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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα εργασία αναλύεται η σχέση µεταξύ της διάθρωσης της
µετοχικής ιδιοκτησίας και της εταιρικής απόδοσης κατά τη διάρκεια της ελληνικής
πιστωτικής κρίσης. Μελετώνται 206 εταιρείες από την Ελλάδα, εταιρείες που
υπήρξαν αντικείµενο συνεχούς διαπραγµάτευσης στο Χρηµατιστηρίου Αξιών
Αθηνών από 1/1/2004 έως και 31/12/2010, µε τη χρήση ενός πρωτότυπου δείγµατος
δεδοµένων συλλεγµένου από την ιστοσελίδα του χρηµατιστηρίου.
Στη µελέτη προσπαθούµε να βρούµε αντιστοιχίες ανάµεσα στην ύπαρξη ή όχι
µεγαλοµετόχων σε µια εταιρεία και στην αντίδραση της εταιρείας αυτής κατά την
κρίση. Βασιζόµαστε σε µεθοδολογίες και θεωρητικό υπόβαθρο προηγούµενων
αντίστοιχων µελετών, οι οποίες εργασίες εκπονήθηκαν µε αφορµή την οικονοµική
κρίση των χωρών της νοτιοανατολικής Ασίας του 1997, καθώς και µελέτες που
έλαβαν χώρα στον ευρωπαϊκό νότο το 2010. Η γενική αίσθηση που υπάρχει γύρω
από το θέµα της σχέσης ανάµεσα στην ιδιοκτησιακή δοµή και την εταιρική απόδοση
είναι ότι υπάρχει µια σχέση, πολυσύνθετη και πολύπλευρη που σε καµία περίπτωση
δεν

µπορεί

να

εξηγηθεί

µε

γραµµικό

τρόπο,

χρησιµοποιώντας

µοντέλα

παλινδροµήσεως. Συγκεκριµένα, µερικοί ερευνητές πιστεύουν ότι είναι µια
ενδογενής αυτοτροφοδοτούµενη σχέση, ενώ άλλοι υποστηρίζουν το αντίθετο και
συνεπώς δεν υπάρχει σαφής τεκµηρίωση της σχέσης αυτής. Όλες οι µελέτες πάσχουν
από προβλήµατα συσχέτισης στα µοντέλα παλινδροµήσεώς τους και επεξηγούν ένα
πολύ µικρό ποσοστό της διακύµανσης των εξαρτηµένων µεταβλητών παρά τη
στατιστική σηµαντικότητα των υποδειγµάτων.
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, εξετάζουµε αν η πιστωτική κρίση στη
χώρα µας έχει επηρεάσει την ιδιοκτησιακή δοµή των εταιρειών, αν πολυµετοχικές
εταιρείες είχαν καλύτερες πιθανότητες επιβίωσης κατά την κρίση από τις
ολιγοµετοχικές εταιρείες (ή και το αντίστροφο) και αν τελικά η ύπαρξη ενός
χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος µεταξύ των µεγαλοµετόχων επηρεάζει την απόδοση
της µετοχής της.
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Όσον αφορά τα συµπεράσµατα της εργασίας, έχουν απαντηθεί κάποια από τα
παραπάνω ερωτήµατα, καθώς και κάποια άλλα που προέκυψαν στην πορεία της
έρευνας. Η γενικότερη αίσθηση που αποκοµίζει κανείς είναι ότι, συναρτήσει του
οικονοµικού κλάδου και της φάσης που βρίσκεται η εταιρεία, η ιδιοκτησιακή δοµή
µιας εταιρείας είναι βασικό συστατικό της και θα πρέπει να δηµοσιοποιείται στις
χρηµατοοικονοµικές

της

καταστάσεις

αναλυτικά,

όπως

οι

λογιστικοί της

λογαριασµοί. Μπορούν να κρύβουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή πλεονεκτήµατα της
εταιρείας που είναι σκόπιµο να αποτιµώνται στην αγορά.
Στη µελέτη χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι οικονοµετρικής ανάλυσης (π.χ., TwoStage Least Squares with ARMA models) αλλά και συγκρίσεις µεταξύ εικονικών
χαρτοφυλακίων εταιρειών µε διαφορές στην εταιρική δοµή τους, µε σκοπό να γίνει
αντιληπτό το µέγεθος επηρεασµού της διοίκησης µιας εταιρείας (και κατ’ επέκταση
και των επενδυτών επιλογών της) από την ύπαρξη ή την απουσία µεγαλοµετόχων
(φυσικών ή νοµικών προσώπων). Είναι γεγονός, ότι τα τελευταία χρόνια
παρατηρείται µια τάση για διαφάνεια και δηµοσιοποίηση δεδοµένων µετοχικής
ιδιοκτησίας, τάση που πιθανόν ερµηνεύεται ως φυσιολογική αντίδραση των
ελεγκτικών

αρχών

στις

πρόσφατες έντονες κρίσεις σε θέµατα εταιρικής

διακυβέρνησης.
Η µελέτη της ιδιοκτησιακής δοµής µιας εταιρείας δεν είναι εύκολο ζήτηµα,
ελλείψει σχετικών ηλεκτρονικών βάσεων δεδοµένων, αλλά ούτε και τετριµµένο. Εξ
όσων µπορούµε να γνωρίζουµε, η εργασία είναι η µοναδική έως τώρα στην ελληνική
βιβλιογραφία, καθώς εφαρµόζει δηµοσιευµένες τεχνικές ανάλυσης της εταιρικής
διακυβέρνησης

χρησιµοποιώντας

ένα

ευρύτατο

Χρηµατιστήριο Αθηνών.
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δείγµα

εταιρειών

από

το

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Εισαγωγή
Παρ’ όλο που ο σκοπός αυτής της διπλωµατικής εργασίας είναι περιορισµένος,
θεωρούµε χρήσιµο να παραθέσουµε µια επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας
τόσο του γενικότερου πεδίου της εταιρικής διακυβέρνησης όσο και ειδικότερα της
σχέσης ιδιοκτησιακής δοµής και εταιρικής απόδοσης.
Στην βιβλιογραφική επισκόπηση θα ακολουθήσουµε χρονολογική σειρά
αναφοράς των άρθρων και µονογραφιών – βιβλίων, καθώς πιστεύουµε ότι η χρονική
στιγµή δηµοσίευσης ενός άρθρου είναι το ίδιο σηµαντική µε το περιεχόµενο του
άρθρου.
Η χρονική στιγµή δηµοσίευσης του άρθρου είναι αυτή που θα µας ενηµερώσει
για τις περιβάλλουσες συνθήκες (οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτικές κλπ) οι οποίες
οδήγησαν τον συγγραφέα ή τους συγγραφείς στην εκπόνηση & δηµοσίευση της
εργασίας τους.
Χωρίς το περιβάλλον µέσα στο οποίο δηµοσιεύτηκε η εργασία χάνουµε
σηµαντικά στοιχεία, χωρίς τα οποία ίσως δύσκολα καταλάβουµε το νόηµα του
άρθρου στην πλήρη του έκταση.
Θα ακολουθήσουµε τη χρονολογική εξέλιξη των εννοιών και των εργασιών επί
του θέµατος, από την Μεγάλη Ύφεση του 1929 έως και το 2010, όπου µια νέα
ύφεση έχει πλήξει την παγκόσµια οικονοµία. Γενικά, µπορούµε να πούµε ότι η
εταιρική διακυβέρνηση αλλά και η ιδιοκτησιακή δοµή ακολουθούν όλα τα µεγάλα
οικονοµικά και γεωπολιτικά γεγονότα σε µια υστερόχρονη αλλά παράλληλη πορεία.
Απώτερος σκοπός µας είναι να καταφέρουµε να επισκοπήσουµε τις
αρθρογραφικές αναφορές από τις αρχές του 20ου αιώνα έως και σήµερα, να
εντοπίσουµε την ακριβή διάσταση του προβλήµατος για την παρούσα κρίση χρέους
στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, µέσα από την σκοπιά της ιδιοκτησιακής δοµής και
τέλος να παρουσιάσουµε στοιχεία που να στηρίζουν την άποψή µας.
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Βλέποντας το σήµερα (2011) κάποιος µπορεί να ισχυριστεί ότι οι
καταστάσεις έχουν περιπλεχθεί περισσότερο απ’ ότι όταν οι Berle & Means (1932) ή
ο Coase (1937) έγραφαν τις απόψεις τους επί του θέµατος. Οι αγορές έχουν γίνει
εξαιρετικά ευµετάβλητες, σε µια παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία.
Η κρίση χρέους (δηµόσιου αλλά και ιδιωτικού) που εκδηλώθηκε κυρίως µετά
το φθινόπωρο του 2009 στις χώρες της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης δηµιούργησε
ένα εξαιρετικό εργαστήριο µελέτης διαφόρων φαινοµένων εταιρικής διακυβέρνησης,
αντίστοιχο, αλλά όχι απόλυτα ίδιο, µε αυτό που δηµιούργησε η κρίση των λεγόµενων
οικονοµιών – «τίγρεων» της Νοτιο-Ανατολικής Ασίας το 1997.
Αναφέρουµε την αντιστοιχία των 2 κρίσεων ως παρόµοια και όχι ίδια καθώς
µπορεί τελικά το αποτέλεσµα να είναι το ίδιο (κατάρρευση κλίµατος εµπιστοσύνης,
κατακόρυφη πτώση κατανάλωσης, αύξηση ανεργίας, κλονισµοί στις αγορές
χρήµατος και κεφαλαίου κλπ) αλλά τα αίτια που δηµιούργησαν τις 2 αυτές κρίσεις
είναι τελείως διαφορετικά εκ φύσεως.
Κατά την γνώµη µας, χωρίς να είµαστε και απόλυτα σίγουροι, καθώς η κρίση
στην Ευρώπη είναι ακόµη και τώρα που γράφουµε αυτές τις γραµµές εν εξελίξει, η
φύση της πιστωτικής κρίσης στην Ευρώπη είναι εξόχως διαφορετική από
προηγούµενες κρίσεις, καθώς η σκανδάλη ενεργοποίησης της κρίσης είναι µάλλον
ένας εξωγενής παράγοντας (κρίση ενυπόθηκων δανείων στην Αµερική τον
Σεπτέµβριο του 2007) παρά ένα ενδογενές πρόβληµα.
Σαφώς και βρήκε κακώς κείµενα και περίεργες ελλείψεις & ανοµίες, οι οποίες
επέτρεψαν στην κρίση να εξαπλωθεί, αλλά σίγουρα δεν ξεκίνησε από την Ευρώπη
παρά µάλλον κατέληξε σε αυτή.

• Επισκόπηση της αρθρογραφίας
Η ανάπτυξη της έννοιας της εταιρικής διακυβέρνησης αρχίζει, στην σύγχρονη
ιστορία, ίσως, µε το θεµελιώδες έργο των Berle and Means (1932). ∆εν είναι τυχαίο
ότι οι Berle and Means (1932) είναι το έργο µε τις περισσότερες ετεροαναφορές στην
εταιρική διακυβέρνηση και σε θέµατα ιδιοκτησιακής δοµής. Το έργο αυτό
δηµοσιεύτηκε λίγο µετά την Μεγάλη Ύφεση του 1929, σαφέστατα επηρεασµένο από
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το χρηµατιστηριακό Κραχ.
Η βασική θέση των Berle and Means (1932) είναι ότι οι µέτοχοι, κυρίως στις
αµερικάνικες εταιρείες αλλά και εν γένει στις εταιρείες αγγλοσαξονικών χωρών (π.χ.
Μ. Βρετανία, Καναδάς κλπ) έχουν ένα πολύ µικρό ποσοστό εταιρικής ιδιοκτησίας
έκαστος και λόγω της περιορισµένης ευθύνης δεν διακινδυνεύουν τίποτα πέραν των
χρηµάτων που ήδη έχουν δώσει για την αγορά αυτού του ποσοστού µετοχών.
Αυτά τα δύο στοιχεία (περιορισµένη ευθύνη & πολλά µικρά κλάσµατα
ιδιοκτησίας) επιτρέπουν στους µετόχους να µην νοιάζονται ιδιαίτερα για την
∆ιοίκηση της εταιρείας, ούτε και να έχουν λόγους να ασχολούνται µε τον
καθηµερινό φόρτο εργασιών αυτής.
Έτσι, επαγγελµατίες διαχειριστές και στελέχη έχουν το πεδίο διαχείρισης της
εταιρείας πλήρως ελεύθερο, σε βαθµό που µπορούν να λάβουν αποφάσεις προς το
συµφέρον τους και εναντίον των συµφερόντων των µετόχων της εταιρείας, ίσως και
εναντίον των συµφερόντων της ίδιας της εταιρείας (principal agent problem). Αυτές
οι αποφάσεις τελικά µπορεί και να µην είναι βέλτιστες για την αποδοτικότητα της
εταιρείας, και αν σε πολλές εταιρείες συµβεί το ίδιο (µη-βέλτιστες αποφάσεις που
δεν µεγιστοποιούν τον παραγόµενο από την εταιρεία πλούτο αλλά µεγιστοποιούν τον
πλούτο των στελεχών και διαχειριστών της εταιρείας) τότε τελικά µπορεί να
οδηγηθούµε και σε µια εθνική – κρατική οικονοµία που µπορεί να µην λειτουργεί
στο βέλτιστο βαθµό.
Ένας, επίσης, από τους πρωτεργάτες της µελέτης της εταιρικής διακυβέρνησης
και της ιδιοκτησιακής δοµής των εταιρειών, είναι ο Coase (1937). Και αυτός,
επηρεασµένος από την Μεγάλη Ύφεση και το χρηµατιστηριακό κραχ του 1929 και
του αντίκτυπού του στην πραγµατική οικονοµία, έγραψε µια θαυµάσια εργασία η
οποία δηµοσιεύτηκε το 1937 και έθεσε τα θεµέλια της θεωρητικής προσέγγισης της
έννοιας της εταιρείας.
Ο Coase (1937) εξέτασε την εταιρεία από την οπτική των ιδιοκτησιακών
δικαιωµάτων και των συµβολαίων. Οι πάροχοι της εργασίας (εργαζόµενοι) θα
µπορούσαν, θεωρητικά, να συνάψουν βραχυπρόθεσµες συµφωνίες - συµβόλαια (π.χ.
ηµερήσια ή µηνιαία) µε τους παρόχους του κεφαλαίου (µέτοχοι) και τους παρόχους
των διοικητικών ικανοτήτων (managers) ούτος ώστε να παραχθούν κάποιες λίγες
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µονάδες από αγαθά και υπηρεσίες. Όµως, η αβεβαιότητα του πραγµατικού κόσµου
και τα υψηλά κόστη για να συναφθούν αυτές οι βραχυπρόθεσµες συµφωνίες –
συµβόλαια, τα καθιστούν αναποτελεσµατικά.
Εποµένως, οι αντισυµβαλλόµενοι (εργαζόµενοι, µέτοχοι και managers)
συνάπτουν µακροπρόθεσµα συµβόλαια, µε σταθερούς όρους για όλους τους
αντισυµβαλλόµενους. Έτσι λοιπόν, ο Coase (1937) βλέπει την εταιρεία ως ένα
µακροπρόθεσµο συµβόλαιο µεταξύ εργαζοµένων, µετόχων & διαχειριστών µε σκοπό
την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. Η εταιρεία είναι ο κατάλληλος χώρος και το
κατάλληλο (νοµικό) πρόσωπο για να φιλοξενήσει αυτά τα µακροπρόθεσµα
συµβόλαια εργοδοτών-εργαζοµένων και να βοηθήσει ώστε να µεγιστοποιηθεί το
κέρδος που παράγεται από αυτά.
Κατά τον Coase (1937), ενώ η ελεύθερη καπιταλιστική οικονοµία, µέσω της
προσφοράς και της ζήτησης και της ισορροπίας των τιµών, επιλέγει το τι θα
παραχθεί, σε ποιες ποσότητες και σε ποια τιµή, αυτό δεν σηµαίνει ότι περνάµε από
την µακροδοµή (συνολικά µια εθνική οικονοµία) στην µικροδοµή (µια εταιρεία µιας
εθνικής οικονοµίας). Σε µια εταιρεία υπάρχουν συγκεκριµένοι άνθρωποι οι οποίοι µε
κεντρικές αποφάσεις, όχι πάντα βέλτιστες, αποφασίζουν τι θα παραχθεί και σε ποιες
ποσότητες / τιµές, ενώ το αν θα µετακινηθεί ένας εργαζόµενος από ένα τµήµα της
εταιρείας σε άλλο δεν έχει να κάνει µε επιλογές της αγοράς προς βελτιστοποίηση της
παραγωγής αλλά µε (µεροληπτικές;) επιλογές του διευθυντή του.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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∆ιάγραµµα 1: Η εταιρεία ως ένα πεπλεγµένο σύνολο συµβολαίων (nexus of
contracts) ανάµεσα στα 3 βασικά συµβαλλόµενα µέρη (µέτοχοι, διοικητικό συµβούλιο
και managers) αλλά και ανάµεσα στην εταιρεία και τους εργαζόµενους, την κοινωνία,
το περιβάλλον, το κράτος κλπ.

Κατά την δεκαετία του 1930, στην Αµερική, µε τον απόηχο του
χρηµατιστηριακού Κραχ του 1929, εισήχθησαν κάποιοι ρυθµιστικοί Νόµοι και
Αρχές, κυρίως στις τράπεζες της εποχής. Ο χρηµατοοικονοµικός τοµέας της
Αµερικής, από το 1933 και µετά, θα ρυθµιζόταν πλέον µε την περίφηµη Glass –
Steagall Act του 1933. Με αυτή τη νοµοθετική πράξη ιδρύεται µια ρυθµιστική Αρχή
για την επίβλεψη των µελών του χρηµατοπιστωτικού κλάδου, η λεγόµενη Federal
Deposit Insurance Corporation ή FDIC. Επίσης, µε την ίδια νοµοθετική πράξη,
διαχωρίζεται η έννοια της εµπορικής τράπεζας και της επενδυτικής τράπεζας,
διαχωρίζοντας σαφώς και απαράβατα το τι µπορεί να κάνει η κάθε µια µε τα λεφτά
των καταθετών της.
Κάποια θετικά στοιχεία αυτής της Glass – Steagal Act (1933) επιβιώνουν µέχρι
και σήµερα, όπως η “Regulation Q” , η οποία επιτρέπει στις ρυθµιστικές αρχές των
11

ΗΠΑ να ελέγχουν τα επιτόκια καταθέσεων σε αποταµιευτικούς λογαριασµούς. Η
πρόνοια του να µην µπορεί µια εµπορική τράπεζα να είναι (ή να κατέχει αµέσως ή
εµµέσως) επενδυτικές τράπεζες ή χρηµατιστηριακές – επενδυτικές εταιρείες,
καταργήθηκε τελικά το 1999 µε την Gramm – Leach – Bliley Act.
Η δεκαετία του 1970, από την αρχή της, έδειχνε ότι θα οδηγήσει σε πολλές
αλλαγές που θα επηρεάσουν για τα επόµενα χρόνια τον κόσµο. Το 1971, ο Πρόεδρος
Νίξον των ΗΠΑ, για πολλούς λόγους, καταργεί την µετατρεψιµότητα των δολαρίων
σε χρυσό. Αυτή η αλλαγή, µαζί µε άλλες απορρυθµιστικές και φιλελεύθερες
παρεµβάσεις του Νίξον, ονοµάστηκε “Nixon’s Shock” και οδήγησε στη δηµιουργία
συναλλαγµατικών ισοτιµιών και χρηµατιστηριακής αποτίµησης του χρυσού καθώς
και άλλων πολύτιµων µετάλλων.
Η εγκατάλειψη του κανόνα του χρυσού και η συναλλαγµατική αποτίµηση των
εθνικών νοµισµάτων µέσα από χρηµατιστηριακές πράξεις αύξησε το συστηµικό
ρίσκο καθώς πρόσθεσε παράγοντες αβεβαιότητας στις επενδύσεις.
Κάτι επίσης χαρακτηριστικό της δεκαετίας του 1970 ήταν η κατακόρυφη
αύξηση στις τιµές του πετρελαίου, που από αγαθό έγινε χρηµατιστηριακό είδος αλλά
και η αύξηση στην τιµή του ασηµιού. Όλη αυτή η αβεβαιότητα που προστέθηκε στο
παγκόσµιο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα, δηµιούργησε την ανάγκη συστηµατικής
µελέτης και παρατήρησης των χρηµατοοικονοµικών µεγεθών στις σύγχρονες
οικονοµίες της ∆ύσης, γεννώντας έτσι την επιστήµη των χρηµατοοικονοµικών στην
µορφή που την διδασκόµαστε και εµείς σήµερα.
Πάνω σε αυτό το κοινωνικό-πολιτικό περιβάλλον και πάνω σε αυτό το νέο
οικονοµικό µοντέλο, αρχίζει ξανά µια ζωηρή συζήτηση γύρω από την εταιρική
διακυβέρνηση και την ιδιοκτησιακή δοµή των εταιρειών. Οι Alchian and Demsetz
(1972) βρίσκουν ότι το στοιχείο που έκανε την εταιρική δοµή υπαρκτή &
πετυχηµένη είναι η περιορισµένη ευθύνη των µετόχων της.
Εν αντιθέσει µε τις ατοµικές επιχειρήσεις ή τους συνεταιρισµούς, στην εταιρεία
ο µέτοχος έχει περιορισµένη ευθύνη ίση µε το ύψος των χρηµάτων που έχει
επενδύσει στην εταιρεία αγοράζοντας τις µετοχές της. Κατά τους Alchian and
Demsetz (1972), αν δεν υπήρχε αυτή η περιορισµένη ευθύνη, τότε ο µέτοχος θα ήταν
υπεύθυνος µε την συνολική περιουσία του, κάτι που τον περιορίζει στις επενδύσεις.
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Ενδεχόµενη ανάληψη (ή υπερανάληψη) ρίσκου εκ µέρους της εταιρείας, χωρίς την
ύπαρξη της περιορισµένης ευθύνης, µπορεί και να οδηγούσε στην φτώχεια όλους
τους µετόχους της.
Με την δηµοσίευση των άρθρων των Black and Scholes (1973) και του Merton
(1974) εισάγονται µοντέλα «ενδεχόµενων απαιτήσεων» (contingent claims models)
και διαµορφώνεται µια γενικότερη τακτική διαχείρισης του ρίσκου που αναλαµβάνει
κάποιος σε µια επένδυση.
Και οι Black and Scholes (1973) αλλά και ο Merton (1974) εισάγουν νέες
µεθόδους αποτίµησης χρηµατοοικονοµικών παραγώγων προϊόντων (options, futures,
swaps), δίνοντας την δυνατότητα της απεριόριστης εφαρµογής τους είτε για
αντιστάθµιση κινδύνων (hedging) είτε για κερδοσκοπία (speculation).
Το άρθρο των Jensen and Meckling (1976) παρουσιάστηκε την ίδια χρονική
περίοδο. Το συγκεκριµένο άρθρο θεωρείται σηµαντικό γιατί εκσυγχρονίζει &
τυποποιεί την θεώρηση των Berle and Means (1932) και την ενοποιεί µε την θεωρία
του κόστους αντιπροσώπευσης.
Από το άρθρο αυτό και µετά, αρχίζει ουσιαστικά η βιβλιογραφία γύρω από την
ιδιοκτησιακή δοµή µιας εταιρείας και πώς αυτή συνεισφέρει στην αποδοτικότητα της
εταιρείας.
Οι Jensen and Meckling (1976) απαντούν σε µια σειρά από ερωτήµατα, όπως ο
διαχωρισµός ιδιοκτησίας της εταιρείας από τον έλεγχο της εταιρείας και προσπαθεί
να µοντελοποιήσει τα πιθανά κόστη αντιπροσώπευσης ανάµεσα στα διευθυντικά
στελέχη µιας εταιρείας και τους ιδιοκτήτες της.
Στις δηµοσιεύσεις των αρχών της δεκαετίας του 1980 παρατηρούµε ένα ολοένα
και αυξανόµενο ενδιαφέρον εκ µέρους των ερευνητών για την ιδιοκτησιακή δοµή
µιας εταιρείας.
Ο Fama and Jensen (1983) αναλύουν την ιδιοκτησιακή δοµή, το τι τελικά είναι
µια µετοχή, το δικαίωµα ψήφου που αυτή περιέχει αλλά και το δικαίωµα επί των
µελλοντικών θετικών χρηµατορροών της εταιρείας (µερίσµατα), κάνοντας µάλιστα
και έναν διαχωρισµό ανάµεσα στα δικαιώµατα ελέγχου (control rights) που σου
παρέχει η µετοχή επιτρέποντάς σου να ψηφίζεις για τις αποφάσεις της εταιρείας µε τα
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δικαιώµατα χρηµατορροών (cash flow rights) λόγω των µερισµάτων που αναµένεις
από τις µετοχές σου.
Οι αποφάσεις που λαµβάνονται, είτε από τους µετόχους είτε από τους
managers, επηρεάζουν το σύµπλεγµα των συµβολαίων που απαρτίζουν µια εταιρεία
(όπως αναφέραµε και πιο πάνω, δηλαδή τα συµβόλαια ανάµεσα στους stakeholders
της εταιρείας). Επειδή όµως αυτά τα συµβόλαια έχουν κάποιο κόστος, το τελικό
κόστος των αποφάσεων εκφράζεται σαν κόστος αντιπροσώπευσης. Οι αποφάσεις
που λαµβάνονται σε µια εταιρεία επηρεάζουν το κόστος αντιπροσώπευσης το οποίο
µε τη σειρά του επηρεάζει την αποδοτικότητα της εταιρείας.
Έτσι λοιπόν, κατά τους Fama and Jensen (1983), µια ακατάλληλη ιδιοκτησιακή
δοµή οδηγεί στην λήψη ακατάλληλων αποφάσεων, δηλαδή σε αύξηση του κόστους
αντιπροσώπευσης µέσω της όξυνσης των αντικρουόµενων συµφερόντων µέσα στην
εταιρεία, οπότε τελικά σε µείωση της αποδοτικότητας της εταιρείας. Μετά από αυτό
το άρθρο αρχίζει µια µεγάλη συζήτηση επί του θέµατος, στην οποία προσαρτόµαστε
και εµείς µε την παρούσα εργασία.
Πολλές εµπειρικές µελέτες ακολούθησαν, σε διάφορες χρονικές στιγµές και
αγορές, η πλειονότητα των οποίων συνηγορούσε υπέρ µιας στατιστικά σηµαντικής,
γραµµικής σχέσης ανάµεσα στην ιδιοκτησιακή δοµή και στην εταιρική απόδοση.
Εξαίρεση σε αυτό το κλίµα αποτέλεσε ο Demsetz (1983),

ο οποίος

υποστήριξε ότι η σχέση ιδιοκτησιακής δοµής και εταιρικής απόδοσης είναι
ενδογενής σχέση, δηλαδή το ένα γεννιέται από το άλλο.
Κατά τον Demsetz (1983) η ιδιοκτησιακή δοµή είναι µια ενδογενής διαδικασία
που προκύπτει από την προσπάθεια της εταιρείας να µεγιστοποιήσει την απόδοσή
της. Είναι δηλαδή αποτέλεσµα της εταιρικής απόδοσης και όχι η αιτία αυτής. ∆εν
προκύπτει, κατά τον Demsetz (1983), πουθενά ότι η διαφοροποιηµένη ιδιοκτησιακή
δοµή είναι πιο αποδοτική, αλλά ούτε και το αντίθετο.
Η κάθε µία ιδιοκτησιακή δοµή ικανοποιεί, συγκεκριµένες ανάγκες, π.χ. κλάδος
δραστηριότητας, νοµικό πλαίσιο, χρονική στιγµή, µέγεθος εταιρείας, κουλτούρα κλπ.
Τα ερευνητικά αποτελέσµατα που συνοδεύουν το άρθρο του Demsetz (1983)
συνηγορούν στην άποψή του, καθώς βρίσκει στατιστικά σηµαντικές µεν αλλά
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ασθενείς γραµµικές σχέσεις δε.

Ένας πιθανός αντίλογος σε αυτό το άρθρο θα µπορούσε να είναι ότι οι µέτοχοι
δεν γνωρίζουν στον ίδιο βαθµό µε τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας, ποια είναι η
πραγµατική αποτίµηση των επενδυτικών σχεδίων και ποιο το πραγµατικό ρίσκο που
µπορεί να τους αντιστοιχεί.
Ως έναν βαθµό, ούτε και τα ίδια τα διευθυντικά στελέχη, που επιλέγουν ή
σχεδιάζουν ένα επενδυτικό σχέδιο, δεν µπορεί να είναι σίγουροι για τις
χρηµατορροές που θα προκύψουν από αυτό το σχέδιο αλλά και το πώς το ρίσκο του
επενδυτικού σχεδίου που θέλουν να αναλάβουν αυξάνει (ή µειώνει) το συνολικό
ρίσκο της εταιρείας, άρα και το κόστος δανεισµού της.
Σε πιθανό αντίλογο "µα, και βέβαια οι managers ξέρουν τι επενδυτικά σχέδια
αναλαµβάνουν!" έχουµε να αντιπαρατάξουµε εκατοντάδες αποτυχηµένα επενδυτικά
σχέδια ή και περιπτώσεις εξαπάτησης του επενδυτικού κοινού από managers
αµφιβόλου ηθικής και ποιότητας. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν και άξιοι
managers, απλά όπως και σε κάθε άλλο επάγγελµα, αρκούν λίγοι για να δυσφηµιστεί
ο επαγγελµατικός κλάδος.
Βέβαια, υποθέτουµε ότι οι αγορές είναι ως ένα βαθµό αποτελεσµατικές και θα
πιέσουν τις εταιρείες να λειτουργήσουν µε έναν βέλτιστο τρόπο, ελαχιστοποιώντας
τα κόστη των δραστηριοτήτων τους και µεγιστοποιώντας την προστιθέµενη αξία
στην εταιρεία ανά χρηµατική µονάδα επενδυτικού σχεδίου.
Εκτός από την αποτελεσµατικότητα των αγορών, θα πρέπει να υπάρχει και ένα
ισχυρό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, το οποίο να εφαρµόζεται από την εταιρεία,
όχι µόνο τύποις αλλά ουσιαστικά.
Η έρευνα επί της ιδιοκτησιακής δοµής συνεχίζεται, µε τους Shleifer and Vishny
(1986) οι οποίοι θέτουν το πρόβληµα του «λαθρεπιβάτη» ή free rider. Κατ’ αυτούς,
οι µικροµέτοχοι ή όσοι επενδύουν στην εταιρεία βραχυπρόθεσµα οµοιάζουν µε
«λαθρεπιβάτες» που σκαρφαλώνουν παράνοµα στο τρένο για να τους µεταφέρει λίγο
παρακάτω.

15

Έτσι λοιπόν, εκµεταλλευόµενοι τα χαρακτηριστικά της εταιρείας που τους
ενδιαφέρουν (π.χ. για να διαφοροποιήσουν ένα χαρτοφυλάκιο ή για να κάνουν
στρατηγικές contrarian ή momentum ή άλλες ) αγοράζουν µετοχές της εταιρείας και
δεν τους νοιάζει πραγµατικά να ασχοληθούν µε την διακυβέρνηση της. Καθώς δεν
ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις, δεν τους νοιάζει η εταιρική διακυβέρνηση, και
τέλος δεν τους απασχολεί το µέλλον της εταιρείας.
Κατά τους συγγραφείς, αυτοί οι λαθρεπιβάτες είναι ένα σοβαρό ζήτηµα για την
εταιρεία, το οποίο µειώνει την απόδοσή της. Οι µεγαλύτεροι σε ιδιοκτησιακά
ποσοστά και οι πιο µακροπρόθεσµα προσανατολισµένοι στην εταιρεία µέτοχοι είναι
µια µερική λύση του προβλήµατος.
Οι Morck, Shleifer and Vishny (1988) ασχολούνται µε την εµπειρική µελέτη
ανάµεσα στην διευθυντική ιδιοκτησία και την απόδοση της εταιρείας. Αυτή η σχέση
είναι, ίσως, η πιο πολυµελετηµένη εµπειρικά στην εταιρική διακυβέρνηση και στην
ιδιοκτησιακή δοµή.
Μια µελέτη στο ίδιο µήκος είναι και αυτή του Stulz (1988), ο οποίος
αναπτύσσει ένα θεωρητικό µοντέλο ανάµεσα στα δικαιώµατα ψήφου που φέρουν οι
µετοχές των διευθυντικών στελεχών και την εταιρική αξία. Όποιες αυξήσεις στα
δικαιώµατα ψήφου των µετοχών των διευθυντικών στελεχών µειώνουν προσπάθειες
εξαγοράς της εταιρείας από εξωγενείς επενδυτές και σε περιπτώσεις όπου κάποιοι
προσπάθησαν εξαγορά, πλήρωσαν αυξηµένο premium.
Η εταιρική αξία αυξάνεται σε χαµηλά επίπεδα δικαιωµάτων ψήφου των
managers ενώ µειώνεται σε υψηλά επίπεδα δικαιωµάτων ψήφου των διαχειριστών.
Τελικά όµως, όπως αναφέρει ο συγγραφέας, οι διαχειριστές είναι πολύ πετυχηµένοι
στο να µεγιστοποιούν τα δικαιώµατα ψήφου τους (και γενικά τον πλούτο τους και τα
δικαιώµατά τους) µέσω αποφάσεων για επαναδόµηση των κεφαλαίων της εταιρείας
(restructuring), µε τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας, µε αγορά ιδίων
µετοχών από την εταιρεία, µε απόφαση έκδοσης µετοχών µε διαφορετικά δικαιώµατα
ψήφου, µε αµοιβές µέσω µετοχών και µε χίλιους δυο ακόµη τρόπους. Αυτό το άρθρο
σχετίζεται αρκετά µε την παρούσα εργασία και την επηρέασε σε σηµαντικό βαθµό.
Εν τω µεταξύ, στα µέσα της δεκαετίας του 1980, µια τραπεζική κρίση ξέσπασε
η οποία έµελε να ταλαιπωρήσει τον κλάδο για σχεδόν 12 χρόνια. Τα επιτόκια
16

τραπεζικών καταθέσεων απελευθερώθηκαν από την FDIC και οι τράπεζες ένιωσαν
τα ταµιευτήρια, τα ασφαλιστικά ταµεία και τα συνταξιοδοτικά ταµεία να τις
απειλούν, οδηγώντας µάλιστα πολλές από αυτές σε χρεοκοπία.
Ίσως να έφταιγε και το γεγονός της ύπαρξης πολλών µικρών τραπεζών &
ταµιευτηρίων, κυρίως τοπικού χαρακτήρα, που πλέον δεν είχαν την εξειδίκευση ούτε
και τα µέσα για να επιβιώσουν σε ένα ραγδαία µεταβαλλόµενο ηλεκτρονικό
περιβάλλον συναλλαγών.
Αυτή η συγκέντρωση του χρηµατοπιστωτικού κλάδου στα χέρια λιγότερων και
ισχυρότερων και αυτή η έξοδος (µέσω χρεοκοπίας) των πιο αδύναµων «παικτών»
του κλάδου, µπορεί να ειδωθεί σαν µια επαναδόµηση του κλάδου, ένα µοίρασµα των
φύλλων εν όψει νέας παρτίδας µέσα στην δεκαετία του 1990. Βέβαια, παρόµοιες
καταστάσεις βιώνουν και άλλοι κλάδοι της αµερικάνικης οικονοµίας αλλά και των
∆υτικών ανεπτυγµένων χωρών γενικότερα.
Συνεχίζοντας επί του θέµατος της εταιρικής διακυβέρνησης και της
(βέλτιστης;) ιδιοκτησιακής δοµής της επιχείρησης, οι McConell and Servaes (1990)
µελετούν την σχέση ανάµεσα στην µεταβλητή Tobin’s Q και την ιδιοκτησιακή δοµή
των εταιρειών.
Όλη αυτή η κατάσταση οδήγησε στον νόµο Gramm-Leach-Bliley Act (1999) µε
τον οποίο καταργείται η Glass – Steagall Act (1933). Πλέον οι εµπορικές τράπεζες
µπορούν να ασχολούνται και µε επενδυτικά χαρτοφυλάκια αλλά και εταιρείες
συµµετοχών να έχουν ποσοστά άνω του 5% σε τράπεζες. Αυτή η νοµοθεσία οδήγησε
σε αύξηση του ανταγωνισµού ανάµεσα στις τράπεζες και µεγάλωσε και το
οικονοµικό µέγεθος αλλά και τους σκοπούς των τραπεζών.
Ο Zingales (1994, 1995) µε δυο διαδοχικά άρθρα του αναζητεί και αυτός λύσεις
στα προβλήµατα εταιρικής απόδοσης και ιδιοκτησιακής δοµής. Βρίσκει ότι ακόµη
και σε χρηµατιστήρια χωρών που θεωρούνται ανεπτυγµένες, όπως π.χ. το
χρηµατιστήριο του Μιλάνου στην Ιταλία, οι µετοχές µε δικαιώµατα ψήφου
εµπορεύονται µε ένα premium έως και 80% πάνω από τις µετοχές χωρίς δικαιώµατα
ψήφου. Ταυτόχρονα, και εντός των ΗΠΑ βρίσκει ότι έχει σηµασία το δικαίωµα
ψήφου των µετοχών, µάλιστα µε στατιστικά σηµαντικό τρόπο.
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Ο Demsetz (1997) αναλύει τις σχέσεις ανάµεσα στην νεοκλασική οικονοµική
θεώρηση και την θέση του Coase (1937), που είναι πιο κλασσική θέση,
συµφωνώντας ότι η εταιρεία υπάρχει γιατί µέσα από την εταιρική δοµή γίνεται
βελτιστοποίηση της κατανοµής των πόρων στο οικονοµικό σύστηµα.
Οι Shleifer and Vishny (1997) προσεγγίζουν το θέµα της νοµικής προστασίας
των µικροµετόχων, ή µετόχων µειοψηφίας, ανά τον κόσµο. Σηµειώνουν µε έµφαση
την σηµασία ύπαρξης µεγαλοµετόχων ή και µεγαλοπιστωτών (τραπεζών) σε µια
εταιρεία, που µπορούν να λύσουν αποδοτικότερα τα όποια προβλήµατα κόστους
αντιπροσώπευσης.
Το άρθρο των La Porta, Lopez-De-Silanes, Shleifer and Vishny (1998) γνωστό
και ως LLSV (1998) από τα αρχικά των συγγραφέων του, είναι ένα καθοριστικής
σηµασίας άρθρο για την σχέση νοµοθετικής προστασίας και εταιρικής δοµής –
απόδοσης σε πάρα πολλές χώρες παγκοσµίως. Σε αυτό το άρθρο οι συγγραφείς
εισάγουν έναν καινούριο δείκτη, τον δείκτη anti-self dealing, µε τον οποίο
χαρακτηρίζουν την ευκολία εξαπάτησης των µικροµετόχων (ή µετόχων µειοψηφίας)
από χώρα σε χώρα.
Βασικές πηγές εµπορικού δικαίου είναι είτε το ρωµαϊκό εµπορικό δίκαιο (civil
law) που βασίζεται σε εκτενείς κανόνες είτε το αγγλοσαξονικό εµπορικό δίκαιο
(common law) που βασίζεται πιο πολύ σε εθιµικές νόρµες.
Χωρίζουν τις χώρες σε 3 κατηγορίες, ανάλογα µε την προέλευση του
εµπορικού δικαίου τους, σε Γαλλικής προέλευσης (ή French Civil Law π.χ. Ελλάδα,
Γαλλία, Ισπανία κλπ), σε Αγγλοσαξονικής προέλευσης (ή Common Law π.χ.
Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, ΗΠΑ, Καναδάς κλπ) και σε Γερµανικής –
Σκανδιναβικής προέλευσης (ή German – Scandinavian Civil Law π.χ. Γερµανία,
Ολλανδία, Σουηδία, ∆ανία κλπ).
Παρατηρούν ότι οι χώρες µε εµπορικό δίκαιο Γαλλικής προέλευσης αδυνατούν
να προστατέψουν αποτελεσµατικά τους µετόχους µειοψηφίας των εταιρειών των
χρηµατιστηρίων τους, κάτι που οδηγεί σε πιο συγκεντρωτικά σχήµατα ιδιοκτησιακής
δοµής.
Οι χώρες µε αγγλοσαξονικής προέλευσης δίκαιο βρίσκονται στην αντίθετη
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όχθη, µε υψηλή προστασία των µετόχων µειοψηφίας, κάτι που επιτρέπει την ύπαρξη
κατακερµατισµού του µετοχικού κεφαλαίου σε πολλά µικρά µερίδια.
Στην µέση περίπου (ίσως όµως πιο κοντά στις χώρες Γαλλικής προέλευσης)
βρίσκονται οι χώρες µε Γερµανικό -

Σκανδιναβικό εµπορικό δίκαιο, µε µέτρια

προστασία µετόχων µειοψηφίας και µέτριο κατακερµατισµό µετοχικού κεφαλαίου.
Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις πρώιµες αρχές της δεκαετίας του
2000, µια σειρά από αποτυχίες του συστήµατος δοκίµασαν τις αντοχές της εταιρικής
διακυβέρνησης. Η κρίση των ασιατικών οικονοµιών (των λεγόµενων µέχρι τότε και
«τίγρεων») του 1997, το Κραχ στον NASDAQ στα 1999 και το µέγιστο σκάνδαλο
της Enron το 2002, ανάγκασαν την αµερικάνικη πολιτική σκηνή να παρέµβει,
νοµοθετώντας την Sarbanes – Oxley Act (2002), θέτοντας νέες ρυθµιστικές νόρµες
αλλά και τις βάσεις αυτού που τώρα ονοµάζουµε παγκόσµια εταιρική διακυβέρνηση
(international corporate governance - ICG).
Οι χώρες µε γαλλικής προέλευσης εµπορικό δίκαιο βασίζονται περισσότερο
στις πρόνοιες και τις προβλέψεις των νόµων για να προστατέψουν τους µετόχους
µειοψηφίας ενώ οι χώρες µε αγγλοσαξονικής προέλευσης εµπορικό δίκαιο
βασίζονται περισσότερο στην κοινή λογική και σε δεδικασµένες περιπτώσεις.
Ο LaPorta et al. (2000) δίνει έµφαση

στα διάφορα µοντέλα εταιρικής

διακυβέρνησης, ενώ παράλληλα παρατηρεί και µεγάλες διαφορές ανάµεσα σε χώρες,
ως προς τους τρόπους χρηµατοδότησης των εταιρειών, την µετοχική συγκέντρωση
σε λίγους ή πολλούς αλλά και το µέγεθος (βάθος) των χρηµαταγορών. Ο συγγραφέας
αναφέρει ότι πρέπει να γίνουν συγκεκριµένες βελτιώσεις στο νοµικό πεδίο του
θέµατος, προτείνοντας λύσεις.
Η συζήτηση σχετικά µε το κατάλληλο µοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης είναι
µεγάλη, και σε αυτό το πεδίο οι Lehmann and Weigand (2000) ρίχνουν φώς στο
γερµανικό µοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης. Μελετούν γερµανικές εταιρείες από το
1991 έως το 1996 & βρίσκουν ότι η υψηλή µετοχική συγκέντρωση επηρεάζει
αρνητικά την κερδοφορία αυτών των εταιρειών, µάλιστα µε στατιστικά σηµαντικό
τρόπο.
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∆ιάγραµµα: Μελέτες σχέσης Tobin’s Q και ιδιοκτησιακής δοµής. Πηγή Demsetz
and Villalonga (2001)

Τα δύο τρίτα του δείγµατος των εταιρειών του άρθρου φαίνεται να ελέγχονται
από έναν µεγαλοµέτοχο, είτε ιδιώτη, είτε οικογένεια, είτε το κράτος.
Ο Demsetz and Villalonga (2001) χρησιµοποιούν ένα µοντέλο παλινδρόµησης
κατά το οποίο η ιδιοκτησιακή δοµή είναι ενδογενής και πολυδιάστατη. ∆εν βρίσκουν
καµία σχέση ανάµεσα στην ιδιοκτησιακή δοµή και την απόδοση της εταιρείας.
Επιπλέον, κάνουν µια χρήσιµη αναδροµή σε όλες τις προηγούµενες εµπειρικές
– οικονοµετρικές µελέτες (∆ιάγραµµα 7) που προσπάθησαν να σχετίσουν την
µετοχική δοµή µε την µεταβλητή Tobin’s Q, την οποία και παραθέτουµε παρακάτω
αυτούσια από το άρθρο τους.
20

Από το πιο πάνω διάγραµµα φαίνεται ότι όλες οι µελέτες, τουλάχιστον µέχρι το
1999 – 2000 δεν είχαν καταλήξει πουθενά στο ερώτηµα πώς η ιδιοκτησιακή δοµή
επηρεάζει την εταιρική απόδοση. Όλοι βρίσκουν στατιστικώς σηµαντικά αλλά τελικά
πλήρως αντικρουόµενα συµπεράσµατα.
Ο LaPorta et al. (2002) επανέρχεται στο θέµα για άλλη µια φορά, ασχολείται
πάλι µε την νοµική πλευρά του ζητήµατος και αναλύει εταιρείες από 27
ανεπτυγµένες χώρες. Βρίσκει ότι σε χώρες µε καλή νοµική προστασία των
µικροµετόχων, οι εταιρικές αξίες είναι υψηλότερες.
Παρόµοια αποτελέσµατα δίνει και για εταιρείες στις οποίες υπάρχει βασικός
µεγαλοµέτοχος ο οποίος ελέγχει σηµαντικά µεγάλο ποσοστό των χρηµατορροών της
εταιρείας (και δεν έχει διαφοροποιήσει τα δικαιώµατα ελέγχου του & τα δικαιώµατα
επί χρηµατορροών του µέσω διαφόρων µηχανισµών π.χ. πυραµιδικά σχήµατα
ιδιοκτησίας).
Τέλος, ο κατάλογος µε τις αρθρογραφικές αναφορές επί του θέµατος κλείνει µε
το άρθρο των Μ.V. Ruiz-Mallorqui & D.J. Santana-Martin, οι οποίοι ερευνούν µια
πρωτοποριακή ιδέα. Αναλύουν ισπανικές εταιρείες, από το 1996 έως και το 2009 και
αναζητούν την εύρεση σχέσης ανάµεσα στη διάρθρωση της µετοχικής ιδιοκτησίας
και της εταιρικής αποδοτικότητας, σε συνδυασµό µε την ύπαρξη ή µη τραπεζών και
θεσµικών γενικότερα φορέων ως µεγαλοµέτοχοι στις εταιρείες υπό µελέτη.
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Χρονολογία

Έρευνα

1976
1984
1985
1986
1988
1988
1989
1989
2000
2001
2003

Jensen & Mecklin
Lease, McKonell & Mikkelson
Lehn & Demsetz
Vishny & Shleifer
Stulz
Morck, Shleifer & Vishny
Stein
Kolderness & Barclay
Yeung, Morck & Stangeland
Villalonga & Demsetz
Anderson & Reeb
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Επίδραση δοµής
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Καµία
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Αρνητική
Αρνητική
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Αρνητική
Αρνητική
Καµία
Αρνητική

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Εταιρική ∆ιακυβέρνηση
Η οικονοµική ανάπτυξη κάθε χώρας στηρίζεται στην ορθολογική µεταφορά
χρηµατικών πόρων από τους κατόχους κεφαλαίων και τους επενδυτές προς τις
επιχειρήσεις, µε απώτερο σκοπό οι τελευταίες να αναπτυχθούν. Βασική προϋπόθεση
για να εµπιστευτούν οι κάτοχοι αυτών των κεφαλαίων τα χρήµατα τους στις
επιχειρήσεις είναι να υπάρχουν οι κατάλληλοι µηχανισµοί που να τους διασφαλίζουν
µια σχετική απόδοση των κεφαλαίων τους. Πιο συγκεκριµένα, οι επενδυτές
“απαιτούν” την ύπαρξη µηχανισµών που µπορούν να τους διασφαλίσουν έναντι στον
κίνδυνο µιας πιθανής εκµετάλλευσης τους από τους επιχειρηµατίες και πιθανής
επένδυσης των κεφαλαίων τους σε προγράµµατα χαµηλής µελλοντικής απόδοσης.
Έναν από τους πλέον απαραίτητους µηχανισµούς αποτελεί η θέσπιση και η
υιοθέτηση, από την µεριά των επιχειρήσεων, κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης. Η
ανάγκη ύπαρξης και ισχυροποίησης αυτών των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης
έγινε ακόµη πιο έντονη ύστερα από τις οικονοµικές ζυµώσεις και ανακατατάξεις που
υπέστη η παγκόσµια αγορά από τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις, από τις
ανακατατάξεις στις αγορές των υψηλού κινδύνου οµολόγων (junk bonds) καθώς και
από την εδραίωση των θεσµικών επενδυτών στα µέσα της δεκαετίας των ’80. Τέλος,
το ισχυρό κούνηµα που υπέστησαν τα θεµέλια της παγκόσµιας οικονοµίας λόγω της
οικονοµικής κρίσης που ξεκίνησε από τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και στη
συνέχεια επεκτάθηκε σε παγκόσµιο φαινόµενο, κατέστησαν τέτοιους κανόνες άκρως
απαραίτητους, ώστε στο µέλλον να προβλέπονται και να αποφεύγονται πιθανές
ανάλογες “οικονοµικές ανωµαλίες”.

• Ορισμός και έννοια
Ο όρος εταιρική διακυβέρνηση αναφέρεται σε πολιτικές, σε διαδικασίες, σε
συστήµατα και σε δοµές µε τη βοήθεια των οποίων το εκάστοτε ∆ιοικητικό
Συµβούλιο µιας εταιρείας επιβλέπει και διαχειρίζεται τις δραστηριότητες της
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εταιρείας προς όφελος των µετόχων της. Σύµφωνα µε την επιτροπή Cadbury ( 1992 ),
ως εταιρική διακυβέρνηση ορίζεται το οικονοµικό σύστηµα µέσω του οποίου οι
εταιρείες διευθύνονται και ελέγχονται. Με άλλα λόγια, η εταιρική διακυβέρνηση
είναι το µέσο εκείνο που ορίζει και καθιστά αποτελεσµατική τη σχέση µεταξύ των
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των διευθυντών της εταιρείας και των
µετόχων, των οποίων τα συµφέρονται οι πρώτοι πρέπει να εξυπηρετούν.
Η ανάγκη θέσπισης συστηµάτων εταιρικής διακυβέρνησης πηγάζει από τη
σχέση εντολέα – εντολοδόχου. Σε κάθε σύστηµα υπάρχουν 2 µονάδες, ο εντολέας
που παραχωρεί αρµοδιότητες σε κάποιον άλλο φορέα, και ο εντολοδόχος, που
αναλαµβάνει να φέρει εις πέρας τις αρµοδιότητες αυτές. Ο εντολοδόχος αναλαµβάνει
πρωτοβουλίες και δραστηριότητες που αρκετά συχνά αποκλίνουν από τα
συµφέροντα του εντολέα. Τέτοιες συγκρούσεις συµφερόντων παρατηρούνται στις
ακόλουθες οµάδες:
•

Μεταξύ µετόχων και διευθυντικών στελεχών πολυµετοχικών εταιρειών

•

Μεταξύ µετόχων και πιστωτών

•

Μεταξύ µεγαλοµετόχων και µικροµετόχων της ίδιας εταιρείας

Αναλύοντας τις τρεις αυτές οµάδες, παρατηρούµε φαινόµενα στα οποία
διευθυντικά στελέχη εµφανίζονται να αναλώνουν εταιρικούς πόρους σε λιγότερο
παραγωγικές υπηρεσίες και αγαθά, να δίνουν έµφαση σε επενδυτικές αποφάσεις µε
βραχυχρόνια διάρκεια αποσκοπώντας σε άµεσο κέρδος για να πετύχουν
προσωπικούς στόχους-bonus ή ακόµη να έχουν υπερβολική αποστροφή στον
κίνδυνο, προσπαθώντας να περιορίσουν όσο περισσότερο µπορούν πιθανές απώλειες
κεφαλαίων για να διατηρήσουν τη θέση τους στην εταιρεία.
Στη δεύτερη οµάδα επιχειρήσεις αναλαµβάνουν εκ των υστέρων επενδυτικά
πλάνα µε υψηλότερο επενδυτικό κίνδυνο από ότι είχαν παρουσιάσει στο
επιχειρηµατικό τους πλάνο µε κάποια από αυτά τα επενδυτικά τους “ανοίγµατα” να
οδηγούν σε περαιτέρω τραπεζικό δανεισµό. Οι δύο αυτές οµάδες εµφανίζονται
κυρίως στις αγγλοσαξονικές χώρες.
Στην τελευταία οµάδα συγκρούσεων παρατηρούµε µεγαλοµετόχους να
αναλαµβάνουν συναλλαγές µε επενδυτικά σχήµατα κάτω από την αποκλειστική
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εποπτεία τους παραγκωνίζοντας τους µικροµετόχους, αποσκοπώντας σε προσωπικά
οφέλη. Τέτοιες συγκρούσεις παρατηρούνται κυρίως στην ηπειρωτική Ευρώπη και σε
αρκετά µεγάλη έκταση στην ελληνική αγορά. Φυσικά υπάρχουν κάποιοι µηχανισµοί
που προστατεύουν τους µετόχους των πολυεθνικών εταιρειών έναντι των
διευθυντικών στελεχών καθώς και τους µικροµετόχους έναντι των µεγαλοµετόχων.
Τέτοιοι µηχανισµοί που να περιορίζουν την απόκλιση των συµφερόντων είναι οι
ακόλουθοι:
•

Η σύνθεση του εκάστοτε ∆ιοικητικού Συµβουλίου

•

Το σύστηµα αµοιβών και bonus των διευθυντικών στελεχών

•

Η αγορά επιχειρηµατικού ελέγχου µέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων

•

Το νοµικό πλαίσιο που διέπει κάθε χώρα

Κάτω από µια γενικότερη επισκόπηση η εταιρική διακυβέρνηση αφορά τοµείς όπως:
•

Οι πολιτικές και οι διαδικασίες που αφορούν την αµοιβή των διευθυντικών
στελεχών

•

Τα δικαιώµατα και οι αρµοδιότητες των διευθυντικών στελεχών και της
διοίκησης

•

Οι πολιτικές και οι διαδικασίες αναφοράς στοιχείων που άπτονται των
λογιστικών

θεµάτων,

του

ελεγκτικού

µηχανισµού

και

των

χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων
•

Τα δικαιώµατα και οι ευθύνες των µετόχων

•

Το µέγεθος, η δοµή και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των
επιτροπών του

•

Ο τρόπος µε τον οποίο εκλέγονται και διορίζονται τα διευθυντικά στελέχη

• Κατηγορίες και συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης
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Βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας και µελετώντας τα συστήµατα εταιρικής
διακυβέρνησης πιο διεξοδικά, µπορούµε να τα κατηγοριοποιήσουµε σε µοντέλα που
είναι προσανατολισµένα στους κανόνες της αγοράς (market oriented models) και σε
µοντέλα που έχουν πόλο επιρροής και εξουσίας από τις τράπεζες. (bank oriented
models).
Στην πρώτη κατηγορία συστηµάτων οι πηγές χρηµατοδότησης των εταιρειών
αντλούνται κυρίως από την αγορά και ο επενδυτής αναλαµβάνει πλήρως τον κίνδυνο
/ ρίσκο της επένδυσης του, µε τον ανταγωνισµό να µην περιορίζεται µόνο σε έναν
τοµέα της αγοράς αλλά να επεκτείνεται και µεταξύ διαφόρων τοµέων λόγω της
οριζόντιας ολοκλήρωσης των επιχειρηµατικών σχηµάτων που διευρύνουν την
δραστηριότητα τους σε όλο το φάσµα της επιχειρηµατικής διαδικασίας.
Στην δε δεύτερη κατηγορία συστηµάτων οι τράπεζες αποτελούν την
πρωταρχική πηγή χρηµατοδότησης

και παροχής υπηρεσιών των εταιριών

διοχετεύοντας τα κεφάλαια από τις πλεονασµατικές µονάδες προς τις ελλειµµατικές.
Συχνά λόγω του αυξηµένου ρόλου των τραπεζών ως χρηµατοδότη δεν είναι εφικτό η
ύπαρξη εναλλακτικών µορφών επένδυσης όπως η έκδοση εταιρικών οµολόγων.
∆ιαφορετικός

τρόπος

κατηγοριοποίησης

των

συστηµάτων

εταιρικής

διακυβέρνησης γίνεται µε βάση το κατά πόσο κρατικοί και τραπεζικοί φορείς
κατέχουν µεγάλο ποσοστό από τις µετοχές µιας εταιρείας ή αν µόνο ιδιώτες και
µικροµέτοχοι κατέχουν όλες τις µετοχές. Σύµφωνα µε τους Ruiz-Mallorqui &
Santana-Martin, µελετώντας τις περιπτώσεις που κρατικοί και τραπεζικοί φορείς
κατέχουν µεγάλο µέρος των µετοχών, µπορούµε να διακρίνουµε τρία διαφορετικά
σενάρια τα οποία συνήθως περιγράφουν την ανάµειξη των φορέων αυτών στην
“εταιρική διακυβέρνηση”.
•

Σενάριο ενεργούς συµµετοχής: εδώ παρατηρούνται κρατικοί και
τραπεζικοί φορείς που κατέχουν µεγάλα ποσοστά από τις µετοχές µια
εταιρείας και συµµετέχουν ενεργά στις αποφάσεις αυτής. Σε αυτή την
περίπτωση οι πιέσεις που ασκούν στα υπόλοιπα µέλη του εκάστοτε
∆ιοικητικού Συµβουλίου καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό την απόδοση
της εταιρείας.

•

Σενάριο παθητικής συµµετοχής: εδώ, οι προαναφερόµενοι φορείς
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κατέχουν µικρό αριθµό µετοχών της εταιρείας και τους ενδιαφέρει
κυρίως βραχυπρόθεσµη ανάµειξη τους στην εταιρεία αυτή. Αυτοί οι
φορείς δεν συµµετέχουν ενεργά στη διοίκηση της εταιρείας καθώς δεν
τους ενδιαφέρει η ευµάρεια σε βάθος χρόνου της εταιρείας, καθώς
κυρίως αποσκοπούν σε βραχυπρόθεσµα κέρδη.
•

Σενάριο συνεργασίας µε τα διευθυντικά στελέχη: στο τελευταίο αυτό
σενάριο, οι κρατικοί και τραπεζικοί φορείς κατέχουν µεγάλο µερίδιο
των µετοχών της εταιρείας και συνεργάζονται µε τα διευθυντικά
στελέχη αυτής, ώστε µε αθέµιτα µέσα να κατευθύνουν τα στελέχη να
πάρουν αποφάσεις που θα ευνοούν τα οικονοµικά “θέλω” των
µεγαλοµετόχων, αλλά δυστυχώς εις βάρος των µικροµετόχων.

Περαιτέρω διάκριση των ανωτέρων συστηµάτων γίνεται σε εξωτερικά και
εσωτερικά συστήµατα.

Τα εξωτερικά συστήµατα εταιρικής διακυβέρνησης

εφαρµόζονται κυρίως στις αγγλοσαξονικές χώρες και χαρακτηρίζονται κυρίως από
κεφαλαιαγορές µε µεγάλη και υψηλή ρευστότητα, καθώς και από την ευρεία
διασπορά του µετοχικού κεφαλαίου των επιχειρήσεων. Το κόστος αντιπροσώπευσης
µεταξύ των αδύναµων µετόχων και της ισχυρής εκτελεστικής διοίκησης αµβλύνεται
µέσω της ύπαρξης ενεργητικής αγοράς εταιρικού ελέγχου µε την ευρεία πρακτική
των

επιθετικών

εξαγορών.

Αντίθετα,

τα

εσωτερικά

συστήµατα

εταιρικής

διακυβέρνησης χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη κεφαλαιαγορών µε µικρή και
χαµηλή ρευστότητα, ενώ υπάρχει υψηλή συγκέντρωση ιδιοκτησίας µετοχών.
Χαρακτηριστικά τα οποία αντιπροσωπεύουν τις αγορές της Ευρώπης, της Ιαπωνίας
και φυσικά της Ελλάδας. Το κόστος αντιπροσώπευσης, σε αυτές τις αγορές, αφορά
στη σύγκρουση που υπάρχει µεταξύ των ισχυρών µεγαλοµετόχων (dominant
shareholders) µε αδύναµους µετόχους µειοψηφίας. Ένας dominant shareholder έχει
τις ακόλουθες ιδιότητες:
•

Έχει στην κατοχή του µεγάλο αριθµό µετοχών συχνά για µεγάλο και
σταθερό χρονικό διάστηµα

•

Επιδιώκουν και επηρεάζουν τις εσωτερικές αποφάσεις της εταιρείας
συµµετέχοντας ενεργά στην εταιρική διακυβέρνηση
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•

Επηρεάζουν την απόδοση της εταιρείας µε τις κινήσεις τους

•

Συχνά έχουν υπό την επιρροή τους άτοµα µέσα στην εταιρεία, τόσο
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο όσο και στο διευθυντικό προσωπικό, για να
“περνάνε” εύκολα τις αποφάσεις τους

• Η Διαφάνεια ως Νομική Απαίτηση στην Ευρώπη & στην Αμερική
Μετά από πολλά σκάνδαλα και απάτες, µε αποκορύφωµα το σκάνδαλο των
εταιρειών Enron, WorldCom, Adelphia, Arthur Andersen, Parmalat, το σκάσιµο της
φούσκας των Dot Com εταιρειών, περίπου στο έτος 2002, γεννήθηκε η ανάγκη
νοµικής τεκµηρίωσης και ελέγχου της εταιρικής διακυβέρνησης µιας εταιρείας,
κυρίως αν αυτή θα µπορούσε να προκαλέσει συστηµικά προβλήµατα.
Οι επενδυτές έχασαν δισεκατοµµύρια δολάρια επενδύσεων όταν µε την
αποκάλυψη των σκανδάλων έπεσε κατακόρυφα η χρηµατιστηριακή αξία αυτών των
εταιρειών, επηρεάζοντας σοβαρά την εµπιστοσύνη των επενδυτών στις αγορές.
Ο χρηµατοπιστωτικός κλάδος, κυρίως µε την εισαγωγή της Βασιλείας Ι αλλά
και αργότερα µε την Βασιλεία ΙΙ και τώρα πια µε την Βασιλεία ΙΙΙ, είχε κάποια
βασικά στοιχεία ελέγχου και αυτοελέγχου, αλλά στους υπόλοιπους κλάδους
δραστηριότητας υπήρχαν ελλείψεις.
Η αρχή της νοµικής απαίτησης της ∆ιαφάνειας σε µια εταιρεία ίσως ξεκίνησε
από τις ΗΠΑ µε την Sarbanes – Oxley Act του 2002 και συνεχίστηκε στην
Ευρωπαϊκή Ένωση µε την Transparency Directive EC 109/2004. Θα αναφέρουµε
επιγραµµατικά

δυο λόγια για την κάθε µια από αυτές, καθώς µας αφορούν &

επηρεάζουν στην µελέτη µας.
Ο νόµος Sarbanes – Oxley Act ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2002 στις ΗΠΑ και
πρωτοεφαρµόστηκε 15 µήνες µετά. Αφορούσε εισηγµένες εταιρείες σε αµερικάνικό
χρηµατιστήριο (π.χ. NYSE, ΑΜΕΧ κλπ). Βασικά στοιχεία του νόµου ήταν τα
ακόλουθα:
- Εταιρική υπευθυνότητα εκ µέρους των στελεχών της εταιρείας, δηλαδή ο
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∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας και ο Οικονοµικός της ∆ιευθυντής φέρουν τη
απόλυτη ευθύνη για τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας και τυχόν ελλείψεις ή
παραλείψεις σε αυτές,
- Ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών, απαγορεύει στην εταιρεία να διατηρεί
τον ίδιο ορκωτό ελεγκτή / λογιστή για συνεχόµενα µεγάλα χρονικά διαστήµατα &
απαγορεύει στις ελεγκτικές εταιρείες να παρέχουν και άλλες συµπληρωµατικές
υπηρεσίες στις εταιρείες που ελέγχουν,
- Ενισχύει τον όγκο των πληροφοριών που περιέχουν οι χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις των εταιρειών, υποχρεώνοντάς τες να ανακοινώνουν περισσότερα
πράµατα για περισσότερα θέµατα & πιο συχνά, όπως π.χ. εξωλογιστικές συµφωνίες
(off balance sheet items).
Ο νόµος αυτός δέχθηκε ποικίλες κριτικές, είτε θετικές είτε αρνητικές. Ο Alan
Greenspan,

τότε

∆ιοικητής

της

Federal

Reserve,

αναφέρει

(πηγή

www.federalreserve.gov) ότι: "I am surprised that the Sarbanes–Oxley Act, so rapidly
developed and enacted, has functioned as well as it has...The act importantly
reinforced the principle that shareholders own our corporations and that corporate
managers should be working on behalf of shareholders to allocate business resources
to their optimum use.”
Από την άλλη, υποστηρίχθηκε ότι το κόστος εφαρµογής αυτού του νόµου και
των απαιτήσεών του, ήταν τόσο υψηλό που ανάγκασε πολλές µικρές εισηγµένες
εταιρείες να βγουν από το χρηµατιστήριο αλλά και απέτρεψε και πολλές από το να
εισέλθουν στο χρηµατιστήριο.
Πολλοί υποστήριξαν ότι µε αυτόν τον νέο νόµο, όσες πολυεθνικές ήθελαν να
εισαχθούν σε κάποιο χρηµατιστήριο, επέλεγαν πλέον αυτό του Λονδίνου έναντι της
Νέας Υόρκης, βλάπτοντας την αµερικάνικη οικονοµία σοβαρά.
Οι πολέµιοι του συγκεκριµένου νόµου παραθέτουν στοιχεία από το NYSE που
δείχνουν ότι µετά την εισαγωγή του Sarbanes-Oxley Act ο όγκος των εταιρειών προς
εισαγωγή άρα και των IPO’s πέφτει 10 φορές, ίσως και παραπάνω, απ’ ότι πριν την
εισαγωγή του νόµου αυτού.
Κατά

την

άποψή

µας,

συνέβησαν
29

και

τα

δύο

καθώς

δεν

είναι

αλληλοαποκλειόµενα, δηλαδή & το κόστος λειτουργίας µιας εισηγµένης εταιρείας
αυξήθηκε αλλά και οι µέτοχοι απέκτησαν µεγαλύτερο µερίδιο διοίκησης σε µια
εταιρεία που τελικά ανήκει σε αυτούς.
Η Sarbanes – Oxley Act επηρέασε σηµαντικά τις χρηµαταγορές αρχικά στην
Αµερική και εν συνεχεία όλου του κόσµου. Βλέπουµε, ότι µετά την Sarbanes – Oxley
Act πολλές µεγάλες οικονοµίες ακολούθησαν εφαρµόζοντας αντίστοιχους νόµους
όπως π.χ. Bill 198 – Canada, JSOX – Japan, CLERP9 – Australia, Clause 49 – India
κλπ
Ίσως µια ευρωπαϊκή απάντηση στον Sarbanes – Oxley Act του 2002 ήταν η
Transparency Directive 109/2004. Η συζήτηση για την ανάγκη αυτής της ντιρεκτίβας
είχε αρχίσει περίπου ταυτόχρονα µε την συζήτηση του Sarbanes-Oxley στην
Αµερική, αλλά δυστυχώς οι γραφειοκρατικές δοµές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι
πολύ πιο αργές από αυτές των ΗΠΑ.
Η πλήρης εφαρµογής της Transparency Directive άρχισε τον Ιανουάριο του
2007, µετά την ψήφιση της Directive 14/2007 η οποία και έδινε τις απαραίτητες
οδηγίες εφαρµογής της Transparency Directive αλλά & µε την ψήφιση της
Shareholder’s Rights Directive 36/2007 που συµπλήρωνε τις προηγούµενες.
Ήδη από την πρώτη στήλη της πρώτης σελίδας της, όπως δηµοσιεύτηκε στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Transparency Directive αναφέρει τα
ακόλουθα:
«Οι αποτελεσµατικές, διαφανείς και ενοποιηµένες αγορές κινητών αξιών
συµβάλλουν στη διαµόρφωση µιας γνήσιας ενιαίας αγοράς στην Κοινότητα, ενώ
παράλληλα προάγουν την ανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης µέσω της
καλύτερης κατανοµής του κεφαλαίου και της µείωσης του κόστους.
Η κοινοποίηση ακριβών και περιεκτικών πληροφοριών, εγκαίρως, σχετικά µε
τους εκδότες κινητών αξιών, εµπεδώνει την εµπιστοσύνη των επενδυτών και τους
παρέχει τη δυνατότητα να αξιολογούν, έχοντας ενηµέρωση, τις επιχειρηµατικές
επιδόσεις και τα περιουσιακά στοιχεία των εν λόγω εκδοτών. Τούτο ενισχύει τόσο την
προστασία των επενδυτών όσο και την αποτελεσµατικότητα της αγοράς. Για τον σκοπό
αυτό, οι εκδότες κινητών αξιών θα πρέπει να διασφαλίζουν την κατάλληλη διαφάνεια
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έναντι των επενδυτών µέσω της τακτικής ροής στοιχείων πληροφόρησης.
Για τον ίδιο σκοπό, οι µέτοχοι, ή τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν
δικαίωµα

ψήφου

ή

είναι

κάτοχοι

άλλων

χρηµατοπιστωτικών

µέσων

που

ενσωµατώνουν δικαίωµα απόκτησης υφισταµένων µετοχών µε δικαίωµα ψήφου, θα
πρέπει επίσης να ενηµερώνουν τους εκδότες σχετικά µε την απόκτηση ή άλλες
µεταβολές που επέρχονται σε σηµαντικές συµµετοχές στο κεφάλαιο εταιρειών, έτσι
ώστε οι εκδότες να είναι σε θέση να τηρούν ενήµερο το κοινό….
…

Η παρούσα οδηγία επιβάλει πληρέστερες εξαµηνιαίες οικονοµικές

εκθέσεις για τους εκδότες µετοχών που έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε
ρυθµιζόµενη αγορά. Αυτό θα πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στους επενδυτές να
αξιολογούν καλύτερα την κατάσταση του εκδότη έχοντας την κατάλληλη ενηµέρωση…
…

Το κοινό θα πρέπει να ενηµερώνεται για τις µεταβολές που γίνονται σε

σηµαντικές συµµετοχές στο κεφάλαιο εκδοτών οι µετοχές των οποίων αποτελούν
αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε ρυθµιζόµενη αγορά ευρισκόµενη ή λειτουργούσα
εντός της Κοινότητας. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να επιτρέπουν στους επενδυτές
να αποκτούν ή να διαθέτουν µετοχές έχοντας πλήρη γνώση των µεταβολών που
επέρχονται στη διάρθρωση των δικαιωµάτων ψήφου· επίσης, θα πρέπει να καθιστούν
αποτελεσµατικότερο τον έλεγχο των εκδοτών µετοχών και να βελτιώνουν τη συνολική
διαφάνεια της αγοράς όσον αφορά σηµαντικές κινήσεις κεφαλαίων…
…

Η διαρκής ενηµέρωση των κατόχων κινητών αξιών που έχουν εισαχθεί

προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά θα πρέπει να εξακολουθεί να στηρίζεται
στην αρχή της ίσης µεταχείρισης…
…

Η πρόσβαση των επενδυτών στις πληροφορίες σχετικά µε εκδότες

κινητών αξιών θα πρέπει να οργανωθεί περισσότερο σε κοινοτικό επίπεδο,
προκειµένου να προαχθεί ενεργά η ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών.»
Συγκεκριµένα, στο άρθρο 9 παράγραφοι 1 -2 διαβάζουµε:
« Όταν ένας µέτοχος αποκτά ή διαθέτει µετοχές εκδότη του οποίου οι µετοχές
έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά και οι οποίες
ενσωµατώνουν δικαίωµα ψήφου, το κράτος µέλος προέλευσης διασφαλίζει ότι ο
µέτοχος κοινοποιεί στον εκδότη το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου που κατέχει ο
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µέτοχος ως αποτέλεσµα αυτής της απόκτησης ή διάθεσης, εφόσον το ποσοστό αυτό
φθάνει, υπερβαίνει ή υπολείπεται των εξής ορίων: 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30
%, 50 % και 75 %. Τα δικαιώµατα ψήφου υπολογίζονται µε βάση το σύνολο των
µετοχών οι οποίες ενσωµατώνουν δικαιώµατα ψήφου, έστω και αν η άσκησή τους έχει
ανασταλεί. Επίσης, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται για το σύνολο των
µετοχών που ανήκουν στην αυτή κατηγορία και οι οποίες ενσωµατώνουν δικαιώµατα
ψήφου.
Τα κράτη µέλη προέλευσης διασφαλίζουν ότι οι µέτοχοι κοινοποιούν στον εκδότη
το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου, εφόσον το ποσοστό αυτό φθάνει, υπερβαίνει ή
υπολείπεται των ορίων που ορίζονται στην παράγραφο 1, ως αποτέλεσµα γεγονότων
που µεταβάλλουν την κατανοµή των δικαιωµάτων ψήφου, βάσει των πληροφοριών που
κοινολογούνται δυνάµει του άρθρου 15. Όταν ο εκδότης έχει συσταθεί σε τρίτη χώρα, η
κοινοποίηση παρέχεται για ισοδύναµα γεγονότα.»
Στο άρθρο 10 διαβάζουµε ότι οι προϋποθέσεις κοινοποίησης που ορίζονται
στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 9, εφαρµόζονται επίσης σε φυσικό πρόσωπο ή
νοµική οντότητα , εφόσον δικαιούνται να αποκτούν, να διαθέτουν, ή να ασκούν
δικαιώµατα ψήφου σε οιαδήποτε εκ των ακόλουθων περιπτώσεων ή του συνδυασµού
τους.
Στο άρθρο 12 διαβάζουµε τις ∆ιαδικασίες για την Κοινοποίηση Σηµαντικών
Συµµετοχών:
«Η απαιτούµενη βάσει των άρθρων 9 και 10 κοινοποίηση περιλαµβάνει τις
ακόλουθες πληροφορίες:
α) την προκύπτουσα κατάσταση όσον αφορά τα δικαιώµατα ψήφου,
β) την αλυσίδα των ελεγχόµενων επιχειρήσεων µέσω των οποίων εγείρονται
ουσιαστικά τα δικαιώµατα ψήφου, εφόσον συντρέχει περίπτωση,
γ) την ηµεροµηνία κατά την οποία σηµειώθηκε η προσέγγιση ή η υπέρβαση του
ορίου, και
δ) την ταυτότητα του µετόχου, έστω και αν αυτός δεν δικαιούται να ασκήσει
δικαιώµατα ψήφου υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 10, καθώς και του φυσικού
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προσώπου ή νοµικής οντότητας που δικαιούται να ασκήσει δικαιώµατα ψήφου για
λογαριασµό του µετόχου.
2. Η κοινοποίηση στον εκδότη πραγµατοποιείται το συντοµότερο δυνατό και, εν
πάση περιπτώσει, το αργότερο εντός τεσσάρων ηµερών διαπραγµάτευσης, η πρώτη των
οποίων είναι η εποµένη της ηµεροµηνίας κατά την οποία ο µέτοχος, ήτο φυσικό
πρόσωπο ή νοµική οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 10, α) πληροφορείται την
απόκτηση ή τη διάθεση ή τη δυνατότητα να ασκήσει δικαιώµατα ψήφου, ή κατά την
οποία, δεδοµένων των συνθηκών, θα έπρεπε να έχει λάβει τη σχετική πληροφόρηση,
ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας ισχύος της απόκτησης, της διάθεσης ή της δυνατότητας
άσκησης δικαιωµάτων ψήφου.
6. Μετά την παραλαβή της προβλεπόµενης στην παράγραφο 1 κοινοποίησης, το
αργότερο όµως εντός τριών ηµερών διαπραγµάτευσης, ο εκδότης δηµοσιεύει όλες τις
πληροφορίες που περιέχει η κοινοποίηση.»
Στο άρθρο 24 διαβάζουµε ποιες είναι οι αρµόδιες αρχές ανά κράτος µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπει η παρούσα
κοινοτική οδηγία:
«1. Κάθε κράτος µέλος ορίζει την κεντρική αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 21,
παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/71/EΚ ως την αρµόδια κεντρική διοικητική αρχή η
οποία είναι υπεύθυνη για την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπει η παρούσα
οδηγία καθώς και για την εξασφάλιση της εφαρµογής των διατάξεων που θεσπίζονται
σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή
αναλόγως. Εντούτοις, για τους σκοπούς της παραγράφου 4, στοιχείο η), τα κράτη µέλη
µπορούν να υποδεικνύουν άλλη αρµόδια αρχή, διαφορετική από την αρµόδια κεντρική
αρχή που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο…
… 4. Κάθε αρµόδια αρχή διαθέτει όλες τις απαραίτητες εξουσίες για την εκτέλεση
των καθηκόντων της. Έχει τουλάχιστον την εξουσία:
α) να απαιτεί από τους ελεγκτές, τους εκδότες, τους κατόχους µετοχών ή άλλων
χρηµατοπιστωτικών µέσων, ή από τα πρόσωπα ή οντότητες που αναφέρονται στα
άρθρα 10 ή 13, καθώς και από τα πρόσωπα που τα ελέγχουν ή ελέγχονται από αυτά,
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να υποβάλλουν πληροφορίες και έγγραφα·
β) να απαιτεί από τον εκδότη να αποκαλύπτει στο κοινό τις πληροφορίες που
απαιτούνται στο στοιχείο α) µε τα µέσα και εντός των προθεσµιών που κρίνει αναγκαία
η αρµόδια αρχή. ∆ύναται να δηµοσιεύσει τις πληροφορίες αυτές µε δική της
πρωτοβουλία στην περίπτωση που ο εκδότης, ήτα πρόσωπα που τον ελέγχουν ή
ελέγχονται από αυτόν, δεν το πράττει και αφού έχει διαβουλευθεί µε τον εκδότη·
γ) να απαιτεί από τα διευθυντικά στελέχη των εκδοτών και από τους κατόχους
µετοχών ή άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων, ή από τα πρόσωπα ή οντότητες που
αναφέρονται στα άρθρα 10 ή 13, να κοινοποιούν τις πληροφορίες που απαιτούνται
δυνάµει της παρούσας οδηγίας ή δυνάµει του εθνικού δικαίου που έχει θεσπισθεί
σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία και, εάν είναι αναγκαίο, να προσκοµίζουν περαιτέρω
πληροφορίες και
έγγραφα·
δ) να αναστείλει, ή να ζητήσει από τη σχετική ρυθµιζόµενη αγορά να αναστείλει,
τη διαπραγµάτευση των κινητών αξιών για µέγιστο διάστηµα 10 ηµερών κάθε φορά
που έχει βάσιµους λόγους να υποψιάζεται ότι παραβιάσθηκαν από τον εκδότη οι
διατάξεις
της παρούσας οδηγίας, ή οι διατάξεις εθνικού δικαίου που έχουν θεσπισθεί βάσει
της παρούσας οδηγίας·
ε) να απαγορεύσει τη διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά εάν διαπιστώσει ότι
οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας ή οι διατάξεις εθνικού δικαίου που έχουν θεσπισθεί
βάσει της παρούσας οδηγίας, παραβιάσθηκαν, ή εάν έχει βάσιµους λόγους να
υποψιάζεται ότι οι διατάξεις της εν λόγω οδηγίας παραβιάσθηκαν· στ) να
παρακολουθεί κατά πόσο ο εκδότης κοινολογεί έγκαιρα πληροφορίες, µε σκοπό να
εξασφαλίσει την αποτελεσµατική και ισότιµη πρόσβαση του κοινού σε όλα τα κράτη
µέλη στα οποία
οι κινητές αξίες αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης και να λαµβάνει
ενδεδειγµένα µέτρα στις περιπτώσεις που αυτό δεν συµβαίνει·
ζ) να δηµοσιοποιεί το γεγονός ότι ένας εκδότης, ή κάτοχος µετοχών ή άλλων
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χρηµατοπιστωτικών µέσων, ή πρόσωπο ή οντότητα που αναφέρεται στα άρθρα 10 ή
13, παραλείπει να συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις του·
η) να εξετάζει κατά πόσο η πληροφόρηση που αναφέρεται στην παρούσα οδηγία
συντάσσεται σύµφωνα µε το σχετικό πλαίσιο πληροφόρησης και να λαµβάνει τα
ενδεδειγµένα µέτρα σε περίπτωση που ανακαλύπτει παραβάσεις, και
θ) να πραγµατοποιεί επιτόπου επιθεωρήσεις στην επικράτειά της, σύµφωνα µε το
εθνικό δίκαιο, προκειµένου να επιβεβαιώνει τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις της
παρούσας οδηγίας και µε τα εκτελεστικά µέτρα της. Όπου απαιτείται, δυνάµει του
εθνικού δικαίου, η αρµόδια αρχή ή αρχές µπορούν να κάνουν χρήση αυτής της
εξουσίας µέσω αίτησης στην αρµόδια δικαστική αρχή ή /και σε συνεργασία µε άλλες
αρχές.»
Επειδή η κοινοτική οδηγία είναι αρκετά καλογραµµένη και ξεκάθαρη σε αυτά
που ζητάει, µπήκαµε στην διαδικασία να παραθέσουµε αυτούσια κοµµάτια της αντί
να προσπαθήσουµε να περιγράψουµε τί περίπου λένε, καθώς µια δική µας ερµηνεία
µπορεί να οδηγούσε σε λανθασµένα συµπεράσµατα.
Από αυτά που αναφέρουµε πιο πάνω, συµπεραίνουµε ότι µε την Transparency
Directive, και κυρίως από το 2007 και µετά που άρχισε η πλήρης εφαρµογή της,
ξεκίνησε µια νέα κατάσταση υποχρέωσης δηµοσιοποίησης και διαφάνειας για τις
περίπου 7.000 εισηγµένες εταιρείες σε ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια.
Να υπενθυµίσουµε ότι ως ευρωπαϊκή Ντιρεκτίβα, είναι πάνω από τους
εθνικούς νόµους άρα επηρεάζει σηµαντικές χρηµατιστηριακές αγορές όπως π.χ. του
Λονδίνου και της Φρανκφούρτης αλλά και το Euronext αφού παρ’ όλο που ανήκει
στο NYSE, δραστηριοποιείται στην Ευρώπη.
Η αποτίµηση και οι πιθανώς αρνητικές εξωτερικότητες αυτής της Ντιρεκτίβας
δεν έχουν γίνει γνωστές ακόµη, όπως π.χ. στην περίπτωση του Sarbanes-Oxley Act
των ΗΠΑ, αλλά είναι ισχυρή µας πεποίθηση ότι η εφαρµογή αυτής της συνθήκης
θέτει νέα πρότυπα ανάγκης δηµοσιοποίησης πληροφοριακών δεδοµένων σχετικά µε
την ιδιοκτησιακή δοµή των εισηγµένων ευρωπαϊκών εταιρειών.
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• Η Εταιρική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα η έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης δυστυχώς δεν είναι ευρέως
διαδεδοµένη, παρά το γεγονός ότι η χώρα µας συµµετέχει ενεργά περισσότερο από
µια δεκαπενταετία στα “κοινά” της Ευρωπαϊκής Νοµισµατικής Ένωσης. Στο γεγονός
αυτό συνέτεινε ότι για τη µέση ελληνική επιχείρηση οι µέτοχοι, το µάνατζµεντ και το
διοικητικό συµβούλιο συχνά είναι ένα και το αυτό, µε συνέπεια η ρύθµιση των
σχέσεων και ο διαχωρισµός των αρµοδιοτήτων µεταξύ των τριών πλευρών να είναι
προβληµατικοί. Η ελληνική αγορά είναι µια µικρή αγορά µέσα στον παγκόσµιο
οικονοµικό χάρτη, η οποία χαρακτηρίζεται από έλλειψη ρευστότητας. Υπάρχουν δε
ελάχιστες εταιρείες που είναι πραγµατικά πολυµετοχικές και στις οποίες η γενική
συνέλευση των µετόχων έχει τον καθοριστικό ρόλο και δεν αποτελεί απλώς ένα εκ
του νόµου επιβαλλόµενο τυπικό τελετουργικό που µόνη του αρµοδιότητα είναι να
συνυπογράφει τις αποφάσεις. ∆ύο εκ των βασικών προβληµάτων του ελληνικού
Χρηµατιστηρίου είναι η αφενός η µη εφαρµογή ούτε των βασικών και στοιχειωδών
αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης και αφετέρου η εσωτερική πληροφόρηση.
Αν και έχει από καιρού ενταχθεί στο κλαµπ των ανεπτυγµένων αγορών, το
ελληνικό χρηµατιστήριο χαρακτηρίζεται από µια µοναδικότητα όσων αφορά τη
µετοχική σύνθεση των εισηγµένων εταιρειών σε αυτό. Είναι η µόνη χώρα, ανάµεσα
τις 16 της Ευρώπης, της οποίας το ∆ηµόσιο ως βασικός µέτοχος ελέγχει το 40% της
συνολικής κεφαλαιοποίησης του χρηµατιστηρίου και το 50% του Γενικού ∆είκτη. Το
υπόλοιπο ποσοστό απαρτίζεται κυρίως από εταιρείες του ιδιωτικού τοµέα οι οποίες
όµως στη συντριπτική τους πλειονότητα ελέγχονται και διοικούνται από µικρές και
συµπαγείς οµάδες µετόχων (συχνά αποτελούµενες από οικογένειες) οι οποίες και
κατέχουν την πλειοψηφία των µετοχών. Αρχής γενοµένης από το Ελληνικό ∆ηµόσιο
λοιπόν οι επιταγές της εταιρικής διακυβέρνησης αντιµετωπίζονται συχνά σαν
πολυτέλεια αντί ως αυτονόητη και πρωταρχική ευθύνη. Αυτή η µη εφαρµογή των
κανόνων της εταιρικής διακυβέρνησης έχει σαν αποτέλεσµα να πλήγονται άµεσα τα
συµφέροντα των µετόχων µειοψηφίας. Και στην ελληνική πραγµατικότητα,
δεδοµένης της µετοχικής δοµής των εταιρειών, µέτοχοι µειοψηφίας δεν είναι µόνο
ιδιώτες αλλά και θεσµικοί φορείς, εγχώριοι, αλλά και ξένοι.
Το δεύτερο σοβαρό πρόβληµα που χαρακτηρίζει την ελληνική αγορά είναι η
εσωτερική πληροφόρηση, η οποία είναι αποτέλεσµα όχι µόνο του µικρού της
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µεγέθους, αλλά και των ολίγων κυρίαρχων “παικτών” οι οποίοι διαµορφώνουν τις
χρηµατιστηριακές κινήσεις και τις εταιρικές εξελίξεις. Ο περιορισµός της εσωτερικής
πληροφόρησης απαιτεί την τήρηση ενός πλαισίου δεοντολογίας αντίστοιχου µε
αυτόν της εταιρικής διακυβέρνησης που προφανώς στη χώρα µας δεν τηρείται.
Σύµφωνα µε έρευνα που διεξήχθη το 2010 από τον διεθνή ελεγκτικό οίκο
PriceWaterhouseCoopers µε την αρωγή της Επιτροπής κεφαλαιαγοράς και της
Ένωσης Θεσµικών επενδυτών σχετικά µε την “αξιολόγηση της εφαρµογής και
τήρησης των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και εσωτερικής πληροφόρησης στο
ελληνικό επιχειρηµατικό περιβάλλον”, στην Ελλάδα στα τέλη του 2010 µόλις 4 στις
10 επιχειρήσεις ισχυρίζονται ότι εφαρµόζουν πλήρως τις σχετικές Ευρωπαϊκές
οδηγίες και συστάσεις, ενώ µόνο 2 στις 10 δηµοσιοποιούν έκθεση συµµόρφωσης µε
το κοινοτικό θεσµικό πλαίσιο. Σε γενικές γραµµές, οι εισηγµένες στο ελληνικό
χρηµατιστήριο εταιρείες εµφανίζονται να συµµορφώνονται ως προς το γράµµα του
νόµου, αλλά να µην ακολουθούν το πνεύµα της εταιρικής διακυβέρνησης.
Όσων αφορά τη διοίκηση των εταιρειών, η έρευνα καθιστά εµφανές ότι τα
∆ιοικητικά Συµβούλια των εισηγµένων εταιρειών ναι µεν είναι ευέλικτα και
συνεδριάζουν 6 – 8 φορές ετησίως, εντούτοις στις περισσότερες εξ αυτών ο
πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι και βασικός µέτοχος της εταιρείας, ενώ
πολλά από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις εταιρείες της έρευνας,
συµµετέχουν και σε ∆ιοικητικά Συµβούλια άλλων εταιρειών, συνδεδεµένων ή µη,
γεγονός που θέτει σε αµφισβήτηση το κατά πόσο είναι σε θέση να φέρουν εις πέρας
σωστά τα καθήκοντα τους.
Για τις εισηγµένες εταιρείες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, η υιοθέτηση αρκετά
αυστηρών κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης είναι σχεδόν µονόδροµος, όχι τόσο
επειδή κάτι τέτοιο είναι απαιτούµενο από το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο, αλλά
επειδή η ίδια η αγορά ανταµείβει εκείνες τις εταιρείες, που θα ρυθµίσουν µε τον
καλύτερο δυνατό τρόπο τις ενδοεταιρικές σχέσεις ανάµεσα σε µετόχους, µάνατζµεντ
και διοικητικό συµβούλιο. Πρακτικές όπως ο διορισµός ανεξάρτητων, µη
εκτελεστικών µελών στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, θα αποτελούν ολοένα και πιο πολύ
αντικείµενο διαφοροποίησης ανάµεσα στις εισηγµένες εταιρείες. Μάλιστα έρευνα τις
McKinsey & Co έδειξε ότι αρκετοί ξένοι θεσµικοί επενδυτές είναι διατεθειµένοι να
πληρώσουν ένα premium, έως και 20% πολλές φορές, για εταιρείες που εφαρµόζουν
37

σωστές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.

• Το Ελληνικό Νομικό Πλαίσιο
Το νοµικό πλαίσιο αποτελεί θεµελιώδη εξωτερικό µηχανισµό εταιρικής
διακυβέρνησης και είναι ένας από τους βασικούς µηχανισµούς ελέγχου και
περιορισµού της σύγκρουσης µεταξύ των συµφερόντων όλων των εµπλεκόµενων
στα θέµατα µιας εταιρείας. Σύµφωνα µε τους La Porta, Lopez-de-Silanes, Sheifer &
Vishny (1998), η νοµική παράδοση κάθε χώρας επηρεάζει µεταξύ άλλων και το
επίπεδο προστασίας των δικαιωµάτων και συµφερόντων των µετόχων. Το νοµικό
σύστηµα της χώρας µας βασίζεται στις αρχές του αστικού δικαίου, δηλαδή στη
θέσπιση αναλυτικών κανόνων και νόµων σε αντίθεση µε τις αγγλοσαξονικές χώρες
στις οποίες κυριαρχεί το εθιµικό δίκαιο, δηλαδή οι δικαστικές αποφάσεις
εσωκλείονται κατά περίπτωση στο νοµικό πλαίσιο. Βάση της έρευνας των
παραπάνω, στις χώρες που εφαρµόζεται το εθιµικό δίκαιο, τα δικαιώµατα των
µετόχων µειοψηφίας προστατεύονται αποτελεσµατικότερα, ενώ στις χώρες όπου η
διασπορά στη µετοχική σύνθεση είναι µικρή, η θεσµοθέτηση και εφαρµογή των
κανόνων νοµικού πλαισίου κρίνεται άκρως απαραίτητη.
Κάνοντας µια ιστορική αναδροµή στο νοµικό πλαίσιο της Ελλάδας, ο πρώτος
νόµος που έκανε σαφή αναφορά στην εταιρική διακυβέρνηση ήταν ο Ν. 2190/1920,
ο οποίος προέβλεπε τόσο για τις εισηγµένες όσο και για τις µη εισηγµένες εταιρείες
τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης, τη διενέργεια έκτακτου δικαστικού
ελέγχου, την παροχή στοιχείων µε σκοπό την προστασία των µικροµετόχων µιας
εταιρείας. Συγκεκριµένα άρθρα του προέβλεπαν τη δηµοσίευση των οικονοµικών
καταστάσεων σε συγκεκριµένες περιόδους µέσα στο οικονοµικό έτος, την
κοινοποίηση τυχόντων τροποποιήσεων του καταστατικού κ.ο.κ. για την άτια και
έγκαιρη πληροφόρηση των µετόχων. Επίσης προέβλεπε την καταχώρηση του
δικαιώµατος αντιπροσώπευσης των µετόχων στο διοικητικό συµβούλιο της
εταιρείας. Με µια πρώτη ανάλυση των βασικών άρθρων του Νόµου αυτού, δίδεται η
εντύπωση πως ο νόµος αυτός ήταν αρκετά πρωτοποριακός για την εποχή του και
εστίαζε σε ζητήµατα που απασχολούν την ελληνική κεφαλαιαγορά ακόµη και στις
µέρες µας.
Ακολούθησε νοµοθετικά το Προεδρικό ∆ιάταγµα 350/85 που κάνει αναφορά
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στις εισηγµένες εταιρείες και περιέχει τους κανόνες αυτούς που πρέπει να
αναλαµβάνονται από τη διοίκηση της κάθε εταιρείας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των µετόχων, η ισότιµη µεταχείριση των
επενδυτών και παρέχονται όλες οι προϋποθέσεις για την άρτια άσκηση των
δικαιωµάτων τους. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 360/85, συνεχίζοντας τις επιταγές του Ν.
2190/1920 περί διασφάλισης της ορθούς και µε σαφήνεια εκτίµησης της οικονοµικής
προοπτικής της εταιρείας, καθορίζει το περιεχόµενο και το χρόνο δηµοσιοποίησης
ετησίων αλλά και εµβόλιµων λογιστικών καταστάσεων. Το 1992, το Προεδρικό
∆ιάταγµα 51/92 έρχεται για να καθορίσει µε σαφήνεια τους κανόνες ενηµέρωσης
µεταβολών των δικαιωµάτων ψήφου των βασικών µετόχων της εκάστοτε εισηγµένης
εταιρείας.
Το Χρηµατιστήριο Αθηνών µε µια σειρά αποφάσεων ( 19/99, 34/99, 47/00,
58/00 και 94/00 ) ορίζει µε ακρίβεια το χρόνο και το περιεχόµενο της πληροφόρησης
του επενδυτικού κοινού σε ζητήµατα αλλαγής δραστηριότητας, συγχωνεύσεων ή
εξαγορών, απόσχισης κλάδων και αντληθέντων κεφαλαίων. Στο ζήτηµα των
αντληθέντων κεφαλαίων εστιάζει ο Ν. 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση
όπου προτάσσει τη δυνατότητα αποκλίσεων στην χρήση των αντληθέντων
κεφαλαίων σε σχέση µε το επενδυτικό πρόγραµµα που περιλαµβάνονται στο
ενηµερωτικό δελτίο της εταιρείας, µε απόφαση και έγκριση των ¾ των µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. Επιπροσθέτως, σύµφωνα µε
τον Ν. 3016/2002, σε περίπτωση αύξησης µετοχικού κεφαλαίου µε µετρητά, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της εισηγµένης εταιρείας οφείλει να ενηµερώσει τη Γενική
Συνέλευση υποβάλλοντας έκθεση όπου θα αναλύονται οι κατευθύνσεις του
επενδυτικού σχεδίου, το χρονοδιάγραµµα του καθώς και ο απολογισµός της χρήσης
των αντληθέντων κεφαλαίων που πραγµατοποιήθηκε κατά το προηγούµενο
οικονοµικό έτος.
Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς µε την υπ’ αριθµόν 5-204/2000 απόφαση της,
τονίζει την υποχρέωση των εταιρειών ως προς την παροχή έγκυρης και έγκαιρης
πληροφόρησης προς το επενδυτικό κοινό σε περιπτώσεις επιχειρηµατικών
αποφάσεων και εξελίξεων. Τέλος, στα πλαίσια της διαφάνειας και της ακεραιότητας
ο Ν. 3016/2002 καθορίζει τη θέσπιση Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας για κάθε
εισηγµένη εταιρεία. Ανάµεσα σε άλλα, εξειδικεύει το περιεχόµενο του Κανονισµού
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στις διαδικασίες παρακολούθησης των συναλλαγών των µελών του ∆ιοικητικού
συµβουλίου καθώς και των διευθυντικών στελεχών, στις διαδικασίας προαναγγελίας
και δηµόσιας γνωστοποίησης σηµαντικών δραστηριοτήτων και συναλλαγών των
µελών και γενικά προσώπων των οποίων οι αρµοδιότητες σχετίζονται µε την
εταιρεία αλλά και µε βασικούς πελάτες ή προµηθευτές της. Επίσης επιβάλλει κανόνες
συναλλαγών µεταξύ συνδεδεµένων εταιρειών όπως και την παρακολούθηση και
γνωστοποίηση αυτών στους µετόχους των εταιρειών.
Ο Ν. 3016/2002 µπορούµε να πούµε ότι κινείται αρκετά κοντά στο πλαίσιο του
Κώδικα Βέλτιστης Συµπεριφοράς που θέσπισε η επιτροπή Cadbury. Από τη φύση του
ο κώδικας αυτός αντιµετωπίζει τα προβλήµατα µεταξύ µετόχων και διευθυντικών
στελεχών που ανακύπτουν σε µια πολυµετοχική εταιρεία, όπως και κατά κανόνα
είναι οι εταιρείες του Ηνωµένου Βασιλείου και των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής. Εποµένως, γίνεται αντιληπτό ότι ο Κώδικας δεν δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα
στα προβλήµατα που ανακύπτουν από τις σχέσεις µεγαλοµετόχων και µικροµετόχων,
που αποτελούν και το πιο σηµαντικό πρόβληµα εταιρικής διακυβέρνησης στη χώρα
µας. Συµπερασµατικά, ναι µεν ο Ν. 3016/2002 είναι πολύ χρήσιµος ως προς αυτά
που ορίζει, είναι σαφής η ανάγκη του να εµπλουτιστεί στο µέλλον µε περισσότερες
διατάξεις που θα διέπουν τις σχέσεις ανάµεσα σε µεγαλοµετόχους και µετόχους
µειοψηφίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Μεθοδολογία
Για την έρευνα μας, αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με σκοπό να προσεγγίσουμε την επίδραση της
μετοχικής σύνθεσης στην απόδοση της μετοχής των εταιρειών αυτών. Ξεκινήσαμε
την συλλογή των δεδομένων μας από την βάση δεδομένων Datastream (έκδοση
βάσης Φεβρ.2011). Στην συλλογή των δεδομένων θέσαμε ως προϋπόθεση οι
εταιρείες που θα μας επιστρέψει η αναζήτηση να έχουν συνεχή παρουσία στο
ταμπλό συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών από τον Ιανουάριο του
2004 έως και τον Δεκέμβριο του 2010. Έγινε επιλογή αυτής της περιόδου μιας και
στην Ελλάδα θέτουν οι μελετητές σαν απαρχή της σημερινής οικονομικής κρίσης τα
μέσα του 2007. Έτσι αποφασίσαμε να μελετήσουμε τρία χρόνια πριν από αυτή την
ημερομηνία και τρία χρόνια μετά με σκοπό να εξάγουμε ολοκληρωμένα
αποτελέσματα.
Η επιλογή της χώρας μας δεν ήταν τυχαία, μιας και είναι χώρα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης & μέλος της Ευρωζώνης που δέχθηκε την μεγαλύτερη πίεση
όσον αφορά το δημόσιο και ιδιωτικό της χρέος, κυρίως μετά τον Αύγουστο του 2008,
όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 3.1, που παραθέτουμε παρακάτω.
Το γεγονός της χρήσης του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος (ευρώ),
λογιστικών προτύπων για τις εισηγμένες εταιρείες (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα)
αλλά και παρεμφερούς νομικού πλαισίου (Οδηγίες – Νόρμες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης & ακολουθεί τα γαλλικά πρότυπα εμπορικού Δικαίου), καθιστά τη χώρα μας
ως καλό σημείο αναφοράς για την μελέτη προβλημάτων βελτιστοποίησης
ιδιοκτησιακής δομής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα μέσα σε μια χρονική
περίοδο που χαρακτηρίζεται από έντονους προβληματισμού και οικονομικές πιέσεις
προς αυτή αλλά και γενικότερα απέναντι στον Ευρωπαϊκό "φτωχό" Νότο.
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Διάγραμμα 3.1: Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Ελλάδα)
από τον Μάρτιο του 2006 έως και τον Μάρτιο του 2011. Πηγή Reuters.
Για να μπορέσουμε να έχουμε την πληρέστερη δυνατή εικόνα τόσο για τον
αριθμό των εισηγμένων όσο και για τα ονόματα, τους αριθμούς ISIN και τα σύμβολα
ΟΑΣΙΣ, χρησιμοποιήσαμε τις πληροφορίες που παρέχονται από την επίσημη
ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών http://www.ase.gr/. Με βάση την
έρευνα μας αυτή καταλήξαμε στα αποτελέσματα που παραθέτουμε στον ακόλουθο
πίνακα:
Ημερομηνία διαπραγμάτευσης
1/1/2004
31/12/2004
1/1/2005
31/12/2005
1/1/2006
31/12/2006
1/1/2007
31/12/2007
2/1/2008
31/12/2008
1/1/2009
31/12/2009
1/1/2010
31/12/2010
Μέσος Όρος

Αριθμός μετοχών
397
353
318
309
292
284
273
318

Πίνακας 3.1: Αριθμός μετοχών υπό διαπραγμάτευση σε ετήσια
βάση, από 1/1/2004 έως 31/12/2010. Πηγή www.ase.gr
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Στη συνέχεια, µε τη βοήθεια του Excel, φιλτράραµε αυτές τις εταιρείες που
είχαν συνεχή παρουσία σε όλη τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου. Από το
σύνολο των άνω αποτελεσµάτων, µόλις 248 εταιρείες πληρούσαν τις προϋποθέσεις
που θέσαµε. Στη συνέχεια αναζητήσαµε από την ίδια πηγή κάποια χαρακτηριστικά
στοιχεία των εταιρειών αυτών (τους αριθμούς ISIN και τα σύμβολα ΟΑΣΙΣ ) για να
µπορούµε στη συνέχεια, µε αυτά τα στοιχεία να προχωρήσουµε σε περαιτέρω έρευνα
στη βάση Datastream. 33 από τις εταιρείες είχαν δώσει ελλιπή στοιχεία στην
ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, οπότε αναγκαστικά τις αφαιρέσαµε από το
δείγµα µας.
Τέλος από το δείγµα µας αφαιρέσαµε 9 εταιρείες που ναι µεν είχαν συνεχή
παρουσία στο ταµπλό διαπραγµάτευσης, αλλά είχαν τεθεί για κάποια χρονική
περίοδο υπό διαθεσιµότητα (suspended companies) οπότε οι τιµή της µετοχής τους
έµενα αµετάβλητη και τα αποτελέσµατα µας θα ήταν λανθασµένα.
Καταλήξαµε λοιπόν σε ένα δείγµα 206 εταιρειών µε συνεχή παρουσία στο
ταµπλό διαπραγµάτευσης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών κατά την περίοδο 1/1/2004 31/12/2010 και µε συνεχή διακύµανση της τιµής των µετοχών τους και πάνω σε αυτό
το δείγµα προχωρήσαµε µε την έρευνα µας.
Για το τελικό µας δείγµα των 206 εταιρειών µε τη συνεχή παρουσία στο
ταµπλό διαπραγµάτευσης του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, προχωρήσαµε στη
συλλογή χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων από τη βάση δεδοµένων Datastream όπως
έχουµε αναφέρει και πιο πάνω σχετικά. Πιο συγκεκριµένα ζητήσαµε στο φίλτρο
αναζήτησης να µας συλλέξει τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε µία από αυτές τις
εταιρείες, µε βάση τα οποία δηµιουργήσαµε κάποιες µεταβλητές που θα αναλύσουµε
παρακάτω.

Περιγραφή
TOTAL ASSETS
EBIT & DEPRECIATION
COMMON SHAREHOLDERS' EQUITY
RETURN ON EQUITY TOTAL (%)
RETURN ON SETS
NET INCOME AVAILABLE TO
COMMON
GROSS PROFIT MARGIN
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κωδικός Datastream
GRS404253007(WC02999)
GRS404253007(WC18198)
GRS404253007(WC03501)
GRS404253007(WC08301)
GRS404253007(WC08326)
GRS404253007(WC01751)
GRS404253007(WC08306)

NET LES OR REVENUES
OPERATING PROFIT MARGIN
MARKET VALUE
NET DEBT
NET SALES OR REVENUES
TOTAL DEBT

GRS404253007(WC01001)
GRS404253007(WC08316)
GRS404253007(MV)
GRS404253007(WC18199)
GRS404253007(WC01001)
GRS404253007(WC03255)

Πίνακας 3.2: Δεδομένα που συλλέξαμε για κάθε μία εταιρεία του δείγματος
μας. Πηγή Thomson One Reuters Database (Φεβρ 2010).

Από τη Thomson One Reuters Database (Φεβρ 2010) πήραµε για κάθε εταιρεία
την τιµή της µετοχής της σε εβδοµαδιαία βάση (52 παρατηρήσεις ετησίως) και
φτιάξαµε έτσι ένα σύνολο από 366 δεδοµένα για κάθε εταιρεία για την περίοδο
1/1/2004 - 31/12/2010. Από αυτές τις παρατηρήσεις δηµιουργήσαµε την απόδοση, σε
εβδοµαδιαία βάση ξανά, της εκάστοτε µετοχής, χρησιµοποιώντας τον αλγεβρικό
τύπο της λογαριθµικής απόδοσης που ορίζεται ως ο λογάριθµος του πηλίκου της
τιµής της µετοχής στον χρόνο t προς την τιµή της µετοχής στον χρόνο t-1, ενώ
υπολογίσαµε και τον δείκτη Tobin's Q σύµφωνα µε τον τύπο που φαίνεται
ακολούθως:

Εκτός από την τιµή της µετοχής κάθε εταιρείας συλλέξαµε και κάποιους
αριθµοδείκτες για την εκάστοτε εταιρεία. Από αυτά τα νούµερα υπολογίσαµε τους
αριθµοδείκτες Return on Assets, Return on Equity, Price to Earnings (Ebitda),
Tobin’s Q, µέση ετήσια απόδοση µετοχής κλπ που τους χρησιµοποιούµε στις
παλινδροµήσεις. Αναλυτικά, οι ορισµοί των δεικτών ακολουθούν σε πίνακα. Είναι
βασικό και χρήσιµο να αναφέρουµε ότι όλες οι τιµές που αναφέρουµε είναι
εκφρασµένες σε Ευρώ € και οι αριθµοδείκτες Return on Assets, Return on Equity,
Price to Earnings (Ebitda), Tobin’s Q σε ποσοστό επί τοις εκατό, εκτός αν σαφώς και
ρητά αναφέρεται µεµονωµένα για κάποια µεταβλητή κάτι διαφορετικό.
Εν συνεχεία, θελήσαµε να προχωρήσουµε στη συλλογή δεδοµένων που
αφορούν τη µετοχική ιδιοκτησία. ∆υστυχώς, οι βάσεις δεδοµένων δεν παρείχαν
δεδοµένα ιδιοκτησίας για τις εταιρείες ή περιείχαν δεδοµένα προηγουµένων ετών γι’
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αυτό και κληθήκαµε να βρούµε και να κατεβάσουµε τα δεδοµένα για κάθε µια
εταιρεία από τις 206 είτε από τις ρυθµιστικές αρχές των χωρών τους είτε από τις
εταιρικές τους ιστοσελίδες. Σηµαντική βοήθεια λάβαµε από το www.ase.gr που είναι
η επίσηµη ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, το οποίο δηµοσιεύει
όλους τους µετόχους µε ποσοστά άνω του 5% κάθε ∆ευτέρα (άρα 4 φορές τον µήνα)
στην ακόλουθη διεύθυνση:
http://www.ase.gr/content/gr/companies/ListedCo/Shareholders/default_new.asp
Η διαδικασία της συλλογής αυτών των δεδοµένων ήταν αρκετά χρονοβόρα
όµως τα συµπεράσµατα που εξήχθησαν γύρω από τη µετοχική δοµη (και θα
αναλυθούν σε άλλη ενότητα πιο κάτω) ήταν πολύ χρήσιµα.
Τα δεδοµένα µετοχικής σύνθεσης των 206 εταιρειών που παραθέτουµε
αφορούν δεδοµένα µετοχικού κεφαλαίου µε δικαιώµατα ψήφου. Στην πολύµηνη
συλλογή αυτών των δεδοµένων, βρήκαµε ελάχιστες περιπτώσεις (κάτω από 10 στις
206) που το µετοχικό κεφάλαιο µιας εταιρείας χωριζόταν σε µετοχές µε ψήφο και σε
µετοχές άνευ ψήφου (τις λεγόµενες και προνοµιούχες).
Γενικά, είναι γνωστό (LLSV 1998) ότι χώρες µε γαλλικό υπόβαθρο εµπορικού
δικαίου, όπως η Ελλάδα που µελετάµε, έχουν πολύ έντονο τον κανόνα «µία µετοχή µία ψήφος» δηλαδή δε χρησιµοποιούν διαφορετικές κλάσεις µετοχών (π.χ. κοινές,
προνοµιούχες κλπ) αλλά κατά πλειοψηφία χρησιµοποιούν µια κλάση µετοχών που
ενσωµατώνει και δικαιώµατα επί των χρηµατορροών της εταιρείας

αλλά και

δικαιώµατα ψήφου.
Επιπλέον, βάσει της Οδηγίας για την εναρµόνιση των προϋποθέσεων
∆ιαφάνειας ΕΚ 109/2004 που σχολιάζουµε και πιο πάνω, από το 2005 και µετά το
τοπίο ξεκαθαρίζει ακόµη περισσότερο, καθιστώντας τις εταιρείες µε διπλές ή τριπλές
κλάσεις µετοχών πιο σπάνιες από ποτέ.
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, δεν είναι καθόλου υπερβολή να
θεωρήσουµε ότι η συσχέτιση ανάµεσα στα δικαιώµατα ψήφου και στα δικαιώµατα
επί χρηµατορροών είναι απόλυτη και συνεισφέρει στο σφάλµα της µεθόδου µας πολύ
λιγότερο από άλλους παράγοντες.
Με αυτά τα δεδοµένα, κινούµαστε να υπολογίσουµε τον δείκτη Α3 της
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µετοχικής σύνθεσης τον οποίο εξηγούµε αναλυτικά παρακάτω. Είναι χρήσιµο να
αναφέρουµε ότι αυτοί οι δείκτες αναφέρονται στην µετοχική σύνθεση των εταιρειών
στις 31/12/20ΧΧ (κάθε έτους) καθώς εκείνη την ηµεροµηνία δηµοσιεύουν τις
οικονοµικές

τους

καταστάσεις

οι

περισσότερες

εισηγµένες

εταιρείες

του

Χρηµατιστηρίου Αθηνών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
∆είκτης A3
Κωδικός SIC Κύριας ∆ραστηριότητας

Tobin's Q

Σύνολο Ενεργητικού
Σύνολο Υποχρεώσεων

Το άθροισµα των ποσοστών των δικαιωµάτων ψήφου των 3
µεγαλύτερων µετόχων της εταιρείας.
Κωδικός Standard Industrial Code (S.I.C.) της κύριας
οικονοµικής δραστηριότητας; πηγή Thomson One Reuters
Database (Φεβρ 2010).
Ο αριθµοδείκτης Tobin's Q υπολογίζεται διαιρώντας την
Αγοραία Αξία µιας εταιρείας µε το κόστος αντικατάστασης
των παγίων στοιχείων της στην λογιστική τους αξία; πηγή
Thomson One Reuters Database (Φεβρ 2010).

Σύνολο Ενεργητικού ; πηγή Thomson One Reuters
Database (Φεβρ 2010), σε εκατ. ευρώ.
Σύνολο Υποχρεώσεων (Ξένων Κεφαλαίων
Παθητικού); πηγή Thomson One Reuters Database
(Φεβρ 2010), σε εκατ. ευρώ.

Return On Assets (RoA)

Αποδοτικότητα Ενεργητικού (net income / total assets) ;
πηγή Thomson One Reuters Database (Φεβρ 2010).

Retuon on Equity (RoE)

Αποδοτικότητα Παθητικού (net income / equity) ; πηγή
Thomson One Reuters Database (Φεβρ 2010).
Aποδοτικότητα Εσόδων ( market value per share / earnings
per share) ; πηγή Thomson One Reuters Database (Φεβρ
2010).

Price to Earnings (P/E)
Financial Leverage
Log10(assets)

Μόχλευση (net debt/total assets) ; πηγή Thomson One
Reuters Database (Φεβρ 2010).
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Λογαριθµική
απεικόνιση του ενεργητικού

Η Αγοραία Αξία των µετοχών της εταιρείας την
συγκεκριµένη ηµέρα ; πηγή Thomson One Reuters
Database (Φεβρ 2010), σε εκατ. ευρώ.

Αγοραία Αξία

Σε αυτό τον πίνακα, συνοψίζουµε τις µεταβλητές που χρησιµοποιήσαµε στην
µελέτη µας καθώς και τους ορισµούς των αριθµοδεικτών που χρησιµοποιήσαµε.
Κρίνουµε σκόπιµο να αποσαφηνίσουµε κάποια σηµεία των δεικτών µετοχικής
σύνθεσης και εταιρικής αποδοτικότητας που χρησιµοποιούµε παρακάτω στις
παλινδροµήσεις µας.
Ο πρώτος δείκτης που χρησιµοποιούµε, είναι ο Α3 δείκτης. Τον
πρωτοσυναντήσαµε στο άρθρο Demsetz and Lehn (1985), και ισούται µε άθροισµα
των ποσοστών µετοχικής ιδιοκτησίας των 3 µεγαλύτερων µετόχων µιας εταιρείας.
Αυτό που πραγµατικά δείχνει ο δείκτης Α3 είναι η ύπαρξη µετόχων µε πιθανές
δυνατότητες απόλυτου ελέγχου της εταιρείας. Αν λοιπόν π.χ. Α3<10% τότε η
εταιρεία πραγµατικά είναι πολυµετοχική αφού ακόµη και αν αθροίσουµε τα ποσοστά
ιδιοκτησίας των 3 µεγαλύτερων µετόχων, δεν ξεπερνάµε το 10%, άρα ο 4ος, ο 5ος κλπ
µέτοχος θα πρέπει να έχει µικρότερο ποσοστό από τον 3ο µέτοχο, οπότε µιλάµε για
µια εταιρεία µε πολλούς µικροµετόχους.Αν πάλι δούµε Α3>80% τότε οµιλούµε για
µια εταιρεία µε 3, ίσως 4 µεγαλοµετόχους, οι οποίοι ορίζουν τις τύχες της εταιρείας.
Ο δεύτερος δείκτης, είναι ο δείκτης χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης. Η
Χρηµατοοικονοµική

Μόχλευση

ορίζεται

ως

η χρησιµοποίηση δανειακών

κεφαλαίων µε σκοπό την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων. Έτσι λοιπόν ο όρος
συσχετίζει το ενεργητικό µε το παθητικό τµήµα στον ισολογισµό. Γενικά η ύπαρξη
ξένου κεφαλαίου φέρνει µεγαλύτερες αποδόσεις, παρ' όλα αυτά φέρνει αντίθετα
αποτελέσµατα όταν η απόδοση του ενεργητικού είναι µικρότερη από το κόστος των
δανειακών κεφαλαίων. Έτσι λοιπόν αν η επιχείρηση αδυνατεί να καλύψει τις
υποχρεώσεις της µπορεί να πτωχεύσει. Όταν χρησιµοποιείται χρηµατοοικονοµική
µόχλευση τότε µεταβολές στα καθαρά λειτουργικά κέρδη επιφέρουν ακόµη
µεγαλύτερες µεταβολές στα κέρδη προς διάθεση ανά µετοχή. Η χρηµατοοικονοµική
Μόχλευση µετράται µε ένα δείκτη ο οποίος είναι ο DFL (degree of financial
leverage). Ο Βαθµός χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης είναι ο λόγος της ποσοστιαίας
µεταβολής των κερδών προς διάθεση ανά µετοχή προς τη ποσοστιαία µεταβολή των καθαρών
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λειτουργικών κερδών.

Ακολούθησε η επεξεργασία των

δεδοµένων αυτών µε σκοπό να

οµαδοποιηθούν κατάλληλα για να µπορέσουµε να τα χρησιµοποιήσουµε περαιτέρω
στην έρευνα µας.
Κάνουµε εδώ µια µικρή παρένθεση για να αναλύσουµε ένα βασικό στοιχείο
της έρευνας µας πριν προχωρήσουµε στην παρουσίαση της επεξεργασίας των
δεδοµένων µας.

• Διάρθρωση μετοχικής ιδιοκτησίας
Ένα από τα θέµατα που µας απασχόλησε σε αυτή την έρευνα είναι η
διάρθρωση της µετοχικής ιδιοκτησίας µιας µετοχής και πιο συγκεκριµένα, αν σε αυτή
υπάρχει µεγαλοµέτοχος κάποια τράπεζα ή τραπεζικό fund.

Ως µεγαλοµέτοχος

ορίζεται ιδιώτης ή οµάδα ανθρώπων που να κατέχουν στην κυριότητα τους ποσοστό
µεγαλύτερο του 5% σε κάποια εισηγµένη εταιρεία.
Σε συνέχεια των όσων έχουµε αναφέρει στο εισαγωγικό κεφάλαιο περί
ιδιοκτησίας και µετοχικής διάρθρωσης, όπου είχαµε κάνει διαχωρισµό ανάµεσα στις
εταιρείες µε µικρή διασπορά µετοχών (λίγοι µεγαλοµέτοχοι) και εταιρείες µε µεγάλη
διασπορά (πολλοί µέτοχοι µε µικρό ποσοστό), ένα ακόµη θέµα που χρίζει ιδιαίτερης
µνείας γύρω από τη διάρθρωση της µετοχικής ιδιοκτησίας είναι η ύπαρξη ή µη
τράπεζας ή τραπεζικού fund ανάµεσα στους µετόχους της εταιρείας και το κατά πόσο
αυτή επηρεάζει ή όχι την απόδοση της µετοχής της εταιρείας. Αυτό το δίληµµα
καταλαµβάνει περίοπτη θέση στη διεθνή βιβλιογραφία τα τελευταία 20 και
περισσότερα χρόνια.
Στην πιο πρόσφατη απόπειρα έρευνα και ανάλυσης του ζητήµατος αυτού οι
Maria Victoria Ruiz - Mallorqui & Domingo J. Santana - Martin (2010, Elsevier)
προσπάθησαν να µελετήσουν το φαινόµενο αυτό σε δείγµα εταιρειών εισηγµένων
στο Ισπανικό Χρηµατιστήριο. Οι µελετητές έθεσαν µια σωρεία ερωτηµάτων και
προβληµατισµών που προσπάθησαν να απαντήσουν µέσα από την έρευνα τους.
Το κυριότερο αυτών ήταν το κατά πόσο επηρεάζει η ύπαρξη τραπεζικού
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επενδυτή στη µετοχική διάρθρωση µιας εταιρείας, την απόδοση της τιµής αυτής.
Μέσα από µια σωρεία υποθέσεων κατέληξαν στο γεγονός ότι αν υπάρχει τραπεζικό
fund ανάµεσα στους µεγαλοµετόχους µιας εταιρείας, τότε υπάρχει αρνητική σχέση
και επίδραση πάνω στην αποδοτικότητα της µετοχής της εταιρείας αυτής. Πάνω στη
λογική που δούλεψαν αυτοί οι ερευνητές, προχωρήσαµε στην επεξεργασία των
δεδοµένων του δείγµατος µας.
Από τα στοιχεία που είχαµε συγκεντρώσει από το www.ase.gr συλλέξαµε έναένα τα ποσοστά που κατέχουν οι µέτοχοι ( > 5% ) για κάθε µία από τις 206 εταιρείες
του δείγµατος µας. Από τη δουλειά αυτή προέκυψαν στοιχεία γύρω από την
διάρθρωση της µετοχικής ιδιοκτησίας για κάθε εταιρεία, αν αυτή έχει µετόχους που
συγκεντρώνουν µεγάλο µερίδιο µετοχών και τα πόσο αυτοί είναι ιδιώτες ή τραπεζικά
funds. Από την µελέτη των δεδοµένων προκύπτουν τα στοιχεία που παρατίθενται
στους ακόλουθους πίνακες.
Δείκτης Α3
Συχνότητ
α

Εύρος %
0 - 19,99
20,00 - 39,99
40,00 - 59,99
60,00 - 79,99
80,00 - 100,00

9
30
56
87
24
206

Αθροιστικό
ποσοστό
(%)
4,37
18,93
46,12
88,35
100,00

Διάρθρωση Μετοχικής Ιδιοκτησίας
Αθροιστικό
Είδος
Συχνότητα
ποσοστό (%)
Bank
Private

37
169
206

17,96
100,00

Βλέπουµε από τον πίνακα µε τα στοιχεία γύρω από την ∆ιάρθρωση της
Μετοχικής Ιδιοκτησίας, πως από τις 206 εταιρείες του δείγµατος µας, οι 37 εξ αυτών
έχουν ως µεγαλοµέτοχο κάποιο τραπεζικό fund ενώ οι υπόλοιπες 169 έχουν ως επί
το πλείστον ιδιώτες. Αυτό ήταν αναµενόµενο καθώς όπως προαναφέραµε και στο
49 και κυρίως στην Ελλάδα, οι εισηγµένες
εισαγωγικό κοµµάτι, στον Ευρωπαϊκό Νότο

εταιρείες στα Χρηµατιστήρια είναι κυρίως οικογενειοκρατούµενες ή έχουν ως
µετόχους ιδιώτες επενδυτές. Η Ελλάδα κατέχει τα πρωτεία σε αυτό τον τοµέα σε
ολόκληρη την Ευρώπη.
Ο Πίνακας µε τα δεδοµένα σχετικά µε τον ∆είκτη Α3 µας δείχνει κάτι εξίσου
αναµενόµενο για την ελληνική πραγµατικότητα. Οι πλειοψηφία των εταιρειών
εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών ( 111 από τις 206 ) έχουν µετοχές
που ανήκουν σε λίγους µεγαλοµετόχους, έχουν δηλαδή µεγάλη συγκέντρωση
µετοχικής ιδιοκτησίας. Σε αυτές τις εταιρείες λίγα άτοµα που κατέχουν πάνω από το
60% των µετοχών άρα και των ψήφων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τη Γενική
Συνέλευση, οπότε αυτά τα λίγα άτοµα µπορούν και καθορίζουν τις αποφάσεις και
την ανάπτυξη της εταιρείας. Ελάχιστες εταιρείες (µόλις 9 από τις 206) έχουν σχεδόν
τέλεια διάρθρωση µετοχικής ιδιοκτησίας, µιας και δεν υπάρχει συγκέντρωση
µετοχικής ιδιοκτησίας, αφού υπάρχουν πολλοί µέτοχοι που έχουν στην κατοχή τους
µικρό ποσοστό µετοχών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και
τη Γενική Συνέλευση οι ψήφοι να είναι πολλοί και έτσι να υπάρχουν πολλά άτοµα τα
οποία και καθορίζουν την τύχη της εταιρείας µε τις αποφάσεις τους που έχουν
αντίκτυπο στην απόδοση της µετοχής και στην κερδοφορία της εταιρείας.
Παρά το γεγονός ότι από την ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών
πήραµε ευκρινώς διαχωρισµένα δεδοµένα αναφορικά µε τη διάρθρωση της µετοχικής
ιδιοκτησίας, σκεφτήκαµε να κάνουµε έναν έλεγχο στην παρακάτω υπόθεση για να
διαπιστώσουµε κατά πόσο είναι πράγµατι διακριτά τα δεδοµένα.
Υπόθεση: Οι εταιρείες "Bank" και οι εταιρείες "Private" σαφώς και
διακριτά διαχωρισµένες
Ας ορίσουµε αρχικώς τους όρους Bank & Private. Μία εταιρεία που έχει ως
µεγαλοµέτοχο µία τράπεζα ή τραπεζικό fund, την ορίζουµε ως εταιρεία Bank.
Αντιθέτως µια εταιρεία που ως µεγαλοµετόχους δεν έχει τράπεζες ή τραπεζικά funds
αλλά ιδιώτες, την ορίζουµε ως εταιρεία Private. Από τις πληροφορίες που
συλλέξαµε κατά τη διάρκεια της έρευνας µας, καταλήξαµε στο γεγονός ότι από τις
206 εταιρείες του δείγµατος µας, 37 είναι εταιρείες Bank και οι υπόλοιπες 169 είναι
εταιρείες Private. Προκειµένου να ελέγξουµε αν αυτές οι δύο διαφορετικές οµάδες
δεδοµένων ( Bank ή Private ) προέρχονται από διαφορετικούς πληθυσµούς ( άρα
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είναι διακριτές και ξεχωριστές οµάδες ) κάναµε έλεγχο σύγκρισης των µέσων τιµών.
Σύµφωνα µε τον έλεγχο σύγκρισης των µέσων τιµών, έχουµε δύο οµάδες
δεδοµένων (στην περίπτωση µας Bank ή Private) στις οποίες θέλουµε να ελέγξουµε
το αν προέρχονται από τον ίδιο πληθυσµό ή διαφορετικούς και διακριτούς
πληθυσµούς. Σύµφωνα µε τη θεωρία αν δύο οµάδες δεδοµένων προέρχονται από τον
ίδιο πληθυσµό, τότε και οι µέσες τιµές των δεδοµένων αυτών θα ταυτίζονται ή θα
είναι σχεδόν ίδιες (µε διάστηµα εµπιστοσύνης 95%). Στην περίπτωση µας, πήραµε
την απόδοση που δίνεται από το Tobin's Q ως βάση για τον έλεγχο που θα
πραγµατοποιούσαµε στις δύο οµάδες δεδοµένων. Θεωρήσαµε ότι αυτές οι δύο
οµάδες δεδοµένων προέρχονται από τον ίδιο πληθυσµό, άρα συνεπάγεται ότι οι
µέσες τιµές των Tobin's Q ratios τους δεν θα διαφέρουν στατιστικά:

η υπόθεση που θα ελέγξουµε αν
ευσταθεί ή όχι
Επιλέξαµε αρκετά ζευγάρια εταιρειών τυχαία επιλεγµένα από τις δύο οµάδες
δεδοµένων και "τρέξαµε" αυτό τον έλεγχο µε τη βοήθεια του προγράµµατος
Microsoft Excel. Τα αποτελέσµατα ενός τέτοιους ελέγχου φαίνονται στο ακόλουθο
πίνακα:
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Καταλήξαµε σε P-value οριακά µεγαλύτερο από το µηδέν και σαφώς µικρότερο
του 5%, άρα απορρίπτουµε την Ηο και άρα τα δεδοµένα που προέρχονται από τις
δύο οµάδες Bank και Private έχουν στατιστικά τυχαίες µεταβλητές προερχόµενες
από διαφορετικούς πληθυσµούς Ν ( µ, σ ) σε διάστηµα εµπιστοσύνης 95%. Έτσι
µπορούµε να πούµε µε βεβαιότητα πλέον πως οι δύο οµάδες Bank & Private είναι
διαφορετικές µεταξύ τους αλλά έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια εξετάσαµε το κατά πόσο όλες οι µεταβλητές που είχαµε
καταλήξει για να χρησιµοποιήσουµε στις παλινδροµήσεις ελέγχου µας προσφέρουν
επιπλέον πληροφορία ή αντίθετα προσθέτουν "θόρυβο" στο αποτέλεσµα των
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παλινδροµήσεων.
Υπόθεση: Οι ακόλουθες µεταβλητές προσθέτουν όλες χρήσιµη επιπλέον
πληροφόρηση στο δείγµα προς παλινδρόµηση
•

RoE

•

RoA

•

P/E

•

A3 ratio

•

financial leverage

•

log10(Assets)

Για να µπορέσουµε να ελέγξουµε την εγκυρότητα αυτής της υπόθεσης, κάναµε
χρήση του στατιστικού πακέτου Minitab, µε τη βοήθεια του οποίου και την επιλογή
"best sub-sets regression" εισαγάγαµε όλες τις παραπάνω µεταβλητές για ένα δείγµα
50 τυχαίων εταιρειών στο πρόγραµµα αυτό για να δούµε κατά πόσο όλες οι
µεταβλητές αυτές προσθέτουν πληροφόρηση ή αντίστοιχα "θόρυβο" στο αποτέλεσµα
µας.
Μετά από τις 50 αυτές δοκιµές, που θεωρούµε ότι είναι ένας επαρκής αριθµός
δοκιµών µιας και καλύπτει το 25% του δείγµατος µας, αλλά επειδή είναι τυχαία
επιλεγµένες µπορούµε µε αρκετή βεβαιότητα να πούµε ότι είµαστε καλυµµένοι,
καταλήξαµε στα αποτελέσµατα, που παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα που έχει
εξαχθεί από το Minitab.
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Με αριθµηµένες τις παραπάνω µεταβλητές µε τα σύµβολα

το Minitab

έκανε έναν έλεγχο όλων των πιθανών συνδυασµών "υπό-σετ" (sub-sets)
προσπαθώντας κάθε φορά προσθέτοντας ( ή αφαιρώντας ) µια από τις µεταβλητές να
καταλήξει στο βέλτιστο δυνατό συνδυασµό. Οι µεταβλητές που επιλέγει κάθε φορά
φαίνονται µε "Χ". Παρατηρούµε ότι ο βέλτιστος δυνατόν συνδυασµός είναι ο
"µαυρισµένος", µε 5 µεταβλητές ( έχει αφαιρεθεί το RoA κάτι που είναι απόλυτα
λογικό µιας και οι λόγοι RoE & RoA δίνουν παραπλήσιες πληροφορίες οπότε η
χρήση και των δύο θα πρόσθετε περισσότερο "θόρυβο" στο αποτέλεσµα µας ). Ο
έλεγχος "καταλληλότητας"

του συνδυασµού αυτού γίνεται µε τη χρήση του

συντελεστή Mallows Cp ο οποίος αν είναι σε τιµή κοντά στον αριθµό των
µεταβλητών που έχουν χρησιµοποιηθεί ( εδώ

), τότε ο

συνδυασµός αυτός είναι ο πλέον ιδανικός.
Έχοντας καταλήξει στις µεταβλητές που θα χρησιµοποιήσουµε στις
παλινδροµήσεις µας, το µόνο που έµενε ήταν τι µοντέλο θα χρησιµοποιούσαµε σε
αυτές.
Αποφασίσαµε να τρέξουµε παλινδροµήσεις µε την απλή µέθοδο των ελαχίστων
τετραγώνων (least squares method - LSM), την µέθοδο ελαχίστων τετραγώνων 2
σταδίων (two stage least squares method - 2 LMS) καθώς και κάποια µη-γραµµικά
µοντέλα.
Υπόθεση: Η ύπαρξη τράπεζας ή τραπεζικού fund ως µεγαλοµέτοχο σε µια
εταιρεία επηρεάζει θετικά την απόδοση της µετοχής αυτής.
Έχοντας διαχωρίσει ευκρινώς πλέον τις δύο οµάδες εταιρειών προχωρήσαµε
στην οικονοµετρική ανάλυση αυτών. Με τη βοήθεια του Microsoft Excel τρέξαµε
παλινδροµήσεις για όλες τις εταιρείες και των δύο οµάδων για να προσπαθήσουµε να
λάβουµε µια εικόνα σχετικά µε το ποια είναι η σχέση, αν υπάρχει αυτή, ανάµεσα
στην ύπαρξη ή όχι τράπεζας ή τραπεζικού fund και στην απόδοση της τιµής της
µετοχής της εταιρείας, όπως αυτή ορίζεται από το Tobin's Q ratio. Αρχικά
χρησιµοποιήσαµε την απλή γραµµική µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων σε ένα
βήµα (1 stage least

squares method) και τρέξαµε αρκετές εκατοντάδες
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παλινδροµήσεις χρησιµοποιώντας το ακόλουθο µοντέλο:

χρησιµοποιήσαµε επίπεδο εµπιστοσύνης τόσο 95% όσο και 99%, όµως τα
αποτελέσµατα ήταν σχεδόν παραπλήσια.
Σε µέγεθος δείγµατος 313 παρατηρήσεων ανά παλινδρόµηση, το µοντέλο αυτό
προσέγγιση αρκετά ικανοποιητικά τα δεδοµένα µας βγάζοντας προσαρµοσµένο R
τετράγωνο ίσο µε 84,6% µε τυπικό σφάλµα µόλις 11% και συντελεστή του

κατά

µέσο όρο ίσο µε 0,30
Για να έχουµε µια ακόµη καλύτερη προσέγγιση του δείγµατος δοκιµάζαµε µε
τη βοήθεια του στατιστικού προγράµµατος EViews να τρέξουµε παλινδροµήσεις
βάσει της µεθόδου ελαχίστων τετραγώνων δύο σταδίων καθώς και συνδυασµό αυτής
µε ARMA µοντέλα.
Μετά από πολλές δεκάδες παλινδροµήσεις χρησιµοποιώντας διάφορα µοντέλα
αυτού του είδους, τα οποία είναι µη πρακτικό να τα παρουσιάζουµε όλα, το µοντέλο
που βρέθηκε να προσεγγίζει αρκετά ικανοποιητικά τα δεδοµένα µας παρουσιάζεται
στην ακόλουθη εικόνα όπως αυτή προήλθε από το στατιστικό πρόγραµµα EViews:
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Παρατηρούµε δηλαδή κατά µέσο όρο στις εκατοντάδες παλινδροµήσεις που
τρέξαµε ότι υπάρχει θετική σχέση ανάµεσα στην ύπαρξη τράπεζας ή τραπεζικού fund
ως µεγαλοµέτοχο µις εταιρείας και στην απόδοση της µετοχής της εταιρείας αυτής.
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Βλέπουµε ένα ARMA - 2 stage least squares µοντέλο που κάνει χρήση και lag
µιας χρονικής περιόδου. Παρατηρούµε από τα αποτελέσµατα ότι η τιµή του
προσαρµοσµένου R τετράγωνο είναι 79,7% µε τυπικό σφάλµα 12%. Ναι µεν το R
τετράγωνο έχει µικρότερη τιµή από ότι το αντίστοιχο του απλού γραµµικού
µοντέλου που χρησιµοποιήσαµε πιο πάνω, αλλά σε αυτό το µοντέλο έχουµε µια
επιπλέον πληροφόρηση. Η τιµή του Durbin-Watson statistic είναι 1,596. Το DurbinWatson statistic µας περιγράφει πόσο καλά έχει "διώξε" το µοντέλο µας το "θόρυβο"
της περιττής πληροφόρησης. Αν η τιµή του Durbin-Watson statistic είναι µικρότερη
του 2, όπως εδώ, τότε το µοντέλο µας είναι "noise-free" όπως ονοµάζεται.
Μπορούµε δηλαδή να συµπεράνουµε ότι το σύνθετο αυτό µοντέλο που
χρησιµοποιήσαµε προσεγγίζει µε πολύ καλή ακρίβεια τα δεδοµένα µας! Επίσης
βλέπουµε ότι η τιµή της σταθεράς του Α3 ratio (series4) είναι θετική και ίση µε
0,218.
Καταλήξαµε λοιπόν στο συµπέρασµα µετά από την αρκετά χρονοβόρα
διαδικασία των ελέγχων µέσω των παλινδροµήσεων ότι η ύπαρξη τράπεζας ή
τραπεζικών funds επηρεάζει την απόδοση της µετοχής των εταιρειών. Επίσης
καταλήξαµε στο γεγονός ότι υπάρχει θετική σχέση ανάµεσα στην ύπαρξη τράπεζας
ή τραπεζικών funds και στην απόδοση της µετοχής των εταιρειών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Επίλογος - Συµπεράσµατα
Τα βασικά ερωτήµατα που είχαν τεθεί στην αρχή της εργασίας είναι τα εξής:
- η πιστωτική κρίση στις ευρωπαϊκές χώρες έχει επηρεάσει την ιδιοκτησιακή
δοµή των εταιρειών;
- επηρεάζει η ύπαρξη τραπεζών ή τραπεζικών funds την απόδοση της µετοχής
της εταιρείας;
Από τα αποτελέσµατα που λάβαµε µπορούµε να υποθέσουµε ότι οι εταιρείες
επηρεάζονταν πριν την κρίση από την µετοχική τους σύνθεση και δοµή ενώ κατά την
κρίση αυτό πέρασε σε δεύτερη µοίρα.
Προ κρίσης, η αύξηση της µετοχικής συγκέντρωσης οδηγούσε σε καλύτερες
αποδόσεις καθώς οι αγορές αποτιµούσαν θετικά το γεγονός ότι κάποιοι αγόραζαν
µεγάλα µπλοκ µετοχών της εταιρείας & "δένανε" την περιουσία τους µε το µέλλον
της εταιρείας.
Μετά την κρίση η αύξηση της µετοχικής συγκέντρωσης αποτιµάται αρνητικά.
Μια πιθανή εξήγηση µπορεί να είναι η ακόλουθη: οι αγορές προεξοφλούν την
αύξηση της µετοχικής συγκέντρωσης ως εκδίωξη των µετόχων µειοψηφίας & γι’
αυτό αντιδρούν αρνητικά.
Γενικά υπάρχει θετική σχέση ανάµεσα στον Tobin’s Q και στη διάρθρωση της
µετοχικής ιδιοκτησίας της εταιρείας (εκφρασµένη µε το δείκτη Α3)
Από τα παραπάνω, οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι η κρίση ήταν το ίδιο
οξεία για όλες τις εταιρείες, ισοπεδώνοντας ίσως ενδεχόµενα πλεονεκτήµατα που
µπορεί να είχαν

κάποιες εταιρείες µε καλύτερη µετοχική δοµή από άλλες µε

χειρότερη δοµή.
Πολλά έχουν ακόµη να γίνουν, καθώς η κρίση ακόµη συνεχίζεται. Μια βασική
έλλειψη που θα πρέπει να καλυφθεί µε κάποιο τρόπο, είναι µια βάση δεδοµένων µε
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στοιχεία µετοχικής – ιδιοκτησιακής δοµής, ώστε να καταστούν δυνατές
χρονολογικές µελέτες γύρω από την ιδιοκτησιακή δοµή, καθώς και περισσότερο
αυστηρή νοµοθεσία γύρω από την τήρηση της εταιρικής διακυβέρνησης στην
Ελλάδα.
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