 

πνμδβμοιέκςξ, δ θζβυηενμ μνεμθμβζζηζηή πνμζέββζζδ ζημκ ηαεμνζζιυ ηδξ αιμζαήξ ημοξ 

(Core et al., 1999). Μμθαηαφηα, ζφιθςκα ιε ημκ Μμφγμοθα (2002), μ δζαπςνζζιυξ 

πνμέδνμο ηαζ δζεοεφκμκηα ζοιαμφθμο μδδβεί ζηδ ιεηαηνμπή ημο νυθμο ημο πνμέδνμο ζε 

δζαημζιδηζηυ. 

 οκεπχξ, βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ, μζ ζοββναθείξ 

πνμηείκμοκ ηδκ οπμπνεςηζηή εέζπζζδ μνίςκ δθζηίαξ, ηδκ ηαηάνβδζδ ηςκ βηνίγςκ ιδ 

εηηεθεζηζηχκ ιεθχκ, ημκ πενζμνζζιυ ημο ανζειμφ ηςκ άθθςκ δζμζηδηζηχκ ζοιαμοθίςκ 

ζηα μπμία ιεηέπεζ ημ εκ θυβς ιδ εηηεθεζηζηυ ιέθμξ ηαζ ημ δζαπςνζζιυ ηδξ εέζδξ ημο 

δζεοεφκμκηα ζοιαμφθμο ηαζ ημο πνμέδνμο ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο, αθθά ηαζ ηδκ 

φπανλδ ιζηνυηενςκ δζμζηδηζηχκ ζοιαμοθίςκ. Ζ ηεθεοηαία πνυηαζδ μθείθεηαζ ζηδ 

θμβζηή ημο υηζ ημ ιέβεεμξ ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο ζοκδέεηαζ ιε θζβυηενμ 
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απμηεθεζιαηζηυ έθεβπμ ημο ζοιαμοθίμο, αθμφ ηα ιεβάθα δζμζηδηζηά ζοιαμφθζα είκαζ πζμ 

εοάθςηα ζηδκ επήνεζα ημο δζεοεφκμκηα ζοιαμφθμο (Core et al., 1999). 

 ε αοηυ ημ ζδιείμ εα πνέπεζ κα βίκεζ ακαθμνά ηαζ ζημ νυθμ ηςκ ενβαγμιέκςκ 

ζηδκ εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ, δζαιέζμο, θοζζηά, ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο. φιθςκα 

ιε ηδ Krivogorsky (2006) ζηδκ Αοζηνία, ηδ Γακία ηαζ ηδ Γενιακία μζ οπάθθδθμζ ηςκ 

εηαζνζχκ έπμοκ ημ δζηαίςια κα εηθέλμοκ ιενζηά ιέθδ απυ ημ επμπηζηυ υνβακμ ημο 

δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο. Σμ ίδζμ δζηαίςια πανέπεηαζ, επίζδξ, ζηδ Γαθθία ιε πζμ 

πνμαζνεηζηυ υιςξ παναηηήνα βζα ηζξ εηαζνίεξ. Σέθμξ, έκαξ εκαθθαηηζηυξ ηαζ πζμ έιιεζμξ 

ηνυπμξ ζοιιεημπήξ ηςκ οπαθθήθςκ ζημ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ ειθακίγεηαζ ζε ιενζηέξ 

πχνεξ, υπςξ δ Οθθακδία, υπμο μζ εηπνυζςπμζ ηςκ ενβαγμιέκςκ έπμοκ ημ δζηαίςια κα 

πανεονίζημκηαζ ζηζξ ζοκεθεφζεζξ ηςκ δζμζηδηζηχκ ζοιαμοθίςκ, αθθά υπζ ηαζ κα 

ρδθίγμοκ. ε υθεξ ηζξ άθθεξ πχνεξ, ζφιθςκα ιε ηδ ζοββναθέα, ηα ιυκα πνυζςπα πμο 

ρδθίγμοκ ηα ιέθδ ημο επμπηζημφ μνβάκμο είκαζ μζ ιέημπμζ. Μμθαηαφηα, ζε πμθθέξ 

πενζπηχζεζξ επζπεζνήζεςκ οπάνπεζ δ πμθζηζηή κα εηπνμζςπμφκηαζ μζ ενβαγυιεκμζ ζημ 

δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ. ηδκ Δθθάδα, αοηυ ημ θαζκυιεκμ παναηδνείηαζ ζε ιζηνυ ααειυ 

ηαζ ηονίςξ ζε επζπεζνήζεζξ υπμο ημ δδιυζζμ παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ. Δκδεζηηζηχξ 

ακαθένεηαζ ημ πανάδεζβια ηδξ ΓΔΖ Α.Δ.
47

 υπμο οπάνπεζ ζοιιεημπή ημο εηπνμζχπμο 

ηςκ ενβαγμιέκςκ, ςξ ιδ εηηεθεζηζηυ ιέθμξ. 

4.4.2 Γηθαηώκαηα Μεηόρσλ 

 Σα δζηαζχιαηα, πμο απμηημφκ μζ επεκδοηέξ υηακ πνδιαημδμημφκ επζπεζνήζεζξ, 

είκαζ βεκζηχξ πνμζηαηεοιέκα απυ ηδκ εθανιμβή ηςκ νοειίζεςκ ηαζ ηςκ κυιςκ. Μενζηά 

απυ αοηά ηα δζηαζχιαηα πενζθαιαάκμοκ ηδ δζαθάκεζα ηαζ ημοξ θμβζζηζημφξ ηακυκεξ, πμο 

πανέπμοκ ηδκ απαναίηδηδ πθδνμθυνδζδ ζημοξ ιεηυπμοξ βζα κα ελαζηήζμοκ άθθα 

δζηαζχιαηα. Ονζζιέκα απυ ηα δζηαζχιαηα ηςκ ιεηυπςκ είκαζ ηα ελήξ: δ θήρδ 

ιενζζιάηςκ ηαη’ ακαθμβία, δ ρδθμθμνία ιεθχκ ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο, δ 

ζοιιεημπή ζηζξ ζοκεθεφζεζξ ηςκ ιεηυπςκ είηε αοημπνμζχπςξ είηε ιέζς πθδνελμοζίμο, 

δ εββναθή ζε κέεξ εηδυζεζξ ιεημπχκ ιε ημοξ ίδζμοξ υνμοξ ζε ζπέζδ ιε ηα ζηεθέπδ ηαζ 

ημοξ ααζζημφξ ιεηυπμοξ, δ άζηδζδ αλζχζεςκ ηαηά ηςκ ιεθχκ ημο δζμζηδηζημφ 
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 Γζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ ΓΔΖ Α.Δ., http://www.dei.gr/eCportal.asp?id=2735&nt=18 
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ζοιαμοθίμο βζα γδιίεξ ζηδκ εηαζνία ελαζηίαξ ημοξ
48

, δ ζφβηθδζδ έηηαηηδξ ζοκέθεοζδξ 

εκηυξ ζοβηεηνζιέκμο πνμκζημφ δζαζηήιαημξ
49

 απυ ηδκ ηαηάεεζδ ηδξ αίηδζδξ ζημκ 

πνυεδνμ ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο, δ θήρδ ηςκ εηήζζςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ, 

ηςκ ζπεηζηχκ εηεέζεςκ ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο ηαζ ηςκ εθεβηηχκ ηδξ εηαζνίαξ ηαζ 

ημ εηήζζμ δεθηίμ ηδξ εηαζνίαξ ιέπνζ εκυξ ζοβηεηνζιέκμο πνμκζημφ δζαζηήιαημξ
50

 πνζκ  

απυ ηδκ ηαηηζηή βεκζηή ζοκέθεοζδ, ημ δζηαίςια κα γδηήζμοκ απυ ημ πνςημδζηείμ ηδξ 

έδναξ ηδξ εηαζνίαξ ημκ έθεβπμ ηδξ εηαζνίαξ
51

 ηαζ ημ δζηαίςια κα γδηήζμοκ πθήνδ έθεβπμ 

υθςκ ηςκ εηαζνζηχκ οπμεέζεςκ
52

, εθυζμκ απυ ηδκ υθδ πμνεία ηδξ εηαζνίαξ ηαείζηαηαζ 

πζζηεοηυ υηζ δ δζμίηδζδ ηςκ εηαζνζηχκ οπμεέζεςκ δεκ αζηείηαζ υπςξ επζαάθθεζ δ πνδζηή 

ηαζ ζοκεηή δζαπείνζζδ. 

 Μζα ζεζνά απυ άθθμοξ ιδπακζζιμί εκδοκάιςζδξ ηςκ δζηαζςιάηςκ ηςκ ιεηυπςκ, 

πμο ζζπφμοκ ζε εονςπασηέξ πχνεξ, ακαθένμκηαζ ζηδκ ενβαζία ηςκ Enriques ηαζ Volpin 

(2007). ηδ Γαθθία δ βεκζηή ζοκέθεοζδ είκαζ οπμπνεςιέκδ κα ελεηάζεζ ηαζ κα 

επζηονχζεζ ή υπζ ηάεε ιδ ζοκδεζζιέκδ ζοκαθθαβή ηδξ εηαζνίαξ ιε ημοξ ααζζημφξ 

ιεηυπμοξ ηδξ ηαζ κα εθέβλεζ, επίζδξ, ιενζηέξ απυ ηζξ απμγδιζχζεζξ ηςκ εηηεθεζηζηχκ 

ιεθχκ πμο ααζίγμκηαζ ζε πμνήβδζδ ιεημπχκ. ηδκ Ηηαθία μ ηεθεοηαίμξ ιδπακζζιυξ 

παίνκεζ πζμ αοζηδνή ιμνθή, αθμφ ηαεζζηά απαναίηδηδ ηδκ έβηνζζδ υθςκ ηςκ ιμνθχκ 

ηςκ εκ θυβς απμγδιζχζεςκ. 

 Ακαθμνζηά ιε ηδκ ρδθμθμνία ηςκ ιεηυπςκ ζηδ βεκζηή ζοκέθεοζδ έπμοκ 

οζμεεηδεεί ηάπμζμζ ιδπακζζιμί, πμο ηαθφπημοκ δζάθμνεξ πηοπέξ ηδξ. ζμκ αθμνά ημ 

ηυζημξ ηδξ ρδθμθμνίαξ βζα ημοξ ιεηυπμοξ, ζηδ Γαθθία, ηδκ Ηηαθία ηαζ ηδ Γενιακία μζ 

επζπεζνήζεζξ επζηνέπμοκ ηδ ρδθμθμνία ιέζς δζαδζηηφμο ή πνήζδξ ηεπκμθμβζχκ 
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 ηδκ Δθθάδα, μζ αλζχζεζξ αοηέξ ιπμνεί κα ηζκδεμφκ εθυζμκ βίκεζ αίηδζδ απυ ιεηυπμοξ πμο 

ακηζπνμζςπεφμοκ ημ 1/10 ημο ηαηααεαθδιέκμο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο (Άνενμ 31 ημο Ν.3604/2007). 
49

 Σμ πνμκζηυ αοηυ δζάζηδια βζα ηδκ Δθθάδα μνίγεηαζ πθέμκ ζηζξ 45 διένεξ απυ ηζξ 30, πμο ήηακ 

πνμδβμοιέκςξ. Δπίζδξ μζ αζημφκηεξ ιέημπμζ εα πνέπεζ κα ακηζπνμζςπεφμοκ ημ 1/20 ημο ηαηααεαθδιέκμο 

εηαζνζημφ ηεθαθαίμο (Άνενμ 47 ημο Ν.3604/2007) 
50

 Σμ πνμκζηυ αοηυ δζάζηδια βζα ηδκ Δθθάδα μνίγεηαζ ζηζξ πέκηε, πθέμκ, διένεξ (Άνενμ 47 ημο 

Ν.3604/2007).  
51

 ηδκ Δθθάδα, μζ αζημφκηεξ ιέημπμζ εα πνέπεζ κα ακηζπνμζςπεφμοκ ημ 1/20 ημο ηαηααεαθδιέκμο 

εηαζνζημφ ηεθαθαίμο (ηεθάθαζμ 4 ημο Ν.2190/1920). φιθςκα ιε ημ άνενμ 49 ημο Ν.3604/2007, αοηυ ημ 

πμζμζηυ ιπμνεί κα ιεζςεεί, υπζ υιςξ πένακ ημο διίζεςξ, απυ ημ ηαηαζηαηζηυ ηδξ εηάζημηε εηαζνίαξ. 
52

 ηδκ Δθθάδα, μζ αζημφκηεξ ιέημπμζ εα πνέπεζ κα ακηζπνμζςπεφμοκ ημ 1/5 ημο ηαηααεαθδιέκμο 

εηαζνζημφ ηεθαθαίμο ηαζ κα ιδκ ακηζπνμζςπεφμκηαζ ζημ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ (Άνενμ 47 ημο 

Ν.3604/2007). 
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ηδθεπζημζκςκίαξ, ιε ζοκέπεζα ηδκ εοημθυηενδ ηαζ μζημκμιζηυηενδ ζοιιεημπή ηςκ 

ιεηυπςκ ζηα ηεηηαζκυιεκα ηδξ επζπείνδζδξ. Δπζπνμζεέηςξ, δ Γαθθία ηαζ δ Γενιακία 

έπμοκ εεζπίζεζ ηακμκζζιμφξ πμο ιεζχκμοκ ηα ηεπκζηά ειπυδζα ρδθμθμνίαξ ηςκ ιεηυπςκ 

πμο δζαιέκμοκ ζημ ελςηενζηυ ηαζ δζεοημθφκμοκ, επίζδξ, ηδκ ηοηθμθμνία υθςκ ηςκ 

εββναθχκ πμο αθμνμφκ ηδκ εηαζνία, πενζθαιαακμιέκςκ ηςκ πνμηάζεςκ ηςκ ιεηυπςκ, 

πνζκ ηδ βεκζηή ζοκέθεοζδ. Σέθμξ, ιζα αηυιδ θφζδ πμο εα ιπμνμφζε κα δζεοημθφκεζ ηδ 

ρδθμθμνία ηςκ ιεηυπςκ, είκαζ δ ηαηάνβδζδ ηδξ οπμπνέςζδξ ηαηάεεζδξ ηςκ ιεημπχκ 

ζηδκ εηαζνία ή ζε ιζα ηνάπεγα. Ζ οπμπνέςζδ ηαηάεεζδξ ηςκ ιεημπχκ ηάπμζμ πνμκζηυ 

δζάζηδια πνζκ ηδ βεκζηή ζοκέθεοζδ δεκ επζηνέπεζ ζημοξ ηαηυπμοξ ημοξ ηδκ πχθδζδ ηςκ 

ιεημπχκ ηαζ, ζοκεπχξ, απμεαννφκεζ ζε ζμαανυ ααειυ ηδ ζοιιεημπή ζηδκ ρδθμθμνία, 

εζδζηά ηςκ εεζιζηχκ επεκδοηχκ. Γζα αοηυκ ημ θυβμ, ζηδκ Ηηαθία ηαζ ηδ Γενιακία έπεζ 

ηαηανβδεεί δ εκ θυβς οπμπνέςζδ, εκχ ζηδ Γαθθία οπάνπεζ ιεκ οπμπνέςζδ ηαηάεεζδξ 

ηςκ ιεημπχκ πέκηε ιένεξ πνζκ ηδ βεκζηή ζοκέθεοζδ, πανέπεηαζ δε ημ δζηαίςια πχθδζήξ 

ημοξ μπμηεδήπμηε (Enriques ηαζ Volpin, 2007). ηδκ Δθθάδα, δ οπμπνέςζδ αοηή 

ελαημθμοεεί κα παναιέκεζ, αθμφ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 28 ημο Νυιμο 2190/1920 πενί 

Ακςκφιςκ Δηαζνζχκ «Ίκα ιεηάζπδ ιέημπμξ ηζξ βεκζηήξ ζοκεθεφζεςξ δέμκ κα ηαηαεέζδ 

ηαξ ιεημπάξ αοημφ εζξ ημ Σαιείμκ ηδξ εηαζνείαξ, εζξ ημ Σαιείμκ Παναηαηαεδηχκ ηαζ 

Γακείςκ ή παν' μζαδήπμηε εκ Δθθάδζ ακςκφις ηναπεγζηζηή εηαζνεία πέκηε ημοθάπζζημκ 

διέναξ πνμ ηδξ μνζζεείζδξ δζα ηδκ ζοκεδνίαζζκ ηδξ ζοκεθεφζεςξ». Γοζηοπχξ, μφηε δ 

ηνμπμπμίδζδ ημο Ν. 2190/1920 απυ ημ Ν.3604/2007 δεκ επέθενε ηάπμζα αθθαβή ζε αοηυ 

ημ άνενμ, πανά ηζξ πνμηάζεζξ πμο οπήνλακ. 

 Γζα ημκ πενζμνζζιυ ηδξ δφκαιδξ ηςκ ααζζηχκ ιεηυπςκ, έπμοκ οζμεεηδεεί εζδζηέξ 

πθεζμρδθίεξ βζα ιδ ζοκδεζζιέκεξ πνμηάζεζξ ηςκ ιεηυπςκ ζηδ Γαθθία ηαζ ηδ Γενιακία. 

ηδκ Ηηαθία είκαζ οπμπνεςηζηή δ πθεζμρδθία ηςκ 2/3 ηςκ ιεημπχκ, πμο εα 

εηπνμζςπδεμφκ ζηδ βεκζηή ζοκέθεοζδ, βζα ιζα ζεζνά απυ εέιαηα υπςξ δ έηδμζδ κέςκ 

ιεημπχκ, μζ ζοβπςκεφζεζξ ηαζ μζ ηνμπμπμζήζεζξ ημο εζςηενζημφ ηακμκζζιμφ. ημπυξ 

αοηχκ ηςκ νοειίζεςκ είκαζ μ ηαηαιενζζιυξ πενζζζυηενδξ δφκαιδξ ζημοξ ιεβάθμοξ 

ιεηυπμοξ ιεζμρδθίαξ, ιε εθπίδα ημκ ηαθφηενμ έθεβπμ ηςκ ααζζηχκ ιεηυπςκ (Enriques 

ηαζ Volpin, 2007). 
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 πεηζηά ιε ημκ πενζμνζζιυ ηςκ δζαθυνςκ ιμνθχκ απυηθζζδξ απυ ηδκ ανπή «ιζα 

ιεημπή ιζα ρήθμξ» ηαζ ηδξ ανκδηζηήξ επίπηςζδξ ηςκ ζηδκ εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ, εέια 

πμο έπεζ ακαθοεεί πνμδβμοιέκςξ, δ Ηηαθία εζζήβαβε ημ 1998 ημκ επμκμιαγυιεκμ απυ ημκ 

ηαεδβδηή ηαζ δζμζηδηή ηδξ ηνάπεγαξ ηδξ Ηηαθίαξ, απυ ημ 2006, Mario Draghi, Νυιμ 

Draghi. φιθςκα ιε ημ κυιμ Draghi, απαβμνεφεηαζ δ φπανλδ ζοιθςκζχκ ιεηαλφ 

ιεηυπςκ βζα εέιαηα ρδθμθμνίαξ (Enriques ηαζ Volpin, 2007). 

 Έκαξ άθθμξ ζδζυηοπμξ ιδπακζζιυξ, πμο εκζζπφεζ ηδ δφκαιδ ηςκ ιεηυπςκ, είκαζ ημ 

δζηαίςια βζα άζηδζδ ηδξ θεβυιεκδξ πθαβζαζηζηήξ
53

 αβςβήξ ηςκ ιεηυπςκ. Ο εκ θυβς 

ιδπακζζιυξ είκαζ ιζα αβςβή πμο ηαηαηίεεηαζ απυ έκα ιέημπμ ηδξ εηαζνίαξ, υπζ υιςξ εη 

ιένμοξ ημο ίδζμο, αθθά εη ιένμοξ ηδξ εηαζνίαξ. Ο ιέημπμξ ιπμνεί κα ηαηαεέζεζ ηδκ 

αβςβή ζημ υκμια ηδξ επζπείνδζδξ εκακηίμκ ηςκ ζηεθεπχκ ηδξ δζμίηδζδξ ηαζ ηςκ ιεθχκ 

ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο ζε πενζπηχζεζξ ηαημδζαπείνζζδξ ηαζ πανααίαζδξ ηςκ 

ηαεδηυκηςκ ημοξ. Ακ δ αβςβή ηνζεεί απυ ημ ανιυδζμ δζηαζηήνζμ ςξ επζηοπδιέκδ, δ 

πνδιαηζηή απμγδιίςζδ πδβαίκεζ ζηδκ επζπείνδζδ, δ μπμία ηαζ πθδνχκεζ ηα δζηαζηζηά 

έλμδα ημο ιεηυπμο πμο ηδκ άζηδζε εη ιένμοξ ηδξ. Ζ πθαβζαζηζηή αβςβή θφκεζ ημ 

πνυαθδια ηδξ ζοθθμβζηήξ δνάζδξ, πμο πνμηφπηεζ ζε ηάπμζεξ πενζζηάζεζξ, επεζδή 

επζηνέπεζ ζε έκα ιειμκςιέκμ ιέημπμ ηαζ ημ δζηδβυνμ ημο κα ακαηηήζεζ πνήιαηα βζα ημ 

ζφκμθμ ηςκ ιεηυπςκ ηαζ ηαθφπηεζ ηα έλμδά ημο απυ ημ ίδζμ ζφκμθμ ηςκ ιεηυπςκ (Smith, 

1998). Αοηυξ μ ιδπακζζιυξ πνμαθέπεηαζ απυ ηδ κμιμεεζία ζηδκ Ηηαθία ιε ηδκ 

πνμτπυεεζδ, υιςξ, υηζ ιπμνεί κα αζηδεεί απυ ιέημπμ ή ιεηυπμοξ πμο ζοβηεκηνχκμοκ 

ημοθάπζζημκ ημ 2,5 ημζξ εηαηυ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο. Ακηζεέηςξ, ζηδ Γενιακία ημ 

πμζμζηυ αοηυ είκαζ παιδθυηενμ ζε 1 ημζξ εηαηυ. Αοηυξ είκαζ ηαζ έκαξ θυβμξ, ζφιθςκα 

ιε ημοξ Enriques ηαζ Volpin (2007), πμο δεκ έπεζ αζηδεεί ηαιία αβςβή ηέημζαξ ιμνθήξ. 

Άθθμξ θυβμξ, ζφιθςκα ιε ημοξ ζοββναθείξ, είκαζ δ απμοζία ημο αιενζηάκζημο κυιμο βζα 

δζεοηυθοκζδ ηδξ ένεοκαξ ηςκ ζημζπείςκ ηδξ εηαζνίαξ πνζκ ηδ δίηδ ηαζ, ζοκεπχξ, δ 

δοζημθία ζοβηέκηνςζδξ ηςκ. Σέθμξ, εα πνέπεζ κα ζδιεζςεεί, υηζ βζα ηδ δζεοηυθοκζδ 

εθανιμβήξ ημο εκ θυβς ιδπακζζιμφ δ ζηαθζηή κμιμεεζία, ημ 2006, έηακε δεηηέξ ηζξ 

αιμζαέξ ηςκ δζηδβυνςκ ιε πμζμζηυ επί ηδξ έηααζδξ ηδξ δίηδξ, δδθαδή ηδκ πθδνςιή ηςκ 
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 Ο ακηίζημζπμξ αββθζηυξ υνμξ είκαζ shareholder derivative suit. 
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δζηδβυνςκ ιυκμ εθυζμκ δ δίηδ ηεθεζθμνήζεζ εεηζηά βζα ημκ πεθάηδ – ιέημπμ (Enriques 

ηαζ Volpin, 2007). 

4.5 Καλόλεο Γηαθάλεηαο  

 Σα ηεθεοηαία 15 πνυκζα, ζηδκ Δονχπδ, ηαζ ιε αθμνιή ηα δζάθμνα εηαζνζηά 

ζηάκδαθα πμο έπμοκ θάαεζ πχνα, παναηδνμφκηαζ ζδιακηζηέξ ακαδζανενχζεζξ ηαζ 

εέζπζζδ κυιςκ πμο αθμνμφκ ηδ δζαθάκεζα ηαζ ηαθφπημοκ ηέζζενα ηονίςξ πεδία: ηδκ 

εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ, ηζξ αεέιζηεξ εζςηενζηέξ ζοκαθθαβέξ, ηζξ αιμζαέξ ηαζ ηζξ 

πνδιαημμζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ (Enriques ηαζ Volpin, 2007). 

 Ακαθμνζηά ιε ηδκ εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ, έπμοκ ρδθζζεεί κυιμζ ζφιθςκα ιε 

ημοξ μπμίμοξ μζ εηαζνίεξ είκαζ οπμπνεςιέκεξ κα βκςζημπμζμφκ ηζξ ανπέξ εηαζνζηήξ 

δζαηοαένκδζδξ, πμο οζμεεημφκ, ζε ακαθοηζηή έηεεζδ, υπςξ ζοιααίκεζ ζηδ Γαθθία. 

Δπζπνμζεέηςξ, εα πνέπεζ κα δδθχκμοκ ημ ηαηά πυζμ ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ημ ζπεηζηυ 

ηχδζηα εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ (Enriques ηαζ Volpin, 2007). ζμκ αθμνά ηδκ Δθθάδα, 

δεκ ειθακίγεηαζ κα οπάνπεζ ηάπμζα οπμπνέςζδ βκςζημπμίδζδξ ηςκ ανπχκ εηαζνζηήξ 

δζαηοαένκδζδξ. φιθςκα, υιςξ, ιε ημκ ηακμκζζιυ
54

 ημο Υνδιαηζζηδνίμο Αλζχκ 

Αεδκχκ δ εζζδβιέκδ εηαζνία μθείθεζ κα εθανιυγεζ ηζξ ανπέξ ηζξ εηαζνζηήξ 

δζαηοαένκδζδξ ηαζ κα ζοιιμνθχκεηαζ πνμξ ηζξ ακηίζημζπεξ δζαηάλεζξ ζφιθςκα ιε ηδκ 

ηείιεκδ κμιμεεζία. πεηζηά ιε ηζξ αεέιζηεξ ζοκαθθαβέξ ηςκ ζηεθεπχκ ηδξ επζπείνδζδξ ή 

ηςκ ααζζηχκ ιεηυπςκ, εεηζηή επίδναζδ θένμοκ ηα δζεεκή θμβζζηζηά πνυηοπα. φιθςκα 

ιε ηα δζεεκή θμβζζηζηά πνυηοπα απαζηείηαζ πθήνδξ ηαζ θεπημιενήξ βκςζημπμίδζδ υθςκ 

ηςκ ζοκδεδειέκςκ ιε ηδκ επζπείνδζδ πθεονχκ.  

 Δπζπνμζεέηςξ, ημ 2003 εηδυεδηε ιζα μδδβία ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ
55

 βζα ηδκ 

ηαηάπνδζδ ηδξ αβμνάξ, δδθαδή ηζξ εζςηενζηέξ αεέιζηεξ ζοκαθθαβέξ ηαζ ηζξ μζημκμιζηέξ 

απάηεξ, πενζέπεζ ιζα ζεζνά απυ ιδπακζζιμφξ βκςζημπμίδζδξ ιε ζημπυ ηδκ πνυθδρδ ηαζ 

ηδκ αφλδζδ ηδξ ειπζζημζφκδξ ηςκ επεκδοηχκ. Δπίζδξ, δ μδδβία ακαθένεζ υηζ ηα 

πνδιαηζζηήνζα εα πνέπεζ κα οζμεεηήζμοκ δμιζημφξ ιδπακζζιμφξ, μζ μπμίμζ κα 

πνμθαιαάκμοκ ηαζ κα ακαβκςνίγμοκ ακεπζεφιδηεξ πναηηζηέξ ηαζ κα ζοιαάθθμοκ ζηδ ιδ 

ηαηάπνδζδξ ειπζζηεοηζηχκ πθδνμθμνζχκ. Δκδεζηηζηχξ, πενζθαιαάκμκηαζ ιδπακζζιμί 
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 Άνενμ 215, Κακμκζζιυξ Υνδιαηζζηδνίμο Αεδκχκ (7
δ
 έηδμζδ, 29/5/07). 
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απμηάθορδξ υθςκ ηςκ ζοιθςκζχκ πμο έπμοκ κα ηάκμοκ ιε πεζναβχβδζδ ηδξ ηζιήξ ηδξ 

ιεημπήξ. ηδκ Δθθάδα, δ μδδβία αοηή ανίζηεηαζ ζε ζζπφ απυ ηζξ 11 Ημοθίμο 2005 ηαζ 

ζφιθςκα ιε αοηή μζ εζζδβιέκεξ εηαζνείεξ εα πνέπεζ κα δδιμζζμπμζμφκ ηζξ πνμκμιζαηέξ 

πθδνμθμνίεξ πμο ηοπυκ ηαηέπμοκ άιεζα ηαζ κα ηζξ ηαηαπςνμφκ ζηδκ ζζημζεθίδα ημο 

Υνδιαηζζηδνίμο Αεδκχκ, ζημ διενήζζμ δεθηίμ ημο Υνδιαηζζηδνίμο Αεδκχκ ηαζ ζηδκ 

ζζημζεθίδα ηδξ εηαζνείαξ. Δπίζδξ, μ ηάεε εηδυηδξ εα πνέπεζ κα θαιαάκεζ ηα απαναίηδηα 

ιέηνα βζα κα ιδκ δζαννέμοκ ειπζζηεοηζηέξ πθδνμθμνίεξ, ςζηυζμ, ζε πενίπηςζδ 

δζαννμήξ, εα είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα ηζξ δδιμζζμπμζεί άιεζα
56

. Πνμηεζιέκμο ιζα 

πθδνμθμνία κα εεςνείηαζ ειπζζηεοηζηή, πνέπεζ κα ειθακίγεζ ηα αηυθμοεα 

παναηηδνζζηζηά: 

 κα ιδκ έπεζ δδιμζζμπμζδεεί ζημ ημζκυ 

 κα έπεζ ζοβηεηνζιέκμ παναηηήνα 

 κα αθμνά άιεζα ή έιιεζα εηδυηδ ηζκδηχκ αλζχκ ή ηζκδηή αλία, ηαζ 

 δ δζάδμζή ηδξ ζημ ημζκυ κα ιπμνεί κα επδνεάζεζ αζζεδηά ηδκ ηζιή ημο 

πνδιαημπζζηςηζημφ πνμσυκημξ. 

 Έκα άθθμ αδίηδια πμο πενζθαιαάκεζ δ ζοβηεηνζιέκδ εονςπασηή μδδβία είκαζ ημ 

αδίηδια ηδξ πεζναβχβδζδξ ηςκ πνδιαηζζηδνζαηχκ ηζιχκ, ημ μπμίμ πνέπεζ κα δζαηνίκεηαζ 

απυ ηδκ πανάκμιδ αλζμπμίδζδ ειπζζηεοηζηχκ πθδνμθμνζχκ. Δκχ δ ηαηάπνδζδ 

ειπζζηεοηζηήξ πθδνμθυνδζδξ αθμνά ηδ δζαπείνζζδ ηαζ αλζμπμίδζδ μνεχκ πθδνμθμνζχκ, 

δ πεζναβχβδζδ αθμνά ηδ δζαζπμνά ρεοδχκ εζδήζεςκ. Δκδείλεζξ, πμο είκαζ ζηακέξ κα 

παναπθακήζμοκ ημοξ επεκδοηέξ ζε αβμναπςθδζίεξ ηαζ κα μδδβήζμοκ έηζζ ζηδ 

δζαιυνθςζδ ηεπκδηχκ ηζιχκ, δδιζμονβμφκηαζ ιεηαλφ άθθςκ: 

 ιε ηδ δζάδμζδ πθδνμθμνζχκ ιέζς ηςκ ιέζςκ ιαγζηήξ εκδιένςζδξ είηε ιε 

μπμζμδήπμηε άθθμ ιέζμ, 

 ιε ηδ δζεκένβεζα εζημκζηχκ ζοκαθθαβχκ, μπυηε ελαπαηάηαζ ημ ημζκυ ακαθμνζηά 

ιε ηα επίπεδα ειπμνεοζζιυηδηαξ, δδθαδή ηδ ζπέζδ πνμζθμνάξ ηαζ γήηδζδξ ιζαξ 

ιεημπήξ. 

Δζημκζηέξ είκαζ ηυζμ μζ ζοκεκκμδιέκεξ ζοκαθθαβέξ, δδθαδή μζ ζοκαθθαβέξ πμο δεκ 

απμζημπμφκ ζηδκ αθθαβή ηονίμο ημο πνδιαημπζζηςηζημφ ιέζμο αθθά ζηδ δδιζμονβία 
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ηεπκδηήξ γήηδζδξ, υζμ ηαζ μζ ζοκαθθαβέξ πμο πναβιαημπμζμφκηαζ υηακ ημ ίδζμ πνυζςπυ, 

άιεζα ή έιιεζα, ειθακίγεηαζ ηάκμκηαξ πνήζδ δζαθμνεηζηχκ πνδιαηζζηδνζαηχκ 

ηςδζηχκ ςξ αβμναζηήξ ηαζ πςθδηήξ ηαοηυπνμκα
57

. 

 Έκα άθθμ εέια δζαθάκεζαξ αθμνά ηζξ αιμζαέξ ηςκ ζηεθεπχκ. πςξ ακαθένμοκ μζ 

Enriques ηαζ Volpin (2007), ιέπνζ πνυζθαηα δ αιμζαή ηςκ δζμζηδηζηχκ ζηεθεπχκ ζηζξ 

εονςπασηέξ εηαζνίεξ εεςνμφηακ ςξ έκα επηαζθνάβζζημ ιοζηζηυ. ε αοηυκ ημιέα έπμοκ 

βίκεζ ηάπμζεξ ακαδζανενχζεζξ, ζηδκ Ηηαθία, ηδ Γαθθία ηαζ ηδ Γενιακία, πμο αθμνμφκ 

ηονίςξ ηδκ πθήνδ απμηάθορδ ηςκ αιμζαχκ ηςκ ακελανηήηςκ, ιυκμ, ζηεθεπχκ ημο 

δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ δζηαζςιάηςκ πνμαίνεζδξ ιεημπχκ. 

ηδκ Δθθάδα, αηυιδ, δεκ οπάνπεζ ηάπμζα ακαθμνά ζημ εέια αοηυ. 

 Έκα άθθμ πνυαθδια εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ πμο πνέπεζ κα θοεεί, αθμνά ηδ 

πνήζδ ηδξ δδιζμονβζηήξ θμβζζηζηήξ. Παναδείβιαημξ πάνζκ, ζφιθςκα ιε ημοξ Enriques 

ηαζ Volpin (2007) μζ εονςπασηέξ εηαζνίεξ ζοκήεζγακ κα ζοζζςνεφμοκ ηνοθά απμεέιαηα, 

ελαζηίαξ ηςκ ζοκηδνδηζηχκ ηακυκςκ θμβζζηζηήξ. Σδ θφζδ ζε αοηυ ημ εέια δίκμοκ ηα κέα 

δζεεκή θμβζζηζηά πνυηοπα, ηα μπμία εέημοκ ηδκ ανπή ηδξ «εφθμβδξ αλίαξ», ζφιθςκα ιε 

ηδκ μπμία ηα πενζμοζζαηά ζημζπεία ηδξ εηαζνίαξ πνέπεζ κα απμηζιχκηαζ ζηδκ ζζπφμοζα 

αβμναία αλία ηαζ υπζ ζηδκ ηζιή απυηηδζήξ ημοξ, πμο ακαβηάγεζ ηζξ εηαζνίεξ κα 

απμηαθφπημοκ αοηά ηα απμεέιαηα. ακ ζοκέπεζα, μζ επεκδοηέξ ιπμνμφκ κα 

ακηζθαιαάκμκηαζ ηαθφηενα ημ ηαηά πυζμ μζ εηαζνίεξ δζαηδνμφκ οπεναμθζηά ιεηνδηά ιε 

ζημπυ ηδ ιεβζζημπμίδζδ ημο ιεβέεμοξ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ άνα ηδκ απμημιζδή 

πνμζςπζηχκ μθεθχκ ηςκ δζμζηδηζηχκ ζηεθεπχκ (Enriques ηαζ Volpin, 2007). 

4.6 Απζηεξή Δθαξκνγή ησλ Νόκσλ 

 πςξ έπεζ ακαθενεεί ζε πνμδβμφιεκδ εκυηδηα, απυ ημοξ La Porta et al. (2000), 

ηφνζμ ζδιείμ ηδξ πνμζηαζίαξ ηςκ επεκδοηχκ είκαζ δ εθανιμβή ηςκ ζζπουκηςκ κυιςκ. 

ηζξ Ζ.Π.Α., ζφιθςκα ιε ημοξ Enriques ηαζ Volpin (2007), οπάνπεζ πμθφ ζζπονή 

εθανιμβή ηςκ ηακυκςκ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ, βεβμκυξ πμο απμννέεζ απυ ηα 

πνυζθαηα πνδιαημμζημκμιζηά ζηάκδαθα. πςξ ακαθένεηαζ ζημ άνενμ ηςκ εκ θυβς 

ζοββναθέςκ, ημ αιενζηάκζημ ημβηνέζμ έπεζ αολήζεζ ημοξ πυνμοξ ηαζ ηζξ ανιμδζυηδηεξ 
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 Ο ακηίζημζπμξ αββθζηυξ υνμξ ζηδκ μδδβία είκαζ wash sales. 
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ηδξ επζηνμπήξ Κεθαθαζαβμνάξ, έπεζ ρδθίζεζ αοζηδνυηενεξ ηονχζεζξ βζα απάηεξ ηαζ έπεζ 

εεζπίζεζ έκα υνβακμ εθέβπμο ηςκ μνηςηχκ εθεβηηχκ. Ακηίζημζπεξ ακαδζανενχζεζξ 

έπμοκ θάαεζ πχνα ηαζ ζηδκ Δονχπδ. Ζ Γενιακία, εεςνείηαζ υηζ, έπεζ ηάκεζ ηζξ 

πενζζζυηενεξ εκένβεζεξ ζημκ εκ θυβς ημιέα, ακ ηαζ ιέπνζ ημ 1994 δεκ είπε ηαιία 

ανιμδζυηδηα ζημκ έθεβπμ ηδξ πνδιαηζζηδνζαηήξ ηδξ αβμνάξ.  

 ηδκ Δθθάδα, ημ 1992, έπεζ ζδνοεεί ημ χια Ονηςηχκ Δθεβηηχκ Λμβζζηχκ 

(ΟΔΛ), πμο απμαθέπεζ ζηδκ άζηδζδ ημο εθέβπμο ηδξ μζημκμιζηήξ δζαπεζνίζεςξ ηςκ 

πάζδξ θφζεςξ δδιμζίςκ ηαζ ζδζςηζηχκ μνβακζζιχκ ηαζ επζπεζνήζεςκ ή 

εηιεηαθθεφζεςκ, ακελανηήηςξ ηδξ κμιζηήξ ημοξ ιμνθήξ (ζδνφιαημξ, εηαζνείαξ ή άθθμο 

κμιζημφ πνμζχπμο δδιμζίμο ή ζδζςηζημφ δζηαίμο), απυ πνυζςπα ιε αολδιέκα 

επαββεθιαηζηά πνμζυκηα, πμο αζημφκ ημ ένβμ ημοξ ιε δζαθάκεζα ηαζ οπεοεοκυηδηα, έηζζ 

χζηε κα δζαζθαθίγεηαζ δ εβηονυηδηα ηαζ αλζμπζζηία ηςκ πμνζζιάηςκ ηςκ 

δζεκενβμοιέκςκ εθέβπςκ, ζφιθςκα ιε ηα δζεεκχξ ακεβκςνζζιέκα Δθεβηηζηά πνυηοπα 

ηαζ ημοξ υνμοξ πμο ηίεεκηαζ απυ ηδκ εζςηενζηή ηαζ ηδκ ημζκμηζηή κμιμεεζία
58

. 

Δπζπνμζεέηςξ, ημ 2003, έπεζ ζδνοεεί δ Δπζηνμπή Λμβζζηζηήξ Σοπμπμίδζδξ ηαζ Δθέβπςκ, 

ιε ημ κυιμ 3148/2003, δ μπμία αζηεί επμπηεία ζημ OEΛ, ζπεηζηά ιε ηδκ ηήνδζδ ηςκ 

ηακυκςκ πμο δζέπμοκ ηδκ άζηδζδ ημο θεζημονβήιαημξ ηςκ ιεθχκ ημο ηαζ αλζμθμβεί ηα 

πμνίζιαηα ημο εθέβπμο ηδξ δζαπείνζζδξ ημο. Ζ εκ θυβς επζηνμπή εθέβπεζ μοζζαζηζηά ημ 

ένβμ ηςκ μνηςηχκ εθεβηηχκ ηαζ ζοιαάθθεζ ηαη’ επέηηαζδ ζηδκ αφλδζδ ηδξ πνμζηαζίαξ 

ηαζ ειπζζημζφκδξ ηςκ επεκδοηχκ. Αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ έπεζ ηδκ ανιμδζυηδηα κα 

επζαάθθεζ πμζκέξ, δ αοζηδνυηενδ ηςκ μπμίςκ είκαζ δ μνζζηζηή ακαζημθή άδεζαξ 

επαββέθιαημξ, ζηδκ πενίπηςζδ πμο δζαπζζηςεεί δυθμξ ή αανφηαηδ αιέθεζα. Τπάνπεζ 

επίζδξ δ δοκαηυηδηα επζαμθήξ πνμζηίιςκ, ημ φρμξ ηςκ μπμίςκ ηοιαίκεηαζ απυ δέηα 

πζθζάδεξ εονχ ιέπνζ ηαζ έκα εηαημιιφνζμ βζα ηα θοζζηά πνυζςπα, εκχ δζπθάζζα εα είκαζ 

ηα πνυζηζια βζα ηζξ εθεβηηζηέξ εηαζνείεξ. Ακ μζ αιέθεζεξ δεκ είκαζ ζμαανέξ, δ EΛTE 

πενζμνίγεηαζ ζε ζοιαμοθεοηζηέξ ζοζηάζεζξ ιε ζηυπμ ηδ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ 

δμοθεζάξ ηςκ εθεβηηζηχκ εηαζνεζχκ. Σέθμξ, μζ μνηςημί εθεβηηέξ, ηςκ μπμίςκ δ δμοθεζά 

ηνίκεηαζ πθδιιεθήξ ηδ ιζα πνμκζά, εα εθέβπμκηαζ εηηεκχξ ηδκ επυιεκδ. 
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 ζμκ αθμνά ηζξ πμζκέξ πμο ιπμνμφκ κα επζαθδεμφκ, παναηδνείηαζ ιζα ηάζδ 

αφλδζδξ ηδξ αοζηδνυηδηάξ ημοξ, έπεζηα απυ ηδκ οζμεέηδζδξ ηδξ εονςπασηήξ μδδβίαξ βζα 

ηδ πεζναβχβδζδ ηδξ αβμνάξ. Παναδείβιαημξ πάνζκ ζηδκ Ηηαθία έπεζ αολδεεί δ ιέβζζηδ 

πμζκή θοθάηζζδξ βζα εβηθήιαηα πεζναβχβδζδξ αβμνάξ ηαζ αεέιζηςκ ζοκαθθαβχκ. 

Ακαθμνζηά ιε ηδκ Δθθάδα, οπάνπεζ εηηεκήξ ακαθμνά ζημ άνενμ ημο Εζμφαα (2005) 

ζπεηζηά ιε ηζξ ζζπφμοζεξ πμζκέξ. φιθςκα ιε ημ ζοββναθέα, πένα απυ ηα ημζκά πμζκζηά 

αδζηήιαηα, υπςξ δ παναπθάκδζδ ζε πνδιαηζζηδνζαηέξ πνάλεζξ (άνενμ 406 Πμζκζημφ 

Κχδζηα), δ απάηδ (άνενμ 386 Πμζκζημφ Κχδζηα) ηαζ δ απζζηία (άνενμ 390 Πμζκζημφ 

Κχδζηα) πμο οπυ πνμτπμεέζεζξ ηαηαθαιαάκμοκ ιμνθέξ παναααηζηήξ πνδιαηζζηδνζαηήξ 

ζοιπενζθμνάξ, οπάνπμοκ εζδζημί πμζκζημί κυιμζ, μζ μπμίμζ ηοπμπμζμφκ ηα εηηεεέκηα 

πνδιαηζζηδνζαηά εβηθήιαηα πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ηδκ εονςπασηή μδδβία πενί 

ηαηάπνδζδξ ηδξ αβμνάξ. ζμκ αθμνά ηδκ ηαηάπνδζδ ειπζζηεοηζηχκ πθδνμθμνζχκ δ 

ζοιπενζθμνά αοηή έπεζ πμζκζημπμζδεεί απυ ημκ Έθθδκα κμιμεέηδ ήδδ απυ ημ 1988 ιε ημ 

άνενμ 30 ημο κυιμο 1806/88, ημ μπμίμ πνμαθέπεζ βζα ημοξ πανααάηεξ ηαηυπμοξ 

ειπζζηεοηζηχκ πθδνμθμνζχκ πμζκέξ θοθάηζζδξ ημοθάπζζημκ ηνζχκ ιδκχκ (ηαζ έςξ πέκηε 

εηχκ). Σμ Πνμεδνζηυ Γζάηαβια 53 ημο 1992 (Φφθθμ ηδξ Δθδιενίδαξ ηδξ Κοαενκήζεςξ 

22 Α΄) ηαηέζηδζε εζςηενζηυ δίηαζμ ηδκ Οδδβία 89/592/EOK, δζαηήνδζε ζε ζζπφ ηζξ 

πμζκζηέξ ηονχζεζξ ημο Ν. 1806/88 ηαζ πνμζέεεζε ζημ μπθμζηάζζμ ηςκ ηονχζεςκ, 

πανάθθδθα ιε ηδκ πμζκζηή δίςλδ, ηδ δοκαηυηδηα επζαμθήξ απυ ηδκ Δπζηνμπή 

Κεθαθαζαβμνάξ ςξ επμπηεφμοζαξ ανπήξ πνμζηίιςκ φρμοξ ιέπνζ 3.000.000 εονχ ή 

φρμοξ ίζμο πνμξ ημ πεκηαπθάζζμ ημο μθέθμοξ πμο απεηυιζζε μ εηιεηαθθεουιεκμξ ηζξ 

ειπζζηεοηζηέξ πθδνμθμνίεξ. ζμκ αθμνά ηδκ παναπθάκδζδ ημο επεκδοηζημφ ημζκμφ δζα 

ηδξ πεζναβχβδζδξ ηςκ ηζιχκ, δ ζπεηζηή ζοιπενζθμνά πνμαθέπεηαζ ςξ πμζκζηυ αδίηδια 

ήδδ απυ ημ 1928 ιε ημ άνενμ 34 ημο κυιμο 3632. Πανυιμζα ζοιπενζθμνά ηοπμπμζείηαζ 

ςξ πθδιιέθδια ηζιςνμφιεκμ ιε θοθάηζζδ (δέηα διενχκ έςξ πέκηε εηχκ) ηαζ ζημ άνενμ 

72 ημο κυιμο 1969 ημο 1991. Σμ άνενμ 76 πανάβναθμξ 9 ημο Ν. 1969/1991 πνμαθέπεζ 

ιάθζζηα ηδκ άζηδζδ πμζκζηήξ δίςλδξ βζα ημ έβηθδια ηδξ πεζναβχβδζδξ φζηενα απυ 

οπμαμθή έβηθδζδξ απυ ηδκ Δπζηνμπή Κεθαθαζαβμνάξ. 

 διακηζηή ζοιαμθή ζηδκ εκζςιάηςζδ ηδξ εονςπασηήξ μδδβίαξ βζα ηδ 

πεζναβχβδζδ ηδξ αβμνάξ δίδεηαζ απυ ηδκ ρήθζζδ ημο Νυιμο 3340/2005 πενί πνμζηαζίαξ 
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ηδξ Κεθαθαζαβμνάξ απυ πνάλεζξ πνμζχπςκ πμο ηαηέπμοκ πνμκμιζαηέξ πθδνμθμνίεξ ηαζ 

απυ πνάλεζξ πεζναβχβδζδξ ηδξ αβμνάξ. Οζ κέεξ δζαηάλεζξ, εκ μθίβμζξ, μνίγμοκ ηδκ έκκμζα 

ηδξ πεζναβχβδζδξ, επεηηείκμοκ ημ αλζυπμζκμ ηδξ ηαηάπνδζδξ πνμκμιζαηχκ (υπζ πζα 

ειπζζηεοηζηχκ) πθδνμθμνζχκ ηαζ αολάκμοκ ζδιακηζηά ηα υνζα ηςκ πμζκχκ
59

 

επζαάθθμκηαξ ηάεεζνλδ έςξ δέηα εηχκ ζημκ πνδιαηζζηδνζαηυ πανααάηδ πμο πνάηηεζ 

ηαη’ επάββεθια ή ηαηά ζοκήεεζα ή απμημιίγεζ υθεθμξ πμο οπενααίκεζ ηζξ 300.000 εονχ. 

Σμ αοζηδνυηενμ κμιμεεηζηυ πθαίζζμ ζοιπθδνχκμοκ δζεονοιέκεξ ακαηνζηζηέξ ελμοζίεξ 

ηδξ επζηνμπήξ Κεθαθαζαβμνάξ. 

4.7 Δπηηξνπή Cadbury 

 Ονυζδιμ ζηδκ ελέθζλδ ηςκ ζοζηδιάηςκ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ απμηεθεί  μ 

ηχδζηαξ αέθηζζηδξ ζοιπενζθμνάξ, πμο ελέδςζε δ επζηνμπή Cadbury ημ Γεηέιανζμ ημο 

1992, ηαζ απμηεθεί ηδ αάζδ πμθθχκ ηςδζηχκ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ. Ζ επζηνμπή 

Cadbury δζμνίζηδηε απυ ηδκ ηοαένκδζδ ημο Ζκςιέκμο Βαζζθείμο ημ Μάζμ ημο 1991 ιε 

εονεία ηαεήημκηα κα αθμζζςεμφκ ζηζξ πνδιαημμζημκμιζηέξ πηοπέξ ηδξ εηαζνζηήξ 

δζαηοαένκδζδξ (Dahya et al., 2002). Σμ υκμια ηδξ εκ θυβς επζηνμπήξ πνμένπεηαζ απυ 

ημκ πνυεδνυ ηδξ εν Adrian Cadbury, δζεοεφκμκηα ζφιαμοθμ ημο μιίθμο 

γαπανμπθαζηζηήξ Cadbury Schweppes. Θειέθζμξ θίεμξ ηδξ επζηνμπήξ Cadbury είκαζ μ 

ηχδζηαξ αέθηζζηδξ ζοιπενζθμνάξ, μ μπμίμξ πανμοζζάγεζ ηζξ εζζδβήζεζξ ηδξ επζηνμπήξ βζα 

ηδ δμιή ηαζ ηζξ εοεφκεξ ηςκ δζμζηδηζηχκ ζοιαμοθίςκ. Σα ηονζυηενα ζδιεία αοημφ ημο 

ηχδζηα είκαζ ηα ελήξ (Σναοθυξ, 2004): 

 ηα δζμζηδηζηά ζοιαμφθζα ηςκ εηαζνζχκ πνέπεζ κα πενζθαιαάκμοκ ηαζ µδ 

εηηεθεζηζηά µέθδ 

 μζ εέζεζξ ημο πνμέδνμο ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο ηαζ ημο δζεοεφκμκημξ 

ζοιαμφθμο είκαζ πνμηζιυηενμ κα ηαηέπμκηαζ απυ δζαθμνεηζηά πνυζςπα 

 μζ εηαζνίεξ πνέπεζ κα εεζπίζμοκ επζηνμπή εζςηενζημφ εθέβπμο πμο εα 

απανηίγεηαζ ηαηά πθεζμρδθία απυ µδ εηηεθεζηζηά µέθδ ημο δζμζηδηζημφ 

ζοιαμοθίμο 

                                                 
59

 Κεθάθαζμ Θ΄ Νυιμο 3340/2005. 
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 μζ εηαζνίεξ πνέπεζ κα εεζπίζμοκ επζηνμπή ηαεμνζζιμφ αιμζαχκ δζεοεοκηζηχκ / 

δζμζηδηζηχκ ζηεθεπχκ πμο εα απανηίγεηαζ απμηθεζζηζηά ή ηφνζα απυ µδ 

εηηεθεζηζηά µέθδ ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο  

 μζ εηαζνίεξ πνέπεζ κα εεζπίζμοκ επζηνμπή οπμαμθήξ ηαζ αλζμθυβδζδξ 

οπμρδθζμηήηςκ βζα ημ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ 

 Δπίζδξ, πνυηαζδ ηδξ επζηνμπήξ Cadbury ήηακ υθα ηα δζμζηδηζηά ζοιαμφθζα ηςκ 

εζζδβιέκςκ εηαζνζχκ ζημ Υνδιαηζζηήνζμ ημο Λμκδίκμο κα ζοιιμνθςεμφκ ιε ημκ 

ηχδζηα αέθηζζηδξ ζοιπενζθμνάξ ηαζ υθεξ μζ οπυθμζπεξ εηαζνίεξ κα εκεαννοκεμφκ κα ημ 

ηάκμοκ. διεζςηέμκ είκαζ υηζ μ εκ θυβς ηχδζηαξ είκαζ εεεθμκηζηυξ ηαζ δεκ έπεζ 

εκζςιαηςεεί ζηδ ανεηακζηή κμιμεεζία, υιςξ οπάνπεζ δ απαίηδζδ απυ ημ 

Υνδιαηζζηήνζμ ημο Λμκδίκμο βζα οπμπνεςηζηή βκςζημπμίδζδ ηςκ εηαζνζχκ ακ 

αημθμοεμφκ ή υπζ ηζξ ανπέξ ημο ηχδζηα αοημφ ηαζ ακ υπζ βζα πμζμοξ θυβμοξ. Μμθαηαφηα, 

υπςξ ακαθένεηαζ ζημ άνενμ ηςκ Dahya et al. (2002), ημ 1998 υθεξ μζ εηαζνίεξ ημο δείηηδ 

Financial Times 100 ηαζ πάκς απυ ημ 90 ημζξ εηαηυ υθςκ ηςκ οπμθμίπςκ εζζδβιέκςκ 

εηαζνζχκ ζημ Υνδιαηζζηήνζμ ημο Λμκδίκμο ήηακ ζε ζοιιυνθςζδ ιε ημκ ηχδζηα αοηυ. 
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5. Ηδηνθηεζηαθή Γνκή, Πξνζηαζία Δπελδπηώλ θαη Δηαηξηθή 

Γηαθπβέξλεζε ζην Πιαίζην ηεο Διιεληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο 

5.1 Δηζαγσγηθέο Παξαηεξήζεηο 

 Σμ εθθδκζηυ πενζαάθθμκ πανέπεζ έκα μζημκμιζηυ ζφζηδια, πνμζθάηςξ 

θζθεθεφεενμ, ημ μπμίμ είκαζ πενζζζυηενμ ααζζζιέκμ ζηζξ ηνάπεγεξ, πενζθαιαάκμκηαξ ιζα 

ζπεηζηχξ ιζηνή ηεθαθαζαβμνά, ζηδκ μπμία δ έκκμζα ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ δεκ 

έπεζ ιαηνά ζζημνία. Απυ αοηή ηδκ μπηζηή, ζφιθςκα ιε ημοξ Kapopoulos ηαζ Lazaretou 

(2006), δ εθθδκζηή πενίπηςζδ πανέπεζ ιμκαδζηέξ πθδνμθμνίεξ. Ζ εθθδκζηή 

πνδιαηαβμνά είκαζ ηονίςξ ηονζανπμφιεκδ απυ ηζξ μζημβεκεζαημφ εθέβπμο επζπεζνήζεζξ. 

πςξ είκαζ βκςζηυ, ζημκ επμκμιαγυιεκμ «μζημβεκεζαηυ ηαπζηαθζζιυ», ημ πνυαθδια 

ακηζπνμζχπεοζδξ ακαθένεηαζ ζηζξ ζοβηνμοζζαηέξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ ζζπονχκ 

ιεβαθμιεηυπςκ ηαζ ηςκ ιεηυπςκ πμο ακήημοκ ζηδκ αδφκαιδ ιεζμρδθία. 

 φιθςκα ιε ηδκ έηεεζδ ημο δζεεκμφξ μίημο αλζμθυβδζδξ πνδιαημπζζηςηζηχκ 

ιέζςκ Standard and Poor’s (2005), δ δεηαεηήξ πενίμδμξ απυ ημ 1992 έςξ ημ 2002, 

παναηηδνίγεηαζ απυ έκακ ανζειυ ακεπανηεζχκ ζηδκ εθθδκζηή ηεθαθαζαβμνά, ιε πζμ 

αλζμζδιείςηδ ηδκ έθθεζρδ ηαηάθθδθδξ ημοθημφναξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ. Ζ ακάβηδ 

βζα ακαδζάνενςζδ ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ ζηδκ Δθθάδα, έβζκε αηυιδ πζμ 

πνμθακήξ φζηενα απυ ηδ πνδιαηζζηδνζαηή ηνίζδ ημο 1999, δ μπμία είπε ηαηαζηνμθζηέξ 

ζοκέπεζεξ βζα ημ Υνδιαηζζηήνζμ Αεδκχκ. Σζιέξ ηαεμδδβμφιεκεξ απυ θήιεξ, 

ζοκδοαζιέκεξ ιε ηαηαπνήζεζξ ηδξ αβμνάξ, δδιυζζεξ εββναθέξ εηαζνζχκ ιε 

απδνπαζςιέκεξ δμιέξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ ζε ζοκδοαζιυ ιε έκα αδφκαιμ ηαζ 

βεναζιέκμ νοειζζηζηυ πθαίζζμ, δδιζμφνβδζε ανκδηζηά απμηεθέζιαηα ζημοξ επεκδοηέξ, 

μζ μπμίμζ ήηακ ζοπκά ακήιενμζ ηδξ πναβιαηζηήξ ηαηαζηάζεςξ ηςκ εηαζνζχκ ζηζξ μπμίεξ 

επέκδοακ. φιθςκα, πάκηα, ιε ηδκ έηεεζδ ηδξ Standard and Poor’s, δ απχθεζα ηδξ 

ειπζζημζφκδξ ηςκ επεκδοηχκ ζηδκ αβμνά ήηακ δ ζδιακηζηυηενδ ανκδηζηή 

ιαηνμπνυεεζιδ ζοκέπεζα, αθμφ απυ ημ 2000 ηαζ έπεζηα οπήνλε ιζα έλμδμξ ηεθαθαίςκ 

πμο ιέπνζ ημ 2003 είπε θεάζεζ ζημ ιέβεεμξ ηςκ 34,9 δζξ εονχ. Βαζζηυ ιέθδια βζα ηδκ 

ακηζιεηχπζζδ ηδξ απχθεζαξ ηδξ ειπζζημζφκδξ, απυ ηζξ εθθδκζηέξ ανπέξ είκαζ δ 
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ακαεεχνδζδ ημο νοειζζηζημφ ηαζ κμιζημφ πθαζζίμο ηδξ ηεθαθαζαβμνάξ, βζα ηδκ μπμία 

ακαθμνά εα βίκεζ ζηδ ζοκέπεζα ημο ηεθαθαίμο αοημφ. 

5.2 Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε Δπηρεηξήζεσλ Δηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αμηώλ Αζελώλ 

ζμκ αθμνά ηδ ζοιιυνθςζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ πμο είκαζ εζζδβιέκεξ ζημ 

Υνδιαηζζηήνζμ Αεδκχκ, δ εηαζνία πανμπήξ εθεβηηζηχκ ηαζ ζοιαμοθεοηζηχκ οπδνεζζχκ 

Grant Thornton ζε ζοκενβαζία ιε ημ Οζημκμιζηυ Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ δζεκήνβδζε ημ 

2006, βζα δεφηενδ ζοκεπή πνμκζά, ένεοκα ζημ ζφκμθμ ηςκ εζζδβιέκςκ επζπεζνήζεςκ ιε 

ζημπυ ηδκ ηαηαβναθή ηδξ ελέθζλδξ πμο επζδεζηκφμοκ μζ εθθδκζηέξ επζπεζνήζεζξ ηαζ ηδκ 

ακάδεζλδ ηςκ ηφνζςκ ζδιείςκ πάκς ζηα μπμία εα πνέπεζ κα εκηαεεί δ πνμζπάεεζα 

πνμζανιμβήξ ημο εθθδκζημφ ζοζηήιαημξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ ζηα ζδιενζκά δζεεκή 

δεδμιέκα. 

Δζδζηυηενα, δ ένεοκα δζελήπεδ ιε ηδ ιμνθή ενςηδιαημθμβίμο ημ μπμίμ ζηάθεδηε 

ζημ ζφκμθμ ηςκ εζζδβιέκςκ επζπεζνήζεςκ. Σμ πενζεπυιεκμ ηςκ ενςηήζεςκ ααζίγεηαζ 

ζημ εεζιζηυ πθαίζζμ πενί Δηαζνζηήξ Γζαηοαένκδζδξ, ήημζ ζημ κυιμ 3016/2002 ηαζ ζηδ 

θεοηή αίαθμξ ηςκ ανπχκ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ πμο εηδυεδηε ημ 1999 απυ ηδκ 

Δπζηνμπή Κεθαθαζαβμνάξ, ηαεχξ ηαζ ζε δζεεκχξ αημθμοεμφιεκεξ πναηηζηέξ. οκμθζηά 

παναηίεεκηαζ 45 ενςηήιαηα, ημ ηαεέκα εη ηςκ μπμίςκ ζοκδέεηαζ ιε ιζα ζφζηαζδ είηε 

ημο κυιμο 3016/2002 είηε ηςκ οπμθμίπςκ πναηηζηχκ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ. Ζ 

ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ ζηδνίπεδηε ζηδκ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ εηαζνζχκ ακά δείηηδ 

ηεθαθαζμπμίδζδξ, ζφιθςκα ιε ημοξ δείηηεξ ηεθαθαζμπμίδζδξ ημο Υνδιαηζζηδνίμο 

Αεδκχκ ηαηά ηδκ πενίμδμ δζελαβςβήξ ηδξ ένεοκαξ. ηδκ ένεοκα ακηαπμηνίεδηακ 80 

επζπεζνήζεζξ, μζ μπμίεξ ακηζπνμζςπεφμοκ ημ 43,4 ημζξ εηαηυ ημζξ ζοκμθζηήξ 

ηεθαθαζμπμίδζδξ ημο Υνδιαηζζηδνίμο Αεδκχκ, εκχ δ πθεζμκυηδηα ηςκ απακηήζεςκ 

πνμήθεε απυ ημκ μζημκμιζηυ δζεοεοκηή, ηα δζεοεοκηζηά ζηεθέπδ ηαζ ημοξ εζςηενζημφξ 

εθεβηηέξ. 

Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ ιπμνμφκ κα απμηςδζημπμζδεμφκ αάζεζ έλζ ηονίςκ 

ζδιείςκ: 

 Τζμεέηδζδ ηςκ ανπχκ ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ 
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 Γμιή ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο 

 Απμδμπέξ δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο – δζεοεοκηζηχκ ζηεθεπχκ 

 Δζςηενζηή μνβάκςζδ ηαζ ηακμκζζιυξ θεζημονβίαξ 

 Δζςηενζηυξ έθεβπμξ ηαζ ζφζηδια δζαπείνζζδξ ηζκδφκςκ 

 οιιεημπή ιεηυπςκ ζηδ θήρδ απμθάζεςκ 

Ακαθμνζηά ιε ηδ ζοιιυνθςζδ ή ιδ ηςκ εηαζνζχκ ζηζξ ανπέξ ηδξ εηαζνζηήξ 

δζαηοαένκδζδξ, ημ 30 ημζξ εηαηυ δδθχκεζ υηζ έπεζ οζμεεηήζεζ πθήνςξ ηζξ ανπέξ εηαζνζηήξ 

δζαηοαένκδζδξ, ημ 60 ημζξ εηαηυ επανηχξ εκχ ημ 75 ημζξ εηαηυ ηςκ επζπεζνήζεςκ πμο 

δδθχκμοκ υηζ απμηθίκμοκ απυ ημ εεζιζηυ πθαίζζμ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ, δεκ ελδβμφκ 

ημοξ θυβμοξ απυηθζζδξ. Αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ ηα 2/3 ηςκ 20 ιεβαθφηενςκ 

επζπεζνήζεςκ ημο Υνδιαηζζηδνίμο Αεδκχκ (πμο ακήημοκ ζημ πνδιαηζζηδνζαηυ δείηηδ 

FTSE 20) δδθχκμοκ υηζ ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ηζξ ανπέξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ, υιςξ 

ημ οπυθμζπμ 1/3 δεκ ελδβεί ημοξ θυβμοξ απυηθζζδξ. Σμ ηεθεοηαίμ εφνδια μθείθεηαζ ηαηά 

έκα ιεβάθμ ααειυ ζηδκ απμοζία ηχδζηα ζοιιυνθςζδξ ή ελήβδζδξ, πμο ακαθένεηαζ 

ζηδκ πανάβναθμ 5.5.2. οκμθζηά, δ απυηθζζδ απυ ημ εεζιζηυ πθαίζζμ ηδξ εηαζνζηήξ 

δζαηοαένκδζδξ απμδίδεηαζ ζε ιζα ζεζνά απυ θυβμοξ υπςξ: ιζηνή μνβακςηζηή δμιή, 

βναθεζμηναηία, πανααίαζδ απμννήημο ηαζ μφης ηαεελήξ. 

ζμκ αθμνά ηδ δμιή ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο ζηζξ 

εζζδβιέκεξ επζπεζνήζεζξ ειθακίγμκηαζ ανηεηά πνμαθήιαηα. ημ 60 ημζξ εηαηυ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ μ πνυεδνμξ ηαζ μ δζεοεφκςκ ζφιαμοθμξ ηδξ επζπείνδζδξ είηε ηαοηίγμκηαζ 

είηε ζοκδέμκηαζ ιε ζπέζδ ζοββέκεζαξ. Δπίζδξ, ζημ 55 ημζξ εηαηυ ηςκ εηαζνζχκ μ 

πνυεδνμξ ημο ζοιαμοθίμο έπεζ δζαηεθέζεζ ζημ πανεθευκ δζεοεφκςκ ζφιαμοθμξ. οκ ημζξ 

άθθμζξ, ζημ 70 ημζξ εηαηυ ηςκ επζπεζνήζεςκ μ πνυεδνμξ είκαζ επζθμνηζζιέκμξ ηαζ ιε 

εηηεθεζηζηά ηαεήημκηα ιε ζοκέπεζα ηδ ιδ ακηαπυηνζζδ ηςκ δζμζηδηζηχκ ζοιαμοθίςκ 

ζημκ επμπηζηυ ημοξ νυθμ. Άθθμ ιεζμκέηηδια ηδξ δμιήξ ηςκ δζμζηδηζηχκ ζοιαμοθίςκ 

είκαζ δ απμοζία δζαδζηαζζχκ αλζμθυβδζδξ ηδξ απυδμζδξ ηςκ ιεθχκ ημο δζμζηδηζημφ 

ζοιαμοθίμο ηαζ ηςκ δζαθυνςκ επζηνμπχκ ημο ζημ 58,5 ημζξ εηαηυ ηςκ εηαζνζχκ ηαζ μ 

πνμζςπμπαβήξ παναηηήναξ ηςκ δζμζηδηζηχκ ζοιαμοθίςκ, αθμφ ζημ 65 ημζξ εηαηυ ηςκ 

εθθδκζηχκ επζπεζνήζεςκ μ πνυεδνμξ ηαηέπεζ πμζμζηυ ιεημπχκ άκς ημο ηνία ημζξ εηαηυ. 

Πεναζηένς πνμαθήιαηα ειθακίγμκηαζ ζπεηζηά ιε ηδ δμιή ηςκ δζμζηδηζηχκ ζοιαμοθίςκ, 
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αθμφ πνμηφπηεζ υηζ πμθθέξ επζπεζνήζεζξ δεκ έπμοκ ζοιιμνθςεεί ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο 

κυιμο 3016/2002. οβηεηνζιέκα, ημ 23,6 ημζξ εηαηυ ηςκ επζπεζνήζεςκ δε δζαεέημοκ ημκ 

επανηή ανζειυ ιδ εηηεθεζηζηχκ ιεθχκ
60

, ημ 4,5 ημζξ εηαηυ δε δζαεέημοκ ημκ επανηή 

ανζειυ ακελάνηδηςκ ιδ εηηεθεζηζηχκ ιεθχκ
61

 ηαζ ηέθμξ ημ 34,9 ημζξ εηαηυ δε 

δζαζθαθίγεζ υηζ ηα ακελάνηδηα ιδ εηηεθεζηζηά ιέθδ ηδνμφκ υκηςξ υθα ηα ηνζηήνζα 

ακελανηδζίαξ
62

. 

Ακαθμνζηά ιε ηζξ απμδμπέξ ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο ηαζ ηςκ δζεοεοκηζηχκ 

ζηεθεπχκ ιυθζξ ημ 29,2 ημζξ εηαηυ ηςκ επζπεζνήζεςκ έπεζ ζοζηήζεζ επζηνμπή απμδμπχκ 

βζα ηα δζεοεοκηζηά ζηεθέπδ, πμζμζηυ υιςξ πμο έπεζ ζπεδυκ δζπθαζζαζηεί ζε ζπέζδ ιε 

ηδκ πνμδβμφιεκδ ένεοκα ημο 2005, υπμο ήηακ 15,5 ημζξ εηαηυ. Θεηζηυ ζημζπείμ απμηεθεί 

δ ζφκδεζδ ημο φρμοξ ηςκ απμδμπχκ ιε ηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ ηδξ εηαζνίαξ ζημ 69,7 

ημζξ εηαηυ ηςκ εηαζνζχκ ηαζ ιε ηδκ ηενδμθμνία ηδξ εηαζνίαξ ζημ 48,5 ημζξ εηαηυ ηςκ 

εηαζνζχκ. Δπζπνμζεέηςξ, μζ απμδμπέξ ηςκ ιδ εηηεθεζηζηχκ ιεθχκ ζοκδέμκηαζ ιε ημ 

πνυκμ βζα ζοκεδνζάζεζξ ηαζ θήρδ απμθάζεςκ (δδθαδή ημ πνυκμ πμο αθζενχκμοκ βζα 

εέιαηα ηδξ επζπείνδζδξ) ζημ 59,7 ημζξ εηαηυ ηςκ εηαζνζχκ, πμζμζηυ πμο ηνίκεηαζ 

εκεαννοκηζηυ. Σέθμξ, υζμκ αθμνά ηδ δδιμζζμπμίδζδ ηςκ απμδμπχκ ημ 58,1 ημζξ εηαηυ 

ηςκ επζπεζνήζεςκ δδιμζζμπμζεί λεπςνζζηά ηζξ απμδμπέξ ηςκ εηηεθεζηζηχκ ηαζ ιδ 

εηηεθεζηζηχκ ιεθχκ ημοξ. 

ζμκ αθμνά ημκ εζςηενζηυ ηακμκζζιυ, πνμηφπηεζ υηζ ημ 51,5 ημζξ εηαηυ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ πνμζδζμνίγμοκ ζημοξ εζςηενζημφξ ημοξ ηακμκζζιμφξ υθα ηα απαζημφιεκα 

απυ ημ κ.3016/2002 ζημζπεία. Δκδεζηηζηά, μζ επζπεζνήζεζξ εα πνέπεζ κα: 

 πνμζδζμνίγμοκ ηζξ ανιμδζυηδηεξ ηςκ εηηεθεζηζηχκ ηαζ ιδ εηηεθεζηζηχκ ιεθχκ 

ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο 

 πνμζδζμνίγμοκ ηζξ δζαδζηαζίεξ πνυζθδρδξ ηαζ αλζμθυβδζδξ ηδξ απυδμζδξ ηςκ 

δζεοεοκηζηχκ ζηεθεπχκ 

 πνμακαββέθθμοκ δδιμζίςξ ζδιακηζηέξ ζοκαθθαβέξ ηςκ ιεθχκ ημο δζμζηδηζημφ 

ζοιαμοθίμο 

                                                 
60

 Βθέπε εκυηδηα 4.4.1. 
61

 Βθέπε υπςξ παναπάκς. 
62

 Βθέπε υπςξ παναπάκς. 
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 παναημθμοεμφκ ηαζ κα βκςζημπμζμφκ ηζξ ζοκαθθαβέξ ιεηαλφ ζοκδεδειέκςκ 

εηαζνζχκ 

πεηζηχξ ιε ημκ εζςηενζηυ έθεβπμ ηαζ ημ ζφζηδια δζαπείνζζδξ ηζκδφκςκ, δ 

ένεοκα ηνίκεζ υηζ ζε βεκζηέξ βναιιέξ οπάνπεζ πενζμνζζιέκδ δναζηδνζμπμίδζδ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ κα ελαζθαθίζμοκ υζμ ημ δοκαηυ πζμ αλζυπζζημ εζςηενζηυ έθεβπμ. 

οβηεηνζιέκα, ακ ηαζ ημ πμζμζηυ ηςκ εηαζνζχκ πμο έπμοκ ζοβηνμηήζεζ επζηνμπή 

εζςηενζημφ εθέβπμο ακένπεηαζ ζημ 75,4 ημζξ εηαηυ, ιυκμ ημ 28,3 ημζξ εηαηυ ηδκ έπεζ 

ζηεθεπχζεζ ιε ημκ επανηή ανζειυ ελςηενζηχκ ιδ εηηεθεζηζηχκ ιεθχκ (ζφιθςκα ιε ηδ 

θεοηή αίαθμ ηςκ ανπχκ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ ηδξ επζηνμπήξ ηεθαθαζαβμνάξ εα 

πνέπεζ κα είκαζ ημοθάπζζημκ ηνία). Απυ ηδκ άθθδ ιενζά, εεηζηυ είκαζ ημ πυνζζια ζπεηζηά 

ιε ηδκ πνυαθερδ ηαζ πνυθδρδ εκδεπμιέκςκ εηαζνζηχκ ηζκδφκςκ, ηαεχξ ημ 81,3 ημζξ 

εηαηυ ηςκ επζπεζνήζεςκ έπεζ ηαηαβνάρεζ ημοξ ζπεηζημφξ ηζκδφκμοξ. 

Σέθμξ, ακαθμνζηά ιε ηδ ζοιιεημπή ηςκ ιεηυπςκ ζηδ θήρδ απμθάζεςκ 

εεηζηυηαηα είκαζ ηα εονήιαηα ζπεηζηά ιε ηδκ πθδνμθυνδζδ ηςκ ιεηυπςκ, αθμφ ημ 93,9 

ημζξ εηαηυ ηςκ εηαζνζχκ εκδιενχκεζ ημοξ ιεηυπμοξ βζα εέιαηα υπςξ: 

 διενήζζα δζάηαλδ βεκζηήξ ζοκέθεοζδξ 

 απμθμβζζιυ πνήζδξ 

 δζακμιή ιενίζιαημξ 

 αολήζεζξ ιεημπζημφ ηεθαθαίμο 

 ζοβπςκεφζεζξ – ελαβμνέξ 

 ηνμπμπμίδζδ ηαηαζηαηζημφ 

 δζμνζζιυ δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο ηαζ απμδμπέξ 

 ζδιακηζηέξ εηαζνζηέξ ελεθίλεζξ. 

Ανκδηζηυ ζδιείμ, υιςξ, παναιέκεζ δ ιδ δοκαηυηδηα ζημοξ ιεηυπμοξ ημο 36,4 ημζξ εηαηυ 

ηςκ επζπεζνήζεςκ κα ρδθίγμοκ εκ ηδ απμοζία ημοξ (π.π. δζα ακηζπνμζχπμο), βεβμκυξ πμο 

δοζπεναίκεζ ζε ιεβάθμ ααειυ ηδ ζοιιεημπή ηςκ ιεηυπςκ ζηα ημζκά ηδξ εηαζνίαξ. 

5.2.1 Λόγνη Απόθιηζεο από ην Θεζκηθό Πιαίζην ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

 Πανά ηα πθεμκεηηήιαηα πμο απμννέμοκ απυ ηδκ οζμεέηδζδ πναηηζηχκ εεηζηήξ 

εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ βζα ηδκ επζπείνδζδ ηαζ ηδ πνδιαημδυηδζή ηδξ παναηδνείηαζ, 

υπςξ έπεζ ακαθενεεί ηαζ ζηδκ εκυηδηα 5.3, ιζα έθθεζρδ εκδζαθένμκημξ απυ ηδκ πθεονά 
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ηςκ εθθδκζηχκ εζζδβιέκςκ επζπεζνήζεςκ. Πζεακμί θυβμζ βζα ηδκ παναηδνμφιεκδ 

απυηθζζδ ηςκ εθθδκζηχκ επζπεζνήζεςκ είκαζ μζ αηυθμοεμζ (Thomadakis, 2002): 

 Νμμηνμπία ηςκ ζηεθεπχκ ηαζ ηςκ ααζζηχκ ιεηυπςκ 

 Αολδιέκμ ηυζημξ 

 Απμηάθορδ ζδιακηζηχκ πθδνμθμνζχκ ζημοξ ακηαβςκζζηέξ 

 Πνμαθήιαηα ζηδ θήρδ απμθάζεςκ 

Έκαξ πζεακυξ θυβμξ ηδξ αδνάκεζαξ ηςκ ζηεθεπχκ αθθά ηαζ ηςκ ααζζηχκ ιεηυπςκ 

ζηα γδηήιαηα ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ είκαζ μ αημιζηζζιυξ ημοξ ηαζ μ δφζημθμξ 

ζοιαζααζιυξ ημοξ ιε έκκμζεξ υπςξ: μζ ζοθθμβζηέξ απμθάζεζξ, δ οπεοεοκυηδηα ηαζ δ 

δζαθάκεζα. φιθςκα ιε ημ ζοββναθέα, δ άπμρδ αοηή ιπμνεί κα ζζπφεζ ιυκμ βζα ιζηνμφ 

ιεβέεμοξ επζπεζνήζεζξ ηαζ υπζ βζα επζπεζνήζεζξ, πμο είκαζ ιεβάθεξ, πμθφπθμηεξ ηαζ 

πνδζζιμπμζμφκ δζεεκείξ πναηηζηέξ. 

 διακηζηυηενδ αζηία βζα ηδ ιδ ζοιιυνθςζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ ζηζξ πναηηζηέξ ηζξ 

εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ εεςνείηαζ δ επζαάνοκζδ ηδξ εηαζνίαξ ηυζμ ιε βεκζηά έλμδα, 

υζμ ηαζ ιε θεζημονβζηά. Μζα ζφβπνμκδ δμιή εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ απαζηεί ηδ 

εέζπζζδ ημοθάπζζημκ ηνζχκ θεζημονβζχκ ιέζα ζηδκ επζπείνδζδ: ιζα θεζημονβία 

εζςηενζημφ εθέβπμο, ιζα θεζημονβία ζπέζεςκ ιε ημοξ επεκδοηέξ ηαζ ιζα θεζημονβία 

δδιμζζυηδηαξ ηαζ απμηάθορδξ πθδνμθμνζχκ. Ζ δδιζμονβία αοηχκ ηςκ θεζημονβζχκ 

απαζηεί ελεζδζηεοιέκμ πνμζςπζηυ, ακαααειίζεζξ ηαζ κέα παναηηδνζζηζηά ζημ 

πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια ηδξ εηαζνίαξ ηαζ επζπνυζεεημοξ πυνμοξ βζα ηα ζηεθέπδ. Δηηυξ 

ηςκ ανπζηχκ ημζηχκ εέζπζζδξ αοηχκ ηςκ θεζημονβζχκ, πνέπεζ κα ζοκοπμθμβζζημφκ ηα 

θεζημονβζηά έλμδα πμο απμννέμοκ απυ ηδ ζοκεπή θεζημονβία ημοξ, ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ 

απμηεθεζιαηζηυηδηάξ ημοξ ηαζ ημκ έθεβπυ ημοξ. 

 Μζα άθθδ πδβή δδιζμονβίαξ ελυδςκ πνμένπεηαζ απυ ηδκ αολδιέκδ οπεοεοκυηδηα 

ηςκ ζηεθεπχκ. φιθςκα ιε ημκ Thomadakis (2002), ημ επμκμιαγυιεκμ «εη ηςκ 

πνμηένςκ, εη ηςκ οζηένςκ πνυαθδια» πνμηφπηεζ ηονίςξ ζε εηαζνίεξ πμο 

δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζε ηθάδμοξ ορδθμφ ηζκδφκμο ηαζ αθμνά ηζξ απμθάζεζξ ηςκ 

ζηεθεπχκ, πμο εκχ ηαηά ηδ θήρδ ημοξ θαίκμκηαζ μνεέξ (εη ηςκ πνμηένςκ), ζηδ ζοκέπεζα 

απμδεζηκφμκηαζ θακεαζιέκεξ (εη ηςκ οζηένςκ). Έκα ακμζηηυ, δζάθακμ ηαζ άιεζμ 

ζφζηδια πθδνμθυνδζδξ ηςκ επεκδοηχκ είκαζ πζεακυ κα ζοκδέεηαζ ηαζ ιε ηδκ επζαμθή 
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πμζκχκ εοεφκδξ ζηδ δζμίηδζδ ζε πενζπηχζεζξ, υπμο μζ απμθάζεζξ ημοξ απμδεζηκφμκηαζ 

θακεαζιέκεξ, υζμκ αθμνά ημ ζοιθένμκ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ηςκ ιεηυπςκ. Αοηυ ημ 

βεβμκυξ, ιε ηδ ζεζνά ημο, ιπμνεί κα αολήζεζ, εη ηςκ πνμηένςκ, ηζξ απαζηήζεζξ ηςκ 

ζηεθεπχκ βζα αολδιέκεξ απμδμπέξ, αζθάθζζδ έκακηζ ηςκ εοεοκχκ ημοξ ηαζ άθθεξ 

πνμζηαζίεξ. οκεπχξ, δφκαηαζ κα δδιζμονβδεεί ιζα ζδιακηζηή πδβή έιιεζςκ ελυδςκ βζα 

ηδκ επζπείνδζδ, πμο απμθαζίγεζ κα εεζπίζεζ έκα απμηεθεζιαηζηυ ζφζηδια εηαζνζηήξ 

δζαηοαένκδζδξ. 

 Ακαθμνζηά ιε ηδκ απμηάθορδ πθδνμθμνζχκ ηαζ ηδκ απμημιζδή ηενδχκ βζα ημοξ 

ακηαβςκζζηέξ, εα πνέπεζ κα ακαθενεεί υηζ δ βνήβμνδ δδιμζζμπμίδζδ ζδιακηζηχκ 

εηαζνζηχκ βεβμκυηςκ, απμθάζεςκ ή ζπεδίςκ είκαζ πμθφ επζεοιδηή βζα ημοξ 

οθζζηάιεκμοξ ηαζ ημοξ εκ δοκάιεζ επεκδοηέξ ηαζ ηαη’ επέηηαζδ ηαζ βζα ηδκ ίδζα ηδκ 

επζπείνδζδ, αθμφ δφκαηαζ κα πνμζεθηφζεζ πενζζζυηενμοξ πυνμοξ. οβπνυκςξ, υιςξ, 

ιπμνεί κα αθάρεζ ηδκ εηαζνία ακ πανέπεζ πμθφηζιεξ πθδνμθμνίεξ ζε διεδαπμφξ ηαζ 

αθθμδαπμφξ ακηαβςκζζηέξ. Ηδζαζηένςξ, ζηδκ εζδζηή πενίπηςζδ, υπμο μζ ακηαβςκζζηέξ δεκ 

είκαζ εζζδβιέκεξ ζε πνδιαηζζηήνζμ επζπεζνήζεζξ ηαζ άνα δεκ απαζηείηαζ κα αημθμοεμφκ 

ηάπμζα ζζυηζιδ πμθζηζηή απμηάθορδξ πθδνμθμνζχκ, ηυηε ηα ηυζηδ ζηδκ επζπείνδζδ πμο 

απμηαθφπηεζ πθδνμθμνίεξ είκαζ πζεακυ κα ιδκ ακηζζηαειίγμκηαζ απυ ηα δδιζμονβδεέκηα 

μθέθδ. 

 Σέθμξ, ακαθμνζηά ιε ηα πνμαθήιαηα ζηδ θήρδ απμθάζεςκ αοηά αθμνμφκ ηδκ 

αολδιέκδ δφκαιδ ηςκ ιδ εηηεθεζηζηχκ ιεθχκ ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο, ηςκ 

ακελανηήηςκ ιεθχκ ή ηςκ ακηζπνμζχπςκ ηδξ ιεζμρδθίαξ, πμο δφκαηαζ κα επζθένεζ 

ηαεοζηένδζδ ζηδ θήρδ ζδιακηζηχκ απμθάζεςκ, ηδκ απχθεζα ημο ηαθμφ μκυιαημξ ηδξ 

επζπείνδζδξ ή ηαζ αηυιδ ανκδηζηέξ αθθαβέξ ζηδκ αλία ηδξ επζπείνδζδξ χζηε κα 

απμημιίζμοκ πνμζςνζκά μθέθδ υθμζ μζ ιέημπμζ. Δζδζηά, ζε επζπεζνήζεζξ πμο 

παναδμζζαηά δζμζημφκηακ απυ ημ ιμκηέθμ ημο ζηεθέπμοξ – ζδζμηηήηδ, δ ιεηάααζδ ημοξ 

ζε πζμ ζοθθμβζηυ ιμκηέθμ ζηεθεπχκ είκαζ πζεακυ κα δδιζμονβήζεζ πνμζηνζαέξ ηαζ 

έιιεζα ηυζηδ.  
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5.3 Ηδηνθηεζηαθή Γνκή Δηαηξηώλ Δηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηώλ 

Αζελώλ 

 πςξ ακαθένεηαζ ζηδ ιεθέηδ ηδξ Δπζηνμπήξ Κεθαθαζαβμνάξ βζα ημ επίπεδμ 

δζαζπμνάξ ηδξ ζδζμηηδζίαξ ζηζξ εθθδκζηέξ εζζδβιέκεξ εηαζνίεξ (2001) ζηακή δζαζπμνά 

πνμηφπηεζ υηακ ημ ιεημπζηυ ηεθάθαζμ ηςκ εηαζνζχκ ηαηακέιεηαζ ζε ιεβάθμ ανζειυ 

ιεηυπςκ εκχ πανάθθδθα οπάνπεζ πενζμνζζιέκδ ζοβηέκηνςζδ ιεημπχκ ζε πνυζςπα πμο 

ζοιιεηέπμοκ µε ορδθυ πμζμζηυ ζημ ηεθάθαζμ. Σμ θαζκυιεκμ αοηυ παναηδνείηαζ, ηαηά 

αάζδ, ζηζξ ακαπηοβιέκεξ ηεθαθαζαβμνέξ ηαζ ιπμνεί κα απμδμεεί ζηδ δζάδμζδ ηδξ 

ιεημπζηήξ ζδέαξ ζηζξ αβμνέξ αοηέξ ηαζ ζηζξ ακεπηοβιέκεξ πναηηζηέξ ηδξ εηαζνζηήξ 

δζαηοαένκδζδξ πμο αημθμοεμφκηαζ ηαζ ελαζθαθίγμοκ ημ δζαπςνζζιυ ηδξ ζδζμηηδζίαξ 

απυ ηδ δζμίηδζδ. 

ηδ ζφβπνμκδ αζαθζμβναθία παναηδνμφκηαζ δφμ ηονίςξ πνμζεββίζεζξ ακαθμνζηά 

ιε ηδ ιεθέηδ ηδξ ζδζμηηδζζαηήξ δμιήξ ηςκ επζπεζνήζεςκ. Ζ ιζα πνμζέββζζδ εζηζάγεζ ζηδ 

ιέηνδζδ ηδξ δζαζπμνάξ ηςκ ιεημπχκ ιζαξ επζπείνδζδξ, πςνίξ κα μνίγεζ άιεζα ιζα 

επζπείνδζδ ζακ εονέςξ δζαζπανιέκδ ή υπζ, εκχ δ δεφηενδ πνμζέββζζδ παναηηδνίγεζ ηζξ 

επζπεζνήζεζξ ςξ εονέςξ δζαζπανιέκεξ ή υπζ θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδκ πανμοζία ή ιδ 

ηάπμζμο ιεβαθμιεηυπμο. 

φιθςκα ιε ημοξ Kapopoulos ηαζ Lazaretou (2006) δ δζαζπμνά ηςκ ιεημπχκ 

ιεηνζέηαζ ςξ ημ πμζμζηυ ημο ιεημπζημφ ιενζδίμο, πμο ηαηέπεηαζ απυ επεκδοηέξ ιε 

ιενίδζμ ιεημπχκ παιδθυηενμ ημο εκυξ ή πέκηε ημζξ εηαηυ. ηδκ πανμφζα ενβαζία εα 

θδθεεί οπυρδ ημ πέκηε ημζξ εηαηυ, αθμφ δ εθθδκζηή επζηνμπή Κεθαθαζαβμνάξ 

οπμπνεχκεζ ηζξ εζζδβιέκεξ ζημ Υνδιαηζζηήνζμ επζπεζνήζεζξ κα ακαημζκχκμοκ ημοξ 

ιεηυπμοξ ιε πμζμζηυ άκς ημο πέκηε ημζξ εηαηυ. Δπζπνμζεέηςξ, υπςξ έπεζ ακαθενεεί 

ζηδκ πανάβναθμ 4.4.2, μζ ηαηέπμκηεξ ημ πέκηε ημζξ εηαηυ, ημοθάπζζημκ, ημο ιεημπζημφ 

ιενζδίμο ιζαξ εηαζνίαξ απμηημφκ ζδιακηζηά πνμκυιζα ζε ζπέζδ ιε ημοξ άθθμοξ 

ιεηυπμοξ. 

 Ζ πνμζέββζζδ ηςκ La Porta et al. (1999), ηδκ μπμία αημθμοεμφκ ηαζ μζ Spanos et 

al. (2005), πςνίγεζ ηζξ επζπεζνήζεζξ ζε εονέςξ δζαζπανιέκεξ ηαζ ζε αοηέξ πμο έπμοκ 
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ηάπμζμκ «απυθοημ ζδζμηηήηδ
63

». οβηεηνζιέκα, μνίγεζ ςξ εονέςξ δζαζπανιέκεξ 

επζπεζνήζεζξ εηείκεξ ζηζξ μπμίεξ δεκ οπάνπεζ ηάπμζμ θοζζηυ ή κμιζηυ πνυζςπμ πμο κα 

ηαηέπεζ ημ δέηα ή ημ 20 ημζξ εηαηυ ηςκ δζηαζςιάηςκ ρδθμθμνίαξ. ε ακηίεεηδ 

πενίπηςζδ, μζ επζπεζνήζεζξ αοηέξ εεςνείηαζ υηζ έπμοκ ααζζηυ ιέημπμ ή «απυθοημ 

ζδζμηηήηδ». ημ ζδιείμ αοηυ εα πνέπεζ κα ακαθενεεί υηζ, ζηδκ πανμφζα ενβαζία, ζε 

πενίπηςζδ πμο ηα ιέθδ ιζαξ μζημβέκεζαξ ηαηέπμοκ ιεημπζηά ιενίδζα παιδθυηενα ημο 

δέηα ή ημο 20 ημζξ εηαηυ, αθθά αενμζζηζηά οπενααίκμοκ ημ δέηα ή ημ 20 ημζξ εηαηυ ηυηε 

εεςνείηαζ υηζ οπάνπεζ απυθοημξ ζδζμηηήηδξ. 

 Ζ πανμφζα ιεθέηδ δζεκενβήεδηε ημ επηέιανζμ ημο 2007 ηαζ ιπμνεί κα εζπςεεί 

υηζ ειθακίγεζ δφμ ζδιακηζηά παναηηδνζζηζηά: Πνχημκ, είκαζ δ πζμ πνυζθαηδ, αθμφ 

ζφιθςκα ιε ημοξ Kapopoulos ηαζ Lazaretou (2006) δ ηεθεοηαία ιεθέηδ βζα ηδκ 

ζδζμηηδζζαηή δμιή ηςκ εθθδκζηχκ επζπεζνήζεςκ ημο Υνδιαηζζηδνίμο Αλζχκ Αεδκχκ 

απυ αηαδδιασημφξ έθααε πχνα ημ 2000, εκχ πζμ πνυζθαηδ είκαζ δ ιεθέηδ ηδξ επζηνμπήξ 

Κεθαθαζαβμνάξ ημ 2001 ηαζ δεφηενμκ, πενζθαιαάκεζ υθεξ ηζξ εζζδβιέκεξ επζπεζνήζεζξ 

ζημ Υνδιαηζζηήνζμ Αεδκχκ, ήημζ 309 επζπεζνήζεζξ. Σα ζημζπεία πμο αθμνμφκ ηδκ 

ζδζμηηδζζαηή δμιή ηςκ επζπεζνήζεςκ ακηθήεδηακ ηαζ δζαζηαονχεδηακ απυ ηζξ ηνεζξ 

αηυθμοεεξ πδβέξ: 

 Σμ εαδμιαδζαίμ ανπείμ ηδξ 10
δξ

 επηειανίμο 2007 πμο αθμνά ηζξ ιεηααμθέξ ηςκ 

ζοιιεημπχκ ηςκ ιεηυπςκ εηαζνζχκ βζα μκμιαζηζηέξ ηαζ ακχκοιεξ ιεηά ρήθμο 

ιεημπέξ ιέπνζ ηαζ ηδκ 7
δ
 επηειανίμο 2007 ηαζ εηδίδεηαζ απυ ηδ δζεφεοκζδ 

ελοπδνέηδζδξ εηδμηνζχκ εζζδβιέκςκ ηίηθςκ ημο Υνδιαηζζηδνίμο Αεδκχκ. 

 Σδκ μζημκμιζηή ζζημζεθίδα www.capital.gr, εηαζνία ημο μιίθμο Αηηζηχκ 

Δηδυζεςκ. 

 Σζξ ζζημζεθίδεξ ηςκ εζζδβιέκςκ εηαζνζχκ ηαζ ημο Υνδιαηζζηδνίμο Αεδκχκ
64

. 

Ζ επελενβαζία ηςκ ζημζπείςκ έβζκε ιε ηδ πνήζδ δφμ παηέηςκ θμβζζιζημφ: 

 ημο θμβζζιζημφ επελενβαζίαξ θμβζζηζηχκ θφθθςκ Microsoft Office Excel 2007 

 ημο ζηαηζζηζημφ θμβζζιζημφ SPSS έηδμζδ 15. 
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 Ο ακηίζημζπμξ αββθζηυξ υνμξ είκαζ “ultimate owner”. 
64

 Πνέπεζ κα ακαθενεεί υηζ υθα ηα ζημζπεία ζοθθέπεδηακ ζημ δζάζηδια 7-9 επηειανίμο 2007, χζηε κα 

ιδκ οπάνλεζ ηάπμζα δζαθμνμπμίδζδ ζημ ιεημπζηυ ηεθάθαζμ ηςκ εηαζνζχκ. 
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Ζ ιεθέηδ ζοκδοάγμκηαξ ηζξ δφμ ηφνζεξ πνμζεββίζεζξ ζηδκ ζδζμηηδζζαηή δμιή, 

πμο αημθμοεμφκηαζ ζηδ ζφβπνμκδ αζαθζμβναθία ηαζ έπμοκ ακαθενεεί ζηδκ ανπή ηδξ 

εκυηδηαξ, έπεζ ςξ ακηζηείιεκμ ηδ δζενεφκδζδ ηςκ ζοκεδηχκ ζδζμηηδζζαηήξ δμιήξ ηςκ 

εζζδβιέκςκ εηαζνζχκ ζημ Υνδιαηζζηήνζμ Αεδκχκ. Δπζπνμζεέηςξ, βζα ηδκ πθδνέζηενδ 

ελαβςβή ειπεζνζηχκ ζοιπεναζιάηςκ δ πανμφζα ιεθέηδ ηζκήεδηε ζε ηνεζξ άλμκεξ: 

 ζηδκ ελέηαζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ λεπςνζζηά
65

 

 ζηδκ ελέηαζή ημοξ ζε επίπεδμ οπενηθάδμο
66

 

 ζηδκ ελέηαζή ημοξ ζε επίπεδμ πνδιαηζζηδνζαηήξ ηαηδβμνίαξ
67

. 

Σέθμξ, υθα ηα ζημζπεία πμο αθμνμφκ ηδ δζαζπμνά, ημ ιεημπζηυ ιενίδζμ ημο 

απυθοημο ζδζμηηήηδ, ημκ ηθάδμ ηαζ ηδκ ηαηδβμνία ηδξ ηάεε επζπείνδζδξ οπάνπμοκ ζημ 

πανάνηδια. 

5.3.1 Μειέηε ηεο Ηδηνθηεζηαθήο Γνκήο ζε Δπίπεδν Δπηρείξεζεο 

Αημθμοεχκηαξ ηδκ πνμζέββζζδ ηςκ La Porta (1998) βίκεηαζ δζενεφκδζδ ηςκ 

ααζζηχκ ιεηυπςκ ή απμθφηςκ ζδζμηηδηχκ ηδξ ηάεε εζζδβιέκδξ εηαζνίαξ ηαζ δ 

ηαηδβμνζμπμίδζή ημοξ, ακαθυβςξ ημο πμζμξ είκαζ ααζζηυξ ιέημπμξ ή απυθοημξ 

ζδζμηηήηδξ ηδξ εηαζνίαξ, ζηζξ ελήξ έλζ ηαηδβμνίεξ,: 

 Δθθδκζηυ Γδιυζζμ 

 Νμιζηυ Πνυζςπμ, υπμο πενζθαιαάκεηαζ μπμζαδήπμηε ιμνθή εηαζνίαξ διεδαπήξ 

ή αθθμδαπήξ 

 Φοζζηυ Πνυζςπμ 

 Οζημβέκεζα 

 Σνάπεγα 

 Κακέκαξ απυθοημξ ζδζμηηήηδξ 
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 Ο ανζειυξ ηςκ εζζδβιέκςκ εηαζνζχκ ζημ Υνδιαηζζηήνζμ Αεδκχκ ακένπεηαζ ζηζξ 309, ημ επηέιανζμ ημο 

2007. 
66

 φιθςκα ιε ημ Υνδιαηζζηήνζμ Αεδκχκ, μζ εζζδβιέκεξ εηαζνίεξ ηαηακέιμκηαζ ζε 17 οπενηθάδμοξ. 
67

 Οζ πνδιαηζζηδνζαηέξ ηαηδβμνίεξ ζφιθςκα ιε ημ Υνδιαηζζηήνζμ Αεδκχκ είκαζ μζ: Τρδθή 

Κεθαθαζμπμίδζδ (επζπεζνήζεζξ ιε ηεθαθαζμπμίδζδ άκς ηςκ 100 εηαημιιονίςκ εονχκ), Μεζαία – Υαιδθή 

Κεθαθαζμπμίδζδ (ηεθαθαζμπμίδζδ παιδθυηενδ ηςκ 100 εηαημιιονίςκ εονχ), Δζδζηά Υνδιαηζζηδνζαηά 

Υαναηηδνζζηζηά (αθ. πανάβναθμ 5.4.4), Τπυ Δπζηήνδζδ (αθ. πανάβναθμ 5.4.5) ηαζ Τπυ Ακαζημθή (αθ. 

πανάβναθμ 5.4.6). 
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Δθθδκζηυ Γδιυζζμ

Κακείξ

Νμιζηυ Πνυζςπμ

Οζημβέκεζα

Σνάπεγα

Φοζζηυ Πνυζςπμ

Απόιπηνο Ηδηνθηήηεο

3,56%

n=11
4,53%

n=14

29,13%

n=90

27,83%

n=86

5,50%

n=17

29,45%

n=91

Σα απμηεθέζιαηα ηδξ εκ θυβς δζενεφκδζδξ ακαπανζζηχκηαζ ζημ βνάθδια πμο 

αημθμοεεί: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 4. Καηδβμνία απυθοημο ζδζμηηήηδ ηαζ ιεημπζηυ ιενίδζμ. 

φιθςκα ιε ημ παναπάκς βνάθδια, δ πθεζμρδθία ηςκ εζζδβιέκςκ επζπεζνήζεςκ 

ζημ Υνδιαηζζηήνζμ Αλζχκ Αεδκχκ ειθακίγμοκ ςξ ααζζηυ ιέημπμ ηνεζξ ηαηδβμνίεξ 

ζδζμηηδζίαξ. οβηεηνζιέκα ημ 58,58 ημζξ εηαηυ ηςκ εηαζνζχκ ειθακίγμοκ ααζζηυ ιέημπμ 

έκα κμιζηυ ή θοζζηυ πνυζςπμ ηαζ ημ 27,83 ημζξ εηαηυ ιζα μζημβέκεζα. ζμκ αθμνά ηζξ 

άθθεξ ιμνθέξ ζδζμηηδζίαξ, ημ 5,5 ημζξ εηαηυ ηςκ εηαζνζχκ έπμοκ ςξ ααζζηυ ιέημπμ ιζα 

ηνάπεγα, ημ 3,56 ημζξ εηαηυ ημ εθθδκζηυ δδιυζζμ, εκχ ιυθζξ ημ 4,53   ημζξ εηαηυ ηςκ 

εηαζνζχκ δεκ ειθακίγμοκ ηάπμζμ ααζζηυ ιέημπμ. 

 Ακαθμνζηά ιε ημ παναηηδνζζιυ ιζαξ επζπείνδζδξ ςξ εονέςξ δζαζπανιέκδ ή ιδ, 

ελάβμκηαζ ηα ζπήιαηα 5α ηαζ 5α, ηα μπμία ακαθένμκηαζ ζηδκ πνμζέββζζδ ηςκ La Porta et 

al. ζπεηζηά ιε ηδκ φπανλδ ή υπζ ηάπμζμο ιεηυπμο πμο ζοβηεκηνχκεζ ημ δέηα ή ημ 20 ημζξ 

εηαηυ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ιζαξ επζπείνδζδξ. 



105 Ηδζμηηδζζαηή Γμιή Δπζπεζνήζεςκ, Πνμζηαζία Δπεκδοηχκ ηαζ Δηαζνζηή Γζαηοαένκδζδ 

 

NAI

OXI

Δπξέσο Γηαζπαξκέλε (10% )

5,50%

n=17

94,50%

n=292

NAI

OXI

Δπξέσο Γηαζπαξκέλε (20% )

10,36%

n=32

89,64%

n=277

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ρήκαηα 5α, 5β. Δονέςξ δζαζπανιέκεξ επζπεζνήζεζξ ζημ Υνδιαηζζηήνζμ Αεδκχκ.  

Παναηδνχκηαξ ηα παναπάκς βναθήιαηα, είκαζ θακενή δ ηάζδ πμο επζηναηεί ζηζξ 

εθθδκζηέξ επζπεζνήζεζξ κα ιδκ είκαζ εονέςξ δζαζπανιέκεξ. οβηεηνζιέκα, ιυθζξ 17 

επζπεζνήζεζξ απυ ηζξ 309 (πμζμζηυ φρμοξ 5,5 ημζξ εηαηυ) ημο εθθδκζημφ Υνδιαηζζηδνίμο 

ιπμνμφκ κα παναηηδνζζημφκ ςξ εονέςξ δζαζπανιέκεξ, υηακ ημ ηαηχθθζ εζζαβςβήξ ζηδκ 

εκ θυβς ηαηδβμνία επζπεζνήζεςκ είκαζ ημ δέηα ημζξ εηαηυ, εκχ ημ ακηίζημζπμ κμφιενμ 

αολάκεηαζ ζε 32 επζπεζνήζεζξ (πμζμζηυ φρμοξ 10,36 ημζξ εηαηυ), υηακ ημ ηνζηήνζμ 

εζζαβςβήξ είκαζ πζμ παθανυ ζημ 20 ημζξ εηαηυ. 

 ηδ ζοκέπεζα, αημθμοεείηαζ δ πνμζέββζζδ πμο πανμοζζάγμοκ ζηδκ ενβαζία ημοξ 

μζ Kapopoulos ηαζ Lazaretou (2006) ηαζ οπμθμβίγεηαζ δ δζαζπμνά ηδξ ηάεε επζπείνδζδξ, 

δδθαδή, υπςξ έπεζ ακαθενεεί ηαζ κςνίηενα, ημ πμζμζηυ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ηδξ 

επζπείνδζδξ πμο δεκ ηαηέπεηαζ απυ επεκδοηέξ ιε ιεημπζηά ιενίδζα άκς ημο πέκηε ημζξ 

εηαηυ. ημκ πίκαηα 2, πμο αημθμοεεί ειθακίγμκηαζ μζ δέηα επζπεζνήζεζξ ιε ηδ ιζηνυηενδ 

ηαζ ηδ ιεβαθφηενδ δζαζπμνά. 
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Μηθξόηεξε Γηαζπνξά Πνζνζηό Μεγαιύηεξε Γηαζπνξά Πνζνζηό  

Mermeren F.H.L.                          1,60% Μεζμπςνίηδξ ΑΦΟΗ                         100,00% 

Δθαΐξ-Unilever                           2,72% Lannet                                   100,00% 

Μarfin Δβκαηία Σνάπεγα                   4,96% Σνάπεγα Πεζναζχξ 100,00% 

Κανέθζα                                  7,14% Σνάπεγα Δθθάδμξ                          93,40% 

Ημκζηή Ξεκμδμπεζαηή                      7,66% Κφπνμο Σνάπεγα                           91,69% 

Καηζέθδ ΤΗΟΗ Υ.                          11,49% Alpha Bank                               91,00% 

Δανμθάνια                                12,06% Λεαεκηάηδξ Γ.                            90,39% 

Ναοηειπμνζηή                             13,69% ΑΔΓΔΚ                                    90,27% 

Regency Entertainment                    13,87% Ηαζχ                                     89,95% 

Βαναένδξ Ν. - Moda Bagno                 14,20% Δθθδκζηά Υνδιαηζζηήνζα                   85,81% 

Πίλαθαο 2. Οζ δέηα επζπεζνήζεζξ ιε ηδ ιζηνυηενδ ηαζ ηδ ιεβαθφηενδ δζαζπμνά 

ζημ Υνδιαηζζηήνζμ Αεδκχκ. 

οκμπηζηά, ηα ζημζπεία πμο αθμνμφκ ημ πθήεμξ ηςκ εηαζνζχκ πμο είκαζ 

εζζδβιέκεξ ζημ Υνδιαηζζηήνζμ Αλζχκ Αεδκχκ, πςνίξ κα βίκεηαζ ηάπμζμξ δζαπςνζζιυξ 

ημοξ, απεζημκίγμκηαζ ζημκ πίκαηα 3 πμο αημθμοεεί. 

Μέγεζνο Πνζνζηό 

Γζαζπμνά 41,40% 

Μεημπζηυ Μενίδζμ Απυθοημο Ηδζμηηήηδ 46,31% 

Πίλαθαο 3. Ζ δζαζπμνά ηαζ ημ ιεημπζηυ ιενίδζμ ημο απυθοημο ζδζμηηήηδ ζημ 

Υνδιαηζζηήνζμ Αεδκχκ. 

Ζ δζαζπμνά ηςκ ιεημπχκ ζημ εθθδκζηυ Υνδιαηζζηήνζμ ιπμνεί κα εεςνδεεί υηζ 

ανίζηεηαζ ζε µέζμ πνμξ παιδθυ επίπεδμ (41,40 ημζξ εηαηυ, θαιαάκμκηαξ ςξ αάζδ ημοξ 

ιεηυπμοξ πμο ηαηέπμοκ πμζμζηυ ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ιζηνυηενμ ημο πέκηε ημζξ εηαηυ). 

ε απυθοηα ιεβέεδ, μζ ιζηνμιέημπμζ (εδχ κμμφκηαζ μζ ιέημπμζ µε πμζμζηυ ζοιιεημπήξ 

ιζηνυηενμ ημο πέκηε ημζξ εηαηυ) ηαηέπμοκ ιεημπέξ αλίαξ 78,147 δζξ εονχ, έκακηζ 111,853 

δζξ εονχ πμο ακαθμβμφκ ζημοξ ιεβαθμιεηυπμοξ
68

. ζμκ αθμνά ημ ιέζμ ιεημπζηυ ιενίδζμ 

πμο εθέβπεζ ηάπμζμξ ααζζηυξ ιέημπμξ ζε ιζα εζζδβιέκδ επζπείνδζδ ζημ Υνδιαηζζηήνζμ 

Αεδκχκ, αοηυ ακένπεηαζ ζημ 46,31 ημζξ εηαηυ, πμζμζηυ πμο ημο δίκεζ πμθφ ιεβάθδ 

δφκαιδ ηαζ επζννμή ζηδ θήρδ υθςκ ηςκ απμθάζεςκ. 

  

                                                 
68

 Ζ ζοκμθζηή ηεθαθαζμπμίδζδ ημο εθθδκζημφ Υνδιαηζζηδνίμο ηδκ 7
δ
 επηειανίμο 2007 ακένπεηαζ 

πενίπμο ζηα 190 δζξ εονχ. 
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οκεπχξ, μζ ααζζημί ηαζ ιεβάθμζ ιέημπμζ ζηδ πχνα µαξ εθέβπμοκ, ηαηά ηακυκα, 

ζε ιεβάθμ ααειυ ηζξ απμθάζεζξ ηςκ εζζδβιέκςκ εηαζνζχκ. Σμ εκ θυβς πμζμζηυ 

πανμοζζάγεηαζ ιζηνυηενμ ζε ζπέζδ ιε ηδ ιεθέηδ ηδξ επζηνμπήξ Κεθαθαζαβμνάξ ημ 2001 

πμο ακενπυηακ ζημ 47,22 ημζξ εηαηυ. ε βεκζηέξ βναιιέξ
69

 δ ιείςζδ ημο επζπέδμο 

δζαζπμνάξ απμδίδεηαζ, ηονίςξ, ζηδκ πμθζηζηή αβμνάξ ζδίςκ ιεημπχκ απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ 

ηαζ ημοξ ααζζημφξ ιεηυπμοξ, υπςξ ακαθένεηαζ ηαζ ζηδ ιεθέηδ ηδξ επζηνμπήξ 

Κεθαθαζαβμνάξ. Δκδεζηηζηυ πανάδεζβια ηδξ ηάζδξ αοηήξ απμηεθεί δ Marfin Investment 

Group, δ μπμία ακ ηαζ ζηζξ 13 Ημοθίμο 2007 δεκ είπε ηαευθμο ίδζεξ ιεημπέξ, ζηζξ 4 

Οηηςανίμο 2007 ζοιιεηείπε δ ίδζα ζημ 5,041 ημζξ εηαηυ ημο ιεημπζημφ ηδξ ηεθαθαίμο. 

5.3.2 Μειέηε ηεο Ηδηνθηεζηαθήο Γνκήο ζε Δπίπεδν Κιάδνπ 

Οζ εζζδβιέκεξ εηαζνίεξ ζημ Υνδιαηζζηήνζμ Αλζχκ Αεδκχκ ηαηακέιμκηαζ ζε 17 

ηφνζμοξ ηθάδμοξ. ημ βνάθδια πμο αημθμοεεί αθέπμοιε ημ πμζμζηυ πμο ηαηαθαιαάκεζ 

ηάεε πνμθίθ δναζηδνζμηήηςκ ζημ εθθδκζηυ Υνδιαηζζηήνζμ, ιε πνμελέπμκηα ημκ ηθάδμ 

ηςκ πνμζςπζηχκ ηαζ μζηζαηχκ αβαεχκ. Θα πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ μζ ηθάδμζ πμο 

ακηζπνμζςπεφμκηαζ ζε πμζμζηυ ιζηνυηενμ ημο πέκηε ημζξ εηαηυ απεζημκίγμκηαζ ιε ηδκ 

εηζηέηα «άθθμζ», ηαηαθαιαάκμκηαξ αενμζζηζηά πμζμζηυ ίζμ ιε 20,39 ημζξ εηαηυ. 
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 Ακαθοηζηυηενδ πνμζέββζζδ δε δφκαηαζ κα βίκεζ, θυβς ηδξ πανέθεοζδξ πμθθχκ εηχκ (έλζ) απυ ηδκ 

ηεθεοηαία ιεθέηδ βζα ηδκ ζδζμηηδζζαηή δμιή ηςκ επζπεζνήζεςκ. 
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ηδ ζοκέπεζα, βίκεηαζ πνμζπάεεζα βζα ελαβςβή ζοιπεναζιάηςκ ζπεηζηά ιε ηζξ 

ζοκεήηεξ ημο ηάεε ηθάδμο ηαζ ηδκ επήνεζα ημο ζηδκ ζδζμηηδζζαηή δμιή ηςκ 

επζπεζνήζεςκ. οκεπχξ, ακαθμνζηά ιε ηδκ παναηδνμφιεκδ ζε ηάεε ηθάδμ δζαζπμνά ηςκ 

επζπεζνήζεςκ, ελάβεηαζ μ πίκαηαξ 4 υπμο πανμοζζάγμκηαζ ηαηά θείκμοζα ηαηάηαλδ μζ 17 

ηθάδμζ δναζηδνζυηδηαξ ημο Υνδιαηζζηδνίμο Αλζχκ Αεδκχκ. 

Κιάδνο Αξηζκόο Δηαηξηώλ Μέζνο Όξνο 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 3 64,72% 

ΣΡΑΠΔΕΔ 16 59,73% 

ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 34 50,01% 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 23 45,40% 

ΤΓΔΗΑ 8 44,96% 

ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗΚΗΑΚΑ ΑΓΑΘΑ 48 43,76% 

ΥΖΜΗΚΑ 10 41,77% 

ΣΑΞΗΓΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ 18 40,02% 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΡΟΨΝΣΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΔ 28 39,98% 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 28 39,81% 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΟΗΝΖ ΧΦΔΛΔΗΑ 4 36,30% 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΑΗ ΑΔΡΗΟ 3 36,25% 

ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ 18 36,00% 

ΣΡΟΦΗΜΑ ΚΑΗ ΠΟΣΑ 33 34,43% 

ΔΜΠΟΡΗΟ 15 31,73% 

ΜΔΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ 15 28,86% 

ΑΦΑΛΔΗΔ 5 24,00% 

Πίλαθαο 4. Ζ δζαζπμνά ηςκ επζπεζνήζεςκ ακά ηθάδμ δναζηδνζυηδηαξ. 

 φιθςκα ιε ημκ παναπάκς πίκαηα, ηδ ιεβαθφηενδ δζαζπμνά ειθακίγμοκ μζ 

επζπεζνήζεζξ πμο ακήημοκ ζημκ ηθάδμ ηςκ ηδθεπζημζκςκζχκ ιε 64,72 ημζξ εηαηυ, ηςκ 

ηναπεγχκ ιε 59,73 ημζξ εηαηυ ηαζ ηςκ ηαηαζηεοχκ ιε 50,01 ημζξ εηαηυ, εκχ ηδ 

ιζηνυηενδ μζ επζπεζνήζεζξ πμο ακήημοκ ζημκ ηθάδμ ηςκ αζθαθεζχκ ιε 24 ημζξ εηαηυ, 

ηςκ ιέζςκ εκδιένςζδξ ιε 28,86 ημζξ εηαηυ ηαζ ημο ειπμνίμο ιε 31,73 ημζξ εηαηυ. 

 Ακαθμνζηά ιε ημ πμζμζηυ ιεημπζημφ ηεθαθαίμο πμο ηαηέπμοκ μζ ααζζημί ιέημπμζ 

ζηζξ επζπεζνήζεζξ ημο ηάεε ηθάδμο, ελάβεηαζ μ πίκαηαξ 5, υπμο πανμοζζάγμκηαζ ηαηά 

θείκμοζα ηαηάηαλδ μζ 17 ηθάδμζ δναζηδνζυηδηαξ ημο Υνδιαηζζηδνίμο Αλζχκ Αεδκχκ. 

Γζα ημκ οπμθμβζζιυ ηςκ ιεημπζηχκ ιενζδίςκ ηςκ ααζζηχκ ιεηυπςκ θήθεδηε οπυρδ ημ 

ηνζηήνζμ ημο δέηα ημζξ εηαηυ, βζα ημ μπμίμ ακαθμνά έπεζ βίκεζ πνμδβμοιέκςξ. 
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Κιάδνο Αξηζκόο Δηαηξηώλ Μέζνο Όξνο 

ΑΦΑΛΔΗΔ 5 64,23% 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΟΗΝΖ ΧΦΔΛΔΗΑ 4 59,94% 

ΔΜΠΟΡΗΟ 15 55,41% 

ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ 18 54,84% 

ΜΔΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ 15 54,72% 

ΣΡΟΦΗΜΑ ΚΑΗ ΠΟΣΑ 33 53,69% 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΑΗ ΑΔΡΗΟ 3 52,31% 

ΥΖΜΗΚΑ 10 50,13% 

ΣΑΞΗΓΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ 18 48,38% 

ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗΚΗΑΚΑ ΑΓΑΘΑ 48 45,78% 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΡΟΨΝΣΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΔ 28 45,33% 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 28 41,54% 

ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 34 41,12% 

ΤΓΔΗΑ 8 38,30% 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 23 37,32% 

ΣΡΑΠΔΕΔ 16 32,59% 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 3 31,68% 

Πίλαθαο 5. Σμ ιεημπζηυ ιενίδζμ ημο απυθοημο ζδζμηηήηδ ακά ηθάδμ 

δναζηδνζυηδηαξ. 

 Παναηδνχκηαξ ημκ παναπάκς πίκαηα πνμηφπηεζ υηζ μ ηθάδμξ, πμο πανμοζζάγεζ 

ηδ ιεβαθφηενδ ζοβηέκηνςζδ ζδζμηηδζίαξ είκαζ μ ηθάδμξ ηςκ αζθαθεζχκ ηαζ έπεηαζ αοηυξ 

ηςκ οπδνεζζχκ ημζκήξ ςθέθεζαξ ηαζ ειπμνίμο. ημοξ εκ θυβς ηθάδμοξ ηα πμζμζηά ηςκ 

ιεημπζηχκ ηεθαθαίςκ πμο ηαηέπεζ ηάπμζμξ ααζζηυξ ιέημπμξ ηοιαίκμκηαζ απυ 55,41 έςξ 

64,23 ημζξ εηαηυ ηαηά ιέζμ υνμ. ημκ ακηίπμδα ειθακίγμκηαζ μζ ηθάδμζ ηςκ 

ηδθεπζημζκςκζχκ, ηςκ πνδιαημμζημκμιζηχκ οπδνεζζχκ ηαζ ηςκ ηναπεγχκ, υπμο μζ 

ααζζημί ιέημπμζ ηαηέπμοκ πμζμζηά ιεημπζηχκ ηεθαθαίςκ απυ 31,68 έςξ 37,32 ημζξ 

εηαηυ ηαηά ιέζμ υνμ. 

 Γζα ηδ ιεθέηδ ημο πμζα ιμνθή ζδζμηηήηδ επζηναηεί ζε ηάεε ηθάδμ 

δναζηδνζυηδηαξ, ελάβεηαζ μ πίκαηαξ 6, υπμο πανμοζζάγμκηαζ ηαηά αθθααδηζηή ζεζνά μζ 

17 ηθάδμζ δναζηδνζυηδηαξ ημο Υνδιαηζζηδνίμο Αλζχκ Αεδκχκ, δ πθεζμρδθμφζα ιμνθή 

ζδζμηηδζίαξ πμο ειθακίγεζ, δ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ιμνθήξ 

ζδζμηηδζίαξ ζημκ ηάεε ηθάδμ ηαζ ημ πμζμζηυ ειθάκζζήξ ηδξ ζημκ ηάεε ηθάδμ. Δίκαζ 

εφθμβμ υηζ δ επζηνάηδζδ ηάπμζαξ ιμνθήξ ζδζμηηδζίαξ ζε ηάεε ηθάδμ δναζηδνζυηδηαξ 
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ιπμνεί κα επελδβδεεί απυ ηα παναηηδνζζηζηά ημο ηάεε ηθάδμο, ζημζπείμ υιςξ πμο 

απαζηεί εκδεθεπή ακάθοζδ πένα ηςκ πθαζζίςκ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ. 

 Κιάδνο 

Απόιπηνο 

Ηδηνθηήηεο πρλόηεηα Πνζνζηό 

ΑΦΑΛΔΗΔ Σνάπεγα 3 60,00% 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΡΟΨΝΣΑ ΚΑΗ 

ΤΠΖΡΔΗΔ Οζημβέκεζα 9 32,14% 

ΔΜΠΟΡΗΟ Οζημβέκεζα 6 40,00% 

ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ Φοζζηυ Πνυζςπμ 12 35,29% 

ΜΔΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ Οζημβέκεζα 7 46,67% 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΑΗ ΑΔΡΗΟ Δθθδκζηυ Γδιυζζμ 1 33,33% 

 
Νμιζηυ Πνυζςπμ 1 33,33% 

 
Φοζζηυ Πνυζςπμ 1 33,33% 

ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗΚΗΑΚΑ ΑΓΑΘΑ Οζημβέκεζα 19 39,58% 

ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ Νμιζηυ Πνυζςπμ 8 44,44% 

ΣΑΞΗΓΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ Νμιζηυ Πνυζςπμ 5 27,78% 

 
Φοζζηυ Πνυζςπμ 5 27,78% 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Φοζζηυ Πνυζςπμ 16 57,14% 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Δθθδκζηυ Γδιυζζμ 1 33,33% 

 
Κακείξ 1 33,33% 

 
Νμιζηυ Πνυζςπμ 1 33,33% 

ΣΡΑΠΔΕΔ Κακείξ 5 31,25% 

ΣΡΟΦΗΜΑ ΚΑΗ ΠΟΣΑ Οζημβέκεζα 15 45,45% 

ΤΓΔΗΑ Φοζζηυ Πνυζςπμ 5 62,50% 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΟΗΝΖ ΧΦΔΛΔΗΑ Δθθδκζηυ Γδιυζζμ 3 75,00% 

ΥΖΜΗΚΑ Φοζζηυ Πνυζςπμ 5 50,00% 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Νμιζηυ Πνυζςπμ 9 39,13% 

Πίλαθαο 6. Ζ πθεζμρδθμφζα ιμνθή ζδζμηηδζίαξ ακά ηθάδμ δναζηδνζυηδηαξ. 

Σα ζημζπεία πμο πνμηφπημοκ απυ ημκ παναπάκς πίκαηα δείπκμοκ υηζ μζ 14 απυ 

ημοξ 17 ηθάδμοξ δναζηδνζυηδηαξ έπμοκ ιζα πθεζμρδθμφζα ιμνθή ζδζμηηδζίαξ ιε ιυκεξ 

ελαζνέζεζξ ημοξ ηθάδμοξ ηςκ ηδθεπζημζκςκζχκ, ηςκ ηαλζδζχκ ηαζ ακαροπήξ ηαζ ημο 

πεηνεθαίμο ηαζ αενίμο. Δπίζδξ, εκδζαθένμκ πνμηφπηεζ ηαζ απυ ημ ααειυ ηονζανπίαξ εκυξ 

ηθάδμο απυ ιζα ζοβηεηνζιέκδ ιμνθή ζδζμηηδζίαξ. οκεπχξ, παναηδνείηαζ υηζ μ ηθάδμξ 

ηςκ οπδνεζζχκ ημζκήξ ςθέθεζαξ ηαηά 75 ημζξ εηαηυ πενζθαιαάκεζ επζπεζνήζεζξ πμο 

δζμζημφκηαζ απυ ημ εθθδκζηυ δδιυζζμ ιε ιυκδ ελαίνεζδ ημκ υιζθμ εηαζνζχκ Ρυηαξ, 

ζημζπείμ ακαιεκυιεκμ αθμφ ιέπνζ πνζκ θίβα πνυκζα μζ εηαζνίεξ ΓΔΖ, ΔΤΓΑΠ ηαζ ΔΤΑΘ 

είπακ ςξ απμηθεζζηζηυ ιέημπμ ημ εθθδκζηυ δδιυζζμ. Αημθμοεεί μ ηθάδμξ ηδξ οβείαξ, 
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υπμο ημ 62,5 ημζξ εηαηυ ηςκ εηαζνζχκ έπμοκ ςξ ααζζηυ ιέημπμ έκα θοζζηυ πνυζςπμ ηαζ 

έπεηαζ μ ηθάδμξ ηςκ αζθαθεζχκ υπμο ακαιεκυιεκα μζ ηνάπεγεξ είκαζ δ επζηναημφζα 

ιμνθή ζδζμηηδζίαξ, θυβς ηςκ εοβαηνζηχκ ημοξ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημκ ηθάδμ 

(πανάδεζβια είκαζ δ Αβνμηζηή Αζθαθζζηζηή ή δ Δεκζηή Αζθαθεζχκ).  

Δπζπνμζεέηςξ, αλζμζδιείςημ είκαζ 15 απυ ηζξ 33 επζπεζνήζεζξ (πμζμζηυ 45,45 

ημζξ εηαηυ) πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημ πχνμ ηςκ ηνμθίιςκ ηαζ 19 απυ ηζξ 48 

επζπεζνήζεζξ (πμζμζηυ 39,58 ημζξ εηαηυ), πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημ πχνμ ηςκ 

πνμζςπζηχκ ηαζ μζηζαηχκ αβαεχκ εεςνμφκηαζ μζημβεκεζαηέξ επζπεζνήζεζξ βεβμκυξ πμο 

ιπμνεί κα δζηαζμθμβδεεί απυ ημ ζπεηζηά ιζηνυ ιέβεεμξ ηςκ επζπεζνήζεςκ αοηχκ, αθμφ δ 

πθεζμρδθία ημοξ ακήηεζ ζηδ ιεζαία ηαζ ιζηνή ηεθαθαζμπμίδζδ. Πανυθα αοηά, δ 

ζζπονυηενδ πανμοζία ηςκ μζημβεκεζαηχκ επζπεζνήζεςκ δζαηνίκεηαζ ζημκ ηθάδμ ηςκ 

ιέζςκ εκδιένςζδξ, υπμο ημ 46,67 ηςκ επζπεζνήζεςκ είκαζ μζημβεκεζαηέξ, βεβμκυξ πμο 

ίζςξ ζοκάδεζ ηαζ ιε ηδκ παθαζυηδηα ηαζ «μζημβεκεζαηή πανάδμζδ» ημο πχνμο.  

Δπίζδξ, ηα κμιζηά πνυζςπα είκαζ δ ηονίανπδ ιμνθή ζδζμηηδζίαξ ζημκ ηθάδμ ηςκ 

πνχηςκ οθχκ ιε 44,44 ημζξ εηαηυ, βεβμκυξ πμο ιπμνεί κα αζηζμθμβδεεί ηυζμ απυ ηδκ 

ηάζδ βζα ηαεεημπμίδζδ πμθθχκ εηαζνζχκ ιε ηδ ζοιιεημπή ημοξ, υιςξ, ζε ιζηνυ πμζμζηυ 

ζηα ιεημπζηά ηεθάθαζα ηςκ εηαζνζχκ πνχηςκ οθχκ, υζμ ηαζ ζηδκ πανμοζία ημο 

ιεηαθθμονβζημφ μιίθμο εηαζνζχκ ΒΗΟΥΑΛΚΟ, ζημκ μπμίμ πενζθαιαάκμκηαζ έλζ 

εζζδβιέκεξ επζπεζνήζεζξ ζημκ ηθάδμ ηςκ πνχηςκ οθχκ (μζ ΔΛΒΑΛ, ΥΑΛΚΟΡ, 

ΗΓΔΝΟΡ, Δθθδκζηά Καθχδζα, ΔΣΔΜ ηαζ ςθδκμονβεία Κμνίκεμο). Σέθμξ, μ 

ιμκαδζηυξ ηθάδμξ υπμο επζηναημφζα ιμνθή ζδζμηηδζίαξ είκαζ μζ ιζηνμεπεκδοηέξ είκαζ μ 

ηναπεγζηυξ ηθάδμξ, υπμο πέκηε απυ ηζξ 16 επζπεζνήζεζξ δεκ ειθακίγμοκ ηάπμζμ ααζζηυ 

ιέημπμ ζημ ιεημπζηυ ημοξ ηεθάθαζμ. 

5.3.3 Μειέηε ηεο Ηδηνθηεζηαθήο Γνκήο ζε Δπίπεδν Υξεκαηηζηεξηαθήο Καηεγνξίαο 

Πεναζηένς ακάθοζδ βίκεηαζ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηζξ πνδιαηζζηδνζαηέξ 

ηαηδβμνίεξ ζηζξ μπμίεξ ηαηακέιμκηαζ, ζφιθςκα ιε ημ Υνδιαηζζηήνζμ Αλζχκ Αεδκχκ, μζ 

309 εζζδβιέκεξ επζπεζνήζεζξ. οκμπηζηά, ηα παναηηδνζζηζηά βζα ηδκ ηάεε ηαηδβμνία 

απεζημκίγμκηαζ ζημκ πίκαηα 7 πμο αημθμοεεί. 
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Καηεγνξία 
Αξηζκόο 

 Δπηρεηξήζεσλ 
Γηαζπνξά 

Μεξίδην Απόιπηνπ 

Ηδηνθηήηε 

Τρδθή Κεθαθαζμπμίδζδ 94 45,60% 44,79% 

Μεζαία - Υαιδθή Κεθαθαζμπμίδζδ 172 38,94% 47,85% 

Δζδζηά Υνδιαηζζηδνζαηά Υαναηηδνζζηζηά 14 24,59% 63,43% 

Τπυ Δπζηήνδζδ 17 43,16% 39,29% 

Τπυ Ακαζημθή 12 60,93% 26,11% 

Πίλαθαο 7. Ζ δζαζπμνά ηαζ ημ ιεημπζηυ ιενίδζμ ημο απυθοημο ζδζμηηήηδ ακά 

πνδιαηζζηδνζαηή ηαηδβμνία. 

Παναηδνχκηαξ ημκ παναπάκς πίκαηα, ζοιπεναίκεηαζ υηζ δ πνδιαηζζηδνζαηή 

ηαηδβμνία ιε ηδ ιεβαθφηενδ δζαζπμνά είκαζ αοηή ηδξ ορδθήξ ηεθαθαζμπμίδζδξ, εκχ 

υζμ δ πνδιαηζζηδνζαηή αλία ιεζχκεηαζ ηυζμ δ δζαζπμνά ιεζχκεηαζ ηαζ ημ ιενίδζμ ηςκ 

ααζζηχκ ιεηυπςκ αολάκεηαζ. οκεπχξ, ειθακίγεηαζ ιζα εεηζηή ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ημο 

φρμοξ ηδξ πνδιαηζζηδνζαηήξ αλίαξ ηδξ εηαζνίαξ ηαζ ημο επζπέδμο δζαζπμνάξ ηςκ 

ιεημπχκ ηδξ ηαζ ιζα ανκδηζηή ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ημο φρμοξ ηδξ πνδιαηζζηδνζαηήξ αλίαξ 

ηδξ εηαζνίαξ ηαζ ημο ιεημπζημφ ιενζδίμο ηςκ ααζζηχκ ιεηυπςκ ή απυθοηςκ ζδζμηηδηχκ. 

Ακαθμνζηά ιε ηζξ ηνεζξ «εζδζηέξ» πνδιαηζζηδνζαηέξ ηαηδβμνίεξ, παναηδνείηαζ υηζ 

ημ ιεβαθφηενμ ιενίδζμ ηςκ ααζζηχκ ιεηυπςκ πανμοζζάγεηαζ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ 

εζδζηχκ πνδιαηζζηδνζαηχκ παναηηδνζζηζηχκ, βεβμκυξ πμο μθείθεηαζ ζημ υηζ έκα απυ ηα 

ηνζηήνζα έκηαλδξ ιζαξ εηαζνίαξ ζηδκ ηαηδβμνία αοηή είκαζ δ ιζηνή δζαζπμνά (ηάης ημο 

15 ημζξ εηαηυ, υπςξ πενζβνάθεηαζ ηαζ ζηδκ πανάβναθμ 5.4.4). Σέθμξ, εκηφπςζδ πνμλεκεί 

δ ζδζμηηδζζαηή δμιή ηςκ εηαζνζχκ πμο ακήημοκ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ ιεημπχκ πμο 

ανίζημκηαζ οπυ ακαζημθή. Ζ δζαζπμνά ζηδκ εκ θυβς ηαηδβμνία ακένπεηαζ ζημ 

ιεβαθφηενμ παναηδνμφιεκμ φρμξ, ζε 60,93 ημζξ εηαηυ, εκχ ηαζ ημ ιεημπζηυ ιενίδζμ ηςκ 

απυθοηςκ ζδζμηηδηχκ πενζμνίγεηαζ ζημ παιδθυηενμ παναηδνμφιεκμ φρμξ, ζε 26,11 ημζξ 

εηαηυ. Αοηυ ημ βεβμκυξ εηθνάγεζ ιζα παεμβέκεζα ηδξ εθθδκζηήξ πνδιαηζζηδνζαηήξ 

αβμνάξ, αθμφ δζαθαίκεηαζ ιζα απυζονζδ ηςκ ααζζηχκ ιεηυπςκ ιε ιζα πανάθθδθδ 

ιεηαθμνά ημο «αάνμοξ» ιζαξ απμηοπδιέκδξ επζπείνδζδξ ζημοξ ιζηνμιεηυπμοξ. 

Ακαθοηζηυηενδ πνμζέββζζδ ηδξ δζαζπμνάξ ηςκ εηαζνζχκ, ακαθυβςξ ηδξ 

πνδιαηζζηδνζαηήξ ηαηδβμνίαξ ζηδκ μπμία ακήημοκ, βίκεηαζ ζηα ζπήιαηα 7α - 7ε πμο 

αημθμοεμφκ. Γζα ηδκ ελαβςβή αοημφ ημο βναθήιαημξ, έβζκε ηαηάηαλδ ηδξ δζαζπμνάξ ζε 

3 επίπεδα: 
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Χαμηλή

Μεσαία

Υψηλή

Καηάηαμε Γηαζπνξάο

30,85%

n=29

55,32%

n=52

13,83%

n=13

Τρδθή Μεζαία - Υαιδθή Δζδζηά Υνδιαηζζηδνζαηά Υαναηηδνζζηζηά

Τπυ Δπζηήνδζδ Τπυ Ακαζημθή

43,02%

n=74

48,26%

n=83

8,72%

n=15

71,43%

n=10

28,57%

n=4

29,41%

n=5

58,82%

n=10

11,76%

n=2

8,33%

n=1

41,67%

n=5

50,00%

n=6

 Υαιδθή, υηακ δ δζαζπμνά ηοιαίκεηαζ απυ 0 έςξ 33,3 ημζξ εηαηυ. 

 Μεζαία, υηακ δ δζαζπμνά ηοιαίκεηαζ απυ 33,4 ημζξ εηαηυ έςξ 66,6 ημζξ εηαηυ. 

 Τρδθή, υηακ δ δζαζπμνά ηοιαίκεηαζ απυ 66,7 έςξ 100 ημζξ εηαηυ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκαηα 7α, 7β, 7γ, 7δ, 7ε. Ζ ηαηάηαλδ δζαζπμνάξ ακά πνδιαηζζηδνζαηή 

ηαηδβμνία. 

Παναηδνείηαζ υηζ παναπάκς απυ ηζξ ιζζέξ επζπεζνήζεζξ ηδξ ορδθήξ 

ηεθαθαζμπμίδζδξ ειθακίγμοκ ιέζδ δζαζπμνά εκχ ορδθή δζαζπμνά ειθακίγεζ ιυθζξ ημ 

12,77 ημζξ εηαηυ ηςκ επζπεζνήζεςκ, κμφιενμ πμο είκαζ ημ ιεβαθφηενμ ιε ελαίνεζδ ηδκ 

ηαηδβμνία ηςκ ιεημπχκ οπυ ακαζημθή. ζμκ αθμνά ηδ ιεζαία – παιδθή 

ηεθαθαζμπμίδζδ, πμο ακηζπνμζςπεφεζ ηαζ ημ ιεβαθφηενμ πθήεμξ ηςκ επζπεζνήζεςκ ιε 

172 επζπεζνήζεζξ ζε ζφκμθμ 309, ηονζανπείηαζ πενζζζυηενμ απυ επζπεζνήζεζξ ιε ιέζδ 

δζαζπμνά, εκχ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ορδθή ηεθαθαζμπμίδζδ ειθακίγεζ 33,3 ημζξ εηαηυ 

ζπεδυκ θζβυηενεξ επζπεζνήζεζξ ιε ορδθή δζαζπμνά. ηδκ ηαηδβμνία ηςκ εζδζηχκ 

πνδιαηζζηδνζαηχκ παναηηδνζζηζηχκ παναηδνείηαζ υηζ δεκ οπάνπεζ επζπείνδζδ ιε 

παιδθή ζοβηέκηνςζδ ζδζμηηδζίαξ (δδθαδή ορδθή δζαζπμνά), αθμφ υπςξ ακαθένεδηε 

πνμδβμοιέκςξ έπεζ εζδζηά παναηηδνζζηζηά υζμκ αθμνά ηδ δζαζπμνά ηςκ επζπεζνήζεςκ. 
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Δθθδκζηυ Γδιυζζμ

Κακείξ

Νμιζηυ Πνυζςπμ

Οζημβέκεζα

Σνάπεγα

Φοζζηυ Πνυζςπμ

Απόιπηνο Ηδηνθηήηεο

9,57%

n=9
5,32%

n=5

31,91%

n=30

11,70%

n=11

9,57%

n=9

31,91%

n=30

1,16%

n=2
4,07%

n=7

25,58%

n=44

36,63%

n=63

4,07%

n=7

28,49%

n=49
35,71%

n=5

35,71%

n=5

7,14%

n=1

21,43%

n=3

47,06%

n=8

29,41%

n=5

23,53%

n=4

16,67%

n=2

25,00%

n=3

16,67%

n=2

41,67%

n=5

Τρδθή                                 Μεζαία - Υαιδθή           Δζδζηά Υνδιαηζζη. Υαναηηδν.

Κεθαθαζμπμίδζδ

    Τπυ Δπζηήνδζδ                        Τπυ Ακαζημθή

Σέθμξ, εκδζαθένμκ ηαζ ακδζοπία, υπςξ ακαθένεδηε πνμδβμοιέκςξ, πανμοζζάγεζ δ 

ηαηδβμνία ηςκ ιεημπχκ οπυ ακαζημθή, υπμο μζ ιζζέξ επζπεζνήζεζξ ηδξ ηαηδβμνίαξ 

ειθακίγμοκ ορδθή δζαζπμνά, εκχ ιυθζξ ημ 8,33 ημζξ εηαηυ ηςκ επζπεζνήζεςκ ειθακίγμοκ 

ορδθή ζοβηέκηνςζδ ζδζμηηδζίαξ. 

Ακαθοηζηυηενδ πνμζέββζζδ ημο απυθοημο ζδζμηηήηδ ηςκ εηαζνζχκ, ακαθυβςξ ηδξ 

πνδιαηζζηδνζαηήξ ηαηδβμνίαξ ζηδκ μπμία ακήημοκ, βίκεηαζ ζηα ζπήιαηα 8
α
 – 8ε πμο 

αημθμοεμφκ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκαηα 8α, 8β, 8γ, 8δ, 8ε. Ο απυθοημξ ζδζμηηήηδξ ακά πνδιαηζζηδνζαηή 

ηαηδβμνία. 

Παναηδνχκηαξ ηα παναπάκς βναθήιαηα, ελάβεηαζ ημ ζοιπέναζια υηζ μζ 

ηονζανπμφζεξ ιμνθέξ απυθοηδξ ζδζμηηδζίαξ ζημ Υνδιαηζζηήνζμ Αεδκχκ είκαζ δ 

μζημβέκεζα, δ μπμία επζηναηεί ζηδκ ηαηδβμνίεξ: ηδξ ιεζαίαξ – παιδθήξ ηεθαθαζμπμίδζδξ 

ηαζ ηςκ εζδζηχκ πνδιαηζζηδνζαηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηαζ ηα κμιζηά πνυζςπα, πμο 

επζηναημφκ ζηζξ ηαηδβμνίεξ: ηδξ ορδθήξ ηεθαθαζμπμίδζδξ, ηςκ εζδζηχκ 

πνδιαηζζηδνζαηχκ παναηηδνζζηζηχκ (υπμο «ζοβηονζανπμφκ» ιε ηδκ μζημβεκεζαηή 

ζδζμηηδζία) ηαζ ηςκ ιεημπχκ οπυ επζηήνδζδξ. Σέθμξ, ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ ιεημπχκ οπυ 
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ακαζημθή ηονζανπμφκ ηα θοζζηά πνυζςπα ιε ιζηνυ υιςξ ιέζμ ιεημπζηυ ιενίδζμ, υπςξ 

θαίκεηαζ ζημκ πίκαηα 7, φρμοξ 26,11 ημζξ εηαηυ. 

5.4 Θεζκηθό Πιαίζην Πξνζηαζίαο Δπελδπηώλ ζην Δπίπεδν ηεο Διιεληθήο 

Πξαγκαηηθόηεηαο 

 Σνεζξ ζδιακηζημί θυβμζ πμο επέηεζκακ ηδ δδιζμονβία εεζιζημφ πθαζζίμο 

πνμζηαζίαξ επεκδοηχκ ζηδκ εθθδκζηή Κεθαθαζαβμνά αθμνμφκ: 

 ηδ ζπμοδαζυηδηα ημο κμιζημφ πενζαάθθμκημξ ηαζ ηδκ επίδναζή ημο ζηδκ εηαζνζηή 

δζαηοαένκδζδ ηαζ ζηδκ πνμζηαζία ηςκ επεκδοηχκ
70

 

 ηδ παιδθή ειπζζημζφκδ ηςκ Δθθήκςκ επεκδοηχκ ζημ εεζιυ ημο Υνδιαηζζηδνίμο 

 ηδ ιδ εεεθμκηζηή οζμεέηδζδ πναηηζηχκ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ απυ ηζξ 

εθθδκζηέξ επζπεζνήζεζξ 

 ζμκ αθμνά ηδκ ειπζζημζφκδ ηςκ Δθθήκςκ επεκδοηχκ ζημ Υνδιαηζζηήνζμ, 

εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ δ ένεοκα
71

 ηδξ Δθθδκζηά Υνδιαηζζηήνζα Ακχκοιδ Δηαζνεία 

οιιεημπχκ, Δηηαεάνζζδξ, Γζαηακμκζζιμφ ηαζ Καηαπχνδζδξ (ΔΥΑΔ), οπεφεοκδξ 

εηαζνίαξ βζα ηδ θεζημονβία ημο Υνδιαηζζηδνίμο Αεδκχκ. Ζ ένεοκα πναβιαημπμζήεδηε 

απυ ηδκ εηαζνία Tradelink Reputation Research & Consultancy ηδκ πενίμδμ Απνζθίμο – 

Μαΐμο 2007 ζε δείβια 800 αηυιςκ, ηα 340 εη ηςκ μπμίςκ δήθςζακ υηζ έπμοκ επεκδφζεζ 

ζημ Υνδιαηζζηήνζμ ιέζς ηδθεθςκζηχκ ζοκεκηεφλεςκ. Οζ ενςηδεέκηεξ είπακ ζοκμθζηά 

εεηζηή βκχιδ βζα ημ Υνδιαηζζηήνζμ ζε πμζμζηυ 42 ημζξ εηαηυ, εκχ ημ 2005 ημ 

ακηίζημζπμ πμζμζηυ δεκ λεπενκμφζε ημ 33 ημζξ εηαηυ. Ακηίζημζπα, ημ πμζμζηυ ηςκ 

επεκδοηχκ πμο ειπζζηεφμκηακ ημ Υνδιαηζζηήνζμ ημ 2001 ήηακ ιυθζξ 13,7 ημζξ εηαηυ
72

. 

 Ακαθοηζηυηενα, απυ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ζηδκ ένεοκα ηδξ ΔΥΑΔ, ημ 68 ημζξ 

εηαηυ εεςνμφκ υηζ ηα ηεθεοηαία δφμ πνυκζα έπμοκ βίκεζ πνμζπάεεζεξ αεθηίςζδξ ηδξ 

θεζημονβίαξ ηαζ ημο νυθμο ημο Υνδιαηζζηδνίμο, εκχ ακαθενυιεκμζ ζημ πανεθευκ ηαζ 

ζηα θάεδ πμο ζοκηεθέζηδηακ, ακαθένμοκ ςξ ζδιακηζηυηενεξ αζηίεξ ηδκ έθθεζρδ εθέβπμο 

απυ πθεονάξ ηνάημοξ, ηδκ αενυα είζμδμ εηαζνεζχκ πμο δεκ πθδνμφζακ ηζξ απαναίηδηεξ 

πνμτπμεέζεζξ, ηδκ ηαηή πθδνμθυνδζδ πνμξ ημ επεκδοηζηυ ημζκυ αθθά ηαζ ημοξ θάεμξ 

                                                 
70

 Ακαθμνά ζημ κμιζηυ πενζαάθθμκ ηαζ ηδκ επίδναζή ημο ζηδκ εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ βίκεηαζ ζηδκ 

εκυηδηα 4.2 
71 

Πεγέο: http://www.euro2day.gr/articles/131875/ , http://www.capital.gr/news.asp?Details=310584 
72

 Πεγή: http://www.hri.org/news/greek/mpegrb/2001/01-02-05.mpegrb.html#03 

http://www.euro2day.gr/articles/131875/
http://www.capital.gr/news.asp?Details=310584
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πεζνζζιμφξ απυ ηδ δζμίηδζδ ημο Υνδιαηζζηδνίμο. ζμκ αθμνά ηδκ επζεοιία βζα 

επέκδοζδ ζημ Υνδιαηζζηήνζμ, πνμδβμφκηαζ μνζαηά αοημί πμο είκαζ εεηζημί ζημ κα 

επεκδφζμοκ, ηαεχξ δζαιμνθχκμκηαζ ζημ 51 ημζξ εηαηυ ημο δείβιαημξ, εκχ μζ οπυθμζπμζ, 

ημ 49 ημζξ εηαηυ, ακαθένμοκ ςξ ζδιακηζηυηενμοξ πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ 

ανκδηζηή ημοξ ζηάζδ ημοξ ελήξ:  

 ακαλζμπζζηία ημο πανεθευκημξ 

 γδιζέξ ημο πανεθευκημξ 

 έθθεζρδ ειπζζημζφκδξ 

 δζαθάκεζα ηαζ ηαηή δζμίηδζδ 

 έθθεζρδ εκδιένςζδξ.  

Δλάθθμο, απυ ηδκ ένεοκα ηδξ ΔΥΑΔ, πνμηφπηεζ ημ ζοιπέναζια υηζ ιεβάθμ πμζμζηυ ηςκ 

Δθθήκςκ είκαζ ανκδηζημί απέκακηζ ζημ Υνδιαηζζηήνζμ, υπζ βζαηί δεκ "έπμοκ πνήιαηα", 

αθθά ηονίςξ επεζδή επδνεάγμκηαζ απυ ηδκ ακαλζμπζζηία ημο πανεθευκημξ ή επεζδή ημ 

Υνδιαηζζηήνζμ έπαζε ηεθάθαζα ζημ πανεθευκ  

Άθθμ εκδεζηηζηυ ζημζπείμ ηδξ πηχζδξ ηδξ ειπζζημζφκδξ ηςκ Δθθήκςκ επεκδοηχκ  

ζημ εεζιυ ημο Υνδιαηζζηδνίμο είκαζ ηα ζημζπεία πμο αθμνμφκ ημκ ανζειυ ηςκ ηςδζηχκ 

επεκδοηχκ ιε οπυθμζπμ ιεημπχκ (ή εκενβχκ ηςδζηχκ) ηαηά ηδκ πενίμδμ 1999-2007 ηαζ 

πανμοζζάγμκηαζ ζημ αηυθμοεμ δζάβναιια:  

 

 ρήκα 9. Πμνεία ηςκ εκενβχκ ηςδζηχκ επεκδοηχκ ηδκ πενίμδμ 1999-2007. 
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Θα πνέπεζ κα ακαθενεεί υηζ ζφιθςκα ιε ημ ηεκηνζηυ απμεεηήνζμ αλζχκ
73

 ακαθοηζηά 

ζημζπεία βζα ημοξ ηςδζημφξ ηςκ επεκδοηχκ άνπζζακ κα ζοθθέβμκηαζ απυ ημ επηέιανζμ 

ημο 2003
74

, εκχ ημ κμφιενμ πμο ακηζζημζπεί ζημ επηέιανζμ ημο 1999 είκαζ ηαηά 

πνμζέββζζδ. 

 οιπεναζιαηζηά, ζήιενα παναηδνείηαζ ιζα πηχζδ ηδξ ηάλδξ ημο 35 ημζξ εηαηυ 

ζημκ ανζειυ ηςκ επεκδοηχκ ιε εκενβυ πανημθοθάηζμ ιεημπχκ ζε ζπέζδ ιε ημ 1999. 

Αοηυ ημ βεβμκυξ ηαηαδεζηκφεζ υηζ δ θεβυιεκδ πνδιαηζζηδνζαηή ηνίζδ ημο 1999, έπεζ 

αηυιδ εκενβέξ επζπηχζεζξ ζηδκ ροπμθμβία ηςκ εθθήκςκ επεκδοηχκ ηαζ απμηεθεί ιείγμκα 

θυβμ βζα ηδκ έθθεζρδ ειπζζημζφκδξ ημοξ. Απυ ηδκ άθθδ ιενζά, εα ιπμνμφζε κα 

οπμζηδνζπεεί υηζ μ ιεβάθμξ ανζειυξ επεκδοηχκ ημ 1999 μθείθεηαζ ζηδκ είζμδμ ζημ 

Υνδιαηζζηήνζμ εοηαζνζαηχκ επεκδοηχκ, πμο επέθελακ κα επεκδφζμοκ ηεθάθαζα ημοξ 

ζηδκ αβμνά μνιχιεκμζ ιυκμ απυ ηζξ ιεβάθεξ απμδυζεζξ ηςκ ιεημπχκ εηείκδ ηδκ 

πενίμδμ. ιςξ αοηυ ημ επζπείνδια δε ιπμνεί κα επδνεάζεζ ηδκ οπανηηή πηχζδ ηδξ 

ειπζζημζφκδξ ηςκ επεκδοηχκ, αθμφ ζδιακηζηή πηχζδ, ιεβέεμοξ 20 ημζξ εηαηυ, 

παναηδνείηαζ ηαζ ηαηά ηδκ πενίμδμ 2003-2007. 

 Σέθμξ, ακαθμνζηά ιε ηδ ιδ εεεθμκηζηή οζμεέηδζδ πναηηζηχκ εηαζνζηήξ 

δζαηοαένκδζδξ απυ ηζξ εθθδκζηέξ επζπεζνήζεζξ αοηή μθείθεηαζ, ζφιθςκα ιε ημκ 

Thomadaki (2002), ζημοξ ελήξ θυβμοξ: 

 αημιζηζζιυξ ηςκ ααζζηχκ ιεηυπςκ ηαζ ηςκ ζηεθεπχκ, πμο μδδβεί ζε ιδ 

ζοιιυνθςζδ ιε έκκμζεξ ηςκ ζοθθμβζηχκ απμθάζεςκ 

 ορδθυ ηυζημξ, αθμφ έκα ζφβπνμκμ ζφζηδια εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ απαζηεί ηδ 

εέζπζζδ ηνζχκ κέςκ θεζημονβζχκ: εζςηενζημφ εθέβπμο, ζπέζεςκ ιε ημοξ 

επεκδοηέξ ηαζ δζαθάκεζαξ/ δδιμζίεοζδξ 

 ιδ επζεοιία βζα απμηάθορδ πμθφηζιςκ πθδνμθμνζχκ, πμο ιπμνεί κα βίκμοκ 

ακηζηείιεκμ «ηαηαζημπείαξ» απυ ακηαβςκζζηέξ 

 έθθεζρδ εοεθζλίαξ ζηδ θήρδ απμθάζεςκ, θυβς ηδξ πανμοζίαξ ιδ εηηεθεζηζηχκ 

ιεθχκ, ακελανηήηςκ ιεθχκ ή εηπνμζχπςκ ηδξ ιεζμρδθίαξ ζημ δζμζηδηζηυ 

ζοιαμφθζμ 
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 Έθααε πχνα επζημζκςκία ιέζς δθεηηνμκζηήξ αθθδθμβναθίαξ (hcsd@helex.gr) 
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 Σα ζημζπεία αοηά ακηθήεδηακ απυ ηα ιδκζαία ζηαηζζηζηά δεθηία «AXIAnumbers», πμο εηδίδεζ ημ 

ηεκηνζηυ απμεεηήνζμ αλζχκ. 
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 αφλδζδ ηςκ παηέηςκ αιμζαήξ ηςκ ζηεθεπχκ, θυβς ηδξ ακάθδρδξ εη ιένμοξ ημοξ 

ιεβαθφηενςκ εοεοκχκ. 

5.4.1 Λεπθή βίβινο Αξρώλ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

 Ανπζηυ αήια ζημ εέια ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ ζηδκ εθθδκζηή 

πναβιαηζηυηδηα απεηέθεζε δ δδιμζίεοζδ ημκ Οηηχανζμ ημο 1999 απυ ηδκ επζηνμπή 

εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ, οπυ ημ ζοκημκζζιυ ηδξ εθθδκζηήξ επζηνμπήξ Κεθαθαζαβμνάξ, 

ηδξ θεοηήξ αίαθμο
75

 ιε εέια «ανπέξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ ζηδκ Δθθάδα: οζηάζεζξ 

βζα ηδκ Δκίζποζδ ηδξ Απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηαζ ημο Ακηαβςκζζηζημφ Μεηαζπδιαηζζιμφ 

ηδξ. Ζ θεοηή αοηή αίαθμξ πενζεθάιαακε ιζα ζεζνά απυ πνμηάζεζξ ζημοξ ελήξ επηά 

άλμκεξ: 

1. Σα δζηαζχιαηα ηαζ μζ οπμπνεχζεζξ ηςκ ιεηυπςκ 

2. Ζ ζζυηζιδ ιεηαπείνζζδ ηςκ ιεηυπςκ 

3. Ο νυθμξ ηςκ ζοκενβαγυιεκςκ ιε ηδκ εηαζνία ηαζ ηςκ θμνέςκ ιε κυιζια 

ζοιθένμκηα ζηδκ εηαζνία 

4. Γζαθάκεζα, βκςζημπμίδζδ πθδνμθμνζχκ ηαζ έθεβπμξ 

5. Σμ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ 

6. Σα ιδ εηηεθεζηζηά ιέθδ ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο 

7. Σα εηηεθεζηζηά δζεοεοκηζηά ζηεθέπδ 

Ζ εκ θυβς θεοηή αίαθμξ είπε ςξ ζημπυ ηδκ ηάθορδ ηςκ ηεκχκ ημο κυιμο 2190/1920 

πενί ακςκφιςκ εηαζνζχκ, μ μπμίμξ εκχ απμηέθεζε μοζζαζηζηή ζοιαμθή ζηδκ ακάπηολδ 

ημο εεζιζημφ πθαζζίμο θεζημονβίαξ ηςκ επζπεζνήζεςκ ζηδκ Δθθάδα ηα ηεθεοηαία έηδ, δεκ 

ακηαπμηνίκεηαζ πθέμκ ζηζξ ζφβπνμκεξ ακάβηεξ δζαηοαένκδζδξ ηςκ εζζδβιέκςκ ζημ 

Υνδιαηζζηήνζμ επζπεζνήζεςκ, ηαεχξ δεκ πενζθαιαάκεζ μφηε ηζξ ααζζηέξ έκκμζεξ πμο 

απαζημφκηαζ βζα ηδκ ακάπηολδ εκυξ ζφβπνμκμο ηαζ απμδμηζημφ ζοζηήιαημξ εηαζνζηήξ 

δζαηοαένκδζδξ. Βαζζηή, αεααίςξ, αδοκαιία ηδξ εκ θυβς πανέιααζδξ ημο εθθδκζημφ 

ηνάημοξ είκαζ δ απμοζία δεζιεοηζημφ παναηηήνα, αθμφ πνυηεζηαζ απθά βζα ζοζηάζεζξ, 

αθθά δεκ παφεζ κα απμηεθεί έκα πνχημ αήια πνμξ ηδ ζςζηή ηαηεφεοκζδ.  
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 Ζ θεοηή αίαθμξ ή θεοηυ αζαθίμ είκαζ ιζα επίζδιδ δέζιδ πνμηάζεςκ βζα ζοβηεηνζιέκεξ πμθζηζηέξ. Θα 

πνέπεζ επίζδξ κα ακαθενεεί δ φπανλδ ηαζ ημο πνάζζκμο αζαθίμο, ημ μπμίμ πενζθαιαάκεζ απθχξ δζάθμνεξ 

ζδέεξ μζ μπμίεξ πνδζζιεφμοκ ςξ αάζδ ζογήηδζδξ πνμηεζιέκμο κα θδθεεί ηάπμζα απυθαζδ.  

Πεγή: http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/services/leksiko/573.htm 
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5.4.2 Απόθαζε 5/204/2000 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 

 Ζ πνχηδ νοειζζηζηή πανέιααζδ ζηδκ Δθθάδα έθααε πχνα ημ Νμέιανδ ημο 2000 

ιε ηδκ έηδμζδ ηδξ απυθαζδξ 5/204/2000 απυ ηδκ εθθδκζηή επζηνμπή Κεθαθαζαβμνάξ. Ζ 

εκ θυβς απυθαζδ, δζαηφπςκε ημοξ ηακυκεξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ εηαζνζχκ πμο έπμοκ 

εζζάβεζ ηζξ ιεημπέξ ημοξ ζημ Υνδιαηζζηήνζμ Αλζχκ Αεδκχκ ηαζ ηςκ ζοκδεμιέκςκ µε 

αοηέξ πνμζχπςκ, ιε ζημπμφξ ηδκ πνμαβςβή ηδξ εηαζνζηήξ δζαθάκεζαξ, ηδκ πνμζηαζία 

ηςκ ζοιθενυκηςκ ηςκ ιεηυπςκ έκακηζ πζεακήξ ηαημδζαπείνζζδξ ηδξ δζμίηδζδξ ηδξ 

εηαζνίαξ ηαζ αφλδζδ ηδξ ειπζζημζφκδξ ηςκ επεκδοηχκ. Δκδεζηηζηχξ, ιεηαλφ ηςκ 

ιδπακζζιχκ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ απυθαζδξ, ακαθένμκηαζ μζ οπμπνεχζεζξ ηςκ εζζδβιέκςκ 

ζημ Υνδιαηζζηήνζμ επζπεζνήζεςκ βζα: 

 βκςζημπμίδζδ ζδιακηζηχκ εηαζνζηχκ βεβμκυηςκ ζημοξ επεκδοηέξ 

 βκςζημπμίδζδ ηςκ ιεημπζηχκ ζοκαθθαβχκ, πμο πναβιαημπμζμφκηαζ απυ 

ιεβάθμοξ ιεηυπμοξ ηδξ εηαζνίαξ ή ηα ιέθδ ημο δζμζηδηζημφ ηδξ ζοιαμοθίμο 

 έηδμζδ ηαζ δδιμζίεοζδ εηήζζμο δεθηίμο, ημ μπμίμ εα πανέπεζ ζημοξ επεκδοηέξ 

επανηή εκδιένςζδ ζπεηζηά ιε ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηζξ εηαζνίαξ. 

Σέθμξ, ζηδκ εκ θυβς απυθαζδ οπάνπεζ ηαζ ακαθμνά βζα ηονχζεζξ ζε πενίπηςζδ 

πανάααζδξ ηςκ δζαηάλεχκ ηδξ. 

 Σδκ απυθαζδ αοηή αημθμφεδζε δ εέζπζζδ απυ ημ Υνδιαηζζηήνζμ Αεδκχκ 

πμζμηζηχκ ηνζηδνίςκ ηςκ εζζδβιέκςκ εηαζνζχκ, ιε βκχιμκα ηαζ ηζξ ανπέξ εηαζνζηήξ 

δζαηοαένκδζδξ πμο αοηέξ μζ εηαζνίεξ εα εθάνιμγακ, χζηε, ιε αάζδ ημ ααειυ οζμεέηδζδξ 

αοηχκ ηςκ ηνζηδνίςκ, κα πνμέααθε αοηέξ ςξ εηαζνίεξ «ηαθήξ μνβάκςζδξ». ημπυξ ηδξ 

ακάπηολδξ πμζμηζηχκ ηνζηδνίςκ είκαζ κα πνμαθδεμφκ ηαηάθθδθα μζ εζζδβιέκεξ εηαζνείεξ 

ζηζξ εβπχνζεξ ηαζ δζεεκείξ αβμνέξ ιε ηδκ πανάθθδθδ ηζκδημπμίδζή ημοξ βζα εθανιμβή 

ηςκ ανπχκ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ. οβηεηνζιέκα, δζαηνίκμκηαζ ηνεζξ μιάδεξ 

ηνζηδνίςκ:  

 δζαθάκεζα ηαζ επζημζκςκία ηςκ εηαζνεζχκ µε ημοξ επεκδοηέξ  

 εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ ηαζ  

 δζαηήνδζδ ημο πμζμζημφ εθεφεενδξ δζαζπμνάξ  (ίζμ ιε 25 ημζξ εηαηυ 

ημοθάπζζημκ) 



Θεςνδηζηή ηαζ Πναηηζηή Πνμζέββζζδ ζημ Πθαίζζμ ημο Δθθδκζημφ Υνδιαηζζηδνίμο 120 

 

  

5.4.3 Νόκνο 3016/2002 πεξί Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο  

 Σμ ζδιακηζηυηενμ αήια βζα ηδκ πνμαβςβή ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ ζηδκ 

Δθθάδα έθααε πχνα ηδκ άκμζλδ ημο 2002 ιε ηζξ ζπεηζηέξ ιεηαννοειίζεζξ, πμο εζζήβαβε μ 

κυιμξ 3016/2002 ηαζ αθμνά ιυκμ ηζξ εηαζνίεξ πμο είκαζ εζζδβιέκεξ ζημ Υνδιαηζζηήνζμ 

Αεδκχκ. Ο ζοβηεηνζιέκμξ κυιμξ ηζκείηαζ πμθφ ημκηά ζημ πθαίζζμ ημο ηχδζηα αέθηζζηδξ 

ζοιπενζθμνάξ ηδξ επζηνμπήξ Cadbury ηαζ ζε βεκζηέξ βναιιέξ απμηεθεί ζηένεμ αήια 

πνμξ ηδ ζςζηή ηαηεφεοκζδ. φιθςκα ημ κυιμ αοηυ, ηέεδηακ ηακυκεξ, μζ μπμίμζ είπακ ςξ 

ζημπυ: 

 εέιαηα ζπεηζηά ιε ηδ δμιή ηαζ ηζξ οπμπνεχζεζξ ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο 

 εέιαηα πμο αθμνμφκ ημοξ ιδπακζζιμφξ εζςηενζημφ εθέβπμο ηδξ εηαζνίαξ 

 δζαθάκεζα ηαζ βκςζημπμίδζδ ηςκ θυβςκ αφλδζδξ ιεημπζηχκ ηεθαθαίςκ ηαζ ηδξ 

πνήζδξ ηςκ πνμενπυιεκςκ πυνςκ απυ αοηή. 

 Ακαθοηζηυηενα, μ κυιμξ θαιαάκεζ ηαεανά εέζδ οπέν ηδξ ανπήξ ηδξ 

ιεβζζημπμίδζδξ ηδξ αλίαξ ηςκ ιεηυπςκ, αθμφ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 2 «πνχηζζηδ 

οπμπνέςζδ ηαζ ηαεήημκ ηςκ ιεθχκ ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο ηάεε εζζδβιέκδξ ζε 

μνβακςιέκδ πνδιαηζζηδνζαηή αβμνά εηαζνίαξ είκαζ δ δζανηήξ επζδίςλδ ηδξ εκίζποζδξ 

ηδξ ιαηνμπνυκζαξ μζημκμιζηήξ αλίαξ ηδξ εηαζνίαξ ηαζ δ πνμάζπζζδ ημο βεκζημφ 

εηαζνζημφ ζοιθένμκημξ. Πεναζηένς, μ κυιμξ μνίγεζ νδηά υηζ ηα ιέθδ ημο δζμζηδηζημφ 

ζοιαμοθίμο ηαζ μπμζμδήπμηε άθθμ ηνίημ πνυζςπμ, ζημ μπμίμ ημ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ 

έπεζ ακαεέζεζ μνζζιέκεξ ανιμδζυηδηεξ, απαβμνεφμκηαζ κα επζδζχημοκ ηδκ ελοπδνέηδζδ 

ζδίςκ ζοιθενυκηςκ, πμο ακηζααίκμοκ ιε ηα ζοιθένμκηα ηδξ επζπείνδζδξ. 

 Ακαθμνζηά ιε ηδ δμιή ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο, ημοθάπζζημκ ημ 1/3 ηςκ 

ιεθχκ ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο ηςκ εζζδβιέκςκ εηαζνζχκ εα πνέπεζ κα είκαζ ιδ 

εηηεθεζηζηά ηαζ ιεηαλφ αοηχκ ηα δφμ ημοθάπζζημκ κα είκαζ ηαζ ακελάνηδηα. φιθςκα ιε 

ημ άνενμ 4 ημο εκ θυβς κυιμο, ακελάνηδηα είκαζ εηείκα ηα ιέθδ ηα μπμία ηαηέπμοκ 

ιεημπέξ ηδξ εηαζνίαξ πμο ακηζπνμζςπεφμοκ ηάης ημο 0,5 ημζξ εηαηυ ηδξ επζπείνδζδξ ή 

δεκ έπμοκ ηαιία ζπέζδ ελάνηδζδξ ιε ηδκ επζπείνδζδ ηαζ ηα ζοκδευιεκα ιε αοηήκ 

πνυζςπα. 

 Δπίζδξ, μζ εζζδβιέκεξ εηαζνίεξ είκαζ οπμπνεςιέκεξ κα έπμοκ εζςηενζηυ 

ηακμκζζιυ θεζημονβίαξ, μ μπμίμξ ηαηανηίγεηαζ απυ ημ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ ηδξ εηαζνίαξ 
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ηαζ πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ ημοθάπζζημκ ηα εέιαηα πμο ακαθένμκηαζ ζημ άνενμ 6 ημο 

κυιμο. Δκδεζηηζηχξ εα πνέπεζ κα πνμζδζμνίγεζ ηζξ ανιμδζυηδηεξ ηςκ εηηεθεζηζηχκ ηαζ 

ιδ εηηεθεζηζηχκ ιεθχκ ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο, ηζξ δζαδζηαζίεξ πνυζθδρδξ ηαζ 

αλζμθυβδζή ημοξ ηαζ ηζξ δζαδζηαζίεξ παναημθμφεδζδξ ηςκ ζοκαθθαβχκ ημοξ. Γζα ημκ 

έθεβπμ υθςκ αοηχκ, ακαθένεηαζ υηζ μζ εζζδβιέκεξ εηαζνίεξ είκαζ οπμπνεςιέκεξ κα έπμοκ 

εζδζηή οπδνεζία εζςηενζημφ εθέβπμο, δ μπμία εα έπεζ εθάπζζηεξ ανιμδζυηδηεξ πμο 

ακαθένμκηαζ ζημ άνενμ 8 ημο κυιμο. Δκδεζηηζηχξ εα πνέπεζ κα παναημθμοεεί ηδκ 

ηήνδζδ ηαζ εθανιμβή ημο εζςηενζημφ ηακμκζζιμφ θεζημονβίαξ, ημο ηαηαζηαηζημφ ηδξ 

εηαζνίαξ ηαζ ηδξ εκ βέκεζ κμιμεεζίαξ πμο αθμνά ηδκ εηαζνία ηαζ κα δζενεοκάεζ ηζξ 

εκδεπυιεκεξ ζοβηνμφζεζξ ιεηαλφ ηςκ ζδζςηζηχκ ζοιθενυκηςκ ηδξ δζμίηδζδξ ιε ηα 

ζοιθένμκηα ηδξ εηαζνίαξ. 

 Σέθμξ, ζε πενίπηςζδ αφλδζδξ ιεημπζημφ ηεθαθαίμο εζζδβιέκδξ εηαζνίαξ, ημ 

δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ εα πνέπεζ κα οπμαάθθεζ έηεεζδ ζηδ βεκζηή ζοκέθεοζδ, υπμο εα 

πνέπεζ κα πενζθαιαάκμκηαζ μζ βεκζηέξ ηαηεοεφκζεζξ ημο επεκδοηζημφ ζπεδίμο ηδξ 

εηαζνίαξ, έκα εκδεζηηζηυ πνμκμδζάβναιια ηδξ πναβιαημπμζήζεςξ ημο ηαεχξ ηαζ έκακ 

απμθμβζζιυ ηδξ πνήζδξ ηςκ ηεθαθαίςκ πμο ακηθήεδηακ απυ πνμδβμφιεκδ αφλδζδ 

ιεημπζημφ ηεθαθαίμο, εθυζμκ έπεζ πανέθεεζ απυ ηδκ αφλδζδ αοηή πνυκμξ ιζηνυηενμξ 

ηςκ ηνζχκ εηχκ. διακηζηή απυηθζζδ απυ ηδ πνήζδ ηςκ ακηθδεέκηςκ ηεθαθαίςκ πμο 

πενζβνάθεηαζ ζημ εκδιενςηζηυ δεθηίμ ηδξ επζπείνδζδξ επζηνέπμκηαζ ιυκμ ιεηά απυ 

ζπεηζηή απυθαζδ ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο ιε πθεζμρδθία ηςκ 3/4 ηςκ ιεθχκ ημο. 

5.4.4 Καηεγνξία Δηδηθώλ Υξεκαηηζηεξηαθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ 

Άθθδ ηαηδβμνία ημο Υνδιαηζζηδνίμο Αεδκχκ, δ μπμία ζοιαάθθεζ ζηδκ 

ηαθφηενδ εκδιένςζδ ηαζ πνμζηαζία ηςκ επεκδοηχκ είκαζ δ ηαηδβμνία ηςκ εζδζηχκ 

πνδιαηζζηδνζαηχκ παναηηδνζζηζηχκ. Ζ έκηαλδ ζηδκ εκ θυβς ηαηδβμνία 

πναβιαημπμζείηαζ εθυζμκ ηαηά ηδκ ηαηηζηή ακαεεχνδζδ δζαπζζηςεεί ιείςζδ δζαζπμνάξ 

ηδξ ζδζμηηδζζαηήξ δμιήξ ηάης απυ έκα ζοβηεηνζιέκμ υνζμ. οβηεηνζιέκα, ζφιθςκα ιε 

ημ άνενμ 211 ημο ηακμκζζιμφ ημο Υνδιαηζζηδνίμο Αεδκχκ, ζηδκ εκ θυβς ηαηδβμνία 

οπάβμκηαζ μζ ιεημπέξ ηςκ εηαζνζχκ πμο ειπίπημοκ ζε έκα απυ ηα αηυθμοεα ηνζηήνζα: 

 Υαιδθή Γζαζπμνά – ιζηνυηενδ απυ ημ 15 ημζξ εηαηυ ηςκ εζζδβιέκςκ ηίηθςκ. 

 Διπμνεοζζιυηδηα ιζηνυηενδ απυ πέκηε ημζξ εηαηυ. 
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 Σζιή δζαπναβιάηεοζδξ ιζηνυηενδ απυ € 0,30. 

 Υαιδθή παναβςβζηή δναζηδνζυηδηα ζοκζζηάιεκδ ζε εηήζζα ζοκμθζηά έζμδα 

ηάης ηςκ 3.000.000 €. 

 Δθυζμκ απυ έηηαηηα βεβμκυηα πμο ακαημζκχκμοκ μζ εηαζνίεξ (υπςξ δδιυζζα 

πνυηαζδ ή άθθεξ απμηηήζεζξ ζοιιεημπχκ) πνμηφπηεζ δ ιείςζδ ημο πμζμζημφ 

δζαζπμνάξ ηάης απυ δέηα ημζξ εηαηυ 

Δπίζδξ, ιε απυθαζή ημο ημ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ ημο Υνδιαηζζηδνίμο Αεδκχκ 

δφκαηαζ κα ελεζδζηεφεζ ημκ ηνυπμ εθανιμβήξ ηςκ ηνζηδνίςκ οπαβςβήξ ζηδκ ηαηδβμνία 

εζδζηχκ πνδιαηζζηδνζαηχκ παναηηδνζζηζηχκ. Πανάθθδθα, δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα έκηαλδξ 

ζηδκ ηαηδβμνία Δζδζηχκ Υνδιαηζζηδνζαηχκ Υαναηηδνζζηζηχκ ηζ εηηυξ ηαηηζηήξ 

ακαεεχνδζδξ βζα ηδκ πενίπηςζδ ιείςζδξ ηδξ δζαζπμνάξ ηάης απυ δέηα ημζξ εηαηυ. 

5.4.5 Καηεγνξία Δπηηήξεζεο 

Μζα επζπνυζεεηδ δζηθείδα αζθαθείαξ, πνμζθένεηαζ απυ ημ Υνδιαηζζηήνζμ 

Αεδκχκ ηαζ είκαζ δ οπαβςβή ηςκ ιεημπχκ εζζδβιέκςκ εηαζνζχκ ζηδκ ηαηδβμνία ηδξ 

επζηήνδζδξ. Ζ ηαηδβμνία ηδξ επζηήνδζδξ απμηεθεί ζφζηδια πνμεζδμπμίδζδξ ηςκ 

επεκδοηχκ βζα ηίηθμοξ ηςκ μπμίςκ μζ εηδυηεξ είηε πανμοζζάγμοκ μζημκμιζηά 

πνμαθήιαηα είηε δεκ εηπθδνχκμοκ ηζξ οπμπνεχζεζξ εκδιένςζδξ ημο επεκδοηζημφ 

ημζκμφ. Ζ απμηεθεζιαηζηυηδηα αοημφ ημο ιδπακζζιμφ θαίκεηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ απυ 

ηζξ 37 εζζδβιέκεξ εηαζνείεξ πμο ακεζηάθδ δ δζαπναβιάηεοζή ημοξ ιεηά ημ 2000, 30 απυ 

αοηέξ είπακ δζαπναβιαηεοεεί πνμδβμοιέκςξ ζηδκ ηαηδβμνία επζηήνδζδξ. Οζ εηαζνίεξ πμο 

ακήημοκ ζε αοηή ηδκ ηαηδβμνία δζαπναβιαηεφμκηαζ ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ ζοκεπμφξ 

δζαπναβιάηεοζδξ βζα ιία χνα, υπςξ ακαθένεηαζ ζημ δεθηίμ ηφπμο ημο δζμζηδηζημφ 

ζοιαμοθίμο ημο Υνδιαηζζηδνίμο Αεδκχκ, ζηζξ 22 Μαΐμο ημο 2007. Δπίζδξ ηαηανβείηαζ 

ηαζ ημ ηαεεζηχξ ηδξ εαδμιαδζαίαξ δζαπναβιάηεοζδξ ζημ μπμίμ ζφιθςκα ιε ημκ 

πνμδβμφιεκμ ηακμκζζιυ ιεηαθένμκηακ ιεημπέξ πμο ζοιπθήνςκακ έκα έημξ ζε ηαεεζηχξ 

δδιμπναζζχκ. 

φιθςκα ιε ημ δεθηίμ ηφπμο ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο ημο Υνδιαηζζηδνίμο 

Αεδκχκ, ζηζξ 26 Απνζθίμο ημο 2007 έβζκε ακαεεχνδζδ ηςκ ηνζηδνίςκ οπαβςβήξ ζηδκ εκ 

θυβς ηαηδβμνίαξ. οβηεηνζιέκα, ηα ηνζηήνζα πθέμκ είκαζ ηα ελήξ: 

 Ανκδηζηή ηαεανή εέζδ 
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 Εδιζέξ ηαηά ηδ πνήζδ ιεβαθφηενεξ απυ ημ 30 ημζξ εηαηυ ηδξ ηαεανήξ εέζδξ ηαζ 

πανάθθδθα κα ιδκ έπεζ πνμπςνήζεζ δ εηαζνία ζε πνυζηθδζδ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ 

βζα ηδκ αφλδζδ ημο ιεημπζημφ ηδξ ηεθαθαίμο. 

 Έιιεζδ εζζαβςβή εηαζνίαξ πμο δεκ είκαζ εζζδβιέκδ ζημ Υνδιαηζζηήνζμ 

 Γναζηδνζμπμίδζδ εζζδβιέκδξ εηαζνίαξ ζε ηθάδμ ιδ ζοκαθή ή ζοιπθδνςιαηζηυ 

ιε ηδ δναζηδνζυηδηά ηδξ ηαζ εθυζμκ επένπεηαζ ζδιακηζηή επίπηςζδ ζηα 

μζημκμιζηά ιεβέεδ ηδξ εζζδβιέκδξ 

ζμκ αθμνά ηα ηνζηήνζα βζα ηδκ έλμδμ απυ ηδκ ηαηδβμνία επζηήνδζδξ, αοηή 

είκαζ δοκαηή εθυζμκ: 

 έπμοκ ανεεί μζ θυβμζ οπαβςβήξ 

 δ εηαζνία δεκ  ειπίπηεζ ζε ηακέκα απυ ηα ηνζηήνζα οπαβςβήξ 

 οπάνπεζ πζζημπμζδηζηυ ιε "ζφιθςκδ βκχιδ" 

Αλίγεζ κα ακαθενεεί δ εοεθζλία πμο πανέπεηαζ ζηζξ ανπέξ ημο Υνδιαηζζηδνίμο αθμφ 

επακαθένεηαζ ηαζ δ παθαζυηενδ δοκαηυηδηα ημο Υνδιαηζζηδνίμο κα αλζμθμβεί, ηαηά 

πενίπηςζδ, ηδκ ακαβηαζυηδηα οπαβςβήξ ιίαξ εηαζνείαξ ζημ εζδζηυ ηαεεζηχξ ηδξ 

επζηήνδζδξ αθμφ θάαεζ οπυρδ πζεακέξ εζδζηέξ πενζζηάζεζξ πμο μδήβδζακ ηδκ εηαζνεία 

ζηδκ πθήνςζδ ηςκ πμζμηζηχκ ηνζηδνίςκ πςνίξ αοηυ κα ζοκζζηά ιία ιυκζιδ ανκδηζηή 

ελέθζλδ. 

5.4.6 Καηεγνξία Αλαζηνιήο 

 Ζ ακαζημθή ηςκ ηζκδηχκ αλζχκ ιζαξ επζπείνδζδξ ζημ Υνδιαηζζηήνζμ Αεδκχκ 

είκαζ δ έζπαηδ δζηθείδα αζθαθείαξ πμο πανέπεηαζ ζημοξ επεκδοηέξ. φιθςκα ιε ημ 

άνενμ 336 ημο ηακμκζζιμφ ημο Υνδιαηζζηδνίμο, δ ακαζημθή δζαπναβιάηεοζδξ ηζκδηχκ 

αλζχκ απμθαζίγεηαζ απυ ημκ Πνυεδνμ ημο Γ ημο ΥΑ ηαζ ζε πενίπηςζδ απμοζίαξ ή 

ηςθφιαημξ αοημφ απυ ημκ ακαπθδνςηή ημο. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ πανέπεηαζ 

δοκαηυηδηα ζηζξ ανπέξ ημο Υνδιαηζζηδνίμο κα εέζμοκ ζε ακαζημθή ιζα ιεημπή, πςνίξ 

κα οπάνλεζ αηνυαζδ ηδξ εηαζνίαξ, εθυζμκ ζοκηνέπμοκ έηηαηηεξ ηαζ επείβμοζεξ 

πενζζηάζεζξ ηαηά ηζξ μπμίεξ δ ακάβηδ πνμζηαζίαξ ηςκ επεκδοηχκ ηαζ ηδξ εφνοειδξ 

θεζημονβίαξ ηδξ αβμνάξ απαζημφκ ηδκ άιεζδ θήρδ ηδξ ζπεηζηήξ απυθαζδξ. Δπίζδξ, 

ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 17 ημο κυιμο 3371/2005, ημ Υνδιαηζζηήνζμ δφκαηαζ κα 

ακαζηέθθεζ ηδ δζαπναβιάηεοζδ ηζκδηήξ αλίαξ υηακ δε δζαζθαθίγεηαζ ή απεζθείηαζ 
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πνμζςνζκά δ μιαθή θεζημονβία ηδξ αβμνάξ ή υηακ επζαάθθεηαζ βζα θυβμοξ πνμζηαζίαξ 

ηςκ επεκδοηχκ. Θα πνέπεζ κα ακαθενεεί υηζ ζοβηεηνζιέκα ηνζηήνζα, πμζμηζηά ή 

πμζμηζηά, δεκ ακαθένμκηαζ μφηε ζημκ ηακμκζζιυ ημο Υνδιαηζζηδνίμο, μφηε ζε ηάπμζμ 

κυιμ
76

. 

 Δπυιεκμ ηαζ ηεθζηυ αήια είκαζ δ δζαβναθή ηδξ ιεημπήξ ηδξ επζπείνδζδξ απυ ημ 

ηαιπθυ ημο Υνδιαηζζηήνζμ. Ζ απυθαζδ βζα ηδ δζαβναθή ιεημπχκ θαιαάκεηαζ απυ ηδκ 

Δπζηνμπή Κεθαθαζαβμνάξ ηαηυπζκ αζηήιαημξ ημο Υνδιαηζζηδνίμο ή ηαζ αοηεπαββέθηςξ. 

Δκδεζηηζηχξ οπάνπμοκ ηάπμζμζ πανάβμκηεξ πμο ιπμνεί κα θδθεμφκ οπυρδ βζα ημ 

ζπδιαηζζιυ ηδξ ηνίζδξ βζα ηδ δζαβναθή ιζαξ ιεημπήξ: 

 δ ακαζημθή δζαπναβιάηεοζδξ ιζαξ ιεημπήξ βζα πνμκζηυ δζάζηδια ιεβαθφηενμ 

ηςκ έλζ ιδκχκ 

 δ ηαη’ επακάθδρδ ιδ δδιμζίεοζδ εηήζζςκ, ελαιδκζαίςκ ή ηνζιδκζαίςκ 

μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ  

 δ ανκδηζηή ηαεανή εέζδ βζα πενζζζυηενεξ ηδξ ιίαξ μζημκμιζηέξ πνήζεζξ ημο 

εηδυηδ 

 δ ηήνολδ ηδξ εηαζνίαξ ζε πηχπεοζδ 

Σέθμξ, πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ πνζκ ηδ θήρδ βζα απυθαζδ πενί δζαβναθήξ δ 

Δπζηνμπή Κεθαθαζαβμνάξ βκςζημπμζεί ζηδκ εηδυηνζα επζπείνδζδ ημοξ θυβμοξ δζαβναθήξ 

ηαζ ηδκ ηαθεί ιέζα ζε πνμεεζιία, ιζηνυηενδξ ημο εκυξ ιήκα, κα δζαηοπχζεζ ηζξ απυρεζξ 

ηδξ. Ζ Δπζηνμπή Κεθαθαζαβμνάξ ιπμνεί, ηαηυπζκ αζηζμθμβδιέκμο αζηήιαημξ ημο εηδυηδ, 

κα ημο πανάζπεζ πνμεεζιία ιέπνζ έλζ ιήκεξ, πνμηεζιέκμο κα άνεζ ημοξ θυβμοξ πμο 

επζαάθθμοκ ηδ δζαβναθή ημο. 

5.4.7 Απηόκαηνο Μεραληζκόο Διέγρνπ Μεηαβιεηόηεηαο 

Δπζπνμζεέηςξ, ημ Υνδιαηζζηήνζμ Αεδκχκ έπεζ εζζαβάβεζ έκα ιδπακζζιυ 

πνμζηαζίαξ ηςκ επεκδοηχκ ιέζς ημο εθέβπμο ηδξ ιεηααθδηυηδηαξ ηςκ ιεημπχκ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ ζοκεδνίαζδξ, μ μπμίμξ επζαάθεζ δζαημπή δζαπναβιάηεοζδξ ζε πενίπηςζδ 

έκημκδξ διενήζζαξ δζαηφιακζδξ ηδξ ιεημπήξ δζαζθαθίγμκηαξ ηδκ μνεή ηαζ πθήνδ 

πθδνμθυνδζδ ηδξ αβμνάξ. Ο ιδπακζζιυξ αοηυξ είκαζ, ζφιθςκα ιε ημ δζμζηδηζηυ 
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 Γζα ηδκ ελαηνίαςζδ ηδξ μνευηδηαξ αοημφ ημο εονήιαημξ έβζκε επζημζκςκία ιε ημ Κεκηνζηυ Απμεεηήνζμ 

Αλζχκ (hcsd@helex.gr), υπμο ηαζ έβζκε δ επζαεααίςζή ημο. 
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ζοιαμφθζμ ημο Υνδιαηζζηδνίμο Αεδκχκ, ιζα ηαζκμηυιμξ ιέεμδμξ οπμθμβζζιμφ ηςκ 

μνίςκ δζαηφιακζδξ ηςκ ιεημπχκ, αθμνά, επί ημο πανυκημξ, ηζξ ιεημπέξ ηςκ εηαζνζχκ πμο 

ακήημοκ ζηδκ ηαηδβμνία ηδξ ιεβάθδξ ηεθαθαζμπμίδζδξ ηαζ έπεζ ηεεεί ζε ζζπφ απυ ηζξ 16 

Ημοθίμο 2007. Ο εκ θυβς ιδπακζζιυξ ζοκίζηαηαζ ζηδκ αοηυιαηδ δζαημπή ηδξ 

δζαπναβιάηεοζδξ ιζαξ ιεημπήξ ηαζ ζηδ δζεκένβεζα δδιμπναζίαξ είηε υηακ δ ηζιή ηδξ 

ιεημπήξ ειθακίγεζ ιεβάθδ ιεηααμθή απυ ηδκ ηζιή έκανλδξ (π.π. δέηα ημζξ εηαηυ) είηε 

υηακ δ ζοκαθθαβή πμο πνυηεζηαζ κα πναβιαημπμζδεεί, ζε ζπέζδ ιε ηδκ πνμδβμφιεκδ, 

ειθακίγεζ επίζδξ απυημιδ ιεηααμθή (π.π. 2 ημζξ εηαηυ). ηδ δδιμπναζία, πμο αημθμοεεί 

ηδκ πνμζςνζκή  δζαημπή ηδξ δζαπναβιάηεοζδξ, δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα πνμζδζμνζζιμφ 

ιζαξ "απμηεθεζιαηζηήξ" ηζιήξ βζα ηδ ιεημπή. 

5.4.8 Σξνπνπνίεζε Ν.2190/1920 πεξί Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ από ην Ν.3604/2007 

 ηδκ ακηζιεηχπζζδ ζεζνάξ δζανενςηζηχκ πνμαθδιάηςκ πμο αθμνμφκ ηδκ 

εηαζνζηή ηαεδιενζκυηδηα, απμζημπεί μ κέμξ κυιμξ βζα ηζξ ακχκοιεξ εηαζνίεξ, μ μπμίμξ 

ρδθίζεδηε ημκ Αφβμοζημ ημο 2007 ηαζ ηνμπμπμζεί ημκ πεπαθαζςιέκμ κυιμ 2190 ημο 

1920. Ο κέμξ κυιμξ ένπεηαζ κα ακηζιεηςπίζεζ πνμαθήιαηα πμο αθμνμφκ ηδ δζμζηδηζηή 

ηδδειμκία ηαζ επμπηεία ηςκ ακςκφιςκ εηαζνζχκ, ημκ «απυιαηνμ» παναηηήνα ημο κ. 

2190/1920 πνμξ ημοξ ιεηυπμοξ ηαζ ηδ ιεζμρδθία ηαζ ημ λεπεναζιέκμ πθέμκ ηαεεζηχξ 

εοεφκδξ ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο. φιθςκα ιε ημ δεθηίμ ηφπμο
77

 ημο Τπμονβείμο 

Ακάπηολδξ, δ δοκαιζηή ηδξ ελέθζλδξ ζημοξ ημιείξ ηςκ εηαζνεζχκ, ηδξ μζημκμιίαξ ηδξ 

αβμνάξ ηαζ ημο ακηαβςκζζιμφ επέααθακ ηδκ πνμζανιμβή ημο ζζπφμκημξ πθαζζίμο ζηα 

κέα δεδμιέκα θεζημονβίαξ ηςκ αβμνχκ ηαζ ζημ δζεεκή ακηαβςκζζιυ. Ο κέμξ κυιμξ 

ακαθένεηαζ ζε ιζα ζεζνά πμθθχκ εειάηςκ, πμο αθμνμφκ ηζξ ακχκοιεξ εηαζνίεξ ηαζ ηδ 

θεζημονβία ημοξ. ζμκ αθμνά ηζξ πηοπέξ ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ, πμο είβμκηαζ ζε 

αοηυκ ακαθένεηαζ υηζ ηαηααάθθεηαζ ιένζικα βζα ηδκ εκίζποζδ ηδξ εέζδξ ηςκ ιεηυπςκ. Ζ 

εκίζποζδ ηδξ εέζδξ ηςκ ιεηυπςκ απμηεθεί ηίκδηνμ επεκδφζεςκ ηαζ δδιζμονβεί ηθίια 

ειπζζημζφκδξ ζηδκ αβμνά. Ζ εκίζποζδ υιςξ δεκ είκαζ απυημιδ ηαζ έκημκδ, δζυηζ 

δζαθμνεηζηά εα εθθυπεοε μ ηίκδοκμξ ακαηνμπήξ ζζμννμπζχκ ηαζ πνμζδμηζχκ ζηζξ 
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 Γεθηίμ Σφπμο Τπμονβείμο Ακάπηολδξ, 16 Αοβμφζημο 2007. 
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επζπεζνήζεζξ, ιε δοζιεκή απμηεθέζιαηα. Ακηζεέηςξ, είκαζ απυθοηα ζηαειζζιέκδ ιε αάζδ 

ηδ ιέπνζ ζήιενα ειπεζνία. 

 Ακαθμνζηά ιε ηα δζηαζχιαηα ηδξ ιεζμρδθίαξ ακαθένεηαζ υηζ μζ ηαηέπμκηεξ ημ 20 

ημζξ εηαηυ ηςκ ιεημπχκ ζε ιία ακχκοιδ εηαζνεία εα έπμοκ πθέμκ ημ δζηαίςια κα 

«ιπθμηάνμοκ» ηζξ απμθάζεζξ ηδξ πθεζμρδθίαξ. Σμ δζηαίςια αοηυ ιέπνζ ζήιενα ημ έδζκε 

δ κμιμεεζία ζε υζμοξ ηαηείπακ ημ 33,3 ημζξ εηαηυ ηςκ ιεημπχκ. Δπζπνμζεέηςξ, εα 

οπάνπεζ ημ δζηαίςια ηδξ ιεζμρδθίαξ κα πνμζεέζεζ εέια ζηδκ διενήζζα δζάηαλδ ήδδ 

ζοβηθδεείζαξ βεκζηήξ ζοκέθεοζδξ. Δπίζδξ, ιεζχκμκηαζ βζα μνζζιέκα εέιαηα ηα πμζμζηά 

βζα ηδκ άζηδζδ ηςκ δζηαζςιάηςκ ιεζμρδθίαξ ηαζ πνμαθέπεηαζ, παναδείβιαημξ πάνζκ, υηζ 

ημ δζηαίςια πθδνμθμνζχκ ζε ζπέζδ ιε ηδκ εηηίιδζδ ηςκ εειάηςκ ηδξ διενήζζαξ 

δζάηαλδξ πμο ακήηε ζημοξ ηαηέπμκηεξ ημο 1/20 ημο ηεθαθαίμο, εα είκαζ πθέμκ αημιζηυ 

βζα ηάεε ιέημπμ. Σέθμξ, ακαιμνθχκεηαζ ημ ηαεεζηχξ ηδξ αηονυηδηαξ ή αηονςζίαξ ηςκ 

απμθάζεςκ ηδξ βεκζηήξ ζοκέθεοζδξ. Ζ αηονςζία επζθοθάζζεηαζ ζηζξ απμθάζεζξ πμο 

έπμοκ θδθεεί ηαηά ηνυπμ ακηίεεημ ζημ κυιμ ή ημ ηαηαζηαηζηυ ή απυ ζοκέθεοζδ πμο δεκ 

είπε κυιζια ζοβηθδεεί ή ζοβηνμηδεεί. Ζ αηονυηδηα υιςξ πθήηηεζ εζδζηά ηαζ ηδκ 

πενίπηςζδ πμο δ βεκζηή ζοκέθεοζδ έθααε απμθάζεζξ πςνίξ κα έπεζ οπάνλεζ ηαευθμο 

πνυζηθδζδ 

 ζμκ αθμνά ηδκ εοεφκδ ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο, ακαιμνθχκεηαζ ημ 

απδνπαζςιέκμ ηαεεζηχξ εοεφκδξ ημο, ηαεχξ ακηζηαείζηαηαζ ημ ηνζηήνζμ ημο «ζοκεημφ 

μζημβεκεζάνπδ» ιε εηείκμ ημο «ζοκεημφ επζπεζνδιαηία». Δπίζδξ, ακηζηαείζηαηαζ δ εζδζηή 

εοεφκδ ημο δζεοεφκμκημξ ζοιαμφθμο ιε δζααάειζζδ ηδξ εοεφκδξ ακάθμβα ιε «ηδ εέζδ 

ημο ηάεε ιέθμοξ ηαζ ηα ηαεήημκηα πμο ημο έπμοκ ακαηεεεί» (ημφημ απμζαθδκίγεζ ηαζ 

ηδκ εοεφκδ ηςκ ηοπυκ «ιδ εηηεθεζηζηχκ» ιεθχκ), ηαζ εζζάβεηαζ μ ηακυκαξ ηδξ 

επζπεζνδιαηζηήξ ηνίζδξ. Ζ εζζαβςβή ημο ηακυκα επζπεζνδιαηζηήξ ηνίζδξ δίδεζ ηδκ 

ανιμδζυηδηα ζηα δζηαζηήνζα κα ανκδεμφκ ηδκ ελέηαζδ ηςκ πνάλεςκ ημο δζμζηδηζημφ 

ζοιαμοθίμο ιζαξ εηαζνίαξ, εηηυξ ακ πανααζάγμκηαζ ηα ηαεήημκηα πίζηεςξ ηαζ επζδίςλδξ 

ιεβζζημπμίδζδξ ηδξ αλίαξ ηδξ επζπείνδζδξ ή ακ μζ απμθάζεζξ ηςκ ιεθχκ ημο δζμζηδηζημφ 

ζοιαμοθίμο ζηενμφκηαζ θμβζηήξ αάζδξ. Πναηηζηά, μ ηακυκαξ επζπεζνδιαηζηήξ ηνίζδξ 

δδιζμονβεί ζζπονυ ηεηιήνζμ οπέν ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο απεθεοεενχκμκηαξ ηα 

ιέθδ ημο απυ πζεακή εοεφκδ ημοξ βζα απμθάζεζξ πμο γδιζχκμοκ ηδκ επζπείνδζδ. Δκ 
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ζοκημιία, μ εκ θυβς ηακυκαξ απαθθάζζεζ ημ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ απυ κμιζηέξ εοεφκεξ 

ζε πενίπηςζδ ηαηχκ απμθάζεςκ, ηάηζ πμο, πνμθακχξ, δε ζοκάδεζ ιε ηδκ εκ βέκεζ 

θζθμζμθία ηδξ πνμζηαζίαξ ηςκ επεκδοηχκ, αθθά αμδεάεζ ίζςξ ηδκ ακάπηολδ ηαζ 

εοεθζλία ηςκ επζπεζνήζεςκ. 

 ζμκ αθμνά ηζξ δζαδζηαζίεξ ρδθμθμνίαξ ηαζ ηέθεζδξ ηςκ ζοκεθεφζεςκ 

επζηνέπεηαζ, πθέμκ, δ εηθμβή ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο ιέζς δζαδζηαζίαξ 

ρδθμδεθηίμο, χζηε κα ιπμνεί κα εηπνμζςπδεεί ηαζ δ ιεζμρδθία. Αηυιδ, εζζάβεηαζ δ 

δοκαηυηδηα ηδθεδζάζηερδξ ηυζμ βζα ημ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ, υζμ ηαζ βζα ηδ βεκζηή 

ζοκέθεοζδ ηαζ δζεοημθφκεηαζ δ ζφκεεζδ ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο ιε αθθμδαπμφξ 

ζοιαμφθμοξ. Σέθμξ, επζηνέπεηαζ μζ ιέημπμζ κα ζοιιεηέπμοκ ζηδ βεκζηή ζοκέθεοζδ ηαζ 

κα ρδθίγμοκ ελ απμζηάζεςξ. 

 Σέθμξ, ακαιμνθχκεηαζ ημ ζφζηδια επζηνεπημφ ηςκ ζοιαάζεςκ ηδξ εηαζνίαξ ιε 

ιέθδ ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο η.θπ. ιε ηζξ αηυθμοεεξ, ζδίςξ, ηαζκμημιίεξ, υπςξ 

ακαθένμκηαζ ζημ άνενμ 33 ημο εκ θυβς κυιμο: πνχημκ, ηα δάκεζα, πζζηχζεζξ ηαζ 

εββοήζεζξ επζηνέπμκηαζ πθέμκ ζε ζοβηεηνζιέκεξ πενζπηχζεζξ βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ 

μνζζιέκςκ ζοκαθθαβχκ ιε αοζηδνέξ πνμτπμεέζεζξ. Γεφηενμκ, μζ θμζπέξ ζοιαάζεζξ ιε 

ιέθδ ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο ιπμνμφκ κα εβηνζεμφκ ηαζ εη ηςκ οζηένςκ ηαζ υπζ 

ιυκμ εη ηςκ πνμηένςκ, υπςξ ίζποε ιέπνζ ζήιενα, αθθά ιε δοκαηυηδηα ιζηνήξ 

ιεζμρδθίαξ κα ακηζηαπεεί. Σνίημκ, ημ ηαηαζηαηζηυ ιπμνεί κα επεηηείκεζ ηζξ απαβμνεφζεζξ 

ηαζ ζε άθθα πνυζςπα. Πζμ ζοβηεηνζιέκα απαβμνεφεηαζ ηαζ είκαζ άηονδ δ ζφκαρδ 

μπμζςκδήπμηε άθθςκ ζοιαάζεςκ ηδξ εηαζνείαξ ιε πνυζςπα, υπςξ ηα ιέθδ ημο 

δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο, ηα πνυζςπα πμο αζημφκ έθεβπμ επί ηδξ εηαζνείαξ, ημοξ 

ζογφβμοξ ηαζ ημοξ ζοββεκείξ ηςκ πνμζχπςκ αοηχκ ελ αίιαημξ ή ελ αβπζζηείαξ ιέπνζ ημο 

ηνίημο ααειμφ, ηαεχξ ηαζ ηα κμιζηά πνυζςπα πμο εθέβπμκηαζ απυ ημοξ ακςηένς.. Σμ 

ηαηαζηαηζηυ ιπμνεί κα επεηηείκεζ ηδκ εθανιμβή ημο πανυκημξ άνενμο ηαζ ζε άθθα 

πνυζςπα, υπςξ ζημοξ βεκζημφξ δζεοεοκηέξ ηαζ δζεοεοκηέξ ηδξ εηαζνίαξ. Πνέπεζ, υιςξ, κα 

ζδιεζςεεί υηζ δ άδεζα ηδξ βεκζηήξ ζοκέθεοζδξ δεκ πανέπεηαζ, εάκ ζηδκ απυθαζδ 

ακηζηάπεδηακ ιέημπμζ εηπνμζςπμφκηεξ ημοθάπζζημκ ημ έκα ηνίημ ημο εηπνμζςπμφιεκμο 

ζηδ ζοκέθεοζδ ιεημπζημφ ηεθαθαίμο. 
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5.5 Αμηνιόγεζε ηεο Δπάξθεηαο ηνπ Διιεληθνύ Θεζκηθνύ Πιαηζίνπ 

Πξνζηαζίαο Δπελδπηώλ 

5.5.1 Γηαβάζκηζε Διιάδαο από ηνλ Οίθν Governance Metrics International 

 Πανά ηδκ ρήθζζδ ημο κυιμο 3016/2002 βζα ηδκ εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ, ηα 

ζημζπεία ζπεηζηά ιε ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ ζηζξ 

εθθδκζηέξ επζπεζνήζεζξ δεκ ηνίκμκηαζ ηαευθμο ζηακμπμζδηζηά. φιθςκα ιε ημκ 

αιενζηάκζημ μίημ δζαααειίζεςκ Governance Metrics International (GMI)
78

, ημ 2006 ζε 

ιζα ηαηάηαλδ 48 πςνχκ αάζεζ ημο ιέζμο υνμο ηδξ επίδμζδξ ηςκ εβηαηεζηδιέκςκ ζε 

ηάεε πχνα εηαζνζχκ ζπεηζηά ιε ηδκ εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ, δ Δθθάδα ηαηαθαιαάκεζ 

ιυθζξ ηδ 43
δ
 εέζδ υκηαξ ιπνμζηά ιυκμ απυ ηδκ Κμθμιαία, ηδ Νυηζα Κμνέα, ημ Μανυημ, 

ηδκ Ημνδακία ηαζ ηδκ Αίβοπημ ιε πνχηεξ πχνεξ ημκ Κακαδά ηαζ ημ Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ. 

5.5.2 Απνπζία Κώδηθα ζπκκόξθσζεο ή Δμήγεζεο  

Ζ παιδθή επίδμζδ ηδξ Δθθάδαξ, ηέζζενα πνυκζα ιεηά ηδκ ρήθζζδ ημο κυιμο 

3016/2002 πενί εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ, ένπεηαζ κα δζαρεφζεζ ηζξ πνμζδμηίεξ υζςκ 

αζπμθμφκηαζ ιε ημ εκ θυβς εέια ηαζ κα εβείνεζ ενςηήιαηα ζπεηζηά ιε ηδκ ηαηή επίδμζδ 

ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ ζηδκ Δθθάδα. Ο Νέζηςν (2005), ηέςξ επζηεθαθήξ ημο 

ηιήιαημξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ ημο ΟΟΑ ηαζ δζεοεοκηήξ ηδξ μιχκοιδξ εηαζνίαξ 

ζοιαμφθςκ, εεςνεί ημκ εκ θυβς κυιμ ακηζθαηζηυ ηαζ πενζμνζζιέκδξ ειαέθεζαξ. Βαζζηυ 

ζδιείμ ηδξ δζηαζμθμβδιέκδξ ηνζηζηήξ πμο αζηεί είκαζ υηζ μζ ανπέξ πμο ακαθένμκηαζ ζημκ 

εκ θυβς κυιμ δεκ έπμοκ απμηηήζεζ ηδκ ζζπφ εκυξ ηχδζηα «ζοιιυνθςζδξ ή ελήβδζδξ», 

εκ ακηζεέζεζ ιε υηζ ζζπφεζ ζε άθθεξ εονςπασηέξ πχνεξ, υπςξ δ Γαθθία, δ Ηηαθία ηαζ δ 

Γενιακία (Enriques ηαζ Volpin, 2007). Οζ ηχδζηεξ ζοιιυνθςζδξ ή ελήβδζδξ απαζημφκ 

είηε ηδ ζοιιυνθςζδ ιε ηζξ θεπημιενείξ ηαζ αηνζαείξ νοειίζεζξ ημοξ είηε ιε ηδκ ελήβδζδ 

ηςκ θυβςκ βζα ημοξ μπμίμοξ ιζα επζπείνδζδ δε ζοιιμνθχκεηαζ ιε ιζα ή πενζζζυηενεξ 

απυ ηζξ εεεθμκηζηέξ αοηέξ νοειίζεζξ. Ζ ρεοδήξ δήθςζδ ζοιιυνθςζδξ ή δ ηαε’ 

μζμκδήπμηε ηνυπμ ακεπανηήξ ελήβδζδ ηδξ ιδ ζοιιυνθςζδξ απμηεθεί πανάααζδ πμο 

ηζιςνείηαζ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ, ζφιθςκα ιε ημ Νέζηςν (2005), 13 απυ ηα 15 
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«παθαζά» ιέθδ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ έπμοκ οζμεεηήζεζ ηέημζμοξ ηχδζηεξ, ιε ελαίνεζδ 

ηδκ Δθθάδα ηαζ ημ Λμολειαμφνβμ. Δκδεζηηζηυξ ηχδζηαξ ζοιιυνθςζδξ ή ελήβδζδξ είκαζ 

μ ηχδζηαξ αέθηζζηδξ ζοιπενζθμνάξ ηδξ επζηνμπήξ Cadbury, βζα ημκ μπμίμκ έπεζ βίκεζ 

ακαθμνά πνμδβμοιέκςξ. 

 Ζ ζπμοδαζυηδηα οζμεέηδζδξ ηχδζηα ζοιιυνθςζδξ ή ελήβδζδξ πνμαάθθεηαζ ηαζ 

απυ ημ εονςπασηυ θυνμοι βζα ηδκ εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ
79

, ημ μπμίμ έπεζ ζδνοεεί απυ 

ηδκ εονςπασηή επζηνμπή ημκ Οηηχανζμ ημο 2004 ιε ζημπυ ηδκ ελέηαζδ ηςκ αέθηζζηςκ 

πναηηζηχκ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ ζηα ιέθδ ηδξ εονςπασηήξ έκςζδξ, ηδ ζφβηθζζή 

ημοξ ζε εονςπασηυ επίπεδμ ηαζ ηδκ πανμπή ζοιαμοθχκ ζηδκ εονςπασηή επζηνμπή. 

φιθςκα ιε ημ εκ θυβς θυνμοι, δ ανπή ηδξ ζοιιυνθςζδξ ή ελήβδζδξ είκαζ ηεκηνζηυ 

ζημζπείμ ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ, απμηεθχκηαξ ηδ αάζδ ηςκ εονςπασηχκ ηςδζηχκ. 

Πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα βζα πενζζζυηενμ εοέθζηημ, απμηεθεζιαηζηυ ηαζ ηζκμφιεκμ απυ 

ηδκ αβμνά νοειζζηζηυ πθαίζζμ. Πανυθα αοηά, ακαθένεηαζ υηζ βζα ηδκ ηαθή εθανιμβή ηδξ 

ανπήξ εα πνέπεζ κα ζοκηνέπμοκ μζ ελήξ ζοκεήηεξ: 

 οπμπνέςζδ, πνμενπυιεκδ απυ ηδ κμιμεεζία ή απυ ηδκ Κεθαθαζαβμνά, βζα 

εθανιμβή ηδξ ανπήξ 

 ορδθυ επίπεδμ δζαθάκεζαξ ιε ηαηακμδηέξ ηαζ εζηζαζιέκεξ βκςζημπμζήζεζξ 

 μνζζιυξ ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο ςξ απμηθεζζηζηά οπεφεοκμ βζα ηζξ 

απμθάζεζξ ημο ζπεηζηά ιε ηδκ εκ θυβς ανπή ηαζ ηδκ πμζυηδηα ηδξ δζαθάκεζαξ 

Ζ απμηοπία ηδξ ιεηελέθζλδξ ηςκ εθθδκζηχκ ανπχκ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ ζε 

ηχδζηα ζοιιυνθςζδξ ή ελήβδζδξ μθείθεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ ζηδκ αμνζζηία ηαζ 

εονφηδηα ηςκ δζαηάλεχκ ημοξ, παναηηδνζζηζηά πμο δεκ εοκμμφκ ηδκ ακάδεζλδ εκυξ 

δζαθακμφξ ζοζηήιαημξ ζοιιυνθςζδξ ή ελήβδζδξ. Κονίςξ, υιςξ, μθείθεηαζ ζηδκ 

ηαποπμρία ημο εθθδκζημφ ηνάημοξ απέκακηζ ζημκ ζδζςηζηυ ημιέα βεκζηά ηαζ εζδζηυηενα 

ςξ πνμξ ηδκ ζηακυηδηα ηδξ ηάεε επζπείνδζδξ κα επζθέλεζ ημ δζηυ ηδξ ζφζηδια 

δζαηοαένκδζδξ ζημ πθαίζζμ ημο εηαζνζημφ δζηαίμο (Νέζηςν, 2005). 
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5.5.3 Αδπλακίεο ηνπ Νόκνπ 3016/2002 

Βαζζηυ παναηηδνζζηζηυ ηςκ αδοκαιζχκ ημο κυιμο 3016/2002 είκαζ υηζ ηαθφπηεζ 

πμθφ ιζηνυ ιένμξ ημο πεδίμο ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ ιε παναηηδνζζηζηέξ εθθείρεζξ 

ζηδκ ακαθμνά ηςκ ααζζηχκ ηαεδηυκηςκ ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο, ηδ δζάνενςζή ημο 

ηαζ ηζξ δζαδζηαζίεξ θεζημονβίαξ ημο. Δπζπνμζεέηςξ, δ ίδζα δ θφζδ ημο κυιμο εεςνείηαζ 

εζθαθιέκδ, αθμφ ζφιθςκα πάκηα ιε ημ Νέζηςν (2005), αηυιδ ηαζ ακ έκαξ αεθηζςιέκμξ 

κυιμξ εα ιπμνμφζε κα νοειίζεζ µε θεπημιένεζα ηάεε πηοπή ηδξ δζαηοαένκδζδξ 

εηαζνεζχκ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζε δζάθμνμοξ ημιείξ ηδξ μζημκμιίαξ, είκαζ 

δζαθμνεηζημφ ιεβέεμοξ ηαζ έπμοκ πμθφ δζαθμνεηζηή εηαζνζηή ημοθημφνα, μ κυιμξ αοηυξ 

εα δζαηνζκυηακ ιμζναία απυ ιζα άηαιπηδ πνμζέββζζδ, πμο εα είπε ςξ απμηέθεζια έκα 

θηςπυηενμ εηαζνζηυ πενζαάθθμκ ιε θζβυηενεξ δοκαηυηδηεξ βζα μνβακςηζηέξ ηαζκμημιίεξ 

ηαζ ζοκεπχξ µία θζβυηενμ ακηαβςκζζηζηή μζημκμιία.  

 Έκα άθθμ πνυαθδια ηδξ εθθδκζηήξ πνμζέββζζδξ ζημ γήηδια ηδξ εηαζνζηήξ 

δζαηοαένκδζδξ είκαζ δ απμοζία εκυξ ζοζηήιαημξ δζαηοαένκδζδξ, πμο κα παναηηδνίγεηαζ 

απυ ζοκμπή ηαζ ζοκέπεζα. Ο κυιμξ 3016/2002 δεκ ηαθφπηεζ απυ ιυκμξ ημο υθα ηα 

γδηήιαηα εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ, αθμφ πμθθά γδηήιαηα πνμζηαζίαξ ιεηυπςκ 

εκοπάνπμοκ ζημ κυιμ 2190/1920 πενί ακςκφιςκ εηαζνζχκ, ζε άθθα κμιμεεηζηά ή 

ηακμκζζηζηά ηείιεκα ηαζ ζε άθθμοξ ηακμκζζιμφξ ηδξ εθθδκζηήξ επζηνμπήξ 

Κεθαθαζαβμνάξ πςνίξ πάκημηε ιε ηδκ επανηή κμιζηή αάζδ, υπςξ ζδιεζχκεζ μ 

Μμφγμοθαξ (2002). Ο εκ θυβς κυιμξ ρδθίζηδηε απυ ηδ αμοθή ιε πμθθέξ ηνμπμπμζήζεζξ 

ζε ζπέζδ ιε ηα ανπζηά ηείιεκα πμο είπακ πνμηαεεί απυ ηδκ επζηνμπή ημο Τπμονβείμο 

Δεκζηήξ Οζημκμιίαξ, εζζάβμκηαξ ιέηνα μνβάκςζδξ ηονίςξ ηδξ δζμίηδζδξ ηδξ εηαζνίαξ, 

ιέζς ηδξ κμιμεεηζηήξ μδμφ, πςνίξ υιςξ μ κυιμξ αοηυξ κα επζθένεζ ηνμπμπμίδζδ ηδξ 

ζπεηζηήξ βεκζηήξ κμιμεεζίαξ ηςκ ακςκφιςκ εηαζνζχκ. Δπζπνμζεέηςξ, πνυαθδια 

εθανιμβήξ ημο κυιμο 3016/2002 πνμηφπηεζ ηαζ απυ ηδκ ζδζαζηενυηδηα ηδξ ζδζμηηδζζαηήξ 

δμιήξ ηςκ εθθδκζηχκ επζπεζνήζεςκ, ζφιθςκα πάκηα ιε ημ Μμφγμοθα (2002). Οζ 

εθθδκζηέξ εζζδβιέκεξ εηαζνίεξ παναηηδνίγμκηαζ απυ ηδ ζοβηέκηνςζδ ηδξ ελμοζίαξ ζε ιζα 

ζοιπαβή πθεζμρδθία, δ μπμία ζοπκά δεκ είκαζ δζαηεεεζιέκδ κα απμδεπεεί ηδ ιείςζδ ηδξ 

ελμοζίαξ επζαμθήξ ηςκ εέζεχκ ηδξ, ζημ υκμια ηδξ εεςνμφιεκδξ «ηαθήξ» θεζημονβίαξ 

ηδξ εηαζνίαξ. Γζηαζμθμβεί αοηή ηδ εέζδ ηδξ υηζ ιε ημκ ηνυπμ αζηεί ηδκ ελμοζία, 
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δζαζθαθίγεζ αοηή ηδκ ηαθή θεζημονβία, χζηε ηάεε ελςηενζηή πανέιααζδ, 

ελακαβηαζηζημφ παναηηήνα κα ηαείζηαηαζ πενζηηή. οκεπχξ, οπυ αοηυ ημ πνίζια, απυ 

ηδ ιζα πθεονά οπάνπεζ δ αζοκέπεζα ημο ηνάημοξ ηαζ ηςκ ανπχκ ζηδ πάναλδ ιζαξ εκζαίαξ 

πμθζηζηήξ ζημκ ημιέα βζα ηδκ εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ, εκχ απυ ηδκ άθθδ πθεονά 

ειθακίγεηαζ ιζα επενυηδηα ζε ηάεε κεςηενζζιυ πμο ημκχκεζ δζηαζχιαηα, ηα μπμία 

ημπμεεημφκηαζ εηηυξ ημο ηέκηνμο αάνμοξ ηδξ ελμοζίαξ ηδξ πθεζμρδθίαξ (Μμφγμοθαξ, 

2002). 

 Σέθμξ, άθθδ ζδιακηζηή αηέθεζα ημο εκ θυβς κυιμο εκημπίγεηαζ ζηδκ έθθεζρδ 

ιέηνςκ ηυκςζδξ ημο εκδζαθένμκημξ ηςκ ιεηυπςκ κα ιεηέπμοκ ζηδ βεκζηή ζοκέθεοζδ. Ζ 

ηεθεοηαία, ςξ υνβακμ, ελαημθμοεεί, ζοκεπχξ, κα ανίζηεηαζ απμιμκςιέκδ απυ ηδ 

δζμίηδζδ ηδξ εηαζνίαξ ηαζ κα αζηεί απθχξ νυθμ επζηφνςζδξ ηςκ πνμηάζεςκ ημο 

δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο. Ζ απμπή ηςκ ιεηυπςκ απυ ηδ ζοκεδνίαζδ ηδξ βεκζηήξ 

ζοκέθεοζδξ εκζζπφεζ, πναηηζηά, ηζξ εέζεζξ ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο απμιμκχκμκηαξ 

ηδ ιεζμρδθία, δ μπμία παναιέκεζ αδφκαιδ. Κάης απυ αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ, 

εειαημθφθαηαξ ηδξ πνμζηαζίαξ ηςκ ζοιθενυκηςκ ηςκ ιεηυπςκ ηαείζηαηαζ μ μνηςηυξ 

εθεβηηήξ ηδξ εηαζνίαξ βζα ημκ μπμίμ, υιςξ ηαζ πάθζ, εβείνμκηαζ εέιαηα ακελανηδζίαξ, 

αθμφ ηαζ αοηυξ μνίγεηαζ φζηενα απυ πνμηάζεζξ ηδξ δζμίηδζδξ ηδξ εηαζνίαξ (Μμφγμοθαξ, 

2002). Ζ δζαζθάθζζδ αοηήξ ηδξ ακελανηδζίαξ, αεααίςξ, έπεζ ακαηεεεί ηαζ ζηδ, ζπεηζηά, 

κεμζφζηαηδ επζηνμπή θμβζζηζηήξ ηοπμπμίδζδξ ηαζ εθέβπςκ. 

5.5.4 Έθζεζε ησλ Δπελδπηώλ ζηηο Δηαηξίεο Δπελδπηηθώλ Κεθαιαίσλ 

 Μείγμκμξ ζδιαζίαξ απμηεθεί, ημκ ηεθεοηαίμ ηαζνυ, δ ειθάκζζδ ηςκ εηαζνζχκ 

επεκδοηζηχκ ηεθαθαίςκ ή private equity ζηδκ εονςπασηή, αθθά ηαζ ζηδκ εθθδκζηή 

αβμνά. Ζ ζπμοδαζυηδηα ηδξ επίδναζδξ πμο αζημφκ μζ εκ θυβς εηαζνίαξ θαίκεηαζ απυ ημ 

βεβμκυξ υηζ δ ζοιιεημπή ημοξ ζηζξ ελαβμνέξ εηαζνζχκ ημ 2007 οπενααίκεζ ημ 30 ημζξ 

εηαηυ. φιθςκα ιε ημ δζμζηδηή ηδξ Σνάπεγαξ ηδξ Δθθάδαξ, ηφνζμ Γηανβηάκα
80

, μζ 

εηαζνίεξ private equity ζοπκά ελαβμνάγμοκ επζπεζνήζεζξ εζζδβιέκεξ ζημ Υνδιαηζζηήνζμ 

ιέζς ορδθήξ ιυπθεοζδξ, δδθαδή ιε πνδζζιμπμίδζδ δακεζαηχκ ηεθαθαίςκ, ηαζ ζοπκά 

ζε ζοκενβαζία ιε άθθμοξ επεκδοηέξ υπςξ αζθαθζζηζηά ηαιεία ηαζ πνδιαημπζζηςηζηά 
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ζδνφιαηα. Δκ ζοκεπεία ακαδζμνβακχκμοκ ηζξ επζπεζνήζεζξ ηαζ ηεθζηά ηζξ ιεηαπςθμφκ ιε 

ηένδμξ, ηονίςξ ιέζς επακεζζαβςβήξ ημοξ ζημ Υνδιαηζζηήνζμ. Μεζμκεηηήιαηα ηδξ 

εζζυδμο ηςκ εηαζνζχκ private equity ζηδκ ζδζμηηδζζαηή δμιή ιζαξ εηαζνίαξ απμηεθμφκ: 

 ημ αολδιέκμ πνέμξ ηςκ εηαζνζχκ private equity, πμο ηαεζζηά ηζξ επζπεζνήζεζξ 

αοηέξ ηαζ ηαη’ επέηηαζδ ηαζ ηζξ ελαβμναγυιεκεξ εηαζνίεξ πζμ εοπαεείξ ζε 

εκδεπυιεκεξ δοζιεκείξ δζαηαναπέξ 

 ηίκδοκμζ ζημ πνδιαημπζζηςηζηυ ζφζηδια, θυβς ηδξ πνδιαημδυηδζδξ ηςκ 

εηαζνζχκ private equity απυ ηνάπεγεξ, ζε πμζμζηυ πενίπμο 1/3 ηςκ ελαβμνχκ, ηαζ 

ηδξ δέζιεοζδξ ηςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ηςκ ελαβμναγυιεκςκ εηαζνζχκ βζα 

ηάθορδ αοηχκ ηςκ δακείςκ 

 μζ αζημφιεκεξ πζέζεζξ ζηδ δζμίηδζδ ηδξ εηαζνίαξ ιε ζημπυ ηδκ ακηζηαηάζηαζή 

ηδξ ηαζ ηδκ απυηηδζδ ημο εθέβπμο απυ αοηέξ 

 δ αδζαθάκεζα ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ημοξ 

Πεναζηένς πνυαθδια βζα ηδκ εθθδκζηή Κεθαθαζαβμνά ηαζ ηαη’ επέηηαζδ ημ 

εεζιυ ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ απμηεθεί δ πνυζθαηδ αθθαβή ημο απαζημφιεκμο 

ιεημπζημφ ιενζδίμο βζα ηδκ έλμδμ ιζαξ εηαζνίαξ απυ ημ Υνδιαηζζηήνζμ. φιθςκα ιε ημ 

μζημκμιζηυ έκεεημ ηδξ εθδιενίδαξ «Σα Νέα»
81

, ιέπνζ πνυζθαηα ιζα εηαζνία private 

equity εα έπνεπε κα ηαηέπεζ ημ 90 ημζξ εηαηυ ιζαξ εηαζνίαξ, χζηε μζ οπυθμζπμζ ιέημπμζ κα 

είκαζ οπμπνεςιέκμζ κα πμοθήζμοκ ηζξ ιεημπέξ ημοξ ζημ ααζζηυ ιέημπμ. Με αάζδ υιςξ 

ηζξ κέεξ δζαηάλεζξ πμο εζζήβαβε δ εθθδκζηή επζηνμπή Κεθαθαζαβμνάξ, ημ εκ θυβς 

πμζμζηυ ιεζχεδηε ζημ 67 ημζξ εηαηυ. Ζ ιείςζδ αοημφ ημο πμζμζημφ θαίκεηαζ κα 

ακηζζηαειίγεζ ηα πθεμκεηηήιαηα ηδξ εζζυδμο, υπςξ δ ακαδζάνενςζδ ηδξ εηαζνίαξ ιε 

ζημπυ ηδ ιέβζζηδ απυδμζδ ηαζ δ πνυζθδρδ ηαθακημφπςκ ζηεθεπχκ
82

, ηςκ εηαζνζχκ 

private equity αθμφ ακ ηαζ δεκ ηαηανβμφκηαζ, ηανπχκμκηαζ απμηθεζζηζηά απυ αοηέξ ηζξ 

εηαζνίεξ. 

5.5.5 Τπνβάζκηζε ηεο Διιεληθήο Κεθαιαηαγνξάο ζε Αλαδπόκελε Αγνξά 

 Άθθδ έκδεζλδ ηδξ απμηοπίαξ εέζπζζδξ ιζαξ απμηεθεζιαηζηήξ ηεθαθαζαβμνάξ, πμο 

εα δζαζθαθίγεζ ηα ζοιθένμκηα ηςκ επεκδοηχκ είκαζ ηαζ δ ακαιεκυιεκδ οπμαάειζζδ απυ 
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ημ ηαεεζηχξ ηδξ ακαπηοβιέκδξ εονςπασηήξ αβμνάξ ζε ακαδουιεκδ. Πανυθα αοηά, υπςξ 

εα ακαθενεεί ζηδ ζοκέπεζα οπάνπμοκ ζμαανέξ ακηεκδείλεζξ βζα ημ ηφνμξ ηδξ ηαηάηαλδξ 

αοηήξ ηαζ ηςκ ζοκεπεζχκ ηδξ ζηδκ πνμζηαζία ηςκ επεκδοηχκ ηαζ ηδκ εηαζνζηή 

δζαηοαένκδζδ, εέιαηα ηα μπμία αθμνμφκ ηδκ εκ θυβς ενβαζία. Ζ ζοβηεηνζιέκδ 

ηαηάηαλδ πνμένπεηαζ απυ ημκ μίημ FTSE, ιζα επζπείνδζδ δδιζμονβίαξ ηαζ δζαπείνζζδξ 

πνδιαηζζηδνζαηχκ δεζηηχκ πμο ακήηεζ ζηδκ μζημκμιζηή εθδιενίδα Financial Times ηαζ 

ζημ Υνδιαηζζηήνζμ ημο Λμκδίκμο. Ζ ηαηάηαλδ ημο FTSE ααζίγεηαζ ζημοξ ελήξ ηέζζενζξ 

άλμκεξ, πμο αθμνμφκ ηα εηάζημηε Υνδιαηζζηήνζα: 

 μζημκμιζηυ ιέβεεμξ 

 πθμφημξ 

 πμζυηδηα ηςκ αβμνχκ 

 αάεμξ ηαζ εφνμξ ηςκ αβμνχκ 

Ζ εκ θυβς ηαηάηαλδ επζθένεζ ιαηνμπνυεεζιεξ ηαζ έιιεζεξ ζοκέπεζεξ ζηδ 

ζοιιεημπή λέκςκ εεζιζηχκ επεκδοηχκ ζηδκ εζζνμή επεκδοηζηχκ ηεθαθαίςκ ζε ηάεε 

αβμνά. φιθςκα, θμζπυκ, ιε ηδκ ηαηάηαλδ ημο FTSE δ Δθθάδα απυ ημ επηέιανζμ ημο 

2007 έπεζ οπαπεεί ζε ηαηδβμνία παναημθμφεδζδξ ηαζ ακηζιεηςπίγεζ άιεζμ ηίκδοκμ βζα 

οπμαάειζζδ απυ ακαπηοβιέκδ αβμνά ζε ηαεεζηχξ πνμδβιέκδξ ακαδουιεκδξ αβμνάξ, δ 

μπμία ακαιέκεηαζ κα ακαημζκςεεί ημ 2008 ηαζ κα ηεεεί ζε εθανιμβή απυ ημ 2009. 

φιθςκα ιε δδιμζίεοια ηδξ μζημκμιζηήξ εθδιενίδαξ Κένδμξ (21/9/07), δ ιμκαδζηή 

εηηνειυηδηα πμο έπεζ απμιείκεζ βζα κα ιδ θάαεζ πχνα αοηή δ οπμαάειζζδ, είκαζ αοηή 

ηςκ ημζκχκ επεκδοηζηχκ θμβανζαζιχκ (omnibus account). Οζ επεκδοηζημί ημζκμί 

θμβανζαζιμί εα επζηνέπμοκ, παναδείβιαημξ πάνζκ, ζε έκα ιεβάθμ επεκδοηζηυ μίημ κα 

δίκεζ ιία ζοβηεκηνςηζηή εκημθή αβμνάξ ή πχθδζδξ βζα ημοξ πεθάηεξ ημο υηακ πνυηεζηαζ 

κα ηάκεζ ζοκαθθαβέξ ζε ιζα ιεημπή ηαζ υπζ λεπςνζζηά βζα ηάεε πεθάηδ, υπςξ βίκεηαζ 

ζήιενα. Θα οπάνπεζ δδθαδή έκαξ ηςδζηυξ ημζκμφ επεκδοηζημφ θμβανζαζιμφ υπμο εα 

βίκεηαζ δ ζοβηεηνζιέκδ πνάλδ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα εα ζπάεζ ημ ανπζηυ πζκαηίδζμ ζε ζζυπμζα 

πζκαηίδζα ηςκ πεθαηχκ. 

Σμ εκ θυβς εέια επζθένεζ ζδιακηζηέξ έιιεζεξ ηαζ δζθμνμφιεκεξ ζοκέπεζεξ ηαζ 

ζηδκ πνμζηαζία ηςκ επεκδοηχκ, αθμφ εκχ ιέπνζ ζήιενα οπάνπεζ βκχζδ ημο πμζμξ εα 

είκαζ μ ηεθζηυξ επεκδοηήξ, πναηηζηή πμο ζοιαάθθεζ ζηδ δζαθάκεζα ηδξ αβμνάξ, ιε ηδκ 
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εθανιμβή ηςκ ημζκχκ επεκδοηζηχκ θμβανζαζιχκ, δε εα είκαζ δοκαηυκ κα βκςνίγεζ ηακείξ 

ημκ ηεθζηυ απμδέηηδ ηςκ ιεημπχκ. Τπμζηδνίγεηαζ θμζπυκ, απυ ημκ πνυεδνμ ημο 

Υνδιαηζζηδνίμο Αλζχκ Αεδκχκ, η. Καπνάθμ, ζε ζοκέκηεολή ημο ζηδκ εθδιενίδα 

Ναοηειπμνζηή υηζ «ζε ηέημζμο είδμοξ εηεέζεζξ δεκ εα πνέπεζ κα απμδίδεηαζ οπεναμθζηή 

αανφηδηα, αθμφ ηαζ ζε αοηέξ ηζξ πενζπηχζεζξ ηνφαμκηαζ πμθθά ζοιθένμκηα». Ο 

πνυεδνμξ ημο εθθδκζημφ Υνδιαηζζηδνίμο αζηζμθμβεί αοηή ηδκ άπμρή ημο 

οπμζηδνίγμκηαξ υηζ μ μίημξ FTSE δζαεέηεζ ιζα επζηνμπή δ μπμία απανηίγεηαζ απυ 

ακενχπμοξ ηδξ αβμνάξ, ηονίςξ εηπνμζχπμοξ λέκςκ ηναπεγχκ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ 

πνδιαηζζηδνζαηά ζηδκ Δθθάδα ηαζ υηζ ιέζς ηςκ εηεέζεςκ ημοξ πνμξ ημκ μίημ FTSE 

πνμζπαεμφκ κα ηάκμοκ ηδ δμοθεζά ημοξ ιε ηνυπμ πμο ημοξ ελοπδνεηεί ιε ημ θζβυηενμ 

δοκαηυ ηυζημξ ηαζ κα ακηζδνμφκ υηακ ακηζιεηςπίγμοκ εζδζημφξ ηακυκεξ πμο εκδεπμιέκςξ 

ημοξ δοζημθεφμοκ. 
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6. πκπεξάζκαηα θαη Πξνηάζεηο γηα Πεξαηηέξσ Γηεξεύλεζε ηνπ 

Θέκαηνο 

Έκα απυ ηα ζδιακηζηυηενα εονήιαηα πμο έπμοκ ακαθενεεί είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ 

μζ επζπεζνήζεζξ πμο έπμοκ ηαθφηενδ εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ ηαηά ιέζμ υνμ 

απμθαιαάκμοκ ηαζ ηαθφηενεξ απμηζιήζεζξ ζηζξ ιεημπέξ ημοξ. Ζ ζπμοδαζυηδηα αοημφ ημο 

εονήιαημξ εα πνέπεζ κα βκςζημπμζδεεί ζε υθεξ ηζξ εζζδβιέκεξ επζπεζνήζεζξ, επεζδή 

απμηεθεί ζδιακηζηυ ηίκδηνμ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ εηαζνζηήξ ημοξ δζαηοαένκδζδξ. 

Δζδάθθςξ, ηαζ υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηδκ ένεοκα βζα ηδκ εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ ζημ 

Υνδιαηζζηήνζμ Αλζχκ Αεδκχκ, δ οζμεέηδζδ απμηεθεζιαηζηχκ πναηηζηχκ εηαζνζηήξ 

δζαηοαένκδζδξ ηςκ επζπεζνήζεςκ έβηεζηαζ ηονίςξ ζηδ κμιμεεζία ημο εηάζημηε ηνάημοξ, 

βεβμκυξ πμο επζθένεζ πνμαθήιαηα αθμφ δ κμιμεεζία ιπμνεί κα ειθακίγεηαζ άηαιπηδ, 

πνμκμαυνα ηαζ κα ιδκ ηαθφπηεζ υθεξ ηζξ πηοπέξ ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ. Θα πνέπεζ, 

δδθαδή, μζ επζπεζνήζεζξ κα ακηζθδθεμφκ υηζ είκαζ πνμξ ημ ζοιθένμκ ημοξ δ οζμεέηδζδ 

ηαζ εθανιμβή ηςκ πναηηζηχκ ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ, πανά ημ μζημκμιζηυ ηαζ ιδ 

ηυζημξ πμο αοηέξ εκδεπμιέκςξ εα θένμοκ, υπςξ ακαθένεηαζ ηαζ ζηδκ πανμφζα ενβαζία. 

οκεπχξ, έκα απμηεθεζιαηζηυ πθαίζζμ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ ιπμνεί κα απμδεζπεεί 

έκα ζδιακηζηυ ενβαθείμ πμθζηζηήξ βζα ηδκ πνμμπηζηή ηδξ ακάπηολδξ ηδξ εθθδκζηήξ 

μζημκμιίαξ. 

Θεηζηυ ζδιάδζ βζα ηδκ εθθδκζηή πναβιαηζηυηδηα απμηεθεί δ παναηδνμφιεκδ 

ηζκδηζηυηδηα, αθμφ ηυζμ δ πμθζηεία υζμ ηαζ ημ Υνδιαηζζηήνζμ Αεδκχκ, έπμοκ ρδθίζεζ 

κυιμοξ ηαζ απμθάζεζξ πμο άπημκηαζ εειάηςκ ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ. ε βεκζηέξ 

βναιιέξ ιπμνεί κα εζπςεεί υηζ ημ νοειζζηζηυ πθαίζζμ ηδξ εθθδκζηήξ ηεθαθαζαβμνάξ έπεζ 

εκανιμκζζεεί πθήνςξ ιε ηα ηνζηήνζα ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ. Ζ πανμφζα πνυηθδζδ 

έβηεζηαζ ζημ ηαηά πυζμ μ επζπεζνδιαηζηυξ ηυζιμξ εα ακηζδνάζεζ ηαζ εα οζμεεηήζεζ 

εεεθμκηζηχξ ηζξ ηαηάθθδθεξ δμιέξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ, έηζζ χζηε κα επζηεοπεεί 

πναβιαηζηή ζφβηθδζδ ιε ηα μζημκμιζηά ζοζηήιαηα ηςκ ακεπηοβιέκςκ μζημκμιζχκ. Απυ 

ηδκ άθθδ ιενζά, παναιέκεζ επζαεαθδιέκδ δ οπμπνέςζδ ηδξ πμθζηείαξ βζα αοζηδνή 

εθανιμβή ηςκ ζζπουκηςκ κυιςκ ηαζ ηακμκζζιχκ, δ μπμία υπςξ ακαθφεηαζ ζηδκ ενβαζία 

δζαθμνμπμζείηαζ απυ ηνάημξ ζε ηνάημξ. Γοζηοπχξ, παναηδνείηαζ υηζ πμθθέξ εθθδκζηέξ 

εζζδβιέκεξ επζπεζνήζεζξ δε ζοιιμνθχκμκηαζ πθήνςξ υπζ ιυκμ ιε ηζξ εεεθμκηζημφ 
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παναηηήνα δζαηάλεζξ, αθθά ηαζ ιε ηζξ οπμπνεςηζηέξ. Δκδζαθένμοζα βζα ηδκ πεναζηένς 

δζενεφκδζδ ημο εέιαημξ εα απμηεθμφζε δ δζεκένβεζα ένεοκαξ ζπεηζηά ιε ημ πχξ 

δζαθμνμπμζείηαζ ηυζμ δ αλζμθυβδζδ υζμ ηαζ δ πνδιαημμζημκμιζηή επίδμζδ ιεηαλφ 

μιμεζδχκ επζπεζνήζεςκ, πμο αημθμοεμφκ ζε δζαθμνεηζηυ ααειυ ηζξ πναηηζηέξ ηζξ 

εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ. Δπζπνμζεέηςξ, εα πνέπεζ κα βίκεζ πνμζπάεεζα βζα πεναζηένς 

εθανιμβή ηςκ ανπχκ ηδξ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ ηαζ ζε ακχκοιεξ εηαζνίεξ, πμο δεκ 

είκαζ εζζδβιέκεξ ζημ πνδιαηζζηήνζμ, ιε απχηενμ ζημπυ ηδκ ακάπηολή ημοξ. 

Θα πνέπεζ, επίζδξ, κα θδθεεί ζμαανά οπυρδ δ ζδζμηηδζζαηή δμιή ηςκ 

επζπεζνήζεςκ ζημ Υνδιαηζζηήνζμ Αεδκχκ, αθμφ υπςξ έπεζ ακαθενεεί ζηδκ ενβαζία δ 

ζδζμηηδζζαηή δμιή είκαζ έκαξ απυ ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ πανάβμκηεξ επζννμήξ ηδξ 

εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ. φιθςκα ιε ηδκ ένεοκα πμο δζεκενβήεδηε ζημ ζφκμθμ ηςκ 

εθθδκζηχκ εζζδβιέκςκ επζπεζνήζεςκ παναηδνείηαζ αολδιέκδ ζοβηέκηνςζδ ζδζμηηδζίαξ, 

βεβμκυξ πμο δφκαηαζ κα δδιζμονβεί ζζπονμφξ δεζιμφξ ιεηαλφ ηςκ ααζζηχκ ιεηυπςκ ηαζ 

ηδξ δζμίηδζδξ ηαζ κα επζθένεζ ζμαανά πνμαθήιαηα ζημοξ οπυθμζπμοξ ιεηυπμοξ – 

επεκδοηέξ. Θεηζηυ ζημζπείμ, ηονίςξ πθδνμθμνζαηήξ ιμνθήξ, πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ 

απμηεθεί δ εέζπζζδ εζδζηήξ ηαηδβμνίαξ ζημ Υνδιαηζζηήνζμ Αεδκχκ, υπμο 

πενζθαιαάκμκηαζ εηαζνίεξ ιε εζδζηά πνδιαηζζηδνζαηά παναηηδνζζηζηά, ηα μπμία υιςξ 

ηνίκμκηαζ ανηεηά εθαζηζηά. Δκδεζηηζηά, εκχ εεηζηχξ ημ ηαηχθθζ δζαζπμνάξ μνίγεηαζ ζημ 

15 ημζξ εηαηυ, εα ιπμνμφζε κα βίκεζ ηάπμζα ικεία ηαζ βζα ηα πμζμζηά ηςκ ιεημπζηχκ 

ιενζδίςκ ηςκ ααζζηχκ ιεηυπςκ ή απμθφηςκ ζδζμηηδηχκ, υπςξ ακαθένμκηαζ ζηδ 

αζαθζμβναθία. 

Σέθμξ, έκα απμηεθεζιαηζηυ ιέηνμ βζα ηδκ εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ πμο εα 

ιπμνμφζε κα θδθεεί είκαζ δ δδιζμονβία εκυξ δείηηδ εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ πμο εα 

ααειμθμβεί ηζξ επζπεζνήζεζξ υζμκ αθμνά ηζξ επζδυζεζξ ημοξ ζηδκ εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ. 

Μέζς αοημφ ημο δείηηδ εα ιπμνμφζακ μζ απθμί αθθά ηαζ μζ εεζιζημί επεκδοηέξ κα 

εκδιενςεμφκ βνήβμνα ηαζ εφημθα ακ ιζα εηαζνία ζηακμπμζεί ηα ηνζηήνζα ηδξ ηαθήξ 

εηαζνζηήξ δζαηοαένκδζδξ. Δίκαζ αοημκυδημ υηζ αοηυ ημ ζφζηδια ααειμθυβδζδξ εα 

πνέπεζ κα είκαζ ακηζηεζιεκζηυ ηαζ αλζυπζζημ, χζηε κα ζοιαάθθεζ εεηζηά ζημ επεκδοηζηυ 

ηθίια ηαζ κα ιδ δδιζμονβήζεζ άθθα πνμαθήιαηα. Σέημζμο είδμοξ πνμζπάεεζα έβζκε απυ 

ηδκ Δπζηνμπή Κεθαθαζαβμνάξ ημ 2003, αθμφ ζφιθςκα ιε ημκ ηφνζμ Θςιαδάηδ, 
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πνυεδνμ ηδξ Δπζηνμπήξ Κεθαθαζαβμνάξ ημ 2003, δ Δπζηνμπή Κεθαθαζαβμνάξ είπε 

ακαεέζεζ ιζα ιεθέηδ ζε μνζζιέκμοξ ενεοκδηέξ βζα ηδ δδιζμονβία εκυξ δείηηδ εηαζνζηήξ 

δζαηοαένκδζδξ, πνμζπάεεζα υιςξ πμο δεκ εομδχεδηε. 
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Δηαηξία / Κιάδνο Γηαζπνξά Απόιπηνο Ηδηνθηήηεο 
Μεξίδην Απόιπηνπ 

Ηδηνθηήηε  
Κεθαιαηνπνίεζε 

   
 

 
ΑΦΑΛΔΗΔ 

    Αβνμηζηή Αζθαθζζηζηή 15,86% Σνάπεγα 84,14% Τρδθή 

Αζπίξ Πνυκμζα 21,91% Φοζζηυ Πνυζςπμ 45,79% Μεζαία - Υαιδθή 

Δεκζηή Αζθαθεζχκ 24,00% Σνάπεγα 76,00% Τρδθή 

Δονςπασηή Πίζηδ 42,76% Σνάπεγα 30,69% Μεζαία - Υαιδθή 

Eurobrokers 15,47% Νμιζηυ Πνυζςπμ 84,53% Μεζαία - Υαιδθή 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΗ 

ΤΠΖΡΔΗΔ 

    Βζμπάθημ 44,86% Φοζζηυ Πνυζςπμ 34,90% Τρδθή 

Βζμιδπακία οζηεοαζζχκ 33,29% Νμιζηυ Πνυζςπμ 66,71% Δζδ.Υνδι.Υαναηη. 

Βμβζαηγυβθμο Systems 17,26% Φοζζηυ Πνυζςπμ 45,14% Μεζαία - Υαιδθή 

Γεκζηή Διπμνίμο 50,40% Φοζζηυ Πνυζςπμ 20,56% Μεζαία - Υαιδθή 

Δθθδκζηά Καθχδζα 20,06% Νμιζηυ Πνυζςπμ 79,94% Τρδθή 

ΔΛΣΡΑΚ 63,54% Οζημβέκεζα 21,41% Μεζαία - Υαιδθή 

Δονςζφιαμοθμζ 34,79% Φοζζηυ Πνυζςπμ 21,78% Μεζαία - Υαιδθή 

Εήκςκ 80,07% Κακείξ 0,00% Μεζαία - Υαιδθή 

Κανάηγδ 23,28% Οζημβέκεζα 76,72% Μεζαία - Υαιδθή 

Μαΐθθδξ Μ.Η. 54,96% Φοζζηυ Πνυζςπμ 25,73% Τρδθή 

Μεηαθθζηαί Καηαζηεοαί Δθθάδμξ 49,39% Νμιζηυ Πνυζςπμ 50,61% Τρδθή 

Νεχνζμκ 36,89% Νμιζηυ Πνυζςπμ 24,02% Μεζαία - Υαιδθή 

Δζδδζεμθςκζηή Δθθάξ 58,33% Φοζζηυ Πνυζςπμ 32,44% Μεζαία - Υαιδθή 

Ονβακζζιυξ Λζιέκμξ Θεζζαθμκίηδξ 25,00% Δθθδκζηυ Γδιυζζμ 75,00% Μεζαία - Υαιδθή 
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Ονβακζζιυξ Λζιέκμξ Πεζναζά 15,47% Δθθδκζηυ Γδιυζζμ 74,50% Μεζαία - Υαιδθή 

Παΐνδξ Πθαζηζηχκ  54,17% Οζημβέκεζα 26,08% Μεζαία - Υαιδθή 

Πεηνυπμοθμξ Π. 30,80% Οζημβέκεζα 49,75% Μεζαία - Υαιδθή 

Υασδειέκμξ 30,07% Νμιζηυ Πνυζςπμ 40,67% Μεζαία - Υαιδθή 

Crown Hellas Can 17,21% Νμιζηυ Πνυζςπμ 72,79% Δζδ.Υνδι.Υαναηη. 

Dionic 83,88% Κακείξ 0,00% Μεζαία - Υαιδθή 

Flexopack 26,48% Οζημβέκεζα 68,40% Μεζαία - Υαιδθή 

Frigoglass 50,14% Νμιζηυ Πνυζςπμ 32,09% Τρδθή 

Imperio 33,62% Σνάπεγα 47,94% Μεζαία - Υαιδθή 

Inform Λφημξ 41,43% Οζημβέκεζα 58,57% Μεζαία - Υαιδθή 

Kleemann 39,41% Οζημβέκεζα 60,59% Τρδθή 

Mevaco 45,29% Οζημβέκεζα 32,71% Μεζαία - Υαιδθή 

Paperpack Σζμοηανίδδξ 21,46% Φοζζηυ Πνυζςπμ 78,54% Δζδ.Υνδι.Υαναηη. 

Spider - Πέηζζμξ Ν. & Τζμί 37,95% Οζημβέκεζα 51,73% Μεζαία - Υαιδθή 

ΔΜΠΟΡΗΟ 

    ΑΒ Βαζζθυπμοθμξ 29,28% Νμιζηυ Πνυζςπμ 59,74% Μεζαία - Υαιδθή 

Αηθάκηζη 49,82% Οζημβέκεζα 21,24% Δζδ.Υνδι.Υαναηη. 

Βάνδαξ 21,87% Φοζζηυ Πνυζςπμ 78,13% Μεζαία - Υαιδθή 

Δζηυκα Ήπμξ 29,29% Νμιζηυ Πνυζςπμ 36,52% Δπζηήνδζδ 

Ζθεηηνμκζηή Αεδκχκ 28,47% Οζημβέκεζα 71,53% Τρδθή 

Καηαζηήιαηα Αθμνμθυβδηςκ Δζδχκ 20,64% Φοζζηυ Πνυζςπμ 52,28% Τρδθή 

Μμημδοκαιζηή 25,08% Νμιζηυ Πνυζςπμ 58,70% Μεζαία - Υαιδθή 

Νάηαξ Μμοζζηή 24,58% Οζημβέκεζα 75,42% Μεζαία - Υαιδθή 

θαηζακάηδξ 23,01% Οζημβέκεζα 71,32% Τρδθή 

AS Company 34,02% Οζημβέκεζα 55,47% Μεζαία - Υαιδθή 

Microland Computers 23,59% Νμιζηυ Πνυζςπμ 48,16% Μεζαία - Υαιδθή 

http://www.capital.gr/news.asp?Details=331588
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Multirama 51,04% Φοζζηυ Πνυζςπμ 48,96% Μεζαία - Υαιδθή 

Revoil 27,78% Οζημβέκεζα 72,22% Μεζαία - Υαιδθή 

Sprider Stores 29,99% Νμιζηυ Πνυζςπμ 39,01% Μεζαία - Υαιδθή 

Vivere 57,50% Φοζζηυ Πνυζςπμ 42,50% Δπζηήνδζδ 

ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 

    ΑΔΓΔΚ 90,27% Κακείξ 0,00% Μεζαία - Υαιδθή 

Αεδκά 16,25% Νμιζηυ Πνυζςπμ 72,52% Μεζαία - Υαιδθή 

Αηνίηαξ 22,03% Οζημβέκεζα 77,97% Μεζαία - Υαιδθή 

ΑΣΣΗ-ΚΑΣ 47,57% Φοζζηυ Πνυζςπμ 31,03% Μεζαία - Υαιδθή 

Βαθηάκ Export 46,83% Νμιζηυ Πνυζςπμ 53,17% Μεζαία - Υαιδθή 

Βαναένδξ Ν. - Moda Bagno 14,20% Οζημβέκεζα 85,80% Μεζαία - Υαιδθή 

ΒΔΣΑΝΔΣ 47,31% Οζημβέκεζα 52,69% Μεζαία - Υαιδθή 

Βζμζχθ 68,86% Οζημβέκεζα 16,45% Δπζηήνδζδ 

Βζμηέν 80,00% Φοζζηυ Πνυζςπμ 20,00% Μεζαία - Υαιδθή 

ΓΔΝΔΡ 67,91% Φοζζηυ Πνυζςπμ 22,15% Ακαζημθή 

Γέθηα Project 30,03% Νμιζηυ Πνυζςπμ 61,97% Τρδθή 

ΓΗΔΚΑΣ 38,37% Οζημβέκεζα 25,85% Μεζαία - Υαιδθή 

Γμιζηή Κνήηδξ 45,31% Φοζζηυ Πνυζςπμ 54,69% Μεζαία - Υαιδθή 

Έδναζδ - Φαθθίδαξ Υ. 59,68% Οζημβέκεζα 25,14% Μεζαία - Υαιδθή 

ΔΚΣΔΡ 53,54% Νμιζηυ Πνυζςπμ 21,28% Μεζαία - Υαιδθή 

Δθθδκζηή Σεπκμδμιζηή ΣΔΒ 69,68% Φοζζηυ Πνυζςπμ 15,49% Τρδθή 

Δνβάξ 76,57% Φοζζηυ Πνυζςπμ 10,05% Ακαζημθή 

Ζναηθήξ ΑΓΔΣ 20,83% Νμιζηυ Πνυζςπμ 79,17% Τρδθή 

Ηηηίκμξ Δθθάξ 41,63% Φοζζηυ Πνυζςπμ 58,37% Μεζαία - Υαιδθή 

Κεναιεία Αθθαηίκδ 35,50% Οζημβέκεζα 64,50% Δπζηήνδζδ 

Κθμοηίκαξ - Λάππαξ 35,34% Φοζζηυ Πνυζςπμ 23,05% Μεζαία - Υαιδθή 
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Κονζαηίδδξ Ζ. - F.H.L. 41,93% Φοζζηυ Πνυζςπμ 49,96% Μεζαία - Υαιδθή 

Μάεζμξ Πονίιαπα 28,58% Οζημβέκεζα 71,42% Μεζαία - Υαιδθή 

Μεζμπςνίηδξ ΑΦΟΗ 100,00% Κακείξ 0,00% Μεζαία - Υαιδθή 

Μδπακζηή 74,24% Φοζζηυ Πνυζςπμ 20,73% Τρδθή 

Μμπθυξ 34,49% Νμιζηυ Πνυζςπμ 47,94% Μεζαία - Υαιδθή 

Ξοθειπμνία 64,21% Νμιζηυ Πνυζςπμ 28,85% Μεζαία - Υαιδθή 

Πακηεπκζηή 58,35% Φοζζηυ Πνυζςπμ 23,45% Τρδθή 

Πνμμδεοηζηή 68,21% Φοζζηυ Πνυζςπμ 24,66% Μεζαία - Υαιδθή 

ΣΔΡΝΑ 40,62% Νμιζηυ Πνυζςπμ 54,22% Τρδθή 

ΣΗΣΑΝ 80,09% Οζημβέκεζα 19,91% Τρδθή 

Intrakat 28,75% Νμιζηυ Πνυζςπμ 71,25% Μεζαία - Υαιδθή 

J. & P. ΑΒΑΞ 43,44% Νμιζηυ Πνυζςπμ 44,13% Τρδθή 

Shelman 29,78% Οζημβέκεζα 70,22% Μεζαία - Υαιδθή 

ΜΔΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

    Αηηζηέξ Δηδυζεζξ 22,51% Νμιζηυ Πνυζςπμ 41,66% Μεζαία - Υαιδθή 

Γδιμζζμβναθζηυξ Ονβακζζιυξ Λαιπνάηδ 41,60% Φοζζηυ Πνυζςπμ 33,24% Τρδθή 

Καεδιενζκή 23,85% Οζημβέκεζα 76,15% Τρδθή 

Λζαάκδ Δηδμηζηυξ Ονβακζζιυξ  22,00% Οζημβέκεζα 78,00% Μεζαία - Υαιδθή 

Λοιπένδξ Δηδυζεζξ 14,99% Φοζζηυ Πνυζςπμ 80,00% Μεζαία - Υαιδθή 

Ναοηειπμνζηή 13,69% Οζημβέκεζα 57,54% Μεζαία - Υαιδθή 

Πήβαζμξ Δηδμηζηή 24,75% Οζημβέκεζα 75,25% Μεζαία - Υαιδθή 

Πνμιυηα Δθθάξ 27,81% Οζημβέκεζα 62,22% Ακαζημθή 

Σεβυπμοθμξ Υ.Κ. 17,64% Οζημβέκεζα 77,35% Μεζαία - Υαιδθή 

Σεπκζηέξ Δηδυζεζξ 35,06% Νμιζηυ Πνυζςπμ 33,33% Δπζηήνδζδ 

Σδθέηοπμξ 55,07% Νμιζηυ Πνυζςπμ 24,07% Τρδθή 

Audiovisual 42,05% Νμιζηυ Πνυζςπμ 48,14% Μεζαία - Υαιδθή 
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Alma - Αηένιςκ 46,36% Φοζζηυ Πνυζςπμ 37,82% Δπζηήνδζδ 

Alter - Δθεφεενδ Σδθευναζδ 29,26% Οζημβέκεζα 45,74% Μεζαία - Υαιδθή 

Imako Media 16,23% Φοζζηυ Πνυζςπμ 50,29% Μεζαία - Υαιδθή 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΑΗ ΑΔΡΗΟ 
    Δθθδκζηά Πεηνέθαζα 30,18% Δθθδκζηυ Γδιυζζμ 35,50% Τρδθή 

Δlinoil 40,10% Φοζζηυ Πνυζςπμ 59,90% Μεζαία - Υαιδθή 

Motor Oil 38,46% Νμιζηυ Πνυζςπμ 61,54% Τρδθή 

ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗΚΗΑΚΑ ΑΓΑΘΑ 
    Αθοζίδα 56,49% Οζημβέκεζα 43,51% Ακαζημθή 

Βανάβηδξ 43,06% Οζημβέκεζα 56,94% Μεζαία - Υαιδθή 

Βαναανέζμξ 28,20% Οζημβέκεζα 71,80% Μεζαία - Υαιδθή 

ΒΗΟΚΑΡΠΔΣ 40,30% Οζημβέκεζα 40,56% Μεζαία - Υαιδθή 

Γμφνμξ 56,72% Οζημβέκεζα 43,28% Μεζαία - Υαιδθή 

Γνμιέαξ 25,00% Οζημβέκεζα 75,00% Μεζαία - Υαιδθή 

ΔΛΒΔ Δκδοιάηςκ 38,08% Φοζζηυ Πνυζςπμ 61,92% Μεζαία - Υαιδθή 

ΔΛΛΑΣΔΞ 46,44% Νμιζηυ Πνυζςπμ 53,56% Ακαζημθή 

Δθθδκζηή Τθακημονβία 30,61% Οζημβέκεζα 64,39% Μεζαία - Υαιδθή 

ΔΛΦΗΚΟ 48,76% Οζημβέκεζα 37,11% Μεζαία - Υαιδθή 

Διπμνζηυξ Γεζιυξ 38,73% Φοζζηυ Πνυζςπμ 50,58% Δπζηήνδζδ 

Δκςιέκδ Κθςζημτθακημονβία 37,58% Νμιζηυ Πνυζςπμ 30,13% Δπζηήνδζδ 

Δπίθεηημξ 37,18% Νμιζηυ Πνυζςπμ 40,02% Μεζαία - Υαιδθή 

ΔΣΜΑ 50,93% Φοζζηυ Πνυζςπμ 16,87% Ακαζημθή 

Εάιπα 41,61% Οζημβέκεζα 58,39% Δζδ.Υνδι.Υαναηη. 

Κανέθζα 7,14% Οζημβέκεζα 92,86% Δζδ.Υνδι.Υαναηη. 

ΚΛΧΝΑΣΔΞ 77,31% Νμιζηυ Πνυζςπμ 13,33% Δπζηήνδζδ 

Κθςζημτθακημονβία Ναοπάηημο 35,97% Οζημβέκεζα 64,13% Μεζαία - Υαιδθή 
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Κμννέξ 40,90% Φοζζηυ Πνυζςπμ 59,10% Μεζαία - Υαιδθή 

ΚΟΡΦΗΛ - Πναλζηέθεζμ Θεναπεοηήνζμ  47,26% Νμιζηυ Πνυζςπμ 34,00% Ακαζημθή 

Λακαηάι 55,86% Φοζζηυ Πνυζςπμ 20,18% Δζδ.Υνδι.Υαναηη. 

Λεαεκηάηδξ Γ. 90,39% Κακείξ 0,00% Ακαζημθή 

Μαλίι Πενηζζκίδδξ 60,26% Φοζζηυ Πνυζςπμ 39,74% Μεζαία - Υαιδθή 

Μμογάηδξ 19,48% Φοζζηυ Πνυζςπμ 80,52% Μεζαία - Υαιδθή 

Μπεκνμοιπή Υ. ηαζ Τζυξ 53,76% Οζημβέκεζα 40,51% Μεζαία - Υαιδθή 

ανάκηδξ Γν. 46,78% Νμιζηυ Πνυζςπμ 32,47% Τρδθή 

Σεπκζηή Οθοιπζαηή 49,84% Φοζζηυ Πνυζςπμ 35,12% Τρδθή 

Σνία Άθθα 35,43% Οζημβέκεζα 64,57% Μεζαία - Υαιδθή 

Centric Πμθοιέζα 69,22% Φοζζηυ Πνυζςπμ 30,78% Μεζαία - Υαιδθή 

Σελαπνέη 30,26% Οζημβέκεζα 69,74% Μεζαία - Υαιδθή 

Φζεναηέλ 48,00% Νμιζηυ Πνυζςπμ 33,34% Μεζαία - Υαιδθή 

Φμονθήξ οιιεημπχκ 70,33% Φοζζηυ Πνυζςπμ 13,17% Τρδθή 

Υαηγδσςάκκμο 36,10% Οζημβέκεζα 63,90% Τρδθή 

Alsinco 32,39% Φοζζηυ Πνυζςπμ 61,11% Μεζαία - Υαιδθή 

Elmec Sport 48,18% Νμιζηυ Πνυζςπμ 51,82% Τρδθή 

Fashion Box 21,00% Νμιζηυ Πνυζςπμ 40,30% Μεζαία - Υαιδθή 

F.G. Europe 32,86% Φοζζηυ Πνυζςπμ 56,15% Τρδθή 

Fintexport 36,09% Φοζζηυ Πνυζςπμ 23,46% Μεζαία - Υαιδθή 

Folli follie 57,54% Φοζζηυ Πνυζςπμ 42,46% Τρδθή 

Jumbo 58,45% Φοζζηυ Πνυζςπμ 29,12% Τρδθή 

Minerva 28,94% Οζημβέκεζα 35,42% Μεζαία - Υαιδθή 

Plias 18,34% Νμιζηυ Πνυζςπμ 66,68% Δπζηήνδζδ 

Ridenco 40,89% Φοζζηυ Πνυζςπμ 49,10% Τρδθή 

Rilken 49,86% Νμιζηυ Πνυζςπμ 50,14% Μεζαία - Υαιδθή 



155 Ηδζμηηδζζαηή Γμιή Δπζπεζνήζεςκ, Πνμζηαζία Δπεκδοηχκ ηαζ Δηαζνζηή Γζαηοαένκδζδ 

 

Sanyo Δθθάξ 76,01% Κακείξ 0,00% Μεζαία - Υαιδθή 

Sato 45,11% Οζημβέκεζα 54,89% Μεζαία - Υαιδθή 

Vell Group 28,07% Οζημβέκεζα 38,00% Μεζαία - Υαιδθή 

Yalco - Κςκζηακηίκμο 32,94% Οζημβέκεζα 67,06% Μεζαία - Υαιδθή 

ΠΡΧΣΔ ΤΛΔ 

    ΑΛΚΟ Δθθάξ 37,67% Φοζζηυ Πνυζςπμ 57,32% Μεζαία - Υαιδθή 

Αθμοιίκζμ ηδξ Δθθάδμξ 38,41% Νμιζηυ Πνυζςπμ 46,86% Τρδθή 

ΑΛΟΤΜΤΛ Μοθχκαξ 28,90% Οζημβέκεζα 71,10% Μεζαία - Υαιδθή 

ΔΛΒΑΛ 35,87% Νμιζηυ Πνυζςπμ 64,13% Τρδθή 

ΔΣΔΜ 35,49% Νμιζηυ Πνυζςπμ 57,89% Μεζαία - Υαιδθή 

Καθπίκδξ Α. - ίιμξ Ν. 33,09% Οζημβέκεζα 32,02% Μεζαία - Υαιδθή 

Κμνδέθμο Υ. ΑΦΟΗ 15,03% Οζημβέκεζα 84,97% Μεζαία - Υαιδθή 

Λεαεκηένδξ Ν. 70,36% Οζημβέκεζα 29,64% Μεζαία - Υαιδθή 

Μπήηνμξ οιιεημπζηή 29,98% Οζημβέκεζα 41,61% Μεζαία - Υαιδθή 

Μοηζθδκαίμξ 62,94% Οζημβέκεζα 37,06% Τρδθή 

ζδεκυν 37,99% Νμιζηυ Πνυζςπμ 56,97% Τρδθή 

ΗΓΜΑ 34,38% Νμιζηυ Πνυζςπμ 35,00% Μεζαία - Υαιδθή 

ςθδκμονβεία Κμνίκεμο 17,79% Νμιζηυ Πνυζςπμ 82,21% Τρδθή 

Σγζναηζάκ Πνμθίθ 26,53% Φοζζηυ Πνυζςπμ 63,48% Μεζαία - Υαιδθή 

ΥΑΛΚΟΡ 40,24% Νμιζηυ Πνυζςπμ 50,43% Τρδθή 

Υαθοαδμθφθθςκ 64,18% Οζημβέκεζα 35,82% Δπζηήνδζδ 

Mermeren F.H.L. 1,60% Νμιζηυ Πνυζςπμ 88,40% Μεζαία - Υαιδθή 

S&B Βζμιδπακζηά Ονοηηά 37,58% Φοζζηυ Πνυζςπμ 52,27% Τρδθή 

ΣΑΞΗΓΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ 

    Αενμπμνία Αζβαίμο 34,83% Φοζζηυ Πνυζςπμ 33,87% Τρδθή 

ΑΝΔΚ 70,70% Νμιζηυ Πνυζςπμ 14,93% Μεζαία - Υαιδθή 
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Αζηήν Παθθάξ 21,17% Σνάπεγα 78,83% Τρδθή 

ΓΔΚΔ 20,80% Οζημβέκεζα 79,20% Δζδ.Υνδι.Υαναηη. 

Γηάθδξ Νίημξ 48,14% Οζημβέκεζα 36,85% Δπζηήνδζδ 

Ημκζηή Ξεκμδμπεζαηή 7,66% Σνάπεγα 92,34% Δζδ.Υνδι.Υαναηη. 

Κονζαημφθδξ 26,23% Οζημβέκεζα 73,77% Μεζαία - Υαιδθή 

Λάιρα 27,89% Νμιζηυ Πνυζςπμ 46,16% Τρδθή 

Μζκςζηέξ Γναιιέξ 61,27% Νμιζηυ Πνυζςπμ 25,98% Τρδθή 

ΝΔΛ 65,25% Φοζζηυ Πνυζςπμ 20,44% Τρδθή 

ΟΠΑΠ 60,63% Δθθδκζηυ Γδιυζζμ 34,37% Τρδθή 

Attica οιιεημπχκ 46,07% Φοζζηυ Πνυζςπμ 43,49% Τρδθή 

Autohellas 31,04% Οζημβέκεζα 68,96% Τρδθή 

Blue Star Ναοηζθζαηή 41,44% Νμιζηυ Πνυζςπμ 48,55% Τρδθή 

Everest 40,65% Φοζζηυ Πνυζςπμ 23,92% Μεζαία - Υαιδθή 

Intralot 64,01% Φοζζηυ Πνυζςπμ 23,09% Τρδθή 

Οlympic Catering 38,69% Νμιζηυ Πνυζςπμ 44,93% Μεζαία - Υαιδθή 

Regency Entertainment 13,87% Σνάπεγα 81,12% Μεζαία - Υαιδθή 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

    Ίθοδα 33,51% Φοζζηυ Πνυζςπμ 58,89% Μεζαία - Υαιδθή 

Μάναη Ζθεηηνμκζηή 22,40% Φοζζηυ Πνυζςπμ 15,52% Μεζαία - Υαιδθή 

Πθαίζζμ Computers 32,27% Φοζζηυ Πνυζςπμ 67,73% Τρδθή 

Πμοθζάδδξ 38,43% Φοζζηυ Πνυζςπμ 31,02% Ακαζημθή 

Αlpha Grissin 26,49% Φοζζηυ Πνυζςπμ 30,00% Μεζαία - Υαιδθή 

Altec 60,11% Φοζζηυ Πνυζςπμ 39,89% Τρδθή 

Byte Computer 26,14% Οζημβέκεζα 30,11% Μεζαία - Υαιδθή 

Compucon 53,89% Φοζζηυ Πνυζςπμ 46,11% Μεζαία - Υαιδθή 

Computer Peripherals International 39,60% Φοζζηυ Πνυζςπμ 35,78% Μεζαία - Υαιδθή 
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Forthnet 50,19% Νμιζηυ Πνυζςπμ 11,71% Μεζαία - Υαιδθή 

Hitech SNT 74,90% Νμιζηυ Πνυζςπμ 12,70% Ακαζημθή 

Ideal ιζθμξ 29,66% Νμιζηυ Πνυζςπμ 48,07% Δπζηήνδζδ 

Infoquest 28,81% Οζημβέκεζα 71,19% Τρδθή 

Informatics 81,29% Κακείξ 0,00% Ακαζημθή 

Informer 21,41% Φοζζηυ Πνυζςπμ 40,51% Δζδ.Υνδι.Υαναηη. 

Intertech 50,65% Φοζζηυ Πνυζςπμ 49,35% Μεζαία - Υαιδθή 

Intracom Holdings 61,04% Φοζζηυ Πνυζςπμ 27,26% Τρδθή 

Logismos 59,92% Φοζζηυ Πνυζςπμ 40,08% Μεζαία - Υαιδθή 

MLS Πθδνμθμνζηή 33,54% Φοζζηυ Πνυζςπμ 66,46% Μεζαία - Υαιδθή 

Nexans Δθθάξ 28,25% Νμιζηυ Πνυζςπμ 71,75% Μεζαία - Υαιδθή 

PC Systems 41,00% Οζημβέκεζα 49,00% Δπζηήνδζδ 

Profile 50,86% Φοζζηυ Πνυζςπμ 49,14% Μεζαία - Υαιδθή 

Quality & Reliability 16,22% Νμιζηυ Πνυζςπμ 25,81% Μεζαία - Υαιδθή 

Rainbow 20,43% Φοζζηυ Πνυζςπμ 79,57% Μεζαία - Υαιδθή 

Singular Logic 62,46% Νμιζηυ Πνυζςπμ 21,92% Μεζαία - Υαιδθή 

Space Hellas 15,76% Φοζζηυ Πνυζςπμ 33,16% Μεζαία - Υαιδθή 

Unibrain 35,65% Νμιζηυ Πνυζςπμ 29,98% Μεζαία - Υαιδθή 

Unisystems 19,68% Νμιζηυ Πνυζςπμ 80,32% Μεζαία - Υαιδθή 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 

    ΟΣΔ 61,17% Δθθδκζηυ Γδιυζζμ 28,03% Τρδθή 

Cosmote 33,00% Νμιζηυ Πνυζςπμ 67,00% Τρδθή 

Lannet 100,00% Κακείξ 0,00% Μεζαία - Υαιδθή 

ΣΡΑΠΔΕΔ 

    Αβνμηζηή Σνάπεγα 22,69% Δθθδκζηυ Γδιυζζμ 77,31% Τρδθή 

Γεκζηή Σνάπεγα 39,55% Σνάπεγα 50,01% Τρδθή 



Θεςνδηζηή ηαζ Πναηηζηή Πνμζέββζζδ ζημ Πθαίζζμ ημο Δθθδκζημφ Υνδιαηζζηδνίμο 158 

 

  

Σνάπεγα Δθθάδμξ 93,40% Κακείξ 0,00% Μεζαία - Υαιδθή 

Διπμνζηή Σνάπεγα 28,03% Σνάπεγα 66,97% Τρδθή 

Δεκζηή Σνάπεγα ηδξ Δθθάδμξ 85,40% Δθθδκζηυ Γδιυζζμ 14,60% Τρδθή 

Κφπνμο Σνάπεγα 91,69% Κακείξ 0,00% Τρδθή 

Πεζναζχξ Σνάπεγα 100,00% Κακείξ 0,00% Τρδθή 

Σαποδνμιζηυ Σαιζεοηήνζμ 55,57% Δθθδκζηυ Γδιυζζμ 44,43% Τρδθή 

Alpha Bank 91,00% Κακείξ 0,00% Τρδθή 

Aspis Bank 39,99% Φοζζηυ Πνυζςπμ 54,85% Τρδθή 

Attica Bank 19,81% Νμιζηυ Πνυζςπμ 41,96% Μεζαία - Υαιδθή 

Eurobank EFG 60,87% Νμιζηυ Πνυζςπμ 39,13% Τρδθή 

Μarfin Δβκαηία Σνάπεγα 4,96% Σνάπεγα 95,04% Τρδθή 

Marfin Investment Group 84,50% Κακείξ 0,00% Τρδθή 

Marfin Popular Bank 78,52% Νμιζηυ Πνυζςπμ 16,93% Τρδθή 

Proton Bank 59,63% Νμιζηυ Πνυζςπμ 20,16% Μεζαία - Υαιδθή 

ΣΡΟΦΗΜΑ ΚΑΗ ΠΟΣΑ 

    Αθθαηίκδ 59,78% Νμιζηυ Πνυζςπμ 25,18% Μεζαία - Υαιδθή 

Γαθαλίδζ Ηπεομηαθθζένβεζεξ 29,50% Φοζζηυ Πνυζςπμ 58,90% Μεζαία - Υαιδθή 

Γνδβυνδξ Μζηνμβεφιαηα 54,46% Οζημβέκεζα 45,54% Μεζαία - Υαιδθή 

Γίαξ Ηπεομηαθθζένβεζεξ 49,01% Οζημβέκεζα 50,99% Μεζαία - Υαιδθή 

Δθθδκζηή Βζμιδπακία Εάπανδξ 17,93% Σνάπεγα 82,07% Μεζαία - Υαιδθή 

Δανμθάνια 12,06% Οζημβέκεζα 77,38% Μεζαία - Υαιδθή 

Δθαΐξ-Unilever 2,72% Νμιζηυ Πνυζςπμ 97,28% Δζδ.Υνδι.Υαναηη. 

ΔΛΓΔΚΑ 27,67% Οζημβέκεζα 72,33% Μεζαία - Υαιδθή 

Δθθδκζηαί Ηπεομηαθθζένβεζαζ 46,93% Φοζζηυ Πνυζςπμ 22,99% Μεζαία - Υαιδθή 

Δονςζοιιεημπέξ 65,51% Νμιζηυ Πνυζςπμ 15,00% Δπζηήνδζδ 

ΗΠΠΟΣΟΤΡ 20,65% Φοζζηυ Πνυζςπμ 51,34% Δπζηήνδζδ 
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Κακάηδξ . 20,00% Οζημβέκεζα 80,00% Μεζαία - Υαιδθή 

Κανδαζζθάνδξ 51,59% Οζημβέκεζα 48,41% Τρδθή 

Καηζέθδ ΤΗΟΗ Υ. 11,49% Νμιζηυ Πνυζςπμ 88,51% Μεζαία - Υαιδθή 

Κεπεκμφ Μφθμζ 34,80% Οζημβέκεζα 65,20% Μεζαία - Υαιδθή 

Καναιμθέβημξ 25,03% Οζημβέκεζα 31,15% Μεζαία - Υαιδθή 

ΚΡΔ.ΚΑ 53,75% Οζημβέκεζα 39,63% Μεζαία - Υαιδθή 

ΚΡΗ-ΚΡΗ 35,43% Οζημβέκεζα 64,57% Μεζαία - Υαιδθή 

Κηήια Κ. Λαγανίδδ 19,70% Οζημβέκεζα 74,87% Μεζαία - Υαιδθή 

Λμφθδ Μφθμζ 39,73% Φοζζηυ Πνυζςπμ 55,27% Μεζαία - Υαιδθή 

Μπμοηάνδξ Η. & ΤΗΟ 57,14% Οζημβέκεζα 42,86% Μεζαία - Υαιδθή 

Νδνεφξ 67,97% Φοζζηυ Πνυζςπμ 17,32% Τρδθή 

Νίηαξ 15,75% Νμιζηυ Πνυζςπμ 79,19% Δζδ.Υνδι.Υαναηη. 

Πενζεφξ 17,89% Νμιζηυ Πνυζςπμ 54,33% Μεζαία - Υαιδθή 

ανακηυπμοθμξ Κοθζκδνυιοθμζ 52,07% Φοζζηυ Πνυζςπμ 47,93% Μεζαία - Υαιδθή 

Υαηγδηνακζχηδ Δ. ΤΗΟΗ 24,14% Οζημβέκεζα 50,96% Μεζαία - Υαιδθή 

Coca Cola Σνία Έρζθμκ 40,19% Νμιζηυ Πνυζςπμ 23,97% Τρδθή 

Creta Farm 19,83% Οζημβέκεζα 80,17% Μεζαία - Υαιδθή 

Elbisco οιιεημπχκ 16,90% Οζημβέκεζα 58,81% Δζδ.Υνδι.Υαναηη. 

Interfish Ηπεομηαθθζένβεζεξ 32,71% Νμιζηυ Πνυζςπμ 44,14% Μεζαία - Υαιδθή 

Kego 35,49% Νμιζηυ Πνυζςπμ 28,03% Μεζαία - Υαιδθή 

Selonda 64,09% Νμιζηυ Πνυζςπμ 19,81% Μεζαία - Υαιδθή 

Vivartia 14,23% Νμιζηυ Πνυζςπμ 77,57% Τρδθή 

ΤΓΔΗΑ 

    Ηαζχ 89,95% Νμιζηυ Πνυζςπμ 10,05% Τρδθή 

Ηαηνζηυ Αεδκχκ 36,30% Φοζζηυ Πνυζςπμ 32,98% Τρδθή 

Τβεία 55,50% Νμιζηυ Πνυζςπμ 29,84% Τρδθή 
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Alapis 53,18% Φοζζηυ Πνυζςπμ 40,59% Μεζαία - Υαιδθή 

Axon οιιεημπχκ 27,74% Φοζζηυ Πνυζςπμ 38,80% Τρδθή 

Euromedica 25,34% Νμιζηυ Πνυζςπμ 58,17% Τρδθή 

Lavipharm 49,40% Φοζζηυ Πνυζςπμ 50,60% Τρδθή 

Medicon Δθθάξ 22,30% Φοζζηυ Πνυζςπμ 45,37% Μεζαία – Υαιδθή 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΟΗΝΖ ΧΦΔΛΔΗΑ 

    ΓΔΖ 43,51% Δθθδκζηυ Γδιυζζμ 51,49% Τρδθή 

ΔΤΑΘ 25,45% Δθθδκζηυ Γδιυζζμ 74,55% Τρδθή 

ΔΤΓΑΠ 28,93% Δθθδκζηυ Γδιυζζμ 61,03% Τρδθή 

Ρυηαξ Υ. 47,30% Νμιζηυ Πνυζςπμ 52,70% Τρδθή 

ΥΖΜΗΚΑ 

    Γάζμξ Πθαζηζηά 22,69% Φοζζηυ Πνυζςπμ 77,31% Μεζαία - Υαιδθή 

Έθημκ 29,62% Οζημβέκεζα 70,38% Μεζαία - Υαιδθή 

Νεμπδιζηή 54,41% Φοζζηυ Πνυζςπμ 20,00% Τρδθή 

Πεηγεηάηζξ Α. 72,75% Φοζζηυ Πνυζςπμ 27,25% Ακαζημθή 

Πθαζηζηά Θνάηδξ 38,14% Οζημβέκεζα 61,86% Μεζαία - Υαιδθή 

Πθαζηζηά Κνήηδξ 43,85% Οζημβέκεζα 48,35% Μεζαία - Υαιδθή 

πφνμο Αβνμηζηυξ Οίημξ 44,44% Φοζζηυ Πνυζςπμ 55,56% Μεζαία - Υαιδθή 

Cyclon Δθθάξ 53,27% Οζημβέκεζα 26,71% Μεζαία - Υαιδθή 

Druckfarben 26,77% Φοζζηυ Πνυζςπμ 63,15% Μεζαία - Υαιδθή 

Eurodrip 31,80% Νμιζηυ Πνυζςπμ 50,68% Μεζαία - Υαιδθή 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 

    Αζμθζηή ΑΔΔΥ 59,76% Σνάπεγα 15,00% Μεζαία - Υαιδθή 

Ακδνμιέδα ΑΔΔΥ 68,27% Φοζζηυ Πνυζςπμ 14,95% Μεζαία - Υαιδθή 

Βςαυξ Μ. 54,36% Φοζζηυ Πνυζςπμ 35,02% Τρδθή 

ΓΔΚ 58,12% Οζημβέκεζα 18,66% Τρδθή 



161 Ηδζμηηδζζαηή Γμιή Δπζπεζνήζεςκ, Πνμζηαζία Δπεκδοηχκ ηαζ Δηαζνζηή Γζαηοαένκδζδ 

 

Γίαξ ΑΔΔΥ 52,59% Σνάπεγα 42,04% Μεζαία - Υαιδθή 

ΔΛΒΗΔΜΔΚ 20,00% Νμιζηυ Πνυζςπμ 40,00% Δπζηήνδζδ 

Δθθδκζηά Υνδιαηζζηήνζα 85,81% Κακείξ 0,00% Τρδθή 

Κέηνμρ 33,17% Νμιζηυ Πνυζςπμ 23,91% Μεζαία - Υαιδθή 

Κμφιπαξ οιιεημπχκ 47,49% Οζημβέκεζα 46,81% Μεζαία - Υαιδθή 

Πανκαζζυξ 44,61% Φοζζηυ Πνυζςπμ 55,39% Τρδθή 

Πεζναζχξ ΑΔΔΑΠ 25,00% Σνάπεγα 37,80% Τρδθή 

Πεζναζχξ Leasing 14,58% Σνάπεγα 85,42% Τρδθή 

Χιέβα ΑΔΔΥ 32,62% Νμιζηυ Πνυζςπμ 30,00% Δζδ.Υνδι.Υαναηη. 

Active ΑΔΔΥ 66,76% Νμιζηυ Πνυζςπμ 25,01% Μεζαία - Υαιδθή 

Alpha Αζηζηά Αηίκδηα 21,75% Σνάπεγα 78,25% Μεζαία - Υαιδθή 

Altius ΑΔΔΥ 60,29% Φοζζηυ Πνυζςπμ 31,16% Μεζαία - Υαιδθή 

Global ΑΔΔΥ 67,57% Νμιζηυ Πνυζςπμ 7,95% Μεζαία - Υαιδθή 

Eurobank Properties ΑΔΔΑΠ 29,87% Σνάπεγα 54,88% Τρδθή 

Euroline ΑΔΔΥ 36,13% Νμιζηυ Πνυζςπμ 47,04% Μεζαία - Υαιδθή 

Interinvestment ΑΔΔΥ 50,98% Νμιζηυ Πνυζςπμ 28,99% Μεζαία - Υαιδθή 

Lamda Development 34,32% Νμιζηυ Πνυζςπμ 55,68% Τρδθή 

Reds 33,66% Νμιζηυ Πνυζςπμ 50,83% Τρδθή 

Sciens οιιεημπχκ 46,44% Φοζζηυ Πνυζςπμ 33,64% Τρδθή 
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