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Η σηµασία της εταιρικής διακυβέρνησης

• Ένα αποτελεσµατικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης είναι
απαραίτητο σε κάθε χώρα για να εξασφαλίσει την ισχυρή και υγιή
λειτουργία της χρηµατιστηριακής αγοράς και να ενισχύσει τον ρόλο
των εποπτικών αρχών.

• ∆ιεθνείς οργανισµοί όπως ο ΟΟΣΑ, η Παγκόσµια Τράπεζα και το
∆ΝΤ έχουν τονίσει τη σπουδαιότητα της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.

• Τα πρόσφατα σκάνδαλα και η κρίση στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα 
έχουν φέρει το θέµα της εταιρικής διακυβέρνησης στο επίκεντρο της 
ακαδηµαϊκής και εποπτικής προσοχής. Πρόσφατες µελέτες έδειξαν 
πως εταιρίες µε υψηλά επίπεδα εταιρικής διακυβέρνησης κατάφεραν 
να επιβιώσουν σε περιόδους κρίσης.

• Οι εσωτερικοί µηχανισµοί εταιρικής διακυβέρνησης (π.χ., 
ανεξάρτητοι διευθυντές, εσωτερικά συστήµατα ελέγχου, επιτροπές
ελέγχου, επιτροπές αµοιβών) παρουσιάζονται ως οι δηµοφιλέστεροι
µηχανισµοί για να πειθαρχήσει η διοίκηση και να περιοριστεί η
ανάληψη κινδύνου.
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Τι είναι η εταιρική διακυβέρνηση;

• Η εταιρική διακυβέρνηση έχει προσελκύσει τη διεθνή προσοχή ως µέσο να 
εξοµαλυνθεί ο διαχωρισµός της ιδιοκτησίας και της διοίκησης (the agency 
problem) στις εισηγµένες εταιρίες. 

• Είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν την ευρωστία
του συστήµατος και τη δυνατότητά του να επιβιώνει σε περιόδους 
οικονοµικής κρίσης.

• Περιλαµβάνει το σύνολο των σχέσεων της διοίκησης, του διοικητικού
συµβουλίου, των µετόχων και των άλλων ενδιαφεροµένων. 

• Παρέχει τη δοµή µέσω της οποίας θέτονται οι στόχοι της επιχείρησης και 
καθορίζονται τα µέσα που θα βοηθήσουν στην εκπλήρωση αλλά και των 
έλεγχο των στόχων.

• Βασικό ρόλο για την αποδοτικότητα και την υγεία των επιχειρήσεων έχει το
διοικητικό συµβούλιο, και πιο συγκεκριµένα η δοµή του (µέγεθος, 
ανεξαρτησία) που «προωθεί την αποδοτικότητα και την πραγµατική
συζήτηση» καθώς επίσης και ο διορισµός ενός επαρκούς αριθµού
διευθυντών «ικανών προς ανεξάρτητη κρίση των απόψεων της διοίκησης, 
των πολιτικών συµφερόντων ή άλλων εξωτερικών συµφερόντων». 
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Ο ρόλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

• Το διοικητικό συµβούλιο :

• αποτελεί το αρµόδιο εταιρικό όργανο για την υιοθέτηση, την 
εφαρµογή και τον έλεγχο των στρατηγικών στόχων και πολιτικών

• γεφυρώνει αποτελεσµατικά τα συµφέροντα των διαφόρων 
οµάδων 

• διατηρεί ένα αποδοτικό και οικονοµικό εποπτικό σύστηµα.

• Το µέγεθος και η σύνθεση αποτελούν δύο από τους βασικούς 
παράγοντες εταιρικής διακυβέρνησης. Αυτοί οι παράγοντες 
µπορούν να έχουν επιπτώσεις στην ικανότητα του διοικητικού 
συµβουλίου να είναι αποτελεσµατικό όργανο ελέγχου της διοίκησης 
και να επηρεάζει την εταιρική απόδοση (Singh και Davidson, 2003). 
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Σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

• Τα εκτελεστικά µέλη είναι επιφορτισµένα µε την παροχή πληροφοριών για
τις λειτουργίες της επιχείρησης. Τα εκτελεστικά µέλη του ∆Σ θα πρέπει να
ασχολούνται µε την καθηµερινή διοίκηση της εταιρείας και να διατηρούν
κάποιας µορφής εργασιακή σχέση µε αυτήν. 

• Κάθε άλλο µέλος θεωρείται µη εκτελεστικό. Τα µη εκτελεστικά µέλη
συνεισφέρουν µε την αντικειµενικότητα και την εξειδίκευση τους στην
αξιολόγηση και την εποπτεία των αποφάσεων της διοίκησης. Η αµοιβή και
οι τυχόν λοιπές αποζηµιώσεις των µη εκτελεστικών µελών είναι ανάλογες
µε το χρόνο που διαθέτουν για τις συνεδριάσεις του και την εκπλήρωση
των καθηκόντων που τους ανατίθενται. 

• Τα ανεξάρτητα µέλη είναι µη εκτελεστικά µέλη του ∆Σ που ικανοποιούν
ορισµένα κριτήρια ανεξαρτησίας. 

• Σύµφωνα µε τον νόµο 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης
εισηγµένων εταιριών, το ∆Σ θα πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον κατά το
ένα τρίτο από µη εκτελεστικά µέλη και να συµπεριλαµβάνει τουλάχιστον 2 
ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη. 



6

Ανεξαρτησία των µη εκτελεστικών µελών

• Για να θεωρηθεί ένα µέλος ανεξάρτητο θα πρέπει να µην έχει κάποια από 

τις παρακάτω ιδιότητες:

• ήταν υπάλληλος της επιχείρησης ή του οµίλου µέσα στα τελευταία πέντε έτη, 

• έχει, ή είχε µέσα στα τελευταία τρία έτη, επιχειρησιακή σχέση είτε άµεσα, είτε

ως συνεργάτης, µέτοχος, διευθυντής, πελάτης, προµηθευτής είτε ανώτερο

στέλεχος ενός φορέα που έχει µια τέτοια σχέση µε την επιχείρηση,

• είναι πρόεδρος του ∆Σ ή διευθυντικό στέλεχος της εταιρίας, καθώς και εάν έχει

τις ως άνω ιδιότητες ή είναι εκτελεστικό µέλος του ∆Σ σε συνδεδεµένη µε την

εταιρία επιχείρηση ή διατηρεί σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή έµµισθης

εντολής µε την εταιρία ή τις συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις.

• έχει λάβει ή λαµβάνει την πρόσθετη ανταµοιβή από την επιχείρηση εκτός από

την αµοιβή του διευθυντή, συµµετέχει σε επενδυτικά προγράµµατα της

επιχείρησης, η αµοιβή του σχετίζεται µε την απόδοση της εταιρίας ή είναι

µέλος του συνταξιοδοτικού προγράµµατος της επιχείρησης, 
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Ανεξαρτησία των µη εκτελεστικών µελών

• Για να θεωρηθεί ένα µέλος ανεξάρτητο θα πρέπει να µην έχει 
κάποια από τις παρακάτω ιδιότητες:

• έχει δεσµούς στενής συγγένειας µε οποιουσδήποτε από τους

συµβούλους της επιχείρησης, διευθυντές ή ανώτερους υπάλληλους, ή

µετόχους που συγκεντρώνουν την πλειοψηφία του µετοχικού

κεφαλαίου της εταιρίας ή συνδεδεµένης µε αυτήν επιχείρησης.

• έχει σηµαντικές διασυνδέσεις µε άλλους διευθυντές µέσω της

συµµετοχής σε άλλους επιχειρήσεις ή οργανισµούς, 

• αντιπροσωπεύει έναν σηµαντικό µέτοχο, 

• έχει υπηρετήσει στο ∆Σ για περισσότερο από εννέα έτη από την

ηµεροµηνία της πρώτης εκλογής τους. 
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Σηµασία της ανεξαρτησίας των µελών

• Οι Fama και Jensen (1983) σηµειώνουν ότι ο ρόλος των

ανεξάρτητων διευθυντών στο ∆Σ είναι θεµελιώδης στην προώθηση

της καλής διακυβέρνησης επειδή οι εξωτερικοί διευθυντές έχουν

την εκτίµηση και την αποδοχή της αγοράς. Υποστηρίζουν πως οι

εξωτερικοί διευθυντές θα είναι αποτελεσµατικοί στο ρόλο τους για

να µη βλάψουν τη φήµη τους.

• Ο Beasley (1996) συγκρίνει τις επιχειρήσεις που διέπραξαν ή όχι

απάτη και διαπιστώνει ότι οι επιχειρήσεις που δεν διέπραξαν απάτη

έχουν σηµαντικά ένα υψηλότερο επίπεδο εξωτερικών διευθυντών.

• Ο Jensen (1986) υποστηρίζει ότι όταν ο εξωτερικός έλεγχος είναι

αδύνατος, ο εσωτερικός έλεγχος υπό τη µορφή των ανεξάρτητων

µελών του ∆Σ είναι ένας εναλλακτικός µηχανισµός ελέγχου. 
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Σηµασία της ανεξαρτησίας των µελών

• Πολλές µελέτες βρίσκουν µια θετική σχέση µεταξύ του ποσοστού των

ανεξάρτητων διευθυντών και της εταιρικής απόδοσης (µεταξύ άλλων Zahra και

Pearce, 1989, Daily and Dalton, 1992). Γιατί; 

• έχουν κίνητρο να ενεργήσουν ως όργανα ελέγχου της διοίκησης για να

προστατεύσουν τη φήµη τους ως αποτελεσµατικοί και ανεξάρτητοι.

• προσθέτουν αξία στις εταιρίες µε την παροχή εξειδικευµένων γνώσεων και τον

έλεγχο των λειτουργιών.

• συµβάλουν στην αξία των εταιριών µέσω της αξιολόγησης στρατηγικών

αποφάσεων και µέσω του ρόλου τους στην αποµάκρυνση ανεπαρκών

στελεχών.

• παρέχουν πρόσθετους πόρους στην εταιρία από την άποψη της πείρας ή τις

εξωτερικές επαφές τους. 

• είναι σε θέση να παρέχουν υψηλότερο βαθµό αντικειµενικότητας στην

αξιολόγησή τους για την κατάσταση της εταιρίας και ειδικότερα σε περιόδους

κρίσης και σε σηµαντικά αναδιαρθρωτικά γεγονότα όπως οι συγχωνεύσεις και

οι εξαγορές.
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Κριτική προσέγγιση της ανεξαρτησίας των µελών

• Υπάρχει ένας σηµαντικός αριθµός µελετών που τείνουν να µην υποστηρίξουν

αυτήν την θετική προοπτική. 

• Ενδέχεται τα εκτελεστικά µέλη να είναι σε θέση να παρέχουν χρησιµότερες

συµβουλές στην εταιρία. 

• Οι εξωτερικοί διευθυντές ενδέχεται να υστερούν σε εξειδικευµένες γνώσεις και

σε εµπειρία συγκεκριµένων διαδικασιών σε σχέση µε τους εσωτερικούς

διευθυντές, οι οποίοι συµµετέχουν ενεργά στις διαδικασίες της επιχείρησης. 

• Τα εξωτερικά µέλη διαθέτουν µόνο ένα περιορισµένο χρονικό διάστηµα στην

επιχείρηση, και συνήθως στερούνται τις απαραίτητες πληροφορίες για να

καταλάβουν την επιχείρηση σε βάθος. 

• Οι εξωτερικοί διευθυντές ενδέχεται να διοριστούν για πολιτικούς λόγους, ως

εκ τούτου είτε µειώνουν την απόδοση είτε εξυπηρετούν άλλα συµφέροντα. 

Ειδικότερα σε νευραλγικούς κλάδους, η πλειοψηφία των ανεξάρτητων µελών

σχετίζονται µε την πολιτική ή την δικηγορία. 
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Εµπειρικά Αποτελέσµατα

• Σε µια µελέτη (Agoraki et al., 2010) που πραγµατοποιήθηκε σε µεγάλο

δείγµα ευρωπαϊκών τραπεζών (2002-2008) παρατηρήθηκε καταρχήν

θετική σχέση του ποσοστού των µη-εκτελεστικών µελών και της

κερδοφορίας. 

• Εντούτοις, παρατηρείται πως µετά από ένα ορισµένο σηµείο η επιπλέον

προσθήκη µη εκτελεστικών µελών βλάπτει την απόδοση της εταιρίας. 

Αυτό το αποτέλεσµα είναι σε συµφωνία µε το συµβουλευτικό ρόλο του

συµβουλίου που απαιτεί την παρουσία εκτελεστικών διευθυντών των

οποίων η γνώση και τα στοιχεία σχετικά µε την λειτουργία της εταιρίας θα

µπορούσαν να συµπληρώσουν τις ικανότητες των εξωτερικών µελών. 

• Ένα τέτοιο αποτέλεσµα παραπέµπει στην ισορροπία µεταξύ του οργάνου

ελέγχου (ανεξαρτησία) και των συµβουλευτικών λειτουργιών

(πληροφοριών) του ∆Σ.
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Εµπειρικά Αποτελέσµατα

• Τα αποτελέσµατα µας, επίσης, απεικονίζουν αρνητική σχέση µεταξύ της

αποτελεσµατικής διαχείρισης του κόστους και της παρουσίας ανεξάρτητων

µελών. 

• δεν θα πρέπει να αγνοούνται οι πολιτικές προεκτάσεις του διορισµού

των µελών αυτών. 

• η προσθήκη ανεξάρτητων µελών πέρα από ένα ορισµένο σηµείο

αυξάνει τις δαπάνες (αµοιβές κλπ). 

• ο έλεγχος και οι πιθανές προσπάθειες των ανεξάρτητων διευθυντών

περιορίζονται σηµαντικά από την έλλειψη είτε των απαραίτητων

πληροφοριών, ή του απαραίτητου χρόνου. Μια σχετική δυσκολία είναι

η πολυπλοκότητα των θεµάτων που πρέπει να καταλάβει, να

συζητήσει, και να αποφασίσει µέσα στον περιορισµένο χρόνο του.
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Εµπειρικά Αποτελέσµατα

• Κατά συνέπεια, ένα βέλτιστο µίγµα εκτελεστικών και µη-

εκτελεστικών διευθυντών είναι προτιµότερο από ένα

συµβούλιο µε υπερβολικό αριθµό ανεξάρτητων µελών.

• Το αποτέλεσµα έρχεται σε αντίθεση µε την παγιωµένη

αντίληψη πως η µεγαλύτερη παρουσία µη-εκτελεστικών έχει

πάντα θετικά αποτελέσµατα.
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Εµπειρικά Αποτελέσµατα

• Τα εξωτερικά µέλη ενδέχεται να διορίζονται για πολιτικούς λόγους, 
ως εκ τούτου είτε µειώνουν την απόδοση της επιχείρησης είτε 
δεσµεύονται  από πολιτικούς περιορισµούς (Agrawal και Knoeber, 
1996).

• Η προσθήκη εξωτερικών διευθυντών, ειδικά πέρα από ένα ορισµένο 
σηµείο, αυξάνει το µέγεθος του συµβουλίου και κατ’επέκταση
δυσχεραίνει το συντονισµό και αυξάνει τις αµοιβές που θα πρέπει 
να καταβληθούν. 

• Οι πιθανές προσπάθειες των ανεξάρτητων διευθυντών ενδέχεται να 
περιορίζονται σηµαντικά από την έλλειψη είτε του απαραίτητου 
χρόνου και της πίστης δεδοµένου ότι µπορούν να απορροφηθούν 
από τις άλλες υποχρεώσεις τους (Maug, 1997; Raheja, 2005; Harris 
και Raviv, 2006; Adams και Ferreira, 2007). 


