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Περίληψη
Εξετάζουμε τη σύνδεση μεταξύ της ασύμμετρης συμπεριφοράς του κόστους και της
ποιότητας των λογιστικών κερδών των εισηγμένων εταιρειών στο χρηματιστήριο του
Μιλάνο για το χρονικό διάστημα 2009-2019. Χρησιμοποιήθηκε ένα δείγμα 3,267
παρατηρήσεων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην κεφαλαιαγορά της Ιταλίας για
τη διερεύνηση της σχέσης της ασυμμετρίας κόστους με α) τα κίνητρα των διοικητικών
στελεχών να επιτύχουν στόχους κερδοφορίας και β) του επίπεδου του δεδουλευμένου
μέρους των λογιστικών κερδών (accruals). Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνάς μας
διαπιστώθηκε ότι τα στοιχεία κόστους διοίκησης και διάθεσης (SG&A costs)
εμφανίζουν αρνητική ασυμμετρία στη συμπεριφορά τους και επηρεάζονται σε
χαμηλότερο βαθμό όταν παρατηρούνται μεταβολές στον όγκο δραστηριότητας.
Ωστόσο, δεν διακρίνεται μείωση της έντασης της ασυμμετρίας κόστους σε πτώσεις των
πωλήσεων για τρεις συνεχόμενες περιόδους στην παρουσία κινήτρων επίτευξης
στόχων από τα διοικητικά στελέχη. Τέλος, τα συμπεράσματα της έρευνας μας έδειξαν
ότι το επίπεδο του δεδουλευμένου μέρους των λογιστικών κερδών από λειτουργικές
δραστηριότητες παρουσιάζει μια ασήμαντη ευαισθησία σε μεταβολές των πωλήσεων,
σε αντίθεση προγενέστερης έρευνας σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Λέξεις κλειδιά: Ασύμμετρη Συμπεριφορά του Κόστους, Ποιότητα των Λογιστικών
Κερδών, Κίνητρα Διοικητικών Στελεχών, Δεδουλευμένο Μέρος των Λογιστικών
Κερδών από Λειτουργικές Δραστηριότητες
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Abstract
We investigate the relationship of asymmetric cost behavior with earnings quality for
listed companies on the Milan Stock Exchange over the period 2009-2019. A sample
of 3,267 firm-year observations of companies operating in the Italian capital market,
was used to investigate the relationship of cost asymmetry with a) the incentives of
managers to achieve earnings targets and b) the level of accruals. According to the
findings of our research, the selling, general and administrative costs (SG&A costs)
show cost anti-stickiness and are affected to a lesser extent when there are changes in
the volume of activity. However, no decrease in the intensity of SG&A cost stickiness
is observed in sales declines for three consecutive periods at the presence of managerial
incentives to meet earnings targets. Finally, it seems that the level of operating accruals
indicates only a negligible influence to sales changes, contrary to the empirical evidence
of previous research in European companies.

Key words: Asymmetric Cost behavior, Cost Stickiness, Earnings Quality, Managerial
Incentives, Operating Accruals

11

1. Εισαγωγή
Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται η σχέση που συνδέει την ασυμμετρία
κόστους με δύο ιδιότητες της ποιότητας των λογιστικών κερδών: των κινήτρων των
διοικητικών στελεχών να επιτύχουν στόχους κερδοφορίας και του επίπεδου του
δεδουλευμένου μέρους των λογιστικών κερδών (accruals). Κίνητρο για την έρευνα
αποτέλεσε η σχετικά ανεξερεύνητη περιοχή της θεωρίας της ποιότητας κερδών που
αφορά την αποτύπωση της πραγματικής οικονομικής επίδοσης των επιχειρήσεων στα
λογιστικά μεγέθη (Dechow, et al., 2010).
Ως τώρα, υπάρχουν κάποια περιορισμένα ευρήματα της σύνδεσης της ασύμμετρης
συμπεριφοράς κόστους με την ποιότητα των λογιστικών κερδών κυρίως για
επιχειρήσεις εισηγμένες σε χρηματιστηριακές αγορές των ΗΠΑ (Kama and Weiss,
2013; Banker, et al., 2016). Μια αρκετά πρόσφατη έρευνα εμπλουτίζει τα παραπάνω
ευρήματα εξετάζοντας επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκά
χρηματιστήρια, δηλαδή σε χώρες της Ευρωζώνης και του Ηνωμένου Βασιλείου της
Αγγλίας (United Kingdom) (Ballas, et al., 2020). Η παρούσα διπλωματική εργασία
εστιάζει σε επίπεδο χώρας της Ευρωζώνης. Ειδικότερα, εξετάζεται η συσχέτιση της
ασυμμετρίας στη συμπεριφορά του κόστους και της ποιότητας των λογιστικών κερδών
λαμβάνοντας ως δείγμα επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην χρηματιστηριακή
αγορά της Ιταλίας. Αναλυτικότερα, προσπαθούμε να επιβεβαιώσουμε για τις
εισηγμένες επιχειρήσεις στο χρηματιστήριο του Μιλάνο για το χρονικό διάστημα 20092019 χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 3.267 παρατηρήσεων προηγούμενα εμπειρικά
ευρήματα που είχαν προκύψει σχετικά με:
1) Τις επιδράσεις των κινήτρων των διοικητικών στελεχών να επιτύχουν στόχους
κερδοφορίας στην ένταση της ασυμμετρίας κόστους (Kama and Weiss, 2013). Στην
περίπτωση των εισηγμένων εταιριών στα χρηματιστήρια των ΗΠΑ έχουν αναδειχθεί
ότι: α) τα στοιχεία κόστους διοίκησης και διάθεσης (SG&A costs) παρουσιάζουν
ασυμμετρία στη συμπεριφορά τους και β) η ένταση της ασυμμετρίας στη
συμπεριφορά των στοιχείων κόστους διοίκησης και διάθεσης (SG&A costs) είναι
σημαντικά μειωμένη όταν τα διοικητικά στελέχη επιδιώκουν την επίτευξη στόχων
κερδοφορίας. Το τελευταίο οφείλεται i) στην πίεση που δέχονται τα διοικητικά
στελέχη όταν δεν έχουν επιτύχει τους στόχους κερδοφορίας που τους έχουν τεθεί
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και παράλληλα αντιμετωπίζουν μειώσεις στις πωλήσεις (Graham, et al., 2005) και
ii) οι επιχειρήσεις που παρουσιάζουν μικρής κλίμακας κέρδη είναι πολύ πιθανό να
έχουν υποστεί ζημιές τις προηγούμενες εταιρικές χρήσεις και να έχουν ήδη από το
προηγούμενο έτος μειώσει την υπερβάλλουσα ποσότητα των αχρησιμοποίητων
πόρων στην παραγωγή. Τα παραπάνω επιβεβαιώθηκαν και από την αντίστοιχη
έρευνα που πραγματοποιήθηκε για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην
ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά (Ballas, et al., 2020). Σύμφωνα με την παρούσα έρευνα
διαπιστώθηκε ότι στην περίπτωση των ιταλικών επιχειρήσεων τα έξοδα διοίκησης
και διάθεσης παρουσιάζουν ασύμμετρη συμπεριφορά στις μεταβολές του όγκου
δραστηριότητας και επηρεάζονται σε μικρότερο βαθμό όταν τα διοικητικά στελέχη
έχουν κίνητρα να επιτύχουν στόχους κερδοφορίας. Εντούτοις, η ένταση της
ασυμμετρίας κόστους δεν φαίνεται να επηρεάζεται σε μεταβολές των πωλήσεων
όταν παρατηρείται κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση πτώση στις πωλήσεις και
τα διοικητικά στελέχη έχουν κίνητρα να μοχλεύσουν τα κέρδη.
2) Τη σχέση της ασύμμετρης συμπεριφοράς του κόστους με το επίπεδο των
δεδουλευμένου μέρους των κερδών (accruals) που προέρχονται από λειτουργικές
δραστηριότητες (Ballas, et al., 2020). Στην έρευνα των Ballas et al. (2020)
αναφορικά με τις εισηγμένες επιχειρήσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έχει
επισημανθεί ότι τα υφιστάμενα οικονομετρικά υποδείγματα που χρησιμοποιούνται
για την εκτίμηση του φυσιολογικού επιπέδου του δεδουλευμένου μέρους των
κερδών (accruals) αγνοούν ότι τα κέρδη ανταποκρίνονται με διαφορετική ένταση
στις μειώσεις των πωλήσεων συγκριτικά με τις αυξήσεις των πωλήσεων εξαιτίας
της

ασυμμετρίας

στη

συμπεριφορά

των

στοιχείων

κόστους.

Επιπλέον,

επιβεβαίωσαν για τις παραπάνω επιχειρήσεις ότι i) κατά τα έτη στα οποία
παρατηρείται πτώση στις πωλήσεις υπάρχει και μείωση στο επίπεδο του
δεδουλευμένου μέρους των λογιστικών κερδών που προέρχονται από λειτουργικές
δραστηριότητες (operating accruals) και ii) η ανταπόκριση του δεδουλευμένου
μέρους των κερδών παρουσιάζει μεγαλύτερη ευαισθησία όταν γίνεται αντιληπτή μια
σημαντική μείωση στη ζήτηση σε αντίθεση με μια αύξηση. Εντούτοις, τα εμπειρικά
δεδομένα της παρούσας διπλωματικής εργασίας δεν συνηγορούν υπέρ αυτής της
θεωρητικής πρόβλεψης, αν και αναμενόταν το δεδουλευμένο μέρος των λογιστικών
κερδών (accruals) να παρουσιάζει ασύμμετρη συμπεριφορά.
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Τα ευρήματα που προηγήθηκαν πιθανώς να οφείλονται στο χρονικό διάστημα, δηλαδή
2009-2019, στο οποίο επικεντρώνεται η παρούσα μελέτη, καθώς είναι εμφανείς οι
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο μειωμένο επίπεδο της κερδοφορίας.
Τα παραπάνω αποτελέσματα αναλύονται σε βάθος στις επόμενες ενότητες της
εργασίας μας, η οποία αναπτύσσεται ως εξής: (1) στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται
η βιβλιογραφική επισκόπηση, (2) στο τρίτο κεφάλαιο παρατίθεται η ερευνητική
υποκίνηση και αναπτύσσονται οι ερευνητικές υποθέσεις, (3) στο τέταρτο κεφάλαιο
περιγράφεται το δείγμα, παρουσιάζεται η μεθοδολογική προσέγγιση και γίνεται η
ανάλυση των μεταβλητών των οικονομετρικών υποδειγμάτων, (4) στο πέμπτο
κεφάλαιο πραγματοποιείται η παρουσίαση των περιγραφικών στατιστικών, των
συντελεστών συσχέτισης των μεταβλητών, καθώς και των αποτελεσμάτων των
εκτιμήσεων των οικονομετρικών υποδειγμάτων και τέλος (5) στο έκτο κεφάλαιο
παρατίθενται τα συμπεράσματα της παρούσας διπλωματική εργασίας.

14

15

2. Βιβλιογραφική Επισκόπηση
Στις παραγράφους που ακολουθούν παρουσιάζονται οι δύο πυλώνες πάνω στους
οποίους αναπτύσσεται η παρούσα διπλωματική εργασία. Ο πρώτος πυλώνας είναι το
φαινόμενο της ασύμμετρης συμπεριφοράς κόστους το οποίο ευρίσκεται σε
αντιδιαστολή της αντίληψης που πρεσβεύει το παραδοσιακό μοντέλο της
κοστολόγησης, δηλαδή της μηχανιστικής σχέσης μεταξύ μεταβολών κόστους και
μεταβολών όγκου πωλήσεων. Η ασυμμετρία στη συμπεριφορά του κόστους
επηρεάζεται από ένα πλήθος παραγόντων, όπως υποδεικνύει η βιβλιογραφία, και για
το λόγο αυτό παρουσιάζονται οι βασικότεροι από αυτούς. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η
ποιότητα των λογιστικών κερδών και τα βασικά συστατικά στοιχεία που την
προσδιορίζουν.

2.1. Συμμετρική και ασύμμετρη συμπεριφορά του κόστους
2.1.1. Παραδοσιακή αντίληψη για τη συμπεριφορά του κόστους
Στο πλαίσιο της διοικητικής λογιστικής και της λογιστικής κόστους συνίσταται η
διάκριση των στοιχείων κόστους σε σταθερά και μεταβλητά (Bhimani, et al., 2015). Η
διάκριση σε αυτές τις δύο κατηγορίες σχετίζεται με τους πόρους και κυρίως με το πόσο
εύκολο είναι να προσαρμοστούν οι πόροι στην βραχυχρόνια περίοδο (Cooper and
Kaplan, 1992; Banker and Byzalov, 2014).
Το σταθερό κόστος έχει το χαρακτηριστικό ότι το συνολικό μέγεθός του παραμένει
αμετάβλητο σε ενδεχόμενη μεταβολή του όγκου πωλήσεων ή της δραστηριότητας.
Αντίθετα, το μεταβλητό κόστος έχει το χαρακτηριστικό ότι το συνολικό μέγεθός του
μεταβάλλεται αναλογικά σε ενδεχόμενη μεταβολή του όγκου πωλήσεων ή της
δραστηριότητας (Bhimani, et al., 2015) (Διάγραμμα 1). Συνεπώς, η κλασική
κοστολόγηση βασίζεται στην συμμετρική σχέση μεταξύ κόστους και όγκου πωλήσεων
και όχι στην κατεύθυνση της αλλαγής που το προκαλεί. (Anderson, et al., 2003).
Συγκεκριμένα, το μεταβλητό στοιχείο κόστους εκτιμάται να μεταβάλλεται αναλογικά
των μεταβολών του όγκου δραστηριότητας, δηλαδή σε απόλυτες τιμές μία αύξησή ή
μείωσή του επιφέρει όμοια σε απόλυτες τιμές, μεταβολή στο μεταβλητό κόστος
(Διάγραμμα 2). Η αντίληψη αυτή του κόστους πέρα από τον εκπαιδευτικό σκοπό
(Banker and Byzalov, 2014) που εξυπηρετεί για την κατανόηση των αρχών του
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κόστους, επιτρέπει στην απλοποιημένη της μορφή την ερμηνεία της διαδικασίας
κοστολόγησης και των πληροφοριών που απορρέουν σε ένα περιβάλλον με υψηλές
πολυπλοκότητες.

Διάγραμμα 1: Διαγραμματική απεικόνιση των στοιχείων κόστους σύμφωνα με το κλασικό μοντέλο

Διάγραμμα 2 : Διαγραμματική απεικόνιση της αναλογικής σχέσης που διακρίνει το μεταβλητό κόστος κατά
την παραδοσιακή συμπεριφορά του κόστους

2.1.2. Ασύμμετρη Συμπεριφορά Κόστους και Ερμηνεία του φαινομένου
Εντούτοις, η συμμετρική σχέση που περιγράφει το κλασσικό μοντέλο κόστους δεν
είναι εύκολο να πιστοποιηθεί με εμπειρικά δεδομένα. Η μελέτη των Anderson, Banker
και Janakiraman (2003) ήταν από τις πρώτες που παρατήρησαν ότι το παραδοσιακό
μοντέλο συμπεριφοράς κόστους συσχετίζει τα κόστη με διαφορετικά επίπεδα
δραστηριότητας χωρίς να λαμβάνει υπόψη πώς οι εκούσιες παρεμβάσεις της διοίκησης
μπορούν να επηρεάσουν τη διαδικασία προσαρμογής των πόρων όταν το επίπεδο
δραστηριότητας μειώνονται.
Συγκεκριμένα η βιβλιογραφία (Anderson, et al., 2003, 2007; Weiss, 2010; Chen, et al.,
2012) που εστιάζει σε αυτή την ασύμμετρη συμπεριφορά κόστους (cost stickiness),
επισημαίνει ότι:
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1) Σε μια ενδεχόμενη αύξηση των πωλήσεων τα κόστη αυξάνονται κατά ένα
συγκεκριμένο ποσοστό, το οποίο σε απόλυτους αριθμούς είναι υψηλότερο από το
ποσοστό που μειώνονται τα κόστη σε μια ισοδύναμη μείωση των πωλήσεων.
2) Η κατεύθυνσης της αλλαγής στο επίπεδο της τρέχουσας δραστηριότητας, αλλά και
οι σκόπιμες αποφάσεις των διοικητικών στελεχών σχετικά με την προσαρμογή των
στοιχείων κόστους στην επερχόμενη αυτή αλλαγή κρίνονται καθοριστικές.
Ωστόσο, αναφορές για αυτή την μη αναμενόμενη συμπεριφορά του κόστους που
απομακρύνεται από την κλασική θεώρηση είχαν γίνει και παλαιότερα. Προέκυψαν
κατά την μελέτη ενός δείγματος 108 νοσοκομείων στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ (Noreen
and Soderstrom, 1997) που σκοπό είχε την εκτίμηση της μεθόδου της κοστολόγησης
βάσει δραστηριοτήτων (ABC costing) στον καθορισμό των γενικών βιομηχανικών
εξόδων για μια περίοδο δεκαέξι ετών (1977- 1992). Σύμφωνα με την μελέτη, η
συγκεκριμένη μέθοδος κοστολόγησης εκτιμά σε υπερβολικό βαθμό τις συνέπειες των
αλλαγών του όγκου των πωλήσεων στο κόστος, με αποτέλεσμα, παρά την κατά μέσο
όρο 30% συμμετοχή των γενικών βιομηχανικών εξόδων στο συνολικό κόστος, η
υπερεκτίμηση των οριακών μεταβολών του συνολικού κόστους όταν λαμβάνονται
αποφάσεις ή όταν αξιολογούνται οι επιχειρήσεις να καθίσταται αρκετά πιθανή. Τα
ευρήματα φανερώνουν ότι το κόστος μεταβάλλεται πιο εύκολα σε αυξημένη
δραστηριότητα συγκριτικά με μειωμένη δραστηριότητα.
Οι Anderson, Banker και Janakiraman, (2003) είναι αυτοί που συστηματικά παρείχαν
εμπειρικές αποδείξεις περί ασυμμετρίας κόστους. Συγκεκριμένα επικεντρώνονται στη
συμπεριφορά συγκεκριμένων ομάδων κόστους, δηλαδή των στοιχείων του κόστους
διάθεσης και διοίκησης (selling, general and administrative - SG&A - costs), σε
μεταβολές της δραστηριότητας, ενώ συμπεριλαμβάνουν στη μελέτη τους την
παράμετρο των διοικητικών αποφάσεων για την εκούσια μεταβολή των πόρων που
χρησιμοποιούνται στην παραγωγή λόγω των μεταβολών στις πωλήσεις. Το
συμπέρασμα της ύπαρξης ασυμμετρίας κόστους σε αυτές τις ομάδες κόστους πράγματι
επιβεβαιώνεται με την εξέταση ενός δείγματος 7.629 βιομηχανικών επιχειρήσεων για
την χρονική περίοδο 1979 έως 1998 μέσω ενός εμπειρικού μοντέλου. Επιπλέον, η
έρευνα αναδεικνύει τη σημαντικότητα των αποφάσεων των διοικητικών στελεχών στην
ένταση της ασυμμετρίας, καθώς φαίνεται να πράττουν με μια χρονική υστέρηση την
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ανακατανομή των διαθέσιμων πόρων, κρίνοντας πρώτα την πιθανή μονιμότητα μιας
οικονομικής φάσης (άνθηση, ύφεση) στην ζήτηση ενός προϊόντος αλλά και εξαιτίας
των εμποδίων που συναντούν στην λήψη αποφάσεων λόγω υποκειμενικών,
συμπεριφορικών και οικονομικών παραγόντων (προσωπικές σχέσεις, χαμηλότερου
κόστους επενδύσεις της επιχείρησης σε εκπαίδευση υπάρχοντος προσωπικού και όχι
νέου, bonus, agency costs) (Anderson, et al, 2003; Banker and Chen, 2006; Banker and
Byzalov, 2014; Banker, et al., 2013; Calleja, et al., 2006). Τέλος, επισημαίνεται ότι η
εξέταση των σχετικών με την ασυμμετρία κόστους στοιχείων για ένα μεγάλο συνεχές
χρονικό διάστημα καθιστά δυνατή την αναστροφή ή την μείωση της έντασης μιας
υπάρχουσας κατάστασης ασυμμετρίας.
Αργότερα, η βιβλιογραφία (Anderson, et al., 2007; Banker and Byzalov, 2014)
προσθέτει την ερμηνεία των προσδοκιών των διοικητικών στελεχών αναφορικά με τις
δαπάνες σε περιόδους αύξησης των εσόδων και οικονομικής άνθισης και το πώς αυτές
επιδρούν στο δείκτη των ομάδων κόστους (κόστη διάθεσης και διοίκησης) ως προς τις
πωλήσεις, αλλά και πόσο τα αποτελέσματα της παραπάνω ανάλυσης διαφέρουν από το
παραδοσιακό μοντέλο κοστολόγησης. Παράλληλα, τίθεται το ερώτημα της ένδειξης
για μελλοντικά κέρδη και πώς αυτά μεταφράζονται στην αξία της επιχείρησης (Kama
and Weiss, 2013) από την συσχέτιση της μεταβολής των εσόδων με το δείκτη. Για να
απαντήσουν τα παραπάνω ερωτήματα οι Anderson et al. (2007) εξετάζουν ένα δείγμα
23.002 παρατηρήσεων για επιχειρήσεις διαχρονικά κατά την χρονική περίοδο 1983 έως
2002. Και στην συγκεκριμένη έρευνα η ασυμμετρία του κόστους οφείλεται στις με
χρονικές υστερήσεις αποφάσεις των διοικητικών στελεχών για αποδέσμευση πόρων
από την παραγωγή εξαιτίας προσωπικών τους αντιλήψεων σχετικά με το τι είναι
αποδοτικό και τι όχι ή/ και στις οικονομικές συγκυρίες που επικρατούν. Τα ευρήματα
της έρευνας δείχνουν ότι με την εκτίμηση ενός μοντέλου πρόβλεψης κερδών, στο οποίο
εμπεριέχονται τόσο σταθερά όσο και μεταβλητά στοιχεία κόστους που παρουσιάζουν
ασυμμετρίες, ο παραπάνω δείκτης παρέχει θετικά σήματα αναφορικά με τα
αναμενόμενα μελλοντικά κέρδη σε χρονικά διαστήματα μειωμένης ζήτησης και
αρνητικά σήματα σε διαστήματα αυξημένης ζήτησης. Διαπιστώνεται επίσης ότι μπορεί
να επακολουθήσουν αφύσικα (ανώμαλες) θετικές αποδόσεις στα χαρτοφυλάκια όταν
παρατηρείται εκτεταμένη επαύξηση των στοιχείων κόστους διοίκησης και διάθεσης
(SG&A costs).
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Στη συνέχεια, η βιβλιογραφία επεκτείνει την έρευνα αυτή και στη μελέτη της
συμπεριφοράς κόστους που εμφανίζουν τα λειτουργικά κόστη (Balakrishnan and
Gruca, 2008). Πράγματι, οι Balakrishnan και Gruca (2008) εξετάζουν την συμπεριφορά
βραχυπρόθεσμων στοιχείων κόστους σε νοσοκομεία στο Ontario σε εσωτερικό επίπεδο
τμήματος και όχι οργανισμού ξεφεύγοντας από την αντίληψη της σύγκρισης με τις
πωλήσεις. Επιβεβαιώνουν μέσω του εμπειρικού μοντέλου των Anderson, et al. (2003)
ότι τα κόστη που σχετίζονται με την άμεση φροντίδα ασθενών και απαιτούν
μεγαλύτερα κόστη προσαρμογής όταν διαφοροποιείται η δυναμικότητα εμφανίζουν
μεγαλύτερη ασυμμετρία στην συμπεριφορά τους από ό,τι τα κόστη που αφορούν
υποστηρικτικές υπηρεσίες του νοσοκομείου, στα οποία τα κόστη προσαρμογής δεν
είναι τόσο υψηλά. Τέλος, επισημαίνουν και αυτοί ότι πέρα από τη σχετικότητα της
υπηρεσίας με τον ασθενή, και τα κίνητρα των νοσοκομειακών διευθυντών μπορούν να
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση της έντασης ή στην εξομάλυνση της
ασυμμετρίας κόστους.
Η ασύμμετρη συμπεριφορά του κόστους παρά το πλήθος των μελετών που την
επαληθεύουν, αμφισβητείται από τους Balakrishnan, Labro και Soderstrom (2014) που
υποστηρίζουν ότι το παραδοσιακό μοντέλο κοστολόγησης με την γραμμική συσχέτιση
κόστους και δραστηριότητας υφίσταται. Στόχος τους είναι να προσδιορίσουν την
ελαστικότητα της δυναμικότητας των πόρων στις μεταβολές του όγκου και στον τρόπο
που αυτή η διαφοροποιημένη οπτική αποτυπώνεται τόσο διαστρωματικά όσο και
διαχρονικά. Για να το επιτύχουν αυτό διαφοροποιούν το εμπειρικό οικονομετρικό
μοντέλο των Anderson, et al. (2003) στο οποίο στηρίζονται όλες οι προηγούμενες
σύγχρονες έρευνες και εκφράζουν την άποψη ότι τα κόστη που παρουσιάζουν
ασυμμετρία, επί της ουσίας αντικατοπτρίζουν τα σταθερά κόστη του παραδοσιακού
μοντέλου. Ωστόσο, κάτι τέτοιο καταρρίπτεται από τους Banker και Byzalov λίγο
αργότερα (2014). Αυτοί απευθυνόμενοι στην ερευνητική κοινότητα κατακρίνουν τους
Balakrishnan, Labro και Soderstrom (2014) για τους οικονομετρικούς περιορισμούς
που θέτουν στην έρευνα τους και το τρόπο διαχείρισης των δεδομένων.
Οι Banker και Byzalov (2014) ασκούν κριτική στην μηχανιστική σχέση του κόστους
και του όγκου της τρέχουσας δραστηριότητας που αποτυπώνεται στην παραδοσιακή
κοστολόγηση. Για άλλη μια φορά ενίστανται στον ορισμό των σταθερών και
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μεταβλητών στοιχείων κόστους ως ακρογωνιαίους λίθους της κοστολόγησης και
αντιπαραβάλλουν ότι οι πρωταρχικοί παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος είναι τα
κόστη που απορρέουν από τις προσαρμογές των πόρων και τις αποφάσεις των
διοικητικών στελεχών για τους πόρους που θα δεσμευτούν στην παραγωγική
διαδικασία. Συνεπώς, συμφωνούν με αυτό τον τρόπο με τους πρωτοπόρους της θεωρίας
που ανέπτυξαν οι Anderson, Banker και Janakiraman (2003, 2007) αλλά προσθέτουν
και τη σύμπραξη δύο νέων συνιστωσών που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην
εξέταση του μοντέλου της ασύμμετρης συμπεριφοράς κόστους:
1) Τα διοικητικά στελέχη κατά την απόφαση τους για περικοπή πόρων και τη σύγκριση
τους με τα κόστη προσαρμογής που θα προκύψουν, σκέφτονται όχι μόνο την
τρέχουσα δραστηριότητα, όπως στο παραδοσιακό μοντέλο, αλλά επίσης και το
επίπεδο των πόρων τόσο στο παρόν όσο και στο παρελθόν καθώς και τις
προσδοκώμενες μελλοντικές πωλήσεις (Balakrishnan, et al., 2004), διότι μπορούν
να επηρεάσουν τόσο τα κόστη προσαρμογής της τρέχουσας περιόδου όσο και των
μελλοντικών περιόδων.
2) Τα κίνητρα των διοικητικών στελεχών και η έλλειψη αμερόληπτων αντιλήψεων
πιθανότατα επιδρούν σημαντικά στις αποφάσεις αναφορικά με την προσαρμογή του
κόστους.
Στην ίδια μελέτη, οι Banker και Byzalov (2014) δεν αποκλείουν την ύπαρξη σταθερών
και μεταβλητών στοιχείων κόστους αλλά τα κατατάσσουν ως ακραίες περιπτώσεις. Τα
σταθερά κόστη και τα μεταβλητά κόστη προκύπτουν όταν απαιτούνται απαγορευτικά
και αμελητέα κόστη προσαρμογής αντίστοιχα. Όταν όμως οι προσαρμογές κόστους
είναι ναι μεν σημαντικές αλλά όχι σε απαγορευτικό επίπεδο προκύπτουν κόστη που
έχουν θετική (Anderson, et al., 2003; Banker and Byzalov, 2014; Ballas, et al., 2020)
και αρνητική ασυμμετρία (Chen, et al., 2012; Banker and Byzalov, 2014; Ballas, et al.,
2020). Επιπλέον, παρουσιάζουν μια νέα οπτική στην ασυμμετρία κόστους μελετώντας
τον τρόπο με τον οποίο αλληλοεπιδρούν τα κόστη προσαρμογής και οι αποφάσεις των
διοικητικών στελεχών. Όπως αναφέρουν, οι επιχειρήσεις καταγράφουν τα κόστη τα
οποία προκύπτουν από τις προσαρμογές που πρέπει να κάνουν, ξεχωριστά από τα
κόστη που αφορούν τους πόρους, ενώ η διαθέσιμη δυναμικότητα των πόρων
επηρεάζεται από την ποσότητα των πόρων που μεταφέρονται από την προηγούμενη
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περίοδο. Επομένως, σε πιθανή μείωση των πωλήσεων το τρέχον έτος τα διοικητικά
στελέχη θα προβούν σε περικοπή της υπερβάλλουσας διαθεσιμότητας πόρων ώστε να
την φέρουν σε ένα αποδεκτό επίπεδο, ενώ θα προβούν στο αντίθετο αν προκύψουν
αυξημένες πωλήσεις. Εντούτοις, η απόφαση αυτή δεν είναι τόσο προφανής όσο δείχνει,
γι’ αυτό το λόγο οι Banker και Byzalov προτείνουν τρεις στρατηγικές που σχετίζονται
με τα κόστη προσαρμογής και τις οικονομικές συνέπειες που προξενούν. Το πρώτο
σενάριο αναφορικά με την αύξηση των πωλήσεων οδηγεί τα διευθυντικά στελέχη να
αποφασίσουν την αύξηση των διαθέσιμων πόρων ώστε να πετύχουν τους
προαπαιτούμενους πόρους στην παρούσα ζήτηση (Διάγραμμα 3- Α). Το δεύτερο
σενάριο σχετικά με την μείωση των πωλήσεων αρκετά χαμηλότερα από την αναγκαία
δυναμικότητα των διαθέσιμων πόρων και μάλιστα σε σημείο που υπερβαίνει ένα
αποδεκτό

νούμερο

αναγκάζει

τα

διοικητικά

στελέχη

να

μειώσουν

τους

αχρησιμοποίητους πόρους, διατηρώντας τους όμως στο υψηλότερο αποδεκτό επίπεδο
ώστε να υποστούν όσο το δυνατό λιγότερα κόστη προσαρμογής. Συνεπώς τα κόστη
αποτυπώνουν

τους

πόρους

που

χρησιμοποιούνται

άμεσα

στην

τρέχουσα

δραστηριότητα και το μέγιστο αποδεκτό μέγεθος διαθέσιμων πόρων (Διάγραμμα 3- Β).
Το τρίτο σενάριο αναφέρεται σε ενδιάμεσες πωλήσεις που καθιστούν την
δυναμικότητα των αδέσμευτων πόρων αποδεκτή και επομένως τα διοικητικά στελέχη
έχουν συμφέρον να διατηρήσουν την δυναμικότητα αυτή χωρίς να προβούν στην
περικοπή της. Άρα, τα κόστη συμπίπτουν με το μέγεθος των πόρων της προηγούμενης
περιόδου (Διάγραμμα 3- Γ). Για να επισφραγίσουν τις παραπάνω υποθέσεις τους
χρησιμοποιούν ένα δείγμα 18.066 επιχειρήσεων για το διάστημα που μεσολάβησε
μεταξύ του 1979 και του 2009, δηλαδή συνολικά 30 έτη. Τα αποτελέσματά της έρευνας
τους δείχνουν ότι σε περιόδους αυξημένης ζήτησης κατά την προηγούμενη περίοδο, τα
διοικητικά στελέχη κατά την τρέχουσα περίοδο εκτιμούν με αισιοδοξία τα μελλοντικά
αποτελέσματα, και συνεπώς αν αυτή η ευημερία συνεχίζει να υφίσταται προχωρούν
στην επένδυση προσθήκης νέων πόρων, ενώ όταν υπάρχει κάμψη στον όγκο των
πωλήσεων τείνουν να μην προσαρμόζουν τα κόστη και να μην αποδεσμεύουν τους
αχρησιμοποίητους πόρους. Φυσικά, τα αποτελέσματα αντιστρέφονται όταν τα
διοικητικά στελέχη διακρίνονται από απαισιοδοξία.
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Όλα αυτά συνθέτουν μια θεωρία σχετικά με την συμπεριφορά κόστους. Η θεωρία
προβλέπει ένα περίπλοκο μοτίβο της ασυμμετρίας κόστους, το οποίο περιέχει όχι μόνο
το ασύμμετρης συμπεριφοράς κόστος αλλά επίσης αυτά τα κόστη που εμφανίζουν
συμμετρική και αρνητική ασυμμετρία στην συμπεριφορά τους υπό κάποιες συνθήκες,
με το σταθερό και το μεταβλητό κόστος ως ιδιαίτερες περιπτώσεις, ενώ παράλληλα
εκθέτει την συστηματική μεταβολή του βαθμού της θετικής (Anderson, et al., 2003;
Banker and Byzalov, 2014; Ballas, et al., 2020) και αρνητικής ασυμμετρίας του
κόστους (Banker and Byzalov, 2014; Chen, et al., 2012; Ballas, et al., 2020). Ορισμένοι
παράγοντες που διαφοροποιούν αυτό το βαθμό ασυμμετρίας είναι το μέγεθος της
προσαρμογής κόστους, οι προσδοκίες και τα κίνητρα των διοικητικών στελεχών για τις
μελλοντικές πωλήσεις και τα προσωπικό τους όφελος αντίστοιχα και οι διαθέσιμοι
πόροι που προέρχονται από την προηγούμενη περίοδο. Συνεπώς, κάποια κόστη
αναμένονται κατά μέσο όρο ασύμμετρα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι θα έχουν
όλα και πάντα ασύμμετρη συμπεριφορά.

Διάγραμμα 3: Διαγραμματική απεικόνιση των σεναρίων Α, Β και Γ, όπως διατυπώνονται από τους Byzalov
και Banker (2014)

Εφόσον η βιβλιογραφία αναφέρεται στην ύπαρξη θετικής και αρνητικής ασυμμετρίας
στην συμπεριφορά του κόστους είναι απαραίτητο να εξηγήσουμε αυτούς τους όρους
και να τους αποτυπώσουμε διαγραμματικά:
Η ύπαρξη θετικής ασυμμετρίας σε ένα μεταβλητό κόστος εντοπίζεται όταν αυτό σε μια
δεδομένη πτώση του όγκου δραστηριότητας μειώνεται κατά ένα ποσοστό μικρότερο
συγκριτικά με το ποσοστό που αντίστοιχα αυξάνεται, σε απόλυτες τιμές, σε μια
ισόποση αύξηση του όγκου (Anderson, et al., 2003; Banker and Byzalov, 2014; Ballas,
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et al., 2020) (Διάγραμμα 4). Η ύπαρξη αρνητικής ασυμμετρίας σε ένα μεταβλητό
κόστος παρατηρείται όταν στην περίπτωση μείωσης των πωλήσεων, η ποσοστιαία
μείωση του μεταβλητού κόστους είναι μεγαλύτερη σε απόλυτες τιμές από την
αντίστοιχη αύξησή του σε μια ισόποση αύξηση της δραστηριότητας (Chen, et al., 2012;
Banker and Byzalov, 2014; Ballas, et al., 2020) (Διάγραμμα 5). Πρακτικά, η περίπτωση
της αρνητικής ασυμμετρίας στη συμπεριφορά του κόστους συναντάται σπάνια.

Διάγραμμα 4 : Διαγραμματική απεικόνιση της ύπαρξης θετικής ασυμμετρίας στη συμπεριφορά του κόστους

Διάγραμμα 5 : Διαγραμματική απεικόνιση της ύπαρξης αρνητικής ασυμμετρίας στη συμπεριφορά του κόστους

Πολύ πρόσφατα η βιβλιογραφία προσθέτει στη μελέτη της ασυμμετρίας στη
συμπεριφορά του κόστους την παράμετρο της επιχειρησιακής στρατηγικής που
υιοθετεί κάθε εταιρεία, καθώς επηρεάζει το οργανόγραμμα του κόστους και την
συμπεριφορά του σε σημαντικό βαθμό (Ballas, et al., 2020). Οι Ballas, Naoum και
Vlismas (2020) προσπαθούν να παρατηρήσουν την συσχέτιση της κατεύθυνσης της
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ασύμμετρης συμπεριφοράς των στοιχείων του κόστους διοίκησης και διάθεσης (SG&A
costs) με τον προσανατολισμό των αποφάσεων των εταιρειών σχετικά με την
στρατηγική. Η στρατηγική είναι μια σημαντική παράμετρος, διότι διαμορφώνει τις
προτεραιότητες της επιχείρησης με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτύχει την βέλτιστη
κατανομή των πόρων και να συνεισφέρει στη λήψη ικανοποιητικών αποφάσεων από
τα διοικητικά στελέχη σχετικά με τα κόστη προσαρμογής. Στην έρευνα τους επίσης
εισάγουν τη διάκριση των επιχειρήσεων σε αυτές που ακολουθούν στρατηγική επιλογή
prospectors και σε αυτές που ακολουθούν στρατηγική επιλογή defenders. Για να
εξετάσουν αυτές τις παραμέτρους χρησιμοποιούν ένα δείγμα 27,708 παρατηρήσεων
που αφορούν επιχειρήσεις εισηγμένες στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ για το χρονικό
διάστημα 1991- 2014. Τα ευρήματά τους δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις που
ενδιαφέρονται για μακροπρόθεσμα οφέλη εμφανίζουν θετική ασυμμετρία στα κόστη
που αφορούν γενικά έξοδα διοίκησης και διάθεσης (Anderson, et al., 2003; Banker and
Byzalov, 2014; Ballas, et al., 2020), ενώ αυτές που βασίζουν την στρατηγική τους σε
βραχυπρόθεσμα οφέλη, αδιαφορώντας για τα κόστη που θα προκύψουν μελλοντικά
εμφανίζουν αρνητική ασυμμετρία (Chen, et al., 2012; Banker and Byzalov, 2014;
Ballas, et al., 2020).
2.1.3. Παράγοντες που επηρεάζουν την ένταση της ασυμμετρίας κόστους
Η αντίληψη της ασύμμετρης συμπεριφοράς του μεταβλητού κόστους, σε αντίθεση με
την παραδοσιακή μέθοδο κοστολόγησης θεωρείται ότι συμβάλλει στην δημιουργία
ενός αβέβαιου κλίματος στο πλαίσιο μιας επιχείρησης. Κάθε επιχείρηση οφείλει για
κυρίως διοικητικούς σκοπούς αλλά και για σκοπούς εξωτερικού ελέγχου και
συμμόρφωσης να συντάσσει προϋπολογισμό, να αξιολογεί τα διοικητικά στελέχη και
να τιμολογεί τα προϊόντα της. Σε όλες αυτές τις διαδικασίες λοιπόν πρέπει να λαμβάνει
υπόψη και την ασύμμετρη συμπεριφορά του μεταβλητού κόστους ώστε να οδηγείται
σε σωστές αποφάσεις και να εξάγει όσο πιο ρεαλιστικά συμπεράσματα. Για να το
καταφέρει αυτό πρέπει να εντοπίζει ποια στοιχεία επηρεάζει και σε τι βαθμό η
ασύμμετρη συμπεριφορά του κόστους, ώστε να τα διαχειρίζεται με τον πλέον
κατάλληλο και αποδοτικό τρόπο.
Η βιβλιογραφία καταγράφει τους εξής παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα
εμφάνισης του φαινομένου ασύμμετρης συμπεριφοράς κόστους:
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1) Τα κόστη προσαρμογής: Αποκαλούνται αυτά που προκύπτουν όταν αφαιρούνται
δεσμευμένοι πόροι από την παραγωγή, με σκοπό την μετακίνηση της παραγωγικής
δυναμικότητας σε χαμηλότερο επίπεδο (Anderson, et al, 2003; Banker and Chen,
2006; Banker and Byzalov, 2014; Banker, et al., 2013; Calleja, et al., 2006).
Παραδείγματα στοιχείων κόστους προσαρμογής είναι οι αποζημιώσεις σε
απολυμένους εργαζόμενους, τα κόστη απόσυρσης πάγιου εξοπλισμού, κ.α. Στις
επιχειρήσεις παρατηρείται μια απροθυμία να προχωρούν σε αυτή την αποδέσμευση
ειδικά όταν τα κόστη προσαρμογής κρίνονται αρκετά υψηλά, συνεπώς αναμενόμενη
είναι η πρόκληση της ασυμμετρίας κόστους.
2) Εκτιμώμενες μελλοντικές πωλήσεις: Η αισιόδοξη προσδοκία των διοικητικών
στελεχών για ανοδική πορεία του όγκου δραστηριότητας στο μέλλον αποτελεί
τροχοπέδη για ενδεχόμενη μείωση του κόστους όταν παρατηρείται μια παροδική
κάμψη των πωλήσεων, με συνέπεια την εμφάνιση της ασύμμετρης συμπεριφοράς
κόστους (Balakrishnan, et al., 2004; Banker and Byzalov, 2014). Το αντίθετο
παρατηρείται στην περίπτωση των απαισιόδοξων προσδοκιών των διοικητικών
στελεχών για την επάνοδο της δραστηριότητας. Κατά συνέπεια, τα διοικητικά
στελέχη μπορεί να καταλήξουν σε λανθασμένες αποφάσεις αποδέσμευσης πόρων
στην περίπτωση όπου μια μεγάλη μείωση του κόστους, λόγω μειωμένης ζήτησης η
οποία αρχικά κρίθηκε μόνιμη αλλά στην συνέχεια αποδείχθηκε προσωρινή και
αναστράφηκε οδηγεί τελικά σε πολύ υψηλότερα κόστη για την επαναφορά της
δυναμικότητας στο πρότερο εύρος (π.χ. πρόσληψη και εκπαίδευση νέου
προσωπικού, λόγω απολύσεων παλαιότερων εργαζομένων κατά τις περικοπές
εξόδων).
3) Μεγάλες αλλαγές στην οικονομική δραστηριότητα και κατάσταση της
εταιρείας: Υψηλού μεγέθους μεταβολές στην οικονομική δραστηριότητα μπορεί να
ευθύνονται για τη διατάραξη της εύρυθμης λειτουργείας μιας επιχείρησης και να
προκαλέσουν κάποια μορφή σύγχυσης στα διοικητικά στελέχη με αποτέλεσμα να
είναι πιθανή η εμφάνιση της ασυμμετρίας στην συμπεριφορά του κόστους. Τα
διοικητικά στελέχη αντιλαμβανόμενοι αυτές τις αλλαγές πρέπει να εκτιμήσουν αν
θα προσαρμόσουν ή όχι στην τρέχουσα περίοδο τους διαθέσιμους πόρους που
προέρχονται από την προηγούμενη περίοδο (Banker and Byzalov, 2014).
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4) Κόστη αντιπροσώπευσης (agency costs) και προσωπικά οφέλη των
διοικητικών στελεχών: Στην πλειονότητα των επιχειρήσεων παρατηρείται ότι είναι
αρκετά δύσκολη η σύγκληση των προσωπικών στόχων των διοικητικών στελεχών
με τους στόχους που επιθυμούν οι ιδιοκτήτες τους αναφορικά με την αύξηση της
κερδοφορίας (Anderson, et al, 2003, 2007; Banker and Byzalov, 2014). Αυτό κατά
κύριο λόγο οφείλεται στην έλλειψη κατάλληλων μισθολογικών κινήτρων που να
συνδέονται άμεσα με τα κέρδη της επιχείρησης. Επομένως, πολλά διοικητικά
στελέχη για να μεγιστοποιήσουν το προσωπικό τους οικονομικό όφελος
αποφασίζουν να μην αποδεσμεύσουν πόρους σε μια κάμψη της ζήτησης του
προϊόντος και να λειτουργήσουν σε βάρος της επιχείρησης. Για παράδειγμα μπορεί
να μην προχωρήσουν στην αποδέσμευση πλεοναζόντων ατόμων από το εργατικό
δυναμικό, διότι έχουν χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης ή γιατί εξυπηρετούν δικά τους
συμφέροντα με αποτέλεσμα να προκύψει ασύμμετρη συμπροφορά στο κόστος.
5) Μακροοικονομικά και νομοθετικά στοιχεία της χώρας και χαρακτηριστικά του
κλάδου δραστηριοποίησης της επιχείρησης: Στα μακροοικονομικά στοιχεία
εντάσσονται οι εξελίξεις που συμβαίνουν και η φάση στην οποία βρίσκεται η
οικονομία (άνθηση, κρίση, κάθοδος, ύφεση) τόσο εγχώρια όσο και παγκοσμίως
(Banker and Byzalov, 2014). Είναι προφανές ότι μια μείωση ή αύξηση των
πωλήσεων που συνδέεται με μείωση ή αύξηση της ζήτησης του προϊόντος είναι
δύσκολο να αξιολογηθεί άμεσα αναφορικά με τη διάρκειά της, δηλαδή αν πρόκειται
για κάτι προσωρινό ή έχει μονιμότερο χαρακτήρα. Συνεπώς, και οι αλλαγές στα
κόστη παρουσιάζουν μια χρονική υστέρηση που μπορεί να ευθύνεται για την
ασυμμετρία στο μεταβλητό κόστος. Οι Banker και Byzalov (2014) αναφέρουν ότι
το ίδιο στοιχείο κόστους μπορεί να συμπεριφέρεται διαφορετικά σε διαφορετικές
συνθήκες, επειδή τα κόστη προσαρμογής ποικίλουν σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας
θεσμικών ή συμβατικών παραγόντων. Για παράδειγμα, η άμεση εργασία σε ΗΠΑ
και Κίνα που έχει χαμηλά κόστη προσαρμογής θεωρείται μεταβλητό κόστος, ενώ
στην Δυτική Ευρώπη εμφανίζει ασυμμετρία στη συμπεριφορά του αυτό το κόστος
ή και αντιμετωπίζεται ως σταθερό κόστος, διότι απαιτεί υψηλότερα κόστη
προσαρμογής. Επιπλέον, η νομοθεσία της χώρας που εδρεύει μια επιχείρηση ή
κάποια από τα συνδεδεμένα και συναλλασσόμενα μέρη της, για παράδειγμα
αυστηρότερους περιβαλλοντικούς νόμους ή ειδικές διατάξεις για συγκεκριμένες
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κατηγορίες επιχειρήσεων ή συνεχείς αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο καθώς και τα
χαρακτηριστικά του κλάδου που δραστηριοποιείται, δηλαδή το ανταγωνιστικό
περιβάλλον ή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή κανονιστικές αρχές στις οποίες
λογοδοτεί θεωρούνται σημαντικοί συντελεστές στην όξυνση του φαινομένου της
ασυμμετρίας.
Κατά τους Banker και Byzalov (2014) τα κόστη επηρεάζουν καθοριστικά τα κέρδη.
Αναμφίβολα, ορισμένα στοιχεία της συμπεριφοράς κόστους αποδεικνύουν ότι
αποτελούν σημαντικούς συντελεστές σε θέματα χρηματοοικονομικής λογιστικής,
καθώς από αυτά εξαρτώνται η κατανόηση ή εκτίμηση των κερδών σε μια σειρά
ετών, η αξιολόγηση της ποιότητας κερδών, η προβλεψιμότητα και ο εντοπισμός
πιθανής χειραγώγησης των κερδών.
Εν κατακλείδι, η ασυμμετρία κόστους είναι μια ευρύτερη έννοια που δεν
περιορίζεται στην δήλωση ότι τα κόστη εμφανίζουν μη συμμετρική συμπεριφορά,
αλλά αποτελεί ένα νέο τρόπο σκέψης για την αντίληψη του κόστους και κατ’
επέκταση των λογιστικών κερδών.

2.2. Εισαγωγή και ορισμός της ποιότητας των κερδών
Η ποιότητα των κερδών αν και πρόκειται για μια αρκετά διαδεδομένη έννοια που
χρησιμοποιείται πλέον σε διεθνές επίπεδο φαίνεται ότι είναι δύσκολο να οριστεί με
ακρίβεια. Η ερμηνεία της θα μπορούσε να προέρχεται από την “σωστή χρήση και
κατανόηση των Γενικών Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών που στόχο έχουν την παροχή
ορθής πληροφόρησης στους ενδιαφερόμενους χρήστες σχετικά με την επίδοση μιας
επιχείρησης σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα”1 . Συνεπώς, όσο πιο υψηλός είναι
ο βαθμός της ποιότητας των κερδών τόσο καλύτερη πληροφόρηση θα μεταφερθεί
στους χρήστες για τα γνωρίσματα της χρηματοοικονομικής κατάστασης μιας
επιχείρησης τα οποία έχουν προκύψει σύμφωνα με τη λήψη συγκεκριμένων
αποφάσεων από συγκεκριμένα άτομα (Dechow, et al., 2010).
Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό προκύπτουν τρεις παράμετροι που εστιάζουμε την
προσοχή μας:

1

SFAC No.1
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1) Η απόδοση κάθε εταιρίας είναι συνάρτηση του τρόπου διοίκησης και των
αποφάσεων των διοικητικών στελεχών, ώστε οι πωλήσεις να υπερβαίνουν των
αναλώσεων των πόρων που δεσμεύονται στην παραγωγή.
2) Η πληροφοδοτική αξία της ποιότητας των κερδών διαφαίνεται μέσω της ύπαρξης
ενός συγκεκριμένου μοντέλου λήψης αποφάσεων, αλλιώς θα ήταν ανούσιο να
μελετάμε και να χρησιμοποιούμε τα κέρδη σαν ορόσημο τόσο για την λήψη όσο και
για την αξιολόγηση των αποφάσεων των χρηστών. Αυτό συμβαίνει, διότι η ποιότητα
των κερδών αποτελεί χρήσιμη πληροφορία για τη λήψη αποφάσεων.
3) Η ποιότητα των κερδών συντελεί σε μεγάλο βαθμό στην αξιολόγηση της απόδοσης
μίας επιχείρησης. Συνεπώς, η εξαγωγή τους από ένα αξιόπιστο λογιστικό σύστημα,
το οποίο εντοπίζει και αποτρέπει τις προκαταλήψεις και τα σφάλματα, καθιστά τα
λογιστικά κέρδη ικανά να αποτελέσουν ένα καλό μέτρο της

επίδοσης μια

επιχείρησης τόσο σε ποσοτικό όσο και σε ποιοτικό επίπεδο.
Επομένως, η ποιότητα των κερδών (EQ) θα μπορούσε να αναπαρασταθεί ως μια
συνάρτηση:
EQ = f(X)
όπου η ανεξάρτητη μεταβλητή Χ είναι η επιχειρησιακή απόδοση σε μια συγκεκριμένη
χρονική περίοδο και η συνάρτηση f αποτυπώνει το λογιστικό σύστημα το οποίο
μετουσιώνει τις αναλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην παραγωγή σε κέρδη.
Το πρώτο πρόβλημα στην παραπάνω αναπαράσταση είναι ότι η απόφαση για την
χρησιμότητα των κερδών είναι μια συνάρτηση της επίδοσης της επιχείρησης από μόνη
της, όχι μόνο μια (από τις πολλές πιθανές) μονάδες μέτρησης του X. Συγκεκριμένα
όταν μια επιχείρηση λειτουργεί παραπάνω από δύο οικονομικές χρήσεις, η απόδοση
αντιπροσωπεύει τρία στοιχεία:
1) Τις ταμειακές ροές που προκύπτουν αυτή την περίοδο.
2) Την παρούσα αξία των ταμειακών ροών που θα παραχθούν σε μελλοντικές χρήσεις
ως απόρροια των αποφάσεων που έχουν παρθεί την τρέχουσα περίοδο.
3) Την παρούσα αξία της μεταβολής στην ρευστοποιήσιμη αξία του καθαρού
ενεργητικού (όπου καθαρό ενεργητικό = συνολικού ενεργητικού – υποχρεώσεις –
αναβαλλόμενα εισοδήματα) ως συνέπεια των αποφάσεων της τρέχουσας περιόδου.
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Στην έννοια της επίδοσης ωφέλιμο είναι να κατανοήσουμε ότι η αξία κάθε στοιχείου
που λαμβάνεται υπόψη για την μέτρησή της εμφανίζει μεγάλη ποικιλία και εξαρτάται
από τον τύπο της επιχείρησης που εστιάζει κάθε μελέτη (Graham and Dodd, 1934).
Το δεύτερο πρόβλημα της αναπαράστασης αναφέρεται στο ότι τα κέρδη είναι
συνάρτηση και όχι ίσα του Χ, δηλαδή δεν ταυτίζονται με αυτό. Η βιβλιογραφία
διακρίνει τρεις λόγους στους οποίους επιρρίπτονται οι ευθύνες σχετικά με την
αδυναμία του λογιστικού συστήματος να μετρήσει την επίδοση της επιχείρησης. Αυτοί
είναι οι εξής:
1) Το μεγάλο πλήθος μοντέλων αποφάσεων, καθώς δεν μπορεί να υπάρξει ένα που να
χρησιμοποιείται πανομοιότυπα και να καλύπτει όλες τις ανάγκες κάθε επιχείρησης.
2) Η μεγάλη ποικιλία στο Χ, όπως αναφέραμε και παραπάνω το Χ διαφέρει ανάλογα
με τον τύπο της επιχείρησης. Ακόμα και αν το πλαίσιο της απόφασης υιοθέτησης
κάποιων προτύπων μέτρησής του είναι περιορισμένο, για παράδειγμα τα λογιστικά
πρότυπα, είναι ξεκάθαρο ότι κανένα πρότυπο δεν θα υπολογίσει τέλεια το Χ για
κάθε επιχείρηση.
3) Κάθε λογιστικό σύστημα έχει ενδογενείς περιορισμούς που προσφέρουν χώρο σε
εκτιμήσεις και κριτική σκέψη, με αποτέλεσμα να είναι πιθανό να μην αποτραπεί ένα
ακούσιο σφάλμα ή/ και εκουσίως να παρακαμφθούν κάποιες εσωτερικές δικλίδες
ασφαλείας και να ενσωματωθούν προκαταλήψεις στην μέτρηση του Χ. Τέτοιο
παράδειγμα είναι η χειραγώγηση των κερδών.
2.2.1. Οι ιδιότητες της ποιότητας των λογιστικών κερδών
Η βιβλιογραφία δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον στο τρίτο συστατικό που συντελεί στην
διάπλαση της ποιότητας των κερδών. Επομένως, οι ιδιότητες αναφέρονται στη
δυνατότητα ύπαρξης ενός αξιόπιστου λογιστικού συστήματος το οποίο θα παράγει
λογιστικές πληροφορίες απελευθερωμένες από μεροληπτικές συμπεριφορές και λάθη.
Παρακάτω ακολουθεί η ανάλυση των ιδιοτήτων της ποιότητας των λογιστικών κερδών:
1) Η διατήρηση (persistence) των λογιστικών κερδών: Η έρευνα επικεντρώνεται
κυρίως στην χρησιμότητα των λογιστικών κερδών για αυτούς που έχουν επενδύσει
ή σκοπεύουν να επενδύσουν σε μια επιχείρηση ώστε να είναι εφικτή η αποτίμηση.
Δύο είναι οι οπτικές που εξετάζονται:
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α. Τα κέρδη των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν υψηλή διατηρησιμότητα θα
δώσουν καλύτερες αποδόσεις στα μοντέλα αποτίμησης των μετοχών τους και
συνεπώς κρίνονται ως καλύτερης ποιότητας κέρδη. Αναφορικά με αυτή την
οπτική προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:
i) Τα τρέχοντα κέρδη είναι χρήσιμα για την μελλοντική απόδοση της
επιχείρησης, εφόσον υπάρχει μια επαναλαμβανόμενη διατήρηση αυτού του
φαινομένου, και κατ’ επέκταση η πιθανότητα λάθους σχετικά με την
αποτίμηση αυτής της εταιρείας μειώνεται σημαντικά.
ii) Οι επενδυτές παροτρύνονται να επενδύσουν, διότι προσδοκούν υψηλή
απόδοση της εταιρείας και θεωρούν πιο ποιοτικά τα κέρδη εκείνα που κατά
μεγαλύτερο ποσοστό προέρχονται από τις ταμειακές ροές και όχι από το
δεδουλευμένο μέρος των λογιστικών κερδών (accruals) μιας εταιρείας.
Οι συνέπειες της ιδιότητας της διατήρησης κερδών στην κεφαλαιαγορά είναι δύο
(Dechow, et al., 2010). Η πρώτη προβλέπει ότι οι μετοχές εταιρειών με πιο
διατηρήσιμα κέρδη θα αποτιμηθούν υψηλά έχοντας ισχυρή τιμή στο
χρηματιστήριο και παροντικά και μελλοντικά. Η δεύτερη καθιστά ότι η
συνειδητοποίηση των επενδυτών για την διατήρηση των κερδών θα συνεισφέρει
σημαντικά στην αποδοτικότητα της κεφαλαιαγοράς και στην αντίληψη της
ανάλυση των χρηματοοικονομικών μεγεθών.
β. Η διατηρησιμότητα και βιωσιμότητα στα κέρδη, θεωρείται ένας καλός δείκτης
των μελλοντικών ταμειακών ροών, και επομένως αναβαθμίζει τα αποτελέσματα
της αποτίμησης. Ωστόσο, αυτή η τοποθέτηση αμφισβητείται από πολλούς
ερευνητές καθώς η εκτίμηση των μελλοντικών κερδών από την διατηρησιμότητα
που εμφανίζουν τα τρέχοντα κέρδη δεν σημαίνει ότι αποτελεί και πρόβλεψη των
μελλοντικών

ταμειακών

ροών.

Η

βιβλιογραφία

δίνει

αμφιλεγόμενα

αποτελέσματα (Dechow, et al., 2010). Καταρχάς, αποδεικνύει ότι ανεξαρτήτως
χρονικού ορίζοντα η χρήση των κερδών σε απλοποιημένες μελλοντικές
εκτιμήσεις οδηγεί σε καλύτερες προβλέψεις της αξίας μιας μετοχής στην αγορά
συγκριτικά με τη χρήση των ταμειακών ροών (Penman and Sougiannis, 1998),
διότι κρίνεται σημαντική η συνεισφορά των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων
και άλλων στοιχείων της αγοράς (εξαιρουμένων μεγάλων αλλαγών, όπως
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σημαντικές απομειώσεις) στην συνολική βελτίωση του μεγέθους των κερδών.
Εντούτοις, άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η χρήση των ταμειακών ροών για
την πρόβλεψη της τιμής μιας μετοχής ενδείκνυται στο βραχυχρόνιο ορίζοντα,
ενώ άλλοι ότι τα λογιστικά κέρδη είναι προτιμώμενα όταν πρόκειται για μια πιο
μακροπρόθεσμη πρόβλεψη. Συνεπώς, λόγω των αμφιλεγόμενων αποτελεσμάτων
προκύπτει ότι σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το σημείο αναφοράς που θέτουμε
ώστε να επιλεχθεί ο καλύτερος τρόπος αποτίμησης της αξίας μιας μετοχής.
Συνοπτικά, τα κέρδη και οι ταμειακές ροές κρίνονται πιο βιώσιμα όταν οι
επιχειρήσεις έχουν υψηλή διατηρησιμότητα στα κέρδη τους και θα είναι πιο χρήσιμα
ως δεδομένα σε discounted cash flow (DCF) μοντέλα αποτίμησης. Το θετικό
στοιχείο της διατήρησης είναι ότι τα κέρδη μπορούν να θεωρηθούν ως εύκολη και
γρήγορη μονάδα μέτρησης της χρησιμότητας της αναμενόμενης ταμειακής ροής
στην αποτίμηση των μετοχών (Graham and Dodd, 1934). Εντούτοις, τα αρνητικό
γνώρισμά της είναι ότι η διατήρηση είναι εξαρτημένη μεταβλητή και της
επιχειρησιακής απόδοσης και του λογιστικού συστήματος από το οποίο προκύπτουν
τα κέρδη, και συνεπώς στην περίπτωση διαχείρισης κερδών η διατήρηση μπορεί να
επιτευχθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
2) Το δεδουλευμένο μέρος των λογιστικών κερδών που έχουν χειραγωγηθεί
(abnormal accruals): Σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές αρχές της λογιστικής,
δεδουλευμένο είναι ένα μη καταβεβλημένο έξοδο ή περιουσιακό στοιχείο στον
ισολογισμό που αναγνωρίζεται στις οικονομικές καταστάσεις κατά την διάρκειας
της περιόδου που αναφέρεται. Αυτό που το προσδιορίζει είναι η αυξημένη
πιθανότητα αποπληρωμής του και γι’ αυτό το λόγο παρουσιάζεται ως περιουσιακό
στοιχείο ή υποχρέωση στον ισολογισμό. Διαχρονικά ο ορισμός του δεδουλευμένου
μέρους των λογιστικών κερδών (accruals) προβληματίζει τους ερευνητές. Αρχικά,
πριν η Κατάσταση Ταμειακών Ροών (ΚΤΡ) θεσμοθετηθεί υποχρεωτικά να
δημοσιεύεται, οριζόταν ως άθροισμα των αποσβέσεων και του μη ταμειακού
κεφαλαίου κίνησης, υπονοώντας ότι εξαρτάται από την αύξηση των πωλήσεων και
των πάγιων περιουσιακών στοιχείων (Sloan, 1996; Jones, 1991; Healy, et al., 1985).
Στην συνέχεια, όταν έγινε υποχρεωτική η δημοσίευση της Κατάστασης Ταμειακών
Ροών (ΚΤΡ), προέκυψε ένας νέος ορισμός που απέδιδε το δεδουλευμένο μέρος των
λογιστικών κερδών (accruals) ως την διαφορά μεταξύ των ταμειακών ροών- που
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προερχόταν από την ΚΤΡ- και των κερδών, καθώς αυτός ο ορισμός περιόριζε σε
σημαντικό βαθμό τα σφάλματα λόγω εξαγορών και συγχωνεύσεων (Ηribar and
Collins, 2002). Eπιπλέον, αυτός ο ορισμός έγινε ευρέως αποδεκτός, εξαιτίας της
αντίληψης ότι όλοι οι λογαριασμοί εκτός από τα ταμειακά διαθέσιμα στην
κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης παρουσιάζονται σε δεδουλευμένη βάση.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση του ορισμού του δεδουλευμένου μέρους
των λογιστικών κερδών (accruals) από τους Richardson et al. (2005) ως την
μεταβολή στα καθαρό ενεργητικό2 από λειτουργικές δραστηριότητες εκτός του
στοιχείου των ταμειακών διαθεσίμων, των οποίων η μεταβολή δίνει τα κέρδη σε
ταμειακή βάση.
Οι έρευνες αναλύουν τα στοιχεία του δεδουλευμένου μέρους των λογιστικών
κερδών (accruals) σε:
α. Μη διακριτικής ευχέρειας (non- discretionary accruals).
β. Διακριτικής ευχέρειας (discretionary accruals).
Τα λογιστικά πρότυπα επιβάλλουν την αποτύπωση της απόδοσης και της
οικονομικής θέσης της επιχείρησης σε δεδουλευμένη βάση. Η μέθοδος αυτή
βασίζεται στην αντιστοίχιση (matching) των εσόδων και των εξόδων την χρονική
στιγμή που πραγματοποιούνται (με πίστωση) και όχι κατά την στιγμή που
καταβάλλονται. Συνεπώς, η απεικόνιση σε δεδουλευμένη βάση δίνει την
δυνατότητα στους χρήστες να συγκρίνουν τις τρέχουσες ταμειακές ροές με τις
προβλέψεις για τις μελλοντικές ταμειακές ροές, και αντικατοπτρίζει με μεγαλύτερη
ακρίβεια την τρέχουσα οικονομική κατάσταση μιας εταιρείας (Li, et al., 2017).
Πράγματι, η χρήση της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση προτρέπει τις
επιχειρήσεις να εμφανίζουν ακριβή στοιχεία, με υψηλή εγκυρότητα και πλήρη σε
μέτρηση. Αντιθέτως, η χρήση της λογιστικής σε ταμειακή βάση δεν αφήνει
περιθώρια σε προβλέψεις για τις μελλοντικές ροές της επιχείρησης (Collier, 2015).
Τα κέρδη σε δεδουλευμένη βάση κρίνονται ανώτερα στην απόδοση της επιχείρησης
(Ball, et al., 2016) ενώ τα κέρδη συνολικά – και όχι μόνο η παράμετρος αυτών σε
ταμειακή βάση, υπονοώντας έτσι την σημαντική συνεισφορά του δεδουλευμένου
μέρους (accruals) – δίνουν καλύτερες προβλέψεις των μελλοντικών κερδών
Καθαρό ενεργητικό από λειτουργικές δραστηριότητες= ενεργητικό από λειτουργικές δραστηριότητες
– υποχρεώσεις από λειτουργικές δραστηριότητες
2

33

ελαχιστοποιώντας τα σχετικά σφάλματα (Hui, et al., 2016). Ωστόσο, το
δεδουλευμένο μέρος των λογιστικών κερδών μπορεί να χειραγωγηθεί (abnormal
accruals) από τα διοικητικά στελέχη σύμφωνα με τις υποκειμενικές τους αποφάσεις
καθιστώντας έτσι πιο πρόσφορη την αξιολόγηση της κερδοφορίας με γνώμονα τη
διατηρισιμότητα των ταμειακών κερδών (Li, et al., 2017).
Συνοπτικά, το δεδουλευμένο μέρος των λογιστικών κερδών που έχει χειραγωγηθεί
(abnormal accruals) υπήρξε πάντα ένα αντικείμενο μελέτης που έφερε αρκετές
προκλήσεις. Εξαιτίας αυτού, η κεφαλαιαγορά αμφισβητήθηκε αρκετές φορές
αναφορικά με την αποτελεσματικότητά της, ενώ έγινε κατανοητό πως κανένα
λογιστικό πρότυπο δεν μπορεί να αποδώσει με πλήρη αντικειμενικότητα όλα τα
στοιχεία που απαρτίζουν κάθε επιχείρηση.
3) Ασύμμετρη αναγνώριση των κερδών και ζημιών στην σωστή περίοδο- βαθμός
συντηρητικότητας:

Τα

κέρδη

υπολογίζονται

βάσει

της

αρχής

της

συντηρητικότητας, αυτό που με απλά λόγια εννοείται είναι ότι οι συντάκτες των
οικονομικών καταστάσεων προτρέχουν να λογιστικοποιήσουν τα κακά νέα,
σύμφωνα με τις άσχημες ενδείξεις που έχουν για την οικονομική δραστηριότητα της
επιχείρησης (Basu, 1997; Pope and Walker, 1999). Αντιθέτως, δεν θα προέβαιναν
σε μια τέτοια κίνηση στην περίπτωση θετικών ενδείξεων. Η συντηρητικότητα όμως
αυτή προκύπτει λόγω της λογιστικής αρχής που επιβάλλει το λογιστικό σύστημα και
επομένως είναι «υπό όρους». Αυτή η όψη της συντηρητικότητας όμως που
απασχολεί αρκετά τους ερευνητές και μπορεί να διαφοροποιήσει τις αποφάσεις των
επενδυτών είναι η εκ των προτέρων πολιτική που σκιαγραφεί η διοίκηση της
εταιρείας μέσω της μείωσης των αξιών των περιουσιακών της στοιχείων και της
αύξησης των υποχρεώσεών της πολύ νωρίτερα χρονικά από όταν αυτό συμβεί
(Dechow, et al., 2010). Συμπερασματικά, η χρονική αναγνώριση των ζημιών
διαφέρει της αναγνώρισης των κερδών, με την παρατηρούμενη τάση να δείχνει ότι
η αναγνώρισης των ζημιών πραγματοποιείται νωρίτερα από την χρήση που θα
έπρεπε.
Η βιβλιογραφία δείχνει ότι η έγκυρη αναγνώριση των ζημιών παρατηρείται κατά
κύριο λόγο σε εταιρείες που στοχεύουν στην δημιουργία καλής ποιότητας κερδών
όπως τα λογιστικά πρότυπα, οι νόμοι και άλλοι ρυθμιστικοί παράγοντες επιβάλλουν
(Ball, et al., 2000; Barth, et al., 2008; Francis and Wang, 2008). Ένας από τους
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πολλούς σκοπούς των τελευταίων είναι να αυξήσουν την χρησιμότητα των κερδών
ως δείκτες στις αποφάσεις των επενδυτών στην κεφαλαιαγορά. Πράγματι, η χρονική
αναγνώριση ως παράμετρος της ποιότητας των κερδών διαφαίνεται στην μελέτη της
κεφαλαιαγοράς και στους επενδυτές που ζητούν χρήσιμα στοιχεία για να λαμβάνουν
αποφάσεις. Οι Dechow, et al. (2010) μελετώντας τέσσερις σχετικές μελέτες (Ball
and Shivakumar, 2005; Ball, et al., 2008; Ball, et al., 2003; Pae, et al., 2005)
καταλήγουν ότι η έγκυρη αναγνώριση των ζημιών από τις εταιρείες φανερώνει ένα
ενδογενές στοιχείο που αξιολογεί την ασύμμετρη χρονικά αναγνώριση ως
αναβάθμιση της ποιότητας των κερδών, και συνεπώς εξαιτίας αυτού τα διοικητικά
στελέχη αποφασίζουν να δημοσιευθεί στις οικονομικές καταστάσεις.
4) Target beating: Η έρευνα καταγράφει μια ιδιομορφία στην κατανομή των
δημοσιευμένων κερδών, με αυτά να συγκεντρώνονται γύρω από το 0. Σε στατιστική
ανάλυση, ένας μικρός αριθμός εταιρειών δείχνει ελάχιστες ζημίες και ένας μεγάλος
αριθμός εταιρειών πολύ χαμηλά κέρδη (Hayn, 1995; Burgstahler and Dichev, 1997).
Συνεπώς, εταιρείες που παρουσιάζουν χαμηλά κέρδη ή αποφεύγουν να
παρουσιάζουν πραγματοποιημένες ζημίες είναι ενδεικτικές για την χειραγώγηση
των κερδών και κατ’ επέκταση αποτελεί αυτή η συμπεριφορά τους μια παράμετρο
της ποιότητας των κερδών (Dechow, et al., 2010). Ομοίως, εταιρείες με μικρά κέρδη
αν προσπαθήσουν να τα αυξήσουν, λόγω της ιδιομορφίας της υψηλής
συγκέντρωσης στο 0 των κατανεμημένων κερδών, θα εντοπιστούν από την
κεφαλαιαγορά ότι κάνουν διαχείριση των κερδών τους. Η θεωρία αυτή όμως
αμφισβητείται από πολλούς μελετητές (Dechow, et al., 2010), καθώς τα στοιχεία
που την αποδεικνύουν είναι διφορούμενα. Οι Dechow et al. (2003) ενόψει της
μελέτης μοχλευμένων κερδών στην περίπτωση του target beating εξετάζουν και τις
δύο ομάδες εταιρειών. Το συμπέρασμά τους είναι ότι το μέγεθος των discretionary
accruals είναι το ίδιο και για τις δύο ομάδες και όχι αυτό που αναμενόταν, δηλαδή
μεγαλύτερο στις επιχειρήσεις που εμφανίζουν τα μικρά κέρδη.
Ωστόσο, υπάρχουν και μελέτες που επαληθεύουν το αναμενόμενο της θετικής
συσχέτισης μεταξύ της χειραγώγησης των κερδών και της επίτευξης ενός
εξωτερικού στόχου στο επίπεδο των κερδών – ικανοποιητικού για τους αναλυτές –,
αλλά για συγκεκριμένες κατηγορίες που συνιστούν το δεδουλευμένο μέρος των
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λογιστικών κερδών (accruals). Οι Dechow et al. (2010) συγκεντρώνουν τα στοιχεία
από αυτές τις μελέτες και τις κατατάσσουν σε τρεις κατηγορίες:
α. Η επιλογή λογιστικών τεχνικών και εργαλείων υποδηλώνει ότι οι επιχειρήσεις τα
χρησιμοποιούν αναλόγως των συνθηκών για να παράγουν κέρδη επιτρέποντας
να τα διαχειρίζονται (π.χ. έξοδο φόρου, πώληση παγίων, επαναγορά μετοχών)
(Phillips, et al., 2003; Altamuro, et al., 2005).
β. Ο καθορισμός των κινήτρων που έχουν στην κεφαλαιαγορά οι ιδιοκτήτες και τα
διοικητικά στελέχη λόγω bonus τόσο σε μετοχές όσο και σε χρηματικές
αποζημιώσεις, να διαχειρίζονται με τέτοιο τρόπο τα έσοδα και τα έξοδα ώστε να
παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις τους θετικά κέρδη και άρα να αυξάνεται η τιμή της
μετοχής τους που είναι συνδεδεμένη με ίδια οφέλη (Beaver, et al., 2003).
γ. Η διάκριση των ευκαιριών που έχουν οι επιχειρήσεις να χειριστούν τα κέρδη τους
ώστε να παρουσιάσουν μια καλή εικόνα στην αγορά, πετυχαίνοντας στόχους (πχ.
μη ικανοί ελεγκτές, χειραγώγηση των κερδών σε τρίμηνα που δεν γίνονται οι
ενδιάμεσες ελεγκτικές διαδικασίες) (Kerstein and Rai, 2007; Jacob and
Jorgensen, 2007; Caramanis and Lennox, 2008).
Η βιβλιογραφία (Bhattacharya, et al., 2003) σχετικά με το target beating ως
παράμετρο της ποιότητας των κερδών είναι αρκετά περιορισμένη, καθώς
επικεντρώνεται στην ανάδειξη της θετικής σχέσης μεταξύ της προσπάθειας
αποφυγής των ζημιών και της αύξησης κατά μέσο όρο του κόστους κεφαλαίου και
της μειωμένης χρηματιστηριακής κίνησης. Αποτελεί όμως μια κρίσιμης σημασίας
μεταβλητή στην αξιολόγηση της ποιότητας των κερδών, από τη στιγμή που ακόμα
και τα μικρά κέρδη που παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις είναι πολύ πιθανό να είναι
αντικείμενο χειραγώγησης. Εντούτοις, το target beating δεν πρέπει να περιορίζεται
στενά ως δείκτης μόχλευσης των κερδών για την βελτίωση της τιμής της μετοχής
μιας επιχείρησης στην κεφαλαιαγορά και την ενδυνάμωση της μελλοντικής
απόδοσής της. Η έρευνα έδειξε ότι μια τέτοια εφαρμογή με περικοπές
δεδουλευμένων εξόδων έχει παροδική βελτίωση στην τιμή της μετοχής, διότι οι
επενδυτές αδυνατούν ή δεν έχουν κίνητρο να αντιληφθούν τα χειραγωγημένα κέρδη
και αποδίδουν αυτές τις βελτιώσεις στην αποτελεσματική λειτουργία της
κεφαλαιαγοράς. Η αντίθετη άποψη επιβάλλει το target beating ως μια αδιάκοπη
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διαδικασία και όχι κατά περίσταση για να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των
αναλυτών για υψηλή αξία αποτίμησης.
Εφόσον πραγματοποιήσαμε μια ευρεία μελέτη της βιβλιογραφίας επί των θεμάτων που
σχετίζονται με την ανάπτυξη της παρούσας διπλωματικής εργασίας θα συνεχίσουμε
την ανάλυσή μας επικεντρωμένοι στα συγκεκριμένα σημεία που υποκίνησαν το
ενδιαφέρον μας για περεταίρω έρευνα.
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3. Ερευνητική Υποκίνηση και Ανάπτυξη Υποθέσεων
3.1. Στόχος και σκοπός της έρευνας
Έχοντας ως αφετηρία τα στοιχεία που αναφέραμε παραπάνω μέσω εμπειρικών
μοντέλων, σκοπός της παρούσας έρευνας, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της
εκπόνησης της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας, είναι να εξεταστεί η σύνδεση
της ασυμμετρίας κόστους με την ποιότητα των κερδών σε εισηγμένες επιχειρήσεις στο
ιταλικό χρηματιστήριο του Μιλάνο.
Η ασύμμετρη συμπεριφορά του κόστους (Anderson, et al., 2003; Weiss, 2010; Chen,
et al., 2012) είναι ένα φαινόμενο οικονομικής φύσης που αφορά τα μεταβλητά κόστη
και τις διακριτές διαφορές στην συμπεριφορά τους σε αυξήσεις ή μειώσεις του
επιπέδου της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το κλασικό μοντέλο κοστολόγησης
κατηγοριοποιεί τα κόστη σε σταθερά και μεταβλητά αναλογιζόμενο το πώς αυτά
αλλάζουν σε αλλαγές του όγκου δραστηριότητας. Η κεντρική υπόθεση στην οποία
βασίζεται είναι ότι εμφανίζει μια μηχανιστική και συμμετρική συμπεριφορά ανάλογη
και σε αυξήσεις και σε μειώσεις της λειτουργικής δραστηριότητας της επιχείρησης.
Μέχρι σήμερα αρκετές εμπειρικές μελέτες (Anderson, et al., 2003; Balakrishnan and
Gruca, 2008; Chen, et al., 2012; Banker and Byzalov, 2014) καταδεικνύουν την ύπαρξη
ασύμμετρης κοστολογικής συμπεριφοράς σε περιπτώσεις μεταβλητών στοιχείων
κόστους που τα χαρακτηρίζει θετική (αρνητική) ασύμμετρη συμπεριφορά. Η
συμπεριφορά ενός μεταβλητού κόστους χαρακτηρίζεται με θετική (αρνητική)
ασυμμετρία αν η αύξησή του σε απόλυτες τιμές, που απορρέει από μια αύξηση στο
επίπεδο της δραστηριότητας, είναι υψηλότερη (χαμηλότερη) από την μείωσή του σε
μια αντίστοιχου μεγέθους μείωση του επιπέδου της δραστηριότητας (Anderson, et al.,
2003; Chen, et al., 2012; Banker and Byzalov, 2014; Ballas, et al., 2020). Η ασύμμετρη
συμπεριφορά του κόστους οφείλεται στις υποκειμενικές αποφάσεις των διοικητικών
στελεχών σε ένα βραχυχρόνιο διάστημα για τους δεσμευμένους πόρους στην
παραγωγή, δηλαδή να διατηρήσουν την αχρησιμοποίητη δυναμικότητα ή όχι όταν το
επίπεδο του όγκου πωλήσεων μειώνεται (Banker and Byzalov, 2014). Μελέτες που
προηγήθηκαν εξηγούν την ένταση και την φορά του ασύμμετρου κόστους με ένα
μεγάλο εύρος παραγόντων όπως το επίπεδο των κοστών προσαρμογής (Banker, et al.,
2013; Calleja, et al., 2006), τις προσδοκίες των διοικητικών στελεχών για την
μελλοντική δραστηριότητα (Anderson, et al., 2007; Banker and Byzalov, 2014), την
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υποκείμενη από τα ατομικά οφέλη συμπεριφορά των διοικητικών στελεχών (Chen, et
al., 2012) και την ακολουθούμενη στρατηγική (Ballas, et al., 2020).
Η ασύμμετρη συμπεριφορά του κόστους είναι συνδεδεμένη με το επίπεδο της
ποιότητας των κερδών. Η ποιότητα των κερδών αναφέρεται στην δυνατότητα του
λογιστικού συστήματος μιας επιχείρησης να μετρά και να δημοσιοποιεί τα κέρδη της
τα οποία προσφέρουν πληροφορίες για την πραγματική λειτουργική επίδοση της
αναφορικά με ένα συγκεκριμένο μοντέλο λήψης απόφασης (Dechow, et al., 2010). Ο
παραπάνω ορισμός συνεπάγεται ότι η ποιότητα των κερδών είναι μια συνάρτηση: α)
του μοντέλου λήψης απόφασης που χρησιμοποιεί την λογιστική πληροφόρηση
αναφορικά με την ποιότητα των κερδών, β) του βαθμού που αυτές οι πληροφορίες
αντικατοπτρίζουν τα ποιοτικά στοιχεία της πραγματικής επίδοσης της επιχείρησης και
γ) της αποτελεσματικότητας ενός λογιστικού συστήματος να προσφέρει αμερόληπτες
και χωρίς σφάλματα λογιστικές πληροφορίες. Επιπλέον, η ασύμμετρη συμπεριφορά
του κόστους είναι μια σημαντική παράμετρος της ποιότητας κερδών της πραγματικής
επιχειρησιακής επίδοσης και αυτό θα μπορεί να είναι μια σημαντική παράμετρος ενός
μοντέλου λήψης απόφασης. Κατανοώντας την ύπαρξη της ασύμμετρης συμπεριφοράς
του κόστους, οι χρήστες των λογιστικών πληροφοριών πρέπει να εκτιμούν με κριτική
σκέψη σε ποια έκταση τα δημοσιευμένα κέρδη αποτυπώνουν τις συνέπειες της
ασυμμετρίας κόστους Επιπλέον, η σύνδεση της ασυμμετρίας του κόστους με την
ύπαρξη υπερβάλλουσας δυναμικότητας επεκτείνει την διάθεση των διοικητικών
στελεχών να χειραγωγήσουν τα κέρδη μέσω της λήψης αποφάσεων για την
ανακατανομή των πόρων παραβλέποντας την ικανότητα του λογιστικού συστήματος
να προσφέρει αμερόληπτες πληροφορίες.
Συνεπώς, μια σημαντική διάσταση της πραγματικής οικονομικής απόδοσης είναι
αδιαμφισβήτητα η ασύμμετρη συμπεριφορά που εμφανίζει το κόστος ενώ διαφαίνεται
και η συσχέτιση του με το επίπεδο της ποιότητας των κερδών. Οι Dechow et al. (2010)
επικέντρωσαν την ανάλυσή τους για τη χειραγώγηση των κερδών στην επίδραση που
έχει το λογιστικό σύστημα και η αποτελεσματικότητά του στην ποιότητα των κερδών
δίνοντας έμφαση το ζήτημα της μέτρησης. Εμείς θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε
μια ανεξερεύνητη μέχρι πρότινος περιοχή της ποιότητας κερδών αυτής της απόδοσης
της επιχείρησης. Όπως εξετάσαμε και στην θεωρητική προσέγγιση των δύο επιμέρους
θεμάτων η εξερεύνηση της συσχέτισης τους έδωσε περιορισμένα στοιχεία σχετικά με
μελέτες σε εισηγμένες επιχειρήσεις των ΗΠΑ (Kama and Weiss, 2013). Με βάση την
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παραπάνω βιβλιογραφία αναπτύξαμε τις ερευνητικές υποθέσεις που παρουσιάζονται
παρακάτω.

3.2. Ερευνητικές Υποθέσεις
Η βιβλιογραφία (Kama and Weiss, 2013; Banker and Byzalov, 2014) παρέχει στοιχεία
που αποδεικνύει ότι οι αποφάσεις της κατανομής των πόρων και η συμπεριφορά του
κόστους επηρεάζονται από τις αποφάσεις των διοικητικών στελεχών να επιτύχουν τα
κέρδη - στόχους που τους τίθενται. Όταν παρατηρείται μείωση της ζήτησης των
προϊόντων τους τα διοικητικά στελέχη έχουν κίνητρα να αποφύγουν τις μείωση των
κερδών τους περικόπτοντας πόρους που βρίσκονται σε αδράνεια με αποτέλεσμα το
κόστος να εμφανίζει ασυμμετρία στην συμπεριφορά του. Η αντίστροφη αυτή σχέση
μεταξύ των κινήτρων των διοικητικών στελεχών να μετριάσουν τις ζημιές που έχουν
υποστεί και της ασυμμετρίας κόστους δικαιολογείται όταν (α) αντιμετωπίζουν πιέσεις
τα στελέχη για να πετύχουν τους στόχους συγκεκριμένων κερδών εν όψει πιθανών
ζημιών λόγω πτώσης σε πωλήσεις (Graham, et al., 2005) και (β) οι εταιρείες που
εμφανίζουν μικρή κερδοφορία ενώ πιθανότατα την προηγούμενη οικονομική χρήση
αντιμετώπιζαν ζημιές να έχουν προβεί στην μείωση των παραπάνω πόρων που έμεναν
σε αδράνεια στην παραγωγή (Kama and Weiss, 2013). Εύλογα διατυπώνεται η
υπόθεση ότι το ίδιο θα συμβαίνει και αναφορικά με τις εισηγμένες εταιρείες στην
Ιταλία.
Θα προσπαθήσουμε να επιβεβαιώσουμε αυτή την εικασία ελέγχοντας την παρακάτω
υπόθεση Η1:
Η1: Στην περίπτωση των εισηγμένων εταιρειών στο χρηματιστήριο του Μιλάνο, τα
διοικητικά στελέχη που έχουν κίνητρα επίτευξης στόχων κερδοφορίας μειώνουν την
ένταση της ασυμμετρία κόστους περισσότερο από ότι όταν τα κίνητρα αυτά
απουσιάζουν.
Το διακριτικής ευχέρειας δεδουλευμένο μέρος των λογιστικών (discretionary accruals)
συγκαταλέγεται με την σειρά του σε μία παράμετρο αξιολόγησης της ποιότητας των
κερδών, καθώς η βιβλιογραφία έχει δείξει ότι αποτελεί ένα εύκολο εργαλείο εκούσιας
μόχλευσης των κερδών και χειραγώγησής τους ή πρόκλησης ακούσιων στρεβλώσεων
εξαιτίας της εφαρμογής των λογιστικών κανόνων (Dechow et al., 2010). Ο
υπολογισμός του βασίζεται σε μοντέλα εκτίμησης του φυσιολογικού εύρους του
δεδουλευμένου μέρους των λογιστικών κερδών (accruals) στηριζόμενα στο
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πραγματικό επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας. Ο Jones (1991) πρότεινε ένα
μοντέλο που υπολογίζει το δεδουλευμένο μέρος των λογιστικών κερδών (accruals) ως
συνάρτηση της αύξησης των πωλήσεων και του πάγιου και λοιπού εξοπλισμού. Οι
Dechow, Sloan και Sweeney (1996) τροποποίησαν το μοντέλο του Jones
προσαρμόζοντας το σε αύξηση στις πωλήσεις με πίστωση. Ο Kaznik (1999) το
προσάρμοσε στην αύξηση των ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες και
οι Kothari, Leone και Wesley (2005) πρότειναν ένα μέτρο ελέγχου του δεδουλευμένου
μέρους των λογιστικών κερδών (accruals) στο μέγεθος της λειτουργικής απόδοσης
(ROA - δείκτης αποδοτικότητας στοιχείων ενεργητικού).
Ωστόσο όλα τα οικονομετρικά μοντέλα που αναφέρθηκαν παραπάνω για τις εκτιμήσεις
του δεδουλευμένου μέρους των λογιστικών κερδών (accruals) λαμβάνουν ως δεδομένη
την συμμετρική συμπεριφορά του κόστους, και επομένως οι μεταβολές στο
φυσιολογικό επίπεδο του δεδουλευμένου μέρους των λογιστικών κερδών (accruals)
είναι συμμετρικές παραβλέποντας την κατεύθυνση της αύξησης των πωλήσεων.
Συνεπώς, οι κλασικές οικονομετρικές προσεγγίσεις εκτίμησης του δεδουλευμένου
μέρους των λογιστικών κερδών (accruals) αγνοώντας την ύπαρξη του ασύμμετρου
κόστους δεν αντιλαμβάνονται το βαθμό έντασης ανταπόκρισης των κερδών στις
μειώσεις των πωλήσεων συγκριτικά με τις αυξήσεις τους, εξαιτίας της ασύμμετρης
συμπεριφοράς του κόστους. Αναμένουμε, λοιπόν, ότι το δεδουλευμένο μέρος των
λογιστικών κερδών (accruals) ως συνιστώσα των κερδών εμφανίζει ασύμμετρη
συμπεριφορά η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την εκτίμηση του φυσιολογικού
επιπέδου του δεδουλευμένου μέρους των λογιστικών κερδών (accruals), έτσι ώστε να
αποφευχθεί το πρόβλημα παράβλεψης κάποιας σημαντικής μεταβλητής από το
υπόδειγμα (Ballas, et al., 2020).
Για να εξετάσουμε σε τι μέγεθος οι ασύμμετρες αποκρίσεις του δεδουλευμένου μέρους
των λογιστικών κερδών (accruals) ως συνιστώσα των λειτουργικών κερδών, λόγω της
παρουσίας ασυμμετρίας κόστους, επηρεάζουν την εκτίμηση του διακριτικής ευχέρειας
δεδουλευμένου μέρους των λογιστικών κερδών (discretionary accruals), δοκιμάζουμε
την ακόλουθη υπόθεση:
H2: Στην περίπτωση των επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο της
Ιταλίας, η ασύμμετρη συμπεριφορά του κόστους επηρεάζει το επίπεδο του
δεδουλευμένου μέρους των λογιστικών κερδών.
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4. Μεθοδολογία
4.1. Περιγραφή Δείγματος
Συλλέχθηκαν δεδομένα 365 εταιρειών εισηγμένων στο χρηματιστήριο του Μιλάνο για
τον έλεγχο των ερευνητικών υποθέσεων. Οι εταιρείες αυτές δραστηριοποιούνται σε
διάφορους κλάδους κατά το χρονικό διάστημα από το 20093 έως το 2019. Η παγκόσμια
οικονομική κρίση επηρέασε σε σημαντικό βαθμό εταιρείες κατά το έτος 2008,
επομένως η λήψη ετών πριν από αυτό είναι πιθανό να μας οδηγούσε σε αμφιλεγόμενα
συμπεράσματα. Η Ιταλία αποτελεί μια μεγάλη οικονομία με ισχυρό βιομηχανικό
κλάδο, η οποία όμως πλήχθηκε ιδιαίτερα από τις δυσμενείς συνέπειες της κρίσης.
Εντούτοις, τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση και η οικονομική στήριξη που έλαβε από
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέβαλαν
σημαντικά ώστε να ανακάμψει άμεσα. Επιπλέον, η Ιταλία ως κράτος - μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργεί υπό καθεστώς δικαιοδοσίας κοινού δικαίου (Calleja
et al., 2006).
Η βάση δεδομένων από την οποία αντλήθηκαν τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν
στην μελέτη του εμπειρικού μοντέλου είναι η Thomson Reuters.
Ύστερα από τη συλλογή των δεδομένων, τα οποία εξαρχής δεν περιείχαν διπλότυπες
εταιρείες, εξαιρέθηκαν από το δείγμα οι εταιρείες που δεν γνωστοποιούν σχετικά
χρηματοοικονομικά στοιχεία και οι παρατηρήσεις εταιρείας-έτους με δεδομένα που
λείπουν ή/ και δεν είναι έγκυρα. Το τελικό δείγμα διαμορφώθηκε στις 297 εταιρείες (ή
3,267 παρατηρήσεις). Έχοντας ορίσει το τελικό μέγεθος του δείγματος, το πρόγραμμα
«Stata» χρησιμοποιήθηκε για τη στατιστική ανάλυση.

4.2. Οικονομετρικά Υποδείγματα
Το οικονομετρικό υπόδειγμα που θα χρησιμοποιηθεί στην παρούσα διπλωματική
εργασία για να εξετασθεί η συσχέτιση της μείωσης των πωλήσεων και της έντασης που
τα διοικητικά στελέχη ανταποκρίνονται σε αυτή με την περικοπή κόστους (ερευνητική
υπόθεση Η1) στηρίζεται στα μοντέλα που ανέπτυξαν οι Banker και Byzalov (2014) και
οι Kama και Weiss (2013).

Για τις μεταβολές μεταξύ ετών t και t-1 για το έτος 2009 επεκταθήκαμε στην εξαγωγή δεδομένων για
ένα έτος πίσω, δηλαδή εξήγαμε δεδομένα για το διάστημα 2008-2019.
3
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Για τον έλεγχο της ερευνητικής υπόθεσης 1 (Η1) θα χρησιμοποιηθεί το μοντέλο της
Εξ. (1α), ώστε να εξεταστεί η ύπαρξη θετικής συσχέτισης μεταξύ της απότομης
μείωσης του κόστους και της μείωσης των πωλήσεων, όταν υπάρχουν κίνητρα.
j

j

j

j

log(SGAi,t ⁄SGAi,t−1 ) = a0 + a1 L_INT_TASSi,t + a2 L_INT_TEMPLi,t +
j

j

j

j

a3 GDPi,t + a4 FCFSHi,t + a5 TARGETi,t + {b1 + b2 L_INT_TASSi,t +
j

j

j

b3 L_INT_TEMPLi,t + b4 GDPi,t + b5 FCFSHi,t +
j

j

j

Εξ. (1α)

j

b6 TARGETi,t }log(SR i,t ⁄SR i,t−1 ) + {c1 + c2 L_INT_TASSi,t +
j

j

j

c3 L_INT_TEMPLi,t + c4 GDPi,t + c5 FCFSHi,t +
j

j

j

j

j

c6 TARGETi,t }DSi,t log(SR i,t ⁄SR i,t−1 )+ ei,t
Το οικονομετρικό υπόδειγμα Εξ. (1α) σε ελάχιστα πιο πολύπλοκη μορφή έχει
χρησιμοποιηθεί και για τη μελέτη της συμπεριφοράς κόστους που παρουσιάζει πλήθος
εταιρειών εισηγμένων τόσο σε ευρωπαϊκά όσο και σε χρηματιστήρια των ΗΠΑ
(Ballas, et al., 2020; Kama and Weiss, 2013; Banker, et al., 2016). Τα αποτελέσματα
που παρουσίασε σχετικά με την ασυμμετρία στη συμπεριφορά του κόστους για
εταιρείες του ευρωπαϊκού χώρου όπου ανήκει και η Ιταλία, η χώρα που μελετάμε, είναι
ότι οι επιχειρήσεις εμφανίζουν θετική ασυμμετρία όταν οι συντελεστές b1> 0 και b1 >
b1 + c1 ή αρνητική ασυμμετρία όταν οι συντελεστές b1> 0 και b1 < b1 + c1. Εφόσον
αντιληφθούμε αυτό, κατανοούμε σε πρώτη φάση ότι υπάρχει υψηλή συσχέτιση μεταξύ
της μεταβολής των στοιχείων κόστους και της μεταβολής των πωλήσεων ανεξαρτήτου
της φοράς που μεταβάλλονται οι πωλήσεις, προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Σε δεύτερη
j

φάση παρατηρούμε ότι εντάσσοντας την ψευδομεταβλητή DSi,t , μας δίνεται η ευκαιρία
να διακρίνουμε καλύτερα την συμπεριφορά του κόστους. Στην περίπτωση μείωσης των
πωλήσεων αν η μεταβολή του κόστους προς τα κάτω επηρεαστεί σε μικρότερο βαθμό
σε σχέση με την μείωση των πωλήσεων τότε διακρίνεται θετική ασυμμετρία στην
συμπεριφορά του κόστους, ενώ αν επηρεαστεί σε υψηλότερο βαθμό με μεγαλύτερη
μείωση του κόστους συγκριτικά με τη μείωση των πωλήσεων τότε διαφαίνεται η
αρνητική ασυμμετρία στη συμπεριφορά του κόστους.
j

Επιπλέον, η εισαγωγή της ψευδομεταβλητής TARGETi,t στην εκτίμηση του μοντέλου
Εξ. (1α) επισημαίνει για τους συντελεστές της μεταβλητής ότι c6>0 και b6 + c6> b6 ,
δηλαδή τα διοικητικά στελέχη όταν έχουν κίνητρα (πχ. διατήρηση υψηλής αξία της
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μετοχής) να αποφύγουν ζημιές, σε περίπτωση μείωσης των πωλήσεων θα αντιδράσουν
πιο γρήγορα και απότομα περικόπτοντας κόστη σε σχέση με όταν δεν έχουν κίνητρα
να προβούν σε μια τέτοια ενέργεια.
Στη συνέχεια, για τον έλεγχο της σχέσης της ασύμμετρης συμπεριφοράς κόστους και
του επιπέδου του δεδουλευμένου μέρους των λογιστικών κερδών (accruals)
(ερευνητική υπόθεση Η2α και Η2β), εφόσον διαχωρίσουμε το δεδουλευμένο μέρος των
λογιστικών κερδών σε διακριτικής ευχέρειας (discretionary accruals) και μη
διακριτικής ευχέρειας (non-discretionary accruals), θα χρησιμοποιήσουμε το
οικονομετρικό μοντέλο του Jones (1991) και συγκεκριμένα την τροποποίησή του από
τους Kothari, Leone και Wesley (2005). Το μοντέλο αυτό αντικατοπτρίζεται στην Εξ.
(2α):
j

j

j

OPER_ACCR i,t ⁄TASSi,t−1 = a0 + a1 (1⁄TASSi,t−1 )
j

j

j

j

+ a2 (ΔSR i,t ⁄TA𝑆Si,t−1 ) + a3 (PPEi,t ⁄TASSi,t−1 )
+

Εξ. (2α)

j
j
a4 ROAi,t +ei,t

Σημαντικό σε αυτή την φάση είναι να ερευνήσουμε την επίδραση που έχει η
ασυμμετρία κόστους στο επίπεδο του δεδουλευμένου μέρους των λογιστικών κερδών
(accruals). Αυτό θα το πετύχουμε τροποποιώντας το μοντέλο της Εξ. (2α), ώστε να
ξεχωρίσουμε τις επιδράσεις της αύξησης των πωλήσεων στο δεδουλευμένο μέρος των
λογιστικών κερδών και αντιστοίχως της μείωσης των πωλήσεων. Συνεπώς, θα
καταλήξουμε στο μοντέλο της Εξ. (2β):
j
j
j
j
OPER_ACCR i,t ⁄TASSi,t−1 = a0 + a1 (1⁄TASSi,t−1 ) + b1 DSi,t
j

j

j

j

j

+ a2 (ΔSR i,t ⁄TASSi,t−1 ) + b2 DSi,t (ΔSR i,t ⁄TASSi,t−1 )
+

j
j
a3 (PPEi,t ⁄TASSi,t−1 )

+

Εξ. (2β)

j
j
a4 ROAi,t +ei,t

Στο οικονομετρικό μοντέλο Εξ. (2β), εφόσον το δεδουλευμένο μέρος των λογιστικών
κερδών (accruals) είναι βασικό συστατικό στοιχείο του λειτουργικού κέρδους, στην
περίπτωση της συμπεριφοράς του κόστους, που προσδιορίζεται από τα κέρδη (Banker
and Chen, 2006), εκτιμούμε με τον ίδιο τρόπο για το συντελεστή b2> 0. Η συμπεριφορά
του κόστους που επικεντρώνεται στα κέρδη συνεπάγεται ότι η ύπαρξη ασυμμετρίας
κόστους αυξάνει το εύρος της μείωσης των πωλήσεων επιφέροντας μια μεγαλύτερη,
σε απόλυτες τιμές, μείωση στα κέρδη συγκριτικά με μια αύξηση των κερδών που
προκαλείται από μια ισοδύναμη της μείωσης αύξηση των πωλήσεων. Εν κατακλείδι,
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προσδοκούμε ότι και το δεδουλευμένο μέρος των λογιστικών κερδών (accruals) θα
ακολουθήσει το ίδιο μοτίβο συμπεριφοράς (Ballas, et al., 2020).
Παρακάτω αναλύονται οι εξαρτημένες, οι ανεξάρτητες και οι ψευδομεταβλητές
(dummy variables) των μοντέλων. Επιπλέον, επεξηγείται η μέθοδος από την οποία
προέκυψε ο υπολογισμός τους και ο νοητικός συλλογισμός που τις αντικατοπτρίζει.
Διευκρινίζεται ότι στην ανάλυση που προηγήθηκε και σε αυτή που ακολουθεί
αναφορικά με το συμβολισμό των μεταβλητών ο επάνω δείκτης j υποδεικνύει τον
κλάδο δραστηριοποίησης των εταιρειών (πχ. Electricity) και ο κάτω δείκτης i
υποδεικνύει την υπό μελέτη εταιρεία (πχ. ENEL). Ενώ, οι δείκτες του χρόνου
αποτυπώνονται ως t όταν επικεντρωνόμαστε στο τρέχον έτος (πχ. 2010) και ως t-1 όταν
επικεντρωνόμαστε στο προηγούμενο έτος (πχ. 2009).

4.3. Ανάλυση Μεταβλητών4
4.3.1. Εξαρτημένες Μεταβλητές
Για την επιμέτρηση της ασύμμετρης συμπεριφοράς των στοιχείων κόστους όταν
υπάρχουν κίνητρα επίτευξης στόχων κερδοφορίας από τα διοικητικά στελέχη θα
χρησιμοποιηθεί ο ετήσιος λογάριθμος της μεταβολής των στοιχείων κόστους διοίκησης
j

j

και διάθεσης (SG&A costs) log(SGAi,t ⁄SGAi,t−1 ) του οικονομετρικού υποδείγματος
της Εξ. (1α). Επιπροσθέτως, η εξαρτημένη μεταβλητή της Εξ. (1α), δηλαδή τα κόστη
j

διοίκησης και διάθεσης (SG&A costs) (SGAi,t ), είναι η μία πρωτεύουσα μεταβλητή εκ
j

των δύο (η δεύτερη είναι οι πωλήσεις, SR i,t , η οποία είναι ανεξάρτητη μεταβλητή και
αναλύεται στην επόμενη ενότητα) και ο λογάριθμός τους εκφράζει την μεταβολή του
επιπέδου αυτών των στοιχείων κόστους για την i επιχείρηση που δραστηριοποιείται
στον κλάδο j μεταξύ του τρέχοντος έτους t και του προηγούμενου έτους t-1.
Για την επιμέτρηση της σχέσης της ασύμμετρης συμπεριφοράς του κόστους με το
επίπεδο του δεδουλευμένου μέρους των λογιστικών κερδών (accruals) θα
j

j

χρησιμοποιηθεί ο λόγος OPER_ACCR i,t ⁄TASSi,t−1, όπου εκφράζει το μέγεθος του
δεδουλευμένου μέρους των λογιστικών κερδών που προέρχεται από λειτουργικές
j

δραστηριότητες (operating accruals) OPER_ACCR i,t το έτος t διαιρεμένο με τα
j

συνολικά στοιχεία ενεργητικού στην αρχή του έτους TASSi,t−1 των οικονομετρικών
4

Οι μεταβλητές περιγράφονται συνοπτικά και στο Παράρτημα A (Πίνακας 5)
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υποδειγμάτων Εξ. (2α) και Εξ. (2β). Οι δείκτες i και j, όπως και παραπάνω αναφέραμε,
αλλά και σε όλο το εύρος της συγκεκριμένης εργασίας, συμβολίζουν το κλάδο j που
δραστηριοποιείται η εταιρεία i. Στα οικονομετρικά υποδείγματα Εξ. (2α) και Εξ. (2β)
η εξαρτημένη μεταβλητή είναι το δεδουλευμένο μέρος των λογιστικών κερδών από
j

λειτουργικές δραστηριότητες (operating accruals) OPER_ACCR i,t , το οποίο προκύπτει
j

ως η διαφορά του λειτουργικού κέρδους (OPINCi,t ) μείον τις καθαρές ταμειακές ροές
j

που προκύπτουν από λειτουργικές δραστηριότητες (NOPCFi,t ) (Ηribar and Collins,
2002).
j

j

j

Εξ. (3α)

OPER_ACCR i,t = OPINCi,t − NOPCFi,t
4.3.2. Ανεξάρτητες Μεταβλητές

Το μοντέλο Εξ. (1α) περιέχει ένα μεγάλο πλήθος ανεξάρτητων μεταβλητών, καθώς
όπως είδαμε στην βιβλιογραφία υφίστανται αρκετοί παράγοντες που προσδιορίζουν
και επηρεάζουν σημαντικά την ασύμμετρη συμπεριφορά των στοιχείων κόστους
διάθεσης και διοίκησης (SG&A costs). Συγκεκριμένα αυτές είναι:
1) ο λογάριθμος της μεταβολής των πωλήσεων μεταξύ των ετών t και t-1,
j

j

log(SR i,t ⁄SR i,t−1 ), με τις πωλήσεις να αποτελούν την δεύτερη πρωτεύουσα
j

j

μεταβλητή, SR i,t , (μετά τα κόστη διοίκησης και διάθεσης, SGAi,t ).
2) ο λογάριθμος των συνολικών στοιχείων ενεργητικού προς τις πωλήσεις
j

(L_INT_TASSi,t )
j

j

j

Εξ. (3β)

L_INT_TASSi,t = log(TASSi,t /SR i,t )

j

3) ο λογάριθμος του αριθμού των υπαλλήλων προς τις πωλήσεις (L_INT_TEMPi,t )
j

j

j

Εξ. (3γ)

L_INT_TEMPLi,t = log(TEMPLi,t /SR i,t )

Οι ανεξάρτητες μεταβλητές στα 2) και 3) περικλείουν την ένταση που επιφέρουν
τα στοιχεία ενεργητικού και οι υπάλληλοι στην ασυμμετρία του κόστους σύμφωνα
με τους Anderson et al. (2003).
4) η ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος κατά
j

το έτος t (GDPi,t ). Η μακροοικονομική δραστηριότητα αποτυπώνεται με αυτή τη
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μεταβλητή, καθώς αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντα της ασυμμετρίας του
κόστους.
5) o λόγοw του επιπέδου της ελεύθερης ταμειακής ροής προς τα συνολικά στοιχεία
j

ενεργητικού (FCFSHi,t), η οποία αναδεικνύει την υποκείμενη από ατομικά οφέλη
διοικητική συμπεριφορά (Chen, et al. 2012).
j

j

j

j

Εξ. (3δ)

FCFSHi,t = (FCFi,t ∗ SHARESi,t )/TASSi,t

Τα μοντέλα Εξ. (2α) και Εξ. (2β) περιλαμβάνουν τις εξής ανεξάρτητες μεταβλητές:
1) τα συνολικά στοιχεία ενεργητικού στην αρχή της αντίστοιχης χρηματοοικονομικής
j

χρήσης (TASSi,t−1 )
j

2) το επίπεδο της αποδοτικότητας του ενεργητικού (ROAi,t ), το οποίο δείχνει πόσο
συμβάλει στην κερδοφορία το σύνολο του ενεργητικού
j

j

j

Εξ. (3ε)

ROAi,t = NET_INCOMEi,t / TASSi,t

3) το επίπεδο των ενσώματων παγίων (μηχανολογικού, λειτουργικού και λοιπού
j

εξοπλισμού) (PPEi,t )
j

4) την ετήσια μεταβολή των εσόδων από πωλήσεις (ΔSR i,t )
j

j

j

Εξ. (3στ)

ΔSR i,t = SR i,t − SR i,t−1

Οι ανεξάρτητες μεταβλητές 3) και 4) στα οικονομετρικά υποδείγματα Εξ. (2α) και Εξ.
(2β) εμφανίζονται ως αριθμητές των λόγων προς το σύνολο των κεφαλαίων της
j

προηγούμενης περιόδου (TASSi,t−1 ). Αυτή η αναγωγή τους σε μια κοινή βάση, ίδια με
το δεδουλευμένο μέρος των λογιστικών κερδών από λειτουργικές δραστηριότητες
(operating accruals), επιτρέπει να διακρίνουμε πώς συμβάλλουν στην ένταση του
δεδουλευμένου μέρους των λογιστικών κερδών (accruals) και κατ’ επέκταση εφόσον
η σχέση αυτή αποδειχθεί στατιστικά σημαντική να ερμηνευτεί και η επίδραση που
δέχεται το διακριτικής ευχέρειας δεδουλευμένο μέρος των λογιστικών κερδών
(discretionary accruals), ως βασικό συστατικό του δεδουλευμένου μέρους των
λογιστικών κερδών (accruals).
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4.3.3. Ψευδομεταβλητές (Dummy Variables)
Στο

οικονομετρικό

μοντέλο

Εξ.

(1α)

έχουμε

χρησιμοποιήσει

τις

εξής

ψευδομεταβλητές:
j

1) Την DSi,t , η οποία παίρνει την τιμή 1 αν τα έσοδα από πωλήσεις μειώνονται στο έτος
t και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. Στόχος της χρήσης της συγκεκριμένης
μεταβλητής στο υπόδειγμά μας είναι ο διαχωρισμός των επιρροών της αύξησης των
πωλήσεων στην συμπεριφορά του κόστους από αυτές που αντίστοιχα προκαλούνται
λόγω της μείωσης των πωλήσεων.
j
DSi,t

={

j

j

j

j

1, εάν SR i,t − SR i,t−1 < 0

Εξ. (3ζ)

0, εάν SR i,t − SR i,t−1 > 0
j

2) Την TARGETi,t , η οποία αποτελεί την σημαντικότερη μεταβλητή στο υπόδειγμα και
έχει χρησιμοποιηθεί πρώτα από τους Kama και Weiss (2013). Η συγκεκριμένη
ψευδομεταβλητή καταφέρνει να εντοπίσει τα έτη που η ένταση των κινήτρων των
διοικητικών στελεχών να επιτύχουν στόχους κερδοφορίας είναι πιο έντονη.
j

Αναλυτικότερα, στο εκτιμώμενο οικονομετρικό μοντέλο Εξ. (1α) η TARGETi,t θα
παίρνει την τιμή 1 όταν ο λόγος του εισοδήματος από λειτουργική δραστηριότητα
j

OPINCi,t προς την χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας της προηγούμενης περιόδου
j

TCMVi,t−1 ανήκει στο διάστημα (0, 0.05). Αυξήσαμε το διάστημα παρατηρήσεων
των εταιρειών σε ετήσια βάση από (0, 0.01) σε (0, 0.05) και διαφοροποιήσαμε σε
ένα βαθμό την ερμηνεία της μεταβλητής των Kama και Weiss. Αυτό, διότι
χρησιμοποιήσαμε ως αριθμητή αντί του καθαρού κέρδους το λειτουργικό κέρδος
και περιορίσαμε την ερμηνεία μας στην προσπάθεια των διοικητικών στελεχών να
αποφύγουν τις ζημιές όταν έχουν κίνητρο να διατηρήσουν υψηλά την αξία της
μετοχής της εταιρείας που διοικούν. Συνεπώς, η συγκεκριμένη μεταβλητή θα
σηματοδοτεί πότε οι εταιρείες έχουν υψηλής έντασης κίνητρα να αποφύγουν
λειτουργικές ζημιές συγκριτικά με όταν δεν έχουν κίνητρα.
j
TARGETi,t

={

j

j

j

j

1, εάν OPINCi,t / TCMVi,t−1 ∈ (0, 0.05)
0, εάν OPINCi,t / TCMVi,t−1 ∉ (0, 0.05)
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Εξ. (3η)

Στο οικονομετρικό μοντέλο Εξ. (2β) έχουμε χρησιμοποιήσει την ίδια ψευδομεταβλητή
j

όπως και στο Εξ. (1α) την DSi,t , η οποία παίρνει την τιμή 1 αν τα έσοδα από πωλήσεις
μειώνονται στο έτος t και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση. Συνεπώς, η χρησιμότητά
της και σε αυτό το υπόδειγμα έγκειται στο γεγονός ότι είναι δυνατή η διάκριση των
επιδράσεων που προκαλούν αντίστοιχα οι αυξήσεις και οι μειώσεις των πωλήσεων
στην συμπεριφορά του κόστους. Επομένως, ισχύει η Εξ. (3ζ) που αναλύσαμε
παραπάνω.

j
DSi,t

={

j

j

j

j

1, εάν SR i,t − SR i,t−1 < 0

Εξ. (3ζ)

0, εάν SR i,t − SR i,t−1 > 0
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5. Αποτελέσματα Έρευνας
5.1. Σύνθεση δείγματος
Για τη διερεύνηση της επίδρασης της ασύμμετρης συμπεριφοράς του κόστους στην
ποιότητα των λογιστικών κερδών, χρησιμοποιούμε ένα δείγμα 297 επιχειρήσεων
εισηγμένων στο χρηματιστήριο του Μιλάνο για την περίοδο 2009-2019, έχοντας ως
αποτέλεσμα 3,267 παρατηρήσεις συνολικά. Όλες οι συνεχείς μεταβλητές έχουν
μετασχηματιστεί με τον περιορισμό στις ακραίες τιμές στο επίπεδο του 1%.

5.2. Περιγραφικά στατιστικά
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται μια απλή περιγραφική ανάλυση για τις μεταβλητές
που συμπεριλαμβάνουμε στις υπό εκτίμηση παλινδρομήσεις (Πίνακας 1).
Στην Ιταλία, στα έτη 2009-2019, αναφορικά με την Εξ. (1α) ο λογάριθμος της
μεταβολής των στοιχείων κόστους διοίκησης και διάθεσης (SG&A costs) είναι 2.8%
κατά μέσο όρο με τυπική απόκλιση 16.3%, υποδεικνύοντας υψηλή μεταβλητότητα. Η
βασική ανεξάρτητη μεταβλητή, ο λογάριθμος της μεταβολής των πωλήσεων είναι κατά
μέσο όρο 1.9% με τυπική απόκλιση 15.8%, παρουσιάζοντας μεγάλη μεταβλητότητα.
Αναφορικά με τις Εξ. (2α) και (2β) η κατά μέσο όρο τιμή του δεδουλευμένου μέρους
των λογιστικών κερδών από λειτουργικές δραστηριότητες (operating accruals) προς το
συνολικό κεφάλαιο είναι -2.9% και η τυπική απόκλιση του δείκτη 9.8%, κάτι που
δείχνει πολύ μεγάλη μεταβλητότητα. Η βασική ανεξάρτητη μεταβλητή των εξισώσεων,
δηλαδή ο δείκτης της μεταβολής των πωλήσεων προς το συνολικό κεφάλαιο του
προηγούμενου έτους, είναι κατά μέσο όρο 4.8% με τυπική απόκλιση 22.9%.
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Πίνακας 1 : Περιγραφικά στατιστικά – Ιταλία – Περίοδος 2009-2019
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5.3. Ανάλυση συσχέτισης μεταβλητών
Σε αυτή την επιμέρους ενότητα παρουσιάζουμε τους συντελεστές συσχέτισης των
μεταβλητών

που

συμπεριλαμβάνονται

στις

υπό

εκτίμηση

παλινδρομήσεις.

Παρατηρούμε ότι στην πλειονότητά τους οι συντελεστές συσχέτισης κυμαίνονται σε
αρκετά χαμηλά επίπεδα, ακόμα και αυτοί που παρουσιάζονται να έχουν υψηλή
στατιστική σημαντικότητα. Συνεπώς, οι επιδράσεις που θα έχουν στην ένταση του
φαινομένου της ασύμμετρης συμπεριφοράς κόστους αναμένουμε να είναι μάλλον
χαμηλές.
Η παρατήρησή μας αυτή, επιπλέον, δείχνει ότι ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ των
ανεξάρτητων μεταβλητών είναι χαμηλός και επομένως εκτιμούμε πως δεν θα ανακύψει
ζήτημα μερικής ή ολικής πολυσυγγραμμικότητας. Κατά συνέπεια, ενισχύεται η
αξιοπιστία των στατιστικών μας ελέγχων, εφόσον δεν αναμένουμε τέτοιου είδους
παραβίαση.
Στη συνέχεια, ακολουθεί ο πίνακας (Πίνακας 2) που περιέχει τους συντελεστές
συσχέτισης των μεταβλητών για τις εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο του
Μιλάνο για το διάστημα 2009-2019.
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Πίνακας 2 : Συντελεστές συσχέτισης μεταβλητών – Ιταλία – Περίοδος 2009-2019
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5.4. Αποτελέσματα παλινδρομήσεων έρευνας
5.4.1. Ασύμμετρη συμπεριφορά των στοιχείων κόστους διοίκησης και διάθεσης
(SG&A costs) και κίνητρα των διοικητικών στελεχών να επιτύχουν στόχους
κερδοφορίας
Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης της εξίσωσης Εξ. (1α).
Καθώς τα διαθέσιμα δεδομένα είναι ταξινομημένα σε πίνακα διαχρονικών
διαστρωματικών δεδομένων (panel data), χρησιμοποιήθηκαν σχετικές μέθοδοι
εκτίμησης. Για να ληφθούν οι επιδράσεις των στρωμάτων (εταιρείες) και του χρόνου
και να προκύψουν αμερόληπτες εκτιμήσεις, εφαρμόστηκε η μέθοδος εκτίμησης
τυχαίων επιδράσεων (random effects) όπως υπέδειξε ο έλεγχος Hausman (p-value
(prob>chi2) = 0.2585).
Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι ετεροσκεδαστικότητας (Breusch-Pagan test: p-value
(prob>chi2) = 0.0032) και όπου προέκυπτε σχετική παραβίαση χρησιμοποιήθηκαν τα
εύρωστα για την ετεροσκεδαστικότητα τυπικά σφάλματα (heteroscedasticity robust
standard errors), ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των ελέγχων σημαντικότητας για
τους συντελεστές της κάθε παλινδρόμησης. Πραγματοποιήθηκαν, επίσης, και έλεγχοι
αυτοσυσχέτισης και όπου προέκυπτε σχετική παραβίαση (Breusch-Godfrey LM test:
p-value (prob>chi2) = 0.0012) εφαρμόστηκαν τα τυπικά σφάλματα με τη μέθοδο
cluster όπου ως cluster χρησιμοποιήθηκαν οι επιχειρήσεις (firmid). Τέλος, σε όλες τις
εξισώσεις παλινδρόμησης δεν χρειάστηκε να οριστούν και να συμπεριληφθούν
ψευδομεταβλητές για κάθε κλάδο διότι είναι ένας παράγοντας που δεν μεταβάλλεται
λόγω του χρόνου. Επίσης, αποτελεί ένα διαστρωματικό παράγοντα, ο οποίος έχει ήδη
ληφθεί υπόψη με βάση τη μεταβλητή firmid που μετράει την κάθε επιχείρηση του
δείγματος.
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Πίνακας 3 : Ασύμμετρη συμπεριφορά των στοιχείων κόστους διοίκησης και διάθεσης (SG&A costs) και κίνητρα
των διοικητικών στελεχών να επιτύχουν στόχους κερδοφορίας
Αποτελέσματα εκτίμησης με την τεχνική των τυχαίων επιδράσεων όπου η εξαρτημένη μεταβλητή μετρά την
μεταβολή των στοιχείων κόστους διοίκησης και διάθεσης (SG&A costs) σε μεταβολές των πωλήσεων και οι βασικές
ανεξάρτητες μεταβλητές μετρούν τους παράγοντες που επηρεάζουν την ένταση αυτής της μεταβολής. Όλες οι
μεταβλητές έχουν καθοριστεί στο κεφάλαιο της Μεθοδολογίας. Τα σύμβολα ***, **, και * υπονοούν στατιστική
σημαντικότητα σε επίπεδο 1%, 5% και 10% αντίστοιχα με χρήση δικατάληκτων ελέγχων και υπολογισμένων
εύρωστα για την ετεροσκεδαστικότητα τυπικών σφαλμάτων ομαδοποιημένων ως προς την κάθε επιχείρηση.
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Σε αυτή την περίπτωση, ο συντελεστής εκτίμησης b1 της παλινδρόμησης του
οικονομετρικού υποδείγματος Εξ. (1α) είναι ίσος με 0.143 (0.336), αυτό συνεπάγεται
ότι το επίπεδο των στοιχείων κόστους διοίκησης και διάθεσης (SG&A costs) αυξάνεται
κατά 0.143% σε μια αύξηση των εσόδων από πωλήσεις (SR) της τάξης του 1%
ετησίων. Ωστόσο η τιμή του δεν είναι στατιστικά σημαντική. Τα στοιχεία κόστους
διοίκησης και διάθεσης (SG&A costs) παρουσιάζουν αρνητική ασυμμετρία στη
συμπεριφορά τους, διότι ο συντελεστής εκτίμησης c1 είναι 1.076 (0.638), δηλαδή
θετικός και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο 10%. Εντούτοις, το άθροισμα των
συντελεστών εκτίμησης b1 και c1 (b1+c1) ισούται με 1.219 – επαληθεύεται η συνθήκη
που αναφέραμε στην ενότητα της Μεθοδολογίας σχετικά με την αρνητική ασυμμετρία
στη συμπεριφορά του κόστους ότι δηλαδή b1<b1+c1 – γεγονός που υποδεικνύει την
εκτιμώμενη μείωση των στοιχείων κόστους διοίκησης και διάθεσης (SG&A costs)
κατά 1.219% ως απόρροια μιας μείωσης του όγκου δραστηριότητας του επιπέδου του
1%.
j

Σχετικά με την αλληλεπίδραση της TARGETi,t με τη μεταβολή των πωλήσεων
j

j

j

(TARGETi,t log (SR i,t ⁄SR i,t−1), τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης της Εξ. (1α)
δείχνουν ότι ο συντελεστής της b6 έχει αρνητική τιμή ίση με -0.602 (0.299) και είναι
στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο 5%. Αυτό συνεπάγεται ότι τα στοιχεία κόστους
διοίκησης και διάθεσης (SG&A costs) επηρεάζονται λιγότερο στις αυξήσεις ή μειώσεις
των πωλήσεων όταν τα διοικητικά στελέχη έχουν κίνητρα να μοχλεύσουν τα κέρδη. Η
j

TARGETi,t , όπως έχουμε θέσει παίρνει την τιμή 1 όταν το εισόδημα από λειτουργική
δραστηριότητα διαιρεμένο με την συνολική χρηματιστηριακή αξία κάθε επιχείρησης
στο τέλος του προηγούμενου έτους (t-1) ανήκει στο διάστημα (0,0.05), δηλαδή η
μεταβλητή ενεργοποιείται όταν το εισόδημα από λειτουργική δραστηριότητα είναι
αρκετά χαμηλό. Συνεπώς, το παραπάνω αποτέλεσμα επισημαίνει ότι αν για παράδειγμα
παρατηρηθεί αύξηση των πωλήσεων, η αύξηση του εξόδου συγκρατείται σε τέτοιο
βαθμό ώστε να προκύψει τελικά προσαυξημένο εισόδημα από λειτουργική
δραστηριότητα.
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5.4.2. Ασύμμετρη συμπεριφορά κόστους και δεδουλευμένο μέρος των λογιστικών
κερδών (accruals)
Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης των εξισώσεων Εξ. (2α)
και Εξ. (2β). Καθώς τα διαθέσιμα δεδομένα είναι ταξινομημένα σε πίνακα διαχρονικών
διαστρωματικών δεδομένων (panel data), χρησιμοποιήθηκαν σχετικές μέθοδοι
εκτίμησης. Για να ληφθούν οι επιδράσεις των στρωμάτων (εταιρείες) και του χρόνου
και να προκύψουν αμερόληπτες εκτιμήσεις, εφαρμόστηκε η μέθοδος εκτίμησης
σταθερών επιδράσεων (fixed effects) όπως υπέδειξε ο έλεγχος Hausman (p-value
(prob>chi2) = 0.0020).
Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι ετεροσκεδαστικότητας (Breusch-Pagan test: p-value
(prob>chi2) = 0.0) και όπου προέκυπτε σχετική παραβίαση χρησιμοποιήθηκαν τα
εύρωστα για την ετεροσκεδαστικότητα τυπικά σφάλματα (heteroscedasticity robust
standard errors), ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των ελέγχων σημαντικότητας για
τους συντελεστές της κάθε παλινδρόμησης. Πραγματοποιήθηκαν, επίσης, και έλεγχοι
αυτοσυσχέτισης και όπου προέκυπτε σχετική παραβίαση (Breusch-Godfrey LM test:
p-value (prob>chi2) = 0.0000) εφαρμόστηκαν τα τυπικά σφάλματα με τη μέθοδο
cluster όπου ως cluster χρησιμοποιήθηκαν οι επιχειρήσεις (firmid). Τέλος, σε όλες τις
εξισώσεις παλινδρόμησης δεν χρειάστηκε να οριστούν και να συμπεριληφθούν
ψευδομεταβλητές για κάθε κλάδο διότι είναι ένας παράγοντας που δεν μεταβάλλεται
λόγω του χρόνου. Επίσης, αποτελεί ένα διαστρωματικό παράγοντα, ο οποίος έχει ήδη
ληφθεί υπόψη με βάση τη μεταβλητή firmid που μετράει την κάθε επιχείρηση του
δείγματος.
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Πίνακας 4 : Ασύμμετρη συμπεριφορά των στοιχείων κόστους και δεδουλευμένο μέρος των λογιστικών κερδών
(accruals)
Αποτελέσματα εκτίμησης με την τεχνική των σταθερών επιδράσεων όπου η εξαρτημένη μεταβλητή υπολογίζει το
δείκτη του δεδουλευμένου μέρος των λογιστικών κερδών από λειτουργικές δραστηριότητες (operating accruals)
προς τα συνολικά κεφάλαια του προηγούμενου έτους t-1 σε μεταβολές των πωλήσεων και οι βασικές ανεξάρτητες
μεταβλητές μετρούν τους παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος του δεδουλευμένου μέρους των λογιστικών
κερδών (accruals). Όλες οι μεταβλητές έχουν καθοριστεί στο κεφάλαιο της Μεθοδολογίας. Τα σύμβολα ***, **,
και * υπονοούν στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 1%, 5% και 10% αντίστοιχα με χρήση δικατάληκτων ελέγχων
κ και υπολογισμένων εύρωστα για την ετεροσκεδαστικότητα τυπικών σφαλμάτων ομαδοποιημένων ως προς την
κάθε επιχείρηση για αντιμετώπιση αυτοσυσχέτισης και ετεροσκεδαστικότητας.
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Σε αυτή την περίπτωση, ο συντελεστής εκτίμησης b1 της παλινδρόμησης του
j

οικονομετρικού υποδείγματος Εξ. (2β) της ψευδομεταβλητής DSi,t είναι αρνητικός και
ίσος με -0.005 (0.006), υποδεικνύοντας την τάση που δημιουργείται να μειώνεται το
επίπεδο του δεδουλευμένου μέρους των λογιστικών κερδών από λειτουργικές
δραστηριότητες (operating accruals) τις εταιρικές χρήσεις που παρατηρούνται πτώσεις
j

στον κύκλο εργασιών κάθε επιχείρησης. Εντούτοις, η DSi,t δεν αποτελεί μια στατιστικά
σημαντική μεταβλητή ακόμα και σε επίπεδο 10% όπως προκύπτει από τα
αποτελέσματα της παλινδρόμησης της Εξ. (2β). Επιπροσθέτως, οι συντελεστές
εκτίμησης a2 και b2 είναι θετικοί και ίσοι με 0.0123 (0.038) και 0.032 (0.051)
αντίστοιχα, παρουσιάζοντας, λοιπόν, την τάση ότι σε μια μείωση των πωλήσεων το
επίπεδο του δεδουλευμένου μέρους των λογιστικών κερδών (accruals) ανταποκρίνεται
με μεγαλύτερη ένταση συγκριτικά με μια ισοδύναμη αύξηση των πωλήσεων. Ωστόσο,
και αυτοί οι συντελεστές αποδεικνύονται μη στατιστικά σημαντικοί σε επίπεδο 10%.
Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε την υπόθεσή μας ότι η ασύμμετρη
συμπεριφορά του κόστους επηρεάζει το επίπεδο του δεδουλευμένου μέρους των
λογιστικών κερδών από λειτουργικές δραστηριότητες (operating accruals). Και τελικά,
αυτά τα αποτελέσματα δεν μας επιτρέπουν να επεκταθούμε και να ισχυριστούμε ότι το
διακριτικής ευχέρειας δεδουλευμένο μέρος των λογιστικών κερδών (discretionary
accruals) ως βασικό συστατικό στοιχείο του συνολικού δεδουλευμένου μέρους των
λογιστικών

κερδών

από

λειτουργικές

δραστηριότητες

(operating

accruals)

συμπεριφέρεται κατά τον ίδιο τρόπο.
Γενικότερα, τα αποτελέσματά μας έρχονται σε αντιδιαστολή με πλήθος ερευνών που
έχουν προηγηθεί. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στο χρονικό διάστημα που καλύπτει το
δείγμα μας, δηλαδή την περίοδο 2009-2019. Τα έτη που μεσολάβησαν είναι μια
περίοδος κατά την οποία η κερδοφορία των εταιρειών έχει μειωθεί ριζικά εξαιτίας των
επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης. Όπως έχει προαναφερθεί η Ιταλία αποτελεί μια
ισχυρή οικονομία στην Ευρωζώνη η οποία ναι μεν είναι αυτή που ανέκαμψε σε
συντομότερο χρονικό διάστημα συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες της νότιας
Ευρώπης, εντούτοις πλήχθηκε ιδιαίτερα από τις δυσμενείς συνέπειες της κρίσης και
αντιμετώπισε μια σημαντική περίοδο ύφεσης.
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6. Συμπεράσματα
Σε ένα δείγμα 297 επιχειρήσεων εισηγμένων στο χρηματιστήριο του Μιλάνο για την
περίοδο 2009-2019 εξετάστηκαν ο βαθμός στον οποίο οι αποφάσεις των διοικητικών
στελεχών για άμεση περικοπή στοιχείων κόστους λόγω μειωμένων πωλήσεων στην
παρουσία κινήτρων επίτευξης στόχων κερδοφορίας επιδρά στην ένταση του
φαινομένου της ασύμμετρης συμπεριφοράς του κόστους (Η1) και ο τρόπος που η
ασυμμετρία στη συμπεριφορά του κόστους επηρεάζει το επίπεδο του δεδουλευμένου
μέρους των λογιστικών κερδών από λειτουργικές δραστηριότητες (operating accruals)
(Η2).
Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα της εκτίμησης του οικονομετρικού
υποδείγματος επαληθεύεται εν μέρει η υπόθεση Η1. Αρχικά αποδεικνύεται η ύπαρξη
αρνητικής ασυμμετρίας στη συμπεριφορά των στοιχείων κόστους διοίκησης και
διάθεσης (SG&A costs) σε μεταβολές των πωλήσεων σύμφωνα με αυτά που έχουμε
ορίσει στη Μεθοδολογία. Επιπλέον, τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης (SG&A costs)
μεταβάλλονται σε χαμηλό βαθμό σε μεταβολές των πωλήσεων όταν τα διοικητικά
στελέχη έχουν κίνητρα να επιτύχουν στόχους κερδοφορίας. Για παράδειγμα, για να
επιτύχουν ένα αυξημένο εισόδημα από λειτουργική δραστηριότητα σε αυξήσεις των
πωλήσεων συγκρατούν την αύξηση του εξόδου. Εντούτοις, δεν επαληθεύεται η
υπόθεση ότι τα διοικητικά στελέχη στην παρουσία κινήτρων να διατηρήσουν υψηλά
την αξία της επιχείρησής τους στην κεφαλαιαγορά πετυχαίνοντας ένα υψηλό επίπεδο
κερδοφορίας και έχοντας αντιμετωπίσει μειωμένο έσοδο από πωλήσεις την
προηγούμενη εταιρική χρήση συντελούν στην μείωση της ασύμμετρης συμπεριφοράς
του κόστους. Βέβαια, επισημαίνεται η τάση ύπαρξης της κατάστασης χωρίς όμως να
επιφέρεται κάποια σημαντική επίδραση στο επίπεδο των στοιχείων κόστους διοίκησης
και διάθεσης (SG&A costs).
Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα της εκτίμησης του οικονομετρικού
υποδείγματος δεν επαληθεύεται η υπόθεση Η2. Παρατηρείται μόνο μια ασήμαντη
επιρροή της ασύμμετρης συμπεριφοράς του κόστους στο επίπεδο του δεδουλευμένου
μέρους των λογιστικών κερδών από λειτουργικές δραστηριότητες (operating accruals)
όταν μεταβάλλονται οι πωλήσεις.
Σε ένα γενικότερο πλαίσιο υπάρχει η πεποίθηση ότι η μη επαλήθευση των υποθέσεων
οφείλεται στο χρονικό διάστημα, δηλαδή 2009-2019, που επικεντρώνεται η παρούσα
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έρευνα. Το 2007-2008 είχε προηγηθεί η παγκόσμια οικονομική κρίση που έπληξε σε
σημαντικό βαθμό την ιταλική οικονομία και συνεπώς η κερδοφορία των επιχειρήσεων
στα έτη που ακολούθησαν αναμενόταν μειωμένη.
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Παράρτημα Α
Πίνακας 5 : Περιγραφή μεταβλητών και πηγή άντλησης δεδομένων
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