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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, είμαστε συμμέτοχοι αλλά και 

θεατές σε ριζικές αλλαγές που πραγματοποιούνται στο παγκόσμιο οικονομικό 

σκηνικό. Οι διεθνείς εξελίξεις σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, κατέδειξαν την 

αλληλένδετη λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας μεταξύ των χωρών.  

 
Συνεχείς  αλλαγές, σημαντικές οικονομικές αναταράξεις που οδήγησαν σε ύφεση 

ορισμένων οικονομιών χωρών και συνεχείς κρίσεις, επανακάμψεις οικονομιών, 

οδηγούν πλέον στην επιτακτική ανάγκη για την πλήρη αποκάλυψη της πηγής του 

πλούτου των επιχειρήσεων. Στην σύγχρονη οικονομία, ένα σπουδαίο συγκριτικό 

πλεονέκτημα μιας επιχείρησης έναντι του ανταγωνισμού με άλλες είναι η περιουσία 

της. Ενώ τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία (μηχανήματα, κτίρια, οικόπεδα, 

μεταφορικά μέσα, έπιπλα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.α.) είναι παρόμοια, εξίσου 

καλά, μπορούν εύκολα ή λιγότερο εύκολα να αποκτηθούν από ανταγωνίστριες 

εταιρίες, αυτό που παρέχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε μια επιχείρηση είναι η 

άυλη περιουσία της.  

 
Ο συνδυασμός της αφανούς και εμφανούς περιουσίας μιας επιχείρησης, δημιουργεί 

αξία και συμβάλλει, με εντατικές επενδύσεις, στην ανάπτυξη. Οι επενδυτές και οι 

μέτοχοι θα πρέπει να έχουν γνώση για την κατάσταση της επιχείρησης. Θα πρέπει να 

γνωρίζουν τον πλήρη «πλούτο» της επιχείρησης. Λόγω της παγκοσμιοποίησης της 

οικονομίας, όπως προαναφέρθηκε, η συγκεκριμένη γνώση και πληροφορία, θα πρέπει 

να παρέχεται σε κοινή «γλώσσα», προκειμένου να είναι κατανοητή από 

περισσότερους εν δυνάμει επενδυτές. Γι αυτό, οφείλει η επιχείρηση, να υπακούει σε 

διεθνείς κανόνες καταγραφής και αποκάλυψης των περιουσιακών της στοιχείων, με 

τρόπο κοινό και άμεσα συγκρίσιμο στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις. Η 

παρούσα διατριβή, με την έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί συμβάλλει και βοηθάει 

προς αυτή την κατεύθυνση. 

 
Η σύγκριση μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων, πριν λίγα χρόνια έδειχνε ακατόρθωτη, 

ενώ τα τελευταία χρόνια, η σύγκριση αυτή λόγω ύπαρξης και εφαρμογής διεθνών 

λογιστικών συστημάτων φαίνεται πιο ορατή μειώνοντας το κενό και παρουσιάζοντας 

περισσότερες ομοιότητες πλέον παρά διαφορές. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με την 

άυλη περιουσία της επιχείρησης. Είναι δύσκολα αντιληπτό για τους επενδυτές να 
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γνωρίζουν γρήγορα και άμεσα, όλες τις προσπάθειες που κάνει η επιχείρηση για 

ανάπτυξη και μεγιστοποίηση της αξίας της με την έρευνα. 

 
Στην εποχή της γνώσης, η κάθε επιχείρηση πρέπει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις 

δυνατότητες που δίνει αυτή η αφανής-άυλη περιουσία της. Η άυλη περιουσία ήταν 

πάντα μέσα σε κάθε επιχείρηση και πάντα συνέβαλλε στην δημιουργία αξίας. Δεν 

είναι ούτε κάτι νέο, ούτε κάτι πρωτόφαντο. Σημαντικές προσπάθειες έχουν γίνει προς 

αυτήν την κατεύθυνση, όμως μένει ακόμα πολύς δρόμος.  

 

Η διδακτορική διατριβή επικεντρώνεται στα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης και στην 

προσπάθεια αξιολόγησης των κριτηρίων με βάση τα οποία, οι επενδυτές αξιολογούν 

την αξία της κάθε επιχείρησης. Για τον σκοπό αυτόν συλλέχθηκαν στοιχεία από το 

Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.), για την περίοδο που καλύπτει μετά την 

υποχρεωτική υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από τις ελληνικές 

εταιρίες και μέχρι το 2012. Με την βοήθεια των υποδειγμάτων των Sougiannis (1994) 

και Bushee (1998), γίνεται προσπάθεια εξέτασης και ανάλυσης της σημασίας της 

πληροφόρησης που περιέχεται στα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης και εάν αυτή η 

πληροφόρηση είναι χρήσιμη για τους επενδυτές, όπως συνέβη και με βάση 

προηγούμενες έρευνες (Baber et al., 1991, Sougiannis, 1994, Bushee, 1998, Hall & 

Oriani, 2006, Anagnostopoulou & Levis, 2008, Karjalainen, 2008, Cincera & Ravet, 

2010, Duqi & Torluccio 2011). Η διατριβή εξετάζει, με τις δυσκολίες και 

ιδιαιτερότητες που εμφανίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις του Χ.Α.Α., εάν και κατά 

πόσο, η πραγματοποίηση εξόδων που αφορούν έρευνα για ανάπτυξη, έχει θετικό 

αντίκτυπο στην αξία τους όπως αυτή αξιολογείται από την αγορά. Στην έρευνα 

λαμβάνεται υπόψη παράλληλα και η περίοδος της οικονομικής κρίσης στην ελληνική 

και ευρωπαϊκή οικονομία. Τα αποτελέσματα, είναι άμεσα συγκρίσιμα με 

προηγούμενες έρευνες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και σε χώρες εκτός 

Ευρώπης (ΗΠΑ, Αυστραλία).  

 

Αναλυτικά, η διδακτορική διατριβή δομείται σε έξι κεφάλαια.  

 
Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται μια προσέγγιση των άυλων περιουσιακών στοιχείων 

καθώς και μια αναδρομή – καταγραφή σχετικά με το τι έχει εξετασθεί. Στην 

συνέχεια, εξετάζεται πως προέκυψαν, παρέχεται η εννοιολογική τους προσέγγισή 



 xii

καθώς και η συμβολή τους στην διαμόρφωση της αξίας της επιχείρησης. Ακολούθως 

γίνεται μια ιστορική αναδρομή, με σημαντικούς σταθμούς στην αναγνώριση των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων.  

 
Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρέχεται μια εκτεταμένη αναφορά και μια αναλυτική 

βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφορικά με τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης. 

Αναλύονται προτάσεις για την συμβολή των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης στην 

αξία της επιχείρησης, εξετάζονται πως οι επενδυτές αξιολογούν τις επιχειρήσεις που 

ασχολούνται εντατικά με αυτά τα έξοδα και αναφέρονται επίσης και μελέτες που 

έγιναν σε χώρες της Ευρώπης, στις ΗΠΑ αλλά και σε άλλες χώρες του κόσμου, από 

τις αρχές της δεκαετίας του ΄90 μέχρι και τα τελευταία χρόνια σχετικά με το θέμα. 

 
Στο τρίτο κεφάλαιο, περιγράφεται το θεσμικό πλαίσιο το οποίο ισχύει διεθνώς για την 

λογιστική αντιμετώπιση των άυλων περιουσιακών στοιχείων και συγκεκριμένα των 

εξόδων έρευνας και ανάπτυξης. Παρατίθενται διάφορα λογιστικά συστήματα, 

ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων οικονομιών καθώς και ο τρόπος με τον οποίον τα 

έξοδα έρευνας και ανάπτυξης αντιμετωπίζονται λογιστικά σε κοινή πλέον βάση μετά 

την υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.  

 
Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται μια εκτενής αναφορά στον τρόπο με τον οποίο 

αντιμετωπίζονται τα άυλα περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα. Παρουσιάζεται το 

νομικό πλαίσιο αναγνώρισής τους, η λογιστική αντιμετώπιση και ο τρόπος 

φορολόγησής τους. Γίνεται αναλυτική αναφορά στην λογιστική αντιμετώπιση τόσο 

των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης όσο και  των υπολοίπων άυλων περιουσιακών 

στοιχείων που αναγνωρίζονται από την ελληνική νομοθεσία.  

 
Στο πέμπτο κεφάλαιο, περιγράφεται η ακολουθούμενη διαδικασία σχεδιασμού του 

δείγματος και διεξαγωγής της έρευνας καθώς και η προτεινόμενη μέθοδος ανάλυσης 

των στοιχείων. Αναπτύσσονται οι ερευνητικές υποθέσεις και αναφέρονται τα 

εμπειρικά αποτελέσματα.  

 

Στο τελευταίο κεφάλαιο, αναφέρονται τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από την 

στατιστική επεξεργασία των δεδομένων του δείγματος, συγκρίνονται με τα 

αντίστοιχα των υπολοίπων χωρών, ενώ προκύπτουν και συμπεράσματα για την 
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γενικότερη συμπεριφορά των ελληνικών επιχειρήσεων στην επενδυτική τους 

πολιτική, που καλύπτουν την περίοδο πριν και κατά την διάρκεια της οικονομικής 

κρίσης καθώς και το φορολογικό καθεστώς που διέπει την λειτουργία τους. 

 
Τέλος η διατριβή ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα και τις προτάσεις για 

περαιτέρω έρευνα και διερεύνηση των δεδομένων σε επόμενα έτη και σε συγκρίσεις 

των ελληνικών δεδομένων με άλλα ευρωπαϊκών χωρών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o 

ΤΑ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1.1 Εισαγωγικά  
 

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις διαφορετικές προσεγγίσεις που έχουν δοθεί για 

τα άυλα περιουσιακά στοιχεία. Στην συνέχεια αναλύει την έννοια των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων, αναφέρεται στην ασύμμετρη πληροφόρηση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, στην πληροφόρηση δηλαδή χωρίς τον 

υπολογισμό των άυλων περιουσιακών στοιχείων, ενώ προσεγγίζει τους ορισμούς που 

έχουν δοθεί από την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα καταλήγοντας στα 

προβλήματα που υπάρχουν στην προσπάθεια ενός συγκεκριμένου και κοινά 

αποδεκτού ορισμού. Αναφέρεται επίσης στην συμβολή των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων στον προσδιορισμό της αξίας της επιχείρησης και στην αξία της μετοχής 

καθώς επίσης και στα ζητήματα που αντιμετωπίζει η παραδοσιακή λογιστική στην 

αντιμετώπιση των άυλων αυτών στοιχείων. 

 

1.2  Η θεωρητική προσέγγιση των άυλων περιουσιακών στοιχείων 
 
Την τελευταία εικοσαετία, όλο και περισσότερος λόγος, γίνεται για την έννοια των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων μιας οικονομικής μονάδας. Αυτό είναι αποτέλεσμα, 

της φαινόμενης πορείας του μετασχηματισμού της οικονομίας1, από βιομηχανική 

οικονομία και βιομηχανική μαζική παραγωγή στην σημερινή οικονομία της γνώσης, 

όπου οι επιχειρήσεις, προκειμένου να ενισχύσουν την θέση τους στην παγκόσμια 

οικονομία, πρέπει να θεμελιώσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, έναντι των 

υπολοίπων ανταγωνιστών. Κάτι τέτοιο, δεν απαιτεί μόνο επένδυση σε καινοτομία και 

νέες τεχνολογίες, αλλά και συνεχή, εντατική επικέντρωση στην καινοτομία μέσω της 

συνεχούς ενασχόλησης της επιχείρησης σε έρευνα και ανάπτυξη.  

 

Οι στρατηγικές αυτές κινήσεις των επιχειρήσεων στόχευαν στην συνεχή επένδυση 

και στην προετοιμασία άλλων λειτουργικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης (όπως 

για παράδειγμα, έρευνα και τεχνολογία, επιμόρφωση εργαζομένων, υποδομή 

                                                 
1Andriessen D. (2004), “Making Sense of Intellectual Capital, Designing a Method for the Valuation of 
Intangibles”, Butterworth – Heinmann, σελ.4 
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τεχνολογίας και πληροφοριών, εδραίωση μάρκας και εμπορικού σήματος, δημιουργία 

καλών σχέσεων με τους πελάτες κ.α) αντί για την κύρια λειτουργία της επιχείρησης 

(σχεδιασμός, παραγωγή, πώληση, παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών). 

 

Οι Kaufmann & Schneider (2004), παρατηρούν ότι το εντατικό αυτό ενδιαφέρον για 

την ζωτική σημασία των άυλων στην ζωή της επιχείρησης το οποίο απασχολεί ενεργά 

την επιστημονική κοινότητα μπορεί να ερμηνευτεί ποικιλοτρόπως. Οι επιχειρήσεις, 

έχουν κίνητρα για να μετρήσουν και να αξιολογήσουν την άυλη τους περιουσία, τόσο 

εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Οι τρέχουσες λογιστικές μέθοδοι όμως που 

χρησιμοποιούν, δεν μπορούν να καλύψουν πλήρως, αξιόπιστα και έγκαιρα την 

αποτίμηση της περιουσίας αυτής. 

 

1.3  Εμπόδια στην μελέτη των άυλων περιουσιακών στοιχείων  
 

Σκοπός της επιχείρησης είναι το κέρδος και συνεπώς, μέσω των κερδών η 

μεγιστοποίηση της αξίας της. Όπως όλα τα στοιχεία που αποτελούν την πάγια 

περιουσία της επιχείρησης έτσι και τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 

χρησιμοποιούνται με τον πιο αποδοτικό τρόπο από την επιχείρηση για την επίτευξη 

του ίδιου της σκοπού.  

 

Το πρόβλημα που ανακύπτει είναι η ασύμμετρη πληροφόρηση που παρέχεται στους 

χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων, διότι δεν 

εμφανίζεται το άυλο κεφάλαιο της επιχείρησης στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. Ενώ όλα τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία (γήπεδα – κτίρια – 

μηχανήματα - έπιπλα κλπ) εμφανίζονται στις οικονομικές της καταστάσεις, το 

ουσιαστικό και αυτό που δημιουργεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μεταξύ δύο 

ομοειδών επιχειρήσεων, το άυλο τους κεφάλαιό δηλαδή, δεν εμφανίζεται ούτε και 

αποτιμάται. Έτσι οι καταστάσεις αυτές είναι ελλιπείς. Οι επιχειρήσεις, από καλοί 

διαχειριστές της γης ή των πηγών των πρώτων υλών που ήταν παλαιότερα, σήμερα 

είναι καλοί διαχειριστές, κυρίως, των ιδεών και της τεχνολογίας. Έτσι, η απλή κατοχή 

ενός προνομιούχου οικοπέδου, ενός εργοστασίου, σύγχρονων μηχανημάτων, 

καινούριων μεταφορικών μέσων, πρώτων υλών και εμπορευμάτων δεν επαρκεί ώστε 

να διασφαλίσει ανάπτυξη και κερδοφορία για μια οικονομική μονάδα. Χωρίς την 
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απόκτηση και εκμετάλλευση άυλων περιουσιακών στοιχείων, η επιχείρηση καταλήγει 

να είναι ένας μαζικός παραγωγός προϊόντων ή προμηθευτής άλλων επιχειρήσεων.  

 

Χωρίς την επιμονή της επιχείρησης για τα άυλα περιουσιακά της στοιχεία, είναι 

μοιραία κατάληξη να μην ξεφύγει από την μετριότητα. Οι μόνες έξοδοι διαφυγής από 

το οικονομικό τέλμα ή ακόμα και τον αφανισμό και η διάκριση μιας επιχείρησης στην 

σύγχρονη οικονομία είναι η διαρκής επένδυση σε: έρευνα και ανάπτυξη, δημιουργία 

ενός εμπορικού σήματος κ.α2.   

 

Όπως υποστηρίζουν οι Lev & Zambon (2003), σε μια σύγχρονη οικονομία, όπου 

επικρατεί η καινοτομία, η τεχνολογία, η ποιότητα των ανθρωπίνων πόρων καθώς και 

ο τρόπος με τον οποίο οργανώνονται αυτοί οι πόροι, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία 

πρσφέρουν μια σημαντική υπεραξία στις επιχειρήσεις. Οι νέες συνθήκες 

ανταγωνισμού, επιβάλλουν νέο ορισμό στις στρατηγικές των επιχειρήσεων, για 

παραγωγή προϊόντων, βασισμένα στην καινοτομία αλλά και στα άυλα στοιχεία.  

 

Με την ανάπτυξη των άυλων περιουσιακών στοιχείων, τα όρια της παραδοσιακής 

λογιστικής έγιναν γνωστά. Η παραδοσιακή λογιστική δεν εξυπηρετεί την μελέτη των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων. Η προσέγγιση των άυλων δεν στηρίζεται στις 

συναλλαγές με την αρχή του ιστορικού κόστους. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, 

έχουν αξία κυρίως όταν χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση ή όταν γίνονται 

αντικείμενο συναλλαγής.  

  

Η Mullen (1993), υποστηρίζει ότι η αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων, όπως 

και όλων των άλλων περιουσιακών στοιχείων, έχει μελλοντικά οφέλη. Είναι 

απαραίτητη λοιπόν η διοίκηση επιχειρήσεων, να είναι πιο δυναμική και 

προσανατολισμένη στο μέλλον, προκειμένου να υποστηριχτεί η επιχείρηση, ενώ θα 

καλυφθεί παράλληλα και το κενό που αφήνει η παραδοσιακή λογιστική. Τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία συμβάλουν στην αξία της επιχείρησης. Επιτυχημένες 

επενδύσεις σημαίνουν υψηλά κέρδη και γρήγορη ανάπτυξη για την επιχείρηση.  

 

                                                 
2Στην σύγχρονη οικονομία, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το αυτοκίνητο, σήμερα αλλά και 
στο παρελθόν. Η υλική σύνθεση ενός τυπικού αυτοκινήτου, είναι σχεδόν ίδια σε ποσότητα πρώτων 
υλών με ένα αυτοκίνητο που κατασκευάστηκε προ 20 ετών (σίδερο, αλουμίνιο, βίδες, πλαστικό, 
σιλικόνη). Η βασική διαφορά είναι η τεχνογνωσία και τεχνολογία που ενσωματώνεται στον σημερινό 
προϊόν, δημιουργώντας υψηλή προστιθέμενη αξία στο τελικό προϊόν. 
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Ένας θεωρητικά υψηλός κύκλος εργασιών, όταν συνοδεύεται με υψηλά κέρδη μετά 

φόρων, υψηλότερα από τον μέσο όρο του κλάδου ή των άμεσα συγκρινόμενων 

ομοειδών εταιριών, υποδηλώνει την ορθή διαχείριση των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων, συμβάλλοντας στην διαμόρφωση της πρωταρχικής τιμής ή στην 

εξοικονόμηση του κόστους παραγωγής. Αυτές οι επιχειρήσεις είναι όσες κατέχουν 

πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία, που βέβαια δεν είναι τα υλικά τα οποία μπορούν να 

τα αποκτήσουν όλες οι ανταγωνίστριες εταιρίες3.  

 

Όλα τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως και όλα τα πάγια της επιχείρησης μπορούν 

να αναπτυχθούν και να αποδώσουν κέρδη, μόνο εάν διατεθούν κεφάλαια για έρευνα 

και ανανέωση των τεχνολογιών που χρησιμοποιεί. Απαιτείται λοιπόν, περαιτέρω 

επένδυση από την επιχείρηση, προκειμένου να αποδώσει το συγκεκριμένο 

περιουσιακό στοιχείο. Εάν μια επιχείρηση μειώσει, για παράδειγμα,  μόνο για ένα 

έτος τα διαφημιστικά έξοδα, αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την βελτίωση της 

κατάστασης των αποτελεσμάτων χρήσης, δείχνοντας μεγαλύτερα κέρδη. Όμως 

μακροπρόθεσμα θα αντιμετωπίσει προβλήματα στην κερδοφορία και συνεπώς  στο 

μερίδιο της αγοράς που κατέχει.  

 

Ομοίως και τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης, για τον τομέα ανάπτυξης των 

τεχνολογικών μέσων, τα οποία υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια 

σύγχρονη «Ιφιγένεια, στον βωμό της χειραγώγησης των κερδών», από τα ανώτερα 

στελέχη της διοίκησης, προκειμένου να μην αποκλίνουν από τα κέρδη-στόχο που 

έχουν τεθεί, σύμφωνα με τον Bushee (1998). Βέβαια, η πορεία μιας επιχείρησης, έχει 

αντίκτυπο και στη φήμη της. Την ίδια στιγμή όμως που τα υπόλοιπα υλικά πάγια 

περιουσιακά στοιχεία, συνεχίζουν και έχουν αρκετά καλή οικονομική αξία,  την ίδια 

στιγμή, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, χάνουν την αξία τους πολύ γρήγορα.  

 

                                                 
3Ένα παράδειγμα ωφέλειας από τα άυλα περιουσιακά στοιχεία είναι η κατοχύρωση μιας ευρεσιτεχνίας, 
η οποία μπορεί να εξοικονομεί πόρους στην επιχείρηση. Έτσι η επιχείρηση, μπορεί να κερδίζει 
κατοχύρωση υψηλότερης τιμής για το προϊόν της και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Ένα άλλο 
παράδειγμα είναι ένα καλό εργασιακό κλίμα που απορρέει από την διοίκηση. Πολλές επιχειρήσεις, 
φροντίζουν να συντηρούν ένα ευχάριστο κλίμα εμπιστοσύνης στην εργασία για τους εργαζόμενους. 
Αυτό επιτυγχάνεται με ευέλικτα ωράρια, με κοινωνικές εκδηλώσεις της επιχείρησης για τους 
εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, με παροχές προς τους εργαζόμενους. Όλα αυτά οδηγούν σε 
ικανοποίηση του προσωπικού προς την επιχείρηση, εμπιστοσύνη προς την διοίκηση, κάνοντας το 
προσωπικό πιο παραγωγικό με αποτέλεσμα η επιχείρηση να ωφελείται από την απρόσκοπτη της 
λειτουργία και τον βέλτιστο όγκο παραγωγής, κάτι που οδηγεί σε αυξημένα κέρδη 
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Η επιστήμη της λογιστικής ενδιαφέρεται για την αποτίμηση των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων και την απεικόνιση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ενώ η επιστήμη 

των ανθρωπίνων πόρων, ενδιαφέρεται για την αποτίμηση του διανοητικού ή 

πνευματικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, απουσιάζει η ακριβής ερμηνεία. 

 

Η προσπάθεια για ακριβή ερμηνεία, κατέληγε σε πιο διευρυμένη περιγραφή ενός 

ορισμού, συνήθως αναφορικά με τις κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται τα άυλα, 

χωρίς, ωστόσο, πάλι να δίνεται σαφής ορισμός. Αντί για έναν σαφή ορισμό, όπως 

αναφέρει ο Kristandl (2006), συνήθως οι προσπάθειες στρέφονται στην 

κατηγοριοποίηση των άυλων και των διανοητικών κεφαλαίων. Η  δυσκολία αυτή  

δείχνει τον αποπροσανατολισμό από τον στόχο που είναι ένας συγκεκριμένος, σαφής 

και περιγραφικός κατανοητός ορισμός.  

 

Κατατάσσοντας ιεραρχικά τα άυλα, από το γενικότερο προς το ειδικότερο, στην 

κορυφή βρίσκεται το άυλο κεφάλαιο, ενώ τα άυλα περιουσιακά στοιχεία (Intangible 

Assets) αποτελούν ένα κομμάτι του.  

 

Τα άυλα λοιπόν περιουσιακά στοιχεία, όπως ορίσθηκαν στην αρχή του κεφαλαίου, 

όταν αποκτώνται από την επιχείρηση, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν παραγωγικά για 

χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους, διακρίνονται στα δικαιώματα και στα 

πραγματικά γεγονότα και καταστάσεις (φήμη, πελατεία, καλή οργάνωση, κλπ). 

Παρόλο που δεν μπορούν να μετρηθούν, αποτελούν περιουσία της επιχείρησης, η 

οποία δημιουργήθηκε με την πάροδο του χρόνου και μέσα από την λειτουργία της 

προσθέτει αξία στην καλή της εικόνα. 

 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία για να αναγνωριστούν ως στοιχεία του ενεργητικού, 

πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια. Θα πρέπει να είναι οικονομικά αγαθά και να  

προβλέπεται να αποφέρουν μελλοντικά οφέλη για την επιχείρηση. Επιπλέον, η αξία 

τους πρέπει να αναγνωρίζεται με αντικειμενικό τρόπο. Αν δεν πληρούνται τα 

συγκεκριμένα κριτήρια, τότε οι άυλοι πόροι αντιμετωπίζονται ως έξοδα. Ο ορισμός 

όμως αυτός δεν είναι πλήρης, γιατί οι συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων 

και οι μακροχρόνιες απαιτήσεις που αποτελούν σχέσεις δεν εντάσσονται στα άυλα 

πάγια, γιατί δεν αποτελούν δικαιώματα.  
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Ως άυλα στοιχεία-πόροι, μπορούν να θεωρηθούν οι επωνυμίες προϊόντων (brand 

names), η πληροφορική (εκτός των υλικών στοιχείων, hardware), οι σχέσεις με τους 

πελάτες, οι ειδικές ικανότητες του προσωπικού, η εξειδικευμένη γνώση (know how) 4.  

1.4  Προτάσεις για ορισμό των άυλων  
 

Σύμφωνα με τον Drucker (1993), διανύουμε την εποχή της διοικητικής επανάστασης 

(management revolution), όπου οι επιχειρήσεις, χρησιμοποιούν την γνώση για να 

βελτιώσουν την τεχνογνωσία τους.5. Ο ρόλος της γνώσης, γίνεται πλέον ολοένα και 

πιο σημαντικός για την επιχειρηματική δραστηριότητα ώστε οι επιχειρήσεις να 

μπορούν να αναγνωρίζουν πλέον τα δυνατά τους σημεία, τα ανταγωνιστικά τους 

πλεονεκτήματα, καθώς και τα σημεία που υπερέχουν έναντι του ανταγωνισμού.  

 

Οι Edvinsson & Malone (1997), κατατάσσουν τα άυλα περιουσιακά στοιχείων σε 

ανθρώπινο (Human Capital) και δομικό (Structural Capital), ενώ ορίζουν ότι «Άυλα 

Περιουσιακά Στοιχεία, είναι εκείνα τα οποία δεν έχουν φυσική υπόσταση, αλλά 

συμβάλλουν στην αξία της επιχείρησης6». Ορίζουν δηλαδή ότι τα άυλα στερούνται 

υλικής υπόστασης ενώ σαφώς συμβάλλουν στην δημιουργία αξίας για την 

επιχείρηση.    

 

Ο Sveiby (1997) ορίζει τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, στον πίνακα των άυλων 

(intangible assets monitor). Σύμφωνα με αυτόν, το άυλο κομμάτι του ισολογισμού,  

μπορεί να διαχωριστεί σε τρεις κατηγορίες: (α) την εξωτερική δομή που αποτελείται 

από τις σχέσεις με τους πελάτες και τους προμηθευτές, τα επώνυμα προϊόντα, τα 

σήματα και γενικότερα την εικόνα της επιχείρησης, (β) την εσωτερική δομή η οποία 

αποτελείται από  μια μεγάλη ποικιλία ευρεσιτεχνιών, έννοιες και συστήματα 

διοίκησης τα οποία δημιουργήθηκαν από τους εργαζόμενους της επιχείρησης και (γ) 

τις ατομικές επιδεξιότητες, που είναι η ικανότητα των εργαζομένων να ενεργούν σε 

διάφορες καταστάσεις. Οι τρεις αυτές κατηγορίες πηγάζουν από το προσωπικό ενός 

οργανισμού7. Με βάση αυτήν την προσέγγιση, η οργάνωση του προσωπικού είναι η 

βάση για την ανάπτυξη του διανοητικού κεφαλαίου.  

  

                                                 
4Sveiby (1997), σελ.9. 
5Andriessen (2004), σελ. 4. 
6Edvinsson & Malone (1997), σελ.22 
7Sveiby (1997) και  στην διαδικτυακή έκδοση του, το (1998), 
http://www.sveiby.com/articles/EmergingStandard.html  
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Ο Stewart (1998), όπως και οι Edvinsson & Malone (1997), αναγνωρίζει τα τρία 

βασικά σημεία του πνευματικού κεφαλαίου ως τον ανθρώπινο κεφάλαιο, το δομικό 

κεφάλαιο και τις σχέσεις με τρίτους. Σύμφωνα με τον Stewart, το διανοητικό 

κεφάλαιο   είναι η πρώτη ύλη, από την οποία προέρχονται τα χρηματοοικονομικά 

αποτελέσματα.  

 

Τα αποτελέσματα των ερευνών των Bontis et al. (1999),  έδειξαν ότι η διαφορά 

μεταξύ της αγοραίας αξίας και της λογιστικής αξίας μεγαλώνει, ως αποτέλεσμα της 

ύπαρξης των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Επιπλέον ορίζουν, το διανοητικό 

κεφάλαιο ως «το σύνολο των άυλων πηγών και των εισροών που προκύπτουν», ενώ 

ως άυλες πηγές, ερμηνεύεται «ο κάθε παράγοντας ο οποίος συμβάλλει στην αξία των 

εν γένει διαδικασιών μιας επιχείρησης». 

 

Αναφορικά με τον διαχωρισμό των άυλων, παρατηρείται μια σύγκλιση των απόψεων 

των περισσότερων ερευνητών στον διαχωρισμό του διανοητικού κεφαλαίου σε τρείς 

κατηγορίες. Το μόνο που διαφέρει είναι  η ονομασία των κατηγοριών αυτών. Ο 

Granstrad (1999) τα κατονομάζει ως δημιουργικότητα, γνώση και ταυτοποίηση 

άλλων μονάδων, οι Canibano et al. (1999) ως ανθρώπινο κεφάλαιο, δομικό και  

σχέσεις της επιχείρησης με τρίτους εκτός επιχείρησης (πελάτες-προμηθευτές-

μετόχους-επενδυτές), οι Brennan & Connell (2000) τα διαχωρίζουν ως εσωτερική 

δομή, εξωτερική δομή και ανθρώπινο κεφάλαιο. Ο διαχωρισμός αυτός, με σκοπό την 

ανεξάρτητη παρουσίαση του παράγοντα του ανθρώπινου κεφαλαίου, ως ένα δομικό 

στοιχείου του άυλου κεφαλαίου, ακολουθήθηκε και από άλλους (Sveiby, 1997, 

Petty&Guthrie, Sullivan, 2000, Gunther 2001), κάτι που φανερώνει πόσο ουσιαστικό 

για την ανάπτυξη της επιχείρησης και την δημιουργία αξίας, είναι το καλό κλίμα και 

η εξειδικευμένη κατάρτιση των εργαζομένων της, μιας και από κει θα γεννηθεί το 

σημαντικότερο κομμάτι της περιουσίας της επιχείρησης. 

 

Μετά το 2000, οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν ουσιαστικό ενδιαφέρον για τα άυλα, 

διότι στράφηκαν όλο και πιο πολύ στην προσπάθεια εμφάνισης και αποτίμησης της 

άυλης περιουσίας. Οι Sanchez et al. (2000), υπό τον όρο άυλα, διακρίνουν  τις άυλες 

δραστηριότητες, οι οποίες προκύπτουν στην διάρκεια μιας χρονικής περιόδου και 

τους άυλους πόρους, που μπορούν να μετρηθούν σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. 

Επίσης, βρήκαν ότι οι εταιρίες χρησιμοποιούν τρία στάδια: τον προσδιορισμό των 

βασικών άυλων περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με την αγοραία αξία, την 
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μέτρηση αυτών των άυλων περιουσιακών στοιχείων μέσω μιας σειράς δεικτών και 

τέλος την παρακολούθηση των άυλων πόρων και των δραστηριοτήτων.  

 

Ο Sullivan (2000), ορίζει το διανοητικό κεφάλαιο ως την γνώση η οποία –υπό 

προϋποθέσεις και συνθήκες- μπορεί να μετατρέψει την εταιρική γνώση, την 

τεχνογνωσία και την πνευματική ιδιοκτησία σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και 

τελικά επιφέρει κέρδη για την επιχείρηση. Για την επιχείρηση και τα στελέχη της, η 

επιτυχία εξαρτάται από μια απλή ευφυή ιδέα και την ανάγκη, μια τέτοια ιδέα να 

μετατραπεί σε αξία για την επιχείρηση.  

 

Οι Blair & Wallman (2001), αναγνωρίζουν ότι οι παράγοντες που οδηγούν στην 

ανάπτυξη της επιχείρησης, είναι τα άυλα, που αφενός είναι μη υλικά και αφετέρου, 

αναμένεται να προσφέρουν μελλοντικά οφέλη για την επιχείρηση. Επίσης 

συνεισφέρουν όταν χρησιμοποιούνται, στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών από 

τις επιχειρήσεις. Παραδείγματα τέτοιων άυλων είναι το διανοητικό κεφάλαιο 

(intellectual capital), τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης (research and development), 

επώνυμα σήματα (brand names), και ανθρώπινο κεφάλαιο (human capital).  

 

Οι Blair & Wallman8, επισημαίνουν ότι η ανάπτυξη των επιχειρήσεων οφείλεται 

πρωταρχικά σε άυλους παράγοντες, αντί για υλικούς όπως τα κτίρια και ο 

εξοπλισμός, ενώ παραθέτουν ως ένα χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα την 

αποτίμηση της αξίας της μετοχής της Microsoft το 2000, η οποία παρόλο που 

εμφάνιζε πάγιο ενεργητικό 1,9 δις δολάρια, η αγοραία κεφαλαιοποίησή της άγγιζε τα 

328 δις δολάρια.  

 

Οι Petty & Guthrie (2000), αναγνωρίζουν ότι η άνοδος της «νέας οικονομίας»9 

στηρίζεται κυρίως στους τομείς των πληροφοριών και της γνώσης, αποδίδεται δε 

στην αυξημένη σημασία του διανοητικού κεφαλαίου (Intellectual Capital). Το 

διανοητικό κεφάλαιο είναι αποφασιστικής σημασίας για τον προσδιορισμό της αξίας 

της επιχείρησης και ορίζεται ως η οικονομική αξία, του ανθρώπινου και του 

οργανωσιακού κεφαλαίου τους επιχείρησης, του τρόπου δηλαδή, με τον οποίο είναι 

                                                 
8Blair & Wallman (2001), σελ.1-2 
9Με τον όρο «νέα οικονομία», εννοείται η σύγχρονη εποχή που διανύει η οικονομία, μετά το 2000 
κυρίως, στην οποία εποχή, μεγάλο και καταλυτικό ρόλο διαδραματίζει η γνώση.  
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οργανωμένη και λειτουργεί μια επιχείρηση. Μια σχηματική αναπαράσταση της 

πρότασής τους φαίνεται και στο σχήμα 1. 

 

Σχήμα 1 : Διαχωρισμός Πνευματικού κεφαλαίου 

 
Πηγή : Petty & Guthrie (2000) 

 

Ο Lev (2001), αναγνωρίζει την έλλειψη της υλικής υπόστασης, για τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία, ενώ προσθέτει και την έλλειψη χρηματοοικονομικής 

υπόστασης, εξαιρώντας δηλαδή μετοχές ή ομόλογα που έχουν χρηματοοικονομική 

υπόσταση. Επιπλέον, θεωρεί τα άυλα ως μια από τις αιτίες για τα μελλοντικά κέρδη 

της επιχείρησης.  

 

Τα αποτελέσματα των μελετών των Gu & Lev (2001), δείχνουν επίδραση 

συγκεκριμένων άυλων στοιχείων στην αξία της επιχείρησης. Ειδικότερα, οι Gu & 

Lev, βρήκαν ότι οι επενδύσεις για έρευνα και ανάπτυξη, η δαπάνη σε διαφήμιση, για 

απόκτηση εμπορικών σημάτων καθώς και η τεχνολογία της πληροφόρησης 

αποτελούν σημαντικό μοχλό για τα άυλα κεφάλαια, τα οποία με την σειρά τους 

οδηγούν σε εταιρική αξία.  

 

Ο Upton (2001), αναφέρεται στα άυλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία παρόλο που 

είναι στοιχεία της επιχείρησης δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως περιουσιακά 
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στοιχεία διότι παρόλο που είναι σημαντικά συστατικά της επιτυχίας  της επιχείρησης, 

δεν είναι ούτε υλικά ούτε χρηματοοικονομικά. Αυτό απεικονίζεται και στους 

αριθμοδείκτες και σε άλλες χρηματοοικονομικές και μη πληροφορίες που δεν 

παρουσιάζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  

 

O Gunther (2001), αναγνωρίζει ως βασικό σημείο αναφοράς του άυλου κεφαλαίου, 

το προσωπικό της επιχείρησης και αναφέρει τις ικανότητες των εργαζομένων ως 

ανθρώπινο κεφάλαιο, ενώ οι Mouritsen et al. (2002) προτείνουν περαιτέρω τον 

διαχωρισμό του ανθρώπινου κεφαλαίου σε ανθρώπινο, οργανωσιακό - επιχειρησιακό 

και πελατειακό κεφάλαιο. 

 

Το πρόβλημα της παροχής ενός σαφή και κοινά αποδεκτού ορισμού, συνεχίζει και 

υπάρχει, ενώ οι περισσότερες προτάσεις στρέφονται στην διάκριση του διανοητικού 

κεφαλαίου. Το συμπέρασμα φαίνεται να είναι ο διαχωρισμός του διανοητικού 

κεφαλαίου σε τρεις κατηγορίες. Μια ενδεικτική σχηματική αναπαράσταση, με βάση 

τις περισσότερες προτάσεις (Sveiby, 1997, Stewart, 1998, Granstad, Canibano et al., 

1999, Brennan & Connell, 2000, Gunther, 2001,  Mouritsen et al., 2002,) παρατίθεται 

στο σχήμα 2.  

 

Σχήμα 2: Σχηματική Αναπαράσταση του διαχωρισμού του Διανοητικού Κεφαλαίου - σε τρεις 

κατηγορίες 

 
Πηγή : Γκίνογλου Δ. Εμ.(2009), σελ.25   

 

 

 

Διανοητικό Κεφάλαιο 
(Intellectual Capital)

Ανθρώπινο (Human 
Capital)

Δεξιότητες Υπαλλήλων, 
Γνώση, Καινοτομία

Μόρφωση

Διαρθωτικοί (Structural 
Capital)
Κουλτούρα,

Πνεύμα Εταιρίας,

Πνευματικά Δικαιώματα 
(Copyright), 

Σήματα, Πατέντες,

Εσωτερικές Βάσεις Δεδομένων, 

Διαδικασίες Διοίκησης

Σχέσεις με Τρίτους 
(Relational Capital) 

Brand, Φήμη, Στρατηγική, 
Συμμαχίες, Πελατολόγιο, 
Αδειοδότηση, Συμφωνίες, 

Κανάλια Διανομής 
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Η Ordonez de Pablos (2003), όπως και οι Bontis et al. (1999), δίνει έναν πιο γενικό 

και διευρυμένο ορισμό, επικεντρωμένο στην λογιστική, του πνευματικού κεφαλαίου, 

ως την διαφορά μεταξύ της αγοραίας αξίας της επιχείρησης και της λογιστικής της 

αξίας. 

 

Ο Kristandl (2006), προβαίνει σε διαφορετική κατεύθυνση, παραθέτοντας μια σειρά 

υποθέσεων, τις οποίες αν εξετάσει η επιχείρηση και ισχύουν, τότε μπορεί να 

αναγνωρίσει τα άυλα ως περιουσιακά στοιχεία της επιχείρηση. Με βάση της πρόταση 

του10, όταν η επιχείρηση ακολουθεί μια σειρά προϋποθέσεων για το συγκεκριμένο 

περιουσιακό στοιχείο και επιπλέον ασκεί έλεγχο επί αυτού, δηλαδή είναι της 

απολύτου κυριότητάς της, είναι αποτέλεσμα προηγουμένων ενεργειών της, δηλαδή 

είτε αποκτήθηκε από συγχώνευση ή εξαγορά είτε αναπτύχθηκε εσωτερικών και 

τέλος, μπορεί να κοστολογηθεί, τότε αναγνωρίζεται ως άυλο περιουσιακό στοιχείο 

της επιχείρησης.  

 

Στην ουσία, η πρόταση του Kristandl (2006), αποτελεί μια συγκέντρωση, όλων των 

απόψεων που προτάθηκαν, αναφορικά με την μη φυσική υπόστασή των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων (Edvinsson & Malone, 1997, Stewart, 1998, Blair & 

Wallman, 2001, Lev, 2001), τον τρόπο κτήσης της, την διάρκεια ζωής της και της 

απόδοσης μελλοντικών κερδών για την επιχείρηση (Stewart, 1998, Blair & Wallman, 

2001, Lev, 2001) κ.α., τοποθετημένες και ιεραρχημένες σε σειρά, με βάση τις οποίες, 

αν ισχύουν, αναγνωρίζεται ένα στοιχείο, ως κομμάτι της άυλης περιουσίας της 

επιχείρησης.  

 

                                                 
10Για αναλυτική παρουσίαση της πρότασης του Kristandl (2006), βλ. σελ.12. Πιο συγκεκριμένα, ο 
Kristandl, παραθέτει 9 προϋποθέσεις αναγνώρισης των άυλων περιουσιακών στοιχείων, με την σειρά. 
Με βάση της πρότασή του, για να αναγνωριστεί ένα άυλο στοιχείο ως περιουσιακό στοιχείο της 
επιχείρησης πρέπει : (1) να είναι μη χρηματοοικονομικό και χωρίς φυσική υπόσταση, (2) είτε να 
αποκτήθηκε από την επιχείρηση είτε να αναπτύχθηκε μετά από εσωτερικές διαδικασίες, (3) να 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή ή την διάθεση των αγαθών και υπηρεσιών, είτε να δανείζεται σε 
άλλους είτε να χρησιμεύει για σκοπούς της διοίκησης, (4) να έχει ορισμένη ή αόριστη ωφέλεια 
διάρκεια ζωής, (5) είναι δυνατόν να αναπαριστούν συνδυασμό γνώσης, δεξιοτήτων και άλλων 
παραγόντων της επιχείρησης, (6) να μπορεί να παρουσιαστεί είτε ως σχέσεις – αριθμοδείκτες ή 
λογαριασμοί, (7) να μπορεί να πουληθεί ή να μην πουληθεί ως ανεξάρτητο στοιχείο της επιχείρησης, 
(8) να μην απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης, (9) να αναμένεται 
να αποφέρει χρηματικά οφέλη και/ ή να προσδώσει στην επιχείρηση, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
στην αγορά. Εάν ισχύουν οι προϋποθέσεις 1-7 και η 9η, και επιπλέον ισχύει ότι η επιχείρηση έχει τον 
έλεγχο επί του άυλου, είναι αποτέλεσμα προηγούμενων ενεργειών της επιχείρησης και δύναται να 
κοστολογηθεί, τότε το συγκεκριμένο πάγιο, θεωρείται περιουσία της επιχείρησης και μπορεί  να 
χαρακτηριστεί άυλο περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης. 
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Οι Seetharaman et al. (2006)11, παραθέτουν μια ενδεικτική κατάσταση με τα στοιχεία 

τα οποία θα μπορούσαν να αναγνωριστούν ως άυλα περιουσιακά  στοιχεία, τα οποία 

είναι αναγνωρίσιμα, εμπορεύσιμα (δυνατόν να μεταφερθούν και να αλλάξει το 

ιδιοκτησιακό τους καθεστώς), έχουν ορισμένη διάρκεια ζωής και είναι ανεξάρτητα 

από την καθημερινή προσπάθεια του ιδιοκτήτη. Ανάλογα με το είδος της 

δραστηριότητας της κάθε επιχείρησης, αναγνωρίζονται ορισμένα από τα αφανή 

στοιχεία που παραθέτουν οι Seetharaman et al. (2006), τα οποία στερούνται υλικής 

υπόστασης, θέσης και απεικόνισης στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις και οι 

συναλλασσόμενοι δεν γνωρίζουν ότι τα κατέχει η επιχείρηση. Εν τούτοις πολλές 

φορές είναι κάποια από αυτά που δίνουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και την 

ειδική επιδεξιότητα της επιχείρησης, καθιστώντας την ισχυρότερη, ανάμεσα στον 

εντονότατο ανταγωνισμό.   

 

Προς επίρρωση της άποψης για την στρατηγική σημασία των άυλων αυτών στοιχείων 

στην αξία της επιχείρησης, διακρίνονται επιπλέον κατηγορίες, η ύπαρξη των οποίων,  

συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, συμμετέχοντας έτσι στην 

δημιουργία ενός καλού γενικότερου κλίματος. Μ’ ένα καλό κλίμα, η επιχείρηση 

αποδίδει περισσότερο ενώ η απόδοση αυτή μεταφράζεται σε ανώτερη ποιότητα, 

καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών από κάθε άποψη, περιορισμός των απωλειών 

είτε φυσικών, είτε χρηματοοικονομικών, καλύτερες συμφωνίες και άλλα στοιχεία που 

καθιστούν ανταγωνιστική την επιχείρηση.  

 

Ο ρόλος της ηγεσίας, όπως προτείνει και η Kindersley (2001), είναι να βοηθά τους 

ανθρώπους να πετυχαίνουν το καλύτερο, να βελτιώνονται τόσο οι ίδιοι όσο και το 

                                                 
11Η λίστα αναφέρεται από τους Seetharaman et al. (2006), σελ. 522-539. Ενδεικτικά κάποια από τα 
στοιχεία που θα μπορούσαν να αποτελέσουν άυλα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων μπορεί να 
είναι το Λογισμικό Υπολογιστών, οι Άδειες Εκπομπής, οι Συμφωνίες Δικαιοχρησίας (Franchise), τα 
Σχέδια, τα Εμπορικά Σήματα και Εμπορικές Επωνυμίες, τα Περιβαλλοντικά Δικαιώματα- Δικαιώματα 
Εκπομπής Ρύπων, τα Πνευματικά Δικαιώματα, η Εξειδικευμένη Γνώση (Know How) σε θέματα 
παραγωγής, οργάνωσης, τεχνολογίας κλπ, οι Ευρεσιτεχνίες – και λειτουργίας και παραγωγής, οι 
Άδειες κ.α. Τα στοιχεία αυτά, αποτελούν ενδεικτικές μορφές άυλων περιουσιακών στοιχείων που 
εμφανίζονται σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις, χωρίς ωστόσο να είναι δεσμευτικά. Είναι δεδομένο, ότι 
αρκετοί κλάδοι της οικονομίας, στερούνται πολλούς από τους προαναφερθέντες πόρους, ενώ άλλοι 
πόροι οι οποίοι δεν παρατίθενται στην συγκεκριμένη λίστα, θεωρούνται σημαντικοί. Για παράδειγμα 
σε μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρία που ασχολείται με τον πρωταθλητισμό και έχει σκοπό το 
κέρδος και έχει ανθρώπους που έχουν επενδύσει σε αυτήν, είναι βέβαιο ότι το βασικό της κεφάλαιο 
στο οποίο στηρίζεται και στο οποίο επενδύουν οι μέτοχοι είναι αρχικά οι φίλαθλοι που στηρίζουν την 
ομάδα, η ιστορία της, οι παίκτες που αγωνίζονται στην ομάδα, η προπονητική ομάδα και ολόκληρο το 
ανθρώπινο δυναμικό που εργάζεται για την εταιρία αυτήν, το οποίο δεν αναφέρεται ρητά και δεν 
κατονομάζεται στην παραπάνω λίστα. 
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προσφερόμενο προϊόν ή υπηρεσία και να δημιουργεί το κλίμα εκείνο το οποίο 

ενθαρρύνει την διάχυση της γνώσης. 

1.5  Προβλήματα στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων άυλων  
 
Το ζήτημα που ανακύπτει προέρχεται από τον χώρο της λογιστικής και είναι η 

επίτευξη μιας αξιόπιστης σύνδεσης του κόστους με τα έσοδα. Δεδομένου ότι πολλά 

από τα άυλα περιουσιακά στοιχεία έχουν μελλοντικά οφέλη, η βασική λογιστική αρχή 

του δεδουλευμένου εξόδου και η λογιστική αρχή της περιοδικής σύνδεσης κόστους – 

εσόδων φαίνεται πως αντιμετωπίζει πρόβλημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των 

εξόδων για έρευνα και ανάπτυξη ή του κόστους διαφήμισης. Αυτές οι δυο κατηγορίες 

εξόδων όταν συμβαίνουν στην επιχείρηση, αντιμετωπίζονται ως έξοδα ακόμα και αν 

αναμένονται μελλοντικά κέρδη από την εκροή αυτήν12.  

 

Τα έξοδα για την έρευνα και ανάπτυξη της επιχείρησης, (Research & Development 

Expenses), θεωρούνται και αυτά, ως άυλα στοιχεία. Τα προβλήματα που υπάρχουν 

αναφορικά με την λογιστική τους αντιμετώπιση, όπως και στα έξοδα προβολής και 

εδραίωσης του ονόματος της επιχείρησης, υπάρχουν και εδώ13. Εκτός από το 

πρόβλημα με την λογιστική αντιμετώπιση, η  κατηγορία αυτή, των εξόδων που 

πραγματοποιεί μια επιχείρηση για έρευνα και ανάπτυξη, αντιμετωπίζεται πολλές 

φορές με επιπολαιότητα και όχι ως ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο και εν δυνάμει 

εργαλείο ανάπτυξης ακόμα και από την ίδια την επιχείρηση.  

 

Ο Bushee (1998), διαπίστωσε ότι πολλές φορές οι επιχειρήσεις αλλά και οι επενδυτές, 

δεν κρίνουν τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης ως εργαλείο για την ανάπτυξη της 

επιχείρησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλείο για αποφυγή 

ή εμφάνιση κερδών, ανάλογα με την επιθυμία των διοικήσεων. Η μυωπική αυτή 

συμπεριφορά έδειξε την ανωριμότητα τόσο των διοικήσεων αλλά και των επενδυτών, 

                                                 
12Ιδιαίτερα στην περίπτωση των εξόδων διαφήμισης, ειδικότερα όταν πρόκειται για την εδραίωση του 
ονόματος της εταιρίας, θα πρέπει να μην αντιμετωπίζονται ως έξοδα, εφόσον τα οικονομικά τους 
αποτελέσματα για την επιχείρηση, φαίνονται σε ορίζοντα χρόνου και όχι άμεσα. Έτσι παραβιάζεται, η 
αρχή της λογιστικής που αναφέρει την αρχή συσχετισμού των εσόδων με τα έξοδα. Ουσιαστικά η 
επιχείρηση, φαίνεται στα επόμενα της διαφήμισης χρόνια να έχει έσοδα, χωρίς να έχει κάνει κάποια 
έξοδα για αυτά, εφόσον η επίδραση της διαφήμισης στην συνείδηση του καταναλωτή διαρκεί πάνω 
από ένα έτος. Αντίστοιχα προβλήματα, διαπιστώνονται στην λογιστική αντιμετώπιση των εξόδων που 
γίνονται για έρευνα με σκοπό την ανάπτυξη. 
13Τα έξοδα αυτά δεν σχετίζονται με τα μελλοντικά έσοδα που προκύπτουν στην επιχείρηση, 
παραβιάζοντας την λογιστική αρχή του εσόδου βάσει εξόδου. 
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να κατανοήσουν την σημασία της επιμονής μιας επιχείρησης που στοχεύει στην 

διάκριση μεταξύ του ανταγωνισμού στην έρευνα και την ανάπτυξη.  

 

Τελικά, οι περισσότερες έρευνες, συνηγορούν στο ότι τα άυλα περιουσιακά στοιχεία 

είναι δύσκολο να προσδιοριστούν με έναν σαφή και συγκεκριμένο ορισμό και πρέπει 

συχνά να περιγράφονται με πιο γενικές έννοιες (Edvinsson & Malone, 1997,Stewart, 

1998, Bontis et al.,1999, Lev, 2001, Sullivan, 2000, Sanchez et al., 2000, Ordonez de 

Pablos, 2003). Πάντως, οι περισσότερες προτάσεις είναι προς την κατεύθυνση ότι τα 

άυλα περιουσιακά στοιχεία, στερούνται φυσικής υπόστασης (Edvinsson & Malone, 

1997, Steward, 1998, Blair & Wallman, 2001, Lev, 2001), συμβάλλουν στην αξία της 

επιχείρησης (Edvinsson & Malone, 1997, Petty & Guthrie, 2000, Sullivan, 2000, Lev, 

2001, Gu & Lev, 2001) ενώ έχουν επίδραση και στα μελλοντικά κέρδη της 

επιχείρησης (Edvinsson & Malone, 1997, Stewart, 1998, Blair & Wallman, 2001, 

Lev, 2001). Ωστόσο, υπάρχει και η αντίθετη άποψη (Upton, 2001), που παρόλη την 

διαφωνία για αναγνώριση ως περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης, εν τούτοις, 

συμφωνεί στο ότι βρίσκονται στην κατοχή της επιχείρησης με σκοπό την ανάπτυξή 

της και τελικά την επίδραση στα μελλοντικά κέρδη. 

 

Στην παρούσα διατριβή, γίνεται προσπάθεια να κατανοηθεί η νοοτροπία των 

διοικήσεων των ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων αναφορικά με την 

αντιμετώπιση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης. Εάν δηλαδή, οι διοικήσεις των 

ελληνικών επιχειρήσεων, κρίνουν ότι μέσω της επένδυσης σε έρευνα θα αναπτυχθεί η 

επιχείρηση. Επίσης, εάν οι επενδυτές, θεωρούν ότι μια επιχείρηση η οποία σέβεται 

τον εαυτό της, τους πελάτες της και τους επενδυτές της, οφείλει να μην επαναπαύεται 

στα ήδη υπάρχοντα, αλλά συνεχώς να προσπαθεί να αναπτυχθεί μέσα από την έρευνα 

βελτιώνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα παρεχόμενα προϊόντα τους προς τους 

καταναλωτές.  

 

Γίνεται λοιπόν μια προσέγγιση για το εάν και κατά πόσο οι επενδυτές 

ανταποκρίνονται θετικά στην απόφαση για δαπάνη σε έρευνα και τεχνολογία από την 

μεριά των επιχειρήσεων και τελικά εάν αυτό έχει αντίκρισμα σε υψηλότερη αγοραία 

αξία ή υψηλότερη τιμή της μετοχής. Η προσπάθεια αυτή, γίνεται συνεκτιμώντας τις 

ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η ελληνική χρηματαγορά την τελευταία δεκαετία, 

ιδιαιτερότητες όπως η φύση και το είδος των ελληνικών επιχειρήσεων, η υιοθέτηση 

για εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην απεικόνιση των συναλλαγών 
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τους αλλά και άλλοι σημαντικοί παράγοντες, όπως η παγκόσμια και η εγχώρια 

οικονομική κρίση.  

 

Στο επόμενο κεφάλαιο, γίνεται μια αναλυτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τα 

έξοδα έρευνας και ανάπτυξης καθώς και με την προσπάθεια σύνδεσης των εξόδων 

αυτών με την αγοραία αξία της επιχείρησης.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο  

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

2.1 Εισαγωγικά 
 
Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφορικά με τα 

έξοδα έρευνας και ανάπτυξης (Research & Development Expenses, R&D). Επίσης, 

γίνεται εκτεταμένη αναφορά σε μελέτες σχετικά με την λογιστική αποτίμηση των 

εξόδων έρευνας και ανάπτυξης και την συμβολή τους στην αγοραία αξία της 

επιχείρησης.  

2.2 Παρουσίαση των εμπειρικών ερευνών σχετικά με τα έξοδα Έρευνας και 
Ανάπτυξης.  
 
Αρκετές έρευνες καταδεικνύουν, την σημασία και την σύνδεση των εξόδων έρευνας 

και ανάπτυξης με την ανάπτυξη, την απόδοση και την αξία της επιχείρησης. 

Ορισμένες μελέτες, συνδέονται άμεσα με τις ερευνητικές υποθέσεις που τίθενται 

στην παρούσα διατριβή, επεκτείνονται και εξετάζονται για το εάν ισχύουν ή όχι και 

στην ελληνική οικονομία. 

 

Ο Griliches (1981), σε μια ανάλυση δείγματος, αποτελούμενο από τις μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις στις ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας ανάλυση χρονοσειρών και διαστρωματική 

ανάλυση δεδομένων (time-series και cross-section analysis) διαπίστωσε μια 

σημαντική σχέση μεταξύ της αγοραίας αξίας (market value) και του άυλου 

κεφαλαίου, το οποίο προήλθε από παλαιότερες δαπάνες σε έξοδα έρευνας και 

ανάπτυξης και σε έναν αριθμό ευρεσιτεχνιών.  

 

Ο Ohlson (1989),14 ανέπτυξε και ανέλυσε ένα υπόδειγμα της αγοραίας αξίας της 

επιχείρησης και πως συνδέεται με τα τρέχοντα και μελλοντικά κέρδη, τη λογιστική 

αξία και τα μερίσματα. Οι δυο βασικές παραδοχές του υποδείγματος είναι ότι: ισχύει 

η καθαρή σχέση πλεονάσματος, και τα μερίσματα μειώνουν την τρέχουσα λογιστική 

αξία αλλά δεν έχουν επιπτώσεις στα τρέχοντα κέρδη. Το υπόδειγμα ικανοποιεί 

πολλές ιδιότητες και παρέχει ένα χρήσιμο σημείο αναφοράς όταν κάποιος 

                                                 
14Ο Ohlson (1989), ανέπτυξε την θεωρία του για την σύνδεση της αγοραίας αξίας της επιχείρησης, ως 
σχέση της λογιστικής αξίας και των κερδών σε ένα προσχέδιο άρθρου (working paper) το έτος 1989. 
Σε αυτήν την ανάλυση του Ohlson βασίστηκαν αρκετές επόμενες έρευνες. Την βασική του θεωρία ο 
Ohlson, την ανέπτυξε και την δημοσίευσε το 1995, στο άρθρο του «Accounting earnings, book value 
and dividends: The theory of clean surplus equation».  
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αντιλαμβάνεται την σύνδεση της αγοραίας αξίας με λογιστικές και λοιπές 

πληροφορίες. Επιπλέον, απέδειξε ότι η αγοραία αξία της επιχείρησης, εμφανίζεται ως 

ισότητα της λειτουργίας της λογιστικής αξίας και των κερδών. Επιπλέον, ο Ohlson, 

επιτρέπει στο υπόδειγμα του την παρουσία άλλων αξιόπιστων μεταβλητών στην 

συνάρτηση, οι οποίες δεν ορίζονται ρητά και συγκεκριμένα στην ανάλυση του μπορεί 

όμως να είναι αξιόπιστες εάν η επίδρασή τους δεν έχει εμφανιστεί ούτε στην 

λογιστική αξία ούτε στα κέρδη15.  

 

Στην ισότητα και στο υπόδειγμα του Ohlson και με την προσθήκη των όσων ορίζει το 

πρότυπο Nο 2 του F.A.S.B. περί λογιστικής των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης16  

(Financial Accounting Standard Board), όπως λέγεται πλέον I.A.S.B. (International 

Accounting Standard Board), στηρίχτηκε πέντε χρόνια αργότερα η ανάλυση και τα 

ευρήματα του Sougiannis (1994), σχετικά με την σημασία της λογιστικής αξίας, των 

κερδών και των φορολογικών ωφελειών που προσφέρουν τα έξοδα έρευνας και 

ανάπτυξης στην αγοραία αξία της επιχείρησης.  

 

Ο Sougiannis (1994), υπολογίζοντας με διαστρωματική ανάλυση δεδομένων (cross 

section analysis) ένα σύστημα δύο ισοτήτων, μια για τα κέρδη και μια για την 

αποτίμηση, προσπαθεί να συσχετίσει τα κέρδη με τα καταγεγραμμένα πάγια της 

επιχείρησης, τα έξοδα διαφήμισης και τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης, μιας και 

υποθέτει ότι έξοδα που έκανε στο παρελθόν η επιχείρηση για έξοδα έρευνας και 

ανάπτυξης, οδηγεί στην δημιουργία αξίας για την επιχείρηση. Ως κέρδη, χρησιμοποιεί 

τα κέρδη προ φόρων και εξόδων έρευνας και ανάπτυξης. Η ισότητα για την 

αποτίμηση (valuation equation), συσχετίζει την αγοραία αξία με την λογιστική αξία, 

τα κέρδη και τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης. Με άλλα λόγια, εξετάζει πως τα έξοδα 

έρευνας και ανάπτυξης που δαπανά η επιχείρηση, αποτιμούνται στην αγορά. Οι 

συντελεστές σχέσης που παράγονται από τις δύο αυτές εξισώσεις, εκφράζουν την 

αποτίμηση της επένδυσης σε έξοδα έρευνας και ανάπτυξης.  

 

Τα ευρήματα του Sougiannis (1994), είναι ότι το υπόδειγμα κερδών που υπολόγισε, 

αποδεικνύει ότι τα προσαρμοσμένα με τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης κέρδη, 

                                                 
15Οι μεταβλητές αυτές, οι οποίες μπορεί να δεν ορίζονται ρητά, αλλά πιθανών να είναι αξιόπιστες, 
συμπεριλαμβάνονται στην μεταβλητή Ζ που ορίζει στο υπόδειγμά του ο Ohlson. Αν η μεταβλητή 
αυτήν είναι στατιστικά σημαντική τότε, υπάρχουν κι άλλες μεταβλητές που επιδρούν στην αξία της 
επιχείρησης και δεν εμφανίζονται στο συγκεκριμένο υπόδειγμα. 
16 F.A.S.B. No2 “Accounting for Research and Development Costs”  
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αντικατοπτρίζουν τα πραγματικά οφέλη από τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης. 

Μάλιστα διαπίστωσε ότι μια αύξηση ενός δολαρίου σε έρευνα και ανάπτυξη οδηγεί 

σε αύξηση δύο δολαρίων σε μια επταετία. Οι επενδυτές δηλαδή, φαίνεται ότι 

θεωρούν πάρα πολύ σημαντική την επένδυση σε έξοδα έρευνας και ανάπτυξης. Αυτή 

η επίδραση των εξόδων σε έρευνα και ανάπτυξη στην αγοραία αξία μπορεί να 

χωριστεί σε έμμεση και άμεση. Ουσιαστικά, η πληροφορία για έξοδα έρευνας και 

ανάπτυξης που παρέχεται από τα κέρδη είναι πιο αξιόπιστη από τις μεταβλητές των 

εξόδων και ανάπτυξη. Επίσης, μελέτησε στην ίδια έρευνα το φορολογικό όφελος που 

προκύπτει από τα έξοδα και ανάπτυξης, όταν οι επιχειρήσεις τα χρησιμοποιούν για 

φορολογικούς σκοπούς, μιας και μια αύξηση εξόδων σε έρευνας και ανάπτυξης, 

αυξάνει τα λειτουργικά έξοδα και αυτά με την σειρά τους μειώνουν το μικτό 

αποτέλεσμα και τελικά το καθαρό αποτέλεσμα, μειώνοντας τα κέρδη είτε αυξάνοντας 

τις ζημίες, ανάλογα.  

 

Η έρευνα των Green et al. (1996), χρησιμοποιώντας δεδομένα από την αγορά του 

Ηνωμένου Βασιλείου, εξετάζει την σχέση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης με την 

αγοραία αξία στηριζόμενη στα λογιστικά αποτελέσματα. Από την συγκεκριμένη 

έρευνα διαφαίνεται η σημαντική επίδραση του υπολειμματικού εισοδήματος (residual 

income) στην αγοραία αξία της επιχείρησης (market value) και επίσης  ότι τα έξοδα 

έρευνας και ανάπτυξης δεν είναι σημαντικά και αξιόπιστα. Αυτό μπορεί να οφείλεται 

στο γεγονός ότι υπάρχει μικρό σχετικά δείγμα (1990-1992). Από τα αποτελέσματα 

της έρευνας προκύπτει, επίσης, ότι η αγορά, φαίνεται να προσπαθεί να 

κεφαλαιοποιήσει τα έξοδα που γίνονται για έρευνα παρόλο που η λογιστική τους 

αντιμετώπιση είναι να μετατρέπονται σε έξοδα όταν αυτά πραγματοποιούνται. Το 

συμπέρασμα είναι ότι φαίνεται να τίθενται σε αμφισβήτηση ότι η χρηματιστηριακή 

αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου δείχνει αποκλειστικά σημασία στα κέρδη 

τουλάχιστον στην περίπτωση που υπάρχουν και έξοδα έρευνας και ανάπτυξης.  

 

Ο Bushee (1998), εξετάζει τον τρόπο με τον οποίον αντιμετωπίζονται τα έξοδα 

έρευνας και ανάπτυξης, δηλαδή εάν χρησιμοποιούνται με στόχο την αποδοτικότητα 

της επιχείρησης ή χρησιμοποιούνται για φορολογικό όφελος και χειραγώγηση των 

κερδών. 
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Ειδικότερα, εξετάζει την επίδραση που έχει η θεσμική ιδιοκτησία στην δαπάνη σε 

έρευνα και ανάπτυξη. Η ανάλυσή του περιλαμβάνει τον διαχωρισμό του δείγματος σε 

τρεις υποομάδες. Αρχικά, σε επιχειρήσεις οι οποίες συγκριτικά με τα κέρδη της 

προηγούμενης χρονιάς, εμφάνιζαν αυξημένα κέρδη ανεξάρτητα με τα έξοδα έρευνας 

και ανάπτυξης. Έπειτα σε επιχειρήσεις οι οποίες εμφάνιζαν μειωμένα κέρδη, 

ανεξάρτητα με τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης και τέλος σε επιχειρήσεις οι οποίες 

εμφάνιζαν ζημία αλλά στην περίπτωση που επέλεγαν να μην δαπανήσουν σε έξοδα 

έρευνας και ανάπτυξης, θα έδειχναν κέρδη και έτσι θα πετύχαιναν τον στόχο. 

Συνεπώς, η απόφαση των διοικήσεων, είχε να κάνει με την εικόνα που θα εμφάνιζαν 

προς τους μετόχους. Ο Bushee (1998), διαπίστωσε ότι αυτός ο βαθμός χειραγώγησης 

των εξόδων, επηρεάζεται περισσότερο όταν η ιδιοκτησία ανήκει σε θεσμικούς. Αυτό 

σημαίνει αμέσως, την μυωπική συμπεριφορά της διοίκησης, αναφορικά με τα έξοδα 

έρευνας και ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, θεωρούν τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης ως 

εργαλείο διαχείρισης και χειραγώγησης των αποτελεσμάτων χρήσης, παρά ως 

εργαλείο ανάπτυξης. Οι εταιρίες εάν επιθυμούσαν να αποφύγουν την κερδοφορία, 

τότε επέλεγαν να πραγματοποιήσουν έξοδα έρευνας και ανάπτυξης, εάν όμως, λόγω 

της πίεσης των μετόχων, επέλεγαν να αυξήσουν τα κέρδη μετά φόρων, τότε 

απέφευγαν την πραγματοποίηση ανάλογων εξόδων.  

 

Οι Stark & Thomas (1998), όπως και ο Sougiannis (1994),  εξέτασαν την σχέση 

μεταξύ του υπολειμματικού εισοδήματος (residual income) και της αγοραίας αξίας 

(market value) της επιχείρησης. Με το σκεπτικό ότι  το υπολειμματικό εισόδημα είναι 

καλύτερος παράγοντας μέτρησης για την επιχείρηση από ότι τα κέρδη, 

χρησιμοποιώντας δεδομένα από  το Ηνωμένο Βασίλειο, βρήκαν ότι υπάρχει ισχυρή 

θετική σχέση μεταξύ του υπολειμματικού εισοδήματος και της αγοραίας αξίας, σε 

συνδυασμό με τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης και την λογιστική αξία, παρά από την 

σχέση που είχαν τα κέρδη με την αγοραία αξία, σε συνδυασμό με τα έξοδα έρευνας 

και ανάπτυξης και την λογιστική αξία. Με τον τρόπο αυτόν κατέδειξαν την 

σημαντικότητα του υπολειμματικού εισοδήματος για τον σχεδιασμό και τον έλεγχο.  

 

Οι Lev & Zarowin (1999), εξετάζοντας την σχέση των κερδών της επιχείρησης και 

τις αποδόσεις των μετοχών, βρήκαν ότι υπάρχει ισχυρή παρουσία καταλοίπων στις 

αποδόσεις των μετοχών των επιχειρήσεων που παρουσίαζαν υψηλά έξοδα έρευνας 

και ανάπτυξης. Η σχέση μεταξύ των κερδών και των αποδόσεων των μετοχών 

μειώνεται συνεχώς κατά την περίοδο 1978-1996.  
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Οι Chan et al. (2001), διαπίστωσαν ότι οι μέτοχοι αναγνωρίζουν τα έξοδα έρευνας ως 

μοχλό ανάπτυξης. Στην μελέτη τους, χωρίς να θεμελιώσουν μια ευθεία σχέση μεταξύ 

του επιπέδου των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης και των μελλοντικών αποδόσεων 

των μετοχών κατέληξαν στην ύπαρξη θετικής αντίδρασης των μετόχων σε μια 

αναγγελία για αύξηση εξόδων έρευνας και ανάπτυξης. Αυτό συμβαίνει, διότι οι 

μέτοχοι περιμένουν θετικές προοπτικές από την επιχείρηση, εάν αυτή συνεχίσει να 

δαπανά σε έξοδα έρευνας και ανάπτυξης. Συνεπώς, αναγνωρίζουν, ότι αυτή η 

συνεχής ενασχόληση της επιχείρησης με την έρευνα, στοχεύει στην μελλοντική 

ανάπτυξη και άρα στην μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης και εμμέσως και 

της αύξησης της προσωπικής τους περιουσίας, μιας και η τιμή της μετοχής, 

επιχείρησης που αναπτύσσεται, θα είναι μεγαλύτερη. Ακόμα και αν αναγνωρίζονται 

ως δαπάνες, οι μέτοχοι θεωρούν ότι η εντατικοποίηση της ενασχόλησης αυτής με την 

έρευνα, κάποτε θα φέρει αποτελέσματα. 

  

Οι Kothari et al. (2002), προχώρησαν στην υλοποίησης μιας νέας μεθόδου 

προκειμένου να εκτιμήσουν την σχέση επένδυση σε έξοδα έρευνας και ανάπτυξης και 

την αβεβαιότητα των μελλοντικών κερδών για την επιχείρηση από αυτά τα έξοδα. Η 

εμπειρική ανάλυση, χρησιμοποιώντας ένα δείγμα περίπου 50.000 επιχειρήσεων για 

την περίοδο 1972-1997, συγκρίνει τις σχετικές συνεισφορές των σημερινών 

επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη με τις αντίστοιχες σε ακίνητα, τις εγκαταστάσεις 

και τον εξοπλισμό με τη μελλοντική μεταβλητότητα των κερδών. Τα στοιχεία που 

προέκυψαν είναι σημαντικά και υποστηρίζουν την υπόθεση ότι οι επενδύσεις σε 

έρευνα και ανάπτυξη παράγουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη που είναι πολύ πιο 

αβέβαια από τα οφέλη από τις επενδύσεις σε ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό. 

Τα αποτελέσματά τους θα πρέπει να βοηθήσουν στην τρέχουσα συζήτηση σχετικά με 

τη λογιστική αντιμετώπιση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης και την μεθοδολογία 

ενώ θα μπορούσε να είναι χρήσιμη και για τον καθορισμό νέων προτύπων.  

 

Οι Ding & Stolowy (2003), χρησιμοποιώντας δεδομένα από την Γαλλία, δεν βρήκαν 

ουσιαστικά ευρήματα για την βελτίωση της αξιοπιστίας των λογιστικών μεγεθών με 

την κεφαλαιοποίηση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης. Διαπίστωσαν, ωστόσο ότι 

οι επιχειρήσεις που κεφαλαιοποιούν τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης είναι εκείνες 

που ανήκουν στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας και έχουν υψηλότερο κίνδυνο beta.  
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Oι Lev et al. (2005), διαπίστωσαν μια σημαντική βελτίωση στην σχέση της τιμής της 

μετοχής μιας επιχείρησης με τις προσαρμοσμένες αξίες, όταν προχώρησαν στις 

απαραίτητες προσαρμογές στα δημοσιευμένα εταιρικά κέρδη με βάση την 

κεφαλαιοποίηση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης. Συνεπώς προσάρμοσαν τα 

λογιστικά κέρδη και τις αξίες των μετοχών. Αναμφισβήτητα λοιπόν, βελτιώθηκε η 

σχέση μεταξύ της αγοραίας αξίας και των προσαρμοσμένων τιμών.  

 

Ο Hand (2005) εξετάζει τη συνάφεια των χρηματοοικονομικών στοιχείων και της μη 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, εντός και μεταξύ των πριν και μετά προσφοράς 

νέων χρεογράφων με δημόσια εγγραφή (προ και μετά IPO), κατέληξε ότι οι 

χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν υψηλή σχετική αξία στις αγορές κεφαλαίων 

επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital)17, ενώ οι ενδείξεις της σχέσης 

ανάμεσα στις μετοχικές αξίες και τις πληροφορίες από τις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις σε αυτήν την αγορά είναι πολύ κοντά σε σχέση με την δημόσια αγορά 

μετοχών, παρά τις δομικές και σημαντικές διαφορές των δυο αυτών αγορών. Επίσης, 

βρέθηκε ότι η συνάφεια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε γενικότερο 

πλαίσιο αυξάνει όσο «ωριμάζει» η επιχείρηση, είναι δηλαδή συνεπής με τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις εκφράζοντας την αύξηση των στοιχείων 

ενεργητικού σε σχέση με τις μελλοντικές επενδυτικές επιλογές. Σε αντίθεση, η 

συνάφεια των μη  χρηματοοικονομικών πληροφοριών μειώνει όσο «ωριμάζει» η 

επιχείρηση.  

 

Οι Callen & Morel (2005), χρησιμοποιώντας δεδομένα τριακονταετίας (1962-1996) 

και εφαρμόζοντας την ανάλυση χρονοσειρών  κατέληξαν ότι τα έξοδα έρευνας και 

ανάπτυξης δεν επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την αγοραία αξία της επιχείρησης. 

 

Η έρευνα των Goodwin & Ahmed (2006), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η 

αξιοπιστία των λογιστικών κερδών μειώνεται συνεχώς. Μόνο μετά τον αποκλεισμό 

των επιχειρήσεων που έδειχναν ζημίες, αυτή η μείωση της αξιοπιστίας άρχισε να 

ατονεί. Η μείωση που παρατηρήθηκε, επισημαίνεται κυρίως για επιχειρήσεις οι 

οποίες δεν κεφαλαιοποιούν τις άυλες τους δαπάνες. Όμως, η αξιοπιστία μεγαλώνει 

                                                 
17Εταιρίες που ενισχύουν κεφαλαιουχικά μεσο-μακροπρόθεσμα επενδύσεις υψηλής απόδοσης και 
υψηλού κινδύνου με συμμετοχή στα ίδια κεφάλαια νέων ή ταχέως αναπτυσσόμενων μη εισηγμένων 
επιχειρήσεων. Για ορισμό βλέπε Ένωση Ελληνικών Εταιριών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων και 
διαδικτυακά:  http://www.hvca.gr/venture-capital/ti-einai-to-venture-capital-to-private-equity.html  
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στην περίπτωση των κερδοφόρων επιχειρήσεων που επιλέγουν την κεφαλαιοποίηση 

των άυλων τους δαπανών. 

 

Οι Deng & Lev (2006), εξέτασαν εάν τα τρέχοντα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 

πρέπει να αποτελούν ένα περιουσιακό στοιχείο τα οποίο θα πρέπει να 

κεφαλαιοποιηθεί ή να αντιμετωπιστεί ως δαπάνη και εάν είναι ένα περιουσιακό 

στοιχείο της επιχείρησης, πόσο αξιόπιστη είναι η εκτίμησή του. Δεδομένου ότι το 

F.A.S.B. είχε προτείνει την κεφαλαιοποίηση των αποκτούμενων κατά την λειτουργία 

της επιχείρησης εξόδων έρευνας και ανάπτυξης προκειμένου να αντικαταστήσει την 

τρέχουσα πρακτική της αντιμετώπισης των εξόδων αυτών, ως δαπάνη της 

επιχείρησης. Η πρόταση αυτή, ωστόσο βρίσκει αντίθετα τα στελέχη των 

επιχειρήσεων. Οι ερευνητές, βρήκαν μια σημαντική σχέση μεταξύ των ποσών που 

δαπανούνται για τρέχοντα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης και των ταμειακών ροών των 

επιχειρήσεων για τα τρία επόμενα έτη της απόκτησης των εξόδων αυτών, 

υποστηρίζοντας έτσι την πρόταση του F.A.S.B. για αντιμετώπιση των εξόδων αυτών 

ως περιουσιακό στοιχείο που ανήκει στα πάγια της επιχείρησης.  

 

Οι Hall & Oriani (2006), χρησιμοποίησαν δεδομένα από ευρωπαϊκές χώρες, την 

Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία. Διαπίστωσαν, σημαντική σχέση μεταξύ της αγοραίας 

αξίας και των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης, για την Γαλλία την Γερμανία παρόμοια 

με αυτά που βρήκαν προηγούμενες μελέτες, για τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, 

την ίδια περίοδο (1989-1998). Αντίθετα, στην περίπτωση της Ιταλίας, για την ίδια 

πάντα περίοδο, δεν βρέθηκε ότι οι χρηματαγορές αξιολογούν θετικά τα έξοδα 

έρευνας και ανάπτυξης. Παρόλα αυτά, όταν εξετάστηκε η ιδιοκτησία των 

επιχειρήσεων,(αν δηλαδή ανήκει σε έναν μεγαλομέτοχο αντί για πολλούς), τα 

ευρήματα έδειξαν ότι τόσο οι Γαλλικές όσο και οι Ιταλικές επιχειρήσεις, έχουν υψηλή 

αποτίμηση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης όταν πολλοί μέτοχοι κατέχουν πάνω 

από το 1/3 των μετοχών της επιχείρησης, ενώ τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης δεν 

αποτιμούνται σχεδόν καθόλου στις υπόλοιπες επιχειρήσεις.  

 

Οι Oswald & Zarowin (2007), εκτός από μια νέα προσέγγιση στη μελέτη των 

συνεπειών των λογιστικών επιλογών παρουσίασαν και ένα μοναδικό δείγμα με σκοπό 

να εξετάσει τις επιπτώσεις των λογιστικών επιλογών στον τομέα της έρευνας και 

ανάπτυξης. Διερευνήθηκε, η επίδραση στην απόφαση των εταιριών για 

κεφαλαιοποίηση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης όταν υπάρχουν πληροφορίες 
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σχετικές με τα μελλοντικά κέρδη οι οποίες αντικατοπτρίζονται στις τρέχουσες 

αποδόσεις των μετοχών, όπως βρίσκεται από την σχέση μεταξύ των αποδόσεων του 

τρέχοντος έτους και τα μελλοντικά κέρδη. Το δείγμα περιλαμβάνει τόσο Βρετανικές 

επιχειρήσεις που κεφαλαιοποίησαν τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης όσο και αυτές 

που επέλεξαν την εξοδοποίησή τους. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της έρευνας 

είναι η χρήση ενός συστήματος δύο εξισώσεων για τον έλεγχο της ενδογένειας της 

λογιστικής δηλαδή που οφείλονται σε εσωτερικούς παράγοντες. Η κεφαλαιοποίηση 

των εξόδων αυτών, επιτρέπει στην διοίκηση να συσχετίζει την πληροφορία της 

επιτυχίας των σχεδίων με πιθανά μελλοντικά κέρδη. Με αυτό το δεδομένο, βρέθηκε 

ότι η κεφαλαιοποίηση συνδέεται με υψηλότερα μελλοντικά κέρδη από ότι η 

αντιμετώπισή τους  ως έξοδα.  

 

Οι Shah et al. (2007), βρήκαν θετική και στατιστικά σημαντική σχέση και επίδραση 

των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης στις αγοραίες τιμές των επιχειρήσεων τόσο για τις 

επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα όσο και για τις επιχειρήσεις του μη 

μεταποιητικού τομέα.  

 

Οι Xu et al. (2007), εξέτασαν την φύση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης (R&D) 

και κατέληξαν ότι είναι ευρέως αποδεκτή, αλλά η αναγνώριση τέτοιων περιουσιακών 

στοιχείων που παράγονται εσωτερικά στην επιχείρηση, εξακολουθεί να μην 

επιτρέπεται στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω της σημαντικής αβεβαιότητας που 

περιβάλλει τα μελλοντικά οφέλη που θα προκύψουν από αυτά τα περιουσιακά 

στοιχεία (F.A.S.B. 1974).  Ωστόσο, οι επενδυτές και οι ρυθμιστικές αρχές απαιτούν 

όλο και περισσότερο από τις επιχειρήσεις να παρέχουν γνωστοποίηση 

συμπληρωματικών κανόνων σχετικά με αυτήν την αβεβαιότητα, δεδομένου ότι 

γίνεται προσπάθεια για καλύτερη εκτίμηση της αξίας και της σημασίας των ετήσιων 

εκθέσεων και για ενίσχυση της κατανόησης των εξωλογιστικών περιουσιακών 

στοιχείων που αφορούν έρευνα και ανάπτυξη. Η ανάγκη για μια πιο ολοκληρωμένη 

χαρτογράφηση μεταξύ αβεβαιότητας και οικονομικών εκθέσεων ισχύει ιδιαίτερα για 

κλάδους όπως η βιοτεχνολογία. 

 

Η Wyatt (2008), εξετάζοντας την αξιοπιστία και την συνάφεια ορισμένων άυλων 

στοιχείων, μεταξύ των οποίων και τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης, βρίσκει ότι άυλα 

όπως η φήμη και πελατεία, τα σήματα και η αφοσίωση των πελατών δεν μετρώνται 
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σωστά και δεν αποτιμούνται αξιόπιστα. Διαπιστώνεται έτσι, ότι δεν είναι ξεκάθαρη η 

επίδραση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης στην αγοραία αξία της επιχείρησης.  

 

Η Hughes (2008), κατέληξε ότι η αγορά αναγνωρίζει την αξία όχι μόνο των 

τρεχόντων εξόδων έρευνας και ανάπτυξης, αλλά και της περασμένης χρονιάς. Βέβαια 

φαίνεται τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης της περασμένης χρονιάς να έχουν  

χαμηλότερο αντίκτυπο στην αγοραία αξία από ότι τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 

της τρέχουσας χρήσης. Εντούτοις και στις δυο περιπτώσεις, φαίνεται να υπάρχει 

θετική επίδραση στην αγοραία αξία, ενώ οι διοικήσεις αντιλαμβάνονται τα μερίσματα 

ως ένδειξη μελλοντικής κερδοφορίας.  

 

Ο Oswald  (2008), διερεύνησε τους προσδιοριστικούς παράγοντες και τις επιπτώσεις 

στην αξία της επιλογής λογιστικής μεθόδου για τις δαπάνες ανάπτυξης των 

επιχειρήσεων με προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης.  Τα συμπεράσματα που 

κατέληξε ο Oswald, είναι ότι η απόφαση για εξοδοποίηση αντί για κεφαλαιοποίηση 

των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης επηρεάζεται από την μεταβλητότητα των 

κερδών και τις ενδείξεις που δίνει στην αγορά η επιχείρηση σχετικά με την 

μελλοντική της κερδοφορία, το μέγεθος της, την ένταση σε έρευνα και ανάπτυξη, την 

μόχλευση, την σταθερότητα και την επιτυχία του προγράμματος της επιχείρησης για 

τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης. Ο Oswald προτείνει ότι οι διοικήσεις των 

επιχειρήσεων επιλέγουν την ορθή μέθοδο για την λογιστική αντιμετώπιση των 

εξόδων έρευνας και ανάπτυξης με σκοπό να διαχέεται προς το κοινό καλύτερα η 

πληροφόρηση που κατέχουν οι επιχειρήσεις.  

 

Οι Anagnostopoulou & Levis (2008), κατέληξαν ότι τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 

μοιάζουν να συνδέονται με την βελτίωση στην αποδοτικότερη λειτουργία της 

επιχείρησης, κυρίως για επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται με έξοδα έρευνας και 

ανάπτυξης ως αποτέλεσμα του κλάδου στον οποίο ανήκουν.  

 

Οι Franzen & Radhakrishnan (2009), επεκτείνοντας το υπόδειγμα του 

υπολειμματικού εισοδήματος του Ohlson (1995), κατέληξαν ότι υπάρχει θετική 

σχέση μεταξύ των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης και των τιμών των μετοχών για 

επιχειρήσεις που παρουσίαζαν ζημίες, ενώ βρήκαν αρνητική σχέση, για επιχειρήσεις 

που παρουσίαζαν κέρδη. Με άλλα λόγια, φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούσαν τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης ως εργαλείο μείωσης των κερδών 
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τους (χειραγώγηση κερδών) ίσως λόγω φορολογικών ωφελειών, κάτι που επισήμανε 

και ο Sougiannis (1994) αλλά και ο Bushee (1998), ενώ ταυτόχρονα οι επενδυτές το 

αντιλήφθηκαν και συνέχιζαν να επενδύουν με αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής της 

επιχείρησης.  

 

Οι Brown et al. (2009), βρήκαν ότι η χρηματοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης 

δημιουργεί ένα δυνητικά σημαντικό δίαυλο για την σύνδεση της χρηματοδότησης και 

της οικονομικής ανάπτυξης. Ωστόσο, δεν υπάρχει άμεση απόδειξη ότι οι οικονομικές 

επιπτώσεις είναι σημαντικές για να επηρεάσουν τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης. Η 

εκτίμηση των Brown et al. ήταν για δυναμικά μοντέλα έρευνας και ανάπτυξης για 

εταιρίες υψηλής τεχνολογίας ενώ βρήκαν σημαντικές επιδράσεις στις ταμειακές ροές 

και των εξωτερικών ιδίων κεφαλαίων για επιχειρήσεις, νέες αλλά όχι και για τις 

αντίστοιχες «ώριμες» επιχειρήσεις.  Οι οικονομικοί συντελεστές για τις νέες 

επιχειρήσεις είναι αρκετά σημαντικοί ώστε να εξηγούνται ουσιαστικές αλλαγές στην 

μεταβολή των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης, κάτι που συνεπάγεται σημαντική 

σχέση μεταξύ οικονομίας, καινοτομίας και ανάπτυξης. 

 

Οι Kallunki et al. (2009), εξέτασαν εάν μπορεί μια επιχείρηση, που στηρίζεται στην 

τεχνολογία, να ενισχύσει την επίδραση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης, 

δαπανώντας στην τρέχουσα αγοραία αξία και σε μελλοντικά κέρδη μέσω των 

εξαγορών και συγχωνεύσεων. Αναλύοντας περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων, 

βρέθηκε ότι, όταν μια επιχείρηση τεχνολογίας προβαίνει στην εξαγορά μιας άλλης 

επιχείρησης τεχνολογίας, το μέγεθος της τιμής της μετοχής που συνδέεται με τα 

έξοδα έρευνας και ανάπτυξης της εξαγοραζόμενης αυξάνει κατά 107% στο έτος της 

εξαγοράς. Ωστόσο, δεν βρέθηκε ίδια σχέση στην τιμή της μετοχής σχετικά με τα 

έξοδα έρευνας και ανάπτυξης που δαπανώνται από μια επιχείρηση που εξαγοράζεται 

αλλά δεν είναι έντασης τεχνολογίας. Επίσης, βρέθηκε ότι όσοι εξαγόραζαν 

επιχειρήσεις τεχνολογιών, είναι πιο επιτυχημένοι στην μετατροπή του δαπανόμενου 

ποσού σε έρευνα και ανάπτυξη σε θετικά μελλοντικά κέρδη, συγκριτικά με εκείνους  

που δεν απασχολούν υψηλή τεχνολογία.  

 

Οι Palmon & Yezegel (2010), διερεύνησαν την σχέση μεταξύ της αξίας των 

προτάσεων των αναλυτών και την ένταση των επιχειρήσεων σε έξοδα έρευνας και 

ανάπτυξης. Στο βαθμό που οι επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, εισάγουν 

μεγαλύτερη ασύμμετρη πληροφόρηση, οι επιχειρήσεις εντάσεως έρευνας και 
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ανάπτυξης είναι πιθανότερο να παρέχουν λιγότερες πληροφορίες για τις μετοχές τους  

οδηγώντας σε ελλιπή ενημέρωση της αγοράς. Μέσα σε ένα περιβάλλον όπου η 

ασυμμετρία της πληροφόρησης είναι έντονη, οι αναλυτές που ειδικεύονται και έχουν 

πρόσβαση στην ιδιωτική πληροφόρηση, διαθέτουν περισσότερες ευκαιρίες για την 

ανίχνευση της κακής εκτίμησης των αναφορών. Αντίθετα, η πολυπλοκότητα των 

πληροφοριών, η ασυμμετρία, η αβεβαιότητα και η έλλειψη ενημέρωσης του κοινού 

μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα των αναλυτών να επεξεργάζονται πληροφορίες 

και να παρέχουν συμβουλές. Οι διαφορετικές τάσεις προτείνουν μια εμπειρική 

εξέταση του κατά πόσο οι αναλυτές προβλέπουν τις ενημερωτικές εκθέσεις για τις 

επιχειρήσεις εντάσεως έρευνας και ανάπτυξης. 

 

Το αντικείμενο της μελέτης του Dongmei (2011), είναι η συνέχιση της δαπάνης σε 

έρευνα και ανάπτυξη ακόμα και με περιορισμένους πόρους. Συγκεκριμένα,   

εξετάζοντας δεδομένα που προέρχονται από επιχειρήσεις που είναι εντάσεως σε 

έρευνα και ανάπτυξη, διαπίστωσαν σημαντική σχέση των οικονομικών περιορισμών 

που συναντά μια τέτοια επιχείρηση με τα κέρδη ανά μετοχή. Μια επιχείρηση, δηλαδή, 

που ασχολείται εντατικά με έρευνα και ανάπτυξη, είναι πιο πιθανόν να σταματήσει 

την επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη εάν περιοριστούν οι οικονομικοί της πόροι. Τα 

έξοδα έρευνας και ανάπτυξης, μπορεί  να μειωθούν άμεσα, σε μια τέτοια περίπτωση. 

 

Οι Pandit et al. (2011), εξετάζουν την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων σε 

ευρεσιτεχνίες και την επίδραση πάνω στην μεταβλητότητα των κερδών τους. Σε 

αυτήν την λογική λοιπόν, διαπίστωσαν ότι τα μελλοντικά λειτουργικά κέρδη της 

επιχείρησης είναι θετικά συσχετισμένα με την ποιότητα των ευρεσιτεχνιών τους και 

αυτή η σχέση είναι πιο μεγάλη για τις παραγωγικές και καινοτόμες επιχειρήσεις.  

Επίσης, βρέθηκε ότι η μεταβλητότητα των μελλοντικών λειτουργικών κερδών είναι 

αρνητικά συσχετισμένη με την ποιότητα των ευρεσιτεχνιών και αυτή η σχέση είναι 

σημαντική για επιχειρήσεις που εμφανίζουν υψηλά ποσά σε έξοδα έρευνας και 

ανάπτυξης και έχουν στην κυριότητά τους, αριθμό ευρεσιτεχνιών. Δηλαδή οι 

επιχειρήσεις  που εμφανίζουν έξοδα έρευνας και ανάπτυξης, είναι πιο παραγωγικές 

και εμφανίζουν μικρότερη μεταβλητότητα στα μελλοντικά τους κέρδη. 

 

Οι Tsolingas & Tsalavoutas (2011), εξετάζουν για το Ηνωμένο Βασίλειο, δεδομένα 

που αφορούν την περίοδο μετά την υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, δηλαδή μετά το 2005. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 
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τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης που κεφαλαιοποιούνται  είναι θετικά συσχετισμένα 

με την αγοραία αξία, δηλαδή η αγορά αναγνωρίζει αυτά τα έξοδα ως την βάση για 

μελλοντικά οικονομικά οφέλη. Τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης, είναι αρνητικά 

συσχετισμένα με την αγοραία αξία με βάση τα Δ.Π.Χ.Α., υποστηρίζοντας την 

πρόταση ότι δεν αντικατοπτρίζουν μελλοντικά οφέλη και έτσι πρέπει να 

αντιμετωπίζονται ως έξοδα. Επίσης, σε αντίθεση με τα ευρήματα της περιόδου πριν 

την υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αυτά είναι αρνητικά 

συσχετισμένα μόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Υποστηρίζουν έτσι, ότι η υιοθέτηση 

των Δ.Π.Χ.Α., έχει επίπτωση στην αποτίμηση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης και 

στην περίπτωση της Ηνωμένου Βασιλείου.  

 

Οι Duqi & Torluccio (2011), διαπίστωσαν σημαντικά θετική και ισχυρή επίδραση 

των εξόδων για έρευνα και ανάπτυξη στην αγοραία αξία της επιχείρησης. Στο ίδιο 

συμπέρασμα κατέληξαν και όταν συνυπολόγισαν και το υπολειμματικό εισόδημα. Τα 

στοιχεία από την ανάλυση έδειξαν αφενός ότι η επίδραση αυτή διαφέρει από χώρα σε 

χώρα, αφετέρου ότι νεότερες και μικρότερες επιχειρήσεις οι οποίες 

δραστηριοποιούνται σε κλάδο υψηλής τεχνολογίας, δαπανούν αποδοτικότερα σε 

έξοδα έρευνας και ανάπτυξης. Η επίδραση της επένδυσης σε έρευνα και ανάπτυξη 

πάνω στην αγοραία αξία επιχειρήσεων που ανήκουν σε υψηλή τεχνολογία, είναι 

ισχυρότερη όταν συγκρίνονται με παλαιότερες επιχειρήσεις που ανήκουν στους 

τομείς χαμηλής τεχνολογίας. Το ίδια αποτελέσματα επιβεβαιώνονται και με το τεστ 

αντοχής του υποδείγματος και των δεδομένων. Ότι δηλαδή, υπάρχει ισχυρή θετική 

επίδραση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης στις τιμές των μετοχών των 

Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.  

 

Οι Tahinakis & Samarinas (2013), διαπίστωσαν, σε αντίθεση με προηγούμενες 

μελέτες, μια ισχυρή αρνητική σχέση μεταξύ των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης και 

της τιμής της μετοχής. Δεν φαίνεται δηλαδή, για την περίπτωση της  Ελλάδας, ότι οι 

επενδυτές θεωρούν σημαντικά τα έξοδα σε έρευνα και ανάπτυξη ούτε ότι αυτά 

οδηγούν σε καινοτομία και μελλοντικά κέρδη, ενώ φαίνεται να επηρεάζονται 

αρνητικά για την αποτίμηση την χρηματοοικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης 

που δαπανά σε έρευνα και ανάπτυξη.  
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Στον παρακάτω πίνακα, αναφέρονται συγκεντρωτικά οι κυριότερες μελέτες που 

ασχολήθηκαν με τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης καθώς και τα ευρήματα που 

κατέληξαν. Αναλυτικά : 

 

Πίνακας 1:  Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Εξόδων Έρευνας και Ανάπτυξης 

ΕΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

1981 Griliches Χρησιμοποιώντας ανάλυση χρονοσειρών και 

διαστρωματική ανάλυση δεδομένων διαπίστωσαν 

σημαντική σχέση μεταξύ της αγοραίας αξίας και 

του άυλου κεφαλαίου, το οποίο προήλθε από 

παλαιότερες δαπάνες σε έξοδα έρευνας και 

ανάπτυξης και σε έναν αριθμό ευρεσιτεχνιών. 

1994 Sougiannis Ανέλυσε την σημασία της λογιστικής αξίας των 

κερδών και των φορολογικών ωφελειών (tax shield) 

που προσφέρουν τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 

στην αγοραία αξία της επιχείρησης. Κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη με τα 

έξοδα έρευνας και ανάπτυξης αντικατοπτρίζουν τα 

πραγματικά οφέλη από τα έξοδα έρευνας και 

ανάπτυξης. 

1995 Ohlson Διαπίστωσε ότι η αγοραία αξία της επιχείρησης, 

εμφανίζεται ως ισότητα της λειτουργίας της 

λογιστικής αξίας, τα μερίσματα και τα τρέχοντα και 

μελλοντικά κέρδη. 

1996 Green et al. Με δεδομένα από το Ηνωμένο Βασίλειο, 

οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει 

σημαντική επίδραση του υπολειμματικού 

εισοδήματος στην αγοραία αξία της επιχείρησης, 

ενώ τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης δεν είναι 

σημαντικά και αξιόπιστα. 

1998 Bushee Β. Εξέτασε την επίδραση της θεσμικής ιδιοκτησίας 

πάνω στα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης. Τα 

ευρήματα είναι ότι όταν οι διοικήσεις επιλέγουν να 

δείχνουν κέρδη υψηλότερα από την προηγούμενη 
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χρονιά και να δίνουν μέρισμα, επιλέγουν να μην 

πραγματοποιούν έξοδα έρευνας και ανάπτυξης, ενώ 

όταν επιλέγουν να μην διανέμουν μέρισμα, τότε 

πραγματοποιούν έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 

(χειραγώγηση εξόδων έρευνας και ανάπτυξης). 

1998 Stark & Thomas Διαπίστωσαν την ύπαρξη ισχυρής θετικής σχέσης 

μεταξύ του υπολειμματικού εισοδήματος και της 

αγοραίας αξίας, σε συνδυασμό με τα έξοδα έρευνας 

και ανάπτυξης και την λογιστική αξία, παρά από 

την σχέση που είχαν τα κέρδη με την αγοραία αξία, 

σε συνδυασμό με τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 

και την λογιστική αξία, καταδεικνύοντας έτσι 

σημαντικό το υπολειμματικό εισόδημα για 

σχεδιασμό και έλεγχο.  

1999 Lev & Zarowin Ισχυρή παρουσία καταλοίπων στις αποδόσεις των 

μετοχών των επιχειρήσεων που παρουσίαζαν 

μεγάλα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης. Επίσης 

συνεχή υποβάθμιση της σχέσης μεταξύ κερδών και 

αποδόσεων μετοχών κατά την περίοδο 1978-1996. 

2001 Chan et al. Χωρίς να θεμελιώσουν ευθεία σχέση μεταξύ των 

εξόδων σε έρευνα και ανάπτυξη, διαπίστωσαν την 

ύπαρξη θετικής αντίδρασης των μετόχων σε 

αναγγελία για αύξηση των εξόδων σε έρευνα και 

ανάπτυξη. 

2002 Kothari et al. Οι επενδύσεις σε έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 

παράγουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη που είναι 

πολύ πιο αβέβαια από τα οφέλη από τις επενδύσεις 

σε ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό. 

2003 Ding & Stolowy Τα ευρήματα δεν επιβεβαιώνουν την βελτίωση της 

αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων με την 

κεφαλαιοποίηση των εξόδων έρευνας και 

ανάπτυξης. 

2005 Lev et al. Σημαντική βελτίωση σχέσης τιμής μετοχής με τις 

προσαρμοσμένες αξίες κερδών, όταν προσάρμοσαν 
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τα δημοσιευμένα κέρδη με βάση την 

κεφαλαιοποίηση των εξόδων έρευνας και 

ανάπτυξης. 

2005 Hand Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν υψηλή 

σχετική αξία στις αγορές venture capital ενώ η 

σχέση μεταξύ τιμή μετοχής και πληροφορίες από 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι πολύ κοντά 

σε σχέση με την δημόσια αγορά μετοχών.  

2005 Callen & Morel Τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης επηρεάζουν την 

αγοραία αξία μόνο για το 25% των επιχειρήσεων 

του δείγματος.   

2006 Goodwin & Ahmed Συνάφεια των λογιστικών κερδών, για κερδοφόρες 

επιχειρήσεις που κεφαλαιοποιούν τις άυλες 

δαπάνες.  

2006 Deng & Lev Σημαντική σχέση των ποσών για έρευνα και 

ανάπτυξη και των ταμειακών ροών για τα τρία 

επόμενα έτη, υποστηρίζοντας την πρόταση του 

F.A.S.B. για αντιμετώπισή του ως πάγιο 

περιουσιακό στοιχείο. 

2006 Hall & Oriani Σημαντική σχέση μεταξύ της αγοραίας αξίας και 

των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης, εκτός από τις 

ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο για την Γαλλία και 

την Γερμανία. Αντίθετα, στην περίπτωση της 

Ιταλίας, για την ίδια πάντα περίοδο, δεν βρέθηκε 

ότι οι χρηματαγορές αξιολογούν θετικά τα έξοδα 

έρευνας και ανάπτυξης.  

2007 Oswald & Zarowin Η κεφαλαιοποίηση των δαπανών έρευνας και 

ανάπτυξης συνδέεται με υψηλότερα μελλοντικά 

κέρδη  από ότι η αντιμετώπισή του ως έξοδα. 

2007 Shah et al. Στατιστικά σημαντικά και αξιόπιστα τα έξοδα 

έρευνας και ανάπτυξης. 

2007 Xu et al. Η φύση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης είναι 

ευρέως αποδεκτή αλλά δεν επιτρέπεται η 

αναγνώριση εσωτερικώς παραγόμενων λόγω της 
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αβεβαιότητας των μελλοντικών οφελών. 

2008 Wyatt Δύσκολη η αποτίμηση στα κέρδη της επίδρασης 

των R&D, από τους επενδυτές. Παραμένει ασαφής 

η επίδραση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης 

στην αγοραία αξία της επιχείρησης. 

2008 Hughes Η αγορά αναγνωρίζει την αξία των εξόδων έρευνας 

και ανάπτυξης τόσο της τρέχουσας όσο και της 

περασμένης χρονιάς, αλλά οι διοικήσεις 

αντιλαμβάνονται τα μερίσματα ως ένδειξη 

μελλοντικής κερδοφορίας. 

2008 Oswald Η απόφαση για αντιμετώπιση ως έξοδο αντί για 

κεφαλαιοποίηση, των εξόδων έρευνας και 

ανάπτυξης επηρεάζεται από την μεταβλητότητα 

των κερδών, από τα σημάδια που δίνει η αγορά για 

την μελλοντική κερδοφορία, το μέγεθος, την 

ένταση σε έξοδα έρευνας και ανάπτυξης, την 

μόχλευση, την σταθερότητα και την επιτυχία του 

επενδυτικού και ερευνητικού προγράμματος της 

επιχείρησης. 

2008 Anagnostopoulou & 

Levis 

Τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης συνδέονται με την 

βελτίωση της αποδοτικότερης λειτουργίας της 

επιχείρησης, όταν ασχολούνται με έρευνα και 

ανάπτυξη ως αποτέλεσμα του κλάδου που ανήκουν. 

2009 Franzen & 

Radhakrishan 

Πιθανή χειραγώγηση των εξόδων έρευνας και 

ανάπτυξης, για μείωση των κερδών ή φορολογικές 

ωφέλειες, κάτι που αντιλαμβάνονταν οι επενδυτές 

και συνεχίζουν να επενδύουν αυξάνοντας την τιμή 

της μετοχής. 

2009 Brown et al. Η χρηματοδότηση των εξόδων έρευνας και 

ανάπτυξης παρέχει σημαντικό δίαυλο για την 

σύνδεση της χρηματοδότησης με την οικονομική 

ανάπτυξη, χωρίς ωστόσο να υπάρχει άμεση 

απόδειξη ότι οι οικονομικές επιπτώσεις επηρεάζουν 

τα συνολικά έξοδα για έρευνα και ανάπτυξη.  
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2009 Kallunki et al. Μια επιχείρηση ενισχύει την επίδραση των εξόδων 

έρευνας και ανάπτυξης δαπανώντας στην τρέχουσα 

αγοραία αξία αλλά και σε μελλοντικά κέρδη μέσω 

εξαγορών και συγχωνεύσεων που στηρίζονται στην 

τεχνολογία. 

2010 Palmon & Yezegel Οι αναλυτές που έχουν πρόσβαση στην ιδιωτική 

πληροφόρηση έχουν μεγαλύτερες ευκαιρίες για την 

ανίχνευση κακής εκτίμησης και παροχής 

ενημερωτικών αναφορών, ιδιαίτερα για 

επιχειρήσεις εντάσεως έρευνας και ανάπτυξης.  

2011  Dongmei Η δαπάνη σε έρευνα και ανάπτυξη εξαρτάται από 

την διαθεσιμότητα των οικονομικών πόρων, οι 

οποίοι όταν περιοριστούν, η επιχείρηση είναι πιο 

πιθανόν να διακόψει την επένδυση σε έρευνα και 

ανάπτυξη.  

2011 Pandit et al. Τα μελλοντικά λειτουργικά κέρδη της επιχείρησης 

είναι θετικά συσχετισμένα με την ποιότητα των 

ευρεσιτεχνιών τους και αυτή η σχέση είναι πιο 

μεγάλη για τις παραγωγικές και καινοτόμες 

επιχειρήσεις. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις  που 

εμφανίζουν αντίστοιχα έξοδα, είναι πιο 

παραγωγικές και εμφανίζουν μικρότερη 

μεταβλητότητα στα μελλοντικά κέρδη τους. 

2011 Tsolingas & 

Tsalavoutas 

Τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης, είναι αρνητικά 

συσχετισμένα με την αγοραία αξία, σύμφωνα με τα 

ΔΠΧΑ, ενισχύοντας την πρόταση ότι δεν 

αντικατοπτρίζουν μελλοντικά οφέλη και έτσι 

πρέπει να αντιμετωπίζονται ως έξοδα. Σε αντίθεση 

με τα ευρήματα της περιόδου πριν την υιοθέτηση 

των ΔΠΧΑ, τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης είναι 

αρνητικά συσχετισμένα μόνο για τις μεγάλες 

επιχειρήσεις. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η 

υιοθέτηση των ΔΠΧΑ, έχει επίπτωση στην 

αποτίμηση των εξόδων σε έρευνα και ανάπτυξη για 
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το Ηνωμένο Βασίλειο. 

2011 Duqi & Torluccio Επιβεβαιώνουν την θετική και ισχυρή επίδραση 

των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης στην αγοραία 

αξία των επιχειρήσεων.  

2013 Tahinakis & 

Samarinas 

Βρέθηκε ισχυρή αρνητική σχέση μεταξύ των 

εξόδων έρευνας και ανάπτυξης και της τιμής της 

μετοχής. Οι επενδυτές δεν θεωρούν σημαντικά τα 

έξοδα σε έρευνα και ανάπτυξη ούτε πιστεύουν ότι 

αυτά οδηγούν σε καινοτομία και μελλοντικά κέρδη, 

ενώ φαίνεται να επηρεάζονται αρνητικά για την 

αποτίμηση την χρηματοοικονομικής κατάστασης 

μιας επιχείρησης που δαπανά σε έρευνα και 

ανάπτυξη. 

 

Η παρούσα διατριβή λαμβάνοντας υπόψη όλες τις προηγούμενες μελέτες και 

αποτελέσματα, προσπαθεί να βρει ενδείξεις, για τον τρόπο με τον οποίο 

αντιμετωπίζονται τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης που πραγματοποιούν οι 

εισηγμένες στο Χ.Α.Α. επιχειρήσεις. 

 

Βασιζόμενοι, κυρίως, στην μεθοδολογία που ακολούθησε ο Sougiannis (1994), 

επιχειρείται να διαπιστωθεί αν οι επενδυτές, κρίνουν θετικά την δαπάνη των 

επιχειρήσεων σε έρευνα και ανάπτυξη και αν συνδέεται η αξία της επιχείρησης στην 

χρηματαγορά με τα συγκεκριμένα έξοδα ή εάν η αξία της επιχείρησης, συνδέεται με 

άλλους παράγοντες (πχ φορολογία). 

 

Για να μπορέσει όμως να γίνει η σύγκριση των ελληνικών επιχειρήσεων και των 

ευρημάτων από τις προαναφερθείσες μελέτες, θα πρέπει να γίνει αναφορά στα 

λογιστικά πρότυπα που ίσχυαν σε κάθε χώρα από την οποία αντλήθηκαν τα 

δεδομένα. Για τους λόγους αυτούς, στο επόμενο κεφάλαιο, παρατίθεται μια ανάλυση 

των λογιστικών προτύπων που ίσχυαν στις Η.Π.Α και στο Ηνωμένο Βασίλειο, πριν 

την υποχρεωτική υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων σε σχέση με  αυτά 

που ισχύουν σήμερα, μετά την υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο  

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

3.1 Εισαγωγικά  
 
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στο λογιστικό πλαίσιο που ισχύει στις Η.Π.Α. με 

τα Αμερικανικά Λογιστικά Πρότυπα, στο Ηνωμένο Βασίλειο με τα Βρετανικά 

Λογιστικά Πρότυπα, που θεωρούνται υποστηρικτές της σημασίας των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων. Παράλληλα γίνεται αναφορά στα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα, που αφορούν το θέμα. 

3.2 Αμερικάνικα Λογιστικά Πρότυπα (U.S. GAAP) 
 

Η ουσιαστική ενημέρωση, σχετικά με την πορεία και την χρηματοοικονομική 

κατάσταση των επιχειρήσεων, ήταν η βασική ανάγκη που οδήγησε στη θέσπιση κοινά 

αποδεκτών κανόνων λογιστικής, θέτοντας τις βάσεις για την ευταξία στο 

επιχειρηματικό χώρο. Οι αρχές της λογιστικής έχοντας ως βάση κοινά αποδεκτές 

ιστορικές πρακτικές, δημιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν από τα αρμόδια όργανα. 

 

Ο σκοπός του F.A.S.B. είναι η διαμόρφωση αρχών και προτύπων για την λογιστική 

απεικόνιση της εύλογης αξίας (fair value), των περιουσιακών στοιχείων της 

επιχείρησης, την αξία εκείνη δηλαδή, η οποία, στα πλαίσια μιας συναλλαγής όπου τα 

δύο εμπλεκόμενα μέρη δρουν ελεύθερα και ανεπηρέαστα, είναι διατεθειμένα να 

καταβάλλουν αμοιβαία ως πραγματική αξία του συγκεκριμένου περιουσιακού 

στοιχείου18. 

 

Τα λογιστικά πρότυπα που αναφέρονται στα άυλα περιουσιακά στοιχεία19, είναι τα 

εξής: 

A.P.B. (Accounting 

Principles Board) 

16 Εταιρικοί Συνδυασμοί. 

 

A.P.B. 17 Άυλα Περιουσιακά 

Στοιχεία20.  

                                                 
18Grant Thornton (2009) 
19Hoegh & Knivsfla (2000) 
20Μια τροποποίηση των προτάσεων του A.P.B. 17, και του A.P.B. 16 αποτελεί και το S.F.A.S. 
(Statement of Financial Accounting Standards), 72, που πραγματεύεται την λογιστική για τραπεζικές 
εξαγορές και συγχωνεύσεις, όπως αντικαταστάθηκε το 2002, από το S.F.A.S. 147 «εξαγορές 
ορισμένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων» 
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S.F.A.S 2 Λογιστική για Έρευνα 

και Ανάπτυξη. 

S.F.A.S. 44 Λογιστική για Άυλα 

Περιουσιακά Στοιχεία 

των Φορτηγών 

Αυτοκινητιστών), όπως 

αντικαταστάθηκε με το 

S.F.A.S. 145 

(Κατάργηση των 

προτάσεων του F.A.S.B. 

Νο 4, 44 και 64, 

τροποποίηση της 

πρότασης του F.A.S.B. 

No 13 και τεχνικές 

διορθώσεις. 

S.F.A.S. 61 Πράσινη Λογιστική ή 

Περιβαλλοντική 

Λογιστική. 

S.F.A.S. 63 Χρηματοοικονομική 

Πληροφόρηση από 

Ραδιοτηλεοπτικούς 

Φορείς (Τροποποιήθηκε 

τον Ιούνιο 2000, με το 

S.F.A.S. 139). 

S.F.A.S. 68 Ρυθμίσεις για έρευνα και 

ανάπτυξη. 

S.F.A.S. 141 (Ιούνιος 2001) και 

141R(Οκτώβριος 2007) 

Συνενώσεις 

Επιχειρήσεων με την 

μέθοδο της εξαγοράς. 

S.F.A.S 142 Υπεραξία και άλλα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία. 

 

Το λογιστικό πρότυπο 6,  (S.F.A.C. 6), το οποίο αντικατέστησε το S.F.A.C. 3, ορίζει 

τα περιουσιακά στοιχεία ως «εκείνα τα οποία αποφέρουν μελλοντικά οικονομικά 



 36

κέρδη, ελέγχονται από μια οικονομική ενότητα και είναι αποτέλεσμα παρελθουσών 

συναλλαγών ή γεγονότων», εκ των οποίων περιουσιακών στοιχείων, τα άυλα είναι 

εκείνα που στερούνται φυσικής υπόστασης, διατηρώντας άλλα δικαιώματα ή 

παρόμοια οφέλη21.  

 

Αναφορικά με τα όσα προβλέπει το A.P.B. 1722, σχετικά με τα άυλα , μια επιχείρηση 

θα πρέπει να καταγράψει στο ενεργητικό της το κόστος των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων που προήλθαν από συναλλαγή με τρίτους, συμπεριλαμβανομένης της 

υπεραξίας που αποκτήθηκε σε συνένωση επιχειρήσεων. Μια επιχείρηση θα πρέπει να 

καταγράφει ως δαπάνες τα έξοδα για την ανάπτυξη των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων τα οποία δεν αναγνωρίζονται με ειδικές διατάξεις με ειδικό τρόπο. Το 

συμπέρασμα είναι ότι το κόστος του κάθε τύπου άυλου περιουσιακού στοιχείου θα 

πρέπει να αποσβένεται με τακτικά έξοδα που αφαιρούνται από τα έσοδα κατά την 

περίοδο που εκτιμάται ότι θα επωφεληθεί η επιχείρηση από την χρήση του, χωρίς 

όμως να επιτρέπεται η περίοδος της απόσβεσης να υπερβαίνει τα σαράντα χρόνια. Σε 

κάθε περίπτωση, ο επανέλεγχος σε τακτά χρονικά διαστήματα είναι απαραίτητος23, 

προκειμένου να αξιολογηθεί η πραγματική κατάσταση και η πραγματική αξία του 

συγκεκριμένου παγίου. Παρόμοια αντιμετώπιση προβλέπει και το S.F.A.S. 2 όπου 

αναφέρει για τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης ότι θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως 

έξοδα, στην χρήση που πραγματοποιούνται.  

 

Τα Πρότυπα, απαιτούν την άμεση αντιμετώπιση των δαπανών σε έρευνα και 

ανάπτυξη, ως έξοδα τρέχουσας χρήσης, τα οποία θα πρέπει άμεσα να αφαιρούνται 

από τα κέρδη. Με βάση την άποψη αυτήν, πάλι ελλοχεύει ο κίνδυνος να επαναληφθεί 

η καταστρατήγηση της λογιστικής αρχής της συσχέτισης του εσόδου και εξόδου, 

διότι δεν συνδέονται με πιθανά μελλοντικά κέρδη της επιχείρησης, στα οποία 

συνέβαλλαν. Επίσης τα Πρότυπα, αναγνωρίζουν ως άυλο περιουσιακό στοιχείο μιας 

επιχείρησης, μόνο στην περίπτωση εξαγοράς της, ως μέρος της περιουσίας της 

                                                 
21Generally Accepted Principles in the U.S. S.F.A.C. No 6 και διαδικτυακά  
http://cpaclass.com/gaap/sfac/gaap-sfac-6.htm  
22Accounting Principles Board, Accounting Principles Board Opinions, Interpretation and 
Recommendations , A.P.B. 17 
23Για την απομείωση των παγίων που η διάρκεια ωφέλιμης ζωής τους είναι μεγάλη, αναφέρεται το 
S.F.A.S 144, το οποίο αντικατέστησε τον Αύγουστο του 2001, το S.F.A.S. 121. Η απομείωση, 
βασίζεται στην εκτίμηση της εύλογης αξίας (fair value) του περιουσιακού στοιχείου.   
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εξαγοραζόμενης επιχείρησης, την φήμη της επιχείρησης (goodwill)24. Στην 

περίπτωση αυτή, το άυλο αυτό περιουσιακό στοιχείο που αναγνωρίζεται, 

καταγράφεται και υπόκειται σε αποσβέσεις, πάλι υπό τον περιορισμό ότι η ωφέλιμη 

ζωή του να είναι μέχρι σαράντα έτη.  

 

3.3 Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
 

Η αρχή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι η έννοια «fair and true value», 

δηλαδή οι λογιστικές καταστάσεις των επιχειρήσεων πρέπει να εμφανίζουν την 

αληθή και μόνο εικόνα των οικονομικών της επιχείρησης. 

  

Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης , τα οποία σχετίζονται με 

τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, είναι τα εξής25  :   

 

• IAS Νο 1 (Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων),  

• IAS Νο 16 (Ενσώματα πάγια, όσον αφορά τον χειρισμό διαφορών 

αναπροσαρμογής), 

• IAS Νο 36 (Απομείωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων), 

• IAS Νο 38 (Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία), 

• IFRS No 3 (Περί συνενώσεις επιχειρήσεων),  

• IFRS No 6 (Έρευνα και αξιολόγηση ορυκτών πόρων).  

 

Από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, εκείνο που αφορά τα άυλα περιουσιακά στοιχεία 

της επιχείρησης και τον τρόπο αναγνώρισής τους και την αντιμετώπισή τους, είναι το 

Πρότυπο 38. Γι αυτό και η παρούσα διατριβή, ασχολείται και αναλύει το 

συγκεκριμένο Πρότυπο σε σχέση με τα υπόλοιπα. Όλα τα άυλα αναλύονται στο 

Πρότυπο, με εξαίρεση τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής άλλου προτύπου. Αυτά είναι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία όπως 

ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39. Πιο συγκεκριμένα η αναγνώριση και 

επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από έρευνα και αξιολόγηση26 

                                                 
24Η καλή φήμη, αναγνωρίζεται ως «το υπερβάλλον έξοδο που καταβάλλεται για την εξαγορά μιας 
επιχείρησης, επιπλέον της αξίας που προκύπτει μετά την αποτίμηση των φυσικών – υλικών 
περιουσιακών της στοιχείων» , Αληφαντής (2007) 
25Νεγκάκης Ι. Χρ. (2014), «Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς», σελ.29-33. 
26ΔΠΧΠ 6 Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων. 
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και οι δαπάνες για την ανάπτυξη και εξόρυξη ορυκτών, πετρελαίου, φυσικού αερίου 

και όμοιων μη ανανεώσιμων πόρων27. 

 

Εάν ένα στοιχείο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Δ.Λ.Π 3828, αλλά δεν πληροί τον 

ορισμό του άυλου περιουσιακού στοιχείου, αναφορικά με την αναγνωρισιμότητα29, 

τον έλεγχο πάνω σε έναν πόρο και την ύπαρξη μελλοντικών οικονομικών ωφελειών, 

οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για να αποκτηθεί ή να αναπτυχθεί εσωτερικά 

από την επιχείρηση, αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν πραγματοποιούνται.. Επιπλέον, 

θα πρέπει είτε να διαχωρίζεται και να είναι δεκτικό εξουσίας και να μπορεί να γίνει 

αντικείμενο συναλλαγής και να παραχωρηθεί ή να ανταλλαγεί η κτήση του είτε να 

προκύπτει από συμβατικά ή άλλα νομικά δικαιώματα άσχετα αν είναι μεταβιβάσιμα ή 

διαχωρίζονται από την οντότητα και άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις.  

 

Η επιχείρηση θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί ενός περιουσιακού στοιχείου, αν έχει 

την δύναμη να λαμβάνει τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που απορρέουν από τον 

υποκείμενο πόρο ενώ ταυτόχρονα να μπορεί να απαγορεύει την πρόσβαση άλλων σ’ 

αυτά τα οφέλη30. Η δυνατότητα μιας επιχείρησης να ελέγχει τα μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη31 από ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο θα απέρρεε κανονικά από τα 

νομικά δικαιώματα που είναι εκτελεστά δικαστικώς. Όμως η δυνατότητα να 

εκτελέσει ένα δικαίωμα δεν είναι αναγκαίος όρος για τον έλεγχο διότι η επιχείρηση 

μπορεί να είναι σε θέση να ελέγχει τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη και με άλλους 

τρόπους32.  

 

Αν πληρούνται τα κριτήρια που θέτει το Πρότυπο33 και ένα περιουσιακό στοιχείο θα 

αναγνωριστεί ως πάγιο περιουσιακό στοιχείο, ανεξάρτητα με τον τρόπο που έχει 

                                                 
27ΔΠΧΠ 6 Ενημερωμένο μέχρι και τον Κανονισμό 1910/2005 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων.  
28Αναλυτικά Δ.Λ.Π. 38, παράγραφοι 8-10, 11-12 για αναγνωρισιμότητα, 13-16 για έλεγχο, 17 για 
μελλοντικά οφέλη, ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του περιοδικού Λογιστής www.logistis.gr  
29Με τον όρο αναγνωρισιμότητα, εννοείται ότι ένα περιουσιακό στοιχείο δεν θα πρέπει να συγχέεται 
με την υπεραξία. Δ.Λ.Π. 38, παράγρ. 11-12. 
30Δ.Λ.Π. 38, παράγρ.13. 
31Δ.Λ.Π. 38, παράγρ. 17, «Ως μελλοντικά οικονομικά οφέλη που απορρέουν από ένα άυλο 
περιουσιακό στοιχείο, εννοούνται τα έσοδα από την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών, την 
εξοικονόμηση κόστους ή άλλα οφέλη που παρέχονται από την χρήση του περιουσιακού στοιχείου. Για 
παράδειγμα, η χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας σε μια παραγωγική διαδικασία μπορεί να μειώσει 
τα μελλοντικά κόστη παραγωγής, περισσότερο από ότι να αυξήσει τα μελλοντικά έσοδα». 
32Δ.Λ.Π. 38, παράγρ.13. 
33Δ.Λ.Π. 38, παράγρ. 21, τα κριτήρια αναγνώρισης ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου είναι η 
απόδοση μελλοντικών οικονομικών οφελών για την επιχείρηση και η αξιόπιστη αποτίμηση του άυλου 
περιουσιακού στοιχείου.   
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περιέλθει στην ιδιοκτησία της επιχείρησης, είτε μετά από συναλλαγή είτε μετά από 

εσωτερική ανάπτυξη, θα πρέπει να αποσβεστεί κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής 

τους.  

 

Στην περίπτωση των αποσβέσεων της αρχικής αξίας κτήσης ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου, η επιχείρηση θα εκτιμά αν η ωφέλιμη ζωή του άυλου 

περιουσιακού στοιχείου είναι περιορισμένη ή αόριστη34. Με τον όρο αόριστη, δεν 

εννοείται απεριόριστη διάρκεια ζωής35. Λαμβάνονται υπόψη : (α) οι αλλαγές στην 

τεχνολογία στο ηλεκτρονικό λογισμικό και (β) γενικότερα η τεχνολογική απαξίωση. 

Η ωφέλιμη ζωή ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου που ανακύπτει από συμβατικά ή 

άλλα νόμιμα δικαιώματα δεν μπορεί να υπερβαίνει την περίοδο που ισχύουν τα 

συμβατικά ή άλλα νομικά δικαιώματα, αλλά μπορεί να είναι συντομότερη ανάλογα 

με τη διάρκεια της περιόδου που η οντότητα αναμένει να κάνει χρήση του 

περιουσιακού στοιχείου. Η ωφέλιμη ζωή δεν μπορεί να ξεπερνάει τα είκοσι έτη. Σε 

διαφορετική περίπτωση, όπου αποδεδειγμένα η ωφέλιμη ζωή ξεπερνά τα είκοσι έτη,  

θα πρέπει να προβαίνει η επιχείρηση σε έλεγχο απομείωσης με βάση τα όσα ορίζει το 

Δ.Λ.Π. 36, περί απομείωσης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων.  

 
Με μια προσεκτική διερεύνηση των Αμερικανικών Λογιστικών Προτύπων και των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, εμφανίζονται περισσότερες ομοιότητες παρά 

διαφορές36. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, διότι φαίνεται να επιτυγχάνεται ο 

στόχος που είναι η διατύπωση κοινού κώδικα επικοινωνίας, προκειμένου να 

προάγεται η συνάφεια και η αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων. Μπορεί να 

φαντάζουν δαιδαλώδη και δυσνόητα, όμως θα πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι σε 

ορισμένες ανεπτυγμένες οικονομίες, υπάρχουν σύνθετα και περίπλοκα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα, τα οποία και απαιτούν περίπλοκα λογιστικά πρότυπα  

προκειμένου να επιλυθούν τα ζητήματα που ανακύπτουν. Αυτό παρατηρούν και οι 

Akwasi et al. (2005), οι οποίοι καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα Πρότυπα 

παρουσιάζουν περισσότερες ομοιότητες παρά διαφορές και η τάση για εναρμόνιση τα 

φέρνει όλο και περισσότερο κοντά.  

 

                                                 
34Δ.Λ.Π. 38, παράγραφοι 88-96 
35Δ.Λ.Π. 38, παράγρ. 91  
36Νεγκάκης Ι.Χρ (2014), σελ. 38, παραγρ. 1.7 «σύγκλιση μεταξύ ΔΠΧΑ και FASB», το 2002, 
υπογράφηκε συμφωνία μεταξύ του IASB και του FASB.  
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει λογιστικές οδηγίες37 με στόχο την δημιουργία 

κοινής αγοράς. Στηρίχθηκε στα ήδη υπάρχοντα πρότυπα που έθεσε η Επιτροπή 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standard Committee- 

I.A.S.C.), καταλήγοντας στην πρόταση για την υποχρεωτική υιοθέτηση από όλα τα 

κράτη εντός ευρωπαϊκού χώρου, από το έτος 2005 και μετά, των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων, προκειμένου να δημοσιεύονται οι οικονομικές καταστάσεις των 

εισηγμένων σε Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια επιχειρήσεων.  

 

3.4  Τα Βρετανικά Λογιστικά Πρότυπα 
 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το A.S.B. (Accounting Standard Board), είναι ο φορέας, που 

καθορίζει τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές. Υιοθέτησε κυρίως τα Λογιστικά 

Πρότυπα F.R.S. (Financial Reporting Standards), που πρότεινε ο προηγούμενος 

φορέας A.S.C. (Accounting Standard Committee), ώστε να εμπίπτουν στο νομικό 

ορισμό των Λογιστικών Προτύπων, τα οποία μετονόμασε σε S.S.A.P38 (Statement of 

Standard Accounting Practice). 

 

Τα Λογιστικά Πρότυπα, που σχετίζονται με τους άυλους πόρους, περιλαμβάνουν τα :  

 

• F.R.S. 2 : (Λογιστική για θυγατρικές επιχειρήσεις),  

• F.R.S. 3 : (Αναφορά χρηματοοικονομικών αποδόσεων),  

• F.R.S. 10 : (Υπεραξία και Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία), 

• F.R.S. 11 : (Απομείωση παγίων και Υπεραξία), 

• S.S.A.P. 13 : (Λογιστική για έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης).  

 

Ομοίως το Πρότυπο το οποίο αναφέρει την αναγνώριση, την λογιστική αντιμετώπιση 

και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα περιουσιακό στοιχείο για να θεωρηθεί 

άυλο είναι το F.R.S. 10, γι αυτό και η παρούσα διατριβή, αναλύει και ασχολείται με 

το συγκεκριμένο Πρότυπο.  

 

                                                 
37Νεγκάκης Ι. Χρ. (2014), «Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς», σελ. 22 
38Financial Reporting Council και διαδικτυακά  https://www.frc.org.uk/Our-Work/Codes-
Standards/Accounting-and-Reporting-Policy/Accounting-Standards-and-Statements-issued-by-the.aspx  
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Σύμφωνα με τα όσα ορίζει το F.R.S. 1039, το κόστος των εξωτερικώς αποκτούμενων 

άυλων περιουσιακών στοιχείων (και η εξαγοραζόμενη φήμη και πελατεία), θα πρέπει 

να καταγράφονται ως περιουσιακά στοιχεία και να επιβαρύνουν τον ισολογισμό και 

τα αποτελέσματα χρήσης κατά τις περιόδους στις οποίες εξαντλείται. Επιπλέον, για 

να αναγνωρίζεται ως άυλο περιουσιακό στοιχείο θα πρέπει τα μελλοντικά του οφέλη, 

να ελέγχονται αποκλειστικά από την επιχείρηση είτε άμεσα είτε μέσω νομικών 

δικαιωμάτων.  

 

Το πρότυπο, ορίζει ότι τα άυλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία κεφαλαιοποιούνται, 

θα πρέπει να αποσβένονται στην ωφέλιμη τους ζωή, η οποία περιορίζεται στα 20 έτη. 

Ωστόσο, γίνεται αποδεκτή η αναγνώριση μεγαλύτερης διάρκειας ωφέλιμης 

οικονομικής ζωής, άνω των 20 ετών, αν αυτό τεκμηριώνεται επαρκώς, μέσω του 

συνεχούς ελέγχου για τυχόν περίπτωση απομείωσης.  

 

Τα Βρετανικά Λογιστικά Πρότυπα με τον όρο έρευνα και ανάπτυξη, αναγνωρίζουν 

μια ευρεία έννοια δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων και τον τομέα των 

υπηρεσιών. Αναγνωρίζονται δηλαδή όχι μόνο οι υλικές δαπάνες που 

πραγματοποιήθηκαν και αναγνωρίζονται ως έξοδα έρευνας αλλά και οι υπηρεσίες 

που παρασχέθηκαν με σκοπό την έρευνα και την ανάπτυξη. Τα έξοδα έρευνας και 

ανάπτυξης, θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως έξοδα στην χρήση κατά την οποία 

πραγματοποιούνται40. Θα πρέπει να καταγράφονται στο έτος που πραγματοποιούνται 

εκτός από καθορισμένες περιπτώσεις, όπου όλες τα κριτήρια που θέτει το Πρότυπο 

πληρούνται. Στη περίπτωση αυτή, όπου η ανάπτυξη μπορεί να θεωρηθεί 

εξασφαλισμένη, επιτρέπεται η κεφαλαιοποίησή τους, όταν υπάρχει ένα σαφώς 

καθορισμένο αναπτυξιακό έργο. Όταν κεφαλαιοποιούνται τα έξοδα έρευνας και 

ανάπτυξης, θα πρέπει να αποσβένονται στην διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους. 

 

Παρακάτω, παρατίθεται ένας συγκριτικός πίνακας, όπου αναφέρονται συνοπτικά τα 

διαφορετικά Λογιστικά Πρότυπα και ο τρόπος αντιμετώπισης των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, αναφέρεται και ο τρόπος αντιμετώπισης των 

εξόδων έρευνας και ανάπτυξης. Στο επόμενο κεφάλαιο, αναλύεται η αντιμετώπιση 

των άυλων στοιχείων και των εξόδων αυτών και στην Ελληνική νομοθεσία.
                                                 
39F.R.S 10 «Goodwill and Intangible Assets», Οκτώβριος 1997,  και διαδικτυακά στον ιστότοπο του 
F.R.C https://frc.org.uk/Our-Work/Codes-Standards/Accounting-and-Reporting-Policy/Standards-in-
Issue/FRS-10-Goodwill-and-Intangible-Assets.aspx  
40Αναλυτικά S.S.A.P.13, όπως αναθεωρήθηκε τον Ιανουάριο του 1989.  
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Πίνακας 2:  Σύγκριση των διαφορετικών Λογιστικών Προτύπων 

 

Πηγή : Γκίνογλου Δ. Εμ.(2009), σελ.50.   

 

 

 

 

 

   Η.Π.Α. ΑΓΓΛΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

 Διεθνή 

Λογιστικά 

Πρότυπα 

IASB 

Αμερικανικά 

Λογιστικά 

Πρότυπα 

US GAAP 

Βρετανικά 

Λογιστικά 

Πρότυπα 

UK GAAP 

Ελληνικά 

Λογιστικά 

Πρότυπα 

Ε.Γ.Λ.Σ 
Κατηγοριοποίηση -Έξοδα Διαφήμισης 

-Έξοδα Έρευνας και 

Ανάπτυξης 

-Έξοδα Εκπαίδευσης 

Προσωπικού 

-Έξοδα Πρώτης 

Εγκατάστασης 

-Υπεραξία 

-Έξοδα Έρευνας και 

Ανάπτυξης 

-Άδειες 

-Υπεραξία (Goodwill)  

 -Έξοδα Έρευνας και 

Ανάπτυξης 

-Υπεραξία (Goodwill) 

-Έξοδα Ίδρυσης και Πρώτης 

Εγκατάστασης 

-Εφευρέσεις, Βιομηχ.Σχέδια, 

Σήματα, Πνευματική 

Ιδιοκτησία κλπ 

Λογιστική 

Αντιμετώπιση 

Κεφαλαιοποίηση υπό 3 

κριτήρια 

-Κεφαλαιοποίηση και 

Απόσβεση στην Ωφέλιμη 

Ζωή 

-Τα εσωτερικώς 

αναπτυσσόμενα ως έξοδα  

Κεφαλαιοποίηση και 

Απόσβεση στην Ωφέλιμη 

Ζωή 

Κεφαλαιοποίηση και 

Απόσβεση στην Ωφέλιμη 

Ζωή είτε εφάπαξ 

Εμφάνιση  Επανέλεγχος για τυχόν 

Εξασθένιση αξίας και 

Απομείωση Παγίων 

 Επανέλεγχος όταν υπάρχουν 

ενδείξεις για απομείωση της 

αξίας  

Ωφέλιμη Ζωή-

Αποσβέσεις 

<20 έτη < 40 έτη <20 έτη, τεκμηρίωση για 

μεγαλύτερη περίοδο 

< 5 έτη 

Έξοδα Έρευνας 

και Ανάπτυξης 

(R&D Expenses)  

Έρευνας στα 

Αποτελέσματα Χρήσης.  

Ανάπτυξης 

Κεφαλαιοποίηση υπό 

προϋποθέσεις  

Εξοδοποίηση 

Κεφαλαιοποίηση μόνο έξοδα 

1 έργου που έχουν χρήση και 

σε άλλο 

Εξοδοποίηση στην χρονιά 

που συνέβησαν. Υπό 

συγκεκριμένα κριτήρια η 

Κεφαλαιοποίηση 

Κεφαλαιοποίηση εφόσον 

αφορούν την δημιουργία 

ενός άυλου περιουσιακού 

στοιχείου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο  

ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

4.1  Εισαγωγικά 
 
Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται εκτενής αναφορά στο φορολογικό και νομικό πλαίσιο που 

ισχύει στην Ελλάδα, αναφορικά με την αντιμετώπιση των εξόδων έρευνας και 

ανάπτυξης. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στον τρόπο αντιμετώπισης της υπεραξίας, ενώ 

αναφέρονται και αναλύονται και ορισμένα είδη άυλων περιουσιακών στοιχείων, που 

αναγνωρίζονται από την νομοθεσία.   

4.2  Φορολογικό – Νομικό Πλαίσιο 
 
Ο νομοθέτης41 αναγνωρίζει42 την ύπαρξη της υπεραξίας της επιχείρησης43, 

αναφέρονται ότι  «δημιουργείται κατά την εξαγορά ή συγχώνευση ολόκληρης 

οικονομικής μονάδας και που είναι ίση με τη διαφορά μεταξύ του ολικού τιμήματος 

αγοράς και της πραγματικής αξίας των επιμέρους περιουσιακών της στοιχείων44». 

Επιπλέον, Ο Ν.2190/1920, προσδιορίζει, την ακριβή διαδικασία που τηρείται για τον 

προσδιορισμό της πραγματικής αξίας στην περίπτωση συγχωνεύσεων45. Η διαδικασία 

αυτή, είναι η σύσταση επιτροπής όπως ορίζεται για την εξακρίβωση της πραγματικής 

αποτίμησης της εισφοράς των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην συγχώνευση από 

τριμελή επιτροπή εμπειρογνωμόνων. 

 

Η ύπαρξη υπεραξίας εξαρτάται, κατά κύριο λόγο, από τις προοπτικές του 

μέλλοντος46, δηλαδή από την προβλεπόμενη (εκτιμώμενη) μελλοντική 

αποδοτικότητα, ενώ στηρίζεται στην εκτίμηση για την ικανότητά της να 

πραγματοποιεί υψηλά κέρδη (πάνω από τα κανονικά – excess profit). Την ικανότητα 

αυτή, η επιχείρηση την αποκτά κυρίως εξαιτίας της καλής φήμης, πολυπληθούς 

πελατείας, ύπαρξης πίστεως στην αγορά, καλής οργανώσεως, ιδιαίτερης εξειδίκευσης 

στην παραγωγή, ορισμένων, αγαθών, καλής προοπτικής αναπτύξεως του κλάδου που 

ανήκει, των εξαιρετικών πλεονεκτημάτων της θέσεως που είναι εγκατεστημένη, της 

                                                 
41Με το άρθρο 13 του Ν. 3229/2004 που προστέθηκε στην παράγραφο 4, του άρθρου 43, του νόμου 
2190/1920, των Ανωνύμων Εταιριών, και τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν.3604/2007 και 
τα άρθρα 41,42,43 του Ν.4172/2013, το άρθρο 22, παράγραφο 8, του Ν.4223/201341 και με τελικά με 
τον Ν.4254/2014. 
42Ν. 4223/2013, άρθρο 22, παρ.8 (συμπληρώθηκε με το άρθρο 22Α , Ν.4172/2013) 
43Ν. 4254/2014,  άρθρο 1, παρ. δ, υποπαρ. δ.1., εδάφια 7,8 
44Ν. 2190/1920, άρθρο 43, παρ.4, υποπαρ.β 
45Ν. 2190/1920, άρθρο 9 (όπως προστέθηκε με  την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν.3604/2007) 
46Αληφαντής Γ. (2007). 
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υψηλής στάθμης των στελεχών που απασχολεί (επιστημονική κατάρτιση, εμπειρία) 

και του κύρους, δυναμισμού και αποτελεσματικότητας του διοικητικού και 

διευθυντικού της μηχανισμού47.   

4.3  Φορολογικό πλαίσιο υπεραξίας 
 
Μέχρι και πριν την ισχύ του Ν. 4172/201348, η αξία της υπεραξίας που προέκυπτε σε 

μια επιχείρηση, προέρχονταν από την διαφορά μεταξύ της πραγματικής αξίας 

συναλλαγής και της ελάχιστης άυλης πραγματικής αξίας. Αυτή υπολογιζόταν 

λαμβάνοντας υπόψη το μέσο όρο κερδών από την λειτουργία της επιχείρησης κατά 

την τελευταία 5ετία, την εμπορική αμοιβή, την ράντα αναπροσαρμογής, την 

κατώτατη τιμή απόκτησης και την καθαρή θέση της επιχείρησης49. Η διαφορά μεταξύ 

της πραγματικής αξίας και του κόστους απόκτησης αποτελούσε την υπεραξία της 

επιχείρησης η οποία φορολογούταν σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων50.  

 

Ο Αληφαντής (2007), ορίζει την υπεραξία (Goodwill, αέρας) της επιχείρησης ως την 

διαφορά ανάμεσα στην μεταβιβαζόμενη αξία και την αρχική πραγματική αξία. Η 

υπεραξία, οφείλεται στην καλή πορεία της επιχείρησης και την φήμη και πελατεία 

της.  

 

Σήμερα, η υπεραξία φορολογείται σύμφωνα με τα άρθρα 42 του Ν.4172/2013 και 

22Α51. Συγκεκριμένα, το εισόδημα που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ τιμής 

                                                 
47ΠΟΛ.1259/1999, ΠΟΛ.1268/2001, ΠΟΛ. 1112/2002, ΠΟΛ.1053 και ΠΟΛ.1055 και 
ΠΟΛ.1127/2003, ΠΟΛ.1082, ΠΟΛ.1084, ΠΟΛ.1140 και ΠΟΛ.1152/2004 και ΠΟΛ.1003/2007 
48Ν.2238/1994, άρθρο 13, Αποφ.Υπ.Οικ.1030366, ΠΟΛ.1053/03.  
49Πιο αναλυτικά, για τον υπολογισμό της άυλης αξίας λαμβάνονταν υπόψη ο μέσος όρος των κερδών, 
που εμφάνιζε η επιχείρηση κατά την τελευταία πενταετία, μειωμένο κατά τους τόκους των Ιδίων 
Κεφαλαίων και την εμπορική αμοιβή. Το ποσό που προέκυπτε, αναπροσαρμοζόταν με βάση ετήσια 
ράντα που εξέδιδε κάθε χρόνο το Υπουργείο Οικονομικών, προσαυξημένο με συντελεστή ανάλογο των 
ετών λειτουργίας της επιχείρησης. Το ποσό που προέκυπτε, προσαύξανε την Καθαρή Θέση όπως 
προέκυπτε είτε από τα λογιστικά της βιβλία, αν η επιχείρηση τηρεί Γ’ Κατηγορίας βιβλία, είτε 
εξωλογιστικά, αν η επιχείρηση τηρούσε Β’ Κατηγορίας βιβλία. Το άθροισμα της Καθαρής Θέσης και 
της άυλης αξίας αυξανόταν κατά το ποσό της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων που κατείχε η 
επιχείρηση ενώ αφαιρούταν το ποσό της τιμής κτήσης των ακινήτων αυτών. Το σύνολο αποτελούσε 
την ελάχιστη ή κατώτατη πραγματική αξία της επιχείρησης. Επιπλέον, βλ. ΠΟΛ.1013/2013, για την 
ετήσια εμπορική αμοιβή, το επιτόκιο εντόκων γραμματίων και την ετήσια ράντα, για το τελευταίο 
έτους ισχύος του συγκεκριμένου τρόπου υπολογισμού της υπεραξίας.  
50Ν.2238/1994 , άρθρο 38 του ΚΦΕ από 1/7/2013 και μετά ο συντελεστής θα είναι 20% και παρ. 9 
άρθρο 2, του Ν.4110/2013. 
51Ν.4223/2013, άρθρο 22 παρ. 8, (όπως προστέθηκε στον Ν. 4172/2013, ως άρθρο 22Α «Δαπάνες 
Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας». Τον ν.4172/2013, τα άρθρα του 41,42,43 εν συνεχεία, που 
αφορούν την υπεραξία, τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1, παρ. δ, υποπαρ. δ.1, εδάφια 7,8,  του  
Ν.4254/2014. 
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κτήσης και τιμής πώλησης, μετοχών ανωνύμων εταιριών, εταιρικών μεριδίων, 

κρατικών ομολόγων- εντόκων γραμματίων και εταιρικών ομολόγων, παράγωγων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων, φορολογείται με 15% στην ετήσια δήλωση 

φορολογίας εισοδήματος52. Στην περίπτωση μεταβίβασης μεριδίων ή μετοχών από 

επαχθή αιτία (πχ συνταξιοδότηση), σε συγγενικά πρόσωπα, το ποσοστό της 

φορολόγησης της προκύπτουσας υπεραξίας ήταν πολύ μικρότερο (1,2% και 2,4% ή 

και καθόλου).  

 

Με το ισχύον καθεστώς, δεν υπάρχουν οι απαλλαγές οι οποίες ίσχυαν μέχρι το 2013, 

αναφορικά με τους συγγενείς ή την μεταβίβαση από επαχθή αιτία. Επιπλέον, για 

μεταβίβαση μετοχών επιχειρήσεων ή εταιρικών μεριδίων, που αποκτήθηκαν είτε στην 

έναρξη της επιχείρησης είτε όταν η τιμή της ήταν πολύ χαμηλή και πωλούνται σε 

υψηλό αντίτιμο, θα επιβάλλεται φόρος 15%. Το σύστημα αυτό, ενδεχόμενα να 

δημιουργεί στρεβλώσεις, διότι δεν συνυπολογίζει την πορεία της επιχείρησης και 

λαμβάνει δεδομένα μόνο από μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή (πώληση μετοχών). 

Έτσι είναι δυνατόν να επιβληθεί φόρος, ενώ δεν θα έπρεπε, διότι η εικόνα της 

επιχείρησης, είναι αλλοιωμένη και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική πορεία της 

επιχείρησης. Το γεγονός αυτό, καθίσταται, επιβαρυντικό για την μεταβίβαση 

επιχειρήσεων ή μετοχών αφού επιβάλλεται αρκετά υψηλός φόρος, κάτι που πιθανώς 

να προκαλέσει εμπόδια για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.  

 

Η υπεραξία που αποκτάται σε συνένωση επιχειρήσεων53 αντιπροσωπεύει μια 

καταβολή του αποκτώντος εν όψει μελλοντικών οικονομικών ωφελειών από 

περιουσιακά στοιχειά που δεν μπορούν να προσδιοριστούν μεμονωμένα και να 

αναγνωριστούν. Οι μελλοντικές οικονομικές ωφέλειες μπορεί να προέλθουν από 

σύμπραξη μεταξύ των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν ή 

από περιουσιακά στοιχεία τα οποία, κατ’ ιδίαν, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για 

αναγνώριση στις οικονομικές καταστάσεις αλλά για τα οποία ο αποκτών είναι 

προετοιμασμένος να προχωρήσει σε μια πληρωμή κατά την συνένωση επιχειρήσεων. 

 

 

                                                 
52Ν.4172/2013, ΠΟΛ 1105/2014 και Εγκ.Υπ.Οικ. Δ12Α 1049253 ΕΞ 2014/17-3-14.   
53Δ.Π.Χ.Α.3,παράγρ.52 
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4.4  Λογιστική αντιμετώπιση της Υπεραξίας 
 

Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.), στον λογαριασμό 16 παρακολουθεί 

τις ασώματες ακινητοποιήσεις και τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης. Αφορά δηλαδή τα 

άυλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αναγνωρίζει ότι είναι εκείνα τα οποία είναι 

ασώματα οικονομικά αγαθά, δεκτικά χρηματικής αποτιμήσεως και είναι δυνατό να 

αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής, είτε αυτά μόνα, είτε μαζί με την οικονομική 

μονάδα54. Τα άυλα πάγια στοιχεία που αποκτούνται με σκοπό να χρησιμοποιούνται 

παραγωγικά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα έτος, διακρίνονται δε στις 

κατηγορίες δικαιώματα και πραγματικές καταστάσεις55. 

 

Η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ή μεταβίβαση ολόκληρης, ή μέρους της 

επιχείρησης, παρακολουθείται στον δευτεροβάθμιο λογαριασμό 16.00 «Υπεραξία 

Επιχείρησης», (Goodwill) του Ε.Γ.Λ.Σ., και είναι ίση με την διαφορά που προκύπτει 

μεταξύ του ολικού τμήματος αγοράς και της πραγματικής αξίας των επιμέρους 

περιουσιακών στοιχείων56.  

 

Με την γνωμοδότησή 249/95, το Εθνικό Συμβούλιο Λογιστικής τυποποίησης 

(ΕΣΥΛ), ορίζει ότι η χρεωστική διαφορά αντιπροσωπεύει την υπεραξία, 

καταχωρείται στην χρέωση του λογαριασμού 16.00 «Υπεραξία Επιχείρησης». Η 

διαφορά αυτή θα αποσβεστεί είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά και ισόποσα σε 

περισσότερες από μία χρήσεις, οι οποίες πρέπει να είναι συνεχείς και να μην 

υπερβαίνουν τα πέντε έτη. Στην περίπτωση της ύπαρξης αρνητικής υπεραξίας, η 

διαφορά αυτή, θεωρείται έκτακτη ζημία για την επιχείρηση και καταχωρείται στον 

λογαριασμό 81.02 «Έκτακτες Ζημίες» του Ε.Γ.Λ.Σ. 

 

Οι αποσβέσεις που υπολογίζονται στην υπεραξία που αναλογεί στην αποσβεσθείσα 

αξία των εισφερομένων από τη μετατρεπόμενη ή συγχωνευόμενη επιχείρηση παγίων 

περιουσιακών στοιχείων, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης 

που προήλθε από τη μετατροπή ή συγχώνευση57. 

 

                                                 
54Ε.Γ.Λ.Σ. Λογαριασμός 16, Π.Δ. 1123/80, κεφ.2.2.1 
55Ε.Γ.Λ.Σ. Π.Δ. 1123/1980 
56Ε.Γ.Λ.Σ. Π.Δ. 1123/1980, κεφ.2.2.110, παραγρ.3 
57Ν.Δ. 1297/1972, άρθρο 2 παρ. 3. ΠΟΛ.1029/2006 



 47

4.5  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία που αναγνωρίζονται από τα Λογιστικά Πρότυπα 
 
Η νομοθεσία, στον ν.2121/9358. αναγνωρίζει τα άυλα περιουσιακά στοιχεία ως 

πνευματική ιδιοκτησία59.  

 

Στην ελληνική νομοθεσία αναγνωρίζονται ως οι πλέον διαδεδομένες μορφές 

διανοητικής ιδιοκτησίας: οι εφευρέσεις, τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα, τα 

σήματα, οι τοπογραφίες ημιαγωγών60, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα 

συγγενικά δικαιώματα61 και οι γεωγραφικές ενδείξεις και ονομασίες προέλευσης62. 

 

Παράλληλα το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, εξέδωσε έναν οδηγό, που αναφέρει 

αναλυτικά ποιες είναι οι μορφές διανοητικής ιδιοκτησίας που αναγνωρίζονται στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και τους τρόπους με τους οποίους γίνεται η 

κατοχύρωση63.  

 

Στις επόμενες γραμμές, γίνεται ανάλυση των επιμέρους στοιχείων που συνθέτουν τα 

άυλα περιουσιακά στοιχεία και αναγνωρίζονται στην Ελλάδα.  

 

                                                 
58Ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του νόμου 2557/1997, σε εφαρμογή των Οδηγιών 
93/83/ΕΟΚ και 93/98/ΕΟΚ, για να τροποποιηθεί και συμπληρωθεί τελικά με τον νόμο 4212/2013, με 
τον οποίο ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία η Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 και η Οδηγία 2012/28/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 στο ελληνικό δίκαιο. 
59Γραφείο Διαμεσολάβησης και Μεταφοράς Τεχνολογίας Ε.Μ.Π., (2008), σελ.9. 
60Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Ο.Β.Ι, ιδρύθηκε με τον ν.1733/1987 και στις αρμοδιότητές 
του είναι η κατοχύρωση των εφευρέσεων στην Ελλάδα και η χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, 
κατοχύρωση και προστασία των βιομηχανικών σχεδίων και  κατοχύρωση των τοπογραφιών 
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, (βλ. http://www.obi.gr/obi/?tabid=57) 
61Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Ο.Π.Ι, ιδρύθηκε με τον ν.2121/1993 με αρμοδιότητα, την 
εποπτεία της λειτουργίας του συστήματος προστασίας των δημιουργών και δικαιούχων συγγενικών 
δικαιωμάτων, διαφυλάσσει τα δικαιώματα των χρηστών και του κοινού, εξισορροπεί τα συμφέροντα 
τομέων που άπτονται ζητημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, (βλ. http://www.opi.gr/index.php/2013-10-
03-12-22-54/2013-10-03-13-07-58 ) 
62Ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.), με διακριτικό 
τίτλο AGROCERT, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ιδρύθηκε με τον ν.2637/1998 
και είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης 
(ΠΟΠ) και των Προϊόντων Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ)  κατ εφαρμογή των  κανονισμών αριθμ. 
1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21/11/2012 για τα συστήματα 
ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ο οποίος αντικατέστησε τον Κανονισμό 510/2006 
του Συμβουλίου της 20/03/2006. (Βλ. http://www.agrocert.gr/pages/content.asp?cntID=26&catID=15) 
63ΕΜΠ, Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού, “Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας και 
Εκμετάλλευση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων”, Μάρτιος  2008. Ο συγκεκριμένος οδηγός, αποτελεί 
παραδοτέο του έργου και εκπονήθηκε στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Γραφείο Διαμεσολάβησης 
ΕΜΠ», με χρηματοδότηση από το ΕΠΑΝ του Υπουργείου Ανάπτυξης στο πλαίσιο της ενίσχυσης των 
γραφείων διαμεσολάβησης σε ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα και ΤΕΙ. 
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4.5.1 Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας - Εφευρέσεις 
 
Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας είναι το πιο πολύπλοκο και το πιο σύνηθες από τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία που απαντώνται στην ελληνική και διεθνή λογιστική αλλά και 

εμπορική πρακτική64. Αυτό γιατί η κατοχύρωσή τους και τελικά η εκμετάλλευσή τους 

από την επιχείρηση πρέπει να γίνει με ιδιαίτερα προσεκτική μέθοδο προκειμένου να 

μην αμφισβητείται η συγκεκριμένη ευρεσιτεχνία και να διεκδικείται και από άλλες 

επιχειρήσεις μέσα από δικαστικές διαμάχες.  

 

Η ευρεσιτεχνία, μπορεί να αναγνωριστεί, ως ένα δημιούργημα της επιχείρησης, το 

οποίο έχει προέλθει μέσα από την έρευνα και να συμβάλλει στην δημιουργία 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της επιχείρησης έναντι των ανταγωνιστών. Όταν η 

επιχείρηση, θέλει να προστατεύσει το προϊόν αυτό, ή την διαδικασία παραγωγής από 

τον ανταγωνισμό, πρέπει να κατοχυρώσει την ευρεσιτεχνία, ως  μια εφεύρεση μέσω 

ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας, το οποίο αποτελεί έναν τίτλο ιδιοκτησίας, που 

χορηγείται στην Ελλάδα από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.)65.  

Στον Ο.Β.Ι., μπορεί η επιχείρηση επίσης, να υποβάλλει αίτηση και για κατοχύρωση 

μιας ευρεσιτεχνίας και σε κοινοτικό ή σε διεθνές επίπεδο66. Η αίτηση για την 

χορήγηση ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας, συνοδεύεται από κείμενο το οποίο 

περιγράφει πλήρως την εφεύρεση και ορίζει τι είναι αυτό ακριβώς του οποίου την 

προστασία αιτείται η επιχείρηση67.  

 

Μια ευρεσιτεχνία κατοχυρώνεται σε διεθνές επίπεδο, με αίτηση σε διεθνή οργανισμό. 

Έτσι η επιχείρηση, μπορεί είτε να την χρησιμοποιήσει αποκλειστικά είτε να την 

εκμεταλλευτεί με άλλον τρόπο (πχ. πώληση της εφεύρεσης) σε όλο τον κόσμο. Αξίζει 

να σημειωθεί, ότι για τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, για τις μεθόδους 

οικονομικών δραστηριοτήτων, τις διαγνωστικές μεθόδους και τις μεθόδους 

χειρουργικής και θεραπευτικής αγωγής, ενώ καταχωρούνται, δεν αναγνωρίζονται ως 

                                                 
64Π.Δ. 54/1992  και Ν.1733/1987   
65Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Ταυτότητα και Σκοπός, (βλ. 
http://www.obi.gr/obi/?tabid=57) 
66Ο τρόπος κατάθεσης αίτησης χορήγησης του τίτλου ιδιοκτησίας εφευρέσεων, περιγράφεται 
αναλυτικά στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 4/5-12-12, άρθρο 5 και στον Ν.4144/2013, άρθρο  
79 
67Ν.1733/1987, άρθρο 7, παρ.2-6, για αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών για την χορήγηση του 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Το κείμενο που υποβάλλεται περιλαμβάνει, τις αξιώσεις, την περιγραφή 
ενός τρόπου υλοποίησης της εφεύρεσης, τα σχέδια και μια περίληψη.  
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διπλώματα ευρεσιτεχνίας68. Για την χορήγηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, 

απαιτείται η εφαρμογή της εφεύρεσης σε οποιοδήποτε βιομηχανικό κλάδο. 

 

 Η ελληνική νομοθεσία με το Προεδρικό Διάταγμα 54/1992, στο άρθρο 1, έχει 

υιοθετήσει με τις διατάξεις των άρθρων 30 επ. της Συνθήκης ΕΟΚ, ενώ και με το 

άρθρο 53 του νόμου 3966/201169, εναρμονίστηκε πλήρως με την Οδηγία 2004/48/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά 

με την επιβολή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και τον τρόπο με τον οποίο 

μπορεί κάποιος να υπερασπιστεί, να αποδείξει και τελικά να δικαιωθεί σε ενδεχόμενη 

δικαστική διαμάχη για την κατοχύρωση μιας ευρεσιτεχνίας.  

 

Η εφεύρεση μπορεί να αναφέρεται σε προϊόν, μέθοδο ή βιομηχανική εφαρμογή, ενώ 

κρίνεται νέα70 εάν δεν έχει κατοχυρωθεί από άλλους ή δεν είναι ευρέως γνωστή 

οπουδήποτε στον κόσμο είτε από γραπτή είτε από προφορική περιγραφή, πριν την 

ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Έτσι 

λοιπόν ως εφεύρεση, αναγνωρίζεται οτιδήποτε έχει τεχνικό χαρακτήρα ενώ δεν 

αναγνωρίζονται οι επιστημονικές θεωρίες, οι μαθηματικές μέθοδοι, οι ανακαλύψεις, 

οι αισθητικές δημιουργίες, τα προγράμματα λογισμικού των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, οι μέθοδοι χειρουργικής και θεραπευτικής αγωγής κ.α.71. Είναι λοιπόν 

διακριτή η διαφορά ανακάλυψης και εφεύρεσης. Έτσι, ενώ ανακάλυψη είναι κάτι που 

προϋπάρχει στην φύση, είναι ξεκάθαρο ότι ως εφεύρεση αναγνωρίζεται κάτι που 

βρίσκει ή φτιάχνει ο ανθρώπινος νους.  

 

Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, περιγράφει πλήρως και αναλυτικά την εφεύρεση, στην 

οποία αναφέρεται, προσφέρει το δικαίωμα εκμετάλλευσης της εφεύρεσης σε 

συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο72 και έχει ισχύ είκοσι χρόνια. Οι κάτοχοι του 

διπλώματος μπορούν μέσα σε αυτήν την διάρκεια ισχύος του διπλώματος είτε να 

απαγορεύσουν με νομικές συνέπειες, την χρήση του προϊόντος, την πώληση και 

γενικά την οικονομική του εκμετάλλευση είτε σε περίπτωση που η εφεύρεση είναι 

μέθοδος, να απαγορεύουν την χρήση της μεθόδου αυτής και την εκμετάλλευση των 

προϊόντων που παράγονται με αυτήν την μέθοδο.  
                                                 
68Ν.1733/1987, άρθ. 5, παρ. 6. 
69Ν. 3966/2011 άρθ. 53, σελ 2381-2384 
70Ν.1733/1987, άρθ. 5, παρ.3, εδάφ.1.  
71Ν.1733/1987, άρθρο 5  
72ΕΜΠ, Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού, (2008), «Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας 
και Εκμετάλλευση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων», σελ.21-24 
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Είναι πολύ σημαντικό να ακολουθηθεί πολύ προσεκτικά η διαδικασία που απαιτείται 

για την κατοχύρωση ενός δικαιώματος ευρεσιτεχνίας. Στην περίπτωση που υπάρχουν 

ελλείψεις στην κατάθεση των προτάσεων και στις αξιώσεις που αιτείται η υπό 

εξέταση εφεύρεση, μπορεί να οδηγήσουν στην απόρριψη της αξίωσης. Παρόμοια 

αποτελέσματα πιθανό να έχουν και πλεονασμοί στις αιτιάσεις, διότι πάλι μπορεί να 

οδηγήσει σε απόρριψη της αναγνώρισης της εφεύρεσης. Θα πρέπει λοιπόν, να 

διευκρινίζονται με σαφήνεια οι αξιώσεις της συγκεκριμένης εφεύρεσης πριν την 

αίτηση για κατοχύρωση κάποιας εφεύρεσης ως δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, προκειμένου 

τα αποτελέσματα να είναι θετικά για τον ενδιαφερόμενο που αιτείται την 

κατοχύρωση του διπλώματος.   

 

Οι αξιώσεις ορίζουν επακριβώς και πολύ αναλυτικά τα απαραίτητα χαρακτηριστικά 

που πρέπει να έχει ένα αντικείμενο για να προστατεύεται από το δίπλωμα. Αυτό 

εξετάζεται και στην περίπτωση της αντιγραφής ενός αντικειμένου, του 

συγκεκριμένου διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Αυτό που ελέγχεται είναι, αν το 

αντικείμενο αυτό, έχει όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στις αξιώσεις. Η 

τελική διατύπωση των αξιώσεων είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ της 

αρχής που χορηγεί τα διπλώματα και του δικαιούχου της εφεύρεσης, που υποβάλλει 

τις αξιώσεις στο κείμενο για την κατοχύρωση. Ως εκ τούτου, θα πρέπει στο κείμενο 

να υποβάλλονται πολύ αναλυτικά και με απόλυτη σαφήνεια, χωρίς υπερβολές, τα 

χαρακτηριστικά αυτά, καθώς υπερβολή στην έκθεση των αξιώσεων, μπορεί να 

οδηγήσει στην απόρριψη της κατοχύρωσης της εφεύρεσης.  

 

Αρκετά είναι τα παραδείγματα που λόγω κακής έκθεσης αξιώσεων, η συγκεκριμένη 

εφεύρεση απορρίφθηκε και δεν πήρε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ενώ επανυποβάλλοντας 

αντίγραφο της εφεύρεσης, όχι την πρωτότυπη, με ορθότερη και πληρέστερη έκθεση 

αξιώσεων, πήρε τελικά δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.  
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4.5.2  Βιομηχανικά Σχέδια και Υποδείγματα- Industrial Designs  
 
Σύμφωνα με τον Ν.2417/1996 και τα Π.Δ. 259/1997 και Π.Δ. 46/201273, με τον όρο 

σχέδια και υποδείγματα εννοούμε την εξωτερικά ορατή μορφή ενός προϊόντος ή 

μέρους αυτού, που απαρτίζεται από ένα σύνολο χαρακτηριστικών όπως γραμμές, 

περιγράμματα, σχήματα, χρώματα, κλπ.  

 

Η επιχείρηση που καταθέτει αίτηση κατοχύρωσης και τελικά κατοχυρώνει ένα 

σχέδιο, αποκτά το αποκλειστικό δικαίωμα της εκμετάλλευσης του σχεδίου αυτού74. 

Στην Ελλάδα, υπεύθυνη αρμόδια αρχή είναι ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

(Ο.Β.Ι)75,ο οποίος εκδίδει και το σχετικό «Πιστοποιητικό Καταχώρησης 

Βιομηχανικού Σχεδίου και Υποδείγματος»76. Η διάρκεια ισχύος ενός βιομηχανικού 

σχεδίου μπορεί να φτάσει και τα εικοσιπέντε έτη , από την ημερομηνία που θα 

κατατεθεί η αίτηση στην αρμόδια αρχή, την ίδια στιγμή που διεθνώς κυμαίνεται από 

τα δέκα έως τα εικοσιπέντε έτη77. 

 

Είναι σημαντικό, να παρατηρηθεί ότι σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης σε ελληνικό 

ή διεθνές επίπεδο για την δικαίωση σήματος ή βιομηχανικού υποδείγματος ή 

οποιοδήποτε άλλου αναγνωρίσιμου άυλου στοιχείου, πρέπει να είναι βάσιμοι και 

προσεκτικά διατυπωμένοι οι λόγοι της αγωγής και της δικαστικής διαμάχης, διότι 

υπάρχουν παραδείγματα δικαστικής διένεξης μεταξύ επιχειρήσεων, εκ των οποίων η 

ενάγουσα που αιτούνταν την πατρότητα ενός σήματος, λόγω αντιγραφής από άλλη, 

λόγω ελλιπών ή λανθασμένα διατυπωμένων λόγων στην αγωγή, τελικά έχασε την 

δικαστική διαμάχη και αναγκάστηκε και στην αποζημίωση της εναγομένης78.  

                                                 
73Π.Δ 46/2012 (ΦΕΚ Α’ 95) «Τροποποίηση του ΠΔ 77/1988 (Α’ 33) κατ’ εφαρμογή της Πράξης 
Αναθεώρησης της Σύμβασης για τη χορήγηση των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της 29ης  
Νοεμβρίου 2000 που κυρώθηκε με το Ν. 3396/2005» 
74ΕΜΠ, Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού, (2008), «Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας 
και Εκμετάλλευση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων», σελ. 10, «Ως εκμετάλλευση, εννοείται η 
αποκλειστική κατοχή και διάθεση με τον τρόπο που επιλέγει η επιχείρηση, δηλαδή είτε αποκλειστική 
χρήση από την ίδια προκειμένου να αποκτήσει πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού είτε την 
πώληση σε τρίτους είτε την απαγόρευση χρήσης του εν λόγω σχεδίου από ανταγωνίστριες 
επιχειρήσεις». 
75Για την ταυτότητα και τον σκοπό του Ο.Β.Ι. βλ. Ν.1733/1987 και αναλυτικές πληροφορίες στην 
ιστοσελίδα του Ο.Β.Ι., http://www.obi.gr/obi/?tabid=57  
76Ν.4144/2013, άρθρο 79, παραγρ.1.  
77ΕΜΠ, Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού, (2008), «Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας 
και Εκμετάλλευση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων», σελ. 8-12  
78Απόφ.Εφ.Πολ.Θες 2015/2010,«Πνευματική Βιομηχανική Ιδιοκτησία, σχέδια κατασκευής ενδυμάτων, 
προστασία αυτών ως έργων τέχνης, προστασία σήματος από παραποίηση ή απομίμηση, προστασία 
αλλοδαπού σήματος στην ημεδαπή, κοινοτικό σήμα, αποκλειστικότητα του δικαιώματος που 
απορρέει» και σχετικά εισαγ.σημ. Κ.Παμπούκη ΕΠΙΣΚΕΜΠΔ 2011/731.  
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4.5.3  Σήματα- Trade Marks  
 
Σήμα79, μπορεί να αποτελέσει κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παράστασης ικανό 

να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από εκείνα άλλων 

επιχειρήσεων. Μπορούν να αποτελέσουν σήμα ιδίως λέξεις, ονόματα, επωνυμίες, 

ψευδώνυμα, απεικονίσεις, σχέδια, γράμματα, αριθμοί, χρώματα, ήχοι, 

συμπεριλαμβανομένων των   μουσικών φράσεων, το σχήμα του προϊόντος ή της 

συσκευασίας του.  

 

Το σήμα80 είναι χρήσιμο για τους καταναλωτές για να διακρίνουν το αντίστοιχο 

προϊόν ή υπηρεσία της συγκεκριμένης επιχείρησης, εμποδίζοντας τον αθέμιτο 

ανταγωνισμό που προέρχεται από τις απομιμήσεις που συνήθως είναι 

οικονομικότερες αλλά και χαμηλότερης ποιότητας. 

 

Η αρμόδια αρχή στην Ελλάδα, για την καταχώρηση εθνικού σήματος, είναι η 

Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής  Ιδιοκτησίας της Γενικής Διεύθυνσης 

Εσωτερικού Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης81, ενώ τα μητρώα των επωνυμιών 

τηρούνται στα κατά τόπους επιμελητήρια.  

 

Μετά την καταχώριση του σήματος, ο κάτοχος έχει το αποκλειστικό δικαίωμα 

χρήσης82, για το χαρακτηρισμό των προϊόντων ή των υπηρεσιών καθώς και το 

αποκλειστικό δικαίωμα χορήγησης αδειών εκμετάλλευσης του σε τρίτους. Η 

περίοδος ισχύς, μπορεί να διαρκέσει επ’ αόριστο, με την συνεχή πληρωμή των τελών 

ανανέωσης. 

4.5.4  Τοπογραφίες Προϊόντων Ημιαγωγών – Semiconductors 
 
Τοπογραφία ενός προϊόντος ημιαγωγών, θεωρείται μια σειρά συναφών εικόνων, 

ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο είναι καθορισμένες ή κωδικοποιημένες, 

αναπαριστώντας την τρισδιάστατη διάταξη των στρωμάτων από τα οποία ένα προϊόν 

ημιαγωγών αποτελείται, όπου η κάθε εικόνα περιλαμβάνει την διάταξη ή τμήμα της 

                                                 
79Ν.4072/2012, άρθρο 121 
80Δεν πρέπει να συγχέεται το σήμα με την επωνυμία διότι οι επωνυμίες χαρακτηρίζουν την επιχείρηση 
ενώ τα σήματα συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες.  
81Διαδικτυακά στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, http://gge.gov.gr/?page_id=555   
82Ν.4072/2012, άρθρο 122 
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διάταξης μιας επιφάνειας του προϊόντος ημιαγωγών σε οποιοδήποτε στάδιο 

παραγωγής του83.  

 

Η νομοθεσία, προστατεύει τις τοπογραφίες προϊόντων ημιαγωγών, με το Προεδρικό 

Διάταγμα 45/1991, (οι διατάξεις του οποίου τροποποιήθηκαν με το ΠΔ 415/1995). Η 

προστασία των τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών, υφίσταται με την αναγνώρισή 

τους και την καταχώρησή τους μετά από αίτηση του δικαιούχου στον Ο.Β.Ι.84 και έχει 

ισχύ δέκα έτη. Προϋπόθεση για την προστασία της τοπογραφίας είναι να αποτελεί 

προϊόν διανοητικής προσπάθειας του δημιουργού και να μην είναι αποτέλεσμα 

αντιγραφής ή κοινοτοπία στην βιομηχανία ημιαγωγών.  

 

Οι ευρωπαϊκές οδηγίες σχετικά με την προστασία της τοπογραφίας προϊόντος 

ημιαγωγών, είναι η κοινοτική οδηγία 87/54/ΕΟΚ και η απόφαση 93/17/ΕΟΚ, οι 

οποίες ενσωματώνονται στα προεδρικά διατάγματα της ελληνικής νομοθεσίας. 

 

4.5.5  Πνευματική Ιδιοκτησία – Copyright  
 
Ως πνευματική ιδιοκτησία ή πνευματικά δικαιώματα85, ορίζονται τα αποκλειστικά 

δικαιώματα των πνευματικών δημιουργών στο έργο τους. Στα δικαιώματα αυτά 

περιλαμβάνονται τα πρωτότυπα λογοτεχνικά, καλλιτεχνικά και επιστημονικά 

πνευματικά δημιουργήματα, με οποιοδήποτε μορφή, έργα ψηφιακής τεχνολογίας, 

βάσεις δεδομένων και πολυμέσα. Όλα αυτά προστατεύονται με τον δίκαιο 

πνευματικής ιδιοκτησίας. Ως έργο, εννοείται κάθε πρωτότυπο δημιούργημα λόγου, 

τέχνης ή επιστήμης που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή. 

 

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι), είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο και 

την διασφάλιση της πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα. Ο νόμος, απαριθμεί 

χαρακτηριστικά παραδείγματα έργων, χωρίς να είναι μόνο αυτά αποκλειστικά και 

περιοριστικά ενώ επιπλέον αναγνωρίζονται ως έργα: οι μεταφράσεις, οι διασκευές, οι 

προσαρμογές έργων καθώς και οι συλλογές έργων ή απλών στοιχείων 

                                                 
83Π.Δ. 45/1991, άρθρο 2 
84Για την ταυτότητα και τον σκοπό του Ο.Β.Ι. Ν.1733/1987 και αναλυτικές πληροφορίες στην 
ιστοσελίδα του Ο.Β.Ι., http://www.obi.gr/obi/?tabid=57  
85Ν.2121/1993, άρθρο 2 
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(εγκυκλοπαίδειες, ανθολογίες, βάσεις δεδομένων κλπ), εφόσον έχουν πρωτότυπο 

περιεχόμενο86.  

 

Η πνευματική ιδιοκτησία περιλαμβάνει το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου, 

την εκμετάλλευση δηλαδή ως περιουσία και το δικαίωμα της περιουσίας του 

προσωπικού δεσμού του δημιουργού προς αυτό, το οποίο είναι το ηθικό 

αμεταβίβαστο δικαίωμα87.  

 

Η απόκτηση δικαιωμάτων γίνεται πρωτογενώς και χωρίς διατυπώσεις ή άλλες 

νομικές ενέργειες για την κατοχύρωσή τους, από τον δημιουργό καθώς απορρέουν 

από την δημιουργία του έργου88. Η πνευματική ιδιοκτησία έχει διάρκεια, όσο και η 

διάρκεια ζωής του δημιουργού και μετά τον θάνατό του για άλλα εβδομήντα χρόνια, 

προστατεύοντας έτσι σε μεγάλο βαθμό το ηθικό και περιουσιακό δικαίωμα της 

δημιουργίας πρωτότυπου διανοητικού έργου.  

 

Στην ελληνική νομοθεσία, ο νόμος περί προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας και των υπόλοιπων συγγενικών δικαιωμάτων, είναι ο ν.2121/199389, για 

τα δικαιώματα των δημιουργών οι ν.3049/200290, ν.3057/200291 , ν.3524/200792 και ο 

ν.3905/201093, ενώ το αντικείμενο της προστασίας είναι η μορφή, η έκφραση –όχι η 

ιδέα ή η πληροφορία. Έτσι λοιπόν, η ανάπτυξη του ίδιου λογισμικού, που επιτυγχάνει 

τον ίδιο σκοπό, θεωρούνται δυο διαφορετικοί κώδικες και όχι αντιγραφή ο ένας του 

άλλου. 

 

Στην Ελλάδα, λειτουργούν 5 οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης  πνευματικών 

δικαιωμάτων94. Πολλές φορές, οι αρμοδιότητες των οργανισμών αυτών, είναι 

συγκεχυμένες και μη ευδιάκριτες, με αποτέλεσμα, να μετατρέπονται σε εισπρακτικές 

                                                 
86Αναλυτικά για την λειτουργία του και τις αρμοδιότητές του βλ. ιστότοπο του Ο.Π.Ι. 
http://www.opi.gr/  
87Ν.2121/1993, άρθρο 1 
88Ν.2121/1993, κεφάλαιο 2, άρθρο 6 
89Ν.2121/1993. 
90Ν.3049/2002,άρθρο 14, «Περί της ελεύθερης αναπαραγωγής του έργου με τεχνικά μέσα και αμοιβής 
του δημιουργού» και των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και των τρόπων λειτουργίας μεταξύ 
τους.  
91Ν.3057/2002, άρθρο 81.  
92Ν.3524/2007, άρθρο 1, αντικαθιστά το άρθ.5 του Ν.2121/1993.  
93Ν.3905/2010, άρθρο 46 
94Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων Λόγου, η ΑΕΠΙ-Ελληνική Εταιρία Προστασίας 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας, GEA-Grammo Ερατώ Απόλλων, ο Διόνυσος  και η International Federation 
of Phonographic Indystry (IFPI).   
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εταιρίες, που επιβαρύνουν ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κόστη τα οποία 

είναι δυσβάσταχτα καθώς και με πρόστιμα τα οποία επισύρουν και δικαστικές 

διαμάχες, συνήθως για ασήμαντες περιπτώσεις. 

 

4.5.6 Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης (Π.Ο.Π) και Προστατευόμενες 
Γεωγραφικές Ενδείξεις (Π.Γ.Ε) 
 
Ως «ονομασία προέλευσης», εννοείται το όνομα μιας περιοχής, συγκεκριμένου 

τόπου95 ή εξαιρετικές περιοχές μιας χώρας. Χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός 

γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου που παράγεται σε εκείνη την περιοχή, τον 

συγκεκριμένο τόπο ή χώρα. Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων οφείλονται στις 

ιδιαίτερες γεωγραφικές συνθήκες που επικρατούν εκεί, ενώ η παραγωγή, η 

μεταποίηση και η επεξεργασία γίνονται σε μια οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή. 

 

Η γεωγραφική ένδειξη, είναι η ονομασία μιας περιοχής, ενός τόπου ή χώρας, που 

χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός προϊόντος ή τροφίμου που κατάγεται από την 

συγκεκριμένη περιοχή, τόπο ή χώρα96. Η ποιότητα, η φήμη και τα άλλα 

χαρακτηριστικά, αποδίδονται στην περιοχή αυτή αλλά και στην παραγωγή, 

μεταποίηση και επεξεργασία που πραγματοποιείται σε αυτήν την περιοχή.   

 

Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση προϊόντων ως «Π.Ο.Π» ή ως «Π.Γ.Ε», αρμόδιος 

φορέας είναι ο Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π.97  Μέχρι σήμερα υπάρχουν στην κοινοτική νομοθεσία 

61 ελληνικά προϊόντα Π.Ο.Π. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί η αναγνώριση 

του ελληνικού λευκού σκληρού τυριού, ως ελληνική φέτα. Πλέον, μόνο το ελληνικό 

τυρί, έχει την ονομασία φέτα.  

 

                                                 
95Στην Ελλάδα, ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.), με 
διακριτικό τίτλο AGROCERT, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ιδρύθηκε με τον 
ν.2637/1998 και είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των Προϊόντων Ονομασίας 
Προέλευσης (ΠΟΠ) και των Προϊόντων Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ)  κατ εφαρμογή των  
κανονισμών αριθμ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21/11/2012 για 
τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ο οποίος αντικατέστησε τον 
Κανονισμό 510/2006 του Συμβουλίου της 20/03/2006. Βλ. 
http://www.agrocert.gr/pages/content.asp?cntID=26&catID=15 . 
96Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π), διαδικτυακά 
http://www.agrocert.gr/pages/content.asp?cntID=26&catID=15 
97Κοινή Υπουργική Απόφαση 261611/2007. 
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Έγινε κοινά αποδεκτό, ότι πλέον στη χρήση του όρου «φέτα» θα υπάρχει ρήτρα 

«κεκτημένων δικαιωμάτων»98.  

 

Ακόμα ένα παράδειγμα, αποτελεί η δικαίωση ελληνικής γαλακτοβιομηχανίας, στο 

Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου, έναντι τουρκικής επιχείρησης για 

την χρήση της ένδειξης «greek yoghurt» (ελληνικό γιαούρτι) στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Έτσι, μπαίνει τέλος σε μια σειρά δικαστικών διαμαχών, θέτοντας πλέον τους όρους 

που πρέπει να πληρούνται. 

 

Επίσης υπάρχουν και είκοσι τρία προϊόντα προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, 

όπως ελαιόλαδα, ελιές, τυριά, μέλι, φρούτα, σιτηρά, κ.α99. 

4.5.7  Βάσεις Δεδομένων  
 
Ως βάσεις δεδομένων, θεωρείται η συλλογή δεδομένων για την πραγματοποίηση του 

σκοπού ενός έργου τα οποία έχουν διευθετηθεί και αποθηκευθεί με προσιτά 

ηλεκτρονικά μέσα καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό που είναι αναγκαίο για την 

λειτουργία του (λεξικά, ευρετήρια, εγκυκλοπαίδειες, κ.α)100.  

 

Στην ελληνική νομοθεσία, για τις βάσεις δεδομένων αναφέρεται ο νόμος 

2121/1993101, καθώς και ο νόμος 2819/2000102, (ο οποίος έχει ενσωματώσει την 

Ευρωπαϊκή Οδηγία 96/9/ΕΟΚ). Με τον νόμο αυτόν, αναγνωρίζονται ότι οι βάσεις 

δεδομένων αποτελούν πνευματικά δημιουργήματα, ορίζονται τα δικαιώματα του 

δημιουργού να επιτρέπει ή να απαγορεύει την χρήση, αναπαραγωγή, εξαγωγή μέρους 

ή όλου της συγκεκριμένης βάσης δεδομένων καθώς επίσης ορίζονται και τα 

δικαιώματα για την κατασκευή και προστασία των βάσεων δεδομένων.  

                                                 
98http://www.efsyn.gr/?p=134876, 18/10/2013, “Η Εφημερίδα των Συντακτών”  Η χρήση του όρου από 
επιχειρήσεις που δεν προέρχονται από την Ελλάδα θα επιτρέπεται μόνο αν συνοδεύεται από 
διατυπώσεις όπως τύπου φέτας, στιλ φέτας, απομίμηση φέτας και σε συνδυασμό με ευανάγνωστη και 
ευδιάκριτη αναφορά στη γεωγραφική θέση προέλευσης του προϊόντος. Στο αρχικό της κείμενο η 
σύμβαση έδινε τη δυνατότητα στις βιομηχανίες του Καναδά να χρησιμοποιούν το όνομα «φέτα» σε 
τυριά αυτού του τύπου που παρασκευάζουν, όπως κάνουν μέχρι σήμερα, δηλαδή με τη χρήση 
αγελαδινού γάλακτος και με την πρόσθεση χρωστικών ουσιών για να μην κιτρινίζει το τυρί. Για τις 
εταιρείες που σήμερα παράγουν και εμπορεύονται φέτα στον Καναδά προβλέπεται ότι θα 
υποχρεωθούν να βγάλουν από τις συσκευασίες των προϊόντων οποιαδήποτε ένδειξη παραπέμπει στην 
Ελλάδα 
99Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διαδικτυακά 
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/2012-02-02-07-52-07/ellinikaproionta  
100ΕΜΠ, Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού, (2008), «Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας 
και Εκμετάλλευση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων», σελ 17.   
101Ν.2121/1993, άρθρο 2, παρ. 2.  
102Ν.2819/2000, άρθρο 7. 
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Επίσης, ως βάση δεδομένων αναγνωρίζεται και το λογισμικό των προγραμμάτων 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, το οποίο πάλι προστατεύεται κατά τα σύμφωνα με τα 

όσα ορίζει ο ν.2121/1993103 και ο ν.2819/2007104. Ως λογισμικό, για πνευματική 

ιδιοκτησία, εννοούνται τα προγράμματα υπολογιστών τα οποία προστατεύονται από 

αντιγραφή ενώ δεν καλύπτονται οι αλγόριθμοι και γενικότερα οι ιδέες και οι αρχές 

στις οποίες βασίζεται οποιοδήποτε στοιχείο προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή 

καθώς και τα συστήματα διασύνδεσής του. Ειδικότερα στις περιπτώσεις των 

λογισμικών προγραμμάτων, λόγω της φύσης του συγκεκριμένου προϊόντος, είναι 

ιδιαίτερα διαδεδομένη και εύκολη η αντιγραφή τους, πώληση και χρήση τους. Για 

αυτούς τους λόγους, επιβάλλονται ιδιαίτερα αυστηρές ποινές όταν 

πραγματοποιούνται τέτοιου είδους παραβάσεις105, χωρίς τις περισσότερες φορές να 

υπάρχει η δυνατότητα έφεσης ή ακύρωσης τέτοιου είδους προστίμων.   

 

Γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η θεσμοθέτηση νόμων και 

κανόνων τόσο σε εθνικό, κοινοτικό αλλά και διεθνές επίπεδο, που θα προστατεύουν 

τα άυλα στοιχεία, τα οποία σε ορισμένες φορές είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την 

βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της επιχείρησης. Ειδικότερα ορισμένα από τα άυλα 

αυτά δικαιώματα, αν δεν προστατευτούν από την νομοθεσία και δεν ληφθούν 

αναγκαία μέτρα επιβολής προστίμων στους παραβάτες, πιθανώς να οδηγήσουν στην 

καταστροφή της επιχείρησης. Τέτοια παραδείγματα μπορεί να είναι μια εφεύρεση που 

μπορεί να αντιγραφεί από τον ανταγωνισμό, ένα προϊόν το οποίο παράγεται μόνο 

στην συγκεκριμένη περιοχή που δραστηριοποιείται η επιχείρηση ή ακόμα και ένα 

σήμα το οποίο αναπτύχθηκε από την επιχείρηση και αντιπροσωπεύει ένα προϊόν για 

το οποίο η επιχείρηση, δαπάνησε κονδύλια, για την έρευνα στο στάδιο της ανάπτυξης 

του νέου προϊόντος, παραγωγής και της διάθεσής του στην αγορά, με σκοπό να 

επεκτείνει το μερίδιο αγοράς που κατέχει, συμβάλλοντας έτσι στην μεγιστοποίηση 

της αξίας της, έναντι του ανταγωνισμού.  

 

Με την ολοκλήρωση των θεωρητικών προσεγγίσεων των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων, στα επόμενα κεφάλαια ακολουθεί η ανάλυση της μεθοδολογίας έρευνας, η 

παράθεση των ερευνητικών υποθέσεων και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τα 

δεδομένα των εισηγμένων επιχειρήσεων στο Χ.Α.Α.   

                                                 
103Ν.2121/1993, άρθρο 2, παρ.3 καθώς και 65Α - 66 
104Ν.2819/2000, αρθρο 7. 
105Γν. ΝΣΚ 54/2012.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο  

ΑΝΑΛΥΣΗ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

5.1 Εισαγωγικά  
 

Στο κεφάλαιο αυτό, περιγράφεται η μεθοδολογία της παρούσας διατριβής. Αναλύεται 

το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε για να εξεταστούν οι ερευνητικές υποθέσεις. 

Αναφέρεται επίσης και η χρονική περίοδος που εξετάζεται, ενώ παρουσιάζεται 

αναλυτικά, συνδυάζοντας και λαμβάνοντας υπόψη παράλληλα και το ευρύτερο 

οικονομικό περιβάλλον που ισχύει την περίοδο αυτή. Τέλος, γίνεται η ανάπτυξη των 

υποδειγμάτων, αναφέρεται η στατιστική ανάλυση και παρουσιάζεται η ανάπτυξη των 

ερευνητικών υποθέσεων.  

5.2  Ανάλυση του Δείγματος 
 

Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση, προέρχεται από ελληνικές 

επιχειρήσεις, που είναι ή ήταν εισηγμένες κατά την εξεταζόμενη περίοδο στο Χ.Α.Α.  

 

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν αντλήθηκαν από βάσεις δεδομένων της 

COMPUSTAT και από το Χ.Α.Α Από το σύνολο των επιχειρήσεων, εξαιρέθηκαν 

όσες τηρούν κλαδικό λογιστικό σχέδιο ή ειδικό και συνεπώς, δεν θα μπορούσαν να 

είναι άμεσα συγκρίσιμες. Έτσι, εξαιρούνται, βάση της υπόθεσης αυτής, από το δείγμα 

οι: τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες καθώς και εταιρίες χρηματιστηριακών 

υπηρεσιών. 

 

Η υπό εξέταση περίοδος, αφορά τα έτη που οι ελληνικές εισηγμένες στο Χ.Α.Α., 

δημοσιεύουν τις οικονομικές τους καταστάσεις υποχρεωτικά με βάση τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.). Παρά το γεγονός ότι, από το έτος 2002 θεσπίστηκε η 

εφαρμογή των Προτύπων, οι ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις υποχρεώθηκαν στην 

απεικόνιση των οικονομικών τους καταστάσεων ακολουθώντας τα Δ.Λ.Π., μόλις το 

έτος 2005, γεγονός που δημιουργεί περιορισμούς στην μελέτη. Συνεπώς, για λόγους 

ομοιομορφίας του δείγματος καθώς και σύγκρισης με όμοια στοιχεία το δείγμα 

περιλαμβάνει, μόνο τα έτη που η δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων είναι 

υποχρεωτική από όλες τις εισηγμένες εταιρίες σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.    
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Έτσι οδηγούμαστε σε απόρριψη των ετών 2003 και 2004, όπου η υιοθέτηση των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων δεν ήταν υποχρεωτική. Η υπό εξέταση περίοδος, 

περιορίζεται σε οκτώ έτη και ξεκινά από το 2005 μέχρι το 2012, περίοδος όπου η 

δημοσίευση με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, έγινε υποχρεωτική για τις 

εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο επιχειρήσεις.  

 

Στην διάρκεια της εξέτασης του δείγματός όμως και να χρησιμοποιηθούν βάση του 

υποδείγματος που χρησιμοποιεί και ο Sougiannis (1994), απαιτούνται τα έξοδα 

έρευνας και ανάπτυξης, την περίοδο ν-1. Υπό αυτήν την θεώρηση, δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως έτος έναρξης το 2005 διότι το προηγούμενο (ν-1) έτος, το 2004, 

υπάρχει έλλειψη υποχρεωτικής δημοσίευσης με τα ΔΠΧΑ. Για λόγους συνέπειας και 

ομοιομορφίας του δείγματος λοιπόν, θα πρέπει ως πρώτο έτος να χρησιμοποιηθεί το 

2006, ώστε τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν στο υπόδειγμα για το προηγούμενο 

έτος, να είναι και αυτά δημοσιευμένα με βάση τα ΔΠΧΑ. 

 

Έτσι, η ανάλυση του δείγματος, με το υπόδειγμα του Sougiannis (1994), ξεκινά από 

το έτος 2006 και εκτείνεται μέχρι το 2012, ενώ για την ανάλυση του δείγματος με το 

υπόδειγμα του Bushee (1998), ξεκινά από το έτος 2005 μέχρι το 2012.  

 

5.2.1 Η Επίδραση του Διεθνούς Οικονομικού Περιβάλλοντος – Η Οικονομική 
Κρίση 
 

Για την συγκεκριμένη ανάλυση και την περίοδο που εξετάζεται, θα πρέπει να 

επισημανθεί ένα ιδιαίτερο γεγονός: το ασταθές διεθνές οικονομικό περιβάλλον. 

 

Παρατηρώντας το δείγμα και λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό περιβάλλον τόσο σε 

διεθνές επίπεδο αλλά ειδικότερα στην ελληνική πραγματικότητα πρέπει να αναφερθεί 

η καμπή που γνώρισε η ελληνική οικονομία, σε ένα γενικότερο κλίμα αβεβαιότητας 

και διεθνούς οικονομικής κρίσης το οποίο με αρχή τις Ηνωμένες Πολιτείες, 

επεκτάθηκε στην Ευρώπη, με θύματα, κυρίως τις χώρες του ευρωπαϊκού νότου και το 

μεγαλύτερο από αυτές την Ελλάδα.  
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Έτσι λοιπόν, από τα μέσα του 2010 ξεκινά μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδος106 για την 

ελληνική οικονομία. Υπό την απειλή της χρεωκοπίας και της στάσης πληρωμών, 

λαμβάνονται επώδυνα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής, τα οποία δημιουργούν 

ασφυκτική πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών. Επιπλέον οι τράπεζες, 

σταματούν να δανείζουν στις επιχειρήσεις, επιτείνοντας ακόμα πιο πολύ το άσχημο 

κλίμα για τις επιχειρήσεις, οι οποίες αδυνατούν λόγω ρευστότητας να ανταποκριθούν 

και πολλές από αυτές διακόπτουν την λειτουργία τους, οδηγώντας στην ανεργία 

αρκετούς εργαζόμενους.   

 

Διακρίνονται λοιπόν, δύο ουσιαστικά σημαντικές και διακριτές περίοδοι για την 

ελληνική οικονομία, κατά τις οποίες το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο 

δραστηριοποιούνταν οι ελληνικές επιχειρήσεις έχει μεταβληθεί άρδην και 

παρουσιάζει έντονες ανομοιομορφίες. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να υιοθετηθεί ο 

διαχωρισμός της περιόδου σε δύο υποπεριόδους, πριν και μετά την οικονομική κρίση. 

Έτσι λοιπόν, ομαδοποιούνται σε δύο περιόδους, με πρώτη την περίοδο η οποία 

περιλαμβάνει τα έτη 2006-2009, την εποχή δηλαδή πριν την κρίση και η δεύτερη για 

τα έτη 2010-2012, την εποχή δηλαδή κατά την περίοδο της κρίσης με όλες τις 

συνέπειες που απορρέουν από αυτήν.  

 

Οι επιχειρήσεις και ειδικότερα οι εισηγμένες, βίωσαν την απότομη αυτή αλλαγή, 

στην συμπεριφορά των επενδυτών, αλλά ακόμα χειρότερα στην συμπεριφορά των 

καταναλωτών, η οποία μετά την προσφυγή στην διεθνή οικονομική βοήθεια, με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις οι οποίες ετέθησαν, προτάθηκαν και τελικά υιοθετήθηκαν 

από την πολιτεία, δεν είχε καμία ομοιότητα με την καταναλωτική τους συμπεριφορά 

μέχρι το 2009.  

 

Συνεπώς, η διάκριση στις δυο αυτές περιόδους, προ και μετά κρίσης, είναι 

επιβεβλημένη και απαραίτητη, προκειμένου να εξεταστεί, αν η κουλτούρα και η 

νοοτροπία των επενδυτών διαφοροποιήθηκε ή ακόμα, αν οι ελληνικές επιχειρήσεις, 

μπροστά στο ενδεχόμενο της απειλής της βιωσιμότητάς τους, διαφοροποιήσανε τους 

στόχους τους και αν από ανάπτυξη ο βασικός στόχος έγινε διατήρηση στην αγορά με 

οποιοδήποτε τρόπο.  

 

                                                 
106 Για την Ελληνική κρίση χρέους www.el.wikipedia.org/wiki/   
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5.3 Ανάπτυξη Υποδειγμάτων   
 

Για την εξέταση των ερευνητικών υποθέσεων που ακολουθούν στην παρούσα 

διατριβή, χρησιμοποιήθηκαν κυρίων τρία μοντέλα. Το βασικότερο από αυτά, είναι 

του Sougiannis (1994), ενώ τα  άλλα δύο είναι του Bushee (1998) και των Baber et al. 

(1991).  

 

5.3.1  Υπόδειγμα Sougiannis   
 

O Sougiannis (1994), στην ανάλυσή του, στηριζόμενος στο αρχικό υπόδειγμα του 

Ohlson (1995)107, ο οποίος ανέπτυξε ένα υπόδειγμα το οποίο στηρίζεται στην 

λογιστική αποτίμηση. Το υπόδειγμα του Ohlson, δείχνει ότι με βάση τη σχέση 

καθαρού πλεονάσματος (clean surplus relation), η αγοραία αξία της επιχείρησης 

εμφανίζεται ως συνάρτηση της λογιστικής αξίας και του υπολειμματικού 

εισοδήματος (residual income). Επιτρέπει επίσης, την ύπαρξη άλλων αξιόπιστων 

μεταβλητών στην συνάρτηση αποτίμησης, οι οποίες παρόλο που δεν ορίζονται 

ειδικότερα στην ανάλυση του Ohlson, θα είναι αξιόπιστες εάν η επίδρασή τους, δεν 

εμφανίζεται ούτε στην λογιστική αξία ούτε στα κέρδη.  

 

Το αρχικό υπόδειγμα του Ohlson, στο οποίο στηρίχτηκε η έρευνα του Sougiannis, 

είναι το εξής:  

 

      –                    (5.1) 
 

Όπου :  

• Pt : είναι η αγοραία αξία (market value) της επιχείρησης στον χρόνο t, 

• Yit :είναι η λογιστική αξία της επιχείρησης στον χρόνο t,  

• Xit : είναι τα λογιστικά κέρδη χρήσης της επιχείρησης, όπως εμφανίζονται 

στον Ισολογισμό, 

• r : είναι το ελεύθερο από κίνδυνο επιτόκιο (risk free interest rate), 

                                                 
107Για την ανάλυση του υποδείγματός του, ο Sougiannis, στηρίχθηκε στο υπόδειγμα του Ohlson, όπως 
αυτό αναλύεται στο working paper, το οποίο κυκλοφόρησε το 1989,  με τίτλο “Accounting Earnings, 
book value and dividends : The theory of the clean surplus equation”, Columbia University, New York, 
NY. Αργότερα, ο Ohlson, ενσωμάτωσε το εν λόγω υπόδειγμά του το οποίο εμπλούτισε παίρνοντας την 
τελική μορφή, στην εργασία του (1995), “ Accounting earnings, book value and dividends: The theory 
of the clean surplus equation”, Contemporary accounting research, Volume 11, Issue 2, pages 661–687  
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• [Xit – rYit-1] : ορίζονται τα μη κανονικά κέρδη ή αλλιώς το υπολειμματικό 

εισόδημα (residual income),  

• Ζit : είναι συντελεστής που περιλαμβάνει όλες τις υπόλοιπες μεταβλητές στον 

χρόνο t, που πιθανώς να επηρεάζουν την ανεξάρτητη μεταβλητή, ενώ  

• β, γ : είναι οι παράμετροι αποτίμησης. Εάν τα κέρδη και η λογιστική αξία 

είναι ικανά  να αποτιμάται η επιχείρηση, τότε το γ=0 διαφορετικά ο 

συντελεστής γ είναι διαφορετικός από το μηδέν. 

 

Όταν δεν πληρούνται οι υποχρεώσεις που θέτει το ΔΛΠ 38 αναφορικά με την 

κεφαλαιοποίηση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης, τότε απαιτείται η λογιστική 

αντιμετώπισή των δαπανών αυτών ως έξοδα. Σε αυτήν την περίπτωση, τα λογιστικά 

κέρδη μπορούν να γραφούν ως εξής :  

 

         (5.2) 
 
 
Όπου :  

•  : είναι τα κέρδη στον χρόνο t,  πριν την αντιμετώπιση ως έξοδα των 

δαπανών έρευνας και ανάπτυξης,  

•    : είναι τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης στον χρόνο t και  

•     : είναι ο φορολογικός συντελεστής της επιχείρησης στον χρόνο t 

 

Η ανάλυση του Sougiannis (1994), επικεντρώνεται στον διαχωρισμό των εξόδων 

έρευνας και ανάπτυξης από τα κέρδη προκειμένου να εμφανιστεί πως αποτιμώνται τα 

έξοδα έρευνας και ανάπτυξης ως στοιχείο των κερδών.  

 

Προηγούμενες μελέτες, όπως αυτές των Cockburn & Griliches (1987) και του Hall 

(1993), βρήκαν ότι τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης της προηγούμενης χρονιάς είναι 

σημαντικά για την αξία της επιχείρησης.  

 

Συνεπώς, θα πρέπει να εξεταστούν τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης της περασμένης 

χρονιάς, τα οποία μπορεί να είναι σημαντικά για την αξία της επιχείρησης. 

Προηγούμενες μελέτες στηριζόμενες σε δεδομένα που προέρχονται από την αγορά 

των ΗΠΑ, όπως και η συγκεκριμένη μελέτη του Sougiannis (1994), δεν μπορεί να 



 63

εφαρμοστεί πλήρως στις ευρωπαϊκές αγορές όπως:  το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και 

της Ελλάδας, διότι ενώ στις ΗΠΑ η απεικόνιση του κόστους των διαφημιστικών 

εξόδων είναι υποχρεωτική, στις ευρωπαϊκές αγορές, δεν είναι υποχρεωτικό και δεν 

απεικονίζεται. Δεν υπάρχουν επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία για τα έξοδα 

διαφήμισης, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν στην παρούσα διατριβή.  

 

Με βάση όλα τα ανωτέρω, η συνάρτηση (5.1) παίρνει την εξής μορφή:  

 

      ∑ ,     (5.3) 

 

Όπου :  

•    : είναι η αγοραία αξία (market value) της επιχείρησης στον χρόνο t, 

•     : είναι η λογιστική αξία της επιχείρησης στον χρόνο t,  

•  : είναι τα κέρδη στον χρόνο t,  πριν την εξοδοποίηση των δαπανών 

έρευνας και ανάπτυξης,  

•   : είναι ο φορολογικός συντελεστής της επιχείρησης στον χρόνο t, 

•      : είναι το επιτόκιο ελεύθερο από κίνδυνο (risk free interest rate), 

•   :  είναι τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης στον χρόνο t. 

 

Η αγοραία αξία, εμφανίζεται δηλαδή ως συνάρτηση της λογιστικής αξίας, του 

υπολειμματικού εισοδήματος, των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης και της 

φορολογικής ωφέλειας που αυτά προσφέρουν τόσο στην τρέχουσα αλλά και στην 

προηγούμενη χρονιά.  

 

Όπως και σε προγενέστερες μελέτες (π.χ. Kothari & Shanken, 2003), για τον 

περιορισμό του προβλήματος της ετεροσκεδαστικότητας χρησιμοποιείται στάθμιση 

όλων των μεταβλητών του υποδείγματος με την λογιστική αξία. Για τον έλεγχο της 

αξιοπιστίας (robustness) του υποδείγματος και των αποτελεσμάτων, 

χρησιμοποιήθηκαν και άλλες μεταβλητές ως αποπληθωριστές, όπως:  η αγοραία αξία 

(market value), η λογιστική αξία της προηγούμενης χρονιάς (book value  t-1) αλλά και 

ο αριθμός των μετοχών (market share).  
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Το πρόβλημα της ψευδούς-κίβδηλης συσχέτισης (spurious correlation) εξαιτίας του 

κοινού παρονομαστή, πρωτοαναφέρθηκε από τους Lev & Sunder (1979),  δεν είναι 

πρόβλημα για το παρόν υπόδειγμα, διότι ο παρονομαστής είναι ένας από τις 

μεταβλητές του υποδείγματος (Maddala, 1977, Sougiannis, 1994). Για τους ανωτέρω 

λόγους, διαιρούμε και τα δυο μέλη της εξίσωσης με την λογιστική αξία.  

 

Η συνάρτηση (5.3) λοιπόν, μετά την στάθμιση όλων των μεταβλητών με την 

λογιστική αξία, παίρνει την μορφή :  

 

 
   

   
 ∑ ,                               

        (5.4) 

 

Ο συντελεστής α περιλαμβάνει τις επιδράσεις όλων εκείνων των μεταβλητών που δεν 

περιλαμβάνονται στην συνάρτηση. 

 

Με βάση τον Sougiannis (1994) το β0 αναμένεται να είναι μηδέν, οι συντελεστές β1 

και β2 θα πρέπει να είναι θετικοί ενώ το παρακάτω άθροισμα μπορεί να είναι θετικό, 

αρνητικό ή μηδέν.               

           ∑
=

n

l
l

0
,3β           (5.5) 

 

Για του λόγους που προαναφέρθηκαν παραπάνω, στην παράγραφο 5.2.1., είναι 

σημαντικό να εξεταστεί η επίδραση της περιόδου της χρηματοπιστωτικής κρίσης, από 

το 2010 μέχρι και το 2012. Λόγω της φύσης του δείγματος, ο διαχωρισμός του σε δύο 

περιόδους και η εξέταση της κάθε περιόδου ξεχωριστά, θα δημιουργούσε μικρά 

δείγματα, με μεγάλη πιθανότητα για μη ασφαλή συμπεράσματα. Για να αποφευχθεί 

αυτό, θα χρησιμοποιηθεί η  ψευδομεταβλητή Crisis, που παίρνει την τιμή ένα, για την 

περίοδο της κρίσης, δηλαδή την περίοδο 2010-2012 και την τιμή μηδέν, για την 

υπόλοιπη περίοδο.  
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Έτσι το υπόδειγμα του Sougiannis (1994), για τον έλεγχο των επιδράσεων της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης, παίρνει την μορφή :  

 

 
   

   
 ∑ ,   

  
      ∑ ,        (5.6) 

 

Επίσης για τους ίδιους λόγους (για να μην δημιουργηθούν δείγματα μικρά με μη 

ασφαλή συμπεράσματα), προκειμένου να ελεγχθεί η επίδραση των επιχειρήσεων 

υψηλής εντάσεως επένδυσης σε έξοδα έρευνας και ανάπτυξη, θα χρησιμοποιηθούν η 

ψευδομεταβλητή RD INTENSITY, που παίρνει την τιμή 1, εάν η σχέση εξόδων 

έρευνας και ανάπτυξης προς σύνολο ενεργητικού είναι υψηλότερη από την διάμεσο, 

ενώ παίρνει την τιμή μηδέν σε αντίθετη περίπτωση. Συνεξετάζοντας και την επίδραση 

της χρηματοπιστωτικής κρίσης, το υπόδειγμα του Sougiannis (1994), παίρνει την 

μορφή :  

 

 
   

   
 ∑ ,   

  
     ∑ , _   

_   
   _   

_ ∑ ,    (5.7) 

 

Τέλος, παρόμοια αντιμετώπιση έχει ο έλεγχος των επιδράσεων του μεγέθους της 

επιχείρησης και της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Για όλους τους προαναφερόμενους 

λόγους, εισάγεται στο υπόδειγμα (5.4), η ψευδομεταβλητή SIZE_D, οποία παίρνει 

την τιμή 1, όταν ο λογάριθμός της αγοραίας κεφαλαιοποίησης, είναι υψηλότερος της 

διαμέσου του δείγματος. Με βάση τα ανωτέρω το υπόδειγμα του Sougiannis (1994), 

παίρνει την εξής μορφή :  

 

 
   

   
 ∑ ,   

  
     ∑ ,  _   

_   
   _   _ ∑ ,     (5.8) 
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5.3.2 Υπόδειγμα Bushee   
 

Ο Bushee (1998), προσπάθησε να συνδέσει την επίδραση των θεσμικών επενδυτών 

στην μυωπική αντιμετώπιση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης, χρησιμοποιώντας 

ένα δείγμα επιχειρήσεων από το 1983 έως και το 1994 και λαμβάνοντας δεδομένα 

από την University of Michigan Spectrum database.  

 

Αυτό που προσπάθησε να βρει είναι εάν οι διοικήσεις αντιμετωπίζουν τα έξοδα 

έρευνας και ανάπτυξης ως εργαλείο επίτευξης στόχων. Θέτοντας ως στόχο της η 

διοίκηση τα κέρδη ανά μετοχή της προηγούμενης χρονιάς, αποφασίζει την δαπάνη ή 

μη σε έρευνα και ανάπτυξη, με τρόπο ώστε τα τελικά κέρδη προ φόρων να μην είναι 

μικρότερα των κερδών προ φόρων της προηγούμενης χρονιάς. Σε περίπτωση που η 

πραγματοποίηση εξόδων έρευνας και ανάπτυξης, οδηγεί σε κέρδη μειωμένα 

συγκριτικά με τα κέρδη προηγούμενης χρονιάς, η διοίκηση αποφασίζει την μη 

πραγματοποίηση των εξόδων αυτών, με αποτέλεσμα οι οικονομικές καταστάσεις να 

καταλήγουν σε κέρδη.  

 

Ο Bushee (1998), χωρίζει το δείγμα σε 3 υποομάδες. Η πρώτη υποομάδα, αναφέρεται 

ως Increase “IN” και περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις των οποίων τα κέρδη πριν από τα 

έξοδα έρευνας και ανάπτυξης και φόρους αυξήθηκαν. Αυτές οι επιχειρήσεις, θα 

μπορούσαν να διατηρήσουν το ύψος των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης της 

τελευταίας χρονιάς και να έχουν αύξηση κερδοφορίας. Τα κέρδη δηλαδή, αυξήθηκαν 

περισσότερο από ότι τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης. Αυτό σημαίνει ότι είτε θα 

πραγματοποιούσαν είτε δεν θα πραγματοποιηθούσαν έξοδα έρευνας και ανάπτυξης, 

θα εμφάνιζαν ούτως ή άλλως κέρδη στα αποτελέσματά τους, μεγαλύτερα από τα 

κέρδη της προηγούμενης χρονιάς.  

 

Η επόμενη ομάδα, αναφέρεται ως Large Decrase “LD” και περιλαμβάνει τις 

επιχειρήσεις εκείνες για τις οποίες η μείωση των κερδών πριν από τα έξοδα έρευνας 

και ανάπτυξης και φόρους είναι μεγαλύτερη από το ποσό των εξόδων έρευνας και 

ανάπτυξης του τελευταίου έτους. Περιλαμβάνει όλες εκείνες τις επιχειρήσεις οι 

οποίες είτε πραγματοποιούσαν, είτε όχι έξοδα έρευνας και ανάπτυξης, τα τελικά τους 

αποτελέσματα θα ήταν πάλι ζημίες.  
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Το βασικό κομμάτι, είναι η εξέταση της τρίτης υποομάδας, εκείνης που ονομάζει ως 

Small Decrease “SD”. Για τις επιχειρήσεις αυτές, τα κέρδη πριν από τα έξοδα 

έρευνας και ανάπτυξης και φόρους, έχουν μειωθεί σε σχέση με το προηγούμενο έτος, 

κατά ένα ποσό το οποίο θα μπορούσε να αντιστραφεί με την μείωση των εξόδων 

έρευνας και ανάπτυξης. Αυτό βεβαίως προϋποθέτει ότι η διοίκηση είναι σε θέση να 

προβλέψει τα κέρδη της. Άρα, η μείωση των κερδών είναι μικρότερη από ότι η 

αύξηση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης. Ισχύει δηλαδή για τις επιχειρήσεις αυτές 

ότι τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρονιάς (δηλαδή τα κέρδη προ φόρων και 

εξόδων έρευνας και ανάπτυξης) είναι είτε αρνητικά (ζημίες) είτε μικρότερα από τα 

κέρδη-στόχο, κατά τέτοιο ποσό όμως που αν επιλεγόταν η μη πραγματοποίηση 

εξόδων έρευνας και ανάπτυξης, θα αντιστρεφόταν το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι 

και το ουσιαστικό αποτέλεσμα της χειραγώγησης των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης. 

Παρόμοια μελέτη και αποτελέσματα είχαν και οι Baber et al. (1991), οι οποίοι 

βρήκαν ότι οι τέτοιες επιχειρήσεις, αύξησαν τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης κατά 

μικρότερο κατά μέσο όρο ποσό, από ότι επιχειρήσεις οι οποίες είτε εμφάνιζαν 

αυξήσεις είτε μεγάλες μειώσεις στα κέρδη προ επένδυσης σε έρευνα και ανάπτυξης, 

δείγμα του ότι υπάρχει το ενδεχόμενο ότι οι διοικήσεις των επιχειρήσεων που 

εμφάνιζαν μικρές μειώσεις στα κέρδη χρησιμοποιούν την μείωση των εξόδων 

έρευνας και ανάπτυξης για να εμφανίσουν αυξημένα κέρδη.  

 

Στις ελληνικές επιχειρήσεις, επειδή δεν είναι τόσο ισχυρή η παρουσία των θεσμικών 

επενδυτών, τίθεται ως πρώτη προτεραιότητα η εξέταση της χειραγώγησης των 

εξόδων έρευνας και ανάπτυξης με στόχο την εμφάνιση κερδών, ανεξάρτητα της 

μορφής ιδιοκτησίας σε θεσμικούς ή μη επενδυτές.  

 

Το υπόδειγμα το οποίο χρησιμοποιεί ο Bushee (1998), είναι ένα logit υπόδειγμα το 

οποίο εξετάζει την μείωση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης σε επίπεδο 

επιχείρησης σε σχέση με ένα σύνολο μεταβλητών. Πιο συγκεκριμένα το υπόδειγμα 

που χρησιμοποιεί ο Bushee είναι το εξής :  

 

      

        

                              (5.9) 
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Όπου :  

• CUTRDi : 1 εάν τα Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης μειώθηκαν συγκριτικά με 

το περασμένο έτος, ενώ παίρνει την τιμή 0 σε άλλη περίπτωση 

• PCRD : Η μεταβολή σε έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης το προηγούμενο έτος 

• CIRD : Μεταβολή στον δείκτη Industry R&D to sales, σύμφωνα με τον 

4ψήφιο κωδικό SIC 

• CGDP : Η Μεταβολή στο ΑΕΠ 

• TOBQ : Tobin’s q (το σύνολο της αγοραίας αξίας και της λογιστικής αξίας, το 

σύνολο των μετοχών, το μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο χρέος της 

επιχείρησης. διαιρεμένα με το σύνολο του Ενεργητικού)  

• CCAPX: Μεταβολή στα Έξοδα Κεφαλαίου ανά μετοχή  

• CSALES: Μεταβολή στις πωλήσεις 

• SIZE :  Μέγεθος της επιχείρησης 

• DIST: Απόσταση από τα κέρδη-στόχο, δηλαδή της προηγούμενης χρονιάς 

• LEV: Μόχλευση (Χρέος προς σύνολο Ενεργητικού) 

• FCF : Ελεύθερες ταμειακές Ροές –Free Cash Flow 

• PIH : Ποσοστό της θεσμικής ιδιοκτησίας.  

 

Για την εξέταση ανά ομάδα επιχειρήσεων, προσαρμόζεται το ως άνω υπόδειγμα, με 

την προσθήκη των επιπλέον μεταβλητών SD, IN, LD που αφορούν τις 3 υπό εξέταση 

υποομάδες.  

 

Όπως αναφέρεται παραπάνω, στην περίπτωση της ελληνικής αγοράς το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς δεν θα μας απασχολήσει πρωταρχικά, αλλά επιχειρείται να διαπιστωθεί την 

χειραγώγηση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης. Έτσι το υπόδειγμα του Bushee 

(1998), με βάση τα προαναφερθέντα, προσαρμόζεται ως εξής : 

 

      

       

     (5.10) 
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Όπου:  

• CUTRDi :  Δείκτης μείωσης R&D , λαμβάνει την τιμή 1 όταν (RDt – RDt-1) <0, 

αλλιώς παίρνει την τιμή 0 

• SD   : Αποτελείται από τις Επιχειρήσεις για τις οποίες ισχύει :                         

RDt-1 < (EBTRDt – EBTRDt-1) <0 

• LD : Αποτελείται από τις Επιχειρήσεις για τις οποίες ισχύει :                       

  (EBTRDt – EBTRDt-1) < -RDt-1 

• IN : Αποτελείται από τις Επιχειρήσεις για τις οποίες ισχύει :                        

    (EBTRDt – EBTRDt-1) >  0 

• PCRDi  : Προηγούμενη Μεταβολή RD : ln(RDt-1) – ln (RDt-2) 

• CGDPi   : Μεταβολή στο ΑΕΠ : ln(GDPt) – ln(GDPt-1) 

• TOBQi   : Tobin’s Q: (Market Value of Common Equity+ Preffered Stock 

+Total Debt)/ Total Asset 

• CCAPXi   : Μεταβολή στις επενδύσεις σε κεφάλαιο: ln(CAPXt)-ln(CAPXt-1 ) 

o  CAPX: Έξοδα Κεφαλαίου ανά μετοχή 

• CSALESi : Μεταβολή στις πωλήσεις: ln(SALESt)-ln(SALESt-1) 

o SALES : Πωλήσεις ανά μετοχή 

• SIZEi  : Μέγεθος Επιχείρησης : ln(MVEt) 

o MVE : Market Value of Equity 

• DISTi : Απόσταση από τα Κέρδη-Στόχο : (EBTRDt-EBTRDt-1) ) / RDt-1                              

o EBTRD : Κέρδη ανά μετοχή προ φόρων + RD 

• LEVi   : Μόχλευση : (LTDt+STDt) / ASSETS 

o Μακροπρόθεσμες + Βραχ/σμες Υποχρεώσεις / Συνολικό Ενεργητικό 

• FCFi   : Free Cash Flow : (CFO – Average CAPXt-1 to t-3)/ CA t-1 

o CFO: Cash Flow Operations 
o CA  : Current Assets    

 

Για τον έλεγχο των επιδράσεων της χρηματοπιστωτικής κρίσης και στο παρόν 

υπόδειγμα, για όλους του λόγους που προαναφέρθηκαν στην παράγραφο 5.3.1. θα 

χρησιμοποιηθεί η ίδια ψευδομεταβλητή (Crisis), με συνέπεια το ανωτέρω υπόδειγμα 

(5.10), να πάρει την εξής μορφή :  
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      (5.11) 

 

5.4  Στατιστική Ανάλυση του Δείγματος  
 

Παρακάτω περιγράφεται το δείγμα των υπό εξέταση επιχειρήσεων που 

χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση.  

 

Η περίοδος που εξετάζεται αρχικά είναι ολόκληρη η περίοδος, μετά την υιοθέτηση 

των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (όπως είναι πλέον 

γνωστά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα) μέχρι και το 2012. Δεδομένου ότι στην 

Ελλάδα καθιερώθηκε επίσημα, υποχρεωτική η δημοσίευση των αποτελεσμάτων των 

εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, για το έτος 2005, δηλαδή από 

01/01/2005, θα πρέπει εξαιρεθούν από την παρούσα μελέτη τα έτη 2003 και 2004, 

διότι θα υπήρχε ανομοιομορφία στο υπό εξέταση δείγμα, λόγω της επιλεκτικής 

δημοσίευσης με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, τα έτη εκείνα. 

Για τους ανωτέρω λόγους, για την εξέταση των δυο προαναφερόμενων μοντέλων, θα 

χρησιμοποιηθούν οι περιόδους από το 2006 έως το 2012.  

 

Αρχικά, είναι σημαντικό να παρατηρηθεί η φύση των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Στον πίνακα 3 αναλύεται με 

βάση την κατηγοριοποίηση που έχει ορίσει το ελληνικό χρηματιστήριο οι κλάδοι και 

οι επιχειρήσεις αντίστοιχα που δραστηριοποιούνται στον κάθε κλάδο.  
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Πίνακας 3 
Μορφή και περιγραφή προφίλ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Χ.Α.Α, ανά κλάδο, με 

βάση την κατηγοριοποίηση του Χ.Α.Α. 

Κατηγορία Χ.Α.Α. Αριθμός Επιχειρήσεων 
Ρουχισμός & Αξεσουάρ 23 
Κατασκευές 19 
Τρόφιμα 16 
Οικοδομικά Υλικά & Εξαρτήματα 11 
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 10 
Χάλυβας 9 
Γεωργία & Αλιεία 9 
Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 8 
Εξειδικευμένα Χημικά 8 
Εκδόσεις 8 
Υλικά Συσκευασίας 7 
Συμμετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας 7 
Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά 7 
Ταξίδια & Τουρισμός 6 
Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού 6 
Ιατρικές Υπηρεσίες 6 
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις 4 
Ξενοδοχεία 4 
Λογισμικό 4 
Έπιπλα 4 
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 4 
Εξειδικευμένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 4 
Είδη Προσωπικής Φροντίδας 4 
Αλουμίνιο 4 
Υπηρεσίες Μεταφορών 3 
Υλικό Υπολογιστών 3 
Τηλεόραση & Ψυχαγωγία 3 
Προμηθευτές Βιομηχανίας 3 
Εμπορικά Οχήματα και Φορτηγά 3 
Ύδρευση 2 
Τυχερά Παιχνίδια 2 
Παιχνίδια 2 
Ορυχεία 2 
Μη Σιδηρούχα Μέταλλα 2 
Καθετοπ.Εταιρείες Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου 2 
Ηλεκτρισμός 2 
Ε.Ε.Α.Π. Βιομηχανικών & Επαγγελματικών Χώρων 2 
Απόσταξη & Οινοπαραγωγή 2 
Χρημ/κές Μισθώσεις & Διαφοροποιημένες Συμμετοχές 1 
Φαρμακευτικά Προϊόντα 1 
Υποδήματα 1 
Υπηρεσίες Ακίνητης Περιουσίας 1 
Οικιακός Εξοπλισμός 1 
Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο Τροφίμων 1 
Κατασκευή Κατοικιών 1 
Καπνός 1 
Ιατρικός Εξοπλισμός 1 
Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Γραφείων 1 
Ηλεκτρικά Μέρη & Εξοπλισμός 
Εστίαση 

1 
1 

Διυλιστήρια 1 
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Συνέχεια Πίνακα 3 
Κατηγορία Χ.Α.Α                                                Αριθμός Επιχειρήσεων 

Διαφοροποιημένες Βιομηχανίες 1 
Διαφήμιση 1 
Διαδίκτυο 1 
Βασικά Χημικά 1 
Αναψυκτικά 1 
Αεροπορικές Εταιρείες 1 
Σύνολο Επιχειρήσεων 249 
 

Το σημαντικότερο γεγονός που εξάγεται από τον παραπάνω πίνακα και που αποτελεί 

ένα σημείο αναφοράς για την περαιτέρω ανάλυση και την εξαγωγή συμπερασμάτων 

είναι ότι οι μεγαλύτεροι κλάδοι που δραστηριοποιούνται στην ελληνική χρηματαγορά 

είναι κλάδοι της παραδοσιακής οικονομίας και βιομηχανίας παρά της βιομηχανίας 

της τεχνολογίας. Πιο συγκεκριμένα, οι περισσότερες επιχειρήσεις του ελληνικού 

χρηματιστηρίου, δραστηριοποιούνται σε τομείς, οι οποίοι έχουν λίγες δυνατότητες 

ανάπτυξης με την επένδυση σε έρευνα σε σχέση με κλάδους παραδοσιακά 

προσανατολισμένους στην τεχνολογία, όπου ενσωματώνουν ευκολότερα την έρευνα 

και ανάπτυξη (πχ κλάδοι υψηλής τεχνολογίας, βαριά βιομηχανία, φαρμακευτικές 

εταιρίες, αεροναυπηγικές κλπ). Όπως φαίνεται και στον πίνακα 3, σχεδόν 70 από τις 

249 επιχειρήσεις, δηλαδή περίπου το 1/3 ανήκει σε κλάδο εμπορικό. Οι 23 από τις 

249 επιχειρήσεις, ανήκουν στον κλάδο του Ρουχισμού & Αξεσουάρ, άλλες 19 στον 

κλάδο των κατασκευών ενώ άλλες 16 στον κλάδο των τροφίμων και άλλες 11 στον 

κλάδο των οικοδομικών υλικών & εξαρτημάτων. 

 

Επίσης, σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να σημειωθεί είναι ότι κλάδοι οι οποίοι 

επενδύουν και στηρίζονται κυρίως στην ανάπτυξη μέσω της έρευνας σε νέες 

τεχνολογίες, όπως είναι κλάδοι λογισμικού, μηχανήματα βιομηχανικού εξοπλισμού, 

φαρμακευτικά προϊόντα, υλικά υπολογιστών, αεροπορικές εταιρίες, παρουσιάζουν 

αρκετά μικρό αριθμό παρατηρήσεων (4 επιχειρήσεις του κλάδου λογισμικού, 3 

υλικού υπολογιστών, 1 φαρμακευτικών προϊόντων, 1 αεροπορική εταιρία). Το 

στοιχείο, αυτό από μόνο του, μπορεί εν μέρει να δικαιολογήσει τις μικρές 

παρατηρήσεις του δείγματος  που λάβαμε κατά την παρούσα ανάλυση. Ότι δηλαδή, οι 

ελληνικές επιχειρήσεις, ανήκουν κατά ένα μεγάλο μέρος σε κλάδους παραδοσιακής 

οικονομίας όπως του εμπορίου ή των καταναλωτικών αγαθών και κατά μικρότερο ή 

ελάχιστο μέρος σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας. 
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Συνεπώς από τις 249 επιχειρήσεις για τα έτη μελέτης (οκτώ έτη για το υπόδειγμα του 

Bushee και επτά για το υπόδειγμα του Sougiannis) , επιλέγονται μόνο οι επιχειρήσεις 

που παρουσίασαν σε κάποια έτη μόνο ή συνέχισαν να παρουσιάζουν σε όλα τα έτη 

έξοδα έρευνας και ανάπτυξης. Τελικά, διαμορφώνεται ένα δείγμα με 38 επιχειρήσεις 

για το υπόδειγμα του Sougiannis (1994) οι οποίες παρουσιάζουν μόνο 135 

παρατηρήσεις αντί για 1.992 παρατηρήσεις που θα ήταν το αναμενόμενο αν όλες οι 

επιχειρήσεις παρουσίαζαν όλα τα υπό εξέταση έτη, έξοδα έρευνας και ανάπτυξης. 

Παρόμοια αποτελέσματα εμφανίζονται και κατά την εξέταση με το υπόδειγμα του 

Bushee (1998), όπου παρατηρούνται 42 επιχειρήσεις οι οποίες οδηγούν σε 153 

παρατηρήσεις για όλο το υπό εξέταση δείγμα.  

 

Για μεγαλύτερη ευκολία στην ακόλουθη διατριβή, θα ακολουθηθεί η μετονομασία 

των μεταβλητών με την συγκεκριμένη αντιστοίχηση στις μεταβλητές του αρχικού 

υποδείγματος, όπως φαίνονται στον Πίνακα 4:  

 

Πίνακας 4 
Υπόδειγμα  Sougiannis (1994) 

Μεταβλητή στο αρχικό υπόδειγμα Μεταβλητή όπως μετονομάστηκε 
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Στον πίνακα 5Α περιλαμβάνεται η ανάλυση των δεδομένων με βάση το υπόδειγμα του 

Sougiannis για ολόκληρη την υπό εξέταση περίοδο με 135 παρατηρήσεις.  

 

Πίνακας 5Α   
Περιγραφικά Στατιστικά Υποδείγματος Sougiannis 

ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2005-2012
   MV  INV  RI  RDTAX  RDCUR  RDLAG 
Μέσος  ‐0,043  0,032  0,040  0,009  0,023  0,020 
Διάμεσος  ‐0,102  0,015  0,034  0,004  0,013  0,009 
 
Μέγιστη Τιμή  1,877  0,368  0,320  0,119  0,173  0,102 
Ελάχιστη Τιμή  ‐1,814  0,001  ‐0,056  0,000  0,000  0,000 
Τυπική Απόκλιση  0,819  0,042  0,064  0,014  0,026  0,023 
             
Πλήθος Παρατηρήσεων   135  135  135  135  135  135 

 
 

Όπως παρατηρούμε για την εξαρτημένη μεταβλητή του υποδείγματος του Sougiannis 

(1994), η οποία είναι ο λογάριθμος του πηλίκου της αγοραίας αξίας προς τη 

λογιστική αξία, η μέση τιμή είναι -0,043 ενώ η διάμεσος είναι -0,102. Η μέγιστη τιμή 

που παρουσιάζεται είναι η τιμή 1,877 ενώ η ελάχιστη μόλις -1,814. Τέλος, η τυπική 

απόκλιση για την εξαρτημένη μεταβλητή παίρνει την τιμή 0,819.  

 

Το υπολειμματικό εισόδημα εμφανίζει υψηλότερες παρατηρήσεις. Ο μέσος 

εμφανίζεται 0,040 ενώ η διάμεσος 0,034, παρουσιάζοντας όμως μέγιστη τιμή μόλις 

0,320 ενώ την ελάχιστη τιμή, μικρότερη του 0 και πιο συγκεκριμένα -0,056. Η τυπική 

απόκλιση για την συγκεκριμένη ανεξάρτητη μεταβλητή είναι 0,064. 

 

Οι τιμές της ανεξάρτητης μεταβλητής που εκφράζουν την φορολογική ωφέλεια που 

προσφέρουν τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης είναι για τον μέσο 0,009 ενώ για την 

διάμεσο 0,004. Η μέγιστη τιμή είναι 0,119 ενώ η ελάχιστη είναι πολύ κοντά στο 

μηδέν. Η τυπική απόκλιση είναι χαμηλή τιμή, μόλις 0,014.  

 

Για την ανεξάρτητη μεταβλητή που είναι τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης της 

τρέχουσας χρήσης, ο μέσος λαμβάνει την τιμή 0,023 και η διάμεσος 0,013. 

Παρόμοιες εμφανίζονται και οι τιμές που παρατηρούμε για την μεταβλητή που είναι 

τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης της προηγούμενης χρήσης, με μέσο  0,020 και 

διάμεσο 0,009. 
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Παρόμοιες και πολύ κοντινές είναι οι τιμές που παίρνουν και τα υπόλοιπα μεγέθη, 

αφού όπως παρατηρούμε η μέγιστη τιμή για τα έξοδα της τρέχουσας χρήσης είναι 

0,173 ενώ της προηγούμενης χρήσης είναι 0,102, η ελάχιστη φαίνεται να είναι ίδια 

(πολύ κοντά στην τιμή 0), ενώ ούτε η τυπική απόκλιση των δυο παρατηρήσεων έχει 

μεγάλη διαφορά (0,026 έναντι 0,023 για τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης της 

περασμένης χρονιάς). Στον πίνακα 5Β, παρουσιάζεται η μήτρα συσχετίσεων των 

μεταβλητών για το υπόδειγμα του Sougiannis που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα 

διατριβή, από όπου φαίνεται ότι δεν υπάρχει πρόβλημα πολυσυγγραμικότητας. 

 

Πίνακας 5Β 
Μήτρα συσχετίσεων των μεταβλητών του υποδείγματος του Sougiannis (1994) 

 
Πιθανότητα  MV  INV  RI  RDTAX  RDCUR  RDLAG 

MV  1           
— 

INV  0,021  1    
(0,805)  —

RI  0,554  ‐0,072 1    
(0)  (0,409) —

RDTAX  ‐0,022  0,251 0,003 1    
(0,803)  (0,003) (0,978) —

RDCUR  0,003  0,400 0,296 0,495 1   
(0,976)  (0) (0,001) (0) — 

RDLAG  0,040  0,313 0,168 0,540 0,701  1 
(0,652)  (0) (0,051) (0) (0)  —

       

    

    
,    

 

 

Στον πίνακα 5Γ περιλαμβάνεται η ανάλυση των δεδομένων με βάση το υπόδειγμα του 

Bushee (1998)  για ολόκληρη την υπό εξέταση περίοδο με 153 παρατηρήσεις.  
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Πίνακας 5Γ  
Περιγραφικά Στατιστικά Υπόδειγμα Bushee (1998) 

 
ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2005-2012 

  CUT_RD  IN  SD  PCRD  CCAPX  TBQ  CGDP  CSALES  SIZE  DIST  LEV  FCF 
Μέσος  0,471  0,373  0,118  0,064 ‐0,029 133,20 ‐0,027 ‐0,005 3,45  ‐9,00  36,48 ‐18,79

Διάμεσος  0,000  0,000  0,000  0,070 ‐0,051 31,69 ‐0,035 0,010 3,06  ‐1,02  14,76 ‐2,49
 

Μέγιστη 
Τιμή  1,000  1,000  1,000  1,284  1,991 

 
1745,48  0,045  0,689  6,66  117,70  276,62  16,77 

Ελάχιστη 
Τιμή  0,000  0,000  0,000  ‐1,133  ‐2,091  2,32  ‐0,069  ‐0,585  0,45  ‐244,54  0,33  ‐246,09 

Τυπική 
Απόκλιση  0,501  0,485  0,323  0,428  0,654  245,93  0,035  0,230  1,52  38,42  49,08  42,79 

                         

Πλήθος 
Παρατ.  153  153  153  153  153  153  153  153  153  153  153  153 

 
Αυτό που φαίνεται στην ανάλυση του υπό εξέταση δείγματος, για την μεταβλητή η 

οποία δηλώνει την μείωση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης για σκοπούς επίτευξης 

στόχων, είναι ότι ο μέσος όρος παίρνει την τιμή 0,471 ενώ η διάμεσος είναι πολύ 

κοντά στην τιμή μηδέν. Η μέγιστη τιμή που παρουσιάζεται είναι η τιμή 1,000 ενώ η 

ελάχιστη είναι κοντά στο μηδέν. Τέλος, η τυπική απόκλιση παίρνει την τιμή 0,501.  

 

Για την μεταβλητή που εκφράζει τις επιχειρήσεις εκείνες που η δαπάνη σε έρευνα και 

ανάπτυξη δεν επηρεάστηκε από τα κέρδη, μιας και αυτά συνέχισαν να 

παρουσιάζονται αυξημένα, ο μέσος εμφανίζεται 0,373 ενώ η διάμεσος πάλι είναι 

κοντά στο μηδέν. Παρουσιάζει μέγιστη τιμή 1,00 ενώ την ελάχιστη τιμή, ομοίως 

πλησίον του μηδενός. Η τυπική απόκλιση για την συγκεκριμένη ανεξάρτητη 

μεταβλητή είναι 0,485. 

 

Οι τιμές της ανεξάρτητης μεταβλητής που εκφράζει τις επιχειρήσεις εκείνες που η 

δαπάνη σε έρευνα και ανάπτυξη αντιμετωπίζεται ως χειραγωγούμενο έξοδο, το οποίο 

αν δεν γίνει θα επηρεαστούν και τελικά θα επιτευχθούν τα κέρδη-στόχος, που είναι τα 

κέρδη της προηγούμενης χρονιάς είναι για τον μέσο 0,118 ενώ και εδώ, η τιμή που 

παίρνει η διάμεσος είναι πολύ κοντά στο μηδέν. Η μέγιστη τιμή είναι 1 ενώ η 

ελάχιστη είναι μηδέν. Η τυπική απόκλιση 0,323.  

 

Για την ανεξάρτητη μεταβλητή που δηλώνει, την μεταβολή στα έξοδα έρευνας και 

ανάπτυξης κατά το προηγούμενο έτος, ο μέσος λαμβάνει την τιμή 0,064 και η 

διάμεσος 0,070. 
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Διαφορετικές είναι οι τιμές που παίρνουν τα υπόλοιπα μεγέθη, αφού όπως 

παρατηρούμε ότι η μέγιστη τιμή για την μεταβολή στα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 

της προηγούμενης χρήσης είναι 1,284 ενώ η ελάχιστη φαίνεται να είναι -1,133. Η 

τυπική απόκλιση είναι 0,428.  

 

Αναφορικά με την μεταβλητή που δηλώνει την μεταβολή στα έξοδα κεφαλαίου ανά 

μετοχή (CCAPX), παρατηρούμε ότι ο μέσος λαμβάνει την τιμή 0,064 και η διάμεσος 

την τιμή 0,070. Η μέγιστη τιμή είναι κοντά στο 2 (πιο συγκεκριμένα 1,991) ενώ η 

μικρότερη τιμή είναι -2,091. Η τυπική απόκλιση για την συγκεκριμένη μεταβλητή 

είναι 0,654.  

 

Για την μεταβλητή Tobin’s q, (TBQ), που είναι το σύνολο της αγοραίας αξίας, το 

σύνολο των μετοχών και το συνολικό (μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο) χρέος 

της επιχείρησης διαιρεμένα με το σύνολο του ενεργητικού, τα αποτελέσματα της 

στατιστικής ανάλυσης είναι κάπως διαφορετικά από τα υπόλοιπα. Συγκεκριμένα, ο 

μέσος είναι 133,201 και η διάμεσος 31,692, με μέγιστη τιμή να εμφανίζεται η 

1745,488 και την ελάχιστη 2,326. Παρόμοια αποτελέσματα παρουσιάζει και η τυπική 

απόκλιση η οποία παίρνει την τιμή 245,934. Στον πίνακα 5Δ, παρουσιάζονται τα 

δεδομένα της μήτρας συσχετίσεων των μεταβλητών, όπως προέκυψε από την 

επεξεργασία των δεδομένων, με το υπόδειγμα του Bushee (1998), από όπου φαίνεται 

ότι δεν υπάρχει πρόβλημα πολυσυγγραμικότητας. 
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Πίνακας 5Δ  
Μήτρα συσχετίσεων των μεταβλητών του υποδείγματος Bushee (1998) 

 
Πιθανότητα  CUT_RD  IN  SD  PCRD  CCAPX  TBQ  CGDP  CSALES  SIZE  DIST  LEV  FCF 

CUT_RD  1                       
— 

IN  ‐0,050  1                     

  (0,544)  —                     

SD  0,103  ‐0,281  1                   

  (0,206)  (0,000)  —                   

PCRD  ‐0,084  ‐0,150  0,162  1                 

  (0,301)  (0,064)  (0,045)  —                 

CCAPX  ‐0,098  0,233  ‐0,055  ‐0,131  1               

  (0,228)  (0,004)  (0,498)  (0,107)  —               

TBQ  ‐0,084  0,121  0,021  0,035  ‐0,023  1             

  (0,302)  (0,135)  (0,796)  (0,665)  (0,781)  —             

CGDP  ‐0,268  0,103  ‐0,075  0,152  0,166  0,105  1           

  (0,001)  (0,204)  (0,360)  (0,061)  (0,041)  (0,197)  —           

CSALES  ‐0,241  0,211  0,145  0,191  0,383  ‐0,033  0,210  1         

  (0,003)  (0,009)  (0,073)  (0,018)  (0)  (0,686)  (0,009)  —         

SIZE  ‐0,153  ‐0,04  0,050  0,141  0,191  0,121  0,273  0,356  1       

  (0,058)  (0,624)  (0,540)  (0,082)  (0,018)  (0,136)  (0,001)  (0)  —       

DIST  ‐0,020  0,397  0,082  0,337  0,071  0,118  0,066  0,153  0,030  1     

  (0,804)  (0)  (0,314)  (0)  (0,385)  (0,148)  (0,420)  (0,059)  (0,718)  —     

LEV  ‐0,014  0,168  ‐0,066  ‐0,058  0,021  0,555  ‐0,021  ‐0,025  ‐0,101  0,132  1   

  (0,863)  (0,038)  (0,420)  (0,477)  (0,798)  (0)  (0,800)  (0,757)  (0,214)  (0,103)  —   

FCF  ‐0,075  0,165  0,013  ‐0,002  ‐0,139  0,148  0,075  ‐0,134  ‐0,349  0,156  0,033  1 

  (0,357)  (0,042)  (0,874)  (0,985)  (0,087)  (0,069)  (0,356)  (0,099)  (0)  (0,054)  (0,686)  — 

 

         

                 

 

Αρχικά αυτό που παρατηρείται, χωρίς να είναι πάντοτε απόλυτο, είναι ότι τα 

συγκεκριμένα αποτελέσματα μπορεί να οφείλονται στον μικρό αριθμό 

παρατηρήσεων, έναντι παρόμοιων ερευνών (Sougiannis, 1994, Bushee, 1998, Green 

et al., 1996, Hall & Oriani, 2006, Anagnostopoulou & Levis, 2008, κ.α.) οι οποίες 

πραγματοποιήθηκαν σε υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές αλλά και στην αμερικανική 

αγορά, όπου οι επιχειρήσεις που επενδύουν σε έρευνα και ανάπτυξη, είναι σημαντικά 

περισσότερες, έναντι του ελληνικού χρηματιστηρίου.  

 

Βέβαια, ο αριθμός των παρατηρήσεων του ελληνικού χρηματιστηρίου, μπορεί να 

είναι μικρότερος αλλά και η υπό εξέταση περίοδος σε σχέση με τις προηγούμενες 

έρευνες είναι μικρότερη (πχ οι Anagnostopoulou & Levis, 2008, χρησιμοποιούν 

δεδομένα από το 1990-2003 ενώ ο Sougiannis χρησιμοποιεί δεδομένα της 

αμερικανικής αγοράς από το 1975 μέχρι το 1985).  
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Το δεύτερο που είναι σημαντικό να σημειωθεί, είναι ότι οι επιχειρήσεις που 

επενδύουν σε έρευνα, στην μεγάλη τους πλειοψηφία, δεν σταματούν να καινοτομούν, 

προκειμένου να κερδίσουν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Έτσι, όταν ξεκινήσει η 

ανάπτυξη, αυτές θα βρίσκονται μπροστά από τον ανταγωνισμό, σε πλεονεκτικότερη 

θέση έναντι των υπολοίπων που αποφάσισαν λόγω κρίσης να απέχουν από τα έξοδα 

έρευνας και ανάπτυξης με βραχυπρόθεσμο μυωπικό στόχο την διατήρηση της 

κερδοφορίας ή την μείωση της λογιστικής ζημίας στα αποτελέσματα χρήσης τους. Ο 

γνώμονας λοιπόν για την λήψη των στρατηγικών αποφάσεων αυτών των 

επιχειρήσεων φαίνεται να είναι πως μόνο μέσα από την καινοτομία και την έρευνα, 

έρχεται η ανάπτυξη.  

 

Ιδιαίτερη αναφορά, πρέπει να γίνει για την περίοδο της κρίσης, όπου θα πρέπει να 

εξεταστεί αν και κατά πόσο η 3ετής περίοδος της κρίσης, επηρέασε τα δεδομένα. 

Μιλάμε για την εποχή, με την επίσημη προσφυγή σε διεθνή βοήθεια, για τα έτη τα 

οποία, εν μέρει η Ελλάδα αποδέχτηκε την δεινή οικονομική θέση στην οποία 

βρισκόταν, ζητώντας διαγραφή του χρέους προς τους διεθνείς δανειστές, 

αδυνατώντας να ανταποκριθεί στην πλήρη αποπληρωμή καθιστώντας έτσι την εικόνα 

της αφερέγγυα. Εν μέσω μιας ιδιαίτερα δύσκολης, παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η 

κατάσταση γίνεται ακόμα δυσκολότερη για μια οικονομία, η οποία βρίσκεται 

συνεχώς υπό την δαμόκλεια σπάθη της χρεοκοπίας και της αφερεγγυότητας της 

πιστοληπτικής της ικανότητας. Μόνο θετικά λοιπόν δεν θα μπορούσαν να είναι τα 

μηνύματα σε ένα τέτοιο ρευστό, οικονομικό περιβάλλον για τις επενδυτικές 

πρωτοβουλίες αλλά και για την επιχειρηματική δραστηριότητα την συγκεκριμένη 

περίοδο, η οποία στην προσπάθειά της όχι μόνο να επιβιώσει της κρίσης, αλλά και να 

αναπτυχθεί, αναζητά κεφάλαια προς επενδύσεις και ανάπτυξη.  

 

 Ως εκ τούτου, χρήσιμα συμπεράσματα ίσως δώσει η διακριτή παρακολούθηση κατά 

την ανάπτυξη των υποδειγμάτων μας, της δύσκολης αυτής 3ετούς περιόδου για την 

ελληνική οικονομία και αν αυτή παρέχει επιπλέον πληροφοριακό περιεχόμενο για 

τους επενδυτές, ή αν οι επενδυτές, αντιμετωπίζουν το ίδιο μια επιχείρηση, 

ανεξάρτητα της εν λόγω περιόδου.  
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5.5  Ανάπτυξη Ερευνητικών Υποθέσεων  
 

Σύμφωνα με την σύνθεση της βιβλιογραφικής επισκόπησης, που αναφέρθηκε 

παραπάνω, καθώς και με όσα προηγούμενες μελέτες έχουν διαπιστώσει, γίνεται μια 

προσπάθεια, ορισμένα ευρήματα να επιβεβαιωθούν και για τις ελληνικές 

επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, όπως προαναφέρθηκε, γίνεται μια προσπάθεια να 

διαπιστωθεί, εάν και κατά πόσο θεωρούνται σημαντικά για τους επενδυτές του 

ελληνικού χρηματιστηρίου και για την αξία της επιχείρησης στην αγορά, τα έξοδα 

έρευνας και ανάπτυξης. Εάν δηλαδή, αξιολογείται θετικά στην συνείδηση του 

επενδυτή στο ελληνικό χρηματιστήριο, η επιχείρηση που δαπανά συνεχώς ποσά σε 

έρευνα.  

 

Υπάρχουν δυο περιπτώσεις για τις οποίες μια επιχείρηση μπορεί να δαπανά ποσά για 

έρευνα. Από την μια, το πραγματικό της ενδιαφέρον για ανάπτυξη, διαμέσου της 

απόκτησης ολοένα και μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς μέσω της αύξησης των 

πωλήσεων και συνεπώς των λειτουργικών κερδών ή κερδών προ φόρων. Από την 

άλλη, η προσπάθεια για αύξησης των εξόδων, ώστε το καθαρό αποτέλεσμα χρήσης 

που θα προκύψει να είναι μικρότερο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα μειωθεί η 

φορολογητέα ύλη και συνεπώς και ο φόρος που θα πληρώσει η επιχείρηση. Το 

τελευταίο, είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση χειραγώγησης των κερδών (earnings 

management), με σκοπό την παρουσίαση των μεγεθών σύμφωνα με τις επιθυμίες της 

διοίκησης, όπως ακριβώς ορίζει και ο Bushee (1998).  

 

Τα αποτελέσματα του Bushee (1998) είναι ότι, όταν η ιδιοκτησία ανήκει σε μεγάλους 

θεσμικούς ιδιοκτήτες, οι οποίοι έχουν θεωρητικά και πιο σοβαρό επενδυτικό προφίλ 

και είναι πιο εκλεπτυσμένοι επενδυτές οι οποίοι τυπικά υπηρετούν έναν 

παρακολουθητικό ρόλο στην μείωση της πίεσης για μυωπική αντιμετώπιση. Παρόλα 

αυτά, ο Bushee, βρήκε ότι η παρουσία μεγάλων θεσμικών ιδιοκτητών, σε 

επιχειρήσεις με υψηλό κύκλο εργασιών και εμπλεκόμενοι σε συνεχείς εμπορικές 

συναλλαγές, αυξάνει την πιθανότητα οι διοικήσεις αυτών των επιχειρήσεων να 

μειώσουν τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης προκειμένου να επιτύχουν αντιστροφή της 

μείωσης των κερδών.  

 

Τα ευρήματα του Bushee (1998) δείχνουν ότι υψηλοί κύκλοι εργασιών και η έντονη 

εμπορική δραστηριότητα από τους θεσμικούς, ενθαρρύνει μυωπικές επενδυτικές 



 81

συμπεριφορές όταν τέτοιου είδους επενδυτές έχουν μεγάλο μερίδιο ιδιοκτησίας. 

Ειδάλλως η παρουσία των θεσμικών επενδυτών στην ιδιοκτησία, λειτουργεί ως 

μοχλός εκτόνωσης της πίεσης για μυωπική επενδυτική συμπεριφορά σε έρευνα και 

ανάπτυξη. 

 

Η μεθοδολογία του Bushee (1998), προσπαθεί να συνδέσει, την πιθανότητα μείωσης 

των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης για μυωπικούς σκοπούς, το μέγεθός της 

επιχείρησης, όπως εκφράζεται από την αγοραία αξία, τις αλλαγές στην ένταση του 

κλάδου σε έρευνα και ανάπτυξη, την μεταβολή στις πωλήσεις, την μόχλευση, την 

απόσταση από τα κέρδη στόχο της περασμένης χρονιάς, την μεταβολή στο ΑΕΠ. 

Στην παρούσα διατριβή, γίνεται μια προσπάθεια για το κατά πόσο ισχύουν τα 

ευρήματα του Bushee, στο ελληνικό χρηματιστήριο. Με την προσαρμογή όμως, ότι 

δεν εξετάζεται σε ποιον ανήκει η ιδιοκτησία, σε θεσμικούς δηλαδή ή μη θεσμικούς 

επενδυτές.  

 

Στην ελληνική οικονομία, οι εγχώριες εισηγμένες επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται και διαπραγματεύονται οι μετοχές τους στο ελληνικό 

χρηματιστήριο, διακατέχονται από την ελληνική νοοτροπία. Όπως η ραχοκοκαλιά της 

ελληνικής οικονομίας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έτσι και οι εισηγμένες, έχουν 

σαν βασική τους αρχή, την οικογενειακή ιδιοκτησία. Ότι δηλαδή, το μεγαλύτερο 

μέρος της ιδιοκτησίας ανήκει σε μια οικογένεια, τις περισσότερες δε φορές την 

οικογένεια του ιδρυτή της επιχείρησης.  

 

Πρωταρχικός σκοπός λοιπόν της παρούσας μελέτης, της προσπάθειας εφαρμογής του 

υποδείγματος του Bushee (1998), στην ελληνική πραγματικότητα, ήταν να 

διαπιστωθεί, εάν ισχύουν τα ευρήματα του Bushee, δηλαδή αν υπάρχουν ενδείξεις, 

σχετικά με την χειραγώγηση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης, με σκοπό την 

χειραγώγηση των κερδών είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.  

 

Στην περίπτωση που η διοίκηση θέλει να προσεγγίσει νέους επενδυτές, ή να δείξει 

ελκυστική εικόνα προς τους μετόχους, τότε θα επιλέξει να απέχει από δαπάνη σε 

έρευνα και ανάπτυξη, ώστε να περιορίσει τα έξοδα και να αυξήσει τα κέρδη, 

προσπαθώντας (σύμφωνα με τα ευρήματα του Bushee, 1998,), θέτοντας τα κέρδη της 

περασμένης χρονιάς ως ελάχιστο στόχο, να επιτύχει τουλάχιστον αυτά ώστε να μην 

αποκλίνει από τους στόχους και να μην δείχνει χειρότερη χρηματοοικονομική εικόνα.  
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Εάν η διοίκηση, δεν επιθυμεί τόσο έντονα να ικανοποιήσει τους μετόχους με μέρισμα 

ή με αυξημένα κέρδη, τότε επιλέγει για άλλους λόγους με κυριότερο αυτόν της 

φορολογίας, να δαπανήσει ποσά σε έξοδα έρευνας και ανάπτυξης. Όταν αυτά δεν 

φέρουν αποτέλεσμα, μετρήσιμο και με βάση τα όσα ορίζει το ΔΛΠ 38, θα πρέπει να 

μετατρέπονται σε έξοδα στην χρονιά που πραγματοποιούνται. Έτσι, στην 

συγκεκριμένη χρονιά, τα λειτουργικά έξοδα εμφανίζονται υψηλότερα και τελικά το 

φορολογητέο εισόδημα εμφανίζεται χαμηλότερο και ο οφειλόμενος φόρος, είναι 

χαμηλότερος.  

 

Υπολογίζοντας το φορολογικό καθεστώς, της τελευταίας 8ετίας στην ελληνική 

οικονομία, παρατηρούμε υψηλό συντελεστή φορολόγησης στα κέρδη των ανωνύμων 

εταιριών, που από το 2004 και έπειτα αρχίζει και μειώνεται σταδιακά, φτάνοντας 

όμως στο 2010 (έτος προσφυγής της ελληνικής οικονομίας στον μηχανισμό στήριξης) 

όπου στην προσπάθεια αναζήτησης εσόδων, αλλάζει το ισχύον φορολογικό πλαίσιο 

(ο συντελεστής σε επίπεδο νομικού προσώπου ορίζεται σε 24% για το σύνολο των 

κερδών  και για τα διανεμόμενα κέρδη  της χρήσης αυτής ορίζεται επιπλέον  ποσοστό 

παρακράτησης 21%) ενώ για τις χρήσεις που αρχίζουν από 1/1/2011 μειώνεται ο 

φορολογικός συντελεστής από 24% σε 20% και εφαρμόζεται για το σύνολο των 

κερδών ενώ ταυτόχρονα για τα διανεμόμενα  κέρδη προβλέπεται φόρος 25% που 

διενεργείται με παρακράτηση στο νομικό πρόσωπο108. Για δε χρήσεις που ξεκινούν 

από 01/01/2013 και εντεύθεν ο συντελεστής φορολόγησης, ανέρχεται στο 26% για 

επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία ενώ όταν προβαίνουν σε διανομή μερισμάτων ή 

προμερισμάτων ο συντελεστής είναι 10% και φορολογείται αυτοτελώς στο όνομα του 

νομικού προσώπου109.  

 

Συγκριτικά με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά φορολογικά πλαίσια, το ισχύον ελληνικό 

φορολογικό πλαίσιο θεωρείται από τα πιο υψηλά για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες. 

Επιχειρείται λοιπόν μέσα από την ανάλυση του Bushee (1998), να βρεθούν ενδείξεις, 

ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις λόγω του φορολογικού καθεστώτος που είναι από τα 

υψηλότερα στην Ευρώπη αλλά και της γενικότερης οικονομικής κρίσης που βιώνει η 

ελληνική οικονομία, αντιμετωπίζουν τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης μυωπικά, ως 

εργαλείο μείωσης κερδών και αποφυγής φορολόγησης, αντί για μοχλό ανάπτυξής 

τους. 

                                                 
108Ν.3842/2010 και Ν.3943/2011 
109Ν.4072/2013 
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Προκειμένου να ελεγχθεί εάν οι διοικήσεις, μειώνουν την δαπάνη σε έρευνα και 

ανάπτυξη με σκοπό να επιτευχθούν βραχυπρόθεσμα κέρδη, ορίζεται ότι τα κέρδη- 

στόχος για τις διοικήσεις, είναι τα κέρδη ανά μετοχή της περασμένης χρονιάς.  

 

Το υπό εξέταση δείγμα χωρίζεται σε 3 κατηγορίες,  την κατηγορία IN (Increase), την 

κατηγορία LD (Large Decrease) και SD (Small Decrease).  

 

Γίνεται προσπάθεια για διαπίστωση των παραγόντων εκείνων, που συνδέονται με την 

μείωση της δαπάνης σε έρευνα και ανάπτυξη (Cut R&D). Επίσης εάν οι επενδυτές, 

έχουν την ίδια αντιμετώπιση απέναντι στις επιχειρήσεις και στην περίοδο της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης, ή σε αυτήν την περίοδο,  η συμπεριφορά τους διαφέρει.  

 

Επίσης, γίνεται προσπάθεια για την εξέταση της σχέσης των εξόδων έρευνας και 

ανάπτυξης τόσο της τρέχουσας όσο και της περασμένης χρονιάς, της φορολογικής 

ωφέλειας που αυτά προσφέρουν, της λογιστικής αξίας καθώς και του υπολειμματικού 

εισοδήματος με την αγοραία αξία της επιχείρησης, με βάση το υπόδειγμα του 

Sougiannis (1994). 

 

Αρχικά αυτό που αναζητείται είναι εάν στο δείγμα των επιχειρήσεων που επενδύουν 

σε έξοδα έρευνας και ανάπτυξης, οι επιχειρήσεις που δαπανούν περισσότερο σε 

έρευνα και ανάπτυξη είναι και αυτές οι οποίες έχουν μεγαλύτερη αγοραία αξία. 

Δηλαδή, η αγορά αναγνωρίζει την επένδυση που πραγματοποιούν οι μεγάλες 

επιχειρήσεις και όσο περισσότερο επενδύουν σε έρευνα και ανάπτυξη τόσο 

περισσότερο θετικά κρίνεται αυτό. Εάν δηλαδή, από το δείγμα προκύψει για τις 

μεγάλες επιχειρήσεις ο συντελεστής της μεταβλητής RDTAX είναι θετικός και 

στατιστικά σημαντικός τότε η παραπάνω υπόθεση δεν μπορεί να απορριφθεί.  

 

Στα υποδείγματα που αναπτύχθηκαν στην διεθνή βιβλιογραφία και ακολουθεί και η 

παρούσα έρευνα, η αγοραία αξία εμφανίζεται ως γραμμική σχέση της λογιστικής 

αξίας, του υπολειμματικού εισοδήματος και των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης. 

Παρόμοια με την άποψη των Ohlson (1995), Sougiannis (1994), Green et al. (1996), 

Stark & Thomas (1998), Duqi & Torluccio (2011), μόνο τα έξοδα έρευνας και 

ανάπτυξης τα οποία πραγματοποιούνται στην τρέχουσα χρήση επηρεάζουν την 

αγοραία αξία, αφού τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη χρήση ήδη 

χρησιμοποιήθηκαν και παρήγαγαν πάγια στοιχεία και η απόδοσή τους φαίνεται στο 
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υπολειμματικό εισόδημα (residual income). Έτσι λοιπόν θα εξεταστεί η ερευνητική 

υπόθεση η οποία εξετάζει το πληροφοριακό περιεχόμενο που παρέχει το 

υπολειμματικό εισόδημα (Residual Income) για τους επενδυτές και είναι η:  

 

Η0: Το υπολειμματικό εισόδημα (Residual Income) έχει θετική επίδραση στην 

Αγοραία Αξία  της Επιχείρησης (Market Value) 

 

Εάν κάτι τέτοιο ισχύει στην περίπτωση της ελληνική αγοράς, θα πρέπει το 

υπολειμματικό εισόδημα να είναι στατιστικά σημαντικό και θετικά συσχετισμένο με 

την αγοραία αξία της επιχείρησης. Αν δηλαδή ο συντελεστής της ανεξάρτητης 

μεταβλητής RI/BV είναι στατιστικά σημαντικός και θετικά συσχετισμένος τότε η 

ερευνητική υπόθεση δεν μπορεί να απορριφθεί.  

 

Επίσης, γίνεται προσπάθεια για διερεύνηση του παράγοντα που επηρεάζει την 

απόφαση των επενδυτών καθώς και την αγοραία αξία μιας επιχείρησης. Ο Griliches 

(1981), ο Hirshey (1982), οι Cockburn & Griliches (1987), o Sougiannis (1994), οι 

Duqi & Torluccio (2011), οι Hall & Oriani (2006), είναι μόνο κάποιες από τις μελέτες 

οι οποίες βρήκαν μια θετική σχέση μεταξύ των εξόδων για έρευνα και ανάπτυξη και 

της αγοραίας αξίας της επιχείρησης, παρόλο που οι συντελεστές κλίσης διαφέρουν 

μεταξύ των διαφόρων μελετών είτε πρόκειται για ευρωπαϊκές χώρες (Blundell et al. 

,1999, Mulkay & Mairese, 2003, Bond et al. ,2003, Hall & Oriani ,2006, , 

Anagnostopoulou & Levis ,2008, κ.α.) είτε και για εκτός Ευρώπης οικονομίες 

(Sougiannis, 1994,, Hall ,1999,  Mulkay & Mairesse, La Porta et al.,1998,2000, 

Aboody & Lev, 2000, Hall & Oriani, 2006). Το σύνολο των ερευνών συνηγορούν στο 

ότι η αγοραία αξία εμφανίζει μια θετική σχέση με τα αναμενόμενα θετικά οικονομικά 

αποτελέσματα της εταιρίας (κέρδη), με την επένδυση σε έξοδα έρευνας και 

ανάπτυξης. 

 

Ανάλογα αποτελέσματα αναμένονται και για το ελληνικό χρηματιστήριο. Ότι 

δηλαδή, αναμένεται μια θετική σχέση  των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης με την 

αγοραία αξία της επιχείρησης. Έτσι λοιπόν, η επόμενη ερευνητική μας υπόθεση είναι:  

 

Η1: Τα έξοδα για έρευνα και ανάπτυξη έχουν θετική επίδραση στην αξία της 

επιχείρησης 
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Για να ισχύει η παραπάνω υπόθεση, θα πρέπει από το υπόδειγμα που 

χρησιμοποιούμε, ο συντελεστής της μεταβλητής που εκφράζει τα έξοδα έρευνας και 

ανάπτυξης, να είναι θετικός και στατιστικά σημαντικός. Εάν λοιπόν από την ανάλυση 

προκύψει ότι ο συντελεστής της συγκεκριμένης ανεξάρτητης μεταβλητής που 

φαίνεται ως RDCUR είναι θετικός και στατιστικά σημαντικός τότε, η ερευνητική 

υπόθεση δεν μπορεί να απορριφθεί.  

 

Σε διαφορετική περίπτωση, που δεν ισχύει η ανωτέρω υπόθεση, σημαίνει ότι τα 

έξοδα έρευνας και ανάπτυξης δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους επενδυτές και 

ούτε έχουν επίδραση στην αγοραία αξία. Αυτό σημαίνει ότι αντιμετωπίζονται 

μυωπικά από τους επενδυτές και όχι ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχείρησης. Αυτό 

επιβεβαιώνεται με την εφαρμογή του υποδείγματος του Bushee (1998).  

 

Θα πρέπει να προκύπτει ότι είναι στατιστικά σημαντική η μεταβλητή για το δείγμα 

Small Decrease, το δείγμα δηλαδή για το οποίο ισχύει η σχέση ότι τα κέρδη προ 

φόρων και εξόδων έρευνας και ανάπτυξης της χρονιάς μείον τα κέρδη προ φόρων και 

εξόδων έρευνας και ανάπτυξης της περασμένης χρονιάς πλέον τα έξοδα έρευνας και 

ανάπτυξης της περασμένης χρονιάς να είναι μικρότερα του μηδενός. Αναφερόμαστε 

δηλαδή για τις επιχειρήσεις οι οποίες αν επέλεγαν να μειώσουν ή να διακόψουν την 

δαπάνη σε  έρευνα και ανάπτυξη  θα έδειχναν μεγαλύτερα κέρδη προ φόρων από την 

περασμένη χρονιά. Η μυωπική και βραχυπρόθεσμη αντίληψη τους για τα έξοδα 

έρευνας και ανάπτυξης, δείχνει ότι τα αντιμετωπίζουν αντί για εργαλείο ανάπτυξης 

ως εργαλείο επίτευξης και χειραγώγησης των τελικών τους αποτελεσμάτων, ως μια 

δαπάνη η οποία θα μπορούσε και να μην γίνει από την επιχείρηση την εν λόγω 

περίοδο.  

 

Από το ίδιο ακόμα υπόδειγμα, φαίνεται αν υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, τους 

οποίους οι επενδυτές κρίνουν ότι επηρεάζουν την χειραγώγηση ή όχι των 

αποτελεσμάτων στις επιχειρήσεις που διακόπτουν την δαπάνη σε έρευνα και 

ανάπτυξη με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.  

 

Μια άλλη υπόθεση που έχει τεθεί στο παρελθόν, είναι για το αν και κατά ποιο ποσό, 

τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης αποτελούν φορολογική ασπίδα (tax shield) απέναντι 

στην φορολογία (Sougiannis, (1994)). Αν δηλαδή, η ύπαρξη εξόδων έρευνας και 
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ανάπτυξης, έχει φορολογικό όφελος για τις επιχειρήσεις γεγονός που αναγνωρίζεται 

από τους επενδυτές.  

 

Η φορολογική ωφέλεια για τις επιχειρήσεις είναι δεδομένη, αφού τα έξοδα αυτά 

αφαιρούνται από την φορολογητέα ύλη. Σκοπός της παρούσας έρευνας όμως είναι να 

βρεθούν ευρήματα τα οποία θα δείχνουν ότι οι επενδυτές αντιμετωπίζουν θετικά και 

με γνώμονα το φορολογικό όφελος, τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης. Δηλαδή, να 

υπάρχει θετική σχέση της φορολογικής ωφέλειας με την αγοραία αξία. Η επόμενη, 

λοιπόν ερευνητική υπόθεση,  είναι:   

 

Η2: Τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης, αντιμετωπίζονται μυωπικά από τις 

επιχειρήσεις, ως εργαλείο αποφυγής κερδών, ή ως φορολογική ασπίδα 

 

Τα αποτελέσματα τα οποία αναμένονται, προκειμένου να μην απορριφθεί η 

συγκεκριμένη ερευνητική υπόθεση είναι να βρούμε στατιστικά σημαντικό και θετικό 

τον συντελεστή της ανεξάρτητης μεταβλητής που συνδέεται με τα έξοδα έρευνας και 

ανάπτυξης ως φορολογική ασπίδα. Συγκεκριμένα, εάν από τα δεδομένα διαπιστωθεί 

ότι ο συντελεστής της μεταβλητής RDTAX, είναι θετικός και στατιστικά σημαντικός 

τότε η συγκεκριμένη ερευνητική υπόθεση δεν μπορεί να απορριφθεί.  

 

Επεκτείνοντας το υπόδειγμα του Sougiannis (1994) εξετάζεται η συμπεριφορά των 

επενδυτών εν μέσω κρίσης σχετικά με τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης. Εάν δηλαδή, 

στην δύσκολη για την ελληνική οικονομία περίοδο της κρίσης, οι επενδυτές έχουν 

εμπιστοσύνη και κρίνουν θετικά όσες επιχειρήσεις  έμειναν προσηλωμένες στις 

στρατηγικές τους για ανάπτυξη.  

 

Η περίοδος της ελληνικής κρίσης, για επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αναπτυξιακό 

όραμα και αντιμετωπίζουν τα έξοδα για έρευνα ως μοχλό ανάπτυξης, αποτέλεσε την 

ευκαιρία ανάπτυξή τους. Παρόλη την δύσκολη οικονομική κατάσταση, οι 

επιχειρήσεις που έμειναν προσηλωμένες στον στόχο τους και συνέχισαν την 

ενασχόλησή τους με έρευνα και ανάπτυξη φαίνεται να έχουν θετική αντιμετώπιση 

από το επενδυτικό κοινό. Οι επενδυτές, κρίνουν ως αξιόπιστη την επιχείρηση η οποία 

συνεχίζει και δαπανά σε έρευνα και ανάπτυξη, προσηλωμένη στον στόχο της (που 

δεν είναι άλλος από την ανάπτυξη και την κατάκτηση ολοένα και μεγαλύτερου 
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μεριδίου αγοράς). Συνεπώς, στόχος είναι να βρεθούν ενδείξεις για την εξέταση της 

τρίτης ερευνητικής υπόθεσης η οποία είναι:  

 

Η3: Τα έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης εντός κρίσης, έχουν υψηλότερο 

πληροφοριακό περιεχόμενο από τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης εκτός κρίσης  

 

Χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του Sougiannis (1994), για την περίοδο όπου 

διήρκεσε η κρίση στην ελληνική οικονομία (περίοδος 2010-2012), εξετάζεται εάν 

υπάρχουν ενδείξεις ότι οι επενδυτές διατήρησαν την εμπιστοσύνη τους στις 

επιχειρήσεις που παρέμειναν σταθερές στον στόχο της ανάπτυξης. Εάν δηλαδή, 

παρόλο το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, συνέχισαν να δαπανούν σε έξοδα 

έρευνας και ανάπτυξης. Με τον τρόπο αυτό, δείχνουν ότι η στρατηγική τους 

ανάπτυξη είναι ισχυρή και αμετάβλητη ως προς τον κύριο της άξονα (καινοτομία που 

προέρχεται από την έρευνα φέρνει ανάπτυξη), ενώ η οικονομική κρίση τις αναγκάζει 

να προβούν σε προσαρμογές, που όμως δεν επηρεάζουν την βασική τους στρατηγική. 

Στην περίπτωση αυτήν, θα πρέπει για την υπό εξέταση περίοδο, να βρούμε τον 

συντελεστή της ανεξάρτητης μεταβλητής CrisisxRDCUR, που εκφράζει τα έξοδα 

έρευνας και ανάπτυξης για την τρέχουσα περίοδο, θετικό και στατιστικά σημαντικό 

προκειμένου να μην απορριφθεί η συγκεκριμένη ερευνητική υπόθεση.  

 

Οι Duqi & Torluccio (2011), εξέτασαν ότι πολλές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το 

μέγεθός τους, όταν δραστηριοποιούνται σε κλάδους που είναι εντάσεως έρευνας και 

ανάπτυξης δεν αντιμετωπίζονται διαφορετικά από την αγορά. Θεωρούμε λοιπόν ότι 

ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης, η αγορά δεν ξεχωρίζει απαραίτητα τις 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις μεταξύ εκείνων που ανήκουν σε κλάδους οι οποίοι 

συστηματικά επενδύουν σε καινοτομία. Εάν δηλαδή, οι επενδυτές, κρίνουν θετικά τις 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται συστηματικά σε έρευνα και ανάπτυξη, αυτό 

σημαίνει ότι δίνουν σημασία σε επιχειρήσεις που ανήκουν σε κλάδο τέτοιον ο οποίος 

επενδύει σε έρευνα και ανάπτυξη και άρα σε καινοτομία. Έτσι, η επόμενη ερευνητική 

υπόθεση είναι η εξής :  

  

Η4:Όσο υψηλότερο το ποσό που δαπανά μια επιχείρηση για έρευνα και ανάπτυξη 

τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα να χρησιμοποιούνται τα έξοδα αυτά ως 

φορολογική ασπίδα 
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Επιχειρήσεις που ανήκουν σε κλάδους οι οποίοι παραδοσιακά ασχολούνται με έρευνα 

και ανάπτυξη, όπως είναι κλάδοι πετρελαίου, αεροναυπηγικής, υπολογιστών κλπ (Gu 

& Lev, 2001),  θα πρέπει λόγω της φύσης τους, ανεξάρτητα από το οικονομικό τους 

περιβάλλον, να εντατικοποιούν την επένδυση στους τομείς αυτούς. Γεγονός που 

σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεπάγεται και θετική ανταπόκριση στην αξία της 

επιχείρησης από την μεριά των επενδυτών. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε ο 

συντελεστής της ανεξάρτητης μεταβλητής RDINTENSITYxRDCUR, που είναι τα 

έξοδα έρευνας και ανάπτυξης που πραγματοποιούνται εντός της τρέχουσας χρήσης 

θα αναμένεται να είναι θετικός και στατιστικά σημαντικός σε σχέση με την αγοραία 

αξία και έτσι η ερευνητική υπόθεση δεν μπορεί να απορριφθεί. 

 

Ενδιαφέρον επίσης είναι να εξεταστεί το μέγεθος της επιχείρησης συγκριτικά με την 

επένδυση που γίνεται σε καινοτομία. Προηγούμενες μελέτες έδειξαν ότι υπάρχει 

βρήκαν θετική σχέση εξόδων έρευνας και ανάπτυξης και αγοραίας αξίας της 

επιχείρησης (Green et al. 1996, Hall & Oriani 2006, Cincera & Ravet 2010, κ.α.). 

Επίσης άλλες μελέτες, υπογράμμισαν ότι το μέγεθος της επιχείρησης παίζει 

σημαντικό ρόλο στην επένδυση που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις σε έρευνα και 

ανάπτυξη και άρα και στην θετική αξιολόγηση αυτής της επένδυσης από τις αγορές. 

Αυτό επίσης συμπίπτει με την άποψη του Schumpeter (1961) αναφορικά με την 

προδιάθεση των οικονομικά εύρωστων επιχειρήσεων να πραγματοποιούν επενδύσεις 

και την θετική ανταπόκριση από τις αγορές. Οι οικονομικά δυνατές επιχειρήσεις, 

επιθυμούν να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Έχουν για παράδειγμα τους 

πόρους να επενδύσουν σε έρευνα και ανάπτυξη και να καταφέρουν κάποιο πιθανό 

συγκριτικό πλεονέκτημα με τον ανταγωνισμό. 

 

Αυτό όμως που αποτελεί ενδιαφέρον ερώτημα, το οποίο θα εξεταστεί μεταξύ των 

ελληνικών επιχειρήσεων είναι εάν ισχύει το ότι οι οικονομικά εύρωστες επιχειρήσεις 

έχουν και τους πόρους να επενδύσουν σε έρευνα και ανάπτυξη και τελικά αν οι 

επενδυτές που δραστηριοποιούνται στο ελληνικό χρηματιστήριο το αξιολογούν 

ανάλογα, αποτιμώντας και θετικότερα την επιχείρηση με το αντίκρισμα που έχει στην 

αγοραία της αξία. Είναι σημαντικό λοιπόν να διαπιστωθεί εάν όπως ισχύει σε άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες ότι το μέγεθος της επιχείρησης επηρεάζει την επένδυση σε 

καινοτομία μέσω της έρευνας ή και εάν η Ελλάδα ανήκει στις εξαιρέσεις, όπως με τα 

δεδομένα της Ιταλίας (Hall & Oriani, 2006) και δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των 
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εξόδων έρευνας και ανάπτυξης με την αγοραία αξία. Συνεπώς, η έκτη ερευνητική 

υπόθεση είναι:  

 

Η5: Μεταξύ των επιχειρήσεων που επενδύουν σε έρευνα και ανάπτυξη, οι 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερη αγοραία αξία 

 

Παρακάτω, αναλύεται η ανάλυση των εμπειρικών αποτελεσμάτων από τις εισηγμένες 

επιχειρήσεις στο Χ.Α.Α. και αναφέρονται τα αποτελέσματα των ερευνητικών 

υποθέσεων που βρέθηκαν στην περίπτωση της Ελλάδας.  

 

5.6  Ανάλυση Εμπειρικών Αποτελεσμάτων 
 

Με την χρήση των προαναφερθέντων υποδειγμάτων και σύμφωνα με τα δεδομένα 

που αντλήθηκαν από το ελληνικό χρηματιστήριο, ακολούθως εμφανίζονται τα 

αποτελέσματα στον πίνακα 6Α. Προκύπτει λοιπόν να υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ 

της αγοραίας αξίας της επιχείρησης και του υπολειμματικού εισοδήματος. Η 

μεταβλητή του υπολειμματικού εισοδήματος (Residual Income-RI), είναι θετική και 

στατιστικά σημαντική (είναι μεγαλύτερη από το 1). Αυτό δείχνει ότι η αγορά 

κεφαλαιοποιεί τα κέρδη προσδιορίζοντας την αγοραία αξία των υπό εξέταση 

επιχειρήσεων. 

 

Πίνακας 6Α 
Αποτελέσματα Εκτίμησης Υποδείγματος του Sougiannis (1994) 

 
Ανεξ. Μεταβλητή         Συντ/στής       Std. Error    t‐Statistic  P‐value  
INV  67,31  14,41       4,67***  0,00   
C  ‐2,30  0,46      ‐5,03***  0,00 
RI  6,13  1,06       5,76***  0,00 
RDTAX  ‐1,98  4,65      ‐0,43  0,67 
RDCUR  ‐2,45  1,82      ‐1,34  0,18 
RDLAG  ‐2,09  3,64      ‐0,57  0,57 
Adj. R2             0,74 
Αριθμός Επιχειρήσεων Δείγματος    38 
Αριθμός Παρατηρήσεων Δείγματος    135 
Σημειώσεις: Το δείγμα περιλαμβάνει την περίοδο 2006-2012. Τα *, ** και *** υποδεικνύουν 
στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 10%, 5% και 1% αντίστοιχα. Το υπόδειγμα που 
εκτιμήθηκε είναι το: 
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Στον πίνακα 6Α, εμφανίζονται τα δεδομένα για όλη την υπό εξέταση περίοδο, δηλαδή 

περιλαμβάνει συνολικά 135 παρατηρήσεις. Όπως φαίνεται στον πίνακα, οι 

μεταβλητές που είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο μικρότερο του 1%, είναι το 

υπολειμματικό εισόδημα (RI-Residual Income), με συντελεστή κλίσης που παίρνει 

την τιμή 6,13. 

 

Δεν φαίνεται ισχυρή, θετική σχέση μεταξύ της αγοραίας αξίας και των εξόδων για 

έρευνα και ανάπτυξη του τρέχοντος ή του προηγούμενου έτους (RDCUR και 

RDLAG αντίστοιχα) αλλά ούτε και της φορολογικής ωφέλειας που προσφέρουν τα 

έξοδα έρευνας και ανάπτυξης (RDTAX). Αυτό σημαίνει ότι για τους επενδυτές, δεν 

παρέχει επιπλέον πληροφόρηση για την αγοραία αξία καμία από τις παραπάνω 

μεταβλητές.  

 

Εξίσου σημαντικό είναι ότι η σταθερά C, είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 1%. 

Αυτό υποδηλώνει ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, που επηρεάζουν σημαντικά 

την αγοραία αξία αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται στο υπό εξέταση υπόδειγμα. Όπως 

παρατηρούμε οι υπόλοιποι όροι είτε δεν είναι στατιστικά σημαντικοί είτε οριακά δεν 

είναι στατιστικά σημαντικοί.  

 

Υπάρχουν αρκετά σημαντικά συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από την 

επεξεργασία του υποδείγματος. Όπως φαίνεται και από τον συντελεστή R2  το 

ποσοστό της εξαρτημένης μεταβλητής που ερμηνεύεται από το σύνολο των 

ανεξάρτητων μεταβλητών είναι 82%, ποσοστό που δείχνει ικανοποιητική ερμηνεία 

του δείγματος. 

 

Προσπαθώντας, να διαπιστωθεί εάν η περίοδος της κρίσης παρέχει επιπλέον 

πληροφοριακό περιεχόμενο για τους επενδυτές, θα εξεταστεί ξεχωριστά, η τριετής 

αυτή περίοδος.  

 

Στον πίνακα 6Β, παρουσιάζεται η εκτίμηση του υποδείγματος του Bushee (1998), με 

την επιπρόσθετη μεταβλητή Crisis, που όπως προαναφέρθηκε δηλώνει την επίδραση 

της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Εξετάζοντας διακριτά την περίοδο της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης, διαπιστώνεται ότι η περίοδος αυτή, δεν παρέχει επιπλέον 

πληροφοριακό περιεχόμενο ως προς την λήψη αποφάσεων από τους επενδυτές. Οι 

μεταβλητές οι οποίες είναι στατιστικά σημαντικές και παρέχουν πληροφοριακό 
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περιεχόμενο για την αγοραία αξία της επιχείρησης, συνεχίζουν και είναι οι ίδιες (το 

υπολειμματικό εισόδημα και η σταθερά C), όπως και όταν εξετάστηκε το δείγμα 

χωρίς την επιπρόσθετη μεταβλητή που ελέγχει την επίδραση της χρηματοπιστωτικής 

κρίσης.  

Πίνακας 6Β 
Αποτελέσματα Εκτίμησης Υποδείγματος του Sougiannis (1994), με επιπρόσθετες μεταβλητές για 

τον έλεγχο των επιδράσεων  της χρηματοπιστωτικής κρίσης 
Ανεξ. Μεταβλητή         Συντ/στής       Std. Error    t‐Statistic  P‐value  
INV  65,57  16,79      3,90**  0,00 
C  ‐2,17  0,55     ‐3,95**  0,00 
RI  6,20  1,54       4,03**  0,00 
RDTAX  0,27  28,61  0,01  0,99 
RDCUR  ‐5,82  10,62  ‐0,55  0,59 
RDLAG  ‐2,41  4,37  ‐0,55  0,58 
CRISIS  ‐0,06  0,14  ‐0,42  0,68 
CRISISxRI  ‐0,82  2,12  ‐0,39  0,70 
CRISISxRDTAX  ‐1,50  28,23  ‐0,05  0,96 
CRISISxRDCUR  4,83  10,68  0,45  0,65 
CRISISxRDLAG  ‐2,63  7,05  ‐0,37  0,71 

Adj. R2             0,72 
Αριθμός Επιχειρήσεων Δείγματος    38 
Αριθμός Παρατηρήσεων Δείγματος    135 
Σημειώσεις: Το δείγμα περιλαμβάνει την περίοδο 2006-2012. Τα *, ** και *** υποδεικνύουν 
στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 10%, 5% και 1% αντίστοιχα. Το υπόδειγμα που 
εκτιμήθηκε είναι το: 

  
  

 

Αυτό που τελικά κρίνουν οι επενδυτές σημαντικό και θετικά σχετισμένο με την 

αγοραία αξία είναι το υπολειμματικό εισόδημα (Residual Income-RI) καθώς και η 

σταθερά C, η οποία περιλαμβάνει και άλλες μεταβλητές, οι οποίες δεν εξετάζονται 

από το συγκεκριμένο υπόδειγμα.  

 

Συνεπώς, όπως προκύπτει και από την παραπάνω ανάλυση και τους πίνακες 6Α και 

6Β, επιβεβαιώνεται η ερευνητική υπόθεση H0, ενώ ταυτόχρονα, απορρίπτεται η 

ερευνητική υπόθεση Η1, αφού δεν διαφαίνεται οι επενδυτές να δίνουν ιδιαίτερη 

προσοχή στην σχέση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης με την αγοραία αξία της 

επιχείρησης.  

 

Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας του υποδείγματος, εκτός της λογιστικής αξίας 

χρησιμοποιήθηκαν επιπλέον αποπληθωριστές: (α) η λογιστική αξία στον χρόνο t-1, 

δηλαδή την προηγούμενη χρονιά, (β) η αγοραία αξία στην προηγούμενη χρονιά t-1 

καθώς και (γ) ο αριθμός των μετοχών (market share). Τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν, είναι ακριβώς τα ίδια, εμφανίζοντας δηλαδή στατιστικά σημαντικό 
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παράγοντα, που σύμφωνα με τους επενδυτές, επηρεάζει την αγοραία αξία της 

επιχείρησης, το υπολειμματικό εισόδημα. Επίσης δεν φαίνεται στατιστικά σημαντικοί 

οι παράγοντες όπως η φορολογική ωφέλεια που προκύπτει από τα έξοδα έρευνας και 

ανάπτυξης. 

 

Αναφορικά με το πώς κρίνουν οι επενδυτές τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης και εάν 

έχουν πληροφοριακό περιεχόμενο για την αξία της επιχείρησης, χρησιμοποιούμε το 

υπόδειγμα του Bushee (1998).  

 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 7Α, ο συντελεστής σχέσης για την μεταβλητή που ανήκει 

στο δείγμα Small Decrease (SD), δηλαδή τις επιχειρήσεις εκείνες που επιλέγουν την 

παύση της δαπάνης σε έξοδα έρευνας και ανάπτυξης προκειμένου να επιτύχουν 

βραχυπρόθεσμους στόχους που είναι τα κέρδη της προηγούμενης χρονιάς. Από τον 

ίδιο πίνακα, προκύπτει ότι οι επενδυτές βρίσκουν πληροφοριακό περιεχόμενο στις 

μεταβλητές που έχουν να κάνουν με την αλλαγή στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

ΑΕΠ (CGDP) και με την μεταβολή στις πωλήσεις (CSALES).  

 

Πίνακας 7Α 
Αποτελέσματα Εκτίμησης Υποδείγματος του Βushee (1998) 

Ανεξ. Μεταβλητή         Συντ/στής       Std. Error            Prob 
C  ‐0,52 0,63 0,40 
IN  0,39 0,45 0,39 
SD  1,11 0,60 0,07** 
PCRD  ‐0,27 0,45 0,55 
CCAPX  0,04 0,30 0,89 
TBQ  0,00 0,00 0,51 
CGDP  ‐12,37 5,85 0,03** 
CSALES  ‐2,49 0,99 0,01** 
SIZE  ‐0,07 0,14 0,60 
DIST  0,00 0,01 0,73 
LEV  0,00 0,00 1,00 

 R2              0,11 
Αριθμός Επιχειρήσεων Δείγματος    42 
Αριθμός Παρατηρήσεων Δείγματος    153 

Σημειώσεις:  Το  δείγμα  περιλαμβάνει  την  περίοδο  2007‐2012.  Τα  *,  **  και  ***  υποδεικνύουν 
στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 10%, 5% και 1% αντίστοιχα. Το υπόδειγμα που εκτιμήθηκε 
είναι: 
 

          
     

 
 
Οι μεταβλητές που εμφανίζονται να έχουν πληροφοριακό περιεχόμενο για τους 

επενδυτές είναι όπως είπαμε δυο: (α) η μεταβολή στο ΑΕΠ και (β) η μεταβολή στις 
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πωλήσεις. Οι εν λόγω μεταβλητές είναι στατιστικά σημαντικές με αρνητική σχέση 

όμως σχετικά με την μείωση των εξόδων σε έρευνα και ανάπτυξη από την επιχείρηση 

(CUT RD) που είναι η εξαρτημένη μεταβλητή του υποδείγματος.  

 

Σύμφωνα με τον Burger (1993), η μεταβλητή που δηλώνει τις αλλαγές στο ΑΕΠ 

(CGDP), μετράει την ευημερία, την μεγέθυνση της συνολικής οικονομίας και 

ιδιαίτερα την αύξηση στο επίπεδο της τεχνολογικής εξέλιξης της οικονομίας. Όταν οι 

αλλαγές είναι υψηλές, οι επιχειρήσεις αναμένεται να έχουν περισσότερες ευκαιρίες 

για έξοδα έρευνας και ανάπτυξης (RD), ενώ όταν οι αλλαγές στο ΑΕΠ είναι μικρές, 

οι επιχειρήσεις αναμένεται να έχουν λιγότερες ευκαιρίες σε έξοδα έρευνας και 

ανάπτυξης (RD) που θα φέρουν κέρδη και έτσι είναι πιο πιθανό να μειώσουν τα 

έξοδα έρευνας και ανάπτυξης.  

 

Από την άλλη μεριά, η μεταβολή στις πωλήσεις (CSALES), δεν υπήρχε στο αρχικό 

υπόδειγμα του Burger (1993) την πρόσθεσε ο Bushee (1998) ως δείκτη για αύξηση 

του μεγέθους της επιχείρηση και των διαθέσιμων κεφαλαίων για επένδυση σε έρευνα 

και ανάπτυξη (RD). Επίσης, συνεκτιμάται το γεγονός ότι οι προϋπολογισμοί για 

έξοδα έρευνας και ανάπτυξης βασίζονται στις πωλήσεις σύμφωνα με τον Burger. Για 

όλους αυτούς τους λόγους, αναμένεται αρνητική σχέση της μεταβολής σε πωλήσεις 

με την απόφαση για μείωση σε έξοδα έρευνας και ανάπτυξης.  

 

Όπως και στο υπόδειγμα του Bushee (1998), εξετάσθηκε εάν η περίοδος της κρίσης, 

έχει πληροφοριακό περιεχόμενο για τους επενδυτές, (βλ. παράγραφο 5.3.2.) Έτσι, 

τώρα θα εκτιμηθεί το υπόδειγμα (5.11), με την διακριτή εξέταση της εν λόγω 

περιόδου ως CRISIS. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν παρουσιάζονται στον 

πίνακα 7Β. 
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Πίνακας 7Β 

Αποτελέσματα Εκτίμησης Υποδείγματος του Βushee (1998)  με επιπρόσθετες μεταβλητές για τον 
έλεγχο των επιδράσεων  της χρηματοπιστωτικής κρίσης 

Variable  Coefficient  Std. Error  z‐Statistic          Prob. 
C  ‐1,53  1,38  ‐1,10  0,27 
IN  1,38  0,91  1,51  0,13 
SD  3,00  1,34  2,24  0,02 
PCRD  ‐0,78  0,81  ‐0,96  0,34 
CCAPX  ‐0,05  0,69  ‐0,07  0,95 
TBQ  0,00  0,00  ‐1,10  0,27 
CGDP  ‐23,88  12,44  ‐1,92  0,05** 
CSALES  ‐5,96  2,05  ‐2,91  0,00** 
SIZE  0,19  0,31  0,62  0,53 
DIST  0,00  0,01  0,10  0,92 
LEV  0,00  0,01  0,06  0,95 
FCF  0,01  0,01  0,71  0,48 
CRISIS  2,11  1,87  1,13  0,26 
CRISISxIN  ‐1,25  1,10  ‐1,13  0,26 
CRISISxSD  ‐3,36  1,57  ‐2,14  0,03** 
CRISISxPCRD  1,12  1,07  1,05  0,29 
CRISISxCCAPX  ‐0,05  0,78  ‐0,06  0,95 
CRISISxTBQ  ‐0,01  0,01  ‐1,19  0,23 
CRISISxCGDP  18,54  21,14  0,88  0,38 
CRISISxCSALES  6,69  2,52  2,65  0,01** 
CRISISxSIZE  ‐0,39  0,37  ‐1,06  0,29 
CRISISxDIST  0,00  0,01  0,00  1,00 
CRISISxLEV  0,01  0,01  0,75  0,46 
CRISISxFCF  ‐0,02  0,01  ‐1,47  0,14   

R2              0,22 
Αριθμός Επιχειρήσεων  Δείγματος      42 
Αριθμός Παρατηρήσεων Δείγματος    153 

Σημειώσεις:  Το  δείγμα  περιλαμβάνει  την  περίοδο  2007‐2012.  Τα  *,  **  και  ***  υποδεικνύουν 

στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 10%, 5% και 1% αντίστοιχα. Το υπόδειγμα που εκτιμήθηκε 

είναι: 

           

 

  

 

Όπως και στο προηγούμενο υπόδειγμα του Sougiannis (1994), έτσι και εδώ 

διακρίνεται ότι η περίοδος της κρίσης δεν έχει διαφορετικό πληροφοριακό 

περιεχόμενο για τους επενδυτές οι οποίοι πάλι θεωρούν στατιστικές σημαντικές τις 

ίδιες μεταβλητές όπως και προηγούμενα χωρίς την διάκριση σε περίοδο της κρίσης, 

με την χρήση της ψευδομεταβλητής (CRISIS).    

 

Αυτό δηλαδή που προκύπτει από την εξέταση του υποδείγματος του Bushee (1998), 

είναι ότι οι επενδυτές κρίνουν ότι η μείωση στα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης ως 
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ανεξάρτητη μεταβλητή (CUT_RD) εξαρτάται από  τις αλλαγές στο ΑΕΠ (CGDP) και 

από την μεταβολή στις πωλήσεις (CSALES).  

 

Οι αλλαγές στο ΑΕΠ (CGDP) και οι μεταβολή στις πωλήσεις (CSALES) και μάλιστα 

με αρνητικό πρόσημο σημαίνουν μειώσεις και στην μια μεταβλητή και στην άλλη. 

Ερμηνεύει δηλαδή και η μείωση στο ΑΕΠ (CGDP) και η μείωση στις πωλήσεις 

(CSALES) μια περίοδο όπου επικρατεί αρνητικό κλίμα στην οικονομία.  

 

Από μακροοικονομική ανάλυση, όταν η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση, οι 

επιχειρήσεις, στην προσπάθειά τους να κρατηθούν στην ζωή, προσπαθούν να 

περιορίσουν τα έξοδά τους. Είναι δηλαδή λογικό, η μείωση των εξόδων έρευνας και 

ανάπτυξης να οφείλεται στην αρνητική πορεία της οικονομίας που εκφράζεται με 

μείωση στο ΑΕΠ που οδηγεί και σε μείωση των πωλήσεων μιας επιχείρησης. 

Συνεπώς, η μείωση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης, όπως προκύπτει και από τους 

πίνακες 7Α και 7Β, δεν σχετίζεται από τους επενδυτές με άλλα δεδομένα εκτός της 

μείωσης του ΑΕΠ και της αντίστοιχης μείωσης των πωλήσεων. Θεωρούν δηλαδή ότι 

η μόνη περίπτωση να μειώσει η επιχείρηση τα έξοδα έρευνας είναι όταν η γενικότερη 

οικονομική κατάσταση που επικρατεί δεν είναι καλή και αποτυπώνεται στο ΑΕΠ και 

στις μειωμένες πωλήσεις.  

 

Συνεπώς, δεν φαίνεται να μειώνονται για λόγους φορολογικής ωφέλειας, οδηγώντας 

έτσι στην απόρριψη της ερευνητικής υπόθεσης (Η2) που αναφέρει ότι 

αντιμετωπίζονται μυωπικά ως φορολογική ασπίδα (tax shield), δηλαδή για το 

φορολογικό όφελος που προσφέρουν. Το ίδιο συμπέρασμα, προκύπτει και από την 

ανάλυση του πίνακα 6Α και 6Β, του υποδείγματος του Sougiannis, όπου η μεταβλητή 

RDTAX δεν εμφανίζεται στατιστικά σημαντική ούτε όταν χρησιμοποιηθούν 

επιπρόσθετες μεταβλητές για τον έλεγχο των επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής 

κρίσης. 

 

 Όπως προαναφέρθηκε, κατά την ανάλυση του πίνακα 6Β οι επενδυτές δεν αντλούν 

υψηλότερο πληροφοριακό περιεχόμενο για τα έξοδα έρευνας όταν συνεκτιμάται η 

3ετής περίοδος της κρίσης της ελληνικής οικονομίας Οι μεταβλητές που θεωρούν οι 

επενδυτές σημαντικές και  επηρεάζουν την αγοραία αξία της επιχείρησης είναι μόνο 

το υπολειμματικό εισόδημα καθώς και άλλοι παράγοντες που δεν εξετάζονται στο εν 

λόγω υπόδειγμα. Πάντως, δεν προκύπτει από την ανάλυση των δεδομένων του 
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ελληνικού χρηματιστηρίου, ότι τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης παρέχουν επιπλέον 

πληροφόρηση για τους επενδυτές στην περίοδο της κρίσης, απορρίπτοντας την 

υπόθεση Η3.  

 

Μεταξύ των επιχειρήσεων του δείγματος, αυτές που επενδύουν μεγαλύτερα ποσά σε 

έξοδα έρευνας, χαρακτηρίζονται εντάσεως έρευνας και ανάπτυξης (RDINTENSITY). 

Ερευνώντας, εάν οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα έξοδα αυτά για φορολογικούς 

λόγους, μειώνοντας τα κέρδη τους και επαγωγικά το φορολογητέο εισόδημα, θα 

πρέπει όσες από τις επιχειρήσεις δαπανούν αρκετά σε έρευνα και ανάπτυξη να το 

πράττουν με προσανατολισμό την φορολογική ωφέλεια.  

 

Προσαρμόζοντας το υπόδειγμα του Sougiannis (1994) και χρησιμοποιώντας 

επιπρόσθετες μεταβλητές (α) της επίδρασης της έντασης σε έξοδα έρευνας και 

ανάπτυξης και (β) της επίδρασης της χρηματοπιστωτικής κρίσης, τα αποτελέσματα 

εμφανίζονται στον πίνακα 8Α.  
Πίνακας 8Α 

Αποτελέσματα Εκτίμησης Υποδείγματος του Sougiannis (1994), με επιπρόσθετες μεταβλητές τον έλεγχο 
των επιδράσεων της έντασης επένδυσης σε έρευνα και ανάπτυξη της επιχείρησης και των επιδράσεων  

της χρηματοπιστωτικής κρίσης  
Ανεξ. Μεταβλητή 

       Συντ/στής       Std. Error 
  t‐
Statistic  P‐value  

INV  65,02  15,18  4,28**  0,00 
C  ‐1,99  0,52  ‐3,86**  0,00 
RI  7,17  1,67  4,30**  0,00 
RDTAX  ‐16,79  25,58  ‐0,66  0,51 
RDCUR  ‐7,50  23,99  ‐0,31  0,76 
RDLAG  6,44  23,01  0,28  0,78 
CRISIS  ‐0,08  0,14  ‐0,57  0,57 
CRISISxRI  0,27  2,47  0,11  0,91 
CRISISxRDTAX  9,28  24,76  0,37  0,71 
CRISISxRDCUR  4,31  10,04  0,43  0,67 
CRISISxRDLAG  ‐7,71  7,71  ‐1,00  0,32 
RD_INTENSITY  ‐0,25  0,37  ‐0,68  0,50 
RD_INTENSITYxRI  ‐1,20  2,29  ‐0,52  0,60 
RD_INTENSITYxRDTAX  24,23  12,06  2,01**  0,05 
RD_INTENSITYxRDCUR  0,65  21,81  0,03  0,98 
RD_INTENSITYxRDLAG  ‐9,56  23,40  ‐0,41  0,68 
Adj. R2             0,74 
Αριθμός Επιχειρήσεων Δείγματος    38 
Αριθμός Παρατηρήσεων Δείγματος    135                                                    

 

Σημειώσεις: Το δείγμα περιλαμβάνει την περίοδο 2006-2012. Τα *, ** και *** υποδεικνύουν 
στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 10%, 5% και 1% αντίστοιχα. Το υπόδειγμα που 
εκτιμήθηκε είναι:  
 

  
 _ _ _
_  _   
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Όπως φαίνεται και στον πίνακα 8Α, τα δεδομένα δεν διαφέρουν από το αρχικό 

υπόδειγμα του Sougiannis (1994) και τα δεδομένα που εμφανίζονται στους πίνακες 

6Α και 6Β. Έτσι, ως μεταβλητές που επηρεάζουν την αγοραία αξία της επιχείρησης, 

δεν είναι το ποσό που δαπανά μια επιχείρηση σε έξοδα έρευνας, αλλά μόνο το 

υπολειμματικό εισόδημα και άλλοι παράγοντες, όπως φαίνεται από την σταθερά (C), 

οι οποίοι όμως δεν εξετάζονται στο παρόν υπόδειγμα. Πάντως δεν φαίνονται να είναι 

στατιστικά σημαντικές οι συγκεκριμένες μεταβλητές που εξετάζονται, για τα έξοδα 

έρευνας και ανάπτυξης είτε της τρέχουσας είτε της προηγούμενης χρήσης και δεν 

παρέχουν επιπλέον πληροφόρηση στους επενδυτές οι οποίοι συνεχίζουν και δεν 

θεωρούν ότι οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα έξοδα αυτά για την φορολογική 

ωφέλεια που τους προσφέρουν.  

 

Βέβαια, εμφανίζεται σε επίπεδο σημαντικότητας 5% να είναι στατιστικά σημαντική η 

μεταβλητή που εξετάζει την ένταση σε έξοδα έρευνας και τα έξοδα έρευνας και 

ανάπτυξης. Δεν είναι όμως τόσο ισχυρά συσχετισμένο όσο η μεταβλητή του 

υπολειμματικού εισοδήματος και δεν εξάγεται ασφαλές συμπέρασμα. Συνεπώς, η 

ερευνητική  υπόθεση  Η4, ότι όσο υψηλότερο ποσό δαπανάται για έρευνα και 

ανάπτυξη τόσο περισσότερο θεωρείται ότι χρησιμοποιούνται ως φορολογική ασπίδα, 

απορρίπτεται.  

 

Ένας ακόμα παράγοντας που πιθανώς να επηρεάζει την δαπάνη σε έρευνα είναι το 

μέγεθος της επιχείρησης. Αναμένεται, επιχειρήσεις με μεγάλο μέγεθος και εύρωστες 

για τον κλάδο τους ή για την ελληνική οικονομία γενικότερα, να επενδύουν 

περισσότερο σε έρευνα και ανάπτυξη έχοντας έτσι καλύτερη και θετικότερη 

αντιμετώπιση από τους επενδυτές κάτι που θα έχει επίδραση στην αγοραία τους αξία.  

 

Τα αποτελέσματα, χρησιμοποιώντας τις επιπρόσθετες μεταβλητές για τον έλεγχο της 

επίδρασης του μεγέθους της επιχείρησης και  της κρίσης εμφανίζονται στον πίνακα 

8Β.  
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Πίνακας 8B 
Αποτελέσματα Εκτίμησης Υποδείγματος Sougiannis (1994) , με επιπρόσθετες μεταβλητές για 
τον έλεγχο των επιδράσεων του μεγέθους της επιχείρησης και της χρηματοπιστωτικής κρίσης 

Ανεξ. Μεταβλητή         Συντ/στής       Std. Error    t‐Statistic  P‐value  
INV  57,26  13,95  4,11***  0,00 
C  ‐2,41  0,46  ‐5,21***  0,00 
RI  2,11  2,59  0,81  0,42 
RDTAX  3,66  23,03  0,16  0,87 
RDCUR  3,83  10,92  0,35  0,73 
RDLAG  ‐5,63  6,59  ‐0,85  0,40 
CRISIS  ‐0,15  0,14  ‐1,06  0,29 
CRISISxRI  2,07  2,43  0,85  0,40 
CRISISxRDTAX  7,11  22,42  0,32  0,75 
CRISISxRDCUR  ‐4,93  10,65  ‐0,46  0,64 
CRISISxRDLAG  1,96  9,17  0,21  0,83 
SIZE_D  0,91  0,24  3,75  0,00 
SIZE_DxRI  2,51  2,52  1,00  0,32 
SIZE_DxRDTAX  ‐16,17  12,38  ‐1,31  0,20 
SIZE_DxRDCUR  ‐9,74  9,11  ‐1,07  0,29 
SIZE_DxRDLAG  2,84  7,05  0,40  0,69 
Adjusted  R‐ Squared                        0,79 
Αριθμός Επιχειρήσεων Δείγματος       38 
Αριθμός Παρατηρήσεων Δείγματος    135                     
Σημειώσεις: Το δείγμα περιλαμβάνει την περίοδο 2006-2012. Τα *, ** και *** υποδεικνύουν 
στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 10%, 5% και 1% αντίστοιχα. Το υπόδειγμα που 
εκτιμήθηκε είναι: 

  

 _ _ _

_   _     

 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των δεδομένων του παραπάνω πίνακα, η μόνη 

μεταβλητή που θεωρείται ότι επηρεάζει την αγοραία αξία της επιχείρησης, όταν 

εξετάζεται το μέγεθος των επιχειρήσεων, είναι η σταθερά C. Αυτό σημαίνει ότι η 

αγοραία αξία επηρεάζεται από άλλους παράγοντες που δεν εξετάζονται στο παρόν 

υπόδειγμα. Πάντως δεν προκύπτει από την συγκεκριμένη ανάλυση, ότι το μέγεθος 

της επιχείρησης επηρεάζει την αγοραία της αξία, οδηγώντας πάλι σε απόρριψη και 

της τελευταίας ερευνητικής υπόθεσης Η5.  

 

Προκύπτει επίσης το συμπέρασμα ότι τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης δεν 

αντιμετωπίζονται (α) ως αντισταθμιστικό όφελος της μείωσης του φορολογητέου 

εισοδήματος από την μεριά των επιχειρήσεων, (β) μυωπικά για το φορολογικό 

όφελος που προσφέρουν. Φαίνεται λοιπόν, ότι οι επενδυτές δεν λαμβάνουν επιπλέον 

πληροφοριακό περιεχόμενο από τα έξοδα που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις σε 

έρευνα και ανάπτυξη.  
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Από την ανάλυση λοιπόν των δεδομένων των εισηγμένων επιχειρήσεων στο Χ.Α.Α., 

αυτό που προκύπτει είναι ότι οι επενδυτές κρίνουν θετικά το υπολειμματικό 

εισόδημα, ενώ θεωρούν ότι με αυτό σχετίζεται η αγοραία αξία της επιχείρησης, 

παρόλο που σε άλλες χώρες, οι επενδυτές θεωρούν στατιστικά σημαντικό και θετικά 

συσχετισμένο με την αγοραία αξία της επιχείρησης τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 

που πραγματοποιήθηκαν στην τρέχουσα χρήση. 

  

Επιπλέον, αυτό που προκύπτει, είναι ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις, δεν φαίνεται να 

αντιμετωπίζουν τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης ως εργαλείο χειραγώγησης των 

κερδών. Η μόνη περίπτωση όπου φαίνεται η μείωση των εξόδων έρευνας και 

ανάπτυξης είναι όταν η οικονομική κατάσταση δεν είναι καλή. Όταν δηλαδή 

μειώνεται το ΑΕΠ της χώρας ή οι πωλήσεις της επιχείρησης εμφανίζονται μειωμένες 

όπως συμβαίνει στην περίοδο της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2010-2012.  

Συνεπώς οι εταιρίες που παρατηρούν μείωση στον ετήσιο τους τζίρο, είναι λογικό να 

μπαίνουν σε διαδικασία περικοπής των δαπανών λειτουργίας τους οδηγώντας και σε 

μείωση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

6.1 Εισαγωγικά  
 

Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της διατριβής. Συγκρίνονται 

τα αποτελέσματα που προέκυψαν με ευρήματα αναλόγων ερευνών που 

πραγματοποιήθηκαν σε άλλες οικονομίες. Επίσης αναλύονται τα αποτελέσματα των 

ερευνητικών υποθέσεων, συνοψίζοντας πιθανές αιτίες στις οποίες οφείλονται. Τέλος, 

γίνονται προτάσεις για περαιτέρω μελέτη, έρευνα και διερεύνηση της επίδρασης  των 

εξόδων έρευνας και ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία.  

6.2  Συμπεράσματα 
 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, τείνουν να γίνουν σημαντικό κομμάτι των 

επιχειρήσεων, ειδικότερα αυτών που ενδιαφέρονται για ανάπτυξη και απόκτηση 

ολοένα και μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς. Οι επιχειρήσεις ασχολούνται με την 

ανάπτυξη και δημιουργία άυλων περιουσιακών στοιχείων, ανάλογα με την 

δραστηριότητά τους και τον υπάρχοντα ανταγωνισμό. Ωστόσο δεν υπάρχει ακόμα 

σαφές πλαίσιο αναφοράς σχετικά με τα άυλα. Ο Zambon (2006), αναφέρει ότι δεν 

υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός όρος για το ερευνητικό πεδίο που αναφέρεται ως 

«άυλα περιουσιακά στοιχεία» ή «άυλο πνευματικό κεφάλαιο» για την επιχείρηση. 

Αυτό που συνηγορούν όλοι όμως, είναι ότι οι άυλοι πόροι, είναι θεμελιώδεις για την 

ανάπτυξη και την δημιουργία αξίας για την επιχείρηση.  

 

Με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και συγκεκριμένα με το 

πρότυπο 38, πλέον έχουν καταστεί πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις αναγνώρισης 

των άυλων περιουσιακών στοιχείων, ειδικότερα για τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης. 

Με το παραπάνω πρότυπο, τίθενται οι όροι, οι οποίοι αν δεν πληρούνται, τότε τέτοιου 

είδους έξοδα, θα πρέπει να αφαιρούνται από τα έσοδα, στον χρόνο που 

πραγματοποιούνται.  

 

Στην περίπτωση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης, αρκετές έρευνες έχουν 

πραγματοποιηθεί προκειμένου να εξεταστεί η συμβολή τους στην αξία της 

επιχείρησης. Οι περισσότερες έρευνες συγκλίνουν στην άποψη ότι τα έξοδα που 

γίνονται προς αυτήν την κατεύθυνση επειδή έχουν αναπτυξιακό στόχο και 
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χαρακτήρα, συμβάλλουν θετικά τις περισσότερες φορές στην αποτίμηση της 

αγοραίας αξίας της επιχείρησης από τους επενδυτές. Ειδικότερα από ευρήματα σε 

διάφορες χρηματαγορές όπως των Η.Π.Α., του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και άλλων 

Ευρωπαϊκών χωρών (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία) αυτό που εξάγεται ως συμπέρασμα 

είναι η θετική ανταπόκριση των επενδυτών στην αγοραία αξία των επιχειρήσεων 

εκείνων των οποίων οι διοικήσεις επιλέγουν την ενασχόληση με έρευνα.  

 

Από την άλλη μεριά, εξετάζοντας εάν και σε ποιο επίπεδο, υπάρχουν αντίστοιχες 

νοοτροπίες και ανταπόκριση των επενδυτών στις επιχειρήσεις του ελληνικού 

χρηματιστηρίου, παρατηρούμε μια διάσταση απόψεων. Η φύση και το αντικείμενο 

των ελληνικών επιχειρήσεων, η ελληνική νοοτροπία περί βραχυπρόθεσμων 

στρατηγικών, το ελληνικό φορολογικό καθεστώς το οποίο είναι ασταθές και άρα μη 

ελκυστικό για σταθερές αποφάσεις και στρατηγικές επενδύσεις μα πάνω από όλα η 

παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία επηρέασε και την ελληνική οικονομία, 

είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες στους οποίους στηρίζονται οι διαφορές 

στην αντιμετώπιση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης. Ειδικότερα όσον αφορά την 

φύση των ελληνικών επιχειρήσεων, το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών 

επιχειρήσεων, ανήκει σε κλάδους μικρής έντασης σε έρευνα. Έτσι και οι κλάδοι που 

απαρτίζουν το ελληνικό χρηματιστήριο είναι μικρής έντασης δαπάνης σε έξοδα 

έρευνας και ανάπτυξης. Αυτό συνηγορεί, στην έλλειψη υπόβαθρου, προκειμένου να 

αξιοποιηθούν θετικά και προς τον τομέα της ανάπτυξης, τυχόν προσπάθειες σε 

έρευνα από τις επιχειρήσεις. Όταν δηλαδή, στο γενικότερο περιβάλλον, δεν 

συμπεριλαμβάνονται επιχειρήσεις που λόγω της φύσης τους πρέπει να 

δραστηριοποιούνται ενεργά στον τομέα της έρευνας (φαρμακευτικές, 

αεροναυπηγικές, πετρελαϊκές, υψηλής τεχνολογίας κλπ), τότε και οι υπόλοιπες έχουν 

λανθασμένη εικόνα για το όφελος που προσφέρει η επένδυση σε έρευνα ενώ επίσης 

υπάρχει και έλλειψη ανταγωνισμού, που θα συνέβαλλε στην γενικότερη ανάπτυξη 

του επιπέδου λειτουργίας και οργάνωσης ακόμα και των υφιστάμενων επιχειρήσεων.  

 

Τα ευρήματα από την ελληνική χρηματαγορά, για την περίοδο από την υποχρεωτική 

υιοθέτηση των Δ.Π.Χ.Α., δείχνουν ότι οι επενδυτές δεν αναγνωρίζουν επιπλέον 

πληροφοριακό περιεχόμενο στα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης και δεν τα συνδέουν με 

την υψηλή αγοραία αξία της επιχείρησης ενώ φαίνεται ισχυρή σύνδεση του 

υπολειμματικού εισοδήματος με την αγοραία αξία της επιχείρησης, αντί για τα έξοδα 

έρευνας και ανάπτυξης όπως αναμενόταν. 
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Επιπλέον, ευρήματα, δείχνουν ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες δαπανούν ποσά 

σε έρευνα και ανάπτυξη δεν φαίνεται να τα χρησιμοποιούν ούτε για επίτευξη 

βραχυπρόθεσμων στόχων προκειμένου να είναι ικανοποιημένοι οι μέτοχοι αλλά ούτε 

και για το φορολογικό όφελος που αυτά προσφέρουν δηλαδή σαν φορολογική ασπίδα 

με μόνο στόχο, την μείωση του φορολογητέου εισοδήματος. Η περίπτωση μείωσης 

των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης είναι είτε όταν η οικονομία δεν βρίσκεται σε 

θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης αλλά βρίσκεται σε ύφεση με μείωση του ΑΕΠ, όπως τα 

τελευταία τρία έτη, καθώς επίσης και όταν, πάλι λόγω ύφεσης, οι επιχειρήσεις 

βλέπουν να μειώνονται οι συνολικές ετήσιες τους πωλήσεις. Προκειμένου λοιπόν να 

διασφαλίσουν την βιωσιμότητά τους και να μην οδηγηθούν σε οικονομικό μαρασμό, 

περιστέλλουν αυτές τις δαπάνες τους.  

 

Μια μελλοντική πρόταση προς περαιτέρω διερεύνηση, εξέταση και μελέτη θα 

μπορούσε να αποτελέσει η απεμπλοκή της φορολογικής υποχρέωσης για έξοδα 

έρευνας και ανάπτυξης, δηλαδή η αποσύνδεσή τους από την μείωση του 

φορολογητέου εισοδήματος. Έτσι θα φαίνεται ποιες επιχειρήσεις, πραγματικά 

στηρίζουν τις ελπίδες τους για ανάπτυξη σε έξοδα έρευνας και ανάπτυξης και ποιες 

επιχειρήσεις τα χρησιμοποιούν ως εργαλείο για την ωραιοποίηση του τελικού 

φορολογικού τους αποτελέσματος.  

 

Επιπλέον, θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό, να επαναληφθεί η έρευνα επεκτείνοντας τα 

δεδομένα για μια μεγαλύτερη περίοδο στην Ελλάδα. Υπό τους περιορισμούς που 

θέτουν τα υποδείγματα του Sougiannis (1994) και Bushee (1998) για την χρήση 

δεδομένων του προηγούμενου έτους, θα ήταν χρήσιμη η εξέταση τουλάχιστον 

δεκαετούς περιόδου ή δεκαπενταετούς, με περισσότερα δεδομένα. Επιπλέον στην 

δεκαετή περίοδο, η περίοδος της κρίσης θα είναι σχεδόν ίδια σε χρονικό διάστημα με 

την περίοδο προ κρίσης, στην περίπτωση που η οικονομική κρίση, διαρκέσει άλλα 

δύο έτη, δηλαδή μέχρι το 2015. Στην περίπτωση που η οικονομική κρίση 

ολοκληρωθεί σε συντομότερο χρονικό διάστημα, πάλι θα ήταν χρήσιμο να εξεταστεί 

η δεκαετής και πλέον περίοδος, διότι σε αυτήν την περίπτωση θα είχαμε δεδομένα 

από τρεις περιόδους, την περίοδο προ κρίσης, την περίοδο της κρίσης και την περίοδο 

ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Ο διαχωρισμός αυτός καθώς και τα δεδομένα 

που πλέον θα εκτείνονται σε τρεις περιόδους, θα δώσουν ίσως σημαντικά 

συμπεράσματα αναφορικά με την επίδραση της χρηματοπιστωτικής κρίσης στα έξοδα 

έρευνας και ανάπτυξης.  
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Τέλος, εξίσου σημαντική θα ήταν η αξιοποίηση των δεδομένων της παρούσας 

διατριβής για σύγκριση με δεδομένα άλλων οικονομιών εκτός της Ελληνικής. 

Εφόσον  στην ίδια χρονική περίοδο, υπάρχει πλέον κοινή γλώσσα αναφοράς (τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς), τα δεδομένα είναι άμεσα 

συγκρίσιμα και τα αποτελέσματα θα είναι πιο έγκυρα και χρήσιμα για εξαγωγή 

ασφαλών συμπερασμάτων, αναφορικά με την συμβολή των εξόδων έρευνας και 

ανάπτυξης στην διαμόρφωση της αξίας της επιχείρησης καθώς και την σύγκριση των 

ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές, Βρετανικές ή 

Αμερικανικές επιχειρήσεις. 
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