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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

 

ην ζχγρξνλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κεηαβιεηφηεηα θαη πνιιέο 

αιιαγέο νη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ κέζα ζην αληαγσληζηηθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί λα 

αλαπηπρζνχλ. Σν απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο ηνπο αληαλαθιάηαη απφ ηελ εηθφλα ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ παξνπζηάδνπλ. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

παξέρνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ 

γεληθφηεξε ηεο πνξεία. Καζψο ν αληαγσληζκφο απμάλεηαη ε νηθνλνκηθή κνλάδα ρξεηάδεηαη λα 

θαηαβάιεη πνιχ κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα γηα λα αληαπεμέιζεη. Γηα απηφ ην ιφγν πνιιέο 

επηρεηξήζεηο θαηαθεχγνπλ ζε κεζφδνπο παξαπνίεζεο επηιέγνληαο έηζη έλαλ ζεσξεηηθά 

εχθνιν ηξφπν γηα ηελ εκθάληζε ηθαλνπνηεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ ζπλέρηζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπο. Δίλαη ζπρλφ θαηλφκελν λα εληνπίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ινγηζηηθέο αηαζζαιίεο θαη αλαθξηβή ζηνηρεία κε ζηφρν ηελ παξαπνίεζε ηεο αιήζεηαο θαη ηελ 

παξαπιεξνθφξεζε ησλ ρξεζηψλ πνπ απεπζχλνληαη. Σα θίλεηξα παξαπνίεζεο είλαη πνιιά 

θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο θεθαιαηαγνξάο θαη ηηο πηέζεηο πνπ αζθνχληαη, ην 

ξπζκηζηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ αιιά θαη ηηο 

πξνζσπηθέο θηινδνμίεο νξηζκέλσλ ζηειερψλ. 

Γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ φηη ην ζέκα ηεο παξαπνίεζεο θαη θαη επέθηαζε ηεο απάηεο 

βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο. εκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε δεκηνπξγηθή 

ινγηζηηθή ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο γηα ηελ αιινίσζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπο. Οη ηερληθέο αιινίσζεο θαη νη ζηξαηεγηθέο ρεηξαγψγεζεο πνηθίινπλ θαη νη 

επηρεηξήζεηο αλάινγα κε ην ζθνπφ πνπ ζέινπλ λα επηηχρνπλ επηιέγνπλ ηελ κέζνδν πνπ 

εμππεξεηεί θαιχηεξα ηα ζπκθέξνληα ηνπο. Βέβαηα νη ρεηξηζκνί απηνί θάπνηα ζηηγκή 

απνθαιχπηνληαη θαη ηα απνηειέζκαηα είλαη νιέζξηα. Τπάξρνπλ πνιιά παξαδείγκαηα 

κεγάισλ εηαηξηψλ πνπ θαηέξξεπζαλ πξνθαιψληαο αλαηαξαρή ζηηο αγνξέο θαη δεκηνχξγεζαλ 

πνιιά πξνβιήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο είλαη ηεο εηαηξείαο Enron θαη WorldCom 

ζηελ Ακεξηθή θαη ηεο Parmalat ζηελ Δπξψπε. Σα ζθάλδαια απηά ζηνίρηζαλ αθξηβά ζην 

επελδπηηθφ θνηλφ πνπ εκπηζηεχηεθε απηέο ηηο εηαηξείεο, ζε ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο φπσο 

πξνκεζεπηέο θαη πηζησηέο θαζψο επίζεο θαη ζε ρηιηάδεο εξγαδνκέλνπο .  

Ο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα δηεξεπλεζεί ε έλλνηα ηεο απάηεο θαη ηα 

θίλεηξα πνπ σζνχλ ζηελ δηάπξαμε ηεο. Αλαιχεηαη αθφκε ν ξφινο ηεο δεκηνπξγηθήο 

ινγηζηηθήο ζηελ παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζηελ ρεηξαγψγεζε ησλ 
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θεξδψλ παξνπζηάδνληαο ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Γίλεηαη θπζηθά θαη αλαθνξά 

ζηα εηαηξηθά ζθάλδαια πνπ ζπγθιφληζαλ Δπξψπε θαη Ακεξηθή θαζψο θαη ζηηο επηπηψζεηο 

ηνπο. Σέινο εμεηάδεηαη ε επίδξαζε ηεο θξίζεο ζηελ ρεηξαγψγεζε θαη ε ζρέζε νξηζκέλσλ 

ζεκαληηθψλ κεγεζψλ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηα ρεηξαγσγήζηκα δεδνπιεπκέλα ζηελ πεξίνδν ηεο 

θξίζεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 : ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

 

Ζ ινγηζηηθή απάηε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ θαη ηελ δεκηνπξγηθή 

ινγηζηηθή απνηειεί ζέκα ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο. Οη δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ πξνζθεχγνπλ 

ζηελ παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ αιινηψλνληαο ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία. 

Οη ελέξγεηεο ηνπο απηέο ζηνρεχνπλ ζηελ παξνπζίαζε κηαο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο πνπ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ αιιά δηαθέξεη πνιχ απφ 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Αξθεηέο εηαηξείεο έρνπλ θαηαθχγεη ζε ηέηνηεο κεζφδνπο, φκσο φηαλ 

απνθαιχθζεθαλ νη πξαθηηθέο ηνπο, απνηέιεζαλ ηα κεγαιχηεξα νηθνλνκηθά ζθάλδαια θαη 

νδήγεζαλ ζηελ ρξενθνπία ηνπο. Δίλαη ινηπφλ εκθαλέο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ην ζέκα ηεο 

αλίρλεπζεο θαη ηνπ εληνπηζκνχ ηεο απάηεο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο 

επηρείξεζεο. 

ηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αλάιπζε ηεο επίδξαζεο ηεο 

δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο ζηελ ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ θαη ζηελ παξαπνίεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δηδηθφηεξα εμεηάδεηαη ε απάηε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, ηα θίλεηξα πνπ σζνχλ ζηελ παξαπνίεζε αιιά θαη νη κέζνδνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη. Σέινο εξεπλάηαη ην δήηεκα ηεο ρεηξαγψγεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

θξίζεο θαη πσο ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο κε ηα ρεηξαγσγήζηκα 

δεδνπιεπκέλα ηελ πεξίνδν απηή.  

Ζ εξγαζία ρσξίδεηαη ζε νρηψ θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην έρνπκε ηελ εηζαγσγή 

φπνπ γίλεηαη κηα αλαθνξά ζην ζέκα ηεο εξγαζίαο, ζηα πεδία πνπ ζα αλαιπζνχλ, ζηνλ ζθνπφ 

ηεο εξγαζίαο θαη παξαηίζεηαη ε ζπλνιηθή δνκή ηεο. ην επφκελν θεθάιαην γίλεηαη 

επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εξγαζίαο. Γίλεηαη αλαθνξά ζηα ζεκαληηθφηεξα άξζξα θαη βηβιία πνπ πξαγκαηεχνληαη ηελ 

ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ, ηελ απάηε αιιά θαη ηελ έλλνηα ηεο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο. ην 

ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ν ζθνπφο ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Αθφκε αζρνιείηαη θαη κε ην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ πνπ απεπζχλνληαη νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. ηε ζπλέρεηα εξεπλάηαη ε απάηε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Γίλεηαη ν νξηζκφο ηεο, ηα είδε ηεο απάηεο θαζψο θαη ζηξαηεγηθέο πξφιεςεο θαη 

αλίρλεπζεο ηεο ινγηζηηθήο απάηεο. ην πέκπην θεθάιαην αλαιχνληαη ηα θίλεηξα 

παξαπνίεζεο, νη ζηξαηεγηθέο ρεηξαγψγεζεο ησλ ινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη νη ηερληθέο 

αιινίσζεο ινγηζηηθψλ κεγεζψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Σν έθην θεθάιαην παξαζέηεη ηξία απφ ηα κεγαιχηεξα εηαηξηθά ζθάλδαια πνπ 
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ζπγθιφληζαλ Ακεξηθή θαη Δπξψπε. Σν θεθάιαην πνπ αθνινπζεί πεξηιακβάλεη ην πξαθηηθφ 

θνκκάηη ηεο εξγαζίαο φπνπ κειεηψληαο 190 εκπνξνβηνκεραληθέο εηαηξίεο ηνπ ειιεληθνχ 

ρξεκαηηζηεξίνπ εξεπλνχκε ρξεζηκνπνηψληαο ην ηξνπνπνηεκέλν ππφδεηγκα ηεο Jones κε ηελ 

πξνζζήθε ηνπ δείθηε απνδνηηθφηεηαο ζην κνληέιν, πσο επεξεάδεηαη ε ρεηξαγψγεζε απφ ηελ 

θξίζε θαη ηελ ζρέζε πνπ παξνπζηάδεηαη αλάκεζα ζε ζεκαληηθά κεγέζε ηεο επηρείξεζεο πνπ 

επηιέρζεθαλ κε ηα ρεηξαγσγήζηκα δεδνπιεπκέλα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο. Κιείλνληαο, 

δηαηππψλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ ζπλνιηθή κειέηε θαη έξεπλα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 : ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ 

 

 

ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

εθπφλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. Αθνινπζεί αλαθνξά ζηα ζεκαληηθφηεξα άξζξα θαη 

βηβιία πνπ πξαγκαηεχνληαη ηελ ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ, ηελ απάηε αιιά θαη ηελ έλλνηα ηεο 

δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο. Γηα ηε δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή έρνπλ δνζεί θαηά θαηξνχο πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο εξκελείεο θαη πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο έρνπλ εμεηαζηεί ηφζν απφ ηελ ειιεληθή 

φζν θαη απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία.  

Ζ δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ ζηελ Δπξψπε κε ηνλ φξν 

creative accounting ελψ ζηελ Ακεξηθή ζπλαληάηαη ζπλήζσο σο earnings management. Άιινη 

φξνη πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή πέξα απφ ην creative accounting θαη 

ην earnings management, είλαη cosmetic accounting, innovative accounting ή income 

smoothing. Δμεηάδνληαο ηελ έλλνηα ηεο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο, ν Jones (2011) ζπκπέξαλε 

φηη ε δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή ρξεζηκνπνηεί ηελ επειημία ζηε ινγηζηηθή εληφο ηνπ θαλνληζηηθνχ 

πιαηζίνπ γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ θαηαζηάζεσλ έηζη ψζηε λα ζπκθέξεη ηνπο δηαρεηξηζηέο θαη 

φρη ηνπο ρξήζηεο. 

Ζ δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή έγηλε επξέσο γλψζηε μεθηλψληαο απφ ηελ Αγγιία πνπ 

αζρνινχηαλ αξθεηά κε ην ρξεκαηνπηζησηηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ θιάδν. Ο Griffiths (1986), 

ήηαλ ν πξψηνο πνπ αζρνιήζεθε κε ην ζέκα ηεο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν έθαλε ην θνηλφ λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ην γεγνλφο φηη ε επειημία ζηνπο ινγαξηαζκνχο ζα 

κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή. Ζ δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή 

απνηειεί ηε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ησλ ινγηζηηθψλ αξηζκψλ απφ απηνχο πνπ ηνπο 

θαηαξηίδνπλ πξνθεηκέλνπ λα ηνπο πξνζαξκφζνπλ ζηα επηζπκεηά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ηζρπφλησλ θαλφλσλ ή αθφκε θαη αγλνψληαο ηνπο νξηζκέλεο θνξέο κε βάζε ηνλ Naser (1993). 

Ο Φίιηνο (2003) αλαθέξεη φηη ε δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή είλαη κηα έλλνηα πνπ έρεη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία. Καηά βάζε είλαη κηα δηαδηθαζία εθαξκνγήο ινγηζηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ 

κπνξεί λα ζπκβαδίδνπλ ή φρη κε ηνπο ινγηζηηθνχο θαλφλεο δηαθέξνληαο απφ ηελ νπζία απηψλ. 

Ζ δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή εθαξκφδεηαη έηζη ψζηε λα κεηαβιεζνχλ νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ απνηεινχλ ηδηαίηεξν παξάγνληα κέηξεζεο θαη ζχγθξηζεο ηεο απφδνζεο 

κεηαμχ επηρεηξήζεσλ. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν παξνπζηάδνπλ κηα δηαζηξεβισκέλε εηθφλα. Ζ 

ζεκαληηθφηεξε έθθξαζε ηεο, είλαη ε ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ. Σν θαηλφκελν απηφ ζα 

κπνξνχζε λα απνθεπρζεί αλ γηλφηαλ ζσζηά ζρεδηαζκέλεο ελέξγεηεο αιιά ιφγσ ησλ αηειεηψλ 
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θαη αδπλακηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο βξίζθεη πξφζθνξν 

έδαθνο θαη επεθηείλεηαη. 

Αλ θαη αξθεηνί ππνζηήξημαλ πσο ε δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή θαη ε δηαρείξηζε ησλ 

θεξδψλ είλαη έλλνηεο ηαπηφζεκεο, πνιινί δηαρσξίδνπλ απηέο ηηο έλλνηεο θαη ηηο 

κεηαρεηξίδνληαη δηαθνξεηηθά. Οη Mulford θαη Comiskey (2002) αλαγλψξηζαλ ηε δεκηνπξγηθή 

ινγηζηηθή, σο ην κέζν ηεο ινγηζηηθήο απάηεο θαζψο θαη ηεο εμνκάιπλζεο θαη δηαρείξηζεο 

ησλ θεξδψλ. Παξαηήξεζαλ φηη ε δηαρείξηζε θαη ε εμνκάιπλζε ησλ θεξδψλ εμαξηψληαη 

άκεζα απφ ηελ δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή. 

Αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο πνπ επηζπκνχλ λα πεηχρνπλ νη ζπληάθηεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηελ αληίζηνηρε κέζνδν παξαπνίεζεο εθαξκφδνληαο ηελ 

δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή κε βάζε ηνλ Riahi-Belkaoui (2003). Αθφκε αζρνιήζεθε κε ηελ απάηε 

θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζπλζεθψλ πνπ βνεζνχλ ηελ δηάπξαμε ηεο ινγηζηηθήο απάηεο. Βέβαηα 

ζπλήζσο ε απνθάιπςε ηεο απάηεο κπνξεί λα πξνθχςεη ηπραία πνπ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα 

δνζεί έκθαζε ζηνλ εληνπηζκφ ηεο. Ο Schilit (2002) ππνζηεξίδεη ηελ ρξήζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

θαη εμσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο απάηεο. Έλα αμηφινγν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζπκβάιιεη ζηνλ επθνιφηεξν εληνπηζκφ θαη αληηκεηψπηζε ηεο απάηεο. 

Ζ έλλνηα ηεο απάηεο νξίδεηαη σο ε αιινίσζε ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ κέζσ ηεο 

παξαπνίεζεο ησλ παξαζηαηηθψλ, ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, ηελ θαηαρψξεζε 

εηθνληθψλ ζπλαιιαγψλ, ηελ παξάιεηςε θαηαρσξήζεσλ θαη γεληθφηεξα ηελ κε νξζή 

εθαξκνγή ησλ αξρψλ θαη θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηελ ινγηζηηθή. Ζ απάηε δηαπξάηηεηαη είηε 

επεηδή θάπνηνο έρεη θίλεηξν λα ηελ δηαπξάμεη, ή επεηδή πηέδεηαη λα ζπκκεηέρεη ζε απηήλ. 

Αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ θαη ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ γίλεηαη θαη ε 

ηαμηλφκεζε ησλ εηδψλ ηεο απάηεο. Γηαθξίλεηαη ζε ηξία είδε ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί θάζε 

ηνκέαο κηαο επηρείξεζεο πνπ κπνξεί λα είλαη επηξξεπήο ζηελ απάηε. Ζ απάηε κπνξεί λα 

αλαθέξεηαη ζε θαηάξηηζε παξαπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ή ζε παξάλνκε 

νηθεηνπνίεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ θαηέρεη ε επηρείξεζε, αθφκε θαη ζε δηαθζνξά.  

Ο Jones (2011) αζρνιήζεθε κε ηελ έλλνηα ηεο απάηεο θαη ηα είδε ηεο. 

Πξαγκαηνπνίεζε έξεπλα ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ θαη ηελ απάηε θαη ηαμηλφκεζε 

δηάθνξεο κειέηεο ζε νκάδεο. Ζ πξψηε νκάδα απνηεινχληαλ απφ κειέηεο κε ζέκα ηα θίλεηξα 

άζθεζεο ηεο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο. ηηο κειέηεο απηέο, έγηλε πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ 

εμνκάιπλζεο ησλ θεξδψλ. Ζ δεχηεξε νκάδα κειεηψλ εξεχλεζε πσο ηα θίλεηξα πηνζέηεζεο 

ηεο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο αθνξνχζαλ ηηο αηνκηθέο πξνζδνθίεο αιιά θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο 

θεθαιαηαγνξάο κέζσ ησλ πξνβιέςεσλ ησλ αλαιπηψλ. Μηα άιιε αζρνιήζεθε κε αιιαγέο 

πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηαηήξεζε ε κε ησλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ. ε άιιεο δχν νκάδεο 
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απνδείρζεθε ε εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηνπ big bath accounting θαζψο θαη φηη νη απνιαβέο ησλ 

ζηειερψλ ζρεηίδνληαη κε ηνπο νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ε δηνίθεζε. Καηέιεμε ινηπφλ 

ζην ζπκπέξαζκα πσο νη επηρεηξήζεηο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο θάζε θνξά θαηαθεχγνπλ ζηελ 

παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ. 

Ο πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο θεθαιαηαγνξάο, ην 1998, επηζήκαλε ηελ επηθηλδπλφηεηα 

ησλ δεκηνπξγηθψλ πξαθηηθψλ. πγθεθξηκέλα ην πξφβιεκα εκθαλίδεηαη φηαλ νη εηαηξείεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ επειημία ηεο ινγηζηηθήο γηα λα αιινηψζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο 

θαηαζηάζεηο, απνθξχπηνληαο ηελ αιεζηλή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο (Mulford θαη Comiskey, 

2002). Αλ θαη είρε θάλεη θάπνηεο ζεκαληηθέο πξνεηδνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγηθή 

ινγηζηηθή θαη ηηο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ησλ θεξδψλ, απηέο νη πξνεηδνπνηήζεηο δελ ήηαλ 

αξθεηέο γηα λα απνηξέςνπλ ηα κεγάια ινγηζηηθά ζθάλδαια ησλ WorldCom θαη Enron. 

Έπεηηα απφ απηά ηα γεγνλφηα, ςεθίζηεθε ν λφκνο Sarbanes-Oxley πνπ αλέβαζε ηνλ πήρε σο 

πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ φηη νπνηαδήπνηε άιιε ξχζκηζε ζην 

παξειζφλ. Αλ θαη ν λφκνο απηφο ζεζπίζηεθε ζηηο ΖΠΑ, δηαδφζεθε θαη επεξέαζε πνιιέο 

ρψξεο αλά ηνλ θφζκν.  

χκθσλα κε ηνπο Ronen θαη Yaari (2008), ε ρεηξαγψγεζε θεξδψλ είλαη έλα ζχλνιν 

απνθάζεσλ ηεο δηνίθεζεο πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηελ παξαπνίεζε ησλ θεξδψλ παξνπζηάδνληαο 

θαηαζηάζεηο πνπ δηαθέξνπλ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ο φξνο απάηε ζπλαληάηαη θπξίσο ζηηο 

ΖΠΑ θαη αηηηνινγείηαη σο ε ζθφπηκε αιινίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (παζήο 

2002). Χο κέζα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξαπνηήζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξεο 

κεζνδνινγίεο πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ φξν δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή. Δπίζεο, γηα ηελ εξκελεία ησλ 

παξαπνηήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο παξνπζηάδνληαη νη φξνη 

σξαηνπνίεζή, εμνκάιπλζή θαη δηαρείξηζή. 

Οη Rahman et al. (2013), αλαθέξνπλ ηηο ηερληθέο αιινίσζεο ινγηζηηθψλ κεγεζψλ. 

Κάπνηεο απφ απηέο είλαη: ε ηερληθή Cookie Jar Reserve, Big Bet on the Future, ηνπ 

εκπινπηηζκνχ ηνπ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ θαη αξθεηέο άιιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

θαηά θφξνλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο.  

Ο νξηζκφο ηεο ινγηζηηθήο απάηεο, δίλεηαη θαη απφ ην Γηεζλέο Διεγθηηθφ Πξφηππν Νν 

240. Χο απάηε νξίδεηαη κηα εθ πξνζέζεσο πξάμε απφ έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο απφ ηε δηνίθεζε, απφ εθείλνπο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ 

δηαθπβέξλεζε, απφ εξγαδφκελνπο ή απφ ηξίηα κέξε, ε νπνία ελέρεη παξαπιάλεζε γηα ηελ 

απφθηεζε ελφο κε δίθαηνπ ε παξάλνκνπ πιενλεθηήκαηνο. 

Ο Καδαληδήο, (2006), αζρνιείηαη κε ηνλ νξηζκφ ηεο απάηεο θαη δίλεη ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηηο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα παξαπνίεζε, ζηα κεγέζε ησλ νηθνλνκηθψλ 
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θαηαζηάζεσλ γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο αιιά θαη ζηα 

θίλεηξα πνπ σζνχλ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα ζε απάηε.  

Οη Νεγθάθεο θαη Σαρπλάθεο, (2013), ζην βηβιίν ηνπο «χγρξνλα ζέκαηα Διεγθηηθήο 

θαη Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ» νξίδνπλ ηελ απάηε απφ λνκηθήο πιεπξάο σο ην αδίθεκα πνπ 

ζπλίζηαηαη ζηελ παξαπιάλεζε θάπνηνπ αηφκνπ κε απαηειά κέζα φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ 

απφθξπςε, ηελ παξαπνίεζε αιεζηλψλ ζηνηρείσλ, ή ηελ εκθάληζε αλαιεζψλ ζηνηρείσλ σο 

πξαγκαηηθψλ κε ζθνπφ λα επσθειεζεί απηφο πνπ δηαπξάηηεη ηελ απάηε. Αθφκε ε Έλσζε 

Πηζηνπνηεκέλσλ Δμεηάζεσλ Απάηεο (Association of Certified Fraud examiners- ACFE) ησλ 

Ζ.Π.Α φξηζε ηελ επαγγεικαηηθή απάηε, σο ελέξγεηα πνπ δηαπξάηηεηαη απφ έλα άηνκν θαη 

αθνξά παξάλνκεο πξάμεηο εμαπάηεζεο, απφθξπςεο ζηνηρείσλ θαη παξαβίαζεο ηεο 

εκπηζηνζχλεο, κε ζθνπφ ην πξνζσπηθφ θέξδνο κέζσ ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηνπ ζέζεο, αμηνπνηψληαο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ εξγνδφηε. 

Δπηπιένλ νη ζπγγξαθείο αλαθέξνπλ φηη, ε επαγγεικαηηθή απάηε θαη θαηάρξεζε 

δηαθξίλεηαη ζε δπν θαηεγνξίεο, α) ζηελ απάηε ζε βάξνο ηεο εηαηξίαο ππνθηλνχκελε απφ 

άηνκα εληφο ή εθηφο ηεο εηαηξίαο θαη β) ζηελ απάηε πξνο φθεινο ηεο εηαηξίαο. Παξάδεηγκα 

απάηεο ζε βάξνο ηεο εηαηξίαο απνηειεί ε ππεμαίξεζε ρξεκαηηθψλ πνζψλ, ε παξαπνίεζε 

ηηκνινγίσλ αιιά θαη ε δσξνδνθία ππαιιήισλ, ελψ απάηε πξνο φθεινο ηεο εηαηξίαο απνηειεί 

ε ζθνπίκσο εζθαικέλε παξνπζίαζε ή απνηίκεζε ζπλαιιαγψλ θαη ζηνηρείσλ, πεγψλ θαη 

ρξήζεσλ θεθαιαίνπ. Ζ απάηε είλαη απφξξνηα ηξηψλ παξαγφλησλ α) πηέζεηο ή θίλεηξα, β) ηεο 

επθαηξίαο θαη γ) ηεο εθινγίθεπζεο ή αηηηνιφγεζεο. Οη παξάγνληεο απηνί δεκηνπξγνχλ ην 

ιεγφκελν ηξίγσλν ηεο απάηεο (fraud triangle). Κάπνηνη απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο 

ππάξρνπλ ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ελψ άιινη είλαη έκθπηνη ή πεγάδνπλ απφ 

πξνζσπηθά δεηήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην θάζε άηνκν. 

Οη Montgomery et al. (2002) αλαθέξνληαη θαη απηνί ζην ηξίγσλν ηεο απάηεο. 

χκθσλα κε ην άξζξν ηνπο νη εηαηξείεο κε κεγαιχηεξν πνζνζηφ αηφκσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

πνξεία ηεο εηαηξείαο απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ απηήο, έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

ππνθχςνπλ ζε ινγηζηηθή αηαζζαιία. Βέβαηα, έρεη απνδεηρηεί πσο θαη ε εζσηεξηθή δνκή θαη ε 

δηάξζξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζπκβάιεη ζηελ εθηέιεζε ινγηζηηθήο απάηεο. Δζηηάδνπλ φκσο 

θαη ζηνλ εληνπηζκφ ηεο απάηεο.  

Ο Rezaee, (2005) πηζηεχεη πσο πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ ινγηζηηθή 

απάηε. Κάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη ε ηξνπνπνίεζε νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη ε ρξήζε 

ηερληθψλ γηα ηελ ρεηξαγψγεζε θεξδψλ. Οη ινγηζηηθνί ρεηξηζκνί ζηνρεχνπλ ζηελ παξαπνίεζε, 

ηελ εζθεκκέλε ιαλζαζκέλε εξκελεία ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηελ ινγηζηηθή θαη ηελ 

απφθξπςε ζηνηρείσλ πνπ αληινχληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ. 



14 
 

Αλαθέξζεθε φκσο θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ε επηρείξεζε γηα ηελ 

αλίρλεπζε αιιά θαη πξφιεςε ηεο απάηεο. 

Ζ παξαπνίεζε ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνπο Γαγάλε, Ενπνπλίδε (2008), 

παξνπζηάδεηαη σο θίλδπλνο πνπ απεηιεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Απηφο ν θίλδπλνο έθαλε αηζζεηή ηελ εκθάληζε ηνπ έρνληαο σο αληίθηππν κεγάιεο απψιεηεο 

ζε επελδπηέο θαη πηζησηέο κέζσ ησλ εηαηξηθψλ ζθαλδάισλ πνπ ζπλέβεζαλ ζε Δπξψπε θαη 

Ακεξηθή κε πην ραξαθηεξηζηηθά απηά ηεο WoldCom, Enron, Parmalat. Βέβαηα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ θηλδχλνπ θαζνξηζηηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ν έιεγρνο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κέζα απφ ηελ αλάπηπμε κηαο νξζήο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο. 

Ο ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ ειεγθηή είλαη ζεκαληηθφο γηα ηελ απνθάιπςε ηεο 

απάηεο. ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν εμεηάδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ησλ 

ζπζηεκάησλ κέζσ ειέγρσλ πνπ ειαρηζηνπνηνχλ ηελ πηζαλφηεηα χπαξμεο απάηεο ε 

δεκηνπξγίαο επλντθνχ θιίκαηνο γηα ηελ δηελέξγεηα απάηεο. Έηζη πνιιαπιαζηάδνληαη νη 

πηζαλφηεηεο εληνπηζκνχ απάηεο. ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν εμεηάδεηαη θαηά πφζνλ νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο.  

Ζ Fox (2003), ν Benston (2003) θαη ν Markham (2006), αλέιπζαλ ηα ινγηζηηθά 

ζθάλδαια ηεο Enron θαη ηεο Worldcom. Δπίζεο νη Hamilton θαη Micklethwait (2006), πέξα 

απφ ηα δχν πξνεγνχκελα ζθάλδαια κειέηεζαλ θαη απηφ ηεο Parmalat. Σα ινγηζηηθά 

ζθάλδαια απηά είλαη πεξηπηψζεηο επέκβαζεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απφ ηελ 

δηνίθεζε. θνπφο ηεο δηνίθεζεο είλαη ε σξαηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο 

επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα παξαπιαλεζνχλ νη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

Οη Ronen θαη Yaari (2008), αλαθέξζεθαλ ζηε ρξήζε ησλ ινγηζηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εμαζθαιίζνπλ ζηαζεξφηεηα θαη λα εμαιείςνπλ ηπρφλ δηαθπκάλζεηο 

πνπ κπνξεί λα δηαθηλδπλεχζνπλ ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

επηρείξεζεο. Γηεξεπλψληαο ην δήηεκα ηεο ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ ζηηο επηρεηξήζεηο, 

θαηέιεμαλ φηη νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αλάγθε αχμεζεο ησλ εζφδσλ γηα ηθαλνπνηεζνχλ νη 

πηζησηέο δηεπθνιχλνληαο ηελ ρξεκαηνδφηεζε φπσο θαη αλαιπηέο θαη επελδπηέο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ αμία ηεο εηαηξίαο. Άιισζηε είλαη θνηλψο απνδεθηφ φηη έλαο λένο επελδπηήο 

πξνηηκά κηα εηαηξεία πνπ δελ παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο ζηα νηθνλνκηθά ηεο ζηνηρεία αιιά 

κηα ζηαζεξή εηθφλα πνπ ηνλ παξαθηλεί λα δηαζέζεη πεξηζζφηεξα ρξήκαηα γηα ηελ επέλδπζε 

απηή ράξε ζηελ ζηαζεξφηεηα πνπ απνθαίλεηαη. Δπηπξφζζεηα ρεηξαγψγεζε κπνξνχκε λα 

έρνπκε θαη γηα θνξνινγηθνχο ιφγνπο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε εκθαλίδεηαη πηψζε ησλ 

θεξδψλ γηα λα επσθειεζεί ε νηθνλνκηθή κνλάδα απφ ην επλντθφηεξν θνξνινγηθφ ζχζηεκα 

θαη λα εμνηθνλνκήζεη πφξνπο. Λακβάλνληαο βέβαηα ππφςε ηελ ζπλνιηθή εηθφλα ηεο 
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νηθνλνκίαο κπνξεί λα ππάξρνπλ θαη άιινη ιφγνη φπσο νη αηζηφδνμεο ή απαηζηφδνμεο 

πξνβιέςεηο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή πνιηηηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

ςπρνινγία ησλ επελδπηψλ. Έηζη αλάινγα κε ην πψο δηακνξθψλεηαη ε θαηάζηαζε πνπ 

επηθξαηεί ζηελ νηθνλνκία γίλνληαη θαη νη αληίζηνηρεο ελέξγεηεο απφ πιεπξάο δηνίθεζεο ηεο 

επηρείξεζεο γηα λα εμαιείςνπλ φζν γίλεηαη θαιχηεξα ην αξλεηηθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί θαη λα 

πεξηνξίζνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηνπο. 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο επηρείξεζεο 

θαζψο παξέρνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ηνλ Νηδαλάην (2008). Ο Νεγθάθεο 

(2015) θαη ην ΓΛΠ1 αλαθέξνληαη ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζηηο αξρέο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη θαηά ηελ 

ζχληαμε ηνπο. Σα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη πνιχ ζεκαληηθά ψζηε νη ρξήζηεο λα 

απνθηνχλ αμηφινγε πιεξνθφξεζε θαη λα δηακνξθψλνπλ νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ηελ 

επηρείξεζε. Κάπνηα απφ απηά είλαη ε θαηαλνεηφηεηα, ε ζπλάθεηα, ε ζεκαληηθφηεηα θαη ε 

ζπγθξηζηκφηεηα. Δπίζεο νξηζκέλεο απφ ηηο γεληθέο αξρέο ζχληαμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ1 είλαη ε αθξηβνδίθαηε παξνπζίαζε, ε ζπλερηδφκελε 

δξαζηεξηφηεηα θαη ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο κε βάζε ηελ αξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ. 

Οη Luca (2008) θαη Riahi-Belkaoui (2003) αλαιχνπλ ην δήηεκα ησλ ρξεζηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

επηδεηνχλ πνηνηηθή πιεξνθφξεζε γηα λα ιάβνπλ ζεκαληηθέο απνθάζεηο. Έηζη νη επελδπηέο 

θάλνπλ ρξήζε ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ αληινχλ απφ ηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο γηα λα 

δηαπηζηψζνπλ πνηα ζα είλαη ε πνξεία ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη θπξίσο ησλ θεξδψλ ζην 

απψηεξν κέιινλ. Γηα απηφ ην ιφγν πνιιέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο θαηαθεχγνπλ ζηελ ρξήζε 

ηεο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο. Μέζσ ινγηζηηθψλ ηερλαζκάησλ αιινηψλνπλ ηελ δηαθάλεηα ησλ 

θαηαζηάζεσλ. Δίλαη ζχλεζεο πνιιέο επηρεηξήζεηο λα αζεηνχλ θαλφλεο θαη λα παξαβαίλνπλ ηα 

δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα κε ζθνπφ λα παξαλνκήζνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ κηα δηαθνξεηηθή 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε απφ απηήλ πνπ ηζρχεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Δδψ γίλεηαη ε κεηάβαζε 

απφ ηα φξηα ηεο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο ζηελ απάηε. Ο φξνο απηφο πεξηθιείεη έλα ζχλνιν 

κεζφδσλ πνπ κπνξεί ν θαζέλαο λα ζθεθηεί θαη έηζη λα απνθηήζεη πιενλέθηεκα 

επηβαξχλνληαο θάπνην άιιν άηνκν ε νξγαληζκφ ή ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα κέζσ 

παξαπνηεκέλεο παξνπζίαζεο. Κπξίσο αθνξά παξνπζίαζε κε πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ φπνπ 

εκπεξηέρεηαη δφινο θαη ζπλδπάδεηαη κε ηελ δπζθνιία εληνπηζκνχ απφ ηνλ εζσηεξηθφ ή 

εμσηεξηθφ έιεγρν. 

Όπσο δηαπηζηψλεηαη νη εμσηεξηθνί παξάγνληεο φπσο ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ 

επηθξαηεί θαη ε πνξεία ησλ κεηνρψλ ζην ρξεκαηηζηήξην επεξεάδνπλ θαηά πνιχ ηελ πξφζεζε 
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γηα παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Γεληθά νη επηρεηξήζεηο κε κεγάιν αξηζκφ 

αηφκσλ εκθαλίδνπλ κηθξφηεξεο πηζαλφηεηεο παξαπνίεζεο ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπο. 

Απηφ πνπ ζπληειεί θπξίσο ζηελ δηάπξαμε ηεο απάηεο είλαη ηα θίλεηξα πνπ σζνχλ ηα ζηειέρε 

λα παξεκβαίλνπλ ζε ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ. Δίλαη ινγηθφ 

επνκέλσο φηη είλαη δχζθνιν λα αληηκεησπηζηεί ε απάηε. Ο Wells (2007) επηζήκαλε ην ξφιν 

ηεο πξφιεςή δηελέξγεηαο απάηεο σο ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο. Ζ πξφιεςε ζπκβάιεη ζε 

πεξηνξηζκφ ησλ θαηλφκελσλ απάηεο. Έλαο ζπλδπαζκφο κέηξσλ πξφιεςεο θαη εληνπηζκνχ 

κπνξεί ραξαθηεξίδεηαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθφο.  

πλνςίδνληαο ηα ζέκαηα ηα νπνία ζα αλαιπζνχλ ζρεηίδνληαη κε ηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηνλ ζθνπφ θαη ηηο αξρέο 

ζχληαμεο ηνπο. Δπηπιένλ ζα αλαιπζεί δηεμνδηθά ε έλλνηα ηεο απάηεο, πσο γίλεηαη ε πξφιεςε, 

ν εληνπηζκφο ηεο θαζψο θαη αλαθνξά ζην ηξίγσλν ηεο απάηεο. ηε ζπλέρεηα εμεηάδνληαη ηα 

θίλεηξα θαη νη ζηξαηεγηθέο παξαπνίεζεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη 

παξνπζηάδνληαη παξαδείγκαηα εηαηξηψλ πνπ εμειίρζεθαλ ζε κεγάια εηαηξηθά ζθάλδαια. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 : ΣΟ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΥΡΗΣΔ 

ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

 

 

3.1 Δηζαγσγή 

 

 

Βαζηθή ππνρξέσζε ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ είλαη ε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο 

θαηαζηάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη νξηζκέλσλ ινγαξηαζκψλ, νη 

νπνίνη θαηαδεηθλχνπλ ην εηήζην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα απηψλ. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

νλνκάδνληαη θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δηφηη ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θέξλνπλ ζε επαθή ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα κε 

άιιεο ζπλεξγαδφκελεο εηαηξείεο αιιά θαη επελδπηέο πνπ κπνξεί λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα. Απνηεινχλ ηδηαίηεξα ρξήζηκν εξγαιείν θαζψο θαηεγνξηνπνηνχλ ηηο ινγηζηηθέο 

πιεξνθνξίεο, έηζη ψζηε λα απνθηήζνπλ ηελ αλαγθαία πιεξνθφξεζε νη ρξήζηεο ησλ 

θαηαζηάζεσλ. θνπφο ηεο δεκνζίεπζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ε 

πιεξνθφξεζε ηφζν ησλ εζσηεξηθψλ ρξεζηψλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο πνπ είλαη νη κέηνρνη 

θαη ην πξνζσπηθφ φζν θαη ησλ εμσηεξηθψλ ρξεζηψλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο φπσο είλαη νη 

ηξάπεδεο, νη πξνκεζεπηέο θαη φζνη ζπλεξγάδνληαη ή φρη κε ηελ επηρείξεζε. Οη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα δηαθξίλνληαη απφ θαηαλνεηφηεηα, ζπλάθεηα, 

αθξηβνδίθαηε παξνπζίαζε, ζπγθξηζηκφηεηα ψζηε λα είλαη ρξήζηκεο γηα ην ζχλνιν ησλ 

ρξεζηψλ πνπ ζα θαηαθχγνπλ ζε απηέο πξνθεηκέλνπ λα αληιήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο. 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο πνπ απνηεινχλ 

ρξήζηκν εξγαιείν ζηα ρέξηα επηρεηξεκαηηψλ, αλαιπηψλ, ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ηξαπεδηθψλ ζηειερψλ, πξνθεηκέλνπ απηνί λα νδεγεζνχλ ζηε ιήςε ζσζηψλ απνθάζεσλ 

ζρεηηθά κε επελδπηηθέο ελέξγεηεο, ελέξγεηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη γεληθά ελέξγεηεο 

νπνηαζδήπνηε επηρεηξεκαηηθήο θχζεσο. Οη επηρεηξήζεηο ζπληάζζνπλ δηάθνξεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ ελεκέξσζε ή ηελ πιεξνθφξεζε δηαθφξσλ νκάδσλ 

ελδηαθεξνκέλσλ. πλήζσο νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ πεγέο θαη 

ρξήζεηο θεθαιαίνπ, δείρλνληαο απφ πνπ πξνέξρνληαη ηα θεθάιαηα αιιά θαη ηηο επελδχζεηο 

ζηηο νπνίεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί απηά, φζν θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ 
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επηρεηξήζεσλ απηψλ θαηά ηε δηάξθεηα κίαο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Σα ζηνηρεία θαη νη 

πιεξνθνξίεο, πνπ αληινχληαη απφ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αμηνινγνχληαη απφ 

ηνπο ρξήζηεο, πνπ ειέγρνπλ ηελ νηθνλνκηθή απφδνζε θαη ηνλ θίλδπλν ηεο εθάζηνηε 

επηρείξεζεο. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο επηηξέπνπλ ηε δηεξεχλεζε θαη κειέηε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ θάησ απφ ηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε, πξνθεηκέλνπ λα 

εληνπηζζνχλ ηα ηζρπξά ζεκεία θαη νη αδπλακίεο ηεο. Οη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ζπλήζσο νη αλαιπηέο νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη θάζε επηρείξεζε έρεη ηα δηθά ηεο ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά.(Νηδαλάηνο 2008) 

Γηα λα έρνπκε αμηφπηζηα απνηειέζκαηα πξέπεη λα ππάξρεη αθξηβνδίθαηε παξνπζίαζε, 

λα ζπληάζζνληαη νη θαηαζηάζεηο κε βάζε ηελ ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα θαη λα 

δηαθαηέρνληαη απφ νκνηνκνξθία θαη εμαηνκίθεπζε. Βέβαηα, ηα δεκνζηεπκέλα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία κίαο επηρείξεζεο δελ απνηππψλνπλ πάληα ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα κηαο επηρείξεζεο. 

Απηφ ζπκβαίλεη γηα ιφγνπο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε θνξνινγία, ηελ πηζηνιεπηηθή ηεο 

ηθαλφηεηα, ηηο γεληθφηεξεο ζπλαιιαγέο ηεο θαη άιινπο επηρεηξεκαηηθνχο ιφγνπο.  

Γηα ηελ ιήςε αμηφινγσλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

πιεξνθφξεζε δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαζψο εμαζθαιίδεη ζηνπο ρξήζηεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη. Οη 

εμσηεξηθνί ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ θαηεμνρήλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο πεγή 

πιεξνθφξεζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη απεπζείαο απφ ηελ νληφηεηα. πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη 

είλαη ζεκαληηθφ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα είλαη πνηνηηθέο, πιεξέζηαηεο, αληηθεηκεληθέο 

θαη λα παξνπζηάδνπλ κε αθξίβεηα θαη εγθπξφηεηα ην πεξηερφκελν ησλ ινγηζηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ. Ζ ρξεζηκφηεηα ησλ δεκνζηεπφκελσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

εμαξηάηαη απφ ην πφζν ζρεηηθέο θαη ζπλαθείο είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη κε ηελ 

δηαδηθαζία ηεο ιήςεο απνθάζεσλ.  

 

 

3.2 Θεζκηθό Πιαίζην 

 

 

Μηιψληαο γηα ζεζκηθφ πιαίζην ζα πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζηηο αξρέο ζχληαμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Σα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα γλσξίζκαηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

πξέπεη λα έρνπλ φιεο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ψζηε νη ρξήζηεο λα απνθηνχλ ζσζηή 
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πιεξνθφξεζε. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ1 φπσο αλαθέξνληαη απφ ηνλ 

Νεγθάθε (2015) θαη είλαη ε θαηαλνεηφηεηα, ε ζπλάθεηα, ε αθξηβνδίθαηε παξνπζίαζε, ε 

ζπγθξηζηκφηεηα, ε ζεκαληηθφηεηα, ε επαιηζεπζηκφηεηα θαη ε έγθαηξε πιεξνθφξεζε  

 

Καηαλνεηόηεηα 

 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη απηφ ηεο θαηαλνεηφηεηαο. Με ηνλ φξν απηφ 

ελλννχκε φηη ε πιεξνθφξεζε πνπ παξέρεηαη πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηή θαη απφ ηνλ κέζν 

ρξήζηε πνπ έρεη κηα γεληθή γλψζε πάλσ ζηα νηθνλνκηθά θαη έρεη πξφζεζε λα κειεηήζεη ηα 

ζηνηρεία πνπ ζα αληιήζεη εθαξκφδνληαο πάληα ηελ δένπζα επηκέιεηα. Γειαδή λα 

θαηαρσξνχληαη θαη λα παξνπζηάδνληαη νη πιεξνθνξίεο κε ηξφπν δηαπγή. Απηφ βέβαηα δελ 

ζεκαίλεη πσο πην ζχλζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ πεξίπινθα ζέκαηα ηεο επηρείξεζεο 

πξέπεη λα απνθιεηζηνχλ δηφηη ρξεηάδνληαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο.   

 

πλάθεηα 

 

Έλα αθφκε γλψξηζκα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη είλαη ε ζπλάθεηα. Απηφ πξαθηηθά 

ζεκαίλεη φηη νη απνθάζεηο ησλ ρξεζηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ επεξεάδνληαη απφ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ απνθηνχλ. Οπζηαζηηθά ιεηηνπξγνχλ βνεζεηηθά γηα ηελ εθηίκεζε γεγνλφησλ 

πνπ ζπλέβεζαλ (επηβεβαησηηθή ηθαλφηεηα), ή γεγνλφησλ πνπ ζα ζπκβνχλ ζην κέιινλ 

(πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα) θαη ηελ αμηνιφγεζε θαη δηφξζσζε πξνεγνχκελσλ απνθάζεσλ.  

 

Αθξηβνδίθαηε παξνπζίαζε 

 

Γηα λα νδεγνχλ ζε αθξηβνδίθαηε παξνπζίαζε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πξέπεη λα είλαη πιήξε 

πεξηιακβάλνηαο φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν ρξήζηεο θαη λα είλαη 

νπδέηεξα ζηελ παξνπζίαζε ελφο γεγνλφηνο. Απηφ δειψλεη φηη είλαη απαιιαγκέλα απφ θάζε 

νπζηψδε αλαθξίβεηα θαη πξνθαηάιεςε. 

 

πγθξηζηκόηεηα 

 

Οη ρξήζηεο πξέπεη λα κπνξνχλ λα ζπγθξίλνπλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απφ κηα 

ρξνληθή πεξίνδν ζε επφκελε ρξνληθή πεξίνδν αιιά θαη κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν εθηηκνχλ θαη αμηνινγνχλ ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζηνηρεία. Δίλαη ινηπφλ ινγηθφ πσο ε 



20 
 

ζπγθξηζηκφηεηα επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα θαηαλννχλ πνηεο είλαη νη νκνηφηεηεο θαη νη 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηα ινγηζηηθά ζηνηρεία. 

 

Η ζεκαληηθόηεηα, επαιεζεπζηκόηεηα, έγθαηξε πιεξνθόξεζε  

 

Σα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα είλαη ζεκαληηθά πνπ 

ζεκαίλεη φηη ρσξίο απηά δελ ζα κπνξνχζαλ λα δηακνξθψζνπλ άπνςε νη ρξήζηεο ή ζα 

πξνρσξνχζαλ ζε ιαλζαζκέλνπο ρεηξηζκνχο. Ζ επαιεζεπζηκφηεηα δηαζθαιίδεη φηη ε 

παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζα επηθέξεη ην ίδην ζπκπέξαζκα ζε δηαθνξεηηθνχο 

ρξήζηεο πνπ έρνπλ ην απαξαίηεην γλσζηηθφ ππφβαζξν. Ζ έγθαηξε πιεξνθφξεζε ζπλεπάγεηαη 

φηη νη πιεξνθνξίεο ζα είλαη δηαζέζηκεο ζηνπο ρξήζηεο ηελ ζηηγκή πνπ ζα ηηο ρξεηαζηνχλ. 

 

Οη γεληθέο αξρέο ζχληαμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ1 

φπσο αλαθέξεη ν Νεγθάθεο (2015) είλαη ε αθξηβνδίθαηε παξνπζίαζε, ε ζπλερηδφκελε 

δξαζηεξηφηεηα, ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο κε βάζε ηελ αξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ, ε 

ζεκαληηθφηεηα, ε ζπγθέληξσζε, ν ζπκςεθηζκφο, ε ζπρλφηεηα παξνπζίαζεο, ε ζπγθξηηηθή 

πιεξνθφξεζε, ε νκνηνκνξθία θαη ε εμαηνκίθεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Αθξηβνδίθαηε παξνπζίαζε  

 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ αθξηβνδίθαηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε θαζψο εκθαλίδνπλ ηηο επηδξάζεηο ζπλαιιαγψλ θαη άιισλ 

γεγνλφησλ πάλσ ζηα νηθνλνκηθά κεγέζε θαη γλσζηνπνηνχλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο. Αλ 

ππάξμεη παξέθθιηζε απφ θάπνην Πξφηππν, πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί ν ηίηινο, ην είδνο ηεο 

παξέθθιηζεο θαη ε νηθνλνκηθή επίδξαζε είηε αθνξά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε είηε πξνεγνχκελεο 

ρξήζεηο εθφζνλ ε επηξξνή αζθείηαη ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε.  

 

πλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα 

 

Ζ ζεκειηψδεο αξρή ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο γλσζηή θαη σο going concern 

ππνδειψλεη ηελ επηδίσμε ηεο δηνίθεζεο γηα λα ζπλερηζηεί ε δξαζηεξηφηεηα. Τπάξρνπλ 

βέβαηα θαη πεξηπηψζεηο πνπ επηδηψθεηαη παχζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο 

φπσο νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ. Δπνκέλσο είλαη ζέκα ηεο νηθνλνκηθήο 

νληφηεηαο λα απνθαζίζεη αλ ζα ζπληάμεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο κε βάζε 



21 
 

ηελ αξρή ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ απφθαζε ηεο απηή ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη 

ζε εθηηκήζεηο γηα ηελ κειινληηθή πνξεία ηεο επηρείξεζεο πνπ εθηείλνληαη ζε δηάζηεκα 

ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο. 

 

Λνγηζηηθόο ρεηξηζκόο κε βάζε ηελ αξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ 

 

Αλαιπηηθφηεξα ε ζεκειηψδεο αξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ ππνδεηθλχεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ θαη γεγνλφησλ ηεο νληφηεηαο ηελ ζηηγκή πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απφ ηελ ζηηγκή πνπ έρνπλ 

γίλεη αζρέησο αλ έρνπλ δηεθπεξαησζεί ηακεηαθά. 

 

εκαληηθόηεηα θαη ζπγθέληξσζε, πκςεθηζκόο, πρλόηεηα Παξνπζίαζεο 

 

ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηα ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε 

ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. Βέβαηα ζηνηρεία πνπ είλαη επνπζηψδε θαη δελ 

παξνπζηάδνληαη ρσξηζηά, γλσζηνπνηνχληαη ζηηο ζεκεηψζεηο. Ο ζπκςεθηζκφο αλαθέξεηαη ζηα 

έζνδα κε ηα έμνδα ή ζηηο ππνρξεψζεηο κε ηηο απαηηήζεηο αιιά δελ δηελεξγείηαη ζπλήζσο δηφηη 

νη ρξήζηεο ράλνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αληινχλ. Ζ 

ζπρλφηεηα παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ εηήζηα 

αιιηψο ρξεηάδεηαη γλσζηνπνίεζε ηεο αηηίαο.  

 

πγθξηηηθή πιεξνθόξεζε 

 

Ζ πιεξνθφξεζε απηή παξνπζηάδεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ ζε 

ζχγθξηζε κε απηά ηεο πξνεγνχκελεο. Έηζη επηηπγράλεηαη ε αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο κηαο 

επηρείξεζεο ειέγρνληαο ηα ζηνηρεία ηεο αιιά θαη ζχγθξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο κε απηά 

θάπνηαο άιιεο αληαγσληζηηθήο. Αθφκε ζχγθξηζε κπνξεί λα γίλεη θαη κε ηνλ κέζν φξν ηνπ 

θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη.  

 

Οκνηνκνξθία θαη εμαηνκίθεπζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

 

Έκθαζε ζηελ νκνηνκνξθία πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Σα ζηνηρεία πξέπεη λα εκθαλίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν απφ ρξήζε ζε ρξήζε. 
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Δπηπιένλ ε εμαηνκίθεπζε δηαζθαιίδεη φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο μερσξίδνπλ θαηά ηελ 

δεκνζίεπζε ηνπο. 

 

 

3.3 θνπόο ύληαμεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

 

 

θνπφο ηεο δεκνζίεπζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ε πιεξνθφξεζε ησλ 

ρξεζηψλ γηα λα απνθνκίζνπλ αμηφινγα ζπκπεξάζκαηα απφ ηε κειέηε ηνπο. Παξέρνπλ 

νπζηαζηηθή πιεξνθφξεζε φζνλ αθνξά ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ηεο 

εηαηξείαο, ηελ απφδνζε θαη ηελ κειινληηθή ηεο πνξεία. Ζ ρξήζε ηνπο απφ φιεο ηηο νκάδεο 

ησλ ελδηαθεξφκελσλ ρξεζηψλ(εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί ρξήζηεο) θαη ε βαξχηεηα πνπ θάζε 

επηρείξεζε δίλεη ζηε ζχληαμε ηνπο απνδεηθλχεη πφζν αλαγθαίεο είλαη θαη φηη επηηεινχλ 

ηδηαίηεξν ξφιν ζε κηα επηρεηξεκαηηθή νληφηεηα. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε, ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηηο 

κεηαβνιέο ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο κηαο επηρείξεζεο, πνπ είλαη ρξήζηκεο ζε έλαλ επξχηεξν 

θχθιν ρξεζηψλ γηα λα ιάβνπλ νηθνλνκηθέο απνθάζεηο. Δπηπιένλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

δείρλνπλ ηελ αλάισζε ησλ πφξσλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο. 

Γηα λα δηαπηζηψζνπκε ζε πνην βαζκφ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο επηηεινχλ 

ην ζθνπφ ηνπο εμεηάδνληαη θάπνηα ζηνηρεία. Έλα απφ απηά είλαη ν έιεγρνο ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ παξέρνληαη ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ αληηθαηνπηξίδνπλ πιήξσο ηηο ππνρξεψζεηο απέλαληη 

ζηνπο κεηφρνπο αιιά θαη ζε ηξίηνπο. Άιιν ζηνηρείν είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη ρξήζηεο 

δηακνξθψζνπλ κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ψζηε λα πξνβνχλ ζε λέεο επελδπηηθέο επηινγέο ή 

λα αμηνινγήζνπλ ηηο επελδχζεηο πνπ έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηήζεη. εκαληηθή είλαη θαη ε 

παξνπζίαζε ηεο ηξέρνπζαο θαη κειινληηθήο πνξείαο ηεο ξεπζηφηεηαο, ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

ησλ θεξδψλ θαη ησλ κεξηζκάησλ. 

Καηαιήγνληαο κέζσ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο πεγάδνπλ θάζε θνξά 

απφ ηελ εθάζηνηε επηρείξεζε, αληινχληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζήο θαη 

γηα ηελ νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε πνπ είλαη ρξήζηκεο γηα έλα ζχλνιν ρξεζηψλ. (ΓΛΠ 1) 
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3.4 Οη Υξήζηεο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

 

 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εηνηκάδνληαη γηα έλα ζχλνιν δηαθνξνπνηεκέλσλ 

ρξεζηψλ. Οη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ έρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, ηνπο 

νπνίνπο πξέπεη λα ηθαλνπνηήζνπλ κε ηελ αλάιπζε ησλ θαηαζηάζεσλ. Δίλαη νκάδεο πνπ 

ελδηαθέξνληαη λα απνθηήζνπλ γλψζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ κηαο επηρείξεζεο 

κέζσ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σν ελδηαθέξνλ ηνπο ζηξέθεηαη ζηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ, ψζηε λα θαιχςνπλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο πιεξνθφξεζεο. Αλ 

είλαη πξφζσπα πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο θαη ρξεηάδνληαη 

πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζνπλ ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο θαη λα 

δηακνξθψζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο ή εξγαδφκελνη γίλεηαη αλαθνξά ζε εζσηεξηθνχο 

ρξήζηεο. Αληηζέησο ηα άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο γηα λα απνθαζίζνπλ αλ ζα 

πξνβνχλ ζε θάπνηα επελδπηηθή θίλεζε ζηελ επηρείξεζε ή ζε θάπνηα πίζησζε πξνο ηελ 

επηρείξεζε είηε ρξεκάησλ είηε πξψησλ πιψλ θαη γεληθά ζπλεξγάηεο πνπ δελ βξίζθνληαη ζην 

εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε εμσηεξηθνχο ρξήζηεο. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο είλαη πνιχ πην ρξήζηκεο γηα ηνπο εμσηεξηθνχο ρξήζηεο πνπ δελ έρνπλ άκεζε 

πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο ζε αληίζεζε κε ηνπο εζσηεξηθνχο ρξήζηεο.  

Γηα λα επηηεπρζεί ε ιήςε θαηάιιεισλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ ρξεηάδεηαη ε 

πξφζβαζε ζηηο ζσζηέο πεγέο πιεξνθφξεζεο. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε ηελ ρξήζε 

πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη δπλαηφ λα ιεθζνχλ απφ ηηο εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, ηα ελνπνηεκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη γεληθφηεξα ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν αλήθεη ε επηρείξεζε.  

Δθφζνλ ππάξρεη έλα επξχ θάζκα αλζξψπσλ θαη νξγαληζκψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηνπο 

ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη νη αλάγθεο πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη 

δηαθνξεηηθέο είλαη ινγηθφ λα κελ θαιχπηνληαη πιήξσο φιεο νη πξνζδνθίεο πνπ ππάξρνπλ 

αιιά ζε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν βαζκφ. (ΓΛΠ1), ( Luca 2008, Riahi-Belkaoui 2003)  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 : Η ΑΠΑΣΗ ΣΙ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ 

ΚΑΣΑΣΑΔΙ 

 

 

4.1 Δηζαγσγή 

 

 

Σν θαηλφκελν ηεο ινγηζηηθήο απάηεο κέζσ ηεο παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

έρεη ιάβεη ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Απνηειεί κία ζνβαξή απεηιή γηα ην 

νηθνλνκηθφ καο πεξηβάιινλ, κε νιέζξηεο ζπλέπεηεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο, δεκηνπξγψληαο 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη έλα κεγάιν θφζηνο γηα ηνπο επελδπηέο, 

ηνπο πηζησηέο αιιά θαη ηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ απάηε θνζηίδεη ζηηο επηρεηξήζεηο πνιιά 

δηζεθαηνκκχξηα εηεζίσο, θάηη πνπ δείρλεη ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο. Παξά 

ηηο ζεκαληηθέο κειέηεο θαη έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί αλαθνξηθά κε ην θαηλφκελν ηεο 

ινγηζηηθήο απάηεο, ε θχζε θαη νη ζπλέπεηεο νξηζκέλσλ απφ ηηο κεγαιχηεξεο ινγηζηηθέο 

απάηεο δελ έρνπλ γίλεη κέρξη ζήκεξα απφιπηα θαηαλνεηέο. 

Λνγηζηηθέο απάηεο δηαπξάηηνληαη απφ αλψηεξα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ, ινγηζηέο, 

ινηπνχο εξγαδφκελνπο, αιιά θαη απφ ηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο κε θχξην ζηφρν ηελ εμαπάηεζε 

ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ. Δίλαη ζαθέο ινηπφλ φηη ηα ζχκαηα ηεο ινγηζηηθήο απάηεο κπνξεί λα 

βξίζθνληαη εληφο ηεο εηαηξείαο αιιά θαη εθηφο ηεο εηαηξείαο. Οη ινγηζηηθέο απάηεο πνπ 

δηαπξάηηνληαη, κπνξεί λα αθνξνχλ θαηαρξήζεηο, ππεμαηξέζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεηψλ αιιά 

θαη παξαπνηήζεηο νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ. Οη επηρεηξήζεηο πνπ εκπιέθνληαη ζε απάηε, φηαλ 

απνθαιπθζεί νδεγνχληαη ζε θαηάξξεπζε θαη ζε πηψρεπζε.  

Ζ αμηνπηζηία θαη ε εγθπξφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε 

ιήςε νξζνινγηθψλ απνθάζεσλ θαη ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο κε ζεηηθφ 

αληίθηππν ζηελ νηθνλνκία γεληθφηεξα. Αλ θαη ηα νθέιε απφ ηε δεκνζίεπζε αμηφπηζησλ θαη 

έγθπξσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη πνιιά, πνιιέο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο 

θαηαθεχγνπλ ζηελ παξαπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη δηνηθνχληεο 

πξνβάινπλ κηα θαηάζηαζε πνπ δελ πθίζηαληαη πξαγκαηηθά, ελψ αληηζέησο ζα κπνξνχζαλ λα 

βειηηψζνπλ ηα νηθνλνκηθά κεγέζε θάλνληαο ηελ επηρείξεζε πην απνηειεζκαηηθή. Σα 

δηνηθεηηθά ζηειέρε ζεσξνχλ φηη κπνξνχλ λα παξαπιαλήζνπλ ην επελδπηηθφ θνηλφ 

παξνπζηάδνληαο κφλν ηα ζεηηθά ζηνηρεία θαη απνθξχπηνληαο ηα αξλεηηθά. Όκσο απηφ 

καθξνπξφζεζκα απνδεηθλχεηαη θαηαζηξνθηθφ, αθνχ κε ηελ απνθάιπςε ηεο αιήζεηαο, νη 
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επελδπηέο ράλνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο πξνο ηελ επηρείξεζε κε ζπλέπεηα ηελ πηψζε ηεο 

ηηκήο ηεο κεηνρήο.  

 

 

4.2 Οξηζκόο ηεο Απάηεο 

 

 

Βάζεη ηνπ Γηεζλνχο Πξνηχπνπ Διέγρνπ 240, σο απάηε νξίδεηαη κηα εθ πξνζέζεσο 

πξάμε απφ έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα απφ ηε δηνίθεζε, απφ εθείλνπο πνπ είλαη 

επηθνξηηζκέλνη κε ηε δηαθπβέξλεζε, απφ εξγαδφκελνπο ή απφ ηξίηα κέξε, ε νπνία ελέρεη 

παξαπιάλεζε γηα ηελ απφθηεζε άδηθνπ ή παξάλνκνπ πιενλεθηήκαηνο.  

Ο παζήο (2002) αλαθέξεηαη ζηε ινγηζηηθή απάηε σο κηα εζθεκκέλε θαη εθνχζηα 

ελέξγεηα απφ έλα ή πεξηζζφηεξα άηνκα κε ζηφρν ηελ ςεχηηθε παξνπζίαζε ησλ ινγηζηηθψλ 

δεδνκέλσλ. πγθεθξηκέλα ν φξνο απάηε αλαθέξεηαη ζηελ αιινίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ φπσο είλαη ε απφθξπςε ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ, θαηαρψξεζε εηθνληθψλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ε κε εθαξκνγή πξνηχπσλ θαη αξρψλ ηεο ινγηζηηθήο. 

Ζ ινγηζηηθή απάηε απνηειεί πξνζπάζεηα αιινίσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ κε ζθνπφ λα παξαπιαλεζνχλ νη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ 

ινγηζηηθή απάηε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ λφζεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, ηηο παξαιείςεηο 

ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ, ηελ κε νξζή εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ θαη αξρψλ θαη ηελ 

επηλφεζε ηερλαζκάησλ κε ζθνπφ ηε θεξδνζθνπία. (Rezaee 2005) 

Ο Καδαληδήο (2006) αλαθέξεη φηη ε απάηε νθείιεηαη ζε εζθεκκέλε πξάμε αηφκσλ 

πνπ θαηέρνπλ δηνηθεηηθέο ζέζεηο αιιά θαη ππαιιήισλ πνπ επεκβαίλνπλ ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο 

θαηαζηάζεηο. Οη Γαγάλεο θαη Ενπνπλίδεο (2008), αλαθέξνπλ φηη ζηελ παξαπνίεζε ησλ 

ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ πεξηιακβάλεηαη πξφζεζε γηα εμαπάηεζε. Με ηνλ φξν ινγηζηηθή 

απάηε ππνδειψλεηαη ε εθ πνλεξνχ θαηάρξεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο 

επηρείξεζεο θαη ε παξαπνίεζε ησλ θαηαζηάζεσλ ηνπο πξνο φθεινο εθείλνπ πνπ ηε 

δηαπξάηηεη. πγθεθξηκέλα απάηε θαιείηαη κηα εζθεκκέλε πξάμε κε ζηφρν ηελ αιινίσζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. Γηα λα επηηεπρζεί ε αιινίσζε απηή, ζεκαληηθφ ξφιν έρεη ε ρξήζε 

δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο πνπ απνηειεί έλαλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ 

ζχκθσλα κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ αλζξψπσλ πνπ θαηαξηίδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

(Naser 1993) Ζ παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε 

ππεξηίκεζε θεξδψλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ κε ζηφρν πξνζέιθπζε επελδχζεσλ θαη κε 
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ππνηίκεζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ εμφδσλ κε ζηφρν ηε ρακειή θνξνινγία. Έηζη ε εηθφλα 

ηεο εηαηξίαο ζα είλαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ αιινησκέλε θαη παξαπνηεκέλε. 

Μέζσ ησλ νξηζκψλ ηεο απάηεο πξνθχπηεη φηη ε θαηάρξεζε ή ηδηνπνίεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ε παξαπιαλεηηθή παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεψλ ηεο, απνηεινχλ δχν θαηεγνξίεο επηρεηξεκαηηθήο απάηεο. Με βάζε ηελ 

δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή νη επηρεηξήζεηο δεκνζηεχνπλ αιινησκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

αιιά κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα θαίλεηαη φηη ηεξείηαη ε λνκηκφηεηα. (Griffiths1986) Έηζη ελψ ε 

δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή δξαζηεξηνπνηείηαη κέζα ζηα λφκηκα πιαίζηα, ε απάηε πξνυπνζέηεη 

παξαβίαζε απηψλ. Ζ απάηε ζπλήζσο μεθηλά κε ηε ρξεζηκνπνίεζε δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο. 

ηελ πεξίπησζε ινηπφλ πνπ κία επηρείξεζε παξνπζίαζε ρεηξφηεξα απνηειέζκαηα απφ ηα 

πξνζδνθψκελα απνθαζίδεη λα πηνζεηήζεη πξνζσξηλά θάπνηεο ηερληθέο αιινίσζεο 

πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο απψιεηεο απηέο. Σελ επφκελε ρξνληά ελψ ζηφρνο ηεο επηρείξεζεο 

απνηεινχζε ε εγθαηάιεηςε ησλ κεζφδσλ ηεο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο, ηα απνηειέζκαηα 

ήηαλ ρεηξφηεξα θάηη πνπ ηελ ψζεζε μαλά ζηε ρξεζηκνπνίεζε κεζφδσλ παξαπνίεζεο. Κάπσο 

έηζη δεκηνπξγείηαη έλαο θαχινο θχθινο γηα ηηο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο πιένλ αδπλαηνχλ λα 

παξνπζηάζνπλ πγηή νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα κέζα ζε λφκηκα πιαίζηα. 

 

 

4.3 Απάηε πξνο όθεινο ηεο επηρείξεζεο 

 

 

Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί κηα νηθνλνκηθή κνλάδα λα δηαπξάμεη απάηε 

πξνο φθεινο ηεο. Ζ δηνίθεζε κπνξεί λα κεηαβάιεη ην θαζαξφ απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο επεκβαίλνληαο ζηηο πσιήζεηο ή ζην ελεξγεηηθφ αιιά θαη ζηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο 

δαπάλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ειαηηψλνληαο απηέο κε ζθνπφ λα επσθειεζεί 

παξνπζηάδνληαο κηα δηαθνξεηηθή εηθφλα απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Οξηζκέλνη απφ ηνπο 

ηξφπνπο δηάπξαμεο απάηεο πνπ σθειεί ηελ επηρείξεζε είλαη ε εζθαικέλε, ελ γλψζεη ηεο 

επηρείξεζεο παξνπζίαζε ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ε ιαλζαζκέλε απνηίκεζε 

ζπλαιιαγψλ. Δπίζεο ε δηαρείξηζε κέζσ πψιεζεο ή εθρψξεζεο θαληαζηηθψλ ή 

παξαπιαλεηηθψλ απεηθνληζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Γηα λα επσθειεζεί ε 

επηρείξεζε κπνξεί λα ελεξγήζεη θαη ζε βάξνο ηνπ θνξνινγηθνχ κεραληζκνχ. Δδψ έρνπκε 

παξάλνκεο πιεξσκέο θξαηηθψλ θνξέσλ, ακνηβέο γηα ζπκκεηνρή ζε παξάλνκεο ελέξγεηεο θαη 

δσξνδνθίεο πάζεο θχζεσο. ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζεηαη θαη ε απφθξπςε ζεκαληηθψλ 
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πιεξνθνξηψλ πνπ ζα βειηίσλαλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο ζηνπο ηξίηνπο 

θαη παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ θαηαζηξαηεγνχλ θάζε θαλφλα θαη πεξηνξηζηηθή δηάηαμε 

ηνπ θξάηνπο.(Νεγθάθεο θαη Σαρπλάθεο 2013) 

 

 

4.4 Απάηε εηο βάξνο ηεο επηρείξεζεο 

 

 

Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί κηα νηθνλνκηθή κνλάδα λα δεκησζεί απφ 

απάηε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εηο βάξνο ηεο. ε απηφ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ παξάγνληεο 

πνπ βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο φζν θαη παξάγνληεο εθηφο ηεο επηρείξεζεο. 

ηελ πξψηε θαηεγνξία εληάζζνληαη νη παξαπνηήζεηο ηηκνινγίσλ πξνκεζεπηψλ, ε θινπή 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ε θαηαρξεζηηθή δηαρείξηζε δηαζεζίκσλ θαη ε κεηαβνιή πνπ γίλεηαη 

ζηα απνζέκαηα θπξίσο ειαηηψλνληαο ηελ πνζφηεηα ηνπο κέζσ ηερλαζκάησλ φπσο 

παξνπζίαζε πξντφλησλ σο ειαηησκαηηθψλ θαη θζνξά ε αιινίσζε ηεο πξψηεο χιεο. ηελ 

δεχηεξε θαηεγνξία έρνπκε απάηε πνπ έρεη λα θάλεη κε δσξνδνθία απφ πειάηεο ε πξνκεζεπηέο 

πξνο ηνπο ππαιιήινπο ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη ην θαηλφκελν ηεο δηπιήο ηηκνιφγεζεο ή ηεο 

ππεξηηκνιφγεζεο απφ νπνηνλδήπνηε ζπλαιιάζζεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα κε ζθνπφ 

ηελ εμαπάηεζε ηεο.(Νεγθάθεο θαη Σαρπλάθεο 2013) 

 

 

4.5 Σα είδε ηεο ινγηζηηθήο απάηεο 

 

 

Ζ απάηε είλαη ε αιινίσζε ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ κέζσ ηεο παξαπνίεζεο ησλ 

παξαζηαηηθψλ, ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, ηεο θαηαρψξεζεο εηθνληθψλ 

ζπλαιιαγψλ, ηεο παξάιεηςεο θαηαρσξήζεσλ θαη γεληθφηεξα ηεο κε νξζήο εθαξκνγήο ησλ 

αξρψλ θαη θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηελ ινγηζηηθή. Ζ απάηε δηαπξάηηεηαη είηε επεηδή θάπνηνο 

έρεη θίλεηξν λα ηελ δηαπξάμεη, ή επεηδή πηέδεηαη λα ζπκκεηέρεη ζε απηήλ. Αλάινγα κε ην 

πεξηβάιινλ θαη ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ γίλεηαη θαη ε ηαμηλφκεζε ησλ 

εηδψλ ηεο απάηεο. Γηαθξίλεηαη ζε ηξία είδε ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί θάζε ηνκέαο κηαο 

επηρείξεζεο πνπ κπνξεί λα είλαη επηξξεπήο ζηελ απάηε. Ζ απάηε κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε 
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θαηάξηηζε παξαπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ή ζε παξάλνκε νηθεηνπνίεζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ θαηέρεη ε επηρείξεζε, αθφκε θαη ζε δηαθζνξά.  

Πην αλαιπηηθά παξνπζηάδεηαη κε ηε κνξθή λφζεπζεο, αιινίσζεο ή παξαπνίεζεο ησλ 

θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ. Μεξηθά παξαδείγκαηα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ απηή ηελ κνξθή είλαη 

ε κεηαθνξά πσιήζεσλ απφ επφκελε ρξήζε ζηε παξνχζα κε αιιαγή ηεο εκεξνκελίαο ζηα 

δειηία απνζηνιήο κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ θαη αληίζηνηρα κεηαθνξά αγνξψλ απφ 

ηελ ρξήζε ζε επφκελε ρξήζε κε ηελ κέζνδν ηεο αιιαγήο ηεο εκεξνκελίαο ησλ ηηκνινγίσλ 

αγνξψλ. Αθφκε ε ρξήζε εηθνληθψλ ηηκνινγίσλ πσιήζεσλ ή δαπαλψλ παξάιιεια κε ηελ 

θαηαγξαθή ςεπδψλ δειηίσλ απνγξαθήο εκπνξεπκάησλ θαη ηελ αιιαγή ησλ πνζψλ ζηα 

ηηκνιφγηα δαπαλψλ κε ζθνπφ ηελ εκθάληζε κεησκέλσλ δαπαλψλ ζηελ ρξήζε. 

Μηα άιιε κνξθή αθνξά ηελ κε νξζή θαηαρψξεζε ησλ παξαζηαηηθψλ ζηα βηβιία ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο κέζσ θαθήο εθαξκνγήο ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη παξάιεηςε 

ελεκέξσζεο απηψλ. Απηφ θαίλεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο φπσο ηελ απνθπγή 

θαηαρψξεζεο ησλ ηηκνινγίσλ πσιήζεσλ, αγνξψλ θαη δαπαλψλ ζηα βηβιία ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο, ηελ δεκηνπξγία αλεπαξθψλ πξνβιέςεσλ. Δπίζεο απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ εμφδσλ 

πξψηεο εγθαηάζηαζεο ζηα πάγηα θαη ηελ εκθάληζε κε ππαξθηψλ πειαηψλ ζηα βηβιία. 

Ζ ηειεπηαία κνξθή απάηεο είλαη απηή ηεο παξάιεηςεο απνθάιπςεο ζεκαληηθψλ 

πιεξνθνξηψλ. ε απηήλ πεξηιακβάλνληαη ε κε θαηαρψξεζε ηεο απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη ε απφθξπςε εθθξεκψλ νηθνλνκηθψλ δηεθδηθήζεσλ απφ 

ηξίηνπο αιιά θαη ε παξάιεηςε αλαθνξάο κηαο κεηαβνιήο ζηε ινγηζηηθή πνιηηηθή ηεο 

επηρείξεζεο. (Jones 2011) 

 

 

4.6 Σν Σξίγσλν ηεο Απάηεο 

 

 

Σν ηξίγσλν ηεο απάηεο, πεξηιακβάλεη ηα ηξία ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα λα 

ζπκβεί κία απάηε. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά, δηαπηζηψζεθε φηη παξαηεξνχληαη ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο απάηεο. Έλα απφ απηά αθνξά ηα θίλεηξα ή ηηο πηέζεηο γηα εκθάληζε θεξδνθνξίαο 

πνπ δέρεηαη ε δηνίθεζε γηα λα πξνβεί ζε απάηε. Σν δεχηεξν έρεη λα θάλεη κε ηηο επθαηξίεο πνπ 

παξέρνπλ νη δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ψζηε λα δηαπξαρζεί ε απάηε, κε ηηο νπνίεο έξρεηαη 

αληηκέησπε ε επηρείξεζε θαζεκεξηλά. Σν ηξίην αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ κε βάζε 

ηνλ πξνζσπηθφ θψδηθα εζηθήο ηνπ δειαδή ηελ εθινγίθεπζε ή αηηηνιφγεζε ηεο απάηεο.  
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πλνςίδνληαο ε απφθαζε θαη ε εθηέιεζε ηεο ινγηζηηθήο απάηεο θαζνξίδεηαη κε βάζε 

ηξία ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία ζπλζέηνπλ ην ιεγφκελν ηξίγσλν ηεο απάηεο. Απηά είλαη ηα 

εμήο: Πηέζεηο ή Κίλεηξα, Δπθαηξία, Δθινγίθεπζε ή Αηηηνιφγεζε (Montgomery, Beasley, 

Menelaides θαη Palmrose 2002) 

 

4.6.1 Πηέζεηο ή Κίλεηξα 

 

Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζε πίεζε ελλννχκε ηελ πίεζε ζε έλα ζηέιερνο ηεο επηρείξεζεο  γηα λα 

δηαπξάμεη ηελ ινγηζηηθή απάηε. Απνηειεί νπζηαζηηθά έλα θίλεηξν πξνο ηελ δηνίθεζε, ηνπο 

ππάιιεινπο θαη γεληθφηεξα θάζε εξγαδφκελν κε ζθνπφ λα παξαπνηήζεη ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο θαη ζπλήζσο βαζίδεηαη είηε ζε απιεζηία είηε ζε αλάγθε. Ο ξπζκφο 

αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο, ην ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί θαη ε επηζπκία 

γηα αχμεζε ησλ θεξδψλ σζεί ηφζν ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε φζν θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζην λα δηαπξάηηνπλ απάηεο. Οη πηέζεηο ινηπφλ απηέο θαη ηα θίλεηξα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ζπκβάινπλ ζηελ δεκηνπξγία ηεο επηζπκίαο γηα δηάπξαμε απάηεο. 

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ινγηζηηθή απάηε δηαπηζηψζεθε φηη 

θχξηα αηηία δηάπξαμεο ηεο είλαη νη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ην 

πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο ζε ππεμαίξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ιφγσ έθηαθησλ 

νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ ή πξνζσπηθψλ νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ. Άιιεο αηηίεο πνπ σζνχλ ζπρλά 

ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ηδηνπνίεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη ε ςχρσζε γηα 

επηηπρία, ηα πςειά πξνζσπηθά ρξέε, πςειέο ηαηξηθέο δαπάλεο, απξνζδφθεηεο νηθνλνκηθέο 

αλάγθεο, πξνζσπηθέο νηθνλνκηθέο απψιεηεο, αθξηβέο ζπλήζεηεο, πηέζεηο απφ ην πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο φπσο ρακειή ακνηβή, απνηπρία πξναγσγήο, άδηθε κεηαρείξηζε, έιιεηςε ζεβαζκνχ 

ή δπζαξέζθεηα απφ ηελ εξγαζία θαη πηέζεηο απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Αθφκε ε 

απιεζηία πνπ ραξαθηεξίδεη πνιινχο φπσο θαη ηα πξνβιήκαηα απφ ρξέε ζε ηπρεξά παηρλίδηα  

Βέβαηα κπνξεί λα δηαπξαρζεί απάηε θαη πξνο φθεινο ηεο επηρείξεζεο. ε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε ηα θίλεηξα πνπ ππάξρνπλ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο πηέζεηο πνπ ππάξρνπλ απφ ηα 

αλψηεξα θιηκάθηα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ιφγσ ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνχ πνπ θάλεη 

αθφκε πην επηηαθηηθή ηελ αλάγθε επίηεπμε ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ. Ο απμαλφκελνο ξπζκφο 

αλάπηπμεο, ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο θαη νη πςεινί ζηφρνη πνπ ζέηνληαη ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα πνπ δίλνληαη φπσο κπφλνπο επίηεπμεο ζηφρσλ σζνχλ ηα ζηειέρε ζηελ 

αιινίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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4.6.2 Δπθαηξία 

 

Απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν απφ ηνπο παξάγνληεο, θαζψο, ρσξίο ηελ χπαξμε επθαηξίαο δελ 

κπνξεί λα δηαπξαρζεί απάηε. Οη επθαηξίεο αλαθέξνληαη ζηηο επλντθέο ζπλζήθεο θαη ζπγθπξίεο 

πνπ ζέηεη ην εξγαζηαθφ ή ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξέζεη θάπνηνο λα ηηο εθκεηαιιεπηεί πξνο φθεινο ηεο παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

Μεξηθνί απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνχλ επθαηξία δηάπξαμεο ινγηζηηθήο 

απάηεο είλαη νη αλαπνηειεζκαηηθνί έιεγρνη, ε αλαπνηειεζκαηηθή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, νη 

πξαθηηθέο αηηκσξεζίαο θαη ε έιιεηςε εζηθήο θαζνδήγεζεο. Πην αλαιπηηθά, 

αλαπνηειεζκαηηθφο ραξαθηεξίδεηαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο φηαλ δελ γίλεηαη δηαρσξηζκφο ησλ 

θαζεθφλησλ θαη ε επίβιεςε ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ είλαη αλεπαξθήο. Ζ αδπλακία ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ θαζεθφλησλ, ε έιιεηςε νξγάλσζεο θαη ε απνπζία 

ειέγρσλ είλαη ραξαθηεξηζηηθά ελφο αλεπαξθνχο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Αθφκε φηαλ δελ ππάξρεη ηζρπξφ δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζε κηα νηθνλνκηθή κνλάδα, 

ηφηε ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ζεσξνχλ φηη ππάξρεη επθαηξία γηα λα πξνβνχλ ζε παξαπνίεζε. Οη 

πξαθηηθέο αηηκσξεζίαο ππνδειψλνπλ φηη ζηελ επηρείξεζε δελ ππάξρνπλ απζηεξέο πνηλέο γηα 

ηνπο παξαβάηεο θαη θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ελζαξξχλνληαη νη εξγαδφκελνη λα δηαπξάμνπλ ηελ 

απάηε θαζψο ζεσξνχλ φηη ε απνθάιπςή ηεο δελ ζα επηθέξεη ηελ απφιπζε ή νπνηαδήπνηε 

άιιε απζηεξή επίπιεμε.  

Σν πξφβιεκα ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο γίλεηαη κεγαιχηεξν φηαλ ε επηρείξεζε 

βξίζθεηαη ζε χθεζε γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα. Πνιιέο θνξέο ζπκβαίλεη ε έιιεηςε 

εζηθήο θαζνδήγεζεο θαη εγεζίαο λα νδεγνχλ ζηελ απάηε. Γελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο 

φπνπ έγηλε δηάπξαμε απάηεο αγλνψληαο ηηο επηπηψζεηο πνπ απηή είρε ή αθφκε ζεσξψληαο 

πσο είλαη απαξαίηεηε. Σν πξφβιεκα εζηηάδεηαη ζηελ έιιεηςε εζηθήο θαζνδήγεζεο θαη 

ελεκέξσζεο. Γηα απηφ ε δηνίθεζε νθείιεη λα παξάζρεη θαζνδήγεζε ζε δηάθνξα ζέκαηα φηαλ 

απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν γηα λα πξνιακβάλνληαη ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. 

 

4.6.3 Δθινγίθεπζε ή Αηηηνιόγεζε 

 

Σα άηνκα πνπ δηαπξάηηνπλ ηελ απάηε κπνξεί λα είλαη ζε ζέζε λα εθινγηθεχνπλ ηελ πξάμε 

ηνπο απηή. Δδψ παξαηεξνχκε κηα δηάθξηζε αλάκεζα ζε απηνχο πνπ δηαπξάηηνπλ απάηε. Μηα 

θαηεγνξία αθνξά ηα άηνκα πνπ έρνπλ ηελ πξφζεζε λα θαηαθχγνπλ ζηελ απάηε θαηαλνψληαο 

ηη αθξηβψο ζπλεπάγεηαη θαη ε άιιε ζε άηνκα πνπ πηζηεχνπλ φηη απηφ πνπ θάλνπλ δελ βιάπηεη 
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θαζφινπ. Βέβαηα παξαηεξείηαη φηη φηαλ ππάξρεη αξθεηή πίεζε ππνθχπηνπλ ζηελ απάηε θαη 

άηνκα κε εζηθέο αμίεο. Σα άηνκα απηά αηηηνινγνχλ ηελ απάηε ζχκθσλα κε ηηο πξνζσπηθέο 

ηνπο πεπνηζήζεηο. Γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ε πξνζσπηθή αθεξαηφηεηα 

ιεηηνπξγεί σο απνηξεπηηθφο παξάγνληαο. Γεληθά ην ραξαθηεξηζηηθφ ηε εθινγίθεπζεο 

αλαθέξεηαη ζηηο εζηθέο αμίεο πνπ έρεη θάζε εξγαδφκελνο θαη κε βάζε απηέο εθηειεί κηα 

ινγηζηηθή απάηε εθινγηθεχνληαο ηελ πξάμε απηή. 

Κάπνηεο πεξηπηψζεηο εθινγίθεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ππάιιεινη θαη ζπλδένληαη 

κε πξάμεηο απάηεο είλαη ε αίζζεζε φηη ε ακνηβή πνπ ιακβάλεηαη δελ είλαη αλάινγε κε ηελ 

εξγαζία πνπ πξνζθέξεηαη, ε πεπνίζεζε φηη ε δνπιεηά πνπ ηνπ αλαηίζεληαη είλαη ππεξβνιηθή, 

ε αίζζεζε φηη θαη νη άιινη θάλνπλ ην ίδην, ν ρακειφο απηνζεβαζκφο, ε επηζπκία γηα 

εθδίθεζε θαη ε πεπνίζεζε φηη είλαη κφλν κηα πξνζσξηλή πξάμε έσο φηνπ βειηησζνχλ νη 

ζπλζήθεο. ε γεληθέο γξακκέο ηα άηνκα δηαπξάηηνπλ απάηε κφλν φηαλ κπνξνχλ λα ηελ 

αηηηνινγήζνπλ ζχκθσλα κε ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο θψδηθα εζηθήο. πρλά παξαηεξείηαη, ηα 

δηνηθεηηθά ζηειέρε, πξνθεηκέλνπ λα αηηηνινγήζνπλ ηε δηάπξαμε κηαο απάηεο, λα 

επηθαινχληαη πσο είλαη αλαγθαία γηα λα δηαηεξεζεί ε ηηκή ηεο κεηνρήο ζε πςειά επίπεδα, ή 

φηη εθαξκφδνληαη παξφκνηεο πξαθηηθέο θαη ζε άιιεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο. 

 

 

4.7 Δληνπηζκόο θαη πξόιεςε ηεο απάηεο 

 

 

Ο πξφιεςε ηεο απάηεο ελεξγεί απνηξεπηηθά, θαζψο πξνκελχεη ηελ αλίρλεπζε νπνηαζδήπνηε 

χπνπηεο ελέξγεηαο πνπ ελδέρεηαη λα ππάξμεη. Ο εληνπηζκφο θαλεξψλεη ηηο επηπηψζεηο πνπ 

πξνθιήζεθαλ απφ ηελ δηάπξαμε ηεο απάηεο. Έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα εληνπηζκνχ καδί 

κε ηελ ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ ή θαη πεξηζηαηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε ζπκβεί κεηψλεη ηνλ αξηζκφ 

ησλ αηφκσλ πνπ ηειηθά ζα πξνβνχλ ζηελ απάηε. Μηα απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή 

θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο πεξηιακβάλεη ηελ πξφιεςε θαη ηνλ εληνπηζκφ. Ζ θαηαπνιέκεζε 

ηεο απάηεο ζηεξίδεηαη ζηηο έλλνηεο απηέο, πνπ φιεο καδί αιιά θαη θάζε κία μερσξηζηά 

δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν. (Wells 2007) 

Ζ πξφιεςε ηεο απάηεο κπνξεί λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ηελ απάηε. Ο Wells 

(2007), επηζήκαλε πσο αλ ε απάηε πξαγκαηνπνηεζεί είλαη ζρεδφλ αλέθηθην λα θαιπθζνχλ νη 

απψιεηεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ. Γηα απηφ ην ιφγν είλαη πξνηηκφηεξν κηα νηθνλνκηθή κνλάδα 

λα επελδχεη ζε κεραληζκνχο πνπ εληνπίδνπλ ηηο ελδείμεηο απάηεο θαη έηζη πξνιακβάλνπλ ηελ 
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απάηε πξηλ απηή ζπκβεί. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν γιηηψλεη απφ ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα είρε κηα 

δηάπξαμε ηεο πξηλ λα είλαη αξγά. Αμίδεη λα ζεκεησζεί βέβαηα πσο φζν απνηειεζκαηηθνί θαη 

λα είλαη νη κεραληζκνί δελ κπνξνχκε λα έρνπκε πιήξε εμάιεηςε ζε θακία πεξίπησζε. Απηφ 

πνπ φκσο δηαζθαιίδεηαη είλαη ε δξαζηηθή κείσζε ησλ πεξηπηψζεσλ απάηεο ζπλδπάδνληαο 

ηελ πξφιεςε θαη απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο εληνπηζκνχ ηεο απάηεο. 

 

Ο Riahi-Belkaoui (2003) αζρνιήζεθε κε ηνλ εληνπηζκφ ηεο απάηεο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ 

θαζηζηνχλ επθνιφηεξε ηελ δηάπξαμε ηεο. Ζ απάηε ζπκβαίλεη επθνιφηεξα φηαλ: 

 

 Σα δηνηθεηηθά ζηειέρε πξνηξέπνπλ γηα ηελ δηάπξαμε ηεο ζεσξψληαο πσο κπνξεί λα 

ειεγρζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή.  

 Τπάξρνπλ αληζφηεηεο ζηελ κεηαρείξηζε, ζηελ ακνηβή θαη ζηηο παξνρέο κεηαμχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ σζνχλ ζε παξάλνκεο πξάμεηο. 

 Σν γεληθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί είλαη επηβαξπκέλν. 

 Ζ έιιεηςε απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ.  

 Έιιεηςε εζηθψλ αμηψλ θαη θαζνδήγεζεο.  

Δπνκέλσο, νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα εληνπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ θαη λα 

πξνρσξήζνπλ ζε άκεζε αληηκεηψπηζε ηνπο γηα λα εκπνδίζνπλ ηελ δηάπξαμε απάηεο.  

Ο Schilit (2002) ππνζηεξίδεη πσο ε απάηε κπνξεί λα πεξηνξηζηεί εάλ εληνπηζηεί άκεζα. 

Γηα απηφ ην ιφγν είλαη ζεκαληηθή ε ρξήζε ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειέγρνπ 

γηα λα επηηεπρζεί πξφιεςε ηεο απάηεο. Ζ ζεκαζία ηνπ θαινχ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαίλεηαη θαη απφ ην φηη νη πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο απάηεο απνθαιχπηνληαη ράξε 

ζηνλ απνηειεζκαηηθφ εζσηεξηθφ έιεγρν. 

Σν θαηλφκελν παξαπνίεζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο 

ρξήδεη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ απάηε. Γηνηθήζεηο θαη ειεγθηηθέο 

εηαηξίεο ζπκκεηείραλ αξθεηέο θνξέο ζε απάηεο γηα απηφ νη εηαηξείεο, αλαγθάζηεθαλ λα 

εθαξκφζνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ απνθπγή απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ. Μεξηθέο 

απφ απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο παξαζέηνληαη παξαθάησ.  
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4.8 ηξαηεγηθέο πξόιεςεο θαη αλίρλεπζεο ηεο ινγηζηηθήο απάηεο 

 

 

Ο Rezaee (2005), δηαηχπσζε νξηζκέλεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ πξφιεςε αιιά θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε αλίρλεπζε ηεο απάηεο Απηέο είλαη νη αθφινπζεο: 

 

1. Δθηίκεζε ηεο εππάζεηαο ηεο επηρείξεζεο απέλαληη ζε απάηεο  

2. Δμέηαζε ηθαλφηεηαο επηθξάηεζεο ζε ζπλζήθεο έληνλνπ αληαγσληζκνχ  

3. Δλεξγέο επηηξνπέο ειέγρνπ  

4. Πξνγξάκκαηα πξφιεςεο ηεο απάηεο  

5. Απνηειεζκαηηθφο εμσηεξηθφο έιεγρνο  

6. Αλεμαξηεζία νξθσηνχ ειεγθηή  

7. Απνηειεζκαηηθφηεηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ  

 

4.8.1 Δθηίκεζε ηεο εππάζεηαο ηεο επηρείξεζεο απέλαληη ζε απάηεο 

 

Ζ ζηξαηεγηθή απηή πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ηαθηηθά. Δδψ ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε 

θαιή ζρέζε θαη αξκνληθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ ηεο επηρείξεζεο γηα λα 

δηεπθνιπλζεί ν εληνπηζκφο πεξηπηψζεσλ απάηεο. Δπίζεο ε δεκηνπξγία ηκήκαηνο αλίρλεπζεο 

απάηεο φπνπ ζα έρεη απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ελδείμεσλ απάηεο 

ζεσξείηαη απαξαίηεηε.  

 

4.8.2 Δμέηαζε ηθαλόηεηαο επηθξάηεζεο ζε ζπλζήθεο έληνλνπ αληαγσληζκνύ 

 

ε απηήλ ηελ ζηξαηεγηθή ελδηαθεξφκαζηε ζηελ αληηκεηψπηζε ελφο ζέκαηνο κείδνλνο 

ζεκαζίαο πνπ είλαη ν αληαγσληζκφο. Πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε επηθξάηεζε έλαληη ηνπ 

αληαγσληζκνχ ειέγρνληαο παξάιιεια ηελ ζρέζε δηνίθεζεο θαη ειεγθηηθήο εηαηξίαο ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε αμηνπηζηία θαη λα ειαρηζηνπνηνχληαη ππφλνηεο παξαπνίεζεο απφ ηελ 

ζπλεξγαζία ηνπο. 
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4.8.3 Δλεξγέο επηηξνπέο ειέγρνπ 

 

Οη Δπηηξνπέο Διέγρνπ πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ αμηφινγα ζηειέρε πνπ ζα δηαθξίλνληαη 

γηα ηελ εληηκφηεηα θαη ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα ηνπο κεξηκλψληαο γηα ηελ αμηνπηζηία 

θαη εγθπξφηεηα πνπ επηδεηνχλ νη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη 

δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ έιεγρνπ ζα απνηξέπνπλ πεξηπηψζεηο απάηεο. 

 

4.8.4 Πξνγξάκκαηα πξόιεςεο ηεο απάηεο 

 

Ζ ρξήζε πξνγξακκάησλ πξφιεςεο ηεο απάηεο είλαη επηβεβιεκέλε θαζψο κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη λα επηηπγράλεηαη θαζνιηθή 

εθαξκνγή ρσξίο λα εμαηξείηαη θακία νκάδα πνπ ζπκβάιεη ζηελ θαιή πνξεία ηεο επηρείξεζεο 

αλεμαξηήησο ηεξαξρηθήο ζέζεο. Σα ζηνηρεία πνπ ζα ζπγθεληξψλνληαη απφ ηα πξνγξάκκαηα 

πξφιεςεο ζα αμηνινγνχληαη θαη ζα θαηαηίζεληαη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ ζα θαίλεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα εληνπίζνπλ 

ηελ απάηε θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηξεπηηθά θαζηεξψλνληαο ηηο θαηάιιειεο πνιηηηθέο θαη 

δηαδηθαζίεο.  

 

4.8.5 Απνηειεζκαηηθόο εμσηεξηθόο έιεγρνο 

 

Οη εμσηεξηθνί ειεγθηέο ζα πξέπεη λα δηαθξίλνληαη απφ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ηελ 

αλεμαξηεζία, ηελ ειεπζεξία έθθξαζεο, ηελ πιήξε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Με βάζε ηνλ 

θψδηθα δενληνινγίαο νθείινπλ λα είλαη αληηθεηκεληθνί θαη ακεξφιεπηνη θαη λα δηελεξγήζνπλ 

απνηειεζκαηηθφ έιεγρν. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζα πξέπεη λα έρνπλ έλα πςειφ κνξθσηηθφ 

επίπεδν θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εζηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα έρνπλ λα ειέγρνπλ κε αθξίβεηα 

θαη νξζφηεηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνθαιχπηνληαο νηθνλνκηθέο αηαζζαιίεο ή 

αιινηψζεηο. 

Ο έιεγρνο απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο πξέπεη λα γίλεηαη κε επαγγεικαηηθή 

ζπκπεξηθνξά απφ κέξνο ησλ ειεγθηψλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ θαη λα 

δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο ελδείμεηο ινγηζηηθήο απάηεο. Ζ επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά 

είλαη κηα ζηάζε πνπ ζπλεπάγεηαη θξηηηθή ζθέςε θαη αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ινγηζηηθνχ ειέγρνπ. Οη ειεγθηέο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο 

ειέγρνπ θαη λα πξνβαίλνπλ ζε εμαθξίβσζε ησλ ζπλαιιαγψλ ζηηο πεξηνρέο πνπ είλαη ηδηαίηεξα 
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επάισηεο ζηελ απάηε. Αθφκε νθείινπλ λα είλαη πξνζεθηηθνί ζε φηη αθνξά ζηηο 

ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ θαη ζηηο ακνηβέο πνπ ιακβάλνπλ γη απηέο, θαζψο 

κπνξεί λα παξεμεγεζνχλ απφ ην επηρεηξεκαηηθφ θνηλφ. Πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

αμηνινγνχλ ζθνπνχο, ζθνπηκφηεηεο θαη θίλεηξα θάζε εηαηξείαο θαη λα κε κέλνπλ 

απνθιεηζηηθά ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αλαθνξέο.  

Τπάξρνπλ κνληέια θαη ινγηζκηθά ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηελ απνθάιπςε 

νηθνλνκηθψλ αηαζζαιηψλ θαη είλαη ζεκαληηθά εξγαιεία ζηα ρέξηα ησλ ειεγθηψλ. Σα 

ππνδείγκαηα απηά παξέρνπλ ζηαηηζηηθέο θαη νηθνλνκεηξηθέο κεζφδνπο πνπ αληρλεχνπλ 

νηθνλνκηθέο απάηεο θαη πξνζθέξνπλ ζαθή απνηειέζκαηα. ε γεληθέο γξακκέο, ν νξθσηφο 

ειεγθηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγεί ηνπο ζθνπνχο, ηηο ζθνπηκφηεηεο θαη ηα 

θίλεηξα ηεο θάζε εηαηξίαο θαη λα κε κέλεη απνθιεηζηηθά ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αλαθνξέο.  

 

4.8.6 Αλεμαξηεζία νξθσηνύ ειεγθηή 

 

Με ηνλ φξν αλεμαξηεζία ελλννχκε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ειεγθηή λα δξα κε αθεξαηφηεηα θαη 

αληηθεηκεληθφηεηα θαηά ηελ άζθεζε ησλ ειεγθηηθψλ ηνπ θαζεθφλησλ . Χζηφζν, ην επίπεδν 

ηεο αλεμαξηεζίαο είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ ειεγθηηθή θαη απνηειεί κηα θεληξηθή 

έλλνηά ηεο. Ο ξφινο ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ είλαη λα δηαζθαιίδνπλ ην θχξνο θαη ηελ 

αμηνπηζηία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, γηα απηφ πξέπεη λα είλαη ακεξφιεπηνη θαη 

λα κελ επεξεάδνληαη απφ ηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα. Ο ειεγθηήο νθείιεη λα 

εθπιεξψζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ππνρξέσζε πξνο ηνπο ρξήζηεο ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ θαη 

ηελ επηρείξεζε πνπ ηνπ έθαλε ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ αθφκε θη φηαλ ε γλψκε ηνπ έξρεηαη ζε 

αληηπαξάζεζε κε ηελ ζέιεζε απηψλ πνπ ηνπ αλέζεζαλ ην ειεγθηηθφ έξγν.  

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε αλεμαξηεζία ζηελ ειεγθηηθή δελ πξέπεη κφλν λα θαίλεηαη αιιά 

λα είλαη θαη πξαγκαηηθή. Έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλεμαξηεζία ησλ 

ειεγθηψλ έρεη λα θάλεη κε ηηο παξάιιειεο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ νη ειεγθηέο 

ζηηο ειεγρφκελεο απφ ηνπο ίδηνπο επηρεηξήζεηο. Όηαλ ηα έζνδα απφ ηελ παξνρή κε ειεγθηηθψλ 

ππεξεζηψλ ελφο ειεγθηή πξνο ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε είλαη ζεκαληηθά, ηφηε ελδέρεηαη λα 

δεκηνπξγεζεί νηθνλνκηθή εμάξηεζε ηνπ ειεγθηή απφ ηελ ειεγρφκελε επηρείξεζε, κε 

απνηέιεζκα ηελ πηζαλή δηάβξσζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ.  
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4.8.7 Απνηειεζκαηηθόηεηα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ 

 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί θαη ν ζεκαληηθφο ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο 

επηρείξεζεο. Σν ζπγθεθξηκέλν ηκήκα νθείιεη λα δηελεξγεί ζπλερείο θαη ιεπηνκεξείο ειέγρνπο 

ψζηε λα δηαπηζηψλεη πεξηπηψζεηο παξαβάζεσλ ή παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ, 

θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ ή πεξηπηψζεηο απνθιίζεσλ απφ ην επηηξεπηφ πιαίζην ηεο 

θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. Οθείιεη λα θξαηά απνζηάζεηο απφ ηε δηνίθεζε ειέγρνληαο φιεο ηηο 

ζπλαιιαγέο πνπ πεξηθιείνπλ ηελ επηρείξεζε. Ζ απνθάιπςε ηεο απάηεο είλαη δχζθνιν 

επίηεπγκα. Όπσο αλαθέξεηαη ε απάηε απνθαιχπηεηαη θπξίσο ηπραία (Riahi-Belkaoui 2003) 

γεγνλφο πνπ δελ είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθφ φζνλ αθνξά ηελ κείσζε ηνπ θηλδχλνπ απάηεο. 

Δπίζεο ε αλαθάιπςε ηεο κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ άηνκα πνπ ηελ θαηαγγέιινπλ, ή σο 

απνηέιεζκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ή κέζσ δηελέξγεηαο εμσηεξηθψλ ειέγρσλ θαζψο θαη κέζσ 

πξνγξακκάησλ αλίρλεπζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 : ΚΙΝΗΣΡΑ ΚΑΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ 

ΠΑΡΑΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΜΔΓΔΘΩΝ 

 

 

5.1 Δηζαγσγή 

 

 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ζπρλά παξαηεξείηαη νη δηνηθήζεηο λα παξαπνηνχλ ηηο νηθνλνκηθέο 

ηνπο θαηαζηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζνπλ κηα σξαηνπνηεκέλε εηθφλα ζηνπο ηξίηνπο 

θαη εηδηθφηεξα ζηηο αγνξέο. Παξά ηα ηεξάζηηα νθέιε πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε δεκνζίεπζε 

αθξηβνδίθαησλ θαη αμηφπηζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ, νη δηνηθήζεηο 

θάλνπλ ην ιάζνο λα επηιέγνπλ λα αιινηψλνπλ ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο επηρείξεζήο ηνπο. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ επηρεηξνχλ λα παξνπζηάζνπλ κηα βειηησκέλε εηθφλα πξνο ηα έμσ, ελψ ζα 

έπξεπε λα εζηηάζνπλ ζην λα βξνπλ ηξφπνπο λα απμήζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο κε πξαγκαηηθά κέζα, κεηαξξπζκίζεηο θαη 

θαηλνηνκίεο. Βξαρππξφζεζκα κπνξεί λα έρνπλ επσθειεζεί πνιιέο επηρεηξήζεηο, 

καθξνπξφζεζκα φκσο έρεη απνδεηρζεί φηη αξγά ή γξήγνξα ε απάηε ηνπο απνθαιχπηεηαη κε 

απνηέιεζκα ην επελδπηηθφ θνηλφ λα ράζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θαη λα επέιζεη ζεκαληηθή 

πηψζε ηεο κεηνρήο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο.(Mulford θαη Comiskey 2002) 

Σα ινγηζηηθά ζθάλδαια ηεο Enron, ηεο Parmalat θαη ηεο Worldcom είλαη 

παξαδείγκαηα αθξαίσλ παξαπνηήζεσλ απφ πιεπξάο δηνίθεζεο. Παξφια απηά, έξεπλεο έρνπλ 

δείμεη φηη, κεγάινο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ ζηνλ θφζκν δηαπξάηηνπλ ινγηζηηθέο απάηεο θαη 

αιινηψζεηο ζηα απνηειέζκαηά ηνπο, κε ηε δηαθνξά φηη νη απάηεο απηέο έρνπλ κηθξφηεξε 

έθηαζε. Απψηεξνο ζηφρνο φισλ ησλ ινγηζηηθψλ παξαπνηήζεσλ απφ πιεπξάο δηνίθεζεο είλαη 

ε σξαηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα επεξεαζηνχλ θαη λα παξαπιαλεζνχλ νη ελδηαθεξφκελνη ρξήζηεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

Μηα ζεηξά απφ ηζρπξά θίλεηξα ζπκβάιινπλ ζηελ ζθφπηκε αιινίσζε νηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη ιφγνη γηα 

ηνπο νπνίνπο κία νηθνλνκηθή κνλάδα παξαπνηεί ηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο κπνξεί λα 

πξνέξρνληαη ηφζν απφ ην εζσηεξηθφ (δηνίθεζε, πξνζσπηθφ) φζν θαη απφ ην εμσηεξηθφ 

(αληαγσληζκφο, ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, θξάηνο) ηεο πεξηβάιινλ.  

Σα θίλεηξα παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο 
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πηέζεηο πνπ αζθνχληαη ζηα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ λα επηηχρνπλ φζν 

γίλεηαη κεγαιχηεξνπο ζηφρνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ην έληνλα αληαγσληζηηθφ νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ, ηελ παξνρή πίζησζεο, ηνλ εχθνιν ηξφπν άληιεζεο θεθαιαίσλ κέζσ ηεο 

θεθαιαηαγνξάο ηελ επθνιία άληιεζεο δαλείσλ κέζσ ησλ ηξαπεδψλ θαη άιισλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ, ηελ δηαδηθαζία αγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ, ηελ εμφθιεζε ή φρη ησλ 

κεξηζκάησλ, ηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ, ηελ παξαπιάλεζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

θαη ηηο ακνηβέο ηεο δηνίθεζεο. O Καδαληδήο (2006) θάλεη εθηελέζηαηε αλαθνξά ζηα 

θίλεηξα πνπ έρεη κία επηρείξεζε γηα λα πξνβεί ζε παξαπνίεζε θαη ηα ηαμηλνκεί ζηηο 

αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

 

 

5.2 Κίλεηξα πνπ πξνέξρνληαη από ηελ ιεηηνπξγία ηεο θεθαιαηαγνξάο 

 

 

Η πίεζε από ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνύο αλαιπηέο 

 

Ο ξφινο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ είλαη ε θαηάξηηζε πξνυπνινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο κέζν πίεζεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο. Οη νηθνλνκηθέο 

νληφηεηεο επηδηψθνπλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζα δεκνζηεχζνπλ λα πξνζεγγίδνπλ ηηο 

θαηαζηάζεηο ησλ αλαιπηψλ. Οη αλαιπηέο βαζίδνληαη ζε κνληέια θαη πιεξνθφξεζε παξά ζηηο 

δεκνζηεπφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνυπνινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ γηα ηνπο πειάηεο ηνπο πνπ είλαη θπξίσο ζεζκηθνί επελδπηέο. Ζ δηνίθεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο επηζπκεί λα πεηχρεη ή θαη λα μεπεξάζεη ηηο πξνβιέςεηο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ αιιά θαη ηηο πξνζδνθίεο νκάδσλ επελδπηψλ ή θαη ηεο ηδίαο 

ζρεηηθά κε ην κέγεζνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. Απηφ απνηειεί ίζσο έλα απφ ηα πην ηζρπξά 

ηεο θίλεηξα ψζηε λα παξαπνηήζεη ηα νηθνλνκηθά ηεο απνηειέζκαηα. Χζηφζν, είλαη πξνθαλέο 

φηη είλαη πξνο φθεινο θαη ησλ δχν πιεπξψλ λα κελ ππάξρνπλ κεγάιεο απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ 

πξνυπνινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ ησλ αλαιπηψλ θαη ησλ απνινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

επηρείξεζεο.  

Ζ απνηπρία επίηεπμεο εθ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηνπο 

αλαιπηέο απνηειεζκάησλ ζπλεπάγεηαη κία αξλεηηθή αληίδξαζε ηεο αγνξάο, ε νπνία ζα είλαη 

ίζσο θαζνξηζηηθή γηα ηελ πνξεία θαη ην κέιινλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Έηζη ζπρλά 
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παξαπνηνχληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο πνπ πθίζηαληαη νη επηρεηξήζεηο. 

 

Η άληιεζε θεθαιαίσλ από ην ρξεκαηηζηήξην αμηώλ 

 

Οη νηθνλνκηθέο κνλάδεο ζηελ πξνζπάζεηα λα απνθηήζνπλ πεξηζζφηεξνπο νηθνλνκηθνχο 

πφξνπο θαηαθεχγνπλ ζηελ παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ παξνπζηάδνληαο 

δηαρξνληθά θέξδε θαη γεληθφηεξα κηα πγηή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. Γειαδή κηα αλνδηθή ηάζε 

ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ ηεο κεγεζψλ φπσο ε θεξδνθνξία, ε ξεπζηφηεηα, ν θχθινο 

εξγαζηψλ θαη νη δείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο. θνπφο ηνπο είλαη λα παξαπιαλήζνπλ ην 

επελδπηηθφ θνηλφ θαη ηνπο ρξεκαηηζηεξηαθνχο αλαιπηέο ψζηε λα επηηχρνπλ λα αληιήζνπλ 

θεθάιαηα κε επλντθνχο φξνπο δηάζεζεο φπσο κεγαιχηεξε ηηκή ησλ κεηνρψλ ηνπο θαηά ηελ 

έθδνζε λέσλ κεηνρψλ κέζσ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ, παξνπζηάδνληαο ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα 

θεξδνθφξα θαη κε πξννπηηθέο κειινληηθήο αλάπηπμεο. 

Έηζη φηαλ πξφθεηηαη λα εθδνζνχλ κεηνρέο θαη λα δηαηεζνχλ ζην θνηλφ κε δεκφζηα 

εγγξαθή, ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο έρεη θίλεηξν λα επεξεάζεη ηα νηθνλνκηθά ηεο 

απνηειέζκαηα πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηνπο φξνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα δηαηεζνχλ νη 

κεηνρέο ηεο, απνθνκίδνληαο ζπλήζσο ζεκαληηθά νθέιε ηφζν γηα ηελ ίδηα ηε δηνίθεζε φζν 

θαη γηα ηελ επηρείξεζε. Θεσξείηαη κάιηζηα ε θαιχηεξε ζηηγκή γηα λα αιινηψζεη ηα 

απνηειέζκαηά ηεο ε επηρείξεζε, θαζψο ηεο δίλεηαη ε επθαηξία λα δηαζέζεη ηηο κεηνρέο κε 

πςειφ ηίκεκα. 

Ζ κεγηζηνπνίεζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ σζεί ηελ 

επηρείξεζε ζηε δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ. Ζ ζεηηθή πνξεία κηαο κεηνρήο έρεη ζεηηθέο επηπηψζεηο 

ζηηο ρξεκαηαγνξέο. Οη επελδπηέο κπνξνχλ λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνη φηαλ ηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία κηαο επηρείξεζεο ηαπηίδνληαη κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπο. Σα αλψηαηα θιηκάθηα ηεο 

δηνίθεζεο σξαηνπνηνχλ ηα θέξδε γηα λα πεξηνξίζνπλ ηηο αξλεηηθέο αληηιήςεηο ηεο αγνξάο θαη 

λα πεξηνξίζνπλ απνηειεζκαηηθά ην θφζηνο θεθαιαίνπ. 

 

Ο αληαγσληζκόο ησλ νηθνλνκηθώλ κνλάδσλ 

 

ηελ νηθνλνκηθή αγνξά πνπ επηθξαηεί, ππάξρεη κεγάινο αληαγσληζκφο αλάκεζα ζηηο 

επηρεηξήζεηο. Αξθεηέο επηρεηξήζεηο εθαξκφδνπλ πξαθηηθέο παξαπνίεζεο, γηα λα 

παξνπζηάζνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαη εληζρπκέλε νηθνλνκηθή ζέζε ζηνλ θιάδν φπνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη. Δλψ άιιεο επηρεηξήζεηο θάλνπλ ρξήζε ησλ πξαθηηθψλ παξαπνίεζεο κε 
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ζθνπφ λα παξνπζηάζνπλ κεησκέλα ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζηνηρεία, ηελ θεξδνθνξία ηνπο θαζψο 

θαη ηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο πνπ έρνπλ γηα αλάπηπμε ζηνλ θιάδν πνπ βξίζθνληαη, έηζη 

ψζηε λα απνηξέςνπλ ζε λένπο αληαγσληζηέο λα εηζέιζνπλ ζηνλ θιάδν. 

 

Ο δαλεηζκόο από ηξάπεδεο θαη ινηπά πηζησηηθά ηδξύκαηα 

 

Γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο νη επηρεηξήζεηο θαη λα αλαπηπρζνχλ, απαηηνχληαη 

θεθάιαηα. Ζ άληιεζε ηνπο απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πξνυπνζέηεη ηελ παξνπζίαζε 

ηθαλνπνηεηηθψλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζηηο θαηαζηάζεηο ηνπο. Ζ αμηνιφγεζε απφ ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα γίλεηαη κε βάζε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Μεγάιν ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδνπλ γηα ηα θέξδε, αιιά εμεηάδνπλ θαη άιια κεγέζε ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη ηεο 

Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ Υξήζεο γηα λα αμηνινγήζνπλ ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα κηαο 

επηρείξεζεο. Όια απηά απνηεινχλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έγθξηζε δαλείσλ γηα ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ επελδχζεσλ. Μείσζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

απνηειεζκάησλ ή αθφκε αξλεηηθέο πξνζδνθίεο γηα ηελ εμέιημή ηνπο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη 

ακθηβνιίεο γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο κε ηαπηφρξνλε αχμεζε 

ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ θαη κείσζε ησλ πξννπηηθψλ γηα άληιεζε λέσλ θεθαιαίσλ.  

Έηζη επηρεηξήζεηο κε αξλεηηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιίζνπλ ηα απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμή ηνπο θεθάιαηα έρνπλ ηζρπξφ 

θίλεηξν λα παξαπνηήζνπλ ηελ αιήζεηα θαη λα εκθαλίζνπλ παξαπνηεκέλα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ καδί κε ηα νηθνλνκηθά ηνπο απνηειέζκαηα θαη 

ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα.  

 

Οη ζπγρσλεύζεηο θαη νη εμαγνξέο επηρεηξήζεσλ  

 

Παξαηεξείηαη ζπρλά φηη νη επηρεηξήζεηο πξαγκαηνπνηνχλ κεηαμχ ηνπο δηαδηθαζίεο 

ζπγρψλεπζεο ή θαη εμαγνξάο. Καηά ηηο δηαδηθαζίεο απηέο εθαξκφδνπλ πξαθηηθέο 

παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ κε ζθνπφ ηελ σξαηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

απνηειεζκάησλ θαη ηελ αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ. Καηά ηελ ζπγρψλεπζε νη επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ έρνπλ φθεινο λα 

παξαπνηήζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο έηζη ψζηε λα απνθηήζνπλ πην πνιιέο 

κεηνρέο απφ ηε ζπγρψλεπζε ή κεγαιχηεξε αμία ζηελ πεξίπησζε εμαγνξάο. Όηαλ ινηπφλ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο νη επηρεηξήζεηο πνπ ιακβάλνπλ κέξνο 
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πξαγκαηνπνηνχλ ελέξγεηεο βειηίσζεο ηεο εμσηεξηθήο ηνπο εηθφλαο, κε ζθνπφ λα θεξδίζνπλ 

φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα απφ ηελ ζηξαηεγηθή πνπ ζα εθαξκνζηεί. 

 

Η δηαηήξεζε νκαιήο ηάζεο ησλ απνηειεζκάησλ  

 

Ζ πνξεία ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο κηαο επηρείξεζεο εμαξηάηαη απφ ηελ αζηάζεηα πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηά ηεο. Πεξηνξηζκφο ηεο αζηάζεηαο απφ ηελ πιεπξά ηεο 

επηρείξεζεο ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο. Γεληθά φηαλ ππάξρεη αζηάζεηα θαη ηα 

απνηειέζκαηα κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο παξνπζηάδνπλ ζπρλέο κεηαβνιέο ππάξρεη αξλεηηθφ 

αληίθηππν ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο. Ζ δηαθνξά απηή θαίλεηαη ζε κηα ζχγθξηζε ηεο ηηκήο ηεο 

κεηνρήο κε ηηο κεηνρέο ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ εκθαλίδνπλ ζηαζεξφηεηα ζηα απνηειέζκαηα 

ηνπο.  

Όηαλ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο παξαπνηνχλ ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο κεηαβάιινληαο ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία κε ζθνπφ ηελ παξαπιάλεζε ησλ 

επελδπηψλ φζνλ αθνξά ηα θέξδε θαη ηα ππφινηπα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο επηρείξεζεο πνπ 

ζπλζέηνπλ ηελ εηθφλα ηεο, ηφηε κηιάκε γηα ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ. (Ronen θαη Yaari 2008) 

Ζ ρεηξαγψγεζε εθαξκφδεηαη απφ ηελ δηνίθεζε γηα λα κπνξέζεη λα ηθαλνπνηήζεη ην πιάλν 

ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί ρσξίο λα παξεθθιίλεη απφ απηνχο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δελ 

ππάξρνπλ εθθξεκφηεηεο απφ πξνεγνχκελα έηε θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο 

επηρείξεζεο αληαλαθινχλ ζηαζεξφηεηα ρσξίο λα ππάξρνπλ έληνλεο δηαθπκάλζεηο.  

 

Η κεξηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο 

 

Οη επηρεηξήζεηο έρνπλ σο θχξην κέιεκα ηνπο ηελ εμαζθάιηζε ζηαζεξνχ κεξίζκαηνο ζηνπο 

κεηφρνπο ψζηε λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνη θαη λα κελ πξνβνχλ ζε πψιεζε ησλ κεηνρψλ πνπ 

θαηέρνπλ θάηη πνπ ζα επεξέαδε αξλεηηθά ηελ ηηκή ησλ κεηνρψλ θαη θαη επέθηαζε ηελ αμία 

ηεο επηρείξεζεο. Έηζη ε ηαθηηθή απηή θαζηζηά ηελ επέλδπζε ζηηο κεηνρέο ηεο εηαηξείαο 

ζπκθέξνπζα επηινγή γηα ηνπο επελδπηέο. Ο θχξηνο άμνλαο εθαξκνγήο ηεο ζηεξίδεηαη ζηελ 

εμάιεηςε ησλ κεηαβνιψλ πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο θαη ζηελ 

εμαζθάιηζε ζηαζεξνχ κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο. Δδψ έρνπκε δχν πεξηπηψζεηο. Ζ πξψηε 

αλαθέξεηαη ζηελ εκθάληζε πςειφηεξσλ θεξδψλ απφ φηη ζε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο πνπ 

νδεγεί ζε ππνβάζκηζε ησλ θεξδψλ γηα λα ρνξεγεζεί κέξηζκα πνπ δελ ζα δηαθέξεη απφ άιιεο 

ρξνληέο. ηελ δεχηεξε πεξίπησζε έρνπκε κείσζε ησλ θεξδψλ νπφηε γίλεηαη παξαπνίεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε απνηέιεζκα λα εκθαληζηνχλ πιαζκαηηθά θέξδε παξφκνηα κε 
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απηά πξνγελέζηεξσλ πεξηφδσλ θαη λα εμαζθαιηζηεί ην ίδην κέξηζκα πνπ ζα ιάβνπλ νη 

κέηνρνη ψζηε λα απνθζερζνχλ πσιήζεηο ησλ κεηνρψλ πνπ ζα δεκηνπξγνχζαλ θιίκα 

αλεζπρίαο θαη κείσζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ζην ρξεκαηηζηήξην.  

 

 

5.3 Κίλεηξα πνπ πξνέξρνληαη από ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο ηεο επηρείξεζεο 

 

 

Γαλεηαθέο ζπκβάζεηο  

 

Οη επηρεηξήζεηο γηα λα θαηαθέξνπλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζπλήζσο 

ρξεζηκνπνηνχλ ην δαλεηζκφ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. Οη δαλεηαθέο ζπκβάζεηο φκσο πέξα 

απφ ηελ ρξεκαηνδφηεζε πεξηιακβάλνπλ θαη φξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επίηεπμε 

ζπγθεθξηκέλσλ απνηειεζκάησλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεηαη. Με 

ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο απηνχο νδεγεί ζε πνηλέο πξνο ηελ επηρείξεζε πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηξνπνπνίεζε ησλ νξψλ κεηαηξέπνληαο ηνπο ζε δπζκελέζηεξνπο θαη 

δπζθνιεχνληαο ηελ απνπιεξσκή. Δπνκέλσο γηα λα κελ επηβαξπλζεί ε επηρείξεζε κε 

επηπιένλ ηφθνπο ή θάπνηα άιιε πνηλή ζπλεζίδεηαη λα πξνηηκά ηελ παξαπνίεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο κε δηάθνξεο κεζφδνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν παξνπζηάδεη κηα πγηή 

εηθφλα θαη απνθεχγεη λα βξεζεί αληηκέησπε κε ηηο ζπλέπεηεο ζηελ πεξίπησζε παξαβίαζεο 

ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

 

Οη ακνηβέο ηεο δηνίθεζεο  

 

Παξαηεξείηαη ζηελ δνκή κηαο εηαηξείαο ζπρλά ην θαηλφκελν λα ππάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα 

ζηα δηνηθεηηθά ζηειέρε θαη ηνπο κεηφρνπο. Γηα λα αληηκεησπηζηνχλ απηέο νη δηαθνξέο 

εθαξκφδεηαη ζπλήζσο έλα ζχζηεκα πνπ θαζνξίδεη ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο ησλ δηνηθεηηθψλ 

ζηειερψλ κε βάζε ηελ νηθνλνκηθή πνξεία ηεο εηαηξείαο. ηηο επηρεηξήζεηο, απηφ ζπρλά 

ιεηηνπξγεί σο θίλεηξν γηα απνδνηηθφηεξε εξγαζία. Οη κάλαηδεξ ακείβνληαη κε έλα κηζζφ, 

επηπιένλ ιακβάλνπλ θαη θάπνηα πξφζζεηε ακνηβή ην χςνο ηεο νπνίαο εμαξηάηαη απφ ηελ 

επίηεπμε θάπνησλ ζηφρσλ.  

Οη πξντζηάκελνη ζπλήζσο απνθνκίδνπλ πξφζζεηα νθέιε φπσο πξφζζεηε ακνηβή φηαλ 

ππάξρεη απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα. Απηφ ιεηηνπξγεί ζεηηθά επηβξαβεχνληαο ηνπο γηα ηελ 
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απνηειεζκαηηθή εξγαζία ηνπο, αιιά θάπνηεο θφξεο παξαθηλεί ηνπο πξντζηακέλνπο ζε 

παξαπνίεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Ζ πξφζζεηε ακνηβή είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε 

ηελ πνξεία ησλ θεξδψλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ. Δπνκέλσο ε πξαθηηθή απηή 

δεκηνπξγεί ηζρπξά θίλεηξα απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο λα επεξεάζεη ηα νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο έηζη ψζηε λα πεηχρεη κεγαιχηεξεο ακνηβέο. ηελ πεξίπησζε 

πνπ ηα θέξδε εκθαλίδνληαη ρακειφηεξα ηνπ θαηψηαηνπ νξίνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

απφθηεζε ηεο πξφζζεηεο ακνηβήο, ηφηε ηα απνηειέζκαηα επεξεάδνληαη πξνο ηα πάλσ έηζη 

ψζηε λα επηηεπρζεί ην θαηψηαην φξην. Αληηζέησο, φηαλ ηα θέξδε είλαη κεγαιχηεξα απφ ην 

αλψηαην φξην, πάλσ απφ ην νπνίν δελ δίλεηαη πξφζζεηε ακνηβή, ηφηε ηα θέξδε επεξεάδνληαη 

πξνο ηα θάησ. Σα θέξδε, ηα νπνία δελ παξέρνπλ ζηε δηνίθεζε πξφζζεηε ακνηβή ζηελ 

ηξέρνπζα πεξίνδν, δελ απεηθνλίδνληαη ινγηζηηθά θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ επφκελε 

πεξίνδν. 

 

 

5.4 Κίλεηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκπεξηθνξά κειώλ ηεο δηνίθεζεο 

 

 

Η δηαηήξεζε ηεο δηνηθεηηθήο ζέζεο ελόο κάλαηδεξ 

 

Σα δηνηθεηηθά ζηειέρε κηαο επηρείξεζεο είλαη θπζηνινγηθφ λα θάλνπλ νηηδήπνηε είλαη δπλαηφ 

πξνθεηκέλνπ λα κελ δηαθηλδπλεχζνπλ λα ράζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο ζηελ ηεξαξρία ηεο 

επηρείξεζεο. Καζψο κηα άζρεκε πνξεία ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ πξνθαιεί ζχγρπζε ζηε 

δηνίθεζε ε νπνία ζηξέθεηαη ζε απφιπζε πξνζσπηθνχ ή αληηθαηαζηάζεηο ζηειερψλ, ηα 

δηνηθεηηθά ζηειέρε έρνπλ ηζρπξφ θίλεηξν λα παξαπνηήζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα 

λα απνθχγνπλ απηέο ηηο δπζκελείο εμειίμεηο. 

 

Πξναγσγέο ζηελ ηεξαξρηθή ππξακίδα  

 

Δθηφο απφ ηελ πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο κηαο δηνηθεηηθήο ζέζεο ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ 

ρξεζηκνπνηνχλ κεζφδνπο παξαπνίεζεο θαη γηα λα απνθηήζνπλ κηα θαιχηεξε ζέζε κε 

πεξηζζφηεξεο απνιαβέο θαη θχξνο. Ζ ζέιεζε γηα λα αλέβνπλ ζηελ ηεξαξρία ηνπο σζεί ζε 

παξάλνκεο πξάμεηο εηο βάξνο ηεο επηρείξεζεο. Ζ ηαθηηθή νη επηρεηξήζεηο λα αληακείβνπλ ηνπο 

ππαιιήινπο ηνπο φηαλ απηνί πξαγκαηνπνηνχλ ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ νξηζηεί θαη ε 



44 
 

θηινδνμία νξηζκέλσλ ζηειερψλ λα θηάζνπλ φζν ςειφηεξα γίλεηαη νδεγεί ηνπο εξγαδφκελνπο 

απηνχο ζηελ παξαπνίεζε πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ ην ζθνπφ ηνπο. Χο απνηέιεζκα νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ παξνπζηάδνπλ αιεζή ζηνηρεία παξαπιαλψληαο κε ηνλ ηξφπν 

απηφ ηνπο επελδπηέο αιιά επηηπγράλνληαο ηνλ ζθνπφ ηεο δηαηήξεζεο ή ηθαλνπνίεζεο ησλ 

πξνζσπηθψλ θηινδνμηψλ γηα πξναγσγή. 

 

 

5.5 Κίλεηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ξπζκηζηηθό πιαίζην ιεηηνπξγηάο ησλ 

επηρεηξήζεσλ 

 

 

Ρπζκηζηηθό πιαίζην ηνπ θιάδνπ πνπ αλήθεη ε επηρείξεζε  

 

Δίλαη γεγνλφο φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο επεξεάδνληαη ζε έλα κεγάιν βαζκφ απφ 

ξπζκηζηηθνχο θαλφλεο. Ρπζκίζεηο γηα ζεκαληηθνχο θιάδνπο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο παξαηεξνχληαη ζε πνιιέο ρψξεο. Κάπνηνη απφ απηνχο ηνπο θιάδνπο φπσο 

είλαη ν θιάδνο ησλ ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο, ησλ αζθαιεηψλ, ν ηξαπεδηθφο νπνχ 

ζπλαληάηαη παξέκβαζε απφ ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ. πγθεθξηκέλα, έρεη απνδεηρζεί φηη νη 

ηξαπεδηθνί νξγαληζκνί πνπ έρνπλ πξνβιήκαηα θεθαιαηαθήο επάξθεηαο επεξεάδνπλ ηηο 

νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο φπσο θαη αλάινγεο εξγαζίεο αλαθέξνπλ γηα ηνλ αζθαιηζηηθφ 

θιάδν φηη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί θαηαθεχγνπλ ζε πξαθηηθέο αιινίσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

ηνπο θαηαζηάζεσλ γηα λα ηζρπξνπνηήζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο ζέζε. Γηα λα ππάξμεη ινηπφλ 

ζπκκφξθσζε κε ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην νη επηρεηξήζεηο θαηαθεχγνπλ ζηελ παξαπνίεζε 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ σο κηα εχθνιε ιχζε γηα λα απνθεπρζνχλ απνθιίζεηο θαη 

δηαθνξνπνηήζεηο. 

 

Αληηκνλνπσιηαθέο θαη άιιεο ξπζκίζεηο  

 

Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζέκα ζην νπνίν επεκβαίλεη ν θξαηηθφο κεραληζκφο είλαη ην αλ ππάξρεη 

κνλνπσιηαθφ θαζεζηψο ή φρη. Έλδεημε γηα ηελ έξεπλα ελφο θιάδνπ απνηειεί  ε ππεξβνιηθή 

αχμεζε πνπ κπνξεί λα παξαηεξεζεί ζηα θέξδε. ε παγθφζκηα θιίκαθα ππάξρνπλ εηδηθνί 

πεξηνξηζκνί θαηά ησλ κνλνπσιίσλ. Απηνί νη πεξηνξηζκνί έρνπλ νδεγήζεη πνιιέο εηαηξίεο κε 

πςειά θέξδε ζηελ αιινίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο, έηζη ψζηε λα κελ πξνθιεζεί 
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πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε απφ ην θξάηνο. Καηά ζπλέπεηα, κηα ηέηνηα επηρείξεζε πνπ 

παξνπζηάδεη πςειά θέξδε, έρεη ζπκθέξνλ λα εθαξκφζεη πξαθηηθέο επεξεαζκνχ ησλ 

νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηελ αλαιπηηθή δηεξεχλεζε ηνπο 

απφ ην θξάηνο. Κίλεηξν, ηέινο γηα ηνλ επεξεαζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπο 

έρνπλ θαη νη δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ επηδηψθνπλ ηελ είζπξαμε θξαηηθψλ 

επηρνξεγήζεσλ ή ηελ αηηηνιφγεζε ησλ επηρνξεγήζεσλ πνπ έρνπλ εηζπξάμεη ζην παξειζφλ. Οη 

εηαηξίεο παξνπζηάδνπλ κεησκέλα θέξδε έηζη ψζηε λα επσθειεζνχλ απφ επλντθή θπβεξλεηηθή 

κεηαρείξηζε, φπσο ρνξήγεζε επηδνηήζεσλ θαη ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο απφ ηνλ εμσηεξηθφ 

αληαγσληζκφ. Αθφκε ε ρεηξαγψγεζε ησλ θεξδψλ πξνο ηα θάησ γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα 

εμαιεηθζνχλ απαηηήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα απμήζεηο, έιεγρνη ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

απφ ην θξάηνο θαη πνιηηηθέο παξεκβάζεηο ζην έξγν ηεο επηρείξεζεο. 

 

Η πξνζπάζεηα θνξνδηαθπγήο ησλ επηρεηξήζεσλ 

 

Μηα αθφκε πιεπξά ηνπ ειέγρνπ, παξεκβαηηζκνχ ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ ζην έξγν ηεο 

επηρείξεζεο έρεη λα θάλεη κε ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα θαη ηηο θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο πνπ 

επεκβαίλνπλ ζηα θέξδε θαη γεληθφηεξα ζηελ ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο πνπ 

πξνζπαζεί λα επηβηψζεη ζην άθξσο αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ επηθξαηεί. Ο θφξνο 

εηζνδήκαηνο πνπ επηβάιιεηαη ζηα θέξδε είλαη κηα ππνρξέσζε βαξχλνπζαο ζεκαζίαο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο. Ζ παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε 

αιινίσζε ησλ θεξδψλ είλαη ινγηθφ επαθφινπζν θαζψο κέζσ ηεο παξνπζίαζεο κεησκέλσλ 

θεξδψλ θαηαβάιιεηαη κηθξφηεξνο θφξνο. Γηα απηφ φηαλ απμάλεηαη ε θνξνινγία εληείλεηαη ε 

ρξεζηκνπνίεζε κεζφδσλ δηαρείξηζεο ησλ θεξδψλ. Σν θίλεηξν απηφ ζπλαληάηαη θπξίσο ζηηο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα κεηψζνπλ, φζν είλαη δπλαηφλ, 

ηε θνξνινγηθή ηνπο επηβάξπλζε, κεηψλνπλ ηα θέξδε ηνπο θαηαθεχγνληαο ζε δηάθνξεο 

πξαθηηθέο επεξεαζκνχ. Γλσξίδνληαο βέβαηα φηη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ε θνξνδηαθπγή είλαη ην 

νπζηαζηηθφηεξν πξφβιεκα ζηελ ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο, πνπ επηηπγράλεηαη παξαπνηψληαο 

ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
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5.6 Κίλεηξα πνπ απνξξένπλ από ηελ επηρεηξεζηαθή θνπιηνύξα 

 

 

Βξαρππξόζεζκνο πξνζαλαηνιηζκόο 

 

Αξθεηέο επηρεηξήζεηο δίλνπλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηελ νηθνλνκηθή επρέξεηα θαη ζηελ 

παξνχζα απνηειεζκαηηθφηεηα παξακειψληαο φκσο ηελ κειινληηθή επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. 

Έρνληαο σο θχξην κέιεκα ηνπο ηελ επηηπρία ζηα θέξδε ζηνλ βξαρππξφζεζκν νξίδνληα 

θάλνπλ ελέξγεηεο πνπ ξηςνθηλδπλεχνπλ ηελ νηθνλνκηθή πνξεία ζην άκεζν κέιινλ θαη ηελ 

ζπλέρηζε δξαζηεξηφηεηαο. Μία απφδεημε ησλ φζσλ αλαθέξζεθαλ είλαη ε ρεηξαγψγεζε ησλ 

θεξδψλ κέζσ ηεο θεθαιαηνπνίεζεο ησλ εμφδσλ γηα λα εκθαληζηνχλ πςειά θέξδε ηελ 

ηξέρνπζα πεξίνδν αδηαθνξψληαο γηα ην ηη θαθφ κπνξεί λα κηα ηέηνηα ελέξγεηα λα πξνθαιέζεη 

ζηηο επφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

Με ξεαιηζηηθνί πξνϋπνινγηζκνί θαη ζρέδηα δξάζεο  

 

Απνηειεί ζπρλφ θαηλφκελν νη επηρεηξήζεηο λα ζέινπλ λα επηηχρνπλ πςειά απνηειέζκαηα θαη 

θαιχηεξε επίδνζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ ζέηνληαο κε ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο πνπ 

απνηεινχλ κνριφ πίεζεο ζην πξνζσπηθφ γηα δηεθπεξαίσζε ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε 

είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ θάζε ρξφλν απμάλνπλ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηνπο θαηά έλα 

ζηαζεξφ πνζνζηφ, αλεμάξηεηα απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ. Ζ θεληξηθή ηδέα απηήο ηεο αληίιεςεο είλαη φηη φηαλ ν πήρεο είλαη ςειά ηα 

ζηειέρε ζα πξνζπαζήζνπλ λα ηνλ μεπεξάζνπλ. Γειαδή πξνζπαζνχλ λα σζήζνπλ ηνπο 

πξντζηακέλνπο λα πεηχρνπλ αθφκε πςειφηεξνπο ζηφρνπο. Δπεηδή φκσο απηφ είλαη δχζθνιν 

λα γίλεη νη ππεχζπλνη ηεο δηνίθεζεο πξνηηκνχλ λα θάλνπλ ρξήζε κεζφδσλ ρεηξαγψγεζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη λα πεηχρνπλ ηνπο αλέθηθηνπο απηνχο ζηφρνπο 

θαη λα κελ βξεζνχλ αληηκέησπνη κε ηελ εγεζία ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ κε επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ. 

 

Κίλδπλνο Υξενθνπίαο 

 

Ο θίλδπλνο ρξενθνπίαο είλαη νπζηαζηηθά ε θαηάζηαζε πνπ κπνξεί λα πεξηέιζεη κηα 

επηρείξεζε, πνπ αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο ππνρξεψζεηο, εζσηεξηθέο θαη 
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θπξίσο εμσηεξηθέο. Όζν απμάλεηαη ν θίλδπλνο ρξενθνπίαο απμάλεηαη θαη ε αβεβαηφηεηα θαη 

ην θφζηνο δαλεηζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαζψο νη επελδπηέο ζέινπλ λα απνδεκησζνχλ 

γηα ην επηπιένλ θίλδπλν πνπ αλαιακβάλνπλ κέζσ ηεο επέλδπζεο ηνπο. Όηαλ ινηπφλ ε 

επηρείξεζε νδεχεη πξνο ηε ρξενθνπία γηα λα κελ δεκηνπξγεζεί παληθφο θαη ζχγρπζε ζε 

αλζξψπνπο θαη επηρεηξήζεηο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε απηήλ φπσο πξνκεζεπηέο, πειάηεο 

πηζησηηθά ηδξχκαηα, κεηφρνπο γίλεηαη ρξήζε ηεο ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ θαη άιισλ 

νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ. 

 

 

5.7 Αιιειεπίδξαζε πξναλαθεξζέλησλ θηλήηξσλ 

 

 

Ζ παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο 

θάπνησλ απφ ηα πξναλαθεξζέληα θίλεηξα. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ ηεο δηνίθεζεο 

επεξεάδεηαη θπξίσο απφ ηελ θηινζνθία πνπ ππάξρεη ζηελ επηρείξεζε, ηηο πηέζεηο πνπ 

αζθνχληαη εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά απηήο, ηηο πξνζσπηθέο θηινδνμίεο θαη επηδηψμεηο ησλ 

ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο. πλεπψο, ζε κηα επηρείξεζε πνπ ελζαξξχλεηαη ε αιεζηλή θαη 

εηιηθξηλήο παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ, νη πηζαλφηεηεο ε δηνίθεζε λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο εμσηεξηθέο πηέζεηο κε κε απνδεθηέο πξαθηηθέο είλαη πεξηνξηζκέλεο. ε 

θάζε πεξίπησζε ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα αμηνινγεί φινπο ηνπο πηζαλνχο παξάγνληεο 

πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηνχλ νη πηέζεηο πνπ νδεγνχλ ζηελ πηνζέηεζε πξαθηηθψλ 

επεξεαζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ. ε γεληθέο γξακκέο ηα ζεκαληηθφηεξα 

θίλεηξα πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηεο δηνίθεζεο είλαη απηά πνπ πξνέξρνληαη θαη 

πεγάδνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ θεθαιαηαγνξψλ. Ηζρπξφηεξν θίλεηξν απνηειεί ε πνξεία ηεο 

ηηκήο ηεο κεηνρήο ζην ρξεκαηηζηήξην γηα ηηο εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο. Μηα απφηνκε 

κεηαβνιή ηεο ηηκήο πνπ νθείιεηαη ζε αλαθνίλσζε απνηειεζκάησλ θαηψηεξσλ ησλ 

πξνζδνθηψλ ζα απνηεινχζε ζεκαληηθφ πξφβιεκα. Γηα ηελ απνθπγή κηαο ηέηνηαο θαηάζηαζεο 

νη δηνηθήζεηο θαηαθεχγνπλ ζηελ αιινίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ.  
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5.8 ηξαηεγηθέο Υεηξαγώγεζεο ησλ Λνγηζηηθώλ Κεξδώλ 

 

 

Σν κέγεζνο πνπ θαηά θχξην ιφγν εζηηάδεη ε παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη 

ηα θέξδε. Ζ δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο κπνξεί λα κεηαβάιεη ηελ νξζφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα 

πνπ παξνπζηάδνπλ νη νηθνλνκηθέο ηηο θαηαζηάζεηο θάλνληαο ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ 

ρεηξαγψγεζεο ησλ ινγηζηηθψλ θεξδψλ. Μηα απφ ηηο ζηξαηεγηθέο απνηειεί ε εμνκάιπλζε ησλ 

θεξδψλ νπνχ ηα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο εθκεηαιιεχνληαη αλεπάξθεηεο ησλ πξνηχπσλ πνπ 

εκθαλίδνληαη ζε νξηζκέλα ζέκαηα θαη ηηο δηαρεηξίδνληαη φπσο αθξηβψο ζέινπλ.  

Αθφκε έρνπκε ην Big Bath accounting. Δδψ ε επηρείξεζε γλσξίδνληαο φηη απηφ πνπ 

θάλεη είλαη αζέκηην παξαβαίλεη ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα πνπ νξίδνπλ ηελ θαηαρψξηζε 

ελφο γεγνλφηνο ή ηελ δηαρείξηζε ινγηζηηθψλ κεγεζψλ θαη ελεξγεί κε βάζε ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ δηαπξάηηεηαη ε παξαπνίεζε. Ο Φίιηνο (2003) 

θαη ν Καδαληδήο (2006) αλαιχνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο απηέο πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

ηελ πιεηνλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ.  

 

5.8.1 Δμνκάιπλζε θεξδώλ 

 

Ζ εμνκάιπλζε ή αιιηψο νκαινπνίεζε ησλ θεξδψλ απνηειεί κηα κνξθή ρεηξαγψγεζεο ησλ 

θεξδψλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πάξα πνιχ απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Κχξηα επηδίσμε ηεο είλαη λα 

δηαζθαιίζεη ζηαζεξφηεηα ζηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ. Βαζηθή πξνυπφζεζε απνηειεί ε 

πξαγκαηνπνίεζε πςειψλ θεξδψλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα φπνπ ζα ζηεξίδνληαη νη 

πξνβιέςεηο γηα ηελ θάιπςε πξνβιεκάησλ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ 

ζην κέιινλ. 

Μεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζηα θέξδε ππνδεηθλχνπλ θαη κεγαιχηεξν επηρεηξεζηαθφ 

θίλδπλν. Ζ δηαθχκαλζε πνπ παξνπζηάδνπλ ινηπφλ ηα θέξδε είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο 

γηα ηελ επηινγή κηαο εηαηξίαο απφ ηνπο επελδπηέο. Μηθξέο απνθιίζεηο αλάκεζα ζε 

δεκνζηεπκέλα θαη αλακελφκελα θέξδε δηαζθαιίδνπλ ηελ επέλδπζε θαζψο ε εηαηξεία 

θαίλεηαη πην αμηφινγε θαη εκπλέεη κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε ζην επελδπηηθφ θνηλφ. Γεληθά νη 

επελδπηέο πξνηηκνχλ ηα δεκνζηεπκέλα θέξδε λα είλαη πνιχ θνληά ζηα αλακελφκελα θέξδε 

αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα δεκνζηεπκέλα ππεξβαίλνπλ θαηά πνιχ ηα αλακελφκελα. 

Μηα ηέηνηα θαηάζηαζε ηνπο δεκηνπξγεί αλαζθάιεηα θαη πνιιά εξσηήκαηα γηα ηελ 

αζπλήζηζηε απηή κεηαβνιή. Ζ άπνςε πνπ επηθξαηεί είλαη φηη έλαο επελδπηήο είλαη 
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δηαηεζεηκέλνο λα επελδχζεη πεξηζζφηεξα ζε κηα εηαηξεία κε νκαιή πνξεία θεξδψλ. Σν 

απνηέιεζκα ινηπφλ κηαο παξέθθιηζεο είλαη λα κελ εληζρχεηαη ε εηαηξεία θαη ε επηξξνή ζηελ 

κεγέζπλζε ηεο αμίαο ηεο λα είλαη κηθξφηεξε. 

Με ηελ εμνκάιπλζε ησλ θεξδψλ ηα ζηειέρε κεηψλνπλ ή απμάλνπλ ην 

δεκνζηνπνηνχκελν θέξδνο έηζη ψζηε λα κεησζεί ε αζηάζεηα ηνπ. Ζ ζηξαηεγηθή απηή 

ζπλεπάγεηαη ηε κε δεκνζηνπνίεζε κέξνπο ησλ θεξδψλ ζε ρξήζεηο νπνχ πήγαλ θαιχηεξα απφ 

φηη αλακελφηαλ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο απνζεκαηηθψλ θαη ηε δεκνζηνπνίεζε κεηέπεηηα απηψλ 

ησλ θεξδψλ ζε πεξηφδνπο πνπ ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνπλ άζρεκε εηθφλα. Μειινληηθά 

έζνδα κπνξεί λα κεηαηνπίδνληαη ζην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο ή θαη ην αληίζεην δηακέζνπ 

απνζεκαηηθψλ. Όζνλ αθνξά ηα έμνδα ηα θέξδε κπνξνχλ λα κεηαβιεζνχλ κε ηε κεηαηφπηζε 

ησλ εμφδσλ απφ κηα ρξήζε ζε κηα άιιε. Σα δηνηθεηηθά ζηειέρε ινηπφλ βξίζθνληαη ζε κηα 

ζπλερή πξνζπάζεηα ρεηξαγψγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ είηε πξνο ηα πάλσ είηε πξνο ηα θάησ 

γηα λα πξνθχπηεη κηα νκαιή πνξεία θεξδψλ ζε βάζνο ρξφλνπ. 

Δπνκέλσο ε παξνπζίαζε κηαο εηθφλαο ρσξίο δηαθπκάλζεηο ζπκβάιιεη ζηελ 

απνθφκηζε ζεηηθψλ αμηνινγήζεσλ εληζρχνληαο ηελ θήκε, κεηψλνληαο ην θφζηνο δαλεηζκνχ 

θαη επλνψληαο ηελ γεληθφηεξε ζπλαιιαθηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο εηαηξείαο. Όια απηά επηδξνχλ 

ζεηηθά ζηελ αχμεζε ηεο αμίαο ηεο εηαηξείαο θαη απνθαιχπηνπλ ην θίλεηξν ησλ εηαηξεηψλ γηα 

παξαπνίεζε. 

 

5.8.2 Big Bath 

 

Μηα αθφκε ζηξαηεγηθή παξαπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ είλαη θαη απηή ηνπ Big Bath 

accounting. Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ επηρεηξήζεηο απνθαζίδνπλ φηη θάπνηα απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο δελ έρεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα νπφηε είλαη δπζαλάινγν ην 

θφζηνο γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε εθάζηνηε επηρείξεζε πξνβαίλεη ζηελ 

δηαγξαθή ηεο, δηαγξάθνληαο ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί. 

Απηφ γίλεηαη κε κείσζε ηνπ πνζνχ ησλ εζφδσλ ίζε κε ην θφζηνο ηεο δηαγξαθήο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ πξνθχπηεη κέζσ πςειψλ πνζψλ απνζβέζεσλ απηήο. Ζ ρξνληθή ζηηγκή 

νπνχ ε γεληθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα βξίζθεηαη ζε χθεζε ή κηα πεξίνδνο αλαθαηαηάμεσλ 

δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο είλαη ηδαληθή γηα ηελ εθαξκνγή ηεο. Σν αληίθηππν ηεο 

δηαδηθαζίαο απηήο είλαη λα ππάξρεη εκθαλήο κείσζε ζηα θέξδε εθείλε ηελ πεξίνδν πνπ ζα 

θαηαιήμεη ζε ψζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηηο επφκελεο ρξήζεηο ιφγσ ηεο εμπγίαλζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε.  
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Ζ αλαθνίλσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο γίλεηαη ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί. Ζ επηρείξεζε γλσξίδεη πσο έλα ηέηνην γεγνλφο ζα επεξεάζεη αξλεηηθά 

βξαρππξφζεζκα ηνπιάρηζηνλ ηελ αμία ηεο. Δίλαη αλακελφκελν νχησο ε άιισο πσο νη 

επελδπηέο ζα δπζαξεζηεζνχλ απφ ηα άζρεκα απνηειέζκαηα. Τπάξρεη φκσο ε πεπνίζεζε φηη 

νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί αλαιπηέο ζα παξαβιέςνπλ ηα πξνζσξηλά άζρεκα απνηειέζκαηα 

εζηηάδνληαο θπξίσο ζην ζεηηθφ αληίθηππν ζηηο επφκελεο ρξήζεηο. Έηζη θαη ην επελδπηηθφ 

θνηλφ ζα επεξεαζηεί απφ ηηο αλαιχζεηο απηέο δεκηνπξγψληαο επλντθφ θιίκα γηα άλνδν ηεο 

αμίαο ηεο. ηελ πεξίπησζε πνπ έρεη πξναπνθαζηζηεί ε εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο ζε 

θάπνηα κειινληηθή ρξήζε ζπλίζηαηαη λα δεκηνπξγνχληαη λσξίηεξα γελλαηφδσξεο πξνβιέςεηο 

γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ. Πέξα φκσο απφ ηελ δηαθνπή κηαο δξαζηεξηφηεηαο ε κέζνδνο 

απηή βξίζθεη εθαξκνγή θαη ζε άιινπο ηνκείο φπσο εμπγίαλζε πξνβιεκαηηθψλ ζπγαηξηθψλ ή 

αλαδηάξζξσζε μέλσλ θαζψο θαη απαμησκέλσλ θεθαιαίσλ θαη γεληθφηεξν γηα ηαθηνπνίεζε 

πξνβιεκάησλ πνπ επηβξαδχλνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο. 

Καηαιαβαίλνπκε ινηπφλ φηη ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε έρνπλ σο θχξην κέιεκα ηνπο λα 

αλαζπγθξνηήζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο πνπ ζα είλαη απαιιαγκέλεο απφ 

αξλεηηθά ζηνηρεία θαη έηζη ηα απνηειέζκαηα ησλ επφκελσλ ρξήζεσλ ζα παξνπζηάζνπλ 

θαιχηεξε εηθφλα. Δπνκέλσο αλάινγα κε ηελ πεξίνδν πνπ δηαλχεη κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα 

επηιέγεη θαη ηελ αληίζηνηρε ζηξαηεγηθή. ε ρξήζεηο πνπ νη ελδείμεηο δειψλνπλ φηη ηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζα είλαη πνιχ θαιχηεξα απφ ηα αλακελφκελα, πξνβαίλεη ζε εμνκάιπλζε 

ελψ φηαλ ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη ελζαξξπληηθά θαη ην γεληθφ νηθνλνκηθφ θιίκα πνπ 

επηθξαηεί είλαη αξλεηηθφ θαηαθεχγεη ζην Big Bath accounting. 

 

 

5.9 Σερληθέο Αιινίσζεο Λνγηζηηθώλ Μεγεζώλ 

 

 

Οη επηρεηξήζεηο πνιχ ζπρλά θαηαθεχγνπλ ζηελ παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο κεγεζψλ 

γηα λα παξνπζηάζνπλ κηα θαιχηεξε εηθφλα ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ. Γηα λα ην 

πεηχρνπλ απηφ θαηαθεχγνπλ ζε κηα ζεηξά ηερληθψλ παξαπνίεζεο ησλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ 

ζχκθσλα κε ηνπο Rahman et al. (2013) ηελ ζπλέρεηα αλαιχνληαη νξηζκέλεο απφ απηέο. 
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5.9.1 Σερληθή Cookie Jar Reserve 

 

Ζ ηερληθή Cookie Jar Reserve είλαη κηα ινγηζηηθή πξαθηηθή πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ινγηζηηθή 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο ινγηζηηθήο ησλ δεδνπιεπκέλσλ είλαη ν 

ππνινγηζκφο ησλ πξάμεσλ θαη γεγνλφησλ πνπ ζπκβαίλνπλ ην ηξέρσλ νηθνλνκηθφ έηνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε γηα ηελ πξφβιεςε θαη θαηαρψξεζε ππνρξεψζεσλ 

πνπ ζα ηαθηνπνηεζνχλ ζην κέιινλ. Δπεηδή φκσο ππάξρεη αβεβαηφηεηα φζνλ αθνξά ηα 

γεγνλφηα πνπ ζα γίλνπλ ζην κέιινλ ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξφβιεςεο είλαη ακθίβνιε. Πάλσ 

εθεί ζηεξίδεηαη ε δηνίθεζε θαη πξνηηκά ηελ πηπρή πνπ ηθαλνπνηεί θαιχηεξα ηηο πξνζδνθίεο 

ηεο ρξεζηκνπνηψληαο αλέθηθηεο ππνζέζεηο ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ππνρξεψζεσλ.  

Έηζη φηαλ ζέιεη λα εκθαλίζεη κεγαιχηεξα έμνδα ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ρξεζηκνπνηεί 

κηα πςειή ηηκή γηα ηελ εθηίκεζε ησλ εμφδσλ κε ζπλέπεηα ζε επφκελεο ρξήζεηο λα 

ππνινγίδνληαη κηθξφηεξα έμνδα. Σν αληίζηξνθν ζπκβαίλεη φηαλ ε επηρείξεζε θαηαρσξεί 

κηθξφηεξα έμνδα ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν. Καηαιαβαίλνπκε ινηπφλ φηη κε ηνλ ηξφπν απηφλ 

δηακνξθψλεη ηα θέξδε φπσο αθξηβψο ζέιεη. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ελφο 

εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ γηα λα εμνκαιχλεη ηελ αζηάζεηα ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 

δίλνληαο έηζη ζηνπο επελδπηέο ηελ παξαπιαλεηηθή εληχπσζε φηη αληαπνθξίλεηαη κε ζπλέπεηα 

ζηνπο ζηφρνπο ησλ θεξδψλ. Δίλαη δειαδή κηα αλεηιηθξηλήο ινγηζηηθή πξαθηηθή θαηά ηελ 

νπνία νη πεξίνδνη πνπ παξνπζηάδνπλ θαιά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηε δεκηνπξγία απνζεκαηηθψλ γηα λα θαιχςνπλ ηα θέξδε ζε ρξφληα κε ρακειά θέξδε.  

Ο ιφγνο πνπ δεκηνπξγείηαη ην απνζεκαηηθφ απηφ είλαη γηα λα θαιπθζνχλ πξνβιήκαηα 

πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ φπσο αχμεζε ζην θφζηνο εγγπήζεσλ, ζηα έμνδα ζπληαμηνδνηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη ζηελ νινθιήξσζε ηνπο. Αθφκε θφβνο γηα κεηαβνιέο ζηηο 

καθξνπξφζεζκεο ζπκβάζεηο, ζηηο επηζθάιεηεο, ηελ αμία ησλ απνζεκάησλ θαη ηελ δηαρείξηζε 

ησλ επηζηξνθψλ κε βάζε ηηο πσιήζεηο. 

 

5.9.2 Σερληθή Big Bet on the Future 

 

Όηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ε απφθηεζε κηαο εηαηξείαο απφ κηα άιιε, ζχκθσλα κε ηηο Γεληθά 

Απνδεθηέο Λνγηζηηθέο Αξρέο ε απφθηεζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη σο κηα αγνξά. Ζ θίλεζε 

απηή ζα απνθέξεη αχμεζε ζηα θέξδε ηεο εηαηξείαο πνπ εμαγνξάζηεθε άξα θαη ζηα δηθά ηεο 

θέξδε απφ ηελ ζηηγκή πνπ φια έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί κε ηνλ ζσζηφ ηξφπν. Γηα λα επηηχρεη 

φκσο ε εθαξκνγή κηαο ηέηνηαο ηερληθήο ζπλεπάγεηαη θαη φηη ζα ππάξμεη δηαγξαθή ησλ 

εμφδσλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο γηα ηελ εηαηξεία πνπ απνξξνθήζεθε.  
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Ζ κείσζε απηήο ηεο δαπάλεο ζπλεπάγεηαη θαη κείσζε ζην θφζηνο απφθηεζεο ηεο πνπ 

απμάλεη ηξέρνληα έζνδα θαη ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηα θέξδε ησλ επφκελσλ πεξηφδσλ. 

Αθφκε ηα θέξδε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεί ε απνξξνθψκελε ζα πξνζκεηξνχληαη πιένλ ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο απνξξνθψζαο κέζσ ηεο ελνπνίεζεο πνπ ζα δεκηνπξγήζεη επλντθά 

απνηειέζκαηα γηα ηελ πνξεία ησλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ηεο θχξηαο εηαηξείαο. Δπνκέλσο 

κέζσ ηεο ηερληθήο απηήο δηαζθαιίδεηαη κηα θαιχηεξε πνξεία ησλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ 

έπεηηα απφ ηελ εμαγνξά. 

 

5.9.3 Σερληθή Δκπινπηηζκνύ ηνπ Δπελδπηηθνύ Υαξηνθπιαθίνπ 

 

Μηα εηαηξεία πέξα απφ ηελ βαζηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα αζρνιείηαη θαη κε δηάθνξεο 

επελδπηηθέο ηαθηηθέο πνπ εμππεξεηνχλ ζηξαηεγηθνχο ζθνπνχο θαη ηεο απνθέξνπλ παξάιιεια 

επηπιένλ έζνδα. Ζ επέλδπζε ζε κηα άιιε επηρείξεζε ζε πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 20 ηνηο 

εθαηφ ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ ηεο επηηξέπεη λα κελ ηελ ζπκπεξηιάβεη ζηηο 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο αλ θαηαξηίδεη ήδε ή ηελ απαιιάζζεη απφ ηελ 

θαηάξηηζε ησλ θαηαζηάζεσλ απηψλ. Ζ παξνπζίαζε ηνπο γίλεηαη ζηηο ππάξρνπζεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν. Μεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απηά κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ ή σο 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε απνηίκεζε ζηελ εχινγε αμία κέζσ 

απνηειεζκάησλ ή σο δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

Βέβαηα ππάξρνπλ θαη νη δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηελ ιήμε επελδχζεηο νπνχ εθεί εληάζζνληαη ηα 

νκφινγα πνπ έρνπλ καθξνπξφζεζκν  επελδπηηθφ νξίδνληα. ηελ πξψηε θαηεγνξία ε 

απνηίκεζε γίλεηαη ζηελ εχινγε αμία θαη ηπρφλ κεηαβνιέο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ 

κεηαβνιή ηεο ηηκήο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. Όζνλ αθνξά ηελ δεχηεξε θαηεγνξία 

νη κεηαβνιέο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζηελ εχινγε αμία δελ ππνινγίδνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ 

απνηέιεζκα παξά κφλν ηπρφλ θέξδε ή δεκίεο θαηά ηελ ζηηγκή ηεο πψιεζεο ηνπο. Γηα λα 

κπνξέζεη ινηπφλ ε εηαηξεία λα ρεηξαγσγήζεη ηα θέξδε κε βάζε ην ζθνπφ πνπ ζέιεη λα πεηχρεη 

ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο κεζφδνπο πνπ ηηο εμαζθαιίδνπλ ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα.(Νεγθάθεο 

2015) 

Αλάινγα κε ην επίπεδν ησλ θεξδψλ πνπ ζέιεη λα εκθαλίζεη κηα επηρείξεζε κπνξεί λα 

δηαρεηξηζηεί ηα ζηνηρεία απηά. Άξα αλ εκθαλίδεη ζε κηα πεξίνδν ρακειφηεξα θέξδε απφ φζα 

είρε πξνυπνινγίζεη κπνξεί λα δηνξζψζεη ην απνηέιεζκα πνπιψληαο έλα ηέηνην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν θαη θαηαγξάθνληαο ην θέξδνο απφ ηελ πψιεζε ηνπ ζηα απνηειέζκαηα εληζρχνληαο 

ηα. Αληίζηνηρα αλ ηα θέξδε είλαη πςειφηεξα ησλ πξνζδνθηψλ κπνξνχλ λα πεξηνξηζηνχλ ζην 
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επηζπκεηφ επίπεδν πνπιψληαο έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ ζα πσιεζεί κε δεκία γηα λα 

κεηψζεη ηα απνηειέζκαηα. Έλαο άιινο ηξφπνο ρεηξαγψγεζεο ησ θεξδψλ είλαη θαη ε κεηαβνιή 

ηεο πνιηηηθήο δηαθξάηεζεο. Ζ επηρείξεζε κπνξεί ζχκθσλα κε ην επίπεδν ησλ θεξδψλ πνπ 

ζέιεη λα δηακνξθψζεη λα κεηαβάιεη ηελ πνιηηηθή ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απφ 

απνηηκψκελν ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ ζε ζηνηρεηφ δηαζέζηκν πξνο πψιεζε 

θαη αληίζηξνθα. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ νπνίσλ ε αμία ζπλερψο κεηψλεηαη θαη 

παξακεξίδνληαη δηαγξάθνληαη απφ φπνηα θαηεγνξία θαη αλ πξνέξρνληαη. 

 

5.9.4 Σερληθή Throw Out a Problem Child 

 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκφδεηαη φηαλ παξαηεξείηαη κείσζε θεξδψλ πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζε 

άζρεκε νηθνλνκηθή πνξεία κηαο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε εηδηθά φηαλ 

ηα θέξδε ηεο κεηξηθήο επεξεάδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ κηα ζπλερψο θαζνδηθή πνξεία ηεο 

ζπγαηξηθήο ε ιχζε δίλεηαη εθαξκφδνληαο κηα απφ ηηο αθφινπζεο κεζφδνπο.  

Ζ πξψηε επηινγή είλαη απηή ηεο πψιεζεο. Με απηήλ ελ δηαδηθαζία ην απνηέιεζκα 

πνπ δεκηνπξγείηαη εκθαλίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηεο πεξηφδνπ πνπ γίλεηαη ε 

πψιεζε. Μηα άιιε ιχζε είλαη ε ζχζηαζε κηαο εηαηξείαο εηδηθνχ ζθνπνχ. ηελ εηαηξεία απηή 

κεηαθέξνληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απφ ηα νπνία ζα ήζειε λα απαιιαγεί θαη ζε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα πξνέβαηλε ζε πψιεζε ηνπο. Δπνκέλσο θαίλεηαη φηη ε θχξηα 

εηαηξεία ηα πνπιά ζηελ εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ θαη θαηαγξάθεη ην αληίζηνηρν απνηέιεζκα 

ζηα βηβιία ηεο. Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο είλαη φηη ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζηνηρεία δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο θχξηαο κέζσ ηεο ελνπνίεζεο.  

Ζ κέζνδνο ηεο απφζρηζεο απνηειεί κηα αθφκε επηινγή γηα ηελ απαιιαγή απφ κηα 

πξνβιεκαηηθή εηαηξεία. χκθσλα κε απηήλ ην κεξίδην ησλ κεηνρψλ ηεο ζπγαηξηθήο πνπ 

θαηέρεη ε θχξηα εηαηξεία κνηξάδνληαη ζηνπο κεηφρνπο ηεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε εηαηξεία 

απαιιάζζεηαη απφ ηελ πξνβιεκαηηθή ζπγαηξηθή θαζψο δελ ηελ εκθαλίδεη πηα ζηηο 

νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο θαη δελ πξνζκεηξά ην απνηέιεζκα απφ ηελ απφζρηζε ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο.  

 

5.9.5 Σερληθή αιιαγήο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο 

 

Ζ αιιαγή ινγηζηηθήο πνιηηηθήο είλαη κηα αθφκε ηερληθή ρεηξαγψγεζεο. πλήζσο δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηαηί νη επηρεηξήζεηο πξνηηκνχλ ηελ ζηαζεξφηεηα θαη απνθεχγνπλ ηηο 
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αιιαγέο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηα θέξδε θαη ηελ ηηκή ησλ κεηνρψλ ηνπο. Βέβαηα κπνξεί 

λα γίλεη αιιαγή ζηελ ινγηζηηθή πνιηηηθή ρσξίο λα έρνπκε κεηαβνιή ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο. 

Έλαο ηξφπνο γηα λα γίλεη απηφ είλαη λα κεηαβιεζεί ν ηξφπνο αλαγλψξηζεο εζφδσλ θαη 

εμφδσλ. Ζ αλαγλψξηζε κπνξεί λα γίλεη κε ηακεηαθή βάζε. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηα έζνδα 

αλαγλσξίδνληαη φηαλ γίλεηαη ε είζπξαμε ηνπο θαη ηα έμνδα φηαλ γίλεηαη ε εμφθιεζε. Δδψ 

φκσο δελ ινγίδνληαη απνζβέζεηο νη νπνίεο αληηκεησπίδνληαη σο έμνδν. Έλαο άιινο ηξφπνο 

αλαγλψξηζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο απφ ηηο επηρεηξήζεηο είλαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

δεδνπιεπκέλα έζνδα θαη έμνδα. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ απφ πσιήζεηο πξντφλησλ γίλεηαη 

ζην ρξνληθφ ζεκείν ηεο πψιεζεο δειαδή ηεο παξάδνζεο ζηνλ αγνξαζηή. Δλψ ηα έζνδα απφ 

ππεξεζίεο αλαγλσξίδνληαη φηαλ νη ππεξεζίεο εθηειέζηεθαλ θαη κπνξνχλ λα ηηκνινγεζνχλ. 

ηνλ ηνκέα ησλ εμφδσλ ππνινγίδνληαη θαλνληθά απνζβέζεηο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη κέζνδνη 

απφζβεζεο. 

Καηαιαβαίλνπκε ινηπφλ πσο ε κεηάβαζε απφ ηελ ηακεηαθή ινγηζηηθή ζηελ αξρή ησλ 

δεδνπιεπκέλσλ πεξηιακβάλεη ηελ ρξήζε ησλ απνζβέζεσλ δηακνξθψλνληαο αλάινγα ηα 

απνηειέζκαηα. Αιιά αθφκε θαη ζηελ αξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

παξαπνίεζεο αιιάδνληαο ηελ κέζνδν ππνινγηζκνχ ησλ απνζβέζεσλ θαη ηελ απνηίκεζε ησλ 

απνζεκάησλ. Δπνκέλσο αλάινγα κε ην πνζφ ησλ θεξδψλ πνπ ζέιεη κηα επηρείξεζε λα 

εκθαλίζεη ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο πξνζαξκφδεη θαη ηηο απνζβέζεηο θαη ηα 

απνζέκαηα ρεηξαγσγψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα απνηειέζκαηα. 

 

5.9.6 Σερληθέο Αληαιιαγήο Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ 

 

πκβαίλεη αξθεηά ζπρλά νη επηρεηξήζεηο λα δηαζέηνπλ κεγάιν φγθν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

πνπ επηβαξχλεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο ρσξίο παξάιιεια λα ηνπο πξνζθέξεη ηα 

αληίζηνηρα νθέιε. Οη επηρεηξήζεηο απηέο πξνβαίλνπλ ζην ζελάξην ηεο πψιεζεο ηνπο ή ηεο 

πψιεζεο θαη επαλακίζζσζεο εθκεηαιιεπφκελεο πάληα ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο. Με βάζε ην 

πξψην ζελάξην φηαλ κηα εηαηξεία εκθαλίδεη κηθξφηεξα θέξδε απφ φζα πξνζδνθνχζε θαη ζέιεη 

λα κελ θαλεί απηφ ζηνπο επελδπηέο θξνληίδεη λα ζέηεη πξνο πψιεζε έλα πάγην ή θάπνην άιιν 

ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ ζα ηηο επηθέξεη άκεζα θέξδε.  

Όηαλ νη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πψιεζε θαη επαλακίζζσζε πνπιάλε ηνλ 

επαγγεικαηηθφ ηνπο εμνπιηζκφ ή άιια καθξνπξφζεζκα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε κία 

εηαηξεία ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηα κηζζψλνπλ γηα έλα νξηζκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαη ππφ εηδηθνχο φξνπο. Ο εθκηζζσηήο κπνξεί λα είλαη εθηφο απφ εηαηξεία leasing, 

εκπνξηθή ηξάπεδα, αζθαιηζηηθή εηαηξεία ή αθφκε θαη έλαο κεκνλσκέλνο επελδπηήο. Ζ 
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κέζνδνο απηή ζεσξείηαη κία ιχζε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ζηφρν ηε δηεχξπλζε 

ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. Ο πσιεηήο πνπ απνηειεί πηα θαη κηζζσηή 

δηαηεξεί ηε ρξήζε ηνπ παγίνπ θαη ζπλερίδεη λα επηβαξχλεηαη κε ηα έμνδα πνπ απηφ 

ζπλεπάγεηαη. Απνηειεί κία ηερληθή κε ηελ νπνία νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

βειηηψζνπλ ηελ εηθφλα ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπο κε ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο ηνπο θαη 

ηαπηφρξνλε κείσζε ησλ βξαρπρξφλησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο. (Νεγθάθεο 2015) Αθνινπζείηαη ε 

ηαθηηθή απηή φηαλ ππάξρνπλ δεκηέο κε ζηφρν ηελ εμπγίαλζε ηεο επηρείξεζεο, απνηειεί φκσο 

θαη κηα θαιή επθαηξία δηεπζέηεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη παξαπνίεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

 

5.9.7 Πξόσξε απνπιεξσκή ρξεώλ 

 

Οη εηαηξείεο γηα λα κπνξέζνπλ λα θέξνπλ εηο πέξαο ηα επελδπηηθά ηνπο πιάλα ρξεηάδνληαη 

θεθάιαηα. Γηα λα κελ θαηαθχγνπλ ινηπφλ ζηελ ιχζε ηνπ δαλεηζκνχ, ρξεζηκνπνηνχλ άιιεο 

κεζφδνπο άληιεζεο ρξεκαηνδφηεζεο φπσο ε έθδνζε νκνιφγσλ. Σν νκφινγν νπζηαζηηθά 

απνηειεί κηα κνξθή δαλείνπ. Ο εθδφηεο είλαη ν νθεηιέηεο, ν θάηνρνο ησλ νκνιφγσλ είλαη ν 

δαλεηζηήο θαη ην θνππφλη ν ηφθνο. Ζ απνπιεξσκή ηνπ νκνιφγνπ γίλεηαη πιεξψλνληαο 

ζηαδηαθά ην θνππφλη θαη ζηελ ιήμε ηελ νλνκαζηηθή αμία. Αιιά πνιιέο επηρεηξήζεηο γηα λα 

ρεηξαγσγήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπο πξνρσξνχλ ζηελ πξφσξε απνπιεξσκή ηνπ 

εκθαλίδνληαο αλάινγα κε ηελ πεξίνδν πνπ επηιέγεηαη θέξδε ή δεκίεο ηθαλνπνηψληαο ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπο γηα παξαπνίεζε. Ζ πξφσξε απνπιεξσκή δελ ζεκαίλεη νπσζδήπνηε φηη ε 

εηαηξεία θαηαβάιεη κεηξεηά ζηνπο θαηφρνπο. Μπνξεί λα έρεη ζπκθσλεζεί κηα επηκήθπλζε 

ρξένπο νπφηε ηα παιηά νκφινγα αληηθαζηζηψληαη κε λέα κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο ή αθφκε θαη 

αληαιιαγή ησλ νκνιφγσλ κε κεηνρέο ηεο εηαηξείαο θαη κεηαθίλεζε ηνπ ρξένπο ζηελ θαζαξή 

ζέζε. 

 

5.9.8 Σερληθή  Shrink the Ship 

 

Ζ ηερληθή Shrink the Ship ρξεζηκνπνηείηαη απφ πνιιέο επηρεηξήζεηο φηαλ ζέινπλ λα κεηψζνπλ 

ηνλ αξηζκφ κεηνρψλ πνπ βξίζθνληαη ζε θπθινθνξία. Πην ζπγθεθξηκέλα αλ κηα επηρείξεζε 

επηδηψθεη αχμεζε ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή θαη ε πνξεία ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ δελ ηεο 

δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε απηήλ ηελ αχμεζε θαηαθεχγεη ζε απηήλ ηελ ηερληθή. 

Γειαδή εθφζνλ δελ κπνξεί λα κεηαβάιεη ηα θέξδε, επαλαγνξάδεη ίδηεο κεηνρέο ρσξίο λα 
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εκθαλίδεη ην απνηέιεζκα απφ απηήλ ηελ πξάμε ζηα απνηειέζκαηα ηεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

ιηγνζηεχνπλ νη κεηνρέο ζε θπθινθνξία θαη ηα ίδηα θέξδε πηα επηκεξίδνληαη ζε ιηγφηεξεο 

κεηνρέο άξα ν δείθηεο παξνπζηάδεηαη αηζζεηά απμεκέλνο. Αλάινγα κε ην πνζνζηφ αχμεζεο 

ηνπ δείθηε πνπ επηζπκεί ε επηρείξεζε κπνξεί αληίζηνηρα λα ειαηηψλεη ησλ αξηζκφ ησλ 

κεηνρψλ πνπ απνηειεί έλα πνιχ επέιηθην ηξφπν παξαπνίεζεο ηνπ δείθηε.   

 

5.9.9 Σερληθή Απόζβεζεο Γηαγξαθήο 

 

Ζ νηθνλνκηθή κνλάδα έρεη ζηε δηάζεζε ηεο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ιφγσ ηεο ρξήζεο ηνπο 

ζπλεπάγνληαη θάπνηα έμνδα. Σα έμνδα απηά πξέπεη λα επηκεξίδνληαη ζηελ πεξίνδν πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Έλα ηέηνην είδνο εμφδσλ είλαη θαη νη απνζβέζεηο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ θαηέρνληαη γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ παξαγσγή αγαζψλ ή ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ. Σα ζηνηρεία απηά αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία 

πεξηφδνπο θαη ππφθεηληαη ζε απφζβεζε. 

Όηαλ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο απφζβεζεο γηα έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζεηξά 

έρεη ε απνκάθξπλζε ηνπ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ δηαδηθαζία αχηε αθήλεη αξθεηά 

πεξηζψξηα ζηελ εηαηξεία λα παξαπνηήζεη ηα νηθνλνκηθά κεγέζε. Έλαο ηξφπνο γηα λα ην 

πεηχρεη είλαη λα δηαιέμεη ηελ κέζνδν δηαγξαθήο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ ηελ 

εμππεξεηεί θαιχηεξα. Υξεζηκνπνηψληαο κηα κέζνδν κπνξεί λα εκθαλίζεη κεγαιχηεξα έμνδα 

ηελ πεξίνδν ηεο δηαγξαθήο ή λα εκθαλίζεη έλα κηθξφ κέξνο ηελ ηξέρνπζα ρξήζε θαη ηα 

ππφινηπα ζε επφκελε ρξήζε. Άξα ηα θέξδε κεηαβάιινληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

επηινγήο ηεο.  

Αθφκε κπνξεί λα επηιερζεί ν ρξφλνο πνπ ζπκθέξεη λα γίλεη ε δηαγξαθή θαη ην χςνο 

ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο πνπ ζα εκθαληζηεί νξίδνληαο κηθξφηεξε σθέιηκε δσή απφ απηήλ 

πνπ κπνξεί πξαγκαηηθά λα απνδψζεη ην πάγην. Δπνκέλσο ζα εκθαλίδνληαη κεγαιχηεξεο 

απνζβέζεηο ζε θάζε πεξίνδν θαη κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί ηε δηαγξαθή κε ηα αλάινγα 

απνηειέζκαηα ζηηο θαηαζηάζεηο ηεο. Βέβαηα ζχκθσλα κε ηηο επηδηψμεηο ηεο εηαηξίαο ππάξρεη 

δπλαηφηεηα δηαθνπήο ππνινγηζκνχ απνζβέζεσλ θαη απφζπξζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

απφ ηελ παξαγσγή αλ απηφ ζπκθέξεη ηελ εηαηξία θαη ηελ βνεζά ζηελ ρεηξαγψγεζε 

ραξαθηεξίδνληαο ην σο κε ιεηηνπξγηθφ. 
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5.9.10 Λεηηνπξγηθά θαη κε Λεηηνπξγηθά Έζνδα 

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ηαμηλνκνχληαη έρνληαο ζαλ θξηηήξην ηε δηάθξηζε ησλ 

πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ηνπ απνηειέζκαηνο ζε ιεηηνπξγηθά θαη κε ιεηηνπξγηθά. Ο 

δηαρσξηζκφο φκσο απηφο αλ θαη θαίλεηαη μεθάζαξνο πεξηιακβάλεη θαη νξηζκέλα πεδία πνπ 

αθήλνπλ πεξηζψξηα ρεηξαγψγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ. Γειαδή κπνξεί λα θαηαρσξνχληαη 

πνζά πνπ είλαη αζαθέο ζε πνηα θαηεγνξία αλήθνπλ, εθαξκφδνληαο ππνθεηκεληθέο εθηηκήζεηο 

αιιάδνληαο ζεκαληηθά ηα απνηειέζκαηα θαη δηαζηξεβιψλνληαο ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο 

επηρείξεζεο.  

 

5.9.11 Η Λνγηζηηθή ησλ Γεδνπιεπκέλσλ 

 

Μηα αθφκε ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πνιιέο επηρεηξήζεηο γηα λα ρεηξαγσγήζνπλ ηα θέξδε 

είλαη θαη απηή ηεο ινγηζηηθήο ησλ δεδνπιεπκέλσλ. Όπσο γλσξίδνπκε κηα επηρείξεζε 

πξαγκαηνπνηεί πσιήζεηο αιιά ηα έζνδα ησλ πσιήζεσλ ζπλήζσο έπνληαη ηεο πψιεζεο. Έηζη 

ελψ ε πψιεζε αλαγλσξίδεηαη φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη θαη ππάξρεη ην παξαζηαηηθφ απηφ δελ 

ζπλεπάγεηαη ηελ άκεζε εμφθιεζε απφ ηνλ πειάηε. Αθφκε κπνξεί λα εηζπξαρζεί εθ ησλ 

πξνηέξσλ ην αληίηηκν, ή θάπνηα πξνθαηαβνιή γηα πξντφληα ή ππεξεζίεο. ε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε γελλάηαη κηα δέζκεπζε ηεο επηρείξεζεο απέλαληη ζηνλ πειάηε. 

Αληίζηνηρα ηα έμνδα πνπ έρεη πξνπιεξψζεη ε επηρείξεζε αιιά δελ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί, ραξαθηεξίδνληαη σο κε δεδνπιεπκέλα. Πξφθεηηαη γηα πξνπιεξσκέλα 

έμνδα, ηα νπνία ππνδειψλνπλ απαίηεζε ηεο επηρείξεζεο έλαληη ηξίησλ λα ηεο πξνζθέξνπλ 

ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο. Με ηελ κέζνδν ησλ δεδνπιεπκέλσλ αλαγλσξίδνληαη φια ηα 

ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, νη ππνρξεψζεηο, ηα έζνδα θαη ηα έμνδα. Έκθαζε δίλεηαη ζηνλ 

ππνινγηζκφ θαη ηελ παξνπζίαζε ηνπ θφζηνπο ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

αλαιψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο. Δπίζεο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

ππνινγηζκνχ απνζβέζεσλ θαη πξνζαξκνγψλ ζηηο αμίεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

Δθκεηαιιεπφκελεο ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ θαζψο ε δηαρείξηζε 

απηή δελ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηηο ηακεηαθέο ξνέο αιιά ηηο επεξεάδεη άκεζα ρσξίο λα γίλεηαη 

εχθνια αληηιεπηή ε επίδξαζε ηνπο νη επηρεηξήζεηο δηακνξθψλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ην ζπκθέξνλ ηνπο δηαζηξεβιψλνληαο ηα νηθνλνκηθά κεγέζε. 

  

http://www.euretirio.com/2010/06/apaitiseis-eisprakteoi-logariasmoi.html
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: ΜΔΓΑΛΑ ΔΣΑΙΡΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ 

 

 

6.1 Δηζαγσγή 

 

 

Σν ξεπζηφ θαη αληαγσληζηηθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ εκπεξηέρεη απμεκέλνπο θηλδχλνπο γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πηέζεηο πνπ δέρνληαη ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε λα 

επηηχρνπλ φιν θαη πςειφηεξνπο ζηφρνπο, νδεγεί ζηελ παξαπνίεζε ησλ ινγηζηηθψλ 

απνηειεζκάησλ. Οη πεξηπηψζεηο ινγηζηηθήο απάηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ 

παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γίλνληαη φιν θαη ζπρλφηεξεο. Σα ινγηζηηθά 

ηερλάζκαηα θαη ε αιινίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ εκθαλίδνληαη ζηελ Δπξψπε, ζηελ 

Ακεξηθή αιιά θαη παγθνζκίσο. Σν απνηέιεζκα είλαη λα δεκηνπξγείηαη αλαμηνπηζηία ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ θεθαιαηαγνξψλ θαη λα ππάξρνπλ κεγάιεο απψιεηεο ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ 

ζπληεινχλ ζε αξλεηηθφ θιίκα. ηελ ελφηεηα απηή αλαιχνπκε θάπνηα απφ ηα πην ζεκαληηθά 

εηαηξηθά ζθάλδαια πνπ απνθαιχθζεθαλ θαη νδήγεζαλ ζηελ αλακφξθσζε ησλ θαλφλσλ 

θεθαιαηαγνξάο θαη ησλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ. 

 

 

6.2 Σν ζθάλδαιν ηεο Enron 

 

 

Δηζαγσγηθά 

 

Ζ πεξίπησζε ηεο Enron είλαη κηα ππφζεζε πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ πηψρεπζε ηεο 

ελεξγεηαθήο απηήο εηαηξίαο χζηεξα απφ ηελ απνθάιπςε πνιιψλ ινγηζηηθψλ αηαζζαιηψλ θαη 

ηελ αλνρή ζε απηέο απφ ηελ ειεγθηηθή Arthour Andersen πνπ ήηαλ θαη απηή άκεζα 

εκπιεθφκελε ζε απηφ ην νηθνλνκηθφ ζθάλδαιν πνπ αλαδείρζεθε ην 2001. Μεηά απφ πιεζψξα 

απνθαιχςεσλ πνπ αθνξνχζαλ ακθηιεγφκελεο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο πνπ δηελεξγήζεθαλ θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ε εηαηξεία βξηζθφηαλ έλα βήκα πξηλ ηε ρξενθνπία ζηα ηέιε 

ηνπ 2001. Ζ Dynegy, κία εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ θαη απηή ζηνλ θιάδν ηεο 

ελέξγεηαο έθαλε πξφηαζε εμαγνξάο ηεο ε νπνία κε ηηο εμειίμεηο πνπ αθνινχζεζαλ λαπάγεζε. 

Ζ Enron θήξπμε πηψρεπζε ζηηο 2 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2001. Καζψο ην ζθάλδαιν 
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απνθαιππηφηαλ, νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο ζεκείσζαλ θαηαθφξπθε πηψζε απφ ηα ελελήληα 

δνιάξηα αλά κεηνρή ζε ιηγφηεξν απφ κηζφ δνιάξην αλά κεηνρή. Καη ελψ ε εηαηξεία 

ζπγθαηαιεγφηαλ κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ πνπ θεκίδνληαη γηα ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ ηθαλφηεηα 

λα ιεηηνπξγνχλ επηθεξδψο ζε θαιέο θαη άζρεκεο πεξηφδνπο, απηή ε απξφζκελε εμέιημε είρε 

κεγάιν αληίθηππν ζηελ αγνξά. Ζ θαηαθφξπθε πηψζε ηεο εηαηξείαο ζεκεηψζεθε κεηά απφ ηελ 

απνθάιπςε φηη πνιιά απφ ηα θέξδε θαη ηα έζνδα ήηαλ απνηέιεζκα ζπκθσληψλ κε εηαηξίεο 

εηδηθνχ ζθνπνχ, ησλ νπνίσλ είρε ηνλ έιεγρν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν έλα κεγάιν κέξνο ησλ 

ρξεψλ θαη απσιεηψλ ηεο εηαηξίαο δελ εκθαληδφηαλ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. 

Ζ θαηάξξεπζε ηεο Enron απνηέιεζε ζεκαληηθφ πιήγκα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, ηνπο 

πηζησηέο, ηνπο κεηφρνπο, ην θξάηνο θαη νπνηνδήπνηε πξφζσπν θπζηθφ νη λνκηθφ πνπ 

ζπλεξγαδφηαλ καδί ηεο. Αθφκε ε ArthourAndersen, ε ειεγθηηθή εηαηξεία πνπ είρε αλαιάβεη 

ηνλ έιεγρν ηεο, δηαιχζεθε νξηζηηθά κεηά ηελ απνθάιπςε ηνπ ζθαλδάινπ απηνχ. (Fox 2003, 

Benston 2003, Markham 2006, Hamilton θαη Micklethwait 2006) 

 

Enron 

 

Ζ εηαηξία Enron πξνέθπςε απφ ηελ ζπγρψλεπζε δχν εηαηξεηψλ θπζηθνχ αεξίνπ ησλ 

HoustonGas θαη InterNorthInc ην 1985 κε έδξα ην Υηνχζηνλ ζην Σέμαο. Πέληε ρξφληα 

αξγφηεξα ζηελ Ακεξηθή ζεζπίζηεθε λφκνο πνπ ζπλεπαγφηαλ ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο 

θπζηθνχ αεξίνπ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Με απηφλ ηνλ λφκν επλνήζεθε ε αλάπηπμε λέσλ 

εηαηξηψλ φπσο ε Enron, ε νπνία μεθίλεζε ηελ εκπνξία ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  

Δθηφο ηνπ φηη θαηείρε πιεζψξα απφ αγσγνχο ελέξγεηαο, είρε θαη επαγγεικαηηθέο 

ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχζαλ ην θπζηθφ αέξην θαη ηε κεηάδνζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. ηε 

ζπλέρεηα εηζήρζε ζηελ επξσπατθή αγνξά ελέξγεηαο θαη ιίγα ρξφληα αξγφηεξα 

εθκεηαιιεπφκελε ηελ άλζηζε ηνπ δηαδηθηχνπ πξνήγαγε ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ζε κηα 

εηαηξία λέαο νηθνλνκίαο δεκηνπξγψληαο έλαλ ηζηφηνπν κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξνχζε θαλείο λα 

πξνβεί ζηε δηελέξγεηα εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, λα ζπιιέμεη δεδνκέλα γηα ηηο ηηκέο θαη 

νπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ηε βηνκεραλία θπζηθνχ αεξίνπ θαη ελέξγεηαο. 

Όια απηά εθηφμεπζαλ ηα κηθηά ηεο θέξδε ζηα 101 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα.  

Ζ εηαηξεία είρε δεκηνπξγήζεη εμσρψξηεο εηαηξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζε γηα 

θνξνινγηθφ ζρεδηαζκφ θαη απνθπγή πιεξσκήο θφξσλ, αλεβάδνληαο ζε πνιχ πςειά επίπεδα 

ηελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο. πγθεθξηκέλα ίδξπζε εθαηνληάδεο εηαηξίεο εηδηθνχ ζθνπνχ 

νη νπνίεο θαη δελ θαίλνληαλ ζηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ ηεο, φπνπ θαη κεηαθέξνληαλ 

ηεξάζηηα πνζά απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. Οπζηαζηηθά θξφληηδε θάπνηνο ηξίηνο λα επελδχεη ην 
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ειάρηζην απαηηνχκελν 3% ηνπ θεθαιαίνπ ζηελ εηαηξία εηδηθνχ ζθνπνχ ζηελ νπνία ζηε 

ζπλέρεηα πσινχζε ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο πνιιέο θνξέο ζε ππεξβνιηθά πςειέο ηηκέο. 

Ζ εηαηξία εηδηθνχ ζθνπνχ κε ηε ζεηξά ηεο έπξεπε λα δαλεηνδνηεζεί έρνληαο εγγπεηή ηελ 

Enron πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα πιεξψζεη ηελ αγνξά. Οη ρεηξηζκνί απηνί 

δηακφξθσλαλ κηα νηθνλνκηθή πνιηηηθή, νπνχ ε επηρείξεζε γηα λα εμαθαλίζεη ηηο απψιεηεο 

απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο ηηο κεηέθεξε ζηηο εηαηξείεο απηέο. Οη εμσρψξηεο εηαηξίεο ζπλέβαιαλ 

ζηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο ρσξίο σζηφζν απηφ λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ελψ παξάιιεια απαιιαζζφηαλ απφ ηηο απψιεηεο πνπ εκθαλίδνληαλ κφλν ζε 

απηέο. Ο δαλεηζκφο ήηαλ πςειφο ρσξίο σζηφζν λα απνηππψλνληαη νη ππνρξεψζεηο ζηνλ 

ηζνινγηζκφ ηεο εηαηξίαο. Απηή ε πξαθηηθή νδήγεζε ζηελ θαηαθφξπθε άλνδν ζηελ ηηκή ησλ 

κεηνρψλ ηεο, θάηη πνπ σθέιεζε ηα ζηειέρε ηεο πνπ αμηνπνίεζαλ ηελ εζσηεξηθή 

πιεξνθφξεζε κε απνηέιεζκα λα θεξδνζθνπήζνπλ ζε βάξνο ηεο επηρείξεζεο. Σα ζηειέρε ηεο 

δηνίθεζεο γλψξηδαλ ηα πάληα γηα ηηο ζπλαιιαγέο κε ηηο εμσρψξηεο εηαηξείεο πνπ θαηείρε, 

ζηνπο νπνίνπο θξχβνληαλ νη απψιεηέο ηεο, σζηφζν, νη επελδπηέο δε γλψξηδαλ ηίπνηα απ' φια 

απηά. 

Αθφκε γηλφηαλ ρξήζε ηεο ινγηζηηθήο ηεο αγνξαίαο αμίαο κηαο κεζφδνπ κε ηελ νπνία 

αθφκε θαη ηα θέξδε πνπ ήηαλ πηζαλφλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ κειινληηθέο ζπλαιιαγέο 

πξνζκεηξνχληαλ ζηα θέξδε ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ. Ζ πνιηηηθή απηή νδεγνχζε ηελ εηαηξία 

ζε θεξδνθφξα απνηειέζκαηα ζηεξηδφκελε ζε ππνζεηηθά θαη ακθίβνια κειινληηθά θέξδε. 

ηα κέζα ηνπ 2001 ν γεληθφο δηεπζπληήο ηεο Enron, αλαθνίλσζε ηελ απνρψξεζε ηνπ θαη 

παξαδέρζεθε φηη έλαο πνιχ βαζηθφο ιφγνο ηεο απνρψξεζήο ηνπ απφ ηελ εηαηξεία, ήηαλ 

θαηεθνξηθή πνξεία ηεο κεηνρήο ηεο εηαηξείαο. Ζ απξφζκελε απνρψξεζε καδί κε ηελ 

αδηαθαλή εηθφλα πνπ παξνπζίαδαλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, δπζθφιεπαλ αξθεηά ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο ηεο Ακεξηθήο ζην λα αμηνινγήζνπλ ηελ εηαηξεία. Δπηπιένλ, ε 

εηαηξία παξαδέρζεθε ζπλαιιαγέο κε ηηο ζπγαηξηθέο ηεο, επηβεβαηψλνληαο ηνπο θφβνπο 

νξηζκέλσλ γηα κεηαθνξά δεκηψλ θαη δηάθνξσλ νηθνλνκηθψλ απσιεηψλ ζηηο εμσρψξηεο, ελψ 

θαλνληθά ζα έπξεπε λα εκθαληζηνχλ ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο Enron. Σα απνηειέζκαηα ηνπ 

ηξίηνπ ηξηκήλνπ πνπ αλαθνηλψζεθαλ ήηαλ αξλεηηθά, εμαηηίαο απξφζκελεο ρξέσζεο ιίγν 

πάλσ ηνπ ελφο δηζεθαηνκκπξίνπ δνιαξίσλ. Ζ δηνίθεζε ηζρπξίζηεθε φηη νη απψιεηεο 

πξνήιζαλ απφ ιαλζαζκέλεο επελδχζεηο, καδί κε ρξήκαηα πνπ δαπαλήζεθαλ γηα ηελ 

αλνηθνδφκεζε κηαο πξνβιεκαηηθήο κνλάδαο. Ο νίθνο αμηνιφγεζεο Standard andPoor's θαη ε 

Moody's πξνζδηφξηζαλ ηελ πηζηνιεπηηθή ηεο ηθαλφηεηα ιίγν πάλσ απφ ηε ζέζε πνπ δελ 

ζπζηήλεηαη γηα επελδχζεηο θαη ππήξμε πξνεηδνπνίεζε φηη ζα αθνινπζήζεη θαη άιιε 

ππνβάζκηζε ζηα ρξεφγξαθα ηεο. πλέπεηα φισλ απηψλ ήηαλ ν απνθιεηζκφο ηεο εηαηξείαο απφ 
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ηελ εχξεζε λέσλ θεθαιαίσλ θαζψο πιένλ δε πιεξνχζε ηνπο φξνπο θεξεγγπφηεηαο. Σν 

Ννέκβξην έγηλε γλσζηφ πσο ε δηνίθεζε αλαδεηνχζε ζπλερψο δηέμνδν κέζσ λέσλ επελδχζεσλ 

θαη κειεηνχζε ην ελδερφκελν ηεο εμαγνξάο. Ύζηεξα απφ αξθεηέο αξλήζεηο, βξέζεθε κηα 

άιιε εηαηξεία εθκεηάιιεπζεο ελέξγεηαο ε ιεγφκελε Dynegy., Ζ εμαγνξά απνθαζίζηεθε λα 

γίλεη κε πνιχ ρακειφ ηίκεκα γηα ηελ Dynegy θαη ζα νινθιεξσλφηαλ αλ δελ είραλ βγεη ζην 

πξνζθήλην λέα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ αλέηξεπαλ ηα δεδνκέλα. Γηα ηελ αθξίβεηα έγηλαλ 

γλσζηέο ζπλαιιαγέο κε δχν εμσρψξηεο εηαηξείεο πνπ νπζηαζηηθά κεδέληζαλ ηα θέξδε εθείλεο 

ηεο πεξηφδνπ. 

Οη νηθνλνκηθνί αλαιπηέο ππνζηήξημαλ φηη δελ κπνξεί λα θαηαξηηζηεί κηα 

νινθιεξσκέλε αλάιπζε γηα ηελ εηαηξεία. εθθξάδνληαο αλεζπρία γηα κηα ελδερφκελε 

θαηάξξεπζεο ηεο εηαηξείαο. Όια απηά ηα γεγνλφηα νδήγεζαλ ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο ζε κηα 

αθφκε ππνβάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο εηαηξείαο. Απηνκάησο απνζχξζεθε ε 

πξφηαζε ηεο εμαγνξάο θαη ε εηαηξεία ζηα ηέιε ηνπ 2001 ρξενθφπεζε. 

 

Λνγηζηηθέο αηαζζαιίεο 

 

Μειεηψληαο ηελ πεξίπησζε ηεο Enronεληνπίζηεθαλ νη ινγηζηηθέο παξαηππίεο πνπ 

εθαξκφζηεθαλ, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ φηαλ απνθαιχθζεθαλ νδήγεζαλ ζηελ 

θαηάξξεπζε ηεο. Σα ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ αθνινπζνχλ παξαθάησ. 

Ζ απνηίκεζε ησλ επελδχζεσλ γηλφηαλ ζηελ εχινγε αμία πξάγκα πνπ δεκηνπξγνχζε 

ακθηβνιίεο γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ αμηψλ πνπ ππνινγηδφηαλ. Αθφκε ε πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο 

λα ζπλππνινγίδεη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ έζνδα απφ παξνρή 

ππεξεζηψλ ή επελδχζεσλ επφκελσλ ρξήζεσλ ζπλεηέιεζε ζηελ δηαζηξέβισζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. Ζ παξαπιάλεζε ησλ επελδπηψλ γηλφηαλ θαη ιφγσ ηεο απφθξπςεο 

ζπλαιιαγψλ κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε ηεο πνπ ζηνίρηζαλ ζηνπο επελδπηέο.  

εκαληηθφ δήηεκα είλαη θαη ε δεκηνπξγία ησλ εηαηξεηψλ εηδηθνχ ζθνπνχ θαη ε 

δηαρείξηζε ηνπο απφ ηελ Enron. Οη εηαηξείεο απηέο ήηαλ ππφ ηελ θαηνρή ηεο θαη εκθαλίδνληαλ 

λα πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαιιαγέο κε ηελ ίδηα ζε ζπλερή βάζε. Σα απνζέκαηα ησλ εηαηξηψλ 

απηψλ κεηαβαιιφηαλ αλάινγα κε ην ζθνπφ πνπ ήζειε λα πεηχρεη ε Enron. Ζ εηαηξεία δελ 

πξνρσξνχζε ζε ελνπνίεζε ησλ εηαηξεηψλ απηψλ θαζψο ζηφρνο ηεο ήηαλ λα ιεηηνπξγνχλ ζαλ 

απνζήθεο δεκηψλ θαη απσιεηψλ. Έηζη νηηδήπνηε αξλεηηθφ ζηνηρείν πξνέθππηε φπσο νθεηιέο 

ζε πξνκεζεπηέο θαη επελδπηέο κεηαθεξφηαλ άκεζα ζε απηέο παξνπζηάδνληαο κηα ηδαληθή 

εηθφλα γηα ηελ επηρείξεζε.  
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Τπαίηηα γηα φιε απηήλ ηελ θαηάζηαζε κπνξεί λα ζεσξεζεί ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. 

Ζ ρξήζε πξαθηηθψλ παξαπνίεζεο θαη ε απφθξπςε ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ην 

επελδπηηθφ θνηλφ έγηλε κε ζηφρν λα εκθαληζηεί κηα θεξδνθφξα επηρείξεζε κε πγηή δαλεηζκφ 

θαη ζηαζεξά αλνδηθή πνξεία. Οη αγνξέο απνηηκνχζαλ ζεηηθά ηελ επηρείξεζε θάλνληαο έηζη 

επελδπηέο, δαλεηζηέο, πξνκεζεπηέο λα ηελ εκπηζηεπηνχλ ζηηο κεηαμχ ηνπο ζπλαιιαγέο. Ζ 

απνπζία ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ειέγρσλ θαη ε ρεηξαγψγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ 

ήηαλ ζέκαηα πνπ έθξπβε θαιά ε εηαηξεία. 

Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ θαηάξξεπζε ηεο Enron είρε θαη ε ειεγθηηθή εηαηξεία 

ArthurAndersen. Ζ εηαηξεία απηή δξαζηεξηνπνηνχηαλ ζην ρψξν ηνπ ειέγρνπ ζηελ Ακεξηθή 

θαη απνηεινχζε κηα απφ ηηο θνξπθαίεο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ ηεο εθείλε ηελ πεξίνδν. Ο 

θαηαινγηζκφο επζπλψλ βαζίδεηαη ζηελ αλεπάξθεηα απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ ζηελ Enron 

αιιά θαη ηελ ζπλεξγαζία κε ηελ ίδηα γηα ζθφπηκε παξαπιάλεζε ησλ ρξεζηψλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κέζσ ηεο ζεηηθήο γλσκνδφηεζεο ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο. 

Καηεγνξήζεθε ινηπφλ γηα παξάβαζε θαζήθνληνο θαη απάηε θαη απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα 

ηελ επηηξνπή θεθαιαηαγνξάο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο λα ζεζπίζεη αθφκε 

ηζρπξφηεξνπο θαλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ ηελ επαθή ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ κε ηηο 

ειεγρφκελεο εηαηξείεο. 

Έλα πεδίν ην νπνίν δελ αληηκεησπίζηεθε ζσζηά είλαη θαη ε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε. 

Ζ εηαηξεία δελ παξείρε αληηθεηκεληθή πιεξνθφξεζε ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ παγίσλ θαη ησλ απνζβέζεσλ κε απνηέιεζκα λα 

δηακνξθψλεη ηα επίπεδα ησλ θεξδψλ ζην χςνο πνπ απηή ζέιεη ζπκπαξαζχξνληαο ηνπο 

αξηζκνδείθηεο πνπ επεξεάδνληαλ απφ απηά θαη παξαπιεξνθνξψληαο ηνπο επελδπηέο. 

Παξαηππίεο εληνπίζηεθαλ θαη ζηνλ ηνκέα ησλ ζπκκεηνρψλ. Ζ εηαηξεία 

πξαγκαηνπνηνχζε επελδχζεηο ζε αξθεηέο ζπγαηξηθέο, κέζσ ησλ νπνίσλ παξνπζίαδε θέξδε 

απφ αμηνπνίεζε ελεξγεηαθψλ πφξσλ θάλνληαο εθηεηακέλε ρξήζε ηεο δεκηνπξγηθήο 

ινγηζηηθήο. Ζ ειεγθηηθή εηαηξεία δελ πξαγκαηνπνηνχζε έιεγρν ζηηο ζπγαηξηθέο γηα λα 

αληηπαξαβάιεη ηα ζηνηρεία ηνπο κε απηά πνπ εκθαληδφηαλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Οπφηε ζπλερηδφηαλ ε ζεηηθή πνξεία ησλ ζηνηρείσλ θαη καδί κε απηήλ θαη ε αλνδηθή πνξεία 

ησλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ.  

Απφ ηνπο ινγηζηηθνχο ρεηξηζκνχο ηεο εηαηξείαο πέξα ησλ επελδπηψλ θαη ζπλεξγαηψλ 

ηεο δεκηψζεθαλ αλεπαλφξζσηα θαη νη εξγαδφκελνη. Σν πξνζσπηθφ θαζφιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

εξγαζίαο ηνπ κέρξη θαη ηελ ζπληαμηνδφηεζε ηνπ θαηέβαιιε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ 

ελζσκαηψλνληαλ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο. Αθφκε πξφζζεηα απνηακηεπηηθά 

θεθάιαηα θαζψο θαη άιια θνλδχιηα είραλ ηνλ ίδην πξννξηζκφ. Με ηελ θαηάξξεπζε φκσο ηεο 
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εηαηξείαο εθκεδελίζηεθε ην κεηνρηθφ θεθάιαην πνπ παξέζπξε ζηελ δηάιπζε θαη ην 

ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα κε απνηέιεζκα νη ζπληαμηνχρνη ηεο εηαηξείαο λα κελ κπνξνχλ λα 

πάξνπλ ζχληαμε θαη λα ράζνπλ ηα ρξήκαηα ζηα απνηακηεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ είραλ 

επελδχζεη. 

 

Η ίδξπζε εηαηξεηώλ εηδηθνύ ζθνπνύ σο κέζν παξαπνίεζεο 

 

Δθείλε ηελ πεξίνδν ήηαλ ζχλεζεο νη εηαηξείεο λα πξνρσξνχλ ζηελ ίδξπζε εηαηξεηψλ εηδηθνχ 

ζθνπνχ. Κχξηνο ζθνπφο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο ήηαλ ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο γηα ηελ θαηαζθεπή 

ελφο έξγνπ ή αγνξά ελφο παγίνπ κε μέλε ρξεκαηνδφηεζε. Απψηεξνο ζθνπφο ηνπο φκσο ήηαλ 

ε απφθξπςε νθεηιψλ. ηελ αλάπηπμε ηνπο βνήζεζε θαη κηα νδεγία απφ ηελ επηηξνπή 

θεθαιαηαγνξάο πνπ πξνέβιεπε φηη δελ ρξεηαδφηαλ λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάξηηζε 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κηα εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ απφ ηελ νπνία έλα 

κηθξφ πνζνζηφ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (3%) βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηξίησλ. Δπνκέλσο ζε 

κηα ηέηνηα εηαηξεία πξνγξακκαηηδφηαλ ην κηθξφ απηφ πνζνζηφ λα ην έρνπλ ηξίηνη θαη ην 

ππφινηπν θαιππηφηαλ κέζσ δαλεηζκνχ κε εγγχεζε απφ ηελ εηαηξεία πνπ πξνρσξνχζε ζηελ 

ίδξπζε ηνπο.  

Λεηηνπξγψληαο ινηπφλ ππφ απηφ ην θαζεζηψο νη εηαηξείεο εηδηθνχ ζθνπνχ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα απνθξχςνπλ νη θχξηεο εηαηξείεο κεγάια πνζά ησλ ππνρξεψζεσλ 

ηνπο κέζσ ηεο κεηαθνξάο ηνπο ζε απηέο. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηεο Enron 

κεηαθεξφηαλ πάγηα ζηνηρεία ρακειήο απνδνηηθφηεηαο ζηηο εηαηξείεο πνπ είρε ηδξχζεη ελψ 

παξάιιεια πξνέβαηλε ζε πψιεζε ζηνηρείσλ ζε πςειέο ηηκέο πνπ νδεγνχζαλ ζε ππέξνγθα 

θέξδε πνπ βειηίσλαλ ηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. Ζ βειηίσζε απηή ηεο επέηξεπε λα 

αληιεί ζπλερψο λέα θεθάιαηα θαη λα δηαηεξεί ηελ πηζηνιεπηηθή ηεο ηθαλφηεηα. Πέξα φκσο 

απφ απηφ γηλφηαλ ρξήζε ησλ κεζφδσλ ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ κε ζθνπφ ηελ αλνδηθή 

πνξεία ηεο κεηνρήο θαη ηελ ζεηηθή πνξεία ηεο επηρείξεζεο. 

 

Οη Δπηπηώζεηο ζηελ Διεγθηηθή ArthurAndersen 

 

Ζ ArthurAndersen ήηαλ ππεχζπλε γηα ηνλ έιεγρν θαη ππέγξαθε γηα ηελ πιεξφηεηα, αθξίβεηα 

θαη νξζφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Enron. Ζ ειεγθηηθή εηαηξεία είρε 

επηζεκάλεη πξνβιήκαηα πνιιψλ εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ θαη ζπλέζηεζε ζηελ ειεγρφκελε 

εηαηξεία λα πξνρσξήζεη ζε αιιαγέο πνπ ζα πεξηφξηδαλ ηα πξνβιήκαηα θαη ζα 

νκαινπνηνχζαλ ηελ θαηάζηαζε. Παξαηαχηα δελ έγηλε ηίπνηα απφ απηά αιιά ε 
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ArthurAndersen έθξηλε νξζέο θαη αμηφπηζηεο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. ε απηφ 

ζπλεηέιεζε ην γεγνλφο πσο παξφιν πνπ ε ειεγρφκελε εηαηξεία ήηαλ πειάηεο πςεινχ 

θηλδχλνπ, ε ακνηβή πνπ δηέζεηε ζηελ ειεγθηηθή εηαηξεία ήηαλ πνιχ πςειή θάηη πνπ έθακςε 

ηηο φπνηεο αληηζηάζεηο ππήξραλ. Δπίζεο πέξα απφ ηνλ έιεγρν ηεο παξείρε θαη ζπκβνπιεπηηθέο 

ππεξεζίεο ιακβάλνληαο επηπιένλ ακνηβή. Όηαλ απνθαιχθζεθε ην ζθάλδαιν ηεο Enron, ε 

ειεγθηηθή εηαηξεία πξνρψξεζε ζηελ θαηαζηξνθή ρηιηάδσλ θχιισλ εξγαζίαο ειέγρνπ θαη 

άιισλ ζηνηρείσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην δηθαζηήξην θαη ηηο 

απαγγέιζεθαλ θαηεγνξίεο θαη γηα απηφ. Ζ θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγήζεθε έπιεμε θαηά πνιχ 

ηελ θήκε ηεο θαη έρνληαο κεγάιεο απψιεηεο πειαηψλ θηάλνληαο ζην ζεκείν λα εμαγνξαζηεί 

απφ ηελ Delloitte&Touche. Ζ εηαηξεία απηή είρε κεγάιν κέξνο επζχλεο γηα ηελ θαηάξξεπζε 

ηεο Enron θάηη πνπ νδήγεζε θαη ζηελ δηθή ηεο θαηαζηξνθή. 

 

 

6.3 Σν ζθάλδαιν ηεο WorldCom 

 

 

Δηζαγσγηθά 

 

ε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ θαηάξξεπζε ηεο Enron κηα αθφκε εηαηξία ζηελ Ακεξηθή 

νδεγήζεθε ζε πηψρεπζε απηή ηε θνξά ζηνλ θιάδν ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. ηα κέζα ηνπ 2002, 

ην ζθάλδαιν ηεο Δnron παξακεξίζηεθε θαζψο κηα λέα ρξενθνπία αλαθνηλψζεθε, απηή ηεο 

WorldCom.  

νβαξέο ινγηζηηθέο αηαζζαιίεο απνθαιχθζεθαλ απνδεηθλχνληαο πσο ππήξρε θάπνην 

πξφβιεκα ζηελ εηαηξεία. Σα δηνηθεηηθά ζηειέρε, θαηεγνξήζεθαλ γηα ινγηζηηθή απάηε 

πνιιψλ δηζεθαηνκκπξίσλ. Οη ινγηζηηθέο παξαηππίεο πνπ εληνπίζηεθαλ μεπέξαζαλ θαηά πνιχ 

ηελ πεξίπησζε ηεο Enron, ραξαθηεξίδνληαο ηελ σο ηελ κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή 

έσο ηφηε.  

Πνιινί ήηαλ νη αλαιπηέο πνπ ππνζηήξημαλ πσο νη δχν ππνζέζεηο ηαπηίδνληαη θαη 

θαηέιεγαλ φηη ε παξαπνίεζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ήηαλ ν ιφγνο πνπ νδεγήζεθε ζηελ 

θαηαζηξνθή. ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ήηαλ κφλν απηφο ν ιφγνο αιιά ηα πνιχπινθα 

ινγηζηηθά ηερλάζκαηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ εληειψο αλεπαξθή έιεγρν θαη ηελ αλίθαλε 

ειεγθηηθή επηηξνπή, πνπ επέηξεπαλ ζηε δηνίθεζε λα θαιχπηεη ηα πξνβιήκαηα θαη λα 
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ππεξεθηίκα ηα θέξδε γηα λα δηαηεξείηαη ε ηηκή ηεο κεηνρήο ζε πςειά επίπεδα.(Fox 2003, 

Benston2003, Markham 2006, Hamilton θαη Micklethwait 2006) 

 

WorldCom 

 

Ζ WorldCom πξνέξρεηαη απφ κηα ακεξηθάληθε εηαηξία ηειεπηθνηλσληψλ πνπ ηδξχζεθε ην 

1983 κε ηελ επσλπκία Long-Distance Discount Service. Ύζηεξα απφ κηα ζεηξά 

ζπγρσλεχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε LDDS ζηα ηέιε ηνπ 1995 κεηνλνκάζηεθε ζε 

WorldCom. Ζ αλάπηπμή ηεο πξνήιζε θπξίσο απφ ηνλ κεγάιν αξηζκφ εμαγνξψλ πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε. Μηα αθφκε ζπγρψλεπζε επηρεηξήζεθε ην 1999 κε ηελ Sprint Corporation 

αιιά κε παξέκβαζε ησλ ακεξηθαληθψλ θαη επξσπατθψλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθε γηα λα κελ δεκηνπξγεζεί κνλνπψιην ζηελ αγνξά. Αλ ε ζπκθσλία 

νινθιεξσλφηαλ ηειηθά, ζα ήηαλ ε κεγαιχηεξε εηαηξηθή ζπγρψλεπζε ζηελ ηζηνξία, θαη ζα 

θαζηζηνχζε ηε WorldCom ηε κεγαιχηεξε εηαηξεία επηθνηλσληψλ ζηελ Ακεξηθή.  

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε αλάκεζα ζην 1999 θαη ηα κέζα ηνπ 2002 ε 

εηαηξία θαηέθπγε ζηελ ρξήζε δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο γηα λα απνθξχςεη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ππήξραλ ζηηο νηθνλνκηθέο ηηο θαηαζηάζεηο φπσο ηα κεησκέλα έζνδα. ηφρνο ηεο ήηαλ ε 

παξνπζίαζε κηαο θαιήο εηθφλαο ψζηε λα δηαηεξεζεί αιιά θαη λα εληζρπζεί πεξεηαίξσ ε αμία 

ηεο κεηνρήο. Οη πξαθηηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ εζηηαδφηαλ θπξίσο ζηελ δηαρείξηζε δαπαλψλ 

ζπληήξεζεο δηθηπνχ νη νπνίεο θαηαρσξνχηαλ ζηνλ ηζνινγηζκφ παξά ζηα έμνδα. Σν 

απνηέιεζκα ήηαλ ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηεο εηαηξείαο λα παξνπζηάδεηαη κεησκέλν. 

Παξάιιεια ε εηαηξεία πξνέβαηλε ζε ελίζρπζε ησλ εζφδσλ θαηαρσξψληαο πιαζκαηηθά 

έζνδα. πλέπεηα ησλ ελεξγεηψλ απηψλ ήηαλ ε ελίζρπζε ησλ θεξδψλ θαη ζεκαληηθψλ 

αξηζκνδεηθηψλ φπσο ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή θαη ηνπ θαζαξνχ 

πεξηζσξίνπ θέξδνπο. 

Βέβαηα ε απνθάιπςε ηεο αιήζεηαο δελ άξγεζε. ηα κέζα ηνπ 2002 ην ηκήκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ χζηεξα απφ έξεπλα ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο εληφπηζε 

κηα παξαπνίεζε αξθεηψλ δηζεθαηνκκπξίσλ θαηαιήγνληαο πσο ηα θέξδε πνπ είραλ 

αλαθνηλσζεί δελ αληαπνθξίλνληαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. ηελ ζπλέρεηα ησλ εξεπλψλ 

εληνπίζηεθαλ θαη άιιεο αηαζζαιίεο επηβαξχλνληαο επηπιένλ ηελ ζέζε ηεο δηνίθεζεο. Άηνκα 

ζε ζέζεηο επζχλεο απνιχζεθαλ, θάηη πνπ έπξεπε λα έρεη γίλεη πνιχ λσξίηεξα. Οη εηαηξείεο 

αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, Moody’s θαη Standard and Poor’s ππνβάζκηζαλ ηελ 

πηζηνιεπηηθή ηεο ηθαλφηεηα ζε junk status ιφγσ ησλ φζσλ είραλ απνθαιπθζεί αιιά θαη ηεο 

αβέβαηεο πνξείαο ηεο εηαηξείαο γηα ην κέιινλ. Λίγν αξγφηεξα αθνινχζεζε ην ηέινο ηεο 
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WorldCom πνπ θήξπμε πηψρεπζε, έρνληαο πνιιά δηζεθαηνκκχξηα ρξένο θαη απνιχνληαο 

ρηιηάδεο εξγαδνκέλνπο.   

Μεηά απφ ρξφληα ην δηθαζηήξην απέλεηκε θαηεγνξίεο ζε ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο θαη 

ζηελ ειεγθηηθή εηαηξεία, ArthurAndersen. Ζ ειεγθηηθή εηαηξεία αξλήζεθε ηελ ζπκκεηνρή ηεο 

ζηελ δηαδηθαζία ηεο παξαπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ δειψλνληαο πσο ν νηθνλνκηθφο 

δηεπζπληήο καδί κε ηε δηνίθεζε ελεξγνχζαλ απηνβνχισο ρσξίο λα πξνρσξνχλ ζε ελεκέξσζε 

γηα ηνπο ινγηζηηθνχο ρεηξηζκνχο πνπ αθνινπζνχζαλ. Σειηθά ε εηαηξεία κεηά ηελ πηψρεπζε 

πξνρψξεζε ζε αιιαγή ηνπ νλφκαηνο ηεο ζε MCI ελψ παξάιιεια πξνρψξεζε ζε δηαδηθαζία 

αλαζπγθξφηεζεο γηα λα ζπλερίζεη κε θάπνηνλ ηξφπν ηε ιεηηνπξγία ηεο.  

 

Γεληθά ζπκπεξάζκαηα 

 

Σν ζθάλδαιν ηεο ακεξηθαληθήο εηαηξείαο WorldCom πνπ ήηαλ κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

εηαηξείεο ηειεπηθνηλσληψλ απνθαιχθζεθε ιίγνπο κήλεο κεηά ην ζθάλδαιν ηεο Enron. 

Αθνξνχζε κηα ινγηζηηθή απάηε απφθξπςεο δαπαλψλ πνιιψλ δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. 

Πξφθεηηαη γηα έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα εηαηξείαο πνπ ρξεζηκνπνίεζε δεκηνπξγηθέο 

πξαθηηθέο γηα λα αλαπηπρζεί θαη λα πξνζειθχζεη επελδπηέο. Όκσο κε ηελ απνθάιπςε ησλ 

γεγνλφησλ ράλεη ηελ αμηνπηζηία ηεο θαη θαηαξξέεη. Ζ απνθάιπςε ηνπ ζθαλδάινπ απνηέιεζε 

θαη ην ηέινο ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο ArthurAndersen πνπ είρε αλαιάβεη ηνλ έιεγρν ησλ 

ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ηεο WorldCom. Αλ θαη ππνζηήξημε πσο δελ είρε θακία αλάκεημε ζηελ 

παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ην δηθαζηήξην απέξηςε ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο 

θαζψο ε ζέζε ηεο ήηαλ ήδε επηβαξπκέλε απφ ηελ πεξίπησζε ηεο Enron. Ζ WorldCom θήξπμε 

πηψρεπζε θαη απνηέιεζε ηελ κεγαιχηεξε ακεξηθαληθή εηαηξεία πνπ ρξενθφπεζε. 

 

 

6.4 Σν ζθάλδαιν ηεο Parmalat 

 

 

Δηζαγσγηθά 

 

Πέξα απφ ηα ζθάλδαια πνπ εληνπίζηεθαλ ζηελ Ακεξηθή αμίδεη λα αλαθέξνπκε θαη γηα έλα 

ζθάλδαιν πνπ ζπγθιφληζε ηελ Δπξψπε. Ο ιφγνο γηα ηελ πνιπεζληθή εηαηξία 

γαιαθηνθνκηθψλ θαη ηξνθίκσλ, ηελ Parmalat. Έρνληαο θηάζεη ζηελ θνξπθή ηνπ θφζκνπ 
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αλάκεζα ζε άιιεο εηαηξείεο ζηελ παξαγσγή γάιαθηνο ε εηαηξεία νδεγήζεθε ην 2003 ζε 

ρξενθνπία εμαηηίαο ελφο δπζβάζηαρηνπ χςνπο ρξεψλ. Ζ ρξενθνπία απηή ζηνίρηζε πνιιέο 

ρηιηάδεο ζέζεηο εξγαζίαο ζε δηάθνξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ θαη ραξαθηεξίζηεθε ε κεγαιχηεξε 

ρξενθνπία ηεο Δπξψπεο. 

Ζ Parmalat ήηαλ κηα επηρείξεζε δηαλνκήο παζηεξησκέλνπ γάιαθηνο θαη αλαπηχρζεθε 

ηαρχηαηα ράξε ζηνλ ηδξπηή ηεο θαη ηηο επηδνηήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ πνξεία πνπ 

αθνινχζεζε ήηαλ λα απνθηήζεη ζπγαηξηθέο, λα δεκηνπξγήζεη επηρεηξήζεηο ζε ρψξεο 

θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο θαη λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην ρξεκαηηζηήξην σο κηα 

απφ ηηο πην ηζρπξέο πνιπεζληθέο.  

Ζ ζεκαληηθή πνξεία ηεο φκσο δηαθφπεθε θαζψο ζηα ηέιε ηνπ 2003 θαη ελψ ε 

εηαηξεία είρε ήδε πξαγκαηνπνηήζεη πνιιέο δαπαλεξέο εμαγνξέο θαη είρε επεθηαζεί ζε πνιιέο 

ρψξεο κηα κεγάιε επέλδπζε ζε εηαηξεία ζηα λεζηά Κέπκαλ απνθάιπςε ην ζθάλδαιν. ηε 

ζπλέρεηα δηαπηζηψζεθε φηη ε Parmalat ρξεζηκνπνηνχζε πνιιέο κεζφδνπο φπσο εμσρψξηεο 

εηαηξείεο, δεκηνπξγηθνχο ινγηζηηθνχο ρεηξηζκνχο γηα ηελ δηφγθσζε θεξδψλ θαζψο θαη 

πιαζηά έγγξαθα γηα λα απνθξχςεη ηα κεγάια ρξέε πνπ είρε.(Hamilton θαη Micklethwait 

2006) 

 

Parmalat 

 

Ζ ίδξπζε ηεο εηαηξίαο Parmalat έγηλε ην 1961 θαη έθηαζε λα γίλεη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

εηαηξείεο ζηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα φρη κφλν ζηελ ηηαιηθή επηθξάηεηα αιιά θαη 

παγθνζκίσο. Ζ γξήγνξε αλάπηπμε ηεο νθείιεηαη θπξίσο ζηηο θαηλνηνκίεο πνπ εηζήγαγε ζηνλ 

θιάδν απηφλ φπσο ε θαηλνηφκνο ηερλνινγία παζηεξίσζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζε θαη ε ρξήζε 

ηεο γλσζηήο ζπζθεπαζίαο Tetra-Pak.  

Ύζηεξα απφ αιιαγέο ζηελ ηηαιηθή λνκνζεζία ε εηαηξεία θαηάθεξε λα εμαπισζεί θαη 

ζε άιιεο ρψξεο ζην εμσηεξηθφ. Ζ επηρεηξεκαηηθή πνιηηηθή πνπ εθάξκνδε ε εηαηξεία 

βαζηδφηαλ ζηελ αγνξά επηρεηξήζεσλ πνπ παξνπζίαδαλ άζρεκε εηθφλα ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο 

θαηαζηάζεηο ζε ρακειφ ηίκεκα θαη πξνρσξνχζε ζηελ ελζσκάησζε ηνπο ζηνλ φκηιν. Ζ 

ηαθηηθή απηή καδί κε ηελ επέλδπζε ζηε δηαθήκηζε θαη ηελ ηερλνινγία ηεο έδσζαλ επάμηα 

αξθεηά κεγάιν κεξίδην ζηελ αγνξά. Ο ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο Parmalat ήηαλ εληππσζηαθφο. 

Οη πσιήζεηο ηεο απμαλφηαλ ζπλερψο, είρε εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ζε πνιιέο ρψξεο θαη 

κεγάιν αξηζκφ εξγαδνκέλσλ.  

Γηα ηελ πινπνίεζε φκσο ησλ θηλήζεσλ απηψλ θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγία ηεο, 

ρξεηαδφηαλ θεθάιαηα. Ζ εχξεζε ησλ απαηηνχκελσλ θεθαιαίσλ γηλφηαλ κέζα απφ νκφινγα 
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πνπ εμέδηδε ε ίδηα θαη κέζσ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ. Οη ηξάπεδεο πνπ επέιεγε ε εηαηξεία δελ 

ήηαλ ηηαιηθέο θάηη ην νπνίν εξκελεχηεθε κε πνιινχο ηξφπνπο. Κπξηφηεξνο φκσο ήηαλ φηη νη 

δηεζλείο ηξάπεδεο είραλ ζηε δηάζεζε ηνπο ιηγφηεξε πιεξνθφξεζε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο, 

ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ηνπο ρεηξηζκνχο ηεο νπφηε εθηηκνχζαλ δηαθνξεηηθά ηνπο 

θηλδχλνπο.  

Ζ επέθηαζε ηεο εηαηξείαο ζηελ Ακεξηθή θαη ζε άιιεο ρψξεο εμαγνξάδνληαο ζπλερψο 

άιιεο εηαηξείεο είρε σο απνηέιεζκα λα δηεηζδχζεη θαη λα εδξαησζεί ζηελ παγθφζκηα αγνξά 

αιιά παξάιιεια έπξεπε λα πξνβαίλεη ζε ζπλερείο εθδφζεηο νκνιφγσλ γηα λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηηο εμαγνξέο θάηη πνπ επηβάξπλε πνιχ ηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. Σν 

κεγάιν δίθηπν εηαηξεηψλ ήηαλ δχζθνιν λα δηνηθεζεί αιιά θαη ε έιιεηςε ειέγρνπ καδί κε ηηο 

αζηαζείο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ εθείλε ηελ πεξίνδν έθαλε πην 

δχζθνιε ηελ θαηάζηαζε. Πνιιά απφ ηα λέα ηκήκαηα εκθάληδαλ δεκηνγφλεο θαηαζηάζεηο θαη 

ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο εηαηξίαο άιιαμε ζε κεγάιν βαζκφ θαηαθεχγνληαο ζηελ ρξήζε 

παξαγψγσλ, πξνθαλψο επεηδή ήζειε λα απνθξχςεη ηελ έθηαζε ησλ δεκηψλ θαη ηνπ ρξένπο 

ηεο.  

Ζ εηαηξεία θαηέθεπγε ζε δεκηνπξγηθέο πξαθηηθέο γηα λα απνθξχςεη ηα πξνβιήκαηα 

πνπ είρε θαη λα δηαηεξεί ηελ θαιή ηεο νηθνλνκηθή πνξεία. Έηζη νη ηξάπεδεο ζπλέρηδαλ λα 

ρξεκαηνδνηνχλ ηα επελδπηηθά εγρεηξήκαηα ηνπ νκίινπ ζηεξηδφκελεο ζε ζηνηρεία πνπ 

απνδείρζεθε εθ ησλ πζηέξσλ πσο δελ ήηαλ αιεζή.  

Σν ζθάλδαιν φκσο δελ άξγεζε λα απνθαιπθζεί. ηηο αξρέο ηνπ 2003 ε εηαηξεία 

επεδίσμε κηα επέλδπζε κηζνχ δηζεθαηνκκπξίνπ ζηα λεζηά Κέπκαλ. Ζ Parmalat εκθάληζε κία 

επηζηνιή, πνπ θαηά ηα ιεγφκελά ηεο πξνεξρφηαλ απφ ηελ Bank of America, κε ηελ νπνία ε 

ηξάπεδα δηαβεβαίσλε πσο ζπγαηξηθή ηεο Parmalat, κε έδξα ηα λεζηά Κέπκαλ είρε θαηαζέζεηο 

αμίαο ηεζζάξσλ δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ ζηελ ακεξηθαληθή ηξάπεδα. Σειηθά ζηα ηέιε ηνπ 

2003 ε ακεξηθαληθή ηξάπεδα εμέδσζε αλαθνίλσζε φηη ην έγγξαθν πνπ παξνπζίαδε ε εηαηξεία 

ήηαλ πιαζηφ. 

Ακέζσο κεηά ε εηαηξεία ππνβαζκίζηεθε απφ ηελ Standard & Poors θαη ε αμία ησλ 

κεηνρψλ έπεζε. Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, ε κεηνρή ηεο Parmalat θαηέξξεπζε θαη ρηιηάδεο 

επελδπηέο θαη νκνινγηνχρνη έραζαλ ηα ρξήκαηα ηνπο. ηελ ζπλέρεηα ήξζαλ ζην θσο θαη 

επηπιένλ ζηνηρεία πνπ έδεηρλαλ φηη ε εηαηξεία είρε ρξένο πνπ έθηαλε ζηα έληεθα 

δηζεθαηνκκχξηα ην νπνίν απέθξππηε παξαπνηψληαο ηηο νηθνλνκηθέο ηηο θαηαζηάζεηο. Ύζηεξα 

απφ ηηο απνθαιχςεηο απηέο ε Parmalat θήξπμε πηψρεπζε θαη ν ηδηνθηήηεο ηεο θαηαδηθάζηεθε 

θαζψο θαη άιια άηνκα εκπιεθφκελα ζηελ ππφζεζε. 
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Γεληθά ζπκπεξάζκαηα 

 

Ζ πηψρεπζε ηεο Parmalat απνηέιεζε ηε κεγαιχηεξε επηρεηξεκαηηθή απνηπρία ζηελ Δπξψπε. 

Ζ επέθηαζε ηεο θαη εδξαίσζε ηεο ζην ρψξν θαηέξξεπζε γηαηί ζηεξηδφηαλ ζε δεκηνπξγηθνχο 

ρεηξηζκνχο θαη αλαιεζή νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Σν απνηέιεζκα ήηαλ επελδπηέο, εξγαδφκελνη 

θαη ζπλεξγάηεο λα δερηνχλ έλα ζνβαξφ πιήγκα. Ο ειιηπήο έιεγρνο ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

πνιχπινθν ζχζηεκα εηαηξεηψλ πνπ βξηζθφηαλ ζηνλ φκηιν ζπλέβαιαλ ψζηε ν ηδηνθηήηεο ηεο 

εηαηξείαο λα πξαγκαηνπνηεί ηα ζρέδηα ηνπ. Με ηελ απνθάιπςε ηεο ππφζεζεο αλαδεηήζεθαλ 

επζχλεο ζε ειεγθηηθέο εηαηξείεο θαη ζε ηξάπεδεο γηα πηζαλή εκπινθή. Ο ηδξπηήο ηεο εηαηξείαο 

θαηαδηθάζηεθε γηα ην ξφιν ηνπ ζην νηθνλνκηθφ ζθάλδαιν πνπ ζπγθιφληζε ηελ Δπξψπε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 : ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ 

 

 

7.1 Δηζαγσγή θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 

 

Σν θεθάιαην απηφ αζρνιείηαη κε ηηο ελδείμεηο ρεηξαγψγεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ εμεηάδνληαο 

έλα ζχλνιν απφ 190 εκπνξνβηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 

ειιεληθή επηθξάηεηα. Γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ πξαθηηθνχ κέξνπο ηεο εξγαζίαο έγηλε ρξήζε ηνπ 

ηξνπνπνηεκέλνπ ππνδείγκαηνο ηεο Jones κε ηελ πξνζζήθε ηνπ φξνπ Return On Assets 

(Kothari et al. 2005). Σν ππφδεηγκα ησλ Kothari et al. (2005) πξνρσξά έλα βήκα παξαπέξα 

ζηελ αλάιπζε ηνπ ππνδείγκαηνο ηεο Jones (1991) απφ φηη ην ηξνπνπνηεκέλν ππφδεηγκα ηεο 

Jones ησλ Dechow et al. (1995). Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ πξνζζήθε ελφο αθφκε φξνπ ζην 

ηξνπνπνηεκέλν ππφδεηγκα ηεο Jones πνπ είλαη ν δείθηεο απφδνζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ.  

ην αξρηθφ ππφδεηγκα ιακβάλεηαη σο δεδνκέλν φηη φιεο νη απνθιίζεηο ησλ εζφδσλ 

είλαη κε δηαθνξνπνηνχκελεο. Απηφ δελ είλαη απφιπηα ζσζηφ θαζψο ηα ζηειέρε κπνξνχλ λα 

θάλνπλ ρξήζε ησλ πσιήζεσλ γηα λα ρεηξαγσγήζνπλ ηα θέξδε. Γηα απηφ ηνλ ιφγν 

δεκηνπξγήζεθε ην ηξνπνπνηεκέλν ππφδεηγκα ηεο Jones, φπνπ ε κεηαβνιή ησλ ζπλνιηθψλ 

εζφδσλ αληηθαζηζηάηαη κε ηελ δηαθνξά ηεο κεηαβνιήο ησλ απαηηήζεσλ (ΓAR) απφ ηελ 

κεηαβνιή ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ (ΓREV). ηελ νπζία κέζσ απηήο ηεο δηαθνξάο πξνθχπηεη 

ε κεηαβνιή ησλ ηακεηαθψλ πσιήζεσλ. Γίλεηαη έηζη θαηαλνεηφ φηη νη κεηαβνιέο ζηα έζνδα 

επεξεάδνληαη απφ ηηο κεηαβνιέο ζηηο απαηηήζεηο. ην αξρηθφ ππφδεηγκα ζεσξείηαη πσο δελ 

ππάξρεη παξέκβαζε πάλσ ζηα έζνδα ελψ ζην ηξνπνπνηεκέλν ππφδεηγκα ιακβάλεηαη ππφςε 

φηη νη κεηαβνιέο ζην ινγαξηαζκφ ησλ απαηηήζεσλ πξνέξρνληαη απφ ηελ δηαρείξηζε ησλ 

θεξδψλ.  

Ζ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απνηειείηαη απφ δχν ζηάδηα. ην πξψην ζηάδην 

ρξεζηκνπνηείηαη ην ηξνπνπνηεκέλνπ ππνδείγκαηνο ηεο Jones κε  ηελ πξνζζήθε ηνπ φξνπ 

Return On Assets (Kothari et al. 2005) κε ζθνπφ λα γίλεη ν ππνινγηζκφο ησλ ρεηξαγσγήζηκσλ 

δεδνπιεπκέλσλ. Σα ρεηξαγσγήζηκα δεδνπιεπκέλα πνπ ππνινγίζηεθαλ είλαη νπζηαζηηθά ηα 

θαηάινηπα ηνπ ππνδείγκαηνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην δεχηεξν ζηάδην φπνπ ζα εμεηαζηεί 

αλ απηά ζπζρεηίδνληαη κε θάπνηα ζεκαληηθά κεγέζε ηεο επηρείξεζεο πνπ επηιέρζεθαλ. 

Γεκηνπξγείηαη έπεηηα έλα βαζηθφ ππφδεηγκα ζην νπνίν ειέγρεηαη αλ νη παξάγνληεο πνπ 

επηιέρζεθαλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί. ηε ζπλέρεηα δηακνξθψλεηαη θαη έλα εθηεηακέλν 
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ππφδεηγκα ην νπνίν πεξηέρεη θαη ηνλ παξάγνληα ηεο θξίζεο θαη επηπιένλ ζπλδπαζηηθέο 

κεηαβιεηέο πνπ εθθξάδνπλ ηελ επίδξαζε ηεο θάζε κεηαβιεηήο ζηα ρεηξαγσγήζηκα 

δεδνπιεπκέλα γηα ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο. 

Σα εξσηήκαηα πνπ ζα πξνζπαζήζνπκε λα εξεπλήζνπκε ζρεηίδνληαη κε ην θαηά πφζν 

ε θξίζε επεξεάδεη ηελ ρεηξαγψγεζε. Δπηπιένλ εμεηάδεηαη κε πνηφλ ηξφπν ε θξίζε επεξεάδεη 

ηελ ζρέζε κεηαμχ ησλ κεγεζψλ πνπ επηιέμακε κε ηα ρεηξαγσγήζηκα δεδνπιεπκέλα. 

 

 

7.2 Μεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε 

 

 

Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε αλαιχεηαη παξαθάησ. Σν ππφδεηγκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

είλαη ην ηξνπνπνηεκέλνπ ππνδείγκαηνο ηεο Jones κε  ηελ πξνζζήθε ηνπ δείθηε απφδνζεο ηνπ 

ελεξγεηηθνχ (Kothari et al. 2005). Μέζσ απηνχ έγηλε ν ππνινγηζκφο ησλ ρεηξαγσγήζηκσλ 

δεδνπιεπκέλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ην ππφδεηγκα απηφ εθθξάδεη ηα ζπλνιηθά δεδνπιεπκέλα 

σο ζπλάξηεζε ηεο δηαθνξάο ησλ εηζπξαθηέσλ απαηηήζεσλ απφ ηα ζπλνιηθά έζνδα, ησλ 

παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηνπ δείθηε απφδνζεο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ. Ζ δηαθνξά 

ηνπ ππνδείγκαηνο απηνχ απφ ην ηξνπνπνηεκέλν ππφδεηγκα Jones βξίζθεηαη ζηελ πξνζζήθε 

ηνπ δείθηε απφδνζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ δηαζθαιίδεη φηη δελ ζα ππάξρνπλ επηδξάζεηο πνπ 

δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ ρεηξαγψγεζε φπσο νη αθξαίεο ηηκέο ηεο απφδνζεο κηαο εηαηξείαο.  

 

 

TAC i,t= a0 +a1( ΓREVi,t- ΓACC_Revi,t) / TAit-1+ a2 PPE i,t/ TAit-1+a3ROA i,t+σi,t 

 

ΣΑCi,t : Σα ζπλνιηθά δεδνπιεπκέλα ηεο επηρείξεζεο  i ζην ρξφλν t 

 

Σα ζπλνιηθά δεδνπιεπκέλα ππνινγίδνληαη απφ ηνλ αθφινπζν ηχπν: 

 

ΣΑCi,t= Καζαξά θέξδε- Λεηηνπξγηθέο Σακεηαθέο ξνέο 

 

ΓREVi,t : Σα ζπλνιηθά έζνδα ηεο ρξήζεο t, κείνλ ηα έζνδα ηεο ρξήζεο t-1 ηεο επηρείξεζεο  i. 
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ΓACC_Revi,t: ε δηαθνξά ησλ εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ ηεο επηρείξεζεο i απφ ηε ρξήζε t-1 

ζηε ρξήζε t. 

 

PPEi,t : Σα πάγηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο  i ζην ρξφλν t 

 

ROAi,t : δείθηεο απφδνζεο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ κηαο επηρείξεζεο i ζην ρξφλν t 

 

TAit-1: ζχλνιν ελεξγεηηθνχ γηα ηελ επηρείξεζε i ζην ρξφλν t-1 

 

σ i,t : θαηάινηπα ηεο παιηλδξφκεζεο  

 

Αξρηθά ζπιιέρζεθαλ ηα δεδνκέλα γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ εκπεηξηθνχ κέξνπο απφ ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 190 εηζεγκέλσλ εκπνξνβηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ γηα λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζην ππφδεηγκα θαη λα ππνινγηζηνχλ ηα θαηάινηπα ηεο παιηλδξφκεζεο. Σα 

θαηάινηπα ηεο παιηλδξφκεζεο φκσο απνηεινχλ ηα ρεηξαγσγήζηκα δεδνπιεπκέλα. Ζ ρξνληθή 

πεξίνδνο πνπ επηιέρζεθε είλαη 2005-2015. Σν έηνο 2005 απνηειεί ην έηνο απφ ην νπνίν 

θαζηεξψζεθε σο ππνρξεσηηθή ε εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο ζηηο ειιεληθέο εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο. Σν 2010 είλαη ην έηνο πνπ εκθαλίζηεθε ε 

θξίζε θαη νη επηδξάζεηο ηεο. Σα ρεηξαγσγήζηκα δεδνπιεπκέλα έπεηηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

έλα ππφδεηγκα πνπ δεκηνπξγήζεθε σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή καδί κε ηηο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο πνπ επηιέρζεθαλ. Απηέο είλαη, ε αγνξαία θεθαιαηνπνίεζε, ν δείθηεο κφριεπζεο, 

ν δείθηεο αγνξαίαο αμίαο πξνο ηελ ινγηζηηθή αμία θαη ν δείθηεο πξφβιεςεο ρξενθνπίαο ηνπ 

Altman. 

 

 

DA i,t= a0 +a1SIZEi,t+ a2 LEV i,t+a3MTB I,t+a4ZSCORE I,t+εi,t   (1) 

 

DA : Σα ρεηξαγσγήζηκα δεδνπιεπκέλα 

 

SIZEi,t : Ζ αγνξαία θεθαιαηνπνίεζε πνπ ππνινγίδεηαη αλ πνιιαπιαζηαζηεί ν αξηζκφο ησλ 

κεηνρψλ κε ηελ  ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή   

 

LEVi,t : Ο δείθηεο κφριεπζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δηαίξεζε ησλ ζπλνιηθψλ ππνρξεψζεσλ 

κε ην ζχλνιν ελεξγεηηθνχ   
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MTBi,t : Ο δείθηεο αγνξαίαο αμίαο πξνο ηελ ινγηζηηθή αμία   

 

ZSCOREi,t : Ο δείθηεο πξφβιεςεο ρξενθνπίαο ηνπ Altman 

 

Πίλαθαο 1: ηνηρεία Πεξηγξαθηθήο ηαηηζηηθήο 

  DA SIZE LEV MTB Z_SCORE 

Μέζνο 0,01 4,85 0,15 0,94 1,53 

Γηάκεζνο 0,00 4,86 0,12 0,56 1,27 

Μέγηζην 0,53 9,76 0,62 7,50 48,78 

Διάρηζην -0,41 0,62 0,00 -1,02 -5,39 

Σππηθή 

απφθιηζε 0,11 1,52 0,14 1,13 2,59 

εκεηψζεηο: Σν δείγκα πεξηιακβάλεη 190 εκπνξνβηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο γηα ηελ πεξίνδν 

2005-2015. Ο αξηζκφο ησλ παξαηεξήζεσλ είλαη 1545. 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο ηνπ 

δείγκαηνο. Τπνινγίζηεθαλ γηα ηελ αγνξαία θεθαιαηνπνίεζε, ηνλ δείθηε κφριεπζεο, ηνλ 

δείθηε αγνξαίαο αμίαο πξνο ηελ ινγηζηηθή αμία θαη ηνλ δείθηε πξφβιεςεο ρξενθνπίαο, ν 

κέζνο, ε δηάκεζνο, ην κέγηζην, ην ειάρηζην θαη ε ηππηθή απφθιηζε. Αξρηθά παξαηεξψληαο 

ηνλ κέζν θαη ηε δηάκεζν ζε θάζε έλα απφ ηα πέληε κεγέζε δηαπηζηψλεηαη φηη ζεκεηψλνληαη 

κηθξέο απνθιίζεηο κεηαμχ ηνπο. Ζ δηάκεζνο είλαη κηα ζηαηηζηηθή ε νπνία δελ επεξεάδεηαη απφ 

ηελ χπαξμε αθξαίσλ παξαηεξήζεσλ. ε αληίζεζε κε ηελ κέζε ηηκή ε νπνία επεξεάδεηαη 

ζεκαληηθά απφ ηελ χπαξμε αθξαίσλ παξαηεξήζεσλ. Σν γεγνλφο φηη ε κέζε ηηκή είλαη πνιχ 

θνληά ζηε δηάκεζν ππνδειψλεη ηελ κε χπαξμε αθξαίσλ παξαηεξήζεσλ ζην ζχλνιν ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ εμεηάζηεθαλ γηα ην θάζε κέγεζνο μερσξηζηά. Οη κέγηζηεο θαη νη ειάρηζηεο 

ηηκέο φισλ ησλ παξαπάλσ κεγεζψλ θπκαίλνληαη ζε ινγηθά πιαίζηα εθηφο απφ ην MTB πνπ ην 

ειάρηζην έρεη αξλεηηθή ηηκή ιφγσ ηεο χπαξμεο επηρεηξήζεσλ κε αξλεηηθά ίδηα θεθάιαηα. 

Δπηπιένλ ε κέγηζηε ηηκή ηνπ Z_score απέρεη πνιχ απφ ηελ κέζε ηηκή θαη απφ ην φξην πνπ 

ηίζεηαη γηα λα ζεσξεζεί φηη κηα επηρείξεζε δηαθεχγεη απφ ηε δψλε ηεο ρξενθνπίαο.  Όζνλ 

αθνξά ηελ ηππηθή απφθιηζε, ε ηηκή ηεο ζε θάζε έλα κέγεζνο πνπ εμεηάζηεθε κπνξεί λα 

ζεσξεζεί κηθξή πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε δηαζπνξά ησλ ηηκψλ ηνπο απφ ηελ κέζε ηηκή ηνπο 

είλαη θαη απηή κηθξή. πλεπψο απνδεηθλχεηαη φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ επηιέρζεθαλ είλαη 

παξαπιήζηαο δπλακηθφηεηαο θάηη πνπ εληζρχεη ηελ εγθπξφηεηα ηεο αλάιπζεο. 
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Πίλαθαο  2:Μήηξα πζρεηίζεσλ 

  DA SIZE LEV MTB Z_SCORE 

DA 1,00         

SIZE 0,03 1,00       

LEV -0,02 0,29 1,00     

MTB 0,15 0,04 0,06 1,00   

Z_SCORE 0,12 -0,05 -0,18 0,27 1,00 

εκεηψζεηο: Σν δείγκα πεξηιακβάλεη 190 εκπνξνβηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο γηα ηελ πεξίνδν 

2005-2015. Ο αξηζκφο ησλ παξαηεξήζεσλ είλαη 1545. 

 

ηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο ηφζν ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ κε 

ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή (DA), φζν θαη ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ κεηαμχ ηνπο. 

Θεηηθή ζπζρέηηζε ππνδειψλεη κεηαβνιή ησλ κεγεζψλ πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, ελψ 

αξλεηηθή πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα παξαηεξείηαη 

πσο ηα ρεηξαγσγήζηκα δεδνπιεπκέλα εκθαλίδνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ αγνξαία 

θεθαιαηνπνίεζε, ηνλ δείθηε αγνξαίαο αμίαο πξνο ηελ ινγηζηηθή αμία θαη ηνλ δείθηε 

πξφβιεςεο ρξενθνπίαο ελψ αξλεηηθή κε ηνλ δείθηε κφριεπζεο. Όζνλ αθνξά ηηο ζπζρεηίζεηο 

κεηαμχ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζπζρέηηζε ηνπ δείθηε 

κφριεπζεο κε ηελ αγνξαία θεθαιαηνπνίεζε πνπ ππνδειψλεη ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ απηψλ. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη φζν απμάλεηαη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο 

απμάλεηαη θαη ε κφριεπζε ηεο δειαδή απμάλεηαη ν δαλεηζκφο ηεο. Αθφκε έκθαζε κπνξεί λα 

δνζεί θαη ζηελ ζεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ δείθηε αγνξαίαο αμίαο πξνο ηελ ινγηζηηθή αμία θαη ηνπ 

δείθηε πξφβιεςεο ρξενθνπίαο Z_score. Ξερσξίδεη φκσο θαη ε αξλεηηθή ζπζρέηηζε πνπ 

εκθαλίδεηαη αλάκεζα ζηνλ δείθηε κφριεπζεο θαη ζην Z_score. Απηφ καο δείρλεη φηη φζν 

απμάλεηαη ε κφριεπζε ζε κηα επηρείξεζε κεηψλεηαη ν δείθηεο Z_score. Σν φξην ηνπ δείθηε 

απηνχ είλαη ην 1,8. Όηαλ ε ηηκή ηνπ ζε κηα επηρείξεζε βξίζθεηαη θάησ απφ απηφ ην φξην 

ζπλεπάγεηαη φηη είλαη πηζαλφ λα νδεχεη ή βξίζθεηαη θάησ απφ ην βάξνο ηεο ρξενθνπίαο. Ζ 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε ππνδειψλεη φηη είλαη πηζαλφλ εηαηξείεο κε πςειφ δαλεηζκφ λα 

εκθαλίδνπλ ηάζε πξνο ρξενθνπία. 

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηνχληαη δηαδνρηθνί έιεγρνη ππφζεζεο γηα λα δηαπηζησζεί γηα 

θάζε κηα αλεμάξηεηε κεηαβιεηή πνπ επεξεάδεη ηελ εμαξηεκέλε (ηα ρεηξαγσγήζηκα 
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δεδνπιεπκέλα DA) αλ ν εθάζηνηε ζπληειεζηήο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο ή φρη. Ζ 

κεδεληθή θαη ε ελαιιαθηηθή ππφζεζε ειέγρνπ αληίζηνηρα είλαη νη αθφινπζεο:  

 

 

Ζ0: Ο ζπληειεζηήο ηεο εθάζηνηε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο  

 

Ζ1: Ο ζπληειεζηήο ηεο εθάζηνηε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο  

 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ησλ ειέγρσλ ππφζεζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

 

Πίλαθαο  3: Απνηειέζκαηα Βαζηθνχ Τπνδείγκαηνο 

  Coefficient t-Statistic Prob.   

C -0,02 -1,35 0,18 

SIZE 0,00 0,88 0,38 

LEV -0,01 -0,57 0,57 

MTB 0,01 3,78 0,00 

Z_SCORE 0,00 1,35 0,18 

Adjusted R-squared 0,03     

εκεηψζεηο: Σν δείγκα πεξηιακβάλεη 190 εκπνξνβηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο γηα ηελ πεξίνδν 

2005-2015. Ο αξηζκφο ησλ παξαηεξήζεσλ είλαη 1545. 

 

ηνλ πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ηνπ βαζηθνχ 

ππνδείγκαηνο. Χο βαζηθφ ππφδεηγκα ζεσξνχκε απηφ πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηελ εμίζσζε (1) ε 

νπνία δείρλεη ηελ εμάξηεζε ησλ ρεηξαγσγήζηκσλ δεδνπιεπκέλσλ απφ ηηο κεηαβιεηέο πνπ 

επηιέμακε ρσξίο λα ζπλππνινγηζηεί ε επίδξαζε πνπ επέξρεηαη ζε απηέο ιφγσ θξίζεο. 

 

χκθσλα κε ηελ ζεσξία γηα λα απνξξηθηεί ε κεδεληθή ππφζεζε θαη ζπλεπψο ν 

ζπληειεζηήο ζηελ θάζε πεξίπησζε λα ζεσξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο ζα πξέπεη ε ηηκή p 

(p-value) λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ 0,1 δειαδή p<10%. Δπνκέλσο γηα ην βαζηθφ ππφδεηγκα 

πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 
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 ηαζεξά C: Ζ ηηκή p ηζνχηαη κε 0,18 ε νπνία είλαη κεγαιχηεξε απφ ην φξην ειέγρνπ 

ηνπ 0,1. πλεπψο δελ κπνξεί λα απνξξηθηεί ε κεδεληθή ππφζεζε θαη ν ζπληειεζηήο 

δελ ζεσξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο.   

 

 Μεηαβιεηή Size: Ζ ηηκή p ηζνχηαη κε 0,38 ε νπνία είλαη κεγαιχηεξε απφ ην φξην 

ειέγρνπ ηνπ 0,1. πλεπψο ηζρχεη ε κεδεληθή ππφζεζε κε απνηέιεζκα ν ζπληειεζηήο 

λα κελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο.   

 

 Μεηαβιεηή LEV: Ζ ηηκή p ηζνχηαη κε 0,57 ε νπνία είλαη κεγαιχηεξε απφ ην φξην 

ειέγρνπ ηνπ 0,1. Απηφ ζεκαίλεη φηη επαιεζεχεηαη  ε κεδεληθή ππφζεζε κε 

απνηέιεζκα ν ζπληειεζηήο λα κελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο.  

 

 Μεηαβιεηή MTB: Ζ ηηκή p ηζνχηαη κε 0,0002. Ζ ηηκή απηή είλαη πνιχ κηθξφηεξε απφ 

ην φξην ειέγρνπ ηνπ 0,1 πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη απνξξίπηεηαη  ε κεδεληθή ππφζεζε 

θαη ν ζπληειεζηήο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο.  

 

 Μεηαβιεηή Z_SCORE: Ζ ηηκή p ηζνχηαη κε 0,18 πνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ ην 0,1. 

Οπφηε επαιεζεχεηαη  ε κεδεληθή ππφζεζε κε απνηέιεζκα ν ζπληειεζηήο λα κελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο.  

 

ηε ζπλέρεηα γηα λα εμεηαζηεί ε επίδξαζε ηεο θξίζεο ζηελ ηηκή ησλ ρεηξαγσγήζηκσλ 

δεδνπιεπκέλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, επεθηείλνπκε ην ππφδεηγκα καο ζπκπεξηιακβάλνληαο 

θάπνηεο επηπιένλ κεηαβιεηέο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε βαζηθή κεηαβιεηή πνπ πξνζηέζεθε είλαη 

απηή  ηεο θξίζεο (CRISIS) θαη άιιεο ηέζζεξηο ζπλδπαζηηθέο κεηαβιεηέο πνπ δείρλνπλ πσο ν 

ε εθάζηνηε κεηαβιεηή επεξεάδεη ηα ρεηξαγσγήζηκα δεδνπιεπκέλα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

θξίζεο. Έηζη ε πξνεγνχκελε εμίζσζε παίξλεη ηελ αθφινπζε κνξθή: 

 

 
DAi,t=a0+a1SIZEi,t+a2LEVi,t+a3MTBi,t+a4ZSCOREi,t+a5CRISISi,t+a6CRISISxSIZEi,t+a7CRISISxL

EVi,t+a8CRISISxMTBi,t+a9CRISISxZSCOREi,t+εi,t   (2) 

 

 
DA : Σα ρεηξαγσγήζηκα δεδνπιεπκέλα 

 

SIZEi,t : Ζ αγνξαία θεθαιαηνπνίεζε 
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LEVi,t : Ο δείθηεο κφριεπζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δηαίξεζε ησλ ζπλνιηθψλ ππνρξεψζεσλ 

κε ην ζχλνιν ελεξγεηηθνχ 

 

MTBi,t: Ο δείθηεο αγνξαίαο αμίαο πξνο ηελ ινγηζηηθή αμία 

 

ZSCOREi,t : Ο δείθηεο πξφβιεςεο ρξενθνπίαο ηνπ Altman 

 

CRISISi,t : Δίλαη κηα ςεπδνκεηαβιεηή πνπ παίξλεη ηελ ηηκή 1 απφ ην έηνο 2010 θαη κεηά θαη 

ηελ ηηκή 0 γηα νπνηνδήπνηε άιιν έηνο πξηλ απφ απηφ. 

 

CRISISxSIZEi,t : Δίλαη κηα ςεπδνκεηαβιεηή θιίζεο πνπ δείρλεη ηελ επίδξαζε ηνπ κεγέζνπο 

πάλσ ζηα ρεηξαγσγήζηκα δεδνπιεπκέλα κφλν γηα ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο. 

 

CRISISxLEVi,t : Δίλαη κηα ςεπδνκεηαβιεηή θιίζεο πνπ δείρλεη ηελ επίδξαζε ηνπ δείθηε 

κφριεπζεο πάλσ ζηα ρεηξαγσγήζηκα δεδνπιεπκέλα κφλν γηα ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο. 

 

CRISISxMTBi,t : Δίλαη κηα ςεπδνκεηαβιεηή θιίζεο πνπ δείρλεη ηελ επίδξαζε ηνπ δείθηε 

αγνξαίαο αμίαο πξνο ηελ ινγηζηηθή αμία πάλσ ζηα ρεηξαγσγήζηκα δεδνπιεπκέλα κφλν γηα ηελ 

πεξίνδν ηεο θξίζεο. 

 

CRISISxZSCOREi,t : Δίλαη κηα ςεπδνκεηαβιεηή θιίζεο πνπ δείρλεη ηελ επίδξαζε ηνπ δείθηε 

πξφβιεςεο ρξενθνπίαο πάλσ ζηα ρεηξαγσγήζηκα δεδνπιεπκέλα κφλν γηα ηελ πεξίνδν ηεο 

θξίζεο. 

 

Σν πξνζαξκνζκέλν R
2
 απνηειεί ηελ θαιχηεξε εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ην 

δείγκα ζρεηίδεηαη κε ηνλ πιεζπζκφ. Δδψ ιακβάλεη ηελ ηηκή 0,03 πνπ ππνδειψλεη φηη ην 

δείγκα καο είλαη ηζρπξφ θαη εληζρχεη ηελ επεμεγεκαηηθή ηθαλφηεηα ηνπ δείγκαηνο. 

 

ην ζεκείν απηφ επαλαιακβάλνπκε ηελ δηαδηθαζία ησλ δηαδνρηθψλ ειέγρσλ πνπ θάλακε θαη 

ζην βαζηθφ ππφδεηγκα γηα λα δηαπηζηψζνπκε αλ νη ζπληειεζηέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ίδηα κεδεληθή θαη ελαιιαθηηθή ππφζεζε φπσο αλσηέξσ. 

 

Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ηνπ εθηεηακέλνπ ππνδείγκαηνο θαίλνληαη ζηνλ αθφινπζν 

πίλαθα: 
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Πίλαθαο  4: Απνηειέζκαηα Δθηίκεζεο Δθηεηακέλνπ Τπνδείγκαηνο 

  Coefficient t-Statistic Prob. 

C -0,03 -1,47 0,14 

SIZE 0,01 2,05 0,04 

LEV -0,03 -0,92 0,36 

MTB 0,02 3,86 0,00 

Z_SCORE 0,00 0,74 0,46 

CRISIS 0,03 1,38 0,17 

CRISISxSIZE -0,01 -2,69 0,01 

CRISISxLEV 0,03 0,67 0,50 

CRISISxMTB -0,01 -2,12 0,03 

CRISISxZ_SCORE 0,01 2,57 0,01 

Adjusted R-squared 0,04     

εκεηψζεηο: Σν δείγκα πεξηιακβάλεη 190 εκπνξνβηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο γηα ηελ πεξίνδν 

2005-2015. Ο αξηζκφο ησλ παξαηεξήζεσλ είλαη 1545. 

 

ηνλ πίλαθα 4 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ηνπ εθηεηακέλνπ 

ππνδείγκαηνο. Χο εθηεηακέλν ππφδεηγκα ζεσξνχκε απηφ πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηελ εμίζσζε 

(2) ε νπνία πεξηέρεη αθφκε ζπλδπαζηηθέο κεηαβιεηέο θαη δείρλεη ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ νη 

κεηαβιεηέο πνπ επηιέμακε ζηα ρεηξαγσγήζηκα δεδνπιεπκέλα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θξίζεο. 

 

χκθσλα κε ηελ ζεσξία γηα λα απνξξηθηεί ε κεδεληθή ππφζεζε θαη ζπλεπψο ν ζπληειεζηήο 

ζηελ θάζε πεξίπησζε λα ζεσξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο ζα πξέπεη ε ηηκή p (p-value) λα 

είλαη κηθξφηεξε ηνπ 0,1 δειαδή p<10%. Δπνκέλσο γηα ην βαζηθφ ππφδεηγκα πξνθχπηνπλ ηα 

εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

 

 ηαζεξά C: Ζ ηηκή p ηζνχηαη κε 0,14 ε νπνία είλαη κεγαιχηεξε απφ ην φξην ειέγρνπ 

ηνπ 0,1. πλεπψο δελ κπνξεί λα απνξξηθηεί ε κεδεληθή ππφζεζε θαη ν ζπληειεζηήο 

δελ ζεσξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο.   

 

 Μεηαβιεηή Size: Ζ ηηκή p ηζνχηαη κε 0,04. Ζ ηηκή απηή είλαη κηθξφηεξε απφ ην φξην 

ειέγρνπ ηνπ 0,1 πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη απνξξίπηεηαη  ε κεδεληθή ππφζεζε θαη ν 

ζπληειεζηήο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. 
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 Μεηαβιεηή LEV: Ζ ηηκή p ηζνχηαη κε 0,36 ε νπνία είλαη κεγαιχηεξε απφ ην φξην 

ειέγρνπ ηνπ 0,1. Απηφ ζεκαίλεη φηη επαιεζεχεηαη  ε κεδεληθή ππφζεζε κε 

απνηέιεζκα ν ζπληειεζηήο λα κελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο.  

 

 Μεηαβιεηή MTB: Ζ ηηκή p ηζνχηαη κε 0,0001. Ζ ηηκή απηή είλαη πνιχ κηθξφηεξε απφ 

ην φξην ειέγρνπ ηνπ 0,1 πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη απνξξίπηεηαη  ε κεδεληθή ππφζεζε 

θαη ν ζπληειεζηήο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο.  

 

 Μεηαβιεηή Z_SCORE: Ζ ηηκή p ηζνχηαη κε 0,46 πνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ ην 0,1. 

Οπφηε επαιεζεχεηαη  ε κεδεληθή ππφζεζε κε απνηέιεζκα ν ζπληειεζηήο λα κελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο.  

 

 Μεηαβιεηή CRISIS: Ζ ηηκή p ηζνχηαη κε 0,17. Ζ ηηκή απηή είλαη κεγαιχηεξε απφ ην 

φξην ειέγρνπ ηνπ 0,1. Δπνκέλσο επαιεζεχεηαη  ε κεδεληθή ππφζεζε κε απνηέιεζκα ν 

ζπληειεζηήο λα κελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. 

 

  Μεηαβιεηή CRISISxSIZE: Ζ ηηκή p ηζνχηαη κε 0,01 πνπ είλαη κηθξφηεξε απφ ην φξην 

ειέγρνπ ηνπ 0,1. Άξα απνξξίπηεηαη  ε κεδεληθή ππφζεζε θαη ν ζπληειεζηήο είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. 

 

 Μεηαβιεηή CRISISxLEV: Ζ ηηκή p ηζνχηαη κε 0,50 ε νπνία είλαη κεγαιχηεξε απφ ην 

φξην ειέγρνπ ηνπ 0,1. Έηζη επαιεζεχεηαη  ε κεδεληθή ππφζεζε κε απνηέιεζκα ν 

ζπληειεζηήο λα κελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο.  

 

 Μεηαβιεηή CRISISxMTB: Ζ ηηκή p ηζνχηαη κε 0,03. Ζ ηηκή απηή είλαη κηθξφηεξε 

απφ ην φξην ειέγρνπ ηνπ 0,1. Οπφηε απνξξίπηεηαη  ε κεδεληθή ππφζεζε θαη ν 

ζπληειεζηήο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο.  

 

 Μεηαβιεηή CRISISxZ_SCORE: Ζ ηηκή p ηζνχηαη κε 0,01 πνπ είλαη κηθξφηεξε απφ ην 

φξην ειέγρνπ ηνπ 0,1. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν απνξξίπηεηαη  ε κεδεληθή ππφζεζε θαη ν 

ζπληειεζηήο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. 
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ην εθηεηακέλν ππφδεηγκα παξαηεξνχκε πσο ην πξνζαξκνζκέλν R
2
 απμήζεθε γηαηί 

απμάλεηαη θαηά πνιχ ν αξηζκφο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη εληζρχζεθε 

ην πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν, ε ρξεζηκφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην δείγκα απηφ. 

 

ηε ζπλέρεηα γηα λα εμεηαζηεί πεξεηαίξσ ην ππφδεηγκα πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε 

επαηζζεζίαο απφ ηελ νπνία πξνέθπςαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ αθφινπζνπ πίλαθα. 

 

Πίλαθαο  5 :Απνηειέζκαηα Δθηίκεζεο Δθηεηακέλνπ Τπνδείγκαηνο κεηά απφ Αλάιπζε 

επαηζζεζίαο 

  Coefficient t-Statistic Prob.   

C 0,11 1,75 0,08 

SIZE -0,02 -1,77 0,08 

LEV -0,03 -0,72 0,47 

MTB 0,02 4,05 0,00 

Z_SCORE 0,01 2,20 0,03 

CRISIS 0,00 0,02 0,98 

CRISISxSIZE -0,01 -1,30 0,20 

CRISISxLEV 0,02 0,40 0,69 

CRISISxMTB -0,01 -1,68 0,09 

CRISISxZ_SCORE 0,01 2,37 0,02 

Adjusted R-squared 0,12     

 εκεηψζεηο: Σν δείγκα πεξηιακβάλεη 190 εκπνξνβηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο γηα ηελ πεξίνδν 

2005-2015. Ο αξηζκφο ησλ παξαηεξήζεσλ είλαη 1545. 

 

Δπαλαιακβάλνληαο ηνλ ίδην έιεγρν ππφζεζεο φπσο θαη πξνεγνχκελα πξνθχπηνπλ ηα εμήο 

ζπκπεξάζκαηα. Ζ ζηαζεξά C, ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ν δείθηεο αγνξαίαο αμίαο πξνο ηελ 

ινγηζηηθή αμία, ν δείθηεο πξφβιεςεο ρξενθνπίαο θαη νη ζπλδπαζηηθέο κεηαβιεηέο ηεο θξίζεο 

κε ηνλ δείθηε αγνξαίαο αμίαο πξνο ηελ ινγηζηηθή θαη ηνλ δείθηε πξφβιεςεο ρξενθνπίαο έρνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνχο ζπληειεζηέο. Απηφ δηθαηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε ηηκή p ζε 

φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη κηθξφηεξε ηνπ 0,1. Γειαδή απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή 

ππφζεζε θαη ηζρχεη ε ελαιιαθηηθή. Αληίζεηα, o δείθηεο κφριεπζεο, ε ςεπδνκεηαβιεηή ηεο 

θξίζεο, ε ζπλδπαζηηθή κεηαβιεηή θξίζεο κε κέγεζνο θαη ε θξίζεο κε ηνλ δείθηε κφριεπζεο 

εκθαλίδνπλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνχο ζπληειεζηέο. Ζ ηηκή ηνπ p ζε απηέο ηηο κεηαβιεηέο 

μεπεξλά ην φξην ηνπ 0,1 πνπ ζεκαίλεη φηη επαιεζεχεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε. Σν 

πξνζαξκνζκέλν R
2
 παξαηεξείηαη ζε πςειφηεξν επίπεδν.  
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Σέινο ζπγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπ εθηεηακέλνπ ππνδείγκαηνο πξηλ θαη κεηά 

ηελ εθαξκνγή ηεο αλάιπζεο επαηζζεζίαο είλαη εκθαλέο φηη ε ζηαζεξά C θαη ν ζπληειεζηήο 

ηεο κεηαβιεηήο ηνπ δείθηε πξφβιεςεο ρξενθνπίαο γίλνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί. 

Αληηζέησο ν ζπληειεζηήο ηεο ζπλδπαζηηθήο κεηαβιεηήο ηεο θξίζεο κε ην κέγεζνο δελ είλαη 

πιένλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. ηα ππφινηπα κεγέζε παξνπζηάδνληαη κεηαβνιέο ζηελ ηηκή p 

πνπ δελ κεηαβάινπλ ηελ απνδνρή ή απφξξηςε ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο.  

Καηαιήγνληαο ε αλάιπζε επαηζζεζίαο παξέρεη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα φζνλ αθνξά 

ηηο ελδείμεηο ρεηξαγψγεζεο ησλ θεξδψλ ζηνλ εκπνξνβηνκεραληθφ θιάδν επηρεηξήζεσλ θαη ην 

πψο δηάθνξνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηελ ρεηξαγψγεζε. ηελ πεξίνδν ηεο 

θξίζεο παξαηεξείηαη νη κηθξέο θπξίσο επηρεηξήζεηο λα εκθαλίδνπλ ελδείμεηο ρεηξαγψγεζεο. 

Δπίζεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πξννπηηθέο αλάπηπμεο ζέινπλ λα δείρλνπλ κηα θαιχηεξε 

εηθφλα θαζψο θαη απηέο πνπ θηλδπλεχνπλ απφ ρξενθνπία είλαη πην πηζαλφλ λα πξνβνχλ ζε 

ρεηξαγψγεζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8 : ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΙ 

 

 
Ζ παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απνηειεί έλα θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη φιν 

θαη πεξηζζφηεξν ζηηο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο. Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο νη επηρεηξήζεηο 

εκθαλίδνπλ κηα εηθφλα δηαθνξεηηθή απφ απηήλ πνπ πξαγκαηηθά ππάξρεη. Γηα λα επηηεπρηεί 

απηφ νη δηνηθήζεηο παξαβαίλνπλ ηνπο ινγηζηηθνχο θαλφλεο θαη πξνβαίλνπλ ζε παξάλνκεο 

πξάμεηο γηα λα πεηχρνπλ ην ζθνπφ ηνπο. 

Ζ πνηνηηθή πιεξνθφξεζε πνπ αληιείηαη κέζα απφ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. ε απηήλ 

ζηεξίδνληαη νη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φπσο αλαιπηέο θαη επελδπηέο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ αμία ηεο εηαηξίαο. Όκσο νη επηρεηξήζεηο πξνρσξνχλ ζε ρεηξαγψγεζε ησλ 

ινγηζηηθψλ ηνπο κεγεζψλ εμαπαηψληαο έηζη ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο.  

Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ζπκβαίλεη απηφ είλαη πνιινί. Μπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ 

ην εζσηεξηθφ αιιά θαη απφ ην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ. Σα θίλεηξα παξαπνίεζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πίεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

αλαιπηψλ, ηνλ αληαγσληζκφ πνπ ππάξρεη, ηελ δηαρείξηζε ηεο κεξηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ 

άληιεζε ρξεκαηνδφηεζεο. Δπηπιένλ κε επηδηψμεηο ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ γηα ηελ αλέιημε 

ηνπο κέζα ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα, ηελ απνθπγή ρξενθνπίαο, ηελ έκθαζε ζηα 

βξαρππξφζεζκα απνηειέζκαηα θαη ηελ πξνζπάζεηα θνξνδηαθπγήο. Οη επηρεηξήζεηο πνιχ 

ζπρλά θαηαθεχγνπλ ζε κηα ζεηξά απφ κεζφδνπο θαη ηερληθέο γηα λα αιινηψζνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ηνπο. Απηέο νη ηερληθέο φπσο ε δεκηνπξγία εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ, ν 

εκπινπηηζκφο ηνπ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ θαη ε αιιαγή ινγηζηηθήο πνιηηηθήο 

παξαηεξνχληαη ζε πνιιέο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο. 

Όια απηά ζπλεηέιεζαλ ζηελ αλάδεημε ηεο απάηεο σο έλα πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα. Γηα 

λα πξαγκαηνπνηεζεί ε απάηε γίλεηαη ρξήζε ηεο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο παξαβηάδνληαο 

ινγηζηηθέο αξρέο θαη θαλφλεο. Σα απνηειέζκαηα κπνξεί βξαρππξφζεζκα λα θαίλνληαη 

ηθαλνπνηεηηθά αιιά καθξνπξφζεζκα απνδεηθλχνληαη νιέζξηα γηα ηελ επηρείξεζε. Οη κεγάιεο 

δηαζηάζεηο πνπ έρεη ιάβεη ην ζέκα ηεο απάηεο νδήγεζαλ ζηελ ελαζρφιεζε κε ηνλ εληνπηζκφ 

θαη πξφιεςε ηεο ψζηε λα θαηαπνιεκεζεί απνηειεζκαηηθά. Έηζη απνθεχγνληαη θαη νη 

απψιεηεο πνπ ζα ππήξραλ αλ πξαγκαηνπνηνχληαλ ηειηθά ε απάηε. Οη νηθνλνκηθέο κνλάδεο 

δίλνπλ έκθαζε ζε ζηξαηεγηθέο πξφιεςεο θαη αλίρλεπζεο ηεο ινγηζηηθήο απάηεο γηα λα 

ειαρηζηνπνηήζνπλ ηηο πηζαλφηεηεο δηάπξαμεο ηεο. 
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Ζ απνθάιπςε ηεο απάηεο δεκηνπξγεί  νηθνλνκηθέο αλαηαξάμεηο, αλαμηνπηζηία γηα ηελ 

ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ θεθαιαηαγνξψλ θαη ηεξάζηηεο απψιεηεο ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ 

ζπλνδεχνληαη απφ απψιεηα ηεο θήκεο θαη ρξενθνπία. Τπάξρνπλ πνιιά παξαδείγκαηα απάηεο 

πνπ ζπλέβεζαλ φια απηά ηα ρξφληα ζε Δπξψπε θαη Ακεξηθή. ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία 

έγηλε κειέηε ηξηψλ ηέηνησλ ζθαλδάισλ, ηεο Enron θαη WorldCom απφ ηελ Ακεξηθή θαη ηεο 

Parmalat απφ ηελ Δπξψπε. Αλαιχζεθαλ δηεμνδηθά νη πεξηπηψζεηο απηέο απφ ηελ άλζηζε θαη 

επέθηαζε ηνπο κέρξη ηελ νξηζηηθή θαηάξξεπζε. Σν ζπκπέξαζκα πνπ βγαίλεη είλαη φηη ε 

απάηε φζν θαιά θαη λα είλαη θξπκκέλε θάπνηα ζηηγκή ζα απνθαιπθζεί κε θαηαζηξνθηθέο 

ζπλέπεηεο γηα ηελ επηρείξεζε. ην πξαθηηθφ κέξνο έγηλε κειέηε 190 εκπνξνβηνκεραληθψλ 

εηαηξεηψλ πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην ειιεληθφ ρξεκαηηζηήξην γηα ηελ πεξίνδν 2005-2015. 

Δμεηάζηεθε πψο επεξεάδεη ε θξίζε ηελ ρεηξαγψγεζε αιιά θαη ηε ζρέζε ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

επηιέμακε κε ηα ρεηξαγσγήζηκα δεδνπιεπκέλα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο.  

πκπεξαζκαηηθά είλαη απαξαίηεην λα γίλεη θαηαλνεηφ πσο νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα 

επελδχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο φπσο θαη ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 

ηνπο κέζα ζηα λφκηκα πιαίζηα παξά λα επηιέγνπλ ηερληθέο ρεηξαγψγεζεο πνπ πιήηηνπλ ηελ 

δηαθάλεηα, ηελ αθξίβεηα θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ παξέρεηαη. Γηα λα 

ζπκβεί απηφ πξέπεη λα απμεζεί ε απζηεξφηεηα θαη ν έιεγρνο απφ ηηο νηθνλνκηθέο αγνξέο θαη 

λα ζπλερηζηεί ε ελαζρφιεζε κε ην θαηλφκελν ηεο απάηεο. Θα κπνξνχζε ινηπφλ κειινληηθά 

λα γίλεη πεξεηαίξσ δηεξεχλεζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο απάηεο θαη θπξίσο πφζν απνηειεζκαηηθφο 

είλαη ν ξφινο ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο. 
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