
 

  

Δελτίο Τύπου 

 
Οι θεσμικοί επενδυτές και οι διευθύνοντες σύμβουλοι έχουν 
διαφορετικές απόψεις όσον αφορά τα μπόνους, το ταλέντο και τους 
παράγοντες δημιουργίας αξίας, αλλά συγκλίνουν στις ηλεκτρονικές 
απειλές και για στο ποιες αγορές θεωρούν σημαντικές. 
 
 
Η νέα παγκόσμια έρευνα της PwC αποκαλύπτει τη διάσταση απόψεων μεταξύ επενδυτών 
και διευθύνοντων συμβούλων σε κρίσιμα θέματα όπως είναι τα κίνητρα απόδοσης, η 
διαθεσιμότητα σημαντικών δεξιοτήτων και η δημιουργία αξίας. 
 
Η μελέτη της PwC’s «Redefining business success in a changing world» που 
διεξήχθη μεταξύ Σεπτεμβρίου 2015 και Φεβρουαρίου 2016, συγκέντρωσε τις απόψεις 438 
επαγγελματιών του κλάδου επενδύσεων, δηλαδή επαγγελματίες από εταιρείες παροχής 
υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής, από οίκους αξιολόγησης αλλά και από θεσμικούς 
επενδυτές. Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με τις απόψεις 1.400 διευθύνοντων συμβούλων 
που συμμετείχαν στην πρόσφατη Παγκόσμια Έρευνα της PwC για τους Διευθύνοντες 
Συμβούλους.  
 
Στα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται ότι περισσότεροι από 7 στους 10 (73%) επενδυτές 
θεωρούν ότι οι εταιρείες θα πρέπει να εστιάζουν στη δημιουργία αξίας για τους επενδυτές 
σε σύγκριση με το 16% των διευθύνοντων συμβούλων, ενώ οι τελευταίοι (76%) και οι 
επαγγελματίες του επενδυτικού κλάδου (63%) πιστεύουν  ότι η επιχειρηματική επιτυχία 
στο μέλλον δεν θα καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο από τα κέρδη.  
 
Η έρευνα διαπιστώνει ότι οι θεσμικοί επενδυτές είναι πολύ πιο πιθανό να θεωρούν ότι τα 
μη επαρκή κίνητρα απόδοσης αποτελούν εμπόδιο στον μετασχηματισμό της εταιρείας από 
ότι οι  διευθύνοντες σύμβουλοι. Πιο συγκεκριμένα, οι μισοί από τους θεσμικούς επενδυτές 
που συμμετείχαν στην έρευνα (49%) ανησυχούν για αυτό σε αντίθεση με το μόλις 17% των 
διευθύνοντων συμβούλων. Όσον αφορά τις αμοιβές, οι θεσμικοί επενδυτές με συμμετοχή 
στα ίδια κεφάλαια θεωρούν ότι τα μη επαρκή κίνητρα απόδοσης είναι ένα αρκετά 
σημαντικό θέμα. 
 
Σύμφωνα με την PwC, οι διαφορές αυτές φαίνεται να αντανακλούν την ένταση που 
υπάρχει μεταξύ των εταιρειών και των μετόχων τους καθώς και την επιθυμία των θεσμικών 
επενδυτών με συμμετοχή στα ίδια κεφάλαια των εταιρειών να εμπλέκονται περισσότερο 
στον σχεδιασμό της εταιρικής στρατηγικής. 

Η Hilary Eastman, διευθύντρια στο τμήμα Investor Engagement της PwC, σχολιάζει:  

«Από τη συνεργασία μας με την επενδυτική κοινότητα γνωρίζουμε ότι οι 
επενδυτές τείνουν να είναι σκεπτικοί όσον αφορά τις αμοιβές. Οι εταιρείες 
έχουν πολύ πιο ξεκάθαρη εικόνα για το πώς αμείβεται η διοίκηση απ’ ό,τι οι 
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επενδυτές, οι οποίοι βρίσκονται εκτός εταιρείας. Οι εταιρείες αυτές ίσως 
χρειάζεται να προσπαθήσουν περισσότερο να συνδέσουν τις πολιτικές αμοιβών 
και τους βασικούς δείκτες απόδοσης με τη συνολική στρατηγική και τη 
διαχείριση κινδύνου, δεδομένου το ότι πολλοί θεσμικοί επενδυτές θεωρούν ότι 
οι εταιρείες χρειάζεται να αλλάξουν τον τρόπο μέτρησης της ‘επιτυχίας’.  

Εναλλακτικά, αν οι εταιρείες θεωρούν ότι υπάρχει αυτή η σύνδεση θα 
μπορούσαν να προσπαθήσουν να την κάνουν πιο ξεκάθαρη στους επενδυτές, οι 
οποίοι θέλουν να δουν μεγαλύτερη συνάφεια γενικότερα στη 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση».  

Σχεδόν τα τρία τέταρτα (72%) των διευθύνοντων συμβούλων αντιμετωπίζουν την έλλειψη 
βασικών δεξιοτήτων ως απειλή για την επιχειρηματική ανάπτυξη σε αντίθεση με το 48% 
των επαγγελματιών του κλάδου επενδύσεων.  
 
Σύμφωνα με την PwC, η απόκλιση που παρατηρείται μεταξύ των απόψεων των 
διευθύνοντων συμβούλων και των επαγγελματιών του κλάδου επενδύσεων θα μπορούσε να 
αποδοθεί σε τρεις αιτίες: 
 
- Χάσμα πληροφόρησης – οι εταιρείες και οι θεσμικοί επενδυτές δυσκολεύονται να 
συμφωνήσουν στο ποιες πληροφορίες απαιτούνται για τη διαμόρφωση ορθών αποφάσεων 
- Χάσμα κατανόησης – οι θεσμικοί επενδυτές και οι διευθύνοντες σύμβουλοι μπορεί με 
τα ίδια δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους να βγάζουν διαφορετικά συμπεράσματα 
- Χάσμα αντίληψης – μπορεί οι θεσμικοί επενδυτές να έχουν στη διάθεσή τους τα 
δεδομένα αλλά να μην αποδίδουν σε αυτά την ίδια σημασία με τους διευθύνοντες 
συμβούλους  
 
Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν και πολλοί τομείς στους οποίους οι απόψεις των θεσμικών 
επενδυτών και των διευθύνοντων συμβούλων συγκλίνουν, όπως για παράδειγμα στο ότι 
αναγνωρίζουν τις ίδιες μεγάλες αγορές – ιδιαίτερα τις ΗΠΑ και την Κίνα– ως αγορές-
κλειδιά για τη μελλοντική ανάπτυξη των εταιρειών.  
 
Άλλο σημείο σύγκλισης αποτελεί η διαπίστωση ότι οι μισοί (53%) από τους επαγγελματίες 
του κλάδου επενδύσεων και τους διευθύνοντες συμβούλους πιστεύουν ότι αποστολή μιας 
εταιρείας είναι να προσφέρει αξία στους πελάτες της. 
 
Ο αντίκτυπος που μπορεί να έχει η τεχνολογία στις ζωές των θεσμικών επενδυτών και των 
διευθύνοντων συμβούλων αντανακλάται στην έντονη ανησυχία που εκφράζουν και οι δύο 
ομάδες για τις ηλεκτρονικές απειλές. Οι έξι στους δέκα επενδυτές και διευθύνοντες 
συμβούλους εκφράζουν ανησυχίες για τις ηλεκτρονικές απειλές. Οι ανησυχίες αυτές είναι 
ιδιαίτερα έντονες μεταξύ των θεσμικών επενδυτών (65%).  
 
Η Hilary Eastman, παρατηρεί:  

 
«Έχω εκπλαγεί με τη διάσταση των απόψεων την οποία έχει αποκαλύψει η 
έρευνά μας. Οι επαγγελματίες του κλάδου επενδύσεων, για παράδειγμα, 
εμφανίζονται πολύ λιγότερο ανήσυχοι για την έλλειψη δεξιοτήτων και τους 
κινδύνους που αυτή εγκυμονεί για την επιχειρηματική ανάπτυξη.  

 
Οι απαντήσεις των θεσμικών επενδυτών και των αναλυτών υποδεικνύουν μια 
επιθυμία των επιχειρήσεων να λειτουργούν με πιο κοινωνικά υπεύθυνους 
τρόπους, μην έχοντας πλέον ως πρώτη προτεραιότητα τη δημιουργία κέρδους. 
Επίσης, οι διευθύνοντες σύμβουλοι μπορεί να εκπλαγούν διαπιστώνοντας πόση 
έμφαση δίνουν οι επαγγελματίες του κλάδου επενδύσεων σε θέματα ευρύτερου 
ενδιαφέροντος που σχετίζονται με το περιβάλλον και την κοινωνία. 
 



 
 

Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι απόψεις των διευθύνοντων συμβούλων 
και των επαγγελματιών του κλάδου επενδύσεων συγκλίνουν σε μια σειρά 
θεμάτων. Για παράδειγμα, και οι δύο ομάδες αναγνωρίζουν τις ίδιες μεγάλες 
αγορές –ιδιαίτερα τις ΗΠΑ και την Κίνα– ως αγορές-κλειδιά για τη μελλοντική 
ανάπτυξη των εταιρειών. Έχει επίσης ενδιαφέρον το γεγονός ότι και οι δύο 
ομάδες αντιμετωπίζουν τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις δημογραφικές αλλαγές 
ως τις δύο σημαντικότερες παγκόσμιες τάσεις που είναι πιθανότερο να 
μεταμορφώσουν τις προσδοκίες των επενδυτών από τις επιχειρήσεις μέσα στην 
επόμενη πενταετία». 

 
Ο Richard Sexton, Αντιπρόεδρος του κλάδου ελεγκτικών υπηρεσιών στο παγκόσμιο δίκτυο 
της PwC, προσθέτει: 

 
«Τα αποτελέσματα δείχνουν σε ποιους τομείς συμφωνούν και σε ποιους 
διαφωνούν η επενδυτική κοινότητα και οι ηγέτες επιχειρήσεων. Εμείς, λοιπόν, 
ενθαρρύνουμε και τις δύο πλευρές να δεσμευτούν για μια πιο ανοιχτή και 
διαρκή συνεργασία για το αμοιβαίο τους συμφέρον. 
 
Είμαι πεπεισμένος ότι αυτά τα ευρήματα και τα συμπεράσματα της έρευνας 
μπορούν να ενισχύσουν τη συνεργασία των εταιρειών με την επενδυτική 
κοινότητα βοηθώντας την να κατανοήσει τους επενδυτικούς τους στόχους και 
επικοινωνώντας μαζί της πιο αποτελεσματικά». 

 
 
 

Σημειώσεις για τους συντάκτες: 

 
1. Η έρευνα της PwC βασίσθηκε στις απαντήσεις 438 επαγγελματιών του 

επενδυτικού κλάδου. Οι 286 απαντήσεις συλλέχθηκαν μέσω διαδικτυακής έρευνας 
που πραγματοποιήθηκε από τον Δεκέμβριο 2015 έως τον Φεβρουάριο 2016 και οι 
152 μέσω συνεντεύξεων που έλαβαν χώρα ανάμεσα στα τέλη Σεπτεμβρίου 2015 και 
τον Ιανουάριο 2016. Στους συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται επαγγελματίες 
τόσο από την πλευρά των εταιρειών παροχής υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής 
όσο και από την πλευρά των θεσμικών επενδυτών καθώς και από οίκους 
αξιολόγησης. Το δείγμα της έρευνας ήταν αντιπροσωπευτικό και σε γεωγραφικό 
επίπεδο, με τη συμμετοχή επαγγελματιών του επενδυτικού κλάδου από την 
Ευρώπη, τη Βόρεια και Νότια Αμερική, την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και την 
Αφρική. 

2. Τα ποσοστά ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις να μην αθροίζουν σε 100% λόγω 
στρογγυλοποίησης των επιμέρους ποσοστών και εξαίρεσης των απαντήσεων «ούτε 
συμφωνώ ούτε διαφωνώ» και «δεν γνωρίζω». 

3. Για τη 19η Ετήσια Παγκόσμια Έρευνα της PwC για τους Διευθύνοντες Συμβούλους 
πραγματοποιήθηκαν 1.409 συνεντεύξεις διευθύνοντων συμβούλων από 83 χώρες. 
Το δείγμα μας επιλέγεται με βάση το ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου 
Προϊόντος (ΑΕΠ) των χωρών που συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι στην έρευνα εκπροσωπούνται επαρκώς οι απόψεις των 
διευθύνοντων συμβούλων από όλες τις μεγάλες χώρες και περιοχές του κόσμου. Το 
δείγμα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα 
κλάδων δραστηριότητας. 

 

Σχετικά με την PwC 

Στην PwC, στόχος μας είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στην κοινωνία και η 

επίλυση σημαντικών προβλημάτων. Είμαστε ένα δίκτυο εταιρειών σε 157 χώρες με 

περισσότερα από 208.000 στελέχη που δεσμεύονται να παραδίδουν ποιοτικό έργο στις 



 
 

ελεγκτικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες που αναλαμβάνουν. Πείτε μας τι 

έχει αξία για σας και μάθετε ακόμα περισσότερα στην ιστοσελίδα μας www.pwc.com. 

Η επωνυμία ‘PwC’ αναφέρεται στο δίκτυο των εταιρειών μελών και/ή σε μία ή 
περισσότερες από τις εταιρείες μέλη, κάθε μία από τις οποίες αποτελεί μια ξεχωριστή 
νομική οντότητα. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε το 
www.pwc.com/structure. 
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