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Συµπεράσµατα από την πρώτη ετήσια έρευνα του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Εταιρικής Διακυβέρνησης

Πώς διοικούνται οι Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί
Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2009 07:00
Εµπάργκο έως : 27/10/2009 07:00,
Δηµήτρης Ν. Κουφόπουλος, Σελίδα: 20 1784 λέξεις, ΘΕΜΑ
[Ξεφύλλισµα Εκδοσης] (browse.asp?publid=1&dt=26/10/2009)

Όσον αφορά στο φύλο των µελών των Δ.Σ., η έρευνα έδειξε ότι σε 12
ΔΕΚΟ δεν υπήρξε καµία γυναίκα ενώ 13 ΔΕΚΟ είχαν στα Δ.Σ. τους µόνο
µία γυναίκα.

Οι Δ.Ε.Κ.Ο. (Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί), είναι φορείς που λειτουργούν υπό κρατικό έλεγχο και αποτελούν παράγοντα
ευηµερίας πολλών οικονοµιών. Ο ρόλος τους είναι σηµαντικός, αφού το αποτέλεσµα της δραστηριότητάς τους, διαχέεται σε ολόκληρο
το οικονοµικό σύστηµα και τα µεγέθη τους επηρεάζουν σηµαντικά τους µακροοικονοµικούς δείκτες της οικονοµίας. Ιδιαίτερη είναι η
συµβολή τους στην παραγωγή, την απασχόληση, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και κατ΄επέκταση την ανάπτυξη της χώρας.
Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, πολλές χώρες της Ε.Ε. «έχουν ιδιωτικοποιήσει» τις ΔΕΚΟ τους, στους τοµείς των
τηλεπικοινωνιών, της ύδρευσης, των συγκοινωνιών καθώς και της ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ελλάδα, αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό
παράδειγµα µίας χώρας που έκανε στροφή στην πολιτική που αφορά στις Δηµόσιες αυτές επιχειρήσεις.
Ιστορικά, κατά την δεκαετία του '90, ένας µεγάλος αριθµός ΔΕΚΟ ανεξαρτητοποιήθηκε από τον κρατικό έλεγχο και την εποπτεία. Το
έτος 1996, ήταν καθοριστικό για τη λειτουργία των ελληνικών ΔΕΚΟ ύστερα από την ψήφιση του Νόµου 2414/1996, περί
«εκσυγχρονισµού των Δ.Ε.Κ.Ο» Ο εν λόγω νόµος, µετέτρεψε τη µορφή των Δηµοσίων επιχειρήσεων σε Ανώνυµες εταιρίες και ανέθεσε
στα Διοικητικά τους Συµβούλια την διαχείριση της διοικητικής και οικονοµικής ευθύνης. Επιπρόσθετα, οι ελληνικές ΔΕΚΟ διέπονται από
τους Νόµους 2190/1920 «περί ανωνύµων εταιριών» και 3016/2002 «περί εταιρικής διακυβέρνησης».
Με το νόµο 3429/2005 δηµιουργήθηκε ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας των ΔΕΚΟ, το οποίο συνέβαλε στην αναθεώρηση του ρόλου του
κράτους σε αυτές. Με στόχο τον εκσυγχρονισµό και την ενίσχυση των δηµοσίων επιχειρήσεων προωθήθηκε µια σειρά πρακτικών για τη
βελτίωση του οικονοµικού τους αποτελέσµατος. Οι πρακτικές αυτές περιελάµβαναν αποκρατικοποιήσεις, µετοχοποιήσεις και εξυγίανση
των ζηµιογόνων επιχειρήσεων.
Βασικά βήµατα που επιχειρήθηκαν για την ανάπτυξη των ΔΕΚΟ, ήταν η εισαγωγή στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, αυτών που
λειτουργούσαν εντός νοµικού πλαισίου, µε ορθή τήρηση των προϋπολογισµών τους και των στρατηγικών επιχειρηµατικών τους
σχεδίων, διαφάνεια των οικονοµικών τους αποτελεσµάτων, σαφής διαχωρισµός των αρµοδιοτήτων των µελών Δ.Σ., ύπαρξη εσωτερικού
κανονισµού λειτουργίας και εσωτερικού ελέγχου κ.α.
Εντούτοις, οι ΔΕΚΟ συνεχίζουν να αντιµετωπίζουν οικονοµικές δυσκολίες. Ο προϋπολογισµός του έτους 2007 εµφανίζει τις ελληνικές
Δ.Ε. ζηµιογόνες κατά 1.279 εκατ. ευρώ , ενώ το 2006 οι ζηµιές ανέρχονταν σε 1.142 εκατ. ευρώ και το 2005 σε 1.014 εκατ. ευρώ.
Παρακάτω ακολουθούν συνοπτικά τα ευρήµατα της πρώτης ετήσιας µελέτης των ΔΕΚΟ, όπως αυτή δηµοσιεύτηκε στην Ιστοσελίδα του
ΕΠΕΔ( Ελληνικό Παρατηρητήριο Εταιρικής Διακυβέρνησης), όπου µπορείτε να βρείτε ολόκληρη την έκδοση της έρευνας (
www.hocg.eu (http://www.hocg.eu) ).
Μεθοδολογία
α) Δείγµα
Η µελέτη εστιάστηκε στις ελληνικές ΔΕΚΟ και βασίστηκε σε δευτερογενή στοιχεία. Η συλλογή των δεδοµένων έγινε από τα Φύλλα
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Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ, Τεύχη Β, Ν.Π.Δ.Δ, YOΔΔ και Α.Ε-ΕΠΕ), όπως αυτά δηµοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του εθνικού
τυπογραφείου ( www.et.gr (http://www.et.gr) ) καθώς και από την ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αξιών της Αθήνας (Χ.Α.Α.), στις
περιπτώσεις εισηγµένων ΔΕΚΟ. Η µελέτη στηρίχτηκε στις ΔΕΚΟ που κατά την περίοδο 2002-2007 ήταν ενταγµένες στους ετήσιους
προϋπολογισµούς του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. Aπό τις 70 ΔΕΚΟ υπήρξαν πλήρη στοιχεία µόνο για τις 39, αριθµός που
αποτελεί και το δείγµα της παρούσας έρευνας.
β) Μεταβλητές που αναλύθηκαν
Η µελέτη εξετάζει δέκα µεταβλητές:
«Τον αριθµό των µελών των Δ.Σ. κατά τα έτη 2002-2007,
«Τον αριθµό των γυναικών στα Δ.Σ,
«Το µέσο µέγεθος των µελών των Δ.Σ.
«Τη µέση διάρκεια θητείας των µελών Δ.Σ.,
«Τον αριθµό των προέδρων κατά την διάρκεια των ετών 2002-2007,
«Τον αριθµό των γυναικών προέδρων,
«Τον αριθµό των Διευθυνόντων Συµβούλων κατά τα έτη 2002-2007,
«Τον αριθµό των γυναικών διευθυνουσών συµβούλων,
«Τη διάρκεια θητείας των προέδρων και
«Τη διάρκεια θητείας των Διευθυνόντων Συµβούλων.
3. Αποτελέσµατα
α) Τα µέλη των Δ.Σ. και το φύλο τους
Ο συνολικός αριθµός των µελών Δ.Σ. των ΔΕΚΟ, την περίοδο 2002-2007, ήταν 602. Με άλλα λόγια για την περίοδο αυτή κατά µέσο όρο
σε κάθε ΔΕΚΟ θητεύσανε 15,4 µέλη Δ.Σ. Όσον αφορά στο φύλο των µελών των Δ.Σ, η έρευνα έδειξε ότι σε 12 ΔΕΚΟ δεν υπήρξε καµία
γυναίκα ενώ 13 ΔΕΚΟ είχαν στα Δ.Σ. τους µόνο µία γυναίκα. Συνολικά, υπήρχαν 59 γυναίκες (σε σύνολο 602 µελών) ποσοστό δηλ.
µικρότερο από 10%, µε µέσο όρο µιάµιση γυναίκα για κάθε ΔΕΚΟ.
Παρά το γεγονός, ότι τα κριτήρια επιλογής και ο τρόπος διορισµού των µελών των Δ.Σ. διαφέρουν µεταξύ των εισηγµένων επιχειρήσεων
και των ΔΕΚΟ, τα συµπεράσµατα που προκύπτουν είναι παρόµοια. Ειδικότερα η παρουσία γυναικών στα Δ.Σ. των εισηγµένων
επιχειρήσεων ήταν σε ποσοστό 11,5% κατά το έτος 2006 και 10,8% το έτος 2007, σύµφωνα µε την ετήσια µελέτη του ΕΠΕΔ.
β) Μέγεθος Δ.Σ. και µέση χρονική διάρκεια θητείας µελών
Το µέσο µέγεθος των Δ.Σ. στις 39 ΔΕΚΟ από το 2002 έως το 2007 ήταν 7,8, το οποίο ταυτίζεται µε το µέσο όρο µελών των Δ.Σ. των
εισηγµένων στο ΧΑΑ για τις οποίες το 2006 ήταν 7,8 και το 2007 7,9 (µελέτες ΕΠΕΔ περί εισηγµένων εταιριών)
H µείωση του µέσου µεγέθους των Δ.Σ. µε την πάροδο των ετών, οφείλεται στην τροποποίηση που επιβλήθηκε από το νόµο 3429/2005
περί ΔΕΚΟ, στον οποίο επισηµαίνεται ότι το µέγεθος των Δ.Σ. δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 9 µέλη. Αυτό οδήγησε σε µείωση του µέσου
µεγέθους των Δ.Σ. κατά 1 µέλος, δεδοµένου ότι το 2002 ήταν 8,6, ενώ το 2007 ήταν 7,6 (Βλέπε Διάγραµµα 1).
Διάγραµµα 1.

Διάγραµµα 1: Μέσο µέγεθος Δ.Σ.
Η µέση διάρκεια θητείας των µελών στα Δ.Σ. των ΔΕΚΟ ήταν 22,8 µήνες µε τυπική απόκλιση 6,2. Σε 11 από τις 39 ΔΕΚΟ (ποσοστό
28,2%) τα µέλη των Δ.Σ. υπηρέτησαν για λιγότερο από 18 µήνες, ενώ υπήρξαν επίσης 11 ΔΕΚΟ στις οποίες η θητεία των µελών στο
Δ.Σ. διήρκησε για περισσότερο από 18 µήνες.
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Εντούτοις, υπάρχουν 8 επιχειρήσεις (20,5%), στις οποίες η θητεία των µελών διήρκεσε για περισσότερο από δυόµισι έτη (Βλέπε
Διάγραµµα 2). Αξίζει να σηµειωθεί ότι µε βάση τα αποτελέσµατα της ανάλυσης, ο ελάχιστος χρόνος παραµονής µελών σε Δ.Σ. ήταν
ένα έτος.
Διάγραµµα 2.

Διάγραµµα 2: Μέση διάρκεια θητείας µελών Δ.Σ. (σε µήνες)
γ) Πρόεδροι Δ.Σ. και µέση διάρκεια θητείας τους
Με βάση την ανάλυση στοιχείων των 39 ΔΕΚΟ κατά την διάρκεια των έξι ετών, (2002-2007) ο συνολικός αριθµός προέδρων που έχουν
υπηρετήσει στα Δ.Σ. των ΔΕΚΟ ήταν 82, µε έναν µέσο όρο 2,2 προέδρων ανά επιχείρηση. Υπήρξαν 15 επιχειρήσεις (ποσοστό 40,5%)
που είχαν το ίδιο πρόσωπο ως πρόεδρο κατά την διάρκεια των έξι ετών και 10 ΔΕΚΟ που είχαν αλλάξει πρόεδρό µόνο µία φορά στην
ίδια περίοδο. Ωστόσο, 7 επιχειρήσεις (10,8%) είχαν αλλάξει τον πρόεδρό τους τουλάχιστον τέσσερις φορές. Ας σηµειωθεί ότι καµία
γυναίκα δεν υπηρέτησε ως πρόεδρος Δ.Σ. σε οποιαδήποτε από τις 39 ΔΕΚΟ κατά την διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου.
Η µέση διάρκεια θητείας των προέδρων ήταν 22,9 µήνες, µε σταθερή απόκλιση 9,1 µηνών. Πιο συγκεκριµένα, σε 10 ΔΕΚΟ (27,03%) οι
πρόεδροι τους υπηρέτησαν για λιγότερο από 18 µήνες, ενώ σε 19 ΔΕΚΟ (51,35%) είχαν διάρκεια θητείας από 18 έως 24 µήνες.
Εντούτοις, υπήρξαν 8 πρόεδροι (21,62%) όπου υπηρέτησαν από 3 έως 4 έτη.
δ) Διευθύνοντες σύµβουλοι και µέση διάρκεια θητείας
Ο συνολικός αριθµός των διευθυνόντων συµβούλων που υπηρέτησε κατά την περίοδο που εξετάζεται ήταν 75, µε µέσο όρο για κάθε
επιχείρηση 2,3 και η τυπική απόκλιση 1,2.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι υπήρξαν 3 ΔΕΚΟ από τις 33 (ποσοστό 9%), που άλλαξαν τον Διευθύνοντα Σύµβουλό τους πάνω από πέντε
φορές στην χρονική περίοδο των 6 ετών (2002-2007). Επίσης, υπήρξαν 7 ΔΕΚΟ (ποσοστό 21,21%), που εµπιστεύθηκαν στο ίδιο
πρόσωπο τις θέσεις του προέδρου Δ.Σ. και του Διευθύνοντα Συµβούλου κατά την διάρκεια των ετών που εξετάζονται.
Επιπλέον διαπιστώθηκε, ότι υπήρξαν µόνο 2 γυναίκες Διευθύνοντες Σύµβουλοι (ποσοστό 2,7%), σε σύνολο 75. Το αποτέλεσµα αυτό
φανερώνει µια παρόµοια κατάσταση στις εισηγµένες επιχειρήσεις αφού είναι παραπλήσιο του 3% που βρέθηκε σε αντίστοιχη έρευνα για
τις εισηγµένες στο Χ.Α.Α. για το έτος 2007. Η µέση χρονική διάρκεια θητείας ήταν ελαφρώς µικρότερη από 2 έτη (22,4 µήνες), µε
τυπική απόκλιση 11.9.
Από τις 7 ΔΕΚΟ (21,21%) στις οποίες οι Διευθύνοντες Σύµβουλοι είχαν διάρκεια θητείας µικρότερη από 18 µήνες, υπήρξαν 5 (15,2%)
στις οποίες ο Διευθύνων Σύµβουλος είχε διάρκεια θητείας µικρότερη από ένα έτος.
Σε 11 από τις 39 ΔΕΚΟ (ποσοστό 28,2%) τα µέλη των Δ.Σ. υπηρέτησαν για
λιγότερο από 18 µήνες.

Επιπλέον, υπήρξαν 4 ΔΕΚΟ (12,1%) στις οποίες οι διευθύνοντες σύµβουλοι παρέµειναν για τουλάχιστον 3 έτη. Εντούτοις, στην
πλειοψηφία των εταιριών (67%), η παραµονή του διευθύνοντα σύµβουλου ήταν για χρονικό διάστηµα από 18 έως 24 µήνες.
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Περίληψη
Το έτος 1996 ήταν σηµείο αναφοράς στην ιστορία των ελληνικών Δ.Ε., καθώς ψηφίστηκε ο νέος νόµος 2414/1996, περί
«εκσυγχρονισµού των Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών και άλλες διατάξεις» που µετασχηµάτισε τις ελληνικές Δ.Ε. σε Ανώνυµες
Εταιρίες. Κατά την εφαρµογή αυτού του νόµου, τα Δ.Σ. των ΔΕΚΟ έχουν στην πλήρη δικαιοδοσία τους την οργάνωση, τον έλεγχο και
την διαχείριση τους. Σε µια δεύτερη προσπάθεια το 2005, η πολιτεία επεχείρησε να αλλάξει το σύστηµα διοίκησης των Δ.Ε. µε την
εισαγωγή του νόµου 3429/2005. Ο κύριος στόχος αυτού του νόµου ήταν να βελτιωθούν οι διαδικασίες των Δ.Ε., µε την εισαγωγή των
εταιρικών προτύπων διακυβέρνησης της ΕΕ. Παραδόξως, ακαδηµαϊκές µελέτες και ετήσιες εκθέσεις έχουν δείξει ότι οι ελληνικές Δ.Ε.
συνεχίζουν να αντιµετωπίζουν διοικητικά και οικονοµικά προβλήµατα, ενώ η Ελλάδα έχει το υψηλότερο δηµόσιο χρέος µεταξύ όλων των
χωρών του ΟΟΣΑ.
Ο κύριος στόχος αυτής της µελέτης είναι να ρίξει φως στην εικόνα των Δ.Σ. των ελληνικών Δ.Ε.Κ.Ο., κατά τη χρονική περίοδο
2002-2007. Τα αποτελέσµατα δείχνουν, ότι κατά τη διάρκεια αυτών των ετών εµφανίστηκε µια σηµαντική αλλαγή στον διορισµό των
µελών των Δ.Σ., των οποίων η θητεία διήρκεσε κατά µέσον όρο λιγότερο από 2 έτη, παρόµοια µε τη µέση διάρκεια θητείας των
προέδρων και των διευθυνόντων συµβούλων των ΔΕΚΟ. Επιπλέον, κατέδειξε ότι η παρουσία των γυναικών ήταν το ίδιο περιορισµένη σε
όλες τις θέσεις, καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου. Το µέσο µέγεθος των Δ.Σ. των ελληνικών ΔΕΚΟ δεν έχει αλλάξει µε την πάροδο των
ετών, αν και µια µικρή µείωση έχει καταγραφεί, αποδιδόµενη στις δεδοµένες νοµικές απαιτήσεις.
Οι στόχοι του παρόντος ερευνητικού έργου αφορούν στην συστηµατική αποτύπωση της δοµής και διάρθρωσης των Δ.Σ. των ελληνικών
ΔΕΚΟ καθώς και στην αποτύπωση των πρακτικών που εφαρµόζουν οι τελευταίες στην εταιρική τους διακυβέρνηση. Η προσπάθεια αυτή
αποφασίστηκε και υλοποιήθηκε για πρώτη φορά µε την σοβαρότητα που της αξίζει πιστεύοντας ότι θα χρησιµοποιηθεί ως εφαλτήριο
περαιτέρω έρευνας.
[ ΤΟΥ ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ* ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ** ]

* Ο Δρ. Δηµήτριος Ν. Κουφόπουλος (BSc, MBA, PhD, MCMI, FIBC) είναι Αν. Καθηγητής στη Σχολή Διοίκησης του Πανεπιστήµιου
Μπρουνέλ (Brunel University) του Ηνωµένου Βασιλείου, στην Στρατηγική των Επιχειρήσεων, Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου
Διεθνών Επιχειρήσεων και Στρατηγικής σε Αναδυόµενες Αγορές και Επιστηµονικός Διευθυντής του ΕΠΕΔ (www.hocg.eu). Στη 18χρονη
ακαδηµαϊκή του καριέρα έχει διδάξει σε αγγλικά και αµερικανικά πανεπιστήµια και έχει πιστοποιηθεί ως εξ-αποστάσεως εκπαιδευτής.
Συµµετέχει στην συντακτική επιτροπή πολλών ακαδηµαϊκών περιοδικών και έχει δηµοσιεύσει πλέων των ογδόντα άρθρων σε συνέδρια,
συλλογικούς τόµους και ακαδηµαϊκά περιοδικά. Έχει συστήσει την Εταιρία συµβούλων επιχειρήσεων (Gnosis Management Consultants,
www.gnosisconsultants.com), (http://www.gnosisconsultants.com),) µε έδρα το Λονδίνο και αντικείµενο εργασιών την Στρατηγική και
Εταιρική Διακυβέρνηση των Επιχειρήσεων.
** Οι ερευνητές της Gnosis Management Consultants κ.κ. Ιωάννης Π. Γκλιάτης, Βασίλειος Θ. Ζούµπος, Δηµήτριος Γ. Γεωργακάκης,
Κωνσταντίνος Αγγελιδάκης, Ευδοκία Χ. Τσώνη, Νίκη Αγαλιώτη και Μαρία Αργυροπούλου συνετέλεσαν στη συλλογή, επεξεργασία και
ανάλυση των στοιχείων της έρευνας αυτής.
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