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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην παρούσα εργασία εξετάζουµε την ποιότητα της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 

(Financial Reporting Quality ή FRQ) στην Ευρωζώνη. Χρησιµοποιούµε µια βάση δεδοµένων 

για όλες τις εισηγµένες στο χρηµατιστήριο επιχειρήσεις από την έναρξη της υποχρεωτικής 

εφαρµογής των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς το 2005 έως το 2012. Η 

συγχώνευση κανονισµών, µεθόδων και ενιαίας λογιστικής αντιµετώπισης µας κάνει να 

αναζητήσουµε προς τα πού κατευθύνεται το µέλλον της ένωση της Ευρωζώνης. 

Προσπαθούµε να συνδέσουµε την ποιότητα των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε την 

χρηµατοπιστωτική κρίση διαχωρίζοντας δύο περιόδους, προ και µετά κρίσης, µε κρίσιµο έτος 

το 2009. Υποβάλλουµε δύο ερευνητικά ερωτήµατα, εάν διαφέρει η FRQ από την µία περίοδο 

στην άλλη και προς ποια κατεύθυνση. Βρίσκουµε, χρησιµοποιώντας υπόδειγµα των current 

accruals, πως η ποιότητα της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης διαφέρει µεταξύ των δύο 

περιόδων και έχει φθίνουσα πορεία.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
Από την αυγή της πρώτης Ιανουαρίου του  έτους 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε 

εφαρµογή ένα σχέδιο σκιαγράφησης (απεικόνισης και αποτύπωσης) της οικονοµικής 

κατάστασης ενός συνόλου επιχειρήσεων (εισηγµένων στα χρηµατιστήρια) , που συνθέτουν 

την Ευρωπαϊκή οικονοµία ολόκληρων κρατών. Το σύστηµα ενιαίων κανόνων απεικόνισης, 

λογιστικών χειρισµών και τρόπων αντιµετώπισης πολλών ζητηµάτων της λογιστικής και 

χρηµατοοικονοµικής θα ονοµαζόταν ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ή ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ή Αναφοράς. 

 Στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα σε όλη την Ευρώπη, η εισαγωγή του συστήµατος 

αυτού αποκάλυψε τυχόν αδυναµίες ή δυνατότητες των επιχειρήσεων, κυρίως όµως επέτρεψε 

την άµεση σύγκριση αυτών σε διάφορους τοµείς. Αντικείµενο της µελέτης και προσπάθειας 

που γίνεται στην εργασία αυτή είναι να διερευνηθεί το ερώτηµα: εάν και κατά πόσο η 

εισαγωγή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και η εναρµόνιση σε αυτά, 8 έτη έπειτα από 

την εφαρµογή τους, επηρέασαν τις εισηγµένες στα χρηµατιστήρια επιχειρήσεις των 

εξεταζοµένων χωρών της Ευρωζώνης ώστε να αµβλύνουν την διαφορά της λεγόµενης 

Ευρώπης των δύο ταχυτήτων. 

 Συγκεκριµένα ερευνάται η πορεία της ποιότητας των δηµοσιευµένων οικονοµικών 

καταστάσεων εισηγµένων επιχειρήσεων από όλα τα κράτη- µέλη της Ευρωζώνης , που 

αντιπροσωπεύουν τους κινητήριους µοχλούς ανάπτυξης και προόδου της σύγχρονης 

οικονοµίας προ και µετά κρίσης. Η ενοποίηση οδήγησε την Ευρώπη σε βελτίωση της 

παρεχόµενης πληροφόρησης, οπότε και σε αποτελεσµατικότερη αγορά, ή δεδοµένου και της 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης η Ευρώπη δοκιµάζεται ξανά; 

  



2 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 
 

 

1.1 Εισαγωγή Στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα  
 

Η ιδέα της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης όπως είχε διαµορφωθεί µετά τις συνθήκες του 

Μάαστριχτ το 1992 και της Λισσαβόνας το 1999 έφερε την Ευρώπη σε ένα από τα τελευταία 

στάδια ολοκλήρωσής της, την νοµισµατική και οικονοµική της ένωση (ΟΝΕ). Με την 

εισαγωγή του ευρώ από 01.01.2002 υπήρχε το κλίµα της δηµιουργίας ευοίωνων προοπτικών 

για την πρόοδο, την ευηµερία και την ανάπτυξη. Με την απλοποίηση των συναλλαγών και το 

ευρώ να αντανακλά την οικονοµική ευρωστία και την κοινωνική συνοχή της ενωµένης 

Ευρώπης, τα κράτη-µέλη της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης θα αξιοποιούσαν 

καλύτερα τα πλεονεκτήµατα τα οποία θα προέκυπταν από την αποτελεσµατική λειτουργία 

της εσωτερικής αγοράς.  

Όµως η Νοµισµατική Ένωση, αν και απαραίτητη προϋπόθεση για την Οικονοµική 

Ένωση, δεν αρκεί για να χαρακτηρίσει µια οικονοµία χωρών Ένωση. Υπάρχουν πολλά ακόµη 

σηµεία της Οικονοµίας, τα οποία επίσης πρέπει να εναρµονίζονται µε κοινό τρόπο για τον 

κοινό σκοπό, την αποτελεσµατικότητα της αγοράς. 

Ένας κύριος κλάδος της οικονοµίας βρέθηκε στο στόχαστρο πολλών επικριτών της. 

Αυτός δεν είναι άλλος από την λογιστική. Ο λόγος για τον οποίο ήταν το επίκεντρο της 

προσοχής όλων των αναλυτών, οικονοµολόγων, λογιστών, επενδυτών και µεγάλης µερίδας 

ανθρώπων, ήταν το γεγονός ότι δεν υπήρχε κάποιος ενιαίος τρόπος παρουσίασης και 

ενηµέρωσης, οµοιόµορφος και συγκεντρωµένος, των στοιχείων επιχειρήσεων από 

διαφορετικά κράτη. Κάθε χώρα είχε δικό της λογιστικό σχέδιο ή βασιζόταν σε κάποιο άλλο 

και απεικόνιζε την πραγµατικότητα των επιχειρήσεων διαφορετική. 

Ως ενίσχυση του παραπάνω προβλήµατος, οι αποκαλύψεις σκανδάλων µεγάλων 

επιχειρήσεων στην Αµερική όπως η Enron (2001) και WorldCom (2002) οδήγησαν σε 

χρηµατιστηριακή κρίση που έθετε πολλά ερωτήµατα. Κυριότερο όλων: Πώς ένας επενδυτής 

να εµπιστευτεί την αξιοπιστία των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων εισηγµένων 

στο χρηµατιστήριο εταιριών, όταν οι ασαφείς κανόνες της λογιστικής δίνουν την ευχέρεια σε 
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επιτήδειες επιχειρήσεις να τον παραπλανήσουν (Καραγιώργος, 2006); Χάνει λοιπόν ένα 

δικαίωµα, της ακριβοδίκαιης παρουσίασης και της σύγκρισης µεταξύ επιχειρήσεων.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω του οργάνου της, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρµόδιας για 

ζητήµατα που άπτονται της οικονοµίας, προσπάθησε να ενισχύσει την εµπιστοσύνη των 

ενδιαφερόµενων θεσπίζοντας οδηγία που υποχρεώνει τις εισηγµένες στα χρηµατιστήρια 

εταιρίες να εφαρµόζουν ένα σύστηµα κωδικοποίησης κοινών λογιστικών αρχών, κανόνων, 

διαδικασιών και πολιτικών που ονοµάζονται ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) ή 

διαφορετικά ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ή Αναφοράς (∆ΠΧΠ ή 

∆ΠΧΑ ή IFRS) από το Μάρτιο του 2002. 

 Τα πρότυπα είναι ουσιαστικά όλα τα στοιχεία που διέπουν και καθορίζουν τη σύνταξη 

των οικονοµικών καταστάσεων και την αποτίµηση των λογιστικών µεγεθών των 

επιχειρήσεων µε ενιαίο και οµοιόµορφο τρόπο. 

 

1.2 Η Επιτροπή Και Η Οργανωτική ∆οµή Του Συµβουλίου ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων 

 

Η διοικητική διάρθρωση των οργάνων που εµπλέκονται στους µηχανισµούς κατάρτισης και 

δηµοσιοποίησης των ∆ΛΠ σχηµατικά αναλύεται στον Πίνακα 1. Το Σώµα ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) που εδρεύει στο Λονδίνο είναι µια ανεξάρτητη αρχή, 

αποτελούµενη από 14 µέλη προερχόµενα από εννέα διαφορετικές χώρες και διαφορετικής 

επαγγελµατικής κατάρτισης, που έχει την ευθύνη ανάπτυξης και έκδοσης ενός συνόλου 

παγκόσµιων λογιστικών προτύπων. Γι’ αυτό το λόγο συνεργάζεται µε εκείνους που 

νοµοθετούν τα εγχώρια λογιστικά πρότυπα και προσπαθεί να επιτύχει σύγκλιση προτύπων 

παγκοσµίως. Χρηµατοδοτείται από το I.A.S.C., τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

µεγάλες λογιστικές εταιρίες, κεντρικές και εµπορικές τράπεζες, βιοµηχανικές εταιρίες, 

ιδιωτικούς χρηµατοδοτικούς οργανισµούς και άλλες διεθνείς οργανώσεις (Όλα µαζί 

ονοµάζονται Trustees και αριθµούν 22). 

 Η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.C.) είναι Ίδρυµα (Μη 

κερδοσκοπικός οργανισµός) που εδρεύει στις Η.Π.Α. και χρηµατοδοτεί µε εισφορές το 

(I.A.S.B.). 

Η Συµβουλευτική Επιτροπή Προτύπων (S.A.C.) απαρτίζεται από 40 µέλη περίπου και 

έργο της είναι η παροχή συµβουλών προς το I.A.S.B. όσον αφορά τις συνέπειες που τυχόν 

υπάρξουν σε χρήστες των προτεινόµενων προς έκδοση ∆.Λ.Π. 
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Πίνακας 1: Αρµόδια  Όργανα Κατάρτισης Και ∆ηµοσιοποίησης Των ∆.Λ.Π. 

 

 

Note: I.A.S.C.Foundation είναι το Ίδρυµα Επιτροπής ∆ιεθνών Λογιστικών προτύπων, Board το Σώµα 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, S.A.C. η Συµβουλευτική Επιτροπή προτύπων και I.F.R.I.C. η Επιτροπή 

∆ιερµηνιών ∆.Π.Χ.Α. 

Πηγή: Ζιγκερίδης ∆. & Κυλώνης Ν. (2007) 

 

Τέλος, η Επιτροπή ∆ιερµηνειών ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

(I.F.R.I.C.) αποτελούµενη από 12 µέλη, έχει κύρια ευθύνη να εξετάσει λογιστικά ζητήµατα 

που πιθανόν να αποκλίνει ή να µην είναι αποδεκτός ο τρόπος αντιµετώπισης του ζητήµατος. 

Μέχρι να φτάσει σε οµόφωνη απόφαση για τον κατάλληλο λογιστικό χειρισµό που πρέπει να 

εφαρµοστεί συνεργάζεται µε παρεµφερείς εθνικές επιτροπές διερµηνείας.  

 

1.3 Αντικειµενικοί Σκοποί, Έκδοση Και Μεθοδολογία Των ∆.Λ.Π. 
 

Τα ∆.Λ.Π. υιοθετούνται το 2002, σύµφωνα µε τον κανονισµό 1606/2002 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. Για να επιτευχθεί η αξιοπιστία του συστήµατος, η εξασφάλιση της 

συγκρισιµότητας µε προηγούµενα έτη και µε οικονοµικές καταστάσεις άλλων εταιριών θέτει: 
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γενικές απαιτήσεις για την παρουσίαση αυτών (∆ΛΠ 1), κατευθυντήριες γραµµές ως προς τη 

δοµή τους και ελάχιστες απαιτήσεις για το περιεχόµενό τους. Το ∆ΛΠ 1 (Παρουσίαση 

Οικονοµικών καταστάσεων) είναι εκείνο που ενσωµατώνει την ουσία της λογιστικής 

απεικόνισης του συνόλου µιας επιχείρησης καθότι είναι αυτό που προωθεί τελικά στον 

ενδιαφερόµενο (επενδυτή και όχι µόνο) την πληροφορία για την επιχείρηση. Συνεπώς είναι 

αυτό που δηµοσιεύεται και πρέπει να διέπεται από γενικές αρχές ή ουσιώδεις παραδοχές που 

υιοθετούνται συνολικά και από όλα τα ∆ΛΠ. Κυριότερες από αυτές είναι η αρχή της 

ακριβοδίκαιης παρουσίασης, συνεχιζόµενης δραστηριότητας, δεδουλευµένων εσόδων-

εξόδων, οµοιοµορφίας (συνέπειας), συµµόρφωσης στις ίδιες λογιστικές πολιτικές, 

σηµαντικότητας και συγκέντρωσης. 

Η διαδικασία έκδοσης νέων ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

και διερµηνειών, η αντικατάσταση ή τροποποίηση των ήδη εφαρµοσµένων ∆ΛΠ ή ∆ΠΧΑ 

και διερµηνειών ακολουθεί την εξής πορεία: Καταρχάς το IASB αποφασίζει την υιοθέτηση 

και δηµοσίευση µιας τροποποίησης ή αντικατάστασης ενός προτύπου ή διερµηνείας. Έπειτα, 

το συµβουλευτικό όργανό του IASB αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η European 

Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) δηµοσιεύει την πρότασή της για την 

υιοθέτηση του ή όχι σε δηµόσια διαβούλευση που διαρκεί ένα µήνα. Μέσα σε δύο µήνες από 

τη δηµοσίευση, η EFRAG θα πρέπει να απαντήσει θετικά ή αρνητικά στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Στην περίπτωση θετικής γνώµης, τότε σχέδιο του σχετικού κανονισµού 

υποβάλλεται στην Κανονιστική Επιτροπή Λογιστικών Θεµάτων (Accounting Regulatory 

Committee ή ARC) µέλη της οποίας είναι κράτη µέλη, προκειµένου να ψηφιστεί θετικά ή 

αρνητικά. Έπειτα από την έγκριση της ARC εκδίδεται και δηµοσιεύεται ο εν λόγω 

κανονισµός από την επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ολοκληρώνοντας µια σειρά από 

κανονισµούς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρέωσε όλα τα κράτη µέλη στην υιοθέτηση των 

παρακάτω:  α) ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆ΛΠ), ονοµασία έως το Μάρτιο του 2002,  

β) ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ), ονοµασία των νέων ∆ΛΠ 

µετά το Μάρτιο του 2002 και έως την πλήρη αντικατάστασή των ∆ΛΠ σε ισχύ, και οι δύο 

ονοµασίες είναι αποδεκτές, γ) ∆ιερµηνείες που δηµιουργούνται από την Μόνιµη Επιτροπή 

∆ιερµηνειών (ΜΕ∆) ή την πιο σύγχρονη Επιτροπή ∆ιερµηνειών ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (Ε∆∆ΠΧΑ) και υιοθετούνται από τον Οργανισµό. 
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1.4 Προετοιµασία Μιας Επιχείρησης Στην Εφαρµογή Των ∆.Λ.Π. 
 

Η εφαρµογή των ∆.Λ.Π. σε µια επιχείρηση περιλαµβάνει µερικά στάδια προετοιµασίας για 

την οµαλή µετάβαση από ένα λογιστικό σχέδιο σε ένα καινούριο. Η διαδικασία είναι προϊόν 

επίπονης οµαδικής εργασίας και θα πρέπει να ακολουθούνται, σύµφωνα µε την ελεγκτική 

εταιρία KPMG, τα παρακάτω βήµατα: Αρχικά, οι διοικήσεις των επιχειρήσεων είναι 

απαραίτητο να πληροφορήσουν όλους τους ενδιαφερόµενους ή θιγόµενους λήπτες της 

λογιστικής και χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης για τη χρησιµότητα εφαρµογής τους 

αλλά και την ύπαρξη τροποποιήσεων που θα δηµιουργηθούν.  

 Έπειτα οι επιχειρήσεις πρέπει να αναλύσουν ενδεχόµενες απαιτήσεις και επιπτώσεις 

των προτύπων που οδηγούν στην απόφαση στροφής των λογιστικών πολιτικών που 

εφαρµόζονται ως προς τα απαιτούµενα προστάγµατα των προτύπων. Χρήσιµο στο στάδιο 

αυτό θα ήταν η επιχείρηση να εκτιµήσει τί επίδραση θα επιφέρουν τα πρότυπα στον κύκλο 

εργασιών της, το κεφάλαιο, αλλά και στις πρώτες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις. 

Σε επόµενο στάδιο αναλύει διεξοδικά τις διαφορές σε επίπεδο λογιστικών πολιτικών 

και διαδικασιών µεταξύ του ήδη υπάρχοντος λογιστικού προτύπου και του διεθνούς. Οι 

ανάγκες σε πόρους (ανθρώπων και συστηµάτων) θα πρέπει να έχουν διαγνωστεί και να 

συστήνονται οµάδες εργασίας που θα εκτελούν τις τροποποιήσεις. Πρωτίστως όµως θα έχει 

ήδη αποσαφηνιστεί πώς θα επηρεαστεί ο µηχανισµός λήψης αποφάσεων και σε ποίο χρονικό 

ορίζοντα θα ενεργήσει. 

Στο προτελευταίο στάδιο εµπλέκεται η µηχανογράφηση καθότι πρέπει να 

προσδιοριστούν οι τρόποι µε τους οποίους θα καλυφθούν οι διαφορές και τα τεχνικά 

ζητήµατα που προκύπτουν από την εφαρµογή του διεθνούς προτύπου. Παράλληλα, µία 

εκτενέστερη ανάλυση σε σχέση µε αυτή του πρώτου σταδίου θα πρέπει να γίνει στους λήπτες 

της λογιστικής πληροφόρησης, όσον αφορά τυχόν επιπτώσεων των προτύπων στην 

χρηµατοοικονοµική κατάσταση της αλλά και τη θέση της στην αγορά. 

Τέλος, η επιχείρηση θέτει σε εφαρµογή ολόκληρο το σχεδιασµό και προγραµµατισµό 

που έχει γίνει προηγούµενα. Αναλαµβάνει την οµαλή υλοποίηση των αλλαγών που επήλθαν 

αλλά οφείλει να µην εφησυχάζει και να επανελέγχει, επανεκτιµά και αναπτύσσει λύσεις 

(όπως δηµιουργία λογαριασµών, επανεκτίµηση αποτίµησης, κλπ). Ακόµη, η αξιολόγηση είναι 

θεµιτή στο να αποφευχθούν λάθη, παραλήψεις και ατασθαλίες. Με τον τρόπο αυτό 

προσπαθούν να πετύχουν ακρίβεια και ποιότητα στην πληροφόρηση που παρέχουν στους 

ενδιαφερόµενους, καθότι οφείλουν σε αυτό το τελευταίο στάδιο να καταρτίσουν τις 

οικονοµικές καταστάσεις. 
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1.5 ∆υσκολίες Και Προβλήµατα Στην Εφαρµογή Των ∆.Λ.Π. 
 

Η παγκοσµιοποίηση των αγορών κεφαλαίου επιτάσσει την απαραίτητη εφαρµογή των 

διεθνών λογιστικών συστηµάτων προς όφελος των επενδυτών αλλά και των επιχειρήσεων. 

Από την πλευρά των επενδυτών είναι αναγκαίο καθώς, στην «παγκοσµιοποιηµένη» πλέον 

αγορά αναζητούν διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου τους και ταυτόχρονα περιορισµό των 

κινδύνων µέσω ενός άµεσα συγκρίσιµου συστήµατος, κοινό για όλες τις χώρες.  Από την 

πλευρά των επιχειρήσεων είναι σηµαντικό, καθώς στόχο έχουν στην άντληση όχι µόνο 

εγχώριων αλλά και διεθνών  πηγών κεφαλαίου που τις φέρνει πιο κοντά µε περισσότερους 

υποψήφιους επενδυτές. 

Ωστόσο, η εφαρµογή τους ασκεί επίδραση στη χρηµατοοικονοµική πορεία της 

επιχείρησης, τις ασκούµενες πολιτικές και στρατηγικές της, τις ταµιακές ροές της, ως και την 

φορολόγησή της. Για τους παραπάνω λόγους, αλλά και πολλούς ακόµη, παρατηρούνται 

δυσχέρειες και προβλήµατα από την εφαρµογή των ∆.Λ.Π (Ιατρίδης, 2004). Γι’ αυτό το λόγο, 

η ποιότητα των οικονοµικών καταστάσεων θα πρέπει να είναι εκείνη που να δίνει την 

δυνατότητα στο ίδιο το σύστηµα να βελτιώνεται, διορθώνεται και υποστηρίζεται από τους 

αρµόδιους φορείς. 

Συχνά δηµιουργούνται προβλήµατα από το κόστος εκπαίδευσης προσωπικού, 

εκµάθησης και κατανόησης σε βάθος όλων των απαραίτητων αλλαγών στις εγχώριες 

διατάξεις σε σχέση µε αυτές που ορίζουν τα διεθνή πρότυπα. Η επιβάρυνση της καθαρής 

θέσης των επιχειρήσεων είναι φανερή. Η συµµόρφωση (compliance) των επιχειρήσεων σε 

ό,τι ορίζουν τα ∆.Π.Χ.Α. είναι µία πηγή προβληµατισµού από µέρος των επιχειρήσεων. Η 

αιτιολογία βρίσκεται στο γεγονός ότι η ενδεχόµενη αλλαγή στο µερίδιο αγοράς της 

επιχείρησης, στο ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα αλλά και την συµπεριφορά των 

ανταγωνιστών της επηρεάζει το βαθµό πλήρους συµµόρφωσης της µε τις επιµέρους διατάξεις 

που ορίζουν τα πρότυπα. 

Επιπλέον ζητήµατα που τυχόν προκύπτουν είναι η εσκεµµένη καθυστέρηση 

εφαρµογής όλων των κανόνων των ∆.Π.Χ.Α. προς ίδιον όφελος της επιχείρησης. Η 

πολυπλοκότητα ή οι ενδεχόµενες ασάφειες στα πρότυπα ή ακόµη και οι αναντιστοιχίες µε τα 

εγχώρια πρότυπα είναι πηγή προβληµάτων και αστάθειας στην αγορά κεφαλαίων (Choi et 

al.,1999). Είναι εποµένως προφανής η ανάγκη να εντοπίζονται και να αντιµετωπίζονται 

πάσης φύσεως τέτοιου είδους προβλήµατα µε επαρκή κατάρτιση και επάνδρωση ελεγκτικών 

εταιριών που καθοδηγούν και διασφαλίζουν την οµαλή λειτουργία του διεθνούς λογιστικού 

συστήµατος. 
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Χαρακτηριστικά πρακτικά ζητήµατα µε τα οποία έρχονται αντιµέτωπες οι 

επιχειρήσεις είναι οι διαφορές µεταξύ του νέου µε το απερχόµενο λογιστικό σύστηµα. Οι 

διαφορετικές µέθοδοι απόσβεσης των παγίων στοιχείων, ενδεχοµένως στο ένα σύστηµα να 

ορίζει πως έχει ήδη αποσβεστεί ενώ στο άλλο να συνεχίζει να αποσβένεται. Επίσης, κάποια 

λογιστικά µεγέθη να θεωρούνται έξοδα από το ένα σύστηµα ενώ από το άλλο όχι. Η 

αποτίµηση των αποθεµάτων ή των παγίων θα µπορούσε να αποτελεί ένα ανάλογο πρόβληµα. 

Ακόµη και ο χρόνος αναγνώρισης µιας υποχρέωσης ή απαίτησης πολλές φορές διαφέρει από 

το ένα σύστηµα στο άλλο. Παράλληλα πολλές επιχειρήσεις που έχουν θυγατρικές εταιρίες 

και εφαρµόζουν εγχώριο λογιστικό σύστηµα θα πρέπει να µετατρέπουν όλα τα στοιχεία µε 

βάση τα ∆.Π.Χ.Α. έτσι ώστε να είναι συγκρίσιµες µε αυτές του οµίλου. 

 Γενικά ο µηχανισµός λήψης αποφάσεων επηρεάζεται άλλοτε λίγο και άλλοτε πολύ 

όταν αλλάζουν στοιχεία της επιχείρησης, όπως είναι η χρηµατοοικονοµική µόχλευση  ή ο 

κύκλος εργασιών της κ.α. Σε µια τέτοια κατάσταση, η αγορά κεφαλαίου θα οδηγούταν σε 

λάθος συµπεράσµατα και ανακρίβειες. Επιπρόσθετα, υπάρχουν πολλά περιθώρια λαθών-

στρεβλώσεων και πιθανόν προκύπτουν διάφορα νέα προβλήµατα στο δηµιουργούµενο 

σύγχρονο περιβάλλον. 

Έπειτα και από την επταετή λειτουργία των προτύπων, η αρµόδια εκδίδουσα αρχή 

προσπαθεί συνεχώς να εκδίδει περαιτέρω διερµηνείες και αποσαφηνίσεις για την επίτευξη 

της µελετώµενης από την παρούσα έρευνα, ποιότητας χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, 

µε τις επιχειρήσεις  να προσπαθούν διαρκώς να ανταποκριθούν. 

∆εν θα πρέπει να παραληφθεί όµως το γεγονός, πως απευθύνεται σε οικονοµίες µε 

αρκετά διαφορετικά χαρακτηριστικά µεταξύ τους, µερικά από τα οποία θα µπορούσαν να 

είναι η δυναµική της εκάστοτε χώρας, το νοµικό της σύστηµα, η διάρθρωσή της κ.α. Οπότε 

εκ των πραγµάτων ο συγκερασµός των διαφορετικών αναγκών της κάθε οικονοµίας είναι 

δύσκολο να καλυφθεί υπό την σκέπη ενός διεθνούς προτύπου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΑΠΟ ΤΙΣ Η.Π.Α. ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΩΖΩΝΗ 

 

 

2.1 Τα Πρώτα Σηµάδια Της Κρίσης Στις Η.Π.Α. Και Από Πού Προήλθαν 
 

Το σύνολο της Ευρώπης στα τέλη του 2008 άρχισε να κλυδωνίζεται ύστερα από την είδηση 

που ερχόταν από τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής ότι µία από τις µεγαλύτερες τράπεζες 

στην υφήλιο, η Lehman Brothers κήρυττε πτώχευση. Το ηµερολόγιο έγραφε 15 Σεπτεµβρίου 

2008 όταν µετά από αγωνιώδεις προσπάθειες για εύρεση υποψηφίου αγοραστή 

αποφασίστηκε η κατάρρευση της. Η Barclays που φαινόταν µέχρι και την τελευταία στιγµή 

επικρατέστερη για την εξαγορά αρνήθηκε εµφατικά, αφού πρώτα της είχαν αρνηθεί 

παρόµοιες εγγυήσεις που είχαν δοθεί και στην JP Morgan για την εξαγορά της Bear Stearns 

λίγους µήνες πριν. Με το σκεπτικό να µειώσουν το moral hazard που δηµιουργούνταν, 

άφησαν την Lehman Brothers στη µοίρα της. Την ίδια µέρα µία ακόµη από τις µεγαλύτερες 

τράπεζες των Η.Π.Α., η Merrill Lynch παύει να υπάρχει από τον τραπεζικό χάρτη καθώς 

εξαγοράζεται από την Bank of America. Όλα τα γεγονότα συνηγορούσαν πως κάτι βαθύτερα 

ανησυχητικό ήταν προ των πυλών. 

Το πιο ανησυχητικό δηµοσιοποιήθηκε την αµέσως επόµενη κιόλας µέρα. Ήταν ο 

συναγερµός που εξέπεµψε ένας από τους µεγαλύτερους ασφαλιστικούς οργανισµούς 

παγκοσµίως, η A.I.G. Ολόκληροι όµιλοι ασφαλιστικών εταιριών ήλεγχαν τις αντοχές τους 

εκείνη την περίοδο γιατί είχαν πουλήσει ασφαλιστικά προϊόντα σε περιπτώσεις πτώχευσης 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων µέσω παραγώγων όπως τα Credit-Default-Swaps (CDS). Η 

A.I.G. ήταν µία από αυτές. Η κοινωνική διάσταση που αναπτυσσόταν από µία ενδεχόµενη 

πτώχευση της ήταν τεράστια και ανυπολογίστου ζηµιών. Πέρα από την καταστροφή 

εκατοµµυρίων πελατών της, κατόχων ασφαλιστηρίων συµβολαίων που οι απαιτήσεις τους 

δεν θα εκπληρώνονταν (αποταµιευτικά, νοσοκοµειακά και γενικών ασφαλίσεων προϊόντα), 

έθετε σε κίνδυνο ολόκληρο το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Η κυβέρνηση των Η.Π.Α. 

σταθµίζοντας το κόστος κατάρρευσης σε σχέση µε το κόστος διάσωσής της αποφασίζει κάτι 

πρωτόγνωρο για τα αµερικάνικα δεδοµένα. Με ένα πακέτο διάσωσης 85 δις δολαρίων για το 
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80 τοις εκατό της εταιρίας, την κρατικοποιεί, σε µια προσπάθεια να συµµαζέψει το ντόµινο 

των εξελίξεων που θα την επακολουθούσαν. 

Όλα τα παραπάνω βέβαια δεν προκλήθηκαν εν µία νυκτί. Ήταν το αποτέλεσµα µιας 

σειράς παραγόντων που υπνώτιζε τις Η.Π.Α. διακατεχόµενη από ένα κλίµα υπέρµετρης 

αισιοδοξίας. Ενδείξεις υπήρχαν, λίγοι τις έδιναν την αρµόζουσα προσοχή και για το λόγο 

αυτό, λίγοι προέβλεψαν και τα αποτελέσµατα. Ενδεικτικά µπορούµε να αναδείξουµε τα εξής: 

Μέγιστο ρόλο στο συνδυασµό παραγόντων που οδήγησαν στην κρίση διαδραµάτισε η χρόνια 

ανισορροπία στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών 

Αµερικής και Ασίας (κυρίως της Κίνας). Οι διεθνής νοµισµατικές σχέσεις και η 

µακροοικονοµία προειδοποιούν πως όταν υπάρχει υπερ-συσσώρευση κεφαλαίων σε δολάρια 

στην Ασία, λόγω του θετικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, δηµιουργείται µία τάση για 

µεταφορά του χρήµατος έξω από την Ασία και κυρίως για επιστροφή στην πηγή των 

δολαρίων, την Αµερική. Με αυτό τον τρόπο το ‘φθηνό’ χρήµα από την Ασία τροφοδοτούσε 

την αµερικανική αγορά µε µεγάλη ρευστότητα. Τι και αν το ελλειµµατικό ισοζύγιο των 

Η.Π.Α. ανησυχούσε λίγους αναλυτές, ο χαµηλός πληθωρισµός, η δυναµική του δολαρίου στις 

πετρελαιοφόρες χώρες της Μέσης Ανατολής, η υψηλή ιδιωτική κατανάλωση λόγω 

ρευστότητας και η συντήρηση µιας κατάστασης που ολόκληρη η υφήλιος, µε τροφοδότηση 

κεφαλαίων προς τις Η.Π.Α, συντηρούσε σιωπηρά, επιβεβαίωνε το γεγονός ότι δεν υπήρχε 

λόγος για διαφοροποίηση της ωραιοποιηµένης κατάστασης αλλά ούτε και για συσταλτική 

πολιτική. 

Το κλίµα υπεραισιοδοξίας που επικρατούσε παρέσυρε και µεγάλους οίκους 

αξιολόγησης να αντιληφθούν την σοβαρότητα της κατάστασης. Πολλές φορές 

κατηγορήθηκαν για την αναξιοπιστία τους και ίσως µερικές φορές και να εθελοτυφλούσαν 

προς όφελος του εργοδότη τους προς αξιολόγηση στο βωµό της κερδοφορίας του οίκου. 

Η χαλαρότητα σε πολλές περιπτώσεις των ασφαλιστικών δικλείδων που απέτρεπαν 

υποψίες κρίσης έδωσε το πιο απτό παράδειγµα έναρξης της περιόδου της κρίσης. Το 

παράδειγµα ήταν ο στεγαστικός τοµέας των Η.Π.Α. Από τη δεκαετία του 1990 ξεκίνησε µια 

κούρσα ανόδου της ζήτησης ακινήτων, συνεπώς και της τιµής τους. Για την χρηµατοδότηση 

των νοικοκυριών προς αγορά ακινήτων οι τράπεζες χορηγούσαν αφειδώς στεγαστικά δάνεια 

παραβλέποντας τους µηχανισµούς ελέγχου ενδεχόµενου πιστωτικού κινδύνου χωρίς επίσης 

να λαµβάνουν µεγαλύτερες εγγυήσεις πέρα από το ενυπόθηκο δάνειο. Η έλλειψη εγκράτειας 

κατέδειξε υπέρογκες τιµές αγοράς ακινήτων χωρίς αντίκρισµα. Όταν πλέον οι τιµές ακινήτων 

µειώθηκαν και πάγωσε η αγορά τους, τα νοικοκυριά δεν µπορούσαν να ανταποκριθούν στις 
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δόσεις των δανείων και τα ταµεία των τραπεζών γέµιζαν επισφάλειες καθώς τα ενήµερα 

δάνεια µειώνονταν.  

2.2 Η Κρίση Αγγίζει Την Ευρώπη 
 

Οι πρώτες ενδείξεις πανικού στις Η.Π.Α., όπως περιγράφηκαν παραπάνω, δεν άφησαν 

ανεπηρέαστες αρκετές ευρωπαϊκές χώρες κυρίως συνδεδεµένες µε αυτές. Εγγύτερα στον 

ευρωπαϊκό χώρο, η Ισλανδία µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ήταν το πρώτο παράδειγµα 

χώρας απειλούµενης από τη διεθνή χρηµατοπιστωτική κρίση. Από το φθινόπωρο του 2008 

έως και το Νοέµβριο όπου ζήτησε τη βοήθεια του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου 

πάρθηκαν νοµοθετικές αποφάσεις στήριξης του τραπεζικού τοµέα (κύρια πηγή του Α.Ε.Π. 

της Ισλανδίας)  και κλειδώθηκε η ισοτιµία της λίρας µε το ευρώ. Παρόµοιο φαινόµενο κρίσης 

του τραπεζικού συστήµατος υπήρξε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους στην περίπτωση στήριξης 

ύψους 11 δισεκατοµµυρίων ευρώ από τις Κάτω Χώρες προς τον ολλανδικό τραπεζικό - 

ασφαλιστικό οργανισµό Fortis, ένα κολοσσό στον χώρο δραστηριοποίησής του, που δεν 

µπορούσε όµως να αφεθεί στην πλήρη κατάρρευση. Οι κρατικοποιήσεις συνεχίζονταν η µία 

πίσω από την άλλη. Μετά την πολυεθνική Dexia, την ισλανδική Glitnir και την αγγλική 

Bradford and Bingley, το φάντασµα της χρεοκοπίας χτυπά την πόρτα και σε µία από τις 

µεγαλύτερες τράπεζες της Γερµανίας, την Hypo Real Estate, το κόστος διάσωσης της οποίας   

αγγίζει τα 50 δισεκατοµµύρια ευρώ (Ρεµπετσιώτης, 2013). 

 Έπειτα από αλλεπάλληλες κρατικοποιήσεις και συγχωνεύσεις για τη διάσωση του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, οι ατασθαλίες όλων των προηγούµενων ετών επιχειρήθηκαν 

να καλυφθούν µε πολιτικές παρεµβάσεις από χρήµατα όλων των φορολογούµενων πολιτών. 

Η παραπάνω κίνηση δηµιουργούσε µια στρέβλωση στην οικονοµία κυρίως της Ευρωζώνης 

όπου πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας, η 

διαφορετικότητα των αναγκών κάθε κράτους µέλους, και η διαφορετική δηµοσιονοµική 

προσέγγιση  δεν µπορούσαν να εναρµονιστούν κάτω από µια κοινή οµπρέλα µε την ονοµασία 

Ευρωπαϊκή Ένωση ή έστω Ευρωζώνη. Αποφασίστηκε λοιπόν, κάθε µία χώρα να 

αντιµετωπίσει την κρίση όπως εκείνη πίστευε, αναλαµβάνοντας αυτόνοµες πρωτοβουλίες για 

την διάσωση της. Η κρίση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µετατράπηκε σε κρίση 

δηµοσίου χρέους και απειλούσε πλέον την οικονοµική υπόσταση της κάθε χώρας ξεχωριστά.  

Χαρακτηριστικότερα παραδείγµατα ήταν αυτό της Ιρλανδίας και αργότερα της 

Ελλάδας. Η Ιρλανδία αναγκάστηκε να πληρώσει τα παρελθόντα λάθη του τραπεζικού τοµέα 

µε δηµόσιες δαπάνες εκτινάσσοντας το δηµόσιο έλλειµµα και συνολικά το χρέος της στο 110 
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τοις εκατό του Α.Ε.Π. έως το 2011. Αντίστοιχα η Ελλάδα άργησε να συνειδητοποιήσει το 

βαθύτερο νόηµα των γεγονότων και την εγγύτητα του προβλήµατος λόγω και του πολιτικού 

αναβρασµού και της ελπίδας που διακήρυττε η κυβέρνηση. Εντούτοις, το χρέος έφτασε έως 

το 2011 στο 150 τοις εκατό του Α.Ε.Π., το υψηλότερο της Ευρωζώνης, κάνοντας την Ευρώπη 

να θορυβηθεί και να οργανωθεί αποτελεσµατικότερα. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω 

διάγραµµα (∆ιάγραµµα 1) εάν και  στις Η.Π.Α. το δηµόσιο χρέος αυξήθηκε σε βάθος µιας 

πενταετίας κατά 37 ποσοστιαίες µονάδες και στο Ηνωµένο Βασίλειο κατά το ίδιο ποσοστό, 

ωστόσο στην Ευρωζώνη συνολικά η αύξηση ήταν πολύ µικρότερη, περίπου 20 τοις εκατό 

(Γώγος, 2012). Αποδεικνύεται όµως πως επιµέρους χώρες είχαν βαθύτερα προβλήµατα 

δηµοσίου χρέους που ωθούσαν τον δείκτη ανοδικά εποµένως κάτι έπρεπε να γίνει 

συντονισµένα για να παραµείνει η Ευρωζώνη ζωντανή στον οικονοµικό χάρτη. Η ιδέα της 

Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης θα κατέρρεε εάν έστω και µία χώρα µέλος δεν τα κατάφερνε να 

παραµείνει.  

Παρ όλες τις διαφωνίες σχετικά µε το εάν η δηµοσιονοµική πειθαρχία ή η ενίσχυση 

των κρατικών δαπανών θα έφερνε σταθερότητα στο σύστηµα η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα (ΕΚΤ) αλλά και η Κεντρική Τράπεζα των Η.Π..Α (FED)  και άλλες κεντρικές 

τράπεζες σηµαντικών (οικονοµικά) χωρών προβαίνουν σε συνεχείς µειώσεις του επιτοκίου. 

Μάλιστα στη Ευρωζώνη φτάνει σε ιστορικά χαµηλά από γεννήσεως της. Η προσπάθεια 

τόνωσης της ζήτησης κεφαλαίων και παράλληλα η τροφοδότηση του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού 

Ταµείου µε επιπλέον 750 δισεκατοµµύρια, για την ενίσχυση των οικονοµικά ασθενέστερων 

χωρών,  ύστερα από τη συνάντηση των 20 µεγαλύτερων οικονοµιών του κόσµου (G-20) τον 

Απρίλιο του 2009, µαρτυρούν το µέγεθος της προσπάθειας.  

Ο µηχανισµός στήριξης (ήδη υπάρχον ή η γέννηση ενός Ευρωπαϊκού φορέα 

στήριξης), η χορήγηση δανείων υπό όρους και η αποπληρωµή τους µε ρήτρα ανάπτυξης από 

τα ελλειµµατικά κράτη, η ανα-κεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η έκδοση ευρωοµολόγου (εάν 

καµφθεί και πειστεί ο βασικότερος πυλώνας της Ευρωζωνικής ραχοκοκαλιάς, η Γερµανία) 

κ.α., είναι µερικές από τις κατά καιρούς προτεινόµενες λύσεις εξόδου από την κρίση. Η από 

κοινού έκδοση οµολόγων θα χρησίµευε για την χρηµατοδότηση προσωρινής µεταφοράς 

πόρων προς τα κράτη- µέλη της Ευρωζώνης που αντιµετωπίζουν οικονοµικές κρίσεις ή για 

την χρηµατοδότηση του ταµείου διάσωσης τραπεζών (Καθηµερινή σελ.7, 2013). Η τελευταία 

πρόταση που ανήκει σε οικονοµολόγους του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου προϋποθέτει 

βέβαια πως η Ευρωζώνη θα πρέπει να συµφωνήσει να παραχωρήσουν τα µέλη της εξουσίες 

επί του προϋπολογισµού τους. Επίσης απαιτείται θέσπιση κανόνων συµµόρφωσης σε 

περιπτώσεις αθέτησης δηµοσιονοµικών στόχων. Τα προαπαιτούµενα που θέτει το ∆ΝΤ ίσως 
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αποτελέσουν όµως τροχοπέδη στην συµφωνία ανάµεσα σε όλα τα κράτη- µέλη της 

Ευρωζώνης. 

Σύµφωνα µε το παραπάνω χρονικό, ορίζεται για την εργασία ως σηµείο καµπής, από 

την προ κρίση εποχή στην µετά κρίση εποχή, το έτος 2009, δεδοµένου ότι ήταν εκείνη η 

χρονιά που η ύφεση κλιµακώνεται στην Ευρώπη και σηµαντικά µέτρα τίθενται σε εφαρµογή. 

 

∆ιάγραµµα 1: ∆ηµόσιο Χρέος Ως Ποσοστό Του ΑΕΠ (Μεταβολή 2007-2011) 

Πηγή: Γώγος, 2012, European Committee, 2011  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 
 
 

Έναυσµα της σύλληψης της ερευνητικής ιδέας της διπλωµατικής αυτής εργασίας 

αποτέλεσε το άρθρο των Lev και Zarowin στο περιοδικό Journal of Accounting Research 

(1999). Το εν λόγω άρθρο αναφερόταν στην χρησιµότητα της πληροφόρησης των επενδυτών 

και ερευνά εάν η χρηµατοοικονοµική ή η συνολική πληροφόρηση που δίνεται σε αυτούς είναι 

χρησιµότερη. 

Η παρούσα εργασία επιδιώκει να εστιάσει στις εισηγµένες στα χρηµατιστήρια εταιρίες 

όλων των χωρών που ανήκουν στην Ευρωζώνη, ενώ θα προσπαθήσει παράλληλα να 

ερµηνεύσει στοιχεία τα οποία θα οδηγήσουν σε χρήσιµα συµπεράσµατα όσον αφορά την 

επονοµαζόµενη ποιότητα των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων (Financial Reporting 

Quality ή FRQ). Εξετάζουµε από τη µεριά των τροποποιηµένων accrual based υποδειγµάτων 

(Dechow and Dichev 2002; McNichols 2002) και εκτιµούµε κατά πόσο υπάρχουν επιλεκτικά 

(discretionary) accruals, δείγµα δοκιµής για earnings management. Όσο λιγότερα  τα 

discretionary accruals τόσο ποιοτικότερη η πληροφόρηση που δίνεται στον τελικό 

ενδιαφερόµενο αναλυτή, επενδυτή κ.α. σε σχέση µε την πραγµατικότητα. Γενικά, η ποιότητα 

των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων (ή χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης) θα 

µπορούσε να οριστεί ως εξής: Η πλήρης, αξιόπιστη, ουσιαστική και ακριβής αναφορά 

πληροφόρησης όλων των στοιχείων των καταστάσεων που δεν παραπλανεί τους 

ενδιαφερόµενους χρήστες. 

Η χρησιµότητα µέτρησης ενός ποιοτικού χαρακτηριστικού των οικονοµικών 

καταστάσεων όπως η FRQ συνολικά, είναι απαραίτητο για την δηµιουργία ενός µέτρου 

αξιολόγησης για την πληροφόρηση που παρέχουν. ∆εν εξαρτάται µόνο από τη σύγκριση 

αριθµών αλλά είναι η φύση της παραµέτρου τέτοια, ώστε να εξετάζει και ποιοτικά 

χαρακτηριστικά που είναι συχνά παράγοντες επηρεασµού των αποτελεσµάτων της. 

Αναφορικά µε το ερευνητικό κοµµάτι της εργασίας χρησιµοποιούµε εταιρίες που 

εφαρµόζουν και δηµοσιεύουν σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. οικονοµικές καταστάσεις, µε το έτος 

2005 να είναι η πρώτη χρονιά υποχρεωτικής εφαρµογής τους. Τα στοιχεία που συλλέγονται 

αναφέρονται έως και το έτος 2012. Όλα τα στοιχεία της οκταετίας 2005-2012, θέτοντας ως 

κρίσιµο έτος το 2009 ως έτος που διαχωρίζει την προ και µετά κρίσης περίοδο, θα µας 

βοηθήσουν να συµπεράνουµε προς ποια κατεύθυνση οδεύει η FRQ. 
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Τα προβλήµατα που µπορεί να δηµιουργήσει µια χαµηλής ποιότητας πληροφόρηση 

είναι ποικίλα και βαθαίνουν την ήδη υπάρχουσα κρίση. Οι στρεβλώσεις στην αγορά γίνονται 

ανυπολόγιστες και σίγουρα οδηγούν σε αναποτελεσµατικότητα όλων των αγορών. Μπορεί το 

άριστο επίπεδο αποτελεσµατικής αγοράς να υπάρχει µόνο σε θεωρητικό επίπεδο, όµως η 

παραπλάνηση και η καταστροφή που µπορεί να υποστούν επενδυτές ή και ολόκληρα έθνη 

από χαµηλής ποιότητας πληροφόρηση είναι ένα επικίνδυνο όπλο που δεν φέρνει πρόοδο και 

ευηµερία σε όλους.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
 

 

Η επίδραση των ∆.Π.Χ.Α. στην απεικόνιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων καθώς 

και οι επιπτώσεις της εφαρµογής τους στα διάφορα οικονοµικά µεγέθη/δείκτες αποτέλεσαν 

και αποτελούν τα τελευταία χρόνια µόνιµο θέµα της ερευνητικής δραστηριότητας. Η διεθνής 

βιβλιογραφία βρίθει αναφορών στην διεθνή εναρµόνιση των ∆.Π.Χ.Α. και τις συνέπειες που 

αυτά επέφεραν στην ποιότητα της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης.  

Η πλειονότητα των βιβλιογραφικών αναφορών επισηµαίνουν την αρκετά  σηµαντική 

διαφοροποίηση και βελτίωση της ποιότητας απεικόνισης των οικονοµικών καταστάσεων* 

έπειτα από την υποχρεωτική εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α.-κυρίως στις χώρες που απαρτίζουν την 

Ευρωπαϊκή Ένωση- (Ιανουάριος, 2005), συγκριτικά µε τα εθνικά λογιστικά πρότυπα που 

ίσχυαν πρωτίστως. Έπειτα από ανασκόπηση αρκετών βιβλιογραφιών µελετών/ερευνών, 

διαφαίνεται ότι τα ∆.Π.Χ.Α. κατάφεραν σε κάποια κλίµακα να «εκτελέσουν» την αποστολή 

για την οποία ουσιαστικά δηµιουργήθηκαν, να αποτελέσουν δηλαδή κοινό τόπο προτύπων 

και να διαφυλάξουν σε ικανοποιητικό βαθµό την απωλέσασα εµπιστοσύνη της αγοράς και 

των επενδυτών, µέσα σε ένα πλαίσιο γενικότερης διαύγειας και συγκρισιµότητας των 

ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Πιο συγκεκριµένα: 

Η ενιαία εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α. στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) επέφερε 

µείωση της συντηρητικότητας (Andre and Filip, 2012), ενώ παράλληλα εξοµοίωσε σηµαντικά 

όποιες θεσµικές και νοµικές διαφορές µεταξύ των χωρών. Μία από τις σηµαντικότερες 

συνέπειες της εναρµόνισης των λογιστικών προτύπων αποτέλεσε η µείωση των ασυµµετριών, 

ενισχύοντας τη διαύγεια ενώ παράλληλα αποτέλεσε σηµαντική αφορµή για τη δηµιουργία 

ενός πιο ισχυροποιηµένου θεσµικού πλαισίου εφαρµογής των ∆.Π.Χ.Α. (Houqe, 2012). 

Παράλληλα, οι Christensen et al. (2013) αποδεικνύουν ότι η εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α. είχε 

µικρή επίδραση στη ρευστότητα των επιχειρήσεων. 

 

 

 

*ωστόσο δεν παύουν να υπάρχουν πρόσφατες µελέτες που να αποδεικνύουν διαφοροποιηµένες συνέπειες της 
εφαρµογής των ∆.Π.Χ.Α. ανάλογα µε τον τοµέα της οικονοµίας που ανήκει µία επιχείρηση π.χ. λόγω του 
διαφοροποιηµένου τρόπου επιβολής των ∆.Π.Χ.Α. ανά τοµέα της οικονοµίας (ACCA Research Report, 2013). 
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Η βελτίωση της ποιότητας των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων αποτελεί βασικό 

στοιχείο και απώτερο σκοπό της I.A.S.B., που αποδεικνύεται µέσα από πολλές µελέτες (Chen 

et al, 2010; Capkun et al., 2013, Cai et al., 2008), ενώ αντίστοιχα υπάρχει ο αντίποδας αυτών 

των ερευνών αποδεικνύοντας την αύξηση της χειραγώγησης των κερδών (Ahmed, 2012) στην 

µετά των ∆.Π.Χ.Α. εποχή. 

Μία διαφορετική συνέπεια των ∆.Π.Χ.Α. εξετάζεται από του Louis and Uncan (2012). 

Η εναρµόνιση των διεθνών προτύπων επέφερε µία σηµαντική αύξηση των εξαγορών και 

συγχωνεύσεων ενώ παράλληλα αύξησε τη ροή ξένων επενδύσεων.  

Επιπρόσθετα, αρκετές είναι εκείνες οι µελέτες/έρευνες που εξετάζουν τη σχέση της 

ποιότητας των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε διάφορα µεγέθη/δείκτες, ανεξαρτήτως 

της κοινής εφαρµογής των ∆.Π.Χ.Α. ή άλλων κοινών αποδεκτών λογιστικών προτύπων 

απεικόνισης της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης (π.χ. U.S. G.A.A.P.). Μάλιστα, η 

µελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα της παρεχόµενης χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης κατέχει µία εξέχουσα θέση στη διεθνή βιβλιογραφία. Συγκεκριµένα: 

Οι Hope et al. (2013) αποδίδουν ιδιαίτερη έµφαση στα accruals, µε απώτερο σκοπό τη 

µέτρηση της ποιότητας της χρηµατοοικονοµικής απεικόνισης - Financial Reporting Quality 

(FRQ) - σε επιχειρήσεις εισηγµένες και µη εισηγµένες στο χρηµατιστήριο των Η.Π.Α. 

Επισηµαίνοντας ότι οι δηµόσιες επιχειρήσεις παρουσιάζουν υψηλότερη ποιότητα των 

accruals και εµφανίζονται πιο συντηρητικές συγκριτικά µε τις µη εισηγµένες, ενώ 

υπογραµµίζεται η διαφοροποίηση που µπορεί να επιφέρει η χειραγώγηση των κερδών στην 

παρεχόµενη FRQ. 

Επίσης οι McNichols and Stubben (2008) δίνουν τη δική τους διάσταση στην µέτρηση 

της ποιότητας των οικονοµικών καταστάσεων από την πλευρά των accruals. Συγκεκριµένα 

εξετάζονται για κάθε κλάδο (industry) και έτος χρησιµοποιώντας ως εξαρτηµένη µεταβλητή 

την ετήσια διαφορά στους εισπρακτέους λογαριασµούς (accounts receivable) και ανεξάρτητη 

την ετήσια διαφορά στην πρόσοδο. Το αποτέλεσµα των καταλοίπων δίνει την επιλεκτική 

πρόσοδο (discretionary revenue) και καταλήγει σε συµπεράσµατα για υψηλής ποιότητας 

πληροφόρηση από τη µεριά των δεδουλευµένων.  

Ο Verdi (2006) εξετάζει ενδελεχώς τη συσχέτιση της ποιότητας των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε την επενδυτική αποτελεσµατικότητα, 

χρησιµοποιώντας ένα µεγάλο εύρος εταιριών εξεταζόµενες από το 1980 έως το 2003. Η 

µελέτη του ενισχύει τη θεωρία ότι η υψηλή ποιότητα απεικόνισης της χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης ελαχιστοποιεί οποιεσδήποτε ασυµµετρίες, οι οποίες προκύπτουν από «agency 

conflicts».  
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Παροµοίως οι Chen et al. (2011) αποδεικνύουν, από την πλευρά των µη εισηγµένων 

στο χρηµατιστήριο επιχειρήσεων, τη συσχέτιση της FRQ µε την επενδυτική 

αποτελεσµατικότητα. Η µελέτη τους αφορά επιχειρήσεις σε αναδυόµενες αγορές, ενώ 

παράλληλα επισηµαίνεται η µειωµένη FRQ λόγω της ελάχιστης προστασίας των επενδυτών 

και της µειωµένης ζήτησης δηµόσιας χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. 

Στο ίδιο µήκος κύµατος κινείται και η µελέτη των Biddle et al. (2009), 

υπογραµµίζοντας ότι οι επιχειρήσεις µε υψηλότερη ποιότητα χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης αποκλίνουν λιγότερο από τα προβλεπόµενα επίπεδα επενδύσεων ενώ 

παρουσιάζουν λιγότερη «ευαισθησία» στις µακροοικονοµικές συνθήκες. 

Η θετική συσχέτιση της παρεχόµενης ποιότητας των οικονοµικών καταστάσεων µε τη 

ζήτηση ειδικών, για την επιχείρηση πληροφοριών, από την πλευρά των επενδυτών 

αποδεικνύεται µε την έρευνα του Cohen (2003).  Επισηµαίνοντας για ακόµη µία φορά στη 

διεθνή βιβλιογραφία την εξοµάλυνση των ασυµµετριών λόγω της υψηλής FRQ. 

H µελέτη των Felo et al. (2003) ερευνά τη συσχέτιση της Financial Reporting Quality 

µε δύο ελεγκτικά χαρακτηριστικά, το µέγεθος της ελεγκτικής επιτροπής και τη σύνθεσή της, 

αναφορικά µε την ανεξαρτησία και την εξειδίκευση που αυτή διαθέτει. Αποδεικνύοντας τη 

θετική σχέση του µεγέθους της ελεγκτικής επιτροπής µε την FRQ, αλλά παράλληλα και τη µη 

ύπαρξη συσχέτισης της ποιότητας µε την ανεξαρτησία της επιτροπής.  

 Τέλος, σηµαντική είναι και η συνδροµή των Van Beest et al. (2009) στην 

ποσοτικοποίηση και ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών που επηρεάζουν τη  FRQ, 

προσφέροντας µε αυτόν τον τρόπο σηµαντικά εργαλεία εκτίµησης των αρχικά µη 

ποσοτικοποιηµένων χαρακτηριστικών π.χ. παρεχόµενο νοµικό σύστηµα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
 
 

Εκκινώντας από τα ερευνητικά ερωτήµατα που απασχολούν την παρούσα εργασία θα 

ορίσουµε δύο υποθέσεις Η1 και Η2 (η τελευταία χωρίζεται σε δύο περιπτώσεις, a και b): 

Η1: Η ποιότητα των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων (FRQ) διαφέρει ανάµεσα στην 

πριν και µετά κρίσης περίοδο για τις χώρες της Ευρωζώνης.  

Και 

Η2a: Η ποιότητα των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων (FRQ) βελτιώθηκε ύστερα 

από την εµφάνιση της κρίσης δηµοσίου χρέους (sovereign debt crisis) στην Ευρωζώνη. 

H2b: Η ποιότητα των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων (FRQ) επιδεινώθηκε ύστερα 

από την εµφάνιση της κρίσης δηµοσίου χρέους (sovereign debt crisis) στην Ευρωζώνη. 

Η προϋπόθεση για να απαντηθεί η H2 (είτε a είτε b) είναι να υπάρχει θετική απάντηση 

στην Η1, δηλαδή ότι υπάρχει διαφορά στην FRQ προ και µετά κρίσης. 

 Για την απάντηση των ερευνητικών ερωτηµάτων θα χρειαστεί να εξεταστεί η 

ποιότητα των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων χρησιµοποιώντας το µοντέλο των Dechow-

Dichev (2002), όπως έχει τροποποιηθεί από τον McNichols (2002). Αυτό εξετάζει την FRQ 

από την πλευρά των δεδουλευµένων (accruals). Το µοντέλο εστιάζει στη σχέση µεταξύ της 

εξαρτηµένης µεταβλητής, ολικών τρεχουσών δεδουλευµένων (total current accruals), και των 

ανεξάρτητων conditioning µεταβλητών παρελθόντων, παρόντων και µελλοντικών ταµιακών 

ροών (cash flows). 

Προσθέτοντας δύο ακόµη σηµαντικές για το υπόδειγµα µεταβλητές, όπως 

χρησιµοποιεί και ο Kothari (2005), την ετήσια διαφορά στην πρόσοδο (revenue) του 

δείγµατος και την περιουσία, εγκαταστάσεις και εξοπλισµό (Property Plant & Equipment) 

ενισχύεται το µοντέλο έναντι της κριτικής που το κάνει αδύναµο στις εκτιµήσεις των 

discretionary accruals (Stubben, 2008). 

Έτσι, δηµιουργείται το υπόδειγµα- µοντέλο : 

 

Total Current Accrualsj,t= a0+a1CFOj,t-1+a2CFOj,t+a3CFOj,t+1+a4∆Revj,t+a5PPEj,t+εj,t       (1) 
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Η παλινδρόµηση προκύπτει ύστερα από έρευνα του άρθρου των Hope et al. (2013) 

στο περιοδικό The Accounting Review, όπου προσπαθούν να εστιάσουν στην ποιότητα των 

Financial Reporting για τις ιδιωτικές και δηµόσιες επιχειρήσεις των Ηνωµένων Πολιτειών της 

Αµερικής. Αναφέρεται σε τέσσερα µοντέλα µέτρησης της ποιότητας από τη µεριά των 

δεδουλευµένων από διαφορετικές προσεγγίσεις. Χρησιµοποιείται η µέθοδος των 

δεδουλευµένων γιατί είναι στοιχεία που αποτυπώνονται µε σχετική ακρίβεια και αφορούν ένα 

πιο πλούσιο εύρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Η τροποποιηµένη εκδοχή της 

µέτρησης της FRQ που χρησιµοποιείται, ενσωµατώνει πολλές από τις µεταβλητές που την 

επηρεάζουν, οι οποίες ελέγχονται παράλληλα για τη σηµαντικότητά τους. Αναµένουµε να 

βρούµε λογικά αποτελέσµατα αρνητικής συσχέτισης µεταξύ των accruals και προσόδου 

(Revenue) και ενεργητικού (PPE). Για τις ταµιακές ροές δεν είναι αναµενόµενο κάποιο 

αποτέλεσµα οπότε και δεν περιµένουµε συγκεκριµένο πρόσηµο. Σίγουρα όµως περιµένουµε 

πως δεν ακολουθεί κανονική κατανοµή. 

 Θα τρέξουµε την παραπάνω παλινδρόµηση χρησιµοποιώντας το στατιστικό 

λογισµικό πακέτο STATA ( statistics and data ), ενώ η µέθοδος εκτίµησης της 

παλινδρόµησης είναι panel regression estimation. 

Τα κατάλοιπα εj,t αντιπροσωπεύουν την εκτίµηση λαθών στα Current Accruals που 

δεν σχετίζονται µε τις λειτουργικές ταµιακές ροές του παρελθόντος, παρόντος ή µέλλοντος, 

και δεν εξηγούνται από την διαφορά της προσόδου και την PPE. Θα χρησιµοποιηθεί η 

απόλυτη τιµή των καταλοίπων ως proxy για την ποιότητα των accruals. Έτσι µεταξύ εj,t και 

Total Current Accruals (TCA) δηµιουργείται µία διαφορά µεταξύ παρατηρούµενων 

(observed) και εκτιµώµενων (estimated) αξιών, δηλαδή µεταξύ TCA- εj,t που µας δίνει τα µη 

φυσιολογικά παραπάνω (abnormal) accruals (µεροληπτικά). Εάν πολλαπλασιάσουµε τις 

απόλυτες τιµές των καταλοίπων µε -1 (µετατροπή του Dechow-Dichev) ουσιαστικά 

δηµιουργείται η απόσταση/distance [-1*|(εj,t)| = (DisTCA)]. Το µοντέλο εξάγει αποτελέσµατα 

για µεγαλύτερες τιµές στον τύπο της απόστασης (DisTCA), και ερµηνεύει µεγαλύτερη FQR 

µε βάση τα δεδουλευµένα (accruals). Επειδή είναι πολλαπλασιασµένο µε το -1 αναµένουµε 

υψηλότερη ποιότητα κοντά στην τιµή 0 αφού πολλαπλασιάζουµε µε απόλυτη τιµή και 

αρνητικό αριθµό θα έχουµε σίγουρα τιµές µικρότερες από το 0.  ∆ιαφορετικά, όσο µία 

µικρότερη η τιµή των καταλοίπων (κοντά στο 0) θα δώσει καλύτερα αποτελέσµατα. 

Για να είναι εφικτή η απάντηση των υποθετικών ερωτηµάτων, δηµιουργείται µία 

διχοτοµική ψευδοµεταβλητή ( dichotomous dummy-variable ) όπου θα έχει το ρόλο του 

διαχωρισµού των ετών πριν και µετά κρίσης. Το κρίσιµο έτος θα είναι το 2009 και θα φέρει 

το όνοµα Crisis. Για όλες τις παρατηρήσεις έως το 2009 θα δίνει την τιµή 0, ενώ για 
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παρατηρήσεις πέραν του έτους 2009 την τιµή 1. Οι παρατηρήσεις που θα συγκεντρώνονται 

στο 0 θα αναφέρονται πριν την κρίση και αυτές στο 1 µετά την κρίση.  

Oι µεταβλητές που χρησιµοποιήθηκαν από την πιο απλουστευµένη τους µορφή έως 

την τελική τους µετατροπή για την εφαρµογή τους στα συστατικά της παλινδρόµησης 

παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

PPEj,t : Ως PPE νοούνται τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και πιο συγκεκριµένα όπως 

ορίζουν και τα αρχικά της µεταβλητής, ενσώµατα στοιχεία ενεργητικού Ακινήτων, 

Εγκαταστάσεων και Εξοπλισµού ( Property, Plant and Equipment ). Το διεθνές λογιστικό 

πρότυπο 16 (IAS-16) ορίζει αυτά ως το µελλοντικό οικονοµικό όφελος που ενδεχόµενα να 

έχει η επιχείρηση κατά την ρευστοποίησή τους, εφόσον αυτή µπορεί να µετρηθεί µε σχετική 

ακρίβεια. Στο µοντέλο που χρησιµοποιείται PPEj,t ορίζεται το PPE για επιχείρηση j στo έτος t 

διαιρεµένο µε όλα τα περιουσιακά στοιχεία ( Total Assets ) του προηγούµενου έτους t-1. 

  

 ΤΑt-1: Total Assets του προηγούµενου έτους, θα χρησιµοποιηθεί σε πολλές 

µεταβλητές πέρα από την PPE γι’ αυτό και παραθέτεται. Ως συνολικά περιουσιακά στοιχεία 

νοούνται κυκλοφορούντα και πάγια περιουσιακά στοιχεία, ενσώµατα και άυλα. Ο όρος που 

µελετάται διαιρείται µε τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία του προηγούµενου έτους για να 

βρεθεί ο σχετικός λόγος και η µεταβολή του ως προς αυτά (Chen et al., 2011).  

 

 ∆REVj,t : Revenue ορίζονται τα έσοδα της επιχείρησης από τη συνήθη λειτουργία της, 

δηλαδή από την πώληση αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρονται. Μπορεί να 

είναι επίσης τα έσοδα που λαµβάνει µια επιχείρηση από τόκους, λοιπά δικαιώµατα και άλλες 

απαιτήσεις. Χρησιµοποιείται στο µοντέλο η ετήσια ∆ιαφορά στα έσοδα της επιχείρησης j από 

την µία χρονιά ( t ) στην άλλη ( t-1 ) διαιρώντας το αποτέλεσµα µε τα Total Assets στο χρόνο 

t-1. 

 

 CFOj,t-1, CFOj,t, CFOj,t+1 : Operating Cash Flow είναι οι ταµιακές ροές από 

λειτουργικές δραστηριότητες. Το διεθνές λογιστικό πρότυπο 7 (IAS-7) ορίζει αυτές ως το 

αποτέλεσµα µεταξύ των εισροών και εκροών µετρητών ή µετρητών ισοδύναµων 

προερχόµενες από τη λειτουργική δραστηριότητά της, δηλαδή εκείνες που αφορούν την 

παραγωγική της διαδικασία ή άλλες δραστηριότητες που προκύπτουν από την λειτουργία της 

και δεν είναι ούτε επενδυτικές ούτε χρηµατοδοτικές. Συγκεκριµένα χρησιµοποιείται το CFO 

υπολογισµένο ως το άθροισµα του Καθαρού Εισοδήµατος ( Net Income ), Αποσβέσεων 
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Ενσώµατων ( Depreciation ) και Αποσβέσεις Άυλων ( Amortization ) µείον τη διαφορά των 

Current Assets, µιας επιχείρησης j στο χρόνο t-1, t & t+1 έκαστο διαιρεµένο µε Total Assets 

στο χρόνο t-2, t-1 & t αντίστοιχα. 

 

 TCAj,t : Total Current Accruals είναι το αποτέλεσµα της διαφοράς των µη- ταµιακών 

(µετρητών ή µετρητών ισοδύναµων) περιουσιακών στοιχείων (non cash current assets) µείον 

τη διαφορά των τρεχουσών υποχρεώσεων (current liabilities) µείον τους καταβληθέντες 

φόρους (taxes payable) µείον το βραχυπρόθεσµο χρέος (short term debt) και όλο διαιρεµένο 

µε µία χρονική περίοδο πίσω των Total Assets. Oι Hope et al.(2013) αναφέρονται σε αυτά και 

ως Working Capital Accruals (WCA) ενώ και ο Ecker et al. (2005) δίνει τη δική του 

διάσταση βασιζόµενος στo µοντέλο Dechow-Dichev σχετικά µε τη σύγκριση της ποιότητας 

Current µε Total Accruals.  

 

 NCCAj,t : Non Cash Current Assets σε µια επιχείρηση j στο χρόνο t  

 
 CNIBLj,t : Current (non- interest bearing) Liabilities σε µια επιχείρηση j στο χρόνο t 

ισούται µε Current Liabilities Total (CLT) - Taxes Payable (TXP) - Short Term Debt (STD) 

  

 εj,t : Είναι τα κατάλοιπα που αντιπροσωπεύουν το λάθος εκτίµησης (estimation error) 

στα current accruals που δεν σχετίζονται µε τις ταµιακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες και δεν εξηγούνται είτε από την διαφορά στα έσοδα (∆REV) είτε από το 

µέγεθος του (PPE). (Hope et al. 2013).  
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Πίνακας 2: Τύποι Των Μεταβλητών 

 

Μεταβλητή Τύπος Παρατηρήσεις 

TCAj,t (∆NCCA- ∆CNIBL) / TAt-1 Γενικός Τύπος TCAj,t=a0+a1OCFj,t-1 

+a2OCFj,t+a3OCFj,t+1+a4∆REVj,t+a5PPEj,t+εj,t 

∆NCCA NCCAj,t – NCCAj,t-1 Non Cash Current Assets : 

Total Current Assets – Cash – Cash equivalent 

ή Current Assets + Receivables + Inventory 

∆CNIBL CNIBLj,t – CNIBLj,t-1  

CNIBLj,t CLTj,t  - TXPj,t – STDj,t  

CFOj,t CFOj,t / TAj,t-1 CFOj,t-1 /  TAj,t-2  και  CFOj,t+1 /  TAj,t 

∆REVj,t (REVj,t – REVj,t-1) / TAt-1  

PPEj,t PPEj,t  / TAt-1  

 

Note: TCA: Total Current Accruals, NCCA: Non Cash Current Asset, NCNIBL: Current (non- interest 

bearing) Liabilities, CFO: Operating Cash Flows για έκαστη περίοδο, REV: Revenue, PPE: Property, 

Plant & Equipment, TA: Total Assets, ∆: ∆ιαφορά. 

 

Ουσιαστικά, η βασικότερη επιδίωξη της εργασίας είναι να εξετάσει εάν άλλαξε 

µεταξύ της περιόδου 2005-2009 και 2010-2012 η FRQ σε συνολικό επίπεδο, για όλες τις 

χώρες της Ευρωζώνης. Αναµένεται πως µία διαφοροποίηση είναι λογικό να υπάρχει, ωστόσο 

εάν κατευθύνονται προς τη σωστή πορεία ή όχι, είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της 

υπόθεσης Η2 που έχουµε θέσει. Τελικά, κατά πόσο η διαδικασία ενοποίησης σε συνδυασµό 

µε την χρηµατοπιστωτική κρίση διαφοροποίησαν την FRQ; Βελτιώθηκε σε σχέση µε την 

έναρξη της υποχρεωτικής εφαρµογής των προτύπων ή σε συνδυασµό µε την κρίση  

ενισχύθηκαν οι ανισορροπίες; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΕΠΙΛΟΓΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 
 
 

6.1 Εισαγωγή 
 
Στην αναζήτηση για την εύρεση του πιο αντιπροσωπευτικού δείγµατος, επιλέχθηκαν αρχικά 

χώρες ενταγµένες σε κοινή αγορά υπό την υποχρέωση τήρησης των ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. Καλύτερο παράδειγµα για τη σύγκριση και διάκριση 

µεταξύ ποιοτικών και µη δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων δεν µπορούσε να είναι 

παρά οι χώρες της Ευρωζώνης. Ενισχυτικά στη βάση αυτή προκύπτει και ένα από τα 

ερευνητικά ερωτήµατα της εργασίας, πριν την κρίση ή µετά την κρίση παρουσιάζονται πιο 

ποιοτικά οι καταστάσεις; Έπειτα η εφαρµογή των προτύπων τέθηκε σε εφαρµογή από το 

2005 οπότε µια διάκριση στα έτη θα ήταν εµφανής. Επίσης άλλη κύρια παράµετρος για το 

υπόδειγµα ήταν η επιλογή των εταιριών που θα συµπεριλαµβάνονται στο υπόδειγµα και ποιες 

θα εξαιρούνταν. Τέλος, το σηµαντικότερο µέρος των descriptive statistics ήταν η 

διαµόρφωση των µεταβλητών που χρησιµοποιήθηκαν.  

 
6.2 Χώρες Αναφοράς Και Χρονολογία 

 

Αρχικά η αναζήτηση για κάποια εξ’ αρχής διάκριση µεταξύ των χωρών του επονοµαζόµενου 

Βορρά ( Γερµανία, Ολλανδία, κ.α. ) ή Νότου (Ιταλία, Ισπανία, κ.α. ) δεν τελεσφόρησε καθότι 

από τα αποτελέσµατα που θα εξάγονταν από το υπόδειγµα θα οδηγούσαν σε µια τέτοια 

διάκριση. ∆ευτερευόντως, διάκριση µε κριτήριο τον πληθυσµό της χώρας και οµαδοποίησής 

τους έτσι ώστε πληθυσµιακά οι δύο οµάδες να αναφέρονται σε ίδιο εργατικό δυναµικό για τη 

συγκρισιµότητα τους επίσης δεν ευσταθούσε. Η αιτιολογία ήταν πως το εργατικό δυναµικό 

στην σύγχρονη εποχή δεν επιδρά αρκετά στη διαµόρφωση του επιπέδου οικονοµίας (ΑΕΠ) 

µιας χώρας. Πρακτικά αυτό συµβαίνει γιατί οι µικρές χώρες έχουν την ικανότητα, χωρίς 

µεγάλο αριθµό εργατών, να παράγουν περισσότερο βασιζόµενοι στο κεφάλαιο και τις 

τεχνολογίες αιχµής. Για παράδειγµα το Βέλγιο µε πληθυσµό ίδιο µε αυτόν της Πορτογαλίας 

έχει υψηλότερο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Ακόµη και ο αριθµός των εισηγµένων 

εταιριών διαφέρει από χώρα σε χώρα χωρίς απαραίτητα να εξαρτάται από τον πληθυσµό της.       
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 Εν συνεχεία η τελική επιλογή για τις δεκαεπτά χώρες που συµπεριλαµβάνονται στο 

υπόδειγµα πληρούσαν κάποιες προδιαγραφές όπως: της εφαρµογής των ∆.Π.Χ.Π. από το 

2005 έως και το 2012 και να ανήκουν στην Ευρωζώνη.  Βέβαια ορισµένες χώρες υιοθέτησαν 

το ευρώ ως κύριο νόµισµά τους αργότερα από την υποχρέωση εφαρµογής των ∆.Π.Χ.Π., 

τουλάχιστον από τις εισηγµένες εταιρίες, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει η νοµισµατική µονάδα 

τον τύπο που χρησιµοποιούµε. 

 Οι χώρες αναφοράς που ανήκουν στην Ευρωζώνη  είναι οι εξής: 

 

Πίνακας 3: Χώρες της Ευρωζώνης 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πηγή: http://el.wikipedia.org/wiki/ Ευρωζώνη 

  
 Χρονική περίοδος αναφοράς αποτελεί η έκδοση οικονοµικών καταστάσεων µεταξύ 

2005 έως 2012 και ως σηµείο καµπής για τη διάκριση περιόδου προ και µετά κρίσης το έτος 

αναφοράς θα ορίζεται το 2009. Ορίζεται ως έτος ορόσηµο το 2009 καθώς η 

 Κράτος Υιοθέτηση ευρώ Πληθυσµός 

 

Αυστρία 1 Ιανουαρίου 1999 8.316.487 

 

Βέλγιο  1 Ιανουαρίου 1999 10.666.866 

 

Κύπρος  1 Ιανουαρίου 2008 766.400 

 

Εσθονία 1 Ιανουαρίου 2011 1.340.274 

 

Φινλανδία  1 Ιανουαρίου 1999 5.289.128 

 

Γαλλία  1 Ιανουαρίου 1999 63.392.140 

 

Γερµανία 1 Ιανουαρίου 1999 82.314.906 

 

Ελλάδα  1 Ιανουαρίου 2001 11.125.179 

 
Ιρλανδία  1 Ιανουαρίου 1999 4.239.848 

 

Ιταλία  1 Ιανουαρίου 1999 59.131.287 

 

Λουξεµβούργο 1 Ιανουαρίου 1999 476.200 

 

Μάλτα  1 Ιανουαρίου 2008 404.962 

 

Ολλανδία  1 Ιανουαρίου 1999 16.471.968 

 

Πορτογαλία  1 Ιανουαρίου 1999 10.599.095 

 

Σλοβακία  1 Ιανουαρίου 2009 5.379.455 

 
Σλοβενία  1 Ιανουαρίου 2007 2.013.597 

 

Ισπανία  1 Ιανουαρίου 1999 45.116.894 

 

Ευρωζώνη 325.522.827 
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χρηµατοπιστωτική κρίση των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής το 2008 επηρέασε την 

παγκόσµια οικονοµία, σηµάδια της οποίας εµφανίστηκαν και στην Ευρώπη στα τέλη του 

έτους 2008. Η εγγύτερη στην γεωγραφική θέση της Ευρώπης Ισλανδία δεν έκρουσε ηχηρά 

τον κώδωνα του κινδύνου στην Ευρωζώνη από το 2008. Πιο φανερά αντιληπτή έγινε από την 

περίπτωση της Ελλάδας. Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα της Ελλάδας για το 2009 είχε κλείσει 

σε πολύ µεγαλύτερα επίπεδα από εκείνα που οι προβλέψεις καθιστούσαν το δηµόσιο χρέος 

της Ελλάδας βιώσιµο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να ηχήσει ένα καµπανάκι κινδύνου για το 

µέλλον ολόκληρης της κοινότητας σε ό,τι µετέπειτα ακολουθούσε. Οι συνεχείς υποβαθµίσεις 

της Ελλάδας από διεθνής οίκους αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητάς της από το 

2009, σε συνδυασµό µε την ακολουθία και άλλων χωρών σε κίνδυνο χρεωκοπίας (Ιρλανδία, 

Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία), ώθησαν προς την επιλογή έτους προ και µετά κρίσης το 2009.   

  

6.3 Επιλογή Επιχειρήσεων 

 

Έχοντας συλλογή στοιχείων από το 2005 έως το 2012 θα πρέπει να επιλεγούν ποιες  θα 

χρησιµοποιηθούν για την παλινδρόµηση και ποιες όχι. Αρχικά επιλέγονται οι εισηγµένες στα 

χρηµατιστήρια εταιρίες καθώς είναι εκείνες που δηµοσιεύουν οικονοµικές καταστάσεις και 

εφαρµόζουν τα διεθνή πρότυπα όσον αφορά τον τρόπο της λογιστικής απεικόνισης και 

αντιµετώπισης πολλών ζητηµάτων της λογιστικής. Είναι εκείνες που είναι 

διαπραγµατεύσιµες, συνεπώς συναλλάσσονται µε το επενδυτικό κοινό και ενδιαφέρουν 

περισσότερο. Η αξία της ποιότητας των δηµοσιευµένων καταστάσεων έχει µεγαλύτερο 

αντίκτυπο στις συναλλασσόµενες µε το επενδυτικό κοινό επιχειρήσεις γιατί µπορούν να 

διαφηµίσουν την «αληθινή και ακριβοδίκαιη εικόνα» (Zeff, 2007) της επιχείρησης. 

 Για να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα και να διασφαλιστεί η συγκρισιµότητα 

µεταξύ των επιχειρήσεων αλλά και των οικονοµιών γενικότερα, συµπεριλαµβάνονται όλες οι 

εισηγµένες εταιρίες όλων των κλάδων εκτός των χρηµατοοικονοµικών και ασφαλιστικών 

εταιριών ( non- financial ). ∆ιαφοροποιούν πολύ το αποτέλεσµα της παλινδρόµησης προς την 

κατεύθυνση που δεν είναι ακριβής απεικόνιση των χαρακτηριστικών της οικονοµίας και δεν 

αποτελούν µέρος της ορθολογικότητας των επενδύσεων και του εν γένει παραγόµενου 

προϊόντος χρησιµοποιώντας την ποιότητα που παρέχεται από τις οικονοµικές αναφορές 

(FRQ). 

 Χρησιµοποιώντας όλες τις επιχειρήσεις που διαπραγµατεύονται την τιµή της µετοχής 

τους στα επίσηµα χρηµατιστήρια των χωρών-µελών της Ευρωζώνης είναι χρήσιµο για την 
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εξαγωγή συµπερασµάτων για την πορεία του FRQ σε τιµές αγοράς και περαιτέρω ερευνών  

για την αξιοπιστία του περιβάλλοντος της χώρας στην οποία εδρεύουν. Επιπρόσθετα 

συµπεριλαµβάνονται επιχειρήσεις που ενδεχόµενα κάποια στιγµή κατά τη διάρκεια 2005-

2012 ανέστειλαν τη λειτουργία τους.  

 

6.4 Αφαίρεση Ακραίων Τιµών Και Περιγραφικά Στατιστικά Μεταβλητών 

 

Σηµείο παρατήρησης από την αρχική συλλογή και καταγραφή των δεδοµένων ήταν πως οι 

ακραίες τιµές επηρεάζουν σηµαντικά την παλινδρόµηση και έπρεπε να περικοπούν. 

Χρησιµοποιείται για την αφαίρεση των ακραίων τιµών η µέθοδος winsorising (+/- 1.5%).  

Τα περιγραφικά στατιστικά (descriptive statistics), για καθεµιά από τις winsorised 

µεταβλητές µας απεικονίζονται στον επόµενο πίνακα παραθέτοντας το µέσο, τη διάµεσο, την 

τυπική απόκλιση και µέγιστη και ελάχιστη τιµή τους (Πίνακας 4). Ξεχωρίζει η µέγιστη τιµή 

της διαφοράς της προσόδου που είναι 1.2119980 και το µέγιστο του τυπικού σφάλµατος που 

έχει η συγκεκριµένη µεταβλητή (27,4%) σε σχέση µε τις υπόλοιπες. Οι ταµιακές ροές έχουν 

ελάχιστες αποκλίσεις µεταξύ των ετών και οι µέσος και διάµεσος της εξαρτηµένης 

µεταβλητής εµφανίζουν αρνητική τιµή οριακά κοντά στην τιµή του µηδέν.  

 

Πίνακας 4: Περιγραφικά Στατιστικά Των Μεταβλητών 

 

Variable Mean Median Sd Max Min 
TCA -0.0227361 -0.0076004 0.1070754 0.2246576 -0.5126999 
CFOP 0.0566911 0.0652234 0.1219147 0.3794844 -0.4230711 
CFO 0.0566937 0.0652253 0.1219101 0.3794844 -0.4230711 
CFOF 0.0566937 0.0652253 0.1219101 0.3794844 -0.4230711 
DREV 0.0751370 0.0375539 0.2745645 1.2119980 -0.6892595 
PPE 0.2550729 0.1920377 0.2317192 0.9588378 0.0001615 

 

Note: Descriptive statistics των µεταβλητών του υποδείγµατος. Ο πίνακας αναφέρεται στο σύνολο του 

δείγµατος, 8419 παρατηρήσεων από τις 17 χώρες της Ευρωζώνης, την περίοδο 2005-2012. TCA: Total 

Current Accruals, CFO: Operating Cash Flows για έκαστη περίοδο, DREV: Change in Revenue, PPE: 

Property, Plant & Equipment, Mean: Μέσος, Median: ∆ιάµεσος, Sd: Τυπική Απόκλιση, Max: Μέγιστη 

τιµή, Min: Ελάχιστη τιµή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
 

Εκτελέστηκε έλεγχος πολυσυγγραµικότητας ( multicollinearity ) για να ελεγχθεί η ύπαρξη 

έντονης συσχέτισης µεταξύ των ανεξάρτητων µεταβλητών. Αν στον πίνακα συντελεστών 

συσχέτισης ( correlation matrix ) υπήρχαν υψηλές θετικές ή αρνητικές τιµές θα υπήρχε 

πρόβληµα στο υπόδειγµά. Το πρόβληµα θα ήταν πως από τις ανεξάρτητες µεταβλητές που 

είχαν τεθεί, θα συνεισέφεραν ή εξηγούσαν ελάχιστα ή και καθόλου στο υπάρχον υπόδειγµα 

(Πίνακας 5). Μόνο σε τρείς περιπτώσεις υπάρχουν σχετικά υψηλότερες συσχετίσεις. 

Εντούτοις, είναι αρκετά εντός των ορίων και δύο από τις τρείς περιπτώσεις ήταν 

αναµενόµενες. Συγκεκριµένα υπάρχει συσχέτιση 0.5799 µεταξύ CFO, CFOP και CFOF και 

0.4512 µεταξύ CFOP και CFOF. Είναι αναµενόµενο πως παρελθοντικές και µελλοντικές 

τιµές της ίδιας µεταβλητής, λίγο πολύ θα αλληλοεπηρεάζονται µε την τρέχουσα τιµή της 

µεταβλητής (στην προκειµένη ταµιακές ροές) αλλά και µεταξύ τους. Η τρίτη περίπτωση είναι 

η παρατήρηση αρνητικής συσχέτισης -0.4969 µεταξύ της µεταβλητής TCA και DREV. 

Ωστόσο δεν είναι έντονη (εντός ορίων αποδοχής) και δεν δηµιουργεί πρόβληµα που θα 

δικαιολογούσε την αποµάκρυνσή της. Συνολικά όλες οι υπόλοιπες τιµές είναι κάτω του 0.13 

και δεν εντοπίστηκε πολυσυγγραµικότητα σε καµία από τις µεταβλητές.  

Το υπόδειγµα χρειαζόταν όµως δύο ακόµη ανεξάρτητες µεταβλητές που το 

επηρέαζαν. Για να οδηγήσει σε ασφαλέστερα αποτελέσµατα προσθέσαµε fixed effects 

(σταθερές επιδράσεις). Μία για τη χώρα στην οποία αναφέρεται και µία στο είδος του 

κλάδου. Έλαβε την ονοµασία Country  και Industry (ή SIC) αντίστοιχα και προστέθηκαν 

ψευδοµεταβλητές (dummies), 17 για τις χώρες της Ευρωζώνης και 8 για τις κατηγορίες των 

κλάδων* (SIC). Η στατιστική σηµαντικότητά τους και η εκτέλεση F-test (sig.=0.0007<0.001) 

έδειξε πως ήταν αναπόσπαστα κοµµάτια του µοντέλου πολύ σηµαντικά για την εξήγηση της 

µεταβλητότητας του δείγµατος. 

 

 

 

 

 

* χωρίς να συµπεριλάβουµε τον χρηµατοοικονοµικό- ασφαλιστικό κλάδο. 
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Πίνακας 5: Έλεγχος Πολυσυγγραµµικότητας µε Correlation Matrix 

 

No. Variables 1 2 3 4 5 6 
 

1 TCA 1.0000 
 
 

2 CFOP 0.0286 1.0000 
 (0.0036) 
 

3 CFO -0.0922 0.5799 1.0000 
 (0.0000) (0.0000) 
 

4 CFOF 0.0400 0.4512 0.5799 1.0000 
 (0.0000) (0.0000) (0.0000) 
 

5 DREV -0.4969 0.0301 0.1237 0.0709 1.0000 
 (0.0000) (0.0021) (0.0000) (0.0000) 
 

6 PPE -0.0488 0.0986 0.1031 0.0857 0.0423 1.0000 
 (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) 
 

Note: TCA: Total Current Accruals, CFO: Operating Cash Flows για έκαστη περίοδο, DREV: Change 

in Revenue, PPE: Property, Plant & Equipment. 

 

Έτσι, η παλινδρόµηση είναι η: 

 

TCAj,t  =  a0+a1CFOj,t-1+a2CFOj,t+a3CFOj,t+1+a4∆Revj,t+a5PPEj,t +εj,t                                (1) 

 

µε Ιndustry & Country fixed effects και winsorising στις µεταβλητές. 

 

Ύστερα από την αφαίρεση των ακραίων τιµών υπάρχουν πλέον συνολικά 8419 

παρατηρήσεις και R2 = 23,86%. Για το σύνολο του δείγµατος στον παρακάτω πίνακα 

(Πίνακας 6) εφεξής θα αναφέρεται ως α’ εκδοχή του µοντέλου 1, δηλαδή Model 1a. Τα 

αποτελέσµατα της συσχέτισης (coefficient) ήταν µικτά (θετικά και αρνητικά), αναµενόµενα 

για τις DREV και PPE, ενδιαφέροντα για τις ταµιακές ροές. Μεταξύ παρελθόντων και 

µελλοντικών ταµιακών ροών από τη µια και της εξαρτηµένης µεταβλητής TCA από την άλλη 

υπάρχει θετική συσχέτιση, ενώ στις παρούσες ταµιακές ροές και την εξαρτηµένη µεταβλητή 
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αρνητική συσχέτιση. Το P-value είναι ο δείκτης αξιοπιστίας του αποτελέσµατος, δείχνοντας 

κατά πόσο το δείγµα εµφανίστηκε κατά τύχη και αντιπροσωπεύει τον πραγµατικό πληθυσµό. 

Για διάφορα επίπεδα σηµαντικότητας  5%* (συνήθης κρίσιµη τιµή σηµαντικότητας P-value) 

ή 1% όλες οι µεταβλητές ήταν στατιστικά σηµαντικές. Πιο συγκεκριµένα  η CFOP έχει P-

value µικρότερο από 0.05 (0.019<0.05) οπότε και είναι στατιστικά σηµαντική για επίπεδο 

σηµαντικότητας 5%. Όλες οι υπόλοιπες µεταβλητές είναι στατιστικά σηµαντικές για επίπεδο 

σηµαντικότητας 1% εφόσον το P-value είναι σε όλες µικρότερο από 0.001. Η στατιστική 

σηµαντικότητα εµφανίζεται στον Πίνακα 6 µε σύµβολο τον αστερίσκο δίπλα από τη 

συσχέτιση. Για επίπεδο σηµαντικότητας 1%, 5% και 10% εµφανίζονται ***, ** και * 

αντίστοιχα.  

Ο διαχωρισµός µεταξύ των προ και µετά κρίσης παρατηρήσεων έγινε µε την βοήθεια 

της ψευδοµεταβλητής Crisis. Στην προ κρίσης καταγραφή διαχώρισε 5010 παρατηρήσεις και 

R2 = 24.09% (στον Πίνακα 6 αναφέρεται στη στήλη Model 1b), ενώ στην µετά κρίσης 

περίοδο παρατηρήθηκαν οι υπολειπόµενες 3409 καταγραφές µε R2 = 22.65% (στον Πίνακα 6 

αναφέρεται στη στήλη Model 1c). Προ κρίσης, σε 5010 εταιρίες βρέθηκαν ίδιες συσχετίσεις 

µε αυτές όλου του δείγµατος (Model 1a). Θετική συσχέτιση για CFOP και CFOF, αρνητική 

για όλες τις υπόλοιπες. Το P- value της µεταβλητής CFOP ήταν 0.0660. ∆εν είναι στατιστικά 

σηµαντικό για επίπεδο σηµαντικότητας 5%, είναι όµως µικρότερο από 0.10 οπότε είναι 

στατιστικά σηµαντικό για επίπεδο σηµαντικότητας 10%. Οι µεταβλητές CFO, CFOF, DREV 

και PPE έχουν P-value µικρότερο 0.05 οπότε είναι στατιστικά σηµαντικές. Οι σταθερές δεν 

είναι στατιστικά σηµαντικές καθώς εµφανίζουν υψηλό P-value 0.19. 

Στη στήλη Model 1c δίνονται τα αποτελέσµατα των µεταβλητών για την µετά κρίση 

περίοδο. Σε δείγµα 3409 επιχειρήσεων βρέθηκαν ίδιες συσχετίσεις όπως και στην προ κρίσης 

περίοδο. Οι σταθερές και η διαφορά στην πρόσοδο ήταν στατιστικά σηµαντικές σε διάστηµα 

εµπιστοσύνης 99%, οι παρούσες και παρελθοντικές ταµιακές ροές στατιστικά σηµαντικές για 

διάστηµα εµπιστοσύνης 90% ενώ οι παρελθοντικές ταµιακές ροές και η PPE στατιστικά 

ασήµαντες, οπότε και δεν µπορούν να ληφθούν  υπόψη τα αποτελέσµατά τους. 

 

 

 

 

 

 

*δηλ. υπάρχει 5% πιθανότητα η σχέση µεταξύ των µεταβλητών να µην ευσταθεί.  
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Πίνακας 6: Panel Regression Estimation With Industry And Country Fixed Effects  

Variables      
 Model 1a  Model 1b  Model 1c 
 Coef. P-value  Coef. P-value  Coef. P-value 
Constant -0.00608 0.326  -0.00309 0.191  -0.00773*** 0.004 
CFOP  0.03969** 0.019   0.03955* 0.066   0.03665 0.173 
CFO -0.11958*** 0.000  -0.15514*** 0.000  -0.05862* 0.079 
CFOF  0.10914*** 0.000   0.13719*** 0.000   0.05821* 0.054 
DREV -0.16919*** 0.000  -0.16863*** 0.000  -0.17331*** 0.000 
PPE -0.01789*** 0.001  -0.01986*** 0.001  -0.00131 0.838 
         
Adj. R2  23.86%   24.09%   22.65% 
N  8419   5010   3409 
 

Note:*, ** and *** indicates significance at 10%, 5% and 1% level respectively. Εκτίµηση TCA: Total 

Current Accruals µε ανεξάρτητες µεταβλητές CFO: Operating Cash Flows για έκαστη περίοδο, DREV: 

Change in Revenue, PPE: Property, Plant & Equipment και constant: σταθερά. N: Number of 

observations, Adjusted R2: Ποσοστό σχέσης ανάµεσα σε ένα portfolio (µια συλλογή) και το δείκτη 

αναφοράς του, Coef.: Coefficient (Συσχέτιση), P-value: κριτήριο σηµαντικότητας. Model 1a: Εφαρµογή 

του µοντέλου 1 σε ολόκληρο το δείγµα από το 2005-2012, Model 1b: Εφαρµογή του µοντέλου 1 σε 

δείγµα πριν την κρίση από το 2005-2009, Model 1c: Εφαρµογή του µοντέλου 1 σε δείγµα µετά την κρίση 

από το 2010-2012.  

 

Για τον υπολογισµό της απόστασης-distance (DisTCA=Distance TCA) απαιτούνται τα 

εξής: Πολλαπλασιασµός, µετά την πρόβλεψη των πέραν του κανονικού (abnormal) accruals, 

των καταλοίπων (residuals) κατά την απόλυτη τιµή αυτών µε -1. Το αποτέλεσµα δίνει την 

απόσταση. Όπως υπολογίστηκαν τα descriptive statistics των αποστάσεων (DisTCA, 

DisTCABEFC: Before Crisis και DisTCAPOC: Post Crisis), και κατ’ επέκταση η εύρεση 

µεγαλύτερης FRQ, εµφανίζονται στον Πίνακα 7. Η σύγκριση αυτών των µεγεθών θα εξάγει 

το συµπέρασµα µέσα από την απάντηση των υποθετικών ερωτηµάτων. 

 Παρατηρείται ότι, στο σύνολο του δείγµατος, η διάµεσος είναι -0.021573 µε τυπική 

απόκλιση 3.76%. Η διάµεσος είναι χρησιµότερο εργαλείο από την µέση τιµή γιατί δεν 

επηρεάζεται  από ακραίες τιµές και δεν οδηγεί σε παραπλανητική απεικόνιση της γενικότερης 

πραγµατικότητας. Οι µέσος και διάµεσος των δύο περιόδων ήταν κατά 0.002 µονάδες 

µεγαλύτεροι στην προ κρίσης περίοδο και η µικρότερη τιµή (χειρότερη επίδοση) ήταν σε 

παρατήρηση της µετά κρίσης περιόδου, -0.3167067. Η τυπική απόκλιση κυµαίνεται όπως και 

στο σύνολο του δείγµατος µεταξύ 3.7-3.9 %. 
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Πίνακας 7: Περιγραφικά Στατιστικά Των Distance Variables 

 

Variable mean median sd max min 
DisΤCA -0.0333820 -0.0215713 0.0376779 -1.28E-06 -0.2915694 
DisTCABEFC -0.0316655 -0.0192090 0.0374876 -3.51E-06 -0.2571631 
DisTCAPOC -0.0336407 -0.0216712 0.0382425 -3.63E-06 -0.3167067 

 

Note: Υπολογισµός απόστασης DisTCA=|εj,t|*(-1). Παρατηρήσεις εγγύτερα στην τιµή 0 εξηγούν 

καλύτερη FRQ. Mean: Μέσος, Median: ∆ιάµεσος, Sd: Τυπική Απόκλιση, Max: Μέγιστη τιµή, Min: 

Ελάχιστη τιµή, DisTCA: Distance Total Current Accruals για όλο το δείγµα στα έτη 2005-2012, 

DisTCABEFC: Distance για δείγµα επιχειρήσεων προ κρίσης στα έτη 2005-2009. DisTCAPOC: 

Distance για δείγµα επιχειρήσεων µετά κρίσης στα έτη 2010-2012. 

 

 Η υπόθεση Η1, εάν δηλαδή η ποιότητα των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

(FRQ) διαφέρει ανάµεσα στην προ και µετά κρίσης περίοδο για τις χώρες της Ευρωζώνης, 

δείχνει πως επηρεάζεται και σαφώς διαφέρει ανάµεσα στις δύο περιόδους. Ως υπόθεση Η2 

τέθηκε το ερώτηµα, εάν η FRQ βελτιώθηκε (H2a) ή επιδεινώθηκε (H2b) ύστερα από την 

εµφάνιση της κρίσης δηµοσίου χρέους (sovereign debt crisis) στην Ευρωζώνη. Η πορεία της 

ποιότητας των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων (FRQ) φαίνεται από τα αποτελέσµατα να 

επηρεάζεται αρνητικά στο πέρασµα του χρόνου.  

 Παραθέτονται παρακάτω διαγραµµατικά τα αποτελέσµατα των παρατηρήσεων, στον 

κάθετο άξονα y εµφανίζεται η πυκνότητα συγκέντρωσης και στον οριζόντιο άξονα x οι 

µεταβλητές DisTCABEFC και DisTCAPOC. Παρατηρείται πως η πυκνότητα εµφανίσεως 

τιµών εγγύτερα του µηδενός αποτυπώνεται στο ∆ιάγραµµα 2, προ κρίσης. Αυτό γίνεται πιο 

εύκολα αντιληπτό από την παρατήρηση του κάθετου άξονος. Η τιµή της πυκνότητας 

καταλήγει έως το 30 για τιµές κοντά στο µηδέν (για παρατηρήσεις από 0 έως 0.5, δηλαδή 

καλύτερη ποιότητα) ενώ στο ∆ιάγραµµα 3 φτάνει ελάχιστα κάτω από 25 για το ίδιο διάστηµα 

τιµών.   

 



33 

 

 

∆ιάγραµµα 2: Πυκνότητα Συγκέντρωσης DisTCABEFC 

 

∆ιάγραµµα 3: Πυκνότητα Συγκέντρωσης DisTCAPOC 

 

Πηγή ∆ιαγραµµάτων 2 και 3: StataCorp LP 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Στην αρχική προσπάθεια υπολογισµού της παλινδρόµησης, συµπεραίνεται πως η σταθερά 

έπαιζε σηµαντικό ρόλο στην εξήγηση της µεταβλητής. Αυτό συνέβαινε γιατί η εξήγηση 

δινόταν και από άλλες µεταβλητές που δεν είχαν ενσωµατωθεί στο µοντέλο, το Country και 

το Industry. Πλέον η µέθοδος εκτίµησης της παλινδρόµησης γίνεται panel regression 

estimation with Industry and Country fixed effects. To F-test έδειξε πως έπρεπε αυτές να 

συµπεριληφθούν. Στο correlation matrix (Πίνακας 5), ο έλεγχος ύπαρξης 

πολυσυγγραµµικότητας έδειξε ενθαρρυντικά δείγµατα καθότι δεν βρέθηκε 

πολυσυγγραµµικότητα. Μετά την αφαίρεση των ακραίων τιµών που δηµιουργούσαν 

πρόβληµα στην παλινδρόµηση, µε την µέθοδο του winsorising, συνεχίστηκε η διαδικασία 

εκτίµησης µε τελικό δείγµα 8419 παρατηρήσεων. 

 Χρησιµοποιήθηκε µοντέλο σε δεδουλευµένη βάση γιατί αποτυπώνει καλύτερα την 

έννοια του πραγµατικού εισοδήµατος και των δαπανών σε µία χρονική περίοδο. Είναι 

χρησιµότερο από τα ταµιακής βάσης υποδείγµατα όσον αφορά µια µακράς διάρκειας 

απεικόνισης αποτελεσµάτων της αγοράς. Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις που 

δηµιουργούνται, έστω και αν δεν έχουν εκταµιευθεί, δεν παύουν να υφίστανται. Η εισαγωγή 

επιχειρήσεων στο δείγµα γίνεται έστω και εάν η επιχείρηση κλείσει την επόµενη χρονιά, 

οπότε για µία εξέταση 8 ετών η ταµιακή µέθοδος µπορεί να ερµηνεύει εφήµερα 

αποτελέσµατα. Επειδή γίνεται λόγος για επιχειρήσεις από ολόκληρη την Ευρωζώνη 

διαπιστώνεται πως η επίδραση των TCA από τις ταµιακές ροές που ενσωµατώνονται ως 

ανεξάρτητες µεταβλητές στο υπόδειγµα, ήταν απαραίτητες για την αποφυγή των εφήµερων 

αποτελεσµάτων που αναφέραµε παραπάνω.  

Στο σύνολο του δείγµατος, στο προ κρίσης και στο µετά κρίσης (Πίνακας 6) 

εµφανίστηκε θετική συσχέτιση των παρελθόντων και µελλοντικών ταµιακών ροών στα TCA. 

Αυτό σηµαίνει πως όταν αυξάνονται οι παραπάνω ροές, αυξάνεται και η εξαρτηµένη 

µεταβλητή, κάτι που ήταν αναµενόµενο. Εκείνο που αξίζει παρατήρησης είναι πως στην προ 

κρίσης περίοδο η θετική αυτή συσχέτιση µελλοντικών ροών και TCA ήταν σχετικά 

υψηλότερη από την µετά κρίσης εποχή. Θα µπορούσε να εξηγηθεί από το γεγονός πως η 

ύπαρξη αισιοδοξίας από µελλοντικές ροές αύξανε τα TCA. Η εµφάνιση της κρίσης υπέδειξε 

περιορισµούς και συγκράτηση στην ύπαρξη θετικής συσχέτισης µεταξύ τους.  
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Αντίθετα, η αίσθηση του παρόντος µας υποδεικνύει πως οι τρέχουσες ταµιακές ροές 

επιδρούν αρνητικά στα συνολικά τρέχοντα δεδουλευµένα, όπως φαίνεται από όλους τους 

πίνακες. Αν οι τρέχουσες ταµιακές ροές µειωθούν, θα µειωθούν και τα TCA. Αρνητικά 

επίσης επηρεάζουν τα TCA και η διαφορά της προσόδου από έτος σε έτος (DREV) και τα 

ακίνητα εγκαταστάσεις και εξοπλισµός (PPE). Η στατιστική σηµαντικότητα της µεταβλητής 

DREV ήταν πολύ χρήσιµη για το υπόδειγµα, για την κριτική που έχουν δεχτεί τα αµιγώς 

accrual models στην έρευνα της διαχείρισης κερδών (earnings management) και στην τελική 

της ποιοτικής ή όχι πληροφόρησης που παρέχεται. Όπως ισχυρίζεται και ο Stubben, (2008), 

τα επιλεκτικά (discretionary) revenues ως µέτρο των earnings management δίνουν πιο 

πειστικά επιχειρήµατα ύπαρξής τους. 

Παράλληλα, το µέτρο αξιολόγησης R2 αποδεικνύει τον βαθµό στον οποίο 

ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Είναι ο συντελεστής που εξηγεί το ποσοστό της 

µεταβλητότητας της εξαρτηµένης µεταβλητής που εξηγείται από το µοντέλο. Με άλλα λόγια 

το ποσοστό προσαρµογής στην πραγµατικότητα της πρόβλεψης. Συγκεκριµένα για το σύνολο 

του δείγµατος 23.86%, για προ κρίσης περίοδο 22.65% και για µετά κρίσης περίοδο 24.09%. 

Αν και  ο αριθµός φαίνεται µικρός, εντούτοις είναι ικανοποιητικός για µοντέλα της 

λογιστικής που, επιπρόσθετα, δεν ακολουθούν κανονικές κατανοµές.  

Από  τα περιγραφικά στατιστικά της συνολικής DisTCA κεντρικό ρόλο έχει η 

διάµεσος. Το µεγαλύτερο πλήθος των αποτελεσµάτων παίρνει τιµή κοντά στο -0.21. 

Υπενθυµίζεται πως όσο πιο κοντά στο 0 βρίσκεται το αποτέλεσµα, τόσο καλύτερη ποιότητα 

εξηγεί. Αρνητική τιµή θα παίρνει ούτως ή άλλος εφόσον πολλαπλασιάζουµε -1 µε απόλυτη 

τιµή. Η τυπική απόκλιση (standard deviation) είναι εκείνη που µας ενηµερώνει για το πόσο 

διασπορά γύρω από το µέσο όρο (mean) υπάρχει. Στην προκειµένη έχουµε 3.76%, σχετικά 

χαµηλή, που σηµαίνει πως τα αποτελέσµατα τείνουν να βρίσκονται πολύ κοντά στο µέσο 

όρο. 

Η σύγκριση µεταξύ της DisTCABEFC και DisTCAPOC του Πίνακα 7 είναι 

καθοριστική για την συνολική εκτίµηση της κατάστασης της ποιότητας της 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης από τις επιχειρήσεις της Ευρωζώνης  ανάµεσα στις δύο 

περιόδους. Το τυπικό σφάλµα και στις δύο περιπτώσεις είναι περίπου ίδιο. Ο µέσος όρος και 

η διάµεσος δίνουν σαφώς µεγαλύτερα αποτελέσµατα, αυτό σηµαίνει πως σίγουρα στην 

κατάσταση προ κρίσης περισσότερες επιχειρήσεις είχαν καλύτερη FRQ εν αντιθέσει µε την 

κατάσταση µετά κρίσης. Η  παρατήρηση (min) µε τη χειρότερη επίδοση (ποιότητα) έφτασε 

να έχει αποµακρυνθεί από το µηδέν -0.3167067 στην µετά κρίση περίοδο ενώ µόλις -

0.2571631 (διαφορά 0.06 µονάδων) προ κρίσης. Το συµπέρασµα είναι πως από την επ’ αύριο 
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της υποχρεωτικής εφαρµογής των ∆.Π.Χ.Α. έως την εµφάνιση της κρίσης, η 

χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση που δινόταν από τις επιχειρήσεις της Ευρωζώνης ήταν 

ποιοτικότερη απ’ ότι αυτής του 2009 και έπειτα. ∆ηλαδή, το υποθετικό ερώτηµα Η1 φαίνεται 

να απαντάται ξεκάθαρα και µάλιστα µε πτωτική πορεία της ποιότητας της πληροφόρησης 

(υποθετικό ερώτηµα H2b). Λίγο η εφαρµογή κάτι άγνωστου για τα δεδοµένα πολλών 

επιχειρήσεων, η άγνοια του πόσο αυστηρών ελέγχων και προστίµων θα επιβάλλονταν αλλά 

και η διάθεση για καλύτερη πληροφόρηση από κάτι νέο βοήθησε την όποια ποιότητα υπήρχε 

από τα πρώτα χρόνια εφαρµογής των ∆.Π.Χ.Α. Η υποβάθµιση της ποιότητας που συµπέρανε 

το µοντέλο που χρησιµοποιείται επιβεβαιώνει την υπόθεση H2b και ταυτόχρονα απορρίπτει 

την υπόθεση H2a. Τα αίτια της χαµηλότερης FRQ πιθανόν να οφείλονται σε συνδυασµό 

πολλών γεγονότων.  

Καταρχάς, θα περίµενε κανείς εύλογα να αναµένει πως τα όποια προβλήµατα 

εναρµόνισης των εγχώριων λογιστικών προτύπων µε τα διεθνή, να έχουν ξεπεραστεί από το 

2009 και έπειτα. Άρα και η ποιότητα της πληροφόρησης που θα δινόταν να ήταν καλύτερη. 

Ένα από τα γεγονότα που έπαιξαν το ρόλο τους στην χειροτέρευση της FRQ ήταν η 

χρηµατοπιστωτική κρίση που ορίστηκε ως σηµείο αναφοράς για την αναζήτηση προς τα πού 

οδεύει. Σε συνδυασµό µε τα προβλήµατα που µεγεθύνονταν για τις επιχειρήσεις, τις έδιναν 

ένα λόγο παραπάνω να προσπαθούν µέσα από τα ∆.Π.Χ.Α. να µην τα εναρµονίζουν µε τα 

εγχώρια, ωραιοποιώντας µεγέθη, έως και αποκρύπτοντας τα. Όπως εξηγεί και ο Li, (2008) το 

πόσο εύκολα διαβάζεται το annual report µιας επιχείρησης δίνει συµπεράσµατα για τα κέρδη 

µιας επιχείρησης. Η παραπλάνηση των ενδιαφεροµένων (κυρίως επενδυτών) είναι προϊόν 

άντλησης κεφαλαίων από επιχειρήσεις που δεν βασίζονται στην πραγµατική (ποιοτική) 

απεικόνιση της αλήθειας, αλλά παραποίησής της. Οι ποιοτικές επενδυτικές αποφάσεις 

παίρνονται µόνο από την επιρροή που έχουν οι ποιοτικές γνωστοποιήσεις µιας επιχείρησης 

προσπαθεί να εξηγήσει ο Singhvi and Desai (1971). Σε µερικές χώρες το πρόβληµα γίνεται 

ακόµη εντονότερο όταν υπεισέρχεται και ο παράγοντας της τιµής «φούσκας» (Francis, 2005 

και Penman, 2003). 

Παράλληλα, η έλλειψη ελεγκτικών µηχανισµών στα επιθυµητά πλαίσια δυσχεραίνουν 

την FRQ. Ένας ακόµη λόγος για τον οποίο η χαλαρότητα του συστήµατος ελέγχου στην 

περίοδο της κρίσης επέτρεψε τη µείωση της ποιοτικής πληροφόρησης. Παρατηρείται πως, σε 

περίπτωση αύξησης των ελέγχων και ελεγκτών, ένας ποιοτικός  έλεγχος ωθεί την ποιότητα 

της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης προς τα πάνω (McDaniel, 2002).   

Οι προσθήκες των dummies µεταβλητών του industry (SIC) και της χώρας (country) 

βοηθούν να µειωθεί η ετερογένεια των στοιχείων και να ενωθούν στην ενσωµάτωση τους στο 
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µοντέλο. Με τον τρόπο αυτό γίνεται µια ολοκληρωµένη µελέτη µε αντικείµενο τις 

επιχειρήσεις από ολόκληρη την Ευρωζώνη. Τα στοιχεία που εξάγονται από το δείγµα για 

όλες τις βιοµηχανίες (πλην του χρηµατοοικονοµικού- ασφαλιστικού κλάδου) και για όλες τις 

χώρες, δίνει αποτελέσµατα και για καθεµιά µεταβλητή ξεχωριστά.  

Έτσι, αντικείµενο κάποιας µελλοντικής µελέτης θα ήταν η εύρεση της ποιότητας της 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης για µία µόνο χώρα. Για παράδειγµα µπορεί να ερευνήσει 

κανείς την πορεία της FRQ µόνο για την Ιταλία ή µόνο για τον κλάδο των τραπεζών. Από 

αυτή τη µελέτη υπήρξε στατιστική σηµαντικότητα για κάποιες χώρες και κλάδους που θα 

ήταν άξιες προσοχής σε µεταγενέστερη µελέτη. Τέλος, µια ακόµη  προσέγγιση µπορεί να 

γίνει διαιρώντας τα χρονικά διαστήµατα. Μελετώντας πιο µικροσκοπικά, κατ’ έτος ή και ανά 

τρίµηνο θα µπορέσει κανείς να συνδυάσει µεµονωµένα γεγονότα που επηρέαζαν την FRQ 

θετικά ή αρνητικά.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Το µέλλον της Ευρωζώνης κρίνεται, αν όχι δυσοίωνο, σίγουρα αβέβαιο. Σύµφωνα µε µελέτη 

που κατέθεσαν τέσσερις οικονοµολόγοι διεθνούς κύρους για το µέλλον της Ευρωζώνης στα 

πλαίσια της συζήτησης του Centre for European Reform µέχρι το 2020 η Ευρώπη σίγουρα θα 

αντιµετωπίζει προβλήµατα οικονοµικής συρρίκνωσης και έντονα δηµογραφικά 

µειονεκτήµατα. (Στεργίου και Καρκαγιάννης, 2013). Στο χείριστο σενάριο θα οδηγηθεί σε 

αλλεπάλληλες κρίσεις χρέους και πτωχεύσεων που θα την οδηγήσουν τελικά στην διάλυση. 

Οι κ.κ. Paul De Grauwe, George Magnus, Thomas Mayer και Holger Schmieding εξάγουν 

αυτό το γενικό συµπέρασµα εάν δεν αλλάξει κάτι στην Ευρωζώνη.  

 Σύµφωνα µε τον καθηγητή κ. De Grauwe το πρόβληµα εκκινεί από την άκρατη 

χορήγηση δανείων στις ελλειµµατικές χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία 

και η Πορτογαλία προ κρίσης (πριν το 2009) από της χώρες του επονοµαζόµενου Βορρά. Η 

επιµονή των πιστωτριών χωρών για την πλήρη αποπληρωµή των χρεών διατηρεί το 

πρόβληµα. Επέβαλλαν  αυστηρή δηµοσιονοµική πολιτική, µε την υποστήριξη της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  µε το σκεπτικό της επίτευξης πρωτογενών πλεονασµάτων για την 

αποπληρωµή των εξωτερικών χρεών. Το µέγεθος των χρεών όµως είναι υπέρογκο και 

χρειάζονται δεκαετίες για να αποπληρωθούν. Χαρακτηριστικά αναφέρει πως η Ελλάδα και η 

Πορτογαλία για να µειώσει  το εξωτερικό χρέος στο µισό, ήτοι 90 τοις εκατό και 88 τοις 

εκατό αντίστοιχα ως ποσοστό του Α.Ε.Π., µε πλεονασµατικό ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών 3 τοις εκατό, θα χρειαστούν 30 και 29 χρόνια αντίστοιχα ενώ ακόµη και µε 4 

τοις εκατό θα χρειαστούν 22 και 21 χρόνια αντίστοιχα. Καµία οικονοµία και πολιτικό 

σύστηµα δεν µπορεί να αντέξει δύο και τρείς δεκαετίες ύφεσης, εσωτερικής υποτίµησης για 

την επιβαλλόµενη δηµοσιονοµική προσαρµογή και βασικότερα όταν ένα έθνος νιώθει ότι 

ενεργεί για την εξυπηρέτηση ξένων συµφερόντων και όχι για το καλό όλων αλλά πολύ 

περισσότερο των ίδιων των πολιτών του.  

 Για τον ίδιο (De Grauwe et al., 2013) µια λύση για την αποφυγή της άτακτης 

χρεοκοπίας θα ήταν η υιοθέτηση συµµετρικής δηµοσιονοµικής πολιτικής. ∆ηλαδή, οι 

πιστώτριες χώρες να αντισταθµίσουν την πολιτική λιτότητας του Νότου µε επεκτατική 

δηµοσιονοµική πολιτική που θα τονώσει τη ζήτηση της οικονοµίας και θα βελτιώσει τη 

σχέση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. 
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∆εύτερη λύση που προτείνει είναι η αγορά από την ΕΚΤ µέρους του δηµοσίου χρέους 

των ελλειµµατικών χωρών που θα διαγράψει µερικώς. Με αυτό τον τρόπο οι χώρες του 

Νότου θα έχουν ωφεληθεί χωρίς να επηρεάζονται δηµοσιονοµικά οι χώρες του Βορρά. Η 

σκέψη αυτή έχει βάση αυξάνοντας την προσφορά χρήµατος κατά το διαγραφέν ποσό του 

χρέους. Οι πιστώτριες χώρες µε την έκδοση νέου χρήµατος µακροχρόνια θα αντιµετωπίσουν 

µία µείωση του πραγµατικού τους εισοδήµατος εξαιτίας της αύξησης του πληθωρισµού που 

προκάλεσε η προσφορά χρήµατος, ωστόσο  µπορεί να ελεγχθεί περιορίζοντας τη ρευστότητα 

και την πιστωτική επέκταση. Το ιδανικό σενάριο θα ήταν ο συνδυασµός και των δύο 

επιλογών, ωστόσο όπως προβλέπει ο Καθηγητής οι επιλογές τέτοιων πολιτικών, επωφελών 

για όλους, δεν είναι πιθανές οπότε µόνη λύση είναι η στάση πληρωµών. 

 Μια ρηξικέλευθη πρόταση υποστηρίζει ο Γερµανός οικονοµολόγος κ. Thomas Mayer. 

Ευρωζώνη δύο ταχυτήτων µε δύο διαφορετικά ευρώ, ένα για το Βορρά, ένα για το Νότο. Η 

χρηµατοπιστωτική κρίση που αντικατέστησε την τραπεζική µε την κρατική χρηµατοδότηση 

είχε σαν αποτέλεσµα να εκτιναχθούν τα ελλείµµατα, συνεπώς και τα δηµόσια χρέη, των 

υπερχρεωµένων και αδύναµων οικονοµιών του Νότου όπως απεδείχθη. Η προσφυγή σε 

µηχανισµούς στήριξης, πακέτων διάσωσης και παρεµβάσεων του ∆ΝΤ οδήγησαν σε ένα 

φαύλο κύκλο λιτότητας, ύφεσης, ανεργίας και συντήρησης του χρέους λόγω και της 

«σκληρότητας» του ευρώ. Η µη άσκηση νοµισµατικής πολιτικής προσαρµοσµένης στα 

χαρακτηριστικά των ελλειµµατικών χωρών δεν διευκολύνει ούτε την δηµοσιονοµική πολιτική 

ούτε την ανταγωνιστικότητα αλλά αντίθετα την ωθεί σε αύξηση των ανισορροπιών µεταξύ 

Βορρά και Νότου. Για να µην απειληθεί η ενότητα του ευρώ όπως αυτό στηρίχθηκε στη 

συνθήκη του Μάαστριχτ ( 1992 ) θα πρέπει ο Νότος να υιοθετήσει ένα υποτιµηµένο ευρώ και 

να ελέγξει την προσφορά χρήµατος µε τα δικά της χαρακτηριστικά.  

 Ακόµη, ο οικονοµολόγος κ. Holger Schmieding, προειδοποιεί πως χρειάζονται ριζικές 

µεταρρυθµίσεις σε όλους τους τοµείς από τη βάση της θεµελίωσης της Ευρωζώνης. Κοµβικό 

ρόλο για να φανεί εάν η Ευρώπη θα παραµείνει ενωµένη φαίνεται πως θα διαδραµατίσουν η 

Αγγλία και η Γαλλία. Η πρώτη εάν έως το 2017 παραµείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η 

δεύτερη εάν δε γυρίσει την πλάτη στο ευρώ.  

 Ο οικονοµολόγος κ. George Magnus, προειδοποιεί για το έντονο δηµογραφικό 

πρόβληµα που πρόκειται να αντικρύσει η Ευρώπη και προτείνει πολιτικές αύξησης της 

εσωτερικής ζήτησης, µείωση της ύφεσης συνεπώς και της ανεργίας, τραπεζική ενοποίηση 

που δεν θα χρειάζεται όµως µεγάλα ποσά ανακεφαλαιοποίησής τους, και ενίσχυση της 

εµπιστοσύνης των αγορών. 
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 Με την τελευταία πρόταση του Magnus γίνεται αντιληπτή και η σηµασία που µπορεί 

να διαδραµατίσει η ποιότητα των οικονοµικών καταστάσεων (FRQ) στην αξιοπιστία των 

αγορών και την ανάκαµψη µιας Ευρωζώνης ικανής να προχωρήσει και να ολοκληρώσει το 

όνειρο της Ευρωπαϊκής Ιδέας προς την Πολιτική Ένωση και Ολοκλήρωση.  
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