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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Το φαινόµενο της  χειραγώγησης των κερδών (earnings management) έχει 
απασχολήσει έντονα τα τελευταία χρόνια τις ρυθµιστικές αρχές, επενδυτές και 
γενικότερα τους χρήστες των εταιρικών οικονοµικών καταστάσεων παγκοσµίως. Η 
παρούσα διατριβή σκοπό έχει τη διερεύνηση του βαθµού στον οποίο οι Ελληνικές 
επιχειρήσεις χειραγωγούν τα κέρδη τους µε αποτέλεσµα άλλοτε να εµφανίζονται 
λιγότερα και άλλοτε περισσότερα από ότι στην πραγµατικότητα είναι. Μέσω 
εφαρµογής διαφορετικών µελετών περιπτώσεων (case studies) και µε τη 
χρησιµοποίηση νέων οικονοµετρικών προσεγγίσεων για τον έλεγχο υποθέσεων τα 
συµπεράσµατα συντείνουν στο ότι υψηλό ποσοστό ελληνικών επιχειρήσεων όντως 
χειραγωγούν τα κέρδη τους προκειµένου για την εξυπηρέτηση συγκεκριµένων 
στόχων. Πιο ενδιαφέρον δε είναι το συµπέρασµα ότι εφόσον υπάρχουν κίνητρα δεν 
διστάζουν να προβούν σε χειραγώγηση και άλλων λογιστικών µεγεθών όπως είναι οι 
πωλήσεις.    

 
Λέξεις κλειδιά:  χειραγώγηση εταιρικών κερδών, Ελλάδα 
 
 

 
 
 
 
 

Detecting Earnings Management by Greek Firms 
 

Abstract 
 

Earnings management has drawn increasing attention of regulators, accounting 
standard setters, and investors. The aim of this thesis is to investigate the extent of 
earnings management in the Greek context. By relying on superior econometric 
methodologies, applied in several different case studies, the conclusions confirm our 
hypotheses that a great percentage of  Greek companies do manipulate their earnings 
in order to beat specific targets. More importantly, for a first time, it is provided 
empirical evidence that these companies, under certain circumstances, tend to 
manipulate other accounting variables as well i.e their reported sales. 
 

Keywords: earnings management, Greece 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ως δηµιουργική λογιστική (creative accounting) ορίζεται ο µετασχηµατισµός 

των λογιστικών πόρων από το τι πραγµατικά είναι στο τι οι καταρτίζοντες τις 

λογιστικές καταστάσεις επιθυµούν να είναι εκµεταλλευόµενοι τους υπάρχοντες 

κανόνες και πρότυπα. Η επίδραση της δηµιουργικής λογιστικής  στα δηµοσιευµένα 

αποτελέσµατα των επιχειρήσεων καθώς και ο ρόλος των ελεγκτικών µηχανισµών που 

σκοπό έχουν τον έλεγχο της σωστής και δίκαιης απεικόνισης των αποτελεσµάτων 

αυτών αποτελούν σηµαντικό πεδίο έρευνας τα τελευταία χρόνια. Σε αυτό συντελέσαν 

τόσο οι περιπτώσεις εταιρικών σκανδάλων οι οποίες έχουν αυξηθεί τα τελευταία 

χρόνια (ενδεικτικά αναφέρουµε τις Enron, WorldCom, Ahold, Parmalat), όσο και η 

αποτυχία των ελεγκτικών και ρυθµιστικών αρχών διεθνώς να ανταπεξέλθουν στα 

τεχνάσµατα που έχουν επινοήσει οι εταιρείες ώστε να αποκρύπτουν την πραγµατική 

τους χρηµατοοικονοµική κατάσταση. Τα γεγονότα αυτά κλόνισαν την εµπιστοσύνη 

των επενδυτών και οδήγησαν την παγκόσµια χρηµατιστηριακή κοινότητα σε µια 

ευρέως έκτασης συζήτηση σχετικά µε τον ρόλο της χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης των εισηγµένων εταιρειών και την εφαρµογή αποτελεσµατικής και 

ουσιαστικής εποπτείας τους. 

Η καλύτερη κατανόηση και αποκάλυψη των µεθόδων που χρησιµοποιούνται 

κατά καιρούς από τις εταιρείες για την «ωραιοποίηση» της χρηµατοοικονοµικής τους 

θέσης µε έµφαση στα κέρδη (earnings management) δεν άφησε αδιάφορη την 

ακαδηµαϊκή κοινότητα (ενδεικτικά βλ. Healy και Wahlen, 1999). Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα των εµπειρικών µελετών οι διοικήσεις των εταιρειών φέρονται να 

ακολουθούν µεθόδους δηµιουργικής λογιστικής «ωραιοποιώντας» την 
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χρηµατοοικονοµική κατάσταση των εταιρειών τους όταν υπάρχουν συγκεκριµένα 

κίνητρα για αυτό. 

Η εµπειρική διερεύνηση του βαθµού «χειραγώγησης»  των κερδών (earnings 

management)  στην Ελλάδα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν λάβει κανείς υπόψη του 

τα συµπεράσµατα δύο πρόσφατων διεθνών µελετών  (Leuz et. al. 2003, Bhattacharya 

et. al. 2003) σύµφωνα µε τις οποίες, η «ωραιοποίηση» των αποτελεσµάτων είναι 

συχνότερο φαινόµενο σε χώρες µε χαµηλή προστασία των επενδυτών και ασθενή 

εφαρµογή των νόµων. Με βάση την υπόθεση αυτή, οι ελληνικές εταιρείες 

κατετάγησαν πρώτες µεταξύ όλων των χωρών που εξετάστηκαν (31 και 34 

αντίστοιχα) στη χρησιµοποίηση τεχνικών χειραγώγησης των αποτελεσµάτων τους, 

και εποµένως τελευταίες όσον αφορά την ποιότητα των κερδών που εµφανίζουν στις 

οικονοµικές τους καταστάσεις. Στην πραγµατικότητα αυτές οι µελέτες αποτέλεσαν 

και το προσωπικό µας έναυσµα για την συγγραφή της διατριβής και θεωρούµε πως 

είναι ένα ισχυρό κίνητρο για να διερευνήσει κανείς εκτενέστερα την κατάσταση στην 

Ελλάδα, δεδοµένου ότι τα αποτελέσµατα των προαναφερθέντων διεθνών µελετών 

βασίστηκαν σε µικρό δείγµα επιχειρήσεων εξετάζοντας περιορισµένο εύρος 

µεταβλητών και µεθόδων  και άρα δεν πρέπει να θεωρούνται δογµατικά. Άλλωστε θα 

πρέπει να ειπωθεί πως εκτός των ΗΠΑ δεν είναι πάρα πολλές οι έρευνες που έχουν 

εκπονηθεί και µόνο τα τελευταία χρόνια δηµοσιεύονται κάποιες από τον Ευρωπαϊκό 

χώρο. Ένα ακόµη ισχυρό κίνητρο για την διεξαγωγή έρευνας στο συγκεκριµένο πεδίο 

ήταν οι απόψεις επαγγελµατιών του χώρου, µε τους οποίους είχαµε κατ’ ιδίαν 

συζητήσεις στα πλαίσια προκαθορισµένων συναντήσεων, εκφράζοντάς µας τις 

επιφυλάξεις τους για την ποιότητα της παρεχόµενης λογιστικής πληροφόρησης στην 

Ελλάδα.     
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Από όσα είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε είναι η πρώτη φορά στη βιβλιογραφία 

που διεξάγεται παρόµοια εκτεταµένη έρευνα µε ελληνικά δεδοµένα.  Αναλυτικότερα 

δε, η συνεισφορά της παρούσας διατριβής έγκειται στα ακόλουθα σηµεία :  

1) διερεύνηση earnings management σε ευρύ δείγµα επιχειρήσεων που αποτελείται 

από το σύνολο των ελληνικών ΑΕ και ΕΠΕ για µια τριετία. Έτσι ουσιαστικά το 

δείγµα µας περιλαµβάνει την συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων που 

δηµοσιεύουν οικονοµικές καταστάσεις (µε εξαίρεση κάποιες ΕΕ και ΟΕ) και άρα 

µπορούν να αναλυθούν τα λογιστικά τους στοιχεία. Νωρίτερα υπό την µορφή 

περιγραφικής ανάλυσης παρουσιάζονται, για το ίδιο δείγµα και την χρονική 

περίοδο 1994-2004, δείκτες διαφόρων λογιστικών µεταβλητών όπως τα κέρδη και 

οι πωλήσεις καθώς και βασικών συστατικών των κερδών όπως τα δεδουλευµένα 

και οι ταµειακές ροές προκειµένου να προσδιοριστούν οι τάσεις αυτών των 

δεικτών και τελικά να διαπιστωθεί η συντηρητικότερη ή µη απεικόνιση των 

κερδών διαχρονικά. 

2) ανάλυση µέσω case studies για την ύπαρξη και την µέτρηση του earnings 

management σε διαφορετικές περιπτώσεις εταιρικών συνθηκών όπως 

συγχωνεύσεις και εξαγορές,  εισαγωγές εταιρειών στο χρηµατιστήριο (IPOs) 

καθώς και µελέτη για την εξεύρεση πρωτότυπων συσχετίσεων όπως αυτές 

µεταξύ: α) διαβαθµίσεων ενδοεταιρικού εµπορίου-earnings management και β) 

βαρύτητας ποσοτικοποιηµένων παρατηρήσεων στα πιστοποιητικά των ορκωτών 

ελεγκτών και earnings management. Ιδιαίτερα, όσον αφορά στη διερεύνηση τυχόν 

συσχέτισης µεταξύ της έντασης του ενδοεταιρικού εµπορίου µιας επιχείρησης και 

της χειραγώγησης των κερδών, ως αποτέλεσµα της µεγαλύτερης ευκαίριας που 

προκύπτει από τις ενδοεταιρικές συναλλαγές, θα πρέπει να επισηµανθεί πως 
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προφανώς λόγω της δυσκολίας στη συλλογή των δεδοµένων, οπόσο γνωρίζουµε 

δεν υπάρχει αντίστοιχη µελέτη στη διεθνή βιβλιογραφία.  

3) καταγραφή απόψεων από υψηλόβαθµα στελέχη των µεγαλύτερων πιστωτικών 

ιδρυµάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα για το θέµα της ποιότητας της 

παρεχόµενης από τις επιχειρήσεις χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Πιο 

συγκεκριµένα µέσω έρευνας πεδίου (field research) εκφράζονται οι εµπειρίες 

αντιπροσώπων ενός κλάδου που ως κύριος χρηµατοδότης έχει έντονο ενδιαφέρον 

αλλά και οφείλει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο χώρο των ελληνικών 

επιχειρήσεων ούτως ώστε να διασφαλίσει, όσο αυτό είναι δυνατό, την επιστροφή 

των χορηγούµενων κεφαλαίων.  

4) διερεύνηση των επιπτώσεων της έλευσης των ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης στο earnings management. Το 

συγκεκριµένο ζήτηµα έχει ιδιαίτερη αξία αφού πέραν του στόχου της ευρωπαϊκής 

εναρµόνισης (harmonization) η ουσιαστικότερη πρόκληση κατά τον σχεδιασµό 

των διεθνών προτύπων είναι η επίτευξη µεγαλύτερης διαφάνειας στις οικονοµικές 

καταστάσεις των επιχειρήσεων. Τα αποτελέσµατα βέβαια που προκύπτουν από 

την παρούσα µελέτη θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικά δεδοµένου ότι 

βασίζονται σε στοιχεία µιας µόνο χρήσης (2004).  

5) παρουσίαση νέας, οικονοµετρικά ισχυρότερης από τις υφιστάµενες,  µεθοδολογίας 

για τον εντοπισµό ασυνεχειών στις κατανοµές συχνοτήτων των κερδών. Σύµφωνα 

µε τη θεωρία, παρατηρούµενες ασυνέχειες στις κατανοµές συχνοτήτων των 

κερδών (η/και των µεταβολών των κερδών από τη µια χρήση στην άλλη) γύρω 

από το σηµείο µηδέν θεωρούνται απόδειξη για την ύπαρξη earnings management. 

Οι χρησιµοποιούµενοι δε στατιστικοί έλεγχοι προϋποθέτουν την ύπαρξη 

κανονικότητας στα δεδοµένα. Ωστόσο, η προτεινόµενη µεθοδολογία βασιζόµενη 
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στην Μπεϊζιανή προσέγγιση δεν θέτει περιορισµούς στις ιδιότητες των 

εξεταζόµενων µεταβλητών ενώ σε συνδυασµό µε την θεωρητική της υπεροχή 

καταλήγει σε πιο αξιόπιστα συµπεράσµατα.  

6) παρουσίαση, για πρώτη φορά, αποδείξεων για υιοθέτηση πρακτικών επηρεασµού 

διαφορετικών των κερδών λογιστικών µεταβλητών, όπως οι πωλήσεις. Ίσως αυτό 

το τελευταίο σηµείο να συνιστά και τη σπουδαιότερη συνεισφορά της διατριβής 

αφού αναδεικνύει ένα ευρύτερο πεδίο άσκησης της δηµιουργικής λογιστικής 

εφόσον συντρέχουν συγκεκριµένοι λόγοι. Στην Ελλάδα για παράδειγµα το 

εκάστοτε ανώτατο όριο ύψους πωλήσεων άνω του οποίου οι επιχειρήσεις 

υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίου αποθήκης  (€ 3 εκατ. κατά την εξεταζόµενη 

εδώ περίοδο 2002-2004) µπορεί να αποτελέσει σοβαρό κίνητρο για τη 

χειραγώγηση (υποβάθµιση)  των εµφανιζόµενων πωλήσεων - και κατ΄επέκταση 

των εµφανιζόµενων κερδών - προκειµένου να αποφευχθούν οι συνέπειες από την 

παροχή αυξηµένης πληροφόρησης στους χρήστες των οικονοµικών 

καταστάσεων. 

 

Οργάνωση διατριβής 

Η διατριβή αποτελείται από πέντε κεφάλαια τα οποία κατανέµονται σε δυο 

µέρη: το Α µέρος όπου περιλαµβάνονται τα πρώτα τρία κεφάλαια και επιχειρείται η 

θεωρητική ανάλυση του θέµατος σε συνδυασµό µε µια έρευνα πεδίου για την 

καταγραφή απόψεων επαγγελµατιών του χώρου και το µέρος Β όπου 

περιλαµβάνονται τα κεφάλαια 4,5 και εκπονούνται διάφορες εµπειρικές µελέτες µε τη 

χρησιµοποίηση δεδοµένων από εταιρικούς ισολογισµούς.   

Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια συνοπτική παρουσίαση 

βασικών εννοιών καθώς και των τρόπων µε τους οποίους χειραγωγούνται τα 
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δηµοσιευµένα κέρδη από τις εταιρείες. Στο κεφάλαιο 2, αρχικά, παρατίθενται 

στοιχεία διαφόρων λογιστικών µεγεθών από την ελληνική πραγµατικότητα και εν 

συνεχεία επιχειρείται µια επισκόπηση των µεθόδων που χρησιµοποιούνται στην 

βιβλιογραφία για την ανίχνευση πρακτικών earnings management. Το τρίτο κεφάλαιο  

αναφέρεται στο ελληνικό νοµοθετικό πλαίσιο καθώς και στα αποτελέσµατα 

προσωπικής έρευνας για την άποψη επαγγελµατιών της αγοράς σχετικά µε την 

ποιότητα λογιστικής πληροφόρησης στην Ελλάδα. Στα  κεφάλαια 4 και 5 διεξάγεται 

εµπειρική έρευνα στηριζόµενη σε µελέτες περιπτώσεων οι οποίες και 

κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε την µεθοδολογία που ακολουθείται. Έτσι στο 

κεφάλαιο 4 οι όποιες υποθέσεις ελέγχονται στη βάση της δηµοφιλούς µεθόδου των 

διαφοροποιούµενων (µη-κανονικών) δεδουλευµένων ενώ στο κεφάλαιο 5 στη βάση 

νέων, προτεινόµενων από εµάς µεθοδολογιών. Ακολουθεί η συνοπτική παρουσίαση 

των συµπερασµάτων και των προτάσεων για µελλοντική έρευνα. Η µελέτη 

ολοκληρώνεται µε την σχετική αρθογραφία και βιβλιογραφία. 
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ΜΕΡΟΣ Α 

Στο πρώτο µέρος που περιλαµβάνει τρία κεφάλαια παρατίθεται το θεωρητικό 

υπόβαθρο της διατριβής. Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται το 

εννοιολογικό πλαίσιο µέσα στο οποίο εντάσσεται η δηµιουργική λογιστική και 

ειδικότερα το earnings management ως κύρια έκφρασή της. Κατόπιν γίνεται αναφορά 

στις κατηγοριοποιήσεις του earnings management καθώς και στις σπουδαιότερες, 

εκτός ΗΠΑ, µελέτες για το συγκεκριµένο θέµα. Ακολουθεί η παρουσίαση µιας 

δέσµης κινήτρων που υποστηρίζεται ότι ωθούν τις διοικήσεις των εταιρειών σε 

πρακτικές χειραγώγησης των αποτελεσµάτων και το κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε την 

συνοπτική αναφορά στις συνηθέστερες µεθόδους για την επίτευξη αυτού του σκοπού. 

Το δεύτερο κεφάλαιο ξεκινά µε µια αναλυτική επεξήγηση των δυο 

συγκεντρωτικών συστατικών των κερδών που είναι τα δεδουλευµένα και οι ταµειακές 

ροές µε την έµφαση να δίνεται στις ταµειακές ροές αφού αυτές αποτελούν το κλειδί 

για την αποκάλυψη της ποιότητας των δηµοσιευµένων αποτελεσµάτων κάθε 

επιχείρησης. Εν συνεχεία αξιοποιείται µια µεγάλη βάση δεδοµένων για να 

απεικονιστεί η πορεία των προαναφερθέντων µεγεθών κατά το τελευταίο χρονικό 

διάστηµα στην Ελλάδα. Τέλος µέσω εκτεταµένων αναφορών στη διεθνή 

βιβλιογραφία παρουσιάζονται οι επικρατούσες τεχνικές που χρησιµοποιούνται ως 

σήµερα για τον εντοπισµό πρακτικών earnings management. 

Στο τρίτο κεφάλαιο που είναι και το τελευταίο του πρώτου µέρους αναλύεται το 

ελληνικό λογιστικό σύστηµα και οι ιδιαιτερότητές του που το καθιστούν ιδιαίτερα 

ευνοϊκό για την άνθηση της δηµιουργικής λογιστικής. Κατόπιν αντιπαραβάλλεται το 

γενικό πλαίσιο των διεθνών λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων και η εµπειρία από 

τον πρώτο χρόνο εφαρµογής τους στην Ελλάδα ενώ το κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε 
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την παρουσίαση των συµπερασµάτων από µια έρευνα πεδίου, που απευθύνθηκε σε 

επαγγελµατίες του τραπεζικού χώρου και καταγράφει τις απόψεις τους ως προς την 

ποιότητα της παρεχόµενης από τις ελληνικές επιχειρήσεις χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το παρόν κεφάλαιο χωρίζεται άτυπα σε τρία µέρη. Στο πρώτο µέρος 

επιχειρείται ο διασαφηνισµός βασικών εννοιών όπως αυτή της δηµιουργικής 

λογιστικής και χειραγώγησης των κερδών. Έπειτα παρουσιάζονται οι συνηθέστερες, 

στην καθηµερινή πρακτική αλλά και στη διεθνή βιβλιογραφία, µορφές που 

συναντάται το earnings management.  Στο τελευταίο µέρος γίνεται αναφορά στους 

τρόπους µε τους οποίους οι διοικήσεις των εταιρειών χωρίς να παραβιάζουν τους 

λογιστικούς κανόνες επηρεάζουν τα λογιστικά µεγέθη µε έµφαση στα δηµοσιευµένα 

κέρδη. 
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1.1 Πηγές χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 

Κύριο αντικείµενο της λογιστικής είναι η προσφορά χρηµατοοικονοµικών 

πληροφοριών µέσω συγκεκριµένων υποδειγµάτων οικονοµικών καταστάσεων, 

προσανατολισµένων σε λογιστικές αρχές και κανόνες. Οι οικονοµικές καταστάσεις 

είναι µία δοµηµένη απεικόνιση της οικονοµικής θέσης και επίδοσης µιας επιχείρησης, 

που παρουσιάζουν σε όλους τους ενδιαφερόµενους τα αποτελέσµατα της διαχείρισης, 

από τη διοίκηση, των πόρων που της εµπιστεύθηκαν. Για να επιτύχουν αυτό το 

σκοπό, οι οικονοµικές καταστάσεις παρέχουν πληροφορίες σχετικές µε τα ακόλουθα 

στοιχεία της επιχείρησης: (α) τα περιουσιακά στοιχεία, (β) τις υποχρεώσεις, (γ) τα 

ίδια κεφάλαια, (δ) τα έσοδα και τις δαπάνες, συµπεριλαµβανοµένων των κερδών και 

ζηµιών  (ε) άλλες µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων, (στ) τις ταµειακές ροές. Αυτές οι 

πληροφορίες, παράλληλα µε άλλες πληροφορίες στις σηµειώσεις, βοηθούν τους 

χρήστες (εσωτερικούς και εξωτερικούς) να προεκτιµήσουν τις µελλοντικές ταµειακές 

ροές της επιχείρησης, και ειδικότερα το χρόνο και τη βεβαιότητα τους, και να λάβουν 

οικονοµικές αποφάσεις. Σε γενικές γραµµές η ακριβοδίκαιη παρουσίαση της 

οικονοµικής θέσης, της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των ταµειακών ροών µιας 

επιχείρησης απαιτεί: 

 ∆ιαβεβαίωση µε καλή πίστη των επιδράσεων των συναλλαγών, άλλων γεγονότων 

και συνθηκών σύµφωνα µε τα κριτήρια των γενικά αποδεκτών λογιστικών αρχών 

(Generally Accepted Accounting  Principles - GAAP) και τις συνιστάµενες από 

αυτά λογιστικές πολιτικές. 

 Εκτενή παρουσίαση παρεκκλίσεων (ή αναγκαστικής συµµόρφωσης) που 

δηµιουργούν παραπλανητική εικόνα στις οικονοµικές καταστάσεις, και πάντα σε 

αναφορά µε τις πρακτικές συµµόρφωσης επιχειρήσεων σε παρόµοιες συνθήκες. 
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 Κατάρτιση στη βάση της συνεχιζόµενης δραστηριότητας (εκτίµηση διοίκησης 

για τη βιωσιµότητα της επιχείρησης) µε γνωστοποίηση αβεβαιοτήτων και 

κινδύνων, σε χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον έτους. 

 Λογιστικό χειρισµό στη βάση δεδουλευµένων εσόδων – εξόδων (εκτός 

πληροφοριών ταµειακών ροών). 

 Οµοιοµορφία παρουσίασης. 

 Σηµαντικές, ουσιαστικές και ολοκληρωµένες πληροφορίες (συγκέντρωση – 

επεξεργασία – κατάταξη – συµπύκνωση – τελική ταξινόµηση). 

 Αποφυγή συµψηφισµού εντός προβλεπόµενων από κάποιο πρότυπο (π.χ. 

αφαίρεση υποτιµήσεων λόγω απαξίωσης και επισφάλειας). 

 Συγκριτική πληροφόρηση µε προηγούµενη περίοδο. 

Ωστόσο τα τελευταία χρόνια είναι παγκοσµίως διάχυτη η άποψη πως οι 

επιχειρήσεις, άλλες σε µικρότερο και άλλες σε µεγαλύτερο βαθµό, καταρτίζουν µε 

τέτοιο τρόπο τις οικονοµικές τους καταστάσεις ώστε η εικόνα που τελικά 

παρουσιάζουν να µην ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα.1  Με άλλα λόγια η 

εκροή (output) της λογιστικής διαδικασίας εγείρει σε πολλές περιπτώσεις 

ερωτηµατικά ως προς την αξιοπιστία της γεγονός που συνδέεται άµεσα µε την 

άσκηση της λεγόµενης «δηµιουργικής λογιστικής».   

 

1.2 Η έννοια της δηµιουργικής λογιστικής 

Η έννοια της δηµιουργικής λογιστικής, αν και έχει τις ρίζες της αρκετές 

δεκαετίες πριν, µόνο τα τελευταία χρόνια  απασχολεί έντονα την ακαδηµαϊκή 

κοινότητα αλλά και  τους επαγγελµατίες της αγοράς, επενδυτές, ρυθµιστικές αρχές 

                                                 
1  Αξιοσηµείωτο είναι πως όχι µόνο οι επιχειρήσεις αλλά και οι κυβερνήσεις αρκετών κρατών 
επιδίδονται σε άσκηση δηµιουργικής λογιστικής προκειµένου να ωραιοποιήσουν τα µακροοικονοµικά 
µεγέθη των οικονοµιών τους. 
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κ.α. Είναι  «νωπές» ακόµη οι µνήµες από την κατάρρευση της εταιρείας Εnron και τα 

υπόλοιπα σκάνδαλα στον τοµέα της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, που είχαν 

ως αποτέλεσµα να κλονισθεί παγκοσµίως η εµπιστοσύνη των επενδυτών στις 

κεφαλαιαγορές, αλλά και η αξιοπιστία του κλάδου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.  

Αν και δεν υπάρχει πλήρης συµφωνία των ειδικών ως προς το τι συνιστά 

«δηµιουργική λογιστική» οι περισσότερες απόψεις2 συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για 

την διαδικασία υιοθέτησης λογιστικών πρακτικών που µπορεί να ακολουθούν µπορεί 

και όχι τους εκάστοτε λογιστικούς κανόνες  αλλά σίγουρα αποκλίνουν από το πνεύµα 

και την ουσία αυτών. Πεδίο εφαρµογής της δηµιουργικής λογιστικής αποτελεί το 

περιεχόµενο  όλων των  οικονοµικών καταστάσεων3 : 

(α) ισολογισµού, 

(β) κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων, 

(γ) κατάστασης µεταβολών των ίδιων κεφαλαίων, 

(δ) κατάστασης ταµειακών ροών 

(ε) σηµειώσεων που περιλαµβάνουν περίληψη των σηµαντικών λογιστικών 

πολιτικών και άλλες  επεξηγηµατικές σηµειώσεις, αφηγηµατικές περιγραφές ή 

αναλύσεις των στοιχείων που γνωστοποιούνται στις καταστάσεις αυτές, καθώς 

                                                 
2 Griffiths (1992), Naser (1993), Whelan και McBarnet (1999), Mulford και Comiskey (2002), Φίλιος  
(2003). 

3 Πολλές επιχειρήσεις παρουσιάζουν, πέραν των οικονοµικών καταστάσεων, µια χρηµατοοικονοµική 
επισκόπηση της διοίκησής τους, που περιγράφει και επεξηγεί τα κύρια χαρακτηριστικά της 
χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και της οικονοµικής θέσης της επιχείρησης, καθώς και τις κύριες 
αβεβαιότητες που αντιµετωπίζει. Η αναφορά αυτή µπορεί να περιλαµβάνει µια επισκόπηση:(α) των 
κύριων παραγόντων και επιδράσεων που προσδιορίζουν την χρηµατοοικονοµική επίδοση, 
συµπεριλαµβανοµένων των µεταβολών στο περιβάλλον στο οποίο η επιχείρηση λειτουργεί,  της  
ανταπόκρισης  της  επιχείρησης σε  αυτές τις  µεταβολές  και στην επίδρασή τους, καθώς και την 
επενδυτική πολιτική της επιχείρησης για τη διατήρηση και ενίσχυση της χρηµατοοικονοµικής 
επίδοσης, συµπεριλαµβανοµένης της πολιτικής της για τα µερίσµατα,  (β) των πηγών χρηµατοδότησης 
της επιχείρησης και της στοχευόµενης αναλογίας υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 
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και πληροφορίες για στοιχεία που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για αναγνώριση 

στις καταστάσεις. 

 Βεβαίως θα πρέπει να ειπωθεί πως δεν θα µιλούσαµε για φαινόµενο 

δηµιουργικής λογιστικής αν ο σχεδιασµός των παραπάνω καταστάσεων ήταν ιδεατός, 

κάτι που µέχρι σήµερα δεν έχει επιτευχθεί. Για παράδειγµα, αν αναφερθούµε στον 

ισολογισµό που φέρεται να είναι µια αντανάκλαση της εικόνας της επιχείρησης,  θα 

πρέπει να επισηµάνουµε πως η καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων του 

ενεργητικού στο ιστορικό τους κόστος κάθε άλλο παρά συµβαδίζει µε την 

πραγµατικότητα τις περισσότερες φορές. Αυτό που λείπει είναι οι τρέχουσες τιµές 

καθώς επίσης και σηµαντικές µη-ποσοτικές πληροφορίες. Υπό αυτό το πρίσµα η 

λογιστική του ιστορικού κόστους µπορεί να αποτελεί και ένα όχηµα της δηµιουργικής 

λογιστικής για κάποιους που δεν θέλουν να εµφανίσουν την αληθινή εικόνα µιας 

επιχείρησης. 

Αντικείµενο της παρούσας διατριβής είναι η µελέτη των λογιστικών χειρισµών 

που σχετίζονται µε την κατάσταση του λογαριασµού αποτελεσµάτων και πιο 

συγκεκριµένα µε τα αποτελέσµατα χρήσης. Αδιαµφισβήτητα η διαχείριση των 

κερδών (earnings management) είναι η σπουδαιότερη έκφανση της δηµιουργικής 

λογιστικής αφού τα κέρδη είναι το πιο ευρέως χρησιµοποιούµενο µέτρο της 

επιχειρησιακής απόδοσης. 

 

1.3 Η χειραγώγηση των κερδών (earnings management) ως έκφανση της 
δηµιουργικής λογιστικής  
 

Τα εταιρικά κέρδη, όπως αποκαλούνται ορισµένες φορές «σηµείο κλειδί», είναι 

σίγουρα το πιο αξιοπρόσεκτο µέγεθος στις οικονοµικές καταστάσεις των 

επιχειρήσεων. Καταδεικνύουν το βαθµό στον οποίο µια επιχείρηση έχει αναµιχθεί µε 
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προσθετικές της αξίας της δραστηριότητες και δίνουν το στίγµα που εξυπηρετεί την 

απευθείας ανακατανοµή πόρων στις κεφαλαιαγορές. Στην πραγµατικότητα άλλωστε η 

θεωρητική αξία της µετοχής µιας εταιρείας δεν είναι παρά η παρούσα αξία των 

µελλοντικών κερδών. Αυξανόµενα  κέρδη αντιπροσωπεύουν αύξηση στην εταιρική 

αξία ενώ µειούµενα κέρδη σηµατοδοτούν µείωση της εταιρικής αξίας.  

∆εδοµένης της σηµασίας των κερδών δεν είναι περίεργο το ενδιαφέρον που 

εκδηλώνεται από τις διοικήσεις των εταιρειών σχετικά µε το πως δηµοσιοποιούνται. 

Για αυτό άλλωστε σε όλες τις εταιρείες οι υπεύθυνοι λογιστηρίων ενδιαφέρονται 

πρωτίστως για τις επιπτώσεις των λογιστικών τους µεθόδων στην εικόνα της 

επιχείρησης. Είναι δε τόσο µεγάλη η έµφαση που δίνεται ώστε όπως προκύπτει               

από µια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα  που διεξήχθη στις ΗΠΑ (Graham et. al. 2005) 

και απευθύνθηκε σε περισσότερους από 400 managers µε σκοπό να καταγραφούν οι 

κυριότεροι παράγοντες που καθοδηγούν τις αποφάσεις για την χρηµατοοικονοµική 

πληροφόρηση (financial disclosure), το 78% των συµµετεχόντων παραδέχθηκε ότι θα 

θυσίαζαν ακόµη και την µακροπρόθεσµη ευηµερία της επιχείρησης τους προκειµένου 

να µην αλλοιώσουν ή διαταράξουν την εικόνα και την τάση των αποτελεσµάτων. 

Γίνεται έτσι σαφές πως οι σηµερινοί managers µέσα σε όλα αυτά που µαθαίνουν 

πρέπει να συµπεριλάβουν και την εκµάθηση της µεθοδολογίας διαχείρισης4 των 

κερδών (earnings management).  

Έχουν δοθεί αρκετοί ορισµοί για το τι είναι διαχείριση των κερδών (earnings 

management). ∆ύο παρόµοιοι ορισµοί που είναι και οι επικρατέστεροι προέρχονται 

από τον ακαδηµαϊκό χώρο: Η Shipper (1989) αναφέρει πως διαχείριση των κερδών 

είναι «η επί σκοπού παρέµβαση στην διαδικασία γνωστοποίησης των λογιστικών 

                                                 
4 Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής οι όροι χειραγώγηση, διαχείριση, επηρεασµός, χειρισµός ή  
ωραιοποίηση των κερδών χρησιµοποιούνται εναλλακτικά υποδηλώνοντας την έννοια του earnings 
management. 
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καταστάσεων µιας επιχείρησης για την αποκόµιση ιδιωτικού οφέλους». Οι Healy και 

Wahlen (1999) δίνουν τον ακόλουθο ορισµό «η υπό την κρίση της διοίκησης 

παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων  της επιχείρησης µε τέτοιο τρόπο ώστε, 

χωρίς να παραβιάζονται οι λογιστικοί κανόνες και πρότυπα να παραπλανόνται οι  

ενδιαφερόµενοι για την πραγµατική αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης». 

Από τους παραπάνω ορισµούς γίνεται σαφές ότι η χρήση λογιστικών 

τεχνασµάτων από τις επιχειρήσεις δεν συνιστά αναγκαστικά παράνοµη ενέργεια. 

Έτσι το ενδιαφέρον επικεντρώνεται αφενός στην επάρκεια των λογιστικών προτύπων 

και αφετέρου στην ικανότητα των εµπλεκοµένων (χρήστες των οικονοµικών 

καταστάσεων, ελεγκτές) να διαγνώσουν και να µετριάσουν, αν όχι να επιλύσουν, το 

πρόβληµα. Για παράδειγµα, τα λογιστικά τεχνάσµατα που χρησιµοποίησαν η Enron 

και η WordCom επιτρέπονταν σύµφωνα µε τα αµερικανικά λογιστικά πρότυπα. 

Μόνο σε περίπτωση που µια επιχείρηση προβεί σε παραβίαση των λογιστικών 

κανόνων µιλάµε για παραποίηση των οικονοµικών καταστάσεων η οποία και είναι 

παράνοµη πράξη. Ο όρος παραποίηση (στις ΗΠΑ ο όρος χρησιµοποιείται ως 

συνώνυµο της απάτης- fraud) αναφέρεται σε εκούσια, εσκεµµένη ενέργεια από ένα ή 

περισσότερα άτοµα της διοίκησης, των εργαζοµένων ή τρίτου µέρους που έχει ως 

αποτέλεσµα την ψευδή παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων. 

Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις όπου η  

κρίση/διακριτικότητα/προαίρεση (discretion) της διοίκησης  οδηγεί σε διαχείριση των 

αποτελεσµάτων : η διακριτικότητα στην µέθοδο, την εκτίµηση και την δοµή. Η 

διακριτικότητα στην µέθοδο (method discretion) περιλαµβάνει για παράδειγµα την 

επιλογή µεταξύ LIFO και FIFO. Η διακριτικότητα στην εκτίµηση (estimation 

discretion) περιλαµβάνει π.χ. αποφάσεις για την ωφέλιµη διάρκεια ζωής ή τα 

ποσοστά απόσβεσης για τα περιουσιακά στοιχεία, τον υπολογισµό των µη 
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εισπράξιµων χρεογράφων ή των απαξιωµένων αποθεµάτων κλπ. Τέλος η 

διακριτικότητα στην δοµή (structural discretion) περιλαµβάνει περιπτώσεις όπως τα 

συµβόλαια µισθώσεων (leasing). 

Ένας επιπλέον διαχωρισµός που θα µπορούσε να γίνει για τις τακτικές 

διαχείρισης των κερδών είναι αυτός  µεταξύ  ex – ante και ex – post earnings 

management. Ex – ante earnings management θεωρείται όταν οι διοικήσεις 

προχωρούν σε τέτοιους λογιστικούς χειρισµούς την παρούσα χρονική στιγµή ώστε να 

αυξηθεί η πιθανότητα οι εταιρίες τους να δηµοσιεύσουν εξοµαλυµένη και σταθερή 

ανάπτυξη κερδών µε σκοπό να επηρεάσουν τα κέρδη µελλοντικών περιόδων (για 

παράδειγµα µεταφέροντας τρέχοντα κέρδη στα αποθεµατικά του ισολογισµού). 

Αντίθετα, ex – post earnings management προκύπτει όταν οι διοικήσεις, 

προσπαθώντας να αντιµετωπίσουν κάποια µείωση στα κέρδη της εταιρίας, 

προχωρούν σε τέτοιες λογιστικές επιλογές ώστε να ενισχύσουν τη σηµερινή απόδοση 

των δηµοσιευµένων κερδών και να αναβάλλουν την αρχική µείωση. 

Γενικά, οι λογιστικές επιλογές που συνιστούν διαχείριση των κερδών θα πρέπει 

να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

1. Να εξασφαλίζουν την µελλοντική ελευθερία κινήσεων. 

2. Να κινούνται µέσα στα πλαίσια των GAAP. 

3. ∆εν πρέπει να απαιτούν τη συναλλαγή µε τρίτους. Επίσης, θα πρέπει να 

εµπεριέχουν µόνο τη λογιστική εξήγηση ενός γεγονότος και όχι το ίδιο το γεγονός. 

4. Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνες ή σε συνδυασµό µε άλλες πρακτικές για 

κάποιες διαδοχικές περιόδους. 

5. Θα πρέπει να επιτρέπουν στη διοίκηση να µειώσει τη διακύµανση των 

δηµοσιευµένων αποτελεσµάτων. 

6. ∆εν πρέπει να δεσµεύουν την επιχείρηση για µελλοντικές περιόδους. 
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1.4 Κατηγορίες του earnings management 

1.4.1 Εξοµάλυνση Κερδών 

 Η συνηθέστερα παρατηρούµενη µορφή του earnings management σχετίζεται µε 

την εξοµάλυνση ή οµαλοποίηση των κερδών (income smoothing).  Η εξοµάλυνση 

των κερδών έχει ένα σαφή στόχο που είναι η εµφάνιση µιας σταθερής αύξησής τους. 

Για την ύπαρξη αυτής της µορφής του earnings management απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι η εταιρία να παράγει αρκετά µεγάλα κέρδη και εποµένως η οικονοµική της 

απόδοση να είναι πάνω από το µέσο όρο για µακρά χρονική περίοδο ώστε να 

δηµιουργούνται προβλέψεις µε τις οποίες θα ρυθµίζονται οι ροές όταν χρειάζεται. 

Πρόκειται κυρίως για µία µείωση στη διακύµανση των κερδών, η οποία ως γνωστό 

αποτελεί ένα µέτρο του επιχειρησιακού κινδύνου. Οι επενδυτές θεωρούν ότι τα κέρδη 

έχουν µεγαλύτερη αξιοπιστία εάν οι εκπλήξεις κατά τη δηµοσίευσή τους είναι 

µικρότερες (εάν δηλαδή τα δηµοσιευµένα κέρδη είναι πολύ κοντά στα αναµενόµενα 

κέρδη). Μια µεγαλύτερη απόκλιση µειώνει την αναφερόµενη αξιοπιστία των 

δηµοσιευµένων κερδών, µετριάζοντας την αύξηση στην αξία της εταιρίας από τη 

δηµοσίευση υψηλότερων κερδών.  

Η υπόθεση ότι οι µάνατζερ εξοµαλύνουν τα κέρδη ερευνήθηκε για πρώτη φορά 

από τον Hepworth (1953) αν και περισσότερο επισταµένη έρευνα πραγµατοποίησε ο 

Gordon (1964). Οι Belkaoui και Picur (1984) παρουσίασαν διάφορα κίνητρα για 

εξοµάλυνση των κερδών. Οι πρώτες έρευνες υπέθεταν ότι οι µάνατζερ ωθούνταν να 

µειώσουν την διακύµανση των κερδών σε µία προσπάθεια να µειώσουν τον κίνδυνο 

της εταιρίας όπως τον αντιλαµβάνεται η αγορά (Cushing 1969, Ronen και Sadan 

1975, Beidleman 1973). Όπως αναφέρει ο Fern (1994) µεταγενέστερες έρευνες 

υπέθεταν ότι οι κεφαλαιαγορές ήταν “αποτελεσµατικές” και ότι οι επενδυτές δεν 

παραπλανούνταν από λογιστικά τερτίπια (Imhoff 1975, 1981, Copeland 1968, Beaver 



 27

και Dukes 1973). Παρόλα αυτά το Income Smoothing µπορεί να επιβιώσει µέσω των 

µάνατζερ που δεν πιστεύουν στην αποτελεσµατικότητα της αγοράς. Οι Beattie et. al. 

(1994) έγραψαν ότι η εξοµάλυνση των κερδών αποτελεί µια φυσιολογική 

συµπεριφορά που βασίζεται στις υποθέσεις ότι οι µάνατζερ λειτουργούν µε σκοπό τη 

µεγιστοποίηση της χρησιµότητάς τους και ότι οι διακυµάνσεις και η αδυναµία 

πρόβλεψης των κερδών είναι οι συνηθισµένοι προσδιοριστικοί παράγοντες των 

µέτρων του κινδύνου της αγοράς. 

Ειδικότερα οι µάνατζερ των εισηγµένων εταιριών αντιµετωπίζουν µια 

αυξανόµενη πίεση να δηµοσιεύουν οµαλοποιηµένη χρονοσειρά κερδών.  Μόνο εάν οι 

αγορές ήταν τέλειες, η διακύµανση των κερδών δε θα είχε κόστος για τους µάνατζερ 

και τις εταιρίες τους, και έτσι, αυτοί δε θα είχαν κίνητρα να εξοµαλύνουν τα κέρδη. 

 

1.4.2 “Big Bath” accounting 

Ένα από τα παλαιότερα άρθρα που ερεύνησαν την υπόθεση του “Big Bath” 

ήταν του Moore (1973) ο οποίος σηµείωσε ότι η νέα διοίκηση έχει τάση να είναι πολύ 

απαισιόδοξη σχετικά µε την αποδοτικότητα της εταιρείας  που αναλαµβάνει καθώς 

και τις αξίες υφιστάµενων περιουσιακών στοιχείων της. Το νέο management µπορεί 

να επωφεληθεί από τη εικονική µείωση των τρεχόντων κερδών κατηγορώντας τις 

προηγούµενες διοικήσεις για τα χαµηλά επίπεδα  κερδών (και µειώνοντας παράλληλα 

τις ιστορικές βάσεις για µελλοντικές συγκρίσεις).  

Ένα όχι πολύ σπάνιο γεγονός για πολλές εταιρίες παρατηρείται όταν, στην 

προσπάθειά τους να παραµείνουν ανταγωνιστικές πρέπει να αναδιοργανώσουν ή να   

εξαλείψουν κάποιες λειτουργίες τους ή θυγατρικές. Σε τέτοιες περιπτώσεις τα GAAP 

επιτρέπουν στη διοίκηση να καταγράψει µια προβλεπόµενη χρέωση έναντι των 

εσόδων για το κόστος εφαρµογής της αλλαγής. Αυτή η εκτιµώµενη ζηµία συχνά 
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αναφέρεται σαν µη επαναλαµβανόµενη (nonrecurring) χρέωση έναντι των εσόδων, 

κάτι που σηµαίνει πως δεν αναφέρεται στα τακτικά λειτουργικά αποτελέσµατα.   

Λογίζοντας ωστόσο µια µεγάλη απώλεια έναντι των τρεχόντων εσόδων κανονικά έχει 

αρνητικό αντίκτυπο στην τρέχουσα τιµή της µετοχής, ή κάποιου αξιόγραφου 

γενικότερα, διότι σχετίζεται µε άσχηµα νέα σχετικά µε την ανταγωνιστικότητα της 

επιχείρησης. Εντούτοις, αν η χρέωση και οι σχετικές  λειτουργικές αλλαγές θεωρηθεί  

πως θα έχουν θετικά αποτελέσµατα, η τιµή της µετοχής επανέρχεται πολύ γρήγορα. 

Υπό αυτό το πρίσµα οι “Big bath” τεχνικές χρησιµοποιούνται µε την πεποίθηση 

ότι εάν πρέπει να ανακοινωθούν δυσάρεστα νέα, π.χ. ζηµίες από κάποια σηµαντική 

αναδιοργάνωση, είναι προτιµότερο η διοίκηση να τα αναφέρει αµέσως ούτως ώστε να 

δηµιουργηθούν οι συνθήκες για µελλοντικές αυξήσεις κερδών.  Αντίστοιχα, από την 

στιγµή που τέτοιες χρεώσεις βασίζονται σε εκτιµήσεις είναι καλύτερα να 

προβλέπονται (ή να εκτιµώνται)  σε υψηλά επίπεδα για να αποφεύγονται δυσάρεστες  

εκπλήξεις αργότερα όπως αν επιλέγονταν απώλειες σε χαµηλά η µεσαία επίπεδα και 

αποδεικνυόταν αργότερα ότι τα έξοδα βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. 

Συνήθεις περιπτώσεις όπου µπορούν να εφαρµοστούν “Big Bath” προσεγγίσεις 

αποτελούν: 

• Αναδιοργάνωση λειτουργιών 

• Αναδιοργάνωση προβληµατικού δανεισµού 

• Μείωση και απαξίωση κεφαλαίων 

• ∆ιάθεση λειτουργιών 

Καταλήγοντας θα λέγαµε πως οι διοικήσεις προβαίνουν σε Big Bath accounting 

όταν τα νέα για τα κέρδη της εταιρίας είναι πολύ άσχηµα, ενώ όταν τα νέα είναι καλά 

προβαίνουν σε εξοµάλυνση κερδών. Βεβαίως οι παραπάνω δύο στρατηγικές 
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διαχείρισης των κερδών λαµβάνουν χώρα τόσο όταν οι επενδυτές δεν έχουν βαθιές 

γνώσεις  αλλά και όταν αυτοί είναι αρκετά έµπειροι (sophisticated). 

 

1.5 ∆ιεθνείς µελέτες για τη χειραγώγηση ή «ωραιοποίηση» των κερδών 

Πέραν της Αµερικής όπου είναι συγκεντρωµένος ο µεγάλος όγκος εµπειρικών 

αλλά και θεωρητικών µελετών στο ευρύτερο πεδίο της διαχείρισης των κερδών 

πλήθος άλλων ερευνών σε διάφορες χώρες του κόσµου έχει αποδείξει ότι η 

χειραγώγηση των κερδών είναι ένα υπαρκτό φαινόµενο. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο τα 

αποτελέσµατα των Burgstahler et. al. (2004) δείχνουν σηµαντική διαφοροποίηση στο 

επίπεδο του earnings management µεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, παρά τις 

εκτεταµένες προσπάθειες εναρµόνισης. Πιο συγκεκριµένα βρέθηκε ότι το earnings 

management είναι περισσότερο διεισδυτικό στις µη εισηγµένες εταιρίες και στις 

χώρες µε µικρή προστασία των επενδυτών και αδύνατα νοµικά συστήµατα. 

Επιχειρήσεις χωρών οι οποίες έχουν νοµικά συστήµατα που µοιάζουν µε αυτά της 

Γερµανίας και της Γαλλίας παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα earnings management 

από ότι οι σκανδιναβικές και οι βρετανικές εταιρίες (τόσο οι εισηγµένες όσο και οι µη 

εισηγµένες). Τα ευρήµατα αυτά πιστοποιούν ότι το θεσµικό περιβάλλον επηρεάζει 

κάποια στοιχεία που διαµορφώνουν τα κέρδη για όλες τις εταιρίες µε τον ίδιο τρόπο. 

Οι φορολογικοί κανόνες εµφανίζονται να έχουν µεγαλύτερη επίπτωση στις µη 

εισηγµένες εταιρίες ενώ τα λογιστικά πρότυπα τα οποία σχεδιάστηκαν ώστε να 

κάνουν τα κέρδη περισσότερο αντικειµενικά, έχουν µεγαλύτερη επίδραση στις 

εισηγµένες εταιρίες. Στον πίνακα (1.1) που ακολουθεί  παρουσιάζονται οι 

σηµαντικότερες διεθνείς µελέτες που διεξήχθησαν τα τελευταία χρόνια στο χώρο του 

earnings management. 
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Πίνακας 1.1 ∆ιεθνείς (εκτός ΗΠΑ) µελέτες στο χώρο του earnings management. 
ΧΩΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑ 

ΚΟΡΕΑ Yoon [2005] 

Yoon and  Miller [2002] 

Σύγκριση βαθµού earnings 

management µεταξύ  των 

επιχειρήσεων στα δυο 

χρηµατιστήρια της χώρας (KSE και 

KOSDAQ) για την περίοδο 1996-

1997. 

Εξέταση 249 εισηγµένων εταιρειών 

που κατά την περίοδο 1995-1997 

προέβησαν σε αυξήσεις µετοχικού 

κεφαλαίου για την διαπίστωση 

earnings management πριν την 

ολοκλήρωση της αύξησης. 

ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ Kallunki and Martikainen

[2003] 

Kasanen, Kinnunen, and

Niskanen [1996] 

∆ιερεύνηση του κατά πόσο 

επηρεάζεται η µελλοντική 

αποδοτικότητα µιας επιχείρησης 

από το earnings management. Οι 

συγγραφείς στηρίχθηκαν σε δείγµα 

εισηγµένων στο χρηµατιστήριο της 

Φινλανδίας εταιρειών για την 

περίοδο 1988-1996. 

Έρευνα για την διαπίστωση 

συσχέτισης µεταξύ της µερισµατικής 

πολιτικής των εταιρειών και της 

χειραγώγησης των αποτελεσµάτων 

για την περίοδο 1970-1989.  

ΣΛΟΒΕΝΙΑ Kavčič and Slapničar

[2003] 

Επίδραση των όρων που υπάρχουν 

στα συµβόλαια των Σλοβένων 

managers ως προς τη συµπεριφορά 

τους για χειραγώγηση των 
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αποτελεσµάτων. 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Brenda van Tendeloo and

Ann Vanstraelen [2005] 

∆ιαπίστωση τυχόν διαφορών ως 

προς την έκταση του earnings 

management µεταξύ των 

Γερµανικών λογιστικών προτύπων 

και των ∆ιεθνών λογιστικών 

προτύπων. 

∆ΑΝΙΑ Gramlich and Sørensen

[2004] 

Σε δείγµα 58 νεοεισερχόµενων στο 

χρηµατιστήριο της ∆ανίας εταιρειών 

για την περίοδο 1984-1996 

ερευνήθηκε το εάν 

χρησιµοποιούνται 

διαφοροποιούµενα δεδουλευµένα 

προκειµένου να µετριάζονται οι 

αποκλίσεις από τις προβλέψεις των 

αναλυτών.  

ΙΣΠΑΝΙΑ Amat, Perramon and

Oliveras [2003] 

Ανάλυση λογιστικών πρακτικών που 

σχετίζονται µε το earnings 

management για 35 εταιρείες του 

δείκτη IBEX-35 του Iσπανικού 

χρηµατιστηρίου.  

ΙΑΠΩΝΙΑ Shuto [2007] 

Skousen, Guan  and Wetzel

[2004] 

∆ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ 

earnings management και των 

αποζηµιώσεων που λαµβάνουν οι 

Ιάπωνες managers. 

Με τη χρήση του Benford's law 

διερευνάται εάν οι επιχειρήσεις 

στρογγυλοποιούν  τα δηµοσιευµένα 

κέρδη προκειµένου να πετύχουν 

συγκεκριµένα σηµεία αναφοράς. 
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Herrmann,  Inoue and

Thomas [2003] 

Σε δείγµα 3.068 παρατηρήσεων 

ιαπωνικών εταιρειών για την 

περίοδο 1993-1997 εξετάζεται το 

εάν η πώληση παγίων περιουσιακών 

στοιχείων χρησιµοποιείται ως 

εργαλείο για earnings management. 

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ Jaggi and Leung [2003] Εξέταση των µεθόδων αποτίµησης 

χρεογράφων για 292 εγχώριες 

εταιρείες προκειµένου να 

διαπιστωθεί η συνάφειά τους µε 

περιπτώσεις earnings management. 

ΜΕΞΙΚΟ Hazera [2005] Εξέταση για την υιοθέτηση 

πρακτικών χειραγώγησης 

αποτελεσµάτων από τις 

Μεξικανικές τράπεζες. 

ΚΑΝΑ∆ΑΣ  Park and Shin [2004] 

Park, Nelson and  Huson

[2001] 

Μελέτη της επίδρασης που είχε η 

ψήφιση νόµου το 1994 περί 

εταιρικής διακυβέρνησης ως προς 

τη σύνθεση του διοικητικού 

συµβουλίου καναδικών εταιρειών 

και του αντίκτυπου της στο earnings 

management. 

∆ιερεύνηση των συνεπειών που είχε 

η εφαρµογή του νόµου της 

επιτροπής του Οντάριο το 1993 

σχετικά µε την εµφάνιση των 

αµοιβών του διοικητικού 

συµβουλίου στην ποιότητα των 

οικονοµικών καταστάσεων. 

ΓΑΛΛΙΑ - 

ΚΑΝΑ∆ΑΣ  

Othman and Zeghal [2006] Χρησιµοποίηση δείγµατος 1.674 και 

1.470 καναδικών και γαλλικών 

αντίστοιχα εταιρικών 
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παρατηρήσεων  για την εξεύρεση 

τυχόν διαφορετικών κινήτρων για 

earnings management. 

ΚΙΝΑ Yu,   Du and Sun [2006] 

Chen and  Yuan [2004] 

Για την περίοδο 1994-2002 

εξετάζεται αν οι κινεζικές 

επιχειρήσεις χειραγωγούν τα κέρδη 

τους προκειµένου να εκπληρώσουν 

συγκεκριµένες κανονιστικές 

ρυθµίσεις που αφορούν στην έκδοση 

δικαιωµάτων. 

∆ιερεύνηση του κατά πόσο οι 

εισηγµένες στο κινεζικό 

χρηµατιστήριο εταιρείες στην 

προσπάθειά τους να προσεγγίσουν 

το στόχο του 10% για το δείκτη 

ROE επιδίδονται σε λογιστικούς 

χειρισµούς. 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Coulton, Taylor and Taylor

[2005]; 

Eddey and  Taylor[1999] 

Για την περίοδο 1993-2002 οι 

συγγραφείς εξετάζουν το βαθµό 

earnings management 

επιχειρήσεων που δηµοσιεύουν είτε 

οριακά κέρδη είτε οριακές 

µεταβολές κερδών. 

Χρησιµοποιώντας στοιχεία 43 

περιπτώσεων συγχωνεύσεων για την 

περίοδο 1986-1991 εξετάστηκε η 

υπόθεση του earnings management 

για τις εµπλεκόµενες εταιρείες.   

ΤΑΪΒΑΝ Chen, Ken Y., Lin, Kuen-

Lin and Jian Zhou [2005] 

Για 367 εταιρείες και την περίοδο 

1999-2002 διερευνήθηκε η 

συσχέτιση µεταξύ της ποιότητας 
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ελέγχου από τους ορκωτούς 

λογιστές και της έκτασης earnings 

management. 

ΒΕΛΓΙΟ Bauwhede, Willekens and

Gaeremynck [2003] 

Εξέταση επίδρασης διαφορετικών 

παραγόντων όπως η εξοµάλυνση 

των κερδών, η ποιότητα εξωτερικού 

ελέγχου και η συγκέντρωση 

ιδιοκτησίας στη χειραγώγηση των 

αποτελεσµάτων. 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ Bøhren and Haug [2006] Βασιζόµενοι σε δείγµα εισηγµένων 

εταιρειών µε συµµετοχές 

τουλάχιστον 20-25% σε άλλες 

επιχειρήσεις ερευνάται η ύπαρξη 

συσχέτισης µεταξύ υψηλής 

χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης και 

λογιστικών χειρισµών που οδηγούν 

σε αύξηση των αποτελεσµάτων. 

ΗΝΩΜΕΝΟ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Peasnell,  Pope and Young

[2005]; 

 

 

Ανάλυση της σηµασίας που έχει η 

σύνθεση του διοικητικού 

συµβουλίου των εταιρειών ως προς 

την άσκηση πρακτικών earnings 

management. 

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ Yeo, Tan, Ho and Chen

[2002] 

∆ιερεύνηση του κατά πόσο η 

πληροφοριακή ποιότητα των 

κερδών εξαρτάται από την 

αυξηµένη συµµετοχή των managers  

στην ιδιοκτησία των επιχειρήσεων. 

ΜΑΛΑΙΣΙΑ Adhikari, Derashid and

Zhang [2005] 

Για την περίοδο 1994-1997 και σε 

δείγµα εισηγµένων εταιρειών 

εξετάζεται η επίδραση του 

συντελεστή φορολόγησης και της 

χειραγώγησης των κερδών. 

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ Roosenboom,  van der GootΧρησιµοποιώντας στοιχεία 64 
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and  Mertens [2003] νεοεισερχόµενων στο ολλανδικό 

χρηµατιστήριο εταιρειών οι 

συγγραφείς εξέτασαν την υπόθεση 

του earnings management πριν και 

µετά την εισαγωγή. 

 

 

1.6  Κίνητρα για την εικονική αύξηση των κερδών 

Μια οπτική γωνία για τα κίνητρα διαχείρισης των κερδών υποστηρίζει πως οι 

managers επιδιώκουν κέρδη κυρίως για την προσωπική τους ασφάλεια και 

εµπλουτισµό. Σύµφωνα µε την άποψη αυτή κάτι τέτοιο συµβαίνει για να : 

• Μεγιστοποιήσουν την αποζηµίωση τους, συµπεριλαµβανοµένων bonus και 

µερισµάτων   

• ∆ιατηρήσουν δύναµη ή ασφάλεια στη εργασία τους 

• Πάρουν προαγωγή 

Από µια άλλη οπτική γωνία υποστηρίζεται πως οι άνθρωποι σε διευθυντικές 

θέσεις επιδιώκουν κέρδη κυρίως για να ωφελήσουν την εταιρία. Σύµφωνα µε την 

άποψη αυτή, το κάνουν για να : 

• Μεγιστοποιήσουν την τιµή της µετοχής  της επιχείρησης και συνεπώς την αξία 

της 

• Ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα χρεοκοπίας 

• Αποφύγουν την παραβίαση περιοριστικών όρων που αφορούν χρέη  

• Ελαχιστοποιήσουν κανονιστικές παρεµβάσεις (για παράδειγµα, 

ελαχιστοποιώντας τα αναφερόµενα κέρδη έτσι ώστε µια επιχείρηση να µην 

µπορεί να κατηγορηθεί για µονοπωλιακή πρακτική ή αντικαταναλωτική 

συµπεριφορά).  
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Οι παραπάνω δυο απόψεις δεν συγκρούονται απαραίτητα. Ο manager µπορεί 

οποιαδήποτε στιγµή να κινητοποιείται από προσωπικά και εταιρικά συµφέροντα. 

Σίγουρα δεν είναι ασυνήθιστο για τα διευθυντικά στελέχη να ωφελούνται προσωπικά 

ακόµα και αν η επιχείρηση δεν πηγαίνει καλά οικονοµικά. Μια προφανής περίπτωση 

όπου τα προσωπικά και εταιρικά ενδιαφέροντα συµπίπτουν είναι όταν ένα στέλεχος 

κατέχει ένα σηµαντικό αριθµό µετοχών στην επιχείρηση. 

 

1.6.1  Μεγιστοποίηση αποζηµίωσης στελεχών  

Οι managers τυπικά αµείβονται µε ένα µισθό και κάποιο bonus το ύψος του 

οποίου εξαρτάται από την επίτευξη ενός συνδυασµού βραχυπρόθεσµων και 

µακροπρόθεσµων κινήτρων. Τα κίνητρα συχνά συνδέονται µε λογιστικούς αριθµούς. 

Για παράδειγµα, ένα συµβόλαιο µπορεί να προσφέρει την ευκαιρία βραχυπρόθεσµα 

σε ένα στέλεχος να λάβει ένα bonus της τάξεως του 25% του βασικού του µισθού αν 

η µετά φόρου απόδοση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας υπερβαίνει το 10%. 

Επίσης ένα άλλο σύνηθες µακροπρόθεσµο κίνητρο µπορεί να είναι ένα µετοχικό 

δικαίωµα προαίρεσης (stock-option) το οποίο έχει αξία µόνο εάν οι τιµές των 

µετοχών της εταιρίας ξεπερνούν κάποιο κατώτατο σηµείο. 

 Σε µια παλιότερη µελέτη (England, 1996) φάνηκε πως ένα ποσοστό - από 47% 

έως 55% - των εταιρειών του δείγµατος χρησιµοποιούσαν µακροπρόθεσµα και 

βραχυπρόθεσµα προγράµµατα µέτρησης αποδοτικότητας συνδεδεµένα µε τα 

δηµοσιευµένα λογιστικά µεγέθη. Οι ακόλουθες λογιστικές µετρήσεις, οι οποίες 

συνδέονται κυρίως µε τα καθαρά κέρδη ή την ταµειακή ρευστότητα, συχνά 

χρησιµοποιούνται σε σχέδια αποζηµίωσης στελεχών : 

• Ταµειακές ροές  

• Απόδοση επί µετοχών (return on equity) 
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• Απόδοση επί επενδυµένων κεφαλαίων (return on assets) 

• Κέρδη ανά µετοχή  (EPS) 

• Λειτουργικά ή καθαρά κέρδη 

• Συνολικές αποδόσεις µετόχων  

Έτσι, δεδοµένου ότι πολλές εταιρίες συνδέουν την αποζηµίωση των στελεχών 

µε τα λογιστικά αποτελέσµατα που θα παρουσιάσει η επιχείρηση, δεν θα αποτελούσε 

έκπληξη το ότι οι managers προσπαθούν να επιτύχουν τους εκάστοτε λογιστικούς 

αριθµούς- στόχους ούτως ώστε να µεγιστοποιήσουν την αποζηµίωση τους.  

Αυτό το φαινόµενο έχει επιβεβαιωθεί από αρκετές εµπειρικές µελέτες. 

Ενδεικτικά, ο Healy (1985) στην µελέτη του,  η οποία εξέταζε ενέργειες που είχαν 

αναληφθεί από managers όταν το ετήσιο bonus συνδεόταν µε τα δηµοσιευµένα 

αποτελέσµατα, βρήκε πως όταν τα κέρδη αναµενόταν να υπερβούν το ανώτατο 

σηµείο του bonus (το σηµείο όπου το µέγιστο bonus θα καταβαλλόταν) οι managers 

χρησιµοποιούσαν λογιστικές τεχνικές που άπτονταν της διακριτικής τους ευχέρειας  

(discretionary accounting options) προκειµένου να περιορίσουν τα έξοδα στο τρέχον 

έτος και να µετατοπίσουν το «περίσσευµα» σε επόµενα έτη. Επίσης, όταν τα κέρδη 

βρισκόταν κάτω από το κατώφλι του bonus (το σηµείο όπου το bonus δεν 

εισπράττεται) οι managers χρησιµοποιούσαν και πάλι την διοικητική τους προαίρεση 

(managerial discretion) ως προς τις λογιστικές τεχνικές ώστε αυτή τη φορά να 

περιορίσουν τα κέρδη ακόµα περισσότερο, µεταφέροντας έτσι ένα µέρος αυτών (των 

κερδών) στο µέλλον. 

Καταλήγοντας λοιπόν θα λέγαµε, πως πολλά στελέχη χειραγωγούν τα 

εµφανιζόµενα κέρδη, επειδή οι επιχειρήσεις τους δίνουν το κίνητρο να το κάνουν. 

Στην πραγµατικότητα, µόνο τα ανόητα στελέχη θα αγνοούσαν τους αναφερόµενους 

λογιστικούς αριθµούς όταν η προσωπική τους αποζηµίωση εξαρτάται από αυτούς. 
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Επαναλαµβάνουµε πάντως πως, παρά την προσωπική πίεση ή τα κίνητρα ένα 

στέλεχος θα έπρεπε να κάνει αυτές τις επιλογές που επιτρέπονται από τα GAAP και 

αντικατοπτρίζουν κατάλληλα την οικονοµική πραγµατικότητα των επιχειρήσεων. 

 

1.6.2 Αποτίµηση εταιρειών – Μεγιστοποίηση τιµής µετοχής  

Για να γίνουν πιο εύκολα αντιληπτά τα κίνητρα για την διαχείριση  κερδών µε 

σκοπό την µεγιστοποίηση της τιµής της µετοχής µιας εταιρείας, είναι πρώτα 

απαραίτητο να κατανοηθεί πως αποτιµάται  µια εταιρία. Σε αυτή την ενότητα 

παρουσιάζονται συνοπτικά διαφορετικές προσεγγίσεις για την αποτίµηση µιας 

επιχείρησης καθώς και ένα απλό µοντέλο εκτίµησης. 

Πώς γνωρίζει κανείς τι πραγµατικά αξίζει µια επιχείρηση ή η µια της µετοχή; 

Αυτή είναι µια εύκολη ερώτηση που ωστόσο δεν έχει εύκολη απάντηση. Υπάρχουν 

διάφορα δηµοφιλή µοντέλα εκτίµησης. Τα περισσότερα από αυτά προσπαθούν να 

προσδιορίσουν την τρέχουσα αξία προβλέποντας τις µελλοντικές αξίες µιας εκ των  

ακόλουθων µεταβλητών : 

1.λογιστική αξία σύµφωνα µε τον ισολογισµό 

2.λειτουργικές ταµειακές ροές 

3.καθαρά κέρδη 

Η λογιστική αξία (book value) η οποία υπολογίζεται ως : περιουσιακά στοιχεία 

µείον τις  υποχρεώσεις, ονοµάζεται ορισµένες φορές «καθαρά περιουσιακά στοιχεία» 

(net assets). Το ενεργητικό και παθητικό είναι κατάλοιπα συναλλαγών που 

προέρχονται κυρίως από προηγούµενες λειτουργικές, επενδυτικές και 

χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες. Επειδή η λογιστική αξία αντανακλά το 

παρελθόν, συχνά θεωρείται πιο σχετική για εταιρίες που δεν έχουν σηµαντικές 

προοπτικές ανάπτυξης ή αναµένεται να ρευστοποιηθούν. 
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Η οικονοµική θεωρία µας λέει πως µακροχρόνια η συνολική ταµειακή ροή και 

τα καθαρά κέρδη θα είναι ίσα. Τα δυο µεγέθη διαφέρουν από χρόνο σε χρόνο µόνο 

εξαιτίας της εφαρµογής της λογιστικής των δεδουλευµένων (accrual accounting) 

όπως  υπαγορεύεται από τα GAAP. Άρα,  προσεγγίσεις οι οποίες χρησιµοποιούν µια 

από τις δυο µεταβλητές είναι παρόµοιες, διαφέροντας κυρίως σε ποια από τις δύο το 

πρόσωπο που κάνει την εκτίµηση πιστεύει είναι πιο σχετική. Πρόσφατες εµπειρικές 

έρευνες δείχνουν ότι οι τιµές των µετοχών συσχετίζονται περισσότερο µε τα καθαρά 

κέρδη από ότι µε τις λειτουργικές ταµειακές ροές (Dechow, 1994)  και γι αυτό το 

λόγο παρακάτω θα ασχοληθούµε µε εκτιµήσεις σχετιζόµενες µε τα καθαρά κέρδη.  

 Τι ρόλο όµως διαδραµατίζουν τα δηµοσιευµένα καθαρά κέρδη στην αποτίµηση 

µιας επιχείρησης; 

Μια θεωρητική απάντηση είναι ότι η αξία µιας επιχείρησης είναι η παρούσα 

αξία των µελλοντικών καθαρών κερδών εκτεινόµενων στον άπειρο ορίζοντα, 

χρησιµοποιώντας ένα προσαρµοσµένο στον κίνδυνο προεξοφλητικό επιτόκιο. Το 

προεξοφλητικό επιτόκιο υποτίθεται ότι είναι ίσο µε το κόστος κεφαλαίου της 

εκάστοτε επιχείρησης. Αυτό µπορεί να εκφραστεί µε το ακόλουθο µοντέλο: 
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όπου t η µελλοντική χρονική περίοδος και r το προσαρµοσµένο στον κίνδυνο 

προεξοφλητικό επιτόκιο  

Για να χρησιµοποιηθεί αυτό το υπόδειγµα, θα ήταν απαραίτητο να εκτιµηθούν 

τα καθαρά κέρδη για όλες τις µελλοντικές περιόδους, γεγονός µάλλον απίθανο. Οι 

οικονοµικοί αναλυτές συχνά απλοποιούν το µοντέλο προβλέποντας τα καθαρά κέρδη 

για 5 χρόνια και µετά κάνοντας µια οριστική υπόθεση για µετά το τέλος αυτής της 
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περιόδου, βασίζονται σε ένα λιγότερο πολύπλοκο µοντέλο το οποίο συµπεριλαµβάνει 

6 χρονικές περιόδους. 

Μπορεί τα πράγµατα να απλοποιηθούν επιπλέον υποθέτοντας ότι τα ετήσια 

καθαρά κέρδη θα είναι σταθερά στο µέλλον. Αυτή η υπόθεση οδηγεί στο ακόλουθο 

µοντέλο εκτίµησης: 

Αξία επιχείρησης =
κεφαλαιουκοστος

κερδηµελλοντικαεκτιµωµενα  

Για να διευκρινίσουµε αυτό το µοντέλο, ας υποθέσουµε πως το µελλοντικό 

καθαρό κέρδος προβλέπεται να είναι €1.000.000 και το κόστος κεφαλαίου 10%. 

∆εδοµένων αυτών των υποθέσεων το µοντέλο µας λέει ότι η επιχείρηση αξίζει 

€10.000.000 (€1.000.000/0,10). 

Ας σηµειωθεί ότι παρόλο που το προηγούµενο υπόδειγµα υπολογίζει την γενική 

αξία της επιχείρησης µπορεί να τροποποιηθεί ελάχιστα για να εκτιµήσει την αξία µιας 

µετοχής της επιχείρησης: 

Τιµή µετοχής=  
κεφαλαιουκοστος

µετοχηανακερδηεκτιµωµενα  

Έτσι αν  υποτεθεί πως τα µελλοντικά καθαρά κέρδη ανά µετοχή προβλέπονται 

να είναι 1€ και το µέσο κόστος κεφαλαίου 10% το ανωτέρω υπόδειγµα µας 

ενηµερώνει ότι η µετοχή της συγκεκριµένης εταιρείας  αξίζει 10 € (1 €/0,10). 

Πως όµως προβλέπει κάποιος τα µελλοντικά καθαρά κέρδη; Μια απάντηση 

είναι να χρησιµοποιηθεί το δηµοσιευθέν ιστορικό (historical) καθαρό κέρδος. Για 

παράδειγµα, ας υποτεθεί πως τα δηµοσιευµένα καθαρά κέρδη της εταιρίας Α για τα 

τρία προηγούµενα χρόνια ήταν σταθερά και δεν αναµένεται καµιά σηµαντική 

µελλοντική αλλαγή στις λειτουργίες της επιχείρησης. 
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Πίνακας 1.2 ∆ηµοσιευµένα καθαρά κέρδη  εταιρίας A 
Έτος Καθαρά Κέρδη 

∆ύο έτη πριν 1.000.000 € 

Ένα έτος πριν 1.000.000 € 

Τρέχον έτος 1.000.000 € 

 

    Σε αυτήν την περίπτωση, θα ανέµενε κάποιος ότι το καθαρό κέρδος της 

επιχείρησης Α τον επόµενο χρόνο θα είναι 1.000.000 € από µια απλή γραµµική 

προσέγγιση της προηγούµενης τάσης.  (διάγραµµα 1.1). 

 
∆ιάγραµµα 1.1 ∆ηµοσιευµένα καθαρά κέρδη εταιρίας A 

0,00 €

200.000,00 €

400.000,00 €

600.000,00 €

800.000,00 €

1.000.000,00 €

1.200.000,00 €

1 2 3 4

Έτη

Πο
σ
ά

Series1 Series2
 

Για µια άλλη επιχείρηση Β, εντούτοις, τα καθαρά κέρδη του παρελθόντος 

παρουσιάζουν διακύµανση αλλά έχουν µέσο όρο 1.000.000 € (πίνακας 1.3). 

 
Πίνακας 1.3 ∆ηµοσιευµένα καθαρά κέρδη εταιρίας Β 
Έτος Καθαρά Κέρδη 

2 χρόνια πριν  1.200.000 € 

1 χρόνο πριν 800.000 € 

Τρέχον έτος 1.000.000 € 
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Εάν υποθέσουµε ότι η παρελθοντική µέση τάση αναµένεται να συνεχιστεί 

µπορούµε να σχεδιάσουµε τα καθαρά κέρδη του επόµενου έτους της επιχείρησης Β 

να είναι 1.000.000 € µε µια απλή γραµµική προσέγγιση της παρελθοντικής τάσης 

(διάγραµµα 1.2). 

 

 

∆ιάγραµµα 1.2 ∆ηµοσιευµένα καθαρά κέρδη  εταιρίας Β 
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Θα µπορούσαν οι εταιρίες Α και Β να έχουν την ίδια αξία από την στιγµή που 

 ι) και οι δυο έχουν εκτιµήσει τα µελλοντικά καθαρά τους κέρδη στο ύψος των 

1.000.000 € 

ιι) ο µέσος όρος των καθαρών κερδών είναι για το πρόσφατο παρελθόν ο 

ίδιος;  

Αν ληφθούν υπόψη τα προβλεπόµενα µελλοντικά καθαρά κέρδη µόνο, µπορεί 

κανείς να απαντήσει καταφατικά. Εντούτοις, το απλό µοντέλο εκτίµησης έχει δυο 

παράγοντες : (1) καθαρά κέρδη και (2) προσαρµοσµένο στον κίνδυνο προεξοφλητικό 
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επιτόκιο. Τα καθαρά κέρδη µπορεί να είναι το ίδια αλλά ο κίνδυνος διαφοροποιείται 

από εταιρεία σε εταιρεία. Συνεπώς αυτή η ανάλυση αποκαλύπτει ότι οι εταιρίες Α και 

Β δεν έχουν την ίδια αξία, παρόλο που έχουν το ίδιο προβλεπόµενο καθαρό κέρδος, 

αφού παρουσιάζουν διαφορετικό κίνδυνο. Επειδή τα καθαρά κέρδη της εταιρίας Α 

είναι πιο σταθερά από της εταιρίας Β, η εταιρία Α θεωρείται λιγότερο επικίνδυνη και 

κατ’ επέκταση το κόστος κεφαλαίου της θα είναι µικρότερο. Αν υποθέσουµε πως η 

εταιρία Α έχει κόστος κεφαλαίου 10% θα αποτιµηθεί στα 10.000.000 € όπως 

περιγράφτηκε πριν. Λόγω του αναµενόµενου υψηλότερου κινδύνου η εταιρία Β θα 

πρέπει κανονικά  να έχει  µεγαλύτερο κόστος  κεφαλαίου  (έστω 12%)  και άρα θα 

αποτιµάται στα 8.333.333 € (€1.000.000/0,12). 

Συµπερασµατικά αυτό που πρέπει να κατανοηθεί εδώ είναι ότι η αξία της 

επιχείρησης «τιµωρείται» για την µεταβλητότητα των κερδών. Ακόµα και αν οι 

προηγούµενες δυο εταιρίες έχουν τα ίδια προβλεπόµενα κέρδη, η µια µπορεί να αξίζει 

σηµαντικά περισσότερο από την άλλη. 

Υψηλότερη µεταβλητότητα κερδών µπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που οι 

επενδυτές υπολογίζουν την πιθανότητα χρεοκοπίας, αφού µεγαλύτερες διακυµάνσεις 

αυξάνουν την πιθανότητα µια αρνητική µεταβολή να αφήσει την εταιρία σε θέση 

όπου δεν θα µπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της (Trueman and Titman, 1988). 

Πως όµως υπολογίζεται η µεταβλητότητα των κερδών; Ένας τρόπος είναι να 

υπολογιστεί η τυπική απόκλιση των κερδών προηγούµενων περιόδων. Η τυπική 

απόκλιση είναι ένα συνηθισµένο στατιστικό µέτρο διασποράς. Η εταιρία Α είχε 

τυπική απόκλιση 0, διότι τα καθαρά κέρδη ήταν σταθερά και στις τρεις ιστορικές 

περιόδους. Η εταιρία Β έχει τυπική απόκλιση 200.000 €  λόγω διακυµάνσεων στα 

καθαρά κέρδη στις τρεις περιόδους. Οι πιο ριψοκίνδυνες επενδύσεις γενικά έχουν 
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υψηλότερη διακύµανση όπως αυτή µετριέται από την τυπική απόκλιση των ετήσιων 

καθαρών κερδών. 

      

1.6.2.1 Μεγιστοποίηση τιµής µετοχής 

     Οι διοικήσεις των εταιριών µπορούν µερικές φορές να απαλείψουν την 

µεταβλητότητα στα εµφανιζόµενα κέρδη µε την προσεκτική επιλογή λογιστικών 

µεθόδων, γεγονός που βοηθάει στην αύξηση της τιµής µετοχής της επιχείρησης. Για 

να διευκρινίσουµε αυτό το σηµείο, ας υποθέσουµε πως τρία  χρόνια πριν, και προτού 

το τέλος του οικονοµικού έτους,  οι managers της εταιρίας Β (από το προηγούµενο 

παράδειγµα) περίµεναν ότι τα καθαρά κέρδη  θα είναι 1.200.000 €. Επειδή 

ενδεχοµένως ήξεραν πως αυτό ήταν ένα υψηλότερο επίπεδο κερδοφορίας από αυτό 

που η επιχείρηση Β θα µπορούσε να διατηρήσει µακροχρόνια, οι managers 

ευχαρίστως θα υιοθετούσαν λογιστικές ή ακόµη και λειτουργικές επιλογές που θα 

µείωναν τα καθαρά κέρδη  2 χρόνια πριν, σε 1.000.000 € και θα αύξαναν τα καθαρά 

κέρδη του προηγούµενου έτους σε 1.000.000 €. Τα αποτελέσµατα υιοθέτησης 

πρακτικών χειραγώγησης  των κερδών θα ήταν η εταιρία Β να εµφανίζει 1.000.000 €  

καθαρά κέρδη  για 3 χρόνια. Έτσι θα είχε την ίδια µεταβλητότητα µε την εταιρία Α 

και άρα την ίδια αποτίµηση, διότι τα χαρακτηριστικά κινδύνου θα ήταν τα ίδια. 

Εντούτοις, µέσω της διαχείρισης των κερδών στα πλαίσια του GAAP, οι managers 

της εταιρίας Β θα έχουν αυξήσει την αξία της εταιρίας από 8.333.333 € σε  

10.000.000 €. 

Όπως είδαµε στην παράγραφο 1.4.1 αυτός ο τύπος διαχείρισης των κερδών 

ονοµάζεται συχνά «εξοµάλυνση κερδών» (income smoothing). Για να έχει 

αποτέλεσµα στην τιµή της µετοχής  η εξοµάλυνση των κερδών δεν είναι απαραίτητο  

να απαλειφθεί ολοκληρωτικά η  µεταβλητότητα, αρκεί απλά να περιοριστεί. Με άλλα 
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λόγια οι managers είναι ικανοί να αυξήσουν τις τιµές της µετοχής της εταιρίας 

µειώνοντας την µεταβλητότητα των δηµοσιευµένων κερδών. Όµως πόσο  µπορεί να 

αυξηθεί η τιµή της µετοχής λόγω της οµαλοποίησης των κερδών; 

Σε αυτό το ερώτηµα δεν υπάρχει καλή απάντηση, εν µέρει διότι οι 

συµµετέχοντες στην αγορά χρησιµοποιούν διαφορετικά υποδείγµατα αποτίµησης. 

Επιπλέον υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν το κόστος 

κεφαλαίου (ο κίνδυνος) που χρησιµοποιείται στο απλό µοντέλο εκτίµησης εκτός από 

την οµαλότητα των κερδών. Για την ακρίβεια, οι οικονοµικοί αναλυτές δίνουν µια 

εκτίµηση η οποία ονοµάζεται “ποιότητα κερδών” και  ενσωµατώνει πολλούς 

παράγοντες, στην προσπάθεια εξακρίβωσης του πόσο «υγιή» είναι τα αναφερόµενα 

καθαρά κέρδη µιας εταιρίας. Τα κέρδη θεωρούνται «τέλεια» αν µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για να προβλέψουν µελλοντικά κέρδη χωρίς περαιτέρω ανάλυση. 

Από την άλλη τα κέρδη είναι λιγότερο «τέλεια» αν απαιτούν έναν manager ή 

οικονοµικό αναλυτή για να διαλευκάνει λογιστικά, λειτουργικά ή άλλα αποτελέσµατα 

µε σκοπό να κάνει αξιόπιστους υπολογισµούς των µελλοντικών εσόδων.  

Μπορούµε να πούµε καταλήγοντας, ότι η παρουσία λογιστικών χειρισµών που 

µειώνουν την αντίληψη για την ποιότητα των εσόδων, την τιµή µετοχής, και άρα την 

αξία της εταιρίας, θα αυξηθεί όσο η µεταβλητότητα των καθαρών κερδών κατά τη 

διάρκεια του χρόνου αυξάνεται. Με άλλα λόγια, κάτω από κανονικές συνθήκες µια 

εταιρία µε χαµηλότερη µεταβλητότητα στα κέρδη θα επιτυγχάνει υψηλότερη τιµή 

στην µετοχή της. 

 

1.6.3 Μείωση κόστους µετοχικού κεφαλαίου   

Ένας παράγοντας που επηρεάζει το µετοχικό κόστος κεφαλαίου είναι ο 

αναµενόµενος βαθµός οικονοµικού κινδύνου (πιθανότητα χρεοκοπίας) που µια 
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επιχείρηση αντιµετωπίζει. Υψηλότερος οικονοµικός κίνδυνος αυξάνει το µετοχικό  

κόστος κεφαλαίου διότι οι µέτοχοι απαιτούν µεγαλύτερη απόδοση για να 

αποζηµιωθούν για τον υψηλότερο κίνδυνο που έχουν αναλάβει. 

Ο οικονοµικός κίνδυνος µπορεί να εκτιµηθεί µε την χρήση υποδειγµάτων 

πρόβλεψης χρεοκοπίας. Ενδεικτικά  αναφέρουµε ένα τέτοιο υπόδειγµα όπως 

αναπτύχθηκε από τους McKee και Lensberg (2002) χρησιµοποιώντας γενετικό 

προγραµµατισµό σε ένα δείγµα 291 αµερικανικών εισηγµένων στο χρηµατιστήριο  

επιχειρήσεων από το 1991 έως το 1997. Το µοντέλο χρησιµοποιεί τρεις µεταβλητές 

για να δηµιουργήσει πιθανότητα χρεοκοπίας η οποία κυµαίνεται µεταξύ 0 και 1. 

Χρησιµοποιώντας πιθανότητα χρεοκοπίας 0.5 ως το σηµείο πρόγνωσης απόφασης, το 

µοντέλο ήταν 80% ακριβές στην πρόγνωση χρεοκοπίας ένα χρόνο πριν την 

πραγµατική χρεοκοπία. 

Οι 3 µεταβλητές που χρησιµοποιήθηκαν στο µοντέλο ήταν: 

1.µέγεθος εταιρίας, όπως µετριέται από log10 (συνολικά περιουσιακά στοιχεία /1000) . 

2.κερδοφορία, όπως µετριέται από τα καθαρά κέρδη /συνολικά περιουσιακά στοιχεία. 

3.ρευστότητα, όπως µετριέται από τα ταµειακά διαθέσιµα/βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις. 

Το µοντέλο ήταν :  

πιθανότητα χρεοκοπίας = 22

2

yx
x
+

 

όπου x = (((log10 (συνολικά περιουσιακά στοιχεία / 1000))+0.85) 

              (καθαρά κέρδη / συνολικά περιουσιακά στοιχεία))-0.85 

      y = (1+ (ταµειακά διαθέσιµα/βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις)) 

Για να διευκρινίσουµε τη λειτουργία του  µοντέλου, υποθέτουµε µια εταιρία η οποία 

έχει τις ακόλουθες τιµές για τις τρεις µεταβλητές: 
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1.log10 (συνολικά περιουσιακά στοιχεία της τάξεως 1 δις € / 1000)= 6 

2.καθαρά κέρδη / συνολικά περιουσιακά στοιχεία = -0,001(µια µικρή ζηµιά) 

3.ταµειακά διαθέσιµα/βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις = 0,05 

Εισάγοντας τις παραπάνω τιµές στο µοντέλο χρεοκοπίας θα δηµιουργούσε µια 

πιθανότητα χρεοκοπίας 0,40 - αρκετά υψηλή δεδοµένου ότι πιθανότητα 0,50 ή 

υψηλότερη, θα οδηγούσε στην πρόβλεψη ότι η εταιρία θα χρεοκοπήσει. Εάν νόµιµες 

τεχνικές διαχείρισης των κερδών χρησιµοποιούνταν για να µετατρέψουν τη µικρή 

καθαρή ζηµία σε µικρό καθαρό κέρδος, για παράδειγµα καθαρά κέρδη / συνολικά 

περιουσιακά στοιχεία = 0,1 τότε το ποσοστό χρεοκοπίας θα έπεφτε σε 0,36 το οποίο 

εξασφαλίζει ότι η εταιρία δεν κινδυνεύει από χρεοκοπία. 

 

1.6.4  Μείωση της διακύµανσης των κερδών 

Οι οικονοµικοί αναλυτές συχνά εκτιµούν την µεταβλητότητα στα κέρδη 

υπολογίζοντας την τυπική απόκλιση βάση των τιµών από το πρόσφατο παρελθόν. 

Αυτή η ανάλυση µπορεί να συµπεριλαµβάνει τον υπολογισµό της τυπικής απόκλισης 

για ετήσια, εξαµηνιαία  ή τριµηνιαία αποτελέσµατα. Για να αναλυθεί εκτενέστερα η 

έννοια της χειραγώγησης των κερδών για τη µείωση της µεταβλητότητας, ας 

υποθέσουµε ότι οι εταιρίες Γ και ∆ έχουν δηµοσιεύσει τα ποσά καθαρών κερδών 

όπως αυτά φαίνονται στον πίνακα 1.4. 

Πίνακας 1.4  Συγκρίσεις ετήσιων καθαρών κερδών εταιρειών Γ και ∆ 
 Καθαρά κέρδη 

Έτος  Εταιρία Γ  Εταιρία ∆ 

1 105,000 120,000 

2 98,000 83,000 

3 111,090 126,090 

4 104,273 89,273 

5 117,551 132,551 
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6 110,927 95,927 

7 124,405 139,405 

8 117,987 102,987 

9 131,677 146,677 

10 125,477 110,477 

Μέσος όρος κερδών 114,639 114,639 

Τυπική απόκλιση 10,679 21,777 

 

   Σηµειώνεται πως παρόλο που τα ετήσια ποσά καθαρών κερδών είναι διαφορετικά, ο 

µέσος όρος των δέκα  περιόδων είναι 114,639 € και για τις δυο εταιρείες. Εντούτοις,  

οι τυπικές αποκλίσεις των ετήσιων καθαρών κερδών είναι διαφορετικές. Η τυπική 

απόκλιση για την εταιρία ∆ είναι σχεδόν διπλάσια από αυτή της εταιρίας Γ. Ο λόγος 

της παρατηρούµενης διαφοροποίησης  µπορεί να φανεί στα διαγράµµατα 1.3 και  1.4 

Τα ετήσια καθαρά κέρδη της εταιρίας Γ είναι πολύ πιο σταθερά (λιγότερο µεταβλητά 

από της εταιρίας ∆). Με άλλα λόγια, παρόλο που τα καθαρά κέρδη της εταιρίας Γ 

διαφέρουν από περίοδο σε περίοδο, η διακύµανση είναι πολύ µικρότερη από αυτή της 

εταιρίας ∆.  

∆ιάγραµµα 1.3 Εταιρία Γ : ∆ιάστηµα εµπιστοσύνης για το καθαρό 
κέρδος 
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Η διακύµανση των ετήσιων καθαρών κερδών απαιτεί προσοχή διότι επηρεάζει 

την εµπιστοσύνη στην ικανότητα ενός να προβλέψει το µελλοντικό καθαρό κέρδος 

και άρα τον κίνδυνο όταν χρησιµοποιείται τα µελλοντικά κέρδη για την αποτίµηση 

µιας εταιρίας. ∆ιευκρινίζοντας αυτό, τα διαγράµµατα 1.3 και 1.4 δείχνουν το ανώτατο 

και το κατώτατο όριο υπολογισµένο και για τις 2 εταιρίες βασισµένο σε 95% 

διάστηµα εµπιστοσύνης για την πρόβλεψη µελλοντικών κερδών. Εµφανώς, το όριο 

για την εταιρία ∆ είναι πιο πλατύ από ότι το όριο για την εταιρία Γ. Αυτό σηµαίνει ότι 

υπάρχει πολύ µεγαλύτερη αβεβαιότητα και άρα µεγαλύτερος κίνδυνος στην 

πρόβλεψη µελλοντικών εσόδων για την εταιρία ∆. Τα όρια για την εταιρία Γ 

καλύπτουν ένα κατακόρυφο διάστηµα των 21,627 €. Τα όρια για την εταιρία ∆ 

καλύπτουν ένα κατακόρυφο διάστηµα των 86,318 €. Υποθέτοντας πως οι 

προηγούµενες τάσεις συνεχίζονται, θα είναι πιθανότερο να γίνει µια πιο ακριβής και 

λιγότερο ριψοκίνδυνη πρόβλεψη των µελλοντικών εσόδων για την εταιρία Γ. 

 

∆ιάγραµµα 1.4 Εταιρία ∆ : ∆ιάστηµα εµπιστοσύνης για το καθαρό 
κέρδος 
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1.6.5 Αποφυγή µειώσεως κερδών και εµφάνισης οριακών ζηµιών 

Αρκετές πρόσφατες έρευνες, υποθέτοντας ότι οι µάνατζερ των εταιριών έχουν 

κίνητρα να αποφύγουν τη δηµοσίευση ζηµιών ή µείωση των κερδών, µελετούν την 

κατανοµή των δηµοσιευµένων αποτελεσµάτων γύρω από το σηµείο 0. Όπως θα 

δούµε και στο κεφάλαιο 6 η χειραγώγηση των κερδών για την αποφυγή µειώσεως 

κερδών αντανακλάται σε cross - sectional κατανοµές µεταβολών στα αποτελέσµατα 

µε τη µορφή ασυνήθιστα χαµηλών συχνοτήτων οριακών µειώσεων στα κέρδη και 

ασυνήθιστα υψηλών συχνοτήτων οριακών αυξήσεών τους. Οµοίως, το earnings 

management για αποφυγή ζηµιών αντανακλάται σε cross – sectional κατανοµές  

αποτελεσµάτων µε τη παρουσία ασυνήθιστα χαµηλών συχνοτήτων οριακών ζηµιών 

και ασυνήθιστα υψηλών συχνοτήτων οριακών θετικών αποτελεσµάτων. 

Τα µοτίβα αυτά εµφανίζονται τόσο σε έρευνες που χρησιµοποιούν τριµηνιαία 

στοιχεία όσο και σε έρευνες που χρησιµοποιούν προβλέψεις αναλυτών για τα κέρδη. 

Επίσης οι McNichols και Wilson (1988) παρουσίασαν ως κίνητρο για earnings 

management την εξάλειψη υπερβολικών κερδών. Βρήκαν στοιχεία που αποδεικνύουν 

ότι τα κέρδη µειώνονται σκόπιµα όταν πρόκειται να αγγίξουν υπερβολικά υψηλά 

επίπεδα.  

 

1.6.6  Η Επίδραση των Συµβολαίων 

Μεγάλο µέρος της λογιστικής βιβλιογραφίας σχετικά µε το earnings 

management εξετάζει τη συσχέτισή του µε διάφορα συµβόλαια (ρήτρες) που 

βασίζονται σε λογιστικά µεγέθη. Σηµαντικότερα5 τέτοια συµβόλαια είναι αυτά που 

καθορίζουν τις αµοιβές των διευθυντικών στελεχών (ήδη αναφερθήκαµε σε 

                                                 
5 Εµπειρικές έρευνες έχουν επίσης γίνει για τα συµβόλαια των εργαζοµένων (Liberty και Zimmerman 
1986) καθώς και τα συµβόλαια των εταιρειών µε τους ορκωτούς ελεγκτές (Defond και Subramanyam 
1998). 



 51

προηγούµενη παράγραφο) καθώς και τα συµβόλαια δανεισµού (Defond και 

Jiambalvo 1994). Συνολικά τα ευρήµατα των παραπάνω ερευνών προσφέρουν 

υποστήριξη στην ύπαρξη earnings management σε αυτά τα πλαίσια συµβολαίων. 

 

1.6.6.1 Συµβόλαια ∆ανεισµού Επιχείρησης 

Τα συµβόλαια δανεισµού αποτελούν σηµαντικό θέµα στην έρευνα της 

χρηµατοοικονοµικής λογιστικής αφού οι δανειστές θέτουν συχνά λογιστικά νούµερα 

ως ρήτρες για να ελέγξουν τις δραστηριότητες της δανειζόµενης εταιρίας, απαιτώντας 

για παράδειγµα την επίτευξη συγκεκριµένης απόδοσης ή θέτοντας περιορισµούς στις 

επιτρεπόµενες επενδύσεις και στις χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες της.  

Οι Watts και Zimmerman (1978) υποστήριξαν ότι οι όροι των συµβολαίων 

δανεισµού παρέχουν κίνητρο στους µάνατζερ να αυξήσουν τα κέρδη ώστε είτε να 

µειώσουν τους περιορισµούς στα συµβόλαια δανεισµού που βασίζονται στα 

λογιστικά νούµερα είτε να αποφύγουν το κόστος από την παραβίαση των όρων 

συµβολαίων. Πάντως, ενώ κάποια στοιχεία δείχνουν ότι οι µάνατζερ που προχωρούν 

σε πράξεις που αυξάνουν τα κέρδη καθυστερούν την αθέτηση των όρων των 

συµβολαίων δανεισµού (Sweeney 1994, Defond και Jiambalvo 1994), άλλες έρευνες 

δε επαληθεύουν κάτι τέτοιο (Beneish και Press 1993, DeAngelo et. al.1994).  

 

 1.6.7 Earnings management και µερισµατική πολιτική 

Οι Kasanen et. al. (1996) στο άρθρο τους εξέτασαν ως κινητήρια δύναµη για τη 

διαχείριση των κερδών την εξοµάλυνση της σειράς των µερισµάτων που εκδίδει µια 

εταιρία. Τα µερίσµατα µπορούν νοµικά να καταβληθούν µόνο από τα τρέχοντα 

κέρδη, γεγονός που δηµιουργεί συσχέτιση µεταξύ των δηµοσιευµένων κερδών και 

των µερισµατικών πληρωµών. Έτσι, αν τα πραγµατικά κέρδη δεν είναι αρκετά υψηλά 
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ώστε να εκπληρωθεί ο µερισµατικός στόχος, υπάρχει κίνητρο για earnings 

management που θα οδηγήσει σε αύξηση των κερδών. Ωστόσο, θα πρέπει να 

λαµβάνεται υπόψη το ποσοστό φορολογίας το οποίο µπορεί να είναι υψηλό, καθώς 

και το γεγονός ότι το φορολογητέο εισόδηµα συνδέεται µε τα δηµοσιευµένα κέρδη. 

Το κόστος της φορολογίας συνεπώς δηµιουργεί κίνητρο για earnings management 

προς τα κάτω γενικά, και ειδικότερα όταν τα πραγµατικά κέρδη είναι υψηλότερα από 

ότι θα πρέπει να δηµοσιευτούν ώστε να εκπληρωθεί ο στόχος της µερισµατικής 

πολιτικής.  

 

1.6.8 Η επιρροή των τρίτων προς την εταιρία 

Ο Bowen (1995) και ο Titman (1984) δηµοσίευσαν κίνητρα για earnings 

management που σχετίζονται µε τρίτους όπως είναι οι εργαζόµενοι ή οι πελάτες και 

έχουν στόχο να επηρεάσουν θετικά τους όρους συναλλαγών µεταξύ της εταιρίας και 

αυτών. Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι παρακάτω: 

 Οι πελάτες οι οποίοι είναι πρόθυµοι να πληρώσουν υψηλότερες τιµές για τα 

αγαθά διότι η εταιρία θεωρείται ότι είναι περισσότερο αξιόπιστη σχετικά µε 

τις εγγυήσεις και την παροχή συµφωνηµένων υπηρεσιών. Η µείωση των 

κερδών µπορεί να έχει κάποια αρνητική επίδραση στις εκτιµήσεις των 

πελατών για την πιθανότητα η εταιρία να είναι συνεπής µε τις υποχρεώσεις 

της.  

 Όµοια, οι προµηθευτές προσφέρουν καλύτερους όρους, διότι είναι 

περισσότερο πιθανό η εταιρία να πληρώσει για τρέχουσες αγορές της, ενώ 

παράλληλα είναι περισσότερο πιθανό να προβεί σε µεγάλες µελλοντικές 

αγορές.  
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 Ακόµη, πολύτιµοι εργαζόµενοι είναι λιγότερο πιθανό είτε να αποχωρήσουν 

είτε να απαιτήσουν υψηλότερους µισθούς για να παραµείνουν.  

 

1.7 Κίνητρα για την εικονική µείωση των κερδών  

Ταυτόχρονα µε τα παραπάνω µια σειρά άλλοι παράγοντες αποτελούν 

αντικίνητρα για τη δηµοσίευση υψηλότερων κερδών: 

1.7.1 Πολιτικές πιέσεις 

Πολλές έρευνες (Jones 1991, Cahan et. al. 1997, Han και Wang 1998) 

αποδεικνύουν ότι οι εταιρίες προχωρούν σε earnings management ώστε να 

δηµοσιεύσουν χαµηλότερα κέρδη σε περιόδους αυξηµένης πολιτικής έκθεσης. 

Ωστόσο, οι περισσότερες από αυτές τις έρευνες τείνουν να υποθέτουν ότι όλες οι 

εταιρίες του δείγµατος αντιµετωπίζουν τα ίδια πολιτικά κόστη. Μόνο οι Cahan et. al. 

(1997) υποστηρίζουν ότι το επίπεδο του πολιτικού κόστους µπορεί να διαφέρει 

µεταξύ των εταιριών και εποµένως ο βαθµός του earnings management θα πρέπει 

επίσης να αναµένεται να διαφέρει από εταιρία σε εταιρία. 

Άλλες έρευνες υποστηρίζουν ότι το earnings management χρησιµοποιείται ως 

εργαλείο ώστε να µειωθεί η ευαισθησία στην πολιτική πίεση (Patten 1992, 

Blacconiere και Patten 1994, Walden και Schwartz 1997). Επιπλέον, οι Deegan και 

Rankin (1996) και Patten (2000, 2002) έδειξαν ότι οι εταιρίες εµφανίζονται να 

χρησιµοποιούν το earnings management προκειµένου να µειώσουν τον αρνητικό 

αντίκτυπο από τις επιπτώσεις της λειτουργίας τους στο περιβάλλον. Ενδιαφέρον είναι 

και το άρθρο των Hang και Wang (1998) οι οποίοι βρήκαν ότι οι πετρελαϊκές εταιρίες 

χρησιµοποίησαν το earnings management για να µειώσουν τα κέρδη τους κατά τη 

διάρκεια του πολέµου στον Κόλπο µε σκοπό να αποφύγουν τις πολιτικές συνέπειες 

από τα υψηλότερα κέρδη που οφείλονταν στις αυξηµένες λιανικές τιµές πετρελαίου. 
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1.7.2 Νοµοθετικά κίνητρα 

Σχεδόν όλοι οι κλάδοι εταιριών ελέγχονται σε κάποιο βαθµό από τη νοµοθεσία. 

Ωστόσο, σε κάποιους συγκεκριµένους κλάδους - όπως είναι οι τράπεζες, οι 

ασφάλειες, και οι υπηρεσίες - ο έλεγχος συνδέεται αυστηρά µε λογιστικά δεδοµένα 

(κεφαλαιακή επάρκεια, χρηµατοοικονοµική κατάσταση κλπ.). Υπό αυτό το πρίσµα 

ένα άλλο κίνητρο χρήσης του earnings management είναι η αποφυγή πιθανών 

νοµικών  κυρώσεων λόγω παράνοµων δραστηριοτήτων µιας εταιρίας ή ενός κλάδου. 

Για παράδειγµα, τεράστια κέρδη µπορεί να είναι ένδειξη ύπαρξης µονοπωλίου ή 

παράνοµων δραστηριοτήτων. Επίσης, πολύ υψηλά κέρδη δείχνουν ότι η εταιρία θα 

έχει τη δυνατότητα αποζηµίωσης για καταστροφές που τυχόν προκάλεσε όπως είναι η 

µόλυνση του περιβάλλοντος. 

Ωστόσο, τα στοιχεία που προκύπτουν από έρευνες σχετικά µε τη συχνότητα του 

earnings management που οφείλεται σε νοµοθετικούς λόγους είναι δύσκολο να 

ερµηνευτούν. Και αυτό γιατί συνήθως ο αριθµός των εταιριών των δειγµάτων στις 

παραπάνω έρευνες είναι σχετικά µικρός. Επίσης, µια ερώτηση που δεν έχει απαντηθεί 

από αυτές τις έρευνες είναι εάν τα νοµοθετικά κίνητρα για earnings management 

επηρεάζουν µόνο τον περιορισµένο αριθµό των εταιριών του δείγµατος ή ένα 

ευρύτερο κοµµάτι της οικονοµίας.  

 

1.7.3 Το µέγεθος της εταιρίας 

Ο Rutledge (1995) υποστήριξε ότι οι µάνατζερ µεγάλων (πολυεθνικών) 

εταιριών τείνουν να υιοθετούν αλλά και να πιέζουν για ψήφιση λογιστικών κανόνων 

που ευνοούν µειωµένα κέρδη. Κι αυτό αφού χαµηλότερα κέρδη προκαλούν αύξηση 

των ταµειακών ροών καθώς και των τιµών των µετοχών µέσω της µειωµένης 

φορολογίας. Επίσης, χαµηλότερα κέρδη συνεπάγονται και µείωση του πολιτικού 
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κόστους. Η συνδυασµένη αύξηση των ταµειακών ροών λόγω µείωσης των φόρων και 

του πολιτικού κόστους έχει ως αποτέλεσµα υψηλότερες τιµές µετοχών, υποθέτοντας 

ότι η κεφαλαιαγορά είναι αποτελεσµατική. Όπως υποστηρίζεται οι µάνατζερ δε 

χάνουν από τη µείωση των δηµοσιευµένων κερδών, δεδοµένου ότι  το διοικητικό 

συµβούλιο προεξοφλεί κάθε µεταβολή στα κέρδη που σχετίζεται αποκλειστικά µε 

αλλαγές στις λογιστικές µεθόδους. Επίσης, οι µάνατζερ αποκοµίζουν κέρδη από την 

αύξηση της τιµής της µετοχής επειδή αρκετές φορές όροι του συµβολαίου τους 

συνδέουν την αµοιβή τους όχι µε τα δηµοσιευµένα κέρδη της εταιρίας αλλά µε την 

µεταβολή της τιµής της µετοχής. 

Αντίθετα, οι µάνατζερ µικρότερων εταιριών τείνουν να υιοθετούν λογιστικές 

µεθόδους που οδηγούν σε αύξηση των δηµοσιευµένων κερδών λόγω του οφέλους που 

αναµένουν από τους όρους των συµβολαίων τους, που συνδέουν την αµοιβή τους µε 

τα κέρδη της εταιρίας.  

 

1.7.4 ∆ιαπραγµατεύσεις µε τα εργατικά σωµατεία 

Εκτός από την περίπτωση των bonus ως µορφή αποζηµίωσης όπου τα στοιχεία 

δείχνουν ότι οι µάνατζερ χειραγωγούν τα τρέχοντα δηµοσιευµένα κέρδη ώστε να 

αυξήσουν την µελλοντική τους αποζηµίωση, πολλά από τα αποτελέσµατα σε 

προηγούµενες έρευνες καταλήγουν ότι οι µάνατζερ ελαττώνουν τα κέρδη σε µία 

προσωρινή βάση ώστε να αυξήσουν την διαπραγµατευτική τους ικανότητα απέναντι 

στα εργατικά σωµατεία και να τα πείσουν  να αποδεχτούν πάγωµα µισθών (DeAngelo 

et al. 1994). 
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1.8 Ανάµικτα αποτελέσµατα ερευνών σχετικά µε τα κίνητρα για την 
χειραγώγηση των κερδών 
 

Πέρα από τα κίνητρα που αναφέρθηκαν παραπάνω και συνδέονται άµεσα µε 

συγκεκριµένες στρατηγικές χειραγώγησης (εικονικής αύξησης ή µείωσης) των 

κερδών υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις  εξεταζόµενων κινήτρων για τα οποία οι 

έρευνες έχουν καταλήξει σε ανάµικτα συµπεράσµατα. Έτσι, σε πολλά άρθρα 

µελετώνται οι λογιστικές επιλογές των προβληµατικών εταιριών στη δεκαετία του   

1990, µεταξύ αυτών και των Healy και Palepu (1990),  Beneish και Press (1993), 

Sweeney (1994), DeAngelo (1994),  Dichev και Skinner (2002). Τα στοιχεία αυτών 

των ερευνών σχετικά µε τις λογιστικές επιλογές των προβληµατικών εταιριών δεν 

καταλήγουν σε οµοιόµορφα αποτελέσµατα. Υπάρχουσες θεωρίες σχετικά µε τις 

προβληµατικές εταιρίες που αντιµετωπίζουν συστηµατικά προβλήµατα στα κέρδη 

προβλέπουν ότι οι λογιστικές επιλογές των µάνατζερ αναµένεται να αυξάνουν το 

εισόδηµα για λόγους ασφάλειας της θέσης των µάνατζερ. Έτσι κάποιοι ερευνητές 

βρήκαν ότι οι λογιστικές επιλογές των µάνατζερ συστηµατικά αυξάνουν τα 

δηµοσιευµένα κέρδη. Για παράδειγµα, η Sweeney (1994) ερεύνησε 130 περιπτώσεις 

αθέτησης υποχρεώσεων και βρήκε ότι οι εταιρίες αυτές προβαίνουν σε µεγαλύτερο 

αριθµό λογιστικών επιλογών που αυξάνουν τα κέρδη πριν από το γεγονός της 

αθέτησης από ότι οι υπόλοιπες εταιρίες του ίδιου µεγέθους και κλάδου.  

Από την άλλη µεριά υπάρχουν στοιχεία ότι µπορεί να έχουµε εικονική µείωση 

των κερδών σε µία προσπάθεια της διοίκησης να κερδίσει την υποστήριξη των 

εργατικών σωµατείων. Οι ορκωτοί ελεγκτές µπορεί επίσης να πιέζουν για 

συντηρητική εµφάνιση των αποτελεσµάτων αφού εάν τα λογιστικά τους πρότυπα δεν 

είναι συντηρητικά µπορεί να µηνυθούν οι ίδιοι εάν οι πελάτες τους πτωχεύσουν. 

Τέλος είναι οι δανειστές που ασκούν προσεκτικό έλεγχο στις προβληµατικές εταιρίες. 
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Σε κάθε προσπάθεια αύξησης των δηµοσιευµένων κερδών, οι µάνατζερ θα χάσουν 

της αξιοπιστία από τους δανειστές και εποµένως θα διακινδυνεύσουν σηµαντικές 

χρηµατοοικονοµικές πηγές σε κρίσιµες χρονικές περιόδους. 

Σε άλλη µελέτη οι Liberty και Zimmerman (1986) ερεύνησαν τα κίνητρα 

µείωσης των κερδών σε περιόδους γύρω από διαπραγµατεύσεις για συγχώνευση, ενώ 

η DeAngelo (1986) ερεύνησε τα κίνητρα µείωσης των κερδών σε περιόδους γύρω 

από διαπραγµατεύσεις για management buyouts. Η ισχύς των ελέγχων σε αυτές τις 

έρευνες είναι χαµηλή αφού τα δείγµατα είναι µικρά, και τα αποτελέσµατα δεν 

καταλήγουν πάντα σε συµπέρασµα.  

 
1.9 Τρόποι αλλοίωσης των λογιστικών µεγεθών 

Οι πιο επιτυχηµένες και ευρέως διαδεδοµένες  τεχνικές  διαχείρισης  κερδών 

µπορούν να χωριστούν σε 11 κατηγορίες. Στο σηµείο αυτό παρουσιάζονται οι πιο 

γνωστές, νόµιµες, τεχνικές από κάθε κατηγορία. 

 

1.9.1 Τεχνικές  “cookie jar reserve”     

Ένα  συνηθισµένο χαρακτηριστικό της λογιστικής των δεδουλευµένων (accrual 

accounting) η οποία είναι βασισµένη στα GAAP είναι ότι η διοίκηση πρέπει να 

εκτιµά και να καταγράφει υποχρεώσεις που θα πληρωθούν στο µέλλον σαν 

αποτέλεσµα γεγονότων ή συναλλαγών του τρέχοντος οικονοµικού έτους. Από τη 

στιγµή που τα µελλοντικά γεγονότα (συναλλαγές) δεν είναι γνωστά µε βεβαιότητα 

την ώρα της εκτίµησης, υπάρχει αβεβαιότητα στην διαδικασία. Με άλλα λόγια, δεν 

υπάρχει «σωστή» απάντηση αλλά  µόνο µια  γκάµα  από λογικά πιθανές απαντήσεις. 

Από αυτήν τη γκάµα βάσει των GAAP υποστηρίζεται ότι η διοίκηση επιλέγει µια 
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εκτίµηση που κάθε φορά εξυπηρετεί τους σκοπούς της. Αυτή δε η διοικητική 

προαίρεση είναι που προσφέρει τη δυνατότητα για διαχείριση των κερδών. 

 Έτσι, όταν η διοίκηση επιλέγει µια εκτίµηση από το «υψηλό άκρο» των 

πιθανών  εξόδων, το αποτέλεσµα είναι να καταγράψει περισσότερα έξοδα το τρέχον 

οικονοµικό έτος από αυτά που θα είχαν καταγραφεί αν επιλεγόταν µια πιο 

µετριοπαθής εκτίµηση. Ως επακόλουθο η καταγραφή αναλογικά περισσότερων 

εξόδων στο τρέχον οικονοµικό έτος κάνει πιθανή την καταγραφή λιγότερων εξόδων 

µελλοντικά. Αυτού του είδους η κατάσταση  δηµιουργεί ένα αποθεµατικό “cookie jar 

reserve” στην επιχείρηση το οποίο  µελλοντικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί ώστε να 

προκληθεί µια οικονοµική ώθηση.   

Φυσικά, αν τα µελλοντικά έξοδα αποδειχθεί πως τελικά όντος βρίσκονται στο 

«υψηλό άκρο» της γκάµας µε τις εκτιµήσεις, το αποθεµατικό θα είναι άδειο. Άρα δεν 

θα υπάρχει προοπτική υπέρµετρου κέρδους. Ωστόσο, αν τα µελλοντικά έξοδα 

αποδειχθεί ότι βρίσκονται στη µέση  ή στο «χαµηλό άκρο» της γκάµας µε τις 

εκτιµήσεις, η παραπάνω λογιστική µεταχείρισή τους θα οδηγήσει σε εµφάνιση 

υπέρµετρων  κερδών. 

Συνηθισµένες περιπτώσεις όπου δυνητικά µπορούν να δηµιουργηθούν 

αποθεµατικά “cookie jar” είναι:  

• Εκτιµώµενες αποδόσεις πωλήσεων και επιχορηγήσεις 

• Εκτιµώµενες διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων 

• Εκτιµώµενη απαξίωση αποθεµάτων 

• Εκτιµώµενο κόστος εγγυήσεων 

• Εκτιµώµενο κόστος συντάξεων 

• Αποπεράτωση συνταξιοδοτικών σχεδίων 

• Εκτιµώµενο  ποσοστό επικύρωσης µακροπρόθεσµων συµβάσεων 
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1.9.2 Τεχνικές “big bet on the future” 

Μια εταιρία η οποία συγχωνεύεται µε µια άλλη µπορεί να ειπωθεί πως έχει 

βάλει ένα “big bet on the future” - «µεγάλο στοίχηµα στο µέλλον». Αυτό το στοίχηµα 

θα µπορεί να αποβεί κάτι σίγουρο σε όρους αύξησης των αναφερόµενων εσόδων της 

αποκτηθείσας επιχείρησης εάν η συγχώνευση είναι κατάλληλα σχεδιασµένη. Οι big 

bet τεχνικές περιλαµβάνουν: 

• ∆ιαγραφή στα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης για την συγχωνευµένη 

εταιρία. Η τεχνική αυτή επιτρέπει  ένα σηµαντικό τµήµα της τιµής αγοράς 

να διαγραφεί έναντι των τρεχόντων εσόδων στο έτος συγχώνευσης, 

προστατεύοντας τα µελλοντικά έσοδα από αυτές τις χρεώσεις. Αυτό 

σηµαίνει ότι τα µελλοντικά έσοδα θα είναι υψηλότερα απ’ότι θα ήταν σε 

διαφορετική περίπτωση.  

• Ενσωµάτωση  των αποτελεσµάτων της αποκτηθείσας εταιρίας µε τα 

αποτελέσµατα της µητρικής. Τα τρέχοντα κέρδη της νέας αποκτηθείσας 

επιχείρησης ενοποιούνται µε αυτά της µητρικής εταιρίας προκαλώντας µια 

σηµαντική αύξηση εάν η θυγατρική αγοράστηκε σε ευνοϊκούς όρους. 

Συµπερασµατικά, οι “big bet” τεχνικές επιτρέπουν σε µια εταιρία να 

«αγοράσει» µια εγγυηµένη αύξηση στα τρέχοντα ή µελλοντικά αποτελέσµατα µε την 

απόκτηση  µιας άλλης εταιρίας. 

 

 1.9.3  Εµπλουτισµός του επενδυτικού χαρτοφυλακίου 

Οι εταιρίες συχνά αγοράζουν µετοχές σε άλλες εταιρίες για να επενδύσουν 

κεφάλαια ή για να πετύχουν κάποιου είδους στρατηγική συµµαχία. Τα GAAP 

υποθέτουν ότι επενδύσεις σε ποσοστό µικρότερο από 20% των µετοχών της άλλης 

επιχείρησης είναι παθητικές επενδύσεις και συνεπώς η επιχείρηση που επενδύει δεν 
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χρειάζεται να συµπεριλάβει το καθαρό εισόδηµα του επιχειρηµατία στις 

χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις, κάτι που θα έκανε για υψηλότερα ποσοστά 

ιδιοκτησίας. Μάλιστα, υπάρχουν λεπτοµερείς κανόνες για το πώς υποβάλλεται µια 

τέτοια έκθεση παθητικών επενδύσεων. Τα GAAP προϋποθέτουν πως αυτές οι 

επενδύσεις µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε µία από τις 2 κατηγορίες 

χρηµατοφυλακίων µε διαφορετική λογιστική µεταχείριση.  

1. “∆ιαπραγµατεύσιµα χρεόγραφα”(χρεόγραφα που διαπραγµατεύονται στο 

χρηµατιστήριο). Οποιαδήποτε αλλαγή στην αξία αγοράς αυτών των αξιόγραφων κατά 

τη διάρκεια ενός οικονοµικού έτους, και όποια  πραγµατικά κέρδη ή ζηµιές από τις 

πωλήσεις προκύψουν αναφέρονται στο λειτουργικό αποτέλεσµα. 

2. “∆ιαθέσιµα προς πώληση χρεόγραφα”. Οποιαδήποτε αλλαγή στην αξία αγοράς 

κατά τη διάρκεια µιας διαχειριστικής περιόδου αναφέρεται σε «άλλα µη λειτουργικά 

έσοδα ή έξοδα» στην τελευταία γραµµή του λογαριασµού αποτελέσµατος και όχι στο 

λειτουργικό αποτέλεσµα. Όταν παρολ’αυτά, τα αξιόγραφα πωλούνται, οποιοδήποτε 

κέρδος ή απώλεια αναφέρεται στο λειτουργικό αποτέλεσµα. 

Οι προϋποθέσεις που θέτουν τα GAAP για την πραγµατοποίηση επενδύσεων  

προσφέρουν  ευκαιρίες για διαχείριση των κερδών µέσω των ακόλουθων τεχνικών: 

• Συγχρονισµένες πωλήσεις αξιόγραφων οι οποίες έχουν κερδίσει αξία. 

Όταν απαιτούνται επιπρόσθετα έσοδα συχνά πωλείται ένα αξιόγραφο 

χαρτοφυλακίου το οποίο έχει  απραγµατοποίητο κέρδος. Το κέρδος θα 

αναφερθεί στα λειτουργικά έσοδα. 

• Συγχρονισµένες πωλήσεις αξιόγραφων οι οποίες έχουν χάσει αξία. Όταν 

φαίνεται χρήσιµο να αναφερθούν χαµηλότερα έσοδα πωλείται ένα αξιόγραφο το 

οποίο έχει απραγµατοποίητη ζηµιά. Η ζηµιά θα αναφερθεί στα λειτουργικά 

έξοδα. 
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• Αλλαγή στην πολιτική διακράτησης αξιόγραφων χαρτοφυλακίου. Η 

διοίκηση ανά πάσα στιγµή µπορεί να αλλάξει την πρόθεσή της σε σχέση µε ένα 

αξιόγραφο χαρτοφυλακίου που διαθέτει και να το επαναταξινοµήσει από 

διαπραγµατεύσιµο χρεόγραφο σε διαθέσιµο προς πώληση χρεόγραφο ή 

αντίστροφα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την µεταφορά κερδών ή ζηµιών του 

χρεογράφου στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης.  

• ∆ιαγραφή απαξιωµένων χρεογράφων. Αξιόγραφα τα οποία έχουν προφανή 

µακροχρόνια πτώση αξίας στην ανοιχτή αγορά µπορούν να διαγραφούν στην  

έστω µειωµένη αξία τους ανεξάρτητα από την ταξινόµηση του χαρτοφυλακίου 

που συµπεριλαµβάνονται. Οµόλογα τα οποία αγοράζονται για να 

δηµιουργήσουν βραχυπρόθεσµα κέρδη κατηγοριοποιούνται επίσης σαν 

«διαπραγµατεύσιµα χρεόγραφα» και η µεταχείριση τους είναι ίδια µε αυτή των 

επενδύσεων σε µετοχές (stock investments). Επενδύσεις οµολόγων που 

διακρατούνται µε πιο µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα κατηγοριοποιούνται σε 

διαφορετική κατηγορία χαρτοφυλακίου την επονοµαζόµενη «διακράτηση για 

ωρίµανση» (held to maturity). 

    

 1.9.4   Απαλλαγή από προβληµατικές εταιρείες (throw out a problem child) 

Όταν  τα κέρδη µειώνονται από µια θυγατρική που “υποαποδίδει” και αυτή η 

µείωση των κερδών  προβλέπεται να είναι εντονότερη σε µελλοντικές περιόδους η 

προβληµατική θυγατρική  µπορεί να “αποβληθεί” απαλλάσσοντας τη µητρική από 

την αρνητική επιρροή στα κέρδη µε µια από τις ακόλουθες τεχνικές: 

• Πώληση θυγατρικής. Όταν η θυγατρική πωλείται, µια ζηµία ή ένα κέρδος 

παρουσιάζεται στην τρέχουσα κατάσταση αποτελεσµάτων. Αν η αναφορά 

µεγάλης ζηµιάς από την πώληση είναι ανεπιθύµητη τότε θα πρέπει να εξεταστεί 
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η περίπτωση ενός  “spin off”(όταν µια εταιρία η οποία δραστηριοποιείται σε ένα 

γενικότερο κλάδο λόγω ζηµιών αποφασίζει να περιοριστεί σε ένα ειδικότερο).  

• ∆ηµιουργία ενός φορέα ειδικού σκοπού (Special Purpose Entity - SPE). 

Μια άλλη διαθέσιµη επιλογή εντός των GAAP είναι η µεταφορά 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε µια εξειδικευµένη SPE. Τέτοια περιουσιακά 

στοιχεία θεωρείται ότι έπρεπε να έχουν πωληθεί και µετακινούνται από τον 

ισολογισµό, µε τον εκχωρητή να καταγράφει κέρδος ή απώλεια από την πώληση 

των περιουσιακών στοιχείων. Μια εξειδικευµένη SPE δεν ενσωµατώνεται στις 

οικονοµικές καταστάσεις του εκχωρητή. Νέα λογιστικά πρότυπα ονοµάζουν 

αυτούς τους φορείς µεταβλητού ενδιαφέροντος (variable interest entities - 

VIE’S). 

• Απόσπαση (spin off) θυγατρικής. Σε ένα spin off οι µετοχές της θυγατρικής 

διανέµονται ή ανταλλάσσονται µεταξύ των υφιστάµενων µετόχων έτσι ώστε να 

επωµίζονται αυτοί την προβληµατική θυγατρική (problem child). Κανένα 

κέρδος ή ζηµιά δεν αναφέρονται στο spin off και όλα τα αρνητικά 

αποτελέσµατα της θυγατρικής αποµακρύνονται από τις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις διότι τα GAAP προϋποθέτουν ότι οι χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις της προηγούµενης περιόδου πρέπει να αντανακλούν τα 

αποτελέσµατα της εναποµένουσας εταιρίας. 

 

1.9.5 Αλλαγή των  GAAP  

        Όταν µια εταιρία επιλέγει τις λογιστικές αρχές που θα χρησιµοποιήσει, σπάνια 

αυτές αλλάζουν. Οι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο εταιρίες οι οποίες τις αλλάζουν 

φροντίζουν ώστε η αγορά να µην αντιλαµβάνεται τις αλλαγές ως µείωση της 

ποιότητας των κερδών, διότι κάτι τέτοιο θα υποβάθµιζε την τιµή της µετοχής. 
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Εντούτοις κάτω από τις ακόλουθες περιστάσεις οι λογιστικές αρχές µπορούν να 

αλλάξουν χωρίς να επηρεάσουν αρνητικά την τιµή ενός αξιόγραφου: 

• Εθελοντική εφαρµογή νέων λογιστικών προτύπων. Κατά καιρούς το 

Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων (Accounting Standards Board – ASB) 

υιοθετεί νέα λογιστικά πρότυπα και συνήθως υπάρχει ένα περιθώριο υιοθεσίας 

2 ή 3 ετών κατά τη διάρκεια του οποίου οι εταιρίες µπορούν να υιοθετήσουν το 

πρότυπο οποιαδήποτε στιγµή. Εθελοντική υιοθέτηση τις περισσότερες φορές 

παρέχει στις εταιρείες µια ευκαιρία για λογιστικά έσοδα. 

• Υιοθέτηση βελτιωµένων κανόνων αναγνώρισης εσόδων. Πολλές 

βιοµηχανίες έχουν πολλούς εναλλακτικές επιλογές αναγνώρισης εσόδων. 

Κάποιες από αυτές θεωρείται ότι αντικατοπτρίζουν καλύτερα την οικονοµική 

πραγµατικότητα. Η έγκαιρη υιοθεσία ενός «καλύτερου» κανόνα αναγνώρισης 

εσόδων προσφέρει µια ευκαιρία για διαχείριση των κερδών. 

• Υιοθέτηση βελτιωµένων κανόνων αναγνώρισης εξόδων. Για τις εταιρίες οι 

οποίες καταγράφουν βέβαια έξοδα σε ταµειακή βάση (cash accounting), µια 

έγκαιρη αλλαγή βασισµένη στην αρχή των δεδουλευµένων µπορεί να προσφέρει 

ευκαιρία για χειραγώγηση των αποτελεσµάτων. Μια τέτοια αλλαγή µάλιστα 

µπορεί να συµπέσει µε µια τροποποίηση στις εταιρικές πολιτικές που αφορούν 

ένα συγκεκριµένο κονδύλι. Για παράδειγµα, εάν µια εταιρία κατά κύριο λόγο 

αποζηµιώνει τα στελέχη της µε µετρητά καταγράφοντας αυτά τα έξοδα όταν 

πληρώνονται, µία αλλαγή σε  αναβαλλόµενα σχέδια αποζηµίωσης θα παρείχε 

την ευκαιρία να καταγραφούν τα έξοδα σε δεδουλευµένη βάση µειώνοντας έτσι 

τα έσοδα κατά το έτος υιοθέτησης αυτής της πρακτικής. 

 Μία άλλη πιθανότητα είναι να µετατραπεί η φιλοσοφία αναγνώρισης εσόδων-

εξόδων, παραβάλλοντας καλύτερα τα έξοδα µε τα σχετικά έσοδα. Για παράδειγµα µία 
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εταιρία η οποία χρησιµοποιεί τη µέθοδο αύξουσας απόσβεσης µπορεί να αποφασίσει 

να προσανατολιστεί στην σταθερή µέθοδο αν θεωρεί πως  αυτή αντανακλά καλύτερα 

την ετήσια φθορά του περιουσιακού στοιχείου. Η σταθερή µέθοδος απόσβεσης 

αποφέρει χαµηλότερες χρεώσεις µε αποτέλεσµα να αυξήσει τα τρέχοντα καθαρά 

έσοδα.  

 

1.9.6 Απόσβεση, υποτίµηση και εξάντληση 

 Ως γνωστό, το κόστος των µακροπρόθεσµων χρησιµοποιούµενων ή 

αναλωθέντων λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων κανονικά επιµερίζεται σαν 

έξοδο την περίοδο που αναµένεται να ωφεληθεί η εταιρεία από τη χρήση τους. Στην 

πράξη υπάρχουν τρεις τρόποι για την καταγραφή του εξόδου ανάλογα µε το είδος του 

περιουσιακού στοιχείου: 

• Λογισµός απόσβεσης για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία όπως είναι η καλή 

φήµη, τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, συγγραφικά δικαιώµατα και εµπορικά 

σήµατα. 

• Λογισµός απόσβεσης για ενσώµατα πάγια όπως κτίρια, µηχανές και 

εξοπλισµοί. 

• Λογισµός εξόδων εξάντλησης, για φυσικές πηγές στις οποίες έχει γίνει µερική 

εκµετάλλευση όπως ξυλεία, κάρβουνο ή φυσικό αέριο. 

Γενικά, η διαδικασία διαγραφής µακροχρόνιων περιουσιακών στοιχείων 

εµπεριέχει υποκειµενισµό κρίσης προσφέροντας έτσι ευκαιρίες για διαχείριση κερδών 

µέσω των ακόλουθων περιπτώσεων: 

• Επιλέγοντας την µέθοδο διαγραφής. Η διοίκηση πρέπει να αποφασίσει ποια 

µέθοδο θα χρησιµοποιήσει για να διαγράψει πρόσφατα αποκτηθέντα 

µακροχρόνια λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία. Μερικές µέθοδοι έχουν σαν 
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αποτέλεσµα την λογιστικοποίηση µεγαλύτερων εξόδων στην τρέχουσα περίοδο 

από ότι σε άλλες. 

• Επιλέγοντας την περίοδο διαγραφής. Η διοίκηση πρέπει συχνά να 

υπολογίζει-εκτιµά την “χρήσιµη ζωή” ενός µακροχρόνιου στοιχείου του 

ενεργητικού η οποία µπορεί να είναι σηµαντικά µικρότερη από ότι στην 

πραγµατικότητα. 

• Υπολογίζοντας την υπολειµµατική αξία. Ορισµένα µακροπρόθεσµα 

περιουσιακά στοιχεία διατηρούν ένα µέρος της πραγµατική τους αξίας ακόµα 

και στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής τους. Αυτή η αξία 

(υπολειµµατική) πρέπει να εκτιµηθεί έτσι ώστε να προγραµµατιστεί το σωστό 

ποσό των ετήσιων αποσβέσεων. ∆εδοµένου ότι η χρονική περίοδος µπορεί να 

εκτείνεται στα 10, 15 ή ακόµα και 30 χρόνια µετά, είναι λογικό να υπάρχει ένα 

µεγάλο εύρος πιθανών εκτιµήσεων. 

• Αλλάζοντας την ιδιότητα των περιουσιακών στοιχείων. Αν η ιδιότητα ενός  

µακροχρόνιου περιουσιακού στοιχείου τροποποιηθεί και από λειτουργικό 

περιουσιακό στοιχείο καταστεί µη λειτουργικό, δεν είναι πλέον απαραίτητο να 

αποσβένεται. Αυτό βεβαίως είναι επιτρεπτό όταν µια εταιρία παύει να 

χρησιµοποιεί το περιουσιακό στοιχείο για λειτουργικούς σκοπούς. 

 

1.9.7 Πώληση/επανεκµίσθωση (leaseback) και τεχνικές ανταλλαγής 
περιουσιακών στοιχείων   
 
         Η έγκαιρη διάθεση µακροπρόθεσµων παραγωγικών περιουσιακών στοιχείων τα 

οποία στον ισολογισµό αποτιµώνται στο ιστορικό τους κόστος, τις περισσότερες 

φορές έχει ως αποτέλεσµα την καταγραφή µη διαπιστωµένων µέχρι τότε κερδών ή 

ζηµιών. ∆ύο µέθοδοι για να πραγµατοποιηθεί κάτι τέτοιο είναι: 



 66

• Ολοκληρωτική πώληση (outright sale). Μια εταιρία µπορεί να αποφασίσει 

την πώληση ενός µακροχρόνιου περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει 

απραγµατοποίητα κέρδη ή ζηµιές σε ένα συγκεκριµένο έτος προκειµένου να 

βελτιωθεί η εικόνα των οικονοµικών της καταστάσεων. Για παράδειγµα ας 

πάρουµε ένα κτίριο που η εταιρεία κατέχει και η εµφανιζόµενη αξία του στον 

ισολογισµό είναι € 30 εκατοµµύρια αν και πραγµατικά αξίζει € 50 εκατοµµύρια. 

Αν το κτίριο πουληθεί, το έκτακτο κέρδος € 20 εκατοµµυρίων θα αυξήσει τα 

έσοδα της τρέχουσας περιόδου (µη λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς 

παράγοντες). 

• Πώληση /επανεκµίσθωση (leaseback). ∆εν είναι ασυνήθιστο για µια εταιρία 

να πουλήσει ένα πάγιο περιουσιακό της στοιχείο και αµέσως µετά να το 

ενοικιάσει. Τα GAAP έχουν λεπτοµερείς οδηγίες για το αν µια µίσθωση είναι 

χρηµατοδοτική (ταυτόσηµη µε τη διατήρηση της ιδιοκτησίας) ή λειτουργική 

µίσθωση (ταυτόσηµη µε την ενοικίαση του περιουσιακού στοιχείου). Ζηµίες 

που πραγµατοποιούνται σε µια συναλλαγή πώλησης /επανεκµίσθωσης 

αναγνωρίζονται αµέσως στα βιβλία του πωλητή. Αντίθετα τα όποια κέρδη 

αποσβένονται τµηµατικά κατά τη διάρκεια της ζωής του περιουσιακού 

στοιχείου αν πρόκειται για χρηµατοδοτική µίσθωση ή σε αναλογία µε τις 

πληρωµές του ενοικίου εάν πρόκειται για λειτουργική µίσθωση. 

Η διαδικασία πώλησης /επανεκµίσθωσης (leaseback) προσφέρει µια ευκαιρία 

για χειραγώγηση των αποτελεσµάτων χρήσης µε τη καταγραφή κερδών ή ζηµιών. 

Επίσης προσφέρει την ευκαιρία για διαχείριση των κερδών µε την µετατροπή ενός µη 

υποκείµενου σε απόσβεση περιουσιακού στοιχείου (όπως η γη) σε ένα έξοδο (το 

µίσθωµα) που µειώνει τα κέρδη. Για παράδειγµα, ας υποθέσουµε ότι µια εταιρία 

λογίζει € 2 εκατοµµύρια το χρόνο αποσβέσεις σε ένα κτίριο που της ανήκει. Ακόµα 
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και αν η γη κάτω από το κτίριο αξίζει € 100 εκατοµµύρια τα GAAP δεν επιτρέπουν 

τον λογισµό αποσβέσεων για τη χρήση της γης. Παρολαυτά εάν το κτίριο και η γη 

αποτελούσαν αντικείµενο  πώλησης  και επανεκµίσθωσης η οποία ήταν λειτουργική, 

η πληρωµή του µισθώµατος θα ήταν σαφώς υψηλότερη από ότι οι αποσβέσεις  αφού 

ο εκµισθωτής  (ο νέος ιδιοκτήτης)  θα έπρεπε να ανακτήσει τα έξοδα της γης αλλά και 

του κτιρίου. Συνεπώς ένα  ετήσιο µίσθωµα π.χ. € 5 εκατοµµυρίων θα αντανακλούσε 

την αξία τόσο του κτιρίου όσο και της γης ενώ η πληρωµή του ανωτέρω ποσού θα 

καταγραφόταν σαν ένα ετήσιο έξοδο, δίνοντας την ευκαιρία στην εταιρεία να µειώσει 

τα καθαρά έσοδα µε επιπρόσθετα € 3 εκατοµµύρια. 

 

1.9.8 Κατάταξη λειτουργικών έναντι µη λειτουργικών κερδών 

Ως γνωστό υπάρχουν 2 βασικές κατηγορίες κερδών:  α) λειτουργικά και β) µη 

λειτουργικά. Τα λειτουργικά (core) κέρδη είναι αυτά τα οποία αναµένεται να 

συνεχιστούν στο µέλλον. Τα µη επανεµφανιζόµενα ή έκτακτα γεγονότα δεν 

αναµένεται να επηρεάσουν τα µελλοντικά κέρδη, άρα καταγράφονται σαν µη 

λειτουργικά. Οι οικονοµικοί αναλυτές τυπικά σχεδιάζουν τους ρυθµούς ανάπτυξης 

για τα  λειτουργικά κέρδη  και µετά προεξοφλούν αυτά τα εισοδήµατα στο παρόν για 

να υπολογίσουν την αξία των αξιόγραφων. Τα GAAP διευκολύνουν την πρόβλεψη 

των λειτουργικών κερδών χωρίζοντας την αναφορά των λειτουργικών και µη 

λειτουργικών ποσών στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. Πιθανές κατηγορίες 

της κατάστασης αποτελεσµάτων για αναφορά ασυνήθιστων ποσών που δεν 

θεωρούνται µέρος του κανονικού λειτουργικού κέρδους συµπεριλαµβάνουν:  

• Ειδικές ή ασυνήθιστες χρεώσεις  

• Μη λειτουργικές δραστηριότητες 

• Υπερβολικά κέρδη ή ζηµιές 
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• Αθροιστικό αποτέλεσµα των αλλαγών στις λογιστικές αρχές 

∆εδοµένου ότι υπάρχει ένας αριθµός γκρίζων περιοχών στην κατηγοριοποίηση 

ορισµένων κονδυλίων είναι δυνατό για τις διοικήσεις των επιχειρήσεων να 

χειραγωγούν τα αποτελέσµατα όταν λαµβάνονται αποφάσεις για το ποια κονδύλια 

εµπίπτουν σε αυτές τις περιοχές. Για παράδειγµα, εγκατάλειψη ενός σηµαντικού 

κατασκευαστικού έργου θα µπορούσε πιθανόν να κατηγοριοποιηθεί είτε ως ειδική ή 

ασυνήθιστη χρέωση είτε σαν µη λειτουργική δραστηριότητα. Ποια κατηγοριοποίηση 

είναι πιο ακριβής εξαρτάται από την κρίση των στελεχών για παράγοντες που 

συζητούνται στις λεπτοµερείς προϋποθέσεις των GAAP. 

 

1.9.9 Πρόωρη αποπληρωµή χρεών 

Τα µακροπρόθεσµα εταιρικά χρέη , όπως τα οµόλογα , τυπικά καταγράφονται 

στην χρεολυτική λογιστική τους αξία (amortized book value). Όταν αυτά 

αποπληρώνονται νωρίτερα η πληρωµή µετρητών που απαιτείται είναι σηµαντικά 

διαφορετική από τη λογιστική αξία τους, δηµιουργώντας λογιστικά κέρδη ή ζηµιές. 

Τα GAAP απαιτούν αυτή η ζηµιά ή το κέρδος να αναφερθεί σαν έκτακτο αποτέλεσµα 

στην τελευταία γραµµή της κατάστασης αποτελεσµάτων, ακόµα και αν δεν πλήρη τα 

κανονικά κριτήρια για µια τέτοια κατηγοριοποίηση. Ευνόητο είναι πως η διοίκηση  

µπορεί εύκολα να επηρεάσει τα κέρδη επιλέγοντας την οικονοµική περίοδο στην 

οποία προ-αποπληρώνεται το χρέος. 

 

1.9.10 Η χρήση των παραγώγων (derivatives) 

Τα παράγωγα είναι χρηµατοοικονοµικά εργαλεία ή συµβόλαια των οποίων η 

αξία είτε παράγεται από άλλο περιουσιακό στοιχείο (απόθεµα, αξιόγραφο, αγαθό) ή 

συνδέεται µε κάποιο δείκτη προσδιορισµένο από την αγορά. Τα παράγωγα µπορούν 
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να χρησιµοποιηθούν για να προστατέψουν µια επιχείρηση από κάποιο τύπο 

επιχειρηµατικού κινδύνου όπως :  

• Αλλαγές στα επιτόκια 

• Αλλαγές στις τιµές αγαθών 

• Καιρικές συνθήκες 

• Αλλαγές στις τιµές πετρελαίου 

• Αλλαγές της συναλλαγµατικής ισοτιµίας 

Ορισµένα από τα συνήθη παράγωγα είναι : 

• Συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης (futures) 

• ∆ικαιώµατα προαίρεσης (οptions) 

• Ανταλλαγές (swaps) 

Το 1998 το Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων κατέληξε πως τα παράγωγα θα 

πρέπει να αναφέρονται σαν στοιχεία ενεργητικού και παθητικού στον ισολογισµό και 

να υπολογίζονται στην ακριβοδίκαιη αξία τους (fair value). Τα κέρδη και οι ζηµιές 

από συναλλαγές παραγώγων γενικά αναγνωρίζονται αµέσως στο λειτουργικό 

αποτέλεσµα. Τα παράγωγα ωστόσο προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για την διαχείριση 

των κερδών. Για παράδειγµα, υποθέτουµε µια επιχείρηση µε µεγάλο ποσό 

αξιόγραφων σε σταθερό επιτόκιο. Η εταιρία θα µπορούσε να κάνει µια συµφωνία 

ανταλλαγής επιτοκίων (interest rate swap) η οποία θα µετέτρεπε ουσιαστικά τα 

αξιόγραφα σταθερού επιτοκίου σε αξιόγραφα µεταβλητού επιτοκίου. Όταν το 

επιτόκιο θα αυξανόταν, η εταιρία θα κατέγραφε µια αύξηση στα έξοδα επιτοκίου για 

τα αξιόγραφα και µια µείωση εάν το επιτόκιο έπεφτε. Το πότε η εταιρία θα αποφάσιζε  

την έναρξη ισχύος της συµφωνία ανταλλαγής επιτοκίων εξαρτάται από αυτήν, η δε 

δυνατότητα επιλογής της παρέχει αναµφισβήτητα µια ευκαιρία για διαχείριση 

κερδών. 
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 1.9.11 Τεχνικές “shrink the ship”  

Εταιρίες οι οποίες επαναγοράζουν ίδιες µετοχές, δεν είναι υποχρεωµένες να 

αναφέρουν ζηµιά ή κέρδος στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης αφού το όποιο 

αποτέλεσµα στην συναλλαγή δεν αναγνωρίζεται. Ο λόγος είναι ότι µε βάση τα GAAP 

η εταιρία και οι ιδιοκτήτες κεφαλαίου θεωρούνται το ίδιο. Κέρδος πραγµατοποιείται 

µέσω συναλλαγών µετοχών εκτός της εταιρίας και όχι µε αυτές που εµπλέκονται µε 

τους ιδιοκτήτες της εταιρίας.  

Αλλά αν κανένα κέρδος ή ζηµιά δεν αναφέρεται στις επαναγορές µετοχών πως 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για διαχείριση κερδών; Η απάντηση είναι πως παρόλο 

που η επαναγορά µετοχών δεν επηρεάζει τα κέρδη, επηρεάζει τα κέρδη ανά µετοχή 

(earnings per share - EPS), ένα ευρέως χρησιµοποιούµενο υποκατάστατο κερδών. Εν 

συντοµία, έστω µια εταιρία η οποία έχει 100.000 µετοχές και καθαρά κέρδη    

300.000 € κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονοµικού έτους (πίνακας 1.5). Τότε τα 

αναφερόµενα κέρδη ανά µετοχή θα ήταν 3,00 €  (€ 300.000/100.000 µετοχές). 

 
Πίνακας  1.5  ∆ιαχείριση των κερδών µέσω επαναγοράς µετοχών 
Κέρδη  Τρέχον έτος Επόµενο έτος  

 Κέρδη € 300.000 € 300.000 

 Ρυθµός αύξησης  

κερδών 

10% 0% 

Κέρδη ανά µετοχή Μετοχές  πριν και 

µετά 

100.000 90.900 

 Κέρδη ανά µετοχή €3,00 €3,30 

 Ρυθµός αύξησης 

κερδών ανά µετοχή 

10% 10% 
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Αν η διοίκηση προβλέπει πως το καθαρό κέρδος θα παραµείνει 300.000 €  και 

το επόµενο οικονοµικό έτος, αναγνωρίζει πως  τα κέρδη ανά µετοχή θα παραµείνουν 

τα ίδια παρά θα αυξηθούν κατά µέσο όρο 10 % όπως είχε συµβεί µε τα κέρδη ή τα 

κέρδη ανά µετοχή την προηγούµενη δεκαετία. Εάν τώρα η εταιρία  επαναγοράσει 

9.100 µετοχές στην αρχή του επόµενου οικονοµικού έτους τα κέρδη ανά µετοχή θα 

διαµορφωθούν στα  3,30 €  ένα 10% ποσοστό αύξησης παρόλο που το καθαρό κέρδος 

παραµένει το ίδιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο, αρχικά, αναλύονται οι έννοιες των δεδουλευµένων 

εσόδων-εξόδων (accruals) και των ταµειακών ροών που µαζί µε τα κέρδη 

αποτελούν τις βασικές µεταβλητές στο πεδίο έρευνας του earnings management. 

Ταυτόχρονα,  παρατίθενται στοιχεία από την ελληνική πραγµατικότητα για τη 

διαχρονική πορεία και τις αλληλοσυσχετίσεις  αυτών των µεγεθών κατά την χρονική 

περίοδο 1994-2004. 

Κατόπιν παρουσιάζονται οι δυο µεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί τα 

τελευταία χρόνια από τους ακαδηµαϊκούς προκειµένου να ανιχνεύονται, όσο αυτό 

είναι δυνατό, οι πρακτικές χειραγώγησης και επηρεασµού των εταιρικών 

αποτελεσµάτων. Παράλληλα γίνεται αναφορά στις σηµαντικότερες µελέτες που 

βασιζόµενες σε αυτές τις µεθοδολογίες παρήγαγαν αξιόλογα συµπεράσµατα για τους 

χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων. 
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2  Μέθοδοι εντοπισµού χειραγώγησης κερδών 

Η έρευνα για την ανίχνευση πρακτικών earnings management στηρίζεται µέχρι 

σήµερα σε δυο µεθοδολογίες που αν και δεν στερούνται µειονεκτηµάτων 

µονοπωλούν τη βιβλιογραφία. Η πρώτη µεθοδολογία στηρίζεται στην µελέτη των 

δεδουλευµένων και η δεύτερη στην µελέτη της κατανοµής συχνοτήτων των κερδών. 

Στη συνέχεια και αφού σε κάθε περίπτωση προηγείται µια εισαγωγική ανάλυση 

παρουσιάζονται οι δυο αυτές µεθοδολογίες. 

 

2.1 Χειραγώγηση των κερδών ως χειραγώγηση των δεδουλευµένων (earnings 
management as accrual management) 
 

Βασικά ένας γενικός ορισµός που θα µπορούσε να δοθεί για τη χειραγώγηση 

των κερδών είναι η εν δυνάµει χρησιµοποίηση των δεδουλευµένων (accruals) µε 

τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτουν ιδιωτικά οφέλη για τους διοικούντες των 

εταιρειών. Οι ακόλουθες σχέσεις είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε την κατανόηση της 

έννοιας της χειραγώγησης των κερδών ως προϊόν της χειραγώγησης των 

δεδουλευµένων: 

1. Συνολικά ∆εδουλευµένα = ∆ηµοσιευµένα Καθαρά Κέρδη  - Λειτουργικές   

Ταµειακές Ροές 

2. Συνολικά ∆εδουλευµένα = Μη διαφοροποιούµενα δεδουλευµένα (normal 

accruals)  + διαφοροποιούµενα δεδουλευµένα (discretionary accruals)   

Ενώ τα µη-διαφοροποιούµενα δεδουλευµένα είναι λογιστικής φύσεως ρυθµίσεις 

επί των ταµειακών ροών όπως υπαγορεύονται από τους λογιστικούς κανόνες και 

πρότυπα, τα διαφοροποιούµενα δεδουλευµένα υπόκεινται στην διακριτική ευχέρεια 

των διοικήσεων και ως εκ τούτου το ύψος τους είναι ενδεικτικό του βαθµού στον 

οποίο τα δηµοσιευµένα κέρδη είναι ωραιοποιηµένα.  

Η συνήθης προσέγγιση για τον υπολογισµό των διαφοροποιούµενων 

δεδουλευµένων είναι µέσω της γραµµικής παλινδρόµησης των συνολικών  
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δεδουλευµένων µε µεταβλητές (proxies) που αντιπροσωπεύουν τα κανονικά 

δεδουλευµένα. Μη κανονικά ή διαφοροποιούµενα δεδουλευµένα  θεωρούνται το µη 

ερµηνεύσιµο υπόλοιπο (κατάλοιπα) των συνολικών  δεδουλευµένων. Επιπροσθέτως 

της χρήσης των διαφοροποιούµενων δεδουλευµένων ως µέτρο για τον βαθµό 

διαχείρισης των κερδών, πολλές ακαδηµαϊκές µελέτες παρέχουν αποδείξεις για 

συγκεκριµένους τύπους δεδουλευµένων και λογιστικών µεθόδων που  

χρησιµοποιούνται για το σκοπό αυτό. Παραδείγµατα εξειδικευµένων δεδουλευµένων 

που έχει βρεθεί ότι υιοθετούνται για τη χειραγώγηση των αποτελεσµάτων 

περιλαµβάνουν: 

1.διενέργεια αποσβέσεων την περίοδο εισαγωγής µιας εταιρείας στο χρηµατιστήριο, 

2.προβλέψεις επισφαλειών επί απαιτήσεων τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών 

3.προβλέψεις για αναβαλλόµενους φόρους. 

 

2.2 Υποδείγµατα δεδουλευµένων 

Τα υποδείγµατα διαφοροποιούµενων δεδουλευµένων καταρχήν προϋποθέτουν τον 

υπολογισµό των συνολικών δεδουλευµένων. Γι αυτό το λόγο πρώτα θα παρουσιαστεί 

ο τρόπος υπολογισµού των συνολικών δεδουλευµένων και ακολούθως θα 

επιχειρήσουµε µια ανασκόπηση της εξέλιξης των υποδειγµάτων διαφοροποιούµενων 

δεδουλευµένων. 

 

2.2.1. Συνολικά δεδουλευµένα 

Για τον υπολογισµό των δεδουλευµένων χρησιµοποιούνται δυο µεθοδολογίες: 

η µέθοδος του ισολογισµού και η µέθοδος των ταµειακών ροών. 

Μέσω της µεθόδου του ισολογισµού τα συνολικά δεδουλευµένα υπολογίζονται 

ως εξής: 
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t t t t t tTA CA Cash CL DCL DEP= ∆ −∆ −∆ + ∆ −  

όπου tCA∆  είναι η µεταβολή των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού το 

χρόνο t; tCash∆  η µεταβολή των διαθεσίµων το χρόνο t; tCL∆  η µεταβολή των 

βραχυπρόθεσµων στοιχείων του παθητικού το χρόνο t;  tDCL∆  η µεταβολή των 

τραπεζικών υποχρεώσεων που συµπεριλαµβάνονται στις βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις  το χρόνο t και  and tDEP  είναι το ύψος των αποσβέσεων στο χρόνο t.  

Ωστόσο, δεδοµένων των προβληµάτων που απέδειξαν στην µελέτη τους, οι Collins 

και Hribar (2002) προτείνουν µια πιο άµεση µεθοδολογία που υπολογίζει τα συνολικά 

δεδουλευµένα ως τη διαφορά µεταξύ των καθαρών κερδών και των λειτουργικών 

ταµειακών ροών όπως προκύπτουν από την κατάσταση ταµειακών ροών. 

 
2.2.1.1 Ταµειακές Ροές – Η αποκάλυψη της πραγµατικής ρευστότητας 

 
Η κατάσταση των ταµειακών ροών αποτελεί την πιο σύγχρονη πηγή 

πληροφόρησης6 για την πραγµατική ρευστότητα της επιχείρησης – την αναλυτική 

απάντηση στα ερωτήµατα µεγέθους, προέλευσης και χρήσης της ρευστότητας. 

Η ρευστότητα (σχεδιάγραµµα 2.1) στον κύκλο των κεφαλαιακών, παραγωγικών 

και συναλλακτικών ροών αποτελείται από: 

• µια κεντρική δεξαµενή µετρητών 

• µια συνεχή κυκλοφορία / ροή µετρητών στις «αρτηρίες» της επιχείρησης,  

που «αιµατώνουν» µε «αξία» τα διάφορα «όργανά» της. 

 
 
 
 
 

                                                 
6Νωρίτερα για την εξυπηρέτηση των ίδιων σκοπών είχε καθιερωθεί η Κατάσταση Πηγών και Χρήσεων 
Κεφαλαίων (1963). 
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Σχεδιάγραµµα 2.1  Ο κύκλος της ταµειακής ροής 

 Πάγια στοιχεία

  Πληρωµή Αγορά    Έρευνα &

   Ανάπτυξη
µερίσµατα
         τόκοι

  Χρηµατοδότηση

  Πρώτες Ύλες
   ( απόθεµα )

  Είσπραξη       Πιστωτές

(προµηθευτές)

Πωλήσεις

 Πληρωµή
CASH is the King

 Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ 

Μέτοιχοι - Επενδυτές

Αδιανέµητα Κέρδη

 Φόροι

     Κόστος
  παραγωγής

     Παραγωγή σε εξέλιξη

 ∆ΑΝΕΙΑ

   Απόθεµα  προϊόντων         Χρεώστες
      ( πελάτες )

ΚΕΡ∆Η

Πηγή: Checkley (1999) 
 

Η επιχείρηση επενδύει τα ρευστά διαθέσιµά της σε µια συνεχή διαδικασία σε 

αποθέµατα, κεφαλαιουχικά αγαθά και προγράµµατα έρευνας και ανάπτυξης, και µε το 

προϊόν της πώλησης (που από απαίτηση µετατρέπεται εκ  νέου σε ρευστό)  εξοφλεί 

υποχρεώσεις (δόσεις δανείων, προµηθευτές,  φόροι), αµείβει τα κεφάλαια (τόκοι 

δανείων και µερίσµατα µετόχων) και επανεπενδύει στον ίδιο λειτουργικό κύκλο 

διαρκούς ροής αγαθών και κεφαλαίων. Με κάθε πλήρη κύκλο η ροή αυξάνεται µε το 

κέρδος προ αποσβέσεων. Κρίσιµο σηµείο για την ανεξάρτητη επιβίωση της 

επιχείρησης είναι να µην εξαντληθεί η κεντρική δεξαµενή. Η ρευστότητα πρέπει να 

εισέρχεται στην επιχείρηση µε την ίδια (τουλάχιστον) ταχύτητα και ποσότητα που 

εξέρχεται. 
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Η κατάσταση ταµειακών ροών (Κ.Τ.Ρ.)7 αναλύει το µέγεθος και τις «διαδροµές» 

(πηγές   και  χρήσεις)   όλων   των  ροών  ρευστών  διαθεσίµων  και  των ισοδύναµων 

τους συνιστωσών σε µια χρονική περίοδο (συνήθως κατά τη διάρκεια µιας χρήσης). 

Όπως αναφέρει ο Γκίκας (1997) το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την µελέτη των ταµειακών 

ροών µιας οποιασδήποτε επιχείρησης πηγάζει από το γεγονός ότι αντίθετα από ότι 

συµβαίνει µε την κατάρτιση των υπόλοιπων λογιστικών καταστάσεων (ισολογισµού, 

αποτελεσµάτων χρήσης)  κατά την κατάρτιση των ταµειακών ροών δεν υπεισέρχεται 

σχεδόν καθόλου διοικητική προαίρεση (managerial discretion). Με άλλα λόγια οι 

διοικήσεις των επιχειρήσεων, αντίθετα µε το ότι συµβαίνει µε τα κονδύλια των άλλων 

οικονοµικών καταστάσεων, είναι σαφώς πιο δύσκολο να χειραγωγήσουν τα 

εµφανιζόµενα µεγέθη της κατάστασης ταµειακών ροών.  

 

2.2.1.2 Η σχέση της Κ.Τ.Ρ. µε την Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης (Κ.Α.Χ)  
 

1 Η Κ.Α.Χ. αποκαλύπτει αναλυτικά τις πηγές της κερδοφορίας, όπως 

λογιστικοποιούνται ως έσοδα και δαπάνες. 

2 Η Κ.Τ.Ρ. αποκαλύπτει την ποιότητα των κερδών. Όπως έχει προαναφερθεί η 

διοίκηση της επιχείρησης διαθέτει την ευχέρεια επιλογής µεθόδων και 

χρόνου αναγνώρισης εσόδων και εξόδων, ευχέρεια που χρησιµοποιείται για 

την επίτευξη στόχων κερδοφορίας. Η Κ.Τ.Ρ. αποκαλύπτει την επίδραση 

τέτοιων πρακτικών στα αποτελέσµατα. 

3 Η Κ.Τ.Ρ. αποκαλύπτει τις κινήσεις ρευστών διαθεσίµων κατά τη χρήση, 

ανεξάρτητα από την περίοδο λογιστικοποίησης. 

Π.χ. Η ρευστοποίηση των απαιτήσεων από πωλήσεις εκφράζεται από το ύψος των 

πωλήσεων µετά την αφαίρεση της µεταβολής των εµπορικών απαιτήσεων 
                                                 
7 Ανάλυση για την κατάσταση ταµειακών ροών παραθέτουν οι Παπαδόπουλος (1985), Πρωτοψάλτης 
(1999) και Κάντζος (2001). 
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(συµπεριλαµβανοµένων στον υπολογισµό των επισφαλών απαιτήσεων και των 

συναφών προβλέψεων). Οµοίως προκύπτει το πραγµατικό κόστος πωληθέντων µε 

συνυπολογισµό αποθεµάτων και µεταβολής εµπορικών υποχρεώσεων. 

 
2.2.1.3 Η σχέση της Κ.Τ.Ρ. µε το Κεφάλαιο Κίνησης (Κ.Κ.) 

 
Προκειµένου να κατανοηθεί ο συσχετισµός της ταµειακής ροής µε τις ανάγκες 

για κεφάλαιο κίνησης, πρέπει να προηγηθεί συνοπτική επισκόπηση των ταµειακών 

συναλλαγών που επηρεάζουν το Κ.Κ (πίνακες 2.1 και 2.2). 

 
                  Πίνακας 2.1 Σχέση καθαρής ταµειακής ροής και κεφαλαίου κίνησης 

Α   Β 

ΕΜΠΟΡΙΚΑ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Κ 
ΛΟΙΠΑ ΚΑΙ ΜΗ  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

+ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Κ΄ 

∆   Γ 
 

Οποιαδήποτε συναλλαγή επηρεάζει (χρεωπιστωτικά) µόνο λογαριασµούς που 

ανήκουν πάνω ή κάτω από τη γραµµή «ΚΚ’», δεν ασκεί καµία επιρροή στο κεφάλαιο 

κίνησης. Αντίθετα, οποιαδήποτε συναλλαγή επηρεάζει (χρεωπιστωτικά) λογαριασµούς 

που χωρίζονται από τη γραµµή «ΚΚ΄» (είτε κατά την ευθεία είτε κατά τη διαγώνιο), 

ασκεί ισόποση επιρροή στο κεφάλαιο κίνησης όπως ο ακόλουθος πίνακας : 

Πίνακας 2.2 Επίδραση εταιρικών συναλλαγών στο κεφάλαιο κίνησης 
 

Χρέωση Λογ/σµών Α ή Β 
α Πίστωση Λογ/σµών Γ ή ∆ → Αύξηση Κεφαλαίου 

Κίνησης 

    
Χρέωση Λογ/σµών Γ ή ∆ 

β Πίστωση Λογ/σµών Α ή Β → Μείωση Κεφαλαίου 
Κίνησης 
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Οι συναλλαγές τύπου (α) χαρακτηρίζονται «πηγές» Κ.Κ. και οι συναλλαγές  

τύπου (β) θεωρούνται ως «χρήσεις» Κ.Κ. [Η διάµετρος «ΚΚ΄» αποκαλείται «γραµµή 

κεφαλαίου κίνησης»]. Η αύξηση («πηγή») Κ.Κ. π.χ. µε αύξηση (χρέωση) αποθεµάτων 

ή / και απαιτήσεων χρηµατοδοτούµενη µε αύξηση (πίστωση) τραπεζικού δανεισµού 

συνεπάγεται: 

α.  Αύξηση κεφαλαίου κίνησης (και άρα δείκτη γενικής ρευστότητας) 

      β. Μείωση λειτουργικής ταµειακής ροής (εκροή Κ.Κ.) και άρα επιδείνωση 

ρευστότητας. 

Προκειµένου να κατανοηθεί καλύτερα η σχέση Κέρδους, κεφαλαίου κίνησης και 

ρευστότητας, ας δούµε κάποια παραδείγµατα, που αποκαλύπτουν µεθόδους 

«δηµιουργικής» λογιστικής ή / και λογιστικά κέρδη σε βάρος της ρευστότητας. 

 
Παράδειγµα 1ο:  

Έστω ότι η επιχείρηση τιµολογεί πώληση µε πίστωση που (χρονικά) λήγει στην 

επόµενη χρήση. Η κερδοφορία της χρήσης επηρεάζεται θετικά (µε όποιο περιθώριο 

κέρδους), ενώ αυξάνονται οι απαιτήσεις και (εποµένως) η ταµειακή εκροή (την ίδια 

στιγµή που η στατική εικόνα του δείκτη άµεσης ρευστότητας βελτιώνεται εφόσον 

αυξάνεται το καθαρό κεφάλαιο κίνησης). 

Παράδειγµα 2ο:  
Έστω ότι η επιχείρηση επιλέγει ανάλωση αποθεµάτων χαµηλού κόστους για να 

αυξήσει τα κέρδη της.  

Π.χ. Με αποθέµατα έναρξης 0 και σύνθεση αποθεµάτων  

α΄ κόστους € 1000 και 

β’  κόστους € 1200 

η επιχείρηση τιµολογεί πώληση € 1500, µε µικτό κέρδος € 500  (επί εµπορεύµατος α΄) 
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και  € 300 (επί εµπορεύµατος β΄). 

Με πληρωµή προµηθευτή έστω µετρητοίς, η επιχείρηση δηµιουργεί τις ακόλουθες 

κατά περίπτωση εµπορικές εκροές: 

 

Με χρήση   :                 α’ εµπορεύµατος   β΄ εµπορεύµατος 

Κόστος πωληθέντων  € 1000 € 1200 

Μεταβολή αποθεµάτων € 1200  € 1000 

Συνολική εκροή  € 2200 = € 2200 

 
Επισηµαίνουµε ότι η αποτίµηση των αποθεµάτων παραµένει και µε την ανάλυση 

Τ.Ρ. όπλο στη «φαρέτρα» της «δηµιουργικής» λογιστικής, τουλάχιστον για οριακές 

διαχρονικές εξοµαλύνσεις ταµειακών ροών. 

 
2.2.1.4 Η σχέση της Κ.Τ.Ρ. µε τον Ισολογισµό 

 
Η διαφορά (∆) των απασχολούµενων κεφαλαίων (=σύνολο ενεργητικού =σύνολο 

παθητικού) της επιχείρησης µεταξύ δύο διαδοχικών χρήσεων δίνεται από τον τύπο:  

∆ κεφαλαίων = ∆ παγίων + ∆ αποθεµάτων + ∆ πελατών + ∆ ταµείου = 
= ∆ καθαρής θέσης + ∆ προµηθευτών + ∆ τραπεζών     => 
=> ∆ ταµείου = ∆ (κεφάλαιο κίνησης + αδιανέµητα κέρδη) + ∆ παγίων + ∆ (ίδια 
κεφάλαια  + τράπεζες + µερίσµατα)  = 
= Λειτουργικές + Επενδυτικές + Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες 
 

Σε γενικές γραµµές ισχύουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις: 

1 Η Κ.Τ.Ρ. δίνει τη δυναµική της ρευστότητας, σε αντίθεση µε τη στατική εικόνα 

των αριθµοδεικτών. 

2 Οι ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης όπως απεικονίζονται στον ισολογισµό 

(Απαιτήσεις + Αποθέµατα - Προµηθευτές) έχουν ήδη χρηµατοδοτηθεί από διάφορες 

πηγές ροών κατά τη διάρκεια της χρήσης και δίνουν τη θέση «εκκίνησης» της 

επιχείρησης στην επόµενη περίοδο, ενώ έχει προηγηθεί η διαρροή ταµειακών 

διαθεσίµων. 
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3 Προσέγγιση της σχέσης κερδών – ταµειακών ροών – περιουσίας επιχείρησης 

προσφέρει η έννοια του «οικονοµικού κέρδους» (καθαρή ταµειακή ροή + µεταβολή 

αξίας καθαρής περιουσίας).8  

 

2.2.1.5 Λειτουργική Ταµειακή Ροή (ΛΤΡ) 

Οι ταµειακές ροές διακρίνονται σε λειτουργικές, επενδυτικές και χρηµατοδοτικές 

ανάλογα µε το τι είδους δραστηριότητες και κατ’ επέκταση εισροές και εκροές 

αφορούν. Στις επόµενες παραγράφους θα αναφερθούµε στις λειτουργικές ταµειακές 

ροές και στην συσχέτισή τους µε τα κέρδη αφού όπως προαναφέρθηκε αυτές οι δυο 

µεταβλητές χρησιµοποιούνται στην βιβλιογραφία για τον προσδιορισµό των 

δεδουλευµένων.  

Η λειτουργική ταµειακή ροή είναι τα µετρητά που παράγει η επιχείρηση, σε µια 

περίοδο µέσα από το παραγωγικό και συναλλακτικό της κύκλωµα. Τροφοδοτείται από 

τα κέρδη, την αύξηση των πιστώσεων και τη ρευστοποίηση απαιτήσεων και 

αποθεµάτων, ενώ αποδυναµώνεται από τις ζηµιές, την αύξηση των κυκλοφορούντων 

και τη µείωση των πιστώσεων. Από τα παραπάνω γίνεται φανερή η δυνατότητα 

αποτίµησης της θετικής, ή µη, λειτουργικής δραστηριότητας της επιχείρησης, µέσω της 

λειτουργικής ταµειακής ροής. Οι επενδυτές και οι πιστωτές σαφώς προτιµούν µια 

θετική λειτουργική ταµειακή ροή, επαρκή να καλύψει τις προσδοκίες και απαιτήσεις 

τους (αµοιβή µε τη µορφή τόκων και µερισµάτων και επιστροφή κεφαλαίων στους 

πιστωτές), και δηλωτική υψηλού βαθµού χρηµατοοικονοµικής ευκαµψίας. Ωστόσο η 

πραγµατικότητα είναι πιο περίπλοκη: Η λειτουργική ροή επανεπενδύεται διαρκώς, για 

να µην υποχωρήσει η επιχειρηµατική ανταγωνιστικότητα.  

                                                 
8 Η ανάλυση του θέµατος υπερβαίνει τους στόχους της διατριβής. 
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Αρνητική ΛΤΡ σηµαίνει αδυναµία του παραγωγικού και συναλλακτικού 

κυκλώµατος να καλύψει τις ανάγκες σε µετρητά που το ίδιο δηµιουργεί. Το έλλειµµα 

αυτό καλύπτεται µε ανάλωση ιδίων κεφαλαίων (επιβαρύνοντας το ίδιο κεφάλαιο 

κίνησης και την καθαρή θέση), µε ρευστοποίηση παγίων ή µε αύξηση του 

βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού. Αρνητική ΛΤΡ είναι αποδεκτή σε περιόδους 

σηµαντικής αύξησης του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, οπότε η κερδοφορία δεν 

επαρκεί για την χρηµατοδότηση των αυξηµένων αναγκών σε κεφάλαια. Πάντως, η 

διάρκεια χρηµατοδότησης της επιχείρησης για κάλυψη του ανοίγµατος των ΛΤΡ, στην 

τελευταία περίπτωση, πρέπει να συναρτάται µε τον απαιτούµενο χρόνο κάλυψης του 

ελλείµµατος των ΛΤΡ από την κερδοφορία. 

Σε ενδεχόµενη κάµψη της δραστηριότητας και εφόσον η επιχείρηση είναι ικανή 

να προσαρµόσει ανάλογα το παραγωγικό και συναλλακτικό της κύκλωµα προκύπτουν 

θετικές ΛΤΡ. Αρνητικές ΛΤΡ στην περίπτωση αυτή είναι σηµείο συναγερµού και 

µπορεί να προέρχονται από ζηµιογόνα λειτουργία, από σηµαντική επιβάρυνση των 

συναλλακτικών όρων ή από υπεραποθεµατοποίηση.  

Ο συνδυασµός ικανοποιητικών προ αποσβέσεων κερδών µε χαµηλή ή κυρίως 

αρνητική ΛΤΡ αποτελεί ένδειξη υπέρµετρης αύξησης των πιστώσεων προς τους 

πελάτες, υπεραποθεµατοποίησης, πιθανότητας απαξιωµένων αποθεµάτων ή 

επισφάλειας των απαιτήσεων. Σε περίπτωση µάλιστα αρνητικής ΛΤΡ θα πρέπει να 

ερευνάται και το ενδεχόµενο εικονικής κερδοφορίας µε παράλληλη υπερεκτίµηση των 

αποθεµάτων. 

Συνεχόµενες περίοδοι που παρουσιάζουν αρνητική ΛΤΡ αποτελούν σαφή ένδειξη 

ζηµιογόνας λειτουργίας της επιχείρησης (και πιθανής αύξησης των κινδύνων από 

στοιχεία του ενεργητικού µη επιδεχόµενα ρευστοποίησης). 
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Σε γενικές γραµµές επειδή η διαχρονική πορεία των ΛΤΡ αναπαριστά  την πορεία 

ρευστοποίησης των κερδών της επιχείρησης, ισχύει η ακόλουθη ιδιότητα: «Κατά τη 

διάρκεια ζωής της επιχείρησης το σύνολο των λειτουργικών ταµειακών ροών ισούται 

µε το σύνολο των πραγµατοποιηθέντων κερδών». Ο παραπάνω κανόνας, µε 

ικανοποιητική προσέγγιση, µπορεί να εφαρµοστεί σε επιµέρους διαστήµατα 

λειτουργίας, µε την προϋπόθεση ότι οι γενικές συνθήκες είναι σχετικά οµαλές. Σαν 

απόρροια του κανόνα αυτού, οι ΛΤΡ µπορούν να γίνουν εργαλείο πρόβλεψης της 

πορείας της κερδοφορίας κατά το µέλλον. Γενικά, για επιχειρήσεις µε κυκλοφοριακή 

ταχύτητα κεφαλαίων µικρότερη του έτους, η σηµαντική απόκλιση της κερδοφορίας δύο 

συνεχόµενων χρήσεων από το άθροισµα των ΛΤΡ που επιτυγχάνουν στο διάστηµα 

αυτό αποτελεί ένδειξη αστάθειας της οικονοµικής κατάστασης.  

Παρακάτω αναλύονται οι σχέσεις ταµειακών ροών και κερδών κατά τον κύκλο 

ζωής µιας επιχείρησης. 

Στάδιο1ο : Εκκίνηση 

Η νέα επιχείρηση δεν παράγει άµεσα λειτουργικές  ροές, αλλά καταναλώνει 

ρευστότητα σε επενδυτικές δαπάνες και «κτίσιµο» της θέσης της στην αγορά 

(αποθέµατα, πιστώσεις σε πελάτες), µε βασικές πηγές χρηµατοδότησης ίδια 

κεφάλαια (πιθανόν και κρατικές επιχορηγήσεις), καθώς οι πιστωτές δεν 

επιθυµούν να αναλάβουν επιχειρηµατικούς κινδύνους. 

Στάδιο2ο : Ανάπτυξη δραστηριότητας 

Η επίπτωση της ανάπτυξης στη ρευστότητα της επιχείρησης, και ιδιαίτερα στη 

βραχυπρόθεσµη περίοδο, χαρακτηρίζεται συνήθως από ταχύτερη αύξηση των 

επενδυµένων κεφαλαίων σε κυκλοφοριακά στοιχεία (µε σηµαντική, αλλά όχι 

ισοδύναµη, αύξηση των εµπορικών υποχρεώσεων, σε σχέση µε το ρυθµό 

αύξησης των πωλήσεων), καθώς και σε έρευνα -ανάπτυξη, δίκτυα διανοµής, 
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εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης (επενδυτικές εκροές κυρίως). Η 

επιχείρηση επενδύει σε περιουσιακά στοιχεία ώστε να καλύψει την 

αναµενόµενη ζήτηση. Επιχειρήσεις µε υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης έχει 

παρατηρηθεί ότι σε ελάχιστες περιπτώσεις παράγουν λειτουργικές ταµειακές 

ροές ελεύθερες για την εξυπηρέτηση τοκοχρεολυσίων. Σε αυτή την περίπτωση 

το κενό ρευστότητας που δηµιουργείται δύσκολα καλύπτεται από τη 

λειτουργική κερδοφορία,  και απαιτεί εξωτερική χρηµατοδότηση. 

Η ανάπτυξη σε ρυθµούς ανώτερους των ρυθµών αύξησης επιπέδων ζήτησης και 

τιµών στο σύνολο της αγοράς δεν είναι διαρκής, και σε µεσο-µακροπρόθεσµη 

θεώρηση η λειτουργική ταµειακή ροή µπορεί να καταστεί θετική. ∆εν πρέπει 

όµως να διαφεύγει της προσοχής η επιβάρυνση κεφαλαιακής διάρθρωσης που 

αναπτύχθηκε για την αντιµετώπιση της συσσώρευσης των ελλειµµάτων 

ρευστότητας. Αν π.χ. οι εµπορικές υποχρεώσεις αυξηθούν µε ρυθµό ταχύτερο 

από τις απαιτήσεις και τα αποθέµατα, η επιχείρηση «κερδίζει» ρευστά 

διαθέσιµα, «κέρδος» που διατηρεί µε την αναβολή πληρωµών. Αυτονόητο ότι 

επειδή πρόκειται για αναβολή (και όχι για διαγραφή) χρεών, απαιτείται η 

ανάπτυξη (σε β’ φάση ωριµότητας) να δηµιουργήσει πρόσθετες λειτουργικές 

ροές από πηγές όπως ρευστοποίηση συσσωρευµένων στοιχείων του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού, βελτίωση περιθωρίων κέρδους, βελτίωση 

συναλλακτικών όρων (ικανοποιητικές συνθήκες ρευστότητας) για την 

αποκατάσταση της ισορροπίας. 

Στάδιο 3ο : Επιβράδυνση  - Σταθεροποίηση δραστηριότητας 

Η εξέλιξη της δραστηριότητας δεν είναι ποτέ γραµµικά ανοδική. Σε περιόδους 

επιβράδυνσης, και στη συνέχεια σταθεροποίησης, της δραστηριότητας (φάση 

ωριµότητας επιχειρηµατικού κύκλου) σταθεροποιείται και το επίπεδο της 
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επένδυσης σε περιουσιακά στοιχεία, ισορροπούν οι χρηµατοδοτικές ανάγκες 

και οι ταµειακές ροές εκφράζονται κυρίως στα αποτελέσµατα εσόδων και 

δαπανών (και στην ενισχυµένη µερισµατική πολιτική). Στη φάση ωριµότητας 

του επιχειρηµατικού κύκλου όµως µειώνονται και τα περιθώρια κέρδους λόγω 

του έντονου ανταγωνισµού.  

Στάδιο 4ο : Ύφεση ∆ραστηριότητας 

Η επίπτωση της ύφεσης στη ρευστότητα της επιχείρησης: 

1 ακολουθεί την πορεία «µείωση παραγγελιών – αποθεµατοποίηση – 

ανανέωση παραγγελιών σε χαµηλότερο από το ιστορικό επίπεδο – πτώση 

τιµών προµηθευτών – ανταγωνιστική πίεση περιθωρίων κέρδους – άνοδος 

επιπέδων τιµών και επιτοκίων».  

2 είναι ανάλογη της κλαδικής («κυκλικής») ευαισθησίας στην ύφεση (υψηλή 

ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδηµα). 

3 ενδέχεται να εκφράζεται σε παραγωγή πλεονάζουσας λειτουργικής 

ταµειακής ροής, αποτέλεσµα πολιτικών περιορισµού επιπέδων περιουσίας 

και, κυρίως, των απαιτήσεων (παρά τη µείωση κερδών). Αρκεί η διοίκηση 

της επιχείρησης να έχει σχηµατίσει στις «καλές εποχές» τις «εφεδρείες» της 

(καθώς στην ύφεση αυξάνει το κόστος της χρηµατοδότησης και µειώνεται η 

διαθεσιµότητα ξένων κεφαλαίων) και να έχει τα περιθώρια και την 

απαιτούµενη διορατικότητα (µε αφετηρία την ύπαρξη ικανοποιητικού 

εσωτερικού χρηµατοοικονοµικού ελέγχου) για την ενεργητική διαχείριση 

της ύφεσης µε διαχείριση αποθεµάτων και κόστους, σταθερών εξόδων και 

του παραγωγικού-συναλλακτικού της κυκλώµατος 

∆ιαγραµµατικά τα παραπάνω θα µπορούσαν να απεικονιστούν στον σχήµα 2.2 

που ακολουθεί: 



 86

Σχεδιάγραµµα 2.2 Σχέσεις πωλήσεων, κερδών και ταµειακών ροών κατά 
τον κύκλο ζωής µιας επιχείρησης  

ΚΥΚΛΟΣ  ΖΩΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ  ΡΟΩΝ  ΚΕΡ∆ΩΝ  ΚΑΙ  ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

+
-

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΥΦΕΣΗ

ΚΕΡ∆Η

+

-

          ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ
ΡΟΕΣ                    ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ

+

     ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ

-  
 

 

Επισηµαίνουµε πάντως ότι η εξέλιξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, όπως 

απεικονίζεται στη µορφή των καµπύλων του πίνακα, είναι απόλυτα ενδεικτική. Κάθε 

επιχείρηση διαµορφώνει τη δική της πορεία ανάλογα µε τον κλάδο, το προϊόν, την 

αγορά και τις στρατηγικές επιλογές - τόσο της ίδιας, όσο και των ανταγωνιστών της. 
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2.3 Σχέση κερδών-δεδουλευµένων-ταµειακών ροών-πωλήσεων. Στοιχεία από την 
ελληνική πραγµατικότητα 
 

Χρησιµοποιώντας στοιχεία ελληνικών επιχειρήσεων, σε αυτή την υποενότητα, 

θα προσπαθήσουµε να αναδείξουµε τυχόν συσχετίσεις που υπάρχουν µεταξύ των 

λογιστικών κερδών-δεδουλευµένων-ταµειακών ροών όπως διαγράφονται από τη 

διαχρονική τάση αυτών των µεγεθών. Τα ευρήµατα µιας τέτοιας ανάλυσης είναι 

πολύτιµα για τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων αφού αποκτούν γνώση για 

τη δυναµική και όχι µόνο τη στατική εικόνα σπουδαίων δεικτών. Το δείγµα που 

προέρχεται από την ICAP συµπεριλαµβάνει το σύνολο των ΑΕ και ΕΠΕ που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για την χρονική περίοδο 1994-2004. Ο αριθµός 

των επιχειρήσεων για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία αυξάνεται διαχρονικά καθώς νέες 

εταιρείες προστίθενται στη βάση ξεπερνώντας τις 30.000 το έτος 2004. Περιγραφικά 

στατιστικά των υπό εξέταση µεταβλητών παρέχονται στους ακόλουθους πίνακες.  

Πίνακας 2.3 Λειτουργικά αποτελέσµατα / σύνολο απασχολούµενων κεφαλαίων 
ελληνικών επιχειρήσεων κατά την περίοδο 1994-2004 
ΕΤΟΣ N Mean Median TrMean StDev Min Max Q1 Q3 

1994 16612 0,06368 0,03812 0,05774 0,15604 -0,7079 0,84333 -0,0038 0,11549 
1995 18273 0,06267 0,03703 0,0569 0,15571 -0,7177 0,86669 -0,0036 0,11468 
1996 20000 0,05423 0,0301 0,0496 0,159 -0,8834 0,85052 -0,0080 0,10382 
1997 22061 0,05596 0,03333 0,05122 0,16539 -0,9636 0,87995 -0,0089 0,10754 
1998 24595 0,05735 0,03572 0,05435 0,17274 -1,1231 0,87703 -0,0084 0,11393 
1999 27555 0,06673 0,04126 0,06231 0,17976 -1,0301 0,94084 -0,0041 0,12455 
2000 28855 0,05766 0,03661 0,05524 0,18174 -1,1374 0,97583 -0,0072 0,11477 
2001 30255 0,03984 0,02936 0,04325 0,18933 -1,3787 0,85148 -0,0119 0,1011 
2002 28709 0,02552 0,02206 0,03176 0,17912 -1,3119 0,78344 -0,0179 0,08646 
2003 32205 0,03479 0,02243 0,03648 0,16849 -1,2625 0,8168 -0,0152 0,08952 
2004 30235 0,02521 0,01688 0,02846 0,16411 -1,3417 0,77663 -0,0197 0,07802 

Σηµ: Οι ακραίες τιµές (0,5%) από κάθε άκρο της κατανοµής κάθε έτους εξαλείφθηκαν. 
 
Πίνακας 2.4 Κέρδη προ φόρων / σύνολο απασχολούµενων κεφαλαίων ελληνικών 
επιχειρήσεων κατά την περίοδο 1994-2004 
ΕΤΟΣ N Mean Median TrMean StDev Min Max Q1 Q3 

1994 16612 0,04818 0,0236 0,04287 0,15309 -0,7468 0,83257 -0,0112 0,09506 
1995 18273 0,04855 0,02474 0,04386 0,15229 -0,7944 0,81403 -0,0089 0,09665 
1996 20000 0,04261 0,01986 0,03851 0,15679 -0,9128 0,84419 -0,0143 0,08962 
1997 22061 0,04141 0,02071 0,03826 0,16505 -1,1979 0,83498 -0,0154 0,09076 
1998 24595 0,04455 0,02361 0,04246 0,17085 -1,162 0,84538 -0,0130 0,09662 
1999 27555 0,05514 0,02987 0,0521 0,17862 -1,1372 0,87324 -0,0066 0,10987 
2000 28855 0,04336 0,02503 0,04361 0,18296 -1,2314 0,89515 -0,0115 0,09893 
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2001 30255 0,02926 0,02289 0,03551 0,19532 -1,4891 0,83644 -0,0137 0,09088 
2002 28709 0,01706 0,01814 0,02567 0,18577 -1,433 0,7719 -0,0198 0,07762 
2003 32205 0,02881 0,01863 0,03197 0,17331 -1,3188 0,83211 -0,0167 0,08248 
2004 30235 0,0202 0,01473 0,02559 0,17105 -1,5104 0,76664 -0,0203 0,07407 

Σηµ: Οι ακραίες τιµές (0,5%) από κάθε άκρο της κατανοµής κάθε έτους εξαλείφθηκαν. 
 

Πίνακας 2.5 ∆εδουλευµένα / σύνολο απασχολούµενων κεφαλαίων ελληνικών 
επιχειρήσεων κατά την περίοδο 1994-2004 
ΕΤΟΣ N Mean Median TrMean StDev Min Max Q1 Q3 

1994 14810 -0,01286 -0,00793 -0,01357 0,18065 -1,0269 0,90448 -0,0855 0,05177 
1995 16325 -0,02362 -0,01158 -0,02195 0,18209 -1,4661 0,90886 -0,0919 0,04162 
1996 17836 -0,02602 -0,01486 -0,02431 0,18157 -1,5864 0,96799 -0,0905 0,03828 
1997 19700 -0,02806 -0,01698 -0,02709 0,18387 -1,3596 0,96221 -0,0964 0,03553 
1998 21759 -0,03637 -0,02723 -0,0351 0,18652 -1,2300 0,95074 -0,1085 0,03458 
1999 24200 -0,03743 -0,02833 -0,03602 0,20251 -1,7092 0,94126 -0,1157 0,03693 
2000 24988 -0,0348 -0,02746 -0,03382 0,2023 -1,4480 0,96287 -0,1127 0,04084 
2001 26976 -0,04373 -0,03117 -0,04119 0,20609 -1,4618 1,04958 -0,1171 0,03126 
2002 26163 -0,04994 -0,03351 -0,04533 0,20582 -1,5042 0,96487 -0,1193 0,02677 
2003 25949 -0,04283 -0,02949 -0,03996 0,19803 -1,6265 0,96578 -0,1114 0,02868 
2004 27948 -0,03649 -0,02585 -0,03437 0,19805 -1,4958 0,9717 -0,1026 0,03187 

Σηµ: Οι ακραίες τιµές (0,5%) από κάθε άκρο της κατανοµής κάθε έτους εξαλείφθηκαν. 
 
Πίνακας 2.6 Ταµειακές ροές / σύνολο απασχολούµενων κεφαλαίων ελληνικών 
επιχειρήσεων κατά την περίοδο 1994-2004 
ΕΤΟΣ N Mean Median TrMean StDev Min Max Q1 Q3 

1994 14810 0,07671 0,05568 0,07281 0,21926 -1,0380 1,21803 -0,0172 0,16278 
1995 16325 0,08686 0,05877 0,08019 0,22461 -0,9891 1,51072 -0,0104 0,16773 
1996 17836 0,08037 0,0517 0,07415 0,21893 -1,0666 1,4992 -0,0116 0,15881 
1997 19700 0,08355 0,05743 0,07823 0,22426 -1,0777 1,41952 -0,0099 0,16251 
1998 21759 0,09395 0,06925 0,08985 0,22814 -1,1319 1,33296 -0,0054 0,18308 
1999 24200 0,1024 0,07646 0,09726 0,24429 -1,123 1,50713 -0,0040 0,19565 
2000 24988 0,09395 0,07257 0,09076 0,24065 -1,1657 1,45256 -0,0060 0,18713 
2001 26976 0,08811 0,06849 0,08607 0,2407 -1,3518 1,28986 -0,0080 0,18116 
2002 26163 0,07833 0,06247 0,07859 0,23182 -1,3411 1,28096 -0,0113 0,17008 
2003 25949 0,0757 0,06064 0,07506 0,2225 -1,1855 1,29331 -0,0096 0,16251 
2004 27948 0,06281 0,05013 0,06391 0,22225 -1,3399 1,19818 -0,0165 0,14822 

Σηµ: Οι ακραίες τιµές (0,5%) από κάθε άκρο της κατανοµής κάθε έτους εξαλείφθηκαν. 
Πίνακας 2.7 Πωλήσεις / σύνολο απασχολούµενων κεφαλαίων ελληνικών 
επιχειρήσεων κατά την περίοδο 1994-2004 
ΕΤΟΣ N Mean Median TrMean StDev Min Max Q1 Q3 

1994 13854 1,4327 1,0483 1,2106 1,7252 0,0077 25,1456 0,476 1,7697 
1995 15323 1,3925 1,0514 1,2138 1,4339 0,0081 16,9241 0,4879 1,7778 
1996 16958 1,3511 1,0011 1,1551 1,5617 0,0043 24,7283 0,4419 1,7098 
1997 19648 1,3373 0,9839 1,1439 1,5285 0,0055 25,5599 0,4419 1,6901 
1998 22152 1,3372 0,989 1,1503 1,5058 0,0042 26,4434 0,4575 1,6988 
1999 24917 1,2971 0,9531 1,1065 1,5216 0,0053 25,6384 0,4596 1,6148 
2000 26058 1,2558 0,927 1,082 1,3862 0,005 19,2205 0,4407 1,5859 
2001 27253 1,2235 0,9015 1,0539 1,3431 0,0037 18,0391 0,4181 1,5548 
2002 25505 1,1488 0,8531 0,9862 1,2976 0,004 19,4933 0,3953 1,4533 
2003 28597 1,1396 0,8532 0,9883 1,2085 0,004 15,6303 0,4038 1,4506 
2004 26760 1,118 0,8261 0,967 1,2079 0,0043 15,4512 0,3754 1,4304 

Σηµ: Οι ακραίες τιµές (0,5%) από κάθε άκρο της κατανοµής κάθε έτους εξαλείφθηκαν. 
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Για λόγους συγκρισιµότητας όλα τα λογιστικά µεγέθη διαιρέθηκαν µε το 

σύνολο των απασχολούµενων κεφαλαίων για κάθε εταιρεία ξεχωριστά. Παρόµοια µε 

την µελέτη των Givoly και Hayn (2000) για τις αµερικανικές επιχειρήσεις, τα 

λειτουργικά κέρδη (κέρδη προ φόρων) των ελληνικών επιχειρήσεων δείχνουν µια 

τάση διαχρονικής µείωσης από 6,3% (4,8%) το 1994 σε 2,5% (2%) το 2004. Μια 

βασική ερώτηση που θα µπορέσει έτσι να τεθεί είναι αν η διαχρονική µείωση των 

κερδών αντικατοπτρίζει µια πραγµατική επιδείνωση της οικονοµικής κατάστασης των 

επιχειρήσεων ή οφείλεται απλά σε λογιστικές πρακτικές απεικόνισης. Ενδεικτικά 

αναφέρουµε διάφορες εξηγήσεις που ίσως δικαιολογούν αυτό το φαινόµενο: 

 αυξανόµενη συχνότητα εταιρικών αναδιοργανώσεων που τις περισσότερες 

φορές συνεπάγονται αυξηµένα κόστη 

  αυξανόµενη συχνότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών  που κατά κανόνα 

συνεπάγονται αναπροσαρµογή της αξίας των περιουσιακών  στοιχείων των 

εταιρειών που προκύπτουν και άρα αυξηµένες αποσβέσεις 

 Αυξηµένες προβλέψεις για την αποζηµίωση του προσωπικού των εταιρειών 

ως αποτέλεσµα της εφαρµογής νέων κανονισµών.  

Από την άλλη µεριά ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός της συσσώρευσης 

αρνητικών δεδουλευµένων µε το πέρασµα του χρόνου γεγονός που θα µπορούσε 

επίσης να αποδοθεί σε διάφορες αιτίες αλλά που όµως δεν παύει να σηµατοδοτεί µια 

συντηρητικότερη στάση ως προς την απεικόνιση των λογιστικών µεγεθών. Έτσι 

κάποιος θα έλεγε πως οι υψηλότερες τιµές που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια 

στους δείκτες αποτίµησης (δείκτης τιµής/κέρδους ή price to earnings ratio, δείκτης 

αγοραίας αξίας προς λογιστική ή market to book ratio) των εισηγµένων στα διεθνή 

χρηµατιστήρια συµπεριλαµβανοµένου και του ελληνικού δεν οφείλονται 

αποκλειστικά σε υπερεκτίµηση µετοχών. 
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∆ιαγραµµατικά τα παραπάνω, µε τις ταµειακές ροές και τις πωλήσεις να  

ακολουθούν το πρότυπο των κερδών απεικονίζονται ως εξής (σχεδ. 2.3 έως 2.5): 

Σχεδιάγραµµα 2.3 Αποπληθωρισµένα λειτουργικά κέρδη, κέρδη προ φόρων, 
ταµειακές ροές και δεδουλευµένα για τη χρονική περίοδο 1994-2004 
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GRPR: gross profit; ROA: return on assets; TAC: total accruals; CF: cash flows 
 
Σχεδιάγραµµα 2.4 Αποπληθωρισµένες πωλήσεις για τη χρονική περίοδο 
1994-2004 
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Τέλος, αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός πως η µεταβλητότητα τόσο των κερδών 

αλλά και των ταµειακών ροών και των δεδουλευµένων παραµένει σχετικά σταθερή 

στο χρόνο µε µοναδική εξαίρεση το διάστηµα στις αρχές της δεκαετίας του 2000 

όπου παρατηρήθηκε µια µικρή ταυτόχρονη αύξηση.   

 Σχεδιάγραµµα 2.5  Μεταβλητότητα των εξεταζόµενων λογιστικών µεγεθών 
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2.4 Υποδείγµατα διαφοροποιούµενων δεδουλευµένων   

Επτά ανταγωνιστικά υποδείγµατα έχουν προταθεί στην διεθνή βιβλιογραφία 

τα τελευταία είκοσι χρόνια τα οποία και παρουσιάζονται συνοπτικά στις επόµενες 

σελίδες. 

2.4.1 Το υπόδειγµα Healy 

Στο υπόδειγµα του Healy (1985), τα µη-διαφοροποιούµενα δεδουλευµένα  (non-

discretionary accruals - NDAt) είναι ο µέσος όρος (mean) των συνολικών 

δεδουλευµένων (total accruals - TAt) της περιόδου εκτίµησης [αποπληθωρισµένα  

µέσω του συνολικού ενεργητικού της προηγούµενης χρονιάς (assets - 1tA − )] : 

  11/ ( / )tNDA n TA Aγ γ γ −= ∑  
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όπου n είναι ο αριθµός των ετών για την περίοδο εκτίµησης (estimation period) και 

γ ο δείκτης για κάθε συγκεκριµένο έτος και για τα έτη (t-n, t-n+1, … , t-1 ). Τα 

διαφοροποιούµενα δεδουλευµένα τώρα που είναι και το κέντρο του ενδιαφέροντος 

ορίζονται ως η διαφορά µεταξύ των (αποπληθωρισµένων) συνολικών δεδουλευµένων 

στο έτος εξέτασης (event year) και των µη διαφοροποιούµενων 

δεδουλευµένων tNDA .  

Το υπόδειγµα του Healy είναι το πιο απλοϊκό στην σύλληψή του και στηρίζεται 

στην υπόθεση ότι οποιαδήποτε απόκλιση παρατηρηθεί στο ύψος των δεδουλευµένων 

από το µέσο όρο τους οφείλεται σε διακριτικές ενέργειες των διοικήσεων. 

  

2.4.2 Το υπόδειγµα  De Angelo  

Η De Angelo (1986) υποθέτει ότι τα µη διαφοροποιούµενα δεδουλευµένα 

ακολουθούν το υπόδειγµα του τυχαίου περίπατου (random walk process). Το 

διαφοροποιούµενο κοµµάτι των δεδουλευµένων στο υπόδειγµα της  De Angelo είναι 

η διαφορά µεταξύ των συνολικών δεδουλευµένων στο υπό εξέταση έτος t, 

αποπληθωρισµένο βάσει του ύψους του ενεργητικού της προηγούµενης χρονιάς 

( 1tA − ), και των µη διαφοροποιούµενων δεδουλευµένων ( tNDA ). Η µέτρηση των µη-

διαφοροποιούµενων δεδουλευµένων ( tNDA ) συναρτάται στα συνολικά δεδουλευµένα 

του προηγούµενου έτους ( 1tTA − ) αποπληθωρισµένα βάσει του ενεργητικού του     

προ-προηγούµενου έτους ( 2tA − ). Με άλλα λόγια:  

       1 2/t t tNDA TA A− −=   
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2.4.3 Το υπόδειγµα Jones 

Το υπόδειγµα της Jones (1991) είναι το πιο δηµοφιλές στην σχετική 

βιβλιογραφία.  Σκοπός του υποδείγµατος είναι να αναγνωρίσει τους παράγοντες 

εκείνους που επηρεάζουν το ύψος των κανονικών δεδουλευµένων µιας επιχείρησης. 

Συγκεκριµένα, µε τη χρήση της γραµµικής παλινδρόµησης υπετέθη ότι το ύψος των 

κανονικών δεδουλευµένων µιας επιχείρησης είναι συνάρτηση της µεταβολής των 

πωλήσεών της από τη µια χρονιά στην άλλη καθώς και του µεγέθους των παγίων 

στοιχείων της : 

    1 1 2 1 3 1(1/ ) ( R / ) ( / )t t t t t tNDA A EV A PPE Aα α α− − −= + ∆ +  

όπου tNDA  τα µη διαφοροποιούµενα δεδουλευµένα το χρόνο t 

αποπληθωρισµένα µε το σύνολο του ενεργητικού της προηγούµενης χρήσης, R tEV∆  

είναι τα συνολικά έσοδα στο χρόνο t µείον τα έσοδα στο χρόνο t-1, tPPE είναι τo 

ύψος των παγίων στο τέλος του έτους t, 1tA −  είναι το σύνολο του ενεργητικού στο 

τέλος του έτους t-1 και χρησιµοποιείται ως αποπληθωριστής προκειµένου να µειωθεί 

η εττεροσκεδαστικότητα στα κατάλοιπα, και 1α  , 2α  , 3α  είναι χαρακτηριστικοί της 

επιχείρησης παράµετροι (firm–specific parameters).  

Ο υπολογισµός των παραµέτρων προκύπτει µέσω του ακόλουθου υποδείγµατος 

για την  περίοδο εκτίµησης: 

1 1 1 2 1 3 1/ (1/ ) ( / ) ( / )t t t t t t t tTA A a A a REV A a PPE A E− − − −= + ∆ + +  

όπου  1α  , 2α and 3α  αντιπροσωπεύουν OLS συντελεστές των 1α  , 2α και 3α . Τα 

κατάλοιπα tE  παριστούν το διαφοροποιούµενο τµήµα των συνολικών 

δεδουλευµένων.  
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Παραλλαγή του υποδείγµατος της Jones αποτελεί αυτό των Dechow et. al.  

(1995) που αντικαθιστά την µεταβλητή  «µεταβολή των πωλήσεων» µε την 

µεταβλητή  «µεταβολή των ταµειακών πωλήσεων» και παρουσιάζεται παρακάτω. 

 

2.4.4 Το τροποποιηµένο υπόδειγµα Jones  

Προκειµένου να αντιµετωπιστεί το εγγενές µειονέκτηµα του υποδείγµατος της 

Jones να µετρηθούν εσφαλµένα τα διαφοροποιούµενα δεδουλευµένα όταν εξασκείται 

διοικητική προαίρεση κατά την αναγνώριση των εσόδων, το τροποποιηµένο 

υπόδειγµα Jones που προτείνουν οι Dechow et. al. (1995) διαχωρίζει τις ταµειακές 

πωλήσεις από τις πωλήσεις επί πιστώσει ως εξής: 

1 1 2 1 3 1(1/ ) [( R )/ ] ( / )t t t t t t tNDA A EV REC A PPE Aα α α− − −= + ∆ −∆ +  

όπου tREC∆  είναι οι εισπρακτέοι λογαριασµοί το έτος  t µείον τους εισπρακτέους 

λογαριασµούς το έτος  t-1. 

Tο υπόδειγµα των Dechow et. al. έµµεσα υποθέτει ότι οι µεταβολές που 

πραγµατοποιούνται στους πιστωτικούς λογαριασµούς πωλήσεων από την µια χρήση 

στην άλλη οφείλονται στην άσκηση πρακτικών earnings management. Αυτό γιατί 

όπως οι ίδιοι ισχυρίζονται οι πωλήσεις επί πιστώσει µπορούν πολύ πιο εύκολα να 

επηρεαστούν από ότι οι πωλήσεις τοις µετρητοίς.  

 

2.4.5 Το κλαδικό υπόδειγµα (The Industry Model)  

Το κλαδικό υπόδειγµα, σχεδιασµένο από τους Dechow και Sloan  (1991) είναι 

το πρώτο που δεν στηρίζεται στην υπόθεση ότι τα διαφοροποιούµενα δεδουλευµένα 

παραµένουν σταθερά στο χρόνο. Αντί να επιδιώκεται η απευθείας µοντελοποίηση  
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των προσδιοριστικών των διαφοροποιούµενων δεδουλευµένων παραγόντων, εδώ 

γίνεται η υπόθεση ότι οι παραλλαγές των προσδιοριστικών αυτών παραγόντων είναι 

κοινοί σε όλες τις εταιρείες του ίδιου κλάδου. Το υπόδειγµα εκφράζεται ως εξής: 

1 2 1; ( / )t t tNDA median TA Aβ β −= +  

όπου  τα tNDA  υπολογίζονται από το υπόδειγµα της Jones και  1/t tTA A −  είναι η 

διάµεσος των αποπληθωρισµένων συνολικών δεδουλευµένων όλων των εταιρειών 

εκτός δείγµατος που όµως ανήκουν στον ίδιο κλάδο µε αυτές του δείγµατος. Οι 

ιδιαίτεροι της εκάστοτε επιχείρησης παράµετροι 1β και 2β  προέρχονται από µια OLS 

παλινδρόµηση των παρατηρήσεων στην περίοδο εκτίµησης. Σύµφωνα µε την Dechow 

(1995) η ικανότητα του κλαδικού υποδείγµατος να ελαχιστοποιεί το σφάλµα 

µέτρησης (measurement error) στα διαφοροποιούµενα δεδουλευµένα έγκειται αλλά 

και ελέγχεται από την αποτελεσµατικότητα του στο να ξεχωρίζει τις διακυµάνσεις 

των NDA που δεν οφείλονται σε κλαδικές αλλά σε εταιρικές ιδιαιτερότητες.  

 

2.4.6 Το υπόδειγµα των  Kang και Sivaramakrishnan  

Το υπόδειγµα των Kang και Sivaramakrishnan (1995) βασίζεται σε µια 

εναλλακτική προσέγγιση που α) υπολογίζει τα χειραγωγούµενα δεδουλευµένα 

χρησιµοποιώντας το επίπεδο παρά τις µεταβολές των στοιχείων του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού και βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων β) συµπεριλαµβάνει το κόστος 

πωληθέντων καθώς και άλλα έξοδα γ) δεν απαιτεί η παλινδρόµηση να είναι 

uncontaminated.  

Το υπόδειγµα, µε την χρήση προσοµοίωσης,  αναπτύσσεται ως εξής: 

 , 0 1 1, , 2 2 , , 3 3, , ,[ ] [ ] [ ]i t i i t i i t i i t i tAB REV EXP GPPE uφ φ δ φ δ φ δ= + + + +  
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όπου : 

   ,

, , , , ,

 
        

i t

i t i t i t i t i t

AB accrual balance
AR INV OCA CL DEP

=

= + + − −
 

,i tAR    =  εισπρακτέοι λογαριασµοί µη συµπεριλαµβανοµένων επιστροφών φόρου  

,i tINV   =  αποθέµατα 

 ,i tOCA   =  λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία. 

 ,i tCL      =  βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός φόρων, µακροπρόθεσµων δόσεων 

πληρωτέων στην τρέχουσα χρήση 

,i tDEP     =  αποσβέσεις . 

,i tREV     =  κύκλος εργασιών . 

 ,i tEXP   = λειτουργικά έξοδα προ αποσβέσεων 

 ,i tGPPE  = ενσώµατα πάγια 

,i tNTA      = σύνολο επενδυµένων κεφαλαίων 

,
1,

,

1
1

i t
i

i t

AR
REV

δ
−

=
−

 

, 1 , 1 , 1
2 ,

, 1

i t i t i t
i

i t

N V O C A C L
E X P

δ − − −

−

+ −
=  

,
3,

, 1

1i t
i

i t

DEP
GPPE

δ
−

−
=  

Οι παράµετροι δ1, δ2 και δ3 είναι δείκτες για τον προσδιορισµό της εταιρικής 

ταυτότητας δεδοµένου ότι το υπόδειγµα υπολογίζεται από ένα pooled sample. Το 

βασικό πλεονέκτηµα του προτεινόµενου υποδείγµατος υποστηρίζεται πως είναι η 

εισαγωγή επεξηγηµατικών µεταβλητών (όπως τα έξοδα) ξεπερνώντας έτσι το 

πρόβληµα των παραλειπόµενων µεταβλητών  (omitted variables problem).  
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2.4.7 Το υπόδειγµα των Kothari, Leone, Wasley  

Το υπόδειγµα των Kothari et. al. (2005) επιχειρεί να αυξήσει την ερµηνευτική 

και προσδιοριστική ικανότητα του πρωτότυπου αλλά και του τροποποιηµένου 

υποδείγµατος της Jones9 αναπτύσσοντας ένα εναλλακτικό υπόδειγµα που λαµβάνει 

υπόψη τα συναρτώµενα µε την επίδοση µιας εταιρείας διαφοροποιούµενα 

δεδουλευµένα (performance-matched firm’s discretionary accruals): 

     TAt/Αt-1=α0+α1 (1/Αt-1) +α2(∆REVt/Αt-1) +α3 (PPEt/Αt-1) +α4(ROAt(or  t-1)/Αt-1)+ et 

  όπου:  α0 = σταθερά που προστίθεται για τον καλύτερο προσδιορισµό του µοντέλου 

   ROAt (or  t-1) είναι η αποδοτικότητα των επενδεδυµένων κεφαλαίων (ή κεφαλαίων 

προηγούµενης χρήσης). 

Συγκρίνοντας τα ανταγωνιστικά υποδείγµατα, σε διαφορετικά δείγµατα 

εταιρειών, οι συγγραφείς καταλήγουν πως το δικό τους υπερέχει κυρίως λόγω του ότι 

µετριάζει σε µεγαλύτερο βαθµό τα σφάλµατα πρώτου τύπου (type I errors)10 αν και 

δεν παραλείπουν να επισηµάνουν την αναγκαιότητα για µελλοντική έρευνα στο 

συγκεκριµένο πεδίο.  

 

2.5 Η προσέγγιση µέσω της διερεύνησης για ασυνέχειες στην κατανοµή 
συχνοτήτων των κερδών (detecting for discontinuities in the frequency 
distributions of earnings) 
 

Αντί να γίνεται εκτίµηση των ασυνήθιστων ή των διαφοροποιούµενων µερών 

των συνολικών δεδουλευµένων για να υπολογιστεί η έκταση του earnings 

management, µια επίσης δηµοφιλής και πιο πρόσφατη προσέγγιση που βασίζεται 

                                                 
9 Οι Guay et. al. (1996) στην µελέτη τους ανέδειξαν πρώτοι τα προβλήµατα των δυο αυτών 
υποδειγµάτων όταν εφαρµόζονται σε στρωµατοποιηµένα τυχαία δείγµατα  (stratified random samples).  
10 Αν και οι ίδιοι οι συγγραφείς υποστηρίζουν πως ταυτόχρονα η µεθοδολογία τους µπορεί να αυξάνει 
τα σφάλµατα δεύτερου τύπου (type II errors) 
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αποκλειστικά στην κατανοµή των δηµοσιοποιηµένων κερδών εισήχθη από την Hyan 

(1995).  

Η βασική αυτή προσέγγιση αναφέρει πως οι managers των επιχειρήσεων  έχουν 

ισχυρά κίνητρα να επιτυγχάνουν συγκεκριµένα όρια ή σηµεία αναφοράς κερδών, 

όπως για παράδειγµα, τη δηµοσίευση (έστω οριακά) θετικών αποτελεσµάτων ή τη 

διατήρηση της πρόσφατης κερδοφορίας. Κατά την εξέταση δε της κατανοµής  των 

δηµοσιευµένων κερδών γύρω από αυτά τα όρια, είναι ευδιάκριτες σηµαντικές 

ασυνέχειες.  

Αναλυτικότερα, αναφορικά µε την αποφυγή δηµοσιοποίησης ζηµιών η Hyan 

αναφέρει πως υπάρχει ένα σηµείο ασυνέχειας γύρω από το µηδέν. Συγκεκριµένα, 

υπάρχει µια συγκέντρωση στη συχνότητα των επιχειρήσεων που δηµοσιεύουν οριακά 

κέρδη, ενώ υπάρχουν πολύ λιγότερες από το αναµενόµενο περιπτώσεις επιχειρήσεων 

που δηµοσιεύουν οριακές ζηµιές  (ακριβώς κάτω από το σηµείο µηδέν). Η συχνότητα  

µάλιστα των παρατηρήσεων τόσο στην κατεύθυνση ακριβώς πάνω και ακριβώς κάτω 

από το µηδέν βρέθηκε εµπειρικά ότι αποκλίνει σηµαντικά από την αναµενόµενη 

συχνότητα υπό της κανονικής κατανοµής σε επίπεδο σηµαντικότητας 1% 

χρησιµοποιώντας το διωνυµικό τεστ. Αυτά τα αποτελέσµατα οδηγούν στο 

συµπέρασµα ότι οι επιχειρήσεις, των οποίων τα κέρδη αναµένεται να υποχωρήσουν 

ακριβώς υπό το σηµείο αναφοράς των κερδών (συνήθως το µηδέν), χρησιµοποιούν 

µεθόδους earnings management, που θα τους βοηθήσουν να ξεπεράσουν την κρίσιµη 

τιµή για κάθε έτος. 

Η χρήση ορίων και συγκεκριµένων µέτρων σύγκρισης είναι αδιάσπαστο 

κοµµάτι της θεωρίας του earnings management. Όπως αναλυτικά εξηγείται η ανάγκη 

για προβολή των ορίων προκύπτει ως ψυχολογική επίπτωση για τρεις λόγους.  
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Πρώτον, υπάρχει κάτι το θεµελιώδες όσον αφορά τα θετικά και τα µη θετικά 

νούµερα στην διεργασία της ανθρώπινης σκέψης. Κοιτώντας κάποιος τα σηµεία 

αναφοράς της προηγούµενης χρονιάς και τις οµόφωνες προβλέψεις των αναλυτών, 

υπάρχει µια προεξέχουσα διαχωριστική γραµµή µεταξύ της επίτευξης και της 

αποτυχίας να φτάσει το επιθυµητό.  

Κατά δεύτερο λόγο, οι ιδιώτες που διαλέγουν µεταξύ εναλλακτικών 

επενδυτικών επιλογών µε κίνδυνο, συµπεριφέρονται σα να αξιολογούν τα 

αποτελέσµατα ως αλλαγές γύρω από ένα σηµείο αναφοράς (περίπτωση «θεωρίας της 

προσδοκίας»). Το σηµείο αναφοράς αυτό είναι συνήθως µια άποψη του τρέχουσας 

κατάστασης αυτών που παίρνουν τις αποφάσεις και µεταβάλλεται µε το χρόνο. Αν οι 

προτιµήσεις της διοίκησης, της επιτροπής που τα αναφέρει ή των επενδυτών που 

διαχειρίζονται τα εταιρικά µερίδια της επιχείρησης είναι σύµφωνες µε τις προβλέψεις 

της θεωρίας της προσδοκίας, τότε η διοίκηση θα θέσει µια ανταµοιβή που σχετίζεται 

µε ένα όριο ενώ είναι πιθανό να υιοθετηθεί earnings management για αυτό το σκοπό.  

Ο τρίτος λόγος για τον οποίο τα όρια έρχονται στο προσκήνιο, είναι γιατί οι 

άνθρωποι στηρίζονται σε εµπειροτεχνικές µεθόδους για την µείωση των κοστών 

συναλλαγής. Οι τράπεζες για παράδειγµα συνηθίζουν να χορηγούν πολύ µεγάλα 

δάνεια µόνο σε επιχειρήσεις που δηµοσιοποιούν θετικά νούµερα στα αποτελέσµατα 

χρήσης των ισολογισµών τους. Έτσι, είναι φανερό πως οι τράπεζες χρησιµοποιούν το 

όριο του µηδέν ως αρχική εκτίµηση. 

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια στατιστικά υποδείγµατα εξεύρεσης της 

ασυνέχειας στην κατανοµή των κερδών που αναδεικνύουν την ύπαρξη εφαρµογής 

earnings management εκ µέρους της επιχείρησης. 
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2.5.1 Ο στατιστικός έλεγχος των Burgstahler και Dichev για την αναγνώριση της 
ασυνέχειας στη συνάρτηση κατανοµής συχνοτήτων των κερδών 
 

Βασισµένοι σε ανέκδοτες αποδείξεις (anecdotal evidence) και ακαδηµαϊκές 

µελέτες, οι Burgstahler και Dichev (1997) υπέθεσαν πως υπάρχουν ισχυρά κίνητρα 

για την αναφορά θετικών αποτελεσµάτων χρήσης και πως οι managers θα 

ωραιοποιούσαν τα κέρδη, έτσι ώστε να επιτύχουν  έστω οριακά κέρδη σε µια 

περίοδο. Για ένα µεγάλο δείγµα επιχειρήσεων της περιόδου 1976 – 1994 έδωσαν 

στοιχεία ότι οι managers ωραιοποιούν την εικόνα των αποτελεσµάτων, µε κύριο 

σκοπό να αποφύγουν την δηµοσίευση α) ζηµιών στο τέλος της εκάστοτε 

διαχειριστικής χρήσης και β) αρνητικών µεταβολών στα κέρδη από τη µια χρήση 

στην άλλη, καθώς όπως αποδεικνύεται παρουσιάζεται ασυνήθιστα µικρό ποσοστό 

παρατηρήσεων (αριθµός επιχειρήσεων) που αντιστοιχεί σε µικρής τάξης ζηµιές και 

αρνητικές µεταβολές κερδών σε σχέση µε το ασυνήθιστα µεγάλο ποσοστό 

παρατηρήσεων µε µικρά κέρδη και θετικές µεταβολές. Υπό αυτό το πρίσµα, βρίσκουν 

ότι 8-12% των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν µικρή µείωση της κερδοφορίας πριν 

την εφαρµογή πρακτικών earnings management θα κινηθούν κατά τέτοιο τρόπο, έτσι 

ώστε να παρουσιάσουν εν τέλει αύξηση των κερδών, ενώ 30–44% των επιχειρήσεων 

που παρουσιάζουν µικρές ζηµιές πριν την εφαρµογή του earnings management, θα 

κινηθούν αντίστοιχα, ώστε να δηµιουργήσουν θετικά κέρδη για την επιχείρηση. Οι 

Burgstahler και Dichev ήταν και οι πρώτοι που εισήγαγαν έναν τυπικό στατιστικό 

έλεγχο για τον εντοπισµό ασυνεχειών στην εµπειρική κατανοµή (ιστόγραµµα) των 

αναφερόµενων κερδών. Μια συνοπτική παρουσίαση του ελέγχου δίνεται παρακάτω. 

Έστω ότι Xi είναι ανεξάρτητες τυχαίες µεταβλητές µε συνάρτηση κατανοµής F. 

Έστω σηµεία που απέχουν ίσα διαστήµατα   -∞=c0 < c1 < … < ck = ∞   

όπου ( cj – cj-1 = h) για j = 2, … , k-1.  
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Τότε έστω µια εµπειρική συνάρτηση στο διάστηµα ( cj-1 , cj] 

Yj = Σ Ι {Xi Є ( cj-1 , cj]} (j = 1, …, k) 

Ακολουθεί πολυωνυµική κατανοµή µε : 

Pj = P(X Є ( cj-1 , cj]) = F(cj) – F(cj-1). 

Αφού, E(Yj) = npj και var(Yj). = npj(1-pj). 

Οι Burgstahler και Dichev (BD)  εισήγαγαν τον όρο της «οµαλοποίησης» στην 

κατανοµή και τον όρισαν ως εξής : 

 1 1p  + p
2

j j− +  (for j = 2,…,k-1)    (1) 

∆ιατυπώνοντας το στατιστικό τεστ  

1 1

1 1

ˆ ˆ ˆ(((p p ) / 2) p
ˆ ˆ ˆvar(((p +p ) / 2) p )

j j j
BD

j j j

τ − +

− +

+ −
=

−
  (2) 

όπου p̂  j = Yj/n και var((( p̂  j-1 + p̂  j+1)/2 – p̂  j) ισοδυναµεί µε  

1 1 1 1 1 1
1 1 1p (1 p ) (p p )(1 p p ) p (p p )

4j j j j j j j j jn n n− + − + − +− + + − − + +   (3) 

Κάτω από τη µηδενική υπόθεση της (1), το τDB ακολουθεί την τυποποιηµένη 

κανονική κατανοµή. 

Όπως είναι φανερό ο προτεινόµενος έλεγχος χρησιµοποιεί την έννοια της 

«οµαλοποίησης» στην κατανοµή πιθανότητας. Ωστόσο, η σχέση στην (1) έχει άλλη 

ερµηνεία. Εάν η F έχει πυκνότητα (ή είναι συνεχώς διαφορίσηµη), το όριο της 

εκτίµησης της πυκνότητας µε διαφορετικό εύρος θα συγκλίνει στην ίδια πεπερασµένη 

τιµή. 

1ˆ
( )

2
j j j jp p c c

f
h h

− +
→ → < ∞  

1 1 1 1 1ˆ ˆ ˆ
( )

3 3 2
j j j j j j j jp p p p p p c c

f
h h

− + − + −+ + + + +
→ → →<∞  
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Έτσι, η (1) ισχύει αν η F είναι συνεχής και το τεστ των Burgstahler και Dichev  

µπορεί να ερµηνευτεί ως ένα τεστ για τον εντοπισµό ασυνέχειας σε µια συνάρτηση 

κατανοµής. 

 

2.6 Ανασκόπηση βιβλιογραφίας µελετών που βασίζονται στην διερεύνηση 
ασυνεχειών στην κατανοµή των κερδών 
 

Μετά την δηµοσίευση των Burgstahler και Dichev το 1997, µια σειρά τόσο από 

εµπειρικές, όσο και από θεωρητικές εργασίες έχουν εκπονηθεί, οι οποίες  

καταγράφουν την ασυνέχεια που παρατηρείται γύρω από τα µηδενικά κέρδη, τα 

κίνητρα για τη δηµιουργία τέτοιων µικρών αποκλίσεων στα κέρδη, την ευελιξία που 

παρέχεται στη διοίκηση από τη συνεχή δηµιουργία αυτών των αποκλίσεων, τις 

επιπτώσεις στην εταιρική αξία που µπορούν να έχουν αυτοί οι διοικητικοί χειρισµοί 

και άλλα παρεµφερή θέµατα.  

Οι Degeorge et al. (1999)  µελέτησαν τo earnings management ως απάντηση 

στα άµεσα και έµµεσα οφέλη που θα είχε η επίτευξη συγκεκριµένων επίπεδων 

κερδοφορίας, όπως η αποφυγή ζηµιών, η αποφυγή της µείωσης των κερδών  και η 

επίτευξη ή υπέρβαση των προβλέψεων των αναλυτών. Από τη µελέτη τους προκύπτει 

ότι όσον αφορά τα διάφορα όρια που αναφέρθηκαν, η αποφυγή των ζηµιών και η 

αποφυγή της µείωσης των κερδών παρουσιάζονται ως τα πιο σηµαντικά όρια που 

επιδιώκεται να αποφευχθούν.  

Οι Phillips et. al. (2003) ερευνούν τη χρησιµότητα των αναβαλλόµενων 

φορολογικών εξόδων για την αναγνώριση του earnings management, έτσι ώστε να 

ικανοποιηθούν οι τρεις στόχοι που αφορούν τα κέρδη. Ισχυρίζονται ότι τα 

αναβληθέντα φορολογικά έξοδα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των επιλογών των managers µε βάση τα GAAP, αφού ο φορολογικός 
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νόµος γενικότερα επιτρέπει µικρότερη διακριτοποίηση (ευελιξία) στις λογιστικές 

επιλογές σε σχέση µε την ευελιξία που επιτρέπεται από τα GAAP. Με βάση το ότι το 

η χειραγώγηση των κερδών λαµβάνει χώρα µε σκοπό την αποφυγή της µείωσής τους, 

βρίσκουν ότι οι αυξήσεις των χρωστούµενων φορολογικών επιβαρύνσεων αυξάνουν 

την πιθανότητα εφαρµογής του earnings management για αυτό το σκοπό. Το ίδιο 

ισχύει και για την αποφυγή δήλωσης ζηµιών.   

Οι Dhaliwal et al. (2004) ερευνούν το κατά πόσο οι επιχειρήσεις διαχειρίζονται 

τις φορολογικές επιβαρύνσεις έτσι ώστε να ικανοποιούν τους στόχους της 

κερδοφορίας. Λόγω της σηµαντικής «διακριτικότητας» που παρουσιάζεται στην 

εκτίµηση των φορολογικών επιβαρύνσεων είναι πιθανό οι managers των εταιρειών να 

χρησιµοποιούν αυτή τη «διακριτικότητα», για να ωραιοποιήσουν την εικόνα των 

κερδών, αποσκοπώντας στο να επιτύχουν ή και να υπερβούν το προκαθορισµένο όριο 

για τα κέρδη. Για το σκοπό αυτό υπολογίζουν το earnings management ως τη διαφορά 

µεταξύ του εκάστοτε εταιρικού φορολογικού συντελεστή (effective tax rate) στο 

τέλος του χρόνου και του αναµενόµενου αντίστοιχου συντελεστή στο τρίτο τρίµηνο. 

Χρησιµοποιώντας ένα δείγµα 4.656 παρατηρήσεων από το 1986 έως το 1999, 

κατέγραψαν ότι οι επιχειρήσεις µειώνουν τoν φορολογικό τους συντελεστή από το 

τρίτο έως το τέταρτο τρίµηνο καθώς το κέρδη δεν ανταποκρίνονται στις βασικές 

προβλέψεις των αναλυτών. 

Οι Thomas et. al. (2004) εξετάζουν το κατά πόσο οι επιχειρήσεις αποσκοπούν 

στο earnings management χρησιµοποιώντας τις συναλλαγές µε θυγατρικές τους 

εταιρείες, τουλάχιστον όσον αφορά την Ιαπωνία, µιας και οι Ιαπωνικές επιχειρήσεις 

δηµοσιοποιούν ισολογισµούς τόσο για τις µητρικές επιχειρήσεις, όσο και για τις 

θυγατρικές τους. Η συµπεριφορά που παρατηρείται σε αυτές τις επιχειρήσεις 

παραπέµπει στην ωραιοποίηση των αποτελεσµάτων γύρω από τρία διαφορικά 
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κατώφλια (thresholds) κερδοφορίας, τόσο για τις µητρικές, όσο και για τις 

θυγατρικές. Επιπρόσθετα, οι κατανοµές των κερδών των µητρικών εταιρειών 

παρουσιάζουν πολύ πιο βάσιµες αποδείξεις πως τα κέρδη έχουν ωραιοποιηθεί γύρω 

από αυτά τα διαφορικά κατώφλια κάτι που έρχεται σε συµφωνία µε τη συνηθισµένη 

πρακτική των µητρικών να χρησιµοποιούν την ισχυρή τους θέση έναντι των 

θυγατρικών τους δοµώντας τις συναλλαγές κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αυξάνεται το 

δηλωµένο κέρδος για τη µητρική χωρίς να επηρεάζεται το αποτέλεσµα των εσόδων 

του συνόλου του οργανισµού. 

Η Roychowdhury (2005) παραθέτει αποδείξεις πως οι managers διαχειρίζονται 

πραγµατικές δραστηριότητες µέσω, π.χ. εκπτώσεων στις τιµές για προσωρινή αύξηση 

των πωλήσεων, υπερπαραγωγής για τη µείωση του κόστους πωληθέντων, µείωσης 

των προαιρετικών εξόδων, ούτως ώστε να βελτιώσουν την κερδοφορία και να 

επιτύχουν τους οριοθετηµένους στόχους. Βρίσκει πως η παρουσία δανειακών ρητρών 

αλλά και οι προοπτικές ανάπτυξης δίνουν κίνητρα για την εµφάνιση οριακών κερδών. 

Οι Beatty et al. (2002) αξιολογούν την ισχύ της υπόθεσης που θεώρησαν οι BD 

για τους τραπεζικούς οργανισµούς. Ισχυρίζονται πως οι µέτοχοι των δηµοσίων 

τραπεζών, σε σχέση µε τους αντίστοιχους των ιδιωτικών τραπεζών, είναι πιο πιθανό 

να βασιστούν σε απλές επαγωγικές µεθόδους των  κερδών, όπως η σύγκριση της 

τρέχουσας σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο κερδοφορίας ως δείκτης 

αποδοτικότητας. Εποµένως, αναµένεται οι managers των δηµοσίων τραπεζών να 

αντιµετωπίζουν µεγαλύτερη πίεση αναφοράς συνεχώς αυξανόµενων κερδών. 

Ωστόσο, για τις ιδιωτικές τράπεζες δεν είναι αυτός ο βασικός στόχος. Όπως 

αιτιολογούν στη µελέτη τους, οι ιδιωτικές τράπεζες έχουν, συνήθως, µικρό αριθµό 

µετόχων διατηρώντας έτσι ουσιαστική πλειονότητα µετοχικής συµµετοχής στη 

διοίκηση, στις κατευθύνεις και τις λειτουργίες της επιχείρησης. Έτσι, οι µέτοχοι των 
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ιδιωτικών επιχειρήσεων έχουν ένα µικρό σχετικά οριακό κόστος απόκτησης και 

διοχέτευσης πληροφορίας και µεγάλο µερίδιο των κερδών. Επιπρόσθετα, τα µερίδια 

των ιδιωτικών εταιρειών σπανίως είναι διαπραγµατεύσιµα, αφήνοντας τους ιδιώτες 

µετόχους µε µικρό κίνητρο για συνεχή αποτίµηση της αξίας της επιχείρησης. Ως 

αποτέλεσµα, οι ιδιώτες επενδυτές είναι πιο πιθανό να χρησιµοποιούν αρκετά µεγάλο 

δείγµα πληροφοριών, αντί να επαναπαύονται σε απλούς δείκτες βασισµένους στην 

κερδοφορία. Σύµφωνα µε το ιστόγραµµα που παρουσιάζουν υπάρχει µεγάλη 

συγκέντρωση παρατηρήσεων πάνω από το µηδέν τόσο για τις ιδιωτικές όσο και για 

τις δηµόσιες τράπεζες, όµως η συγκέντρωση είναι πολύ πιο εµφανής για τις δηµόσιες 

τράπεζες, υποδηλώνοντας ότι οι δηµόσιες και οι ιδιωτικές τράπεζες διαφέρουν στην 

αναφορά των µικρών αποκλίσεων των κερδών.  

Οι Shen και Chin (2005) υπολογίζουν εµπειρικά, (α) το εύρος του earnings 

management των τραπεζών σε 48 χώρες, (β) τα κίνητρα των τραπεζών να 

ωραιοποιήσουν τα κέρδη τους και (γ) την απόκλιση επιπέδου ανά χώρα στη 

συµπεριφορά του earnings management από τις τράπεζες. Η εφαρµογή του earnings 

management προσεγγίζεται µε τη µορφή αποφυγής των ζηµιών και την αναφορά 

αύξησης των κερδών. Παρατηρείται ότι οι τράπεζες σε ποσοστό µεγαλύτερο των 2/3 

του δείγµατος των χωρών ωραιοποιούν τα κέρδη τους. Με δεδοµένα τα κίνητρα τους  

οι Shen και Chin εκτιµούν την θεωρία της προσδοκίας (prospect theory) ως µια 

πιθανή εξήγηση. Η σχέση µεταξύ αποδόσεων και κινδύνου είναι θετική για 

οργανισµούς µε υψηλή κερδοφορία, αλλά αρνητική για οργανισµούς µε χαµηλή 

κερδοφορία. Τέλος, ένα από τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους είναι πως η ανάγκη 

για µεγαλύτερη προστασία των επενδυτών και µεγαλύτερη διαφάνεια στις 

οικονοµικές καταστάσεις µπορούν να αποτελέσουν ανασταλτικό παράγοντα των 

τραπεζών όσον αφορά το earnings management. 
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Η Matsumoto (2002) εξετάζει τόσο τα κίνητρα, όσο και τους µηχανισµούς που 

χρησιµοποιούν οι managers για την αποφυγή αρνητικών εκπλήξεων στα κέρδη. 

Βρίσκει ότι οι επιχειρήσεις µε πιο προσωρινά θεσµοθετηµένη ιδιοκτησία, µεγαλύτερη 

αξιοπιστία σε αιτήµατα των συµµετεχόντων και µε µεγαλύτερη χρονικά συνέχεια 

κερδών, παρουσιάζουν µεγαλύτερη ροπή στην αποφυγή αρνητικών εκπλήξεων. 

Επίσης, υποθέτει ότι οι αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις µε εκ των 

προτέρων µεγαλύτερο κίνδυνο αντιδικίας είναι πιθανότερο να δραστηριοποιηθούν για 

τη αποφυγή αρνητικών εκπλήξεων στα εµφανιζόµενα κέρδη, χωρίς ωστόσο να µπορεί 

να υποστηρίξει τις υποθέσεις αυτές. 

Οι McVay et. al. (2005) εξετάζουν τις πωλήσεις µετοχών από τους managers ως 

ένα κίνητρο για να εξηγήσουν την, εµφανώς καταγεγραµµένη, ασυνέχεια γύρω από 

τα προβλεπόµενα κέρδη που έχουν θέσει ως σηµείο αναφοράς οι αναλυτές. 

Χρησιµοποιώντας 21.952 τριµηνιαίες παρατηρήσεις για την περίοδο 1990-1999 

προκύπτει ότι οι συνεχείς πωλήσεις (µετοχών) από τη διοίκηση έχουν σηµαντικά 

θετική συσχέτιση µε την πιθανότητα να ταυτιστούν τα αποτελέσµατα µε τις 

προβλέψεις των αναλυτών. Αυτή η συµπεριφορά καταγράφεται να έχει «ενεργό 

ρόλο» στην διαδικασία και αποκλείουν την πιθανότητα αυτές οι πωλήσεις της 

διοίκησης να προκύπτουν ως παθητική απάντηση στη καλή πορεία της επιχείρησης. 

Σύµφωνα µε τους συγγραφείς υπάρχουν διάφοροι λόγοι που οδηγούν στο 

συµπέρασµα της ενεργής συµµετοχής των διοικητικών στελεχών µιας επιχείρησης 

στην ωραιοποίηση των αποτελεσµάτων. Μάλιστα οι managers φαίνεται να 

διαχειρίζονται τις µεταβολές του κεφαλαίου κίνησης ακριβώς πριν επιτύχουν το 

εκάστοτε όριο. Ωστόσο, αυτή η σχέση δεν ισχύει για µη-διοικητικούς εσωτερικούς 

υπαλλήλους της επιχείρησης, οι οποίοι είναι δύσκολο να έχουν τη δυνατότητα να 

ωραιοποιήσουν τα κέρδη κατά τη δική τους κρίση και επιλογή. Τέλος, αυτή η 
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στρατηγική συµπεριφορά των εταιρειών αποδυναµώνεται από την παρουσία µιας 

ανεξάρτητης οµάδας διοικούντων, κάτι που σηµαίνει πως η καλή εταιρική 

διακυβέρνηση αποτελεί παράγοντα που µετριάζει τη στρατηγική συµπεριφορά του 

earnings management. 

Οι Brown και Caylor (2005) επανεξέτασαν την ιεραρχική  δοµή που υπάρχει για 

την ανάγκη εφαρµογής earnings management όπως προτάθηκε από τους BD (1997) 

και τους Degeorge et al. (1999). Χρησιµοποιώντας δεδοµένα από το 1985 έως το 

2001 βρίσκουν ότι για την πρώιµη περίοδο της έρευνάς τους (1985-1993), η σειρά 

προτεραιότητας χειραγώγησης είναι η ίδια όπως προτείνεται και στην προγενέστερη 

έρευνα, δηλαδή   

(α) αποφυγή ζηµιών,  

(β) αποφυγή µείωσης κερδών,  

(γ) αποφυγή αρνητικής έκπληξης των αναλυτών  

Ωστόσο, σε µετέπειτα περίοδο της µελέτης τους (1996-2001), παρατηρούν ότι οι 

managers προτιµούν να αποφύγουν τις αρνητικές εκπλήξεις στα κέρδη, από το να 

αποφύγουν τις ζηµιές και της µειώσεις των κερδών. Το εύρηµα αυτό αποδίδεται στην 

όλο και µεγαλύτερη εστίαση της αγοράς στο να επιβεβαιώνουν τις εκτιµήσεις των 

αναλυτών που αντιστοιχούν στην περίοδο της µελέτης (1996-2001). Όπως αναφέρουν 

χαρακτηριστικά, εάν η αποφυγή των απρόσµενων αρνητικών κερδών είναι το 

κριτήριο µε τις σηµαντικότερες σε αξία επιπτώσεις στα πρόσφατα έτη, τότε οι 

managers θα µεταβάλλουν την προτεραιότητα των κριτηρίων για αυτή την περίοδο, 

έτσι ώστε να αποφύγουν την εµφάνιση απρόσµενων αρνητικών κερδών. 

Νωρίτερα, ο Brown (2001) καταγράφει µια περιοδική αλλαγή στη φύση των 

δηµοσιευµένων κερδών και την αναλύει σε τρεις κατηγορίες ανά περίοδο : (α) στην 

αποτυχία επίτευξης των εκτιµήσεων των αναλυτών (περίοδος 1984-1990), (β) στην 
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ταύτιση µε την εκτίµηση των αναλυτών (περίοδος 1991-1993)  και (γ) στην υπέρβαση 

των εκτιµήσεων των αναλυτών (περίοδος 1994-1999). Επίσης, επισηµαίνει πως για 

τις κερδοφόρες επιχειρήσεις, η µέση απόκλιση από τις προβλέψεις (median earnings  

surprises) µεταβάλλεται χρονικά από 0 σε 1 cent ανά µετοχή, υποδεικνύοντας µια 

µεταβολή από την ακριβή ταύτιση µε τις εκτιµήσεις των αναλυτών στην οριακή 

υπέρβαση της εκτίµησης αυτής. Η συχνότητα δε της απόκλισης της τάξης του 1 cent 

ανά µετοχή για τις κερδοφόρες επιχειρήσεις είναι περίπου 3,5 φορές µεγαλύτερη από 

την αντίστοιχη των ζηµιών (19,5% µε 5,6%). Για τις ζηµιές, η µέση απόκλιση 

µεταβάλλεται χρονικά από περίπου -33 cents ανά µετοχή σε µηδέν, αναδεικνύοντας 

ότι χρειάζεται µεγάλη µεταβολή για να µην αποτύχουν να επιβεβαιώσουν ακριβώς τις 

προβλέψεις των αναλυτών. Τέλος σύµφωνα µε τον Brown οι managers των 

αναπτυσσόµενων εταιρειών είναι σχετικά πιο πιθανό να αναφέρουν κέρδη τα οποία 

συναντούν ή υπερβαίνουν τις εκτιµήσεις των αναλυτών. 

 

2.6.1  Περιορισµοί στην επίτευξη των ορίων 

Ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα εµπειρικών ερευνών σχετικά µε 

την επίδραση παραγόντων οι οποίοι µπορεί να δυσχεράνουν την προσπάθεια 

επίτευξης των προαναφερθέντων ορίων / στόχων κερδοφορίας για τις επιχειρήσεις. 

α) Η αλληλεπίδραση των οικονοµικών καταστάσεων 

Πολλές φορές τα οικονοµικά στοιχεία που παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις στους 

ετήσιους ισολογισµούς τους µπορεί να σταθούν εµπόδιο στην χειραγώγηση των 

αποτελεσµάτων χρήσης για τη µετατροπή των κερδών σε επιθυµητά επίπεδα. Οι 

Barton και Simko (2002) υποθέτουν πως η ικανότητα των managers να 

προκαταβάλουν ωφελιµιστικά προς αυτούς τα κέρδη µε σκοπό την επίτευξη ενός 

καθορισµένου ορίου µειώνεται ανάλογα µε το εύρος κατά το οποίο τα καθαρά πάγια 



 109

της εταιρείας είναι ήδη διογκωµένα στον ισολογισµό της επιχείρησης. Όπως 

αναφέρουν, η αληλλοσυσχέτιση µεταξύ των αποτελεσµάτων χρήσης και του 

ισολογισµού επιβεβαιώνει πως τα δεδουλευµένα που αναφέρονται στα κέρδη 

αναφέρονται και στα καθαρά πάγια. Έτσι, µια θετική προκατάληψη στα κέρδη, 

ταυτόχρονα,  υποδηλώνει κέρδη υπολογισµένα και καταγεγραµµένα περιοδικά σε 

τιµές υψηλότερες από αυτές που βασίζονται στην ουδέτερη εφαρµογή των GAAP.  Οι 

«γενναιόδωρες» υποθέσεις των managers όσον αφορά στον υπολογισµό των κερδών 

για µια περίοδο ωστόσο µειώνει την ικανότητά τους να κάνουν αντίστοιχα 

γενναιόδωρες υποθέσεις στις µετέπειτα περιόδους. Κατά αυτό τον τρόπο, η ικανότητα 

των διοικούντων να προκαταβάλλουν ωφελιµιστικά τα κέρδη µειώνεται µε το εύρος 

κατά το οποίο είναι ήδη διογκωµένα τα καθαρά της πάγια.   

 β) Η εταιρική διακυβέρνηση  

Η ανάγκη προστασίας των επενδυτών είναι, επίσης, µια σηµαντική παράµετρος 

που αποδεικνύεται τροχοπέδη στην τάση για επηρεασµό των κερδών από τις 

επιχειρήσεις. Οι Leuz et al. (2003) εκπόνησαν µια µελέτη σχετικά µε τους πιθανούς 

παράγοντες που ωθούν τις επιχειρήσεις σε υιοθέτηση πρακτικών earnings 

management για ένα σηµαντικό δείγµα από διάφορες χώρες. Βάσει των 

αποτελεσµάτων που προκύπτουν οι χώρες µε σχετικά αναπτυγµένες αποτελεσµατικές 

αγορές, όπου επικρατούν “διάσπαρτες” δοµές ιδιοκτησίας παρέχοντας αρκετά 

δικαιώµατα στους επενδυτές και στις οποίες γίνεται επιβολή των νόµων, 

δραστηριοποιούνται λιγότερο στο earnings management. Με αυτή τη λογική 

υποθέτουν πως τα θεσµοθετηµένα και καλά προστατευµένα δικαιώµατα των 

«εξωτερικών» µετόχων περιορίζουν την εξαγορά ιδιωτικών προνοµίων ελέγχου από 

τους αντίστοιχους «εσωτερικούς» και συνεπώς µειώνουν τα κίνητρα των τελευταίων 

να επεξεργαστούν τα λογιστικά κέρδη, αφού θα έχουν «λίγα πλέον να κρύψουν από 
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τους εξωτερικούς». Το εµπειρικό αποτέλεσµα δείχνει πως η «διάβρωση» στo earnings 

management είναι µια συνάρτηση αύξουσα σχετικά µε τα ιδιωτικά προνόµια ελέγχου 

και φθίνουσα µε την προστασία των εξωτερικών επενδυτών. Συµπερασµατικά, τα 

εµπειρικά τους αποτελέσµατα είναι σύµφωνα µε την πρόβλεψη ότι η προστασία των 

επενδυτών παίζει σηµαντικό ρόλο στον περιορισµό πρακτικών earnings management 

για τις επιχειρήσεις παγκοσµίως. 

γ) Η κάλυψη των αναλυτών (analysts following) 

Οι Degeorge et al. (2004) εξετάζουν το κατά πόσο η κάλυψη των 

αποτελεσµάτων από τους αναλυτές συγκρατεί την συµπεριφορά earnings 

management εκ µέρους των επιχειρήσεων. Έτσι, ελέγχουν διάφορες υποθέσεις που 

αφορούν στην ακολουθία των αναλυτών και τον περιορισµό του earnings 

management. Σύµφωνα µε τους συγγραφείς, οι αναλυτές µπορεί να είναι ικανοί να 

φέρουν εις πέρας την εργασία ελέγχου πιο αποδοτικά σε µια χώρα µε υψηλότερο 

βαθµό διαφάνειας, όπου θα έχουν πιθανόν µεγαλύτερη πρόσβαση σε πιο αξιόπιστα 

δεδοµένα, τόσο όσον αφορά τις επιχειρήσεις τις οποίες καλύπτουν, όσο και τις 

συγκρίσιµες εταιρείες. Σύµφωνα µε αυτή την υπόθεση αποδοτικότητας του ελέγχου, 

σε χώρες µε µεγαλύτερο βαθµό διαφάνειας η κάλυψη των αναλυτών σχετίζεται µε 

µεγαλύτερη µείωση χειραγώγηση των κερδών.  

δ) Υψηλής ποιότητας λογιστικά πρότυπα 

Ο Yu (2005) εµπειρικά εξετάζει εάν και εφόσον τα υψηλής ποιότητας λογιστικά 

πρότυπα µειώνουν τα κίνητρα των διοικούντων να αποφύγουν την εµφάνιση οριακών 

ζηµιών, µειώσεις των κερδών και να επιτύχουν ή να ξεπεράσουν τις προβλέψεις των 

αναλυτών σε παγκόσµιο επίπεδο. Ο Yu χρησιµοποιεί πέντε διαφορετικά µεγέθη για 

να ορίσει την ποιότητα των λογιστικών προτύπων. Αυτά είναι : (i) τα διεθνή 

λογιστικά πρότυπα, (ii) τα λογιστικά πρότυπα βάσει των δεδουλευµένων, (iii) 
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λειτουργικά πρότυπα µε αυξηµένες απαιτήσεις διαφάνειας, (iv) λογιστικά πρότυπα µε 

µη οµόφωνα φορολογικά βιβλία και (v) διεθνή λογιστικά πρότυπα µε χαρακτηριστικά 

σύγκλισης. Χρησιµοποιώντας δεδοµένα για την περίοδο 1992-2003, ο Yu βρίσκει 

πως όλοι οι ορισµοί της ποιότητας των λογιστικών προτύπων είναι αρνητικά 

συσχετισµένοι µε την πιθανότητα αποφυγής ζηµιών.  

ε) Οικογενειακές επιχειρήσεις 

Οι Chen και Tong (2005) ερευνούν εάν οι επιχειρήσεις που διοικούνται από 

τους ιδρυτές / ιδιοκτήτες ή τους απόγονούς τους (δηλαδή οικογενειακές επιχειρήσεις) 

είναι πιθανότερο να εµπλέκονται σε περιπτώσεις earnings management (δηλώνοντας 

µεγαλύτερα διαφοροποιούµενα δεδουλευµένα και µικρές αποκλίσεις θετικών 

κερδών). Υποστηρίζουν πως µε βάση την υπόθεση ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις 

δίνουν στα ιδρυτικά µέλη της οικογένειας σηµαντική επιρροή και έλεγχο πάνω στην 

διοίκηση της επιχείρησης, δύο συγκρούσεις προκύπτουν : (i) η σύγκρουση µεταξύ 

µεγαλοµετόχων µε συγκεντρωµένη εξουσία (η οικογένεια) και τους µεµονωµένους 

µετόχους, (ii) η κλασσική σύγκρουση µεταξύ των ιδιοκτητών (οικογένεια) και των 

επαγγελµατιών διοικούντων.  Με βάση τα αποτελέσµατα της µελέτης τους προκύπτει 

πως οι οικογενειακές επιχειρήσεις τελικά εµπλέκονται λιγότερο σε οπορτουνιστικές 

µεθόδους earnings management, παρέχοντας πιο ενηµερωτικά κέρδη και 

αποφεύγοντας τις επαναδηµοσιεύσεις κερδών. 

στ)  Οι προβλέψεις των αναλυτών  

Οι Burgsthaler και Eames (2004) ερευνούν το κατά πόσο οι προβλέψεις των 

αναλυτών περιορίζουν το φαινόµενο earnings management για την αποφυγή ζηµιών  

και τις µικρές µειώσεις στα κέρδη όπως καταγράφονται από τους BD (1997). 

Σύµφωνα µε την υπόθεσή τους εάν οι αναλυτές προσδοκούν χειρισµό των 

αποτελεσµάτων για την αποφυγή ζηµιών και τη µείωση των κερδών, και 
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χρησιµοποιούν τα προσδοκώµενα ωραιοποιηµένα κέρδη στις προβλέψεις τους, οι 

κατανοµές των προβλεπόµενων επιπέδων κερδοφορίας και των µεταβολών τους  θα 

πρέπει να περιέχουν σχετικά µικρό αριθµό παρατηρήσεων αριστερά από το µηδέν και 

σχετικά µεγάλο αριθµό παρατηρήσεων δεξιά από το µηδέν.  Χρησιµοποιώντας ένα 

δείγµα 16.107 παρατηρήσεων εταιρειών – έτους, προέκυψαν αποδείξεις σύµφωνες µε 

την υπόθεση, ότι οι προβλέψεις των αναλυτών αντικατοπτρίζουν πιθανή εφαρµογή 

πρακτικών earnings management. Στη συνέχεια oι Burgsthaler και Eames 

συγκρίνοντας το εύρος της ενδεχόµενης χειραγώγησης στις προβλέψεις και τα 

πραγµατικά κέρδη  για να συµπεράνουν εάν οι εκτιµήσεις των αναλυτών εµπεριέχουν 

µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό earnings management από αυτόν που παρουσιάζεται 

στην πραγµατικότητα δεν αποσπούν κάποιο σηµαντικό αποτέλεσµα ελέγχου της 

υπόθεσης αυτής.  

 

2.6.2  Επιπτώσεις της υπέρβασης ή της µη επίτευξης του σηµείου αναφοράς 

Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να εκµεταλλευτούν τις ευκαιρίες και τα θετικά 

οφέλη που τους δίνει το earnings management και η επίτευξη των οριοθετηµένων 

σηµείων αναφοράς, όµως παράλληλα προσπαθούν να αποφύγουν και τις σηµαντικές 

επιπτώσεις που θα έχει η µη ικανοποίηση των στόχων αυτών.  Υπό αυτό το πρίσµα οι 

Chevis et al. (2001) µελετούν τα χαρακτηριστικά των εταιρειών που διαρκώς 

επιτυγχάνουν ή υπερβαίνουν τις προσδοκίες των αναλυτών για µια µακρά περίοδο 

που διαιρείται σε πολλαπλά τρίµηνα. Χρησιµοποιώντας 13.945 παρατηρήσεις για την 

περίοδο 1990 – 1998, προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις που επιτυγχάνουν ακριβώς τα 

σηµεία αναφοράς είναι πιθανότερο να είναι επιχειρήσεις µε µεγαλύτερη ανάπτυξη, 

που παρουσιάζουν ένα µοντέλο αυξανόµενων κερδών, τυγχάνουν µεγαλύτερης 

κάλυψης από τους αναλυτές, ενώ υπάρχει µικρότερη διασπορά ανάµεσα στους 
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αναλυτές και µεγαλύτερη σταθερότητα κερδών. Επιπλέον, σηµαντικό στοιχείο είναι 

πως ο δείκτης τιµής (µετοχής) προς τα κέρδη  (µε πεδίο ορισµού την αγοραστική 

αξία) βρίσκεται σε υψηλότερα κατά µέσο όρο επίπεδα για κερδοφόρες επιχειρήσεις 

που επιτυγχάνουν ακριβώς το σηµείο αναφοράς. 

Οι Lopez και Rees (2001) εξετάζουν (i) τη διαφορά στην ευαισθησία της τιµής 

της µετοχής µεταξύ των θετικών και των αρνητικών λαθών πρόβλεψης, για να 

ερευνήσουν εάν η αγορά επιβραβεύει (ή αντίστοιχα τιµωρεί)  τις επιχειρήσεις για την 

επίτευξη (ή µη επίτευξη) της υπέρβασης των προβλέψεων των αναλυτών και (ii) εάν 

η ευαισθησία των µετοχικών τιµών για τα τρέχοντα λάθη προβλέψεων διαφέρει για 

επιχειρήσεις που στο ιστορικό τους φαίνεται να έχουν µια τάση να αναφέρουν 

διαρκώς θετικές αποκλίσεις των κερδών. Χρησιµοποιώντας ένα δείγµα 73.151 

παρατηρήσεων εταιρειών – τριµήνων από το 1983 έως το 1998 οι συγγραφείς 

βρίσκουν ότι (α) η αγορά αποδίδει µια ανταµοιβή στα θετικά λάθη πρόβλεψης, 

καθορίζοντας ένα µεγαλύτερο πολλαπλασιαστικό όφελος στο επίπεδο των θετικών 

απροσδόκητων κερδών (τα κέρδη που υπερβαίνουν δηλαδή τις προβλέψεις των 

αναλυτών), (β) η αγορά επιβάλει µια επιπλέον ποινή, άσχετη µε το µέγεθος του 

λάθους πρόβλεψης στις επιχειρήσεις που δεν επιτυγχάνουν τις προβλέψεις των 

αναλυτών και (γ) αφού προσαρµοστεί για ιστορικά πρότυπα λαθών προβλέψεων, η 

αγορά επιβραβεύει τις επιχειρήσεις που διαρκώς υπερβαίνουν τις προβλέψεις 

κερδοφορίας, αποδίδοντάς τους µεγαλύτερο πολλαπλασιαστικό όφελος, θεωρώντας 

ότι η συνεχής επίτευξη των προβλέψεων συνεπάγεται θετικές πληροφορίες σε σχέση 

µε τον κίνδυνο της συγκεκριµένης επιχείρησης, την ανάπτυξη και της διατήρησης της 

κερδοφορίας. Ωστόσο, οι Lopez και Rees δεν ερευνούν εάν αυτό το πρότυπο που 

υποστηρίζει την επιβράβευση των εταιρειών που διαρκώς ξεπερνούν τις προσδοκίες 
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ισχύει και στην  περίπτωση που οι επιχειρήσεις λειτουργούν µέσω του earnings 

management για να υπερβούν τις προσδοκίες αυτές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το νοµοθετικό περιβάλλον της 

λογιστικής στην Ελλάδα και η εξέλιξή του διαχρονικά. Για κάποιον που γνωρίζει 

το ασφυκτικό ίσως νοµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι 

ελληνικές επιχειρήσεις, µε την ύπαρξη πολλών και σε πολλά ζητήµατα 

αντικρουόµενων νόµων, δεν είναι έκπληξη το γεγονός της άνθησης της 

επινοητικής λογιστικής. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η νέα Οδηγία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους υποχρεωτικούς ελέγχους, η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση 

και τα ∆ιεθνή Λογιστικά και Ελεγκτικά Πρότυπα διαµορφώνουν ένα νέο πλαίσιο 

για τη διαφάνεια των οικονοµικών καταστάσεων, αλλά και για τον 

αποτελεσµατικότερο έλεγχο των επιχειρήσεων. 

           Στο δεύτερο µέρος του κεφαλαίου παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα 

προσωπικής έρευνας που απευθύνθηκε σε τραπεζικά στελέχη µεταφέροντας τη 

γνώµη τους για την επικρατούσα κατάσταση στην Ελλάδα, όσον αφορά στην 

ποιότητα των παρεχόµενων οικονοµικών στοιχείων. 
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3.1 Το Ελληνικό θεσµικό πλαίσιο  και οι ιδιαιτερότητές του   

Το εκάστοτε ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο χαράζει τα σύνορα εντός των οποίων 

καλείται να λειτουργήσει το λογιστικό σύστηµα µιας χώρας. Είναι επίσης  γεγονός ότι 

το επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης καθορίζει αποφασιστικά και την αντίστοιχη 

ποιότητα του λογιστικού συστήµατος. Ουδέποτε η λογιστική λειτούργησε ανεξάρτητα 

από το οικονοµικό περιβάλλον, αντιθέτως γεννήθηκε για να το περιγράφει, αρχικά 

ποσοτικά και στο σύγχρονο κόσµο όλο και περισσότερο και ποιοτικά.  

Η υιοθέτηση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) µε το 

Προεδρικό ∆ιάταγµα (Π∆) 1123/1980 και η ενσωµάτωση στα µέσα της δεκαετίας του 

1980 των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εσωτερικό δίκαιο (ΚΝ 2190/1920), 

άλλαξε ριζικά το λογιστικό τοπίο στη χώρα µας. Οι νοµοθετικές αλλαγές που έγιναν 

τότε, σε συνδυασµό µε την εισαγωγή της πληροφορικής στο χώρο της λογιστικής, 

άλλαξαν τα δεδοµένα δηµιουργώντας µια εντελώς καινούργια και ταυτόχρονα 

σηµαντικά βελτιωµένη κατάσταση. Μέχρι τότε τα λογιστήρια λειτουργούσαν κυρίως 

για την κάλυψη φορολογικών τυπικών υποχρεώσεων. Όπως άλλωστε  επισηµαίνει ο 

Γρηγοράκος (2005) η οργάνωση των λογιστηρίων ξεκίνησε αποκλειστικά σχεδόν, 

από φορολογικές διατάξεις και κυρίως από το έτος 1952 που πρωτοθεσπίσθηκε ο 

Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων (ΚΦΣ). Έτσι, τα λογιστήρια των ελληνικών 

επιχειρήσεων οργανώθηκαν, λειτούργησαν και γαλουχήθηκαν µε βάση τις επιταγές 

του ΚΦΣ και της φορολογικής νοµοθεσίας και µε αποκλειστικό σχεδόν σκοπό την 

αντιµετώπιση των υποχρεώσεων που προέκυπταν από τις φορολογικές διατάξεις, οι 

οποίες, όµως, σε πάρα πολλά βασικά θέµατα υστερούν και διαφέρουν ριζικά από τις 

παραδεδεγµένες λογιστικές αρχές.11   

                                                 
11 Όπως θα περιγραφεί και παρακάτω, η εφορία ποτέ δεν έπαψε να επηρεάζει κυρίως µέσω του Κώδικα 
Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) αλλά και µε άλλα επί µέρους νοµοθετήµατα την λογιστική πρακτική. 
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Η λογιστική στην Ελλάδα είναι βεβαρηµένη µε µια πολύχρονη παράδοση 

εµπλοκής της φορολογικής νοµοθεσίας µέσω της «αρίθµησης των εγγραφών», τις 

«προθεσµίες τήρησης των βιβλίων», τα «θεωρηµένα βιβλία», τους «φορολογικούς 

µηχανισµούς» και πολλά άλλα. Σαν (αρνητικά) παραδείγµατα αναφέρονται: οι 

ιδιόµορφες ελληνικές λογιστικές πρακτικές που αναγκάζουν τα ξένα µηχανογραφικά 

συστήµατα να αναπτύσσουν τις περίφηµες «ελληνικοποιήσεις», οι λογιστικές 

παρεµβάσεις των φορολογικών αρχών σε βαθµό λογιστικής εγγραφής (π.χ. σε ποιους 

λογαριασµούς, σε τι βιβλία και µε τι χρεοπιστώσεις παρακολουθούνται οι 

επιδοτήσεις), οι -υποχρεωτικού µάλιστα χαραχτήρα- λογιστικές εφαρµογές όπως η 

αναλυτική λογιστική, µέχρι τα προβλεπόµενα εκδιδόµενα παραστατικά. 

 

3.2 Η ελεγκτική αγορά στην Ελλάδα 

Η θέσπιση των ελεγκτικών προτύπων στην Ελλάδα έγινε το 1931, µε την 

ουσιαστική εφαρµογή τους όµως να ξεκινά µετά το 1955 µε την σύσταση του 

Σώµατος Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ). Στην περίοδο µέχρι και την έναρξη λειτουργίας 

του ΣΟΛ το έτος 1956, ο έλεγχος στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις των 

ανώνυµων εταιρειών ήταν εντελώς τυπικός, λόγω της ανυπαρξίας ενός οργανωµένου 

ελεγκτικού οργανισµού. 

Με την ίδρυση του ΣΟΛ µε το Ν.∆ 3329/1955 ξεκίνησε η πρώτη οργανωµένη 

προσπάθεια ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων των µεγάλων και µικροµεσαίων 

ανώνυµων εταιρειών. Όπως σηµειώνει ο Caramanis (1998), το ΣΟΛ για πολλά 

χρόνια µονοπώλησε την αγορά έχοντας ως σκοπό την διαφύλαξη του δηµόσιου 

συµφέροντος. Κατόπιν και µετά την δηµιουργία το 1979 ενός ανταγωνιστικού 

οργανισµού (ΣΕΛΕ), επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες για την απελευθέρωση της 
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αγοράς η οποία τελικά επετεύχθη το 1992. Από εκείνη τη χρονιά και µετά ξένες 

ελεγκτικές εταιρείες εισήλθαν αυτόνοµα στην αγορά απορροφώντας ένα 

ικανοποιητικό µερίδιο ενώ ταυτόχρονα τα µέλη των ΣΟΛ και ΣΕΛΕ συνέστησαν το 

Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών  (ΣΟΕ) που µε το Νόµο 2733/1999 µετονοµάστηκε σε 

Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ), που µέχρι και σήµερα διατηρεί το 

µεγαλύτερο µερίδιο ελέγχων στην εγχώρια αγορά. 

Για τη διενέργεια των ελέγχων οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές είναι 

υποχρεωµένοι να εφαρµόζουν το Νόµο 2190/1920 και τα πρότυπα ελεγκτικής του 

πρώην Σώµατος Ορκωτών Λογιστών.12 Τα πρότυπα αυτά είναι σύµφωνα µε τις 

βασικές αρχές των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων ενώ ήδη έχει ξεκινήσει ευρύτερη 

προσαρµογή τους προς τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, µε στόχο στο άµεσο µέλλον 

να µην υπάρχει διαφορά µεταξύ τους, εκτός από τις ειδικές απαιτήσεις της Ελληνικής 

νοµοθεσίας για τον έλεγχο των εταιρειών. Το παράδοξο ωστόσο και συνάµα 

βασικότερο πρόβληµα της ελεγκτικής διαδικασίας όπως διενεργείται σήµερα στην 

Ελλάδα είναι δοµικής φύσεως και προέρχεται από σειρά φορολογικών ρυθµίσεων 

(π.χ Π.∆ 186/92, Ν. 2238/1994) που όπως προαναφέρθηκε επιτρέπουν στις εταιρείες 

εναλλακτικούς λογιστικούς χειρισµούς µε αποτέλεσµα σε κάποιες περιπτώσεις να 

παρατηρούνται παρεκκλίσεις από την ενιαία λογιστική αρχή που προβλέπει ο Νόµος 

2190/1920. Ως προς την ύπαρξη πολλών και εν πολλοίς αντικρουόµενων νόµων 

πρέπει να λεχθεί πως, πράγµατι, ενώ ο νέος εµπορικός νόµος 2190/1920 περί Α.Ε. 

εναρµονίσθηκε πλήρως µε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΣΛ) δεν 

συµβαίνει το ίδιο µε τους άλλους τρεις βασικούς νόµους, δηλαδή τον Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήµατος (ΚΦΕ), τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) και τον 

                                                 
12 Τα πρότυπα αυτά υιοθετήθηκαν µε σχετική απόφαση του Εποπτικού Συµβουλίου και είναι 
δηµοσιευµένα στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ τ.β΄ 1119/1979 και 126/1993). 



 119

αναπτυξιακό νόµο 1892/90. Έτσι, π.χ., αντίθετα µε όσα διαλαµβάνονται στο 

Ε.Γ.Σ.Λ.: 

 σύµφωνα µε τον Κ.Β.Σ. (Π.∆ 186/1992 άρθρο 28) οι µετοχές των µη 

εισηγµένων εταιριών αποτιµώνται στο ιστορικό τους κόστος κτήσεως 

και όχι στη λογιστική τους αξία, όπως ο Κωδ. Ν. 2190/20 επιτάσσει. 

 σύµφωνα µε το Ν. 2874/2000 οι ζηµίες από πώληση συµµετοχών και 

χρεογράφων αντί να χρεωθούν απευθείας στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων χρήσης (όπως υπαγορεύει ο Ν.  2190/20) 

κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται τµηµατικά  εντός πέντε ετών 

 Οι ετήσιες αποσβέσεις παγίων δεν είναι υποχρεωτικές κατά τον Ν.223 

8/94 (και τον προηγούµενο αυτού Ν. 2065/92) ενώ οι προβλέψεις για 

επισφαλείς απαιτήσεις δεν µπορούν να ξεπερνούν το 0,5% (0,75% για 

τα έτη 1999-2003) των ετήσιων πωλήσεων (άρθρο 38) 

 Πάγια στοιχεία κόστους αγοράς µέχρι 600 ευρώ δύνανται να 

αποσβεσθούν άπαξ (Ν. 2238/94). 

 Προβλέψεις για υποτίµηση παγίων δεν αναγνωρίζονται ως έξοδα για 

φορολογικούς σκοπούς (Ν. 2238/94). 

  2% των ετήσιων πωλήσεων του έτους αναγνωρίζονται ως 

εκπιπτόµενα έξοδα άνευ παραστατικού για εκείνες τις επιχειρήσεις 

που µνηµονεύονται στο Ν. 2238/94. 

 Ο αναπτυξιακός νόµος 1892/90 επιτρέπει σε µια επιχείρηση την 

διενέργεια πρόσθετων αποσβέσεων χρήσεως σε όποιες χρήσεις αυτή 

επιθυµεί. 

Έτσι, η έµφαση µετατοπίζεται από την αποτύπωση της οικονοµικής 

κατάστασης για τους σκοπούς πληροφόρησης της επενδυτικής κοινότητας σε µια 
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αποτύπωση που καλύπτει τους σκοπούς προσδιορισµού της φορολογητέας ύλης των 

επιχειρήσεων. Υπό αυτό το πρίσµα και προκειµένου για την παροχή πληροφόρησης 

που εξασφαλίζει την συγκρισιµότητα των οικονοµικών µεγεθών και αποτελεσµάτων 

(όπως προβλέπει άλλωστε και το Π.∆. 350/85) οι ορκωτοί ελεγκτές παραθέτουν 

σηµειώσεις στα πιστοποιητικά που εκδίδουν διευκρινίζοντας τις αλλαγές που θα 

προέκυπταν στα µεγέθη των επιχειρήσεων αν εφαρµόζονταν οι διατάξεις του Ν 

2190/1920. 

Σήµερα ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές 7.000 περίπου εταιρείες οι οποίες 

είναι ανισοµερώς κατανεµηµένες ανάµεσα σε 7 ελεγκτικές εταιρείες13 και µερικές 

ακόµη µικρότερες. Το σοβαρότερο θέµα του ελέγχου αποτελεί η ανεξαρτησία γνώµης 

του ελεγκτή. Το περιορισµένο µέγεθος της ελληνικής οικονοµίας και το αντίστοιχο 

των ελληνικών επιχειρήσεων, µαζί µε νοοτροπία που διαµορφώνεται ιστορικά στην 

χώρα, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες και για την ποιότητα του εξωτερικού 

ελέγχου. Σήµερα δυστυχώς κανείς δεν µπορεί να ισχυριστεί ότι η ανεξάρτητη από 

τους ελεγχόµενους γνώµη των ορκωτών ελεγκτών αποτελεί εθνική πραγµατικότητα, 

τουλάχιστον στον αναγκαίο βαθµό. Το ζήτηµα κλειδί για την ανεξαρτησία ελεγκτικής 

γνώµης, είναι η δυνατότητα επιλογής του ελεγκτή από τον ελεγχόµενο, που ξεκινάει 

από την ελεγκτική εταιρεία και φτάνει µέχρι επιπέδου φυσικού προσώπου. Ο 

εκσυγχρονισµός του θεσµικού καθεστώτος δυστυχώς µετέτρεψε πολλούς ελεγκτές σε 

απλούς προµηθευτές των υπό έλεγχο επιχειρήσεων, ενώ το παλαιό θεσµικό πλαίσιο 

(Ν 3329/1955) κατοχύρωνε, παρ’όλες τις άλλες αδυναµίες και στρεβλώσεις που 

                                                 
13 Σύµφωνα µε µελέτη αγοράς της HellasStat (Αύγουστος 2005), οι Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Ελεγκτές 
(ΣΟΛ ΑΕ) συγκεντρώνουν το 50,5% της αγοράς, υπογράφοντας τους 3.580 από τους συνολικά 7.093 
ισολογισµούς που επεξεργάστηκε η µελέτη για την οικονοµική χρήση 2004, ενώ οι πολυεθνικές «Big 
4» (PwC, E&Y, KPMG και Deloitte) µολονότι υπογράφουν συνολικά το 14% των ελεγχόµενων 
οικονοµικών καταστάσεων, τα έσοδα τους αντιστοιχούν στο 43% του κύκλου εργασιών των 19 
ελεγκτικών επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ανάλυση. 
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προκαλούσε, σε µεγάλο βαθµό την ανεξαρτησία επιλογής. Το µειονέκτηµα αυτό 

αντισταθµίζεται ανάλογα µε τους υπάρχοντες περιορισµούς στην πλευρά του ελεγκτή. 

Τα περιθώρια στενεύουν αν και ο ελεγκτής ελέγχεται, είτε από την ίδια την εταιρεία-

οργανισµό στον οποίο εντάσσεται είτε από ανεξάρτητα θεσµικά όργανα. Μέχρι 

στιγµής πάντως  αυτός ο έλεγχος είναι ανύπαρκτος ή τουλάχιστον αόρατος στην 

πράξη, παρότι έχει νοµοθετηθεί µε τον Ν 3148/2003 µε την ίδρυση της Επιτροπής 

Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (ΕΛΤΕ). 

  

 3.3 Εταιρική ∆ιακυβέρνηση  

Το ευρύτερο περιβάλλον της λογιστικής  επηρεάζεται και από παράπλευρα 

θεσµικά πλαίσια όπως για παράδειγµα την χρηµατιστηριακή νοµοθεσία για την 

εταιρική διακυβέρνηση. Στην αγορά των Η.Π.Α ο νόµος SARBANES – OXLEY 

(γνωστός και ως Sarbox), που επικυρώθηκε στις 30 Ιουλίου του 2002, θεσπίστηκε 

ειδικά για να αποκαταστήσει την εµπιστοσύνη των επενδυτών σε ένα 

χρηµατοοικονοµικό σύστηµα που είχε κλονιστεί σηµαντικά από µία σειρά 

σκανδάλων. Ο νόµος περιλαµβάνει µια ευρεία δέσµη µέτρων τα οποία θέτουν τις 

βάσεις για µια νοµοθετική ρύθµιση της αποτελεσµατικής εταιρικής διακυβέρνησης. 

Τα µέτρα αυτά αφορούν, µεταξύ των άλλων : 

 τα πρότυπα λειτουργίας των εταιρικών επιτροπών ελέγχου, 

 την απαίτηση για ανεξαρτησία και εποπτεία των ελεγκτών, 

 την πιστοποίηση αξιοπιστίας των οικονοµικών καταστάσεων από τα ανώτατα 

διευθυντικά στελέχη των εταιρειών, 

 την απαγόρευση της χορήγησης εταιρικών δανείων σε διευθυντές και ανώτατα 

στελέχη, 
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 και τις προϋποθέσεις που θα εξασφαλίσουν βελτίωση της εταιρικής 

χρηµατοοικονοµικής λογιστικής και διερεύνηση της διαδικασίας 

γνωστοποιήσεων. 

Ο νόµος Sarbanes-Oxley, ο οποίος επικρίθηκε ως αναποτελεσµατικός για το 

περιβάλλον των Η.Π.Α. για το οποίο είχε σχεδιασθεί, έχει επικριθεί ακόµη 

εντονότερα για την επίδρασή του διεθνώς. Ως αποτέλεσµα της παγκοσµιοποιηµένης 

οικονοµίας, η νοµοθεσία για τις επιχειρήσεις που τίθεται σε ισχύ στις Η.Π.Α. 

επηρεάζει όλον τον κόσµο αφού περίπου 10% των εγγεγραµµένων εταιρειών στην 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  των Η.Π.Α. είναι µη αµερικάνικες εταιρείες.  

Η ακρίβεια ωστόσο των οικονοµικών καταστάσεων δεν αποτελεί θέµα µόνο για 

τις Η.Π.Α. αλλά και για την Ευρώπη. Στις 7 Αυγούστου του 2002, ο  πρόεδρος της 

Οµοσπονδίας Ευρωπαίων Λογιστών (Federation of European Accountants), δήλωσε 

ότι απέκλειε το ενδεχόµενο να επεκταθούν τα οικονοµικά σκάνδαλα των Η.Π.Α. στις 

ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές, δεδοµένου ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες χρησιµοποιούν 

διαφορετική λογιστική φιλοσοφία από αυτή των αµερικάνικων εταιρειών. Η διαφορά 

έγκειται στο ότι τα ευρωπαϊκά πρότυπα βασίζονται σε αρχές και όχι σε κανόνες. Με 

άλλα λόγια στις Η.Π.Α. ότι δεν είναι ρητά απαγορευµένο, επιτρέπεται. Αντιθέτως 

στην Ευρώπη κάθε λογιστική απόφαση πρέπει να δικαιολογείται στη βάση µίας 

εδραιωµένης επαγγελµατικής δεοντολογίας. 

Παρ’ όλα αυτά τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη συγκλονίστηκε από µία σειρά 

οικονοµικών σκανδάλων.14 Το γεγονός ότι όλα αυτά τα ευρωπαϊκά λογιστικά 

                                                 
14 Χαρακτηριστικά αναφέρουµε: ι) την  ολλανδική εταιρεία καταστηµάτων λιανικής πώλησης Royal 
Ahold που ανακοίνωσε λογιστικό άνοιγµα 856 εκατοµµυρίων δολαρίων στη µονάδα της, Foodservice, 
στις Η.Π.Α. και λογιστικές ανωµαλίες που έφθαναν τα 73 εκατοµµύρια ευρώ. ιι)  την βρετανική 
εταιρεία ενοικίασης κατασκευαστικού εξοπλισµού Ashtead Group PLC που ανακάλυψε λογιστικά 
σφάλµατα στην αµερικάνικη θυγατρική της Sunbelt Rentals και δήλωσε ότι τα παρελθόντα κέρδη 
είχαν υπερεκτιµηθεί κατά 11,5 εκατοµµύρια στερλίνες. ιιι) την γαλλική µηχανολογική εταιρεία Alstom 
µε ανακοίνωση για επιπλέον επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της µε 51 εκατοµµύρια ευρώ επειδή 
προέκυψαν ζηµιές σε συµβόλαιο της αµερικάνικης θυγατρικής της που ασχολείται µε τις µεταφορές. 
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σκάνδαλα έχουν τις ρίζες τους στις Η.Π.Α. δεν αποτελεί σύµπτωση. Η λεπτοµερής 

εξέταση ζητηµάτων που αφορούν τη λογιστική και την εταιρική διακυβέρνηση, η 

οποία επιβλήθηκε στις Η.Π.Α. µέσω του νόµου Sarbanes-Oxley, παρακινεί τους 

ελεγκτές και τις εταιρείες να εξετάζουν τα βιβλία τους µε µεγαλύτερη προσοχή, και 

αυτή η διαδικασία φέρνει στο φως πολλά από τα ενυπάρχοντα προβλήµατα. Σύµφωνα 

µε την εφηµερίδα «International Herald Tribune» : «Το γεγονός ότι οι ελεγκτές της 

Parmalat απέτυχαν να εντοπίσουν µία τόσο µεγάλης έκτασης απάτη για τόσο µεγάλο 

χρονικό διάστηµα, άφησε άναυδους τους ευρωπαίους ειδικούς σε θέµατα εταιρικής 

διακυβέρνησης, όπως είχε συµβεί και στις Η.Π.Α. µε την περίπτωση της Enron» 

 

3.3.1 ∆ιεθνής σύγκλιση  

Ο νόµος Sarbanes-Oxley υποχρεώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να 

µελετήσει το σύστηµα χρηµατοοικονοµικής λογιστικής προκειµένου να διαπιστώσει 

αν και κατά πόσον βασίζεται σε «αρχές» ή σε «κανόνες» και να προσδιορίσει πόσος 

καιρός θα χρειαστεί για να επιτευχθεί ένα σύστηµα που θα βασίζεται σε «αρχές». 

Επίσης επιβάλλει στους θεσµούς και στα πρόσωπα που ασχολούνται µε τον 

καθορισµό χρηµατοοικονοµικών λογιστικών προτύπων να υιοθετήσουν διαδικασίες 

που διασφαλίζουν άµεση µελέτη των νέων κανόνων που αντικατοπτρίζουν τη «διεθνή 

σύγκλιση σε υψηλής ποιότητας λογιστικά πρότυπα». Η βασική διαφορά ανάµεσα στα 

λογιστικά πρότυπα που βασίζονται σε κανόνες και σε εκείνα που βασίζονται σε αρχές 

πηγάζει από το γεγονός ότι οι αρχές έχουν ευρύτερο πεδίο εφαρµογής, καταλήγουν σε 

λιγότερες εξαιρέσεις και περιπτώσεις ασαφείς, ενώ απαιτείται µικρότερη ερµηνευτική 

προσπάθεια και καθοδήγηση για την εφαρµογή των προτύπων σε ασαφείς 

                                                                                                                                            
iv) την ιταλική εταιρεία τροφίµων Parmalat που αποκάλυψε µία διαφορά 4 δισεκατοµµυρίων ευρώ στις 
οικονοµικές καταστάσεις της. 
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περιπτώσεις. Αυτό προφανώς σηµαίνει αυξηµένη ανάγκη εφαρµογής επαγγελµατικής 

κρίσης. Πάντως για να λειτουργήσει οποιαδήποτε προσέγγιση που βασίζεται σε 

αρχές, θα πρέπει όλοι οι συµµετέχοντες στη χρηµατοοικονοµική αγορά (νοµοθέτες, 

λογιστές, διευθυντές, ελεγκτές κτλ.) να έχουν δεσµευθεί ότι θα αλλάξουν τις 

διαδικασίες και τις µεθόδους προκειµένου να εφαρµοστούν οι αρχές. Η εφαρµογή 

λογιστικών προτύπων που συνεπάγονται λιγότερες εξαιρέσεις σηµαίνει µεταξύ άλλων 

αυξηµένη µεταβλητότητα των δηµοσιευµένων κερδών. Το επιχείρηµα που 

προβάλλεται είναι ότι ένα από τα πλεονεκτήµατα των λογιστικών προτύπων που 

βασίζονται σε αρχές έγκειται στο ότι υποχρεώνουν τον ελεγκτή να εκφράσει την 

κρίση του σχετικά µε την οικονοµική ουσία των συναλλαγών αντί να περιοριστεί στο 

να αναζητήσει πιθανά νοµικά «παραθυράκια». ∆εχόµενοι ότι η διοίκηση και οι 

ελεγκτές είναι πάντα ικανοί και έντιµοι οι οικονοµικές εκθέσεις θα ήταν ακριβείς 

ανεξαρτήτως λογιστικού συστήµατος. Αλλά τι συµβαίνει όταν η διοίκηση και οι 

ελεγκτές δεν είναι ικανοί και έντιµοι; Τότε προφανώς απαιτείται ένα σύστηµα που να 

βασίζεται σε αρχές, το οποίο όµως θα θεσπίζει τους απαραίτητους εκείνους κανόνες 

που θα καθοδηγούν τους λογιστές στη διεκπεραίωση πολύπλοκών συναλλαγών. Αυτό 

σηµαίνει σύγκλιση των λογιστικών συστηµάτων.  

Συµπερασµατικά θα λέγαµε πως ο συγκερασµός του συστήµατος που κυριαρχεί 

στην Ευρώπη και το οποίο βασίζεται σε αρχές µε το σύστηµα που κυριαρχεί στις 

Η.Π.Α. και το οποίο βασίζεται σε κανόνες θα έδινε τη δυνατότητα να 

αντιµετωπιστούν προβλήµατα αξιοπιστίας των οικονοµικών καταστάσεων πολύ πιο 

αποτελεσµατικά από ότι µε κάθε ένα σύστηµα ξεχωριστά. 
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3.3.2 Η εταιρική διακυβέρνηση στην Ελλάδα 

3.3.2.1  Ιστορικό 

Σε αναγνώριση των διεθνών εξελίξεων η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από το 1999 

αναγνώρισε και έθεσε δηµόσια το ζήτηµα της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα. 

Η αθρόα τότε προσέλευση εταιρειών για εισαγωγή τους στο χρηµατιστήριο απέδιδε 

στο θέµα µεγάλη σπουδαιότητα παρόλο που την εποχή εκείνη οι εταιρείες, οι 

χρηµατιστές, οι δηµοσιογράφοι και η κοινή γνώµη το θεωρούσε ως δευτερεύων. Η 

επιτροπή κεφαλαιαγοράς σχηµάτισε τότε µία επιτροπή φορέων της κεφαλαιαγοράς 

που µε την σειρά της επεξεργάστηκε και εξέδωσε την «γαλάζια βίβλο» της εταιρικής 

διακυβέρνησης στην Ελλάδα. Η επιτροπή επιτέλεσε δηµιουργικό έργο γεφυρώνοντας 

την διαµορφούµενη διεθνή πρακτική µε την εγχώρια πραγµατικότητα και 

διατυπώνοντας συγκεκριµένες προτάσεις βελτίωσης της διακυβέρνησης των 

εισηγµένων επιχειρήσεων. 

Στην «γαλάζια βίβλο» περιλαµβάνονταν όλα τα ζητήµατα που αφορούσαν σε 

διαφάνεια, προστασία µειοψηφούντων µετόχων, εταιρική ευθύνη προς τον κοινωνικό 

περίγυρο, εσωτερικό έλεγχο και επόπτευση των εταιρειών. Όλα αυτά τα ζητήµατα 

τέθηκαν τότε όχι ως κανόνες υποχρεωτικής εφαρµογής αλλά ως συστάσεις κανόνων 

για εθελούσια επεξεργασία και υιοθέτηση από τις εισηγµένες εταιρείες. Η εθελούσια 

εφαρµογή ωστόσο δεν απέδωσε πολλά. Από το 1999 µέχρι σήµερα, η επιτροπή 

κεφαλαιαγοράς έχει εισάγει σηµαντικά τµήµατα θετικών ρυθµίσεων στο εποπτικό 

θεσµικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα, µε κύριο άξονα την ενίσχυση της 

διαφάνειας και την πληροφόρηση των επενδυτών. Τα κυριότερα είναι τα ακόλουθα: 
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 Από το 1999 µέχρι σήµερα, όλες οι νεοεισηγµένες στο χρηµατιστήριο 

εταιρείες υποχρεούνται να περιλάβουν στο ∆.Σ. τους τουλάχιστον δύο 

ανεξάρτητα µέλη.15 

 Εκδόθηκε και εφαρµόζεται ο κανονισµός συµπεριφοράς εισηγµένων 

εταιρειών ο οποίος αποτελεί σηµαντική συµβολή στην διαφάνεια και την 

ισότιµη πληροφόρηση των επενδυτών και περιέχει ισχυρές διαστάσεις υπέρ 

των µικρών ιδίως µετόχων. 

Πράγµατι προβλέπεται η υποχρέωση των βασικών µετόχων, των µελών του 

∆.Σ., των στελεχών µε ειδικές αρµοδιότητες ή άλλων φυσικών ή νοµικών προσώπων 

των εταιρειών τα οποία συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε αυτές, να γνωστοποιούν 

έγκαιρα και συνεχώς σηµαντικά εταιρικά γεγονότα που µπορεί να έχουν επίδραση επί 

της τιµής της µετοχής. 

Στην Ελλάδα, βασικό µέληµα της επιτροπής κεφαλαιαγοράς που προχώρησε σε 

πρωτοβουλία σύστασης επιτροπής για την Εταιρική ∆ιακυβέρνηση ήταν η έλλειψη 

εµπιστοσύνης από πλευράς των επενδυτών και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης 

σχετικά µε την ισχύουσα αρτιότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών οι οποίες 

εµπεριέχονται στις οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων, η περιορισµένη 

διαφάνεια των χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών και σεβασµός των δικαιωµάτων 

των µειοψηφούντων µετόχων. 

Ουσιαστικά το ζήτηµα της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (Ε.∆.) στην χώρα µας 

πήρε σάρκα και οστά µε το νοµικό πλαίσιο που εφαρµόστηκε το έτος 2002 (Ν. 3016). 

Ο νόµος αυτός προέβλεπε την προστασία των µετόχων µέσω της κατάλληλης 

θεσµοθέτησης ανεξάρτητων µη εκτελεστικών µελών ∆.Σ. 

                                                 
15 Τα ανεξάρτητα µη-εκτελεστικά µέλη του διοικητικού συµβουλίου πρέπει κατά την διάρκεια της 
θητείας τους να µην κατέχουν µετοχές σε ποσοστό του 0,5% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 
και να µην έχουν σχέση εξάρτησης µε την εταιρεία ή µε συνδεδεµένη µε αυτή πρόσωπα. 
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3.3.3. Έρευνα για την εταιρική διακυβέρνηση το 2006 
 

Ενδιαφέροντα είναι και τα αποτελέσµατα πρόσφατης κοινής έρευνας (2006) της 

ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton και του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

που διερευνά την ποιότητα και το ποσοστό της συµµόρφωσης που επιδεικνύουν οι 

ελληνικές εισηγµένες  επιχειρήσεις και αναδεικνύει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

συστηµάτων εταιρικής διακυβέρνησης τους. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της 

έρευνας:  

 Το ποσοστό των εταιρειών που υποστηρίζουν ότι έχουν υιοθετήσει πλήρως τις 

αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης κυµαίνεται στα ίδια περίπου επίπεδα (30,3%) 

µε το αντίστοιχο ποσοστό του 2005. Ωστόσο, σηµειώνεται ότι η µείωση του 

ποσοστού πλήρους συµµόρφωσης προέρχεται αποκλειστικά και µόνο από τις 

λοιπές εταιρείες, καθ' ότι οι εταιρείες υψηλής και µεσαίας κεφαλαιοποίησης έχουν 

επιδείξει εµφανή πρόοδο σε σχέση µε το 2005. 

 Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι σχεδόν 6 στις 10 εταιρείες διατείνονται ότι δεν 

αποκλίνουν από το θεσµικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης. Εντούτοις, ως επί 

το πλείστον, οι εταιρείες δεν αιτιολογούν τις αποκλίσεις τους. Τα ανωτέρω 

αποτελέσµατα είναι ενδεικτικά της τάσης που εµφανίζουν οι ελληνικές 

εισηγµένες, να επιλέγουν διχοτοµικά µεταξύ συµµόρφωσης και µη συµµόρφωσης. 

  Συγκριτικά καλύτερες επιδόσεις εµφανίζουν το 2006 οι ελληνικές εισηγµένες 

αναφορικά µε το διαχωρισµό ευθυνών στα ανώτατα κλιµάκια, καθ' ότι: 

 - έχει αυξηθεί το ποσοστό των εταιρειών στις οποίες ο πρόεδρος του ∆Σ και ο 

διευθύνων σύµβουλος είναι διαφορετικά πρόσωπα 

 - έχει µειωθεί το ποσοστό των εταιρειών, στις οποίες ο πρόεδρος του ∆Σ  έχει 

επιφορτιστεί και µε εκτελεστικά καθήκοντα 
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 Παρά ταύτα, οι ελληνικές εισηγµένες επιχειρήσεις έχουν να καλύψουν αρκετό 

έδαφος ως προς την υιοθέτηση της συγκεκριµένης βέλτιστης πρακτικής, αν 

αναλογιστεί κανείς ότι στη Βρετανία ο πρόεδρος του ∆Σ έχει εκτελεστικές 

αρµοδιότητες µόνο στο περίπου 7% των εισηγµένων. 

 

3.4 ∆ιεθνή λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα 

Τα ισχύοντα σε διεθνές επίπεδο εθνικά λογιστικά πρότυπα, διαφέρουν µεταξύ 

τους καθώς, σε αρκετές περιπτώσεις, επηρεάζονται από τις νοµικές και φορολογικές 

ιδιαιτερότητες κάθε χώρας, µε αποτέλεσµα να διαφοροποιείται η εικόνα της 

οικονοµικής µονάδας, ανάλογα µε τα πρότυπα που οι οικονοµικές καταστάσεις 

συντάσσονται. Η εναρµόνιση των λογιστικών προτύπων, σε διεθνές επίπεδο, είναι 

αναγκαία, προκειµένου να συνάδει µε τις σύγχρονες συνθήκες των κεφαλαιαγορών, 

καθόσον σε αντίθετη περίπτωση, µειώνεται η δυνατότητα των επενδυτών να 

µελετήσουν και να συγκρίνουν τις πληροφορίες που τους είναι αναγκαίες στη λήψη 

αποφάσεων. Παράλληλα, η εναρµόνιση των λογιστικών προτύπων είναι χρήσιµη και 

για τις ίδιες τις οικονοµικές µονάδες, δεδοµένου ότι οι διοικήσεις τους έχουν την 

δυνατότητα να συγκρίνουν την αποδοτικότητά των µονάδων που διοικούν µε άλλες 

ανταγωνιστικές οικονοµικές µονάδες τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

Προκειµένου να καλυφθούν οι παραπάνω ανάγκες και µε απώτερο σκοπό την 

ενίσχυση της αγοράς κεφαλαίου και την αύξηση των επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση επέβαλε την υποχρεωτική εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.), σε όσες οικονοµικές µονάδες είναι 

εγκατεστηµένες σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν µετοχές ή άλλες κινητές 

αξίες εισηγµένες σε οργανωµένες χρηµατιστηριακές αγορές. Η υποχρέωση αυτή 

επεκτείνεται, κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις και στις θυγατρικές τους εταιρείες. 
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Τα ∆.Π.Χ.Π., αποτελούνται από πρότυπα και διερµηνείες και συνιστούν ένα 

σύνολο αρχών και κανόνων, µέσω των οποίων παράγονται υψηλής ποιότητας, 

διαφανείς, αξιόπιστες, κατανοητές και συγκρίσιµες οικονοµικές καταστάσεις. 

 

3.4.1 Γενικές Αρχές των ∆.Π.Χ.Π. 

Ορισµένα από τα βασικά χαρακτηριστικά πάνω στα οποία έχουν δοµηθεί τα 

∆.Π.Χ.Π., είναι τα παρακάτω: 

α) Ακριβοδίκαιη παρουσίαση 

β) Συνεχιζόµενη δραστηριότητα 

γ) Αρχή των δεδουλευµένων εσόδων εξόδων 

δ) Οµοιοµορφία παρουσίασης 

ε) Σηµαντικότητα 

στ)Συµψηφισµός 

ζ) Συγκριτική πληροφόρηση 

 

3.4.2 Η εµπειρία µετά από ένα χρόνο εφαρµογής των ∆.Π.Χ.Π. 

Ήδη έχουν περάσει πάνω από δυο χρόνια από τότε που τα ∆.Π.Χ.Π. τέθηκαν σε 

εφαρµογή. Η πράξη έδειξε ότι η µετάβαση από τα εθνικά λογιστικά πρότυπα στα 

∆.Π.Χ.Π ήταν και είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρηµα και όχι µια απλή αλλαγή 

στον τρόπο λογιστικοποίησης και παρουσίασης των οικονοµικών δεδοµένων, γεγονός 

που απαιτεί µεγάλη προσπάθεια, ιδιαίτερα σε χώρες, όπως η Ελλάδα, που τα εθνικά 

λογιστικά πρότυπα είναι προσανατολισµένα, σε ορισµένες περιπτώσεις, στις 

φορολογικές ανάγκες, παρά στην πλήρη και ουσιαστική ενηµέρωση των χρηστών των 

οικονοµικών καταστάσεων. Είναι αδιαµφισβήτητο ότι, η υιοθέτηση των ∆.Π.Χ.Π. 

αποτελεί µια λογιστική επανάσταση µε ιδιαίτερα θετικά αναµενόµενα αποτελέσµατα.  
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Πιο συγκεκριµένα, θεωρητικά, η υιοθέτηση των ∆.Π.Χ.Π. ωφελεί τόσο τις ίδιες 

τις οικονοµικές µονάδες όσο και τους επενδυτές, καθόσον αυξάνουν το επίπεδο 

εµπιστοσύνης τους στις πληροφορίες που περιέχονται στις οικονοµικές καταστάσεις. 

Επίσης το υψηλό επίπεδο ποιότητας των ∆.Π.Χ.Π. αναµένεται να βελτιώσει την 

ικανότητα των επενδυτών να λαµβάνουν επενδυτικές αποφάσεις, ενώ παράλληλα οι 

οικονοµικές µονάδες αναµένεται να αποκτήσουν  αυξηµένη δυνατότητα πρόσβασης 

στις διεθνείς αγορές, µε µειωµένο κόστος απόκτησης κεφαλαίων. Τέλος, η υιοθέτηση 

των ∆.Π.Χ.Π. αναµένεται να συµβάλλει ουσιαστικά στην εναρµόνιση των αναγκών 

εσωτερικής και εξωτερικής πληροφόρησης µέσα στην ίδια την οικονοµική µονάδα, 

καθόσον η δηµιουργία ποιοτικής λογιστικής «γλώσσας», απλουστεύει τη διαδικασία 

παραγωγής οικονοµικών πληροφοριών, µε αποτέλεσµα την βελτίωση των 

συστηµάτων διοικητικής πληροφόρησης. 

Από την άλλη µεριά όπως υποστηρίζεται τα ∆.Π.Χ.Π. λύνουν παλαιά 

προβλήµατα αλλά παράλληλα δηµιουργούν νέες ανάγκες, τις οποίες οι διοικήσεις των 

οικονοµικών µονάδων καλούνται να αντιµετωπίσουν. Σε ότι αφορά την Ελλάδα, 

παρατηρήθηκαν προβλήµατα στη µετάβαση λόγω, κυρίως, των σηµαντικών 

διαφορών µεταξύ των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και των ∆.Π.Χ.Π, οι 

κυριότερες των οποίων είναι οι εξής: α) λογιστικοποίηση και αποτίµηση (ενσωµάτων 

ακινητοποιήσεων και άυλων περιουσιακών στοιχείων, αποµείωσης αξίας 

περιουσιακών στοιχείων, χρηµατοοικονοµικών µέσων, αναβαλλόµενης φορολογίας, 

συµβάσεων leasing) β) ανάλυση πληροφοριών στις σηµειώσεις των οικονοµικών 

καταστάσεων. 
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3.4.3 Ποσοτικές επιδράσεις από την υιοθέτηση των ∆ΠΧΠ στην Ελλάδα 
 

Σχετικά µε τις µετρήσιµες ποσοτικές επιδράσεις που είχε η για πρώτη φορά  

υιοθέτηση των  ∆ΠΧΠ από τις ελληνικές εισηγµένες στο ΧΑΑ εταιρείες  σχετική  

έρευνα που εκπόνησαν από κοινού η ελεγκτική εταιρεία Grant Thorton και το 

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών για τις οικονοµικές καταστάσεις 2004 καταλήγει 

στα εξής βασικά συµπεράσµατα: 

- Τα ίδια κεφάλαια των εισηγµένων ωφελήθηκαν κατά ποσό €1.870 

εκατ. (€ 14.671 εκατ. θετικές και € 12.801 εκατ. αρνητικές επιδράσεις) 

καταγράφοντας µια ποσοστιαία αύξηση της τάξεως του 5%. Η 

κυριότερη ωφέλεια στα ίδια κεφάλαια προέκυψε από την 

αναπροσαρµογή των ενσώµατων ακινητοποιήσεων ενώ η µεγαλύτερη 

επιβάρυνση από την υιοθέτηση των ∆ 19 (παροχές σε εργαζοµένους) 

και ∆ 26 (λογιστική και πληροφόρηση των προγραµµάτων παροχών 

αποχώρησης από την υπηρεσία) καθώς και από τη διενέργεια 

προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. 

- Τα αποτελέσµατα χρήσης 2004 ωφελήθηκαν κατά ποσό € 182 εκατ. (€ 

2.536 εκατ. θετικές και € 2.353 εκατ. αρνητικές επιδράσεις) 

καταγράφοντας µια ποσοστιαία αύξηση της τάξεως του 4%. Την 

υψηλότερη θετική επίδραση στα αποτελέσµατα χρήσης 2004 επέφερε 

η προσαρµογή των αποσβέσεων µε βάση την ωφέλιµη ζωή των 

ενσώµατων ακινητοποιήσεων ενώ τη µεγαλύτερη επιβάρυνση η 

αναγνώριση αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και 

προβλέψεων για ενδεχόµενους φόρους εισοδήµατος. 
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3.4.4 ∆ΠΧΠ και earnings management 
 

Τι επίδραση όµως είχε η έλευση των ∆ΠΧΠ ως προς την άσκηση πρακτικών  

earnings management; Με άλλα λόγια τα διεθνή πρότυπα περιορίζουν ή όχι τον 

βαθµό χειραγώγησης των κερδών από τις ελληνικές επιχειρήσεις; Προτού 

απαντήσουµε θα πρέπει να αναφέρουµε πως σε µια αντίστοιχη µελέτη που 

εκπονήθηκε πρόσφατα για γερµανικές εισηγµένες εταιρείες (VanTendeloo και 

Vanstraelen, 2005) αποδείχθηκε πως αυτές που εφάρµοσαν εθελοντικά τα ∆ΠΧΠ δεν 

διαφοροποιούνταν ως προς το βαθµό earnings management σε σχέση µε αυτές τις 

εταιρείες που εξέδιδαν τις οικονοµικές τους καταστάσεις βάσει των Γερµανικών 

προτύπων. Στην προσπάθειά µας τώρα να απαντήσουµε στα παραπάνω καίρια 

ερωτήµατα θα επικεντρωθούµε στο έτος µετάβασης 2004 που φαίνεται ιδανική 

ευκαιρία αφού τότε µόνο οι οικονοµικές καταστάσεις συντάχθηκαν τόσο µε τα 

Ελληνικά λογιστικά πρότυπα όσο και µε τα ∆ΠΧΠ. Με την επίγνωση του ότι τα 

όποια αποτελέσµατα  προκύψουν θα είναι περισσότερο ενδεικτικά (αφού θα αφορούν 

µια και µόνο χρήση) θα χρησιµοποιήσουµε το υπόδειγµα της Jones (1991) για να 

υπολογίσουµε το ύψος των διαφοροποιούµενων δεδουλευµένων (discretionary 

accruals) για κάθε µια από τις δυο περιπτώσεις. Προκειµένου να διασφαλιστεί η όσο 

το δυνατό µεγαλύτερη οµοιοµορφία, το δείγµα για την διεξαγωγή της µελέτης 

περιλαµβάνει το σύνολο των  εµποροβιοµηχανικών αποκλειστικά εταιρειών  (δεν 

λήφθηκαν υπόψη εταιρείες του ευρύτερου χρηµατοπιστωτικού τοµέα, 

κατασκευαστικές, ξενοδοχειακές καθώς και εταιρείες κοινής ωφέλειας). Τα 

οικονοµικά στοιχεία αποκτήθηκαν από το τµήµα διάχυσης πληροφόρησης του 

χρηµατιστηρίου Αθηνών και όπως προαναφέρθηκε αναφέρονται στους δυο τρόπους 

κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων του 2004 : βάσει των ΕΛΠ και βάσει των 

∆ΠΧΠ.   
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Ελλείψεις σε δεδοµένα για κάποιες µεταβλητές  σε συνδυασµό και µε την 

επιθυµία µας να έχουµε σε κάθε περίπτωση τις ίδιες εταιρείες ώστε η σύγκριση να 

είναι ευχερέστερη µείωσε τον αριθµό του δείγµατος σε 168 εταιρείες.  Στους πίνακες 

που ακολουθούν (πίνακες 3.1 και 3.2) παρουσιάζονται περιγραφικά στατιστικά για 7 

λογιστικές µεταβλητές µε βάση αφενός τα ∆ΠΧΠ και αφετέρου τα ΕΛΠ. 

 
Πίνακας 3.1 Περιγραφικά στατιστικά εισηγµένων στο ΧΑΑ 
εµποροβιοµηχανικών επιχειρήσεων για το έτος 2004, βάσει ∆ΠΧΠ 
Μεταβλητές N N* Mean Median TrMean StDev 
Σύνολο παγίων 168 0 118003240 25510500 51806779 461800127 
Κύκλος 
εργασιών 168 0 145523121 39452031 73863650 452866192 
Κέρδη προ 
φόρων 168 0 10820148 1965681 4370644 41840836 
Λειτουργικές 
ταµειακές ροές 168 0 13506306 1947867 4291488 61956501 
∆εδουλευµένα 167 1 -2705124 -200605 60674 49528370 
Αποδοτικότητα 
επί πωλήσεων 168 0 0,0245 0,0557 0,0595 0,7703 
Αποδοτικότητα 
επενδυµένων 
κεφαλαίων 168 0 0,05014 0,04114 0,0468 0,079 
       
Μεταβλητές SE Mean Minimum Maximum Q1 Q3  
Σύνολο παγίων 35628653 562728 5243800000 10109414 72198393  
Κύκλος 
εργασιών 34939385 462000 4529772000 14609088 95763290  
Κέρδη προ 
φόρων 3228091 -29893555 431119000 385359 5858625  
Λειτουργικές 
ταµειακές ροές 4780048 -28343529 605800000 156723 6078871  
∆εδουλευµένα 3832620 -597400000 173303000 -2070000 2459461  
Αποδοτικότητα 
επί πωλήσεων 0,0594 -9,2013 3,2073 0,0132 0,1079  
Αποδοτικότητα 
επενδυµένων 
κεφαλαίων 0,00609 -0,1742 0,36089 0,00881 0,08754  

 
 
Πίνακας 3.2 Περιγραφικά στατιστικά εισηγµένων στο ΧΑΑ 
εµποροβιοµηχανικών επιχειρήσεων για το έτος 2004, βάσει ΕΛΠ  
Μεταβλητές N N* Mean Median TrMean StDev 
Σύνολο παγίων 168 0 114155749 24214964 47450266 454555880 
Κύκλος 
εργασιών 168 0 144620806 40099976 71512540 456738905 
Κέρδη προ 
φόρων 168 0 9678091 1829658 4223131 42053997 
Λειτουργικές 
ταµειακές ροές 168 0 16048086 2819187 5908091 66016821 
∆εδουλευµένα 168 0 -6369995 -422605 -1402010 61973144 
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Αποδοτικότητα 
επί πωλήσεων 168 0 0,0828 0,0543 0,067 0,1908 
Αποδοτικότητα 
επενδυµένων 
κεφαλαίων 168 0 0,05291 0,03881 0,04976 0,07498 
       
Μεταβλητές SE Mean Minimum Maximum Q1 Q3  
Σύνολο παγίων 35069748 487766 4901646199 8624931 61025172  
Κύκλος 
εργασιών 35238172 462000 4529771655 15426859 91895861  
Κέρδη προ 
φόρων 3244536 -133728017 431366784 502160 5652431  
Λειτουργικές 
ταµειακές ροές 5093308 -21191701 649096032 968321 8500942  
∆εδουλευµένα 4781332 -782824049 86083176 -4221389 1706745  
Αποδοτικότητα 
επί πωλήσεων 0,0147 -0,4398 1,6226 0,0168 0,1168  
Αποδοτικότητα 
επενδυµένων 
κεφαλαίων 0,00578 -0,17675 0,32691 0,01207 0,08391  

Σύµφωνα και  µε ότι θα ανέµενε κανείς γνωρίζοντας  τα στοιχεία της έρευνας 

των Grant Thorton και του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών για τα απόλυτα 

µεγέθη κερδοφορίας του συνόλου των εισηγµένων, η µέση κερδοφορία των 

εµποροβιοµηχανικών επιχειρήσεων είναι υψηλότερη όταν οι οικονοµικές 

καταστάσεις καταρτίζονται µε βάση τα ∆ΠΧΠ (€ 10,8 εκατ.) από ότι όταν αυτές 

καταρτίζονται µε βάση τα ΕΛΠ (€ 9,7 εκατ.). Αξιοσηµείωτο είναι ωστόσο ότι η 

κατάσταση αντιστρέφεται αν υπολογίσει κάποιος την κερδοφορία ως ποσοστό είτε 

επί των πωλήσεων είτε επί του συνολικού ενεργητικού όπου σε κάθε περίπτωση τα 

ΕΛΠ δίνουν τη µεγαλύτερη τιµή. Πιο περίεργο είναι πάντως το γεγονός ότι µε τα 

ΕΛΠ οι λειτουργικές ταµειακές ροές εµφανίζονται υψηλότερες (µέση τιµή € 16 εκατ. 

έναντι € 13,5 εκατ.) και τα δεδουλευµένα περισσότερο αρνητικά (€ -6,4 εκατ. έναντι 

€ - 2,7 εκατ.) ενδείξεις που εντελώς απλουστευτικά θα ερµηνεύονταν ως δείγµα 

µεγαλύτερου συντηρητισµού.  

Όσον αφορά στην σύγκριση για τη διαφαινόµενη έκταση του earnings 

management  τα αποτελέσµατα δεν φάνηκε να διαφοροποιούνται σηµαντικά µεταξύ 

των δυο περιπτώσεων. Πιο συγκεκριµένα εφαρµόζοντας το υπόδειγµα της Jones 
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(1991) για την µέτρηση των διαφοροποιούµενων δεδουλευµένων και 

χρησιµοποιώντας ως control sample µη εισηγµένες εταιρείες (mathed for industry) σε 

αναλογία 6:1 προκύπτουν µη στατιστικά σηµαντικές διαφοροποιήσεις όπως 

εµφανίζονται και στον ακόλουθο πίνακα (3.3): 

Πίνακας 3.3 Αποπληθωρισµένα διαφοροποιούµενα δεδουλευµένα εισηγµένων στο 
ΧΑΑ εµποροβιοµηχανικών εταιρειών βάσει των ΕΛΠ και ∆ΠΧΠ, όπως 
υπολογίστηκαν µε το υπόδειγµα της Jones (1991)  
Βάση 
κατάρτισης N* Mean Median TrMean StDev SE Mean 
ΕΛΠ 158 0,0001 0,00911 0,00283 0,08337 0,00663 
∆ΠΧΠ 158 -0,0001 -0,01039 -0,00222 0,07629 0,00607 
       
Βάση 
κατάρτισης Minimum Maximum Q1 Q3   
ΕΛΠ -0,47233 0,19043 -0,03863 0,04327   
∆ΠΧΠ -0,24466 0,23188 -0,04843 0,04175   

*Η αφαίρεση ακραίων τιµών οδήγησε σε  περαιτέρω µείωση του δείγµατος κατά 10 
εταιρείες 

 
 

Αν και τα διαφοροποιούµενα δεδουλευµένα (εκπεφρασµένα ως ποσοστό επί του 

συνολικού ενεργητικού προηγούµενης χρήσης) φαίνεται να είναι θετικά στην 

περίπτωση των ΕΛΠ (οριακά αρνητικά στην περίπτωση των ∆ΠΧΠ) το ύψος τους 

είναι παρά πολύ µικρό (0,0001) υποδεικνύοντας έτσι τη µη χειραγώγηση των κερδών 

από τις υπό εξέταση εταιρείες. Επιπροσθέτως, ένα απλό  t-test για τη διαπίστωση 

τυχόν διαφορών στους µέσους επιβεβαιώνει πως τα διαφοροποιούµενα δεδουλευµένα 

κυµαίνονται στο ίδιο  περίπου  ύψος  αν και ελαφρώς µικρότερα µε τα ∆ΠΧΠ χωρίς 

όµως να υπάρχει στατιστική σηµαντικότητα.   

Προτού ολοκληρώσουµε να επισηµάνουµε πως θα πρέπει κανείς να είναι 

αρκετά επιφυλακτικός µε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης που προηγήθηκε και να τα 

µεταχειρίζεται ως ενδεικτικά αφού τόσο το µέγεθος του δείγµατος όσο και η χαµηλή 

ερµηνευτική ικανότητα των υποδειγµάτων που χρησιµοποιήθηκαν (R-Sq <5%) 

συνηγορεί για µια τέτοια αντιµετώπιση. 
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3.5 Έρευνα µέσω ηµι-δοµηµένης συνέντευξης 

Για να διαπιστώσουµε καλύτερα την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα 

θεωρήσαµε σκόπιµο  να καταγράψουµε, µέσω προγραµµατισµένων συνεντεύξεων, τις 

γνώµες διακεκριµένων στελεχών τραπεζών µε µεγάλη εµπειρία στις χρηµατοδοτήσεις 

επιχειρήσεων. Η συγκεκριµένη οµάδα επαγγελµατιών είναι σίγουρο πως ενδιαφέρεται 

άµεσα για την ποιότητα των λογιστικών πληροφοριών αφού αυτές οι πληροφορίες 

αποτελούν την κυρίαρχη πρώτη ύλη για την αξιολόγηση των πιστοδοτικών 

αιτηµάτων που δέχονται. Εσφαλµένη αξιολόγηση ενός πιστοδοτικού αιτήµατος 

πιθανότατα επιφέρει αύξηση των επισφαλειών για τις τράπεζες  ενώ ταυτόχρονα 

σηµατοδοτεί την ανάληψη λανθασµένων επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών.  

Η έρευνά µας απευθύνθηκε στις µεγαλύτερες και πιο αντιπροσωπευτικές 

τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα µε τις περισσότερες να είναι 

εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Υπό αυτό το πρίσµα διεξήγαµε 15 

συνεντεύξεις, 9 εκ των οποίων σε εκπροσώπους ελληνικών τραπεζών, 3 σε 

εκπροσώπους συνεταιριστικών τραπεζών και σε 3 εκπροσώπους θυγατρικών ξένων 

τραπεζών. Στο παράρτηµα 3.1 παρουσιάζονται οι συµµετέχουσες τράπεζες και οι 

εκπρόσωποι µε τους οποίους ήρθαµε σε επαφή. ∆ιενεργήσαµε τις συνεντεύξεις µέσω 

επισκέψεων που πραγµατοποιήσαµε στον τόπο εργασίας των συµµετεχόντων όπου 

και είχαµε απευθείας συζήτηση µαζί τους. Νωρίτερα είχαµε κάνει µια προσπάθεια να 

τυποποιήσουµε  τους όρους υπό τους οποίους θα διεξάγονταν οι συνεντεύξεις. 

Σχεδιάζοντας  την διαδικασία φροντίσαµε να δώσουµε στους ερωτώµενους την άνεση 

στο να αποφασίσουν την ώρα καθώς και το µέρος της συνάντησης ούτως ώστε να 

ελαχιστοποιηθούν τυχόν επιδράσεις εξαιτίας περιορισµένου χρόνου, φόρτου εργασίας 

κτλ. Σκοπός µας ήταν να διεξάγουµε µια συνέντευξη  σε κάθε τράπεζα καλύπτοντας 

τυχόν διαφοροποιήσεις στην φιλοσοφία µεταξύ των διαφόρων πιστοδοτικών 
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ιδρυµάτων.  Η ανταπόκριση των στελεχών στα οποία απευθυνθήκαµε ήταν 

εντυπωσιακή αγγίζοντας το 100%. Εντυπωσιακό είναι επίσης το γεγονός ότι αυτή η 

ανταπόκριση επιτεύχθηκε χωρίς να ασκήσουµε ιδιαίτερη πίεση και µόνο σε ελάχιστες 

περιπτώσεις χρειάστηκε να δώσουµε αναλυτικές πληροφορίες για την έρευνα. Κατά 

τη διάρκεια των συνεντεύξεων ωστόσο µας έγιναν κατανοητοί οι λόγοι που 

συνεισέφεραν στην αναντίρρητη συµµετοχή των στελεχών. Συγκεκριµένα   

καθοριστικός παράγοντας ήταν το µορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων αφού 

αρκετοί  ήταν κάτοχοι µεταπτυχιακών διπλωµάτων και άρα µπορούσαν να 

αντιληφθούν τη σηµασία µιας τέτοιας προσπάθειας. Σηµαντικό ήταν επίσης και το 

γεγονός ότι κατά τη διαδικασία της προσέγγισης  βασιστήκαµε στις προσωπικές µας 

επαφές και γνωριµίες µε τους ανθρώπους του κλάδου παρουσιάζοντας ταυτόχρονα το 

ατοµικό µας υπόβαθρο.  

Οι θέσεις των ερωτηθέντων στις τράπεζές που απασχολούνταν ποικίλαν: από 

χορηγητές επιχειρηµατικών δανείων έως και πρόεδροι του πιστωτικού ιδρύµατος. 

Κοινό σηµείο όλων πάντως ήταν η πολυετής τους εµπειρία στο νευραλγικό χώρο  των 

πιστοδοτήσεων. Υιοθετήσαµε µια ηµι-δοµηµένη µορφή συνέντευξης βασιζόµενη σε 6 

ερωτήσεις οι µισές εκ των οποίων ήταν ανοικτές δίνοντας την ευκαιρία για περαιτέρω 

συζήτηση σε θέµατα που οι συµµετέχοντες θεωρούσαν σηµαντικά. Οι συνεντεύξεις 

πραγµατοποιήθηκαν στο χρονικό διάστηµα Οκτωβρίου 2004-Μαρτίου  2005 και στην 

πλειοψηφία τους ηχογραφήθηκαν µε τη σύµφωνη γνώµη των συµµετεχόντων.  

 

3.6 Αποτελέσµατα έρευνας 

Αρχικά και πριν τον σχολιασµό των αποτελεσµάτων πρέπει να ειπωθεί ότι σε 

γενικές γραµµές δεν υπήρχαν διαφοροποιήσεις ως προς τις απόψεις και τη φιλοσοφία 

των στελεχών από τις τρεις διαφορετικές οµάδες τραπεζών (ελληνικές, 



 138

συνεταιριστικές, ξένες) γεγονός που καταδεικνύει το µεγάλο βαθµό οµογενοποίησης 

στην εν λόγω αγορά µετά και την έντονη κινητικότητα (συγχωνεύσεις και εξαγορές, 

µετακινήσεις στελεχών) που παρατηρείται στον κλάδο τα τελευταία χρόνια.  

 

Ερωτήσεις:  

1. Πως κρίνετε την ποιότητα των οικονοµικών καταστάσεων των ελληνικών 
επιχειρήσεων; 
 
Απάντηση 

Η συντριπτική πλειοψηφία των συµµετεχόντων στην έρευνα συµφώνησαν στο 

ότι η πληροφόρηση που παρέχουν οι περισσότερες Ελληνικές επιχειρήσεις µέσω των 

οικονοµικών τους καταστάσεων  είναι κακής ποιότητας. Θεωρούν ότι το πρόβληµα 

είναι εντονότερο στις µικρές επιχειρήσεις εξαιτίας του οικογενειακού τους χαρακτήρα 

και της έλλειψης εξωτερικού ελέγχου από ορκωτούς λογιστές. Βεβαίως και για τις 

µεγαλύτερες, κυρίως µη εισηγµένες στο χρηµατιστήριο, επιχειρήσεις διατυπώθηκαν 

κάποιες επιφυλάξεις αφού όπως τονίστηκε δεν είναι λίγες οι φορές που τα στοιχεία 

που προσκοµίζουν είναι είτε αναληθή είτε ανακριβή. Χαρακτηριστικό είναι το 

γεγονός που αναφέρθηκε ότι κάποιες επιχειρήσεις έχει βρεθεί να εκδίδουν για την 

ίδια χρονική περίοδο διαφορετικά ισοζύγια τα οποία και απευθύνουν σε διαφορετικές 

τράπεζες. Έτσι για παράδειγµα αν επιζητούν την έγκριση/ανανέωση ενός δανείου από 

µια τράπεζα συχνά συµβαίνει να µην εµφανίζουν στην πραγµατική διάσταση τυχόν  

τραπεζικές τους υποχρεώσεις σε άλλες τράπεζες αφού κάτι τέτοιο θα επιδείνωνε τους 

όρους της απόφασης. 

Η χαµηλής ποιότητας λογιστική πληροφόρηση  οµόφωνα ειπώθηκε πως είναι 

και το µεγαλύτερο πρόβληµα των τραπεζών αφού στα στοιχεία αυτά βασίζονται κατά 
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κύριο λόγο τα υποδείγµατα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας  προκειµένου να 

εξακριβωθεί η οικονοµική κατάσταση µιας επιχείρησης.  

 

2. Κατατάξτε τα τρία πιο σηµαντικά κριτήρια αξιολόγησης των οικονοµικών 
καταστάσεων  
 
Απάντηση 

Όπως φαίνεται τόσο στον πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 3.4) αλλά και στο 

σχεδιάγραµµα (3.1) τα αποτελέσµατα που εµφανίζουν οι επιχειρήσεις αποτελούν το 

σηµαντικότερο κριτήριο αξιολόγησης (πάνω από τους µισούς συµµετέχοντες στην 

έρευνα κατέταξαν τα κέρδη στην πρώτη θέση ως προς τη σπουδαιότητά τους).  

Πίνακας 3.4  Ποσοτικά κριτήρια αξιολόγησης των οικονοµικών καταστάσεων 
 #1 #2 #3 Σύνολο* 
Κέρδη 8 3 2 32 
Προϋπολογιζόµενα κέρδη 1 2 1 8 
Πωλήσεις 2 4 5 9 
Προϋπολογιζόµενες πωλήσεις 1 0 1 4 
Λειτουργικές Ταµειακές Ροές  3 5 4 23 
Ελεύθερες Ταµειακές Ροές 0 0 1 1 
Άλλο 0 1 1 3 
ΣΥΝΟΛΟ 15 15 15 90 
*Σηµείωση: Στον παραπάνω πίνακα το σύνολο των βαθµών υπολογίστηκε ως εξής:3 βαθµοί για την 
πρώτη κατάταξη (#1),  2 βαθµοί για την δεύτερη κατάταξη (#2) και 1 βαθµός για την τρίτη κατάταξη 
(#3). 
 

Ενδιαφέρον είναι ωστόσο πως η βαρύτητα που αποδίδεται στα αποτελέσµατα 

χρήσης µειώνεται διαχρονικά αφού όπως µας δηλώθηκε ενώ παλιότερα η κερδοφορία 

ήταν σε κάποιες περιπτώσεις καθοριστικής σηµασίας παράγοντας, τελευταία, το 

κέντρο βάρους µετατοπίζεται και σε άλλες µετρήσεις  όπως οι λειτουργικές ταµειακές 

ροές. Μάλιστα, σύµφωνα µε τους περισσότερους ερωτώµενους, για κάποιες 

συγκεκριµένες κατηγορίες επιχειρήσεων όπως οι distressed, ή οι νέες επιχειρήσεις  το 

ύψος των λειτουργικών ταµειακών ροών αποτελεί το πιο κρίσιµο κριτήριο. Τέλος θα 

πρέπει να σηµειωθεί η έµφαση που δίνεται τα τελευταία χρόνια στην κατάρτιση 
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προϋπολογιστικών µεγεθών  µε σηµείο αναφοράς τις προβλεπόµενες πωλήσεις και 

κέρδη αλλά και για τα υπόλοιπα κονδύλια των λογιστικών καταστάσεων.  

Σχεδιάγραµµα 3.1 Ποσοτικά κριτήρια αξιολόγησης των οικονοµικών 
καταστάσεων 

ερωτηση 1

36%

9%21%
4%

26%
1%  3%

Κέρδη

Προϋπολογιζόµενα
κέρδη
Πωλήσεις

Προϋπολογιζόµενες
πωλήσεις
Λειτουργικές
Ταµειακές Ροές 
Ελεύθερες
Ταµειακές Ροές
Άλλο

 
 

 

3. Με ποιες λογιστικές τεχνικές αλλοιώνουν τα δηµοσιευµένα αποτελέσµατα τους 
οι ελληνικές επιχειρήσεις;  
 
Απάντηση 

Στην ερώτησή µας αυτή δόθηκαν πολλές απαντήσεις και εκφράστηκαν αρκετοί 

τρόποι µέσω των οποίων οι ελληνικές επιχειρήσεις χειραγωγούν ή «ωραιοποιούν» τα 

αποτελέσµατά τους. Στο σχεδιάγραµµα που ακολουθεί (3.2) καταγράφονται οι 

απαντήσεις µε τη µεγαλύτερη συχνότητα. ∆ιευκρινίζεται ωστόσο πως : 

ι) σε κάποιες από τις αναφερόµενες περιπτώσεις  η άσκηση της δηµιουργικής 

λογιστικής δεν έχει άµεσο αντίκτυπο στα αποτελέσµατα χρήσης αλλά στην 

γενικότερη εικόνα µιας επιχείρησης (δανεισµός στο τέλος της χρήσεως προς 

βελτίωση των δεικτών ρευστότητας, κατάταξη συµµετοχών ως χρεογράφων, 

κατάταξη βραχ/σµων υποχρεώσεων ως µακρ/σµες).  
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ιι) ορισµένες από τις µεθόδους που δηλώθηκε ότι υιοθετούνται  συνιστούν 

παράβαση των λογιστικών κανόνων  ενώ άλλες όχι εφόσον πχ κατά τον Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήµατος (Ν. 2238/94) η διενέργεια αποσβέσεων ή 

προβλέψεων για επισφαλείς πελάτες δεν είναι υποχρεωτικές.   

 

Σχεδιάγραµµα 3.2 Λογιστικοί χειρισµοί για την χειραγώγηση των 
αποτελεσµάτων  
 
 
Κατακερµατισµός των αγορών παγίων  
 
Κατάταξη βραχ/σµων υποχρεώσεων ως µακρ/σµες 
 
Κατάταξη συµµετοχών ως χρεογράφων  
 
∆ανεισµός στο τέλος της χρήσεως προς βελτίωση 
των δεικτών ρευστότητας 
 
Μη διενέργεια ή διενέργεια µειωµένων αποσβέσεων 
 
Μη διενέργεια ή διενέργεια µειωµένων προβλέψεων   
 
Λογισµός εσόδων ή εξόδων χρήσεως ως έσοδα ή 
έξοδα εποµένων χρήσεων  
 
Μη ρεαλιστική αποτίµηση αποθεµάτων   100%

100%
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Σύµφωνα και µε τη διεθνή βιβλιογραφία οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται για 

τη χειραγώγηση των αποτελεσµάτων είναι λίγο πολύ κοινές στα διάφορα κράτη. Στην 

Ελλάδα οι πιο δηµοφιλείς τεχνικές φαίνεται πως βασίζονται στον υποκειµενισµό που  

παρατηρείται αναφορικά µε την επιλογή του α) χρόνου λογιστικοποίησης των εσόδων 

και εξόδων χρήσης και β) τρόπου αποτίµησης αποθεµάτων.  Έτσι αν µια επιχείρηση 

θέλει να εµφανίσει υψηλά κέρδη µπορεί να αναγνωρίσει πρόωρα κάποια έσοδα 

επόµενων χρήσεων και να καθυστερήσει την αναγνώριση εξόδων που αφορούν την 

τρέχουσα χρήση. Ταυτόχρονα η αποτίµηση των τελικών αποθεµάτων σε τιµές 

υψηλότερες από τις πραγµατικές θα επέφερε µείωση του κόστους πωληθέντων και 

κατ’ επέκταση αύξηση των κερδών.  
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4. Ποια είναι τα κίνητρα που ωθούν τις ελληνικές επιχειρήσεις στην 
χειραγώγηση των αποτελεσµάτων τους; 
 
Απάντηση 

Αρκετά ενδιαφέροντα είναι τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τις 

απαντήσεις των τραπεζικών στελεχών σε αυτήν την ερώτηση. Καταρχήν 

εντυπωσιακό είναι το ότι το δεύτερο σε συχνότητα κίνητρο (93% -σχεδ. 3.3) που 

αναφέρθηκε σχετίζεται µε την υποβάθµιση των αποτελεσµάτων για την αποφυγή 

φορολόγησης σε αντίθεση µε όλα τα υπόλοιπα κίνητρα που όπως θα περίµενε κανείς 

σχετίζονται µε τον υπερτονισµό των κερδών. Έτσι άλλωστε αιτιολογείται και το 

ασυνήθιστα υψηλό ποσοστό παραβατικότητας και φοροδιαφυγής που σύµφωνα µε το 

Υπουργείο Οικονοµικών, στην χώρα µας µε βάση τους πραγµατοποιηθέντες 

ελέγχους,  αγγίζει το 50%.  

Επισήµανση επίσης χρειάζεται και στο  ισχυρότερο κίνητρο για την εικονική 

αύξηση των κερδών που όπως καταγράφηκε αποτελεί ο τραπεζικός δανεισµός,  

γεγονός που πιστοποιεί τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι µικροµεσαίες ιδίως 

επιχειρήσεις για την εξασφάλιση επαρκών κεφαλαίων. Το συµπέρασµα αυτό δε έχει 

µεγαλύτερη σηµασία αν αναλογιστεί κανείς ότι εξάγεται από ανθρώπους που 

εργάζονται στον τραπεζικό τοµέα    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 143

 
Σχεδιάγραµµα 3.3  Κίνητρα για τη χειραγώγηση των αποτελεσµάτων από τις 
ελληνικές επιχειρήσεις  
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5. Προτεινόµενα µέτρα για την αντιµετώπιση της υπάρχουσας κατάστασης 
(συζήτηση) 
 

Κοινός τόπος για τους ερωτηθέντες είναι πως για να αντιµετωπιστεί ή 

µετριαστεί το φαινόµενο της δηµιουργικής λογιστικής στην Ελλάδα θα πρέπει να 

επέλθει αλλαγή στην νοοτροπία των διοικήσεων των εταιρειών. Ο πιο ασφαλής 

τρόπος για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο θα ήταν η επιµόρφωση των επιχειρηµατιών και 

διοικητικών στελεχών. Παράλληλα όπως ειπώθηκε µια δέσµη µέτρων από τη µεριά 

της πολιτείας θα επιτάχυνε την διαδικασία. Συγκεκριµένα  µέτρα που αναφέρθηκαν 

συνοψίζονται στα ακόλουθα:  

 Άµεση εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων σε όλες τις 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις 

 Πλήρης απεµπλοκή της φορολογικής νοµοθεσίας από την λογιστική πρακτική 

 Αυστηρότεροι έλεγχοι από τις εταιρείες ορκωτών λογιστών 

 Συχνότεροι έλεγχοι από τα ελεγκτικά όργανα του κράτους 

 Μείωση των φορολογικών συντελεστών. 
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Πέραν αυτών αρκετοί συµµετέχοντες έκαναν λόγο και για µέτρα τα οποία 

πρέπει να ληφθούν από τις ίδιες τις τράπεζες για την καλύτερη αξιολόγηση των 

πελατών τους. Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρθηκε η υπό συζήτηση συνεργασία µεταξύ 

όλων των πιστωτικών ιδρυµάτων προκειµένου να διαπιστώνεται αυτόµατα το ύψος 

των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων  σε όλες τις τράπεζες (όπως ισχύει στις 

περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης).   
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ   Α’   ΜΕΡΟΥΣ 

 
Έχοντας ολοκληρώσει το πρώτο µέρος της διατριβής θεωρούµε ότι 

διαφωτίστηκαν αρκετές πτυχές του earnings management και των ιδιαίτερων λόγων 

για τους οποίους αυτό ίσως συναντάται στην Ελλάδα. Τα επερχόµενα διεθνή 

λογιστικά πρότυπα και η σταδιακή τους εφαρµογή πέραν των εισηγµένων στις µη 

εισηγµένες στο χρηµατιστήριο εταιρείες καλλιεργούν προσδοκίες για βελτίωση της 

κατάστασης αν και τα πρώτα αποτελέσµατα τόσο για την Ελλάδα όσο και για τη 

Γερµανία δεν φαίνεται να υποδηλώνουν τη τέλεση ριζικών αλλαγών. 

Στο επόµενο µέρος στηριζόµενοι σε στοιχεία οικονοµικών καταστάσεων 

πλήθους ελληνικών εταιρειών θα προσπαθήσουµε να µετρήσουµε την έκταση του 

φαινοµένου χρησιµοποιώντας  τόσο τις υφιστάµενες µεθοδολογίες όσο και κάποιες 

άλλες που προτείνονται από εµάς προκειµένου να αυξηθεί η ισχύς των στατιστικών 

ελέγχων και συµπερασµάτων. Ταυτόχρονα, προσθέτουµε στην βιβλιογραφία την 

έννοια της χειραγώγησης των πωλήσεων και αποδεικνύουµε πως υπό ορισµένες 

προϋποθέσεις οι επιχειρήσεις δεν διστάζουν να αλλοιώνουν, εκτός των κερδών, και 

άλλα κρίσιµα µεγέθη από τις οικονοµικές τους καταστάσεις.  
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Παράρτηµα 3.1 Λίστα συµµετεχόντων σε συνέντευξη 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (κος Παϊζης – Κέντρο Χρηµατοδοτήσεων 

Πάτρας) 

ΕFG EUROBANK ERGASIAS (κος Ραβαζούλας – Κατάστηµα Νέου Κόσµου 

Αθήνας) 

ALPHA BANK (κος ∆εστούνης – Κατάστηµα Οδού Καρόλου Πάτρας) 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (κος Καταπόδης -  Κέντρο Χρηµατοδοτήσεων Πάτρας) 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (κος Μαρµαγκιόλης -  Κέντρο Χρηµατοδοτήσεων Αθήνας) 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (κος Μπόκιος - Κέντρο Χρηµατοδοτήσεων Πάτρας) 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (κος Θεοδωρίδης – Κατάστηµα Οδού Κορίνθου Πάτρας) 

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (κα Κυριακοπούλου – Περιφερειακή ∆ιοίκηση, Αθήνα) 

PROBANK   (κος Ηλιόπουλος - Κατάστηµα Οδού Αγίου Ανδρέου Πάτρας) 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (κος Αποσκίτης – Αντιπρόεδρος, Αθήνα) 

ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (κος Βαφέας – Πρόεδρος, Πάτρα) 

ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ (κος Καρυδάκης – Πρόεδρος, 

Μυτιλήνη) 

CITIBANK International plc (κος Μαντάς - Κατάστηµα Οδού Αγίου Ανδρέου 

Πάτρας) 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ (κος Κυρίτσης - Κέντρο Χρηµατοδοτήσεων, Αθήνα) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (κος Σερβετάς - Κέντρο Χρηµατοδοτήσεων, Αθήνα) 
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ΜΕΡΟΣ Β  
 

Το δεύτερο και τελευταίο µέρος της διατριβής περιλαµβάνει δυο κεφάλαια όπου 

διεξάγεται εκτεταµένη εµπειρική έρευνα, το 4 και το 5.  

Πιο συγκεκριµένα, στο κεφάλαιο 4 λαµβάνει χώρα µια σειρά µελετών για τη 

διερεύνηση του earnings management σε διαφορετικές περιπτώσεις επιχειρησιακών 

συνθηκών. Υπό αυτό το πρίσµα εξετάζονται οι υποθέσεις περί χειραγώγησης των 

κερδών από τις εταιρείες που προβαίνουν σε συγχωνεύσεις και εξαγορές, από τις 

νεοεισερχόµενες στο χρηµατιστήριο εταιρείες, από αυτές που παρουσιάζουν υψηλό 

βαθµό ενδο-εταιρικών συναλλαγών και τέλος από τις εταιρείες που λαµβάνουν από 

τους ορκωτούς ελεγκτές πιστοποιητικά µε σοβαρές παρατηρήσεις οι οποίες αν 

ποσοτικοποιηθούν µεταβάλλουν σηµαντικά την αξία των δηµοσιευµένων 

αποτελεσµάτων και καθαρής περιουσίας. Κοινό γνώρισµα των προαναφερθέντων 

µελετών αποτελεί η µεθοδολογία ελέγχου που βασίζεται στο υπόδειγµα µέτρησης των 

διαφοροποιούµενων δεδουλευµένων όπως αρχικά αναπτύχθηκε από την Jones (1991) 

για να εξελιχθεί στη συνέχεια από άλλους ερευνητές. Τα αποτελέσµατα µας δεν 

συµφωνούν πάντα µε αυτά αντίστοιχων διεθνών µελετών γεγονός που υπαγορεύει την 

αναγκαιότητα περαιτέρω έρευνας. 

Στο κεφάλαιο 5 διαφοροποιούµαστε ως προς την φιλοσοφία διερεύνησης του 

earnings management χρησιµοποιώντας µεγάλα δείγµατα ελέγχου και διαφορετικές 

προσεγγίσεις που βασίζονται στον εντοπισµό ασυνεχειών στις κατανοµές συχνοτήτων 

των κερδών. Σε αυτό το πλαίσιο εισάγουµε προτεινόµενες µεθοδολογίες που 

θεωρούνται θεωρητικά ισχυρότερες από τις υφιστάµενες ενώ τα αποτελέσµατα που 

προκύπτουν φαίνεται σε κάθε περίπτωση να επιβεβαιώνουν την υπόθεση περί υψηλού 

βαθµού χειραγώγησης των αποτελεσµάτων από τις ελληνικές επιχειρήσεις. 

Ολοκληρώνοντας θα πρέπει να αναφερθούµε σε ένα ακόµη πολύ ενδιαφέρον στοιχείο 
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που προέκυψε από την ανάλυση της κατανοµής συχνοτήτων του κύκλου εργασιών 

όπου, παρόµοια µε την περίπτωση των κερδών, παρουσιάστηκαν ασυνέχειες σε 

συγκεκριµένα κατώφλια ύψους πωλήσεων τα οποία φαίνεται πως επιδιώκουν να 

αποφύγουν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Αυτό όµως το τελευταίο συµπέρασµα ανοίγει 

σίγουρα καινούργιους δρόµους για την διεξαγωγή έρευνας σε µια σειρά λογιστικών 

µεταβλητών όπου η δηµιουργική λογιστική τείνει να βρίσκει πεδίο εφαρµογής. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 150

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Στο κεφάλαιο τέσσερα παρατίθενται εµπειρικές µελέτες που έχουν διεξαχθεί 

για τις ελληνικές επιχειρήσεις και στις οποίες έχει χρησιµοποιηθεί η µεθοδολογία 

αναγνώρισης διαφοροποιούµενων δεδουλευµένων ως ένδειξη υιοθέτησης πρακτικών 

earnings management. Σύµφωνα µε όσα γνωρίζουµε είναι η πρώτη φορά που η 

συγκεκριµένη µεθοδολογία ή παραλλαγές της εφαρµόζονται στις εξεταζόµενες 

τέσσερις εταιρικές περιπτώσεις  µε ελληνικά δεδοµένα. 

Υπό αυτό το πρίσµα η επιλογή των ερευνηθέντων θεµατικών πεδίων έγινε στη 

βάση του αυξηµένου ενδιαφέροντος τους από τη µια µεριά και της διαθεσιµότητας 

στοιχείων από την άλλη.  
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4.1  Μελέτη πρώτης περίπτωσης   

 

∆ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ διαχείρισης των κερδών και παρατηρήσεων 
ορκωτών ελεγκτών 

 

4.1.1 Εισαγωγή 

Ως γνωστό και µε βάση τα όσα προαναφέραµε έως τώρα, για ευνόητους λόγους, 

είναι αναγκαία η ύπαρξη ανεξάρτητων ελεγκτών των οικονοµικών καταστάσεων των 

εταιρειών. Το σηµαντικό αυτό ρόλο διαδραµατίζουν οι ορκωτοί ελεγκτές οι οποίοι 

µέσω των πιστοποιητικών που χορηγούν στις εταιρείες ενδυναµώνουν την αξιοπιστία 

των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών, συντελούν στη σωστή ενηµέρωση των 

επενδυτών και συµβάλλουν στην αποτελεσµατικότητα των κεφαλαιαγορών. 

Στην Ελλάδα, όπως αποκαλύπτει πλήθος δηµοσιευµάτων του οικονοµικού 

τύπου16 τα τελευταία χρόνια ένα µεγάλο ποσοστό εταιρειών, εκµεταλλευόµενες την 

πολυπλοκότητα και αναποτελεσµατικότητα  της ελληνικής νοµοθεσίας, δηµοσιεύουν 

οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες βρίθουν από παρατηρήσεις ορκωτών ελεγκτών 

που αν µάλιστα ποσοτικοποιηθούν µεταβάλλουν ουσιαστικά τα αποτελέσµατα και 

την καθαρή θέση τους. Σε αρκετές περιπτώσεις δε, ζηµιογόνες στην πραγµατικότητα 

εταιρείες εµφανίζονται ως κερδοφόρες. 

Υπό αυτό το πρίσµα το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ), το έτος 2003, 

µετά από έρευνα που εκπόνησε η ∆ιεύθυνση Εισηγµένων Τίτλων επιβεβαιώνοντας τα 

δηµοσιεύµατα του οικονοµικού τύπου και στο πνεύµα της απόφασης 5/204 της 

                                                 
16  «Γιατί οι ισολογισµοί πρέπει να διαβάζονται ανάποδα», ΤΟ ΒΗΜΑ – «Λογιστικά εγκλήµατα και 
µέθοδοι ανίχνευσης», Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - «Νέο κύµα παραπλανητικών ισολογισµών», Η 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ -  «Φόβοι τώρα για τους ισολογισµούς του 2002», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ – «Η τέχνη της 
λογιστικής: Έτσι είναι αν έτσι νοµίζετε», ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ, «Καθίζηση κερδών 
µετά την αναµόρφωση των ισολογισµών», Οικονοµική ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ - «Οι λαθροχειρίες των 
ισολογισµών και οι αδυναµίες των ελεγκτών», ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ - «Αλχηµείες 
στους ισολογισµούς», ΗΜΕΡΗΣΙΑ - «Η ελευθερία της απάτης», ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ της 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ. 
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Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς17 ζήτησε για πρώτη φορά από τις εισηγµένες εταιρείες 

που οι ισολογισµοί τους συνοδεύονται από παρατηρήσεις ορκωτών ελεγκτών να 

ποσοτικοποιήσουν τις παρατηρήσεις αυτές και να αποστείλουν τις αναµορφωµένες 

πλέον οικονοµικές καταστάσεις στην ιστοσελίδα του ΧΑΑ για την καλύτερη 

ενηµέρωση των επενδυτών. Επιπρόσθετα, και για λόγους ενίσχυσης της διαφάνειας 

των ισολογισµών θεσµοθετήθηκε το ίδιο έτος η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης 

και Ελέγχου µε σκοπό τον ποιοτικό έλεγχο του έργου των ελεγκτών µέσω του 

επανελέγχου ενός τυχαίου δείγµατος ισολογισµών. Πρόσφατα µάλιστα, ο πρόεδρος 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανακοίνωσε ότι, µετά την ανακοίνωση των 

αποτελεσµάτων των εισηγµένων στο ΧΑ εταιρειών θα επιβάλλονται κυρώσεις σε 

αυτές βάσει των παρατηρήσεων των ορκωτών ελεγκτών.18 

Ωστόσο, ενώ πολλές µελέτες επικεντρώνονται στη µελέτη των µεθόδων της 

δηµιουργικής λογιστικής και των κινήτρων που συνδέονται µε την επιλογή τέτοιων 

πρακτικών από τις επιχειρήσεις, λίγες είναι οι µελέτες που διερευνούν τον ρόλο των 

ορκωτών ελεγκτών στην αντιµετώπιση αυτού του ζητήµατος. ∆εδοµένου µάλιστα ότι 

η χρήση λογιστικών τεχνασµάτων από τις επιχειρήσεις δεν είναι αναγκαστικά 

παράνοµη19 το πρόβληµα επικεντρώνεται αφενός στην επάρκεια των λογιστικών 

προτύπων και αφετέρου στην ικανότητα των εµπλεκοµένων (χρήστες των 

                                                 
17 Σύµφωνα µε την απόφαση αυτή υποχρεώνονται οι εισηγµένες στο ΧΑ εταιρείες να αναµορφώνουν 
τα αποτελέσµατά τους και την καθαρή τους θέση βάσει των παρατηρήσεων των ορκωτών ελεγκτών 
παρουσιάζοντας τα σε ξεχωριστή παράγραφο στο ετήσιο δελτίο τους. 
18 Βλ. εφηµερίδα Καθηµερινή, 20.04.2005.  
19 Για παράδειγµα, τα λογιστικά τεχνάσµατα που χρησιµοποίησαν η Enron και η WordCom 
επιτρέπονταν σύµφωνα µε τα αµερικανικά λογιστικά πρότυπα. Σε περίπτωση που µια επιχείρηση 
προβεί σε παραβίαση των λογιστικών κανόνων µιλάµε για παραποίηση των οικονοµικών 
καταστάσεων η οποία και είναι παράνοµη πράξη. Ο όρος παραποίηση (στις ΗΠΑ ο όρος 
χρησιµοποιείται ως συνώνυµο της απάτης- fraud) αναφέρεται σε εκούσια, εσκεµµένη ενέργεια από ένα 
ή περισσότερα άτοµα της διοίκησης, των εργαζοµένων ή τρίτου µέρους που έχει ως αποτέλεσµα την 
ψευδή παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων. 
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οικονοµικών καταστάσεων, ελεγκτές) να διαγνώσουν και να µετριάσουν, αν όχι να 

επιλύσουν, το πρόβληµα. 

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε το ότι τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί 

το φαινόµενο έκδοσης µακροσκελών πιστοποιητικών από τους ορκωτούς ελεγκτές 

που κατά τεκµήριο φέρουν σοβαρές παρατηρήσεις και επιφυλάξεις για την εικόνα 

των οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων, ο σκοπός της παρούσας µελέτης 

είναι να ελέγξει κατά πόσον αυτή η καταγραφή παρατηρήσεων είναι αποτέλεσµα 

τεχνικών «ωραιοποίησης» των αποτελεσµάτων από την πλευρά των εισηγµένων στο 

ΧΑ εταιρειών. Στην περίπτωση που παρατηρηθεί ότι πράγµατι οι διοικήσεις των 

εταιρειών αυτών χρησιµοποιούν τεχνικές «ωραιοποίησης» των αποτελεσµάτων, και 

λαµβάνοντας ως δεδοµένο ότι ένα πιστοποιητικό χωρίς παρατηρήσεις σηµατοδοτεί 

την καλή ποιότητα των χρηµατοοικονοµικών µεγεθών, θα ελέγξουµε επιπλέον το αν 

ο βαθµός υιοθέτησης πρακτικών «ωραιοποίησης» των αποτελεσµάτων είναι 

συνάρτηση  της χρηµατοοικονοµικής διάρθρωσης της εταιρείας, αναµένοντας ότι 

τέτοιου είδους πρακτικές θα χρησιµοποιούνται κυρίως από εταιρείες µε λιγότερο 

ισχυρή χρηµατοοικονοµική διάρθρωση. 

Με άλλα λόγια, βασικός µας στόχος είναι να διαπιστώσουµε, εάν η ποιότητα 

των δηµοσιευµένων κερδών είναι υψηλότερη για εταιρείες που λαµβάνουν ένα 

«καθαρό» πιστοποιητικό σε σχέση µε αυτές που λαµβάνουν ένα πιστοποιητικό που 

περιέχει σοβαρές παρατηρήσεις από τους ορκωτούς ελεγκτές. Εάν η ελεγκτική 

διαδικασία περιορίζει την αισιοδοξία των διοικούντων των εταιρειών όπως 

απεικονίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών τους τότε ο βαθµός 

«ωραιοποίησης» των αποτελεσµάτων θα είναι µικρότερος για εταιρείες που 

λαµβάνουν «καθαρά» πιστοποιητικά. Για τις επιχειρήσεις που αποδειχθεί ότι 

χρησιµοποιούν µεθόδους «ωραιοποίησης» των αποτελεσµάτων τους, η επιδίωξή µας 
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είναι η εξακρίβωση του βαθµού στον οποίο η υιοθέτηση αυτής της πρακτικής τους 

συναρτάται µε την οικονοµική τους κατάσταση όπως αυτή εκφράζεται µέσα από 

βασικούς χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. 

 Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, αν ποσοτικοποιηθούν οι παρατηρήσεις των 

ορκωτών ελεγκτών παρατηρείται στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των 

επιπέδων κερδοφορίας και χρηµατοοικονοµικής διάρθρωσης (όπως αυτή µετριέται µε 

τη χρήση του δείκτη Ζ-scorer20 του Altman) των εταιρειών µε σηµαντικές 

παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών σε σχέση µε αυτές στις οποίες έχει δοθεί 

«καθαρό» πιστοποιητικό.  Επιπλέον, η συνολική µείωση της κερδοφορίας του 

συνόλου των εταιρειών για τις οποίες καταγράφονται σοβαρές παρατηρήσεις των 

ορκωτών ελεγκτών προσεγγίζει το 60%.  Τέλος, οι εταιρείες οι οποίες λαµβάνουν 

πιστοποιητικά µε σοβαρές παρατηρήσεις φαίνεται να «ωραιοποιούν» τα 

αποτελέσµατά τους µέσω της χρήσης των δεδουλευµένων21 (accruals). 

Η µελέτη είναι διαρθρωµένη ως εξής: Στην υποενότητα 2 παρατίθεται µία 

σύντοµη επισκόπηση της βιβλιογραφίας.  Στην υποενότητα 3 περιγράφεται η 

διαδικασία επιλογής του δείγµατος καθώς και η χρησιµοποιούµενη µεθοδολογία, και 

στην υποενότητα 4 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της µελέτης. Τέλος, στην 

υποενότητα 5 συνοψίζονται τα συµπεράσµατα.   

                                                 
20 O δείκτης Ζ-score του Altman (1968) υπολογίζεται ως 1.2*(κεφάλαιο κίνησης/σύνολο 
ενεργητικού)+1.4*(αποτελέσµατα εις νέο/σύνολο ενεργητικού)+3.3*(κέρδη προ τόκων και 
φόρων/σύνολο ενεργητικού)+0.6*(ίδια κεφάλαια/συνολικές υποχρεώσεις)+1.0*(πωλήσεις/ σύνολο 
ενεργητικού). Γενικά, όσο πιο χαµηλές τιµές προκύπτουν για τον δείκτη, και κυρίως τιµές µικρότερες 
από 1,8, τόσο περισσότερο θεωρείται ότι η εταιρεία έχει αυξηµένες πιθανότητες να χρεοκοπήσει ενώ 
το αντίθετο αναµένεται σε περίπτωση όπου οι τιµές του δείκτη προσεγγίζουν ή και ξεπερνούν το 3. 
 
21 Υπενθυµίζεται ότι ως «δεδουλευµένα» θεωρούνται οι λογιστικές καταγραφές οικονοµικών 
γεγονότων ανεξάρτητα από τη χρονική στιγµή πραγµατοποίησης των ταµειακών συναλλαγών που 
συνδέονται µε αυτά. Ως γνωστό οι αποφάσεις των διοικήσεων των εταιρειών για το χρόνο 
αναγνώρισης και λογιστικοποίησης των εσόδων και εξόδων έχουν προφανή αντίκτυπο στην εµφάνιση 
των οικονοµικών καταστάσεων. Έτσι για παράδειγµα ακολουθώντας τη λογιστική των δεδουλευµένων 
µια επιχείρηση µπορεί να αναγνωρίσει κάποια έσοδα τα οποία είναι δεδουλευµένα κατά τη χρήση κατά 
την οποία παρασχέθηκε η υπηρεσία ή διατέθηκε το αγαθό στον πελάτη άσχετα µε το αν έλαβε χώρα 
καταβολή µετρητών ή πίστωση του τιµήµατος. 
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4.1.2 Επισκόπηση της βιβλιογραφίας 

Πολλές πρόσφατες µελέτες έχουν αναζητήσει τους τρόπους µε τους οποίους η 

ελεγκτική επιδρά στη διαδικασία «ωραιοποίησης» των οικονοµικών αποτελεσµάτων 

των εταιρειών. Οι Kinney and Martin (1994) σε µία ανασκόπηση εννέα µελετών 

κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η ελεγκτική µειώνει την θετική µεροληπτική τάση 

στα προ-ελέγχου κέρδη, ενώ ο Hirst (1994) κατέληξε στο συµπέρασµα ότι τα 

δεδουλευµένα αποτελούν τη βασική µεταβλητή ανίχνευσης των τεχνικών 

«ωραιοποίησης» των αποτελεσµάτων από τις εταιρείες. 

Για παράδειγµα, οι Becker et al. (1998) χρησιµοποιώντας ως κυρίαρχη 

µεταβλητή µέτρησης της «ωραιοποίησης» των αποτελεσµάτων τα δεδουλευµένα 

έσοδα-έξοδα και βασιζόµενοι σε οικονοµετρικά υποδείγµατα για τον υπολογισµό των 

µη-κανονικών δεδουλευµένων εσόδων-εξόδων (abnormal accruals)22 στις ΗΠΑ 

κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι τα µη κανονικά δεδουλευµένα των εταιρειών-

πελατών των 6 µεγαλύτερων, από άποψη εσόδων, ελεγκτικών οίκων (Big 6 Auditors) 

είναι µικρότερα από αυτά πελατών-εταιρειών των υπολοίπων ελεγκτικών οίκων. Oι 

Bauwhede et al. (2000) µε τη σειρά τους έδειξαν ότι η ποιότητα των ελέγχων και η 

διασπορά της ιδιοκτησίας λειτουργούν περιοριστικά στην ανάπτυξη της 

«ωραιοποίησης» των αποτελεσµάτων των Βελγικών εταιρειών. 

Πιο πρόσφατα οι  Francis and Krishnan (1999) παρέθεσαν επιπρόσθετες 

αποδείξεις για τη συσχέτιση µεταξύ των δεδουλευµένων εσόδων-εξόδων και των 

πιστοποιητικών των ορκωτών ελεγκτών. Ειδικότερα, τεκµηρίωσαν ότι εταιρείες µε 

µεγάλες απόλυτες τιµές µη κανονικών δεδουλευµένων είναι περισσότερο πιθανό να 

έχουν λάβει πιστοποιητικά µε επιφυλάξεις από τους ορκωτούς ελεγκτές (qualified 

                                                 
22 Εναλλακτικά χρησιµοποιούνται οι όροι µη αναµενόµενα ή υπό την κρίση και διακριτική ευχέρεια 
της διοίκησης δεδουλευµένα (unexpected or discretionary accruals). 
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audit opinions)23 και ότι αυτό ισχύει περισσότερο σε εταιρείες που εµφανίζουν 

υψηλές τιµές δεδουλευµένων εξόδων. Παράλληλα, υποστήριξαν την ύπαρξη θετικής 

σχέσης µεταξύ του ύψους των δεδουλευµένων και των πιστοποιητικών µε 

επιφυλάξεις, εύρηµα που υποστηρίζεται και από τους Bartov et al. (2000) οι οποίοι 

βρήκαν ότι οι εταιρείες που λαµβάνουν εκθέσεις ορκωτών µε επιφυλάξεις 

εµπλέκονται σε επιθετική «ωραιοποίηση» αποτελεσµάτων. 

Αντίθετα, οι Bradshaw et al. (2001) δεν βρήκαν ενδείξεις ότι οι ελεγκτές 

προειδοποιούν για τα µελλοντικά προβλήµατα στα αποτελέσµατα των εταιρειών είτε 

µέσω των εκθέσεών τους είτε µέσω αλλαγής της ελεγκτικής εταιρείας. Με τη σειρά 

τους οι Nelson et al. (2002) αναφέροντας τα αποτελέσµατα έρευνας που απευθύνθηκε 

σε 253 υψηλόβαθµα στελέχη των 5 µεγαλύτερων ελεγκτικών εταιρειών στις  ΗΠΑ 

(Big 5 firms),  οι οποίοι περιέγραψαν 515 περιστατικά «ωραιοποίησης» των 

αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια των ελέγχων τους,  υποστηρίζουν ότι οι ελεγκτές 

και οι διοικήσεις των επιχειρήσεων σχεδόν πάντα επιλύουν τα ζητήµατα που 

σχετίζονται µε την «ωραιοποίηση» των αποτελεσµάτων προτού εκδοθούν οι εκθέσεις 

των ελεγκτών.  

Τέλος, οι Butler et al. (2004) εξετάζοντας µε τη σειρά τους τη θετική συσχέτιση 

µεταξύ των παρατηρήσεων των ορκωτών ελεγκτών και του βαθµού «ωραιοποίησης» 

των αποτελεσµάτων δεν βρήκαν αποδείξεις ότι οι ελεγκτές χρησιµοποιούν τις 

εκθέσεις τους για να εφιστήσουν  την προσοχή των επενδυτών στις τεχνικές 

«ωραιοποίησης» των αποτελεσµάτων µέσω της χρήσης των δεδουλευµένων εσόδων. 

Αντίθετα απέδειξαν ότι η έκδοση ενός πιστοποιητικού µε επιφυλάξεις σχετίζεται 
                                                 
23 Αντίθετα µε ότι συµβαίνει στην Ελλάδα οι ισολογισµοί των εταιρειών στο εξωτερικό δεν έχουν 
παρατηρήσεις για την ορθότητα τους και εάν έχουν οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να συµµορφωθούν 
µε αυτές και να επαναδηµοσιεύσουν σωστό ισολογισµό.  Στο εξωτερικό η έκθεση των ελεγκτών 
απλώς αναφέρει την γνώµη τους για το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν την 
«αληθινή και δίκαιη εικόνα» (true and fair view) της επιχείρησης. Σε περίπτωση που οι ελεγκτές έχουν 
επιφυλάξεις για την «αληθινή και δίκαιη εικόνα» της επιχείρησης η έκθεση που εκδίδουν ονοµάζεται 
qualified audit report.   
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περισσότερο µε την οικονοµική δυσχέρεια (financial distress) στην οποία βρίσκεται η 

επιχείρηση εκείνη τη στιγµή. Τα παραπάνω συµπεράσµατα δεν είναι σύµφωνα µε 

αυτά προηγούµενων µελετών αφού όπως υποστηρίζεται δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι 

εταιρείες που λαµβάνουν καθαρά πιστοποιητικά ωραιοποιούν τα κέρδη τους λιγότερο 

από άλλες που λαµβάνουν πιστοποιητικά µε επιφυλάξεις ορκωτών ελεγκτών. 

 

4.1.3 Χαρακτηριστικά δείγµατος  

4.1.3.1 Επιλογή δείγµατος 

Για τι σκοπό της παρούσας µελέτης, θα χρησιµοποιηθούν οι δηµοσιευθείσες 

οικονοµικές καταστάσεις όλων των εισηγµένων στο ΧΑΑ εταιρειών για το 2002, οι 

οποίες και θα διαχωριστούν σε δύο δείγµατα. Αυτό των 91 εισηγµένων στο ΧΑΑ 

ελληνικών εταιρειών από τις οποίες τον Ιούνιο του 2003 ζητήθηκε από τη διοίκηση 

του ΧΑΑ να ποσοτικοποιήσουν τις παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών για το 

οικονοµικό έτος 2002 και εν συνεχεία να αποστείλουν τα αναµορφωµένα 

αποτελέσµατα στην ιστοσελίδα του ΧΑΑ,24 και αυτό των υπολοίπων εταιρειών ώστε 

να υπάρχει µία βάση σύγκρισης. 

Ακολουθώντας παραπλήσιες διεθνείς µελέτες, εξαιρέθηκαν και από τα δυο 

δείγµατα οι επιχειρήσεις του χρηµατοπιστωτικού τοµέα λόγω της διαφορετικής δοµής 

των οικονοµικών τους καταστάσεων. Επιπλέον, αφαιρέθηκαν και οι νεοεισερχόµενες 

(IPOs) στο ΧΑΑ κατά το έτος 2002 εταιρείες (21 τον αριθµό) καθώς έχει δειχθεί ότι 

οι νεοεισερχόµενες εµπλέκονται σε τεχνικές «ωραιοποίησης» των αποτελεσµάτων 

τους την χρονική περίοδο γύρω από την εισαγωγή τους (Teoh et al. 1998; 

                                                 
24 Αρχικά στα σχέδια του ΧΑΑ ήταν η επαναδηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων όλων των 
επιχειρήσεων των οποίων η ενσωµάτωση των παρατηρήσεων των ελεγκτών αλλοίωνε την εικόνα. 
Ωστόσο µετά τη γνωµοδότηση του νοµικού τµήµατος του ΧΑΑ ότι δεν υφίσταται αρµοδιότητα στις 
χρηµατιστηριακές και εποπτικές αρχές για να υποχρεώσουν τις εισηγµένες εταιρείες να δηµοσιεύσουν 
νέους (αναµορφωµένους) ισολογισµούς η σχετική προσπάθεια εγκαταλείφθηκε. 
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Roosenboom et al. 2003). Ωστόσο δεν αφαιρούµε από το δείγµα µας τις επιχειρήσεις 

που είτε προέβησαν σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου είτε ενεπλάκησαν σε 

συγχωνεύσεις και εξαγορές κατά το 2002 καθώς πρόσφατες εµπειρικές µελέτες στην 

Ελλάδα δεν βρήκαν αποδείξεις ότι οι εταιρείες που ενεπλάκησαν σε τέτοιου είδους 

πράξεις χρησιµοποίησαν τεχνικές «ωραιοποίησης» των αποτελεσµάτων τους (βλ. 

Cohen et al. 2004).  

Τα στοιχεία για τις παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών και τις 

ποσοτικοποιήσεις που προκύπτουν λαµβάνοντας αυτές τις παρατηρήσεις υπόψη 

αντλήθηκαν, για κάθε µια επιχείρηση ξεχωριστά, από την ιστοσελίδα του ΧΑΑ25, 

(για µη ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις) ενώ τα αντίστοιχα στοιχεία για τους 

χρηµατοοικονοµικούς δείκτες του συνόλου των εταιρειών προσφέρθηκαν από την 

στατιστική εταιρεία Hellastat. 

Το τελικό δείγµα προς µελέτη, µετά και την εξαγωγή από το δείγµα εταιρειών 

µε ελλιπή στοιχεία περιλαµβάνει 58 εταιρείες οι οποίες υποχρεώθηκαν να 

αναπροσαρµόσουν τις οικονοµικές τους καταστάσεις και 232 εταιρείες οι οποίες δεν 

είχαν αυτήν την υποχρέωση. 

 

4.1.3.2 Περιγραφικά στατιστικά δείγµατος 

Στον πίνακα 4.1.1, και µε βάση τα δηµοσιευθέντα αποτελέσµατα των εταιρειών, 

παρουσιάζονται τα περιγραφικά αποτελέσµατα επιλεγµένων δεικτών και για τις δύο 

κατηγορίες εταιρειών, δηλαδή αυτές που είχαν παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών 

στους ισολογισµούς τους καθώς και αυτές που δεν είχαν. Επίσης, παρουσιάζονται και 

τα αποτελέσµατα του ελέγχου της στατιστικής σηµαντικότητας της διαφοράς των 

                                                 
25 Web address: http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Financial_Statements/ 
Financial_Statements_June2003.asp 
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µέσων αυτών τιµών (t-test).  Να σηµειωθεί ότι για τον πιο αξιόπιστο υπολογισµό των 

µέσων όρων των δεικτών εξαιρέθηκαν από τους υπολογισµούς το 5% των ακραίων 

τιµών κάθε δείγµατος. 

Πίνακας 4.1.1 Μέσοι όροι επιλεγµένων χρηµατοοικονοµικών δεικτών 
εισηγµένων στο ΧΑΑ εταιρειών για το 2002 

 Εταιρείες µε 
παρατηρήσεις 
ελεγκτών (52) 

Εταιρείες χωρίς 
παρατηρήσεις 
ελεγκτών (218) 

t-test   

Λειτουργικές ταµειακές1 
ροές/Ενεργητικό 

0,256 0,289 1,48 

∆ανειακή επιβάρυνση2 0,411 0,386 1,21 
ROA3 -0,06 3,15 2,58* 
Κόστος δανεισµού4 8,8 6,0 1,95* 
Ζ-score5 1,64 2,75 2,11* 

* δηλώνει στατιστικά σηµαντική διαφορά σε επίπεδο σηµαντικότητας 5% 
1 Οι λειτουργικές ταµειακές ροές έχουν υπολογιστεί µε βάση το πρότυπο που ορίζεται στην απόφασή 
5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και έχουν σταθµιστεί µε το σύνολο του συνολικού 
ενεργητικού. 
2 Η δανειακή επιβάρυνση υπολογίζεται ως το σύνολο των ξένων κεφαλαίων προς το σύνολο του 
συνολικού ενεργητικού. 
3 ROA (return on assets) είναι ο δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού ο οποίος υπολογίζεται ως ο 
λόγος των καθαρών κερδών προς το σύνολο του ενεργητικού 
4 Το κόστος δανεισµού υπολογίζεται ως ο λόγος των χρεωστικών τόκων προς τον συνολικό τραπεζικό 
δανεισµό. 
5 Το z-score είναι ο δείκτης Ζ του Altman (1968) υπολογιζόµενος ως 1.2*(κεφάλαιο κίνησης/σύνολο 
ενεργητικού)+1.4*(αποτελέσµατα εις νέο/σύνολο ενεργητικού)+3.3*(κέρδη προ τόκων και 
φόρων/σύνολο ενεργητικού)+0.6*(ίδια κεφάλαια/συνολικές υποχρεώσεις)+1.0*(πωλήσεις/ σύνολο 
ενεργητικού) 
 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που παρατίθενται στον πίνακα 4.1.1, 

παρατηρείται µία εµφανής διαφορά µεταξύ των µέσων τιµών των δεικτών των 

εταιρειών οι οποίες είχαν σηµαντικές παρατηρήσεις από τους ορκωτούς ελεγκτές 

στους ισολογισµούς τους και σε αυτές στις οποίες δόθηκε πιστοποιητικό χωρίς 

παρατηρήσεις.26  

Η πιο σηµαντική διαφοροποίηση, η οποία είναι και στατιστικά σηµαντική, 

παρατηρείται για το δείκτη αποδοτικότητας ενεργητικού. Σηµαντική στατιστική 

διαφορά υπάρχει επίσης και στον δείκτη του κόστους δανεισµού που είναι 
                                                 
26 Παρόµοια περιγραφικά στατιστικά αναφέρει και ο Spathis (2003) όταν συγκρίνοντας δυο δείγµατα   
βιοµηχανικών επιχειρήσεων (50 µε µη «καθαρό» πιστοποιητικό και 50 µε «καθαρό» πιστοποιητικό) 
για την χρονική περίοδο 1997-1999 αναπτύσσει ένα υπόδειγµα που εκτιµά τις πιθανότητες που έχει 
µια επιχείρηση να λάβει ένα πιστοποιητικό µε παρατηρήσεις από τον ορκωτό ελεγκτή. 
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χαµηλότερος για τις εταιρείες µε «καθαρά» πιστοποιητικά γεγονός που συνδυάζεται 

και µε λιγότερες πιθανότητες πτώχευσης που εµφανίζουν αυτές οι εταιρείες  όπως 

µαρτυρά και ο δείκτης Z-score, όπου γενικά όσο πιο χαµηλές τιµές προκύπτουν τόσο 

µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα για το ενδεχόµενο χρεοκοπίας. 

 

4.1.4 Μεθοδολογία 

Στην παρούσα µελέτη, όπως συµβαίνει και µε τις περισσότερες διεθνείς 

µελέτες, θα χρησιµοποιηθεί το επίπεδο των µη-κανονικών δεδουλευµένων (abnormal 

or discretionary accruals) ως σηµείο αναφοράς προκειµένου να µετρηθεί ο βαθµός 

«ωραιοποίησης» των αποτελεσµάτων. Όπως είδαµε στο κεφάλαιο 2 ένα από τα πιο 

διαδεδοµένα υποδείγµατα για τον υπολογισµό των µη-κανονικών δεδουλευµένων 

έχει αναπτυχθεί από την Jones (1991) (βλ. σχέση 4.1.1 παρακάτω), όπου σύµφωνα µε 

το οποίο, και µε τη χρήση µιας εξίσωσης παλινδρόµησης, τα συνολικά δεδουλευµένα 

µιας εταιρείας θεωρείται ότι σχετίζονται γραµµικά µε την µεταβολή στις πωλήσεις 

και το ύψος των παγίων της, ενώ τα µη-κανονικά δεδουλευµένα ερµηνεύονται από το 

ανεξήγητο κοµµάτι της παλινδρόµησης. Η χρήση των µεταβολών στις πωλήσεις 

αντικατοπτρίζει την οικονοµική ανάπτυξη της εταιρείας ενώ το ύψος των παγίων 

χρησιµοποιείται για να ελεγχθεί το τµήµα των δεδουλευµένων που οφείλεται σε 

αποσβέσεις. 

 

TAC/At-1 = α1(1/At-1) + β1 (∆REV/At-1) + β2 (PPE/At-1) + e   (4.1.1)                 

 

όπου : 

TAC (total accruals): το σύνολο των δεδουλευµένων (αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 

µείον λειτουργικές ταµειακές ροές) για την εταιρεία i στο έτος t=2002. 

At-1   (total assets): σύνολο ενεργητικού για το έτος 2001 
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∆REV (change in net revenues): µεταβολή στις πωλήσεις για την εταιρεία i στο έτος 

t=2002. 

PPE (gross property, plant and equipment): το ύψος των παγίων για την εταιρεία i στο 

έτος t=2002. 

e: τα κατάλοιπα της παλινδρόµησης 

 

Το υπόδειγµα της Jones (1991) επεκτάθηκε από τους Dechow  et. al. (1995) 

(βλ. σχέση 4.1.2), η οποία λόγω του ότι το ύψος των πωλήσεων επί πιστώσει είναι 

στην διακριτική ευχέρεια των διοικήσεων υπέθεσε ότι µόνο η µεταβολή στις 

πωλήσεις µείον την µεταβολή στους εισπρακτέους λογαριασµούς είναι ανεπηρέαστη 

από τις επιδιώξεις των διοικήσεων για την επίτευξη στόχων και τον επηρεασµό των 

αποτελεσµάτων. 

 

TAC/At-1 = α1(1/ At-1) + β1(∆REV-∆REC/ At-1) + β2 (PPE/ At-1) + e2 (4.1.2)             

 

όπου : 

 

TAC (total accruals): το σύνολο των δεδουλευµένων (αποτελέσµατα εκµετάλλευσης  

µείον λειτουργικές ταµειακές ροές) για την εταιρεία i στο έτος t=2002. 

At-1   (total assets): σύνολο ενεργητικού για το έτος 2001. 

∆REV (change in net revenues): µεταβολή στις πωλήσεις για την εταιρεία i στο έτος 

t=2002. 

PPE (gross property, plant and equipment): το ύψος των παγίων για την εταιρεία i στο 

έτος t=2002. 

∆REC (change in accounts receivables) µεταβολή στους εισπρακτέους λογαριασµούς 

για την εταιρεία i στο έτος t=2002. 

PPE (gross property, plant and equipment) είναι το ύψος των παγίων για την εταιρεία 

i στο έτος t=2002. 

e: τα κατάλοιπα της παλινδρόµησης 
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Τα δύο προαναφερθέντα υποδείγµατα όµως σε πολλές περιπτώσεις είναι 

δυνατόν να εκτιµήσουν λανθασµένα το ύψος των µη-κανονικών δεδουλευµένων. 

Αυτό γίνεται κυρίως σε περιπτώσεις όπου οι εταιρείες για διάφορους λόγους 

παρουσιάζουν για κάποια χρονική περίοδο είτε ραγδαία ανάπτυξη είτε ραγδαία 

υποχώρηση των µεγεθών τους και εποµένως δικαιολογηµένα δηµιουργούν µη-

κανονικά δεδουλευµένα τα οποία που όµως σε αυτήν την περίπτωση δεν µπορούν να 

θεωρηθούν ως απόδειξη «ωραιοποίησης» των αποτελεσµάτων (βλ. Kasznik (1999)). 

Εποµένως, µε δεδοµένο ότι το ύψος των κανονικών δεδουλευµένων είναι και 

συνάρτηση του βαθµού ανάπτυξης και αποτελεσµατικότητας µιας εταιρείας, οι  

Kothari et al. (2005) επέκτειναν το υπόδειγµα της Dechow (1995) εισάγοντας µία 

επιπλέον µεταβλητή ώστε να σταθµίζει την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων  και 

απέδειξαν ότι το υπόδειγµά τους (βλ. σχέση 4.1.3) είναι πιο αξιόπιστο από τα δύο 

προαναφερθέντα υποδείγµατα σε περιπτώσεις που τα δείγµατα επιχειρήσεων που 

µελετώνται διαφέρουν σηµαντικά σε όρους αποτελεσµατικότητας. Το υπόδειγµα των 

Kothari et al. (2005) δείχνει να είναι και το προτιµότερο να εφαρµοστεί στην 

παρούσα µελέτη λαµβάνοντας υπόψη και τη διαφορά µεταξύ των δεικτών 

αποδοτικότητας των δύο κατηγοριών εταιρειών όπως αυτή καταγράφηκε στον 

Πίνακα 4.1.1.27 

 

TAC/At-1=α1(1/At-1) + β1(∆REV-∆REC/At-1)+β2(PPE/At-1)+β3( ROAt-1/ At-1)+e

 (4.1.3)                

όπου : 

 

TAC (total accruals): το σύνολο των δεδουλευµένων (αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 

µείον λειτουργικές ταµειακές ροές) για την εταιρεία i στο έτος t=2002. 

                                                 
27 Στην εµπειρική εφαρµογή χρησιµοποιήθηκαν και τα τρία υποδείγµατα, όµως λόγω του γεγονότος ότι 
τα ποιοτικά αποτελέσµατα ήταν τα ίδια από εδώ και πέρα η ανάλυση έχει επικεντρωθεί στο υπόδειγµα 
των Kothari et al. (2005). 
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At-1   (total assets): σύνολο ενεργητικού για το έτος 2001. 

∆REV (change in net revenues): µεταβολή στις πωλήσεις για την εταιρεία i στο έτος 

t=2002. 

PPE (gross property, plant and equipment): το ύψος των παγίων για την εταιρεία i στο 

έτος t=2002. 

∆REC (change in accounts receivables) µεταβολή στους εισπρακτέους λογαριασµούς 

για την εταιρεία i στο έτος t=2002. 

PPE (gross property, plant and equipment) είναι το ύψος των παγίων για την εταιρεία 

i στο έτος t=2002. 

ROAt-1 (return on assets) αποδοτικότητα επενδυµένων κεφαλαίων για την εταιρεία i  

το έτος 2001. 

e: τα κατάλοιπα της παλινδρόµησης 

 

Για τον υπολογισµό των παραµέτρων της σχέσης (4.1.3) θα χρησιµοποιηθούν 

τα στοιχεία των ισολογισµών του 2002 για το δείγµα των επιχειρήσεων που είχαν 

λάβει «καθαρά» πιστοποιητικά από τους ορκωτούς ελεγκτές, ενώ τα µη κανονικά 

δεδουλευµένα (Discretionary accruals, DAC)  θα υπολογιστούν ως η διαφορά των 

προβλεπόµενων από τη σχέση (4.1.3) δεδουλευµένων και των δεδουλευµένων που 

προκύπτουν εισάγοντας στη σχέση (4.1.4)28 τα στοιχεία των εταιρειών που έχουν 

λάβει πιστοποιητικά µε παρατηρήσεις από τους ορκωτούς ελεγκτές και για τις οποίες 

ερευνούµε την περίπτωση χρήσης τεχνικών «ωραιοποίησης» των αποτελεσµάτων. 

 

|DACit|=TAC/At-1-α1(1/At-1)+β1(∆REV-∆REC/At-1)+β2(PPE/At-1)+β3( ROAt-1/At-1)   

(4.1.4)           

 

 

Τέλος, και βασιζόµενοι στο υπόδειγµα των Kothari et al. (2005), θα 

µελετήσουµε τη σχέση µεταξύ του ύψους των µη-κανονικών δεδουλευµένων και της 

                                                 
28 Στο υπόδειγµα, ακολουθώντας τους Reynolds and Francis (2000), υπολογίσαµε την παλινδρόµηση 
χρησιµοποιώντας απόλυτες τιµές για τα µη-κανονικά δεδουλευµένα. 
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χρηµατοοικονοµικής κατάστασης των υπό εξέταση εταιρειών µε τη χρήση της 

σχέσης 4.1.5: 

 

 |DACit|= α + β1 OCFit + β2 LEVit + β3 CoDbtit + β4 FinDisit+ εit                       (4.1.5) 

 

όπου για την εταιρεία i και έτος t=2002: 

|DACit|: η απόλυτη τιµή των µη-κανονικών δεδουλευµένων όπως προκύπτει από τη 

σχέση (4.1.4). 

OCFit (operating cash flows), LEVit (leverage), CoDbtit (cost of debt) και Ζit : οι 

λειτουργικές ταµειακές ροές, η δανειακή επιβάρυνση, το κόστος δανεισµού και 

το Ζ-score αντίστοιχα όπως αυτά αναλύονται στον Πίνακα 4.1.1.  

εit : τα κατάλοιπα της παλινδρόµησης. 

 

Σύµφωνα µε τη σχέση (4.1.5), στην περίπτωση όπου οι εταιρείες µε αδύναµη 

χρηµατοοικονοµική διάρθρωση χρησιµοποιούν τα δεδουλευµένα για να 

«ωραιοποιούν» τα αποτελέσµατά τους, τότε αναµένουµε θετικό πρόσηµο για το 

συντελεστή β4. Επίσης, αν οι τράπεζες λειτουργούν ως ένας επιπρόσθετος εξωτερικός 

ελεγκτικός µηχανισµός που ενδιαφέρεται για την ποιότητα των οικονοµικών 

καταστάσεων των επιχειρήσεων και εποµένως συµπεριλαµβάνουν το περιεχόµενο 

των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών στην ανάλυσή τους, τότε αναµένουµε θετικό 

πρόσηµο και για το συντελεστή β3 και εποµένως αναµένουµε ότι εταιρείες οι οποίες 

εµφανίζουν υψηλά επίπεδα µη-κανονικών δεδουλευµένων θα έχουν και υψηλότερο 

κόστος δανεισµού. 

 

4.1.5 Εµπειρικά αποτελέσµατα 

Η επίδραση της ποσοτικοποίησης των παρατηρήσεων των ορκωτών ελεγκτών 

στα δηµοσιευµένα αποτελέσµατα των 58 εταιρειών οι οποίες και υποχρεώθηκαν να 

τα αναπροσαρµόσουν φαίνεται χαρακτηριστικά στο σχεδιάγραµµα 4.1.1. Σύµφωνα 
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µε τα αποτελέσµατα, οκτώ εταιρείες οι οποίες εµφάνιζαν είτε οριακά θετικά είτε 

οριακά αρνητικά κέρδη προ φόρων πριν την αναπροσαρµογή τελικά εµφάνισαν 

ιδιαίτερα υψηλές ζηµίες µετά την αναπροσαρµογή των οικονοµικών τους 

καταστάσεων εµφάνισαν ιδιαίτερα ακραίες τιµές όσον αφορά τη µεταβολή των 

καθαρών κερδών τους προ φόρων µετά την ποσοτικοποίηση των παρατηρήσεων των 

ορκωτών ελεγκτών. 

 

Σχεδιάγραµµα 4.1.1 Επίδραση των παρατηρήσεων των ορκωτών ελεγκτών στα 
κέρδη προ φόρων 58 εισηγµένων στο ΧΑΑ εταιρειών 
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Οκτώ εταιρείες µε
σηµαντικές µεταβολές

Πενήντα εταιρείες Σύνολο εταιρειών

Κέρδη προ φόρων Προσαρµοσµένα κέρδη προ φόρων

 
  

Συγκεκριµένα, τα καθαρά κέρδη προ φόρων των οκτώ αυτών εταιρειών 

µεταβλήθηκαν από –0,8 εκ. ευρώ σε –33 εκ. ευρώ. Όσον αφορά τις υπόλοιπες 

πενήντα εταιρείες οι οποίες υποχρεώθηκαν σε αναπροσαρµογή των οικονοµικών τους 

καταστάσεων, τα καθαρά κέρδη προ φόρων µειώθηκαν κατά 40%, από 169 εκ. ευρώ 

σε 101 εκ. ευρώ, ενώ συνολικά και για τις 58 εταιρείες τα κέρδη προ φόρων 

µειώθηκαν από 168 εκ. ευρώ σε 68 εκ. ευρώ, σηµειώνοντας ποσοστιαία µείωση κατά 

59,7%. Στον παρακάτω πίνακα (4.1.2) παρουσιάζονται αναλυτικότερα στοιχεία για 

τις οκτώ εταιρείες µε τις σηµαντικές µεταβολές. 
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Πίνακας 4.1.2: Ποσοτικοποιηµένες επιδράσεις παρατηρήσεων των ορκωτών ελεγκτών στα δηµοσιευµένα 

κέρδη προ φόρων 58  εισηγµένων στο ΧΑΑ εταιρειών χρησιµοποιώντας τις µητρικές οικονοµικές 
καταστάσεις της χρήσης 2002 (Οι στήλες A-C εκφράζονται σε χιλιάδες Ευρώ) 

 
 

COMPANY 

A 
Net earnings 

before tax 

B 
Auditor 

qualification 
effects 

C 
Adjusted net earnings 

(A + B ) 

% increase (+)/ decrease (-) 
in net earnings 
(C – A)/A*100 

ΙΜΑΚΟ MEDIA S.A 107 -2.329 -2.222 -2.177% 
ALFA ALFA 
ENERGY S.A 733 -11.766 -11.033 -1.605% 

PAPERPACK - Ι. 
TSOUKARIDIS S.A 310 -4.368 -4.058 -1.409% 

UNIBRAIN S.A -168 -2.367 -2.535 -1.408% 

O. DARING SAIN -678 -3330 -4.008 -491% 

EURODRIP S.A -829 -3.385 -4.214 -408% 
MAXIM C. M. 
PERTSINIDIS -829 -3.385 -4.214 -408% 

TEXAPRET 554 -2.003 -1.449 -362% 
Subtotal -800 -32.933 -33.733 -4.117% 

50 other ASE 
companies 169.709 -67.862 101.847 -40% 

TOTAL 168.909 -100.795 68.114 -59,7% 
 

 

 Συνοψίζοντας τις παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών λόγω των οποίων 

παρατηρείται αυτή η σηµαντική µείωση στα προσαρµοσµένα κέρδη προ φόρων των 

υπό εξέταση εταιρειών προκύπτει ότι η πιο συχνή και µε την µεγαλύτερη επίδραση 

παρατήρηση (υπεύθυνη για το 40% περίπου της µεταβολής της κερδοφορίας επί του 

συνόλου) αφορά στην µη σωστή αποτίµηση των συµµετοχών των εν λόγω 

επιχειρήσεων. Οι περισσότερες εταιρείες αποφεύγουν να εγγράψουν τις ζηµίες 

αποτιµήσεως από συµµετοχές (οι οποίες έχουν διαµορφωθεί από την περίοδο κτήσης 

τους µέχρι σήµερα29) εµφανίζοντας µόνο την αξία κτήσης και όχι την τρέχουσα.  

Άλλες παρατηρήσεις οι οποίες επέδρασαν αρνητικά στην εµφανιζόµενη 

κερδοφορία  ήταν η µη διενέργεια επαρκών προβλέψεων είτε για επισφαλείς 

απαιτήσεις είτε για αποζηµίωση προσωπικού, οι µειωµένες αποσβέσεις καθώς και οι 
                                                 
29 Τα περισσότερα παραδείγµατα αφορούν εταιρείες που κατά την εποχή της άνθησης του 
χρηµατιστηρίου γύρω στο 1999 προέβησαν σε αλόγιστες εξαγορές υπερτιµηµένων εταιρειών.   
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παρατηρήσεις περί φορολογικών και δικαστικών εκκρεµοτήτων. Να σηµειωθεί 

βέβαια ότι οι λογιστικές τεχνικές που χρησιµοποίησαν οι εταιρείες αυτές και επί των 

οποίων καταγράφηκαν οι παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών δεν συνιστούν 

παραβίαση αλλά εκµετάλλευση των λογιστικών και φορολογικών νόµων, και 

εποµένως το πρόβληµα εστιάζεται αφενός στην ελληνική νοµοθεσία που επιτρέπει 

τέτοιου είδους λογιστικούς χειρισµούς, και αφετέρου στην έλλειψη ενός αρµόδιου 

θεσµού που να ελέγχει την εφαρµογή των παρατηρήσεων των ορκωτών ελεγκτών 

τουλάχιστον στις εισηγµένες επιχειρήσεις. 

Έχοντας λοιπόν ως δεδοµένο ότι η ποσοτικοποίηση των παρατηρήσεων των 

ορκωτών ελεγκτών επιφέρει σηµαντικές µεταβολές στην εικόνα των δηµοσιευµένων 

αποτελεσµάτων των εταιρειών, ελέγξαµε την υπόθεση κατά πόσον οι τεχνικές 

«ωραιοποίησης» των αποτελεσµάτων συνδέονται µε το χειρισµό των µη-κανονικών 

δεδουλευµένων. Τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή των υποδειγµάτων των 

σχέσεων (4.1.3) και (4.1.4) στις 58 εταιρείες παρατίθενται στον Πίνακα 4.1.3. 

Σύµφωνα µε αυτά, η στατιστική σηµαντικότητα των µη-κανονικών δεδουλευµένων 

υποδηλώνει ότι οι εταιρείες που λαµβάνουν πιστοποιητικά ορκωτών ελεγκτών τα 

οποία εµπεριέχουν σοβαρές παρατηρήσεις κάνουν χρήση των δεδουλευµένων σε µη 

κανονικά επίπεδα.30 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Για επιβεβαίωση των αποτελεσµάτων χρησιµοποιήθηκαν και τα δύο άλλα υποδείγµατα που 
αναφέρθηκαν στην ενότητα της µεθοδολογίας (Jones 1991, Dechow et al., 1995) µε τα αποτελέσµατα 
να διαφέρουν µόνο ποσοτικά. 
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Πίνακας 4.1.3  Στατιστικά στοιχεία µη-κανονικών δεδουλευµένων 
Μη-κανονικά δεδουλευµένα Kothari model 

Σχέσεις (3), (4) 

Μέσος 3,16 

t-test 2.22* 

∆ιάµεσος 3.95 

Τυπική απόκλιση 24,69 

Ελάχιστο 0,56 

Μέγιστο 79.38 
*δηλώνει στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο σηµαντικότητας 5% 

 

Έχοντας επιβεβαιώσει την πρώτη µας υπόθεση ότι οι εταιρείες που 

χρησιµοποιούν τεχνικές «ωραιοποίησης» των αποτελεσµάτων τους χρησιµοποιούν σε 

υψηλότερο βαθµό τα µη-κανονικά δεδουλευµένα, στο επόµενο στάδιο θα εξετάσουµε 

την τυχόν σχέση µεταξύ του βαθµού χρήσης των µη-κανονικών δεδουλευµένων και 

της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης των εταιρειών υποθέτοντας ότι οι εταιρείες µε 

µεγαλύτερη πιθανότητα πτώχευσης υιοθετούν σε µεγαλύτερο βαθµό τεχνικές 

«ωραιοποίησης» των αποτελεσµάτων τους.  

Ειδικότερα, λαµβάνοντας υπόψη προηγούµενες έρευνες οι οποίες αναφέρουν 

ότι: ι) υπάρχει αρνητική συσχέτιση µεταξύ των µη-κανονικών δεδουλευµένων και 

των λειτουργικών ταµειακών ροών (βλ. Dechow 1995, Becker et al. 1998, Kim et al. 

2003),  ιι)τόσο η αποδοτικότητα των επενδυµένων κεφαλαίων όσο και η δανειακή 

επιβάρυνση µπορεί να επηρεάσουν τις επιλογές των διοικήσεων σχετικά µε το 

επίπεδο των µη-κανονικών δεδουλευµένων (βλ. Becker et al. 1998, Kim et al. 2003), 

ιιι) ότι η αυξανόµενη διαφάνεια των δηµοσιευµένων λογιστικών καταστάσεων 

συντείνει στην µείωση του κόστους δανεισµού των επιχειρήσεων (βλ. Bamber και 

Stratton 1997), συµπεριλάβαµε στην ανάλυσή µας (σχέση 4.1.5) τις µεταβλητές του 

Πίνακα 4.1.1. 
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Σύµφωνα λοιπόν µε τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την εφαρµογή της 

σχέσης (4.1.5), όπως αυτά απεικονίζονται στον Πίνακα 4.1.4, φαίνεται να υπάρχει 

σηµαντική σχέση µεταξύ του ύψους των µη-κανονικών δεδουλευµένων και της 

χρηµατοοικονοµικής κατάστασης των εταιρειών στις οποίες δεν είχε χορηγηθεί 

«καθαρό» πιστοποιητικό από τους ορκωτούς ελεγκτές. Αναλυτικότερα, και σε 

συµφωνία µε τα αποτελέσµατα των Becker et al. (1998), παρατηρείται µία θετική 

αλλά µη στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ των λειτουργικών ταµειακών ροών και 

των µη-κανονικών δεδουλευµένων (συντελεστής β1). Αντίθετα, διαπιστώνεται µια 

στατιστικά σηµαντική θετική σχέση µεταξύ του επιπέδου των µη-κανονικών 

δεδουλευµένων και της συνολικής δανειακής επιβάρυνσης των υπό εξέταση 

εταιρειών (συντελεστής β2) που µας δίνει µία ένδειξη ότι οι επιχειρήσεις µε υψηλό 

επίπεδο δανεισµού χρησιµοποιούν τεχνικές για την αύξηση των µη-κανονικών 

δεδουλευµένων. 

Πίνακας 4.1.4 Σχέση µεταξύ των µη-κανονικών δεδουλευµένων και της 
χρηµατοοικονοµικής κατάστασης των 58 εισηγµένων εταιρειών που 
αναπροσάρµοσαν τα οικονοµικά τους στοιχεία  
Συντελεστές παλινδρόµησης Μη κανονικά δεδουλευµένα 

 Εκτιµήσεις t-values 
   
   

Α 2.11 (1.458) 

β1 -1.36 (-1.19) 
β2 0,66 (1,93)* 

β3 0,94 (1,07) 
β4 -0.48 (-2.14)* 
Προσαρµοσµένος 
συντελεστής προσδιορισµού 
(Adjusted R2) 

 
.34 

 

*σηµαντικότητα σε επίπεδο 5%. 
Στον πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της παλινδρόµησης που προκύπτει από τη σχέση (5) 
|DACit|= α + β1 OCFit + β2 LEVit + β3 CoDbtit + β4 FinDisit+ εit  
όπου για την εταιρεία i και έτος t=2002: 
|DACit|: η απόλυτη τιµή των µη-κανονικών δεδουλευµένων όπως προκύπτει από τη σχέση (4). 
OCFit (operating cash flows), LEVit (leverage), CoDbtit (cost of debt) και Ζit : οι λειτουργικές 
ταµειακές ροές, η δανειακή επιβάρυνση, το κόστος δανεισµού και το Ζ-score αντίστοιχα όπως αυτά 
αναλύονται στον Πίνακα 1.  
εit : τα κατάλοιπα της παλινδρόµησης. 
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Το αποτέλεσµα αυτό βέβαια, σε συνδυασµό µε τη µη στατιστικά σηµαντική 

σχέση µεταξύ του κόστους δανεισµού και του ύψους των µη-κανονικών 

δεδουλευµένων (συντελεστής β3), έρχεται σε αντίθεση µε την υπόθεση της καλής 

παρακολούθησης του επιπέδου δανεισµού των εταιρειών από τους πιστωτές και της 

ανάλογης τιµολόγησης των παρεχόµενων δανείων.  Με άλλα λόγια, φαίνεται ότι η 

χρησιµοποίηση τεχνικών «ωραιοποίησης» των αποτελεσµάτων από τις εταιρείες δεν 

αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την τιµολόγηση των χορηγηθέντων δανείων. 

Όσον αφορά τη σχέση µεταξύ του ύψους των µη–κανονικών δεδουλευµένων 

και της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης των εταιρειών όπως αυτή απεικονίζεται 

από το z-score (συντελεστής β4), τα αποτελέσµατα συνάδουν µε αυτά των Butler et. 

al. (2004).  Η αρνητική και στατιστικά σηµαντική τιµή του συντελεστή β4 δείχνει ότι 

οι εταιρείες που εµφανίζουν δυσχερή οικονοµική εικόνα (όπως αυτή εκφράζεται 

µέσω µίας χαµηλής τιµής του z-score) εµφανίζουν µη-κανονικά δεδουλευµένα σε 

υψηλότερο επίπεδο, και εποµένως προβαίνουν σε κινήσεις «ωραιοποίησης» των 

αποτελεσµάτων τους. 

  

4.1.6 Συµπεράσµατα 

Στην παρούσα µελέτη ελέγχθηκε ο βαθµός υιοθέτησης των τεχνικών 

«ωραιοποίησης» των οικονοµικών αποτελεσµάτων από τις εισηγµένες στο ΧΑ 

εταιρείες χρησιµοποιώντας ένα δείγµα 58 εταιρειών οι οποίες για πρώτη φορά 

κλήθηκαν από τις εποπτικές αρχές να επαναπροσδιορίσουν τα εµφανιζόµενα 

αποτελέσµατά τους, ενσωµατώνοντας σε αυτά τις παρατηρήσεις των ορκωτών 

ελεγκτών. Ακολουθώντας τη µεθοδολογία παρόµοιων µελετών που έχουν 

πραγµατοποιηθεί σε άλλες αναπτυγµένες χρηµατιστηριακές αγορές, καταλήξαµε στο 
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συµπέρασµα ότι η χρήση των δεδουλευµένων εσόδων και εξόδων αποτελεί 

σηµαντική µέθοδο «ωραιοποίησης» των αποτελεσµάτων των εταιρειών.  

Συγκεκριµένα, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι υπό εξέταση εταιρείες αφενός 

ενεπλάκησαν σε τεχνικές «ωραιοποίησης» των αποτελεσµάτων τους και αφετέρου 

βρίσκονται σε οικονοµική δυσχέρεια η οποία συνηγορεί προς την κατεύθυνση της 

χρήσης των τεχνικών αυτών. Τα αποτελέσµατα αυτά συνηγορούν θετικά στην 

προσπάθεια των εποπτικών αρχών να δηµιουργήσουν ένα κλίµα διαφάνειας στη 

χρηµατιστηριακή αγορά, ενώ παράλληλα καταδεικνύουν τόσο την ανάγκη του 

εκσυγχρονισµού του λογιστικού και φορολογικού πλαισίου όσο και τη χρησιµότητα 

του µηχανισµού των ορκωτών ελεγκτών.   
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4.2  Μελέτη δεύτερης περίπτωσης   

 

Συγχωνεύσεις-εξαγορές και διαχείριση των κερδών 

 
 

4.2.1 Εισαγωγή 

Ο σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η διερεύνηση του εάν οι Ελληνικές 

εισηγµένες στο χρηµατιστήριο αξιών Αθηνών εταιρείες που πραγµατοποίησαν κάποια 

εξαγορά µεταξύ 2001-2003 προέβησαν σε χειραγώγηση των αποτελεσµάτων τους 

κατά το αµέσως προηγούµενο της εξαγοράς διάστηµα ούτως ώστε να πετύχουν 

καλύτερους όρους συµφωνίας. Το επιχείρηµα για κάτι τέτοιο είναι απλό: εάν οι 

προτείνουσες την εξαγορά επιχειρήσεις µπορούν να αυξήσουν την τιµή της µετοχής 

τους πριν το κλείσιµο της συµφωνίας θα χρειαστεί να προσφέρουν λιγότερα 

ανταλλάγµατα για την ολοκλήρωσή της. Σύµφωνα µε όσα είµαστε σε θέση να 

γνωρίζουµε είναι από τις πρώτες σχετικές έρευνες που διεξάγονται στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αποτελέσµατά µας πάντως, αντίθετα µε ότι θα περίµενε 

κανείς, απορρίπτουν την υπόθεση ότι οι εξαγοράζουσες εταιρείες καταφεύγουν σε 

τεχνικές χειραγώγησης ώστε να ωθήσουν τα κέρδη σε υψηλότερα επίπεδα πριν την 

εξαγορά. 

Η µελέτη είναι διαρθρωµένη ως εξής: Στην υποενότητα 2 γίνεται αναφορά 

στο θεσµικό πλαίσιο που διέπει τις Εξαγορές & Συγχωνεύσεις  (Ε&Σ)  στην Ελλάδα.  

Στην υποενότητα 3 παρατίθεται µία σύντοµη επισκόπηση της βιβλιογραφίας ενώ 

στην υποενότητα 4 αναπτύσσεται η ερευνητική υπόθεση προς έλεγχο. Η υποενότητα 

5 περιγράφει τα δεδοµένα ακολουθούµενη από την  υποενότητα 6 όπου γίνεται 

παρουσίαση των αποτελεσµάτων. Τέλος, στην υποενότητα 7 συνοψίζονται τα 

συµπεράσµατα.   
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4.2.2 Θεσµικό πλαίσιο 

Η Επιτροπή Ανταγωνισµού είναι ανεξάρτητη αρχή µε διοικητική αυτοτέλεια και 

ρυθµίζει τα θέµατα Εξαγορών & Συγχωνεύσεων (Ε&Σ) επιχειρήσεων στην Ελλάδα. 

Πιο συγκεκριµένα η Επιτροπή αποφασίζει, γνωµοδοτεί και ενεργεί για θέµατα που 

υπάγονται στην αρµοδιότητά της σύµφωνα µε το Ν.703/77. Ε&Σ πραγµατοποιείται31 

όταν α) συγχωνεύονται µε κάθε τρόπο δύο ή περισσότερες προηγουµένως 

ανεξάρτητες επιχειρήσεις β) ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη 

τουλάχιστον µία επιχείρηση, ή µία ή περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άµεσα ή 

έµµεσα τον έλεγχο του συνόλου ή τµηµάτων µιας ή περισσοτέρων άλλων 

επιχειρήσεων. Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού απαγορεύεται32 κάθε 

συγκέντρωση επιχειρήσεων, που υπόκειται σε προηγούµενη γνωστοποίηση και η 

οποία µπορεί να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στην εθνική αγορά ή σε ένα 

σηµαντικό, σε συνάρτηση µε τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών, 

τµήµα της και ιδίως µε τη δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης. 

Στην Ελλάδα, το πρώτο “κύµα” Ε&Σ που λαµβάνει χώρα κατά την περίοδο 

1998-99 αποτελεί την έµπρακτη προσπάθεια των εγχώριων επιχειρήσεων να 

απαντήσουν και να προσαρµοστούν αποτελεσµατικότερα στην παγκοσµιοποίηση των 

αγορών χρήµατος, κεφαλαίου, αγαθών και υπηρεσιών. Οι Ε&Σ έχουν ως κύριο στόχο 

να ενισχύσουν τόσο την τάξη των εταιρικών µεγεθών, όσο και να βελτιώσουν την 

παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις 

                                                 
31 Κάθε Ε&Σ επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται µέσα σε ένα µήνα από την πραγµατοποίησή της 
όταν: α) το µερίδιο αγοράς των προϊόντων ή υπηρεσιών που αφορά η συγκέντρωση αντιπροσωπεύει 
στην εθνική αγορά  τουλάχιστον το δέκα τοις εκατό του συνολικού κύκλου εργασιών που 
πραγµατοποιείται µε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θεωρούνται οµοειδή από τον καταναλωτή β) ο 
συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στη συγκέντρωση ανέρχεται 
τουλάχιστον σε 15.000.000 ευρώ. 
 
32 Ε&Σ που απαγορεύθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί να εγκριθεί µε ειδικά 
αιτιολογηµένη απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης, όταν 
παρουσιάζει γενικότερα οικονοµικά πλεονεκτήµατα, τα οποία αντισταθµίζουν τον περιορισµό του 
ανταγωνισµού. 
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κεφαλαιακές εισροές του οικονοµικού κυκλώµατος. Παραδοσιακά ωστόσο, ένας 

σηµαντικός αριθµός εξαγορών δεν επιφέρει σηµαντικές µεταβολές στην µετοχική 

σύνθεση των εµπλεκόµενων εταιρειών αφού πραγµατοποιείται στα πλαίσια της 

εσωτερικής αναδιοργάνωσης οµίλων εταιρειών στην προσπάθειά τους για 

εξορθολογισµό της οργανωτικής δοµής και λειτουργίας τους. Πέραν των 

ενδοεταιρικών συναλλαγών πάντως συγκεκριµένοι λόγοι για τους οποίους οι 

εταιρείες επιλέγουν να συµµετάσχουν  µε µειοψηφικό ποσοστό σε άλλες εταιρείες 

ενδέχεται να περιλαµβάνουν την επιθυµία για περιορισµό του κινδύνου της 

επένδυσης, την περιορισµένη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων από τη µεριά των 

επενδυτών καθώς και την ανάγκη άντλησης κεφαλαίων χωρίς να παραχωρείται ο 

έλεγχος από τη µεριά των πωλητών.  

Η προώθηση των επενδύσεων µέσω εξαγορών στην οποία στοχεύουν ο νέος 

αναπτυξιακός νόµος, η παράταση των φορολογικών κινήτρων για συγχωνεύσεις, η 

σταδιακή µείωση της φορολογίας εταιρειών στο 25% καθώς και οι απαιτήσεις των 

∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) είναι στοιχεία που 

θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ειδικότερα η εφαρµογή των ∆ΠΧΠ στις εξαγορές 

εισηγµένων έχει ως συνέπεια την αυξηµένη διαφάνεια µέσω µιας σειράς επερχόµενων 

αλλαγών: 

- Κατάργηση της µεθόδου συνένωσης συµφερόντων (σε όλες τις 

επιχειρηµατικές συνενώσεις θα πρέπει να είναι αναγνωρίσιµος ο αγοραστής 

και η συνένωση να καταγράφεται ως εξαγορά) 

- ξεχωριστή αναγνώριση και αποτίµηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων 

της εξαγορασθείσας εταιρείας (πχ εµπορικά σήµατα, συµβάσεις, πελατολόγιο, 

άδειες) 
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- αποτίµηση των ενδεχόµενων υποχρεώσεων της εξαγορασθείσας στη δίκαιη 

αξία τους 

- Η υπεραξία υπολογίζεται πλέον ως η διαφορά µεταξύ της δίκαιης αξίας του 

τιµήµατος της εξαγοράς και της δίκαιης αξίας των περιουσιακών στοιχείων 

που αποκτώνται 

- κατάργηση της πρακτικής απόσβεσης και άµεσης διαγραφής της υπεραξίας 

- δηµοσίευση λεπτοµερών στοιχείων για την προκύπτουσα υπεραξία και τους 

ελέγχους αποµείωσης 

- Ενοποίηση στις οικονοµικές καταστάσεις των µητρικών εταιρειών όλων των 

εταιρειών που ασκεί έλεγχο ή δεσπόζουσα επιρροή (παύει να ισχύει η µη 

ενοποίηση εταιρειών λόγω µη συναφούς αντικειµένου)  

Επιπρόσθετα, το τοπίο των εξαγορών αναµένεται στο µέλλον να επηρεαστεί 

από τις εξελίξεις που σχετίζονται µε τις προβληµατικές επιχειρήσεις οι πιστωτές των 

οποίων  θα αντιµετωπίσουν µεγαλύτερη πίεση προκειµένου να εξετάσουν όλες τις 

πιθανές λύσεις σχετικά µε τις απαιτήσεις τους. Πιστεύουµε ότι η βελτίωση του 

∆ικαίου εξυγίανσης και εκκαθάρισης  τέτοιων επιχειρήσεων είναι απαραίτητη και θα 

υποστηρίξει όχι µόνο τις παραπάνω συναλλαγές αλλά και την εξυγίανση της 

οικονοµίας.  

 

4.2.3 Επισκόπηση βιβλιογραφίας 
 

Ενώ το θέµα της διαχείρισης των κερδών έχει ερευνηθεί αρκετά υπάρχουν λίγες 

µόνος µελέτες σχετικά µε την ποιότητα των κερδών κατά την διάρκεια Σ&Ε. 

Επιπλέον τα αποτελέσµατα αυτών των µελετών παρέχουν συγκεχυµένες ενδείξεις για 

την πιθανότητα χειραγώγησης των αποτελεσµάτων σε τέτοιες καταστάσεις.   
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Οι Groff και Wright (1989), Christie και Zimmerman (1994) ήταν από τους 

πρώτους που εκπόνησαν εµπειρικές µελέτες στο θέµα αποδεικνύοντας ότι οι 

διοικήσεις των εταιρειών που είναι στόχοι εξαγοράς είναι πιο πιθανό να επιλέξουν 

στρατηγικές υπερτονισµού των αποτελεσµάτων για τις περιόδους που προηγούνται 

της προσπάθειας εξαγοράς. Η Easterwood (1998), βασιζόµενη σε  δείγµα 110 

Αµερικανικών εταιρειών για την περίοδο 1985-1989 αναφέρει ότι οι στόχοι εξαγοράς 

αυξάνουν συστηµατικά τα δηµοσιευµένα κέρδη τους στα τρίµηνα που προηγούνται 

την έναρξη των διαπραγµατεύσεων. Οι Erickson και Wang (1999) χρησιµοποιώντας 

ένα υπόδειγµα διαφοροποιούµενων δεδουλευµένων σε ένα δείγµα 119 συγχωνεύσεων 

που έλαβαν χώρα την περίοδο 1985-1990  αναφέρουν ότι όταν η συναλλαγή εµπλέκει 

ανταλλαγή µετοχών οι εξαγοράζουσες εταιρείες υπερτονίζουν τα κέρδη τους πριν το 

κλείσιµο της συµφωνίας ενώ ο βαθµός διαχείρισης σχετίζεται θετικά µε το µέγεθος 

της εξαγοράς. Ωστόσο οι Erickson και Wang (1999) δεν βρίσκουν στοιχεία που να 

αποδεικνύουν υιοθέτηση πρακτικών διαχείρισης κερδών από την µεριά των εταιρειών 

στόχων αν και δέχονται πως και οι εταιρείες αυτές έχουν αντίστοιχα κίνητρα. Οι  

Eddey και Taylor (1999) µελετώντας ένα δείγµα 43 προσφορών για εξαγορά µεταξύ 

1986-1991 έλεγξαν την υπόθεση χειραγώγησης των κερδών τόσο για τις 

εξαγοράζουσες όσο και για τις εξαγορασθείσες εταιρείες και κατέληξαν στην 

απόρριψή της αφού βρήκαν αρνητικά δεδουλευµένα για τις εταιρείες οι διοικήσεις 

των οποίων πρότειναν την αποδοχή της προσφοράς για εξαγορά. Οι North και  

O’Connel (2002) εξετάζοντας 321 περιπτώσεις εξαγορών στην περίοδο 1990-1997 

συνεισφέρουν στη βιβλιογραφία υποστηρίζοντας πως οι διοικήσεις των εταιρειών-

στόχων συστηµατικά αυξάνουν τα δηµοσιευµένα κέρδη στα τρίµηνα πριν και µετά το 

κλείσιµο της συµφωνίας ιδίως όταν αυτή προβλέπει ανταλλαγή µετοχών και όχι 

ανταλλαγή µετρητών. Παρόµοια, ο Luis (2004) παρουσιάζει ισχυρές ενδείξεις ότι οι 
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εξαγοράζουσες εταιρείες έχουν στατιστικά σηµαντικά θετικά µη-κανονικά 

δεδουλευµένα το τρίµηνο που προηγείται της ανακοίνωσης για την ανταλλαγή 

µετοχών. 

 
 

4.2.4 Ανάπτυξη υπόθεσης 
 

Μερικές από τις πιο σηµαντικές αποφάσεις τις οποίες τα ανώτερα στελέχη  

διοίκησης έχουν να αντιµετωπίσουν είναι αν η επιχείρηση πρέπει να επενδύσει 

κεφάλαια ακολουθώντας αυτόνοµη ανάπτυξη ή προβαίνοντας σε εξαγορά καθώς και 

το αν θα πρέπει να πουλήσει κάποια τµήµατα της και πότε. Συνεπώς είναι σηµαντικό 

κανείς να κατανοήσει τα κίνητρα που οδηγούν τέτοιες αποφάσεις ώστε µετά να κρίνει 

και την ποιότητά τους. Τις κινητήριες δυνάµεις της απόφασης για Εξαγορές & 

Συγχωνεύσεις αποτελούν η ενδυνάµωση των εταιρικών σχηµάτων, η εκµετάλλευση 

συνεργιών, αλλά και η αναζήτηση οικονοµιών κλίµακας και φάσµατος οι οποίες 

οδηγούν σε αύξηση της παραγωγικότητας και σε µείωση του µοναδιαίου κόστους 

λειτουργίας της επιχείρησης. Ειδικότερα, οι οικονοµίες κλίµακας µπορούν να 

εµφανισθούν σε αρκετούς κλάδους µιας οικονοµίας ή τοµείς της παραγωγικής 

δραστηριότητας, όπου όµως, για τη µεγιστοποίηση των όποιων ωφελειών τους, 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενίσχυση του µεγέθους της επιχείρησης. Ως γνωστό, 

οι Εξαγορές & Συγχωνεύσεις δεν αφορούν ένα απλό άθροισµα πολλών οργανισµών. 

Οι συνέργιες που δηµιουργούνται προσφέρουν το “παράδοξο” αποτέλεσµα “1+1=3’’. 

Το “άθροισµα” δύο διαφορετικών οργανισµών που συνενώνονται και δηµιουργούν 

ένα νέο ενοποιηµένο φορέα, ο οποίος συνδυάζει τα χαρακτηριστικά των δύο 

προγενέστερων, συνοδεύεται µε επιπρόσθετα οφέλη. Με τον τρόπο αυτόν, 

αναπτύσσονται ή και ανακαλύπτονται νέα στοιχεία, που πιθανόν έως τη χρονική 

στιγµή της Εξαγοράς & Συγχώνευσης να παρέµεναν άγνωστα και µη αξιοποιήσιµα. 
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Γενικά οι συµφωνίες εξαγορών περιλαµβάνουν µια συζήτηση για την 

διαδικασία εκτίµησης της αξίας των εταιρειών που εµπλέκονται στο εγχείρηµα. 

Συνήθως είναι µια εξωτερική ελεγκτική εταιρεία που αναλαµβάνει την αποτίµηση 

των εταιρειών στηριζόµενη σε στοιχεία των οικονοµικών τους καταστάσεων. 

Σύµφωνα µε τους Erickson και Wang (1999), η σχέση µεταξύ της τιµής µετοχής της 

εξαγοράζουσας και των εκδοθεισών µετοχών στη συναλλαγή παρέχει αρκετά κίνητρα 

για την εικονική αύξηση των κερδών ώστε αφού αυξηθεί η τιµή της µετοχής να 

µειωθεί το απαιτούµενο τίµηµα για την εξαγορά.33 Εξάλλου δεδοµένης της δυσκολίας 

ανίχνευσης των τεχνικών χειραγώγησης των αποτελεσµάτων η κάθε µια από τις δυο 

διοικητικές οµάδες των εµπλεκόµενων µερών είναι λογικό να υπολογίζει πως η άλλη 

έχει ήδη προβεί σε earnings management και άρα  για να εξισορροπηθεί η κατάσταση 

να πρέπει και αυτή να κάνει κάτι αντίστοιχο.    

Στην Ελλάδα, κατά τα τελευταία χρόνια, πολλές εισηγµένες εταιρίες επέλεξαν 

την οδό των εξαγορών οµοειδών ή άκρως διαφορετικού αντικειµένου δραστηριότητας 

επιχειρήσεων, στην προσπάθειά τους να ενισχύσουν σε ενοποιηµένη βάση τα 

θεµελιώδη µεγέθη τους και να καταστήσουν ελκυστικότερες τις αποτιµήσεις τους. 

Αρκετές από τις κινήσεις αυτές τελικά πραγµατοποιήθηκαν µε αποσπασµατικό τρόπο 

και χωρίς σαφή στρατηγικό προσανατολισµό, µε αποτέλεσµα όταν δοκιµάσθηκαν σε 

κρίσιµες οικονοµικές ή χρηµατιστηριακές περιόδους, να ανατραπούν εντελώς οι 

αρχικοί σχεδιασµοί και να προκύψουν πολυάριθµες αποσχίσεις κλάδων ή πωλήσεις 

θυγατρικών µη στρατηγικού ενδιαφέροντος. Αν και θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι 

                                                 
33 Ωστόσο τόσο οι εξαγοράζουσες όσο και οι εξαγορασθείσες εταιρείες είναι πιθανό να µην 

επιχειρήσουν να αλλοιώσουν τα λογιστικά µεγέθη τους αφού όπως οι Watts και Zimmerman (1990) 
παρατηρούν για να συµβεί χειραγώγηση των κερδών το κόστος απεµπλοκής θα πρέπει να είναι πολύ 
χαµηλό κάτι που δεν συµβαίνει στην πραγµατικότητα αφού τα ενδεχόµενα κόστη στο πλαίσιο των 
Σ&Ε είναι πολύ υψηλά και για τα δυο ενδιαφερόµενα µέρη. Άλλωστε σύµφωνα µε τους Erickson και 
Wang οι εταιρείες που εµπλέκονται σε επικείµενες Σ&Ε απασχολούν εξειδικευµένους χρήστες των 
οικονοµικών καταστάσεων οι οποίοι και είναι εξεικοιωµένοι µε τις πρακτικές αλλοίωσης των 
δηµοσιευµένων µεγεθών και άρα οι πιθανότητες ανίχνευσης αρκετές. 
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η τελευταία κίνηση έγινε τόσο λόγω της έλλειψης στρατηγικού ενδιαφέροντος όσο 

και µε σκοπό την κάµψη του λειτουργικού κόστους σε µία περίοδο µειούµενων 

δυνατοτήτων ανεύρεσης κεφαλαίων, το κύριο συµπέρασµα που µπορεί κανείς να 

εξάγει  έγκειται στην επίδραση που υπήρξε στο επίπεδο της αναγκαίας 

προσφερόµενης πληροφόρησης. Είναι κοινό µυστικό το γεγονός της ελλιπούς 

γνωστοποίησης στοιχείων –κυρίως όταν οι εξαγορασθείσες εταιρίες δεν ήταν 

εισηγµένες - γύρω από το ακριβές οικονοµικό τίµηµα, τον τρόπο χρηµατοδότησης, 

την ταυτότητα των πρώην άµεσων και έµµεσων βασικών µετόχων, καθώς και τις 

ακριβείς σε ποιοτικό επίπεδο ωφέλειες της εκάστοτε κίνησης εξαγοράς. Ως 

αποτέλεσµα η επενδυτική και αναλυτική κοινότητα παρουσιάσθηκε ιδιαίτερα 

επιφυλακτική απέναντι στη συγκρότηση πολυσχιδών οµίλων. Οι τελευταίοι έτειναν 

να χαρακτηρίζονται από ασαφή µετοχική σύνθεση και σχέσεις ενδιάµεσης 

ιδιοκτησίας, αλλά και να διαθέτουν περιορισµένη διαφάνεια κερδοφορίας, ή 

συγκεχυµένη προσέγγιση απέναντι στη µακροχρόνια στρατηγική ανάπτυξης των 

θεµελιωδών µεγεθών τους. Τα παραπάνω δεδοµένα µε τη σειρά τους δεν 

αντισταθµίσθηκαν από την ανάλογη αυξηµένη πληροφόρηση από µέρους των 

εισηγµένων εταιριών, καθώς είναι ενδεικτικό ότι έως πρόσφατα η ανάλυση του 

ενοποιηµένου και µητρικού κύκλου εργασιών στους ετήσιους απολογισµούς 

παρέµενε ελλιπής ως προς την πληρότητα των στοιχείων, ενώ δεν ήταν τυποποιηµένη 

και υποχρεωτική για όλες τις εταιρίες. Συνεπώς, η εικόνα των εισηγµένων οµίλων µε 

πολυσχιδείς και µη διαφανείς – σε επίπεδο ποσοτικής σηµασίας για την τελική 

κερδοφορία τους – δραστηριότητες, έτεινε να επιδεινώνεται σταδιακά, αποτελώντας 

κύριο ανασταλτικό παράγοντα για τη βελτίωση της εµπορευσιµότητας της µετοχής 

τους. 
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Μετά τα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση ότι οι άλλες παράµετροι παραµένουν 

σταθερές, οδηγούµαστε στην υπόθεση πως η συγκρότηση σύνθετων επιχειρηµατικών 

οµίλων µε πολυάριθµες και ευµετάβλητες πηγές εσόδων αν και δηµιουργεί 

αυξηµένες ανάγκες διάχυσης πληροφόρησης  δεν εγγυάται την ακριβή ανάλυση των 

οικονοµικών δεδοµένων. Με άλλα λόγια υποθέτουµε πως: 

H0: Οι ελληνικές εταιρείες πριν την ανακοίνωση διενέργειας κάποιας εξαγοράς 

υπερτονίζουν τα δηµοσιευµένα κέρδη τους.   

 
4.2.5 Επιλογή δείγµατος 
 

Στοιχεία γι αυτή τη µελέτη προήλθαν από τα ετήσια δελτία του ΧΑΑ για τα έτη 

που προηγούνται των εξαγορών. Χρησιµοποιήθηκαν µόνο ετήσια αναλυτικά στοιχεία 

αφού για τις ελληνικές εταιρείες δεν υπήρχαν λεπτοµερή εξαµηνιαία ή τριµηνιαία 

προκειµένου να υπολογιστούν οι ταµειακές ροές και τα δεδουλευµένα µέρη των 

κερδών. Το αρχικό δείγµα περιελάµβανε 47 µεταποιητικές εισηγµένες στο ΧΑΑ 

εταιρείες που ολοκλήρωσαν κάποια συγχώνευση ή εξαγορά κατά τη χρονική περίοδο 

2001-2003. Εξαγορές εταιρειών από τον τραπεζικό και χρηµατοοικονοµικό κλάδο δεν 

συµπεριλήφθηκαν µιας και υπάρχουν ιδιαιτερότητες στον τρόπο τήρησης των 

οικονοµικών τους καταστάσεων. Άλλοι περιορισµοί στο δείγµα προέκυψαν από 

ελλιπή στοιχεία (για δυο περιπτώσεις) καθώς και από την απαλοιφή περιπτώσεων (3) 

εξαγορών παγίων στοιχείων. Προκειµένου να µην µειωθεί περισσότερο το δείγµα µας 

δεν απαλειφθήκαν οι περιπτώσεις εταιρειών (6) που προέβησαν σε παραπάνω από µια 

εξαγορές αν και κάτι τέτοιο είναι πιθανό να επηρεάζει τα αποτελέσµατά µας. Μετά 

από αυτά το τελικό δείγµα αποτελείται από 42 επιχειρήσεις και συνολικά 407 ετήσιες 

παρατηρήσεις. Οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούν συµφωνίες µε την καταβολή 

µετρητών και λιγότερες µε ανταλλαγή µετοχών. ∆υστυχώς σε αυτή τη φάση δεν ήταν 

δυνατό να έχουµε ακριβέστερες πληροφορίες για την φύση των συναλλαγών. 
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Στον πίνακα 4.2.1 παρουσιάζεται το προφίλ των εταιρειών ως προς τα 

αποπληθωρισµένα συνολικά δεδουλευµένα και µεταβολές κερδών για πέντε χρόνια 

πριν την ανακοίνωση της εξαγοράς. Τα συνολικά δεδουλευµένα υπολογίστηκαν ως η 

µεταβολή στο κεφάλαιο κίνησης µείον τις αποσβέσεις.  

 
 
TAt = (∆CAt – ∆CASHt)+ (∆CLt – ∆CPLTDt) – DEPt                            (4.2.1) 
 
 

όπου ∆CAt είναι η µεταβολή στο κυκλοφορούν ενεργητικό στο έτος  t,   

∆CASHt  είναι η µεταβολή στα µετρητά στο έτος t,   

∆CLt είναι η µεταβολή στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις στο έτος t,  

∆CPLTDt είναι η µεταβολή στο βραχυπρόθεσµο τµήµα των µακροπρόθεσµων   

υποχρεώσεων στο έτος t   

DEPt είναι οι αποσβέσεις στο έτος t. 

 
 

Πίνακας 4.2.1 Μεταβολέςa αποπληθωρισµένων δεδουλευµένων και κερδών ανά 
έτος χρησιµοποιώντας ως έτος βάσης (έτος 0) αυτό που προηγείται της εξαγοράς 
για δείγµα εταιρειών που ολοκλήρωσαν Ε&Σ την χρονική περίοδο 2001-2003 

 Year -5 
(n=42) 

Year -4 
(n=42) 

Year -3 
(n=42) 

Year -2 
(n=42) 

Year -1 
(n=42) 

Total accrual 
changes 

Mean 0.079 0.270 0.191 -1.131 -0.008 
Median 0.120 -0.044 0.123 -0.597 0.132 

Parametric p-
valueb 

0.387 0.012 0.041 0.353 0.399 

Nonparametric p-
valuec 

0.264 0.008 0.067 0.646 0.518 

Earnings changes 
Mean 0.043 0.273 0.284 0.145 0.073 

Median 0.044 0.244 0.219 0.204 0.074 
Parametric p-

value 
0.145 0.034 0.018 0.247 0.619 

Nonparametric p-
value 

0.198 0.067 0.043 0.199 0.244 

     a Scaled changes were calculated as the first difference of the variables divided by total assets at time t-1 
b The parametric p-value is for a two tailed t-test 
c The non parametric p-value is for a two tailed Wilcoxon test. 

 
Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα η µεταβολή στα δεδουλευµένα των 

εξαγορασθεισών εταιρειών για τα 2 έτη πριν την ανακοίνωση της συµφωνίας είναι 

αρνητική και στατιστικά σηµαντική (p= 0.399) χρησιµοποιώντας τον έλεγχο t (two-
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tailed t-test). Αντίθετα για τα έτη -3 έως -5  οι µεταβολές στα δεδουλευµένα  είναι 

θετικές και ειδικότερα για τα έτη -3 και -4 στατιστικά σηµαντικές, περίοδος όπου 

συµπίπτει χρονικά µε την «υπερθέρµανση» του ελληνικού χρηµατιστηρίου το 1999. 

Η ύφεση που ακολούθησε αµέσως µετά φαίνεται πως επηρέασε αρνητικά τα 

λογιστικά µεγέθη ενισχύοντας τις απόψεις ότι οι λογιστικές µεταβλητές σχετίζονται 

µε τους επιχειρηµατικούς κύκλους. Βέβαια δεν πρέπει να διαφεύγει το γεγονός ότι τα 

δεδουλευµένα είναι κυκλικά στη φύση τους   και άρα όταν για κάποιο χρονικό 

διάστηµα βρίσκονται σε υψηλά θετικά επίπεδα αναµένεται µετά να αντιστραφούν και 

να µεταβληθούν σε αρνητικά. 

Μια εναλλακτική εξήγηση έχει δοθεί από τον Healy (1985) που υποστηρίζει ότι 

οι διοικήσεις κατά τη διάρκεια περιόδων ύφεσης έχουν επιπλέον κίνητρα να 

επηρεάσουν τα κέρδη υποβαθµίζοντάς τα αφού ούτως ή άλλως δεν θα είχαν την 

ευκαιρία να πάρουν κάποιο bonus. Συνεπώς οι µεταβολές στα δεδουλευµένα θα 

πρέπει να ερµηνεύονται µε προσοχή αφού µπορεί να αντικατοπτρίζουν είτε αλλαγές 

στην οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης είτε χειραγώγηση κερδών. Στα 

στατιστικά τεστ που ακολουθούν χρησιµοποιούµε ένα υπόδειγµα time-series  για να 

ελέγξουµε αυτές τις αλλαγές.  

 

4.2.6  Μεθοδολογία και αποτελέσµατα 
 
Σε αυτή τη µελέτη χρησιµοποιούµε την time series εκδοχή του υποδείγµατος 

της Jones (1991) προκειµένου να υπολογίσουµε τα κανονικά και µη κανονικά 

δεδουλευµένα.  

 
    TACit/TAit-1 = αi(1/ TAit-1)  + β1i (∆REVit/ TAit-1) + β2i(PPEit/ TAit-1) + εit       (4.2.2 ) 

 
όπου: 
 

TACit = συνολικά δεδουλευµένα για την εταιρεία i το έτος t, 



 183

∆REVit = µεταβολή εσόδων από το έτος t-1 στο έτος t για την εταιρεία i, 

PPEit = σύνολο παγίων για την εταιρεία i το έτος t, 

TAit-1 = σύνολο ενεργητικού αρχής χρήσης  για την εταιρεία i  

εit κατάλοιπα το έτος t για την εταιρεία i  

i = 1…,N δείκτης εταιρειών (N=42) και 

t = 1…Ti  δείκτης ετών (η διάρκεια της περιόδου υπολογισµού για την εταιρεία i, 

εκτείνεται από 7 έως 9 έτη) 

 
 
Για την µείωση της εττεροσκεδαστικότητας στα δεδοµένα όλες οι µεταβλητές 

στην παλινδρόµηση διαιρέθηκαν µε το σύνολο ενεργητικού στο τέλος της 

προηγούµενης χρήσης. Οι παράµετροι αi, β1i και β2i από την παραπάνω παλινδρόµηση 

χρησιµοποιούνται για την παραγωγή των καταλοίπων που αντιπροσωπεύουν το ύψος 

των διαφοροποιούµενων δεδουλευµένων : 

 
DACip = TACip/TAip-1 – [ai(1/ TAip-1)  + b1i (∆REVip/ TAip-1) + b2i(PPEip/ TAip-1)]     
(4.2.3) 
 
όπου: 
 

DACip = διαφοροποιούµενα δεδουλευµένα για την εταιρεία i στο έτος p όπου  

υποτίθεται πως έχει συµβεί χειραγώγηση των κερδών, 

ai ,b1i ,b2i = παράµετροι που υπολογίστηκαν βάσει των κανονικών δεδουλευµένων για 

την εταιρεία i και 

p = προβλεπόµενο έτος επηρεασµού των κερδών. 
 
Ο έλεγχος της υπόθεσής µας µετά από αυτά βασίζεται στην εκτίµηση των 

διαφοροποιούµενων δεδουλευµένων κατά το έτος που προηγείται της ανακοίνωσης 

της εξαγοράς. Ακολουθώντας την Jones τα εκτιµώµενα διαφοροποιούµενα 

δεδουλευµένα τυποποιούνται ως εξής : 
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Vip= DACip /σˆ (DACip) όπου: 
 

DACip είναι τα διαφοροποιούµενα δεδουλευµένα για την εταιρεία i στο έτος p όπως 

ορίζονται στην εξίσωση  (4.2.3) και σˆ(DACip) είναι η εκτιµώµενη τυπική 

απόκλιση των καταλοίπων.34  

 
Όπως και η Jones (1991) τα Vip’s κάθε εξαγοράζουσας εταιρείας προστίθενται 

σε έναν στατιστικό έλεγχο Z χρησιµοποιώντας το κεντρικό οριακό θεώρηµα:   

Ζvp   =  ∑
=

42

1i
ipV / [ ∑

=

42

1i
(Ti-3)/(Ti-5)]1/2     

 

Η υπόθεσή µας είναι ότι το µέσο ύψος των διαφοροποιούµενων δεδουλευµένων 

θα είναι σηµαντικά θετικό για τις εξαγοράζουσες εταιρείες το έτος -1 (πριν την 

συµφωνία εξαγοράς). Τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 

ωστόσο δεν υποστηρίζουν αυτή την υπόθεση. 

 
Πίνακας 4.2.2 Εκτιµώµενα σφάλµατα ετών -1 (το έτος που προηγείται της 
αναγγελίας εξαγοράς) και -2  όπως προκύπτουν από την time series εκδοχή του 
υποδείγµατος της Jones (1991) για 42 εταιρείες που ολοκλήρωσαν Ε&Σ την 
χρονική περίοδο 2001-2003. 

 Year -1 prediction errors 
 Abnormal accrualsa Standardized prediction errorsb 

Mean 0.053 0.517 
Median 0.125 0.219 
Standard deviation 0.101 2.894 
Parametric p-valuec 0.187 0.123 
Nonparametric p-
valued 

0.212 0.171 

a Abnormal accruals ορίζονται ως η διαφορά µεταξύ των πραγµατικών και των αναµενόµενων 
δεδουλευµένων απο την εξίσωση 4.2.2  TACit/TAit-1 = αi(1/ TAit-1)  + β1i (∆REVit/ TAit-1) + β2i(PPEit/ 
TAit-1) + εit  για 42 εταιρείες µε περίοδο υπολογισµού από 7 έως 9 έτη. 
b Standardized prediction errors (Vip’s) είναι τα τυποποιηµένα κατάλοιπα και ορίζονται ως  Vip= DACip 
/σˆ(DACip).  
c Οι παραµετρικές p-values για τα διαφοροποιούµενα δεδουλευµένα είναι one-tailed t-tests και 
προκύπτουν από την στατιστική Zvp παραπάνω. 

                                                 
34 Παρόµοια µε την  Jones (1991) σˆ(DACip) = σ2(Cip+I) όπου Cip = (Xp(X’X)-1 X’p), I είναι ο 
µοναδιαίος πίνακας,  X είναι ο πίνακας µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές για την περίοδο υπολογισµού 
(estimation period), Xp είναι η µήτρα των ανεξάρτητων µεταβλητών για την περίοδο πρόβλεψης 
(prediction period) και σ υπολογίζεται από το τυπικό σφάλµα της περιόδου υπολογισµού. 
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d Οι µη-παραµετρικές p-values είναι one-tailed Wilcoxon tests. 
 
 

Τα διαφοροποιούµενα δεδουλευµένα δεν είναι (στατιστικά) σηµαντικά θετικά 

στο έτος που εστιάζεται το ενδιαφέρον µας (-1). Ειδικότερα η πρώτη στήλη του 

πίνακα υποδεικνύει ότι ο µέσος και διάµεσος των εκτιµώµενων καταλοίπων είναι 

θετικοί αλλά όχι και στατιστικά σηµαντικοί στο επίπεδο p<0.05 χρησιµοποιώντας 

τους ελέγχους  t  και Wilcoxon. Έτσι τόσο η µέση ( 0.053) όσο και η διάµεση (0.125) 

τιµή των καταλοίπων, που αντιπροσωπεύουν το ύψος των διαφοροποιούµενων 

δεδουλευµένων ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού, δεν είναι ενδεικτικές ότι οι 

εταιρείες του δείγµατος υιοθετούν πρακτικές earnings management. Η δεύτερη στήλη 

επίσης επιβεβαιώνει αυτά τα αποτελέσµατα παρουσιάζοντας τα εκτιµώµενα τυπικά 

σφάλµατα.  

Μια πιθανή εξήγηση για τα αποτελέσµατα που προκύπτουν θα µπορούσε να 

είναι ότι το υπόδειγµα που χρησιµοποιήθηκε για τον έλεγχο της υπόθεσης δεν είναι το 

πλέον κατάλληλο και ως εκ τούτου η υπόθεση θα πρέπει να ελεγχθεί και πάλι µε την 

χρησιµοποίηση εναλλακτικών υποδειγµάτων. Μια άλλη εξήγηση θα µπορούσε να 

είναι η πιθανή  µεροληψία του δείγµατος όπως προκύπτει από α) τον µικρό  αριθµό 

των εξαγοραζουσών εταιρειών (42)  β) το γεγονός της µη διαφοροποίησης των 

περιπτώσεων εξαγορών µε αντάλλαγµα µετρητά ή µετοχές. Στην πραγµατικότητα, 

δεδοµένου ότι η πλειοψηφία των συµφωνιών του δείγµατός µας αφορούσε εξαγορές 

έναντι µετρητών και µόνο ελάχιστες περιπτώσεις αφορούσαν εξαγορές µε ανταλλαγή 

µετοχών, τα αποτελέσµατα δείχνουν να συµφωνούν µε αυτά των Erickson and Wang 

(1999) που παρουσίασαν αποδείξεις ότι οι εξαγοράζουσες εταιρείες χειραγωγούν τα 

αποτελέσµατά τους όταν η συµφωνία προβλέπει ανταλλαγή µετοχών χωρίς να βρουν 

αποδείξεις ότι κάτι τέτοιο συµβαίνει και στις περιπτώσεις των εξαγορών µε µετρητά. 
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Τέλος κάποιος µπορεί να αποδώσει τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας στην 

κυκλική φύση των δεδουλευµένων που ακολούθησαν την περίοδο της άνθησης του 

χρηµατιστηρίου (1999) και την συνακόλουθη περίοδο ύφεσης.  

 

4.2.7 Συµπεράσµατα 

Ο σκοπός αυτής της µελέτης ήταν να ελεγχθεί η υπόθεση του εάν οι ελληνικές 

εισηγµένες εταιρείες που εµπλέκονται σε διαδικασίες συγχωνεύσεων και εξαγορών 

χειραγωγούν τα κέρδη τους την περίοδο πριν το κλείσιµο της συµφωνίας. Με τη 

βοήθεια δείγµατος 42 εταιρειών τα αποτελέσµατα που προέκυψαν δεν είναι 

υποστηρικτικά της υπόθεσης αν και κάποιες επιφυλάξεις για την αξιοπιστία των 

αποτελεσµάτων θα πρέπει να παραµένουν δεδοµένων κάποιων προβληµάτων που 

σχετίζονται µε την µεθοδολογία και το δείγµα που χρησιµοποιήθηκε. 

Μελλοντική έρευνα θα µπορούσε να ελέγξει την επίδραση (αν υπάρχει) των 

Σ&Ε στην τιµή της µετοχής τόσο των εξαγοραζουσών όσο και των εξαγορασθέντων 

εταιρειών ενώ ταυτόχρονα να ελέγχει την πιθανότητα υιοθέτησης πρακτικών earnings 

management και από την πλευρά των εταιρειών- στόχων αφού οι διοικήσεις  και 

αυτών έχουν διαφορετικά κίνητρα.    
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4.3  Μελέτη τρίτης περίπτωσης   

 

∆ιαχείριση κερδών και µακροπρόθεσµη απόδοση των ελληνικών 

νεοεισερχόµενων στο χρηµατιστήριο εταιρειών 

 
 
 
4.3.1 Εισαγωγή 

 

Κύριος στόχος της παρούσας µελέτης είναι να διερευνηθεί εάν οι ελληνικές 

εταιρείες διαχειρίζονται τα εµφανιζόµενα κέρδη τους στην περίοδο κατά την 

εισαγωγή τους στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Οι νεοεισερχόµενες στο χρηµατιστήριο 

εταιρείες (Initial Public Offerings - IPOs) φαίνεται πως αποκτούν τη δυνατότητα να 

επηρεάσουν τις αποδόσεις τους µέσα από τη διαδικασία της δηµόσιας προσφοράς 

αφού σε αυτή τη περίπτωση η εταιρεία δεν έχει καµία προηγούµενη τιµή στην 

αγορά, οπότε και η χειραγώγηση των κερδών αυξάνει την τιµή εισαγωγής. Ωστόσο, 

ο παραπάνω συλλογισµός αντικρούεται από διάφορες µελέτες που εντοπίζουν µια 

συστηµατική βραχυπρόθεσµη αρχική χαµηλή τιµολόγηση των αρχικών εκδόσεων 

ακόµα και αν αυτή ακολουθείται γενικά από µειωµένη απόδοση µακροπρόθεσµα 

(Ritter, 1991, Loughran et al., 1994). Η περίπτωση των IPOs διαφέρει αρκετά από 

τις εταιρείες που προβαίνουν σε αύξηση του µετοχικού τους κεφαλαίου (Seasoned 

Equity Offerings - SEOs), δεδοµένου ότι για τις νέες εκδόσεις δεν υπάρχει 

καθορισµένη αξία, παρατηρείται έλλειψη πληροφόρησης και ως εκ τούτου οι 

επενδυτές βασίζονται σε µεγάλο ποσοστό στη πληροφόρηση που παρέχουν οι 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων (Friedlan, 1994). Σε πιο 

πρόσφατες µελέτες, οι Teoh et al. (1998) και οι Roosenboom et al. (2003) 

αποδεικνύουν ότι τα IPOs µε ασυνήθιστα υψηλά δεδουλευµένα το έτος έκδοσης 



 188

παρουσιάζουν χαµηλή απόδοση µετοχής κατά τη διάρκεια των επόµενων τριών 

ετών. 

Το υπόλοιπο άρθρο είναι οργανωµένο ως εξής: Η υποενότητα 2 περιγράφει το 

θεσµικό πλαίσιο της διαδικασίας της δηµόσιας εγγραφής στην Ελλάδα. Η 

υποενότητα 3 διατυπώνει τις υποθέσεις που ελέγχονται. Η υποενότητα 4 περιγράφει 

τα δεδοµένα. Η υποενότητα 5 αναφέρεται στη µέθοδο που χρησιµοποιούµε για να 

µετρήσουµε τα διαφοροποιούµενα δεδουλευµένα γύρω από τις κατανοµές αυτών στο 

έτος της αρχικής δηµόσιας προσφοράς και στον τρέχοντα χρόνο καθώς και τα 

καθαρά κέρδη. Η υποενότητα 6 εξετάζει τη σχέση µεταξύ των διαφοροποιούµενων 

δεδουλευµένων και της απόδοσης των τιµών των µετοχών µετά τη προσφορά, ενώ 

τέλος η υποενότητα 7 ολοκληρώνει το άρθρο συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα. 

 

4.3.2 Θεσµικές πτυχές της ελληνικής αγοράς  IPOs 

 

Το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) αν και καθιερώθηκε το 1876 όταν η 

κυβέρνηση χορήγησε την σχετική άδεια ίδρυσης, τα τελευταία µόλις χρόνια έχει 

αναλάβει έναν κεντρικό ρόλο στην οικονοµική δραστηριότητα της χώρας. Το 

«Χρηµατιστήριο Παράλληλης Αγοράς», µια δευτερεύουσα αγορά τίτλων στο ΧΑΑ 

όπου είναι εισηγµένες διάφορες µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις, ιδρύθηκε το 1989. Η 

προστασία των επενδυτών και η επιβολή των εγχώριων νόµων παρέχονται από την 

Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Συµβούλιο του ΧΑΑ. Το ελληνικό 

χρηµατιστήριο άρχισε να διαδραµατίζει το ρόλο του ως πηγή φθηνού κεφαλαίου για 

τις επιχειρήσεις µε µακροπρόθεσµες προοπτικές στα τέλη της δεκαετίας του ΄80 και 

κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ΄90, σύµφωνα µε την παγκόσµια τάση για τις 
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µικρές αναπτυσσόµενες αγορές.35 Πολλές επιχειρήσεις στην Ελλάδα τείνουν να 

συστήνονται από ένα µικρό αριθµό µετόχων, συνήθως µέλη της ίδιας οικογένειας και 

υπάρχει µια σχετική ευκολία να εξασφαλίσουν τραπεζική χρηµατοδότηση συγκριτικά 

µε το διοικητικό φορτίο που συνεπάγεται η εισαγωγή τους στο χρηµατιστήριο. 

Εντούτοις, ο αριθµός των επιχειρήσεων που συναλλάσσονται στο χρηµατιστήριο 

αναρριχήθηκε από 164 στο τέλος του 1992 σε 349 στο τέλος του 2001. Επιπλέον, η 

έκδοση οµολόγων και τα οµολογιακά δάνεια που διαπραγµατεύονται στο 

χρηµατιστήριο, η καλή απόδοση ορισµένων εισηγµένων επιχειρήσεων σε συνδυασµό 

µε την γρήγορη αύξηση του κεφαλαίου τους που επιτρέπει η προσφορά για νέα 

δηµόσια εγγραφή, η δυνατότητα των ναυτιλιακών εταιρειών να διαπραγµατεύονται 

στο χρηµατιστήριο και το αφορολόγητο εισόδηµα των κερδών που διανέµονται από 

τις επιχειρήσεις εκµετάλλευσης επενδύσεων χαρτοφυλακίου είναι µερικοί από τους 

παράγοντες που έχουν συµβάλλει στη διαµόρφωση µιας ευνοϊκότερης ατµόσφαιρας 

για τους επενδυτές προκειµένου αυτοί να διαπραγµατεύονται στο χρηµατιστήριο. 

Η αγορά των IPOs στην Ελλάδα διαφέρει από τις άλλες αγορές από πολλές 

απόψεις. Όπως υποδεικνύουν οι Travlos et al. (1997), οι σηµαντικότερες θεσµικές 

διαφορές είναι: α) η συγκέντρωση ιδιοκτησίας, η οποία οδηγεί σε χαµηλή διασπορά 

ιδιοκτησίας και σε χαµηλό επιτρεπόµενο επίπεδο κίνησης (low float), β) το µέγεθος 

της εταιρικής αγοράς οµολόγων το οποίο είναι πολύ µικρό, υπονοώντας ότι η κύρια 

πηγή κεφαλαίου είναι τα ίδια κεφάλαια και γ) οι προϋποθέσεις κοινοποίησης 

(δηµοσίευσης) πληροφοριών.  

Οι κανονισµοί που διέπουν το χρηµατιστήριο και τη διαπραγµάτευση µετοχών 

σε αυτό, σε µια προσπάθεια να δηµιουργηθεί ένα πιο αξιόπιστο και ενηµερωµένο 

                                                 
35 Στην περίοδο του δείγµατός µας και µέχρι το έτος 2001 η Ελλάδα συµπεριλαµβανόταν στις 
αναδυόµενες αγορές. Από το έτος 2001 ο δείκτης FTSE τοποθέτησε την Ελλάδα στον όµιλο των 
ανεπτυγµένων αγορών.      
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πλαίσιο για την αξιολόγηση των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση, 

τροποποιήθηκαν το 1985 (µαζί µε την εισαγωγή του σχετικού ενηµερωτικού 

δελτίου), το 1991 και στα µέσα του 1995 και τέλη του 1998. Οι κύριες προϋποθέσεις 

εισαγωγής στο χρηµατιστήριο για τα IPOs στην Ελλάδα, όπως αυτές ορίζονται από 

το Προεδρικό ∆ιάταγµα υπ’ αριθ. 350/24.5.1985 τροποποιήθηκαν επίσης κατά τη 

διάρκεια του χρόνου, ενώ για το «Χρηµατιστήριο Παραγώγων» είναι λιγότερο 

αυστηρές.  

Πέρα από αυτές τις θεσµικές παρεµβάσεις, µια πρόσφατη µελέτη που 

πραγµατοποιήθηκε από την Επιτροπή Εισηγµένων Εταιρειών στο Χρηµατιστήριο 

Αθηνών δείχνει ότι από τις 406 επιχειρήσεις που εισήχθησαν στο ελληνικό 

χρηµατιστήριο κατά τη διάρκεια της περιόδου 1960 έως 2003, οι 93 (23%) δεν 

υπάρχουν πλέον σήµερα αφού είτε συγχωνεύτηκαν, είτε τέθηκε σε αναστολή  η 

λειτουργία τους ή έπαψαν να διαπραγµατεύονται οι µετοχές τους στο χρηµατιστήριο. 

Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την ανάγκη να τεθούν από τις ρυθµιστικές αρχές στην 

Ελλάδα πιο αυστηρά κριτήρια και επιπρόσθετες προϋποθέσεις ενηµέρωσης και 

δηµοσίευσης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων για τις υποψήφιες εταιρείες, 

όπως συµβαίνει ήδη µε τη πλειοψηφία των υπόλοιπων ανεπτυγµένων 

χρηµατιστηρίων στον κόσµο. 

 

4.3.3 Ανάπτυξη υποθέσεων 

Ο βασικός λόγος για τον οποίο οι εταιρείες αποφασίζουν να προβούν σε 

δηµόσια εγγραφή είναι για να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέα χρηµατοδότηση. Οι 

εισπράξεις από την ίδια την έκδοση µετοχών δεν προορίζονται απαραίτητα για άµεση 

επέκταση. Οι προοπτικές για ανάπτυξη από εξαγορές, τα διαθέσιµα κεφάλαια για την 

οργανική επέκταση και η αναχρηµατοδότηση τρεχουσών δανειοληψιών (refinancing 
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current borrowings) έχουν αποδειχτεί, µεταξύ άλλων, να είναι τα κίνητρα εκείνα που 

οι υποψήφιες εισερχόµενες εταιρείες θεωρούν πολύ σηµαντικά. Η γενική διαδικασία 

ενισχύει την εικόνα και τη δηµοσιότητα των επιχειρήσεων και παρέχει όχι µόνο µια 

αρχική πιστοποίηση από τους επαγγελµατίες των χρηµατοοικονοµικών αγορών αλλά 

και µια µακροπρόθεσµη τιµή πρόσκλησης ενδιαφέροντος (price signal) στους 

προµηθευτές, το εργατικό δυναµικό και τους πελάτες. Σύµφωνα µε τον Roell (1996), 

µια εύρωστη τιµή καθαρής θέσης στη µετέπειτα αγορά (κατά τη διαπραγµάτευση 

χρεογράφων µετά την αρχική προσφορά τους για δηµόσια εγγραφή) καθησυχάζει 

τους προµηθευτές ότι µπορούν ακίνδυνα να χορηγήσουν εµπορική πίστωση, τους 

εργαζοµένους ότι µπορούν να αναµείνουν µια αρκετά σταθερή εργασία, και τους 

πελάτες ότι το προϊόν θα υποστηριχθεί ως επακόλουθο της αγοράς τους (in the 

aftermath of their purchase).  

Κατά τη διάρκεια της προσφοράς υπάρχει υψηλή ασυµµετρία πληροφοριών 

µεταξύ των επενδυτών και των εκδοτών και αυτό αναγκάζει τους επενδυτές να 

στηριχθούν σε µεγάλο ποσοστό στο ενηµερωτικό δελτίο, το οποίο από µόνο του 

µπορεί να περιέχει οικονοµικές καταστάσεις µόνο τριών έως πέντε ετών. Από αυτή 

την άποψη, τα διευθυντικά στελέχη των IPOs θα παρακινούνταν να χρησιµοποιήσουν 

εισοδηµατικά αυξανόµενα δεδουλευµένα πριν από την αρχική δηµόσια προσφορά, 

και σύντοµα κατόπιν αυτής, προκειµένου να επιτύχουν υψηλότερα ποσοστά 

προσφοράς και να διατηρήσουν µια υψηλή τιµή αγοράς (τουλάχιστον για την περίοδο 

διακράτησης - lock-up period- στην οποία οι επιχειρηµατίες δεσµεύονται να µην 

πουλήσουν τις προσωπικές τους µετοχές). Για τους παραπάνω λόγους η διαδικασία 

IPO µπορεί να υπόκειται στην φιλοσοφία διαχείρισης των κερδών.  

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Teoh et al. (1998) χρησιµοποιώντας δεδοµένα από τις 

Η.Π.Α. εξέτασαν εάν τα τρέχοντα και µη τρέχοντα διαφοροποιούµενα δεδουλευµένα 
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µπορούν να εξηγήσουν τη συµπεριφορά των επενδυτών γύρω από το γεγονός και 

βρήκαν ότι τα διαφοροποιούµενα τρέχοντα δεδουλευµένα, που τίθενται περισσότερο 

υπό διοικητικό έλεγχο, είναι υψηλά την περίοδο της αρχικής δηµόσιας προσφοράς 

συγκριτικά µε εκείνα τα διαφοροποιούµενα δεδουλευµένα των µη εκδοτριών 

εταιρειών. Επίσης, τεκµηρίωσαν ότι οι εκδότριες εταιρείες µε υψηλότερα 

διαφοροποιούµενα δεδουλευµένα έχουν τη χειρότερη απόδοση µετοχών στα επόµενα 

τρία έτη έπειτα από την εισαγωγή τους στο χρηµατιστήριο. 

Οι Du Charme et al. (2001) χρησιµοποιώντας δεδοµένα από 171 µεταποιητικές 

εταιρείες που προέβησαν σε δηµόσια εγγραφή από το 1982 µέχρι το 1987, 

διαπίστωσαν ότι τα µη κανονικά δεδουλευµένα κατά τη διάρκεια του έτους 

προσφοράς συσχετίζονται (στατιστικά σηµαντικά) αρνητικά µε τις µεταγενέστερες 

εταιρικές µετοχικές αποδόσεις. Επιπλέον, διαπίστωσαν ότι τα µη κανονικά 

δεδουλευµένα στο προηγούµενο έτος συσχετίζονται αρνητικά µε την µεταγενέστερη 

απόδοση και κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η επιθετική διαχείριση κερδών πριν από 

την αρχική δηµόσια προσφορά (προ-IPO) αυξάνει τις εισπράξεις από τα IPO και 

µειώνει τις µεταγενέστερες αποδόσεις στους επενδυτές.  

Σε µια άλλη µελέτη, οι Roosenboom et al. (2003) προσθέτοντας ολλανδικά 

στοιχεία στα συµπεράσµατα των Teoh et al. (1998) τεκµηρίωσαν µια αρνητική σχέση 

µεταξύ του µεγέθους των διαφοροποιούµενων δεδουλευµένων στο πρώτο έτος της 

εταιρείας ως δηµόσια επιχείρηση και της µακροπρόθεσµης απόδοσης των τιµών των 

µετοχών κατά τη διάρκεια των επόµενων τριών ετών. Επίσης, ο Ritter (1991) 

διερευνώντας τη µακροπρόθεσµη απόδοση των νεοεισερχόµενων στο χρηµατιστήριο 

αµερικανικών εταιρειών κατά τη διάρκεια της περιόδου 1975 - 1984 απέδειξε ότι η 

χαµηλή τιµολόγηση των IPOs είναι ένα βραχυπρόθεσµο φαινόµενο που υποδηλώνει 



 193

µια αγορά στην οποία οι επενδυτές είναι περιοδικά µόνο υπεραισιόδοξοι για την 

προοπτική κέρδους των νέων αναπτυσσόµενων επιχειρήσεων.  

Πραγµατοποιώντας µια παρόµοια µελέτη στο ελληνικό πλαίσιο, θα ανέµενε 

κανείς να επιβεβαιώσει τα παραπάνω συµπεράσµατα. Το Χρηµατιστήριο Αθηνών 

παρά την πρόσφατη φιλελευθεροποίηση του και τη συνεχή αναδόµησή του αποτελεί 

ένα µικρότερο, πιο αδύναµο και λιγότερο «βαθύ» χρηµατιστήριο σε σύγκριση µε τις 

Η.Π.Α. και τα σηµαντικότερα χρηµατιστήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 

περιορισµένη επιβολή του ελληνικού κανονισµού κοινοποίησης διευκολύνει επίσης 

τους εκάστοτε managers να υιοθετήσουν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια 

λογιστικές επιλογές που είναι συνεπείς µε τις γενικώς παραδεκτές ελεγκτικές αρχές 

(GAAP) ή ακόµα και ψευδείς προκειµένου να παρέχουν στους επενδυτές λιγότερο 

εξακριβωµένες πληροφορίες. Αυτοί οι ισχυρισµοί µας οδηγούν στο να 

διαµορφώσουµε τις ακόλουθες υποθέσεις για τα ελληνικά IPOs:  

H1: Η χειραγώγηση κερδών είναι εντονότερη στις περιόδους πριν και αµέσως 

µετά την αρχική δηµόσια προσφορά απ' ότι σε άλλες περιόδους. 

H2: Τα διαφοροποιούµενα τρέχοντα δεδουλευµένα επηρεάζουν τη χαµηλή 

απόδοση των µετοχών µετά την αρχική δηµόσια προσφορά.  

 
 
4.3.4 Επιλογή δείγµατος  

Τα δεδοµένα για αυτή την εργασία προήλθαν από τη δηµοσίευση των ετήσιων 

εκθέσεων και του µηνιαίου στατιστικού δελτίου του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Τα 

στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων για τα οικονοµικά έτη πριν από την 

εισαγωγή στο χρηµατιστήριο λήφθηκαν από τα ενηµερωτικά δελτία των εταιρειών. 

Λόγω του ότι εξετάζουµε τη συµπεριφορά των δεδουλευµένων των αρχικών 

δηµόσιων προσφορών από το οικονοµικό έτος -2 έως +3 σε σχέση µε το οικονοµικό 
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έτος της προσφοράς, το δείγµα µας αρχίζει το 1995. Το αρχικό δείγµα αποτελείται 

από όλες τις εταιρείες IPO (163) που προέβησαν σε δηµόσια εγγραφή στο ΧΑΑ 

µεταξύ της περιόδου 1995-2000. Οι εταιρείες IPO που προέρχονται από τον 

τραπεζικό και χρηµατοοικονοµικό τοµέα (14 επιχειρήσεις) αποκλείονται από το 

δείγµα, αφού οι προϋποθέσεις δηµοσίευσης των χρηµατοοικονοµικών τους 

καταστάσεων διαφέρουν από τις αντίστοιχες των εµποροβιοµηχανικών εταιρειών. 

Επιπλέον, οι εταιρείες µε ελλιπή στοιχεία (33) και οι ιδιωτικοποιηµένες εταιρείες (4) 

αποκλείονται επίσης από το δείγµα. Παραλείποντας τις παραπάνω περιπτώσεις 

προκύπτει ένα τελικό δείγµα 112 εταιρειών IPO µε συνολικές ετήσιες παρατηρήσεις 

633 εταιρειών. Από τις 112 επιχειρήσεις, οι 35 είναι εισηγµένες στην Κύρια 

Χρηµατιστηριακή Αγορά και οι 77 είναι εισηγµένες στην Παράλληλη Αγορά. Οι 

µετοχικές αποδόσεις προέρχονται από τη βάση δεδοµένων του ΧΑ και ρυθµίζονται36 

έτσι ώστε να είναι εφικτή η αποκοπή µετοχών (stock splits), τα εισπρακτέα 

µερίσµατα και τα µερίσµατα µετοχών (cash and stock dividends) καθώς και η νέα 

έκδοση µετοχών µε δικαιώµατα προτίµησης (rights issues).  

 Ο πίνακας 4.3.1 στο πρώτο παράρτηµα του κεφαλαίου παρουσιάζει την 

κατανοµή του δείγµατος των εταιρειών IPO στις βιοµηχανίες και τα ηµερολογιακά 

έτη. Οι 112 εταιρείες κατανέµονται σε 32 βιοµηχανίες. 

Ο πίνακας 4.3.2 παραθέτει την στατιστική ανάλυση του δείγµατος και τα 

χαρακτηριστικά των δεδοµένων µας για τις εταιρείες IPO. 

Στο σηµείο αυτό κρίνουµε σκόπιµο να επισηµάνουµε διάφορα 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του δείγµατος. Αρχικά, φαίνεται ότι οι ελληνικές IPOs 

τιµολογούνται αρκετά χαµηλότερα συγκριτικά µε τις εταιρείες σε άλλες χώρες. Ο 

                                                 
36 Οι µέθοδοι προσαρµογής της τιµής των µετοχών, όπως αυτές ορίζονται στην υπ' αριθµ. 45 απόφαση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΧΑ (ΦΕΚ 1036/B/23.8.2000). 
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πίνακας 4.3.2 δείχνει ότι οι ελληνικές νεοεισερχόµενες εµφανίζουν µια µέση 

υποτιµολόγηση περίπου της τάξης του 83% έναντι της µέσης υποτιµολόγησης της 

τάξης του 4% για τις άλλες χώρες (Roosenboom et al., 2003) και 15% που 

καταγράφεται για τις Η.Π.Α. από τους Loughran et al. (1994). Επιπρόσθετα, οι 

ελληνικές εταιρείες IPO προέρχονται από ένα ευρύ φάσµα µεγεθών. Η µέση 

λογιστική αξία των περιουσιακών τους στοιχείων πριν από την εισαγωγή στο 

χρηµατιστήριο είναι 16,8 εκατοµµύρια ευρώ µε ένα ελάχιστο ύψους 2,3 

εκατοµµυρίων ευρώ και ένα µέγιστο ύψους 4.425,6 εκατοµµυρίων. Αυτή είναι πολύ 

µικρότερη συγκριτικά µε τα περιουσιακά στοιχεία αξίας 46,9 εκατοµµυρίων για την 

Ολλανδία, αλλά µεγαλύτερη από τη µέση λογιστική αξία για τα αµερικάνικα IPOs 

(Η.Π.Α. 5,8 εκατοµµύρια δολάρια), όπως αναφέρεται από τους Mikkelson et al. 

(1997). Οι ελληνικές εταιρείες IPO φαίνεται πως λειτουργούν λιγότερα έτη πριν από 

την εισαγωγή τους στο χρηµατιστήριο µε µια µεσαία ηλικία περίπου 15,5 ετών σε 

σχέση µε τις ολλανδικές εταιρείες IPO (19 έτη), αλλά φαίνεται να είναι πιο «ώριµες» 

από τις αµερικάνικες εταιρείες IPO (περίπου 10 έτη) (Megginson and Weiss, 1991).  

 

Πίνακας 4.3.2  Περιγραφικά στατιστικά ελληνικών IPOs περιόδου 1995-2000 
 

Mean Median S.D. Minimum Maximum 
Ηλικία (έτη από την 
ίδρυση) 

18.44 15.50 14.67 4.00 98.00 

Τιµή προσφοράς (€) 9.44 7.48 6.88 1.91 33.75 
Αρχικές αποδόσεις (%) 82.91 36.00 132.19 -33.00 152.00 
Χρηµατιστηριακή αξία    
(€ εκατ.) 

226.20 68.97 629.42 0.01 5262.33 

Λογιστική αξία (€ εκατ.) 16.41 2.35 93.77 0.43 928.83 
Σύνολο ενεργητικού         
(€ εκατ.) 

81.40 16.86 432.75 2.36 4425.63 

Πωλήσεις (€  εκατ.) 70.35 17.19 271.79 0.92 2236.62 
Αντλούµενα κεφάλαια      
(€ εκατ.) 

23.03 7.55 62.39 1.17 526.48 
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Η εταιρική ηλικία υπολογίζεται ως ο αριθµός των ετών µεταξύ του έτους 

ίδρυσης και του έτους της αρχικής δηµόσιας προσφοράς (έτος IPO). Η τιµή 

προσφοράς και οι αρχικές αποδόσεις εκτιµώνται κατά το χρόνο του IPO. Η αγοραία 

αξία υπολογίζεται ως ο αριθµός των σηµαντικών µετοχών µετά την περίοδο της 

προσφοράς στην τιµή κλεισίµατος την πρώτη ηµέρα των διαπραγµατεύσεων. Τα 

συνολικά περιουσιακά στοιχεία (TA) και οι πωλήσεις µετρούνται στο τέλος του 

οικονοµικού έτους πριν από την εισαγωγή (έτος -1). Όλες οι τιµές παρουσιάζονται σε 

σταθερές τιµές του 2000 που αποπληθωρίζονται χρησιµοποιώντας το ΑΕΠ.  

 

4.3.5 Μεθοδολογία 

Η διαχείριση κερδών µέσω των λογιστικών δεδουλευµένων θεωρήθηκε ως 

κατάλληλο µέτρο για αυτήν την εργασία καθώς είναι λιγότερο ορατά και οι 

απαιτούµενες πληροφορίες για τη προσαρµογή των επιδράσεών τους στα κέρδη 

πιθανόν να µην είναι εύκολα διαθέσιµες, οπότε και µετά βίας θα µπορούσαν να 

ανιχνευθούν από τους επενδυτές και τους αναλυτές.  

Η στατιστική προσέγγισή µας στη µέτρηση και τον διαχωρισµό των 

δεδουλευµένων είναι βασισµένη στη µέθοδο που εισήγαγαν οι Teoh et al. (1998) και 

η Jones (1991).  

Ο πίνακας 4.3.3  παρουσιάζει την κατανοµή της χρονολογικής σειράς από 2 έτη 

πριν από την εισαγωγή και 3 έτη κατόπιν, για τα διαφοροποιούµενα τρέχοντα 

δεδουλευµένα (το µέτρο µας για την διαχείριση κερδών) και το καθαρό λειτουργικό 

κέρδος – το πιο αντιπροσωπευτικό µέτρο λογιστικής απόδοσης – ως ποσοστό των 

συνολικών περιουσιακών στοιχείων µε χρονική υστέρηση. 
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Πίνακας 4.3.3  ∆ιαχρονική εξέλιξη διαφοροποιούµενων δεδουλευµένων και 
καθαρών λειτουργικών κερδών 

Έτος  -2 -1 0 +1 +2 +3 
∆ιαφοροποιούµενα τρέχοντα δεδουλευµένα 

Mean 2,30 4,77 6.13 1.49 -1.34 1.87 
t-test 1,46 2.60 ** 2,18** 1.09 -1.82* 0.85 
Median 2.83 5,47 6.74 2.18 -1.52 1.68 
Standard 
deviation 

18.66 22,40 30,59 20,61 17.55 24.74 

Minimum -45.42 -91,12 -31,06 -47,39 -39,54 -54.76 
Maximum 36.97 87,45 91,44 86,67 64.92 72.13 

      

Λειτουργικά κέρδη 
Mean 8,61 10.45 12,17 7,75 6,36 6.68 
Median 8.74 9.52 10,43 5,80 5,76 7.07 
Standard 
deviation 

10.90 13,44 11,13 17,55 9,84 8.96 

Minimum -16.19 1.55 1,73 -9.81 -14,27 -9.85 
Maximum 77.21 88,32 87.46 112,71 71.36 66.27 

       
Number of 
observations37 

 
107 

 
107 

 
112 

 
109 

 
105 

 
93 

Σηµείωση: Οι δυο και ένας ασκερίσκοι υποδηλώνουν στατιστική σηµαντικότητα στα επίπεδα 5% και 
10% αντίστοιχα, χρησιµοποιώντας t-tests για τους µέσους. 

  
Βάσει της µέσης τιµής τους τα διαφοροποιούµενα τρέχοντα δεδουλευµένα 

(current DCA) εµφανίζονται να αυξάνονται µονοτονικά από ένα ασήµαντο θετικό 

επίπεδο της τάξης του 2,3% σε ένα ισχυρά σηµαντικό ανώτατο όριο της τάξης του 

6,13% µέχρι το έτος έκδοσης. Κατόπιν, τα τρέχοντα DCA µε τη πάροδο του χρόνου 

φθίνουν µονοτονικά σε ένα σηµαντικά αρνητικό επίπεδο -1,34% στο έτος +2, µέχρι 

που η γνωστή τάση αντιστροφής των δεδουλευµένων τα καθιστά θετικά αλλά 

ασήµαντα στο τέλος της εξεταζόµενης περιόδου. Η χρονολογική σειρά των µέσων 

DCA έχει παρόµοια συµπεριφορά (φτάνει στο υψηλότερο σηµείο) το έτος 0 και 

εµφανίζει µια µεταγενέστερη διακύµανση µέχρι το έτος +3. Η χρονολογική σειρά του 

καθαρού λειτουργικού κέρδους υποδηλώνει ότι οι εταιρείες IPO έρχονται 

αντιµέτωπες µε πιο ευνοϊκές οικονοµικές συνθήκες προτού προβούν σε δηµόσια 

                                                 
37 Ο χαµηλότερος αριθµός παρατηρήσεων στο έτος + 3 οφείλεται βασικά στο γεγονός ότι τα 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία για πολλές IPOs του έτους 2000 δεν ήταν διαθέσιµα µέχρι σήµερα.   
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εγγραφή απ’ ότι κατόπιν αυτής. Η θετική αποδοτικότητα κατά το έτος πριν από την 

αρχική δηµόσια προσφορά (έτος προ-IPO) φαίνεται να είναι σύµφωνη µε την 

υπόθεση συγχρονισµού της αγοράς, δηλ., οι εταιρείες επιλέγουν να θέσουν τις 

αρχικές τους προσφορές όταν η κερδοφορία τους είναι υψηλή (Ritter and Welch, 

2002). Επιπλέον, οι εταιρείες εµφανίζονται να εµπλέκονται στη διαδικασία της 

διαχείρισης κερδών το έτος προ-IPO και το έτος εισαγωγής τους στο χρηµατιστήριο, 

προκειµένου να εµφανίσουν καλή κερδοφορία και να ακυρώσουν την επίδραση του 

κανονισµού περί µη διαπραγµάτευσης (lock-up regulation) στους εσωτερικούς 

µετόχους, ενέργεια που κρίνεται σκόπιµη προκειµένου οι διευθυντές να προβούν στη 

διαδικασία εξαγοράς.  

Είναι αξιοσηµείωτο, ωστόσο, το γεγονός ότι από τα κρίσιµα έτη -1 και 0 (το 

έτος πριν την εισαγωγή και το πρώτο οικονοµικό έτος ως δηµόσια επιχείρηση 

αντίστοιχα) το µέσο καθαρό λειτουργικό κέρδος µειώνεται εντυπωσιακά από 10,45% 

το έτος -1 σε 6,36% στο δεύτερο οικονοµικό έτος ως δηµόσια επιχείρηση. 

 

4.3.6 Απόδοση τιµών µετοχών και χειραγώγηση κερδών 

Σε αυτή την υποενότητα κύριος σκοπός µας είναι να εξετάσουµε εάν η εκτενής 

χρήση των δεδουλευµένων επηρεάζει τη µεταγενέστερη απόδοση των µετοχικών 

αποδόσεων των εταιρειών IPO. Ο έλεγχος αυτής της υπόθεσης απαιτεί τη µέτρηση 

της επακόλουθης απόδοσης και την επιλογή µιας κατάλληλης χρονικής περιόδου. 

Στην παρούσα µελέτη εξετάζουµε δύο µέτρα απόδοσης, τις µη κανονικές αποδόσεις 

αγοράς-και-διακράτησης µετοχών (buy-and-hold abnormal stock returns - BHAR) και 

τις προσαρµοσµένες µη κανονικές αποδόσεις αγοράς-και-διακράτησης µετοχών 

(ABHAR). Οι αποδόσεις της θέσης buy-and-hold (BHAR) υπολογίζονται εάν 

αφαιρέσουµε την απόδοση της θέσης buy-and-hold, η οποία σταθµίζεται µε βάση την 
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αξία του Γενικού ∆είκτη Τιµών (γενικός δείκτης τιµών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών) 

από την αντίστοιχη µακροπρόθεσµη απόδοση της εταιρείας IPO:  
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όπου BHARi,T  είναι η αναπροσαρµοσµένη συνολική απόδοση της εταιρείας i, 

Rit είναι η ηµερήσια απόδοση µετοχής της εταιρείας i, MRt είναι η αντίστοιχη 

ηµερήσια απόδοση του Γενικού ∆είκτη Τιµών του ΧΑΑ και t (0 έως 36) είναι η 

µετέπειτα περίοδος έως 36 µήνες µετά από το µήνα 0.  

Τα ABHARs υπολογίζονται χρησιµοποιώντας συνδυασµένες µη κανονικές 

buy-and-hold αποδόσεις που ρυθµίζονται για έκδοση µεγαλύτερου αριθµού µετοχών, 

για µερίσµατα και για άλλες διανοµές. 

Όπως οι Teoh et al. (1998), έτσι και εδώ ορίζουµε την ηµεροµηνία της 

µέτρησης της απόδοσης να αντιπαραβάλλεται µε την ηµεροµηνία που διατίθενται 

πληροφορίες για τα δεδουλευµένα, η οποία υποτίθεται ότι επηρεάζει την απόδοση 

των τιµών των µετοχών. Καθορίζουµε το µήνα βάσης 0 ως τους 4 µήνες έπειτα από 

το κλείσιµο του εκάστοτε οικονοµικού έτους και υποθέτουµε ότι είναι ο µήνας όπου 

δηµοσιεύεται και η πρώτη ετήσια έκθεση της επιχείρησης ως δηµόσια.38 

Σύµφωνα µε τη θεωρία, οι αποδόσεις των µετοχών µετά την αρχική προσφορά 

µπορούν ενδεχοµένως να δείξουν εάν οι επενδυτές κρίνουν σωστά ή όχι τις 

επιπτώσεις της διαχείρισης κερδών. Εάν τα κέρδη διαχειρίζονται έτσι ώστε τα IPO να 

λάβουν µια δίκαιη τιµή, δεν θα αναµέναµε να δούµε οποιαδήποτε σχέση µεταξύ της 

διαχείρισης κερδών πριν από την IPO και των αποδόσεων των µετοχών µετά την 

προσφορά, που προσαρµόζονται κατάλληλα έναντι οποιουδήποτε κινδύνου. Εάν, 

                                                 
38 Αυτό εξασφαλίζει ότι οι ετήσιες εκθέσεις των εταιρειών του δείγµατός µας είχαν δοθεί στη 
δηµοσιότητα πριν από την περίοδο εκµετάλλευσης και ως εκ τούτου αυτές οι αποδόσεις συνδέονται µε 
έναν εφικτό κανόνα εµπορικών συναλλαγών βασισµένο στις λογιστικές πληροφορίες των ετήσιων 
εκθέσεων µέχρι το έτος IPO συµπεριλαµβανοµένου και αυτού . 
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κατά µέσο όρο οι επενδυτές ερµηνεύουν σωστά τις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις, το ελεγχόµενο µέρος των κερδών πρέπει να είναι ανεξάρτητο από τις 

αποδόσεις των µετοχών που προσαρµόζονται στον κίνδυνο. Επιπλέον, η απουσία 

σχέσης µεταξύ της διαχείρισης κερδών και της µεταγενέστερης απόδοσης των 

µετοχικών τιµών είναι επίσης σύµφωνη µε την συµπεριφορά παρακολούθησης της 

αγοράς (“seeing through” behaviour market) που προορίζεται να παραπλανήσει. Από 

την άλλη πλευρά, εάν η διαχείριση των κερδών την περίοδο πριν από την δηµόσια 

εγγραφή εξαπατά προσωρινά τους επενδυτές, η αξία της εταιρείας πρέπει να µειωθεί 

όταν η αλήθεια αποκαλυφθεί αργότερα. Μια αρνητική σχέση µεταξύ της διαχείρισης 

κερδών γύρω από την χρηµατιστηριακή απόδοση την περίοδο της αρχικής 

προσφοράς και κατόπιν αυτής θα αποδείκνυε την καιροσκοπική συµπεριφορά 

διαχείρισης κερδών που παραπλανά την αγορά κατά την διάρκεια του IPO.  

Προκειµένου να εξετάσουµε την επιρροή της χειραγώγησης κερδών στη 

µακροπρόθεσµη απόδοση των τιµών των µετοχών, παλινδροµούµε τις αποδόσεις 

τριετίας από την τελευταία δηµοσίευση πρόσκλησης ελεύθερης προσφοράς BHARs, 

στη µεταβλητή των διαφοροποιούµενων δεδουλευµένων και σε ένα σύνολο 

µεταβλητών ελέγχου που µπορούν να παρέχουν προβλέψεις. Ως εξαρτηµένες 

µεταβλητές χρησιµοποιούµε τις BHARs και τις ABHARs από το µήνα 0 µέχρι το 

µήνα 36. Προκειµένου να ελέγξουµε για αποτελέσµατα µεγέθους, 

συµπεριλαµβάνουµε στο υπόδειγµα τον φυσικό λογάριθµο της αρχικής 

κεφαλαιοποίησης της αγοράς (ln SIZE), ενώ τέλος χρησιµοποιούµε µια 

ψευδοµεταβλητή µε την ένδειξη MAIN, η οποία παίρνει τη τιµή 1 εάν το IPO 

τοποθετείται στον κύρια αγορά και 0 ειδάλλως. Είναι λογικό να υποστηριχθεί ότι 

µπορεί να υπάρξει κάποια συστηµατική διαφορά µεταξύ των εισηγµένων στην 

παράλληλη αγορά εταιρειών και εκείνων που είναι αναρτηµένες στον κύρια αγορά 
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συναλλαγών, επειδή οι προϋποθέσεις εισαγωγής, ειδικά, η προϋπόθεση των εταιρειών 

για αρχείο προ-IPO (pre-IPO record), είναι λιγότερο αυστηρές για εκείνες που 

διαπραγµατεύονται στην παράλληλη αγορά. Επιπλέον, είναι πιθανό οι τελευταίες να 

µπορούν πιο εύκολα να χειριστούν τα κέρδη πριν την εισαγωγή τους, αφού 

ενδεχοµένως να µην ελέγχονται τόσο αυστηρά όσο οι αντίστοιχες εταιρείες στην 

κύρια αγορά - οπότε και αναµένεται να παρουσιάσουν χαµηλότερη απόδοση. Η 

ηλικία (AGE) ορίζεται ως το 1 συν  το φυσικό λογάριθµο της ηλικίας της εταιρείας 

[ln (1 + AGE)].  

Επιπλέον, ελέγχοντας για χρονικές επιδράσεις, συµπεριλαµβάνουµε στην 

ανάλυση ένα σύνολο ετήσιων ψευδοµεταβλητών που αναφέρονται στα ιστορικά 

ηµερολογιακά έτη της µετάβασης σε δηµόσια εγγραφή και ενσωµατώνουµε δύο 

ψευδοµεταβλητές από τον βιοµηχανικό κλάδο (HI-TECH και MANUF.) προκειµένου 

να ελέγξουµε τις επιδράσεις της βιοµηχανίας όσον αφορά στην τεχνολογία και την 

µεταποίηση. Είναι ουσιαστικό να επισηµάνουµε ότι ακόµη και τέτοιες 

παλινδροµήσεις αγνοούν τις σύγχρονες συσχετίσεις µεταξύ των µεταβλητών και θα 

µπορούσαν να οδηγήσουν σε µεροληπτικά τυπικά σφάλµατα αλλά όχι σε 

µεροληπτικές εκτιµήσεις των συντελεστών.  

 

Μετά από αυτά το χρησιµοποιούµενο υπόδειγµα ορίζεται ως εξής: 

 
BHAR 0,36,i = β0+β1 DCAi+β2 lnSIZEi+β3 MAINi +β4  ln(1+AGE)i+β5 Hi-Techi+β6 

Manufi+year dummies+ εi 
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Πίνακας 4.3.4 Αποτελέσµατα παλινδρόµησης για τη µέτρηση του βαθµού 
earnings management των ελληνικών IPOs 

Εξαρτηµένη µεταβλητή 
Ανεξάρτητες 
Μεταβλητές 

Unadjusted BHAR  Adjusted BHAR 
 coefficients t-values coefficients t-values 

Constant 5.243 (1.554) 7.957 (2.11)** 

     
DCA -1.32 (-1.68)* -1.14 (-1.83)* 

     
SIZE -0.18 (-0.79) -0.43 (-0.71) 

     
MAIN 0.11 (1.82)* 0.18 (1,68)* 

     
AGE 0.39 (0.89) 0.79 (1.63)* 

     
MANUF -0.17 (-0.87) -1.20 (-1.26) 

     
HI-TECH 0.27 (0.48) 1.50 (1.16) 
Number of Observations 112  112  
Adjusted R2 .28  .33  
F-Statistic 2.18  2.74  
Note: Two and one asterisks indicate statistical significance at the 5% and 10% levels respectively. 
 

 
Ο πίνακας 4.3.4 περιέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα διαχειριζόµενα 

δεδουλευµένα την περίοδο IPO σχετίζονται αρνητικά µε την µετά-IPO απόδοση. 

Όµοια µε τους Teoh et al. (1998), Roosenboom et al. (2003) και Du Charme et al. 

(2004), διαπιστώνουµε ότι τα διαχειριζόµενα δεδουλευµένα στο έτος IPO είναι 

αδύναµα, αλλά σχετίζονται αρνητικά µε τις µεταγενέστερες αναπροσαρµοσµένες 

αποδόσεις των µετοχών (subsequent market-adjusted returns). 

Η ψευδοµεταβλητή για την κύρια αγορά συναλλαγών προκύπτει να είναι 

σηµαντικά θετική, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι εταιρείες που είναι αναρτηµένες 

σε αυτή εµφανίζονται πιο εδραιωµένες και παρουσιάζουν σταθερότερη απόδοση 

κερδοφορίας, η οποία απεικονίζεται στη θετική απόδοση των µετοχών 

µακροπρόθεσµα.  



 203

Τα στατιστικά στοιχεία της παλινδρόµησης αποκαλύπτουν ότι οι 

παλινδροµήσεις ορίζονται επαρκώς. Η στατιστική F για την εφαρµογή της 

παλινδρόµησης (regression fit) είναι ιδιαίτερα σηµαντική και oι συντελεστές 

προσδιορισµού (adjusted R-square) στα υποδείγµατα είναι 28% και 33%. Ο έλεγχος 

Chi-square δεν δείχνει να υπάρχει σηµαντική ετεροσκεδαστικότητα στα κατάλοιπα. 

Συνολικά, διαπιστώνουµε ότι η προσεγγιστική µεταβλητή (proxy) για την 

διαχείριση κερδών - τα διαφοροποιούµενα τρέχοντα δεδουλευµένα (DCA) – 

εµφανίζει έναν αρνητικό και σηµαντικό εκτιµώµενο συντελεστή και για τα δύο µέτρα 

απόδοσης που χρησιµοποιήσαµε (-1,32 και -1,14), δηλώνοντας ότι οι εταιρείες IPO 

που χειραγωγούν τα κέρδη το έτος εγγραφής εµφανίζονται να έχουν κακή απόδοση 

στις τιµές των µετοχών τους µακροπρόθεσµα.  

Ελέγχοντας περαιτέρω την υπόθεση, διαιρέσαµε το δείγµα σε τεταρτηµόρια µε 

βάση τα διαφοροποιούµενα δεδουλευµένα. Οι εταιρείες στο πρώτο τεταρτηµόριο 

έχουν τα χαµηλότερα διοικούµενα δεδουλευµένα και οι εταιρείες στο τέταρτο 

τεταρτηµόριο έχουν τα υψηλότερα, κ.λπ. Κατόπιν, συγκρίναµε τις µέσες 

αναπροσαρµοσµένες µετοχικές αποδόσεις µετά την περίοδο IPO στα τεταρτηµόρια. 

Οι συγκρίσεις παρουσιάζονται στον πίνακα 4.3.5, όπου τα τεταρτηµόρια βασίζονται 

στα διαφοροποιούµενα τρέχοντα δεδουλευµένα στο έτος IPO. Τα στοιχεία δείχνουν 

ότι οι µέσες αναπροσαρµοσµένες αποδόσεις για τις εταιρείες που διαχειρίζονται 

επιθετικά τα κέρδη (το τέταρτο τεταρτηµόριο, Q4) είναι αρνητικές. Η µέση απόδοση 

των εταιρειών αυτών είναι επίσης σηµαντικά µικρότερη από την µέση απόδοση 

εκείνων µε τα χαµηλότερα µη κανονικά δεδουλευµένα (το πρώτο τεταρτηµόριο, Q1). 

Η διαφορά µεταξύ των τεταρτηµοριακών µέσων εµφανίζεται να είναι αρκετά 

ουσιαστική, κυµαινόµενη κατά προσέγγιση από 57% ως 67% ανάλογα µε τον 

παράγοντα αγοραίας προσαρµογής (market adjustment factor) που χρησιµοποιείται. 
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Κατά συνέπεια, φαίνεται ότι η επιθετική διαχείριση κερδών στο έτος IPO µειώνει τις 

αποδόσεις µετά την αρχική προσφορά. 

Πίνακας 4.3.5  Κατανοµή των µετά -IPO µετοχικών αποδόσεων  
 BHAR (%) Adjusted BHAR(%) Τεταρτηµόρια 

N Mean t-value Mean t-value 
Quartile 1 
(Conservative) 
(DCA<1,50) 

28 37.20 
 
 

(0.35) 43,17 (0,17) 

Quartile 2 
(1,50<DCA<4,00)

28 44.78 (0.28) 48,95 (0,51) 

Quartile 3 
(4,00<DCA<6,50 

28 12.53 (2.15)** 15,34 (1,77)* 

Quartile 4 
(Aggressive) 
(DCA>6,50 

28 -19.85 (-1.78)* -23.44 (2.14)** 

Total sample 112 18.66 (2.58)** 21.50 (1.82)* 
Note: Two and one asterisks indicate statistical significance at the 5% and 10% levels respectively. 

 
 

Τα παραπάνω στοιχεία υποστηρίζουν την υπόθεση καιροσκοπισµού. 

Προφανώς, µερικές εταιρείες συµµετέχουν στη διαχείριση κερδών κατά το έτος της 

IPO για να µετριάσουν την επίδραση του κανονισµού περί µη διαπραγµάτευσης 

(lock-up regulation). Αυτό αυξάνει τα υπολογισµένα ποσοστά µεγέθυνσης κερδών 

και παρακινεί τους επενδυτές να διαµορφώσουν υπερβολικά αισιόδοξες προσδοκίες 

σχετικά µε τη µελλοντική αύξηση των κερδών. Το αυξανόµενο αυτό ποσοστό  

ωστόσο είναι προσωρινό και γρήγορα αντιστρέφεται µετά από την προσφορά, καθώς 

µειώνονται τα µη-κανονικά δεδουλευµένα. Οι επενδυτές αναθεωρούν προς τα κάτω 

τις προσδοκίες τους για αύξηση και οι εταιρείες που κάνουν την αρχική προσφορά 

παρουσιάζουν χαµηλές µετοχικές αποδόσεις, αντανακλώντας την απογοήτευση των 

επενδυτών. Οι αναθεωρήσεις είναι ιδιαίτερα µεγάλες για τις εταιρείες µε αρκετά 

υψηλά δεδουλευµένα κατά την προσφορά µετοχών και οι συγκεκριµένες εταιρείες 

έχουν επίσης ιδιαίτερα κακή απόδοση στις µετοχικές τους τιµές.  
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4.3.7  Συµπεράσµατα και συζήτηση αποτελεσµάτων 

Αυτή η µελέτη διερευνά κατά πόσο οι ελληνικές IPOs χειραγωγούν τα 

εµφανιζόµενα κέρδη τους χρησιµοποιώντας τα διαφοροποιούµενα δεδουλευµένα την 

περίοδο της εισαγωγής τους στο χρηµατιστήριο και εξετάζει τον τρόπο µε τον οποίο 

αυτό συσχετίζεται µε την µακροπρόθεσµη απόδοσή τους. Τεκµηριώνουµε την 

υιοθέτηση της επιθετικής διαχείρισης κερδών. Πιο συγκεκριµένα, τα 

διαφοροποιούµενα τρέχοντα δεδουλευµένα φαίνεται να αυξάνονται πριν από την 

προσφορά, να βρίσκονται στο υψηλότερο σηµείο τους στο έτος προσφοράς, και 

κατόπιν να υποχωρούν. Αυτό το πρότυπο δεδουλευµένων γίνεται η αιτία το καθαρό 

λειτουργικό κέρδος να αυξηθεί πριν, να φτάσει στο µέγιστο, και να υποχωρήσει 

κατόπιν του έτους προσφοράς. Η πτώση των καθαρών κερδών µετά την έκδοση είναι 

ιδιαίτερα έντονη για τις εκδότριες εταιρείες που διαχειρίζονται επιθετικά τα 

διαφοροποιούµενα τρέχοντα δεδουλευµένα την περίοδο της έκδοσης. 

Τα συµπεράσµατα αυτά είναι συνεπή µε την υπόθεσή µας ότι οι ελληνικές 

εταιρείες διαχειρίζονται τα κέρδη τους στο έτος πριν από την προσφορά, όταν 

υπάρχει υψηλή ασυµµετρία πληροφοριών µεταξύ των επενδυτών και των εκδοτών η 

οποία αναγκάζει τους πρώτους να στηριχθούν σε µεγάλο ποσοστό στα ενηµερωτικά 

δελτία. Από αυτή την άποψη, οι διευθυντές των IPOs θα παρακινούνταν να 

χρησιµοποιήσουν εισοδηµατικά αυξανόµενα δεδουλευµένα πριν από το έτος έκδοσης 

ώστε να επιτύχουν υψηλότερα ποσοστά προσφοράς. Η εξήγηση που δίνουµε σε αυτό 

το φαινόµενο έχει να κάνει κυρίως µε την επικράτηση λιγότερο αυστηρών 

προϋποθέσεων κοινοποίησης πληροφοριών, που αποτρέπουν την αποτελεσµατική 

επικοινωνία των εταιρειών και των οµάδων χρηστών των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων εις βάρος των τελευταίων. Τα αποτελέσµατά µας επιβεβαιώνουν 

επιπλέον την υπόθεση της διαχείρισης κερδών κατά τη διάρκεια του έτους IPO 
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προκειµένου να µετριασθεί η επίδραση του κανονισµού περί µη διαπραγµάτευσης, 

όπως επισηµαίνουν οι Teoh et. al. (1998). 

Η µελέτη αυτή δείχνει επίσης ότι τα διαφοροποιούµενα λογιστικά 

δεδουλευµένα στην περίοδο της προσφοράς, πιθανόν να προβλέπουν ένα µέρος των 

µεταγενέστερων χαµηλών κερδών και της κακής απόδοσης των τιµών των µετοχών. 

Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία από την Ελλάδα τα οποία συµβαδίζουν µε τα 

ολλανδικά (Roosenboom et al., 2003) και τα αµερικάνικα (Teoh et al., 1998) 

αποτελέσµατα. Στα έτη που έπονται της αρχικής προσφοράς, τα διευθυντικά στελέχη 

εµφανίζονται να διαχειρίζονται τα κέρδη µε λιγότερη ένταση, επιδιώκοντας να 

συγκρατήσουν την αρνητική επίπτωση της επιδείνωσης των τρεχόντων 

δεδουλευµένων στα εµφανιζόµενα καθαρά κέρδη.  

Μια πιθανή εξήγηση για αυτά τα αποτελέσµατα έχει να κάνει µε την 

ανικανότητα των επενδυτών να καταλάβουν πλήρως τις διοικητικές επιλογές 

διαχείρισης των κερδών και το γεγονός ότι δεν εκτιµούν σωστά τις επιπτώσεις των 

διαφοροποιούµενων δεδουλευµένων στα µεταγενέστερα κέρδη. Την περίοδο µετά 

από τις προσφορές, όταν η αντιστροφή των διαφοροποιούµενων δεδουλευµένων 

αναγκάζει τα κέρδη να µειωθούν, η αγορά είναι έκπληκτη και διορθώνει τα λάθη 

αξιολόγησής της. Επειδή τουλάχιστον µερικά από τα διαφοροποιούµενα 

δεδουλευµένα υπονοούν τη σκόπιµη διαχείριση κερδών, θα µπορούσαµε να 

καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι οι εκδότριες εταιρείες µπορούν να διαχειριστούν 

ως ένα βαθµό την µετοχική τους απόδοση µέσω της χειραγώγησης των κερδών.  

Τα αποτελέσµατα της µελέτης µας υπόκεινται ωστόσο σε περιορισµούς που 

παρέχουν ευκαιρίες για µελλοντική έρευνα. Στο πλαίσιο αυτό χρειάζεται α) να 

επαναληφθούν οι σχετικοί έλεγχοι χρησιµοποιώντας πιο σύνθετα υποδείγµατα και 

µεταβλητές καθώς και β) να ελεγχθεί η ευρωστία αυτών.  
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Τέλος, πέρα από τους περιορισµούς, η µελέτη µας αναµένεται να είναι χρήσιµη 

για τους επενδυτές και τους ρυθµιστές των λογιστικών προτύπων. Οι επενδυτές 

πρέπει να ερευνούν εκτενέστερα τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στα λογιστικά 

δεδουλευµένα πριν την προσφορά, καθώς επίσης και τις επεξηγήσεις των αναφορών 

των ορκωτών ελεγκτών και τον αντίκτυπό τους στην οικονοµική κατάσταση των 

IPOs. Οι ρυθµιστές των λογιστικών προτύπων θα µπορούσαν ακόµα να εξετάσουν 

την αυστηρότερη επιβολή των ισχυόντων κανονισµών κοινοποίησης καθώς και την 

αυστηρότητα των υπαρχουσών προϋποθέσεων εισαγωγής στο χρηµατιστήριο.  
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4.4  Μελέτη τέταρτης περίπτωσης   

 

Ενδοεταιρική Οργάνωση και Αποδοτικότητα: Στοιχεία από τις ∆ιεθνικές 
Επιχειρήσεις 

 

4.4.1 Εισαγωγή 

Σύµφωνα µε την Αναφορά για την Παγκόσµια Επένδυση του 2005, ο κόσµος των 

∆ιεθνικών Εταιρειών (TNCs)39 είναι µεγάλος, ποικίλει και είναι επεκτεινόµενος. 

Μέχρι τις αρχές  της δεκαετίας του '90 υπήρχαν κατ' εκτίµηση 37.000 TNCs στον 

κόσµο, µε τουλάχιστον 170.000 ξένες θυγατρικές. Μέχρι το 2004 ο αριθµός των 

TNCs είχε ανέλθει σε περίπου 70.000 µε τουλάχιστον 690.000 ξένες θυγατρικές. Ο 

ρόλος των εταιρειών TNC στην παγκόσµια οικονοµία εξακολουθεί να αυξάνεται και 

απεικονίζεται στην επέκταση του ξένου αποθέµατος άµεσης επένδυσης (FDI) και στις 

δραστηριότητες των ξένων θυγατρικών.  

Η θεωρία ∆ιεθνοποίησης (Internalization theory) ερµηνεύει το φαινόµενο των 

επενδύσεων FDI και των TNCs υποδεικνύοντας ότι µια εταιρεία TNC αποτελεί πάντα 

δηµιουργία των εσωτερικών αγορών. Μέσω της διεθνοποίησης των ιδιαίτερων 

εταιρικών πλεονεκτηµάτων, η εταιρεία TNC αναπτύσσεται στις παγκόσµιες αγορές, 

δηµιουργώντας έτσι υποκαταστήµατα σε δευτερεύουσες χώρες µέσω επενδύσεων 

FDI τύπου Greenfield (επενδύσεις που εκκινούν εκ του µηδενός), δηλ. νέες 

εγκαταστάσεις, ή διασυνοριακές εξαγορές. Το ενδοεταιρικό εµπόριο συνδέεται 

περίπλοκα µε τη διαδικασία της διεθνοποίησης. Καθώς δε αυξήθηκαν οι ρυθµοί 

διεθνοποίησης και κατ΄ επέκταση και οι FDI, ανάλογα αυξήθηκε και ο αριθµός και η 

πολυπλοκότητα των ενδοεταιρικών συναλλαγών (Lall, 1978, Helleiner and Lavergne, 

                                                 
39 Χρησιµοποιούµε τον όρο TNC όπως ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών για τις πολυεθνικές 
επιχειρήσεις, ακόµη και για τις επιχειρήσεις των αναδυόµενων οικονοµιών (βλέπε: 
www.unctad.org/wir).  
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1979, Sazanami, 1996, Andersson and Fredriksson, 2000, Ma et al., 2000, Grossman 

and Helpman, 2004, Kimura and Ando, 2005). Το γεγονός αυτό οδηγεί ένα µεγάλο 

µέρος της διεθνούς ροής στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών, συµβάλλει στην 

υιοθέτηση πολιτικών διαχείρισης και αξιοποιεί την τεχνολογία µέσα στις εταιρείες. Οι 

συναλλαγές αυτού του τύπου πραγµατοποιούνται συνήθως ως αποτέλεσµα των 

κεντρικών εντολών (συστήµατα προγραµµατισµού) παρά ως ανταπόκριση στις τιµές 

πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Ως εκ τούτου, το ενδοεταιρικό εµπόριο αποτελεί 

αντανάκλαση στην ανταλλαγή εµπορευµάτων της ύπαρξης εταιρείας TNC. Υπάρχουν 

πολυάριθµοι λόγοι για την ανάπτυξη αυτού του είδους εµπορίου, όπως οι οικονοµίες 

κλίµακας, η µείωση των σταθερών δαπανών, η αποφυγή του κόστους συναλλαγής, οι 

εγγυήσεις εξασφάλισης (όσον αφορά και στις τιµές και στην πρόσβαση σε 

προµήθειες), η ανάγκη για εχεµύθεια, οι λογιστικές πολιτικές, η αποφυγή των φόρων, 

οι συµφωνίες περιφερειακής αποκέντρωσης (ΕΕ, NAFTA, κ.λπ.). 

Η αύξηση του ενδοεταιρικού εµπορίου (από την αγορά των ενδιάµεσων 

προϊόντων στην πώληση των τελικών αγαθών) µπορεί να επηρεάσει το επίπεδο 

αποδοτικότητας και κερδοφορίας στο οποίο τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της TNC 

χρησιµοποιούνται σε διεθνές επίπεδο. Για παράδειγµα, µέσα στο παγκόσµιο 

επιχειρησιακό δίκτυο, τα ξένα υποκαταστήµατα σε διαφορετικές χώρες είναι 

σηµαντικοί προµηθευτές των βασικών εισροών στο δίκτυο της TNC, καθώς κατέχουν 

τη συγκεκριµένη δική τους γνώση, η οποία ενισχύει τις συνολικές εσωτερικές 

δυνατότητες της εταιρείας. Οι εµπορικές συναλλαγές και συγκεκριµένα οι ενδιάµεσες 

εισροές πραγµατοποιούνται εντατικά µέσα στην TNC, µε αποτέλεσµα να 

δηµιουργείται ένα υψηλό επίπεδο γεωγραφικής αλληλεξάρτησης και να βελτιώνεται η 

συνολική λογιστική απόδοση. Υπό αυτούς τους όρους, το ενδοεταιρικό εµπόριο 

επηρεάζει τόσο την παγκόσµια επιχειρησιακή αποδοτικότητα όσο και τη διαχείριση 
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και την ανακατανοµή των κερδών µεταξύ των µεµονωµένων υποκαταστηµάτων που 

βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες υποδοχής. Ειδικότερα, στο επίπεδο της παροχής 

λογιστικής πληροφόρησης, οι TNCs που διεθνοποιούν τις αγορές προϊόντων µπορεί 

να έχουν περισσότερες ευκαιρίες, έναντι των ανταγωνιστών τους, να χειριστούν τις 

διασυνοριακές δαπάνες και τα αποκτώµενα εισοδήµατα µε τρόπο τέτοιο που να τους 

επιτρέπει να ελαχιστοποιήσουν την πληρωµή φόρων, να µεγιστοποιήσουν τα κέρδη 

τους και ως εκ τούτου να µετατοπίζονται έξω από τις χώρες υποδοχής που έχουν ένα 

σχετικά υψηλό ποσοστό φόρου. Η συγκεκριµένη διαδικασία µπορεί να µειώσει τα 

κέρδη των ξένων θυγατρικών στις αντίστοιχες τοποθεσίες, αντισταθµίζοντας κατά 

συνέπεια τη θετική εισοδηµατική επίδραση από την εκµετάλλευση των συγκριτικών 

πλεονεκτηµάτων της µητρικής εταιρείας. 

Αν και ένα µεγάλο µέρος της βιβλιογραφίας αναφέρεται στις λογιστικές 

συνέπειες του ενδοεταιρικού εµπορίου, το ενδιαφέρον εστιάζεται κατά ένα µεγάλο 

µέρος στους διαφορετικούς καθοριστικούς παράγοντες, στους µηχανισµούς και τις 

τεχνικές µεταβίβασης των τιµών (transfer pricing) δίνοντας έµφαση στον τρόπο µε 

τον οποίο οι TNCs υιοθετούν αυτές τις τεχνικές για να αποφύγουν τους φόρους 

εισοδήµατος (Borkowski, 1997, Cravens, 1997, Armstrong, 1998, Oyelere and 

Emmanuel, 1998, Avila and Ronen, 1999, Borkowski, 2001, Clausing, 2003, Kind et 

al., 2005). Το ζήτηµα σχετικά µε τον αντίκτυπο των διακυµάνσεων της τάσης του 

ενδοεταιρικού εµπορίου στην πολιτική αποδοτικότητας και διαχείρισης κερδών έχει 

αγνοηθεί µέχρι τώρα λόγω της διεπιστηµονικής φύσης του και της δυσκολίας 

συλλογής των αρχικών δεδοµένων. Τα στοιχεία για τις εσωτερικές συναλλαγές είναι 

κατά ένα µεγάλο µέρος αποσπασµατικά, λεπτοµερή, και αρκετά συγκεκριµένα για 

κάθε εταιρεία, βιοµηχανία ή/και χώρα. 
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Η παρούσα µελέτη ενισχύει την υπάρχουσα βιβλιογραφία αντλώντας 

λεπτοµερείς πληροφορίες από ένα αρχικό δείγµα 82 υποκαταστηµάτων ξένων TNCs 

που εγκαθιδρύθηκαν στην Ελλάδα, βάσει ενός ερωτηµατολογίου (βλέπε παράρτηµα 

πέµπτου κεφαλαίου) και διεξάγοντας συµπληρωµατικές επιτόπιες συνεντεύξεις σε 

αυτές τις εταιρείες. Η αρχική έρευνα ρίχνει φως στην εσωτερική οργάνωση της 

παραγωγής και των συναλλαγών των TNC’s παρουσιάζοντας τους λόγους για την 

πραγµατοποίηση των ενδοεταιρικών συναλλαγών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διευκρινίζει 

εάν αυτές προκύπτουν συνήθως εξαιτίας των λογιστικών κινήτρων (π.χ., φορολογικά 

κίνητρα) ή όχι (π.χ., πλεονεκτήµατα εξειδίκευσης). Επιπλέον, η πρωτογενής έρευνα 

(field research) διερευνά εάν υπάρχει αξιοπρόσεκτη διαφοροποίηση µεταξύ των 

ξένων υποκαταστηµάτων όσον αφορά στην ενδοεταιρική τους τάση. Ως εκ τούτου, 

προκύπτει εύκολα ο διαχωρισµός µεταξύ των υποκαταστηµάτων που παρουσιάζουν 

υψηλό βαθµό ενδοεταιρικού εµπορίου (>25% του συνολικού εµπορίου τους) και των 

υποκαταστηµάτων µε έναν χαµηλό βαθµό ενδοεταιρικού εµπορίου (≤25%). Η 

οικονοµετρική ανάλυση αυτής της µελέτης, που πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια ενός 

υποδείγµατος πιθανότητας (logit model) και ενός υποδείγµατος διακλαδικών 

διαφοροποιούµενων δεδουλευµένων, βασίζεται στην προαναφερθείσα 

κατηγοριοποίηση. Συγκεντρωτικά, η εν λόγω ανάλυση καλύπτει: 

• Το συνολικό ενδοεταιρικό εµπόριο 

• Τις ενδοεταιρικές εισαγωγές και 

• Τις ενδοεταιρικές εξαγωγές 

Η κύρια υπόθεση αυτής της µελέτης είναι ότι η εσωτερική οργάνωση της 

παραγωγής και των συναλλαγών από µια εταιρεία TNC επηρεάζει την πολιτική 

αποδοτικότητας και διαχείρισης κερδών των υποκαταστηµάτων της που βρίσκονται 

στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριµένα, υποθέτουµε ότι τα ξένα υποκαταστήµατα εξαιτίας 
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των πλεονεκτηµάτων από την διεθνοποίησή τους έχουν περισσότερες ευκαιρίες να 

χειραγωγήσουν τα κέρδη τους µέσω των ενδοεταιρικών πολιτικών πληρωµών και 

εισπράξεων. Ειδικότερα, δεδοµένου ότι η Ελλάδα έχει ειδικά θεσµικά 

χαρακτηριστικά (π.χ., ποσοστά υψηλού φόρου40), τα ξένα υποκαταστήµατα µε έναν 

υψηλό βαθµό ενδοεταιρικού εµπορίου αναµένεται να σηµειώσουν χαµηλότερα 

επίπεδα κερδών, έναντι εκείνων των θυγατρικών των οποίων το διεθνές εµπόριο 

βασίζεται στους µηχανισµούς της αγοράς.  

Η Ελλάδα αποτελεί µια µελέτη-περίπτωσης ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για δύο 

λόγους: Αρχικά, η χώρα έχει προσελκύσει πολλές σηµαντικές επενδύσεις FDI έπειτα 

από την οικονοµική ολοκλήρωσή της στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια των τελευταίων 

δεκαετιών, κυρίως από άποψη διασυνοριακών εξαγορών. Ως εκ τούτου, η 

εισοδηµατική πολιτική των αντίστοιχων TNCs αποτελεί ένα ενδιαφέρον αντικείµενο 

για περαιτέρω έρευνα. Αφετέρου, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση έχει συµβάλει σε µια πιο 

εντατική εξειδίκευση. Όσον αφορά στις TNCs, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση έχει 

περιορίσει την ανάγκη να διατηρηθούν κατακερµατισµένα συστήµατα 

εγκαταστάσεων των υποκαταστηµάτων στις σχετικά κλειστές εθνικές αγορές, 

µειώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο το φορτίο των σταθερών δαπανών. Επιπλέον, η 

περιφερειακή ολοκλήρωση έχει ελαττώσει την ανάγκη διασποράς του κινδύνου µέσω 

της διεθνούς διαφοροποίησης στις τµηµατικές αγορές, και έχει δηµιουργήσει 

πρόσθετο πεδίο για πραγµατοποίηση οικονοµιών κλίµακας και οικονοµιών εύρους 

µέσα στα διεθνικά επιχειρησιακά συστήµατα. Αυτό έχει οδηγήσει σε µια περαιτέρω 

επέκταση του ενδοεταιρικού εµπορίου στην ΕΕ, όπου η Ελλάδα συµµετέχει ενεργά.  

Αυτή η µελέτη παρουσιάζει επίσης ενδιαφέρον διότι εστιάζει στο ξένο εµπόριο 

των TNCs πέρα από το πεδίο της συµβατικής εµπορικής θεωρίας, η οποία δεν 
                                                 
40 Επειδή οι TNCs λειτουργούν σε πολλαπλές τοποθεσίες υπόκεινται σε διαφοροποιηµένες 
φορολογικές πολιτικές. 
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διακρίνει µεταξύ του διεταιρικού εµπορίου (συναλλαγές άνευ όρων -“arm’s length” 

transactions) και του ενδοεταιρικού εµπορίου. Κατά συνέπεια, παραµένει ακόµα ένα 

σηµαντικό κενό στη βιβλιογραφία για το διεθνές εµπόριο και τις TNCs που 

αναφέρεται στο γεγονός της εταιρικής διεθνοποίησης των αγορών εισροών και 

εκροών και στον λογιστικό ρόλο του ενδοεταιρικού εµπορίου. Σκοπός της µελέτης  

µας είναι να καλυφθεί αυτό το κενό.  

Αναφορικά µε την διάρθρωση η υποενότητα 2 αναπτύσσει ένα θεωρητικό 

υπόβαθρο και διατυπώνει τις υποθέσεις µας. Η υποενότητα 3 παρέχει τις 

λεπτοµέρειες όσον αφορά στην πρωτογενή έρευνα και τη φύση της ενδοεταιρικής 

οργάνωσης στην Ελλάδα. Η υποενότητα 4 παρουσιάζει τις µεταβλητές που 

χρησιµοποιούνται στη µελέτη, ελέγχει τις υποθέσεις και συζητά τα αποτελέσµατα. Η 

τελευταία υποενότητα ολοκληρώνει τη µελέτη. 

 

4.4.2  Θεωρητικό πλαίσιο και διατύπωση των υποθέσεων 

Η θεωρητική ανάλυση είναι βασισµένη στη θεωρία διεθνοποίησης των 

εταιρειών TNC. Η θεωρία αυτή προτείνει ότι οι TNCs µπορούν να αυξήσουν την αξία 

και το κέρδος µέσω της διεύρυνσης των αγορών στα εθνικά σύνορα µε τα ιδιαίτερα 

εταιρικά τους πλεονεκτήµατα (π.χ., Coase, 1937, Williamson, 1975, Buckley and 

Casson, 1976, Rugman, 1980, Dunning, 2000). Η θεωρία ξεκινά από τη θεµελιώδη 

παραδοχή ότι οι ατέλειες της αγοράς και κατ’ επέκταση οι στρατηγικές 

διεθνοποίησης µιας εταιρείας TNC µπορούν να καθορίσουν την κερδοφορία της. 

Συγκεκριµένα, η ύπαρξη µονοπωλιακών καταστάσεων που συνδέονται µε την 

διεθνοποίηση οφείλεται, µεταξύ άλλων, στις παρατηρούµενες ατέλειες στο προϊόν 

καθώς και στις χρηµατοοικονοµικές αγορές. Εάν οι αγορές ήταν τέλειες χωρίς να 

παρουσιάζουν ασυµµετρίες και ανισορροπίες, οι εταιρείες θα µεταβίβαζαν διεθνώς τα 



 214

ιδιαίτερα περιουσιακά τους στοιχεία µέσω µηχανισµών της αγοράς όπως είναι οι 

εξαγωγές και η χορήγηση αδειών, παρά µέσω των επενδύσεων FDI (Dunning, 2000). 

Το παράδειγµα των ατελών αγορών των FDI υποθέτει ανεπάρκειες στην 

αγορά, δηλαδή, διαρθρωτική και διεθνική ανεπάρκεια αγοράς (Dunning and Rugman, 

1985). Η δοµική ανεπάρκεια που υπογραµµίζεται από τον Hymer (1960) αποτελεί 

αφορµή να αυξηθούν τα µονοπώλια, ως αποτέλεσµα της ύπαρξης ή της δηµιουργίας 

εµποδίων κατά την είσοδο σε ένα περιβάλλον ατελούς αγοράς. Τόσο οι εθνικές όσο 

και οι διεθνείς ατέλειες αγοράς επιτρέπουν σε µια TNC να αποκτήσει το 

µονοπωλιακό πλεονέκτηµά της στο εσωτερικό περιβάλλον της και να το 

εκµεταλλευτεί µέσω της ξένης παραγωγής. Με άλλα λόγια, ο Hymer θεωρεί ότι µια 

κύρια πηγή πλεονεκτηµάτων για µια TNC προέρχεται από την ολιγοπωλιακή 

διάρθρωση της αγοράς και την ανάλογη ολιγοπωλιακή συµπεριφορά. Αντίθετα, σε 

όρους τέλειου ανταγωνισµού, οι εταιρείες δεν κατέχουν αγοραστική δύναµη, 

παράγουν οµοιογενή προϊόντα και έχουν ίση πρόσβαση σε όλους τους παραγωγικούς 

συντελεστές. Σε έναν τέτοιο τέλειο κόσµο δεν θα υπήρχε καµία επένδυση FDI αφού 

δεν θα µπορούσε να προκύψει κανένα πλεονέκτηµα για την µελλοντική TNC. Ως εκ 

τούτου, η ανάπτυξη της FDI και η αύξησης της κερδοφορίας της αποτελεί ένα 

υποπροϊόν των ατελών αγορών. 

Στη συνέχεια, η ανεπάρκεια συναλλαγών απεικονίζει την ανικανότητα του 

µηχανισµού αγοράς να οργανώσει τις συναλλαγές αποτελεσµατικά και λιγότερο 

δαπανηρά. Μερικές από τις δαπάνες συναλλαγών που προκαλεί η χρησιµοποίηση της 

αγοράς είναι: το κόστος εύρεσης µιας σχετικής τιµής, το κόστος που συνεπάγεται ο 

ορισµός υποχρεώσεων αµφότερων των συµβαλλόµενων µερών σε µια σύµβαση, ο 

κίνδυνος που ενέχει η αποδοχή τέτοιων συµβάσεων, οι φόροι που πληρώνονται κατά 

τις συναλλαγές στην αγορά, οι ασύµµετρες πληροφορίες µεταξύ του αγοραστή και 
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του πωλητή κ.λπ. Οι TNCs εµφανίζονται όπου είναι λιγότερο δαπανηρό να διαθέσουν 

εσωτερικά τους διεθνείς πόρους απ’ ότι να χρησιµοποιήσουν την αγορά. Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο µια TNC είναι σε θέση να προβεί σε κεφαλαιοποίηση βασιζόµενη στα 

µοναδικά της πλεονεκτήµατα. Η κύρια ιδέα εδώ ήταν να εφαρµοστεί η θεωρία 

«ανεπάρκειας της αγοράς» (theory of “market failure”) προκειµένου να ερµηνευθούν 

οι ξένες δραστηριότητες των επιχειρήσεων, χρησιµοποιώντας τις αρχές που 

αναπτύχθηκαν αρχικά από τον Coase (1937) και διευρύνθηκαν κατόπιν από τους 

Williamson (1975), Buckley and Casson (1976) και τον Rugman (1980), στην 

ανάλυσή τους για τις πληροφορίες των αγορών και τα οικονοµικά της κάθετης 

ολοκλήρωσης.41  

Οι διεθνείς ροές αγαθών, υπηρεσιών και τεχνολογιών καθορίζονται από µια 

κεντρική διαδικασία λήψης αποφάσεων στην TNC βάσει µιας παγκόσµιας 

στρατηγικής βελτιστοποίησης. Ωστόσο, τα οφέλη της αυξανόµενης αποδοτικότητας 

που λαµβάνουν τη µορφή µονοπωλίων µπορούν να προκύψουν εξ ολοκλήρου στην 

TNC, αλλά δεν µπορούν απαραίτητα να απεικονιστούν στην απόδοση όλων των 

υποκαταστηµάτων της. Για παράδειγµα, οι ενδοεταιρικές συναλλαγές θα µπορούσαν 

να χρησιµοποιηθούν µέσω διάφορων τεχνικών λογιστικής, όπως οι πολιτικές 

µεταβίβασης τιµών και διαχείρισης κερδών, για λόγους φοροαποφυγής. Ειδικότερα, 

οι TNCs που έχουν αναπτύξει έναν εσωτερικό καταµερισµό εργασίας και 

µεγιστοποιούν το κέρδος τους, µπορεί να επιθυµήσουν να αυξήσουν την έκταση του 

ενδοεταιρικού εµπορίου προκειµένου να διευρύνουν απλά το πεδίο για τη χρήση 

διαφορετικών τεχνικών λογιστικής ώστε να εµβάσουν τα κέρδη ή να αποφύγουν τους 

φόρους. Σε αυτήν την περίπτωση, οι TNCs θα επιδιώξουν να µετατοπίσουν 

                                                 
41 Οι οικονοµίες “Coase” µε πλεονεκτήµατα πληροφόρησης και γνώσης τα οποία εµφανίζονται υπό το 
καθεστώς κάθετης ολοκλήρωσης µπορούν να αντιπαραβληθούν µε τις οικονοµίες “Cave” που 
εµφανίζουν πλεονεκτήµατα διαφοροποίησης προϊόντων.  
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οποιαδήποτε κέρδη προ φόρου που αποκτούν µακριά από τις χώρες µε υψηλά 

ποσοστά εταιρικού φόρου σε χώρες µε χαµηλά ποσοστά εταιρικού φόρου 

(φορολογικοί παράδεισοι κ.λπ.). 42  

Αυτή η προσέγγιση θα µπορούσε να αποτελέσει µια ρεαλιστική επιλογή στην 

περίπτωση της Ελλάδας εξαιτίας των ακόλουθων ιδιαίτερων θεσµικών 

χαρακτηριστικών της: Το τρέχον φορολογικό ποσοστό στα επιχειρησιακά κέρδη στη 

χώρα είναι σχετικά υψηλό (32,5% κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου). 

Στην πραγµατικότητα, ο Roumeliotis (1977), στην ανάλυσή του για τις ξένες TNCs 

στην Ελλάδα, υποστηρίζει ότι υπήρξαν στοιχεία ουσιαστικής υπερτιµολόγησης των 

εισαγωγών και χαµηλής τιµολόγησης των εξαγωγών. Ειδικότερα, ο συγγραφέας 

διαπίστωσε ότι στις βιοµηχανίες µετάλλου, χηµικών και στις φαρµακοβιοµηχανίες η 

υπερτιµολόγηση κυµάνθηκε από 5% - 230% της εκτιµηµένης τιµής αγοράς. 

Αντίστοιχα, οι εσωτερικές τιµές εξαγωγών στη βιοµηχανία αλουµινίου ήταν 1% - 

19% κάτω από τη συγκρίσιµη παγκόσµια τιµή. Επιπλέον, οι TNCs ενδεχοµένως να 

προτιµούν να µειώσουν το δηλωτέο εισόδηµα στην Ελλάδα, όπου τα εργατικά 

συνδικάτα κατέχουν µια ισχυρή κοινωνική θέση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, µια πτώση 

της (δηµοσιευµένης) αποδοτικότητας των υποκαταστηµάτων τους, στοχεύει στο να 

κατευνάσει τις απαιτήσεις των εργατικών συνδικάτων για υψηλότερους µισθούς. 

Επιπλέον, η Ελλάδα είναι µια µικρή οικονοµία µε συχνά υψηλά συγκεντρωµένες 

βιοµηχανίες και αγορές προϊόντων. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η δήλωση ενός υψηλού 

ποσοστού κεφαλαιακής απόδοσης πιθανόν να θεωρηθεί από τις εγχώριες αρχές ως 

ένδειξη µονοπωλιακής τιµολόγησης. Ως εκ τούτου, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένας 

λογιστικός µηχανισµός µείωσης των δηλωµένων κερδών, για να δικαιολογήσει τις 

                                                 
42 Αυτή η σφαιρική πολιτική λογιστικής αναφοράς µπορεί να συµβάλει στη µείωση της παγκόσµιας 
φορολογικής επιβάρυνσης της TNC, να βελτιώσει τον έλεγχο της απόδοσης και να συντονίσει τις ροές 
µετρητών και εισοδήµατος από τις ξένες θυγατρικές της. 
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αυξήσεις τιµών στις αγορές που υπάγονται σε ρυθµίσεις. Τέλος, το ελληνικό κράτος 

έχει µια ισχυρή παρουσία στην οικονοµία, µεταξύ άλλων, µέσω των εταιρικών 

φόρων, των επιχορηγήσεων κ.λπ. Συνεπώς, η σκόπιµη εµφάνιση λογιστικών ζηµιών 

µπορεί να αποσκοπεί σε αιτήµατα για κυβερνητική οικονοµική ενίσχυση. Με βάση 

λοιπόν τα προαναφερθέντα επιχειρήµατα, γίνεται η υπόθεση ότι λόγω των 

πλεονεκτηµάτων διεθνοποίησής τους οι θυγατρικές µε ενδοεταιρικό εµπόριο έχουν 

περισσότερες δυνατότητες να χειραγωγήσουν τα αναφερόµενα αποτελέσµατά τους 

µέσω διασυνοριακών ενδοεταιρικών πληρωµών και τεχνικών earnings management. 

Πιο συγκεκριµένα, αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε τους ακόλουθους τρόπους:   

 

Υπόθεση 1 (H1): Οι ξένες θυγατρικές µε έναν υψηλό βαθµό ενδοεταιρικού 

εµπορίου παρουσιάζουν λιγότερη κερδοφορία σε αντιδιαστολή µε τις ξένες 

θυγατρικές µε έναν χαµηλό βαθµό ενδοεταιρικού εµπορίου. 

Υπόθεση 2 (H2): Οι ξένες θυγατρικές πραγµατοποιούν εντός του οµίλου 

συναλλαγές για να διαχειριστούν τα κέρδη σε σύγκριση µε εκείνες τις 

θυγατρικές µε χαµηλό βαθµό ενδοεταιρικού εµπορίου.  

 

4.4.3 Πρωτογενής έρευνα 

Ξεκινώντας αυτή την ερευνητική εργασία πραγµατοποιήσαµε µια εκτενή 

έρευνα απευθυνόµενοι στους ελεγκτές ή τους οικονοµικούς διευθυντές των 

θυγατρικών των µεταποιητικών TNCs που αναπτύσσουν δραστηριότητες στην 

Ελλάδα. Στόχος µας ήταν να σχηµατίσουµε άποψη σχετικά µε τις ενδοεπιχειρησιακές 

συναλλαγές τους εξαιτίας της αδυναµίας πρόσβασης σε άλλη πηγή στοιχείων που να 

περιέχει πληροφορίες τέτοιου είδους. Αναπτύξαµε λοιπόν ένα µονοσέλιδο 

ερωτηµατολόγιο µε οκτώ ερωτήσεις (βλ. παράρτηµα στο τέλος του κεφαλαίου), µια 



 218

αρχική έκδοση του οποίου αξιολογήθηκε σε έναν αρχικό έλεγχο πέντε εταιρειών έτσι 

ώστε να ελαχιστοποιηθεί η όποια µεροληψία και να µεγιστοποιηθεί το ποσοστό 

απάντησης. Προκειµένου να διεξαχθεί αυτή η έρευνα χρησιµοποιήθηκαν δυο 

µηχανισµοί. Κατ' αρχάς, διεξήχθησαν τηλεφωνικές επαφές µε 156 επιχειρήσεις-

στόχους43 προκειµένου να προσδιοριστούν οι λεπτοµέρειες των πιθανών 

συµµετεχόντων. Το δεύτερο βήµα ήταν να αποσταλεί η έρευνα µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου στις επιχειρήσεις υπό εξέταση. Συγκεντρώθηκαν 82 ερωτηµατολόγια 

(αποδίδοντας ένα τελικό ποσοστό απάντησης 52,6%) µέσω προσωπικής συλλογής 

από το χώρο εργασίας των συµµετεχόντων, όπου πραγµατοποιήθηκαν ιδιωτικές 

συζητήσεις υιοθετώντας µια µη-δοµηµένη προσέγγιση συνέντευξης. Ο συνδυασµός 

αυτών των µεθόδων µας επέτρεψε να α) ανακαλύψουµε νέα πρότυπα συµπεριφοράς 

και νέες εξηγήσεις των ήδη γνωστών προτύπων, όπως τα χαρακτηριστικά του 

ενδοεταιρικού εµπορίου της TNC σε ζητήµατα που είναι σχετικά δύσκολο να 

τεκµηριωθούν από δεδοµένα αρχείου και β) διευκρινίσουµε µερικές από τις 

ερωτήσεις µας σχετικά µε την ποιότητα των δηµοσιευµένων χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων, οι οποίες λήφθηκαν από τη βάση δεδοµένων των Ελληνικών 

Οικονοµικών Καταλόγων της ICAP.  

Η αξιολόγηση των αρχικών στοιχείων σε σχέση µε την διεθνοποίηση του 

εµπορίου προϊόντων έχει οδηγήσει στα εξής (πίνακας 4.4.1)  

 

 

 

 

 
                                                 
43 Αυτές οι επιχειρήσεις προσδιορίστηκαν µετά από µια εκτενή έρευνα που διεξήχθη στις αίθουσες των 
ξένων εµπορικών-βιοµηχανικών εταιρειών.  
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  Πίνακας 4.4.1 Τάσεις ενδοεταιρικού εµπορίου (ενδοεταιρικές 
εισαγωγές/συνολικές εισαγωγές,  ενδοεταιρικές εξαγωγές/συνολικές εξαγωγές) 
ανα κλάδο 

   Source: Field research 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Ενδοεταιρικές εισαγωγές Ενδοεταιρικές εξαγωγές 

 Τάση για ενδοεταιρικές εισαγωγές                   Τάση για ενδοεταιρικές εξαγωγ

 
 
 
 
NACE 

 
 
Αξία 
σε % 

(1) 

 
% 

(2) 

0%    1-25%    26-50%    51-75%   76-100%   
Αριθµός  TNCs 

(3) 

 
 

Αξία 
σε % 
(4) 

 
% 
(5) 

0%    1-25%    26-50%    51-75%
Αριθµός TNCs 

(6) 
 
151-158 

 
4,1 

 
20,0 

  
 2                          3                1 

 
2,9 

 
26,2 

     
   4                                           2 

159 0,0 0,0  2 0,0 0,0     2 
16 0,0 0,0  1 7,6 50,0                                 1 
17 1,0 21,3  2                                                             25,9 38,3     1                                                   
18 1,6 81,5               1                                               4 11,1 74,1                                                 2       

wear 19 0,0 0,0  1 0,2 2,0                  1 
20 - -  -            -             -                 -               - - -     -            -              -              -       
21 5,8 40,2  1                                                            1 0,0 0,0     2 

ishing 22 0,0 0,0  1 0,0 0,0     1 
d coal products 23 4,2 79,0  1                                                            3 0,0 0,0     4 
ducts 24 48,1 71,0  1           1            3                 4            18 3,5 7,9   26           1 

ucts and plastics 25 1,2 8,3  2           1 5,2 39,7     1                          1                       
minerals 26 0,6 3,6  1           1 0,0 0,0     2 

27 15,5 45,0                                                1      0,0 0,0     1 
ts 28 0,9 5,8 2            1            1                 1             1 4,0 3,1     4                          1               1 

d equipment 29 2,2 22,0 1                                                            2 0,0 0,0     3 
schin. and appl. 31/32/33 12,4 38,7               6            2                 2             4 39,6 37,2     8          3              1                      
n 34/35 2,2 85,0                                                               1 0,0 0,0     1 
her industries 30/36 0,2 100,0                                                               1 0,0 0,0     1 

acturing 
 
15-36 

 
100,0 60,4 

 
18         11           9                 9           35 

                                     64 
                   

100,0 
 

17,4 
 
  61          5              4               5      

                                      21              
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Οι ενδοεταιρικές εισαγωγές είναι πολύ πιο δηµοφιλείς από τις ενδοεταιρικές 

εξαγωγές. Πιο συγκεκριµένα, το 78% (64 από τις 82) των ξένων θυγατρικών 

διεθνοποιούν τις εισαγωγές τους και µόνο το 25,6% (21 από τις 82) διεθνοποιούν τις 

εξαγωγές τους (στήλες 3 και 6 αντίστοιχα). Η ενδοεταιρική τάση στις εισαγωγές είναι 

περισσότερο απ' το τριπλάσιο του µεγέθους εκείνης που αφορά τις εξαγωγές (60,4% 

σε 17,4% - στήλες 2 και 5). 44 Αυτή η τάση χαµηλών ενδοεταιρικών εξαγωγών µπορεί 

να αποδοθεί στο γεγονός ότι ένας µεγάλος αριθµός υποκαταστηµάτων (45%) έχει 

ασήµαντες εξαγωγές, δηλ. λιγότερο από το 20% των πωλήσεων τους. Αυτές οι 

εξαγωγές προορίζονται συνήθως σε γειτονικές αγορές όπως τα Βαλκάνια και η Μέση 

Ανατολή µέσω των µηχανισµών εξωτερίκευσης σε όρους «περιθωρίου 

πλεονάσµατος» (“vent for surplus”). Περαιτέρω, παρατηρείται µια βαθµιαία µείωση 

των επενδύσεων αναζήτησης πόρων (Dunning, 2000) οι οποίες βασίζονται στην 

εκµετάλλευση του χαµηλού κόστους παραγωγής στην οικονοµία υποδοχής και 

υποκινούν εξαγωγικές δραστηριότητες στις αναπτυγµένες ευρωπαϊκές αγορές.  

Το ενδοεταιρικό εµπόριο επικεντρώνεται στην Ευρώπη εξαιτίας της αυξηµένης 

παρουσίας των ευρωπαϊκών TNCs, σε σύγκριση µε τους µη-ευρωπαϊκούς 

ανταγωνιστές τους, µετά από την προσχώρηση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Επιπλέον, οι µη ευρωπαϊκές TNCs και ειδικότερα οι αµερικάνικες TNCs, έχουν 

καθιερώσει ένα περιφερειακό ενδοεταιρικό δίκτυο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο 

ενσωµατώνει τα υποκαταστήµατά τους που βρίσκονται στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, 

το ενδοεταιρικό εµπόριο αυτών των θυγατρικών µε τη µητρική εταιρεία στις ΗΠΑ 

κρίνεται ασήµαντο (πίνακας 4.4.2). 

                                                 
44 Οι ενδοεταιρικές εισαγωγές χαρακτηρίζονται από µια µικρή βιοµηχανική διαφοροποίηση (οι κλάδοι 
των χηµικών, των βασικών µετάλλων και των ηλεκτρικών συσκευών αντιπροσωπεύουν το 76,0% της 
συνολικής δραστηριότητας - στήλη 1) συγκριτικά µε αυτή των ενδοεταιρικών εξαγωγών (οι κλάδοι 
ηλεκτρικών συσκευών, κλωστοϋφαντουργίας και ενδυµάτων που αντιπροσωπεύουν το 76,6% των 
συνολικών εξαγωγών - στήλη 4). 
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Πίνακας 4.4.2  Η δοµή του ενδοεταιρικού εµπορίου βάσει της εθνικότητας των 
TNCs 

Ενδοεταιρικές εισαγωγές 
από: 

Ενδοεταιρικές εξαγωγές 
στις: 

Εθνικότητα των 
TNCs 

Μητρική                   Άλλες   
Εταιρεία (%)    Εταιρείες (%)  

Μητρική                   Άλλες   
Εταιρεία (%)      Εταιρείες (%)   

Ευρωπαϊκές TNCs 90,6                            9,4    88,1                       11,9 
Μη- Ευρωπαϊκές 
TNCs 

  3,6                          96,4    13,0                       87,0 

Σύνολο 70,5                          29,5    78,2                       21,8  
Πηγή: Έρευνα Πεδίου 

 

Η έρευνα έδειξε ότι οι ενδοεταιρικές συναλλαγές πραγµατοποιούνται µε στόχο 

να µεγιστοποιηθούν τα περιφερειακά (ευρωπαϊκά) κέρδη των TNCs µε διάφορους 

τρόπους: Αρχικά, οι TNCs εφοδιάζουν τα υποκαταστήµατά τους στην Ελλάδα µε τα 

ενδιάµεσα αγαθά έτσι ώστε να αξιοποιήσουν όσο το δυνατόν τα πλεονεκτήµατα 

εξειδίκευσης και κατά συνέπεια να επιτύχουν οικονοµίες κλίµακας (το 86% των 

εταιρειών, πίνακας 4.4.3).  

Πίνακας 4.4.3  Λόγοι ύπαρξης ενδοεταιρικού εµπορίου   
Λόγοι για τις ενδοεταιρικές εισαγωγές 
των  TNCs % 

Λόγοι για τις ενδοεταιρικές εξαγωγές 
των  TNCs % 

 
Πλεονεκτήµατα εξειδίκευσης/        86,0 
οικονοµίες κλίµακας 

 
Απόσβεση των δαπανών                 77,3 
Έρευνας και Ανάπτυξης 

 
Μεγιστοποίηση κέρδους της           68,9 
µητρικής εταιρείας / TNC  
συνολικά 

 
Προστασία τεχνογνωσίας               65,0 
έναντι ανταγωνισµού 

 
Ποιοτικός έλεγχος των  
ενδιάµεσων Εισροών                      59,9 

 
Λογιστικά κίνητρα                          25,1 

  (π.χ., αποφυγή πληρωµής των φόρων) 
 

 
Εκµετάλλευση των παγκόσµιων        96,0 
πωλήσεων και του δικτύου  
µάρκετινγκ της µητρικής  
εταιρείας / TNC συνολικά 
 
Εκµετάλλευση του χαµηλού              56,8 

 κόστους παραγωγής 

Πηγή: Field Research (µε βάση τη διαδικασία ανάλυσης πολλαπλών απαντήσεων) 
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Αυτό το πρότυπο συναντάται συχνά στις χηµικές, φαρµακευτικές και 

βιοµηχανίες ηλεκτρικού εξοπλισµού που είναι τεχνολογικά άρτιες, και αναλαµβάνουν 

πολύ υψηλές δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης. Σε αυτή την περίπτωση, η µητρική 

εταιρεία κατορθώνει να εξοφλήσει τις δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης καθώς επίσης 

και τα γενικά λειτουργικά έξοδα διαχείρισης, διοίκησης και µάρκετινγκ (το 77,3% 

των εταιρειών του πίνακα 4.4.3) και να επιτύχει µεγιστοποίηση κέρδους (68,9%). 

Συγχρόνως, η µητρική εταιρεία προστατεύει την τεχνογνωσία παραγωγής από τους 

ανταγωνιστές της (το 65% των εταιρειών) και διασφαλίζει την ποιότητα στις 

ενδιάµεσες εισροές που χρησιµοποιούνται από τις θυγατρικές της µονάδες (το 59,9% 

των εταιρειών).45 Επιπλέον, το 25,1% των υποκαταστηµάτων βασίζονται στο 

ενδοεταιρικό εµπόριο προκειµένου να αναπτύξουν λογιστικές τεχνικές για λόγους 

φοροαποφυγής. Η υιοθέτηση πολιτικών µεταβίβασης τιµών στις βιοµηχανίες υψηλής 

τεχνολογίας έχει ανιχνευθεί από καιρό από τον Roumeliotis (1977).  

Στη συνέχεια, αξίζει να επισηµάνουµε ότι η πλειοψηφία των θυγατρικών χωρίς 

ενδοεταιρικό εµπόριο δεν επιδιώκουν εισαγωγές µε συναλλαγές άνευ όρων (pure 

arm’s length relationships). Ειδικότερα, το 77% αυτών των θυγατρικών ανέφερε ότι 

οι εισαγωγές τους έγιναν έπειτα από την επέµβαση της µητρικής εταιρείας, η οποία 

σύστησε τις πηγές προµήθειας. Με αυτό τον τρόπο, εξασφαλίζονται ανταγωνιστικές 

τιµές καθώς και η ποιότητα των εισαγωγών των θυγατρικών µονάδων. 

Σε επίπεδο ενδοεταιρικών εξαγωγών, η έρευνα αυτή έδειξε ότι το παγκόσµιο 

µάρκετινγκ και το δίκτυο πωλήσεων µιας εταιρείας TNC διαδραµατίζουν ένα 

σηµαντικό ενθαρρυντικό ρόλο στην προώθηση των ολοκληρωµένων προϊόντων των 

θυγατρικών µονάδων (το 96% των εταιρειών). Στη συνέχεια, οι µητρικές εταιρείες 

                                                 
45 Οι ενδοεταιρικές εισροές είναι πολύ δαπανηρές και αρκετά συγκεκριµένες. ∆ηλαδή όσο πιο 
ιδιαίτερη είναι µια ενδιάµεση εισαγωγή στη σχετική εταιρεία, τόσο περισσότερο αυτή θα τείνει να 
στηρίζεται στις εσωτερικές παρά στις εξωτερικές προµήθειες. 
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που επωφελούνται από τις διαφορές των factor endowments εκµεταλλεύονται το 

χαµηλό κόστος παραγωγής της χώρας και ενισχύουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητά 

τους (το 56,8% των εταιρειών).  

Η ανωτέρω ανάλυση παρουσίασε τα χαρακτηριστικά του ενδοεταιρικού 

εµπορίου και παρείχε έναν τρόπο να διαχωρίσουµε τα υποκαταστήµατα µε 

ενδοεταιρικό εµπόριο από εκείνα που πραγµατοποιούν κυρίως συναλλαγές άνευ 

όρων. Κατά συνέπεια, προέκυψαν δύο τύποι υποκαταστηµάτων: Στο ένα άκρο του 

φάσµατος υπάρχουν θυγατρικές που πραγµατοποιούν συναλλαγές (αγοράζουν ή 

πωλούν) µόνο, ή κατά ένα µεγάλο µέρος, µε τους ξένους. Στο άλλο άκρο, υπάρχουν 

θυγατρικές µε (πρωτίστως) εσωτερικές συναλλαγές. Στη συνέχεια, εξετάζουµε 

εµπειρικά πλέον εάν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές σε αυτές τις δύο 

οµάδες υποκαταστηµάτων, όσον αφορά στην αποδοτικότητα και την πολιτική 

διαχείρισης των κερδών. 

 

4.4.4 Οικονοµετρικά Αποτελέσµατα 

4.4.4.1 Έλεγχος Υπόθεσης 1 (H1) 

4.4.4.1.1 Μεταβλητές 

Οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες (financial ratios), αν και έχουν επικριθεί αρκετά 

στη χρηµατοοικονοµική βιβλιογραφία, παρέχουν εντούτοις µια σηµαντική ποσοτική 

αντιπροσώπευση των αποτελεσµάτων των εσωτερικών αποφάσεων και των 

εξωτερικών όρων για µια δεδοµένη εταιρεία. Έτσι, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 

ετών ένα σηµαντικό µέρος της έρευνας έχει αφιερωθεί στην ανάλυση της ικανότητας 

πρόβλεψης των χρηµατοοικονοµικών δεικτών ως µέτρα της εταιρικής απόδοσης και 

βιωσιµότητας.  
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Σύµφωνα µε το πλαίσιο κατηγοριοποίησης των χρηµατοοικονοµικών δεικτών 

που προτείνει ο Courtis (1978), επιλέχθηκαν εννέα δείκτες µαζί µε ένα λογιστικό 

µέτρο ενδεικτικό του εταιρικού µεγέθους και µια υπολογισµένη συνδυαστικά  

µεταβλητή (συνολικά δεδουλευµένα) για κάθε επιχείρηση, όπου µπορούν να 

εφαρµοστούν (πίνακας 4.4.4).46  

Πίνακας 4.4.4  Ορισµοί χρηµατοοικονοµικών δεικτών  
Κατηγορία Ανεξάρτητες 

µεταβλητές 
Περιγραφή µεταβλητών 

∆είκτες κερδοφορίας GRI/SAL Gross income divided by net sales 
 OPI/SAL Operating income divided by net sales 
 EBT/SAL Net income pre tax divided by net sales 
∆είκτες ρευστότητας CA/CL Current assets to current liabilities 
 TAC Total Accruals 
∆είκτες µόχλευσης TL/EQ Total liabilities to Shareholder’s equity 
 EQ/CE Shareholder’s equity to capital employed  
∆είκτες δραστηριότητας RECDAY (accounts receivable x 365)/ sales 
 PAYDAY (accounts payable x 365)/ purchases 
 INVDAY (inventories x 365)/ cost of sales 

 

Η επιλογή των µεταβλητών βασίστηκε επίσης σε προγενέστερα στοιχεία 

δίνοντας έµφαση στην ελληνική σχετική βιβλιογραφία (Voulgaris et al. 2000). Η 

διαδικασία αυτή παρήγαγε συνολικά έντεκα (ετήσια) στοιχεία-παρατηρήσεις ανά 

επιχείρηση για τα έτη 1999-2002. Προκειµένου να αποφευχθούν οι καλά 

καταγεγραµµένες διακυµάνσεις των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων εξαιτίας των 

κυκλικών οικονοµικών διακυµάνσεων, κατασκευάσαµε το µέσος όρος κάθε 

χρηµατοοικονοµικής µεταβλητής για την περίοδο 1999-2002.  

Ο πίνακας 4.4.5 παρουσιάζει την περιγραφική στατιστική ανάλυση για 

ολόκληρο το δείγµα (Panel A) και τρία διαφορετικά χαρακτηριστικά του σύµφωνα µε 

το ερευνητικό σχέδιο της µελέτης: θυγατρικές µε α) συνολικό ενδοεταιρικό εµπόριο 

                                                 
46 Όπως παρουσιάζεται, εκτός από τις µεταβλητές αποδοτικότητας, συµπεριλάβαµε επίσης µέτρα 
ρευστότητας, µόχλευσης και διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού, αφού είναι πιθανό να µας βοηθήσουν 
στο να κατανοήσουµε τη γενική απόδοση των εταιρειών στο δείγµα µας.  
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(ενδοεταιρικές εισαγωγές + ενδοεταιρικές εξαγωγές), β) ενδοεταιρικές εισαγωγές και 

γ) ενδοεταιρικές εξαγωγές (βλέπε Panels B,C,D αντίστοιχα).  

 
  Πίνακας 4.4.5 Περιγραφικά στατιστικά δείγµατος για την περίοδο 1999-2002 

Panel A: Full sample , N=82 
Variables Mean Median TrMean StDev SE Mean Minimum Maximum Q1 Q3 
TOTAL 
ASSETS 82973846 33543717 52069338 1,88E+08 20794508 1051558 1,52E+09 14029540 85260230 
GRI/SAL 26,32 24,91 25,52 15,23 1,68 3,25 71,88 14,95 34,6 
OPI/SAL 5,49 5,1 5,44 9,47 1,05 -35,84 32,5575 0,45 9,86 
EBT/SAL 5,046 4,405 5,098 8,199 0,905 -27,85 30,595 0,935 9,808 
TL/EQ 2,362 1,59 2,01 2,465 0,272 0 12,99 0,963 2,79 
EQ/CE 0,8066 0,875 0,8245 0,186 0,0205 0 1 0,7375 0,93 
CA/CL 1,5787 1,395 1,5131 0,7261 0,0802 0,53 4,05 1,0875 1,895 
RECDAY 126,34 107,5 121,47 75,25 8,31 1 346 73,75 160 
PAYDAY 80,6 65 77,47 59 6,52 0 250 32,5 115,25 
INVDAY 88,32 80 83,14 54,91 6,06 2 304 51,5 104 
TAC 1229515 -255158 -234538 23707380 2618042 -5,6E+07 1E+07 -2192705 435367 
Panel B : Foreign affiliates with intra firm total trade, N=50  
Variables Mean Median TrMean StDev SE Mean Minimum Maximum Q1 Q3 
TOTAL 
ASSETS 55667008 42494226 48220517 61767293 8735214 1113757 3,92E+08 17429219 80758296 
GRI/SAL 25,52 26,18 25,16 13,26 1,88 3,35 54,75 14,03 32,73 
OPI/SAL 4,69 2,26 4,97 9,34 1,32 -35,84 22,07 0,47 9,86 
EBT/SAL 4,46 3,24 4,64 7,91 1,12 -27,85 21,91 0,56 9,87 
TL/EQ 2,815 2 2,443 2,714 0,384 0 12,99 1,053 3,363 
EQ/CE 0,7934 0,86 0,8184 0,1889 0,0267 0 0,99 0,7475 0,91 
CA/CL 1,5264 1,31 1,452 0,6841 0,0968 0,69 3,71 1,05 1,8825 
RECDAY 118,3 106,5 114,16 61,78 8,74 25 304 73 146,25 
PAYDAY 81,94 72 79,16 60,75 8,59 0 211 36 122,25 
INVDAY 91,04 95 87,43 49 6,93 10 297 51,5 106,75 
TAC 78827 -245930 -237504 7242967 1024310 -1,5E+07 27212514 -2192705 756630 
Panel C  Foreign affiliates with intra firm imports, N=53  
Variables Mean Median TrMean StDev SE Mean Minimum Maximum Q1 Q3 
TOTAL 
ASSETS 53057186 34846615 45387752 61919484 8505295 1113757 3,92E+08 16858142 77984719 
GRI/SAL 26,93 25,75 25,89 15,3 2,1 3,35 71,88 15,05 33,24 
OPI/SAL 4,5 3,46 4,89 9,31 1,28 -35,84 22,07 0,29 9,91 
EBT/SAL 4,23 3,59 4,81 8,05 1,11 -27,85 21,91 0,55 9,87 
TL/EQ 2,705 1,84 2,344 2,583 0,355 0 12,99 1,075 3,42 
EQ/CE 0,7826 0,86 0,8034 0,1999 0,0275 0 1 0,705 0,92 
CA/CL 1,5609 1,38 1,4968 0,6815 0,0936 0,58 3,71 1,065 1,9 
RECDAY 122,13 107 118,38 62,54 8,59 25 304 77,5 151 
PAYDAY 79,92 64 75,83 62,51 8,59 0 250 32 115,5 
INVDAY 89,04 92 85,26 48,78 6,7 10 297 53 104 
TAC 822926 -218887 327395 7419476 1019143 -1,5E+07 27212514 -2058215 1070710 
Panel D  Foreign affiliates with intra firm exports, N=16 
Variables Mean Median TrMean StDev SE Mean Minimum Maximum Q1 Q3 
TOTAL 
ASSETS 36569077 20551519 33367423 38615571 9653893 1113757 1,17E+08 14846267 46515233 
GRI/SAL 20,14 20,55 19,88 11,52 2,88 3,35 40,5 9,58 29,41 
OPI/SAL 5,71 4,01 5,3 7,66 1,92 -4,13 21,3 0,4 8,79 
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EBT/SAL 4,8 4,63 4,65 4,63 1,16 -1,6 13,39 0,66 8,32 
TL/EQ 1,95 2 1,884 0,991 0,248 0,55 4,28 1,148 2,71 
EQ/CE 0,81 0,87 0,8264 0,1826 0,0457 0,4 0,99 0,7725 0,935 
CA/CL 1,704 1,58 1,619 0,773 0,193 0,88 3,71 1 2,218 
RECDAY 99,8 104,5 97,9 44,3 11,1 25 201 69,3 126,8 
PAYDAY 71,8 44,5 68 64 16 5 192 23,3 97,8 
INVDAY 114,7 109,5 107,6 62,8 15,7 31 297 92,8 139 
TAC -2417090 -438780 -1745137 5054181 1263545 -1,5E+07 1070710 -2143266 -87055 

 

Ανεξάρτητα από το τι µπορεί κανείς να υποθέσει, δεν παρατηρείται καµία 

µεγάλη διακύµανση µεταξύ των υποοµάδων για τις περισσότερες από τις 

εξεταζόµενες µεταβλητές. Ένα ενδιαφέρον σηµείο, όπως προκύπτει από τις µέσες 

τιµές των συνολικών περιουσιακών στοιχείων για ολόκληρο το δείγµα (€ 83 εκατ.) 

και για τα υποσύνολα (γύρω στα € 55 εκατ. ή και ακόµα λιγότερο στα € 37 εκατ.), 

είναι ότι οι µεγαλύτερες θυγατρικές τείνουν να παραβλέπουν το ενδοεταιρικό 

εµπόριο. Για ολόκληρο το δείγµα το ακαθάριστο περιθώριο κέρδους είναι κατά µέσο 

όρο το 26,32% των συνολικών πωλήσεων, ενώ η διάµεσος είναι 24,91%. Το µέσο 

καθαρό κέρδος προ φόρου είναι 5,04% δίχως να απέχει πολύ από το µέσο 

λειτουργικό κέρδος (5,49%) γεγονός που αναδεικνύει την αδύναµη συµβολή των 

ανόργανων αποτελεσµάτων στη γενική αποδοτικότητα αυτών των εταιρειών. Αξίζει 

να επισηµάνουµε ότι οι θυγατρικές που προσανατολίζονται σε ενδοεταιρικές 

εξαγωγές συγκρίνονται ευνοϊκά µε όλες τις άλλες όσον αφορά στη λειτουργική τους 

αποδοτικότητα (µέση αξία 5,71%). Σε όρους οικονοµικής µόχλευσης, οι εταιρείες του 

δείγµατός µας φαίνεται να µην στηρίζονται σε µεγάλο ποσοστό στην εξωτερική 

χρηµατοδότηση (συνολικές υποχρεώσεις προς µετοχικό κεφάλαιο 2,3%), ενώ 

συγχρόνως λειτουργούν µε καλούς όρους ρευστότητας (µέση τιµή δείκτη άµεσης 

ρευστότητας 1,58%). Οι ξένες θυγατρικές γενικά εισπράττουν από τις πωλήσεις τους 

έπειτα από έναν µέσο όρο 126 ηµερών (η διάµεσος είναι 107,5 ηµέρες). Χρειάζονται 

κατά µέσο όρο 88 ηµέρες για να πουλήσουν το απόθεµα (η διάµεσος είναι 80 ηµέρες) 
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ενώ υπάρχει µια µέση περίοδος αναµονής 81 ηµερών για να εξοφλήσουν τις αγορές 

τους (η διάµεσος είναι 65 ηµέρες), δηµιουργώντας έτσι ένα θετικό µέσο κύκλο 

µετατροπής µετρητών 133 ηµερών (αριθµός ηµερών είσπραξης λογαριασµών + 

αριθµός ηµερών παραµονής αποθέµατος - αριθµός ηµερών εξόφλησης λογαριασµών). 

Τέλος, µε µόνη εξαίρεση τις θυγατρικές µε ενδοεταιρικές εξαγωγές, οι εταιρείες του 

δείγµατός µας αναφέρουν θετικά µέσα δεδουλευµένα (€ 1,2 εκατ.).   

  

4.4.4.1.2 Οικονοµετρικό Υπόδειγµα 

Προκειµένου να ελέγξουµε την αξιοπιστία της πρώτης υπόθεσης και να 

αναγνωρίσουµε πιθανά χαρακτηριστικά διαφοροποιούµενης κερδοφορίας µεταξύ των 

δύο οµάδων των ξένων θυγατρικών (θυγατρικές µε ενδοεταιρικό και χωρίς 

ενδοεταιρικό εµπόριο), χρησιµοποιούµε ένα γενικευµένο γραµµικό υπόδειγµα 

λογιστικής παλινδρόµησης (logit).  

Τα υποδείγµατα λογιστικής παλινδρόµησης είναι στη σύλληψή τους παρόµοια 

µε τα απλά γραµµικά υποδείγµατα παλινδρόµησης. Ωστόσο, σε αντιδιαστολή µε τα 

τελευταία εδώ η εξαρτηµένη µεταβλητή είναι διακριτή (0 και 1 για τις δυο οµάδες του 

δείγµατός µας αντίστοιχα), η κατανοµή των ανεξάρτητων µεταβλητών και των 

καταλοίπων µη-κανονική ενώ η σχέση µεταξύ των εξαρτηµένων και ανεξάρτητων 

µεταβλητών δεν είναι γραµµική αλλά έχει το σχήµα S. 

Πιο συγκεκριµένα, το υπόδειγµα της λογιστικής παλινδρόµησης προκύπτει από 

ένα υπόδειγµα λανθάνουσας µεταβλητής µε τύπο *y e= +XB ,    *1 0y y = >                      

όπου  

y  η ανεξάρτητη δίτιµη µεταβλητή,  

*y  η λανθάνουσα ή µη παρατηρούµενη µεταβλητή,  
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X διάνυσµα 1*Κ ο αριθµός των παρατηρούµενων µεταβλητών,  

B  διάνυσµα Κ*1 ο αριθµός των προς εκτίµηση παραµέτρων και  

e  ο όρος σφάλµατος 

Ο όρος σφάλµατος47 ακολουθεί µια συνεχή κατανοµή συµµετρική γύρω από το 

µηδέν και έτσι έχουµε  

( ) ( )*1 0 1E y P y P y P e G G= = = > = > − = − − =X X X XB X XB XB             

Στην περίπτωση της λογιστικής παλινδρόµησης η κατανοµή αυτή είναι η τυπική 

λογιστική εποµένως ( ) ( ) ( )
( )

exp
1 exp

G = Λ =
+

XB
XB XB

XB
                                           

Εναλλακτικά, η παραπάνω εξίσωση µπορεί να γραφεί ως εξής 

( ) ( ) ( ) ( )1 2 2 1 2 2

1
exp ... exp *exp *...*exp

1 1 K K K K

P y
x x x x

P y
β β β β β β

=
= + + + =

− =
X

X
 

όπου ο λόγος 
1

1 1
P y

P y
=

− =
X

X
 ονοµάζεται σχετική πιθανότητα (odds). Από την 

τελευταία εξίσωση προκύπτει ότι ( )exp jβ  είναι ο παράγοντας κατά τον οποίο 

πολλαπλασιάζεται η σχετική πιθανότητα δύο γεγονότων όταν η ανεξάρτητη 

µεταβλητή jx  µεταβληθεί κατά µία µονάδα (και εφόσον οι γραµµικές επιδράσεις που 

ασκούν στη σχέση των y και jx  οι υπόλοιπες µεταβλητές έχουν αφαιρεθεί). 

Εποµένως αν το jβ  είναι θετικό ο παράγοντας αυτός (δηλαδή το ( )exp jβ ) είναι 

µεγαλύτερος από τη µονάδα που σηµαίνει ότι η σχετική πιθανότητα να συµβεί το 

γεγονός 1y =  (στην περίπτωσή µας να πραγµατοποιεί η θυγατρική ενδοεταιρικές 

συναλλαγές σε ποσοστό >25%) σε σχέση µε την πιθανότητα να συµβεί το γεγονός 
                                                 
47 Υποθέτουµε ότι δεν υφίσταται πρόβληµα ετεροσκεδαστικότητας στον όρο σφάλµατος διότι 
διαφορετικά αλλάζει εξολοκλήρου ο συναρτησιακός τύπος 1P y E y= =X X  και η εκτίµηση 
των παραµέτρων γίνεται µη συνεπής (inconsistent).  
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0y =  (να πραγµατοποιεί η θυγατρική ενδοεταιρικές συναλλαγές σε ποσοστό ≤25%) 

αυξάνει. Από την άλλη πλευρά, αν το jβ  είναι αρνητικό ο παράγοντας αυτός είναι 

µικρότερος της µονάδας που σηµαίνει ότι η σχετική πιθανότητα µειώνεται. Ενώ όταν 

jβ  είναι µηδέν ο παράγοντας γίνεται ίσος µε την µονάδα και η σχετική πιθανότητα 

των δύο γεγονότων παραµένει αµετάβλητη.  

Υπό αυτή την έννοια, χρησιµοποιείται ένα κοινό σύνολο ανεξάρτητων48 

µεταβλητών (χρηµατοοικονοµικοί δείκτες) στους ακόλουθους τρεις διαδοχικούς 

συνδυασµούς των εταιρειών του δείγµατός µας, για κάθε ένα από τα έτη 1999 έως 

2002. Με βάση λοιπόν ένα κοινό σχέδιο υποδείγµατος, έχουµε ένα σύνολο 3 

χωριστών παλινδροµήσεων µε 10 εξαρτηµένες µεταβλητές που πραγµατοποιούνται 

για κάθε ένα από τα τέσσερα έτη του δείγµατος: 

1) Ξένες θυγατρικές µε υψηλό βαθµό συνολικού ενδοεταιρικού εµπορίου 

(n=50) έναντι των ξένων θυγατρικών µε χαµηλό βαθµό συνολικού 

ενδοεταιρικού εµπορίου (n=32) - υπόδειγµα 1  

2) Ξένες θυγατρικές µε υψηλό βαθµό ενδοεταιρικών εισαγωγών (n=53) 

έναντι των ξένων θυγατρικών µε χαµηλό βαθµό ενδοεταιρικών εισαγωγών 

(n=29) - υπόδειγµα 2  

3) Ξένες θυγατρικές µε υψηλό βαθµό ενδοεταιρικών εξαγωγών (n=16) 

έναντι των ξένων θυγατρικών µε χαµηλό βαθµό ενδοεταιρικών εξαγωγών 

(n=66) - υπόδειγµα 3  

Τα διαδοχικά αποτελέσµατα της παλινδρόµησης για την υπόθεση Η1 

παρουσιάζονται στον πίνακα 4.4.6. 

                                                 
48 Τα αποτελέσµατα συσχέτισης Pearson δείχνουν ότι η αναλογία ακαθάριστου περιθωρίου 
συσχετίζεται ιδιαίτερα µε το λειτουργικό περιθώριο (συντελεστής συσχέτισης 0,833) και ως εκ τούτου 
αποκλείστηκε από την οικονοµετρική ανάλυση.  
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Πίνακας 4.4.6 Αποτελέσµατα λογιστικής παλινδρόµησης για την περίοδο 1999-
2002 
Variables Model 1 (n=82)  FTNC-

IF-T 
Model 2 (n=82)  FTNC-

IF-I 
Model 3 (n=82) FTNC-IF-

E 
Panel A - 2002 

Constant 1,115 3,812 -0,405 
LGSIZE 2,64E-08 6,26E-09 -4,32E-09 
OPI/SAL -0,0240 0,1264 -0,047 
EBT/SAL -0,0564 -0,2732 0,0548 
TL/EQ -0,0003 0,7314* -0,0563 
EQ/CE -2,131* -4,561 -0,796 
CA/CL -0,3697 0,306 0,4134 
RECDAY -0,00708 -0,00373 -0,01249* 
PAYDAY 0,003874 0,004973 0,000752 
INVDAY -0,00419 -0,00192 0,009935 
TAC 5,14E-08 4,92E-08 6,72E-08 

 G = 18,778 G = 22,316 G = 15,132 
 P-value=0,043 P-value=0,014 P-value=0,127 

Panel B - 2001 
Constant 2,618 1,989 1,208 
LGSIZE 3,23E-09 3,64E-11 -2,4E-07 
OPI/SAL -0,0022 0,0671 -0,0052 
EBT/SAL -0,1575 -0,5504 0,369 
TL/EQ 0,7788* 0,4789* -1,43341 
EQ/CE -1,428 -3,1251 -0,767* 
CA/CL -0,2017 0,7619 -0,0310 
RECDAY 0,09090 -0,0384 -0,0098 
PAYDAY 0,00044 0,05494 0,1879 
INVDAY -0,0176 -0,00065 0,0834 
TAC 3,42E-09 2,63E-09 1,52E-09 

 G = 21,666 G = 21,991 G = 19,325 
 P-value=0,154 P-value=0,088 P-value=0,127 

Panel C - 2000 
Constant 1,537 2,637* 1,792 
LGSIZE 1,11E-11 6,51E-08 -4,51E-10 
OPI/SAL -0,2330 -0,0065 -1,9192 
EBT/SAL -0,01496 -0,4012 0,0567 
TL/EQ 1,3154* 0,4789* -1,5996* 
EQ/CE -0,0941 -0,4689 -0,03341 
CA/CL 0,0006 1,7910 -0,3791 
RECDAY 0,00050 -0,0020 -0,0439 
PAYDAY 0,4807 0,3947 0,5506 
INVDAY -0,6039 -0,05824 0,8701 
TAC 9,91E-10 5,10E-08 6,37E-07 

 G = 16,037 G = 22,851 G = 13,112 
 P-value=0,228 P-value=0,092 P-value=0,159 

Panel D - 1999 
Constant 4,463 3,808 5,541* 
LGSIZE 1,32E-11 2,20E-11 -1,57E-08 
OPI/SAL -0,0111 -0,682 -0,0001 
EBT/SAL -0,874 -0,9015 -0,057 
TL/EQ 0,0796* 0,0707* -1,2976 
EQ/CE -1,573 -1,571 -0,457 
CA/CL -2,054* 1,029 -0,0507 
RECDAY 0,09090 -0,005 -0,254 
PAYDAY 0,00044 0,0097 0,2992 
INVDAY 0,00003 -0,0671 0,34697 
TAC 6,73E-09 4,83E-09 4,64E-09 

 G = 45,397 G = 20,638 G = 25,946 
 P-value=0,095 P-value=0,157 P-value=0,264 
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**, *  υποδηλώνουν σηµαντικότητα στο 1% και 5% αντίστοιχα. FTNC: ψευδοµεταβλητή για τις ξένες θυγατρικές 
των TNCs. FTNC-IF-T: ψευδοµεταβλητή για τις ξένες θυγατρικές των TNCs µε υψηλό βαθµό συνολικού 
ενδοεταιρικού εµπορίου. FTNC-IF-I: ψευδοµεταβλητή για τις ξένες θυγατρικές των TNCs µε υψηλό βαθµό 
ενδοεταιρικών εισαγωγών. FTNC-IF-E: ψευδοµεταβλητή για τις ξένες θυγατρικές των TNCs µε υψηλό βαθµό 
ενδοεταιρικών εξαγωγών.  
 
 

Οι ξεχωριστοί έλεγχοι που εξετάζουν τη µηδενική υπόθεση ότι οι µεµονωµένοι 

συντελεστές είναι µηδέν µπορούν να υπολογιστούν κατ' αναλογία µε τη στατιστική t 

(t-test) του συµβατικού υποδείγµατος πολλαπλής παλινδρόµησης. Ένας από κοινού 

έλεγχος (joint test) της µηδενικής υπόθεσης ότι όλες οι παράµετροι που συνδέονται 

µε τις εξαρτηµένες µεταβλητές είναι ίσες µε το µηδέν, γίνεται µε την στατιστική chi-

square G που βασίζεται στο λόγο της µεγιστοποιηµένης πιθανοφάνειας (maximized 

likelihood ratio). Αυτή η υπόθεση απορρίπτεται σε επίπεδο σηµαντικότητας 5% ή 

10% για τα 5 από τα εξεταζόµενα 12 υποδείγµατα, υπονοώντας ότι µερικά 

υποδείγµατα δεν παρέχουν µια στατιστικά σηµαντική εξήγηση για την υιοθέτηση 

ενδοεταιρικής εµπορικής πολιτικής από µια θυγατρική.  

Πράγµατι, τα υποδείγµατα 1,2 και 3 (σε κάθε panel) υποδηλώνουν ότι δεν 

υπάρχει καµία σχέση µεταξύ της έντασης των διάφορων ειδών ενδοεταιρικού 

εµπορίου και της πλειοψηφίας των λογιστικών µέτρων που χρησιµοποιούνται σε 

αυτήν την µελέτη. Πιο συγκεκριµένα, οι µεταβλητές αποδοτικότητας δεν ασκούν 

στατιστικά σηµαντική επίδραση ακόµα και αν το αρνητικό πρόσηµο των ασήµαντων 

συντελεστών αποκαλύπτει ότι όσο πιο κερδοφόρα είναι η θυγατρική τόσο 

περισσότερες είναι οι πιθανότητες να µην στηριχθεί στο ενδοεταιρικό εµπόριο. Η 

µεταβλητή των συνολικών υποχρεώσεων ως προς τα ίδια κεφάλαια των µετόχων 

(TL/EQ) αποδείχθηκε στατιστικά σηµαντική µε θετικό πρόσηµο σε όλες σχεδόν τις 

περιπτώσεις (βλέπε υποδείγµατα 1 και 2)49 αποδεικνύοντας ότι η υψηλότερη 

µόχλευση τείνει να αντιπροσωπεύσει εκείνους που υιοθετούν πλάνα για ενδοεταιρικό 
                                                 
49 Αντιφατικά είναι τα αποτελέσµατα εκείνα του υποδείγµατος 3, όπου για όλα τα εξεταζόµενα έτη, το 
αρνητικό πρόσηµο των συντελεστών υποδηλώνει ότι οι ενδοεταιρικοί εξαγωγείς δεν στηρίζονται σε 
µεγάλο ποσοστό στην εξωτερική χρηµατοδότηση.    
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εµπόριο. Σε πολλές περιπτώσεις, το πρόσηµο του συντελεστή που εξετάζει το 

µέγεθος της εταιρείας (LGSIZE) είναι κάπως απρόσµενο, παρά τη σχετικά µικρή 

επίδρασή του.  

Συνοψίζοντας, η Υπόθεση 1 (H1) – εντός της οµάδας ξένων θυγατρικών η 

στρατηγική πραγµατοποίησης ενδοεταιρικού εµπορίου έχει επιπτώσεις στην 

αποδοτικότητα – δεν υποστηρίζεται εµπειρικά.  

 

4.4.4.2 Έλεγχος Υπόθεσης 2 (H2) 

Για τον εµπειρικό έλεγχο της δεύτερης υπόθεσης (H2) χρειάζεται να 

µετρήσουµε το βαθµό στον οποίο τα ξένα υποκαταστήµατα στο δείγµα µας υιοθετούν 

πολιτικές χειραγώγησης  των κερδών. 

Σε αυτή τη µελέτη όπως και στις προηγούµενες αυτού του κεφαλαίου 

βασιζόµαστε στο επίπεδο των διαφοροποιούµενων δεδουλευµένων για να 

προσεγγίσουµε την έκταση της διαχείρισης κερδών. Μάλιστα γι αυτό το σκοπό 

χρησιµοποιούµε και πάλι το διαστρωµατικό τροποποιηµένο υπόδειγµα Jones (Dechow  

1995).  

Υιοθετώντας την κλαδική ταξινόµηση NACE (βλ. πίνακα 4.4.1), 

κατηγοριοποιούµε όλες τις εταιρείες του δείγµατος σε δέκα κλάδους. Για να λάβουµε 

σηµαντικές διαστρωµατικές εκτιµήσεις των παραµέτρων της παλινδρόµησης, 

υποθέτουµε ότι υπάρχουν τουλάχιστον οκτώ εταιρείες και µια ξένη θυγατρική για κάθε 

κλάδο σε κάθε ένα από τα έτη 1999-2002. Κατόπιν, για κάθε ένα από τα έτη και τους 

αντίστοιχους κλάδους, υπολογίζουµε τις παραµέτρους της παλινδρόµησης στην 

εξίσωση της Dechow (1995) χρησιµοποιώντας διαστρωµατικές παρατηρήσεις από ένα 

δείγµα 847 ανεξάρτητων εγχώριων εταιρειών που αναπτύσσουν δραστηριότητα στην 
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Ελλάδα.50 Αυτό δε το ευρύ δείγµα εγχώριων εταιρειών που επελέγησαν από τη βάση 

της ICAP ώστε αναλογικά να ταυτίζονται ως προς τον κλάδο µε τις 82 θυγατρικές 

αποτελεί το ουδέτερο δείγµα  για τον υπολογισµό των παραµέτρων των υποδειγµάτων. 

Τα αποτελέσµατα εκτίµησης (δεν αναφέρονται εδώ) δείχνουν ότι οι 

συντελεστές εµφανίζονται γενικά µε το αναµενόµενο πρόσηµο.51  

Βασιζόµενοι σε προγενέστερη έρευνα, χρησιµοποιούµε το απόλυτο µέγεθος του 

ύψους των απροσδόκητων δεδουλευµένων ως «proxy» για να διασφαλίσουµε έναν 

καλύτερο έλεγχο ποιότητας κατά την σύνταξη και δηµοσίευση των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Σύµφωνα µε τους Reynolds and Francis (2000), 

το µέγεθος της απόλυτης τιµής των απροσδόκητων δεδουλευµένων αξιολογεί την 

επιτυχία µιας επιχείρησης να επηρεάσει τα κέρδη είτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω, 

ανάλογα µε τις ειδικές ετήσιες εταιρικές συνθήκες. Μια υψηλή τιµή των απόλυτων 

DAC σαφώς υπονοεί την χειραγώγηση κερδών.  

Ο πίνακας 4.4.7  αναφέρεται στον µέσο, τη διάµεσο, την τυπική απόκλιση, το 

µέγιστο και το ελάχιστο των απόλυτων διαφοροποιούµενων δεδουλευµένων 

διάφορων υποσυνόλων του δείγµατος ξένων θυγατρικών µε βάση το ενδοεταιρικό 

εµπορικό πρότυπο για ολόκληρη τη δειγµατική περίοδο.  

 

 

 

                                                 
50 Όπως έχει παρουσιαστεί σε προηγούµενες ενότητες τα διαφοροποιούµενα ή µη κανονικά 

δεδουλευµένα καθορίζονται ως οι όροι σφάλµατος πρόβλεψης που είναι η διαφορά µεταξύ των 
προβλεπόµενων δεδουλευµένων, χρησιµοποιώντας τις εκτιµήσεις των παραµέτρων στην εξίσωση της 
Dechow (1995) για κάθε κλαδική κατηγοριοποίηση και των εµφανιζόµενων δεδουλευµένων για κάθε 
δείγµα ελέγχου των ξένων θυγατρικών. 
 
51 Το αναµενόµενο πρόσηµο για την πάγια στοιχεία του ενεργητικού είναι a priori αρνητικό ενώ το 
αναµενόµενο πρόσηµο για την µεταβολή στον κύκλο εργασιών ή τη µεταβολή στο υπόλοιπο των 
εισπρακτέων λογαριασµών είναι δυσκολότερο να τεκµηριωθεί a priori (Jones, 1991). 
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Πίνακας 4.4.7 Απόλυτη τιµή διαφοροποιούµενων δεδουλευµένων για τις θυγατρικές ξένων 
εταιρειών 

Absolute Discretionary accruals 2002 2001 2000 1999 
Panel A  

All Foreign affiliates, N=82 
Mean 0,032 0,496 1,003 0,467 
t-test 1,51 1,17 1,48 0,96 
Median 0,044 0,354 1,184 0,519 
Standard deviation 13,54 20,04 11,79 22,46 
Minimum 0,001 0,002 0,023 0,007 
Maximum 24,17 21,55 18,37 16,09 

Panel B  
 Foreign affiliates with a high degree of intra firm total trade, N=50 

Mean 0,145 0,387 0,841 0,228 
t-test 1,11 0,85 1,31 0,99 
Median 0,084 0,396 0,755 0,211 
Standard deviation 9,74 18,36 14,50 19,07 
Minimum 0,001 0,001 0,002 0,009 
Maximum 16,78 20,21 20,09 31,14 

Panel C  
 Foreign affiliates with a high degree of intra firm imports, N=53 

Mean 0,234 0,291 0,665 1,338 
t-test 1,62 0,76 0,95 0,88 
Median 0,304 0,335 0,467 1,215 
Standard deviation 11,03 16,71 15,67 17,56 
Minimum 0,006 0,017 0,002 0,009 
Maximum 19,35 24,29 25,79 26,92 

Panel D  
 Foreign affiliates with a high degree of intra firm exports, N=16 

Mean 0,307 0,668 1,514 0,885 
t-test 1,37 0,79 1,53 0,85 
Median 0,283 0,791 1,387 0,787 
Standard deviation 11,06 18,45 19,22 20,67 
Minimum 0,050 0,001 0,006 0,003 
Maximum 13,12 15,66 40,09 17,43 

**, *  υποδηλώνουν σηµαντικότητα στο 1% και 5% αντίστοιχα. 

 

Ενάντια στην υπόθεσή µας, το υπόδειγµα εµφανίζει ένα στατιστικά ασήµαντο 

επίπεδο µη κανονικών δεδουλευµένων για όλες (τέσσερις) τις παραλλαγές που 

ελέγχονται στα εξεταζόµενα έτη (1999 έως 2002). Ειδικότερα, τα µέσα απόλυτα DAC 

για όλο το δείγµα (Panel A) φαίνεται να κυµαίνονται από ένα ασήµαντο επίπεδο της 

τάξεως του 0,467% το 1999 σε ένα µη-ιδιαίτερα σηµαντικό (t-test τιµή 1,51) επίπεδο 

της τάξεως του 0,032% µέχρι το 2002. Η χρονολογική σειρά των µέσων απόλυτων 
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DAC µάλιστα δεν ακολουθεί οµοιόµορφη τάση και ενώ φτάνει στo υψηλότερο 

σηµείο το έτος 2000 ακολουθεί µια µεταγενέστερη διακύµανση µέχρι το 2002. Η 

κατάσταση είναι ελαφρώς διαφορετική στην περίπτωση των θυγατρικών µε 

ενδοεταιρικές εισαγωγές (Panel C) όπου τα µέσα απόλυτα DAC κατά τη διάρκεια του 

χρόνου φθίνουν µονοτονικά για να αγγίξουν το επίπεδο του 0,234% στο τέλος της 

εξεταζόµενης περιόδου.  

Αν µη τι άλλο αυτά τα στοιχεία θα µπορούσαν να αποτελέσουν ένδειξη για τη 

µη ύπαρξη σχέσης µεταξύ του ενδοεταιρικού εµπορίου και της υιοθέτησης πολιτικών 

χειραγώγησης κερδών από τις θυγατρικές ξένων επιχειρήσεων. ∆υστυχώς, τα 

αποτελέσµατα δεν θα µπορούσαν να είναι συγκρίσιµα µε εκείνα παρόµοιων µελετών, 

αφού η παρούσα εµπειρική εργασία είναι η πρώτη που συσχετίζει το ενδοεταιρικό 

εµπόριο µε τη διαχείριση κερδών.  

Ωστόσο, από µια διαφορετική οπτική γωνία, αυτά τα αποτελέσµατα θα 

µπορούσαν να αποδοθούν σε καθέναν από τους ακόλουθους δύο παράγοντες: α) είτε 

το κίνητρο φοροαποφυγής δεν µπορεί να µετριάσει τις προσπάθειες των διοικήσεων 

των θυγατρικών να ενισχύσουν την απόδοση του τµήµατός τους (που ενεργεί έτσι εις 

βάρος της γενικής απόδοσης της TNC) είτε β) οι 847 εγχώριες επιχειρήσεις που 

αποτελούν το ανεξάρτητο (ουδέτερο) δείγµα ελέγχου διαχειρίζονται τα κέρδη τους σε 

συγκρίσιµο βαθµό µε τις ξένες θυγατρικές και ως εκ τούτου, τα αποτελέσµατα του 

υποδείγµατος είναι µεροληπτικά.  

Σε κάθε περίπτωση, θα µπορούσαν να επιτευχθούν πιο αξιόπιστα αποτελέσµατα 

κατά τον έλεγχο της H2 µε τη βοήθεια µιας εναλλακτικής προσέγγισης στην 

ανίχνευση της διαχείρισης κερδών όπως αυτή που προτείνουν οι Burgstahler and 

Dichev (1997): τη διερεύνηση των ασυνεχειών (ιδιαίτερα γύρω από το µηδέν) στην 
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κατανοµή συχνότητας των κερδών για όλες τις εξεταζόµενες εταιρείες52. Αυτή η 

προσέγγιση υπερνικά σηµαντικά προβλήµατα που ανακύπτουν κατά τη µέτρηση των 

απροσδόκητων δεδουλευµένων. Συγκεκριµένα, οι Guay et al. (1996) δείχνουν ότι τα 

δεδουλευµένα που προέρχονται από πέντε παραλλαγές εναλλακτικών υποδειγµάτων 

χαρακτηρίζονται από σηµαντική ανακρίβεια, ενώ οι Bernard and Skinner (1996) 

υποστηρίζουν ότι τα µη κανονικά δεδουλευµένα που υπολογίζονται χρησιµοποιώντας 

υποδείγµατα τύπου Jones υποδηλώνουν σφάλµα µέτρησης, το οποίο οφείλεται, εν 

µέρει, στη συστηµατική λανθασµένη ταξινόµηση των κανονικών δεδουλευµένων ως 

µη κανονικά. Σε αυτό το πλαίσιο, οι Dechow et al. (1995) δείχνουν ότι αυτοί οι τύποι 

υποδειγµάτων για τα αναµενόµενα δεδουλευµένα (συµπεριλαµβανοµένης της 

δηµοφιλούς µεθόδου που χρησιµοποιεί το "τροποποιηµένο υπόδειγµα Jones) δεν 

διευκρινίζονται αρκετά, όταν συνδέεται το γεγονός της διαχείρισης κερδών µε 

ασυνήθιστη απόδοση  

Τέλος, τα αποτελέσµατα αυτής της µελέτης πιθανόν να έχουν επηρεαστεί από 

τη συγκεκριµένη φύση της ενδοεταιρικής οργάνωσης των ξένων υποκαταστηµάτων 

που βρίσκονται στην Ελλάδα. Αυτή η οργάνωση είναι µάλλον περιορισµένη 

γεωγραφικά, επικεντρώνεται σε µερικές µόνο ευρωπαϊκές χώρες, και είναι 

µονόπλευρη δεδοµένου ότι ο µέγιστος όγκος των εσωτερικών συναλλαγών 

πραγµατοποιείται µε τη µητρική εταιρεία. Ωστόσο, η διασφάλιση ποιότητας στην 

ενδοεταιρική ολοκλήρωση απαιτεί την αύξηση της αποδοτικότητας κατά την 

επιδίωξη επενδύσεων FDI, οι οποίες αποσκοπούν στο να οργανώσουν ορθολογικά τις 

δραστηριότητες των εταιρειών TNC µε τη βελτιστοποίηση του ενδοεταιρικού 

καταµερισµού εργασίας και µε τη θέσπιση οργανωτικού πλαισίου, στο οποίο ένας 

µεγάλος αριθµός ηµιτελών προϊόντων σε διαφορετικά επίπεδα επεξεργασίας, η 
                                                 
52 Ωστόσο, η εφαρµογή αυτής της µεθόδου απαιτεί ένα απέραντο ποσό στοιχείων το οποίο δεν είναι 
διαθέσιµο εδώ.  
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τεχνολογική ένταση και η προστιθέµενη αξία θα ανταλλάσσονται εσωτερικά µεταξύ 

των συσχετιζόµενων θυγατρικών µονάδων (στρατηγική "worldwide sourcing”). Μια 

τέτοια στρατηγική θα µπορούσε σαφώς να θέσει τους νέους όρους για τη 

διαµόρφωση της απόδοσης των αντίστοιχων θυγατρικών µονάδων. 

 

4.4.5 Συµπεράσµατα  

Χρησιµοποιώντας ένα αρχικό δείγµα από 82 υποκαταστήµατα ξένων TNC 

εταιρειών που είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα, διερευνήσαµε για την περίοδο 

1999 ως 2002 τη δυνατότητα να αποδώσουµε τις όποιες λογιστικά υπολογισµένες 

διαφορές αποτελεσµατικότητας και τις διαφοροποιηµένες πολιτικές χειραγώγησης 

κερδών, στην ενδοεταιρική οργάνωση της παραγωγής και των συναλλαγών αυτών 

των εταιρειών. Η εκπόνηση µιας τέτοιας έρευνας στο ελληνικό πλαίσιο ήταν 

δελεαστική, δεδοµένου ότι η Ελλάδα ως χώρα µέλος (insider country) µε σχετικά 

συγκεντρωµένη ιδιοκτησία, χαµηλή προστασία επενδυτών, και λιγότερο αναπτυγµένη 

χρηµατιστηριακή αγορά παρουσιάζει υψηλότερα επίπεδα διαχείρισης κερδών από 

άλλες χώρες. Ως θεωρητικό υπόβαθρο, χρησιµοποιήσαµε τη θεωρία διεθνοποίησης 

των TNCs, σύµφωνα µε την οποία µια εταιρεία TNC δηµιουργείται ως αποτέλεσµα 

των ατελειών στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών και αποτελεί ένα µέσο για τη 

διαµόρφωση και εκµετάλλευση των εσωτερικών αγορών και ειδικότερα των αγορών 

εµπορευµάτων. 

Συνδυάζοντας συνεντεύξεις µε στελέχη και ένα ερωτηµατολόγιο ως εργαλείο 

έρευνας για τον προσδιορισµό των πιθανών προτύπων ενδοεταιρικού εµπορίου που 

οδηγούν τις ξένες θυγατρικές να εµφανίζουν διαφοροποιηµένη απόδοση, βρίσκουµε 

αδύναµα εµπειρικά στοιχεία που να τεκµηριώνουν την επίδραση του ενδοεταιρικού 

εµπορίου στην κερδοφορία (η υπόθεση 1 απορρίπτεται). Μια πιθανή εξήγηση για 
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αυτό το συµπέρασµα θα µπορούσε να είναι το γεγονός ότι από όλες τις ξένες 

θυγατρικές που αποτελούν το δείγµα, µόνο το 25% των ερωτώµενων τόνισε το ρόλο 

των λογιστικών κινήτρων (π.χ., αποφυγή πληρωµής των φόρων) ως ένα λόγο για την 

ανάπτυξη ενδοεταιρικού εµπορίου, ενώ η πλειοψηφία αυτών υπογράµµισε τη 

σηµασία των µη λογιστικών κινήτρων όπως είναι η εξειδίκευση της παραγωγής και οι 

οικονοµίες κλίµακας στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, το γεγονός ότι στις 

θυγατρικές που δεν εµπλέκονται σε ενδοεταιρικό εµπόριο οι εισαγωγές γίνονται 

έπειτα από την παρέµβαση της µητρικής εταιρείας, η οποία έχει εξασφαλίσει 

µακροπρόθεσµη συνεργασία µε συγκεκριµένους εξωτερικούς προµηθευτές, αφήνει 

περιθώριο για την ανάπτυξη πολιτικών εσωτερικής µεταφοράς τιµών (transfer 

pricing) και πιο συγκεκριµένα για πολιτικές που σχετίζονται µε υπερτιµολόγηση των 

εισαγωγών. Αυτό το στοιχείο είναι σύµφωνο µε τα συµπεράσµατα του Roumeliotis 

(1977), βάσει των οποίων η συντριπτική πλειοψηφία των πολυεθνικών εταιρειών 

στην Ελλάδα υιοθετεί πολιτικές εσωτερικής µεταφοράς τιµών. 

Επιπλέον, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα αποτελέσµατα της έρευνας πιθανόν 

να ήταν διαφορετικά εάν τα ξένα υποκαταστήµατα που βρίσκονται στην Ελλάδα 

είχαν αναπτύξει ένα ευρύτερο και πιο προηγµένο, σε όρους ποιότητας, πλάνο 

ενδοεταιρικής οργάνωσης. Σε αυτή την περίπτωση, θα ίσχυαν διαφορετικοί 

ενδεχοµένως όροι σχετικά µε τη διαµόρφωση της απόδοσής τους. 

Σε σχέση µε τη δεύτερη υπόθεση και αντίθετα από τις προβλέψεις µας δεν 

βρέθηκε καµία σχέση µεταξύ του βαθµού διαφοροποίησης του ενδοεταιρικού 

εµπορίου και της χειραγώγησης των κερδών (η H2 απορρίπτεται). Μια πιθανή 

ερµηνεία για το συµπέρασµα αυτό µπορεί να δοθεί από το γεγονός ότι οι ενεργές 

στην Ελλάδα εταιρείες, σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία (Leuz et. al., 2003, 

Bhattacharya et al., 2003), έρχονται πρώτες στην εφαρµογή της πολιτικής διαχείρισης 



 239

των κερδών, γεγονός που πιθανότατα έχει επιπτώσεις και στις εταιρείες που 

αποτελούν το κύριο δείγµα (θυγατρικές) και σε αυτές που αποτελούν το ουδέτερο 

δείγµα (εγχώριες) και ως εκ τούτου, δεν φαίνεται να υπάρχει µεταξύ τους καµία 

στατιστικά σηµαντική διαφορά. Ωστόσο, η µελλοντική έρευνα θα µπορούσε να 

επανεξετάσει αυτό το ζήτηµα υιοθετώντας καταλληλότερες οικονοµετρικές µεθόδους 

για την διαχείριση των αποδόσεων µέσω της χρήσης µιας εκτεταµένης λίστας 

µεταβλητών.  

Εντούτοις, απ’ όσο γνωρίζουµε, αυτή η µελέτη είναι η πρώτη που αναλύει τις 

λογιστικές πτυχές της ενδοεταιρικής οργάνωσης και συνδράµει έτσι την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία (π.χ., βιβλιογραφία για τη διαχείριση των κερδών). Επιπλέον, παρέχει 

τις αρχικές πληροφορίες σχετικά µε το ενδοεταιρικό εµπόριο, ένα θέµα για το οποίο 

δεν υπάρχουν πολλές εµπειρικές µελέτες που να επικεντρώνονται σε αυτό. 

Επιπρόσθετα, η συγκεκριµένη µελέτη µπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιµο εργαλείο 

για τους διεθνείς επενδυτές και τους φορολογικούς ρυθµιστές, καθώς αυτοί θέλουν να 

γνωρίζουν τους παράγοντες που συµβάλλουν στην διαµόρφωση της απόδοσης στο 

εσωτερικό των TNCs. Τέλος, τα συµπεράσµατά µας µπορούν επίσης να ισχύσουν και 

στις χώρες που παρουσιάζουν κοινά στοιχεία µε το ελληνικό περιβάλλον (πχ 

Πορτογαλία).   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

Πίνακας 4.3.1 Κατανοµή εταιρειών δείγµατος ανάλογα µε το έτος εισαγωγής 
τους στο ΧΑΑ και τον κλάδο δραστηριοποίησής τους 

IPO Year Industries 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Total

Wholesale Trade 3 2  2 3 5 15 
Publishing & Printing    2 1 7 10 
Information Technology 1  1 1 1 7 11 
Oil Refineries    1   1 
Construction 2 2   1 1 6 
Paper and Packaging      1 1 
Clothing 2     2 4 
Industrial Minerals    1  2 3 
Textiles 2 2  1 2  7 
Food    1 2 2 5 
Fish Farming 1     1 2 
Plastics & Rubber   1 1  1 2 5 
Retail Trade  2  1 5 2 10 
Transport Rental Services  1  1   2 
Metals  2 1 3   6 
Chemicals  1     1 
Freight Forwarding  1     1 
Holding  Companies  1     1 
Telecommunications  1    2 3 
Jewellery   1    1 
I.T. Equipment    1 1 2 4 
Agriculture and Farming   1    1 
Hotels and Resorts   1    1 
Motor Vehicle Trade & 
Maintenance 

   
1 

    
1 

Furniture    1  1 2 
Metal Products     1  1 
Restaurants     1 1 2 
Shipyards     1  1 
Vehicle Manufacturing     1  1 
Animal Feeds      1 1 
Mobile Telephony Retail 
Services 

      
1 

 
1 

Wood and Cork Products      1 1 
Total        112 
        
Mainboard 6 6 1 6 6 10 35 
Parallel 5 10 6 10 15 31 77 
Σηµ: Για την καλύτερη απόδοση των όρων οι ονοµασίες των κλάδων παρουσιάζονται στα αγγλικά 
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Ερωτηµατολόγιο 
                                                                                                                                              No: 

Όνοµα Εταιρείας:  

 

Α.  ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

1. Παρακαλώ συµπληρώστε  το ποσοστό των εξαγωγών της επιχείρησής σας προς: 
• Ευρωπαϊκή Ένωση (περίπου)                                                                    ………% 
• Ανατολική Ευρώπη και Βαλκάνια (περίπου)                                ………% 
• Μέση Ανατολή και Β. Αφρική (περίπου)                                            …..…..% 
• Άλλες χώρες/περιοχές (περίπου)                                                ………% 

                                                                                                                                          100   % 

2. Παρακαλώ συµπληρώστε το ποσοστό των εξαγωγών της επιχείρησής σας (για το έτος 
2003) προς:  
• Μητρική εταιρεία (περίπου)                                                                      ………% 
• Επιχορηγήσεις (περίπου)                                                                           ………% 
• Άλλες επιχειρήσεις (περίπου)                                                                    ………% 

                                                                                                                                           100  % 

3. Σε πόσες θυγατρικές (εάν υπάρχουν) η επιχείρησή σας εξάγει;                      (αριθµός) 
Αυτά τα υποκαταστήµατα αναπτύσσουν δραστηριότητες εντός  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης;                                                                      ……(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 
Β.  ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 

4. Παρακαλώ συµπληρώστε το ποσοστό των εισαγωγών της επιχείρησής σας από:   
• Ευρωπαϊκή Ένωση (περίπου)                                                                    ………% 
• Ανατολική Ευρώπη και Βαλκάνια (περίπου)                                ………% 
• ΗΠΑ (περίπου)                                                                                          …..…..% 
• Άλλες χώρες/περιοχές (περίπου)                                                ………% 

                                                                                                                                                    100   % 

5. Παρακαλώ συµπληρώστε το ποσοστό των εισαγωγών της επιχείρησής σας (για το 
έτος 2003) από:  

• Μητρική εταιρεία (περίπου)                                                                      ………% 
• Επιχορηγήσεις (περίπου)                                                                           ………% 
• Άλλες επιχειρήσεις (περίπου)                                                                    ………% 

                                                                                                                                           100  % 

 

6. Από πόσες θυγατρικές (ενδεχοµένως) η επιχείρησή σας εισάγει;         ……. (αριθµός) 
Αυτά τα υποκαταστήµατα αναπτύσσουν δραστηριότητες εντός της  
Ευρωπαϊκής Ένωσης;                                                                            ..… (ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

 

7. Ποιους παράγοντες θεωρείτε κρίσιµους για την εφαρµογή των ενδοεταιρικών 

εισαγωγών;  

8. Ποιους παράγοντες θεωρείτε κρίσιµους για την εφαρµογή των ενδοεταιρικών 

εξαγωγών? 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Το τελευταίο ουσιαστικά κεφάλαιο της διατριβής είναι αφιερωµένο στην 

παρουσίαση πρωτότυπων µεθοδολογικών και εννοιολογικών ζητηµάτων µέσω 

µελέτης τριών διαφορετικών περιπτώσεων.    

Αναλυτικότερα, βάσει των δυο πρώτων µελετών αυτού του κεφαλαίου 

προτείνονται νέες µέθοδοι για την ανίχνευση του earnings management 

στηριζόµενες σε οικονοµετρικές προσεγγίσεις που, αντίθετα µε τα υφιστάµενες, δεν 

προαπαιτούν την ύπαρξη κανονικότητας στα δεδοµένα. Η σπουδαιότητα των 

προτεινόµενων µεθόδων αποκτά µεγαλύτερη σηµασία αν κάποιος αναλογιστεί πως 

καµία από τις  µεταβλητές που ελέγχθηκαν δεν ακολουθεί την κανονική κατανοµή.  

Στην τρίτη µελέτη η συνεισφορά µας έγκειται στην, για πρώτη φορά, ανίχνευση 

περιπτώσεων ασυνέχειας στην κατανοµή κάποιας µεταβλητής πέραν των κερδών 

όπως  οι πωλήσεις. Εδώ το ιδιαίτερο ενδιαφέρον πηγάζει από την αποκάλυψη του 

ότι οι διοικήσεις των εταιρειών όταν υπάρχουν κίνητρα προβαίνουν στην 

χειραγώγηση και άλλων, σπουδαίων µάλιστα, λογιστικών µεγεθών που  

διαµορφώνουν την εικόνα    µιας  επιχείρησης και επιπρόσθετα, έµµεσα, επηρεάζουν 

την εµφανιζόµενη κερδοφορία της. 
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5  Αναγκαιότητα περαιτέρω έρευνας  στο πεδίο του earnings management  

Οι έλεγχοι ασυνέχειας στις εµπειρικές κατανοµές συχνοτήτων, όπως 

πρωτοεισήχθηκαν από τους Burgstahler και Dichev (1997), υποστηρίζεται ότι 

αποτελούν το πιο κατάλληλο και δηµοφιλές µέσο για να µελετήσει κάποιος το θέµα της 

χειραγώγησης των κερδών. Εντούτοις, παρά τη διαδεδοµένη χρήση της προσέγγισης 

αυτής, ένα νέο ρεύµα µελετών προτείνει ότι πρέπει να εφαρµόζεται µε σύνεση. Πιο 

συγκεκριµένα, οι Dechow et al. (2003) εκφράζουν σοβαρές αµφιβολίες ενάντια στη 

χρήση του λόγου των εταιριών µε οριακές ζηµιές (small loss firms) προς  τις εταιρείες 

µε οριακά κέρδη (small profit firms) ως µέτρο για τη διαπίστωση χειραγώγησης των 

αποτελεσµάτων, καθώς κατά τον ενδελεχή έλεγχο όπου συγκρίνουν τις εταιρείες 

οριακών κερδών µε τις εταιρείες οριακών ζηµιών, διαπιστώνουν ότι οι δεύτερες (small 

loss firms) δεν εµφανίζουν διαφοροποιούµενα δεδουλευµένα σηµαντικά διαφορετικά 

από αυτά των πρώτων (small profit firms). 

 Επιπλέον, οι Beaver et al. (2003) υποστηρίζουν ότι η ασύµµετρη συµπεριφορά 

των φόρων εισοδήµατος και των εκτάκτων εσόδων-εξόδων εξηγεί περίπου το 66% της 

ασυνέχειας στην κατανοµή των κερδών. Ωστόσο, δεν αποκλείουν εντελώς τη 

διακριτική ευχέρεια της διοίκησης (managerial discretion) ως µια πιθανή αιτία για την 

ασυνέχεια.  

Τέλος, οι Durtschi and Easton (2005) διαπιστώνοντας ότι τα σχήµατα των 

κατανοµών των µετρικών αποδόσεων γύρω από το µηδέν θα µπορούσαν να 

επηρεαστούν από τον αποπληθωρισµό ή από µια µεροληπτική επιλογή δείγµατος (ή και 

τα δύο), προτείνουν ότι δεν υπάρχει κανένας προφανής λόγος να καταλήξουµε στο 

συµπέρασµα ότι οι διαπιστούµενες ασυµµετρίες µπορούν να εκληφθούν ως εκ των 

πραγµάτων (ipso facto) ένδειξη ύπαρξης διαδικασίας διαχείρισης κερδών. 
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Στις επόµενες παραγράφους και µέσω διαφορετικών µελετών περιπτώσεων 

προτείνουµε δυο οικονοµετρικά προηγµένες µεθοδολογίες που µέχρι σήµερα δεν έχουν 

δοκιµαστεί στην έρευνα για τον εντοπισµό ασυνεχειών στις κατανοµές των 

αποτελεσµάτων ως ένδειξη υιοθέτησης πολιτικών earnings management. Οι 

συγκεκριµένες µεθοδολογίες θεωρητικά υπερτερούν των υφιστάµενων και επιπλέον η 

εφαρµογή τους δεν εξαρτάται από την τήρηση αυστηρών υποθέσεων στα δεδοµένα.  
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Μελέτη πρώτης περίπτωσης    

 

Η χρήση µιας µη-παραµετρικής προσέγγισης για την ανίχνευση της χειραγώγησης 
των  κερδών 

 
 

5.1.1 Εισαγωγή 
 

Σε αυτή τη µελέτη προτείνουµε µια µη-παραµετρική ανάλυση που ονοµάζεται 

στοχαστική κυριαρχία (Stochastic Dominance - SD) και έχει σηµαντικά πλεονεκτήµατα 

πέρα από τις υπάρχουσες προσεγγίσεις, προκειµένου να συγκρίνουµε το βαθµό 

υιοθέτησης της χειραγώγησης των κερδών µεταξύ των ιδιωτικά συστηµένων εταιρειών 

και εκείνων µε δηµόσια διαπραγµατεύσιµους τίτλους. Η στοχαστική κυριαρχία 

στηρίζεται στις αθροιστικές πυκνότητες των παρατηρούµενων αποδόσεων και δεν θέτει 

καµία προϋπόθεση σχετικά µε τη φύση των κατανοµών της υποκείµενης απόδοσης. 

Χρησιµοποιώντας ένα δείγµα από εταιρείες εντός του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και 

από ιδιωτικά συστηµένες εταιρείες, για την περίοδο 1993-2004, δεν βρίσκουµε αρκετά 

στοιχεία που να διευκρινίζουν ποια από τις δύο οµάδες επιχειρήσεων ασκεί  υψηλότερο 

βαθµό διοικητικής προαίρεσης στα εµφανιζόµενα κέρδη.  

Το υπόλοιπο αυτής της εργασίας περιλαµβάνει τις εξής υποενότητες: Η 

υποενότητα 2 παραθέτει µια ανασκόπηση στην υπάρχουσα βιβλιογραφία για την 

διαχείριση των κερδών και τις διαφορετικές ιδιότητες των εταιρειών. Η υποενότητα 3 

περιγράφει τη διαδικασία επιλογής δείγµατος που χρησιµοποιείται σε αυτήν την 

µελέτη. Η ενότητα 4 προτείνει έναν συγκεκριµένο έλεγχο και η ενότητα 5 συνοψίζει τα 

εµπειρικά αποτελέσµατα.  
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5.1.2  Βιβλιογραφική επισκόπηση 

Το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι εισηγµένες και µη-εισηγµένες εταιρείες 

είναι διαφορετικό. Οι Fama και Jensen (1983) στην εργασία τους, που επηρέασε τη 

µετέπειτα βιβλιογραφία, δείχνουν ότι οι ιδιωτικές εταιρείες µπορούν να έχουν λιγότερα 

προβλήµατα αντιπροσώπευσης σε σχέση µε τις δηµόσια συστηµένες εταιρείες, 

δεδοµένου ότι οι µετοχές αυτών των εταιρειών είναι συχνά στα χέρια της διεύθυνσης ή 

των µετόχων που έχουν µια ιδιαίτερη σχέση µε τη διοίκηση. Από την άλλη πλευρά, οι 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των εισηγµένων εταιρειών αξιολογούνται 

σκεπτικιστικά από τους οικονοµικούς αναλυτές και τους επενδυτές και οι εταιρείες 

πιθανόν να υποφέρουν από την πτώση στις τιµές των µετοχών εάν δεν ικανοποιούν τις 

προσδοκίες της αγοράς.  

Οι Vander Bauwhede et al. (2003) εξετάζουν εάν υπάρχουν διαφορές στη 

συµπεριφορά διαχείρισης των αποδόσεων µεταξύ των εισηγµένων και των µη 

εισηγµένων εταιρειών συγκρίσιµου µεγέθους και υποθέτουν ότι οι εισηγµένες έχουν 

περισσότερα κίνητρα να αυξήσουν τα κέρδη σε σχέση µε τις ιδιωτικά συστηµένες 

εταιρείες. ∆εν βρίσκουν ωστόσο στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτή την υπόθεση για 

το υποσύνολο των εταιρειών που έχουν κίνητρα θετικής εισοδηµατικής εξοµάλυνσης. 

Αυτές είναι εταιρείες που εµφανίζουν προ-χειραγωγούµενα κέρδη (pre-managed 

earnings) κάτω από το µέγεθος των κερδών του περασµένου χρόνου. Ωστόσο, 

σύµφωνα µε την υπόθεσή τους, διαπιστώνουν ότι οι εισηγµένες διαχειρίζονται τα 

κέρδη λιγότερο προς τα κάτω απ’ ότι οι µη εισηγµένες στο υποσύνολο των εταιρειών 

που έχουν κίνητρα αρνητικής εισοδηµατικής εξοµάλυνσης, δηλαδή εταιρείες που 

εµφανίζουν προ-χειραγωγούµενα κέρδη πιο πάνω από τα κέρδη προγενέστερων ετών . 

Οι Sercu et al. (2002) εξετάζουν εάν οι φόροι διαδραµατίζουν κάποιο ρόλο στο 

πλαίσιο της διαχείρισης των κερδών. Συγκεκριµένα, ερευνούν εάν τα φορολογικά 



 

 247

κίνητρα επηρεάζουν την συµπεριφορά ως προς την αύξηση ή µείωση των κερδών των 

µεγάλων ιδιωτικά συστηµένων βελγικών επιχειρήσεων στο δείγµα τους. ∆ιαπιστώνουν 

ότι οι εταιρείες που πληρώνουν τους φόρους περιορίζουν τα κέρδη τους σηµαντικά 

περισσότερο απ’ ότι οι εταιρείες που δεν πληρώνουν τους φόρους. Αυτό το 

συµπέρασµα είναι σύµφωνο µε την τακτική των εταιρειών να διαχειρίζονται προς τα 

κάτω την κερδοφορία τους για φορολογικούς λόγους.  

Αν και τα φορολογικά κίνητρα µπορούν να παρακινούν και τις δηµόσιες και τις 

ιδιωτικές εταιρείες να συµµετέχουν στη χειραγώγηση κερδών, οι φορολογικοί στόχοι 

διαδραµατίζουν σαφώς µεγαλύτερο ρόλο στις ιδιωτικές εταιρείες. Ενώ από τη µία 

πλευρά οι µέτοχοι των δηµόσιων εταιρειών εφοδιάζουν την επιχείρηση µε κεφάλαια σε 

χαµηλό κόστος µόνο όταν οι οικονοµικές πληροφορίες που παρέχονται σε αυτούς 

γίνονται αντιληπτές ως υψηλής ποιότητας, οι ιδιωτικές εταιρείες, από την άλλη, έχουν 

λιγότερα κίνητρα να εµφανίσουν οικονοµικές πληροφορίες που απεικονίζουν την 

πραγµατική οικονοµική απόδοση, προκειµένου να αποκτήσουν χρηµατοδότηση σε 

χαµηλό κόστος. Συνεπώς, οι ιδιωτικές εταιρείες πραγµατοποιούν λιγότερες συναλλαγές 

εάν διαχειρίζονται τα κέρδη έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουν τους φόρους καθώς 

καθιστούν λιγότερο πληροφοριακά τα κέρδη τους (Burgstahler et al. 2004). Από αυτή 

την άποψη, οι Coppens and Peek (2005) εξετάζοντας το ζήτηµα εάν οι ιδιωτικές 

εταιρείες σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες συµµετέχουν στην διαχείριση κερδών για 

φορολογικούς λόγους αναφέρουν ότι αυτές οι εταιρείες αποφεύγουν την 

δηµοσιοποίηση οριακών ζηµιών. Τέλος, βασιζόµενοι σε ανάλογα επιχειρήµατα, οι 

Beatty et al. (2002) υποθέτουν ότι οι ιδιωτικές εταιρείες εµφανίζονται να διαχειρίζονται 

τις αποδόσεις τους (αποφυγή µείωσης κερδών) λιγότερο απ’ ότι οι εισηγµένες σε 

χρηµατιστήριο εταιρείες.  
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5.1.3  ∆είγµα και περιγραφική στατιστική ανάλυση 

Η παρούσα εργασία χρησιµοποιεί τη µεταβλητή µεταβολής των κερδών  προ 

φόρων (earnings before tax - EBT) για να διερευνήσει τη χειραγώγηση αποτελεσµάτων 

µε στόχο την αποφυγή µείωσης των κερδών. 

Το αρχικό δείγµα αποτελείται από όλες τις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο 

Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) και όλες τις ιδιωτικές (µη εισηγµένες) εταιρείες που 

καταγράφονται στη βάση δεδοµένων της ICAP για την περίοδο 1993-2004. Η τελική 

βάση δεδοµένων κατασκευάστηκε µε τυχαία επιλογή µιας συνδυασµένης ιδιωτικής 

εταιρείας για κάθε µία εισηγµένη εταιρεία έτσι ώστε η συνδυασµένη εταιρεία να 

αναπτύσσει δραστηριότητες στην ίδια βιοµηχανία και να είναι ίσου µεγέθους µε την 

οµόλογή της εταιρεία. Αυτή η διαδικασία συνδυασµού (matching) οδήγησε σε ένα 

µειωµένο δείγµα 230 ταξινοµηµένων κατά ζεύγος εταιρειών (matched sample) των 

οποίων η περιγραφική στατιστική ανάλυση παρουσιάζεται στον πίνακα 5.1.1 πιο κάτω. 

 

Πίνακας 5.1.1  Μεταβολή κερδών προ φόρων εισηγµένων και µη εισηγµένων στο 
ΧΑΑ εταιρειών για την περίοδο 1993-2004 

Variable Mean Median StDev SE Mean Minimum Maximum Q1 Q3 
Εισηγµένες εταιρείες 

∆ 2003-2004 -0,302 0,034 4,566 0,314 -34,455 18,276 -0,552 0,314 
∆ 2002-2003 0,133 -0,09 6,757 0,466   -10,026   95,064   -0,7 0,29 
∆ 2001-2002 -2,26 -0,19 16,14 1,07 -169,34 34,72 -0,85 0,24 
∆ 2000-2001 -152 0 2235 151 -33076 13 -1 0 
∆ 1999-2000 0,194 0,116 2,431 0,167 -10,94 17,663 -0,275 0,51 
∆ 1998-1999 1,481 0,317 11,183 0,77 -54,474 144,398 0,08 1,051 
∆ 1997-1998 3,07 0,22 34,98 2,42 -85,25 492,57 -0,11 0,9 
∆ 1996-1997 1,685 0,163 13,322 0,924 -22,463 181,669 -0,272 0,663 
∆ 1995-1996 3,77 0,12 31,36 2,22 -24,57 338,92 -0,25 0,51 
∆ 1994-1995 0,809 0,22 3,820 0,276   -27,324 29,35 -0,05 0,88 
∆ 1993-1994 0,00002 0 0,00043 0,00003 -0,0019 0,00428 0 0 
Σύνολο 
ενεργητικού 74107426 36663005 116283723 7684245 29347 1153989992 18332669 75571775 

Μη-εισηγµένες εταιρείες 
∆ 2003-2004 -1,99 -0,17 17,44 1,25 -219 20,1 -0,82 0,29 
∆ 2002-2003 0,391 -0,006 12,119 0,857 -61,497 146,805 -0,734 0,623 
∆ 2001-2002 0,041 -0,057 2,053 0,145 -11,318 9,269 -0,702 0,533 
∆ 2000-2001 -0,011 -0,016 2,202 0,164 -17,854 7,983 -0,709 0,612 
∆ 1999-2000 -8,01 0,06 111,45 8,47 -1457,4 136,05 -0,5 0,59 
∆ 1998-1999 0,768 0,407 2,62 0,206 -9,124 9,91 -0,182 1,337 
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∆ 1997-1998 -0,018 0,042 2,594 0,206 -24,363 13,222 -0,421 0,575 
∆ 1996-1997 0,048 0,1 3,233 0,262   -21,3 19,261   -0,5 0,6 
∆ 1995-1996 0,259 -0,056 5,123 0,418 -29,542 35,294 -0,545 0,562 
∆ 1994-1995 0,451 0,105 8,397 0,723 -19,731 63,123 -0,347 0,789 
∆ 1993-1994 0 0 0,0001 0,00001 -0,00066 0,00071 -0,00001 0 
Σύνολο 
ενεργητικού 73217498 35980941 135792900 9032809 27241 1103790176 18511497 74410409 

 

Η ανάγνωση των αποτελεσµάτων του πίνακα δεν οδηγεί σε σαφή 

συµπεράσµατα σχετικά µε το ποια από τις δυο κατηγορίες επιχειρήσεων παρουσιάζει 

εντονότερη τάση είτε αρνητικής είτε θετικής µεταβολής των κερδών. Η ανάλυση που 

ακολουθεί ωστόσο θα διαφωτίσει το ζήτηµα περαιτέρω. 

 

5.1.4 Ανάλυση Στοχαστικής Κυριαρχίας  

∆εδοµένου ότι οι σειρές των αποδόσεων (EBT) στο δείγµα µας αποδεικνύεται 

(µέσω της εφαρµογής διάφορων ελέγχων) ότι δεν ακολουθούν την κανονική 

κατανοµή (τα αποτελέσµατα δεν αναφέρονται εδώ), µπορεί να υποστηριχθεί ότι οι 

µη-παραµετρικές µέθοδοι ανάλυσης, όπως είναι η στοχαστική κυριαρχία που 

λαµβάνει υπόψη τις διαφορές των διαµέσων, εµφανίζουν διαφορετικά αποτελέσµατα 

ελέγχου, από τα οποία µπορούν να προκύψουν πιο έγκυρα και αξιόπιστα 

συµπεράσµατα. Αυτό συµβαίνει διότι η στοχαστική κυριαρχία (SD) προσφέρει δύο 

ευδιάκριτα πλεονεκτήµατα για υποδείγµατα προσανατολισµένα προς τον µέσο όρο 

(που στηρίζονται στη προσέγγιση κατανοµής που εισήγαγαν οι Burgstahler and 

Dichev, 1997) τα οποία προεξέχουν στη βιβλιογραφία για το ζήτηµα της ανίχνευσης 

της διαχείρισης των αποδόσεων.  

Γενικά, η SD σκιαγραφεί την προτίµηση των επενδυτών που αποστρέφονται τον 

κίνδυνο για αβέβαια αποτελέσµατα σε ποιοτικές µετρήσεις παρά σε ποσοτικές, οι 

οποίες απαιτούνται στην ανάλυση των αποδόσεων µέσου κινδύνου. Ακόµα, η SD 

ορίζει την προτίµηση των επενδυτών που αποστρέφονται τον κίνδυνο ως τυχαίες 
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µεταβλητές, οι οποίες µπορούν να είναι ασυνεχείς και η κατανοµή τους να µην είναι 

κανονική (Ogryczak and Ruszczynski, 1997). 

Υπάρχουν τρία χαρακτηριστικά µοναδικά στην ανάλυση της SD. Κατ' αρχάς, 

είναι περιττό να µετρήσουµε ακριβώς πόση από τη χρησιµότητα του επενδυτή θα 

µεταβαλλόταν εξαιτίας µιας αλλαγής στην περιουσιακή του κατάσταση για µια 

χρονική περίοδο. ∆εύτερον, η SD µας επιτρέπει να υποθέσουµε ότι οι επενδυτές 

αντιστρέφονται τον κίνδυνο: Εάν µια προτίµηση µεταξύ δύο αποτελεσµάτων 

προσφέρεται στον επενδυτή σε µια µελλοντική ηµεροµηνία – το πρώτο µε ένα 

ορισµένο χρηµατικό ποσό και το άλλο µε ένα αβέβαιο χρηµατικό ποσό – και τα δύο 

αποτελέσµατα έχουν τον ίδιο αριθµητικό µέσο όρο αποδόσεων, το άτοµο θα επιλέξει 

το ορισµένο ποσό. Τρίτον, η SD µας επιτρέπει επίσης να υποθέσουµε ότι αυτή η 

αποστροφή κινδύνου του επενδυτή µειώνεται καθώς αυξάνεται ο πλούτος του.  

Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά αντιστοιχούν στα πρόσηµα των πρώτων τριών 

παραγώγων της συνάρτησης χρησιµότητας του επενδυτή, η οποία είναι γενικότερη 

και λιγότερο περιοριστική σε σύγκριση µε πολλές µαθηµατικές µορφές της 

συνάρτησης χρησιµότητας των επενδυτών που αναφέρονται στη λογοτεχνία όπως η 

quadric συνάρτηση χρησιµότητας. 

Υπάρχουν τρεις σηµαντικοί τύποι της SD: πρώτης τάξης SD (First order 

Stochastic Dominance), δεύτερης τάξης SD (Second order Stochastic Dominance) και 

τρίτης τάξης SD (Third order Stochastic Dominance). Η SD ορίζεται τυπικά ως εξής: 

ένα περιουσιακό στοιχείο X µε µια αθροιστική συνάρτηση πυκνότητας (cumulative 

distribution function - CDF) F1 κυριαρχεί επί ενός περιουσιακού στοιχείου Y µε µια 

αθροιστική συνάρτηση πυκνότητας G1 από την FSD εάν και µόνο εάν,   

F1(x)<G1(x), για κάθε δυνατό αποτέλεσµα x                    (5.1.1) 
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Ως εκ τούτου, το X κυριαρχεί επί του Y µέσω της FSD εάν η CDF του X 

βρίσκεται εντελώς δεξιά της CDF του Y. Όταν ικανοποιείται ο όρος (5.1.1), η 

πιθανότητα πραγµατοποίησης µιας απόδοσης λιγότερης από ή ίσης µε το x είναι 

µεγαλύτερη για το περιουσιακό στοιχείο Υ απ’ ότι είναι για το περιουσιακό στοιχείο 

Χ. ∆εν χρειάζεται να λεχθεί ότι ο όρος (5.1.1) είναι εξαιρετικά αυστηρός, γεγονός 

που περιορίζει τη δυνατότητα εφαρµογής του στα καθηµερινά προβλήµατα επιλογής 

χαρτοφυλακίων. Οµοίως, το περιουσιακό στοιχείο Χ θα κυριαρχεί επί του 

περιουσιακού στοιχείου Υ µέσω της SSD εάν και µόνο εάν,  

 

F2 (x) < G2 (x), για όλα τα πιθανά x,                     (5.1.2) 

όπου τα F2 και G2 δείχνουν τις περιοχές κάτω από τα F1 και G1, αντίστοιχα. 

Κατά συνέπεια, η SSD επιτρέπει στις CDFs να «διασταυρωθούν» µε µικρά ποσά, εφ' 

όσον η περιοχή κάτω από την CDF του Χ είναι πάντα µικρότερη από την περιοχή 

κάτω από την CDF του Y. Τέλος, ένα περιουσιακό στοιχείο Χ κυριαρχεί πάντα επί 

του περιουσιακού στοιχείου Υ µέσω της TSD εάν και µόνο εάν, 

 

µx > µy and F3(x) <  G3(x) για όλα τα πιθανά x,           (5.1.3) 

όπου τα µx και µy είναι οι αναµενόµενες αποδόσεις στα περιουσιακά στοιχεία X και Y 

και τα F3 και G3 δείχνουν τις περιοχές κάτω από τα F2 και G2, αντίστοιχα.  

 Η στοχαστική κυριαρχία ορίζει τις ακόλουθες πρόσθετες προϋποθέσεις στις 

καµπύλες χρησιµότητας των επενδυτών. Οι επενδυτές θα πρέπει να µην έχουν 

κορεστεί υπό την FSD, να µην έχουν κορεστεί (be nonsatiated) και να αποστρέφονται 

τον κίνδυνο υπό την SSD και να µην έχουν κορεστεί και να αποστρέφονται τον 

κίνδυνο, µε φθίνουσα αποστροφή απόλυτου κινδύνου, υπό την TSD. Εάν υπάρχει 

στοχαστική κυριαρχία, τότε η αναµενόµενη χρησιµότητα του επενδυτή είναι πάντα 



 

 252

υψηλότερη κάτω από το κυρίαρχο περιουσιακό στοιχείο απ’ ότι κάτω από το 

εξουσιαζόµενο περιουσιακό στοιχείο. Συνεπώς, το εξουσιαζόµενο περιουσιακό 

στοιχείο δεν θα επιλεγόταν ποτέ. Τα αποτελέσµατα στοχαστικής κυριαρχίας 

υπονοούν την ιεραρχία. Η FSD κυριαρχεί την SSD, η οποία στη συνέχεια κυριαρχεί 

την TSD. Ως εκ τούτου, µια διαπίστωση ότι υπάρχει µόνο η TSD υπονοεί στη 

συνέχεια ότι δεν υπάρχει η SSD ή η FSD. Οι κανόνες απόφασης για αυτά τα τρία 

επίπεδα στοχαστικής κυριαρχίας µε ασυνεχείς κατανοµές αναπτύσσονται από τον 

Seyhun (1993) και χρησιµοποιούνται εδώ για να καθορίσουν εάν κυριαρχούν 

οποιεσδήποτε κατανοµές ετήσιων αποδόσεων EBT.  

Για να εφαρµόσουµε την προσέγγιση SD σε αυτή τη µελέτη, διερευνούµε τις 

κατανοµές των ετήσιων κερδών προ φόρων για τις εισηγµένες και µη εισηγµένες στο 

ΧΑΑ εταιρείες. Στο ελληνικό πλαίσιο η µέθοδος της στοχαστικής κυριαρχίας έχει 

πρόσφατα εφαρµοστεί για την διερεύνηση ανωµαλιών στο ελληνικό χρηµατιστήριο (Al-

Khazali et. al., 2007). Προκειµένου να εξετάσουµε την SD στις αποδόσεις των 

εισηγµένων έναντι των µη εισηγµένων εταιρειών, κατασκευάζουµε την αθροιστική 

συνάρτηση πυκνότητας (CDF), όπου οι πραγµατοποιηµένες n ετήσιες αποδόσεις 

ταξινοµούνται κατά αύξουσα σειρά.  

 

5.1.5  Αποτελέσµατα  

Στον πίνακα 5.1.2 παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα από την σύγκριση των 

κατανοµών των ετήσιων αποδόσεων για κάθε µία εισηγµένη εταιρεία µε αυτή των µη 

εισηγµένων για την περίοδο 1994-2004 αντίστοιχα. Οι πιθανές κυρίαρχες εταιρείες 

παρατίθενται στην κορυφή, ενώ οι εξουσιαζόµενες εταιρείες απαριθµούνται 

αριστερά. 
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Πίνακας 5.1.2 Συγκρίσεις αποτελεσµάτων στοχαστικής κυριαρχίας για τις 
αποδόσεις των εισηγµένων και µη-εισηγµένωνστο ΧΑΑ εταιρειών 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
  L NL L NL L NL L NL L NL L NL L NL L NL 

L  NSD               
1994 NL NSD                

L    NSD             
1995 NL   TSD              

L      NSD           
1996 NL     TSD            

L        NSD         
1997 NL       NSD          

L          NSD       
1998 NL         SSD        

L            NSD     
1999 NL           TSD      

L              NSD   
2000 NL             NSD    

L                TSD 
2001 NL               NSD  

L                 
2002 NL                 

L                 
2003 NL                 

L                 
2004 NL                 
L: Listed firms; NL: Non-listed firms 
The notations FSD, SSD, TSD, and NSD denote first-order, second-order, third-order, and no-
order stochastic dominance, respectively.  An entry in the Table means that the daily returns on 
the top dominate daily returns on the left. 
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Περιέργως, δεν διαπιστώνουµε να κυριαρχεί ένα συνεπές πρότυπο κατά τη 

διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου. Αυτό συµβαίνει διότι για ορισµένα έτη (1995, 

1996, 1998, 1999, 2004) οι αποδόσεις των εισηγµένων εταιρειών κυριαρχούν επί των 

αντίστοιχων ιδιωτικών, ενώ για µερικά άλλα έτη (2001, 2002, 2003) παρατηρείται το 

αντίθετο. Κανονικά, προκειµένου να υπάρξει µια ισχυρή επίδραση, θα πρέπει να 

έχουµε µία πρώτου βαθµού στοχαστική κυριαρχία (FSD) µιας οµάδας σε µια άλλη. 

Επειδή η SSD και η TSD παρουσιάζουν µικρή διαφορά στην κατανοµή των κερδών, 

η απουσία της FSD δείχνει ότι δεν υπάρχει κανένα ισχυρό αποτέλεσµα. Στην 

πραγµατικότητα, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στον πίνακα 

5.1.2, µόνο στο έτος 1998 οι αποδόσεις των εισηγµένων κυριαρχούσαν επί των µη 

εισηγµένων µέσω της χρήσης της SSD, ενώ για τα έτη 1994, 1997 και 2000 δεν 

καταγράφεται καµία κυριαρχία. Σε µια υπεραπλοποίηση, θα µπορούσε κανείς να 

υποστηρίξει ότι τα συµπεράσµατα µάλλον συµπίπτουν µε το πρότυπο των πρόσφατων 

χρηµατιστηριακών κύκλων στην Ελλάδα. Με βάση αυτό, τα κυρίαρχα κέρδη των 

δηµόσιων εταιρειών µέχρι το 1999 θα µπορούσαν να αποδοθούν στην άνοδο των 

χρηµατιστηριακών τιµών (bull market) εκείνης της περιόδου, ενώ η µεταγενέστερη 

επιβράδυνση που ακολούθησε σηµειώθηκε κατά τη φάση των πτωτικών τάσεων στο 

χρηµατιστήριο (bear market) στη διάρκεια της περιόδου 2000-2003. 
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Μελέτη δεύτερης περίπτωσης    

 

∆ιερεύνηση ασυνεχειών στις εµπειρικές κατανοµές συχνοτήτων των κερδών των 
ελληνικών επιχειρήσεων:  

 
 

5.2.1 Εισαγωγή 
 

Σε συνέχεια των όσων προαναφέρθηκαν στην πρώτη ενότητα αυτού του (έκτου) 

κεφαλαίου, σκοπός µας σε αυτή την µελέτη είναι η εφαρµογή ενός νέου στατιστικού 

ελέγχου για την εξακρίβωση ασυνεχειών στις εµπειρικές κατανοµές συχνοτήτων των 

εµφανιζόµενων κερδών η των µεταβολών τους. Σχεδόν το σύνολο της υπάρχουσας 

σχετικής βιβλιογραφίας έως σήµερα χρησιµοποιεί το τεστ των  Burgstahler και Dichev 

(1997) ενώ πιο πρόσφατα παρουσιάστηκαν ορισµένες βελτιωµένες µεθοδολογικές 

προσεγγίσεις (Takeuchi 2005, Garrod et. al. 2006) που όµως δεν στερούνται 

µειονεκτηµάτων. 

Με γνώµονα το αυξηµένο ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας για την 

εξεύρεση ενός όσο το δυνατό πιο αξιόπιστου στατιστικού εργαλείου παρουσιάζουµε 

εδώ την Μπεϊζιανή µεθοδολογία την οποία και εφαρµόζουµε σε ένα ευρύ δείγµα 

ελληνικών επιχειρήσεων. Τα αποτελέσµατα µας συγκρινόµενα µε αυτά που 

προκύπτουν χρησιµοποιώντας τον έλεγχο των Burgstahler και Dichev 

διαφοροποιούνται σε κάποιες περιπτώσεις, αν και σε γενικές γραµµές συµφωνούν ως 

προς  την εξάπλωση του earnings management στην Ελλάδα. 

Στην επόµενη υποενότητα παρουσιάζουµε την προτεινόµενη µεθοδολογία. Η 

υποενότητα 3 περιγράφει τα στατιστικά στοιχεία του δείγµατος ενώ στην υποενότητα 4  

Παρέχονται τα εµπειρικά αποτελέσµατα. Τέλος στην υποενότητα 5 υπάρχουν τα 

συµπεράσµατα.. 



 

 256

5.2.2 Η προτεινόµενη µεθοδολογία  

Προκειµένου να ελεγχθεί αν τα δεδοµένα µας αντικατοπτρίζουν µια συνάρτηση 

κατανοµής χωρίς ασυνέχειες χρησιµοποιούµε την µεθοδολογία που ανέπτυξαν οι 

Garrod et. al. (2006) µε µια διαφοροποίηση όσον αφορά στον υπολογισµό του ip . Η 

συγκεκριµένη µεθοδολογία έχει το πλεονέκτηµα ότι για την εφαρµογή της δεν 

απαιτείται η υπόθεση της κανονικότητας της εξεταζόµενης κατανοµής (όπως 

προϋποθέτει η εφαρµογή του ελέγχου των Burgstahler και Dichev). Το στατιστικό τεστ 

που χρησιµοποιείται είναι το ακόλουθο: 

 
( )
( )i

ii

XVar
XEX −

=
~

τ  όπου iX  είναι ο αριθµός των παρατηρήσεων στο διάστηµα  i, iX~  ο 

πραγµατικός αριθµός των παρατηρήσεων στο διάστηµα  i και N ο συνολικός αριθµός 

των παρατηρήσεων του δείγµατος. ∆εδοµένου ότι τα ενδεχόµενα (events) είναι 

ανεξάρτητα, το iX  ακολουθεί την δυωνυµική κατανοµή µε  ( ) ii NpXE =  και 

( ) ( )iii pNpXVar −= 1 . Σύµφωνα δε µε τους Garrod et. al., όταν ελέγχεται η συνέχεια 

της κατανοµής των iX~ , το ip  θα είναι ο αριθµητικός µέσος όρος των δυο γειτονικών 

διαστηµάτων. Πιο αναλυτικά, 
2
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2
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p . Έτσι για 

ένα συγκεκριµένο διάστηµα i, 
N
X

p i
i

~
ˆ =  που είναι ο συντελεστής µέγιστης 

πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood Estimator - MLE). Ακολούθως,  για ένα 

διάστηµα i, ( ) ( ) XNX
X

N ppCpL −−= 1  
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( ) ( )pXNpXCpL X
N −−++= 1log)(logloglog   

( )
N
Xp

p
XN

p
X

p
pL

=⇔=
−
−

−⇔=
∂

∂ 0
1

0log  .  

Σε αυτό το σηµείο παρουσιάζουµε την µεθοδολογική µας προσέγγιση 

προτείνοντας τον Μπεϊζιανό  εκτιµητή (Bayes Estimator -B.E) σαν καταλληλότερο του 

ip . Η καταλληλότητα του  B.E προκύπτει από την θεωρητική του υπεροχή σε σχέση 

µε τον MLE. Σύµφωνα µε τον MLE, η τιµή του p (των παραµέτρων) που δίνει την 

µεγαλύτερη πιθανότητα στην παρατηρούµενη τιµή x επιλέγεται έτσι ώστε το p να 

χρησιµοποιείται σαν σταθερή (constant) και όχι σαν τυχαία µεταβλητή (random 

variable) . Αυτή είναι και η θεµελιώδης διαφορά της Μπεϊζιανής µεθοδολογίας, ότι 

δηλαδή το p χρησιµοποιείται ως τυχαία µεταβλητή. Συνεπώς τα όποια συµπεράσµατά 

µας θα βασιστούν στην xpf  και όχι στην pxf . Ωστόσο προτού αποκτήσουµε 

πληροφορίες από τα δεδοµένα µας  και προκειµένου να εφαρµόσουµε το τεστ µέσω 

του B.E χρειάζεται να ορίσουµε την εκ των  προτέρων κατανοµή πιθανοτήτων (prior 

probability distribution) ( )pf  που αντιπροσωπεύει την πεποίθησή µας για την 

κατανοµή του p. Η εκ των  προτέρων κατανοµή πάντως µπορεί να οδηγήσει σε 

λανθασµένα συµπεράσµατα ειδικά αν δεν είναι η κατάλληλη. Ως εκ τούτου 

προκειµένου να αποφύγουµε τέτοιου είδους προβλήµατα θα την αγνοήσουµε µε την 

βοήθεια  της εκ προτέρων του Jeffrey που βασίζεται σε πληροφορίες Fisher.  

Γενικά χρησιµοποιώντας την παράµετρο  p ως τυχαία τα συµπεράσµατα από την 

εφαρµογή της Μπεϊζιανής µεθοδολογίας εξαρτώνται αποκλειστικά από την θεωρία 

πιθανοτήτων. Αυτό σηµαίνει ότι όλα τα συµπεράσµατα µπορεί να αποδειχθούν µε τη 

µορφή πιθανοτήτων για την παράµετρο p εξαιτίας της ιδιότητας της αυτοσυνέπειας  

(property of self – consistency). Περαιτέρω, η κλασσική στατιστική δεν µπορεί να 

χρησιµοποιήσει όρους πιθανοτήτων για την παράµετρο  p και έτσι έχουν αναπτυχθεί 
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συγκεκριµένα κριτήρια για να οριστεί πότε ένας εκτιµητής είναι αρκετά καλός (‘good 

enough’). Αυτό βέβαια οδηγεί σε πολλαπλές διαδικασίες που ορισµένες φορές είναι 

αντικρουόµενες. Η  Μπεϊζιανή µεθοδολογία µας βοηθά να ξεπεράσουµε τέτοιου είδους 

προβλήµατα µε τη χρησιµοποίηση κριτηρίων που βασίζονται στην εκ των υστέρων 

κατανοµή (posterior distribution). Τέλος οι τεχνικές της Μπεϊζιανής θεωρίας είναι 

άρρηκτα συνδεδεµένες µε τον “principle of likelihood” τη στιγµή που ορισµένες 

τεχνικές της κλασσικής στατιστικής παραβαίνουν αυτό τον κανόνα.  

Στην συνέχεια θα αναπτύξουµε τον µπεϊζιανό εκτιµητή. Για ένα διάστηµα i 

έχουµε  X / p ~ Bin(N,p) ώστε ( ) XNX
X

N ppCpXf −−= 1 . Η εκ των προτέρων 

Jeffrey’s είναι  ( ) ( ) 2/1pIpf ∝  όπου ( )
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διάστηµα i 
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Το υπόλοιπο της διαδικασίας για τον έλεγχο της συνέχειας είναι το ίδιο µε των  

Garrod et al. Με άλλα λόγια, η µηδενική υπόθεση σε κάθε περίπτωση είναι  

:0H  η κατανοµή πιθανοτήτων είναι  συνεχής 

η οποία και απορρίπτεται σε επίπεδο σηµαντικότητας 1% όταν 10=τ σύµφωνα µε την 

ανισότητα Chebyshev (βλ. παράρτηµα 5.1). Επιπρόσθετα, το πλάτος του διαστήµατος 

προσδιορίζεται από την εξίσωση των  Freedman – Diaconis (1981) 
3

2
n

IRQhFD = , όπου 

IRQ είναι το ενοτεταρτηµοριακό εύρος και the n το µέγεθος του δείγµατος. 

Προτού προχωρήσουµε µε πραγµατικά δεδοµένα στην επόµενη ενότητα θα 

ελέγξουµε την αξιοπιστία του προτεινόµενου τεστ χρησιµοποιώντας προσοµοίωση 

Monte Carlo µε ip̂ σε διαφορετικά άλµατα (jumps) ύψους (height) δ για την περίπτωση 

της κανονικής κατανοµής και ( )XEa = . Έχοντας παράγει ( )Nδ−1 τυχαίους αριθµούς 

από N (0,1) και προσθέτοντας δN αριθµούς µε τιµή  α =0 καταλήγουµε στα ακόλουθα 

αποτελέσµατα (πίνακες 1 έως 3).  

Πίνακας 1 : N = 500  
FDh  0,249 0,27 0,30 0,31 

  
MLEp̂  EBp .ˆ  MLEp̂  EBp .ˆ  MLEp̂  EBp .ˆ  MLEp̂  EBp .ˆ  

  0,0790 0,0798 0,0920 0,0928 0,1200 0,01207 0,1260 0,1267 
0,20 16,50 16,35       
0,10   8,66 8,57     
0,05     1,65 1,59   

 
 
 

δ 0,01       0,54 0,49 
 

Πίνακας  2 : N = 1000  
FDh  0,184 0,249 0,254 0,26 

  
MLEp̂  EBp .ˆ  MLEp̂  EBp .ˆ  MLEp̂  EBp .ˆ  MLEp̂  EBp .ˆ  
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  0,0545 0,0549 0,0920 0,0924 0,0930 0,0934 0,1060 0,1064 
0,20 28,91 28,73       
0,10   11,31 11,22     
0,05     4,46 4,41   

 
 
δ 

0,01       0,309 0,267 
 
 
 
 
Πίνακας 3 : N = 5000  

FDh  0,113 0,136 0,147 0,158 
  

MLEp̂  EBp .ˆ  MLEp̂  EBp .ˆ  MLEp̂  EBp .ˆ  MLEp̂  EBp .ˆ  
  0,0377 0,0378 0,049 0,0491 0,0531 0,0532 0,0589 0,059 

0,20 74,51 74,38       
0,10   32,82 32,76     
0,05     15,67 15,63   

 
 
δ 

0,01       2,67 2,64 
 
Σηµείωση: Αποτελέσµατα προσοµοίωσης Monte Carlo όπως εκτελέστηκε µε τη χρήση 200 

επαναλήψεων και τριών διαφορετικών µεγεθών δείγµατος (N): 500, 1000 and 5000. FDh  είναι το 

βέλτιστο εύρος διαστήµατος από την εξίσωση των Freedman – Diaconis. Οι µέσες τιµές των 

µέγιστων τιµών │τ│ από τους δυο διαφορετικούς εκτιµητές ( MLEp̂  vs EBp .ˆ ) και διαφορετικά 

άλµατα ύψους (δ) αναφέρονται στην σκιασµένη περιοχή των παραπάνω πινάκων. Σύµφωνα µε την 

ανισότητα Chebyshev το επίπεδο σηµαντικότητας γι αυτούς τους ελέγχους στο  1% είναι αντίστοιχο 

µε τον έλεγχο για την τιµή τ = 10. 

 
 
 

Όπως µπορούµε να δούµε η µηδενική υπόθεση της συνέχειας απορρίπτεται 

διαδοχικά για υψηλότερα  δ’s  και µεγέθη δείγµατος µε βάση και τους δυο εκτιµητές 

(τον εκτιµητή των Garrod’s et. al. MLEp̂  και τον προτεινόµενο από εµάς εκτιµητή 

EBp .ˆ ). Για παράδειγµα για ένα µικρό δείγµα  N=500,  η µηδενική υπόθεση ορθά 

απορρίπτεται και από τους δυο εκτιµητές ( MLEp̂ =16,50>10 ; EBp .ˆ =16,35>10) µόνο αν 

υπάρχει ένα µεγάλο άλµα  δ=0,20 ενώ όσο το µέγεθος του δείγµατος µεγαλώνει 

(N=5000) η ελάχιστη τιµή του άλµατος στην οποία η H0  απορρίπτεται πέφτει στο  

δ=0,05 ( MLEp̂ =15,67>10 ; EBp .ˆ =15,63>10). Παρολαυτά όπως είναι εµφανές σε όλες τις 

περιπτώσεις οι διαφορές των τ statistics µεταξύ των δυο µεθόδων δεν είναι ουσιαστικές. 
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Πάντως προκειµένου να αποκτήσουµε περισσότερο αξιόπιστα αποτελέσµατα θα 

πρέπει να στηριχτούµε στον θεωρητικά ανώτερο για τους λόγους που 

προαναφέρθηκαν Μπεϊζιανό  εκτιµητή του p ούτως ώστε να διατηρηθεί η εγκυρότητα 

των ελέγχων.  

 

5.2.3 ∆είγµα έρευνας 

Το δείγµα της συγκεκριµένης έρευνας περιέχει παρατηρήσεις για τα µικτά κέρδη, 

τα λειτουργικά κέρδη και τα κέρδη προ φόρων για το σύνολο των ελληνικών 

επιχειρήσεων που κατά την περίοδο 2002-2004 συµπεριλαµβάνονταν στην βάση 

δεδοµένων της ICAP. Σύµφωνα και µε παρόµοιες µελέτες στο εξωτερικό η έµφαση 

δίνεται στις τρεις προαναφερόµενες κατηγορίες κερδών από την κατάσταση 

αποτελεσµάτων χρήσης αφού αυτές θεωρείται ότι τυγχάνουν µεγαλύτερης προσοχής 

από τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων. Σύµφωνα επίσης µε άλλες µελέτες 

αφαιρέθηκαν από το δείγµα οι παρατηρήσεις που προέρχονται από εταιρείες του 

ευρύτερου χρηµατοοικονοµικού κλάδου εξαιτίας της διαφορετικής λογιστικής 

πρακτικής που εφαρµόζουν. Στο πίνακα που ακολουθεί (5.2.1) εµφανίζονται 

περιγραφικά στατιστικά για τις υπό εξέταση µεταβλητές τόσο όσον αφορά στην αρχική 

τους µορφή όσο και την αποπληθωρισµένη, βάσει του συνολικού ενεργητικού53 τους, 

προκειµένου να είναι ευχερείς οι συγκρίσεις εξαιτίας  του µεγάλου εύρους  µεγεθών 

των επιχειρήσεων. Προτού παρουσιάσουµε τα στατιστικά στοιχεία θα πρέπει να 

αναφέρουµε πως οι τιµές των µη αποπληθωρισµένων µεταβλητών  ήταν σε πολλές 

περιπτώσεις ακριβώς 0. ∆ιερευνήσαµε περαιτέρω αυτό το φαινόµενο  είτε ελέγχοντας 

τις εκτυπωµένες φόρµες των δηµοσιευµένων ισολογισµών είτε ακόµη και 

επικοινωνώντας µε τις αντίστοιχες εταιρείες.  Όπως αποδείχθηκε κάποιες από αυτές τις 

                                                 
53 Επισηµαίνεται πως και µε τη χρησιµοποίηση των πωλήσεων ως εναλλακτικού αποπληθωριστή τα 
αποτελέσµατα δεν διαφοροποιούνταν ποιοτικά και γι αυτό το λόγο δεν παρατίθενται για σχολιασµό.  
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περιπτώσεις ήταν πράγµατι 0 (ίσως για λόγους στρογγυλοποίησης) ενώ στις 

περισσότερες είχε συµβεί λάθος. ∆εδοµένου ότι ήταν αδύνατο να εξακριβώσουµε τι 

συµβαίνει για όλες τις περιπτώσεις, οι παρατηρήσεις που είχαν τιµή ακριβώς 0 

εξαλείφθηκαν. Πάντως θα πρέπει να επισηµάνουµε πως η αφαίρεση αυτών των 

παρατηρήσεων έχει ως αποτέλεσµα την υποεκτίµηση της διαχείρισης των κερδών για 

την αποφυγή ζηµιών.  

 

Πίνακας 5.2.1  Περιγραφικά στατιστικά δείγµατος  
Panel 1. Μικτό κέρδος  
Έτος N Mean Median TrMean StDev SE Mean Q1 Q3 
2002 25790 1007840 212243 455844 3485717 21705 56318 623569 
2003 28911 997275 209300 451674 3439932 20231 56184 616836 
2004 27093 1144318 232900 512367 4007185 24345 56793 706530 
Total 81794 1049312 217698 472611 3651923 12769 56441 648294 
Panel 2. Μικτό κέρδος / σύνολο απασχολούµενων κεφαλαίων προηγούµενου έτους 
2002 23806 0,33765 0,21868 0,28155 0,43873 0,00284 0,08625 0,42823 
2003 23469 0,33831 0,21982 0,28128 0,43711 0,00285 0,08515 0,4283 
2004 25222 0,3325 0,21462 0,27497 0,44018 0,00277 0,08134 0,42099 
Total 72497 0,33607 0,21755 0,27917 0,43872 0,00163 0,08392 0,42561 
Panel 3. Μεταβολή µικτού κέρδους 
2002 24208 67081 7746 30696 677505 4354 -34539 84369 
2003 23853 113687 9653 47632 718732 4654 -30787 96930 
2004 25630 98044 7290 41735 673839 4209 -34537 94984 
Total 73691 92936 8299 39945 690129 2542 -33265 91867 
Panel 4. Μεταβολή µικτού κέρδους / σύνολο απασχολούµενων κεφαλαίων προηγούµενου έτους 
2002 24113 0,03042 0,00996 0,01902 0,23161 0,00149 -0,03853 0,07174 
2003 23765 0,04016 0,0114 0,02386 0,23205 0,00151 -0,0317 0,07145 
2004 25515 0,03205 0,00808 0,01818 0,22501 0,00141 -0,03498 0,06514 
Total 73393 0,03414 0,00981 0,02032 0,22952 0,00085 -0,035 0,06917 
Panel 5. Λειτουργικό κέρδος 
2002 28358 170563 20890 69271 902664 5360 -9950 112295 
2003 31740 183242 20251 72741 902621 5066 -8491 113414 
2004 29848 196745 18050 75252 991391 5738 -13260 116757 
Total 89946 183725 19715 72469 933078 3111 -10427 114174 
Panel 6. Λειτουργικό κέρδος / σύνολο απασχολούµενων κεφαλαίων προηγούµενου έτους 
2002 25871 0,04874 0,02795 0,04316 0,18712 0,00116 -0,01585 0,10016 
2003 25618 0,05056 0,02637 0,04306 0,17446 0,00109 -0,01462 0,09714 
2004 27591 0,04363 0,02161 0,03706 0,17603 0,00106 -0,01968 0,09104 
Total 79080 0,04755 0,02508 0,04102 0,17926 0,00064 -0,01678 0,09593 
Panel 7. Μεταβολή λειτουργικού κέρδους 
2002 26016 -5978 372 -1796 483625 2998 -37375 38003 
2003 25757 28571 793 10654 462756 2883 -32500 44646 
2004 27749 15507 66 4598 425026 2551 -37391 39792 
Total 79522 12710 381 4453 457284 1622 -35779 40816 
Panel 8. Μεταβολή λειτουργικού κέρδους / σύνολο απασχολούµενων κεφαλαίων προηγούµενου έτους 
2002 25929 0,01128 0,00073 0,00311 0,16628 0,00103 -0,03696 0,04078 
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2003 25669 0,01597 0,00126 0,00627 0,16046 0,001 -0,03264 0,04005 
2004 27657 0,01024 0,00007 0,00175 0,15871 0,00095 -0,03516 0,03424 
Total 79255 0,01244 0,00062 0,00365 0,1618 0,00057 -0,03493 0,03822 
Panel 9. Κέρδη προ φόρων  
2002 27942 131451 18797 63883 579340 3466 -9558 102065 
2003 31268 151219 18438 69220 600066 3394 -7989 105850 
2004 29385 167555 17376 74496 686987 4008 -11536 112914 
Total 88596 150433 18242 69242 621510 2088 -9598 106798 
Panel 10. Κέρδη προ φόρων / σύνολο απασχολούµενων κεφαλαίων προηγούµενου έτους 
2002 25441 0,03934 0,02347 0,03666 0,16089 0,00101 -0,01613 0,09007 
2003 25196 0,04412 0,02257 0,03839 0,15078 0,00095 -0,01461 0,08949 
2004 27118 0,03847 0,01958 0,03394 0,15167 0,00092 -0,0191 0,08546 
Total 77755 0,04059 0,02179 0,03631 0,1543 0,00055 -0,01666 0,0885 
Panel 11. Μεταβολή κερδών προ φόρων 
2002 25441 -3882 946 978 335265 2102 -33452 38837 
2003 25196 33079 1436 13594 340276 2144 -29257 45842 
2004 27119 19333 369 7539 327441 1988 -33519 40150 
Total 77755 16239 892 7304 331074 1187 -31984 41420 
Panel 12. Μεταβολή κερδών προ φόρων  / σύνολο απασχολούµενων κεφαλαίων προηγούµενου έτους 
2002 25441 0,01035 0,00131 0,00425 0,14177 0,00089 -0,03469 0,04078 
2003 25196 0,01575 0,0017 0,00748 0,13791 0,00087 -0,03053 0,04072 
2004 27119 0,00893 0,00045 0,00282 0,13367 0,00081 -0,03287 0,03523 
Total 77755 0,01158 0,0011 0,00479 0,13765 0,00049 -0,03275 0,03889 
Σηµ: Οι ακραίες τιµές (0,5%) από κάθε άκρο της κατανοµής κάθε έτους εξαλείφθηκαν. 
 

 

Ο συνολικός αριθµός των παρατηρήσεων για τα µικτά κέρδη είναι 81.794 για τα 

λειτουργικά  κέρδη 89.946 ενώ για τα κέρδη προ φόρων 88.596. Η µέση τιµή του 

επιπέδου όλων των κατηγοριών κερδών ακολουθεί αυξητική τάση καθόλη την 

εξεταζόµενη περίοδο αλλά πιο ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως οι αντίστοιχες 

αποπληθωρισµένες τιµές δεν επιδεικνύουν την ίδια τάση. Έτσι, το µεικτό περιθώριο  

από 33,7% το 2002 υποχωρεί στο 33,2% το 2004, τα λειτουργικά κέρδη από 4,8% το 

2002 µειώνονται σε 4,3% το 2004 (αν και αγγίζουν το 5% το 2003) και τέλος τα κέρδη 

προ φόρων από 3,9% το 2002 υποχωρούν στο 3,8% το 2004. 

Όσον αφορά στις µεταβολές των κερδών  παρατηρούµε πως κατά κανόνα αυτές 

είναι θετικές (µε εξαίρεση το έτος 2002 για τα λειτουργικά κέρδη και κέρδη προ 

φόρων) µε τις µεγαλύτερες τιµές να σηµειώνονται στα µεικτά κέρδη και πιο 

συγκεκριµένα στο έτος 2003.  
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5.2.4 Εµπειρικά αποτελέσµατα 

Σκοπός µας σε αυτή την υποενότητα είναι να εξετάσουµε τα χαρακτηριστικά των 

κατανοµών όλων (12) των υπό εξέταση µεταβλητών κερδών µε γνώµονα τις παρακάτω 

δυο υποθέσεις: 

H1 : Τα αποτελέσµατα χειραγωγούνται προκειµένου να αποφευχθεί η εµφάνιση 

ζηµιών  

H2 : Τα κέρδη χειραγωγούνται προκειµένου να αποφευχθεί η αρνητική 

µεταβολή τους. 

Για τον έλεγχο των παραπάνω υποθέσεων θα αναπαράγουµε αρχικά τον έλεγχο 

των BD και κατόπιν θα συγκρίνουµε τα αποτελέσµατα µε τον προτεινόµενο έλεγχο από 

την εφαρµογή της Μπεϊζιανής µεθοδολογίας. Προτού αντιπαραθέσουµε τα εµπειρικά 

αποτελέσµατα των δυο προσεγγίσεων εµφανίζουµε µε τη µορφή ιστογραµµάτων τις 

(αθροιστικές για την τριετία 2002-2004) κατανοµές συχνοτήτων κάθε µιας από τις 

συνολικά 12 εξεταζόµενες µεταβλητές  

Για την κατασκευή ενός ιστογράµµατος καταρχήν πρέπει να προσδιοριστεί το 

εύρος των διαστηµάτων54. Βασιζόµενοι στους Freedman και Diaconis (1981)55 το 

βέλτιστο διάστηµα για κάθε περίπτωση προκύπτει από την εξίσωση:  
3

2
n

IRQhFD = . Με 

αυτή τη λογική το σχεδιάγραµµα 5.2.1 απεικονίζει το ιστόγραµµα του µεικτού κέρδους 

για το σύνολο των παρατηρήσεων των ετών 2002, 2003, 2004 και για τις τιµές από € -

500.000 έως € 500.000 µε βέλτιστο εύρος διαστηµάτων € 27.372.  Όπως διακρίνεται 

                                                 
54 Όπως επισηµαίνει ο Holland (2004) η επιλογή του εύρους διαστηµάτων είναι κρίσιµη διαδικασία για 
την εγκυρότητα του ελέγχου ασυνέχειας. Ο ίδιος µάλιστα αποδυκνείει πως όταν η κορυφή της 
κατανοµής βρίσκεται δίπλα στο διαφορικό κατώφλι (benchmark) ο στατιστικός έλεγχος των  Burgstahler 
και Dichev δεν δίνει αξιόπιστα  αποτελέσµατα. 
55 Γενικά, για τον προσδιορισµό του εύρους διαστηµάτων έχουν προταθεί οι εξής πέντε µέθοδοι στην 
βιβλιογραφία:  3.5σn-1/3 (Scott 1979), 2(IQR)n-1/3 (Freedman-Diaconis 1981), 1.06σn-1/5 (Silverman 
1986), 0.79(IQR)n-1/5 (Silverman 1986), και 0.9(min(σ,IQR/1.34))n-1/5 (Silverman 1986). όπου σ = 
τυπική απόκλιση του δείγµατος , IQR = ενδοτεταρτηµοριακό εύρος και n =αριθµός παρατηρήσεων στο 
δείγµα. 
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στο συγκεκριµένο σχεδιάγραµµα η µεγαλύτερη συχνότητα των επιχειρήσεων (7.421) 

βρίσκεται στο πλησιέστερο δεξιό του µηδενός γειτονικό διάστηµα ενώ στο αντίστοιχο 

αριστερό του µηδενός διάστηµα ο αριθµός των επιχειρήσεων είναι σαφώς µικρότερος 

(5.398).  
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Σχεδιάγραµµα 5.2.1 Κατανοµή συχνοτήτων µεικτού κέρδους (GRE). Το εύρος διαστηµάτων 
είναι 27372 όπως καθορίστηκε από την εξίσωση των Freedman-Diaconis  [2(IQR)n-1/3]. 
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Σχεδιάγραµµα 5.2.2 Κατανοµή συχνοτήτων αποπληθωρησµένου µεικτού κέρδους (scaled 
GRE). Το εύρος διαστηµάτων είναι 0,01645 όπως καθορίστηκε από την εξίσωση των Freedman-
Diaconis  [2(IQR)n-1/3]. 
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Σχεδιάγραµµα 5.2.3 Κατανοµή συχνοτήτων λειτουργικού κέρδους (ΟΡE). Το εύρος 
διαστηµάτων είναι 5583 όπως καθορίστηκε από την εξίσωση των Freedman-Diaconis  [2(IQR)n-

1/3]. 
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Σχεδιάγραµµα 5.2.4 Κατανοµή συχνοτήτων αποπληθωρησµένου λειτουργικού κέρδους (scaled 
ΟΡE). Το εύρος διαστηµάτων είναι 0,00527 όπως καθορίστηκε από την εξίσωση των Freedman-
Diaconis  [2(IQR)n-1/3]. 
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Σχεδιάγραµµα 5.2.5 Κατανοµή συχνοτήτων κερδών προ φόρων (ΕΒΤ). Το εύρος διαστηµάτων 
είναι 5242 όπως καθορίστηκε από την εξίσωση των Freedman-Diaconis  [2(IQR)n-1/3]. 
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Σχεδιάγραµµα 5.2.6 Κατανοµή συχνοτήτων αποπληθωρησµένων κερδών προ φόρων (scaled 
ΕΒΤ). Το εύρος διαστηµάτων είναι 0,00494 όπως καθορίστηκε από την εξίσωση των Freedman-
Diaconis  [2(IQR)n-1/3]. 
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Σχεδιάγραµµα 5.2.7 Κατανοµή συχνοτήτων µεταβολών µεικτού κέρδους (GRE changes). Το 
εύρος διαστηµάτων είναι 5992 όπως καθορίστηκε από την εξίσωση των Freedman-Diaconis  
[2(IQR)n-1/3]. 
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Σχεδιάγραµµα 5.2.8 Κατανοµή συχνοτήτων αποπληθωρισµένων µεταβολών µεικτού κέρδους 
(scaled GRE changes). Το εύρος διαστηµάτων είναι 0,00499  [βάσει του τύπου 2(IQR)n-1/3]. 
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Σχεδιάγραµµα 5.2.9 Κατανοµή συχνοτήτων µεταβολών λειτουργικού κέρδους (OPE changes). 
Το εύρος διαστηµάτων είναι 3576 όπως καθορίστηκε από την εξίσωση των Freedman-Diaconis  
[2(IQR)n-1/3]. 
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Σχεδιάγραµµα 5.2.10 Κατανοµή συχνοτήτων αποπληθωρισµένων µεταβολών λειτουργικού 
κέρδους (scaled OPE changes). Το εύρος διαστηµάτων είναι 0,00527 όπως καθορίστηκε από την 
εξίσωση των Freedman-Diaconis  [2(IQR)n-1/3]. 
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Σχεδιάγραµµα 5.2.11 Κατανοµή συχνοτήτων µεταβολών κερδών προ φόρων (ΕΒΤ changes). Το 
εύρος διαστηµάτων είναι 3453 [βάσει του τύπου 2(IQR)n-1/3]. 
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Σχεδιάγραµµα 5.2.12 Κατανοµή συχνοτήτων αποπληθωρισµένων µεταβολών κερδών προ 
φόρων (scaled ΕΒΤ changes). Το εύρος διαστηµάτων είναι 0,00337 όπως καθορίστηκε από την 
εξίσωση των Freedman-Diaconis  [2(IQR)n-1/3]. 

 

Η οπτική ανασκόπηση σχεδόν όλων των σχεδιαγραµµάτων δείχνει να 

επιβεβαιώνει τις υποθέσεις µας ότι δηλαδή οι ελληνικές επιχειρήσεις χειραγωγούν τα 

κέρδη τους προκειµένου να αποφύγουν την εµφάνιση ζηµιών η/και την αρνητική 

µεταβολή τους. Η πιο ξεκάθαρη περίπτωση έχει να κάνει µε τις µεταβολές των κερδών 

προ φόρων (σχεδιάγραµµα 5.2.11) όπου ο αριθµός των εταιρειών που εµφανίζουν 

οριακά θετικές µεταβολές στο γειτονικό του 0 διάστηµα (από 0 έως 3453 €) είναι 

µακράν µεγαλύτερος (5.671) από  οποιοδήποτε άλλο διάστηµα.56  

Εξαίρεση ωστόσο φαίνεται να αποτελεί η περίπτωση των λειτουργικών κερδών 

όπου ι) ο αριθµός των επιχειρήσεων (σχεδ. 5.2.3) µε οριακά θετικά κέρδη (4.755) είναι 

µικρότερος από τον αριθµό των επιχειρήσεων µε οριακές ζηµιές (5.801) και ιι) ο 

αριθµός των θετικών µεταβολών από τη µια χρήση στην άλλη είναι περίπου ίσος µε 

τον αριθµό των αρνητικών µεταβολών. Μια πιθανή ερµηνεία θα µπορούσε να είναι πως 

οι διοικήσεις των εταιρειών δεν ενδιαφέρονται τόσο να χειραγωγήσουν τα λειτουργικά 

κέρδη όσο για παράδειγµα τα κέρδη προ φόρων όπου κατά κοινή οµολογία  δίνεται η 

                                                 
56 Χρειάζεται σε αυτό το σηµείο να διευκρινίσουµε πως η επιλογή εναλλακτικού εύρους διαστηµάτων 
παρήγαγε ποιοτικά τα ίδια αποτελέσµατα. 
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µεγαλύτερη έµφαση από τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων. Μια άλλη 

ερµηνεία θα επιβεβαίωνε τη µικρότερη δυνατότητα επηρεασµού των οργανικών 

εσόδων-εξόδων σε σχέση µε τα ανόργανα και έκτακτα έσοδα και έξοδα που όµως 

καθορίζουν τα τελικά αποτελέσµατα χρήσης µιας επιχείρησης. 

Η οπτική απεικόνιση των αποτελεσµάτων µέσω των ιστογραµµάτων 

επιβεβαιώνεται όπως βλέπουµε στον παρακάτω πίνακα (5.2.2) και από τους τυπικούς 

στατιστικούς ελέγχους. Υπενθυµίζουµε πως η φιλοσοφία αυτών των ελέγχων 

στηρίζεται  στο γεγονός πως για να µην υπάρχει ασυνέχεια στις εξεταζόµενες 

κατανοµές ο αναµενόµενος αριθµός παρατηρήσεων σε ένα οποιοδήποτε διάστηµα είναι 

ο µέσος όρος του αριθµού των παρατηρήσεων των δυο αµέσως γειτονικών του 

διαστηµάτων. Σύµφωνα µε τον στατιστικό έλεγχο θα πρέπει η διαφορά µεταξύ του 

πραγµατικού και του αναµενόµενου αριθµού παρατηρήσεων ενός οποιουδήποτε 

διαστήµατος δια την υπολογιζόµενη τυπική απόκλιση της διαφοράς τους (standardized 

difference) να ακολουθεί την κανονική κατανοµή µε µέσο 0 και τυπική απόκλιση 1. 

Για να ελεγχθεί η ύπαρξη ασυνέχειας στο σηµείο 0 επιλέγεται (αυθαίρετα κατά µια 

έννοια) η τυποποιηµένη διαφορά που προκύπτει έχοντας ως σηµείο αναφοράς είτε το 

διάστηµα δεξιά του µηδενός (που χρησιµοποιούµε και εµείς εδώ) είτε αριστερά του 

µηδενός.  

Πίνακας 5.2.2 Αποτελέσµατα ανταγωνιστικών εκτιµητών για τη 
διαπίστωση ασυνεχειών στις κατανοµές κερδών του δείγµατός µας 

Burgstahler 
and Dichev 
εκτιµητής t 

Προτεινόµενος
Bayesian 

εκτιµητής |τ| 
Μεικτά κέρδη 9,189 15,074 
Αποπληθωρισµένα µεικτά κέρδη 8,590 12,015 
Λειτουργικά κέρδη  2,549 3,051 
Αποπληθωρισµένα λειτουργικά κέρδη 2,833 3,605 
Κέρδη προ φόρων 6,869 10,074 
Αποπληθωρισµένα κέρδη προ φόρων 6,745 11,888 
Μεταβολές  µεικτών κερδών 9,827 13,177 
Μεταβολές αποπληθωρισµένων µεικτών κερδών  4,092 5,307 
Μεταβολές  λειτουργικών κερδών  8,820 12,016 
Μεταβολές αποπληθωρισµένων λειτουργικών κερδών 6,355 8,307 
Μεταβολές  κερδών προ φόρων 12,911 17,635 
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Μεταβολές αποπληθωρισµένων κερδών προ φόρων  2,785 16,246 
Οι τιµές του προτεινόµενου στατιστικού ελέγχου για το επίπεδο σηµαντικότητας  10% 
είναι |τ| = 3.1623, για το επίπεδο σηµαντικότητας  5% |τ| = 4.4721 και για το επίπεδο 
σηµαντικότητας  1% |τ| = 10. 

 

Προτού σχολιάσουµε τα αποτελέσµατα του πίνακα 5.2.2  θα πρέπει να 

επισηµάνουµε πως σε ελέγχους που προηγήθηκαν (Kolmogorov-Smirnov, Darling-

Anderson) φάνηκε πως τα δεδοµένα µας δεν ακολουθούν την κανονική κατανοµή, 

απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή του ελέγχου των BD. Έτσι ωστόσο 

επιβεβαιώθηκε και η αναγκαιότητα υιοθέτησης µιας µεθοδολογίας που δεν 

προαπαιτεί την ύπαρξη κανονικότητας για την εφαρµογή της όπως είναι η 

προτεινόµενη Μπεϊζιανή µεθοδολογία. 

Το πρώτο άκρως ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από τα αποτελέσµατα των 

στατιστικών ελέγχων µε βάση τις δυο µεθοδολογίες είναι πως ενώ για τις 

περισσότερες µεταβλητές υπάρχει οµοφωνία όσον αφορά στην απόρριψη η µη των 

υποθέσεων που έχουν τεθεί, σε 4 περιπτώσεις µεταβλητών τα συµπεράσµατα είναι 

διαφορετικά (σε γκρι πλαίσιο). Πιο συγκεκριµένα, ενώ βάσει του ελέγχου των BD 

παρατηρείται ασυνέχεια σε όλες τις κατανοµές των υπό εξέταση µεταβλητών, βάσει 

του προτεινόµενου ελέγχου µε τον Μπεϊζιανό εκτιµητή η κατανοµή της µεταβλητής 

λειτουργικά κέρδη δεν παρουσιάζει στατιστικά σηµαντική ασυνέχεια (τ=3,051) , ενώ 

τα αποπληθωρισµένα λειτουργικά κέρδη παρουσιάζουν µεν αλλά σε επίπεδο 10%  

µόνο (τ=3,605). ∆ιαφοροποίηση παρατηρείται επίσης και στις περιπτώσεις των 

µεταβολών των αποπληθωρισµένων µεικτών και λειτουργικών κερδών.  

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως ανεξάρτητα από πια µεθοδολογία 

προέρχονται τα αποτελέσµατα φαίνεται πως η δεύτερη µας υπόθεση (Η2) κερδίζει 

µεγαλύτερη υποστήριξη από ότι η πρώτη (Η1). Αυτό αφού είναι έκδηλη µια 

εντονότερη  παρουσία του φαινοµένου της ασυνέχειας στις κατανοµές που αφορούν 

στις µεταβολές των κερδών σε σχέση µε τις κατανοµές που αφορούν στα επίπεδα 
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κερδών. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε πως η στατιστικά σηµαντικότερη περίπτωση 

ασυνέχειας, µε τιµές t=12,911 και τ=17,635 από τους αντίστοιχους ελέγχους, 

εµφανίζεται στις µεταβολές των κερδών προ φόρων που όπως άλλωστε έχουµε 

προαναφέρει είναι ίσως η αντιπροσωπευτικότερη και ευρύτερα χρησιµοποιούµενη 

µέτρηση της εταιρικής κερδοφορίας. Θα έλεγε λοιπόν κανείς πως οι διοικήσεις των 

ελληνικών εταιρειών έχουν ισχυρότερα κίνητρα για να αποφύγουν µια εµφανιζόµενη 

κάµψη στην κερδοφορία τους παρά για να αποφύγουν την δηµοσιοποίηση ζηµιών. 

Αυτό το τελευταίο συµπέρασµα δείχνει να συµπίπτει µε αυτό των Graham et. al. 

(2005) που απευθυνόµενοι (µέσω συνεντεύξεων και ερωτηµατολογίων) σε 

περισσότερους από 400 Αµερικανούς managers διαπίστωσαν πως οι τελευταίοι θα 

θυσίαζαν µε τις αποφάσεις τους ακόµη και την µακροπρόθεσµη ευηµερία της 

επιχείρησης προκειµένου να διατηρήσουν την κερδοφορία στα επίπεδα της 

προηγούµενης χρήσης. 

Τα αποτελέσµατα της µελέτης έχουν σηµαντικές προεκτάσεις για όλες τις 

οµάδες χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων. Πρώτα από όλα οι ελληνικές 

ρυθµιστικές αρχές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους πως µια µεγάλη αναλογία 

εγχώριων εταιρειών προτιµούν να δηµοσιεύουν οµαλοποιηµένα κέρδη αφού οι 

διακυµάνσεις εκλαµβάνονται ως αυξηµένος κίνδυνος. Με αυτή τη λογική οι 

ρυθµιστικές αρχές θα µπορούσαν να προσδίδουν µεγαλύτερη προσοχή στις 

οικονοµικές καταστάσεις αυτών των εταιρειών επιτηρώντας τις στενότερα. Από την 

άλλη µεριά οι επενδυτές, τράπεζες, προµηθευτές κλπ  που επίσης χρειάζονται 

πραγµατική και αξιόπιστη πληροφόρηση θα πρέπει να είναι σε επιφυλακή καθώς και 

σε θέση να αναγνωρίζουν αν µια εταιρεία διατηρεί ή αυξάνει την κερδοφορία της 

διαχρονικά ως επακόλουθο λογιστικών χειρισµών ή ακόµη χειρότερα µε το να 
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εγκαταλείπει επενδύσεις µε θετική καθαρά παρούσα αξία υποθηκεύοντας το µέλλον 

της. 
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5.3 Μελέτη τρίτης περίπτωσης 

 

∆ιερεύνηση ασυνεχειών στις κατανοµές συχνοτήτων των πωλήσεων 

 

5.3.1 Εισαγωγή 

Ολοκληρώνοντας την παρούσα διατριβή θα εφαρµόσουµε και πάλι την 

Μπεϊζιανή µεθοδολογία για τον έλεγχο και διαπίστωση ασυνεχειών βασιζόµενοι 

όµως αυτή τη φορά σε ένα ελαφρώς διαφορετικό θεωρητικό υπόβαθρο. Στόχος µας 

είναι να ερευνήσουµε ένα γεγονός που µέχρι σήµερα από όσα είµαστε σε θέση να 

γνωρίζουµε δεν έχει εξεταστεί  εµπειρικά:  το γεγονός ότι οι διοικήσεις των εταιρειών 

όταν έχουν κίνητρα δεν διστάζουν να στρέφουν την προσοχή τους και σε αλλού 

είδους διαφορικά κατώφλια (benchmarks) που σχετίζονται µε διαφορετικά από τα 

κέρδη λογιστικά µεγέθη. Εδώ θα εστιάσουµε στην περίπτωση των πωλήσεων και πιο 

συγκεκριµένα στο όριο των € 3 εκατοµµυρίων που βάσει της ελληνικής νοµοθεσίας, 

και για τη χρονική περίοδο µετά το έτος 2002, καθορίζει το αν µια εταιρεία 

υποχρεούται α) στην τήρηση βιβλίου αποθήκης και β) σε εξωτερικό έλεγχο από 

ορκωτούς λογιστές. 

Σχετικά µε το πρώτο ζήτηµα, και δεδοµένης της ιδιαιτερότητάς του, δεν 

υπάρχουν συναφείς µελέτες ενώ σχετικά µε το δεύτερο η µέχρι τώρα βιβλιογραφία 

στο θέµα των εξωτερικών ελέγχων και της χειραγώγησης των κερδών έχει 

επικεντρωθεί στo ζήτηµα του κατά πόσο η ποιότητα των ελέγχων (όπως θεωρείται 

ότι παρέχεται από τις µεγάλες ελεγκτικές εταιρείες - Big vs non-Big audit firms) 

περιορίζει την έκταση του earnings management. Σχετικές έρευνες (Teoh και Wong 

1993, Becker et al.1998,  Francis et al. 1999, Krishnan 2003)  επιβεβαιώνουν ότι, 

γενικά, οι µεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες, κυρίως λόγω του ότι «έχουν 
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περισσότερα να χάσουν» σε περίπτωση που αποκαλυφθεί κάποιο λογιστικό 

σκάνδαλο, είναι πιο αυστηρές και απαιτούν  περισσότερο συντηρητισµό από τους 

πελάτες τους.  

Επιπρόσθετα, όπως συνέβη και στην ανάλυση που προηγήθηκε για τις 

κατανοµές των µεταβολών των κερδών, θα χρησιµοποιήσουµε στοιχεία για τις 

µεταβολές των πωλήσεων για να διερευνήσουµε την ύπαρξη η µη ασυνεχειών και σε 

αυτές τις κατανοµές συχνοτήτων.  

Στην επόµενη ενότητα θα παρουσιάσουµε το θεωρητικό σκέλος της εργασίας 

και πως αυτό µας οδηγεί στον σχηµατισµό των υπό έλεγχο υποθέσεων. Ακολούθως 

θα δώσουµε κάποια περιγραφικά στοιχεία για το δείγµα της µελέτης η οποία θα 

ολοκληρωθεί µε την παρουσίαση των εµπειρικών αποτελεσµάτων στην τελευταία 

ενότητα. 

 

5.3.2 Νοµοθετικό πλαίσιο και σχηµατισµός υποθέσεων 

Ως γνωστό σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία και ανάλογα µε το µέγεθος 

µιας επιχείρησης, όπως αυτό προσδιορίζεται βάσει του πραγµατοποιούµενου κύκλου 

εργασιών της, καθορίζονται κάποιες διαδικασίες προκειµένου η λογιστική 

παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της να είναι ευχερής και όσο το δυνατό πιο 

διαφανής. Σε αυτό το πλαίσιο προβλέπονται για τις µεγαλύτερες εταιρείες οι 

ακόλουθες νοµοθετικές ρυθµίσεις: 

1)  η τήρηση κάποιον επιπρόσθετων πληροφοριακών λογιστικών βιβλίων όπως 

είναι το βιβλίο αποθήκης, παραγωγής-κοστολογίου για την ακριβή καταγραφή 

και αποτίµηση των αποθεµάτων της επιχείρησης. Τα ακριβή όρια για την 

υποχρέωση τήρησης του βιβλίου αποθήκης ωστόσο δεν παραµένουν σταθερά  

διαχρονικά. Με βάση τις αλλαγές που έγιναν στον Κ.Β.Σ. µε τον Ν.3091/2002 
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καθορίστηκαν ενιαία κριτήρια για την τήρηση του βιβλίου αποθήκης από 

διάφορες κατηγορίες επιχειρήσεων (χονδροπωλήτριες, λιανοπωλήτριες, 

επιχειρήσεις επεξεργασίας κλπ.) και αυξήθηκαν τα µέχρι τότε υφιστάµενα 

όρια57 τήρησης ως εξής: 

α. Για τις επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης αγαθών από € 2 εκατ. σε € 3 εκατ.  

β. Για τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης αγαθών από € 3 εκατ. σε € 4 εκατ.  

 

2) ο έλεγχος της λογιστικής διαδικασίας και παραγωγής των λογιστικών τους 

καταστάσεων από άτοµα που είναι ειδικώς εκπαιδευµένα προς τούτο, τους 

ορκωτούς ελεγκτές. Απώτερος σκοπός του υποχρεωτικού ελέγχου των µεγάλων 

επιχειρήσεων είναι η διασφάλιση της αξιοπιστίας των λογιστικών 

καταστάσεων. Ο ορκωτός ελεγκτής πιστοποιεί µετά από εµπεριστατωµένο 

έλεγχο κατά πόσο υπάρχουν παρατυπίες και παραβάσεις λογιστικών κανόνων 

και νόµων και γενικά κατά πόσο οι καταστάσεις αυτές «εµφανίζουν µε απόλυτη 

σαφήνεια την πραγµατική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της 

χρηµατοοικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων χρήστης της εταιρίας» 

(άρθρο 42α, παρ. 6 του νέου Ν. 2190/1920 περί Α.Ε.). 

Το ποιες επιχειρήσεις υπόκεινται σε υποχρεωτικό έλεγχο από εξωτερικούς 

ελεγκτές ορίζεται από τις σχετικές νοµοθεσίες των διαφόρων χωρών. Στην 

Ελλάδα ελέγχονται υποχρεωτικά οι επιχειρήσεις εκείνες που υπερβαίνουν τα 

δυο από τα εξής τρία κριτήρια:  

α. Σύνολο ενεργητικού 1,5 εκατ. ευρώ.  

β. Καθαρός κύκλος εργασιών (ετήσιος) 3. εκατ. ευρώ.  
                                                 
57 Ο µηχανισµός εφαρµογής των ορίων τήρησης του βιβλίου αποθήκης  απαιτεί  µε βάση το 
Ν.3091/2002 υπέρβαση των ορίων σε δύο συνεχείς χρήσεις (αντί δύο χρήσεων όχι συνεχών βάσει του 
προηγούµενου νόµου). Επίσης για την παύση, της υποχρέωσης απαιτείται µη υπέρβαση του ορίου στις 
δύο προηγούµενες χρήσεις(συνεχόµενες). 
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γ. Μέσος όρος απασχολούµενου προσωπικού 50 άτοµα (ΕΣΥΛ 2314/αρ. 

γνωµ. 280/16.12.96). 

Η απλή ανάγνωση των παραπάνω κριτηρίων σε συνδυασµό και µε την επαφή 

µας µε ανθρώπους της αγοράς στα πλαίσια άτυπων συζητήσεων δηµιούργησε έναν 

προβληµατισµό σχετικά µε το κατά πόσο µπορεί να συµβαίνει κάποιες εταιρείες να 

επιδιώκουν είτε να ξεπεράσουν είτε όχι κάποια από τα παραπάνω όρια 

χειραγωγώντας ή αλλοιώνοντας τα αντίστοιχα µεγέθη. Για όσους γνωρίζουν τα 

χαρακτηριστικά και την φιλοσοφία της τυπικής ελληνικής µικροµεσαίας επιχείρησης  

θα ήταν φυσιολογική η σκέψη πως ίσως υπάρχουν κάποια αντικίνητρα που 

αποτρέπουν τις επιχειρήσεις από την εκπλήρωση αυτών των προϋποθέσεων. Πιο 

συγκεκριµένα ας αναφερθούµε στο όριο του κύκλου εργασιών58 € 3 εκατ. που είναι 

κοινό και στις δυο προαναφερθείσες νοµοθετικές ρυθµίσεις. ∆εδοµένου του 

οικογενειακού χαρακτήρα των ελληνικών επιχειρήσεων µε τον ιδιοκτήτη-manager σε 

απόλυτα πρωταγωνιστικό ρόλο που δρα αυτόνοµα έστω και αν δεν πλήρη πάντα τις 

κατάλληλες προϋποθέσεις, η τήρηση του βιβλίου αποθήκης που θα κατέγραφε 

αναλυτικά βασικές εσωτερικές δραστηριότητες της επιχείρησης µάλλον ως περιττό 

κόστος  για την λειτουργία οργανωµένου λογιστηρίου θα αντιµετωπιζόταν. Από την 

άλλη µεριά η (συνδυαστική και µε κάποιο από τα αλλά κριτήρια) επίτευξη του ορίου 

των € 3 εκατ. θα επέφερε υποχρεωτικά και τον εξωτερικό έλεγχο από ορκωτούς 

λογιστές γεγονός που αναπόφευκτα θα περιόριζε την διοικητική αυθαιρεσία µε ότι 

αυτό συνεπάγεται για την τυπική ελληνική µικροµεσαία επιχείρηση (µείωση 

φοροδιαφυγής, παράνοµης απασχόλησης εργατικού δυναµικού κτλ).  

Σχετικά µε την διερεύνηση ασυνέχειας στην κατανοµή των µεταβολών των 

πωλήσεων θα λέγαµε πως, παρόµοια µε την περίπτωση των κερδών, τα κίνητρα  για 
                                                 
58 Όπως και στην περίπτωση των κερδών έτσι και µε τις πωλήσεις υπάρχουν νόµιµοι και παράνοµοι 
τρόποι επηρεασµού των δηµοσιευµένων ποσών η ανάλυση των οποίων όµως ξεφεύγει από τα όρια της 
διατριβής. 
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την εµφάνιση οµαλοποιηµένης και αυξητικής τάσης του κύκλου εργασιών είναι και 

εδώ προφανή αφού οι έντονες διακυµάνσεις και οι αρνητικές µεταβολές διαχρονικά 

αποτελούν κακή ένδειξη για την πορεία µιας επιχείρησης. 

Με γνώµονα τα παραπάνω στις επόµενες παραγράφους θα ελέγξουµε εµπειρικά 

τις ακόλουθες υποθέσεις : 

Η1 : Οι ελληνικές ΜΜΕ χειραγωγούν τα λογιστικά τους στοιχεία προκειµένου το  

ύψος του κύκλου εργασιών τους να µην ξεπεράσει κάποια συγκεκριµένα 

από τη νοµοθεσία όρια όπως αυτό των € 3 εκατ.  

Η2 : Οι ελληνικές ΜΜΕ χειραγωγούν τα λογιστικά τους στοιχεία προκειµένου η 

µεταβολή του κύκλου εργασιών από τη µια χρήση στην άλλη να είναι 

θετική.  

5.3.3 ∆είγµα µελέτης 

Όπως και στην προηγούµενη µελέτη µας για την διερεύνηση ασυνεχειών στις 

κατανοµές των κερδών έτσι και εδώ το δείγµα προέρχεται από τη βάση δεδοµένων 

της ICAP  και περιλαµβάνει στοιχεία για τον κύκλο εργασιών όλων59 των ελληνικών 

ΑΕ και ΕΠΕ για τα έτη 2002-2004, περίοδος που συµπίπτει µε την εφαρµογή του 

Ν.3091/2002. Πλήθος παρατηρήσεων που αφορούσαν στρογγυλοποιηµένα ποσά 

πωλήσεων αφαιρέθηκαν από την ανάλυση προκειµένου να διασφαλιστεί η 

εγκυρότητα των αποτελεσµάτων (αποκλείοντας έτσι την περίπτωση λάθους ή 

απλουστεύσεων στη βάση δεδοµένων).    

 

Πίνακας 5.3.1 Εξέλιξη πωλήσεων ελληνικών επιχειρήσεων κατά την περίοδο 
2002-2004 

ΕΤΟΣ N Mean Median TrMean StDev SE Mean 
 2002 25866 8270326 901024 2115025 89339380 555493 
2003 32131 7393487 863309 1933903 76073265 424395 

 2004 28918 8796826 996065 2296966 89271767 524965 
                                                 
59 ∆υστυχώς δεν υπήρχε η δυνατότητα διαχωρισµού του δείγµατος σε εταιρείες χονδρικής ή λιανικής 
και ως εκ τούτου στην ανάλυση που ακολουθεί ενυπάρχει αυτή η αδυναµία. 
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ΣΥΝΟΛΟ 86915 8121349 916134 2105958 84654989 287148 
        
 Minimum Maximum Q1 Q3   

2002 15 6497030282 252589 2724679   
2003 1 4941696360 258160 2529373   
2004 4 5359372650 284358 2978899   

ΣΥΝΟΛΟ 1 6497030282 265293 2748947   
 
 
Πίνακας 5.3.2 Μεταβολές πωλήσεων ελληνικών επιχειρήσεων κατά την περίοδο 
2002-2004 

ΕΤΟΣ N Mean Median TrMean StDev SE Mean 
 2001-2002 27862 440572 28575 175357 2297804 13766 
2002-2003 23732 397728 22291 162022 2312211 15009 
2003-2004 24081 288970 16515 115854 2232169 14384 
ΣΥΝΟΛΟ 75675 378894 22278 152481 2282557 8297 

        
 Minimum Maximum Q1 Q3   

 2001-2002 -8681740 31712819 -50471 294022   
2002-2003 -11174374 29073108 -57431 277073   
2003-2004 -13592753 28658007 -69693 234435   
ΣΥΝΟΛΟ -13592753 31712819 -58957 268302   

 
Όπως φαίνεται στον πίνακα 5.3.1 η πορεία των πωλήσεων διαχρονικά 

παρουσιάζει έντονες διακυµάνσεις µε τη µεγαλύτερη µέση τιµή (€ 88 εκατ.) να 

πραγµατοποιείται το 2004 και τη µικρότερη (€ 74 εκατ.) το 2003 ενώ το 2002 

προσέγγισε τα  € 83 εκατ. Αντίθετα οι µεταβολές του κύκλου εργασιών διαγράφουν 

σταθερά πτωτική τάση πραγµατοποιώντας τη µικρότερη µέση τιµή το 2004 (€ 379 

χιλ. από € 440 χιλ. το 2002). 

 
5.3.4 Αποτελέσµατα 
 

Αρχικά θα πρέπει να επισηµάνουµε πως αντίθετα µε ότι συµβαίνει στην 

περίπτωση των κερδών η κατανοµή συχνοτήτων των πωλήσεων τείνει να είναι 

εκθετική.60 Παρολαυτά ο στατιστικός έλεγχος που θα χρησιµοποιήσουµε για τον 

έλεγχο της ασυνέχειας γύρω από το σηµείο των € 3 εκατ. θα στηρίζεται και πάλι στην 

Μπεϊζιανή µεθοδολογία που ήδη παρουσιάστηκε αφού για τα γειτονικά του 

                                                 
60 Ευνόητο είναι πως ότι αφορά τις  µεταβολές των πωλήσεων (αλλά και των κερδών όπως είδαµε σε 
προηγούµενη ενότητα) οι κατανοµές συχνοτήτων,  χωρίς την παρουσία λογιστικών χειρισµών, 
αναµένεται να είναι συµµετρικές.   
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εξεταζόµενου ορίου διαστήµατα το φυσιολογικό είναι να µην παρατηρείται 

ασυµµετρία. Η παρουσία στατιστικά σηµαντικής ασυµµετρίας γύρω από το 

εξεταζόµενο σηµείο πωλήσεων, όπως θα αποδεικνύεται από την ενδεχοµένως µεγάλη 

συγκέντρωση επιχειρήσεων µε κύκλο εργασιών οριακά µικρότερου των € 3 εκατ., θα 

ερµηνεύεται ως  ισχυρή ένδειξη ότι οι επιχειρήσεις χειραγωγούν τα λογιστικά τους 

στοιχεία ώστε να αποφύγουν τις επιπτώσεις από την εφαρµογή του σχετικού 

νοµοθετικού πλαισίου.  

Στα ιστογράµµατα που ακολουθούν παρουσιάζονται οι κατανοµές συχνοτήτων 

τόσο για τα επίπεδα των πωλήσεων (σχεδ. 5.3.1) όσο και για τις µεταβολές τους 

(σχεδ. 5.3.2) κατά τη χρονική περίοδο 2002-2004. Το βέλτιστο εύρος διαστηµάτων 

προσδιορίστηκε και εδώ µε την εξίσωση των Freedman-Diaconis. Η οπτική εξέταση 

των σχεδιαγραµµάτων επιβεβαιώνει και στις δυο περιπτώσεις την ύπαρξη κορυφών 

(peaks) στα αµέσως προηγούµενα των εξεταζόµενων σηµείων διαστήµατα. Αν και η 

ασυνέχεια (µπλε χρώµα) φαίνεται να είναι εντονότερη στην κατανοµή των 

µεταβολών των πωλήσεων και όχι στο όριο των € 3 εκατ. που µοιάζει ανεπαίσθητη,  

ο τυπικός στατιστικός έλεγχος που ακολουθεί θα µας δώσει  τις ακριβείς απαντήσεις. 
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Σχεδιάγραµµα 5.3.1 Κατανοµή συχνοτήτων του επιπέδου πωλήσεων γύρω από το σηµείο των  € 
3 εκατ. Το βέλτιστο εύρος διαστηµάτων είναι 112.565 όπως προέκυψε από την εφαρµογή της 
εξίσωσης των Freedman-Diaconis [2(IQR)n-1/3]. 
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Σχεδιάγραµµα 5.3.2 Κατανοµή συχνοτήτων µεταβολών των πωλήσεων. Το εύρος διαστηµάτων 
είναι 15.532 όπως καθορίστηκε από την εξίσωση των Freedman-Diaconis  [2(IQR)n-1/3]. 

 

Μετά την επεξεργασία των δεδοµένων και την εφαρµογή του προτεινόµενου 

στατιστικού ελέγχου61, οι τιµές του Μπεϊζιανού εκτιµητή (πίνακας 5.3.3) συντείνουν 

στην αποδοχή και των δυο προς έλεγχο υποθέσεων. Αναλυτικότερα, η τιµή του 

εκτιµητή για τον έλεγχο της πρώτης υπόθεσης είναι  τ = 6,853 ενώ για τη δεύτερη τ = 

15,679.  

                     Πίνακας 5.3.3  Αποτελέσµατα Μπεϊζιανού εκτιµητή 
Bayesian 

εκτιµητής |τ| 
Επίπεδο πωλήσεων µε σηµείο αναφοράς τα € 3 εκατ. 6,853 
Μεταβολές  πωλήσεων 15,679 
Οι τιµές του προτεινόµενου στατιστικού ελέγχου για το επίπεδο 
σηµαντικότητας  10% είναι |τ| = 3.1623, για το επίπεδο 
σηµαντικότητας  5% |τ| = 4.4721 και για το επίπεδο σηµαντικότητας  
1% |τ| = 10. 

 

Συνεπώς θα συµπεράναµε πως οι διοικήσεις των ελληνικών εταιρειών, 

ταυτόχρονα µε την οµαλοποίηση των κερδών62, επιδιώκουν έντονα και την 

οµαλοποίηση του ρυθµού µεταβολής των πωλήσεων. Μάλιστα φαίνεται πως τα 

κίνητρα για την επίτευξη ενός τέτοιου στόχου είναι ισχυρότερα από αυτά για την 
                                                 
61 Λεπτοµέρειες για την ακολουθούµενη µεθοδολογία και τα πλεονεκτήµατα της έχουν παρατεθεί σε 
προηγούµενη ενότητα αυτού του κεφαλαίου. 
62 Υπενθυµίζουµε πως στην ανάλυση που προηγήθηκε για την διερεύνηση ασυνεχειών στις µεταβλητές 
των κερδών, η στατιστικά σηµαντικότερη ασυνέχεια παρατηρήθηκε στις µεταβολές των κερδών 
(τ=17,635). 
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αποφυγή του ορίου των € 3 εκατ. όπου η παρατηρούµενη ασυµµετρία υπολογίστηκε 

στατιστικά σηµαντική σε επίπεδο 5%. Όπως και να έχει πάντως τα αποτελέσµατα µας 

είναι ιδιαίτερα χρήσιµα αναδεικνύοντας και άλλες, πέραν των κερδών, 

χειραγωγούµενες λογιστικές µεταβλητές. ∆εν αποκλείεται µάλιστα παρόµοιες 

περιπτώσεις ασυνέχειας να παρατηρούνται και σε άλλα διαφορικά κατώφλια εφόσον 

υπάρχουν ανάλογα κίνητρα. Χαρακτηριστικά θα µπορούσαµε να αναφέρουµε  το 

όριο των € 9 εκατ. για τις πωλήσεις (ως προϋπόθεση για την τήρηση βιβλίων 

αναλυτικής λογιστικής) ή ακόµη και το όριο των € 1,5 εκατ. για το σύνολο του 

ενεργητικού (ως µια από τις προϋποθέσεις για τον έλεγχο µιας εταιρείας από ορκωτό 

λογιστή). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ   Β   ΜΕΡΟΥΣ 
 
 

Έχοντας εφαρµόσει τις επικρατούσες καθώς και προτεινόµενες από εµάς 

µεθοδολογίες για την ανίχνευση πρακτικών earnings management σε ελληνικές 

επιχειρήσεις επιβεβαιώνουµε σε αυτό το δεύτερο µέρος της διατριβής την ύπαρξη του 

προβλήµατος. Πράγµατι, µε βάση τα εµπειρικά αποτελέσµατα που προέκυψαν 

φαίνεται πως οι ελληνικές επιχειρήσεις χειραγωγούν σε σηµαντικό βαθµό τόσο τα 

κέρδη τους όσο και άλλες µεταβλητές των δηµοσιεύσιµων οικονοµικών τους 

καταστάσεων, όπως ο κύκλος εργασιών, προκειµένου να επιτύχουν ή αποφύγουν 

συγκεκριµένους στόχους ή διαφορικά κατώφλια που κατά καιρούς ορίζονται από τη 

λογιστική νοµοθεσία.  

Τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται εδώ, δεδοµένου ότι βασίστηκαν σε 

µεθόδους που ναι µεν θεωρούνται εξελιγµένες  αλλά όχι τέλειες θα πρέπει να 

επαληθευτούν µε τη συνδυαστική χρησιµοποίηση αυτών των µεθόδων. Για 

παράδειγµα µελλοντική έρευνα θα µπορούσε αρχικά να ελέγξει την υπόθεση του 

earnings management σε ευρύ δείγµα επιχειρήσεων µε τη µέθοδο της διερεύνησης 

ασυνέχειας στην κατανοµή συχνοτήτων των εµφανιζόµενων αποτελεσµάτων χρήσης 

γύρω από το σηµείο 0. Κατόπιν για όποιες επιχειρήσεις παρουσιαστούν οριακά 

θετικά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) θα ήταν σκόπιµο να µετρηθεί το ύψος των 

διαφοροποιούµενων δεδουλευµένων ούτως ώστε να διασταυρώνονταν κατά κάποιο 

τρόπο τα εξαγόµενα αποτελέσµατα. Έτσι για παράδειγµα θα µπορούσε κανείς να 

ισχυριστεί µε σχετική βεβαιότητα πως µια επιχείρηση µε οριακά κέρδη και 

ταυτόχρονα µεγάλου ύψους διαφοροποιούµενα δεδουλευµένα  έχει προβεί σε 

earnings management.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.1 

 
Για µια τυχαία µεταβλητή X µε |E(X)| < ∞,  var(X) < ∞ και ε < ∞ ισχύει η παρακάτω 

ανισότητα 

 

P(|X - E(X)| ≥ε) ≤ 2

)var(
ε

X  

 
Η ανισότητα Chebyshev δηµιουργεί το άνω όριο πιθανοτήτων για τον έλεγχο της 

τιµής οποιασδήποτε κατανοµής µε πεπερασµένο µέσο και διακύµανση. Το άνω όριο 

της πιθανότητας ότι η απόλυτη τιµή του ελέγχου ισούται ή υπερβαίνει µια 

συγκεκριµένη τιµή είναι αντιστρόφως ανάλογο της τετραγωνικής ρίζας αυτής της 

τιµής. 

 

P(|τ| = k)≤ P(|τ|≥k) = P(|Xi - E(Xi)| ≥k · ))var(Xi ≤ 2

1
k

 

 
Απόλυτες τιµές του στατιστικού ελέγχου τ καθώς και τα άνω όρια πιθανοτήτων γι 

αυτές τις τιµές παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.  

 

│τ│ P ≤ │τ│ P ≤ │τ│ P ≤ │τ│ P ≤ 
1 1.0000 6 0.0278 11 0.0083 16 0.0039 
2 0.2500 7 0.0204 12 0.0069 17 0.0035 
3 0.1111 8 0.0156 13 0.0059 18 0.0031 
4 0.0625 9 0.0123 14 0.0051 19 0.0028 
5 0.0400 10 0.0100 15 0.0044 20 0.0025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 285

 
 Συµπεράσµατα  διατριβής 
 

Σύµφωνα µε διεθνείς µελέτες, οι επιχειρήσεις της χώρας µας κατέχουν τα 

πρωτεία στην υιοθέτηση πρακτικών χειραγώγησης των κερδών (earnings 

management). H παρούσα διατριβή είχε κύριο σκοπό την περαιτέρω διερεύνηση 

αυτού του φαινοµένου.  

Από την θεωρητική ανάλυση προκύπτει το συµπέρασµα ότι µεγάλο µέρος του 

προβλήµατος αποδίδεται στις εγγενείς αδυναµίες των ελληνικών λογιστικών 

προτύπων και του γενικότερου νοµοθετικού πλαισίου, µε τους πολλούς και σε 

αρκετές περιπτώσεις αντικρουόµενους νόµους, γεγονός που για διάφορους λόγους 

εκµεταλλεύονται οι επιχειρήσεις.   

Εκτεταµένη εµπειρική έρευνα, µέσω case-studies σε ευρύ δείγµα εταιρειών και 

µε τη χρησιµοποίηση καινοτόµων οικονοµετρικών µεθοδολογιών, επιβεβαιώνει την 

έκταση του earnings management στην Ελλάδα. Μάλιστα παρουσιάζεται για πρώτη 

φόρα στη διεθνή βιβλιογραφία η απόδειξη πως, όταν υπάρχουν κίνητρα, εκτός των 

κερδών χειραγωγούνται  και άλλες σηµαντικές λογιστικές µεταβλητές όπως ο κύκλος 

εργασιών. Αυτόµατα λοιπόν µέσω της παρούσας διατριβής προβάλλεται αβίαστα η 

αναγκαιότητα για τη διεξαγωγή γενικευµένων ερευνών γύρω από το θέµα της 

αλλοίωσης  λογιστικών µεγεθών τόσο από τα αποτελέσµατα χρήσης όσο και από τους 

ισολογισµούς των επιχειρήσεων γεγονός που βέβαια µένει να επαληθευτεί στο 

ιδιαίτερο περιβάλλον άλλων χωρών. Η δική µας αίσθηση πάντως είναι πως θα 

υπάρχουν τέτοιες  αποκαλύψεις  που θα προβληµατίσουν ακόµη πιο έντονα τους 

χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων παγκοσµίως. 

Μια λύση που αναµένεται να µετριάσει το πρόβληµα (και όχι να το επιλύσει 

αφού «ο απατεώνας πάντα θα βρίσκεται ένα βήµα µπροστά και ο αστυνόµος απλώς 

θα αρκείται στο να µην τον χάσει από το οπτικό του πεδίο») είναι η εφαρµογή των 
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διεθνών λογιστικών προτύπων κάτι που ωστόσο δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται σε 

µεγάλο βαθµό βάσει των πρώτων, ενδεικτικών, συγκριτικών εµπειρικών 

αποτελεσµάτων που αποκτήσαµε για τις εισηγµένες. Ίσως πάλι το earnings 

management καταπολεµηθεί αποτελεσµατικότερα  µόνο όταν υπάρξει πραγµατική 

αλλαγή στην κουλτούρα και στην φιλοσοφία των επιχειρήσεων. Η θέση ότι η 

συµπεριφορά όσων ακολουθούν πρακτικές επηρεασµού σχετίζεται άµεσα µε την 

επιχειρησιακή κουλτούρα έχει αρχίσει να γίνεται αποδεκτή και έχει επικεντρώσει την 

προσοχή στην έννοια των ηθικών αξιών µιας επιχείρησης.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 287

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
 
 
Γκίκας, ∆. « Η Ανάλυση και οι Χρήσεις των Λογιστικών Καταστάσεων» , εκδόσεις 
Μπένου (1997). 
 
Γρηγοράκος, Θ.  «Ανάλυση-Ερµηνεία του ΕΓΛΣ», εκδόσεις Σάκκουλα, 11η έκδοση, 
Νοέµβριος (2005). 
 
∆ρακοπούλου, Π. «Η ελευθερία της απάτης», ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ της 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ, 06.04.2003. 
 
Ζοπουνίδης, Κ. και  Χ. Γαγάνης. «Λογιστικά εγκλήµατα και µέθοδοι ανίχνευσης», Η 
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 06.10.2004. 
 
Ζοπουνίδης, Κ. Σπαθής, Χ. ∆ούµπος, Μ., «Οι λαθροχειρίες των ισολογισµών και οι 
αδυναµίες των ελεγκτών», ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ, 38, 21.09.2002.  
 
Κάντζος, Κ. «Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων», εκδόσεις Interbooks 
(2001). 
 
Κουλούρης, Β. «Φόβοι τώρα για τους ισολογισµούς του 2002», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 
09.02.2003.  
 
Κουλούρης, Β. «Καθίζηση κερδών µετά την αναµόρφωση των ισολογισµών», 
Οικονοµική ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 15.06.2003. 
 
Κωνσταντινίδης, Σ.   «Νέο κύµα παραπλανητικών ισολογισµών», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 
28.02.2004 
 
Πάστρα, Π.  «Η τέχνη της λογιστικής: Έτσι είναι αν έτσι νοµίζετε», ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ, 01.03.2003. 
 
Παπαδόπουλος, ∆.  « Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων της 
Επιχείρησης», εκδόσεις Κυριακίδη (1985). 
 
Πρωτοψάλτης, Ν.  «Καταστάσεις Ταµειακών Ροών» , εκδόσεις Σταµούλη (1999). 
 
Σακκάς, Γ. «Αλχηµείες στους ισολογισµούς», ΗΜΕΡΗΣΙΑ, 5-6.03.2005. 
 
Φίλιος, Β.  «∆ηµιουργική Λογιστική», Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα (2003). 
 
Χατζηπαύλου, Μ. «Γιατί οι ισολογισµοί πρέπει να διαβάζονται ανάποδα», ΤΟ 
ΒΗΜΑ, 29.02.2004. 
 
 
 



 

 288

ΞΕΝΗ  
 
Adhikari, A. Derashid, C. and Zhang, H. 2005. Earnings Management to Influence 
Tax Policy: Evidence from Large Malaysian Firms. Journal of International Financial 
Management & Accounting, 16 (2) : 142-163. 
 
Al-Khazali, O., Koumanakos, E. and Pyun, C. 2007. Calendar Anomaly in the Athens 
Stock Exchange: Stochastic Dominance Analysis. International Review of Financial 
Analysis (forthcoming).    
 
Altman, E. 1968. Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of 
corporate bankruptcy. Journal of Finance, September: 589-609. 
 
Amat, O.  Perramon, J.  and Oliveras, E. 2003. Earnings Management in Spain. Some 
Evidence from Companies Quoted in the Spanish Stock Exchange.  Economics 
Working Papers from Department of Economics and Business, Universitat Pompeu 
Fabra. 
 
Andersson, T. and Fredriksson, T. 2000. Distinction between intermediate and 
finished products in intra-firm trade. International Journal of Industrial Organization, 
18: 773-992. 
 
Armstrong, Μ.Α. 1998. The political economy of international transfer pricing, 1945-
1994: state, capital and the decomposition of class. Critical Perspectives on 
Accounting, 8: 391-432. 

Avila, Μ. and Ronen, J. 1999. Τransfer-pricing mechanisms: an experimental 
investigation.  International Journal of Industrial Organization,  17: 689-715. 
 
Ballas, A.  1999. Privatising the statutory auditing services in Greece. Accounting, 
Business & Financial History, 9 (3): 349–73. 
 
Bamber, E. M. and Stratton, R. A. 1997. The information content of the uncertainty-
modified audit report: Evidence from bank loan officers. Accounting Horizons, 11(2) : 
1-11. 
 
Baralexis, S. 2004. Creative accounting in small advancing countries: The Greek case. 
Managerial Auditing Journal,  19: 440-461.   
 
Barton, J. and Simko, P.J. 2002. The balance sheet as an earnings management 
constraint. The Accounting Review, 77(Supplement): 1-27. 
 
Bartov, E., Gul, F. and Tsui, J. 2000. Discretionary-accruals models and audit 
qualifications.  Journal of Accounting and Economics,  30 : 421-452. 
 
Bauwhede, H.   Willekens, M. and  Gaeremynck, A. 2003. Audit quality, public 
ownership and firms' discretionary accruals management. International Journal of 
Accounting, 38 (1) : 1 -22. 
 
Beatty, A.L., Ke, B. and Petroni, K.P. 2002. Earnings management to avoid earnings 



 

 289

declines across publicly and privately held banks. The Accounting Review, 77 (3) 
:547-570. 

Beattie, V., S. Brown, D. Ewers, B. John, S. Manson, D. Thomas and M. Turner. 
1994. Extraordinary items and income smoothing: A positive accounting approach. 
Journal of Business Finance and Accounting, 21 (6) (September): 791-811. 
 
Beaver, W.H. and R.E. Dukes. 1973. Delta depreciation methods: Some empirical 
results. The Accounting Review, (July): 549-559. 
 
Beaver, W.H. and Engel, E.E. 1996. Discretionary Behaviour with Respect to 
Allowances for Loan Losses and the Behaviour of Security Prices. Journal of 
Accounting and Economics, 22 (1): 177-206.  

Beaver, W.H., McNichols, M.F. and Nelson, K.K. (2003) Management of the loss 
reserve accrual and the distribution of earnings in the property-casualty insurance 
industry. Journal of Accounting and Economics, 35: 347-376. 
 
Becker, C. L., DeFond, M.L., Jiambalvo, J., and Subramanyam, K. R. 1998. The effect 
of audit quality on earnings management. Contemporary Accounting Research, 15 (1): 
1-21. 
 
Beidleman, C.R. 1973. Income smoothing: The role of management. The Accounting 
Review, 48(4) (October): 653-667. 
 
Belkaoui, A. and R.D. Picur. 1984. The smoothing of income numbers: Some 
empirical evidence on systematic differences between core and periphery industrial 
sectors. Journal of Business Finance and Accounting, 11(4) (Winter): 527-545. 
 
Beneish, M.D., Press, E. 1993. Costs of technical violation of accounting-based debt 
covenants. The Accounting Review,  68 (2) : 233-257 

Bernard, V.L. and Skinner, D.J. 1996. What motivates managers’ choice of 
discretionary accruals? Journal of Accounting and Economics,  22 :  313-325. 
 
Bhattacharya, U., Daouk, H. and Welker, M. 2003. The world price of earnings 
opacity. The Accounting Review,  78: 641-678. 
 
Blacconiere W. G. and D. M. Patten. 1994. Environmental disclosures, regulatory 
costs, and changes in firm value. Journal of Accounting and Economics, 20: 357-377. 
 
Blackwell, D. W., Nolandt, T.R. & Winters, D. B.  1998. The value of auditor 
assurance: Evidence from loan pricing. Journal of Accounting Research, 36 (Spring) : 
57-70. 
 
Bøhren, Ψ and, and Haug, J. 2006. Managing Earnings With Intercorporate 
Investments. Journal of Business Finance & Accounting, 33 (5-6): 671-695. 
 
Borkowski, S. C. 1997. Factors motivating transfer pricing choices of Japanese and 



 

 290

United States transnational corporations. Journal of International Accounting, 
Auditing & Taxation,  6 (1) : 25-47. 

Borkowski, S. C. 2001. Transfer pricing of intangible property, harmony and discord 
across five countries.  The International Journal of Accounting,  36 : 349-374. 
 
Bowen, R. M., L. DuCharme, and D. Shores. 1995.  Stakeholders’ Implicit Claims and 
Accounting Method Choice.  Journal of Accounting & Economics, 20: 255-295. 
 
Bradshaw, M., Richardson, S. and Sloan, R. 2001. Do analysts and auditors use 
information in accruals?  Journal of Accounting Research.  39:  45–74. 
 
Brown, L.D. and M.L. Caylor. 2005. A temporal analysis of quarterly earnings 
thresholds: Propensities and valuation consequences. 
 
Brown, L.D. 2001. A temporal analysis of earnings surprises: Profits versus losses. 
Journal of Accounting Research, 39 (2): 221-241. 
 
Buckley, P.J. and Casson, Μ. (1976) The future of the multinational enterprise, 
London: Macmillan. 

Burgstahler, D. and Dichev, I. 1997. Earnings management to avoid earnings 
decreases and losses.  Journal of Accounting and Economics,  24 : 99-126. 

Burgstahler, D. and Eames, M. 1998. Management of Earnings and Analyst Forecasts. 
Working Paper, University of Washington, Seattle, WA. 

Burgstahler, D. Hail, L. and Leuz, C. 2004. The importance of reporting incentives: 
Earnings management in European private and public firms. Working paper. 
University of Washington Seattle, University of Zurich and University of 
Pennsylvania. 
 
Butler, M., Leone, A. and Willenborg, M. 2004. An empirical analysis of auditor 
reporting and its association with abnormal accruals. Journal of Accounting and 
Economics, 37: 139-165. 
 
Cahan, S.F., Chavis, B.M., and Elmendorf, R.G. 1997. Earnings Management of 
Chemical Firms in Response to Political Costs from Environmental Legislation. 
Journal of Accounting, Auditing & Finance, 12 (1): 37-65. 
 
Caramanis, C. V. 1998. Assessing the impact of ‘‘liberalization’’ on auditor 
behaviour: accounting research in politically charged contexts. Accounting, Auditing 
& Accountability Journal, 11 (5) : 562–92. 
Caramanis, C. V. 1999. International accounting reforms versus indigenous auditors: 
intra-professional conflict in the Greek auditing profession 1990–1993. Critical 
Perspectives on Accounting, 10: 153–96. 
 



 

 291

Chamberlain, S. 1991. The Effect of Mergers on The Operating Performance and 
Discretionary Earnings Components of Acquired Banks.  PhD Thesis, University of 
Chicago. 
 
Keith Checkley , “ Cash is still King ” , ed. CIB (1999). 
 
Chen, K.Y., Lin, K. and Zhou, J. 2005. Audit quality and earnings management for 
Taiwan IPO firms. Managerial Auditing Journal, 20 (1) :86-105. 
 
Chen, S. and Tong, Y.H. 2005. How does the double-edged sword cut: Earnings 
management practices of family-owned firms. Working paper. University of 
Washington and Nanyang Business School. 
 
Chen, K. and Yuan, H. 2004. Earnings management and capital resource allocation: 
evidence from China’s accounting-based regulation of rights issues, The Accounting 
Review, 79 (3): 645–665. 
 
Chevis, G. S. Das and K. Shivaramakrishnan. 2001. An empirical analysis of firms 
that meet or exceed analysts’ earnings forecasts. Working paper. Texas A&M 
University and University of Illinois at Chicago. 
 
Choi, S. K. and Jeter, D.C. 1992. The effect of qualified audit opinion on earnings 
response coefficients.  Journal of Accounting and Economics, 14: 229-247. 
 
Christie, A.E. and Zimmerman, J.L. 1994. Efficient and Opportunistic Choices of 
Accounting Procedures: Corporate Control Contests.  The Accounting Review, 69: 
539-566. 

Chung, R., Firth, M. and Kim, J-B. 2005. Earnings management, surplus free cash 
flow, and external monitoring.  Journal of Business Research, 58: 766-776. 
 
Clausing, Κ.Α. 2003. Tax-motivated transfer pricing and US intrafirm trade prices. 
Journal of Public Economics,  87: 2207-2223. 
 
Coase, R.H. 1937. The nature of the firm. Economica,  4 :  386-405. 
 
Cohen, S., Papadaki, A. and Siougle G. (2004), “SEOs in a Hot Market: Evidence of 
timing”, Proceedings of third Conference of Hellenic Finance and Accounting 
Association, 3-4 December, Athens, Greece. 
 
Collins, D. and P. Hribar, 2002. Errors in Estimating Accruals: Implications for 
Empirical Research, Vol. 40, No.1 (March), pp. 105.134. 
 
Colvin, G. (2002), “Chastising the mega-chargers”, Fortune, Vol. 145 (June 3):p. 32. 
 
Copeland, R.M. 1968 Income smoothing. Journal of Accounting Research, Empirical 
Research in Accounting, Selected Studies 6 (Supplement): 101-116. 



 

 292

Coppens, L. and E. Peek 2005 An analysis of earnings management by European 
private firms. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 14: 1-17. 
 
 
Coulton, J.J., Taylor, S.J. and Taylor, S.L. 2005. Is 'Benchmark Beating' by Australian 
Firms Evidence of Earnings Management?. Accounting and Finance, 45, 4, pp. 553-
576. 
 
Courtis, K. J. 1978. Modeling a Financial Ratio Categoric Framework. Journal of 
Finance and Accounting,  (Summer): 219–223. 
 
Cravens, Κ. S. 1997. Examining the role of transfer pricing as a strategy for 
multinational firms. International Business Review,  6 (2) : 127-145. 
 
Cushing, B.E. 1969. An empirical study of changes in accounting policy. Journal of 
Accounting Research (Autumn): 196-203. 
 

Das, S. and H. Zhang. 2003. Rounding-up in reported EPS, behavioural thresholds, 
and earnings management.  Journal of Accounting and Economics, 35: 31-50. 
 
DeAngelo, L. 1986. Accounting numbers as market valuation substitutes: A study of 
management buyouts of public shareholders. The Accounting Review,  61: 400-420. 
 
DeAngelo, L. 1988. Managerial competition, information costs, and corporate 
governance: the use of accounting performance measures in proxy contest. Journal of 
Accounting and Economics, 10:  3–36. 
 
DeAngelo, L. E. 1981. Auditor size and audit quality. Journal of Accounting and 
Economics,  3: 183-199. 
 
DeAngelo, H., DeAngelo, L., Skinner, D. J. 1994. Accounting Choice in Troubled 
Companies. Journal of Accounting and Economics, 17: 113-143. 
 
Dechow, P and M., Skinner, D. 2000. Earnings management: reconciling the views of 
accounting academics, practitioners, and regulators. Accounting Horizons, 14 (2): 
235-250. 
 
Dechow, P., R. Sloan and A. Sweeney. 1995. Detecting earnings management. The 
Accounting Review, 70(2): 193-225. 
 
Dechow, P. and  Sloan, R. 1991 Executive incentives and the horizon problem: An 
empirical investigation. Journal of Accounting & Economics, 14: 51-89. 
 
Dechow, P.M. Richardson, S.A. and Tuna, I. 2003. Why are earnings kinky? An 
examination of the earnings management explanation. Review of Accounting Studies, 
8: 355-384. 



 

 293

Deegan, C., Rankin, M., 1996. Do Australian companies report environmental news 
objectively? An analysis of environmental disclosures by.rms prosecuted 
successfullybythe Environmental Protection Authority. Accounting, Auditing and 
Accountability Journal,  9 (2): 50–67. 
 
DeFond, M.L. and Jiambalvo, J. 1994. Debt covenant violation and manipulation of 
accruals.  Journal of Accounting and Economics, 17: 145-176. 
 
Degeorge, F. Ding, Y. Jeanjean, T. and Stolowy, H. 2004. Does analyst following curb 
earnings management? International Evidence. Working paper. University of Lugano, 
HEC School of Management and China-Europe International Business School. 
 
Degeorge, F., Patel, J. and Zeckhauser, R. 1999. Earnings Management to Exceed 
Thresholds.  Journal of Business, 72: 1-33.  
 
Dhaliwal, D.S. Gleason, C.A. and Mills, L.F. 2004. Last-chance earnings 
management: Using the tax expense to meet analysts’ forecasts. Contemporary 
Accounting Research, 21(2): 431-459. 
 
Dichev, I.D. and D.J. Skinner. 2002. Large-sample evidence on the debt covenant 
hypothesis. Journal of Accounting Research, 40(4): 1091-1123. 
 
DuCharme, L., Malatesta P. and S. Sefcik. 2001. Earnings Management: IPO 
Valuation And Subsequent Performance. Journal of Accounting, Auditing and 
Finance, 16: 369-396.  

DuCharme, L., Malatesta P. and S. Sefcik. 2004. Earnings Management, Stock Issues, 
and Shareholder Lawsuits. Journal of Financial Economics, 71: 27-49.  

Dunning, J. H. and Rugman, A.M. 1985. The influence of Hymer’s Dissertation on the 
Theory of Foreign Direct Investment. American Economic Review Papers and 
Proceedings,  75 (2): 228-232. 

Dunning, J. Η. 2000. The eclectic paradigm as an envelope for economic and business 
theories of ΜΝΕ activity.  International Business Review, l 9: 163-190. 
 
Durtschi, C. and Easton, P. 2005. Earnings management? The shapes of the frequency 
distributions of earnings metrics are not evidence ipso facto. Journal of Accounting 
Research, 43(4): 557-592. 

Easterwood, C. M. 1998. Takeovers and Incentives for Earnings Management: An 
Empirical Analysis. Journal of Applied Business Research,  14: 29-47. 
 
Eddey, P.H. and Taylor, S.L. 1999. Directors’ recommendations on takeover bids and 
the management of earnings: evidence from Australian takeovers. Abacus, 35: 29-45. 
 
England, J.D. 1996. Executive pay, incentives and performance. D.E Logue (ed.) 
Handbook of Modern Finance. Boston: Warren, Gorham & Lamont, p. E9-3. 
 



 

 294

Erickson, M. and Wang, S. 1999. Earnings Management by Acquiring Firms in Stock 
for Stock Mergers. Journal of Accounting and Economics,  27: 149-176. 

 
Fama, E., and Jensen, M. C. 1983. Separation of ownership and control. Journal of 
Law and Economics, 26: 301–325. 
 
Fern, R.H., B. Brown and S.W. Dickey. 1994. An empirical test of politically-
motivated income smoothing in the oil refining industry. Journal of Applied Business 
Research, 10(1) (Winter): 92. 
 
Francis, J. and Krishnan, J. 1999. Accounting accruals and auditor reporting 
conservatism.  Contemporary Accounting Research,  16: 135–165. 
 
Francis, J., D. Stokes, and D. Anderson. 1999. City markets as a unit of analysis in 
audit research and the re-examination of Big 6 market shares. Abacus, 35 (June): 185-
206. 
 
Freedman, D and Diaconis, P. 1981. On the histogram as a density estimator: L2 
theory. Probability Theory and Related Fields, 57 (4): 453-476 
 
Friedlan, J. M. 1994. Accounting choices of issuers of initial public offerings. 
Contemporary Accounting Research, 11 (1): 1–31. 
 
Futrelle, D. (2002), “Reasons to hate Cisco”, CNN Money (April 30). 

Garrod, N., Pircovic, S. and  Valentincic, A. 2006. Testing for discontinuity or type of 
distribution. Mathematics and Computers in Simulation, 71:  9-15. 

Gaver, J., K.M. Gaver and J.R. Austin. 1995. Additional evidence on bonus plans and 
income management. Journal of Accounting and Economics, 19 (1) : 3-28. 
 
Georgopoulos, A. and Preusse, H.G. 2006. European integration and the dynamic 
process of investments and divestments of foreign TNCs in Greece.  European 
Business Review, 18 (1): 50-59. 
 
Givoly, D. and C. Hayn. 2000. The changing time-series properties of earnings, cash 
flows and accruals: Has financial reporting become more conservative? Journal of 
Accounting and Economics, (29): 287-320. 
 
Gordon, M.J. 1964. Postulates, principles and research in accounting. The Accounting 
Review, 39 (April): 251-263. 

Graham, J.R, Harvey, C.R. and Rajgopal, S. 2005 The economic implications of 
corporate financial reporting. Journal of Accounting and Economics, 40: 3-73. 
 
Gramlich, J.D. and Sørensen, O. 2004. Voluntary management earnings forecasts and 
discretionary accruals: evidence from Danish IPOs. European Accounting Review, 
13(2): 235 – 259. 



 

 295

Griffiths, I. (1992), Creative accounting – How to make your profits what you want 
them to be, Cox & Wyman Ltd. 

Groff, J. E. and Wright, C. J. 1989. The Market for Corporate Control and its 
Implications for Accounting Policy Choice. Advances in Accounting, l7: 3-21. 

Grossman, G.M. and Helpman, E. 2004. Managerial incentives and the international 
organization of production.  Journal of International Economics,  63: 237-262. 

Guay, W.A., Kothari, S.P. and Watts, R.L. 1996. A market-based evaluation of 
discretionary-accrual models.  Journal of Accounting Research, 34:  83-105. 

Habib, M. and  A. Ljungqvist. 2001. Underpricing and entrepreneurial wealth losses in 
IPOs: theory and evidence. The Review of Financial Studies, 14: 433-458. 
 
Han, J.C.Y. and Wang, S-W. 1998. Political costs and earnings management of oil 
companies during the 1990 Persian Gulf Crisis. The Accounting Review, 73: 103-117. 
 
Hayn, C. 1995. The information content of losses. Journal of accounting and 
Economics, 20: 125-153. 
 
Hazera, A. 2005. Bank Earnings Management in Emerging Market Economies: The 
Case of Mexico. Advances in International Accounting, 18. 
 
Healy, P. 1985. The effect of bonus schemes on accounting decisions. Journal of 
Accounting and Economics, 7:  85-107. 
 
Healy, P.M. and K.G. Palepu. 1990. Effectiveness of accounting-based dividend 
covenants. Journal of Accounting and Economics: 97-123. 
 
Healy, P.M. and J.M. Wahlen. 1999. A review of the earnings management literature 
and its implications for standard setting. Accounting Horizons 13(4) (December): 365-
363. 
 
Helleiner, G. K. and Lavergne, R. 1979. Intra-firm trade and industrial exports to the 
United States. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 41:  297-312. 
 
Hepworth, S.R. 1953. Periodic income smoothing. The Accounting Review 28(1) 
(January):32-39. 
 
Herrmann, D. Inoue, T. and Thomas, W. 2003. The Sale of Assets to Manage Earnings 
in Japan. Journal of Accounting Research, 41 (1), 89–108. 
 
Hirst, D. E. 1994. Auditor sensitivity to earnings management. Contemporary 
Accounting Research,  11: 405-422. 
 
Holland, D. and Ramsay, A. 2003. Do Australian Companies Manage Earnings to 
Meet Simple Earnings Benchmarks?  Accounting and Finance,  43 (1): 41-62.  



 

 296

Holland, D., 2004, Earnings management: a methodological review of the distribution 
of reported earnings approach, Working Paper. 
 
Hosmer, D.W. and Lemeshow, S. (2000), Applied Logistic Regression,Wiley, New 
York, NY. 

Hribar, P. and Collins D.  2002. Errors in Estimating Accruals: Implications for 
Empirical Research.  Journal of Accounting Research,  40: 102-134. 

Hribar, P., Jenkins, N.T. and Johnson, W.B. 2005. Stock repurchases as an earnings 
management device. Forthcoming in Review of Accounting Studies. 
 
Hymer, S.H. (1960) “The international operations of national firms: a study of direct 
Investment”,. PhD Thesis, MIT, published 1976, Cambridge MIT Press.  
 
Imhoff, E.A. 1975. Income smoothing: The role of management: A comment. The 
Accounting Review (January): 118-121. 
 
Imhoff, E.A. 1981. Income smoothing: an analysis of critical issues. Quarterly Review 
of Economics and Business, 21(3) (Autumn): 23-42. 

Institute of Certified Auditors of Greece (1999). Hellenic Auditing Standards and  
Professional Ethics. Athens: Institute of Certified Auditors of Greece. 
 
Jaggi, B. and Leung, S. 2003. Choice of Accounting Method for Valuation of 
Investment Securities: Evidence from Hong Kong Firms. Journal of International 
Financial Management & Accounting, 14 (2): 115–145. 
 
Jones, J. 1991. Earnings management during import relief investigations. Journal of 
Accounting Research,  29: 193-228. 
 
Kallunki, J-P and Martikainen,  M. 2003. Earnings management as a predictor of 
future profitability of Finnish firms. European Accounting Review, 12 (2): 311 – 325 
 
Kang, S.-H., and K. Sivaramakrishnan, 1995. Issues in testing earnings management 
and an instrumental variable approach. Journal of Accounting Research, 33: 353–367. 
 
Kasanen, E., Kinnunen, J. and Niskanen, J. 1996. Dividend-based earnings 
management: Empirical evidence from Finland.  Journal of Accounting and 
Economics, 22: 283-312. 

Kasznik, R. 1999. On the association between voluntary disclosure and earnings 
management. Journal of Accounting Research, 37: 57-81. 
 
Kav i  S. and Slapni ar S. 2003. Earnings Management Incentives in Post-
transitional Countries: Empirical Evidence from Slovenia.  International Review of 
Sociology, 13 (3): 481 – 498. 
 
Kim, J.-B., Chung, R. & Firth, M. 2003. Auditor conservatism, asymmetric 



 

 297

monitoring and earnings management.  Contemporary Accounting Research,  20: 323-
360. 

Kimura, F. and Ando, M. 2005. Two-dimensional fragmentation in East Asia: 
conceptual framework and empirics. International Review of Economics and Finance,  
14: 315-348. 
 
Kind, H.J., Midelfart, Κ.Η. and Schjelderup, G. 2005. Corporate tax systems, 
multinational enterprises, and economic integration. Journal of International 
Economics,  65: 507-521. 
 
Kinney, W. and Martin, R. 1994. Does Auditing Reduce Bias in Financial Reporting? 
A review of audit-related adjustment studies.  Auditing: A Journal of Practice and 
Theory,  13: 149-156. 
 
Kmenta, J. (1986), Elements of Econometrics. New York: Macmillan. 
 
Kothari, S. P., Leone, A. J. & Wasley, C. E. 2005. Performance-matched discretionary 
accrual measures.  Journal of Accounting and Economics,  39: 163-197. 
 
Krishnan, G. 2003. Does Big 6 auditor industry expertise constrain earnings 
management? Accounting Horizons 17 (Supplement): 1-16. 
 
Lall, S. 1978. The pattern of intra firm exports by US multinationals.  Oxford Bulletin 
of Economics and Statistics, 40: 209-222. 
 
Leuz, C., Nanda, D. & Wysocki, P. 2003. Earnings management and investor 
protection: an international comparison. Journal of Financial Economics,  69: 505-527.
 
Liberty, S. and Zimmerman, J. 1986. Labor union contract negotiations and 
accounting choices.  The Accounting Review, 61: 692–712. 
 
Lopez, T.J. and Rees, L. 2000. The effect of meeting analysts’ forecasts and 
systematic positive forecast errors on the information content of unexpected earnings. 
Working paper. Texas A&M University. 
 
Loudder, M.L., Khurana, I.K., Sawyers, R.B., Cordery, C., Johnson, C., Lowe, J. & 
Wunderle, R. 1992. The information content of audit qualifications. Auditing: A 
Journal of Practice & Theory,  11: 69-82. 

Loughran, T., Ritter, J. R., and K. Rydqvist. 1994. Initial public offerings: 
International insights. Pacific-Basin Finance Journal, 2: 165–199. 
 
Louis, H. 2004. Earnings management and the market performance of acquiring firms. 
Journal of Financial Economics, 74: 121-148. 
 
Ma, Y., Morikawa, K. and Shone, R. 2000. A macroeconomic model of direct 
investment in foreign affiliates of Japanese firms. Japan and the World Economy, 12:  



 

 298

311-335. 

Matsumoto, D.A. 2002. Managers’ incentives to avoid negative earnings surprises. 
The Accounting Review, 77(3): 483-514. 
 
Maydew, E.L. 1997. Tax-induced earnings management by firms with net operating 
losses.  Journal of Accounting Research, 35: 83-96. 
 
McKee, T.E. and Lensberg, T. 2002. Genetic programming and rough sets: a hybrid 
approach to bankruptcy classification. European Journal of Operational Research, 138: 
436-451. 
 
McNichols, M. and Wilson, G.P. 1988. Evidence of Earnings Management from the 
Provision of Bad Debts. Journal of Accounting Research,  26: 1-31.  
 
McVay, S. Nagar, V. and Tang, V. 2005. Trading incentives to meet earnings 
thresholds. Working paper. New York University, University of Michigan and 
Georgetown University. 
 
Megginson, W. and Weiss, K.  1991. Venture Capital Certification in Initial Public 
Offerings. Journal of Finance, 46: 879-893.  
Mikkelson, W., H., Partch, M. Megan, and Shah, K. 1997.  Ownership and operating 
performance of companies that go public. Journal of Financial Economics 44 : 281-
307. 
 
Moehrle, S.R. 2002. Do firms use restructuring charge reversals to meet earnings 
targets? The Accounting Review, 77(2): 397-413. 
 
Moore, M.L. 1973. Management changes and discretionary accounting decisions. 
Journal of Accounting Research, (Spring): 100-107. 
 
Moses, O. 1987. Income smoothing and incentives: empirical tests using accounting 
changes. The Accounting Review,  62: 358–377. 
 
Mulford, C. and Comiskey, E.  (2002) The Financial Numbers Game: Detecting 
Creative Accounting Practices, John Wiley & Sons Inc. 

Naser, K. (1993), Creative Financial Accounting, Prentice Hall International (UK) Ltd 

Nelson, M., Elliott J. & Tarpley, R. 2002. Evidence from auditors about managers’ 
and auditors’ earnings management decisions. The Accounting Review,  77:  175–202.
 
Nobes, C. and Parker, R. (1998). Comparative International Accounting (Hemel 
Hempstead: Prentice-Hall). 

North, D. S. and O’Connel, B. T.  2002. Earnings Management and Mode of Payment 
in Takeovers.  Working Paper, University of Richmond, Virginia.  



 

 299

Ogryczak, W. and Ruszczynski, A. 1997. From stochastic dominance to mean-risk 
models: Semideviations as risk measures. International Institute for Applied Systems 
Analysis, Laxenburg, Austria. 
 
Oriol Amat, Jordi Perramon and Ester Oliveras. 2003. Earnings Management in Spain. 
Some Evidence from Companies Quoted in the Spanish Stock Exchange  Economics 
Working Papers, Department of Economics and Business, Universitat Pompeu Fabra. 
 
Othelen, E., Pinteris, G. & Sougiannis, T. 2003. Greece in the European Union: policy 
lessons from two decades of membership. The Quarterly Review of Economics and 
Finance,  43: 774-806. 
 
Othman, H.B  and Zeghal, D. 2006. A study of earnings-management motives in the 
Anglo-American and Euro-Continental accounting models: The Canadian and French 
cases. The International Journal of Accounting, 41 (4): 406-435. 
 
Oyelere, Ρ .Β. and Emmanuel, C.R. 1998. International transfer pricing and income 
shifting: evidence from the UK. The European Accounting Review, 7 (4): 623-635. 
 
Palmrose, Z. 1988. An analysis of auditor litigation and audit service quality. The 
Accounting Review,  63: 55–73. 

Park, Y.W., Nelson, T., Huson, M. 2001. Executive pay and the disclosure 
environment: Canadian evidence. Journal of Financial Research, 24: 347– 365. 
 
Park, Y.W. and Shin, H.H. 2004. Board composition and earnings management in 
Canada. Journal of Corporate Finance,10: 431-457. 
 
Patten, D.M. 1992. Exposure, legitimacy, and social disclosure", Journal of 
Accounting and Public Policy, 10 : 297-308. 
 
Patten, D.M., 2000. Changing Superfund disclosure and its relation to the provision of 
other environmental information. Advances in Environmental Accounting and 
Management, 101– 121. 
 
Patten, D.M., 2002. The relation between environmental performance and 
environmental disclosure: A research note. Accounting, Organizations and Society, 27 
(8): 763–773. 
 
Peasnell, K.V., P.F. Pope and S. Young .2000. Detecting Earnings Management Using 
Cross-Sectional Abnormal Accruals Models. Accounting and Business Research, Vol. 
30, 4 (Autumn) : 313–26. 

Peasnell, K.V., Pope, P.F. and Young, S. 2005. Board monitoring and earnings 
management: Do outside directors influence abnormal accruals. Journal of Business 
Finance & Accounting,  32(7) &(8): 1311-1346. 



 

 300

Perry, S. and Wlliams, T. 1994. Earnings management preceding management buyout 
offers.  Journal of Accounting and Economics, 18:  157-179. 

Petroni, K. 1992. Optimistic Reporting in the Property-Casualty Insurance Industry. 
Journal of Accounting and Economics, 15 (4): 485-508.  

Phillips, J., Pincus, M. and Rego, S.O. 2003. Earnings management: New evidence 
based on deferred tax expense. The Accounting Review, 78(2): 491-521. 

Pierre, S. and Anderson, J. 1984. An analysis of the factors associated with lawsuits 
against public accountants.  The Accounting Review, 59: 242-263. 

Plummer, E. and Mest, D.P. 2001. Evidence on the management of earnings 
components. Journal of Accounting Auditing and Finance, 16(4): 301-323. 

Rangan, S. 1998. Earnings management and the performance of seasoned equity 
offerings.  Journal of Financial Economics, 50: 101-122. 
 
Reynolds, K. and  Francis, J. 2000. Does size matter? The influence of large clients on 
office level auditor reporting decisions. Journal of Accounting and Economics, 30: 
375-400.  
 
Rhodes-Kropf, M. and Viswanathan S. 2004. Market valuation and merger waves. 
Journal of Finance, 59:  2685-2718. 
 
Ritter, J. R. 1991. The long-run performance of initial public offerings. Journal of 
Finance,  46 (1): 3–27. 
 
Ritter, J. R. and I. Welch. 2002. A Review Of IPO Activity, Pricing, And Allocations. 
Journal of Finance, 57: 1795-1828.  
 
Roell, A. 1996.  The Decision to Go Public: An Overview. European Economic 
Review, 40:  1071-1081. 
 
Roll, R. 1986. The hubris hypothesis of corporate takeovers. Journal of Business, 59: 
197-216. 
 
Ronen, J. and S. Sadan. 1975. Classificatory smoothing: Alternative income models. 
Journal of Accounting Research (Spring): 133-149. 
 
Roosenboom, P., Van der Goot, T. and  Mertens, G. 2003. Earnings management and 
initial public offerings: Evidence from the Netherlands. The International Journal of 
Accounting,   38: 243-266. 
 
Rossi, S. and Volpin, P. 2004. Cross-country determinants of mergers and 
acquisitions. Journal of Financial Economics, 74 : 277-304. 



 

 301

Roumeliotis, Ρ. 1977. La politique des prix d'importation exportation des enterprises 
multinationales en Greece. Revue Tίers Monde. 18 : 353-365. 
 
Roychowdhury, S. 2005. Earnings management through real activities manipulation. 
Working paper. Massachussets Institute of Technology. 
 
Rugman, Α. Μ. 1980. Internalization as a general theory of foreign direct investment- 
a reappraisal of the literature.  Weltwirtschaftlίches Archiv, 116 (2): 365-379. 
 
Rutledge, R. 1995. Does management engage in the manipulation of the earnings? The 
case of SFAS 52. Journal of International Accounting Auditing and Taxation, 4 (1): 
69-86.  
 
Sazanami, Y. 1996. Globalization and regionalization: Japanese multinational 
enterprises in the Asia-Pacific.  Journal of Asian Economics,  8 (1): 1-13. 
 
Schipper, K. 1989. Commentary on earnings management.  Accounting Horizons, 3: 
91-102. 

Scott, D.W. (1979) On optimal data-based histograms. Biometrika, 66, 605-610. 

Sercu P., Vander Bauwhede H. and M. Willekens, 2002, Earnings Quality and the 
Role of Stakeholder Monitoring and Governance Mechanisms in Privately Held Firms, 
Research report no. 0235, KULeuven. 

Seyhun, N. 1993, Can omitted risk factors explain the January effect? A stochastic 
dominance approach. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 28: 1995-212. 
 
Silverman, B. W. (1986) Density Estimation for Statistics and Data Analysis, 
Chapman and Hall, London. 
 
Shen, C-H. and Chih, H-L. 2005. Investor protection, prospect theory, and earnings 
management: An international comparison of the banking industry. Journal of Banking 
and Finance, forthcoming. 
 
Shivakumar, L. 2000. Do firms mislead investors by overstating earnings before 
seasoned equity offerings. Journal of Accounting and Economics, 29: 339-371. 
 
Shuto, A. 2007. Executive compensation and earnings management: Empirical 
evidence from Japan. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 16 
(1): 1-26. 
 
Skousen, C.J. Guan, L. and Wetzel, S. 2004. Anomalies and Unusual Patterns in 
Reported Earnings: Japanese Managers Round Earnings. 
Journal of International Financial Management & Accounting 15 (3): 212–234. 

Spathis, C. 2002. Detecting false financial statements using published data: some 
evidence from Greece. Managerial Auditing Journal,  17:  179-191.   



 

 302

Spathis, C. 2003. Audit qualification, firm litigation, and financial information: an 
empirical analysis in Greece.  International Journal of Auditing,  7: 71-85. 

Spathis, C., Doumpos, M. and Zopounidis, C. 2003. Using client performance 
measures to identify pre-engagement factors associated with qualified audit reports in 
Greece. The International Journal of Accounting,   38: 267-284. 
 
Sweeney, A., 1994. Debt covenant violations and managers’ responses. Journal of 
Accounting and Economics 17:  281–308. 
 
Takeuchi, Y. 2004. On a statistical method to detect discontinuity in the distribution 
function of reported earnings, Mathematics and Computers in Simulation, 64 (1):103-
111.  
 
Teoh, S. and   Wong, T. 1993. Perceived Auditor Quality and the Earnings Response 
Coefficient. The Accounting Review 68: 346-366. 
 
Teoh, S., Welch, I., Wong, T. 1998. Earnings management and the post-issue 
underperformance of seasoned equity offerings. Journal of Financial Economics 50: 
63-100. 

Teoh, S.H., Wong, T. J. and Rao, G. 1998. Are accruals during initial public offerings 
opportunistic?  Review of Accounting Studies, 3: 175-208. 

Thomas J. and Zhang X-J. 2000. Identifying unexpected accruals: a comparison of 
current approaches.  Journal of Accounting and Public Policy, 19:  347-376. 

Thomas, W.B., Herrmann, D.R. and Inoue, T. 2004. Earnings management through 
affiliated transactions. Journal of International Accounting Research, 3(2): 1-25. 
 
Titman, S. 1984.  The Effect of Capital Structure on a Firm’s Liquidation Decision. Journal of 
Financial Economics, 13: 137-151. 
 
Travlos, N., Safieddine, A., Philippas, N. and G. Papaioannou. 1997. The post-issue 
price and operating  performance of newly listed Greek firms. The Greek Capital 
Market: Empirical evidence of its important aspects. University of Piraeus – 
Department of Accounting and Finance: 3-40. 
 
Vander Bauwhede, H, M. Willekens and A. Gaeremynck, 2003, Audit Quality, Public  
Ownership and Firm’s Discretionary Accruals Management, The International Journal 
of Accounting, 38 (8): 1-22. 
 
Vantendeloo, B. and Vanstraelen, A. 2005. Earnings management under German 
GAAP versus IFRS. European Accounting Review, 14 (1): 155-180. 

Voulgaris, F., Doumpos, M. and Zopounidis, C. 2000. On the evaluation of Greek 
industrial SMEs’ performance via multicriteria analysis of financial ratios. Small 
Business Economics, 15: 127-136. 



 

 303

 
Walden, W.D. and B.N. Schwartz. 1997. Environmental disclosures and public policy 
pressure. Journal of Accounting and Public Policy, 16: 125-154. 
 
Watts, R. L., and J. L. Zimmerman, 1978. Towards a Positive Theory of the 
Determination of Accounting Standards. The Accounting Review, Vol. LIII, No. 1, 
January: 112-134 
 
Watts, R.L. and Zimmerman, J.L. 1990. Positive accounting theory: A ten year 
perspective. The Accounting Review,  65: 131-156. 
 
Whelan C. and  McBarnet D. (1999), Creative accounting and the Cross-Eyed Javelin 
Thrower, John Wiley & Sons Inc. 
 
Williamson, O.E. (1975) Markets and hierarchies: analysis and antitrust implications, 
New Υork: The free Press. 

World Investment Report (2005) Transnational Corporations and the 
Internationalization of R&D.  United Nations - New York and Geneva, 2005. 
 
Wu, Y.W. 1997. Management Buyouts and Earnings Management. Journal of 
Accounting Auditing & Finance, 12: 373-389. 
 
Yeo, G., Tan, P., Ho, K. and Chen, S. 2002. Corporate Ownership Structure and the 
Informativeness of Earnings. Journal of Business Finance & Accounting, 29: 1023-
1046. 
 
Yoon, S.  2005. A Comparison of Earnings Management Between KSE Firms and 
KOSDAQ Firms. Journal of Business Finance & Accounting, 32 (7-8): 1347–1372. 
 
Yoon, S. and Miller, G. 2002. Earnings management of seasoned equity offering firms 
in Korea. The International Journal of Accounting,  37 (1): 57-78   
 
Yu, F. 2005. Accounting transparency and the term structure of credit spreads. Journal 
of Financial Economics,  75: 53-84. 
 
Yu, M.D. 2005. International earnings management and accounting standards. 
Working Paper. University of Missouri-Columbia. 
 
Yu, Q. Du, B. and Sun, Q. 2006. Earnings management at rights issues thresholds—
Evidence from China. Journal of Banking & Finance 
30 (12): 3453-3468. 

 
 
 
 
 
 


