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1

Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλύσει τη σημασία της αποτελεσματικής
εταιρικής

διακυβέρνησης

και

των

συστημάτων

εσωτερικού

ελέγχου

στις

ασφαλιστικές εταιρίες και τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα. Η επιλογή των δύο
αυτών τομέων δραστηριότητας έγινε με κριτήριο το εναρμονισμένο πλαίσιο
εποπτείας που ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος σε πιστωτικά ιδρύματα και
ασφαλιστικές εταιρίες, μετά και την πρόσφατη επιφόρτισή της βάσει του ν.3867/2010
της άσκησης χρηματοοικονομικής εποπτείας επί των ασφαλιστικών επιχειρήσεων,
κατά τις ευρωπαϊκές επιταγές.
Στο α’μέρος της εργασίας γίνεται αναφορά σε διεθνή πλαίσια (COSO Internal
Control-Integrated

Framework),

στη

νομοθεσία

που

διέπει

την

εταιρική

διακυβέρνηση και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων γενικότερα
και σε οικονομικά σκάνδαλα από τη διεθνή περιπτωσιολογία που οδήγησαν τράπεζες
και ασφαλιστικές στην λήψη ουσιαστικών μέτρων για την ενίσχυση των συστημάτων
εσωτερικού ελέγχου.
Κατόπιν παρουσιάζονται οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. και ο ρόλος που αυτό
διαδραματίζει στα συστήματα εσωτερικού ελέγχου, στη βέλτιστη σύνθεσή του και
στις προτεινόμενες από τη διεθνή βιβλιογραφία επιτροπές που προάγουν το έργο του.
Στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια ανάδειξης της συμβολής των υπηρεσιών
εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης στην προσθήκη αξίας για τον
οργανισμό και την διακυβέρνησή του.
Στο β’μέρος γίνεται αναφορά στις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, τα συστήματα
εσωτερικού ελέγχου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει αποκλειστικά τα πιστωτικά
ιδρύματα και τις ασφαλιστικές εταιρίες, καθώς και τις αιτίες της ρυθμιστικής
παρέμβασης (Οδηγίες Φερεγγυότητα Ι, ΙΙ και Βασιλεία Ι,ΙΙ,ΙΙΙ).
Στο τρίτο και τελευταίο μέρος διερευνάται εμπειρικά η εφαρμογή των αρχών
εταιρικής διακυβέρνησης και των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου στις ελληνικές
τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρίες, με έμφαση στις διεθνείς πρακτικές και
παρατίθενται τα σχετικά αποτελέσματα της πραγματοποιηθείσας έρευνας.
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Α’Μέρος. Εταιρική Διακυβέρνηση και Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου

2

Σύμφωνα με την Επιτροπή Cadbury1 ,‘εταιρική διακυβέρνηση είναι το σύστημα με το
οποίο διοικούνται και ελέγχονται οι εταιρίες’. Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών
στο ‘Διεθνές Πλαίσιο Επαγγελματικής Εφαρμογής’ ορίζει την εταιρική διακυβέρνηση
ως το ‘Συνδυασμό διαδικασιών και δομών που εφαρμόζονται από το Δ.Σ. με σκοπό
να ενημερώσουν, διοικήσουν, εποπτεύσουν και κατευθύνουν τις δραστηριότητες ενός
οργανισμού προς την επίτευξη των στόχων του’. Σύμφωνα με τις Αρχές Εταιρικής
Διακυβέρνησης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(Ο.Ο.Σ.Α.), η εταιρική διακυβέρνηση αρθρώνεται ως ‘Ένα σύστημα σχέσεων
ανάμεσα στη Διοίκηση της εταιρίας, το Δ.Σ., τους μετόχους της και άλλα
ενδιαφερόμενα

μέρη

(stakeholders).

Συνιστά

τη

δομή

μέσω

της

οποίας

προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι της εταιρίας, εντοπίζονται οι βασικοί κίνδυνοι
που αυτή αντιμετωπίζει κατά τη λειτουργία της, προσδιορίζονται τα μέσα επίτευξης
των εταιρικών στόχων, οργανώνεται το σύστημα διαχείρισης κινδύνων και
καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της απόδοσης της Διοίκησης κατά τη
διαδικασία εφαρμογής των παραπάνω’.
Συνοψίζοντας τα βασικά στοιχεία των ορισμών αυτών μπορούμε να συνάγουμε τα
στοιχεία που διέπουν την αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση:


Αφορά σε δομές, διαδικασίες, πολιτικές και διεργασίες.



Υπόκειται σε νομοθεσία, κανονιστικό πλαίσιο, κώδικες και σχέσεις.



Το Δ.Σ. είναι το επίκεντρο και ο τελικός υπεύθυνος για αποτελεσματική
εταιρική διακυβέρνηση, παρέχοντας καθοδήγηση και επίβλεψη.



Εξασφαλίζει την επίτευξη των στόχων και τη βελτιστοποίηση της απόδοσης.



Αξιολογεί τους κινδύνους, εξασφαλίζει τα κατάλληλα σημεία ελέγχου,
παρακολουθεί, μετρά και αξιολογεί την αποδοτικότητα.



Αναθέτει αρμοδιότητες και επιτυγχάνει την λογοδοσία.

Επιτροπή που συστήθηκε το 1991 στην Μεγάλη Βρετανία και δημοσίευσε το 1992 την έκθεση με
τίτλο «Financial Aspects of Corporate Governance», οι συστάσεις της οποίας αποσκοπούσαν στον
περιορισμό των αποτυχιών των διοικητικών συμβουλίων των εταιριών και στην βελτίωση της
εταιρικής τους διακυβέρνησης. Αποτέλεσε μετέπειτα τη βάση για τους εθελοντικούς κώδικες
αυτορρύθμισης πολλών χωρών.
1
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Καθιερώνει ανώτερη εταιρική κουλτούρα και αξίες.



Διασφαλίζει διαφανή και έγκαιρη υποβολή εκθέσεων στα ενδιαφερόμενα
μέρη (stakeholders), με γνώμονα τη δίκαιη αντιμετώπιση των δικαιωμάτων
τους.

Η σημασία της εταιρικής διακυβέρνησης επιβεβαιώνεται και εμπειρικά: Σύμφωνα με
την μελέτη του 1996 των Felton, Hudnut, Heeckeren2, οι επενδυτές παρουσιάζονται
πρόθυμοι να καταβάλουν κατά μέσο όρο 11% υπεραξία για τις εταιρίες που θεωρούν
ότι διαθέτουν καλή εταιρική διακυβέρνηση. Άλλη εμπειρική μελέτη του Cornelius
(2005) υποστηρίζει ότι οι εταιρίες που εφαρμόζουν τις βέλτιστες πρακτικές της
εταιρικής διακυβέρνησης παρουσιάζουν λιγότερες πιθανότητες αποτυχίας. Στις
περιπτώσεις

μεγάλης

διάχυσης

της

ιδιοκτησίας,

τα

συστήματα

εταιρικής

διακυβέρνησης αποσκοπούν στην μείωση του κόστους αντιπροσώπευσης (agency
problem) και στην ελαχιστοποίηση των συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ
διοίκησης και μετόχων. Από την άλλη πλευρά, μελετώντας τις ελληνικές εταιρίες που
ως επί τω πλείστον είναι οικογενειοκρατούμενες και με έναν βασικό μέτοχο, θα
μπορούσε να θεωρηθεί ως αντικίνητρο -και θεωρείται πράγματι από πολλούς, οι
οποίοι δεν ασπάζονται την αξία αυτών των εργαλείων διοίκησης- η υιοθέτηση
κανόνων και διαδικασιών που αυξάνουν το κόστος λειτουργίας της εταιρίας, καθώς η
επίτευξη και διατήρηση της συμμόρφωσης μπορεί να απαιτεί τεράστια κατανάλωση
σε χρηματικούς και ανθρώπινους πόρους. Δια του λόγου το αληθές, στις ΗΠΑ η
συμμόρφωση με το SOX 4043 τον πρώτο χρόνο εφαρμογής οδήγησε σε κόστος
ύψους $3,14 εκατ. για κάθε εταιρία. Βασικό αντεπιχείρημα σε αυτήν την
επιχειρηματολογία είναι η μείωση του κόστους άντλησης κεφαλαίων. Η εταιρία
μπορεί να γίνει περισσότερο ελκυστική στους επενδυτές, καλύτερα οργανωμένη και
ελεγχόμενη και η εμπιστοσύνη μεταξύ των εμπλεκομένων μερών μπορεί να οδηγήσει
σε περισσότερο σταθερό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Loizos Heracleous, “What is the impact of Corporate Governance on Organizational Performance”,
Ιούλιος 2001.
3 Ο νόμος Sarbanes-Oxley (γνωστός και ως SOX), που επικυρώθηκε στις 30 Ιουλίου 2002 στις ΗΠΑ,
θεσπίστηκε ειδικά για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών σε ένα χρηματοοικονομικό
σύστημα που είχε κλονιστεί από μια σειρά σκανδάλων στην αγορά των ΗΠΑ. Ο Νόμος περιλαμβάνει
ένα σύνολο μέτρων τα οποία θέτουν τις βάσεις για τη νομοθετική προσέγγιση της αποτελεσματικής
εταιρικής διακυβέρνησης.
2
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Οι ερευνητές της εταιρικής διακυβέρνησης υποστηρίζουν ότι ο εσωτερικός έλεγχος
και ευρύτερα τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου αποτελούν το σημαντικότερο μέρος
των προβλεπομένων μέτρων για την αύξηση της ποιότητας της εταιρικής
διακυβέρνησης μίας εταιρίας. Ένα αποτελεσματικό και αξιόπιστο σύστημα
εσωτερικού ελέγχου καλλιεργεί συνθήκες εμπιστοσύνης και στους εξωτερικούς
ελεγκτές της Εταιρίας και απαιτεί επαγωγικά λιγότερες ανθρωποώρες μέσω της
συνεργασίας των δύο ελεγκτικών μηχανισμών. Για την αποτελεσματικότητα του
συστήματος, οφείλουν τα δομικά του στοιχεία, Δ.Σ. και Επιτροπές, Εσωτερικός
Έλεγχος, Κανονιστική Συμμόρφωση και Διαχείριση Κινδύνων να λειτουργούν σε
πλήρη συγχρονισμό.
Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου περιλαμβάνει τις πολιτικές και διαδικασίες που
τίθενται από έναν οργανισμό ή μία επιχείρηση με σκοπό να παρέχουν λογική
διαβεβαίωση ότι οι στόχοι τους θα πραγματοποιηθούν οικονομικά, αποτελεσματικά
και αποδοτικά. Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει η Τράπεζα της Ελλάδος στο
πλαίσιο εποπτείας επί πιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών εταιριών, το
Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί «ένα σύνολο από προληπτικούς και
κατασταλτικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς και διαδικασίες, που καλύπτει σε συνεχή
βάση κάθε δραστηριότητα της τράπεζας/ασφαλιστικής εταιρίας και συντελεί στην
αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία της». Πρωταρχικά αποβλέπει στο να
διασφαλίσει, σε ένα λογικό βαθμό, τη συνεπή υλοποίηση της επιχειρησιακής
στρατηγικής και τη διασφάλιση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας
των δραστηριοτήτων της, μέσω της αποτελεσματικής χρήσης των διαθέσιμων πόρων,
καθώς και την αναγνώριση, μέτρηση, αντιμετώπιση και εν γένει διαχείριση των
πάσης φύσεως κινδύνων που αναλαμβάνονται, περιλαμβανομένου και του
λειτουργικού κινδύνου. Επιπρόσθετα αποσκοπεί στη διασφάλιση της πληρότητας και
της αξιοπιστίας των στοιχείων και πληροφοριών που απαιτούνται για τον ακριβή και
έγκαιρο

προσδιορισμό

της

χρηματοοικονομικής

κατάστασης

της

τράπεζας/ασφαλιστικής εταιρίας και την παραγωγή αξιόπιστων οικονομικών
καταστάσεων, τη συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της,
τους εσωτερικούς κανονισμούς της επιχείρησης και κανόνες δεοντολογίας, και τέλος
την πρόληψη και την αποφυγή ενεργειών και παραλήψεων που θα μπορούσαν να
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θέσουν σε κίνδυνο τη φήμη, τα περιουσιακά στοιχεία και τα συμφέροντα της
τράπεζας/ασφαλιστικής επιχείρησης, των μετόχων και των συναλλασσομένων με
αυτήν.
Στις ΗΠΑ, με την εφαρμογή της νομοθεσίας SΟX το 2002, υπό το βάρος των
οικονομικών σκανδάλων, και ειδικότερα με το άρθρο 404, δόθηκε έμφαση στην
αξιολόγηση των εσωτερικών δικλείδων ασφαλείας από τη Διοίκηση, με την
καθιέρωση ετήσιας αναφοράς, στην οποία δηλώνεται η ευθύνη της Διοίκησης για την
κατάρτιση, τη διατήρηση και συνεχή παρακολούθηση μίας επαρκούς δομής και
διαδικασιών εσωτερικών ελέγχων για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, καθώς παρέχεται και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των
υφιστάμενων δικλείδων ασφαλείας. Βάσει του άρθρου 404, όλες οι εισηγμένες
εταιρίες πρέπει να περιγράφουν τις βασικές δικλείδες ασφαλείας τους, να
πραγματοποιούν δοκιμές ως προς τη λειτουργικότητά τους και να αναγνωρίζουν
τυχόν σημαντικές αδυναμίες τους, με καθαρή γραμμή αναφοράς τους σε ανώτερα
κλιμάκια και στο Δ.Σ. όπου κρίνεται απαραίτητο. Επιπλέον, με το άρθρο 406,
καθιερώνεται η απαίτηση από κάθε εκδότη να αποκαλύπτει εάν έχει τηρήσει κώδικα
ηθικής για τα ανώτερα χρηματοοικονομικά στελέχη. Παράλληλα στις ΗΠΑ, η
επιτροπή COSO4 στο ‘Πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου’ (1992) (Internal ControlIntegrated Framework) που βασίζεται σε πέντε επίπεδα (περιβάλλον ελέγχου,
εκτίμηση κινδύνου, δραστηριότητες ελέγχου, πληροφορία και επικοινωνία και
εποπτεία), καθιερώνει τα πρότυπα για τη διατήρηση ενός αποτελεσματικού και
αποδοτικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Απώτερος σκοπός η διασφάλιση της
ποιότητας και των παρεχομένων πληροφοριών στα ενδιαφερόμενα μέρη, η
αξιοπιστία των δημοσίων αναφορών, η συμμόρφωση με νομοθεσία και κανονιστικό
πλαίσιο, η υποστήριξη των δικαιωμάτων των μετόχων και η ορθή λειτουργία της
επιχείρησης. Σε αντιστοιχία του SOX στις ΗΠΑ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η 8η
Κοινοτική Οδηγία για το εταιρικό δίκαιο (2006) θέτει ισχυρές βάσεις για την

H Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission είναι μία κοινή
πρωτοβουλία πέντε οργανισμών του ιδιωτικού τομέα στις ΗΠΑ που έχει ως στόχο να παρέχει
καθοδήγηση μέσω της ηγεσίας στις διοικήσεις των εταιριών σε σημαντικούς τομείς της οργανωτικής
διακυβέρνησης, της εταιρικής ηθικής, του εσωτερικού ελέγχου, της διαχείρισης κινδύνων, της απάτης
και της κατάρτισης και δημοσίευσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
4
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προστασία του επενδυτή και την ισχυροποίηση της εταιρικής διακυβέρνησης,
εμβαθύνοντας στα θέματα της σύνθεσης και συγκρότησης του Δ.Σ. και των
επιτροπών, στα πειθαρχικά συστήματα και στην πιστοποίηση των ελεγκτών.
Όλες αυτές οι πρόσφατες κανονιστικές διατάξεις και νομοθεσία είναι απόρροια
σοβαρών και εκτεταμένων οικονομικών σκανδάλων που παρατηρήθηκαν σε
παγκόσμιο επίπεδο.
2.1

Οικονομικά σκάνδαλα
Τα τελευταία χρόνια και υπό το βάρος πολλών χρηματοοικονομικών σκανδάλων η
εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού αλλά και γενικότερα των stakeholders έχει
κλονιστεί ως προς τη δίκαιη διαχείριση που ασκούν οι εταιρίες και την αξιοπιστία της
εταιρικής τους διακυβέρνησης. Πληθώρα αποτυχιών στον τραπεζικό και ασφαλιστικό
χώρο συναντάται παγκοσμίως.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ασφαλιστική αγορά έζησε το δικό της σκάνδαλο
κατάρρευσης ασφαλιστικής εταιρίας με την Independent Insurance, εταιρία γενικών
ασφαλίσεων, η οποία αποτελούσε την ένατη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρία στο
Ηνωμένο Βασίλειο. Οι αιτίες της θέσης της σε εκκαθάριση τον Ιούνιο του 2001 και
της αναστολής διαπραγμάτευσης της μετοχής της στο χρηματιστήριο συνοψίζονται
στην ελλιπή παροχή στοιχείων προς τους αναλογιστές της εταιρίας σχετικά με τις
εκκρεμείς αποζημιώσεις, ώστε να υπολογιστούν ορθώς τα τεχνικά αποθέματα. Η μη
λογιστικοποίηση του συνόλου των ζημιών σήμαινε αδυναμία παραγωγής ακριβών
δεδομένων από το πληροφοριακό σύστημα. Ένα δεύτερο ‘μελανό’ σημείο ήταν η μη
γνωστοποίηση προς τους αναλογιστές και τους εσωτερικούς/εξωτερικούς ελεγκτές
της εταιρίας συγκεκριμένων αντασφαλιστικών συμφωνιών, οι οποίες εκ των υστέρων
ήρθαν στο φως και αποδείκτηκαν επίζημιες για την εταιρία. Η κατάρρευση της
Independent Insurance οδήγησε την εποπτική αρχή FSA (Financial Service
Authority) να επικεντρωθεί εποπτικά σε αποτρεπτικές περισσότερο και λιγότερο
κατασταλτικές δράσεις, με έμφαση στην προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο (risk-based
approach), καθώς επίσης και στο να χτίσει πιο αποτελεσματικές σχέσεις εποπτείας με
τις εταιρίες που αντιπροσώπευαν μεγαλύτερο ‘συστημικό κίνδυνο’ για τον κλάδο.
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Μία από τις μεγαλύτερες ιστορίες κατάρρευσης ασφαλιστικής εταιρίας αποτελεί και
η εισηγμένη αυστραλιανή ασφαλιστική εταιρία HIH. Η κατάρρευσή της το 2001 είχε
τεράστιο οικονομικό αντίκτυπο στην οικονομία της Αυστραλίας για αρκετά έτη
μετέπειτα. Το πόρισμα της επιτροπής που κλίθηκε να αποφανθεί για το σκάνδαλο,
εστίαζε σε σαφείς αδυναμίες εταιρικής διακυβέρνησης. Η εταιρία απέτυχε λόγω
κακοδιαχείρισης όσον αφορά το σχηματισμό των σωστών αποθεματικών και την
υποεκτίμηση (under-reserving) για τους κινδύνους που αναλάμβανε. Το πόρισμα
τόνιζε την αδυναμία του Δ.Σ. της εταιρίας να κατανοήσει τη στρατηγική και τους
κινδύνους που αναλάμβανε το Management, καθώς το Δ.Σ. δεν έθετε τις
απαιτούμενες ερωτήσεις ώστε να αποσαφηνιστούν οι προθέσεις και οι σκοποί της
Διοίκησης. Η δε πολιτική επέκτασης της εταιρίας εκτός Αυστραλίας χαρακτηρίστηκε
εξαιρετικά κοστοβόρα και ριψοκίνδυνη, καθώς στηριζόταν σε απερίσκεπτη λήψη
αποφάσεων και επιπόλαιη επιχειρηματική κρίση σε ένα περιβάλλον δυσμενές για τον
ασφαλιστικό κλάδο. Αποδείκτηκε ότι το Δ.Σ. δεν μπορούσε να κατανοήσει σε βάθος
τον αντίκτυπο αυτών των επιχειρηματικών συναλλαγών, καθώς δεν διέθετε επαρκή
πληροφόρηση και αφιέρωνε περιορισμένο χρόνο σε συνεδριάσεις.
Ως η μεγαλύτερη ιστορία τραπεζικής απάτης στην ιστορία θεωρείται η περίπτωση
του αντικριστή Ζερόμ Κερβιέλ της Societe General. Ο Κερβιέλ πραγματοποιώντας
μη εγκεκριμένες συναλλαγές σε παράγωγα ύψους 73 δις δολαρίων, οδήγησε την
Societe General σε ζημία 7,2 δις δολαρίων, κινδυνεύοντας ακόμη και με χρεοκοπία.
Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η ευθύνη βαρύνει τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου
της τράπεζας, καθώς οι δικλίδες ασφαλείας εφαρμόζονταν πλημμελώς. Ο Κερβιέλ
εμφανίζεται να γνωρίζει και χρησιμοποιεί όλους τους κωδικούς χρήστη και εισόδου
στα λογισμικά των συναδέλφων του αντικριστών και της μηχανογράφησης, ενώ
δρούσε ανενόχλητος καθώς δεν του επιβλήθηκε ποτέ να πάρει άδεια (τον τελευταίο
χρόνο είχε πάρει συνολικά τέσσερις ημέρες). Επιπλέον αρκετές φορές οι πράξεις του
είχαν πυροδοτήσει red alerts στο τμήμα διαχείρισης κινδύνων της τράπεζας, χωρίς
όμως να αναλυθούν και να διερευνηθούν περισσότερο. Εξάλλου δεν υπήρχαν
αυτοματοποιημένοι έλεγχοι παρακολούθησης των συναλλαγών του, ούτε έλεγχοι
διαδικασιών από τους ανωτέρους του ή τα τμήματα εσωτερικού ελέγχου και
διαχείρισης κινδύνων. Τελικό αποτέλεσμα: η τράπεζα απέφυγε την χρεοκοπία με την
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μαζική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η μετοχή της αντιμετώπισε κατακόρυφη πτώση
στις χρηματαγορές και χρειάστηκε να αντικρούσει πλήθος μηνύσεων από τους
stakeholders.
Κοινά αίτια της παραπάνω περιπτωσιολογίας είναι η ανεπάρκεια του Δ.Σ. και οι
ελλείψεις στα συστήματα εσωτερικού ελέγχου. Δεδομένης της σπουδαιότητάς τους,
ακολουθεί ανάλυση του ρόλου του Δ.Σ. και των Επιτροπών του στην εταιρική
διακυβέρνηση και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου.
2.2

Δ.Σ. και ο ρόλος του στα συστήματα εσωτερικού ελέγχου
Το Δ.Σ. καταρχήν επιφορτίζεται με τον ανεξάρτητο έλεγχο και έγκριση των
αποφάσεων της Διοίκησης. Τα μέλη του είναι οι εκπρόσωποι των μετόχων, που
έχουν ως υποχρέωση τη λήψη σημαντικών αποφάσεων με γνώμονα την εκτίμηση του
κινδύνου και τα πιθανά οφέλη για την Εταιρία. Τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.
αποτελούν τα ανώτατα διοικητικά στελέχη της εταιρίας, ενώ τα ανεξάρτητα μη
εκτελεστικά εκλέγονται απευθείας από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Στην
Ελλάδα, ο Κ.Ν.2190/1920 ορίζει ως ελάχιστο αριθμό μελών του Δ.Σ. τα τρία μέλη,
ενώ ο κώδικας του ΣΕΒ5 για τις εισηγμένες εταιρίες, ο οποίος εφαρμόζεται σε
εθελοντική βάση (complain or explain) προτείνει ο αριθμός των μελών να κυμαίνεται
από 7 έως 15 μέλη. Ο Ν.3016/2002 για τις εισηγμένες εταιρίες ορίζει το 1/3 των
μελών να είναι μη εκτελεστικά μέλη με τουλάχιστον δύο ανεξάρτητα, με τον κώδικα
του ΣΕΒ να συμπληρώνει ως απαραίτητη προϋπόθεση να μην υφίστανται
συγκρούσεις συμφερόντων και στενοί δεσμοί προς την εταιρία. Πριν τον νόμο για
την εταιρική διακυβέρνηση και την καθιέρωση του κώδικα του ΣΕΒ στην Ελλάδα
όπως επίσης και πριν την εφαρμογή του SOΧ στις ΗΠΑ, ήταν συχνό το φαινόμενο τα
μέλη του Δ.Σ. να είναι στην πλειοψηφία τους μέλη της Διοίκησης, ενώ τα μη
εκτελεστικά ήταν φίλοι-άτομα οικονομικά εξαρτημένα από τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, που του απέτειναν πίστη και χάρες στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
Η ύπαρξη ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. μίας εταιρίας είναι
ενδεικτικό στοιχείο ενός συνετού management. Με τον όρο ανεξάρτητο ορίζεται ένα
Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης συντάχθηκε με πρωτοβουλία του ΣΕΒ, ‘σύνδεσμος
επιχειρήσεων και βιομηχανιών’ το 2011, και στοχεύει στη διαρκή βελτίωση του ελληνικού εταιρικού
θεσμικού πλαισίου και ευρύτερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
5
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μέλος που δεν έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας με την εταιρία. Και αυτό γιατί η
σχέση υπαλλήλου-εργοδότη ενός μέλους που έχει επιλεγεί από τη Διοίκηση σημαίνει
οικονομική εξάρτηση από την εταιρία, αλλά δημιουργεί και απορίες κατά πόσον
μπορεί έχοντας αυτήν την εξάρτηση να προστατεύσει τα συμφέροντα των
ενδιαφερομένων μερών αλλά και να αμφισβητήσει επιλογές της Διοίκησης. Η
ανεξαρτησία ενός μέλους του Δ.Σ. θεωρείται ότι απειλείται όταν η προσωπική
οικονομική του κατάσταση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από σημαντικά
χρηματοοικονομικά συμφέροντα συνδεδεμένα με την εταιρία, από την αμοιβή σε
bonus και stock options και από την λήψη δανείων από την εταιρία. Στην Ελλάδα, σε
έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την εταιρία Grant Thornton και το Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών το 2006 για την εταιρική διακυβέρνηση, επισημάνθηκε ότι η
παρουσία ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Δ.Σ. προστατεύει τις μειοψηφίες
των μετόχων από καταχρηστικές συμπεριφορές του μεγαλομετόχου.
Βασική αρμοδιότητα του Δ.Σ. αποτελεί η αξιολόγηση των στρατηγικών σχεδιών που
προτείνει η Διοίκηση και του προγράμματος υλοποίησης και αναπροσαρμογής τους.
Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν μέσω της εμπειρίας και της κρίσης τους να συνεισφέρουν
σε έναν εποικοδομητικό διάλογο, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στην ανάλυση
ανταγωνιστών, βασικών προμηθευτών, κινδύνων και αγορών, οικονομικού
περιβάλλοντος, καινοτομιών και τεχνολογικών εξελίξεων και άλλης σχετικής
πληροφόρησης,

ειδικότερα

όταν

οι

αποφάσεις

αφορούν

σε

εταιρικούς

μετασχηματισμούς όπως εξαγορές και συγχωνεύσεις, στρατηγικές συμμαχίες και
joint ventures.
Το Δ.Σ. ποσοτικοποιεί, αξιολογεί και παρακολουθεί (monitoring) την αποδοτικότητα
των πεπραγμένων της Διοίκησης, σε χρηματοοικονομικούς και μη όρους και
επιβραβεύει αντίστοιχα την απόδοσή της. Για να μπορέσουν να το πράξουν αυτό, τα
μέλη οφείλουν να λαμβάνουν επαρκή πληροφόρηση σε έγκαιρη βάση από τη
Διοίκηση, για τα σημαντικότερα θέματα και συναλλαγές που προκύπτουν (π.χ.
συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη), από τους εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές,
αλλά και να διασταυρώνουν συμπληρωματικά τα στοιχεία που λαμβάνουν από
ποικιλία πηγών (όπως feedback επενδυτών, επικοινωνία με μετόχους, δημοσιεύσεις
στον τύπο, εκθέσεις αναλυτών). Όσον αφορά στη διαχείριση κινδύνων, οφείλουν
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αξιολογούν το βαθμό αποτελεσματικότητας της αναγνώρισης, μέτρησης και
διαχείρισης από τη Διοίκηση των σημαντικών κινδύνων που αντιμετωπίζει η Εταιρία
και να ενημερώνονται πλήρως και επαρκώς για τις κατάλληλες διαδικασίες,
αναλύσεις και τα προγράμματα δράσης και αντιμετώπισής τους που εφαρμόζονται γι’
αυτό το σκοπό εκ των προτέρων, λειτουργώντας προληπτικά. Συνοπτικά, το Δ.Σ.
ελέγχει την αντιμετώπιση των κινδύνων (risk response) σε συσχετισμό με τo
αποδεκτό επίπεδο κινδύνου (risk appetite) της Εταιρίας και αναλόγως εξετάζει αν
χρειάζονται αναθεωρήσεις του προγράμματος (COSO ERM Framework).
Στις αρμοδιότητες του Δ.Σ. εμπίπτει και η επιλογή του κατάλληλου Διευθύνοντος
Συμβούλου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) είναι ο τελικός υπεύθυνος (ultimate
responsible) και διαχειριστής του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης. Αυτός
επιβάλει την κουλτούρα από την κορυφή της εταιρίας, τονίζοντας την ηθική,
ακεραιότητα και συμπεριφορά που συμβάλλει σε ένα αποτελεσματικό περιβάλλον
διακυβέρνησης. Η εκλογή του είναι αποτελεσματική όταν τα μέλη του Δ.Σ.
γνωρίζουν και ως εκ τούτου λαμβάνουν υπόψη τους τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες
της εταιρίας, το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί, την κουλτούρα της και τις δομές
της. Οι βέλτιστες πρακτικές προβλέπουν και την εκ των προτέρων ύπαρξη πλάνου
διαδοχής του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Σε διεθνές επίπεδο, συγκρίνοντας με το πρόσφατο παρελθόν, πολλά έχουν αλλάξει
σχετικά με τη σύνθεση του Δ.Σ. Η «παντοδυναμία» του Διευθύνοντος Συμβούλου
έχει περιοριστεί. Στα Δ.Σ. επικρατεί η πλειοψηφία μη εκτελεστικών μελών και οι
βασικές επιτροπές του Δ.Σ. αποτελούνται συχνά κατ’αποκλειστικότητα από
ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Έχοντας ένα ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος ως
πρόεδρο του Δ.Σ., με βασικές αρμοδιότητες τον καθορισμό της ατζέντας συζητήσεων
και την συλλογή πληροφοριών για τα θέματα που απασχολούν την εταιρία, το Δ.Σ.
προβάλει ένα αντίβαρο στη δυναμική του ενός κυρίαρχου CEO. Τα μη εκτελεστικά
μέλη, βάσει βέλτιστων πρακτικών, πραγματοποιούν κατ’ιδίαν συναντήσεις μεταξύ
τους, χωρίς τον CEO ή άλλους συντελεστές της Διοίκησης παρόντες.
Από την άλλη πλευρά οφείλει να τονιστεί και το ακόλουθο: Ως αποτέλεσμα των
αυξημένων ρυθμιστικών κανονισμών που επιβάλλονται από τις Εποπτικές Αρχές τα
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τελευταία χρόνια, πολλά Δ.Σ. παγκοσμίως αναγκάστηκαν να περιορίσουν το ρόλο
τους σαν συμβουλευτικό όργανο, αλλά και το χρόνο που αφιερώνουν στην
επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρίας και να εκδηλώνουν αποστροφή ρίσκου
(risk averse), εξαιτίας του αυξημένου φόβου για ποινικές ευθύνες και απώλειας
εταιρικής φήμης. Το συμπέρασμα αυτό επαληθεύτηκε ερευνητικά στις ΗΠΑ, μετά τις
απαιτήσεις της εφαρμογής του SOX 404. Ενα Δ.Σ. είναι αποτελεσματικό όταν ασκεί
τις εποπτικές του αρμοδιότητες με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει θετική συνεισφορά
στην

μακροπρόθεσμη

ανάπτυξη

και

κερδοφορία

της

εταιρίας

και

σε

χρηματοοικονομικούς δείκτες. Όταν η προσοχή των μελών του Δ.Σ. στρέφεται
δυσανάλογα -λόγω πληθώρας νέων κανονισμών και εποπτικών απαιτήσεων - στη
συμμόρφωση με το γράμμα του νόμου, στις γνωστοποιήσεις και όχι στην ουσία,
αναλώνεται ένα πολύτιμο δυναμικό που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε
δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας, όπως η καθοδήγηση της Διοίκησης της
Εταιρίας προς την αύξηση της εταιρικής αξίας, με γνώμονα πάντα το καθήκον της
πίστης και της επιμέλειας.
Στο έργο της καθοδήγησης, το Δ.Σ. επιβοηθείται από τις επιτροπές του Δ.Σ., ενώ
σημαντική είναι η συνεργασία μεταξύ των μελών των επιτροπών, ώστε να υπάρχει
συντονισμός ενεργειών και ευθυγράμμιση με την συνολική στρατηγική της εταιρίας.
2.3

Επιτροπή Ελέγχου
Η ικανότητα της Επιτροπής Ελέγχου για αποτελεσματική εξάσκηση των
δραστηριοτήτων της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την σύνθεση των μελών της και
τη μεταξύ τους συνεργασία. Για το σκοπό αυτό, η επιλογή των μελών της, του
προέδρου καθώς και ο αριθμός τους οφείλουν να εξετάζονται με δέουσα επιμέλεια. Ο
δε Πρόεδρος της Επιτροπής, ως κεφαλή της Επιτροπής Ελέγχου, οφείλει να διαθέτει
την απαραίτητη γνώση και να αναλαμβάνει με επίγνωση των συνεπειών την
καθοδήγηση των εργασιών της Επιτροπής.
Σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές, τα μέλη της Επιτροπής επιλέγονται από την
Επιτροπή Ορισμού Μελών. Πολλοί ερευνητές επίσης υποστηρίζουν ότι ο Διευθύνων
Σύμβουλος θα πρέπει να έχει περιορισμένη εμπλοκή στην επιλογή των μελών, καθώς
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ο βασικός ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου είναι η επίβλεψη των πεπραγμένων της
Διοίκησης.
Στα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των μελών περιλαμβάνονται το
υψηλό επίπεδο ηθικής ακεραιότητας, ο υγιής σκεπτικισμός, η ανεξαρτησία σκέψης
και πράξης (πραγματική ή φαινομενική), η ορθολογική ανάγνωση των καταστάσεων,
η δημιουργική αμφισβήτηση, η προσεκτική διερεύνηση των ζητημάτων καθώς και η
ικανότητα της συνεισφοράς νέας θεώρησης επί των πραγμάτων και εποικοδομητικών
προτάσεων.
Ως προς το γνωστικό πεδίο, επιβαλλόμενη και θεσμοθετημένη νομικά είναι η γνώση
χρηματοοικονομικών και ελεγκτικών θεμάτων από ένα τουλάχιστον μέλος της, των
κινδύνων που αναλαμβάνει η Εταιρία και των σημείων ελέγχου που έχει θεσπίσει
καθώς και η συνεχής ενημέρωση για τις εξελίξεις σε θέματα του κλάδου και των
αλλαγών στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο. Στις ΗΠΑ, το Χρηματιστήριο της
Νέας Υόρκης (NYSE) απαιτεί από όλα τα μέλη της Επιτροπής να είναι “financially
literate”, ενώ ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου απαιτεί
τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής να έχει πρόσφατη και σχετική εμπειρία επί των
χρηματοοικονομικών. Στην περίπτωση της κατάρρευσης της Enron, η Επιτροπή
Ελέγχου της εταιρίας αποτελούνταν από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Παρόλα
αυτά, κατά την εκδίκαση της υπόθεσης αποδείκτηκε ότι τα περισσότερα μέλη της δεν
διέθεταν σαφή γνώση των πολύπλοκων χρηματοοικονομικών συναλλαγών της
εταιρίας και ότι δεν αφιέρωναν παρά μόνο περιορισμένες σε χρόνο συνεδριάσεις για
την ανάλυση και έγκριση των συναλλαγών αυτών.
Εκτός από την χρηματοοικονομική και ελεγκτική εμπειρία, η συμμετοχή στην
Επιτροπή ατόμων από διαφορετικά backgrounds και εξειδίκευση πέραν της
χρηματοοικονομικής, θα μπορούσε να προσθέσει αξία λόγω της διαφορετικότητας με
την οποία προσεγγίζουν τα πολύπλοκα θέματα της Εταιρίας. Τελευταία γίνεται λόγος
για την συμμετοχή στις Επιτροπές- και το Δ.Σ. γενικότερα- περί ποικιλομορφίας
δεξιοτήτων, απόψεων, ικανοτήτων καθώς και φύλου, με τη συμμετοχή περισσοτέρων
γυναικών.
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Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής συνίστανται στην επισκόπηση των οικονομικών
καταστάσεων, στην πραγματοποίηση διεξοδικών συζητήσεων με τη Διοίκηση, τους
εσωτερικούς και τους τακτικούς ελεγκτές για σημαντικά θέματα χρηματοοικονομικής
αναφοράς και επιλογές της Διοίκησης, την επισκόπηση της εργασίας αναγνώρισης
και ανάλυσης κινδύνων, του προτεινόμενου πλάνου ελέγχου και εξέταση της
επάρκειας των πόρων (resources) που αφιερώνονται στα ελεγκτικά έργα, καθώς
επίσης και ανάλυση των σημαντικών ευρημάτων από τις ετήσιες εργασίες της
Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.
Παγκοσμίως, η συνήθης σύνθεση περιλαμβάνει από 3 μέχρι 6 μέλη, εύρος το οποίο
επιτρέπει την ενεργή συμμετοχή όλων των μελών και δραστηριοποιεί περισσότερο
την ατομική ευθύνη καθενός. Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΣΕΒ ορίζει ότι
Επιτροπή πρέπει να συγκαλείται τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο, ενώ η συνάντηση με
τον τακτικό ελεγκτή οφείλει να πραγματοποιείται 2 φορές το χρόνο, χωρίς την
παρουσία των μελών της Διοίκησης. Στις ΗΠΑ, ο Spenser Stuart Board Index για το
2010, ετήσια έρευνα που εξετάζει το καθεστώς της εταιρικής διακυβέρνησης
ανάμεσα στις 500 S&P εταιρίες, εμφανίζει ένα μέσο όρο 8,8 συνεδριάσεων ανά έτος.
Κατά τις συνήθεις πρακτικές παγκοσμίως, η Επιτροπή συνεδριάζει τέσσερις με πέντε
φορές ετησίως, ενώ επιπρόσθετα πραγματοποιεί τέσσερις έως οκτώ τηλεδιασκέψεις,
σύμφωνα με τις συστάσεις για χρήση νέων τεχνολογιών.
2.4

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων
Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων έχει ως σκοπό τη διαμόρφωση της στρατηγικής
ανάληψης πάσης μορφής κινδύνων και διαχείρισης κεφαλαίων που ανταποκρίνεται
στους επιχειρηματικούς στόχους της εταιρίας. Μεριμνά για την ανάπτυξη
εσωτερικού συστήματος διαχείρισης κινδύνων και την ενσωμάτωσή του στη
διαδικασία λήψης των επιχειρηματικών αποφάσεων που αφορούν ζητήματα όπως η
εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών, η προσαρμοσμένη ανάλογα με τον κίνδυνο
τιμολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και ο υπολογισμός της αποδοτικότητας
και της κατανομής κεφαλαίων σε συνάρτηση με τον κίνδυνο, σε όλο το εύρος των
δραστηριοτήτων/μονάδων της εταιρίας. Επιπλέον καθορίζει τις αρχές που πρέπει να
διέπουν τη διαχείριση των κινδύνων ως προς την αναγνώριση, πρόβλεψη, μέτρηση,
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παρακολούθηση, έλεγχο και αντιμετώπισή τους, σε συνέπεια με την εκάστοτε
ισχύουσα επιχειρηματική στρατηγική και την επάρκεια των διαθέσιμων πόρων.
Η επίβλεψη της διαχείρισης κινδύνων σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, μπορεί να
ανατεθεί στην Επιτροπή Ελέγχου, όπως προτείνει ενδεικτικά το Χρηματιστήριο της
Νέας Υόρκης. Πολλές εταιρίες έχουν δημιουργήσει ξεχωριστή επιτροπή του Δ.Σ. και
άλλες αναθέτουν αυτήν την αρμοδιότητα στο σύνολο του Δ.Σ. Ερευνητές και μέλη
των Δ.Σ. εταιριών υποστηρίζουν ότι η Επιτροπή Ελέγχου δεν δύναται να
παρακολουθεί αποτελεσματικά την ανάλυση και διαχείριση κινδύνων, καθώς ήδη
έχει υπερβολικό φόρτο εργασίας λόγω των υφιστάμενων αρμοδιοτήτων της που
σχετίζονται με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την εποπτεία του
συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Η επιλογή της σύστασης Επιτροπής Διαχείρισης
Κινδύνων, με ένα μέλος του Δ.Σ. κοινό και στις δύο Επιτροπές, θα μπορούσε να
εξασφαλίσει το συντονισμό των Επιτροπών ως προς την ορθή παρακολούθηση των
συσχετιζόμενων κινδύνων με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Παρόλα αυτά, οι
εταιρίες παγκοσμίως τείνουν να μην επιλέγουν αυτήν τη λύση, σύμφωνα με
πρόσφατη έρευνα της Fortune 500 Boards, όπου μόλις 4% των ερευνηθείσων
εταιριών έχουν συστήσει Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων.
2.5

Επιτροπή Αμοιβών
Στην Ελλάδα η σύσταση επιτροπής Αμοιβών δεν επιβάλλεται από κάποια νομοθετική
διάταξη, αλλά αποτελεί καλή πρακτική για τις εισηγμένες εταιρίες, σύμφωνα με τον
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΣΕΒ. Η Επιτροπή θα πρέπει να αποτελείται
αποκλειστικά από μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα στην πλειονότητά τους μέλη του
Δ.Σ. Στα βασικά καθήκοντά της περιλαμβάνονται η υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ.
σχετικά με την αμοιβή των εκτελεστικών μελών του, των bonus και των αποδοχών
βάσει κινήτρων που σχετίζονται με τη διανομή μετοχών, των ετήσιων μεταβλητών
αμοιβών στην εταιρία και των προτάσεων αναφορικά με τα προγράμματα χορήγησης
δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών.
Στο πλαίσιο των βέλτιστων πρακτικών, η Επιτροπή Αμοιβών λαμβάνει υπόψη της
στο πακέτο των αμοιβών τα κατάλληλα συστατικά, που ευθυγραμμίζουν τα
συμφέροντα του Διευθύνοντος Συμβούλου και των λοιπών εκτελεστικών μελών με
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αυτά των μετόχων και παρέχουν κίνητρα αποδοτικότητας (σύνδεση αμοιβήςαποδοτικότητας). Για λόγους διαφάνειας, η σχετική πληροφόρηση πρέπει να
γνωστοποιείται και αποτελεί αρμοδιότητα της Επιτροπής Αμοιβών να την παρέχουν.
Βάσει του κώδικα του ΣΕΒ, η πολιτική αμοιβών, στοιχεία των συμβάσεων,
συνολικές αμοιβές οφείλουν να συμπεριλαμβάνονται στην ετήσια δήλωση εταιρικής
διακυβέρνησης, το οποίο προς το παρόν δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή.
Το Δ.Σ. και οι επιτροπές του οφείλουν πέρα και πάνω από τις αρμοδιότητές τους να
προάγουν την εταιρική κουλτούρα, επιβεβαιώνοντας ότι η εταιρία διακατέχεται από
την απαιτούμενη ακεραιότητα και τις ηθικές αξίες.
2.6

Η σημασία της Εταιρικής Κουλτούρας
Με τον όρο εταιρική κουλτούρα αναφερόμαστε στις αξίες της εταιρίας, στα πιστεύω
και τις συμπεριφορές που αυτή υιοθετεί. Η εταιρική κουλτούρα αποτελεί τη βάση
πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί μία αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση.
Οταν η Διοίκηση μίας εταιρίας δίδει έμφαση στα πρότυπα ηθικής συμπεριφοράς, στο
βαθμό ικανοποίησης του πελάτη, όταν τα ανώτατα στελέχη της τονίζουν την
σημαντικότητα και την υπεύθυνη αντιμετώπιση στην τήρηση των δικλείδων
ασφαλείας και αν το μήνυμα αυτό διαχέεται σε όλα τα επίπεδα της εταιρίας, στο
προσωπικό, τους πελάτες και γενικότερα τους stakeholders, τότε αυτό μετουσιώνεται
σε σημαντικό συστατικό παράγοντα του περιβάλλοντος ελέγχου της εταιρίας. Το
μήνυμα δε αυτό οφείλει να είναι ξεκάθαρο και σαφές, να μην επιδέχεται πολλαπλές
ερμηνείες και αναγνώσεις. Το σύνολο των εκφάνσεων αυτών είναι γνωστό ως
εταιρική κουλτούρα ή παράδειγμα της ηγεσίας (tone at the top), στην οποία δίνεται
ιδιαίτερη έμφαση τόσο στο Internal Control Framework όσο και στο Enterprise Risk
Management (ERM) της COSO.
Μία καλή πρακτική για την μετάγγιση της εταιρικής κουλτούρας σε όλο το
προσωπικό είναι η ύπαρξη «Δήλωσης Αποστολής» της εταιρίας (Mission Statement),
η οποία γνωστοποιεί ευρέως τα ιδανικά και τις φιλοδοξίες της εταιρίας. Πολλές
εταιρίες παγκοσμίως κοινοποιούν μέσω των εταιρικών δικτυακών ιστότοπων, μέσω
τακτικών δελτίων των Δ.Σ., διαδικασιών και εγχειριδίων αναρτήσιμων στο intranet,
web-casts, βιντεοσκοπημένων παρουσιάσεων ή δηλώσεων των μελών της Διοίκησης
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τα mission statements. Πρόκειται για σύντομες, ξεκάθαρες και συνοπτικές εκφράσεις,
που αντικατοπτρίζουν την ταυτότητα και τις αξίες της εταιρίας. Μία εταιρική
δήλωση αποστολής είναι μία καλή αφετηρία για τη διαμόρφωση της εταιρικής
κουλτούρας, αποτελεί πηγή έμπνευσης για το προσωπικό της εταιρίας και ενισχύει
την ατομική δέσμευση του καθενός σε συλλογικούς σκοπούς και αξίες.
Ενέργειες της Διοίκησης και του Δ.Σ. που φανερώνουν έκδηλα την θέληση να
χτίσουν μία υψηλή κουλτούρα κανονιστικής συμμόρφωσης και υπεύθυνης εταιρικής
διακυβέρνησης είναι:


Η ανάπτυξη και κυκλοφορία προς όλο το προσωπικό ενός κώδικα ηθικής και
δεοντολογίας, ο οποίος αφορά σε όλους ανεξαιρέτως από τον πιο υψηλά
ιστάμενο μέχρι τον κάθε part-time υπάλληλο γραφείου. Κάθε υπάλληλος και
stakeholder

οφείλει

να

δηλώνει

υπεύθυνα

ότι

έλαβε

γνώση

του

συγκεκριμένου κώδικα και να τηρείται σχετικό αρχείο με τις υπογραφές. Η
γνωστοποίησή του στο προσωπικό πρέπει να γίνεται από τα κανάλια
επικοινωνίας της εταιρίας (newsletters, web-sites κτλ) και οργανώνοντας
ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα και συναντήσεις με το προσωπικό, κατόπιν
παρότρυνσης του Διευθύνοντος Συμβούλου και άλλων υψηλόβαθμων
στελεχών της Διοίκησης. Στις ΗΠΑ, το SOΧ προβλέπει ότι οι εταιρίες
οφείλουν να συντάξουν ειδικό Κώδικα Ηθικής για τα ανώτατα στελέχη των
οικονομικών υπηρεσιών, ώστε να προάγεται η ειλικρινής και ηθική
διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και η συμμόρφωσή των στελεχών με
τους εφαρμοστέους εποπτικούς κανονισμούς. Κάθε νέα έκδοση αυτού του
κώδικα οφείλει να υπογράφεται από τα εμπλεκόμενα μέλη και να
δημοσιεύεται με τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας. Τυχόν παραβίαση
οδηγεί σε πειθαρχικές και ποινικές κυρώσεις για τα στελέχη.


Η ανάπτυξη, έγκριση, αναθεώρηση και γνωστοποίηση σε όλο το προσωπικό
των πολιτικών και διαδικασιών, οι οποίες να περιλαμβάνουν το σύνολο των
κανόνων με τους οποίους επιθυμεί η εταιρία να λειτουργεί, καθώς επίσης και
των σαφών ορίων συμπεριφοράς και αρμοδιοτήτων. Οι ρόλοι και οι
αρμοδιότητες του καθενός οφείλουν να είναι σαφώς καθορισμένοι και
διαχωρισμένοι βάσει εγκεκριμένων οργανογραμμάτων και περιγραφών
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θέσεων. Είναι σημαντικό να ενθαρρύνονται συνεχώς όλα τα εμπλεκόμενα
μέλη στο να ακολουθούν τις διαδικασίες της εταιρίας σε όλες τις λειτουργίες
της εταιρίας και τις καθημερινές τους αποφάσεις. Καλή πρακτική ενίσχυσης
της υπευθυνότητας (accountability) θεωρείται η υπογραφή από τους
υπαλλήλους στις παραγόμενες από τους ίδιους αναφορές, ώστε να
καθίστανται αρμόδιοι για την πληρότητα και την ακρίβεια των στοιχείων.
Εξίσου σημαντική είναι η ετήσια αξιολόγηση του προσωπικού, η έμπρακτη
ανταμοιβή του και αντίστοιχα η ανάληψη διορθωτικών ενεργειών και
κυρώσεων, ως απόρροια της μη συμμόρφωσης και παραβίασης των
κανονισμών και πολιτικών.


Η καθιέρωση ενός προγράμματος hotlines, ανώνυμων καταγγελιών για
παραβίαση κανόνων και παρανομίες/παρατυπίες εντός της επιχείρησης
(whistle-blowing). Η συλλογή των καταγγελιών που θα υποβάλλονται
ανώνυμα ή εμπιστευτικά συνηθίζεται ως βέλτιστη πρακτική παγκοσμίως να
πραγματοποιείται από τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ο οποίος
αναλαμβάνει και τη διερεύνηση των υποθέσεων και την παροχή
ανατροφοδότησης προς τον καταγγέλοντα.
Σε πολλές χώρες υφίσταται νομοθετική ρύθμιση που προστατεύει τους
whistle-blowers. Όταν δεν υπάρχει ανάλογη νομοθετική κάλυψη, θεωρείται
χαρακτηριστικό

αποτελεσματικής

εταιρικής

διακυβέρνησης

για

τις

εποπτευόμενες εταιρίες να εφαρμόζουν ένα τέτοιο πρόγραμμα. Παρόλα αυτά
παρατηρείται διεθνώς ότι το προσωπικό διστάζει να προβεί σε τις ανώνυμες
καταγγελίες, καθώς θεωρεί ότι δεν προστατεύεται επαρκώς από την ανωνυμία
και ότι θα υπάρξει υπερβολική πίεση και ενδεχομένως απόλυση από τον
εργοδότη του.


Μία διεθνής βέλτιστη πρακτική που εφαρμόζεται από τις Διοίκησεις εταιριών
είναι η προώθηση από τον CEO ετησίως ανώνυμων ερευνών του
προσωπικού, προκειμένου να εκτιμηθεί ο βαθμός συμμόρφωσης με τον
κώδικα ηθικής και δεοντολογίας και το επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης,
μέσα από τις πρακτικές που εφαρμόζονται στην καθημερινή εργασία.
Ερωτήσεις του τύπου «πιστεύετε ότι ο Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας
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είναι πρακτικά εφαρμόσιμος;» ή «είστε της γνώμης ότι οι κανόνες που
ακολουθείτε ισχύουν το ίδιο και για τους προϊσταμένους σας;», μπορούν αν
αναλυθούν από τους Εσωτερικούς Ελεγκτές και τους Υπεύθυνους
Κανονιστικής Συμμόρφωσης της εταιρίας, και να οδηγήσουν στην κατάρτιση
μίας έκθεσης ελέγχου που επισημάνει πολλά red flags για το εταιρικό επίπεδο
κουλτούρας.
Η

δέσμευση

στην

ηθική

ακεραιότητα

αποτελεί

συνθετικό

στοιχείο

του

περιβάλλοντος ελέγχου, το οποίο καλούνται να αξιολογήσουν μέσα στο πλαίσιο της
εταιρικής διακυβέρνησης και των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου οι υπηρεσίες
εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης.
2.7

Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Ο εσωτερικός έλεγχος ορίζεται ως μία ανεξάρτητη και αντικειμενική συμβουλευτική
και επιβεβαιωτική δραστηριότητα που καθοδηγείται από την φιλοσοφία της
προσθήκης αξίας με σκοπό την βελτίωση των διαδικασιών και λειτουργιών ενός
οργανισμού. Συνεπικουρεί δε τον οργανισμό στην εκπλήρωση των στόχων του,
προσφέροντας μία συστηματική προσέγγιση στην εκτίμηση και βελτίωση της
αποτελεσματικότητας της διαχείρισης κινδύνων, του συστήματος εσωτερικού
ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης του οργανισμού.
Ο ρόλος ενός εσωτερικού ελεγκτή κατά συνέπεια είναι διττός: από την μία είναι
συμβουλευτικός,

αναφορικά

με

την

λειτουργία,

αποτελεσματικότητα

και

αποδοτικότητα των οργανωσιακών πόρων και των άλλων μηχανισμών εντός της
εταιρίας και την αξιολόγηση και υποβολή προτάσεων και από την άλλη ελεγκτικός,
ως προς την επιβεβαίωση της τήρησης των εντολών, συστάσεων και κατευθυντήριων
γραμμών της Διοίκησης.
Η έκθεση ελέγχου του εσωτερικού ελεγκτή με τα επίσημα ευρήματα και τις
προτάσεις βελτίωσης αδυναμιών και ελλείψεων είναι το βασικό παραγώμενο προϊόν
ενός τμήματος εσωτερικού ελέγχου. Οι εσωτερικοί ελεγκτές εξετάζουν και
αξιολογούν την ύπαρξη οργάνωσης, την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των
υφισταμένων διαδικασιών και τις υπάρχουσες ασφαλιστικές δικλείδες, βασιζόμενοι
στα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου, δρώντας με βάση τον επαγγελματικό σκεπτικισμό,
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με αμφισβήτηση και επαγρύπνηση σε ασυνέπειες επί των ελεγκτικών τεκμηρίων που
λαμβάνονται. Ο έλεγχος οφείλει να αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η
διοίκηση του οργανισμού και να αντιμετωπίζεται ως μία αναντικατάστατη λειτουργία
της Διοίκησης, η οποία παρέχει συμβουλές σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα της
διοίκησης.
Το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή μέχρι πρόσφατα ταυτιζόταν με τον ρόλο του
«αστυνομικού», εστιάζοντας την προσοχή στον οικονομικό έλεγχο των εταιριών,
ακολουθώντας αποκλειστικά κατασταλτικούς ελέγχους. Ο έλεγχος επικεντρωνόταν
πρωτίστως στην λογική διαβεβαίωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
δίνοντας έμφαση στη διεκπεραίωση, συμμόρφωση και εφαρμογή των κανονισμών
της εταιρίας από το προσωπικό και στην επιβολή ποινών για τη μη συμμόρφωση. Το
σύστημα αυτό αγνοούσε τους κινδύνους που αφορούσαν σε διοικητικά και
διαχειριστικά προβλήματα, αφήνοντας ευάλωτη την εταιρία σε περιπτώσεις απάτης
και καταδολίευσης. Με τη νέα τάξη πραγμάτων, οι διαδικασίες του εσωτερικού
ελέγχου δεν σχετίζονται πλέον μόνο με την εξέταση λογαριασμών, αλλά αφορούν σε
λειτουργίες επιθεώρησης, συνολικής διαχείρισης, αξιολόγησης και πιστοποίησης της
επιχειρησιακής λειτουργίας.
Στο πρόσφατο παρελθόν η Διοίκηση έκανε εμφανές ότι αντιλαμβανόταν τον
Εσωτερικό Έλεγχο ως βάρος και κόστος, οικονομικό και λειτουργικό, αντίληψη που
διαδιδόταν ως μήνυμα (tone at the top) σε όλο το προσωπικό. Στις περιπτώσεις αυτές,
οι στόχοι του μπορεί να εκπληρώνονταν εν μέρει, αλλά παρατηρούνταν πολύ συχνά
παραβιάσεις στα συστήματα δικλείδων ασφαλείας.

Στην προσέγγιση των

ελεγχομένων, σημαντικό είναι να γίνεται αντιληπτός ο εσωτερικός έλεγχος ως
εργαλείο των ελεγχομένων και να υπάρχει μεταξύ τους αρμονική συνεργασία. Οι
απόψεις των εσωτερικών ελεγκτών, οι οποίες συζητούνται μετά την ολοκλήρωση της
ελεγκτικής εργασίας, οφείλουν να λαμβάνονται ως υπεύθυνες γνώμες και όχι
ιεραρχικές εντολές.
Η Επιτροπή COSO στο πλαίσιο Enterprise Risk Management ενθαρρύνει μία
ολοκληρωμένη προσέγγιση στην risk-based λογική, προσέγγιση του σχεδιασμού του
ελεγκτικού έργου βάσει κινδύνων. Με βάση τα διεθνή πρότυπα ελέγχου και το
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Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών

και συγκεκριμένα το πρότυπο 2010, οι

εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να καταρτίζουν πλάνα ελέγχου βάσει εκτίμησης
κινδύνων, ώστε να προσδιορίζουν τις προτεραιότητες των δραστηριοτήτων τους σε
συμφωνία με τους στόχους της εταιρίας. Το ετήσιο πλάνο ελέγχου θα βασίζεται σε
τεκμηριωμένο risk assessement, κατά τη διαδικασία κατάρτισης του οποίου θα
λαμβάνεται υπόψη η άποψη του Δ.Σ. και της Διοίκησης. Να τονιστεί ότι στην
Ελλάδα δεν απαιτείται μέσω σχετικών νόμων η συμμόρφωση με τα Διεθνή
Επαγγελματικά Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου.
Σε αντίθεση με τους εξωτερικούς ελεγκτές, η ελληνική νομοθεσία αλλά και διεθνώς
δεν απαιτείται από τους εσωτερικούς ελεγκτές ελάχιστες προϋποθέσεις σπουδών,
παρόλα

αυτά

οι

βέλτιστες

πρακτικές

επιβάλλουν

σταδιακά

την

κατοχή

επαγγελματικών τίτλων εσωτερικού ελέγχου, όπως του Certified Internal AuditorΠιστοποιημένου Εσωτερικού Ελεγκτή (CIA) ή του Ορκωτού Εσωτερικού Ελεγκτή
Chartered Internal Auditor (CMIIA), όπως επίσης και των πιστοποιήσεων CISA,
CFE, CISSP, ACA, CSFA κτλ. Σε επίπεδο επαγγελματικής οργάνωσης στην Ελλάδα,
ιδρύθηκε το 1985 στην Αθήνα το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, το
οποίο αποτελεί συλλογικό επαγγελματικό όργανο των εσωτερικών ελεγκτών και τον
διαπιστευμένο φορέα στην Ελλάδα του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.
Δομικά στοιχεία του επαγγελματισμού ενός εσωτερικού ελεγκτή είναι η άσκηση
δέουσας επιμέλειας, η ηθική ακεραιότητα και η ικανότητα. Η τελευταία είναι
αποτέλεσμα συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, μέσω της δέσμευσης στην δια
βίου εκμάθηση και την συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στα
αυτοματοποιημένα μηχανογραφικά συστήματα, η δυνατότητα άσκησης ελεγκτικών
διαδικασιών και αναλύσεων εξαρτάται από την εξειδικευμένη γνώση που κατέχει ο
ελεγκτής (IT auditor). Στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον, οι περισσότερες
εργασίες και πληροφορίες είναι μηχανογραφημένες, για αυτό το λόγο οι εσωτερικοί
ελεγκτές οφείλουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη ασφαλών και
αξιόπιστων πληροφοριακών συστημάτων και να πραγματοποιούν ελέγχους στις
μηχανογραφικές διαδικασίες που ακολουθούνται, ελαχιστοποιώντας τους παράγοντες
κινδύνου.
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Σύμφωνα με την 8η Παγκόσμια έρευνα της PwC για τον εσωτερικό έλεγχο που
διεξήχθη την περίοδο Νοεμβρίου 2011-Ιανουαρίου 2012, οι stakeholders απαιτούν
από την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου ακόμη μεγαλύτερη επιβεβαίωση σχετικά με
την ικανότητα της εταιρίας τους να διαχειριστεί τους υφιστάμενους και μελλοντικούς
κινδύνους. Αυτό δε που τονίζεται στην έρευνα είναι ότι αξιολογείται κυρίως η
ικανότητα του εσωτερικού ελεγκτή να αναγνωρίζει τους κινδύνους, να αξιολογεί την
απειλή που αντιπροσωπεύουν και να προτείνει διαδικασίες και δικλείδες ασφαλείας
για την διαχείρισή τους.
Συμπληρωματικά, η Κανονιστική Συμμόρφωση αποτελεί μία ελεγκτική μονάδα των
συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, η οποία επιδιώκει με την εφαρμογή των
κατάλληλων διαδικασιών, την μείωση και έγκαιρη πρόληψη πρακτικών που οδηγούν
στην αύξηση του λειτουργικού και κανονιστικού κινδύνου, λόγω μη τήρησης του
θεσμικού πλαισίου, τους εσωτερικούς κανονισμούς, τους κώδικες συμπεριφοράς και
τους εσωτερικούς κανονισμούς, καθώς και την αποφυγή διοικητικών και άλλων
ποινών για την περιουσία και τη φήμης της εταιρίας.
Παρόλο που δεν αποτελεί νομοθετική υποχρέωση σε όλες τις χώρες, πολλές τράπεζες
και ασφαλιστικές εταιρίες ορίζουν ένα άτομο ως Υπεύθυνο Κανονιστικής
Συμμόρφωσης, καθώς αποτελεί βέλτιστη πρακτική για την προστασία της φήμης
στον χρηματοπιστωτικό χώρο, αλλά γενικότερα και σε όσους οργανισμούς υπάρχει
ισχυρή εποπτεία, όπως στις τηλεπικοινωνίες και τις φαρμακευτικές εταιρίες.
Σύμφωνα με την Έρευνα με την ονομασία ‘Συνάντηση Στρογγυλής Τραπέζης της
Επιτροπής Ελέγχου’ που πραγματοποίησε η ελεγκτική εταιρία KPMG το φθινόπωρο
του 2012 στις ΗΠΑ, ποτέ πριν η εταιρική φήμη δεν ήταν τόσο ευάλωτη στο
σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον. Ως έναν από τους πιο σημαντικούς κινδύνους
τα περισσότερα μέλη Δ.Σ. που έλαβαν μέρος στην έρευνα αυτή υπέδειξαν τον
κίνδυνο κανονιστικής συμμόρφωσης και απώλειας φήμης και την αποτυχία στον
τομέα της εταιρικής ηθικής. Στην ίδια έρευνα οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι οι
ελεγκτικές τους επιτροπές δεν έχουν την απαραίτητη εξειδίκευση και τον χρόνο ώστε
να εποπτεύουν ικανοποιητικά τους σύνθετους και πολύπλοκους αυτούς κινδύνους,
πέραν της χρηματοοικονομικής εποπτείας.
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Στην Ελλάδα και ειδικότερα στον τραπεζικό χώρο, με βάση την Πράξη Διοικητή της
Τραπέζης της Ελλάδος 2577/2006 «Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων
αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των
πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων» έχει καθοριστεί η σύσταση Μονάδας
Κανονιστικής Συμμόρφωσης που αναφέρεται στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων
και οφείλει να υποβάλλει τουλάχιστον ετησίως αναφορές για θέματα της
αρμοδιότητάς της. Όπως ορίζει η 2577/2006, η Κανονιστική Συμμόρφωση,
αναλογικά με την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου είναι διοικητικά ανεξάρτητη,
οφείλει να διασφαλίζεται η αποτροπή σύγκρουσης συμφερόντων κατά την άσκηση
των αρμοδιοτήτων της και έχει τη δυνατότητα απρόσκοπτης πρόσβασης σε όλα τα
στοιχεία και πληροφορίες που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση της αποστολής
της. Το έργο των υπευθύνων κανονιστικής συμμόρφωσης συνίσταται στην
επικούρηση της Διοίκησης και των Υπηρεσιακών Μονάδων του πιστωτικού
ιδρύματος στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσής τους με τις απαιτήσεις
που προκύπτουν από την έκδοση νομοθετημάτων και κανονισμών, μέσα από ένα
πλάνο διαρκούς παρακολούθησης του εκάστοτε ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου.
Οφείλουν δε να ενημερώνουν την Διοίκηση και το Δ.Σ. του πιστωτικού ιδρύματος
για κάθε διαπιστωθείσα σημαντική παράβαση του κανονιστικού πλαισίου κατά τη
διάρκεια των ελέγχων τους, να παρέχουν, σε περιπτώσεις τροποποιήσεων του
εκάστοτε ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου, σχετικές οδηγίες και κατευθυντήριες
γραμμές για την αντίστοιχη προσαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών που
εφαρμόζονται. Αναφορικά με τον ασφαλιστικό χώρο και την πρόσφατη ανάληψη της
εποπτείας των ασφαλιστικών εταιριών από την Τράπεζα της Ελλάδος, δεν έχει
καθοριστεί ακόμη με αντίστοιχη Πράξη Διοικητή η θεσμοθέτηση υπηρεσίας
Κανονιστικής Συμμόρφωσης, αλλά είναι υπό διαβούλευση αντίστοιχο των
πιστωτικών ιδρυμάτων σχέδιο.
Σε παγκόσμια έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2010 από τον οργανισμό “Open
Compliance and Ethics Group”6με θέμα την ωρίμανση σε παγκόσμιο επίπεδο του
GRC (Governance, Risk Management και Compliance) παρατηρήθηκαν τα
Οργανισμός που παρέχει στις εταιρίες συγκριτικές προτυποποιήσεις (benchmarks) μέτρησης και
αξιολόγησης των προγραμμάτων κανονιστικής συμμόρφωσης και ηθικής και δεοντολογίας που
διαθέτουν.
6
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ακόλουθα: Μεταξύ 500 συμμετεχόντων, το 75% διέθετε έναν υπεύθυνο κανονιστικής
συμμόρφωσης. Στο 40% αυτών ο υπεύθυνος κανονιστικής συμμόρφωσης ήταν
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, χωρίς να μοιράζεται και άλλους ρόλους
εντός της επιχείρησης. Στις περιπτώσεις που ο υπεύθυνος είχε και άλλες
αρμοδιότητες, στο 23% των περιπτώσεων ανήκε στην νομική υπηρεσία της εταιρίας.
Στις άλλες περιπτώσεις, οι αρμοδιότητες της κανονιστικής συμμόρφωσης
αναθέτονταν στον εσωτερικό ελεγκτή, τον CFO ή τη Διοίκηση Ανθρωπίνου
Δυναμικού κατά περίπτωση.
2.8

Η έννοια της ανεξαρτησίας
Στον ορισμό και των δύο υπηρεσιών τονίζεται η έννοια της ανεξαρτησίας. Ο
εσωτερικός ελεγκτής επιλέγεται από το Δ.Σ. και ιεραρχικά δεν αναφέρεται στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, αλλά στο Διοικητικό Συμβούλιο απευθείας. Η ιεραρχική
αυτή αναφορά και η υψηλή τοποθέτηση στο οργανόγραμμα μίας εταιρίας έχει ως
σκοπό την διασφάλιση της ανεξαρτησίας του και την απρόσκοπτη και ελεύθερη
άντληση πληροφοριών από όλα τα τμήματα για την εκτέλεση των καθηκόντων του.
Υπενθυμίζεται ότι τα πορίσματα ελέγχου οφείλουν να είναι ανεπηρέαστα από
προκαταλήψεις και διαστρεβλώσεις της διοίκησης.
Η έννοια όμως της ανεξαρτησίας είναι πρακτικά αμφισβητήσιμη από τη διεθνή
βιβλιογραφία και τους stakeholders, καθώς ο εσωτερικός ελεγκτής/υπεύθυνος
κανονιστικής συμμόρφωσης, εξαρτημένος εργασιακά, αμείβεται και αξιολογείται
από το Δ.Σ., του οποίου τις πράξεις, συναλλαγές και πρακτικές καλείται να ελέγξει,
ερχόμενος ενδεχομένως σε σύγκρουση με τα προσωπικά του συμφέροντα. Πολλές
φορές παρέχονται από τη Διοίκηση επιπρόσθετα οικονομικά κίνητρα για να
επηρεαστεί η εργασία του auditor/compliance officer. Οι δυσκολίες που μπορεί να
αντιμετωπίσει στην ποιότητα συνεργασίας και επικοινωνίας του με τη Διοίκηση ένας
εσωτερικός ελεγκτής -πέραν της κοινωνικής πίεσης και της τυχόν ανάπτυξης
προσωπικών σχέσεων- είναι οι ουσιαστικές διαφωνίες αναφορικά με λογιστικούς και
ελεγκτικούς χειρισμούς, η επιβολή περιορισμένου χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης
ενός ελεγκτικού έργου, οι επίσημοι ή ανεπίσημοι περιορισμοί στην πρόσβαση σε
τμήματα της εταιρίας ή σε συστήματα και δεδομένα, η επιλογή και επιβολή από τη
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Διοίκηση ατόμων φιλικά προσκείμενων ή με ελλιπείς γνώσεις και επαγγελματική
ανεπάρκεια για τη στελέχωση του τμήματος εσωτερικού ελέγχου. Εξίσου σημαντικά
είναι οι στοχευμένες προσπάθειες επηρεασμού του σκοπού ελέγχου (audit scope) και
η έλλειψη ανθρωποωρών-επαρκούς προσωπικού προκειμένου να έρθει εις πέρας το
ελεγκτικό/ eπιβεβαιωτικό του έργο.
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Β’Μέρος. Θεωρητική Προσέγγιση: Συστήματα εσωτερικού ελέγχου στις
τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρίες
Οι αρχές εταιρικής διακυβέρνησης και των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου ως
αναλύονται στις παραπάνω παραγράφους, έχουν άμεση και επιτακτική εφαρμογή στα
τραπεζικά ιδρύματα και τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Στο χρηματοπιστωτικό
σύστημα, οι αιτίες της ρυθμιστικής παρέμβασης, της ανάγκης εποπτείας και
διασφάλισης ενός υγιούς συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης είναι οι ακόλουθες:


Η διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Αυξημένη σημασία δίδεται στον συστημικό κίνδυνο στον οποίο εκτίθενται οι
επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και οι κίνδυνοι για τη
σταθερότητα της οικονομίας που συνεπάγεται η ενεργοποίησή του.



Η διασφάλιση της προστασίας των επενδυτών και της ακεραιότητας, της
αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας της κεφαλαιαγοράς. Οι επενδυτές
χρήζουν ειδικής προστασίας λόγω της συμμετοχής τους στη διαδικασία
άμεσης χρηματοδότησης των επιχειρήσεων μέσω της κεφαλαιαγοράς.



Η αντιμετώπιση των συγκρούσεων συμφερόντων που υπάρχουν μεταξύ των
μετόχων και ως επί τω πλείστον των πιστωτών των επιχειρήσεων (καταθέτες
και πελάτες ασφαλιστικών εταιριών). Οι μέτοχοι ενδέχεται από την μία
πλευρά να ενδιαφέρονται για την αύξηση της τιμής της μετοχής της εταιρίας,
αδιαφορώντας για τους κινδύνους στους οποίους αυτή εκτίθεται, ενώ από την
άλλη οι καταθέτες και λοιποί πιστωτές ενδιαφέρονται περισσότερο για την
διασφάλιση των πιστώσεών τους, με περιορισμό των κινδύνων στους οποίους
εκτίθεται η επιχείρηση.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η εταιρική διακυβέρνηση δεν συνδέεται μεν
άμεσα με την παρούσα διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση, παρόλα αυτά η αποτυχία της
διενέργειας αποτελεσματικών ελέγχων στο πλαίσιο ενός υγιούς συστήματος
εσωτερικού ελέγχου συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην ανάληψη υπερβολικών
κινδύνων εκ μέρους των φορέων παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
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Όπως επισημαίνεται στην έκθεση de Larosière 7, «σημαντικός αριθμός Δ.Σ. και
Διοικήσεων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων δεν κατανοούσε τα χαρακτηριστικά
καινοτόμων

χρηματοπιστωτικών

προϊόντων

που

αποτελούσαν

αντικείμενο

διαχείρισης της εταιρίας τους, δεν είχε συνείδηση της συνολικής έκθεσης της
εταιρίας και υποτιμούσε σοβαρά τους κινδύνους που διέτρεχε η εταιρία».
Με την πρόταση Οδηγίας τον Ιούλιο του 2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η
οποία είναι γνωστή ως CRD IV, προβλέπεται αναφορικά με την εταιρική
διακυβέρνηση η ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς της σχετικά με την διαχείριση
κινδύνων των πιστωτικών ιδρυμάτων, ώστε να αποτραπεί στο μέλλον η υπερβολική
ανάληψη κινδύνων εκ μέρους μεμονωμένων πιστωτικών ιδρυμάτων και η εν γένει
συσσώρευση υπερβολικών κινδύνων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
3.1

Εφαρμογή συστημάτων εσωτερικού ελέγχου στα πιστωτικά ιδρύματα
Σύμφωνα με τον ν.3601/2007 κάθε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει στην Ελλάδα
οφείλει να διαθέτει άρτιο και αποτελεσματικό σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης,
που περιλαμβάνει σαφή οργανωτική διάρθρωση με ευκρινείς, διαφανείς και συνεπείς
γραμμές

ευθύνης,

αποτελεσματικές

διαδικασίες

εντοπισμού,

διαχείρισης,

παρακολούθησης και αναφοράς των κινδύνων τους οποίους αναλαμβάνει ή ενδέχεται
να αναλάβει, επαρκείς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, περιλαμβανομένων και των
κατάλληλων διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών, καθώς και πολιτικές και
πρακτικές αποδοχών οι οποίες είναι συνεπείς και προωθούν την ορθή και
αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων.
Σύμφωνα με την Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία, η εταιρική
διακυβέρνηση περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο διοικείται μία τράπεζα από το
Δ.Σ. και τη διοίκησή της, δίνοντας έμφαση στον καθορισμό της στρατηγικής και
στους στόχους της τράπεζας, τον προσδιορισμό του επιπέδου ανοχής στον κίνδυνο,
τον τρόπο άσκησης των καθημερινών εργασιών της, την προστασία των
συμφερόντων καταθετών, των μετόχων της και λοιπών stakeholders, αλλά κυρίως

Η διερεύνηση των κατάλληλων μέσων για την εξέταση της τρέχουσας διεθνούς χρηματοπιστωτικής
κρίσης ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού
επιπέδου, υπό την Προεδρία του πρώην κεντρικού τραπεζίτη, Jacques de Larosière (“High-Level
Group on Financial Supervision in the EU”).
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λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα για λειτουργία των τραπεζών με ασφαλή και υγιή
τρόπο, με ακεραιότητα και σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την
λειτουργία τους.
Η Επιτροπή της Βασιλείας, αναθεωρώντας τους κανόνες για την εταιρική
διακυβέρνηση των τραπεζών (2006) τόνισε την ανάγκη προώθησης πολιτικής
αποδοχών που ενισχύει τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της τράπεζας, την ενεργό
συμμετοχή του Δ.Σ. στην έγκριση της στρατηγικής της τράπεζας και τον καθορισμό
με σαφήνεια των επιμέρους αρμοδιοτήτων των μελών του Δ.Σ. σε όλους τους τομείς
ευθύνης τους, καθώς και την κατάλληλη αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται
με αδιαφανείς συναλλαγές.
Ως συνέπεια της πρόσφατης διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης, η Επιτροπή της
Βασιλείας αποφάσισε την αναθεώρηση των ως άνω αναφερόμενων αρχών, η οποία
ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2010 με την έκδοση της έκθεσης με τίτλο «Αρχές
για την ενίσχυση της Εταιρικής Διακυβέρνησης».
Αναφορικά με το Δ.Σ. η Επιτροπή της Βασιλείας τονίζει την αναγκαιότητα να φέρει
αυτό τη συνολική ευθύνη για τη διακυβέρνηση της τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων
των επιχειρησιακών και στρατηγικών πολιτικών για τη διαχείριση των κινδύνων και
την χρηματοοικονομική ευρωστία της. Για την αποτελεσματική επίβλεψη της
Διοίκησης, τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες ατομικά
και συνολικά και να υποστηρίζονται στην εκπλήρωση του έργου τους από
ανεξάρτητες υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου. Τονίζεται δε
ιδιαίτερα ότι η αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων σε έναν οργανισμό όπως τα
πιστωτικά ιδρύματα προϋποθέτει ειλικρινή, έγκυρη και έγκαιρη επικοινωνία τόσο
εσωτερικά στην τράπεζα όσο και μέσω αναφορών στο Δ.Σ. Η εσωτερική επικοινωνία
επιτρέπει και υποστηρίζει την κατανόηση και εκτέλεση των σκοπών του εσωτερικού
ελέγχου, των διαδικασιών και των ατομικών ευθυνών σε όλα τα επίπεδα του
οργανισμού.
Σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση της τράπεζας οφείλει να είναι συνεπής με
την επιχειρηματική στρατηγική όπως αυτή έχει οριστεί από το Δ.Σ., στο επίπεδο
ανοχής κινδύνου όπως αυτό έχει προσδιοριστεί και στις εγκεκριμένες πολιτικές του
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Δ.Σ. Οι αρχές της Επιτροπής της Βασιλείας εστιάζουν επίσης στις πολιτικές
αποδοχών που οφείλουν να ακολουθούν οι τράπεζες, οι οποίες πρέπει να λαμβάνουν
υπόψη τους τα πρότυπα εφαρμογής του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας, και στη δημοσιοποίηση και διαφάνεια σε όλη την εταιρική δομή των
τραπεζών, αρχές οι οποίες αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την ορθή εφαρμογή
των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης.
3.2

Εφαρμογή συστημάτων εσωτερικού ελέγχου στις ασφαλιστικές εταιρίες
Στον ασφαλιστικό χώρο, η Φερεγγυότητα ΙΙ (Solvency II) αποτελεί τη νέα κοινοτική
οδηγία που θα ρυθμίζει τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας των ασφαλιστικών
εταιριών και θα τεθεί σε εφαρμογή από 01/01/2015. Η Οδηγία θεσπίζει ένα ενιαίο
σύστημα υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων προς όλα τα κράτη-μέλη της
Ε.Ε. το οποίο θα οδηγήσει στην υιοθέτηση τεχνικών διαχείρισης κινδύνων, εταιρικής
διακυβέρνησης και διαφάνειας.
Ο δεύτερος πυλώνας της Οδηγίας και συγκεκριμένα το άρθρο 41 αναφέρεται στην
υποχρέωση των ασφαλιστικών εταιριών να διαθέτουν αποτελεσματικό σύστημα
διακυβέρνησης που θα εγγυάται τη σωστή και συνετή διαχείριση των
δραστηριοτήτων τους. Το σύστημα αυτό θα περιλαμβάνει διαφανή οργανωτική δομή
καθώς και μηχανισμό διασφάλισης της μετάδοσης των πληροφοριών εντός της
εταιρίας. Επιπλέον, το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης θα υπόκειται σε τακτική
εσωτερική εξέταση και θα πρέπει να είναι ανάλογο προς τη φύση, την
πολυπλοκότητα και την κλίμακα των εργασιών της επιχείρησης. Είναι υποχρεωτική η
έγγραφη τήρηση των πολιτικών που θα υιοθετήσει η επιχείρηση σε σχέση με τη
διαχείριση κινδύνων, τον εσωτερικό έλεγχο αλλά και τον εσωτερικό λογιστικό
έλεγχο και τις εξωτερικές αναθέσεις ανά περίπτωση. Οι καταγεγραμμένες πολιτικές
θα πρέπει να αναθεωρούνται τουλάχιστον σε ετήσια βάση και θα υπόκεινται στην
έγκριση του Δ.Σ. ή του αρμόδιου εποπτικού οργάνου.
Τα άρθρα 42 και 43 της Οδηγίας Solvency II αναφέρονται στην απαιτούμενη
ικανότητα αλλά και στο ήθος των προσώπων που διοικούν την ασφαλιστική εταιρία,
προκειμένου τα επαγγελματικά τους προσόντα, οι γνώσεις και η εμπειρία τους,
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καθώς και η υπόληψη και ακεραιότητά τους να είναι κατάλληλα για την ουσιαστική
διοίκηση της εταιρίας.
Δεδομένης της παραδοχής της Οδηγίας που αναφέρεται στο ότι η αδυναμία στα
συστήματα ελέγχου της ασφαλιστικής εταιρίας την καθιστά ευάλωτη σε γεγονότα
που πιθανώς να έχουν δυσμενείς οικονομικές συνέπειες, τα άρθρα 44 έως 46
αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν την επάρκεια των ελέγχων αυτών με την θέσπιση
ενός εσωτερικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου (και εσωτερικού λογιστικού
ελέγχου) και διαχείρισης κινδύνων. Συγκεκριμένα, η Οδηγία απαιτεί οι εταιρίες να
λαμβάνουν υπόψη τους όλους τους πιθανούς κινδύνους (συμπεριλαμβανομένων του
Ιδίου Κινδύνου και Φερεγγυότητας) στους οποίους εκτίθενται κατά τη διάρκεια των
εργασιών τους και να τους ενσωματώνουν σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα
διαχείρισης κινδύνων.
Το άρθρο 51 του τρίτου πυλώνα της Οδηγίας ‘Απαιτήσεις Δημοσιοποίησης του
Solvency II’ αναφέρεται στην έκθεση σχετικά με την Φερεγγυότητα και την
Χρηματοοικονομική

Κατάσταση

που

οι

ασφαλιστικές

επιχειρήσεις

είναι

υποχρεωμένες να δημοσιοποιούν σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις διαφάνειας. Η
έκθεση αυτή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη δραστηριότητα και τις επιδόσεις της
εταιρίας, την περιγραφή του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης και την εκτίμηση
καταλληλότητας του για το προφίλ κινδύνου της επιχείρησης, την περιγραφή ανά
κατηγορία των κινδύνων της επιχείρησης, την περιγραφή των στοιχείων ενεργητικού
και των τεχνικών προβλέψεων, την περιγραφή της διαχείρισης των κεφαλαίων κ.ά.
Το ρυθμιστικό αυτό πλαίσιο έχει προληπτικό χαρακτήρα έναντι των κινδύνων που
αντιμετωπίζουν οι ασφαλιστικές εταιρίες. Η Διεθνής Ένωση Εποπτικών Αρχών των
Ασφαλιστικών Εταιριών (International Association of Insurance Supervisors), που
αντιπροσωπεύει τις εποπτικές αρχές 140 χωρών και 200 δικαιοδοσιών, εξέδωσε τον
Οκτώβριο του 2012 τον αναθεωρημένο κώδικά της με τίτλο «Βασικές Αρχές,
Πρότυπα, Οδηγίες και Μεθοδολογία Αξιολόγησης για τον Ασφαλιστικό Κλάδο», ο
οποίος αποτελεί έναν αποτελεσματικό οδηγό για την εποπτεία των ασφαλιστικών
εταιριών επί σειρά ετών και διεθνές αναγνωρισμένο πλαίσιο που χρησιμοποιείται από
την Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Βασικές αρχές του
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κώδικα εστιάζουν στην καταλληλότητα (Αρχή ICP5) των προσώπων που επιλέγονται
ως μέλη του Δ.Σ., ανώτατη διοίκηση, στελέχη βασικών λειτουργιών και στην
αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση. Συγκεκριμένα, ο επόπτης απαιτεί από τις
ασφαλιστικές

εταιρίες

να

θέσουν

σε

εφαρμογή

ένα

σύστημα

εταιρικής

διακυβέρνησης που θα παρέχει ασφαλή και συνετή διοίκηση και επίβλεψη των
δραστηριοτήτων της εταιρίας και που θα αναγνωρίζει και θα προστατεύει τα
συμφέροντα των ασφαλισμένων (Αρχή ICP7). Στο πλαίσιο του συστήματος αυτού,
θα πρέπει η εταιρία να διατηρεί αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης κινδύνων και
ασφαλιστικών δικλείδων, όπως επίσης και να συστήνει λειτουργίες/μονάδες
Διαχείρισης Κινδύνων, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Αναλογιστικής και Εσωτερικής
Επιθεώρησης (Αρχή ICP8). Σημαντική εξίσου είναι η καθιέρωση από την εταιρία
προτύπων σχετικά με την χρήση μεταφοράς κινδύνου (risk transfer) σε
αντασφαλιστικές εταιρίες, ώστε να εξασφαλίζεται ότι υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας
και διαφάνεια στις εκθέσεις αναφορικά με το risk transfer (Αρχή ICP13). Σχετικά με
την επιχειρηματική δραστηριότητα, ο επόπτης οφείλει να θέτει προϋποθέσεις που να
εξασφαλίζουν τη δίκαιη αντιμετώπιση του πελάτη πριν τη σύναψη της σύμβασης και
κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του που πηγάζουν από το συμβόλαιο (Αρχή
ICP19).
Έρευνα που διεξήγαγε το 2011 το βρετανικό think tank ‘Κέντρο για τη Μελέτη
Χρηματοοικονομικής Καινοτομίας’8 βασίστηκε σε 490 απαντήσεις από 40 χώρες,
αφορούσε σε ασφαλιστικές εταιρίες γενικών ασφαλίσεων, ασφαλίσεων ζωής και
αντασφαλιστικές και εστίαζε σε παρόντες και μελλοντικούς κινδύνους, καθώς και
στην ετοιμότητα των εταιριών να ανταποκριθούν στο περιβάλλον κινδύνου. Τα
σημαντικότερα πορίσματα είναι τα εξής:


Η πιο σημαντική ανησυχία σε διεθνές επίπεδο είναι το βάρος του νέου
ρυθμιστικού πλαισίου.



Μόνο το 5% των ερωτηθέντων πίστευαν ότι η ασφαλιστική αγορά είναι καλά
προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει τους κινδύνους που έχει αναγνωρίσει. Οι

Center for the Study of Financial Innovation, σε συνεργασία με την PwC, έρευνα που διεξάγεται ανά
διετία και έχει ως στόχο να αναδείξει τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Ασφαλιστική Αγορά και
πώς τους αξιολογεί.
8
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λόγοι της ελλιπούς προετοιμασίας είναι οι αδυναμίες στα σημεία ελέγχου, το
ακατάλληλο risk management, οι περιορισμένοι χρηματοοικονομικοί πόροι
και η μεγάλη έκθεση στον κανονιστικό κίνδυνο (regulatory risk).


Σημαντική ανησυχία αντιπροσωπεύουν η κεφαλαιακή επάρκεια και η
απόδοση των επενδύσεων. Η διαθεσιμότητα κεφαλαίων προβληματίζει λόγω
των αυστηρότερων κανονιστικών απαιτήσεων και αυξανόμενων ποσών
αποζημιώσεων

προς

καταβολή.

Η

δε

απόδοση

των

επενδύσεων

προβληματίζει τις ασφαλιστικές εταιρίες ζωής, που βασίζονται στις
επενδύσεις για να χρηματοδοτήσουν τα προϊόντα τους.


Προβληματισμοί εκφράζονται επίσης σχετικά με τη δυσκολία ανεύρεσης
αξιόλογου και εξειδικευμένου προσωπικού, καθώς και για την ποιότητα της
εταιρικής διακυβέρνησης των εταιριών τους.



Τέλος, σημαντικό παράγοντα ανησυχίας για τις ασφαλιστικές εταιρίες
αποτελούν οι αυξημένης συχνότητας φυσικές καταστροφές.

Τέλος, μία σημαντική διαφορά που αξίζει να σημειωθεί μεταξύ των τραπεζών και
των ασφαλιστικών εταιριών ως προς τον συστημικό κίνδυνο που παρουσιάζουν είναι
ότι μία πτώχευση τράπεζας παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερο συστημικό κίνδυνο από
την πτώχευση μίας ασφαλιστικής εταιρίας. Μία ασφαλιστική εταιρία γενικών
ασφαλίσεων δεν είναι εκτεθειμένη στο λεγόμενο ‘run on the bank’ σενάριο, με την
έννοια ότι οι ασφαλισμένοι δεν θα τρέξουν να αποσύρουν assets της ασφαλιστικής
εταιρίας όπως θα γίνει με τις τραπεζικές καταθέσεις. Εξάλλου, η ασφαλιστική εταιρία
δεν έχει ως κύρια δραστηριότητά της τις επενδύσεις, κατά την έννοια του τραπεζικού
μοντέλου που βασίζεται στο leverage (δανείζομαι για να επενδύσω) και την υψηλή
έκθεση στον κίνδυνο ρευστότητας (απόσυρση των καταθέσεων).
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4

Γ’Μέρος. Ερευνητική Προσέγγιση: Εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στα
συστήματα εσωτερικού ελέγχου τραπεζών και ασφαλιστικών εταιριών στην
Ελλάδα

4.1

Μεθοδολογία Έρευνας
Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό την διερεύνηση των δομικών στοιχείων του
συστήματος εσωτερικού ελέγχου στις τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρίες ελληνικών
συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και κυρίως την ανάδειξη της
εφαρμογής ή μη βέλτιστων πρακτικών από αυτές.
Ο πληθυσμός που επελέγη είναι οι εσωτερικοί ελεγκτές των 27 πιστωτικών
ιδρυμάτων (συμπεριλαμβανομένων και των συνεταιριστικών)

και των 25

ασφαλιστικών εταιριών ελληνικών συμφερόντων που βρίσκονταν εν λειτουργία τον
Απρίλιο του 2013, σύμφωνα με τα αρχεία της Τραπέζης της Ελλάδος κατά την ίδια
ημερομηνία. Η επιλογή των εσωτερικών ελεγκτών και όχι γενικότερα στελεχών με
άλλο αντικείμενο εργασιών, έγινε με σκοπό την έκφραση τεκμηριωμένης, υπεύθυνης
και ανεξάρτητης άποψης από τους κατ’εξοχήν αρμόδιους της αξιολόγησης της
επάρκειας και αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της
ανάδειξης των αδυναμιών του.
Τα ερωτηματολόγια εστάλησαν την 01 Απριλίου 2013 αποκλειστικά σε ηλεκτρονική
μορφή (χρησιμοποιώντας web-based διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο) στις ειδικές
ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου τραπεζών και
ασφαλιστικών εταιριών και όπου δεν υπήρχαν στις generic addresses (info) αυτών, με
την ένδειξη «υπόψιν τμήματος εσωτερικού ελέγχου». Η συμπλήρωσή τους έγινε
ανώνυμα, χωρίς να απαιτείται η υπογραφή και η ιδιότητα του ερωτηθέντος, ενώ ως
προθεσμία συμπλήρωσης του δείγματος ορίστηκε η 15/05/2013. Ο συνολικός
αριθμός των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν είναι 24, εκ των οποίων τα 13
αφορούν σε πιστωτικά ιδρύματα, ενώ τα 11 σε ασφαλιστικές εταιρίες.
Παρατηρήθηκε δε μία απροθυμία συμπλήρωσης από ορισμένους εσωτερικούς
ελεγκτές, καθώς παρά την διασφάλιση της ανωνυμίας, επικαλέστηκαν ειδικούς όρους
εμπιστευτικότητας στις συμβάσεις εργασίας τους.
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Το ερωτηματολόγιο της έρευνας περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου
(ασφαλιστική εταιρία-τράπεζα, εισηγμένη-μη εισηγμένη και ναι-όχι), καθώς και
ερωτήσεις της βαθμολογικής κλίμακας Likert, με γενικό σύνολο 32 ερωτήσεων.
Το ερωτηματολόγιο είναι διαχωρισμένο σε 5 εννοιολογικές ενότητες. Η πρώτη
ενότητα περιλαμβάνει γενικές ερωτήσεις για τον προσδιορισμό της εταιρίας, δηλ. αν
πρόκειται για ασφαλιστική εταιρία ή τράπεζα, εισηγμένη ή μη. Η δεύτερη ενότητα
επικεντρώνεται στο Δ.Σ. και τις Επιτροπές του, συστατικά στοιχεία του
περιβάλλοντος ελέγχου. Συγκεκριμένα, στην ύπαρξη Επιτροπών που κυρίως
προτείνονται από τις βέλτιστες πρακτικές διεθνώς και τους κώδικες εθελοντικής
εφαρμογής, καθώς επίσης ζητείται από τους ερωτηθέντες η αξιολόγηση των
γνώσεων, εμπειρίας και ενημέρωσης που διαθέτουν τα μέλη του Δ.Σ. Η τρίτη
εννοιολογική ενότητα περιλαμβάνει διερευνητικές ερωτήσεις σχετικά με τα τμήματα
εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης που αφορούν στην στελέχωσή
τους, τις γνώσεις τους και τις πρακτικές που ακολουθούν στο έργο τους, όπως έχουν
προκύψει από την βιβλιογραφική επισκόπηση. Η τέταρτη ενότητα περιέχει ερωτήσεις
αξιολόγησης της εταιρικής κουλτούρας και των συγκεκριμένων εφαρμοζόμενων
μηχανισμών που την αναδεικνύουν, ενώ η τελευταία ενότητα επικεντρώνεται στην
αξιολόγηση των διαδικασιών που αφορούν στον καταλογισμό αρμοδιοτήτων
(accountability)/ ενίσχυση της υπευθυνότητας.
Για

την

στατιστική

επεξεργασία

των

απαντήσεων

που

συγκεντρώθηκαν

χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 20.0, μέσω του οποίου έγινε
ανάλυση και εξαγωγή συμπερασμάτων με βάση συγκριτικές αναλύσεις συχνοτήτων,
τις ποσοστιαίες μονάδες, τους μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις των
δεδομένων.
Αξίζει να σημειωθεί για την ανάλυση των αποτελεσμάτων ότι από τα στοιχεία του
δείγματος, ότι όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες που συμμετέχουν είναι μη εισηγμένες,
ενώ από τις τραπεζικές, το 61,5% είναι εισηγμένες (πίνακας Α).
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Τομέας Δραστηριότητας

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Ασφαλιστικές Εταιρίες Valid

Τράπεζες

Valid

όχι

11

100,0

100,0

100,0

ναι

8

61,5

61,5

61,5

όχι

5

38,5

38,5

100,0

13

100,0

100,0

Total

Πίνακας Α: Διαχωρισμός δείγματος σε εισηγμένες και μη εισηγμένες
4.2

Ανάλυση Αποτελεσμάτων Έρευνας
Στο πρώτο ερώτημα που αφορά στην ενότητα ‘Δ.Σ. και Επιτροπές’ οι ερωτώμενοι
καλούνται να απαντήσουν αν έχει συσταθεί και συνεδριάζει στην εταιρία τους
Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων. Από το σύνολο των ασφαλιστικών εταιριών, σε
ποσοστό 63,64% έχουν συστήσει Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων (σχήμα 1α), ενώ
το αντίστοιχο ποσοστό για τις τράπεζες είναι 76,92% (σχήμα 1β). Το ποσοστό που
αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εταιρίες θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως σχετικά
ικανοποιητικό, καθώς δεν υπάρχει σχετική νομοθετική υποχρέωση σύστασης, αλλά
οι εταιρίες ακολουθούν εμφανώς διεθνείς ή τραπεζικές βέλτιστες πρακτικές,
αναγνωρίζοντας την αποτελεσματικότητά της, αλλά και λόγω των σημαντικών
αναλογιστικών θεμάτων και του κινδύνου Φερεγγυότητας που καλούνται να
εκτιμήσουν και διαχειριστούν.
Στην ανάλυση συχνοτήτων του πίνακα Β-1, τα εισηγμένα πιστωτικά ιδρύματα έχουν
συστήσει σε ποσοστό 100% Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, ενώ τα από τα μη
εισηγμένα το 60% του δείγματος δεν έχει συστήσει, τα οποία οφείλουν να αναθέτουν
τις σχετικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή Ελέγχου, η οποία υφίσταται υποχρεωτικά
εκ της νομοθεσίας σε όλες τις εταιρίες του δείγματος.

Εισηγμένα Πιστωτικά Ιδρύματα
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

ναι

8

100,0

100,0

100,0

Πίνακας Β-1: Σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων
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Μη εισηγμένα Πιστωτικά Ιδρύματα
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

ναι

2

40,0

40,0

40,0

όχι

3

60,0

60,0

100,0

Total

5

100,0

100,0

Πίνακας Β-2: Σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων
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Η δεύτερη ερώτηση της ενότητας αναφέρεται στην ύπαρξη και λειτουργία Επιτροπής
Αμοιβών, ενώ η τρίτη στη σύσταση επιτροπής ορισμού μελών του Δ.Σ. ή ανάδειξης
υποψηφιοτήτων. Και στις δύο ερωτήσεις, η ανάλυση συχνοτήτων για τις
ασφαλιστικές εταιρίες (σχήματα 2α και 3α) αναδεικνύει την παντελή απουσία από
αυτές των εν λόγω δύο επιτροπών. Στα πιστωτικά ιδρύματα, αντίθετα υφίσταται
Επιτροπή Αμοιβών κατά 69,23% και Επιτροπή Ορισμού Μελών του Δ.Σ. ή
ανάδειξης υποψηφιοτήτων κατά 53,85%.
Η ειδική πρακτική που προτείνεται από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ΣΕΒ
για την Επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων φαίνεται πώς υιοθετείται από την
οριακή πλειοψηφία των τραπεζών, αναδεικνύοντας την ανάγκη ύπαρξης μίας πιο
αποτελεσματικής και διαφανούς διαδικασίας για την ανάδειξη υποψηφίων μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να διαμορφώνεται ένα περιβάλλον διαφάνειας
και εμπιστοσύνης. Για δε τον καθορισμό αμοιβών, η σύσταση της επιτροπής φαίνεται
να υιοθετείται από μία διευρημένη πλειοψηφία, που ενισχύεται εμφανώς από την
διεθνή τάση των μετόχων να διαθέτουν ´say on pay´, αλλά και την ελληνική
νομοθεσία που εφαρμόστηκε το 2009 για την φορολόγηση των bonus των
τραπεζικών στελεχών. Εξάλλου, η οικονομική κρίση και τα σκάνδαλα που αφορούν
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σε υπέρογκες αμοιβές βασιζόμενες σε stock options οδήγησαν τις διοικήσεις πολλών
εταιριών να αναθεωρήσουν την πολιτική αμοιβών, ώστε να προσδώσουν
αντικειμενικότητα και αποτελεσματικότητα και να την συνδέσουν με την απόδοση
της εταιρίας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Αντίθετα οι ασφαλιστικές εταιρίες φαίνεται να μην αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα
σύστασης αυτών των επιτροπών, υπογραμμίζοντας έλλειμμα διαφάνειας. Ενδέχεται
επίσης να εστιάζουν αρχικά στην καλύτερη διαμόρφωση λειτουργίας των Επιτροπών
Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων. Εξάλλου η ύπαρξη πολλών επιτροπών συναρτά
ένα μεγάλο κόστος, που μπορεί να μην έχουν πεισθεί ακόμη για την αντιστάθμισή
του με τα οφέλη λειτουργίας αυτών.

Λειτουργεί στην Εταιρία σας Επιτροπή Αμοιβών;
Frequency
11

Percent
100,0

Valid Percent
100,0

Cumulative Percent
100,0

Σχήμα 2α: Κατανομή Συχνότητας για Ασφαλιστικές Εταιρίες
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Υφίσταται Επιτροπή Ορισμού Μελών Δ.Σ. ή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων;
Frequency
Valid

όχι

11

Percent

Valid Percent

100,0

Cumulative Percent

100,0

100,0

Σχήμα 3α: Κατανομή Συχνότητας για Ασφαλιστικές Εταιρίες

Σχετικό με τα ως άνω αναφερόμενα είναι το αποτέλεσμα που αφορά στην ερώτηση
για την ύπαρξη διαδικασίας αξιολόγησης των μελών και της απόδοσης του Δ.Σ. Στις
μεν ασφαλιστικές εταιρίες ομοίως με την πλήρη απουσία των ως άνω επιτροπών, δεν
υφίσταται σε καμία εταιρία του δείγματος σχετική διαδικασία. Στα δε πιστωτικά
ιδρύματα υφίσταται, αλλά με οριακή πλειοψηφία ποσοστού 53,8% (σχήμα 4β). Το
αποτέλεσμα δημιουργεί προβληματισμούς

σχετικά με την αποτελεσματική

λειτουργία του Δ.Σ., καθώς οι αμοιβές που λαμβάνουν τα μέλη οφείλουν να
συνδέονται

με

προκαθορισμένους

διαδικαστικά

παράγοντες

(π.χ.

αποτελεσματικότητα), επίσης θα μπορούσε να υποδηλώσει ένα έλλειμα διαφάνειας.
Ενδεχόμενα το αποτέλεσμα να εκφράζει και την μη αναγνώριση από τα Δ.Σ. των
εταιριών της αποτελεσματικότητας μία τέτοιας πρακτικής στην λειτουργία τους.
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Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης των μελών και της απόδοσης του Δ.Σ.;
Κλάδος Δραστηριότητας

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Ασφαλιστικές Εταιρίες Valid

Πιστωτικά Ιδρύματα

Valid

όχι

11

100,0

100,0

100,0

ναι

7

53,8

53,8

53,8

όχι

6

46,2

46,2

100,0

13

100,0

100,0

Total

Σχήμα 4α: Κατανομή Συχνότητας για Ασφαλιστικές Εταιρίες και Πιστωτικά Ιδρύματα

Στο ίδιο πλαίσιο της διαφάνειας και αξιοκρατικής επιλογής ατόμων στις κατάλληλες
θέσεις αναφέρεται και η επόμενη ερώτηση που αφορά σε συγκεκριμένη αρμοδιότητα
της Επιτροπής Ελέγχου. Σχετικά με το αν η Επιτροπή Ελέγχου εισηγείται τον
διορισμό των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών, η αρνητική απάντηση της
συντριπτικής πλειοψηφίας των ασφαλιστικών εταιριών (72,7%) οδηγεί σε αμφιβολίες
για την αποτελεσματική εποπτεία που ασκεί η Επιτροπή Ελέγχου στο έργο και στην
αξιολόγηση των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών και για τις διαφανείς και
ουσιαστικές διαδικασίες επιλογής τους. Για το 81,82% (σχήμα 5γ) των πιστωτικών
ιδρυμάτων αντίθετα, η επιλογή των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών
πραγματοποιείται από την Επιτροπή Ελέγχου, ενισχύοντας την αναγνώριση του
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ρόλου της Επιτροπής ως ουσιαστικού παράγοντα επισκόπησης των οικονομικών
καταστάσεων και της εξέτασης της επάρκειας των πόρων που αφιερώνονται στα
ελεγκτικά έργα.
Η επιτροπή ελέγχου εισηγείται τον διορισμό των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών;
Κλάδος δραστηριότητας

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Ασφαλιστικές Εταιρίες

Valid

ναι

3

27,3

27,3

27,3

όχι

8

72,7

72,7

100,0

11

100,0

100,0

ναι

9

69,2

81,8

81,8

όχι

2

15,4

18,2

100,0

11

84,6

100,0

2

15,4

13

100,0

Total

Valid
Πιστωτικά Ιδρύματα

Total
Missing
Total

System

Σχήμα 5α: Κατανομή Συχνότητας για Ασφαλιστικές Εταιρίες και Πιστωτικά Ιδρύματα
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Στην ίδια ενότητα, οι ληφθείσες απαντήσεις που αφορούν στην ταύτιση της ιδιότητας
του προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι αρνητικές σε ποσοστό
81,82% για τις ασφαλιστικές εταιρίες και σε 69,23% για τα πιστωτικά ιδρύματα.
Φαίνεται ότι οι εταιρίες στην πρακτική τους αναγνωρίζουν την ανάγκη περιορισμού
της ‘παντοδυναμίας’ του Διευθύνοντος Συμβούλου και της ύπαρξης ενός μη
εκτελεστικού μέλους ως προέδρου του Δ.Σ.

Σελίδα 48 από 92

Στις επόμενες δύο ερωτήσεις, οι συμμετέχοντες καλούνται να βαθμολογήσουν σε μία
κλίμακα από το ένα μέχρι το πέντε (κακή, μέτρια, ικανοποιητική, πολύ καλή, άριστη)
την καταλληλότητα, εμπειρία και εξειδίκευση που διαθέτουν τα μέλη του Δ.Σ. της
εταιρίας τους αναφορικά με τα ουσιώδη θέματα που απασχολούν την εταιρία
(οικονομική θέση, κίνδυνοι, διαδικασίες). Τα αποτελέσματα έχουν αποδοθεί με τη
βοήθεια ιστογραμμάτων. Όπως φαίνεται στο σχήμα 7α, ο μέσος όρος του δείγματος
απάντησε 3, δηλαδή ικανοποιητική. Αντίστοιχα για τα πιστωτικά ιδρύματα (σχήμα
7β) ο μέσος όρος είναι 4-πολύ καλή, με μεγάλη όμως διασπορά τιμών, όπως φαίνεται
από την τυπική απόκλιση 1,225. Από τις εισηγμένες τράπεζες (σχήμα 7γ), το 63%
των ερωτηθέντων χαρακτηρίζει την καταλληλότητα, εμπειρία και εξειδίκευση των
μελών του Δ.Σ. ως άριστη.

Σελίδα 49 από 92

Σελίδα 50 από 92

Συμπληρωματικά

στην

ως

άνω

ερώτηση, οι

ερωτηθέντες

καλούνται

να

βαθμολογήσουν στην ίδια κλίμακα την ενημέρωση που διαθέτουν τα μέλη του Δ.Σ.
για τις διαδικασίες της Εταιρίας, την οικονομική της θέση και τους σημαντικότερους
κινδύνους που αυτή αντιμετωπίζει (σχήματα 8α και 8β). Για μεν τις ασφαλιστικές
εταιρίες, ο μέσος όρος αντιστοιχεί στο ικανοποιητική με μέση απόκλιση 1,027, το
οποίο σημαίνει ότι η πλειοψηφία των απαντήσεων βρίσκεται μεταξύ του μέτρια και
πολύ καλή. Για τα πιστωτικά ιδρύματα ο μέσος όρος 4,31 αντιστοιχεί σε πολύ καλή,
με τις περισσότερες απαντήσεις να βρίσκονται μεταξύ του πολύ καλή και άριστη.
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Η επομένη ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν στην εσωτερική οργάνωση
και στελέχωση του τμήματος εσωτερικού ελέγχου και στις βέλτιστες πρακτικές
άσκησης του έργου του, προκειμένου να εξακριβωθεί η επάρκεια και η
αποτελεσματικότητα των δομών του. Συγκεκριμένα, διαπιστώνεται από τα σχήματα
9α και 9β ότι ο εσωτερικός ελεγκτής κατά 90,91% στις ασφαλιστικές και 92,31%
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στις τράπεζες αναφέρεται σε αντίστοιχη επιτροπή του Δ.Σ. Μέσω της ιεραρχικής
αυτής αναφοράς αναδεικνύεται -φαινομενικά τουλάχιστον- η ανεξαρτησία του
εσωτερικού ελεγκτή και αν μη τι άλλο η υψηλή τοποθέτηση στο οργανόγραμμα
‘περνάει το μήνυμα’ στα μάτια των ελεγχομένων της σημαντικότητας που αποδίδει η
Διοίκηση στον εσωτερικό έλεγχο.
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Η ερώτηση που αναφέρεται στην ύπαρξη μονάδας κανονιστικής συμμόρφωσης,
απαντάται ομόφωνα καταφατικά από τα πιστωτικά ιδρύματα, το οποίο είναι
αναμενόμενο λόγω του κανονιστικού πλαισίου που επιβάλλει η Πράξη Διοικητή της
Τραπέζης της Ελλάδος 2577/2006, για την υποχρέωση σύστασης Μονάδας
Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Στην αντίστοιχη ερώτηση, οι ασφαλιστικές εταιρίες
απάντησαν θετικά σε ποσοστό 73% (σχήμα 10β), το οποίο αναδεικνύει -με δεδομένη
την προς το παρόν έλλειψη ανάλογου πλαισίου- την αναγνώριση της αναγκαιότητάς
της ως συστατικό στοιχείο του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, της υιοθέτησης
διεθνών βέλτιστων πρακτικών αλλά ενδεχομένως και την προσπάθεια προετοιμασίας
προσαρμογής των εταιριών στην οδηγία ‘Φερεγγυότητα ΙΙ’.

Υπάρχει Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης;
Frequency
Valid

ναι

13

Percent

Valid Percent

100,0

100,0

Cumulative Percent
100,0

α

Σχήμα 10 : Κατανομή Συχνότητας για Πιστωτικά Ιδρύματα
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Στις επόμενες τρεις ερωτήσεις, εξετάζεται συνολικά στις ασφαλιστικές εταιρίες και
τα πιστωτικά ιδρύματα στοιχεία που αφορούν στις βέλτιστες πρακτικές που
επισημαίνουν την σημασία που δίδεται από την εταιρία στο έργο που ασκεί ο
εσωτερικός ελεγκτής.
Αναφορικά με το αν παρίσταται το εσωτερικός ελεγκτής στη Γ.Σ. των μετόχων, η
πλειοψηφία του 56,5% απάντησε αρνητικά (σχήμα 11). Για τις συγκεκριμένες
εταιρίες, η μη εφαρμογή αυτής της πρακτικής υποδηλώνει ενδεχομένως κενό στην
αξιολόγηση του συμβουλευτικού ρόλου του εσωτερικού ελεγκτή από τις εταιρίες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρουσία του εσωτερικού ελεγκτή στη Γ.Σ. κρίνεται
απαραίτητη σύμφωνα με τη νομοθεσία (ν.3016/2002) για τις εισηγμένες εταιρίες.
Στην ερώτηση για το αν ο επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου διαθέτει πιστοποίηση
από επίσημο φορέα (σχήμα 12), οι απαντήσεις είναι εξίσου μοιρασμένες. Παρόλα
αυτά, δεδομένου ότι η ερώτηση αφορά στον Chief Internal Auditor και όχι ένα
οποιοδήποτε μέλος της ομάδας του internal audit, το ποσοστό του 50% της μη
κατοχής πιστοποίησης αξιολογείται ως αρκετά σημαντικό. Το αποτέλεσμα
αποδίδεται στην έλλειψη υποχρεωτικής νομοθεσίας για την πιστοποίηση εσωτερικών
ελεγκτών, σε αντίθεση με τους εξωτερικούς ελεγκτές όπου απαιτείται υποχρεωτικά ο
συνδυασμός επιτυχούς εξέτασης σε σειρά μαθημάτων και ελεγκτικής εμπειρίας. Εδώ
η μη εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών επισημαίνει μία σημαντική έλλειψη για
τους εσωτερικούς ελεγκτές στον ελλαδικό χώρο, καθώς η δια βίου εκπαίδευση και
επιμόρφωση είναι προαπαιτούμενο για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων
τους σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον ελέγχου και εξειδίκευσης.

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής παρίσταται στη Γ.Σ. των μετόχων;
Frequency

Valid

Missing
Total

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

ναι

10

41,7

43,5

43,5

όχι

13

54,2

56,5

100,0

Total

23

95,8

100,0

1

4,2

24

100,0

System

Σχήμα 11: Κατανομή Συχνότητας για Πιστωτικά Ιδρύματα και Ασφαλιστικές Εταιρίες
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Ο Επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου διαθέτει πιστοποίηση από
επίσημο φορέα;
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

ναι

12

50,0

50,0

50,0

όχι

12

50,0

50,0

100,0

Total

24

100,0

100,0

Σχήμα 12: Κατανομή Συχνότητας για Πιστωτικά Ιδρύματα και Ασφαλιστικές Εταιρίες

Η ερώτηση που αφορά στο αν ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου
εγκρίνεται ή όχι από την Επιτροπή Ελέγχου, στην οποία αναφέρεται, η πλειοψηφία
των απαντήσεων (59,1%) απάντησε καταφατικά. Παρόλα αυτά, το ποσοστό του
40,9% είναι αρκετά υψηλό και φανερώνει μία αδυναμία του συστήματος εσωτερικού
ελέγχου, καθώς η Επιτροπή Ελέγχου είναι η κατεξοχήν αρμόδια, εφόσον επισκοπεί
το έργο των εσωτερικών ελεγκτών, να αξιολογεί και να εξετάζει την επάρκεια των
πόρων του τμήματος (σε ανθρώπινο δυναμικό, σεμινάρια, λογισμικό κτλ)
προκειμένου να έλθουν εις πέρας τα ετησίως προκαθορισμένα πλάνα ελέγχου.

Το budget της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου εγκρίνεται από την Επιτροπή
Ελέγχου;
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Valid

ναι

13

54,2

59,1

59,1

όχι

9

37,5

40,9

100,0

22

91,7

100,0

2

8,3

24

100,0

Total
Missing
Total

System

Σχήμα 13: Κατανομή Συχνότητας για Πιστωτικά Ιδρύματα και Ασφαλιστικές Εταιρίες

Αναφορικά με την ερώτηση που αφορά στην αξιολόγηση της επάρκειας και
εμπειρίας του προσωπικού των τμημάτων του Εσωτερικού Ελέγχου και
Κανονιστικής Συμμόρφωσης, οι συμμετέχοντες καλούνται να πραγματοποιήσουν μία
αυτοαξιολόγηση (self-assessment), για το αν οι ίδιοι αλλά και η ομάδα τους
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διαθέτουν την απαιτούμενη εργασιακή εμπειρία και ικανότητα. Επιπρόσθετα ζητείται
να εκτιμήσουν αν διαθέτουν ικανοποιητικό αριθμό ατόμων για την ολοκλήρωση των
έργων ελέγχου. Η βαθμολόγηση έγινε με την κλίμακα Likert, με αντιστοίχιση 1 για
‘καθόλου ικανοποιητικά’, 2 για ‘λίγο ικανοποιητικά’, 3 για ‘αρκετά ικανοποιητικά’,
4 για ‘πολύ ικανοποιητικά’ και 5 για ‘απόλυτα ικανοποιητικά’
Στις ασφαλιστικές εταιρίες, ο μέσος όρος είναι 2,73, το οποίο βρίσκεται στη μέση
μεταξύ ‘λίγο’ και ‘αρκετά’, με μεγαλύτερη κλίση προς το αρκετά. Όμως η τυπική
απόκλιση είναι 1,272, δηλαδή υπάρχει μεγάλη διασπορά τιμών και συνεπώς έλλειψη
ομοφωνίας στην γνώμη των ελεγκτών. Εν μέρει δικαιολογείται από το γεγονός ότι η
ερώτηση είναι διττή, περιλαμβάνει τόσο το στοιχείο της προσωπικής αξιολόγησης,
που μπορεί να είναι υψηλή, αλλά και της εκτίμησης από την άλλη πλευρά ότι
απαιτούνται περισσότερα resources στα τμήματα που απασχολούνται.
Στις τράπεζες (σχήμα 14β) η κατανομή συχνοτήτων καταγράφεται λίγο διαφορετικά,
με τον μέσο όρο να αντιστοιχεί στο ‘αρκετά’, με εμφανή τάση προς το ‘πολύ
ικανοποιητικά’, και με τυπική απόκλιση 0,961, οι περισσότερες απαντήσεις
βρίσκονται μεταξύ του ‘αρκετά’ και ‘πολύ’. Η βελτιωμένη βαθμολόγηση στα
πιστωτικά ιδρύματα μπορεί να οφείλεται εν μέρει και στην εκ του ρυθμιστικού
πλαισίου επιβαλλόμενη σύσταση τμήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης, όπου το
100% των ερωτηθέντων διαθέτουν στελεχωμένη υπηρεσία. Η εν λόγω υποχρέωση
δεν υπάρχει στις ασφαλιστικές εταιρίες, με συνέπεια να αξιολογήθηκε ως έλλειψη
προσωπικού από τους ερωτηθέντες, σε συνδυασμό με την απάντηση που δόθηκε
στην ερώτηση του σχήματος 10β για την ύπαρξη μονάδας κανονιστικής
συμμόρφωσης, όπου το 27% των ερωτηθέντων απάντησαν αρνητικά.
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Όσον αφορά στην εκτίμηση των εσωτερικών ελεγκτών για το πώς αντιλαμβάνονται
τον εσωτερικό έλεγχο οι ελεγχόμενοι, αν τον θεωρούν δηλαδή ως σύμμαχο και
σύμβουλο στις λειτουργικές τους δραστηριότητες (1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ,
3=ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ, 4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα), ο μέσος όρος
για τις ασφαλιστικές εταιρίες είναι 2,73, το οποίο σημαίνει ότι ο μέσος όρος των
ερωτηθέντων απάντησε ουδέτερα, ‘ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ’, με αρκετά μεγάλη
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τυπική απόκλιση 1,272, δηλαδή δεν υπάρχει ομόφωνη γνώμη για το θέμα αυτό. Για
τα πιστωτικά ιδρύματα οι απαντήσεις δίνουν ένα πιο ξεκάθαρο αποτέλεσμα (σχήμα
15β), με μέσο όρο 3,38 και τυπική απόκλιση 0,961, οπότε η πλειοψηφία των
απαντήσεων κυμαίνεται μεταξύ ‘ουδέτερα’ και ‘συμφωνώ’. Εξάλλου οι 8 στις 13
δηλώνουν ‘συμφωνώ’ το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στις τράπεζες έχει γίνει
μία αρκετά ουσιαστική προσπάθεια είτε από τη Διοίκηση είτε από τους ίδιους τους
εσωτερικούς ελεγκτές ώστε να αποβληθεί η παρελθοντική αντίληψη του
‘αστυφύλακα’ στους ελεγχόμενους.

Σελίδα 59 από 92

Στην ερώτηση για το αν η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου διαθέτει εξειδικευμένο
λογισμικό για την αποτροπή της απάτης και κατά πόσο αυτό ανταποκρίνεται στο
έργο τους, για τις ασφαλιστικές εταιρίες (όπως φαίνεται στο σχήμα 16α), το 73% των
ερωτηθέντων απαντά μεταξύ ‘δεν ανταποκρίνεται καθόλου’ και ΄ανταποκρίνεται
λίγο’, το οποίο είναι ανησυχητικό για την σημασία που αποδίδεται από τη Διοίκηση
στην καταπολέμηση της απάτης και κυρίως στην υιοθέτηση σύγχρονων
τεχνολογικών μεθόδων προς αυτήν την κατεύθυνση.
Για τα πιστωτικά ιδρύματα (σχήμα 16β) υπάρχει μεν μεγάλη απόκλιση απαντήσεων,
αλλά το 38,46% των ερωτηθέντων δηλώνει πως διαθέτει λογισμικό που
ανταποκρίνεται απόλυτα στο έργο τους, το οποίο αξιολογείται ως αρκετά
ικανοποιητικό σε σχέση με τις ασφαλιστικές εταιρίες. Από το σχήμα 16γ (κατανομή
συχνοτήτων της ύπαρξης κατάλληλου λογισμικού σε σχέση με το αν η εταιρία είναι
εισηγμένη ή όχι) προκύπτει πως η απάντηση αυτή οφείλεται στις εισηγμένες
τραπεζικές εταιρίες (υπενθυμίζουμε ότι όλες οι εισηγμένες του δείγματος είναι
πιστωτικά ιδρύματα), όπου το 50% των εισηγμένων δηλώνει πως διαθέτει λογισμικό
που ανταποκρίνεται απόλυτα στο έργο τους και το 25% των εισηγμένων ότι αυτό το
λογισμικό ανταποκρίνεται κατά πολύ στις απαιτήσεις για την καταπολέμηση της
απάτης.
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Εξετάζοντας την κατανομή συχνοτήτων ως προς το θέμα της συμμόρφωσης με τα
διεθνή πρότυπα ελέγχου, οι ερωτώμενοι καλούνται να δηλώσουν το βαθμό
συμφωνίας τους με την ερώτηση του σχήματος 17. Στις μεν ασφαλιστικές εταιρίες
υπάρχει μεγάλη διασπορά τιμών, με τις περισσότερες παρατηρήσεις να κυμαίνονται
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μεταξύ διαφωνώ και συμφωνώ, ενώ στα πιστωτικά ιδρύματα είναι πιο ξεκάθαρη η
εικόνα, με ένα ποσοστό ύψους 23,1% να συμφωνεί και ένα ποσοστό ύψους 53,8% να
συμφωνεί απόλυτα, το οποίο κρίνεται ως αρκετά ενθαρρυντικό για την εφαρμογή
βέλτιστων πρακτικών, καθώς δεν επιβάλλεται νομικά σχετική υποχρέωση
συμμόρφωσης.

Υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα εσωτερικού ελέγχου
Κλάδος δραστηριότητας

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Ασφαλιστικές
εταιρίες

totally disagree

1

9,1

9,1

9,1

disagree

3

27,3

27,3

36,4

rather agree

3

27,3

27,3

63,6

agree

3

27,3

27,3

90,9

totally agree

1

9,1

9,1

100,0

11

100,0

100,0

disagree

1

7,7

7,7

7,7

rather agree

2

15,4

15,4

23,1

agree

3

23,1

23,1

46,2

totally agree

7

53,8

53,8

100,0

13

100,0

100,0

Valid

Total

Πιστωτικά
Ιδρύματα

Valid

Total

Σχήμα 17: Κατανομή Συχνότητας για Πιστωτικά Ιδρύματα και Ασφαλιστικές Εταιρίες

Στην τρίτη ενότητα περιλαμβάνεται μία σειρά ερωτήσεων σε κλίμακα Likert
προκειμένου να αξιολογηθεί η εταιρική κουλτούρα, τα πρότυπα ηθικής
συμπεριφοράς που υιοθετούν οι εταιρίες. Στο θέμα της σύνταξης κώδικα Ηθικής και
Δεοντολογίας, ο οποίος υπογράφεται από όλο το προσωπικό και ελέγχεται ως προς
την εφαρμογή του, οι ερωτηθέντες δήλωσαν το βαθμό συμφωνίας τους με μία
βαθμολογία από το 1 έως το 5.
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Η εταιρία έχει υιοθετήσει Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, υπογεγραμμένο και ελεγχόμενο ως
προς την εφαρμογή του
Κλάδος δραστηριότητας

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Ασφαλιστικές
εταιρίες

totally disagree

3

27,3

27,3

27,3

disagree

3

27,3

27,3

54,5

rather agree

2

18,2

18,2

72,7

agree

1

9,1

9,1

81,8

totally agree

2

18,2

18,2

100,0

11

100,0

100,0

totally disagree

2

15,4

16,7

16,7

agree

2

15,4

16,7

33,3

totally agree

8

61,5

66,7

100,0

12

92,3

100,0

1

7,7

13

100,0

Valid

Total

Πιστωτικά

Valid

Ιδρύματα

Total
Missing
Total

System

Σχήμα 18α: Κατανομή Συχνότητας για Πιστωτικά Ιδρύματα και Ασφαλιστικές Εταιρίες

Για τις ασφαλιστικές εταιρίες, ο μέσος όρος των απαντήσεων είναι 2,64, το οποίο
τείνει προς το ‘ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ’, αλλά με μεγάλη διασπορά τιμών,
αφού η τυπική απόκλιση ανέρχεται σε 1,502, δηλαδή υπάρχει 68% πιθανότητα οι
περισσότερες παρατηρήσεις να βρίσκονται μεταξύ του ‘διαφωνώ απόλυτα’ και του
‘συμφωνώ’. Για τα πιστωτικά ιδρύματα είναι πιο σαφές με μέσο όρο 4,17 και 8 από
τις 12 παρατηρήσεις να αντιστοιχούν στο ‘συμφωνώ απόλυτα’ ότι υπάρχει κώδικας
δεοντολογίας, ο οποίος ελέγχεται ως προς την εφαρμογή του. Είναι πολύ
ενθαρρυντικό για τις ελληνικές τράπεζες το γεγονός ότι ανταποκρινόμενες στις
διεθνείς πρακτικές, έχουν διακηρύξει με κάποιον τρόπο τις αρχές τήρησης ηθικών
αξιών και ότι υπάρχει μηχανισμός που παρακολουθεί (monitoring) την εφαρμογή
τους.
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Στην επόμενη ερώτηση (σχήμα 19) εξετάζεται συνολικά και για τις ασφαλιστικές και
τις τράπεζες λόγω ομοιογένειας στις απαντήσεις, η συχνότητα με την οποία
πραγματοποιούνται εσωτερικές έρευνες στο προσωπικό για να διαπιστωθεί η
κατανόηση και εμβάθυνση των στόχων της εταιρίας. Η πλειοψηφία των απαντήσεων
(45,5%) καταδεικνύει ότι σπάνια πραγματοποιούνται τέτοιου είδους έρευνες, καθώς
οι ελληνικές εταιρίες δεν είναι ακόμη εξοικειωμένες με τη διεθνή αυτή πρακτική που
προτείνεται και από το COSO framework.
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Συχνότητα πραγματοποίησης εσωτερικών ερευνών
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

σπάνια

Valid

10

41,7

45,5

45,5

όχι συχνά

4

16,7

18,2

63,6

σχετικά συχνά

4

16,7

18,2

81,8

πολύ συχνά

3

12,5

13,6

95,5

συνέχεια

1

4,2

4,5

100,0

22

91,7

100,0

2

8,3

24

100,0

Total
Missing
Total

System

Σχήμα 19: Κατανομή Συχνότητας για Πιστωτικά Ιδρύματα και Ασφαλιστικές Εταιρίες

Στην ερώτηση αν οι πολιτικές της εταιρίας αντανακλούν ξεκάθαρα τη δήλωση της
Διοίκησης για την εταιρική στρατηγική, o βαθμός συμφωνίας μεταξύ ασφαλιστικών
και τραπεζών είναι εκ διαμέτρου αντίθετος. Για τις μεν ασφαλιστικές εταιρίες, η
πλειοψηφία των συμμετεχόντων, δηλ. το 45,5% διαφωνεί με το ότι οι πολιτικές της
εταιρίας αντανακλούν ξεκάθαρα το management mission statement, ενώ στις
τράπεζες, για το 80% των συμμετεχόντων οι πολιτικές της εταιρίας εκφράζουν κατά
πολύ-πλησιάζοντας τον απόλυτο βαθμό- τη δήλωση της Διοίκησης για την εταιρική
στρατηγική. Η διαφορά αυτή μεταξύ ασφαλιστικών και τραπεζών είναι ενδεικτική
του πως αντιμετωπίζει η Διοίκησή τους το παράδειγμα της ηγεσίας και τη μετάγγιση
της εταιρικής κουλτούρας στο προσωπικό.
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Οι πολιτικές της εταιρίας αντανακλούν ξεκάθαρα τη δήλωση της Διοίκησης σχετικά με την
εταιρική στρατηγική

Τομέας δραστηριότητας

Frequency

totally

Valid

Total

Percent
18,2

disagree

5

45,5

45,5

63,6

rather agree

2

18,2

18,2

81,8

totally agree

2

18,2

18,2

100,0

11

100,
0

100,0

1

7,7

10,0

10,0

rather agree

1

7,7

10,0

20,0

agree

8

61,5

80,0

100,0

Total

10

76,9

100,0

3

23,1

disagree

Missing

Percent
18,2

totally

Τράπεζες

Cumulative

18,2

Total

Valid

Valid

2

disagree

Ασφαλιστικές εταιρίες

%

System

13

100,
0

Σχήμα 20α: Κατανομή Συχνότητας για Πιστωτικά Ιδρύματα και Ασφαλιστικές Εταιρίες
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Η ερώτηση που αφορά στο βαθμό συμφωνίας με την πρόταση ότι ‘η Διοίκηση είναι
θετική και δεκτική σε σχόλια και εισηγήσεις των εσωτερικών ελεγκτών σχετικά με
αδυναμίες στα σημεία ελέγχου’, οι ασφαλιστικές εταιρίες απάντησαν ότι ‘ουδέτεραΣελίδα 67 από 92

ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν’, αλλά με τυπική απόκλιση 1,221, που σημαίνει ότι
υπάρχει 68% πιθανότητα οι τιμές να βρίσκονται μεταξύ του ‘διαφωνώ’ και του
‘συμφωνώ’, που συνεπάγεται μεγάλη διασπορά τιμών.

Για τα πιστωτικά ιδρύματα οι απαντήσεις έχουν μέσο όρο 4,08 που αντιστοιχεί στο
‘συμφωνώ πολύ’, με μικρή τυπική απόκλιση και 8 στις 13 απαντήσεις να
αντιστοιχούν σε αυτόν τον βαθμό συμφωνίας. Για τις διοικήσεις των τραπεζών
συνάγεται ότι ο εσωτερικός ελεγκτής αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο αξιολόγησης
των δικλείδων ασφαλείας, ένας σύμβουλος που προσδίδει αξία.

Σελίδα 68 από 92

Στην ερώτηση του σχήματος 22, οι ερωτηθέντες καλούνται να εκφράσουν το βαθμό
συμφωνίας τους με την πρόταση ‘Υπάρχει έμπρακτη καθοδήγηση από τη Διοίκηση
για τη δέσμευση όλων των υπαλλήλων με τις ηθικές αξίες’, σε μία ερώτηση που
έρχεται να συμπληρώσει την προηγούμενη σχετική με τη δήλωση της εταιρίας για
την εταιρική στρατηγική, μετουσιώνοντας τις πολιτικές σε καθημερινή πρακτική. Η
κατανομή συχνοτήτων εδώ οδηγεί στο ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα με την ερώτηση του
σχήματος 20α, επαληθεύοντας το συμπέρασμα που προκύπτει για το tone at the top.
Στις ασφαλιστικές εταιρίες, η πλειονότητα των ερωτηθέντων (36,4%) διαφωνεί με το
ότι υπάρχει έμπρακτη καθοδήγηση της Διοίκησης στην εταιρία τους, ενώ στις
τράπεζες για το ίδιο θέμα η πλειοψηφία του 53,8% συμφωνεί με την διατυπωμένη
πρόταση.
Υπάρχει έμπρακτη καθοδήγηση από τη Διοίκηση για τη δέσμευση όλων των υπαλλήλων με τις
ηθικές αξίες;
Τομέας δραστηριότητας

Ασφαλιστικές Εταιρίες

Frequency

Valid

Cumulative

Percent

Percent

totally disagree

2

18,2

18,2

18,2

disagree

4

36,4

36,4

54,5

rather agree

3

27,3

27,3

81,8

agree

1

9,1

9,1

90,9

totally agree

1

9,1

9,1

100,0

11

100,0

100,0

disagree

2

15,4

15,4

15,4

rather agree

2

15,4

15,4

30,8

agree

7

53,8

53,8

84,6

totally agree

2

15,4

15,4

100,0

13

100,0

100,0

Valid

Total

Τράπεζες

Percent

Valid

Total

Σχήμα 22: Κατανομή Συχνότητας για Πιστωτικά Ιδρύματα και Ασφαλιστικές Εταιρίες

Στην συνέχεια οι συμμετέχοντες στην έρευνα κλήθηκαν να δηλώσουν με μία
βαθμολογία από το 1 έως το 5 το βαθμό συμφωνίας τους με την πρόταση ‘Υφίσταται
αποτελεσματικός

μηχανισμός

επικοινωνίας

και

ανατροφοδότησης

(flow of

information) μεταξύ της Διοίκησης και του προσωπικού’. Στο ίδιο πνεύμα απάντησης
με τις προηγούμενες ερωτήσεις, για τις ασφαλιστικές εταιρίες (σχήμα 23β) ο μέσος
Σελίδα 69 από 92

όρος ανέρχεται σε 2,09 που ερμηνεύεται ως ‘διαφωνώ’, ενώ για τις τράπεζες (σχήμα
23γ) ο μέσος όρος είναι 3,27 που αντιστοιχεί στο ‘ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ’, με
το 45,5% να δηλώνει ότι ‘συμφωνεί’. Οι απαντήσεις αυτές είναι ενδεικτικές για την
εκτίμηση

του

δομικού

στοιχείου

‘Πληροφόρηση

και

Επικοινωνία’

ενός

αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με το οποίο
επιβάλλεται η ύπαρξη ενός συστήματος ροής πληροφοριών για τη λήψη
επιχειρηματικών αποφάσεων, που θα ενισχύει το αίσθημα της λογοδοσίας για τη
Διοίκηση και το προσωπικό.

Υφίσταται αποτελεσματικός μηχανισμός flow of information μεταξύ Διοίκησης και Προσωπικού
Τομέας δραστηριότητας

Frequ

Percent

ency

Valid

Cumulat

Percent

ive
Percent

Ασφαλιστικές Εταιρίες

totally disagree

2

18,2

18,2

18,2

disagree

6

54,5

54,5

72,7

rather agree

3

27,3

27,3

100,0

Valid
Total

11

100,0

100,0

disagree

2

15,4

18,2

18,2

rather agree

4

30,8

36,4

54,5

agree

5

38,5

45,5

100,0

Total

11

84,6

100,0

2

15,4

13

100,0

Valid
Τράπεζες
Missing
Total

System

Σχήμα 23α: Κατανομή Συχνότητας για Πιστωτικά Ιδρύματα και Ασφαλιστικές Εταιρίες
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Στην επόμενη ερώτηση διερευνάται η ύπαρξη ενός αποτελεσματικού μηχανισμού
ανώνυμων καταγγελιών εντός της επιχείρησης, με δυνατότητα απάντησης από το 1
έως το 5 (1=καθόλου, 2=σε μικρή κλίμακα, 3=σε μέτρια κλίμακα, 4=σε μεγάλη
κλίμακα, 5=απόλυτα). Για μεν τις ασφαλιστικές εταιρίες, ο μέσος όρος 1,45
καταδεικνύει ότι δεν υφίσταται καθόλου αυτός ο μηχανισμός ή υφίσταται σε μικρή
κλίμακα, ενώ για τις τράπεζες ο μέσος όρος 3,58 βρίσκεται μεταξύ μέτριας και
μεγάλης κλίμακας, με μεγάλη διασπορά τιμών, αφού οι περισσότερες παρατηρήσεις
Σελίδα 71 από 92

βρίσκονται μεταξύ του ‘σε μικρή κλίμακα’ και ‘απόλυτα’. Η διασπορά εξηγείται από
την διαφορετική αντιμετώπιση μεταξύ εισηγμένων και μη εισηγμένων τραπεζών,
όπου σύμφωνα με το σχήμα 24γ, οι εισηγμένες τράπεζες διαθέτουν στην πλειοψηφία
τους έναν αρκετά ικανοποιητικό μηχανισμό, άρα και πίστη στην αποτελεσματικότητά
του. Για τις ασφαλιστικές εταιρίες διαφαίνεται ότι υπάρχει μία διστακτικότητα
εφαρμογής ενός προγράμματος whistleblowing, για το οποίο πέραν της υιοθέτησης
ενός πλέγματος προστασίας από το Δ.Σ. και την νομοθεσία για το προσωπικό,
απαιτείται η καλλιέργεια κουλτούρας αντίδρασης στην διαφθορά και ενστερνισμού
καλών πρακτικών που εφαρμόζονται παγκοσμίως.

Σελίδα 72 από 92

Η τέταρτη και τελευταία ενότητα των ερωτήσεων επικεντρώνεται σε ένα βασικό
συστατικό του περιβάλλοντος ελέγχου (control environment), τον καταλογισμό
αρμοδιοτήτων (accountability), απαραίτητη προϋπόθεση μίας υψηλής κουλτούρας
συμμόρφωσης με τους κανονισμούς της εταιρίας και αποτελεσματικής εταιρικής
Σελίδα 73 από 92

διακυβέρνησης.

Οι

ερωτήσεις

είναι

στοχευμένα

συμπληρωματικές

και

αλληλοσυνδεόμενες. Στην ερώτηση του σχήματος 25α σχετικά με το αν υφίσταται
αναλυτικός και αποτελεσματικός εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας, για τις μεν
ασφαλιστικές εταιρίες το μεγαλύτερο ποσοστό απαντήσεων κυμαίνεται μεταξύ
‘διαφωνώ’ και ‘ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ’, ενώ για τα πιστωτικά ιδρύματα οι
περισσότερες απαντήσεις περιλαμβάνονται μεταξύ ‘συμφωνώ’ και ‘συμφωνώ
απόλυτα’. Οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές για τον τρόπο ρύθμισης της εσωτερικής
οργάνωσης και λειτουργίας των εταιριών, για το πώς καθορίζονται οι υπεύθυνοι για
κάθε εργασία και συναλλαγή και οι ιεραρχικές γραμμές αναφοράς τους, στα οποία
διαφαίνεται να υστερούν οι ασφαλιστικές εταιρίες.
Υφίσταται αναλυτικός και αποτελεσματικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας;
Τομέας δραστηριότητας

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Ασφαλιστικές Εταιρίες

totally disagree

1

9,1

9,1

9,1

disagree

4

36,4

36,4

45,5

rather agree

3

27,3

27,3

72,7

agree

2

18,2

18,2

90,9

totally agree

1

9,1

9,1

100,0

11

100,0

100,0

disagree

2

15,4

15,4

15,4

rather agree

2

15,4

15,4

30,8

agree

3

23,1

23,1

53,8

totally agree

6

46,2

46,2

100,0

13

100,0

100,0

Valid

Total

Τράπεζες

Valid

Total

Σχήμα 25α: Κατανομή Συχνότητας για Πιστωτικά Ιδρύματα και Ασφαλιστικές Εταιρίες

Σελίδα 74 από 92

Η κατανομή συχνοτήτων για την έκφραση συμφωνίας στην πρόταση ‘οι διαδικασίες
της εταιρίας είναι κατανοητές και εφαρμόζονται από το σύνολο του προσωπικού’,
Σελίδα 75 από 92

φανερώνει ότι για τις ασφαλιστικές το μεγαλύτερο ποσοστό απαντήσεων αντιστοιχεί
στο ‘ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ’, ενώ για τα πιστωτικά ιδρύματα υπάρχει ελαφρώς
καλύτερη βαθμολογία με μέσο όρο 3,67 που αντιστοιχεί προς το ‘συμφωνώ’. Και
αυτή η ερώτηση λειτουργεί συμπληρωματικά και οδηγεί στο ίδιο συμπέρασμα με την
προηγούμενη, σχετικά με την ύπαρξη (ή απουσία) επαρκώς τεκμηριωμένων και
λεπτομερώς περιγραφομένων των καθηκόντων και των απαιτούμενων ενεργειών του
προσωπικού ως προς τους στόχους της εταιρίας.

Οι διαδικασίες της εταιρίας είναι κατανοητές και εφαρμόζονται από το σύνολο του
προσωπικού
Τομέας δραστηριότητας

Frequen

Percent

cy

Ασφαλιστικές Εταιρίες

Valid

Valid

Cumulative

Percent

Percent

totally disagree

3

27,3

27,3

27,3

disagree

3

27,3

27,3

54,5

rather agree

4

36,4

36,4

90,9

agree

1

9,1

9,1

100,0

Total

11

100,0

100,0

rather agree

6

46,2

50,0

50,0

agree

4

30,8

33,3

83,3

totally agree

2

15,4

16,7

100,0

12

92,3

100,0

1

7,7

13

100,0

Valid
Τράπεζες

Total
Missing
Total

System

Σχήμα 26α: Κατανομή Συχνότητας για Πιστωτικά Ιδρύματα και Ασφαλιστικές Εταιρίες
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Σχετικά με το αν οι περιγραφές θέσεων εργασίας είναι πλήρεις, αναλυτικές και
περιέχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες, οι απαντήσεις για τις ασφαλιστικές εταιρίες
αντιστοιχούν σε μέσο όρο 2,73 με τυπική απόκλιση 1,104, που σημαίνει ότι υπάρχει
68% πιθανότητα οι τιμές να βρίσκονται μεταξύ του ‘διαφωνώ’ και του ‘συμφωνώ’,
με απουσία ομόφωνης γνώμης. Για τα πιστωτικά ιδρύματα, ο μέσος όρων των τιμών
3,50 αντιστοιχεί στο μέσο μεταξύ του ‘ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ’ και του
Σελίδα 77 από 92

‘συμφωνώ’, και με ποσοστό απαντήσεων 50% που αντιστοιχεί στο ‘συμφωνώ’, είναι
σαφής η βεβαιότητα για την αποτελεσματική περιγραφή των job descriptions στην
αναγνώριση των αρμοδιοτήτων και ευθυνών του κάθε μέλους.

Σελίδα 78 από 92

Όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα της διαδικασίας επιπλήξεων/ποινών από τη
Διοίκηση σε περιπτώσεις παραβίασης των κανονισμών της εταιρίας, σύμφωνα με την
κατανομή συχνοτήτων του σχήματος 28α, για τις ασφαλιστικές εταιρίες η
πλειοψηφία των συμμετεχόντων (63,6%) διαφωνεί απόλυτα με την διατύπωση της
πρότασης, ενώ αντίθετα για τα πιστωτικά ιδρύματα το 41,7% συμφωνεί απόλυτα στο
ότι οι διαδικασίες επιβολής ποινών από τη Διοίκηση εφαρμόζονται και είναι
αποτελεσματικές. Για τις τράπεζες φαίνεται ότι η Διοίκηση στοχεύει στην ενίσχυση
της ατομικής υπευθυνότητας μέσω της αντίδρασής της σε αποκλίσεις από τα
αναμενόμενα πρότυπα και συμπεριφορές που έχει θεσπίσει, ενώ για τις ασφαλιστικές
οι διορθωτικές ενέργειες της Διοίκησης σε αποκλίνουσες συμπεριφορές είτε δεν
υφίστανται είτε είναι περιορισμένες, με ενδεχόμενο αντίκτυπο στην δέσμευση προς
μία ηθική συμπεριφορά.

Υφίσταται αποτελεσματική διαδικασία επιπλήξεων/ποινών από τη Διοίκηση σε περιπτώσεις
παραβίασης των κανονισμών
Τομέας δραστηριότητας

Ασφαλιστικές Εταιρίες

Frequency

Percent

Valid

Cumulative

Percent

Percent

totally disagree

7

63,6

63,6

63,6

disagree

1

9,1

9,1

72,7

rather agree

1

9,1

9,1

81,8

agree

1

9,1

9,1

90,9

totally agree

1

9,1

9,1

100,0

11

100,0

100,0

totally disagree

1

7,7

8,3

8,3

disagree

2

15,4

16,7

25,0

rather agree

2

15,4

16,7

41,7

agree

2

15,4

16,7

58,3

totally agree

5

38,5

41,7

100,0

12

92,3

100,0

1

7,7

13

100,0

Valid

Total

Valid
Πιστωτικά Ιδρύματα

Total
Missing
Total

System

Σχήμα 28α: Κατανομή Συχνότητας για Πιστωτικά Ιδρύματα και Ασφαλιστικές Εταιρίες
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Η ερώτηση που αφορά στην ύπαρξη ή μη εγχειριδίου εγκρίσεων και
εξουσιοδοτήσεων βάσει αρμοδιοτήτων, απαντάται θετικά κατά πλειοψηφία (72,73%)
από τις ασφαλιστικές εταιρίες και εξίσου θετικά από τις τράπεζες, με ακόμη
μεγαλύτερο ποσοστό (92,31%), γεγονός το οποίο αξιολογείται θετικά στον
Σελίδα 80 από 92

προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας του περιβάλλοντος ελέγχου των εταιριών,
ως προς την εξασφάλιση του ουσιαστικού διοικητικού ελέγχου κάθε δραστηριότητας.

Σελίδα 81 από 92

Στην τελευταία ερώτηση της έρευνας, οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν
καταφατικά ή αρνητικά στην ύπαρξη καταγεγραμμένων διαδικασιών και εγχειριδίων,
που αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Όπως φαίνεται από την κατανομή
συχνοτήτων του σχήματος 30, για μεν τα πιστωτικά ιδρύματα η απάντηση είναι
ομόφωνη σε ποσοστό 100% για την ύπαρξη διαδικασιών, ενώ αντίθετα για τις
ασφαλιστικές εταιρίες, υπάρχει μία διχογνωμία όπου η πλειοψηφία του δείγματος
απαντά θετικά, όμως το υπόλοιπο υψηλό ποσοστό του 45,5% απαντά αρνητικά. Το
ποσοστό προκαλεί προβληματισμό ως προς τον τελικό τρόπο διεξαγωγής κάθε είδους
εργασίας από το αρμόδιο προς εκτέλεση προσωπικό, αν αυτός δεν του
γνωστοποιείται εκ των προτέρων λεπτομερώς.

Υπάρχουν καταγεγραμμένες διαδικασίες και εγχειρίδια, τα οποία αναθεωρούνται σε τακτά
χρονικά διαστήματα;
Τομέας Δραστηριότητας

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Ασφαλιστικές Εταιρίες Valid

Πιστωτικά Ιδρύματα

Valid

ναι

5

45,5

45,5

45,5

όχι

6

54,5

54,5

100,0

Total

11

100,0

100,0

ναι

13

100,0

100,0

100,0

Σχήμα 30: Κατανομή Συχνότητας για Πιστωτικά Ιδρύματα και Ασφαλιστικές Εταιρίες
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5

Συμπεράσματα-Προτάσεις για το μέλλον
Στην τελευταία ενότητα της εργασίας παρουσιάζονται περιληπτικά τα συμπεράσματα
που συνάγονται τόσο από την βιβλιογραφική επισκόπηση των δύο πρώτων μερών,
όσο και την ανάλυση των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο της έρευνας.
Εθελοντικοί κώδικες και αυτορρύθμιση, νομοθετικές διατάξεις και ευρωπαϊκές
οδηγίες αποσκοπούν στην αύξηση της ποιότητας της εταιρικής διακυβέρνησης των
οργανισμών. Η αξιοπιστία ενός συστήματος διακυβέρνησης και εσωτερικού ελέγχου
επιτυγχάνεται μέσω της επαρκούς τεκμηρίωσης και εφαρμογής των δικλείδων
ασφαλείας,

των

διαδικασιών

και

των

πολιτικών

της

εταιρίας

και

της

αποτελεσματικής συνεργασίας των φορέων του, δηλαδή επιτροπών του Δ.Σ.,
υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και επιχειρησιακών μονάδων. Απώτερος σκοπός
είναι η συνεπής υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής, με έμφαση στη
διαφάνεια, ώστε το σύνολο των ενδιαφερομένων μερών να αποκτά καλύτερη γνώση
για τα εταιρικά τεκταινόμενα και να καλλιεργείται ένα κλίμα μεγαλύτερης
εμπιστοσύνης, ειδικότερα μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής
κρίσης.
Η συνεπικούρηση του έργου του Δ.Σ. από τις επιτροπές Ελέγχου και Διαχείρισης
Κινδύνων, τα μέλη των οποίων θα διαθέτουν ηθική ακεραιότητα, σχετική εμπειρία
και τις απαιτούμενες γνώσεις, οδηγεί στην καλύτερη παρακολούθηση της
υλοποίησης των επιχειρηματικών στόχων, στην απρόσκοπτη διαχείριση των
εμφανιζόμενων

κινδύνων

χρηματοοικονομικών

και

αναφορών.

τη

διασφάλιση
Οι

επιτροπές

της

παραγωγής

Αμοιβών

αξιόπιστων

και

Ανάδειξης

Υποψηφιοτήτων διασφαλίζουν την σύνδεση αμοιβής και αποδοτικότητας, την
συστηματική αξιολόγηση και λογοδοσία των μελών των Δ.Σ., την διαφάνεια και
αξιοπιστία στην επιλογή τους. Η δε παρουσία ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών
στις επιτροπές αποτελεί παράγοντα προστασίας μικρομετόχων και λοιπών
stakeholders. Πέρα και πάνω όλων, η δραστηριοποίηση των μελών με γνώμονα την
ηθική ακεραιότητα και τις εταιρικές αξίες, είναι το δομικό στοιχείο του
περιβάλλοντος ελέγχου που κινητοποιεί την επίτευξη των στόχων με ισχυρή δόση
ευθύνης απέναντι σε όλους τους εμπλεκόμενους.
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Τα τμήματα εσωτερικού ελέγχου στο σημερινό περιβάλλον των πολύπλοκων
λογιστικών κανόνων και των αυξημένων κανονιστικών απαιτήσεων μπορούν μέσω
της συμβουλευτικής και επιβεβαιωτικής τους δραστηριότητας και των ανεξάρτητων
πορισμάτων ελέγχου να παράγουν ένα αξιόπιστο και αντικειμενικό έργο, ώστε να
θεωρηθούν πολύτιμος συνεργάτης και εργαλείο προστιθέμενης αξίας. Για το σκοπό
αυτό, τονίζεται από την βιβλιογραφία η καλύτερη και ευρύτερη αξιοποίηση της
τεχνολογίας από τα τμήματα εσωτερικού ελέγχου, καθώς και της αναπλήρωσης των
γνωστικών κενών των ελεγκτών μέσω πιστοποιήσεων και συνεχούς εκμάθησης.
Όσον αφορά στα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση της έρευνας,
παρατηρείται διαφοροποίηση μεταξύ ασφαλιστικών εταιριών και πιστωτικών
ιδρυμάτων. Διαφοροποιό στοιχείο αποτελεί και το αν μία εταιρία είναι εισηγμένη ή
όχι. Σε γενικές γραμμές, οι απαντήσεις που αφορούν στα πιστωτικά ιδρύματα
διακρίνονται από ομοιογένεια και υψηλότερη βαθμολόγηση, ενώ για τις
ασφαλιστικές εταιρίες προκύπτει σε μεγάλο ποσοστό απαντήσεων διασπορά τιμών
και συνεπώς έλλειψη ομοφωνίας. Ακόμη και αυτό είναι ενδεικτικό του status του
συστήματος εσωτερικού ελέγχου στον ασφαλιστικό χώρο εν γένει.
Στην ενότητα που αφορά στο Δ.Σ. και τις επιτροπές του, τα υψηλά ποσοστά ύπαρξης
Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και στους δύο τομείς δραστηριότητας είναι
ενθαρρυντικά για την αναγνώριση της αναγκαιότητας ξεχωριστής επιτροπής για ένα
αποδοτικό Enterprise Risk Management. Όσον αφορά στην σύσταση Επιτροπών
Αμοιβών και Ορισμού Μελών Δ.Σ. και της ύπαρξης διαδικασίας αξιολόγησης των
μελών, για μεν τις ασφαλιστικές εταιρίες η διεθνής αυτή βέλτιστη πρακτική είναι
παντελώς άγνωστη, ενδεχομένως θεωρούμενη ως απλά κοστοβόρα, για δε τα
πιστωτικά ιδρύματα παρουσιάζονται ικανοποιητικά ποσοστά σύστασης, χωρίς να
είναι ιδιαίτερα υψηλά, το οποίο καταδεικνύει μία σταδιακή αναγνώριση της
προσφοράς των επιτροπών και διαδικασιών αυτών στην αποδοτικότητα του Δ.Σ.
Αναφορικά με την βαθμολόγηση της καταλληλότητας και εμπειρίας αλλά και της
ενημέρωσης που διαθέτουν τα μέλη του Δ.Σ. σε ουσιώδη θέματα της εταιρίας, για τα
εισηγμένα πιστωτικά ιδρύματα η αξιολόγηση αντιστοιχεί στο άριστα, ενώ για τις
υπόλοιπες εταιρίες δίνεται μία μέτρια βαθμολόγηση, το οποίο υποδηλώνει ότι πρέπει
να αξιοποιηθούν περισσότερο οι δυνατότητες για την επιλογή των κατάλληλων
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προσώπων στις καίριες θέσεις των επιτροπών, ενδεχομένως και μέσω της συμβολής
μία Επιτροπής Ορισμού Μελών. Επίσης τα άτομα που επιλέγονται θα πρέπει να
αξιοποιούν ποιοτικότερα το χρόνο που διαθέτουν στις συνεδριάσεις, προκειμένου να
ενημερώνονται πληρέστερα για την οικονομική θέση, τους κινδύνους και τις
διαδικασίες της εταιρίας, κυρίως όσον αφορά στις ασφαλιστικές εταιρίες.
Αναφορικά με τα αποτελέσματα που αφορούν στην υφιστάμενη δομή και οργάνωση
των τμημάτων εσωτερικού ελέγχου, διαπιστώνεται ότι ο εσωτερικός ελεγκτής τόσο
στις ασφαλιστικές όσο και στις τράπεζες τοποθετείται υψηλά στο οργανόγραμμα,
ώστε να διασφαλίζεται -φαινομενικά τουλάχιστον- η ανεξαρτησία του και η
δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις δραστηριότητες και μονάδες που είναι
απαραίτητα για την εκπλήρωση του έργου τους. Παρόλα αυτά, ενδεχόμενο ‘αγκάθι’
στην έννοια της ανεξαρτησίας του εσωτερικού ελεγκτή είναι τα σχετικά υψηλά
ποσοστά αρνητικής απάντησης στις ερωτήσεις ‘αν το budget της υπηρεσίας
εσωτερικού ελέγχου εγκρίνεται από την Επιτροπή Ελέγχου’, ‘αν η Επιτροπή Ελέγχου
εισηγείται τον διορισμό των εσωτερικών ελεγκτών’ (για τις ασφαλιστικές εταιρίες)
και η μη παράσταση, σύμφωνα με την πλειοψηφία των απαντήσεων, του εσωτερικού
ελεγκτή στη Γ.Σ. των μετόχων.
Ένα υψηλό ποσοστό των συμμετεχόντων (50%) δηλώνει την μη εφαρμογή της
βέλτιστης πρακτικής κατοχής πιστοποίησης εσωτερικού ελεγκτή, γεγονός που
συνεπάγεται φαινομενικά τουλάχιστον ένα κενό επιμόρφωσης για το πολυσύνθετο
και απαιτητικό αυτό επάγγελμα. Ενδεχομένως να μπορεί να καλυφθεί με την
υποχρεωτική νομοθέτηση κατά αναλογία ως ισχύει με τους ορκωτούς ελεγκτές. Στις
ασφαλιστικές εταιρίες, από το πλήθος των απαντήσεων που απάντησε ουδέτερα στο
‘πώς αντιλαμβάνονται τον εσωτερικό έλεγχο οι ελεγχόμενοι,’ διαφαίνεται ότι
χρειάζεται να αναμορφωθούν οι σχέσεις ελεγκτών-ελεγχομένων, ώστε να
αναγνωριστεί το έργο τους ως σύμμαχο και συνεργάτη στην καθημερινή λειτουργία
τους. Στα πιστωτικά ιδρύματα η αξιολόγηση της σχέσης αυτής είναι υψηλότερη, που
δείχνει τη θεμελίωση μίας επιτυχημένης αμοιβαίας συνεργασίας μετά από
προσπάθειες ετών. Αρκετά υψηλή είναι για τις τράπεζες και η συμμόρφωση με τα
διεθνή πρότυπα ελέγχου κατά την άσκηση του ελεγκτικού έργου, καθώς και η
ύπαρξη εξειδικευμένου λογισμικού κατά της απάτης, ειδικότερα για τις εισηγμένες,
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το οποίο ενδυναμώνει τα εργαλεία για την εύρεση αδυναμιών στα συστήματα
εσωτερικού ελέγχου. Για τις ασφαλιστικές εταιρίες δεν υπάρχουν αντίστοιχες
προβλέψεις σύμφωνα με την πλειοψηφία των απαντήσεων, το οποίο σημαίνει πως οι
Διοικήσεις των εταιριών δεν έχουν πειστεί ακόμη για το όφελος τέτοιων πρακτικών.
Στην ενότητα της αξιολόγησης της εταιρικής κουλτούρας και των προτύπων ηθικής
συμπεριφοράς, για τα πιστωτικά ιδρύματα γίνεται πιο σαφές το παράδειγμα της
ηγεσίας (tone at the top) προς όλο το προσωπικό της εταιρίας, μέσω της εφαρμογής
κώδικα ηθικής και δεοντολογίας, mission statements, whistle-blowing διαδικασιών
και την απρόσκοπτη υιοθέτηση των συστάσεων των εσωτερικών ελεγκτών. Για τις
ασφαλιστικές εταιρίες αντίθετα, οι διεθνείς αυτές βέλτιστες πρακτικές είναι ακόμη
μη οικείες, ενώ τροφή για σκέψη και ενέργειες δημιουργεί η επισήμανση από την
πλειοψηφία ότι δεν υφίσταται αποτελεσματικός ανατροφοδοτικός μηχανισμός flow
of information μεταξύ Διοίκησης και προσωπικού, σημαντικό στοιχείο για την
αναγνώριση και επίλυση προβλημάτων εντός της επιχείρησης.
Η τελευταία ενότητα επιδιώκει μία αξιολόγηση της οργανωτικής διάρθρωσης και
κατανομής αρμοδιοτήτων και καθηκόντων στις εταιρίες. Τόσο στην ύπαρξη
αναλυτικού κανονισμού λειτουργίας, συγκεκριμένων job descriptions, αναλυτικών
διαδικασιών και εγχειριδίων για τις ασφαλιστικές εταιρίες παρουσιάζεται μία
έλλειψη, που χρήζει προσοχής ως προς τον καθορισμό των ορίων και την κατανομή
των αρμοδιοτήτων (accountability) κάθε υπαλλήλου. Εξίσου ανησυχητική για τις
ασφαλιστικές είναι η απουσία διαδικασίας επιπλήξεων από τη Διοίκηση, που θα
μπορούσε να συνεπάγεται ένα καθεστώς ατιμωρησίας σε αποκλίσεις από πρότυπα
συμπεριφοράς και κανονισμούς. Για τα πιστωτικά ιδρύματα, λόγω της υψηλής
σχετικά βαθμολογίας στα σημεία αυτά της έννοιας του accountability, συνάγεται ότι
οι Διοικήσεις των εταιριών έχουν καταφέρει να περιορίζουν τα κενά πληροφόρησης
και να εξασφαλίζουν τον αποτελεσματικό διοικητικό έλεγχο κάθε δραστηριότητας.
Σε μία συνολική εκτίμηση των αποτελεσμάτων, συμπεραίνει κανείς ότι στις τράπεζες
και κυρίως στις εισηγμένες, έχει γίνει μία συστηματική και ικανοποιητική
προσπάθεια

θεσμοθέτησης

προτύπων

ποιότητας

εταιρικής

διακυβέρνησης,

διαφάνειας και λογοδοσίας υπαλλήλων, διευθυντών και μελών του Δ.Σ., ενώ στις
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ασφαλιστικές εταιρίες υφίστανται ακόμη ελλείψεις στην υιοθέτηση βέλτιστων
πρακτικών και πολλά σημεία επιδέχονται βελτίωσης, ώστε να αυξηθεί η
αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και εν γένει η αξιοπιστία
του. Σε αυτό οφείλει να βοηθήσει και η εφαρμογής αυστηρότερης εποπτείας της
Τράπεζας της Ελλάδος, κατά τα πρότυπα της τραπεζικής εποπτείας.
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