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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο επαφής και 

επικοινωνίας ανάμεσα στις εταιρείες και τους διάφορους χρήστες τους. Πολύ συχνά 

όμως οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιέχουν ουσιώδεις ανακρίβειες, ως 

αποτέλεσμα μη νόμιμων δραστηριοτήτων, με συνέπεια να μετατρέπονται από ένα 

ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο, σε ένα μέσο παραπλάνησης του κοινού. Η παραποίηση 

των οικονομικών καταστάσεων, η οποία αποτελεί τη σοβαρότερη μορφή απάτης στο 

επιχειρησιακό περιβάλλον, τα τελευταία χρόνια λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες 

διαστάσεις. Ανώτερα στελέχη διαπράττουν απάτες μέσω παραπλανητικών 

απεικονίσεων των οικονομικών δεδομένων των επιχειρήσεων, κάνοντας χρήση των 

πρακτικών της δημιουργικής λογιστικής και της σπουδαιότερης έκφανσης αυτής, της 

χειραγώγησης κερδών. Ο ρόλος της επιχειρηματικής ηθικής στην καταπολέμηση της 

απάτης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι καθοριστικός. Η εξασφάλιση 

ενός ηθικού εργασιακού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο η ηθική συμπεριφορά των 

στελεχών ενθαρρύνεται και ενισχύεται, καθίσταται αναγκαία, προκειμένου τα 

στελέχη να ευαισθητοποιηθούν ως προς τη σοβαρότητα και ανηθικότητα του 

προβλήματος της λογιστικής απάτης. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το φαινόμενο της λογιστικής απάτης μέσω της παραποίησης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις, 

αποτελώντας μία σημαντική απειλή για το οικονομικό μας περιβάλλον. Οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιέχουν ουσιώδεις ανακρίβειες ως αποτέλεσμα 

μη νόμιμων δραστηριοτήτων, με συνέπεια να μετατρέπονται από ένα χρήσιμο 

εργαλείο επικοινωνίας ανάμεσα στις εταιρείες και τους εξωτερικούς χρήστες, σε ένα 

μέσο παραπλάνησης του επενδυτικού κοινού.  

 Η δημιουργική λογιστική και η χειραγώγηση κερδών βρίσκονται συχνά στη 

ρίζα πολλών περιπτώσεων λογιστικής απάτης μέσω της παραποίησης των 

οικονομικών καταστάσεων. Ανώτερα διοικητικά στελέχη εταιρειών που ενέχονται σε 

μη αληθείς λογιστικές απεικονίσεις των οικονομικών τους δεδομένων, εξασκούν την 

προαίρεσή τους για να διαχειρίζονται τους λογιστικούς αριθμούς με σκοπό την 

εξυπηρέτηση ατομικών ή εταιρικών συμφερόντων. Είναι γεγονός ότι οι πρακτικές της 

δημιουργικής λογιστικής και της σημαντικότερης έκφανσης αυτής, της χειραγώγησης 

κερδών είναι ιδιαίτερα ελκυστικές για τα στελέχη επιχειρήσεων λόγω της τεράστιας 

ανταγωνιστικότητας και του πολύπλοκου επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Ωστόσο, οι 

ολέθριες επιπτώσεις από την χρήση της δημιουργικής λογιστικής και της 

χειραγώγησης κερδών είναι έκδηλες, καθώς δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις 

κατάρρευσης ακόμη και επιχειρηματικών κολοσσών. Οι τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται αποκλίνουν από το πνεύμα του νόμου και δημιουργούν σοβαρά 

ηθικά προβλήματα στον εργασιακό χώρο. 

 Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η παραποίηση της οικονομικής πραγματικότητας 

των επιχειρήσεων συνδέεται άμεσα με την επιχειρηματική ηθική των στελεχών. 

Μέσω των αρχών, προτύπων και κανόνων της ηθικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς 

μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι ηθικές προκλήσεις. Είναι 

εδραιωμένη αντίληψη ότι η λήψη αποφάσεων στα πλαίσια της επιχειρηματικής 

ηθικής συνιστά προαπαιτούμενο για την βιώσιμη ανάπτυξη κάθε σύγχρονης 

επιχειρηματικής μονάδας.  

 Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση του 

φαινομένου της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων, μέσω της 

δημιουργικής λογιστικής και της σπουδαιότερης έκφανσης αυτής, της χειραγώγησης 
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κερδών. Επιπλέον, στην εργασία επισημαίνεται ο ρόλος της επιχειρηματικής ηθικής 

στον περιορισμό της χρήσης της δημιουργικής λογιστικής, με σκοπό τη λογιστική 

απάτη και γενικότερα στην αντιμετώπιση της λογιστικής απάτης.  

 Η εργασία στηριζόμενη σε ξένη και ελληνική αρθρογραφία και βιβλιογραφία 

αποτελείται στο σύνολό της από πέντε κεφάλαια. 

 Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία σύντομη αναφορά στη χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση και πιο συγκεκριμένα στην κυριότερη, πιο αξιόπιστη και αντικειμενική 

πηγή χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μία συνοπτική αναφορά στο φαινόμενο της 

λογιστικής απάτης γενικά και μία εκτενής ανασκόπηση της βιβλιογραφίας – 

αρθρογραφίας σχετικά με την πιο σοβαρή μορφή απάτης στο επιχειρησιακό 

περιβάλλον, την παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων. 

 Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στην δημιουργική (επινοητική) λογιστική ως 

μέσο για την πραγματοποίηση των παραποιήσεων των οικονομικών καταστάσεων. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο, το οποίο αφορά στη σπουδαιότερη έκφανση της 

δημιουργικής λογιστικής, την χειραγώγηση κερδών, γίνεται μία λεπτομερής 

παρουσίαση των βασικών τεχνικών της. 

 Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο, το οποίο αναφέρεται στην 

επιχειρηματική ηθική, τονίζεται η σημασία της εξασφάλισης ενός ηθικού εργασιακού 

περιβάλλοντος ως έναν αποτελεσματικό τρόπο για την εξάλειψη της χρήσης των 

μεθόδων της δημιουργικής λογιστικής, με σκοπό την λογιστική απάτη και γενικότερα 

για την αντιμετώπιση της λογιστικής απάτης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

(FINANCIAL REPORTING) 

 

1.1 Η Ποιότητα της  Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο 

επικοινωνίας και επαφής ανάμεσα στις εταιρείες και κάθε εμπλεκόμενο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο. 
1
Το χρήσιμο αυτό εργαλείο αποτελεί την κατάλληλη μέθοδο 

σύνθεσης και κατηγοριοποίησης των πληροφοριών που παράγει η λογιστική, 

προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες πληροφόρησης των χρηστών μέσα και έξω 

από τους οργανισμούς. 

 Η χρηματοοικονομική πληροφόρηση παρέχει στους χρήστες των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων τις πληροφορίες εκείνες που απαιτούνται 

προκειμένου να λαμβάνουν τις οικονομικές τους αποφάσεις. Συχνά μάλιστα για τους 

εξωτερικούς χρήστες οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι η μόνη πηγή 

πληροφόρησης, η οποία διατίθεται απευθείας από την οντότητα. Συνάγεται λοιπόν το 

συμπέρασμα, ότι είναι κριτικής σημασίας, η διασφάλιση της ποιότητας των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και συγκεκριμένα της πληρότητας, εγκυρότητας, 

ακρίβειας, αντικειμενικότητας, ορθότητας και αξιοπιστίας των παρεχόμενων 

λογιστικών πληροφοριών από την διοίκηση της εταιρείας.  

 Πότε όμως μπορούμε να μιλάμε για ποιοτική χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση; Πολλές είναι οι θεωρητικές και εμπειρικές μελέτες που έχουν 

διεξαχθεί αναφορικά με το ζήτημα της ποιότητας της χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης και χρησιμότητας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

Όπως αναφέρει ο  Pijper (1993)
2
, η χρησιμότητα των δημοσιευόμενων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθορίζεται πάντοτε με βάση την σχετικότητα 

και συνάφεια των πληροφοριών που παρέχουν, με την διαδικασία της λήψης 

                                                           
1
 Luca, Mihaela (2008), “Regarding the users of financial statements and their information needs”, 

Studies and Scientific Researches – Economic Edition, issue 13, pages 49 - 55 
2
 Pijper, Trevor (1993), Creative Accounting, The effectiveness of financial reporting in the UK, 

Macmillan Publishers, LTD 
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αποφάσεων. Είναι απαραίτητο να παρέχουν μία υγιή βάση για την λήψη ορθολογικών 

οικονομικών αποφάσεων. 

Σύμφωνα με τον Penman (2002)
3
, η ποιότητα της χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης κρίνεται από το πόσο αποτελεσματικά βοηθά το επενδυτικό κοινό να 

προσδιορίσει πόσο διαφορετικά θα είναι τα μελλοντικά κέρδη από τα τρέχοντα κέρδη 

μιας εταιρείας. 

Ο Cohen (2003) αναφερόμενος στην ποιότητα της χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης, υποστηρίζει όπως και οι Mikhail et al (2003), ότι η ποιότητα των 

αναφερόμενων κερδών κρίνεται από τον βαθμό στον οποίο τα τρέχοντα 

δημοσιευμένα κέρδη είναι στενά συνδεδεμένα με τις μελλοντικές ταμιακές ροές.
4
 

Οι Lev και Zarowin (1999)
5
 διερευνούν σε μελέτη τους το ζήτημα της 

χρησιμότητας των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που παρέχονται στους 

επενδυτές μέσω των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σε σύγκριση με την 

συνολική πληροφόρηση της αγοράς. Χρησιμοποιώντας στατιστικές συσχετίσεις 

μεταξύ λογιστικών στοιχείων και αγοραίων αξιών καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η 

χρησιμότητα των αναφερόμενων: κερδών, ταμιακών ροών και λογιστικής καθαρής 

θέσης έχει μειωθεί τα τελευταία 20 χρόνια και εντοπίζουν την αιτία της μείωσης 

αυτής στις αλλαγές που υφίστανται οι επιχειρήσεις, λόγω καινοτομιών αλλά και λόγω 

του έντονα ανταγωνιστικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος, ο αντίκτυπος των οποίων 

στις οικονομικές μονάδες, δεν αντικατοπτρίζεται στο σύστημα της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η έρευνα των McDaniel, Martin και 

Maines (2002)
6
, οι οποίοι μελετώντας τις διαφορές στις εκτιμήσεις των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την ποιότητα της χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης που παρέχουν, των οικονομικών εμπειρογνωμόνων (ειδικοί 

χρηματοοικονομικής ανάλυσης – financial experts) από τη μία πλευρά και των 

χρηματοοικονομικών επιστημόνων (financial literates) από την άλλη, καταλήγουν 

στο συμπέρασμα ότι οι εμπειρογνώμονες αναπτύσσουν ένα καλύτερο πλαίσιο 

                                                           
3
 Penman, Stephen H. (2002), “The Quality of Financial Statements: Perspectives from the Recent 

Stock Market Bubble” (Undated). Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα  http://ssrn.com/abstract=319262 
4
 Cohen, Daniel A. (2003), “Quality of Financial Reporting Choice: Determinants and Economic 

Consequences”, NYU Working Paper No 2451/27547 
5
 Lev, Baruch and Zarowin, Paul (1999), “The Boundaries of Financial Reporting and How to Extend 

Them”, Journal of Accounting Research, Vol. 37, pages 353-385 
6
 McDaniel, Linda,  Martin, Roger D. and Maines, Laureen A. (2002), “Evaluating Financial Reporting 

Quality: The Effects of Financial Expertise versus Financial Literacy”, The Accounting Review, Vol. 77, 
pages 139-167 
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αναφορικά με τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την ποιότητα της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης: συνάφεια, αξιοπιστία και συγκρισιμότητα και 

τα οποία αναφέρονται στην οδηγία Οδηγία SFAC 2 (Statement of Financial 

Accounting Concepts No 2), “Qualitative Characteristics of Accounting Information”. 

Τέλος, όπως αναφέρεται σε άρθρο των Daske και Gebhardt (2006)
7
, πολλοί 

ερευνητές, όπως για παράδειγμα οι Ball et al (2003), έχουν αμφισβητήσει την 

πραγματική ποιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης μετά την υιοθέτηση 

των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (International Financial 

Reporting Standards – IFRS), κυρίως λόγω των ανεπαρκών μηχανισμών επιβολής 

αλλά και της ύπαρξης δυσμενών κινήτρων  πληροφόρησης, ενώ άλλοι όπως ο Cairns 

(2000) αποκάλυψαν με έρευνα τους σοβαρά προβλήματα συμμόρφωσης με τα διεθνή 

πρότυπα κυρίως στο αρχικό στάδιο υιοθέτησής τους, αμφισβητώντας έτσι την 

διαφάνεια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Παρ’ όλα αυτά οι ίδιοι σε έρευνα 

τους σχετικά με την ποιότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων επιχειρήσεων 

στην Αυστρία, την Γερμανία και την Ελβετία (οι οποίες έχουν υιοθετήσει τα IFRS ή 

τα αμερικάνικα πρότυπα – US GAAP) καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η ποιότητα 

της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης έχει βελτιωθεί σημαντικά στις χώρες αυτές 

μετά την υιοθέτηση των διεθνών προτύπων. 

Η βελτίωση της ποιότητας της λογιστικής πληροφόρησης καθίσταται 

αναγκαία καθώς η παροχή συνεπών και συγκρίσιμων λογιστικών πληροφοριών στους 

χρήστες τους, αποτρέπει την παραπλάνησή τους και επιτρέπει την λήψη ορθολογικών 

αποφάσεων με βάση την οικονομική θέση, τα αποτελέσματα των οικονομικών και 

χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων και τις αλλαγές στην οικονομική θέση της 

εταιρείας. Ωστόσο, οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις είναι προϊόν του 

λογιστικού συστήματος των επιχειρήσεων και το λογιστικό σύστημα ως ανθρώπινο 

κατασκεύασμα, σύμφωνα με τον Μπαραλέξη (2001)  παρουσιάζει ορισμένες εγγενείς 

αδυναμίες. Ο ίδιος παραθέτει τις στο βιβλίο του τις βασικές αδυναμίες του λογιστικού 

συστήματος, οι οποίες μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την εξασφάλιση μιας ποιοτικής 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
8
 : 

 Η χρονική υστέρηση των δημοσιευομένων λογιστικών καταστάσεων. 

Λόγω της καθυστέρησης δημοσίευσης των λογιστικών καταστάσεων μετά το 

                                                           
7
Daske, Holger and Gebhardt, Günther (2006), “International Financial Reporting Standards and 

Experts Perceptions of Disclosure Quality”, Abacus, Vol. 42, No. 3-4, pp. 461-498  
8
 Μπαραλέξης, Σπ. (2001), Η επινοητική λογιστική στην Ελλάδα, Μονογραφία 
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τέλος της λογιστικής χρήσης, το επενδυτικό κοινό συχνά αναγκάζεται να 

λαμβάνει τις οικονομικές αποφάσεις του χωρίς να στηρίζεται στις 

παρεχόμενες πληροφορίες από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των 

επιχειρήσεων. 

 Οι λογιστικές καταστάσεις απεικονίζουν το παρελθόν. Το ενδιαφέρον όμως 

των χρηστών αναμφισβήτητα επικεντρώνεται κυρίως στην μελλοντική 

οικονομική θέση και επίδοση της οντότητας. 

 Η περιοδικότητα τον λογιστικών καταστάσεων. Η βασική αυτή λογιστική 

αρχή σύμφωνα με την οποία η ζωή των επιχειρήσεων διαιρείται σε 

καθορισμένες χρονικές περιόδους (έτος, τρίμηνο κτλ) και προσδιορίζονται τα 

αποτελέσματα στις περιόδους αυτές δημιουργεί σύμφωνα με τον συγγραφέα 

προβλήματα, όπως αυτό της  αυθαίρετης κατανομής των εξόδων μέσα στο 

χρόνο / περίοδο και το πρόβλημα της πραγματοποίησης του εσόδου. 

Η κύρια ευθύνη για την προετοιμασία και παρουσίαση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων ανήκει στην διοίκηση της επιχείρησης, η οποία 

είναι και η μόνη που γνωρίζει την πραγματική κατάσταση της επιχείρησης. Γεγονός 

είναι πως ανάμεσα στα διοικητικά στελέχη (managers) και στους εξωτερικούς 

χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων υφίσταται μία σύγκρουση 

συμφερόντων, η οποία μπορεί να επηρεάσει την αντικειμενικότητα των 

πληροφοριών. Κύριοι στόχοι των managers είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους της 

επιχείρησης και η ρευστότητα. Έτσι ενώ οι εξωτερικοί χρήστες επιθυμούν να έχουν 

όσο το δυνατόν εκτενέστερη πληροφόρηση, προκειμένου να έχουν μία 

ολοκληρωμένη εικόνα για την οικονομική θέση και επίδοση της οντότητας, οι 

μάνατζερς επιδιώκουν την δημιουργήσουν μια ευνοϊκή εικόνα της επιχείρησης και να 

κάνουν συμβατή την πραγματικότητα που επικρατεί στην επιχείρηση με τις ανάγκες 

και προσδοκίες των υπολοίπων χρηστών, μέσω της δημοσιοποίησης μόνο εκείνων 

των πληροφοριών που συνθέτουν την ευνοϊκή αυτή εικόνα.
9
  

Συνοψίζοντας, η εξασφάλιση μιας ποιοτικής χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης, η ενίσχυση στην διαφάνεια, αξιοπιστία και εμπιστοσύνη στις 

οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων πρέπει να είναι μέλημα πρώτα απ’ όλα 

των ίδιων των επιχειρήσεων και των στελεχών τους. Όπως επισημαίνει ο Σπάθης 

                                                           
9
 Luca, Mihaela (2008), “Regarding the users of financial statements and their information needs”, 

Studies and Scientific Researches – Economic Edition, issue 13, pages 49 - 55 
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(2002)
 10

, η παραποίηση της οικονομικής πραγματικότητας των επιχειρηματικών 

μονάδων σχετίζεται άμεσα με την επιχειρηματική ηθική των στελεχών. Το θέμα είναι 

σύμφωνα με τον ίδιο εάν παρά τις αποτελεσματικές παρεμβάσεις στους κατάλληλους 

τομείς, παρά την εξασφάλιση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, των κατάλληλων 

αρχών, κανόνων και διαδικασιών προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και να προστατευθούν οι επενδύσεις και οι 

οικονομική πόροι των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων, είναι δυνατόν να 

αποτραπεί η λογιστική απάτη σε στελέχη επιχειρήσεων με μειωμένη επιχειρηματική 

ηθική.  

 

1.2 Οι Πηγές της Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης - 

Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

Ως πηγές χρηματοοικονομικής πληροφόρησης αναφέρονται στην διεθνή 

βιβλιογραφία, εκτός από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι προκαταρκτικές 

καταστάσεις, οι ενδιάμεσες καταστάσεις, οι εταιρικές παρουσιάσεις, οι ετήσιες 

εκθέσεις, οι προσωπικές συνεντεύξεις με τις επιχειρήσεις, τηλεφωνική επαφή με τις 

επιχειρήσεις, οι ανακοινώσεις από τις επιχειρήσεις, επισκέψεις στις επιχειρήσεις, 

εμπορικά περιοδικά, χρηματιστηριακά στοιχεία, επίσημα στατιστικά στοιχεία 

κρατικών οργανισμών, στατιστικές ιδιωτικών φορέων κ.α. Ωστόσο, οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούν την πιο αντικειμενική και αξιόπιστη 

πηγή πληροφόρησης. 

 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) και 

συγκεκριμένα με το  Δ.Λ.Π. 1 – «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων», μία 

πλήρη σειρά οικονομικών καταστάσεων περιλαμβάνει: 

α)  ισολογισμό 

β)  κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 

γ)  κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων που να παρουσιάζει είτε όλες τις 

μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων, είτε τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων, 

                                                           
10

 Σπάθης, Χ. (2002), «Εμπειρική διερεύνηση της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων», 
Λογιστής, τεύχος 570, σελίδες 1286 - 1294 
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εκτός από εκείνες που προκύπτουν από συναλλαγές με τους κατόχους 

μετοχών που δρουν υπό την ιδιότητα του μετόχου 

δ)  κατάσταση ταμιακών ροών 

ε)  σημειώσεις που περιλαμβάνουν περίληψη των σημαντικών λογιστικών 

πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις 

 Την κατάρτιση των ανωτέρω χρηματοοικονομικών καταστάσεων προβλέπουν  

και τα αμερικάνικα λογιστικά πρότυπα (US GAAP). 

  

1.3 Τα Ποιοτικά Χαρακτηριστικά των Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων  

 

Οι ιδιότητες που κάνουν τις πληροφορίες στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, 

χρήσιμες στους χρήστες είναι οι εξής:
11

 

α) Κατανοητότητα Οι πληροφορίες που παρέχονται στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις θα πρέπει να είναι άμεσα κατανοητές στους χρήστες που έχουν μία 

λογική / μέτρια γνώση οικονομικών και λογιστικής και είναι διατεθειμένοι να 

μελετήσουν τις πληροφορίες με σχετική προσοχή και επιμέλεια.  

β) Συνάφεια Οι πληροφορίες θα πρέπει επίσης να είναι συναφείς, δηλαδή να 

μπορούν να επηρεάσουν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών (επενδυτών, 

πιστωτών κ.τ.λ.) βοηθώντας τους να αξιολογούν προηγούμενα, τρέχοντα και 

μελλοντικά γεγονότα ή να επιβεβαιώνουν ή να διορθώνουν προηγούμενες 

αξιολογήσεις τους. 

γ) Αξιοπιστία Οι πληροφορίες είναι αξιόπιστες όταν δεν περιέχουν σημαντικά 

λάθη, παραλείψεις ή προκαταλήψεις και μπορούν να θεωρηθούν ότι 

αντικατοπτρίζουν πιστά αυτό που θεωρείται ή αναμένεται ότι αντιπροσωπεύουν. 

δ) Σημαντικότητα Η συνάφεια έχει να κάνει και με τη σημαντικότητα από 

άποψη μεγέθους της πληροφορίας. Η σημαντικότητα της πληροφορίας κρίνεται 

ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες που ισχύουν κάθε φορά. Σε γενικές γραμμές ένα 

                                                           
11

  Δρ. Χρίστος  Βλάχος, Λουκάς Λουκά (2008), Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2009, ΤΟΜΟΣ Α’, Εκδόσεις 
Παπαζήση – Globaltraining, πέμπτη έκδοση 
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στοιχείο είναι σημαντικό όταν η παράλειψη ή η κακή διατύπωσή του θα μπορούσε να 

επηρεάσει τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων. 

ε) Συγκρισιμότητα Τέλος οι πληροφορίες θα πρέπει να βοηθούν τους χρήστες 

να συγκρίνουν τόσο την χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της 

οντότητας διαχρονικά, όσο και την κατάσταση και τα αποτελέσματα διαφόρων 

οντοτήτων για το ίδιο έτος. 

 

1.4 Ο Σκοπός Κατάρτισης και Δημοσίευσης των 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

Όπως αναφέρεται στην διεθνή βιβλιογραφία, πρωταρχικός σκοπός των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι η παροχή αξιόπιστων και χρήσιμων 

πληροφοριών σε έναν μεγάλο αριθμό χρηστών προκειμένου αυτοί να λάβουν 

ορθολογικές οικονομικές αποφάσεις.  

Οι οικονομικές καταστάσεις οφείλουν να παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με 

την οικονομική θέση της οντότητας, την χρηματοοικονομική της κατάσταση, τις 

ταμειακές ροές, την διαχείριση των πόρων που έχουν ανατεθεί στην ηγεσία, την 

εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών καθώς και τον βαθμό αξιοπιστίας της 

οικονομικής ευρωστίας της εταιρείας. Η σπουδαιότητα των οικονομικών 

καταστάσεων καταδεικνύεται από το γεγονός ότι αυτές αποτελούν την κύρια πηγή 

των εθνικών στατιστικών στοιχείων καθώς και της οικονομικής πολιτικής ενός 

κράτους, παρέχοντας πληροφορίες για την επιλογή και υιοθέτηση των κατάλληλων 

στρατηγικών. 
12

 

Ποιος είναι όμως ο σκοπός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα 

με το Διεθνές Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων αλλά και με το αμερικάνικο 

Συμβούλιο Προτύπων Χρηματοοικονομικής Λογιστικής; 

 Σύμφωνα με το Διεθνές Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων (International 

Accounting Standards Board – IASB), το οποίο παρέχει μία σαφή κατεύθυνση όσον 

αφορά τη δομή, το περιεχόμενο καθώς και τις αρχές, παραδοχές και περιορισμούς 

κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, ο σκοπός των οικονομικών καταστάσεων 

                                                           
12

 MANOLESCU, Μaria & ROMAN,  Aureliana (2008), “Financial Reporting – from Responsibilities to 
the Quality Assurance Systems”, Annals  of University of Craiova – Economic Science Series, Vol. 1, 
issue 36, pages 54-66 
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είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με την χρηματοοικονομική θέση, την 

αποδοτικότητα και τις μεταβολές της οικονομικής θέσης μιας επιχείρησης, που είναι 

χρήσιμες σε έναν ευρύτερο κύκλο χρηστών για να λάβουν οικονομικές αποφάσεις. 

Επιπλέον οι οικονομικές καταστάσεις δείχνουν και τα διαχειριστικά αποτελέσματα 

της Διοίκησης για τους πόρους, που της έχουν εμπιστευθεί. 

 Επίσης, σύμφωνα με το IASB, σχεδόν όλοι οι χρήστες, στους οποίους 

απευθύνονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις λαμβάνουν οικονομικές 

αποφάσεις προκειμένου:  

 Να αποφασίσουν πότε θα αγοράσουν, θα κρατήσουν ή θα πωλήσουν μία 

επένδυση σε μετοχές ή άλλες συμμετοχές.  

 Να εκτιμήσουν την επιμέλεια και υπευθυνότητα της Διοίκησης.  

 Να εκτιμήσουν την δυνατότητα της επιχείρησης να πληρώνει και να παρέχει 

άλλα οφέλη στους εργαζομένους της.  

 Να εκτιμήσουν την εξασφάλιση των δανείων που δόθηκαν στην επιχείρηση.  

 Να προσδιορίσουν την φορολογική πολιτική.  

 Να προσδιορίσουν τα διανεμητέα κέρδη και μερίσματα.  

 Να καταρτίσουν και χρησιμοποιήσουν στατιστικές εθνικού εισοδήματος.  

 Να ρυθμίσουν τις δραστηριότητες της επιχείρησης  

 Σύμφωνα με το αμερικάνικο Συμβούλιο Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Λογιστικής (Financial Accounting Standards Board - FASB),  ο σκοπός των 

οικονομικών καταστάσεων καθορίζεται από την Οδηγία SFAC 1 (Statement of 

Financial Accounting Concepts No 1, 1978, paragraphs 34 -40) ως εξής: Παροχή 

πληροφοριών οι οποίες είναι: 

 χρήσιμες για τους τωρινούς και μελλοντικούς επενδυτές καθώς και τους 

λοιπούς χρήστες, για τη λήψη ορθολογικών επενδυτικών, πιστοδοτικών και 

άλλων παρόμοιων αποφάσεων 

 χρήσιμες για τους τωρινούς και μελλοντικούς επενδυτές καθώς και τους 

λοιπούς χρήστες, για την εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών και 

συγκεκριμένα του μεγέθους, του χρόνου και της αβεβαιότητας μελλοντικών 

ταμειακών ροών όπως είναι τα μερίσματα και οι πληρωμές των τόκων. 
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 σχετικές με τους οικονομικούς πόρους της επιχείρησης, τυχόν υποχρεώσεις 

προς τρίτους καθώς και τις επιπτώσεις συναλλαγών, γεγονότων και 

περιστάσεων που επηρεάζουν τους πόρους αυτούς. 

 

1.5 Οι Χρήστες των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις απευθύνονται  σε ένα ευρύ φάσμα χρηστών, με 

μεγάλη ανομοιομορφία, με διαφορετικές ανάγκες πληροφόρησης, διαφορετικά 

συμφέροντα και φυσικά διαφορετικό γνωστικό υπόβαθρο.  

 Σύμφωνα με την Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (International Federation of 

Accountants - IFAC)  (2008), οι συμμετέχοντες στην εφοδιαστική αλυσίδα της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, είναι οι εξής: 
13

 

 οι χρήστες όπως οι επενδυτές και οι υπόλοιποι “stakeholders”  

 οι συντάκτες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  

 οι ελεγκτές  

 οι διανομείς των χρηματοοικονομικών πληροφοριών, όπως τα μέσα 

ενημέρωσης 

 οι αξιολογητές, όπως οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές και οι οργανισμοί 

πιστοληπτικής αξιολόγησης 

 οι φορείς που θέτουν τα λογιστικά πρότυπα, όπως το IASB και το FASB 

 οι ρυθμιστικές αρχές 

 οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, όπως επενδυτικοί τραπεζίτες και δικηγόροι 

 Στη διεθνή βιβλιογραφία, όταν γίνεται αναφορά στους χρήστες των 

οικονομικών καταστάσεων χρησιμοποιείται ευρέως ο όρος «stakeholders».  Σύμφωνα 

                                                           
13

 Πηγή:Cole, Vicky,  Breesch, Diane and Branson, Joël, (2009),”Are Users of Financial Statements of 
Publicly and Non-Publicly Traded Companies Different or Not? An Empirical Study”Διαθέσιμο στην 
ιστοσελίδα: http://ssrn.com/abstract=1407566 
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με τον Φίλιο (2008)
14

, ως stakeholder ορίζεται: «κάθε άτομο ή κοινωνική ομάδα ή 

οργανισμός που επηρεάζεται από ή επηρεάζει τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης» ή 

αλλιώς «ο έχων έννομο συμφέρον στις δραστηριότητες της επιχείρησης».  

 Επίσης, οι διανομείς των χρηματοοικονομικών πληροφοριών, οι αξιολογητές 

και οι σύμβουλοι θεωρείται ότι ανήκουν και αυτοί στους χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων. 

 Εάν θέλουμε να κατατάξουμε τους χρήστες των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων σε δύο μεγάλες κατηγορίες, αυτοί διακρίνονται στους χρήστες εντός 

της επιχείρησης (managers, προσωπικό) και στους εξωτερικούς χρήστες (πιστωτές, 

πελάτες, τράπεζες, κυβερνήσεις και τα όργανά τους). Σαφώς η χρησιμότητα των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι μεγαλύτερη για τους εξωτερικούς χρήστες, 

καθώς οι εσωτερικοί χρήστες έχουν την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε όλο το 

φάσμα δραστηριοτήτων της οντότητας. 

Ο Riahi - Belkaoui (2004), όπως αναφέρεται στους Cole, Breesch και Branson 

(2009)
15

, διαχωρίζει τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων σε άμεσους και 

έμμεσους χρήστες. Συγκεκριμένα στους άμεσους χρήστες περιλαμβάνονται οι 

ιδιοκτήτες της εταιρείας και οι μέτοχοι, οι πιστωτές και οι προμηθευτές, οι μάνατζερ, 

οι φορολογικές αρχές, οι εργαζόμενοι και οι πελάτες ενώ στους έμμεσους χρήστες 

ανήκουν οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές και σύμβουλοι, τα χρηματιστήρια, οι 

δικηγόροι, οι ρυθμιστικές αρχές, οι επαγγελματικές οργανώσεις, τα εργατικά 

συνδικάτα, οι ανταγωνιστές, το ευρύ κοινό και τέλος οι κυβερνητικές υπηρεσίες. 

Όσον αφορά τις ανάγκες πληροφόρησης, αναμφισβήτητο γεγονός συνιστά το 

ότι είναι αδύνατον να ικανοποιηθούν όλες οι απαιτήσεις όλων των κατηγοριών των 

χρηστών των οικονομικών καταστάσεων. Οι ανάγκες πληροφόρησης 

διαφοροποιούνται μεταξύ διαφορετικών χρηστών, αναπτυγμένων και 

αναπτυσσόμενων χωρών, μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων κ.τ.λ. 

                                                           
14

 Φίλιος, Βασίλειος Φ. (2008), «Η Ποιότητα της Λογιστικής Πληροφόρησης Διεθνώς και στην Ελλάδα: 
Για μία Καλύτερη (Συνολικά) Εταιρική Διακυβέρνηση», Working Paper Series, Τεχνολογικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά, σελ. 8 
15

 Cole, Vicky, Breesch, Diane and Branson, Joël, (2009),”Are Users of Financial Statements of Publicly 
and Non-Publicly Traded Companies Different or Not? An Empirical Study”Διαθέσιμο στην 
ιστοσελίδα: http://ssrn.com/abstract=1407566 
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Η Luca (2008) κάνει μία εκτενή αναφορά στις εφτά βασικές ομάδες  

εξωτερικών χρηστών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και στις διαφορετικές 

πληροφορίες, στις οποίες επικεντρώνεται το ενδιαφέρον της κάθε ομάδας:
16

  

 επενδυτές: Θεωρούνται οι προνομιούχοι χρήστες των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων (τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα - IFRS, θεωρούν τους επενδυτές 

τους κύριους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων), καθώς αυτοί παρέχουν 

το κεφάλαιο. Σκοπός των επενδυτών είναι να συγκεντρώνουν πληροφορίες 

σχετικά με την δυνατότητα κερδοφορίας και επιβίωσης μακροπρόθεσμα 

καθώς και ανάπτυξης της επιχείρησης. Προκειμένου να επιτευχθεί ακριβής 

αξιολόγηση της σχέσης κινδύνου – απόδοσης επικεντρώνουν το ενδιαφέρον 

τους σε πληροφορίες όπως : οικονομική αποδοτικότητα, κέρδη ανά μετοχή 

(earnings per share – EPS), μέρισμα ανά μετοχή (dividend per share – DPS),  

αναλογία τιμή προς κέρδη (price earnings ratio – P/E ratio),  κεφαλαιοποίηση 

της αναλογίας των κερδών (capitalization of profits ratio) και  παγκόσμια 

απόδοση των επενδύσεων. 

 εργαζόμενοι και οι ομάδες που τους εκπροσωπούν: Επιδιώκουν να 

αποκτήσουν πληροφόρηση σχετικά με τις μελλοντικές προοπτικές της 

επιχείρησης, την ασφάλεια της απασχόλησης, την εγκυρότητα των 

συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, τα επίπεδα αμοιβών και τις επαγγελματικές 

ευκαιρίες. 

 δανειστές: Οι τράπεζες και τα άλλα πιστωτικά ιδρύματα που εξασφαλίζουν 

την χρηματοδότηση της επιχείρησης ενδιαφέρονται να εξασφαλίσουν στοιχεία 

σχετικά με την φερεγγυότητά της. Για τον σκοπό αυτό προβαίνουν σε μία 

ανάλυση της ρευστότητας και κερδοφορίας της επιχείρησης και του 

συστήματος εγγυήσεων. 

 προμηθευτές: Το ενδιαφέρον τους επικεντρώνεται στην ικανότητα της 

επιχείρησης να ανταποκριθεί στις οικονομικές της υποχρεώσεις, έτσι 

αποκτούν πληροφορίες, οι οποίες τους επιτρέπουν να εκτιμήσουν την 

συνέπεια και συμμόρφωση των επιχειρήσεων στις χρονικές προθεσμίες των 

πληρωμών και επιπλέον επιδιώκουν να ενημερώνονται σχετικά με τις 

προοπτικές ανάπτυξης και την συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
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  Luca, Mihaela (2008), “Regarding the users of financial statements and their information needs”, 
Studies and Scientific Researches – Economic Edition, issue 13, pages 49 - 55 
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 πελάτες: Ενδιαφέρονται κυρίως για την αξιολόγηση της συνέχισης της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, τις προοπτικές ανάπτυξης, την δυνατότητα 

και το περιθώριο για μειώσεις τιμών, τις υπηρεσίες μετά την πώληση κ.α.  

 οι κυβερνήσεις και τα όργανά τους: Οι πληροφοριακές τους ανάγκες σε 

γενικές γραμμές σχετίζονται με την φορολογία. Επιπλέον αντλούν 

πληροφορίες οι οποίες επιτρέπουν την αξιολόγηση των διαφόρων απαιτήσεων 

σχετικά με την προσφορά επιδοτήσεων, την διαχείριση των εθνικών 

λογαριασμών, την προετοιμασία στατιστικών στοιχείων και  την δημιουργία 

οικονομικών προβλέψεων. 

 ευρύ κοινό: σε αυτή την κατηγορία κατατάσσονται χρήστες όπως: Υπεύθυνοι 

τοπικών κοινοτήτων που ασχολούνται με την συνεισφορά της εταιρείας στην 

ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας κυρίως μέσω της δημιουργίας θέσεων 

εργασίας, Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, διάφοροι ερευνητές, ανταγωνίστριες 

εταιρείες που αποσκοπούν στην αξιολόγηση της θέσης της επιχείρησης στην 

αγορά και ένας μεγάλος αριθμός άλλων χρηστών, οι οποίοι λαμβάνουν τις 

αποφάσεις τους με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 

1.6 Ανάλυση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

Οι χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων συχνά δεν διαθέτουν το 

απαιτούμενο γνωστικό υπόβαθρο προκειμένου να κατανοούν βασικά λογιστικά 

θέματα και να μπορούν κατ’ αυτόν τον τρόπο να αντιλαμβάνονται επακριβώς τις 

πληροφορίες που παρέχονται από αυτές, καθώς και να διαπιστώνουν κατά πόσο αυτές 

συμβαδίζουν με την πραγματικότητα ή αποτελούν προϊόν χειραγώγησης. Έτσι το 

δύσκολο αυτό έργο της αξιολόγησης της ποιότητας της χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης αναλαμβάνουν οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές, οι οποίοι 

λειτουργούν για λογαριασμό των πελατών τους.  

 Η χρηματοοικονομική ανάλυση συνίσταται στην επιλογή, εκτίμηση και 

ερμηνεία  των χρηματοοικονομικών στοιχείων καθώς και άλλων συναφών 

πληροφοριών που συμβάλλουν στην αξιολόγηση της λειτουργικής επίδοσης και 

χρηματοοικονομικής θέσης της επιχείρησης.
17
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 Peterson, Pamela P. and Fabozzi, Frank J. (1999), Analysis of Financial Statements, FJF, Pennsylvania 
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 Το πόσο επαϊόντες (sophisticated) είναι οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές και 

άρα κατά πόσο μπορούν να εκτιμήσουν και να αντιληφθούν τις στρεβλώσεις των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την άσκηση της δημιουργικής λογιστικής 

είναι ένας  βασικός παράγοντας από τον οποίο εξαρτάται η σοβαρότητα του 

προβλήματος της δημιουργικής λογιστικής.
18

 Οι ικανότητες των χρηματοοικονομικών 

αναλυτών έχουν αμφισβητηθεί από πολλούς ερευνητές. Συγκεκριμένα ο Day (1986) 

κάνει λόγο για μη κατανόηση των λογιστικών μεθόδων από τους αναλυτές.
19

 Η ίδια 

άποψη εκφράζεται και από τον Shah (1998), όπως αναφέρεται στον Φίλιο (2003) και 

στο Μπαραλέξη (2001), ο οποίος ασκεί κριτική στους χρηματοοικονομικούς 

αναλυτές για μη αξιολόγηση των λεπτομερειών των λογιστικών πρακτικών και κάνει 

λόγο για περιορισμένες ικανότητες τους να ερμηνεύσουν σε βάθος τους λογιστικούς 

αριθμούς. 

 Περαιτέρω όπως υποστηρίζεται από τον Φίλιο (2003)
20

, οι ικανότητες που 

απαιτούνται από τις διεργασίες της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και που 

επιτρέπουν τον διαχωρισμό των ουσιαστικών και χρήσιμων πληροφοριών από τις 

ασήμαντες δεν είναι εύκολα διαθέσιμες στην αγορά εργασίας. 
21

Ακόμη, όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρεται, σημαντική τροχοπέδη στο έργο των αναλυτών αποτελεί 

η πολυπλοκότητα του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, το οποίο απεικονίζεται στις 

λογιστικές καταστάσεις. 

 Είναι προφανής ο σπουδαίος ρόλος της χρηματοοικονομικής ανάλυσης καθώς 

όπως ήδη έχουμε αναφέρει η ανάγκη για μία σύγχρονη και δυναμική 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση καθίσταται αναγκαία ώστε να γίνεται 

ορθολογικότερη κατανομή και επένδυση των οικονομικών πόρων. Βασική πτυχή στις 

διεργασίες της χρηματοοικονομικής ανάλυσης αποτελεί η αναγνώριση ύπαρξης 

«κόκκινων σημαιών» (red flags). Πρόκειται για προειδοποιητικά σημεία τα οποία 

ενδεχομένως υποκρύπτουν παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων. Τα 

τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πολλά υποδείγματα, τα οποία βοηθούν τους 

αναλυτές να εντοπίζουν εγκαίρως τις «κόκκινες σημαίες». Τα υποδείγματα αυτά 
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 Μπαραλέξης, Σπ. (2001), Η επινοητική λογιστική στην Ελλάδα, Μονογραφία 
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 Φίλιος, Βασίλειος Φ. (2003), Δημιουργική Λογιστική, Σύγχρονη Εκδοτική 
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βασίζονται σε ποσοτικές και ποιοτικές μεταβλητές, κάνοντας χρήση σύγχρονων 

μεθόδων της στατιστικής και της επιχειρησιακής έρευνας.  

 Αξίζει τέλος να σημειωθεί, ότι πολλές εφαρμογές ανάλυσης 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων απευθύνονται και σε μη επαΐοντες σε θέματα 

χρηματοοικονομικής ανάλυσης (non financial experts). Μία τέτοια διαδικτυακή 

εφαρμογή ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων αναπτύχθηκε από τους 

Κοσμίδη, Μιχαηλίδου, Νταλιάνη, και Χατζή
 
(2010)

22
. Η συνεισφορά της εφαρμογής 

είναι ότι δεν περιορίζεται απλά στον υπολογισμό αριθμοδεικτών αλλά προχωρεί και 

στην σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Η σύνταξη της 

έκθεσης βασίζεται σε μια δενδροειδή ανάλυση αποφάσεων (decision tree analysis) 

κανονιστικού χαρακτήρα η οποία προβαίνει σε σύγκριση συγκεκριμένων βασικών 

αριθμοδεικτών με τους αντίστοιχους πρότυπους αριθμοδείκτες ανταγωνιστικών 

επιχειρήσεων του εκάστοτε κλάδου. 

 

1.7 Αληθινή και Ακριβοδίκαιη Εικόνα (True and Fair View) 

  

Η καθιέρωση της θεμελιακής αγγλοσαξονικής λογιστικής αρχής, της «αληθινής και 

ακριβοδίκαιης άποψης» των οικονομικών καταστάσεων έχει αποτελέσει αντικείμενο 

πολυάριθμων μελετών με αντικρουόμενα συμπεράσματα. Πολλοί ερευνητές έχουν 

επιχειρήσει να αναλύσουν τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τις συνέπειες της 

εφαρμογής της «αληθινής και ακριβοδίκαιης εικόνας» και έχουν καταλήξει σε 

διαφορετικά συμπεράσματα, σχετικά με την συμβολή της αρχής αυτής στην εξάλειψη 

των πρακτικών της δημιουργικής λογιστικής και στην αντιμετώπιση του 

σοβαρότατου προβλήματος της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων. 

 Η πρώτη εμφάνιση της έννοιας “true and fair view” έγινε το 1947. Πριν το 

1947 είχε επικρατήσει ο όρος «αληθινές και ορθές οικονομικές καταστάσεις», (“true 

and correct”) όμως λόγω της σύγχυσης που προκαλούσε, καθώς θεωρήθηκε ότι δεν 

μπορεί οι οικονομικές καταστάσεις να είναι αληθινές αλλά όχι ορθές ή και το 

αντίστροφο, αντικαταστάθηκε από τον όρο «αληθινή και ακριβοδίκαιη άποψη».
23

 Η 
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υποχρεωτική εφαρμογή της «αληθούς και ακριβοδίκαιης άποψης» στην Ευρώπη έγινε 

το 1978, έπειτα από πρωτοβουλία του Ηνωμένου Βασιλείου, με την Τέταρτη 

Ευρωπαϊκή Κατευθυντήρια Οδηγία (Fourth Directive). Ωστόσο και η έννοια αυτή 

παραμένει δυσνόητη.  

 Μία παρόμοια εκδοχή του όρου συναντάμε και στα αμερικάνικα πρότυπα, τα 

οποία στοχεύουν σε μία ακριβοδίκαιη παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης των 

επιχειρήσεων μέσω των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων (“fair presentation” 

ή “fairly presents”). Όπως είναι φανερό, οι έννοιες που έχουν υιοθετήσει το IASB και 

το FASB  διαφέρουν ελάχιστα μεταξύ τους. 

 Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει στην διεθνή λογιστική βιβλιογραφία ένας γενικά 

αποδεκτός ορισμός για την αποτύπωση της έννοιας της «αληθινής και ακριβοδίκαιης 

άποψης». Όπως επισημαίνει ο Μπαραλέξης (2001)
24

, την έννοια αυτή 

αντιλαμβάνονται διαφορετικά τόσο διαφορετικές ομάδες χρηστών όσο και 

διαφορετικές χώρες, αφού παρά τις σημαντικές προσπάθειες δεν κατέστη δυνατός ο 

ορισμός της. 

 Ο Alexander (1993), όπως αναφέρεται στους Baker και Wallage (2000)
25

, 

εντοπίζει σημαντικές διαφορές στην ερμηνεία του όρου από χώρα σε χώρα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζήτημα είναι εάν η αληθινή και ακριβοδίκαιη εικόνα των 

περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, της χρηματοοικονομικής θέσης και του 

οικονομικού αποτελέσματος μπορεί να επιτευχθεί μέσω συμμόρφωσης με τα 

ισχύοντα λογιστικά πρότυπα ή είναι μία αντίληψη η οποία υπερβαίνει τα λογιστικά 

πρότυπα κάθε χώρας.  

 Σύμφωνα με τον Zeff (2007)
26

, ο όρος «αληθινή και ακριβοδίκαιη εικόνα» 

μεταφράστηκε σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιώντας τους 

πλησιέστερους ισοδύναμους όρους. Το πρόβλημα εντοπίζεται στο γεγονός ότι η 

αληθινή και ακριβοδίκαιη εικόνα καθώς ήταν μία εντελώς νέα έννοια έγινε εν μέρει 

μόνο κατανοητή από τους λογιστές και τους οικονομικούς διευθυντές. Έτσι ενώ σε 

κάποιες ευρωπαϊκές χώρες έγιναν προσπάθειες για την εφαρμογή της αρχής αυτής, σε 

πολλές άλλες, η έννοια της αγνοήθηκε εντελώς. 
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 Ένας από τους λιγοστούς ορισμούς που υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία 

για την αληθινή και ακριβοδίκαιη εικόνα των οικονομικών καταστάσεων είναι αυτός 

του Lee (1981), όπως αναφέρεται στους Amat, Blake και Oliveras, (1999)
27

, ο οποίος 

δίνει έμφαση στην τήρηση του πνεύματος και του γράμματος του νόμου και ορίζει 

την αληθινή και ακριβοδίκαιη εικόνα ως:  

«την παρουσίαση των λογαριασμών που καταρτίζονται σύμφωνα με γενικά 

παραδεκτές λογιστικές αρχές, χρησιμοποιώντας όσο το δυνατό ακριβή στοιχεία ή 

λογιστικές εκτιμήσεις και την οργάνωση τους, έτσι ώστε να απεικονίζουν μέσα 

στα όρια των σημερινών λογιστικών πρακτικών, μία αντικειμενική εικόνα, χωρίς 

οποιαδήποτε σκόπιμη προκατάληψη, παραποίηση, χειραγώγηση ή απόκρυψη 

πραγματικών περιστατικών». 

 Όπως αναφέρει ο Somoza (2009)
28

,
 
παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένας 

κοινά αποδεκτός ορισμός για το τι συνιστά η «αληθινή και ακριβοδίκαιη άποψη», 

είναι απόλυτα σαφές ότι ο όρος αναφέρεται στην παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων, χωρίς οποιαδήποτε σκόπιμη στρέβλωση, χειραγώγηση ή παράλειψη. 

 Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές, η εφαρμογή της «αληθινής και 

ακριβοδίκαιης άποψης», η οποία δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να παραβούν 

το γράμμα του νόμου και τα λογιστικά πρότυπα, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και 

προκειμένου οι οικονομικές τους καταστάσεις να παρουσιάζουν μία αληθινή και 

ακριβοδίκαιη εικόνα της οικονομικής πραγματικότητας δημιουργεί ένα περιθώριο για 

ευκαιριακές κινήσεις. Έτσι ελλοχεύει ο κίνδυνος της χαμηλής ποιότητας των κερδών 

(earnings quality), από την άποψη ότι οι πληροφορίες που παρέχουν οι λογιστικές 

καταστάσεις δεν είναι ακριβείς ως προς τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

Μειώνεται η συγκρισιμότητα και οδηγούμαστε σε μία προβληματική, χαμηλής 

ποιότητας χρηματοοικονομική πληροφόρηση.  

 Την άποψη ότι η εφαρμογή της “true and fair view”, δημιουργεί ευκαιρίες για 

υιοθέτηση εναλλακτικών λογιστικών μεθόδων και οδηγεί σε χαλάρωση της 

παραδοσιακής «ακαμψίας» της λογιστικής νομοθεσίας εκφράζουν οι Amat, Blake, 

και Oliveras (1999), οι οποίοι αναφερόμενοι στην περίπτωση της Ισπανίας, 
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υποστηρίζουν ότι ανάλογα με την ερμηνεία και εφαρμογή της, η υιοθέτηση της αρχής 

αυτής μπορεί να επιδεινώσει το πρόβλημα της δημιουργικής λογιστικής. 

 Ο Φίλιος (2003)
29

 ασκεί δριμεία κριτική  στην αρχή της «αληθινής και 

ακριβοδίκαιης άποψης», αναφέροντας χαρακτηριστικά πως είναι παράδοξο ότι το 

Ηνωμένο Βασίλειο προώθησε την εφαρμογή της αρχής αυτής στην Ευρώπη, όταν η 

ιστορία είχε αποδείξει ότι δεν ήταν ικανή να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της 

δημιουργικής λογιστικής, ακόμα και στη χώρα όπου έκανε την πρώτη της εμφάνιση.  

Μία διαφορετική άποψη στη λογιστική βιβλιογραφία είναι αυτή που 

διατυπώνεται από τους Moldovan, Achim και Bota – Avram (2010)
30

, οι οποίοι 

υποστηρίζουν ότι  η δημιουργική λογιστική αποτελεί εχθρό της αληθινής και 

ακριβοδίκαιης εικόνας, ότι υπάρχει αντίστροφη σχέση μεταξύ της δημιουργικής 

λογιστικής και της έννοιας αυτής καθώς όσο περισσότερο χρησιμοποιούμε τεχνικές 

της δημιουργικής λογιστικής τόσο απομακρυνόμαστε από μία αληθινή και 

ακριβοδίκαιη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων και το αντίστροφο. 

Συνεπώς, η μάχη για αληθινή και ακριβοδίκαιη παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων αποτελεί την λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος της 

παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων μέσω της χρήσης της δημιουργικής 

λογιστικής. 

Συμπερασματικά, όπως αναφέρεται στους Livne και McNichols (2009)
31

, η 

επιλογή που δίνεται στις επιχειρήσεις να παρακάμψουν υφιστάμενους κανόνες και 

λογιστικά πρότυπα, προκειμένου οι οικονομικές τους καταστάσεις να παρουσιάζουν 

μία αληθινή και ακριβοδίκαιη εικόνα, θα μπορούσε να βελτιώσει την ποιότητα της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, στην περίπτωση που οι υφιστάμενοι κανόνες 

συνδέονταν με παραπλανητικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Έτσι ένα πιο 

ευέλικτο λογιστικό σύστημα μπορεί να είναι προτιμότερο, με την προϋπόθεση βέβαια 

ότι τα διοικητικά στελέχη εκμεταλλεύονται την ευελιξία αυτή, με σκοπό να παρέχουν 

μία καλύτερη πληροφόρηση στους επενδυτές. Όπως υποστηρίζουν, κάθε παράκαμψη 

λογιστικών κανόνων και προτύπων έχει και το ανάλογο κόστος. Το κόστος είναι 

μεγαλύτερο για παράδειγμα στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις παρακάμπτουν τα 
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Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς υπάρχει πιθανότητα: σύγκρουσης με τους 

ελεγκτές και διευθυντές, παρέμβασης ρυθμιστικών αρχών, κριτικής από διάφορους 

φορείς της αγοράς κτλ. Στην έρευνα τους ανάμεσα σε εταιρείες του Ηνωμένου 

Βασιλείου καταλήγουν στο συμπέρασμα, ότι οι εταιρείες που πραγματοποιούν 

παρακάμψεις με μεγαλύτερο κόστος, παρουσιάζουν μία πιο αδύναμη οικονομική 

επίδοση, λιγότερο χρήσιμες από άποψη πληροφόρησης χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις και χαμηλή ποιότητα κερδών. Αντιθέτως δεν αποδεικνύεται κάτι τέτοιο 

για τις εταιρείες που πραγματοποιούν παρακάμψεις  με χαμηλότερο κόστος. 

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

(FINANCIAL STATEMENT FRAUD) 

 

2.1 Λογιστική Απάτη – Εννοιολογική Προσέγγιση 

 

Το φαινόμενο της λογιστικής απάτης μέσω της παραποίησης των οικονομικών 

καταστάσεων, έχοντας λάβει τεράστιες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια,  

αναμφισβήτητα αποτελεί μία σοβαρή απειλή για το οικονομικό μας περιβάλλον, με 

ολέθριες συνέπειες σε όλους τους τομείς, δημιουργώντας σημαντικά ηθικά 

προβλήματα στον εργασιακό χώρο και ένα μεγάλο κόστος για τους επενδυτές, τους 

πιστωτές αλλά και τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 

Καζαντζής
32

 σύμφωνα με έκθεση του 1996, η απάτη κοστίζει στις επιχειρήσεις των 

Η.Π.Α. περισσότερο από $400 δισεκατομμύρια ετησίως. Οι εμπλεκόμενες σε 

εταιρικά σκάνδαλα, επιχειρήσεις, πέρα από τις σοβαρότατες νομικές κυρώσεις, 

χάνουν την εμπιστοσύνη των μεγάλων επενδυτών, οδηγούνται σε δυσφήμιση και 

πολλά άλλα δεινά, ακόμη και σε πτώχευση. 

 Παρά τις σημαντικές μελέτες και έρευνες που έχουν διεξαχθεί αναφορικά με 

το φαινόμενο της λογιστικής απάτης, η φύση και οι συνέπειες ορισμένων από τις 

μεγαλύτερες λογιστικές απάτες δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα απόλυτα κατανοητές. 
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 Λογιστικές απάτες διαπράττονται από ανώτερα στελέχη των επιχειρήσεων, 

λογιστές, τους λοιπούς εργαζόμενους, ακόμη σε συνεργασία των ανωτέρω με 

πιστωτές, πελάτες κ.τ.λ. αλλά και από την άλλη πλευρά από τις ίδιες τις επιχειρήσεις 

με κύριο στόχο την εξαπάτηση του επενδυτικού κοινού. Είναι σαφές λοιπόν ότι τα 

θύματα της λογιστικής απάτης μπορεί να βρίσκονται εντός της εταιρείας 

(εργαζόμενοι, επιτροπές ελέγχου, εσωτερικοί ελεγκτές, μάνατζερ) αλλά και εκτός της 

εταιρείας (επενδυτές, πιστωτές, προμηθευτές, πελάτες, εξωτερικοί ελεγκτές). Οι 

λογιστικές απάτες που διαπράττονται, ποικίλουν από μικρές κλοπές, καταχρήσεις, 

υπεξαιρέσεις περιουσιακών στοιχειών αλλά και παραποιήσεις οικονομικών 

καταστάσεων. 

Σύμφωνα με το λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, η απάτη γενικά ορίζεται 

ως η μεθοδευμένη (μη νόμιμη ή νομιμοφανής) ενέργεια που αποσκοπεί στην 

παραπλάνηση (εξαπάτηση) κάποιου, ώστε να ωφεληθεί αυτός χάριν του οποίου 

γίνεται η συγκεκριμένη ενέργεια. 

33
Στη λογιστική βιβλιογραφία ως απάτη ορίζεται η εκ προθέσεως δόλια 

κατάχρηση των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης και η παραποίηση των 

οικονομικών της στοιχείων προς όφελος του διαπράττοντος την απάτη. Συνεπώς 

σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, η απάτη διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες: α) την 

κατάχρηση, κλοπή, ιδιοποίηση των οικονομικών πόρων μίας εταιρείας και β) την 

παραποίηση των οικονομικών της καταστάσεων, εκθέσεων ή αναφορών. Η πρώτη 

κατηγορία, η οποία ορίστηκε από την Ένωση Πιστοποιημένων Εξεταστών Απάτης 

(Association of Certified Fraud Examiners – ACFE), ως επαγγελματική απάτη και 

κατάχρηση, διακρίνεται σε δύο επιμέρους κατηγορίες: 1) Απάτες προς όφελος της 

εταιρείας και 2) Απάτες εις βάρος της εταιρείας. Ο Καζαντζής αναφέρει ενδεικτικά 

παραδείγματα για τα δύο αυτά είδη. 

 Απάτες προς όφελος της εταιρείας: 

- Πώληση ή εκχώρηση φανταστικών ή παραπλανητικά απεικονισμένων 

στοιχείων του ενεργητικού. 

- Αντικανονικές και παράνομες πληρωμές κυβερνητικών αξιωματούχων, 

δωροδοκίες πάσης φύσεως, αμοιβές για συμμετοχή σε παράνομες ενέργειες, 

δωροδοκίες πελατών ή προμηθευτών. 
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- Εκούσια, εσφαλμένη παρουσίαση ή αποτίμηση συναλλαγών, στοιχείων του -

ενεργητικού, των υποχρεώσεων ή του εισοδήματος. 

- Εκούσια, εσφαλμένη παρουσίαση ή αποτίμηση συναλλαγών, στοιχείων του 

ενεργητικού, των υποχρεώσεων ή του εισοδήματος. 

- Εκούσια, εσφαλμένη εσωτερικά μεταφερόμενη τιμή σε όμιλο επιχειρήσεων 

(τιμή των αγαθών που ανταλλάσσονται μεταξύ συνδεδεμένων τμημάτων του 

ομίλου). 

- Εκούσια αποτυχία να καταγραφούν ή να αποκαλυφθούν σημαντικές 

πληροφορίες που θα βελτίωναν τη χρηματοοικονομική εικόνα της επιχείρησης 

στους εκτός της επιχείρησης τρίτους. 

            Απάτες εις βάρος της εταιρείας: 

- Κλοπή περιουσιακών στοιχείων, εκτροπή και ιδιοποίηση διαθεσίμων. 

- Παραποιήσεις αποθεμάτων, χαρακτηρισμός υγιούς αποθέματος ως άχρηστου 

ή ελαττωματικού. 

- Παραποιήσεις τιμολογίων προμηθευτών. 

- Απάτη από προμηθευτές και εργολάβους, τιμολόγηση χωρίς παράδοση, διπλή 

τιμολόγηση. 

- Δωροδοκία υπαλλήλων από προμηθευτές. 

- Δωροδοκία υπαλλήλων από πελάτες. 

Όσον αφορά την λογιστική απάτη μέσω της παραποίησης των οικονομικών 

καταστάσεων, συναντάμε τους εξής ορισμούς. Σύμφωνα με τον Σπάθη (2002), αυτή 

αναφέρεται: «στον σκόπιμο «χειρισμό» (manipulation) στοιχείων τους, όπως 

υπερτίμηση στοιχείων ενεργητικού, πωλήσεων και κερδών ή υποτίμηση των 

υποχρεώσεων, εξόδων ή ζημιών με σκοπό να επιτευχθεί το επιθυμητό ύψος τους. Οι 

χειρισμοί αυτοί έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική αλλοίωση της ορθής εικόνας των 

οικονομικών καταστάσεων.» Σύμφωνα με τον ίδιο, στις ΗΠΑ ο κύριος όρος που 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει την παραποίηση οικονομικών καταστάσεων είναι 

«απάτη» (fraud).
34

 

Στο Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο Ν
ο
 240, ο όρος παραποίηση αναφέρεται ως η 

εκούσια, εσκεμμένη ενέργεια από ένα ή περισσότερα άτομα της διοίκησης, των 

εργαζομένων ή τρίτου μέρους που έχουν ως αποτέλεσμα τη ψεύτικη παρουσίαση 
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(misrepresentation) των λογιστικών καταστάσεων. Επιπλέον σύμφωνα με το ίδιο 

Πρότυπο η απάτη αποδίδεται με τα εξής χαρακτηριστικά:
 
 

(α) Νόθευση ή αλλοίωση των λογιστικών εγγραφών ή των παραστατικών. 

(β) Αλλοίωση των στοιχείων του ενεργητικού. 

(γ) Απόκρυψη ή παράλειψη αναφοράς των επιπτώσεων των παραπάνω   

καταχωρήσεων ή των αποδεικτικών στοιχείων. 

(δ) Καταχώρηση εικονικών συναλλαγών. 

(ε) Λανθασμένη εφαρμογή των λογιστικών προτύπων και αρχών. 

 Σύμφωνα με τους Nieschwietz et al (2000), όπως αναφέρεται στους Γαγάνη 

και Ζοπουνίδη (2008)
35

, η παραποίηση των λογιστικών καταστάσεων περιλαμβάνει 

την πρόθεση για εξαπάτηση. Αυτό επιτυγχάνεται από υψηλά ιστάμενα άτομα με 

ιδιαίτερα κίνητρα τα οποία μέσα από την πολιτική πειθώ τους ή τους εκφοβισμούς 

επιτυγχάνουν την κατάσταση την οποία επιθυμούν. 

Ο Rezaee (2005)
36

 ορίζει την λογιστική απάτη μέσω της παραποίησης 

οικονομικών καταστάσεων ως την σκόπιμη, προμελετημένη προσπάθεια από τις 

επιχειρήσεις να εξαπατήσουν τους χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

ιδιαίτερα τους επενδυτές και τους πιστωτές, μέσω της αλλοίωσης των οικονομικών 

καταστάσεων. Ο ίδιος αναφέρεται επίσης στα βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία 

συμπεριλαμβάνει η απάτη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων: 

i. Νόθευση, παραποίηση ή αθέμιτη τροποποίηση οικονομικών μεγεθών, 

υποστηρικτικών εγγράφων, ή επιχειρηματικών συναλλαγών. 

ii. Σκόπιμα εσφαλμένες δηλώσεις, παραλείψεις ή διαστρεβλώσεις γεγονότων, 

εμπορικών συναλλαγών, λογαριασμών και άλλων σημαντικών πληροφοριών 

από τις λογιστικές καταστάσεις. 

iii. Σκόπιμα κακή εφαρμογή, ερμηνεία και εκτέλεση των λογιστικών προτύπων, 

αρχών και των πρακτικών που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση και 

αναφορά οικονομικών και επιχειρησιακών συναλλαγών. 

iv. Εσκεμμένη παράβλεψη και αποκάλυψη ή παρουσίαση ανακριβών λογιστικών 

προτύπων, αρχών και πρακτικών. 

v. Χρήση λογιστικών τεχνασμάτων για τη διαχείριση παράνομων κερδών. 
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 Γαγάνης, Χρυσοβαλάντης Π., Ζοπουνίδης, Κωνσταντίνος Δ. (2008), Αναγνώριση Παραποιημένων 
Λογιστικών Καταστάσεων: Μεθοδολογικό Πλαίσιο και Εφαρμογές, Εκδόσεις Κλειδάριθμος 
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vi. Μεθοδεύσεις λογιστικών τεχνικών που βρίσκονται μέσα στα όρια των νόμων, 

αλλά είναι εύκολο να μεταβληθούν μέσα από τα «παραθυράκια» αυτών. 

 Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το μοντέλο του Rezaee (2005), το 

οποίο επιχειρεί να ερμηνεύσει την έννοια της παραποίησης οικονομικών 

καταστάσεων και να περιγράψει το προφίλ της. Το μοντέλο ονομάζεται “CRIME” 

(έγκλημα στα ελληνικά) και προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων: 

  - Cooks (Μάγειρες). Περιλαμβάνει τα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται σε 

περιπτώσεις παραποίησης οικονομικών καταστάσεων τα οποία είναι συνήθως 

υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη, διευθυντές, πρόεδροι, ελεγκτές κτλ. Σύμφωνα 

με έρευνες στην πλειοψηφία των περιπτώσεων παραποίησης οικονομικών 

καταστάσεων, η απάτη συμβαίνει με την συμμετοχή, καθοδήγηση, ενθάρρυνση, 

έγκριση και επίγνωση ανώτατων στελεχών όπως CEOs (Chief Executive Officers) 

και CFOs (Chief Financial Officers). 

  - Recipes (Συνταγές). Περιλαμβάνει όλα τις δυνητικές μορφές τις οποίες 

μπορεί να λάβει μία απάτη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπως απάτες 

σχετικά με τα έσοδα ή σχετικά με τους πληρωτέους λογαριασμούς (Accounts 

Payable), η οποία είναι και η λιγότερο συχνή μορφή. Η συνηθέστερη μέθοδος 

αλλοίωσης των οικονομικών καταστάσεων είναι αναμφισβήτητα η χειραγώγηση 

κερδών (earnings management). 

 -  Incentives (Κίνητρα). Πρόκειται για τα συνηθέστερα κίνητρα που ωθούν 

τις επιχειρήσεις και τους «μάγειρες» τους στην διάπραξη απάτης. Τα κίνητρα 

αυτά είναι κυρίως οικονομικής φύσεως και σχετίζονται με την πίεση για ταύτιση 

με τις προσδοκίες των χρηματοοικονομικών αναλυτών, την προσέλκυση νέων 

επενδυτών κ.α. Επίσης όπως αναφέρει ο Rezaee τα κίνητρα μπορεί να είναι και 

«ψυχωτικά», εγωκεντρικά καθώς και ιδεολογικά.  

 - Monitoring (Επίβλεψη). Αναφέρεται στον εντοπισμό των παραποιήσεων 

από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και συγκεκριμένα στον εσωτερικό αλλά και 

εξωτερικό έλεγχο. Μία υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση, με ένα αποτελεσματικό 

διοικητικό συμβούλιο και μία επιτροπή ελέγχου σε επαγρύπνηση συνιστούν το 

καταλληλότερο περιβάλλον για την πρόληψη αλλά και τον εντοπισμό της απάτης. 

 - End Results (Τελικά αποτελέσματα). Στα τελικά αποτελέσματα 

περιγράφεται ο αντίκτυπος που έχει η παραποίηση των οικονομικών 

καταστάσεων στις σχέσεις της επιχείρησης με τους επενδυτές, καθώς και με τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η σπίλωση του ονόματος της εταιρείας οδηγεί σε 
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έλλειψη αξιοπιστίας, σε πτώση της αξίας της μετοχής και ένταξη της εταιρείας σε 

καθεστώς επιτήρησης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν περιπτώσεις 

επιβολής χρηματικών προστίμων όπως και ποινές φυλάκισης για τα εμπλεκόμενα 

στελέχη. 

 

2.2 Η Φύση της Λογιστικής Απάτης 

 

Από την εννοιολογική προσέγγιση της λογιστικής απάτης γίνεται εύκολα κατανοητό 

ότι η φύση της είναι πολύπλοκη. Οι διάφορες μορφές λογιστικής απάτης που 

αντιμετωπίζει ένας οργανισμός παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

 Σύμφωνα με τον Riahi - Belkaoui (2003)
37

, η λογιστική απάτη μπορεί να 

λάβει τις ακόλουθες μορφές: 

α)  εταιρική απάτη (corporate fraud) Η εταιρική απάτη διακρίνεται σε δύο 

επιμέρους κατηγορίες, την απάτη κατά της εταιρείας και την απάτη προς 

όφελος της εταιρείας. Ως βασικό κίνητρο γι’ αυτούς που διαπράττουν την 

απάτη, τα ανώτερα στελέχη, τους υπαλλήλους κ.τ.λ. αναφέρεται η 

ικανοποίηση των οικονομικών τους αναγκών. Επιπλέον, ο  Riahi - Belkaoui 

υποστηρίζει ότι η αύξηση της εταιρικής απάτης στις ΗΠΑ αλλά και 

γενικότερα, είναι αποτέλεσμα της διάβρωσης της επιχειρηματικής ηθικής. 

β)  διοικητική απάτη / έγκλημα λευκού κολάρου (management fraud ή white 

collar crime) Τα ανώτερα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων έχουν την 

δυνατότητα να διαπράξουν απάτη, καθώς λόγω της θέσης τους μπορούν 

εύκολα να παραποιήσουν τα λογιστικά δεδομένα.  

γ) απάτη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (fraudulent financial 

reporting) Πρόκειται για την σοβαρότερη μορφή της λογιστικής απάτης. Τα 

κίνητρα καθώς και οι κύριες πρακτικές της παραποίησης των οικονομικών 

καταστάσεων αναλύονται στη συνέχεια του κεφαλαίου. 

δ) αποτυχία ελέγχου (audit failure) Πολλές φορές η ευθύνη για λογιστικά 

σκάνδαλα ανήκει στους ελεγκτές, οι οποίοι με τις παραλείψεις και την 

αναποτελεσματική τους επίβλεψη αποτυγχάνουν να εντοπίσουν και να 

αποκαλύψουν ουσιώδεις ανακρίβειες που περιέχονται στις οικονομικές 

καταστάσεις, ως αποτέλεσμα μη νόμιμων δραστηριοτήτων. 
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 Η Επιτροπή Πιστοποιημένων Εξεταστών Απάτης (ACFE) διακρίνει τρεις 

μορφές απάτης: α) κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων (asset misappropriation), β) 

απάτη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (fraudulent financial reporting) και γ) 

διαφθορά / δωροδοκία (corruption)
38

. 

 Μία άλλη διάκριση της απάτης συναντάμε στον Rezaee (2002)
39

, σύμφωνα με 

την οποία η απάτη μπορεί να λάβει δύο μορφές: απάτη από τα ανώτερα διοικητικά 

στελέχη (management fraud) και απάτη από τους υπαλλήλους (employee fraud). 

 Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί, ότι η μορφή απάτης που 

αναφέρεται ως management fraud, στη διεθνή βιβλιογραφία συχνά θεωρείται 

συνώνυμη με την παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων αφού όπως ήδη έχουμε 

δει η ευθύνη για την προετοιμασία και παρουσίαση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων ανήκει στην διοίκηση της εταιρείας. Έτσι τα διοικητικά στελέχη 

διαπράττουν απάτες μέσω παραπλανητικών οικονομικών καταστάσεων, έχοντας ως 

στόχο κυρίως επενδυτές και πιστωτές. 

 Τέλος οι Pickett S. & J. (2002)
40

 διαχωρίζουν την απάτη, η οποία 

διαπράττεται από μέλη του οργανισμού από την απάτη που οφείλεται σε τρίτους, έξω 

από τον οργανισμό. Οι υπάλληλοι μπορεί να εμπλακούν σε μικροκλοπές αλλά και πιο 

σοβαρές απάτες, καταχρήσεις και υπεξαιρέσεις αλλά κλοπές μπορεί να διαπραχθούν 

και από άτομα εκτός του οργανισμού. Επίσης, οι επιχειρήσεις παραπλανούν το 

επενδυτικό κοινό με παραποιημένες λογιστικές καταστάσεις αλλά εμπλέκονται και σε 

απάτες που σχετίζονται με την τιμή της μετοχής. 

  

2.3 Παραποίηση των Οικονομικών Καταστάσεων – Παράγοντες 

Κινδύνου 

 

2.3.1 Γενικά Σχόλια 

 

Η παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων αποτελεί μία σημαντική μορφή 

κινδύνου στο χρηματοοικονομικό σύστημα. Είναι αναμφισβήτητα η πιο σοβαρή 

μορφή απάτης στο επιχειρησιακό περιβάλλον, έχοντας τις πιο δυσμενείς επιπτώσεις 
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συγκριτικά με τα υπόλοιπα είδη απάτης. Σύμφωνα με την Επιτροπή Πιστοποιημένων  

Εξεταστών Απάτης (ACFE’s 2012 Report to the Nations on Occupational Fraud 

and Abuse)
41

, έπειτα από μελέτη 1.388 περιπτώσεων απάτης σε 94 έθνη, σχετικά με 

την συνολική κατανομή ζημιών ανάλογα με το είδος της απάτης, η παραποίηση των 

οικονομικών καταστάσεων έχει το μεγαλύτερο κόστος, με μέση απώλεια $1 

εκατομμύριο, ενώ η μέση απώλεια λόγω διαφθοράς και κατάχρησης περιουσιακών 

στοιχείων είναι $120.000 και $250.000 αντίστοιχα. Επομένως, ο εντοπισμός των 

συνθηκών και παραγόντων εκείνων που ευνοούν την απάτη μέσω της παραποίησης 

των οικονομικών καταστάσεων είναι κριτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις και 

αποτελεί το πρώτο βήμα στην αντιμετώπιση της απάτης των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 

 

2.3.2 Βασικές Κατηγορίες Κινδύνου 

 

Το ελεγκτικό πρότυπο SAS No 82 (παράγραφοι 16 – 17) επισημαίνει τρεις βασικές 

κατηγορίες κινδύνου αναφορικά με την παραποίηση λογιστικών καταστάσεων:
42

 

 1. Χαρακτηριστικά Διοίκησης. Περιλαμβάνουν διοικητικές ικανότητες, 

πιέσεις, στυλ, διαθέσεις και στάσεις ως προς τον εσωτερικό έλεγχο και τις 

διαδικασίες έκδοσης των οικονομικών καταστάσεων καθώς και την ύπαρξη στενών 

σχέσεων μεταξύ διοίκησης και ελεγκτών. Παράδειγμα κινδύνου της κατηγορίας 

αυτής είναι το κίνητρο της διοίκησης να αυξήσει την τιμή της μετοχής ή η πίεση της 

διοίκησης να παρουσιάσει υψηλότερα κέρδη στη συνέλευση των μετόχων. 

 2. Συνθήκες Κλάδου. Περιλαμβάνουν το οικονομικό περιβάλλον που 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση καθώς και νέες θεσμικές απαιτήσεις στη φορολογία ή 

στους λογιστικούς κανόνες. Για παράδειγμα η αλλαγή που υποχρεώνει τις εισηγμένες 

επιχειρήσεις να συντάσσουν τις λογιστικές καταστάσεις τους με τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα μπορεί να μεταβάλει σημαντικά τις καταστάσεις αυτές (π.χ. τρόπος 

αποτίμησης παγίων περιουσιακών στοιχείων). 

 3. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά. Περιλαμβάνουν τη φύση και την 

πολυπλοκότητα των συναλλαγών της επιχείρησης με άλλες επιχειρήσεις και την 

οικονομική της κατάσταση όπως, για παράδειγμα ταμειακή στενότητα, χαμηλή 
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κερδοφορία, ύπαρξη συσσωρευμένων ζημιών ή η πίεση να αντλήσει περισσότερα 

κεφάλαια ώστε να διατηρήσει τη χρηματοοικονομική θέση της. 

 

2.3.3 Το Τρίγωνο της Απάτης (Fraud Triangle) 

 

Το τρίγωνο της απάτης, όπως περιγράφεται στο αμερικάνικο ελεγκτικό πρότυπο SAS 

Ν
Ο 

99 ,”Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit” και το οποίο υιοθετεί 

την θεωρία του Donald R. Cressey (1953), προσδιορίζει τους τρεις παράγοντες που 

απαιτούνται προκειμένου να συμβεί μία απάτη.  

 
43

Τα τρία αυτά στοιχεία, όπως αναφέρουν οι Cohen et al (2010), εντοπίστηκαν 

αρχικά από τον Sutherland (1949) και στη συνέχεια αναπτύχθηκαν από τον Cressey, ο 

οποίος πραγματοποιώντας συνεντεύξεις σε 200 φυλακισμένους, που είχαν 

καταδικαστεί για απάτη,  κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα τρία στοιχεία του 

τριγώνου είναι παρόντα σε όλες τις περιπτώσεις απάτης. Οι Albrecht et al (1982) 

εφάρμοσαν την θεωρία αυτή της εγκληματολογίας στην λογιστική και εντόπισαν 82 

μεταβλητές που σχετίζονται με την απάτη και τις οποίες κατατάσσουν σε τρεις 

κατηγορίες: πιέσεις, ευκαιρίες για διάπραξη απάτης και προσωπική ακεραιότητα.  

 Η θεωρία του τριγώνου της απάτης έχει αποκτήσει ευρεία αποδοχή μετά την 

υιοθέτησή της από το Αμερικάνικο Ινστιτούτο Πιστοποιημένων Λογιστών (American 

Institute of Certified Public Accountants - AICPA), στο SAS N
O
 99. Πρέπει πάντως 

να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το AICPA αρκεί μόνο ένας από τους τρεις παράγοντες 

προκειμένου να διαπραχθεί μία απάτη. 

 

 

 

 

 

  

 

Σχήμα 1: Το Τρίγωνο της Απάτης (Fraud Triangle) 
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 Το τρίγωνο της απάτης (σχήμα 1) περιλαμβάνει τα εξής τρία σημεία:
44

 

 α) Πιέσεις / Κίνητρα (Incentive / Pressure): Πρόκειται για το σημείο 

εκκίνησης της απάτης. Οι πιέσεις και τα κίνητρα τα οποία ωθούν τα άτομα στην 

διάπραξη απάτης είναι αναρίθμητα. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε 

οικονομικές δυσπραγίες, επιθυμία για υλικά αγαθά, ψύχωση για επιτυχία, προσωπικά 

προβλήματα, πάθος για τυχερά παιχνίδια, πιέσεις από το περιβάλλον εργασίας, 

πιέσεις από το οικογενειακό περιβάλλον κ.α. 

 β) Ευκαιρίες (Opportunity): Βασικές ευκαιρίες για εμπλοκή σε περιπτώσεις 

απάτης προέρχονται κυρίως από ένα ανεπαρκές σύστημα εσωτερικού ελέγχου των 

επιχειρήσεων, ένα ανεποτελεσματικό σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης, υπερβολική 

εμπιστοσύνη, έλλειψη εποπτείας από τις εποπτικές αρχές, έλλειψη ηθικής 

καθοδήγησης και ηγεσίας, κ.α. 

 γ) Αιτιολόγηση / Εκλογίκευση (Rationalization): Σχετικά με το προφίλ των 

ατόμων που συνδέονται με περιπτώσεις απάτης, μπορούμε να διακρίνουμε αυτούς, οι 

οποίοι έχουν πλήρη επίγνωση των παράνομων πράξεων τους, αλλά και αυτούς οι 

οποίοι με κάποιο τρόπο δικαιολογούν τον εαυτό τους, θεωρώντας ότι δεν προβαίνουν 

σε παράτυπες πράξεις. Ο Καζαντζής (2006)
45

 αναφέρει ενδεικτικά συμπεριφορές ή 

εκλογικεύσεις υπαλλήλων που συνδέονται με λογιστικές απάτες: αίσθηση ότι κάποιος 

κακοπληρώνεται, πεποίθηση ότι κάποιος δουλεύει υπερβολικά, αίσθηση ότι και όλοι 

οι άλλοι κάνουν το ίδιο, πεποίθηση ότι η ανώτερη ιεραρχική θέση που κατέχει 

κάποιος έχει τα πλεονεκτήματά της, χαμηλός αυτοσεβασμός ή ηθική, επιθυμία για 

εκδίκηση, άποψη ότι πρόκειται μόνο για ένα δάνειο το οποίο θα ξεπληρωθεί, 

πεποίθηση ότι κανείς δεν θα πάθει κακό, αίσθηση ότι είναι για καλό σκοπό και 

υπόθεση ότι είναι μόνο μια προσωρινή πράξη, έως ότου βελτιωθούν οι συνθήκες. 

 Παρά την ευρεία αποδοχή του Τριγώνου της Απάτης από επαγγελματίες, 

ακαδημαϊκούς κ.τ.λ. μπορούμε να διαπιστώσουμε την απουσία σημαντικού αριθμού 

εμπειρικών μελετών, που να εξετάζουν την αποτελεσματικότητα του  στον εντοπισμό 

της απάτης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Το κενό αυτό επιχειρούν να 
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καλύψουν οι Skousen, Smith και  Wright (2008)
46

 πραγματοποιώντας μία έρευνα 

σχετικά με το εάν οι τρεις παράγοντες της θεωρίας του Cressey σχετίζονται θετικά με 

την απάτη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άρα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν τόσο στον εντοπισμό όσο και στην πρόληψη της απάτης. 

Αναπτύσσοντας ένα σύνολο μεταβλητών που χρησιμεύουν για τον προσδιορισμό των 

τριών παραγόντων και δοκιμάζοντας τις μεταβλητές αυτές χρησιμοποιώντας ένα 

δείγμα επιχειρήσεων, που ήταν στόχος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ 

(Securities and Exchange Commission – SEC) καθώς επίσης και ένα δείγμα 

επιχειρήσεων που δεν σχετίζονται με περιπτώσεις απάτης, εντοπίζουν πέντε 

μεταβλητές του παράγοντα «πίεση» και δύο μεταβλητές του παράγοντα «ευκαιρία», 

που παίζουν σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό της απάτης. Καταλήγουν έτσι στο 

συμπέρασμα ότι οι τρεις παράγοντες απάτης έχουν εφαρμογή στον εντοπισμό της 

απάτης αλλά και στην πρόβλεψη σχετικά με το ποιες επιχειρήσεις είναι πιθανό να 

εμπλακούν σε απάτη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

  

2.3.4 Το Μοντέλο 3Cs του Rezaee 

  

Το μοντέλο 3Cs του Rezaee (2002), όπως αναφέρεται στους Tiscini και Di Donato 

(2006)
47

, επιχειρεί να εξηγήσει την διάπραξη απάτης. Πιο συγκεκριμένα 

περιλαμβάνει τις τρεις μεταβλητές, των οποίων η αξιολόγηση, σύμφωνα με τον ίδιο 

μπορεί να αποκαλύψει τα κίνητρα, τις ευκαιρίες και την εκλογίκευση που βρίσκονται 

πίσω από μία απάτη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων: 

-  Conditions (Συνθήκες): Οι οικονομικές πιέσεις που υφίστανται οι μάνατζερς 

μιας εταιρείας, προκειμένου να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των 

χρηματοοικονομικών αναλυτών σχετικά με την ποιότητα και ποσότητα των 

κερδών αποτελούν ένα βασικό κίνητρο για απάτη. Συνθήκες οι οποίες 

ενθαρρύνουν την διάπραξη απάτης είναι για παράδειγμα ένα αναποτελεσματικό 

διοικητικό συμβούλιο, ένα αδύναμο σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης κ.α. 
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-  Corporate Structure (Εταιρική Δομή): Ένα αποτελεσματικό σύστημα 

εταιρικής διακυβέρνησης μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη και 

ανίχνευση απάτης, με αποτέλεσμα τα ανώτατα στελέχη της διοίκησης να 

αποθαρρύνονται σχετικά με την διάπραξη οποιασδήποτε απάτης. 

-  Choice (Επιλογές): Αναμφισβήτητα η εμπλοκή σε παράνομες πράξεις και η 

διάπραξη απάτης είναι θέμα προσωπικής επιλογής και επηρεάζεται από 

διάφορους παράγοντες όπως για παράδειγμα η έλλειψη ηθικών αξιών, η οποία 

οδηγεί πολλά ηγετικά στελέχη σε παράτυπες πράξεις χωρίς κανέναν απολύτως 

ενδοιασμό. 

   

2.4 Τα Κίνητρα της Παραποίησης των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Εκτός από τους παράγοντες κινδύνου που αναφέρθηκαν, μία σειρά από ισχυρά 

κίνητρα οδηγούν στην σκόπιμη παραποίηση μεγεθών και πληροφοριών στις 

οικονομικές καταστάσεις. Τα κίνητρα της απάτης των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων που αναφέρονται συχνότερα στη διεθνή βιβλιογραφία είναι: οι πιέσεις 

που υφίστανται τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων να επιτύχουν όλο και 

μεγαλύτερους στόχους σε συνδυασμό με το έντονα ανταγωνιστικό οικονομικό 

περιβάλλον, η παροχή πίστωσης, η επίτευξη αγοράς ή συγχώνευσης, η πληρωμή ή μη 

μερισμάτων, η μεταβολή της τιμής της μετοχής, η παραπλάνηση των ανταγωνιστών, 

η φοροδιαφυγή κ.α. 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατηγοριοποίηση των κινήτρων που έχει 

μια επιχείρηση για να επηρεάσει τα οικονομικά της αποτελέσματα, όπως 

παρουσιάζεται από τους Jurinski και Lippman (1999)
48

: 

 Εξωτερική πίεση (π.χ. σύγκλιση προς τις προσδοκίες των αναλυτών, ειδικοί 

όροι δανειακών συμβάσεων) 

 Εσωτερική πίεση (π.χ. μη ρεαλιστικοί στόχοι) 

 Απαιτήσεις κεφαλαιαγοράς (π.χ. προγραμματισμένη πώληση μετοχών) 

 Πίεση αμοιβής/αποζημίωσης (π.χ. αμοιβές που σχετίζονται με τα 

δημοσιευμένα κέρδη ή την τιμή της μετοχής) 

                                                           
48

 Jurinski, J. and E. Lippman (1999), “Preventing financial fraud”, Strategic Finance, Vol. 80, issue 10, 
pages 64-67. 



  

39 

 Προσωπικές φιλοδοξίες των υψηλά ιστάμενων  

 Ο Rezaee (2002)
49

 αναφέρεται στους σκοπούς τους οποίους μπορεί να 

εξυπηρετεί  η παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων: 

1. Παροχή πίστωσης, μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση ή συμπληρωματική 

κεφαλαιουχική επένδυση βασιζόμενη σε παραπλανητικές οικονομικές 

καταστάσεις 

2. Διατήρηση ή δημιουργία ευνοϊκής χρηματιστηριακής τιμής μετοχής 

3. Απόκρυψη ακατάλληλων επιχειρηματικών συναλλαγών (π.χ. εικονικές 

πωλήσεις ή παραποιήσεις περιουσιακών στοιχείων) 

4. Επίλυση προσωρινών οικονομικών δυσκολιών (π.χ. ανεπαρκής ταμειακή ροή, 

δυσμενείς επιχειρηματικές αποφάσεις, αμυντικός μηχανισμός διατήρησης του 

κύρους) 

Επίσης σύμφωνα με τον ίδιο η διοίκηση μπορεί να αποσκοπεί σε προσωπικά 

οφέλη μέσω: 

1. Αύξησης της αμοιβής των ανώτατων στελεχών λόγω υψηλότερων 

δημοσιευμένων κερδών 

2. Ενίσχυση της αξίας των μετοχών των διοικητικών στελεχών 

3. Προσωπικής χρήσης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας 

4. Προαγωγής ή διατήρησης της υπάρχουσας θέσης εργασίας στην εταιρεία. 

 Ο Σπάθης (2002)
50

 κάνει επίσης μία συνοπτική αναφορά στα βασικά κίνητρα 

της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων: (α) η πίεση που ασκείται π.χ. στα 

στελέχη για προσδοκίες κερδών ή στόχοι στην τιμή της μετοχής, (β) η ευκαιρία που 

προκύπτει π.χ. από χαλαρό εσωτερικό έλεγχο και (γ) η ορθολογική εξήγηση π.χ. από 

τα στελέχη που οδηγούνται στην παραποίηση με ορθούς συλλογισμούς με στόχο 

προσωπικά οφέλη. 

 Τρία είναι τα βασικά κίνητρα των μάνατζερς (CEOs, CFOs, κτλ) και των 

επιχειρηματιών που οδηγούν στην παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων κατά 

τον Wells (2007)
51

: 1) η απόκρυψη της πραγματικής οικονομικής επίδοσης της 

επιχείρησης, 2) η διατήρηση του προσωπικού «status», ελέγχου και 3) Η διατήρηση 

του προσωπικού εισοδήματος από μισθούς, μπόνους, αγορά μετοχών κτλ. 
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 Τέλος ο Καζαντζής (2006)
52

 αναφέρεται αναλυτικά στα κίνητρα που έχει μία 

επιχείρηση για να επηρεάσει τα οικονομικά της αποτελέσματα, κατά την διαδικασία 

κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. Τα κίνητρα κατατάσσονται σε πέντε 

κατηγορίες: 

1. Κίνητρα που απορρέουν από τη λειτουργία της Κεφαλαιαγοράς 

 

 Η πίεση από τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές. Ένα από τα πιο ισχυρά 

κίνητρα είναι η προσπάθεια της διοίκησης για ταύτιση με τις προσδοκίες των 

χρηματοοικονομικών αναλυτών. Συγκεκριμένα τα ανώτατα διοικητικά 

στελέχη επιδιώκουν να πετύχουν ή και να ξεπεράσουν τις προβλέψεις των 

αναλυτών σχετικά με το μέγεθος των αποτελεσμάτων της επιχείρησης. Έτσι 

συχνά παραποιούν τις οικονομικές καταστάσεις προκειμένου να αποφευχθούν 

οι αρνητικές επιπτώσεις που υφίστανται οι επιχειρήσεις στην περίπτωση που 

δεν καταφέρουν να παρουσιάσουν οικονομικά αποτελέσματα που να 

αντιστοιχούν με τις προβλέψεις των χρηματοοικονομικών αναλυτών. 

 Η άντληση κεφαλαίων από το Χρηματιστήριο Αξιών. Όταν γίνεται έκδοση 

νέων μετοχών, τα διοικητικά στελέχη έχουν κίνητρο να επηρεάσουν τα 

οικονομικά αποτελέσματα με στόχο να βελτιώσουν τους όρους με τους 

οποίους θα διατεθούν οι μετοχές. 

 Ο ανταγωνισμός των οικονομικών μονάδων. Ο ανταγωνισμός των 

επιχειρήσεων οδηγεί τις επιχειρήσεις σε πρακτικές παραποίησης των 

οικονομικών καταστάσεων  έτσι ώστε να παρουσιάσουν υψηλότερη ή 

χαμηλότερη κερδοφορία προκειμένου να αποκτήσουν ισχυρότερη οικονομική 

θέση στην αγορά ή να αποθαρρύνουν ανταγωνιστές να εισέλθουν στον κλάδο. 

 Ο δανεισμός από Τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα. Η εμφάνιση 

ικανοποιητικών οικονομικών αποτελεσμάτων στις οικονομικές καταστάσεις 

είναι απαραίτητη προϋπόθεση, έτσι ώστε μία επιχείρηση να εξασφαλίσει τα 

απαιτούμενα ξένα κεφάλαια. Όπως επισημαίνει ο Καζαντζής μια μικρή 

μείωση των οικονομικών αποτελεσμάτων ή αρνητικές προσδοκίες για την 

πορεία τους θα οδηγούσε σε χειροτέρευση του δείκτη μόχλευσης της 

επιχείρησης και κατά συνέπεια στην υποβάθμιση της πιστοληπτικής της 
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ικανότητας, αυξάνοντας το κόστος κεφαλαίου και μειώνοντας τις προοπτικές 

της για άντληση νέων κεφαλαίων. 

 Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές επιχειρήσεων. Βασικός σκοπός σ’ αυτές 

τις περιπτώσεις είναι η απόκτηση όσο το δυνατόν περισσότερων μετοχών από 

τη συγχώνευση ή την εξαγορά. 

 Διατήρηση ομαλής τάσης των αποτελεσμάτων. Οι επιχειρήσεις επιδιώκουν 

σταθερότητα των οικονομικών τους αποτελεσμάτων, καθώς στην αντίθετη 

περίπτωση ενδέχεται να μειωθεί η τιμή της μετοχής. Αυτό οφείλεται στον 

κίνδυνο που θεωρείται ότι υπάρχει όταν τα αποτελέσματα δεν παρουσιάζουν 

μία ομαλοποιημένη εικόνα. Για τον λόγο αυτό καταφεύγουν συχνά σε 

πρακτικές παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων.  

 Η μερισματική πολιτική της επιχείρησης. Στόχος των επιχειρήσεων είναι η 

ομαλοποίηση των αποτελεσμάτων τους μέσω της υποβάθμισης ή του 

υπερτονισμού τους, έτσι ώστε να διατηρηθεί σταθερό το ποσοστό των κερδών 

που διατίθεται ως μέρισμα στους μετόχους. 

 

2. Κίνητρα που προέρχονται από συμβατικές υποχρεώσεις της επιχείρησης 

 

 Δανειακές συμβάσεις. Πολλές επιχειρήσεις προκειμένου να μην 

παραβιάσουν τους όρους δανείων που τους έχουν χορηγηθεί και που αφορούν 

συγκεκριμένα επίπεδα αποτελεσμάτων και οικονομικών δεικτών εμφανίζουν 

αυξημένα τα αποτελέσματά τους, εφαρμόζοντας μεθόδους παραποίησης των 

οικονομικών αποτελεσμάτων. 

 Οι αμοιβές της διοίκησης. Η αμοιβή της διοίκησης συχνά συνδέεται με την 

οικονομική επίδοση της επιχείρησης, με αποτέλεσμα τα διοικητικά στελέχη να 

επηρεάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης, με στόχο να 

αυξηθούν οι αμοιβές τους. Όπως αναφέρεται στον Καζαντζή, σύμφωνα με τον 

Healy (1985), όταν τα κέρδη είναι χαμηλότερα του κατώτατου ορίου που 

απαιτείται για την απόκτηση της επιπλέον αμοιβής, τότε τα αποτελέσματα 

επηρεάζονται προς τα πάνω έτσι ώστε να επιτευχθεί το κατώτατο όριο, άρα 

και η επιπλέον αμοιβή. Στην αντίθετη περίπτωση, όταν τα κέρδη είναι 

μεγαλύτερα από το ανώτατο όριο, πάνω από το οποίο δεν δίνεται επιπλέον 

αμοιβή, τότε τα κέρδη επηρεάζονται προς τα κάτω. Τα «επιπλέον» κέρδη, τα 

οποία δεν παρέχουν στη διοίκηση πρόσθετη αμοιβή στην τρέχουσα περίοδο, 
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δεν απεικονίζονται λογιστικά και χρησιμοποιούνται στην επόμενη περίοδο. 

Όταν τα αποτελέσματα είναι μεταξύ του κατώτατου και του ανώτατου ορίου 

της προβλεπόμενης συμφωνίας πρόσθετων κινήτρων με βάση τα κέρδη, τότε 

τα κέρδη επηρεάζονται προς τα πάνω, έτσι ώστε να αυξηθεί η αμοιβή της 

διοίκησης την τρέχουσα περίοδο. 

 

3. Κίνητρα που σχετίζονται με τη συμπεριφορά των μελών της διοίκησης 

 

 Η διατήρηση της διοικητικής θέσης ενός μάνατζερ. Όπως είναι φυσικό 

κάθε ανώτατο στέλεχος μιας επιχείρησης επιδιώκει την διασφάλιση της θέσης 

του. Η μη ικανοποιητική πορεία μιας επιχείρησης αποτελεί σημαντικό κίνδυνο 

για τα διοικητικά στελέχη καθώς μπορεί να οδηγήσει στην απόλυσή τους. 

 Προαγωγές στην ιεραρχική πυραμίδα. Επιπλέον τα διοικητικά στελέχη 

επιδιώκουν εκτός από την διατήρηση της θέσης τους σε μία εταιρεία και την 

προαγωγή τους  σε υψηλότερες θέσεις, με αποτέλεσμα να είναι διατεθειμένοι 

να καταφύγουν σε οποιαδήποτε μέθοδο προκειμένου να επιτύχουν τον στόχο 

τους. 

 

4.Κίνητρα που σχετίζονται με το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας των 

επιχειρήσεων 

 

 Ρυθμιστικό πλαίσιο του κλάδου που ανήκει η επιχείρηση. Σε πολλές χώρες 

υπάρχουν ρυθμίσεις για σημαντικούς κλάδους της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, οι οποίες καλύπτουν και την λογιστική πρακτική των 

επιχειρήσεων. Οι ρυθμίσεις αυτές αποτελούν σημαντικό κίνητρο των 

επιχειρήσεων να επηρεάσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα, καθώς 

οφείλουν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών. 

 Αντιμονοπωλιακές και άλλες ρυθμίσεις. Κίνητρο για τον επηρεασμό των 

οικονομικών τους αποτελεσμάτων έχουν οι διοικήσεις των επιχειρήσεων που 

παρουσιάζουν πολύ υψηλά κέρδη, προκειμένου να αποφύγουν αναλυτική 

διερεύνηση τους από το κράτος σχετικά με την ύπαρξη ή μη μονοπωλιακού 

καθεστώτος καθώς και εκείνες που επιδιώκουν την είσπραξη κρατικών 

επιχορηγήσεων ή την αιτιολόγηση των επιχορηγήσεων που έχουν εισπράξει 

στο παρελθόν. 
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 Η προσπάθεια φοροδιαφυγής των επιχειρήσεων. Το κίνητρο αυτό αφορά 

κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν να μειώσουν την 

φορολογική τους επιβάρυνση και εμφανίζουν έτσι μειωμένα κέρδη. Επιπλέον, 

με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουν και αρκετά κεφάλαια για την 

αυτοχρηματοδότηση των επενδυτικών τους προγραμμάτων. 

 

5.Κίνητρα που απορρέουν από την επιχειρησιακή κουλτούρα 

 

 Βραχυπρόθεσμος προσανατολισμός. Οι επιχειρήσεις συχνά δίνουν ιδιαίτερη 

έμφαση στην επίτευξη των βραχυπρόθεσμων στόχων τους αδιαφορώντας για 

το απώτερο μέλλον. Κατά συνέπεια, υιοθετούν πολιτικές και πρακτικές, οι 

οποίες θέτουν σε κίνδυνο την μακροχρόνια απόδοση της επιχείρησης. Ως 

παράδειγμα αναφέρεται η κεφαλαιοποίηση εξόδων, τα οποία θα έπρεπε 

κανονικά να εμφανιστούν στα αποτελέσματα χρήσης της επιχείρησης. 

 Μη ρεαλιστικοί προϋπολογισμοί και σχέδια δράσης. Πολλές επιχειρήσεις 

καταρτίζουν μη ρεαλιστικούς προϋπολογισμούς και σχέδια δράσης, 

προκειμένου να δώσουν ώθηση στους μάνατζερς να επιτύχουν πολύ υψηλούς 

στόχους. Έτσι, τα διοικητικά στελέχη στην προσπάθεια τους να πετύχουν τους 

στόχους αυτούς καταφεύγουν σε πρακτικές επηρεασμού των οικονομικών 

αποτελεσμάτων. 

 Αλληλεπίδραση των προεκτεθέντων κινήτρων παραποίησης.  Σύμφωνα με 

τον Καζαντζή, το φαινόμενο της παραποίησης των οικονομικών 

αποτελεσμάτων μπορεί να θεωρηθεί και ως προϊόν αλληλεπίδρασης των 

διαφόρων κινήτρων που αναφέρθηκαν παραπάνω. Τα κίνητρα που 

προέρχονται από τις εξωτερικές πιέσεις, αυτά τα οποία αφορούν την 

κουλτούρα της επιχείρησης και τα προσωπικά κίνητρα επηρεάζουν κυρίως την 

συμπεριφορά των διοικούντων. Είναι επομένως εξαιρετικά σημαντικό να 

ενθαρρύνεται η αληθινή  και ειλικρινής παρουσίαση των οικονομικών 

αποτελεσμάτων. 

 

2.5 Πρακτικές Παραποίησης των Οικονομικών Καταστάσεων 
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 Ο Schilit (2002)
53

 αναφέρεται στο βιβλίο του σε τριάντα πρακτικές παραποίησης των 

οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες κατατάσσονται σε εφτά κατηγορίες και έχουν 

διαπιστωθεί σύμφωνα με έρευνα του C.F.R.A. (Center for Financial Research and 

Analysis): 

 

1. Αναγνώριση εσόδων πολύ σύντομα ή αναγνώριση εσόδων «αμφισβητήσιμης 

ποιότητας» 

 Αναγνώριση εσόδων όταν εξακολουθούν να παρέχονται μελλοντικές 

υπηρεσίες 

 Αναγνώριση εσόδων πριν την αποστολή των εμπορευμάτων ή πριν την άνευ 

όρων αποδοχή  από τον πελάτη 

 Αναγνώριση εσόδων ακόμη κι εάν ο πελάτης δεν είναι υποχρεωμένος να 

πληρώσει 

 Πωλήσεις σε θυγατρικές εταιρίες 

 Παροχή στον πελάτη αντικειμένων αξίας ως αντιπαροχή 

 Άθροιση των τελικών καθαρών εισπράξεων 

 

2. Αναγνώριση «πλασματικών εσόδων» 

 

 Αναγνώριση εσόδων χωρίς οικονομική ουσία 

 Αναγνώριση μετρητών που λήφθηκαν στα πλαίσια δανεισμού ως έσοδα 

 Αναγνώριση εισοδημάτων από επενδύσεις ως έσοδα από κανονική λειτουργία 

 Αναγνώριση των επιστρεφόμενων ποσών από προμηθευτές ως έσοδα 

 Απελευθέρωση εσόδων τα οποία είχαν αποκρυφτεί αντικανονικά πριν από μία 

συγχώνευση 

 

3. Ενίσχυση εισοδήματος με κέρδη «μιας φοράς» 

 

 Ενίσχυση εισοδήματος με την πώληση υποτιμημένων περιουσιακών στοιχείων 

 Ενσωμάτωση εισοδημάτων ή κερδών από επενδύσεις στα έσοδα 

 Αναγνώριση εισοδημάτων ή κερδών από επενδύσεις ως μείωση των 

λειτουργικών εξόδων 
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 Δημιουργία εισοδήματος από την ανακατάταξη/αναδιάρθρωση των 

λογαριασμών του Ισολογισμού 

 

4. Μετάθεση τρεχόντων εξόδων σε μεταγενέστερη ή προγενέστερη χρήση 

 

 Κεφαλαιοποίηση οργανικών λειτουργικών εξόδων 

 Αλλαγή λογιστικής πρακτικής και μετάθεσης τρεχόντων εξόδων σε 

προγενέστερη χρήση 

 Απόσβεση δαπανών με πολύ αργό ρυθμό 

 Αποφυγή διαγραφής φθαρμένων (αλλοιωμένων) περιουσιακών στοιχείων 

 Μείωση των αποθεμάτων 

 

5. Αποφυγή καταγραφής υποχρεώσεων (στοιχείων Παθητικού) ή μη κανονική 

μείωσή τους 

 

 Αποφυγή καταγραφής εξόδων και σχετικών υποχρεώσεων όταν παραμένουν 

μελλοντικές υποχρεώσεις 

 Μείωση υποχρεώσεων αλλάζοντας λογιστικές υποθέσεις 

 Ενσωμάτωση στο εισόδημα αμφισβητήσιμων αποθεματικών 

 Δημιουργία «πλασματικών» επιστρεφόμενων ποσών 

 Αναγνώριση εσόδων όταν λαμβάνονται μετρητά ενώ παραμένουν μελλοντικές 

υποχρεώσεις 

 

6. Μετάθεση τρεχόντων εσόδων σε μεταγενέστερη χρήση 

 

 Δημιουργία αποθεματικών και αποδέσμευσή τους στο εισόδημα σε 

μεταγενέστερη χρονική περίοδο 

 Αντικανονική απόκρυψη εσόδων λίγο πριν κλείσει μια συμφωνία εξαγοράς 

 

7. Μετάθεση μελλοντικών εξόδων στην τρέχουσα χρήση ως «ειδικές χρεώσεις» 

 

 Αντικανονική διόγκωση ποσού που αποτελεί «ειδική χρέωση» 

 Αντικανονική απόσβεση τρεχόντων δαπανών έρευνας και ανάπτυξης κατά την 

διαδικασία μιας εξαγοράς 
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 Επιβάρυνση της τρέχουσας χρήσης με τα «discretionary» έξοδα 

 Επίσης ο Wells (2007)
54

  κατατάσσει τις μεθόδους παραποίησης των 

οικονομικών καταστάσεων σε πέντε βασικές κατηγορίες: 

 Πλασματικά έσοδα 

 Χρονικές διαφορές 

 Απόκρυψη υποχρεώσεων και εξόδων 

 Αντικανονικές γνωστοποιήσεις 

 Αντικανονικές αποτιμήσεις στοιχείων του Ενεργητικού 

 Όπως αναφέρει ο ίδιος, λόγω του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος, 

κάθε περίπτωση απάτης των οικονομικών καταστάσεων αφορά τουλάχιστον δύο 

λογαριασμούς και συνεπώς τουλάχιστον δύο από τις παραπάνω κατηγορίες. Ωστόσο, 

δεν αποκλείεται ο συνδυασμός περισσότερων και διαφορετικών μεθόδων. 

 

2.6 Αντιμετώπιση της Απάτης: Πρόληψη και Εντοπισμός 

 

Ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης της απάτης είναι η πρόληψή της. Σύμφωνα με 

τον Wells (2004)
55

 ,η πρόληψη της απάτης είναι πιο βιώσιμη στρατηγική, δεδομένου 

ότι είναι συχνά δύσκολο να ανακτηθούν οι απώλειες της απάτης από την στιγμή που 

θα εντοπιστεί. Στον τομέα της πρόληψης της απάτης έχουν γίνει σημαντικές 

προσπάθειες, έχουν αναπτυχθεί διάφοροι μηχανισμοί, ενώ εκτός από την εκτίμηση 

των παραγόντων κινδύνου απάτης που θεωρείται αναγκαία, ποικίλα μέτρα και 

στρατηγικές προτείνονται στη διεθνή βιβλιογραφία, προκειμένου να αποτραπούν 

φαινόμενα απάτης στους οργανισμούς. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι η πρόληψη της 

απάτης έχει ως στόχο την μείωση της πιθανότητας έκθεσης σε φαινόμενα απάτης σε 

ένα λογικό βαθμό, καθώς η πλήρης εξάλειψη των περιπτώσεων απάτης δεν είναι 

εφικτή, οποιαδήποτε μέτρα και αν ληφθούν από τις επιχειρήσεις. Μόνο με έναν 

συνδυασμό μέτρων πρόληψης και εντοπισμού μπορεί να μειωθεί στο ελάχιστο ο 

κίνδυνος της απάτης. Για τον λόγο αυτό κρίνεται αναγκαίο οι επιχειρήσεις να 

διαθέτουν και τις κατάλληλες και αποτελεσματικές μεθόδους εντοπισμού της απάτης. 
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 Ο Riahi – Belkaoui (2003)
56

 παρουσιάζει ένα γενικό πλαίσιο (σχήμα 2), το 

οποίο χρησιμεύει για τον εντοπισμό των συνθηκών εκείνων που είναι ευνοϊκές για 

την διάπραξη της λογιστικής απάτης. Στο πλαίσιο αυτό ενσωματώνει διάφορες 

θεωρίες και μοντέλα από την επιστήμη της εγκληματολογίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2: A Framework for Fraud in Accounting 

Πηγή: Riahi-Belkaoui, Ahmed (2003), Accounting By Principle or Design? 

 

 Σύμφωνα με το πλαίσιο, οι τέσσερις μορφές λογιστικής απάτης: εταιρική 

απάτη, απάτη υπό την καθοδήγηση της διοίκησης, παραποίηση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αποτυχίες ελέγχου συμβαίνουν πιο συχνά 

στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
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 Οι λογιστές και οι επιχειρηματίες έχουν παρουσιάσει μία ευνοϊκή εικόνα της 

προβληματικής τους κατάστασης, επιμένοντας ότι με ιδιωτικές  ρυθμίσεις 

μπορούν να έχουν υπό έλεγχο την λογιστική απάτη. 

 Υπάρχει συσσώρευση δύναμης και προνομίων σε ορισμένες ομάδες η οποία 

δημιουργεί μία αντίληψη ανισότητας σε όσους δεν αποτελούν μέλη, με 

αποτέλεσμα να καταφεύγουν σε παράτυπες πράξεις προκειμένου να 

αντιδράσουν σε καταστάσεις που τους δημιουργούν αισθήματα 

κατωτερότητας, απομόνωσης και κοινωνικού αποκλεισμού. Οι εταιρείες θα 

πρέπει να εξαλείψουν φαινόμενα παράνομης κατοχής δικαιωμάτων και 

προνομίων. 

 Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν γενικά ποινικές κατηγορίες. 

 Η κοινωνική αποδιοργάνωση και η αδυναμία εφαρμογής κοινωνικού ελέγχου 

δημιουργεί το ιδανικό κλίμα για διάπραξη απάτης. 

 Τα άτομα έχουν ενταχθεί σε ένα σύστημα αξιών, το οποίο αποδέχεται την 

εγκληματική συμπεριφορά. 

 Έλλειψη συνοχής μεταξύ αξιών και κανόνων με συνέπεια να προκαλείται 

σύγχυση στα άτομα. 

 Συνεπώς, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εντοπίσουν τις ανωτέρω ενδεικτικές 

συνθήκες λογιστικής απάτης, να ενισχύσουν τους μηχανισμούς ελέγχου και να 

προχωρήσουν σε επανεκτίμηση των προγραμμάτων ηθικών αξιών προκειμένου να 

εμποδίσουν την διάπραξη απάτης. Επίσης ο Riahi-Belkaoui υποστηρίζει ότι οι 

επιχειρήσεις προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα παραποίησης των 

οικονομικών καταστάσεων θα πρέπει να υιοθετήσουν τα ακόλουθα μέτρα: 

 Διαμόρφωση της επιθυμητής συμπεριφοράς 

 Διατήρηση ενός αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

 Αποτελεσματική οικονομική οργάνωση με αναγνώριση της ευθύνης για 

σωστές πρακτικές χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

 Ενεργός ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην εξέταση των πρακτικών και 

γενικότερα της πολιτικής σχετικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση 

 Επίβλεψη των ικανοτήτων και των συνθηκών ζωής των ατόμων που κατέχουν 

θέσεις σχετικές με την διαδικασία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

 Γνωστοποίηση αλλά και χρήση αυστηρών κυρώσεων για την παραβίαση των 

κατευθυντήριων γραμμών 
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 Ρεαλιστικοί και εφικτοί στόχοι οικονομικής απόδοσης 

 Επίγνωση της μεγάλης έμφασης που δίνεται στην βραχυπρόθεσμη οικονομική 

απόδοση  

 Ο Dooley (2002)
57

 αναφέρει χαρακτηριστικά ότι « η πρόληψη της 

οικονομικής απάτης είναι σαν την πρόληψη της αμαρτίας». Ωστόσο η απάτη μπορεί 

να ελαχιστοποιηθεί και να μειωθούν οι επιπτώσεις της, εφόσον αναγνωριστεί σε 

αρχικό στάδιο, διότι είναι αυτονόητο ότι όλες οι οικονομικές απάτες ξεκινούν σχετικά 

μικρές, στη συνέχεια αναπτύσσονται ολοένα και περισσότερο, μέχρι να προκαλέσουν 

σημαντική βλάβη. Συνεπώς η εφαρμογή μιας επαρκούς επαγρύπνησης και 

επαγγελματικής επιφυλακτικότητας μπορεί να λειτουργήσει ως αποτρεπτικός 

παράγοντας της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων. Ο ίδιος τονίζει την 

χρησιμότητα των  κατάλληλων διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου καθώς και του 

αποτελεσματικού εξωτερικού έλεγχου στον τομέα της πρόληψης της απάτης. 

 Οι Tiscini και Di Donato (2006)
58

  αναφερόμενοι στους μηχανισμούς 

πρόληψης της λογιστικής απάτης επισημαίνουν τα κύρια στοιχεία των μηχανισμών 

αυτών, τα οποία είναι: α) εταιρική διακυβέρνηση σε επαγρύπνηση, β) κώδικας 

επιχειρησιακής συμπεριφοράς, γ) επαρκής και αποτελεσματική δομή και λειτουργία 

εσωτερικού ελέγχου και δ) αποτελεσματικός εξωτερικός έλεγχος. Ιδιαίτερη έμφαση 

δίνεται στους εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους, οι οποίοι συνδέονται στενά με 

τα συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης και θα πρέπει να έχουν πρωταρχικό ρόλο και 

στον εντοπισμό κάθε είδους λογιστικής απάτης.  

 Η σημαντικότητα του εσωτερικού ελέγχου ως μέθοδος πρόληψης αλλά και 

εντοπισμού της λογιστικής απάτης αυξάνεται συνεχώς. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει ο McMillan (2006)
59

, το 18% των περιπτώσεων απάτης αποκαλύπτεται 

μέσω του εσωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων, γεγονός που αποδεικνύει την 

αποτελεσματικότητα ενός καλού συστήματος εσωτερικού ελέγχου στην αποκάλυψη 

της λογιστικής απάτης. 
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 Οι Pickett S. & J. (2002)
60

,τονίζουν την εξασφάλιση ενός ηθικού εργασιακού 

περιβάλλοντος ως βασικό μέτρο για την καταπολέμηση της εταιρικής απάτης. Είναι 

απόλυτα σημαντικό για μία εταιρία να διατηρεί μία ηθική στάση και να προσελκύει 

επενδυτές που θεωρούν την επιχειρηματική ηθική ως ένα σημαντικό μέρος των 

κριτηρίων αξιολόγησης τους. 

 Στην ύπαρξη ενός κώδικα επιχειρησιακής συμπεριφοράς αλλά και στην 

διασφάλιση συμμόρφωσης στον κώδικα αυτό αναφέρεται ο Καζαντζής (2006)
61

, ως 

πολιτική αποθάρρυνσης της απάτης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ένας 

κώδικας επιχειρησιακής συμπεριφοράς θα πρέπει να παρέχει γενικές αλλά πλήρεις 

οδηγίες κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, προκειμένου να επιτευχθεί ο 

καθορισμός και η γνωστοποίηση των προτύπων κατάρτισης των οικονομικών 

καταστάσεων και η οριοθέτηση της ευθύνης κάθε ατόμου για την πιστή τήρησή τους.  

 Ο Beasley (1996)
62

 εξετάζει την σχέση ανάμεσα στη σύνθεση του Διοικητικού 

Συμβουλίου και την απάτη μέσω των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και 

συγκρίνοντας επιχειρήσεις που διέπραξαν ή όχι απάτη, παρατηρεί ότι η πιθανότητα 

παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων μειώνεται σημαντικά καθώς ο αριθμός 

των εξωτερικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο αυξάνεται. 

 Σύμφωνα με τον Rezaee (2005)
63

, οι στρατηγικές πρόληψης και ανίχνευσης 

της λογιστικής απάτης, προκειμένου να είναι αποτελεσματικές, πρέπει να 

περιλαμβάνουν τα εξής: 

1. Εκτίμηση της ευπάθειας της επιχείρησης απέναντι σε απάτες (fraud 

vulnerability) 

2. Εξέταση (ύποπτης) ικανότητας επικράτησης σε συνθήκες έντονου 

ανταγωνισμού (Gamesmanship) 

3. Αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση 

4. «Ενεργές» επιτροπές ελέγχου 

5. Προγράμματα πρόληψης της απάτης 

6. Αποτελεσματικός εξωτερικός έλεγχος 
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7. Ανεξαρτησία ορκωτού ελεγκτή – λογιστή 

8. Αποτελεσματικότητα εσωτερικού ελέγχου 

Οι Murphy και Dacin (2011)
64

 αναπτύσσουν ένα πλαίσιο που προσδιορίζει 

τρία ψυχολογικά μονοπάτια για την απάτη, το οποίο υποστηρίζεται από πολλές 

θεωρίες σχετικά με την ηθική διαίσθηση, τον εξορθολογισμό κ τον ρόλο που 

διαδραματίζει η αρνητική επιρροή. Το πλαίσιο τους βασίζεται στο Τρίγωνο της 

Απάτης. Υποστηρίζουν ότι όταν τα άτομα έρχονται αντιμέτωπα με την «ευκαιρία» 

και το «κίνητρο/πίεση», υπάρχουν τρία ψυχολογικά μονοπάτια προς την απάτη, που 

βρίσκονται εντός της «συμπεριφοράς/εκλογίκευσης»: 1) έλλειψη επίγνωσης/ 

ευαισθητοποίησης, 2) διαίσθηση σε συνδυασμό με εκλογίκευση και 3) συλλογισμός. 

Αυτές οι διακρίσεις είναι σημαντικές στην πρόληψη της απάτης γιατί καθένα από 

αυτά τα μονοπάτια συνδέεται με διαφορετικούς ψυχολογικούς μηχανισμούς. Αυτό το 

πλαίσιο χρησιμεύει μεταξύ άλλων στην πρόβλεψη μελλοντικής παράτυπης 

συμπεριφοράς και μπορεί να αποτελέσει το θεωρητικό υπόβαθρο για την εξερεύνηση 

διαφόρων παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην πρόληψη της απάτης. 

Η αποκάλυψη της απάτης δεν είναι εύκολη υπόθεση. Όπως αναφέρεται στη 

διεθνή βιβλιογραφία, η απάτη αποκαλύπτεται κυρίως τυχαία, (Riahi-Belkaoui,2003,  

McMillan,2006) γεγονός που δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό όσον αφορά την 

μείωση του κινδύνου απάτης, επίσης από  πληροφοριοδότες/ καταγγέλλοντες 

(whistleblowers), ως αποτέλεσμα εσωτερικού ελέγχου, μέσω διενέργειας εξωτερικών 

ελέγχων καθώς και μέσω προγραμμάτων ανίχνευσης.  

Σύμφωνα με την Επιτροπή Πιστοποιημένων  Εξεταστών Απάτης (ACFE’s 

2012 Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse)
65

, πολλές περιπτώσεις 

απάτης δεν πρόκειται να ανιχνευθούν ποτέ. Ακόμη, σε πολλές από αυτές που θα 

εντοπιστούν, το συνολικό ποσό των ζημιών πιθανόν να μην προσδιορισθεί ποτέ με 

ακρίβεια. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η επαγγελματική απάτη εντοπίζεται κυρίως 

μέσω πληροφοριών (43,3%) και μάλιστα η πλειοψηφία των πληροφοριοδοτών  

προέρχεται από εργαζόμενους στις επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε απάτες. 

Χαρακτηριστικό είναι επίσης το γεγονός ότι παρά τον σημαντικό σκοπό που 

εξυπηρετεί ο εξωτερικός έλεγχος των επιχειρήσεων, ο ρόλος του ως μέσο 
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αποκάλυψης της απάτης είναι ιδιαίτερα περιορισμένος, καθώς μόνο το 3% των 

περιπτώσεων απάτης αποκαλύπτεται κατά την διενέργεια εξωτερικών ελέγχων. 

Τα τελευταία χρόνια  έχουν αναπτυχθεί πολλές διαδικασίες, εξελιγμένες 

τεχνικές και σύγχρονες μέθοδοι που βοηθούν τις επιχειρήσεις στον εντοπισμό 

φαινομένων απάτης. Ο Σπάθης (2002)
66

, αναφέρεται σε μοντέλα και υποδείγματα, τα 

οποία βοηθούν τους ελεγκτές στην αποκάλυψη των παραποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων. Στο άρθρο του γίνεται αναφορά μιας σειράς ερευνών που αναλύουν 

και προτείνουν τέτοιου είδους μοντέλα – υποδείγματα. Τα υποδείγματα αυτά 

χρησιμοποιούν μεταβλητές ποσοτικές και ποιοτικές με την βοήθεια εξελιγμένων 

τεχνικών της στατιστικής και επιχειρησιακής έρευνας, όπως πολυμεταβλητών, 

παλινδρομήσεων, πολυκριτήριας ανάλυσης, ευφυών συστημάτων και υβριδικών 

συστημάτων. 

Οι Dechow et al (2011)
67

 αναπτύσσουν μία βάση δεδομένων των ανακριβειών 

των οικονομικών καταστάσεων. Στο σχετικό άρθρο περιγράφουν αυτή τη βάση, με 

σκοπό να την καταστήσουν ευρέως διαθέσιμη και σε άλλους ερευνητές, για την 

προώθηση της έρευνας σχετικά με τις παραποιήσεις των οικονομικών 

αποτελεσμάτων. Επιπλέον, αναλύουν τα οικονομικά χαρακτηριστικά των 

επιχειρήσεων που παραποιούν τις οικονομικές τους καταστάσεις και αναπτύσσουν 

ένα μοντέλο για την πρόβλεψη ουσιωδών ανακριβειών στις οικονομικές καταστάσεις. 

Σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό της παραποίησης των οικονομικών 

καταστάσεων ως ένδειξη απάτης έχουν και τα προειδοποιητικά σημάδια, οι «κόκκινες 

σημαίες» (red flags). Κατά την διάρκεια του ελέγχου, ο εξωτερικός ελεγκτής θα 

πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίσει τέτοιου είδους προειδοποιητικά σημεία, στα 

οποία θα δώσει αυξημένη βαρύτητα. Το Ελεγκτικό Πρότυπο SAS N
O
 99 

κατηγοριοποιεί τις «κόκκινες σημαίες» σύμφωνα με τους τρεις παράγοντες κινδύνου 

που περιλαμβάνει το Τρίγωνο της Απάτης: «πίεση, κίνητρα», «ευκαιρία» και 

«εκλογίκευση». Αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των «κόκκινων σημαιών» 

συναντάμε πολλές και διαφορετικές απόψεις στη διεθνή βιβλιογραφία. 
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Οι Mohamed Abd El Aziz Hegazy και Rasha Kassem (2010)
 68 

σε έρευνα τους 

σχετικά με την αποτελεσματικότητα των «red flags» στην ανίχνευση των φαινομένων 

απάτης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τους εξωτερικούς ελεγκτές, 

υποστηρίζουν την χρήση των προειδοποιητικών σημείων ως εργαλείο για τον 

εντοπισμό της απάτης. Παράλληλα, αναφερόμενοι στις «κόκκινες σημαίες» που 

περιλαμβάνονται στο SAS Ν
Ο
 99, θεωρούν ότι είναι αρκετά γενικές και για τον λόγο 

αυτό, στην έρευνα τους συμπεριλαμβάνουν και μία λίστα από συγκεκριμένα 

προειδοποιητικά σημάδια, που σχετίζονται με κάθε είδος απάτης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τα οποία σύμφωνα με την έρευνά τους είναι 

ιδιαίτερα αποδεκτά από τους ελεγκτές και σε συνδυασμό με τις «κόκκινες σημαίες» 

του SAS N
O
 99 μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ικανότητα των ελεγκτών να 

εντοπίζουν παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

Οι Moyes et al (2006)
69

 προσεγγίζουν το ζήτημα της χρησιμότητας των “red 

flags” στον εντοπισμό της απάτης, από την πλευρά των εσωτερικών ελεγκτών. 

Πραγματοποιώντας μία έρευνα ανάμεσα σε 82 εσωτερικούς ελεγκτές, σχετικά με την 

χρησιμότητα των 42 «κόκκινων σημαιών» του SAS N
O
 99, καταλήγουν στα εξής 

συμπεράσματα: Από το σύνολο των “red flags” οι 15
 
αποδεικνύονται ιδιαίτερα 

αποτελεσματικές, οι 14 αποτελεσματικές και οι υπόλοιπες 13 αναποτελεσματικές. 

Δηλαδή, 29 από τα 42 προειδοποιητικά σημάδια αποτελούν στην πραγματικότητα 

ενδείξεις απάτης. Επιπλέον, οι εσωτερικοί ελεγκτές αξιολογούν σταθερά τους 

παράγοντες κινδύνου που ανήκουν στις κατηγορίες: «ευκαιρία» και «εκλογίκευση» 

ως πιο αποτελεσματικούς στον εντοπισμό της απάτης, σε σχέση με τους παράγοντες 

που κατατάσσονται στην κατηγορία «κίνητρα/πίεση». 

Παρά το γεγονός ότι υπάρχει μία πληθώρα μεθόδων και μέτρων 

αντιμετώπισης της απάτης το σημαντικό ερώτημα που γεννάται είναι εάν οι μέθοδοι 

αυτές θεωρούνται χρήσιμες και αποτελεσματικές από τους ειδικούς καθώς και σε 

ποιο βαθμό χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις. 
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Οι Bierstaker et al (2006)
70

 πραγματοποίησαν μία έρευνα ανάμεσα σε 86 

λογιστές, εσωτερικούς ελεγκτές και πιστοποιημένους εξεταστές της απάτης, 

προκειμένου να αξιολογήσουν τον βαθμό στον οποίο χρησιμοποιούνται μέθοδοι 

ανίχνευσης και πρόληψης της απάτης και να καταλήξουν σε συμπεράσματα σχετικά 

με την αποτελεσματικότητα των μεθόδων αυτών σύμφωνα με την άποψη των 

ερωτηθέντων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αντιπυρικές ζώνες (firewalls), η 

προστασία από τους ιούς, η προστασία των κωδικών πρόσβασης, η επισκόπηση και 

βελτίωση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου αποτελούν τους συνηθέστερους 

τρόπους αντιμετώπισης της απάτης. Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι πολλές μέθοδοι 

εντοπισμού και πρόληψης παρά την αποτελεσματικότητά τους δεν χρησιμοποιούνται 

συχνά από τις επιχειρήσεις πιθανότατα λόγω του υψηλού κόστους και της έλλειψης 

πόρων από τις εταιρείες. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

3.1 Η Έννοια της Δημιουργικής Λογιστικής 

 

 Ως μέσα για την πραγματοποίηση των παραποιήσεων των οικονομικών 

καταστάσεων χρησιμοποιούνται διάφοροι μέθοδοι που περιλαμβάνονται στον όρο 

δημιουργική ή επινοητική λογιστική (creative accounting). Αντίστοιχοι όροι που 

εστιάζουν κυρίως στη μεταβολή των αποτελεσμάτων χρήσης, είναι η «εξομάλυνσή 

τους» μέσω εσφαλμένων λογιστικών καταχωρήσεων (income smoothing), η 

«ωραιοποίησή τους» και η «χειραγώγησή τους» (managing earnings).
71

 Η 

δημιουργική λογιστική χρησιμοποιείται από τις διοικήσεις των επιχειρήσεων 

προκειμένου να εμφανίζουν κατά το δοκούν τις καταστάσεις του λογαριασμού 

αποτελεσμάτων και Ισολογισμού. 
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 Η πρώτη αναφορά στις πρακτικές της δημιουργικής λογιστικής ανήκει στον 

ιδρυτή της λογιστικής, Luca Pacioli. Η φιλοδοξία του να κάνεις τα στοιχεία 

περισσότερο ή λιγότερο ελκυστικά, ανάλογα με την περίπτωση, είναι πολύ παλιά, 

συγκεκριμένα μας παραπέμπει 500 χρόνια πίσω. Το φημισμένο “De Arithmetica” , το 

πρώτο εγχειρίδιο λογιστικής περιείχε πρακτικές δημιουργικής λογιστικής.
72

  

 Η δημιουργική λογιστική αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στις αγγλοσαξονικές 

οικονομίες λόγω της μεγάλης ελευθερίας επιλογών. Ωστόσο ακόμη και στις ΗΠΑ, 

παρά τις αυστηρές ρυθμίσεις, η δημιουργική λογιστική οδήγησε στην πτώση 

πολυάριθμων εταιρειών υψηλού προφίλ. Ο Ian Griffiths (1981) στη λεγόμενη βίβλο 

του επιχειρηματικού κόσμου αναφέρει ότι: η «Δημιουργική Λογιστική είναι το 

μεγαλύτερο κόλπο μετά το Δούρειο Ίππο»
73

 ενώ ο Arthur Levitt, πρώην πρόεδρος της 

SEC, σε ομιλία του την 28/9/98, την είχε χαρακτηρίσει με χιούμορ ως «λογιστική 

άμπρα-κατάμπρα»  (hocus-pocus accounting). 

 Θα πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό, ότι ενώ στην Ευρώπη έχει 

επικρατήσει ο όρος “creative accounting”,  στις Η.Π.Α. η δημιουργική λογιστική 

αποκαλείται χειραγώγηση κερδών (earnings management). Η χειραγώγηση κερδών 

όμως στην πραγματικότητα αποτελεί μία συγκεκριμένη πτυχή της δημιουργικής 

λογιστικής, καθώς πολλές τεχνικές της δημιουργικής λογιστικής εφαρμόζονται για 

τον ευπρεπισμό του ισολογισμού (balance sheet management). Ωστόσο, 

αναμφισβήτητα το “earnings management” είναι η σπουδαιότερη έκφανση της 

δημιουργικής λογιστικής και για τον λόγο αυτό εξετάζεται χωριστά στο επόμενο 

κεφάλαιο.  

 Όσον αφορά την έννοια της δημιουργικής λογιστικής, στη λογιστική 

βιβλιογραφία συναντάμε μία πληθώρα από διαφορετικούς ορισμούς, καθώς δεν 

υπάρχει πλήρης συμφωνία ως προς το τι συνιστά δημιουργική λογιστική. 

 Οι Amat, Blake και Dowds (1999)
74

 ορίζουν την δημιουργική λογιστική ως 

μία διαδικασία, όπου οι λογιστές αξιοποιούν τις γνώσεις τους για τους λογιστικούς 

κανόνες προκειμένου να χειραγωγήσουν τα μεγέθη που εμφανίζονται στους 

λογαριασμούς μιας επιχείρησης. Επιπλέον στο άρθρο τους επιλέγουν τέσσερις 
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μελέτες από το Ηνωμένο Βασίλειο, προκειμένου να διευκρινίσουν το τι συνιστά 

δημιουργική λογιστική: 

 Ο Ian Griffiths (1986), από δημοσιογραφική άποψη, παρατηρεί ότι κάθε 

εταιρεία στη χώρα του παραποιεί τα κέρδη της και οι δημοσιευμένες 

λογιστικές καταστάσεις βασίζονται σε ένα διακριτικό και ευπρεπές 

«μαγείρεμα» των βιβλίων , το οποίο προσπαθεί να κρύψει κάθε ενοχή του 

επιχειρηματία όταν διατίθεται στο κοινό και που σε τελική ανάλυση είναι 

απόλυτα δικαιολογημένο. 

 Ο  Michael Jameson (1988), από λογιστική άποψη, υποστηρίζει ότι «οι 

λογιστικές διεργασίες αποτελούνται από σχέσεις και αντιμετώπιση πολλών 

ζητημάτων κρίσεως, καθώς επίσης από αποφάσεις επί αντιθέσεων μεταξύ 

ανταγωνιζόμενων προσεγγίσεων στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων εκ 

χρηματοοικονομικών γεγονότων και συναλλαγών. Αυτή η ευελιξία παρέχει 

στον λογιστή τη δυνατότητα διαχείρισης, εξαπάτησης, ψευδούς καταχώρησης 

και παρουσίασης των διαφόρων στοιχείων. Οι δραστηριότητες αυτές, οι 

οποίες ασκούνται από λιγότερα ευσυνείδητα στοιχεία του λογιστικού 

επαγγέλματος, έχουν γίνει γνωστές ως δημιουργική λογιστική». 

 Ο Terry Smith (1996), από την πλευρά των επενδυτικών αναλυτών, δηλώνει 

ότι «το 1980 στη Μεγάλη Βρετανία το μεγαλύτερο ποσοστό κερδών των 

επιχειρήσεων ήταν προϊόν της επιδεξιότητας των λογιστών και δεν προήλθαν 

από πραγματική οικονομική ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα 

εκείνης της περιόδου ήταν συνέπεια συνένωσης λογιστικών τεχνασμάτων και 

όχι πραγματικής ανάπτυξης». 

 Ο ακαδημαϊκός Kamal Naser (1993) ορίζει την δημιουργική λογιστική «ως 

ένα μετασχηματισμό των λογιστικών ποσών από τι αυτά πραγματικά είναι στο 

τι οι καταρτίζοντες τις λογιστικές καταστάσεις επιθυμούν να είναι 

εκμεταλλευόμενοι τους υπάρχοντες κανόνες και / ή αγνοούντες μερικούς ή 

όλους από αυτούς». Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι η ελευθερία επιλογής που 

παρέχεται από το Αγγλοσαξονικό σύστημα λογιστικής μπορεί να οδηγήσει σε 

κατάχρηση αυτής της ελευθερίας και κατά συνέπεια στην δημιουργική 

λογιστική. 
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 Σύμφωνα με τον Μπαραλέξη (2001)
75

, η επινοητική λογιστική ορίζεται ως «η 

εκμετάλλευση των αδυναμιών των λογιστικών κανόνων και νόμων, ή η παραβίαση 

αυτών, με απώτερο σκοπό την παρουσίαση των λογιστικών καταστάσεων, όχι όπως 

αυτές θα έπρεπε να είναι, αλλά όπως συμφέρει την επιχείρηση να είναι». Συνεπώς 

υπάρχουν δύο είδη επινοητικής λογιστικής η θεμιτή και η αθέμιτη. Η πρώτη 

εκμεταλλεύεται τους λογιστικούς κανόνες ενώ η δεύτερη τους παραβιάζει. Ωστόσο, 

και τα δύο είδη έχουν τις ίδιες γενεσιουργές αιτίες, ασκούνται από τα ίδια πρόσωπα 

και έχουν τις ίδιες επιπτώσεις στους δημοσιευόμενους λογαριασμούς. Βέβαια όπως 

αναφέρουν οι  Gabriels και Van de Wiele (2005)
76

 : «υπάρχει μία λεπτή γραμμή που 

χωρίζει τη νόμιμη δημιουργική λογιστική από την διοικητική απάτη (management 

fraud)». 

 Ο Riahi – Belkaoui (2003)
77

 αναφέρει στο βιβλίο του “Accounting By 

Principle or Design?” τον όρο «Σχεδιασμένη Λογιστική» (“Designed Accounting”), 

στον οποίο αποδίδει τις έννοιες της «εξομάλυνσης του αποτελέσματος (“Income 

Smoothing”), της «χειραγώγησης των κερδών» (“Earnings Management”), της 

«δημιουργικής λογιστικής» (“Creative Accounting”) και της «λογιστικής απάτης» 

(“Fraud in Accounting”). 

 Οι Gowthorpe και Amat (2005)
78

 επισημαίνουν ότι η Δημιουργική Λογιστική 

αναφέρεται στη σκόπιμη διαστρέβλωση της επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων και 

μετόχων μέσω εκείνων που συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και 

επιδιώκουν να μεταβάλλουν το περιεχόμενο των μηνυμάτων που μεταδίδονται. 

 Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει συμφωνία των ειδικών ως 

προς τον όρο που περιγράφει καλύτερα το φαινόμενο της δημιουργικής ή επινοητικής 

λογιστικής. Έτσι οι όροι που χρησιμοποιούνται συνηθέστερα στη διεθνή λογιστική 

βιβλιογραφία (πολλοί από τους οποίους όμως αποτελούν μία συγκεκριμένη μόνο 

μορφή του προβλήματος ) είναι οι ακόλουθοι: 

 Creative accounting 

 Innovative accounting 

 Income smoothing 
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 Window dressing 

 Aggressive accounting 

 Cosmetic accounting 

 Earnings management 

 Earnings smoothing 

 Financial statement management 

 Financial engineering 

 Financial statement manipulation 

 Accounts manipulation 

 Off – balance sheet financing 

 The numbers game 

 Juggling the books 

 Accounting magic 

 Borrowing income from the future 

 Banking income for the future 

 Accounting Alchemy 

 

Πίνακας 1. Global nomenclature of Creative Accounting 

Audit Committee, Newsletter, KPMG, June, 2003 
79
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 Πηγή:Balaciu,Diana,  Bogdan,Victoria , Vladu,Alina Beattrice (2009), “A brief review of creative 
accounting literature and its consequences in practice”, Annales Universitatis Apulensis Series 
Oeconomica, 11(1), pages 170-183 

Country The Equivalent for “creative accounting” 

Switzerland Bilanzmanipulation, Bilanzkosmetik ,heisse Luft 

Germany Tricksereien , Bilanzartistik, geschönte Jahresrechnung, Seifenblasen 

Holland Winstegalisatie (profit equalization), Creatief boekhouden, Creatieve 

jaarverslaggeving, Winststuring (earnings management), Winstflattering, 

Verliesmaximalisatie 

France Bricolage (DIY), Fabricated accounts, Unlimited creativity 

USA Cooking the books, fabricated numbers, fiddle the numbers, more debits than 

credits, earnings management 

Italy Politiche di bilancio 

Japan Furyo Kessan (improper accounting), Funshoku (window-dressing), Kara-uri 

(dummy or “empty sales”), Mae-daoshi (bringing sales forward) 

Australia Fudging, Manipulative accounting, Feral accounting 

Great Britain Window-dressing, Accounting for profits, Bubbles, Enronitis 
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 Τέλος, η δημιουργική λογιστική, όπως έχει ήδη αναφερθεί, έχει γνωρίσει 

παγκόσμια γεωγραφική ανάπτυξη και η παγκόσμια ονοματολογία της παρουσιάζεται  

στον πίνακα 1. 

 

3.2 Γενεσιουργές Αιτίες της Δημιουργικής Λογιστικής 

 

Η άσκηση της δημιουργικής λογιστικής προκύπτει από την σύγκρουση των 

συμφερόντων που υφίσταται μεταξύ της διοίκησης της επιχείρησης και των χρηστών 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ως προς την παρουσίαση των καταστάσεων 

αυτών. Η ευελιξία των λογιστικών κανόνων επιτρέπει στην διοίκηση να είναι 

«δημιουργική» στην προετοιμασία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Καθώς 

λοιπόν η σύγκρουση των συμφερόντων ανάμεσα στις διάφορες ομάδες συμφερόντων 

είναι η πραγματική αιτία της άσκησης της δημιουργικής λογιστικής, είναι απαραίτητη 

η κατανόηση των απαιτήσεων και προσδοκιών των «παικτών» στον τομέα της 

λογιστικής.  

 Το συμφέρον της διοίκησης είναι η πληρωμή χαμηλότερων φόρων και η 

καταβολή μικρότερων μερισμάτων. Οι επενδυτές – μέτοχοι ενδιαφέρονται για 

μεγαλύτερα μερίσματα. Οι φορολογικές αρχές επιδιώκουν την συλλογή μεγαλύτερων 

φόρων ενώ οι εργαζόμενοι καλύτερο μισθό και υψηλότερο μερίδιο κερδών. Έτσι 

μέσω της δημιουργικής λογιστικής κάποιοι βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση σε βάρος 

όμως των υπολοίπων. 

 Οι Stolowy και Breton (2004)
80

 αναφέρονται στα πιθανά κέρδη και ζημίες 

(Πίνακας 2) από την άσκηση της δημιουργικής λογιστικής, για  τους διάφορους 

«παίκτες στο παιχνίδι του σκόπιμου χειρισμού των λογαριασμών» (accounts 

manipulation). 

 

 

 

 

 

                                                           
80

 Stolowy, Hervé,  Breton, Gaétan  (2004), "Accounts Manipulation: A Literature Review and 
Proposed Conceptual Framework", Review of Accounting and Finance, Vol. 3 Iss: 1, pages 5 - 92 



  

60 

Πίνακας 2. Πιθανά Κέρδη και Ζημίες από τον σκόπιμο χειρισμό των 

λογαριασμών 

Πηγή: Stolowy and Breton (2004), "Accounts Manipulation: A Literature 

Review and Proposed Conceptual Framework" 

Παίκτες Κέρδη Ζημίες 

Διοίκηση (managers) Μείωση του Κόστους Κεφαλαίου 

Διατήρηση της θέσης εργασίας τους 

Διαχείριση της αμοιβής τους 

Σεβασμός στους όρους και τις προϋποθέσεις 

χορήγησης δανείου (Debt covenants) 

Επίσημη εξέταση και έλεγχος των λογαριασμών 

Ελαχιστοποίηση του φόρου εισοδήματος 

Απόκτηση φορολογικών πλεονεκτημάτων 

Βελτίωση των σχέσεων με τους πιστωτές, 

εργαζόμενους και επενδυτές 

Αποφυγή πολιτικού κόστους 

Απώλεια θέσης εργασίας και 

φήμης 

Υφιστάμενοι μέτοχοι Αύξηση της αξίας των μετοχών τους 

Έλεγχος των απαιτήσεων των εργαζομένων 

Μείωση τους κόστους κεφαλαίου 

Μείωση του όγκου των συναλλαγών 

Εμπιστοσύνη στην αγορά 

Υφιστάμενοι ομολογιούχοι Αύξηση της αξίας των ομολογιών τους 

Έλεγχος των απαιτήσεων των εργαζομένων 

Μεταφορά πλούτου στους 

πραγματικούς μετόχους 

Εργαζόμενοι Διατήρηση των θέσεων εργασίας 

Αύξηση του ύψους της αμοιβής τους 

Απώλεια θέσης εργασίας από 

μία μη αναμενόμενη 

χρεωκοπία 

Προμηθευτές Διατήρηση του πελάτη Ζημία έπειτα από 

απροσδόκητη πτώχευση 

Πελάτες Συνεχείς υπηρεσίες 

Τήρηση των εγγυήσεων 

Διακοπή των υπηρεσιών 

Μη τήρηση των εγγυήσεων 

Κράτος Συλλογή φόρων 

Θέσεις εργασίας για τους πολίτες 

Δεν υπάρχει επιπλέον 

συλλογή φόρων 

Ανεργία 

Τραπεζίτες Αποπληρωμή δανείων Απώλεια χρημάτων λόγω 

αναπάντεχης χρεωκοπίας 

Κοινωνία Διατήρηση θέσεων εργασίας 

Παραγωγή πλούτου 

Απώλεια θέσεων εργασίας 

και σπατάλη πόρων  
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3.3 Η Φύση της Δημιουργικής Λογιστικής 

 

Όσον αφορά τη νομιμότητα στη χρήση της δημιουργικής λογιστικής η άποψη του 

κοινού διχάζεται. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η δημιουργική λογιστική διακρίνεται σε 

δύο διαφορετικά είδη, στην θεμιτή δημιουργική λογιστική, η οποία εκμεταλλεύεται 

τυχόν κενά και αδυναμίες στους λογιστικούς κανόνες και νόμους και στην αθέμιτη, η 

οποία τους παραβιάζει. Όταν γίνεται αναφορά στη δημιουργική λογιστική οι λέξεις 

που έρχονται συνήθως στο μυαλό κάποιου είναι η χειραγώγηση, η ανεντιμότητα και η 

εξαπάτηση. Ορισμένοι μελετητές, οι οποίοι θέτουν επιχειρήματα υπέρ της εφαρμογής 

της δημιουργικής λογιστικής ισχυρίζονται ότι αυτή δεν αναφέρεται κατ’ ανάγκη σε 

παράνομες πράξεις ή παραλείψεις, δεν αντιβαίνει ευθέως το νόμο αλλά λειτουργεί 

μέσα στο γράμμα του νόμου και των λογιστικών προτύπων και εκμεταλλεύεται κενά 

ή ασάφειες στους λογιστικούς κανονισμούς με σκοπό την παρουσίαση ευνοϊκής 

εικόνας στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Aκόμη όμως και αν θεωρήσουμε ότι 

η δημιουργική λογιστική, σε κάποιες περιπτώσεις, δεν είναι αντίθετη με το γράμμα 

του νόμου, το βέβαιο είναι, ότι αποκλίνει από το πνεύμα του νόμου αλλά και των 

λογιστικών προτύπων.  

 Σε γενικές γραμμές η δημιουργική λογιστική αντιμετωπίζεται ως μία 

παραπλανητική και ανεπιθύμητη πρακτική, με κύριο σκοπό την προετοιμασία των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 

της διοίκησης σχετικά με την οικονομική θέση και επίδοση της εταιρείας. Ωστόσο, οι 

Balaciu και Pop (2008)
81

 υποστηρίζουν ότι η αρνητική αντιμετώπιση της 

δημιουργικής λογιστικής δεν αποκλείει και την ύπαρξη της θετικής πτυχής της, 

σύμφωνα με την οποία, η δημιουργική λογιστική θωρείται ως μία καινοτομία, μέσω 

της οποίας επιτυγχάνεται η διαχείριση των πόρων με τον πλέον αποτελεσματικό 

τρόπο, με σκοπό την βελτίωση της οικονομικής απόδοσης.
 
Οι Ali Shah, Butt και 

Tariq
82

 θεωρούν ότι η δημιουργική λογιστική είναι ένα εργαλείο το οποίο μοιάζει 

πολύ με ένα όπλο. Αν χρησιμοποιηθεί σωστά μπορεί να είναι ωφέλιμο για τον 

χρήστη, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει μεγάλη βλάβη. Όπως αναφέρεται στο 
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άρθρο τους, πολλές είναι οι περιπτώσεις, ιδιαίτερα σε αναπτυσσόμενες χώρες, στις 

οποίες οι επιχειρήσεις επωφελήθηκαν από την χρήση της δημιουργικής λογιστικής 

και κατόρθωσαν να συνεχίσουν την δραστηριότητά τους σε δύσκολες περιόδους. 

 Λόγω του ότι  η δημιουργική λογιστική βρίσκεται στη ρίζα πολλών μεγάλων 

λογιστικών σκανδάλων, αναφέρεται συχνά ως συνώνυμο της απάτης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων (financial statement fraud). Μία διαφορετική 

άποψη διατυπώνεται από τον Ghosh (2010)
83

, ο οποίος αναφέρει ότι η απάτη των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων υποδηλώνει μεγαλύτερη εξαπάτηση από ότι 

συνεπάγεται η πρακτική της «επιθετικής λογιστικής». Επιπλέον, η απάτη των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων παραβιάζει τους κανόνες σε αντιδιαστολή με την 

δημιουργική λογιστική, η οποία τους παρακάμπτει. Η Schipper (1989), όπως 

αναφέρεται στους Amat και Gowthorpe (2004)
84

, υποστηρίζει ότι η δημιουργική 

λογιστική μπορεί να εξομοιωθεί με την διαχείριση της χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης (disclosure management), με την έννοια της σκόπιμης παρέμβασης 

στην διαδικασία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

 Συμπερασματικά, οι πρακτικές της επινοητικής λογιστικής είναι κατάφορα 

αντιδεοντολογικές και ανήθικες. Η δημιουργική λογιστική εκμεταλλεύεται την 

ευελιξία του λογιστικού συστήματος, με σκοπό την διαχείριση των λογαριασμών και 

την παραπλάνηση των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων. 

 

3.4 Μορφές της Δημιουργικής Λογιστικής 

 

3.4.1 Γενικά Σχόλια 

 

Οι πιο συχνές μορφές της δημιουργικής λογιστικής που αναφέρονται στη λογιστική 

βιβλιογραφία είναι  η χρηματοδότηση εκτός Κατάστασης Χρηματοοικονομικής 

Θέσης (off balance sheet financing) και  η ωραιοποίηση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων (window dressing). 

  

3.4.2 Off Balance Sheet Financing 
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85
Η χρηματοδότηση εκτός Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης είναι η 

εκμετάλλευση ελλείψεων στα διεθνή λογιστικά πρότυπα ή στη νομοθεσία μίας χώρας 

για τη μη-καταχώριση και παρουσίαση στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

ορισμένων χρηματοδοτικών κονδυλίων/δανείων. Ως παραδείγματα αναφέρονται ο 

χειρισμός των χρηματοδοτικών μισθώσεων ως λειτουργικών εξόδων/ μισθώσεων και 

η συμφωνία πώλησης και εγγυημένης επαναγοράς.  

 Ο Μπαραλέξης (2001)
86

 αναφέρεται σε παραδείγματα μεθόδων της 

χρηματοδότησης εκτός κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης που χρησιμοποιούν 

πιο συχνά οι επιχειρήσεις στο Η.Β. και που προκύπτουν σύμφωνα με την γνώμη 

ατόμων που είχαν ελεγκτική πείρα 4 και πλέον ετών  (Naser, 1993) : 

 Λειτουργικές ή χρηματοδοτικές μισθώσεις 

 Μη ενοποιημένες θυγατρικές 

 Τεχνικές εξάλειψης χρέους από τον Ισολογισμό 

 Πράξεις ανταλλαγής επιτοκίων 

 Δημιουργία κοινοπραξίας για την χρηματοδότηση ενός μεγάλου έργου 

 Μεταφορά του χρέους με την προσφυγή σε μη συνδεδεμένο τρίτο μέρος 

 

3.4.3 Window Dressing  

 

87
Η ωραιοποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι ο έντεχνος 

ευπρεπισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την καταχώριση λογιστικών 

εγγραφών μέσα στα λογιστικά βιβλία της οντότητας λίγο πριν το τέλος της περιόδου 

και την αντιστροφή τους στο άνοιγμα της επόμενης περιόδου, με σκοπό την ευνοϊκή 

παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ως παράδειγμα αναφέρεται η 

«αποπληρωμή δανείων» από συνδεδεμένες/φιλικές εταιρείες πριν από το τέλος του 

χρόνου και η αντιστροφή της εγγραφής στο άνοιγμα της επόμενης χρήσης.  

 Ένα άλλο κλασικό παράδειγμα του window dressing  για την ξένη 

βιβλιογραφία είναι σύμφωνα με τον Μπαραλέξη (2001)
 88

 η πώληση (ανταλλαγή στην 

πραγματικότητα) των αποθεμάτων δύο ομοειδών επιχειρήσεων. Η κάθε επιχείρηση 
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προβαίνει σε πώληση στην άλλη ίδιας ποσότητας αποθέματος του ίδιου είδους αλλά 

σε τιμή μεγαλύτερη του ιστορικού κόστους κτήσεως. Επιπλέον, ο ίδιος παραθέτει τα 

συνηθέστερα παραδείγματα του εξωραϊσμού των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

στο Η.Β. ( όπως αναφέρονται στον Naser, 1993) : 

 Πώληση και επαναγορά αποθεμάτων 

 Κατάχρηση της λογιστικής της εξαγοράς (acquisition accounting) 

 Μίας ημέρας πώληση και επαναγορά περιουσιακών στοιχείων 

 Αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων 

 Επαναγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας 

 Εναλλαγή από μία λογιστική πολιτική σε μία άλλη 

 

3.5 Μέθοδοι της Δημιουργικής Λογιστικής 

 

3.5.1 Το Θεωρητικό Πλαίσιο για την Κατανόηση των Πρακτικών της 

Δημιουργικής Λογιστικής 

 

Οι Stolowy και Breton (2004)
89

 παρουσιάζουν ένα θεωρητικό πλαίσιο για την 

κατανόηση των πρακτικών της δημιουργικής λογιστικής. Η θεμελιώδης αρχή στην 

οποία στηρίζεται το θεωρητικό τους πλαίσιο είναι η εξής: ο σκοπός δημοσίευσης των 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών είναι η μείωση του κόστους χρηματοδότησης της 

επιχείρησης. Αυτή η μείωση εξαρτάται από τους κινδύνους μεταφοράς του πλούτου, 

όπως γίνονται αντιληπτοί από τους παράγοντες της αγοράς. Τα πρακτικά μέσα για να 

λειτουργούν οι μεταφορές αυτές βασίζονται στα αποτελέσματα και την ισορροπία 

μεταξύ των χρεών και του μετοχικού κεφαλαίου. Συνεπώς, ο σκοπός της διαχείρισης 

των λογαριασμών (accounts manipulation) είναι η αλλαγή των δύο αυτών μέτρων: 

της διακύμανσης των κερδών ανά μετοχή (earnings per share) και της σχέσης Ξένων / 

Ιδίων Κεφαλαίων (Debt / Equity). 

 Το κέρδη ανά μετοχή  μπορούν να αλλάξουν με δύο τρόπους, είτε 

προσθέτοντας ή αφαιρώντας συγκεκριμένα έσοδα ή έξοδα (τροποποίηση του 

καθαρού αποτελέσματος), είτε παρουσιάζοντας ένα στοιχείο πριν ή μετά τα κέρδη, 
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που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των κερδών ανά μετοχή (ταξιθετική 

διαχείριση). 

 Όσον αφορά τον λόγο Ξένα / Ίδια Κεφάλαια, αυτός μπορεί να τροποποιηθεί 

είτε με τεχνητή διόγκωση των κερδών, είτε αποκρύπτοντας συγκεκριμένες 

χρηματοδοτήσεις, δηλαδή με χρηματοδότηση της εταιρείας με κονδύλια εκτός 

ισολογισμού (off- balance sheet financing). 

 

3.5.2 Ευκαιρίες για Δημιουργική Λογιστική. 

 

Σύμφωνα με τους Amat και Gowthorpe (2004) η δυνατότητα για χρήση των 

πρακτικών της δημιουργικής λογιστικής βρίσκεται σε έξι κύριους τομείς. Με βάση τις 

ευκαιρίες αυτές οι διάφορες μέθοδοι της δημιουργικής λογιστικής κατατάσσονται 

στις εξής κατηγορίες:
90

 

1. Ευελιξία λογιστικών κανόνων. Οι λογιστικοί κανονισμοί συχνά επιτρέπουν την 

επιλογή μεταξύ δύο ή περισσότερων εναλλακτικών μεθόδων, καθεμία από τις 

οποίες έχει διαφορετικές επιπτώσεις στην οικονομική θέση και απόδοση της 

εταιρείας. Για παράδειγμα, σχετικά με την αποτίμηση των μη 

κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

επιτρέπουν την επιλογή ανάμεσα στο ιστορικό αναπόσβεστο κόστος και στην 

αναπροσαρμοσμένη αξία. 

2. Ανεπάρκεια ρυθμίσεων.  Τα λογιστικά πρότυπα και οι κανονισμοί δεν είναι 

δυνατό να καλύψουν κάθε πτυχή των επιχειρηματικών συναλλαγών. Έτσι, σε 

πολλές περιοχές υπάρχει ανεπαρκής έλεγχος και επιβάλλεται η ανάπτυξη πιο 

λεπτομερειακών λογιστικών οδηγιών. Ως παράδειγμα αναφέρεται η λογιστική 

των αποθεμάτων, για την οποία υπάρχουν περιορισμένες υποχρεωτικές 

απαιτήσεις. 

3. Πεδίο για άσκηση κρίσης και εκτιμήσεων. Η διοίκηση της εταιρείας έχει 

σημαντικά περιθώρια για άσκηση κρίσης και εκτιμήσεων (πρόκειται για την 

καλούμενη διοικητική προαίρεση – managerial discretion). Πολλά ανώτερα 

στελέχη εκμεταλλεύονται αυτή την προαίρεση με στόχο την χειραγώγηση 

κερδών και την ωραιοποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η διακριτική ευχέρεια/προαίρεση 

σχετικά με τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, η εκτίμηση της 

ωφέλιμης ζωής των περιουσιακών στοιχείων για τον υπολογισμό των 

αποσβέσεων, η επιλογή της μεθόδου απόσβεσης κ.α. 

4. Η χρονική στιγμή των συναλλαγών. Οι πραγματικές συναλλαγές μπορούν να 

προγραμματιστούν έτσι ώστε να δίνεται η επιθυμητή εικόνα στους 

λογαριασμούς. Μέσω του χρονοδιαγράμματος των συναλλαγών, δίνεται η 

ευκαιρία στην διοίκηση να αυξήσει τα έσοδα όταν τα λειτουργικά κέρδη δεν 

είναι ικανοποιητικά. Έτσι για παράδειγμα σχετικά με τα υπάρχοντα 

αποθέματα που έχουν μία σημαντικά υψηλότερη αξία από το ιστορικό κόστος, 

η διοίκηση της εταιρείας είναι ελεύθερη να επιλέξει να τα πουλήσει μόνο όταν 

τα λειτουργικά κέρδη δεν είναι ικανοποιητικά. 

5. Εικονικές συναλλαγές. Οι εικονικές συναλλαγές μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για την χειραγώγηση των λογαριασμών του ισολογισμού αλλά και για την 

μετατόπιση του κέρδους μεταξύ λογιστικών περιόδων. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί η πώληση και επανεκμίσθωση (sale and leaseback), 

τέχνασμα που χρησιμοποιείται από πάρα πολλές εταιρείες για διόγκωση των 

κερδών και εξωραϊσμό της ρευστότητάς τους. 

6. Αναταξινόμηση και παρουσίαση των οικονομικών μεγεθών.  Σύμφωνα με την 

μελέτη των Gramlich et al (2001), όπως αναφέρουν οι Αmat και Gowthorpe, 

οι επιχειρήσεις μπορεί να εμπλακούν σε χειραγώγηση των λογαριασμών του 

ισολογισμού για αναταξινόμηση των υποχρεώσεων με σκοπό την εξομάλυνση 

της ρευστότητας ή των δεικτών μόχλευσης. Όπως επισημαίνουν οι Niskanen 

και Keloharju (2000): «Η εξήγηση γι’ αυτή τη συμπεριφορά είναι ότι οι 

άνθρωποι μπορούν να αντιλαμβάνονται το κέρδος, ας πούμε 301 εκατ. ευρώ 

ως ασυνήθιστα μεγαλύτερο από το κέρδος των 298 εκατ. ευρώ». 

 

3.5.3 Βασικές Τεχνικές Δημιουργικής Λογιστικής. 

 

Οι τεχνικές της επινοητικής λογιστικής που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις  είναι 

ατελείωτες. Επιπλέον μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου. Καθώς αλλάζουν τα 

λογιστικά πρότυπα, οι διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούνται προσαρμόζονται 
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ανάλογα. Θα ήταν λοιπόν αδύνατη η παράθεση κάθε δυνατής τεχνικής που 

επινοείται. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι συνηθέστερες τεχνικές της δημιουργικής 

λογιστικής που εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις και που αναφέρονται στην διεθνή 

βιβλιογραφία. 

 Στο σχήμα 3 παρουσιάζεται το βασικό μοντέλο καταχωρήσεων συναλλαγών 

και γεγονότων στα λογιστικά βιβλία σύμφωνα με το διπλογραφικό σύστημα. Όλες οι 

τεχνικές της δημιουργικής λογιστικής περιστρέφονται γύρω από την βασική 

διαδικασία της χρέωσης ή/και πίστωσης ενός ακατάλληλου λογαριασμού κατά την 

καταγραφή μίας συναλλαγής ή ενός γεγονότος. Επιπλέον, υπονοείται ότι η διαδικασία 

καλύπτει και την μη χρέωση ή/και πίστωση του κατάλληλου λογαριασμού με το 

κατάλληλο ποσό.
91

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3. Βασικό μοντέλο καταχωρήσεων συναλλαγών και γεγονότων στα λογιστικά 

βιβλία 

Πηγή: Ali Shah, Butt και Tariq (2011),“Use or Abuse of Creative Accounting 

Techniques” 
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 Οι Mulford και Comiskey
92

 στο βιβλίο τους “The Financial Numbers Game: 

Detecting Creative Accounting Practices” κατατάσσουν τις πρακτικές δημιουργικής 

λογιστικής σε πέντε βασικές κατηγορίες: 

 Αναγνώριση εσόδων πριν την πραγματοποίησή τους ή αναγνώριση 

«πλασματικών» εσόδων 

 «Επιθετική» κεφαλαιοποίηση και πολιτικές εκτεταμένου διενεργούμενου 

χρόνου απόσβεσης 

 Μη σωστή παρουσίαση των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων 

 Δημιουργικότητα σχετικά με την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 

 Προβλήματα με την κατάσταση ταμειακών ροών 

 Ο Jones
93

 διακρίνει πέντε βασικές κατηγορίες στρατηγικών δημιουργικής 

λογιστικής και παραθέτει τις χαρακτηριστικότερες μεθόδους που περιλαμβάνει κάθε 

μία από αυτές: 

 

Αύξηση εσόδων 

 

 Αναγνώριση πωλήσεων πριν την πραγματοποίησή τους 

 Αύξηση τόκων εισπρακτέων 

 Υπολογισμός μη λειτουργικών κερδών 

 Χειρισμός των δανείων ως πωλήσεων 

 Συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) 

 

Μείωση Εξόδων 

 

 Χρήση λογιστικής των προβλέψεων 

 Μείωση της φορολογίας 

 «Μεγάλο Λουτρό» (Big Bath) ή υπερβολικές διαγραφές ενός έτους 

 Μείωση εξόδων και αύξηση περιουσιακών στοιχείων  
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 Αύξηση στην αξία του τελικού αποθέματος 

 Κεφαλαιοποίηση εξόδων 

 Επιμήκυνση της ωφέλιμης ζωής των περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την 

μείωση των αποσβέσεων 

 Μη διενέργεια προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις 

 

Αύξηση στοιχείων του ενεργητικού 

 

 Διόγκωση αξίας «υπεραξίας» (goodwill) 

 Διόγκωση της αξίας του εμπορικού σήματος και άλλων άυλων περιουσιακών 

στοιχείων 

 Αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων 

 “Mark-to-market” ή λογιστική της εύλογης αξίας (fair value accounting) 

 

Μείωση υποχρεώσεων 

 

 Χρηματοδότηση εκτός Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης 

 Αναταξινόμηση Ξένων Κεφαλαίων ως  Ίδια Κεφάλαια 

 

Αύξηση λειτουργικών ταμειακών ροών 

 

 Μεγιστοποίηση λειτουργικών ταμειακών εισροών 

 Ελαχιστοποίηση λειτουργικών ταμειακών εκροών. 

  

 Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι μηχανισμοί της δημιουργικής λογιστικής με 

επιπτώσεις στον Ισολογισμό. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται λεπτομερής αναφορά 

στους μηχανισμούς, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην χειραγώγηση των κερδών για 

την ωραιοποίηση της κατάστασης του λογαριασμού αποτελεσμάτων. 
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Πίνακας 3. Μηχανισμοί της δημιουργικής λογιστικής με επιπτώσεις στον Ισολογισμό 

Πηγή: Cosmin (2010), “A census of creative accounting techniques”
94

 

 

Στοιχεία Μηχανισμοί Επιπτώσεις στον Ισολογισμό 

Ενσώματα περιουσιακά 

στοιχεία 

Πώληση και επανεκμίσθωση 

πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

(sale and leaseback) 

- Βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης 

- Βελτίωση της ρευστότητας 

Ενσώματα περιουσιακά 

στοιχεία και Ίδια 

Κεφάλαια 

Επανεκτίμηση της αξίας των 

ενσώματων περιουσιακών 

στοιχείων 

- Αύξηση αξίας ενεργητικού 

(Αύξηση αποσβέσεων) 

- Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 

Ίδια Κεφάλαια Το ζήτημα των «υβριδικών 

τίτλων» των οποίων η κατάταξη 

ανάμεσα στα Ξένα και τα Ίδια 

Κεφάλαια είναι δύσκολη 

- Αλλαγή ποσοστού χρέους και 

κέρδους μετοχικού κεφαλαίου 

Δικαιώματα μειοψηφίας Κατάταξη στα Ίδια Κεφάλαια, τα 

Ξένα Κεφάλαια ή μεταξύ των δύο 

εναλλακτικών επιλογών 

- Αλλαγή Ξένων και Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Δάνεια Ουσιαστική ακύρωση του χρέους 

(Διαδικασία μέσω της οποίας το 

χρέος έχει αφαιρεθεί από τον 

ισολογισμό αλλά δεν 

ακυρώνεται) “In- substance 

defeasance” 

- Μειωμένος συντελεστής χρέους 

- Αύξηση ποσοστού οικονομικής 

αυτονομίας 

- Αύξηση κερδοφορίας 

Απαιτήσεις πελατών Προεξόφληση των παραγγελιών 

(ticket orders) 

- Μείωση της ανάγκης για 

κεφάλαιο κίνησης 

- Αύξηση ταμείου 

Εκχώρηση απαιτήσεων από ένα 

σύνολο λογαριασμών 

εισπρακτέων για την απόκτηση 

μετρητών 

- Μικρή μείωση του κεφαλαίου 

κίνησης (από την διαφορά μεταξύ 

της τιμής και αξίας της 

συναλλαγής) 

- Μειωμένη ανάγκη για κεφάλαιο 

κίνησης 

- Αύξηση του ταμείου 
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 Τέλος, κάποια τεχνάσματα της δημιουργικής λογιστικής που εφαρμόζονται 

κατά καιρούς από τις επιχειρήσεις είναι: η χρησιμοποίηση οντοτήτων ειδικού σκοπού 

για απόκρυψη χρηματοδότησης, η ανακριβής παρουσίαση δανεισμού, η διόγκωση 

κερδών μέσω υποτίμησης κόστους ωφελημάτων προσωπικού ή μέσω υποτίμησης 

λειτουργικών εξόδων, η υπερεκτίμηση εσόδων με την καταχώριση εκπτώσεων ως 

έσοδα, η καταχώριση προκαταβολών (για μακροχρόνια κατασκευαστικά συμβόλαια) 

ως έσοδα, η μη καταχώριση  μελλοντικών φορολογικών υποχρεώσεων, η αποτίμηση 

πεπαλαιωμένων εμπορευμάτων στο ιστορικό κόστος τους και όχι στην μικρότερη 

τιμή πωλήσεων, η απόκρυψη παροχής εταιρικών εγγυήσεων σε προσωπικό δανεισμό 

μελών Δ.Σ. 

 

3.6 Η Εξάλειψη της Χρήσης της Δημιουργικής Λογιστικής  

 

Η άσκηση της δημιουργικής λογιστικής λαμβάνει όλο και μεγαλύτερη έκταση. Το 

πρόβλημα της δημιουργικής λογιστικής δεν είναι δυνατό να λυθεί πλήρως. Η 

πολύπλοκη φύση των επιχειρηματικών συναλλαγών και η ευελιξία των λογιστικών 

προτύπων και πολιτικών καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την καταπολέμησή της. Είναι 

γεγονός ότι η δημιουργική λογιστική είναι ιδιαίτερα ελκυστική για τις επιχειρήσεις, οι 

οποίες δραστηριοποιούνται σε ένα έντονα ανταγωνιστικό και πολύπλοκο 

επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς μέσω των πρακτικών της η διοίκηση κατορθώνει 

να διογκώνει τα δημοσιευόμενα κέρδη ή να ελαχιστοποιεί τις αναφερόμενες ζημίες, 

να αντλεί κεφάλαια από την κεφαλαιαγορά, να βελτιώνει την απόδοση της και μέσω 

αυτής το ύψος της αποζημίωσης της, να συγκαλύπτει χρηματοπιστωτικούς κινδύνους 

και να παρουσιάζει μία πιο ευνοϊκή εικόνα, να επιτυγχάνει πρόσβαση σε πηγές 

χρηματοδότησης, οι οποίες διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να ανακύψουν, να μειώνει 

την πίεση από τους θεσμικούς επενδυτές, τα εργατικά συνδικάτα και τους 

χρηματοοικονομικούς αναλυτές, να παρακάμπτει περιορισμούς για δανεισμό. 

Συνεπώς, όσα μέτρα και αν ληφθούν πάντοτε θα επινοούνται νέοι τρόποι άσκησης 

της δημιουργικής λογιστικής. 

  Εφόσον λοιπόν είναι σχεδόν ανέφικτο να εξαλειφθεί η χρήση της 

δημιουργικής λογιστικής, θα πρέπει να ρυθμιστεί και να ελεγχθεί αποτελεσματικά. 

Πολλές εμπειρικές μελέτες και έρευνες έχουν διεξαχθεί αναφορικά με το κατά πόσο 

είναι εφικτός ο περιορισμός της άσκησης της δημιουργικής λογιστικής. Στα άρθρα 
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που έχουν γραφτεί κατά καιρούς, προτείνεται μία πληθώρα μέτρων ο αρμονικός 

συνδυασμός των οποίων μπορεί να οδηγήσει στον έλεγχο της πρακτικής της 

δημιουργικής λογιστικής. Τα προταθέντα μέτρα συνίστανται βασικά στην 

αναθεώρηση υφιστάμενων και την θέσπιση νέων λογιστικών προτύπων και νόμων, 

τον αυστηρότερο έλεγχο εφαρμογής αυτών και την δημιουργία σχετικών θεσμικών 

οργάνων.  

 Σύμφωνα με τον Φίλιο (2003)
95

 επιτακτική είναι η ανάγκη θέσπισης 

περισσότερων και αυστηρότερων λογιστικών προτύπων επί εκείνων των 

συναλλαγών, οι οποίες φαίνεται πως χρειάζονται ειδική, λεπτομερειακή και 

αυστηρότερη καθοδήγηση και επί των κονδυλίων που έχουν βρεθεί να είναι 

ευεπίφορα στις πρακτικές της δημιουργικής λογιστικής (λογιστική της εξαγοράς, 

κόστος έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων - research and development cost, 

πραγματοποιούμενο κέρδος - realized profit), με παράλληλη μείωση των 

εναλλακτικών τεχνικών καταχώρισης/εμφάνισης. Επιπρόσθετα, για την μείωση των 

πιθανοτήτων χρήσης της δημιουργικής λογιστικής, απαραίτητη είναι και η  

αποτελεσματική επιβολή των προτύπων καθώς και οι κατάλληλοι εξωτερικοί έλεγχοι 

με καλή συνεργασία μεταξύ των διευθυντών των εταιρειών με τους ορκωτούς 

ελεγκτές. 

 Ο Μπαραλέξης (2001)
96

 υποστηρίζει ότι αποτελεσματικότερο ίσως μέτρο 

καταπολέμησης της δημιουργικής λογιστικής είναι η εκπαίδευση των χρηστών των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ώστε να κατανοούν πλήρως αφενός μεν τις 

παρατηρήσεις του ισολογισμού και των πιστοποιητικών των ορκωτών λογιστών, να 

γνωρίζουν και να εκτιμούν την συμβατικότητα των λογιστικών κερδών και των 

υπόλοιπων λογαριασμών και αφετέρου να μάθουν να αναγνωρίζουν τις στρεβλώσεις 

των λογαριασμών που είναι αποτέλεσμα της δημιουργικής λογιστικής. Έτσι οι 

επιχειρήσεις δεν θα καταφεύγουν συχνά στις πρακτικές της δημιουργικής λογιστικής, 

καθώς θα είναι δύσκολο να εξαπατήσουν τους χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων και θα υπάρχει ο κίνδυνος της αποκάλυψης, με συνέπεια την 

ανεπανόρθωτη αμαύρωση της δημόσιας εικόνας τους. 
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 Οι Amat και  Gowthorpe (2004)
97

  αναφέρονται στα μέτρα τα οποία πρέπει να 

λαμβάνονται από τις ρυθμιστικές αρχές για τον περιορισμό της άσκησης της 

δημιουργικής λογιστικής και τα οποία συνίστανται: α) στην μείωση του αριθμού των 

επιτρεπόμενων λογιστικών μεθόδων ή τον καθορισμό των συνθηκών υπό τις οποίες 

κάθε μέθοδος θα πρέπει να χρησιμοποιείται  και παράλληλα απαίτηση της συνέπειας 

(consistency) στην επιλογή των λογιστικών μεθόδων/τεχνικών, β) στον σχεδιασμό 

κανόνων που να ελαχιστοποιούν την άσκηση κρίσης και εκτιμήσεων, γ) στην 

υπεροχή της ουσίας έναντι του τύπου (substance over form)  και δ)  σε τακτικές 

επανεκτιμήσεις της αξίας των στοιχείων των λογαριασμών. 

 Εκτός όμως από τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης, των επαγγελματικών 

φορέων και των άλλων ενδιαφερόμενων μερών, σπουδαίος είναι και ο ρόλος της ίδιας 

της επιχείρησης στον περιορισμό της άσκησης της δημιουργικής λογιστικής. Έτσι τα 

μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν από την ίδια την εταιρεία είναι η εξασφάλιση 

μιας ηθικής συμπεριφοράς σε συνδυασμό με μία ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση, 

ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον στο οποίο να τηρούνται οι κανόνες ηθικής και 

δεοντολογίας.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 

(EARNINGS MANAGEMENT) 

 

4.1 Εννοιολογική Προσέγγιση 

 

Η ωραιοποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι το αποτέλεσμα των 

μεθόδων και μορφών του “earnings management” στις περιπτώσεις που αυτό 

εφαρμόζεται. Η χειραγώγηση κερδών, κύρια συνιστώσα της δημιουργικής 

λογιστικής, αναφέρεται στον εξωραϊσμό του λογαριασμού αποτελεσμάτων από τα 

στελέχη των οικονομικών διευθύνσεων. Το βασικότερο εργαλείο για την 
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ωραιοποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων θεωρείται ότι αποτελεί την 

πλέον ενοχλητική έκβαση της λογιστικής των δεδουλευμένων (accrual accounting). 

 Τα κέρδη είναι το σημαντικότερο στοιχείο των οικονομικών καταστάσεων, 

καθώς αποτελεί το ευρέως χρησιμοποιούμενο μέτρο της επιχειρησιακής απόδοσης. 

Πολυάριθμες μελέτες και έρευνες έχουν διεξαχθεί αναφορικά με το φαινόμενο του 

“earnings management”.  

 Στη διεθνή βιβλιογραφία συναντάμε πολλούς διαφορετικούς ορισμούς που 

προσεγγίζουν την έννοια της χειραγώγησης κερδών. Ο πίνακας 4 παρουσιάζει τους 

εναλλακτικούς ορισμούς του “earnings management”, κατηγοριοποιώντας την 

χειραγώγηση κερδών σε άσπρη (επωφελής), μαύρη («ολέθρια») και γκρι (ουδέτερη).  

 Ιδιαίτερα δημοφιλής είναι ο ορισμός της Schipper (1989)
98

, σύμφωνα με τον 

οποίο, χειραγώγηση κερδών είναι: «η επί σκοπού παρέμβαση από την διοίκηση στην 

διεργασία καθορισμού των κερδών συνήθως προκειμένου να ικανοποιήσει 

εγωκεντρικούς σκοπούς». 

 Η χειραγώγηση κερδών σύμφωνα με τους Healy και Wahlen (1999)
99

,  

προκύπτει όταν τα διοικητικά στελέχη χρησιμοποιούν  την προσωπική τους κρίση 

στη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και  στη διάρθρωση των 

συναλλαγών, για να αλλάξουν τις οικονομικές εκθέσεις, είτε για να παραπλανήσουν 

τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders), σχετικά με την οικονομική επίδοση της 

εταιρίας, είτε για να επηρεάσουν τα συμβατικά αποτελέσματα, που εξαρτώνται από 

τους δημοσιοποιούμενους λογιστικούς αριθμούς. 

 Σύμφωνα με την άποψη των Ronen και Yaari (2008)
100

, συγκριτικά με τους 

διάφορους ορισμούς που συναντά κανείς στη λογιστική βιβλιογραφία, ο ορισμός των 

Healy και Wahlen αποδίδει ακριβέστερα την έννοια του “earnings management”. 

Ωστόσο, θεωρούν ότι παρουσιάζει κάποιες αδυναμίες και για τον λόγο αυτό 

παραθέτουν τον δικό τους ορισμό, σύμφωνα με τον οποίο, η χειραγώγηση κερδών 

είναι μία συλλογή από διαχειριστικές αποφάσεις που έχουν ως αποτέλεσμα την μη 

δημοσιοποίηση της βραχυπρόθεσμης πραγματικότητας, μεγιστοποιώντας την αξία 
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των κερδών όπως είναι γνωστή στην διοίκηση. Όπως υποστηρίζουν η χειραγώγηση 

κερδών μπορεί να είναι: 

 επωφελής, καθώς σηματοδοτεί την μακροπρόθεσμη αξία 

 «ολέθρια», καθώς αποκρύπτει την βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη αξία 

 ουδέτερη, καθώς αποκαλύπτει την πραγματική βραχυπρόθεσμη οικονομική 

απόδοση 

 Επίσης, οι ίδιοι αναφέρουν ότι τα κέρδη της χειραγώγησης προκύπτουν από 

την λήψη παραγωγικών/επενδυτικών ενεργειών, πριν τα κέρδη πραγματοποιηθούν ή 

από την υιοθέτηση λογιστικών επιλογών που επηρεάζουν τους λογιστικούς αριθμούς 

των κερδών και την ερμηνεία τους, αφού τα αληθινά κέρδη έχουν πραγματοποιηθεί. 

 

 

 

Πίνακας 4. Εναλλακτικοί ορισμοί της χειραγώγησης κερδών 

Πηγή: Ronen και Yaari (2008), Earnings Management, Emerging Insights in Theory, 

Practice and Research 

 

 

White Gray Black 

Earnings management is 

taking advantage of the 

flexibility in the choice of 

accounting treatment to 

signal the manager’s 

private information on 

future cash flows. 

Earnings management is 

choosing an accounting 

treatment that is either 

opportunistic (maximizing 

the utility of management 

only) or economically 

efficient 

Earnings management is 

the practice of using tricks 

to misrepresent or reduce 

transparency of the 

financial reports. 

Ronen and Sadan (1981), 

Demski, Patell, and 

Wolfson (1984), Suh 

(1990), Demski (1998), 

Beneish (2001), Sankar 

and Subramanyam (2001) 

Fields, Lys, and Vincent 

(2001), Scott (2003) 

Schipper (1989), Levitt 

(1998), Healy and Wahlen 

(1999), Tzur and Yaari 

(1999), Chtourou, Bedard, 

and Courteau (2001), 

Miller and Bahnson (2002) 
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4.2 Η Σημασία των Εταιρικών Κερδών 

 

Ως μέτρα της οικονομικής απόδοσης των επιχειρήσεων μπορούμε να αναφέρουμε: τα 

έσοδα (revenues), τα κέρδη προ τόκων και φόρων (earnings before interest and taxes 

(EBITA), τις κεφαλαιουχικές δαπάνες (capital expenditures), ορισμένα στοιχεία του 

ισολογισμού, όπως τα περιουσιακά στοιχεία, τις λειτουργικές ταμειακές ροές (cash 

flows from operations) καθώς επίσης και μη χρηματοοικονομικά μέτρα 

επιχειρησιακής απόδοσης. Αναμφισβήτητα όμως, τα εταιρικά κέρδη είναι το ευρέως 

χρησιμοποιούμενο μέτρο της απόδοσης των επιχειρήσεων. Έτσι, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί τα κέρδη αποτελούν το πιο αξιοπρόσεκτο μέγεθος των οικονομικών 

καταστάσεων των επιχειρήσεων. Δεδομένης της σημασίας των δημοσιευμένων 

κερδών, είναι εύλογη η μεγάλη βαρύτητα που δίνεται στην παρουσίασή τους, με 

αποτέλεσμα να αποτελούν συχνά αντικείμενο χειραγώγησης από τις διοικήσεις των 

επιχειρήσεων.  

 Οι Ronen και Yaari (2008)
101

 προκειμένου να εξηγήσουν την σημασία των 

κερδών παρουσιάζουν τρεις διαφορετικές κυρίαρχες προσεγγίσεις της διεθνής 

βιβλιογραφίας: 

 Η προσέγγιση των τυπικών συμβολαίων τονίζει την σημασία των τυπικών 

συμβολαίων. Τα κέρδη και άλλοι λογιστικοί αριθμοί παρέχουν συνοπτικά 

στατιστικά στοιχεία που είναι χρήσιμα στον σχεδιασμό αποδοτικών 

συμβολαίων, καθώς τα συμβόλαια δεν είναι δυνατό να προσδιορίσουν όλους 

τους ενδεχόμενους μελλοντικούς κινδύνους. Όταν συμβεί ένα απρόβλεπτο 

γεγονός τα κέρδη χειραγωγούνται προκειμένου να συμπίπτουν με τα στοιχεία 

που αναφέρονται στα συμβόλαια. 

 Η διαδικασία λήψης αποφάσεων. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, τα κέρδη 

αποτελούν ένα μέσο παροχής πολύτιμων πληροφοριών για τη λήψη 

αποφάσεων. Με απαραίτητη προϋπόθεση την ορθολογική στάση των 

stakeholders, η χειραγώγηση κερδών δε μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τη 

ρητή ή σιωπηρή συγκατάθεση των επενδυτών. Ως εκ τούτου, η χειραγώγηση 

των κερδών είναι ακίνδυνη, καθώς το κόστος παραποίησης της 
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πραγματικότητας είναι μεγαλύτερο από το κόστος αποκάλυψης της 

πραγματικότητας. 

 Η νομική – πολιτική προσέγγιση αναγνωρίζει ότι οι μέτοχοι δεν διαθέτουν 

εργαλεία αποτελεσματικού ελέγχου της διοίκησης. Τα κέρδη είναι ένα 

χρήσιμο μέτρο απόδοσης της επιχείρησης, συνοψίζουν τις δραστηριότητες της 

επιχείρησης και επιτρέπουν στους μετόχους να κάνουν καλύτερη χρήση των 

περιορισμένων εργαλείων που έχουν στη διάθεσή τους. Η χειραγώγηση 

κερδών, με την θετική έννοια της, σηματοδοτεί την μελλοντική αξία της 

επιχείρησης και αποτελεί ένα μέσο που γεφυρώνει την ασυμμετρία 

πληροφόρησης μεταξύ των μετόχων και της διοίκησης, ενώ με την έννοια της 

παραποίησης της πραγματικότητας είναι αποτέλεσμα κακής διακυβέρνησης. 

 

4.3 Η Λογιστική των Δεδουλευμένων (Accrual Accounting) 

 

Η  χειραγώγηση κερδών όπως έχει ήδη αναφερθεί αποτελεί την πλέον ενοχλητική 

έκβαση της λογιστικής των δεδουλευμένων. Η λογιστική των δεδουλευμένων 

διαφέρει από την ταμιακή λογιστική (cash accounting), στον χρόνο αναγνώρισης 

εσόδων και εξόδων. Η ταμιακή λογιστική καταχωρεί έσοδα και έξοδα μόνο όταν 

μετρητά εισπράττονται ή καταβάλλονται αντίστοιχα. Αντιθέτως, στη λογιστική των 

δεδουλευμένων, ο χρόνος αναγνώρισης των εσόδων και εξόδων δεν ταυτίζεται με τον 

χρόνο είσπραξης και πληρωμής τους, αλλά με τον χρόνο πραγματοποίησής τους. Η 

αναγνώριση στα λογιστικά βιβλία γίνεται με βάση πότε τα έσοδα και τα έξοδα 

καθίστανται δεδουλευμένα. Τα έσοδα μιας χρήσης θεωρούνται αυτά που 

αναγνωρίζονται σύμφωνα με την αρχή της πραγματοποίησής τους και τα έξοδα αυτά 

που αναγνωρίζονται σύμφωνα με την αρχή συσχέτισης εσόδων και εξόδων. 

 Βραχυπρόθεσμα, η συσχέτιση εσόδων και εξόδων δημιουργεί διαφορές. Τα 

δεδουλευμένα έσοδα και έξοδα είναι αυτά που ουσιαστικά δημιουργούν την διαφορά 

μεταξύ των αποτελεσμάτων και των ταμειακών ροών. Υποθέτοντας ότι δεν γίνεται 

χειραγώγηση των ταμειακών ροών, ο μόνος τρόπος για διαχείριση των 

αποτελεσμάτων είναι μέσω της αύξησης ή μείωσης των δεδουλευμένων. Με την 

χειραγώγηση κερδών, οι διαφορές αυτές αντιμετωπίζονται ανάλογα με τους σκοπούς 

που θέλει να εξυπηρετήσει η διοίκηση, εμφανίζοντας τα έσοδα την χρονιά που 

χρειάζεται να ενισχυθούν τα κέρδη και μη εμφανίζοντας τα έξοδα. Ουσιαστικά, όπως 
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αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Stolowy και Breton (2004)
102

: «το “earnings 

management” είναι σαν τα τυχερά παιχνίδια, τα διοικητικά στελέχη ελπίζουν ότι τα 

κέρδη θα είναι υψηλότερα μελλοντικά, έτσι ώστε να καλύψουν τις δαπάνες σε 

καθυστέρηση». 

 Ο βασικός στόχος της λογιστικής των δεδουλευμένων είναι η καλύτερη 

πληροφόρηση των επενδυτών, βοηθώντας τους να αξιολογούν καλύτερα τις 

οικονομικές επιδόσεις της οντότητας και να προβλέπουν τις μελλοντικές ταμειακές 

ροές. Γενικά, η λογιστική των δεδουλευμένων αποσκοπεί στην ενίσχυση της 

διαφάνειας μέσω της καταχώρισης των συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο. Το θέμα 

είναι ότι εξαιτίας της φύσης της η λογιστική των δεδουλευμένων δημιουργεί 

λογιστικές στρεβλώσεις. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό να προσδιορισθεί το 

σημείο εκείνο στο οποίο οι αποφάσεις των διοικητικών στελεχών έχουν ως 

αποτέλεσμα την υπερβολική εξομάλυνση των κερδών και συνεπώς την χειραγώγηση 

των κερδών.
103

 

 Όπως υποστηρίζουν οι Dechow και Skinner (2000), η μη χρήση του ‘earnings 

management”, δεν αποτελεί βέλτιστη λύση, καθώς η χρήση κρίσης και εκτιμήσεων  

οδηγεί στην παροχή ενός καλύτερου μέτρου της οικονομικής απόδοσης των 

εταιρειών από τις ταμειακές ροές. Η εξάλειψη της ευελιξίας αυτής θα έχει ως 

αποτέλεσμα την μείωση της χρησιμότητας των κερδών ως μέτρο της οικονομικής 

απόδοσης. 

 

4.4 Μορφές της Χειραγώγησης Κερδών 

 

Τρεις είναι οι βασικές μορφές της χειραγώγησης κερδών που αναφέρονται στη 

λογιστική βιβλιογραφία
104

: 

1. Αύξηση του κέρδους. Το κίνητρο της αύξησης του κέρδους είναι η επίτευξη 

μιας πιο ευνοϊκής εικόνας. Έτσι είναι δυνατό να αυξηθεί το κέρδος σε αρκετές 

περιόδους. Σε ένα σενάριο ανάπτυξης οι αντιλογισμοί δεδουλευμένων είναι 

μικρότερου ύψους ποσά από τα δεδουλευμένα της τρέχουσας χρήσεως, τα 
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οποία κατ’ αυτόν τον τρόπο αυξάνουν το κέρδος. Η εταιρεία μπορεί να 

δημοσιοποιεί υψηλότερο κέρδος για μακρές χρονικές περιόδους. Επίσης, οι 

εταιρείες μπορούν να χειραγωγούν τα κέρδη προς τα πάνω και μετά να 

αντιλογήσουν όλα τα δεδουλευμένα με χρέωσή τους μία μόνο φορά. Η 

μοναδική αυτή χρέωση συχνά αναφέρεται ως έκτακτη, ανόργανη ή ουδέτερη 

δαπάνη και μπορεί έτσι να εκληφθεί ως λιγότερο σχετική για την λειτουργία 

της επιχείρησης σε οποιεσδήποτε λογιστικές αναλύσεις. 

 

2. “Μεγάλα Λουτρά”  (Big Bath). Η μορφή αυτή της χειραγώγησης κερδών έχει 

ως στόχο την πραγματοποίηση όσο το δυνατό περισσότερων αποσβέσεων – 

διαγραφών σε μία περίοδο. Συνήθως επιλέγεται μία περίοδος με ιδιαίτερα 

φτωχή απόδοση ή μία με ασυνήθη γεγονότα όπως η αλλαγή διοίκησης, 

συγχώνευση, αναδιάρθρωση κ.α. Πολύ συχνά η στρατηγική αυτή 

χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με στρατηγική αύξησης των κερδών για άλλα 

χρόνια. Η ασυνήθης και μη επαναλαμβανόμενη φύση του «μεγάλου λουτρού» 

έχει ως αποτέλεσμα οι χρήστες των λογιστικών πληροφοριών να τείνουν να 

προεξοφλούν την χρηματοοικονομική του επίπτωση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 

διαγράφονται όλες οι παλιές αμαρτίες και η διοίκηση διευκολύνεται για 

μελλοντικές αυξήσεις κερδών. 

 

3. Εξομάλυνση κερδών (Income Smoothing).  Η εξομάλυνση κερδών είναι μία 

σημαντική μορφή της χειραγώγησης κερδών. Δια μέσου αυτής, τα διοικητικά 

στελέχη μειώνουν ή αυξάνουν τα δημοσιοποιούμενα κέρδη ώστε να μειωθεί η 

αστάθεια του κέρδους. Συνέπεια του “income smoothing” είναι να μην 

δημοσιοποιείται μέρος των κερδών σε καλές χρήσεις μέσω της δημιουργίας 

αποθεματικών και να δημοσιοποιούνται έπειτα αυτά τα κέρδη σε κακές 

χρήσεις. 

 

4.5 Βασικές Τεχνικές της Χειραγώγησης Κερδών 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι πιο δημοφιλείς, ευρέως χρησιμοποιούμενες 

τεχνικές της χειραγώγησης των κερδών
105

: 
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4.5.1 Τεχνική “Cookie Jar Reserve” 

 

Το βασικό χαρακτηριστικό της λογιστικής των δεδουλευμένων είναι ότι απαιτεί 

εκτιμήσεις και κρίσεις από την διοίκηση σχετικά με την καταγραφή των 

υποχρεώσεων που θα πληρωθούν μελλοντικά ως αποτέλεσμα γεγονότων ή 

συναλλαγών του τρέχοντος οικονομικού έτους. Αυτό δημιουργεί μία αβεβαιότητα, 

καθώς τα μελλοντικά γεγονότα δεν είναι δυνατό να είναι γνωστά εκ των προτέρων. Η 

αρνητική έκβαση της λογιστικής των δεδουλευμένων είναι ότι τα διοικητικά στελέχη 

εκμεταλλεύονται αυτή την διαχειριστική προαίρεση και χρησιμοποιούν μη 

ρεαλιστικές υποθέσεις για την εκτίμηση των υποχρεώσεων έτσι ώστε να εξυπηρετούν 

τους σκοπούς τους.  

 Όταν η διοίκηση ανάμεσα στις πιθανές εκτιμήσεις των εξόδων επιλέξει μία 

υψηλή τιμή, το αποτέλεσμα θα είναι να καταγράψει περισσότερα έξοδα στο τρέχον 

οικονομικό έτος. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στη διοίκηση να καταγράψει λιγότερα 

έξοδα σε μελλοντικές χρήσεις. Από την διαδικασία αυτή δημιουργείται ένα 

αποθεματικό “cookie jar reserve”, το οποίο καλείται επίσης και “financial slack”, που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά από την επιχείρηση για να προκαλέσει 

οικονομική ώθηση. 

 Εάν τελικά τα έξοδα είναι υψηλά, το αποθεματικό θα παραμείνει άδειο και 

δεν θα υπάρξει ώθηση των κερδών. Εάν όμως τα μελλοντικά έξοδα βρίσκονται στη 

μέση  ή κάτω από τις πιθανές εκτιμήσεις, τότε η λογιστική διαχείρισή τους θα πετύχει 

την εμφάνιση υψηλότερων κερδών. 

 Συνήθεις περιοχές όπου δημιουργείται το αποθεματικό “cookie jar reserve”, 

είναι οι ακόλουθες: 

 Εκτιμώμενες αποδόσεις πωλήσεων και επιχορηγήσεις 

 Εκτιμώμενες διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων 

 Εκτιμώμενη απαξίωση αποθεμάτων 

 Εκτιμώμενο κόστος εγγυήσεων 

 Εκτιμώμενο κόστος συντάξεων 

 Αποπεράτωση συνταξιοδοτικών προγραμμάτων 

 Εκτιμώμενο ποσοστό επικύρωσης για μακροπρόθεσμα συμβόλαια 
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4.5.2 Τεχνική “Big Bet on the Future” 

 

Όταν μία επιχείρηση εξαγοράζει μία άλλη μπορεί να λεχθεί ότι βάζει ένα μεγάλο 

στοίχημα στο μέλλον (big bet on the future). Υπό προϋποθέσεις το στοίχημα αυτό 

μπορεί να είναι εγγυημένη αύξηση των αναφερόμενων κερδών της εξαγοράζουσας 

εταιρείας. Ουσιαστικά μέσω της τεχνικής αυτής δίνεται η ευκαιρία σε μία εταιρεία να 

αγοράσει μία εγγυημένη ώθηση στα τρέχοντα ή μελλοντικά κέρδη αποκτώντας μία 

άλλη εταιρεία. 

 Οι τεχνικές “big bet on the future” περιλαμβάνουν: 

 Διαγραφή στα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης για τη συγχωνευμένη εταιρεία. Έτσι 

ένα μεγάλο μέρος της τιμής αγοράς μπορεί να διαγραφεί έναντι τρεχόντων 

εσόδων στο έτος συγχώνευσης προστατεύοντας τα μελλοντικά έσοδα από 

αυτές τις χρεώσεις. Αυτό σημαίνει ότι τα μελλοντικά έσοδα θα είναι 

υψηλότερα από ότι θα ήταν σε διαφορετική περίπτωση. 

 Ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της αποκτηθείσας εταιρείας με τα 

αποτελέσματα της μητρικής. Τα τρέχοντα κέρδη της νέας αποκτηθείσας 

εταιρείας ενοποιούνται με αυτά της μητρικής, με αποτέλεσμα μία σημαντική 

ώθηση στα κέρδη, εφόσον η θυγατρική αγοράστηκε με ευνοϊκούς όρους. 

4.5.3 Τεχνική Εμπλουτισμού του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου (Flushing the 

Investment Portfolio) 

 

Οι εταιρείες αγοράζουν μετοχές άλλων εταιρειών με σκοπό την επένδυση ή την 

συγκρότηση στρατηγικών συμμαχιών. Οι επενδύσεις σε ποσοστό μικρότερο του 20% 

των μετοχών της άλλης εταιρείας θεωρούνται σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές 

λογιστικές αρχές, παθητικές επενδύσεις και έτσι δεν υφίσταται υποχρέωση για 

ενοποίηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Αυτές οι επενδύσεις κατατάσσονται 

σε δύο κατηγορίες με διαφορετική λογιστική αντιμετώπιση για την καθεμιά: 

1. Διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα. Πρόκειται για χρεόγραφα που 

διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο, των οποίων τυχόν μεταβολή της αξίας 

αγοράς τους έχει ως αποτέλεσμα τα κέρδη ή οι ζημίες από τη μεταβολή αυτή 

να συμπεριληφθούν στο λειτουργικό αποτέλεσμα. 
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2. Διαθέσιμα προς πώληση χρεόγραφα. Τυχόν μεταβολή στην αξία αγοράς τους 

αναφέρεται σε «άλλα μη λειτουργικά έσοδα ή έξοδα» στην τελευταία γραμμή 

του λογαριασμού αποτελέσματος και όχι στο λειτουργικό αποτέλεσμα. Εάν 

βέβαια πωληθούν οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία θα περιληφθεί στο λειτουργικό 

αποτέλεσμα. 

 Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι οι παρακάτω: 

 Συγχρονισμένες πωλήσεις αξιόγραφων, οι οποίες έχουν κερδίσει αξία. Το 

κέρδος θα συμπεριληφθεί στα λειτουργικά έσοδα. 

 Συγχρονισμένες πωλήσεις αξιόγραφων, οι οποίες έχουν χάσει αξία. Όταν είναι 

απαραίτητο να δημοσιευθούν λιγότερα κέρδη, μπορεί να πωληθεί ένα 

αξιόγραφο με απραγματοποίητη ζημία. Η ζημία θα συμπεριληφθεί στο 

λειτουργικό αποτέλεσμα. 

 Αλλαγή στην πολιτική διακράτησης αξιόγραφων χαρτοφυλακίου. Η διοίκηση 

της εταιρείας έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τον σκοπό διακράτησης ενός 

αξιόγραφου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ένα αξιόγραφο διαπραγματεύσιμο μπορεί 

να επαναχαρακτηριστεί σε διαθέσιμο προς πώληση και το αντίστροφο. 

 Διαγραφή απαξιωμένων χρεογράφων. Αξιόγραφα με προφανή μακροπρόθεσμη 

πτώση της αξίας τους διαγράφονται ανεξάρτητα από την κατηγορία 

χαρτοφυλακίου στην οποία περιλαμβάνονται. 

4.5.4 Τεχνική “Throw out a Problem Child” 

 

Η απαλλαγή από προβληματικές εταιρείες εφαρμόζεται στην περίπτωση που η 

απόδοση μίας θυγατρικής εταιρείας δεν είναι η αναμενόμενη και προκαλεί μείωση 

των κερδών της μητρικής. Τότε το «προβληματικό παιδί» μπορεί να αποβληθεί και 

αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους εξής τρόπους: 

 Πώληση θυγατρικής. Όταν μία θυγατρική πωλείται, το κέρδος ή η ζημία 

καταγράφεται στην τρέχουσα κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

 Δημιουργία οντότητας ειδικού σκοπού. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

μπορούν να μεταφερθούν σε μία εξειδικευμένη οντότητα ειδικού σκοπού. 

(special purpose entity – SPE). Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

θεωρείται ότι θα έπρεπε να έχουν πωληθεί και μετακινούνται από τον 
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ισολογισμό με τον εκχωρητή να καταγράφει κέρδος ή ζημία. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι οι οντότητες ειδικού σκοπού δεν ενσωματώνονται στις 

οικονομικές καταστάσεις του εκχωρητή. 

 Απόσχιση θυγατρικής (spin off). Κατά την απόσχιση της θυγατρικής, οι 

μετοχές της μεταβιβάζονται στους υφιστάμενους μετόχους. Κατά συνέπεια, τα 

αρνητικά αποτελέσματα της θυγατρικής μεταφέρονται στους μετόχους και 

απομακρύνονται έτσι από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς 

σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές, τα αποτελέσματα της 

θυγατρικής δεν εμφανίζονται πλέον στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 

μητρικής. 

4.5.5 Τεχνική Αλλαγής των GAAP 

 

Σε γενικές γραμμές μετά την επιλογή των λογιστικών αρχών που εφαρμόζει μία 

εταιρεία σπάνια πραγματοποιούνται αλλαγές. Αυτό συμβαίνει διότι οποιαδήποτε 

αλλαγή ενδεχομένως θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στην τιμή της μετοχής λόγω της 

μείωσης της ποιότητας των κερδών. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις αλλαγής των  

λογιστικών αρχών οι οποίες δεν συνοδεύονται από υποβάθμιση της τιμή της μετοχής 

και είναι οι ακόλουθες: 

 Εθελοντική εφαρμογή νέων λογιστικών προτύπων. Το IASB υιοθετεί τακτικά 

νέα λογιστικά πρότυπα για τα οποία δίνεται ένα χρονικό περιθώριο 

υιοθέτησης από τις επιχειρήσεις. Η εθελοντική αυτή υιοθέτηση συχνά 

δημιουργεί ευκαιρίες για χειραγώγηση κερδών. 

 Υιοθέτηση βελτιωμένων κανόνων αναγνώρισης εσόδων. Ορισμένες από τις 

εναλλακτικές επιλογές αναγνώρισης εσόδων απεικονίζουν καλύτερα την 

οικονομική πραγματικότητα. Η έγκαιρη υιοθέτηση ενός καλύτερου κανόνα 

αναγνώρισης εσόδων παρέχει την ευκαιρία για χειραγώγηση κερδών. 

 Υιοθέτηση βελτιωμένων κανόνων αναγνώρισης εξόδων. Για τις εταιρείες που 

έχουν υιοθετήσει την ταμιακή λογιστική (cash accounting) στην καταγραφή 

των εξόδων, μία έγκαιρη αλλαγή στην λογιστική των δεδουλευμένων (accrual 

accounting), δημιουργεί το περιθώριο για χειραγώγηση κερδών. 
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4.5.6 Απόσβεση, Υποτίμηση και Εξάντληση 

 

Το κόστος των μακροπρόθεσμων χρησιμοποιούμενων ή αναλωθέντων περιουσιακών 

στοιχείων επιμερίζεται κανονικά σαν έξοδο την περίοδο που αναμένεται να ωφεληθεί. 

Η καταγραφή του εξόδου γίνεται με τρεις τρόπους: 

 Λογισμός απόσβεσης για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία όπως είναι τα 

διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, καλή φήμη 

 Λογισμός απόσβεσης για τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία όπως τα κτίρια 

και οι μηχανές 

 Λογισμός εξόδων εξάντλησης για φυσικές πηγές στις οποίες έχει γίνει μερική 

εκμετάλλευση όπως είναι το κάρβουνο και το φυσικό αέριο. 

 Η χρήση κρίσεων στην διαγραφή μακροχρόνιων περιουσιακών στοιχείων 

δημιουργεί τις εξής ευκαιρίες για χειραγώγηση κερδών: 

 Επιλογή της μεθόδου διαγραφής. Η διοίκηση πρέπει να αποφασίσει ποια 

μέθοδο θα επιλέξει για την διαγραφή των νεοαποκτηθέντων μακροχρόνιων 

περιουσιακών στοιχείων. Κάποιες μέθοδοι έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερα 

έξοδα στην τρέχουσα περίοδο, απ’ ότι κάποιες άλλες. 

 Επιλογή της περιόδου διαγραφής. Η διοίκηση πρέπει να εκτιμήσει την ωφέλιμη 

ζωή του μακροχρόνιου περιουσιακού στοιχείου, η οποία μπορεί να είναι 

σημαντικά μικρότερη από την πραγματική του ζωή. 

 Υπολογισμός της υπολειμματικής αξίας. Η διοίκηση πρέπει να εκτιμήσει την 

υπολειμματική αξία ορισμένων μακροχρόνιων περιουσιακών στοιχείων για να 

καταγραφεί το έξοδο των ετήσιων αποσβέσεων. 

 Αλλαγή σε μη λειτουργική χρήση. Όταν ένα μακροχρόνιο περιουσιακό στοιχείο 

επαναχαρακτηρίζεται ως μη λειτουργικό, δεν είναι απαραίτητη η διενέργεια 

αποσβέσεων. Κάτι τέτοιο επιτρέπεται εφόσον η εταιρεία σταματήσει να 

χρησιμοποιεί το περιουσιακό στοιχείο για λειτουργικούς σκοπούς. 

 

4.5.7 Πώληση/Επανεκμίσθωση και Τεχνικές Ανταλλαγής Περιουσιακών 

Στοιχείων 
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Η έγκαιρη διάθεση μακροπρόθεσμων παραγωγικών περιουσιακών στοιχείων, τα 

οποία στον ισολογισμό αποτιμώνται στο ιστορικό τους κόστος έχει ως αποτέλεσμα 

την καταγραφή μη πραγματοποιηθέντων κερδών ή ζημιών. Για να επιτευχθεί κάτι 

τέτοιο υπάρχουν δύο μέθοδοι: 

 Ολοκληρωτική πώληση (Outright sale). Μία εταιρεία μπορεί να πουλήσει ένα 

μακροχρόνιο περιουσιακό στοιχείο το οποίο έχει απραγματοποίητο κέρδος ή 

ζημία, όταν η πώληση θα συμβάλλει στην βελτίωση της εικόνας των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 Πώληση / Επανεκμίσθωση (Sale and Leaseback). Μία εταιρεία πωλεί ένα 

περιουσιακό στοιχείο σε μία άλλη και στη συνέχεια το μισθώνει. Αυτή είναι 

μία ιδιαίτερα διαδεδομένη τεχνική της χειραγώγησης κερδών. Τα GAAP 

παρέχουν λεπτομερή καθοδήγηση σχετικά με το αν μία μίσθωση είναι 

χρηματοδοτική ή λειτουργική. Αν πραγματοποιηθούν ζημίες από τη 

συναλλαγή αυτές αναγνωρίζονται αμέσως στα βιβλία. Αντιθέτως αν 

πραγματοποιηθούν κέρδη, αποσβένονται τμηματικά κατά την διάρκεια ζωής 

του περιουσιακού στοιχείου στην περίπτωση της χρηματοδοτικής μίσθωσης 

και σε αναλογία με τις πληρωμές του ενοικίου, στην περίπτωση της 

λειτουργικής μίσθωσης. 

Η τεχνική της πώλησης/επανεκμίσθωσης δημιουργεί πολλές ευκαιρίες για 

χειραγώγηση κερδών, μέσω της καταγραφής κερδών ή ζημιών. 

 

4.5.8 Κατάταξη Λειτουργικών έναντι μη Λειτουργικών Κερδών 

 

Τα κέρδη κατατάσσονται σε δύο βασικές κατηγορίες, τα λειτουργικά και τα μη 

λειτουργικά. Τα λειτουργικά κέρδη είναι αυτά τα οποία αναμένεται να συνεχιστούν 

στο μέλλον. Μη επανεμφανιζόμενα ή έκτακτα γεγονότα δεν επηρεάζουν τα κέρδη 

που θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον και καταγράφονται ως μη λειτουργικά. 

Πιθανές κατηγορίες ασυνήθιστων ποσών που δεν θεωρούνται μέρος των 

λειτουργικών κερδών είναι οι παρακάτω: 

 Ειδικές ή ασυνήθιστες χρεώσεις 

 Μη λειτουργικές δραστηριότητες 

 Υπερβολικά κέρδη ή ζημίες 
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 Αθροιστικό αποτέλεσμα των αλλαγών στις λογιστικές αρχές 

 Υπάρχουν γκρίζες περιοχές στην κατάταξη των στοιχείων στις διάφορες 

κατηγορίες και ως εκ τούτου δίνεται στην διοίκηση η δυνατότητα για χειραγώγηση 

κερδών. 

 

4.5.9 Πρόωρη Αποπληρωμή Χρεών 

 

Τα μακροπρόθεσμα εταιρικά χρέη, όπως τα ομόλογα τυπικά καταγράφονται στην 

χρεολυτική τους λογιστική αξία (amortized book value). Όταν η αποπληρωμή των 

χρεών αυτών γίνει νωρίτερα, η πληρωμή των μετρητών μπορεί να είναι σημαντικά 

διαφορετική από την λογιστική αξία με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κέρδη ή 

ζημίες. Όπως προβλέπεται από τα GAAP, οποιαδήποτε ζημία ή κέρδος πρέπει να 

αναφέρεται ως έκτακτο αποτέλεσμα στην τελευταία γραμμή του λογαριασμού 

αποτελεσμάτων. Τα διοικητικά στελέχη μπορούν να χειραγωγούν τα κέρδη 

επιλέγοντας την περίοδο αποπληρωμής του χρέους. 

 

4.5.10 Χρήση των Παραγώγων 

 

Τα παράγωγα είναι χρηματοοικονομικά εργαλεία ή συμβόλαια των οποίων η αξία είτε 

παράγεται από άλλο περιουσιακό στοιχείο είτε σχετίζεται με κάποιον δείκτη, 

προσδιοριζόμενο από την αγορά. Τα παράγωγα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

προστασία έναντι επιχειρηματικών κινδύνων όπως: 

 Αλλαγές στα επιτόκια 

 Αλλαγές στις τιμές των αγαθών 

 Καιρικές συνθήκες 

 Αλλαγές στις τιμές πετρελαίου 

 Αλλαγές της συναλλαγματικής ισοτιμίας 

 Τα πιο γνωστά παράγωγα είναι : 

 Προθεσμιακά συμβόλαια (forward contracts) 

 Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (future contracts) 

 Δικαιώματα προαίρεσης (options) 

 Συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) 
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 Τα κέρδη και οι ζημίες από τις συναλλαγές των παραγώγων προσφέρουν 

πολλές ευκαιρίας για χειραγώγηση κερδών. 

 

4.5.11 Τεχνικές “Shrink the Ship” 

 

Οι εταιρείες, οι οποίες επαναγοράζουν ίδιες μετοχές δεν υποχρεούνται να αναφέρουν 

ζημία ή κέρδος στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, καθώς 

κανένα αποτέλεσμα από τη συναλλαγή δεν αναγνωρίζεται. Η αιτία είναι ότι σύμφωνα 

με τα GAAP , η εταιρεία και οι ιδιοκτήτες θεωρούνται το ίδιο. Τα κέρδη 

πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω συναλλαγών μετοχών εκτός εταιρείας και όχι 

με αυτές που σχετίζονται με τους ιδιοκτήτες της εταιρείας. Η χειραγώγηση κερδών 

μέσω αυτής της τεχνικής γίνεται ως εξής: η επαναγορά των μετοχών μπορεί να μην 

επηρεάζει απευθείας τα κέρδη αλλά επηρεάζει τα κέρδη ανά μετοχή (EPS), ένα 

σύνηθες υποκατάστατο των κερδών. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ 

(BUSINESS ETHICS) 

 

“Bad ethics is bad business” 

                                                    Anonymous 

 

5.1 Εισαγωγικά Σχόλια 

 

Είναι γεγονός ότι ζούμε στην εποχή της παραποίησης. Μετά την αποκάλυψη των 

πρόσφατων, μεγάλων λογιστικών σκανδάλων (Enron, Xerox, WorldCom, Parmalat, 

Adelphia, Tyco κ.α.) έχει αμφισβητηθεί η επιχειρηματική ηθική και δεοντολογία 

πολλών εταιρειών. Έτσι, η ενασχόληση με το ζήτημα της εταιρικής ηθικής αυξήθηκε 

κατακόρυφα και η ηθική συμπεριφορά των στελεχών και των ελεγκτών αποτέλεσε το 

επίκεντρο πολλών μελετών και ερευνών στη διεθνή βιβλιογραφία.  

 Αναμφισβήτητα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την σύγχρονη επιχείρηση να 

προάγει την ηθική συμπεριφορά. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Θανόπουλος 



  

88 

(2009)
106

: « Η επιχείρηση έχει πια γίνει αδιάρρηκτο μέρος του κοινωνικού ιστού και 

υπό την έννοια αυτή έχει ουσιαστική ευθύνη για το περιβάλλον και το μέλλον της 

κοινωνίας. Επιβάλλεται λοιπόν να μελετήσουμε την φιλοσοφία και την ηθική της». 

Ειδικά στην εποχή μας, σε μία εποχή παγκόσμιας ύφεσης, ο ρόλος της 

επιχειρηματικής ηθικής στην ανάπτυξη είναι άκρως καθοριστικός.  Είναι εδραιωμένη 

πεποίθηση ότι η έλλειψη της εταιρικής ηθικής στην λειτουργία των επιχειρήσεων έχει 

συμβάλλει στην  διεθνή, βαθιά, οικονομική κρίση. Σύμφωνα με τον Θανόπουλο,  αν η 

επιχείρηση προτάξει την φιλοσοφία και ηθική και αν συντάξει με σύνεση και ευελιξία 

τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, τότε ίσως μελλοντικά αποφύγουμε παγκόσμιες 

οικονομικές αλλά και κοινωνικές κρίσεις. 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι πρακτικές της δημιουργικής λογιστικής 

αποκλίνουν από το πνεύμα του νόμου, έχουν σκοπό την παραπλάνηση του κοινού και 

θεωρούνται ανήθικες και αντιδεοντολογικές. Για τον περιορισμό της χρήσης της 

δημιουργικής λογιστικής και την αντιμετώπιση της απάτης έχουν προταθεί ποικίλα 

μέτρα, κάποια από τα οποία παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια. Το 

κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στην έννοια της επιχειρηματικής ηθικής και στη σημασία 

της εξασφάλισης ενός ηθικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ώστε τα διοικητικά 

στελέχη να μην εμπλέκονται σε περιπτώσεις παραποίησης οικονομικών καταστάσεων 

και γενικότερα σε λογιστικές απάτες. 

 

5.2 Η Σημασία της Επιχειρηματικής Ηθικής στον Περιορισμό της 

Άσκησης της Δημιουργικής Λογιστικής 

 

Σύμφωνα με την άποψη του Μπαραλέξη (2001)
107

, οι τεχνικές άσκησης της 

δημιουργικής λογιστικής είναι η συνάρτηση τριών βασικά παραγόντων: 

α) των αδυναμιών και κενών των λογιστικών κανόνων και νόμων που 

ρυθμίζουν την κατάρτιση και παρουσίαση των λογιστικών καταστάσεων 

β) της εφευρετικότητας και 

γ) του βαθμού έλλειψης ήθους και υπευθυνότητας των υπεύθυνων κατάρτισης 

και δημοσίευσης των λογιστικών καταστάσεων 
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 Ωστόσο, παρά την θέσπιση σχετικών λογιστικών προτύπων, παρά τις 

αυστηρές ρυθμίσεις και την εξασφάλιση των σχετικών λογιστικών κανόνων και 

νόμων δεν κατέστη δυνατή η εξάλειψη της δημιουργικής λογιστικής. Και αυτό γιατί 

πάντοτε θα υπάρχουν κάποιες περιοχές, οι οποίες δεν θα ρυθμίζονται επαρκώς και τα 

κενά αυτά, θα εκμεταλλεύονται οι διοικήσεις των επιχειρήσεων. 

 Επιπλέον, όπως αναφέρει ο ίδιος ο Μπαραλέξης (2001), οι τεχνικές της 

επινοητικής λογιστικής που εφαρμόζονται από τις διοικήσεις των επιχειρήσεων είναι 

ατελείωτες, αφού ατελείωτες είναι οι «επινοήσεις» εκείνων που ασκούν επινοητική 

λογιστική. Είναι λοιπόν αναμφισβήτητο, ότι παρά την λήψη όλων των αναγκαίων 

μέτρων, πάντα θα υπάρχουν εφευρετικοί λογιστές, που θα ανακαλύπτουν νέα μέσα, 

μεθόδους και τεχνάσματα για να εφαρμόζουν τη δημιουργική λογιστική.
 108

 

 Γίνεται επομένως εμφανής ο σπουδαίος ρόλος της επιχειρηματικής ηθικής, η 

εστίαση στις ηθικές αξίες και η εξασφάλιση ενός ηθικού επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος, έτσι ώστε τα διοικητικά στελέχη να μην προβαίνουν σε παράνομες 

πράξεις, μέσω της άσκησης της δημιουργικής λογιστικής. 

 Με αφορμή τα ηθικά παραπτώματα πολλών μεγάλων επιχειρήσεων του 

κόσμου, πολλές είναι οι μελέτες και έρευνες στη διεθνή λογιστική βιβλιογραφία, στις 

οποίες τονίζεται η σημασία της επιχειρηματικής ηθικής στην εξάλειψη της λογιστικής 

απάτης, μέσω των πρακτικών της δημιουργικής λογιστικής. 

 Όπως αναφέρεται στον Καζαντζή (2006)
109

, σύμφωνα με την άποψη που 

υποστηρίζεται από τους Hollinger και Clark (1983), τα άτομα δεν διαπράττουν 

απάτη, εκτός αν μπορούν να την δικαιολογήσουν σύμφωνα με τον προσωπικό τους 

κώδικα ηθικής. Πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι ένας ισχυρός ηθικός κώδικας 

επιχειρησιακής πρακτικής μπορεί να αποτρέψει τα άτομα από την χρήση 

εκλογικεύσεων που να δικαιολογούν την παράνομη συμπεριφορά τους. 

 Ο Riahi-Belkaoui (2003)
110

 στο βιβλίο του “Accounting by Principle or 

Design?” υποστηρίζει ότι η αύξηση της εταιρικής απάτης στις ΗΠΑ αλλά και 

γενικότερα είναι αποτέλεσμα της διάβρωσης της επιχειρηματικής ηθικής. 

 Επίσης, ο Σπάθης (2002)
111

 θέτει το ερώτημα εάν η χρήση των πρακτικών της 

δημιουργικής λογιστικής μπορεί να μειωθεί σε στελέχη με μειωμένη επιχειρηματική 
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ηθική, ακόμη και αν γίνουν όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις στους κατάλληλους 

τομείς. 

 Ακόμη, όπως αναφέρεται από τους Pickett (2002)
112

, η εστίαση στις ηθικές 

αξίες είναι μία κύρια προσέγγιση της εκπαίδευσης των εργαζομένων με σκοπό την 

ευαισθητοποίησή τους ως προς την βαρύτητα, την ανηθικότητα και τις 

καταστροφικές συνέπειες της διάπραξης απάτης. Τα άτομα πρέπει να κατανοήσουν 

τις ηθικές έννοιες και να πεισθούν ότι η απάτη διαπράττεται μόνο όταν το 

επιτρέπουμε. 

 Οι Amat, Blake και Oliveras (1999)
113

, κάνουν λόγο για επιτακτική ανάγκη  

ενίσχυσης του ηθικού κώδικα του λογιστικού επαγγέλματος, ώστε οι λογιστές και οι 

ελεγκτές να είναι λιγότερο πρόθυμοι στην σιωπηρή παραδοχή της χρήσης της 

δημιουργικής λογιστικής. 

 O Rezaee (2009)
114

 τονίζει τη σημασία της επιχειρηματικής ηθικής στην 

εξάλειψη της απάτης, υποστηρίζοντας ότι πολλά από τα χρηματοοικονομικά 

σκάνδαλα που αποκαλύφθηκαν, θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, αν τα ανώτερα 

διοικητικά και διευθυντικά στελέχη, καθώς και οι ελεγκτές, τηρούσαν μία πιο ηθική 

στάση. 

 Τέλος, οι Bonaci και Strouhal (2012)
115

 τονίζουν τη σημασία της 

επιχειρηματικής ηθικής  στην απεικόνιση της αληθινής και ακριβοδίκαιης εικόνας 

των οικονομικών καταστάσεων και στον περιορισμό της χρήσης της δημιουργικής 

λογιστικής (Σχήμα 4). Ο ρόλος του λογιστή είναι η ακριβοδίκαιη απεικόνιση της 

οικονομικής πραγματικότητας. Η ενσωμάτωση της ηθικής στον ρόλο του λογιστή 

δημιουργεί τις ακόλουθες αλληλεπιδράσεις: Τα υψηλά ηθικά πρότυπα και η σωστή 

δεοντολογική συμπεριφορά διευκολύνουν τον λογιστή στην ακριβοδίκαιη 

παρουσίαση της οικονομικής πραγματικότητας, ενώ οποιοιδήποτε ηθικοί 

συμβιβασμοί οδηγούν τις ενέργειές του προς την χρήση μεθόδων της δημιουργικής 

λογιστικής και τελικά την απάτη. 
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Σχήμα 4. Accounting Professionals’ ethics and the result of their work 

Πηγή: Bonaci, C.,  Strouhal, J. (2012), “Accounting Ethics: Some Research Note” 

 

5.3 Η Έλλειψη Επιχειρηματικού Ήθους 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί τα μεγάλα χρηματοοικονομικά σκάνδαλα οδήγησαν στην 

αμφισβήτηση του επιχειρηματικού ήθους των στελεχών και των ελεγκτών μεγάλων 

επιχειρήσεων. Στελέχη εταιριών που ενέχονται σε μη αληθείς λογιστικές απεικονίσεις 

των οικονομικών τους δεδομένων, σε χρήση πρακτικών δημιουργικής λογιστικής και 

χειραγώγησης κερδών φαίνεται να παραβιάζουν τα ηθικά πρότυπα για την 

εξυπηρέτηση ατομικών ή εταιρικών συμφερόντων. Τι οδήγησε όμως σε αυτό το τόσο 

έντονο κλίμα καχυποψίας και αμφισβήτησης έτσι ώστε σήμερα να μιλάμε για 

απουσία επιχειρηματικής ηθικής; 

Ο Copeland (2005)
116

 αναφέρεται αναλυτικά στις αιτίες που οδήγησαν στην 

αμαύρωση της φήμης των λογιστών και των ελεγκτών για την ηθική και την 

ακεραιότητά τους: 

1. Οι λογιστές υποκύπτοντας στις πιέσεις είτε των προϊσταμένων τους είτε των 

παραγόντων της αγοράς αναζήτησαν τρόπους για να «μαγειρέψουν τους 
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λογιστικούς αριθμούς», παρά το γεγονός ότι τα λειτουργικά αποτελέσματα 

ήταν εμφανώς κατώτερα των προσδοκιών. Σε μερικές περιπτώσεις 

ενεπλάκησαν άμεσα σε παράνομες πράξεις για προσωπικό κέρδος. Οι 

λογιστές συμπεριφέρθηκαν ανήθικα είτε συμμετέχοντας και οι ίδιοι στην 

απάτη, είτε μη καταγγέλλοντας παράτυπες συμπεριφορές. 

2. Κάποιοι ελεγκτές ξεπέρασαν τα ηθικά όρια. Λόγω της σύγκρουσης 

συμφερόντων αγνόησαν τις ηθικές τους υποχρεώσεις. Πρόκειται κυρίως για 

ελεγκτικές εταιρείες οι οποίες είχαν επενδυτικές, τραπεζικές και οικονομικές 

σχέσεις με τους πελάτες τους καθώς και για όσες αναμείχθηκαν στις εταιρικές 

σχέσεις των πελατών τους. Τα περιστατικά αυτά στάθηκαν η αφορμή για την 

καχυποψία και δυσπιστία των ρυθμιστικών αρχών και του κοινού απέναντι 

στο ελεγκτικό επάγγελμα. 

3. Σε κάποιες περιπτώσεις οι εταιρείες των λογιστών και των ελεγκτών 

συνεργάστηκαν προκειμένου να διαμορφώσουν τις συναλλαγές, έτσι ώστε να 

πληρούν τις προϋποθέσεις για έναν επιθυμητό λογιστικό χειρισμό, ακόμη και 

εάν η οικονομική ουσία της συναλλαγής απαιτούσε διαφορετική λογιστική 

αντιμετώπιση. Ενώ αυτές οι ενέργειες είναι σύμφωνες με τις γενικά 

παραδεκτές λογιστικές αρχές, συχνά δεν παρουσιάζουν ακριβοδίκαια την 

συναλλαγή. Στις περιπτώσεις αυτές οι λογιστές και οι ελεγκτές απέτυχαν να 

ανταποκριθούν στις ευθύνες τους απέναντι στο επενδυτικό κοινό. 

4. Επαγγελματίες και ακαδημαϊκοί κατανοούν την φύση της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Ωστόσο, υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα σε 

αυτό που πράγματι αντιπροσωπεύουν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις και 

σε αυτό που πολλοί χρήστες πιστεύουν ότι αντιπροσωπεύουν. Αυτές οι μη 

ρεαλιστικές προσδοκίες σχετικά με την ακρίβεια των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων μπορούν να οδηγήσουν σε καχυποψία και απογοήτευση των 

χρηστών τους. 

5. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η ταχέως αυξανόμενη πολυπλοκότητα της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας και των οικονομικών συναλλαγών, η οποία 

επιδεινώνεται από τα χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία είναι σχεδιασμένα να 

επιτελούν έναν συγκεκριμένο επιχειρηματικό σκοπό. Οι λογιστές και οι 

ελεγκτές δεν κατόρθωσαν να διαχειριστούν αυτή την πολυπλοκότητα. 

6. Οι ελεγκτές αντιμετωπίζουν ένα ιδιαίτερο πρόβλημα που προκύπτει από την 

διαφορά μεταξύ της εύλογης ασφάλειας που παρέχεται από τους ελεγκτές και 
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της ασφάλειας που αναμένεται από πολλούς επενδυτές. Το πρόβλημα αυτό, το 

οποίο δεν μπορούν εδώ και χρόνια να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά οι 

ελεγκτές έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην διάβρωση της αξιοπιστίας του 

ελεγκτικού επαγγέλματος. 

7. Η παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών από τις ελεγκτικές εταιρείες στους 

πελάτες τους θεωρείται από τις ρυθμιστικές αρχές και το κοινό ότι αποτελεί 

μία σημαντική απειλή της ανεξαρτησίας των ελεγκτών. Παρά το γεγονός ότι 

κάποιες επιστημονικές έρευνες αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα 

στην παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών και στην ανεξαρτησία των ελεγκτών, 

η αντίληψη που επικρατεί έχει βλάψει τη φήμη των ελεγκτών. 

8. Οι λογιστές και οι ελεγκτές συχνά δεν διαθέτουν την δύναμη του χαρακτήρα 

που απαιτείται ώστε να αντισταθούν στις πιέσεις και τους εκφοβισμούς των 

ανώτερων διοικητικών στελεχών, με αποτέλεσμα να αποδέχονται 

αμφισβητήσιμες λογιστικές πρακτικές. Οι ελεγκτικές εταιρείες συνήθως δεν 

διαθέτουν επαρκείς υποστηρικτικές δομές ώστε να ενθαρρύνουν τους 

ελεγκτές να ενεργήσουν ηθικά ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι θα χάσουν ένα 

σημαντικό πελάτη τους. 

 

5.4 Εννοιολογική Οριοθέτηση της Επιχειρηματικής Ηθικής 

  

Πριν την οριοθέτηση της έννοιας  της επιχειρηματικής ηθικής κρίνεται σκόπιμη η  

αναφορά στην έννοια της Ηθικής γενικά. Η λέξη ηθική ετυμολογικά προέρχεται από 

το ουσιαστικό ήθος, που αναφέρεται στον χαρακτήρα του ανθρώπου αλλά και στον 

πολιτισμό μιας κοινωνίας. Όσον αφορά τον ορισμό της ηθικής, είναι γεγονός ότι δεν 

υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός, καθώς η ηθική συμπεριφορά των ατόμων 

επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες και μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την 

κουλτούρες, τους νόμους και το μορφωτικό επίπεδο. Δεν υπάρχει ένα γενικά 

αποδεκτό μέτρο το οποίο καθιστά μία συμπεριφορά ηθική ή ανήθικη. Πώς ορίζεται 

λοιπόν η Ηθική στην βιβλιογραφία; 

 Ηθική είναι
117
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 ο κλάδος της φιλοσοφίας που ασχολείται με τις αξίες που σχετίζονται με την 

ανθρώπινη συμπεριφορά, όσον αφορά την ορθότητα ή την ακαταλληλότητα 

πράξεων, την αγαθότητα ή μη κινήτρων ή σκοπών 

 κάθε διδασκαλία θρησκείας, ιδεολογίας ή δογματικών πεποιθήσεων που 

καθορίζει τι είναι καλό και τι είναι κακό ή τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται 

σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο 

 ένα συνεχώς εξελισσόμενο σύνολο κανόνων ανθρώπινης συμπεριφοράς που 

χαρακτηρίζει μια κοινωνική ομάδα σε μια δεδομένη εποχή 

  σε πιο πρακτική βάση, σύμφωνα με τον Thiroux, «η ηθική ασχολείται με το 

πώς οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τους άλλους και τα υπόλοιπα όντα, ώστε να 

προάγεται το κοινωνικό συμφέρον, η πρόοδος, η δημιουργικότητα, η  έννοια του 

καλού και του κακού, του δίκαιου ή του άδικου». 

 Το θέμα της ηθικής στις επιχειρήσεις είναι ακόμη πιο σύνθετο και πολύπλοκο. 

Η έννοια της επιχειρηματικής ηθικής είναι ασαφής. Δεν υπάρχει ένα γενικό σύνολο 

ηθικών αρχών, η επιχείρηση αποτελείται από άτομα με διαφορετική κουλτούρα και 

υπόβαθρο και συνεπώς είναι δύσκολο να προσδιορισθεί τι είναι ηθικά αποδεκτό και 

τι όχι.  

 Η επιχειρηματική ηθική σύμφωνα με τους Ferrell και Fraedrich (1997)
118

, 

αποτελείται από ηθικές αρχές και πρότυπα που καθοδηγούν την συμπεριφορά στον 

κόσμο των επιχειρήσεων. Αν μία συγκεκριμένη συμπεριφορά είναι σωστή ή όχι, 

ηθική ή ανήθικη καθορίζεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις ομάδες 

ενδιαφερόντων, το νομικό σύστημα καθώς και σύμφωνα με τις προσωπικές ηθικές 

αξίες και αρχές. 

 Στο ίδιο πνεύμα έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισμοί όπως και αυτός του 

Rezaee (2009)
119

,
 

σύμφωνα με τον οποίο, η επιχειρηματική ηθική είναι μία 

διαδικασία προαγωγής ηθικών αξιών και προτύπων που καθοδηγούν την 

επιχειρηματική συμπεριφορά. Τέσσερα είναι τα επίπεδα της επιχειρηματικής ηθικής 

με βάση τον τύπο της επιχείρησης και την αξιολόγηση των πράξεων: 

1. Το κοινωνικό επίπεδο, το οποίο ορίζει την ηθική συμπεριφορά και αξιολογεί 

την επίδραση της επιχείρησης στην κοινωνία 
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2. Το επίπεδο του βιομηχανικού κλάδου, το οποίο υποδηλώνει ότι διαφορετικοί 

κλάδοι έχουν το δικό τους σύνολο ηθικών προτύπων 

3. Το εταιρικό επίπεδο, σύμφωνα με το οποίο διαφορετικές εταιρείες έχουν το 

δικό τους ξεχωριστό σύνολο ηθικών προτύπων 

4. Το επίπεδο των διοικητικών στελεχών, σύμφωνα με το οποίο κάθε διοικητικό 

στέλεχος είναι υπεύθυνο για την ηθική συμπεριφορά του 

 Σύμφωνα με τον Donaldson (1996)
120

, στην διαμόρφωση της ηθικής 

συμπεριφοράς και των ηθικών προτύπων, οι επιχειρήσεις πρέπει να καθοδηγούνται 

από τρεις βασικές αρχές: 

- Σεβασμός στις βασικές ανθρώπινες αξίες (όπως το δικαίωμα στην υγεία, την 

οικονομική ανάπτυξη και την βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης) που 

καθορίζουν τα ελάχιστα ηθικά πρότυπα για όλες τις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες. 

- Σεβασμός στις τοπικές παραδόσεις. 

- Πεποίθηση ότι το εννοιολογικό πλαίσιο, παίζει σημαντικό ρόλο στον 

καθορισμό του τι είναι σωστό και τι λάθος. 

 

5.5 Το Τρίγωνο της Επιχειρηματική Ηθικής 

 

Το τρίγωνο της Επιχειρηματικής Ηθικής (Σχήμα 5) αποτελείται από την ηθική 

ευαισθησία (ethics sensitivity), τα ηθικά κίνητρα (ethics incentives) και την ηθική 

συμπεριφορά (ethical behavior).
 121

 

 Κάθε οργανισμός αποτελείται από πολλά άτομα με μία ποικιλία ηθικών 

συστημάτων και ηθικών θεωριών. Καθένα από αυτά τα άτομα λειτουργεί σε 

συνεργασία και συντονισμό με τα υπόλοιπα. Οι ηθικές αποφάσεις και ενέργειες του 

καθενός επηρεάζονται από παράγοντες όπως η αφοσίωση και η πίεση. Η ηθική 

ευαισθησία περιλαμβάνει ηθικές αρχές, παράγοντες που σχετίζονται με το εργασιακό 

περιβάλλον, αφοσίωση, πίεση, εργασιακή ασφάλεια, που επηρεάζουν την λήψη 

ηθικών αποφάσεων και προέρχονται από την ηθική κουλτούρα του οργανισμού. 

 Τα ηθικά κίνητρα περιλαμβάνουν ανταμοιβές, τιμωρίες και απαιτήσεις για 

ηθική ή ανήθικη συμπεριφορά. Τα ηθικά κίνητρα προέρχονται από διάφορες πηγές, 
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έτσι έχουμε: ατομικά κίνητρα, οργανωσιακά κίνητρα, επαγγελματικά κίνητρα και 

ρυθμιστικά κίνητρα. Τα κίνητρα αυτά μεμονωμένα ή στο σύνολό τους προάγουν την 

ηθική συμπεριφορά. 

 Οι διευθυντές και τα άλλα στελέχη της εταιρείας θα πρέπει να αποδεικνύουν 

μέσω των πράξεων και πολιτικών τους, τη ρητή τους δέσμευση στην ηθική 

συμπεριφορά, καθώς και ένα πνεύμα εμπιστοσύνης μέσα στην εταιρεία. Παρ’ όλο 

που η δημιουργία σωστών προτύπων της ηγεσίας, αυτό που στην ξένη βιβλιογραφία 

αναφέρεται ως “ right tone at the top”  παίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της 

ηθικής κουλτούρας, όπως αναφέρει o Rezaee, οι πράξεις συχνά μιλούν πιο δυνατά 

από τις λέξεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5. Το Τρίγωνο της επιχειρηματικής ηθικής 

Πηγή: Rezaee (2009), Corporate Governance and Ethics 

 

5.6 Η Λήψη Ηθικών Αποφάσεων 

 

5.6.1 Οι Ηθικές Αποφάσεις 

 

Τα διοικητικά στελέχη είναι συχνά αντιμέτωπα με σημαντικά ηθικά διλήμματα, με 

αδιέξοδα κατά την λήψη των επιχειρηματικών τους αποφάσεων. Οι αποφάσεις που 

σχετίζονται με ηθικά ζητήματα είναι δύσκολη υπόθεση. Πολλά είναι τα θεωρητικά 

πλαίσια που προτείνονται αναφορικά με την διαδικασία λήψης των ηθικών 

αποφάσεων. Συχνά όμως οι λύσεις που προτείνονται από τα πλαίσια αυτά έρχονται σε 

σύγκρουση, με αποτέλεσμα τα άτομα να έχουν ανεπαρκή καθοδήγηση στη λήψη των 

Business    

Ethics 

Ethics 

Ethics 

Sensitivity 

 

Ethical 

Behavior 

 

Ethics 

Incentives 

 



  

97 

ηθικών αποφάσεων. Κατ’ αρχήν το σημαντικότερο βήμα στην λήψη των ηθικών 

αποφάσεων είναι η αναγνώριση της ηθικής φύσεως ενός ζητήματος. Αυτό το 

φαινόμενο αναφέρεται από τους ερευνητές ως ηθική επίγνωση (moral awareness), 

ηθική αναγνώριση (ethical recognition) ή ηθική ευαισθησία (ethical sensitivity) και 

αποτελεί το πρώτο στάδιο στην διαδικασία λήψης ηθικών αποφάσεων.  

 Σύμφωνα με τον  Laczniak (1983)
122

, η εφαρμογή των διαφόρων 

δεοντολογικών αξιωμάτων σε μία δεδομένη κατάσταση μπορεί να παράγει 

διαφορετικές ηθικές κρίσεις. Οι 14 προτάσεις που παρουσιάζονται από τον ίδιο 

διευκολύνουν τα  στελέχη να ασχοληθούν με το θέμα της επιχειρηματικής ηθικής και 

να λάβουν τις ηθικές επιχειρηματικές αποφάσεις τους με αυτοπεποίθηση: 

1. Οι ηθικές συγκρούσεις και επιλογές είναι συνυφασμένες με την λήψη 

επιχειρηματικών αποφάσεων. 

2. Η κατάλληλη ηθική συμπεριφορά βρίσκεται πάνω από το Νόμο. Ο Νόμος 

απλώς προσδιορίζει τον χαμηλότερο κοινό παρονομαστή της αποδεκτής 

συμπεριφοράς. 

3. Δεν υπάρχει ένα μοναδικό, ικανοποιητικό επίπεδο ηθικής δράσης, κοινά 

αποδεκτό, σύμφωνα με το οποίο ο μάνατζερ να λαμβάνει συγκεκριμένες 

επιχειρηματικές αποφάσεις. 

4. Τα διοικητικά στελέχη θα πρέπει να είναι εξοικειωμένα με ένα ευρύ φάσμα 

ηθικών προτύπων. 

5. Η συζήτηση επιχειρηματικών υποθέσεων ή καταστάσεων με ηθικές 

επιπτώσεις συμβάλλει στην ηθική ευαισθησία των στελεχών. 

6. Υπάρχουν διαφορετικοί και πολλές φορές συγκρουόμενοι καθοριστικοί 

παράγοντες της ηθικής δράσης. Αυτοί πηγάζουν κυρίως από το άτομο, τον 

οργανισμό, τους επαγγελματικούς κανόνες και της αξίες της κοινωνίας. 

7. Οι ατομικές αξίες είναι το τελευταίο επίπεδο της λήψης επιχειρηματικών 

αποφάσεων, παρ’ όλο που δεν παίζουν απαραίτητα τον καθοριστικό ρόλο 

στην ηθική συμπεριφορά. 
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8. Η συναίνεση σχετικά με το τι συνιστά σωστή ηθική συμπεριφορά σε μία 

κατάσταση λήψης αποφάσεων μειώνεται, καθώς το επίπεδο ανάλυσης γίνεται 

από αφηρημένο, συγκεκριμένο. 

9. Τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη είναι αυτά που καθορίζουν την ηθική στάση 

ενός οργανισμού. 

10. Όσο χαμηλότερο είναι το οργανωτικό επίπεδο του μάνατζερ, τόσο μεγαλύτερη 

είναι η πίεση να ενεργεί ανήθικα. 

11. Τα ανώτερα διοικητικά στελέχη θεωρούν τον εαυτό τους πιο ηθικό από τους 

συναδέλφους τους. 

12. Οι αποτελεσματικοί κώδικες δεοντολογίας πρέπει να περιλαμβάνουν 

ουσιαστικές και ρητές διατάξεις μαζί με επιβολή κυρώσεων μη συμμόρφωσης. 

13. Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν έναν μηχανισμό διασφάλισης μη ατιμωρησίας 

για καταγγελίες καταχρηστικών πράξεων μέσα σε έναν οργανισμό. 

14. Κάθε οργανισμός πρέπει να ορίσει ένα ανώτερο διευθυντικό στέλεχος ως 

«ηθικό συνήγορο». 

5.6.2 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Λήψης Ηθικών Αποφάσεων 

  

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τη λήψη ηθικών 

αποφάσεων, οι οποίοι αναφέρονται συχνά και ως στάδια της διαδικασίας λήψης 

ηθικών αποφάσεων. Πρόκειται για τις ακόλουθες εσωτερικές ψυχολογικές 

διαδικασίες:
123

 

 Ηθική ευαισθησία (Moral sensitivity) Το άτομο αναγνωρίζει ότι βρίσκεται 

αντιμέτωπο με ένα ζήτημα ηθικής φύσεως, με ένα ηθικό δίλημμα. Επίσης, το 

στάδιο αυτό περιλαμβάνει την ερμηνεία της κατάστασης, τις ενδεχόμενες 

συνέπειες στις ομάδες ενδιαφερόντων. 

 Ηθική κρίση (Moral judgment) Ικανότητα κρίσης σχετικά με το ποιες 

εναλλακτικές επιλογές είναι ηθικά αποδεκτές. Μία σωστή και ηθική κρίση 
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προηγείται μίας καλής απόφασης. Καίριο ρόλο στην ηθική κρίση 

διαδραματίζει η πρακτική σοφία. Ενισχύει την ηθική λογική, λαμβάνοντας 

υπόψη τις οικουμενικές συνθήκες και τις σχετικές περιστάσεις. Αρετές που 

σχετίζονται με τον τομέα της λογιστικής και οι οποίες ενσωματώνονται στην 

πρακτική σοφία είναι η αντικειμενικότητα, η διορατικότητα, το ανοιχτό 

πνεύμα, η οξυδέρκεια. 

 Ηθικά κίνητρα (Moral motivation) Ο βαθμός της δέσμευσης ή η πρόθεση 

για την επιλογή της ηθικής απόφασης, η προσήλωση στις ηθικές αξίες, η 

ανάληψη προσωπικής ευθύνης για ηθικά αποτελέσματα. Τα ηθικά κίνητρα 

αποτελούν την κινητήρια δύναμη για την σωστή και ηθική κρίση αλλά 

παίζουν καθοριστικό ρόλο και στην επιλογή και εκτέλεση της σωστής 

ενέργειας. Η πρακτική σοφία και οι ηθικές αρετές ενισχύουν τα ηθικά 

κίνητρα. 

 Ηθικός χαρακτήρας (Moral character) Η επιμονή στο ηθικό καθήκον, παρά 

τους πειρασμούς και τις προκλήσεις. Οι ηθικές αρετές και η εσωτερική 

δύναμη παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην λήψη των ηθικών αποφάσεων. Οι 

ηθικές αρετές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον τομέα της 

λογιστικής είναι η τιμιότητα, η αξιοπιστία, η ακεραιότητα, η ειλικρίνεια, η 

αμεροληψία, η ευγνωμοσύνη, η εξυπηρέτηση του κοινού καλού. Επίσης, το 

θάρρος, η επιμονή, η ικανότητα, η επιμέλεια, η επαγγελματική θέληση 

βοηθούν το άτομα να νικήσει τυχόν εσωτερικές αντιστάσεις, προκειμένου να 

ενεργήσει σωστά. 

 

5.6.3 Η Διαδικασία Λήψης Ηθικών Αποφάσεων 

 

Πολλοί επιστήμονες μεταξύ των οποίων φιλόσοφοι, κοινωνιολόγοι και ψυχολόγοι 

έχουν επιχειρήσει να εξηγήσουν την διαδικασία λήψης ηθικών αποφάσεων στο 

επιχειρησιακό περιβάλλον. Οι Ferrell και Fraedrich (1997)
124

 αναπτύσσουν ένα 

πλαίσιο για την κατανόηση της διαδικασίας λήψης ηθικών αποφάσεων προκειμένου 

να χρησιμεύσει στην βελτίωση της λήψης ηθικών αποφάσεων μέσα σε έναν 
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οργανισμό. Το πλαίσιο αυτό ενσωματώνει θεωρίες από την φιλοσοφία, την 

ψυχολογία, και την κοινωνιολογία. Γενικά επικρατεί η άποψη ότι τα άτομα 

λαμβάνουν ηθικές αποφάσεις μέσα σε έναν οργανισμό με τον ίδιο τρόπο που 

λαμβάνουν τις ηθικές αποφάσεις στο σπίτι, την οικογένεια τους ή στην προσωπική 

τους ζωή. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική, καθώς εντός του πλαισίου ενός 

οργανισμού τα άτομα δεν έχουν την ελευθερία να λαμβάνουν αποφάσεις για ηθικά 

ζητήματα ανεξάρτητα, δηλαδή χωρίς οργανωσιακές πιέσεις. 

 Το πλαίσιο (σχήμα 6) περιλαμβάνει τα εξής βασικά στοιχεία: την αντίληψη 

σχετικά με την ένταση των ηθικών ζητημάτων, ατομικούς παράγοντες όπως η 

γνωστική ηθική ανάπτυξη, η ηλικία και το φύλο και την εταιρική κουλτούρα. Αυτοί 

οι παράγοντες είναι αλληλένδετοι και επηρεάζουν τις αξιολογήσεις και προθέσεις της 

επιχειρηματικής ηθικής που καταλήγουν σε ηθική ή ανήθικη συμπεριφορά. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 6. Πλαίσιο για την κατανόηση της λήψης ηθικών αποφάσεων στο επιχειρηματικό 

περιβάλλον 

Πηγή: Ferrell and Fraedrich (1997), Business Ethics, Ethical Decision Making and 
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 Στην διαδικασία λήψης των ηθικών αποφάσεων το πρώτο βήμα είναι η 

επίγνωση ότι ένα ηθικό ζήτημα απαιτεί από το άτομο ή την ομάδα εργασίας την 

επιλογή ανάμεσα σε διάφορες ενέργειες που πρέπει να αξιολογηθούν ως σωστές ή 

λάθος. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, ένα ηθικό ζήτημα έχει επιπτώσεις για τους 

υπόλοιπους μέσα στον οργανισμό αλλά και έξω από αυτόν. Η ένταση του ηθικού 

ζητήματος ορίζεται ως η αντιλαμβανόμενη συνάφεια ή σημασία ενός ηθικού 

ζητήματος για το άτομο ή την ομάδα εργασίας. Η ένταση του ηθικού ζητήματος 

αντανακλά την ηθική ευαισθησία του ατόμου ή της ομάδας εργασίας που ενεργοποιεί 

την διαδικασία λήψης ηθικών αποφάσεων. Όλοι οι άλλοι παράγοντες , η γνωστική 

ηθική ανάπτυξη, η εταιρική κουλτούρα και οι προθέσεις καθορίζουν γιατί τα ηθικά 

ζητήματα γίνονται αντιληπτά με διαφορετικό τρόπο από τα άτομα. Τα άτομα θα 

πρέπει συνεπώς να αποκτήσουν κοινή αντίληψη για τα ηθικά ζητήματα, ώστε να μην 

υπάρχουν ηθικές συγκρούσεις.  

 Η διαδικασία της γνωστική ηθικής ανάπτυξης, δηλαδή τα διάφορα στάδια 

μέσα από τα οποία οι άνθρωποι εξελίσσονται στην ανάπτυξη της ηθικής τους σκέψης, 

εξηγείται από το μοντέλο του Kohlberg. Σύμφωνα με το μοντέλο ηθικής ανάπτυξης 

του αμερικανού ψυχολόγου Lawrence Kohlberg, οι άνθρωποι παίρνουν διαφορετικές 

αποφάσεις σε παρόμοια ηθικά ζητήματα επειδή βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια 

της ηθικής ανάπτυξης. Τα στάδια αυτά είναι με βάση την θεωρία του είναι τα 

ακόλουθα:  

1. Το στάδιο της τιμωρίας και υπακοής. 

2. Το στάδιο του ατομικισμού και της αμοιβαιότητας. 

3. Το στάδιο των αμοιβαίων διαπροσωπικών προσδοκιών, σχέσεων και 

συμμόρφωσης. 

4. Το στάδιο του κοινωνικού συστήματος και της διατήρησης της συνείδησης. 

5. Το στάδιο των βασικών δικαιωμάτων, του κοινωνικού συμβολαίου ή της 

χρησιμότητας. 

6. Το στάδιο των βασικών ηθικών αρχών. 

 Καθώς οι άνθρωποι εξελίσσονται μέσα από τα διάφορα στάδια της γνωστικής 

ηθικής ανάπτυξης , με τον χρόνο, την μόρφωση και την εμπειρία είναι δυνατό να 

αλλάξουν οι αξίες και η ηθική συμπεριφορά τους. Στο πλαίσιο του οργανισμού, η 

ηθική ανάπτυξη ενός ατόμου επηρεάζεται από την εταιρική κουλτούρα και κυρίως 

την ηθική εκπαίδευση. 
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 Η εταιρική κουλτούρα είναι το σύνολο των αξιών, πεποιθήσεων, στόχων, 

κανόνων και τρόπων για τη λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα μέλη 

ενός οργανισμού. Το ηθικό κλίμα του οργανισμού είναι συστατικό στοιχείο της 

εταιρικής κουλτούρας. Ενώ η εταιρική κουλτούρα περιλαμβάνει κανόνες που 

προδιαγράφουν ένα ευρύ φάσμα συμπεριφορών για τα μέλη του οργανισμού, το 

ηθικό κλίμα δείχνει αν οι οργανισμοί έχουν ηθική συνείδηση. Όσο πιο ηθική 

θεωρείται η κουλτούρα ενός οργανισμού τόσο πιο απίθανο είναι να λαμβάνονται 

ανήθικες αποφάσεις. Δύο βασικά στοιχεία της εταιρικής κουλτούρας είναι τα  

σημαντικά πρόσωπα και η ευκαιρία, που σχετίζονται με το πώς ο οργανισμός 

αντιλαμβάνεται και αντιμετωπίζει τα ζητήματα ηθικής φύσεως. 

 Τα σημαντικά πρόσωπα είναι άτομα που ασκούν μεγάλη επιρροή στην ομάδα 

εργασίας και που σύμφωνα με έρευνες έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στις αποφάσεις 

των μελών του οργανισμού από οποιονδήποτε άλλον παράγοντα στο πλαίσιο λήψης 

ηθικών αποφάσεων. Επίσης, ο βαθμός αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης επηρεάζει 

τις αποφάσεις σε ορισμένες περιπτώσεις. Το εργασιακό άγχος είναι τέλος ένας 

καθοριστικός παράγοντας στη λήψη ανήθικων αποφάσεων. 

 Η ευκαιρία είναι ένας όρος που περιγράφει τις συνθήκες που περιορίζουν ή 

επιτρέπουν την ηθική ή ανήθικη συμπεριφορά. Η ευκαιρία απορρέει από συνθήκες 

που είτε παρέχουν επιβραβεύσεις, εσωτερικές ή εξωτερικές είτε περιορίζουν τα 

εμπόδια για μία συμπεριφορά.  

 Τα ηθικά διλήμματα περιλαμβάνουν καθήκοντα επίλυσης προβλημάτων στα 

οποία οι κανόνες που καθορίζουν την απόφαση είναι συχνά ασαφείς ή 

αντικρουόμενοι. Τα αποτελέσματα μιας ηθικής απόφασης είναι συνήθως αβέβαια. 

Δεν υπάρχει υποκατάστατο της κριτικής σκέψης και της ικανότητας του ατόμου να 

αναλαμβάνει την ευθύνη για τις αποφάσεις του. Οι ατομικές προθέσεις και η τελική 

απόφαση για το ποια ενέργεια θα ακολουθηθεί είναι τα τελευταία βήματα στην 

διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Όταν οι προθέσεις και η συμπεριφορά δεν 

συνάδουν με την ηθική κρίση τότε τα άτομα αισθάνονται ενοχές. 

 Το πλαίσιο λήψης ηθικών αποφάσεων των Ferrell και Fraedrich (1997), δεν 

προσδιορίζει ποιες είναι οι ηθικές και ανήθικες συμπεριφορές, παρέχει όμως μια 

επισκόπηση της τυπικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων και τους παράγοντες που 

επηρεάζουν τις ηθικές αποφάσεις στο επιχειρησιακό περιβάλλον. Όπως υποστηρίζουν 

οι ίδιοι, η κατανόηση της τυπικής διαδικασίας λήψης των αποφάσεων μέσα σε μία 
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επιχείρηση μπορεί να αποκαλύψει ποικίλους τρόπους, μέσω των οποίων η διαδικασία 

λήψης των ηθικών αποφάσεων μπορεί να βελτιωθεί. 

 

5.7 Η Αξία της Επιχειρηματικής Ηθικής στη Λήψη των Αποφάσεων 

 

Η ηθική συμπεριφορά των στελεχών μίας επιχείρησης ενθαρρύνεται και ενισχύεται 

μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής ενός κατάλληλου συστήματος ηθικής 

συμπεριφοράς. Πιο συγκεκριμένα η διατύπωση ενός κώδικα επιχειρηματικής ηθικής 

και δεοντολογίας καθώς και η δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

επιχειρηματικής ηθικής συμβάλλουν στη βελτίωση της διαδικασίας λήψης ηθικών 

αποφάσεων και συνεπώς στην αποτροπή της λογιστικής απάτης και της παραποίησης 

των οικονομικών καταστάσεων. 

 

5.8 Συστήματα Ηθικής Συμπεριφοράς στις Επιχειρήσεις 

 

Οι έρευνες σχετικά με την λήψη ηθικών αποφάσεων έχουν αποκαλύψει μία ισχυρή 

επιρροή των οργανωσιακών παραγόντων στην ηθική συμπεριφορά. Αυτοί οι 

παράγοντες αποτελούν τη βάση των ηθικών προγραμμάτων των επιχειρήσεων. 

Σύμφωνα με πολλές επιστημονικές μελέτες, η αποτελεσματική εφαρμογή ενός 

κατάλληλου προγράμματος επιχειρηματικής ηθικής είναι απαραίτητη για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος της λήψης ανήθικων αποφάσεων. Τα πλεονεκτήματα 

από την εφαρμογή ενός κατάλληλου προγράμματος ηθικής σε έναν οργανισμό 

συνίστανται κυρίως στα εξής:
125

 

 Καθιέρωση οργανωσιακών ρόλων για την διαχείριση της ηθικής. 

 Προγραμματισμός συνεχούς αξιολόγησης των ηθικών απαιτήσεων του 

οργανισμού. 

 Καθορισμός των απαιτήσεων σχετικά με τις ηθικές αξίες και την ηθική 

συμπεριφορά. 

 Εναρμόνιση οργανωσιακής συμπεριφοράς (organizational behavior) με τις 

λειτουργικές αξίες. 

 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε ζητήματα δεοντολογίας. 

                                                           
125

 McNamara, Carter, “Complete Guide to Ethics Management: An Ethics Toolkit for Managers”, 
Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα  http://managementhelp.org/businessethics/ethics-guide.htm 



  

104 

 Ενσωμάτωση ηθικών κατευθυντηρίων γραμμών στη λήψη αποφάσεων. 

 Συγκρότηση μηχανισμών αντιμετώπισης των ηθικών διλημμάτων. 

 Διευκόλυνση συνεχούς αξιολόγησης και ενημερώσεων του προγράμματος. 

 Κατανόηση από τα μέλη ενός οργανισμού ότι η επικέντρωση στην ηθική δεν 

αποτελεί απλά μία σπασμωδική αντίδραση για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος ή της βελτίωσης της δημόσιας εικόνας. 

 Σχετικά με το τι περιλαμβάνουν τα προγράμματα ηθικής των επιχειρήσεων, οι 

Fisscher και Nijhof (2005)
126

 επισημαίνουν τα βασικά στοιχεία τους: 

 Κώδικες ηθικής και δεοντολογίας (Formal ethics codes). Κώδικες 

δεοντολογίας οι οποίοι εκφράζουν τις προσδοκίες της επιχείρησης σχετικά με 

ηθικά ζητήματα και οι οποίες είναι καταγεγραμμένες ως μία σειρά από 

ευθύνες. 

 Επιτροπές ηθικής και δεοντολογίας (Ethics committees). Υπεύθυνες για την 

ανάπτυξη της πολιτικής ηθικής της εταιρείας, την αξιολόγηση των ενεργειών 

της εταιρείας και των εργαζομένων και την διερεύνηση και εκδίκαση κάθε 

παραβίασης πολιτικής της ηθικής. 

 Ηθικά συστήματα επικοινωνίας (Ethics communication systems). Συστήματα 

τα οποία παρέχουν στους εργαζόμενους ένα μέσο καταγγελίας των 

καταχρήσεων ή καθοδήγηση σχετικά με τις ευθύνες.  

 Συνήγοροι ηθικής (Ethics officers or ombudspeople). Καθήκον τους είναι ο 

συντονισμός των πολιτικών, η παροχή ηθικής εκπαίδευσης και η διερεύνηση 

καταγγελιών. 

 Προγράμματα ηθικής εκπαίδευσης (Ethics training programs). Στόχος των 

προγραμμάτων αυτών είναι να βοηθήσουν τα άτομα σχετικά με την 

αναγνώριση και αντιμετώπιση των ηθικών ζητημάτων. 

 Πειθαρχικές διαδικασίες (Disciplinary processes), για την αντιμετώπιση της 

ανεύθυνης και ανήθικης συμπεριφοράς. 
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5.9 Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Ηθικής και Δεοντολογίας 

 

Η πιο σημαντική πτυχή της εφαρμογής ενός αποτελεσματικού ηθικού προγράμματος 

στις επιχειρήσεις είναι η διατύπωση ενός Κώδικα Επιχειρηματικής Ηθικής και 

Δεοντολογίας (Code of Ethics and Conduct). Ο Κώδικας αυτός παίζει σημαντικό 

ρόλο στην βελτίωση της διαδικασίας λήψης ηθικών αποφάσεων, στην αντιμετώπιση 

των ηθικών διλημμάτων και αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την πρόληψη της 

απάτης. Οι επιχειρηματικοί κώδικες δεοντολογίας αποτελώντας μία πυξίδα ηθικής, 

παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την  ηθικά αποδεκτή επιχειρησιακή δράση και 

αρμόζουσα συμπεριφορά και ισχύουν για όλα τα μέλη του οργανισμού, από τους 

εργαζόμενους στις κατώτατες βαθμίδες μέχρι τα διευθυντικά στελέχη. Έτσι, η ηθική 

συμπεριφορά των στελεχών σε έναν οργανισμό εμπνέεται, ενθαρρύνεται, 

παρακινείται και ενισχύεται μέσω της διατύπωσης του επιχειρηματικού κώδικα 

ηθικής και δεοντολογίας.  

 Ο κώδικας επιχειρηματικής ηθικής και δεοντολογίας (business ethics code): 

«δεν είναι παρά διατυπωμένες και ακολουθούμενες αρχές συμπεριφοράς στις οποίες οι 

εταιρείες στηρίζουν τις επιχειρηματικές τους στοχοθεσίες, διαδικασίες και πράξεις 

αναφορικά με το πώς αυτές βλέπουν την κοινωνική τους ευθύνη». 
127

 

 Ο επιχειρηματικός κώδικας δεοντολογίας αποτελεί μία σχετικά νέα έννοια στο 

επιχειρηματικό γίγνεσθαι και το περιεχόμενο του δεν έχει καθορισθεί με ακρίβεια. Ο 

κώδικας θα πρέπει να συντάσσεται από άτομα των οποίων οι αρχές συμπίπτουν 

τουλάχιστον με αυτές των ιδιοκτητών της εταιρείας. Τα θέματα τα οποία 

διευθετούνται ποικίλουν από την εσωτερική λειτουργία, την παρουσίαση των 

πωλήσεων και τις πρακτικές της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Ιδιαίτερα 

σημαντικό σύμφωνα με την άποψη των Ferrell και Fraedrich (1997), προκειμένου να 

μην θεωρηθεί ανεπαρκής ένας επιχειρηματικός κώδικας δεοντολογίας, είναι να 

διευθετεί υψηλού κινδύνου δραστηριότητες που να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

των ημερήσιων εργασιών.  

 Ο Θανόπουλος (2009) αναφερόμενος στο περιεχόμενο του επιχειρηματικού 

κώδικα ηθικής, προσδιορίζει όσα πρέπει αλλά και δεν πρέπει να περιλαμβάνονται σ’ 

αυτόν προκειμένου να είναι χρήσιμος: 
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 Δεν πρέπει να διατυπώνει λεπτομερείς προσδοκίες ενεργειών, όπως: 

 Προσφορά εθελοντικής εργασίας για τη διατήρηση του περιβάλλοντος. 

 Χρηματοδότηση υποτροφιών για άτομα με ειδικές ανάγκες. 

 Συμμετοχή στην οργάνωση κοινωφελών αθλητικών δραστηριοτήτων. 

 Αμοιβή του εργατικού δυναμικού της εταιρείας σε επίπεδο άνω του μέσου 

όρου του κλάδου. 

Πρέπει να περιέχει γενικούς κανόνες και αρχές προς τις ομάδες 

συμμετεχόντων: 

 Σεβασμός στο περιβάλλον, προάσπισή του, αποφυγή σπατάλης κάθε είδους. 

 Αποφυγή ή σιωπηρή αποδοχή παράνομων ενεργειών, όπως ξέπλυμα χρήματος 

ή καταχρηστικών πράξεων. 

 Ενέργειες που βασίζονται όχι μόνο στο γράμμα του νόμου αλλά και στην 

ουσία αυτού και στις άγραφες εθιμικές παραδοχές. 

 Παραγωγή και εμπορία προϊόντων που να προάγουν το κοινωνικό συμφέρον 

κάθε ειδικής αγοράς στην οποία η επιχείρηση δραστηριοποιείται. 

 Επιπλέον ο ίδιος παραθέτει στο βιβλίο του, παραδείγματα κανόνων ή αρχών 

προς κάθε ομάδα συμμετεχόντων χωριστά: 

 Προς τους πελάτες: 

- Παροχή προϊόντων υψηλότατης ποιότητας. 

- Δυνατότητα να αντιμετωπισθεί κάθε παράπονο. 

- Προσοχή στην ασφάλεια του παρεχόμενου προϊόντος. 

 Προς τους εργαζόμενους: 

- Σύγχρονες, ασφαλείς και υγιεινές εγκαταστάσεις. 

- Παροχή ικανοποιητικών μισθών και συνθηκών εργασίας. 

- Δίκαιη αξιολόγηση της εργασίας με διαφανείς τρόπους. 

- Ισότιμη δυνατότητα πρόσληψης ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία, 

τη θρησκεία ή την προέλευση. 

 Προς του ιδιοκτήτες: 

- Άμεση ενημέρωση με διαφάνεια και αξιοπιστία. 

- Εφαρμογή σωστών αρχών μάνατζμεντ ώστε να επιτυγχάνεται καλή 

διαχείριση των εμπιστευθέντων χρημάτων και ανταγωνιστικά οφέλη. 

 Προς τους προμηθευτές: 

- Πίστη και εφαρμογή στις ίδιες ηθικές αξίες. 
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- Επιλογή των δικών τους προμηθευτών βασισμένη στο σεβασμό του 

ανθρώπου και του περιβάλλοντος του. 

 Προς το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον: 

- Σεβασμός στις ιδιαιτερότητες κάθε τοπικής κουλτούρας. 

- Προσφορά στο μέτρο του δυνατού κοινωνικού έργου και χρηματικής 

βοήθειας για κοινωφελείς προσπάθειες. 

- Επιχειρηματική δεοντολογία που να σέβεται τους θεσμούς και να 

προασπίζει τους νόμους. 

 Προς τους ανταγωνιστές: 

- Προώθηση επιχειρηματικού σκεπτικού ελεύθερης 

ανταγωνιστικότητας, χωρίς χρησιμοποίηση ηθικώς αμφίβολων μέσων. 

- Προώθηση κοινωνικά αποδεκτών μεθόδων ανταγωνισμού και 

σεβασμός των ανταγωνιστών. 

 Η διαμόρφωση του κώδικα επιχειρηματικής ηθικής και δεοντολογίας, ο 

κατάλληλος σχεδιασμός και η σύνταξή του σίγουρα δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση. 

Ακόμη πιο δύσκολη όμως είναι η αποτελεσματική εφαρμογή του. Είναι γεγονός ότι 

πολλές από τις εταιρείες που κατηγορήθηκαν για χρηματοοικονομικές απάτες 

διέθεταν τον δικό τους κώδικα επιχειρηματικής ηθικής και δεοντολογίας, οι αρχές και 

οι κανόνες του οποίου όμως δεν εφαρμόστηκαν. Η ενσωμάτωση του κώδικα στην 

κουλτούρα της εταιρείας παίζει καθοριστικό ρόλο. Ο Walter W. Manley II (1992) 

όπως αναφέρεται στους Ferrell και Fraedrich (1997)
128

, επισημαίνει τα έξι βήματα για 

την αποτελεσματική εφαρμογή του κώδικα επιχειρηματικής ηθικής: 

1. Διανομή του κώδικα ηθικής σε εργαζόμενους, θυγατρικές και συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις. 

2. Παροχή βοήθειας στην ερμηνεία και κατανόηση της εφαρμογής και του 

σκοπού του κώδικα ηθικής από τους εργαζόμενους. 

3. Καθορισμός του ρόλου της διοίκησης στην εφαρμογή του κώδικα. 

4. Πληροφόρηση των εργαζομένων για την ευθύνη τους να κατανοήσουν το 

περιεχόμενο και τους γενικούς στόχους του κώδικα. 

5. Καθιέρωση διαδικασιών παραπόνων. 

6. Παροχή συμπεράσματος στην καταληκτική δήλωση. 
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 Οι Paine et al (2005)
129

 προτείνουν μέσα από ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον άρθρο, 

οχτώ Ηθικές Αρχές Διακυβέρνησης που ονομάζουν Συνολικό Κώδικα 

Επιχειρησιακών Προτύπων (Global Business Standards Codex, - GBS Codex). Οι 

αρχές αυτές είναι οι εξής: 

 Αρχή της Πίστης  

 Αρχή της Ιδιοκτησίας 

 Αρχή της Αξιοπιστίας 

 Αρχή της Διαφάνειας 

 Αρχή της Αξιοπρέπειας 

 Αρχή της Δικαιοσύνης 

 Αρχή της Υπηκοότητας 

 Αρχή της Ανταπόκρισης 

 

5.10 Η Εκπαίδευση της Επιχειρηματικής Ηθικής 

 

Οι Gabriels και Van de Wiele 
130

 πραγματοποίησαν μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα 

έρευνα, η οποία μάλιστα αποτελεί και την πρώτη μελέτη σχετικά με την αντίληψη της 

ηθικής της δημιουργικής λογιστικής στη «μετά Enron εποχή». Συγκεκριμένα, 

αντικείμενο της έρευνας τους είναι το επίπεδο της ηθικής επίγνωσης, 

ευαισθητοποίησης και η στάση απέναντι στη δημιουργική λογιστική φοιτητών της 

λογιστικής και φοιτητών άλλων επιστημονικών πεδίων. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας μεταξύ άλλων, δείχνουν ότι οι φοιτητές της λογιστικής βρίσκουν τη 

δημιουργική λογιστική λιγότερο αποδεκτή σε σχέση με τους φοιτητές άλλων 

επιστημών. Όπως αποδεικνύεται έχουν ισχυρότερη ηθική επίγνωση , πιθανότατα ως 

αποτέλεσμα της διδασκαλίας της θεωρίας της λογιστικής ηθικής κατά την διάρκεια 

των σπουδών τους. 

 Οι φοιτητές του σήμερα είναι οι μελλοντικοί managers γι’ αυτό θα πρέπει να 

έχουν πλήρη επίγνωση των ευθυνών και της λογοδοσίας τους απέναντι στο 

επάγγελμά τους και το κοινωνικό σύνολο. Γίνεται έτσι κατανοητή η σημασία της 
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εκπαίδευση της επιχειρηματικής ηθικής σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Η εκπαίδευση 

της επιχειρηματικής ηθικής περιλαμβάνει την διδασκαλία ηθικών θεωριών και 

αναλυτικών ικανοτήτων που ενισχύουν την ηθική συνειδητοποίηση και κατανόηση 

του ηθικού συλλογισμού. Ο σκοπός της εκπαίδευσης της επιχειρηματικής ηθικής 

είναι όπως αναφέρει ο Rezaee (2009)
131

, η κατάρτιση των φοιτητών, οι οποίοι 

μελλοντικά θα λαμβάνουν ηθικές αποφάσεις και η παροχή σ’ αυτούς των 

απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων που θα τους προετοιμάσουν κατάλληλα ώστε 

να εφαρμόζουν υψηλά ηθικά πρότυπα στην επιχειρηματική τους σταδιοδρομία. Ο 

ίδιος επίσης επισημαίνει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί η 

βελτίωση της εκπαίδευσης της ηθικής στην λογιστική επιστήμη:  

1. Διδασκαλία σε προπτυχιακό επίπεδο της ηθικής θεωρίας και ζητημάτων  

εφαρμοσμένης ηθικής. 

2. Διδασκαλία από επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς. 

3. Συστηματική έκθεση των προπτυχιακών φοιτητών σε σενάρια επαγγελματικής 

ηθικής και η εφαρμογή ηθικών αξιών και μιας διαδικασίας συλλογισμού για 

τα ηθικά προβλήματα. 

 Η βιβλιογραφία επικεντρώνεται κυρίως στη στάση των ακαδημαϊκών, 

φοιτητών και επαγγελματιών απέναντι στην εκπαίδευση της επιχειρηματικής ηθικής. 

Οι Jackling et al (2007)
132

 πραγματοποιώντας μία έρευνα ανάμεσα σε 66 

επαγγελματικές λογιστικές οργανώσεις παγκοσμίως ,καλύπτουν το κενό που υπάρχει 

στη λογιστική βιβλιογραφία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι 

σημαντικότερες ηθικές προκλήσεις είναι η σύγκρουση συμφερόντων, η χειραγώγηση 

κερδών και η καταγγελία παρατυπιών (whistleblowing), ενώ αποδεικνύεται και η 

έντονη υποστήριξη της εκπαίδευσης της επιχειρηματικής ηθικής σε προπτυχιακό και 

μεταπτυχιακό επίπεδο, από τις επαγγελματικές οργανώσεις. 

 Οι Velthouse και Kandogan (2007) 
133

πραγματοποίησαν μία έρευνα ανάμεσα 

σε managers με διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο, εμπειρία από διαφορετικούς 

βιομηχανικούς κλάδους, διαφορετικού μεγέθους, που αντιπροσωπεύουν και τα δύο 

φύλα και επιτελούν διαφορετικές διευθυντικές λειτουργίες. Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν 
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να περιγράψουν τις σημαντικότερες δεξιότητες που θεωρούν απαραίτητες 

προκειμένου η εργασιακή τους απόδοση να είναι αποτελεσματική. Τα αποτελέσματα 

είναι ιδιαίτερα αποθαρρυντικά καθώς οι ερωτηθέντες κατατάσσουν την ηθική και 

ακεραιότητα στην 14
η
 θέση ανάμεσα στις 22 κατηγορίες διευθυντικών δεξιοτήτων 

(λήψη αποφάσεων, πρωτοβουλία, οργάνωση και συντονισμός, προφορική 

επικοινωνία κ.α.) που θεωρούνται απαραίτητες για την εξαιρετική εργασιακή τους 

απόδοση. 

 Η αποδοχή των ηθικών καθηκόντων και ευθυνών αποτελεί τον ακρογωνιαίο 

λίθο ενός επαγγέλματος. Έτσι, εκτός από την εκπαίδευση της επιχειρηματικής ηθικής 

σε πανεπιστημιακό επίπεδο, για την δημιουργία ενός ηθικού κλίματος σε έναν 

οργανισμό απαραίτητη είναι η ενδελεχής εκπαίδευση των στελεχών σε ζητήματα 

ηθικής. Κατάλληλα και εξειδικευμένα επιμορφωτικά προγράμματα επιχειρηματικής 

ηθικής έχουν ως στόχο την προώθηση των ηθικών αρχών και αξιών που διέπουν την 

επιχειρηματική δράση και την διαμόρφωση της ηθικής συμπεριφοράς.  

 
134

Οι στόχοι των προγραμμάτων αυτών θα πρέπει να συνδέονται με τις 

ανάγκες του οργανισμού, τις περιοχές κινδύνου και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Πιο 

συγκεκριμένα τα εκπαιδευτικά προγράμματα ηθικής στις επιχειρήσεις: 

1. Παρέχουν στους εργαζόμενους τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να 

κατανοήσουν την διαδικασία λήψης ηθικών αποφάσεων. 

2. Βοηθούν τα άτομα στην αξιολόγηση των ηθικών προτεραιοτήτων. 

3. Παρέχουν τρόπους αντιμετώπισης όσων παραβιάζουν τα ηθικά πρότυπα. 

4. Διευκολύνουν τους υπαλλήλους στον εντοπισμό ηθικών προβλημάτων σε 

σχέση με την πολιτική της εταιρείας. 

5. Αυξάνουν την ηθική επίγνωση/ευαισθητοποίηση σε δεοντολογικά ζητήματα. 

6. Ενισχύουν την ατομική αντίδραση να εμβαθύνει στην κάθε διαφορετική 

οπτική γωνία αντίληψης του καθενός. 

7. Βελτιώνουν το ηθικό κλίμα μιας επιχείρησης. 

 Για την επίτευξη των στόχων αυτών, οι εκπαιδευτές έχουν στη διάθεσή τους 

μία ποικιλία μεθόδων. Ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς μεθόδους για την κατάρτιση των 

εργαζομένων είναι οι βιντεοκασέτες, οι διαλέξεις, ακόμη και τα παιχνίδια που 

βασίζονται σε σενάρια που σχετίζονται με πραγματικά ηθικά διλήμματα. Μία ακόμη 

αποτελεσματική μέθοδος, η οποία ωστόσο δεν είναι ακόμη ευρέως διαδεδομένη είναι 

                                                           
134

 Thorne LeClair, Debbie, Ferrell, Linda (2000), “Innovation in Experiential Business Ethics Training”, 
Journal of Business Ethics, Vol. 23, N

o
 3, pages 313-322 



  

111 

η προσομοίωση συμπεριφοράς, η οποία αποτελεί μία πρακτική εξάσκηση για την 

μελλοντική λήψη αποφάσεων. Τέλος, σύμφωνα με τον Bennis (1990) και όπως 

αναφέρεται στους Thorne LeClair και Ferrell (2000), ενώ αρχικός στόχος των 

προγραμμάτων αυτών είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων σε managers που κάνουν 

“τα πράγματα σωστά” (“do things right”), απώτερος στόχος θα πρέπει να είναι η 

εκπαίδευση τους σε ηγέτες που κάνουν “τα σωστά πράγματα” (“do the right things”). 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Η λήψη αποφάσεων στα πλαίσια της επιχειρηματικής ηθικής  καθίσταται αναγκαία 

για την αποτροπή παράτυπων πράξεων που καταλήγουν σε παραποίηση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η εστίαση στις ηθικές αξίες και η εξασφάλιση 

ενός ηθικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος οδηγούν στην ευαισθητοποίηση των 

στελεχών ως προς την ύπαρξη, την βαρύτητα, την ανηθικότητα και τις ολέθριες 

συνέπειες από την διάπραξη της απάτης. Η ηθική συμπεριφορά των στελεχών 

εμπνέεται, ενθαρρύνεται, ενισχύεται και παρακινείται μέσω της αποτελεσματικής 

εφαρμογής ενός συστήματος ηθικής συμπεριφοράς.  

 Καθοριστικός είναι ο ρόλος του Κώδικα επιχειρηματικής ηθικής και 

δεοντολογίας, ο οποίος ως ηθική πυξίδα μιας επιχείρησης  καθοδηγεί τα στελέχη στην 

αντιμετώπιση των ηθικών διλημμάτων και αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την 

πρόληψη της απάτης. 

 Η εκπαίδευση της επιχειρηματικής ηθικής σε πανεπιστημιακό επίπεδο παρέχει 

στους μελλοντικούς managers τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου 

να τους προετοιμάσει κατάλληλα ώστε να εφαρμόζουν υψηλά ηθικά πρότυπα στην 

επιχειρηματική τους σταδιοδρομία. 

 Επιπλέον, κατάλληλα και εξειδικευμένα επιμορφωτικά προγράμματα 

επιχειρηματικής ηθικής στις οικονομικές μονάδες, μέσω της προώθησης των ηθικών 

αρχών και αξιών, διαμορφώνουν την ηθική συμπεριφορά των στελεχών και 

συντελούν στη δημιουργία ενός ηθικού κλίματος στις επιχειρήσεις. 
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