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Περίληψη
Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονείται στα πλαίσια του μεταπτυχιακού
προγράμματος στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική του τμήματος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η παρούσα εργασία
ασχολείται με την επίδραση του εξωτερικού ελέγχου στις αποδόσεις των μετοχών και πιο
συγκεκριμένα διερευνά τη σχέση του ποιοτικού ελέγχου με τη διαμόρφωση των τιμών των
μετοχών.
Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, η λειτουργία του ελέγχου καθίσταται αναγκαία
ως μέσο παρακολούθησης πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων. Η φήμη, το κύρος και το
μέγεθος του πελατολογίου των ελεγκτών αποτελούν βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση
του ελεγκτικού αποτελέσματος. Ο έλεγχος, χαρακτηρίζεται ποιοτικός, βάση της
ικανότητας του ελεγκτή να τον διεξάγει με αμερόληπτο τρόπο και να αναφέρει κάθε
παρατηρούμενη παραβίαση του λογιστικού συστήματος. Όσον αφορά όμως στο βαθμό
επίδρασης του ελέγχου στη διαμόρφωση των τιμών των μετοχών, η βιβλιογραφία είναι
περιορισμένη.
Μελετώντας δείγμα 1076 εταιρειών, εισηγμένων στο χρηματιστήριο του Ηνωμένου
Βασιλείου, κατά την περίοδο 2010 έως 2018, εξετάστηκε η σχέση μεταξύ του ποιοτικού
εξωτερικού ελέγχου και των τιμών των μετοχών. Ως ποιοτικός έλεγχος χαρακτηρίστηκε ο
έλεγχος που διενεργείται από τις ηγέτιδες εταιρείες του κλάδου (Big4) μιας και η βάση
δεδομένων δε μας παρείχε τη δυνατότητα εξέτασης άλλων χαρακτηριστικών του ποιοτικού
ελέγχου όπως η διάρκεια θητείας και η συχνότητα αλλαγής των ελεγκτών. Τα
αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν κυρίως θετική τη σχέση μεταξύ της μεταβλητής που
προσδιορίζει τον ποιοτικό έλεγχο και των τιμών των μετοχών, αλλά στατιστικά σημαντικές
είναι λιγότερες από τις μισές περιόδους της έρευνας. Συμπερασματικά, καθίσταται ασαφής
ο βαθμός επίδρασης του ποιοτικού εξωτερικού ελέγχου στη διαμόρφωση των τιμών των
μετοχών, τουλάχιστον με τον συγκεκριμένο τρόπο προσδιορισμού του ποιοτικού ελέγχου.
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1. Εισαγωγή στην Ελεγκτική
Από τον κλασσικό ακόμα ορισμό της διοίκησης, εμφαίνεται η σημασία καθώς και η
αναγκαιότητα ύπαρξης του ελέγχου. Η διοίκηση σαν διαδικασία απαρτίζεται από τις
λειτουργίες του προγραμματισμού ή σχεδιασμού, οργάνωσης, διεύθυνσης και ελέγχου. Η
διαδικασία της αποτελεσματικής διοίκησης καταλήγει στον έλεγχο ο οποίος με τη σειρά
του οδηγεί στην πιθανή αναθεώρηση του προγραμματισμού που αποτελεί την αρχική
λειτουργία.
Έλεγχος είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων και των ενεργειών που διασφαλίζουν την
παρακολούθηση και αντικειμενική αξιολόγηση των λειτουργιών και των συντελεστών που
απαρτίζουν την επιχείρηση με σκοπό να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότητά τους.
Τα βασικά στάδια του ελέγχου είναι ο καθορισμός προτύπων, η παρακολούθηση –
αξιολόγηση – μέτρηση, η σύγκριση συμπεριφορών και αποτελεσμάτων με πρότυπα, η
ανάλυση αποκλίσεων και εντοπισμοί αιτιών και τέλος η διόρθωση αποκλίσεων. Αρχικά,
ορίζονται πρότυπα και αρχές που καθορίζουν συγκεκριμένα επιθυμητά αποτελέσματαστόχους και στην συνέχεια μετρώνται και αξιολογούνται έτσι ώστε τα στελέχη της
διοίκησης να αντιλαμβάνονται ακριβώς την κατεύθυνση της πορείας της εταιρείας. Κατά
αυτόν τον τρόπο, και αφού συγκριθούν με τα πρότυπα, διαπιστώνεται ο βαθμός επίτευξης
των στόχων, αναλύονται πιθανές αποκλίσεις και έπειτα αποφασίζεται η τυχόν εφαρμογή
ενεργειών που αφορούν τη σχετική διορθωτική παρέμβαση.
Στον κλάδο της οικονομικής των επιχειρήσεων και των εκμεταλλεύσεων, η λειτουργία του
ελέγχου εκφράζεται με τον όρο “ελεγκτική”. Πραγματεύεται δηλαδή κανόνες, πρότυπα
και προϋποθέσεις για τη διενέργεια ελέγχου σε οιαδήποτε οικονομική διαχείριση ξένης
περιουσίας. Το αντικείμενο της ελεγκτικής είναι, ως προαναφέρθηκε, η οικονομική
διαχείριση ξένης περιουσίας οποιουδήποτε φυσικού ή και νομικού προσώπου με
απαραίτητο στοιχείο για την πραγματοποίηση του ως άνω ελέγχου, την λογιστική
απεικόνιση της οικονομικής δραστηριότητας. Οι στόχοι της λειτουργίας αυτής είναι η
πρόληψη ακούσιων ή εκούσιων λαθών (προληπτικός έλεγχος) και κατά συνέπεια η
αποκάλυψη τυχόν ηθελημένων ή μη σφαλμάτων (κατασταλτικός έλεγχος). Οι
ενδιαφερόμενοι για τη διενέργεια της ελεγκτικής διαδικασίας είναι οι διοικούντες και οι
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διευθυντές σε μια οικονομική μονάδα, οι μέτοχοι μιας οικονομικής μονάδας,
οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος επενδυτής, οι πιστωτές οι οποίοι επιθυμούν να εποπτεύουν
τους δανειζόμενους καθώς και το κράτος το οποίο επιδιώκει να εξασφαλίζει την
κανονικότητα και τη διαύγεια.
Από την άλλη μεριά, το υποκείμενο του ελέγχου συνίσταται από τα πρόσωπα τα οποία
διενεργούν τον έλεγχο και τα οποία είναι επιφορτισμένα με τα κατάλληλα προσόντα. Ο
ελεγκτής όντας το πρόσωπο που διενεργεί τον έλεγχο, είναι απαραίτητος για να
εξασφαλιστεί ο ορθολογικός σχεδιασμός, η άρτια οργάνωση και λειτουργία καθώς και για
την ομαλή οικονομική διαχείριση τόσο στη δημόσια και όσο και στην ιδιωτική οικονομία.
Ανάλογα με το πρόσωπο που διενεργεί τον έλεγχο και τη σχέση εργασίας αυτού με τον
ελεγχόμενο φορέα, οι έλεγχοι διακρίνονται σε εσωτερικούς, εξωτερικούς και μικτούς.

1.1 Διακρίσεις ελέγχου
Ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο διενεργείται ο έλεγχος, αυτός διακρίνεται σε
προγενέστερο, αντιδραστικό και μεταδραστικό. Ο προγενέστερος έλεγχος διενεργείται
από την επιχείρηση ή τον οργανισμό και πριν από την ανάληψη δράσης. Στην ουσία
ελέγχονται εκ των προτέρων οι εισροές που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη δράση.
Πρόκειται δηλαδή για προληπτικό έλεγχο που αποσκοπεί στην εξασφάλιση της τήρησης
της ισχύουσας νομοθεσίας και την εγκατάσταση των κατάλληλων δικλείδων ασφαλείας
στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Κατά τη διάρκεια της δράσης καθώς και σε ενδιάμεσες
καταστάσεις της δράσης, πραγματοποιείται ο αντιδραστικός έλεγχος ο οποίος διενεργείται
προκειμένου να αξιολογηθεί πλήρως η πορεία της προόδου και να αντιμετωπιστούν πιθανά
προβλήματα. Ακολουθεί τέλος ο μεταδραστικός, ο οποίος εξελίσσεται αφού η δράση έχει
ολοκληρωθεί. Στην ουσία αξιολογείται κατά πόσο το αποτέλεσμα, τα πραγματοποιηθέντα
κόστη και ο τρόπος δράσης κινήθηκαν σύμφωνα με τα ορισθέντα πρότυπα ή με τα
επιθυμητά αποτελέσματα.
Εκτός από τη διάκριση των ελέγχων βάσει της σκοπιμότητας της ελεγκτικής διαδικασίας,
αυτοί διακρίνονται και βάσει της διάρκειάς τους σε μόνιμους, τακτικούς και έκτακτους.
Μόνιμοι ή Διαρκείς, είναι οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται σε συνεχή βάση και
4

διενεργούνται κατά την εκτέλεση της οικονομικής πράξης. Πρόκειται δηλαδή για τους
προδραστικούς ελέγχους που αναφέρθηκαν παραπάνω και διενεργούνται από τα ίδια τα
τμήματα ή από προϊσταμένους με ελεγκτική ιδιότητα. Τακτικοί, είναι οι έλεγχοι που
εκτελούνται αποκλειστικά από τους εσωτερικούς ελεγκτές ανά τακτές χρονικές περιόδους
σε αντίθεση με τους έκτακτους οι οποίοι διενεργούνται σε περίπτωση που παρατηρηθεί
κάποιο σφάλμα και οι εσωτερικές δικλείδες ασφαλείας εντοπίσουν την ύπαρξη μη
κανονικότητας.

1.1.1. Εσωτερικός έλεγχος
Οι πρώτοι από τα είδη των ελέγχων που προαναφέρθηκαν, είναι οι έλεγχοι που
οργανώνονται από την ίδια την εταιρεία και διενεργούνται από ειδικά εκπαιδευμένα
στελέχη της, τους εσωτερικούς ελεγκτές, οι οποίοι κατά βάση είναι στελέχη της
επιχείρησης. Ο εσωτερικός ελεγκτής δηλαδή βρίσκεται σε εξαρτημένη σχέση εργασίας με
την οικονομική μονάδα στην οποία δραστηριοποιείται, δρώντας

με προληπτικό

χαρακτήρα και έχοντας σκοπό την παρακολούθηση και τον έλεγχο των διαχειριστικών
πράξεων και των λογιστικών καταχωρήσεων προκειμένου να εντοπιστούν πιθανά
σφάλματα και άτυπες ενέργειες. Τα καθήκοντά του τα ασκεί πριν ή και κατά τη διάρκεια
της λογιστικής διαδικασίας, χωρίς να αποκλείεται και ο μεταγενέστερος έλεγχος ειδικών
θεμάτων. Στην θέση του ελεγκτή πρέπει να επιλέγονται και να τοποθετούνται κατάλληλα
πρόσωπα που να διακρίνονται για το ήθος, το μορφωτικό τους επίπεδο και για την πείρα
τους στον κλάδο της αγοράς. Το γεγονός ότι είναι συνήθως υπάλληλοι της ίδιας
οικονομικής μονάδας ενέχει και μειονεκτήματα και κατά συνέπεια ο φυσικός έλεγχος
ασκείται σύμφωνα με τα πρότυπα που έχει θεσπίσει η διοίκηση της εταιρείας και όχι
σύμφωνα με τους γενικότερους όρους και κανόνες τις ελεγκτικής. Έτσι, δεν πληροφορείται
πλήρως για τις ενέργειες των διοικούντων ή ακόμα και για άλλους που βρίσκονται
ιεραρχικά ανώτερα με αποτέλεσμα ο έλεγχος να είναι περιορισμένος ή απλά τυπικός. Η
αμεροληψία και η συναδελφική αλληλεγγύη κάνει τη διαδικασία να είναι μεροληπτική,
ενώ με το πέρασμα του χρόνου εξασθενεί η επαγρύπνηση και η διερεύνηση του
εσωτερικού ελεγκτή πάνω στο τομέα της εργασίας του.
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Για την επίτευξη αποτελεσματικού ελέγχου αρκεί να εστιάσουμε την προσοχή μας στη
βασική του αρχή βάσει της οποίας καμία διαχειριστική πράξη και λογιστική καταχώρηση
δεν αρκεί να ολοκληρώνεται από έναν και μόνο υπάλληλο, αλλά να υπάρχουν δικλείδες
ασφαλείας που να εξασφαλίζουν ότι η εργασία κάθε υπαλλήλου συμπληρώνεται από την
εργασία ενός άλλου και η οποία τελικά ελέγχεται από κάποιον τρίτο. Επομένως, πρέπει να
δημιουργείται μία συνεχής και επιμελής αξιολόγηση της λογιστικής πληροφορίας μέσω
του αισθήματος της ευθύνης.

1.1.2. Εξωτερικός έλεγχος
Εξωτερικός έλεγχος (external audit) ονομάζεται ο έλεγχος που έχει ως στόχο τον έλεγχο
των οικονομικών καταστάσεων. Ως γνωστόν, στις οικονομικές καταστάσεις περιέχονται ο
ισολογισμός, η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, ο πίνακας διάθεσης καθώς και το
προσάρτημα. Αυτός ο έλεγχος πραγματοποιείται από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές. Έπειτα
από τη λειτουργία του ελέγχου ακολουθεί η σύνταξη της έκθεσης η οποία επισυναπτόμενη
με τον ισολογισμό δημοσιοποιείται μαζί με τις προβλεπόμενες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις στο ευρύτερο κοινό. Ο εξωτερικός ελεγκτής δεν έχει καμία υπαλληλική ή
κάποιου άλλου είδους εξάρτηση με την επιχείρηση την οποία καλείται να ελέγξει. Είναι
ανεξάρτητος και αδέσμευτος από την οικονομική μονάδα που ασκεί τα καθήκοντά του,
δεν επηρεάζεται από τη διοικούσα αρχή και έτσι ο εξωτερικός ελεγκτής είναι
απαλλαγμένος από τα μειονεκτήματα που βαρύνουν τον εσωτερικό ελεγκτή. Η άρτια
επιστημονική κατάρτιση, η αυτοπεποίθηση και η εξειδικευμένη πείρα σε συνδυασμό με το
ανεπίληπτο ήθος που χαρακτηρίζει τους εξωτερικούς ελεγκτές αποτελούν εγγυητικό
παράγοντα για τη διενέργεια αντικειμενικού και ανεπηρέαστου ελέγχου.
Ο εξωτερικός έλεγχος (external audit) στο ολοένα και γρηγορότερα αναπτυσσόμενο
οικονομικό περιβάλλον φαίνεται να είναι επιτακτικός. Η ύπαρξη αυτής της ανάγκης έχει
κατά καιρούς εξηγηθεί από διάφορες θεωρίες, με βασικότερες εξ’ αυτών, της
αντιπροσώπευσης και της ασύμμετρης πληροφόρησης. Η θεωρία της αντιπροσώπευσης
(agency theory) μέσω των Jensen and Meckling (1976) στηρίχθηκε στο διαχωρισμό της
ιδιοκτησίας από τη διοίκηση της εταιρείας. Σύμφωνα με τους Jensen and Meckling (1976),
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η σχέση αντιπροσώπευσης δημιουργείται όταν μεταξύ δύο ατόμων δημιουργείται μια
επαγγελματική εξάρτηση στην οποία ο ένας εκ των δύο αντισυμβαλλόμενων εξαρτάται
μισθολογικά από τον άλλον. Βασική υπόθεση της θεωρίας της αντιπροσώπευσης είναι ότι
τα άτομα λειτουργούν ορθολογικά για ιδίον όφελος, επιδιώκοντας τη μεγιστοποίηση του
κέρδους τους ,ή αλλιώς τη χρησιμότητά τους. Όταν λοιπόν, ο εντολέας προσλαμβάνει τον
εντολοδόχο, του εκχωρεί αυτομάτως αρμοδιότητες και ευθύνες αποφεύγοντας έτσι την
ανάληψη κινδύνου (risk averse). Η ίδια θεωρία μέσω της οπτικής των Watts and
Zimmerman (1979) υποστηρίζει πως η οικονομική οντότητα φαίνεται να αποτελεί ένα
σύνολο συμβολαίων όπου διάφοροι αντισυμβαλλόμενοι συνεισφέρουν στην οικονομική
δραστηριότητα έναντι οποιασδήποτε μορφής αμοιβής.

Ο εντολοδόχος σε αυτήν τη

περίπτωση είναι η διοίκηση η οποία στοχεύει στην ύπαρξη ελέγχου χαμηλού κόστους και
ποιότητας προκειμένου να επιβεβαιώσει το έργο της στους εντολείς οι οποίοι επιδιώκουν
αξιόπιστο έλεγχο ικανό να καλύψει την υπάρχουσα ασυμμετρία της πληροφόρησης. Η
ασύμμετρη πληροφόρηση ενισχύει με τη σειρά της την αναγκαιότητα της λειτουργίας του
ελέγχου αφού σύμφωνα με τους Healy and Palepu (2001), αυτή εξαρτάται και από τους
σκοπούς των διοικητικών στελεχών, οι οποίοι έχοντας μια διαυγή εικόνα για την
αξιοπιστία της λογιστικής και οικονομικής πληροφορίας, αυτομάτως έχουν και τη
δυνατότητα να παρέχουν στους μετόχους μια ωραιοποιημένη και παραπλανητική εικόνα.

1.2. Ποιότητα ελεγκτικών υπηρεσιών
Η ύπαρξη υπηρεσιών ελέγχου απαιτείται ως μέσω παρακολούθησης λόγω των πιθανών
συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ ιδιοκτητών, διευθυντών καθώς και μεταξύ διαφόρων
κατηγοριών κατόχων τίτλων ιδιοκτησίας (Watts (1977), Watts and Zimmerman (1981),
και Benston (1980)). Σε ορισμένες τουλάχιστον περιπτώσεις, η παροχή ελεγμένων
οικονομικών καταστάσεων αποτελεί μία χαμηλού κόστους λύση στην σύγκρουση
συμφερόντων που αναπτύσσεται μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών καθώς και ανάμεσα
στους ίδιους τους ιδιοκτήτες. Τα κόστη αντιπροσώπευσης (agency costs) ποικίλλουν
μεταξύ των δυνητικών εταιρειών–πελατών και ίσως με την πάροδο του χρόνου για έναν
συγκεκριμένο πελάτη. Με άλλα λόγια τα υπάρχοντα διαφορετικά κόστη αντιπροσώπευσης
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μεταξύ των επιχειρήσεων και η πάροδος του χρόνου συνεπάγονται και ετερογενή ζήτηση
για υπηρεσίες ελέγχου.
Σύμφωνα με τον DeAngelo (1981), η ποιότητα των υπηρεσιών ελέγχου ορίζεται ως η κοινή
πιθανότητα αξιολόγησης της αγοράς δεδομένου ότι ένας συγκεκριμένος ελεγκτής θα
ανακαλύψει μια παραβίαση του λογιστικού συστήματος του πελάτη και θα αναφέρει την
παραβίαση αυτή. Η πιθανότητα ενός συγκεκριμένου ελεγκτή να εντοπίσει παραβίαση
εξαρτάται από τις τεχνολογικές δυνατότητες που έχει στη διάθεσή του ο ελεγκτής, τις
ελεγκτικές διαδικασίες που εφαρμόζονται σε έναν συγκεκριμένο έλεγχο και την έκταση
της δειγματοληψίας. Η υπό όρους πιθανότητα αναφοράς μιας ανακαλυφθείσας
παραβίασης αποτελεί μέτρο της ανεξαρτησίας ενός ελεγκτή από τον εκάστοτε πελάτη.
Αυτός ο ορισμός της ανεξαρτησίας του ελεγκτή χρησιμοποιείται από τους DeAngelo
(1981) και από τους Watts και Zimmerman (1981), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η εκ των
προτέρων αξία ενός ελέγχου εξαρτάται από τα κίνητρα του ελεγκτή να αποκαλύψει
σκοπίμως την παραβίαση εκ των υστέρων. Οι καταναλωτές είναι αυτοί οι οποίοι
επιβαρύνονται με το κόστος της αξιολόγησης της ποιότητας του ελέγχου, δηλαδή με την
εκτίμηση ότι ένας συγκεκριμένος ελεγκτής θα ανακαλύψει και θα αναφέρει παραβίαση
του ελέγχου ενός δεδομένου πελάτη. Αρχικά, οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν άμεσα τις
πραγματικές διαδικασίες που εφαρμόζονται σε μια συγκεκριμένη ελεγκτική διαδικασία.
Ακολούθως, οι καταναλωτές έχουν λίγη πληροφόρηση σχετικά με τα κίνητρα που
προκαλούνται από τη μορφή μιας δεδομένης σύμβασης ελεγκτή-πελάτη που με τη σειρά
της επηρεάζει την πιθανότητα αναφοράς μιας διαπιστωθείσας παραβίασης. Για τους
λόγους αυτούς, το κόστος της αξιολόγησης της ποιότητας του ελέγχου είναι σημαντικό.
Όταν είναι δαπανηρή η αξιολόγηση της ποιότητας του ελέγχου, τα ενδιαφερόμενα άτομα
έχουν κίνητρα για την εκπόνηση εναλλακτικών και υποκατάστατων μεθόδων. Επιπλέον,
οι ανταγωνιστικές δυνάμεις υπαγορεύουν ότι η επιλεγείσα ρύθμιση θα είναι αυτή που
ελαχιστοποιεί το συνολικό κόστος ανταλλαγής (συμπεριλαμβανομένου του κόστους
διαφοροποίησης της ποιότητας). Αυτή η συναρπαστική παρατήρηση έγινε για πρώτη φορά
σε ένα γενικότερο πλαίσιο από τον Barzel (1977). Μία πιθανή απάντηση για τους
καταναλωτές είναι να αναπτύξουν υποκατάστατα για την ποιότητα του ελέγχου, δηλαδή
να βασίζονται σε κάποια άλλη μεταβλητή (λιγότερο δαπανηρή για παρακολούθηση) που
είναι πλήρως συσχετισμένη με την ποιότητα.
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Μια άλλη πιθανή επεξήγηση στο κόστος της αξιολόγησης της ποιότητας από τη μεριά των
καταναλωτών είναι οι ελεγκτές να ειδικεύονται σε ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας ελέγχου,
τόσο μεταξύ των πελατών όσο και στην πάροδο του χρόνου. Εάν οι ελεγκτές μεταβάλλουν
σημαντικά το επίπεδο της ποιότητας του ελέγχου που παρέχεται από περίοδο σε περίοδο,
οι καταναλωτές θα πρέπει να επανεξετάζουν την ποιότητα με την πάροδο του χρόνου. Εάν
οι ελεγκτές μεταβάλλουν ουσιαστικά το επίπεδο ποιότητας από τον πελάτη στον πελάτη,
κάθε δέσμευση ελέγχου θα απαιτεί ξεχωριστή αξιολόγηση από τους καταναλωτές που θα
σήμαινε και υψηλότερα κόστη.
Εντούτοις, όταν υπάρχει διαφοροποιημένο κόστος πρακτόρευσης σε πελάτες συνεπάγεται
όπως αναφέραμε και προηγουμένως και ετερογενής ζήτηση για ποιότητα ελέγχου και έτσι
παρατηρείται το γεγονός ότι διαφορετικοί ελεγκτές ειδικεύονται σε διαφορετικά αν και
ομοιόμορφα επίπεδα ποιότητας. Όταν οι ελεγκτές ειδικεύονται σε ένα δεδομένο επίπεδο
ποιότητας, οι πελάτες που επιθυμούν να αλλάξουν το επίπεδο της ποιότητας του ελέγχου
που μισθώνουν, θεωρούν αναγκαία και την αλλαγή των ελεγκτών. Το σημαντικό κόστος
της αξιολόγησης της ποιότητας παρέχει στους ελεγκτές τη δυνατότητα να υποσχεθούν εκ
των προτέρων ένα δεδομένο επίπεδο ποιότητας ελέγχου το οποίο ενδεχομένως δύνανται
να το μειώσουν αργότερα, π.χ., να αναφέρουν λιγότερες ανακαλυφθείσες παραβιάσεις από
όσες πράγματι διαπιστώθηκαν. Αυτή η «δυνατότητα» των ελεγκτών υφίσταται επειδή είναι
δαπανηρή η ανακάλυψη της εξαπάτησης και επειδή ο ελεγκτής σε συνδυασμό με την
υφιστάμενη τεχνολογία έχει την ευχέρεια να μειώσει προσωρινά την ποιότητα των
υπηρεσιών του ενώ παράλληλα να διατηρεί και τον πελάτη. Τελικά, τα αντικίνητρα για τη
μείωση της ποιότητας και εξαπάτησης του ελέγχου σύμφωνα με τους De Angelo πηγάζουν
από την ελεγκτική τεχνογνωσία και αυξάνονται όσο αυξάνεται και το «μέγεθος» του
ελεγκτή. Επειδή λοιπόν, οι μεγαλύτεροι στο χώρο της ελεγκτικής αποστρέφονται με
οποιονδήποτε τρόπο τη μείωση της ποιότητας των υπηρεσιών τους, οι καταναλωτές
κινούνται τελικά ορθολογικά και χρησιμοποιούν το μέγεθος του ελεγκτή ως υποκατάστατο
για την ελεγκτική ποιότητα.
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1.2.1. Η σχέση μεταξύ μεγάλου ελεγκτή και ποιότητας ελέγχου
Όταν η υπηρεσία ελέγχου χαρακτηρίζεται από ένα σημαντικό κόστος εκκίνησης, οι
υφιστάμενοι ελεγκτές αμέσως διαθέτουν πλεονεκτήματα κόστους έναντι των δυνητικών
μελλοντικών για έναν δεδομένο πελάτη. Ακόμη και όταν η αρχική αγορά υπηρεσιών
ελέγχου είναι απόλυτα ανταγωνιστική μιας και όλοι οι ελεγκτές διαθέτουν ταυτόσημες
δυνατότητες, τα κόστη εκκίνησης συνεπάγονται την απουσία τέλειων αναπληρωματικών
ελεγκτών σε μελλοντικές περιόδους. Η απουσία τέλειων υποκατάστατων επιτρέπει στους
κατεστημένους ελεγκτές να ορίσουν μελλοντικά τέλη ελέγχου πάνω από το κόστος το
οποίο μπορεί να αποφευχθεί από τη μεριά των πελατών για τη διενέργεια ελέγχων. Το
κόστος μεταβολής των ελεγκτών επιτρέπει επίσης στους υφιστάμενους φορείς να
αυξήσουν τα μελλοντικά τέλη χωρίς να το καταστήσουν κερδοφόρο για τους πελάτες τους.
Βλέπουμε επομένως, ότι με την παρουσία κόστους εκκίνησης και αλλαγής της ελεγκτικής
εταιρείας, η σχέση μεταξύ πελατών και υφιστάμενων ελεγκτών είναι ένα διμερές
μονοπώλιο (De Angelo (1981)). Σε ένα διμερές μονοπώλιο, αμφότερα τα μέρη έχουν
κίνητρα να συνεχίσουν μια εδραιωμένη σχέση μιας και δεν υπάρχουν τέλειοι
υποκατάστατοι και χωρίς κόστος ελεγκτές. Με άλλα λόγια, η λύση της συνεργασίας
συνεπάγεται κόστος και για τα δύο μέρη. Οι υφιστάμενοι ελεγκτές θα χάσουν το οιονεί
ενοίκιο (quasi-rent) από τη προσφορά των υπηρεσιών τους και παράλληλα οι πελάτες θα
επιβαρυνθούν με τα κόστη μεταβολής των ελεγκτών και με τα κόστη εκκίνησης μιας νέας
συνεργασίας.
Η ύπαρξη πλεονεκτημάτων κόστους για τους υφιστάμενους ελεγκτές έχει τουλάχιστον δύο
επιπτώσεις. Αρχικά, οι ελεγκτές που υποβάλλουν μια αρχική προσφορά έχουν τη
δυνατότητα να καθορίσουν τέλη ελέγχου χαμηλότερα από το συνολικό κόστος ελέγχου
προκειμένου να αποκτήσουν τον πελάτη (De Angelo (1981)). Δεύτερον, επειδή αυτά τα
ενοίκια είναι συγκεκριμένα για τον πελάτη οι υφιστάμενοι ελεγκτές έχουν κάποιο κίνητρο
να μειώσουν την ποιότητα ευκαιριακά προκειμένου να κρατήσουν τον πελάτη σε
μελλοντικές ελεγκτικές περιόδους. Οι πελάτες από τη μεριά τους μπορούν να επιβάλλουν
πραγματικό κόστος στους ελεγκτές μέσω της διακοπής της μεταξύ τους συνεργασίας.
Έτσι, δημιουργείται μια πελατειακή σχέση στην οποία οι υφιστάμενοι ελεγκτές έχουν
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μειωμένο κίνητρο αναφοράς μιας ανακαλυφθείσας παραβίασης στα αρχεία των πελατών
τους.
Οι ορθολογικοί καταναλωτές αντιλαμβάνονται πως οι υφιστάμενοι ελεγκτές δεν είναι
απόλυτα ανεξάρτητοι από τους εκάστοτε πελάτες τους. Κατά συνέπεια, μειώνουν την τιμή
που είναι πρόθυμοι να διαθέσουν για την αγορά τίτλων ιδιοκτησίας από εταιρείες που
διατηρούν τέτοιες υπηρεσίες ελέγχου. Με άλλα λόγια, το χαμηλότερο αναμενόμενο
επίπεδο ανεξαρτησίας αντανακλάται σε μείωση της αξίας της επιχείρησης–πελάτη. Οι
λογικοί πελάτες αναγνωρίζουν τις συνέπειες αποτίμησης μέσω της διατήρησης
υφιστάμενων ελεγκτών. Ως εκ τούτου, έχουν κίνητρα να μειώσουν τον αντίκτυπο στον
πλούτο τους, επιλέγοντας ελεγκτές που η αγορά θεωρεί ότι έχουν λιγότερα κίνητρα να
εξαπατήσουν προκειμένου να διατηρήσουν τον συγκεκριμένο πελάτη. Όταν οι ελεγκτές
κερδίζουν οιονεί ενοίκια, οι ελεγκτές με μεγαλύτερο αριθμό τρεχόντων πελατών μειώνουν
αυτομάτως τα κίνητρα για να «εξαπατήσουν».
Οι ελεγκτές με μεγαλύτερο αριθμό πελατών έχουν μειώσει τα κίνητρα για "εξαπάτηση"
προκειμένου να διατηρήσουν κάποιον πελάτη, ceteris paribus. Μεγαλύτερος αριθμός
τρεχόντων πελατών συνεπάγεται υψηλότερο επίπεδο ποιότητας ελέγχου, διότι η συνολική
εγγύηση τους είναι μεγαλύτερη. Έτσι, τα σημαντικά κόστη εκκίνησης/μεταβολών
δημιουργούν ένα όφελος για τις μεγάλες εταιρείες ελέγχου. Αν τα μεγάλα ελεγκτικά
γραφεία διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτημα στην παρακολούθηση της συμπεριφοράς των
επιμέρους ελεγκτών, όπως υποστηρίζουν οι Watts και Zimmerman (1981), τα οφέλη για
το μέγεθος του ελεγκτή είναι ακόμα μεγαλύτερα. Από την άλλη πλευρά, όπως τόνισαν οι
Alchian και ο Demsetz (1972), όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των εταίρων (άρα και το
μέγεθος του ελεγκτικού ιδρύματος), τόσο μεγαλύτερο είναι το κίνητρο ενός μεμονωμένου
εταίρου να αποφύγει να εκτελέσει το ελεγκτικό του καθήκον γεγονός που αποδυναμώνει
τη σχέση μεταξύ μεγέθους του ελεγκτή και της ποιότητας της υπηρεσίας που αυτός
προσφέρει. Σε εξατομικευμένο επίπεδο συνεργατών, όταν μοιράζονται αναλογικά τα
κέρδη της ελεγκτικής εταιρείας, και όσο μεγαλύτερο είναι το πελατολόγιο της τόσο
λιγότερο συνδεδεμένος είναι ο πλούτος του ελεγκτή από τη διατήρηση ενός μόνο πελάτη.
Ουσιαστικά, μειώνεται έτσι ο αντίκτυπος των αποφάσεων του ελέγχου του στον
προσωπικό του πλούτο.
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1.3. Συντηρητισμός στην ελεγκτική διαδικασία
Ο Basu (1997) ερμηνεύει τον συντηρητισμό στην ελεγκτική διαδικασία ως την ταχύτερη
αναγνώριση των κακών ειδήσεων στα κέρδη παρά των καλών νέων. Προηγούμενες
σχετικές μελέτες δείχνουν ότι ο συντηρητισμός επηρεάζει τις ιδιότητες των ετήσιων
κερδών, τόσο στις Η.Π.Α. όσο και στον υπόλοιπο κόσμο (Basu, 1997;Ball,Kothari &
Robin, 2000; Pope & Walker, 1999; Basu, Hwang & Jan, 2000). Ένας από τους λόγους
που συχνά προτείνεται η ύπαρξη συντηρητισμού είναι η έκθεση των ελεγκτών στους
μετόχους οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν νομικά προς αυτούς. Αυτές οι αγωγές
συνήθως υποστηρίζουν ότι τα περιουσιακά στοιχεία είναι υπερτιμημένα ενώ οι
υποχρεώσεις και τα έξοδα υποτιμημένα. Ως εκ τούτου, για να μειωθεί η έκθεσή τους σε
τέτοιες νομικές διεξόδους, οι ελεγκτές έχουν κίνητρα να διασφαλίσουν ότι τα κέρδη θα
αναφέρονται με συντηρητικό τρόπο. Για να μελετηθεί περαιτέρω ο συντηρητισμός του
ελεγκτή, οι Basu, S., Hwang, L & Jan,C.L (2001) κάνουν διάκριση μεταξύ των
επιχειρήσεων που ελέγχονται από τους Big 8 ελεγκτές και εκείνων που ελέγχονται από
μικρότερες ελεγκτικές εταιρείες. Κάνοντας την υπόθεση ότι η φήμη των οκτώ μεγάλων
ελεγκτών και οι “βαθιές τσέπες”, τους καθιστούν πιο ελκυστικούς και ύποπτους στόχους
των μετόχων, προβλέπουν ότι τα κέρδη που αναφέρονται από τους Big 8 είναι πιο
συντηρητικά από εκείνα που αναφέρθηκαν από μη-μεγάλους ελεγκτές.
1.3.1. Έκθεση των ελεγκτών στη νομική ευθύνη
Σε αυτή την ενότητα, εξηγείται πώς η νομική έκθεση διαφέρει μεταξύ των Big 8 και των
μη μεγάλων οκτώ ελεγκτών, καθώς και η επακόλουθη επίδραση στα κίνητρα των
ελεγκτών. Οι Big 8 ελεγκτές, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, είναι πιθανό να είναι
πιο συντηρητικοί από τους υπόλοιπους του ελεγκτικού κλάδου, στοιχείο που σε ορισμένες
περιπτώσεις αποτυπώνεται και στα κέρδη των ελεγχόμενών τους. Υποστηρίζεται επίσης,
ότι η διαφορά στον συντηρητισμό μεταξύ των κερδών που αναφέρονται από τους
Μεγάλους Οκτώ και τους Μη-Μεγάλους Οκτώ, θα αυξηθεί σε περιόδους που η νομική
έκθεση του ορκωτού λογιστή αυξάνεται (Basu, S., Hwang, L & Jan,C.L (2001).
Οι ελεγκτές είναι συνήθως οργανωμένοι σε εταιρείες με κοινή και ατομική ευθύνη. Η
μέγιστη πιθανή απώλειά τους είναι το σύνολο του επενδεδυμένου κεφαλαίου της εταιρείας.
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Τα τελευταία χρόνια, οι ελεγκτές έχουν εκτεθεί σε μεγάλη ευθύνη εξαιτίας αγωγών που
έχουν κατατεθεί από διάφορες κατηγορίες μετόχων (Kothari et al., 1988, Lys & Watts,
1994). Ειδικά κατά τα τέλη της δεκαετίας του '80, οι ελεγκτές συχνά ερχόντουσαν
αντιμέτωποι με διάφορες μηνύσεις λόγω των υπέρογκων αποζημιώσεων που λάμβαναν,
δεδομένου ότι ήταν νομικά υποχρεωμένοι να λάβουν την μέγιστη ασφαλιστική κάλυψη
(The Economist, 1994, 26 Φεβρουαρίου). Οι μεγάλες οκτώ ελεγκτικές θεωρήθηκαν ότι
έχουν «βαθύτερες τσέπες» και ως εκ τούτου είχαν τη δυνατότητα να προκαλέσουν
μεγαλύτερες ζημίες. Πράγματι, μέχρι το τέλος του 1993, οι εκκρεμότητες πληρωμής των
μεγάλων οκτώ ελεγκτικών στις ΗΠΑ ξεπέρασαν τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια (Solomon
& Berton, 1993). Το κόστος που συνδέεται με αυτές τις νομικές διαδικασίες μεταξύ
ελεγκτών και μετόχων εκτιμήθηκε στο 13% περίπου του εισοδήματος των ελεγκτικών
εταιρειών και έτσι το κόστος της ασφάλισης αστικής ευθύνης αυξήθηκε (The Economist,
1994, 26 Φεβρουαρίου).
Οι ελεγκτικές εταιρείες έλαβαν διάφορα μέτρα για τη μείωση της νομικής έκθεσής τους.
Ένα από αυτά τα μέτρα ήταν η κινητοποίηση των μεγάλων οκτώ και 180 άλλων για το
σχηματισμό ενός Συνασπισμού με σκοπό την πιο οργανωμένη επιδίωξη του σχετικού
ανασχηματισμού (Arens & Loebbecke, 1994, σελ. 122). Είχε αναφερθεί ότι κατά τη
διάρκεια της δεκαετίας του '90, οι Big 8 ελεγκτές απέρριπταν τους πιο ριψοκίνδυνους
πελάτες τους για να μειώσουν την έκθεσή τους σε αγωγές (π.χ., Francis & Reynolds, 1999).
Οι AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) και οι μεγάλοι οκτώ
ελεγκτές συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στις εκλογές του Κογκρέσου του 1994, και ιδιαίτερα
στην Επιτροπή Εμπορίου που ήταν υπεύθυνη για τη μεταρρύθμιση των νομικών
διαδικασιών (Taylor, 1995). Οι Big Eight διοργάνωσαν επίσης μαζικές εκστρατείες
ενημέρωσης, όπου υπερασπιζόντουσαν τη σχετική μεταρρύθμιση, παρουσιάζοντας τα
επιχειρήματά τους γραπτώς με επιστολές (Schmitt & Stevens, 1995). Το Κογκρέσο
αποκρίθηκε εγκρίνοντας ένα νόμο που περιορίζει τις αγωγές εναντίον των ελεγκτών στα
τέλη του 1995, κάτι που υπερέβαινε το προεδρικό βέτο.
Οι αγωγές κατά των ελεγκτών συνήθως υποστηρίζουν ότι τα περιουσιακά στοιχεία και τα
έσοδα είναι υπερτιμημένα ή

αντιθέτως ότι οι υποχρεώσεις και οι δαπάνες είναι

υποτιμημένες (St. Pierre & Anderson, 1984, Carcello & Palmrose, 1994). Επιπλέον, ο
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Kellogg (1979) αναφέρει ότι τα δικαστήρια είναι πιθανότερο να επιδικάσουν
αποζημιώσεις για τα δεδουλευμένα ποσά, βάσει υπερεκτιμημένων κερδών και
περιουσιακών στοιχείων. Ως εκ τούτου, οι ελεγκτές έχουν κίνητρα να διασφαλίσουν ότι τα
κέρδη θα αναφέρονται συντηρητικά για να μειωθεί η έκθεσή τους σε τέτοιου είδους αγωγές
(π.χ., Basu, 1997 · DeFond & Subramanyam 1998). Οι DeFond και Jiambalvo (1993)
εξετάζουν διαφωνίες μεταξύ ελεγκτών και πελατών και αναφέρουν ότι στη συντριπτική
πλειοψηφία αυτών των περιπτώσεων, η συνιστώμενη από τον ορκωτό ελεγκτή μεταχείριση
οδηγεί σε χαμηλότερα κέρδη από την μεταχείριση που είναι προτιμητέα από την εκάστοτε
διεύθυνση. Οι DeFond και Jiambalvo εξετάζουν διορθώσεις λαθών στις οικονομικές
καταστάσεις εταιρειών, καθώς και προσαρμογές που έγιναν σε μεταγενέστερες περιόδους.
Καταλήγουν δε στο συμπέρασμα ότι αν η εταιρεία συμβουλευόταν μια ελεγκτική επιτροπή
ή αν ο ελεγκτής ανήκε σε μία από τις μεγάλες, οι διορθώσεις αυτές δεν θα επέφεραν τόσο
αρνητικά αποτελέσματα.
Ο συντηρητισμός ενσωματώνεται στις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές (GAAP) μέσω
διαφόρων λογιστικών πρακτικών και δεδομένου ότι οι μεγαλύτεροι ελεγκτές έχουν
μεγαλύτερα κίνητρα για να μειώσουν την έκθεσή τους σε αγωγές μετόχων, αναμένουμε
από αυτούς να απαιτούν συχνότερους ελέγχους καθώς και να απαιτούν περισσότερες
αποδείξεις για να εντάξουν στο πελατολόγιό τους εταιρείες προερχόμενες από το
πελατολόγιο των μη μεγάλων ελεγκτών.
1.3.2. Ασυμμετρία στην ενσωμάτωση της λογιστικής πληροφόρησης
O Basu (1997) υπογραμμίζει μια ακόμη σημασία του κλασικού ορισμού της συντηρητικής
προσέγγισης στη λογιστική, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να προβλέπονται όλες οι
ζημίες, αλλά κανένα κέρδος. Σύμφωνα λοιπόν με τον Basu, ο ορισμός δείχνει την τάση
των λογιστών να απαιτούν περισσότερη εξακρίβωση για να αναγνωρίσουν μη
πραγματοποιηθέντα κέρδη, παρά μη πραγματοποιηθείσες ζημίες. Με άλλα λόγια,
αναγνωρίζονται πιο γρήγορα τα άσχημα νέα που αφορούν τα έσοδα απ’ ότι τα καλά. Σε
ένα περιβάλλον αποτελεσματικής αγοράς, οι αποδόσεις των μετοχών αντανακλούν άμεσα
τη σχετική πληροφορία που αφορά στην εκάστοτε εταιρεία σε μία συγκεκριμένη χρονική
περίοδο. Εμπειρικά, ο Basu προβλέπει ότι τα δημοσίως διαθέσιμα άσχημα νέα, τα οποία
αντιπροσωπεύονται από μη αναμενόμενες αρνητικές αποδόσεις των μετοχών,
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αναγνωρίζονται πιο γρήγορα απ’ ότι τα καλά νέα, που αντίστοιχα αντιπροσωπεύονται από
μη αναμενόμενες θετικές αποδόσεις. Οι (Watts (1977), Watts and Zimmerman (1981), και
Benston (1980)) υιοθετούν την ερμηνεία της ασύμμετρης ενσωμάτωσης της δημόσιας
πληροφόρησης στο επίπεδο των μετοχών και τη χρησιμοποιούν για να συγκρίνουν τον
συντηρητισμό μεταξύ των Μεγάλων 8 (Big 8) και των μη μεγάλων. Εξετάζουν λοιπόν, την
ασύμμετρη ενσωμάτωση των ετησίων κερδών στη μετάδοση των δημοσίως διαθέσιμων
νέων ως έναν τρόπο μέτρησης του συντηρητισμού. Ακολουθώντας τον Basu (1997), οι
Watts (1977), Watts and Zimmerman (1981) και Benston (1980) δείχνουν ότι τα ετήσια
κέρδη μεταδίδουν πιο έγκαιρα τα άσχημα νέα, μέσω της αρνητικής απόδοσης των
μετοχών, σε σχέση με τα καλά νέα, μέσω των θετικών μετοχικών αποδόσεων. Καταλήγουν
δε, στο ότι η διαφορά στο χρόνο μετάδοσης άσχημων και καλών νέων είναι μεγαλύτερη
για τους ελεγχόμενους από τους Μεγάλους 8, το οποίο συνάδει με το γεγονός ότι οι
Μεγάλοι 8 είναι πιο συντηρητικοί από τους υπόλοιπους ελεγκτές.

1.4. Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου
Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα η ποιότητα του ελέγχου είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με τη σχέση εξάρτησης του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή με την οικονομική
οντότητα στην οποία παρέχει τις ελεγκτικές του υπηρεσίες. Η ανεξαρτησία δηλαδή που
χαρακτηρίζει τον ελεγκτή αποτελεί εγγυητικό παράγοντα για τη διενέργεια αντικειμενικού
και αποτελεσματικού ελέγχου ώστε το έργο των εξωτερικών ελεγκτών να αποκτά
αξιοπιστία και τα πορίσματα να είναι χρήσιμα στο ευρύτερο επενδυτικό κοινό. Στη διεθνή
βιβλιογραφία ως απειλή της ανεξαρτησίας που προαναφέρθηκε θεωρείται κάθε ενέργεια
που πηγάζει από προσωπικό συμφέρον και έχει σαν αποτέλεσμα την παράλειψη,
απόκρυψη και στρέβλωση των πορισμάτων της ελεγκτικής διαδικασίας. Συνάμα, νόθευση
της ανεξαρτησίας παρατηρείται και στις περιπτώσεις στις οποίες ο ελεγκτής σταθμίζει το
κόστος με το όφελος της απόκρυψης ευρημάτων από την έρευνα που διεξάγει (Simunic,
1998).
Οι παράγοντες οι οποίοι ενέχουν κίνδυνο για την ποιότητα αναλύονται στους ακόλουθους:
παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών από τους ελεγκτές προς τις ελεγχόμενες εταιρείες, η
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διάρκεια θητείας των ελεγκτών, η συχνότητα εναλλαγής θητείας και η πιθανή
προηγούμενη επαγγελματική σχέση του εξωτερικού ελεγκτή με την επιχείρηση-πελάτη.
1.4.1. Παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών από τις ελεγκτικές εταιρείες
Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον των επιχειρήσεων το οποίο χαρακτηρίζεται από
πολυπλοκότητα, δημιουργεί την ανάγκη ζήτησης υπηρεσιών πέραν αυτών που αφορούν
στη διενέργεια του εξωτερικού ελέγχου. Στρατηγικοί σχεδιασμοί, νομική κάλυψη,
υπηρεσίες ανάθεσης εσωτερικού ελέγχου ακόμα και χρηματοδότηση επενδύσεων
αποτελούν ορισμένες μόνο από τις υπηρεσίες που προσφέρουν και αναλαμβάνουν οι
ελεγκτικές εταιρείες ανεξαρτήτως του μεγέθους τους (BigΝ και Non-BigN). Η
πραγματικότητα αυτή γεννά ερωτήματα που σχετίζονται άμεσα με την ανεξαρτησία του
εξωτερικού ελεγκτή και κατ’ επέκταση με την ποιοτική διενέργεια του ελέγχου.
Ανασκοπώντας τη βιβλιογραφία, ο Antle (1984) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η παροχή
άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών, εκτός από αυτή του ελέγχου, αυξάνει τον κίνδυνο
ανάπτυξης στενής σχέσης μεταξύ των ελεγκτών και της διοίκησης του ελεγχόμενου φορέα,
λαμβανομένου υπόψιν και του γεγονότος ότι οι αποφάσεις της διοίκησης συχνά
συμβαδίζουν και με τις προτάσεις των ελεγκτών. Από την άλλη πλευρά, η μελέτη των
Wallman (1996) και Goldwasser (1999) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι πρόσθετες
αυτές υπηρεσίες αυξάνουν το γνωστικό εύρος των ελεγκτών σχετικά με τις διαδικασίες
που

ακολουθούνται

στην

εταιρεία-πελάτη

με

αποτέλεσμα

να

αυξάνεται

η

αντικειμενικότητα και η ανεξαρτησία του ελέγχου.
Παρατηρώντας τη σύγχρονη ιστορία, χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κατάρρευση
της Enron το 2002 η οποία οδήγησε στην κατάπτωση της Arthur Andersen, μιας εκ των
μεγαλύτερων τότε ελεγκτικών εταιρειών, έχοντας ως επακόλουθο τη διεξαγωγή ερευνών
που σχετίζονταν με το κατά πόσο η παροχή πρόσθετων υπηρεσιών είναι πιθανό να
υπονομεύσει την ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου. Σύμφωνα λοιπόν με τον Solomon
(2010), η Arthur Andersen παρείχε χαμηλή ποιότητα εξωτερικού ελέγχου στην Enron η
οποία οφειλόταν σε κάποιο βαθμό εξάρτησης των ελεγκτών με την ελεγχόμενη εταιρεία.
Επιπλέον, παρείχε και συμβουλευτικές υπηρεσίες με αποτέλεσμα οι ελεγκτές να έχουν
μεγάλα οικονομικά κίνητρα προκειμένου να συμβαδίζουν με τους επιθυμητούς στόχους
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της διοίκησης και έτσι να αποκρύπτουν ουσιώδη οικονομικά αποτελέσματα από τις
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
1.4.2. Διάρκεια θητείας των εξωτερικών ελεγκτών
Όπως στον προηγούμενο παράγοντα έτσι και στο συγκεκριμένο επιχείρημα περί της
ιδανικής διάρκειας θητείας, οι υφιστάμενες μελέτες καταλήγουν σε διαφορετικά
αποτελέσματα. Οι μελέτες σχετικά με την υποχρεωτική ή μη εναλλαγή των ελεγκτών
«ήρθαν» στην επικαιρότητα έπειτα από τη σχετική πρόταση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς
των Η.Π.Α. (U.S. Securities and Exchange Commission).
Αρχικά, ο Flint (1988), ισχυρίστηκε ότι η μακροχρόνια θητεία ενός ελεγκτή είναι πιθανό
να οδηγήσει στη δημιουργία συναισθηματικών δεσμών με την ελεγχόμενη εταιρεία
γεγονός που επιδρά άμεσα στην ανεξαρτησία του. Στο ίδιο κλίμα, οι Davis et. al. (2003)
συμπεραίνουν ότι η πολύχρονη θητεία επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την
αντικειμενικότητα του ελέγχου. Αυτό το επιχείρημα το στηρίζουν στο ότι έπειτα από
μακροχρόνια θητεία, οι ελεγκτές αρχίζουν να λειτουργούν σαν υπερασπιστές της
επιχείρησης, αδυνατώντας έτσι να προσθέτουν στην έκθεσή τους δυσμενή για την
ελεγχόμενη εταιρεία στοιχεία. Επιπροσθέτως, με τη νεότερη σχετική μελέτη των
Comunale και Sexton (2005) παρατηρούμε αντίστοιχα αποτελέσματα μιας χρόνιας θητείας
των ελεγκτών. Βασιζόμενοι στο μερίδιο της αγοράς το οποίο αποτελεί σημαντικό
παράγοντα των ελεγκτικών εταιρειών και καθοριστικό για την κερδοφορία τους,
καταλήγουν στο ότι αυτές στοχεύουν στη διατήρηση του μεριδίου στον ελεγκτικό κλάδο
και κατά συνέπεια επιδιώκουν σχέσεις εξάρτησης με τις εταιρείες-πελάτες.
Από την άλλη μεριά, οι τελευταίοι Comunale και Sexton (2005), στο πλαίσιο συζήτησης
για τη σημαντικότητα του μεριδίου της αγοράς των ελεγκτικών στον ελεγκτικό κλάδο
συμπεραίνουν ότι στην προσπάθεια των ελεγκτικών εταιρειών να επεκτείνουν το
πελατολόγιό τους, θα υπάρχει πίεση μείωσης του κόστους των υπηρεσιών τους με
αποτέλεσμα να υπάρχει και πιθανή μείωση της ποιότητάς τους.
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2. Εισαγωγή στην αποτίμηση των μετοχών
Σήμερα, ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα θέματα στις οικονομικές κοινότητες είναι το θέμα
της αποτίμησης των μετοχών. Δεδομένου ότι εκτελούνται από μεγάλους managers και
μετόχους εταιρειών, υπάρχει παρακίνηση στο να διεξάγεται η αποτίμηση των μετοχών με
διαφορετικούς τύπους μοντέλων. Προκειμένου να αναπτυχθεί ένα οικονομικό μοντέλο για
την αποτίμηση των μετοχών, οι managers θα πρέπει να έχουν μια σωστή κατανόηση των
παραγόντων, που είναι καθοριστικοί για την επιτυχία της διαδικασίας της αποτίμησης των
μετοχών.
Οι μέθοδοι και οι τεχνικές που έχουν εισαχθεί για την αποτίμηση των μετοχών στις
οικονομικές καταστάσεις χρησιμοποιούνται μόνο ως θεωρητικό πλαίσιο και δεν μπορούν
να βοηθήσουν τους managers να καθορίσουν την πραγματική αξία των εταιρειών. Έτσι, η
χρήση πρακτικών και επιστημονικών μεθόδων αποτίμησης σύμφωνα με τις τοπικές
συνθήκες και το σύνολο των παραγόντων που επηρεάζουν την αποτίμηση της μετοχής μιας
εταιρείας, συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη αποτελεσματικής αποτίμησης.
Παράλληλα με τις επιστημονικές και πρακτικές μεθόδους, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες
που θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη όσον αφορά στο κομμάτι της αποτίμησης. Οι
παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν: τις συνθήκες της βιομηχανίας, την προσφορά και τη
ζήτηση για τα προϊόντα της εταιρείας, την εγχώρια και παγκόσμια αγορά, την τεχνολογία,
τη ζωή της εταιρείας, την τιμολόγηση των προϊόντων και το ανταγωνιστικό καθεστώς.
Παρόλο που αυτοί οι παράγοντες είναι ποιοτικοί, μπορούν να εξηγηθούν ως ποσοτικοί με
τη χρήση οικονομικών μοντέλων. Με άλλα λόγια, η διαδικασία της αποτίμησης
περιλαμβάνει τη συνεχή παρακολούθηση των γεγονότων, την εντατική αξιολόγηση των
στρατηγικών των εταιρειών και την παροχή δεικτών μέτρησης απόδοσης. Στοχεύει δηλαδή
στην κατάλληλη επιλογή μετοχών και στην ενεργή διαχείριση χαρτοφυλακίου μετοχών και
περιουσιακών στοιχείων.

2.1. Παράγοντες που επιδρούν στην αποτίμηση των μετοχών πλην των
εξωτερικών ελεγκτών
Σε μια μελέτη, οι Bani Mahd, Moradzadeh Fard και Naseh (2014) εξέτασαν τους θεσμικούς
επενδυτές από θεωρητική άποψη και τους χωρίζουν σε δύο ομάδες: η πρώτη ομάδα αφορά
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τους επενδυτές που έχουν εμπορική σχέση με την εταιρεία, και στη δεύτερη ομάδα
ανήκουν οι επενδυτές οι οποίοι δεν έχουν καμία εμπορική σχέση με την οικονομική
μονάδα-επιχείρηση. Τα αποτελέσματα ανέφεραν ότι η κυριότητα των επενδυτικών
εταιρειών ως κύριοι μέτοχοι των εταιρειών που έχουν επενδύσει σε μια οικονομική
οντότητα επηρεάζει αρνητικά την τιμή ανά μετοχή και μειώνει την αξία των μετοχών της
εταιρείας που έχει επενδύσει ένας ανεξάρτητος επενδυτής.
Οι Nabavi Chashmi, Metan και Nasrollahi (2012) σε μια μελέτη διερεύνησαν τον ρόλο των
θεσμικών επενδυτών ως δύναμη ελέγχου. Η μελέτη αυτή δείχνει ότι οι θεσμικοί επενδυτές
παρακολουθούν τα κέρδη μιας εταιρείας ελέγχοντας τους διαχειριστές και συμπεραίνουν
ότι η διευθέτηση του ζητήματος της πληροφόρησης των μετόχων πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη κατά τη χρήση των οικονομικών καταστάσεων. Επίσης, συνιστάται στους
μικροεπενδυτές να παρακολουθούν τις αποφάσεις των θεσμικών επενδυτών για την αγορά
αντίστοιχων μετοχών και να λαμβάνουν υπόψη το μέγεθος καθώς και το επίπεδο
μόχλευσης της εταιρείας στην οποία επιθυμούν να επενδύσουν.
Οι Hosseini, Karami και Abdzadeh Kanafi (2011) διερεύνησαν τα μη λειτουργικά στοιχεία
των λογιστικών κερδών και ανέλυσαν τη σχέση τους με την αξία των μετοχών. Έχει
συναχθεί το συμπέρασμα ότι τα λειτουργικά και μη λειτουργικά κέρδη, οι προβλέψεις και
η αποτίμηση των αποθεμάτων δεν έχουν παρόμοιες λειτουργίες και ότι τα μη λειτουργικά
κέρδη που χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη των μελλοντικών κερδών είναι πιο
κατάλληλα στην αποτίμηση. Την ίδια περίοδο, οι Heibati και Moradi (2011) εξέτασαν τις
μεθόδους αποτίμησης μετοχών στην αρχική προσφορά στο χρηματιστήριο της Τεχεράνης.
Σκοπός τους ήταν να βελτιώσουν την ποιοτική και ποσοτική εξέλιξη αυτών των μεθόδων
σε εταιρείες που είναι εισηγμένες στο προαναφερθέν χρηματιστήριο.
Σε ένα άρθρο τους, οι Pouria, Nasab και Talaneh (1994) διερεύνησαν τη σχέση μεταξύ
μερισματικής πολιτικής και αποτίμησης των μετοχών. Διαπίστωσαν ότι, με βάση τις
υπάρχουσες προσεγγίσεις (παραδοσιακή θεωρία, μοντέλα Walter, Gordon και Radical),
κάθε μία από τις οποίες ακολουθεί τη δική της λογική, πολιτική και μέρισμα, έχουν
σημαντικό αλλά και κάθε φορά διαφορετικό αντίκτυπο στην αποτίμηση των μετοχών.
Ένας άλλος παράγοντας που φαίνεται να σχετίζεται με την πορεία των τιμών των μετοχών
είναι η απόδοση των αποθεμάτων. Οι Arslan και Zaman (2014) σε μια μελέτη τους
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επικεντρώθηκαν στον αντίκτυπο της απόδοσης των μερισμάτων και των κερδών από την
απόδοση των αποθεμάτων (οι εταιρείες που αναφέρονται στη μη χρηματοοικονομική
μελέτη του Πακιστάν). Εκτιμούν, ότι το μέγεθος και ο λόγος των εταιρικών κερδών έχουν
θετικό αντίκτυπο στην αξία των μετοχών και ότι υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ της
μερισματικής απόδοσης και της αξίας των μετοχών.
Οι Gherghina, Vintila και Tibulca (2014) σε μια μελέτη τους διερεύνησαν τη σχέση μεταξύ
των αξιολογήσεων εταιρικής διακυβέρνησης και των εταιρικών αξιών και εξέτασαν τις
πρακτικές και εμπειρικές αποδείξεις 100 κορυφαίων εταιρειών στις χρηματιστηριακές
αγορές NYSE και Nazdeek. Σκοπός τους ήταν να ελέγξουν τη σχέση μεταξύ των
αξιολογήσεων εταιρικής διακυβέρνησης και της αξίας όλων των εταιρειών S & P 100,
εκτός από τις εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα που χρησιμοποιούν τα στοιχεία για
το έτος 2013. Με την εκτίμηση των εξισώσεων της εγκάρσιας κλίσης, έχει συναχθεί το
συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ της διαβάθμισης εταιρικής διακυβέρνησης και
της σταθερής αξίας. Επομένως, κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, τα ποσοστά αυτά
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη με κάποια εμπιστοσύνη.
Οι Wang και Zhan (2014) εξέτασαν την ατομική συναλλαγή επενδυτών και τη ρευστότητα
των μετοχών. Κατέληξαν δε στο συμπέρασμα ότι οι μετοχές που διαπραγματεύονται πιο
έντονα από μεμονωμένους επενδυτές έχουν υψηλότερη ρευστότητα αφού ελέγχονται
βάσει άλλων καθοριστικών παραγόντων ρευστότητας. Επιπλέον, ο θετικός αντίκτυπος της
ατομικής διαπραγμάτευσης επενδυτών στη ρευστότητα των αποθεμάτων είναι
μεγαλύτερος στις εταιρείες με μεγαλύτερη ασυμμετρία πληροφόρησης. Ως αποτέλεσμα, η
ατομική διαπραγμάτευση επενδυτών μειώνει την ασυμμετρία των πληροφοριών και κατά
συνέπεια αυξάνει τη ρευστότητα των μετοχών.
Οι Bissoondoyal Bheenick, Brooks και Treepongkaruna (2014) σε μια μελέτη διερεύνησαν
την επίδραση των επιπτώσεων (spillover effects) στις χρηματιστηριακές αγορές.
Μπορούμε να πούμε ότι αυτό το άρθρο μελετά τον αντίκτυπο της αλλαγής της
ανεξάρτητης αξιολόγησης σε μια συγκεκριμένη χώρα στη χρηματιστηριακή αγορά
ορισμένων χωρών που συνδέονται στενά με μεμονωμένα ζεύγη. Τα αποτελέσματα αυτής
της μελέτης έδειξαν ότι, σε γενικές γραμμές, ορισμένες χώρες ενδέχεται να έχουν
επιπτώσεις ενώ μπορεί να μην έχουν αυτή τη δυνατότητα μεμονωμένα.
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Η αποτίμηση είναι μία από τις έννοιες που έχει προσελκύσει από καιρό την προσοχή
διαφορετικών οικονομικών σχολών, επενδυτών και διαχειριστών. Στο νέο οικονομικό
μοντέλο, ο σκοπός της διαχείρισης, που αποτελεί και στόχο των μετόχων, είναι η
δημιουργία αξίας και πλούτου για τους μετόχους. Η γνώση της οικονομικής διαχείρισης
είναι η γνώση που μας διευκρινίζει πώς επενδύουμε και πώς αυξάνουμε την
αποτελεσματικότητα των οικονομικών πόρων. Η κατανομή των οικονομικών πόρων σε
μια επιχείρηση απαιτεί εξοικείωση με την ποιότητα της δημιουργίας αξίας και των
ταμειακών ροών στο μέλλον.
Ως εκ τούτου, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η έννοια της αξίας και της πράξης αποτίμησης
είναι μία από τις έννοιες που είναι αλληλένδετες με όλες τις χρηματοοικονομικές
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης, της επένδυσης και της
διαχείρισης χαρτοφυλακίου, τις οικονομικές υποθέσεις των επιχειρήσεων και την
οικονομική τους ανασυγκρότηση και κάθε μία από αυτές τις δραστηριότητες απαιτεί κατά
κάποιον τρόπο αποτίμηση σε ένα μέρος των λειτουργικών της δραστηριοτήτων.
Εκτός από τους παραπάνω παράγοντες, το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα και η οικονομική
υγεία των διαχειριστών φαίνεται να επηρεάζουν τη διαδικασία της αποτίμησης. Κάθε χώρα
επηρεάζει τη χρηματοδότηση και την εταιρική διακυβέρνηση των εταιρειών και κατά
συνέπεια την αγοραία αξία τους. Θα υπάρξει μια αρνητική σχέση μεταξύ της διοίκησης
και της αξίας της μετοχής, εάν οι τράπεζες γίνουν οι κύριοι μέτοχοι των εταιρειών.
Ωστόσο, εάν οι μέτοχοι προέρχονται από εταιρείες επενδύσεων, θα υπάρξει μια θετική
σχέση μεταξύ διαχείρισης και αποθεματικής αξίας. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι
ενώ οι τράπεζες ασχολούνται με πολιτικά ζητήματα υπό την πίεση πολιτικών κομμάτων,
οι επενδυτές αποτελούν εξαίρεση, καθώς αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικότητας
της εταιρείας στην οποία έχουν επενδύσει. Επομένως, το πολιτικό σύστημα και οι μέτοχοι
της εταιρείας έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη διοίκηση της εταιρείας. Παράλληλα, η
χρηματοοικονομική υγεία των επιχειρήσεων συνδέεται άμεσα με το επίπεδο των θεσμικών
επενδυτών, πράγμα που σημαίνει ότι όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο των θεσμικών
επενδυτών, τόσο μεγαλύτερη είναι η οικονομική υγεία, και όσο χαμηλότερο είναι το
επίπεδο των θεσμικών επενδυτών, τόσο χαμηλότερη είναι η οικονομική υγεία (Hosseini,
Karami, Kanafi, 2011).
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2.2. Ανασκόπηση του παράγοντα εξωτερικού ελέγχου
Η οικονομική ανάπτυξη των χωρών αναφέρεται στις επενδυτικές δραστηριότητες, οι
οποίες εξαρτώνται από την οικονομική κατάσταση της εταιρείας (Anvarkhatibi, Safashur
και Mohammadi, 2012). Έτσι, οι οικονομικές καταστάσεις θεωρούνται σημαντικό
εργαλείο για την λήψη επενδυτικών αποφάσεων, αλλά για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη
η διαφάνεια των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Για να
καταστούν οι πληροφορίες αυτές διαφανείς και για να εξαλειφθούν οι ασάφειες, οι
εκθέσεις ελέγχου χρησιμεύουν ως μέσο επικοινωνίας μεταξύ ελεγκτών και επενδυτών οι
οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη λήψη ορθών στρατηγικών αποφάσεων (Moradi et al, 2011).
Σημειώνεται ότι, αν και διερευνήθηκε από πολλούς ερευνητές, έχουν επισημανθεί
αντιφατικά ευρήματα. Από τη μία πλευρά, ο έλεγχος έχει σημαντική σχέση με τις τιμές
των μετοχών (Hoti et al, 2012), ενώ από την άλλη δεν έχει καμία σχέση με τις τιμές των
μετοχών των εταιρειών (Thuneibat, Khamees και Al-Fayoumi, 2007). Λόγω των
αντιφατικών αυτών πορισμάτων, καθίσταται ασαφές το κατά πόσο ο έλεγχος επηρεάζει τις
τιμές των μετοχών, ιδίως στις χρηματιστηριακές εταιρείες που είναι εισηγμένες στο
χρηματιστήριο.
Οι αποφάσεις των επενδυτών, των χρηματιστηριακών εταιρειών και των brokers για
επενδύσεις, λαμβάνονται μετά από κάποια αξιολόγηση των οικονομικών πληροφοριών
που

γνωστοποιεί

η

εκάστοτε

εταιρεία.

Επομένως,

στηρίζονται

κυρίως

σε

χρηματοοικονομικές εκθέσεις ελέγχου για την εξασφάλιση της δίκαιης πληροφόρησης
ώστε να μπορούν να λαμβάνονται αποτελεσματικές αποφάσεις. Έτσι, οι εκθέσεις ελέγχου
θεωρούνται μια εποικοδομητική πηγή πληροφοριών για τις επενδυτικές αποφάσεις,
χαρακτηριστικό παράδειγμα των οποίων αποτελούν οι εκθέσεις που αφορούν τα
αποθέματα της εταιρείας (Anvarkhatibi, Safashur και Mohammadi, 2012).
Οι εκθέσεις ελέγχου είναι προϊόν της διαδικασίας ελέγχου, επομένως όταν οι εκθέσεις
ελέγχου χρησιμοποιούνται ως σημαντική πηγή πληροφοριών κατά τη λήψη επενδυτικών
αποφάσεων, η ποιότητα της ως άνω διαδικασίας επηρεάζει και τις επενδυτικές αποφάσεις,.
Τέτοιες επιδράσεις επισημαίνονται στις τιμές των μετοχών των εισηγμένων εταιρειών,
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καθώς οι μεταβολές των τιμών των μετοχών αντανακλούν τις αλλαγές στις επενδυτικές
αποφάσεις των επενδυτών και άλλων ενδιαφερομένων μερών (Moradi et al, 2011).
Τα πλεονεκτήματα του ελέγχου είναι αδιαμφισβήτητα αναγνωρισμένα τόσο στις
ανεπτυγμένες όσο και στις αναδυόμενες οικονομίες, καθώς η λειτουργία του ελέγχου
ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις οργανώσεις, βελτιώνοντας την αξιοπιστία
τους στις οικονομικές καταστάσεις. Οι οικονομικές πληροφορίες που γνωστοποιούνται
στις οικονομικές καταστάσεις είναι συνήθεις για όλους τους επενδυτές, με αποτέλεσμα η
αυξημένη εμπιστοσύνη σε αυτές να μειώνει την απόκλιση στην εκτίμηση των επενδυτών
για την αξία της επιχείρησης. Ως εκ τούτου, οι επενδυτές βασίζονται κυρίως σε ελεγμένες
πληροφορίες και διαπιστώνεται ότι ο έλεγχος έχει επωφελείς επιδράσεις στον όγκο
συναλλαγών καθώς και στις αποδόσεις των εταιρειών (Chen, Srinidhi and Su, 2014).
Οι Hoti et. al. (2012) διερεύνησαν τον τρόπο με τον οποίο η ελεγκτική γνώμη επηρεάζει
τις τιμές των μετοχών και διαπιστώθηκε ότι οι τιμές των μετοχών παρουσιάζουν
διακυμάνσεις σε σχέση με τις ελεγκτικές απόψεις των ελεγκτών. Η ποιότητα του ελέγχου
καθώς και η γνώμη των ελεγκτών έχουν σημαντική επίδραση στις κινήσεις των τιμών των
μετοχών, επειδή οι επενδυτές επιδιώκουν τη γνώμη των ελεγκτών ως πηγή αξιόπιστων
πληροφοριών για τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας. Ο Hussainey (2009) δηλώνει ότι
η ποιότητα του ελέγχου έχει επιρροή στις αντιλήψεις των επενδυτών σχετικά με τις
οικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.
Η ποιότητα του ελέγχου επηρεάζει την ικανότητά τους να προβλέπουν τα μελλοντικά
κέρδη των επιχειρήσεων και να λαμβάνουν τις σχετικές αποφάσεις που τελικά
αντικατοπτρίζονται στις κινήσεις των τιμών των μετοχών. Οι επενδυτές αισθάνονται
περισσότερο σίγουροι για τις επενδυτικές τους αποφάσεις που αφορούν σε επιχειρήσεις με
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις συγκριτικά με άλλες επενδυτικές ευκαιρίες όπου
παρατηρούνται μη ελεγμένες οικονομικές πληροφορίες. Λόγω αυτής της αυξημένης
εμπιστοσύνης στην κερδοφορία των επιχειρήσεων με βάση την αξιοπιστία των
πληροφοριών, η ζήτηση για τέτοια αποθέματα αυξάνεται καθώς αυξάνεται ο όγκος
συναλλαγών τους, γεγονός που με τη σειρά του επηρεάζει και αυτό σημαντικά τις τιμές
των μετοχών (Hussainey, 2009).
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Οι επενδυτές βασίζονται στην ποιότητα του ελέγχου της επιχείρησης και διαχωρίζουν τις
κερδοφόρες και τις μη κερδοφόρες επιχειρήσεις, κάνοντας έτσι προβλέψεις για τα
μελλοντικά κέρδη τους. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες της εταιρείας ενσωματώνονται
στις τιμές των μετοχών της, οι οποίες επηρεάζονται από την ξένη ιδιοκτησία, τη
συγκέντρωση ιδιοκτησίας και την ποιότητα του ελέγχου. Οι μέτοχοι επικεντρώνονται
κυρίως στην ποιότητα του ελεγκτή καθώς συνδέονται με την ποιότητα των πληροφοριών
που παρέχει η εταιρεία. Σε περίπτωση που αισθάνονται τυχόν αβεβαιότητες σχετικά με την
ποιότητα του ελεγκτή, οι δυνητικοί επενδυτές δεν βασίζονται στις οικονομικές
πληροφορίες της εταιρείας, και ενδέχεται να έχουν αρνητική στάση σε τέτοιες επιχειρήσεις
που αντιμετωπίζουν ποιοτικά ζητήματα (Wong and Teoch, 1993).
Οι Goosh και Moon (2005) δηλώνουν ότι, παράλληλα με την ποιότητα του ελέγχου, οι
επενδυτές ανησυχούν επίσης και για τη διάρκεια της θητείας των ορκωτών ελεγκτών και
των συνδεδεμένων ελεγκτών με την ποιότητα των κερδών τους. Οι εκτεταμένες θητείες
οδηγούν σε βελτιώσεις στην ποιότητα των μετοχών με την αντίληψη ότι τα κέρδη της
επιχείρησης είναι πλέον ποιοτικά. Καθώς η θητεία των ελεγκτών αυξάνεται, η επιρροή των
προηγούμενων κερδών αυξάνεται επίσης και στα κέρδη του επόμενου έτους. Οι
διαμεσολαβητές πληροφοριών και οι επενδυτές συνδέουν τη θητεία του ελεγκτή με την
ποιότητα του ελέγχου, έχοντας κατά νου ότι η παρατεταμένη κατοχή της ως άνω θέσης
εξασφαλίζει βελτιωμένη ποιότητα ελέγχου (Gul, Kim και Qiu, 2010).
Η ποιότητα ελέγχου σύμφωνα με τους Chaney και Philipich (2002) συνδέεται επίσης με
τη φήμη του ελεγκτή, η οποία με τη σειρά της επηρεάζει τη συμπεριφορά των επενδυτών
έναντι των αποθεμάτων των πελατών των ελεγκτών. Οι ελεγκτικές εταιρείες που
κατέστρεψαν τη φήμη τους λόγω αποτυχιών ελέγχου έχουν αρνητική επίδραση στις
δραστηριότητες των χρηματιστηριακών τους πελατών. Οι επενδυτές παρουσιάζουν
αρνητικές αντιδράσεις στην αγορά έναντι εταιρειών που συνδέονται με ελεγκτικές
εταιρείες που δεν εκτελούν δίκαια τις διαδικασίες ελέγχου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι τιμές
των μετοχών παρουσιάζουν τεράστιες διακυμάνσεις, συνεπώς ο έλεγχος έχει σημαντική
επίδραση στις τιμές των μετοχών των επιχειρήσεων.
Όταν οι επιχειρήσεις επισκέπτονται εξωτερικούς ελεγκτές, τότε η φήμη του ελεγκτικού
γραφείου επηρεάζει σημαντικά τις τιμές των μετοχών της εταιρείας, επειδή οι επενδυτές
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αναζητούν τη φήμη της ελεγκτικής εταιρείας και αντιδρούν αναλόγως. Όταν οι ελεγκτικές
εταιρείες έχουν απώλειες φήμης, τότε οι πελάτες τους πρέπει να υποστούν μεγάλες ζημίες
και από τις τιμές των μετοχών τους. Το σκάνδαλο Enron είναι ένα πολύ γνωστό
παράδειγμα τέτοιων περιπτώσεων, όταν η φήμη της εταιρείας Andersen προκάλεσε στην
Enron τεράστια απώλεια της αγοραίας αξίας της (Asthana, Balsam and Krishnan, 2003).
Καθώς η φήμη του ελεγκτή επηρεάζει αρνητικά τις τιμές των μετοχών των εταιρειώνπελατών του, οι επιχειρήσεις σ΄ αυτήν την περίπτωση, επιθυμούν κυρίως να αποχωρήσουν
από τα παρόντα ελεγκτικά γραφεία και να μεταβούν σε κάποια άλλα.
Οι επιχειρήσεις με ανεπτυγμένη εταιρική διακυβέρνηση τείνουν να μετακινούνται
ταχύτερα σε σύγκριση με άλλες, επειδή δεν επιθυμούν να υποστούν απώλειες στην
αγοραία αξία τους σε περίπτωση πτώσης των τιμών των μετοχών τους. Παρόλο που το
κόστος της εξεύρεσης νέων ελεγκτών πραγματοποιείται επίσης από την επιχείρηση,
εξακολουθεί να είναι οικονομικά αποδοτικό να μεταβιβάζονται τέτοιοι ελεγκτές, καθότι ο
έλεγχος έχει σημαντική επίδραση στις τιμές των μετοχών που βρίσκονται σε κίνδυνο σε
τέτοιες περιπτώσεις. Η μετάβαση σε νέο ελεγκτή μειώνει την αβεβαιότητα που συνδέεται
με τις τιμές των μετοχών σε περίπτωση αντίδρασης του επενδυτή στην ποιότητα του
ελέγχου της επιχείρησης (Asthana, Balsam and Krishnan, 2010).
Οι αποτυχίες ελέγχου των ελεγκτικών εταιρειών όχι μόνο προκαλούν βλάβη στη φήμη της
ελεγκτικής εταιρείας αλλά και καταστρέφουν την εμπιστοσύνη των μετόχων έναντι των
ελεγκτικών οργανισμών. Οι μέτοχοι βασίζονται σε οικονομικές πληροφορίες που
γνωστοποιούνται από οργανισμούς για την λήψη αποτελεσματικών επενδυτικών
αποφάσεων και παράλληλα έχουν εμπιστοσύνη στις πληροφορίες που παρέχονται μετά
από ελέγχους ποιότητας. Οι εμπορικές δραστηριότητες των επενδυτών και οι αντιδράσεις
τους απέναντι στις οικονομικές πληροφορίες της εταιρείας αντανακλώνται στις τιμές των
μετοχών και στις διακυμάνσεις τους.
Ο αυξημένος όγκος συναλλαγών και οι βελτιωμένες τιμές των μετοχών υποδεικνύουν τη
θετική συμπεριφορά των επενδυτών έναντι της οργάνωσης και αντίστροφα. Όταν οι
μέτοχοι εντοπίζουν αποκλίσεις όσον αφορά στη διαδικασία ελέγχου, την ποιότητα του
ελέγχου ή τη γνώμη του ελεγκτή, έχουν αρνητική αντίδραση στις επενδύσεις τους, γεγονός
που υποδηλώνεται από τις μειωμένες τιμές των μετοχών. Ως εκ τούτου, ο έλεγχος έχει
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σημαντική επίδραση στις τιμές των μετοχών των επιχειρήσεων (Skinner και Srinivasan,
2012).
Ο Al-Thuneibat et al (2011) έχει αντιφατικά ευρήματα σχετικά με τον αντίκτυπο της
θητείας του ελεγκτή στην ποιότητα του ελέγχου. Διαπιστώνεται ότι η σχέση της ελεγκτικής
επιχείρησης με τον πελάτη της καθώς και το μέγεθος του οργανισμού έχει σημαντική
επίδραση στην ποιότητα του ελέγχου, ενώ η αυξημένη θητεία των ελεγκτών επηρεάζει
δυσμενώς την ποιότητα του ελέγχου. Όταν παρατείνεται η θητεία του ορκωτού ελεγκτή,
επιδεινώνεται η ποιότητα του ελέγχου λόγω της αύξησης της έκτασης της διακριτικής
ευχέρειας.
Για να ενισχυθεί η ποιότητα του ελέγχου και η ανεξαρτησία του ελεγκτή, οι οργανισμοί
πρέπει να περιστρέφουν τις ελεγκτικές εταιρείες, ώστε οι έρευνες να μπορούν να
διεξάγονται με τη δέουσα προσοχή και με μεγαλύτερο έλεγχο. Η βελτίωση της ποιότητας
του ελέγχου είναι ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις προκειμένου να στηρίξουν την
εμπιστοσύνη των επενδυτών για τη χρηματοοικονομική τους επίδοση. Η βελτιωμένη
ποιότητα του ελέγχου θα ενισχύσει την ποιότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς, η
οποία με τη σειρά της επηρεάζει τον όγκο συναλλαγών των μετοχών της εταιρείας και τις
τιμές των μετοχών. Οι Al-Thuneibat, Khamees και Al-Fayoumi (2007) διερεύνησαν την
επίδραση των αρμόδιων ελεγκτικών εκθέσεων σχετικά με τις αποδόσεις των αποθεμάτων
και τις τιμές των μετοχών στην Ιορδανία και διαπίστωσαν ότι η γνώμη του ειδικού ελεγκτή
δεν έχει σημαντική επίδραση στις τιμές των μετοχών ή στις αποδόσεις των μετοχών.
2.2.1. Θεωρία αντιπροσώπευσης (Agency theory)
Η θεωρία της αντιπροσώπευσης εξηγεί τη σχέση μεταξύ του κύριου (μέτοχοι) και του
αντιπροσώπου (διοίκηση). Τουλάχιστον δύο βασικά προβλήματα φαίνεται να υπάρχουν
σε αυτή τη σχέση, στις διοικητικές αποζημιώσεις και στην ασύμμετρη πληροφόρηση
(Jensen and Meckling, 1976). Το πρώτο πρόβλημα εμφανίζεται επειδή η διοίκηση επιθυμεί
υψηλότερη διοικητική αποζημίωση με τη μορφή επιπρόσθετων αμοιβών αποδοτικότητας
(bonus) ενώ οι μέτοχοι θέλουν υψηλότερο μέρισμα. Το δεύτερο πρόβλημα που σχετίζεται
με τους αντιπροσώπους (agents) έχει να κάνει με την ασύμμετρη πληροφόρηση που
εμφανίζεται επειδή η διοίκηση είναι εμπιστευτική, ενώ οι μέτοχοι είναι οι ανεξάρτητοι που
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παρατηρούν τη λογιστική εικόνα της εταιρείας η οποία αποτυπώνεται μέσω των
οικονομικών εκθέσεων που εκπόνησε και δημοσίευσε η διοίκηση.
Το πρώτο πρόβλημα της αντιπροσώπευσης είναι δυνατόν να επιλυθεί με διαπραγματεύσεις
σχετικά με την αποζημίωση διαχειριστών και το πρόγραμμα ιδιοκτησιακών αποθεμάτων
ενώ το δεύτερο πρόβλημα, μπορεί να λυθεί από το ρόλο του ανεξάρτητου-εξωτερικού
ελεγκτή. Ο ανεξάρτητος-εξωτερικός ελεγκτής λοιπόν, θα πρέπει να παρέχει υπηρεσίες
διαβεβαίωσης στους μετόχους όσον αφορά στο ότι οι οικονομικές εκθέσεις που εκπονεί η
διοίκηση είναι απαλλαγμένες από προκαταλήψεις και ανακρίβειες και είναι σύμφωνη με
τα λογιστικά πρότυπα.
2.2.2. Θητεία του Ελέγχου (Audit Tenure)
Η θητεία του ελέγχου αναφέρεται στην περίοδο ελέγχου την οποία ο εξωτερικός ελεγκτής
έχει δαπανήσει για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου σε έναν πελάτη. Ορισμένοι
ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες υποστηρίζουν ότι όσο περισσότερο ο εξωτερικός ελεγκτής
παρέχει την υπηρεσία ελέγχου σε έναν πελάτη, τόσο μεγαλύτερες είναι οι απειλές κατά
της ανεξαρτησίας (για παράδειγμα, οι Geiger και Raghunandan, 2002). Αντιθέτως, άλλοι
ακαδημαϊκοί υποστηρίζουν ότι η βραχύτερη διάρκεια άσκησης του ελέγχου απαιτεί
μεγαλύτερο κόστος για την εφαρμογή σύνθετων διαδικασιών ελέγχου σε πολύ
περιορισμένο χρονικό διάστημα, επομένως τα τέλη ελέγχου θα είναι υψηλότερα
(Palmrose, 1986).
Ο Chen (2008) αποκαλύπτει ότι οι ρυθμιστικές αρχές (ο κυβερνητικός φορέας και ο
φορέας καθορισμού προτύπων) ανησυχούν πολύ για τη μακροπρόθεσμη κατοχή του
ελέγχου, διότι ο εξωτερικός ελεγκτής τείνει να συμβιβαστεί με τη λογιστική πολιτική σε
μεγαλύτερη διάρκεια.
Η κατοχή μακροπρόθεσμου ελέγχου μπορεί να οδηγήσει σε στενή σχέση μεταξύ του
ελεγκτή και της διοίκησης (αποκαλούμενη απειλή οικειότητας). Ως εκ τούτου, η κατοχή
μακροπρόθεσμου ελέγχου ενδέχεται να μειώσει την ανεξαρτησία του ελεγκτή, οδηγώντας
σε μείωση της ποιότητας του ελέγχου και της αξίας του πελάτη. Αντίθετα, οι Johnson,
Khurana και Reynolds (2002) θεωρούν ότι η βραχύτερη διάρθρωση του ελέγχου τείνει να
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οδηγήσει σε χειρότερη ποιότητα χρηματοοικονομικής έκθεσης από ότι η μακροπρόθεσμη
κατοχή του ελέγχου.
2.2.3. Μέγεθος ελεγκτικού γραφείου
Ορισμένες μελέτες σχετικά με την ποιότητα του ελέγχου και τη φήμη του ελεγκτή (με
βάση το μέγεθος του ελεγκτή ή την επωνυμία του ελεγκτή) δείχνουν ότι οι ελεγκτές που
προέρχονται από μεγάλα και φημισμένα ελεγκτικά ιδρύματα τείνουν να έχουν υψηλότερη
ισχύ παρακολούθησης που τους επιτρέπει να παράγουν υψηλότερη ποιότητα και
αξιοπιστία πληροφορίας (Davidson and Neu, 1993, De Angelo, 1981, Dopuch and
Simunic, 1982, Titman and Trueman, 1986, και Beatty, 1986). Ωστόσο, οι Chang, Cheng
και Reichelt (2010) διαπίστωσαν ότι οι επενδυτές ανταποκρίνονται θετικά στην απόφαση
της εταιρείας να αλλάξει τον ελεγκτή της από μεγάλη σε μικρή ελεγκτική εταιρεία.
Οι Khurana και Raman (2004) υποστηρίζουν ότι η ικανότητα ανίχνευσης ουσιωδών
ανακριβειών στις οικονομικές εκθέσεις είναι η λειτουργία της αρμοδιότητας του ελεγκτή
ενώ η τάση αποκάλυψης ουσιωδών ανακριβειών είναι η λειτουργία της ανεξαρτησίας του
ελεγκτή. Το επίπεδο ικανότητας των ελεγκτών τείνει να ποικίλλει για κάθε ελεγκτικό
γραφείο. Αρκετά ελεγκτικά γραφεία δαπανούν περισσότερα χρήματα και χρόνο για την
κατάρτιση και την επίσημη εκπαίδευση των ελεγκτών τους με αποτέλεσμα να είναι
συγκριτικά πιο ικανοί και αποτελεσματικοί. Εν τω μεταξύ, το επίπεδο ανεξαρτησίας
διαφέρει επίσης μεταξύ και των ελεγκτικών γραφείων. Ο De Angelo (1981) υποστηρίζει
αυτή την άποψη και ισχυρίζεται ότι οι μικρότερες ελεγκτικές εταιρείες έχουν μεγαλύτερα
κίνητρα να μην αποκαλύψουν ουσιώδεις ανακρίβειες προκειμένου να διατηρήσουν τους
πελάτες τους και να διατηρήσουν καλή σχέση με αυτούς. Οι μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες
έχουν λιγότερα κίνητρα επειδή η φήμη είναι υπερβολικά δαπανηρή για να θυσιάζεται. Οι
μεγάλες εταιρείες ελέγχου τείνουν να μην εξαρτώνται πραγματικά από συγκεκριμένο
πελάτη.
2.2.4. Ελεγκτική γνώμη
Η γνώμη ελέγχου αναφέρεται στην (εξωτερική) γνώμη του ελεγκτή σχετικά με την
ορθότητα των οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει η διοίκηση. Η μη
εξουσιοδοτημένη γνώμη είναι η πιο αναμενόμενη από όλους τους πελάτες επειδή αυτή η
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γνώμη επιβεβαιώνει και διασφαλίζει ότι οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται
από τη διοίκηση δεν περιέχουν ουσιώδεις ανακρίβειες και είναι σύμφωνες με τα λογιστικά
πρότυπα. Αντίθετα, ο ελεγκτής δεν κοινοποιεί τη γνώμη του όταν αυτός κρίνει ότι δεν είναι
ανεξάρτητοι στο έργο ελέγχου, υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του ελεγκτή και
του πελάτη, υπάρχει σημαντικός περιορισμός όσον αφορά στο πεδίο ελέγχου, υπάρχει
σημαντική αβεβαιότητα ή / και υπάρχουν σημαντικές αμφιβολίες σχετικά με την
επιχειρησιακή συνέχεια ή τη συνεχιζόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα.
Ο Wang (2005) διαπιστώνει ότι η αγορά ανταποκρίνεται αρνητικά στην τιμή των μετοχών
των εταιρειών με απροσδιόριστη ελεγκτική γνώμη. Αντίθετα, η αγορά ανταποκρίνεται
θετικά στην τιμή των μετοχών εταιρειών με έγκυρη και ανεπηρέαστη ελεγκτική γνώμη
(Choi and Jeter, 1992, Chow and Rice, 1982). Οι Czerney, Schmidt και Thompson (2013)
δείχνουν ότι οι εταιρείες όπου η ελεγκτική άποψη δεν εκφράζει καμία επιφύλαξη
διορθώνουν και επαναδιατυπώνουν πιο συχνά τις οικονομικές τους καταστάσεις.

2.3. Υποδείγματα αποτίμησης μετοχών
Η εισαγωγή μιας εταιρείας σε μια οργανωμένη δευτερογενή αγορά κεφαλαίου, αποτελεί
μια από τις πλέον βασικότερες μορφές άμεσης χρηματοδότησης των επενδυτικών
δραστηριοτήτων κάθε εταιρείας. Η διαδικασία του προσδιορισμού της αξίας της εταιρείας
είναι ένας συνδυασμός πολλών ποσοτικών και ποιοτικών παραγόντων καθώς επίσης και
του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος. Έτσι, οι επενδυτές επιχειρούν να
προσδιορίσουν την Οικονομική – Εσωτερική Αξία (Fair Price – Intrinsic Value) με βάση
δύο μεθόδους. Η πρώτη μέθοδος αφορά στα απόλυτα μοντέλα αποτίμησης βάσει των
οποίων η τιμή κάθε περιουσιακού στοιχείου είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων
ταμειακών ροών και η δεύτερη μέθοδος προσδιορίζει την εσωτερική αξία βάσει κάποιων
δεικτών μετοχικής αξιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο είναι η αξιολόγηση της
τιμής μιας μετοχής προκειμένου να εντοπιστούν επενδυτικές ευκαιρίες. Δεδομένου όμως
του ότι οι αγορές δεν λειτουργούν αποτελεσματικά, τα μοντέλα αποτίμησης στοχεύουν
στον εντοπισμό υπερτιμημένων ή υποτιμημένων μετοχών.
Η αποτίμηση ενός τίτλου ιδιοκτησίας όπως οι μετοχές, μπορεί να γίνει με τη χρήση της
παρούσας αξίας των μελλοντικών ταμειακών ροών. Στην περίπτωση των μετοχών, «οι
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αναμενόμενες ταμειακές ροές μπορεί να προέρχονται από δύο μεριές, τα μερίσματα και
την τιμή πώλησής τους». (Ross, Westerfield & Jaffe, 2002. Corporate Finance. 6th σελ.56).
Η μετοχή όντας χρεόγραφο, μπορεί να αλλάξει χέρια στη δευτερογενή αγορά και η αξία
της σχετίζεται με πολλούς παράγοντες οι οποίοι και έχουν οδηγήσει στη δημιουργία
ποικίλων υποδειγμάτων αποτίμησης.
Πολλοί από τους επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στα καθαρά κέρδη της εκάστοτε
εταιρείας. Αυτά, είτε παρακρατούνται από την ίδια την εταιρεία με σκοπό την
επανεπένδυσή τους είτε διανέμονται στους μετόχους με τη μορφή μερισμάτων. Τελικά, για
αυτή την κατηγορία επενδυτών, η αξία της μετοχής ανάγεται στην παρούσα αξία των
μελλοντικών μερισμάτων. Σύμφωνα με το υπόδειγμα αποτίμησης μέσω μερισμάτων,
σημασία έχει η σωστή εκτίμηση των μερισμάτων, της τελικής αξίας της μετοχής καθώς
και του προεξοφλητικού επιτοκίου. Η διαδικασία αποτίμησης λαμβάνει υπ’ όψιν της τα
μελλοντικά και τη στρατηγική διανομής των μερισμάτων της εταιρείας και ο τύπος της
αξίας της μετοχής μέσω μερισμάτων θα δίνεται από τη σχέση:
Α0 =

ΜΕΡ1
ΜΕΡ2
ΜΕΡ3
+
+
+⋯
1 + 𝜏 (1 + τ)2 (1 + τ)3

Αν το μέρισμα μιας μετοχής εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να αυξάνει με ένα σταθερό ρυθμό,
τότε εκτιμάται ότι και τα κέρδη αλλά και η τιμή της μετοχής θα συνεχίσουν να αυξάνουν
με τον ίδιο ρυθμό (Brigham, E. F. & Houston, J. F., 2007. Fundamentals of Financial
Management σελ.155). Σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζεται το υπόδειγμα σταθερής
ανάπτυξης του Gordon ως εξής:
P0 =

DIV1
𝑟−𝑔

Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχει ισχύ η προηγούμενη εξίσωση είναι η αναμενόμενη
απόδοση της μετοχής να είναι υψηλότερη από το ρυθμό ανάπτυξης.
Εκτός από τα μοντέλα που βασίζονται σε παρούσες αξίες μελλοντικών ταμειακών ροών,
υπάρχουν μοντέλα που προσεγγίζουν με διαφορετικό τρόπο την αποτίμηση των μετοχών.
Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με το θεώρημα Modigliani-Miller (M&M) η αγοραία αξία
μιας εταιρείας υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την ισχύ της κερδοφορίας και τον κίνδυνο
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των περιουσιακών της στοιχείων και είναι ανεξάρτητη από τον τρόπο χρηματοδότησης
των επενδύσεων ή της διανομής μερισμάτων. Οποιαδήποτε επιχείρηση μπορεί να επιλέξει
χρηματοδότηση μέσω δανεισμού, μέσω παρακράτησης των μερισμάτων είτε μέσω απλής
έκδοσης μετοχών. Ενώ είναι περίπλοκο, το θεώρημα στην απλούστερη μορφή βασίζεται
στην ιδέα ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ μιας χρηματοδότησης με χρέος ή με ίδια
κεφάλαια. Στην αρχική της μορφή, η θεωρία ήταν γεμάτη περιορισμούς, καθώς
αναπτύχθηκε με την υπόθεση ότι οι αγορές είναι απολύτως αποτελεσματικές και στις
οποίες απουσιάζει η ασύμμετρη πληροφόρηση και οι εταιρείες δεν πληρώνουν φόρους.
Στη συνέχεια όμως, οι Modigliani και Miller ανέπτυξαν τη δεύτερη έκδοση της θεωρίας
συμπεριλαμβάνοντας τους φόρους, το κόστος πτώχευσης καθώς και τις υπάρχουσες
ασύμμετρες πληροφορίες.
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3. Εμπειρική ανάλυση
3.1. Μεθοδολογία
Η παρούσα μελέτη στοχεύει στο να διερευνήσει το κατά πόσο συνδέεται το επίπεδο τιμών
των μετοχών με την ύπαρξη ποιοτικού ελέγχου. Παράλληλα με την προαναφερθείσα
βιβλιογραφία, ο ποιοτικός έλεγχος προσδιορίζεται μέσω της ύπαρξης μεγάλου ελεγκτή
(Big4). Η συγκεκριμένη μελέτη εξετάζει την προαναφερθείσα σχέση στην αγορά του
Ηνωμένου Βασιλείου κατά την περίοδο 2010-2018. Για να εξεταστεί και να αποτυπωθεί
ποσοτικά η επίδραση του ποιοτικού ελέγχου στις τιμές των μετοχών εξετάστηκαν και
άλλοι παράγοντες που συντελούν στη διαμόρφωση των τιμών των μετοχών, προκειμένου
να υπάρχει μεγαλύτερη αξιοπιστία στα αποτελέσματα. Τα δεδομένα που αφορούν την
χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας (τιμή κλεισίματος της μετοχής, κέρδη ανά
μετοχή, λογιστική αξία ανά μετοχή, ο δείκτης μόχλευσης και το σύνολο των ταμειακών
ροών από λειτουργική δραστηριότητα) συλλέχτηκαν από τη Datastream. Από το δείγμα
εξαιρέθηκαν εταιρείες του χρηματοπιστωτικού και ασφαλιστικού κλάδου.

3.2. Καθορισμός εξαρτημένης μεταβλητής 𝐌𝐏𝐭+𝟏
Η παρούσα μελέτη διερευνά την επίδραση του εξωτερικού ελέγχου στο επίπεδο των τιμών
των μετοχών. Πιο συγκεκριμένα μελετά το αν η αγορά ενσωματώνει την πληροφορία του
ποιοτικού ελέγχου. Σε καθεστώς αποτελεσματικής αγοράς το σύνολο της δημόσιας και
ιδιωτικής πληροφόρησης απορροφάται άμεσα τόσο από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές
όσο και από τις ίδιες τις τιμές των μετοχών. Στην περίπτωση μας αυτό το είδος της
πληροφόρησης που μας ενδιαφέρει είναι ο ελεγκτής των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων. Αυτή η πληροφορία γνωστοποιείται στο κοινό με τη δημοσιοποίηση των
οικονομικών καταστάσεων και στις οποίες όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη μπορούν να
αντλήσουν την πληροφορία που σχετίζεται με τον ελεγκτή.
Το ζήτημα όμως που προκύπτει είναι η χρονική στιγμή δημοσιοποίησης των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων και κατ’ επέκταση η χρονική στιγμή της
δειγματοληψίας. Προκειμένου να λυθεί αυτό το ζήτημα, καθορίσαμε σαν σημείο
αναφοράς την 30η Ιουνίου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Με αυτή την την επιλογή,
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εξασφαλίσαμε το ότι όλες οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με τις πιθανές διορθώσεις θα
είναι δημοσιευμένες, ενώ παράλληλα η τιμή κλεισίματος της συγκεκριμένης ημέρας θα
έχει απορροφήσει την συγκεκριμένη πληροφορία.

3.3. Καθορισμός γραμμικού μοντέλου
Το γραμμικό μοντέλο πάνω στο οποίο έγινε στατιστική ανάλυση έχει την ακόλουθη
μορφή:
𝑀𝑃𝜏+1 = 𝛼 + 𝛽1 𝐸𝑃𝑆 + 𝛽2 𝐵𝑉𝑃𝑆 + 𝛽3 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌𝐿𝑂𝑆𝑆 + 𝛽4 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌𝐿𝑂𝑆𝑆 × 𝐸𝑃𝑆 +
𝛽5 𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌𝐿𝑂𝑆𝑆 × 𝐵𝑉𝑃𝑆 + 𝛽6 𝐵𝐼𝐺4𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌 + 𝛽7 𝐵𝐼𝐺4𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌 × 𝐸𝑃𝑆 +
𝛽8 𝐿𝐸𝑉𝐸𝑅𝐴𝐺𝐸 + 𝛽9 𝐶𝐴𝑆𝐻𝐹𝐿𝑂𝑃 + 𝜀
Όπου:
MPt+1 : η τιμή κλεισίματος του Ιουνίου του επόμενου έτους όπου το χρηματιστήριο θα έχει
ενσωματώσει όλη τη λογιστική πληροφόρηση από τις δημοσιευμένες οικονομικές
καταστάσεις
EPS – Earnings Per Share: μια μεταβλητή που δείχνει τα κέρδη ανά μετοχή στο τέλος της
φορολογικής περιόδου
BVPS – Book Value Per Share: μια μεταβλητή που δείχνει τη λογιστική αξία της εταιρείας
ανά μετοχή και συνηθίζεται να χρησιμοποιείται από τους επενδυτές προκειμένου να
εξετάσουν εάν η μετοχή είναι υποτιμημένη
DUMMYLOSS: μια ψευδομεταβλητή η οποία θα δείχνει εάν στο τέλος της φορολογικής
περιόδου η εκάστοτε εταιρεία παρουσίασε ζημίες ή όχι. Θα λαμβάνει δηλαδή τη τιμή 1
εάν EPS<0.
DUMMYLOSS*EPS: μια μεταβλητή η οποία αποτυπώνει τη συσχέτιση μεταξύ των
μεταβλητών DUMMYLOSS και EPS
DUMMYLOSS*BVPS: μια μεταβλητή η οποία αποτυπώνει τη συσχέτιση μεταξύ της
ύπαρξης ζημίας και της λογιστικής αξίας ανά μετοχή
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BIG4DUMMY : μια ψευδομεταβλητή η οποία θα δείχνει εάν ο ελεγκτής της εκάστοτε
εταιρείας ανήκει στους τέσσερις μεγάλους – Big4. Θα λαμβάνει δηλαδή την τιμή 1 εάν ο
έλεγχος που διενεργείται προέρχεται από τους Big4 (PriceWaterhouseCoopers (PwC),
Ernst & Young (E&Y), Deloitte, KPMG).
BIG4DUMMY*EPS: μια μεταβλητή συσχέτισης μεταξύ ύπαρξης μεγάλου ελεγκτή και
κερδών ανά μετοχή
LEVERAGE: είναι ο δείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης και η μεταβλητή αυτή
εκφράζει το χρέος της επιχείρησης ως ποσοστό του μετοχικού της κεφαλαίου
CASHFLOP: ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ως ποσοστό του
ενεργητικού
ε: τυχαίο σφάλμα

3.4. Αποτελέσματα
Ο πίνακας 1 παρουσιάζει τις μέσες τιμές και τις τυπικές αποκλίσεις των ποσοτικών
μεταβλητών της έρευνας, την περίοδο 2010-2018.
Παρατηρούμε ότι:
Η μέση τιμή της μεταβλητής Market Price June close παρουσιάζει φθίνουσα πορεία για το
χρονικό διάστημα 2010–2018. Η μέγιστη τιμή της Market Price June close είναι 18,96 (το
έτος 2010) ενώ η μικρότερη τιμή είναι 5,63 το έτος 2016. Η τυπική απόκλιση της
εξαρτημένης μεταβλητής εμφανίζει επίσης φθίνουσα πορεία. Αρχικά το έτος 2010 έχουμε
τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής με μεγάλη τυπική απόκλιση από τη μέση τιμή του
δείγματος, ενώ σταδιακά οι τιμές της Market Price June close προσεγγίζουν τη μέση τιμή.
Για τη μεταβλητή EPS (Earnings Per Share) παρατηρούμε μια φθίνουσα πορεία κατά το
διάστημα 2010–2012 και άνοδο κατά τα υπόλοιπα έτη της έρευνας. Η μέγιστη τιμή της
Earnings per Share εμφανίζεται στο πρώτο έτος της έρευνας (2010) ενώ η ελάχιστη τιμή
είναι -16,71 το έτος 2011. Η τυπική απόκλιση της μεταβλητής αυτής εμφανίζει μια
αυξητική πορεία για τα τρία πρώτα χρόνια ενώ για τα έτη 2013-2018 σταδιακά οι τιμές της

35

μεταβλητής συγκεντρώνονται γύρω από τη μέση τιμή και η τυπική τους απόκλιση
μειώνεται αισθητά.
Η τυπική απόκλιση της μεταβλητής BVPS (Book Value per Share) μειώνεται σταδιακά
κατά τη διάρκεια της έρευνας, ενώ η μέση τιμή της μεταβλητής BVPS παρουσιάζει
διακυμάνσεις τα έτη 2010-2012 και πτώση μετά. Η μέγιστη τιμή της Book Value per Share
είναι 14,44 και παρατηρείται στο πρώτο έτος της έρευνας (2010) ενώ η ελάχιστη τιμή είναι
2,76 και παρουσιάζεται στο έτος 2018.
Η μέση τιμή της μεταβλητής DummyLoss*Earnings per Share (DUMMYLOSS×EPS)
εμφανίζει πτωτική πορεία στο διάστημα 2010-2012 και άνοδο μετά. Η μέγιστη τιμή είναι
-0,14 (έτος 2018) και η ελάχιστη -17,88 (έτος 2012). Η τυπική απόκλιση της μεταβλητής
παρουσιάζει αύξηση στο διάστημα 2010-2012 και μείωση στο υπόλοιπο διάστημα της
έρευνας με μια μικρή διακύμανση από το έτος 2013 στο έτος 2014.
Για τη μεταβλητή DummyLoss*Book value per share (DUMMYLOSS×BVPS)
παρατηρούμε να έχει μια μέση τιμή η οποία εμφανίζει πτώση κατά την περίοδο 2010-2011,
άνοδο στο διάστημα 2011-2012 και πτωτική πορεία μετά. Η μέγιστη τιμή είναι 8,72 κατά
το έτος 2012 και η ελάχιστη είναι -7,72 η οποία εμφανίζεται το έτος 2011. Η τυπική
απόκλιση της μεταβλητής μειώνεται κατά τα έτη 2010-2011, αυξάνεται το διάστημα 20112012 και για το υπόλοιπο των ετών παρουσιάζει πτωτική πορεία.
Η μέση τιμή της μεταβλητής Big4Dummy*Earnings per share (BIG4DUMMY×EPS)
εμφανίζει πτώση το διάστημα 2010-2011, άνοδο το 2011-2012 και διακυμάνσεις μετά. Η
μέγιστη τιμή της μεταβλητής είναι 0,28 (το έτος 2016) και ελάχιστη τιμή -10,12 το έτος
2011. Η τυπική απόκλιση της συγκεκριμένης μεταβλητής αυξάνεται κατά τα δύο πρώτα
έτη (2010-2011), μειώνεται για το διάστημα 2011-2012, αυξάνεται για το 2012-2014 και
για τα υπόλοιπα έτη παρατηρείται μια σταδιακή μείωση.
Η μέση τιμή της μεταβλητής Leverage (LEVERAGE) εμφανίζει πτώση το διάστημα 20102011, άνοδο το 2011-2013 και διακυμάνσεις μετά. Η μέγιστη (max) τιμή της Leverage
είναι 5,55 το έτος 2013 ενώ η μικρότερη (min) είναι 0,02 το έτος 2014. Η τυπική απόκλιση
της μεταβλητής αυτής παρουσιάζει αύξηση το διάστημα 2010-2013, και μείωση μετά με
κάποιες διακυμάνσεις.
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Τέλος για τη μέση τιμή της μεταβλητής Cash flow from operations (% of total assets)
παρατηρείται μεγάλη πτώση το 2011-2012, μεγάλη άνοδο το 2012-2013, μείωση το 20132014, άνοδο το 2014-2017 και πτώση το 2018. Η μέγιστη τιμή είναι -3,08 το έτος 2017 και
η ελάχιστη είναι -246,18 η οποία παρατηρείται το έτος 2012. Η τυπική απόκλιση της
μεταβλητής αυτής αυξάνεται σημαντικά την περίοδο 2011-2012, έπειτα παρατηρείται
μείωση και μια αύξηση στο τελευταίο έτος της έρευνας.
Πίνακας 1: Μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις των ποσοτικών μεταβλητών της έρευνας την περίοδο
2010-2018
M±SD
2011

M±SD

M±SD

M±SD

M±SD

M±SD

M±SD

M±SD

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ποσοτικές

M±SD
2010

Μarket price june close

18,96±

17,26±

14,07±

8,86±

8,63±

6,37±

5,63±

5,99±

5,81±

360,62

292,47

236,18

109,52

89,97

33,21

34,87

28,87

24,53

2,85±

-10,44±

-16,71±

-2,56±

-3,17±

-0,77±

0,14±

0,11±

0,13±

147,20

380,65

517,14

90,44

87,16

21,41

5,87

3,13

2,80

14,44±

5,88±

12,20±

8,14±

4,86±

3,21±

3,01±

2,97±

2,76±

505,60

363,26

270,89

178,27

85,81

41,35

34,50

29,78

21,32

Dummy loss*Earnings per
share

-4,46±

-13,84±

-17,88±

-3,72±

-3,34±

-0,98±

-0,24±

-0,18±

-0,14±

98,67

375,61

516,34

85,09

87,15

21,37

2,94

2,61

2,24

Dummy loss*Book value
per share

-1,10±

-7,73±

8,71±

6,80±

3,67±

1,93±

0,59±

1,18±

0,94±

453,24

222,57

264,25

178,12

85,60

41,01

6,76

28,47

19,46

Big4Dummy*Earnings per
share

-0,44±

-10,12±

-0,15±

-2,39±

-2,62±

-0,54±

0,28±

0,15±

0,14±

114,66

345,93

7,01

78,35

83,95

20,68

5,08

2,98

2,73

Leverage

0,34±

0,11±

1,07±

5,55±

0,02±

0,82±

0,35±

0,14±

0,43±

3,94

6,68

34,52

167,79

4,81

20,05

10,15

8,54

9,86

-4,34±

-3,52±

-246,18±

-42,97±

-12,57±

-5,81±

-4,66±

-3,08±

-6,66±

97,26

49,07

6893,05

992,95

206,61

52,33

49,05

39,45

57,47

Earnings per share

Book value per share

Cash flow from operations
(% of total assets)

O Πίνακας 2 παρουσιάζει τα ποσοστά και τις συχνότητες για τις ποιοτικές μεταβλητές της
έρευνας, την περίοδο 2010-2018. Προκύπτει ότι σε όλα τα χρόνια η τιμή EPS ήταν μη
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αρνητική στο 60-69% των περιπτώσεων, ενώ σχεδόν ισόποσα κατανεμημένη ήταν η
μεταβλητή «Big4Dummy» με σταθερή τιμή όλα τα χρόνια μελέτης. Παρατηρούμε ότι το
πλήθος των παρατηρήσεων είναι σταθερό για τη μεταβλητή Big4Dummy και ίσο με το
πλήθος του δείγματος. Αντιθέτως, για τη μεταβλητή DummyLoss παρατηρείται διαφορά
στο πλήθος (N) λόγω έλλειψης στοιχείων από εταιρείες του δείγματος.

Πίνακας 2: Ποσοστά και συχνότητες για τις ποιοτικές μεταβλητές της έρευνας την περίοδο 20102018
Κατηγορία
Ποιοτικές
Dummy loss

EPS≥0

EPS<0

Big4Dummy

Νο

Yes

% (Ν)

% (Ν)

% (Ν)

% (Ν)

% (Ν)

% (Ν)

% (Ν)

% (Ν)

% (Ν)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

68,9

66,6

63,8

63,7

61,7

60,5

65,6

65,6

65,5

(544)

(571)

(580)

(606)

(608)

(615)

(682)

(684)

(690)

31,1

33,4

36,2

36,3

38,3

39,5

34,4

34,4

34,5

(246)

(287)

(329)

(345)

(378)

(402)

(358)

(359)

(364)

50,9

50,9

50,9

50,9

50,9

50,9

50,9

50,9

50,9

(548)

(548)

(548)

(548)

(548)

(548)

(548)

(548)

(548)

49,1

49,1

49,1

49,1

49,1

49,1

49,1

49,1

49,1

(528)

(528)

(528)

(528)

(528)

(528)

(528)

(528)

(528)

O Πίνακας 3 παρουσιάζει τα αποτελέσματα των συσχετίσεων Pearson της εξαρτημένης
μεταβλητής Μarket price june close με τις υπόλοιπες ανεξάρτητες μεταβλητές για την
περίοδο 2010-2018. Προκύπτει ότι:
Η μεταβλητή Earnings per Share (EPS) εμφανίζει στατιστικά σημαντικές θετικές
συσχετίσεις με την εξαρτημένη μεταβλητή τα έτη 2011, 2016-2018 ενώ αρνητικές την
περίοδο 2012-2015. Τα έτη 2011 και 2016 οι συντελεστές συσχέτισης της μεταβλητής EPS
r = 0,472 και r = 0,523 αντίστοιχα είναι υψηλά θετικοί και στατιστικά σημαντικοί σε
επίπεδο σημαντικότητας 0,01 (p<0,01). Τα έτη 2013, 2014 και 2015, οι συντελεστές
συσχέτισης -0,98, -0,972, -0,789 είναι υψηλοί αρνητικοί και στατιστικά σημαντικοί σε
επίπεδο σημαντικότητας 0,01.
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Ανάμεσα στη μεταβλητή Book value per share (BVPS) και την εξαρτημένη μεταβλητή
Market price June close, οι συντελεστές συσχέτισης είναι υψηλοί θετικοί και στατιστικά
σημαντικοί σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01 σε όλη την περίοδο μελέτης.
Για τη μεταβλητή Dummy loss παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές αρνητικές
συσχετίσεις την περίοδο 2016-2018 ενώ η μεταβλητή Dummy loos*EPS εμφανίζει
στατιστικά σημαντικές αρνητικές συσχετίσεις με την εξαρτημένη μεταβλητή όλη την
περίοδο μελέτης πλην του έτους 2011. Ειδικότερα, τα έτη 2013, 2014 και 2015 οι
συντελεστές συσχέτισης, -0,981, -0,972, και -0,816 είναι υψηλά αρνητικοί και στατιστικά
σημαντικοί σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01. Επιπροσθέτως, ανάμεσα στη μεταβλητή
Dummy loss*Book value per share εμφανίζονται στατιστικά σημαντικές θετικές
συσχετίσεις όλη την περίοδο μελέτης πλην του έτους 2011. Τα έτη 2010, 2012, 2013, 2014
και 2015 η συγκεκριμένη μεταβλητή έχει συντελεστή συσχέτισης υψηλό θετικό και
στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01 (p<0,01).
Η Big4Dummy*EPS εμφανίζει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση με την
εξαρτημένη μεταβλητή το έτος 2011 και την περίοδο 2016-2018 ενώ αρνητικές το έτος
2010 και την περίοδο 2012-2015. Ανάμεσα στη συγκεκριμένη μεταβλητή παρατηρούνται
διακυμάνσεις στις συσχετίσεις καθώς το έτος 2011 ο συντελεστής συσχέτισης r = 0,988**
είναι υψηλός θετικός και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01, τα έτη
2010, και 2012-2015 είναι σημαντικά αρνητικός στο ίδιο επίπεδο σημαντικότητας.
Για την μεταβλητή Leverage δεν παρατηρείται η ύπαρξη συσχέτισης με την εξαρτημένη
μεταβλητή Market price June close σε όλη την περίοδο της μελέτης. Ακολούθως, η
μεταβλητή Cash flow from operations (% of total assets) εμφανίζει στατιστικά σημαντικές
θετικές συσχετίσεις με την εξαρτημένη μεταβλητή την περίοδο 2017-2018 σε επίπεδο
σημαντικότητας 0,05 (p<0,05). Τέλος, η μεταβλητή Big4Dummy εμφανίζει στατιστικά
σημαντικές θετικές συσχετίσεις με την εξαρτημένη την περίοδο 2015-2018 με
αυστηρότερο κριτήριο ελέγχου (p<0,01).
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Πίνακας 3: Συσχετίσεις της εξαρτημένης μεταβλητής «Μarket price june close» με τις ανεξάρτητες
για την περίοδο 2010-2018
Ανεξάρτητες

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Earnings per share

-0,027

,472**

-,109**

-,980**

-,972**

-,789**

,523**

,102**

,177**

Book value per share

,958**

,998**

,983**

,994**

,990**

,833**

,485**

,602**

,694**

Dummy loss

0,055

-0,030

0,050

0,045

0,041

-0,013

-,073*

-,074*

-,097**

Dummy loss*Earnings per share

-,431**

-0,009

-,110**

-,981**

-,972**

-,816**

-,083*

-,420**

-,397**

Dummy loss*Book value per share

,996**

0,019

,981**

,993**

,987**

,787**

,114**

,408**

,401**

Big4Dummy*Earnings per share

-,927**

,988**

-,595**

-,988**

-,971**

-,763**

,633**

,160**

,197**

Leverage

-0,004

-0,009

0,000

-0,003

0,001

-0,002

-0,008

-0,008

0,011

Cash flow from operations (% of total
assets)

0,006

0,012

0,006

0,006

0,006

-0,001

0,045

,065*

,065*

Big4Dummy

0,036

0,032

0,040

0,052

0,060

,109**

,116**

,138**

,170**

*p<0,05, **p<0,01

O Πίνακας 4 παρουσιάζει τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων για την περίοδο 20102018. Προκύπτει ότι το μοντέλο πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης προσαρμόζεται σε
όλες τις περιπτώσεις (p<0,01) με πολύ καλό βαθμό προσαρμογής (R2>0,88). Με βάση
τον Πίνακα 4 προκύπτει ότι:
Η μεταβλητή Earnings per share έχει στατιστικά σημαντική θετική επίδραση στην
εξαρτημένη μεταβλητή το έτος 2011 και την περίοδο 2015-2018 και αρνητική το έτος 2010
και την περίοδο 2013-2014 σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01. Η μεταβλητή Book value per
share έχει στατιστικά σημαντική θετική επίδραση στην εξαρτημένη μεταβλητή του
γραμμικού μοντέλου για όλα τα έτη σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01, πλην του 2016 όπου
έχει αρνητική στο ίδιο επίπεδο σημαντικότητας.
Η Dummy loss έχει στατιστικά σημαντικά αρνητική επίδραση στην εξαρτημένη
μεταβλητή το έτος 2016 (-3,3 , p<0,01) . Όσον αφορά στη μεταβλητή Dummy loss*EPS,
εμφανίζεται στατιστικά σημαντική αρνητική επίδραση το 2011 και την περίοδο 2015-2018
ενώ θετική το 2010 σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01. Η μεταβλητή Dummy loss*Book
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value per share παρουσιάζει στατιστικά σημαντική θετική επίδραση με την εξαρτημένη τα
έτη 2010-2011 και 2016 ενώ αρνητική το 2012 και 2015 σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01.
Η Big4Dummy*Earnings per share εμφανίζει στατιστικά σημαντική θετική επίδραση με
την εξαρτημένη μεταβλητή τα έτη 2010-2011 και 2013-2015 σε επίπεδο σημαντικότητας
0,01. Παράλληλα, η μεταβλητή Leverage και Cash flow from operations (% of total assets)
έχουν στατιστικά σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην εξαρτημένη μεταβλητή μόνο για
το έτος 2016. Τέλος, σαν συνολική παρατήρηση, η μεταβλητή Big4Dummy εμφανίζει
στατιστικά σημαντική επίδραση στην εξαρτημένη μεταβλητή. Τις τέσσερις χρονιές
(2013,2014,2016 και 2018) από το συνολικό διάστημα της συγκεκριμένης μελέτης
φαίνεται να είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01 ενώ τις
υπόλοιπες όχι.
Πίνακας 4: Ανάλυση παλινδρόμησης για την περίοδο 2010-2018
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

(p<0,001)

(p<0,001)

(p<0,001)

(p<0,001)

(p<0,001)

(p<0,001)

(p<0,001)

(p<0,001)

(p<0,001)

(R2=0,99)

(R2=0,99)

(R2=0,97)

(R2=0,99)

(R2=0,99)

(R2=0,91)

(R2=0,83)

(R2=0,91)

(R2=0,88)

Constant

0,424

1,31

0,55

1,06

0,56

-0,14

2,51**

0,49

1,02*

Earnings per share

-0,48**

0,60**

-

-0,16**

-0,30**

8,51**

18,54**

12,22**

8,58**

Book value per share

0,44**

0,26**

1,96**

0,90**

1,40**

0,94**

-2,32**

0,36**

0,64**

Dummy loss

1,04

-1,06

5,72

-0,81

-0,79

1,45

-3,30**

0,17

-0,56

Dummy loss*Earnings per
share

0,21**

-0,93**

0,00

-

-10,60**

-20,07**

-13,64**

-8,26**

Dummy loss*Book value
per share

0,90**

1,97**

-1,17**

-0,09

0,08

-0,78**

2,91**

-0,10

-0,05

Big4Dummy*Earnings per
share

8,73**

9,28**

-0,45

0,70**

0,80**

1,21**

0,71

0,03

0,57

Leverage

-0,02

-0,39**

0,04

0,00

-0,03

0,00

0,01

-0,03

0,00

Cash flow from operations
(% of total assets)

0,00

-0,05**

0,02

0,00

0,00

0,00

0,01

0,01

0,00

Big4Dummy

0,98

0,75

-0,22

2,96**

3,37**

1,43

3,60**

0,70

1,61**

Ανεξάρτητες

Εξαρτημένη: Μarket price june close
*p<0,05, **p<0,01
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4. Συμπεράσματα
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν ο έλεγχος της επίδρασης του
εξωτερικού ελέγχου στις τιμές των μετοχών. Πιο συγκεκριμένα, αυτό που διερευνήθηκε
ήταν το πώς μπορούμε να διακρίνουμε έναν ποιοτικό έλεγχο και πώς αυτός τελικά
επηρεάζει το επίπεδο των τιμών των μετοχών. Παράλληλα με την υπάρχουσα
βιβλιογραφία, συνδέσαμε τον ποιοτικό έλεγχο με βάση το μέγεθος της επιχείρησης, τη
φήμη και το μέγεθος του πελατολογίου της ελεγκτικής εταιρείας. Έτσι, χαρακτηρίσαμε ως
ποιοτικούς τους ελεγκτές οι οποίοι προέρχονται από μια από τις BIG4 εταιρείες του
ελεγκτικού και συμβουλευτικού κλάδου.
Όπως εκτέθηκε και ως άνω, σκοπός της έρευνας είναι η εξέταση της επίδρασης του
ποιοτικού ελέγχου στο επίπεδο των μετοχών. Η μέτρηση αυτή απαιτούσε τον καθορισμό
μιας εξαρτημένης μεταβλητής η οποία θα έχει απορροφήσει το σύνολο της πληροφόρησης
όσον αφορά στα στοιχεία του ελεγκτή . Για αυτόν τον λόγο, επιλέχθηκε σαν ημερομηνία
δειγματοληψίας της εξαρτημένης μεταβλητής η τελευταία μέρα του Ιουνίου του επομένου
ημερολογιακού έτους. Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας μας,
περιλαμβάνει όλες τις εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου
εκτός του χρηματοπιστωτικού και ασφαλιστικού κλάδου.
Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι το συγκεκριμένο μοντέλο έχει μεγάλη ερμηνευτική
ικανότητα μιας και ο συντελεστής προσδιορισμού πολλαπλής παλινδρόμησης 𝑅 2 είναι
0,88 σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01 (p<0,01). Η μεταβλητή που προσδιορίζει το
ποιοτικό έλεγχο, μόνο στα τέσσερα τελευταία έτη εμφανίζει στατιστικά σημαντικές
θετικές συσχετίσεις με την εξαρτημένη μεταβλητή του γραμμικού μοντέλου πράγμα το
οποίο δε μας δίνει τη δυνατότητα να βγάλουμε ένα στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα.
Αντιστοίχως και στα αποτελέσματα της πολλαπλής παλινδρόμησης, δεν μπορούμε να
εξάγουμε κάποιο ασφαλές πόρισμα. Μπορεί να παρατηρούνται θετικές επιδράσεις της
ψευδομεταβλητής του ποιοτικού ελέγχου σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01, αλλά και πάλι
είναι μόνο τέσσερις από τις εννέα περιόδους δειγματοληψίας.
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Επομένως, καταλήγουμε στο συμπέρασμα, ότι οι τιμές των μετοχών δεν αναγνωρίζουν την
πληροφορία του ποιοτικού ελέγχου, όπως αυτός έχει οριστεί μέχρι στιγμής, τουλάχιστον
για την περίπτωση της οργανωμένης αγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου.
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