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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο κύριος στόχος της παρούσας διατριβής είναι να προσδιοριστεί αρχικά η έκταση της 

φοροδιαφυγής των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών επιχειρήσεων και 

στη συνέχεια να εκτιµηθούν οι προσδιοριστικοί παράγοντες της φοροδιαφυγής και να 

αναπτυχθούν µοντέλα πρόβλεψής της. Σ’ αυτό το πλαίσιο, αναλύονται και 

διερευνώνται, µε τις µεθόδους της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης και της 

γραµµικής παλινδρόµησης, τόσο οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των 

επιχειρήσεων όσο και οι πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζονται. 

 

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας προκύπτει ότι το ποσοστό της φοροδιαφυγής των 

εισηγµένων επιχειρήσεων ανέρχεται κατά µέσο όρο σε 20%, παρουσιάζοντας έντονη 

µεταβλητότητα. Ωστόσο, από την ανάλυση της έκτασης της φοροδιαφυγής κατά 

κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας παρατηρείται ότι ένα υψηλό ποσοστό 

φοροδιαφυγής δεν συνεπάγεται και υψηλό χάσµα φόρου. Αντιθέτως, διαπιστώνεται 

ότι η φορολογική αρχή οφείλει να εστιάσει τους ελέγχους της στους κλάδους µε τα 

χαµηλότερα ποσοστά φοροδιαφυγής εφόσον επιδιώκει τη µεγιστοποίηση των 

φορολογικών εσόδων. Το εν λόγω (φαινοµενικά) παράδοξο αποδίδεται στο µέγεθος 

των επιχειρήσεων. 

 

Από την ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων 

διαπιστώνεται ότι το ύψος των δανειακών υποχρεώσεων και η ανάγκη άµεσης 

εξόφλησής τους επηρεάζουν θετικά το ποσοστό της φοροδιαφυγής. Αντιθέτως, οι 

επιχειρήσεις που είναι µεγαλύτερου µεγέθους, πιο αποτελεσµατικές στη 

χρησιµοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων και πιο αποδοτικές στη λειτουργία 

τους εµφανίζουν χαµηλότερα ποσοστά φοροδιαφυγής. Αντίστοιχα, το ύψος της 

δανειακής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων, η άµεση ληκτότητα των υποχρεώσεών 

τους, το µέγεθός τους και ο βαθµός δραστηριότητάς τους επιδρούν θετικά στο 

µέγεθος του χάσµατος φόρου (δηλ. στο ύψος των φόρων που αποκρύπτουν οι 

επιχειρήσεις). 

 

Η ελεγκτική εταιρία διαπιστώνεται, επίσης, ότι αποτελεί έναν παράγοντα µε 

σηµαντική επίδραση στο µέγεθος της φοροδιαφυγής. Συγκεκριµένα, διαπιστώνεται 

ότι η έκταση της φοροδιαφυγής είναι σηµαντικά υψηλότερη στις επιχειρήσεις που 

ελέγχονται από τις µεγαλύτερες διεθνείς ελεγκτικές εταιρίες (γνωστές ως Big-4) από 

ότι είναι στις επιχειρήσεις που ελέγχονται από τη Σ.Ο.Λ. Α.Ε., τη µεγαλύτερη 

ελληνική ελεγκτική εταιρία. Το εν λόγω αποτέλεσµα αποδίδεται στις ελεγκτικές 
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διαδικασίες των συγκεκριµένων εταιριών. Τέλος, διαπιστώνεται ότι η έκταση της 

φοροδιαφυγής είναι περιορισµένη στις εισηγµένες επιχειρήσεις που διατηρούν τον 

πρότερο οικογενειακό τους χαρακτήρα, ο οποίος στην προκειµένη περίπτωση 

λειτουργεί προς όφελος των µετόχων. 

 



 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο κύριος στόχος της παρούσας διατριβής είναι ο προσδιορισµός αρχικά της έκτασης 

της φοροδιαφυγής των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών επιχειρήσεων 

και στη συνέχεια η εκτίµηση των προσδιοριστικών παραγόντων της φοροδιαφυγής 

και η ανάπτυξη µοντέλων πρόβλεψής της. Η διεξαγωγή της έρευνας στηρίζεται στην 

αξιοποίηση των πρωτογενών στοιχείων των φορολογικών ελέγχων και στην ανάλυση 

των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων καθώς και των πρακτικών 

εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζουν. 

 

Η κυριότερη συµβολή της διατριβής έγκειται στην ενίσχυση της περιορισµένης 

ακαδηµαϊκής έρευνας που έχει διεξαχθεί στο αντικείµενο της φοροδιαφυγής των 

επιχειρήσεων. Η επιτακτική ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης του συγκεκριµένου 

ζητήµατος έχει τονιστεί επανειληµµένα τόσο από τους ερευνητές (Syed and Kalirajan 

2000, Chen and Chu 2005, Crocker and Slemrod 2005, Tedds 2006), όσο και από 

τους διεθνείς οργανισµούς (O.E.C.D. 2001). Ειδικότερα, η παρούσα διατριβή 

συµβάλλει στην έρευνα των επιπτώσεων της φορολογικής συµµόρφωσης των 

επιχειρήσεων, και γενικότερα του φορολογικού σχεδιασµού τους, στην αξιοπιστία 

των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

 

Η εξειδίκευση της συµβολής της παρούσας διατριβής στην έρευνα έχει ως εξής: α) 

εκτιµάται για πρώτη φορά στην Ελλάδα η έκταση της φοροδιαφυγής των εισηγµένων 

επιχειρήσεων, β) εξετάζεται για πρώτη φορά, από όσο είναι γνωστό, η επίδραση της 

ελεγκτικής εταιρίας στην έκταση της φοροδιαφυγής, γ) προσδιορίζονται για πρώτη 

φορά στην Ελλάδα οι χρηµατοοικονοµικοί παράγοντες που σχετίζονται µε την έκταση 

της φοροδιαφυγής των εισηγµένων επιχειρήσεων και αναπτύσσονται µοντέλα για την 

εκτίµηση του ποσοστού της φοροδιαφυγής και του χάσµατος φόρου, δ) εξετάζεται για 

δεύτερη φορά, από όσο είναι γνωστό, η επίδραση των λογιστικών µεγεθών στην 

έκταση της φοροδιαφυγής, ε) εξετάζεται για πρώτη φορά, από όσο είναι γνωστό, η 

φοροδιαφυγή των επιχειρήσεων ως περίπτωση λογιστικής απάτης λαµβάνοντας 

υπόψη την παραπλάνηση του επενδυτικού κοινού, στ) εξετάζεται για πρώτη φορά, 

από όσο είναι γνωστό, η επίδραση των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης στη 

φοροδιαφυγή των επιχειρήσεων και ζ) αναλύονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των εισηγµένων επιχειρήσεων, όπως καταρτίζονται 

και δηµοσιεύονται στο πλαίσιο των ∆.Π.Χ.Π., ώστε να προσδιοριστούν τα λογιστικά 

µεγέθη που σχετίζονται µε την έκταση της φοροδιαφυγής. 
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Το περιεχόµενο όλων των κεφαλαίων της παρούσας διατριβής παρουσιάζεται 

συνοπτικά στη συνέχεια. 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι έννοιες της παραοικονοµίας και της 

φοροδιαφυγής καθώς και η επίπτωση των παραοικονοµικών δραστηριοτήτων στην 

αξιοπιστία των εθνικών λογαριασµών και κατ’ επέκταση στην αποτελεσµατικότητα 

της εκάστοτε δηµοσιονοµικής, εισοδηµατικής και νοµισµατικής πολιτικής. Οι µέθοδοι 

που έχουν αναπτυχθεί για την εκτίµηση της έκτασης των εν λόγω φαινοµένων 

παρουσιάζονται στο δεύτερο κεφάλαιο, ενώ στο τρίτο κεφάλαιο πραγµατοποιείται µία 

συνοπτική ανασκόπηση των σχετικών µελετών που έχουν διεξαχθεί στην Ελλάδα. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο εκτιµάται η φοροδιαφυγή των εισηγµένων στο Χ.Α.Α. 

επιχειρήσεων, µε βάση τα αποτελέσµατα των φορολογικών ελέγχων, για την περίοδο 

από το 1992 έως και το 2006. Εκτός από τη διαχρονική ανάλυση του φαινοµένου, 

εκτιµάται η έκταση της φοροδιαφυγής στους διάφορους παραγωγικούς κλάδους, 

εξετάζεται η φορολογική συµπεριφορά των εταιριών κατά την εισαγωγή τους στο 

χρηµατιστήριο και διερευνάται η ύπαρξη συσχέτισης µεταξύ της ελεγκτικής εταιρίας 

που διενεργεί τον έλεγχο των λογιστικών καταστάσεων και του µεγέθους της 

φοροδιαφυγής. 

 

Στο πέµπτο κεφάλαιο η φοροδιαφυγή των επιχειρήσεων εντάσσεται στις περιπτώσεις 

λογιστικής απάτης και διερευνάται η επίπτωσή της στην αξιοπιστία των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και στη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς. Σ’ αυτό το 

πλαίσιο περιγράφεται επίσης η εξέλιξη του ελεγκτικού επαγγέλµατος και της ευθύνης 

των ορκωτών λογιστών. Στο έκτο κεφάλαιο πραγµατοποιείται ανασκόπηση των 

ερευνών που έχουν εκπονηθεί αναφορικά µε την παραποίηση των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Αρχικά εντοπίζονται τα κριτήρια και οι µέθοδοι 

που εφαρµόζονται για τον προσδιορισµό των εν λόγω καταστάσεων. Στη συνέχεια 

αναλύονται οι συνθήκες και οι χρηµατοοικονοµικοί παράγοντες που σχετίζονται µε 

την παραποίηση των λογιστικών µεγεθών. 

 

Στο έβδοµο κεφάλαιο επιχειρείται η ανάλυση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης 

των επιχειρήσεων ώστε να προσδιοριστούν οι παράγοντες που συνδέονται µε το 

µέγεθος της φοροδιαφυγής. Αρχικά εφαρµόζεται παραγοντική ανάλυση σε ένα δείγµα 

21 µεταβλητών, οι οποίες προσδιορίζονται βάσει των λογιστικών καταστάσεων των 

επιχειρήσεων και απεικονίζουν ποικίλες πτυχές της δραστηριότητάς τους. Στη 

συνέχεια διερευνάται, µε την εφαρµογή παλινδροµικής ανάλυσης, η επίδραση των 
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παραγόντων που εξάγονται από την παραγοντική ανάλυση στην έκταση της 

φοροδιαφυγής. Συγκεκριµένα, αναπτύσσονται δύο ξεχωριστά µοντέλα ώστε να 

εκτιµηθεί η επίδραση των παραγόντων αυτών τόσο επί του ποσοστού της 

φοροδιαφυγής όσο και επί του χάσµατος φόρου. Έχοντας εντοπίσει τα 

χαρακτηριστικά που συνδέονται µε την ύπαρξη και την έκταση της φοροδιαφυγής, 

στη συνέχεια αναπτύσσονται πολυµεταβλητά µοντέλα για την εκτίµηση και την 

πρόβλεψη του µεγέθους της. Εφαρµόζοντας, επίσης, γραµµική παλινδρόµηση 

εκτιµάται το ποσοστό της φοροδιαφυγής και το χάσµα φόρου των επιχειρήσεων µε 

βάση τις πληροφορίες που δηµοσιεύονται στις λογιστικές καταστάσεις. Η επικύρωση 

των µοντέλων πρόβλεψης πραγµατοποιείται µε την εφαρµογή τους σε ένα δείγµα 

ελέγχου. 

 

Στο όγδοο κεφάλαιο εξετάζεται η επίδραση των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης 

στην έκταση της φοροδιαφυγής. Καθώς δεν υπάρχει προηγούµενη εµπειρική έρευνα, 

παρουσιάζονται αρχικά οι επιπτώσεις των εν λόγω πρακτικών στη διασφάλιση της 

αξιοπιστίας των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Στη συνέχεια, λαµβάνοντας 

υπόψη τις προτεινόµενες αρχές εταιρικής διακυβέρνησης της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς (1999) και τις υποχρεωτικές του Ν.3016/2002, εξετάζεται η επίδρασή 

τους στη φοροδιαφυγή των εισηγµένων στο Χ.Α.Α. επιχειρήσεων για την περίοδο 

από το 2000 έως το 2004. Στο ένατο κεφάλαιο εξετάζονται οι αλλαγές που έχουν 

επέλθει στην πληροφόρηση που παρέχεται από τις εισηγµένες επιχειρήσεις στο 

επενδυτικό κοινό µε την εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης. Οι αλλαγές αυτές ενδέχεται να επιφέρουν ένα επιπλέον πλήγµα 

στην αξιοπιστία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων καθώς, σύµφωνα µε διεθνείς 

έρευνες, δηµιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για να επιτύχουν οι επιχειρήσεις την 

ταυτόχρονη µείωση του φορολογητέου αποτελέσµατος και την αύξηση των 

λογιστικών κερδών. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της φοροδιαφυγής εκτιµώνται και 

στο νέο λογιστικό περιβάλλον µε την εφαρµογή παλινδροµικής ανάλυσης. Τα 

κυριότερα αποτελέσµατα της διατριβής παρουσιάζονται, τέλος, στο δέκατο κεφάλαιο, 

όπου επίσης προτείνονται κατευθύνσεις για µελλοντική έρευνα. 

 



 

 

 

4 

 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Παραοικονοµία και φοροδιαφυγή 

1.1 Η σηµασία του µεγέθους της παραοικονοµίας για την οικονοµική ζωή 

Η οικονοµική δραστηριότητα µίας χώρας και οι παραγωγικές της δυνατότητες 

αντικατοπτρίζονται ως επί το πλείστον στους εθνικούς της λογαριασµούς. Ωστόσο, 

εκτός των ατελειών και των εγγενών δυσκολιών που υπάρχουν στο σύστηµα 

ανάπτυξης των επίσηµων στατιστικών στοιχείων, ένα επιπλέον πλήγµα στην 

αξιοπιστία τους αποτελεί η ύπαρξη παραοικονοµικών δραστηριοτήτων. Παρόλο που 

στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχει συµφωνία ως προς τον ορισµό της 

παραοικονοµίας, µία προσέγγιση που ουσιαστικά αντανακλά το κοινό αίσθηµα στον 

ελλαδικό χώρο και τις απόψεις τόσο της ακαδηµαϊκής κοινότητας όσο και του 

πολιτικού χώρου, ορίζει την παραοικονοµία ως την οικονοµική δραστηριότητα που 

αποκρύπτεται από τις δηµόσιες αρχές και διαφεύγει της φορολογίας. 

 

Το σύστηµα των εθνικών λογαριασµών αναπτύχθηκε κυρίως µετά το δεύτερο 

παγκόσµιο πόλεµο (Πετράκη Κώττη, 1996) ενώ η πρώτη αναφορά στο φαινόµενο της 

παραοικονοµίας γίνεται το 1972 (Allingham and Sandmo, 1972). Ακολουθεί 

εκτεταµένη έρευνα για τις µακροοικονοµικές επιπτώσεις της παραοικονοµίας. Η 

ύπαρξη οικονοµικών δραστηριοτήτων που διαφεύγουν της καταγραφής στους 

εθνικούς λογαριασµούς καθιστά τα επίσηµα οικονοµικά µεγέθη αναξιόπιστα και 

δυσχεραίνει την άσκηση της δηµοσιονοµικής, εισοδηµατικής και νοµισµατικής 

πολιτικής καθώς και της πολιτικής της απασχόλησης. Επιπλέον, οξύνει τον αθέµιτο 

ανταγωνισµό και δηµιουργεί φορολογική ανισότητα µεταξύ των νοµοταγών 

φορολογούµενων πολιτών και των πολιτών που αποκρύπτουν τα εισοδήµατά τους. 

 

Οι Εθνικοί Λογαριασµοί λειτουργούν ως µέτρο της επίδοσης µίας οικονοµίας και 

αποτελούν όχι µόνο τη βάση για την άσκηση της εθνικής πολιτικής αλλά και 

προσδιοριστικό παράγοντα της θέσης ενός κράτους στη διεθνή οικονοµική και 

πολιτική σκηνή. Ένα ενδεικτικό παράδειγµα αποτελεί η εκτίµηση της δυνατότητας 

των κρατών–µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεισφέρουν στο κοινοτικό ταµείο, 

ή διαφορετικά να επωφεληθούν από τα κοινοτικά κονδύλια, µε κριτήριο το µέγεθος 

του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.) τους. Η αναγκαιότητα της ορθής 

απεικόνισης της οικονοµικής ανάπτυξης και ευηµερίας των κρατών–µελών είναι 

έκδηλη και σχετίζεται όχι µόνο µε την κατανοµή των κονδυλίων αλλά και µε την 

αποτελεσµατικότητα των δηµοσιονοµικών και νοµισµατικών µέτρων που 

εφαρµόζονται. Με στόχο την εναρµόνιση των συστηµάτων ανάπτυξης των εθνικών 
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λογαριασµών σε όλες τις χώρες, έχει αναπτυχθεί, από τη Στατιστική Επιτροπή των 

Ηνωµένων Εθνών, το 1993 S.N.A. (System of National Accounts – Σύστηµα Εθνικών 

Λογαριασµών) όπου γίνεται εκτενής αναφορά στον τρόπο καταγραφής του Α.Ε.Π.. 

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Κανονισµός 2223/1996, γνωστός ως 1995 

E.S.A. (European System of Integrated Economic Accounts – Ευρωπαϊκό Σύστηµα 

Ολοκληρωµένων Οικονοµικών Λογαριασµών), ο οποίος βασίζεται στο 1993 S.N.A., 

παρέχει επιπλέον κατευθυντήριες οδηγίες στα κράτη–µέλη για την ορθή καταγραφή 

της οικονοµικής τους δραστηριότητας. 

1.2 Εννοιολογική προσέγγιση 

Το µέγεθος της παραοικονοµίας και οι επιπτώσεις του στην οικονοµική ζωή ενός 

κράτους έχουν απασχολήσει κατά τις τελευταίες δεκαετίες σε έντονο βαθµό τόσο τα 

νοµοθετικά όργανα όσο και την ακαδηµαϊκή κοινότητα ενώ διαρκείς αναφορές 

γίνονται και στον έντυπο τύπο. Ωστόσο, τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή 

βιβλιογραφία έχουν ακολουθηθεί ποικίλες προσεγγίσεις για την περιγραφή του 

φαινοµένου οι οποίες διαφέρουν ως προς τις δραστηριότητες που περιλαµβάνουν 

ενώ επιπλέον σύγχυση προκαλεί και η ονοµατολογία που έχει χρησιµοποιηθεί από 

τους µελετητές1. 

 

Η σπουδαιότητα της ορθής καταγραφής της οικονοµικής δραστηριότητας των χωρών 

έχει οδηγήσει διεθνείς οργανισµούς στην κατάρτιση αναλυτικών κατευθυντήριων 

οδηγιών για τον προσδιορισµό των εθνικών λογαριασµών. Η σηµαντικότερη από τις 

οδηγίες είναι γνωστή µε το ακρώνυµο 1993 S.N.A. και έχει αναπτυχθεί σε 

συνεργασία των Ηνωµένων Εθνών, του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, της 

Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας 

και Ανάπτυξης και της Παγκόσµιας Τράπεζας. Βασιζόµενη στο Σύστηµα Εθνικών 

Λογαριασµών που αναπτύχθηκε, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε τον Κανονισµό 

2223/1996, γνωστό, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ως 1995 E.S.A., ο οποίος θεωρείται 

συµπληρωµατικός του 1993 S.N.A. και εστιάζει περισσότερο στις ανάγκες που έχει η 

ίδια για στατιστικά στοιχεία. Ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

                                                
1
 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το φαινόµενο της παραοικονοµίας έχει αποδοθεί στη διεθνή 

βιβλιογραφία µε τους ακόλουθους όρους: ακανόνιστη (irregular), ανεπίσηµη (unofficial), 
άτυπη (informal), γκρίζα (grey), δευτερεύουσα (secondary), δυαδική (dual), κρυφή (hidden), 
µη καταγεγραµµένη (unrecorded), µυστική (clandestine, concealed, occult), µαύρη (black), 
οικονοµία µετρητών (cash), οικονοµία του λυκόφωτος (twilight, moonlight), παράλληλη 
(parallel), σκιώδης (shadow), υποβρύχια (submerged), υπόγεια και υποδόρια (underground, 
subterranean). 
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έχει επίσης προχωρήσει στην έκδοση εγχειριδίων για την καταγραφή των 

παραοικονοµικών δραστηριοτήτων µε βάση τις διατάξεις του 1993 S.N.A. (O.E.C.D. 

1997, O.E.C.D. 2002). 

 

Εκτός από τις µεθόδους υπολογισµού του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, στο 

1993 S.N.A. γίνεται εκτενής αναφορά στις οικονοµικές δραστηριότητες που δεν 

καταγράφονται στα επίσηµα στατιστικά στοιχεία, το σύνολο των οποίων ορίζεται ως η 

µη παρατηρούµενη οικονοµία (non-observed economy). Οι συγκεκριµένες 

δραστηριότητες διακρίνονται σε τέσσερις επιµέρους κατηγορίες, οι οποίες ωστόσο 

δεν είναι αµοιβαίως αποκλειόµενες. Συγκεκριµένα, η διάκριση γίνεται σε 

παραοικονοµικές δραστηριότητες (underground activities), σε παράνοµες 

δραστηριότητες (illegal activities), σε ανεπίσηµες δραστηριότητες (informal activities) 

και στις δραστηριότητες των νοικοκυριών που προορίζονται για ιδία κατανάλωση. 

 

Ως παραοικονοµικές ορίζονται οι οικονοµικές δραστηριότητες, οι οποίες είναι νόµιµες 

αλλά αποκρύπτονται από τη δηµόσια αρχή µε στόχο είτε την αποφυγή πληρωµής 

φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης είτε την αποφυγή νοµικών περιορισµών 

όπως η καταβολή του κατώτατου µισθού και η τήρηση των επιτρεπόµενων ωρών 

ηµερήσιας απασχόλησης. Παράνοµες ορίζονται οι δραστηριότητες, οι οποίες είτε 

απαγορεύονται από το νόµο (όπως είναι η διακίνηση ναρκωτικών ουσιών) είτε 

επιτρέπονται µεν από το νόµο αλλά διενεργούνται από αναρµόδιο πρόσωπο (όπως 

η άσκηση του ιατρικού επαγγέλµατος χωρίς τη σχετική άδεια). Οι ανεπίσηµες 

δραστηριότητες ορίζονται δια της ατόπου επαγωγής ως εκείνες οι δραστηριότητες 

που ενώ θα έπρεπε να συµπεριλαµβάνονται στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 

εντούτοις δεν καταγράφονται και παράλληλα δεν αποτελούν ούτε παραοικονοµικές 

ούτε παράνοµες ενέργειες. Συνήθως ως ανεπίσηµες θεωρούνται οι δραστηριότητες 

µικρών οικογενειακών παραγωγικών µονάδων. Ωστόσο, στην περίπτωση που η 

παραγωγή των συγκεκριµένων µονάδων γίνεται για ιδία χρήση, οι δραστηριότητες 

καταγράφονται σε ξεχωριστή κατηγορία. 

 

Ο ορισµός της παραοικονοµικής δραστηριότητας που δίδεται στο συγκεκριµένο 

νοµοθέτηµα, υιοθετείται και στην παρούσα διατριβή. Σύµφωνα µε το 1993 S.N.A., οι 

τέσσερις κατηγορίες δραστηριοτήτων που διαφεύγουν της καταγραφής στους 
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εθνικούς λογαριασµούς εντάσσονται εντός των ορίων παραγωγής και συνεπώς 

πρέπει να συνυπολογιστούν στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν2.  

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο συνυπολογισµός των παράνοµων δραστηριοτήτων 

(συγκεκριµένα των δραστηριοτήτων που αντίκεινται στο νόµο και όχι των νόµιµων 

δραστηριοτήτων που διεξάγονται παράνοµα) στο µέγεθος της παραγωγής. Τόσο το 

1993 S.N.A. όσο και το 1995 E.S.A. ορίζουν ότι κάθε δραστηριότητα για την οποία 

υπάρχει ζήτηση στην αγορά θα πρέπει να περιλαµβάνεται στο Α.Ε.Π. ανεξάρτητα 

από το εάν η παραγωγή των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών αντιβαίνει το ισχύον 

νοµοθετικό πλαίσιο. Το κριτήριο δηλαδή που εφαρµόζεται στον υπολογισµό του 

Α.Ε.Π. δεν είναι η νοµιµότητα της παραγωγικής διαδικασίας αλλά η παραγωγή 

τελικών προϊόντων για τα οποία εκδηλώνεται αντίστοιχη ζήτηση (συνεπώς δεν 

συµπεριλαµβάνεται στο Α.Ε.Π. η κλοπή, η οποία είναι παράνοµη δραστηριότητα που 

επιφέρει µεταβίβαση πλούτου και όχι δηµιουργία προστιθέµενης αξίας). 

 

Ο συνυπολογισµός των παράνοµων δραστηριοτήτων στο Α.Ε.Π. εγείρει αντιδράσεις 

καθώς έρχεται σε αντίφαση µε το γεγονός ότι το κράτος δαπανά υψηλά ποσά για την 

παρεµπόδισή τους (Κανελλόπουλος, 1990). Επιπλέον, οι Εθνικοί Λογαριασµοί 

χάνουν την αξιοπιστία τους ως πηγή πληροφόρησης για το επίπεδο και τη 

διαχρονική µεταβολή της ευηµερίας µίας κοινωνίας (Παυλόπουλος, 1987). Ωστόσο, 

υπάρχει το αντεπιχείρηµα ότι ορισµένες δραστηριότητες που θεωρούνται σε ένα 

κράτος παράνοµες, σε άλλα κράτη είναι νόµιµες (π.χ. πορνεία, τυχερά παιχνίδια) και 

συνεπώς για λόγους διεθνούς συγκρισιµότητας των στοιχείων είναι χρήσιµο να 

συµπεριλαµβάνονται στους Εθνικούς Λογαριασµούς (Tanzi, 1999). 

 

Εκτός των παράνοµων δραστηριοτήτων, συζητήσεις εγείρει και ο συνυπολογισµός 

των παραοικονοµικών δραστηριοτήτων στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Απόφαση 94/168/ΕΚ της 22ας Φεβρουαρίου 1994, 

παρέχει σαφείς οδηγίες στα κράτη-µέλη για την ενσωµάτωση της παραοικονοµίας 

στους εθνικούς λογαριασµούς. Συγκεκριµένα, στο άρθρο 1 ορίζεται ότι «Σκοπός της 

παρούσας απόφασης είναι η βελτίωση της πληρότητας του Α.Ε.Π. των κρατών-

µελών όσον αφορά την οικονοµική δραστηριότητα εντός των ορίων παραγωγής του 

                                                
2
 Σηµειώνεται ότι στο 1993 S.N.A. (§ 6.25) προτείνεται η παραγωγή των οικογενειακών 

µονάδων που προορίζεται για ιδιοκατανάλωση να συµπεριλαµβάνεται στο Α.Ε.Π. µόνο στην 
περίπτωση που η ποσότητα που παράγεται κρίνεται ως σηµαντική συγκριτικά µε τη συνολική 
ποσότητα παραγωγής του εν λόγω αγαθού στο σύνολο της οικονοµίας. 
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ευρωπαϊκού συστήµατος ολοκληρωµένων οικονοµικών συναλλαγών. Σ’ αυτήν 

περιλαµβάνεται και η οικονοµική δραστηριότητα η οποία είναι νόµιµη αλλά δεν 

εκτελείται σε συµµόρφωση µε τους φορολογικούς κανονισµούς κοινωνικής 

ασφάλισης».  

 

Το ύψος του Α.Ε.Π. των κρατών-µελών αποτελεί ένα µείζον ζήτηµα στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση καθώς καθορίζει τη συνεισφορά τους στον κοινοτικό προϋπολογισµό αλλά 

και τη συµµετοχή τους στα κοινοτικά κονδύλια. Επιπλέον, το έλλειµµα του δηµόσιου 

τοµέα και το δηµόσιο χρέος προσδιορίζονται ως ποσοστό του Α.Ε.Π. µε αποτέλεσµα 

η ενσωµάτωση της παραοικονοµίας στα επίσηµα στατιστικά στοιχεία να αποτελεί 

ουσιαστικά το µέσο για τη λογιστική µείωσή τους. Ενδεικτικό παράδειγµα αποτελεί η 

περίπτωση της Ελλάδας, η οποία το 2006 αποφάσισε την ενσωµάτωση της 

παραοικονοµίας (εκτιµώµενη σε 25,7%) στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ώστε να 

επιτευχθεί η µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος κάτω από το όριο της 

επιτήρησης (3% του Α.Ε.Π.). Ωστόσο, η αναθεώρηση του Α.Ε.Π. θα οδηγούσε στην 

απώλεια 1,4 δις ευρώ περίπου ή διαφορετικά στο 42,5% του συνόλου των κονδυλίων 

που θα λάµβανε η χώρα από το Ταµείο Συνοχής κατά την επόµενη επταετία. Τελικά, 

η Eurostat ενέκρινε την αύξηση του Α.Ε.Π. κατά 9,6%. Την ίδια µέθοδο µε την 

Ελλάδα είχε ακολουθήσει προηγουµένως η Ιταλία προκειµένου να επιτύχει τα 

κριτήρια του Μάαστριχτ3 και να ενταχθεί στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση. 

 

Το µέγεθος της παραοικονοµίας ενός κράτους συνδέεται στενά µε το ύψος της 

φοροδιαφυγής καθώς ένας από τους σηµαντικότερους λόγους ύπαρξης της 

παραοικονοµίας είναι η αποφυγή πληρωµής φόρων. Επιπλέον, ακόµα και όταν η 

δραστηριοποίηση στο χώρο της παραοικονοµίας οφείλεται σε άλλους λόγους (π.χ. 

αποφυγή κρατικών περιορισµών και ρυθµίσεων) οδηγεί σχεδόν αυτόµατα σε 

φοροδιαφυγή ώστε να µην αποκαλυφθούν οι κρυφές δραστηριότητες (Τάτσος κ.ά., 

2001). Ωστόσο, τα δύο µεγέθη δεν είναι ταυτόσηµα καθώς εκτός από το µέγεθος της 

φοροδιαφυγής που συνδέεται µε την τρέχουσα οικονοµική δραστηριότητα, υπάρχει 

και ένα τµήµα που δεν συνδέεται. Σ’ αυτή την κατηγορία εντάσσεται παραδείγµατος 

                                                
3
 Τα κριτήρια του Μάαστριχτ είναι τα ακόλουθα: α) ο πληθωρισµός δεν πρέπει να υπερβαίνει 

περισσότερο από 1,5% το µέσο όρο αύξησης των τιµών των τριών κρατών-µελών µε το 
χαµηλότερο ρυθµό πληθωρισµού β) τα επιτόκια των µακροχρόνιων κρατικών οµολόγων δεν 
πρέπει να υπερβαίνουν περισσότερο από 2% το µέσο όρο των επιτοκίων των τριών κρατών-
µελών µε τα χαµηλότερα επιτόκια γ) το έλλειµµα του δηµόσιου τοµέα δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 3% του Α.Ε.Π. και δ) το δηµόσιο χρέος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60% του 
Α.Ε.Π. 
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χάριν η φοροδιαφυγή στις µεταβιβαστικές πληρωµές, στις κληρονοµιές και στα τέλη 

κυκλοφορίας. Συνεπώς, ενδέχεται να υπάρχει φοροδιαφυγή χωρίς παραοικονοµία. 

1.3 Προσδιοριστικοί παράγοντες και επιπτώσεις 

Η διάκριση µεταξύ των προσδιοριστικών παραγόντων της παραοικονοµίας, και 

συνακόλουθα και της φοροδιαφυγής, και των επιπτώσεών της είναι εν µέρει 

συγκεχυµένη. Ένα από τα κυριότερα αίτια της παραοικονοµίας θεωρείται το επίπεδο 

της φορολογικής επιβάρυνσης. Οι υψηλοί άµεσοι φόροι οδηγούν σε µείωση του 

διαθέσιµου εισοδήµατος και ενδέχεται να αυξάνουν τη ροπή για φοροδιαφυγή. 

Παρόλο που ορισµένες εµπειρικές έρευνες ενισχύουν τη συγκεκριµένη υπόθεση 

(Giles and Caragata 2001, Giles et al. 2001), παρατηρείται επίσης ότι υπάρχουν 

χώρες µε υψηλή φορολογία, όπως η ∆ανία, η Σουηδία και η Νορβηγία, και 

περιορισµένο παραοικονοµικό τοµέα (Frey and Weck 1983, Friedman et al. 2000). 

 

Ορισµένοι ερευνητές (Frey and Weck 1983, Βαβούρας και Κούτρης 1991) 

υποστηρίζουν ότι ο συνδυασµός υψηλής φορολογίας και χαµηλής παραοικονοµίας 

παρατηρείται σε χώρες όπου οι πολίτες διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο της 

φορολογικής τους ηθικής. Με άλλα λόγια, για τον υψηλό βαθµό αποδοχής της 

κρατικής εξουσίας και για την εµπιστοσύνη τους στις επιδιώξεις των φορέων της 

κρατικής πολιτικής. Σε αντίθεση µε τις σκανδιναβικές χώρες, το επίπεδο της 

φορολογικής ηθικής στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα χαµηλό καθώς υπάρχει διάχυτη η 

εντύπωση ότι το φορολογικό βάρος των µισθωτών και συνταξιούχων είναι 

δυσανάλογο των εσόδων τους (Κανελλόπουλος κ.ά., 1995). Σύµφωνα µε παλαιότερη 

έρευνα (Κανελλόπουλος, 1990), τα τρία τέταρτα των εσόδων του κράτους από το 

φόρο εισοδήµατος προέρχονταν από µισθούς και συντάξεις ενώ οι συγκεκριµένες 

αµοιβές και παροχές αντιπροσώπευαν περίπου το µισό του εκτιµώµενου εθνικού 

εισοδήµατος. 

 

Οι Friedman et al. (2000), αναλύοντας δεδοµένα 69 χωρών, διαπίστωσαν, επίσης, 

ότι η υψηλή φορολογία δεν αποτελούσε προσδιοριστικό παράγοντα του µεγέθους της 

παραοικονοµικής δραστηριότητας. Αντιθέτως, υπήρχαν ενδείξεις ότι υψηλοί άµεσοι 

φόροι συσχετίζονταν µε χαµηλή παραοικονοµία. Οι συγγραφείς, ωστόσο, δεν 

απέδωσαν το εν λόγω γεγονός στο επίπεδο της φορολογικής ηθικής των πολιτών 

αλλά επεκτείνοντας την έρευνά τους, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι το βιοτικό 

επίπεδο των χωρών (εκφραζόµενο µε το κατά κεφαλή εισόδηµα) είναι αυτό που 

προσδιορίζει το µέγεθος της παραοικονοµίας. Η ερµηνεία που έδωσαν οι συγγραφείς 
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στα αποτελέσµατα της έρευνας είναι ότι οι πιο πλούσιες χώρες διακρίνονται από 

λιγότερη διαφθορά, πιο αποτελεσµατική δηµόσια διοίκηση και λιγότερη 

γραφειοκρατία µε αποτέλεσµα να εκλείπει το κίνητρο εισδοχής στον παραοικονοµικό 

τοµέα. Στον ελληνικό χώρο, έχει επίσης σηµειωθεί η ανεπάρκεια της δηµόσιας 

διοίκησης ως κίνητρο για την ανάπτυξη παραοικονοµικών δραστηριοτήτων από τους 

Καλυβιανάκη κ.ά. (1993), οι οποίοι παρατηρούν ότι η έλλειψη κατάλληλου θεσµικού 

πλαισίου, οι ατέρµονες γραφειοκρατικές διατυπώσεις και οι αργοπορίες που 

παρατηρούνται είναι ασυµβίβαστες µε την ταχύτητα και την πολυπλοκότητα της 

σύγχρονης οικονοµικής δραστηριότητας. 

 

Η αποτελεσµατικότητα της δηµόσιας διοίκησης που αναφέρεται από τους Friedman 

et al. (2000) ως αντικίνητρο για την ανάπτυξη παραοικονοµικών δραστηριοτήτων 

ενδέχεται να σχετίζεται και µε τη δυνατότητα των φορολογικών αρχών να εντοπίζουν 

και να διώκουν ποινικώς τους παραβάτες. Έχει αποδειχθεί ότι όσο αυξάνεται ο 

κίνδυνος εντοπισµού των φορολογικών παραβάσεων και όσο αυστηρότερες είναι οι 

κυρώσεις, τόσο χαµηλότερη είναι η φοροδιαφυγή (Giles, 1997). Σύµφωνα µε τους 

Βαβούρα και Κούτρη (1991), η ικανότητα των φορολογικών αρχών να εντοπίζουν τη 

φοροδιαφυγή εξαρτάται κυρίως από το βαθµό οργάνωσης των φοροτεχνικών 

υπηρεσιών του κράτους, από το ισχύον σύστηµα βεβαίωσης και είσπραξης των 

φόρων και από τη διάρθρωση του ισχύοντος φορολογικού συστήµατος (δηλαδή από 

το κατά πόσο έχουν θεσπιστεί φόροι για τους οποίους είναι αντικειµενικά δυνατή η 

εξακρίβωση και ο έλεγχος της φορολογικής βάσης). 

 

Προσδιοριστικός παράγοντας της παραοικονοµίας θεωρείται και το επίπεδο της 

οικονοµικής ανάπτυξης καθώς όταν το πραγµατικό διαθέσιµο κατά κεφαλή εισόδηµα 

είναι χαµηλό, τα άτοµα έχουν ισχυρότερα κίνητρα να αναζητήσουν τρόπους 

απόκτησης πρόσθετου εισοδήµατος (Frey and Weck-Hanneman, 1984). Επίσης, 

είναι περισσότερο διατεθειµένα να εργαστούν αποκλειστικά στην ανεπίσηµη 

οικονοµία ώστε να επωφεληθούν είτε µισθολογικά (κατόπιν συµφωνίας µε τον 

εργοδότη), λόγω της µη καταβολής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, είτε από 

κοινωνικές παροχές όπως το επίδοµα ανεργίας. Η χρησιµοποίηση ανασφάλιστης 

εργασίας αποτελεί συχνά επιδίωξη και των επιχειρήσεων καθώς µε αυτόν τον τρόπο 

επιτυγχάνουν µείωση του κόστους παραγωγής και αύξηση της ανταγωνιστικότητας 

των προϊόντων τους. 

 

Η ύπαρξη και ανάπτυξη του παραοικονοµικού τοµέα έχει σηµαντικές, δυσµενείς ως 

επί το πλείστον, επιπτώσεις στη λειτουργία της επίσηµης οικονοµίας. Στην 
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προηγούµενη ενότητα έγινε εκτενής αναφορά στη µείωση της αξιοπιστίας των 

επίσηµων στατιστικών στοιχείων, και συνεπώς και των εθνικών λογαριασµών, λόγω 

των µη καταγεγραµµένων οικονοµικών δραστηριοτήτων. Συγκεκριµένα, η αξιολόγηση 

της οικονοµικής ευρωστίας των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διενεργείται 

µε κεντρικό άξονα το µέγεθος του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος τους µε 

αποτέλεσµα η παραοικονοµία να διαστρεβλώνει την εικόνα που παρουσιάζουν τα 

κράτη ως προς τη δυνατότητά τους να συνεισφέρουν στον κοινοτικό προϋπολογισµό 

ή την ανάγκη που έχουν να επωφεληθούν από τα κοινοτικά κονδύλια. Επιπλέον, η 

δυνατότητα των κρατών να επωφεληθούν από ευνοϊκά, χαµηλού επιτοκίου, δάνεια 

που παρέχονται από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και από την Παγκόσµια 

Τράπεζα καθορίζεται από το µέγεθος του κατά κεφαλή εισοδήµατος και συνεπώς 

από το µέγεθος του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (Tanzi, 1999). 

 

Η αποτελεσµατικότητα της δηµοσιονοµικής πολιτικής εξαρτάται, επίσης, σε 

σηµαντικό βαθµό από το µέγεθος του παραοικονοµικού τοµέα. Η ύπαρξη 

παραοικονοµίας συνεπάγεται µείωση της φορολογικής βάσης και συνεπώς µείωση 

των φορολογικών εσόδων και περιορισµό της δυνατότητας του κράτους για 

πραγµατοποίηση δηµόσιων δαπανών. Σύµφωνα µε τον Carter (1984), οι φορείς της 

κρατικής πολιτικής εµπλέκονται σε ένα φαύλο κύκλο καθώς η µείωση της 

φορολογικής βάσης καθιστά αναγκαία την αύξηση των φορολογικών συντελεστών 

προκειµένου να συλλεχθεί ένα καθορισµένο µέγεθος φορολογικών εσόδων. Κατά 

αυτό τον τρόπο, όµως, εντείνεται το κίνητρο για φοροδιαφυγή και επέρχεται νέα 

µείωση της φορολογικής βάσης. Επιπλέον, η αύξηση των φορολογικών συντελεστών 

προκαλεί άδικη κατανοµή των φορολογικών βαρών καθώς δεν έχουν όλοι οι 

φορολογούµενοι την ίδια ροπή για φοροδιαφυγή αλλά ούτε και την ίδια δυνατότητα 

(Τάτσος κ.ά., 2001). Η άνιση φορολογική µεταχείριση των πολιτών οδηγεί σε µείωση 

της φορολογικής τους ηθικής και κατά συνέπεια σε αύξηση των παραοικονοµικών 

δραστηριοτήτων. 

 

Εκτός από την αύξηση των φορολογικών συντελεστών, το κράτος ενδέχεται να 

καταφύγει σε δανεισµό για την κάλυψη των ελλειµµάτων του προϋπολογισµού. Η 

συγκεκριµένη πολιτική επιφέρει επιπλέον δυσχέρειες καθώς όχι µόνο καθιστά πιο 

επιτακτική την αύξηση των φορολογικών εσόδων για την αποπληρωµή των 

συναφθέντων δανείων αλλά επιπλέον η αύξηση του δηµόσιου χρέους σε συνδυασµό 

µε την αύξηση του ελλείµµατος του δηµόσιου τοµέα πιθανό να οδηγήσει ένα κράτος– 

µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κατάσταση επιτήρησης. 
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Το µέγεθος των παραοικονοµικών δραστηριοτήτων ενδέχεται να καταστήσει τη 

δηµοσιονοµική πολιτική όχι µόνο αναποτελεσµατική αλλά επιπλέον και επιβλαβή. 

Μία παρατηρούµενη µείωση του παραγόµενου προϊόντος και αύξηση της ανεργίας 

ενδέχεται να οφείλεται σε αύξηση της παραοικονοµίας και όχι σε οικονοµική ύφεση, 

µε αποτέλεσµα αν ακολουθηθεί επεκτατική πολιτική, όπως υπαγορεύεται από τα 

επίσηµα στατιστικά στοιχεία, να σηµειωθεί αύξηση του πληθωρισµού. Σύµφωνα µε 

τον Feige (1981), η εµφάνιση του στασιµοπληθωρισµού στα µέσα της δεκαετίας του 

1970 οφείλεται στην αύξηση της παραοικονοµίας. 

 

Ορισµένοι συγγραφείς (Κανελλόπουλος κ.ά. 1995, Τάτσος 2001) υποστηρίζουν ότι η 

φοροδιαφυγή ενέχει και θετικές επιπτώσεις στην οικονοµική ζωή και κυρίως στην 

άσκηση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Συγκεκριµένα, υποστηρίζεται η άποψη ότι 

σηµαντικό µέρος των εισοδηµάτων από την παραοικονοµία και τη φοροδιαφυγή 

χρησιµοποιούνται για επενδύσεις µέσα στις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στις µικρές και 

µεσαίες, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση δύσκολα θα επιβίωναν 

(Κανελλόπουλος κ.ά., 1995). Ωστόσο, παρόµοιες θετικές συνέπειες στην 

απασχόληση του εργατικού δυναµικού δεν έχουν παρατηρηθεί καθώς οι έχοντες τη 

δυνατότητα φοροδιαφυγής προέρχονται από τα ανώτερα εισοδηµατικά στρώµατα 

ενώ οι µισθωτοί που προσφέρουν ανεπίσηµα την εργασία τους συνήθως 

απασχολούνται µε όρους δυσµενέστερους από αυτούς που ορίζει η Εθνική Γενική 

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. 



 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Μέθοδοι εκτίµησης της παραοικονοµίας και της 
φοροδιαφυγής 

2.1 ∆ιάκριση των µεθόδων εκτίµησης 

Οι αρνητικές επιπτώσεις της παραοικονοµίας στην αξιοπιστία των επίσηµων 

στατιστικών στοιχείων και στην αποτελεσµατικότητα της δηµοσιονοµικής και 

νοµισµατικής πολιτικής καθιστούν αναγκαίο τον προσδιορισµό της έκτασής της. 

Ωστόσο, η παραοικονοµία δεν αποτελεί ένα άµεσα παρατηρήσιµο και µετρήσιµο 

µέγεθος µε αποτέλεσµα να έχουν αναπτυχθεί ποικίλες µέθοδοι για την εκτίµησή της. 

Η κατηγοριοποίηση των µεθόδων δύναται να γίνει µε διαφόρους τρόπους, όπως 

διάκριση σε µεθόδους που χρησιµοποιούν µικροοικονοµικά δεδοµένα και µεθόδους 

που βασίζονται σε µακροοικονοµικά µεγέθη (Carter, 1984) ή διάκριση σε λογιστικές 

µεθόδους και οικονοµετρικές (Barthelemy, 1988). Η προσέγγιση που ακολουθείται 

στην παρούσα διατριβή έχει προταθεί από τους Frey και Pommerehne (1984) και 

βασίζεται στη διάκριση των µεθόδων σε άµεσες και έµµεσες µε κριτήριο την 

προέλευση των δεδοµένων. 

2.2 Άµεσες µέθοδοι 

Οι άµεσες µέθοδοι επιχειρούν να προσδιορίσουν την έκταση της παραοικονοµίας 

διερευνώντας τη συµπεριφορά των φορολογούµενων. Συγκεκριµένα, είτε επιδιώκεται 

η συγκέντρωση πληροφοριών από τους µετέχοντες στην παραοικονοµία, 

παρέχοντας εγγυήσεις για τη διατήρηση της ανωνυµίας των απαντήσεων και τον 

επιστηµονικό σκοπό της έρευνας, είτε διενεργούνται υποχρεωτικοί έλεγχοι από τη 

φορολογική αρχή. Οι κυριότερες άµεσες µέθοδοι είναι η µέθοδος των εκούσιων 

συνεντεύξεων και ερωτηµατολογίων και η µέθοδος των φορολογικών ελέγχων. 

2.2.1 Η µέθοδος των εκούσιων συνεντεύξεων και ερωτηµατολογίων 

Η µέθοδος των εκούσιων συνεντεύξεων έχει χρησιµοποιηθεί σε πλήθος χωρών για 

τον προσδιορισµό του µεγέθους της παραοικονοµίας4. Τα άτοµα που συµµετέχουν 

στην έρευνα καλούνται να δώσουν πληροφορίες για τυχόν παραοικονοµικές 

δραστηριότητες στις οποίες µετείχαν είτε ως λήπτες είτε ως πάροχοι αγαθών και 

υπηρεσιών (Frey and Pommerehne, 1984). Εφόσον το δείγµα της έρευνας είναι 

                                                
4
 Ανασκόπηση των ερευνών παρέχεται στους Schneider και Enste (2000) και O.E.C.D. 

(2002). 
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αντιπροσωπευτικό του πληθυσµού και εφόσον οι ερωτήσεις είναι σχεδιασµένες κατά 

τρόπο που να οδηγούν σταδιακά στην αποκάλυψη παραοικονοµικών 

δραστηριοτήτων χωρίς αυτό να γίνεται άµεσα αντιληπτό στον ερωτώµενο θεωρείται 

ότι είναι δυνατό να εκτιµηθεί ικανοποιητικά το µέγεθος της παραοικονοµίας. 

 

Ωστόσο, ακόµα και στην περίπτωση που το ερωτηµατολόγιο είναι προσεκτικά 

σχεδιασµένο, οι περιορισµοί που ενέχει η συγκεκριµένη ερευνητική µέθοδος 

(µεροληψία δείγµατος και µεροληψία απάντησης) δεν είναι εφικτό να εξαλειφθούν 

(Cowell, 1990). Θεωρείται πιθανό το δείγµα της έρευνας να µην είναι 

αντιπροσωπευτικό του συνολικού πληθυσµού (µεροληψία δείγµατος) καθώς τα 

άτοµα που αναπτύσσουν παραοικονοµική δραστηριότητα εµφανίζονται λιγότερο 

πρόθυµα να συνεργαστούν. Ακόµα, όµως, και αν οι µετέχοντες στην παραοικονοµία 

συµφωνήσουν να λάβουν µέρος στην έρευνα, επιχειρούν, σύµφωνα µε τον Carter 

(1984), να αποκρύψουν είτε µέρος είτε το σύνολο της παραοικονοµικής τους 

δραστηριότητας (µεροληψία απάντησης). Παρά τις εγγυήσεις των ερευνητών για την 

ανωνυµία των απαντήσεων και τον επιστηµονικό σκοπό των ερευνών, ο φόβος της 

αποκάλυψης των παρεχόµενων πληροφοριών στη φορολογική αρχή εµφανίζεται να 

υπερισχύει, µε συνέπεια τα αποτελέσµατα των ερευνών να αντιµετωπίζονται ως µία 

κατώτατη εκτίµηση του µεγέθους της παραοικονοµίας (Frey and Pommerehne 1984, 

Giles 1999). 

 

Ένα επιπλέον µειονέκτηµα της µεθόδου έγκειται στο γεγονός ότι η υλοποίηση µίας 

αµερόληπτης έρευνας είναι ιδιαίτερα δαπανηρή και χρονοβόρα διαδικασία µε 

αποτέλεσµα παρόµοιες προσπάθειες να µην επαναλαµβάνονται συχνά και να µην 

είναι εφικτή η διερεύνηση της διαχρονικής εξέλιξης της παραοικονοµίας (Carter 1984, 

Schneider and Enste 2000). Ωστόσο, ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα της µεθόδου είναι 

ότι συλλέγονται λεπτοµερείς πληροφορίες για τους τοµείς στους οποίους 

αναπτύσσονται παραοικονοµικές δραστηριότητες καθώς και για τη σύνθεση του 

εργατικού δυναµικού σ’ αυτούς τους τοµείς (Frey and Pommerehne, 1984). 

2.2.2 Η µέθοδος των φορολογικών ελέγχων 

Σε αντίθεση µε τη µέθοδο των εκούσιων συνεντεύξεων και ερωτηµατολογίων, όπου 

οι ερωτώµενοι εµφανίζονται καχύποπτοι ως προς τo σκοπό της έρευνας µε 

αποτέλεσµα να µην παρέχουν ακριβείς πληροφορίες, η µέθοδος των φορολογικών 

ελέγχων θεωρείται ιδιαίτερα αξιόπιστη λόγω του υποχρεωτικού της χαρακτήρα και 
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των κυρώσεων που επιβάλλονται στο φορολογούµενο σε περίπτωση µη 

συµµόρφωσής του προς τις επιταγές της φορολογικής αρχής (O.E.C.D., 2001). 

 

Οι φορολογικοί έλεγχοι, ωστόσο, σπάνια διενεργούνται σε ένα τυχαίο δείγµα, αλλά 

επικεντρώνονται σε άτοµα ή επιχειρήσεις που θεωρούνται ως τα πλέον πιθανά για 

διάπραξη φοροδιαφυγής, µε αποτέλεσµα η γενίκευση των αποτελεσµάτων στο 

σύνολο του πληθυσµού να µην είναι εφικτή (Feinstein, 1999). Η διενέργεια ελέγχων 

σε τυχαίο δείγµα έχει ιδιαίτερα υψηλό κόστος και αντιβαίνει στο φοροεισπρακτικό 

χαρακτήρα που έχουν λάβει. Επιπλέον, η ελεγκτική µέθοδος που επιλέγει ο εκάστοτε 

ελεγκτής καθώς και ο ζήλος που επιδεικνύει επηρεάζουν σηµαντικά το ύψος της 

εκτιµώµενης παραοικονοµίας. Άλλωστε, τα αποτελέσµατα των ελέγχων δεν δείχνουν 

παρά τα αδήλωτα εισοδήµατα που οι ελεγκτές επέτυχαν να αποκαλύψουν, τα οποία 

πιθανώς να αποτελούν απλώς ένα µέρος του συνολικού µη καταγεγραµµένου 

εισοδήµατος (Andreoni et al., 1998). Συνεπώς, η αναγωγή των συµπερασµάτων στο 

σύνολο του πληθυσµού αποτελεί απλώς ένδειξη για το ύψος των αδήλωτων 

εισοδηµάτων που θα εντόπιζε η φορολογική αρχή αν εφάρµοζε τις ίδιες ελεγκτικές 

πρακτικές στο σύνολο των φορολογούµενων5 (Frey and Pommerehne, 1984). 

 

Ένα επιπλέον µειονέκτηµα των φορολογικών ελέγχων είναι ότι επιτυγχάνουν να 

αποκαλύψουν κυρίως παραβάσεις που σχετίζονται µε υπερτίµηση εξόδων ή µε 

απόκρυψη εισοδήµατος από επίσηµες δραστηριότητες και όχι να εντοπίσουν 

εισοδήµατα που προέρχονται από ανεπίσηµες συναλλαγές (Slemrod, 1985). 

Επιπλέον, τα άτοµα που φοροδιαφεύγουν για το σύνολο του εισοδήµατός τους και 

δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση διαφεύγουν από την έρευνα (Savasan, 2002). 

Συνεπώς, έχει προταθεί τα αποτελέσµατα των ελέγχων να θεωρούνται ως µία 

µετριοπαθής εκτίµηση του επιπέδου της παραοικονοµίας (Schneider and Bajada, 

2003). Ωστόσο, ένα σηµαντικό πλεονέκτηµά τους είναι ότι, όπως και η µέθοδος των 

εκούσιων συνεντεύξεων, παρέχουν λεπτοµερείς πληροφορίες για τους τοµείς στους 

οποίους αναπτύσσονται παραοικονοµικές δραστηριότητες (Frey and Pommerehne, 

1984). 

                                                
5
 Ο Feinstein (1990) έχει αναπτύξει ένα οικονοµετρικό µοντέλο όπου λαµβάνεται υπόψη το 

ύψος της φοροδιαφυγής που ο ελεγκτικός µηχανισµός δεν επιτυγχάνει να αποκαλύψει, το 
οποίο και εφάρµοσε (Feinstein, 1991) για την περίπτωση των Η.Π.Α. για τα έτη 1982 και 1985 
στηριζόµενος στα αποτελέσµατα των ελέγχων της φορολογικής αρχής. 
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2.3 Έµµεσες µέθοδοι 

Οι έµµεσες µέθοδοι στηρίζονται στο γεγονός ότι παρόλο που οι παραοικονοµικές 

δραστηριότητες δεν είναι άµεσα ορατές και µετρήσιµες επηρεάζουν διάφορους τοµείς 

της οικονοµικής ζωής. Συνεπώς, η έκταση ή οι µεταβολές των οικονοµικών µεγεθών 

που δεν οφείλονται στην επίσηµη οικονοµία παρέχουν ενδείξεις για το µέγεθος του 

παραοικονοµικού τοµέα. Οι κυριότερες από τις έµµεσες µεθόδους που έχουν 

αναπτυχθεί παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

2.3.1 Η µέθοδος της απόκλισης µεταξύ εισοδήµατος και δαπάνης 

Η µέθοδος της απόκλισης µεταξύ εισοδήµατος και δαπάνης δύναται να εφαρµοστεί 

τόσο σε µακροοικονοµικό όσο και σε µικροοικονοµικό επίπεδο. Βασική παραδοχή 

της µεθόδου είναι ότι παρόλο που το εισόδηµα που δηµιουργείται στην 

παραοικονοµία αποκρύπτεται από τη φορολογική αρχή, στη συνέχεια, ένα 

τουλάχιστον τµήµα του, εµφανίζεται στην επίσηµη οικονοµία µε τη µορφή της 

δαπάνης. Συνεπώς, η απόκλιση6 που παρατηρείται µεταξύ του Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.) όπως εκτιµάται από την πλευρά της δαπάνης και του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.) όπως υπολογίζεται µε τη µέθοδο του 

εισοδήµατος αποτελεί µία ένδειξη του µεγέθους της παραοικονοµίας. 

 

Ωστόσο, η απόκλιση µεταξύ του εισοδήµατος και της δαπάνης ενδέχεται να οφείλεται 

και σε σφάλµατα των µεθόδων µέτρησης, η επίδραση των οποίων δεν είναι εφικτό να 

ποσοτικοποιηθεί (Schneider and Enste, 2000). Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί 

η περίπτωση της Ελβετίας όπου, σε αντίθεση µε την παραδοχή της µεθόδου ότι το 

ύψος της δαπάνης τείνει να υπερβαίνει το ύψος του εισοδήµατος, παλαιότερες 

εκτιµήσεις δείχνουν το συνολικό εισόδηµα στην οικονοµία να είναι µεγαλύτερο από τη 

συνολική δαπάνη, γεγονός που κατά τη µέθοδο των αποκλίσεων υποδηλώνει 

αρνητική παραοικονοµία (Thomas, 1999). Σύµφωνα µε τους Weck-Hannemann και 

Frey (1985), η αρχική απόκλιση µεταξύ του συνολικού εισοδήµατος και της συνολικής 

δαπάνης στην περίπτωση της Ελβετίας δεν αποτελεί ένδειξη του µεγέθους της 

παραοικονοµίας αλλά οφείλεται στις αδυναµίες των µεθόδων µέτρησης των δύο 

µεγεθών. 

 

                                                
6 

Ως απόκλιση νοείται η αρχική απόκλιση που παρατηρείται µεταξύ των δύο µεγεθών πριν τις 
προσαρµογές που διενεργούν οι αρµόδιες στατιστικές υπηρεσίες για να επιτύχουν την 
εξίσωσή τους.
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Μία από τις βασικές υποθέσεις της µεθόδου, η ισχύς της οποίας αµφισβητείται 

(Mylonas, 2000), είναι ότι ο προσδιορισµός του Εγχώριου Εισοδήµατος γίνεται 

ανεξάρτητα από τον προσδιορισµό της Εγχώριας ∆απάνης µε αποτέλεσµα να 

αποκαλύπτονται οι µεταξύ τους αποκλίσεις. Ωστόσο, ο προσδιορισµός του Α.Ε.Π. µε 

τη µέθοδο της δαπάνης είναι εξαιρετικά δυσχερής µε αποτέλεσµα οι αρµόδιες αρχές 

να καταφεύγουν σε φορολογικά δεδοµένα, τα οποία χρησιµοποιούνται και για την 

εκτίµηση του Εγχώριου Εισοδήµατος και ασφαλώς δεν συµπεριλαµβάνουν το 

µέγεθος της παραοικονοµίας (Frey and Pommerehne, 1984). 

 

Σε µικροοικονοµικό επίπεδο, η µέθοδος εφαρµόζεται εκτιµώντας αρχικά την 

απόκλιση µεταξύ εισοδήµατος και δαπάνης µεµονωµένων νοικοκυριών µε τη βοήθεια 

ερευνών οικογενειακών προϋπολογισµών ή ερευνών οικογενειακής δαπάνης. Στη 

συνέχεια, εφόσον το δείγµα που έχει επιλεγεί είναι αντιπροσωπευτικό του 

πληθυσµού, υπολογίζεται το µέγεθος της παραοικονοµίας για το σύνολο της 

οικονοµίας. 

 

Οι έρευνες των οικογενειακών προϋπολογισµών αντιµετωπίζουν τους ίδιους 

περιορισµούς (µεροληψία δείγµατος και µεροληψία απάντησης) µε τη µέθοδο των 

εκούσιων συνεντεύξεων και ερωτηµατολογίων. Καθώς η συµµετοχή στις έρευνες έχει 

εθελοντικό χαρακτήρα, άτοµα µε παραοικονοµικές δραστηριότητες ενδέχεται να µην 

επιθυµούν να λάβουν µέρος φοβούµενα ότι οι απαντήσεις τους θα διοχετευθούν στη 

φορολογική αρχή. Άλλωστε, είναι γενικά αποδεκτό ότι η πλειοψηφία των 

παραοικονοµούντων ατόµων είναι αυτοαπασχολούµενοι και έχει διαπιστωθεί ότι η 

συµµετοχή των αυτοαπασχολούµενων στις έρευνες που έχουν διεξαχθεί είναι 

εξαιρετικά χαµηλή (Kemal, 2003). 

 

Επιπλέον, µία θετική απόκλιση µεταξύ δαπάνης και εισοδήµατος στην περίπτωση 

των µεµονωµένων νοικοκυριών ενδέχεται να µην οφείλεται σε παραοικονοµικές 

δραστηριότητες καθώς άτοµα που αδυνατούν να εργαστούν είναι πιθανό να 

καταφεύγουν στις αποταµιεύσεις τους ή σε δανεισµό ώστε να ανταποκριθούν στις 

υποχρεώσεις τους (Kemal, 2003). Συνεπώς, η αξιοπιστία των αποτελεσµάτων της 

µεθόδου εξαρτάται και από τη δυνατότητα διαχωρισµού των νοικοκυριών που 

νοµίµως εµφανίζουν υψηλότερες δαπάνες από το εισόδηµά τους από τα νοικοκυριά 

στα οποία η συγκεκριµένη απόκλιση οφείλεται στην απόκτηση εισοδήµατος στην 

παραοικονοµία. 
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2.3.2 Η µέθοδος της απόκλισης µεταξύ επίσηµου και πραγµατικού ποσοστού 

συµµετοχής του εργατικού δυναµικού 

Η µέθοδος της απόκλισης µεταξύ επίσηµου και πραγµατικού ποσοστού συµµετοχής 

του εργατικού δυναµικού επιχειρεί να εκτιµήσει το µέγεθος της παραοικονοµίας σε 

όρους εργατικού δυναµικού. Βασική παραδοχή της µεθόδου είναι ότι είναι εφικτός ο 

προσδιορισµός του πραγµατικού ποσοστού συµµετοχής του εργατικού δυναµικού 

στο συνολικό πληθυσµό µε αποτέλεσµα η απόκλιση µεταξύ του επίσηµου ποσοστού 

και του θεωρούµενου ως πραγµατικού ποσοστού να υποδηλώνει το εργατικό 

δυναµικό που απασχολείται σε παραοικονοµικές δραστηριότητες. Το πραγµατικό 

ποσοστό εκτιµάται είτε από επίσηµες µετρήσεις είτε λαµβάνοντας υπόψη το ποσοστό 

συµµετοχής που έχει παρατηρηθεί στην ίδια χώρα σε προηγούµενες χρονικές 

περιόδους κατά τις οποίες θεωρείται ότι η παραοικονοµία ήταν ιδιαίτερα χαµηλή 

(υιοθετώντας την υπόθεση ότι το ποσοστό συµµετοχής είναι διαχρονικά σταθερό) είτε 

λαµβάνοντας υπόψη το ποσοστό που παρατηρείται σε άλλες χώρες µε παρόµοια 

οικονοµικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά όπου επίσης γίνεται δεκτό ότι το µέγεθος 

της παραοικονοµίας είναι ασήµαντο. 

 

Η συγκεκριµένη µέθοδος βρίθει ατελειών και αµφισβητείται έντονα στη βιβλιογραφία. 

Η υπόθεση ότι το πραγµατικό ποσοστό συµµετοχής του εργατικού δυναµικού είναι 

διαχρονικά σταθερό και συνεπώς µία µείωση του παρατηρούµενου ή διαφορετικά 

επίσηµου ποσοστού οφείλεται αποκλειστικά σε αύξηση της παραοικονοµίας έχει 

δεχθεί δριµύ κριτική καθώς αγνοεί την επίδραση των οικονοµικών κύκλων, των 

οικονοµικών συνθηκών και των δηµογραφικών µεταβολών (Easton, 2001). Ανάλογη 

κριτική ασκείται και στην περίπτωση που το πραγµατικό ποσοστό απασχόλησης 

εκτιµάται χρησιµοποιώντας δεδοµένα άλλων χωρών (Frey and Pommerehne, 1984). 

Σε ορισµένες περιπτώσεις (Censis, 1976) επιχειρείται να προσδιοριστεί άµεσα το 

πραγµατικό ποσοστό απασχόλησης εφαρµόζοντας τη µέθοδο των ερωτηµατολογίων 

ή των απευθείας συνεντεύξεων. Οι Kazemier και Van Eck (1992) περιγράφουν µία 

σειρά ερωτήσεων που οδηγούν σταδιακά στην αποκάλυψη παραοικονοµικών 

δραστηριοτήτων χωρίς αυτό να γίνεται άµεσα αντιληπτό στον ερωτώµενο. Ωστόσο, οι 

συγκεκριµένες µέθοδοι έχουν αρκετά µειονεκτήµατα, τα οποία έχουν παρουσιαστεί 

στην ενότητα 2.2.1. 

 

Ιδιαίτερες δυσκολίες έχει, επίσης, η εκτίµηση της «συµµετοχής» στην αγορά εργασίας 

καθώς το ποσοστό των ατόµων που έχουν δύο ή περισσότερες εργασίες ενδέχεται 

να είναι διαφορετικό στην επίσηµη οικονοµία από ότι στην παραοικονοµία (Frey and 
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Pommerehne, 1984). Επιπλέον, αρκετά άτοµα απασχολούνται στην παραοικονοµία 

έχοντας ταυτόχρονα εργασία στην επίσηµη οικονοµία µε αποτέλεσµα αύξηση των 

παραοικονοµικών δραστηριοτήτων να µην οδηγεί σε µείωση του επίσηµου ποσοστού 

συµµετοχής του εργατικού δυναµικού (Βαβούρας και Κούτρης, 1991). 

 

Η εφαρµογή της µεθόδου απλώς παρέχει εκτιµήσεις για το µέγεθος του εργατικού 

δυναµικού που απασχολείται στην παραοικονοµία. Η αναγωγή του σε όρους 

εγχώριου προϊόντος απαιτεί γνώση της παραγωγικότητας της εργασίας στο 

συγκεκριµένο τοµέα. Η παραγωγικότητα στην παραοικονοµία ενδέχεται να είναι ίση, 

µεγαλύτερη ή µικρότερη από την παραγωγικότητα στην επίσηµη οικονοµία (η 

εκτίµηση της οποίας επίσης στηρίζεται σε πλήθος υποθέσεων). Καθώς η πλειοψηφία 

των ατόµων που εργάζονται σε αδήλωτες δραστηριότητες είναι 

αυτοαπασχολούµενοι, θεωρείται βάσιµη η υπόθεση ότι τα συγκεκριµένα άτοµα έχουν 

µεγαλύτερο κίνητρο για αυξηµένη απόδοση, σε σύγκριση µε τους µισθωτούς της 

επίσηµης οικονοµίας, µε αποτέλεσµα η παραγωγικότητα στην παραοικονοµία να 

είναι µεγαλύτερη (Barthelemy, 1988). Ωστόσο, στην περίπτωση που το εργατικό 

δυναµικό που απασχολείται στην παραοικονοµία εργάζεται και στην επίσηµη 

οικονοµία, είναι αναµενόµενο η απόδοσή του στη δευτερεύουσα παραοικονοµική 

απασχόληση να είναι µειωµένη λόγω κοπώσεως (Barthelemy, 1988). Ενδεχοµένως, 

όµως, η παραγωγικότητα της επίσηµης οικονοµίας να επηρεάζεται δυσµενώς από το 

πλήθος των εργαζοµένων του δηµόσιου τοµέα που απασχολούνται σε δευτερεύουσα 

παραοικονοµική δραστηριότητα (Παυλόπουλος, 1987). 

 

Εκτός από τη δυσκολία εκτίµησης του µεγέθους της παραοικονοµίας σε όρους 

Α.Ε.Π., η µέθοδος έχει επιπλέον επικριθεί διότι λαµβάνει υπόψη µόνο το εισόδηµα 

που παράγεται από την εργασία αγνοώντας το εισόδηµα που παράγεται από το 

κεφάλαιο (Savasan, 2002) και δεν παρέχει πληροφορίες για τη δοµή της 

παραοικονοµίας (Τάτσος κ.ά., 2001). 
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2.3.3 Νοµισµατικές µέθοδοι 

2.3.3.1 H µέθοδος του σταθερού λόγου µετρητών προς καταθέσεις όψεως ή η 

µέθοδος Gutmann 

Η µέθοδος του σταθερού λόγου µετρητών προς καταθέσεις όψεως αναπτύχθηκε από 

τον Gutmann (1977)7 και στηρίζεται στην υπόθεση ότι τα άτοµα που δρουν στην 

παραοικονοµία επιθυµούν να διενεργούν τις συναλλαγές τους µε µετρητά και όχι µε 

επιταγές ώστε να καλύπτουν τις δραστηριότητές τους. Η ποσότητα χρήµατος Μ18 και 

συγκεκριµένα ο λόγος των µετρητών (C) προς τις καταθέσεις όψεως (D) αποτελεί, 

σύµφωνα µε τον Gutmann, τη βάση προσδιορισµού του µεγέθους της 

παραοικονοµίας. 

 

Η µέθοδος υποθέτει ότι υπάρχει ένα χρονικό διάστηµα όπου δεν υπάρχει 

παραοικονοµία, στο οποίο ο λόγος C/D είναι «κανονικός» και ότι ο «κανονικός» 

αυτός λόγος παραµένει διαχρονικά σταθερός. Συγκεκριµένα, ο Gutmann, 

εφαρµόζοντας τη µέθοδο στην περίπτωση των Ηνωµένων Πολιτειών για τα έτη 1976 

και 1979, υποστήριξε ότι ο λόγος C/D που επικρατούσε την περίοδο 1937-1941 είναι 

ο κανονικός, το οποίο σηµαίνει ότι τη συγκεκριµένη περίοδο δεν υπήρχε 

παραοικονοµία και ότι ο λόγος δεν θα µεταβάλλονταν στο µέλλον αν εξακολουθούσε 

να µην υπάρχει παραοικονοµία. Μία ακόµα υπόθεση της µεθόδου είναι ότι ο λόγος 

µετρητών προς καταθέσεις όψεως επηρεάζεται µόνο από τη φορολογία και τους 

κρατικούς περιορισµούς στην οικονοµία και ότι οποιαδήποτε αλλαγή στη 

συµπεριφορά των πολιτών κατά τη διενέργεια των πληρωµών τους οφείλεται 

αποκλειστικά στην προσπάθειά τους να συγκαλύψουν τις παραοικονοµικές τους 

δραστηριότητες ώστε να αποφύγουν είτε τη φορολόγησή τους είτε τους υπάρχοντες 

περιορισµούς. 

 

Ο Gutmann υπολόγισε αρχικά το λόγο των µετρητών προς τις καταθέσεις όψεως για 

τη χρονική περίοδο 1937-1941, που συµβολίζεται ως (C/D)37/41, ο οποίος δείχνει 

πόσα µετρητά απαιτούνται ανά µονάδα καταθέσεων όψεως για τη διενέργεια των 

συναλλαγών σε µία «κανονική» οικονοµία. Στη συνέχεια, υπολόγισε το λόγο (C/D)76 

για το έτος 1976 (καθώς και το λόγο C79/D79 αντίστοιχα για το έτος 1979) και 

                                                
7
 Η µέθοδος του Gutmann στηρίζεται σε προηγούµενη έρευνα του Cagan (1958). Ωστόσο, η 

προσέγγιση του Gutmann είναι αυτή που έχει γίνει ευρέως γνωστή. 
8
 Η ποσότητα χρήµατος Μ1 αποτελείται από το άθροισµα των κερµάτων και 

χαρτονοµισµάτων σε κυκλοφορία, δηλαδή των µετρητών και των καταθέσεων όψεως. 
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παρατήρησε µία σηµαντική αύξηση. Η διαφορά των δύο λόγων (C76/D76 - C37/41/D37/41) 

δείχνει την ποσότητα των µετρητών ανά µονάδα καταθέσεων όψεως που 

χρησιµοποιούνται το 1976 στην παραοικονοµία. Πολλαπλασιάζοντας µε την 

ποσότητα των καταθέσεων όψεως του 1976 (θεωρώντας ότι το επίπεδό τους είναι 

κανονικό), προκύπτει η συνολική ποσότητα των κυκλοφορούντων µετρητών που 

χρησιµοποιείται στην παραοικονοµία το συγκεκριµένο έτος. Υποθέτοντας ότι η 

κυκλοφοριακή ταχύτητα του χρήµατος στην παραοικονοµία είναι ίδια µε την 

κυκλοφοριακή ταχύτητα του χρήµατος στην επίσηµη οικονοµία εκτιµάται το εισόδηµα 

του τοµέα της παραοικονοµίας, δηλαδή το εισόδηµα που αντιστοιχεί στην ποσότητα 

των κυκλοφορούντων µετρητών που δεν είναι απαραίτητη για τις «επίσηµες» 

συναλλαγές. 

 

Αρκετοί είναι οι συγγραφείς που έχουν αµφισβητήσει την αξιοπιστία της µεθόδου του 

Gutmann. Αρχικά, τόσο η υπόθεση της ύπαρξης ενός έτους βάσης στο οποίο δεν 

υπάρχει παραοικονοµία έχει δεχθεί έντονη κριτική (Barthelemy 1988, Thomas 1999), 

όσο και η µέθοδος επιλογής του συγκεκριµένου έτους βάσης. Ο Gutmann 

υποστήριξε ότι η χρονική περίοδος 1937–1941 δύναται να θεωρηθεί ως «κανονική» 

για τις Ηνωµένες Πολιτείες, παρόλο που η γενική αντίληψη για τη συγκεκριµένη 

περίοδο είναι αντίθετη (Kemal, 2003). Οι Frey et al. (1982) υποστηρίζουν ότι οι 

πολεµικές περίοδοι, µε τους ποικίλους περιορισµούς και ελέγχους που υπαγορεύουν 

οι ανάγκες της πολεµικής οικονοµίας, αποτελούν ιδανικό περιβάλλον για την 

ανάπτυξη της παραοικονοµίας. Ωστόσο ο Feige (1979), παρόλο που επικρίνει 

σφοδρά τις υποθέσεις του µοντέλου του Gutmann, δέχεται ότι η συγκεκριµένη 

υπόθεση είναι έλλογη καθώς οι φόροι εισοδήµατος κατά την πολεµική περίοδο ήταν 

ασήµαντοι µε αποτέλεσµα να απουσιάζει το κίνητρο της φοροδιαφυγής. 

 

Τα αποτελέσµατα της µεθόδου αποδεικνύεται να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα ως προς 

την επιλογή του έτους βάσης. Αν η περίοδος 1935-1939 εκληφθεί ως «κανονική» για 

τις Ηνωµένες Πολιτείες, το µέγεθος της παραοικονοµίας εκτιµάται σε $165 

δισεκατοµµύρια για το έτος 1976, ενώ αν ως περίοδος βάσης επιλεγούν τα έτη 1925-

1929, η παραοικονοµία θα προσδιοριστεί σε $262 δισεκατοµµύρια για το ίδιο έτος 

(1976). Μία µεταβολή δηλαδή του λόγου των µετρητών προς τις καταθέσεις όψεως 

της τάξεως του 0,06, µεταβάλλει το ύψος της προσδιοριζόµενης παραοικονοµίας 

σχεδόν κατά $100 δισεκατοµµύρια (I.R.S., 1979). Στην περίπτωση του Ηνωµένου 

Βασιλείου, η εφαρµογή της µεθόδου, λαµβάνοντας ως έτος βάσης το 1964, έδειξε ότι 

κατά τις δεκαετίες του 1960 και του 1970 υπήρχε µία φθίνουσα παραοικονοµική 

δραστηριότητα, η οποία κατά το έτος 1974 ανερχόταν στα 2/3 του µεγέθους της 
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παραοικονοµίας του 1963. Ωστόσο, µία µεταβολή του έτους βάσης από το 1964 στο 

1963 καθιστούσε το µέγεθος της παραοικονοµίας το 1974 αρνητικό (O’Higgins, 

1981). Παρόµοια συµπεράσµατα για την ευαισθησία του λόγου C/D ως προς το έτος 

βάσης στην περίπτωση του Ηνωµένου Βασιλείου παρουσιάζονται και στην έρευνα 

των Dilton και Morris (1981). 

 

Ιδιαίτερη κριτική έχει, επίσης, δεχθεί και η υπόθεση ότι ο κανονικός λόγος C/D 

παραµένει διαχρονικά σταθερός και ότι όλες οι µεταβολές του λόγου C/D οφείλονται 

στην παραοικονοµία. Σύµφωνα µε τον Cagan (1958), η σχέση ανάµεσα στη ζήτηση 

µετρητών και καταθέσεων (καθώς και λοιπών µορφών χρήµατος) επηρεάζεται από 

πολυάριθµους παράγοντες εκτός της παραοικονοµίας, όπως είναι το κόστος 

ευκαιρίας της διακράτησης µετρητών, το επίπεδο της φορολογίας εισοδήµατος, ο 

όγκος του λιανικού εµπορίου, το αναµενόµενο κατά κεφαλή καθαρό εισόδηµα, ο 

αριθµός των κατά κεφαλή ταξιδιών και ο βαθµός αστικοποίησης. Επίσης, η ανάπτυξη 

των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (Giles, 1999), η αυξηµένη χρήση 

πιστωτικών καρτών και αλλαγές στις προτιµήσεις των πολιτών (Frey and 

Pommerehne, 1984) αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση µετρητών. 

 

Η υπόθεση ότι η κυκλοφοριακή ταχύτητα του χρήµατος είναι ίδια στην επίσηµη 

οικονοµία και στην παραοικονοµία έχει αµφισβητηθεί από πλήθος συγγραφέων 

(Laurent 1979, Cramer 1980, Barthelemy 1988 και Thomas 1999) καθώς όχι µόνο 

δεν είναι εφικτό να ελεγχθεί εµπειρικά αλλά επίσης δεν υπάρχει θεωρητική στήριξη. Η 

κυκλοφοριακή ταχύτητα του χρήµατος ενδέχεται να είναι µεγαλύτερη στην 

παραοικονοµία θεωρώντας ότι τα άτοµα που εµπλέκονται σ’ αυτήν δαπανούν άµεσα 

το εισόδηµά τους για την αγορά αγαθών. Ωστόσο, µπορεί επίσης να υποτεθεί ότι το 

χρήµα έχει µεγαλύτερη κυκλοφοριακή ταχύτητα στην επίσηµη οικονοµία καθώς τα 

άτοµα που δραστηριοποιούνται στην παραοικονοµία είναι ιδιαίτερα προσεκτικά κατά 

την κατανάλωση των αδήλωτων εισοδηµάτων τους και επιλέγουν να τα 

αποκρύπτουν για κάποιο χρονικό διάστηµα (Barthelemy, 1988). Σύµφωνα µε τον 

Feige (1979), η κυκλοφοριακή ταχύτητα του χρήµατος είναι υψηλότερη στην 

παραοικονοµία καθώς απαιτείται ένας µικρότερος αριθµός χρηµατοοικονοµικών και 

ενδιάµεσων συναλλαγών για να παραχθεί µία χρηµατική µονάδα τελικού προϊόντος. 

Επιπλέον, θεωρεί πιθανό ότι η αναλογία των υπηρεσιών στον παραοικονοµικό τοµέα 

είναι υψηλότερη από ότι στην επίσηµη οικονοµία και, σύµφωνα µε τους επίσηµους 

πίνακες εισροών-εκροών, ο βιοµηχανικός τοµέας απαιτεί το διπλάσιο αριθµό 

ενδιάµεσων συναλλαγών, συγκριτικά µε τον τοµέα των υπηρεσιών, για την 

παραγωγή µίας (χρηµατικής) µονάδας τελικού προϊόντος. 
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Ένα τελευταίο σηµείο αµφισβήτησης της µεθόδου αποτελεί η υπόθεση ότι όλες οι 

συναλλαγές που πραγµατοποιούνται στην παραοικονοµία διενεργούνται µόνο µε 

µετρητά (Windebank and Williams, 1997). Ο Feige (1979) επισηµαίνει ότι σύµφωνα 

µε επίσηµα στοιχεία (όσον αφορά τις Η.Π.Α.), εισόδηµα που δηµιουργείται στην 

παραοικονοµία διοχετεύεται αρχικά στο εξωτερικό και στη συνέχεια επαναπατρίζεται 

µε τη µορφή δανείων στις αµερικάνικες επιχειρήσεις. Μ’ αυτόν τον τρόπο 

δηµιουργούνται καταθέσεις όψεως και συνεπώς επηρεάζεται και ο αριθµητής και ο 

παρονοµαστής του λόγου µετρητά προς καταθέσεις όψεως. Επίσης, υποστηρίζει ότι 

συναλλαγές στην παραοικονοµία πραγµατοποιούνται όχι µόνο µε µετρητά αλλά και 

µε επιταγές καθώς και µε πιστωτικές κάρτες. Η χρησιµοποίηση, εκτός από µετρητά, 

και επιταγών στις παραοικονοµικές δραστηριότητες αποτελεί ένα σηµαντικό σηµείο 

διαφοροποίησης της µεθόδου του Feige (η οποία παρουσιάζεται στην επόµενη 

ενότητα) από τη µέθοδο του Gutmann και σηµαντικό πλεονέκτηµά της. 

2.3.3.2 Η συναλλακτική µέθοδος ή η µέθοδος Feige 

Η συναλλακτική µέθοδος αναπτύχθηκε από τον Feige (1979), ο οποίος βασίστηκε 

στην ποσοτική θεωρία χρήµατος του Irving Fisher όπως αυτή εκφράζεται µε την 

ακόλουθη εξίσωση ανταλλαγής: 

MV = PT (2.1) 

όπου: 

Μ = η ποσότητα του χρήµατος 

V = η κυκλοφοριακή ταχύτητα του χρήµατος 

P = το γενικό επίπεδο τιµών και 

Τ = ο όγκος των συναλλαγών (εξαιρείται ο αντιπραγµατισµός) 

 

Ο Feige έλαβε υπόψη την ποσότητα χρήµατος Μ1, η οποία αποτελείται από το 

άθροισµα της ποσότητας των µετρητών (C) και της ποσότητας των καταθέσεων 

όψεως (D). Εποµένως, η κυκλοφοριακή ταχύτητα του χρήµατος (V) εκτιµάται 

χωριστά για τα µετρητά και τις καταθέσεις και συµβολίζεται µε V1 και V2 αντίστοιχα. H 

εξίσωση (2.1) µετασχηµατίζεται ως εξής: 

 

CV1 + DV2 = PT (2.2) 

 

O Feige υποστηρίζει ότι οι χρηµατικές συναλλαγές που λαµβάνουν χώρα στην 

παραοικονοµία συµπεριλαµβάνονται στις συνολικές νοµισµατικές συναλλαγές (PT) 
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αλλά δεν καταγράφονται στους Εθνικούς Λογαριασµούς. Θεωρεί, επίσης, ότι η σχέση 

µεταξύ του όγκου των χρηµατικών συναλλαγών και του εισοδήµατος που 

δηµιουργείται από αυτές είναι διαχρονικά σταθερή. Η µέθοδος που ανέπτυξε 

βασίζεται στην εκτίµηση της σχέσης µεταξύ των χρηµατικών συναλλαγών (PT) και 

του συνολικού ονοµαστικού εθνικού εισοδήµατος (Y) και στη συνέχεια στον 

προσδιορισµό του επιπέδου της παραοικονοµίας ως το µέγεθος της απόκλισης 

µεταξύ του συνολικού ονοµαστικού εθνικού εισοδήµατος (Y) και του 

καταγεγραµµένου εθνικού ονοµαστικού εισοδήµατος9 (G.N.P.). 

 

Η εκτίµηση της σχέσης µεταξύ PT και Y προϋποθέτει τον ορισµό ενός έτους ως «έτος 

βάσης», στο οποίο γίνεται δεκτό ότι δεν υπάρχει παραοικονοµία.10 Ο λόγος PT/Y στο 

έτος βάσης εκφράζεται µε µία παράµετρο k. 

 

Y

PT
 = k  

και 

PT = kY (2.3) 

 

Η τιµή της παραµέτρου k εξαρτάται από τη σχέση µεταξύ ενδιάµεσων και τελικών 

συναλλαγών, από τον όγκο των µεταβιβαστικών πληρωµών καθώς και από την 

έκταση των χρηµατοδοτικών συναλλαγών (Παυλόπουλος, 1987). 

 

Το εισόδηµα που δηµιουργείται στην παραοικονοµία συµβολίζεται µε Υπ και ισχύει: 

 

Υ = G.N.P. + Υπ  (2.4) 

 

Συνδυάζοντας τις σχέσεις (2.1) και (2.3) ισχύει: 

 

MV = kY και 

 

Υ = 
k

MV
 ή 

                                                
9
 Ο Feige χρησιµοποιεί το ονοµαστικό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Nominal Gross National 

Product) ως µέγεθος µέτρησης του καταγεγραµµένου εθνικού ονοµαστικού εισοδήµατος. 
10

 Στο έτος βάσης το συνολικό εισόδηµα στην οικονοµία είναι ίσο µε το επίσηµο εισόδηµα, 
δηλαδή µε το εισόδηµα που καταγράφεται στους εθνικούς λογαριασµούς. 
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Υ = 
k

DV+CV 21
 (2.5) 

 

Εκτιµώντας τις τιµές M, V και k (ή ακριβέστερα τις τιµές C, D, V1, V2 και k) δύναται να 

προσδιοριστεί το επίπεδο του συνολικού ονοµαστικού εισοδήµατος για ένα έτος και 

στη συνέχεια συγκρινόµενο µε το επίσηµο καταγεγραµµένο εισόδηµα να εκτιµηθεί το 

µέγεθος της παραοικονοµίας: 

 

Υπ = Y – G.N.P. (2.6) 

 

Το µοντέλο του Feige έχει δεχθεί κριτική ως προς τις βασικές υποθέσεις του. Ο 

ισχυρισµός ότι υπάρχει ένα έτος βάσης στο οποίο δεν υπάρχει φοροδιαφυγή (και 

είναι εφικτός ο προσδιορισµός του) θεωρείται µη ρεαλιστικός (Thomas, 1999). Ο ίδιος 

εκτίµησε ότι το έτος βάσης για τις Η.Π.Α. είναι το 1939 (Feige, 1981), ωστόσο 

σύµφωνα µε τους Frey και Pommerehne (1984) το ύψος της εκτιµώµενης 

παραοικονοµίας στη µελέτη του Feige αποδεικνύεται να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο ως 

προς την επιλογή του έτους βάσης. 

 

Μία ακόµη αδυναµία της µεθόδου θεωρείται η υπόθεση ότι ο λόγος PT/Y παραµένει 

διαχρονικά σταθερός. Όπως επισηµαίνει ο Carter (1984), από το 1939 έχουν 

σηµειωθεί σηµαντικές οικονοµικές και κοινωνικές µεταβολές – όπως η αύξηση των 

φόρων και των µεταβιβαστικών πληρωµών και η ανάπτυξη των χρηµατοπιστωτικών 

αγορών – οι οποίες έχουν οδηγήσει σε αύξηση της τιµής της παραµέτρου k. 

 

Ένα τρίτο σηµείο κριτικής αποτελεί η εκτίµηση της κυκλοφοριακής ταχύτητας των 

µετρητών. Οι τιµές C, D, V1 και V2 είναι απαραίτητες για τον προσδιορισµό του 

συνολικού ονοµαστικού εισοδήµατος. Η ποσότητα τόσο των µετρητών όσο και των 

καταθέσεων όψεως καθώς και η κυκλοφοριακή ταχύτητα των καταθέσεων όψεως 

δίνονται από επίσηµα στατιστικά στοιχεία, τα οποία είναι γενικώς αποδεκτά11. 

Ωστόσο, η µέθοδος εκτίµησης της κυκλοφοριακής ταχύτητας των µετρητών αποτελεί 

αντικείµενο αµφισβήτησης. 

                                                
11

 Ο συσχετισµός, όµως, της συνολικής ποσότητας δολαρίων που βρίσκονται σε κυκλοφορία 
µε το εθνικό προϊόν (στην περίπτωση των Η.Π.Α.) θεωρείται λανθασµένος καθώς το δολάριο 
χρησιµοποιείται διεθνώς τόσο για τη διενέργεια συναλλαγών (υποκαθιστώντας ή 
αντικαθιστώντας τα εθνικά νοµίσµατα) όσο και ως µέσο αποθήκευσης αξίας (Blades, 1982). 
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Ο Feige, ακολουθώντας τον Laurent (1979), εκτίµησε την κυκλοφοριακή ταχύτητα 

των µετρητών ως το πηλίκο του αριθµού των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται 

µε ένα τραπεζογραµµάτιο, πριν καταστεί αναγκαία η απόσυρση και αντικατάστασή 

του από τα τραπεζικά ιδρύµατα12, προς τη µέση διάρκεια ζωής του. O Cramer (1980) 

άσκησε κριτική στη µέθοδο που υιοθέτησε ο Feige και αντιπρότεινε µία µέθοδο 

µέτρησης, η οποία βασίζεται στις αναλήψεις µετρητών από τα τραπεζικά ιδρύµατα 

και στον αριθµό των συναλλαγών που διενεργούνται µε τα συγκεκριµένα µετρητά 

από τη στιγµή της ανάληψής τους έως την επόµενη κατάθεσή τους σε κάποιο 

τραπεζικό λογαριασµό. 

 

Οι αδυναµίες της µεθόδου οδήγησαν τους Schneider και Enste (2000) στην 

επισήµανση ότι «παρά το ότι η προσέγγιση αυτή είναι θεωρητικά πολύ ελκυστική, οι 

εµπειρικές προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες ώστε να εξαχθούν αξιόπιστες 

εκτιµήσεις είναι τόσο δύσκολο να ικανοποιηθούν ώστε η εφαρµογή της είναι δυνατό 

να οδηγήσει σε αµφίβολα αποτελέσµατα». 

2.3.3.3 Η µέθοδος Tanzi 

Ο Tanzi (1980, 1983), στηρίζεται στην έρευνα του Cagan (1958), όπως και ο 

Gutmann, και προσπαθεί να εκτιµήσει το µέγεθος της παραοικονοµίας από την 

πλευρά της ζήτησης χρήµατος. Υποστηρίζει ότι όλες οι παραοικονοµικές 

δραστηριότητες διενεργούνται µε µετρητά, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα 

εντοπισµού τους, µε αποτέλεσµα µία αύξηση του µεγέθους της παραοικονοµίας να 

αυξάνει επίσης τη ζήτηση χρήµατος. Ο Tanzi, ωστόσο, σε αντίθεση µε τον Gutmann, 

αποδέχεται ότι η ζήτηση για µετρητά επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες εκτός 

από την παραοικονοµία, όπως είναι το ύψος της φορολογίας, το επιτόκιο και το 

καθαρό κατά κεφαλή εισόδηµα. 

 

Το βασικό µοντέλο του Tanzi (1983) εκφράζεται µε την ακόλουθη εξίσωση: 

 

ln(C/M2)t = a0 + a1ln(1 + TW)t + a2ln(WS/Y)t + a3lnRt + a4ln(Υ/N) + et (2.7) 

 

όπου: 

                                                
12

 Η εκτίµηση βασίστηκε σε µελέτες τραπεζών. 
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C/M2 = ο λόγος της ποσότητας των µετρητών προς την ποσότητα χρήµατος M2, η 

οποία αποτελείται από το άθροισµα της ποσότητας των µετρητών, των καταθέσεων 

όψεως και των καταθέσεων προθεσµίας 

TW = ένας σταθµισµένος µέσος φορολογικός συντελεστής 

WS/Y = ο λόγος του αθροίσµατος των µισθών και ηµεροµισθίων προς το εθνικό 

εισόδηµα 

R = το επιτόκιο καταθέσεων 

Υ/N = το κατά κεφαλή εισόδηµα 

e = ο διαταρακτικός όρος 

 

Ο Tanzi υποστηρίζει ότι ο λόγος C/M2 αυξάνεται όταν αυξάνεται ο φορολογικός 

συντελεστής (a1 > 0), όταν αυξάνεται η συµµετοχή των µισθών στο εθνικό εισόδηµα 

(a2 > 0) και όταν αυξάνεται το κατά κεφαλή εισόδηµα (a4 > 0). Αντίστοιχα, ο λόγος 

C/M2 µειώνεται όταν αυξάνεται το επιτόκιο των καταθέσεων προθεσµίας (a3 < 0). 

Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη προσέγγιση, για να εκτιµηθεί το επίπεδο της 

παραοικονοµίας σε ένα έτος t, αρχικά υπολογίζεται η τιµή του λόγου C/M2 [έστω 

(C/M2)´] δίνοντας στις ανεξάρτητες µεταβλητές της εξίσωσης (2.7) τις πραγµατικές 

τους τιµές. Στη συνέχεια, χρησιµοποιώντας την πραγµατική τιµή του M2 για το 

συγκεκριµένο έτος t εκτιµάται η ζήτηση χρήµατος (έστω Ct´) για το πραγµατικό ύψος 

φορολογίας. Υποθέτοντας ότι ο φορολογικός συντελεστής είναι µηδενικός, ενώ οι 

παράµετροι των άλλων µεταβλητών παραµένουν σταθερές, εκτιµάται µία νέα τιµή της 

ζήτησης χρήµατος, ή διαφορετικά του επιπέδου διακράτησης µετρητών, η Ct´´. Η 

διαφορά µεταξύ των δύο µεταβλητών Ct´ και Ct´´ (Ct´ - Ct´´) δείχνει τη ζήτηση 

χρήµατος που οφείλεται στη φορολογία. Αποτελεί, δηλαδή, εκτίµηση της ποσότητας 

των µετρητών που χρησιµοποιούνται στην παραοικονοµία. 

 

Η διαφορά µεταξύ της ποσότητας χρήµατος Μ2 και της ποσότητας χρήµατος που 

έχει εκτιµηθεί ότι χρησιµοποιείται στην παραοικονοµία (Ct´ - Ct´´) αποτελεί µία 

εκτίµηση της ποσότητας του «νόµιµου» χρήµατος, δηλαδή του χρήµατος που 

χρησιµοποιείται για τη διενέργεια των συναλλαγών στην επίσηµη οικονοµία. 

∆ιαιρώντας το ονοµαστικό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) µε την εκτίµηση της 

ποσότητας του «νόµιµου» χρήµατος εκτιµάται η κυκλοφοριακή ταχύτητα του 

χρήµατος στην επίσηµη οικονοµία. Υποθέτοντας ότι η κυκλοφοριακή ταχύτητα του 

χρήµατος είναι ίδια στην επίσηµη οικονοµία και στην παραοικονοµία είναι εφικτός ο 

προσδιορισµός του µεγέθους της παραοικονοµίας σε όρους Α.Ε.Π. 

πολλαπλασιάζοντας την κυκλοφοριακή ταχύτητα του χρήµατος µε την ποσότητα 

χρήµατος που χρησιµοποιείται σε αδήλωτες δραστηριότητες (Ct´ - Ct´´). 
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Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα της προσέγγισης του Tanzi, συγκριτικά µε τη µέθοδο 

του Gutmann, αποτελεί η χρησιµοποίηση της ποσότητας χρήµατος Μ2 και συνεπώς 

του λόγου C/M2 αντί του λόγου C/D (Kemal, 2003). Ο Gutmann υπέθετε ότι µία 

απόσυρση χρηµάτων από τις καταθέσεις όψεως οδηγεί σε ισόποση αύξηση του 

επιπέδου διακράτησης ρευστών ενώ ο Tanzi συµπεριλαµβάνει στο µοντέλο του τη 

δυνατότητα µεταφοράς χρηµάτων από καταθέσεις όψεως σε καταθέσεις προθεσµίας. 

Ένα, επίσης, σηµαντικό σηµείο διαφοροποίησης του Tanzi από τον Gutmann είναι 

ότι δεν υιοθετεί την υπόθεση πως ο λόγος C/M2 είναι διαχρονικά σταθερός αλλά 

θεωρεί πως αποτελεί συνάρτηση του ύψους του επιτοκίου, του κατά κεφαλή 

εισοδήµατος, της φορολογίας και της συµµετοχής των µισθών στο εθνικό εισόδηµα 

(Giles, 1999). 

 

Ωστόσο, η υπόθεση ότι υπάρχει µία σταθερή σχέση µεταξύ του λόγου των µετρητών 

προς την ποσότητα χρήµατος Μ2 (C/Μ2) και των προσδιοριστικών παραγόντων 

καθώς και ότι η σχέση αυτή µπορεί να καθοριστεί αποτελεί σηµείο κριτικής (Giles, 

1999). Επιπλέον, ο Thomas (1999) θεωρεί ότι οι µεταβλητές του µοντέλου έχουν 

επιλεγεί αυθαίρετα χωρίς να στηρίζονται σε κάποια οικονοµική θεωρία και ενδέχεται 

µεταβλητές που έχουν παραληφθεί να επηρεάζουν σηµαντικά το µέγεθος της 

παραοικονοµίας. Οι Frey και Pommerehne (1984) και οι Schneider και Enste (2000) 

θεωρούν σηµαντικό µειονέκτηµα της µεθόδου ότι θεωρεί τη φορολογική επιβάρυνση, 

και κατ΄ επέκταση το κίνητρο για φοροδιαφυγή, ως το µοναδικό προσδιοριστικό 

παράγοντα της παραοικονοµίας, καθώς παράγοντες όπως οι κρατικοί περιορισµοί 

και η φορολογική ηθική ενδέχεται να είναι εξίσου σηµαντικοί. 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην ενότητα 2.3.3.1, η υπόθεση ότι όλες οι συναλλαγές 

που πραγµατοποιούνται στην παραοικονοµία διενεργούνται µόνο µε µετρητά 

αµφισβητείται από πλήθος συγγραφέων (Feige 1979, Windebank and Williams 1997, 

Schneider and Enste 2000) ενώ έντονη κριτική έχει, επίσης, ασκηθεί στην υπόθεση 

ότι η κυκλοφοριακή ταχύτητα του χρήµατος είναι ίδια στην επίσηµη οικονοµία και 

στην παραοικονοµία (Laurent 1979, Cramer 1980, Barthelemy 1988, Thomas 1999). 

2.3.3.4 Η µέθοδος της κυκλοφορίας τραπεζογραµµατίων µεγάλης ονοµαστικής 

αξίας 

Η µέθοδος της κυκλοφορίας τραπεζογραµµατίων µεγάλης ονοµαστικής αξίας 

στηρίζεται στην υπόθεση ότι οι συναλλαγές στην παραοικονοµία διενεργούνται 
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κυρίως µε µετρητά, καθώς µειώνεται ο κίνδυνος εντοπισµού τους, και υποστηρίζει ότι 

αύξηση του µεγέθους της παραοικονοµίας επιφέρει αύξηση της ζήτησης ρευστών και 

ιδιαίτερα των τραπεζογραµµατίων µεγάλης ονοµαστικής αξίας προκειµένου να 

διευκολυνθούν οι συναλλαγές. Συνεπώς, µία δυσανάλογη αύξηση της κυκλοφορίας 

τραπεζογραµµατίων µεγάλης αξίας (συγκρινόµενη µε τα τραπεζογραµµάτια µικρής 

ονοµαστικής αξίας) δύναται να αποτελέσει ένδειξη για την αύξηση του µεγέθους της 

παραοικονοµίας.13 

 

Ένα αδύνατο σηµείο της µεθόδου (O’ Higgins, 1980) είναι ότι δεν λαµβάνει υπόψη 

την αύξηση στη µέση ονοµαστική αξία των τραπεζογραµµατίων που επιφέρει µία 

αύξηση του πληθωρισµού (αποτέλεσµα υποκατάστασης του πληθωρισµού στη 

διακράτηση ρευστών). Επίσης, ο Barthelemy (1988) επισηµαίνει ότι καθώς τα 

τραπεζογραµµάτια µεγάλης ονοµαστικής αξίας χρησιµοποιούνται διεθνώς ως µέσο 

συσσώρευσης πλούτου, δεν είναι εύκολο να αποδοθεί πού οφείλεται µία αύξηση της 

κυκλοφορίας τους. Τέλος, µπορεί να υποτεθεί ότι οι συναλλαγές στην παραοικονοµία 

διενεργούνται τόσο µε τραπεζογραµµάτια µεγάλης ονοµαστικής αξίας όσο και µε 

µικρής αξίας (Barthelemy, 1988). 

2.3.4 Η µέθοδος της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος 

Οι Kaufmann και Kaliberda (1996) υποστηρίζουν ότι η κατανάλωση ηλεκτρικού 

ρεύµατος αποτελεί ένα δείκτη του επιπέδου της συνολικής οικονοµικής 

δραστηριότητας (επίσηµης και ανεπίσηµης) καθώς έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει µία 

σταθερή σχέση µεταξύ των δύο µεγεθών µε τη µεταξύ τους ελαστικότητα να κινείται 

κοντά στη µονάδα. Εφόσον είναι γνωστή η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται, οι 

συγγραφείς υποστηρίζουν ότι είναι εφικτός ο προσδιορισµός της συνολικής 

οικονοµικής δραστηριότητας και στη συνέχεια, λαµβάνοντας υπόψη το επίπεδο της 

επίσηµης οικονοµίας σε όρους ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, η εκτίµηση του 

επιπέδου της παραοικονοµίας. Συγκεκριµένα, θεωρούν ότι ο ρυθµός αύξησης της 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι ίδιος µε το ρυθµό αύξησης της οικονοµικής 

δραστηριότητας, µε αποτέλεσµα οποιαδήποτε διαφορά παρατηρείται µεταξύ του 

                                                
13

 Ο Ross (1978) παρατήρησε ότι στην περίπτωση των Ηνωµένων Πολιτειών κατά την 
περίοδο 1966-1978, ο ρυθµός αύξησης της κυκλοφορίας των τραπεζογραµµατίων των $100 
ήταν υψηλότερος από 205% ενώ του συνολικού νοµίσµατος ήταν 125%. Ανάλογη ήταν η 
παρατήρηση του Freud (1979) για την περίπτωση του Ηνωµένου Βασιλείου, όπου κατά την 
περίοδο 1972-1978 η συνολική αξία των τραπεζογραµµατίων των ₤10 και ₤20 αυξήθηκε κατά 
47% ενώ του συνολικού νοµίσµατος κατά 11%. 
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ρυθµού αύξησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και του ρυθµού αύξησης του 

Α.Ε.Π. να αποδίδεται σε αύξηση της παραοικονοµίας. 

 

Η µέθοδος έχει αρκετά µειονεκτήµατα µε αποτέλεσµα να µην θεωρείται ιδιαίτερα 

αξιόπιστη. Οι παραοικονοµικές δραστηριότητες στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών 

δεν απαιτούν την κατανάλωση σηµαντικής ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ 

ακόµα και στο βιοµηχανικό τοµέα ενδέχεται να χρησιµοποιούνται άλλες µορφές 

ενέργειας εκτός από την ηλεκτρική (Schneider, 2002). Ακόµα, όµως, και αν 

χρησιµοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρική ενέργεια στο βιοµηχανικό τοµέα, η 

κατανάλωσή της δεν είναι εφικτό να συσχετιστεί µε το ύψος της παραγωγής καθώς 

δεν είναι γνωστό το ύψος της κατανάλωσης που αντιστοιχεί στην κάλυψη του 

σταθερού κόστους. Οµοίως, η σχέση µεταξύ κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και 

παραγωγής δεν δύναται να εκτιµηθεί και για τον αγροτικό τοµέα όπου η ποσότητα 

του τελικού προϊόντος εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από τις καιρικές συνθήκες 

(O.E.C.D., 2002). Τέλος, η συγκεκριµένη µέθοδος δεν λαµβάνει υπόψη την 

αποδοτικότητα στη χρησιµοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία τείνει να 

αυξάνεται λόγω της τεχνολογικής προόδου, καθώς και τις διαφορές που 

παρατηρούνται µεταξύ των χωρών (Schneider, 2002). 

2.3.5 Η µέθοδος των προσδιοριστικών παραγόντων και δεικτών 

Οι µέθοδοι που έχουν παρουσιαστεί έως τώρα επιχειρούν να εκτιµήσουν το µέγεθος 

της παραοικονοµίας εξετάζοντας έναν µόνο δείκτη παραοικονοµικής δραστηριότητας. 

Ωστόσο, οι παραοικονοµικές δραστηριότητες επηρεάζουν τόσο τον τοµέα της 

παραγωγής όσο και την αγορά εργασίας καθώς και την αγορά χρήµατος. Επιπλέον, 

το σύνολο των µεθόδων είτε δεν λαµβάνουν υπόψη τους παράγοντες που υποκινούν 

τη δραστηριότητα στον παραοικονοµικό τοµέα είτε περιορίζονται σε έναν µόνο ή δύο 

προσδιοριστικούς παράγοντες, όπως η µέθοδος του Gutmann και η µέθοδος του 

Tanzi. Αντίθετα, στη µέθοδο των προσδιοριστικών παραγόντων λαµβάνεται υπόψη 

ένα πλήθος αιτιών που πιθανολογείται ότι επηρεάζει την ύπαρξη και την ανάπτυξη 

της παραοικονοµίας. 

 

Η µέθοδος στηρίζεται στη θεωρία των «µη παρατηρήσιµων µεταβλητών», η οποία 

επιτρέπει τη συσχέτιση των προσδιοριστικών παραγόντων του υπό εξέταση 

µεγέθους (στην προκειµένη περίπτωση του µεγέθους της παραοικονοµίας) µε έναν 

αριθµό µεταβλητών που θεωρούνται δείκτες του µεγέθους, δηλαδή µεταβλητές στις 

οποίες επιδρά. Συγκεκριµένα, το µοντέλο MIMIC (multiple-indicators multiple causes 
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model) στηρίζεται αρχικά στην εκτίµηση του µεγέθους της παραοικονοµίας µέσω µίας 

συνάρτησης όπου η εξαρτηµένη µεταβλητή είναι η παραοικονοµία και ανεξάρτητες 

όλοι οι προσδιοριστικοί παράγοντες που την επηρεάζουν. 

 

H = a1D1 + a2D2 + a3D3 + … + anDn + e (2.8) 

 

όπου: 

H = το ύψος της παραοικονοµίας 

Di = o προσδιοριστικός παράγοντας Di 

e = ο διαταρακτικός όρος 

 

Αν η τιµή της εξαρτηµένης µεταβλητής Η ήταν γνωστή, η ανάλυση παλινδρόµησης θα 

επέτρεπε την εκτίµηση των προσδιοριστικών παραγόντων. Στη συγκεκριµένη 

περίπτωση, όµως, η παραοικονοµία αποτελεί µία µη παρατηρήσιµη µεταβλητή µε 

αποτέλεσµα η διαδικασία να πρέπει να αντιστραφεί θέτοντας υποθετικούς 

συντελεστές στάθµισης µε βάση τη βιβλιογραφία. Με τη συγκεκριµένη δηλαδή 

µέθοδο εκτιµώνται εµπειρικά οι συντελεστές στάθµισης των προσδιοριστικών 

παραγόντων συνδέοντας στατιστικά τους προσδιοριστικούς παράγοντες µε το 

µέγεθος της παραοικονοµίας και το µέγεθος της παραοικονοµίας µε τους δείκτες 

εντοπισµού της. Οι Frey και Wech-Hanneman (1984) είναι οι πρώτοι που 

χρησιµοποίησαν τη συγκεκριµένη µέθοδο και εκτίµησαν το σχετικό µέγεθος της 

παραοικονοµίας σε 17 χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. για την περίοδο 1960-1978. 

 

Ένας µεγάλος όγκος της βιβλιογραφίας ασχολείται µε το ζήτηµα των 

προσδιοριστικών παραγόντων του µεγέθους της παραοικονοµίας. Σύµφωνα µε τους 

Schneider και Enste (2000), οι σηµαντικότεροι παράγοντες είναι το µέγεθος της 

φορολογικής επιβάρυνσης, η έκταση των κρατικών ρυθµίσεων και περιορισµών στην 

οικονοµία και το επίπεδο της φορολογικής ηθικής. Οι δείκτες που εκφράζουν το 

µέγεθος της παραοικονοµίας είναι κυρίως ο ρυθµός µεταβολής του ακαθάριστου 

εγχώριου προϊόντος (καθώς µία αύξηση των παραοικονοµικών δραστηριοτήτων 

σηµαίνει µετακίνηση συντελεστών παραγωγής από την επίσηµη στην ανεπίσηµη 

οικονοµία και συνεπώς µείωση του επίσηµου προϊόντος), το ποσοστό συµµετοχής 

στην αγορά εργασίας (αύξηση της παραοικονοµίας ενδέχεται να επιφέρει µείωση του 

αριθµού των εργαζοµένων ή των ωρών εργασίας στην επίσηµη οικονοµία) και η 

µεταβολή των νοµισµατικών µεγεθών (αύξηση της παραοικονοµίας ενδέχεται να 

επιφέρει αύξηση της ζήτησης µετρητών). 
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Το βασικό πλεονέκτηµα της µεθόδου είναι ότι λαµβάνει ταυτόχρονα υπόψη τα 

πολλαπλά αίτια της παραοικονοµίας και τις πολλαπλές της επιδράσεις στους 

οικονοµικούς δείκτες και επιπλέον επιτρέπει τη στατιστική διερεύνηση των µεταξύ 

τους σχέσεων (Giles, 1999). Ωστόσο, µία σηµαντική αδυναµία είναι η µέθοδος 

επιλογής των προσδιοριστικών παραγόντων (η οποία στηρίζεται σε υποκειµενικά 

κριτήρια) καθώς και η εξεύρεση αξιόπιστων στοιχείων για την ποσοτικοποίηση των 

παραγόντων κυρίως αναφορικά µε το επίπεδο της φορολογικής ηθικής και το βαθµό 

των κρατικών ρυθµιστικών παρεµβάσεων (O.E.C.D., 2002). Επιπλέον, η διάκριση 

µεταξύ προσδιοριστικών παραγόντων και δεικτών επιδέχεται αµφισβήτησης 

(O.E.C.D., 2002). Παραδείγµατος χάριν, οι Frey και Wech-Hanneman (1984) 

θεωρούν τις ώρες εργασίας προσδιοριστικό παράγοντα της έκτασης της 

παραοικονοµίας ενώ οι Schneider και Enste (2000) τις αντιµετωπίζουν ως δείκτη. Μία 

επιπλέον αδυναµία της µεθόδου είναι ότι οι προσδιοριστικοί παράγοντες του 

υποδείγµατος ενδέχεται να επηρεάζονται από την παραοικονοµία. Οι Frey και Wech-

Hanneman (1984) παραδέχονται ότι µία αύξηση των φορολογικών συντελεστών 

ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση της παραοικονοµίας, αλλά και η αύξηση της 

παραοικονοµίας ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση των φορολογικών συντελεστών µε 

στόχο την αύξηση των κρατικών εσόδων. Υποθέτουν, όµως, ότι η «αντίστροφη 

αιτιότητα», όπως την αποκαλούν, είναι σχετικά µικρού µεγέθους και µπορεί να 

αγνοηθεί. 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ανασκόπηση µελετών στην Ελλάδα 

3.1 Εισαγωγή 

Οι µελέτες που έχουν διεξαχθεί στην Ελλάδα µε στόχο την εκτίµηση του µεγέθους της 

παραοικονοµίας, ή σε ορισµένες περιπτώσεις της φοροδιαφυγής, ανέρχονται σε 

εννέα και εκπονήθηκαν από το 1987 έως το 2002. Όπως θα καταστεί εµφανές και 

στη συνέχεια, οι µελέτες διακρίνονται από µεγάλη ανοµοιογένεια στις εφαρµοζόµενες 

µεθόδους και παρατηρείται µεγάλη απόκλιση µεταξύ των αποτελεσµάτων τους, 

καθώς το µέγεθος της παραοικονοµίας έχει εκτιµηθεί από 3% έως 240%. Επόµενο 

είναι αρκετές από αυτές τις έρευνες να έχουν δεχθεί δριµύ κριτική. Ωστόσο, 

παρατηρείται και µία σύγκλιση στις εκτιµήσεις ορισµένων συγγραφέων 

(Παυλόπουλος 1987, Βαβούρας κ.ά. 1990, Καλυβιανάκης κ.ά. 1993, Τάτσος κ.ά. 

2001, Κανελλόπουλος 2002) οι οποίοι προσδιορίζουν το µέγεθος της 

παραοικονοµίας µεταξύ 20% και 30%, γεγονός που έρχεται σε συµφωνία και µε τα 

αποτελέσµατα διεθνών µελετών. Συγκεκριµένα, οι Caridi και Passerini (2001) 

εκτίµησαν, εφαρµόζοντας τη νοµισµατική προσέγγιση, το µέγεθος της φοροδιαφυγής 

στο φόρο προστιθέµενης αξίας σε 29,6% για την Ελλάδα για το έτος 1995 ενώ ο 

Schneider (2005), ακολουθώντας επίσης νοµισµατική προσέγγιση, προσδιόρισε το 

µέγεθος του παραοικονοµικού τοµέα της Ελλάδας στο 28% του επίσηµου Α.Ε.Π. για 

το 2003. 

3.2 Πρώτη εκτίµηση του µεγέθους της παραοικονοµίας 

Η πρώτη εκτίµηση του φαινοµένου της παραοικονοµίας στην Ελλάδα επιχειρείται 

από τον Παυλόπουλο (1987) στο πλαίσιο έρευνας του Ινστιτούτου Οικονοµικών και 

Βιοµηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.). Ο Παυλόπουλος προβαίνει αρχικά σε εκτίµηση 

του εγχώριου προϊόντος ανά κλάδο παραγωγής στηριζόµενος είτε σε επίσηµα 

στατιστικά στοιχεία, όπως οι Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισµών, είτε σε 

προσωπικές εκτιµήσεις και υποθέσεις. Το ποσό κατά το οποίο οι εκτιµήσεις του 

συγγραφέα υπερβαίνουν το καταγεγραµµένο από την Υπηρεσία Εθνικών 

Λογαριασµών εγχώριο προϊόν θεωρείται ότι αποτελεί ένδειξη του µεγέθους της 

παραοικονοµίας. Η εφαρµογή της συγκεκριµένης µεθόδου επιτρέπει όχι µόνο τον 

προσδιορισµό της έκτασης των παραοικονοµικών δραστηριοτήτων αλλά και τον 

εντοπισµό των οικονοµικών κλάδων όπου αυτές διενεργούνται. Συγκεκριµένα, το 

µέγεθος της παραοικονοµίας για το 1984 προσδιορίστηκε στο 25% του Α.Ε.Π., 

παρουσιάζοντας έντονη διαφοροποίηση ανά κλάδο παραγωγής. Οι κλάδοι µε τα 
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υψηλότερα ποσοστά είναι οι κατοικίες (91%), οι κατασκευές (71%) και οι διάφορες 

υπηρεσίες (65%) ενώ ακολουθούν οι µεταφορές και επικοινωνίες (30%), η υγεία-

εκπαίδευση (30%), το εµπόριο (29%) και η µεταποίηση (15%). 

 

Ο συγγραφέας επιχειρεί, επίσης, τον προσδιορισµό του µεγέθους της 

παραοικονοµίας µε την εφαρµογή έµµεσων µεθόδων και συγκεκριµένα της µεθόδου 

του Gutmann (βλ. ενότητα 2.3.3.1), της µεθόδου του Tanzi (βλ. ενότητα 2.3.3.3) και 

της µεθόδου του ποσοστού συµµετοχής του εργατικού δυναµικού στον πληθυσµό 

(βλ. ενότητα 2.3.2). Η εφαρµογή της µεθόδου του Gutmann για την περίοδο 1960-

1985 οδηγεί σε αντίθετα από τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Το µέγεθος της 

παραοικονοµίας εµφανίζεται να αυξάνεται έως το 1967 και έπειτα παρουσιάζει 

συνεχή µείωση, µε κάποιες διακυµάνσεις, παρόλο που η φορολογική επιβάρυνση 

από άµεσους φόρους αυξήθηκε από 8,2% το 1958, σε 10,4% το 1967 και σε 20% το 

1985. Σύµφωνα µε το συγγραφέα, πολιτικοί παράγοντες, όπως η περίοδος της 

δικτατορίας, αλλά και η περιορισµένη χρήση επιταγών, καθιστούν τη συγκεκριµένη 

µέθοδο ακατάλληλη για την περίπτωση της Ελλάδας. Η προσπάθεια εκτίµησης του 

µεγέθους της παραοικονοµίας µε τη µέθοδο του Tanzi ήταν επίσης ανεπιτυχής 

καθώς οι εκτιµηθείσες µεταβλητές εµφανίστηκαν να είναι στατιστικά µη σηµαντικές 

ενώ, επιπλέον, δεν ήταν δυνατός ο εντοπισµός θετικής συσχέτισης µεταξύ 

φορολογικής επιβάρυνσης και µεγέθους παραοικονοµίας. Τέλος, παρόλο που ο 

συγγραφέας επιχείρησε να εφαρµόσει τη µέθοδο του ποσοστού συµµετοχής του 

εργατικού δυναµικού στον πληθυσµό, λόγω ανεπάρκειας στατιστικών στοιχείων 

περιορίστηκε στη διατύπωση υποθέσεων. 

3.3 Πρώτη εφαρµογή της νοµισµατικής προσέγγισης 

Οι Βαβούρας κ.ά. (1990) είναι οι πρώτοι που προσδιορίζουν την έκταση της 

παραοικονοµίας στην Ελλάδα ακολουθώντας τη νοµισµατική προσέγγιση. Το 

υπόδειγµα ζήτησης χρήµατος στο οποίο στηρίχθηκαν έχει την ακόλουθη µορφή: 

 

M = m0 + m1Y + m2H + m3I + m4R (3.1) 

όπου: 

Μ = η ζήτηση του χρήµατος (σε σταθερές τιµές) 

Υ = το εισόδηµα της επίσηµης οικονοµίας (σε σταθερές τιµές) 

Η = το εισόδηµα της παραοικονοµίας (σε σταθερές τιµές) 

Ι = ο πληθωρισµός και 

R = το πραγµατικό επιτόκιο 
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Το υπόδειγµα είναι ηµιλογαριθµικής µορφής καθώς η ζήτηση του χρήµατος (Μ), το 

εισόδηµα της επίσηµης οικονοµίας (Υ) και το εισόδηµα της παραοικονοµίας (Η) 

εκφράζονται ως οι λογάριθµοι των αντίστοιχων µεταβλητών. Η µη παρατηρήσιµη 

µεταβλητή του εισοδήµατος της παραοικονοµίας (Η) θεωρείται ότι ορίζεται από τη 

λογαριθµική σχέση: 

 

Η = h1Y + h2Z + h3T (3.2) 

όπου: 

Ζ = η απόκλιση του πραγµατικού εισοδήµατος από το αναµενόµενο και 

Τ = η µέση φορολογική επιβάρυνση στην οικονοµία 

 

Αντικαθιστώντας την (3.2) στην (3.1) λαµβάνουµε: 

 

M = m0 + m1Y + m2(h1Y + h2Z + h3T) + m3I + m4R 

ή 

M = m0 + (m1 + m2h1)Y + m2h2Z + m2h3T + m3I + m4R (3.3) 

 

Στη συνέχεια, οι συγγραφείς υποθέτουν ίδια εισοδηµατική ελαστικότητα στην επίσηµη 

οικονοµία και στην παραοικονοµία µε αποτέλεσµα η σχέση (3.3) να διαµορφωθεί ως 

εξής: 

 

M = m0 + m1 (1+ h1)Y + m1h2Z + m1h3T + m3I + m4R (3.4) 

 

Η εκτίµηση του µεγέθους της παραοικονοµίας για τη χρονική περίοδο 1958-1988, 

πραγµατοποιήθηκε χρησιµοποιώντας στο υπόδειγµα προκαθορισµένες τιµές για το 

συντελεστή m1 µε βηµατική µεταβολή 0,1. Τα υποδείγµατα για τις διάφορες τιµές του 

m1 εκτιµήθηκαν µε τη µέθοδο της Μέγιστης Πιθανοφάνειας Πλήρους Πληροφόρησης 

και επιλέχθηκε αυτό µε την καλύτερη εφαρµογή, χρησιµοποιώντας ως κριτήριο το 

τυπικό σφάλµα της παλινδρόµησης και το µέσο ποσοστιαίο σφάλµα. Η σύγκλιση 

προς τις ελάχιστες τιµές των σφαλµάτων επιτεύχθηκε στην τιµή m1 = 0,41, από την 

οποία στη συνέχεια προέκυψαν οι τιµές των υπόλοιπων παραµέτρων. 

 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, το µέσο ύψος της παραοικονοµίας για 

την περίοδο 1958-1988 ανέρχεται στο 24,64% του Α.Ε.Π. Όπως παρατηρούν οι 

συγγραφείς, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαχρονική εξέλιξη του µεγέθους, το 

οποίο κατά την περίοδο 1958-1968 εκτιµάται σε 24,92%, στη συνέχεια παρουσιάζει 
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µία σηµαντική πτώση κατά την περίοδο 1969-1973 µε µέσο επίπεδο 21,81% ενώ 

κατά την περίοδο 1974-1988 εµφανίζεται ιδιαίτερα αυξηµένο µε µέσο επίπεδο 

25,36%. Σηµαντική είναι η διαπίστωση ότι οι µέσοι ρυθµοί αύξησης της επίσηµης 

οικονοµίας και της παραοικονοµίας ακολουθούν αντίθετες πορείες. Συγκεκριµένα, 

ενώ κατά την περίοδο 1958-1968 οι ρυθµοί αύξησης ήταν σχεδόν ίσοι, η σηµαντική 

αύξηση του ρυθµού µεταβολής του Α.Ε.Π. την πενταετία 1969-1973 συνδυάστηκε µε 

πτώση του ρυθµού αύξησης της παραοικονοµίας. Μετά την πρώτη πετρελαϊκή κρίση, 

ενώ η επίσηµη οικονοµία δεν µπόρεσε να ανακάµψει, η παραοικονοµία αυξανόταν µε 

ρυθµό διπλάσιο από τον αντίστοιχο του Α.Ε.Π.. 

 

Οι Βαβούρας κ.ά. παρατηρούν, επίσης, ότι η πτώση του ρυθµού µεταβολής της 

απόκλισης του πραγµατικού εισοδήµατος από το αναµενόµενο την περίοδο 1958-

1973, συµβαδίζει µε σχετική µείωση της παραοικονοµίας ενώ το αντίθετο συµβαίνει 

την περίοδο 1974-1988. Επιπλέον, η πτώση του ρυθµού µεταβολής της µέσης 

φορολογικής επιβάρυνσης την περίοδο 1969-1973 συµπίπτει µε την πτώση του 

ρυθµού αύξησης της παραοικονοµίας. Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι «οι χαµηλοί 

ρυθµοί αύξησης του Α.Ε.Π. σε συνδυασµό µε υψηλές προσδοκίες (στην ουσία 

απότοµες πτώσεις στο ρυθµό µεταβολής του Α.Ε.Π.) και αύξουσα µέση φορολογική 

επιβάρυνση της οικονοµίας ευνοούν την παραοικονοµία». 

3.4 Σύγκριση µεταξύ των ερευνών οικογενειακών προϋπολογισµών και των 

εθνικών λογαριασµών 

Η πρώτη έρευνα (Κανελλόπουλος, 1990) που εκπονήθηκε από το Κέντρο 

Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών (Κ.Ε.Π.Ε.) για τον προσδιορισµό του 

µεγέθους της παραοικονοµίας στηρίχθηκε στη σύγκριση επίσηµων στατιστικών 

στοιχείων και συγκεκριµένα στη σύγκριση της δαπάνης των νοικοκυριών, όπως 

εκτιµάται από τις Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισµών, µε την αντίστοιχη 

εκτίµηση των Εθνικών Λογαριασµών. Το ποσό κατά το οποίο η ιδιωτική 

κατανάλωση, όπως καταγράφεται στους Εθνικούς Λογαριασµούς, υπολείπεται από 

την αντίστοιχη εκτίµηση των Ερευνών Οικογενειακών Προϋπολογισµών, θεωρείται 

ότι αποτελεί µία προσέγγιση του µεγέθους της παραοικονοµίας. Η µέθοδος 

εφαρµόστηκε για δύο χρονικές περιόδους, συγκεκριµένα για το 1974 και για το 

δωδεκάµηνο Νοέµβριος 1981 - Οκτώβριος 1982, για τις οποίες είχαν εκπονηθεί 

Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισµών. 
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Η δαπάνη των νοικοκυριών σύµφωνα µε την Έρευνα Οικογενειακών 

Προϋπολογισµών ανήλθε το 1974 στο 85,9% της καταγεγραµµένης δαπάνης στους 

Εθνικούς Λογαριασµούς. Το αντίστοιχο ποσοστό για το 1982 ανήλθε στο 123,4%. Ο 

συγγραφέας θεωρεί ότι οι εκτιµήσεις για το 1974 ανταποκρίνονται στην 

πραγµατικότητα λαµβάνοντας υπόψη ότι οι Έρευνες Οικογενειακών 

Προϋπολογισµών υποεκτιµούν σε κάποιο βαθµό τη συνολική δαπάνη καθώς αρκετοί 

ερωτώµενοι αποφεύγουν να δηλώσουν την ακριβή ποσότητα ορισµένων αγαθών 

που καταναλώνουν (όπως είναι ο καπνός και τα ποτά, τα οποία δεν είναι κοινωνικώς 

αποδεκτά) αλλά και επειδή δεν καταγράφεται η δαπάνη των συλλογικών 

συµβιώσεων όπως είναι τα οικοτροφεία και τα νοσοκοµεία. Αν και τα αποτελέσµατα 

της έρευνας δείχνουν ότι το 1974 δεν υφίσταται παραοικονοµική δραστηριότητα στην 

Ελλάδα, για το 1982 το µέγεθός της εκτιµάται στο 23,4% της καταγεγραµµένης 

δαπάνης. Ωστόσο, ο συγγραφέας θεωρεί ότι καθώς οι Έρευνες Οικογενειακών 

Προϋπολογισµών έχουν τη δυνατότητα να καταγράψουν το 85,9% της συνολικής 

δαπάνης, το µέγεθος της παραοικονοµίας για το 1982 δεν πρέπει να θεωρηθεί 23,4% 

αλλά 43,7%. Παρόλο, λοιπόν, που ο συγγραφέας αρχικά παραθέτει επιχειρήµατα 

υπέρ της υπόθεσης ότι το καταγεγραµµένο τµήµα της δαπάνης των νοικοκυριών στις 

Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισµών ανέρχεται στο 85% του πραγµατικού 

µεγέθους, στη συνέχεια της έρευνάς του αναιρεί την εν λόγω υπόθεση σηµειώνοντας 

ότι η συνέπεια των Εθνικών Λογαριασµών και των Ερευνών Οικογενειακών 

Προϋπολογισµών για το 1974 πιθανό να οφείλεται στη χρησιµοποίηση των 

αποτελεσµάτων των Ερευνών Οικογενειακών Προϋπολογισµών για την εκτίµηση των 

µεγεθών των Εθνικών Λογαριασµών και όχι στην απουσία παραοικονοµίας. 

 

Έχοντας εκτιµήσει το µέγεθος της παραοικονοµίας στο 43,7% της κατανάλωσης των 

νοικοκυριών, ο συγγραφέας επιχειρεί την ανάλυσή του κατά κλάδο οικονοµικής 

δραστηριότητας χρησιµοποιώντας µία σχετική µήτρα µετασχηµατισµού. Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η παραοικονοµία είναι διαδεδοµένη στη 

µεταποίηση (68%) και στον κλάδο των λοιπών υπηρεσιών (35,2%) ενώ είναι σχεδόν 

ανύπαρκτη στη γεωργία (3,9%) και στις τράπεζες-ασφάλειες (3,8%). Επίσης, υψηλή 

παραοικονοµία εντοπίζεται στις κατοικίες (35,2%) ενώ ιδιαίτερα χαµηλό και µη 

αναµενόµενο είναι το ποσοστό στον κλάδο των κατασκευών (2%) και στον κλάδο του 

ηλεκτρισµού και της ύδρευσης (13,9%). 
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3.5 Εκτίµηση των αδήλωτων εισοδηµάτων των αυτοαπασχολούµενων 

Η Νεγρεπόντη-∆ελιβάνη (1990) επιχείρησε να εκτιµήσει το µέγεθος της 

παραοικονοµίας στην Ελλάδα, καθώς και τους προσδιοριστικούς της παράγοντες, 

στηριζόµενη αρχικά στην ακόλουθη συνάρτηση Cobb – Douglas που είχε αναπτυχθεί 

σε προηγούµενη µελέτη της (Νεγρεπόντη-∆ελιβάνη, 1981): 

 

P = βLaK1-a (3.5) 

όπου: 

P = το προϊόν 

L = η ποσότητα του συντελεστή «εργασία» 

Κ = η ποσότητα του συντελεστή «κεφάλαιο» 

 

Η συγγραφέας στην έρευνά της (1981) δεν λαµβάνει υπόψη τον αγροτικό τοµέα, 

οπότε η συνάρτηση (3.5) αναφέρεται αποκλειστικά στους αστικούς τοµείς 

παραγωγής. Καθώς το άθροισµα των εκθετών είναι ίσο µε τη µονάδα {a + (1-a) = 1}, 

η τιµή του εκθέτη a αναφέρεται στη συνεισφορά του συντελεστή εργασία στο µέγεθος 

του προϊόντος ενώ το υπόλοιπο αποδίδεται στο κεφάλαιο. Η τιµή του a υπολογίζεται 

από τη σχέση ανάµεσα στο κατά κεφαλή εισόδηµα των αυτοαπασχολουµένων και 

των µισθωτών προς την πληθυσµιακή τους αναλογία ως εξής: 

 

a = 

ςαπασχόληση αστικής σύνολο

µισθωτών σύνολο

τοµέωναστικών εισόδηµα

µισθών σύνολο

 (3.6) 

 

Σύµφωνα µε τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία, για την περίοδο µετά το 1975 στην 

Ελλάδα, η τιµή του a προσεγγίζει τη µονάδα µε αποτέλεσµα η τιµή του 1–a να τείνει 

στο µηδέν και συνεπώς η εφαρµογή της συνάρτησης Cobb-Douglas να µην είναι 

εφικτή. Θεωρώντας ότι οι ακραίες τιµές που εκτιµήθηκαν για την περίπτωση της 

Ελλάδας οφείλονται στα αδήλωτα εισοδήµατα των αυτοαπασχολούµενων, η 

συγγραφέας ορίζει την παραοικονοµία ίση µε το ύψος των εισοδηµάτων των 

αυτοαπασχολούµενων που θα έπρεπε να προστεθεί στα επίσηµα στοιχεία των 

Εθνικών Λογαριασµών ώστε η τιµή του a να πλησιάζει τη διεθνώς αποδεκτή, η οποία 

ορίζεται σε 0,75. Το µέγεθος της παραοικονοµίας ως ποσοστό του Α.Ε.Π. 

προσδιορίστηκε για την περίοδο 1970-1985 και η µέση τιµή εκτιµήθηκε σε 11%. 

Ωστόσο, η µέση τιµή δεν είναι ενδεικτική της εξεταζόµενης περιόδου καθώς έως το 
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1976 το ύψος της παραοικονοµίας είναι ιδιαίτερα χαµηλό (εκτιµάται στο 3% του 

Α.Ε.Π.), στη συνέχεια αυξάνεται σηµαντικά, µε αποτέλεσµα η µέση τιµή για την 

περίοδο 1977-1981 να ανέρχεται σε 14%, και έπειτα παρουσιάζει νέα αύξηση µε τη 

µέση τιµή για τα τελευταία τέσσερα έτη της εξεταζόµενης περιόδου να εκτιµάται σε 

22%. 

 

Έχοντας εκτιµήσει το µέγεθος της παραοικονοµίας, η συγγραφέας στη συνέχεια 

αναπτύσσει το ακόλουθο οικονοµετρικό υπόδειγµα για τη διερεύνηση των 

προσδιοριστικών παραγόντων: 

 

PRAAt = a1 + a2EMPSt +a3CONSPUBt + a4MIMPt + a5INVMt-2 +a6 CBt + Ut (3.7) 

όπου: 

PRAA = το µέγεθος της παραοικονοµίας, εκτιµώµενο ως το ποσό που πρέπει 

να προστεθεί στα επίσηµα εισοδήµατα των αυτοαπασχολουµένων ώστε 

η τιµή του a στην Cobb-Douglas συνάρτηση να είναι ίση µε 0,75 

EMPS = η απασχόληση στον τοµέα των υπηρεσιών 

CONSPUB = οι καταναλωτικές δαπάνες του δηµόσιου τοµέα 

MIMP = οι εισαγωγές καταναλωτικών βιοµηχανικών προϊόντων 

INVM = οι επενδύσεις στη µεταποίηση (µε υστέρηση δύο ετών) 

CB = η τιµή του a στην Cobb-Douglas συνάρτηση (όπως έχει οριστεί στην 

εξίσωση 3.6) 

U = ο διαταρακτικός όρος 

 

Η εφαρµογή του υποδείγµατος για την περίοδο 1970-1985 έδειξε ότι όλες οι 

µεταβλητές είναι στατιστικά σηµαντικές, σε επίπεδο σηµαντικότητας 95%, και ότι όλοι 

οι συντελεστές έχουν θετικό πρόσηµο µε εξαίρεση τους συντελεστές των µεταβλητών 

MIMP και INVM. 

3.6 Εκτίµηση της φοροδιαφυγής επί του προσωπικού φόρου εισοδήµατος 

Ο ∆αλαµάγκας (1991) προσδιόρισε το επίπεδο της φοροδιαφυγής στον προσωπικό 

φόρο εισοδήµατος, στο πλαίσιο έρευνας του Ινστιτούτου οικονοµικών και 

Βιοµηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.) για την αποτελεσµατικότητα των άµεσων και των 

φορολογικών δαπανών στη βελτίωση του επιπέδου ευηµερίας των ατόµων. Αρχικά 

προσδιόρισε το συνολικό ακαθάριστο εισόδηµα της οικονοµίας µε δύο µεθόδους και 

συγκεκριµένα µε τη µέθοδο των Willis και Hardwick (1978) και µε τη µέθοδο του 

Pechman (1983). Οι Willis και Hardwick λαµβάνουν ως βάση εκκίνησης το συνολικό 
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εισόδηµα που δηλώνεται στην εφορία, το οποίο στη συνέχεια προσαυξάνεται µε τις 

εισφορές των εργαζοµένων και των εργοδοτών, τις αφορολόγητες µεταβιβαστικές 

πληρωµές του κράτους προς τους ιδιώτες, το τεκµαρτό εισόδηµα και το εισόδηµα σε 

είδος ώστε να προσδιοριστεί το συνολικό ακαθάριστο εισόδηµα. Ο Pechman 

στηρίζεται στο προσωπικό εισόδηµα, όπως αυτό εκτιµάται στους Εθνικούς 

Λογαριασµούς, στο οποίο προστίθενται ορισµένα στοιχεία όπως οι εισφορές των 

εργαζοµένων στα ασφαλιστικά ταµεία, το καθαρό προϊόν της πώλησης ακινήτων, το 

καθαρό κέρδος από την πώληση τίτλων κ.ο.κ.. Επίσης, αφαιρούνται ορισµένα άλλα 

µεγέθη όπως οι µεταβιβαστικές πληρωµές του ∆ηµοσίου, το τεκµαρτό εισόδηµα, το 

εισόδηµα που πραγµατοποιούν τα κοινωφελή ιδιωτικά ιδρύµατα, ορισµένες µορφές 

δαπάνης (π.χ. έξοδα µετακίνησης), ορισµένες λογιστικές διαφορές (π.χ. ρυθµίσεις 

επισφαλών απαιτήσεων) και οι εργοδοτικές παροχές σε είδος. 

 

Η έρευνα του ∆αλαµάγκα καλύπτει τη χρονική περίοδο από το 1959 έως και το 1988. 

Έχοντας προσδιορίσει το ακαθάριστο εισόδηµα κατά Pechman, ο συγγραφέας 

αφαιρεί το συνολικό φορολογητέο εισόδηµα, όπως έχει δηλωθεί στην εφορία, και η 

διαφορά των δύο µεγεθών δείχνει το εισόδηµα που νόµιµα (φοροαποφυγή) ή 

παράνοµα (φοροδιαφυγή) δεν επιβαρύνεται µε φόρο. Νόµιµα απαλλάσσονται 

παραδείγµατος χάριν οι εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση και τα εισοδήµατα που 

δεν καλύπτουν το ελάχιστο όριο συντήρησης των νοικοκυριών ενώ παράνοµα 

διαφεύγουν της φορολόγησης τα εισοδήµατα που δεν δηλώνονται στην εφορία. Το 

γινόµενο του φορολογικού συντελεστή επί τη διαφορά του φορολογητέου από το 

ακαθάριστο εισόδηµα κατά Pechman αποτελεί µία προσέγγιση της συνολικής 

απώλειας εσόδων (φόρων) λόγω φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Ο λόγος του 

φορολογητέου εισοδήµατος προς το συνολικό ακαθάριστο εισόδηµα εµφανίζεται να 

είναι χαµηλός κατά τα πρώτα έτη της έρευνας (περίπου 8%) και βαίνει προοδευτικά 

αυξανόµενος λαµβάνοντας την υψηλότερη τιµή του (34%) τα τελευταία έτη, 

παρέχοντας ενδείξεις ότι µε την πάροδο των ετών ένα διαρκώς αυξανόµενο ποσοστό 

του προσωπικού εισοδήµατος δηλώνεται στην εφορία. Ωστόσο, η αύξηση του 

συγκεκριµένου ποσοστού ενδέχεται να µην οφείλεται σε µείωση της έκτασης της 

παραοικονοµίας αλλά σε µείωση των εισοδηµάτων που νοµίµως δε φορολογούνται 

όπως οι (αφορολόγητες) µεταβιβαστικές πληρωµές του δηµοσίου. Επιπλέον, όπως 

παρατηρεί και ο ίδιος ο συγγραφέας, η µέθοδος δεν λαµβάνει υπόψη τα εισοδήµατα 

που δηµιουργούνται στην παραοικονοµία και δεν αποτυπώνονται στο συνολικό 

ακαθάριστο εισόδηµα. 
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Στη συνέχεια της έρευνας, εκτιµάται το συνολικό ακαθάριστο εισόδηµα µε τη µέθοδο 

των Willis και Hardwick (1978), οι οποίοι στηρίζονται στο εισόδηµα που δηλώνεται 

στην εφορία, το οποίο, για τη χρονική περίοδο που µελετάται, είναι πολύ χαµηλότερο 

του προσωπικού εισοδήµατος που χρησιµοποιείται στη µέθοδο του Pechman. Η 

σύγκριση του εισοδήµατος κατά Willis και Hardwick µε το συνολικό φορολογητέο 

εισόδηµα δείχνει το αφορολόγητο εισόδηµα, το οποίο αποτελείται από τις απαλλαγές 

που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της κανονιστικής δοµής του φορολογικού 

συστήµατος (δηλαδή το προσωπικό αφορολόγητο όριο και τα αφορολόγητα ποσά για 

τα εξαρτηµένα µέλη της οικογένειας) και τις υπόλοιπες απαλλαγές που δεν έχουν 

αυτή την ιδιότητα. Γνωρίζοντας, από τις δηλώσεις εισοδήµατος, το ύψος των 

απαλλαγών κανονιστικού χαρακτήρα, η έκταση της φοροαποφυγής προσδιορίζεται 

ως το γινόµενο του φορολογικού συντελεστή επί τη διαφορά των συγκεκριµένων 

απαλλαγών από το αφορολόγητο εισόδηµα. Αφαιρώντας την απώλεια εσόδων λόγω 

φοροαποφυγής από τη συνολική απώλεια εσόδων (λόγω φοροαποφυγής και 

φοροδιαφυγής) που έχει προσδιοριστεί εφαρµόζοντας τη µέθοδο του Pechman, 

παρέχεται µία εκτίµηση του ύψους της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα από τον 

προσωπικό φόρο εισοδήµατος. Τα αποτελέσµατα της έρευνας εµφανίζουν την 

έκταση της φοροδιαφυγής (εκφραζόµενη ως ο λόγος του φόρου που αντιστοιχεί στα 

αδήλωτα εισοδήµατα προς το ποσό του φόρου που καταβάλλεται) να ανέρχεται σε 

εξαιρετικά υψηλά επίπεδα καθώς ο µέσος όρος για όλη την εξεταζόµενη περίοδο 

εκτιµάται να είναι 240%, µε το υψηλότερο ποσοστό φοροδιαφυγής να καταγράφεται 

το 1959 (1.057%) και το χαµηλότερο το 1988 (99%). Τα αποτελέσµατα της έρευνας 

από µόνα τους εγείρουν αµφιβολίες για την αξιοπιστία της εφαρµοζόµενης µεθόδου 

και την εγκυρότητα των δεδοµένων. Οι Κανελλόπουλος κ.ά. (1995) παρατηρούν ότι: 

«Η όχι και τόσο µεγάλη αξιοπιστία των εκτιµήσεων φαίνεται και από το γεγονός ότι µε 

την αλλαγή του τρόπου δήλωσης των εισοδηµάτων το 1988, η µέθοδος του 

∆αλαµάγκα δείχνει ότι η φοροδιαφυγή µειώθηκε στα 250 δις το 1988 από τα 596 που 

ήταν το 1987. Γίνεται φανερό εποµένως ότι δεν µπορούµε να λάβουµε σοβαρά 

υπόψη τα µεγέθη της µελέτης αυτής για το µέγεθος της φοροδιαφυγής». 

3.7 Προσδιορισµός της απόκλισης µεταξύ του εισοδήµατος και της δαπάνης 

Το Ίδρυµα Μεσογειακών Μελετών (Καλυβιανάκης κ.ά., 1993) προσδιόρισε το 

µέγεθος της παραοικονοµίας στην Ελλάδα εφαρµόζοντας τη µέθοδο της απόκλισης 

µεταξύ του εισοδήµατος και της δαπάνης. Το συνολικό εισόδηµα της οικονοµίας 

προσδιορίστηκε από τα στοιχεία των Εθνικών Λογαριασµών ενώ η εκτίµηση της 

συνολικής δαπάνης στηρίχθηκε στις Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισµών που 
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εκπονήθηκαν για τα διαστήµατα Νοεµβρίου 1981 - Οκτωβρίου 1982 και Νοεµβρίου 

1987 - Οκτωβρίου 1988. Από τη σύγκριση των στοιχείων, η παραοικονοµική 

δραστηριότητα για το δωδεκάµηνο Νοέµβριος 1981 - Οκτώβριος 1982 εκτιµήθηκε 

στο 16,2% του καταγεγραµµένου εθνικού εισοδήµατος, ενώ για το δωδεκάµηνο 

Νοέµβριος 1987 - Οκτώβριος 1988 υπολογίστηκε στο 25,7%. 

 

Οι συγγραφείς στη συνέχεια προχώρησαν στην εκτίµηση του ύψους της 

φοροδιαφυγής εφαρµόζοντας διαφορετική µέθοδο στους άµεσους από ότι στους 

έµµεσους φόρους. Στην περίπτωση της άµεσης φορολογίας επιχειρήθηκε να 

εκτιµηθεί το µέγεθος της φοροδιαφυγής µε την εφαρµογή µίας συνάρτησης 

φορολογικών εσόδων τύπου Cobb-Douglas. Με βάση τα στοιχεία φορολογικών 

δηλώσεων και Εθνικών Λογαριασµών, η φοροδιαφυγή για το έτος 1986 εκτιµήθηκε 

στο 87% των φορολογικών εσόδων. Στην περίπτωση των έµµεσων φόρων, έγινε 

προσπάθεια εκτίµησης της αξίας των πωλήσεων των κλάδων εκείνων όπου 

επιβαλλόταν φόρος κύκλου εργασιών (Φ.Κ.Ε.) και χαρτόσηµο τις περιόδους 1981-

1982 και 1986. Στη συνέχεια προσδιορίστηκε το ποσό του φόρου που θα έπρεπε να 

είχε εισπραχθεί, από το οποίο έπειτα αφαιρέθηκαν οι αντίστοιχες πραγµατικές 

εισπράξεις και η διαφορά θεωρήθηκε ως φοροδιαφυγή. Η φοροδιαφυγή στην έµµεση 

φορολογία προσδιορίστηκε γύρω στο 20% του συνόλου των έµµεσων φόρων. 

Ωστόσο, η φοροδιαφυγή από το Φ.Κ.Ε., αν ληφθούν υπόψη µόνο οι κλάδους στους 

οποίους διαπιστώθηκε φοροδιαφυγή, υπολογίστηκε για τη διετία 1981-1982 σε 134% 

ενώ για το 1986 σε 71%. Σύµφωνα µε τον Κανελλόπουλο (2002), «αυτές οι 

εκτιµήσεις, για πολλές από τις οποίες η παρακολούθηση της ακριβούς µεθοδολογίας 

είναι δυσχερής, δεν µπορεί παρά να χαρακτηριστούν ως υπερεκτιµήσεις της 

φοροδιαφυγής». 

3.8 Εκτίµηση της φοροδιαφυγής επί του φόρου προστιθέµενης αξίας 

Το µέγεθος της φοροδιαφυγής στο φόρο προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) εκτιµήθηκε 

στη µελέτη του Κ.Ε.Π.Ε. (Κανελλόπουλος κ.ά., 1995) ως η διαφορά ανάµεσα στη 

«θεωρητική απόδοση» του φόρου και στα πραγµατοποιούµενα έσοδα όπως 

καταγράφονται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών. Ο προσδιορισµός 

της «θεωρητικής απόδοσης» του φόρου, δηλαδή των φορολογικών εσόδων που 

αντιστοιχούν σε δεδοµένο επίπεδο οικονοµικής δραστηριότητας, στηρίζεται σε ένα 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το οποίο η συνολική απόδοση του 

φόρου εξαρτάται από το µέγεθος των φορολογικών συντελεστών που επιβάλλονται 

στο στάδιο της τελικής δαπάνης, ανεξάρτητα από τον τρόπο και το ύψος της 
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φορολογικής επιβάρυνσης των ενδιάµεσων εισροών. Συνεπώς, η φορολογική βάση 

προσδιορίζεται ως η συνολική αξία της τελικής δαπάνης για την αγορά αγαθών και 

υπηρεσιών. 

 

Οι συγγραφείς εκτίµησαν αρχικά το µέγεθος της φορολογικής βάσης από τα στοιχεία 

των Εθνικών Λογαριασµών για το έτος 1988 και τη διαχώρισαν στους επιµέρους 

φορολογικούς συντελεστές µε τους οποίους επιβαρύνεται. Η σύγκριση των εσόδων 

Φ.Π.Α., όπως προσδιορίζονται από την εφαρµογή των φορολογικών συντελεστών 

στη φορολογική βάση, µε τα έσοδα που εισπράχθηκαν αποτελεί µία εκτίµηση του 

µεγέθους της φοροδιαφυγής. Ωστόσο, ο προσδιορισµός της φορολογικής βάσης από 

τα στοιχεία των Εθνικών Λογαριασµών οδηγεί σε µία υποεκτίµηση του µεγέθους της 

φοροδιαφυγής καθώς δεν λαµβάνεται υπόψη ο τοµέας της παραοικονοµίας. 

Βασιζόµενοι σε προηγούµενη έρευνα του Κ.Ε.Π.Ε. (Κανελλόπουλος, 1990), το 

µέγεθος της παραοικονοµίας προσδιορίστηκε ως η διαφορά µεταξύ της συνολικής 

δαπάνης όπως εκτιµάται στους Εθνικούς Λογαριασµούς και της συνολικής δαπάνης 

όπως προσδιορίζεται από τις Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισµών. Το µέγεθος 

της φοροδιαφυγής εκτιµήθηκε για το 1988 στο 38% των καθαρών εσόδων Φ.Π.Α. 

που εισέπραξε το κράτος, από το οποίο ποσοστό 21,9% αποδίδεται στην επίσηµη 

οικονοµία ενώ ποσοστό 78,1% οφείλεται στη φοροδιαφυγή που προέρχεται από την 

παραοικονοµία. 

3.9 ∆εύτερη εφαρµογή της νοµισµατικής προσέγγισης 

Μία από τις πιο πρόσφατες έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν στην Ελλάδα είναι του 

Ιδρύµατος Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών (Τάτσος κ.ά, 2001), η οποία 

στηρίζεται στην προσέγγιση της ζήτησης χρήµατος για την εκτίµηση της 

παραοικονοµίας την περίοδο 1960-1997. Ο κυριότερος λόγος για την επιλογή της 

συγκεκριµένη µεθόδου είναι, σύµφωνα µε τους συγγραφείς, η ύπαρξη αξιόπιστων 

στοιχείων χρονολογικών σειρών για όλη τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου. 

Αρχικά, αναπτύσσονται δύο ξεχωριστά υποδείγµατα, το πρώτο από τα οποία είναι 

βασισµένο στη µέθοδο της ερευνητικής οµάδας του πανεπιστηµίου του Leicester 

(Bhattacharyya, 1990) ενώ το δεύτερο στηρίζεται στο υπόδειγµα που ανέπτυξε ο 

Giles (1999) για τη µέτρηση της παραοικονοµίας στη Ν. Ζηλανδία. Η εφαρµογή του 

Schwartz τεστ (1978) έδειξε ότι το πρώτο υπόδειγµα προσεγγίζει σε µεγαλύτερο 

βαθµό την πραγµατικότητα και κατά συνέπεια είναι αυτό που πρέπει να 

χρησιµοποιηθεί. 
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Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η µέση τιµή της παραοικονοµίας ως 

ποσοστό του Α.Ε.Π. την περίοδο 1960-1997 ανέρχεται σε 30,1%. Η µέγιστη τιµή 

σηµειώνεται το 1997 (36,7%) ενώ η ελάχιστη το 1960 και το 1973 (26,1%). Συνεπώς, 

παρατηρείται ότι το µέγεθος της παραοικονοµίας αυξήθηκε την περίοδο 1960-1997 

κατά 40,2%, εµφανίζοντας, ωστόσο, αρκετές διακυµάνσεις. Συγκεκριµένα, το ύψος 

της παραοικονοµίας από 26,1% του Α.Ε.Π. το 1960, αυξάνεται σε 29,9% το 1968 και 

µετά µειώνεται στο 26,1% το 1973. Στη συνέχεια αυξάνεται µέχρι το 1977 (29,4%) και 

έπειτα µειώνεται πάλι έως το 1981 (26,9%). Μετά το 1981 αυξάνεται ραγδαία µέχρι 

το 1987 (30,9%), ενώ µετά το 1987 παρουσιάζει µία παροδική κάµψη µέχρι το 1989 

(30,1%). Η περίοδος 1990-1997 χαρακτηρίζεται από σηµαντική αύξηση της 

παραοικονοµίας µε το µέσο µέγεθός της να ανέρχεται στο 34% του Α.Ε.Π. 

 

Οι δύο χαµηλότερες τιµές του µεγέθους της παραοικονοµίας σηµειώνονται το 1973 

και το 1981, τις περιόδους δηλαδή των δύο πετρελαϊκών κρίσεων. Πτώση του 

ρυθµού αύξησης της παραοικονοµίας κατά την πρώτη πετρελαϊκή κρίση είχε δείξει 

και η έρευνα των Βαβούρα κ.ά. (1990). Σε αντίθεση, όµως, µε τη δική τους έρευνα, η 

έρευνα του Ι.Ο.Β.Ε. δεν έδειξε να υπάρχει σχέση µεταξύ της παραοικονοµίας και των 

φάσεων του επιχειρηµατικού κύκλου. Συγκεκριµένα, την περίοδο 1981-1987 ο µέσος 

ετήσιος ρυθµός της επίσηµης οικονοµίας ήταν -0,53% ενώ ο µέσος ετήσιος ρυθµός 

της παραοικονοµίας ήταν 3,58%. Αντίθετα, στην περίοδο 1990-1997 οι µέσοι ετήσιοι 

ρυθµοί αύξησης του Α.Ε.Π. και της παραοικονοµίας ήταν σχεδόν ίσοι µεταξύ τους, 

1,62% και 1,81% αντίστοιχα. Ο κυριότερος παράγοντας που οδήγησε στην αύξηση 

του µεγέθους της παραοικονοµίας εµφανίζεται να είναι η αύξηση της µέσης 

φορολογικής επιβάρυνσης, εκτίµηση που είναι σύµφωνη και µε τα αποτελέσµατα της 

έρευνας των Βαβούρα κ.ά. (1990). 

3.10 Εκτίµηση της φοροδιαφυγής των νοµικών προσώπων 

Η πιο πρόσφατη µελέτη του φαινοµένου της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα εκπονήθηκε 

από το Κ.Ε.Π.Ε. (Κανελλόπουλος, 2002) και διαφέρει ως προς τις προηγούµενες 

έρευνες σε δύο βασικά σηµεία. Είναι η πρώτη έρευνα που εκπονήθηκε µε σκοπό την 

εκτίµηση της φοροδιαφυγής των νοµικών προσώπων και επίσης είναι η πρώτη που 

βασίστηκε σε αποτελέσµατα φορολογικών ελέγχων. Ο συγγραφέας επιχειρεί να 

προσδιορίσει την έκταση της φοροδιαφυγής των ανωνύµων εταιριών που 

εισήχθησαν στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών τη δεκαετία του 1990 για τα έτη που 

προηγήθηκαν της εισαγωγής τους, βασιζόµενος στα στοιχεία των φορολογικών 

ελέγχων όπως δηµοσιεύτηκαν στα ενηµερωτικά δελτία των εταιριών. 
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Αρχικά εκτιµάται το µέγεθος της φορολογικής συµµόρφωσης σε σχετικούς όρους, 

οριζόµενο ως το ποσό του φόρου που οι επιχειρήσεις εκουσίως κατέβαλλαν προς το 

ποσό του φόρου που, σύµφωνα µε το φορολογικό έλεγχο, έπρεπε να είχε δηλωθεί. 

Από τα αποτελέσµατα της ανάλυσης για την περίοδο 1991-1999 προκύπτει ότι το 

ποσοστό φορολογικής συµµόρφωσης ανέρχεται κατά µέσο όρο σε 79,4%, 

παρουσιάζοντας µία αξιοσηµείωτη σταθερότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της 

εξεταζόµενης περιόδου. Αντίστοιχα, το ύψος της φοροδιαφυγής προσδιορίζεται σε 

20,6%. Το υψηλότερο ποσοστό φορολογικής συµµόρφωσης παρατηρείται στις 

εταιρίες ενοικίασης µεταφορικών µέσων (90%) ενώ το χαµηλότερο στην επιβατηγό 

ναυτιλία (60%). Μικρότερη από τη µέση φορολογική συµµόρφωση εµφανίζουν τα 

είδη πληροφορικής (64%) και ο κλάδος τροφίµων (72%) ενώ ιδιαίτερα υψηλή το 

λιανικό εµπόριο (95%), η πληροφορική (91%), οι κατασκευές (89%) και το χονδρικό 

εµπόριο (89%). Όπως παρατηρεί ο συγγραφέας, τα αποτελέσµατα της έρευνας 

έρχονται σε αντίθετη µε τη διάχυτη εντύπωση ότι η φοροδιαφυγή είναι πιο 

διαδεδοµένη στο εµπόριο και γενικότερα στις υπηρεσίες από ότι στη βιοµηχανία. 

 

Στη συνέχεια της εργασίας επιχειρήθηκε η ανάλυση των προσδιοριστικών 

παραγόντων της φοροδιαφυγής µε την εφαρµογή πολυµεταβλητών υποδειγµάτων. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι το ύψος της φοροδιαφυγής συνδέεται 

θετικά µε την επίδοση της επιχείρησης και αρνητικά µε το µέγεθός της, όπως 

εκφράζεται µε το ύψος του ενεργητικού, παρέχοντας ενδείξεις για την ισχύ της 

θεωρητικής υπόθεσης ότι η φοροδιαφυγή είναι δυσχερέστερη στις µεγαλύτερες 

επιχειρήσεις. Θετική σχέση, επίσης, προκύπτει µεταξύ του ύψους της φοροδιαφυγής 

και του ύψους των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης καθώς και του ύψους των 

ετήσιων αποσβέσεων. Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι το ποσοστό φορολογικής 

συµµόρφωσης είναι µεγαλύτερο όσο πιο κοντά στην είσοδο στο χρηµατιστήριο είναι 

η ελεγχείσα χρήση, παρέχοντας ενδείξεις ότι οι επιχειρήσεις ενσυνείδητα 

µεταβάλλουν τη φορολογική τους συµπεριφορά ενόψει της δηµόσιας διάθεσης των 

µετοχών τους. 



 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Εκτίµηση της φοροδιαφυγής των εισηγµένων στο 
Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών επιχειρήσεων 

4.1 Σκοπός και χρησιµότητα 

Το µέγεθος της παραοικονοµίας µίας χώρας, και ακόλουθα και της φοροδιαφυγής, 

δυσχεραίνει, όπως έχει ήδη περιγραφεί αναλυτικά στο πρώτο κεφάλαιο της 

παρούσας διατριβής, την άσκηση της δηµοσιονοµικής και εισοδηµατικής πολιτικής 

ενώ επιπλέον οξύνει τον αθέµιτο ανταγωνισµό και εντείνει τη φορολογική ανισότητα 

µεταξύ των πολιτών. Οι συγκεκριµένες επιπτώσεις στην οικονοµική ζωή έχουν 

οδηγήσει στην εκτεταµένη µελέτη του φαινοµένου µε απώτερο, αλλά ακόµα 

ανεπίτευκτο, στόχο την αντιµετώπισή του. Ωστόσο, παρά τον τεράστιο όγκο της 

διεθνούς αρθρογραφίας, εντοπίζονται δύο σηµαντικά κενά στη µελέτη της 

φοροδιαφυγής, το πρώτο εκ των οποίων σχετίζεται µε τις µεθόδους που 

εφαρµόζονται για την εκτίµηση του µεγέθους της ενώ το δεύτερο µε το πεδίο 

έρευνας. 

 

Παρόλο που η µέθοδος των φορολογικών ελέγχων έχει προκριθεί ως η πιο αξιόπιστη 

τόσο από τους µελετητές (Tanzi, 1999) όσο και από διεθνείς οργανισµούς, όπως ο 

Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (O.E.C.D., 2001) και η 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1994), η χρήση της 

είναι εξαιρετικά περιορισµένη λόγω της µη διαθεσιµότητας των πρωτογενών 

στοιχείων των ελέγχων. Στη συγκεκριµένη έλλειψη στοιχείων αποδίδεται και το 

δεύτερο κενό που έχει παρατηρηθεί (Syed and Kalirajan 2000, O.E.C.D. 2001, Chen 

and Chu 2005, Crocker and Slemrod 2005, Tedds 2006), το οποίο αναφέρεται στην 

ανύπαρκτη σχεδόν έρευνα αναφορικά µε τη φοροδιαφυγή των επιχειρήσεων. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι εκτεταµένη έρευνα της διεθνούς αρθρογραφίας είχε ως 

αποτέλεσµα τον εντοπισµό µόνο τριών σχετικών µελετών (Giles 1998, 

Κανελλόπουλος 2002 και Tedds 2006). 

 

Στην Ελλάδα, όπως άλλωστε και στις υπόλοιπες χώρες, τα αποτελέσµατα των 

φορολογικών ελέγχων που διενεργούνται είτε σε φυσικά είτε σε νοµικά πρόσωπα δεν 

γνωστοποιούνται και επίσης δεν διατίθενται σε ερευνητές σύµφωνα µε την αρχή 

προστασίας προσωπικών δεδοµένων. Ωστόσο, για λόγους διαφάνειας και 

προστασίας του επενδυτικού κοινού, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν δηµόσια τις 

µετοχές τους είναι υποχρεωµένες να δηµοσιοποιούν τα αποτελέσµατα των 

φορολογικών ελέγχων τους. Συγκεκριµένα, οι επιχειρήσεις που εισάγονται στο 
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Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) είναι υποχρεωµένες να έχουν ελεγχθεί 

φορολογικά για όλες τις χρήσεις τους και να γνωστοποιούν τα αποτελέσµατα των πιο 

πρόσφατων ελέγχων στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο14. Υποχρέωση για συχνό φορολογικό 

έλεγχο (ανά διετία σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Ν.2324/95) έχουν οι επιχειρήσεις και 

κατόπιν της εισαγωγής τους στο χρηµατιστήριο. Ωστόσο, τα αποτελέσµατα των 

ελέγχων δηµοσιεύονται υποχρεωτικά µόνο στην ιστοσελίδα του χρηµατιστηρίου και 

της εταιρίας για περίοδο ενός έτους (άρθρο 275 του Κανονισµού του χρηµατιστηρίου) 

και προαιρετικά στο Ετήσιο ∆ελτίο. Επίσης, υποχρέωση για δηµοσίευση των 

αποτελεσµάτων υπάρχει και στην περίπτωση έκδοσης νέου Ενηµερωτικού ∆ελτίου 

(π.χ. λόγω αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου µε δηµόσια εγγραφή). 

 

Η έρευνα που εκπονήθηκε από το Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών 

Ερευνών (Κανελλόπουλος, 2002) µε στόχο την εκτίµηση της φοροδιαφυγής των 

νοµικών προσώπων αξιοποίησε το υπάρχον νοµοθετικό πλαίσιο και συγκεκριµένα τα 

πρωτογενή στοιχεία των φορολογικών ελέγχων που γνωστοποιήθηκαν από τις 

επιχειρήσεις που εισήχθησαν στο Χ.Α.Α. τη δεκαετία του 1990 για τα οικονοµικά έτη 

που προηγήθηκαν της εισαγωγής τους (βλ. ενότητα 3.10). Η φοροδιαφυγή, ωστόσο, 

των εισηγµένων επιχειρήσεων, για τα έτη που ακολούθησαν της εισαγωγής τους, 

αποτελεί ένα πεδίο έρευνας που ακόµα δεν έχει µελετηθεί. Το συγκεκριµένο κενό 

επιχειρεί να καλύψει το παρόν κεφάλαιο. 

4.2 Μεθοδολογία έρευνας 

Η προσέγγιση που θα ακολουθηθεί για την εκτίµηση του επιπέδου της φοροδιαφυγής 

των εισηγµένων επιχειρήσεων είναι σε συµφωνία µε τη διεθνή πρακτική (Giles 1998, 

O.E.C.D. 2001, Κανελλόπουλος 2002, Tedds 2006) και έγκειται στον προσδιορισµό 

τριών διαφορετικών µεγεθών. Αρχικά, προσδιορίζεται το µέγεθος της φορολογικής 

συµµόρφωσης συγκρίνοντας το ποσό του φόρου που προκύπτει από τα κέρδη που 

δηλώνει µία επιχείρηση σε µία οικονοµική χρήση και του ποσού του φόρου που 

προκύπτει από τα πραγµατικά µεγέθη και την ισχύουσα φορολογία, το οποίο γίνεται 

γνωστό ύστερα από τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου. Η διαφορά µεταξύ των 

δύο µεγεθών ονοµάζεται χάσµα φόρου (tax gap) και εκφράζεται ως εξής: 

 
                                                
14

 Η συγκεκριµένη υποχρέωση εισήχθηκε µε την § 3α του αρθρ. 3 του Π.∆. 350/1985, η οποία 
προστέθηκε µε το αρθρ. 9 § 1 του Ν.2324/1995. Στη συνέχεια το Π.∆. 350/1985 καταργήθηκε 
µε το Ν.3371/2005 και η συγκεκριµένη υποχρέωση προβλέπεται στο άρθρο 204 του 
Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου. 
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Χάσµα Φόρου = (Φόροι Χρήσης + Προϊόν Φορολογικού Ελέγχου) – Φόροι Χρήσης  

 = Προϊόν Φορολογικού Ελέγχου   (4.1) 

 

Το προϊόν του φορολογικού ελέγχου ορίζεται ως το ποσό του φόρου που 

καταλογίζεται από τον έλεγχο προσαυξηµένο κατά το ύψος των προστίµων και 

προσαυξήσεων. 

 

Με τη δεύτερη µέθοδο, το µέγεθος της φορολογικής συµµόρφωσης εκφράζεται σε 

σχετικούς όρους και ορίζεται ως το ποσό του φόρου που έχει προκύψει από τις 

δηλώσεις της επιχείρησης (φόροι χρήσης) προς την πραγµατική φορολογική της 

υποχρέωση, δηλαδή προς το άθροισµα του φόρου που έχει δηλωθεί και του 

προϊόντος του φορολογικού ελέγχου. 

 

)2.4(100x
γχουέλΕύγικοoορολΦνϊόροΠ+σηςήρΧροιόΦ

σηςήρΧροιόΦ
=(%)ρφωσηόυµµΣήορολογικΦ

 

 

Στην περίπτωση, ωστόσο, που στα αποτελέσµατα των φορολογικών ελέγχων 

καταγράφονται χωριστά οι επιπλέον φόροι από τα πρόστιµα και τις προσαυξήσεις, το 

επίπεδο της φορολογικής συµµόρφωσης µπορεί να προσδιοριστεί λαµβάνοντας 

υπόψη όχι το προϊόν του φορολογικού ελέγχου αλλά µόνο τον επιπλέον φόρο 

εισοδήµατος που καταλογίζεται. 

 

)3.4(100x
λεγχοΈόγικoορολΦόαπροιόΦ+σηςήρΧροιόΦ

σηςήρΧροιόΦ
=(%)ρφωσηόυµµΣήορολογικΦ

 

 

Είναι εµφανές ότι το µέγεθος της φοροδιαφυγής προσδιορίζεται ως 100% - 

Φορολογική Συµµόρφωση (%). 

 

Σύµφωνα µε την έρευνα του Κ.Ε.Π.Ε. (Κανελλόπουλος, 2002), το επίπεδο της 

φορολογικής συµµόρφωσης προσδιορίζεται ακριβέστερα όταν λαµβάνεται υπόψη 

µόνο ο επιπλέον φόρος εισοδήµατος και όχι το προϊόν του φορολογικού ελέγχου. 

Ωστόσο, λόγω έλλειψης στοιχείων αναφορικά µε το ύψος του επιπλέον φόρου 

εισοδήµατος (απαλλαγµένου από πρόστιµα και προσαυξήσεις) που καταλογίζεται σε 

έναν έλεγχο, οι συγγραφείς χρησιµοποιούν το προϊόν του φορολογικού ελέγχου και 

αντιµετωπίζουν το προσδιοριζόµενο ύψος της φοροδιαφυγής ως εκτίµηση της 

ανώτατης τιµής της. Το δείγµα, όµως, της παρούσας έρευνας αποτελείται από 

εισηγµένες επιχειρήσεις, οι οποίες οφείλουν να ελέγχονται από την αρµόδια 

φορολογική αρχή κατά τακτά χρονικά διαστήµατα και γνωρίζουν ότι ύστερα από τη 
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διενέργεια του φορολογικού ελέγχου θα οφείλουν όχι µόνο τους φόρους για το 

εισόδηµα που θα έχουν αποκρύψει αλλά θα επιβαρυνθούν επιπλέον µε πρόστιµα και 

προσαυξήσεις. Ένα ερώτηµα που εγείρεται είναι γιατί οι επιχειρήσεις επιλέγουν να 

αποκρύπτουν κέρδη γνωρίζοντας ότι σε σύντοµο χρονικό διάστηµα (κατά µέσο όρο 

3-4 έτη) θα επιβαρυνθούν µε σηµαντικά πρόστιµα. Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι ο 

φορολογικός έλεγχος δεν αποκαλύπτει το πραγµατικό ύψος της φοροδιαφυγής. Σ’ 

αυτό το πλαίσιο, το επίπεδο της φοροδιαφυγής µε βάση το προϊόν του φορολογικού 

ελέγχου πρέπει να θεωρηθεί όχι ως η ανώτατη τιµή αλλά ως η κατώτατη. 

4.3 Περιγραφή του δείγµατος 

Το δείγµα της έρευνας αποτελείται από τις επιχειρήσεις που ήταν εισηγµένες στο 

Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) το ∆εκέµβριο του 2006. Ο συνολικός αριθµός 

των επιχειρήσεων ανέρχεται σε 318, ωστόσο 21 επιχειρήσεις εξαιρούνται από την 

έρευνα λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Συγκεκριµένα, εξαιρούνται 

αρχικά οι 10 εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου καθώς, λόγω του ιδιαίτερου 

φορολογικού καθεστώτος στο οποίο υπόκεινται, δεν προκύπτουν λογιστικές 

διαφορές κατά τη διενέργεια των φορολογικών ελέγχων. Σύµφωνα µε την §6 του 

αρθρ. 6 του Ν. 2579/1998, οι συγκεκριµένες εταιρίες είναι υποχρεωµένες να 

καταβάλλουν φόρο 3‰ ετησίως, ο οποίος υπολογίζεται επί του µέσου όρου των 

επενδύσεών τους σε τρέχουσες τιµές πλέον των διαθεσίµων τους (όπως 

απεικονίζονται στους τριµηνιαίους πίνακες επενδύσεων που προβλέπονται από την 

§1 του αρθρ. 12 του Ν. 1969/91). Με την καταβολή του φόρου εξαντλείται η 

φορολογική τους υποχρέωση. Λογιστικές διαφορές επίσης δεν προκύπτουν και για 

τις 7 εταιρίες του κλάδου «Ταξίδια & Τουρισµός» καθώς, σύµφωνα µε το Ν. 27/1975 

περί φορολογίας πλοίων, τα κέρδη από την εκµετάλλευση πλοίων απαλλάσσονται 

του φόρου εισοδήµατος. Τα πλοία µε ελληνική σηµαία, µε βάση τον ίδιο νόµο, 

υπόκεινται σε ειδικό φόρο, βάσει των κόρων της ολικής χωρητικότητάς τους, και µόνο 

τα κέρδη από τις µη ναυτιλιακές δραστηριότητες φορολογούνται µε βάση τις γενικές 

διατάξεις περί φορολογίας εισοδήµατος. Επίσης, από την έρευνα εξαιρούνται η 

Τράπεζα Κύπρου, καθώς διέπεται από την κυπριακή φορολογική νοµοθεσία, η 

εταιρία FHL Mermeren Kombinat A.D. Priler, η οποία έχει έδρα τα Σκόπια, η Τράπεζα 

της Ελλάδος, της οποίας οι µετοχές δεν διαπραγµατεύονται, και η εταιρία 

Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε., καθώς σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 

2324/1995, µοναδικός µέτοχος του Χ.Α.Α. είναι το ελληνικό δηµόσιο. 
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Οι πληροφορίες για τα αποτελέσµατα των φορολογικών ελέγχων συγκεντρώθηκαν 

από τα Ενηµερωτικά και τα Ετήσια ∆ελτία των εταιριών καθώς και από τις 

ανακοινώσεις που αναρτώνται στις ιστοσελίδες τους και στην ιστοσελίδα του 

χρηµατιστηρίου. Συγκεκριµένα, για την περίοδο 2000–2006 ελέγχθηκαν 1.527 ετήσια 

δελτία σε σύνολο 1.924 (ποσοστό δηλαδή 79% των εκδοθέντων δελτίων) και 272 

ενηµερωτικά δελτία (ποσοστό που ανέρχεται σχεδόν στο 100% των δελτίων που 

εξέδωσαν οι επιχειρήσεις). Από τις 297 εταιρίες του δείγµατος κατέστη εφικτό να 

συγκεντρωθούν στοιχεία για τις 269, οι οποίες προέρχονται από τους ακόλουθους 

κλάδους του χρηµατιστηρίου: Πετρέλαιο & Αέριο: 3 εταιρίες, Χηµικά: 11 εταιρίες, 

Πρώτες Ύλες: 16 εταιρίες, Κατασκευές και Υλικά Κατασκευών: 31 εταιρίες, 

Βιοµηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες: 28 εταιρίες, Τρόφιµα και Ποτά: 32 εταιρίες, 

Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά: 41 εταιρίες, Υγεία: 8 εταιρίες, Εµπόριο: 17 εταιρίες, 

Μέσα Ενηµέρωσης: 13 εταιρίες, Ταξίδια & Αναψυχή: 10 εταιρίες, Τηλεπικοινωνίες: 2 

εταιρίες, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας: 1 εταιρία, Τράπεζες: 12 εταιρίες, Ασφάλειες: 6 

εταιρίες, Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες: 11 εταιρίες, Τεχνολογία: 27 εταιρίες. 

 

Για το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων το αποτέλεσµα του φορολογικού ελέγχου 

παρέχονταν για περισσότερες από µία χρήσεις. Συνεπώς, θεωρώντας το κάθε 

ελεγχόµενο έτος της κάθε εταιρίας ως µονάδα ανάλυσης, ο συνολικός αριθµός των 

παρατηρήσεων ανέρχεται σε 2.031. Ωστόσο, ένας σηµαντικός περιορισµός έγκειται 

στο γεγονός ότι το αποτέλεσµα του φορολογικού ελέγχου σε ορισµένες περιπτώσεις 

δίνεται συγκεντρωτικά για έναν αριθµό ετών χωρίς να γνωστοποιείται το ύψος των 

πρόσθετων φόρων που καταλογίζεται σε κάθε χρήση χωριστά. Σε ορισµένα στάδια 

της ανάλυσης κρίνεται απαραίτητο οι συγκεκριµένες παρατηρήσεις να εξαιρεθούν 

από το δείγµα. Κατά αυτόν τον τρόπο ο αριθµός των χρήσεων για τις οποίες 

διατίθενται στοιχεία µειώνεται σε 1.369. 

 

Ο προσδιορισµός του µεγέθους της φοροδιαφυγής είναι εφικτός µόνο για τις χρήσεις 

στις οποίες ο φόρος εισοδήµατος δεν είναι µηδενικός, ανεξαρτήτως αν προέκυψαν ή 

όχι λογιστικές διαφορές. Στο δείγµα της παρούσας έρευνας, ο φόρος εισοδήµατος 

ήταν µηδενικός σε 210 χρήσεις, 75 συνολικά επιχειρήσεων. Στις 24 από τις 210 

χρήσεις οι επιχειρήσεις εµφάνιζαν ζηµίες και δεν καταλογίστηκαν λογιστικές διαφορές 

ενώ σε άλλες 37 περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις εµφάνιζαν ζηµίες, καταλογίστηκαν 
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λογιστικές διαφορές χωρίς, όµως, να προκύπτει φόρος εισοδήµατος15. Επίσης, 

υπάρχουν 34 περιπτώσεις ζηµιογόνων χρήσεων στις οποίες δεν προέκυψε φόρος 

εισοδήµατος χωρίς, όµως, να γνωστοποιείται αν καταλογίστηκαν λογιστικές 

διαφορές. Τέλος, σε 42 ζηµιογόνες χρήσεις προέκυψε υποχρέωση καταβολής φόρου 

εισοδήµατος βάσει των λογιστικών διαφορών, ενώ υπήρξαν και 10 περιπτώσεις 

ζηµιογόνων χρήσεων µε αρνητικές λογιστικές διαφορές, το οποίο δείχνει ότι το ύψος 

των ζηµιών ήταν στην πραγµατικότητα µεγαλύτερο από αυτό που δήλωσαν οι 

επιχειρήσεις16. 

 

Στις υπόλοιπες 63 χρήσεις, οι επιχειρήσεις εµφάνιζαν κέρδη αλλά είχαν µηδενικό 

φορολογητέο εισόδηµα είτε λόγω ζηµιών προηγούµενων χρήσεων (52 περιπτώσεις) 

είτε λόγω σχηµατισµού αφορολόγητων αποθεµατικών (11 περιπτώσεις). Στις 52 

χρήσεις όπου το φορολογητέο εισόδηµα ήταν µηδενικό λόγω ζηµιών προηγούµενων 

χρήσεων καταλογίστηκαν λογιστικές διαφορές σε όλες πλην τεσσάρων και προέκυψε 

επιπλέον φόρος εισοδήµατος στις 24 από αυτές. Στην περίπτωση του µηδενικού 

φόρου εισοδήµατος λόγω σχηµατισµού αφορολόγητων αποθεµατικών επιβλήθηκε 

επιπλέον φόρος εισοδήµατος στις 8 από τις 11 χρήσεις. Ωστόσο, και στις υπόλοιπες 

3 καταλογίστηκαν λογιστικές διαφορές. 

 

Εξαιρώντας από το δείγµα τις χρήσεις µε µηδενικό φόρο εισοδήµατος, ο αριθµός των 

επιχειρήσεων για τις οποίες διατίθενται στοιχεία µειώνεται από 269 σε 263 και ο 

συνολικός αριθµός των χρήσεων µειώνεται από 2.031 σε 1.821. Οι εταιρίες που 

εξαιρέθηκαν προέρχονται από τους κλάδους «Κατασκευές και Υλικά Κατασκευών», 

«Βιοµηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες», «Τρόφιµα και Ποτά» και «Ταξίδια & 

                                                
15

 Καθώς αναγνωρίζεται για συµψηφισµό µόνο η ζηµία που προκύπτει από τη φορολογική 
αναµόρφωση των αποτελεσµάτων χρήσεως και όχι η ζηµία που προκύπτει λογιστικά, ο 
καταλογισµός λογιστικών διαφορών σε ζηµιογόνες χρήσεις επηρεάζει το φόρο εισοδήµατος 
της επόµενης ή και των επόµενων χρήσεων, ακόµα και αν δεν επηρεάζει το φόρο της 
τρέχουσας χρήσης. Συνεπώς, ο καταλογισµός λογιστικών διαφορών σε µία ζηµιογόνο χρήση 
σηµαίνει ότι το επίπεδο της φορολογικής συµµόρφωσης της επόµενης (κερδοφόρας) χρήσης 
είναι στην πραγµατικότητα υψηλότερο από αυτό που υπολογίζεται από την εφαρµογή των 
τύπων (4.1-4.3). Ωστόσο, οι έλεγχοι των χρήσεων πραγµατοποιούνται κατά µέσο όρο 3-4 έτη 
ύστερα από το κλείσιµό τους, ενώ οι αποφάσεις της διοίκησης µίας επιχείρησης (π.χ. για το 
ύψος των δηλωµένων κερδών) λαµβάνονται µε βάση τις συνθήκες που επικρατούν το 
εκάστοτε έτος. Συνεπώς, είναι δύσκολη η εξαγωγή συµπερασµάτων αναφορικά µε τον τρόπο 
που οι λογιστικές διαφορές των ζηµιογόνων χρήσεων επηρεάζουν το µέγεθος της 
φορολογικής συµµόρφωσης των επόµενων χρήσεων. 
16

 Οι συγκεκριµένες δέκα περιπτώσεις προέρχονται από έξι εταιρίες, οι οποίες ενδεχοµένως 
να ήθελαν να αποφύγουν την υπαγωγή τους στην επιτήρηση. Ωστόσο, έως το 2008, µόνο οι 
µετοχές της µίας από τις έξι επιχειρήσεις διαγράφηκαν (λόγω εξαγοράς) από το 
χρηµατιστήριο. 
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Αναψυχή». Λαµβάνοντας υπόψη µόνο τις περιπτώσεις όπου το ύψος των 

πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων που καταλογίζεται είναι γνωστό κατά έτος, ο 

αριθµός των χρήσεων µειώνεται από 1.369 σε 1.188. Το πλήθος των παρατηρήσεων 

ανά έτος παρουσιάζεται στα διαγράµµατα 4.1 και 4.2. 
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∆ιάγραµµα 4.1: Κατανοµή των παρατηρήσεων για το σύνολο του δείγµατος 
 

 
∆ιάγραµµα 4.2: Κατανοµή των παρατηρήσεων εκείνων όπου το αποτέλεσµα του 

φορολογικού ελέγχου γνωστοποιείται ξεχωριστά για κάθε έτος 
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4.4 Εκτίµηση της έκτασης της φοροδιαφυγής 

4.4.1 Εκτίµηση του χάσµατος φόρου 

Η διαχρονική εξέλιξη του µέσου ύψους του χάσµατος φόρου, οριζόµενο ως το 

άθροισµα του φόρου εισοδήµατος και των προσαυξήσεων που καταλογίζονται από 

το φορολογικό έλεγχο, παρουσιάζεται στο διάγραµµα 4.3 εκφρασµένο σε χιλιάδες 

ευρώ και σε σταθερές τιµές 2007. Παρατηρείται ότι έως και τα έτη 2000-2001, το 

µέσο ύψος των επιπλέον φόρων που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις έχει µία συνεχή 

ανοδική πορεία, µε εξαίρεση το 1994, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζει έντονες 

διακυµάνσεις. Η πορεία του µεγέθους ενδεχοµένως οφείλεται στην κερδοφορία των 

επιχειρήσεων, καθώς ο συντελεστής συσχέτισης Pearson17 µεταξύ του προϊόντος του 

φορολογικού ελέγχου και των καθαρών κερδών προ φόρων είναι ίσος µε 0,514 και 

σηµαντικός σε επίπεδο 1% (sig=0,000). Το µέσο ύψος των φόρων και 

προσαυξήσεων κατά κλάδο παρουσιάζεται στον πίνακα 4.1 σε σταθερές τιµές 2007. 

Οι επιχειρήσεις που επιβαρύνονται µε τους περισσότερους επιπλέον φόρους 

ανήκουν στους κλάδους του Πετρελαίου & Αερίου, των Τηλεπικοινωνιών και των 

Τραπεζών ενώ στον αντίποδα βρίσκονται οι επιχειρήσεις των Χρηµατοοικονοµικών 

Υπηρεσιών, των Χηµικών και των Προσωπικών & Οικιακών Αγαθών. 
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17

 Ο έλεγχος κανονικότητας του δείγµατος πραγµατοποιήθηκε µε το κριτήριο των 
Kolmogorov-Smirnov. 
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Πίνακας 4.1: Μέση τιµή χάσµατος φόρου κατά κλάδο (σε € και σταθερές τιµές 2007) 

Κλάδος Οικονοµικής ∆ραστηριότητας 
Χάσµα Φόρου 

(Προϊόν Φορ. Ελέγχου) 

 Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες  31.776,73 
 Χηµικά  38.166,41 
 Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά  48.227,11 
 Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών  50.519,90 
 Πρώτες Ύλες  51.562,70 
 Τεχνολογία  52.293,43 
 Βιοµηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες  70.857,49 
 Μέσα Ενηµέρωσης  72.294,44 
 Τρόφιµα & Ποτά  72.974,62 
 Εµπόριο  74.737,33 
 Ταξίδια & Αναψυχή  104.191,84 
 Ασφάλειες  133.599,41 
 Υγεία  179.573,44 
 Τράπεζες  190.812,78 
 Τηλεπικοινωνίες  191.088,76 
 Πετρέλαιο & Αέριο  485.051,36 

 

4.4.2 Εκτίµηση του ποσοστού φοροδιαφυγής 

Το µέγεθος της φοροδιαφυγής προσδιορίζεται αρχικά για το σύνολο του δείγµατος 

(δηλαδή για τις χρήσεις και πριν και µετά της εισαγωγής έκαστης επιχείρησης στο 

χρηµατιστήριο), λαµβάνοντας υπόψη τον επιπλέον φόρο εισοδήµατος που 

καταλογίζεται από το φορολογικό έλεγχο προσαυξηµένο µε τα πρόστιµα και τις 

λοιπές προσαυξήσεις. Στον πίνακα 4.2 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα κατά κλάδο 

οικονοµικής δραστηριότητας. 

 

Η φοροδιαφυγή κυµαίνεται από περίπου 10% στον κλάδο του Πετρελαίου & Αερίου 

έως 70% στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας. Σηµειώνεται, ωστόσο, ότι διαθέσιµα 

στοιχεία υπάρχουν µόνο για µία από τις τέσσερις επιχειρήσεις του κλάδου των 

Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και συγκεκριµένα µόνο για δύο χρήσεις. Συνεπώς, το 

εκτιµώµενο µέγεθος του 68,58% ενδεχοµένως να µην είναι ενδεικτικό. Το αµέσως 

υψηλότερο ποσοστό φοροδιαφυγής (27,29%) εµφανίζουν οι επιχειρήσεις των 

Τροφίµων και Ποτών. Ο µέσος όρος για το σύνολο του δείγµατος εκτιµήθηκε σε 

20,76%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι οι κλάδοι µε τα τρία χαµηλότερα 

ποσοστά φοροδιαφυγής (Πετρέλαιο & Αέριο, Τηλεπικοινωνίες και Τράπεζες) 

εµφανίζουν ταυτόχρονα το µεγαλύτερο ύψος χάσµατος φόρου (ή διαφορετικά 

προϊόντος φορολογικού ελέγχου), το οποίο πιθανότατα οφείλεται στο µεγάλο µέγεθος 

των συγκεκριµένων εταιριών. Συνεπώς, στην περίπτωση που η φορολογική αρχή 

έχει ως βασική επιδίωξη τη µεγιστοποίηση των φορολογικών εσόδων πρέπει να 
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εστιάσει τους ελέγχους της στους κλάδους που εµφανίζουν το υψηλότερο χάσµα 

φόρου και όχι στους κλάδους µε τα υψηλότερα ποσοστά φοροδιαφυγής. 

 

Πίνακας 4.2: Ποσοστό φοροδιαφυγής µε βάση το προϊόν του φορολογικού ελέγχου 

Κλάδος Οικονοµικής 

∆ραστηριότητας 
% Φοροδιαφυγής 

% Φορολογικής 

Συµµόρφωσης 

Πετρέλαιο & Αέριο 9,81% 90,19% 

Τηλεπικοινωνίες 11,06% 88,94% 

Τράπεζες 13,50% 86,50% 

Ταξίδια & Αναψυχή 14,68% 85,32% 

Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες 15,31% 84,69% 

Πρώτες Ύλες 15,46% 84,54% 

Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών 18,04% 81,96% 

Εµπόριο 18,80% 81,20% 

Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά 20,16% 79,84% 

Βιοµηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 20,32% 79,68% 

Υγεία 21,61% 78,39% 

Τεχνολογία 24,13% 75,87% 

Ασφάλειες 24,47% 75,53% 

Μέσα Ενηµέρωσης 24,86% 75,14% 

Χηµικά 25,41% 74,59% 

Τρόφιµα & Ποτά 27,29% 72,71% 

Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 68,58% 31,42% 

 

Στη συνέχεια, το µέγεθος της φοροδιαφυγής εκτιµάται λαµβάνοντας υπόψη µόνο τον 

επιπλέον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει από το φορολογικό έλεγχο. Από τις 

1.821 παρατηρήσεις του δείγµατος, µόνο στις 795 παρατίθεται χωριστά η 

συγκεκριµένη πληροφορία. Ο µέσος όρος φοροδιαφυγής για τις συγκεκριµένες 

χρήσεις ανέρχεται σε 17,68%. Το επίπεδο της φοροδιαφυγής ανά κλάδο οικονοµικής 

δραστηριότητας παρουσιάζεται στον πίνακα 4.3. 

 

Στο επόµενο διάγραµµα (4.4) παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη του µεγέθους της 

φοροδιαφυγής. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, σε αρκετές περιπτώσεις το αποτέλεσµα 

του φορολογικού ελέγχου δίνεται συγκεντρωτικά για έναν αριθµό ετών, χωρίς να 

γνωστοποιείται το ύψος των πρόσθετων φόρων που επιβλήθηκαν σε κάθε χρήση 

χωριστά. Για το σκοπό της παρούσας ανάλυσης, οι συγκεκριµένες χρήσεις έχουν 

εξαιρεθεί από το δείγµα. Η πορεία του ύψους της φοροδιαφυγής κατά κλάδο 

οικονοµικής δραστηριότητας παρουσιάζεται στον πίνακα 4.4. 
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Πίνακας 4.3: Ποσοστό φοροδιαφυγής µε βάση τον επιπλέον καταλογιζόµενο φόρο 

εισοδήµατος 

Κλάδος Οικονοµικής 

∆ραστηριότητας 
% Φοροδιαφυγής 

% Φορολογικής 

Συµµόρφωσης 

Πετρέλαιο & Αέριο 3,02% 96,98% 

Πρώτες Ύλες 9,19% 90,81% 

Τηλεπικοινωνίες 10,6% 89,40% 

Τράπεζες 11,76% 88,24% 

Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών 12,31% 87,69% 

Ασφάλειες 12,35% 87,65% 

Ταξίδια & Αναψυχή 13,29% 86,71% 

Υγεία 17,14% 82,86% 

Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες 18,19% 81,81% 

Εµπόριο 18,36% 81,64% 

Βιοµηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 18,57% 81,43% 

Χηµικά 19,05% 80,95% 

Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά 19,57% 80,43% 

Μέσα Ενηµέρωσης 20,18% 79,82% 

Τρόφιµα & Ποτά 21,18% 78,82% 

Τεχνολογία 24,04% 75,96% 

Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 67,42% 32,58% 
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∆ιάγραµµα 4.4: Εκτιµώµενο µέγεθος φοροδιαφυγής
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Σύµφωνα µε το διάγραµµα 4.4, κατά τα πρώτα έτη της ανάλυσης, το µέγεθος της 

φοροδιαφυγής παρουσιάζει διακυµάνσεις, έχοντας ωστόσο µία καθοδική πορεία, και 

λαµβάνει τη χαµηλότερη τιµή του το 1999. Στη συνέχεια ακολουθεί µία σταθερή 

ανοδική πορεία έως και το 2006 που κορυφώνεται στο επίπεδο του 24,68%. 

Συνεπώς, το ερώτηµα που τίθεται είναι αν οι επιχειρήσεις τα τελευταία έτη 

φοροδιαφεύγουν περισσότερο ή αν ο έλεγχος της εφορίας είναι πιο εντατικός µετά το 

1999, έτος που συµπίπτει και µε το κραχ του ελληνικού χρηµατιστηρίου, µε 

αποτέλεσµα να αποκαλύπτεται µεγαλύτερη έκταση της συντελούµενης 

φοροδιαφυγής18. Η εντατικοποίηση των ελέγχων της φορολογικής αρχής συνήθως 

έχει ως στόχο την αύξηση των φορολογικών εσόδων. Συγκρίνοντας τα διαγράµµατα 

4.3 και 4.4, είναι εµφανές ότι η πορεία του προϊόντος του φορολογικού ελέγχου (ή 

διαφορετικά των χρηµάτων που εισρέουν στο κρατικό ταµείο) δεν ακολουθεί την 

πορεία του µεγέθους της φοροδιαφυγής. Εποµένως, είναι πιθανότερο οι 

πληροφορίες του διαγράµµατος 4.4. είτε να απεικονίζουν τη συµπεριφορά των 

επιχειρήσεων είτε να οφείλονται στις διακυµάνσεις του µεγέθους των κερδών. 

 

Σε συνδυασµό µε τις συγκεντρωτικές πληροφορίες που παρουσιάζονται στα άνω 

διαγράµµατα και πίνακες, πρέπει να τονιστεί η µεγάλη µεταβλητότητα που 

χαρακτηρίζει τις εταιρίες του δείγµατος. Συγκεκριµένα, ο συντελεστής µεταβλητότητας 

(Coefficient of Variation) του προϊόντος του φορολογικού ελέγχου, υπολογιζόµενος 

ανά έτος, κυµαίνεται από 76,78% το 1992 έως 340,85% το 2004, ενώ η µέση ετήσια 

τιµή του ανέρχεται στο 208%. Η µεταβλητότητα είναι σηµαντικά µικρότερη, ωστόσο 

αρκετά υψηλή, όταν ο συντελεστής µεταβλητότητας υπολογίζεται µε βάση το 

ποσοστό της φοροδιαφυγής καθώς ανέρχεται από 16,29% το 2000 έως 34,90% το 

2004 µε µέση τιµή 25,38%. Εξετάζοντας τη µεταβλητότητα ανά κλάδο, διαπιστώνεται 

ότι είναι εξίσου υψηλή και κυµαίνεται από 13,17% στον κλάδο του Πετρελαίου & 

Αερίου έως 33,78% στον κλάδο της Τεχνολογίας. Τα αποτελέσµατα είναι παρόµοια 

όταν ο συντελεστής µεταβλητότητας εξετάζεται ανά εταιρία, µε βάση το προϊόν του 

φορολογικού ελέγχου, καθώς κατά µέσο όρο λαµβάνει τιµές άνω του 50%. 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το µέγεθος της φοροδιαφυγής µέχρι στιγµής έχει 

προσδιοριστεί για το σύνολο των χρήσεων, δηλαδή για τις χρήσεις και πριν και µετά 

                                                
18

 Στην περίπτωση που οι έλεγχοι της φορολογικής αρχής αποτυγχάνουν να αποκαλύψουν 
όλο το µέγεθος της συντελούµενης φοροδιαφυγής, τα µεγέθη που εκτιµώνται µε βάση το 
προϊόν του φορολογικού ελέγχου πρέπει να αντιµετωπίζονται ως το κατώτατο όριο, 
ενισχύοντας και την άποψη που διατυπώθηκε στην ενότητα 4.2. Η σχετική, ωστόσο, κατάταξη 
των κλάδων δεν επηρεάζεται. 
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της εισαγωγής έκαστης επιχείρησης στο χρηµατιστήριο. Τα ποσοστά φοροδιαφυγής 

που παρουσιάζονται στους επόµενους δύο πίνακες (πίνακες 4.5 και 4.6) 

αναφέρονται µόνο στις χρήσεις εκείνες που οι εταιρίες είναι εισηγµένες στο Χ.Α.Α.. 

Συγκρίνοντας την κατάταξη των επιχειρήσεων στον πίνακα 4.5 µε την αντίστοιχη 

στον πίνακα 4.2, δεν παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές στην πλειονότητα των 

κλάδων. Οι µόνες αξιοσηµείωτες αφορούν τους κλάδους του Εµπορίου και της 

Τεχνολογίας που το ποσοστό της φοροδιαφυγής είναι αρκετά χαµηλότερο στις µετά 

την εισαγωγή στο χρηµατιστήριο χρήσεις, ενώ αντιθέτως στον κλάδο των Ασφαλειών 

το αντίστοιχο ποσοστό έχει αυξηθεί σηµαντικά. Η διαχρονική εξέλιξη του µεγέθους 

παρουσιάζεται στο διάγραµµα 4.5. Για λόγους σύγκρισης παρατίθενται τα αντίστοιχα 

διαγράµµατα και για το σύνολο των χρήσεων καθώς και για τις πριν την εισαγωγή 

στο χρηµατιστήριο χρήσεις. Έως το 1999 τα ποσοστά φοροδιαφυγής των µη 

εισηγµένων εταιριών ήταν αρκετά υψηλότερα από των εισηγµένων, ενώ ύστερα από 

το 2000 η κατάσταση αντιστράφηκε. Ωστόσο, η συγκεκριµένη διαφορά ενδέχεται να 

είναι παραπλανητική και να οφείλεται στη διαθεσιµότητα των στοιχείων. 

 

Πίνακας 4.5: Ποσοστό φοροδιαφυγής µε βάση το προϊόν του φορολογικού ελέγχου 

µόνο για τις χρήσεις που οι εταιρίες ήταν εισηγµένες στο Χ.Α.Α. 

Κλάδος Οικονοµικής 

∆ραστηριότητας 
% Φοροδιαφυγής 

% Φορολογικής 

Συµµόρφωσης 

Πετρέλαιο & Αέριο 4,45% 95,55% 

Τηλεπικοινωνίες 6,22% 93,78% 

Εµπόριο 11,35% 88,65% 

Τράπεζες 13,71% 86,29% 

Ταξίδια & Αναψυχή 14,92% 85,08% 

Πρώτες Ύλες 16,48% 83,52% 

Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών 17,34% 82,66% 

Τεχνολογία 18,99% 81,01% 

Βιοµηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 20,69% 79,31% 

Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά 21,14% 78,86% 

Υγεία 21,79% 78,21% 

Χηµικά 22,49% 77,51% 

Μέσα Ενηµέρωσης 23,40% 76,60% 

Τρόφιµα & Ποτά 28,04% 71,96% 

Ασφάλειες 32,22% 68,78% 

Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες ---- ---- 

Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας ---- ---- 
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Πίνακας 4.6: Ποσοστό φοροδιαφυγής µε βάση τον επιπλέον καταλογιζόµενο φόρο 

εισοδήµατος µόνο για τις χρήσεις που οι εταιρίες είναι εισηγµένες στο Χ.Α.Α. 

Κλάδος Οικονοµικής 

∆ραστηριότητας 
% Φοροδιαφυγής 

% Φορολογικής 

Συµµόρφωσης 

Πετρέλαιο & Αέριο 3,02% 96,98% 

Τηλεπικοινωνίες 5,95% 94,05% 

Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών 8,58% 91,42% 

Πρώτες Ύλες 8,61% 91,39% 

Τράπεζες 11,76% 88,24% 

Χηµικά 14,32% 85,68% 

Υγεία 16,62% 83,38% 

Βιοµηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 17,53% 82,47% 

Ταξίδια & Αναψυχή 17,96% 82,04% 

Ασφάλειες 18,05% 81,95% 

Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες 18,23% 81,77% 

Εµπόριο 18,25% 81,75% 

Τεχνολογία 18,32% 81,68% 

Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά 18,38% 81,62% 

Τρόφιµα & Ποτά 19,53% 80,47% 

Μέσα Ενηµέρωσης 25,18% 74,82% 

Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας ---- ---- 
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∆ιάγραµµα 4.5: Σύγκριση έκτασης φοροδιαφυγής 
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4.5 Ελεγκτική εταιρία και µέγεθος φοροδιαφυγής 

Η θέσπιση του ελεγκτικού επαγγέλµατος στην Ελλάδα πραγµατοποιήθηκε το 1955 µε 

τη σύσταση του Σώµατος Ορκωτών Λογιστών (Σ.Ο.Λ.). Ένας από τους αρχικούς 

στόχους της σύστασης του Σ.Ο.Λ. ήταν η καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και 

συχνά το πιστοποιητικό του ορκωτού λογιστή υποκαθιστούσε τον έλεγχο της 

φορολογικής αρχής (βλ. ενότητα 5.4). Με την απελευθέρωση του ελεγκτικού 

επαγγέλµατος το 1992, ο έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων των εταιριών από 

ορκωτούς λογιστές ανεξαρτητοποιήθηκε πλήρως από το φορολογικό έλεγχο των 

επιχειρήσεων. Ωστόσο, καθώς οι µέθοδοι που εφαρµόζουν οι επιχειρήσεις για τη 

µείωση των φορολογητέων τους κερδών επηρεάζουν και τα µεγέθη των λογιστικών 

καταστάσεων, οι εισηγµένες επιχειρήσεις ήταν υποχρεωµένες έως το 2004 (έως 

δηλαδή την εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) 

να δηµοσιεύουν στο Ετήσιο ∆ελτίο τους αναµορφωµένες λογιστικές καταστάσεις 

προηγούµενων ετών µε βάση τα αποτελέσµατα των φορολογικών ελέγχων. Ο 

έλεγχος συνεπώς που διενεργεί ένας ορκωτός λογιστής ενδεχοµένως να οδηγεί και 

στην αποκάλυψη της φοροδιαφυγής παρόλο που δεν είναι αυτός ο σκοπός του. Το 

ερώτηµα που εξετάζεται σ’ αυτή την ενότητα είναι αν υπάρχει διαφοροποίηση στην 

έκταση της φοροδιαφυγής των επιχειρήσεων µε βάση την ελεγκτική εταιρία µε την 

οποία συνεργάζονται. 

 

Το 1992, µε την απελευθέρωση του ελεγκτικού επαγγέλµατος, καταργήθηκε το Σώµα 

Ορκωτών Λογιστών και αρκετά από τα µέλη του ίδρυσαν τη Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 

(Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.), η οποία κατείχε και το µεγαλύτερο µερίδιο 

αγοράς καθώς οι ορκωτοί λογιστές του διατήρησαν τους πελάτες που είχαν στο 

προηγούµενο µονοπωλιακό καθεστώς. Ταυτόχρονα, δηµιουργήθηκαν και αρκετές 

µικρότερες ελληνικές ελεγκτικές εταιρίες ενώ άρχισαν και οι διεθνείς εταιρίες να 

εισέρχονται στην ελληνική αγορά. Οι διεθνείς εταιρίες διακρίνονται σε δύο οµάδες, σε 

όσες αποτελούσαν το 1993 τις Big-6, οι οποίες είναι οι Arthur Andersen, Ernst & 

Young, Deloitte & Touche, KPMG Peat Marwick, Coopers & Lybrand και 

PriceWaterhouseCoopers, και στις υπόλοιπες που, στην ελληνική αγορά, είναι η 

Grant Thornton και η Moore Stevens. Οι Big-6 µειώθηκαν σε Big-5 το 1998 µε τη 

συγχώνευση των Coopers & Lybrand και PriceWaterhouseCoopers και στη συνέχεια 

σε Big-4 το 2002 ύστερα από την κατάρρευση της Arthur Andersen ως αποτέλεσµα 

του σκανδάλου της Enron. Στη συνέχεια της ανάλυσης, το σύνολο των εταιριών θα 

διακρίνεται σε τέσσερις οµάδες, την πρώτη από τις οποίες θα αποτελεί η Σ.Ο.Λ. Α.Ε., 

τη δεύτερη οι Big-6 (ή Big-5 ή Big-4 αναλόγως του έτους), την τρίτη οµάδα οι 
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υπόλοιπες ελληνικές εταιρίες και την τέταρτη οµάδα οι υπόλοιπες διεθνείς ελεγκτικές 

εταιρίες. Στον πίνακα 4.7 παρουσιάζεται συνοπτικά το δείγµα της έρευνας. Στη 

δεύτερη στήλη του πίνακα αναφέρεται ο αριθµός των ελεγχόµενων επιχειρήσεων 

(εισηγµένων και µη) για τις οποίες διατίθενται στοιχεία και στη συνέχεια το ποσοστό 

των επιχειρήσεων που έχει ελεγχθεί από κάθε µία από τις τέσσερις οµάδες 

ελεγκτικών εταιριών. Το µέσο ύψος του χάσµατος φόρου και του ποσοστού της 

φοροδιαφυγής ανά έτος και κατηγορία εταιριών παρουσιάζονται στους πίνακες 4.8 

και 4.9 αντίστοιχα. 

 

Πίνακας 4.7: Μερίδιο αγοράς µε βάση το ποσοστό των ελεγχόµενων εταιριών 

Έτος 
# Ελεγχ/νων 

Εταιριών 
ΣΟΛ Α.Ε. 

Big-6 

(ή -5 ή -4) 

Λοιπές Ελληνικές 

Εταιρίες 

Λοιπές ∆ιεθνείς 

Εταιρίες 

1993 33 52% 6% 42% 0% 

1994 52 50% 4% 46% 0% 

1995 72 56% 3% 41% 0% 

1996 101 57% 4% 38% 1% 

1997 104 55% 5% 36% 4% 

1998 100 54% 9% 31% 5% 

1999 103 55% 11% 23% 8% 

2000 70 44% 13% 26% 10% 

2001 68 44% 12% 25% 13% 

2002 64 47% 13% 23% 13% 

2003 53 51% 15% 19% 15% 

2004 46 43% 22% 15% 13% 

2005 26 54% 12% 23% 12% 

2006 13 15% 8% 38% 38% 

 

Πίνακας 4.8: Μέσο ύψος χάσµατος φόρου (tax gap) σε € ανά έτος 

Έτος ΣΟΛ Α.Ε. 
Big-6 

(ή -5 ή -4) 

Λοιπές Ελληνικές 

Εταιρίες 

Λοιπές ∆ιεθνείς 

Εταιρίες 

1993 69.091 60.261 57.173 ------ 

1994 233.998 896.793 79.273 ------ 

1995 99.410 291.052 82.273 ------ 

1996 81.648 141.486 111.591 49.064 

1997 90.018 220.720 165.906 130.806 

1998 148.911 395.433 84.840 31.906 

1999 151.236 434.952 139.423 40.970 

2000 145.492 754.233 172.492 78.384 

2001 232.310 1.135.236 156.782 97.480 

2002 127.045 839.090 157.590 199.520 

2003 126.911 376.953 298.368 543.013 

2004 131.430 479.316 139.126 365.656 

2005 97.858 864.171 143.713 1.245.069 

2006 69.517 451.366 122.587 1.068.608 
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Πίνακας 4.9: Μέσο ύψος % φοροδιαφυγής ανά έτος 

Έτος ΣΟΛ Α.Ε. 
Big-6 

(ή -5 ή -4) 

Λοιπές Ελληνικές 

Εταιρίες 

Λοιπές ∆ιεθνείς 

Εταιρίες 

1993 19% 28% 34% ----- 

1994 24% 47% 26% ----- 

1995 20% 24% 21% ----- 

1996 22% 18% 25% 23% 

1997 17% 27% 28% 35% 

1998 14% 12% 21% 6% 

1999 13% 18% 17% 6% 

2000 12% 13% 18% 11% 

2001 13% 26% 19% 17% 

2002 15% 13% 26% 17% 

2003 10% 19% 20% 37% 

2004 15% 20% 25% 38% 

2005 11% 37% 37% 18% 

2006 21% 24% 21% 31% 

 

Από τον πίνακα 4.8 παρατηρείται ότι το µέγεθος των επιπλέον φόρων και 

προσαυξήσεων (χάσµα φόρου) που καταλογίστηκε στις επιχειρήσεις που είχαν τις 

οικονοµικές τους καταστάσεις ελεγµένες από µέλος των Big-6, ήταν υψηλότερο 

συγκριτικά µε τις υπόλοιπες τρεις κατηγορίες, σε όλες σχεδόν τις χρήσεις µε εξαίρεση 

το 1993. Το 1993, ωστόσο, δεν αποτελεί χαρακτηριστικό έτος καθώς οι διεθνείς 

εταιρίες µόλις είχαν ξεκινήσει να εισέρχονται στην ελληνική αγορά. Αυτό διαφαίνεται 

και στο δείγµα της έρευνας καθώς από τις 33 επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχουν 

στοιχεία, µόνο οι 2 είχαν ελεγχθεί από µέλος των Big-6. Από τη σύγκριση των λοιπών 

ελεγκτικών εταιριών δεν προκύπτει κάποια ιδιαίτερη σχέση. Όσον αφορά το ύψος της 

φοροδιαφυγής (πίνακας 4.9), τα χαµηλότερα ποσοστά (κατά µέσο όρο) εµφανίζουν οι 

επιχειρήσεις που ελέγχονται από τη Σ.Ο.Λ. Α.Ε.. ∆εν είναι, επίσης, εύκολο να 

πραγµατοποιηθεί κάποια σύγκριση µεταξύ των λοιπών κατηγοριών. 

 

Στη συνέχεια, εφαρµόζεται το µη παραµετρικό τεστ Kruskal-Wallis για να διαπιστωθεί 

αν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των τεσσάρων κατηγοριών ανά 

έτος. Από τον πίνακα 4.10 προκύπτει ότι σε επτά έτη (1998 ,1999, 2000, 2001, 2002, 

2003 και 2005) υπάρχουν διαφορές στην έκταση της φοροδιαφυγής των 

επιχειρήσεων όταν αυτή εκτιµάται ως το µέγεθος του χάσµατος φόρου. Όταν 

λαµβάνεται υπόψη το ποσοστό της φοροδιαφυγής, στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

παρουσιάζονται σε τέσσερα έτη (1997, 2003, 2004 και 2005). Για τον εντοπισµό των 

συγκεκριµένων διαφορών εφαρµόζονται τα µη παραµετρικά τεστ για δύο ανεξάρτητα 

δείγµατα, Mann-Whitney και Kolmogorov-Smirnov. Τα αποτελέσµατα που 
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εµφανίζονται να είναι στατιστικά σηµαντικά παρουσιάζονται στους πίνακες 4.11 και 

4.12. 

 

Πίνακας 4.10: Σύγκριση της φοροδιαφυγής των επιχειρήσεων µε κριτήριο την 

ελεγκτική εταιρία – Εφαρµογή Kruskal-Wallis test 

Έτος 
Χάσµα φόρου 

(sig) 

% φοροδιαφυγής 

(sig) 

1993 0,288 0,152 

1994 0,258 0,689 

1995 0,164 0,654 

1996 0,649 0,861 

1997 0,168 0,040 

1998 0,010 0,085 

1999 0,017 0,191 

2000 0,040 0,419 

2001 0,009 0,414 

2002 0,002 0,280 

2003 0,004 0,021 

2004 0,087 0,042 

2005 0,037 0,061 

2006 0,411 0,948 

 

 

Πίνακας 4.11: Σύγκριση κατηγοριών ελεγκτικών εταιριών ως προς το χάσµα φόρου 

των ελεγχόµενων επιχειρήσεών τους 

Σύγκριση Χάσµατος Φόρου 
Mann -  

Whitney (sig) 

Kolmogorov – 

Smirnov (sig) 

Big-6 & Σ.Ο.Λ. Α.Ε.   

1998 0,005 0,013 

1999 0,006 0,007 

2000 0,012 0,022 

2001 0,001 0,003 

2002 0,000 0,001 

2003 0,003 0,010 

2005 0,003 0,014 

Big-6 & Λοιπές Ελληνικές Εταιρίες   

1998 0,008 0,007 

1999 0,033 0,064 

2000 0,031 0,049 

2001 0,003 0,010 

2002 0,002 0,017 

2005 0,024 0,037 
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Σύγκριση Χάσµατος Φόρου 
Mann -  

Whitney (sig) 

Kolmogorov – 

Smirnov (sig) 

Big-6 & Λοιπές ∆ιεθνείς Εταιρίες   

1998 0,012 0,012 

1999 0,012 0,015 

2000 0,016 0,060 

2001 0,006 0,014 

2002 0,005 0,004 

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. & Λοιπές ∆ιεθνείς Εταιρίες   

2003 0,008 0,053 

 

 

Πίνακας 4.12: Σύγκριση κατηγοριών ελεγκτικών εταιριών ως προς το ποσοστό 

φοροδιαφυγής των ελεγχόµενων επιχειρήσεών τους 

Σύγκριση % Φοροδιαφυγής 
Mann -  

Whitney (sig) 

Kolmogorov – 

Smirnov (sig) 

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. & Big-6   

2005 0,021 0,095 

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. & Λοιπές Ελληνικές Εταιρίες   

1997 0,013 0,028 

2005 0,051 0,080 

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. & Λοιπές ∆ιεθνείς Εταιρίες   

2003 0,003 0,003 

2004 0,003 0,005 

Big-6 & Λοιπές ∆ιεθνείς Εταιρίες   

2004 0,056 0,051 

 

Από τους πίνακες 4.8 και 4.9 είχε διαπιστωθεί ότι οι επιχειρήσεις που συνεργάζονται 

µε µέλος των Big-6 (ή Big-5 ή Big-4 στη συνέχεια) εµφανίζουν υψηλότερο προϊόν 

φορολογικού ελέγχου ενώ οι επιχειρήσεις που ελέγχονται από τη Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 

εµφανίζουν χαµηλότερο ποσοστό φοροδιαφυγής. Οι συγκεκριµένες παρατηρήσεις 

επαληθεύονται στατιστικά σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στους 

πίνακες 4.11 και 4.12. Το Mann-Whitney και το Kolmogorov-Smirvov τεστ δείχνουν 

ότι η διαφορά του χάσµατος φόρου µεταξύ των επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν από 

µέλος των Big-6 και όσων ελέγχθηκαν από τη Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ήταν στατιστικά σηµαντική 

κατά τα έτη 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 και 2005. Σε όλα τα έτη το χάσµα 

φόρου ήταν υψηλότερο στις επιχειρήσεις που συνεργάστηκαν µε µέλος των Big-6. Οι 

επιχειρήσεις, επίσης, που ελέγχθηκαν από διεθνή εταιρία της οµάδας των Big-6 είχαν 

υψηλότερο χάσµα φόρου από τις επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν από τις λοιπές 

(µικρότερες) ελληνικές ελεγκτικές εταιρίες κατά τα έτη 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 

και 2005 καθώς και από τις επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν από τις λοιπές διεθνείς 
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ελεγκτικές εταιρίες κατά τα έτη 1998, 1999, 2000, 2001 και 2002. Από τις συγκρίσεις 

µεταξύ των λοιπών τριών κατηγοριών (πλην των Big-6) προέκυψε µόνο µία 

στατιστικά σηµαντική διαφορά το 2003, µε τις επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν από τις 

διεθνείς ελεγκτικές εταιρίες να εµφανίζουν υψηλότερο χάσµα φόρου από όσες 

ελέγχθηκαν από τη Σ.Ο.Λ. Α.Ε.. Ωστόσο, λαµβάνοντας υπόψη ότι 

πραγµατοποιήθηκαν 42 συνολικά συγκρίσεις (εξετάστηκαν οι διαφορές τριών 

κατηγοριών κατά ζεύγη για 14 έτη), το συγκεκριµένο αποτέλεσµα µπορεί να 

θεωρηθεί τυχαίο. 

 

Οι έξι ελεγκτικές εταιρίες που ήταν γνωστές ως Big-6, και πλέον έχουν µειωθεί σε 

τέσσερις, επονοµαζόµενες αντίστοιχα Big-4, κατέχουν πάνω από το 90% του 

µεριδίου της διεθνούς αγοράς εκτιµώµενο είτε µε βάση το ύψος των κερδών είτε µε 

βάση το µέγεθος του ενεργητικού των ελεγχόµενων επιχειρήσεων. Οι συγκεκριµένες 

εταιρίες θεωρείται ότι έχουν αναπτύξει προηγµένες ελεγκτικές διαδικασίες και είναι 

στελεχωµένες µε έµπειρο, εξειδικευµένο και επιστηµονικά καταρτισµένο ανθρώπινο 

δυναµικό µε αποτέλεσµα να περιορίζεται σηµαντικά η πιθανότητα να εκδοθούν 

παραποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις από πελάτες τους. Οι έρευνες των 

Fanning και Cogger (1998) και Carcello και Nagy (2004), στις οποίες διερευνήθηκαν 

περιπτώσεις επιχειρήσεων που διέπραξαν λογιστικές απάτες σύµφωνα µε τις 

ανακοινώσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α., ενισχύουν τη συγκεκριµένη 

άποψη. Οι Caramanis και Lennox (2008) εξετάζουν, επίσης, αν οι ώρες εργασίας των 

ορκωτών λογιστών επηρεάζουν την αξιοπιστία του ελέγχου και τη δυνατότητα των 

πελατών τους να παραποιήσουν τα κέρδη τους. Το δείγµα τους αποτελείται από 

9.738 ελέγχους που πραγµατοποιήθηκαν σε ελληνικές επιχειρήσεις από το 1994 έως 

το 2002. Μεταξύ των άλλων διαπιστώνουν ότι οι ελεγκτές των πέντε µεγαλύτερων 

διεθνών εταιριών (Arthur Andersen, Ernst & Young, Deloitte & Touche, KPMG Peat 

Marwick και PriceWaterhouseCoopers), γνωστές και ως Big-5, εργάζονται 

περισσότερες ώρες, παρέχοντας υψηλότερης ποιότητας ελέγχους, µε αποτέλεσµα να 

είναι λιγότερο πιθανό να παραποιήσουν οι πελάτες τους το ύψος των κερδών τους. 

 

Τα αποτελέσµατα της παρούσας ανάλυσης έρχονται σε αντίθεση µε τα 

συµπεράσµατα των προαναφερόµενων ερευνών καθώς οι επιχειρήσεις που έχουν 

ελεγχθεί από µέλος των Big-6 εµφανίζουν υψηλότερο χάσµα φόρου συγκριτικά και µε 

τις τρεις λοιπές κατηγορίες. Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι οι ελεγκτικές διαδικασίες 

των συγκεκριµένων εταιριών έχουν αναπτυχθεί ως επί το πλείστον για τους σκοπούς 

ελέγχου των επιχειρήσεων των Η.Π.Α. όπου τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει 

σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ των λογιστικών και των φορολογητέων κερδών. Η 
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ευθύνη των ελεγκτικών εταιριών (βλ. ενότητα 5.3) είναι ιδιαίτερα αυξηµένη όσον 

αφορά την αξιοπιστία των λογιστικών κερδών ενώ αντιθέτως µηδενική για το µέγεθος 

του φορολογητέου αποτελέσµατος, µε αποτέλεσµα να µην πραγµατοποιείται 

(ενδεχοµένως) κανένας σχετικός έλεγχος. Ωστόσο, είναι, επίσης, πιθανό το υψηλό 

προϊόν του φορολογικού ελέγχου που εµφανίζουν οι επιχειρήσεις που ελέγχονται 

από µέλος των Big-6 να οφείλεται στο µέγεθός τους καθώς, σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα του πίνακα 4.12, µόνο το 2005 και µόνο συγκριτικά µε τη Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 

οι επιχειρήσεις που συνεργάστηκαν µε µέλος των Big-6 (πλέον ήταν Big-4) 

εµφάνισαν στατιστικά σηµαντικά υψηλότερο ποσοστό φοροδιαφυγής. Η 

συγκεκριµένη υπόθεση εξετάζεται περαιτέρω, µε την εφαρµογή πολυµεταβλητών 

υποδειγµάτων, στο έβδοµο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής. Εκτός του 

προαναφερόµενου αποτελέσµατος για το 2005, οι επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν από 

τη Σ.Ο.Λ. Α.Ε. εµφάνισαν στατιστικά σηµαντικά µικρότερο ποσοστό φοροδιαφυγής 

από τις επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν από τις υπόλοιπες ελληνικές εταιρίες το 1997 

και το 2005 καθώς και από όσες συνεργάστηκαν από τις λοιπές (πλην των Big-6) 

διεθνείς εταιρίες το 2003 και το 2004. Παρόλο που οι στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

είναι περιορισµένες, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ορκωτοί λογιστές της Σ.Ο.Λ. Α.Ε., 

αρκετοί από τους οποίους προέρχονται από το πρώην Σώµα Ορκωτών Λογιστών, 

λαµβάνουν υπόψη κατά τον έλεγχό τους και τα φορολογητέα κέρδη των 

επιχειρήσεων. 

4.6 Φορολογική συµπεριφορά των εταιριών κατά την εισαγωγή τους στο 

Χ.Α.Α. 

Η εισαγωγή µίας επιχείρησης στο χρηµατιστήριο ενδέχεται να επηρεάζει τη 

φορολογική της συµπεριφορά καθώς υποστηρίζεται (Ball and Shivakumar 2004, 

Burgstahler et al. 2006) ότι οι επιχειρήσεις που διαθέτουν δηµόσια τις µετοχές τους 

δεν επιλέγουν τη δήλωση µειωµένων κερδών µε σκοπό να αποκοµίσουν φορολογικά 

οφέλη ώστε να µην επέλθει µείωση της τιµής της µετοχής τους. Επιλέγεται για 

διερεύνηση µία περίοδος πέντε ετών, η οποία καλύπτει τα δύο έτη πριν από την 

εισαγωγή µίας επιχείρησης στο Χ.Α.Α., το έτος εισαγωγής καθώς και τα επόµενα δύο 

έτη. ∆ιαθέσιµα στοιχεία για τη συγκεκριµένη περίοδο, χωρίς ελλείπουσες τιµές, 

υπάρχουν για 39 συνολικά επιχειρήσεις. Το µέσο ύψος της φοροδιαφυγής ανέρχεται 

σε 17,18% δύο έτη πριν από την εισαγωγή των εταιριών στο χρηµατιστήριο, τα 

επόµενα δύο έτη µειώνεται σηµαντικά και εκτιµάται σε 10,52% και 11,51% για τα έτη 

πριν την εισαγωγή και το έτος της εισαγωγής αντίστοιχα και στη συνέχεια εµφανίζει 
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αύξηση και ανέρχεται σε 15,26% ένα έτος µετά την εισαγωγή και σε 15,58% κατά το 

επόµενο έτος. 

 

Αρχικά ελέγχεται αν υπάρχει διαφορά µεταξύ του µέσου όρου της φοροδιαφυγής των 

πέντε ετών. Καθώς το δείγµα της έρευνας δεν ακολουθεί, σύµφωνα µε το κριτήριο 

Shapiro-Wilk, την κανονική κατανοµή εφαρµόζονται τα µη παραµετρικά τεστ 

Friedman και Kendall’s W, τα οποία δείχνουν ότι υφίστανται διαφορές µεταξύ των 

πέντε ετών (sig=0,038). Στη συνέχεια, για τον εντοπισµό των διαφορών εφαρµόζεται 

το t-test για ζευγαρωτές παρατηρήσεις (παρόλο που τα δείγµατα της ανάλυσης δεν 

ακολουθούν την κανονική κατανοµή το t-test µπορεί να εφαρµοστεί µε βάση το 

κεντρικό οριακό θεώρηµα) και το αντίστοιχο µη παραµετρικό Wilcoxon Signed Rank 

Test. Οι στατιστικά σηµαντικές διαφορές παρατίθενται στον πίνακα 4.13. 

 

Πίνακας 4.13: Σύγκριση φορολογικής συµπεριφοράς των εταιριών πριν και µετά την 

είσοδό τους στο Χ.Α.Α. 

Σύγκριση % Φοροδιαφυγής 
T-test 
(sig) 

Wilcoxon Signed 
Rank Test (sig) 

2 έτη πριν – 1 έτος πριν 0,024 0,011 

2 έτη πριν – έτος εισαγωγής 0,092 0,056 

1 έτος πριν – 1 έτος µετά 0,093 0,051 

1 έτος πριν – 2 έτη µετά 0,018 0,042 

έτος εισαγωγής - 1 έτος µετά 0,084 0,027 

 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι το ποσοστό φοροδιαφυγής που 

παρατηρείται το έτος πριν από την εισαγωγή µία εταιρίας στο χρηµατιστήριο καθώς 

και στο έτος εισαγωγής είναι σηµαντικά χαµηλότερο σε σύγκριση µε τα υπόλοιπα 

τρία έτη. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι οι επιχειρήσεις διαφοροποίησαν τη 

συµπεριφορά τους ενόψει της εισαγωγής τους στο χρηµατιστήριο επιδεικνύοντας 

µεγαλύτερη φορολογική συµµόρφωση προκειµένου ενδεχοµένως να εµφανιστούν 

πιο αξιόπιστες στη χρηµατιστηριακή αρχή και στους επενδυτές. Ωστόσο, µετά την 

εισαγωγή στο χρηµατιστήριο η φορολογική συµπεριφορά των εταιριών δεν διαφέρει 

από αυτή που είχαν δύο έτη πριν από την εισαγωγή τους. 



 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Πληροφόρηση και προστασία του επενδυτικού 
κοινού 

5.1 Εισαγωγή 

Η ελλιπής έως ανύπαρκτη έρευνα στον τοµέα της φοροδιαφυγής των επιχειρήσεων 

τονίζεται ιδιαίτερα τόσο από µελετητές (Syed and Kalirajan 2000, Chen and Chu 

2005, Crocker and Slemrod 2005, Tedds 2006) όσο και από διεθνείς οργανισµούς 

(O.E.C.D., 2001). Ωστόσο, το συγκεκριµένο κενό στην έρευνα οφείλεται σε 

αντικειµενικές δυσκολίες καθώς τα πρωτογενή στοιχεία των φορολογικών ελέγχων 

δεν γίνεται να δηµοσιοποιηθούν. Εκτός, όµως, από τον κλάδο των οικονοµικών 

επιστηµών, η φορολογική συµµόρφωση των επιχειρήσεων, και γενικότερα ο 

φορολογικός σχεδιασµός τους, αποτελεί ένα σηµαντικό πεδίο έρευνας του κλάδου 

της λογιστικής, το οποίο, ωστόσο, δεν έχει επίσης λάβει την απαιτούµενη προσοχή 

από τους ακαδηµαϊκούς και τους ερευνητές (Shackelford and Shevlin 2001, Coppens 

and Peek 2005).  

 

Ειδικότερα, παρόλο που η έκδοση παραποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων από 

εισηγµένες επιχειρήσεις αποτελεί διεθνώς ένα φλέγον ζήτηµα, η επίπτωση της 

φοροδιαφυγής στην αξιοπιστία των εν λόγω καταστάσεων δεν έχει διερευνηθεί. Η 

διεθνής αρθρογραφία έχει ασχοληθεί εκτενώς µε την παραποίηση των λογιστικών 

µεγεθών ή, όπως πιο συχνά αναφέρεται, µε τις περιπτώσεις λογιστικής απάτης 

(accounting fraud) και χώρες µε ανεπτυγµένες κεφαλαιαγορές, όπως οι Η.Π.Α., ο 

Καναδάς και η Αυστραλία, επιχειρούν συνεχώς τις τελευταίες δεκαετίες µε 

νοµοθετήµατα και µε ελεγκτικά πρότυπα να διασφαλίσουν την αξιοπιστία των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Η σχετικά, όµως, πρόσφατη κατάρρευση 

επιχειρήσεων κολοσσών τόσο στις Η.Π.Α. (π.χ. Enron, Worldcom, Xerox, Global 

Crossing, Adelphia Communications, AOL, Ahold και Healthsouth) όσο και στην 

Αυστραλία (π.χ. One Tel, HIH και Harris Scarfe) καταδεικνύει ότι η προστασία των 

επενδυτών ακόµα δεν έχει διασφαλιστεί. Η µελέτη του φορολογικού σχεδιασµού των 

επιχειρήσεων και γενικότερα η στροφή του ενδιαφέροντος των ερευνητών στα 

φορολογητέα κέρδη ενδέχεται να συµβάλλει στην παροχή πληρέστερης 

πληροφόρησης στους επενδυτές και στην ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς. 

5.2 Η φοροδιαφυγή ως περίπτωση λογιστικής απάτης 

Παρόλο που, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η αξιοπιστία των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων έχει απασχολήσει έντονα τη διεθνή αρθρογραφία και βιβλιογραφία, η 
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επίπτωση του µεγέθους της φοροδιαφυγής στην εγκυρότητα των οικονοµικών 

καταστάσεων και στην πληροφόρηση που παρέχεται στο επενδυτικό κοινό είναι ένα 

ζήτηµα που έχει πλήρως παραµεληθεί. Το εν λόγω παράδοξο µπορεί να εξηγηθεί αν 

ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος της αρθρογραφίας έχει ως πεδίο 

έρευνας τις Η.Π.Α., όπου τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει διαφοροποίηση µεταξύ του 

λογιστικού και του φορολογητέου αποτελέσµατος. Οι περιπτώσεις παραποίησης 

κερδών στις Η.Π.Α. αναφέρονται στα λογιστικά κέρδη, τα οποία και λαµβάνουν 

υπόψη οι επενδυτές στη λήψη των αποφάσεών τους, και όχι στα φορολογητέα, το 

ύψος των οποίων, άλλωστε, δεν γνωστοποιείται επακριβώς (Hanlon, 2003). 

 

Σύµφωνα µε την έκθεση του Treadway Commission19 (National Commission on 

Fraudulent Financial Reporting, 1987), ο ρόλος του οποίου περιγράφεται στην 

ενότητα 5.3, ως παραποίηση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων (fraudulent 

financial reporting) αναφέρεται κάθε πράξη ή παράληψη, σκόπιµη ή από αµέλεια, 

που καθιστά τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παραπλανητικές σε σηµαντικό 

βαθµό (materially). Το Auditing Standards Board (A.S.B.) του American Institute of 

Certified Public Accountants20 (A.I.C.P.A.) ορίζει ότι λογιστική απάτη (accounting 

fraud) είναι είτε η εσκεµµένη αναγραφή λαθεµένων στοιχείων είτε η εσκεµµένη 

παράλειψη ποσών ή πληροφοριών στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις µε στόχο 

την παραπλάνηση των χρηστών τους. Παρόµοιος είναι και ο ορισµός που έχει δοθεί 

από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών των Η.Π.Α. (Institute of Internal Auditors) 

στο Ελεγκτικό Πρότυπο Νο. 3 (Institute of Internal Auditors, 1985), όπου ως 

λογιστική απάτη θεωρούνται οι παρατυπίες καθώς και οι παράνοµες πράξεις που 

διενεργούνται εσκεµµένα και οι οποίες µπορεί να επιφέρουν είτε όφελος είτε ζηµία 

στην επιχείρηση. Στο πλαίσιο που θέτουν οι προαναφερόµενοι οργανισµοί, η 

φοροδιαφυγή των επιχειρήσεων που οδηγεί σε ανακριβείς χρηµατοοικονοµικές 

                                                
19

 Στην έκθεση του Treadway Commission γίνεται ρητά η διάκριση µεταξύ παραποιηµένων 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων (fraudulent financial reporting) και φορολογικής απάτης 
(tax fraud) µε την αιτιολογία ότι η φορολογική απάτη δεν επιφέρει σε όλες τις περιπτώσεις 
ουσιώδεις (material) ανακρίβειες στις λογιστικές καταστάσεις. Ωστόσο, αυτό δεν συνεπάγεται 
ότι η σηµαντική παραποίηση των οικονοµικών καταστάσεων µε στόχο την αποκόµιση 
φορολογικών ωφελειών δεν συνιστά λογιστική απάτη. 
20

 Το Auditing Standards Board (A.S.B.) εισήγαγε για πρώτη φορά τον όρο απάτη (fraud) στο 
Ελεγκτικό Πρότυπο 82 (Statement of Auditing Standards 82: Consideration of fraud in a 
financial statement audit), το οποίο αντικατέστησε το Πρότυπο 53 (Statement of Auditing 
Standards 53: The auditor’s responsibilities to detect and report errors and irregularities) 
όπου χρησιµοποιούνταν ο όρος παρατυπίες (irregularities). Αναλυτικά ο ρόλος και οι 
αρµοδιότητες του A.S.B. περιγράφονται στην επόµενη ενότητα. 
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καταστάσεις που εξαπατούν και τους επενδυτές και τη δηµόσια αρχή (όπως την 

εφορία) συνιστά λογιστική απάτη. 

 

Στη διεθνή αρθρογραφία δεν στάθηκε εφικτό να εντοπιστεί καµία µελέτη όπου η 

παραποίηση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων να αναφέρεται στη δήλωση 

χαµηλότερων κερδών από των πραγµατικών. Αντιθέτως, υπάρχει πλήθος µελετών 

(Dechow et al. 1996, Abbott et al. 2000, Beasley et al. 2000, Klein 2002, Carcello 

and Nagy 2004, Wilks and Zimbelman 2004, Erickson et al. 2006) όπου η 

παραποίηση των οικονοµικών µεγεθών σχετίζεται µε τη δήλωση αυξηµένων κερδών. 

Μία πιθανή εξήγηση, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι ότι στις Η.Π.Α. η παραποίηση 

των κερδών αναφέρεται στα λογιστικά κέρδη, η αύξηση των οποίων δεν επιφέρει 

φορολογικό κόστος στις επιχειρήσεις. Ωστόσο, σε αρκετές έρευνες αναφέρεται ότι και 

η ψευδής εµφάνιση µειωµένων κερδών αποτελεί περίπτωση λογιστικής απάτης. Οι 

Erickson et al. (2006), ανατρέχοντας στα αρχεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των 

Η.Π.Α. (Securities and Exchange Commission), παρατηρούν ότι όλες οι επιχειρήσεις 

που είχαν κατηγορηθεί για λογιστική απάτη είχαν εµφανίσει αυξηµένα κέρδη παρόλο 

που, όπως οι ίδιοι αναφέρουν, θεωρητικά υπάρχει και το ενδεχόµενο µία επιχείρηση 

να υποστεί κυρώσεις για την αναληθή παρουσίαση χαµηλότερων κερδών. Στη µελέτη 

των Davidson et al. (1994), όπου διερευνάται η αντίδραση του επενδυτικού κοινού σε 

ποικίλες περιπτώσεις αθέµιτης συµπεριφοράς της διοίκησης µίας επιχείρησης 

αναφέρεται ρητά η περίπτωση της φοροδιαφυγής. Οι Bonchi et al. (1999a, 1999b) 

επίσης εντάσσουν τη φοροδιαφυγή στις περιπτώσεις λογιστικής απάτης όπως και οι 

Lynn και Williamson (2004) και οι Bierstaker et al. (2006). Ο Wysocki (2004) 

παρατηρεί ότι παρόλο που πολλά από τα πιο πλέον διαβόητα επιχειρηµατικά 

σκάνδαλα περιελάµβαναν και εκτεταµένη φοροδιαφυγή, η αποκάλυψή της επήλθε 

µόνο ύστερα από την ανακάλυψη της παραποίησης των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων. Τέλος, οι Fanning και Cogger (1998) καθώς και οι Alleyne και Howard 

(2005) δέχονται ότι λογιστική απάτη αποτελεί οποιαδήποτε εκούσια πράξη της 

διοίκησης της επιχείρησης µε στόχο την εξαπάτηση τρίτων (µεταξύ των οποίων και 

των επενδυτών) συνήθως µέσω της δηµοσίευσης αναληθών λογιστικών 

πληροφοριών. Επιπλέον, από την έρευνα των Alleyne και Howard (2005), η οποία 

αναφέρεται στα νησιά Μπαρµπάντος, προκύπτει ότι οι χρήστες των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων θεωρούν ότι σηµαντική αιτία της παραποίησης 

των οικονοµικών καταστάσεων είναι η µείωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων. 

 

Οι Coppens και Peek (2005) παρέχουν αποδείξεις ότι οι επιχειρήσεις στις χώρες 

όπου τα λογιστικά κέρδη ταυτίζονται µε τα φορολογητέα εµφανίζονται να είναι 
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λιγότερο επικερδείς λόγω της ύπαρξης του κινήτρου της φοροδιαφυγής. Οι Ball και 

Shivakumar (2004) εξετάζουν επίσης το κίνητρο της φοροδιαφυγής και υποστηρίζουν 

ότι οι λογιστικές καταστάσεις των µη εισηγµένων επιχειρήσεων είναι λιγότερο 

αξιόπιστες καθώς οι εισηγµένες εταιρίες δεν επιλέγουν τη δήλωση µειωµένων 

κερδών ώστε να αποφύγουν ενδεχόµενη µείωση στην τιµή της µετοχής τους. Το 

δείγµα τους αποτελείται από επιχειρήσεις της Μεγάλης Βρετανίας. Σε παρόµοια 

συµπεράσµατα καταλήγει και η έρευνα των Burgstahler et al. (2006), στην οποία οι 

µη εισηγµένες επιχειρήσεις εµφανίζονται ως πιο πιθανές να παραποιήσουν τα κέρδη 

τους σε σύγκριση µε τις εισηγµένες στις 12 από τις 13 χώρες του δείγµατος, µε 

µοναδική εξαίρεση την Ελλάδα. Οι συγγραφείς συνδέουν το συγκεκριµένο 

αποτέλεσµα µε το γεγονός ότι οι ελληνικές εισηγµένες επιχειρήσεις παρουσιάζουν 

τον υψηλότερο βαθµό παραποίησης κερδών µεταξύ των εισηγµένων επιχειρήσεων 

όλων των χωρών. Το υψηλότερο επίπεδο παραποίησης κερδών εµφανίζουν οι 

ελληνικές επιχειρήσεις και στην έρευνα των Bhattacharya et al. (2003), οι οποίοι 

εξέτασαν επιχειρήσεις από 34 χώρες για την περίοδο 1984-1998, καθώς και στην 

έρευνα των Leuz et al. (2003), µε δείγµα 31 χωρών για την περίοδο 1990-1999. 

 

Το δίληµµα µεταξύ της αύξησης της τιµής των µετοχών και της αποκόµισης 

φορολογικών ωφελειών απασχόλησε το Tzova (2006), ο οποίος διαπίστωσε ότι τα 

διοικητικά στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων θυσιάζουν φορολογικά οφέλη στην 

προσπάθειά τους να προσελκύσουν το επενδυτικό κοινό. Σε παρόµοια 

συµπεράσµατα είχε καταλήξει και παλαιότερη έρευνα του Baralexi (2004). Ωστόσο, 

και οι δύο έρευνες στηρίχτηκαν σε απαντήσεις των διευθυντικών στελεχών των 

επιχειρήσεων. Τα τελευταία έτη αυξηµένο ενδιαφέρον παρατηρείται για τη 

διερεύνηση της αξιοπιστίας των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των ελληνικών 

εταιριών όπου, σε αντίθεση µε τη διεθνή αρθρογραφία, λαµβάνεται υπόψη και η 

περίπτωση της φοροδιαφυγής. Συγκεκριµένα, ο Spathis (2002) θεωρεί ότι η ύπαρξη 

σηµαντικών φορολογικών παραβάσεων µε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις 

εντάσσεται στις περιπτώσεις παραποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Η 

ίδια προσέγγιση υιοθετείται και στις έρευνες των Spathis et al. (2002), Kotsiantis et 

al. (2006a), Kotsiantis et al. (2006b) και Kirkos et al. (2007). Εξαίρεση αποτελεί η 

έρευνα των Koumanakos et al. (2005), οι οποίοι εξετάζοντας την παραποίηση των 

κερδών των ελληνικών επιχειρήσεων στην περίπτωση των εξαγορών τη διαχωρίζουν 

από την περίπτωση της λογιστικής απάτης οριοθετώντας την πρώτη εντός των 

πλαισίων που θέτουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 
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5.3 Η εξέλιξη της ευθύνης των ορκωτών λογιστών στις Η.Π.Α. 

Το χρηµατιστηριακό κραχ του 192921 στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής αποτέλεσε 

την απαρχή της δηµιουργίας ενός αυστηρού θεσµικού πλαισίου για την προστασία 

του επενδυτικού κοινού. Σύµφωνα µε τον Πολίτη (2002), «Ως αποτέλεσµα της 

πεποίθησης που είχε σχηµατιστεί ότι η κύρια αιτία της κατακόρυφης πτώσης των 

χρηµατιστηριακών τιµών στο κραχ του 1929, ήταν η ελλιπής έως µηδενική 

πληροφόρηση των επενδυτών από τους εκδότες και τους αναδόχους έκδοσης των 

µετοχών, η βασικότερη έννοια που διαπνέει τη χρηµατιστηριακή νοµοθεσία στις 

Η.Π.Α., είναι η έννοια της αποκάλυψης (disclosure) των σηµαντικών πληροφοριών 

(material information) προς το κοινό». Η κατάρρευση του χρηµατιστηρίου οδήγησε το 

U.S. Securities and Exchange Commission (S.E.C. – Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των 

Η.Π.Α.) να επιβάλλει για πρώτη φορά το 1932 στις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της 

Νέας Υόρκης επιχειρήσεις την υποχρέωση να έχουν τις οικονοµικές τους καταστάσεις 

ελεγµένες από ορκωτό λογιστή τουλάχιστον µία φορά ετησίως. 

 

Την ίδια περίοδο, ύστερα από εντολή του τότε προέδρου των Η.Π.Α. Franklin Delano 

Roosevelt, συντάχθηκε ένα νέο χρηµατιστηριακό νοµοσχέδιο, αποτελούµενο από την 

Securities Act του 1933, που αναφέρεται στις πληροφορίες που πρέπει να 

γνωστοποιούνται στο επενδυτικό κοινό κατά την πρώτη εισαγωγή τίτλων στο 

χρηµατιστήριο, και την Securities Exchange Act του 1934, όπου αναφέρονται οι 

υποχρεώσεις των εκδοτών που έχουν τίτλους εισηγµένους σε χρηµατιστήριο για 

συνεχή ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού. Με τα συγκεκριµένα δύο σχέδια 

χρηµατιστηριακών νόµων εισάγεται και η ευθύνη των ορκωτών λογιστών αναφορικά 

µε την έκδοση παραποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων22. Τις επόµενες 

δεκαετίες, το S.E.C. επέδειξε ιδιαίτερο ζήλο στην προστασία του επενδυτικού κοινού 

και σε αρκετές περιπτώσεις δηµοσίευσης αναληθών οικονοµικών καταστάσεων 

άσκησε ποινικές διώξεις23 τόσο κατά των επιχειρήσεων όσο και κατά των ορκωτών 

λογιστών τους. 

 

                                                
21

 Κατά το διάστηµα από την 1
η
 Σεπτεµβρίου 1929 έως την 1

η
 Ιουλίου 1930, η συνολική 

κεφαλαιοποίηση του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης (New York Stock Exchange, NYSE) 
µειώθηκε από 90 δισεκατοµµύρια δολάρια σε 16 δισεκατοµµύρια δολάρια. 
22

 Σύµφωνα µε το Vanasco (1998), το S.E.C. κρίνει ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 
είναι σηµαντικά παραποιηµένες όταν υπάρχει σηµαντική πιθανότητα ότι οι επενδυτές θα 
λάβουν υπόψη τους τις παραποιηµένες πληροφορίες κατά τη λήψη των επενδυτικών τους 
αποφάσεων. 
23

 Συνοπτική ανασκόπηση των ποινικών διώξεων παρέχεται στο Vanasco (1998). 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

 

78 

Συνέπεια της ανεπαρκούς αλλά και αναληθής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 

που παρείχαν οι εταιρίες, και κατ’ επέκταση των δικαστικών αγώνων κατά των 

εταιριών καθώς και κατά των ελεγκτών τους, το S.E.C. στα τέλη του 1970 όρισε δύο 

υποεπιτροπές (την υποεπιτροπή Moss και την υποεπιτροπή Metcalf) µε βασικό 

στόχο τη µελέτη της διαδικασίας θέσπισης λογιστικών προτύπων και το περιεχόµενο 

αυτών καθώς και τη γενικότερη µελέτη του λογιστικού επαγγέλµατος (Williams 1978, 

Williams 1980). Ιδιαίτερη µνεία στις εκθέσεις των υποεπιτροπών Moss και Metcalf (το 

1976 και το 1977 αντίστοιχα) γίνεται στην ανεξαρτησία των ορκωτών λογιστών και 

στην ανάγκη θέσπισης προτύπων για τη διασφάλισή της, τα οποία ταυτόχρονα θα 

ενισχύουν την εµπιστοσύνη του κοινού στην ελεγκτική διαδικασία και θα 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του για αξιόπιστες χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις. Παράλληλα, το American Institute of Certified Public Accountants 

(A.I.C.P.A.), σε συνεργασία µε το Securities and Exchange Commission (S.E.C.) και 

επικουρικά των ερευνών Moss και Metcalf, σύστησε το 1974 την Επιτροπή Cohen 

για να διερευνήσει αν υφίσταντο στις Η.Π.Α. το λεγόµενο «χάσµα προσδοκιών24». Η 

τελική µελέτη το 1978 κατέδειξε ότι υπήρχε ένα αυξανόµενο χάσµα µεταξύ των 

προσδοκιών του επενδυτικού κοινού από την εργασία των ορκωτών λογιστών και 

των ευθυνών που οι ίδιοι οι ορκωτοί λογιστές αποδέχονταν, θεώρησε ότι υπαίτιοι για 

την ύπαρξη του συγκεκριµένου χάσµατος ήταν οι ορκωτοί λογιστές και έκρινε 

απαραίτητη τη θέσπιση προτύπων που θα διευκρίνιζαν τις ευθύνες των ελεγκτών, 

συµπεριλαµβανοµένης και της ευθύνης τους για αποκάλυψη παραποιηµένων 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων (A.I.C.P.A., 1978). 

 

Το 1985, οι Επαγγελµατικές Ενώσεις American Accounting Association, American 

Institute of Certified Public Accountants, Financial Executives International, Institute 

of Internal Auditors και το τότε National Association of Accountants (πλέον Institute of 

Management Accountants) δηµιούργησαν ένα µη κερδοσκοπικό οργανισµό υπό την 

επωνυµία C.O.S.O. (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission). Το C.O.S.O. συστάθηκε µε στόχο αρχικά τη δηµιουργία µίας εθνικής 

επιτροπής, ανεξάρτητης των ενώσεων που τη χρηµατοδότησαν, η οποία θα 

µελετούσε τους αιτιώδεις παράγοντες της παραποίησης των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων και θα εισηγούνταν προτάσεις προς τις εισηγµένες επιχειρήσεις, τις 

                                                
24

 Το χάσµα προσδοκιών (expectation gap) αναφέρεται στη διαφορά µεταξύ α) των 
πεποιθήσεων του κοινού και των χρηστών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων για τις 
ευθύνες των ορκωτών λογιστών και β) των πεποιθήσεων των ορκωτών λογιστών για τις 
ευθύνες τους (A.I.C.P.A., 1993). 
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εταιρίες ορκωτών λογιστών, την επιτροπή κεφαλαιαγοράς καθώς και προς άλλους 

νοµοθετικούς οργανισµούς αλλά και εκπαιδευτικά ιδρύµατα για την αντιµετώπισή της. 

Η επιτροπή που δηµιουργήθηκε, γνωστή ως Treadway Commission από το όνοµα 

του τότε προέδρου της James C. Treadway, έκρινε, µεταξύ άλλων, ότι ήταν 

επιβεβληµένη η αναθεώρηση των ελεγκτικών προτύπων και η ρητή δήλωση της 

ευθύνης των ορκωτών λογιστών για τον εντοπισµό και την αποκάλυψη ενδεχόµενων 

λογιστικών παρατυπιών (National Commission on Fraudulent Financial Reporting, 

1987). Μ’ αυτόν τον τρόπο θεωρήθηκε ότι θα επιτυγχανόταν η άµβλυνση του 

παρατηρούµενου «χάσµατος προσδοκιών». Η επιτροπή έκρινε, επίσης, ότι για την 

υποβοήθηση του έργου των ελεγκτών ήταν σκόπιµος ο εντοπισµός και η καταγραφή 

των παραγόντων, επονοµαζόµενων «red flags25», που συνδέονται µε περιπτώσεις 

λογιστικής απάτης. 

 

Το Auditing Standards Board του American Institute of Certified Public Accountants 

προχώρησε το επόµενο έτος στην έκδοση εννέα ελεγκτικών προτύπων (Statements 

on Auditing Standards No. 53-61), τα οποία έγιναν γνωστά ως πρότυπα του 

χάσµατος προσδοκιών (expectation gap standards). Με το ελεγκτικό πρότυπο S.A.S. 

No. 5326 “The Auditor’s Responsibility to Detect and Report Errors and Irregularities”, 

το A.I.C.P.A. επεκτείνει την ευθύνη των ελεγκτών, ζητώντας τους να σχεδιάζουν την 

ελεγκτική διαδικασία κατά τρόπο που να παρέχεται εύλογη διασφάλιση ότι λάθη και 

παρατυπίες µε σηµαντικές επιπτώσεις στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις θα 

αποκαλύπτονται. Για πρώτη φορά γίνεται διαχωρισµός των ανακριβειών που 

εµπεριέχονται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις σε λάθη (errors), δηλαδή 

ακούσια σφάλµατα, και παρατυπίες (irregularities), οι οποίες αναφέρονται σε 

εσκεµµένη διαστρέβλωση των οικονοµικών στοιχείων. Ωστόσο, ο συγκεκριµένος 

διαχωρισµός δεν λήφθηκε υπόψη κατά το στάδιο της εκτίµησης του κινδύνου για την 

ύπαρξη ανακριβειών στις οικονοµικές καταστάσεις (σ.σ. στις οδηγίες του προτύπου 

δεν ζητούνταν από τους ελεγκτές να εκτιµήσουν ξεχωριστά τον κίνδυνο ύπαρξης 

λαθών από τον κίνδυνο ύπαρξης παρατυπιών). Μία αλλαγή, ωστόσο, που επήλθε 

                                                
25

 Ο όρος «red flags» αναφέρεται σε συνθήκες που σχετίζονται µε την διάπραξη λογιστικών 
παρατυπιών. Η ύπαρξη, ωστόσο, «red flags» δεν υποδηλώνει την ύπαρξη και λογιστικής 
απάτης. Ο ρόλος τους είναι απλώς προειδοποιητικός µε στόχο την αύξηση της προσοχής του 
ελεγκτή (Krambia-Kapardis, 2002). 
26

 Πριν από το S.A.S. τα ελεγκτικά πρότυπα είτε ανέφεραν ότι ο ελεγκτής δεν είχε ευθύνη για 
την αποκάλυψη λογιστικής απάτης είτε δεν έκαναν καµία αναφορά στο συγκεκριµένο ζήτηµα 
(Nieschwietz et al., 2000). 
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ήταν η εισήγηση της χρήσης «προειδοποιητικών ενδείξεων» (red flags) κατά την 

διενέργεια του ελέγχου. 

 

Από τις πρώτες έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της 

χρησιµότητας των «προειδοποιητικών ενδείξεων» στην ελεγκτική διαδικασία ήταν της 

Pincus (1989). Στην έρευνα έλαβαν µέρος 137 ορκωτοί λογιστές, οι οποίοι κλήθηκαν 

να εκτιµήσουν τον κίνδυνο ύπαρξης λογιστικών παρατυπιών σε µία συγκεκριµένη, 

πραγµατική επιχείρηση. Στους µισούς δόθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις της 

επιχείρησης παραποιηµένες ενώ στους υπόλοιπους διανεµήθηκαν οι καταστάσεις 

χωρίς να εµπεριέχουν ανακρίβειες. Επίσης, στους µισούς µόνο δόθηκαν οδηγίες για 

«προειδοποιητικές ενδείξεις» που θα έπρεπε να λάβουν υπόψη τους. Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας δεν συνηγόρησαν υπέρ της χρήσης «προειδοποιητικών 

ενδείξεων» καθώς στην περίπτωση των παραποιηµένων καταστάσεων, ο κίνδυνος 

που εκτιµήθηκε από τους χρήστες των προαναφερόµενων οδηγιών ήταν πολύ 

χαµηλότερος του κινδύνου που εκτιµήθηκε από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους. 

Η συγγραφέας θεώρησε ότι η πρόκριση ορισµένων παραγόντων ως σήµα κινδύνου 

για ύπαρξη παρατυπιών διαστρεβλώνει την κρίση των ορκωτών, οι οποίοι 

προσδίδουν υπερβάλλουσα σηµασία στους συγκεκριµένους παράγοντες και 

παραβλέπουν ορισµένους άλλους που ενδεχοµένως, υπό συγκεκριµένες 

περιπτώσεις, να παρέχουν σηµαντικότερες πληροφορίες. 

 

Το S.A.S. Νο. 53 επέφερε µεν ορισµένες σηµαντικές αλλαγές στο ελεγκτικό 

επάγγελµα, ωστόσο παρέµεναν αρκετά προβλήµατα χωρίς αντιµετώπιση. Οι 

ελεγκτικές εταιρίες εξακολουθούσαν να διώκονται ποινικά και να καταβάλλουν 

υπέρογκα ποσά στην περίπτωση που οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των 

πελατών τους αποδεικνύονταν ανακριβείς. Τον Αύγουστο του 1992, οι έξι 

µεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρίες εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση (Cook et al., 1992) µε 

την οποία ζητούσαν την µετατροπή της ευθύνης τους από κοινή (joint and several 

liability) σε αναλογική (proportionate). Έχοντας κοινή υποχρέωση, οι ενάγοντες 

στρέφονταν κατά των ελεγκτικών εταιριών ακόµα και στην περίπτωση που δεν 

έφεραν καµία ευθύνη, γνωρίζοντας ότι αυξάνονταν οι πιθανότητες, λόγω της 

οικονοµικής τους ευρωστίας, να λάβουν το ποσό των αποζηµιώσεων που 

διεκδικούσαν. Μόνο το 1991, το ποσό που κατέβαλλαν οι έξι µεγαλύτερες ελεγκτικές 

εταιρίες ανήλθε σε 447 εκατοµµύρια δολάρια, ανερχόµενο στο 9% των ετήσιων 

εσόδων όλων των εταιριών του κλάδου στις Η.Π.Α.. 
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Το American Institute of Certified Public Accountants (A.I.C.P.A. 1993, 1997) επίσης 

διαπίστωσε ότι εξακολουθούσε να υπάρχει µεγάλη διάσταση απόψεων (χάσµα 

προσδοκιών) µεταξύ του επενδυτικού κοινού και των ορκωτών λογιστών αναφορικά 

µε την ευθύνη που έχουν οι δεύτεροι στην ανακάλυψη των λογιστικών παρατυπιών. 

Η αντίδραση του οργανισµού ήταν η έκδοση ενός νέου ελεγκτικού προτύπου, του 

S.A.S. No.82 “Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit”, το οποίο 

αντικατέστησε το S.A.S. No.53 µε στόχο την αποσαφήνιση, αλλά όχι την αύξηση, της 

ευθύνης των ορκωτών ιδίως ως προς την ανακάλυψη λογιστικών παρατυπιών. Στο 

νέο πρότυπο εισάγετε ο όρος «λογιστική απάτη – accounting fraud» σε 

αντικατάσταση του όρου «λογιστική παρατυπία – accounting irregularity» και 

παρέχονται σαφείς οδηγίες στους ορκωτούς για την εκτίµηση του συγκεκριµένου 

κινδύνου κατά την ελεγκτική διαδικασία. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην ύπαρξη 

«προειδοποιητικών ενδείξεων» (red flags), οι οποίες διακρίνονται σε τρεις 

κατηγορίες: α) στα χαρακτηριστικά της διοίκησης, β) στα χαρακτηριστικά του κλάδου 

και γ) στα λειτουργικά χαρακτηριστικά και την οικονοµική σταθερότητα. 

 

Παρόλο που η πρόθεση του A.I.C.P.A. µε την έκδοση του S.A.S. 82 δεν ήταν να 

αυξηθεί η ευθύνη των ορκωτών λογιστών, οι DeZoort και Lee (1998) διαπίστωσαν ότι 

τόσο οι εξωτερικοί ελεγκτές όσο και οι εσωτερικοί ελεγκτές καθώς και οι αναλυτές των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων θεώρησαν ότι η ευθύνη των ορκωτών για 

αποκάλυψη λογιστικών παρατυπιών ήταν µεγαλύτερη στο πλαίσιο του S.A.S. 82 από 

ότι στο πλαίσιο του S.A.S. 53. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η 

αύξηση της ευθύνης που αντιλήφθηκαν οι εξωτερικοί ελεγκτές υπερέβαινε της 

αντίστοιχης των υπόλοιπων οµάδων, παρέχοντας ενδείξεις για µείωση του 

«χάσµατος προσδοκιών». Αναφορικά µε τις περιπτώσεις λογιστικής απάτης, παρόλο 

που και οι τρεις οµάδες εµφανίστηκαν να προσδίδουν ιδιαίτερη σηµασία στο ύψος 

της διενεργούµενης απάτης, µόνο οι εξωτερικοί ελεγκτές έδειξαν να ενδιαφέρονται και 

για το είδος της απάτης. Η τελευταία αυτή διαπίστωση εξηγείται από τα 

αποτελέσµατα της έρευνας των Bonner et al. (1998), τα οποία συνδέουν την 

πιθανότητα να ασκηθεί δίωξη εναντίον της ελεγκτικής εταιρίας µε το είδος της 

λογιστικής απάτης. Συγκεκριµένα, η πιθανότητα αυξάνεται όταν ο ελεγκτής 

αποτυγχάνει να ανακαλύψει παρατυπίες που σχετίζονται µε εικονικές συναλλαγές και 

αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων. 

 

Η χρησιµότητα των «προειδοποιητικών ενδείξεων» που εµπεριέχονται στο S.A.S. 82 

εξετάστηκε στην έρευνα των Mock και Turner (2005), στην οποία έλαβαν µέλος 202 

ορκωτοί λογιστές τριών µεγάλων ελεγκτικών εταιριών. Οι συγγραφείς διερεύνησαν τις 
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ελεγκτικές διαδικασίες και παρατήρησαν ότι, σε συµφωνία µε τις οδηγίες του S.A.S. 

82, στο πρώτο στάδιο του ελέγχου γίνεται εκτίµηση του κινδύνου ύπαρξης λογιστικών 

παρατυπιών (ή διαφορετικά λογιστικής απάτης) µε βάση τις «προειδοποιητικές 

ενδείξεις» που έχουν προταθεί και στη συνέχεια, µε βάση το µέγεθος του κινδύνου, 

καθορίζεται η φύση και η διάρκεια του ελέγχου. Οι Knapp και Knapp (2001) έδειξαν 

στην έρευνά τους ότι όχι µόνο οι οδηγίες του προτύπου ακολουθούνται από τους 

ορκωτούς αλλά επιπλέον συµβάλλουν στην αποτελεσµατικότητα του διενεργούµενου 

ελέγχου. Ωστόσο, παρατήρησαν ότι η συγκεκριµένη αποτελεσµατικότητα σχετίζεται 

άµεσα, και συγκεκριµένα αυξάνεται, µε την εµπειρία του ορκωτού. Παρόµοια ήταν τα 

συµπεράσµατα δύο ακόµα ερευνών (Moyes and Hasan 1996, Owusu-Ansah et al. 

2002), στις οποίες εκτός από την εµπειρία του ελεγκτή υποδείχθηκε ότι σηµαντικό 

ρόλο στην ανακάλυψη λογιστικών παρατυπιών έχει και το µέγεθος της ελεγκτικής 

εταιρίας (Owusu-Ansah et al., 2002) καθώς και η προηγούµενη εµπειρία της 

ελεγκτικής εταιρίας σε περιπτώσεις λογιστικών παρατυπιών (Moyes and Hasan, 

1996). 

 

Το S.A.S. 82 αποδείχθηκε τελικά ανεπαρκές τόσο για τη µείωση του «χάσµατος 

προσδοκιών» (MacEnroe and Martins, 2001) όσο και για την αντιµετώπιση της 

λογιστικής απάτης. Η αποκάλυψη παραποιηµένων χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων επιχειρήσεων κολοσσών στις Η.Π.Α. (µε αποκορύφωµα την 

περίπτωση της Enron που επέφερε και τη διάλυση της ελεγκτικής εταιρίας Arthur 

Andersen) οδήγησε το American Institute of Certified Public Accountants στην 

αντικατάσταση, το 2002, του ελεγκτικού προτύπου S.A.S. 82 µε το S.A.S. 99 

“Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit”. Στο νέο αυτό πρότυπο 

γίνεται εκτενής αναφορά στις πληροφορίες που οφείλουν να λαµβάνουν υπόψη τους 

οι ορκωτοί λογιστές πριν και κατά τη διενέργεια του ελέγχου καθώς και στις 

διαδικασίες που πρέπει να εφαρµόζονται. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις οδηγίες του 

προτύπου περιλαµβάνεται η συγκέντρωση των µελών της ελεγκτικής οµάδας για να 

συζητηθεί το ενδεχόµενο ύπαρξης παραποιηµένων χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων (brainstorming), η διενέργεια σχετικών ερωτήσεων στο προσωπικό της 

εταιρίας, η χρησιµοποίηση διαδικασιών αναλυτικής διερεύνησης (analytical 

procedures) κατά τον έλεγχο των καταστάσεων και η εξέταση της παραδοχής της 

δυνατότητας της συνέχισης της δραστηριότητας της ελεγχόµενης εταιρίας. Επιπλέον, 

ενθαρρύνεται ακόµα περισσότερο, αν όχι επιβάλλεται, η χρησιµοποίηση 

«προειδοποιητικών ενδείξεων», οι οποίες ονοµάζονται πλέον “risk factors” και 

διακρίνονται στις εξής τρεις κατηγορίες: α) κίνητρα και πιέσεις, β) ευκαιρίες και γ) 

συµπεριφορές και ορθολογικοποιήσεις. 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 

 

83 

 

Η έρευνα αναφορικά µε τη χρησιµότητα του S.A.S. No. 99 είναι ακόµα περιορισµένη. 

Σύµφωνα µε τους Wilks και Zimbelman (2004), οι εξωτερικοί ελεγκτές λαµβάνουν 

υπόψη τους τα “risk factors” που εµπεριέχονται στο ελεγκτικό πρότυπο, 

προσδίδοντας, όµως, µεγαλύτερη βαρύτητα στους παράγοντες που σχετίζονται µε τα 

κίνητρα και τις ευκαιρίες από ότι στους παράγοντες που αναφέρονται στη 

συµπεριφορά της διοίκησης. Οι Payne και Ramsay (2005) θεωρούν ότι οι ελεγκτικές 

εταιρίες οφείλουν να παρέχουν συνεχή εκπαίδευση στο προσωπικό τους για τη 

διενέργεια ελέγχων µε βάση τις οδηγίες του S.A.S. 99 καθώς παρατηρείται ότι ο 

σκεπτικισµός που επιδεικνύουν οι ελεγκτές µειώνεται καθώς αυξάνεται η εµπειρία 

τους. 

 

Το Φεβρουάριο του 2004, η ∆ιεθνής Οµοσπονδία Λογιστών (International Federation 

of Accountants, 2004), εξέδωσε το ∆ιεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο (International 

Standards on Auditing – I.S.A.) No. 240, το οποίο εναρµονίζει τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά 

Πρότυπα µε τις επιταγές του S.A.S. No. 99. Μέλος της ∆ιεθνούς Οµοσπονδία 

Λογιστών είναι και το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) µε αποτέλεσµα 

το ίδιο έτος να εκδοθούν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα (Απ. ΕΛΤΕ 

483/06.10.2004, ΦΕΚ 1589/Β΄/22.10.2004) σε εναρµόνιση µε το ∆ιεθνές Πρότυπο 

Νο. 24027. 

5.4 Η εξέλιξη του ελεγκτικού επαγγέλµατος και της ευθύνης των ορκωτών 

λογιστών στην Ελλάδα 

Η µορφή και το περιεχόµενο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των Ανωνύµων 

Εταιριών καθορίστηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα µε το Ν.2190/1920. Ωστόσο, 

στο πρώτο αυτό νοµοθέτηµα δεν γίνεται καµία αναφορά στη διασφάλιση της 

αξιοπιστίας των οικονοµικών καταστάσεων καθώς λόγω των επιχειρηµατικών 

συνθηκών της εποχής, όπως το µικρό µέγεθος των επιχειρήσεων, η µη αναπτυγµένη 

κεφαλαιαγορά, ο µη διαχωρισµός ιδιοκτησίας και ελέγχου των επιχειρήσεων και η 

περιορισµένη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων από τη χρηµαταγορά, δεν 

παρουσιάζονταν αυτή η ανάγκη. Οι απώλειες που σηµειώθηκαν στο Χρηµατιστήριο 

Αξιών Αθηνών κατά τη δεκαετία του 1920, οι οποίες οφείλονταν σε σηµαντικό βαθµό 

στην παραποίηση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, όπως εµφάνιση µη 

                                                
27

 Βλ. επόµενη ενότητα. 
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υπαρκτών περιουσιακών στοιχείων, οδήγησαν στην τροποποίηση του Ν.2190/20 το 

1931 και στην εισαγωγή της έννοιας του ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων 

(Ballas, 1999). Σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Ν.2190/1920, η Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων είχε τη δυνατότητα να εγκρίνει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις µόνο 

εφόσον είχε προηγηθεί η επικύρωσή τους από δύο ελεγκτές τους οποίες η ίδια θα 

είχε ορίσει. Ωστόσο, ο Νόµος δεν καθόριζε ούτε τον τρόπο µε τον οποίο θα 

διενεργούνταν ο έλεγχος αλλά ούτε και τα προσόντα των ελεγκτών. Το αποτέλεσµα 

ήταν χρέη ελεγκτών να εκτελούνται είτε από εργαζοµένους της επιχείρησης είτε από 

άτοµα του φιλικού περιβάλλοντος της διοίκησης (Ballas, 1998). 

 

Η πρώτη προσπάθεια σύστασης ελεγκτικού οργάνου έγινε το 1931 µε το 

Ν.5076/1931, η οποία ωστόσο δεν τελεσφόρησε λόγω της πολιτικής αστάθειας της 

εποχής (Mattingly 1964, Ballas 1998). Το 1946, η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε τη 

συνδροµή βρετανών ορκωτών-ελεγκτών για την ανάκαµψη της οικονοµίας µετά το 

τέλος του δευτέρου παγκοσµίου πολέµου και τον ίδιο χρόνο µία αποστολή (British 

Economic Mission) αποτελούµενη από έξι ορκωτούς λογιστές και κοστολόγους 

εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα. Το επόµενο έτος, όταν στάλθηκε στην Ελλάδα η 

Αµερικάνικη Αποστολή (American Economic Mission) µε στόχο τη διαχείριση της 

οικονοµικής βοήθειας που θα παρέχονταν για την ανασυγκρότηση της χώρας, η 

συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης µε τους βρετανούς ελεγκτές επεκτάθηκε28 και 

τους ανατέθηκαν τα ακόλουθα καθήκοντα: α) η διερεύνηση των λογιστικών 

διαδικασιών που εφαρµόζονταν στο δηµόσιο τοµέα και η διατύπωση προτάσεων για 

τη βελτίωσή τους, β) ο οικονοµικός έλεγχος των επιχειρήσεων που κατέθεταν αίτηση 

για τη λήψη δανείου και η σύνταξη έκθεσης ελέγχου και γ) η παροχή βοήθειας για την 

καθιέρωση του ελεγκτικού επαγγέλµατος στη χώρα και τη σύσταση ανάλογου 

σώµατος (Brugge 1963, Mattingly 1964). 

 

Το 1955, συστάθηκε το Σώµα Ορκωτών Λογιστών29 (Σ.Ο.Λ.) µε το Νοµοθετικό 

∆ιάταγµα 3329/1955 ενώ παράλληλα συνεχίστηκε η συνεργασία µε τους βρετανούς 

                                                
28

 Σύµφωνα µε τον Brugge (1963) η Αµερικάνικη Αποστολή είναι αυτή που ζήτησε τη 
συνεργασία των βρετανών ορκωτών λογιστών ενώ σύµφωνα µε τον Mattingly (1964) η 
ελληνική κυβέρνηση. Ωστόσο, και από τους δύο συγγραφείς γίνεται γνωστό ότι οι βρετανοί 
συνεργάτες αµείβονταν από την Αµερικάνικη Αποστολή. Ο Ballas (1998) αναφέρει οφέλη που 
προκύπτουν από τη συγκεκριµένη συνεργασία και για τις δύο χώρες.

 

29
 Το Σώµα Ορκωτών Λογιστών είχε τη µορφή του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου. Τα 

µέλη του, ωστόσο, δεν θεωρούνταν δηµόσιοι υπάλληλοι αλλά δηµόσιοι λειτουργοί (άρθρα 12 
§ 1 και 14 § 1 του Ν.∆. 3329/1955). 
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ορκωτούς ελεγκτές30, οι οποίοι ασκούσαν συµβουλευτικό ρόλο31. Σύµφωνα µε το 

Balla (1998), από τα πρακτικά της Εφηµερίδας των Συζητήσεων της Βουλής (1952, 

σελ. 236-243) συνάγεται ότι ένας από τους λόγους που η ελληνική κυβέρνηση 

επιθυµούσε τη θέσπιση του ελεγκτικού επαγγέλµατος και τη συνεργασία µε τους 

βρετανούς λογιστές ήταν η θεώρηση του ελέγχου ως µηχανισµού µείωσης της 

φοροδιαφυγής σε µία περίοδο που η οικονοµία παρέπαιε και το κράτος αδυνατούσε 

να εισπράξει τους οφειλόµενους φόρους32. Επιπλέον, η κυβέρνηση επιθυµούσε να 

εισάγει ένα σύστηµα φορολογίας εισοδήµατος (το οποίο έγινε µε το Ν.3323/1955) και 

θεωρούσε ότι ο λογιστικός έλεγχος των επιχειρήσεων θα εξυπηρετούσε ανάγκες 

βεβαίωσης του δηλούµενου φόρου. Σ’ αυτό το πνεύµα συντάχθηκε και το αρθρ. 5 

(§3, και 4) του Ν. 3329/1955, το οποίο απάλλασσε τις επιχειρήσεις που είχαν τις 

οικονοµικές τους καταστάσεις ελεγµένες από ορκωτό λογιστή από ενδεχόµενο 

µελλοντικό έλεγχο του Ασφαλιστικού Οργανισµού εφόσον στο πόρισµα του ορκωτού 

πιστοποιούνταν οι καταβληθέντες µισθοί. Επιπλέον, παρέχονταν η δυνατότητα το 

πιστοποιητικό του ορκωτού λογιστή να εκδίδεται και για φορολογικούς σκοπούς και 

να χρησιµοποιείται από τους οικονοµικούς εφόρους για τον προσδιορισµό των 

φορολογικών υποχρεώσεων των εταιριών χωρίς να διενεργείται κανένας περαιτέρω 

έλεγχος από τους ίδιους. 

 

Αρχικά, ο έλεγχος από ορκωτό λογιστή ήταν υποχρεωτικός µόνο για ∆ηµόσιους 

Οργανισµούς και Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και προαιρετικός για τις 

Ανώνυµες Εταιρίες. Το 1959, µε την υπ’ αριθµ. 18572/1751/2.7.1959 απόφαση του 

Υπουργού Εµπορίου, καθίσταται υποχρεωτικός ο έλεγχος των οικονοµικών 

καταστάσεων των εταιριών που ήταν εισηγµένες στο χρηµατιστήριο από µέλος του 

Σώµατος Ορκωτών Λογιστών33. Το αποτέλεσµα ήταν από τις 76 εισηγµένες 

επιχειρήσεις, οι 40 να επιλέξουν την απόσυρση των µετοχών τους ώστε να 

αποφύγουν τη συγκεκριµένη υποχρέωση. Σύµφωνα µε τον Mattingly (1964), η 

                                                
30

 Το 1955 έληξε το συµβόλαιο συνεργασίας µε τους βρετανούς ορκωτούς ελεγκτές, ωστόσο 
η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε να παραµείνουν στη χώρα δύο από αυτούς για να συνδράµουν 
στη λειτουργία του Σ.Ο.Λ. (Brugge, 1963). 
31 

O Mattingly (1964), ένας εκ των δύο βρετανών λογιστών που συνεργάστηκαν µε το Σ.Ο.Λ., 
κατάρτισε τα πρώτα ελληνικά ελεγκτικά πρότυπα, τα οποία εγκρίθηκαν από την 
Εποπτεύουσα Επιτροπή του Ιδρύµατος τον Ιανουάριο του 1961. 
32

 Ο Ballas (1998), θεωρεί ότι οι συζητήσεις που έλαβαν χώρα στη Βουλή αναφορικά µε τη 
σύσταση του Σ.Ο.Λ. και το ρόλο των ελεγκτών αποτελούν ένα ακόµα παράδειγµα της 
ύπαρξης του λεγόµενου «χάσµατος προσδοκιών» στη λογιστική. 
33

 Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις εξακολουθούσαν να έχουν τη δυνατότητα να ορίζουν ως 
ελεγκτές άτοµα της αρεσκείας τους. Το 1962, µε τροποποίηση του Ν.2190/20 (µε το ν.δ. 
4237/62) καθιερώθηκαν ορισµένα τυπικά προσόντα των ελεγκτών των οικονοµικών 
καταστάσεων των Α.Ε.. 
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απόφαση των επιχειρήσεων να διαγραφούν από το Χ.Α.Α. δεν αποσκοπούσε στην 

αποφυγή του ελέγχου αλλά στην αποφυγή του κόστους του ελέγχου, τη στιγµή που 

οι επιχειρήσεις δεν απολάµβαναν κάποιο όφελος από την εισαγωγή των µετοχών 

τους στο χρηµατιστήριο. Συγκεκριµένα, για τις µετοχές 23 επιχειρήσεων δεν είχε 

καταγραφεί καµία συναλλαγή (από της εισαγωγής τους στο χρηµατιστήριο), 15 

επιχειρήσεις δεν παρουσίαζαν καµία κίνηση τα δύο τελευταία χρόνια πριν από τη 

διαγραφή των µετοχών τους, 7 επιχειρήσεις δεν είχαν καµία κίνηση τα τελευταία 

πέντε χρόνια πριν από τη διαγραφή των µετοχών τους ενώ ο όγκος των συναλλαγών 

των υπόλοιπων επιχειρήσεων ανέρχονταν σε λιγότερο του 3% των διαθέσιµων 

µετοχών τους. 

 

Η πρόθεση της κυβέρνησης να επεκτείνει τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων 

από µέλος του Σ.Ο.Λ. και σε µη εισηγµένες επιχειρήσεις διαφαίνεται το 1979 µε το 

Ν.876/1979. Συγκεκριµένα, στο άρθρο 20 του νόµου (µε το οποίο τροποποιήθηκε το 

άρθρο 2 του Ν.∆. 3329/1955) αναφέρεται ότι «∆ια κοινών αποφάσεων των 

Υπουργών Συντονισµού και Εµπορίου, δύναται να υπαχθούν εις τον τακτικό έλεγχο 

του Σώµατος Ορκωτών Λογιστών κατηγορίες Ανωνύµων Εταιριών, ηµεδαπών ή 

αλλοδαπών, η δραστηριότητα των οποίων δύναται να έχει σηµαντικές επιδράσεις 

στην οικονοµία της χώρας, µη ισχυουσών στην προκειµένη περίπτωση τυχόν 

αντίθετων διατάξεων του Ν.2190/1920 περί Ανωνύµων Εταιριών». Ο Ballas (1999) 

θεωρεί ότι µία πιθανή εξήγηση της συγκεκριµένης τροποποίησης είναι η επιθυµία της 

κυβέρνησης να παύσει να αποτελεί ο έλεγχος των εταιριών από µέλος του Σ.Ο.Λ. 

αιτία για διαγραφή των µετοχών τους από το χρηµατιστήριο. Χρήση της δυνατότητας 

που προσέφερε το αρθρ. 20 του Ν.876/1979 γίνεται το 1983 µε την κοινή υπ’ αριθµ. 

Κ3/2098/1983 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Εµπορίου, η οποία 

επεκτείνει τον υποχρεωτικό έλεγχο από το Σ.Ο.Λ. και στις εταιρίες που το σύνολο της 

αξίας του ενεργητικού τους υπερβαίνει τα τετρακόσια εκατοµµύρια (400.000.000) 

δραχµές. 

 

Περαιτέρω επέκταση του υποχρεωτικού ελέγχου των ανωνύµων εταιριών από µέλος 

του Σ.Ο.Λ. γίνεται µε το Π.∆. 409/1986 (άρθρα 29 και 70Β), το οποίο τροποποιεί το 

Ν.2190/20 (άρθρα 36, 42α και 112), και ορίζει ότι οι εταιρίες που υπερβαίνουν (για το 

έτος 1986) τα ακόλουθα κριτήρια: α) σύνολο ισολογισµού 130.000.000 δραχµές, β) 

καθαρός κύκλος εργασιών 260.000.000 δραχµές και γ) µέσος όρος προσωπικού που 

απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης 50 άτοµα, είναι υποχρεωµένες να 

εκλέγουν τους ελεγκτές τους από τους ορκωτούς λογιστές του Σώµατος Ορκωτών 

Λογιστών. Με το ίδιο Προεδρικό ∆ιάταγµα καθορίστηκαν τα κριτήρια για την περίοδο 
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από 1η Ιανουαρίου 1987 έως 31ης ∆εκεµβρίου 1989 ως εξής: α) σύνολο ισολογισµού 

200.000.000 δραχµές, β) καθαρός κύκλος εργασιών, 400.000.000 δραχµές και γ) 

µέσος όρος προσωπικού που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης, 50 

άτοµα. Με το Π.∆. 498/87 τροποποιείται εκ νέου ο Ν.2190/20 και ορίζεται ότι 

υποχρέωση για έλεγχο από µέλος του Σ.Ο.Λ. έχουν οι Α.Ε. που πληρούν τα δύο από 

τα τρία προαναφερθέντα κριτήρια34. 

 

Το µονοπωλιακό καθεστώς στο οποίο λειτουργούσε το Σώµα Ορκωτών Λογιστών 

δεχόταν σκληρή κριτική σχεδόν από τη δηµιουργία του35. Η αρχή για την 

απελευθέρωση του ελεγκτικού επαγγέλµατος έγινε µε το άρθρο 75 του νόµου 

1969/199136 (που τροποποιήθηκε µεταγενέστερα µε τα άρθρα 32 του Ν.2076/1992 

και 18 §§ 1 και 8 του Ν.2231/1994), µε το οποίο προβλέφθηκε η µεταβολή της 

µορφής οργανώσεως και λειτουργίας του ελεγκτικού επαγγέλµατος και ορίστηκε ότι 

µε Προεδρικό ∆ιάταγµα που θα εκδιδόταν θα καθορίζονταν, µε βάση τα 

προβλεπόµενα στην 8η (84/253/ΕΟΚ) Οδηγία της Ε.Ε., οι ειδικότεροι όροι 

οργανώσεως, λειτουργίας και ασκήσεως του ελεγκτικού επαγγέλµατος. Η 

απελευθέρωση του επαγγέλµατος πραγµατοποιείται τελικά µε το Π.∆. 226/1992, µε 

το οποίο καταργείται το Σώµα Ορκωτών Λογιστών και συνιστάται το Σώµα Ορκωτών 

Ελεγκτών – Σ.Ο.Ε. (που µε το άρθρο 38 § 3 του Ν.2733/1999 µετονοµάστηκε σε 

Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών – Σ.Ο.Ε.Λ.), αποτελούµενο από ανεξάρτητους 

επαγγελµατίες ελεγκτές. Με την απελευθέρωση του επαγγέλµατος παρέχεται η 

δυνατότητα στις διεθνείς ελεγκτικές εταιρίες να εισέλθουν στην ελληνική αγορά. 

 

Ο έλεγχος των εταιριών από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές διενεργείται πλέον µε 

βάση τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα (Απ. ΕΛΤΕ 483/06.10.2004, ΦΕΚ 

1589/Β΄/22.10.2004), τα οποία αντικατέστησαν τα πρότυπα ελεγκτικής του πρώην 

Σώµατος Ορκωτών Λογιστών (ΦΕΚ τ.β΄ 1119/1979 και 126/1993). Όπως 

αναφέρθηκε και στην ενότητα 5.3, τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα εναρµονίστηκαν 

                                                
34

 Τα κριτήρια στο Ν.2190/1920 (Κωδικοποίηση έως Ν.3604/2007) έχουν ως εξής: α) σύνολο 
ισολογισµού 2.500.000 ευρώ, β) καθαρός κύκλος εργασιών 5.000.000 ευρώ και γ) µέσος 
όρος προσωπικού που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης, 50 άτοµα. 
35

 Πλήρης ανασκόπηση παρέχεται στο Caramani (1997) και στο Balla (1999). 
36

 Σύµφωνα µε το Balla (1999), τα τότε κόµµατα της αντιπολίτευσης αντιτάχθηκαν στο άρθρο 
75 του νόµου, δηλαδή στην απελευθέρωση του επαγγέλµατος, µε την αιτιολογία ότι η ευθύνη 
του Ορκωτού Λογιστή επεκτείνεται πέρα της ευθύνης του έναντι των µετόχων και στην 
αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής. Ωστόσο, ένα από τα επιχειρήµατα υπέρ της 
απελευθέρωσης του επαγγέλµατος ήταν η αδυναµία του Σ.Ο.Λ. να αντιµετωπίσει τη 
φοροδιαφυγή των επιχειρήσεων καθώς και η µη λήψη µέτρων εκ µέρους του κράτους στις 
περιπτώσεις που το Σ.Ο.Λ. ανέφερε παρατυπίες των επιχειρήσεων (Ballas 1994, 1998). 
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µε το ∆ιεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο (International Standards on Auditing – I.S.A.) No. 

240 της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Λογιστών (International Federation of Accountants), 

το οποίο είχε προηγουµένως εναρµονιστεί µε το S.A.S. No. 99 του American Institute 

of Certified Public Accountants. Στην § 1 του Ελληνικού Ελεγκτικού Προτύπου 1100 

(Ε.Ε.Π. 1100), αναφέρεται συγκεκριµένα ότι «Τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που 

καθιερώνονται µε τον παρόντα Κανονισµό, στοχεύουν, ακριβώς, στο να βοηθήσουν 

τους ελεγκτές στο να επιτελέσουν το έργο τους κατά τρόπο ικανοποιητικό και στο να 

επιτρέψουν την αξιολόγηση του επιτελούµενου έργου κατά τρόπο δίκαιο και 

αντικειµενικό. Όπως επιτάσσει η ελληνική νοµοθεσία (άρθρο 137 του Ν.2190/1920), 

τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα (ΕΕΠ) έχουν διαµορφωθεί στο πλαίσιο που 

προδιαγράφονται από τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας 

Λογιστών (International Federation of Accountants) και πρόθεση είναι να 

µεταβάλλονται ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής συµµόρφωσή τους µε τα Πρότυπα 

αυτά, µε προεξέχοντα γνώµονα τη συµµόρφωση µε τις αποφάσεις των οργάνων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

 

Ο ρόλος και η ευθύνη των ορκωτών λογιστών, περιγράφεται στο Ε.Ε.Π. 2240 ως 

εξής: «Κατά το σχεδιασµό και την εκτέλεση ελεγκτικών διαδικασιών και την 

αξιολόγηση και την παράθεση των ευρηµάτων του ελέγχου, ο ελεγκτής οφείλει να 

αξιολογεί τον κίνδυνο της ύπαρξης (στις οικονοµικές καταστάσεις) 

παραπληροφόρησης, που είναι απόρροια απατηλών ενεργειών ή ακούσιων λαθών. 

(…) Κατά την αξιολόγηση του εγγενούς κινδύνου και του κινδύνου δυσλειτουργίας 

των δικλείδων ασφαλείας, σύµφωνα µε το ΕΕΠ 4400, ο ελεγκτής οφείλει να εκτιµήσει 

αν οι οικονοµικές καταστάσεις ενδέχεται να περιέχουν ουσιώδη λάθη, ως 

αποτέλεσµα εκούσιων ή ακούσιων ενεργειών. Κατά την εκτίµηση του κινδύνου 

ύπαρξης ουσιωδών λαθών, ως αποτέλεσµα απατηλών ενεργειών, ο ελεγκτής οφείλει 

να αξιολογεί την ύπαρξη παραγόντων που τυχόν επαυξάνουν τον κίνδυνο σύνταξης 

παραπλανητικών οικονοµικών καταστάσεων ή της διάπραξης καταχρήσεων». Σε 

εναρµόνιση και µε το S.A.S. 99 “Consideration of Fraud in a Financial Statement 

Audit”, ο ορκωτής λογιστής οφείλει κατά τη διάρκεια του ελέγχου να απευθύνει 

ερωτήσεις προς τη διοίκηση και άλλα πρόσωπα του ελεγχόµενου οργανισµού (ΕΕΠ 

3315), να εφαρµόζει αναλυτικές διερευνητικές διαδικασίες και διαδικασίες 

παρατήρησης και επιθεώρησης (ΕΕΠ 3315) και να εξετάζει αν αρµόζει, κατά τη 

σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων, η αποδοχή της παραδοχής της δυνατότητας 

της συνέχισης της δραστηριότητας / των εργασιών του ελεγχόµενου οργανισµού 

(ΕΕΠ 5570). 
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Το ζήτηµα των ουσιωδών λαθών που οδηγούν σε παραποιηµένες 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, εξετάζεται και στο ΕΕΠ 3320, όπου αναφέρεται ότι 

«Κατά τη διενέργεια ενός ελέγχου, ο ελεγκτής οφείλει να συνεκτιµήσει τον παράγοντα 

της σηµαντικότητας (ουσιαστικότητας) και τη σχέση του µε τον ελεγκτικό κίνδυνο. Ο 

στόχος του ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων είναι να επιτρέψει στον ελεγκτή 

να διατυπώσει γνώµη ως προς το αν οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί, 

από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το προσδιοριζόµενο λογιστικό πλαίσιο 

(σώµα λογιστικών κανόνων). Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων έχουν 

στόχο να παρέχουν πληροφόρηση. Η σηµαντικότητα (ουσιαστικότητα) της 

πληροφόρησης και, κατά συνέπεια, η σηµαντικότητα (ουσιαστικότητα) των στοιχείων 

των οικονοµικών καταστάσεων στα οποία βασίζεται η πληροφόρηση κρίνεται µε 

γνώµονα το αν η παράλειψη της πληροφόρησης ή η µη ορθή (ατελής ή λανθασµένη) 

πληροφόρηση δυνατόν να επηρεάσει τις οικονοµικές αποφάσεις που λαµβάνονται µε 

βάση τις οικονοµικές καταστάσεις». 

 

Παρόλο που ο ορκωτής ελεγκτής έχει ευθύνη να διερευνήσει αν οι οικονοµικές 

καταστάσεις είναι σηµαντικά παραποιηµένες, δεν έχει ευθύνη στην περίπτωση που 

έχοντας διενεργήσει τον έλεγχο µε βάση τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα απέτυχε να 

αποκαλύψει τυχόν παραποίηση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Σύµφωνα 

µε το Ζαφειρόπουλο (2005), «ο ορκωτός ελεγκτής δεν ευθύνεται για τυχόν 

αναξιοπιστία της δηµοσιοποιούµενης οικονοµικής πληροφόρησης αλλά πληµµελή 

εκτέλεση του έργου που του έχει θεσµικά ανατεθεί και είναι ο έλεγχος του αξιόπιστου 

της δηµοσιοποιούµενης οικονοµικής πληροφόρησης». Ο περιορισµός της ευθύνης 

του ελεγκτή διαφαίνεται και στο Πρότυπο 1120, όπου αναφέρεται ότι «ο βασικός 

στόχος του ελέγχου είναι η διαµόρφωση και διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών 

καταστάσεων και όχι ο εντοπισµός και η αποκάλυψη τυχόν ατασθαλιών ή 

παρατυπιών που ενδέχεται να έχουν διαπραχθεί. Η ευθύνη για τη σύνταξη των 

οικονοµικών καταστάσεων κατά τρόπο που να απεικονίζει µε πληρότητα και 

σαφήνεια την οικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα της εταιρίας βαρύνει τη 

διοίκηση». Επίσης, στο Πρότυπο 1120 καθίσταται σαφές ότι «Ο έλεγχος παρέχει 

εύλογη διασφάλιση αλλά όχι εγγύηση ότι οι καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από 

ουσιώδη λάθη και παραλείψεις». Η ευθύνη, λοιπόν, των ορκωτών λογιστών στην 

Ελλάδα είναι σηµαντικά περιορισµένη σε σύγκριση µε τις Η.Π.Α. όπου ασκούνται 

ποινικές διώξεις κατά των ελεγκτικών εταιριών στην περίπτωση που οι ορκωτοί 

απέτυχαν να ανακαλύψουν παραποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 
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Αναφορικά µε το φορολογικό έλεγχο των εταιριών, η ευθύνη των ορκωτών ελεγκτών 

περιορίζεται
37

 στην αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων. Συγκεκριµένα, 

στο Ελεγκτικό Πρότυπο 7700 προτείνεται η σχετική αναφορά να γίνεται στα «Θέµατα 

Έµφασης» ως εξής: «Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα 

του ελέγχου, εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση Χ που παρατίθεται στο 

προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο 

γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 20ΧΧ µέχρι και 20ΧΧ δεν έχουν 

εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο 

επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν 

και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατό να 

προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε 

πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό». Στην 

περίπτωση ωστόσο, που η εταιρία έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη, η έκθεση του 

ελεγκτή τροποποιείται και αναφέρεται το ύψος της σχηµατισµένης πρόβλεψης. 

 

Η παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου των ελεγκτών εντάσσεται στις 

αρµοδιότητες της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) η 

οποία συστάθηκε µε το Ν.3148/2003 καταργώντας το Εθνικό Συµβούλιο Λογιστικής38 

(που είχε συσταθεί µε το Ν.1918/1988). Σύµφωνα µε άρθρο 3 του συγκεκριµένου 

νόµου, στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων συνιστώνται το 

Συµβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (Σ.ΛΟ.Τ.), το Συµβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου 

(Σ.Π.Ε.) και η Εκτελεστική Επιτροπή. Το Συµβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου είναι αρµόδιο 

για τον ποιοτικό έλεγχο που διενεργούν σύµφωνα µε το νόµο οι ορκωτοί ελεγκτές 

λογιστές, φυσικά πρόσωπα και ελεγκτικές εταιρίες, στις οικονοµικές καταστάσεις των 

ανωνύµων εταιριών και αφορά τη συµµόρφωση προς τα ισχύοντα ελεγκτικά 

πρότυπα, τους κανόνες δεοντολογίας και τους κανόνες περί ασυµβίβαστου (§2 άρθρ. 

5 Ν.3148/2003). Ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται ετησίως σε τυχαίο δείγµα επί 

ποσοστού τουλάχιστον δέκα επί τοις εκατό των εταιριών των οποίων οι µετοχές είναι 

εισηγµένες στο Χ.Α.Α. και ένα επί τοις εκατό τουλάχιστον των εταιριών των οποίων οι 

                                                
37

 Η απελευθέρωση του ελεγκτικού επαγγέλµατος το 1992 επέφερε και την ανεξαρτητοποίηση 
του φορολογικού ελέγχου των εταιριών από τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων από 
ορκωτό ελεγκτή. Ωστόσο, κατά τη δεκαετία του 1990, οι επιχειρήσεις που επιθυµούσαν την 
εισαγωγή τους στο Χ.Α.Α. και είχαν ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για τις οποίες το 
αποτέλεσµα του ελέγχου από τη φορολογική αρχή καθυστερούσε, είχαν τη δυνατότητα (µε 
απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) να αναφέρουν στο Ενηµερωτικό τους ∆ελτίο (βλ. 
ενότητα 5.5) τις εκτιµήσεις του ελεγκτή για τις πιθανές φορολογικές τους υποχρεώσεις. 
38

 Σηµειώνεται ότι στις αρµοδιότητες του Εθνικού Συµβουλίου Λογιστικής δεν 
περιλαµβάνονταν ο έλεγχος του έργου των ορκωτών λογιστών. 
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µετοχές δεν είναι εισηγµένες και αφορά στην τελευταία ελεγµένη χρήση. Οι κυρώσεις 

που επιβάλλονται στους ελεγκτές και στις ελεγκτικές εταιρίες για παραβάσεις που 

διαπιστώνονται από τους ποιοτικούς ελέγχους κοινοποιούνται στην αρµόδια 

διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης και κατά περίπτωση στην Τράπεζα της 

Ελλάδος και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

5.5 Παρεχόµενη πληροφόρηση από τις εισηγµένες στο Χ.Α.Α. επιχειρήσεις 

Ο έλεγχος των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των εισηγµένων στο 

Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών εταιριών τόσο από εταιρία ορκωτών λογιστών όσο και 

από τη φορολογική αρχή θεωρείται απαραίτητος για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας 

τους. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην προηγούµενη ενότητα, η υποχρέωση ελέγχου 

των οικονοµικών καταστάσεων από µέλος του (τότε) Σώµατος Ορκωτών Λογιστών 

εισήχθη το 1959 µε την υπ’ αριθµ. 18572/1751/2.7.1959 απόφαση του Υπουργού 

Εµπορίου. Υποχρέωση, ωστόσο, για συχνό φορολογικό έλεγχο των εισηγµένων 

επιχειρήσεων δεν υπήρχε έως το 1995. Ενδεχοµένως αυτό να οφείλεται στη 

δυνατότητα που υπήρχε µέχρι το 1992 το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή να 

εκδίδεται και για φορολογικούς σκοπούς. 

 

Με την § 3α του αρθρ. 3 του Π.∆. 350/1985 (η οποία προστέθηκε µε το αρθρ. 9 § 1 

του Ν.2324/1995) επιβλήθηκε η υποχρέωση στις εταιρίες που υποβάλλουν αίτηση 

προκειµένου να εισάγουν για πρώτη φορά µετοχές τους στο Χ.Α.Α. να έχουν ελεγχθεί 

φορολογικά για όλες τις χρήσεις για τις οποίες κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης 

είχαν δηµοσιευθεί ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Το Π.∆. 350/1985 καταργήθηκε 

µε το Ν.3371/200539, στον οποίο δεν ορίζονται οι υποχρεώσεις των προς εισαγωγή 

στο Χ.Α.Α. εταιριών αναφορικά µε τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις τους, ωστόσο 

στο άρθρο 20, στο οποίο ορίζονται οι υποχρεώσεις των ∆.Ο.Υ., σηµειώνεται ότι «Αν 

για την εισαγωγή κινητών αξιών σε οργανωµένη αγορά ο Κανονισµός 

Χρηµατιστηρίου προβλέπει ότι η εκδότρια εταιρία πρέπει να έχει ελεγχθεί 

φορολογικά, η αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία (∆.Ο.Υ.) υποχρεούται να 

προβεί κατά προτεραιότητα σε φορολογικό έλεγχο και να κοινοποιήσει στην εταιρία 

και τις εταιρίες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις τα 

σχετικά φύλλα ελέγχου εντός τριµήνου από την υποβολή σε αυτήν της σχετικής 

αιτήσεως της εταιρίας». Συνεπώς, ο Ν. 3371/2005 παραπέµπει σχετικά στον 

                                                
39

 Ο Ν.3371/14.7.2005 κατήργησε το Π.∆. 350/1985 στο σύνολό του και στη συνέχεια ο Ν. 
3401/17.10.2005 καταργεί το αρθρ. 3α του Π.∆. 350/1985 (το οποίο είχε ήδη καταργηθεί). 
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Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου, όπου ορίζεται (άρθρο 204) ότι «Εταιρία που 

υποβάλλει αίτηση προκειµένου να εισαγάγει για πρώτη φορά µετοχές της στο 

χρηµατιστήριο, πρέπει να έχει ελεγχθεί φορολογικά για όλα τα φορολογικά 

αντικείµενα, για όλες τις χρήσεις για τις οποίες έχουν δηµοσιευθεί κατά το χρόνο 

υποβολής της αιτήσεως οι ετήσιες οικονοµικές της καταστάσεις». Τα αποτελέσµατα 

των φορολογικών ελέγχων δηµοσιεύονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο των προς 

εισαγωγή εταιριών. 

 

Οι εταιρίες που οι µετοχές τους είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο έχουν επίσης την 

υποχρέωση να ελέγχονται περιοδικά για τις οικονοµικές τους χρήσεις. Συγκεκριµένα, 

σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Ν.2324/95, το χρηµατιστήριο σε συνεργασία µε το 

Υπουργείο Οικονοµικών οφείλει να φροντίζει ώστε οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

να µην υπερβαίνουν τις δύο ενώ οι αρµόδιες ∆.Ο.Υ. είναι υποχρεωµένες να ελέγχουν 

τακτικά και κατά προτεραιότητα τις εισηγµένες εταιρίες. Τα αποτελέσµατα των 

φορολογικών ελέγχων αποστέλλονται στο χρηµατιστήριο και δηµοσιεύονται στην 

ιστοσελίδα του χρηµατιστηρίου και της εταιρίας (άρθρο 275 του Κανονισµού του 

χρηµατιστηρίου). Ωστόσο, οι εταιρίες δεν είναι υποχρεωµένες να δηµοσιεύουν τα 

αποτελέσµατα στο ετήσιο δελτίο, παρά µόνο να αναφέρουν τις χρήσεις για τις οποίες 

δεν έχουν ελεγχθεί για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (υπ’ αριθµ. 

2/396/31.8.2006 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς40). Επίσης, έχουν τη 

δυνατότητα, όχι, όµως, και την υποχρέωση, να σχηµατίζουν προβλέψεις για το ύψος 

µελλοντικών φορολογικών υποχρεώσεων για τις χρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί από 

τις φορολογικές αρχές. Οι προβλέψεις αναφέρονταν έως και το 2004 (πριν δηλαδή 

την εισαγωγή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) στο άρθρο 43α, παρ.1, εδαφ. ιβ 

του προσαρτήµατος των οικονοµικών καταστάσεων. Επιπλέον, οι σχηµατισµένες 

προβλέψεις των επιχειρήσεων αναφέρονταν και στην έκθεση των ορκωτών 

λογιστών, οι οποίοι, όµως, δεν εξέφραζαν την άποψή τους για την πιθανή έκβαση 

µελλοντικών φορολογικών ελέγχων. Από το 2005, οι προβλέψεις των επιχειρήσεων 

γνωστοποιούνται σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Νο. 37. 

                                                
40

 Η υποχρέωση των εταιριών να γνωστοποιούν τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις τους 
αναφέρονταν και σε προηγούµενες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όπως στις υπ’ 
αριθµ. 17/336/21.4.2005, 1/319/9.12.2004 και 5/204/14.11.2000 αποφάσεις). 
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5.6 Η επίπτωση της φοροδιαφυγής στη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς 

Η υποχρέωση των εισηγµένων επιχειρήσεων να ελέγχονται τακτικά από την αρµόδια 

φορολογική αρχή και να γνωστοποιούν τα αποτελέσµατα των φορολογικών ελέγχων 

έχει επιβληθεί µε στόχο την αύξηση της διαφάνειας και την ενίσχυση της 

εµπιστοσύνης στην κεφαλαιαγορά του επενδυτικού κοινού. Οι εισηγµένες 

επιχειρήσεις είναι πιθανό είτε να επιδιώκουν να εµφανίζουν αυξηµένα κέρδη ώστε να 

προσελκύουν τους επενδυτές και να αυξάνουν την τιµή της µετοχής τους είτε να 

δηλώνουν χαµηλότερα από τα πραγµατικά κέρδη ώστε να µειώνουν το ύψος της 

φορολογικής τους επιβάρυνσης. Το αποτέλεσµα και στις δύο περιπτώσεις είναι η 

παραπλάνηση του επενδυτικού κοινού καθώς οι δηµοσιευµένες χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις δεν αντικατοπτρίζουν την πραγµατική οικονοµική κατάσταση µίας 

επιχείρησης. Στην περίπτωση των ελληνικών εισηγµένων επιχειρήσεων, το 2005 

επήλθε σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ του λογιστικού και του φορολογητέου 

εισοδήµατος µε την εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. Η εν λόγω 

διαφοροποίηση, όπως έχει διαπιστωθεί από διεθνείς έρευνες, ενδεχοµένως να 

συντείνει στην παραπλάνηση των επενδυτών (βλ. ενότητες 8.3 και 9.2). 

 

Είναι δεκτό ότι η χρηµατιστηριακή τιµή των µετοχών εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό 

από την κερδοφορία των επιχειρήσεων (Dooley, 2002). Στη διεθνή αρθρογραφία, η 

οποία, όπως έχει ήδη τονιστεί, έχει ως επί τo πλείστον ως πεδίο έρευνας τις Η.Π.Α., 

η παραποίηση των κερδών είναι ταυτισµένη µε τη δήλωση υπερτιµηµένων κερδών µε 

στόχο την αύξηση της τιµής της µετοχής (Dechow et al., 1996). Στην Ελλάδα, έχει 

επίσης αποδειχθεί ότι οι επενδυτές λαµβάνουν υπόψη το ύψος των κερδών (Ballas, 

1997) κατά τη λήψη των αποφάσεών τους. Ο Tzovas (2006) εξέτασε τις επιλογές 

που κάνουν οι διοικήσεις των εισηγµένων επιχειρήσεων όταν έρχονται αντιµέτωπες 

µε το δίληµµα της δήλωσης αυξηµένων κερδών µε στόχο την αύξηση της τιµής της 

µετοχής και της απόκρυψης κερδών για την αποκόµιση φορολογικών ωφελειών και 

διαπίστωσε ότι θυσιάζουν φορολογικά οφέλη στην προσπάθειά τους να 

προσελκύσουν το επενδυτικό κοινό. Σε παρόµοια συµπεράσµατα είχε καταλήξει και 

παλαιότερη έρευνα του Baralexi (2004). 

 

Τα αποτελέσµατα της παρούσας διατριβής έρχονται σε αντίθεση µε τα πορίσµατα 

των δύο προηγούµενων ερευνών. Το ύψος της φοροδιαφυγής των εισηγµένων 

επιχειρήσεων εκτιµάται κατά µέσο όρο σε 20% µε βάση τα αποτελέσµατα των 

φορολογικών ελέγχων (βλ. τέταρτο κεφάλαιο). Όπως έχει αναφερθεί στην ενότητα 

5.2, η Treadway Commission και το American Institute of Certified Public 
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Accountants (A.I.C.P.A.) αναφέρονται σε λογιστική απάτη (accounting fraud) όταν οι 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι παραπλανητικές σε σηµαντικό βαθµό 

(materially). Σύµφωνα µε τους Kaplan και Reckers (1995) σηµαντική παραποίηση 

των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων υπάρχει όταν τα δηλωµένα κέρδη διαφέρουν 

σε ποσοστό περισσότερο από 10% από τα πραγµατικά. Οι Gleason και Mills (2002) 

καθώς και οι Kinney και Martin (1994) ορίζουν το αντίστοιχο ποσοστό σε 5%. 

Συνεπώς, στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών διαπράττεται παραπλάνηση του 

επενδυτικού κοινού από το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων µέσω της δηµοσίευσης 

ανακριβών χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων παρόλο που στόχος ουσιαστικά των 

συγκεκριµένων ανακριβειών είναι η παραπλάνηση της φορολογικής αρχής. 

 

Ένα χαρακτηριστικό της ελληνικής κεφαλαιαγοράς είναι ότι οι ιδιοκτήτες των 

επιχειρήσεων κατέχουν συχνά και διοικητικές / διευθυντικές θέσεις (Tzovas, 2006). Σ’ 

αυτήν την περίπτωση και ειδικά σε χώρες όπου οι µηχανισµοί εταιρικής 

διακυβέρνησης δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγµένοι, οι διοικούντες έχουν µεγαλύτερο 

κίνητρο για διάπραξη φοροδιαφυγής καθώς είναι σε θέση να καρπωθούν οι ίδιοι το 

οικονοµικό όφελος (Desai and Dharmapala, 2006). Το γεγονός αυτό ενδέχεται να 

επεξηγεί και τα εκ διαµέτρου αντίθετα αποτελέσµατα της παρούσας διατριβής 

συγκριτικά µε τις έρευνες των Baralexi (2004) και Tzova (2006), οι οποίες 

στηρίχτηκαν σε απαντήσεις των διευθυντικών στελεχών των επιχειρήσεων. 

 

Η φοροδιαφυγή των επιχειρήσεων εκτός από την παραπλάνηση των µετόχων κατά 

τη λήψη των επενδυτικών τους αποφάσεων, ενδέχεται να επιφέρει και επιπρόσθετη 

οικονοµική τους ζηµία καθώς το ύψος του καταβαλλόµενου µερίσµατος συνδέεται µε 

το µέγεθος των καθαρών (λογιστικών) κερδών41 (Ν. 2190/20, άρθρο 45). Σηµειώνεται 

ότι το λογιστικό αποτέλεσµα των εισηγµένων επιχειρήσεων µέχρι και το 2004 

προέκυπτε από την εφαρµογή των κανόνων του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού 

Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) ενώ από το 2005 από την εφαρµογή των κανόνων των ∆ιεθνών 

                                                
41

 Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το Ν.2190/20, έως τον Αύγουστο του 2007 το πρώτο µέρισµα 
που ήταν υποχρεωµένες να καταβάλλουν οι ανώνυµες εταιρίες, που δεν ήταν εισηγµένες στο 
χρηµατιστήριο, ορίζονταν ως το µεγαλύτερο εκ των δύο ακόλουθων ποσών: α) το 6% επί του 
καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου και β) το 35% της διαφοράς των καθαρών κερδών από 
το τακτικό αποθεµατικό. Από τον Αύγουστο του 2007, µε την τροποποίηση του Ν. 2190/20 µε 
τον Ν. 3604/2007, ως πρώτο µέρισµα καταβάλλεται το 35% των λογιστικών κερδών ύστερα 
από την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού. Από το 2005, ο υπολογισµός του ελάχιστου 
µερίσµατος 35% των εισηγµένων εταιριών γίνεται επί των λογιστικών κερδών µε την 
εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π. µετά την αφαίρεση των ποσών των οποίων δεν επιτρέπεται η 
διανοµή (ΕΛΤΕ, Αρ. Πρωτ. 110/27.02.2006). 
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Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.). Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί στην πρώτη παράγραφο της παρούσας ενότητας, παρόλο που πλέον 

υπάρχει διάσταση µεταξύ λογιστικού και φορολογητέου αποτελέσµατος οι µέθοδοι 

φοροδιαφυγής των επιχειρήσεων δεν δύναται να αφήνουν ανεπηρέαστο το µέγεθος 

των λογιστικών κερδών. 

 

Με στόχο την ορθή εµφάνιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, παρέχεται η 

δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προβαίνουν σε προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα, 

µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα αποτελέσµατα µελλοντικών φορολογικών 

ελέγχων. Συγκεκριµένα, ο Ν. 2190/20 άρθρο 42ε § 14 ορίζει ότι «Οι προβλέψεις για 

κινδύνους και έξοδα προορίζονται να καλύψουν ζηµίες, δαπάνες ή υποχρεώσεις της 

κλειόµενης και των προηγούµενων χρήσεων που διαφαίνονται σαν πιθανές κατά την 

ηµέρα σύνταξης του ισολογισµού, αλλά δεν είναι γνωστό το ακριβές µέγεθός τους ή ο 

χρόνος στον οποίο θα προκύψουν». Στην περίπτωση που µία επιχείρηση 

λογιστικοποιήσει προβλέψεις για φορολογικές διαφορές που θα προκύψουν σε 

µελλοντικό έλεγχο, επιρρίπτει µεν στα λογιστικά κέρδη της χρήσης ποσά έκτακτων 

εξόδων που την αφορούν αλλά ταυτόχρονα ζηµιώνει διπλά τους επενδυτές κατά τη 

διανοµή του µερίσµατος καθώς τα λογιστικά κέρδη εµφανίζονται µειωµένα και λόγω 

της συντελούµενης φοροδιαφυγής αλλά και λόγω των προβλέψεων που 

διενεργούνται. Σηµειώνεται, ωστόσο, ότι οι προβλέψεις για τα αποτελέσµατα των 

φορολογικών ελέγχων δεν αναγνωρίζονται φορολογικά και συνεπώς στη δήλωση 

εισοδήµατος της χρήσης αντιµετωπίζονται ως λογιστικές διαφορές. Σε περίπτωση 

που δεν δηλωθούν ως λογιστικές διαφορές, είναι βέβαιο ότι θα αναγνωριστούν 

µελλοντικά ως λογιστικές διαφορές από το φορολογικό έλεγχο. Η επιχείρηση έχει 

επίσης τη δυνατότητα να µην λογιστικοποιήσει τις συγκεκριµένες προβλέψεις αλλά να 

προβεί απλώς σε γνωστοποίησή τους στο προσάρτηµα (Ν. 2190/20 άρθρο 43α § 1). 

 

Οι διατάξεις του Ν. 2190/20 αναφορικά µε τη διενέργεια προβλέψεων εφαρµόζονταν 

στις εισηγµένες επιχειρήσεις έως και το 2004. Οι επιχειρήσεις, ωστόσο, προέβαιναν 

στη διενέργεια σχετικών προβλέψεων µόνο εφόσον βρισκόταν σε εξέλιξη κάποιος 

φορολογικός έλεγχος µε αποτέλεσµα οι χρήσεις στις οποίες σχηµατίζονταν οι 

προβλέψεις να επιβαρύνονται µε ποσά προηγούµενων χρήσεων. Από το 2005, οι 

προβλέψεις των επιχειρήσεων διενεργούνται σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 37 «Προβλέψεις, 

ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις». Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

σε µελέτη της (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 2006) αναφέρει ότι «στο πλαίσιο 

εξυγίανσης των οικονοµικών καταστάσεων των εισηγµένων εταιριών εντάσσονται και 

οι προσαρµογές για σχηµατισµό προβλέψεων για πρόσθετους φόρους από 
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µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους ανοικτών φορολογικά χρήσεων». Η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς δηλαδή θεωρεί ότι µε την εφαρµογή των ∆.Λ.Π. οι επιχειρήσεις θα 

προβούν στη διενέργεια προβλέψεων µε αποτέλεσµα την αύξηση της αξιοπιστίας 

των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Ωστόσο το ∆.Λ.Π. 37, ορίζει ότι προβλέψεις 

διενεργούνται για βέβαια γεγονότα για τα οποία υπάρχει αβεβαιότητα είτε ως προς το 

χρόνο επέλευσής τους είτε προς το ύψος της υποχρέωσης. Αντιθέτως, ο Ν. 2190/20 

ορίζει ότι προβλέψεις µπορούν να γίνουν για πιθανά γεγονότα. Συνεπώς, η 

πιθανότητα να προβεί µία επιχείρηση σε προβλέψεις για φορολογικές διαφορές είναι 

µικρότερη υπό το ∆.Λ.Π. 37 σε σύγκριση µε το Ν. 2190/20. Άλλωστε, η αναγνώριση 

εκ µέρους µίας επιχείρησης των σχετικών προβλέψεων παρέχει και έρισµα στη 

φορολογική αρχή. Ενδεχοµένως, αυτός είναι και ο λόγος που οι επιχειρήσεις 

προβαίνουν στο σχηµατισµό των εν λόγω προβλέψεων µόνο όταν είναι σε εξέλιξη 

φορολογικός έλεγχος. 

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (2006) διαπιστώνει ότι το 2005 (πρώτη εφαρµογή των 

∆.Λ.Π.) ενώ η πλειοψηφία των εταιριών γνωστοποίησε τις ανέλεγκτες φορολογικά 

χρήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις ως ενδεχόµενη υποχρέωση, µόνο το 19% 

λογιστικοποίησε σχετικές προβλέψεις. Συγκεκριµένα, αναφέρεται «…σχηµατισµός 

προβλέψεων για πρόσθετους φόρους από µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους 

ανοικτών φορολογικά χρήσεων, µε 19% συχνότητα εµφάνισης και 2% σηµαντικότητα 

βάσει αξίας». Η Grant Thornton (Grant Thornton, 2007) µελέτησε την εφαρµογή των 

∆.Λ.Π. από τις εισηγµένες επιχειρήσεις κατά το 2006 και διαπίστωσε ότι σε σύνολο 

303 εταιριών, µόνο οι 37 γνωστοποίησαν ότι είχαν διενεργήσει προβλέψεις για 

πρόσθετους φόρους αναφέροντας τα ποσά των προβλέψεων. Στην αντίστοιχη 

µελέτη που διενεργήθηκε από την ίδια εταιρία για το 2007 (Grant Thornton, 2008) 

διαπιστώθηκε ότι καµία εισηγµένη εταιρία δεν είχε προβεί σε διακριτή γνωστοποίηση 

των προβλέψεων για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Συνεπώς, διαπιστώνεται ότι 

οι επιχειρήσεις πολύ σπάνια προβαίνουν σε προβλέψεις για διαφορές φορολογικών 

ελέγχων ενώ ο φορολογικός έλεγχος διενεργείται συνήθως τρία µε τέσσερα έτη 

ύστερα από την χρήση την οποία αφορά. Το αποτέλεσµα είναι η χρήση κατά την 

οποία διενεργείται ο έλεγχος καθώς και οι χρήσεις που έπονται του ελέγχου να 

επιβαρύνονται µε τις φορολογικές διαφορές προηγούµενων ετών42, να µειώνονται τα 

κέρδη προς διάθεση και να ζηµιώνονται περαιτέρω οι µέτοχοι43. 

                                                
42

 Σύµφωνα µε τις αρχές του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου το σύνολο των 
φορολογικών επιβαρύνσεων (για το φόρο εισοδήµατος) καταχωρείται στη χρέωση του 
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Η επίπτωση των αποτελεσµάτων των φορολογικών ελέγχων στη χρηµατιστηριακή 

τιµή των µετοχών δεν έχει διερευνηθεί στην ελληνική κεφαλαιαγορά44 και επίσης δεν 

είναι γνωστή παρόµοια έρευνα που να έχει διεξαχθεί διεθνώς. Ωστόσο, πλήθος 

µελετών έχει εξετάσει την αντίδραση του χρηµατιστηρίου στη γνωστοποίηση 

περιπτώσεων λογιστικής απάτης. Η έρευνα που προσιδιάζει περισσότερο το 

αντικείµενο της παρούσας διατριβής είναι των Hanlon και Slemrod (2007), οι οποίοι 

µελέτησαν την αντίδραση των επενδυτών σε ανακοινώσεις αναφορικά µε τη 

χρησιµοποίηση των λεγόµενων «φορολογικών καταφύγιων» (tax shelters) από τις 

επιχειρήσεις, δηλαδή επενδύσεων και επενδυτικών προγραµµάτων που επιτρέπουν 

τη (νόµιµη σε ορισµένες περιπτώσεις) αποφυγή καταβολής φόρου. Τα αποτελέσµατα 

της έρευνας έδειξαν ότι παρατηρείται κάποια µείωση στην τιµή της µετοχής των 

επιχειρήσεων, η οποία, όµως, µείωση είναι πολύ περιορισµένη συγκριτικά µε την 

αντίδραση του χρηµατιστηρίου σε άλλες περιπτώσεις εταιρικών ολισθηµάτων. Οι 

Davidson et al. (1994) εξετάζοντας 535 περιπτώσεις λογιστικής απάτης, οι οποίες 

δηµοσιεύτηκαν στη Wall Street Journal κατά την περίοδο 1965-1990, διαπίστωσαν 

ότι παρόλο που η αντίδραση του χρηµατιστηρίου δεν ήταν σηµαντική για το σύνολο 

του δείγµατός τους, ορισµένες µορφές λογιστικής απάτης, όπως η φοροδιαφυγή, 

                                                                                                                                       

 

λογαριασµού 42.04 «∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων», σύµφωνα µε 
τη γνωµοδότηση υπ’ αριθµ. 169/2076/1993 του τότε Εθνικού Συµβουλίου Λογιστικής, το 
υπόλοιπο του οποίου στο τέλος της χρήσης µεταφέρεται στο λογαριασµό 88.06 «∆ιαφορές 
φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων» του πίνακα διάθεσης κερδών». Με την 
εφαρµογή των ∆.Λ.Π. οι διαφορές που προκύπτουν µεταξύ του φόρου εισοδήµατος που 
λογίστηκε σε προηγούµενες χρήσεις και του οριστικού φόρου που συµφωνείται µε τις 
φορολογικές αρχές αντιµετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών εκτιµήσεων και σύµφωνα µε το 
∆.Λ.Π. 8 καταχωρείται επίσης στα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης. 
43

 Η επίπτωση που έχουν οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου που καταλογίζονται σε µία 
επιχείρηση στην κερδοφορία της και στα προς διάθεση κέρδη διαφαίνεται και από τα 
ακόλουθα γεγονότα: α) στην περίπτωση εισαγωγής εταιρίας στο χρηµατιστήριο υπογράφεται 
συµφωνητικό µε βάση το οποίο τα ποσά που θα προκύψουν από τους φορολογικούς 
ελέγχους για τις χρήσεις πριν της δηµόσια διάθεσης των µετοχών θα καταβληθούν 
ολοσχερώς από τους παλιούς µετόχους της εταιρίας, β) στην περίπτωση µεταβίβασης 
(αγοράς) εταιρίας εµπεριέχεται στο συµφωνητικό όρος αναφορικά µε την υποχρέωση των 
παλαιών µετοχών για κάλυψη των φορολογικών επιβαρύνσεων που θα προκύψουν για τις 
ανέλεγκτες χρήσεις και γ) σύµφωνα µε τη γνωστοποίησε που έγινε από εισηγµένη εταιρία στο 
άρθρο 43α του προσαρτήµατος «µε την υπ’ αριθµ. … απόφαση του ∆.Σ. της εταιρίας, η οποία 
τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ο κύριος µέτοχος της εταιρίας 
ανάλαβε να καλύψει ο ίδιος µέσω των προσωπικών του “καταθέσεων µετόχων” που έχουν 
ήδη καταβληθεί, ποσά “∆ιαφορών φορολογικού ελέγχου, προστίµων και προσαυξήσεων” 
ύψους €947.626,96 …». 
44

 Ο Ballas (1997) εξέτασε ποια από τα στοιχεία που διαµορφώνουν το λογιστικό αποτέλεσµα 
λαµβάνουν υπόψη οι επενδυτές. Ωστόσο, δεν συµπεριέλαβε στην ανάλυσή του τους 
παράγοντες που διαµορφώνουν τα κέρδη προς διάθεση. 
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επέφεραν σηµαντικές απώλειες στην τιµή της µετοχής. Οι Feroz et al. (1991) 

µελετώντας 224 περιπτώσεις παραποίησης των λογιστικών καταστάσεων, σύµφωνα 

µε τις ανακοινώσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α., κατά την περίοδο 

1982-1989, διαπίστωσαν ότι κατά την πρώτη γνωστοποίηση η αγορά αντέδρασε 

αρνητικά, µε την τιµή της µετοχής να µειώνεται κατά µέσο όρο κατά 13%. Παρόµοια 

ήταν και τα αποτελέσµατα (µείωση της χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής κατά 

µέσο όρο κατά 9%) των Dechow et al. (1996), οι οποίοι εξέτασαν 92 περιπτώσεις 

παραποίησης λογιστικών κερδών για την περίοδο 1982-1992. Μικρότερη αντίδραση 

της αγοράς (µείωση της τιµής της µετοχής κατά 3,05%) βρήκαν οι Gerety και Lehn 

(1997), οι οποίοι, ωστόσο, δεν εξέτασαν περιπτώσεις παραποίησης των οικονοµικών 

καταστάσεων αλλά ελλιπούς πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού (δείγµα 62 

επιχειρήσεων για την περίοδο 1981-1987). Τέλος, οι Cox και Weirich (2002), 

εξετάζοντας περιπτώσεις παραποίησης χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων κατά τη 

δεκαετία του 1990, αναφέρουν απλώς ότι υπήρξε σηµαντική αρνητική αντίδραση της 

αγοράς. 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Ανασκόπηση ερευνών σχετικών µε την 
παραποίηση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

6.1 Προσδιορισµός παραποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

Ο εντοπισµός των παραποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σε 

συνδυασµό µε την ανάπτυξη της κατάλληλης µεθόδου για την εκτίµηση των 

προσδιοριστικών παραγόντων είναι ζητήµατα που απασχολούν διαρκώς τη διεθνή 

αρθρογραφία. Η πλειοψηφία των ερευνών που έχουν διεξαχθεί, έχουν, όπως έχει 

ήδη αναφερθεί στην ενότητα 5.2, ως πεδίο έρευνας τις Η.Π.Α. και στηρίζονται στις 

ανακοινώσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Securities and Exchange Commission) 

αναφορικά µε τις περιπτώσεις λογιστικής απάτης, οι οποίες είναι γνωστές µε το 

ακρώνυµο AAERs (Accounting and Auditing Enforcement Releases). Οι ερευνητές 

θεωρούν ότι µία εταιρία έχει προβεί σε δηµοσίευση παραποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων όταν, σύµφωνα µε την ανακοίνωση (AAER), έχει καταστρατηγήσει τις 

διατάξεις του χρηµατιστηριακού νοµοσχεδίου του 1934 (1934 Securities Exchange 

Act, βλ. ενότητα 5.3) και συγκεκριµένα το άρθρο 10(b)-545. Οι Beasley et al. (1999), 

εκτός από την παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 10(b)-5 του 1934 Securities 

Exchange Act, λαµβάνουν υπόψη τους και τις περιπτώσεις παραβίασης του άρθρου 

17(a) του χρηµατιστηριακού νοµοσχεδίου του 1933 (1933 Securities Act, βλ. ενότητα 

5.3). 

 

Ενδεικτικά, ορισµένες έρευνες που έχουν διεξαχθεί και βασίστηκαν στις ανακοινώσεις 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α. είναι του Persons (1995), ο οποίος 

µελέτησε 103 περιπτώσεις λογιστικής απάτης για την περίοδο 1982-1993 (περίοδος 

έκδοσης των AAERs), o Beasley (1996) µε δείγµα 75 επιχειρήσεων για την περίοδο 

1980-1991 και οι Dechow et al. (1996) µε δείγµα 96 επιχειρήσεων για τις οποίες 

εκδόθηκαν τα αντίστοιχα AAERs την περίοδο από το 1982 έως και το 1992. Ο 

Beneish (1997), βασιζόµενος στην έρευνα των Feroz et al. (1991), οι οποίοι 

διαπίστωσαν ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (S.E.C.) ενηµερώνεται στο ένα τρίτο 

των περιπτώσεων λογιστικής απάτης από τον οικονοµικό τύπο και στη συνέχεια, µε 

χρονική υστέρηση δύο έως τεσσάρων ετών, στρέφεται κατά της εκάστοτε 

επιχείρησης, ανέτρεξε τόσο στις ανακοινώσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όσο 

και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης ώστε να εντοπίσει τις επιχειρήσεις που είχαν 

                                                
45

 Το άρθρο 10(b)-5 του 1934 Securities Exchange Act αναφέρεται στην πρόθεση των 
εταιριών για παραπλάνηση, χειραγώγηση ή εξαπάτηση. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

 

100 

δηµοσιεύσει ανακριβείς καταστάσεις. Το τελικό δείγµα του αποτέλεσαν 64 

επιχειρήσεις, για τις 40 από τις οποίες γίνονταν αναφορά και στις δύο πηγές 

αναζήτησης, για τις 14 µόνο στις AAERs ενώ για τις υπόλοιπες 10 µόνο στα µέσα 

µαζικής ενηµέρωσης. 

 

Όµοια µε τον Beneish (1997), οι Summers και Sweeney (1998) ανέτρεξαν στον 

έντυπο τύπο και συγκεκριµένα στη “Wall Street Journal”, για την περίοδο από το 

1980 έως το 1987, για να εντοπίσουν τις εταιρίες που είχαν διαπράξει λογιστική 

απάτη. Το δείγµα τους ανήλθε σε 51 επιχειρήσεις. Το αρχείο της “Wall Street 

Journal” σε συνδυασµό µε τις ανακοινώσεις του S.E.C. συµβουλεύτηκαν και οι Lee et 

al. (1999) για το χρονικό διάστηµα 1978-1991 και συγκέντρωσαν ένα δείγµα 56 

επιχειρήσεων. Οι Beasley at al. (1999), βασίστηκαν αποκλειστικά στο αρχείο των 

AAERs και µελέτησαν 204 επιχειρήσεις για τη δεκαετία 1987-1997. Οι συγγραφείς 

αναγνωρίζουν ότι ενδεχοµένως το δείγµα τους να µην είναι αντιπροσωπευτικό του 

πληθυσµού καθώς λόγω των περιορισµένων πόρων της, η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς είναι πιθανό να εξετάζει, και στη συνέχεια αναλόγως των 

αποτελεσµάτων να διώκει, τις περιπτώσεις στις οποίες είναι πιο πιθανό να 

αποκαλυφθεί η λογιστική απάτη. Ωστόσο, θεωρούν ότι οι ανακοινώσεις της S.E.C. 

είναι η πιο αξιόπιστη διαθέσιµη πηγή. 

 

Αποκλειστικά στις AAERs βασίστηκαν και οι Fanning και Cogger (1998), µε δείγµα 

102 επιχειρήσεων για το διάστηµα 1972-1984, ο Saksera (1998) µε δείγµα 76 

επιχειρήσεων για τα έτη 1982-1993, οι Abbott et al. (2000), εξετάζοντας 78 

επιχειρήσεις για το διάστηµα 1980-1996, οι Beasley et al. (2000) εξετάζοντας 66 

περιπτώσεις λογιστικής απάτης για τη δεκαετία 1987-1997, οι Carcello και Nagy 

(2004), µε δείγµα 109 επιχειρήσεων για τις οποίες εκδόθηκαν AAERs την περίοδο 

1990-2001, οι Kaminski et al. (2004), εξετάζοντας 79 επιχειρήσεις για την περίοδο 

1982-1999, οι Erickson et al. (2006), µελετώντας τις περιπτώσεις 50 επιχειρήσεων 

για τις οποίες εκδόθηκαν AAERs µεταξύ Ιανουαρίου 1996 και Νοεµβρίου 2003, οι 

Crutchley et al. (2007), µε δείγµα 97 επιχειρήσεων για την περίοδο 1990-2003, και 

τέλος οι Guan et al. (2008), οι οποίοι µελέτησαν 68 επιχειρήσεις που είχαν 

κατηγορηθεί για παραποίηση των οικονοµικών τους καταστάσεων την περίοδο 

µεταξύ 1982 και 1995. Κριτική, ωστόσο, στη χρήση των AAERs έχει διατυπωθεί τόσο 

από τον Briloff (2001) όσο και από τον O’Connell (2001), οι οποίοι, εστιάζοντας στη 

µελέτη των Beasley et al. (1999), θεωρούν ότι οι διώξεις που ασκεί το S.E.C. 

εξαρτώνται από τις εκάστοτε επιδιώξεις του και συνεπώς δεν αποτελούν 

αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις του συνόλου των επιχειρήσεων. Η άποψή τους 
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ενισχύεται από το γεγονός ότι στα AAERs δεν εµπεριέχονται ανακοινώσεις για τις 

εταιρίες που διέπραξαν τα µεγαλύτερα λογιστικά σκάνδαλα της σύγχρονης εποχής. 

 

Μία διαφορετική προσέγγιση για τον προσδιορισµό των παραποιηµένων 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και συγκεκριµένα του ύψους των λογιστικών 

κερδών, στηρίζεται στην εκτίµηση του µεγέθους των δεδουλευµένων (εσόδων και 

εξόδων) µίας επιχείρησης. Το σύνολο των δεδουλευµένων (total accruals) διακρίνεται 

στο τµήµα εκείνο που είναι στενά συνυφασµένο µε τις δραστηριότητες της 

επιχείρησης και το οποίο η διοίκηση δεν έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει (non-

discretionary accruals) και στο τµήµα εκείνο που η διοίκηση έχει τη δυνατότητα να 

µεταβάλλει κατά βούληση (discretionary ή abnormal accruals), όπως είναι το ύψος 

των αποσβέσεων. Θεωρείται ότι µία επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει το 

ύψος των κερδών της µεταβάλλοντας το µέγεθος των δεδουλευµένων που 

βρίσκονται στη διακριτική της ευχέρεια (discretionary accruals) καθώς το άθροισµα 

των καθαρών χρηµατοροών από τις δραστηριότητές της και του συνόλου των 

δεδουλευµένων συνιστούν τα κέρδη της. 

 

Ο Healy (1985) χρησιµοποιεί το σύνολο των δεδουλευµένων ως µέτρο εκτίµησης του 

ύψους των µη-κανονικών (discretionary ή abnormal accruals) ώστε να διακρίνει τις 

περιπτώσεις παραποίησης των κερδών. Παρόµοια προσέγγιση εφαρµόζει και ο 

DeAngelo (1986), ο οποίος θεωρεί ότι τα συνήθη δεδουλευµένα (discretionary ή 

normal accruals) παραµένουν διαχρονικά σταθερά και συνεπώς οποιαδήποτε 

αυξοµείωση του συνόλου των δεδουλευµένων οφείλεται αποκλειστικά στα µη-

κανονικά. Ωστόσο, διαφορετική είναι η άποψη της Dechow (1994) η οποία 

αποδεικνύει ότι αυξοµειώσεις στο ύψος του συνόλου των δεδουλευµένων είναι 

αναµενόµενες. Η Jones (1991) ανέπτυξε ένα µοντέλο για την εκτίµηση των µη-

κανονικών δεδουλευµένων, το οποίο αρχικά προσδιορίζει το σύνολο των 

δεδουλευµένων ως τη διαφορά µεταξύ της µεταβολής που επήλθε (µεταξύ του 

τρέχοντος έτους και του προηγούµενου) στα µη-ταµειακά στοιχεία του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού και της µεταβολής των µη-ταµειακών 

βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων. Στη συνέχεια θεωρεί ότι υπάρχει µία γραµµική 

σχέση µεταξύ του συνόλου των δεδουλευµένων και της µεταβολής των εσόδων 

καθώς και της µεταβολής του πάγιου ενεργητικού. Εφαρµόζοντας τη µέθοδο της 

παλινδρόµησης, µε δείγµα το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου στον οποίο 

ανήκει η υπό διερεύνηση επιχείρηση, προσδιορίζει τους συντελεστές των 

προαναφερθέντων µεγεθών. Με βάση αυτούς τους συντελεστές προσδιορίζεται το 

ύψος των αναµενόµενων δεδουλευµένων (discretionary ή normal accruals), το οποίο 
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συγκρίνεται µε το συνολικό µέγεθος που υπολογίστηκε αρχικά ώστε να εκτιµηθεί το 

ύψος των µη-κανονικών. 

 

Σε µία διαφορετική εκδοχή του µοντέλου της Jones (1991), οι Dechow και Sloan 

(1991) θεωρούν ότι η διακύµανση των κανονικών δεδουλευµένων δεν διαφέρει 

µεταξύ των επιχειρήσεων του ιδίου κλάδου και συνεπώς δεν προχωρούν στην 

εκτίµηση των συντελεστών των ανεξάρτητων µεταβλητών. Οι Dechow et al. (1995) 

επίσης τροποποιούν το µοντέλο της Jones ώστε να λαµβάνετε υπόψη µόνο το ύψος 

των εσόδων που πραγµατοποιούνται επί πιστώσει και όχι ταµειακά. Οι Guay et al. 

(1996), εφαρµόζοντας και συγκρίνοντας τα πέντε µοντέλα δεδουλευµένων που είχαν 

αναπτυχθεί έως τότε (Healy 1985, DeAngelo 1986, Jones 1991, Dechow and Sloan 

1991, Dechow et al. 1995), διαπιστώνουν ότι περιέχουν σηµαντικές ανακρίβειες και 

δεν υπερτερούν, µε εξαίρεση σε ορισµένες περιπτώσεις των µοντέλων της Jones 

(1991) και των Dechow et al. (1995), από µία τυχαία ταξινόµηση των δεδουλευµένων 

σε κανονικά και µη. 

 

Αρκετές έρευνες, όπως των Dechow et al. (1995), Krasznik (1999) και McNichols 

(2000), είχαν δείξει ότι το ύψος των µη-κανονικών δεδουλευµένων (discretionary 

accruals) συσχετίζονταν θετικά µε το µέγεθος των κερδών. Η διαπίστωση αυτή 

αποτέλεσε σηµείο κριτικής για τα µοντέλα εκτίµησης των δεδουλευµένων, τα οποία 

ήταν πολύ πιθανό να εντοπίζουν (εσφαλµένα) ενδείξεις παραποίησης και 

συγκεκριµένα αύξησης των κερδών στις πιο προσοδοφόρες επιχειρήσεις και 

ενδείξεις χειραγώγησης των κερδών προς τα κάτω στις λιγότερο επικερδείς. Οι 

Kothari et al. (2002) βασιζόµενοι στο τροποποιηµένο µοντέλο της Jones (Dechow et 

al., 1995) ανέπτυξαν ένα νέο µοντέλο για την αντιµετώπιση του προβλήµατος το 

οποίο στηρίχτηκε στην ανάλυση των επιχειρήσεων κατά ζεύγη (matched-pair 

sample). 

 

Κριτική, επίσης, στο µοντέλο της Jones, καθώς και στα µεταγενέστερα µοντέλα που 

βασίστηκαν σ’ αυτό, έχει ασκηθεί από τον Beneish (1997) λόγω της αντιµετώπισης 

οποιασδήποτε αύξησης των µη-ταµειακών στοιχείων του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού ως αύξηση των µη-κανονικών δεδουλευµένων (discretionary accruals). 

Παρόµοια κριτική άσκησε και ο McNichols (2000), ο οποίος ανέπτυξε ένα µοντέλο, 

βασισµένο στο τροποποιηµένο της Jones (Dechow et al., 1995), το οποίο απέδιδε 

ένα τµήµα της αύξησης του κυκλοφορούντος ενεργητικού στην κανονική λειτουργία 

της επιχείρησης. Οι Hribar και Collins (2002) έδειξαν ότι ο υπολογισµός των 

δεδουλευµένων µε βάση τα στοιχεία του ισολογισµού είναι παραπλανητικός και 
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ανέπτυξαν ένα µοντέλο (Collins and Hribar, 2002) στηριζόµενοι στο τροποποιηµένο 

από τους Dechow et al. (1995) µοντέλο της Jones, µε βάση την κατάσταση των 

ταµειακών ροών. 

 

Παρά την κριτική που έχει δεχτεί τόσο το µοντέλο της Jones (1991) όσο και τα 

µεταγενέστερα που αναπτύχθηκαν πάνω σ’ αυτό, εξακολουθούν να εφαρµόζονται 

από τους ερευνητές (Klein 2002, Xie et al. 2003, Bédard et al. 2004, Osma and 

Noguer 2007) για τον εντοπισµό των περιπτώσεων παραποίησης κερδών. Στο 

µοντέλο της Jones (1991), και σε τροποποιήσεις του, έχουν επίσης βασιστεί και οι 

έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν στις ελληνικές επιχειρήσεις από τους Koumanako 

et al. (2005) και τους Caramani και Lennox (2008). 

 

Σχετικά πρόσφατα, οι ερευνητές έχουν στραφεί στη µελέτη του φορολογητέου 

εισοδήµατος και συγκεκριµένα στη σύγκρισή του µε το λογιστικό αποτέλεσµα ώστε 

να διαπιστώσουν αν έχει συντελεστεί παραποίηση κερδών. Σύµφωνα µε τους Lev και 

Nissim (2004), το φορολογητέο εισόδηµα παρέχει περισσότερες πληροφορίες για τη 

µελλοντική πορεία µίας επιχείρησης συγκρινόµενο µε τα δεδουλευµένα (accruals) ή 

µε τις ταµιακές ροές καθώς είναι (εξ ορισµού) απαλλαγµένο από το τµήµα εκείνο των 

δεδουλευµένων (discretionary accruals) που χρησιµοποιούνται από τις επιχειρήσεις 

για την παραποίηση των κερδών τους. Οι Manzon και Plesko (2001), εξέτασαν 

οικονοµικές καταστάσεις επιχειρήσεων από το 1988 έως και το 1998 και 

διαπίστωσαν ότι η διάσταση µεταξύ λογιστικού και φορολογητέου εισοδήµατος έχει 

αυξηθεί διαχρονικά, υποδεικνύοντας µεγαλύτερη παραποίηση κερδών. Οι Phillips et 

al. (2003) επίσης λαµβάνουν υπόψη τους τον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος για 

να διερευνήσουν την παραποίηση κερδών (earnings manipulation) και αποφαίνονται 

ότι η συγκεκριµένη µέθοδος υπερέχει της µεθόδου των δεδουλευµένων (accruals). 

Ωστόσο, οι Erickson et al. (2004) διαπιστώνουν ότι οι επιχειρήσεις που παραποιούν 

τα κέρδη τους επιλέγουν να δηλώνουν επίσης αυξηµένο φορολογητέο εισόδηµα και 

να πληρώνουν περισσότερους φόρους, ώστε να µην κινήσουν υποψίες από τη 

διαφορά µεταξύ των λογιστικών και των φορολογητέων κερδών. 

 

Οι Dhaliwal et al. (2004) εξετάζουν το φόρο εισοδήµατος καθώς θεωρούν ότι είναι το 

τελευταίο στοιχείο των δεδουλευµένων που δύναται να επηρεάσουν οι επιχειρήσεις 

πριν από την ανακοίνωση των κερδών τους. Τόσο η έρευνά τους όσο και οι έρευνες 

των Bauman et al. (2001) και των Holland και Jackson (2004) δείχνουν ότι ο φόρος 

εισοδήµατος, και πιο συγκεκριµένα η αναβαλλόµενη φορολογία, αποκαλύπτουν 

περιπτώσεις παραποίησης κερδών. Αντίθετα είναι τα συµπεράσµατα της µελέτης των 
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Paulo et al. (2007), οποίοι, εξετάζοντας 59 εισηγµένες επιχειρήσεις στο 

χρηµατιστήριο του Sao Paolo για την περίοδο 2000-2004, κατέληξαν ότι το ύψος της 

αναβαλλόµενης φορολογίας δεν περιέχει πληροφορίες για περιπτώσεις 

παραποίησης κερδών. Η έρευνά τους περιορίστηκε στις περιπτώσεις που η 

επιχείρηση είτε επιθυµεί να αποφύγει τη δήλωση ζηµιών είτε επιθυµεί να µειώσει τη 

µεταβλητότητα των κερδών της. 

 

Αντικείµενο ιδιαίτερα περιορισµένης έρευνας έχει αποτελέσει η διερεύνηση της 

φοροδιαφυγής των επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα, εκτός από την έρευνα του 

Κανελλόπουλου (2002), η οποία έχει αναλυθεί στην ενότητα 3.10, και ο οποίος 

εκτίµησε τη φοροδιαφυγή των ανωνύµων εταιριών που εισήχθησαν στο Χ.Α.Α. τη 

δεκαετία του 1990, η µόνη γνωστή είναι η έρευνα του Giles (1998). Ο Giles (1998), 

χρησιµοποιώντας τα αποτελέσµατα των ελέγχων της φορολογικής αρχής της Νέας 

Ζηλανδίας, ανέπτυξε ένα οικονοµετρικό µοντέλο µε στόχο τη διάκριση µεταξύ των 

εταιριών που φοροδιαφεύγουν, που φορο-αποφεύγουν και που είναι φορολογικώς 

ειλικρινείς. Ωστόσο, οι συγκεκριµένες δύο µελέτες δεν συνέδεσαν τη φοροδιαφυγή µε 

ζητήµατα παραποίησης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Οι Haw et al. (2004) 

θεώρησαν ότι το µέγεθος της φορολογικής συµµόρφωσης αποτελεί το σηµαντικότερο 

προσδιοριστικό παράγοντα της έκτασης της παραποίησης των κερδών, η οποία 

εκτιµήθηκε ως το ύψος των µη-κανονικών δεδουλευµένων (discretionary accruals) 

όπως προκύπτουν από το µοντέλο της Jones (1991). Ωστόσο, ο Wysocki (2004) 

απέδειξε ότι το µοντέλο των Haw et al. δεν έχει προσδιοριστεί σωστά καθώς το 

µέγεθος της φορολογικής συµµόρφωσης είναι ενδογενές (της παραποίησης των 

κερδών). Στο πλαίσιο, ωστόσο, των µελετών που διενεργήθηκαν στην ελληνική 

χρηµατιστηριακή αγορά, ο Spathis (2002) έλαβε υπόψη του το ζήτηµα των 

φορολογικών παραβάσεων. Συγκεκριµένα, ο εντοπισµός των εταιριών µε 

παραποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις βασίστηκε στην εξέταση για ύπαρξη α) 

παρατηρήσεων ελέγχου στην έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών όπου αλλοιώνουν 

σηµαντικά τον Ισολογισµό και τα Αποτελέσµατα Χρήσης, καθώς και ύπαρξη 

αντίθετης γνώµης ελέγχου, β) σηµαντικών φορολογικών παραβάσεων µε επιπτώσεις 

στις οικονοµικές καταστάσεις, γ) παρατηρήσεων για αρνητική καθαρή θέση και δ) 

ένταξη της εταιρίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις κατηγορίες «υπό 

παρακολούθηση» και «υπό επιτήρηση» για θέµατα που συνδέονται µε παραποιήσεις 

στις οικονοµικές τους καταστάσεις, καθώς και εταιρίες µε δικαστικές εκκρεµότητες 

που αφορούν παραποιήσεις στις οικονοµικές τους καταστάσεις. 
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6.2 Εκτίµηση προσδιοριστικών παραγόντων 

Η εκτίµηση των προσδιοριστικών παραγόντων της παραποίησης των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων πραγµατοποιήθηκε στην πλειοψηφία των 

ερευνών µε την εφαρµογή του µοντέλου παλινδρόµησης Logistic46, χρησιµοποιώντας 

ζευγαρωτές παρατηρήσεις. Συγκεκριµένα, ο Persons (1995) συνταίριαξε κάθε 

επιχείρηση του δείγµατός του, το οποίο είχε προσδιοριστεί από τις ανακοινώσεις του 

S.E.C., µε επιχείρηση του ίδιου κλάδου που δεν είχε κατηγορηθεί για λογιστική 

απάτη. Η σύγκριση των δύο επιχειρήσεων έγινε για την ίδια χρονική περίοδο. Οι 

Summers και Sweeney (1998) και οι Carcello και Nagy (2004) εφάρµοσαν τα ίδια 

κριτήρια µε τον Persons για την επιλογή του δείγµατος ελέγχου τους. Ο Beasley 

(1996) και οι Abbott et al. (2000), χρησιµοποιώντας την ίδια µέθοδο, επέλεξαν ως 

κριτήρια, εκτός από τον κλάδο και τη χρονική περίοδο, το µέγεθος της επιχείρησης 

(µε βάση την αγοραία αξία του µετοχικού κεφαλαίου) και το χρηµατιστήριο στο οποίο 

είναι εισηγµένη, ενώ οι Dechow et al. (1996), ο Saksera (1998) και οι Kaminski et al. 

(2004) το µέγεθος της επιχείρησης µε βάση το σύνολο του ενεργητικού, τη χρονική 

περίοδο και τον κλάδο. Ο προσδιορισµός του δείγµατος-ελέγχου µε κριτήρια το 

µέγεθος της επιχείρησης, τον κλάδο και το έτος θεωρείται ότι διασφαλίζει την επιλογή 

επιχειρήσεων, οι οποίες είναι εξίσου πιθανό (συγκριτικά µε το δείγµα-στόχος) να 

παραποιήσουν τις χρηµατοοικονοµικές τους καταστάσεις. Ωστόσο, οι Guan et al. 

(2008) θεωρούν ότι το κριτήριο του µεγέθους είναι προβληµατικό καθώς ενδέχεται να 

έχει επηρεαστεί από την παραποίηση των οικονοµικών στοιχείων ενώ κρίνουν 

επίσης απαραίτητο να χρησιµοποιηθούν και άλλες µεταβλητές για την επιλογή του 

δείγµατος-ελέγχου όπως ο βαθµός χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης. 

 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των ερευνών, οι επιχειρήσεις που προβαίνουν σε 

παραποίηση των οικονοµικών τους στοιχείων εµφανίζουν υψηλούς ρυθµούς 

ανάπτυξης (µε βάση τα κέρδη) κατά τα προηγούµενα έτη (Fanning and Cogger 1998, 

Summers and Sweeney 1998) αλλά ιδιαίτερα χαµηλή απόδοση του επενδυµένου 

κεφαλαίου, λαµβάνοντας υπόψη είτε τις πωλήσεις προς το σύνολο του ενεργητικού 

(Persons 1995, Giles 1998, Guan et al. 2008) είτε τα κέρδη προς το σύνολο του 

ενεργητικού (Spathis 2002, Erickson et al. 2006). Ωστόσο, αντίθετα αποτελέσµατα 

προκύπτουν από την έρευνα των Summers και Sweeney (1998), οι οποίοι εκτιµούν 

                                                
46

 Σηµειώνεται ότι εκτός από τη Logistic παλινδρόµηση που χρησιµοποιείται στην πλειοψηφία 
των ερευνών, για την εκτίµηση των προσδιοριστικών παραγόντων έχει εφαρµοστεί επίσης η 
µέθοδος παλινδρόµησης των ελαχίστων τετραγώνων (Xie et al. 2003, Hanlon 2005) καθώς 
και τα νευρωνικά δίκτυα (Fanning and Cogger 1998, Feroz et al. 2000). 
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ότι η απόδοση επί του συνόλου των κεφαλαίων είναι υψηλότερη στις επιχειρήσεις 

που έχουν διαπράξει λογιστική απάτη. Ασυµφωνία µεταξύ των ερευνών προκύπτει 

επίσης και αναφορικά µε τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Ο Persons 

(1995) διαπιστώνει ότι το ποσοστό των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων, 

και κυρίως των απαιτήσεων και των αποθεµάτων, ως προς το σύνολο του 

ενεργητικού είναι υψηλότερο όταν οι επιχειρήσεις παραποιούν τις καταστάσεις τους. 

Τα αποτελέσµατα των Guan et al. (2008) συµφωνούν ως προς το υψηλό επίπεδο 

των απαιτήσεων σε σχέση µε το ενεργητικό ενώ οι Fanning και Cogger (1998) 

παρατηρούν υψηλό επίπεδο απαιτήσεων ως προς τις πωλήσεις. Ωστόσο, οι Fanning 

και Cogger (1998) διαπιστώνουν επίσης και υψηλό επίπεδο αποθεµάτων σε 

αντίθεση µε τους Guan et al. (2008). Στο σύνολο των ερευνών έχει διαπιστωθεί ότι οι 

επιχειρήσεις που παραποιούν τα µεγέθη τους βρίσκονται σε κατάσταση 

χρηµατοοικονοµικής δυσπραγίας. Ο Spathis (2002) αναφέρεται σε προβλήµατα 

ρευστότητας λόγω του χαµηλού κεφαλαίου κίνησης ενώ οι Persons (1995), Fanning 

και Cogger (1998) και Erickson et al. (2006) διαπιστώνουν σηµαντική δανειακή 

επιβάρυνση. 

 

Ο Beasley (1996) διερεύνησε παράγοντες εταιρικής διακυβέρνησης και διαπίστωσε 

ότι ένα υψηλό ποσοστό ανεξάρτητων µελών στο διοικητικό συµβούλιο µειώνει την 

πιθανότητα λογιστικής απάτης. Επιπλέον, τα ανεξάρτητα µέλη είναι πιο 

αποτελεσµατικά στο ρόλο τους όταν δεν κατέχουν αντίστοιχες θέσεις στα διοικητικά 

συµβούλια άλλων εταιριών. Μεταξύ των ερευνών υπάρχει συµφωνία ως προς τη 

βελτίωση του εποπτικού ρόλου του διοικητικού συµβουλίου, και συνεπώς τη µείωση 

της δυνατότητας παραποίησης των οικονοµικών µεγεθών, µε τη συµµετοχή σ’ αυτό 

ανεξάρτητων µελών (Dechow et al. 1996, Fanning και Cogger 1998, Beasley et al. 

2000, Klein 2002, Carcello and Nagy 2004). Αντιθέτως, ο ρόλος του διοικητικού 

συµβουλίου αποδυναµώνεται όταν οι θέσεις του προέδρου και του διευθύνοντος 

συµβούλου κατέχονται από το ίδιο άτοµο (Dechow et al. 1996, Abbott et al. 2000, 

Carcello and Nagy 2004, Erickson et al. 2006) καθώς και όταν ο διευθύνοντας 

σύµβουλος είναι και ο ιδρυτής της εταιρίας (Dechow et al., 1996). Οι Xie et al. (2003) 

διαπίστωσαν, επίσης, ότι το επίπεδο παραποίησης των κερδών µειώνεται όταν τα 

µέλη του συµβουλίου διαθέτουν επιστηµονική κατάρτιση στα αντικείµενα της 

διοίκησης επιχειρήσεων και της χρηµατοοικονοµικής διοίκησης. Ωστόσο, σε 

συµφωνία και µε τα αποτελέσµατα του Beasley (1996), οι Crutchley et al. (2007) 

διαπιστώνουν ότι όταν τα ανεξάρτητα µέλη συµµετέχουν σε πολλαπλά διοικητικά 

συµβούλια, η αποτελεσµατικότητά τους φθίνει, ενδεχοµένως λόγω της αδυναµίας 

τους να εντρυφήσουν στις δραστηριότητες της κάθε επιχείρησης. 
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Η σηµαντικότητα της θέσπισης επιτροπής εσωτερικού ελέγχου εξετάστηκε από τον 

Beasley (1996), ο οποίος δεν διαπίστωσε να επηρεάζει το ενδεχόµενο παραποίησης 

των κερδών. Η ύπαρξη Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου επίσης δεν φάνηκε να 

επηρεάζει το ενδεχόµενο λογιστικής απάτης και στις έρευνες των Fanning και Cogger 

(1998) ενώ σε αντίθετα αποτελέσµατα κατέληξαν οι Dechow et al. (1996) και ο 

Saksera (1998). Οι Abbott et al. (2000) επιλέγουν να µην εξετάσουν την ύπαρξη ή όχι 

Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου αλλά την αποτελεσµατικότητά της, όπως 

διαφαίνεται από δύο παράγοντες˙ την ανεξαρτησία της και το βαθµό 

δραστηριοποίησής της. ∆ιαπιστώνουν ότι οι επιχειρήσεις µε Επιτροπές που 

αποτελούνται αποκλειστικά από ανεξάρτητα µέλη και συνεδριάζουν τουλάχιστον δύο 

φορές ετησίως ήταν λιγότερο πιθανό να παραποιήσουν τις οικονοµικές τους 

καταστάσεις. Σε παρόµοια συµπεράσµατα, όσον αφορά την ανεξαρτησία της 

Επιτροπής και των αριθµό των συνεδριάσεων, κατέληξαν και οι Beasley et al. (2000). 

Η Klein (2002) θεωρεί, επίσης, σηµαντικό παράγοντα την ανεξαρτησία της 

Επιτροπής και ορίζει ότι τουλάχιστον το 50% των µελών της πρέπει να είναι 

ανεξάρτητα. Οι Xie et al. (2003), διαπίστωσαν ότι, εκτός από τη συχνότητα των 

συνεδριάσεων της Επιτροπής Ελέγχου, η αποτελεσµατικότητά της αυξάνεται 

σηµαντικά όταν τα µέλη της διαθέτουν οικονοµικό υπόβαθρο. Οι Bédard et al. (2004) 

εξετάζουν επιµέρους χαρακτηριστικά της Επιτροπής και διαπιστώνουν ότι ο αριθµός 

των µελών και ο αριθµός των συνεδριάσεων δεν σχετίζονται µε τις περιπτώσεις 

παραποίησης των οικονοµικών µεγεθών ενώ αντιθέτως, µειώνουν σηµαντικά την 

πιθανότητα λογιστικών ατασθαλιών η χρηµατοοικονοµική κατάρτιση των µελών και η 

ανεξαρτησία τους. Τέλος, τα αποτελέσµατα της έρευνας των Crutchley et al. (2007) 

ενισχύουν περαιτέρω την άποψη περί ανεξαρτησίας της Επιτροπής Εσωτερικού 

Ελέγχου. 



 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Εφαρµογή πολυµεταβλητής στατιστικής ανάλυσης 
για την εκτίµηση του µεγέθους της φοροδιαφυγής 

7.1 Συµβολή της παρούσας έρευνας στη διεθνή αρθρογραφία 

Οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί αναφορικά µε τις περιπτώσεις λογιστικής απάτης και 

δηµοσίευσης παραποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, και οι οποίες 

έχουν παρουσιαστεί στο προηγούµενο κεφάλαιο, αναφέρονται σχεδόν στο σύνολό 

τους στη δήλωση υψηλότερων κερδών από των πραγµατικών µε κύριο στόχο την 

αύξηση της χρηµατιστηριακής τιµής των µετοχών. Η φοροδιαφυγή των επιχειρήσεων, 

παρόλο που εντάσσεται στις περιπτώσεις λογιστικής απάτης, έχει παραβλεφθεί 

πλήρως ως αντικείµενο έρευνας, ενδεχοµένως λόγω της διάστασης µεταξύ του 

λογιστικού και του φορολογητέου αποτελέσµατος, της ανύπαρκτης ευθύνης των 

ορκωτών λογιστών για το µέγεθος των φορολογητέων κερδών και της µη 

διαθεσιµότητας των πρωτογενών στοιχείων των φορολογικών ελέγχων. Στο παρόν 

κεφάλαιο διερευνώνται οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των ελληνικών 

εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών επιχειρήσεων ώστε να εντοπιστούν 

αρχικά τα χαρακτηριστικά που συνδέονται µε την ύπαρξη και την έκταση της 

φοροδιαφυγής και στη συνέχεια να αναπτυχθούν πολυµεταβλητά µοντέλα για την 

εκτίµηση και την πρόβλεψη του µεγέθους της. 

7.2 Περιγραφή και στατιστικός έλεγχος του δείγµατος 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο τέταρτο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής, το δείγµα 

της έρευνας αποτελείται από τις επιχειρήσεις που ήταν εισηγµένες στο 

Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών το ∆εκέµβριο του 2006. Ο συνολικός αριθµός των 

επιχειρήσεων ανέρχεται σε 318, ωστόσο 21 επιχειρήσεις είχαν εξαιρεθεί εξαρχής από 

την έρευνα λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους (βλ. ενότητα 4.3). Από την 

ανάλυση εξαιρούνται επίσης, σύµφωνα και µε τη διεθνή πρακτική (Persons 1995, 

Summers and Sweeney 1998, Klein 2002, Bédard et al. 2004, Carcello and Nagy 

2004, Kaminski et al. 2004, Chavent et al. 2006, Zimmermann and Goncharov 2006, 

Osma and Noguer 2007), oι τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρίες και οι εταιρίες 

παροχής χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών λόγω της µη συγκρισιµότητας των 

χρηµατοοικονοµικών τους καταστάσεων µε αυτές των υπόλοιπων κλάδων 
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οικονοµικής δραστηριότητας47. Το εκ νέου µειωµένο δείγµα της έρευνας αποτελείται 

από 263 επιχειρήσεις. 

 

Το µέγεθος της φοροδιαφυγής των επιχειρήσεων, οριζόµενο είτε ως το προϊόν του 

φορολογικού ελέγχου είτε ως το ποσοστό της φοροδιαφυγής, έχει προσδιοριστεί για 

τα έτη από το 1992 έως και το 2006 (βλ. τέταρτο κεφάλαιο). Για την εκτίµηση των 

προσδιοριστικών παραγόντων επιλέγεται για διερεύνηση η πενταετής περίοδος από 

το 2000 έως και το 2004 βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: α) εξαιρούνται από την 

ανάλυση οι χρήσεις 2005 και 2006 καθώς µε την εισαγωγή των ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των 

επιχειρήσεων δεν είναι συγκρίσιµες µε αυτές των προηγούµενων ετών48, β) 

εξαιρούνται οι χρήσεις στις οποίες οι επιχειρήσεις δεν ήταν εισηγµένες στο 

χρηµατιστήριο καθώς υπάρχουν σηµαντικές διαφορές ως προς το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς, τον τρόπο λήψης αποφάσεων, τη δυνατότητα πρόσβασης σε πηγές 

χρηµατοδότησης και ασφαλώς τα κίνητρα για εµφάνιση κερδοφορίας και γ) επίσης 

για λόγους συγκρισιµότητας των στοιχείων, και λαµβάνοντας υπόψη το κραχ που 

σηµειώθηκε στο ελληνικό χρηµατιστήριο το 1999, εξαιρούνται οι χρήσεις πριν από το 

2000. 

 

Από τα ενηµερωτικά και τα ετήσια δελτία των εταιριών καθώς και από τις 

ανακοινώσεις που αναρτώνται στις ιστοσελίδες τους και στην ιστοσελίδα του 

χρηµατιστηρίου (βλ. ενότητα 4.3) κατέστη εφικτό να συγκεντρωθούν στοιχεία για τα 

αποτελέσµατα φορολογικών ελέγχων για 116 από τις 263 επιχειρήσεις του δείγµατος 

(ποσοστό 44%). Ωστόσο, µόνο για 14 επιχειρήσεις είναι γνωστά τα αποτελέσµατα 

των ελέγχων και για τα πέντε έτη της υπό διερεύνηση περιόδου, ενώ για 19 

επιχειρήσεις υπάρχουν στοιχεία για τέσσερα έτη, για 25 επιχειρήσεις για τρία έτη, για 

26 επιχειρήσεις για δύο έτη και για τις υπόλοιπες 32 επιχειρήσεις µόνο για ένα έτος. 

Η µη διαθεσιµότητα των στοιχείων για όλα τα έτη της υπό εξέταση περιόδου, καθιστά 

αδύνατη την ανάλυση πάνελ δεδοµένων (δηλ. τη συνδυασµένη ανάλυση 

                                                
47

 Συγκεκριµένα, στο τρέχον σηµείο της έρευνας εξαιρούνται 13 τράπεζες (είχαν ήδη εξαιρεθεί 
από την ανάλυση του τέταρτου κεφαλαίου η Τράπεζα της Ελλάδος και η τράπεζα Κύπρου), 6 
εταιρίες του κλάδου των ασφαλειών και 15 εταιρίες του κλάδου των χρηµατοοικονοµικών 
υπηρεσιών (από το τέταρτο κεφάλαιο είχαν επίσης εξαιρεθεί οι 10 εταιρίες επενδύσεων 
χαρτοφυλακίου και η εταιρία Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε.). 
48

 Η εκτίµηση των προσδιοριστικών παραγόντων του µεγέθους της φοροδιαφυγής βάσει των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων που δηµοσιεύονται στα πλαίσια των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης αποτελεί το αντικείµενο έρευνας του ένατου κεφαλαίου 
της παρούσας διατριβής. 
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διαστρωµατικών και διαχρονικών πληροφοριών) µε αποτέλεσµα να προκρίνεται ως 

πιο κατάλληλη η διαστρωµατική ανάλυση των στοιχείων. Το τελικό δείγµα της 

έρευνας αποτελείται από το πιο πρόσφατο έτος για το οποίο είναι γνωστό το 

αποτέλεσµα του φορολογικού ελέγχου για κάθε µία από τις 116 επιχειρήσεις. Κατά 

αυτόν τον τρόπο οι 47 από τις 116 παρατηρήσεις του δείγµατος αναφέρονται στη 

χρήση 2004, 15 αφορούν το 2003, 21 παρατηρήσεις το 2002, 19 παρατηρήσεις το 

2001 και τέλος 14 παρατηρήσεις το 2000. 

 

Το σύνολο, σχεδόν, των ερευνών που έχουν διεξαχθεί µε στόχο τον εντοπισµό των 

παραποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων (Persons 1995, Beneish 1997, 

Summers and Sweeney 1998, Abbott et al. 2000, Kaminski et al. 2004, Crutchley et 

al. 2007) έχουν στηριχθεί στη διαστρωµατική ανάλυση δεδοµένων, εξετάζοντας ως 

επί το πλείστον το πρώτο έτος στο οποίο αποδεικνύεται ότι οι επιχειρήσεις έχουν 

διαπράξει λογιστική απάτη. Επίσης, σε όλες τις έρευνες (Persons 1995, Beasley 

1996, Dechow et al. 1996, Fanning and Cogger 1998, Saksera 1998, Summers and 

Sweeney 1998, Beasley at al. 1999, Lee et al. 1999, Abbott et al. 2000, Beasley et 

al. 2000, Carcello and Nagy 2004, Kaminski et al. 2004, Erickson et al. 2006, 

Crutchley et al. 2007, Guan et al. 2008) τα έτη/χρήσεις που συνιστούν το δείγµα 

καλύπτουν µία χρονική περίοδο µεγαλύτερη των πέντε ετών, που είναι η υπό 

εξέταση περίοδος της παρούσας διατριβής, στη διάρκεια της οποίας είναι 

αναµενόµενο να έχουν συντελεστεί σηµαντικές αλλαγές στις οικονοµικές συνθήκες. 

Ωστόσο, οι έρευνες δεν κάνουν καµία αναφορά στο γενικότερο οικονοµικό 

περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις καθώς θεωρούν ότι η 

δηµοσίευση παραποιηµένων λογιστικών µεγεθών οφείλεται αποκλειστικά σε 

ενδογενείς παράγοντες που σχετίζονται µε τη διοίκησή τους (παράγοντες εταιρικής 

διακυβέρνησης) και την οικονοµική τους ευρωστία. Οµοίως, υιοθετείται στην 

παρούσα διατριβή η άποψη ότι η έκταση της φοροδιαφυγής εξαρτάται από τη 

χρηµατοοικονοµική κατάσταση της εκάστοτε επιχείρησης (όπως διαµορφώνεται στο 

οικονοµικό γίγνεσθαι) σε συνδυασµό µε τα κίνητρα και τους στόχους της διοίκησης 

και όχι σε εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι θα καθιστούσαν µη συγκρίσιµα τα πέντε 

έτη της υπό διερεύνηση περιόδου. Προς ενίσχυση της συγκεκριµένης υπόθεσης 

εξετάζεται στη συνέχεια της παρούσας ενότητας η ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών 

διαφορών στην έκταση της φοροδιαφυγής µεταξύ των πέντε ετών, τόσο για τις 

επιχειρήσεις του δείγµατος όσο και για το σύνολο των επιχειρήσεων για τις οποίες 

είναι γνωστό το µέγεθος της φοροδιαφυγής, ενώ το έτος στο οποίο εκτιµάται η 

φοροδιαφυγή της κάθε επιχείρησης συµπεριλαµβάνεται ως ανεξάρτητη µεταβλητή 

και στα µοντέλα παλινδρόµησης που αναπτύσσονται (βλ. ενότητα 7.4.2). 
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Το µέγεθος της φοροδιαφυγής των επιχειρήσεων προσδιορίζεται λαµβάνοντας 

υπόψη είτε τον επιπλέον φόρο που καταλογίζεται από το φορολογικό έλεγχο είτε το 

προϊόν του φορολογικού ελέγχου (δηλ. το άθροισµα του επιπλέον φόρου που 

καταλογίζεται και των προστίµων και προσαυξήσεων). Στην ανάλυση του παρόντος 

κεφαλαίου, η εκτίµηση της έκτασης της φοροδιαφυγής πραγµατοποιείται µε βάση το 

προϊόν του φορολογικού ελέγχου (για λόγους που έχουν αναπτυχθεί στην ενότητα 

4.2). Συγκεκριµένα, προσδιορίζονται δύο διαφορετικά µεγέθη, το πρώτο εκ των 

οποίων είναι το χάσµα φόρου, το οποίο συµπίπτει µε το προϊόν του φορολογικού 

ελέγχου, ενώ το δεύτερο είναι το ποσοστό της φοροδιαφυγής (βλ. ενότητα 4.2). 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο τέταρτο κεφάλαιο, τα δύο µεγέθη παρέχουν 

διαφορετικές πληροφορίες για τη φορολογική συµπεριφορά των εταιριών καθώς στις 

µεγαλύτερες στο µέγεθος εταιρίες (είτε βάσει ύψους του ενεργητικού είτε βάσει 

κερδών) καταλογίζονται οι περισσότεροι επιπλέον φόροι αλλά εκτιµώνται τα 

χαµηλότερα ποσοστά φοροδιαφυγής (βλ. κατάταξη κλάδων Πετρελαίου & Αερίου, 

Τηλεπικοινωνιών και Τραπεζών στους πίνακες 4.1 και 4.2). Βασικά στατιστικά µέτρα 

των δύο µεγεθών παρουσιάζονται στον πίνακα 7.1 που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 7.1: Περιγραφικά στατιστικά µέτρα φοροδιαφυγής 

 % Φοροδιαφυγής Χάσµα Φόρου1 

Μέσος Όρος 22,64 365.316 
Τυπικό Σφάλµα του Μέσου Όρου 2,06 58.062 
∆ιάµεσος 13,28 134.292 
Τυπική Απόκλιση 22,19 625.343 
∆ιακύµανση 492,34 391.053.841.673 
Εύρος 98,31 3.743.688 
Ελάχιστη Τιµή 0,02 4.030 
Μέγιστη Τιµή 98,33 3.747.719 
Τεταρτηµόρια 25 7,36 62.257 
  50 13,28 134.292 
  75 32,11 349.280 

1 
Το Χάσµα Φόρου εκφράζεται σε € και σταθερές τιµές 2007 

 

Το µέσο ύψος της φοροδιαφυγής για τις 116 επιχειρήσεις του δείγµατος εκτιµάται σε 

22,64%, µε τυπική απόκλιση 22,19%, ενώ το µέσο ύψος του χάσµατος φόρου, 

εκφρασµένο σε σταθερές τιµές 2007, ανέρχεται σε €365.316 µε τυπική απόκλιση 

€625.343. Κοινό χαρακτηριστικό και των δύο µεγεθών είναι η µεγάλη µεταβλητότητα 

που παρουσιάζουν. Συγκεκριµένα, το ποσοστό της φοροδιαφυγής κυµαίνεται από 

0,02% έως 98,33%. Η φοροδιαφυγή του 25% των επιχειρήσεων ήταν µικρότερη από 

7,36%, µεταξύ 7,36% και 32,11% κυµάνθηκε η φοροδιαφυγή του 50% των 
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επιχειρήσεων ενώ η φοροδιαφυγή του υπόλοιπου 25% ήταν υψηλότερη από 32,11%. 

Αντίστοιχα, οι επιπλέον φόροι και προσαυξήσεις που έχουν καταλογιστεί από τους 

φορολογικούς ελέγχους κυµαίνονται από €4.030 έως €3.747.719. Το 25% των 

επιχειρήσεων κλήθηκε να πληρώσει επιπλέον έως €62.257, το 50% πλήρωσε µεταξύ 

€62.257 και €349.280 ενώ ένα 25% πλήρωσε περισσότερα από €349.280. Ο 

συντελεστής µεταβλητότητας του ποσοστού της φοροδιαφυγής εκτιµάται σε 98% και 

του χάσµατος φόρου σε 171%. 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η χρονική περίοδος που εξετάζεται στην παρούσα 

ενότητα είναι από το 2000 έως και το 2004. Το µέσο ύψος της φοροδιαφυγής για το 

2000 εκτιµάται σε 21%, για το 2001 σε 25%, για το 2002 σε 28%, για το 2003 σε 19% 

και για το 2004 σε 21%. Σύµφωνα µε το µη παραµετρικό τεστ Kruskal-Wallis δεν 

υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των πέντε ετών. Αντίστοιχα, το 

µέσο ύψος του χάσµατος φόρου για το 2000 ανέρχεται σε €418.875, για το 2001 σε 

€593.919, για το 2002 σε €376.683, για το 2003 σε €341.632 και για το 2004 σε 

€267.772. Τα ποσά έχουν εκφραστεί σε σταθερές τιµές 2007. Από την εφαρµογή του 

Kruskal-Wallis τεστ επίσης δεν προέκυψε διαφορά µεταξύ των πέντε ετών. Συνεπώς 

αναµένεται το έτος χρήσης στο οποίο έχει εκτιµηθεί η φοροδιαφυγή να µην επηρεάζει 

την έκτασή της. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον πίνακα 7.2. 

 

Στον ίδιο πίνακα εξετάζεται περαιτέρω η φορολογική συµπεριφορά των 14 από τις 

116 επιχειρήσεις του δείγµατος για τις οποίες το αποτέλεσµα του φορολογικού 

ελέγχου είναι γνωστό για όλα τα έτη της περιόδου 2000-2004. Σύµφωνα µε τα τεστ 

Friedman και Kendall’s W προκύπτουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των 

πέντε ετών όταν η έκταση της φοροδιαφυγής εκτιµάται ως ποσοστό ενώ δεν 

προκύπτουν διαφορές όταν λαµβάνεται υπόψη το χάσµα φόρου. Το Wilcoxon Signed 

Rank Test δείχνει ότι το ποσοστό της φοροδιαφυγής των επιχειρήσεων είναι 

σηµαντικά υψηλότερο τα έτη 2002, 2003 και 2004 από ότι το 2000. Παρόµοια είναι τα 

αποτελέσµατα όταν εξετάζονται οι διαφορές µεταξύ των ετών για όλες τις 

επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία. Συγκεκριµένα, εξετάζονται 

οι διαφορές (κατά ζεύγη) στην έκταση της φοροδιαφυγής των επιχειρήσεων µεταξύ 

των πέντε ετών της περιόδου 2000-2004 λαµβάνοντας υπόψη είτε µόνο τις χρήσεις 

στις οποίες οι επιχειρήσεις ήταν εισηγµένες στο χρηµατιστήριο είτε και τις χρήσεις 

που προηγήθηκαν της εισαγωγής τους. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 1 του Παραρτήµατος. Σύµφωνα µε το Wilcoxon Signed Rank Test, όταν 

εξετάζονται µόνο οι χρήσεις που οι επιχειρήσεις ήταν εισηγµένες στο χρηµατιστήριο 

το ποσοστό της φοροδιαφυγής είναι σηµαντικά χαµηλότερο το 2000 από τα 
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υπόλοιπα τέσσερα έτη. Εξαιρώντας τις χρήσεις που οι επιχειρήσεις δεν ήταν 

εισηγµένες, η διαφορά µεταξύ των ετών 2000 και 2001 παύει να είναι στατιστικά 

σηµαντική ενώ οι υπόλοιπες δεν επηρεάζονται. Οι διαφορές µεταξύ των υπόλοιπων 

ετών δεν είναι στατιστικά σηµαντικές ανεξαρτήτως του δείγµατος που εξετάζεται. 

Στατιστικά σηµαντικές διαφορές επίσης δεν προκύπτουν µεταξύ των ετών όταν 

εξετάζεται το χάσµα φόρου. 

 

Πίνακας 7.2: Σύγκριση φορολογικής συµπεριφοράς εταιριών την περίοδο 2000-2004 

 
Οµάδα 1: Οι 116 επιχειρήσεις του δείγµατος. 

Έτος % Φοροδιαφυγής Χάσµα Φόρου1 

2000 21% 418.875 
2001 25% 593.919 
2002 28% 376.683 
2003 19% 341.632 
2004 21% 267.772 

 
Μη παραµετρικός έλεγχος ανεξάρτητων δειγµάτων  

Kruskal-Wallis 0,737 0,129 
1 

Το Χάσµα Φόρου εκφράζεται σε € και σταθερές τιµές 2007 
   
   

Οµάδα 2: Οι 14 επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για όλα τα έτη 
της περιόδου 2000-2004. 

Έτος % Φοροδιαφυγής Χάσµα Φόρου1 

2000 10,30% 126.440 
2001 12,68% 129.881 
2002 21,37% 140.109 
2003 18,04% 147.552 
2004 17,59% 160.551 

 
Μη παραµετρικός έλεγχος εξαρτηµένων δειγµάτων  

Friedman 0,018 0,576 
Kendall’s W 0,018 0,576 

 
Μη παραµετρικός έλεγχος ζευγαρωτών παρατηρήσεων  

 Wilcoxon Signed 
Rank Test 

 

2000-2002 0,028  
2000-2003 0,013  
2000-2004 0,022  

1 
Το Χάσµα Φόρου εκφράζεται σε € και σταθερές τιµές 2007 

 

Η µόνη διαφορά που έχει προκύψει από τους ελέγχους που πραγµατοποιήθηκαν 

αφορά το µικρότερο ποσοστό φοροδιαφυγής των επιχειρήσεων το 2000 συγκριτικά 

µε τα επόµενα έτη. Ανάλογες διαφορές, ωστόσο, στο µέγεθος των επιπλέον φόρων 

και προσαυξήσεων που καταλογίστηκαν από το φορολογικό έλεγχο δεν 

εντοπίστηκαν. Επίσης, τα αποτελέσµατα δεν δείχνουν αύξηση της φοροδιαφυγής στη 
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διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου (2000-2004) καθώς οι διαφορές µεταξύ των 

υπόλοιπων ετών δεν ήταν στατιστικά σηµαντικές. Ενδεχοµένως οι επιχειρήσεις να µη 

θέλησαν να εµφανίσουν ιδιαίτερα µειωµένα κέρδη το 2000, ύστερα από το κραχ του 

χρηµατιστηρίου, ώστε να προσελκύσουν το επενδυτικό κοινό. Στο δείγµα, ωστόσο, 

των 116 επιχειρήσεων το ποσοστό της φοροδιαφυγής το 2000 δεν ήταν σηµαντικά 

χαµηλότερο συγκριτικά µε τα υπόλοιπα έτη. Οι συνθήκες στις οποίες οι επιχειρήσεις 

διαπράττουν φοροδιαφυγή και οι παράγοντες που επηρεάζουν το µέγεθός της 

εξετάζονται στη συνέχεια της διατριβής µε την εφαρµογή πολυµεταβλητής ανάλυσης. 

7.3 Εφαρµογή παραγοντικής ανάλυσης 

7.3.1 Περιγραφή των µεταβλητών 

Στο πλαίσιο της ενότητας 7.3 επιχειρείται η ανάλυση της χρηµατοοικονοµικής 

κατάστασης των επιχειρήσεων ώστε να προσδιοριστούν οι παράγοντες που 

συνδέονται µε το µέγεθος της φοροδιαφυγής. Αρχικά εφαρµόζεται παραγοντική 

ανάλυση σε ένα δείγµα είκοσι ενός µεταβλητών, οι οποίες προσδιορίζονται βάσει των 

λογιστικών καταστάσεων των επιχειρήσεων και απεικονίζουν ποικίλες πτυχές της 

δραστηριότητάς τους. Στη συνέχεια διερευνάται η επίδραση των παραγόντων που 

εξάγονται από την εφαρµογή της παραγοντικής ανάλυσης στην έκταση της 

φοροδιαφυγής. Οι 21 µεταβλητές49 του µοντέλου παρουσιάζονται στον πίνακα 7.3. 

 

Πίνακας 7.3: Περιγραφή των µεταβλητών του παραγοντικού µοντέλου 

Ονοµασία Μεταβλητής Περιγραφή 

Ενεργητικό Το ύψος του ενεργητικού στο τέλος της χρήσης 

Πωλήσεις Το ύψος των καθαρών πωλήσεων 

Κέρδη Το ύψος των καθαρών κερδών προ φόρων 

Γενική Ρευστότητα Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

∆είκτης Ρευστότητας {(Απαιτήσεις x Ηµέρες απαιτήσεων) + (Αποθέµατα x 

Ηµέρες αποθεµάτων)} / Κυκλοφορούν ενεργητικό 

Κυκλ. Ταχ. Ενεργητικού Πωλήσεις / Ενεργητικό 

Κυκλ. Ταχ. Απαιτήσεων Πωλήσεις / Απαιτήσεις 

 

                                                
49

 Τo σύνολο των µεταβλητών του µοντέλου, µε εξαίρεση την αγοραία αξία του µετοχικού 
κεφαλαίου και το λόγο της αγοραίας προς τη λογιστική αξία του µετ. κεφαλαίου προέρχονται 
από τη βάση δεδοµένων της ελληνικής εταιρίας στατιστικών και οικονοµικών πληροφοριών 
Hellastat A.E. 
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Ονοµασία Μεταβλητής Περιγραφή 

Κυκλ. Ταχ. Αποθεµάτων Πωλήσεις / Αποθέµατα 

Απόδοση Ενεργητικού Κέρδη προ φόρων / Ενεργητικό 

Περιθώριο Κέρδους Κέρδη προ φόρων / Πωλήσεις 

Πάγιο Ενεργ. / Ενεργητικό Πάγιο ενεργητικό / Ενεργητικό 

Αποσβέσεις Το ύψος των συνολικών αποσβέσεων 

Αποσβέσεις / Πωλήσεις Αποσβέσεις / Πωλήσεις 

Ι.Κ. / Συν.Υποχρ. Ίδια κεφάλαια / Συνολικές υποχρεώσεις 

Συν.Υποχρ. / Παθητικό Συνολικές υποχρεώσεις / Παθητικό 

Β.Υ. / Σ.Υ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις / Συνολικές υποχρεώσεις 

Πωλήσεις / Σ.Υ. Πωλήσεις / Συνολικές υποχρεώσεις 

Χρηµ/κή Μόχλευση Απόδοση µακροπρόθεσµων κεφαλαίων / Απόδοση ιδίων 

κεφαλαίων 

Αγοραία Αξία Μετ. Κεφ. Το γινόµενο του αριθµού των µετοχών σε κυκλοφορία επί 

της χρηµατιστηριακής τιµής τους την τελευταία ηµέρα της 

χρήσης 

Αγοραία / Λογιστική 

Αξία Μετ. Κεφ. 

Αγοραία αξία µετοχικού κεφαλαίου στο τέλος της χρήσης / 

Λογιστική αξία µετοχικού κεφαλαίου 

Z-score (Altman) Είναι το Z-Score του Altman (1968) όπως τροποποιήθηκε 

από τους Begley et al. (1996): 

 (0,104 x Κεφάλαιο κίνησης προς Συνολικό ενεργητικό) + 

(0,010 x Αποτελέσµατα εις νέο προς Συνολικό ενεργητικό) 

+ (0,106 x Κέρδη προ τόκων και φόρων προς Συνολικό 

ενεργητικό) + (0,003 x Αγοραία αξία µετοχικού κεφαλαίου 

προς Σύνολο υποχρεώσεων) + (0,169 x Πωλήσεις προς 

Σύνολο ενεργητικού) 

 

Όχι µόνο δεν υπάρχει ένα τεκµηριωµένο θεωρητικό υπόβαθρο αναφορικά µε τους 

παράγοντες και τις συνθήκες που ευνοούν και επηρεάζουν τη διάπραξη και την 

έκταση της φοροδιαφυγής των επιχειρήσεων αλλά και η σχετική εµπειρική έρευνα 

είναι ιδιαίτερα περιορισµένη (Giles 1998, Κανελλόπουλος 2002 και Tedds 2006). Η 

επιλογή, συνεπώς, των µεταβλητών έχει γίνει βασιζόµενη σε διεθνείς µελέτες για τις 

περιπτώσεις λογιστικής απάτης (οι οποίες έχουν παρουσιαστεί αναλυτικά στο έκτο 

κεφάλαιο) και έχοντας ως στόχο την κάλυψη όλων των παραµέτρων της οικονοµικής 

δραστηριότητας των επιχειρήσεων. Τα αποτελέσµατα των διεθνών ερευνών 

παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 7.4. 
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Πίνακας 7.4: Προσδιοριστικοί παράγοντες της παραποίησης των λογιστικών 

καταστάσεων. Ανασκόπηση ερευνών. 

Μελέτη Μεταβλητή Επίδραση 

Χρηµατοοικονοµικός παράγοντας: Μέγεθος των επιχειρήσεων 

Persons (1995) Ενεργητικό Αρνητική (-) 

Giles (1998) Πωλήσεις Αρνητική (-) 

 Κέρδη προ Φόρων Αρνητική (-) 

Κανελλόπουλος (2002) Ενεργητικό Αρνητική (-) 

Carcello and Nagy (2004) Ενεργητικό ∆εν εντοπίστηκε 

Erickson et al. (2006) Ενεργητικό ∆εν εντοπίστηκε 

Χρηµατοοικονοµικός παράγοντας: Ρευστότητα των επιχειρήσεων 

Persons (1995) Κεφάλαιο κίνησης / Ενεργητικό ∆εν εντοπίστηκε 

Spathis (2002) Κεφάλαιο κίνησης / Ενεργητικό ∆εν εντοπίστηκε 

Guan et al. (2008) Γενική Ρευστότητα ∆εν εντοπίστηκε 

Χρηµατοοικονοµικός παράγοντας: Αποτελεσµατικότητα των επιχειρήσεων 

Persons (1995) Πωλήσεις / Ενεργητικό Αρνητική (-) 

Fanning and Cogger (1998) Πωλήσεις / Ενεργητικό ∆εν εντοπίστηκε 

 Πωλήσεις / Απαιτήσεις Αρνητική (-) 

Giles (1998) Πωλήσεις / Ενεργητικό Αρνητική (-) 

Spathis (2002) Πωλήσεις / Ενεργητικό ∆εν εντοπίστηκε 

 Πωλήσεις / Αποθέµατα Αρνητική (-) 

Guan et al. (2008) Πωλήσεις / Επενδυµένο κεφάλαιο Αρνητική (-) 

Χρηµατοοικονοµικός παράγοντας: Αποδοτικότητα των επιχειρήσεων 

Persons (1995) Κέρδη προ φόρων / Ενεργητικό ∆εν εντοπίστηκε 

Summers and Sweeney (1998) Κέρδη προ φόρων / Ενεργητικό Θετική (+) 

Κανελλόπουλος (2002) Κέρδη προ φόρων / Ενεργητικό Αρνητική (-) 

 Κέρδη προ φόρων / Πωλήσεις Αρνητική (-) 

Spathis (2002) Κέρδη προ φόρων / Ενεργητικό ∆εν εντοπίστηκε 

Guan et al. (2008) Κέρδη προ φόρων / Ενεργητικό ∆εν εντοπίστηκε 

 Κέρδη προ φόρων / Πωλήσεις ∆εν εντοπίστηκε 

Χρηµατοοικονοµικός παράγοντας: ∆ιάρθρωση του ενεργητικού 

Persons (1995) Κυκλοφορούν ενεργητικό / Ενεργητικό Θετική (+) 

Fanning and Cogger (1998) Πάγιο ενεργητικό / Ενεργητικό Αρνητική (-) 

Giles (1998) Αποσβέσεις ∆εν εντοπίστηκε 

Κανελλόπουλος (2002) Αποσβέσεις Θετική (+) 

Guan et al. (2008) Πάγιο ενεργητικό / Ενεργητικό ∆εν εντοπίστηκε 

Χρηµατοοικονοµικός παράγοντας: ∆ανειακή επιβάρυνση 

Persons (1995) Υποχρεώσεις / Παθητικό Θετική (+) 

Fanning and Cogger (1998) Υποχρεώσεις / Ίδια κεφάλαια Θετική (+) 

Latham and Jacobs (2000) Υποχρεώσεις / Ίδια κεφάλαια Θετική (+) 

Κανελλόπουλος (2002) Ίδια κεφάλαια / Παθητικό Αρνητική (-) 

Spathis (2002) Υποχρεώσεις / Παθητικό Θετική (+) 

Erickson et al. (2006) Υποχρεώσεις / Παθητικό Θετική (+) 

Χρηµατοοικονοµικός παράγοντας: Χρηµατιστηριακή αξία 

Carcello and Nagy (2004) Αγοραία / Λογιστική αξία µετ. κεφαλαίου ∆εν εντοπίστηκε 

Erickson et al. (2006) Αγοραία / Λογιστική αξία µετ. κεφαλαίου ∆εν εντοπίστηκε 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

 

118 

Ένας παράγοντας που συνδέεται µε τη φοροδιαφυγή των επιχειρήσεων και 

γενικότερα µε την παραποίηση των λογιστικών καταστάσεων είναι το µέγεθός τους, 

το οποίο εκτιµάται στην παρούσα ανάλυση µε τις µεταβλητές «Ενεργητικό», 

«Πωλήσεις» και «Κέρδη». Οι έρευνες των Giles (1998) και Κανελλόπουλου (2002) 

έχουν δείξει ότι υπάρχει αρνητική σχέση µεταξύ του µεγέθους των επιχειρήσεων και 

της έκτασης της φοροδιαφυγής. Συγκεκριµένα, ο Giles (1998) χρησιµοποιεί είτε το 

ύψος των πωλήσεων είτε το ύψος των κερδών προ φόρων ως εκτιµητή του µεγέθους 

των επιχειρήσεων και διαπιστώνει ότι η φοροδιαφυγή είναι πιο διαδεδοµένη στις 

µικρότερες επιχειρήσεις. Ο Κανελλόπουλος (2002), επίσης, διαπιστώνει ότι οι 

µεγαλύτερες επιχειρήσεις, µε κριτήριο το µέγεθος του ενεργητικού τους, 

παρουσιάζουν µικρότερης έκτασης φοροδιαφυγή εκτιµώµενη ως το ύψος των 

επιπλέον φόρων και προσαυξήσεων που καταλογίζονται από το φορολογικό έλεγχο 

(δηλαδή του χάσµατος φόρου). Παρόµοια ήταν τα αποτελέσµατα της έρευνας του 

Persons (1995) όπου το ύψος του ενεργητικού συνδέεται αρνητικά µε το ενδεχόµενο 

παραποίησης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων ενώ αντίστοιχη στατιστικά 

σηµαντική σχέση δεν προέκυψε από τις έρευνες των Carcello και Nagy (2004) και 

των Erickson et al. (2006). 

 

Η ρευστότητα των επιχειρήσεων έχει εξεταστεί µόνο στις έρευνες των Persons (1995) 

και Spathi (2002), όπου προσδιορίστηκε ως ο λόγος του κεφαλαίου κίνησης προς το 

σύνολο του ενεργητικού, και των Guan et al. (2008) όπου λήφθηκε υπόψη ο 

αριθµοδείκτης γενικής ρευστότητας. Σε καµία από τις έρευνες η ρευστότητα δεν 

αποτέλεσε προσδιοριστικό παράγοντα της παραποίησης των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων. Οι διεθνείς µελέτες που διερευνούν περιπτώσεις λογιστικής απάτης 

εστιάζουν αποκλειστικά, όπως έχει ήδη αναφερθεί, στις προσπάθειες των 

επιχειρήσεων να εµφανίσουν υψηλότερα κέρδη από τα πραγµατικά ώστε να 

αποκοµίσουν οφέλη από την κεφαλαιαγορά. Είναι αναµενόµενο οι επιχειρήσεις να 

µην ωθούνται σε αυτού του είδους τη λογιστική απάτη από τη βραχυχρόνια 

οικονοµική τους θέση και γενικότερα τη δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στις 

υποχρεώσεις τους καθώς αρκετές φορές δηλώνουν επίσης αυξηµένο φορολογητέο 

εισόδηµα και πληρώνουν περισσότερους φόρους, ώστε να µην κινήσουν υποψίες 

από τη διαφορά λογιστικών και φορολογητέων κερδών (Erickson et al. 2004). 

Συνεπώς, είναι έλλογη η παράβλεψη του παράγοντα της ρευστότητας από τις 

συγκεκριµένες έρευνες. Στην παρούσα, ωστόσο, διατριβή όπου εξετάζεται η 

φοροδιαφυγή των επιχειρήσεων, η οποία συχνά χρησιµοποιείται ως πηγή 

χρηµατοδότησης της δραστηριότητάς τους, η ρευστότητά τους ενδεχοµένως να 
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αποτελεί καθοριστικό παράγοντα και συµπεριλαµβάνεται στην ανάλυση µε τις 

µεταβλητές «Γενική Ρευστότητα» και «∆είκτης Ρευστότητας». 

 

Η αποτελεσµατικότητα των επιχειρήσεων στη χρησιµοποίηση των περιουσιακών 

τους στοιχείων έχει εξεταστεί από πλήθος ερευνών. Σύµφωνα µε τον Giles (1998), οι 

επιχειρήσεις που είναι πιο αποτελεσµατικές στη χρησιµοποίηση του συνόλου των 

περιουσιακών τους στοιχείων είναι λιγότερο πιθανό να διαπράξουν φοροδιαφυγή. Σε 

παρόµοια αποτελέσµατα έχουν καταλήξει και οι Persons (1995) και Guan et al. 

(2008), οι οποίοι διαπιστώνουν ότι οι επιχειρήσεις που παραποιούν τις 

χρηµατοοικονοµικές τους καταστάσεις εµφανίζουν χαµηλότερη ταχύτητα 

κυκλοφορίας του επενδυµένου κεφαλαίου τους. Στις έρευνες των Fanning και Cogger 

(1998) και του Spathi (2002), το µέσο ύψος της κυκλοφοριακής ταχύτητας του 

ενεργητικού εµφανίστηκε να είναι σηµαντικά χαµηλότερο στις επιχειρήσεις που 

διέπραξαν λογιστική απάτη, ωστόσο η συγκεκριµένη µεταβλητή δεν ήταν στατιστικά 

σηµαντική στα πλαίσια πολυµεταβλητών υποδειγµάτων. Από τις έρευνες, επίσης, 

των Fanning και Cogger (1998) και του Spathi (2002) προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις 

που παραποιούν τις καταστάσεις τους έχουν σηµαντικά χαµηλότερη ταχύτητα 

κυκλοφορίας απαιτήσεων και αποθεµάτων. Η ταχύτητα κυκλοφορίας των 

απαιτήσεων επίσης εµφανίστηκε να είναι στατιστικά σηµαντική στα πλαίσια 

πολυµεταβλητών υποδειγµάτων στην έρευνα των Fanning και Cogger (1998) ενώ η 

ταχύτητα κυκλοφορίας των αποθεµάτων ήταν στατιστικά σηµαντική στο 

πολυµεταβλητό υπόδειγµα του Spathi (2002). Όµοια µε τις προαναφερθείσες 

έρευνες, στην παρούσα ανάλυση η αποτελεσµατικότητα των επιχειρήσεων 

διερευνάται µε τις µεταβλητές της κυκλοφοριακής ταχύτητας του ενεργητικού, των 

απαιτήσεων και των αποθεµάτων. 

 

Ο Κανελλόπουλος (2002) έχει διερευνήσει τη σχέση µεταξύ της αποδοτικότητας των 

ελληνικών επιχειρήσεων και του µεγέθους της φοροδιαφυγής. Εκτιµώντας την 

αποδοτικότητα µε τους δείκτες της απόδοσης του ενεργητικού και του περιθωρίου 

κέρδους διαπίστωσε ότι υπάρχει αρνητική σχέση µε το µέγεθος της φοροδιαφυγής, 

όταν αυτό εκτιµάται ως ποσοστό. Ο Spathis (2002), επίσης, σύγκρινε το µέσο ύψος 

της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων που παραποιούν τις χρηµατοοικονοµικές τους 

καταστάσεις µε ένα αντίστοιχο δείγµα επιχειρήσεων στις οποίες δεν είχε ανακαλυφθεί 

οποιαδήποτε λογιστική παρατυπία και διαπίστωσε ότι οι επιχειρήσεις που 

εµφανίζουν χαµηλά κέρδη σε σχέση µε το µέγεθος του ενεργητικού τους προβαίνουν 

σε παραποίηση των λογιστικών τους µεγεθών. Ωστόσο, το µέσο ύψος των καθαρών 

κερδών ως προς τις πωλήσεις δεν διέφερε µεταξύ των δύο δειγµάτων ενώ και στο 
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πλαίσιο πολυµεταβλητής ανάλυσης καµία µεταβλητή δεν ήταν στατιστικά σηµαντική. 

Σε αντίθεση µε τα αποτελέσµατα του Spathi (2002) έρχονται τα αποτελέσµατα των 

Summers και Sweeney (1998), ο οποίοι διαπίστωσαν (µε πολυµεταβλητή ανάλυση) 

ότι οι επιχειρήσεις που παραποιούν τις χρηµατοοικονοµικές τους καταστάσεις 

εµφανίζουν υψηλότερη απόδοση επί των επενδυµένων κεφαλαίων τους. Η 

αποδοτικότητα του ενεργητικού έχει, επίσης, εξεταστεί στις έρευνες των Persons 

(1995) και Guan et al. (2008) χωρίς να εντοπιστεί επίδραση στην παραποίηση των 

λογιστικών µεγεθών ενώ στην έρευνα των Guan et al. (2008) εξετάστηκε και η 

επίδραση του περιθωρίου κέρδους µε αντίστοιχα (µη στατιστικά σηµαντικά) 

αποτελέσµατα. Οι αριθµοδείκτες της απόδοσης του ενεργητικού και του περιθωρίου 

κέρδους συµπεριλαµβάνονται και στην παρούσα ανάλυση ώστε να διαπιστωθεί αν η 

αποδοτικότητα των επιχειρήσεων σχετίζεται µε το µέγεθος της φοροδιαφυγής. 

 

Ιδιαίτερα περιορισµένες είναι οι έρευνες που έχουν εξετάσει αν η διάρθρωση του 

ενεργητικού σχετίζεται µε την παραποίηση των λογιστικών µεγεθών. Συγκεκριµένα, οι 

Fanning και Cogger (1998) και οι Guan et al. (2008) εξετάζουν το ύψος του πάγιου 

ενεργητικού ως προς το σύνολο του ενεργητικού ενώ ο Persons (1995) εξετάζει το 

σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού ως προς το σύνολο των περιουσιακών 

στοιχείων. Από τις έρευνες των Fanning και Cogger (1998) και του Persons (1995) 

προκύπτει ότι το ποσοστό του κυκλοφορούντος ενεργητικού στο σύνολο των 

περιουσιακών στοιχείων σχετίζεται θετικά µε την παραποίηση των λογιστικών 

καταστάσεων. Η εν λόγω θετική σχέση ενδεχοµένως οφείλεται στο ότι τα στοιχεία του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού, όπως οι απαιτήσεις και τα αποθέµατα, είναι πιο 

εύκολο να παραποιηθούν στις λογιστικές καταστάσεις από τα στοιχεία του πάγιου 

ενεργητικού. Από την έρευνα των Guan et al. (2008) δεν προέκυψαν στατιστικά 

σηµαντικά αποτελέσµατα. Το ποσοστό του πάγιου ενεργητικού στο σύνολο των 

περιουσιακών στοιχείων συµπεριλαµβάνεται στην παρούσα ανάλυση ώστε να 

διερευνηθεί αν η διάρθρωση του ενεργητικού ευνοεί ή γενικότερα σχετίζεται µε την 

έκταση της φοροδιαφυγής. 

 

Μία ακόµα µεταβλητή, η οποία σχετίζεται µε το ύψος του πάγιου ενεργητικού και 

εξετάζεται στην παρούσα διατριβή, είναι το ύψος των ετήσιων αποσβέσεων. Καθώς 

οι αποσβέσεις της χρήσης σχετίζονται θετικά µε το µέγεθος του πάγιου ενεργητικού 

και κατ’ επέκταση µε το σύνολο του ενεργητικού, θα ήταν αναµενόµενο οι 

συγκεκριµένες µεταβλητές να επηρεάζουν κατά παρόµοιο τρόπο την έκταση της 

φοροδιαφυγής. Ωστόσο, στο πολυµεταβλητό µοντέλο που αναπτύχθηκε στην έρευνα 

του Κανελλόπουλου (2002) διαπιστώνεται ότι το προϊόν του φορολογικού ελέγχου 
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σχετίζεται αρνητικά µε το ύψος του ενεργητικού και θετικά µε το ύψος των 

αποσβέσεων. Ο Giles (1998), θεωρώντας ότι οι επιχειρήσεις ενδεχοµένως 

παραποιούν το ύψος των αποσβέσεων ώστε να µειώσουν το φορολογητέο τους 

αποτέλεσµα, εξετάζει το µέγεθος των αποσβέσεων ως ποσοστό του ενεργητικού. 

Ωστόσο, από την ανάλυσή του προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις διενεργούν τις νόµιµες 

αποσβέσεις και δεν τις αντιµετωπίζουν ως εργαλείο µείωσης του φόρου εισοδήµατος. 

Θεωρώντας ότι το ποσοστό των αποσβέσεων στο σύνολο του ενεργητικού 

ουσιαστικά προσοµοιάζει το συντελεστή µε τον οποίο διενεργούνται οι αποσβέσεις, 

στην παρούσα ανάλυση επιλέγεται για διερεύνηση το ποσοστό των αποσβέσεων ως 

προς τις πωλήσεις, το οποίο φανερώνει την επίδρασή τους στο µέγεθος των κερδών. 

 

Σύµφωνα µε τις έρευνες του Persons (1995), του Spathi (2002) και των Erickson et 

al. (2006), οι επιχειρήσεις που προβαίνουν σε παραποίηση των χρηµατοοικονοµικών 

τους καταστάσεων αντιµετωπίζουν σηµαντική δανειακή επιβάρυνση, η οποία 

προσδιορίζεται από το λόγο των δανειακών κεφαλαίων προς το σύνολο των 

κεφαλαίων των επιχειρήσεων. Σε παρόµοια αποτελέσµατα έχουν καταλήξει και οι 

έρευνες των Fanning και Cogger (1998) και των Latham και Jacobs (2000), 

εξετάζοντας το λόγο των δανειακών κεφαλαίων προς το µέγεθος των ιδίων 

κεφαλαίων των επιχειρήσεων. Σύµφωνα µε τις διεθνείς έρευνες, οι επιχειρήσεις που 

έχουν υψηλές δανειακές υποχρεώσεις ή αντιµετωπίζουν χρηµατοοικονοµική 

δυσπραγία προβαίνουν σε παραποίηση των λογιστικών τους µεγεθών ώστε να 

εµφανίσουν υψηλότερα κέρδη και να αντλήσουν οφέλη από την κεφαλαιαγορά. Στην 

παρούσα διατριβή αναµένεται η ύπαρξη υψηλού ποσοστού δανειακών κεφαλαίων να 

συνδέεται µε µεγαλύτερης έκτασης φοροδιαφυγή, η οποία αντιµετωπίζεται από τις 

επιχειρήσεις ως πηγή χρηµατοδότησης. Η έρευνα του Κανελλόπουλου (2002) 

ενισχύει τη συγκεκριµένη υπόθεση καθώς έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει ισχυρή 

αρνητική σχέση µεταξύ του λόγου των ιδίων κεφαλαίων προς το σύνολο των 

κεφαλαίων των επιχειρήσεων και του ποσοστού της φοροδιαφυγής. Το µέγεθος των 

δανειακών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων και η ικανότητά τους να ανταποκριθούν 

σ’ αυτές εξετάζεται στην παρούσα ανάλυση µε τις µεταβλητές «Ίδια κεφάλαια / 

Συνολικές υποχρεώσεις», «Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις / Συνολικές 

υποχρεώσεις», «Πωλήσεις / Συνολικές υποχρεώσεις», «Συνολικές υποχρεώσεις / 

Παθητικό» και «Χρηµατοοικονοµική µόχλευση». 

 

Ένας ακόµα παράγοντας που ενδέχεται να συνδέεται µε την παραποίηση των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων είναι η τιµή των µετοχών στη χρηµατιστηριακή 

αγορά. Οι Carcello και Nagy (2004) εξετάζουν το λόγο της αγοραίας προς τη 
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λογιστική αξία του µετοχικού κεφαλαίου υποθέτοντας ότι οι επιχειρήσεις που 

παρουσιάζουν µία ιδιαίτερη δυναµική στο χρηµατιστήριο αντιµετωπίζουν µεγαλύτερη 

πίεση για διατήρηση της ανοδικής τους πορείας µε αποτέλεσµα να καταφεύγουν στην 

παραποίηση των λογιστικών τους µεγεθών. Το λόγο της αγοραίας προς τη λογιστική 

αξία του µετοχικού κεφαλαίου εξετάζουν και οι Erickson et al. (2006), οι οποίοι, όµως, 

θεωρούν ότι οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε δυσµενέστερη θέση είναι 

περισσότερο πιθανό να παραποιήσουν τις χρηµατοοικονοµικές τους καταστάσεις 

ώστε να προσελκύσουν το επενδυτικό κοινό. Ωστόσο, στατιστικά σηµαντική σχέση 

δεν διαπιστώθηκε σε καµία από τις δύο έρευνες. Στην παρούσα ανάλυση εξετάζεται 

τόσο η αγοραία αξία του µετοχικού κεφαλαίου όσο και ο λόγος της αγοραίας προς τη 

λογιστική αξία του µετοχικού κεφαλαίου ώστε να διερευνηθεί αν η χρηµατιστηριακή 

τιµή των µετοχών επηρεάζει το µέγεθος της φοροδιαφυγής. 

 

Μία τελευταία µεταβλητή που συµπεριλαµβάνεται στην ανάλυση είναι ο δείκτης-Ζ (Ζ-

score) του Altman (1968), όπως έχει τροποποιηθεί από τους Begley et al. (1996), µε 

τον οποίο εκτιµάται η χρηµατοοικονοµική δυσπραγία των επιχειρήσεων. Το Z-score, 

ως προσδιοριστικός παράγοντας της παραποίησης των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων, έχει µελετηθεί στις έρευνες των Persons (1995), Fanning και Cogger 

(1998), Summers και Sweeney (1998), Latham και Jacobs (2000), Spathi (2002), 

Carcello και Nagy (2004) και Erickson et al. (2006). Ωστόσο, µόνο στην έρευνα του 

Spathi (2002), µε δείγµα ελληνικές εισηγµένες επιχειρήσεις, η (χαµηλή) τιµή του Z-

score συνδέθηκε µε την παραποίηση των λογιστικών καταστάσεων. 

7.3.2 Αποτελέσµατα παραγοντικής ανάλυσης 

Η παραγοντική ανάλυση µπορεί να είναι είτε διερευνητική (exploratory factor 

analysis), κατά την οποία µελετώνται οι συσχετίσεις µεταξύ των µεταβλητών και 

προσδιορίζονται κοινοί παράγοντες, είτε επιβεβαιωτική (confirmatory factor analysis), 

στην οποία εξετάζεται αν τα δεδοµένα της ανάλυσης εφαρµόζουν σε κάποιο γνωστό 

θεωρητικό µοντέλο. Στην παρούσα διατριβή χρησιµοποιείται η διερευνητική 

παραγοντική ανάλυση στο δείγµα των 21 µεταβλητών50 (βλ. πίνακα 7.3) που έχουν 

προκύψει από τη χρηµατοοικονοµική ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων, ώστε 

να εντοπιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι επιχειρήσεις έχουν υψηλότερη 

                                                
50

 Υποστηρίζεται ότι η αναλογία των παρατηρήσεων προς τον αριθµό των µεταβλητών πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 3 προς 1 ή 5 προς 1 για την εφαρµογή παραγοντικής ανάλυσης (Garson, 
2008). Στην παρούσα έρευνα η αναλογία είναι 5,5 προς 1. 
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ροπή προς τη φοροδιαφυγή. Καθώς η στατιστική τεχνική της παραγοντικής 

ανάλυσης βασίζεται στην αλληλοσυσχέτιση των µεταβλητών, είναι σηµαντικό να 

διερευνηθεί πριν από την εφαρµογή της, αν υπάρχουν µεταβλητές οι οποίες είτε δεν 

εµφανίζουν υψηλούς συντελεστές συσχέτισης µε τις υπόλοιπες µεταβλητές είτε 

εµφανίζουν πολύ υψηλές συσχετίσεις. Από τη µήτρα των συντελεστών συσχέτισης 

Pearson (βλ. Πίνακα 2 του Παραρτήµατος) διαπιστώνεται ότι οι συσχετίσεις των 

µεταβλητών είναι ισχυρές χωρίς, όµως, να υπερβαίνουν το όριο του 0,9 ώστε να 

υπάρχει κίνδυνος πολυσυγγραµικότητας. 

 

Πίνακας 7.5: Έλεγχοι καταλληλότητας της παραγοντικής ανάλυσης 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0,583 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 4990,815 
  df 210 
  Sig. 0,000 

 

Ένας επιπλέον έλεγχος για την καταλληλότητα των δεδοµένων για παραγοντική 

ανάλυση είναι ο έλεγχος Σφαιρικότητας του Bartlett (Bartlett’s test of Sphericity), ο 

οποίος εξετάζει την υπόθεση ότι ο πίνακας συσχετίσεων δεν είναι ταυτοτικός (δηλαδή 

δεν έχει τα στοιχεία της κύριας διαγωνίου ίσα µε µονάδα και τα υπόλοιπα µηδενικά). 

Από τον πίνακα 7.5 παρατηρείται ότι η εναλλακτική υπόθεση είναι δεκτή σε επίπεδο 

σηµαντικότητας 1% (sig = 0,000), το οποίο δείχνει ότι υπάρχουν σηµαντικές 

συσχετίσεις µεταξύ, τουλάχιστον, κάποιων µεταβλητών. Στον ίδιο πίνακα 

παρουσιάζεται και ο δείκτης Kaiser-Mayer-Olkin (KMO), ο οποίος εξετάζει, επίσης, το 

βαθµό συσχέτισης µεταξύ των µεταβλητών και αποτελεί ένα µέτρο της συνολικής 

επάρκειας / καταλληλότητας του δείγµατος (Measure of Sampling Adequacy – 

M.S.A.). Ο δείκτης Kaiser-Mayer-Olkin προσδιορίζεται διαιρώντας το άθροισµα των 

τετραγώνων των συσχετίσεων όλων των µεταβλητών µε το άθροισµα του εν λόγω 

µεγέθους και του αθροίσµατος των τετραγώνων όλων των µερικών συσχετίσεων. 

Θεωρείται ότι οι µερικές συσχετίσεις δεν πρέπει να είναι ιδιαίτερα υψηλές ώστε να 

προκύπτουν ευκρινείς παράγοντες. Από τον τρόπο ορισµού του δείκτη είναι εµφανές 

ότι λαµβάνει τιµές από 0 έως 1, ενώ τιµές άνω του 0,5 θεωρούνται αποδεκτές. Για τα 

δεδοµένα της παρούσας έρευνας, ο δείκτης KMO προσδιορίζεται σε 0,583, το οποίο 

δείχνει ότι η παραγοντική ανάλυση δύναται να εφαρµοστεί. 

 

Προτεινόµενη µέθοδος (Garson, 2008) για την εξαγωγή παραγόντων στη 

διερευνητική παραγοντική ανάλυση είναι η Μέθοδος των Κύριων Συνιστωσών 
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(Principal Component Analysis), η οποία και εφαρµόζεται µε ορθογώνια περιστροφή 

των αξόνων (orthogonal rotation) µε τη µέθοδο Varimax. Η ορθογώνια περιστροφή 

των αξόνων (orthogonal rotation) επιλέγεται όταν οι παράγοντες αναµένεται να είναι 

ανεξάρτητοι ενώ όταν, σύµφωνα µε τη θεωρία, αναµένεται ότι µεταξύ των 

παραγόντων θα προκύψουν υψηλές συσχετίσεις, προτιµάται η µη ορθογώνια 

περιστροφή (oblique rotation). Οι µέθοδοι ορθογώνιας περιστροφής είναι τρεις: α) η 

Varimax, β) η Quartimax και γ) η Equamax. Με την εφαρµογή της µεθόδου Varimax 

ελαχιστοποιείται ο αριθµός των µεταβλητών που εµφανίζουν υψηλά φορτία σε έναν 

παράγοντα και συνεπώς διευκολύνεται η ερµηνεία των παραγόντων ενώ, αντιθέτως, 

µε τη Quartimax ελαχιστοποιείται ο αριθµός των παραγόντων που ερµηνεύουν µία 

µεταβλητή. Η µέθοδος Equamax αποτελεί ένα συµβιβασµό µεταξύ των άλλων δύο. 

Τα αποτελέσµατα της παρούσας ανάλυσης παρουσιάζονται όπως προσδιορίστηκαν 

µε την εφαρµογή της µεθόδου Varimax, ωστόσο στα δεδοµένα εφαρµόστηκαν και οι 

άλλες δύο µέθοδοι, οι οποίες επιβεβαίωσαν την ίδια δοµή παραγόντων (στα 

παραγοντικά φορτία παρατηρήθηκαν µικρές διαφορές). 

 

Σύµφωνα µε τον Garson (2008), για τον προσδιορισµό των παραγόντων (factors) 

που θα εξαχθούν µπορούν να εφαρµοστούν τα ακόλουθα τέσσερα κριτήρια: α) το 

κριτήριο της καταληπτότητας, σύµφωνα µε το οποίο επιλέγονται µόνο οι παράγοντες 

οι οποίοι µπορούν εύκολα να ερµηνευτούν, β) το κριτήριο του Kaiser, µε το οποίο 

επιλέγονται µόνο οι παράγοντες των οποίων η ιδιοτιµή (eigenvalue) υπερβαίνει το 1, 

γ) το κριτήριο του διαγράµµατος των ιδιοτιµών (scree plot), στον οριζόντιο άξονα του 

οποίου εµφανίζονται οι παράγοντες και στον κάθετο οι ιδιοτιµές τους, επιλέγοντας 

τον αριθµό των παραγόντων που αντιστοιχεί στο κεκλιµένο τµήµα της γραµµής που 

ενώνει τις ιδιοτιµές (δηλαδή ο απαιτούµενος αριθµός παραγόντων είναι αυτός µετά 

τον οποίο υπάρχει τάση ευθυγράµµισης της γραµµής) και δ) το κριτήριο του 

ποσοστού διακύµανσης το οποίο ερµηνεύουν οι παράγοντες, σύµφωνα µε το οποίο 

επιλέγεται ο απαιτούµενος αριθµός παραγόντων ώστε να ερµηνεύεται το 80% ή 

ακόµα και το 90% της διακύµανσης των αρχικών µεταβλητών. Εφαρµόζοντας το 

κριτήριο του Kaiser στην παρούσα έρευνα εξάγονται επτά παράγοντες, των οποίων 

οι ιδιοτιµές είναι µεγαλύτερες της µονάδας (βλ. πίνακα 7.6). Ο πρώτος παράγοντας 

υπολογίζει, πριν από την περιστροφή των αξόνων, το 24,67% της διακύµανσης, ο 

δεύτερος παράγοντας το 19,62%, ο τρίτος το 16,36%, ο τέταρτος το 10,58%, ο 

πέµπτος το 7,12%, ο έκτος το 5,83% και ο έβδοµος το 4,94 %. 
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Αθροιστικά οι επτά παράγοντες υπολογίζουν το 89,09% της διακύµανσης 

ικανοποιώντας και το τέταρτο από τα προαναφερόµενα κριτήρια (κριτήριο του 

ποσοστού διακύµανσης) ενώ από το διάγραµµα 7.1 διαπιστώνεται ότι ικανοποιείται 

και το τρίτο κριτήριο (κριτήριο του διαγράµµατος των ιδιοτιµών) καθώς παρατηρείται 

µία οµαλοποίηση της κλίσης της γραµµής ύστερα από τον έβδοµο παράγοντα51. Στη 

συνέχεια της ανάλυσης θα καταστεί εµφανές ότι η εξαγωγή των επτά παραγόντων 

ικανοποιεί και το κριτήριο της καταληπτότητας. 

212019181716151413121110987654321
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∆ιάγραµµα 7.1: Γραφική παράσταση των ιδιοτιµών (Scree Plot) 

 

Στον πίνακα 7.7 παρουσιάζεται η Κοινή Παραγοντική ∆ιακύµανση (Communality) των 

µεταβλητών, η οποία δείχνει το ποσοστό της διακύµανσης της κάθε µεταβλητής που 

εξηγείται αθροιστικά και από τους επτά παράγοντες. Για 12 µεταβλητές εξηγείται 

πάνω από το 90% της διακύµανσής τους, για 7 µεταβλητές το ποσοστό της 

διακύµανσης που ερµηνεύεται είναι µεταξύ 80% και 90%, για µία µεταβλητή 

(Αποσβέσεις / Πωλήσεις) ανέρχεται σε 74,6% ενώ για µία ακόµα µεταβλητή 

(Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων) ανέρχεται σε 60%. Οι υψηλές τιµές των 

communalities δείχνουν ότι ελάχιστη πληροφόρηση έχει απολεσθεί από την 

οµαδοποίηση των µεταβλητών σε παράγοντες. Επιπλέον, οι τιµές των communalities 

                                                
51

 Ωστόσο, η επιλογή του αριθµού των παραγόντων που εξάγονται µε τη χρήση αποκλειστικά 
του διαγράµµατος ιδιοτιµών επαφίεται εν µέρει και στην κρίση του κάθε ερευνητή. Στην 
παρούσα ανάλυση, εκτός από την εξαγωγή επτά παραγόντων θα ήταν δυνατό να προκριθεί 
είτε η εξαγωγή πέντε παραγόντων είτε η εξαγωγή εννέα παραγόντων ανάλογα µε το σηµείο 
καµπής (Point of inflection) που λαµβάνεται υπόψη. 
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σε συνδυασµό µε το µέγεθος του δείγµατος, χρησιµοποιούνται και για τον έλεγχο της 

εγκυρότητας του κριτηρίου του Kaiser που εφαρµόστηκε για την εξαγωγή του 

αριθµού των παραγόντων. Σύµφωνα µε τον Field (2005), το κριτήριο του Kaiser είναι 

ακριβές είτε όταν το δείγµα της έρευνας έχει περισσότερες από 250 παρατηρήσεις 

και ο µέσος όρος των communalities είναι µεγαλύτερος από 0,6 είτε όταν ο αριθµός 

των µεταβλητών είναι µικρότερος των 30 και ο µέσος όρος των communalities είναι 

µεγαλύτερος από 0,7. Στην παρούσα ανάλυση ο µέσος όρος των communalities των 

21 µεταβλητών είναι 0,89, επιβεβαιώνοντας την καταλληλότητα του κριτηρίου. 

 

Πίνακας 7.7: Κοινές Παραγοντικές ∆ιακυµάνσεις (Communalities) 

Κοινές Παραγοντικές ∆ιακυµάνσεις 
(Communalities) 

Αρχικές 
(Initial) 

Μετά την εξαγωγή των 
παραγόντων (Extraction) 

Γενική Ρευστότητα 1,000 0,913 
∆είκτης Ρευστότητας 1,000 0,856 
Συν.Υποχρ. / Παθητικό 1,000 0,932 
Β.Υ. / Σ.Υ. 1,000 0,907 
Πωλήσεις / Σ.Υ. 1,000 0,954 
Απόδοση Ενεργητικού 1,000 0,991 
Χρηµ/κή Μόχλευση 1,000 0,892 
Κυκλ. Ταχ. Απαιτήσεων 1,000 0,866 
Κυκλ. Ταχ. Αποθεµάτων 1,000 0,600 
Κυκλ. Ταχ. Ενεργητικού 1,000 0,925 
Περιθώριο Κέρδους 1,000 0,987 
Z-score (Altman) 1,000 0,826 
Ενεργητικό 1,000 0,968 
Πωλήσεις 1,000 0,988 
Αποσβέσεις 1,000 0,909 
Κέρδη 1,000 0,976 
Πάγιο Ενεργ. / Ενεργητικό 1,000 0,819 
Αποσβέσεις / Πωλήσεις 1,000 0,746 
Αγοραία Αξία Μετ. Κεφ. 1,000 0,951 
Αγοραία / Λογιστική Αξία Μετ. Κεφ. 1,000 0,806 
Ι.Κ. / Συν.Υποχρ. 1,000 0,896 

 

Ενώ η τιµή του communality δείχνει το ποσοστό της διακύµανσης µίας µεταβλητής 

που εξηγείται από το σύνολο των παραγόντων, τα παραγοντικά φορτία (factor 

loadings) δείχνουν το ποσοστό της διακύµανσης που εξηγείται από τον κάθε 

παράγοντα ξεχωριστά. Συγκεκριµένα, τα παραγοντικά φορτία, τα οποία 

παρουσιάζονται στον πίνακα 7.8, δείχνουν τη συσχέτιση µεταξύ των αρχικών 

µεταβλητών και του παράγοντα στον οποίο ανήκουν ενώ το τετράγωνο του 

παραγοντικού φορτίου δείχνει το ποσοστό της διακύµανσης της µεταβλητής που 

εξηγείται από το συγκεκριµένο παράγοντα. Συνεπώς, το communality µίας 

µεταβλητής είναι το άθροισµα των τετραγώνων όλων των παραγοντικών φορτίων 
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της. Αντίστοιχα, το ποσοστό της διακύµανσης όλων των µεταβλητών που 

ερµηνεύεται από ένα συγκεκριµένο παράγοντα προσδιορίζεται αθροίζοντας (κάθετα) 

τα τετράγωνα των παραγοντικών φορτίων του και διαιρώντας στη συνέχεια µε τον 

αριθµό των µεταβλητών. Το ίδιο αποτέλεσµα προκύπτει και από τη διαίρεση της 

ιδιοτιµής του παράγοντα µε τον αριθµό των µεταβλητών52. 

 

Πίνακας 7.8: Μήτρα παραγόντων µετά την ορθογώνια περιστροφή των αξόνων 

  Παράγοντες 

  1 2 3 4 5 6 7 

Ενεργητικό 0,954 -0,033 -0,107 0,100 -0,126 -0,071 0,124 

Πωλήσεις 0,881 0,360 -0,224 -0,141 -0,052 -0,067 0,068 

Αποσβέσεις 0,877 0,098 0,017 0,297 -0,105 -0,007 -0,175 

Κέρδη 0,796 0,182 -0,053 -0,013 -0,077 0,531 0,133 

Αγοραία Αξία Μετ. Κεφ. 0,742 0,050 0,062 0,127 -0,138 0,119 0,588 

Κυκλ. Ταχ. Απαιτήσεων 0,270 0,875 -0,017 0,016 -0,149 0,076 0,005 

∆είκτης Ρευστότητας -0,277 -0,847 -0,054 -0,207 0,004 -0,054 -0,113 

Κυκλ. Ταχ. Ενεργητικού -0,052 0,788 -0,240 -0,465 0,136 0,003 -0,092 

Πωλήσεις / Σ.Υ. -0,069 0,779 0,440 -0,110 0,369 0,006 -0,006 

Γενική Ρευστότητα -0,182 -0,107 0,903 -0,169 -0,140 0,069 -0,003 

Z-score (Altman) -0,038 0,052 0,877 -0,090 0,062 0,201 0,026 

Συν.Υποχρ. / Παθητικό 0,027 -0,063 -0,818 -0,395 -0,304 -0,003 -0,098 

Ι.Κ. / Συν.Υποχρ. -0,022 0,040 0,732 0,485 0,350 0,045 0,002 

Πάγιο Ενεργ. / Ενεργητικό 0,198 0,036 -0,034 0,880 -0,041 -0,020 0,033 

Αποσβέσεις / Πωλήσεις 0,042 -0,355 0,331 0,617 -0,079 0,081 -0,340 

Κυκλ. Ταχ. Αποθεµάτων 0,020 0,448 -0,184 0,448 0,271 0,075 0,292 

Χρηµ/κή Μόχλευση -0,092 0,006 0,191 0,113 0,909 -0,032 -0,090 

Β.Υ. / Σ.Υ. -0,216 0,101 0,035 -0,138 0,899 0,029 -0,142 

Απόδοση Ενεργητικού 0,014 0,309 0,079 -0,124 0,051 0,930 0,077 

Περιθώριο Κέρδους 0,047 -0,209 0,235 0,182 -0,037 0,913 0,137 

Αγοραία / Λογιστική 
Αξία Μετ. Κεφ 

0,113 0,031 0,087 -0,045 -0,192 0,169 0,847 

 

                                                
52

 Παραδείγµατος χάριν, το άθροισµα των τετραγώνων των παραγοντικών φορτίων του 
πρώτου παράγοντα είναι ίσο µε (0,954

2
) + (0,881

2
) + (0,877

2
) + (0,796

2
) + (0,742

2
) + (0,270

2
) 

+ (-0,277
2
) + (-0,052

2
) + (-0,069

2
) + (-0,182

2
) + (-0,038

2
) + (0,027

2
) + (-0,022

2
) + (-0,198

2
) + (-

0,042
2
) + (0,02

2
) + (-0,092

2
) + (-0,216

2
) + (-0,014

2
) + (0,047

2
) + (-0,113

2
) = 3,944. ∆ιαιρώντας 

στη συνέχεια µε τον αριθµό των µεταβλητών (3,944/21) εκτιµάται το ποσοστό της 
διακύµανσης σε 0,1878 ή 18,78%. Το ποσοστό αυτό µπορεί να εκτιµηθεί και από τα 
δεδοµένα του πίνακα 7.5, διαιρώντας την ιδιοτιµή του παράγοντα ύστερα από την 
περιστροφή των αξόνων (3,944) επίσης µε τον αριθµό των µεταβλητών. Το ποσοστό 
αναφέρεται και στην τελευταία στήλη του πίνακα. 
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Το περιεχόµενο κάθε παράγοντα καθορίζεται βάσει των σηµαντικών παραγοντικών 

φορτίων του. Συνήθως, για δείγµατα 200 παρατηρήσεων, οι τιµές των παραγοντικών 

φορτίων που είναι µεγαλύτερες από 0,30 ή 0,40 θεωρούνται σηµαντικές. Στην 

παρούσα ανάλυση όπου το δείγµα αποτελείται από 116 παρατηρήσεις, λαµβάνονται 

ως σηµαντικές οι φορτίσεις µε τιµή πάνω από 0,50, οι οποίες εµφανίζονται µε πιο 

έντονη γραφή (bold) στον πίνακα 7.8. Στον πρώτο παράγοντα σηµαντικές φορτίσεις 

έχουν πέντε µεταβλητές, στο δεύτερο και στον τρίτο παράγοντα τέσσερις µεταβλητές, 

τρεις µεταβλητές στον έκτο παράγοντα και δύο µεταβλητές στον τέταρτο, τον πέµπτο 

και τον έβδοµο. 

 

Οι µεταβλητές που εµφανίζουν υψηλά παραγοντικά φορτία στον πρώτο παράγοντα, 

δηλαδή το ύψος του ενεργητικού, των πωλήσεων, των κερδών, των αποσβέσεων και 

της αγοραίας αξίας του µετοχικού κεφαλαίου, έχουν εκφραστεί σε απόλυτα ποσά53 

και σχετίζονται µε το µέγεθος της επιχείρησης. Η διάσταση, λοιπόν, που εκφράζεται 

µε τον πρώτο παράγοντα, και συνεπώς και η ονοµασία του, είναι το «Μέγεθος» των 

επιχειρήσεων. Ο δεύτερος παράγοντας δείχνει τη «∆ραστηριότητα» των 

επιχειρήσεων, δηλαδή την αποτελεσµατικότητά τους στη χρησιµοποίηση των 

περιουσιακών τους στοιχείων για την πραγµατοποίηση εσόδων. Οι µεταβλητές που 

εµφανίζουν υψηλή θετική συσχέτιση είναι η κυκλοφοριακή ταχύτητα των απαιτήσεων, 

η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού και η κυκλοφοριακή ταχύτητα των 

συνολικών υποχρεώσεων54. Υψηλή αρνητική συσχέτιση εµφανίζει ο δείκτης της 

γενικής ρευστότητας ο οποίος εκτιµά τη µέση διάρκεια παραµονής των αποθεµάτων 

στις αποθήκες της επιχείρησης και τη µέση διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων. 

Συνεπώς, υψηλές τιµές του δείκτη δείχνουν χαµηλή ταχύτητα κυκλοφορίας των 

συγκεκριµένων περιουσιακών στοιχείων. Ο τρίτος παράγοντας δείχνει τη 

«Χρηµατοοικονοµική ευρωστία» των επιχειρήσεων, καθώς υψηλές συσχετίσεις 

εµφανίζουν οι µεταβλητές της γενικής ρευστότητας, του Z-score του Altman (υψηλές 

τιµές του οποίου δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις είναι ασφαλείς οικονοµικά) και του 

λόγου των ιδίων κεφαλαίων προς το σύνολο των υποχρεώσεων. Ο λόγος των 

συνολικών υποχρεώσεων προς το παθητικό, που δείχνει τη δανειακή επιβάρυνση 

των επιχειρήσεων, σχετίζεται αρνητικά. 

                                                
53

 Για την εφαρµογή της παραγοντικής ανάλυσης, όλες οι µεταβλητές έχουν εκφραστεί ως 
λογάριθµοι µε βάση το 10. 
54

 Το παραγοντικό φορτίο της κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεµάτων δεν υπερβαίνει σε 
κανένα παράγοντα την κατώτατη τιµή του 0,50. Ωστόσο, η υψηλότερη τιµή (0,448) 
εµφανίζεται στο δεύτερο και στον τέταρτο παράγοντα (οι οποίοι δείχνουν αντίστοιχα τη 
δραστηριότητα των επιχειρήσεων και τη διάρθρωση του ενεργητικού τους). 
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Στον τέταρτο παράγοντα, υψηλές φορτίσεις εµφανίζουν οι µεταβλητές που 

σχετίζονται µε τη «∆ιάρθρωση του ενεργητικού» και συγκεκριµένα το ποσοστό του 

πάγιου ενεργητικού στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και το ποσοστό των 

αποσβέσεων ως προς τις πωλήσεις, το οποίο δείχνει την επίδραση που ασκεί το 

µέγεθος του πάγιου ενεργητικού, µέσω της διενέργειας αποσβέσεων, στο ύψος των 

κερδών. Η «∆ιάρθρωση του παθητικού» αποτελεί τη διάσταση που εκφράζεται στον 

πέµπτο παράγοντα, µε τον οποίο σηµαντική θετική συσχέτιση εµφανίζει ο δείκτης της 

χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης, ο οποίος εξετάζει τις πηγές των µακροπρόθεσµων 

κεφαλαίων των επιχειρήσεων, και ο δείκτης των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 

προς το ύψος των συνολικών υποχρεώσεων. Οι αριθµοδείκτες της απόδοσης του 

ενεργητικού και του περιθωρίου κέρδους καθώς και το µέγεθος των συνολικών 

καθαρών κερδών εµφανίζουν υψηλές φορτίσεις στον έκτο παράγοντα, ο οποίος 

λαµβάνει και την αντίστοιχη ονοµασία «Αποδοτικότητα». Τέλος, ο έβδοµος 

παράγοντας δείχνει τη «Χρηµατιστηριακή αξία» των επιχειρήσεων καθώς υψηλές 

συσχετίσεις υπάρχουν µε τις µεταβλητές της αγοραίας αξίας του µετοχικού κεφαλαίου 

και του λόγου της αγοραίας προς τη λογιστική του αξία. 

7.3.3 Εκτίµηση προσδιοριστικών παραγόντων του ποσοστού φοροδιαφυγής 

Η επίδραση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης των επιχειρήσεων, η οποία 

εκτιµάται µε τους επτά παράγοντες που έχουν εξαχθεί από την παραγοντική 

ανάλυση, στο µέγεθος της φοροδιαφυγής διερευνάται µε την εφαρµογή ανάλυσης 

παλινδρόµησης. Συγκεκριµένα, καθώς η έκταση της φοροδιαφυγής προσδιορίζεται 

σε αριθµητική κλίµακα, ως το ποσοστό του προϊόντος του φορολογικού ελέγχου 

προς την πραγµατική φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων, εφαρµόζεται η 

γραµµική παλινδρόµηση µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Οι παραγοντικοί 

βαθµοί (δηλαδή η τιµή που λαµβάνει κάθε παρατήρηση του δείγµατος σε κάθε 

παράγοντα), οι οποίοι έχουν εκτιµηθεί από την εφαρµογή της παραγοντικής 

ανάλυσης µε τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου S.P.S.S.55, εκφράζονται σε 

τυποποιηµένες (standardized) τιµές ενώ, για την εφαρµογή της ανάλυσης 

παλινδρόµησης, το ποσοστό της φοροδιαφυγής έχει εκφραστεί ως λογάριθµος µε 

βάση το 10. 

 

                                                
55

 Το στατιστικό πακέτο S.P.S.S. έχει χρησιµοποιηθεί για τη διενέργεια του συνόλου των 
στατιστικών ελέγχων και των πολυµεταβλητών αναλύσεων της παρούσας διατριβής. 
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Αρχικά ελέγχεται αν το ποσοστό της φοροδιαφυγής των 116 επιχειρήσεων του 

δείγµατος (η περιγραφή του οποίου έχει γίνει στην ενότητα 7.2) ακολουθεί την 

κανονική κατανοµή. Το κριτήριο Kolmogorov-Smirnov (sig. = 0,094) καθώς και οι 

δείκτες στρεβλότητας (-6,78) και κύρτωσης (14,22)56 δείχνουν ότι η κατανοµή απέχει 

από την κανονική. Από το θηκόγραµµα (Box Plot), παρατηρείται ότι στο δείγµα 

υπάρχουν δύο ακραίες τιµές, η πρώτη από τις οποίες αναφέρεται σε ποσοστό 

φοροδιαφυγής 0,02% ενώ η δεύτερη σε 0,67%. Αφαιρώντας από το δείγµα τη 

µεγαλύτερη ακραία τιµή (0,02%), επαναλαµβάνεται ο έλεγχος της κανονικότητας και 

προκύπτει ότι το µειωµένο δείγµα των 115 παρατηρήσεων ακολουθεί, σύµφωνα µε 

το κριτήριο Kolmogorov-Smirnov (sig. = 0,200*) και τους δείκτες στρεβλότητας (-1,75) 

και κύρτωσης (0,23), την κανονική κατανοµή. Σύµφωνα µε το κριτήριο Kolmogorov-

Smirnov (sig. = 0,200*) κανονική κατανοµή ακολουθούν, επίσης, οι παράγοντες 

«∆ραστηριότητα», «Χρηµατοοικονοµική ευρωστία», «∆ιάρθρωση ενεργητικού» και 

«Αποδοτικότητα» ενώ οι παραβιάσεις της κανονικότητας στις υπόλοιπες τρεις 

µεταβλητές, «Μέγεθος», «∆ιάρθρωση παθητικού» και «Χρηµατιστηριακή αξία», δεν 

είναι ιδιαίτερα έντονες57. 

 

Η εξίσωση παλινδρόµησης λαµβάνει την ακόλουθη µορφή: 

 

Log Π.Φ. = α + β1 Μέγεθος + β2 ∆ραστηριότητα + β3 Χρηµ/κή Ευρωστία + β4 

∆ιάρθρωση Ενεργητικού + β5 ∆ιάρθρωση Παθητικού + β6 Αποδοτικότητα + β7 

Χρηµατιστηριακή Αξία + ε (7.1) 

 

όπου α είναι ο σταθερός όρος, Π.Φ. είναι το ποσοστό της φοροδιαφυγής, οι 

µεταβλητές «Μέγεθος», «∆ραστηριότητα», «Χρηµ/κή Ευρωστία», «∆ιάρθρωση 

Ενεργητικού», «∆ιάρθρωση Παθητικού», «Αποδοτικότητα» και «Χρηµατιστηριακή 

Αξία» αναφέρονται στους αντίστοιχους παράγοντες που έχουν εξαχθεί στο πλαίσιο 

της παραγοντικής ανάλυσης και ε είναι τα κατάλοιπα της παλινδρόµησης. Τα 

αποτελέσµατα της παλινδροµικής ανάλυσης παρουσιάζονται στον πίνακα 7.9. 

                                                
56

 Ο έλεγχος της κανονικότητας πραγµατοποιείται υπολογίζοντας το λόγο του στατιστικού 
δείκτη της στρεβλότητας προς το τυπικό του σφάλµα (δείκτης στρεβλότητας) καθώς και το 
λόγο του στατιστικού δείκτη της κύρτωσης προς το τυπικό του σφάλµα (δείκτης κύρτωσης). 
Όταν οι δείκτες λαµβάνουν τιµές µεταξύ των ορίων του διαστήµατος (-2, +2) σηµαίνει ότι δεν 
υπάρχει πρόβληµα κανονικότητας στα δεδοµένα. Τιµές εκτός των ορίων του συγκεκριµένου 
διαστήµατος δείχνουν ότι η κατανοµή του δείγµατος αποµακρύνεται από την κανονική. 
57

 Ο δείκτης στρεβλότητας ανέρχεται σε 3,84, -7,31 και 5,17 και ο δείκτης κύρτωσης σε 1,67, 
7,24 και 10,16 για τις µεταβλητές «Ενεργητικό», «∆ιάρθρωση παθητικού» και 
«Χρηµατιστηριακή αξία» αντίστοιχα. 
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Πίνακας 7.9: Εκτίµηση των προσδιοριστικών παραγόντων του % της φοροδιαφυγής 

βάσει αποτελεσµάτων παραγοντικής ανάλυσης. Αποτελέσµατα παλινδρόµησης. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0,619 0,383 0,334 0,36996 

 

Anova 

Model  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1 Regression 7,549 7 1,078 7,879 0,000 

 Residual 12,182 89 0,137   

 Total 19,731 96    

 

Coefficients
1
 

  Unstandardized 
Coefficients 

 
Standardized 
Coefficients 

  

Model  B Std. Error  Beta t Sig. 

1 Σταθερός 
Όρος 

1,186 0,038  31,546 0,000 

 Μέγεθος -0,106 0,039 -0,224 -2,683 0,009 

 ∆ραστηριότητα -0,100 0,038 -0,220 -2,643 0,010 

 Χρηµ/κή 
Ευρωστία 

-0,030 0,038 -0,066 -0,793 0,430 

 ∆ιάρθρωση 
Ενεργητικού 

0,006 0,038 0,013 0,156 0,876 

 ∆ιάρθρωση 
Παθητικού 

0,078 0,038 0,174 2,083 0,040 

 Αποδοτικότητα -0,226 0,038 -0,501 -6,009 0,000 

 Χρηµατιστηριακή 
Αξία 

0,001 0,038 0,003 0,036 0,972 

1 
Εξαρτηµένη Μεταβλητή: Ποσοστό Φοροδιαφυγής 

 

Οι παράγοντες που εµφανίζονται να επηρεάζουν το ποσοστό της φοροδιαφυγής είναι 

το µέγεθος των επιχειρήσεων, η δραστηριότητά τους, η αποδοτικότητά τους και η 

διάρθρωση του παθητικού τους. Αντιθέτως, η χρηµατοοικονοµική ευρωστία των 

επιχειρήσεων, η διάρθρωση του ενεργητικού τους και η χρηµατιστηριακή τους αξία 

δεν εµφανίζονται να ασκούν κάποια επίδραση στο µέγεθος της φοροδιαφυγής. 

Συγκεκριµένα, η σχέση µεταξύ του ποσοστού της φοροδιαφυγής και του µεγέθους 

των επιχειρήσεων είναι αρνητική και στατιστικά σηµαντική σε επίπεδο 1%. Η 

συγκεκριµένη σχέση συµφωνεί µε τα αποτελέσµατα της ενότητας 4.4.2 όπου τα 
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χαµηλότερα ποσοστά φοροδιαφυγής εκτιµήθηκαν στις µεγαλύτερες στο µέγεθος 

εταιρίες. Αρνητική σχέση µεταξύ µεγέθους των επιχειρήσεων και φοροδιαφυγής έχει 

διαπιστωθεί και στην έρευνα του Giles (1998), στην οποία, όµως, η έκταση της 

φοροδιαφυγής δεν ποσοτικοποιείται αλλά οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε τρεις 

κατηγορίες, ανάλογα µε το αν είναι συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις ή 

επιχειρούν τη µείωσή τους µε νόµιµο (φορο-αποφυγή) ή παράνοµο (φοροδιαφυγή) 

τρόπο. 

 

Ο παράγοντας «∆ραστηριότητα», ο οποίος δείχνει την αποτελεσµατικότητα των 

επιχειρήσεων στη χρησιµοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων, σχετίζεται 

επίσης αρνητικά, σε επίπεδο σηµαντικότητας 1%, µε το ποσοστό φοροδιαφυγής. 

Αντίστοιχη αρνητική σχέση διαπιστώθηκε και στην έρευνα του Giles (1998), ο οποίος 

εξέτασε την κυκλοφοριακή ταχύτητα του συνόλου του ενεργητικού ενώ από τις 

έρευνες των Persons (1995), Fanning και Cogger (1998), Spathi (2002) και Guan et 

al. (2008) προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις που εµφανίζουν χαµηλότερη ταχύτητα 

κυκλοφορίας των περιουσιακών τους στοιχείων είναι περισσότερο πιθανό να 

παραποιήσουν τις χρηµατοοικονοµικές τους καταστάσεις. Μεγαλύτερη επίδραση (και 

επίσης αρνητική) από την ικανότητα των επιχειρήσεων να πραγµατοποιούν έσοδα 

έχει η ικανότητα των επιχειρήσεων να πραγµατοποιούν κέρδη. Αντίστοιχη αρνητική 

σχέση µεταξύ αποδοτικότητας και ποσοστού φοροδιαφυγής έχει διαπιστωθεί και 

στην έρευνα του Κανελλόπουλου (2002) ενώ τα αποτελέσµατα από τις έρευνες που 

εξετάζουν τις λοιπές περιπτώσεις λογιστικής απάτης και παραποίησης των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων είναι συγκεχυµένα. Τα αποτελέσµατα της 

παρούσας ανάλυσης έδειξαν ότι οι επιχειρήσεις που επιτυγχάνουν υψηλό επίπεδο 

πωλήσεων σε σύγκριση µε τα περιουσιακά στοιχεία που χρησιµοποιούν και 

λειτουργούν µε υψηλό περιθώριο κέρδους, δεν εµφανίζουν υψηλά ποσοστά 

φοροδιαφυγής. Ωστόσο, είναι εξίσου πιθανό οι επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν να 

παραποιούν και στη συγκεκριµένη περίπτωση να µειώνουν τα µεγέθη των 

πωλήσεων και των κερδών ή να αυξάνουν τους λογαριασµούς των εξόδων µε 

αποτέλεσµα να εµφανίζονται λιγότερο αποτελεσµατικές και αποδοτικές. 

 

Ο παράγοντας «∆ιάρθρωση παθητικού», ο οποίος δείχνει τις σχέσεις µεταξύ των 

πηγών χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων, επιδρά θετικά, σε επίπεδο 

σηµαντικότητας 5%, στο ποσοστό της φοροδιαφυγής. Η µεταβλητή λαµβάνει υψηλές 

τιµές όταν η επιχείρηση στηρίζεται περισσότερο στα ίδια κεφάλαιά της από ότι σε 

λοιπές µακροπρόθεσµες πηγές χρηµατοδότησης και όταν εµφανίζει υψηλές 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις στο σύνολο των ξένων κεφαλαίων. Συνεπώς, η 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

 

134 

στατιστικά σηµαντική θετική σχέση που παρατηρείται δείχνει, ενδεχοµένως, ότι οι 

επιχειρήσεις, οι οποίες δεν χρησιµοποιούν µακροπρόθεσµα δανειακά κεφάλαια, 

προσφεύγουν στη φοροδιαφυγή για να καλύψουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

τους. Ωστόσο, η δανειακή επιβάρυνση της επιχείρησης καλύπτεται και από τον 

παράγοντα «Χρηµατοικονοµική ευρωστία», ο οποίος δεν είναι στατιστικά σηµαντικός. 

Περαιτέρω διερεύνηση της σχέσης µεταξύ του ποσοστού της φοροδιαφυγής και των 

δανειακών της υποχρεώσεων θα πραγµατοποιηθεί στην ενότητα 7.4.2. 

7.3.4 Εκτίµηση προσδιοριστικών παραγόντων του χάσµατος φόρου 

Έχει αναφερθεί αρκετές φορές στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής ότι το ύψος των 

επιπλέον φόρων και προσαυξήσεων που καταλογίζονται από το φορολογικό έλεγχο, 

ονοµαζόµενο προϊόν φορολογικού ελέγχου ή χάσµα φόρου, παρέχει διαφορετικές 

πληροφορίες για τη φορολογική συµπεριφορά των επιχειρήσεων από το ποσοστό 

της φοροδιαφυγής. Στην παρούσα ενότητα διερευνάται η επίδραση της 

χρηµατοοικονοµικής κατάστασης των επιχειρήσεων στο µέγεθος του χάσµατος 

φόρου µε βάση τους επτά παράγοντες που έχουν εξαχθεί στο πλαίσιο της 

παραγοντικής ανάλυσης. Όµοια µε τη µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την 

εκτίµηση των προσδιοριστικών παραγόντων του ποσοστού της φοροδιαφυγής (βλ. 

προηγούµενη ενότητα), εφαρµόζεται παλινδροµική ανάλυση µε τη µέθοδο των 

ελαχίστων τετραγώνων. Το µέγεθος του χάσµατος φόρου εκτιµάται σε σταθερές τιµές 

2007 και εκφράζεται ως λογάριθµος µε βάση το 10. Το κριτήριο Kolmogorov-Smirnov 

(sig. = 0,200*) καθώς και οι δείκτες στρεβλότητας (0,55) και κύρτωσης (0,09) 

δείχνουν ότι το χάσµα φόρου των 116 επιχειρήσεων του δείγµατος ακολουθεί την 

κανονική κατανοµή. 

 

Η εξίσωση παλινδρόµησης λαµβάνει την ακόλουθη µορφή: 

 

Log Χάσµα Φόρου = α + β1 Μέγεθος + β2 ∆ραστηριότητα + β3 Χρηµ/κή Ευρωστία + 

β4 ∆ιάρθρωση Ενεργητικού + β5 ∆ιάρθρωση Παθητικού + β6 Αποδοτικότητα + β7 

Χρηµατιστηριακή Αξία + ε (7.2) 

 

όπου α είναι ο σταθερός όρος, οι µεταβλητές «Μέγεθος», «∆ραστηριότητα», 

«Χρηµ/κή Ευρωστία», «∆ιάρθρωση Ενεργητικού», «∆ιάρθρωση Παθητικού», 

«Αποδοτικότητα» και «Χρηµατιστηριακή Αξία» αναφέρονται στους αντίστοιχους 

παράγοντες που έχουν εξαχθεί στο πλαίσιο της παραγοντικής ανάλυσης και ε είναι 
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τα κατάλοιπα της παλινδρόµησης. Τα αποτελέσµατα της παλινδροµικής ανάλυσης 

παρουσιάζονται στον πίνακα 7.10. 

 

Πίνακας 7.10: Εκτίµηση των προσδιοριστικών παραγόντων του χάσµατος φόρου 

βάσει αποτελεσµάτων παραγοντικής ανάλυσης. Αποτελέσµατα παλινδρόµησης. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0,720 0,519 0,481 0,40243 

 

Anova 

Model  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1 Regression 15,527 7 2,218 13,696 0,000 

 Residual 14,414 89 0,162    

 Total 29,941 96      

 

Coefficients
1
 

  Unstandardized 
Coefficients 

 
Standardized 
Coefficients 

  

Model  B Std. Error  Beta t Sig. 

1 Σταθερός 
Όρος 

5,161 0,041   126,214 0,000 

 Μέγεθος 0,387 0,043 0,667 9,053 0,000 

 ∆ραστηριότητα 0,040 0,041 0,072 0,972 0,334 

 Χρηµ/κή 
Ευρωστία 

-0,071 0,041 -0,128 -1,740 0,085 

 ∆ιάρθρωση 
Ενεργητικού 

-0,023 0,041 -0,042 -0,566 0,573 

 ∆ιάρθρωση 
Παθητικού 

0,048 0,041 0,087 1,179 0,241 

 Αποδοτικότητα 0,028 0,041 0,049 0,672 0,503 

 Χρηµατιστηριακή 
Αξία 

0,101 0,041 0,181 2,458 0,016 

1 
Εξαρτηµένη Μεταβλητή: Χάσµα Φόρου 

 

Το ύψος του χάσµατος φόρου εµφανίζεται να επηρεάζεται, σε επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας 1%, από το µέγεθος των επιχειρήσεων και από τη χρηµατιστηριακή 

τους αξία. Συγκεκριµένα, ενώ το µέγεθος των επιχειρήσεων είχε εµφανιστεί να 

επιδρά αρνητικά στο ποσοστό της φοροδιαφυγής (βλ. ενότητα 7.3.3), σχετίζεται 

θετικά µε το ύψος των επιπλέον φόρων που καταλογίζονται από το φορολογικό 

έλεγχο. Στο τέταρτο κεφάλαιο είχε, επίσης, παρατηρηθεί ότι οι κλάδοι µε τα τρία 
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χαµηλότερα ποσοστά φοροδιαφυγής (Πετρέλαιο & Αέριο, Τηλεπικοινωνίες και 

Τράπεζες) εµφάνιζαν το υψηλότερο χάσµα φόρου και το συγκεκριµένα γεγονός είχε 

αποδοθεί στο µεγάλο µέγεθος των εταιριών. Τα αποτελέσµατα της παλινδροµικής 

ανάλυσης έρχονται να επιβεβαιώσουν τη συγκεκριµένη υπόθεση ενώ ταυτόχρονα 

ενισχύουν και την άποψη ότι οι έλεγχοι της φορολογικής αρχής πρέπει να εστιάζουν 

στις µεγαλύτερες στο µέγεθος επιχειρήσεις, παρόλο που ενδέχεται να εµφανίζουν τα 

χαµηλότερα ποσοστά φοροδιαφυγής, ώστε να επιτύχουν τη µεγιστοποίηση των 

φορολογικών τους εσόδων. Η ταυτόχρονη θετική επίδραση του µεγέθους των 

επιχειρήσεων στο χάσµα φόρου και η αρνητική στο ποσοστό φοροδιαφυγής δείχνει 

ότι όταν οι επιχειρήσεις διαπράττουν φοροδιαφυγή δεν εστιάζουν στη ποσοστιαία 

µείωση της φορολογικής τους επιβάρυνσης αλλά στο ποσό των φόρων που 

εξοικονοµείται. Το επιχειρηµατικό περιβάλλον στο οποίο λαµβάνονται οι εν λόγω 

αποφάσεις εξετάζεται στο όγδοο κεφάλαιο. Λαµβάνοντας υπόψη την έρευνα του 

Κανελλόπουλου (2002), ο οποίος διαπίστωσε ότι το ύψος των κερδών προ φόρων 

επιδρά θετικά στο µέγεθος του χάσµατος φόρου αλλά η επίδραση του ύψους του 

ενεργητικού είναι αρνητική, στην επόµενη ενότητα θα διερευνηθεί η επίδραση των 

επιµέρους µεταβλητών που συνιστούν τον παράγοντα «Μέγεθος της επιχείρησης» 

στην έκταση της φοροδιαφυγής. 

 

Η θετική πορεία των επιχειρήσεων στο χρηµατιστήριο εµφανίζεται, επίσης, να 

συνδέεται µε υψηλότερο χάσµα φόρου. Η συγκεκριµένη σχέση δείχνει ότι οι 

επιχειρήσεις που είναι ελκυστικές στο επενδυτικό κοινό και συνεπώς έχουν τη 

δυνατότητα να αντλήσουν κεφάλαια από το χρηµατιστήριο, καταφεύγουν στη 

φοροδιαφυγή επιδιώκοντας τη µείωση των χρηµατικών τους εκροών. Ωστόσο, ο 

παράγοντας «Χρηµατιστηριακή αξία» των επιχειρήσεων έχει εµφανίσει υψηλές 

συσχετίσεις, στο πλαίσιο της παραγοντικής ανάλυσης, µε τις µεταβλητές της 

αγοραίας αξίας του µετοχικού κεφαλαίου και του λόγου της αγοραίας προς τη 

λογιστική του αξία ενώ η αγοραία αξία του µετοχικού κεφαλαίου εµφανίζει την 

υψηλότερη συσχέτιση µε τον παράγοντα που απεικονίζει το «Μέγεθος» των 

επιχειρήσεων. Ενδέχεται η θετική σχέση που παρατηρείται µεταξύ του χάσµατος 

φόρους και της χρηµατιστηριακής αξίας των επιχειρήσεων να οφείλεται στο απόλυτο 

µέγεθος της αγοραίας αξίας, το ουσιαστικά αντικατοπτρίζει το µέγεθος των 

επιχειρήσεων. Ο λόγος της αγοραίας προς τη λογιστική αξία του µετοχικού 

κεφαλαίου θα εξεταστεί και στη συνέχεια της έρευνας ώστε να διαπιστωθεί αν 

επηρεάζει την έκταση της φοροδιαφυγής. 
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7.4 Εφαρµογή ανάλυσης παλινδρόµησης για την εκτίµηση και πρόβλεψη του 

ποσοστού φοροδιαφυγής 

7.4.1 Περιγραφή των µεταβλητών και ανάπτυξη του µοντέλου 

Τα αποτελέσµατα της παλινδροµικής ανάλυσης µε εξαρτηµένη µεταβλητή το 

ποσοστό της φοροδιαφυγής των επιχειρήσεων και ανεξάρτητες τους επτά 

παράγοντες, ή διαφορετικά χρηµατοοικονοµικές διαστάσεις των επιχειρήσεων, που 

είχαν εξαχθεί από την εφαρµογή παραγοντικής ανάλυσης στο σύνολο 21 λογιστικών 

µεγεθών και αριθµοδεικτών, έδειξαν ότι οι επιχειρήσεις που είναι µεγαλύτερου 

µεγέθους, πιο αποτελεσµατικές στη χρησιµοποίηση των περιουσιακών τους 

στοιχείων και πιο αποδοτικές παρουσιάζουν χαµηλότερα ποσοστά φοροδιαφυγής. 

Αντιθέτως, υψηλότερα ποσοστά φοροδιαφυγής παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις που 

δεν καταφεύγουν σε µακροπρόθεσµες πηγές χρηµατοδότησης και στηρίζονται 

κυρίως σε βραχυπρόθεσµα δανειακά κεφάλαια. Έχοντας εντοπίσει τους 

προσδιοριστικούς παράγοντες της έκτασης της φοροδιαφυγής, το επόµενο βήµα 

είναι η διαµόρφωση ενός µοντέλου πρόβλεψης. 

 

Οι µόνες γνωστές έρευνες που έχουν επιχειρήσει να προσδιορίσουν τα 

χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που διαπράττουν φοροδιαφυγή είναι του Giles 

(1998), του Κανελλόπουλου (2002) και της Tedds (2006). Ωστόσο, ο Giles (1998) και 

η Tedds (2006) δεν επιχείρησαν να αναπτύξουν κάποιο µοντέλο πρόβλεψης της 

έκτασης της φοροδιαφυγής. Συγκεκριµένα, ο Giles (1998) διακρίνει τις επιχειρήσεις 

σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα µε το αν είναι συνεπείς στις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις ή επιχειρούν τη µείωσή τους µε νόµιµο (φορο-αποφυγή) ή παράνοµο 

(φοροδιαφυγή) τρόπο, και εφαρµόζοντας λογιστική παλινδρόµηση προβαίνει στην 

ανάπτυξη ενός οικονοµετρικού µοντέλου πρόβλεψης της συµπεριφοράς των 

επιχειρήσεων. Η έρευνα της Tedds (2006) στηρίζεται σε δεδοµένα της παγκόσµιας 

τράπεζας για το ποσοστό της φοροδιαφυγής των επιχειρήσεων σε ογδόντα χώρες 

(πλέον της Γάζας και της ∆υτικής Όχθης), τα οποία έχουν συγκεντρωθεί µε 

ερωτηµατολόγια και όχι από φορολογικούς ελέγχους. Επιπλέον, δεν είναι γνωστό το 

επακριβές ποσοστό της φοροδιαφυγής κάθε επιχείρησης αλλά µόνο η τάξη στην 

οποία58 εντάσσεται. Εφαρµόζοντας ανάλυση παλινδρόµησης (interval regression), η 

                                                
58

 Οι τάξεις που έχουν καθοριστεί από την παγκόσµια τράπεζα αναφορικά µε το ποσοστό της 
φοροδιαφυγής είναι οι ακόλουθες: (1) 0%, (2) 1%-10%, (3) 11%-20%, (4) 21%-30%, (5) 31%-
40%, (6) 41%-50% και (7) >50%. 
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Tedds επιχειρεί κυρίως να προσδιορίσει τους πολιτικούς, κοινωνικούς και 

οικονοµικούς παράγοντες που αυξάνουν τη ροπή των επιχειρήσεων προς τη 

φοροδιαφυγή. Η µόνη γνωστή έρευνα στην οποία έχει αναπτυχθεί µοντέλο εκτίµησης 

του ποσοστού της φοροδιαφυγής είναι του Κανελλόπουλου (2002), ο οποίος 

στηρίχθηκε σε αποτελέσµατα φορολογικών ελέγχων, για την περίοδο 1991-1999, 

επιχειρήσεων που δεν είχαν εισαχθεί ακόµα στο χρηµατιστήριο. Καθώς σε έναν 

σηµαντικό αριθµό επιχειρήσεων του δείγµατος δεν διαπιστώθηκε φοροδιαφυγή, η 

ανάλυση πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο της µέγιστης πιθανοφάνειας Tobit. 

 

Στην παρούσα έρευνα επιχειρείται να αναπτυχθεί ένα µοντέλο εκτίµησης του 

ποσοστού της φοροδιαφυγής των εισηγµένων επιχειρήσεων εφαρµόζοντας γραµµική 

παλινδρόµηση µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων καθώς, σε αντίθεση µε τον 

Κανελλόπουλο (2002), καµία επιχείρηση δεν εµφάνισε µηδενική φοροδιαφυγή (βλ. 

ενότητα 4.3). Το αρχικό δείγµα της έρευνας αποτελούνταν από 116 επιχειρήσεις (βλ. 

περιγραφή του δείγµατος στην ενότητα 7.2) ενώ στη συνέχεια µειώθηκε σε 115, 

έχοντας αφαιρέσει από το δείγµα τη µεγαλύτερη ακραία τιµή (0,02%), ώστε να 

ικανοποιείται η παραδοχή της κανονικότητας (βλ. ενότητα 7.3.3). Στο παλινδροµικό 

µοντέλο εξετάζονται επτά µεταβλητές, µε τις οποίες εκτιµάται η ρευστότητα των 

επιχειρήσεων (Άµεση ρευστότητα), η δανειακή τους επιβάρυνση (Συν.Υποχρ. / 

Παθητικό και Β.Υ. / Σ.Υ.), η αποτελεσµατικότητά τους στη χρησιµοποίηση των 

περιουσιακών τους στοιχείων (Κυκλ. Ταχ. Ενεργητικού), η αποδοτικότητά τους 

(Περιθώριο Κέρδους), το µέγεθός τους (Κέρδη προ Φόρων) και η φορολογική τους 

συµπεριφορά (Φορολ. Επιβάρυνση). Για την εφαρµογή της παλινδροµικής ανάλυσης 

όλες οι µεταβλητές εκφράζονται ως λογάριθµοι µε βάση το 10. 

 

Η εξίσωση παλινδρόµησης λαµβάνει την ακόλουθη µορφή: 

 

Log Π.Φ. = α + β1 Log Άµεση Ρευστότητα + β2 Log (Συν.Υποχρ. / Παθητικό) + β3 

Log (Β.Υ. / Σ.Υ.) + β4 Log Κυκλ. Ταχ. Ενεργητικού + β5 Log Περιθώριο Κέρδους + 

β6 Log Κέρδη προ Φόρων + β7 Log Φορολ. Επιβάρυνση + ε 

 (7.3) 

όπου 

α:  ο σταθερός όρος 

Π.Φ.: το ποσοστό της φοροδιαφυγής 

Άµεση Ρευστότητα:  (Κυκλοφορούν ενεργητικό – Αποθέµατα) / 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Συν.Υποχρ. / Παθητικό:  Συνολικές υποχρεώσεις / Παθητικό 
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Β.Υ. / Σ.Υ.:  Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις / Συνολικές υποχρεώσεις 

Κυκλ. Ταχ. Ενεργητικού: Πωλήσεις / Ενεργητικό 

Περιθώριο Κέρδους: Κέρδη προ φόρων / Πωλήσεις 

Κέρδη προ Φόρων: το ύψος των καθαρών λογιστικών κερδών προ φόρων 

Φορολ. Επιβάρυνση:  Φόρος Εισοδήµατος / Λογιστικά κέρδη προ φόρων 

ε:  τα κατάλοιπα 

7.4.2 Αποτελέσµατα 

Το τελικό δείγµα της έρευνας µειώθηκε σε 110 παρατηρήσεις κατά την εφαρµογή της 

παλινδροµικής ανάλυσης καθώς εξαιρέθηκαν πέντε παρατηρήσεις µε ελλείπουσες 

τιµές. Σύµφωνα µε το Kolmogorov-Smirnov τεστ, η παραδοχή της κανονικότητας και 

στο νέο δείγµα δεν παραβιάζεται. Τα αποτελέσµατα της παλινδροµικής ανάλυσης 

παρουσιάζονται στον πίνακα 7.11. Ο συντελεστής πολλαπλής συσχέτισης R 

ανέρχεται σε 73,4%, δείχνοντας την ύπαρξη ισχυρής συσχέτισης µεταξύ των 

πραγµατικών και των προβλεπόµενων τιµών του ποσοστού της φοροδιαφυγής, ενώ 

η προβλεπτική δύναµη του µοντέλου πάνω σε άλλα δείγµατα εκτιµάται από τον 

προσαρµοσµένο συντελεστή προσδιορισµού R2 σε 50,7%. Περαιτέρω διερεύνηση 

της δυνατότητας εφαρµογής του µοντέλου σε διαφορετικό δείγµα θα 

πραγµατοποιηθεί στην ενότητα 7.4.4. Όλες οι µεταβλητές εµφανίστηκαν να είναι 

στατιστικά σηµαντικές στην εκτίµηση του ποσοστού της φοροδιαφυγής. Η εξίσωση 

παλινδρόµησης διαµορφώνεται ως εξής: 

 

Log Π.Φ. = 1,488 + 0,469 Log Άµεση Ρευστότητα + 0,415 Log (Συν.Υποχρ. / 

Παθητικό) + 0,496 Log (Β.Υ. / Σ.Υ.) – 0,425 Log Κυκλ. Ταχ. Ενεργητικού – 0,485 Log 

Περιθώριο Κέρδους - 0,164 Log Κέρδη προ Φόρων – 0,413 Log Φορολ. Επιβάρυνση(7.4) 

 

Καθώς όλες οι µεταβλητές έχουν εκφραστεί σε λογαριθµική µορφή, οι συντελεστές 

της παλινδροµικής ανάλυσης απεικονίζουν το ρυθµό µεταβολής του ποσοστού της 

φοροδιαφυγής βάση των µεταβολών των ανεξάρτητων µεταβλητών. Η εκτίµηση του 

ποσοστού της φοροδιαφυγής βάση των αρχικών (µη λογαριθµηµένων) µεταβλητών 

πραγµατοποιείται ως εξής: 

 

Π.Φ. = 30,761 x (Άµεση Ρευστότητα)
0,469

 x (Συν.Υποχρ. / Παθητικό)
0,415

 x (Β.Υ. / 

Σ.Υ.)
0,496

 x (Κυκλ. Ταχ. Ενεργητικού)
-0,425 

x (Περιθώριο Κέρδους)
-0,485

 x (Κέρδη προ 

Φόρων)
-0,164

 x (Φορολ. Επιβάρυνση)
-0,413

 (7.5) 
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Πίνακας 7.11: Αποτελέσµατα παλινδροµικής ανάλυσης για την εκτίµηση του 

ποσοστού της φοροδιαφυγής 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-
Watson 

1 0,734 0,538 0,507 0,31994 2,192 

 

Anova 

Model  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1 Regression 12,169 7 1,738 16,983 0,000 

 Residual 10,441 102 0,102     

 Total 22,609 109       

 

Coefficients
1
 

  Unstandardized 
Coefficients 

 
Standardized 
Coefficients 

  

Model  B Std. Error  Beta t Sig. 

1 Σταθερός 
Όρος 

1,488 0,882  1,688 0,094 

 Άµεση 
Ρευστότητα 

0,469 0,179 0,256 2,621 0,010 

 Συν.Υποχρ. / 
Παθητικό 

0,415 0,199 0,230 2,089 0,039 

 Β.Υ. / Σ.Υ. 0,496 0,229 0,186 2,166 0,033 

 Κυκλ. Ταχ. 
Ενεργητικού 

-0,425 0,138 -0,328 -3,092 0,003 

 Περιθώριο 
Κέρδους 

-0,485 0,101 -0,503 -4,792 0,000 

 Κέρδη προ 
Φόρων 

-0,164 0,065 -0,233 -2,533 0,013 

 Φορολ. 
Επιβάρυνση 

-0,413 0,092 -0,310 -4,508 0,000 

1 
Εξαρτηµένη Μεταβλητή: Ποσοστό Φοροδιαφυγής 

 

Η ρευστότητα των επιχειρήσεων, όπως εκτιµάται από το δείκτη άµεσης ρευστότητας, 

εµφανίζεται να επιδρά θετικά στο ποσοστό της φοροδιαφυγής σε επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας 1%. Η συγκεκριµένη θετική σχέση είναι µη αναµενόµενη καθώς 

υψηλότερη ροπή προς τη φοροδιαφυγή, ως πηγή χρηµατοδότησης των λειτουργικών 

τους αναγκών, αναµένεται να έχουν οι επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν ταµιακές 

δυσκολίες. Η επίδραση της ρευστότητας στην έκταση της φοροδιαφυγής δεν έχει 

εξεταστεί σε καµία έρευνα, ενώ από τις έρευνες των Persons (1995), Spathi (2002) 
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και Guan et al. (2008) προκύπτει ότι δεν συνδέεται µε την παραποίηση των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Είναι ιδιαίτερα πιθανό η θετική σχέση που 

εντοπίστηκε να οφείλεται στην αύξηση που επέρχεται στα ταµιακά διαθέσιµα59 λόγω 

της φοροδιαφυγής των επιχειρήσεων. Σ’ αυτή την περίπτωση δεν µπορεί να 

θεωρηθεί η ρευστότητα ως προσδιοριστικός παράγοντας της έκτασης της 

φοροδιαφυγής καθώς καθορίζεται από αυτήν. Ωστόσο, στόχος του παρόντος 

µοντέλου είναι η δυνατότητα εκτίµησης του ποσοστού της φοροδιαφυγής των 

επιχειρήσεων από τα οικονοµικά µεγέθη που δηµοσιεύονται στις λογιστικές 

καταστάσεις. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η υψηλή ρευστότητα των επιχειρήσεων 

αποκαλύπτει την ύπαρξη εκτεταµένης φοροδιαφυγής. 

 

Η ύπαρξη σηµαντικών δανειακών υποχρεώσεων, όπως εκτιµάται από το δείκτη των 

συνολικών υποχρεώσεων προς το σύνολο του παθητικού, συνδέεται θετικά και σε 

επίπεδο σηµαντικότητας 5% µε το ποσοστό της φοροδιαφυγής. Τα αποτελέσµατα 

συµφωνούν µε την έρευνα του Κανελλόπουλου (2002), όπου διαπιστώθηκε η 

ύπαρξη ισχυρής αρνητικής σχέσης µεταξύ του λόγου των ιδίων κεφαλαίων προς το 

σύνολο των κεφαλαίων των επιχειρήσεων και του ποσοστού της φοροδιαφυγής. Οι 

διεθνείς έρευνες (Persons 1995, Fanning and Cogger 1998, Latham and Jacobs 

2000 και Erickson et al. 2006) έχουν καταλήξει σε αντίστοιχα αποτελέσµατα, καθώς 

οι επιχειρήσεις που έχουν υψηλές δανειακές υποχρεώσεις ή αντιµετωπίζουν 

χρηµατοοικονοµική δυσπραγία εµφανίζονται πιο πιθανές να παραποιήσουν τις 

χρηµατοοικονοµικές τους καταστάσεις. Η ληκτότητα των υποχρεώσεων επηρεάζει, 

επίσης, το µέγεθος της φοροδιαφυγής καθώς ο δείκτης των βραχυπρόθεσµων 

υποχρεώσεων προς το σύνολο των υποχρεώσεων εµφανίζεται να είναι στατιστικά 

σηµαντικός σε επίπεδο 5% και µε θετικό πρόσηµο. 

 

Στο πλαίσιο της παραγοντικής ανάλυσης, ο δείκτης των βραχυπρόθεσµων προς το 

σύνολο των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων είχε εµφανίσει υψηλό παραγοντικό 

φορτίο στον παράγοντα «∆ιάρθρωση του παθητικού», ο οποίος στη συνέχεια 

εµφανίστηκε να επιδρά θετικά στο ποσοστό της φοροδιαφυγής (βλ. ενότητα 7.3.3). 

                                                
59

 Παραλλάσσοντας το µοντέλο και αντικαθιστώντας το δείκτη άµεσης ρευστότητας µε το 
δείκτη γενικής ρευστότητας, η ρευστότητα των επιχειρήσεων παύει να συνδέεται µε το 
ποσοστό της φοροδιαφυγής. Στους υπόλοιπους παράγοντες δεν σηµειώνεται καµία 
µεταβολή. Συνεπώς, συνάγεται ότι η υψηλότερη ρευστότητα που εµφανίζουν οι επιχειρήσεις 
που φοροδιαφεύγουν οφείλεται κυρίως στο ύψος των διαθεσίµων τους και όχι στα υπόλοιπα 
στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Η συγκεκριµένη υπόθεση ενισχύεται και από το 
συντελεστή συσχέτισης pearson µεταξύ των διαθεσίµων και του προϊόντος του χάσµατος 
φόρου, ο οποίος ανέρχεται σε 0,459 και είναι στατιστικά σηµαντικός σε επίπεδο 1%. 
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Αντιθέτως, ο παράγοντας που έδειχνε τη «Χρηµατοοικονοµική ευρωστία» των 

επιχειρήσεων, στον οποίο υψηλή (αρνητική) συσχέτιση είχε εµφανίσει µεταξύ των 

άλλων και ο λόγος των συνολικών υποχρεώσεων προς το παθητικό, δεν ήταν 

στατιστικά σηµαντικός. Οι υπόλοιπες τρεις µεταβλητές που εµφάνισαν υψηλές 

θετικές συσχετίσεις µε τον συγκεκριµένο παράγοντα είναι η γενική ρευστότητα των 

επιχειρήσεων, το Z-score του Altman60 και ο λόγος των ιδίων κεφαλαίων προς το 

σύνολο των υποχρεώσεων. Συνεπώς, ένας υψηλός δείκτης χρηµατοοικονοµικής 

ευρωστίας δείχνει υψηλή ρευστότητα των επιχειρήσεων και χαµηλή δανειακή 

επιβάρυνση. Το γεγονός ότι ο συγκεκριµένος παράγοντας δεν εµφανίστηκε να 

επιδρά στο ποσοστό της φοροδιαφυγής, επεξηγείτε από τα αποτελέσµατα της 

παρούσας παλινδροµικής ανάλυσης, σύµφωνα µε τα οποία οι επιχειρήσεις που 

φοροδιαφεύγουν εκτός από αυξηµένες δανειακές υποχρεώσεις εµφανίζουν και 

υψηλή ρευστότητα στις χρηµατοοικονοµικές τους καταστάσεις. 

 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού εµφανίζεται να επιδρά αρνητικά, σε 

επίπεδο σηµαντικότητας 1%, στο ποσοστό της φοροδιαφυγής, αποτέλεσµα που 

έρχεται σε συµφωνία µε την αρνητική επίδραση που έχει ήδη παρατηρηθεί (βλ. 

ενότητα 7.3.3) για τον παράγοντα «∆ραστηριότητα». Ο Giles (1998) έχει επίσης 

διαπιστώσει ότι οι επιχειρήσεις που είναι πιο αποτελεσµατικές στη χρησιµοποίηση 

του ενεργητικού τους είναι λιγότερο πιθανό να διαπράξουν φοροδιαφυγή, ενώ από 

τις έρευνες των Persons (1995), Fanning και Cogger (1998), Spathi (2002) και Guan 

et al. (2008) προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις που εµφανίζουν χαµηλότερη ταχύτητα 

κυκλοφορίας των περιουσιακών τους στοιχείων είναι περισσότερο πιθανό να 

παραποιήσουν τις χρηµατοοικονοµικές τους καταστάσεις. 

 

Η αρνητική σχέση που προσδιορίστηκε µεταξύ της αποδοτικότητας των 

επιχειρήσεων, όπως εκτιµήθηκε από τον αντίστοιχο παράγοντα που καθορίστηκε στο 

πλαίσιο της παραγοντικής ανάλυσης, και του ποσοστού της φοροδιαφυγής 

επιβεβαιώνεται και ενισχύεται από τα αποτελέσµατα της παρούσας παλινδροµικής 

ανάλυσης. Συγκεκριµένα, ο δείκτης του περιθωρίου κέρδους είναι στατιστικά 

σηµαντικός σε επίπεδο 1%, εµφανίζοντας ταυτόχρονα τη µεγαλύτερη επίδραση. 

Αντίστοιχη αρνητική σχέση µεταξύ του περιθωρίου κέρδους και του ποσοστού της 

                                                
60

 Παραλλάσσοντας το µοντέλο και αντικαθιστώντας το δείκτη των συνολικών υποχρεώσεων 
προς το παθητικό µε το Z-score του Altman, τα αποτελέσµατα της παλινδροµικής ανάλυσης 
δεν µεταβάλλονται. Το Z-score του Altman εµφανίζεται να επιδρά αρνητικά στο ποσοστό της 
φοροδιαφυγής σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 5% (sig. = 0,015). 
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φοροδιαφυγής έχει διαπιστωθεί και στον Κανελλόπουλο (2002). Υψηλή συσχέτιση µε 

τον παράγοντα «Αποδοτικότητα» είχε εµφανίσει και το ύψος των κερδών προ 

φόρων, το οποίο επιδρά αρνητικά στο ποσοστό της φοροδιαφυγής σε επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας 5%. Ωστόσο, τα κέρδη προ φόρων αποτελούν ως επί το 

πλείστον εκτιµητή του µεγέθους61 των επιχειρήσεων (µε τον οποίο παράγοντα είχαν 

εµφανίσει και την υψηλότερη συσχέτιση) και όχι της αποδοτικότητάς τους. Συνεπώς, 

σύµφωνα και µε τα αποτελέσµατα του Giles (1998), το ποσοστό της φοροδιαφυγής 

εµφανίζεται να είναι σηµαντικά χαµηλότερο στις µεγαλύτερες στο µέγεθος 

επιχειρήσεις. 

 

Ο Giles (1998) έχει, επίσης, διαπιστώσει ότι οι επιχειρήσεις που δεν φοροδιαφεύγουν 

εµφανίζουν υψηλότερο πραγµατικό φορολογικό συντελεστή (effective tax rate), 

λαµβάνοντας υπόψη το ποσό των φόρων που κατέβαλαν πριν από τη διενέργεια των 

φορολογικών ελέγχων. Αντίστοιχα είναι τα αποτελέσµατα των Crutchley et al. (2007), 

οι οποίοι, διερευνώντας 97 περιπτώσεις δηµοσίευσης παραποιηµένων λογιστικών 

καταστάσεων, διαπίστωσαν ότι το ποσό των φόρων που κατέβαλλαν οι 

συγκεκριµένες επιχειρήσεις ως ποσοστό επί των κερδών τους ήταν σηµαντικά 

χαµηλότερο ενώ σηµαντικά υψηλότερο ήταν το ύψος της αναβαλλόµενης 

φορολογίας. Στην παρούσα ανάλυση δεν λαµβάνεται υπόψη ο πραγµατικός 

φορολογικός συντελεστής (effective tax rate) καθώς ο συντελεστής φορολογίας του 

εισοδήµατος των ελληνικών ανωνύµων εταιριών δεν είναι προοδευτικός αλλά 

αναλογικός. Επιπλέον, στόχος της παρούσας διατριβής είναι η ανάπτυξη ενός 

µοντέλου εκτίµησης του ποσοστού της φοροδιαφυγής βάσει των πληροφοριών που 

δηµοσιεύονται στις λογιστικές καταστάσεις και τα φορολογητέα κέρδη δεν 

συγκαταλέγονται σ’ αυτές. Συνεπώς, όµοια µε την έρευνα των Crutchley et al. (2007), 

εξετάζεται το ύψος των φόρων που κατέβαλλαν οι επιχειρήσεις, πριν από τη 

διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, ως ποσοστό επί των λογιστικών κερδών τους. 

Τα αποτελέσµατα της παλινδροµικής ανάλυσης έδειξαν ότι η φορολογική επιβάρυνση 

είναι χαµηλότερη, σε επίπεδο σηµαντικότητας 1%, στις επιχειρήσεις που εµφανίζουν 

υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής. Όµοια µε την ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε για 

                                                
61

 Το ύψος του ενεργητικού µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί ως εκτιµητής του µεγέθους των 
επιχειρήσεων. Καθώς ο συντελεστής συσχέτισης pearson µεταξύ των κερδών προ φόρων και 
του ενεργητικού ανέρχεται σε 0,73, και είναι στατιστικά σηµαντικός σε επίπεδο 1%, το ύψος 
του ενεργητικού δύναται να συµπεριληφθεί στο µοντέλο σε αντικατάσταση του µεγέθους των 
κερδών. Σε αυτή την περίπτωση η προβλεπτική δύναµη του µοντέλου καθώς και όλων των 
µεταβλητών δεν επηρεάζεται. Το µέγεθος του ενεργητικού εµφανίζεται επίσης να επηρεάζει 
αρνητικά το µέγεθος της φοροδιαφυγής σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%. 
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τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, η φορολογική επιβάρυνση δεν αποτελεί 

προσδιοριστικό παράγοντα του ποσοστού της φοροδιαφυγής αλλά συµβάλλει στην 

αποκάλυψη και στην εκτίµηση του µεγέθους της. 

 

Το παλινδροµικό µοντέλο τροποποιήθηκε αρκετές φορές ώστε να διερευνηθεί η 

επίδραση και λοιπών µεταβλητών στο ποσοστό της φοροδιαφυγής, χωρίς, ωστόσο, 

να προκύψουν επιπλέον στατιστικά σηµαντικά αποτελέσµατα και χωρίς ταυτοχρόνως 

να επηρεαστούν τα αποτελέσµατα που παρουσιάστηκαν στις προηγούµενες 

παραγράφους. Συγκεκριµένα, το έτος στο οποίο εκτιµήθηκε η φοροδιαφυγή της κάθε 

επιχείρησης συµπεριλήφθηκε ως ανεξάρτητη µεταβλητή στο µοντέλο ώστε να 

διαπιστωθεί αν επηρεάζει την έκτασή της. Σύµφωνα και µε τα αποτελέσµατα της 

ενότητας 7.2, όπου δεν διαπιστώθηκαν διαφορές µεταξύ των πέντε ετών, η 

συγκεκριµένη µεταβλητή δεν ήταν στατιστικά σηµαντική. Λαµβάνοντας υπόψη τα 

αποτελέσµατα της ενότητας 4.6, σύµφωνα µε τα οποία οι επιχειρήσεις 

διαφοροποιούν τη φορολογική τους συµπεριφορά ενόψει της εισαγωγής τους στο 

χρηµατιστήριο, εξετάστηκε επίσης αν το έτος στο οποίο εκτιµήθηκε η φοροδιαφυγή 

ήταν το έτος εισαγωγής ή όχι. Η διχοτοµική µεταβλητή (binary variable) που 

προστέθηκε στο µοντέλο δεν εµφανίστηκε να είναι στατιστικά σηµαντική, το οποίο 

ήταν αναµενόµενο καθώς µόνο για οκτώ επιχειρήσεις το ποσοστό της φοροδιαφυγής 

εκτιµήθηκε στο έτος της εισαγωγής τους. Ο λόγος της αγοραίας προς τη λογιστική 

αξία του µετοχικού κεφαλαίου επίσης συµπεριλήφθηκε στο παλινδροµικό µοντέλο 

χωρίς να εµφανίζεται να επηρεάζει το ποσοστό της φοροδιαφυγής, σύµφωνα και µε 

τα αποτελέσµατα της ενότητας 7.3.3 όπου εξετάστηκε η επίδραση του παράγοντα 

«Χρηµατιστηριακή αξία». Τέλος, το ποσοστό της φοροδιαφυγής των επιχειρήσεων 

δεν εµφανίστηκε να επηρεάζεται και από την ελεγκτική εταιρία. 

7.4.3 Έλεγχος των παραδοχών της παλινδροµικής ανάλυσης 

Μία βασική παραδοχή της πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης είναι η 

ανεξαρτησία των παρατηρήσεων, η οποία στην παρούσα ανάλυση διασφαλίζεται 

από τα κριτήρια µε βάση τα οποία διαµορφώθηκε το τελικό δείγµα της έρευνας (βλ. 

ενότητα 7.2) καθώς και από το λόγο (14:1) του αριθµού των παρατηρήσεων προς 

τον αριθµό των συντελεστών του παλινδροµικού µοντέλου. Επιπλέον, ο στατιστικός 

δείκτης των Durbin-Watson εκτιµάται σε 2,192 (βλ. πίνακα 7.11) και συνεπώς 

βρίσκεται εντός του διαστήµατος (+1,693, +2,307), στο οποίο δεν υπάρχει πρόβληµα 

ανεξαρτησίας, σε επίπεδο σηµαντικότητας 1%, στην περίπτωση των επτά 

µεταβλητών και των εκατόν δέκα παρατηρήσεων της ανάλυσης. Πρόβληµα 
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ανεξαρτησίας δεν προκύπτει και από το γράφηµα σκέδασης (scatterplot) των 

studentized καταλοίπων έναντι της τάξης των παρατηρήσεων, το οποίο 

παρουσιάζεται στο διάγραµµα 7.2 και στο οποίο δεν παρατηρούνται ανοµοιόµορφες 

συσσωρεύσεις σηµείων (systematic clustering) ή πρότυπα (patterns). 

 

 

∆ιάγραµµα 7.2: Γράφηµα σκέδασης των studentized καταλοίπων έναντι της τάξης 

των παρατηρήσεων 

 

Η κανονικότητα των standardized και studentized καταλοίπων ελέγχεται και 

επιβεβαιώνεται από το κριτήριο των Kolmogorov-Smirnov (sig. = 0,200*). Από το 

γράφηµα σκέδασης (scatterplot) των studentized deleted καταλοίπων έναντι των 

standardized προβλεπόµενων από το µοντέλο τιµών, το οποίο παρουσιάζεται στο 

διάγραµµα 7.3, διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει πρόβληµα ετεροσκεδαστικότητας στα 

δεδοµένα καθώς δεν µεταβάλλεται η σκέδαση των καταλοίπων στις διάφορες 

περιοχές του γραφήµατος. Η ανυπαρξία προτύπων και γενικότερα ανοµοιόµορφων 

συσσωρεύσεων σηµείων επαληθεύει επίσης την παραδοχή της γραµµικότητας, 

δηλαδή την ύπαρξη γραµµικής σχέσης µεταξύ των ανεξάρτητων µεταβλητών και της 

εξαρτηµένης µεταβλητής. Ο έλεγχος της ετεροσκεδαστικότητας πραγµατοποιείται και 

µε το Breusch-Pagan τεστ, τα αποτελέσµατα του οποίου δείχνουν ότι η µηδενική 

υπόθεση της οµοσκεδαστικότητας δεν µπορεί να απορριφθεί (η κριτική τιµή του X2 

για επίπεδο σηµαντικότητας 5% και για επτά βαθµούς ελευθερίας είναι 14,07 και 

µεγαλύτερη από την εκτιµώµενη τιµή που είναι 7,176). 
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∆ιάγραµµα 7.3: Γράφηµα σκέδασης των studentized deleted καταλοίπων έναντι των 

standardized προβλεπόµενων τιµών 

 

Ο έλεγχος της πολυσυγγραµικότητας πραγµατοποιείται εξετάζοντας τον παράγοντα 

ανοχής (tolerance factor) και τον παράγοντα πληθωριστικής διασποράς (variance 

inflation factor – VIF), οι τιµές των οποίων παρουσιάζονται στον πίνακα 7.12. Ο 

παράγοντας ανοχής λαµβάνει, ως δείκτης, τιµές από 0 έως 1 και δείχνει το ποσοστό 

της µεταβλητότητας ή διασποράς µία ανεξάρτητης µεταβλητής, το οποίο δεν µπορεί 

να εξηγηθεί από τη γραµµική σχέση αυτής της µεταβλητής µε τις υπόλοιπες του 

παλινδροµικού µοντέλου. Ο παράγοντας πληθωριστικής διασποράς µπορεί να 

υποκαταστήσει τον παράγοντα ανοχής καθώς εκτιµάται ως ο λόγος 1/παράγοντας 

ανοχής. Σύµφωνα µε τη Norusis (2006), όταν ο παράγοντας ανοχής είναι 

υψηλότερος από 0,10 δεν υπάρχει πρόβληµα πολυσυγγραµικότητας στα δεδοµένα 

ενώ το αντίστοιχο ελάχιστο όριο καθορίζεται σε 0,20 από τον Garson (2008). Καθώς 

η ελάχιστη τιµή που λαµβάνει ο παράγοντας ανοχής στην παρούσα έρευνα είναι 

0,372 για τη µεταβλητή των συνολικών υποχρεώσεων προς το σύνολο του 

παθητικού, προκύπτει ότι δεν υπάρχει πρόβληµα πολυσυγγραµικότητας. 
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Πίνακας 7.12: Στατιστικά συγγραµικότητας 

Μεταβλητές Tolerance VIF 

Σταθερός Όρος   

Άµεση Ρευστότητα 0,475 2,105 

Συν.Υποχρ. / Παθητικό 0,372 2,686 

Β.Υ. / Σ.Υ. 0,612 1,633 

Κυκλ. Ταχ. Ενεργητικού 0,404 2,478 

Περιθώριο Κέρδους 0,411 2,430 

Κέρδη προ Φόρων 0,535 1,870 

Φορολ. Επιβάρυνση 0,956 1,046 

 

Ο έλεγχος της ύπαρξης ακραίων τιµών πραγµατοποιείται µε βάση το leverage των 

παρατηρήσεων, το οποίο εξετάζει τις τιµές των ανεξάρτητων µεταβλητών και δείχνει 

πόσο απέχει µία παρατήρηση από το µέσο όρο. Ορίζοντας ως n τον αριθµό των 

παρατηρήσεων, το leverage λαµβάνει τιµές στο διάστηµα (0, (n-1)/n). Τιµές 

µικρότερες του 0,2 θεωρούνται ασφαλείς, µεγαλύτερες του 0,2 και µικρότερες του 0,5 

ενδεχοµένως να επηρεάζουν έναν τουλάχιστον από τους συντελεστές µερικής 

συσχέτισης, και συνεπώς απαιτείται επιπλέον διερεύνηση, ενώ τιµές µεγαλύτερες του 

0,5 προτείνεται να αποφεύγονται. Από τον πίνακα 3 του Παραρτήµατος, στον οποίο 

παρουσιάζονται οι τιµές για το κεντραρισµένο leverage, προκύπτει ότι τέσσερις 

παρατηρήσεις ενδεχοµένως να επηρεάζουν τα αποτελέσµατα της παλινδροµικής 

ανάλυσης καθώς οι τιµές τους βρίσκονται στο διάστηµα από 0,2 έως 0,5. 

Συγκεκριµένα, πρόκειται για τη 42η, 48η, 63η και 106η παρατήρηση, το leverage των 

οποίων εκτιµάται σε 0,23517, 0,25037, 0,33008 και 0,37292 αντίστοιχα. 

 

Οι αποστάσεις Cook, τα µέτρα DfFits και τα µέτρα DfBetas εξετάζονται ώστε να 

διαπιστωθεί αν οι ακραίες παρατηρήσεις του δείγµατος συνιστούν ταυτόχρονα και 

παρατηρήσεις επίδρασης (influential points), αν δηλαδή η απαλοιφή τους από την 

ανάλυση έχει επίδραση σε έναν τουλάχιστον από τους συντελεστές µερικής 

παλινδρόµησης. Η τιµή της απόστασης Cook σε καµία παρατήρηση δεν υπερβαίνει 

τη µονάδα (βλ. πίνακα 4 του Παραρτήµατος), το οποίο σηµαίνει ότι η µεµονωµένη 

επίδραση οποιασδήποτε παρατήρησης στο παλινδροµικό µοντέλο δεν είναι 

σηµαντική και συνεπώς η απαλοιφή της από την ανάλυση δεν µεταβάλλει τα 

αποτελέσµατα. Ο δείκτης DfFits εξετάζει, επίσης, την επίδραση κάθε παρατήρησης 

στις εκτιµήσεις των παλινδροµικών συντελεστών και λαµβάνει τιµή µεγαλύτερη της 

µονάδας στην περίπτωση δύο παρατηρήσεων, της 42ης και της 106ης, καθιστώντας 
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αυτές δυνητικές παρατηρήσεις επίδρασης. Ο δείκτης DfBeta εξετάζει την επίδραση 

κάθε παρατήρησης σε κάθε έναν παλινδροµικό συντελεστή ξεχωριστά και λαµβάνει 

τιµή µεγαλύτερη της µονάδας µόνο στην 106η παρατήρηση για τη µεταβλητή 

«Φορολογική επιβάρυνση». Καθώς η 42η παρατήρηση δεν εµφανίστηκε να επηρεάζει 

κανέναν παλινδροµικό συντελεστή ξεχωριστά δεν αποτελεί παρατήρηση επίδρασης. 

Συνεπώς, η µόνη δυνητική παρατήρηση επίδρασης είναι η 106η σύµφωνα µε τους 

δείκτες DfFits και DfBeta αλλά όχι σύµφωνα µε την απόσταση Cook. Απαλείφοντας 

την εν λόγω παρατήρηση και διεξάγοντας εκ νέου την παλινδροµική ανάλυση δεν 

προκύπτει κάποια σηµαντική µεταβολή στους συντελεστές. 

7.4.4 Επικύρωση του µοντέλου 

Ο έλεγχος της εγκυρότητας του παλινδροµικού µοντέλου θα πραγµατοποιηθεί 

εφαρµόζοντάς το σ’ ένα δεύτερο δείγµα-ελέγχου, το οποίο προκύπτει µε τα ίδια 

κριτήρια µε τα οποία καθορίστηκε και το δείγµα της έρευνας. Συγκεκριµένα, 

επιλέγεται για διερεύνηση η πενταετής περίοδος από το 2000 έως και το 2004, 

έχοντας εξαιρέσει τις χρήσεις 2005 και 2006 λόγω της εφαρµογής των ∆ιεθνών 

Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης καθώς και τις χρήσεις πριν από το 

2000 λόγω του κραχ που σηµειώθηκε στο ελληνικό χρηµατιστήριο το 1999. 

Επιπλέον, εξαιρούνται από την ανάλυση οι χρήσεις στις οποίες οι επιχειρήσεις δεν 

ήταν εισηγµένες στο χρηµατιστήριο. ∆ιαθέσιµα στοιχεία για την πενταετή περίοδο 

που καθορίστηκε υπάρχουν για 116 επιχειρήσεις. Καθώς το πιο πρόσφατο έτος για 

το οποίο είναι γνωστό το αποτέλεσµα του φορολογικού ελέγχου για κάθε µία από τις 

116 επιχειρήσεις αποτέλεσε το δείγµα της έρευνας, το δείγµα-ελέγχου συνίσταται 

από το προηγούµενο έτος για το οποίο υπάρχουν στοιχεία. 

 

Με βάση τα προαναφερθέντα κριτήρια, το δείγµα-ελέγχου αποτελείται από 79 

επιχειρήσεις, για 37 από τις οποίες είναι γνωστό το αποτέλεσµα του φορολογικού 

ελέγχου για το 2003, για 14 επιχειρήσεις για το 2002, για 12 επιχειρήσεις για το 2001 

και για 16 επιχειρήσεις για το 2000. Η εκτίµηση του ποσοστού της φοροδιαφυγής των 

79 επιχειρήσεων πραγµατοποιήθηκε εφαρµόζοντας την εξίσωση 7.4 (εναλλακτικά 

δύναται να εφαρµοστεί η εξίσωση 7.5). Το µέσο ύψος του πραγµατικού ποσοστού 

φοροδιαφυγής ανέρχεται σε 16,84% ενώ εκτιµήθηκε σε 16,20%. Κατά µέσο όρο το 

ποσοστό της φοροδιαφυγής εκτιµήθηκε µε απόκλιση 5,82%. Ωστόσο, το µέσο 

απόλυτο σφάλµα πρόβλεψης ανέρχεται σε 70% ενώ µειώνεται κατά το ήµισυ (σε 

35%) µε την εξαίρεση εννέα ακραίων παρατηρήσεων. Στον πίνακα 7.13 παρατίθενται 

αναλυτικά στοιχεία για το µέγεθος της απόκλισης ενώ στο διάγραµµα 7.4 συγκρίνεται 
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το πραγµατικό µε το προβλεπόµενο ποσοστό φοροδιαφυγής για το σύνολο των 

επιχειρήσεων. 

 

Πίνακας 7.13: Απόκλιση πρόβλεψης του ποσοστού της φοροδιαφυγής 

Αριθµός επιχειρήσεων 
Απόκλιση 

πρόβλεψης 
Σύνολο 

Αρνητική 
Απόκλιση 

Θετική 
Απόκλιση 

0% - 1% 14 5 9 

1% - 2% 7 3 4 

2% - 3% 11  11 

3% - 4% 9 2 7 

4% - 5% 6  6 

5% - 6% 7 4 3 

6% - 8% 10 5 5 

8% - 10% 6 1 5 

> 10% 9 8 1 

Σηµείωση: Η απόκλιση εκτιµάται ως προβλεπόµενο % φοροδιαφυγής - πραγµατικό % 
φοροδιαφυγής
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∆ιάγραµµα 7.4: Σύγκριση πραγµατικού και προβλεπόµενου ποσοστού 

φοροδιαφυγής για το δείγµα στόχος 

 

Από τον πίνακα 7.13 παρατηρείται ότι για 14 επιχειρήσεις το ποσοστό της 

φοροδιαφυγής προβλέφθηκε µε µικρότερη απόκλιση από 1% ενώ για τις µισές 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

 

150 

επιχειρήσεις του δείγµατος η απόκλιση ήταν έως 4%. Απόκλιση µεγαλύτερη από 

10% παρατηρήθηκε για 9 επιχειρήσεις. Το πραγµατικό ποσοστό της φοροδιαφυγής 

της µίας επιχείρησης για την οποία η απόκλιση ήταν υψηλότερη από 10% και θετική, 

ήταν 1,36%. Αντίστοιχα, τα πραγµατικά ποσοστά φοροδιαφυγής των υπόλοιπων 

οκτώ επιχειρήσεων για τις οποίες η απόκλιση πρόβλεψης ήταν υψηλότερη από 10% 

ανήλθαν σε 21%, 30%, 33%, 37%, 49%, 55%, 58%, 62% και 73%. Η απόκλιση της 

πρόβλεψης συνεπώς ήταν υψηλότερη από 10% σε ακραία ποσοστά φοροδιαφυγής 

ως επί το πλείστον62. Αναλυτικά, τα πραγµατικά και τα εκτιµώµενα ποσοστά 

φοροδιαφυγής για το σύνολο των επιχειρήσεων παρατίθενται στον πίνακα 5 του 

Παραρτήµατος. 

 

Το µέσο απόλυτο σφάλµα πρόβλεψης για αποκλίσεις της τάξεως από 0%-1% 

εκτιµάται σε 3,87% ενώ αυξάνεται σε 22,58% για αποκλίσεις µεγέθους από 1%-2%. 

Στις επόµενες τάξεις, όπως αυτές έχουν καθοριστεί στην πρώτη στήλη του πίνακα 

7.13, το µέσο απόλυτο σφάλµα πρόβλεψης εκτιµάται αντίστοιχα σε 53,29%, 42,37%, 

42,73%, 54,21%, 93,33%, 70,69%, 194,12%, 193,80%. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 

ελάχιστες ακραίες τιµές αυξάνουν σηµαντικά το σφάλµα πρόβλεψης. Παραδείγµατος 

χάριν, το µέσο σφάλµα πρόβλεψης για αποκλίσεις µεγαλύτερες από 10% µειώνεται 

από 193,80% σε 53,63% µε την εξαίρεση µίας παρατήρησης. Παρατηρείται, επίσης, 

ότι το µέσο απόλυτο σφάλµα πρόβλεψης είναι υψηλότερο όταν το πραγµατικό 

ποσοστό φοροδιαφυγής είναι χαµηλό. Συγκεκριµένα, όταν το πραγµατικό ποσοστό 

φοροδιαφυγής κυµαίνεται από 1%-5% το σφάλµα πρόβλεψης ανέρχεται σε 193% 

ενώ στη συνέχεια µειώνεται σε 49% για επίπεδα πραγµατικής φοροδιαφυγής από 

6%-10%, σε 32% για επίπεδα 11%-20% και σε 20% για επίπεδα 21%-30%. Όταν η 

πραγµατική φοροδιαφυγή κυµαίνεται από 31% έως 40% το σφάλµα πρόβλεψης 

ανέρχεται σε 45% ενώ µειώνεται σε 22% όταν η φοροδιαφυγή είναι υψηλότερη από 

40%. 

 

Παρόλο το υψηλό σφάλµα πρόβλεψης, η εφαρµογή του µοντέλου εκτίµησης του 

ποσοστού φοροδιαφυγής στο δείγµα-ελέγχου είναι αρκετά ικανοποιητική 

λαµβάνοντας υπόψη ότι η µέση απόκλιση ανέρχεται σε 5,82% χωρίς να υπερβαίνει 

το 4% για το 50% των επιχειρήσεων και το 6% για το 68% των επιχειρήσεων. 
                                                
62

 Ωστόσο, σηµειώνεται επίσης ότι σε ορισµένες περιπτώσεις η εφαρµογή του µοντέλου ήταν 
ιδιαίτερα ικανοποιητική και σε ακραία ποσοστά φοροδιαφυγής. Συγκεκριµένα, πραγµατικό 
ποσοστό φοροδιαφυγής ύψους 1,18% προβλέφθηκε µε απόκλιση µόνο 2,27% ενώ σε άλλη 
επιχείρηση πραγµατικό ποσοστό φοροδιαφυγής ύψους 78,92% προβλέφθηκε µε απόκλιση 
0,16%. 
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Ενθαρρυντικό επίσης για την προβλεπτική δύναµη του µοντέλου είναι το γεγονός ότι 

τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα προέκυψαν σε ένα ιδιαίτερα ανοµοιογενές δείγµα, µε 

το ποσοστό της φοροδιαφυγής να κυµαίνεται από 1,18% έως 78,92% και το 

συντελεστή µεταβλητότητας να εκτιµάται σε 97%. 

7.5 Εφαρµογή ανάλυσης παλινδρόµησης για την εκτίµηση και πρόβλεψη του 

χάσµατος φόρου 

7.5.1 Περιγραφή των µεταβλητών και ανάπτυξη του µοντέλου 

Η εκτίµηση του ποσοστού της φοροδιαφυγής των επιχειρήσεων διαφέρει από την 

εκτίµηση του ποσού των φόρων που αποκρύπτονται, καθώς, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί σε αρκετά σηµεία της παρούσας διατριβής (βλ. ενότητες 4.4.2 και 7.3.4), 

οι υψηλότεροι επιπλέον φόροι καταλογίζονται στις επιχειρήσεις µε τα χαµηλότερα 

ποσοστά φοροδιαφυγής. Όµοια µε τη µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την 

εκτίµηση του ποσοστού της φοροδιαφυγής, η ανάπτυξη ενός µοντέλου εκτίµησης του 

χάσµατος φόρου θα πραγµατοποιηθεί εφαρµόζοντας γραµµική παλινδρόµηση µε τη 

µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Το δείγµα της έρευνας (αναλυτική περιγραφή 

του οποίου έχει γίνει στην ενότητα 7.2) ανέρχεται σε 116 επιχειρήσεις και ακολουθεί 

την κανονική κατανοµή σύµφωνα µε το κριτήριο Kolmogorov-Smirnov (sig = 0,200*). 

Στο παλινδροµικό µοντέλο εξετάζονται επτά µεταβλητές, µε τις οποίες εκτιµάται η 

ρευστότητα των επιχειρήσεων (Άµεση ρευστότητα), η δανειακή τους επιβάρυνση 

(Συν.Υποχρ. / Παθητικό και Β.Υ. / Σ.Υ.), η αποτελεσµατικότητά τους στη 

χρησιµοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων (Κυκλ. Ταχ. Ενεργητικού), η 

αποδοτικότητά τους (Περιθώριο Κέρδους), το µέγεθός τους (Ενεργητικό) και η 

ελεγκτική εταιρία. Το µέγεθος του χάσµατος φόρου και του ενεργητικού των 

επιχειρήσεων εκφράζονται σε σταθερές τιµές 2007 ενώ για την εφαρµογή της 

παλινδροµικής ανάλυσης, όλες οι µεταβλητές, εκτός της ελεγκτικής εταιρίας, 

εκφράζονται ως λογάριθµοι µε βάση το 10. 

 

Η εξίσωση παλινδρόµησης λαµβάνει την ακόλουθη µορφή: 

 

Log Χάσµα Φόρου = α + β1 Log Άµεση Ρευστότητα + β2 Log (Συν.Υποχρ. / 

Παθητικό) + β3 Log (Β.Υ. / Σ.Υ.) + β4 Log Κυκλ. Ταχ. Ενεργητικού + β5 Log 

Περιθώριο Κέρδους + β6 Log Ενεργητικό + β7 Ελεγκτική Εταιρία + ε (7.6) 

 

όπου 
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α:  ο σταθερός όρος 

Άµεση Ρευστότητα:  (Κυκλοφορούν ενεργητικό – Αποθέµατα) / 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Συν.Υποχρ. / Παθητικό:  Συνολικές υποχρεώσεις / Παθητικό 

Β.Υ. / Σ.Υ.:  Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις / Συνολικές υποχρεώσεις 

Κυκλ. Ταχ. Ενεργητικού: Πωλήσεις / Ενεργητικό 

Περιθώριο Κέρδους: Κέρδη προ φόρων / Πωλήσεις 

Ενεργητικό: το ύψος του ενεργητικού στο τέλος της χρήσης 

Ελεγκτική εταιρία:  είναι διχοτοµική µεταβλητή που λαµβάνει την τιµή 1 όταν η 

ελεγκτική εταιρία είναι η Σ.Ο.Λ. Α.Ε. και 0 διαφορετικά 

ε:  τα κατάλοιπα 

7.5.2 Αποτελέσµατα 

Κατά την εφαρµογή της παλινδροµικής ανάλυσης, το δείγµα της έρευνας µειώθηκε σε 

110 παρατηρήσεις καθώς εξαιρέθηκαν έξι παρατηρήσεις µε ελλείπουσες τιµές. 

Σύµφωνα µε το κριτήριο Kolmogorov-Smirnov, η παραδοχή της κανονικότητας και 

στο νέο δείγµα δεν παραβιάζεται. Από τα αποτελέσµατα της παλινδροµικής 

ανάλυσης που παρουσιάζονται στον πίνακα 7.14, παρατηρείται ότι η συσχέτιση 

µεταξύ των πραγµατικών και των προβλεπόµενων τιµών του χάσµατος φόρου είναι 

ιδιαίτερα υψηλή και ανέρχεται σε 73,4% ενώ η δυνατότητα εφαρµογής του µοντέλου 

σε διαφορετικά δείγµατα εκτιµάται από τον προσαρµοσµένο συντελεστή 

προσδιορισµού R2 σε 54,6%. Ωστόσο, περαιτέρω διερεύνηση της εγκυρότητα του 

µοντέλου θα πραγµατοποιηθεί στην ενότητα 7.5.4. Εκτός από το περιθώριο κέρδους, 

οι υπόλοιπες µεταβλητές είναι στατιστικά σηµαντικές στην εκτίµηση του χάσµατος 

φόρου. Η εξίσωση παλινδρόµησης διαµορφώνεται ως εξής: 

 

Log Χάσµα Φόρου = - 3,938 + 0,599 Log Άµεση Ρευστότητα + 0,473 Log 

(Συν.Υποχρ. / Παθητικό) + 0,809 Log (Β.Υ. / Σ.Υ.) + 0,317 Log Κυκλ. Ταχ. 

Ενεργητικού + 0,870 Log Ενεργητικό – 0,153 Ελεγκτική Εταιρία (7.7) 

 

Στην περίπτωση που η εταιρία δεν ελέγχεται από τη Σ.Ο.Λ. Α.Ε. το χάσµα φόρου 

δύναται να προσδιοριστεί βάσει των αρχικών (µη λογαριθµηµένων) µεταβλητών ως 

εξής: 

 

Χάσµα Φόρου = 0,000115 x (Άµεση Ρευστότητα)
0,599

 x (Συν.Υποχρ. / Παθητικό)
0,473

 

x (Β.Υ. / Σ.Υ.)
0,809

 x (Κυκλ. Ταχ. Ενεργητικού)
0,317

 x (Ενεργητικό)
0,870

 (7.8) 
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Ενώ όταν η ελεγκτική εταιρία είναι η Σ.Ο.Λ. Α.Ε. εκτιµάται ως εξής: 

 

Χάσµα Φόρου = 0,000115 x (Άµεση Ρευστότητα)
0,599

 x (Συν.Υποχρ. / Παθητικό)
0,473

 

x (Β.Υ. / Σ.Υ.)
0,809

 x (Κυκλ. Ταχ. Ενεργητικού)
0,317

 x (Ενεργητικό)
0,870

 x 1.422
-1

 (7.9) 

 

Πίνακας 7.14: Αποτελέσµατα παλινδροµικής ανάλυσης για την εκτίµηση του 

χάσµατος φόρου 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-
Watson 

1 0,758 0,575 0,546 0,36959 2,095 

 

Anova 

Model  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1 Regression 18,838 7 2,691 19,701 0,000 

 Residual 13,933 102 0,137     

 Total 32,770 109       

 

Coefficients
1
 

  Unstandardized 
Coefficients 

 
Standardized 
Coefficients 

  

Model  B Std. Error  Beta t Sig. 

1 Σταθερός 
Όρος 

-3,938 1,130   -3,486 0,001 

 Άµεση 
Ρευστότητα 

0,599 0,205 0,271 2,919 0,004 

 Συν.Υποχρ. / 
Παθητικό 

0,473 0,230 0,218 2,059 0,042 

 Β.Υ. / Σ.Υ. 0,809 0,269 0,252 3,003 0,003 

 Κυκλ. Ταχ. 
Ενεργητικού 

0,317 0,139 0,203 2,278 0,025 

 Περιθώριο 
Κέρδους 

0,134 0,090 0,115 1,493 0,139 

 Ενεργητικό 0,870 0,077 0,828 11,234 0,000 

 Ελεγκτική Εταιρία -0,153 0,073 -0,140 -2,112 0,037 
1 

Εξαρτηµένη Μεταβλητή: Χάσµα Φόρου 

 

Η ρευστότητα των επιχειρήσεων, όπως εκτιµάται µε το δείκτη άµεσης ρευστότητας, 

εµφανίζεται να επιδρά θετικά στο ύψος του χάσµατος φόρου, σε επίπεδο στατιστικής 
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σηµαντικότητας 1%, ενώ αντίστοιχη θετική επίδραση είχε διαπιστωθεί και στο 

ποσοστό της φοροδιαφυγής (βλ. ενότητα 7.4.2). Όπως έχει ήδη σηµειωθεί, η 

συγκεκριµένη θετική επίδραση είναι µη αναµενόµενη καθώς υψηλότερη ροπή προς 

τη φοροδιαφυγή, ως πηγή χρηµατοδότησης των λειτουργικών τους αναγκών, έχουν 

οι επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν ταµιακές δυσκολίες. Εκτιµάται, συνεπώς, ότι η 

θετική επίδραση που διαπιστώνεται οφείλεται στην αύξηση που επέρχεται στα 

ταµιακά διαθέσιµα λόγω της φοροδιαφυγής των επιχειρήσεων. Σ’ αυτήν την 

περίπτωση η ρευστότητα δεν µπορεί να θεωρηθεί προσδιοριστικός παράγοντας του 

χάσµατος φόρου καθώς καθορίζεται από αυτόν. Ωστόσο, στόχος του παλινδροµικού 

µοντέλου είναι η εκτίµηση της φοροδιαφυγής των επιχειρήσεων βάσει των 

πληροφοριών που εµπεριέχονται στις λογιστικές καταστάσεις. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η 

υψηλή ρευστότητα των επιχειρήσεων αποκαλύπτει την ύπαρξη εκτεταµένης 

φοροδιαφυγής. 

 

Το ποσό των φόρων που αποκρύπτεται από τις επιχειρήσεις επηρεάζεται θετικά από 

τη δανειακή τους επιβάρυνση, όπως εκτιµάται από το δείκτη των συνολικών 

υποχρεώσεων προς το παθητικό, ο οποίος είναι στατιστικά σηµαντικός σε επίπεδο 

5%. Ισχυρότερη και επίσης θετική επίδραση ασκεί ο δείκτης των βραχυπρόθεσµων 

υποχρεώσεων προς το σύνολο των υποχρεώσεων, ο οποίος εµφανίζεται να είναι 

στατιστικά σηµαντικός σε επίπεδο 1%. Οι επιχειρήσεις συνεπώς αντιµετωπίζουν τη 

φοροδιαφυγή ως µέθοδο χρηµατοδότησης των υποχρεώσεών τους και κυρίως των 

άµεσα ληξιπρόθεσµων. Θετική επίδραση στο µέγεθος του χάσµατος φόρου έχει και η 

κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού, η οποία ωστόσο διαπιστώθηκε να 

επηρεάζει αρνητικά το ποσοστό της φοροδιαφυγής. Οι δύο επιδράσεις δείχνουν ότι η 

βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των επιχειρήσεων και συνεπώς η 

πραγµατοποίηση υψηλότερων εσόδων, οδηγεί µεν στην απόκρυψη περισσότερων 

φόρων, οι οποίοι, όµως, αντιστοιχούν σε µικρότερο τµήµα της πραγµατικής 

φορολογικής τους επιβάρυνσης (δηλαδή του ποσού των φόρων που θα κατέβαλλαν 

οι επιχειρήσεις αν δεν φοροδιέφευγαν). 

 

Στο πλαίσιο της παραγοντικής ανάλυσης, ο δείκτης των συνολικών υποχρεώσεων 

προς το παθητικό είχε εµφανίσει υψηλή αρνητική συσχέτιση µε τον παράγοντα 

«Χρηµατοοικονοµική ευρωστία», µε τον οποίο υψηλές θετικές συσχετίσεις εµφάνισαν 

η γενική ρευστότητα των επιχειρήσεων, το Z-score του Altman και ο λόγος των ιδίων 

κεφαλαίων προς το σύνολο των υποχρεώσεων. Αντίστοιχα, η κυκλοφοριακή 

ταχύτητα του ενεργητικού είχε εµφανίσει υψηλή θετική συσχέτιση µε τον παράγοντα 

«∆ραστηριότητα», όπως και η κυκλοφοριακή ταχύτητα των απαιτήσεων και ο δείκτης 
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των πωλήσεων προς το σύνολο των υποχρεώσεων. Αρνητική υψηλή συσχέτιση είχε 

εµφανίσει ο δείκτης ρευστότητας, ο οποίος ουσιαστικά αντικατοπτρίζει το χρονικό 

διάστηµα που απαιτείται για το µετασχηµατισµό των απαιτήσεων και των 

αποθεµάτων µίας επιχείρησης σε χρηµατικά διαθέσιµα. Ο δείκτης των συνολικών 

υποχρεώσεων προς το παθητικό συνδέεται, συνεπώς, αρνητικά µε τη γενική 

ρευστότητα των επιχειρήσεων στα πλαίσια του παράγοντα «Χρηµατοοικονοµική 

ευρωστία» ενώ η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού συνδέεται αρνητικά µε το 

δείκτη ρευστότητας στα πλαίσια του παράγοντα «∆ραστηριότητα». Ωστόσο, η 

ρευστότητα των επιχειρήσεων σχετίζεται θετικά µε την έκταση της φοροδιαφυγής 

όπως και ο δείκτης των συνολικών υποχρεώσεων προς το παθητικό αλλά και η 

κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού, γεγονός που επεξηγεί γιατί οι δύο 

παράγοντες δεν ήταν στατιστικά σηµαντικοί στην εκτίµηση της έκτασης του χάσµατος 

φόρου. 

 

Η µεγαλύτερη επίδραση στο χάσµα φόρου ασκείται από το µέγεθος των 

επιχειρήσεων, όπως εκτιµάται µε το ύψος του ενεργητικού. Συγκεκριµένα, 

διαπιστώνεται για ακόµα µία φορά στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής (βλ. ενότητες 

4.4.2 και 7.3.4) ότι το µέγεθος των επιχειρήσεων σχετίζεται θετικά µε το προϊόν του 

φορολογικού ελέγχου ενώ επιδρά αρνητικά στο ποσοστό της φοροδιαφυγής. 

Αντίστοιχες είναι οι επιδράσεις που έχουν εκτιµηθεί και για το δείκτη της 

κυκλοφοριακής ταχύτητας του ενεργητικού, γεγονός που δείχνει ότι οι επιχειρήσεις 

ενδιαφέρονται για το ποσό των φόρων που αποκρύπτουν, και συνεπώς 

εξοικονοµούν, και όχι για την ποσοστιαία µείωση της φορολογικής τους επιβάρυνσης. 

Ενισχύεται, λοιπόν, η άποψη ότι η µεγιστοποίηση των φορολογικών εσόδων 

επιτυγχάνεται εστιάζοντας στις µεγαλύτερες στο µέγεθος επιχειρήσεις, ακόµα και αν 

εµφανίζουν τα χαµηλότερα ποσοστά φοροδιαφυγής. Καθώς στο πλαίσιο της 

παραγοντικής ανάλυσης εκτός από το ενεργητικό, υψηλή συσχέτιση µε το µέγεθος 

των επιχειρήσεων είχαν εµφανίσει και οι πωλήσεις, τα κέρδη προ φόρων και η 

αγοραία αξία του µετοχικού κεφαλαίου, το παλινδροµικό µοντέλο τροποποιήθηκε 

(τρεις φορές) ώστε να διερευνηθεί και η επίδραση των εν λόγω µεταβλητών στο 

χάσµα φόρου. Σε όλες τις παραλλαγές το µέγεθος των επιχειρήσεων εµφανίστηκε να 

έχει σηµαντική αρνητική επίδραση χωρίς να επηρεάζεται η επίδραση των λοιπών 

µεταβλητών. Ο Κανελλόπουλος (2002) έχει, επίσης, διαπιστώσει θετική επίδραση 

των αποτελεσµάτων προ φόρων στο προϊόν του φορολογικού ελέγχου αλλά 

ταυτόχρονα και αρνητική επίδραση του ύψους του ενεργητικού. Ωστόσο, τα δύο 

µεγέθη δεν είναι πιθανό να επιδρούν µε διαφορετικό τρόπο στην έκταση της 
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φοροδιαφυγής λαµβάνοντας υπόψη ότι η µεταξύ τους συσχέτιση (pearson) εκτιµάται 

σε 73%. 

 

Το 57% των επιχειρήσεων του δείγµατος έχει ελεγχθεί από τη Σ.Ο.Λ. Α.Ε., το 16% 

από µέλος των Big-5 (ή Big-4 αναλόγως του έτους), το 24% από τις υπόλοιπες 

ελληνικές εταιρίες και τέλος το 8% από τις υπόλοιπες διεθνείς ελεγκτικές εταιρίες. Τα 

αποτελέσµατα της παλινδροµικής ανάλυσης δείχνουν ότι ο έλεγχος µίας επιχείρησης 

από τη Σ.Ο.Λ. Α.Ε. µειώνει σηµαντικά το χάσµα φόρου. Στην ενότητα 4.5 είχαν 

διαπιστωθεί στατιστικά σηµαντικές διαφορές κατά τα έτη 1998, 1999, 2000, 2001, 

2002, 2003 και 2005 στο ύψος του χάσµατος φόρου µεταξύ των επιχειρήσεων που 

ελέγχθηκαν από µέλος των Big-5 και όσων ελέγχθηκαν από τη Σ.Ο.Λ. Α.Ε.. Σε όλα 

τα έτη η φοροδιαφυγή ήταν υψηλότερη στις επιχειρήσεις που συνεργάστηκαν µε 

µέλος των Big-5. Σε εκείνο το σηµείο της ανάλυσης είχε διατυπωθεί η υπόθεση ότι οι 

επιχειρήσεις που συνεργάζονται µε µέλος των Big-5 ενδεχοµένως είναι µεγαλύτερου 

µεγέθους και εποµένως να είναι και υψηλότερο το προϊόν του φορολογικού ελέγχου. 

Ωστόσο, στο πλαίσιο του τρέχοντος πολυµεταβλητού υποδείγµατος η συγκεκριµένη 

υπόθεση δεν επαληθεύεται. Αντιθέτως, ενισχύεται η άποψη (βλ. ενότητα 4.5) ότι οι 

ορκωτοί λογιστές της Σ.Ο.Λ. Α.Ε., αρκετοί από τους οποίους προέρχονται από το 

πρώην Σώµα Ορκωτών Λογιστών, εστιάζουν την προσοχή τους κατά τον έλεγχο και 

στα φορολογητέα κέρδη των επιχειρήσεων. 

 

Το περιθώριο κέρδους είναι η µόνη µεταβλητή του µοντέλου που δεν εµφανίστηκε να 

είναι στατιστικά σηµαντική στην εκτίµηση του χάσµατος φόρου. Το αποτέλεσµα 

µπορεί να θεωρηθεί αναµενόµενο λαµβάνοντας υπόψη ότι το µέγεθος φόρων που 

µπορούν να αποκρύψουν οι επιχειρήσεις εξαρτάται από την κερδοφορία τους και όχι 

από την αποδοτικότητά τους. Παραδείγµατος χάριν, δύο επιχειρήσεις που 

εµφανίζουν περιθώριο κέρδους 50% και ύψος κερδών €1.000 και €100.000 

αντίστοιχα, δεν είναι αναµενόµενο αλλά και εφικτό να φοροδιαφύγουν κατά το ίδιο 

ποσό. Το παλινδροµικό µοντέλο έχει, επίσης, τροποποιηθεί, προσθέτοντας τη 

µεταβλητή της φορολογικής επιβάρυνσης, η οποία εκτιµάται ως το ύψος των φόρων 

που κατέβαλλαν οι επιχειρήσεις, πριν από τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, 

προς το µέγεθος των λογιστικών κερδών τους. Όπως είναι αναµενόµενο, η 

µεταβλητή δεν εµφανίστηκε να είναι στατιστικά σηµαντική, καθώς δύο επιχειρήσεις µε 

την ίδια φορολογική επιβάρυνση, έστω 25%, δεν είναι πιθανό να φοροδιαφύγουν 

κατά το ίδιο ποσό όταν το ύψος των κερδών τους διαφέρει σηµαντικά. 
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Η «Χρηµατιστηριακή αξία» των επιχειρήσεων, όπως είχε καθοριστεί κατά τη 

διενέργεια της παραγοντικής ανάλυσης, είχε εµφανιστεί να επιδρά θετικά στο µέγεθος 

του χάσµατος φόρου στην παλινδροµική ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε στην 

ενότητα 7.3.4. Ωστόσο, ο συγκεκριµένος παράγοντας είχε υψηλές συσχετίσεις µε τις 

µεταβλητές της αγοραίας αξίας του µετοχικού κεφαλαίου και του λόγου της αγοραίας 

προς τη λογιστική του αξία ενώ η αγοραία αξία του µετοχικού κεφαλαίου εµφάνιζε την 

υψηλότερη συσχέτιση µε το «Μέγεθος» των επιχειρήσεων. Προσθέτοντας τη 

µεταβλητή της αγοραίας προς τη λογιστική αξία του µετοχικού κεφαλαίου στο 

µοντέλο, διαπιστώνεται ότι δεν είναι στατιστικά σηµαντική ενώ αντιθέτως, όπως έχει 

ήδη αναφερθεί στην παρούσα ενότητα, το απόλυτο µέγεθος της αγοραίας αξίας του 

µετοχικού κεφαλαίου επιδρά θετικά στο χάσµα φόρου. Επαληθεύεται συνεπώς η 

υπόθεση που διατυπώθηκε στην ενότητα 7.3.4 ότι η θετική συσχέτιση µεταξύ της 

χρηµατιστηριακής αξίας των επιχειρήσεων και του χάσµατος φόρου οφείλεται στο 

µέγεθός τους και όχι στην πορεία των µετοχών τους στο χρηµατιστήριο. Όµοια µε τη 

µεθοδολογία που ακολουθήθηκε κατά την εκτίµηση του ποσοστού της φοροδιαφυγής 

των επιχειρήσεων, το παλινδροµικό µοντέλο τροποποιήθηκε επίσης µε την 

προσθήκη του έτους στο οποίο εκτιµήθηκε το χάσµα φόρου για κάθε επιχείρηση 

ώστε να διαπιστωθεί αν επηρεάζει την έκτασή του. Σύµφωνα και µε τα αποτελέσµατα 

της ενότητας 7.2, όπου δεν διαπιστώθηκαν διαφορές µεταξύ των πέντε ετών, η εν 

συγκεκριµένη µεταβλητή δεν ήταν στατιστικά σηµαντική. 

7.5.3 Έλεγχος των παραδοχών της παλινδροµικής ανάλυσης 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην ενότητα 7.4.3, τα κριτήρια µε βάση τα οποία 

διαµορφώθηκε το τελικό δείγµα της έρευνας καθώς και ο λόγος (14:1) του αριθµού 

των παρατηρήσεων προς τον αριθµό των συντελεστών του παλινδροµικού µοντέλου 

διασφαλίζει την ανεξαρτησία των παρατηρήσεων, η οποία αποτελεί µία από τις 

βασικές παραδοχές της παλινδροµικής ανάλυσης. Επιπλέον, ο στατιστικός δείκτης 

των Durbin-Watson εκτιµάται σε 2,095 (βλ. πίνακα 7.14) και συνεπώς βρίσκεται 

εντός του διαστήµατος (+1,693, +2,307), στο οποίο δεν υπάρχει πρόβληµα 

ανεξαρτησίας, σε επίπεδο σηµαντικότητας 1%, στην περίπτωση των επτά 

µεταβλητών και των εκατόν δέκα παρατηρήσεων της ανάλυσης. Πρόβληµα 

ανεξαρτησίας δεν προκύπτει και από το γράφηµα σκέδασης (scatterplot) των 

studentized καταλοίπων έναντι της τάξης των παρατηρήσεων, το οποίο 

παρουσιάζεται στο διάγραµµα 7.5 και στο οποίο δεν παρατηρούνται ανοµοιόµορφες 

συσσωρεύσεις σηµείων (systematic clustering) ή πρότυπα (patterns). 
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∆ιάγραµµα 7.5: Γράφηµα σκέδασης των studentized καταλοίπων έναντι της τάξης 

των παρατηρήσεων 

 

Η κανονικότητα των standardized και studentized καταλοίπων ελέγχεται και 

επιβεβαιώνεται από το κριτήριο των Kolmogorov-Smirnov (sig. = 0,200*). Από το 

γράφηµα σκέδασης (scatterplot) των studentized deleted καταλοίπων έναντι των 

standardized προβλεπόµενων από το µοντέλο τιµών, το οποίο παρουσιάζεται στο 

διάγραµµα 7.6, διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει πρόβληµα ετεροσκεδαστικότητας στα 

δεδοµένα καθώς δεν µεταβάλλεται η σκέδαση των καταλοίπων στις διάφορες 

περιοχές του γραφήµατος. Επιπλέον, η ανυπαρξία προτύπων και γενικότερα 

ανοµοιόµορφων συσσωρεύσεων σηµείων επαληθεύει και την παραδοχή της 

γραµµικότητας. Ο έλεγχος της ετεροσκεδαστικότητας πραγµατοποιείται και µε το 

Breusch-Pagan τεστ, τα αποτελέσµατα του οποίου δείχνουν ότι η µηδενική υπόθεση 

της οµοσκεδαστικότητας δεν µπορεί να απορριφθεί (η κριτική τιµή του X2 για επίπεδο 

σηµαντικότητας 5% και για επτά βαθµούς ελευθερίας είναι 14,07 και µεγαλύτερη από 

την εκτιµώµενη τιµή που είναι 8,176). 
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∆ιάγραµµα 7.6: Γράφηµα σκέδασης των studentized deleted καταλοίπων έναντι των 

standardized προβλεπόµενων τιµών 

 

Η διαδικασία ελέγχου της πολυσυγγραµικότητας µε κριτήρια τον παράγοντα ανοχής 

(tolerance factor) και τον παράγοντα πληθωριστικής διασποράς (variance inflation 

factor – VIF) έχει περιγραφεί στην ενότητα 7.4.3. Οι τιµές των συγκεκριµένων 

παραγόντων παρουσιάζονται στον πίνακα 7.15, από τις οποίες προκύπτει ότι δεν 

υπάρχει πρόβληµα πολυσυγγραµικότητας στα δεδοµένα καθώς η ελάχιστη τιµή του 

παράγοντα ανοχής ανέρχεται σε 0,372. 

 

Πίνακας 7.15: Στατιστικά συγγραµικότητας 

Μεταβλητές Tolerance VIF 

Σταθερός Όρος   

Άµεση Ρευστότητα 0,483 2,072 

Συν.Υποχρ. / Παθητικό 0,372 2,685 

Β.Υ. / Σ.Υ. 0,590 1,696 

Κυκλ. Ταχ. Ενεργητικού 0,527 1,898 

Περιθώριο Κέρδους 0,698 1,432 

Ενεργητικό 0,768 1,302 

Ελεγκτική Εταιρία 0,946 1,057 

 

Ο έλεγχος της ύπαρξης ακραίων τιµών πραγµατοποιείται µε βάση το leverage των 

παρατηρήσεων, το οποίο παρουσιάζεται στον πίνακα 6 του Παραρτήµατος και από 
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το οποίο προκύπτει ότι η 42η και η 63η παρατήρηση ενδεχοµένως επηρεάζουν τα 

αποτελέσµατα της παλινδροµικής ανάλυσης καθώς εµφανίζουν leverage 0,23716 και 

0,34106 αντίστοιχα. Επιπλέον, η 42η παρατήρηση καθώς και η 17η ενδεχοµένως 

επηρεάζουν τους συντελεστές του παλινδροµικού µοντέλου σύµφωνα µε το δείκτη 

DfFits. Αντιθέτως, οι αποστάσεις Cook (βλ. πίνακα 7 του Παραρτήµατος) και τα 

µέτρα DfBetas σε καµία παρατήρηση δεν λαµβάνουν τιµή υψηλότερη της µονάδας, 

διασφαλίζοντας ότι καµία παρατήρηση δεν δύναται να επηρεάσει τους συντελεστές 

της παλινδροµικής ανάλυσης. 

7.5.4 Επικύρωση του µοντέλου 

Η προβλεπτική δύναµη του παλινδροµικού µοντέλου ελέγχεται εφαρµόζοντάς το στο 

δείγµα–ελέγχου των εβδοµήντα εννέα επιχειρήσεων που έχει καθοριστεί και 

περιγραφεί στην ενότητα 7.4.4. Το χάσµα φόρου του εν λόγω δείγµατος κυµαίνεται 

από €14.245 έως €3.449.000 και ο συντελεστής µεταβλητότητας εκτιµάται σε 202%. 

Η εφαρµογή του µοντέλου επιτυγχάνει να εκτιµήσει τη φοροδιαφυγή των 

επιχειρήσεων µε µέσο απόλυτο σφάλµα πρόβλεψης 50,57%. Ωστόσο, εξαιρώντας 

τέσσερις ακραίες παρατηρήσεις το µέσο σφάλµα πρόβλεψης µειώνεται σε 43,19% 

ενώ µε την εξαίρεση οκτώ συνολικά παρατηρήσεων το σφάλµα πρόβλεψης µειώνεται 

εκ νέου σε 37,36%. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις έξι από τις οκτώ επιχειρήσεις το 

ποσοστό φοροδιαφυγής είναι εξαιρετικά χαµηλό και συγκεκριµένα εκτιµάται σε 

1,18%, 2,02%, 2,14%, 3,55%, 3,61% και 5,80%63. Συνεπώς, στα ακραία χαµηλά 

ποσοστά φοροδιαφυγής των επιχειρήσεων το µοντέλο αδυνατεί να εκτιµήσει το 

πραγµατικό µέγεθος του χάσµατος φόρου. Η συγκεκριµένη αδυναµία παρατηρείται 

ανεξαρτήτως του ύψους των φόρων που έχουν καταλογιστεί, καθώς στις τέσσερις 

περιπτώσεις το χάσµα φόρου κυµαίνεται από €10.000 έως €50.000 ενώ στις άλλες 

δύο εκτιµάται σε €196.439 και σε €1.076.000. Σε όλες τις περιπτώσεις (δηλ. και στις 

οκτώ) το µοντέλο εκτίµησε το χάσµα φόρου σε υψηλότερο επίπεδο από το 

πραγµατικό. 

 

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων (58%), το µοντέλο εκτιµάει το χάσµα φόρου σε 

µικρότερο επίπεδο από το πραγµατικό µε µέση (αρνητική) απόκλιση €225.600. Στις 

υπόλοιπες περιπτώσεις (42% του συνόλου) το χάσµα φόρου εκτιµάται µε µέση 

(θετική) απόκλιση €118.304. Αναλυτικά, τα πραγµατικά και τα εκτιµώµενα µεγέθη του 

                                                
63

 Το ποσοστό φοροδιαφυγής των υπόλοιπων δύο επιχειρήσεων ανέρχεται σε 7,54% και 
12,44%. 
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χάσµατος φόρου για το σύνολο των επιχειρήσεων παρατίθενται στον πίνακα 8 του 

Παραρτήµατος. Οι σχέσεις µεταξύ του πραγµατικού ύψους του χάσµατος φόρου, του 

απόλυτου µεγέθους της απόκλισης και του απόλυτου σφάλµατος πρόβλεψης 

παρουσιάζονται στους πίνακες 7.15 και 7.16. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του 

πίνακα 7.16, το απόλυτο µέγεθος της απόκλισης, εκφρασµένο σε χρηµατικές 

µονάδες και σε απόλυτες τιµές, αυξάνεται64 όσο αυξάνεται και το ποσό των φόρων 

που έχουν στην πραγµατικότητα αποκρύψει οι επιχειρήσεις. Η συγκεκριµένη 

παρατήρηση ενισχύεται και από τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στον πίνακα 

7.17, όπου διαφαίνεται καθαρά η ύπαρξη θετικής σχέσης µεταξύ του ύψους του 

πραγµατικού χάσµατος φόρου και του µεγέθους, ή διαφορετικά της τάξης, της 

απόκλισης. Τη θετική σχέση επιβεβαιώνει και η εκτίµηση του συντελεστή συσχέτισης 

Pearson των δύο µεγεθών, ο οποίος ανέρχεται σε 0,822 και είναι στατιστικά 

σηµαντικός σε επίπεδο 1%. 

 

Πίνακας 7.16: Μέσο ύψος απόλυτης απόκλισης και σφάλµατος πρόβλεψης βάσει 
του µεγέθους του πραγµατικού χάσµατος φόρου 

Πραγµατικό 
χάσµα φόρου (€) 

Αριθµ. 
παρατηρήσεων 

Μέση απόλυτη 
απόκλιση (€) 

Μέσο απόλυτο 
σφάλµα πρόβλεψης 

0 – 30.000 9 26.897 115% 

30.000 – 100.000 27 17.435 31% 

100.000 – 200.000 19 66.516 44% 

200.000 – 300.000 7 110.718 48% 

300.000 – 600.000 11 152.494 34% 

> 600.000 6 1.642.550 93% 

 

Πίνακας 7.17: Μέσο ύψος πραγµατικού χάσµατος φόρου και σφάλµατος πρόβλεψης 
βάσει του ύψους της απόλυτης απόκλισης 

Απόλυτη 
απόκλιση (€) 

Αριθµ. 
παρατηρήσεων 

Μέσο πραγµατικό 
χάσµα φόρου (€) 

Μέσο απόλυτο 
σφάλµα πρόβλεψης 

0 – 20.000 25 52.187 23% 

20.000 – 50.000 19 132.416 43% 

50.000 – 100.000 15 155.302 85% 

100.000 – 400.000 15 358.384 53% 

> 400.000 5 2.065.983 103% 

 

                                                
64

 Εξαίρεση αποτελεί το µέγεθος της µέσης απόλυτης απόκλισης για την πρώτη τάξη (από € 0 
έως €30.000) του πραγµατικού µεγέθους του χάσµατος φόρου. Όπως αναλύεται και στη 
συνέχεια της ενότητας, η συγκεκριµένη εξαίρεση φανερώνει την αδυναµία του µοντέλου να 
προβλέψει το µέγεθος του χάσµατος φόρου όταν αυτό λαµβάνει ακραίες τιµές. 
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Πίνακας 7.18: Μεταβολές στην κατάταξη των επιχειρήσεων βάσει του πραγµατικού 
και του προβλεπόµενου χάσµατος φόρου 

∆ιαφορά (# 
θέσεων) στη 

σειρά κατάταξης 

Αριθµ. 
παρατη- 
ρήσεων 

Πραγµατικό 
χάσµα φόρου 

(€) 

Μέση απόλυτη 
απόκλιση (€) 

Μέσο απόλυτο 
σφάλµα 

πρόβλεψης 

0 1 310.000 99.790 32% 

1 6 207.211 59.781 24% 

2 4 951.345 660.001 40% 

3 7 278.006 321.914 40% 

4 8 739.723 471.711 39% 

5 4 136.748 61.041 53% 

6 5 114.806 28.124 18% 

7 3 128.894 56.043 46% 

8 5 110.600 40.384 32% 

9 3 41.914 13.103 31% 

10 1 63.688 14.529 23% 

11-13 12 185.097 98.652 39% 

> 14 20 119.295 84.914 91% 

 

Το µέγεθος του απόλυτου σφάλµατος πρόβλεψης παρουσιάζει µία σταθερότητα στις 

µεσαίες τάξεις του πραγµατικού χάσµατος φόρου (βλ. πίνακα 7.16) καθώς ανέρχεται 

κατά µέσο όρο σε 31% όταν το χάσµα φόρου κυµαίνεται από €30.000 έως €100.000, 

αυξάνεται σε 44% και 48% για µεγέθη από €100.000 έως €200.000 και από 

€200.000 έως €300.000 αντίστοιχα και στη συνέχεια µειώνεται σε 34% όταν το 

χάσµα φόρου είναι µεταξύ €300.000 και €600.000. Το µέσο απόλυτο σφάλµα 

πρόβλεψης για το σύνολο των επιχειρήσεων που ανήκουν στις µεσαίες τάξεις του 

χάσµατος φόρου (δηλ. για 64 επιχειρήσεις) εκτιµάται σε 37,50%. Στις δύο ακραίες 

τάξεις, δηλαδή όταν το χάσµα φόρου ανέρχεται έως €30.000 και όταν είναι 

µεγαλύτερο από €600.000, το µέσο σφάλµα πρόβλεψης είναι σηµαντικά υψηλότερο, 

εκτιµώµενο σε 115% και 93% αντίστοιχα. Ωστόσο, η αδυναµία εκτίµησης των 

χαµηλών τιµών του χάσµατος φόρου δεν συνδέεται µε υψηλό κόστος / διαφυγόν 

κέρδος ακριβώς λόγω του µεγέθους του. Αντιθέτως, υφίσταται σηµαντικό κόστος 

στην περίπτωση που το χάσµα φόρου των υψηλότερων κλιµακίων δεν δύναται να 

προβλεφθεί. Στο συγκεκριµένο δείγµα, παρόλο που το µέσο σφάλµα πρόβλεψης 

ανέρχεται σε 93% όταν το πραγµατικό χάσµα φόρου είναι µεγαλύτερο των €600.000, 

οι συγκεκριµένες περιπτώσεις εξακολουθούν να εµφανίζονται ως οι πλέον 

σηµαντικές όσον αφορά το επίπεδο της φοροδιαφυγής τους. 
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Στον πίνακα 7.18 παρουσιάζεται η αλλαγή που επέρχεται στην κατάταξη των 

επιχειρήσεων βάσει του πραγµατικού και του προβλεπόµενου µεγέθους του 

χάσµατος φόρου. Παρατηρείται ότι οι µικρότερες αποκλίσεις στην κατάταξη των 

επιχειρήσεων παρουσιάζονται για όσες εµφανίζουν υψηλά επίπεδα φοροδιαφυγής. 

Συγκεκριµένα, µία επιχείρηση µε χάσµα φόρου ύψους €310.000 έχει καταταχθεί 

ακριβώς στην ίδια θέση, έξι επιχειρήσεις µε µέσο χάσµα φόρου €207.211 

κατατάχθηκαν µε µία θέση απόκλιση, µε δύο θέσεις απόκλιση κατατάχθηκαν 

τέσσερις επιχειρήσεις µε µέσο επίπεδο φοροδιαφυγής €951.345, επτά επιχειρήσεις 

είχαν απόκλιση τριών θέσεων µε µέση φοροδιαφυγή €278.006 και οκτώ επιχειρήσεις 

µε το υψηλότερο µέσο µέγεθος φοροδιαφυγής (€739.723) κατατάχθηκαν µε 

απόκλιση τεσσάρων θέσεων. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που εµφανίζουν την 

υψηλότερη µέση απόκλιση (βλ. €660.001, €321.914 και €471.711) είναι οι 

επιχειρήσεις που εµφανίζουν τα υψηλότερα µεγέθη φοροδιαφυγής (€951.345, 

€278.006 και €739.723 αντίστοιχα) και κατατάσσονται, βάσει πρόβλεψης, µε 

απόκλιση δύο, τριών ή τεσσάρων θέσεων από την πραγµατική κατάταξη. Συνεπώς, 

παρόλο που το µοντέλο παρουσιάζει σφάλµα πρόβλεψης 93% για τις επιχειρήσεις 

που εµφανίζουν εκτεταµένη φοροδιαφυγή (> €600.000), η κατάταξη των 

συγκεκριµένων επιχειρήσεων εξακολουθεί να αποκαλύπτει την έκταση της 

φοροδιαφυγής τους και εποµένως γίνεται αντιληπτό από τη φορολογική αρχή ότι 

χρήζουν επισταµένης προσοχής. Αναµένεται ότι η διενέργεια του ελέγχου που θα 

ακολουθήσει θα αποκαλύψει το πραγµατικό µέγεθος της φοροδιαφυγής. Συνοπτικά, 

η εφαρµογή του µοντέλου εκτίµησης του χάσµατος φόρου στο δείγµα των εβδοµήντα 

εννέα επιχειρήσεων κρίνεται αρκετά ικανοποιητική λαµβάνοντας υπόψη ότι, παρόλη 

την ανοµοιογένεια του δείγµατος, επιτυγχάνεται η εκτίµηση της φοροδιαφυγής µε 

µέσο σφάλµα πρόβλεψης 37% αν εξαιρεθούν οι ακραίες τιµές της ανάλυσης, η 

αδυναµία εκτίµησης των οποίων δεν επιφέρει, όπως αναλύθηκε παραπάνω, υψηλό 

κόστος. 



 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Επίδραση πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης 
στην έκταση της φοροδιαφυγής 

8.1 Θέσπιση πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης 

Οι χρηµατιστηριακές κρίσεις που επέρχονται ύστερα από την αποκάλυψη 

παραποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και λοιπών λογιστικών απατών 

στρέφουν το ενδιαφέρον των εποπτικών αρχών στα συστήµατα εταιρικής 

διακυβέρνησης µε στόχο την προστασία των επενδυτών και την ενίσχυση της 

κεφαλαιαγοράς. Η σωρεία λογιστικών σκανδάλων που ταλάνισε την αµερικάνικη 

κεφαλαιαγορά στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και στις αρχές της τρέχουσας χιλιετίας, 

µε αποκορύφωµα το σκάνδαλο της Enron και την κατάρρευση της ελεγκτικής εταιρίας 

Arthur Andersen, οδήγησε στη θέσπιση της πράξης Sarbanes-Oxley, η οποία έγινε 

νόµος τον Ιούλιο του 2002, επιφέροντας σηµαντικές αλλαγές στις πρακτικές εταιρικής 

διακυβέρνησης των επιχειρήσεων µε στόχο την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης 

του επενδυτικού κοινού. Ενδεικτικά, οι διατάξεις του Sarbanes-Oxley Act καθιστούν 

υπεύθυνους τους διοικούντες τις επιχειρήσεις για την εγκυρότητα των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, υποχρεώνουν την αποκάλυψη και διάχυση 

περισσότερων πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, επιβάλλουν την ανάπτυξη 

συστηµάτων εσωτερικών ελέγχων και οριοθετούν τη σύσταση και τις ενέργειες της 

ελεγκτικής επιτροπής αλλά και τις εργασίες των εξωτερικών ελεγκτών ώστε να 

διασφαλιστεί η ανεξαρτησία τους. 

 

Η συγκεκριµένη πράξη θεωρήθηκε τόσο από τους ακαδηµαϊκούς (Tackett et al., 

2006) όσο και από την αγορά65 ως η σηµαντικότερη µεταρρύθµιση που επήλθε στις 

εταιρικές διαδικασίες, ύστερα από τα δύο σχέδια χρηµατιστηριακών νόµων, την 

Securities Act του 1933 και την Securities Exchange Act του 1934 (βλ. ενότητα 5.3), 

που θεσπίστηκαν για την προστασία του επενδυτικού κοινού ύστερα από το κραχ του 

1929. Ωστόσο, η εφαρµογή των διατάξεων του Sarbanes-Oxley Act τα έτη που 

ακολούθησαν, οδήγησαν στη δριµύ κριτική του (Tackett et al. 2004, Berlau 2005, 

Stossel 2005, Tackett et al. 2006, Evans 2007, Kerpen 2007, Pinksy 2008) καθώς 

διαπιστώθηκε ότι συντάχθηκε εσπευσµένα, και συνεπώς πρόχειρα, µε στόχο τη 

µείωση του πολιτικού κόστους που επέφερε η αποσταθεροποίηση της 

                                                
65

 Ενδεικτικά βλ. http://www.paisley.com/paisley/sarbanes-oxley-software.html, http://gbr. 
pepperdine.edu/031/sarbanesoxley.html, http://www.cpeonline.com/cpenew/sarox.asp, http:// 
resources.bnet.com/topic/financial+accounting+and+financial+services+and+sarbanes-oxley+ 
act.html και http://gbr.pepperdine.edu/031/sarbanesoxley.html. 
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κεφαλαιαγοράς. Τα κυριότερα σηµεία κριτικής του είναι ότι αύξησε σηµαντικά το 

κόστος των επιχειρήσεων, το οποίο το επιβαρύνονται οι επενδυτές, δεν είναι σε θέση 

να αποτρέψει λογιστικά σκάνδαλα καθώς δεν θα αποκαλύπτονταν η απάτη στην 

Enron ακόµα και αν εφαρµόζονταν ο νόµος πριν από την πτώχευσή της, δεν είναι σε 

θέση να αποτρέψει χρηµατοοικονοµικές κρίσεις καθώς οι ενέργειες των τραπεζών, οι 

οποίες συµµορφώθηκαν πλήρως µε τις κείµενες διατάξεις, προκάλεσαν την 

οικονοµική κρίση το 2008, θέτει πολλούς περιορισµούς στις ενέργειες των 

διοικούντων, οι οποίοι αναλώνονται σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, και τέλος δεν 

διασφαλίζει την αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων. Παρόλη την κριτική που 

έχει δεχθεί, το Sarbanes-Oxley Act εξακολουθεί να διέπει τη λειτουργία των 

επιχειρήσεων που είναι εισηγµένες στην αµερικάνικη κεφαλαιαγορά ενώ επηρέασε 

και τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που αναπτύχθηκαν σε άλλες χώρες, όπως 

στην Αυστραλία (Robins, 2006), για την αντιµετώπιση των εγχώριων λογιστικών 

σκανδάλων. 

 

Όπως συνέβη και στις προαναφερόµενες χώρες (Η.Π.Α. και Αυστραλία), η 

χρηµατιστηριακή κρίση που ξέσπασε στην ελληνική αγορά το 1999 οδήγησε στη 

διατύπωση, για πρώτη φορά στην προκειµένη περίπτωση, αρχών και πρακτικών για 

«σύγχρονη και αποδοτική», όπως αναφέρεται στο εν λόγω κείµενο, εταιρική 

διακυβέρνηση (Επιτροπή για την Εταιρική ∆ιακυβέρνηση, 1999). Οι αρχές αυτές 

έλαβαν τη µορφή λευκής βίβλου ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος που θα 

εγκυµονούσε στην περίπτωση της άµεσης και υποχρεωτικής εφαρµογής τους, να 

υπάρξει συµµόρφωση προς τον τύπο και όχι προς την ουσία τους. Ακολουθώντας τις 

πρακτικές των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύµφωνα µε τις 

συστάσεις του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (O.E.C.D., 

1999), οι προτεινόµενες αρχές εταιρικής διακυβέρνησης αναφέρονται στα δικαιώµατα 

και στις υποχρεώσεις των µετόχων, στην ισότιµη µεταχείρισή τους, στη διαφάνεια και 

τη γνωστοποίηση των πληροφοριών που σχετίζονται µε την επιχείρηση, στη 

διασφάλιση της ανεξαρτησίας του εσωτερικού και του εξωτερικού ελέγχου, στη 

σύσταση και την ευθύνη του διοικητικού συµβουλίου, στην ανεξαρτησία και την 

αµοιβή των µη εκτελεστικών µελών του διοικητικού συµβουλίου και τέλος στην 

αµοιβή των εκτελεστικών διευθυντικών στελεχών. Ορισµένα ζητήµατα, ωστόσο, 

όπως οι αρµοδιότητες και η ευθύνη των µελών του διοικητικού συµβουλίου και του 

διευθύνοντος συµβούλου, καλύπτονταν ήδη από το Ν.2190/1920 περί Ανωνύµων 

Εταιριών, στις διατάξεις του οποίου (άρθρ. 18-29 & 31-35) γίνεται και η σχετική 

παραποµπή. 
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Τα επόµενα έτη εξακολουθούσε να είναι αυξηµένη η ανάγκη για παροχή 

πληρέστερης πληροφόρησης στους επενδυτές και βελτίωση του βαθµού διαφάνειας 

των εισηγµένων επιχειρήσεων καθώς το ελληνικό χρηµατιστήριο αδυνατούσε να 

ανακάµψει (Caramanis and Spathis, 2006). Το 2002, µε το Ν.3016/2002 «Για την 

εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις», οι εισηγµένες 

επιχειρήσεις υποχρεώνονται να εφαρµόσουν µία δέσµη πρακτικών εταιρικής 

διακυβέρνησης, οι οποίες αναφέρονται στη λειτουργία του διοικητικού συµβουλίου και 

του εσωτερικού ελέγχου66. Συγκεκριµένα, θεσπίζονται υποχρεωτικές διατάξεις για τις 

υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του διοικητικού συµβουλίου, τη σύστασή του από 

εκτελεστικά και µη εκτελεστικά µέλη, την αµοιβή των µη εκτελεστικών µελών και την 

ύπαρξη δύο τουλάχιστον ανεξάρτητων µη εκτελεστικών µελών. Επιπλέον, καθίσταται 

υποχρεωτική η θέσπιση εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας, ορίζεται το ελάχιστο 

περιεχόµενό του και ρυθµίζονται θέµατα που άπτονται του εσωτερικού ελέγχου, 

όπως η ανεξαρτησία των ελεγκτών και οι αρµοδιότητές τους. Η µη συµµόρφωση των 

εταιριών µε τις διατάξεις του νόµου επισύρει χρηµατικά πρόστιµα που επιβάλλονται 

από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

 

Η συµµόρφωση των ελληνικών εισηγµένων επιχειρήσεων µε τις αρχές εταιρικής 

διακυβέρνησης εξετάστηκε για πρώτη φορά από τους Xanthaki et al. (2004). Με τη 

µέθοδο του ερωτηµατολογίου, οι συγγραφείς συγκέντρωσαν πληροφορίες για την 

υιοθέτηση των προτεινόµενων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και συνεπώς 

προαιρετικών στην εφαρµογή τους, αρχών εταιρικής διακυβέρνησης (Επιτροπή για 

την Εταιρική ∆ιακυβέρνηση, 1999) από τις είκοσι µεγαλύτερες, µε κριτήριο το ύψος 

της κεφαλαιοποίησής τους, εισηγµένες επιχειρήσεις. Η έρευνά τους διεξάχθηκε για τα 

έτη 2001 και 2003 και, βάσει του συστήµατος αξιολόγησης που ανέπτυξαν, 

διαπιστώθηκε ότι ο βαθµός συµµόρφωσης των εταιριών είναι αρκετά υψηλός και 

βαίνει αυξανόµενος (81,10% το 2003 έναντι 77,80% το 2001). Σε διαφορετικά, 

ωστόσο, συµπεράσµατα καταλήγει η έρευνα των Florou και Galarnioti (2007), οι 

οποίοι εξετάζουν τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζουν 274 

εισηγµένες επιχειρήσεις (από σύνολο 340 επιχειρήσεων) το 2003. Συγκεντρώνοντας 

πληροφορίες από τα ετήσια δελτία των εταιριών, βάσει των οποίων αναπτύσσουν το 

σύστηµα αξιολόγησής τους, οι συγγραφείς διαπιστώνουν ότι ο βαθµός 

συµµόρφωσης των εταιριών εκτιµάται σε 65,5% όταν εξετάζεται η εφαρµογή των 

                                                
66

 Συµπληρωµατικά εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν.2190/1920 εφόσον δεν 
αντίκεινται στις διατάξεις του Ν.3016/2002. 
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(ελάχιστων) απαιτήσεων της ελληνικής νοµοθεσίας (Ν.3016/2002), µειώνεται σε 

42,3% όταν λαµβάνονται υπόψη οι προτεινόµενες αρχές εταιρικής διακυβέρνησης 

(Επιτροπή για την Εταιρική ∆ιακυβέρνηση, 1999) και µειώνεται περαιτέρω σε 24,3% 

όταν γίνεται σύγκριση µε τις ∆ιεθνείς Βέλτιστες Πρακτικές, όπως εµπεριέχονται στη 

βρετανική νοµοθεσία (The Combined Code on Corporate Governance, UK). 

8.2 Η εταιρική διακυβέρνηση ως µηχανισµός διασφάλισης της αξιοπιστίας των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

Η θέσπιση πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης προέκυψε από την ανάγκη να 

διασφαλιστούν τα συµφέροντα των µετόχων/ιδιοκτητών των εισηγµένων 

επιχειρήσεων, οι οποίοι δεν είναι εφικτό (λόγω του µεγάλου αριθµού τους, του µικρού 

ιδιοκτησιακού ποσοστού του καθενός, της συµµετοχής τους ενδεχοµένως στο 

κεφάλαιο περισσότερων του ενός επιχειρήσεων και πιθανώς της έλλειψης της 

απαιτούµενης επιστηµονικής κατάρτισης) να συµµετέχουν στη διοίκηση των εταιριών, 

η οποία ανατίθεται σε οικονοµικούς διευθυντές (managers) που λειτουργούν ως 

αντιπρόσωποί τους (agents). Ο διαχωρισµός της ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων από 

τη λήψη των επιχειρηµατικών αποφάσεων ενδέχεται να καταστεί επιζήµια για τους 

µετόχους όταν η διοίκηση λαµβάνει αποφάσεις που δεν συνάδουν µε το στόχο της 

µεγιστοποίησης του πλούτου τους. Σύµφωνα µε τους Fama και Jensen (1983), 

καθοριστικό ρόλο στην ελαχιστοποίηση του κόστους για τους µετόχους από τα 

προβλήµατα αντιπροσώπευσης (agency problems) που ανακύπτουν έχει το 

διοικητικό συµβούλιο. 

 

Η συµβολή του διοικητικού συµβουλίου στη διασφάλιση της αξιοπιστίας των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και στην αποτροπή λογιστικών απατών από τα 

υψηλόβαθµα διοικητικά στελέχη έχει εξεταστεί σε πλήθος µελετών, οι οποίες έχουν 

ήδη αναφερθεί περιληπτικά στην ενότητα 6.2. Οι Fama (1980) και Fama και Jensen 

(1983) θεωρούν ότι είναι απαραίτητη η συµµετοχή στο διοικητικό συµβούλιο 

υψηλόβαθµων στελεχών της επιχείρησης, τα οποία να γνωρίζουν όλο το εύρος των 

δραστηριοτήτων της και συνεπώς να είναι σε θέση να λάβουν τις επιχειρηµατικές 

αποφάσεις που θα µεγιστοποιήσουν την αξία της. Ωστόσο, κρίνουν, επίσης, 

απαραίτητη τη συµµετοχή σε αυτό ανεξάρτητων µελών ώστε να διασφαλιστούν τα 

δικαιώµατα των µετόχων µειοψηφίας και να αποτραπεί o κίνδυνος να µετατραπεί το 

διοικητικό συµβούλιο σε υποχείριο λίγων υψηλόβαθµων διοικητικών στελεχών. Το 

σύνολο σχεδόν των ερευνών (Beasley 1996, Dechow et al. 1996, Fanning and 

Cogger 1998, Saksera 1998, Beasley et al. 1999, Beasley et al. 2000, Klein 2002, 
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Xie et al. 2003, Carcello and Nagy 2004) έχει διαπιστώσει ότι η συµµετοχή 

ανεξάρτητων µελών στο διοικητικό συµβούλιο βελτιώνει τον εποπτικό του ρόλο και 

µειώνει την πιθανότητα παραποίησης των οικονοµικών µεγεθών. Εξαίρεση αποτελεί 

η έρευνα των Abbott et al. (2000), στην οποία το ποσοστό των ανεξάρτητων µελών 

δεν εµφανίστηκε να επηρεάζει την πιθανότητα διάπραξης λογιστικής απάτης. Οι 

Osma και Noguer (2007) διαπίστωσαν, επίσης, ότι τα ανεξάρτητα µέλη έχουν τη 

δύναµη να εποπτεύουν τις εργασίες των µάνατζερς µόνο στις περιπτώσεις που έχει 

συσταθεί επιτροπή ορισµού των µελών του διοικητικού συµβουλίου (nomination 

committee) µε τη συµµετοχή σ’ αυτή θεσµικών επενδυτών. 

 

Ο Jensen (1993) έχει υποστηρίξει ότι τα ανεξάρτητα µέλη του διοικητικού συµβουλίου 

είναι πιο αφοσιωµένα και συνεπώς πιο αποτελεσµατικά στον έλεγχο των 

εκτελεστικών στελεχών όταν συµµετέχουν και τα ίδια στο κεφάλαιο των 

επιχειρήσεων. Η έρευνα του Beasley (1996) ενισχύει τη συγκεκριµένη υπόθεση 

καθώς διαπιστώθηκε ότι η πιθανότητα παραποίησης των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων µειώνεται όσο αυξάνεται το ποσοστό των µετοχών που κατέχουν τα 

ανεξάρτητα µέλη. Επιπλέον, η ίδια έρευνα (Beasley, 1996) έδειξε ότι η αρχαιότητα 

των ανεξάρτητων µελών συµβάλλει στην άσκηση των καθηκόντων τους ενδεχοµένως 

επειδή έχουν αποκτήσει καλύτερη γνώση της λειτουργίας της επιχείρησης αλλά και 

επειδή έχει εν µέρει εδραιωθεί η θέση τους στο διοικητικό συµβούλιο και είναι σε 

θέση να αντεπεξέρχονται στις πιέσεις των διοικητικών στελεχών. Σε αντίθετα, 

ωστόσο, συµπεράσµατα έχει καταλήξει η έρευνα των Xie et al. (2003), οι οποίοι 

διαπίστωσαν ότι όσο αυξάνεται η θητεία των ανεξάρτητων µελών τόσο µειώνεται η 

εποπτική τους ικανότητα, πιθανώς επειδή έχουν συνεργαστεί µε τα διοικητικά 

στελέχη µε στόχο την εξασφάλιση της επανεκλογής τους. 

 

O Fama (1980), υποστηρίζει ότι η αγορά κρίνει την αποτελεσµατικότητα των 

ανεξάρτητων µελών στην άσκηση των καθηκόντων τους και τους ανταµείβει µε την 

ανάθεση περισσότερων εργασιών. Συνεπώς, η κατοχή αντίστοιχων θέσεων στα 

διοικητικά συµβούλια άλλων εταιριών αποδεικνύει την ικανότητά τους. Αντίθετη είναι 

η άποψη των Morck et al. (1988), οι οποίοι σηµειώνουν ότι καθώς απαιτείται 

σηµαντικός χρόνος για την άσκηση αποτελεσµατικής εποπτείας σε µία επιχείρηση, 

δεν είναι εφικτό τα ανεξάρτητα µέλη να συµµετέχουν ταυτόχρονα σε διοικητικά 

συµβούλια πολλών εταιριών. Τη συγκεκριµένη άποψη ενισχύουν και τα 

αποτελέσµατα των ερευνών των Beasley (1996) και Crutchley et al. (2007). Η 

επιστηµονική κατάρτιση των ανεξάρτητων µελών εξετάστηκε από τους Xie et al. 

(2003), οι οποίοι διαπίστωσαν ότι, σύµφωνα και µε τις προτάσεις της δηµόσιας 
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εποπτικής αρχής (Public Oversight Board), το επίπεδο παραποίησης των κερδών 

µειώνεται όταν τα µέλη διαθέτουν γνώση των αντικειµένων της διοίκησης 

επιχειρήσεων και των χρηµατοοικονοµικών. 

 

Αρκετές έρευνες έχουν εξετάσει την επίδραση του µεγέθους των διοικητικών 

συµβουλίων στη δυνατότητα παραποίησης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

καταλήγοντας σε εκ διαµέτρου αντίθετα συµπεράσµατα. Τα αποτελέσµατα του 

Beasley (1996) δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις που έχουν διαπράξει λογιστικές απάτες 

διοικούνται από µεγαλύτερα συµβούλια, επαληθεύοντας την υπόθεση του Jensen 

(1993) ότι οι γραφειοκρατικές διαδικασίες των µεγαλύτερων σε µέγεθος διοικητικών 

συµβουλίων αποτελούν τροχοπέδη στη λειτουργικότητα και την αποτελεσµατικότητά 

τους. Οι Xie et al. (2003), αντιθέτως, διαπίστωσαν ότι τα µεγαλύτερα συµβούλια είναι 

σε θέση να αποτρέψουν την παραποίηση των λογιστικών µεγεθών, ενισχύοντας την 

άποψη ότι η συσσωρευµένη γνώση και εµπειρία των µελών τους συµβάλλει στην 

αποτελεσµατικότητά τους. Η επίδραση του µεγέθους του διοικητικού συµβουλίου 

στην αξιοπιστία των οικονοµικών µεγεθών εξετάστηκε και στις έρευνες των Dechow 

et al. (1996) και Carcello και Nagy (2004) χωρίς να προκύψουν στατιστικά σηµαντικά 

αποτελέσµατα. Οι Xie et al. (2003) διαπίστωσαν, επιπλέον, ότι ο αριθµός των 

συνεδριάσεων αντικατοπτρίζει το βαθµό ενασχόλησης και αφοσίωσης των µελών 

στις επιχειρηµατικές διαδικασίες και συνδέεται αρνητικά µε την παραποίηση των 

κερδών. Η συγκεκριµένη σχέση εξετάστηκε και στην έρευνα των Erickson et al. 

(2006) χωρίς να επαληθευτεί. 

 

Καλή πρακτική εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί ο διαχωρισµός των ευθυνών στα 

ανώτατα κλιµάκια της επιχείρησης και συγκεκριµένα ο διαχωρισµός του προέδρου 

του διοικητικού συµβουλίου από το διευθύνοντα σύµβουλο. Η συγκέντρωση των δύο 

εξουσιών στο ίδιο πρόσωπο αποδυναµώνει τον έλεγχο των εργασιών του 

διευθύνοντος συµβούλου και ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα στο διευθύνοντα 

σύµβουλο να επηρεάσει τη σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου και να 

χρησιµοποιήσει τις αρµοδιότητες που του δίνει η θέση του προέδρου για την επίτευξη 

προσωπικών στόχων (Jensen, 1993). Στην πλειοψηφία των ερευνών (Dechow et al. 

1996, Saksera 1998, Abbott et al. 2000, Carcello and Nagy 2004, Erickson et al. 

2006) διαπιστώνεται ότι η παραποίηση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

συντελείται ως επί το πλείστον στις επιχειρήσεις που οι θέσεις του προέδρου και του 

διευθύνοντος συµβούλου κατέχονται από το ίδιο πρόσωπο. Η συγκεκριµένη σχέση 

δεν επαληθεύτηκε στις έρευνες των Beasley (1996) και Xie et al. (2003). Οι Dechow 

et al. (1996) διαπίστωσαν, επιπλέον, ότι ο ρόλος του διοικητικού συµβουλίου 
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αποδυναµώνεται και στην περίπτωση που χρέη διευθύνοντος συµβούλου εκτελεί ο 

ιδρυτής της εταιρίας, το οποίο συµφωνεί µε τη θεωρία (Jensen, 1993) που θέλει το 

διευθύνοντα σύµβουλο - ιδρυτή να λαµβάνει επιχειρηµατικές αποφάσεις χωρίς να 

λογοδοτεί στο διοικητικό συµβούλιο. Η δύναµη του διευθύνοντος συµβούλου και η 

ανεξαρτησία του από τον έλεγχο του διοικητικού συµβουλίου αναµένεται, επίσης, να 

αυξάνεται µε την πάροδο των ετών. Στηριζόµενοι σ’ αυτήν την υπόθεση, οι Beasley 

(1996), Saksera (1998) και Abbott et al. (2000) εξέτασαν αν η θητεία του 

διευθύνοντος συµβούλου στο διοικητικό συµβούλιο σχετίζεται µε τις περιπτώσεις 

λογιστικής απάτης χωρίς, ωστόσο, να καταλήξουν σε στατιστικά σηµαντικά 

αποτελέσµατα. 

 

Η συµµετοχή συγγενικών προσώπων στο διοικητικό συµβούλιο διευκολύνει την 

ανάπτυξη συνεργασιών και συνεπώς την παραποίηση των οικονοµικών 

καταστάσεων (Fanning and Cogger, 1998). Οι Beasley et al. (1999) διαπίστωσαν 

στενούς οικογενειακούς δεσµούς στο 40% από το σύνολο των 204 περιπτώσεων 

λογιστικής απάτης που εξέτασαν. Αντιθέτως, η συµµετοχή εκπροσώπων των 

θεσµικών επενδυτών στο διοικητικό συµβούλιο θεωρείται ότι διασφαλίζει την 

προστασία των µετόχων µειοψηφίας. Οι έρευνες των Dechow et al. (1996) και των 

Osma και Noguer (2007) συνδέουν την ύπαρξη θεσµικών επενδυτών στο διοικητικό 

συµβούλιο µε βελτίωση της αξιοπιστίας των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Στις 

έρευνες, ωστόσο, των Beasley (1996), Abbott et al. (2000) και Klein (2002) δεν 

προκύπτει κάποια αντίστοιχη επίδραση. Οι Jensen και Meckling (1976) θεωρούν, 

επίσης, ότι η πιθανότητα παραποίησης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

αµβλύνεται όταν τα διοικητικά στελέχη της επιχείρησης που συµµετέχουν στο 

διοικητικό συµβούλιο κατέχουν σηµαντικό ποσοστό των µετοχών καθώς τα 

συµφέροντά τους εξοµοιώνονται µε αυτά των λοιπών µετόχων και ελαχιστοποιούνται 

τα προβλήµατα αντιπροσώπευσης (agency problems). Αντίθετη είναι η άποψη των 

Loebbecke et al. (1989), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση η 

διοίκηση της επιχείρησης έχει ιδίο όφελος να εµφανίσει αυξηµένα κέρδη και συνεπώς 

να επιτύχει και αύξηση της τιµής των µετοχών στην κεφαλαιαγορά. Οι δύο υποθέσεις 

έχουν εξεταστεί σε εµπειρικές έρευνες (Beasley 1996, Dechow et al. 1996, Fanning 

and Cogger 1998, Erickson et al. 2006) χωρίς να παρατηρηθεί κάποια επίδραση. 

 

Εκτός από την αποτελεσµατική λειτουργία του διοικητικού συµβουλίου, εικάζεται ότι 

και η θέσπιση επιτροπής εσωτερικού ελέγχου διασφαλίζει την αξιοπιστία των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Οι έρευνες των Dechow et al. (1996), Saksera 

(1998) και Beasley et al. (2000) επιβεβαιώνουν την εν λόγω υπόθεση ενώ αντιθέτως 
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δεν παρατηρήθηκε αντίστοιχη σχέση στις έρευνες των Beasley (1996), Fanning και 

Cogger (1998) και Osma και Noguer (2000). Σε αντιστοιχία µε τη διαπίστωση των 

ερευνών ότι η συµµετοχή ανεξάρτητων µελών στο διοικητικό συµβούλιο βελτιώνει τον 

εποπτικό του ρόλο, οι Abbott et al. (2000), Beasley et al. (2000), Klein (2002), 

Bédard et al. (2004) και Crutchley et al. (2007) διαπίστωσαν ότι η ανεξαρτησία της 

επιτροπής εσωτερικού ελέγχου αποτρέπει το ενδεχόµενο δηµοσίευσης 

παραποιηµένων λογιστικών µεγεθών. Η Klein (2002) παρατηρεί ότι η 

αποτελεσµατικότητα της επιτροπής επιτυγχάνεται όταν τουλάχιστον το 50% των 

µελών της είναι ανεξάρτητα, ενώ οι Bédard et al. (2004) διαπιστώνουν ότι επιτροπές 

που αποτελούνται κατά ποσοστό 50%-99% από ανεξάρτητα µέλη είναι 

αναποτελεσµατικές σε αντίθεση µε τις επιτροπές που όλα τα µέλη τους είναι 

ανεξάρτητα. Η έρευνά τους συµφωνεί µε τις διατάξεις της πράξης Sarbanes-Oxley 

που απαιτεί την ανεξαρτησία όλων των µελών. Επιπλέον, η έρευνα των Bédard et al. 

(2004) επιβεβαιώνει και τη διάταξη της πράξης Sarbanes-Oxley που απαιτεί ένα 

τουλάχιστον µέλος να διαθέτει χρηµατοοικονοµική εξειδίκευση. Αντίστοιχα 

αποτελέσµατα για την επίπτωση της επιστηµονικής κατάρτισης των µελών στην 

αποτελεσµατικότητά τους προκύπτουν και από τις έρευνες των Beasley et al. (1999) 

και Xie et al. (2003). Τέλος, η συχνότητα των συνεδριάσεων διαπιστώνεται (Beasley 

et al. 1999, Beasley et al. 2000 και Xie et al. 2003) να µειώνει σηµαντικά την 

πιθανότητα λογιστικών ατασθαλιών, αποτελώντας µέτρο εκτίµησης του βαθµού 

ενασχόλησης και αφοσίωσης των µελών στα καθήκοντά τους. 

8.3 Θεωρία αντιπροσώπευσης και φοροδιαφυγή των επιχειρήσεων 

Παρόλο που το ζήτηµα της φορολογίας των επιχειρήσεων µε διεσπαρµένη ιδιοκτησία 

(dispersed ownership) ήταν αυτό που οδήγησε τους Berle και Means να 

διατυπώσουν (για πρώτη φορά) το 1932 το πρόβληµα της αντιπροσώπευσης 

(agency problem), έκτοτε και µέχρι πρόσφατα η αλληλοσυσχέτιση των πρακτικών 

εταιρικής διακυβέρνησης µε τη φοροδιαφυγή των επιχειρήσεων έχει πλήρως 

αγνοηθεί (Desai and Dharmapala, 2006). Έως τα τέλη του 1990 η προσοχή των 

ερευνητών ήταν στραµµένη στην παραποίηση των λογιστικών κερδών των 

επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη µεθόδων για την αντιµετώπισή της67. Το ενδιαφέρον 

για το µέγεθος των φορολογητέων κερδών ανακύπτει ύστερα από τη σωρεία των 

λογιστικών σκανδάλων που σηµειώθηκαν στην κεφαλαιαγορά των Η.Π.Α. στα τέλη 

                                                
67

 Ανασκόπηση των ερευνών έχει πραγµατοποιηθεί στο έκτο κεφάλαιο. 
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της δεκαετίας του ’90 και στις αρχές της τρέχουσας χιλιετίας και ύστερα από τη 

διαπίστωση ότι η παραποίηση των λογιστικών κερδών συνοδευόταν σε αρκετές 

περιπτώσεις από εκτεταµένη φοροδιαφυγή. 

 

Η µείωση των φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων θεωρείται µία 

επωφελής ενέργεια για τους µετόχους καθώς έχει ως αποτέλεσµα την εξοικονόµηση 

πόρων και συνεπώς την αύξηση της αξίας των επιχειρήσεων. Ωστόσο, οι Hanlon και 

Slemrod (2007) αναφέρουν ότι βασική προϋπόθεση για την ισχύ της παραπάνω 

πρότασης είναι να µην καλυφθεί το συγκεκριµένο όφελος από το κόστος που θα 

επωµιστούν οι επενδυτές στην περίπτωση της αποκάλυψης της φοροδιαφυγής. 

Συγκεκριµένα, αν η φορολογική αρχή είναι αποτελεσµατική στους ελέγχους της και 

αποκαλύψει το σύνολο της συντελούµενης φοροδιαφυγής, το όφελος που είχαν 

αποκοµίσει οι µέτοχοι εξανεµίζεται ενώ επιβαρύνονται και µε το ύψος των προστίµων 

και προσαυξήσεων. Οι επιχειρήσεις, επιπλέον, ενδεχοµένως να πλήττονται από την 

αποκάλυψη της φοροδιαφυγής στην περίπτωση που το επενδυτικό κοινό θεωρήσει 

ότι δεν εκτελούν το χρέος τους στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η εν 

λόγω υπόθεση ενισχύεται από δηµόσιες τοποθετήσεις εταιριών µε στόχο τη 

διασκέδαση των εντυπώσεων ότι προβαίνουν σε αθέµιτες ενέργειες µείωσης των 

φορολογικών τους υποχρεώσεων. Σε µία τέτοια προσπάθεια, ο πρόεδρος και ο 

διευθύνοντας σύµβουλος της επιχείρησης Wal-Mart, απευθυνόµενοι στους µετόχους 

τους, αναφέρουν ότι η ετήσια καταβολή φόρων εισοδήµατος ανέρχεται σε τέσσερα 

δισεκατοµµύρια δολάρια, επισηµαίνοντας ότι αν το ίδιο ποσό φόρων καταβάλλονταν 

και από άλλους 446.000 φορολογούµενους θα καλύπτονταν τα ετήσια φορολογικά 

έσοδα των Η.Π.Α. χωρίς να επιβαρυνθεί κανένας άλλος ιδιώτης ή επιχείρηση (Hanlon 

and Slemrod, 2007). 

 

Οι ενέργειες στις οποίες προβαίνουν τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων για τη 

µείωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων δεν είναι εφικτό να γνωστοποιηθούν 

στους µετόχους καθώς αυτό θα καθιστούσε ενήµερη και τη φορολογική αρχή. Το 

αποτέλεσµα είναι να οξύνονται τα προβλήµατα αντιπροσώπευσης που υπάρχουν 

ενώ η µυστικότητα µε την οποία πραγµατοποιούνται οι συγκεκριµένες εργασίες και η 

κάλυψη που παρέχεται, δίνουν τη δυνατότητα στους διοικούντες να ενεργήσουν για 

το προσωπικό τους όφελος. Οι έρευνες των Desai και Dharmapala (2006) και των 

Hanlon και Slemrod (2007) δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις καταφεύγουν σε ιδιαίτερα 

περίπλοκους µηχανισµούς µείωσης των φορολογικών τους υποχρεώσεων, 
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επονοµαζόµενων «tax shelters68», µέσω των οποίων επιτυγχάνουν, εκτός από τη 

µείωση των φορολογητέων τους κερδών, να αυξήσουν εικονικά το λογιστικό τους 

αποτέλεσµα. Στην πλειοψηφία άλλωστε των περιπτώσεων το κίνητρο για την 

προσφυγή σε «tax shelters» αποδεικνύεται να είναι η παραποίηση των λογιστικών 

κερδών ώστε τα στελέχη να αποκοµίσουν οφέλη είτε µέσω των αµοιβών που 

λαµβάνουν για την επίτευξη στόχων είτε κερδοσκοπώντας µε τις µετοχές και τα 

δικαιώµατα προαίρεσης που κατέχουν. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 

της Enron, της οποίας τα λογιστικά κέρδη πριν από την πτώχευσή της το 2001 

ανέρχονταν σε δισεκατοµµύρια δολάρια ενώ ο φόρος εισοδήµατος που κατέβαλλε 

ήταν αµελητέος (Lev and Nissim, 2004). Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, η 

Enron κατέφυγε σε «tax shelters» µε αποκλειστικό στόχο τη βελτίωση των λογιστικών 

κερδών. Το κόστος της ανάπτυξης των εν λόγω µηχανισµών αποφυγής φόρου 

ανήλθε σε έντεκα εκατοµµύρια δολάρια, το οποίο εξανέµισε το όφελος των µετόχων 

από τη συντελούµενη φοροδιαφυγή. Ο χρηµατοοικονοµικός σύµβουλος της Enron 

(Bankers Trust) παραδέχθηκε ότι αν ο σκοπός της εταιρίας ήταν η µείωση του φόρου 

εισοδήµατος, θα είχαν προσφύγει σε πολύ πιο απλές και φθηνές ενέργειες (Joint 

Committee on Taxation, 2003). 

 

Το επενδυτικό κοινό εµφανίζεται να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικό απέναντι στις 

επιχειρήσεις που διαπράττουν φοροδιαφυγή θεωρώντας ότι ένας τρόπος διοίκησης 

που αποσκοπεί στην παραπλάνηση της φορολογικής αρχής είναι αρκετά πιθανό να 

στοχεύει και στην παραπλάνηση του ιδίου. Οι Desai και Hines (2002) διαπιστώνουν 

ότι ανακοινώσεις για δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων σε φορολογικούς 

παραδείσους, το οποίο αποτελεί «tax shelter», συνοδεύονται από αρνητικές 

αντιδράσεις στην κεφαλαιαγορά. Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση της Ρωσίας, 

οι νοµοθετικές αλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν µε στόχο την αύξηση της 

φορολογικής συµµόρφωσης των εταιριών είχαν ως αποτέλεσµα, µεταξύ άλλων, την 

απόσυρσή τους από φορολογικούς παραδείσους το οποίο επέφερε αύξηση των 

τιµών των µετοχών τους στο χρηµατιστήριο (Desai et al., 2005). Οι Hanlon και 

Slemrod (2007) εξέτασαν, επίσης, την αντίδραση του επενδυτικού κοινού σε 

ανακοινώσεις που γνωστοποιούσαν τη συµµετοχή των εταιριών σε «tax shelters» και 

διαπίστωσαν ότι ήταν αρνητική για το σύνολο των επιχειρήσεων, µικρότερης, όµως, 

έκτασης για τις επιχειρήσεις που διέθεταν επαρκείς και αποδοτικές πρακτικές 

                                                
68

 Ένας από τους εν λόγω µηχανισµούς που είναι γνωστός και στην ελληνική αγορά είναι η 
ίδρυση υπεράκτιων (offshore) εταιριών. 
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εταιρικής διακυβέρνησης. Οι επενδυτές των συγκεκριµένων επιχειρήσεων δεν 

θεώρησαν, σύµφωνα µε τους συγγραφείς, ότι οι ενέργειες της διοίκησης 

αποσκοπούσαν και στη δική τους παραπλάνηση. Αντίστοιχα είναι και τα 

αποτελέσµατα των Desai και Dharmapala (2007), οι οποίοι, µελετώντας τη 

φοροαποφυγή των επιχειρήσεων διαπίστωσαν ότι εκλαµβάνεται ως θετική ενέργεια 

από τους επενδυτές και κατ’ επέκταση αυξάνει την αξία των επιχειρήσεων µόνο όταν 

οι επιχειρήσεις αξιολογούνται θετικά για τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που 

εφαρµόζουν.  

 

Το σύνολο των ερευνών που έχουν αναφερθεί εξετάζει τα κίνητρα των διοικητικών 

στελεχών κατά τη διάπραξη φοροδιαφυγής διαπιστώνοντας ότι στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων οι µηχανισµοί της φοροδιαφυγής (tax shelters) χρησιµοποιούνται για 

την απόκτηση προσωπικών ωφελειών µέσω της εικονικής αύξησης των λογιστικών 

κερδών. Η παραποίηση, ωστόσο, των λογιστικών κερδών δύναται να επιτευχθεί µε 

ποικίλους τρόπους οι οποίοι δεν επηρεάζουν τα φορολογητέα κέρδη. Καθώς, όµως, 

µία µεγάλη διάσταση ή µία αύξηση της διάστασης των λογιστικών και των 

φορολογητέων κερδών ενδέχεται να προσελκύσει τον έλεγχο της επιτροπής 

κεφαλαιαγοράς, οι επιχειρήσεις ενδεχοµένως να επιλέγουν την εµφάνιση και 

υψηλότερων φορολογητέων κερδών επωµιζόµενες το αντίστοιχο κόστος. Σ’ αυτή την 

περίπτωση οι µέτοχοι πλήττονται διπλά από την ταυτόχρονη παραποίηση των 

λογιστικών κερδών και την καταβολή περισσότερων φόρων. Οι Erickson et al. (2004) 

εξέτασαν 27 επιχειρήσεις, οι οποίες σε αντιστοιχία µε την παραποίηση των 

λογιστικών κερδών είχαν δηλώσει και υψηλότερο φορολογητέο εισόδηµα ώστε να 

µην κινήσουν υποψίες και διαπίστωσαν ότι είχαν καταβληθεί κατά µέσο όρο $11,84 

εκατοµµύρια σε φόρους από την κάθε εταιρία για κέρδη που δεν υπήρχαν. 

8.4 Περιγραφή του δείγµατος και των µεταβλητών ανάλυσης 

Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου επιχειρείται να διερευνηθεί αν συγκεκριµένες 

πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης των ελληνικών εισηγµένων στο χρηµατιστήριο 

επιχειρήσεων συνδέονται µε µεγαλύτερης έκτασης φοροδιαφυγή. Το δείγµα της 

έρευνας αποτελείται από το σύνολο των επιχειρήσεων για τις οποίες υπάρχουν 

διαθέσιµα στοιχεία για τα αποτελέσµατα των φορολογικών ελέγχων και για τις 

πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης για την περίοδο από το 2000 έως και το 2004. Οι 

πηγές για τα αποτελέσµατα των φορολογικών ελέγχων έχουν ήδη αναφερθεί στην 

ενότητα 4.3. Οι πληροφορίες για τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης των εταιριών 

αντλήθηκαν αποκλειστικά από τα ετήσια δελτία τους. Καθώς η πρώτη αναφορά στην 
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Ελλάδα για αρχές και πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης πραγµατοποιείται το 1999 

από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (βλ. ενότητα 8.1), και σε συνδυασµό µε το 

γεγονός ότι τα ετήσια δελτία των εταιριών για τα έτη πριν από το 2000 είναι 

δυσεύρετα, οι χρήσεις πριν από το 2000 εξαιρούνται από την ανάλυση. 

 

Σε αντίθεση µε τη µεθοδολογία που εφαρµόστηκε στο έβδοµο κεφάλαιο, πρακτικές 

εταιρικής διακυβέρνησης σε διαφορετικά έτη δεν είναι συγκρίσιµες λόγω των 

νοµοθετικών αλλαγών που έχουν επέλθει κατά τη διάρκεια της υπό διερεύνηση 

περιόδου. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι αρχές που διατυπώθηκαν από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς το 1999 είχαν προαιρετική εφαρµογή και οι επιχειρήσεις τις 

υιοθέτησαν µε διαφορετικό ρυθµό και σε διαφορετική έκταση η κάθε µία. Με την ισχύ 

του Ν.3016/2002, από τις αρχές του 2003, παρατηρείται ότι εξαλείφονται ορισµένες 

διαφορές µεταξύ των εταιριών, χωρίς, ωστόσο, να διασφαλίζεται ότι η συµµόρφωσή 

τους δεν περιορίζεται στο γράµµα του νόµου. Επιθυµώντας την καταγραφή και 

ανάλυση της πραγµατικής συµπεριφοράς των εταιριών, όπως αυτή διαµορφώνεται 

από τους διοικούντες της και όχι από τη νοµοθεσία, πραγµατοποιείται διαστρωµατική 

ανάλυση των πληροφοριών για κάθε έτος χωριστά. Συνεπώς, εξετάζονται πέντε 

δείγµατα, το κάθε ένα από τα οποία αντιστοιχεί σε ένα έτος από το 2000 έως και το 

2004. Οι λιγοστοί φορολογικοί έλεγχοι που έχουν διενεργηθεί για τα έτη µετά το 2004 

(βλ. ενότητα 9.4.1), καθιστούν ανέφικτη τη µελέτη των εν λόγω χρήσεων. 

 

Το δείγµα της έρευνας αποτελείται από 96 επιχειρήσεις, για τις οποίες υπάρχουν 

διαθέσιµες πληροφορίες για 227 συνολικά χρήσεις. Πληροφορίες και για τα πέντε έτη 

υπάρχουν µόνο για 4 επιχειρήσεις, ενώ για 16 επιχειρήσεις υπάρχουν στοιχεία για 

τέσσερα έτη, για 23 επιχειρήσεις για τρία έτη, για 21 επιχειρήσεις για δύο έτη και για 

τις υπόλοιπες 32 επιχειρήσεις µόνο για ένα έτος. Η κατανοµή των παρατηρήσεων 

ανά έτος έχει ως εξής: για το 2004 υπάρχουν πληροφορίες για 43 επιχειρήσεις, για το 

2003 για 41 επιχειρήσεις, για το 2002 για 52 επιχειρήσεις, για το 2001 για 50 

επιχειρήσεις και για το 2000 για 41 επιχειρήσεις. Αναλυτικά στοιχεία για την έκταση 

και τα χαρακτηριστικά της φοροδιαφυγής σε κάθε έτος παρουσιάζονται στον πίνακα 9 

του Παραρτήµατος. Συνοπτικά, το µέσο ποσοστό φοροδιαφυγής για το 2004 

εκτιµάται σε 20,32%, κυµαινόµενο από 2,66% έως 88,49%, για το 2003 σε 17,25%, 

κυµαινόµενο από 0,22% έως 78,92%, για το 2002 σε 20,79%, κυµαινόµενο από 

0,02% έως 95,98%, για το 2001 σε 22,70%, κυµαινόµενο από 0,01% έως 98,33%, 

και για το 2000 σε 13,58%, κυµαινόµενο από 0,05% έως 49,55%. Αντίστοιχα, το 

µέσο χάσµα φόρου έχει εκτιµηθεί σε €247.048 για το 2004, κυµαινόµενο από 

€10.133 έως €1.552.000, σε €275.871 για το 2003, κυµαινόµενο από €1.088 έως 
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€1.818.000, σε €327.719 για το 2002, κυµαινόµενο από €3.453 έως €635.464, σε 

€350.672 για το 2001, κυµαινόµενο από €680 έως €3.449.000, και τέλος σε €295.237 

για το 2000, κυµαινόµενο από €16.277 έως €3.315.000. Χαρακτηριστικό και των 

πέντε δειγµάτων είναι η υψηλή µεταβλητότητα που εµφανίζουν τόσο όταν η έκταση 

της φοροδιαφυγής εκτιµάται ως ποσοστό όσο και όταν λαµβάνεται υπόψη το χάσµα 

φόρου. 

 

Καθώς σε καµία έρευνα δεν έχει εξεταστεί η επίδραση των πρακτικών εταιρικής 

διακυβέρνησης στην έκταση της φοροδιαφυγής των επιχειρήσεων, οι πρακτικές που 

εξετάζονται στη συνέχεια της παρούσας διατριβής έχουν καθοριστεί λαµβάνοντας 

υπόψη τις πληροφορίες που οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες ή είθισται να 

δηµοσιεύουν στο ετήσιο δελτίο τους καθώς και τις έρευνες που αναφέρονται στην 

επίδραση των συγκεκριµένων παραγόντων στην αξιοπιστία των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων (βλ. ενότητα 8.2). Ο διαχωρισµός ευθυνών στα ανώτατα κλιµάκια 

θεωρείται καλή πρακτική εταιρικής διακυβέρνησης τόσο από την αρθρογραφία 

(Dechow et al. 1996, Saksera 1998, Abbott et al. 2000, Carcello and Nagy 2004, 

Erickson et al. 2006) όσο και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (1999). 

Συγκεκριµένα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφέρει (§5.5) ότι «η υποχρέωση του 

προέδρου του ∆.Σ. να ελέγχει τη λειτουργία του ∆.Σ. προφανώς αποδυναµώνεται 

όταν το ίδιο πρόσωπο παράλληλα ασκεί και τα καθήκοντα του διευθύνοντος 

συµβούλου της επιχείρησης». Στην επόµενη ενότητα εξετάζεται αν η συγκέντρωση 

των δύο εξουσιών στο ίδιο πρόσωπο επηρεάζει την έκταση της φοροδιαφυγής. 

Επιπλέον, λαµβάνοντας υπόψη τις έρευνες του Jensen (1993) και των Dechow et al. 

(1996), εξετάζεται πώς επηρεάζεται το µέγεθος της φοροδιαφυγής και στην 

περίπτωση που πρόεδρος του ∆.Σ. είναι ο κύριος ιδιοκτήτης της επιχείρησης. 

 

Η συµµετοχή συγγενικών προσώπων στο διοικητικό συµβούλιο θεωρείται ότι 

διευκολύνει τη διάπραξη λογιστικής απάτης (Fanning and Cogger 1998, Beasley et 

al. 1999), αποτελώντας έναν ακόµα παράγοντα προς διερεύνηση. Οµοίως, το 

ποσοστό των µετοχών που κατέχει το διοικητικό συµβούλιο, όπως και το ποσοστό 

των µετοχών που κατέχεται από την οικογένεια του κύριου µέτοχου/ιδρυτή, 

ενδεχοµένως επηρεάζει το µέγεθος της φοροδιαφυγής. Ωστόσο, δεν είναι εφικτό να 

προβλεφθεί εκ των προτέρων αν οι εν λόγω µέτοχοι χρησιµοποιούν την εξουσία τους 

για ιδίο όφελος (Loebbecke et al., 1989) ή αν τα συµφέροντά τους εξοµοιώνονται µε 

αυτά των λοιπών µετόχων (Jensen and Meckling, 1976). Ενώ η συµµετοχή 

συγγενών στο διοικητικό συµβούλιο θεωρείται ότι βλάπτει τον εποπτικό του ρόλο, η 

ύπαρξη ανεξάρτητων µελών θεωρείται ότι µειώνει την πιθανότητα παραποίησης των 
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λογιστικών µεγεθών (Fama 1980, Fama and Jensen 1983, Beasley 1996, Dechow et 

al. 1996, Fanning and Cogger 1998, Saksera 1998, Beasley et al. 1999, Beasley et 

al. 2000, Klein 2002, Xie et al. 2003, Carcello and Nagy 2004). Η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς (1999) είχε ορίσει (§ 6.2) ότι ορισµένα µη εκτελεστικά µέλη του ∆.Σ. 

θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα χωρίς ωστόσο να καθορίζει τον ακριβή αριθµό, ενώ 

στη συνέχεια µε το άρθρ. 3 του Ν.3016/2002 ορίστηκε ο ελάχιστος αριθµός των 

ανεξάρτητων µελών σε δύο. Στην επόµενη ενότητα εξετάζεται αν ο ορισµός 

ανεξάρτητων µελών είναι σε θέση να αποτρέψει ή να περιορίσει τη φοροδιαφυγή των 

επιχειρήσεων. 

 

Ορισµένα επιπλέον χαρακτηριστικά του διοικητικού συµβουλίου τα οποία ενδέχεται 

να επηρεάζουν την έκταση της φοροδιαφυγής και εξετάζονται στη συνέχεια είναι η 

διάρκεια της θητείας του (η οποία σύµφωνα µε το άρθρ. 19 του Ν.2190/20 δεν µπορεί 

να υπερβαίνει τα έξι έτη), ο αριθµός των µελών του (ο οποίος προτείνεται από την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να µην υπερβαίνει τα 13 για λόγους ευελιξίας στη λήψη 

αποφάσεων), η χρηµατοοικονοµική κατάρτιση των µελών του, η συµµετοχή των 

µελών σε διοικητικά συµβούλια άλλων επιχειρήσεων και η αµοιβή των µελών είτε 

από τα κέρδη προς διάθεση είτε λόγω της υπαλληλικής σχέσης που έχουν µε την 

επιχείρηση. Ο αριθµός των συνεδριάσεων δεν δύναται να εξεταστεί καθώς δεν 

αναφέρεται από καµία εταιρία σε κανένα έτος. Όσον αφορά την Επιτροπή 

Εσωτερικού Ελέγχου είναι εφικτό να εξεταστεί µόνο η επίδραση της σύστασής της, η 

οποία είχε ενθαρρυνθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και κατέστη υποχρεωτική 

µε το Ν.3016/2002. Ο αριθµός των συνεδριάσεών της δεν αναφέρεται από καµία 

εταιρία και για κανένα έτος, ο αριθµός των µελών της αναφέρεται από µία εταιρία τα 

έτη 2001 και 2004 και από δύο εταιρίες τα έτη 2002 και 2003, ενώ καµία εταιρία δεν 

αναφέρει τον αριθµό των ανεξάρτητων µελών. 

8.5 Παρουσίαση των αποτελεσµάτων 

Αρχικά εξετάζεται αν υπάρχουν διαφορές στην έκταση της φοροδιαφυγής µεταξύ των 

επιχειρήσεων που διαχωρίζουν τους ρόλους του προέδρου του διοικητικού 

συµβουλίου και του διευθύνοντος συµβούλου και των επιχειρήσεων που οι δύο 

εξουσίες συγκεντρώνονται στο ίδιο πρόσωπο. Η έκταση της φοροδιαφυγής εκτιµάται 

και ως το ποσοστό των φόρων που οι επιχειρήσεις αποκρύπτουν αλλά και ως το 

ύψος των συγκεκριµένων φόρων (χάσµα φόρου). Τα µη παραµετρικά τεστ Mann-

Whitney και Kolmogorov-Smirnov εφαρµόζονται για τον έλεγχο των διαφορών µεταξύ 

των διαµέσων ενώ στις περιπτώσεις που τα δεδοµένα του δείγµατος ακολουθούν την 



ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

179 

κανονική κατανοµή παρατίθενται και τα αποτελέσµατα του t-test για τον έλεγχο των 

διαφορών των µέσων όρων. Καθώς η έκταση της φοροδιαφυγής συνδέεται µε το 

µέγεθος των επιχειρήσεων, το οποίο επηρεάζει αρνητικά το ποσοστό της 

φοροδιαφυγής (βλ. ενότητα 7.4.2) και θετικά το χάσµα φόρου (βλ. ενότητα 7.5.2), 

εξετάζεται επιπλέον αν διαφορές στο ύψος της φοροδιαφυγής συνδέονται και µε 

διαφορές στο µέγεθος των επιχειρήσεων, όταν αυτό εκτιµάται είτε ως το ύψος των 

κερδών προ φόρων, είτε ως το ύψος του ενεργητικού στο τέλος της χρήσης είτε ως 

το ύψος της κεφαλαιοποίησης των επιχειρήσεων στο τέλος της χρήσης. Αναλυτικά τα 

αποτελέσµατα και για τα πέντε έτη της υπό εξέταση περιόδου παρουσιάζονται στον 

πίνακα 10 του παραρτήµατος. 

 

Σηµαντικές διαφορές στο ποσοστό της φοροδιαφυγής µεταξύ των δύο δειγµάτων δεν 

παρατηρούνται σε κανένα έτος ενώ όσον αφορά το ύψος του χάσµατος φόρου 

παρουσιάζονται σηµαντικές διαφορές για τα έτη 2002 και 2003 σύµφωνα µε το 

Mann-Whitney (sig.= 0,064 και sig.= 0,047 αντίστοιχα) και το t-test (sig.= 0,029 και 

sig.= 0,044 αντίστοιχα). Και στα δύο έτη το ύψος του χάσµατος φόρου είναι 

σηµαντικά µικρότερο στις επιχειρήσεις που ο πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου 

εκτελεί χρέη και διευθύνοντος συµβούλου ενώ σηµαντική διαφορά στο µέγεθος των 

επιχειρήσεων παρατηρείται µόνο το 2002 και µόνο στο ύψος του ενεργητικού, το 

οποίο εµφανίζεται επίσης να είναι µικρότερο69 όταν δεν υπάρχει διαχωρισµός των 

δύο αρµοδιοτήτων. 

 

Ακολουθώντας την ίδια µεθοδολογία, εξετάζεται, επίσης, αν η έκταση της 

φοροδιαφυγής διαφέρει στις επιχειρήσεις που πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου 

είναι ο κύριος ιδιοκτήτης τους70, όπως προκύπτει από το ποσοστό των µετοχών που 

κατέχει. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα 11 του 

παραρτήµατος. Παρατηρείται ότι ενώ δεν προκύπτουν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές σε κανένα έτος για το ποσοστό της φοροδιαφυγής, αντιθέτως για το 

µέγεθος του χάσµατος φόρου προκύπτουν διαφορές για τα τέσσερα από τα πέντε 

έτη της εξεταζόµενης περιόδου και συγκεκριµένα για το 2000, 2001, 2002 και 2003. 

Σε όλα τα έτη το χάσµα φόρου είναι µικρότερο όταν πρόεδρος του ∆.Σ. είναι ο κύριος 

µέτοχος. Αντίστοιχες διαφορές, ωστόσο, προκύπτουν και για το µέγεθος των 

                                                
69

 Η διάµεσος του ύψους του ενεργητικού εκτιµάται σε €34.989.510 για τις επιχειρήσεις που 
δεν υπάρχει διαχωρισµός µεταξύ των δύο εξουσιών έναντι €92.839.001 των λοιπών 
επιχειρήσεων. 
70

 Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ο κύριος ιδιοκτήτης είναι και ο ιδρυτής των 
επιχειρήσεων. 
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επιχειρήσεων. Για το 2000 συγκεκριµένα, οι επιχειρήσεις στις οποίες ο κύριος 

ιδιοκτήτης εκτελεί χρέη προέδρου είναι µικρότερου µεγέθους λαµβάνοντας υπόψη 

είτε το ύψος των κερδών, είτε το ύψος του ενεργητικού, είτε το µέγεθος της 

κεφαλαιοποίησης. Αντίστοιχα είναι και τα αποτελέσµατα για το 2002 και το 2003. Για 

το 2001, ωστόσο, τα αποτελέσµατα είναι διφορούµενα καθώς ενώ το ενεργητικό των 

επιχειρήσεων όπου πρόεδρος του ∆.Σ. είναι ο κύριος ιδιοκτήτης εµφανίζεται 

σηµαντικά χαµηλότερο, το µέγεθος των κερδών και της κεφαλαιοποίησης είναι 

σηµαντικά υψηλότερα. 

 

Το ποσοστό των µετοχών που κατέχει το διοικητικό συµβούλιο εµφανίζει ιδιαίτερα 

υψηλή συσχέτιση µε το ποσοστό των µετοχών που κατέχει η οικογένεια του κύριου 

µέτοχου,71 µε τους συντελεστές συσχέτισης pearson, spearman’s rho και kendall’s 

tau-b να εκτιµώνται σε 0,785, 0,704 και 0,608 αντίστοιχα και να είναι στατιστικά 

σηµαντικοί σε επίπεδο 1%. Η συγκεκριµένη θετική σχέση οφείλεται στο ότι στην 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων ο κύριος µέτοχος (και ιδρυτής) συµµετέχει, και συχνά 

προεδρεύει, στο διοικητικό συµβούλιο, στο οποίο επίσης συχνά συµµετέχουν και 

µέλη της οικογενείας του. Στους πίνακες 8.1-8.4 που ακολουθούν παρουσιάζονται οι 

στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις των εν λόγω δύο µεγεθών µε το χάσµα φόρου και 

µε το µέγεθος των επιχειρήσεων72. Αντίστοιχες στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις µε 

το ποσοστό της φοροδιαφυγής δεν προέκυψαν. Καθώς σε κάθε έτος υπάρχει ένας 

αριθµός επιχειρήσεων στις οποίες το ποσοστό των µετοχών που κατέχεται από το 

διοικητικό συµβούλιο αλλά και από την «οικογένεια73» είναι µηδενικό, ο συντελεστής 

γραµµικής συσχέτισης pearson δεν προσδιορίζεται. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, 

το χάσµα φόρου σε όλα τα έτη µειώνεται όσο αυξάνεται το ποσοστό των µετοχών 

που κατέχει το ∆.Σ. ενώ σε όλα, επίσης, τα έτη, πλην του 2004, εκτιµάται και 

αντίστοιχη αρνητική σχέση µεταξύ του χάσµατος φόρου και του ποσοστού των 

µετοχών που κατέχονται από την οικογένεια. Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα πιθανό οι 

αρνητικές σχέσεις που παρατηρούνται να οφείλονται στο µέγεθος των επιχειρήσεων 

καθώς σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στους πίνακες 8.3 και 8.4, 

                                                
71

 Το ποσοστό των µετοχών που κατέχει η οικογένεια του κύριου µέτοχου, ο οποίος στο 
σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων είναι και ο ιδρυτής, εκτιµάται από τις πληροφορίες που 
παρέχονται στο ετήσιο δελτίο αναφορικά µε τους κύριους µετόχους της επιχείρησης και µε 
βάση το επώνυµό τους αλλά και τις συγγενικές σχέσεις που αναφέρονται στο πλαίσιο της 
περιγραφής της σύνθεσης του διοικητικού συµβουλίου. 
72

 Για την εκτίµηση των συντελεστών συσχέτισης όλες οι µεταβλητές εκφράστηκαν ως 
λογάριθµοι µε βάση το 10. 
73

 Στις συγκεκριµένες επιχειρήσεις υπάρχει µεγάλη διασπορά µετοχών µε αποτέλεσµα να µην 
προκύπτει η κατοχή σηµαντικού ποσοστού από άτοµα της ίδιας οικογενείας. 
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τόσο το ∆.Σ. όσο και η οικογένεια κατέχει υψηλότερο ποσοστό µετοχών στις 

µικρότερες επιχειρήσεις. Τα εν λόγω αποτελέσµατα ενισχύονται όταν το µέγεθος των 

επιχειρήσεων εκτιµάται µε βάση το ύψος του ενεργητικού και όχι µε βάση το ύψος 

των κερδών, το οποίο είναι ένα µέγεθος που επιδέχεται παραποίησης. 

 

Πίνακας 8.1: Συντελεστές συσχέτισης µεταξύ χάσµατος φόρου και 
% µετοχών που κατέχει το ∆.Σ. 

Έτος Spearman’s rho Kendall’s tau-b 

2004 -0,319* -0,225* 

2003 -0,311*  

2002 -0,404** -0,269** 

2001 -0,488** -0,330** 

2000 -0,422** -0,298** 

Σηµείωση: το * δηλώνει επίπεδο σηµαντικότητας 5% και το ** 1% 

 

Πίνακας 8.2: Συντελεστές συσχέτισης µεταξύ χάσµατος φόρου και 
% µετοχών που κατέχει η οικογένεια 

Έτος Spearman’s rho Kendall’s tau-b 

2003 -0,332* -0,238* 

2002 -0,335* -0,240* 

2001 -0,331* -0,220* 

2000 -0,353* -0,262* 

Σηµείωση: το * δηλώνει επίπεδο σηµαντικότητας 5% και το ** 1% 

 

Πίνακας 8.3: Συντελεστές συσχέτισης µεταξύ µεγέθους επιχείρησης 
και % µετοχών που κατέχει το ∆.Σ. 

 Spearman’s rho Kendall’s tau-b 

Συσχέτιση µε ύψος ενεργητικού   

2004 -0,482** -0,321** 

2003 -0,532** -0,370** 

2002 -0,626** -0,450** 

2001 -0,425** -0,309** 

2000 -0,391* -0,288* 

Συσχέτιση µε ύψος κερδών   

2004 -0,351* -0,247* 

2003 -0,363* -0,268* 

2002 -0,467** -0,332** 

Σηµείωση: το * δηλώνει επίπεδο σηµαντικότητας 5% και το ** 1% 
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Πίνακας 8.4: Συντελεστές συσχέτισης µεταξύ µεγέθους επιχείρησης 
και % µετοχών που κατέχει η οικογένεια 

 Spearman’s rho Kendall’s tau-b 

Συσχέτιση µε ύψος ενεργητικού   

2003 -0,518** -0,360** 

2002 -0,536** -0,396** 

2001 -0,365** -0,275** 

Συσχέτιση µε ύψος κερδών   

2003 -0,445** -0,303** 

2002 -0,382** -0,272** 

Σηµείωση: το * δηλώνει επίπεδο σηµαντικότητας 5% και το ** 1% 

 

Σε δύο από τα πέντε έτη της περιόδου που εξετάζεται, και συγκεκριµένα το 2001 και 

το 2002, παρατηρείται ότι το ποσοστό της φοροδιαφυγής είναι σηµαντικά χαµηλότερο 

για τις επιχειρήσεις που τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου λαµβάνουν αµοιβή από 

τα κέρδη προς διάθεση74. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον πίνακα 8.5. Τα δύο 

δείγµατα, που σχηµατίστηκαν σε κάθε ένα από τα δύο έτη, εξετάστηκαν για διαφορές 

στο µέγεθος των επιχειρήσεων βάσει του ύψους του ενεργητικού τους χωρίς να 

προκύψουν στατιστικά σηµαντικά αποτελέσµατα (τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα δεν 

παρατίθενται). ∆ιαφορές, ωστόσο, προέκυψαν στο ύψος των κερδών, µε τις 

επιχειρήσεις που έχουν τα χαµηλότερα ποσοστά φοροδιαφυγής να εµφανίζουν 

ταυτόχρονα τα υψηλότερα κέρδη. Παρόλο που το ύψος των κερδών προ φόρων 

αποτελεί ως επί το πλείστον εκτιµητή του µεγέθους των επιχειρήσεων (βλ. ενότητα 

7.4.2), το γεγονός ότι δεν προέκυψαν σηµαντικές διαφορές µε κριτήριο το ύψος του 

ενεργητικού δείχνει ότι όταν τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου αµείβονται και από 

τα κέρδη προς διάθεση επιλέγουν να περιορίσουν την έκταση της φοροδιαφυγής. 

Επιπλέον, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων (βλ. πίνακα 12α του παραρτήµατος75) 

τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου λαµβάνουν αµοιβή και για την υπαλληλική σχέση 

που έχουν µε την εκάστοτε επιχείρηση. Παρόλο που αρχικά παρατηρείται θετική 

σχέση µεταξύ των αµοιβών που λαµβάνουν και του ύψους του χάσµατος φόρου µε 

βάση τους συντελεστές συσχέτισης pearson, spearman’s rho και kendall’s tau-b (βλ. 

πίνακα 12β του παραρτήµατος), η εν λόγω θετική σχέση δεν επαληθεύεται κατά την 

                                                
74

 Σύµφωνα µε το άρθρ. 24 του Ν.2190/1920 (κωδικ. έως Ν.3604/2007), τα µέλη του ∆.Σ. 
δύναται να λάβουν αµοιβή από τα κέρδη προς διάθεση εφόσον πρώτα γίνει κράτηση για το 
τακτικό αποθεµατικό και διανεµηθεί το πρώτο µέρισµα. 
75

 Στον πίνακα 12 του παραρτήµατος αναφέρεται ο αριθµός των επιχειρήσεων όπου ένα 
τουλάχιστον µέλος του ∆.Σ. συνδέεται µε υπαλληλική σχέση µε την επιχείρηση. Από τα 
στοιχεία, ωστόσο, που έχουν συγκεντρωθεί από τα ετήσια δελτία προκύπτει ότι στην 
πλειοψηφία των επιχειρήσεων τουλάχιστον το 50% των µελών του ∆.Σ. είναι υπάλληλοι. 
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εκτίµηση των αντίστοιχων µερικών συσχετίσεων µε µεταβλητή ελέγχου το µέγεθος 

των επιχειρήσεων (βλ. πίνακα 12γ του παραρτήµατος). 

 

Πίνακας 8.5: Εκτίµηση διαφορών στην έκταση της φοροδιαφυγής µεταξύ των 
επιχειρήσεων που τα µέλη του ∆.Σ. λαµβάνουν αµοιβή από τα κέρδη προς διάθεση 
και των λοιπών επιχειρήσεων (τα δύο δείγµατα ορίζονται ως «ΝΑΙ» και «ΟΧΙ» 
αντίστοιχα) 
 
Οµάδα 1: Οι 52 επιχειρήσεις για το 2002 

 
 

# Επιχειρήσεων 
% Φοροδιαφυγής 

(∆ιάµεσος) 
Ύψος Κερδών (€) 

(∆ιάµεσος) 

ΝΑΙ 13 5,32% 2.815.947 
ΟΧΙ 39 11,21% 1.477.268 

 
Μη παραµετρικός έλεγχος ανεξάρτητων δειγµάτων 
Mann-Whitney 0,046 0,064 
Kolmogorov-Smirnov 0,112 0,012 

 

Οµάδα 2: Οι 50 επιχειρήσεις για το 2001 

 
 

# Επιχειρήσεων 
% Φοροδιαφυγής 

(∆ιάµεσος) 
Ύψος Κερδών (€) 

(∆ιάµεσος) 

ΝΑΙ 17 9,11% 3.210.773 
ΟΧΙ 33 20,89% 1.424.942 

 
Μη παραµετρικός έλεγχος ανεξάρτητων δειγµάτων 
Mann-Whitney 0,029 0,040 
Kolmogorov-Smirnov 0,056 0,031 

 

Η συµµετοχή των µελών του ∆.Σ. σε διοικητικά συµβούλια άλλων επιχειρήσεων 

συνδέεται µε µεγαλύτερης έκτασης φοροδιαφυγή, προσδιοριζόµενη ως το µέγεθος 

του χάσµατος φόρου. Το συγκεκριµένο αποτέλεσµα προκύπτει για τα έτη 2003 και 

2004 µε βάση τους συντελεστές συσχέτισης (spearman’s rho και kendall’s tau-b) 

µεταξύ του χάσµατος φόρου και είτε του αριθµού των µελών του ∆.Σ. που 

συµµετέχουν και σε άλλα διοικητικά συµβούλια, είτε του ποσοστού των εν λόγω 

µελών στο σύνολο των µελών του ∆.Σ., είτε τέλος του αριθµού των θέσεων που 

κατέχουν τα εν λόγω µέλη. Ορισµένες στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις 

προκύπτουν, επίσης, και για τα έτη 2000 και 2001. Τα αποτελέσµατα, τα οποία 

παρατίθενται αναλυτικά στον πίνακα 13 του παραρτήµατος, ενδεχοµένως να 

δείχνουν ότι η συµµετοχή των διοικούντων σε µεγάλο αριθµό ∆.Σ. καθιστά αδύνατη 

την αποτελεσµατική εποπτεία των εργασιών των επιχειρήσεων και συνεπώς την 

αποτροπή της φοροδιαφυγής. Ωστόσο, και σ’ αυτήν την περίπτωση το χάσµα φόρου 

ενδεχοµένως απλώς να είναι υψηλότερο στις µεγαλύτερες επιχειρήσεις λαµβάνοντας 

υπόψη τις θετικές και στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις µεταξύ των δύο µεγεθών 

(βλ. πίνακες 13δ και 13ε του παραρτήµατος). Από τη διερεύνηση των λοιπών 
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χαρακτηριστικών του διοικητικού συµβουλίου (διάρκεια θητείας, συνολικός αριθµός 

µελών, αριθµός ανεξάρτητων µελών, ύπαρξη συγγενικών σχέσεων, 

χρηµατοοικονοµική κατάρτιση των µελών) δεν προέκυψε κάποια σηµαντική 

συσχέτιση ή επίδραση µε την έκταση της φοροδιαφυγής. Περιγραφικά 

χαρακτηριστικά των συγκεκριµένων µεγεθών παρατίθενται στον πίνακα 14 του 

παραρτήµατος. 

 

Η ύπαρξη επιτροπής εσωτερικού ελέγχου, επίσης, δεν εµφανίζεται να επιδρά στο 

µέγεθος της φοροδιαφυγής. Γενικότερα διαπιστώνεται ότι οι επιχειρήσεις 

συµµορφώνονται µε την οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (1999) καθώς το 

2000 οι 24 από τις 39 επιχειρήσεις του δείγµατος έχουν συστήσει επιτροπή 

εσωτερικού ελέγχου (ποσοστό 62%), το 2001 οι 42 από τις 50 επιχειρήσεις (ποσοστό 

84%) και το 2002 οι 47 από τις 52 επιχειρήσεις (ποσοστό 90%). Τα έτη 2003 και 

2004 η ύπαρξη επιτροπής εσωτερικού ελέγχου έχει καταστεί υποχρεωτική µε το 

Ν.3016/2002 και το σύνολο των επιχειρήσεων έχει προχωρήσει στη σύστασή της. 

Καθώς επιπλέον πληροφορίες για τη λειτουργία της δεν είναι διαθέσιµες, είναι πιθανό 

ο χαρακτήρας της να είναι εθιµοτυπικός. 

 

Καθώς οι συσχετίσεις που παρατηρούνται µεταξύ των πρακτικών εταιρικής 

διακυβέρνησης και της έκτασης της φοροδιαφυγής των επιχειρήσεων ενδέχεται να 

οφείλονται στο µέγεθός τους, πραγµατοποιείται παλινδροµική ανάλυση ώστε να 

εξαχθούν ασφαλέστερα συµπεράσµατα. Επειδή στόχος της ανάλυσης είναι ο 

εντοπισµός πιθανών επιδράσεων και όχι η ανάπτυξη ενός µοντέλου πρόβλεψης, και 

δεδοµένου των συσχετίσεων που υπάρχουν µεταξύ των διαφόρων πρακτικών, 

εφαρµόζεται η ακόλουθη µεθοδολογία. Η κάθε πρακτική εταιρικής διακυβέρνησης 

που έχει αναφερθεί αποτελεί ξεχωριστή µεταβλητή η οποία εισάγεται ως ανεξάρτητη 

σε ένα παλινδροµικό µοντέλο, στο οποίο η µοναδική πρόσθετη ανεξάρτητη 

µεταβλητή είναι το ύψος του ενεργητικού. Η εξαρτηµένη µεταβλητή του µοντέλου είναι 

η έκταση της φοροδιαφυγής, η οποία ορίζεται είτε ως το χάσµα φόρου είτε ως το 

ποσοστό της φοροδιαφυγής. Το ύψος του ενεργητικού επιλέγεται να χρησιµοποιηθεί 

ως εκτιµητής του µεγέθους των επιχειρήσεων καθώς δεν επιδέχεται εύκολα 

παραποίησης. Η διερεύνηση της επίδρασης κάθε µεταβλητής πραγµατοποιείται για 

κάθε έτος ξεχωριστά. Τα στατιστικά σηµαντικά αποτελέσµατα των παλινδροµικών 

αναλύσεων παρουσιάζονται στους πίνακες 15-20 του παραρτήµατος. Συγκεκριµένα, 

οι επιδράσεις των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης στο µέγεθος του χάσµατος 

φόρου παρουσιάζονται στους πίνακες 15, 16, 17, 18 και 19 για τα έτη 2000, 2001, 
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2002, 2003 και 2004 αντίστοιχα. Στον πίνακα 20 παρουσιάζονται οι επιδράσεις των 

πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης στο ποσοστό της φοροδιαφυγής. 

 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των παλινδροµικών αναλύσεων για τα έτη 2000, 2001 

και 2002, το χάσµα φόρου εξακολουθεί να είναι σηµαντικά µικρότερο στις 

επιχειρήσεις που ο πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου είναι ο κύριος ιδιοκτήτης 

ακόµα και όταν λαµβάνεται υπόψη το µέγεθος των επιχειρήσεων. Η διαπίστωση, 

επίσης, που είχε πραγµατοποιηθεί, βάσει των µη παραµετρικών τεστ Mann-Whitney 

και Kolmogorov-Smirnov για τα έτη 2001 και 2002, ότι το ποσοστό της φοροδιαφυγής 

είναι σηµαντικό χαµηλότερο στις επιχειρήσεις που τα µέλη του διοικητικού 

συµβουλίου λαµβάνουν αµοιβή από τα κέρδη προς διάθεση επαληθεύεται και από τα 

αποτελέσµατα των παλινδροµήσεων, ενώ, επιπλέον, εντοπίζεται αντίστοιχη αρνητική 

επίδραση και στο ύψος του χάσµατος φόρου στα έτη 2001 και 2002. Περιορισµένες 

ενδείξεις υπάρχουν για µείωση του χάσµατος φόρου όταν αυξάνεται το ποσοστό των 

µετοχών που κατέχουν τα µέλη του ∆.Σ. (αποτελέσµατα για το 2001) ενώ αντιθέτως 

το χάσµα φόρου εµφανίζεται να είναι υψηλότερο όταν τα µέλη του ∆.Σ. συνδέονται 

και µε υπαλληλική σχέση µε την επιχείρηση (αποτελέσµατα για το 2000). Θετική 

επίσης επίδραση στο χάσµα φόρου έχει ο αριθµός των µελών του διοικητικού 

συµβουλίου που συµµετέχει και σε ∆.Σ. άλλων επιχειρήσεων (αποτελέσµατα για το 

2003), το ποσοστό το εν λόγω µελών στο σύνολο των µελών του ∆.Σ. (αποτελέσµατα 

για τα έτη 2003 και 2004) και ο αριθµός των θέσεων που κατέχουν συνολικά τα µέλη 

του ∆.Σ. σε άλλα διοικητικά συµβούλια (αποτελέσµατα για τα έτη 2003 και 2004). Τα 

συγκεκριµένα αποτελέσµατα συµφωνούν µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα που είχαν 

προκύψει βάσει των συντελεστών συσχέτισης για τα έτη 2003 και 2004. 

 

Συνοψίζοντας, από την ανάλυση που έχει πραγµατοποιηθεί προκύπτει ότι ενώ το 

ύψος του χάσµατος φόρου εµφανίζεται, σύµφωνα µε το Mann-Whitney και το t-test, 

να είναι σηµαντικά χαµηλότερο στις επιχειρήσεις που ο πρόεδρος του διοικητικού 

συµβουλίου είναι και ο διευθύνοντας σύµβουλος, το συγκεκριµένο αποτέλεσµα δεν 

επαληθεύεται από τις παλινδροµικές αναλύσεις όταν λαµβάνεται υπόψη και το 

µέγεθος των επιχειρήσεων. O διαχωρισµός των εν λόγω δύο εξουσιών 

πραγµατοποιείται συνεπώς στις µεγαλύτερου µεγέθους επιχειρήσεις, το οποίο 

συµφωνεί και µε τις έρευνες των Xanthaki et al. (2004), Florou και Galarnioti (2007) 

και Grant Thornton (2008), στις οποίες διαπιστώθηκε ότι οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις, 

µε κριτήριο την κεφαλαιοποίησή τους, πρωτοστατούν στην υιοθέτηση των 

προτεινόµενων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αρχών εταιρικής διακυβέρνησης 

αλλά και των διεθνών βέλτιστων πρακτικών. Ωστόσο, όταν ο πρόεδρος του 
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διοικητικού συµβουλίου είναι ο κύριος ιδιοκτήτης της επιχείρησης το χάσµα φόρου 

µειώνεται σηµαντικά. Στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων ο κύριος ιδιοκτήτης είναι 

και ο ιδρυτής τους, ο οποίος είναι αναµενόµενο να ενδιαφέρεται για την 

µακροπρόθεσµη ευηµερία και αποδοτικότητά τους και όχι για την απολαβή 

βραχυπρόθεσµων ωφελειών µέσω της φοροδιαφυγής, η οποία µελλοντικά θα 

οδηγήσει στην καταβολή υψηλότερων ποσών στη φορολογική αρχή λόγω των 

προστίµων και προσαυξήσεων. Το συγκεκριµένο αποτέλεσµα ενισχύεται, επίσης, 

από τις σηµαντικές αρνητικές συσχετίσεις που παρατηρούνται µεταξύ του χάσµατος 

φόρου και του ποσοστού των µετοχών που κατέχει η οικογένεια του κύριου µετόχου 

καθώς και µεταξύ του χάσµατος φόρου και του ποσοστού των µετοχών που 

κατέχεται συνολικά από όλα τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου. 

 

Η έκταση, επίσης, της φοροδιαφυγής, εκτιµώµενη είτε ως το µέγεθος του χάσµατος 

φόρου είτε ως το ποσοστό της φοροδιαφυγής, µειώνεται σηµαντικά όταν τα µέλη του 

διοικητικού συµβουλίου λαµβάνουν αµοιβή από τα κέρδη προς διάθεση. Είναι 

αναµενόµενο σ’ αυτές τις περιπτώσεις να µην επιδιώκεται η µείωση των 

φορολογητέων κερδών, η οποία ενδεχοµένως επιφέρει και µείωση του λογιστικού 

αποτελέσµατος, ώστε να µπορεί να δικαιολογηθεί η καταβολή των εν λόγω 

αποδοχών από την αποδοτικότητα και την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Αντιθέτως, 

όταν τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου κατέχουν πληθώρα αντίστοιχων θέσεων 

παρατηρείται ότι το ύψος του χάσµατος φόρου είναι σηµαντικά υψηλότερο. Όπως 

έχει ήδη αναφερθεί, το συγκεκριµένο αποτέλεσµα ενδεχοµένως να δείχνει την 

αδυναµία των µελών να εποπτεύουν αποτελεσµατικά τις εργασίες των επιχειρήσεων 

και να αποτρέπουν ή να περιορίζουν την έκταση της φοροδιαφυγής. Ωστόσο, εξίσου 

πιθανό είναι ότι η ενασχόληση µε τη διοίκηση πολλών επιχειρήσεων έχει ως στόχο 

την απολαβή προσωπικών ωφελειών επιρρίπτοντας στις επιχειρήσεις έξοδα που 

µελλοντικά απορρίπτονται από τη φορολογική αρχή. 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

9.1 Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 «Φόροι εισοδήµατος» 

Με την υποχρεωτική εφαρµογή από το 2005 των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (ή 

διαφορετικά των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) επήλθαν 

ριζικές αλλαγές στην πληροφόρηση που παρέχεται από τις εισηγµένες επιχειρήσεις 

στο επενδυτικό κοινό µε µία από τις σηµαντικότερες να είναι η διάσταση µεταξύ του 

λογιστικού και του φορολογητέου αποτελέσµατος76. Το λογιστικό αποτέλεσµα 

προκύπτει από την εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) ενώ, σύµφωνα µε το άρθρ. 140, §1 του Ν. 2190/1920, «τα 

φορολογητέα κέρδη δεν επηρεάζονται από την εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων». Το φορολογικό αποτέλεσµα προσδιορίζεται µε την εφαρµογή των 

εκάστοτε φορολογικών κανόνων. 

 

Ο λογιστικός χειρισµός του φόρου εισοδήµατος, και συγκεκριµένα των τρεχουσών και 

µελλοντικών φορολογικών υποχρεώσεων, καθορίζεται στο ∆ιεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο Νο.12 «Φόροι Εισοδήµατος». Σύµφωνα µε το πρότυπο, οι διαφορές µεταξύ 

του φορολογητέου εισοδήµατος και του λογιστικού αποτελέσµατος διακρίνονται σε 

οριστικές ή µόνιµες διαφορές και σε προσωρινές. Οι οριστικές διαφορές απορρέουν 

σύµφωνα µε τον Σακέλλη (2005) από το ότι «α) ορισµένα ποσά λογιστικών εσόδων 

αναγνωρίζονται από τη φορολογική νοµοθεσία ως αφορολόγητα κατά τρόπο οριστικό 

(λ.χ. τα έσοδα από µερίσµατα µετοχών) και β) ορισµένα λογιστικά έξοδα δεν 

αναγνωρίζονται από τη φορολογική νοµοθεσία, κατά τρόπο οριστικό, ως εκπεστέα 

από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσεως στην οποία πραγµατοποιούνται, αλλά και 

από τα έσοδα της επόµενης χρήσεως (λ.χ. πρόστιµα, έξοδα που δε βασίζονται σε 

νοµότυπα δικαιολογητικά, τόκοι και λοιπά έξοδα που αναλογούν στα αφορολόγητα 

κλπ έσοδα)». Αντίθετα, οι προσωρινές διαφορές είναι διαφορές που πρόκειται να 

αντιστραφούν στις επόµενες χρήσεις. Σύµφωνα µε την Grant Thornton (2006), «οι 

διαφορές αυτές αφορούν σε κονδύλια που ενώ επηρεάζουν το λογιστικό αποτέλεσµα 

της τρέχουσας χρήσης, θα διαµορφώσουν το φορολογικό αποτέλεσµα µίας επόµενης 

χρήσης. Ένα παράδειγµα είναι οι προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω 

                                                
76

 Πριν από την εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
υπήρχε µεν µη ταύτιση των λογιστικών και των φορολογητέων κερδών, ωστόσο οι 
διαφοροποιήσεις ήταν ελάχιστες. 
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εξόδου από την υπηρεσία. Οι συγκεκριµένες προβλέψεις αναγνωρίζονται λογιστικά 

ως έξοδο σε κάθε χρήση που καθίσταται δεδουλευµένες, ενώ αντίθετα εκπίπτουν 

φορολογικά κατά τη χρήση στην οποία θα καταβληθούν». 

 

Ο φόρος εισοδήµατος της χρήσης υπολογίζεται επί των λογιστικών κερδών, αφού 

ληφθούν υπόψη και οι οριστικές διαφορές, ενώ ο φόρος που αντιστοιχεί στα 

φορολογητέα κέρδη µίας επιχείρησης αναφέρεται ως «τρέχων φόρος εισοδήµατος». 

Οι οριστικές διαφορές δεν προκαλούν ασυµφωνία µεταξύ του φόρου επί των 

λογιστικών κερδών και του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος, καθώς δεν δίνουν στην 

εταιρία δικαίωµα επιστροφής ή συµψηφισµού του φόρου που αναλογεί σ’ αυτές σε 

µελλοντικές χρήσεις, σε αντίθεση µε τις προσωρινές διαφορές για τις οποίες 

αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη φορολογία. Οι προσωρινές διαφορές που 

αναγνωρίζονται µπορεί να είναι είτε φορολογητέες (δηλ. συνεπάγονται µελλοντική 

οφειλή καταβολής φόρου εισοδήµατος) είτε εκπεστέες (δηλ. συνεπάγονται µελλοντική 

απαίτηση για φόρο εισοδήµατος). Είναι εµφανές ότι στην πρώτη περίπτωση (των 

φορολογητέων προσωρινών διαφορών) το λογιστικό αποτέλεσµα είναι µεγαλύτερο 

από το φορολογητέο ενώ το αντίθετο συµβαίνει στη δεύτερη περίπτωση. Το σύνολο 

των προσωρινών διαφορών που αναγνωρίζονται παρακολουθείται στο λογαριασµό 

«αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος». Το υπόλοιπο του λογαριασµού είναι 

πιστωτικό στην περίπτωση που οι προσωρινές διαφορές συνεπάγονται µελλοντική 

οφειλή καταβολής φόρου εισοδήµατος. Αντίθετα, το υπόλοιπο του λογαριασµού είναι 

χρεωστικό στην περίπτωση που οι προσωρινές διαφορές συνεπάγονται µελλοντική 

απαίτηση για φόρο εισοδήµατος. 

9.2 Σχέση µεταξύ αναβαλλόµενης φορολογίας και φοροδιαφυγής 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στις ενότητες 5.2 και 8.3 της παρούσας διατριβής, ενώ η 

αξιοπιστία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων έχει απασχολήσει εκτενώς τη 

διεθνή αρθρογραφία, η φοροδιαφυγή των επιχειρήσεων είναι ένα ζήτηµα που είχε 

µέχρι πρόσφατα πλήρως αγνοηθεί. Το ενδιαφέρον για το µέγεθος των φορολογητέων 

κερδών προέκυψε µόνο ύστερα από τη διαπίστωση ότι στην πλειοψηφία των 

λογιστικών σκανδάλων που σηµειώθηκαν στην αµερικάνικη κεφαλαιαγορά στα τέλη 

της δεκαετίας του ’90 και στις αρχές της τρέχουσας χιλιετίας, η παραποίηση των 

λογιστικών κερδών συνοδευόταν από εκτεταµένη φοροδιαφυγή. Η περίπτωση της 

Enron, της οποίας τα λογιστικά κέρδη πριν από την πτώχευσή της το 2001 

ανέρχονταν σε δισεκατοµµύρια δολάρια ενώ ο φόρος εισοδήµατος που κατέβαλλε 

ήταν αµελητέος (Lev and Nissim, 2004), έδειξε ότι οι επιχειρήσεις καταφεύγουν σε 
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ιδιαίτερα περίπλοκους µηχανισµούς µείωσης των φορολογικών τους υποχρεώσεων 

(tax shelters), ώστε να επιτύχουν αύξηση των λογιστικών τους κερδών. Οι Desai 

(2005) και Desai και Dharmapala (2009) περιγράφουν αναλυτικά πώς µέσω των «tax 

shelters» επιτυγχάνεται η ταυτόχρονη µείωση των φορολογητέων κερδών και η 

αύξηση των λογιστικών και παραθέτουν συγκεκριµένα παραδείγµατα εταιριών 

(Enron, Tyco και Xerox). 

 

Μέχρι την αποκάλυψη των εν λόγω λογιστικών σκανδάλων, το ενδιαφέρον των 

ερευνητών σε χώρες όπως οι Η.Π.Α., όπου υπήρχε διαφοροποίηση µεταξύ του 

λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσµατος, εστιάζονταν στις επιλογές των 

επιχειρήσεων µεταξύ της εικονικής αύξησης των λογιστικών κερδών και της µείωσης 

των φορολογητέων. Σύµφωνα µε τον Cloyd (1995) και τους Cloyd et al. (1996), τα 

διοικητικά στελέχη των µη εισηγµένων επιχειρήσεων επιλέγουν τη δήλωση 

µειωµένων φορολογητέων κερδών και φροντίζουν να προσαρµόζουν προς την ίδια 

κατεύθυνση και τα λογιστικά τους κέρδη ώστε να µην προσελκύουν τον έλεγχο της 

φορολογικής αρχής. Αντιθέτως, οι εισηγµένες επιχειρήσεις επιθυµούν την αύξηση 

των λογιστικών κερδών επωµιζόµενες το φορολογικό κόστος. Παρόµοια είναι και τα 

συµπεράσµατα των Mills και Newberry (2001), οι οποίοι δείχνουν ότι οι εισηγµένες 

επιχειρήσεις επιλέγουν να εµφανίζουν αυξηµένα λογιστικά κέρδη δεχόµενες την 

επιπρόσθετη φορολογική επιβάρυνση που ενδεχοµένως συνεπάγεται η απόφασή 

τους. Οι Erickson et al. (2004) διαπιστώνουν, επίσης, ότι οι επιχειρήσεις που 

παραποιούν τα κέρδη τους επιλέγουν να δηλώνουν αυξηµένο φορολογητέο εισόδηµα 

και να πληρώνουν περισσότερους φόρους, ώστε να µην κινήσουν υποψίες από τη 

διαφορά λογιστικών και φορολογητέων κερδών. Το δείγµα τους αποτέλεσαν 27 

επιχειρήσεις, οι οποίες, σύµφωνα µε τις ανακοινώσεις του S.E.C., είχαν δηλώσει 

κατά µέσο όρο $124,5 εκατοµµύρια περισσότερα κέρδη από τα πραγµατικά, 

πληρώνοντας η κάθε επιχείρηση κατά µέσο όρο $11,84 εκατοµµύρια σε φόρους77 για 

κέρδη που δεν υπήρχαν. 

 

Τα πρόσφατα, ωστόσο, γεγονότα έχουν δείξει ότι οι επιχειρήσεις µε τη 

χρησιµοποίηση των «tax shelters» είναι σε θέση να επιτύχουν την ταυτόχρονη 

αύξηση των λογιστικών κερδών και τη µείωση του φορολογητέου αποτελέσµατος. 

Μία τέτοια κατάσταση, συνοδεύεται, όµως, από υψηλό αναβαλλόµενο φόρο 

                                                
77

 Ύστερα από την αποκάλυψη της λογιστικής απάτης από το S.E.C., οι επιχειρήσεις είχαν 
επιστροφή φόρου εισοδήµατος. 
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εισοδήµατος, το οποίο συγκαταλέγεται από τη φορολογική αρχή των Η.Π.Α. (U.S. 

Department of Treasury, 1999) µεταξύ των «προειδοποιητικών σηµείων», ή 

διαφορετικά «red flags», για τον εντοπισµό της φοροδιαφυγής. Ο Mills (1998), 

διαπίστωσε ότι οι λογιστικές διαφορές που καταλογίζονται από τη φορολογική αρχή 

των Η.Π.Α. ήταν σηµαντικά µεγαλύτερες στις επιχειρήσεις µε υψηλή αναβαλλόµενη 

φορολογία. Επιπλέον, αρκετές είναι οι έρευνες που συνδέουν το ύψος των 

αναβαλλόµενων φόρων µε την παραποίηση των λογιστικών κερδών. Οι Manzon και 

Plesko (2001), εξετάζοντας οικονοµικές καταστάσεις επιχειρήσεων από το 1988 έως 

και το 1998, παρατήρησαν ότι η διάσταση µεταξύ λογιστικού και φορολογητέου 

εισοδήµατος έχει αυξηθεί διαχρονικά, υποδεικνύοντας µεγαλύτερη παραποίηση 

κερδών. Οι Crutchley et al. (2007) διαπίστωσαν επίσης ότι το ύψος της 

αναβαλλόµενης φορολογίας είναι σηµαντικά υψηλότερο στις επιχειρήσεις που 

παραποιούν τις χρηµατοοικονοµικές τους καταστάσεις. Οι συγκεκριµένες 

επιχειρήσεις έχουν κατηγορηθεί συγχρόνως και για φοροδιαφυγή. Οι Plesko και Mills 

(2003) αναφέρονται στην πληθώρα των επιχειρήσεων που εµφανίζουν ιδιαίτερα 

υψηλά λογιστικά κέρδη και την ίδια στιγµή πληρώνουν πολύ χαµηλό (ή ακόµα και 

µηδενικό) φόρο εισοδήµατος, ενώ οι Desai και Dharmapala (2007) και οι Frank et al. 

(2008) διαπιστώνουν ότι η υψηλή αναβαλλόµενη φορολογία συνδέεται µε 

περιπτώσεις αύξησης των λογιστικών κερδών και µείωσης των φορολογητέων µε την 

προσφυγή σε «tax shelters». 

 

Σύµφωνα µε τις έρευνες των Joos et al. (2000) και της Hanlon (2005), το επενδυτικό 

κοινό δεν εµπιστεύεται τα µεγέθη των λογιστικών κερδών που ανακοινώνονται από 

επιχειρήσεις µε υψηλή αναβαλλόµενη φορολογία εκτιµώντας ότι είναι αποτέλεσµα 

παραποίησης. Αντίστοιχα είναι και τα αποτελέσµατα των ερευνών των Desai και 

Hines (2002), Desai et al. (2005) και Hanlon και Slemrod (2007), όπου διαπιστώνεται 

ότι η αντίδραση της αγοράς είναι αρνητική στις περιπτώσεις που αποκαλύπτεται ότι 

κάποια εταιρία χρησιµοποιεί «tax shelters» καθώς το επενδυτικό κοινό θεωρεί ότι 

παραπλανάται. ∆ιαπιστώνοντας την απάτη που συντελείται, τόσο εις βάρος των 

επενδυτών όσο και της φορολογικής αρχής, µε την ανάπτυξη των «tax shelters», οι 

ερευνητές στρέφονται στη µελέτη και του φορολογητέου εισοδήµατος των 

επιχειρήσεων διαπιστώνοντας, ωστόσο, ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν ούτε το 

φορολογικό αποτέλεσµα ούτε τον καταβαλλόµενο φόρο και ζητάνε περισσότερη 

διαφάνεια. Συγκεκριµένα, οι Bauman et al. (2001) αναφέρονται στις ελλιπείς 

πληροφορίες που δηµοσιεύονται αναφορικά µε τον καταβαλλόµενο φόρο 

εισοδήµατος ενώ οι Mills et al. (2002) τονίζουν την ανάγκη για γνωστοποίηση 

πρόσθετων πληροφοριών αναφορικά µε τις διαφορές λογιστικών και φορολογητέων 
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κερδών. Η Hanlon (2003) παρουσιάζει τα προβλήµατα που καθιστούν ανέφικτη την 

εκτίµηση του φορολογητέου εισοδήµατος από τις πληροφορίες που γνωστοποιούν οι 

εισηγµένες επιχειρήσεις, ενώ οι Plesko και Mills (2003) διερευνούν τις πληροφορίες 

που δηµοσιεύονται αναφορικά µε τις αποκλίσεις λογιστικού και φορολογικού 

αποτελέσµατος και διαπιστώνοντας ότι δεν επαρκούν για τον προσδιορισµό του 

φορολογητέου εισοδήµατος προτείνουν συγκεκριµένες τροποποιήσεις της σχετικής 

λογιστικής κατάστασης (M-1 Schedule). 

9.3 Κριτική των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

Όπως έχει αναφερθεί από τα θεσµικά όργανα, η εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης από τις ελληνικές εισηγµένες επιχειρήσεις έχει 

ως στόχο την παροχή πληρέστερης πληροφόρησης στους επενδυτές και την 

ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς. Ωστόσο, τα αποτελέσµατα των διεθνών ερευνών 

εγείρουν αµφιβολίες για τη συµβολή των ∆.Π.Χ.Π. στη διαφάνεια και την αξιοπιστία 

των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Συγκεκριµένα, στο έκτο κεφάλαιο της 

παρούσας διατριβής παρατίθενται αποτελέσµατα πλήθους ερευνών µε αντικείµενο 

την παραποίηση των λογιστικών µεγεθών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στις Η.Π.Α., όπου υπάρχει διαφοροποίηση µεταξύ των λογιστικών κερδών και των 

φορολογητέων. Επιπλέον, στις ενότητες 8.3 και 9.2 αναφέρεται ο τρόπος µε τον 

οποίο οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν εκτός από την παραποίηση (αύξηση) των 

λογιστικών κερδών και τη µείωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, 

εξαπατώντας κατά αυτόν τον τρόπο και τους επενδυτές (συχνά διπλά78) και τη 

φορολογική αρχή. 

 

Στο σύνολο σχεδόν των ερευνών που έχουν αναφερθεί, η παραποίηση των 

οικονοµικών καταστάσεων έχει ως στόχο τη δήλωση υψηλότερων λογιστικών 

κερδών. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις χρησιµοποιούν κατά το δοκούν το ύψος της 

αναβαλλόµενης φορολογίας αναλόγως των στόχων τους. Οι Burgstahler et al. (2002) 

διαπίστωσαν ότι οι επιχειρήσεις καταφεύγουν στο µέγεθος της αναβαλλόµενης 

φορολογίας για την αποφυγή εµφάνισης λογιστικών ζηµιών ενώ οι Phillips et al. 

(2003) αναφέρουν ότι οι επιχειρήσεις χρησιµοποιούν τους αναβαλλόµενους φόρους 

τόσο για να αποφύγουν τη δήλωση ζηµιών όσο και για να αποφύγουν την εµφάνιση 

                                                
78

 Στην περίπτωση της Enron το κόστος ανάπτυξης των µηχανισµών αποφυγής φόρου (tax 
shelters) ανήλθε σε έντεκα εκατοµµύρια δολάρια, υπερβαίνοντας το όφελος των µετόχων από 
τη συντελούµενη φοροδιαφυγή. 
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µειωµένων κερδών. Οι Holland και Jackson (2004) έδειξαν ότι το µέγεθος της 

αναβαλλόµενης φορολογίας χρησιµοποιείται από τις επιχειρήσεις και για την 

εξοµάλυνση των κερδών. 

 

Οι Mills et al. (2002) αναφέρουν ότι η εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (International Financial Reporting Standards) 

παρέχει µεγάλη ευελιξία στα διοικητικά στελέχη για την αποτίµηση των περιουσιακών 

στοιχείων µε αποτέλεσµα αντί να διασφαλίζεται η παροχή αξιόπιστων πληροφοριών 

στο επενδυτικό κοινό, να αποτελούν εργαλείο παραποίησης των λογιστικών 

καταστάσεων για την επίτευξη των στόχων των διοικούντων. Ο Wolnizer (1995) 

θεωρεί, επίσης, ότι η εφαρµογή των λογιστικών προτύπων στηρίζεται στην 

υποκειµενικότητα και συγκεκριµένα στις απόψεις και τους στόχους των διοικητικών 

στελεχών µε αποτέλεσµα όχι µόνο να συντελείται παραποίηση των οικονοµικών 

καταστάσεων κατά τη βούληση µεµονωµένων υψηλόβαθµων στελεχών αλλά και η 

ελεγκτική επιτροπή να µην έχει τη δύναµη και τα ερείσµατα για να το αποτρέψει. 

Αρκετοί ερευνητές, όπως οι Eilifsen et al. (1999), ο Desai (2005) και οι Desai και 

Dharmapala (2009), υποστηρίζουν ότι η ταύτιση των λογιστικών και των 

φορολογητέων κερδών θα απέτρεπε την παραποίηση των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων, λειτουργώντας ως δικλίδα ασφαλείας για τους επενδυτές, και επιπλέον 

θα εξοµοίωνε τα συµφέροντα των επενδυτών µε τα συµφέροντα της φορολογικής 

αρχής. 

 

Λαµβάνοντας υπόψη την κριτική που ασκείται στην ευελιξία που παρέχουν τα 

λογιστικά πρότυπα στα διοικητικά στελέχη κατά την κατάρτιση των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και την απαίτηση για ταύτιση των λογιστικών και 

των φορολογητέων κερδών, το ερώτηµα που εγείρεται είναι ποιον εξυπηρετεί η 

εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π.. Σύµφωνα µε τις έρευνες που έχει εκπονήσει η εταιρία 

στατιστικών και οικονοµικών πληροφοριών Hellastat79 για τις χρήσεις 2005 και 2006, 

η εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π. έχει λειτουργήσει προς όφελος του κλάδου ελεγκτικών 

υπηρεσιών, ο οποίος αναπτύσσεται µε διψήφιους ρυθµούς ανάπτυξης. 

Συγκεκριµένα, στη χρήση 2005, πρώτη χρήση εφαρµογής των ∆.Π.Χ.Π., η αξία της 

συγκεκριµένης αγοράς ανήλθε στα 137 εκατοµµύρια ευρώ, αυξηµένη κατά 12% σε 

σχέση µε το προηγούµενο έτος, και τα κέρδη προ φόρων κατέγραψαν σηµαντική 

αύξηση ύψους 67,6% και έφτασαν στο ποσό των 12,5 εκατοµµυρίων ευρώ. 

                                                
79

 Βλ. www.hellastat.eu 
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Αντίστοιχα, το 2006 η αξία της αγοράς άγγιξε τα 158 εκατοµµύρια ευρώ, αυξηµένη 

κατά 13,8% συγκριτικά µε το προηγούµενο έτος, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν 

σε 15,2 εκατοµµύρια ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 11,3%. Οι ορκωτοί ελεγκτές 

κλήθηκαν να υποστηρίξουν τα λογιστήρια κατά τη µετάβαση στα λογιστικά πρότυπα 

ενώ αυξήθηκε και η ζήτηση για υπηρεσίες εκτίµησης ακινήτων, αποτίµηση 

επιχειρήσεων και άυλων περιουσιακών στοιχείων, αναλογιστικών µελετών, 

εσωτερικού ελέγχου, εκπαίδευσης και πληροφορικής. Η παροχή από τους ορκωτούς 

ελεγκτές άλλων υπηρεσιών πέραν των υπηρεσιών διενέργειας των υποχρεωτικών 

ελέγχων80 στις ελεγχόµενες επιχειρήσεις µειώνει την αξιοπιστία τους όπως 

αναφέρεται και στο άρθρο 38 του Ν.3698/2008. Οι ελεγκτικές εταιρίες, επίσης, 

υπήρξαν οι κύριοι χρηµατοδότες του Ιδρύµατος ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (International Accounting Standards Board 

Foundation) µε κύριο στόχο την προώθηση των ∆.Π.Χ.Π.. Ωστόσο, σύµφωνα µε 

ανακοινώσεις της Ένωσης Εισηγµένων Εταιριών81 η χρηµατοδότηση των εν λόγω 

δωρητών αναµένεται άµεσα να παύσει και εξετάζεται η χρηµατοδότηση του 

Ιδρύµατος από τις 8.000 εισηγµένες εταιρίες της Ευρώπης. 

 

Η µόνη έρευνα που υποστηρίζει την εφαρµογή των λογιστικών προτύπων και τη µη 

ταύτιση των λογιστικών και των φορολογητέων κερδών είναι των Hanlon et al. 

(2005). Οι συγγραφείς εξετάζουν ποιο από τα δύο µεγέθη ερµηνεύει σε µεγαλύτερο 

βαθµό τις αποδόσεις των µετοχών και διαπιστώνουν ότι τα λογιστικά κέρδη το 

επιτυγχάνουν καλύτερα µε διαφορά (µεταβολή του R2) 50%. Ωστόσο, η έρευνα έχει 

δύο σηµαντικές ατέλειες. Η πρώτη είναι ότι το φορολογητέο εισόδηµα εκτιµάται από 

τις πληροφορίες που δηµοσιεύουν οι επιχειρήσεις, οι οποίες, όµως, όπως έχει 

αναφερθεί και προηγουµένως (Bauman et al. 2001, Mills et al. 2002, Hanlon 2003, 

Plesko and Mills 2003) δεν επαρκούν. Οι συγγραφείς αναγνωρίζουν την εν λόγω 

ατέλεια του µοντέλου τους και θεωρούν ότι το σφάλµα που διαπράττεται δεν είναι 

σηµαντικό, παρόλο που η πρώτη συγγραφέας είχε δείξει (Hanlon, 2003) ότι είναι 

ανέφικτη η εκτίµηση του φορολογητέου αποτελέσµατος. Κατά δεύτερον, οι επενδυτές 

έχουν λάβει τις αποφάσεις τους βάσει των λογιστικών κερδών και συνεπώς είναι 

αναµενόµενο το συγκεκριµένο µέγεθος να εξηγεί τις αποδόσεις των µετοχών. Αυτό, 

όµως, δεν σηµαίνει ότι το µέγεθος δεν είναι παραποιηµένο ή ότι οι επενδυτές έλαβαν 

                                                
80

 Η παροχή από τους ορκωτούς ελεγκτές άλλων υπηρεσιών πέραν των υπηρεσιών 
διενέργειας των υποχρεωτικών ελέγχων στις ελεγχόµενες επιχειρήσεις έχει απαγορευτεί στις 
Η.Π.Α. µε την πράξη Sarbanes-Oxley. 
81

 Βλ. www.eneiset.gr 
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τις αποφάσεις τους σε συνθήκες πλήρους πληροφόρησης ή ότι αποκόµισαν οφέλη 

από τις αποφάσεις τους ή ότι αν γνώριζαν το ύψος των φορολογητέων κερδών δεν 

θα λάµβαναν καλύτερες αποφάσεις. Η έρευνα έχει χρηµατοδοτηθεί από τις ελεγκτικές 

εταιρίες Deloitte & Touche και Ernst & Young. 

9.4 Προσδιοριστικοί παράγοντες φοροδιαφυγής στο πλαίσιο των ∆ιεθνών 

Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

9.4.1 Περιγραφή του δείγµατος 

Τα παλινδροµικά µοντέλα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έβδοµου κεφαλαίου 

για την εκτίµηση του ποσοστού της φοροδιαφυγής και του χάσµατος φόρου των 

επιχειρήσεων µπορούν να εφαρµοστούν και στις χρήσεις µετά το 2005, µετά δηλαδή 

από την εισαγωγή των ∆.Π.Χ.Π., καθώς τα λογιστικά µεγέθη όπως προκύπτουν από 

την εφαρµογή του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) εξακολουθούν να 

προσδιορίζονται και να είναι διαθέσιµα στη φορολογική αρχή και στους ορκωτούς 

ελεγκτές. Ωστόσο, δεν είναι διαθέσιµα στο επενδυτικό κοινό και στους λοιπούς 

εξωτερικούς χρήστες των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Συγκεκριµένα, οι 

επιχειρήσεις µετά την εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π. έχουν τη δυνατότητα να τηρούν τα 

βιβλία τους είτε µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία είτε µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π.. Στην 

περίπτωση που η τήρηση των βιβλίων γίνεται µε βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, 

οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να συντάσσουν (εξωλογιστικά) Πίνακα Συµφωνίας 

Λογιστικής – Φορολογικής Βάσης, στον οποίο για κάθε πρωτοβάθµιο λογαριασµό 

καταχωρείται η αξία όπως προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία (λογιστική βάση), η 

αξία µε βάση τους κανόνες της φορολογικής νοµοθεσίας (φορολογική βάση) και η 

µεταξύ τους διαφορά. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να συντάσσουν 

Πίνακα Φορολογικών Αποτελεσµάτων Χρήσης, Πίνακα Σχηµατισµού Φορολογικών 

Αποθεµατικών και Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Φορολογικών Αποθεµάτων. Σύµφωνα 

µε τον Κ.Β.Σ., τα δεδοµένα των συγκεκριµένων πινάκων πρέπει να προκύπτουν από 

λογαριασµούς που τηρούνται κατά τη διπλογραφική µέθοδο. Εναλλακτικά, οι 

επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα αντί των τριών πινάκων να συντάσσουν 

Φορολογικό Ισολογισµό, Λογαριασµό Φορολογικών Αποτελεσµάτων Χρήσης και 

Πίνακα ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων. 

 

Καθώς οι καταστάσεις που προκύπτουν µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία δεν 

δηµοσιεύονται, στις επόµενες ενότητες εξετάζεται αρχικά αν µπορούν να 

εφαρµοστούν τα µοντέλα που αναπτύχθηκαν µε βάση τα φορολογικά µεγέθη (βλ. 
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έβδοµο κεφάλαιο) όταν οι λογιστικές καταστάσεις συντάσσονται µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π.. 

Στη συνέχεια, επιχειρείται να εντοπιστούν οι προσδιοριστικοί παράγοντες της 

έκτασης της φοροδιαφυγής µε βάση τις πληροφορίες που δηµοσιεύονται µε την 

εφαρµογή των διεθνών λογιστικών προτύπων. Από τα ετήσια δελτία των εταιριών, 

καθώς και από τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στις ιστοσελίδες τους και στην 

ιστοσελίδα του χρηµατιστηρίου, διαπιστώθηκε ότι έως και το ∆εκέµβριο του 2008 

µόνο 34 επιχειρήσεις είχαν ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις από το 2005 έως και 

το 2007. Καθώς για ορισµένες επιχειρήσεις το αποτέλεσµα του φορολογικού ελέγχου 

ήταν διαθέσιµο για περισσότερα από ένα έτη, ακολουθώντας τη µεθοδολογία που 

αναπτύχθηκε στο έβδοµο κεφάλαιο (βλ. ενότητα 7.2), το δείγµα της έρευνας 

αποτελείται από το πιο πρόσφατο έτος για το οποίο έχει πραγµατοποιηθεί 

φορολογικός έλεγχος. Κατά αυτόν τον τρόπο οι 20 από τις 34 παρατηρήσεις του 

δείγµατος αναφέρονται στη χρήση 2005, 13 παρατηρήσεις αφορούν το 2006 και 1 το 

2007. Το µέσο ύψος του ποσοστού της φοροδιαφυγής για το σύνολο του δείγµατος 

εκτιµάται σε 21,60% ενώ το µέσο ύψος του χάσµατος φόρου, λαµβάνοντας υπόψη τα 

πρόστιµα και τις προσαυξήσεις, σε €316.380. 

 

Από τις 34 επιχειρήσεις, οι 13 έχουν ελεγχθεί από τη Σ.Ο.Λ. Α.Ε., 2 επιχειρήσεις από 

µέλος των Big-4 (Ernst & Young, Deloitte & Touche, KPMG Peat Marwick, και 

PriceWaterhouseCoopers), 11 επιχειρήσεις από λοιπές εγχώριες ελεγκτικές εταιρίες 

και 7 επιχειρήσεις από τις λοιπές διεθνείς ελεγκτικές εταιρίες (Grant Thornton και 

Moore Stevens). Πραγµατοποιώντας µη παραµετρικό έλεγχο, διαπιστώνεται ότι 

σύµφωνα µε το Mann-Whitney (sig=0,004) και το Kolmogorov-Smirnov τεστ 

(sig=0,015) το µέσο ύψος των φόρων και προσαυξήσεων (€633.773) που 

καταλογίζεται στις επιχειρήσεις που ελέγχονται από µέλος των Big-4 είναι σηµαντικά 

υψηλότερο από το αντίστοιχο χάσµα φόρου (€88.907) των επιχειρήσεων που 

ελέγχονται από τη Σ.Ο.Λ. Α.Ε.. Επιπλέον, σύµφωνα επίσης µε το Mann-Whitney 

(sig=0,005) και το Kolmogorov-Smirnov τεστ (sig=0,018), το µέσο χάσµα φόρου 

(€633.773) των επιχειρήσεων που ελέγχονται από µέλος των Big-4 είναι σηµαντικά 

υψηλότερο και από το αντίστοιχο (€125.551) των επιχειρήσεων που ελέγχονται από 

τις λοιπές εγχώριες εταιρίες. Όσον αφορά το ποσοστό της φοροδιαφυγής, σηµαντική 

διαφορά προκύπτει µόνο µεταξύ των επιχειρήσεων που ελέγχονται από τη Σ.Ο.Λ. 

Α.Ε. (µέσο ποσοστό φοροδιαφυγής 11,65%) και όσων ελέγχονται από τις λοιπές 

εγχώριες εταιρίες (µέσο ποσοστό φοροδιαφυγής 30,05%). Οι συγκρίσεις 

πραγµατοποιήθηκαν επίσης µε την εφαρµογή των Mann-Whitney (sig=0,007) και 

Kolmogorov-Smirnov τεστ (sig=0,008). Τα αποτελέσµατα συµφωνούν µε 

προηγούµενες διαπιστώσεις (βλ. ενότητες 4.5 και 7.5.1) ότι οι ελεγκτές της Σ.Ο.Λ. 
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Α.Ε. λαµβάνουν υπόψη τους κατά τη διενέργεια του ελέγχου και το ύψος των 

φορολογητέων κερδών σε αντίθεση µε τους ελεγκτές των εταιριών που ανήκουν στις 

Big-4. Ασφαλέστερα συµπεράσµατα θα διεξαχθούν στα πλαίσια των παλινδροµικών 

αναλύσεων που ακολουθούν. 

 

Ωστόσο, πριν από την ανάπτυξη των παλινδροµικών µοντέλων και την ανάλυση των 

αποτελεσµάτων οφείλουν να γίνουν δύο επισηµάνσεις. Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε 

προηγούµενες ενότητες (βλ. ενότητες 9.2 και 9.3), η εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π. 

διευκολύνει την παραποίηση (αύξηση) των λογιστικών κερδών επιτρέποντας 

ταυτόχρονα τη µείωση των φορολογητέων. Σε ένα τέτοιο λογιστικό σύστηµα, είναι 

πολύ πιθανό να µη δύναται να προσδιοριστεί κάποιο µοντέλο πρόβλεψης της 

έκτασης της φοροδιαφυγής µε βάση τις πληροφορίες που δηµοσιεύονται από τις 

επιχειρήσεις. Αντιθέτως, µοντέλα που στηρίζονται σε φορολογικά µεγέθη 

ενδεχοµένως να είναι πολύ πιο αξιόπιστα. Καθώς, όµως, τα συγκεκριµένα στοιχεία 

δεν είναι πλέον διαθέσιµα στους εξωτερικούς χρήστες, η ευθύνη εφαρµογής των 

προαναφερθέντων µοντέλων έγκειται ως επί το πλείστον στη φορολογική αρχή. Το 

ύψος, επίσης, της αναβαλλόµενης φορολογίας ενδεχοµένως να παρέχει πληροφορίες 

αναφορικά µε τη συµπεριφορά των επιχειρήσεων όσον αφορά το µέγεθος τόσο των 

λογιστικών όσο και των φορολογητέων κερδών που δηλώνουν. Ωστόσο, το δείγµα 

της έρευνας είναι εξαιρετικά περιορισµένο για να διερευνηθούν οι συγκεκριµένες 

σχέσεις καθώς, εκτός από τη διαστρωµατική ανάλυση των στοιχείων, πιο κρίσιµη 

είναι η διαχρονική ανάλυση της συµπεριφοράς των επιχειρήσεων και συγκεκριµένα οι 

µέθοδοι χρησιµοποίησης του µεγέθους της αναβαλλόµενης φορολογίας. 

9.4.2 Εκτίµηση των προσδιοριστικών παραγόντων του ποσοστού της 

φοροδιαφυγής 

Αρχικά εξετάζεται η εφαρµογή του µοντέλου που αναπτύχθηκε στο έβδοµο κεφάλαιο 

µε βάση τις λογιστικές καταστάσεις των επιχειρήσεων όπως καταρτίζονταν και 

δηµοσιεύονταν έως το 2004 στα πλαίσια του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 

και του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Η εξίσωση για την εκτίµηση του ποσοστού της 

φοροδιαφυγής αναφέρεται ως 7.5 στην ενότητα 7.4.2 ενώ για λόγους υπενθύµισης 

παρατίθεται και στη συνέχεια ως εξίσωση 9.1. 

 

% Φοροδιαφυγής = 30,761 x (Άµεση Ρευστότητα)
0,469

 x (Συν.Υποχρ. / Παθητικό)
0,415

 

x (Β.Υ. / Σ.Υ.)
0,496

 x (Κυκλ. Ταχ. Ενεργητικού)
-0,425 

x (Περιθώριο Κέρδους)
-0,485

 x 

(Κέρδη προ Φόρων)
-0,164

 x (Φορολ. Επιβάρυνση)
-0,413

 (9.1) 
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Το ποσοστό της φοροδιαφυγής εκτιµήθηκε κατά µέσο όρο µε απόκλιση 9,66% ενώ το 

µέσο απόλυτο σφάλµα πρόβλεψης ανέρχεται σε 57,67%. Αναλυτικότερα στοιχεία 

παρατίθενται στον πίνακα 9.1, σύµφωνα µε τα οποία παρατηρείται ότι η διαφορά του 

προβλεπόµενου από το πραγµατικό ποσοστό φοροδιαφυγής ήταν έως 3 ποσοστιαίες 

µονάδες για πέντε επιχειρήσεις, από 3 έως 6 µονάδες για οκτώ επιχειρήσεις, µεταξύ 

6 και 8 για επτά επιχειρήσεις, για τέσσερις επιχειρήσεις κυµάνθηκε από 8 έως 10 

µονάδες ενώ ήταν µεγαλύτερη από 10 µονάδες για εννέα επιχειρήσεις. Το µέσο 

απόλυτο σφάλµα πρόβλεψης για αποκλίσεις της τάξεως από 0 έως 3 µονάδες 

εκτιµάται σε 13,55% και βαίνει αυξανόµενο για αποκλίσεις µεγαλύτερου µεγέθους. 

Συγκεκριµένα, αυξάνεται σε 40,21% για αποκλίσεις µεταξύ 3 και 6 µονάδων, σε 

54,90% για αποκλίσεις µεταξύ 6 και 8 µονάδων, σε 97,86% για αποκλίσεις µεταξύ 8 

και 10 µονάδων και έπειτα παρουσιάζει µία µικρή µείωση σε 84,21% για αποκλίσεις 

µεγαλύτερες από 10 µονάδες. 

 

Πίνακας 9.1: Απόκλιση πρόβλεψης και µέσο απόλυτο σφάλµα πρόβλεψης 

κατά την εκτίµηση του ποσοστού της φοροδιαφυγής 

Απόκλιση πρόβλεψης 
Μέσο απόλυτο 

σφάλµα πρόβλεψης 
Αριθµός 

παρατηρήσεων 

0% - 3% 13,55% 5 

3% - 6% 40,21% 8 

6% - 8% 54,90% 7 

8% - 10% 97,86% 4 

> 10% 84,21% 9 

Σηµείωση: Η απόκλιση εκτιµάται ως προβλεπόµενο % φοροδιαφυγής - πραγµατικό % 
φοροδιαφυγής. Το µέσο σφάλµα πρόβλεψης εκτιµάται ως (πραγµατικό % φοροδιαφυγής - 
προβλεπόµενο % φοροδιαφυγής) / πραγµατικό % φοροδιαφυγής.

 

 

Καθώς η εφαρµογή του µοντέλου για την εκτίµηση του ποσοστού της φοροδιαφυγής 

κρίνεται ανεπιτυχής, επιχειρείται στη συνέχεια η εκτίµηση των προσδιοριστικών 

παραγόντων της φοροδιαφυγής µε βάση τα λογιστικά µεγέθη που δηµοσιεύονται στα 

πλαίσια των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Συγκεκριµένα, 

διερευνάται η επίδραση έξι µεταβλητών στην έκταση της φοροδιαφυγής, µε τις οποίες 

εκτιµάται η ρευστότητα των επιχειρήσεων (Γενική Ρευστότητα), η δανειακή τους 

επιβάρυνση (Συν.Υποχρ. / Παθητικό), η αποτελεσµατικότητά τους στη 

χρησιµοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων (Κυκλ. Ταχ. Ενεργητικού), η 

αποδοτικότητά τους (Περιθώριο Κέρδους), το µέγεθός τους (Ενεργητικό) και η 

ελεγκτική εταιρία. Η µέθοδος ανάλυσης που προκρίνεται είναι η γραµµική 
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παλινδρόµηση µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, καθώς η εξαρτηµένη 

µεταβλητή (ποσοστό φοροδιαφυγής) είναι αριθµητικού τύπου, για την εφαρµογή της 

οποίας όλες οι µεταβλητές, εκτός της ελεγκτικής εταιρίας, εκφράζονται ως λογάριθµοι 

µε βάση το 10. 

 

Η εξίσωση παλινδρόµησης λαµβάνει την ακόλουθη µορφή: 

 

Log Π.Φ. = α + β1 Log Γενική Ρευστότητα + β2 Log (Συν.Υποχρ. / Παθητικό) + β3 

Log Κυκλ. Ταχ. Ενεργητικού + β4 Log Περιθώριο Κέρδους + β5 Ενεργητικό + β6 

Ελεγκτική εταιρία + ε (9.2) 

όπου 

α:  ο σταθερός όρος 

Π.Φ. το ποσοστό της φοροδιαφυγής 

Γενική Ρευστότητα:  Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Συν.Υποχρ. / Παθητικό:  Συνολικές υποχρεώσεις / Παθητικό 

Κυκλ. Ταχ. Ενεργητικού: Πωλήσεις / Ενεργητικό 

Περιθώριο Κέρδους: Κέρδη προ φόρων / Πωλήσεις 

Ενεργητικό: το ύψος του ενεργητικού στο τέλος της χρήσης 

Ελεγκτική εταιρία:  είναι διχοτοµική µεταβλητή που λαµβάνει την τιµή 1 όταν η 

ελεγκτική εταιρία είναι η Σ.Ο.Λ. Α.Ε. και 0 διαφορετικά 

ε:  τα κατάλοιπα 

 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παλινδροµικής ανάλυσης που παρουσιάζονται 

στον πίνακα 9.282, ο συντελεστής πολλαπλής συσχέτισης R ανέρχεται σε 76,5% ενώ 

όλες οι µεταβλητές εµφανίστηκαν να είναι σηµαντικές στην εκτίµηση του ποσοστού 

της φοροδιαφυγής. Η εξίσωση παλινδρόµησης διαµορφώνεται ως εξής: 

 

Log % Π.Φ. = 2,661 + 0,634 Log Γενική Ρευστότητα + 0,969 Log (Συν.Υποχρ. / 

Παθητικό) – 0,354 Log Κυκλ. Ταχ. Ενεργητικού – 0,423 Log Περιθώριο Κέρδους – 

0,356 Ενεργητικό – 0,493 Ελεγκτική εταιρία (9.3) 

 

                                                
82

 Οι έλεγχοι που έχουν διενεργηθεί στο παλινδροµικό µοντέλο διασφαλίζουν την 
κανονικότητα της εξαρτηµένης µεταβλητής, την ανεξαρτησία των παρατηρήσεων, την 
κανονικότητα των καταλοίπων και την ύπαρξη γραµµικών σχέσεων µεταξύ της εξαρτηµένης 
µεταβλητής και των ανεξάρτητων, ενώ δεν διαπιστώθηκαν προβλήµατα 
ετεροσκεδαστικότητας, πολυσυγγραµικότητας και ακραίων παρατηρήσεων. 
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Πίνακας 9.2: Αποτελέσµατα παλινδροµικής ανάλυσης για την εκτίµηση του 

ποσοστού της φοροδιαφυγής – Παλινδροµικό Μοντέλο 1 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0,765 0,585 0,486 0,29253 

 

Anova 

Model  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1 Regression 3,019 6 0,503 5,880 0,001 

 Residual 2,139 25 0,086     

 Total 5,159 31       

 

Coefficients
1
 

  Unstandardized 
Coefficients 

 
Standardized 
Coefficients 

  

Model  B Std. Error  Beta t Sig. 

1 Σταθερός 
Όρος 

2,661 1,544   1,724 0,097 

 Γενική 
Ρευστότητα 

0,634 0,317 0,327 2,001 0,056 

 Συν.Υποχρ. / 
Παθητικό 

0,969 0,443 0,326 2,191 0,038 

 Κυκλ. Ταχ. 
Ενεργητικού 

-0,354 0,171 -0,319 -2,063 0,050 

 Περιθώριο 
Κέρδους 

-0,423 0,135 -0,493 -3,143 0,004 

 Ενεργητικό -0,356 0,147 -0,341 -2,423 0,023 

 Ελεγκτική Εταιρία -0,493 0,129 -0,603 -3,819 0,001 
1 

Εξαρτηµένη Μεταβλητή: Ποσοστό Φοροδιαφυγής 

 

Η επίδραση της κάθε µεταβλητής στο µέγεθος της φοροδιαφυγής είναι όµοια µε την 

επίδραση που είχε εκτιµηθεί στο παλινδροµικό µοντέλο του έβδοµου κεφαλαίου. 

Συγκεκριµένα, η ρευστότητα των επιχειρήσεων, όπως εκτιµάται από το δείκτη γενικής 

ρευστότητας, σχετίζεται θετικά µε το ποσοστό της φοροδιαφυγής σε επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας 5%. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η συγκεκριµένη θετική 

σχέση ενδέχεται να οφείλεται στην αύξηση που επέρχεται στα ταµιακά διαθέσιµα 

λόγω της συντελούµενης φοροδιαφυγής. Η δανειακή επιβάρυνση των επιχειρήσεων, 

όπως εκτιµάται από το δείκτη των συνολικών υποχρεώσεων προς το σύνολο του 

παθητικού, συνδέεται επίσης θετικά και σε επίπεδο σηµαντικότητας 5% µε την 
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έκταση της φοροδιαφυγής, ενισχύοντας την υπόθεση ότι οι επιχειρήσεις στρέφονται 

στη φοροδιαφυγή για τη χρηµατοδότηση των υποχρεώσεών τους. 

 

Η διαπίστωση που πραγµατοποιήθηκε σε προηγούµενες αναλύσεις (βλ. ενότητες 

7.3.3. και 7.4.2) ότι οι επιχειρήσεις που είναι πιο αποτελεσµατικές στη 

χρησιµοποίηση του ενεργητικού τους είναι λιγότερο πιθανό να διαπράξουν 

φοροδιαφυγή επαληθεύεται και στην παρούσα ανάλυση λαµβάνοντας υπόψη την 

αρνητική επίδραση της κυκλοφοριακής ταχύτητας του ενεργητικού. Οµοίως, η 

αρνητική επίδραση που εµφανίζεται να έχει ο δείκτης του περιθωρίου κέρδους και το 

ύψος του ενεργητικού ενισχύουν προηγούµενα αποτελέσµατα που θέλουν το 

ποσοστό της φοροδιαφυγής να είναι σηµαντικά χαµηλότερο στις πιο αποδοτικές 

καθώς και στις µεγαλύτερες στο µέγεθος επιχειρήσεις. Ο έλεγχος µίας επιχείρησης 

από τη Σ.Ο.Λ. Α.Ε. εµφανίζεται να µειώνει την έκταση της φοροδιαφυγής, το οποίο 

ενισχύει την άποψη (βλ. ενότητες 4.5 και 7.5.2) ότι οι ορκωτοί ελεγκτές της 

συγκεκριµένης εταιρίας, αρκετοί από τους οποίους προέρχονται από το πρώην Σώµα 

Ορκωτών Λογιστών, εστιάζουν την προσοχή τους κατά τον έλεγχο και στα 

φορολογητέα κέρδη των επιχειρήσεων. Οι σχέσεις µεταξύ των µεταβλητών και οι 

επιδράσεις τους στην έκταση της φοροδιαφυγής έχουν αναλυθεί διεξοδικά στην 

ενότητα 7.4.2. 

 

Το παλινδροµικό µοντέλο της εξίσωσης 9.2 τροποποιείται ώστε να προστεθεί και η 

µεταβλητή της φορολογικής επιβάρυνσης, η οποία εκτιµάται ως το ποσοστό του 

φόρου εισοδήµατος επί των λογιστικών κερδών. Με την προσθήκη της µεταβλητής, η 

εξίσωση παλινδρόµησης έχει την ακόλουθη µορφή: 

 

Log Π.Φ. = α + β1 Log Γενική Ρευστότητα + β2 Log (Συν.Υποχρ. / Παθητικό) + β3 

Log Κυκλ. Ταχ. Ενεργητικού + β4 Log Περιθώριο Κέρδους + β5 Ενεργητικό + β6 

Ελεγκτική εταιρία +β7 Log Φορολ. Επιβάρυνση + ε (9.4) 

 

Από τα αποτελέσµατα της παλινδροµικής ανάλυσης που παρουσιάζονται στον 

πίνακα 9.383, παρατηρείται ότι ο συντελεστής πολλαπλής συσχέτισης R αυξάνεται σε 

86,5% και ο προσαρµοσµένος συντελεστής προσδιορισµού R2 σε 66,8%. Η 
                                                
83

 Οι έλεγχοι που έχουν διενεργηθεί στο παλινδροµικό µοντέλο διασφαλίζουν την 
κανονικότητα της εξαρτηµένης µεταβλητής, την ανεξαρτησία των παρατηρήσεων, την 
κανονικότητα των καταλοίπων και την ύπαρξη γραµµικών σχέσεων µεταξύ της εξαρτηµένης 
µεταβλητής και των ανεξάρτητων, ενώ δεν διαπιστώθηκαν προβλήµατα 
ετεροσκεδαστικότητας, πολυσυγγραµικότητας και ακραίων παρατηρήσεων. 
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µεταβλητή της φορολογικής επιβάρυνσης εµφανίζεται να επηρεάζει το ποσοστό της 

φοροδιαφυγής ενώ από τις µεταβλητές του πρώτου µοντέλου η µόνη που 

επηρεάστηκε είναι το ύψος των υποχρεώσεων προς το σύνολο του παθητικού που 

δεν εµφανίζεται πλέον να είναι στατιστικά σηµαντική. Η εξίσωση παλινδρόµησης 

διαµορφώνεται ως εξής: 

 

Log Π.Φ. = 2,388 + 0,714 Log Γενική Ρευστότητα  – 0,410 Log Κυκλ. Ταχ. 

Ενεργητικού – 0,665 Log Περιθώριο Κέρδους – 0,224 Ενεργητικό – 0,389 Ελεγκτική 

εταιρία – 0,316 Log Φορολ. Επιβάρυνση (9.5) 

 

Οι Crutchley et al. (2007) διαπίστωσαν, διερευνώντας 97 περιπτώσεις δηµοσίευσης 

παραποιηµένων λογιστικών καταστάσεων, ότι το ποσό των φόρων που κατέβαλλαν 

οι συγκεκριµένες επιχειρήσεις ως ποσοστό επί των λογιστικών κερδών τους (µέγεθος 

φορολογικής επιβάρυνσης) ήταν σηµαντικά χαµηλότερο ενώ σηµαντικά υψηλότερο 

ήταν το ύψος της αναβαλλόµενης φορολογίας. Η έρευνά τους πραγµατοποιήθηκε σε 

επιχειρήσεις εισηγµένες στις Η.Π.Α., οι οποίες δηµοσίευαν καταστάσεις σύµφωνα µε 

τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (International Financial 

Reporting Standards). Επίσης, τα αποτελέσµατα της παλινδροµικής ανάλυσης του 

έβδοµου κεφαλαίου έδειξαν ότι η φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων 

σχετίζεται αρνητικά, σε επίπεδο σηµαντικότητας 1%, µε το ποσοστό της 

φοροδιαφυγής. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, το ύψος των λογιστικών κερδών είχε 

εκτιµηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου και του 

κώδικα βιβλίων και στοιχείων. Τα αποτελέσµατα της παρούσας ανάλυσης, στην 

οποία το ύψος των λογιστικών κερδών έχει προσδιοριστεί σύµφωνα µε τα διεθνή 

πρότυπα χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, συµφωνούν µε τις προηγούµενες 

έρευνες καθώς παρατηρείται σηµαντική αρνητική συσχέτιση της φορολογικής 

επιβάρυνσης και της φοροδιαφυγής των επιχειρήσεων. Όπως έχει ήδη αναφερθεί 

(βλ. ενότητα 7.4.2), δεν εκτιµάται ότι η φορολογική επιβάρυνση αποτελεί 

προσδιοριστικό παράγοντα της φοροδιαφυγής αλλά ότι συµβάλλει στην αποκάλυψη 

και στην εκτίµηση του µεγέθους της. Η επίδραση των υπόλοιπων µεταβλητών έχει 

ήδη αναλυθεί στο πλαίσιο του πρώτου παλινδροµικού µοντέλου. 
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Πίνακας 9.3: Αποτελέσµατα παλινδροµικής ανάλυσης για την εκτίµηση του 

ποσοστού της φοροδιαφυγής – Παλινδροµικό Μοντέλο 2 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0,865 0,748 0,668 0,23040 

 

Anova 

Model  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1 Regression 3,466 7 0,495 9,326 0,000 

 Residual 1,168 22 0,053     

 Total 4,634 29       

 

Coefficients
1
 

  Unstandardized 
Coefficients 

 
Standardized 
Coefficients 

  

Model  B Std. Error  Beta t Sig. 

1 Σταθερός 
Όρος 

2,388 1,300   1,836 0,080 

 Γενική 
Ρευστότητα 

0,714 0,251 0,384 2,841 0,010 

 Συν.Υποχρ. / 
Παθητικό 

0,469 0,414 0,147 1,132 0,270 

 Κυκλ. Ταχ. 
Ενεργητικού 

-0,410 0,136 -0,390 -3,010 0,006 

 Περιθώριο 
Κέρδους 

-0,665 0,124 -0,797 -5,380 0,000 

 Ενεργητικό -0,224 0,124 -0,217 -1,810 0,084 

 Ελεγκτική Εταιρία -0,389 0,111 -0,490 -3,491 0,002 

 Φορολ. 
Επιβάρυνση 

-0,316 0,117 -0,345 -2,695 0,013 

1 
Εξαρτηµένη Μεταβλητή: Ποσοστό Φοροδιαφυγής 

9.4.3 Εκτίµηση των προσδιοριστικών παραγόντων του χάσµατος φόρου 

Το µοντέλο εκτίµησης του ύψους του χάσµατος φόρου των επιχειρήσεων που 

αναπτύχθηκε στο έβδοµο κεφάλαιο, εφαρµόζεται στο δείγµα της παρούσας έρευνας 

ώστε να διαπιστωθεί αν εφαρµόζει σε περιπτώσεις που τα λογιστικά µεγέθη 

προσδιορίστηκαν µε την εφαρµογή των διεθνών λογιστικών προτύπων. Οι εξισώσεις 

7.8 και 7.9 της ενότητας 7.5.2, µε τις οποίες εκτιµάται το µέγεθος του χάσµατος 

φόρου στην περίπτωση που η ελεγκτική εταιρία είναι οποιαδήποτε εκτός της Σ.Ο.Λ. 
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Α.Ε. και όταν είναι η Σ.Ο.Λ. Α.Ε. αντίστοιχα, παρατίθενται και στη συνέχεια, για 

λόγους υπενθύµισης, ως εξισώσεις 9.6 και 9.7. 

 

Χάσµα Φόρου = 0,000115 x (Άµεση Ρευστότητα)
0,599

 x (Συν.Υποχρ. / Παθητικό)
0,473

 

x (Β.Υ. / Σ.Υ.)
0,809

 x (Κυκλ. Ταχ. Ενεργητικού)
0,317

 x (Ενεργητικό)
0,870

 (9.6) 

 

Χάσµα Φόρου = 0,000115 x (Άµεση Ρευστότητα)
0,599

 x (Συν.Υποχρ. / Παθητικό)
0,473

 

x (Β.Υ. / Σ.Υ.)
0,809

 x (Κυκλ. Ταχ. Ενεργητικού)
0,317

 x (Ενεργητικό)
0,870

 x 1.422
-1

 (9.7) 

 

Το ύψος του χάσµατος φόρου εκτιµήθηκε κατά µέσο όρο µε απόκλιση €128.15 ενώ 

το µέσο απόλυτο σφάλµα πρόβλεψης ανέρχεται σε 400%. Ωστόσο, εξαιρώντας µία 

ακραία παρατήρηση η απόκλιση µειώνεται σε €120.557 και το µέσο απόλυτο σφάλµα 

πρόβλεψης σε 74%. Με την εξαίρεση δεύτερης ακραίας περίπτωσης το µέσο 

απόλυτο σφάλµα πρόβλεψης µειώνεται περαιτέρω σε 56%. Η πρώτη ακραία 

περίπτωση αναφέρεται στο έτος 2005 και σε επιχείρηση που είχε πραγµατικό χάσµα 

φόρου €3.387 ενώ η πρόβλεψη του µοντέλου ανήλθε σε €382.136. Στα αναλυτικά 

στοιχεία που παρατίθενται στους πίνακες 9.4 και 9.5 η συγκεκριµένη παρατήρηση 

έχει εξαιρεθεί ώστε να δοθεί µία πιο αντιπροσωπευτική εικόνα των εκτιµήσεων. 

 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του πίνακα 9.4, το απόλυτο µέγεθος της απόκλισης, 

εκφρασµένο σε χρηµατικές µονάδες και σε απόλυτες τιµές, βαίνει αυξανόµενο όσο 

αυξάνεται και το ποσό των φόρων που έχουν στην πραγµατικότητα αποκρύψει οι 

επιχειρήσεις. Ωστόσο, παρατηρείται ότι το µέσο απόλυτο σφάλµα πρόβλεψης είναι 

υψηλότερο για τα χαµηλότερα επίπεδα του χάσµατος φόρου ενώ µειώνεται όσο η 

έκταση της πραγµατικής φοροδιαφυγής αυξάνεται. Η συγκεκριµένη παρατήρηση 

ενισχύεται και από τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στον πίνακα 9.5 όπου 

παρατηρείται ότι το υψηλότερο µέσο πραγµατικό χάσµα φόρου εκτιµάται όταν το 

απόλυτο σφάλµα πρόβλεψης κυµαίνεται έως 20%. Αντίστοιχα, το σφάλµα 

πρόβλεψης είναι υψηλότερο από 100% για περιπτώσεις µε µέση πραγµατική 

φοροδιαφυγή €77.815. Το µοντέλο συνεπώς αδυνατεί να εκτιµήσει τις χαµηλές τιµές 

του χάσµατος φόρου, αδυναµία η οποία, όπως έχει αναφερθεί και στην ενότητα 

7.5.4, δεν συνδέεται µε υψηλό κόστος / διαφυγόν κέρδος στο πλαίσιο ενός ελέγχου. 
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Πίνακας 9.4: Μέσο ύψος απόλυτης απόκλισης και σφάλµατος πρόβλεψης βάσει του 
µεγέθους του πραγµατικού χάσµατος φόρου 

Πραγµατικό 
χάσµα φόρου (€) 

Αριθµ. 
παρατηρήσεων 

Μέση απόλυτη 
απόκλιση (€) 

Μέσο απόλυτο 
σφάλµα πρόβλεψης 

0 – 40.000 5 42.921 202% 

40.000 – 100.000 9 61.630 79,98% 

100.000 – 200.000 10 43.708 29,24% 

200.000 – 600.000 5 119.282 44,55% 

> 600.000 4 543.904 49,80% 

 

Πίνακας 9.5: Μέσο ύψος πραγµατικού χάσµατος φόρου και απόλυτης απόκλισης 
βάσει του απόλυτου µεγέθους του σφάλµατος πρόβλεψης 

Απόλυτο 
σφάλµα πρόβλεψης 

Αριθµ. 
παρατηρήσεων 

Μέσο πραγµατικό 
χάσµα φόρου (€) 

Μέση απόλυτη 
απόκλιση (€) 

0% - 20% 15 438.525 59.467 

20% - 100% 11 330.088 198.124 

> 100% 7 77.815 129.574 

 

Καθώς µε την εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης έχουν επέλθει ριζικές αλλαγές τόσο στις ενδεδειγµένες µεθόδους 

εκτίµησης της περιουσιακής κατάστασης των επιχειρήσεων όσο και στο είδος των 

πληροφοριών που γνωστοποιούνται, είναι αναµενόµενο να διαφέρουν και οι 

παράγοντες / λογιστικά µεγέθη που εµφανίζουν υψηλή συσχέτιση µε την έκταση της 

φοροδιαφυγής. Στο παλινδροµικό µοντέλο, µε το οποίο επιχειρείται να προσδιοριστεί 

το µέγεθος του χάσµατος φόρου µε βάση τις πληροφορίες που δηµοσιεύονται στα 

πλαίσια των λογιστικών προτύπων, εισάγονται τέσσερις ανεξάρτητες µεταβλητές, οι 

δύο από τις οποίες αποτελούν εκτιµητές του µεγέθους, της κερδοφορίας των 

επιχειρήσεων (Κέρδη προ φόρων) και της αποδοτικότητάς τους (Περιθώριο 

Κέρδους), ενώ µε τις άλλες δύο εξετάζεται η επίδραση της ελεγκτικής εταιρίας και του 

ύψους των δεδουλευµένων. Η ανάλυση πραγµατοποιείται µε την εφαρµογή 

γραµµικής παλινδρόµησης µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, για τους 

σκοπούς της οποίας οι µεταβλητές του χάσµατος φόρου, των καθαρών κερδών και 

του περιθωρίου κέρδους εκφράζονται ως λογάριθµοι µε βάση το 10. Η εξίσωση 

παλινδρόµησης λαµβάνει την ακόλουθη µορφή: 

 

Log Χάσµα Φόρου = α + β1 Log Κέρδη προ φόρων + β2 Περιθώριο Κέρδους + β3 

Ελεγκτική εταιρία + β4 ∆εδουλευµένα + ε (9.8) 

όπου 

α:  ο σταθερός όρος 
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Κέρδη προ Φόρων: το ύψος των καθαρών λογιστικών κερδών προ φόρων 

Περιθώριο Κέρδους: Κέρδη προ φόρων / Πωλήσεις 

Ελεγκτική εταιρία:  είναι διχοτοµική µεταβλητή που λαµβάνει την τιµή 1 όταν η 

ελεγκτική εταιρία είναι µία από τις Big-4 και 0 διαφορετικά 

∆εδουλευµένα: είναι διχοτοµική µεταβλητή που λαµβάνει την τιµή 1 όταν το 

σύνολο των δεδουλευµένων, προσδιοριζόµενο ως η 

διαφορά των λογιστικών κερδών από την καθαρή ταµιακή 

ροή από τις λειτουργικές δραστηριότητες, είναι αρνητική και 

0 όταν είναι θετική 

ε:  τα κατάλοιπα 

 

Από τα αποτελέσµατα της παλινδροµικής ανάλυσης που παρουσιάζονται στον 

πίνακα 9.684, παρατηρείται ότι ο συντελεστής πολλαπλής συσχέτισης R αυξάνεται σε 

85,4% και ο προσαρµοσµένος συντελεστής προσδιορισµού R2 σε 68,9%. Όλες οι 

µεταβλητές του µοντέλου είναι στατιστικά σηµαντικές στην εκτίµηση του χάσµατος 

φόρου. Η εξίσωση παλινδρόµησης διαµορφώνεται ως εξής: 

 

Log Χάσµα Φόρου = 0,736 + 0,710 Log Κέρδη προ φόρων – 0,524 Περιθώριο 

Κέρδους + 0,274 ∆εδουλευµένα + 0,412 Ελεγκτική εταιρία (9.9) 

 

Πίνακας 9.6: Αποτελέσµατα παλινδροµικής ανάλυσης για την εκτίµηση του 

χάσµατος φόρου 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-
Watson 

1 0,854 0,729 0,689 0,28824 0,854 

 

Anova 

Model  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1 Regression 6,036 4 1,509 18,162 0,000 

 Residual 2,243 27 0,083   

 Total 8,279 31    

                                                
84

 Οι έλεγχοι που έχουν διενεργηθεί στο παλινδροµικό µοντέλο διασφαλίζουν την ανεξαρτησία 
των παρατηρήσεων, την κανονικότητα των καταλοίπων και την ύπαρξη γραµµικών σχέσεων 
µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής και των ανεξάρτητων, ενώ δεν διαπιστώθηκαν 
προβλήµατα ετεροσκεδαστικότητας, πολυσυγγραµικότητας και ακραίων παρατηρήσεων. 
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Coefficients
1
 

  Unstandardized 
Coefficients 

 
Standardized 
Coefficients 

  

Model  B Std. Error  Beta t Sig. 

1 Σταθερός 
Όρος 

0,736 0,627   1,174 0,251 

 Κέρδη προ 
Φόρων 

0,710 0,101 0,831 7,015 0,000 

 Περιθώριο 
Κέρδους 

-0,524 0,129 -0,481 -4,065 0,000 

 Ελεγκτική Εταιρία 0,412 0,182 0,236 2,265 0,032 

 ∆εδουλευµένα 0,274 0,117 0,249 2,350 0,026 
1 

Εξαρτηµένη Μεταβλητή: Χάσµα Φόρου 

 

Η µεγαλύτερη επίδραση στο µέγεθος του χάσµατος φόρου ασκείται από τη 

µεταβλητή των καθαρών κερδών προ φόρων, η οποία αντικατοπτρίζει το µέγεθος 

αλλά και την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Η επίδραση είναι θετική και στατιστικά 

σηµαντική σε επίπεδο 1%. ∆ιαπιστώνεται συνεπώς για ακόµα µία φορά στο πλαίσιο 

της παρούσας διατριβής (βλ. ενότητες 4.4.2, 7.3.4 και 7.5.2) ότι το µέγεθος των 

επιχειρήσεων σχετίζεται θετικά µε το προϊόν του φορολογικού ελέγχου ενώ επιδρά 

αρνητικά στο ποσοστό της φοροδιαφυγής. Η αποδοτικότητα των επιχειρήσεων έχει 

αρνητική επίδραση στην έκταση της φοροδιαφυγής, το οποίο ενδεχοµένως 

φανερώνει είτε ότι οι επιχειρήσεις που λειτουργούν µε υψηλό περιθώριο κέρδους δεν 

καταφεύγουν στη φοροδιαφυγή για τη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων τους είτε 

ότι η αποδοτικότητα των επιχειρήσεων, όπως εµφανίζεται στις λογιστικές 

καταστάσεις, είναι ένα παραποιηµένο µέγεθος λόγω της συντελούµενης 

φοροδιαφυγής. Οι λιγότερο αποδοτικές επιχειρήσεις δηλαδή είναι πιθανό να έχουν 

εµφανίσει εσκεµµένα λιγότερα έσοδα από τα πραγµατικά ή περισσότερα έξοδα. 

Ωστόσο, λαµβάνοντας υπόψη ότι το λογιστικό και το φορολογητέο αποτέλεσµα 

προσδιορίζονται από τις δύο διαφορετικές λογιστικές διαδικασίες κρίνεται πιο πιθανό 

να επιδιώκουν τη µείωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων οι επιχειρήσεις που 

δεν είναι αποδοτικές στη λειτουργία τους. 

 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης δείχνουν επίσης ότι ο έλεγχος των επιχειρήσεων 

από µία εκ των τεσσάρων µεγαλύτερων διεθνών εταιριών (Ernst & Young, Deloitte & 

Touche, KPMG Peat Marwick, και PriceWaterhouseCoopers), γνωστών ως Big-4, 

σχετίζεται µε µεγαλύτερης έκτασης φοροδιαφυγή. Η εν λόγω διαπίστωση έρχεται σε 

συµφωνία µε τα αποτελέσµατα όλων των ελέγχων και στατιστικών αναλύσεων που 
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έχουν πραγµατοποιηθεί στην παρούσα διατριβή (βλ. ενότητες 4.5, 7.5.1 και 9.4.2), 

από τα οποία έχει προκύψει ότι οι διεθνείς εταιρίες δεν εξετάζουν το φορολογητέο 

αποτέλεσµα των επιχειρήσεων και συνεπώς δεν περιορίζουν το µέγεθος της 

φοροδιαφυγής σε αντίθεση µε τους ελεγκτές της Σ.Ο.Λ. Α.Ε., της µεγαλύτερης 

ελληνικής ελεγκτικής εταιρίας, οι οποίοι θέτουν υπόψη τους κατά τη διενέργεια του 

ελέγχου και τον προσδιορισµό των φορολογητέων κερδών. Μία πιθανή εξήγηση που 

έχει δοθεί στο πλαίσιο της ενότητας 4.5 για την ανεπάρκεια των διεθνών εταιριών στο 

εν λόγω ζήτηµα, είναι ότι οι ελεγκτικές διαδικασίες τους έχουν αναπτυχθεί ως επί το 

πλείστον στο πλαίσιο και για τους σκοπούς ελέγχου των επιχειρήσεων των Η.Π.Α. 

όπου οι ίδιες φέρουν αυξηµένη ευθύνη για την αξιοπιστία των λογιστικών κερδών, 

καταβάλλοντας υπέρογκα ποσά ως αποζηµίωση στην περίπτωση που οι 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των πελατών τους αποδειχτούν ανακριβείς (βλ. 

ενότητα 5.3), ενώ αντιθέτως ο προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών δεν 

εντάσσεται στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων και ευθυνών τους. 

 

Όπως έχει αναφερθεί στο έκτο κεφάλαιο, σηµαντικός αριθµός ερευνών (Dechow et 

al. 1996, Lee et al. 1999, Klein 2002, Xie et al. 2002, Bédard et al. 2004, 

Koumanakos et al. 2005, Osma and Noguer 2007, Karamanis and Lennox 2008) έχει 

στηριχθεί στη µελέτη των δεδουλευµένων των επιχειρήσεων µε στόχο τον εντοπισµό 

των παραποιηµένων λογιστικών καταστάσεων. Στην παρούσα ανάλυση, έχει 

εκτιµηθεί το ύψος των συνολικών δεδουλευµένων και εξετάζεται αν η κατεύθυνσή 

τους (δηλ. αν το εκτιµώµενο µέγεθος είναι θετικό ή αρνητικό) σχετίζεται µε την έκταση 

της φοροδιαφυγής. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης δείχνουν ότι η µεταβλητή είναι 

στατιστικά σηµαντική σε επίπεδο 5%, µε τις επιχειρήσεις που εµφανίζουν υψηλότερη 

καθαρή ταµιακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες από ότι λειτουργικά κέρδη 

(αρνητικά δεδουλευµένα) να συντελούν µεγαλύτερης έκτασης φοροδιαφυγής. 

Υπάρχουν, συνεπώς, ενδείξεις ότι οι επιχειρήσεις παραποιούν τις συναλλαγές που 

διενεργούν επί πιστώσει για να µειώσουν το φορολογητέο τους αποτέλεσµα και 

ταυτόχρονα παραποιούν προς την ίδια κατεύθυνση και τα λογιστικά τους κέρδη. Το 

συγκεκριµένο αποτέλεσµα ενέχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λαµβάνοντας υπόψη τόσο την 

επικρατούσα άποψη ότι οι εισηγµένες επιχειρήσεις επιλέγουν να εµφανίζουν 

αυξηµένα κέρδη (Ball and Shivakumar 2004, Burgstahler et al. 2006) ακόµα και αν η 

απόφασή τους επιφέρει πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση ώστε να µην 

αποκαλυφθούν (Mills and Newberry 2001, Erickson et al. 2004) αλλά και τα 

αποτελέσµατα των πιο πρόσφατων ερευνών (Desai and Dharmapala 2007, Frank et 

al. 2008) που δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να µειώσουν τις φορολογικές 

τους υποχρεώσεις αυξάνοντας ταυτόχρονα τα λογιστικά τους κέρδη µε την 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

 

 

208 

προσφυγή σε «tax shelters». Τα αποτελέσµατα, ωστόσο, της παρούσας ανάλυσης 

πρέπει να ερµηνευτούν µε επιφύλαξη λόγω του περιορισµένου αριθµού των 

φορολογικών ελέγχων που έχουν διενεργηθεί για τις χρήσεις από το 2005 και έπειτα. 

Πρόσθετη µελλοντική έρευνα κρίνεται απαραίτητη. 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Συµπεράσµατα 

Στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής η φοροδιαφυγή των εισηγµένων επιχειρήσεων 

εξετάζεται ως περίπτωση λογιστικής απάτης καθώς επιφέρει τη δηµοσίευση 

παραποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων παραπλανώντας, εκτός από τη 

φορολογική αρχή, και το επενδυτικό κοινό. Το δείγµα της έρευνας αποτελείται από τις 

ελληνικές επιχειρήσεις που ήταν εισηγµένες στο χρηµατιστήριο αξιών Αθηνών το 

∆εκέµβριο του 2006. Αρχικά εκτιµάται η έκταση της φοροδιαφυγής, η οποία 

προσδιορίζεται µε δύο µεθόδους: α) ως το ποσοστό των φόρων που καταλογίζονται 

από το φορολογικό έλεγχο προς το ύψος της πραγµατικής φορολογικής υποχρέωσης 

και β) ως το ύψος του χάσµατος φόρου. Κατόπιν αναλύονται οι χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις των επιχειρήσεων ώστε να προσδιοριστούν οι παράγοντες που 

συνδέονται µε το µέγεθος της φοροδιαφυγής εφαρµόζοντας αρχικά παραγοντική 

ανάλυση και στη συνέχεια γραµµική παλινδρόµηση µε τη µέθοδο των ελαχίστων 

τετραγώνων. Έχοντας εντοπίσει τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που 

συνδέονται µε την έκταση της φοροδιαφυγής, στη συνέχεια αναπτύσσονται 

πολυµεταβλητά µοντέλα για την εκτίµηση και την πρόβλεψη του µεγέθους της. 

Συγκεκριµένα, µε την εφαρµογή γραµµικής παλινδρόµησης, αναπτύσσονται δύο 

εξισώσεις µε τις οποίες επιτυγχάνεται ο προσδιορισµός του ποσοστού της 

φοροδιαφυγής και του χάσµατος φόρου µε βάση τις πληροφορίες που δηµοσιεύονται 

στις λογιστικές καταστάσεις. 

 

Τα παλινδροµικά µοντέλα που έχουν αναφερθεί στηρίζονται στις πληροφορίες που 

δηµοσιεύονταν από τις επιχειρήσεις έως και το 2004, έως δηλαδή την εφαρµογή των 

∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.). ∆ύνανται, 

ωστόσο, να εφαρµοστούν και για τις χρήσεις από το 2005 και έπειτα καθώς τα 

λογιστικά µεγέθη όπως προκύπτουν από την εφαρµογή του Κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) εξακολουθούν να προσδιορίζονται και να είναι διαθέσιµα στη 

φορολογική αρχή και στους ορκωτούς ελεγκτές. Ωστόσο, οι συγκεκριµένες 

πληροφορίες δεν είναι διαθέσιµες στο επενδυτικό κοινό και στους λοιπούς 

εξωτερικούς χρήστες των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Επιχειρείται, συνεπώς, 

ο εντοπισµός των προσδιοριστικών παραγόντων της έκτασης της φοροδιαφυγής και 

µε βάση τις πληροφορίες που δηµοσιεύονται µε την εφαρµογή των διεθνών 

λογιστικών προτύπων. Τέλος, διερευνάται, επίσης, η επίδραση των πρακτικών 

εταιρικής διακυβέρνησης στην έκταση της φοροδιαφυγής µε την εφαρµογή των 

στατιστικών µεθόδων t-test, Kolmogorov-Smirnov και Mann-Whitney και µε τη 

διενέργεια γραµµικών παλινδροµήσεων. 
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Τα πρωτογενή δεδοµένα της έρευνας προέρχονται από τα αποτελέσµατα των 

φορολογικών ελέγχων, τα οποία οι εισηγµένες επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες να 

δηµοσιοποιήσουν για λόγους διαφάνειας και προστασίας του επενδυτικού κοινού. Η 

έκταση της φοροδιαφυγής των επιχειρήσεων προσδιορίζεται για την περίοδο από το 

1992 έως και το 2006 µε το µέσο ποσοστό φοροδιαφυγής να εκτιµάται σε 20%. Από 

τη διαχρονική µελέτη του φαινοµένου, προκύπτει ότι το ποσοστό της φοροδιαφυγής 

παρουσιάζει σαφή αυξητική τάση ύστερα από το 2000. Το µέγεθος του χάσµατος 

φόρου, ωστόσο, κατά την ίδια περίοδο παρουσιάζει έντονη διακύµανση. 

Προσδιορίζοντας το µέγεθος της φοροδιαφυγής των επιχειρήσεων κατά κλάδο 

οικονοµικής δραστηριότητας διαπιστώνεται ότι οι κλάδοι µε τα χαµηλότερα ποσοστά 

φοροδιαφυγής εµφανίζουν ταυτόχρονα το υψηλότερο χάσµα φόρου. Η συγκεκριµένη 

παρατήρηση, που αποδίδεται στο µέγεθος των επιχειρήσεων, έχει ιδιαίτερη αξία για 

τη φορολογική αρχή καθώς αποκαλύπτει ότι η µεγιστοποίηση των φορολογικών 

εσόδων δεν επιτυγχάνεται εστιάζοντας τους ελέγχους στις επιχειρήσεις µε τα 

µεγαλύτερα ποσοστά φοροδιαφυγής αλλά ενδεχοµένως σ’ αυτές µε τα µικρότερα. 

 

Καθώς σε πολλές περιπτώσεις τα αποτελέσµατα των φορολογικών ελέγχων είναι 

διαθέσιµα και για τις χρήσεις πριν από την εισαγωγή των επιχειρήσεων στο 

χρηµατιστήριο, εξετάζεται, επιπλέον, αν µε τη δηµόσια διάθεση των µετοχών τους 

µεταβάλλεται και η φορολογική τους συµπεριφορά. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης 

έδειξαν ότι οι επιχειρήσεις διαφοροποιούν τη συµπεριφορά τους ενόψει της 

εισαγωγής τους στο χρηµατιστήριο επιδεικνύοντας µεγαλύτερη φορολογική 

συµµόρφωση κατά το έτος της εισαγωγής τους και κατά το προηγούµενο έτος, 

προκειµένου ενδεχοµένως να εµφανιστούν πιο αξιόπιστες στη χρηµατιστηριακή αρχή 

και στους επενδυτές. Ωστόσο, µετά την εισαγωγή τους στο χρηµατιστήριο η 

φορολογική συµπεριφορά των εταιριών δεν διαφέρει από αυτή που είχαν δύο έτη 

πριν από τη δηµόσια διάθεση των µετοχών τους. 

 

Σηµαντικές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται επίσης στην έκταση της φοροδιαφυγής 

των επιχειρήσεων µε βάση την ελεγκτική εταιρία µε την οποία συνεργάζονται. 

Συγκεκριµένα, διαπιστώνεται ότι το µέγεθος του χάσµατος φόρου είναι σηµαντικά 

υψηλότερο στις επιχειρήσεις που ελέγχονται από τις µεγαλύτερες διεθνείς ελεγκτικές 

εταιρίες (γνωστές ως Big-4 ή Big-5 ή Big-6 αναλόγως του έτους στο οποίο 

αναφερόµαστε) ενώ, αντιθέτως, το ποσοστό φοροδιαφυγής είναι σηµαντικά 

χαµηλότερο στις επιχειρήσεις που ελέγχονται από τη Σ.Ο.Λ. Α.Ε.. Τα εν λόγω 

αποτελέσµατα είναι πιθανό να οφείλονται στις ελεγκτικές διαδικασίες που έχουν 

αναπτυχθεί σε κάθε µία εταιρία. Οι ελεγκτικές διαδικασίες των διεθνών εταιριών 
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έχουν αναπτυχθεί ως επί το πλείστον στα πλαίσια και για τους σκοπούς ελέγχου των 

επιχειρήσεων των Η.Π.Α., όπου τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει σηµαντική 

διαφοροποίηση µεταξύ των λογιστικών και των φορολογητέων κερδών. Η ευθύνη 

των ελεγκτικών εταιριών είναι ιδιαίτερα αυξηµένη όσον αφορά την αξιοπιστία των 

λογιστικών κερδών ενώ αντιθέτως µηδενική για το µέγεθος του φορολογητέου 

αποτελέσµατος, µε αποτέλεσµα να µην πραγµατοποιείται (ενδεχοµένως) κανένας 

σχετικός έλεγχος. Από την άλλη πλευρά, αρκετοί από τους ορκωτούς λογιστές της 

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. προέρχονται από το πρώην Σώµα Ορκωτών Λογιστών, το οποίο είχε 

συσταθεί αρχικά µε στόχο την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, και συνεπώς είναι 

αναµενόµενο να λαµβάνουν υπόψη τους κατά τον έλεγχο και τα φορολογητέα κέρδη 

των επιχειρήσεων. 

 

Στη συνέχεια, από την ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των 

επιχειρήσεων για την περίοδο 2000-2004, µε την εφαρµογή γραµµικής 

παλινδρόµησης, διαπιστώνεται ότι οι παράγοντες που επιδρούν στο ποσοστό της 

φοροδιαφυγής είναι: (α) η ρευστότητά τους, (β) η δανειακή τους επιβάρυνση, (γ) η 

ληκτότητα των υποχρεώσεών τους, (δ) το µέγεθός τους, (ε) ο βαθµός 

δραστηριότητάς τους, (στ) η αποδοτικότητά τους και (ζ) η φορολογική τους 

επιβάρυνση. Συγκεκριµένα, οι µεταβλητές που υπεισέρχονται στο παλινδροµικό 

µοντέλο που αναπτύσσεται για την εκτίµηση του ποσοστού της φοροδιαφυγής είναι η 

άµεση ρευστότητα, το ύψος των συνολικών υποχρεώσεων προς το σύνολο του 

παθητικού, το ύψος των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων προς το σύνολο των 

υποχρεώσεων, το ύψος των κερδών προ φόρων, η κυκλοφοριακή ταχύτητα του 

ενεργητικού, το περιθώριο κέρδους και το ύψος του φόρου εισοδήµατος προς το 

ύψος των λογιστικών κερδών των επιχειρήσεων. 

 

Το ύψος των δανειακών υποχρεώσεων (εκτιµώµενο ως οι συνολικές υποχρεώσεις 

προς το σύνολο του παθητικού) και η ανάγκη άµεσης εξόφλησής τους (όπως 

εκτιµάται µε το δείκτη των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων προς το σύνολο των 

υποχρεώσεων) επιδρούν, όπως είναι αναµενόµενο, θετικά στο ποσοστό της 

φοροδιαφυγής. Αντιθέτως, οι επιχειρήσεις που είναι µεγαλύτερου µεγέθους (βάσει 

των κερδών προ φόρων), πιο αποτελεσµατικές στη χρησιµοποίηση των 

περιουσιακών τους στοιχείων (βάσει της κυκλοφοριακής ταχύτητας του ενεργητικού) 

και πιο αποδοτικές στη λειτουργία τους (βάσει του περιθωρίου κέρδους) εµφανίζουν 

χαµηλότερα ποσοστά φοροδιαφυγής. Η ρευστότητα των επιχειρήσεων (όπως 

εκτιµάται µε το δείκτη άµεσης ρευστότητας) εµφανίζεται επίσης να επιδρά θετικά στο 

ποσοστό της φοροδιαφυγής, παρόλο που αναµένεται να έχουν υψηλότερη ροπή 
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προς τη φοροδιαφυγή οι επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν ταµιακές δυσκολίες. Η 

θετική σχέση που εντοπίζεται θεωρείται πιθανό να οφείλεται στην αύξηση που 

επέρχεται στα ταµιακά διαθέσιµα λόγω της συντελούµενης φοροδιαφυγής. Η 

φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων, η επίδραση της οποίας είναι αρνητική, 

επίσης δεν αντιµετωπίζεται ως αίτιο αλλά θεωρείται ότι αντικατοπτρίζει τη 

συµπεριφορά των επιχειρήσεων και συνεπώς συµβάλλει στην αποκάλυψη και στην 

εκτίµηση του µεγέθους της φοροδιαφυγής. 

 

Από αντίστοιχη ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων 

για την εκτίµηση του µεγέθους του χάσµατος φόρου, διαπιστώνεται ότι σηµαντική 

είναι η επίδραση: (α) της ρευστότητάς τους, (β) της δανειακής τους επιβάρυνσης, (γ) 

της ληκτότητας των υποχρεώσεών τους, (δ) του µεγέθους τους, (ε) της 

δραστηριότητάς τους και (στ) της ελεγκτικής εταιρίας. Συγκεκριµένα, οι µεταβλητές 

που υπεισέρχονται στο παλινδροµικό µοντέλο για την εκτίµηση του ύψους των 

φόρων που αποκρύπτουν οι επιχειρήσεις, είναι η άµεση ρευστότητα, το ύψος των 

συνολικών υποχρεώσεων προς το σύνολο του παθητικού, το ύψος των 

βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων προς το σύνολο των υποχρεώσεων, το ύψος του 

ενεργητικού, η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού καθώς και µία διχοτοµική 

µεταβλητή που δείχνει αν η ελεγκτική εταιρία είναι η Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ή όχι. Τα 

αποτελέσµατα της ανάλυσης έδειξαν ότι το χάσµα φόρου µειώνεται όταν ο έλεγχος 

των οικονοµικών καταστάσεων διενεργείται από τη Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ενώ η επίδραση όλων 

των άλλων µεταβλητών στο χάσµα φόρου βρέθηκε να είναι θετική. 

 

Ο περιορισµένος αριθµός των φορολογικών ελέγχων που έχουν διενεργηθεί για τις 

χρήσεις µετά την εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π. δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη αντίστοιχων 

µοντέλων για την εκτίµηση της έκτασης της φοροδιαφυγής µε βάση τις πληροφορίες 

που δηµοσιεύονται στις λογιστικές καταστάσεις. Ωστόσο, επιχειρήθηκε, επίσης, ο 

εντοπισµός των παραγόντων που συνδέονται µε το µέγεθος της φοροδιαφυγής 

εφαρµόζοντας παλινδροµική ανάλυση. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η 

ρευστότητα των επιχειρήσεων, όπως εκτιµάται µε το δείκτη γενικής ρευστότητας, 

όπως και η δανειακή τους επιβάρυνση, εκτιµώµενη ως το ύψος των συνολικών 

υποχρεώσεων προς το σύνολο του παθητικού, εξακολουθούν να εµφανίζουν θετική 

επίδραση στο ποσοστό της φοροδιαφυγής. Οµοίως, το µέγεθος των επιχειρήσεων 

(εκτιµώµενο µε το ύψος του ενεργητικού), ο βαθµός δραστηριότητάς τους (όταν 

προσδιορίζεται ως η κυκλοφοριακή ταχύτητα του συνόλου του ενεργητικού), η 

αποδοτικότητά τους (εκτιµώµενη ως το περιθώριο κέρδους) και η φορολογική τους 

επιβάρυνση (προσδιοριζόµενη ως το ύψος του φόρου εισοδήµατος προς το µέγεθος 
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των λογιστικών κερδών) εξακολουθούν να ασκούν αρνητική επίδραση. Η ελεγκτική 

εταιρία επίσης εµφανίζεται να επηρεάζει το ποσοστό της φοροδιαφυγής, το οποίο 

είναι χαµηλότερο όταν οι επιχειρήσεις συνεργάζονται µε τη Σ.Ο.Λ. Α.Ε.. 

 

Οι µεταβλητές που εµφανίζονται να επιδρούν στο µέγεθος του χάσµατος φόρου στα 

πλαίσια των ∆.Π.Χ.Π. είναι το ύψος των κερδών προ φόρων, το περιθώριο κέρδους, 

η ελεγκτική εταιρία και το ύψος των δεδουλευµένων. Η µεταβλητή των καθαρών 

κερδών προ φόρων, η οποία αντικατοπτρίζει το µέγεθος αλλά και την κερδοφορία 

των επιχειρήσεων, εµφανίζεται να ασκεί θετική επίδραση στο µέγεθος του χάσµατος 

φόρου, ενώ αρνητική είναι η επίδραση της αποδοτικότητας, όπως εκτιµάται από το 

περιθώριο κέρδους. Τα αποτελέσµατα της παλινδρόµησης δείχνουν επίσης ότι ο 

έλεγχος των επιχειρήσεων από µία εκ των τεσσάρων µεγαλύτερων διεθνών εταιριών 

(PriceWaterhouseCoopers, Ernst & Young, Deloitte & Touche και KPMG Peat 

Marwick), γνωστών ως Big-4, σχετίζεται µε µεγαλύτερης έκτασης φοροδιαφυγή. Το 

µέγεθος των συνολικών δεδουλευµένων, το οποίο εκτιµάται ως η διαφορά των 

λειτουργικών κερδών από την καθαρή ταµιακή ροή από τις λειτουργικές 

δραστηριότητες, έχει ενσωµατωθεί στο µοντέλο ως διχοτοµική µεταβλητή µε κριτήριο 

το πρόσηµό τους. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, το αρνητικό µέγεθος 

των δεδουλευµένων σχετίζεται µε µεγαλύτερης έκτασης φοροδιαφυγή. Συνεπώς, 

υπάρχουν ενδείξεις ότι οι επιχειρήσεις παραποιούν τις συναλλαγές που διενεργούν 

επί πιστώσει για να µειώσουν το φορολογητέο τους αποτέλεσµα και ταυτόχρονα 

παραποιούν προς την ίδια κατεύθυνση και τα λογιστικά τους κέρδη. 

 

Εξετάζοντας την επίδραση των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης στην έκταση της 

φοροδιαφυγής, διαπιστώνεται - σύµφωνα µε το Mann-Whitney και το t-test - ότι το 

ύψος του χάσµατος φόρου είναι σηµαντικά χαµηλότερο στις επιχειρήσεις που ο 

πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου είναι και ο διευθύνοντας σύµβουλος. Ωστόσο, 

το συγκεκριµένο αποτέλεσµα δεν επαληθεύεται από τις παλινδροµικές αναλύσεις 

όταν λαµβάνεται υπόψη και το µέγεθος των επιχειρήσεων. Ο διαχωρισµός, συνεπώς, 

των δύο εξουσιών πραγµατοποιείται συνήθως στις µεγαλύτερες επιχειρήσεις. Τα 

αποτελέσµατα, ωστόσο, των παλινδροµικών αναλύσεων δείχνουν ότι όταν ο 

πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου είναι ο κύριος ιδιοκτήτης της επιχείρησης το 

χάσµα φόρου µειώνεται σηµαντικά. Στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων ο κύριος 

ιδιοκτήτης είναι και ο ιδρυτής τους, ο οποίος είναι αναµενόµενο να ενδιαφέρεται για 

την µακροπρόθεσµη ευηµερία και αποδοτικότητά τους και όχι για την απολαβή 

βραχυπρόθεσµων ωφελειών µέσω της φοροδιαφυγής, η οποία µελλοντικά θα 

οδηγήσει στην καταβολή υψηλότερων ποσών στη φορολογική αρχή λόγω των 
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προστίµων και προσαυξήσεων. Οι αρνητικές συσχετίσεις που παρατηρούνται µεταξύ 

του χάσµατος φόρου και του ποσοστού των µετοχών που κατέχει η οικογένεια του 

κύριου µετόχου καθώς και µεταξύ του χάσµατος φόρου και του ποσοστού των 

µετοχών που κατέχεται συνολικά από όλα τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου 

ενισχύουν τη συγκεκριµένη διαπίστωση. 

 

Η έκταση επίσης της φοροδιαφυγής, εκτιµώµενη είτε ως το µέγεθος του χάσµατος 

φόρου είτε ως το ποσοστό της φοροδιαφυγής, µειώνεται σηµαντικά όταν τα µέλη του 

διοικητικού συµβουλίου λαµβάνουν αµοιβή από τα κέρδη προς διάθεση. Είναι 

αναµενόµενο σ’ αυτές τις περιπτώσεις να µην επιδιώκεται η µείωση των 

φορολογητέων κερδών, η οποία ενδεχοµένως επιφέρει και µείωση του λογιστικού 

αποτελέσµατος, ώστε να δύναται να δικαιολογηθεί η καταβολή των συγκεκριµένων 

αµοιβών από την αποδοτικότητα και την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Αντιθέτως, 

όταν τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου κατέχουν πληθώρα αντίστοιχων θέσεων 

παρατηρείται ότι το ύψος του χάσµατος φόρου είναι σηµαντικά υψηλότερο. Το 

συγκεκριµένο αποτέλεσµα ενδεχοµένως να δείχνει την αδυναµία των µελών να 

εποπτεύουν αποτελεσµατικά τις εργασίες των επιχειρήσεων και να αποτρέπουν ή να 

περιορίζουν την έκταση της φοροδιαφυγής. Ωστόσο, εξίσου πιθανό είναι ότι η 

ενασχόληση µε τη διοίκηση πολλών επιχειρήσεων έχει ως στόχο την απολαβή 

προσωπικών ωφελειών επιρρίπτοντας στις επιχειρήσεις έξοδα που µελλοντικά 

απορρίπτονται από τη φορολογική αρχή. 

 

Η συµβολή της παρούσας διατριβής στη σχετική βιβλιογραφία θα µπορούσε να 

συνοψιστεί στα εξής σηµεία: 

1) Αρχικά, η διατριβή συµβάλλει στην ενίσχυση της περιορισµένης ακαδηµαϊκής 

έρευνας που έχει διεξαχθεί στο αντικείµενο της φοροδιαφυγής των επιχειρήσεων. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι στη διεθνή αρθρογραφία στάθηκε εφικτό να εντοπιστούν 

µόνο τρεις συναφείς εµπειρικές µελέτες (Giles 1998, Κανελλόπουλος 2002 και 

Tedds 2006). Η ανάγκη για τη διερεύνηση του συγκεκριµένου ζητήµατος έχει 

τονιστεί επανειληµµένα τόσο από τους ερευνητές (Syed and Kalirajan 2000, Chen 

and Chu 2005, Crocker and Slemrod 2005, Tedds 2006), όσο και από τους 

διεθνείς οργανισµούς (O.E.C.D. 2001). Ωστόσο, η µη διαθεσιµότητα των 

πρωτογενών στοιχείων των φορολογικών ελέγχων καθιστούν δύσκολη τη 

διεξαγωγή σχετικής έρευνας. 

2) Εκτιµάται για πρώτη φορά στην Ελλάδα η έκταση της φοροδιαφυγής των 

εισηγµένων επιχειρήσεων. Τα αποτελέσµατα της έρευνας, που δείχνουν ότι το 

µέσο ποσοστό φοροδιαφυγής ανέρχεται σε 20%, έρχονται σε αντίθεση µε τις 
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προηγούµενες µελέτες των Baralexi (2004) και Tzova (2006), οι οποίοι είχαν 

διαπιστώσει ότι οι ελληνικές εισηγµένες επιχειρήσεις θυσιάζουν φορολογικά 

οφέλη στην προσπάθειά τους να παρουσιάσουν αυξηµένα λογιστικά κέρδη και να 

προσελκύσουν το επενδυτικό κοινό. Οι συγκεκριµένες έρευνες είχαν διεξαχθεί µε 

τη µέθοδο του ερωτηµατολογίου, το οποίο απευθυνόταν στα διευθυντικά στελέχη 

των επιχειρήσεων. 

3) Εξετάζεται για πρώτη φορά, από όσο είναι γνωστό, η επίδραση της ελεγκτικής 

εταιρίας στην έκταση της φοροδιαφυγής. Η Αµερικάνικη Ένωση Λογιστικής 

(American Accounting Association, 2000) έχει διαπιστώσει γενικότερα ότι το 

ζήτηµα της φορολογίας των επιχειρήσεων αναφέρεται µόνο σε δύο  (Shpilberg 

and Graham 1986, Anderson et al. 1990) από τις περισσότερες από 2.300 

εργασίες που έχουν δηµοσιευτεί αναφορικά µε το ελεγκτικό επάγγελµα σε 

διάστηµα 25 ετών. Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι οι 

ελεγκτικές διαδικασίες µπορούν να µειώσουν το µέγεθος της φοροδιαφυγής 

παρόλο που ο σκοπός τους είναι η διασφάλιση της αξιοπιστίας των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Συνεπώς, το πρόβληµα της φοροδιαφυγής 

των επιχειρήσεων ενδεχοµένως να αντιµετωπίζονταν πιο αποτελεσµατικά αν 

επεκτείνονταν η ευθύνη των ορκωτών λογιστών και στο φορολογικό έλεγχο των 

επιχειρήσεων, όπως έχει προταθεί από τον Torres (2004). Εναλλακτικά, θα 

µπορούσε να καταστεί υποχρεωτική η υπογραφή των φορολογικών δηλώσεων 

από ορκωτό λογιστή καθώς η συγκεκριµένη πρακτική έχει αποδειχτεί ότι οδηγεί 

σε υψηλότερη φορολογική συµµόρφωση (Lin, 2000). 

4) Προσδιορίζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι χρηµατοοικονοµικοί 

παράγοντες που σχετίζονται µε την έκταση της φοροδιαφυγής των εισηγµένων 

επιχειρήσεων και αναπτύσσονται µοντέλα για την εκτίµηση του ποσοστού της 

φοροδιαφυγής και του χάσµατος φόρου. Σηµειώνεται ότι η αντίστοιχη έρευνα του 

Κανελλόπουλου (2002) εξέταζε τις χρήσεις πριν από την εισαγωγή των εταιριών 

στο χρηµατιστήριο και δεν ανέπτυσσε µοντέλα πρόβλεψης. 

5) Εξετάζεται για δεύτερη φορά, από όσο είναι γνωστό, η επίδραση των λογιστικών 

µεγεθών στην έκταση της φοροδιαφυγής. Η πρώτη έρευνα ήταν του 

Κανελλόπουλου (2002). Στην έρευνα του Giles (1998) δεν είχε εξεταστεί το 

µέγεθος της φοροδιαφυγής αλλά οι επιχειρήσεις είχαν διακριθεί σε τρεις 

κατηγορίες: σε αυτές που ήταν συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, σε 

αυτές που επιχειρούσαν τη µείωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων µε 

νόµιµες µεθόδους (φορο-αποφυγή) και σε όσες φοροδιέφευγαν. Η έρευνα της 

Tedds (2006) είχε στηριχθεί σε δεδοµένα της παγκόσµιας τράπεζας για το 

ποσοστό της φοροδιαφυγής των επιχειρήσεων, τα οποία είχαν συγκεντρωθεί µε 
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ερωτηµατολόγια και όχι από φορολογικούς ελέγχους. Η συγγραφέας δεν ήταν σε 

θέση να γνωρίζει το επακριβές ποσοστό της φοροδιαφυγής κάθε επιχείρησης 

αλλά µόνο τη σχετική τάξη (π.χ. από 1% έως 10%, από 11% έως 20% κ.τ.λ.). 

6) Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι οι επιχειρήσεις δε µεταβάλλουν τη 

φορολογική τους συµπεριφορά µετά από την είσοδό τους στο χρηµατιστήριο, 

παρά µόνο προσωρινά, κατά το έτος της εισαγωγής τους και το προηγούµενο 

έτος. Συνεπώς, τα µοντέλα εκτίµησης της έκτασης της φοροδιαφυγής που έχουν 

αναπτυχθεί ενδεχοµένως να εφαρµόζονται και στις µη εισηγµένες εταιρίες, 

συµβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στο έργο της φορολογικής αρχής. 

7) Είναι η πρώτη εµπειρική έρευνα, από όσο είναι γνωστό, που εξετάζει τη 

φοροδιαφυγή των επιχειρήσεων ως περίπτωση λογιστικής απάτης λαµβάνοντας 

υπόψη την παραπλάνηση του επενδυτικού κοινού. Η φορολογική συµµόρφωση 

των επιχειρήσεων, και γενικότερα ο φορολογικός σχεδιασµός τους, παρόλο που 

αποτελεί ένα σηµαντικό πεδίο έρευνας του κλάδου της λογιστικής, διαπιστώνεται 

(Shackelford and Shevlin 2001, Coppens and Peek 2005) ότι αγνοείται από τη 

βιβλιογραφία. Το κενό που παρατηρείται πιθανόν να οφείλεται στο ότι η 

εκτεταµένη έρευνα που έχει διενεργηθεί αναφορικά µε την αξιοπιστία των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων αναφέρεται στις επιχειρήσεις που είναι 

εισηγµένες σε χρηµατιστήριο των Η.Π.Α., όπου τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει 

διαφοροποίηση µεταξύ του λογιστικού και του φορολογητέου αποτελέσµατος. Το 

σύνολο των συγκεκριµένων ερευνών εστιάζει στα λογιστικά κέρδη των 

επιχειρήσεων, στα οποία στηρίζονται και οι αποφάσεις του επενδυτικού κοινού, 

και όχι στα φορολογητέα, τα οποία, άλλωστε, δεν δηµοσιεύονται. Ωστόσο, 

πρόσφατα παρατηρείται µία στροφή του ενδιαφέροντος των ερευνητών και για το 

µέγεθος των φορολογητέων κερδών ύστερα από τη διαπίστωση ότι στην 

πλειοψηφία των λογιστικών σκανδάλων που σηµειώθηκαν στην αµερικάνικη 

κεφαλαιαγορά στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και στις αρχές της τρέχουσας 

χιλιετίας, η παραποίηση των λογιστικών κερδών συνοδευόταν από εκτεταµένη 

φοροδιαφυγή. 

8) Είναι η πρώτη έρευνα, από όσο είναι γνωστό, που εξετάζει εµπειρικά την 

επίδραση των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης στη φοροδιαφυγή των 

επιχειρήσεων. Το συγκεκριµένο κενό στη βιβλιογραφία εξηγείται από τους ίδιους 

λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω για την απουσία µελέτης της φορολογικής 

συµµόρφωσης των επιχειρήσεων. 

9) Αναλύονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

των εισηγµένων επιχειρήσεων, όπως καταρτίζονται και δηµοσιεύονται στα 
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πλαίσια των ∆.Π.Χ.Π., ώστε να προσδιοριστούν τα λογιστικά µεγέθη που 

σχετίζονται µε την έκταση της φοροδιαφυγής. 

 

Πιθανές προεκτάσεις της παρούσας διατριβής, εφόσον διενεργηθούν οι έλεγχοι της 

φορολογικής αρχής για τις χρήσεις µετά από το 2005, είναι οι εξής: 

1) Με τη διάσταση που έχει επέλθει µεταξύ του λογιστικού και του φορολογητέου 

αποτελέσµατος ύστερα από την επιβολή των ∆.Π.Χ.Π., είναι ενδιαφέρον να 

εξεταστεί αν οι επιχειρήσεις επιδιώκουν εκτός από τη µείωση των φορολογητέων 

κερδών τους και την ταυτόχρονη αύξηση των λογιστικών κερδών. Χρήσιµες 

πληροφορίες είναι πιθανό να προκύψουν από την ανάλυση της αναβαλλόµενης 

φορολογίας και των δεδουλευµένων. 

2) Είναι, επίσης, ιδιαίτερα ενδιαφέρον να εξεταστεί πώς επιδρούν οι πρακτικές 

εταιρικής διακυβέρνησης στις αποφάσεις των επιχειρήσεων αναφορικά µε το 

µέγεθος των φορολογητέων και των λογιστικών κερδών που δηλώνουν. 
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Πίνακας 1: ∆ιαφορές µεταξύ ετών στη φορολογική συµπεριφορά των επιχειρήσεων 

την περίοδο 2000-2004 

 

Οµάδα 1: Εξετάζεται το % της φοροδιαφυγής. Λαµβάνονται υπόψη και οι χρήσεις πριν 

από την εισαγωγή των εταιριών στο Χ.Α.Α. ∆εν συµπεριλαµβάνονται τράπεζες, 

ασφάλειες και χρηµατοοικονοµικές εταιρίες. 

Έτη # παρατηρήσεων 
Μέσοι Όροι 

% Φοροδιαφυγής 

Wilcoxon Signed 

Rank Test 

2000-2001 77 12,52% - 16,57% 0,145 

2000-2002 65 13,64% - 19,27% 0,016 

2000-2003 43 12,16% - 19,54% 0,013 

2000-2004 31 13,00% - 21,00% 0,028 

2001-2002 71 14,62% - 16,93% 0,300 

2001-2003 50 16,23% - 17,66% 0,611 

2001-2004 37 16,63% - 20,43% 0,629 

2002-2003 53 14,89% - 14,66% 0,779 

2002-2004 39 15,72% - 20,20% 0,278 

2003-2004 46 17,12% - 19,50% 0,886 

 

 

Οµάδα 2: Εξετάζεται το % της φοροδιαφυγής. Λαµβάνονται υπόψη µόνο οι χρήσεις µετά 

την εισαγωγή των εταιριών στο Χ.Α.Α. ∆εν συµπεριλαµβάνονται τράπεζες, ασφάλειες και 

χρηµατοοικονοµικές εταιρίες. 

Έτη # παρατηρήσεων 
Μέσοι Όροι 

% Φοροδιαφυγής 

Wilcoxon Signed 

Rank Test 

2000-2001 55 10,91% - 17,83% 0,017 

2000-2002 43 11,86% - 21,34% 0,002 

2000-2003 28 9,98% - 22,70% 0,001 

2000-2004 18 10,19% - 21,48% 0,005 

2001-2002 52 15,43% - 18,76% 0,359 

2001-2003 37 17,25% - 20,07% 0,494 

2001-2004 25 18,47% - 18,60% 0,627 

2002-2003 45 15,39% - 15,97% 0,637 

2002-2004 33 16,09% - 20,37% 0,213 

2003-2004 41 18,28% - 21,10% 0,815 
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Οµάδα 3: Εξετάζεται το χάσµα φόρου. Λαµβάνονται υπόψη και οι χρήσεις πριν από την 

εισαγωγή των εταιριών στο Χ.Α.Α. ∆εν συµπεριλαµβάνονται τράπεζες, ασφάλειες και 

χρηµατοοικονοµικές εταιρίες. 

Έτη # παρατηρήσεων 
Μέσοι Όροι 

Χάσµατος Φόρου1 

Wilcoxon Signed 

Rank Test 

2000-2001 77 354.704 – 335.054 0,953 

2000-2002 65 383.776 – 231.826 0,868 

2000-2003 43 177.285 – 166.516 0,391 

2000-2004 31 170.772 – 151.654 0,638 

2001-2002 71 275.425 – 234.722 0,735 

2001-2003 50 183.265 – 172.906 0,265 

2001-2004 37 205.793 – 181.227 0,281 

2002-2003 53 238.469 – 210.306 0,460 

2002-2004 39 177.466 – 215.263 0,125 

2003-2004 46 207.912 – 235.876 0,961 
1
 Το Χάσµα Φόρου εκφράζεται σε € και σταθερές τιµές 2007 

 

Οµάδα 4: Εξετάζεται το χάσµα φόρου. Λαµβάνονται υπόψη µόνο οι χρήσεις µετά την 

εισαγωγή των εταιριών στο Χ.Α.Α. ∆εν συµπεριλαµβάνονται τράπεζες, ασφάλειες και 

χρηµατοοικονοµικές εταιρίες. 

Έτη # παρατηρήσεων 
Μέσοι Όροι 

Χάσµατος Φόρου1 

Wilcoxon Signed 

Rank Test 

2000-2001 55 250.600 – 371.950 0,189 

2000-2002 43 269.824 – 245.282 0,974 

2000-2003 28 169.572 – 180.265 0,337 

2000-2004 18 150.753 – 152.388 0,795 

2001-2002 52 288.619 – 271.091 0,732 

2001-2003 37 193.972 – 195.408 0,578 

2001-2004 25 222.541 – 202.033 0,668 

2002-2003 45 269.506 – 533.582 0,506 

2002-2004 33 200.374 – 236.240 0,290 

2003-2004 41 180.746 – 206.890 0,955 
1
 Το Χάσµα Φόρου εκφράζεται σε € και σταθερές τιµές 2007 



 

 

237 

Πίνακας 2: Παραγοντική Ανάλυση – Μήτρα των συντελεστών συσχέτισης Pearson 

(βλ. ενότητα 7.3.2) 

 
Γενική 

Ρευστότητα 
∆είκτης 

Ρευστότητας 
Συν.Υποχρ. / 

Παθητικό 
Β.Υ. / Σ.Υ. 

Γενική Ρευστότητα 1,000 0,138 -0,640 -0,042 

∆είκτης Ρευστότητας 0,138 1,000 0,184 0,002 

Συν.Υποχρ. / Παθητικό -0,640 0,184 1,000 -0,248 

Β.Υ. / Σ.Υ. -0,042 0,002 -0,248 1,000 

Πωλήσεις / Σ.Υ. 0,310 -0,589 -0,495 0,466 

Απόδοση Ενεργητικού 0,119 -0,282 -0,054 0,108 

Χρηµ/κή Μόχλευση 0,007 -0,026 -0,443 0,796 

Κυκλ. Ταχ. Απαιτήσεων -0,189 -0,826 -0,003 -0,091 

Κυκλ. Ταχ. Αποθεµάτων -0,223 -0,468 -0,172 0,130 

Κυκλ. Ταχ. Ενεργητικού -0,225 -0,477 0,338 0,290 

Περιθώριο Κέρδους 0,264 0,032 -0,275 -0,081 

Z-score (Altman) 0,757 -0,078 -0,660 0,107 

Ενεργητικό -0,258 -0,267 0,077 -0,381 

Πωλήσεις -0,361 -0,492 0,247 -0,216 

Αποσβέσεις -0,180 -0,361 -0,032 -0,258 

Κέρδη -0,153 -0,408 0,051 -0,247 

Πάγιο Ενεργ. / Ενεργητικό -0,241 -0,208 -0,303 -0,194 

Αποσβέσεις / Πωλήσεις 0,238 0,160 -0,384 -0,072 

Αγοραία Αξία Μετ. Κεφ. -0,086 -0,337 -0,092 -0,346 

Αγοραία / Λογιστική  
Αξία Μετ. Κεφ. 

0,063 -0,169 -0,031 -0,254 

Ι.Κ. / Συν.Υποχρ. 0,517 -0,148 -0,880 0,237 

Sig.     

Γενική Ρευστότητα  0,088 0,000 0,342 

∆είκτης Ρευστότητας 0,088  0,035 0,490 

Συν.Υποχρ. / Παθητικό 0,000 0,035  0,007 

Β.Υ. / Σ.Υ. 0,342 0,490 0,007  

Πωλήσεις / Σ.Υ. 0,001 0,000 0,000 0,000 

Απόδοση Ενεργητικού 0,122 0,002 0,298 0,145 

Χρηµ/κή Μόχλευση 0,471 0,401 0,000 0,000 

Κυκλ. Ταχ. Απαιτήσεων 0,031 0,000 0,487 0,187 

Κυκλ. Ταχ. Αποθεµάτων 0,014 0,000 0,045 0,100 

Κυκλ. Ταχ. Ενεργητικού 0,013 0,000 0,000 0,002 

Περιθώριο Κέρδους 0,004 0,376 0,003 0,213 

Z-score (Altman) 0,000 0,223 0,000 0,147 

Ενεργητικό 0,005 0,004 0,226 0,000 

Πωλήσεις 0,000 0,000 0,007 0,016 

Αποσβέσεις 0,038 0,000 0,378 0,005 

Κέρδη 0,066 0,000 0,310 0,007 

Πάγιο Ενεργ. / Ενεργητικό 0,009 0,020 0,001 0,028 

Αποσβέσεις / Πωλήσεις 0,009 0,058 0,000 0,240 

Αγοραία Αξία Μετ. Κεφ. 0,199 0,000 0,184 0,000 

Αγοραία / Λογιστική  
Αξία Μετ. Κεφ. 

0,268 0,048 0,380 0,006 

Ι.Κ. / Συν.Υποχρ. 0,000 0,073 0,000 0,009 
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Πίνακας 2 (Συνέχεια) 

 
Πωλήσεις / 

Σ.Υ. 
Απόδοση 

Ενεργητικού 
Χρηµ/κή 

Μόχλευση 
Κυκλ. Ταχ. 

Απαιτήσεων 

Γενική Ρευστότητα 0,310 0,119 0,007 -0,189 

∆είκτης Ρευστότητας -0,589 -0,282 -0,026 -0,826 

Συν.Υποχρ. / Παθητικό -0,495 -0,054 -0,443 -0,003 

Β.Υ. / Σ.Υ. 0,466 0,108 0,796 -0,091 

Πωλήσεις / Σ.Υ. 1,000 0,327 0,396 0,576 

Απόδοση Ενεργητικού 0,327 1,000 0,012 0,325 

Χρηµ/κή Μόχλευση 0,396 0,012 1,000 -0,094 

Κυκλ. Ταχ. Απαιτήσεων 0,576 0,325 -0,094 1,000 

Κυκλ. Ταχ. Αποθεµάτων 0,314 0,164 0,125 0,214 

Κυκλ. Ταχ. Ενεργητικού 0,650 0,306 0,041 0,619 

Περιθώριο Κέρδους -0,100 0,785 -0,015 -0,083 

Z-score (Altman) 0,421 0,276 0,206 0,011 

Ενεργητικό -0,209 -0,088 -0,233 0,238 

Πωλήσεις 0,121 0,066 -0,201 0,535 

Αποσβέσεις -0,023 -0,008 -0,120 0,318 

Κέρδη 0,035 0,559 -0,191 0,419 

Πάγιο Ενεργ. / Ενεργητικό -0,095 -0,102 0,048 0,142 

Αποσβέσεις / Πωλήσεις -0,200 -0,103 0,104 -0,281 

Αγοραία Αξία Μετ. Κεφ. -0,041 0,172 -0,246 0,277 

Αγοραία / Λογιστική 
Αξία Μετ. Κεφ. 

0,004 0,249 -0,188 0,155 

Ι.Κ. / Συν.Υποχρ. 0,421 0,077 0,524 -0,016 

Sig.     

Γενική Ρευστότητα 0,001 0,122 0,471 0,031 

∆είκτης Ρευστότητας 0,000 0,002 0,401 0,000 

Συν.Υποχρ. / Παθητικό 0,000 0,298 0,000 0,487 

Β.Υ. / Σ.Υ. 0,000 0,145 0,000 0,187 

Πωλήσεις / Σ.Υ.  0,001 0,000 0,000 

Απόδοση Ενεργητικού 0,001  0,455 0,001 

Χρηµ/κή Μόχλευση 0,000 0,455  0,180 

Κυκλ. Ταχ. Απαιτήσεων 0,000 0,001 0,180  

Κυκλ. Ταχ. Αποθεµάτων 0,001 0,053 0,111 0,017 

Κυκλ. Ταχ. Ενεργητικού 0,000 0,001 0,345 0,000 

Περιθώριο Κέρδους 0,163 0,000 0,440 0,207 

Z-score (Altman) 0,000 0,003 0,021 0,457 

Ενεργητικό 0,019 0,195 0,011 0,009 

Πωλήσεις 0,117 0,260 0,024 0,000 

Αποσβέσεις 0,411 0,470 0,120 0,001 

Κέρδη 0,367 0,000 0,030 0,000 

Πάγιο Ενεργ. / Ενεργητικό 0,175 0,160 0,319 0,081 

Αποσβέσεις / Πωλήσεις 0,024 0,157 0,154 0,003 

Αγοραία Αξία Μετ. Κεφ. 0,344 0,045 0,007 0,003 

Αγοραία / Λογιστική  
Αξία Μετ. Κεφ. 

0,484 0,007 0,032 0,063 

Ι.Κ. / Συν.Υποχρ. 0,000 0,226 0,000 0,438 
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Πίνακας 2 (Συνέχεια) 

 
Κυκλ. Ταχ. 

Αποθεµάτων 
Κυκλ. Ταχ. 

Ενεργητικού 
Περιθώριο 
Κέρδους 

Z-score 
(Altman) 

Γενική Ρευστότητα -0,223 -0,225 0,264 0,757 

∆είκτης Ρευστότητας -0,468 -0,477 0,032 -0,078 

Συν.Υποχρ. / Παθητικό -0,172 0,338 -0,275 -0,660 

Β.Υ. / Σ.Υ. 0,130 0,290 -0,081 0,107 

Πωλήσεις / Σ.Υ. 0,314 0,650 -0,100 0,421 

Απόδοση Ενεργητικού 0,164 0,306 0,785 0,276 

Χρηµ/κή Μόχλευση 0,125 0,041 -0,015 0,206 

Κυκλ. Ταχ. Απαιτήσεων 0,214 0,619 -0,083 0,011 

Κυκλ. Ταχ. Αποθεµάτων 1,000 0,189 0,039 -0,086 

Κυκλ. Ταχ. Ενεργητικού 0,189 1,000 -0,351 -0,122 

Περιθώριο Κέρδους 0,039 -0,351 1,000 0,351 

Z-score (Altman) -0,086 -0,122 0,351 1,000 

Ενεργητικό 0,110 -0,161 0,018 -0,152 

Πωλήσεις 0,194 0,346 -0,161 -0,208 

Αποσβέσεις 0,128 -0,054 0,027 -0,072 

Κέρδη 0,183 0,081 0,497 0,038 

Πάγιο Ενεργ. / Ενεργητικό 0,272 -0,369 0,141 -0,087 

Αποσβέσεις / Πωλήσεις -0,083 -0,554 0,259 0,183 

Αγοραία Αξία Μετ. Κεφ. 0,206 -0,125 0,251 0,046 

Αγοραία / Λογιστική 
Αξία Μετ. Κεφ. 

0,035 -0,024 0,261 0,086 

Ι.Κ. / Συν.Υποχρ. 0,170 -0,316 0,282 0,613 

Sig.     

Γενική Ρευστότητα 0,014 0,013 0,004 0,000 

∆είκτης Ρευστότητας 0,000 0,000 0,376 0,223 

Συν.Υποχρ. / Παθητικό 0,045 0,000 0,003 0,000 

Β.Υ. / Σ.Υ. 0,100 0,002 0,213 0,147 

Πωλήσεις / Σ.Υ. 0,001 0,000 0,163 0,000 

Απόδοση Ενεργητικού 0,053 0,001 0,000 0,003 

Χρηµ/κή Μόχλευση 0,111 0,345 0,440 0,021 

Κυκλ. Ταχ. Απαιτήσεων 0,017 0,000 0,207 0,457 

Κυκλ. Ταχ. Αποθεµάτων  0,031 0,352 0,201 

Κυκλ. Ταχ. Ενεργητικού 0,031  0,000 0,115 

Περιθώριο Κέρδους 0,352 0,000  0,000 

Z-score (Altman) 0,201 0,115 0,000  

Ενεργητικό 0,141 0,057 0,432 0,068 

Πωλήσεις 0,028 0,000 0,056 0,020 

Αποσβέσεις 0,104 0,297 0,396 0,242 

Κέρδη 0,035 0,215 0,000 0,354 

Πάγιο Ενεργ. / Ενεργητικό 0,003 0,000 0,084 0,196 

Αποσβέσεις / Πωλήσεις 0,209 0,000 0,005 0,036 

Αγοραία Αξία Μετ. Κεφ. 0,021 0,110 0,006 0,325 

Αγοραία / Λογιστική  
Αξία Μετ. Κεφ. 

0,368 0,408 0,005 0,201 

Ι.Κ. / Συν.Υποχρ. 0,047 0,001 0,002 0,000 
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Πίνακας 2 (Συνέχεια) 

 Ενεργητικό Πωλήσεις Αποσβέσεις Κέρδη 

Γενική Ρευστότητα -0,258 -0,361 -0,180 -0,153 

∆είκτης Ρευστότητας -0,267 -0,492 -0,361 -0,408 

Συν.Υποχρ. / Παθητικό 0,077 0,247 -0,032 0,051 

Β.Υ. / Σ.Υ. -0,381 -0,216 -0,258 -0,247 

Πωλήσεις / Σ.Υ. -0,209 0,121 -0,023 0,035 

Απόδοση Ενεργητικού -0,088 0,066 -0,008 0,559 

Χρηµ/κή Μόχλευση -0,233 -0,201 -0,120 -0,191 

Κυκλ. Ταχ. Απαιτήσεων 0,238 0,535 0,318 0,419 

Κυκλ. Ταχ. Αποθεµάτων 0,110 0,194 0,128 0,183 

Κυκλ. Ταχ. Ενεργητικού -0,161 0,346 -0,054 0,081 

Περιθώριο Κέρδους 0,018 -0,161 0,027 0,497 

Z-score (Altman) -0,152 -0,208 -0,072 0,038 

Ενεργητικό 1,000 0,869 0,812 0,762 

Πωλήσεις 0,869 1,000 0,745 0,768 

Αποσβέσεις 0,812 0,745 1,000 0,663 

Κέρδη 0,762 0,768 0,663 1,000 

Πάγιο Ενεργ. / Ενεργητικό 0,292 0,089 0,381 0,162 

Αποσβέσεις / Πωλήσεις -0,034 -0,310 0,403 -0,109 

Αγοραία Αξία Μετ. Κεφ. 0,777 0,670 0,615 0,728 

Αγοραία / Λογιστική 
Αξία Μετ. Κεφ. 

0,146 0,126 0,061 0,270 

Ι.Κ. / Συν.Υποχρ. -0,092 -0,247 0,068 -0,044 

Sig.     

Γενική Ρευστότητα 0,005 0,000 0,038 0,066 

∆είκτης Ρευστότητας 0,004 0,000 0,000 0,000 

Συν.Υποχρ. / Παθητικό 0,226 0,007 0,378 0,310 

Β.Υ. / Σ.Υ. 0,000 0,016 0,005 0,007 

Πωλήσεις / Σ.Υ. 0,019 0,117 0,411 0,367 

Απόδοση Ενεργητικού 0,195 0,260 0,470 0,000 

Χρηµ/κή Μόχλευση 0,011 0,024 0,120 0,030 

Κυκλ. Ταχ. Απαιτήσεων 0,009 0,000 0,001 0,000 

Κυκλ. Ταχ. Αποθεµάτων 0,141 0,028 0,104 0,035 

Κυκλ. Ταχ. Ενεργητικού 0,057 0,000 0,297 0,215 

Περιθώριο Κέρδους 0,432 0,056 0,396 0,000 

Z-score (Altman) 0,068 0,020 0,242 0,354 

Ενεργητικό  0,000 0,000 0,000 

Πωλήσεις 0,000  0,000 0,000 

Αποσβέσεις 0,000 0,000  0,000 

Κέρδη 0,000 0,000 0,000  

Πάγιο Ενεργ. / Ενεργητικό 0,002 0,190 0,000 0,055 

Αποσβέσεις / Πωλήσεις 0,371 0,001 0,000 0,143 

Αγοραία Αξία Μετ. Κεφ. 0,000 0,000 0,000 0,000 

Αγοραία / Λογιστική  
Αξία Μετ. Κεφ. 

0,075 0,109 0,276 0,004 

Ι.Κ. / Συν.Υποχρ. 0,185 0,007 0,253 0,333 
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Πίνακας 2 (Συνέχεια) 

 
Πάγιο Ενεργ. / 

Ενεργητικό 
Αποσβέσεις / 

Πωλήσεις 
Αγοραία Αξία 

Μετ. Κεφ. 

Γενική Ρευστότητα -0,241 0,238 -0,086 

∆είκτης Ρευστότητας -0,208 0,160 -0,337 

Συν.Υποχρ. / Παθητικό -0,303 -0,384 -0,092 

Β.Υ. / Σ.Υ. -0,194 -0,072 -0,346 

Πωλήσεις / Σ.Υ. -0,095 -0,200 -0,041 

Απόδοση Ενεργητικού -0,102 -0,103 0,172 

Χρηµ/κή Μόχλευση 0,048 0,104 -0,246 

Κυκλ. Ταχ. Απαιτήσεων 0,142 -0,281 0,277 

Κυκλ. Ταχ. Αποθεµάτων 0,272 -0,083 0,206 

Κυκλ. Ταχ. Ενεργητικού -0,369 -0,554 -0,125 

Περιθώριο Κέρδους 0,141 0,259 0,251 

Z-score (Altman) -0,087 0,183 0,046 

Ενεργητικό 0,292 -0,034 0,777 

Πωλήσεις 0,089 -0,310 0,670 

Αποσβέσεις 0,381 0,403 0,615 

Κέρδη 0,162 -0,109 0,728 

Πάγιο Ενεργ. / Ενεργητικό 1,000 0,421 0,291 

Αποσβέσεις / Πωλήσεις 0,421 1,000 -0,041 

Αγοραία Αξία Μετ. Κεφ. 0,291 -0,041 1,000 

Αγοραία / Λογιστική 
Αξία Μετ. Κεφ. 0,008 -0,085 0,629 

Ι.Κ. / Συν.Υποχρ. 0,401 0,435 0,050  

Sig.    

Γενική Ρευστότητα 0,009 0,009 0,199 

∆είκτης Ρευστότητας 0,020 0,058 0,000 

Συν.Υποχρ. / Παθητικό 0,001 0,000 0,184 

Β.Υ. / Σ.Υ. 0,028 0,240 0,000 

Πωλήσεις / Σ.Υ. 0,175 0,024 0,344 

Απόδοση Ενεργητικού 0,160 0,157 0,045 

Χρηµ/κή Μόχλευση 0,319 0,154 0,007 

Κυκλ. Ταχ. Απαιτήσεων 0,081 0,003 0,003 

Κυκλ. Ταχ. Αποθεµάτων 0,003 0,209 0,021 

Κυκλ. Ταχ. Ενεργητικού 0,000 0,000 0,110 

Περιθώριο Κέρδους 0,084 0,005 0,006 

Z-score (Altman) 0,196 0,036 0,325 

Ενεργητικό 0,002 0,371 0,000 

Πωλήσεις 0,190 0,001 0,000 

Αποσβέσεις 0,000 0,000 0,000 

Κέρδη 0,055 0,143 0,000 

Πάγιο Ενεργ. / Ενεργητικό   0,000 0,002 

Αποσβέσεις / Πωλήσεις 0,000   0,343 

Αγοραία Αξία Μετ. Κεφ. 0,002 0,343   

Αγοραία / Λογιστική  
Αξία Μετ. Κεφ. 0,468 0,204 0,000 

Ι.Κ. / Συν.Υποχρ. 0,000 0,000 0,312 
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Πίνακας 2 (Συνέχεια) 

 
Αγοραία / Λογιστική 

Αξία Μετ. Κεφ. 
Ι.Κ. / Συν. Υποχρ. 

Γενική Ρευστότητα 0,063 0,517 

∆είκτης Ρευστότητας -0,169 -0,148 

Συν.Υποχρ. / Παθητικό -0,031 -0,880 

Β.Υ. / Σ.Υ. -0,254 0,237 

Πωλήσεις / Σ.Υ. 0,004 0,421 

Απόδοση Ενεργητικού 0,249 0,077 

Χρηµ/κή Μόχλευση -0,188 0,524 

Κυκλ. Ταχ. Απαιτήσεων 0,155 -0,016 

Κυκλ. Ταχ. Αποθεµάτων 0,035 0,170 

Κυκλ. Ταχ. Ενεργητικού -0,024 -0,316 

Περιθώριο Κέρδους 0,261 0,282 

Z-score (Altman) 0,086 0,613 

Ενεργητικό 0,146 -0,092 

Πωλήσεις 0,126 -0,247 

Αποσβέσεις 0,061 0,068 

Κέρδη 0,270 -0,044 

Πάγιο Ενεργ. / Ενεργητικό 0,008 0,401 

Αποσβέσεις / Πωλήσεις -0,085 0,435 

Αγοραία Αξία Μετ. Κεφ. 0,629 0,050 

Αγοραία / Λογιστική 
Αξία Μετ. Κεφ. 1,000 -0,048 

Ι.Κ. / Συν.Υποχρ. -0,048 1,000 

Sig.   

Γενική Ρευστότητα 0,268 0,000 

∆είκτης Ρευστότητας 0,048 0,073 

Συν.Υποχρ. / Παθητικό 0,380 0,000 

Β.Υ. / Σ.Υ. 0,006 0,009 

Πωλήσεις / Σ.Υ. 0,484 0,000 

Απόδοση Ενεργητικού 0,007 0,226 

Χρηµ/κή Μόχλευση 0,032 0,000 

Κυκλ. Ταχ. Απαιτήσεων 0,063 0,438 

Κυκλ. Ταχ. Αποθεµάτων 0,368 0,047 

Κυκλ. Ταχ. Ενεργητικού 0,408 0,001 

Περιθώριο Κέρδους 0,005 0,002 

Z-score (Altman) 0,201 0,000 

Ενεργητικό 0,075 0,185 

Πωλήσεις 0,109 0,007 

Αποσβέσεις 0,276 0,253 
Κέρδη 0,004 0,333 

Πάγιο Ενεργ. / Ενεργητικό 0,468 0,000 

Αποσβέσεις / Πωλήσεις 0,204 0,000 

Αγοραία Αξία Μετ. Κεφ. 0,000 0,312 

Αγοραία / Λογιστική  
Αξία Μετ. Κεφ.   0,320 

Ι.Κ. / Συν.Υποχρ. 0,320   
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Πίνακας 3: Παλινδροµική ανάλυση για την εκτίµηση και πρόβλεψη του ποσοστού 

φοροδιαφυγής – Leverage τιµές 

Case 
Centered 

Leverage Value 
Case 

Centered 
Leverage Value 

Case 
Centered 

Leverage Value 

1 0,14327 38 0,01852 75 0,02310 

2 0,01989 39 0,01335 76 0,03133 

3 0,07069 40 0,02468 77 0,04609 

4 0,01271 41 0,06304 78 0,01747 

5 0,04341 42 0,23517 79 0,02887 

6 0,03457 43 0,01482 80 0,10415 

7 0,01961 44 0,07034 81 0,11394 

8 0,09508 45 0,06647 82 0,02796 

9 0,01780 46 0,03308 83 0,01369 

10 0,02512 47 0,04412 84 0,05190 

11 0,09197 48 0,25037 85 0,05983 

12 0,03157 49 0,00565 86 0,05229 

13 0,02115 50 0,02206 87 0,01502 

14 0,02501 51 0,02646 88 0,04981 

15 0,03114 52 0,05234 89 0,12409 

16 0,02658 53 0,16205 90 0,02329 

17 0,06027 54 0,02888 91 0,01977 

18 0,06920 55 0,02031 92 0,06093 

19 0,05905 56 0,04249 93 0,03117 

20 0,02118 57 0,07777 94 0,12652 

21 0,02247 58 0,07332 95 0,12487 

22 0,03931 59 0,04883 96 0,01470 

23 0,14855 60 0,05167 97 0,10261 

24 0,03880 61 0,00915 98 0,06818 

25 0,01451 62 0,15203 99 0,10245 

26 0,07202 63 0,33008 100 0,02263 

27 0,03420 64 0,11779 101 0,16292 

28 0,02447 65 0,03244 102 0,03010 

29 0,13588 66 0,03036 103 0,01968 

30 0,03405 67 0,03254 104 0,10552 

31 0,05142 68 0,11630 105 0,04530 

32 0,08463 69 0,14598 106 0,37292 

33 0,06283 70 0,05330 107 0,05224 

34 0,02300 71 0,11719 108 0,04189 

35 0,04010 72 0,19214 109 0,04151 

36 0,03513 73 0,02878 110 0,03075 

37 0,02883 74 0,02714   
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Πίνακας 4: Παλινδροµική ανάλυση για την εκτίµηση και πρόβλεψη του ποσοστού 

φοροδιαφυγής – Cook αποστάσεις 

Case 
Cook’s 

Distance 
Case 

Cook’s 
Distance 

Case 
Cook’s 

Distance 

1 0,00043 38 0,00021 75 0,00643 

2 0,00008 39 0,00335 76 0,00088 

3 0,03486 40 0,00001 77 0,00129 

4 0,00403 41 0,00005 78 0,00398 

5 0,00921 42 0,18939 79 0,00056 

6 0,00213 43 0,00236 80 0,00182 

7 0,00912 44 0,00016 81 0,00152 

8 0,00369 45 0,01596 82 0,00261 

9 0,00390 46 0,00591 83 0,00042 

10 0,01354 47 0,00097 84 0,01351 

11 0,02648 48 0,00577 85 0,00039 

12 0,01018 49 0,00065 86 0,00064 

13 0,00046 50 0,00440 87 0,00155 

14 0,00000 51 0,00048 88 0,00013 

15 0,06901 52 0,00857 89 0,00251 

16 0,00057 53 0,05511 90 0,00030 

17 0,09981 54 0,00220 91 0,00168 

18 0,00252 55 0,00061 92 0,00334 

19 0,00015 56 0,01274 93 0,00013 

20 0,00029 57 0,00238 94 0,04082 

21 0,00087 58 0,03131 95 0,03436 

22 0,01390 59 0,00785 96 0,00000 

23 0,08246 60 0,00174 97 0,00120 

24 0,00145 61 0,00006 98 0,00096 

25 0,01176 62 0,00810 99 0,00417 

26 0,00775 63 0,00006 100 0,00150 

27 0,00561 64 0,05117 101 0,02736 

28 0,00019 65 0,00051 102 0,00226 

29 0,00156 66 0,00088 103 0,01506 

30 0,00095 67 0,00438 104 0,07373 

31 0,00856 68 0,00680 105 0,00003 

32 0,00001 69 0,00981 106 0,15600 

33 0,01639 70 0,00262 107 0,00199 

34 0,00009 71 0,00404 108 0,00121 

35 0,00224 72 0,00374 109 0,00001 

36 0,00539 73 0,00057 110 0,00004 

37 0,00027 74 0,00772   
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Πίνακας 5: Αναλυτικά αποτελέσµατα από την εφαρµογή στο δείγµα-ελέγχου της 

ενότητας 7.4.4 του µοντέλου που αναπτύχθηκε στην ενότητα 7.4.2 για την πρόβλεψη 

του ποσοστού της φοροδιαφυγής. 

Επιχείρηση 
(Νο.) 

Πραγµατικό 
% Φοροδιαφυγής 

Προβλεπόµενο 
% Φοροδιαφυγής 

Απόκλιση 
(Προβλεπόµενο % - 

Πραγµατικό %) 

1 10,87 15,77 4,89 

2 6,17 9,06 2,89 

3 14,11 18,80 4,69 

4 25,00 24,95 -0,05 

5 4,09 7,71 3,61 

6 3,66 6,21 2,55 

7 2,02 11,40 9,38 

8 8,27 10,30 2,03 

9 24,44 17,48 -6,96 

10 7,54 13,02 5,48 

11 60,33 65,84 5,51 

12 3,15 4,08 0,92 

13 30,05 18,27 -11,78 

14 52,90 53,77 0,86 

15 16,89 10,92 -5,97 

16 78,92 78,76 -0,16 

17 22,26 24,90 2,64 

18 4,95 6,35 1,39 

19 10,28 8,56 -1,72 

20 10,03 4,65 -5,38 

21 3,61 12,77 9,16 

22 8,05 8,22 0,17 

23 7,41 11,44 4,04 

24 13,62 16,86 3,25 

25 37,49 14,36 -23,13 

26 25,15 25,67 0,52 

27 19,15 13,00 -6,15 

28 9,55 14,05 4,51 

29 8,96 10,42 1,46 

30 8,44 10,79 2,34 

31 6,19 8,87 2,68 

32 7,54 15,79 8,25 

33 49,07 13,12 -35,94 

34 10,24 13,02 2,79 

35 13,81 18,46 4,66 

36 26,41 21,04 -5,36 

37 4,03 9,02 5,00 

38 5,51 10,86 5,35 

39 22,31 26,12 3,81 

40 24,20 16,44 -7,76 



 

 

 

246 

Πίνακας 5 (συνέχεια) 

Επιχείρηση 
(Νο.) 

Πραγµατικό 
% Φοροδιαφυγής 

Προβλεπόµενο 
% Φοροδιαφυγής 

Απόκλιση 
(Προβλεπόµενο % - 

Πραγµατικό %) 

41 10,72 10,84 0,12 

42 12,70 12,73 0,03 

43 26,72 21,03 -5,70 

44 3,55 11,63 8,09 

45 11,93 19,79 7,86 

46 7,23 10,74 3,51 

47 9,59 8,07 -1,52 

48 11,16 12,63 1,47 

49 54,72 34,81 -19,92 

50 9,25 12,63 3,38 

51 2,84 1,71 -1,13 

52 7,46 15,13 7,68 

53 21,17 17,87 -3,30 

54 6,83 6,91 0,08 

55 20,89 4,61 -16,28 

56 18,33 18,63 0,30 

57 58,11 26,78 -31,34 

58 8,10 15,34 7,23 

59 26,99 20,84 -6,15 

60 6,35 8,14 1,79 

61 33,38 15,31 -18,07 

62 16,32 8,85 -7,47 

63 5,52 8,58 3,07 

64 4,12 3,76 -0,36 

65 12,44 21,39 8,96 

66 62,19 42,00 -20,20 

67 16,07 18,73 2,65 

68 1,36 19,31 17,94 

69 4,04 6,40 2,36 

70 1,18 3,44 2,27 

71 8,20 15,43 7,23 

72 25,70 15,75 -9,95 

73 9,65 9,26 -0,39 

74 16,06 16,03 -0,02 

75 2,14 8,33 6,19 

76 10,89 7,65 -3,24 

77 4,40 7,36 2,96 

78 5,80 9,64 3,84 

79 49,55 50,29 0,75 
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Πίνακας 6: Παλινδροµική ανάλυση για την εκτίµηση και πρόβλεψη του χάσµατος 

φόρου – Leverage τιµές 

Case 
Centered 

Leverage Value 
Case 

Centered 
Leverage Value 

Case 
Centered 

Leverage Value 

1 0,15183 38 0,02341 75 0,02975 

2 0,02519 39 0,01719 76 0,03041 

3 0,08335 40 0,03699 77 0,04827 

4 0,02142 41 0,07000 78 0,02399 

5 0,04863 42 0,23716 79 0,03852 

6 0,03824 43 0,02349 80 0,09805 

7 0,03081 44 0,07736 81 0,12293 

8 0,10105 45 0,07192 82 0,03867 

9 0,02358 46 0,03879 83 0,01936 

10 0,03192 47 0,03719 84 0,06390 

11 0,10131 48 0,24994 85 0,06909 

12 0,02655 49 0,01186 86 0,05699 

13 0,02951 50 0,03035 87 0,02719 

14 0,03390 51 0,03727 88 0,05958 

15 0,03758 52 0,06663 89 0,13095 

16 0,03348 53 0,04700 90 0,03182 

17 0,05709 54 0,03592 91 0,03048 

18 0,07369 55 0,02721 92 0,02795 

19 0,06385 56 0,04652 93 0,03834 

20 0,03472 57 0,07925 94 0,14324 

21 0,03791 58 0,07593 95 0,13291 

22 0,04687 59 0,06267 96 0,02262 

23 0,15231 60 0,05695 97 0,12275 

24 0,04448 61 0,01734 98 0,08426 

25 0,01802 62 0,15256 99 0,11485 

26 0,07097 63 0,34106 100 0,02313 

27 0,04229 64 0,12265 101 0,04702 

28 0,03092 65 0,04231 102 0,03552 

29 0,13643 66 0,03621 103 0,02668 

30 0,04685 67 0,04541 104 0,04767 

31 0,05630 68 0,11633 105 0,05070 

32 0,08623 69 0,05145 106 0,06859 

33 0,06803 70 0,04816 107 0,05714 

34 0,03747 71 0,12115 108 0,04564 

35 0,04369 72 0,22054 109 0,05437 

36 0,04411 73 0,03963 110 0,03982 

37 0,03679 74 0,03373   
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Πίνακας 7: Παλινδροµική ανάλυση για την εκτίµηση και πρόβλεψη του χάσµατος 

φόρου – Cook αποστάσεις 

Case 
Cook’s 

Distance 
Case 

Cook’s 
Distance 

Case 
Cook’s 

Distance 

1 0,00017 38 0,00002 75 0,00434 

2 0,00004 39 0,00178 76 0,00159 

3 0,05574 40 0,00127 77 0,00004 

4 0,00361 41 0,00000 78 0,00414 

5 0,01827 42 0,15010 79 0,00014 

6 0,00223 43 0,00333 80 0,00014 

7 0,01012 44 0,00044 81 0,00119 

8 0,00566 45 0,01176 82 0,00844 

9 0,00276 46 0,00519 83 0,00126 

10 0,01140 47 0,00120 84 0,00752 

11 0,03978 48 0,00708 85 0,00078 

12 0,00805 49 0,00091 86 0,00005 

13 0,00063 50 0,00595 87 0,00096 

14 0,00013 51 0,00144 88 0,00111 

15 0,07458 52 0,01525 89 0,01517 

16 0,00032 53 0,02235 90 0,00072 

17 0,15781 54 0,00105 91 0,00145 

18 0,00000 55 0,00046 92 0,00139 

19 0,00123 56 0,02220 93 0,00068 

20 0,00268 57 0,00774 94 0,03457 

21 0,00268 58 0,03912 95 0,04253 

22 0,01193 59 0,01300 96 0,00001 

23 0,10349 60 0,00088 97 0,00597 

24 0,00017 61 0,00052 98 0,00424 

25 0,00625 62 0,01169 99 0,00032 

26 0,00541 63 0,00010 100 0,00371 

27 0,00813 64 0,02860 101 0,02732 

28 0,00000 65 0,00034 102 0,00254 

29 0,00210 66 0,00322 103 0,01483 

30 0,00017 67 0,00388 104 0,00221 

31 0,00839 68 0,01551 105 0,00109 

32 0,00379 69 0,00020 106 0,00001 

33 0,01026 70 0,00000 107 0,00138 

34 0,00027 71 0,02684 108 0,00282 

35 0,00021 72 0,01267 109 0,00057 

36 0,00226 73 0,00228 110 0,00001 

37 0,00001 74 0,00314   
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Πίνακας 8: Αναλυτικά αποτελέσµατα από την εφαρµογή στο δείγµα-ελέγχου της 

ενότητας 7.5.4 του µοντέλου που αναπτύχθηκε στην ενότητα 7.5.2 για την πρόβλεψη 

του χάσµατος φόρου. 

Επιχείρηση 
(Νο.) 

Πραγµατικό 
Χάσµα Φόρου 

Προβλεπόµενο 
Χάσµα Φόρου 

Απόκλιση 
(Προβλ. – Πραγµ. 

Χάσµα Φόρου) 

Απόκλιση 
(%) 

1 63.688 78.216 14.529 23% 

2 667.000 945.501 278.501 42% 

3 78.232 71.379 -6.853 -9% 

4 66.605 47.855 -18.750 -28% 

5 69.646 113.803 44.157 63% 

6 153.000 188.226 35.226 23% 

7 18.803 72.001 53.198 283% 

8 21.599 15.982 -5.616 -26% 

9 245.449 136.521 -108.928 -44% 

10 78.882 88.339 9.457 12% 

11 60.560 39.381 -21.179 -35% 

12 467.600 328.243 -139.357 -30% 

13 234.598 113.900 -120.698 -51% 

14 139.600 149.867 10.267 7% 

15 143.409 50.691 -92.718 -65% 

16 139.050 82.492 -56.558 -41% 

17 88.340 125.729 37.389 42% 

18 209.899 137.725 -72.174 -34% 

19 163.000 71.129 -91.871 -56% 

20 827.000 215.989 -611.011 -74% 

21 25.133 76.405 51.272 204% 

22 33.573 18.570 -15.003 -45% 

23 41.088 37.134 -3.954 -10% 

24 49.770 56.146 6.376 13% 

25 535.748 149.455 -386.293 -72% 

26 63.500 41.507 -21.993 -35% 

27 106.557 59.422 -47.135 -44% 

28 24.393 18.763 -5.630 -23% 

29 402.357 517.735 115.378 29% 

30 60.936 63.016 2.080 3% 

31 102.869 75.840 -27.029 -26% 

32 27.149 57.612 30.462 112% 

33 1.818.000 336.882 -1.481.118 -81% 

34 218.133 384.637 166.504 76% 

35 24.559 24.409 -150 -1% 

36 310.000 210.210 -99.790 -32% 

37 120.000 149.955 29.955 25% 

38 181.055 283.402 102.347 57% 

39 211.381 173.962 -37.419 -18% 

40 328.918 164.865 -164.053 -50% 
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Πίνακας 8 (Συνέχεια) 

Επιχείρηση 
(Νο.) 

Πραγµατικό 
Χάσµα Φόρου 

Προβλεπόµενο 
Χάσµα Φόρου 

Απόκλιση 
(Προβλ. – Πραγµ. 

Χάσµα Φόρου) 

Απόκλιση 
(%) 

41 77.147 47.931 -29.216 -37,87% 
42 44.115 30.176 -13.939 -31,60% 
43 69.771 50.271 -19.500 -27,95% 
44 14.245 29.619 15.374 107,92% 
45 39.714 51.982 12.268 30,89% 
46 64.780 72.961 8.181 12,63% 
47 521.000 353.425 -167.575 -32,16% 
48 139.332 92.041 -47.291 -33,94% 
49 471.106 423.773 -47.333 -10,05% 
50 51.527 46.573 -4.954 -9,61% 
51 3.159.916 720.129 -2.439.787 -77,21% 
52 49.570 88.258 38.688 78,05% 
53 58.611 37.698 -20.913 -35,68% 
54 218.493 118.305 -100.188 -45,85% 
55 3.449.000 550.315 -2.898.685 -84,04% 
56 44.453 53.625 9.172 20,63% 
57 241.161 72.046 -169.115 -70,13% 
58 39.792 47.154 7.362 18,50% 
59 198.505 117.171 -81.334 -40,97% 
60 377.483 283.400 -94.083 -24,92% 
61 126.270 41.561 -84.709 -67,09% 
62 347.644 175.014 -172.630 -49,66% 
63 49.000 59.613 10.613 21,66% 
64 570.169 814.355 244.186 42,83% 
65 45.000 93.898 48.898 108,66% 
66 146.097 88.175 -57.922 -39,65% 
67 27.000 41.853 14.853 55,01% 
68 141.190 88.101 -53.089 -37,60% 
69 34.606 27.443 -7.163 -20,70% 
70 1.076.000 3.222.194 2.146.194 199,46% 
71 64.900 96.434 31.534 48,59% 
72 171.000 75.691 -95.310 -55,74% 
73 127.235 82.489 -44.746 -35,17% 
74 480.000 526.754 46.754 9,74% 
75 29.000 94.518 65.518 225,92% 
76 130.690 35.082 -95.608 -73,16% 
77 37.060 43.698 6.638 17,91% 
78 196.439 396.834 200.395 102,01% 
79 105.679 115.982 10.303 9,75% 
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Πίνακας 9: Περιγραφικά στατιστικά µέτρα φοροδιαφυγής για κάθε οµάδα 

επιχειρήσεων για τις οποίες έχει εξεταστεί η επίδραση των πρακτικών εταιρικής 

διακυβέρνησης στην έκτασή της (βλ. ενότητα 8.4) 

 

Οµάδα 1: ∆είγµα 43 επιχειρήσεων για το 2004 

 % Φοροδιαφυγής Χάσµα Φόρου (€) 

Μέσος Όρος 20,32 247.048 
Τυπικό Σφάλµα του Μέσου Όρου 3,23 55.340 
∆ιάµεσος 9,86 108.000 
Τυπική Απόκλιση 21,2 362.890 
∆ιακύµανση 449,47 131.689.167.946 
Εύρος 85,83 1.541.867 
Ελάχιστη Τιµή 2,66 10.133 
Μέγιστη Τιµή 88,49 1.552.000 
Τεταρτηµόρια 25 7,33 50.023 
  50 9,86 108.000 
  75 29,23 226.100 

 
 

Οµάδα 2: ∆είγµα 41 επιχειρήσεων για το 2003 

 % Φοροδιαφυγής Χάσµα Φόρου (€) 

Μέσος Όρος 17,25 275.871 
Τυπικό Σφάλµα του Μέσου Όρου 2,93 64.860 
∆ιάµεσος 10,04 139.050 
Τυπική Απόκλιση 18,75 415.310 
∆ιακύµανση 351,53 172.482.813.502 
Εύρος 78,70 1.816.912 
Ελάχιστη Τιµή 0,22 1.088 
Μέγιστη Τιµή 78,92 1.818.000 
Τεταρτηµόρια 25 6,18 45.429 
  50 10,04 139.050 
  75 21,41 283.716 

 
 

Οµάδα 3: ∆είγµα 52 επιχειρήσεων για το 2002 

 % Φοροδιαφυγής Χάσµα Φόρου (€) 

Μέσος Όρος 20,79 327.719 
Τυπικό Σφάλµα του Μέσου Όρου 3,22 88.123 
∆ιάµεσος 10,89 124.262 
Τυπική Απόκλιση 23,21 635.464 
∆ιακύµανση 53866 403.814.899.147 
Εύρος 95,96 3.207.547 
Ελάχιστη Τιµή 0,02 3.453 
Μέγιστη Τιµή 95,98 635.464 
Τεταρτηµόρια 25 4,92 45.162 
  50 10,89 124.262 
  75 26,58 298.963 
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Οµάδα 4: ∆είγµα 50 επιχειρήσεων για το 2001 

 % Φοροδιαφυγής Χάσµα Φόρου (€) 

Μέσος Όρος 22,70 350.672 
Τυπικό Σφάλµα του Μέσου Όρου 3,44 97.157 
∆ιάµεσος 14,33 98.698 
Τυπική Απόκλιση 24,35 687.004 
∆ιακύµανση 592,79 471.975.174.741 
Εύρος 98,32 3.448.320 
Ελάχιστη Τιµή 0,01 680 
Μέγιστη Τιµή 98,33 3.449.000 
Τεταρτηµόρια 25 6,22 48.094 
  50 14,33 98.698 
  75 31,10 240.504 

 
 

Οµάδα 5: ∆είγµα 41 επιχειρήσεων για το 2000 

 % Φοροδιαφυγής Χάσµα Φόρου (€) 

Μέσος Όρος 13,58 295.237 
Τυπικό Σφάλµα του Μέσου Όρου 1,77 89.618 
∆ιάµεσος 11,22 133.133 
Τυπική Απόκλιση 11,07 559.667 
∆ιακύµανση 122,48 313.228.102.612 
Εύρος 49,50 3.298.723 
Ελάχιστη Τιµή 0,05 16.277 
Μέγιστη Τιµή 49,55 3.315.000 
Τεταρτηµόρια 25 5,65 61.835 
  50 11,22 133.133 
  75 19,70 288.830 
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Πίνακας 10: Εκτίµηση διαφορών στην έκταση της φοροδιαφυγής µεταξύ των 

επιχειρήσεων που διαχωρίζουν τους ρόλους του προέδρου του ∆.Σ. και του 

διευθύνοντος συµβούλου και των επιχειρήσεων που οι δύο εξουσίες 

συγκεντρώνονται στο ίδιο πρόσωπο. 

 
Μεταβλητή ανάλυσης: Αν ο πρόεδρος του ∆.Σ. ασκεί και καθήκοντα διευθύνοντος 
συµβούλου. 
 
Οµάδα 1: Οι 43 επιχειρήσεις για το 2004 

 % Φοροδιαφυγής Χάσµα Φόρου (€) 
 

# Επιχειρήσεων 
Μέσος Όρος ∆ιάµεσος Μέσος Όρος ∆ιάµεσος 

ΝΑΙ 25 23,50% 9,86% 184.993 108.000 
ΟΧΙ 18 15,91% 10,47% 333.236 111.101 

 
Μη παραµετρικός έλεγχος ανεξάρτητων δειγµάτων 

Mann-Whitney 0,389 0,491 
Kolmogorov-Smirnov 0,271 0,329 

 
Παραµετρικός έλεγχος ανεξάρτητων δειγµάτων 

T-test  0,349 

 
 
Οµάδα 2: Οι 41 επιχειρήσεις για το 2003 

 % Φοροδιαφυγής Χάσµα Φόρου (€) 
 

# Επιχειρήσεων 
Μέσος Όρος ∆ιάµεσος Μέσος Όρος ∆ιάµεσος 

ΝΑΙ 22 14,50% 10,16% 145.438 68.575 
ΟΧΙ 19 20,44% 10,03% 348.293 214.000 

 
Μη παραµετρικός έλεγχος ανεξάρτητων δειγµάτων 

Mann-Whitney 0,958 0,047 
Kolmogorov-Smirnov 0,870 0,105 

 
Παραµετρικός έλεγχος ανεξάρτητων δειγµάτων 

T-test  0,044 
   

Έλεγχος των δύο δειγµάτων για διαφορές στο µέγεθος των επιχειρήσεων 
 Mann-Whitney Kolmogorov-Smirnov T-test 

Κέρδη 0,403 0,423 0,369 
Ενεργητικό 0,123 0,331 0,094 
Κεφαλαιοποίηση 0,150 0,178  
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Οµάδα 3: Οι 52 επιχειρήσεις για το 2002 

 % Φοροδιαφυγής Χάσµα Φόρου (€) 
 

# Επιχειρήσεων 
Μέσος Όρος ∆ιάµεσος Μέσος Όρος ∆ιάµεσος 

ΝΑΙ 33 22,35% 9,59% 190.300 77.147 
ΟΧΙ 19 18,09% 11,16% 602.354 171.481 

 
Μη παραµετρικός έλεγχος ανεξάρτητων δειγµάτων 

Mann-Whitney 0,827 0,064 
Kolmogorov-Smirnov 0,820 0,311 

 
Παραµετρικός έλεγχος ανεξάρτητων δειγµάτων 

T-test  0,029 
   

Έλεγχος των δύο δειγµάτων για διαφορές στο µέγεθος των επιχειρήσεων 
 Mann-Whitney Kolmogorov-Smirnov T-test 

Κέρδη 0,085 0,292  
Ενεργητικό 0,049 0,090  
Κεφαλαιοποίηση 0,180 0,256  

 
 
Οµάδα 4: Οι 50 επιχειρήσεις για το 2001 

 % Φοροδιαφυγής Χάσµα Φόρου (€) 
 

# Επιχειρήσεων 
Μέσος Όρος ∆ιάµεσος Μέσος Όρος ∆ιάµεσος 

ΝΑΙ 28 20,27% 9,87% 291.828 78.800 
ΟΧΙ 22 25,79% 19,66% 425.565 100.434 

 
Μη παραµετρικός έλεγχος ανεξάρτητων δειγµάτων 

Mann-Whitney 0,085 0,446 
Kolmogorov-Smirnov 0,081 0,757 

 
Παραµετρικός έλεγχος ανεξάρτητων δειγµάτων 

T-test  0,297 

 
 
Οµάδα 5: Οι 41 επιχειρήσεις για το 2000 

 % Φοροδιαφυγής Χάσµα Φόρου (€) 
 

# Επιχειρήσεων 
Μέσος Όρος ∆ιάµεσος Μέσος Όρος ∆ιάµεσος 

ΝΑΙ 19 13,08% 11,22% 278.378 141.190 
ΟΧΙ 20 14,06% 11,13% 311.253 131.911 

 
Μη παραµετρικός έλεγχος ανεξάρτητων δειγµάτων 

Mann-Whitney 0,835 0,792 
Kolmogorov-Smirnov 0,768 0,728 

 
Παραµετρικός έλεγχος ανεξάρτητων δειγµάτων 

T-test  0,799 
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Πίνακας 11: Εκτίµηση διαφορών στην έκταση της φοροδιαφυγής µεταξύ των 

επιχειρήσεων που χρέη προέδρου ∆.Σ. εκτελεί ο κύριος ιδιοκτήτης τους και των 

λοιπών. 

 
Μεταβλητή ανάλυσης: Αν ο πρόεδρος του ∆.Σ. είναι και ο κύριος ιδιοκτήτης της 
επιχείρησης. 
 
Οµάδα 1: Οι 43 επιχειρήσεις για το 2004 

 % Φοροδιαφυγής Χάσµα Φόρου (€) 
 

# Επιχειρήσεων 
Μέσος Όρος ∆ιάµεσος Μέσος Όρος ∆ιάµεσος 

ΝΑΙ 31 23,10% 11,32% 238.926 101.296 
ΟΧΙ 12 13,16% 8,59% 268.028 128.804 

 
Μη παραµετρικός έλεγχος ανεξάρτητων δειγµάτων 

Mann-Whitney 0,165 0,414 
Kolmogorov-Smirnov 0,234 0,301 

 
Παραµετρικός έλεγχος ανεξάρτητων δειγµάτων 

T-test  0,538 

 
 
Οµάδα 2: Οι 41 επιχειρήσεις για το 2003 

 % Φοροδιαφυγής Χάσµα Φόρου (€) 
 

# Επιχειρήσεων 
Μέσος Όρος ∆ιάµεσος Μέσος Όρος ∆ιάµεσος 

ΝΑΙ 29 16,40% 10,04% 224.475 78.881 
ΟΧΙ 12 19,30% 8,20% 400.075 216.066 

 
Μη παραµετρικός έλεγχος ανεξάρτητων δειγµάτων 

Mann-Whitney 0,543 0,078 
Kolmogorov-Smirnov 0,216 0,075 

 
Παραµετρικός έλεγχος ανεξάρτητων δειγµάτων 

T-test  0,275 
   

Έλεγχος των δύο δειγµάτων για διαφορές στο µέγεθος των επιχειρήσεων 
 ∆είγµα 1: 29 επιχειρήσεις ∆είγµα 2: 12 επιχειρήσεις 
 Μέσος Όρος ∆ιάµεσος Μέσος Όρος ∆ιάµεσος 
Κέρδη 4.773.956 1.916.202 26.684.195 4.48.518 
Ενεργητικό 80.491.340 39.123.768 180.768.359 82.818.064 
Κεφαλαιοποίηση  40.284.555  73.173.370 
 

 Mann-Whitney Kolmogorov-Smirnov T-test 
Κέρδη 0,017 0,025 0,009 
Ενεργητικό 0,009 0,011 0,004 
Κεφαλαιοποίηση 0,001 0,006  
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Οµάδα 3: Οι 52 επιχειρήσεις για το 2002 

 % Φοροδιαφυγής Χάσµα Φόρου (€) 
 

# Επιχειρήσεων 
Μέσος Όρος ∆ιάµεσος Μέσος Όρος ∆ιάµεσος 

ΝΑΙ 40 23,54% 11,19% 146.444 73.459 
ΟΧΙ 12 11,62% 9,61% 931.968 438.297 

 
Μη παραµετρικός έλεγχος ανεξάρτητων δειγµάτων 

Mann-Whitney 0,171 0,001 
Kolmogorov-Smirnov 0,528 0,04 

 
Παραµετρικός έλεγχος ανεξάρτητων δειγµάτων 

T-test  0,000 
   

Έλεγχος των δύο δειγµάτων για διαφορές στο µέγεθος των επιχειρήσεων 
 ∆είγµα 1: 40 επιχειρήσεις ∆είγµα 2: 12 επιχειρήσεις 
 Μέσος Όρος ∆ιάµεσος Μέσος Όρος ∆ιάµεσος 
Κέρδη  1.544.591  2.928.189 
Ενεργητικό  34.989.51  92.839.001 
Κεφαλαιοποίηση  42.450.000  61.425.000 

    
 Mann-Whitney Kolmogorov-Smirnov T-test 

Κέρδη 0,001 0,001  
Ενεργητικό 0,001 0,008  
Κεφαλαιοποίηση 0,005 0,008  

 
 
Οµάδα 4: Οι 50 επιχειρήσεις για το 2001 

 % Φοροδιαφυγής Χάσµα Φόρου (€) 
 

# Επιχειρήσεων 
Μέσος Όρος ∆ιάµεσος Μέσος Όρος ∆ιάµεσος 

ΝΑΙ 36 21,58% 10,89% 232.085 61.661 
ΟΧΙ 14 25,59% 19,47% 655.608 240.280 

 
Μη παραµετρικός έλεγχος ανεξάρτητων δειγµάτων 

Mann-Whitney 0,635 0,001 
Kolmogorov-Smirnov 0,681 0,006 

 
Παραµετρικός έλεγχος ανεξάρτητων δειγµάτων 

T-test  0,002 
   

Έλεγχος των δύο δειγµάτων για διαφορές στο µέγεθος των επιχειρήσεων 
 ∆είγµα 1: 36 επιχειρήσεις ∆είγµα 2: 14 επιχειρήσεις 
 Μέσος Όρος ∆ιάµεσος Μέσος Όρος ∆ιάµεσος 
Κέρδη  2.383.917  1.894.587 
Ενεργητικό  34.622.949  62.215.257 
Κεφαλαιοποίηση  64.608.852  54.831.600 

    
 Mann-Whitney Kolmogorov-Smirnov T-test 

Κέρδη 0,023 0,012  
Ενεργητικό 0,015 0,021  
Κεφαλαιοποίηση 0,011 0,021  
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Οµάδα 5: Οι 41 επιχειρήσεις για το 2000 

 % Φοροδιαφυγής Χάσµα Φόρου (€) 
 

# Επιχειρήσεων 
Μέσος Όρος ∆ιάµεσος Μέσος Όρος ∆ιάµεσος 

ΝΑΙ 12 11,03% 9,33% 144.038 108.762 
ΟΧΙ 27 19,34% 15,83% 635.435 286.748 

 
Μη παραµετρικός έλεγχος ανεξάρτητων δειγµάτων 

Mann-Whitney 0,111 0,003 
Kolmogorov-Smirnov 0,284 0,012 

 
Παραµετρικός έλεγχος ανεξάρτητων δειγµάτων 

T-test  0,001 
   

Έλεγχος των δύο δειγµάτων για διαφορές στο µέγεθος των επιχειρήσεων 
 ∆είγµα 1: 12 επιχειρήσεις ∆είγµα 2: 27 επιχειρήσεις 
 Μέσος Όρος ∆ιάµεσος Μέσος Όρος ∆ιάµεσος 
Κέρδη  2.408.390  3.029.764 
Ενεργητικό 196.258.465 54.263.412 248.548.350 55.702.108 
Κεφαλαιοποίηση 295.804.914 92.765.275 337.541.034 103.253.374 

    
 Mann-Whitney Kolmogorov-Smirnov T-test 

Κέρδη 0,480 0,057  
Ενεργητικό 0,015 0,144 0,005 
Κεφαλαιοποίηση 0,001 0,008 0,000 
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Πίνακας 12: Εκτίµηση συσχετίσεων µεταξύ του µεγέθους των επιχειρήσεων, του 

χάσµατος φόρου και των αµοιβών που λαµβάνουν τα µέλη του ∆.Σ. λόγω της 

υπαλληλικής τους σχέσης µε την επιχείρηση. 

 
 
Πίνακας 12α: Πληροφορίες αναφορικά µε τον αριθµό των επιχειρήσεων στις οποίες 
έστω και ένα µέλος του ∆.Σ. λαµβάνει αµοιβή λόγω υπαλληλικής σχέσης µε την 
επιχείρηση 

 Αριθµός Επιχειρήσεων 

Έτος Σύνολο 
Λαµβάνουν 

αµοιβή 

∆εν λαµβάνουν 

αµοιβή 

Ελλιπή 

στοιχεία 

2004 43 37 3 3 
2003 41 34 2 5 
2002 52 45 3 4 
2001 50 41 3 6 
2000 39 32 4 3 

 
 
Πίνακας 12β: ∆ιµεταβλητές συσχετίσεις µεταξύ του χάσµατος φόρου και των 
αµοιβών που λαµβάνουν τα µέλη του ∆.Σ. 

Έτος Pearson Spearman’s rho Kendall’s tau-b 

2004 0,345* 0,326* 0,225* 
2003 0,548** 0,596** 0,415** 
2002  0,367** 0,261** 
2001  0,318* 0,251* 
2000 0,611** 0,410** 0,561** 

Σηµείωση: Tο * δηλώνει επίπεδο σηµαντικότητας 5% και το ** 1%. Όλες οι συσχετίσεις είναι one-tailed. 
Οι µεταβλητές έχουν εκφραστεί ως λογάριθµοι µε βάση το 10. 
 
 
Πίνακας 12γ: Μερικές συσχετίσεις µεταξύ του χάσµατος φόρου και των αµοιβών 
που λαµβάνουν τα µέλη του ∆.Σ. µε µεταβλητή ελέγχου τα κέρδη προ φόρων, το 
ύψος του ενεργητικού και την κεφαλαιοποίηση των επιχειρήσεων 

 Μεταβλητή Ελέγχου 

Έτος Κέρδη προ φόρων Ενεργητικό Κεφαλαιοποίηση 

2004 0,137 0,043 0,186 
2003 0,418* 0,061 0,450* 
2002 0,054 -0,186 0,047 
2001 0,129 -0,085 0,042 
2000 0,482** 0,364 0,384* 

Σηµείωση: Tο * δηλώνει επίπεδο σηµαντικότητας 5% και το ** 1%. Οι µεταβλητές έχουν εκφραστεί ως 
λογάριθµοι µε βάση το 10.  
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Πίνακας 13: Εκτίµηση συσχετίσεων µεταξύ του µεγέθους των επιχειρήσεων, του 
χάσµατος φόρου και των θέσεων που κατέχουν τα µέλη του ∆.Σ. της εκάστοτε 
επιχείρησης σε διοικητικά συµβούλια άλλων επιχειρήσεων. 
 
 
Πίνακας 13α: Συσχετίσεις µεταξύ του χάσµατος φόρου και του αριθµού των µελών 
του ∆.Σ. που συµµετέχουν και σε διοικητικά συµβούλια άλλων επιχειρήσεων 
 

Έτος Spearman’s rho Kendall’s tau-b 

2004  0,443**  0,337** 
2003  0,472**  0,356** 
2002  -0,055  -0,037 
2001  0,068  0,054 
2000  0,245  0,210 

Σηµείωση: Tο * δηλώνει επίπεδο σηµαντικότητας 5% και το ** 1%. 
 
 
Πίνακας 13β: Συσχετίσεις µεταξύ του χάσµατος φόρου και του αριθµού των θέσεων 
που κατέχουν τα µέλη του ∆.Σ. σε διοικητικά συµβούλια άλλων επιχειρήσεων 
 

Έτος Spearman’s rho Kendall’s tau-b 

2004  0,429**  0,307** 
2003  0,502**  0,342** 
2002  -0,101  -0,054 
2001  0,105  0,082 
2000  0,435*  0,326** 

Σηµείωση: Tο * δηλώνει επίπεδο σηµαντικότητας 5% και το ** 1%. 
 
 
Πίνακας 13γ: Συσχετίσεις µεταξύ του χάσµατος φόρου και του ποσοστού των µελών 
του ∆.Σ. που συµµετέχει και σε διοικητικά συµβούλια άλλων επιχειρήσεων 
 

Έτος Spearman’s rho Kendall’s tau-b 

2004  0,552**  0,390** 
2003  0,406**  0,286* 
2002  0,176  0,128 
2001  0,315*  0,242* 
2000  0,176  0,125 

Σηµείωση: Tο * δηλώνει επίπεδο σηµαντικότητας 5% και το ** 1%. 
 
 
Πίνακας 13δ: Συσχετίσεις µεταξύ του χάσµατος φόρου και του ύψους του 
ενεργητικού 
 

Έτος Spearman’s rho Kendall’s tau-b 

2004 0,541** 0,420** 
2003 0,760** 0,595** 
2002 0,728** 0,584** 
2001 0,679** 0,527** 
2000 0,774** 0,582** 

Σηµείωση: Tο ** δηλώνει επίπεδο σηµαντικότητας 1%. 
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Πίνακας 13ε: Συσχετίσεις µεταξύ του χάσµατος φόρου και του ύψους των κερδών 
προ φόρων 
 

Έτος Spearman’s rho Kendall’s tau-b 

2004 0,546** 0,375** 
2003 0,537** 0,378** 
2002 0,381** 0,270** 
2001 0,401** 0,291** 
2000 0,647** 0,444** 

Σηµείωση: Tο ** δηλώνει επίπεδο σηµαντικότητας 1%. 
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Πίνακας 14: Περιγραφικά χαρακτηριστικά διοικητικού συµβουλίου 
 
Πίνακας 14α: Θητεία διοικητικού συµβουλίου 

Έτος Μέση διάρκεια θητείας Ελάχιστη Μέγιστη 

2004 4,19 1 6 
2003 4,32 1 6 
2002 4,13 1 6 
2001 4,18 2 6 
2000 5,00 2 6 

 
 
Πίνακας 14β: Αριθµός µελών διοικητικού συµβουλίου 

Έτος Μέσος αριθµός µελών Ελάχιστος Μέγιστος 

2004 7,60 5 16 
2003 7,34 5 17 
2002 7,08 5 16 
2001 7,18 5 16 
2000 6,87 5 13 

 
 
Πίνακας 14γ: Αριθµός ανεξάρτητων µελών διοικητικού συµβουλίου 

 Αριθµός Επιχειρήσεων 

Έτος 
Κανένα 

ανεξάρτητο µέλος 
∆ύο ανεξάρτητα 

µέλη 
Περισσότερα από 

δύο ανεξάρτητα µέλη 

2004 0 37 6 
2003 0 35 6 
2002 17 25 10 
2001 40 6 4 
2000 36 3 0 

 
 
Πίνακας 14δ: Ύπαρξη συγγενικών δεσµών µεταξύ των µελών του διοικητικού 
συµβουλίου 

 Αριθµός Επιχειρήσεων 
Έτος Υπάρχουν συγγενικοί δεσµοί ∆εν υπάρχουν συγγενικοί δεσµοί 

2004 25 18 
2003 25 16 
2002 34 18 
2001 33 17 
2000 23 16 

 
 
Πίνακας 14ε: Χρηµατοοικονοµική κατάρτιση των µελών του διοικητικού συµβουλίου 

Έτος 
% επιχειρήσεων που τα µέλη τους 

διαθέτουν χρηµ/κή κατάρτιση 
% των µελών του ∆.Σ. που 

διαθέτουν χρηµ/κή κατάρτιση1 

2004 95,00% 42,64% 
2003 97,43% 41,92% 
2002 93,33% 45,58% 
2001 93,02% 45,13% 
2000 91,43% 44,38% 

1 
Μόνο για τις επιχειρήσεις που έχουν µέλη µε χρηµατοοικονοµική κατάρτιση 
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Πίνακας 15: Αποτελέσµατα παλινδροµικής ανάλυσης για το 2000 αναφορικά µε την 

επίδραση των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης στο χάσµα φόρου (βλ. ενότητα 

8.5) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0,814 0,663 0,644 0,29594 

2 0,827 0,685 0,661 0,30649 

 

Coefficients
1
 

  Unstandardized 
Coefficients 

 
Standardized 
Coefficients 

  

Model  B Std. Error  Beta t Sig. 

1 Σταθερός όρος 0,289 0,803  0,360 0,721 

 Ενεργητικό 0,639 0,097 0,706 6,559 0,000 

 Πρόεδρος ∆.Σ. & 
κύριος ιδιοκτήτης 

-0,212 0,114 -0,200 -1,859 0,071 

2 Σταθερός όρος -1,028 0,817  -1,257 0,219 

 Ενεργητικό 0,589 0,114 0,660 5,160 0,000 

 Αµοιβή ∆.Σ. λόγω 
υπαλληλικής σχέσης 

0,295 0,145 0,259 2,028 0,053 

1 
Εξαρτηµένη Μεταβλητή: Χάσµα φόρου 
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Πίνακας 16: Αποτελέσµατα παλινδροµικής ανάλυσης για το 2001 αναφορικά µε την 

επίδραση των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης στο χάσµα φόρου (βλ. ενότητα 

8.5) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0,546 0,298 0,268 0,59453 

2 0,548 0,301 0,271 0,59325 

3 0,546 0,298 0,268 0,59437 

 

Coefficients
1
 

  Unstandardized 
Coefficients 

 
Standardized 
Coefficients 

  

Model  B Std. Error  Beta t Sig. 

1 Σταθερός όρος 1,616 1,377   1,173 0,247 

 Ενεργητικό 0,477 0,167 0,380 2,849 0,006 

 Πρόεδρος ∆.Σ. & 
κύριος ιδιοκτήτης 

-0,410 0,204 -0,267 -2,004 0,051 

2 Σταθερός όρος 0,286 1,199   0,239 0,812 

 Ενεργητικό 0,625 0,153 0,498 4,081 0,000 

 Αµοιβή ∆.Σ. από τα 
κέρδη προς διάθεση 

-0,365 0,177 -0,251 -2,058 0,045 

3 Σταθερός όρος 2,082 1,502   1,386 0,172 

 Ενεργητικό 0,467 0,169 0,373 2,762 0,008 

 % µετοχών ∆.Σ. -0,459 0,228 -0,271 -2,011 0,050 
1 

Εξαρτηµένη Μεταβλητή: Χάσµα φόρου 
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Πίνακας 17: Αποτελέσµατα παλινδροµικής ανάλυσης για το 2002 αναφορικά µε την 

επίδραση των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης στο χάσµα φόρου (βλ. ενότητα 

8.5) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0,666 0,444 0,421 0,46433 

2 0,659 0,434 0,411 0,46824 

 

Coefficients
1
 

  Unstandardized 
Coefficients 

 
Standardized 
Coefficients 

  

Model  B Std. Error  Beta t Sig. 

1 Σταθερός όρος 1,299 1,115   1,166 0,249 

 Ενεργητικό 0,524 0,133 0,486 3,936 0,000 

 Πρόεδρος ∆.Σ. & κύριος 
ιδιοκτήτης 

-0,391 0,177 -0,273 -2,211 0,032 

2 Σταθερός όρος -0,229 0,907   -0,252 0,802 

 Ενεργητικό 0,691 0,116 0,640 5,939 0,000 

 Αµοιβή ∆.Σ. από τα 
κέρδη προς διάθεση 

-0,301 0,150 -0,215 -1,998 0,051 

1 
Εξαρτηµένη Μεταβλητή: Χάσµα φόρου 
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Πίνακας 18: Αποτελέσµατα παλινδροµικής ανάλυσης για το 2003 αναφορικά µε την 

επίδραση των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης στο χάσµα φόρου (βλ. ενότητα 

8.5) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0,656 0,430 0,399 0,48003 

2 0,664 0,441 0,410 0,47558 

3 0,667 0,445 0,415 0,47370 

 

Coefficients
1
 

  Unstandardized 
Coefficients 

 
Standardized 
Coefficients 

  

Model  B Std. Error  Beta t Sig. 

1 Σταθερός όρος -0,335 1,419   -0,236 0,815 

 Ενεργητικό 0,653 0,193 0,492 3,389 0,002 

 # µελών ∆.Σ. που 
συµµετέχουν & σε 
άλλα ∆.Σ. 

0,067 0,039 0,248 1,711 0,095 

2 Σταθερός όρος -0,614 1,332   -0,461 0,647 

 Ενεργητικό 0,707 0,174 0,533 4,061 0,000 

 # θέσεων που 
κατέχουν τα µέλη του 
∆.Σ. σε άλλα ∆.Σ. 

0,007 0,004 0,252 1,918 0,063 

3 Σταθερός όρος -0,836 1,295   -0,645 0,523 

 Ενεργητικό 0,704 0,173 0,531 4,067 0,000 

 % µελών ∆.Σ. που 
συµµετέχουν & σε 
άλλα ∆.Σ. 

0,006 0,003 0,261 2,001 0,053 

1 
Εξαρτηµένη Μεταβλητή: Χάσµα φόρου 
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Πίνακας 19: Αποτελέσµατα παλινδροµικής ανάλυσης για το 2004 αναφορικά µε την 

επίδραση των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης στο χάσµα φόρου (βλ. ενότητα 

8.5) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0,491 0,241 0,202 0,46680 

2 0,528 0,278 0,241 0,45515 

 

Coefficients
1
 

  Unstandardized 
Coefficients 

 
Standardized 
Coefficients 

  

Model  B Std. Error  Beta t Sig. 

1 Σταθερός όρος 2,551 1,470   1,736 0,090 

 Ενεργητικό 0,302 0,195 0,259 1,552 0,129 

 # θέσεων που 
κατέχουν τα µέλη του 
∆.Σ. σε άλλα ∆.Σ. 

0,007 0,004 0,298 1,780 0,083 

2 Σταθερός όρος 2,281 1,316   1,734 0,091 

 Ενεργητικό 0,301 0,179 0,258 1,680 0,101 

 % µελών ∆.Σ. που 
συµµετέχουν & σε 
άλλα ∆.Σ. 

0,007 0,003 0,355 2,314 0,026 

1 
Εξαρτηµένη Μεταβλητή: Χάσµα φόρου 
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Πίνακας 20: Αποτελέσµατα παλινδροµικής ανάλυσης για τα έτη 2001 και 2002 

αναφορικά µε την επίδραση στο ποσοστό της φοροδιαφυγής των επιχειρήσεων, της 

καταβολής αµοιβών στα µέλη του ∆.Σ. από τα κέρδη προς διάθεση (βλ. ενότητα 8.5). 

 
Πίνακας 20α: Αποτελέσµατα για το έτος 2001 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0,405 0,164 0,129 0,74978 

2 0,601 0,361 0,334 0,65563 

 

Coefficients
1
 

  Unstandardized 
Coefficients 

 
Standardized 
Coefficients 

  

Model  B Std. Error  Beta t Sig. 

1 Σταθερός όρος 4,448 1,516   2,934 0,005 

 Ενεργητικό -0,421 0,194 -0,290 -2,172 0,035 

 Αµοιβή ∆.Σ. από τα 
κέρδη προς διάθεση 

-0,455 0,224 -0,271 -2,031 0,048 

2 Σταθερός όρος 4,997 0,851   5,874 0,000 

 Κέρδη προ φόρων -0,604 0,133 -0,540 -4,543 0,000 

 Αµοιβή ∆.Σ. από τα 
κέρδη προς διάθεση 

-0,301 0,199 -0,179 -1,511 0,138 

1 
Εξαρτηµένη Μεταβλητή: % φοροδιαφυγής 

 
Πίνακας 20β: Αποτελέσµατα για το έτος 2002 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0,432 0,187 0,154 0,58711 

2 0,686 0,471 0,449 0,47359 

 

Coefficients
1
 

  Unstandardized 
Coefficients 

 
Standardized 
Coefficients 

  

Model  B Std. Error  Beta t Sig. 

1 Σταθερός όρος 3,807 1,138   3,346 0,002 

 Ενεργητικό -0,345 0,146 -0,306 -2,365 0,022 

 Αµοιβή ∆.Σ. από τα 
κέρδη προς διάθεση 

-0,411 0,189 -0,282 -2,181 0,034 

2 Σταθερός όρος 4,464 0,570   7,830 0,000 

 Κέρδη προ φόρων -0,520 0,088 -0,621 -5,908 0,000 

 Αµοιβή ∆.Σ. από τα 
κέρδη προς διάθεση 

-0,308 0,153 -0,211 -2,006 0,050 

1 
Εξαρτηµένη Μεταβλητή: % φοροδιαφυγής 
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