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Διάσταση απόψεων μεταξύ επενδυτών και CEOs  
 

Έρευνα της PwC διαπιστώνει διαφωνίες για τα μπόνους, το ταλαντούχο 
ανθρώπινο δυναμικό και τη δημιουργία αξίας  

 
 
Νέα παγκόσμια έρευνα της PwC αποκαλύπτει τις διαφορετικές απόψεις επενδυτών και CEOs σε ό,τι 
αφορά βασικά ζητήματα όπως είναι τα κίνητρα επίδοσης, η διαθεσιμότητα στελεχών με βασικές 
επαγγελματικές δεξιότητες και η δημιουργία αξίας. 
 
Η έρευνα της PwC με τίτλο «Επαναπροσδιορίζοντας την επιχειρηματική επιτυχία σ’ έναν διαρκώς 
μεταβαλλόμενο κόσμο», που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Σεπτεμβρίου 2015 και Φεβρουαρίου 2016, 
κατέγραψε τις απόψεις 438 επαγγελματιών επενδυτών, περιλαμβανομένων τόσο πωλητών όσο και 
αγοραστών, καθώς και οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Τα αποτελέσματα της 
έρευνας αξιολογήθηκαν συγκριτικά με τις απόψεις 1,400 CEOs που συμμετείχαν στην πρόσφατη 
Ετήσια Παγκόσμια Έρευνα της PwC για τους CEOs. 
 
Περισσότεροι από επτά στους δέκα (73%) επενδυτές που συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύουν ότι ο 
σκοπός μιας εταιρείας επικεντρώνεται στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, σε σύγκριση με μόλις 
16% των CEOs. Το 84% των CEOs αναγνωρίζει ότι αναμένεται από αυτούς να λαμβάνουν υπόψη τις 
ανάγκες των ευρύτερων ομάδων εμπλεκομένων φορέων. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στη θέση που 
εκφράζει το 76% των CEOs και το 64% των επαγγελματιών επενδυτών ότι η επιχειρηματική επιτυχία 
στο μέλλον θα προσδιορίζεται και από άλλους παράγοντες πέρα από την κερδοφορία.  
 
Η έρευνα διαπιστώνει ότι η επενδυτική κοινότητα έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες από τους CEOs 
να θεωρεί ότι τα μη ευθυγραμμισμένα κίνητρα επίδοσης αποτελούν εμπόδιο στην αλλαγή. Η απόκλιση 
θέσεων μεταξύ των δύο πλευρών αντικατοπτρίζει τις ισχυρές απόψεις στον συγκεκριμένο τομέα: Οι 
μισοί σχεδόν (49%) από τους επενδυτές που συμμετείχαν στην έρευνα εκφράζουν έντονο 
προβληματισμό για το εν λόγω ζήτημα, σε σύγκριση με μόλις 17% των CEOs. 
 
Σε ό,τι αφορά τις αποδοχές, οι επενδυτές μετοχικού κεφαλαίου έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να 
θεωρούν ότι τα μη ευθυγραμμισμένα κίνητρα επίδοσης αποτελούν πρόβλημα (42% σε σύγκριση με 
28% των συμμετεχόντων με σταθερό εισόδημα). 
 
Σύμφωνα με την PwC, αυτό αντικατοπτρίζει κατά πάσα πιθανότητα την ένταση που παρατηρείται 
μεταξύ εταιρειών και των εμπλεκομένων φορέων τους, καθώς και την επιθυμία των παροχέων 
μετοχικού κεφαλαίου να έχουν μεγαλύτερο λόγο στην εταιρική στρατηγική, δεδομένου ότι 
αναλαμβάνουν τον υπολειπόμενο κίνδυνο.  
 
Επιπλέον, τα τρία τέταρτα σχεδόν (72%) των CEOs θεωρούν τη διαθεσιμότητα στελεχών με βασικές 
επαγγελματικές δεξιότητες ως απειλή για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους, σε σύγκριση με 
λιγότερους από τους μισούς επαγγελματίες επενδυτές (48%). 
 
Η PwC εκτιμά ότι η διαφορά απόψεων μεταξύ CEOs και επαγγελματιών επενδυτών μπορεί να 
αποδοθεί σε τρεις αιτίες: 
 
-Απόκλιση στις αναφορές: οι εταιρείες και οι επενδυτές δυσκολεύονται να συμφωνήσουν ποιες 
πληροφορίες είναι αναγκαίες για τη διαμόρφωση ορθής άποψης 
-Απόκλιση στην κατανόηση: κάποιες φορές, παρά το ότι οι επενδυτές έχουν ενώπιόν τους τα ίδια 
δεδομένα με τους CEOs, καταλήγουν σε διαφορετικά συμπεράσματα 
-Απόκλιση στις αντιλήψεις: οι επενδυτές μπορεί να έχουν ενώπιόν τους τα δεδομένα, αλλά να μην 
αποδίδουν σ’ αυτά την ίδια σημασία.  
 
Σε αρκετούς τομείς υπάρχει, ωστόσο, κοινό έδαφος. Τόσο οι επενδυτές όσο και οι CEOs θεωρούν τις 
ίδιες αγορές – και συγκεκριμένα τις ΗΠΑ και την Κίνα – σημαντικές για τις μελλοντικές προοπτικές 
ανάπτυξης της εταιρείας τους.  
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Επιπλέον, οι μισοί (53%) από τους επαγγελματίες επενδυτές και τους CEOs πιστεύουν ότι σκοπός μιας 
εταιρείας είναι να παρέχει αξία στους πελάτες της.  
 
Τέλος, ο αντίκτυπος που μπορεί να έχει η τεχνολογία στη ζωή τόσο των επενδυτών όσο και των CEOs  
αντικατοπτρίζεται στα ψηλά επίπεδα προβληματισμού που καταγράφονται και στις δύο ομάδες σε ό,τι 
αφορά τις κυβερνοαπειλές για τις επιχειρήσεις, καθώς έξι στους δέκα επενδυτές και CEOs εκφράζουν 
ανησυχία για τον κίνδυνο αυτό. Η ανησυχία αυτή είναι ιδιαίτερα ψηλή ανάμεσα σε επενδυτές – 
αγοραστές (65%). 
 

###ΤΕΛΟΣ### 
 

Σημειώσεις: 
1. For this survey, PwC obtained feedback from 438 investment professionals: 286 responses 
were generated through an online survey running from December 2015 to early February 2016, and 
152 through interviews conducted between late September 2015 and January 2016. Respondents 
included buy-side and sell-side investment professionals with both equity and fixed income interests, 
as well as ratings agencies. We obtained wide geographical representation, with participating 
investment professionals located in Europe, North and South America, Asia-Pacific and Africa. 
2. Not all figures add up to 100% due to rounding of percentages and exclusion of ‘neither agree 
nor disagree’ and ‘don’t know’ responses 
3. For our 19th Annual CEO Survey, we conducted 1,409 interviews with CEOs in 83 countries. 
Our sample is selected based on the percentage of the total Gross Domestic Product (GDP) of countries 
included in the survey, to ensure CEOs’ views are fairly represented across all major countries and 
regions of the world. The interviews were also spread across a wide range of industries. 
 
About PwC 
At PwC, our purpose is to build trust in society and solve important problems. We’re a network of 
firms in 157 countries with more than 208,000 people who are committed to delivering quality in 
assurance, advisory and tax services. Find out more and tell us what matters to you by visiting us at 
www.pwc.com. 
 
PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate 
legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. 
 
© 2016 PwC. All rights reserved 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Κωνσταντίνα Λογοθέτη (+357-
22555108) email:  konstantina.logotheti@cy.pwc.com και την κ. Μύρια Πίττα (+357-22555103) 
email:  myria.pitta@cy.pwc.com, Μάρκετινγκ & Επικοινωνίες, PwC Κύπρου.    
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