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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία αναφέρονται καταστάσεις οι οποίες προκαλούν
συνθήκες αυξηµένης πίεσης στις εταιρίες (IPO, παραβιάσεις δανειακών συµβάσεων
κλπ.) οι οποίες επηρεάζουν τον τρόπο µε τον οποίο χειραγωγούνται τα κέρδη. Σκοπός
της παρούσας έρευνας είναι πρώτον, να ερευνηθεί εάν ο κίνδυνος πτώχευσης των
εταιριών επηρεάζει την χειραγώγηση των κερδών (earningsmanagement) και
δεύτερονεάν ωθεί τα στελέχη των εταιριών στην επιλογή συγκεκριµένου εργαλείου
χειραγώγησης.

Λαµβάνοντας δεδοµένα από χώρες οι οποίες αντιµετώπισαν

οικονοµική κρίση κατά την περίοδο από την οποία ελήφθη το δείγµα (Ελλάδα, Ιταλία,
Ισπανία, Πορτογαλία) κατέληξα στο συµπέρασµα πως ο κίνδυνος πτώχευσης
συσχετίζεται µε την χειραγώγηση των κερδών. Επιπλέον, συµπεραίνεται πως εάν το
επίπεδο του κινδύνου πτώχευσης είναι υψηλό τότε τα στελέχη καταλήγουν στην
επιλογή της χειραγώγησης των κερδών µέσω των πραγµατικών δραστηριοτήτων
(χειραγώγηση πωλήσεων ή παραγωγής) αδιαφορώντας για την µελλοντική µείωση
της αξίας της εταιρίας η οποία προκαλείται από την επιλογή του συγκεκριµένου
εργαλείου.
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Υπάρχουν ποικίλοι λόγοι και κίνητρα που ωθούν τους διευθυντές να χειραγωγούν τα
κέρδη των εταιριών, γεγονός το οποίο επιδρά αρνητικά στην αξιοπιστία των
δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων.

Κυρίως κατά την περίοδο όπου µία

εταιρία αντιµετωπίζει οικονοµικά προβλήµατα, η περιορισµένη απόδοσή της αποτελεί
µία ιδανική συνθήκη για τους διευθυντές προκειµένου να παρουσιάζουν µία ψευδώς
βελτιωµένη εικόνα της εταιρίας σε σχέση µε την πραγµατικότητα. Στην ήδη
υπάρχουσα βιβλιογραφία έχει αποδειχθεί πως όταν οι εταιρίες αντιµετωπίζουν
σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα και έρχονται αντιµέτωπες µε το φάσµα της
πτώχευσης τότε ισχυροποιούνται σε µεγάλο βαθµό τα κίνητρα των διευθυντών για
χειραγώγηση των κερδών. Η Rosner (2003) απέδειξε πως εταιρίες οι οποίες εν τέλει
πτώχευσαν, προτού βρεθούν σε καθεστώς πτώχευσης επέλεξαν να παραποιήσουν τις
οικονοµικές καταστάσεις τους, παρουσιάζοντας αυξηµένα κέρδη σε σύγκριση µε τα
πραγµατικά. Επίσης κάποιες έρευνες (IatridisandKadorinis 2009 ; Sweeney 1994)
αναφέρουν πως πολλές εταιρίες επιχειρούν να εξαλείψουν κάθε αρνητική ένδειξη που
αφορά το ενδεχόµενο πτώχευσης.
Επιπλέον έχουν υπάρξει έρευνες ( Iatridisand Dimitras 2013 ; Choi, Kim, andLee,
2011; Trombetta and Imperatore, 2014 ) οι οποίες απέδειξαν πως καταστάσεις
οικονοµικής ύφεσης σε κάποιες χώρες , εφόσον η ύφεση επιδρά αρνητικά στις
εταιρίες τότε επηρεάζεται αρνητικά και η ποιότητα των δηµοσιευµένων κερδών. Πιο
συγκεκριµένα τονίζουν ότι τα φαινόµενα χειραγώγησης των κερδών γίνονται
εντονότερα κατά τη διάρκεια οικονοµικής κρίσης. Εποµένως, θεωρώ πως θα ήταν
ενδιαφέρουσα µία ανάλυση της συσχέτισης του κινδύνου πτώχευσης των εταιριών µε
την χειραγώγηση των κερδών και µάλιστα σε εταιρίες χωρών οι οποίες
αντιµετώπισαν οικονοµική κρίση. Τα δύο σηµαντικότερα εργαλεία παραποίησης
κερδών είναι: πρώτον, η χειραγώγηση µέσω των πραγµατικών δραστηριοτήτων (Real
earnings management) και δεύτερον, η χειραγώγηση µέσω των λογιστικών
δεδουλευµένων

(Accrual-BasedEarningsManagement).

Στην

υπάρχουσα

βιβλιογραφία διερευνώνται επίσης και οι παράγοντες οι οποίοι οδηγούν στην
προτίµηση ή όχι ενός από τα δύο προαναφερθέντα εργαλεία και έχει αποδειχθεί πως
σε καταστάσεις πίεσης όπου οι διευθυντές χρειάζονται άµεσα αποτελέσµατα,
επιλέγεται η χειραγώγηση µέσω των πραγµατικών δραστηριοτήτων παρόλο που αυτή
η επιλογή επιβαρύνει µε υψηλά κόστη τις εταιρίες στο µέλλον. Εποµένως, ένας
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ακόµα στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο το επίπεδο του
κινδύνου πτώχευσης των εταιριών επηρεάζει την επιλογή εργαλείου χειραγώγησης
και στην περίπτωση που είναι αυξηµένο να επιλέγεται από τα διευθυντικά στελέχη η
χειραγώγηση µέσω των πραγµατικών δραστηριοτήτων.
Η µεθοδολογία της παρούσας έρευνας βασίστηκε στην αντίστοιχη έρευνα των
Campa&Camacho-Miñano (2015) οι οποίοι διερεύνησαν την επίδραση της
πιθανότητας πτώχευσης στην επιλογή εργαλείου χειραγώγησης και κατέληξαν στο
συµπέρασµα πως σε καταστάσεις όπου µία εταιρία αντιµετωπίζει σοβαρά οικονοµικά
προβλήµατα και ο κίνδυνος πτώχευσης είναι υψηλός τότε επιλέγεται περισσότερο η
χειραγώγηση µέσω των πραγµατικών δραστηριοτήτων και λιγότερο µέσω των
λογιστικών δεδουλευµένων. Το δείγµα της προαναφερθείσας έρευνας αφορά
µικροµεσαίες επιχειρήσεις της Ισπανίας οι οποίες τέθηκαν σε καθεστώς πτώχευσης.
Έτσι, ακολουθώντας την παραπάνω µεθοδολογία υπολογίζω τρεις µεταβλητές
διαµεσολάβησης (proxyvariables) : Πρώτον, τις µη- κανονικές ταµειακές ροές
(AbnormalCashFlows) οι οποίες αφορούν την χειραγώγηση των πωλήσεων.
∆εύτερον, τα µη-κανονικά κόστη παραγωγής ( AbnormalProductionCosts ) τα οποία
αφορούν την χειραγώγηση της παραγωγής και τρίτον τα µη- κανονικά δεδουλευµένα
λειτουργικά κεφάλαια ( AbnormalWorkingCapitalAccruals ). Ο κίνδυνος πτώχευσης
µετριέται σύµφωνα µε το Altman Z- Score (2000). Στη συνέχεια, η συσχέτιση της
χειραγώγησης των κερδών µε τον κίνδυνο πτώχευσης των εταιριών διερευνάται µέσω
ενός µοντέλου παλινδρόµησης το οποίο θα έχει τρεις διαφορετικές εξαρτηµένες
µεταβλητές και πιο συγκεκριµένα τις προαναφερθείσες µεταβλητές διαµεσολάβησης
(proxyvariables). Επιπλέον, αξίζει να σηµειωθεί πως η παρούσα έρευνα διαφέρει από
εκείνη των Campa&Camacho-Miñano (2015) στο γεγονός ότι τα δεδοµένα
ελήφθησαν από τέσσερις διαφορετικές χώρες ( Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία)
, επιλέχθηκαν επιχειρήσεις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο ανεξαρτήτως οικονοµικού
µεγέθους και χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη εάν κάποια εταιρία του δείγµατος τέθηκε εν
τέλει σε καθεστώς πτώχευσης.

Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα της επιλογής των

συγκεκριµένων χωρών είναι πως από το 2005 υιοθέτησαν την εφαρµογή των ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων, έτσι εντός της χρονικής περιόδου από την οποία ελήφθη το
δείγµα ( 2006-2016 ) περιορίζεται κατά πολύ η πιθανότητα να επηρεάζεται η
λογιστική πληροφορία από αλλαγές που αφορούν το κανονιστικό πλαίσιο.
Τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την εµπειρική διερεύνηση έρχονται σε
συµφωνία µε τα αντίστοιχα των Campa&Camacho- Miñano (2015). Κατ’ αρχάς η
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ύπαρξη του κινδύνου χρεοκοπίας ακόµα και εάν αυτός αποδεικνύεται προσωρινός
ωθεί τις εταιρίες στην χειραγώγηση των κερδών τους προκειµένου να παρουσιάσουν
στις οικονοµικές τους καταστάσεις µία σαφώς καλύτερη εικόνα από την πραγµατική.
Σχετικά µε την επιλογή εργαλείου χειραγώγησης, όσο αυξάνεται ο κίνδυνος
πτώχευσης για µία εταιρία τόσο περισσότερο τα διευθυντικά στελέχη τείνουν να
χρησιµοποιούν

περισσότερο

την

χειραγώγηση

µέσω

των

πραγµατικών

δραστηριοτήτων (RealEarningsManagement) και λιγότερο την χειραγώγηση µέσω
των

λογιστικών

δεδουλευµένων

(Accrual-BasedEarningsManagement).

Πιο

συγκεκριµένα είτε παραποιούν το δηµοσιευµένο επίπεδο των εσόδων από πωλήσεις
είτε προσπαθούν µε διάφορους εναλλακτικούς τρόπους όπως η παροχή πού υψηλών
εκπτώσεων ή ελαστικών όρων πίστωσης στους πελάτες, να αυξάνουν <<τεχνητά>>
το επίπεδο των πωλήσεων και κατά συνέπεια τα κέρδη τους. Ενώ επίσης, ενδέχεται
να παράγουν περισσότερη ποσότητα προϊόντων σε σύγκριση µε την απαιτούµενη
προκειµένου να µειωθεί το κόστος πωληθέντων και συνάµα να αυξηθούν τα µικτά
αποτελέσµατα. ‘Οσον αφορά τη χειραγώγηση µέσω των λογιστικών δεδουλευµένων
εµφανίζεται µειωµένη όταν ο κίνδυνος πτώχευσης είναι υψηλός.
Η παρούσα εργασία συνεισφέρει στην υπάρχουσα βιβλιογραφία που αφορά την
χειραγώγηση κερδών και την συσχέτισή της µε τον κίνδυνο πτώχευσης των εταιριών.
Πρώτον, δείχνει πως η πίεση που αποφέρει µία δυσχερής οικονοµική κατάσταση
παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο όταν ερευνώνται οι ενέργειες της διοίκησης και η
ποιότητα των κερδών καθώς αποδεικνύει πως η ύπαρξη κινδύνου πτώχευσης
επηρεάζει την συµπεριφορά των διευθυντικών στελεχών τα οποία παραποιούν το
περιεχόµενο των οικονοµικών καταστάσεων. Επιπλέον, αποδεικνύει πως εάν το
ενδεχόµενο χρεοκοπίας είναι ορατό τότε επιλέγεται η χειραγώγηση κερδών µέσω των
πραγµατικών δραστηριοτήτων προκειµένου η εικόνα της εταιρίας να παρουσιαστεί
βελτιωµένη. Θα µπορούσε τέλος να υποστηριχθεί πως το προαναφερθέν εργαλείο
χειραγώγησης είναι περισσότερο αξιόπιστο και αποδοτικό για να χρησιµοποιηθεί
όταν οι διευθυντές χρειάζονται να επηρεάσουν άµεσα τα δηµοσιευµένα κέρδη.
Η υπόλοιπη έρευνα οργανώνεται ως εξής: Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται η
ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και των εννοιών της χειραγώγησης
κερδών. Το κεφάλαιο 3 περιλαµβάνει την περιγραφή της µεθοδολογίας. Στο κεφάλαιο
4 παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσµατα της εµπειρικής έρευνας και τέλος
στο κεφάλαιο 5 περιγράφονται τα συµπεράσµατα της εργασίας καθώς και η πιθανή
χρησιµότητά τους.
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2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
2.1 Χειραγώγηση κερδών: Ορισµοί
Μέχρι ώρας, δεν υπάρχει κάποιος ευρέως διαδεδοµένος ορισµός της χειραγώγησης
των κερδών(earningsmanagement). Παρακάτω παρατείθενται οισηµαντικότεροι
ορισµοί που βρίσκονται στην βιβλιογραφία:
•

Ο παλαιότερος ορισµός έχει δοθεί από τον Copeland (1968), ο οποίος ορίζει την
χειραγώγηση των κερδών “ως την ηθεληµένη επιλογή

των διευθυντικών

στελεχών να αυξάνουν ή να µειώνουν το καθαρό αποτέλεσµα της εκάστοτε
λογιστικής χρήσης.”
•

“Η χειραγώγηση κερδών είναι µία διαδικασία σκόπιµων ενεργειών στο πλαίσιο
των γενικά αποδεκτών λογιστικών αρχών έτσι ώστε τα κέρδη που θα
δηµοσιευθούν να είναι στο επιθυµητό επίπεδο” (Davidsonetal. 1987)

•

“Χειραγώγηση κερδών είναι η σκόπιµη παρέµβαση στην χρηµατοοικονοµική
πληροφόρηση η οποία αφορά τους εξωτερικούς χρήστες των οικονοµικών
καταστάσεων και έχει ως κίνητρο το προσωπικό όφελος.” (Schipper 1989)

•

“ Η χειραγώγηση κερδών λαµβάνει χώρα όταν τα διοικητικά στελέχη των
εταιριών

χρησιµοποιούν

την

κρίση

τους

στην

χρηµατοοικονοµική

πληροφόρηση και στην δοµή των συναλλαγών προκειµένου να τροποποιήσουν
τις οικονοµικές καταστάσεις, είτε για να παραπλανήσουν τους µετόχους και
άλλους ενδιαφερόµενους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων είτε για να
επηρεάσουν το αποτέλεσµα κάποιας σηµαντικής συµφωνίας η οποία βασίζεται
στην εικόνα των οικονοµικών καταστάσεων”. (HealyandWallen 1999)
•

Μία διαφορετική προσέγγιση της έννοιας της χειραγώγησης των κερδών
δόθηκε από τους Fieldsetal. (2001) : “Ακόµα καιαν δεν αποτελούν όλοι οι
λογιστικοί χειρισµοί εργαλεία χειραγώγησης κερδών, η εφαρµογή κάποιου
λογιστικού χειρισµού για να επιτευχθεί ένας συγκεκριµένος σκοπός συνάδει µε
την έννοια της χειραγώγησης κερδών.”

2.2 Παράγοντες-κίνητρα που οδηγούν στην χειραγώγηση κερδών
Ένα σηµαντικό στοιχείο στην διερεύνηση της χειραγώγησης των κερδών είναι οι
λόγοι και τα κίνητρα που ωθούν τα διευθυντικά στελέχη να επηρεάζουν τις
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οικονοµικές καταστάσεις και να παρουσιάζουν κέρδη διαφορετικά από τα
πραγµατικά. Οι HealyandWallen (1999) σε µία ουσιαστική ανασκόπηση σχετικά µε
την χειραγώγηση των κερδών, αναφέρουν ότι προκειµένου να εντοπίσουµε αν τα
κέρδη έχουν χειραγωγηθεί θα πρέπει πρώτα να γνωρίζουµε αν υπάρχει κάποιο ισχυρό
κίνητρο από τη µεριά της διοίκησης. Έτσι, κατένειµαν τα κίνητρα διαστρέβλωσης της
παρεχόµενης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης σε τρεις κατηγορίες. Πρώτον,
κίνητρα τα οποία σχετίζονται µε τις κεφαλαιαγορές (Capitalmarketmotivations).
∆εύτερον, κίνητρα τα οποία αφορούν συµβάσεις (ContractingMotivations). Τέλος,
κίνητρα τα οποία είναι σχετικά µε τους νόµους και το κανονιστικό πλαίσιο
(RegulatoryMotivations).

2.2.1 Κίνητρα σχετικά µε τις κεφαλαιαγορές
Το γεγονός ότι, οι οικονοµικές καταστάσεις των εταιριών αποτελούν αντικείµενο
διερεύνησης και ανάλυσης από επενδυτές και χρηµατοοικονοµικούς αναλυτές
προκειµένου να αποτιµηθεί η αξία των µετοχών της εκάστοτε εταιρίας, αποτελεί ένα
ιδιαίτερα σηµαντικό κίνητρο για τα διευθυντικά στελέχη προκειµένου να προβούν σε
χειραγώγηση των κερδών των εταιριών.
Μία από τις περιπτώσεις που ωθούν τα διευθυντικά στελέχη να χειραγωγούν τα
κέρδη είναι στις περιόδους πριν την αγορά µετοχών της εταιρίας για την οποία
εργάζονται, από τους ίδιους. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο η DeAngelo (1988)
διερεύνησε την υπόθεση ότι οι διευθυντές παρουσιάζουν κέρδη µειωµένα σε σχέση
µε τα πραγµατικά προκειµένου να ωφεληθούν από τυχόν αγορές µετοχών από τους
ίδιους, χωρίς ωστόσο να βρει επαρκή στοιχεία για να µπορέσει να καταλήξει σε
ασφαλές συµπέρασµα. Σε µία αντίστοιχη έρευνα οι PerryandWilliams (1994)
διαπίστωσαν ότι τα αρνητικά δεδουλευµένα των εταιριών του δείγµατός τους δεν
ήταν αποτέλεσµα κακής απόδοσης της κάθε εταιρίας αλλά προϊόν χειραγώγησης των
κερδών από τη µεριά των διευθυντών έτσι ώστε να βγουν ωφεληµένοι µέσω της
εξαγοράς µετοχών της εταιρίας για την οποία εργάζονται.
Ένα επιπλέον κίνητρο το οποίο σχετίζεται µε τις κεφαλαιαγορές είναι η επίτευξη
προβλέψεων των χρηµατοοικονοµικών αναλυτών και στόχων που τίθενται από τους
ιδιοκτήτες των εταιριών. Οι BurgstahlerandEames (1998) εξήγαγαν το συµπέρασµα
πως τα διευθυντικά στελέχη παρουσιάζουν κέρδη υψηλότερα από τα πραγµατικά
προκειµένου να είναι συνεπή µε τους προαναφερόµενους στόχους. Τέλος, έχουν
υπάρξει έρευνες (Teohetal. 1998a; Teohetal. 1998b; Teoh, WongandRao 1998) οι
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οποίες απέδειξαν πως πολύ σηµαντικοί παράγοντες οι οποίοι ωθούν στον επηρεασµό
των δηµοσιευµένων κερδών είναι η προσφορά µετοχικού κεφαλαίου σε υποψήφιους
επενδυτές αλλά και η πρώτη εισαγωγή κάποιας εταιρίας στο χρηµατιστήριο.

2.2.2 Κίνητρα σχετικά µε τις συµβάσεις
Τα σχετικά µε τις συµβάσεις κίνητρα µπορούν να κατανεµηθούν στα κίνητρα που
αφορούν δανειακές συµβάσεις και σε αυτά που αφορούν συµβάσεις µε διευθυντικά
στελέχη.
Όσον αφορά τις δανειακές συµβάσεις η έρευνα έχει δείξει πως όταν είναι ορατός ο
κίνδυνος να παραβιαστεί κάποιος από τους όρους τους, δηµιουργείται κίνητρο στα
διευθυντικά στελέχη να χειραγωγήσουν τα κέρδη. Η Sweeney (1994) και οι
DefondandJiambalvo (1994) διενήργησαν έρευνες πάνω σε εταιρίες για τις οποίες
είχαν εντοπίσει πως είχαν παραβιάσει έναν ή περισσότερους όρους κάποιας
δανειακής σύµβασης. Το συµπέρασµα που εξήγαγαν ήταν πως οι διευθυντές κατά την
λογιστική χρήση που προηγήθηκε της παραβίασης των όρων κάποιας δανειακής
σύµβασης, είχαν προβεί σε χειραγώγηση των κερδών και δηµοσίευσαν κέρδη
υψηλότερα σε σύγκριση µε την πραγµατικότητα.
Όσον αφορά τις συµβάσεις µε διευθυντικά στελέχη, σηµαντικό κίνητρο είναι η
ύπαρξη κάποιας πρόσθετης χρηµατικής αµοιβής (bonus) που ενδέχεται να λάβει το
εκάστοτε στέλεχος σε περίπτωση που επιτευχθεί κάποιος στόχος κερδοφορίας. Ο
Healy (1985) απέδειξε πως η προοπτική πρόσθετων αµοιβών ωθεί τους διευθυντές
στο να χειραγωγούν τα κέρδη των εταιριών. Ενώ και οι Guidryetal. (1999) των
οποίων η έρευνα επικεντρώθηκε σε διευθυντές τµηµάτων µεγάλων εταιριών
απέδειξαν ότι η µεγιστοποίηση των πρόσθετων αµοιβών τους αποτελεί ισχυρό
κίνητρο προκειµένου να χειραγωγήσουν τα κέρδη. Επιπροσθέτως, τα διευθυντικά
στελέχη είτε όταν κρίνουν για διάφορους λόγους πως η θέση τους στην εταιρία είναι
σε δυσµένεια είτε όταν γνωρίζουν πως βάσει συµφωνίας η θητεία τους πρόκειται
σύντοµα να ολοκληρωθεί έχουν κίνητρο ώστε να προβούν σε χειραγώγηση κερδών.
Συγκεκριµένα, οι DechowandSloan (1991) απέδειξαν πως τα διευθυντικά στελέχη
όταν πρόκειται να ολοκληρωθούν τα καθήκοντα τους αναγνωρίζουν λιγότερα έξοδα
έρευνας και ανάπτυξης προκειµένου να παρουσιάσουν αυξηµένα κέρδη.

2.2.3 Κίνητρα σχετικά µε το κανονιστικό πλαίσιο (RegulatoryMotivations)
Τα κίνητρα που αφορούν το κανονιστικό πλαίσιο µπορούν να διαχωριστούν σε δύο
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κατηγορίες. Πρώτον, στα κίνητρα σχετικά µε νόµους και κανόνες που διέπουν τους
κλάδους και δεύτερον σε αυτά που σχετίζονται µε νόµους για την αντιµετώπιση του
µονοπωλίου. Όσον αφορά τους κλάδους η έρευνα µέχρι ώρα έχει επικεντρωθεί σε
τράπεζες και πιο συγκεκριµένα στις Η.Π.Α. όπου σύµφωνα µε τους HealyandWallen
(1999) ο αριθµός των κεφαλαίων που έπρεπε να έχουν οι τράπεζες είχε κατώτατο
όριο. Πάνω στο συγκεκριµένο ζήτηµα πραγµατοποιήθηκαν έρευνες (Moyer 1990;
Scholesetal. 1990; Beattyetal. 1995; Collinsetal. 1995) οι οποίες απέδειξαν πως όταν
κάποιες τράπεζες αντιµετώπιζαν τον κίνδυνο να παραβούν το παραπάνω όριο
προσπαθούσαν να χειραγωγήσουν τα κέρδη τους είτε καταφεύγοντας σε υπερβολικές
προβλέψεις για επισφαλή δάνεια είτε υποεκτιµώντας τις διαγραφές δανείων.
Όσον αφορά την αντιµετώπιση του µονοπωλίου οι WattsandZimmerman (1978)
απέδειξαν πως για να αποφύγουν οι εταιρίες την παραβίαση σχετικών κανόνων
παρουσιάζουν τα κέρδη τους µειωµένα σε σχέση µε τα πραγµατικά. Τέλος, οι
HealyandWallen (1999) επισηµαίνουν πως παρόλο που η ύπαρξη διάφορων
νοµοθεσιών ωθεί τα διευθυντικά στελέχη να χειραγωγούν τα κέρδη τους για να µην
τις παραβιάσουν, δεν υπάρχουν ανάλογα στοιχεία για το πως αντιµετωπίζουν την
χειραγώγηση των κερδών τα κράτη και οι άλλες ρυθµιστικές αρχές.

2.3 Εργαλεία χειραγώγησης κερδών
Τα επικρατέστερα εργαλεία για την χειραγώγηση των κερδών είναι δύο. Το πρώτο
είναι η χειραγώγηση µέσω των λογιστικών δεδουλευµένων (accrualsmanagement)
ενώ το δεύτερο είναι η χειραγώγηση µέσω των πραγµατικών δραστηριοτήτων
(realactivitiesmanagement). Αξίζει να σηµειωθεί πως η χειραγώγηση κερδών µέσω
των λογιστικών δεδουλευµένων είναι πιο ευρέως διαδεδοµένη στην διαθέσιµη
βιβλιογραφία καθώς ξεκίνησε να µελετάται νωρίτερα.

2.3.1 Χειραγώγηση µέσω των λογιστικών δεδουλευµένων (AccrualBasedEarningsManagement)
Ο Healy (1985) ορίζει τα λογιστικά δεδουλευµένα ως τη διαφορά µεταξύ των
καταγεγραµµένων

κερδών

και

των

ταµειακών

ροών

από

λειτουργικές

δραστηριότητες. Τα δεδουλευµένα περιλαµβάνουν λογαριασµούς του ισολογισµού
όπως υποχρεώσεις και µη-ταµειακά περιουσιακά στοιχεία. Όλες οι έρευνες που
αφορούν τα λογιστικά δεδουλευµένα αναφέρουν ότι τα συνολικά δεδουλευµένα
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αποτελούνται από δύο υποκατηγορίες. Πρώτον, τα κανονικά δεδουλευµένα των
οποίων ο επηρεασµός δεν είναι στην ευχέρεια της εκάστοτε διοίκησης (nondiscretionary ή normalaccruals). ∆εύτερον, από τα µη-κανονικά δεδουλευµένα τα
οποία επηρεάζονται από αποφάσεις της διοίκησης (discretionary ή abnormalaccruals).
Ο Healy (1985) αναφέρει τα κανονικά δεδουλευµένα ως λογιστικούς χειρισµούς οι
οποίοι είναι υποχρεωτικοί µε βάση τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα. Ενώ αναφέρει τα
µη-κανονικά δεδουλευµένα ως λογιστικούς χειρισµούς τους οποίους όµως επιλέγει η
διοίκηση από ένα σύνολο αποδεκτών χειρισµών µέσω των οποίων µπορούν οι
διευθυντές να µεταφέρουν κέρδη από τη µία λογιστική χρήση στην άλλη. Όσον
αφορά τα µη-κανονικά δεδουλευµένα πολλοί ερευνητές (Healy, 1985; DeAngelo,
1986; Jones, 1991; Dechowetal, 1995; DechowandSloan 1991)

έχουν αναπτύξει

µοντέλα υπολογισµού τους.

Μοντέλα υπολογισµού των µη-κανονικών δεδουλευµένων

Επισηµαίνεται ότι σε όλα τα παρακάτω µοντέλα τα µη-κανονικά δεδουλευµένα
(discretionaryaccruals) προκύπτουν µετά από την αφαίρεση των κανονικών από τα
συνολικά δεδουλευµένα (totalaccruals).

Το µοντέλο του Healy (1985)
Αρχικά ο Healy υπολογίζει τα κανονικά δεδουλευµένα (non-discretionaryaccruals)
µέσω των συνολικών δεδουλευµένων (totalaccruals) µε τον ακόλουθο τρόπο:

NDAt= 1/n∑t(TAt-At-1)
Όπου:
NDAt

Τα κανονικά δεδουλευµένα την χρονική στιγµή t

n

Ο αριθµός των ετών κατά την περίοδο εκτίµησης

TAt

Τα συνολικά δεδουλευµένα την χρονική στιγµή t

At-1

Το σύνολο του ενεργητικού την χρονική στιγµή t-1
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Το µοντέλο της DeAngelo (1986)
Η DeAngelo προκειµένου να καταλήξει στον υπολογισµό των κανονικών
δεδουλευµένων (non-discretionaryaccruals), χρησιµοποιεί όπως και ο Healy τα
συνολικά δεδουλευµένα.
Στην αρχή υπολογίζει τα κανονικά δεδουλευµένα ως εξής:

NDAt= TAt-1/At-2

Όπου:
NDAt

Τα κανονικά δεδουλευµένα την χρονική στιγµή t

TAt-1

Τα συνολικά δεδουλευµένα την χρονική στιγµή t-1

At-2

Το σύνολο του ενεργητικού την χρονική στιγµή t-2

Η διαφορά από τον τρόπο του Healy είναι η χρησιµοποίηση των συνολικών
δεδουλευµένων (totalaccruals) της προηγούµενης περιόδου.

Το µοντέλο της Jones (1991)
Η Jones µέσω του µοντέλου της επιχειρεί να ελέγξει την επίδραση που έχει το σύνολο
του ενεργητικού, τα συνολικά πάγια και η µεταβολή των πωλήσεων στα κανονικά
δεδουλευµένα

(non-discretionaryaccruals).

Ο

υπολογισµός

των

κανονικών

δεδουλευµένων γίνεται ως εξής:

NDAt = α1(1 / At - 1) + α2(∆REVt / At - 1) + α3(PPEt / At - 1 )

Όπου:
NDAt

Τα κανονικά δεδουλευµένα την χρονική στιγµή t

At-1

Το σύνολο του ενεργητικού την χρονική στιγµή t-1

∆REVt

Οι πωλήσεις της χρονικής στιγµής t µείον τις πωλήσεις την χρονική στιγµή t-1

PPEt

To σύνολο των παγίων την χρονική στιγµή t

Οι συντελεστές α1,α2 και α3 εκτιµώνται µε την µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων
χρησιµοποιώντας το παρακάτω µοντέλο παλινδρόµησης :

TAt/ Αt-1= α1(1 / Αt - 1) + α2(∆REVt / At - 1) + α3(PPEt / At - 1 )
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Όπου:
TAt

Τα συνολικά δεδουλευµένα την χρονική στιγµή t.

At-1

Το σύνολο του ενεργητικού την χρονική στιγµή t-1

∆REVt

Οι πωλήσεις της χρονικής στιγµής t µείον τις πωλήσεις την χρονική στιγµή t-1

PPEt

To σύνολο των παγίων την χρονική στιγµή t

Το µοντέλο της Jones τροποποιήθηκε από τους Dechowetal (1995) οι οποίοι
συµπεριέλαβαν στον υπολογισµό των κανονικών δεδουλευµένων και την επίδραση
της µεταβολής των λογαριασµών εισπρακτέων της εκάστοτε επιχείρησης. Το
τροποποιηµένο µοντέλο είναι το εξής:

NDAt = α1(1 / At - 1) + α2(∆REVt -∆RECt/ At - 1) + α3(PPEt / At - 1 )

Όπου:
NDAt

Τα κανονικά δεδουλευµένα την χρονική στιγµή t

∆REVt

Οι πωλήσεις της χρονικής στιγµής t µείον τις πωλήσεις την χρονική στιγµή t-1

∆REC

οι λογαριασµοί εισπρακτέοι της χρονικής στιγµής t µείον τους
λογαριασµούς εισπρακτέους της χρονικής στιγµής t-1.

At-1

Το σύνολο του ενεργητικού την χρονική στιγµή t-1

PPEt

To σύνολο των παγίων την χρονική στιγµή t

Το βιοµηχανικό µοντέλο (Theindustrymodel)
Το βιοµηχανικό µοντέλο εισήχθη από τους DechowandSloan το 1991. Το
συγκεκριµένο µοντέλο προβαίνει στον υπολογισµό των κανονικών δεδουλευµένων
(non-discretionaryaccruals) µε έναν διαφορετικό τρόπο. Η βασική υπόθεση του
µοντέλου είναι πως οι µεταβολές στους παράγοντες που επηρεάζουν τα κανονικά
δεδουλευµένα είναι ίδιες µεταξύ επιχειρήσεων που ανήκουν στην ίδια βιοµηχανία. Το
µοντέλο είναι το εξής:

NDAt= α1+ α2 median(TAt/At-1)
Όπου:
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NDAt

Τα κανονικά δεδουλευµένα την χρονική στιγµή t

median (Σ∆t/ΣΕt-1)

η µέση τιµή των συνολικών δεδουλευµένων την χρονική
στιγµή t δια το σύνολο του ενεργητικού την χρονική στιγµή
t-1

Οι συντελεστές α1 και α2

υπολογίζονται µέσω του παραπάνω µοντέλου

χρησιµοποιώντας την µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων.

Τρόποι χειραγώγησης µέσω των λογιστικών δεδουλευµένων
Οι Teohetal. (1998b) παραθέτουν τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να γίνει η
χειραγώγηση

µέσω

των

λογιστικών

δεδουλευµένων.

Πρώτον,

η

επιλογή

συγκεκριµένης λογιστικής µεθόδου η οποία επηρεάζει την χρονική στιγµή στην οποία
τα έσοδα ή τα έξοδα θα επηρεάσουν το συνολικό εισόδηµα. Χαρακτηριστικά
παραδείγµατα είναι η επιλογή συγκεκριµένης µεθόδου αποτίµησης αποθεµάτων και η
επιλογή µεθόδου απόσβεσης των παγίων. ∆εύτερον, ακόµα και όταν η διοίκηση έχει
καταλήξει στην επιλογή της λογιστικής µεθόδου έχει την δυνατότητα να αποφασίσει
και για το πως θα εφαρµοστεί η συγκεκριµένη λογιστική µέθοδος. ∆ηλαδή, στην
περίπτωση της µεθόδου απόσβεσης, η διοίκηση έχει την δυνατότητα να επηρεάσει
την υπολειµµατική αξία αλλά και την ωφέλιµη ζωή των παγίων. Επιπλέον, η διοίκηση
έχει την δυνατότητα να διαγράφει ζηµίες από αποµειώσεις παγίων στοιχείων, να
αναγνωρίζει κάποιες υποχρεώσεις ως ενδεχόµενες (ακόµα και αν πρόκειται να
πραγµατοποιηθούν σίγουρα) αλλά και να αναγνωρίσει έµµεσα κόστη ως κόστη
προϊόντος έτσι ώστε να αποφύγει την αναγνώριση επιπλέον εξόδων στην κατάσταση
αποτελεσµάτων χρήσεως. Τέλος, η διοίκηση µπορεί να επιλέξει και την χρονική
στιγµή κατά την οποία θα αναγνωρίσει την αγορά ή την πώληση παγίων.
Τα συνολικά δεδουλευµένα µπορούν επίσης να διαχωριστούν σε βραχυπρόθεσµα και
µακροπρόθεσµα. Ο παραπάνω διαχωρισµός γίνεται διότι σύµφωνα µε τον Guenther
(1994) η διοικήσεις των εταιριών εταιρειών έχουν µεγαλύτερη ευχέρεια στο να
χειραγωγούν τα βραχυπρόθεσµα δεδουλευµένα. Οι Teohetal. (1998b) αναφέρουν ως
τρόπους χειραγώγησης των βραχυπρόθεσµων δεδουλευµένων είτε την επίσπευση
αναγνώρισης ενός εσόδου είτε την καθυστέρηση αναγνώρισης εξόδων ενώ
αναφέρουν πως τα µακροπρόθεσµα δεδουλευµένα µπορούν να αυξηθούν είτε
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µειώνοντας

τον

συντελεστή

απόσβεσης

είτε

προκαλώντας

µείωση

των

αναβαλλόµενων φόρων.

2.3.2

Χειραγώγηση

µέσω

των

πραγµατικών

δραστηριοτήτων(Realearningsmanagement)
Η συγκεκριµένη έννοια µπορεί να αναφερθεί και ως χειραγώγηση των λειτουργικών
δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Η Zang (2012), αναφέρει την χειραγώγηση µέσω
των πραγµατικών δραστηριοτήτων ως µια ηθεληµένη πράξη της διοίκησης η οποία
πραγµατοποιείται όταν τροποποιείται η χρονική στιγµή αναγνώρισης και η δοµή των
συναλλαγών, µε κύριο σκοπό να επηρεαστούν θετικά ή αρνητικά τα δηµοσιευµένα
κέρδη. Ο Roychowdhury (2006) όρισε την χειραγώγηση µέσω των πραγµατικών
δραστηριοτήτων ως “ αποφάσεις της διοίκησης οι οποίες αποκλίνουν από τις
συνηθισµένες πρακτικές της επιχείρησης οι οποίες αποσκοπούν στο να επιτευχθούν οι
στόχοι κερδοφορίας της εκάστοτε επιχείρησης”.
Υπάρχουν διάφορες τεχνικές µέσω των οποίων µπορεί να πραγµατοποιηθεί η
χειραγώγηση µέσω των πραγµατικών δραστηριοτήτων, οι οποίες µελετήθηκαν από
την Gunny (2005) και τον Roychowdhury (2006) και παρατίθενται παρακάτω. Ο
πρώτος τρόπος είναι η χειραγώγηση των πωλήσεων µέσω του οποίου οι διοικήσεις
επιδιώκουν την προσωρινή αύξησή τους. Αυτό επιτυγχάνεται είτε προσφέροντας
εκπτώσεις στα προϊόντα ή στις παροχές υπηρεσιών οι οποίες θα έχουν ισχύ για ένα
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα , είτε προσφέροντας στους πελάτες πιο ευνοϊκούς
όρους στην χορήγηση πιστώσεων. Ένας άλλος τρόπος είναι η περικοπή των εξόδων
έρευνας και ανάπτυξης αλλά και των εξόδων διοίκησης και διάθεσης µε σκοπό
προφανώς να µειωθούν τα καταγεγραµµένα έξοδα και να αυξηθούν τα κέρδη. Αυτό
συνήθως συµβαίνει όταν δεν αναµένονται σύντοµα οφέλη από τα παραπάνω έξοδα.
Επιπλέον, οι επιχειρήσεις µπορούν να χειραγωγήσουν τα κέρδη τους επιδιώκοντας
πωλήσεις ενσώµατων παγίων σε συγκεκριµένες χρονικές στιγµές προκειµένου να
αποφευχθεί η καταγραφή αρνητικής κερδοφορίας. Μία ακόµα τεχνική των
διευθυντών είναι η απόφαση για παραγωγή περισσότερης ποσότητας προϊόντων από
την απαιτούµενη. Έτσι προκαλείται µείωση στο σταθερό κόστος των προϊόντων αφού
το σύνολο των σταθερών γενικών βιοµηχανικών εξόδων επιµερίζεται σε περισσότερα
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προϊόντα. Κατά συνέπεια το κόστος για κάθε µονάδα προϊόντος µειώνεται µε
αποτέλεσµα να υπάρχει µείωση στο κόστος πωληθέντων ενώ τα κόστη παραγωγής
παρουσιάζονται αυξηµένα.
Η έρευνα έχει καταλήξει στο συµπέρασµα ότι µε την χρήση της χειραγώγησης µέσω
των πραγµατικών δραστηριοτήτων επηρεάζονται αρνητικά οι ταµειακές ροές απο
λειτουργικές δραστηριότητες αλλά και η µελλοντική αξία της επιχείρησης. Πιο
συγκεκριµένα οι Grahametal. (2005) αναφέρουν ότι οι αποφάσεις των διευθυντών για
παραπλανητική αύξηση των κερδών της τρέχουσας λογιστικής χρήσης ενδέχεται να
προκαλέσουν µείωση των ταµειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες στις
επόµενες χρήσεις. Για παράδειγµα, η προσφορά σηµαντικών εκπτώσεων στους
πελάτες τους ωθεί στο να αναµένουν αντίστοιχες εκπτώσεις και στο µέλλον. Όσον
αφορά την παραγωγή πλεονάζουσων ποσοτήτων οδηγεί σε µεγάλη αύξηση των
αποθεµάτων προς πώληση και κατά συνέπεια σε υψηλά κόστη αποθεµατοποίησης.

2.4 Επιλογή εργαλείου χειραγώγησης κερδών
Οι επιχειρήσεις µπορούν να χειραγωγούν τα κέρδη τους είτε µέσω πραγµατικών
δραστηριοτήτων είτε µέσω της χρήσης των λογιστικών δεδουλευµένων.Η από κοινού
µελέτη και των δύο εργαλείων είναι πολύ σηµαντική καθώς όπως αναφέρουν οι
Fieldsetal. (2001) η εξέταση µόνο του ενός από τα δύο εργαλεία δεν µπορεί να
αποφέρει επαρκή επεξήγηση της συνολικής επίδρασης των δραστηριοτήτων
χειραγώγησης. Η Gunny(2010) αναφέρει ότι οι διευθυντές ενδέχεται να επιλέξουν τη
χειραγώγηση κερδών µέσω των πραγµατικών δραστηριοτήτων καθώς η χειραγώγηση
κερδών µέσω της χρήσης λογιστικών δεδουλευµένων είναι πιο εύκολο να εντοπιστεί
είτε από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς είτε από ορκωτό ελεγκτή. Επιπλέον, οι
αποφάσεις που αφορούν τις πραγµατικές δραστηριότητες είναι στην ευχέρεια των
διευθυντών ενώ κάποια ενδεχόµενη αλλαγή στους λογιστικούς χειρισµούς είναι
πιθανό να µην γίνει αποδεκτή από τον ορκωτό ελεγκτή. Από την άλλη µεριά όµως,
αναφέρει ότι η χειραγώγηση των κερδών θεωρείται αναγκαία µετά το τέλος της
εκάστοτε λογιστικής χρήσης και ως εκ τούτου ενδέχεται να προτιµηθεί η
χειραγώγηση µέσω των δεδουλευµένων. Οι Grahametal. (2005) διεξήγαγαν έρευνα
µέσω της οποίας διενήργησαν συνεντεύξεις σε πάνω απο 400 εκτελεστικά στελέχη
επιχειρήσεων. Τα συµπεράσµατα που προέκυψαν ήταν πως οι διεθυντές προκειµένου
να πετύχουν τους βραχυπρόθεσµους στόχους κερδοφορίας δεν προβληµατίζονταν για
την µελλοντική µείωση της αξίας της επιχείρησης και πως έδειχναν προτίµηση στη
22

χειραγώγηση κερδών µέσω των πραγµατικών δραστηριοτήτων ακόµα και εάν αυτή
θεωρούταν πως είχε υψηλό κόστος.
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η επιλογή εργαλείου χειραγώγησης κερδών αποτελεί
σηµαντικό στοιχείο έρευνας καθώς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Οι
παράγοντες αυτοί είτε προέρχονται από το εσωτερικό της κάθε επιχείρησης είτε
πρόκειται για εξωτερικούς παράγοντες.

2.4.1 Παράγοντες εκτός της επιχείρησης
Η Zang (2012) αναφέρει ότι τα διοικητικά στελέχη εν µέσω λεπτοµερούς ελέγχου
περιορίζουν την χειραγώγηση των δεδουλευµένων και επιλέγουν να χειραγωγήσουν
τα κέρδη της επιχείρησης µέσω των πραγµατικών δραστηριοτήτων σε µεγαλύτερη
έκταση. Οι EwertandWagenhofer (2005) διερεύνησαν τη σχέση της χειραγώγησης
κερδών µε την αυστηρότητα των εκάστοτε λογιστικών προτύπων και κανόνων και
κατέληξαν στο συµπέρασµα πως προτιµάται η χειραγώγηση κερδών µέσω
πραγµατικών δραστηριοτήτων εάν τα λογιστικά πρότυπα που εφαρµόζονται είναι
αυστηρά. Επιπλέον, οι IpinoandParbonetti (2011) διεξήγαγαν έρευνα σε 37
διαφορετικές χώρες και εξήγαγαν το συµπέρασµα πως µετά την καθιέρωση της
υποχρεωτικής εφαρµογής των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων τα στελέχη των
εταιριών µειώνουν τη χρήση των λογιστικών δεδουλευµένων και επιλέγουν να
χειραγωγούν τα κέρδη µέσω των πραγµατικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
Ένα σηµαντικό γεγονός που έλαβε χώρα στις ΗΠΑ το 2002 ήταν η µεταρρύθµιση
Sarbanes-OxleyAct η οποία είχε ως κύριο σκοπό την προστασία των επενδυτών από
απατηλές παραποιήσεις των οικονοµικών καταστάσεων. Σύµφωνα µε τους Cohenetal.
(2008), κατά την περίοδο µετά την εφαρµογή της παραπάνω µεταρρύθµισης ακόµα
και επιχειρήσεις

που

εφάρµοζαν

τη χειραγώγηση µέσω

των

λογιστικών

δεδουλευµένων επέλεξαν να στραφούν στη χειραγώγηση µέσω πραγµατικών
δραστηριοτήτων. Οι Enomotoetal. (2015), εν µέσω έρευνας που διεξήγαγαν σε 38
διαφορετικές χώρες, διαπίστωσαν ότι η ύπαρξη αυστηρής νοµοθεσίας για την
προστασία των επενδυτών, οδηγεί τις επιχειρήσεις στη χειραγώγηση κερδών µέσω
των

πραγµατικών

δραστηριοτήτων.

Ωστόσο,

απέδειξαν

πως

η

ύπαρξη

χρηµατοοικονοµικών αναλυτών (πχ για σκοπούς εξαγοράς ή συγχώνευσης µίας
εταιρίας) περιορίζει επίσης και την χειραγώγηση µέσω των πραγµατικών
δραστηριοτήτων. Όσον αφορά τις χώρες οι οποίες θεωρούνται ασταθείς, έχουν
χαµηλή φορολόγηση και ελαστική νοµοθεσία ο Durnev (2010) αναφέρει πως οι
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εταιρίες που έχουν την έδρα τους σε τέτοιου είδους χώρες προτιµούν να χειραγωγούν
τα κέρδη τους µέσω των λογιστικών δεδουλευµένων. Ωστόσο, ενδέχεται να
χρησιµοποιήσουν και τη χειραγώγηση µέσω των πραγµατικών δραστηριοτήτων ως
πρόσθετο εργαλείο εάν επιθυµούν να πετύχουν κάποιον βραχυπρόθεσµο στόχο
κερδοφορίας. Οι Alhadabetal. (2013a και 2013b) διερεύνησαν στην Μεγάλη
Βρετανία, τη συσχέτιση της επιλογής εργαλείου χειραγώγησης κερδών και της
αρχικής δηµόσιας εγγραφής στο Χρηµατιστήριο (IPO). ∆ιαπίστωσαν πως εάν η
αγορά έχει ελαστική νοµοθεσία, µία εταιρία η οποία σκοπεύει να εισαχθεί στο
Χρηµατιστήριο εφόσον πρόκειται να χειραγωγήσει τα κέρδη της πρόκειται να
επιλέξει την χειραγώγηση µέσω των πραγµατικών δραστηριοτήτων. Σχετικά µε την
προαναφερθείσα περίπτωση, οι Alhadabetal. (2013b) τονίζουν πως εφόσον οι εταιρίες
παρουσιάσουν

υψηλά

επίπεδα

χειραγώγησης

είτε

µέσω

των

λογιστικών

δεδουλευµένων είτε µέσω των πραγµατικών δραστηριοτήτων τότε ο κίνδυνος να
αποτύχουν στην αρχική δηµόσια εγγραφή (IPO) είναι ιδιαίτερα υψηλός ενώ ενδέχεται
να αντιµετωπίσουν και µελλοντικό κίνδυνο επιβίωσης.

Σύµφωνα µε τους

ChiandGupta (2009), όταν παρατηρείται υπερεκτίµηση της τιµής της µετοχής µιας
εταιρίας, εντείνεταιη χειραγώγηση των δεδουλευµένων κερδών. Βασιζόµενος στην
παραπάνω έρευνα ο Badertscher (2011) διαπίστωσε ότι προκειµένου να αυξηθεί η
τιµή της µετοχής τους οι εταιρίες τα πρώτα χρόνια χρησιµοποιούν την χειραγώγηση
µέσω των λογιστικών δεδουλευµένων ενώ µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα
έχοντας σκοπό να διατηρηθεί η τιµή σε υψηλό επίπεδο καταφεύγουν στην
χειραγώγηση µέσω των πραγµατικών δραστηριοτήτων. Τέλος, οι Burnettetal. (2012)
απέδειξαν πως όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα του ελέγχου από τις ελεγκτικές
εταιρίες τόσο πιο πιθανό είναι οι διευθυντές να προβούν σε χειραγώγηση µέσω
πραγµατικών δραστηριοτήτων.

2.4.2 Παράγοντες εντός της επιχείρησης
Σύµφωνα µε τους Geertsemaetal. (2016) , όταν οι εταιρίες προβαίνουν σε αλλαγή
διευθύνοντα συµβούλου τότε οι νέοι διευθύνοντες σύµβουλοι επιλέγουν να
χειραγωγούν τα κέρδη των εταιριών µέσω των πραγµατικών δραστηριοτήτων. Οι
Jiangetal. (2013), αναφέρουν ότι όσο µεγαλύτερη εµπειρία και γνώσεις πάνω στην
χρηµατοοικονοµική λογιστική έχουν οι διευθύνοντες σύµβουλοι των εταιριών, η
χειραγώγηση µέσω των πραγµατικών δραστηριοτήτων περιορίζεται χωρίς όµως να
υπάρχουν ενδείξεις εάν υφίσταται κάποιος περιορισµός της χρήσης των λογιστικών
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δεδουλευµένων. Οι Achleitneretal. (2013) απέδειξαν πως οι εταιρίες που
χαρακτηρίζονται από οικογενειοκρατία είναι λιγότερο πιθανό να επιλέξουν την
χειραγώγηση µέσω πραγµατικών δραστηριοτήτων και ως εκ τούτου χρησιµοποιούν
την χειραγώγηση µέσω των λογιστικών δεδουλευµένων . Οι DemersandWang (2010),
απέδειξαν πως οι νεότεροι σε ηλικία διευθύνοντες σύµβουλοι επιλέγουν περισσότερο
την χειραγώγηση µέσω των λογιστικών δεδουλευµένων . Ωστόσο σε σχέση µε τους
µεγαλύτερους σε ηλικία διευθύνοντες συµβούλους χρησιµοποιούν λιγότερο και τα
δύο εργαλεία χειραγώγησης κερδών. Όσον αφορά τις εταιρίες που παρουσιάζουν
αδυναµίες στον εσωτερικό τους έλεγχο, οι Lenardetal . (2013), διαπίστωσαν ότι
συγκεντρώνει µεγαλύτερες πιθανότητες το ενδεχόµενο να επιλέξουν την χειραγώγηση
κερδών µέσω των πραγµατικών δραστηριοτήτων.
Σύµφωνα µε τους Chamberlainetal. (2014) , όταν ελλοχεύει ο κίνδυνος παραβίασης
ενός ή περισσότερων όρων µιας δανειακής σύµβασης οι εταιρίες χρησιµοποιούν και
τα δύο εργαλεία χειραγώγησης κερδών . Όµως, αναφέρουν ότι κατά το τρίµηνο στο
οποίο πρόκειται να υπάρξει παραβίαση των όρων της δανειακής σύµβασης, οι
εταιρίες δείχνουν προτίµηση στη χειραγώγηση κερδών µέσω των πραγµατικών
δραστηριοτήτων καθώς τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο τα διευθυντικά στελέχη
επιθυµούν να έχουν άµεσα αποτελέσµατα. Κατά τις περιόδους που οι εταιρίες
αναζητούν χρηµατοδότηση ή επιθυµούν να αυξήσουν το µετοχικό τους κεφάλαιο, οι
CohenandZarowin (2010) αναφέρουν ότι οι εταιρίες χρησιµοποιούν και τις δύο
µεθόδους χειραγώγησης και η επιλογή του κατάλληλου εργαλείου εξαρτάται από τις
δυνατότητες της εκάστοτε εταιρίας να χρησιµοποιήσει τα λογιστικά δεδουλευµένα.
Τέλος, οι BjurmanandWeihagen (2013) διερεύνησαν σε 22 διαφορετικές χώρες την
συσχέτιση µεταξύ της επιθυµίας επίτευξης συγκεκριµένων στόχων κερδοφορίας και
της επιλογής εργαλείου χειραγώγησης κερδών. Κατέληξαν στο συµπέρασµα πως
προκειµένου να επιτευχθεί κάποιος στόχος κερδοφορίας τα διευθυντικά στελέχη
επιλέγουν την χειραγώγηση µέσω των πραγµατικών δραστηριοτήτων.
Οφείλω να αναφέρω πως τα παραπάνω αποτελέσµατα σχετικά µε την προτίµηση
εργαλείου χειραγώγησης κερδών δεν πρέπει να θεωρηθούν αδιαµφισβήτητα.
Αποτελούν έρευνες οι οποίες παρέχουν στοιχεία σχετικά µε την επιρροή διάφορων
παραγόντων στις αποφάσεις των εταιριών . Ο λόγος είναι πως οι επιδράσεις και οι
συνέπειες κάθε εργαλείου χειραγώγησης κερδών είναι διαφορετικές σε κάθε
περίπτωση ενώ ενδέχεται τα αποτελέσµατα να εξαρτώνται και από την χώρα στην
οποία εφαρµόζεται η εκάστοτε έρευνα.
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2.5 Επίδραση της πιθανότητας πτώχευσης στην χειραγώγηση κερδών
Έχοντας αναλύσει την επίδραση των παραπάνω παραγόντων στην επιλογή εργαλείου
χειραγώγησης κερδών, διαπιστώνω πως κάποιοι από αυτούς τους παράγοντες
αποτελούν ένδειξη οικονοµικής δυσχέρειας γεγονός που καθιστά πιθανή ακόµα και
την πτώχευση. Ο κίνδυνος πτώχευσης ακόµα και αν είναι προσωρινός, αποτελεί έναν
παράγοντα µεγάλης πίεσης για τους διευθυντές των εταιριών. Υπήρξαν έρευνες
(Charitouetal. 2007; Rosner 2003), οι οποίες µελέτησαν τη σχέση µεταξύ του
κινδύνου πτώχευσης και της χειραγώγησης των κερδών. Οι παραπάνω έρευνες
αναφέρουν ότι σε περιπτώσεις κινδύνου, οι επιχειρήσεις προβαίνουν σε χειραγώγηση
των κερδών προκειµένου να εξαλείψουν τα σηµάδια πτώχευσης στις οικονοµικές
καταστάσεις, χωρίς ωστόσο να γίνεται κάποια αναφορά εάν κάποιο από τα δύο
εργαλεία χειραγώγησης χρησιµοποιείται περισσότερο. Όµως, οι παραπάνω έρευνες
δεν λαµβάνουν υπόψη την επίδραση της σοβαρότητας της οικονοµικής δυσχέρειας.
Οι GarcíaLaraetal. (2009) αναφέρουν πως όταν υπάρχει κίνδυνος πτώχευσης οι
εταιρίες χρησιµοποιούν και τα δύο εργαλεία χειραγώγησης, όµως όταν η πιθανότητα
πτώχευσης θεωρείται υψηλή χρησιµοποιείται περισσότερο η χειραγώγηση µέσω των
πραγµατικών δραστηριοτήτων. Η Zang (2012) είχε καταλήξει σε διαφορετικό
συµπέρασµα

αναφέροντας

πως

η

χειραγώγηση

µέσω

των

πραγµατικών

δραστηριοτήτων χρησιµοποιείται περισσότερο σε οικονοµικά υγιείς επιχειρήσεις και
λιγότερο σε όσες αντιµετωπίζουν οικονοµικά προβλήµατα . Οι CampaandCamachoMiñano (2015) σε έρευνα η οποία διενεργήθηκε στην Ισπανία και αφορούσε
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, απέδειξαν πως όσο µεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος
πτώχευσης τόσο περισσότερο προτιµάται η χειραγώγηση κερδών µέσω των
πραγµατικών

δραστηριοτήτων

ενώ

η

χειραγώγηση

µέσω

των

λογιστικών

δεδουλευµένων περιορίζεται.

2.6 Μέθοδοι εκτίµησης της πιθανότητας πτώχευσης
Ο κίνδυνος για να επέλθει µία εταιρία σε καθεστώς πτώχευσης µπορεί να µετρηθεί
από την πιθανότητα να υπάρξει χρεοκοπία σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.
Μερικές από τις πιο σηµαντικές µεθόδους υπολογισµού της πιθανότητας πτώχευσης
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παρατίθενται παρακάτω. Μέχρι το 1968 ο κίνδυνος πτώχευσης υπολογιζόταν
λαµβάνοντας υπόψη συγκεκριµένους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Χαρακτηριστικό
παράδειγµα είναι του Beaver (1966) ο οποίος αξιολογούσε εάν υπάρχει κίνδυνος
πτώχευσης µέσω του δείκτη λειτουργικά αποτελέσµατα προς συνολικά δάνεια. Όµως,
σύµφωνα µε τους Gisseletal. (2006) χρησιµοποιώντας µόνο κάποιον συγκεκριµένο
δείκτη δεν εξετάζονταν όλοι οι παράγοντες οι οποίοι µπορούν να οδηγήσουν µία
επιχείρηση σε πτώχευση . Ο Altman (1968) πρότεινε ένα µοντέλο το οποίο λαµβάνει
υπόψη περισσότερους του ενός παράγοντες, το λεγόµενο Z-score το οποίο αναλύεται
ως εξής:
Z-score = 1.2*x1 + 1.4*x2 + 3.3*x3 + 0.6*x4 + 1*x5
Όπου:
x1 = κεφάλαιο κίνησης / σύνολο ενεργητικού
x2 = παρακρατηθέντα κέρδη / σύνολο ενεργητικού
x3 = κέρδη προ τόκων και φόρων / σύνολο ενεργητικού
x4 = αγοραία αξία µετοχών/ σύνολο ενεργητικού
x5 = πωλήσεις / σύνολο ενεργητικού
Σύµφωνα µε τον παραπάνω δείκτη οι εταιρίες µε Z-score µικρότερο του 1,81
επρόκειτο να πτωχεύσουν, αυτές µε Z-score µεγαλύτερο του 2,99 δεν αντιµετώπιζουν
κανένα κίνδυνο πτώχευσης ενώ οι εταιρίες µε Z-score ανάµεσα σε 1,81 και 2,99
βρίσκονται στη λεγόµενη “γκρι ζώνη”.
Το 2000 ο Altman εισήγαγε το αναθεωρηµένο Z-score το οποίο σύµφωνα µε τον ίδιο
µπορεί να εφαρµοστει και σε µη εισηγµένες στο χρηµατιστήριο εταιρίες :

Z-score = 0,717*x1 + 0,847*x2 + 3,107*x3 + 0,42*x4 + 0,998*x5

Όπου:
x1 = κεφάλαιο κίνησης / σύνολο ενεργητικού
x2 = παρακρατηθέντα κέρδη / σύνολο ενεργητικού
x3 = κέρδη προ τόκων και φόρων / σύνολο ενεργητικού
x4 = λογιστική αξία µετοχών/ σύνολο ενεργητικού
x5 = πωλήσεις / σύνολο ενεργητικού
Σύµφωνα µε τον παραπάνω δείκτη οι εταιρίες µε Z-score µικρότερο του 1,23
επρόκειτο να πτωχεύσουν, αυτές µε Z-score µεγαλύτερο του 2,9 δεν αντιµετώπιζουν
κανένα κίνδυνο πτώχευσης ενώ οι εταιρίες µε Z-score ανάµεσα σε 1,23 και 2,9
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βρίσκονται στη λεγόµενη “γκρι ζώνη”. Το Z-score του 2000 πρόκειται να
χρησιµοποιηθει στην παρούσα έρευνα για την µέτρηση της πιθανότητας πτώχευσης
των εταιριών του δείγµατος.
2.7 Ανάπτυξη υπόθεσης
Έρευνες σχετικές µε την διερεύνηση της συσχέτισης µεταξύ της χειραγώγησης των
κερδών και του κινδύνου πτώχευσης των εταιριών έχουν δείξει πως η οικονοµική
δυσχέρεια ωθεί τις εταιρίες στην αναζήτηση τρόπων να χειραγωγήσουν τα κέρδη
τους. Η µεθοδολογία της παρούσας εργασίας βασίζεται στην αντίστοιχη έρευνα των
CampaandCamacho-Miñano (2015) οι οποίοι απέδειξαν πως όταν ο κίνδυνος
χρεοκοπίας είναι υψηλός τότε τα διευθυντικά στελέχη καταφευγούν στην
χειραγώγηση των κερδών µέσω των πραγµατικών δραστηριοτήτων. Λαµβάνοντας
υπόψη τα παραπάνω η υπόθεση που πρόκειται να αναπτύξω είναι η εξής :

Ho : “Όσο αυξάνεται ο κίνδυνος πτώχευσης των εταιριών, τότε προβαίνουν σε
χειραγώγηση των κερδών τους, κυρίως µέσω των πραγµατικών τους δραστηριοτήτων
και πιο συγκεκριµένα µέσω της χειραγώγησης των πωλήσεων και κόστους
παραγωγής, και λιγότερο µέσω των λογιστικών δεδουλευµένων. “
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3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ
3.1 Εκτίµηση της χειραγώγησης κερδών
Η µεθοδολογία που πρόκειται να ακολουθήσω προκειµένου να διερευνηθεί η
συσχέτιση της χειραγώγησης των κερδών µε τον κίνδυνο πτώχευσης των εταιριών
προέρχεται από την αντίστοιχη έρευνα των CampaandCamacho-Miñano (2015).
Αρχικά, θα υπολογίσω µέσω µεταβλητών διαµεσολάβησης (proxyvariables) την
χειραγώγηση µέσω των πραγµατικών δραστηριοτήτων (RealEarningsManagement)
και µέσω των λογιστικών δεδουλευµένων (Accrual-BasedEarningsManagement). Πιο
συγκεκριµένα, πρόκειται να υπολογιστούν οι µη κανονικές ταµειακές ροές
(AbnormalCashFlows,

ABNCFO)

και

τα

µη

κανονικά

κόστη

παραγωγής

(AbnormalProductionCosts, ABNPROD) για κάθε έτος και εταιρία, που αφορούν την
χειραγώγηση των κερδών µέσω των πραγµατικών δραστηριοτήτων. Ενώ για την
µέτρηση της χειραγώγησης µέσω των λογιστικών δεδουλευµένων που είναι στην
ευχέρεια της διοίκησης θα υπολογισθούν τα µη κανονικά δεδουλευµένα λειτουργικά
κεφάλαια (AbnormalWorkingCapitalAccruals,

AWCA). Οι τρεις µεταβλητές

πρόκειται να χρησιµοποιηθούν η κάθε µία ξεχωριστά ως εξαρτηµένες µεταβλητές στο
µοντέλο 4 το οποίο θα αναλυθεί παρακάτω.
3.2 Εκτίµηση χειραγώγησης µέσω πραγµατικών δραστηριοτήτων
Για τον προσδιορισµό της χειραγώγησης κερδών µέσω των πραγµατικών
δραστηριοτήτων, πρόκειται να βασιστώ στην µεθοδολογία του Roychowdhury
(2006). Πιο συγκεκριµένα θα επικεντρωθώ στην χειραγώγηση µέσω επηρεασµού των
πωλήσεων και του κόστους παραγωγής για τον λόγο ότι οι δύο παραπάνω
λογαριασµοί αποτελούν ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο των οικονοµικών καταστάσεων
για κάθε επιχείρηση. Επιπλέον, όπως αναφέρεται από τον Ricci (2011) τα έσοδα, οι
λογαριασµοί εισπρακτέοι, το κόστος πωληθέντων και τα αποθέµατα αποτελούν συχνά
αντικείµενα χειραγώγησης.
Κατ αρχάς, για τον προσδιορισµό και την εκτίµηση της πρώτης µεταβλητής
διαµεσολάβησης (proxyvariable) που αφορά την χειραγώγηση κερδών µέσω των
πωλήσεων

ο Roychowdhury (2006) ακολουθώντας τον τρόπο των Dechowetal.
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(1998), χρησιµοποιεί το παρακάτω µοντέλο έτσι ώστε να υπολογιστεί το κανονικό
επίπεδο των ταµειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες βάσει των
δηµοσιευµένων πωλήσεων:

CFOt/ASSETSt-1 = a + b1 (1/ASSETSt-1) + b2 (SALESt/ASSETSt-1)
+ b3(∆SALESt/ASSETSt-1) + et
(Μοντέλο 1)
Όπου:
CFOt

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες για το έτος t

ASSETSt-1

Σύνολο Ενεργητικού για το έτος t-1

SALESt

Συνολικές πωλήσεις για το έτος t

∆SALESt

Μεταβολή στις πωλήσεις για το έτος t.

Το κανονικό επίπεδο των ταµειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες
υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τους εκτιµηµένους συντελεστές της παραπάνω
παλινδρόµησης. Έχοντας εκτιµήσει το κανονικό επίπεδο των ταµειακών ροών από
λειτουργικές δραστηριότητες οι µη κανονικές ταµειακές ροές (AbnormalCashFlows,
ABNCFO) υπολογίζονται ως η διαφορά ανάµεσα στο δηµοσιευµένο και το
εκτιµηµένο επίπεδο των ταµειακών ροών.
Για τον υπολογισµό της δεύτερης µεταβλητής διαµεσολάβησης (proxyvariable) που
αφορά την χειραγώγηση της παραγωγής θα χρησιµοποιηθεί το µοντέλο 2 το οποίο
υπολογίζει τα κανονικά κόστη παραγωγής και πρόκειται να αναλυθεί παρακάτω.
Αρχικά πρέπει να αναφέρουµε ότι ο Roychowdhury (2006) ορίζει τα κόστη
παραγωγής ως το άθροισµα του κόστους πωληθέντων και της µεταβολής στα
αποθέµατα. Ο λόγος που υπολογίζει έτσι τα κόστη παραγωγής είναι πως εάν έχει
υπάρξει χειραγώγηση µέσω των δεδουλευµένων (πιο συγκεκριµένα λόγω της
καθυστέρησης διαγραφής απαρχαιωµένων αποθεµάτων) τότε τα κόστη παραγωγής
δεν πρόκειται να επηρεαστούν αφού παρόλο που έτσι µειώνεται το κόστος
πωληθέντων, παράλληλα το τελικό απόθεµα παρουσιάζεται ισόποσα αυξηµένο.

PRODt/ASSETSt-1 = a + b1 (1/ASSETSt-1) + b2 (SALESt/ASSETSt-1)
+b3(∆SALESt/ASSETSt-1) + b4(∆SALESt-1/ASSETSt-1) + et
(Μοντέλο 2)
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Όπου:
PRODt Κόστος πωληθέντων + µεταβολή αποθεµάτων για το έτος t
ASSETSt-1

Σύνολο Ενεργητικού για το έτος t-1

SALESt

Συνολικές πωλήσεις για το έτος t

∆SALESt

Μεταβολή στις πωλήσεις για το έτος t.

∆SALESt-1

Μεταβολή στις πωλήσεις για το έτος t-1.

Το εκτιµηµένο επίπεδο του κόστους παραγωγής υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τους
εκτιµηµένους συντελεστές του µοντέλου 2. Τα µη κανονικά κόστη παραγωγής
(AbnormalProductionCosts, ABNPROD) υπολογίζονται ως η διαφορά ανάµεσα στα
δηµοσιευµένα και τα εκτιµηµένα κόστη παραγωγής.
3.3 Εκτίµηση χειραγώγησης µέσω των λογιστικών δεδουλευµένων
Η µεταβλητή διαµεσολάβησης (proxyvariable) η οποία εκτιµάει αν έχει υπάρξει
χειραγώγηση κερδών µέσω των δεδουλευµένων είναι το µη- κανονικό, δεδουλευµένο
λειτουργικό κεφάλαιο κίνησης (AbnormalWorkingCapitalAccruals, AWCA) . Για τον
υπολογισµό των AWCA θα ακολουθήσουµε την µεθοδολογία των DeFondandPark
(2001). Αρχικά οι DeFondandPark (2001) όρισαν τα δεδουλευµένα λειτουργικά
κεφάλαια ως την µεταβολή στο λειτουργικό κεφάλαιο κίνησης ( WCt-WCt-1) και
υπολόγισαν τα AWCA σύµφωνα µε το µοντέλο 3 :

AWCAt = WCt – (WCt-1/SALESt-1)*SALESt
(Μοντέλο 3)
Όπου:
AWCAt

Μη κανονικά δεδουλευµένα λειτουργικά κεφάλαια

WCt

Λειτουργικό κεφάλαιο κίνησης το οποίο υπολογίζεται ως εξής:
(Κυκλοφορούν ενεργητικό – ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα(βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις – βραχυπρόθεσµο τµήµα του
µακροπρόθεσµου δανεισµού))
Αφορά το έτος t

WCt-1

Λειτουργικό κεφάλαιο κίνησης για το έτος t-1

SALESt

Συνολικές πωλήσεις για το έτος t

SALESt-1

Συνολικές πωλήσεις για το έτος t-1
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Τα µη κανονικά δεδουλευµένα λειτουργικά κεφάλαια που υπολογίζονται διαιρούνται
µε το σύνολο του ενεργητικού του προηγούµενου έτους προκειµένου να ελέγξουµε
την επίδραση του µεγέθους της κάθε εταιρίας στο αποτέλεσµα.

3.4 Μέτρηση κινδύνου πτώχευσης
Στην παρούσα έρευνα ο κίνδυνος πτώχευσης πρόκειται να µετρηθεί µέσω του
αναθεωρηµένου Z-score που εισήγαγε ο Altman το 2000.

Z-score = 0,717*x1 + 0,847*x2 + 3,107*x3 + 0,42*x4 + 0,998*x5
Όπου:
x1 = κεφάλαιο κίνησης / σύνολο ενεργητικού
x2 = παρακρατηθέντα κέρδη / σύνολο ενεργητικού
x3 = κέρδη προ τόκων και φόρων / σύνολο ενεργητικού
x4 = λογιστική αξία µετοχών/ σύνολο ενεργητικού
x5 = πωλήσεις / σύνολο ενεργητικού

3.5 Χειραγώγηση κερδών και κίνδυνος πτώχευσης
Προκειµένου να αναλυθεί η επίδραση του κινδύνου πτώχευσης στην χειραγώγηση
των κερδών και να ελέγξουµε την υπόθεση Η0θα χρησιµοποιηθεί το παρακάτω
µοντέλο (Μοντέλο 4) του οποίου οι συντελεστές θα εκτιµηθούν τρεις φορές, µία για
κάθε διαφορετική εξαρτηµένη µεταβλητή :

Υt = a + b1*ALTMANt + b2*SIZEt + b3*CFOt + b4*LEVt + b5*ROAt + b6*EISSUEt +
b7*DISSUEt + b8*GROWTHt + et
(Μοντέλο 4)

Όπου:
Y

Abnormal Cash Flows (ABNCFO),

ALTMAN

AltmanZ-score (2000)

SIZE

Φυσικόςλογάριθµοςτουσυνολικούενεργητικού

CFO

Ταµειακέςροέςαπόλειτουργικέςδραστηριότητες διαιρεµένες µε το
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συνολικό ενεργητικό
LEV

∆είκτης χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης
(Συνολικές υποχρεώσεις προς σύνολο ιδίων κεφαλαίων)

ROA

∆είκτης αποδοτικότητας ενεργητικού

EISSUE

Ετήσια ποσοστιαία µεταβολή του µετοχικού κεφαλαίου

DISSUE

Ετήσια ποσοστιαία µεταβολή των υποχρεώσεων

GROWTH

Ετήσια ποσοστιαία µεταβολή των πωλήσεων

Με βάση την υπόθεση που έχω αναπτύξει σύµφωνα µε την οποία οι εταιρίες οι οποίες
αντιµετωπίζουν υψηλό κίνδυνο πτώχευσης επιλέγουν την χειραγώγηση µέσω των
πραγµατικών δραστηριοτήτων αναµένω τον συντελεστή b1 να είναι θετικός και
στατιστικά σηµαντικός όταν η εξαρτηµένη µεταβλητή είναι η ABNCFO
(AbnormalCashFlows) καθώς όσο αυξάνεται η πιθανότητα πτώχευσης το Ζ-score
µειώνεται και επιπλέον η χειραγώγηση των πωλήσεων έχει αρνητική επίδραση στις
ταµειακές ροές. Αυτό θα σήµαινε ότι ολοένα και λιγότερες πωλήσεις µετατρέπονται
σε µετρητά και αυτό µπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους όπως η αναγνώριση
εσόδων από πωλήσεις χωρίς όµως να έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις
αναγνώρισης, σε προσφορά ασυνήθιστων εκπτώσεων στους πελάτες αλλά και
ελαστικούς όρους στην προσφορά πιστώσεων. Βασιζόµενος στην ίδια υπόθεση όταν
η εξαρτηµένη µεταβλητή είναι η ABNPROD (AbnormalProductionCosts) ο
συντελεστής b1 αναµένεται να είναι αρνητικός και στατιστικά σηµαντικός καθώς εάν
τα διευθυντικά στελέχη προβαίνουν σε χειραγώγηση της παραγωγής τα κόστη
παραγωγής παρουσιάζονται ιδιαίτερα αυξηµένα σε αντίθεση µε το Z-score το οποίο
µειώνεται όσο αυξάνεται η πιθανότητα πτώχευσης. Τέλος στην περίπτωση που η
εξάρτηµένη

µεταβλητή

είναι

η

AWCA

(AbnormalWorkingCapitalAccruals)

αναµένουµε τον συντελεστή b1 θετικό και στατιστικά σηµαντικό αφού σύµφωνα µε
την υπόθεση τα διευθυντικά στελέχη των εταιριών που αντιµετωπίζουν αυξηµένο
κίνδυνο πτώχευσης χρησιµοποιούν σε πολύ µικρό βαθµό την χειραγώγηση των
κερδών µέσω των λογιστικών δεδουλευµένων.
Στην παλινδρόµηση του µοντέλου 4 συµπεριλαµβάνω ένα σύνολο µεταβλητών
ελέγχου οι οποίες σύµφωνα µε την βιβλιογραφία αποδεδειγµένα έχουν σηµαντική
επίδραση στην χειραγώγηση των κερδών. Η µεταβλητή (SIZE) υπολογίζεται ως ο
φυσικός λογάριθµος των στοιχείων του ενεργητικού και εισήχθη στο παραπάνω
µοντέλο καθώς σύµφωνα µε τους ParkandShin (2004) το µέγεθος µιας εταιρίας
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επηρεάζει την χειραγώγηση των κερδών. Επιπλέον, σύµφωνα µε τους Dechow,
SloanandSweeney (1995) η χειραγώγηση των κερδών επηρεάζεται θετικά από τον
δείκτη χρηµατοοϊκονοµικής µόχλευσης(LEV). Οι Kothari, LeoneandWasley (2005)
αναφέρουν ότι το επίπεδο της χειραγώγησης των κερδών µπορεί να επηρεαστεί από
τις ταµειακές ροές που προέρχονται από λειτουργικές δραστηριότητες της
επιχείρησης (CFO) και την αποδοτικότητα του συνολικού ενεργητικού (ROA). Οι
CareyandSimnet (2006) αναφέρουν ότι ο ρυθµός ανάπτυξης των εταιριών ενδέχεται
επίσης να επηρεάσει την χειραγώγηση των κερδών και ως εκ τούτου εισάγεται η
µεταβλητή (GROWTH). Οι µεταβλητές (EISSUE) και (DISSUE) συµπεριλήφθηκαν
στο µοντέλο 4 καθώς σύµφωνα µε τους Shanetal. (2013) εάν δεν ληφθούν υπόψη οι
ετήσιες ποσοστιαίες µεταβολές των υποχρεώσεων και των ιδίων κεφαλαίων τότε είναι
πολύ πιθανό να υπάρξουν σφάλµατα στον υπολογισµό της χειραγώγησης των κερδών
και κατά συνέπεια εσφαλµένα συµπεράσµατα.
Τα µοντέλα 1, 2 και 4 εκτιµώνται µέσω της µεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων. Στο
µοντέλο 4 συµπεριλαµβάνονται και ψευδοµεταβλητές έτους και βιοµηχανίας
(yearandindustrydummyvariables) προκειµένου να ελεγχθεί η επίδραση για κάθε έτος
και βιοµηχανία. Οι P-values υπολογίζεται χρησιµοποιώντας t-statistics από ισχυρά
τυπικά σφάλµατα (robuststandarderrors). Επίσης, χρησιµοποιήθηκε η εντολή
winsorπροκειµένου να περιοριστεί η επίδραση των ακραίων τιµών του δείγµατος.
Ενώ πρόκειται να πραγµατοποιηθεί έλεγχος για την ύπαρξη πολυσυγραµµικότητας
(multicollinearity) µέσω της ανάλυσης VIF (VarianceInflationFactor)

η οποία

εισήχθη από τον Kennedy (2008) και προϋποθέτει η µέση τιµή VIF κάθε µοντέλου να
είναι µικρότερη από 10.
Τέλος, για σκοπούς ενίσχυσης της αξιοπιστίας των αποτελεσµάτων πρόκειται να
εισαχθεί µία ψευδοµεταβλητή για την µέτρηση του κινδύνου πτώχευσης (BNK) η
οποία θα λαµβάνει την τιµή 1 εάν το AltmanZ-score (2000) είναι µικρότερο από 1,23
και την τιµή 0 εάν είναι µεγαλύτερο από 1,23. Έτσι, θα εκτιµηθεί το µοντέλο 4α µε
εξαρτηµένες µεταβλητές τις τρεις µεταβλητές διαµεσολάβησης οι οποίες θα έχουν
υπολογισθεί προηγουµένως :

Υt = a + b1*BNKt + b2*SIZEt + b3*CFOt + b4*LEVt + b5*ROAt + b6*EISSUEt+
b7*DISSUEt + b8*GROWTHt+ et
(Μοντέλο 4α)
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Όπου:
Y
BNK
SIZE
CFO
LEV
ROA
EISSUE
DISSUE
GROWTH

Abnormal Cash Flows(ABNCFO), Abnormal Production(ABNPROD),
Abnormal Working Capital Accruals(AWCA)
=1 εάνAltman Z-score (2000)< 1,23
= 0 έανAltmanZ-score (2000) > 1,23
Φυσικός λογάριθµος του συνολικού ενεργητικού
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες διαιρεµένες µε το
συνολικό ενεργητικό
∆είκτης χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης
(Συνολικές υποχρεώσεις προς σύνολο ιδίων κεφαλαίων)
∆είκτης αποδοτικότητας ενεργητικού
Ετήσια ποσοστιαία µεταβολή του µετοχικού κεφαλαίου
Ετήσια ποσοστιαία µεταβολή των υποχρεώσεων
Ετήσια ποσοστιαία µεταβολή των πωλήσεων

Στη συγκεκριµένη περίπτωση αύξηση του κινδύνου πτώχευσης σηµαίνει µεγαλύτερη
τιµή για την µεταβλητή BNK. Εποµένως προκειµένου να επιβεβαιωθεί η υπόθεση H0,
ο συντελεστής b1αναµένεται να είναι αρνητικός όταν εξαρτηµένη µεταβλητή είναι η
ABNCFO (AbnormalCashFlows) καθώς η χειραγώγηση των πωλήσεων αποφέρει
µείωση στις ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Επίσης, όταν
εξαρτηµένη µεταβλητή είναι η ABNPROD (AbnormalProduction) ο συντελεστής
b1αναµένεται να είναι θετικός και στατιστικά σηµαντικός αφού η χειραγώγηση της
παραγωγής αυξάνει το κόστος παραχθέντων, ενώ όταν εξαρτηµένη µεταβλητή είναι η
AWCA (AbnormalWorkingCapitalAccruals) ο συντελεστής b1αναµένεται να είναι
αρνητικός και στατιστικά σηµαντικός.

3.6 Περιγραφή δείγµατος
Στον πίνακα 1 περιγράφεται η διαδικασία επιλογής του δείγµατος. Συνολικά
περιλαµβάνονται 627 εταιρίες: 182 εισηγµένες εταιρίες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών
(Ελλάδα), 257 εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Μιλάνου (Ιταλία), 50 εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο Λισαβόνας (Πορτογαλία), 138 εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο
Μαδρίτης (Ισπανία). Επιπλέον έχουν ληφθεί δεδοµένα για την χρονική περίοδο 20062016 που σηµαίνει ότι το δείγµα αποτελείται συνολικά από 6897 παρατηρήσεις. Όλες
οι εταιρίες του δείγµατος εφαρµόζουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά πρότυπα και το τέλος της
κάθε λογιστικής χρήσης είναι στις 31 ∆εκεµβρίου του κάθε έτους. Ο λόγος που
επιλέχθηκαν οι παραπάνω χώρες είναι διότι αποτέλεσαν τις τέσσερις από τις πέντε
χώρες των λεγόµενων PIIGS (Portugal, Italy, Ireland, Greece, Spain) οι οποίες
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χαρακτηρίστηκαν σε κρίση κατά την περίοδο 2008-2011 εξαιτίας του αρνητικού
ρυθµού ανάπτυξής τους. Εποµένως, εφόσον οι παραπάνω χώρες αντιµετώπισαν
κρίση, έτσι και πολλές από τις επιχειρήσεις τους είναι πολύ πιθανό να αντιµετώπισαν
προβλήµατα σχετικά µε τη βιωσιµότητά τους. Ένας ακόµα λόγος που επιλέχθηκαν οι
παραπάνω χώρες είναι ότι κατά την περίοδο από την οποία ελήφθη το δείγµα
χρησιµοποιούσαν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για την κατάρτιση των οικονοµικών
καταστάσεών τους, έτσι περιορίζεται κατά πολύ η πιθανότητα να επηρεάζεται η
λογιστική πληροφορία από αλλαγές που αφορούν το κανονιστικό πλαίσιο.
Τα δεδοµένα ελήφθησαν από την βάση δεδοµένων Worldscope. Σηµειώνεται ότι σε
κάποιες εταιρίες δεν υπήρχαν διαθέσιµα δεδοµένα είτε για κάποιες µεταβλητές είτε
για κάποιες χρονιές και ως εκ τούτου οι διαθέσιµες παρατηρήσεις αναµένεται να είναι
µειωµένες σε σχέση µε τις 6897 του αρχικού δείγµατος. Έτσι, οι διαθέσιµες
παρατηρήσεις είναι 5378 για το µοντέλο 1, 4809 για το µοντέλο 2, 2959 για το
µοντέλο 3. Ενώ όσον αφορά το µοντέλο 4 οι διαθέσιµες παρατηρήσεις είναι 5312
όταν εξαρτηµένη µεταβλητή είναι η (ABNCFO), 4726 όταν εξαρτηµένη µεταβλητή
είναι η (ABNPROD) και 2899 όταν εξαρτηµένη µεταβλητή είναι η (AWCA) Τέλος,
οι εταιρίες του δείγµατος έχουν ταξινοµηθεί και ανά βιοµηχανία στις εξής
κατηγορίες:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ενέργεια
Μεταποιήσεις
Κατασκευές
Υγεία
Ταξίδια και Ψυχαγωγία
Ορυχεία και ∆ασοκοµία
Τεχνολογία και Τηλεπικοινωνίες
ΓενικήΒιοµηχανία
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Πίνακας 1
(Επιλογήδείγµατος)
Χώρα
Ελλάδα
Ιταλία
Πορτογαλία
Ισπανία
Συνολικόµέγεθοςδείγµατος

Εισηγµένεςεταιρίες
182
257
50
138
627 εταιρίες x 11 έτη=
6987 παρατηρήσεις
(επιχειρήσεις, έτη)

∆ιαθέσιµες παρατηρήσεις (Μοντέλο 1)
∆ιαθέσιµες παρατηρήσεις (Μοντέλο 2)
∆ιαθέσιµες παρατηρήσεις (Μοντέλο 3)
∆ιαθέσιµες παρατηρήσεις (Μοντέλο 4,ABNCFO)
∆ιαθέσιµες παρατηρήσεις (Μοντέλο 4,ABNPROD)
∆ιαθέσιµες παρατηρήσεις (Μοντέλο 4,AWCA)
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5378
4809
2959
5312
4726
2899
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4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
4.1 Περιγραφικές στατιστικές και συσχέτιση (DescriptiveStatisticsandcorrelation)
Πίνακας 2
Περιγραφική
ανάλυση
Τυπική
Απόκλιση
Μεταβλητή
ΜέσηΤιµή
ABNCFO
-0.0113
0.557
ABNPROD
-0.0065
0.1368
AWCA
-0.0062
0.061
ALTMAN
1.28
0.7019
BNK
0.2498
0.4329
SIZE
12,5336
1.72
CFO
0.048
0.087
LEV
21.268
1.688
ROA
2.331
48.129
EISSUE
0.0208
0.1758
DISSUE
0.3989
0.1596
GROWTH
0.3297
0.1532
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ:ABNCFO είναι µεταβλητή διαµεσολάβησης
(proxyvariable) που αφορά την χειραγώγηση πωλήσεων. ABNPROD
είναι µεταβλητή διαµεσολάβησης που αφορά την χειραγώγηση
παράγωγης. AWCAέίναιµεταβήτή διαµεσολάβησης (proxyvariable) που
αφορά τα δεδουλευµένα. ALTMAN υπολογίζεται ως το Altmanzscore(2000). BNK είναι ψευδοµεταβλητή ίση µε 1 έανz-score<1,23 και
ίση µε 0 έανz-score>1,23. SIZE είναι ο φυσικός λογάριθµος του
συνολικού ενεργητικού. CFO είναι οι ταµειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες διαιρεµένες µε το συνολικό ενεργητικό. LEV είναι ο
δείκτης χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης. ROA είναι ο δείκτης
αποδοτικότητας ενεργητικού. EISSUE είναι η ετήσια ποσοστιαία
µεταβολή του µετοχικού κεφαλαίου. DISSUE είναι η ετήσια µεταβολή
των συνολικών υποχρεώσεων. GROWTH είναι η ετήσια µεταβολή των
πωλήσεων.

Ο Πίνακας 2 περιλαµβάνει τις περιγραφικές στατιστικές (descriptivestatistics) των
µεταβλητών που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα, πιο συγκεκριµένα την
µέση τιµή και την τυπική απόκλιση. Σύµφωνα λοιπόν µε τον πίνακα 2 το 24,98% των
παρατηρήσεων του δείγµατος δείχνουν πως µία εταιρία αντιµετωπίζει κίνδυνο
πτώχευσης. Ο Πίνακας 2 δείχνει επίσης ότι οι µέσες τιµές των ABNCFO, ABNPROD
και AWCA είναι αρνητικές και πως οι τρεις παραπάνω µεταβλητές αποτελούν κατά
µέσο όρο το 1,13% , 0,65% και 0,62% του συνολικού ενεργητικού αντίστοιχα. Τέλος,
η µέση τιµή της χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης (LEV) µας δείχνει ότι τα ξένα
κεφάλαια των παρατηρήσεων του δείγµατος είναι περίπου διπλάσια από τα ίδια
κεφάλαια.
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Πίνακας 3
Πίνακας συσχέτισης Pearson (Pearson Correlation Matrix)
ABNCFO ABNPROD AWCA
ALTMAN SIZE
CFO
LEV
ROA
EISSUE
DISSUE
GROWTH
ABNCFO
1
ABNPROD -0.2973***
1
AWCA
0.0448
0.0102
1
ALTMAN
-0.2571***
0.1318***
0.1196
1
SIZE
-0.0806***
0.0192
0.0536***
-0.0449***
1
CFO
-0.8529***
0.2926
-0.0423**
0.3944***
0.2086***
1
LEV
0.1608***
-0.0765***
0.0077
-0.3951***
0.2296***
-0.914***
1
ROA
-0.3969***
0.1913***
0.1946***
0.595***
0.2403***
0.4816***
-0.0914***
1
EISSUE
-0.1763***
0.1276***
.1656***
0.2587***
0.0821***
0.2145***
-0.1958***
0.4779***
1
DISSUE
0.0615***
-0.0442***
-0.069***
-0.0148
0.024*
-0.0046
0.0574***
0.0992***
0.1199***
1
GROWTH
0.106
0.0258*
-0.0492***
0.1703***
0.0527***
0.1226***
0.0221
0.3078***
0.2847***
0.4024***
1
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ: *,**,*** δείχνουν ότι ένας συντελεστής συσχέτισης είναι στατιστικά σηµαντικός σε επίπεδο σηµαντικότητας 10%, 5% και 1% αντίστοιχα.Η ABNCFO είναι µεταβλητή
διαµεσολάβησης (proxyvariable) που αφορά την χειραγώγηση πωλήσεων. Η ABNPROD είναι µεταβλητή διαµεσολάβησης που αφορά την χειραγώγηση παράγωγης. Η AWCAείναι µεταβλητή
διαµεσολάβησης (proxyvariable) που αφορά τα δεδουλευµένα. Η ALTMAN υπολογίζεται ως το Altmanz-score(2000). SIZE είναι ο φυσικός λογάριθµος του συνολικού ενεργητικού. CFO είναι οι ταµειακές
ροές από λειτουργικές δραστηριότητες διαιρεµένες µε το συνολικό ενεργητικό. LEV είναι ο δείκτης χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης. ROA είναι ο δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού. EISSUE είναι η
ετήσια ποσοστιαία µεταβολή του µετοχικού κεφαλαίου. DISSUE είναι η ετήσια µεταβολή των συνολικών υποχρεώσεων. GROWTH είναι η ετήσια µεταβολή των πωλήσεων.
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Ο Πίνακας 3 δείχνει την συσχέτιση Pearson ( PearsonCorrelation ) όπου µεταξύ των
µεταβλητών ALTMAN και ABNCFO παρατηρείται αρνητική και στατιστικά
σηµαντική σε επίπεδο σηµαντικότητας 1%. Επιπλέον, µεταξύ των µεταβλητών
ALTMAN και ABNPROD παρατηρείται θετική και στατιστικά σηµαντική συσχέτιση
σε επίπεδο σηµαντικότητας 1%, ενώ η συσχέτιση µεταξύ των µεταβλητών AWCA
και ALTMAN είναι µεν θετική αλλά στατιστικά ασήµαντη.
Όµως, όπως παρατηρείται στον πίνακα οι προαναφερθείσες µεταβλητές έχουν
στατιστικά σηµαντικούς συντελεστές συσχέτισης και µε άλλες µεταβλητές οι οποίες
πρόκειται να χρησιµοποιηθούν στην εξίσωση παλινδρόµησης (Μοντέλο 4). Εποµένως
µόνο η ανάλυση µεταξύ πολλών µεταβλητών θα επιφέρει αξιόπιστα αποτελέσµατα
σχετικά µε την επιβεβαίωση ή όχι της υπόθεσης H0.

4.2 Εµπειρικά ευρήµατα
Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται οι εκτιµηµένοι συντελεστές του µοντέλου 4
προκειµένου να διαπιστωθεί η συσχέτιση µεταξύ της χειραγώγησης των κερδών και
του κινδύνου πτώχευσης. Οι συντελεστές του µοντέλου 4εκτιµήθηκαν τρεις φορές,
µία για κάθε διαφορετική εξαρτηµένη µεταβλητή. Οι εξαρτηµένες µεταβλητές που
χρησιµοποιήθηκαν είναι οι ABNCFO, ABNPROD, AWCA. Η ABNCFO αφορά τις
µη-κανονικές

ταµειακές

ροές

(AbnormalCashFlows)

και

είναι

µεταβλητή

διαµεσολάβησης (proxyvariable) προκειµένου να εκτιµηθεί η χειραγώγηση των
πωλήσεων. Υπολογίσθηκε ως η διαφορά ανάµεσα στις πραγµατικές ταµειακές ροές
απολειτουργικές δραστηριότητες και στις εκτιµηµένες ταµειακές ροές απο
λειτουργικές δραστηριότητες οι οποίες εκτιµήθηκαν µέσω του µοντέλου 1. Η
ABNPRODαφορά τα µη-κανονικά κόστη παραγωγής (AbnormalProductionCosts) και
είναι µεταβλητή διαµεσολάβησης (proxyvariable) προκειµένου να εκτιµηθεί η
χειραγώγηση της παραγωγής. Υπολογίσθηκε ως η διαφορά ανάµεσα στα πραγµατικά
κόστη παραγωγής και τα εκτιµηµένα κόστη παραγωγής τα οποία εκτιµήθηκαν µέσω
του µοντέλου 2. Η AWCAαφορά τα µη-κανονικά δεδουλευµένα λειτουργικά
κεφάλαια (AbnormalWorkingCapitalAccruals)και είναι µεταβλητή διαµεσολάβησης
προκειµένου να εκτιµηθεί η χειραγώγηση µέσω των δεδουλευµένων. Υπολογίσθηκε
µέσω του µοντέλου 3.Στις στήλες (A), (B) και (C) παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα
των τριών παλινδροµήσεων.
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Πίνακας 4
Χειραγώγηση κερδών και κίνδυνος πτώχευσης
(Α)
(Β)
Εξαρτηµένη
µεταβλητή
ABNCFO
ABNPROD
-0.1821***
0.2818
σταθερός όρος
(-3,03)
(1.13)
0.1513***
-0.0084*
ALTMAN(b1)
(13.21)
(-1.65)
0.0022***
-0.0019
SIZE (b2)
(6.8)
(-1.19)
-.5745***
0.38***
CFO (b3)
(-49.29)
(9.97)
0.0036***
-0.0041**
LEV (b4)
(11.95)
(-2.59)
-0.0015***
0.027***
ROA (b5)
(-8.68)
(3.28)
0.0011
0.278
EISSUE (b6)
(0.29)
(1.62)
0.0075**
-0.0258
DISSUE (b7)
(2.15)
(-1.49)
0.0377***
0.1402
GROWTH (b8)
(9.21)
(0.78)
3259
3005
Παρατηρήσεις
0.7966
0.1918
R-squared
186.52
31.95
F-stat
2.92
2.21
VIF

(C)
AWCA
-0.0216
(-1.48)
0.0077***
(3.34)
0.0008
(1.1)
-0.1568
(-8.27)
0.0019**
(2.52)
0.003
(7.57)
0.4022
(4.54)
-0.0194**
(-2.23)
-0.05***
(-4.9)
2859
0.1124
11.89
2.99

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ: Στις παρενθέσεις κάτω από τους εκτιµηµένους συντελεστές βρίσκονται
οι τιµές T-statistics.
*,**,*** δείχνουν ότι ένας συντελεστής είναι στατιστικά σηµαντικός σε επίπεδο σηµαντικότητας
10%, 5% και 1% αντίστοιχα.
Μοντέλο παλινδρόµησης : Υt = a + b1*ALTMANt + b2*SIZEt + b3*CFOt + b4*LEVt + b5*ROAt
+ b6*EISSUEt + b7*DISSUEt + b8*GROWTHtY: AbnormalCashFlows(ABNCFO),
AbnormalProduction(ABNPROD), AbnormalWorkingCapitalAccruals(AWCA)
ABNCFO είναι µεταβλητή διαµεσολάβησης (proxyvariable) που αφορά την χειραγώγηση
πωλήσεων. ABNPROD είναι µεταβλητή διαµεσολάβησης που αφορά την χειραγώγηση παράγωγης.
AWCAέίναι µεταβλητή διαµεσολάβησης (proxyvariable) που αφορά τα δεδουλευµένα. ALTMAN
υπολογίζεται ως το Altmanz-score(2000). SIZE είναι ο φυσικός λογάριθµος του συνολικού
ενεργητικού. CFO είναι οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες διαιρεµένες µε το
συνολικό ενεργητικό. LEV είναι ο δείκτης χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης. ROA είναι ο δείκτης
αποδοτικότητας ενεργητικού. EISSUE είναι η ετήσια ποσοστιαία µεταβολή του µετοχικού
κεφαλαίου. DISSUE είναι η ετήσια µεταβολή των συνολικών υποχρεώσεων. GROWTH είναι η
ετήσια µεταβολή των πωλήσεων.
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Σύµφωνα µε τον πίνακα 4, στην στήλη A όταν εξαρτηµένη µεταβλητή είναι η
ABNCFO (AbnormalCashFlows) ο συντελεστής b1είναι θετικός και στατιστικά
σηµαντικός σε επίπεδο σηµαντικότητας 1% (b1= 0,1513 , p-value =0), γεγονός που
επιβεβαιώνει την υπόθεση H0η οποία αναφέρει πως όσο αυξάνεται ο κίνδυνος
πτώχευσης των εταιριών τότε οι εταιρίες καταφεύγουν σε χειραγώγηση των
πωλήσεών τους. Πιο συγκεκριµένα οι εταιρίες προσφέρουν ελαστικούς όρους για την
χορήγηση πίστωσης σε πελάτες, προσφέρουν υπερβολικές εκπτώσεις ενώ επίσης
ενδέχεται να δηµοσιεύσουν και ψευδές ύψος εσόδων από πωλήσεις προκειµένου τα
δηµοσιευµένα κέρδη να παρουσιάζονται υψηλότερα. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσµα
παράλληλα να περιορίζονται οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες.
Στην

στήλη

Β

όπου

εξαρτηµένη

µεταβλητή

είναι

η

ABNPROD

(AbnormalProductionCosts) ο συντελεστής b1 επίσης επιβεβαιώνει την µηδενική
υπόθεση, είναι θετικός και στατιστικά σηµαντικός σε επίπεδο σηµαντικότητας 10%
(b1= -0,0084 , p-value =0,099 ) που σηµαίνει ότι οι εταιρίες που αντιµετωπίζουν
κίνδυνο πτώχευσης ωθούνται στην χειραγώγηση της παραγωγής τους η οποία είτε
µειώνει τα σταθερά κόστη ανά προϊόν είτε επηρεάζει την µεταβολή στον λογαριασµό
αποθέµατα µε αποτέλεσµα να µειώνεται το κόστος πωληθέντων και να αυξάνεται το
µεικτό αποτέλεσµα.
Τέλος,

στην

στήλη

C

όπου

εξαρτηµένη

µεταβλητή

είναι

η

AWCA

(AbnormalWorkingCapitalAccruals) διερευνάται κατά πόσο οι εταιρίες προβαίνουν
σε χειραγώγηση των κερδών µέσω των λογιστικών δεδουλευµένων που είναι στην
ευχέρεια της διοίκησης όταν αντιµετωπίζουν το ενδεχόµενο της πτώχευσης. Ο
συντελεστής b1 είναι θετικός και στατιστικά σηµαντικός σε επίπεδο σηµαντικότητας
10%(b1= 0,0077 , p-value =0,001), γεγονός που µειώνει την µηδενική υπόθεση
σύµφωνα µε την οποία όσο αυξάνεται ο κίνδυνος πτώχευσης των εταιριών οι εταιρίες
χρησιµοποιούν λιγότερο την χειραγώγηση µέσω των λογιστικών δεδουλευµένων.

4.3 Έλεγχος αξιοπιστίας αποτελεσµάτων (RobustnessTest)
Προκειµένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία των αποτελεσµάτων της παρούσας έρευνας
εισήχθη το µοντέλο 4α στο οποίο αντί της µεταβλητής ALTMAN συµπεριλαµβάνεται
η ψευδοµεταβλητή BNK η οποία λαµβάνει την τιµή 1 εάν το AltmanZ-score (2000)
είναι µικρότερο από 1,23 και την τιµή 0 εάν είναι µεγαλύτερο από 1,23. Έτσι,
εκτιµήθηκε το µοντέλο 4α µε εξαρτηµένες µεταβλητές και πάλι τις ABNCFO,
ABNPROD, AWCA. Η ABNCFO αφορά τις µη-κανονικές ταµειακές ροές
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(AbnormalCashFlows) και είναι µεταβλητή διαµεσολάβησης (proxyvariable)
προκειµένου να εκτιµηθεί η χειραγώγηση των πωλήσεων. Η ABNPRODαφορά τα
µη-κανονικά κόστη παραγωγής (AbnormalProductionCosts) και είναι µεταβλητή
διαµεσολάβησης (proxyvariable) προκειµένου να εκτιµηθεί η χειραγώγηση της
παραγωγής. Η AWCAαφορά τα µη-κανονικά δεδουλευµένα λειτουργικά κεφάλαια
(AbnormalWorkingCapitalAccruals)και

είναι

µεταβλητή

διαµεσολάβησης

προκειµένου να εκτιµηθεί η χειραγώγηση µέσω των δεδουλευµένων. Στις στήλες (A),
(B) και (C) του πίνακα 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα για κάθε παλινδρόµηση:

Πίνακας 5
Χειραγώγηση κερδών και κίνδυνος πτώχευσης
Χρήσηψευδοµεταβλητής BNK
(Α)
Εξαρτηµένη µεταβλητή
ABNCFO
-0.2492***
σταθερός όρος
(-6.53)
-0.006***
BNK(b1)
(-6.8)
0.0036***
SIZE (b2)
(13.67)
-0.5535***
CFO (b3)
(-69.05)
0.002***
LEV (b4)
(8.17)
-0.005***
ROA (b5)
(-4.73)
0.0012
EISSUE (b6)
(0.42)
0.026
DISSUE (b7)
(0.9)
0.425***
GROWTH (b8)
(12.9)
5312
Παρατηρήσεις
0.768
R-squared
299.58
F-stat
2.04
VIF
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(Β)
ABNPROD
-0.0229
(-1.3)
0.0113***
(2.66)
-0.0003
(-0.3)
0.3832***
(14.01)
-0.0028**
(-2.37)
0.0029***
(5.36)
0.0211
(1.61)
-0.0283**
(-2.18)
-0.0057
(-0.43)
4726
0.1844
45.49
2.05

(C)
AWCA
-0.166
(-1.27)
-0.0077***
(-2.86)
0.0008
(1.12)
-0.1505***
(-8.08)
0.0017**
(2.32)
0.0033***
(8.84)
0.0386***
(4.38)
-0.1948**
(-2.26)
-0.0531***
(-5.25)
2899
0.1118
11.97
2.84

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ: Στις παρενθέσεις κάτω από τους εκτιµηµένους συντελεστές βρίσκονται
οι τιµές T-statistics.
*,**,*** δείχνουν ότι ένας συντελεστής είναι στατιστικά σηµαντικός σε επίπεδο σηµαντικότητας
10%, 5% και 1% αντίστοιχα.
Μοντέλο παλινδρόµησης : Υt = a + b1*BNKt + b2*SIZEt + b3*CFOt + b4*LEVt + b5*ROAt +
b6*EISSUEt + b7*DISSUEt + b8*GROWTHtABNCFO είναι µεταβλητή διαµεσολάβησης
(proxyvariable) που αφορά την χειραγώγηση πωλήσεων. ABNPROD είναι µεταβλητή
διαµεσολάβησης που αφορά την χειραγώγηση παράγωγης. AWCAέίναι µεταβλητή
διαµεσολάβησης (proxyvariable) που αφορά τα δεδουλευµένα. BNK είναι ψευδοµεταβλητή ίση µε
1 έανz-score<1,23 και ίση µε 0 έανz-score>1,23. SIZE είναι ο φυσικός λογάριθµος του συνολικού
ενεργητικού. CFO είναι οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες διαιρεµένες µε το
συνολικό ενεργητικό. LEV είναι ο δείκτης χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης. ROA είναι ο δείκτης
αποδοτικότητας ενεργητικού. EISSUE είναι η ετήσια ποσοστιαία µεταβολή του µετοχικού
κεφαλαίου. DISSUE είναι η ετήσια µεταβολή των συνολικών υποχρεώσεων. GROWTH είναι η
ετήσια µεταβολή των πωλήσεων.

Σύµφωνα µε την στήλη Α του πίνακα 5 όπου εξαρτηµένη µεταβλητή είναι η
ABNCFO (AbnormalCashflows) ο συντελεστής b1 είναι αρνητικός και στατιστικά
σηµαντικός σε επίπεδο σηµαντικότητας 1% (b1= -0.006 , P-value = 0) όπως
αναµενόταν. Επίσης στην στήλη Β του πίνακα όπου εξαρτηµένη µεταβλητή είναι η
ABNPROD (AbnormalProduction) ο συντελεστής b1 είναι θετικός και στατιστικά
σηµαντικός σε επίπεδο σηµαντικότητας 1% (b1=0.0113 , P-value = 0,008). Τέλος,
στην
στήλη
C
όπου
εξαρτηµένη
µεταβλητή
είναι
η
AWCA
(AbnormalWorkingCapitalAccruals) ο συντελεστής b1 έχει επίσης αναµενόµενο
αποτέλεσµα, πιο συγκεκριµένα, είναι αρνητικός και στατιστικά σηµαντικός σε
επίπεδο σηµαντικότητας 1% (b1=-0.0077, P-value = 0,004). Με βάση και τα
παραπάνω αποτελέσµατα διαπιστώνεται πως ακόµα και χρησιµοποιώντας
διαφορετική µεθοδολογία, ο κίνδυνος πτώχευσης ωθεί τα διευθυντικά στελέχη να
χειραγωγούν τα κέρδη των εταιριών περισσότερο µέσω των πωλήσεων ή της
παραγωγής και λιγότερο µέσω των λογιστικών δεδουλευµένων.
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5.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία υπάρχουν έρευνες οι οποίες έχουν καταλήξει στο
συµπέρασµα πως όταν κάποια εταιρία αντιµετωπίζει πρόβληµα βιωσιµότητας, τότε τα
στελέχη της επιχειρούν ηθεληµένα να βελτιώσουν την εικόνα της εταιρίας
παρουσιάζοντας αυξηµένα κέρδη στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις ενώ
ως εργαλεία χειραγώγησης χρησιµοποιούν από κοινού την χειραγώγηση µέσω των
πραγµατικών δραστηριοτήτων και µέσω των λογιστικών δεδουλευµένων. Στην
παρούσα έρευνα διερευνήθηκε εάν επηρεάζεται η χειραγώγηση των κερδών από
διαφορετικά επίπεδα κινδύνου πτώχευσης, ενώ επίσης διερευνήθηκε εάν επηρεάζεται
και η επιλογή εργαλείου χειραγώγησης.
Το συµπέρασµα στο οποίο καταλήγω είναι πως η χειραγώγηση κερδών συσχετίζεται
µε το επίπεδο του κινδύνου πτώχευσης των εταιριών το οποίο µάλιστα επιδρά και
στην απόφαση που αφορά την επιλογή του εργαλείου χειραγώγησης των κερδών.
Όσο περισσότερο αυξηµένος παρουσιάζεται ο κίνδυνος πτώχευσης µίας εταιρίας τότε
τα στελέχη της ωθούνται στην χειραγώγηση των κερδών περισσότερο µέσω των
πραγµατικών δραστηριοτήτων (χειραγώγηση πωλήσεων ή παραγωγής) και λιγότερο
µέσω των λογιστικών δεδουλευµένων. Αυτό σηµαίνει, πως κατά την ύπαρξη
κινδύνου βιωσιµότητας µιας εταιρίας τα στελέχη της επιλέγουν τεχνικές οι οποίες
βελτιώνουν άµεσα την εικόνα της εταιρίας και είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν
αδιαφορώντας για πιθανόν ζηµίες που µπορεί να προκύψουν εις βάρος των µετόχων,
των επενδυτών ακόµα και των εργαζοµένων.
Εποµένως, ο κίνδυνος πτώχευσης όχι µόνο συσχετίζεται µε την χειραγώγηση των
κερδών αλλά επιπλέον ωθεί τα στελέχη των εταιριών να επιλέγουν συγκεκριµένη
µέθοδο παραποίησης των κερδών και πιο συγκεκριµένα την χειραγώγηση µέσω των
πραγµατικών δραστηριοτήτων. Τα αποτελέσµατα συµφωνούν µε την άποψη των
GarcíaLaraetal. (2009) οι οποίοι είχαν αποδείξει πως ο κίνδυνος πτώχευσης
συσχετίζεται µε την χειραγώγηση των κερδών και πως όσο αυξηµένος παρουσιάζεται
τόσο ενισχύεται η πιθανότητα χρήσης της χειραγώγησης µέσω των πραγµατικών
δραστηριοτήτων. Επίσης, το συµπέρασµα της παρούσας εργασίας είναι σύµφωνο µε
τα αποτελέσµατα της αντίστοιχης έρευνας των CampaandCamacho- Miñano (2015).
Επιπλέον, η παρούσα έρευνα αποτελεί γενίκευση της προαναφερθείσας καθώς το
δείγµα δεν περιορίστηκε µόνο σε µία χώρα. Πιο συγκεκριµένα ελήφθησαν δεδοµένα
από τέσσερις διαφορετικές χώρες (Έλλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία ) χωρίς να
47

ληφθεί υπόψη το µέγεθος των επιχειρήσεων.
Οι Hewitt, HodgeandPratt (2014) απέδειξαν πως η χειραγώγηση των πραγµατικών
δραστηριοτήτων προτιµάται έναντι των λογιστικών δεδουλευµένων καθώς η ζηµία
που προκαλεί στους επενδυτές είναι µικρότερη. Το παραπάνω συµπέρασµα αποτελεί
µία επιπλέον εξήγηση για τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας καθώς σε
περιπτώσεις που οι εταιρίες αντιµετωπίζουν το ενδεχόµενο της πτώχευσης είναι
απαραίτητο για αυτές να έχουν την εµπιστοσύνη των επενδυτών, των µετόχων, των
πιστωτών και όσων άλλων έχουν έννοµο συµφέρον µε την εταιρία.
Σηµειώνεται, ότι τα στοιχεία που προέκυψαν από την παρούσα έρευνα έρχονται σε
αντίθεση µε εκείνα της Zang (2012) η οποία ισχυρίζεται πως οι οικονοµικά υγιείς
εταιρίες

χρησιµοποιούν

την

χειραγώγηση

µέσω

των

πραγµατικών

δραστηριοτήτωνγεγονός που ίσως οφείλεται στην χρονική περίοδο που συλλέχθηκε
το δείγµα καθώς και σε διαφορές ανάµεσα στα µεγέθη των επιχειρήσεων. Ένας
ακόµα περιορισµός για την παρούσα έρευνα είναι επίσης το γεγονός ότι έρχεται σε
αντίθεση µε τα συµπεράσµατα των Enomotoetal (2013) οι οποίοι είχαν αποδείξει πως
σε χώρες οι οποίες έχουν θεσπίσει ισχυρή νοµοθεσία για την προστασία των
επενδυτών οι εταιρίες επιλέγουν την χειραγώγηση µέσω των πραγµατικών
δραστηριοτήτων. Οι χώρες του δείγµατος της παρούσας εργασίας σύµφωνα µε το
«financialfreedomindex.com» δεν έχουν ισχυρή νοµοθεσία για την προστασία των
επενδυτών. Πιο συγκεκριµένα, η Ιταλία µε την Πορτογαλία βρίσκονται στην 48η θέση
παγκοσµίως, η Ισπανία στην 98η ενώ η Ελλάδα στην 116η θέση.Τέλος, ο Beneish
(1997) είχε αναφέρει πως ο υψηλός κίνδυνος πτώχευσης περιορίζει την αξιοπιστία
των µοντέλων που αφορούν τα λογιστικά δεδουλευµένα γεγονός που ίσως επηρέασε
τα αποτελέσµατα της έρευνας.
Τα στοιχεία που προέκυψαν από την παρούσα έρευνα ενδέχεται να είναι χρήσιµα για
τις ρυθµιστικές αρχές. ∆είχνουν ότι ,ακόµα και κατά τη διάρκεια µιας καθ’ όλα
νόµιµης διαδικασίας πτώχευσης, πως το επίπεδο του κινδύνου πτώχευσης µπορεί να
αποτελέσει σηµαντική ένδειξη για την µέθοδο χειραγώγησης κερδών που επιλέγεται
απο τις διοικήσεις. Έτσι, οι ρυθµιστικές αρχές µίας χώρας κατά την µελέτη ενός
νόµου περί πτωχεύσεων θα γνωρίζουν σε ποιους τοµείς δραστηριότητας των
επιχειρήσεων θα πρέπει να εφιστήσουν περισσότερο την προσοχή τους. Επιπλέον, τα
αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας δύναται να βοηθήσουν τους ορκωτούς ελεγκτές
των εταιριών κατά τη λήψη αποφάσεων που αφορούν την συνέχιση της
δραστηριότητας των επιχειρήσεων ( “goingconcerndecisions” ) καθώς θα µπορούν να
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επικεντρώνουν τις διαδικασίες ελέγχου πάνω στην χειραγώγηση κερδών µέσω των
πραγµατικών δραστηριοτήτων και κυρίως των πωλήσεων και της παραγωγής. Επίσης,
λαµβάνοντας υπόψη τα συµπεράσµατα της έρευνας, οι µέτοχοι και οι πιθανοί
επενδυτές θα πρέπει να επεξεργάζονται πολύ προσεκτικά την λογιστική
πληροφόρηση που παρέχεται από εταιρίες οι οποίες τίθενται αντιµέτωπες µε το
ενδεχόµενο της πτώχευσης. Όσον αφορά τους χρηµατοοικονοµικούς αναλυτές, θα
πρέπει να λαµβάνουν υπόψη την επίδραση της ελαστικότητας ορισµένων ελαστικών
λογιστικών κανόνων ή προτύπων και να εξαιρούν από την εφαρµογή τους εταιρίες
που έρχονται αντιµέτωπες µε το φάσµα της διακοπής των δραστηριοτήτων τους.
Σίγουρα υπάρχουν προοπτικές για περεταίρω διερεύνηση της συσχέτισης της
χειραγώγησης κερδών µε τον κίνδυνο πτώχευσης των εταιριών. Η παρούσα έρευνα
διενεργήθηκε σε ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία) οι οποίες
εντός της περιόδου από την οποία ελήφθη το δείγµα βρέθηκαν αντιµέτωπες µε την
οικονοµική κρίση και κατέγραψαν αρνητικούς ρυθµούς ανάπτυξης και ως εκ τούτου
πολλές από τις επιχειρήσεις τους αντιµετώπισαν οικονοµικά προβλήµατα.
Προκειµένου να υπάρξει γενίκευση των συµπερασµάτων, θα µπορούσε να
διενεργηθεί αντίστοιχη έρευνα είτε σε χώρες οι οποίες κατέγραψαν θετικούς ρυθµούς
ανάπτυξης είτε σε χώρες εκτός Ευρώπης.
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