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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Στην εποχή των μάνατζερ, η διοίκηση 

για τις ελληνικές επιχειρήσεις ακολουθεί  
το μοντέλο «ενός ανδρός αρχή»

Οι εταιρίες 
προτιμούν τη 
«μοναρχία»

Της ΑΝΤΙΟΠΗΣ ΣΧΟΙΝΑ

 Η εποχή των στρατηγικών 
αποφάσεων από «στρα-
τιές» μάνατζερ ανέτειλε 
και στην Ελλάδα, σκια-
γραφούμενη από εξελί-
ξεις όπως το πέρασμα 

της Vivartia στην MIG. Ωστόσο, 
όπως προκύπτει από την έρευνα 
που δημοσιοποίησε το Ελληνικό 
Παρατηρητήριο Εταιρικής Διακυ-
βέρνησης (ΕΠΕΔ), ακόμη το μοντέ-
λο που μεσουρανεί στη χώρα μας 
για τις επιχειρήσεις είναι βασισμέ-
νο στη λογική «ενός ανδρός αρχή». 
Μοντέλο το οποίο απέχει παρασάγ-
γας από την πρακτική που ακολου-
θούν οι επιχειρήσεις στο εξωτερικό, 
όπου η έννοια της Εταιρικής Δια-
κυβέρνησης και η εφαρμογή της 
αποτελεί σημαντικό στοιχείο ώστε 
να παραμένουν ανταγωνιστικές, να 
ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες 
και να μπορούν να επωφελούνται 
από τις νέες ευκαιρίες.

Στην Ελλάδα, όπως προκύπτει 
από την έρευνα του ΕΠΕΔ, οι εται-
ρίες δείχνουν σαφή προτίμηση στο 
μικρό μέγεθος του Διοικητικού 
Συμβουλίου, η κυριαρχία των εκτε-
λεστικών μελών είναι αδιαμφισβή-
τητη, ενώ το μοντέλο διοίκησης και 
κατανομής των αρμοδιοτήτων εντός 
του Διοικητικού Συμβουλίου εκφρά-
ζεται μέσω της παντοδυναμίας του 
ενός. Περαιτέρω, διαπιστώνεται ότι 
η εκπροσώπηση των γυναικών στα 
Διοικητικά Συμβούλια των εταιριών 
είναι ανεπαρκής, ενώ και οι επιτρο-
πές Διοικητικών Συμβουλίων χαρα-
κτηρίζονται είδος εν ανεπαρκία.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε 
από το ΕΠΕΔ, το οποίο δημιουργή-
θηκε από τον ΣΕΒ σε συνεργασία 
με το Brunel Business School του 
Πανεπιστημίου Brunel στο Ηνωμέ-
νο Βασίλειο, και είναι η πρώτη για 
την Εταιρική Διακυβέρνηση στην 
Ελλάδα. Το δείγμα αποτελείται από 

όλες τις ελληνικές εισηγμένες στο 
Χ.Α. εταιρίες, που ανέρχονται σε 316 
επιχειρήσεις. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
έρευνας, ο μέσος αριθμός μελών ανά 
Δ.Σ. είναι 7,75. Μάλιστα, σε 186 εται-
ρίες (59%) το Δ.Σ. έχει από πέντε έως 
επτά μέλη. Παράλληλα, 175 εταιρίες 
(56,63%) έχουν υιοθετήσει το δυϊκό 
μοντέλο Δ.Σ., στο οποίο πρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος είτε είναι 
το ίδιο πρόσωπο, είτε ανήκουν στην 
ίδια οικογένεια. Η ενιαία δομή, όπου 
τα εκτελεστικά μέλη είναι περισσό-
τερα από το δυϊκό μοντέλο, υιοθετεί-
ται από το 43,3% των επιχειρήσεων.

Κατά μέσο όρο 4,1 μέλη χαρακτη-
ρίζονται ως εσωτερικά/εκτελεστικά 
μέλη του Δ.Σ., ενώ 196 εταιρίες (62%) 
έχουν από δύο έως τέσσερα μέλη ως 
εσωτερικά στο Δ.Σ. Την ίδια στιγμή ο 
μέσος αριθμός εξωτερικών/μη εκτε-
λεστικών μελών είναι 3,63.

Οι γυναίκες
Μόλις το 11,5% των μελών του Δ.Σ. 
στο δείγμα των επιχειρήσεων είναι 
γυναίκες, καθώς από 2.448 μέλη 
Δ.Σ. μόνο 281 ανήκουν στο ασθενές 
φύλο, ενώ μόλις 27 εταιρίες, δηλαδή 
το 8,5% επί του συνόλου, έχουν εμπι-
στευθεί την τύχη τους σε γυναίκες. 
Ομοίως, μόνο σε 8 εταιρίες (2,53% 
του συνόλου) η ίδια γυναίκα κατέχει 
τη θέση τόσο του προέδρου όσο και 
του διευθύνοντος συμβούλου.

Είδος εν ανεπαρκεία χαρακτηρί-
ζεται η ύπαρξη επιτροπών Διοικη-
τικών Συμβουλίων, καθώς μόνον 39 
από τις εισηγμένες εταιρίες (12,3%) 
έχουν ιδρύσει επιτροπές 35 εταιρίες 
έχουν ιδρύσει επιτροπή εσωτερικού 
ελέγχου, ενώ σε 25 εταιρίες (7,9%) 
λειτουργούν επιτροπές, με αντικεί-
μενο Επιλογή Προσωπικού, Αμοιβές 
και Διαδοχή. Επιτροπές χρηματοοι-
κονομικής και οικονομικής διαχείρι-
σης υπάρχουν μόνο σε 9 εταιρίες.
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