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Σύνοψη 

 

Η παρούσα διπλωματική εξετάζει τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, την επίδραση της 

εγκατάστασής τους σε χώρες που αποτελούν εξωχώρια χρηματοοικονομικά κέντρα 

και τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις αυτές από πλευράς 

λογιστικής διαδικασίας. Τα ερευνητικά ερωτήματα που αναπτύσσονται στο πρώτο 

κεφάλαιο εστιάζουν στην επίδραση των φορολογικών παραδείσων, καθώς και στη 

χρήση μεθόδων χειραγώγησης κερδών από τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. 

 Η επισκόπηση βιβλιογραφίας δείχνει ότι η φοροαποφυγή μπορεί να έχει πολύ 

αρνητικές επιπτώσεις για μια εταιρία, όπως την αύξηση του κινδύνου πτώσης της 

τιμής της μετοχής τους. Επιπλέον, προηγούμενες μελέτες δείχνουν ότι αρκετές 

επιχειρήσεις εγκαθίστανται σε χώρες που καθορίζονται ως φορολογικοί παράδεισοι 

επειδή προσφέρουν ευκαιρίες για φοροαποφυγή. Ειδικότερα, χώρες που καθορίζεται 

ως φορολογικοί παράδεισοι μπορεί να δίνουν ευκαιρίες για εμφάνιση υψηλότερων 

κερδών, μέσω της χειραγώγησης, με σκοπό την παρουσίαση μιας καλύτερης εικόνας 

της επιχείρησης. Η ανάλυση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις ναυτιλιακές 

επιχειρήσεις δείχνει ότι οι ναυτιλιακές εταιρίες παρουσιάζουν αρκετές ιδιαιτερότητες 

στη λογιστική διαδικασία σε σχέση με εταιρίες άλλων κλάδων. 

Η εμπειρική ανάλυση δείχνει ότι οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις ασκούν 

μεθόδους χειραγώγησης κερδών. Το επίπεδο της χειραγώγησης φαίνεται να 

συσχετίζεται με τον τόπο εγκατάστασης, αφού τα ευρήματα δείχνουν ότι οι 

ναυτιλιακές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε χώρες που καθορίζονται ως 

φορολογικοί παράδεισοι έχουν υψηλότερο επίπεδο χειραγώγησης κερδών, σε σχέση 

με ναυτιλιακές επιχειρήσεις που δεν είναι εγκαταστημένες σε τέτοιες χώρες. 
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Κεφάλαιο 1 

Εισαγωγή 

 

 

 

 

1.1  Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

Το θέμα  που πραγματεύεται η παρούσα διπλωματική αφορά  τις ναυτιλιακές εταιρίες 

και ειδικότερα τη λογιστική τους διαδικασία σε σχέση με την τοποθεσία που 

βρίσκονται εγκατεστημένες. Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις και ειδικά η λογιστική τους 

αντιμετώπιση αποτελούν ιδιαίτερη περίπτωση, εξαιτίας τις πολύπλοκης φύσης τους 

σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Ο λόγος είναι ότι οι επιχειρήσεις αυτές δεν 

έχουν γεωγραφικά όρια και ασκούν πολλές φορές τη δραστηριότητά τους σε 

παγκόσμια κλίμακα. 

Επιπροσθέτως, σε πολλές περιπτώσεις η τοποθεσία όπου βρίσκονται 

εγκατεστημένες μπορεί να δημιουργεί επιπλέον πολυπλοκότητα. Σημαντικό ρόλο 

στην ανάπτυξη της ναυτιλίας είχαν οι χώρες που πρόσφεραν «σημαίες ευκαιρίας1». 

Το καθεστώς της σημαίας ευκαιρίας διευκόλυνε σε σημαντικό βαθμό τις ναυτιλιακές 

επιχειρήσεις εξαιτίας του ευνοϊκού θεσμικού πλαισίου που πρόσφεραν για αυτό το 

είδος επιχείρησης και συνδέεται σε ορισμένες περιπτώσεις κατά την βιβλιογραφία 

(π.χ. Dharmapala & Hines, 2009) με τους φορολογικούς παραδείσους (Tax Havens)2. 

Οι φορολογικοί παράδεισοι αποτέλεσαν τις τελευταίες δεκαετίες αντικείμενο συχνής 

έρευνας εξαιτίας των συνεπειών τους στην φοροαποφυγή. Οι Rose & Spiegel (2007) 

παρότι διακρίνουν την έννοια του φορολογικού παραδείσου από την έννοια του 

                                                           
1 Ο όρος «σημαία ευκαιρίας» ή «σημαία ευκολίας» αναφέρεται σε κράτη που έχουν ευνοϊκό θεσμικό 

πλαίσιο για τις ναυτιλιακές εταιρίες, όπως μειωμένη γραφειοκρατία σε σχέση με τη νηολόγηση, ή 

ευέλικτους κανονισμούς ασφαλείας (Πρωτοψάλτης και Σαρακωστίδης, 2003). 
2 Ο όρος φορολογικός παράδεισος αναφέρεται και ως Εξωχώριο ή Υπεράκτιο Χρηματοοικονομικό 

Κέντρο (Offshore Financial Centre) ή φορολογικό καταφύγιο (Sikka, 2003). Οι Rose & Spiegel (2007) 

τονίζουν ότι σε πολλές περιπτώσεις οι φορολογικοί παράδεισοι είναι ταυτόχρονα και εξωχώρια 

χρηματοοικονομικά κέντρα ενώ άλλοι συγγραφείς όπως οι Hampton & Christensen (2002) 

χρησιμοποιούν τους δύο όρους ως αλληλένδετους. 
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εξωχώριου χρηματοοικονομικού κέντρου τονίζουν ότι σε πολλές περιπτώσεις ένας 

φορολογικός παράδεισος είναι και εξωχώριο χρηματοοικονομικό κέντρο. 

Με βάση το Sikka (2003) οι φορολογικοί παράδεισοι έχουν σχεδόν 

διπλασιαστεί σε σχέση με τον αριθμό τους κατά τη δεκαετία του 1980. Αφορούν 

κράτη όπου η φορολογία είναι μηδενική ή πάρα πολύ χαμηλή και σχετίζονται μεταξύ 

άλλων με αδυναμία παροχής πληροφόρησης για τις επιχειρήσεις προς άλλα κράτη. 

Παρότι, δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεικτός ορισμός σχετικά με τους φορολογικούς 

παραδείσους (Palan, 1998), υπάρχουν σχετικοί ορισμοί από τον Οργανισμό 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο (ΔΝΤ). Επιπλέον, ο Weisbach (2002) αναφέρει ότι η κατανόηση των 

φορολογικών καταφυγίων μπορεί να είναι αρκετά περίπλοκη και ίσως αυτός είναι ο 

λόγος που δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός. Ωστόσο, οι σχετικές έρευνες 

χρησιμοποιούν κατά βάση κάποια από τα κριτήρια του Ο.Ο.Σ.Α. που σχετίζονται με 

την μειωμένη ή μηδενική φορολόγηση, την μη-παροχή πληροφοριών προς τρίτους, τη 

μειωμένη διαφάνεια και την έλλειψη ουσιαστικής δραστηριότητας. Συνεπώς, τα 

χαρακτηριστικά αυτά μπορεί να αποτελούν ελκυστικό περιβάλλον για μια επιχείρηση 

ειδικά στην περίπτωση που ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει μεθόδους 

φοροαποφυγής. 

Για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις η επιλογή του τόπου εγκατάστασης  μπορεί 

να έχει σημαντικές επιδράσεις στην περίπτωση που αυτή είναι ένα κράτος που 

αποτελεί φορολογικό παράδεισο. Τα χαρακτηριστικά των φορολογικών παραδείσων 

καθιστούν τις χώρες αυτές υποψήφιες για έδρα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Με 

βάση τον Palan (1998) ο χαρακτηρισμός εξωχώριο κέντρο μπορεί να αφορά χώρες 

που το νομοθετικό τους πλαίσιο είναι ελκυστικό ειδικά για ναυτιλιακές εταιρίες. Ο 

συγγραφέας υποστηρίζει ότι σε πολλές περιπτώσεις υπήρξε μια τάση για 

απορρύθμιση (deregulation) σε ότι αφορά τη νομοθεσία για τις ναυτιλιακές 

επιχειρήσεις μέσω του καθεστώτος της σημαίας ευκαιρίας (flag of convenience) και 

αυτό ώθησε κράτη όπως οι ΗΠΑ να αυστηροποιήσουν το νομοθετικό τους πλαίσιο 

για τα πλοία ναυτιλιακών εταιριών που επιθυμούν να ελλιμενιστούν σε λιμάνι τους. 

Επιπλέον, ο συγγραφέας τονίζει ότι η εμπειρία που έχει συσσωρευτεί σχετικά με την 

αντιμετώπιση περιπτώσεων που αφορούν σημαίες ευκαιρίας θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση των εξωχώριων εταιριών γενικά. 
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Τα παραπάνω δείχνουν πόσο σημαντική είναι η έρευνα στον τομέα της 

ναυτιλίας σε σχέση με τους φορολογικούς παραδείσους. Ένας επιπλέον λόγος είναι η 

πιθανότητα χρήσης λογιστικών μεθόδων με σκοπό τη χειραγώγηση κερδών από τις 

ναυτιλιακές εταιρίες. Πολλές μελέτες έχουν ασχοληθεί με τη χειραγώγηση 

εξετάζοντας τη χρήση τέτοιων μεθόδων σε διάφορες περιπτώσεις όπως στην 

περίπτωση αλλαγής του θεσμικού πλαισίου ή την προσπάθεια φοροαποφυγής (π.χ. 

Cohen et al., 2008, Dyreng et al., 2012). Ωστόσο, παρότι η ναυτιλία έχει συνδεθεί με 

εξωχώριες δραστηριότητες και είναι γνωστή η ιδιαίτερη φύση των χωρών αυτών σε 

ότι αφορά την ελαστικότητα του θεσμικού πλαισίου, δεν υπάρχει μεγάλος αριθμός 

μελετών που να εξετάζει τη χρήση χειραγώγησης κερδών από ναυτιλιακές εταιρίες 

και ειδικότερα την εξέταση της επίδρασης της εγκατάστασής τους σε φορολογικούς 

παραδείσους. Συνεπώς, η εξέταση της επιλογής του τόπου εγκατάστασης σε σχέση με 

τη χρήση μεθόδων χειραγώγησης κερδών για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις πιθανόν να 

προσδώσει χρήσιμα συμπεράσματα, τόσο για τους ακαδημαϊκούς, όσο και για τα 

στελέχη της αγοράς και τους θεσμικούς φορείς. 

  

 

1.2 Σκοπός και Ερευνητικά Ερωτήματα 

 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η εξέταση των λογιστικών μεθόδων που 

ακολουθούνται από τις ναυτιλιακές εταιρίες, ειδικά στην περίπτωση που είναι 

εγκατεστημένες σε χώρες που καθορίζονται ως φορολογικοί παράδεισοι. Μέσω της 

ανάλυσης που γίνεται επιχειρείται να περιγραφεί το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις 

ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ειδικά σε σχέση με τη λογιστική διαδικασία, καθώς και να 

εξεταστεί η χρήση μεθόδων χειραγώγησης των λογιστικών τους στοιχείων. Επιπλέον, 

εξετάζεται εάν η επιλογή της εγκατάστασης σε μια χώρα που αποτελεί φορολογικό 

παράδεισο οδηγεί σε διαφορές, στη χρήση μεθόδων χειραγώγησης κερδών, σε σχέση 

με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που δεν είναι εγκατεστημένες σε τέτοιες χώρες. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα της διπλωματικής είναι δύο. Το πρώτο αφορά το 

κατά πόσο οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν μεθόδους χειραγώγησης των 

κερδών (π.χ. Andreou et al., 2012). Το ερώτημα αυτό έχει εξεταστεί από μικρό 

αριθμό μελετών και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η περαιτέρω εξέτασή του 

ειδικά σε διεθνές επίπεδο. Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις, παρότι μπορεί να εφαρμόζουν 
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κοινό θεσμικό πλαίσιο με άλλες επιχειρήσεις, όπως τα ΔΠΧΑ, έχουν ιδιαιτερότητες 

που τις διακρίνουν από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις (Moore Stephens, 2012). 

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα αφορά την επίδραση που έχει η εγκατάσταση 

σε χώρα που θεωρείται υπεράκτιο κέντρο, στο ύψος της χειραγώγησης κερδών. 

Παλιότερες μελέτες έχουν δείξει ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις πιθανών 

χρησιμοποιούν τους φορολογικούς παραδείσους σε συνδυασμό με μεθόδους 

χειραγώγησης κερδών ώστε να παρουσιάσουν υψηλότερα κέρδη, χωρίς ωστόσο την 

επιπρόσθετη φορολογική επιβάρυνση που θα είχαν εάν ήταν εγκατεστημένες σε 

χώρες που δεν αποτελούν φορολογικό παράδεισο (Dyreng et al., 2012). Σκοπός της 

παρούσας διπλωματικής είναι να επεκτείνει την έρευνα στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις 

δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων που αυτές έχουν και αναλύθηκαν παραπάνω. Τα 

αποτελέσματα από την εξέταση του συγκεκριμένου ερευνητικού ερωτήματος 

αναμένεται να δώσουν περαιτέρω στοιχεία αναφορικά με τις επιδράσεις που μπορεί 

να έχει η επιλογή του τόπου εγκατάστασης μιας ναυτιλιακής εταιρίας στη λογιστική 

διαδικασία. 

 

 

1.3 Δομή της Διπλωματικής 

 

Η δομή της διπλωματικής είναι η εξής: Στο Δεύτερο Κεφάλαιο παρατίθεται η 

επισκόπηση βιβλιογραφίας που χωρίζεται σε 4 ενότητες. Στην πρώτη αναλύονται 

μελέτες σχετικά με τη ναυτιλιακή λογιστική και την ιδιαίτερη φύση των ναυτιλιακών 

εταιριών, στη δεύτερη παρατίθενται μελέτες σχετικά με τις μεθόδους χειραγώγησης 

των λογιστικών στοιχείων, στην τρίτη αναλύονται μελέτες που αφορούν τη 

φοροαποφυγή και τους φορολογικούς παράδεισους, ενώ στην τέταρτη μελέτες που 

αφορούν τη χρήση χειραγώγησης κερδών από ναυτιλιακές εταιρίες.  

Στο Τρίτο Κεφάλαιο αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις ναυτιλιακές 

εταιρίες τόσο σε  τοπικό επίπεδο όσο και διεθνώς.  Ειδικότερα, αναλύεται η 

λογιστική διαδικασία σε μια ναυτιλιακή εταιρία καθώς και οι ιδιαιτερότητές της σε 

σχέση με μια εμποροβιομηχανική εταιρία. 

Στο Τέταρτο  Κεφάλαιο παρατίθεται η εμπειρική μελέτη της διπλωματικής. 

Ειδικότερα, στην πρώτη ενότητα του κεφαλαίου αναπτύσσονται οι ερευνητικές 

υποθέσεις, ενώ στην δεύτερη ενότητα  περιγράφεται η μεθοδολογία της έρευνας και 
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αναπτύσσονται τα ερευνητικά υποδείγματα. Στην τρίτη ενότητα του κεφαλαίου 

παρατίθενται τα στοιχεία περιγραφικής στατιστικής καθώς και η μεθοδολογία 

συλλογής του δείγματος,  ενώ στην τέταρτη ενότητα αναλύονται τα ευρήματα από 

την εκτίμηση των υποδειγμάτων. 

Στο Πέμπτο Κεφάλαιο παρατίθενται τα βασικά συμπεράσματα της 

διπλωματικής και αναλύονται οι περιορισμοί της. Επιπλέον, στο κεφάλαιο αυτό 

παρατίθενται οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 
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Κεφάλαιο 2 

Επισκόπηση Βιβλιογραφίας 

 

 

 

 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθεται η επισκόπηση βιβλιογραφίας, η οποία διακρίνεται 

σε πέντε ενότητες. Την πρώτη παρατίθενται μελέτες που σχετίζονται με το ειδικό 

γνωστικό αντικείμενο της  χρηματοοικονομικής λογιστικής στον κλάδο της ναυτιλίας. 

Ο σκοπός της παράθεσης των συγκεκριμένων μελετών είναι αφενός στο να γίνει 

αντιληπτή η ιδιαίτερη ιδιοσυγκρασία και φύση του ναυτιλιακού κλάδου της 

οικονομίας και αφετέρου η παράθεση λόγων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν την 

διοίκηση των ναυτιλιακών εταιριών σε μια διαδικασία χειραγώγησης των κερδών 

τους. Έπειτα, στη δεύτερη ενότητα αναλύονται μελέτες που αφορούν τη χειραγώγηση 

κερδών ενώ στην τρίτη ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται μελέτες που 

αφορούν τη χειραγώγηση κερδών σε χώρες που αποτελούν με βάση τη διεθνή 

βιβλιογραφία φορολογικούς παραδείσους (tax havens). Στη συνέχεια στην τέταρτη 

ενότητα γίνεται η επισκόπηση βιβλιογραφίας σχετικά με τη χρήση χειραγώγησης 

κερδών στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Τέλος, στην πέμπτη ενότητα παρουσιάζονται 

τα συμπεράσματα της επισκόπησης βιβλιογραφίας. 

 

2.2 Ναυτιλιακή Λογιστική 

 

Οι Marlow & Mitroussi (2012) εξετάζουν τις διαφορετικές φορολογικές πολιτικές, 

που εφαρμόστηκαν τα τελευταία τριάντα χρόνια από διάφορες  κυβερνήσεις με σκοπό 

την αύξηση της ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας στην κάθε χώρα. Η μεθοδολογία 

τους αφορά την ιστορική ανάλυση των φορολογικών πολιτικών που ακολουθήθηκαν  

αλλά και τη χρήση στατιστικών  στοιχείων  σχετικά με την απόδοση αυτών. 

Αναλυτικότερα, οι συγγραφείς φαίνεται να υποστηρίζουν τη χρήση του φόρου 
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χωρητικότητας “tonnage-based corporate taxation”, που πλέον χρησιμοποιείται από 

τις περισσότερες χώρες. Επιπλέον, η μελέτη καταλήγει στο ότι η φορολογική 

πολιτική είναι σημαντική και πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, με σκοπό να 

πραγματοποιηθεί μια ναυτιλιακή επένδυση σε μια χώρα. Ωστόσο, οι Marlow & 

Mitroussi (2012) τονίζουν ότι η ανάλυση της φορολογικής πολιτικής δεν είναι το 

μοναδικό κίνητρο, καθώς οι ναυτιλιακές εταιρίες εστιάζουν σε όλο το φάσμα των 

πολιτικών αποφάσεων της χώρας αυτής. 

Οι Merikas et al. (2009) εξετάζουν την απόδοση της Αρχικής Δημόσιας 

Προσφοράς (Initial Public Offering - IPO) των ναυτιλιακών εταιριών σε μεγάλα 

χρηματιστήρια διεθνώς. Η μεθοδολογία που ακολουθούν αφορά την εξέταση τόσο 

των αρχικών αποδόσεων των μετοχών, όσο και των αποδόσεων που έχουν οι μετοχές 

των συγκεκριμένων επιχειρήσεων στην δευτερογενή αγορά. Έπειτα, χρησιμοποιούν 

μια διαστρωματική ανάλυση (cross-sectional analysis) με σκοπό να εξερευνήσουν 

τους παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση των αρχικών δημόσιων προσφορών. 

Τέλος, οι συγγραφείς πραγματοποιούν μια ανάλυση παλινδρόμησης. Τα 

αποτελέσματα τους δείχνουν πως υπάρχει μια αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στην 

μακροχρόνια απόδοση των Αρχικών Δημόσιων Προσφορών και στην αρχική 

υποτίμηση της αξίας των μετοχών. Συγκεκριμένα, καταλήγουν στο συμπέρασμα πως 

ενώ η τιμή των μετοχών των ναυτιλιακών εμφανίζει αύξηση σε σχέση με την τιμή της 

αρχικής τους προσφοράς, στην δευτερογενή αγορά, μακροπρόθεσμα, οι τιμές των 

μετοχών μειώνονται σε επίπεδα χαμηλότερα από την αρχική τους δημόσια προσφορά.    

Οι Drobetz et al. (2017) εξετάζουν την παροχή οικειοθελούς πληροφόρησης 

στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων για ναυτιλιακές επιχειρήσεις. 

Ειδικότερα, με δεδομένο ότι η πρόβλεψη κερδών δεν είναι απαραίτητη για τις 

εταιρίες πριν την αρχική τους δημόσια πρόσφορα στο χρηματιστήριο, οι Drobetz et 

al. (2017) εξετάζουν το ιδιαίτερο φαινόμενο των ναυτιλιακών εταιριών, που πριν την 

αρχική τους δημόσια πρόσφορα (IPO) παρουσιάζουν οικειοθελώς προβλέψεις 

κερδών. Ως επιπλέον στοιχείο η μελέτη εξετάζει και την ακρίβεια των προβλέψεων 

αυτών. Η μεθοδολογία που ακολουθούν αφορά την συλλογή δεδομένων από 203 

ναυτιλιακές εταιρίες διεθνώς, που εισήχθησαν σε χρηματιστήριο, για την περίοδο 

1989-2011. Σκοπός της έρευνας είναι με την συλλογή των συγκεκριμένων στοιχείων 

να εξεταστεί η ακρίβεια των προβλέψεων αυτών. Συγκεκριμένα, καταλήγουν στο 
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συμπέρασμα πως οι εταιρίες στην ναυτιλιακή βιομηχανία παρουσιάζουν προβλέψεις 

κερδών που δεν εμφανίζουν μεγάλη ακρίβεια σε σχέση με τα τελικά στοιχεία. 

Οι Drobetz et al. (2013), χρησιμοποιούν ένα διεθνές δείγμα από ναυτιλιακές 

επιχειρήσεις εισηγμένες σε χρηματιστήρια. Σκοπός της έρευνας είναι να εξετάσουν 

τις αποφάσεις κεφαλαιακής διάρθρωσης των παραπάνω επιχειρήσεων. Η 

μεθοδολογία έρευνας εξετάζει το εάν οι παραπάνω επιχειρήσεις επιδιώκουν μια 

συγκεκριμένη κεφαλαιακή δομή που αποτελεί και το στόχο τους, καθώς και εάν 

προχωρούν παραπέρα στην ανάλυση αποκλίσεων από την κεφαλαιακή δομή που 

επιδιώκουν και στη δυναμική προσαρμογή των εταιριών σε αυτή. Καταλήγοντας, τα 

αποτελέσματά τους δείχνουν πως οι ναυτιλιακές εταιρίες παρουσιάζουν υψηλό 

επίπεδο μόχλευσης και ενέχουν μεγάλο οικονομικό κίνδυνο. Επιπλέον, οι αποφάσεις 

των ναυτιλιακών επιχειρήσεων σχετικά με την κεφαλαιακή διάρθρωση βασίζονται 

στον παγκόσμιο επιχειρησιακό κύκλο, ενώ η ταχύτητα προσαρμογής σε τυχόν 

αποκλίσεις για τις ναυτιλιακές εταιρίες εμφανίζεται να είναι υψηλότερη σε σχέση με 

άλλες επιχειρήσεις.  

Η Kalouptsidi (2014) εξετάζει την φύση των διακυμάνσεων στην παγκόσμια 

ναυτιλία μεγάλου όγκου. Η συγγραφέας ερευνά τις επιδράσεις του χρόνου 

κατασκευής ενός πλοίου καθώς και της αβεβαιότητας που αφορά τη ζήτηση, στην 

τιμή του καθώς και γενικότερα στη συνολική επένδυση. Η μεθοδολογία που 

ακολουθεί εστιάζει σε καθυστερήσεις κατά την κατασκευή, καθώς και στη διάρκεια 

αυτών, για περιόδους που χαρακτηρίζονται από πολλές επενδύσεις. Για την 

μεθοδολογική προσέγγιση η συγγραφέας κατασκευάζει ένα δυναμικό υπόδειγμα  

εισόδου-εξόδου των πλοίων. Επιπλέον, στη μελέτη γίνεται χρήση μιας βάσης 

δεδομένων που περιέχει τιμές των μεταχειρισμένων πλοίων και επιτρέπει μια νέα 

στρατηγική αποτίμησής τους. Η συγκεκριμένη βάση παρέχει άμεση πληροφόρηση 

σχετικά με μεταβολές της αξίας των πλοίων, βασισμένη στις τιμές μεταπώλησης τους, 

που επιτρέπουν την μη παραμετρική αποτίμησή τους. Τα αποτελέσματα στα οποία 

κατέληξε η συγγραφέας είναι πως η μεταβολή του χρόνου κατασκευής ενός πλοίου 

καθώς και άλλων συναφών παραμέτρων, μειώνει σημαντικά τα κόστη καθώς 

ταυτόχρονα αυξάνει σημαντικά τόσο τον όγκο όσο και την ρευστότητα της 

επένδυσης.  

Οι Parsley & Wei (2001)  εξετάζουν το «φαινόμενο των συνόρων» στην 

ναυτιλία και συγκεκριμένα την επίδρασή του στις τιμές των προϊόντων. Η 
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μεθοδολογία που ακολουθούν βασίζεται στην δημιουργία ενός τρισδιάστατου πάνελ 

με δεδομένα από 27 εμπορεύσιμα προϊόντα, που προέρχονται από 96 πόλεις από τις 

Η.Π.Α και την Ιαπωνία για μια περίοδο 88 τριμήνων. Τα αποτελέσματα τους 

επιβεβαιώνουν πως η διέλευση συνόρων στο εμπόριο οδηγεί σε διεύρυνση της 

διασποράς των τιμών. Επιπλέον, οι συγγραφείς υποστηρίζουν πως το «φαινόμενο των 

συνόρων» παρουσιάζει μείωση όταν γίνεται έλεγχος για παράγοντες όπως τα 

αποτελέσματα τις απόστασης, ο τρόπος φόρτωσης και η μεταβλητότητα των 

ισοτιμιών. Ωστόσο, οι συγγραφείς βρίσκουν ενδείξεις μείωσης της διασποράς στις 

διεθνείς αγορές, ακόμα και εάν το μεθοδολογικό τους πλαίσιο λάβει υπόψη την 

επίδραση του κόστους φόρτωσης αλλά και τη μεταβλητότητα στις ισοτιμίες. 

Οι De Monie et al. (2011) εξετάζουν τους οικονομικούς κύκλους στην 

ναυτιλία και στη διαχείριση των λιμένων, καθώς και τις επιδράσεις της οικονομικής 

κρίσης. Η μεθοδολογία που ακολουθούν στηρίζεται στην εξέταση στοιχείων 

αναφορικά με την ναυτιλιακή δραστηριότητα καθώς και την δραστηριότητα των 

λιμένων, την επίδραση των χρηματοοικονομικών τεχνικών και μεθόδων σε αυτή, 

αλλά και όλων των παραγόντων που επηρεάζουν την ναυτιλία τις τιμές και την 

κινητικότητα της. Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα πως οι προβλέψεις 

των ναυτιλιακών επιχειρήσεων πρέπει να γίνονται με περισσότερη σύνεση καθώς σε 

αντίθετη περίπτωση μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα όπως φάνηκε  σε 

περιόδους σαν και αυτές της οικονομικής κρίσης. Συνεχίζοντας, οι συγγραφείς 

υποστηρίζουν ότι πολλές φορές οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν μη αξιόπιστα στοιχεία 

(ελλιπή ή μη πραγματικά) με σκοπό την παρουσίαση μιας καλύτερης εικόνας, 

δημιουργώντας προβλήματα στην έρευνα. Τέλος, η οικονομική κρίση φαίνεται να 

επηρεάζει σημαντικά τη ναυτιλία και τη διαχείριση λιμένων και δημιουργεί τόσο 

βραχυχρόνιες όσο και μακροχρόνιες επιδράσεις σε αυτόν τον τομέα της οικονομίας. 

  Οι Graham & Harvey (2002) εξετάζουν το τρόπο με τον οποίο οι οικονομικοί 

διευθυντές (CFO) μιας επιχείρησης παίρνουν αποφάσεις σχετικά με τον 

προϋπολογισμό των κεφαλαίων (capital budgeting) καθώς και την δομή των 

κεφαλαίων (capital structure). Οι συγγραφείς διενεργούν μια αναλυτική έρευνα 

σχετικά με την τρέχουσα πρακτική που ακολουθείται στην οικονομική διαχείριση των 

εταιριών. H προσέγγιση που ακολουθείται στη μελέτη εστιάζει στον προϋπολογισμό 

των κεφαλαίων (capital budgeting) και την δομή των κεφαλαίων (capital structure). 

Συγκεκριμένα, η μέθοδος έρευνας που χρησιμοποιήθηκε αφορούσε ερωτηματολόγια, 
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ενώ το δείγμα προήλθε από εταιρίες που αντιπροσωπεύουν όλο το φάσμα της 

οικονομικής δραστηριότητας. Τα αποτελέσματα τους δείχνουν πως πολλές 

επιχειρήσεις, κυρίως οι μεγάλες, χρησιμοποιούν εξελιγμένες τεχνικές και 

υποδείγματα ως προς την οικονομική τους διαχείριση. 

Οι Grammenos  & Papapostolou (2012) εξετάζουν το κατά πόσο η 

πληροφόρηση που περιέχεται στην αρχική δημόσια προσφορά (IPO) αλλά και τα 

στοιχεία που προκύπτουν από τις αγορές επηρεάζουν την αρχική δημόσια πρόσφορα 

(Initial Public Offering) των ναυτιλιακών εταιριών στις Η.Π.Α. Το δείγμα της 

έρευνας αφορά δεδομένα από την αρχική δημόσια πρόσφορα (IPO) 51 ναυτιλιακών 

εταιριών. Συγκεκριμένα χρησιμοποιούν και ελέγχουν την θεωρία  της «μερικής 

προσαρμογής» (partial adjustment) των Benveniste  and Spindt (1989) και την θεωρία  

της «κατάρας του νικητή» (winner’s curse) του Rock (1986) για την αρχική δημόσια 

πρόσφορα (IPO) των ναυτιλιακών εταιριών στις αγορές των Η.Π.Α. Τα 

αποτελέσματά τους δείχνουν πως δεν υπάρχει ασύμμετρη πληροφόρηση ανάμεσα 

στους συμμετέχοντες στην αρχική δημόσια πρόσφορα (IPO) των ναυτιλιακών 

εταιριών. Επιπλέον, με βάση την ανάλυση φαίνεται πως οι επενδυτές μπορούν να 

προβλέψουν την πιθανότητα υποτίμησης αναλύοντας δημόσιες πληροφορίες πριν από 

την αρχική δημόσια προσφορά των ναυτιλιακών εταιριών.  

Οι Penner et al. (2013) μελετούν τα πρότυπα που αφορούν την απομείωση των 

περιουσιακών στοιχείων και συγκεκριμένα τις διαφορές σε ότι αφορά την απομείωση 

μεταξύ των Γενικά Αποδεκτών Λογιστικών Αρχών των Η.Π.Α. (United States 

Generally Accepted Accounting Principles - US GAAP) και των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (International Financial Reporting Standards - 

IFRS). Οι συγγραφείς εστιάζουν στις απομειώσεις των παγίων περιουσιακών 

στοιχείων των ναυτιλιακών εταιριών καθώς και στην επίδραση που ασκούν οι 

απομειώσεις στους αριθμοδείκτες της κάθε ναυτιλιακής επιχείρησης. Για την 

εξαγωγή των αποτελεσμάτων τους εστιάζουν την έρευνά τους σε ναυτιλιακές εταιρίες 

που χρησιμοποιούν είτε US GAAP είτε ΔΠΧΑ και εξετάζουν πως αυτές οι εταιρίες 

αναγνωρίζουν τις απομειώσεις με βάση την χρήση των δυο αυτών προτύπων 

αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα τους δείχνουν πως οι ναυτιλιακές που χρησιμοποιούν 

ΔΠΧΑ είναι πιο πιθανό να αναγνωρίσουν μια ζημιά απομείωσης στα πάγια 

περιουσιακά στοιχειά τους έχοντας έτσι μια πιο αντιπροσωπευτική εικόνα των 

στοιχείων αυτών σε σχέση με τις ναυτιλιακές εταιρίες που ακολουθούν τα US GAAP. 
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2.3 Υποδείγματα Χειραγώγησης Κερδών 

 

Η χειραγώγηση κερδών αποτελεί ένα από τους πιο σημαντικούς τομείς της  

βιβλιογραφίας (Kothari et al., 2005) εξαιτίας των αποτελεσμάτων που έχει για τους 

χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. Παρότι ο κύριος όγκος της βιβλιογραφίας 

εστιάζει σε εμποροβιομηχανικές επιχειρήσεις, αναμένεται ότι οι μέθοδοι ανίχνευσης 

χειραγώγησης κερδών συνεχίζουν να αποδίδουν και για τις ναυτιλιακές εταιρίες. Ο 

λόγος είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις η έδρα μιας ναυτιλιακής εταιρίας μπορεί να 

είναι σε κράτη με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές (φορολογικούς παραδείσους) 

και συνεπώς τα αποτελέσματα μιας τεχνητής αύξησης των κερδών να μην είναι τόσο 

σημαντικά σε αυτές τις χώρες σε επίπεδο φορολογίας (Dyreng et al., 2012). Για το 

λόγο αυτό εξετάζονται παρακάτω μελέτες που σχετίζονται με την ανίχνευση της 

χειραγώγησης κερδών. 

 Οι έρευνες σχετικά με τη χειραγώγηση κερδών διακρίνονται, μεταξύ άλλων, 

σε δύο μεγάλες κατηγορίες: αυτές που αφορούν τη χειραγώγηση μέσω λογιστικών 

δεδουλευμένων (Accrual-based earnings management) και αυτές που αφορούν τη 

χειραγώγηση μέσω πραγματικών δραστηριοτήτων (Real activities earnings 

management). Στην πρώτη ομάδα εντάσσονται έρευνες όπως αυτές των Jones (1991), 

Dechow et al. (1995) και Dechow & Dichev (2002) ενώ στη δεύτερη οι μελέτες των 

Roychowdhury (2006) και των Cohen et al. (2008). 

Μια από τις πρώτες μελέτες σχετικά με τη χειραγώγηση κερδών είναι η 

μελέτη της Jones (1991) που εξετάζει το εάν εταιρίες μπορεί να επωφεληθούν από 

μετρά απαλλαγών στις εισαγωγές. Τα μέτρα αυτά συνήθως επιβάλλονται από το 

κράτος με σκοπό την τόνωση της εσωτερικής αγοράς. Η συγκεκριμένη μελέτη 

βασίζεται κατά κύριο λόγο στην έννοια των χειραγωγήσιμων δεδουλευμένων.  

Η μεθοδολογία που ακολουθεί η Jones (1991) αφορά την  εξέταση στοιχείων 

εταιριών που βρίσκονται στην διαδικασία ελέγχου από την διεθνή επιτροπή εμπορίου 

των Η.Π.Α. Συγκεκριμένα, με την χρήση ενός υποδείγματος που έχει ως σκοπό την 

ανίχνευση των χειραγωγήσιμων δεδουλευμένων γίνεται προσπάθεια εξακρίβωσης του 

κατά πόσο οι εταιρίες του δείγματος επιδιώκουν τη μείωση των κερδών τους με 

σκοπό την αποδοχή ενίσχυσης από το κράτος. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

υποδηλώνουν πως η διοίκηση των εταιριών αυτών προβαίνει σε χειραγώγηση των 
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κερδών τους μέσω των δεδουλευμένων. Η μελέτη της Jones (1991) υπήρξε πολύ 

σημαντική καθώς πλήθος μελετών χρησιμοποιήσαν μεταγενέστερα το υπόδειγμά της. 

Οι Dechow et al. (1995) επεκτείνουν το υπόδειγμα της Jones (1991) με την 

εξέταση μεθόδων που έχουν ως σκοπό την ανίχνευση της χειραγώγησης κερδών. 

Συγκεκριμένα αξιολογούν υποδείγματα που στηρίζονται στα λογιστικά δεδουλευμένα 

με σκοπό να ερευνήσουν την περίπτωση χειραγώγησης των κερδών. Η μεθοδολογία 

της έρευνας τους στηρίζεται στο υπόδειγμα της Jones (1991) για το οποίο οι 

συγγραφείς προτείνουν την προσθήκη ενός επιπλέον όρου. Τα αποτελέσματα τους 

δείχνουν πως τα διάφορα υποδείγματα ανίχνευσης της χειραγώγησης κερδών 

μπορούν να δώσουν ικανοποιητικά αποτελέσματα, ωστόσο υπό ορισμένες συνθήκες η 

ικανότητα ανίχνευσης μειώνεται. Για το λόγο αυτό οι συγγραφείς προτείνουν μια 

τροποποίηση του υποδείγματος της Jones (1991) που φαίνεται να έχει τα πιο 

αξιόπιστα αποτελέσματα αναφορικά με την ανίχνευση της χειραγώγησης κερδών. 

Οι Dechow & Dichev (2002) εξετάζουν μεθόδους μέτρησης της ποιότητας 

των δεδουλευμένων. Οι συγγραφείς προτείνουν την χρήση των ταμιακών ροών από 

λειτουργικές δραστηριότητες (τρέχουσες, με χρονική υστέρηση και με χρονική 

προπόρευση) με σκοπό να ανιχνευτεί η χειραγώγηση κερδών, ενώ η McNichols 

(2002) επεκτείνει το υπόδειγμα των Dechow et al. (1995) εισάγοντας τους όρους που 

προτείνουν οι Dechow & Dichev (2002). Οι Francis et al. (2005) επεκτείνουν ακόμη 

παραπέρα το παραπάνω υπόδειγμα διαχωρίζοντας τα δεδουλευμένα στα συστατικά 

τους μέρη (Dechow et al., 2010).  

Οι Kothari et al. (2005) εξετάζουν την δυνατότητα των υποδειγμάτων 

χειραγωγήσιμων δεδουλευμένων να ανιχνεύσουν χειραγώγηση κερδών και εστιάζουν 

στην επίδραση της απόδοσης των επιχειρήσεων. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι τα 

υποδείγματα ανίχνευσης χειραγώγησης κερδών με βάση τα χειραγωγήσιμα 

δεδουλευμένα μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να μην ανιχνεύουν σωστά την 

χειραγώγηση κερδών. Για το λόγο αυτό προτείνουν τη χρήση μέτρων της απόδοσης 

της επιχείρησης σε υποδείγματα χειραγώγησης κερδών όπως ο δείκτης απόδοσης του 

ενεργητικού. 

Από την άλλη πλευρά ο Roychowdhury (2006) ήταν ένας από τους πρώτους 

συγγραφείς που υποστήριξε ότι η χειραγώγηση των κερδών μπορεί να επιτευχθεί και 

μέσω μεθόδων που δεν περιλαμβάνουν δεδουλευμένα αλλά πραγματικές 

δραστηριότητες (real operations). Ειδικότερα, ο συγγραφέας υποστήριξε ότι οι 
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επιχειρήσεις μπορεί να χρησιμοποιήσουν μεθόδους εκπτώσεων στις τιμές με σκοπό 

να αυξήσουν πρόσκαιρα τις πωλήσεις, παραγωγή σε επίπεδα υψηλότερα από τα 

αναμενόμενα με σκοπό να επηρεάσουν το κόστος πωληθέντων καθώς και άλλες 

μεθόδους επηρεασμού συγκεκριμένων κατηγοριών εξόδων. Τα αποτελέσματά του 

δείχνουν ότι παράλληλα με τη χειραγώγηση κερδών μέσω δεδουλευμένων, οι 

επιχειρήσεις μπορεί να χρησιμοποιούν και τις παραπάνω μεθόδους με σκοπό τη 

χειραγώγηση των κερδών. 

Οι Cohen et al. (2008) εξετάζουν τη χρήση και των δύο μεθόδων 

χειραγώγησης (μέσω λογιστικών δεδουλευμένων και μέσω πραγματικών 

δραστηριοτήτων) πριν και μετά την υιοθέτηση νέου θεσμικού πλαισίου. Ειδικότερα, 

οι συγγραφείς εξετάζουν το έαν η υιοθέτηση του SOX (Sarbanes Oxley Act) επέφερε 

μεταβολές στα επίπεδα της χειραγώγησης κερδών. Τα αποτελέσματά τους δείχνουν 

ότι η εφαρμογή του παραπάνω θεσμικού πλαισίου οδήγησε σε μείωση της 

χειραγώγησης μέσω λογιστικών δεδουλευμένων και αύξηση της χειραγώγησης μέσω 

πραγματικών δραστηριοτήτων. 

 

2.4 Χειραγώγηση Κερδών για Φορολογικούς Σκοπούς 

 

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην βιβλιογραφία στη χειραγώγηση κερδών για 

φορολογικούς σκοπούς. Οι Desai & Dharmapala (2006) εξετάζουν τους 

προσδιοριστικούς παράγοντες της σχέσης μεταξύ του επιπέδου χειραγώγησης κερδών 

και λογιστικών επιλογών μιας επιχείρησης με σκοπό να αποκρύψει κέρδη. Οι 

συγγραφείς αναπτύσσουν ένα μέτρο αποφυγής φορολόγησης και δείχνουν πως το 

μέτρο αυτό συνδέεται με τη χειραγώγηση κερδών. Οι Desai & Dharmapala (2009) 

εξετάζουν τις επιπτώσεις της φοροαποφυγής στην αξία μιας επιχείρησης και κατά 

συνέπεια στους μετόχους της. Τα αποτελέσματά τους δείχνουν ότι οι επιδράσεις της 

φοροαποφυγής στην αξία της επιχείρησης είναι αρκετά πολύπλοκες και κατά την 

παραπάνω εξέταση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφοροι παράγοντες όπως η 

διοίκηση της επιχείρησης. 

 Οι Kim et al. (2011) εξετάζουν τις επιπτώσεις της φοροαποφυγής σε σχέση με 

τον κίνδυνο πτώσης της τιμής της μετοχής μιας επιχείρησης (stock crash risk). Ο 

κίνδυνος πτώσης της τιμής της μετοχής προσφέρει μια άλλη οπτική για τις επιδράσεις 

της φοροαποφυγής στην αξία μιας επιχείρησης. Τα αποτελέσματα της μελέτης 
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δείχνουν ότι το ύψος της φοροαποφυγής συνδέεται θετικά με τον κίνδυνο πτώσης της 

τιμής της μετοχής. Ειδικότερα, οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η προσπάθεια 

φοροαποφυγής συνδέεται με την αποφυγή αποκάλυψης αρνητικών νέων για μια 

επιχείρηση, γεγονός που οδηγεί σε υψηλότερο κίνδυνο πτώσης της τιμής της μετοχής. 

Ωστόσο, τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι η σχέση μεταξύ φοροαποφυγής 

και κινδύνου πτώσης της τιμής της μετοχής εξασθενεί ως συνέπεια της παρουσίας πιο 

ισχυρών ελεγκτικών μηχανισμών. 

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη βιβλιογραφία στην περίπτωση που μια εταιρία 

δραστηριοποιείται σε φορολογικούς παραδείσους (Tax Haven). Παρότι δεν υπάρχει 

ένας κοινά αποδεκτός ορισμός του φορολογικού παραδείσου (Palan, 1998) πολλοί 

συγγραφείς στηρίζονται στις προϋποθέσεις που θέτει ο ΟΟΣΑ. Ειδικότερα, τα 

κριτήρια είναι τα παρακάτω3: 

 

• Μηδενικοί ή πολύ χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές 

• Έλλειψη ανταλλαγής πληροφοριών 

• Έλλειψη διαφάνειας 

• Μη- ύπαρξη ουσιαστικών δραστηριοτήτων 

  

Ο Weisbach (2002) εξετάζει τη σχέση μεταξύ φοροαποφυγής και 

φορολογικών καταφυγίων (tax shelters). Ο συγγραφέας αναφέρει ότι η περίπλοκη 

φύση των φορολογικών καταφυγίων μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην 

κατανόηση τους. Για το λόγο αυτό αναφέρει ένα σύνολο από δέκα προτάσεις που 

μπορεί να βοηθήσουν στην ανάλυση των επιπτώσεων της δραστηριοποίησης μιας 

επιχείρησης σε φορολογικό καταφύγιο. Μεταξύ αυτών ο συγγραφέας αναρωτάται 

γιατί οι επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν σε υψηλότερο βαθμό μεθόδους 

φοροαποφυγής, δεδομένης της υψηλότερης ευχέρειας που υπάρχει για τη χρήση τους. 

Οι Dyreng et al. (2017) εξετάζουν τη σχέση μεταξύ φοροαποφυγής και 

πιθανότητας έκπτωσης φορολογικών ωφελειών για μια επιχείρηση. Οι συγγραφείς 

δείχνουν, μεταξύ άλλων, ότι επιχειρήσεις που έχουν θυγατρικές σε χώρες που 

θεωρούνται φορολογικοί παράδεισοι έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να χάσουν 

φορολογικές ωφέλειες λόγω της φοροαποφυγής. 

                                                           
3 https://www.oecd.org/ctp/harmful/42469606.pdf. 
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Οι Collins et al. (1998) εξετάζουν τις πρακτικές αναγνώρισης εσόδων από 

πολυεθνικές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε χώρες με μικρότερους 

φορολογικούς συντελεστές. Οι Hope et al. (2013) προσφέρουν επιπλέον στοιχεία 

δείχνοντας ότι οι διοικήσεις πολυεθνικών επιχειρήσεων εκλαμβάνουν την μη-

δημοσιοποίηση στοιχείων σχετικά με τις χώρες από όπου προέρχονται τα κέρδη τους 

ως ευκαιρία απόκρυψης χρήσης μεθόδων φοροαποφυγής. 

Οι Dyreng et al. (2012) εξετάζουν την επίδραση που ασκεί στη χειραγώγηση 

κερδών η δραστηριοποίηση μιας εταιρίας σε χώρα που με βάση τα παραπάνω 

κριτήρια αναγνωρίζεται ως φορολογικός παράδεισος. Τα αποτελέσματά τους 

δείχνουν ότι οι εταιρίες που έχουν θυγατρικές σε χώρες-φορολογικούς παραδείσους 

παρουσιάζουν υψηλότερο επίπεδο χειραγώγησης κερδών σε σχέση με εταιρίες που 

δεν έχουν σημαντικό επίπεδο δραστηριότητας σε τέτοια καθεστώτα. Επιπλέον, οι 

συγγραφείς δείχνουν ότι το επίπεδο χειραγώγησης είναι αυξημένο για επιχειρήσεις 

που έχουν υψηλό επίπεδο δραστηριότητας σε χώρες με χαμηλό επίπεδο επιβολής των 

νόμων (weak rule of law countries). 

 Σε επίπεδο ναυτιλιακών επιχειρήσεων οι Brownrigg et al. (2001) αναφέρουν 

ότι φορολογικοί παράδεισοι όπως οι Μπαχάμες ή το Χονγκ Κονγκ έχουν πολύ 

χαμηλούς ή σχεδόν μηδενικούς φορολογικούς συντελεστές. Αυτό οδήγησε κάποιες 

χώρες όπως τη Γερμανία και τη Νορβηγία στην εφαρμογή πολιτικών όπως τη χρήση 

φόρων χωρητικότητας (tonnage tax) με σκοπό τον ανταγωνισμό των φορολογικών 

παραδείσων και την προσέλκυση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. 

 

2.5 Χρήση Υποδειγμάτων Χειραγώγησης Κερδών σε Ναυτιλιακές 

Εταιρίες 

 

Οι Andreou et al. (2012) εξετάζουν τις επιδράσεις των αποφάσεων της Διοίκησης 

μιας ναυτιλιακής επιχείρησης στην αξία της επιχείρησης. Η μεθοδολογία που 

ακολουθούν  αφορά την εξέταση των παραγόντων που επιδρούν στο ύψος των 

εξόδων έρευνας και ανάπτυξης μιας ναυτιλιακής εταιρίας καθώς και την εξέταση των 

επιδράσεων της χειραγώγησης κερδών. Ειδικότερα, οι συγγραφείς βασίζονται στο 

υπόδειγμα της Jones (1991) και των Dechow et al. (1995). Τα αποτελέσματά τους 

δείχνουν ότι η χειραγώγηση κερδών πιθανόν συνδέεται με τις ανεξάρτητες 

μεταβλητές που χρησιμοποιούνται στην έρευνα. 
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2.6 Συμπεράσματα 

 

Στο παρόν κεφάλαιο έγινε η επισκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορά τη ναυτιλιακή 

χρηματοοικονομική λογιστική και ειδικότερα τη σημασία που δίνουν πλέον οι 

ναυτιλιακές επιχειρήσεις στην παροχή πληροφόρησης στους χρήστες των 

οικονομικών καταστάσεων. Τα κύρια ευρήματα της επισκόπησης δείχνουν ότι η 

φοροαποφυγή μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για μια εταιρία. 

Επιπλέον, σε κάποιες περιπτώσεις επιχειρήσεις χρησιμοποιούν φορολογικούς 

παραδείσους με σκοπό την φοροαποφυγή. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή η χρήση 

της χειραγώγησης μπορεί να έχει ως σκοπό την εμφάνιση υψηλότερων κερδών με 

σκοπό μια καλύτερη εικόνα της επιχείρησης και δεδομένης της μικρής έως μηδενικής 

φορολόγησης σε κράτη που αποτελούν φορολογικούς παραδείσους. Επιπλέον, 

ορισμένες ναυτιλιακές επιχειρήσεις πιθανώς να προβαίνουν σε χρήση τεχνικών και 

μεθόδων χειραγώγησης των κερδών τους με απώτερο σκοπό την παρουσίαση μιας πιο 

ωραιοποιημένης εικόνας από την πραγματική. 
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Κεφάλαιο 3 

Ρυθμιστικό Πλαίσιο στις Ναυτιλιακές Εταιρίες   

 

 

 

 

 

3.1 Εισαγωγή  

 

Το παρόν κεφάλαιο έχει ως σκοπό την εξέταση του θεσμικού πλαισίου. Ειδικότερα, 

εξετάζεται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη ναυτιλία στην Ελλάδα, καθώς και τα 

λογιστικά πρότυπα που εφαρμόζονται από επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα. Τα 

πρότυπα που εφαρμόζονται στην Ελλάδα είναι τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και 

τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Επιπλέον, αναλύεται η 

λογιστική διαδικασία στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις και παρατίθενται τα κύρια σημεία 

του θεσμικού πλαισίου σε διεθνές επίπεδο. 

 

 

3.2 Ρυθμιστικό πλαίσιο στην Ελλάδα σχετικά με τις Εταιρίες στη 

Ναυτιλία 

 

Η εμπορική ναυτιλία παίζει ίσως τον πιο καθοριστικό ρολό σε μια οικονομία μέσω 

της μεταφοράς αγαθών. Η ναυτιλία βοηθάει στην αύξηση του εμπορίου μέσω των 

μεταφορών προϊόντων μεταξύ αγορών, ενώ συνήθως οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις 

καλύπτουν μεγάλης κλίμακας μεταφορές σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι, η παράγωγη 

προϊόντων και ο ρυθμός αύξησης της παραγωγής είναι μεταξύ των παραγόντων που 

επηρεάζουν το επίπεδο δραστηριότητας για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Σε σχέση με 

τη γεωγραφική κάλυψη η ναυτιλία διαχωρίζεται στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές 

και στις εγχώριες θαλάσσιες μεταφορές. Οι διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές αφορούν 

την εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων μέσω θαλάσσης. Αντίστοιχα, εσωτερικές 
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θαλάσσιες μεταφορές είναι οι μεταφορές οπού γίνονται εντός μιας χώρας 

(Πρωτοψάλτης και Σαρακοστίδης, 2003). 

Η έννοια της ναυτιλίας είναι στενά συνυφασμένη με την έννοια του πλοίου. 

Ωστόσο, η παραπάνω έννοια έχει την ιδιαιτερότητα να μην συμπίπτει από οικονομική 

τεχνική αλλά και νομική άποψη. Συγκεκριμένα, από τεχνικής αλλά και επιστημονικής 

πλευράς, πλοίο είναι οποιοδήποτε σκάφος έχει πλοϊμότητα και είναι σε θέση να 

εκτελέσει ταξίδι για συγκεκριμένο προορισμό μέσω θαλάσσης με κίνηση που είναι 

είτε αυτοδύναμη είτε όχι. Αντίστοιχα, εκτός του καθαρά τεχνικού όρου των πλοίων 

υπάρχει και ο νομικός. Οι νομικές σχόλες αναφορικά με την ναυτιλία διαχωρίζονται 

σε τέσσερις. Είναι η γαλλική ναυτική νομοθεσία που βασίζεται στον Ναπολεόντειο 

εμπορικό κώδικα, η Γερμανική ναυτική νομοθεσία που έχει επηρεαστεί από τον 

αντίστοιχο εμπορικό κώδικα καθώς και μια μεικτή, δανειζόμενη στοιχεία τόσο από 

την Γαλλική όσο και από την Γερμανική. Τέλος, είναι η Αγγλοαμερικανική, που όπως 

και το αγγλικό δίκαιο παρουσιάζει ένα πλήθος εθιμικών κανόνων και νομολογίας. Το 

ελληνικό ναυτικό δίκαιο παρά τις εμφανέστατες και έντονες επιρροές του από το 

γαλλικό αλλά και το γερμανικό δίκαιο ακολούθησε μια δική του πορεία με σημαντικό 

παράδειγμα της ιδιαίτερης πορείας, αυτή του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου. Ο 

συγκεκριμένος κώδικας αποτελεί πλέον προϊόν πλήρως εναρμονισμένο με τις διεθνείς 

συμβάσεις που έχουν επικυρωθεί από την Ελλάδα αλλά ωστόσο, έχει επηρεαστεί και 

από νεότερες αντιλήψεις σχετικά με την ναυτιλία (Πρωτοψάλτης και Σαρακοστίδης, 

2003). 

Η έννοια του πλοίου από την νομική της φύση και σύμφωνα πάντα με τον 

Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου είναι η εξής: «πλοίο είναι κάθε σκάφος καθαρής 

χωρητικότητας τουλάχιστον δέκα κόρων, που είναι προορισμένο να κινείται με δική 

του δύναμη στην θάλασσα» (άρθρο 1 Ν.3816/1958). Συγκεκριμένα, με βάση τα 

παραπάνω η έννοια του πλοίου συνδέεται με την έννοια του σκάφους που 

καθορίζεται με την καθαρά  τεχνική του σημασία ως ένα κοίλο σώμα. Επίσης, ο 

ορισμός του πλοίου δίνει μεγάλη σημασία στην καθαρή χωρητικότητα του σκάφους. 

Η καθαρή χωρητικότητα αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό του ορισμού του πλοίου και 

πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα κόρους. Ακόμα, βασικό στοιχείο για τον καθορισμό 

ενός μέσου ως πλοίου είναι ο προορισμός αυτού, που είναι η θαλασσοπλοΐα. 

Συνεχίζοντας, το πλοίο καθορίζεται εκ του νόμου ως αντικείμενο και όχι ως 

υποκείμενο δικαίου. Παρόλα αυτά, έχει ταυτότητα και αυτή προσδιορίζεται από 
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ορισμένα στοιχειά. Το πλοίο έχει όνομα το οποίο μαζί με άλλα στοιχειά αναφέρεται 

στο νηολόγιο.  

Για κάθε πλοίο είναι υποχρεωτική η ύπαρξη δικού του διεθνούς σήματος. Το 

παραπάνω σήμα το χορηγείται από την αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία 

νηολογείται το πλοίο και για το λόγο αυτό φέρει τα διακριτικά στοιχειά της. Το σήμα 

αποτελείται από συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων του λατινικού αλφαβήτου. 

Αναφορικά, τώρα με τη βάση του πλοίου αυτή θεωρείται το λιμάνι όπου το πλοίο έχει 

νηολογηθεί και έχει πολύ καθοριστικό ρολό στο νομικό και φορολογικό καθεστώς 

στο οποίο το πλοίο υπάγεται καθώς συνδέεται άμεσα με την εθνικότητα του πλοίου 

(Δελούκας, 1979). Τέλος, η σημαία του πλοίου ορίζει και την εθνικότητα του. 

Η ναυτιλία ειδικά για την Ελλάδα είναι πολύ σημαντική. Η Ελλάδα εξαιτίας  

της γεωγραφικής της θέσης έχει κεντρική θέση για τις θαλάσσιες μεταφορές τόσο σε 

Ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Είναι αναμενόμενη λοιπόν η σημασία που 

έχει η ναυτιλία για την Ελληνική Οικονομία. Ο λόγος είναι ότι το εισόδημα των 

εταιριών των οποίων τα πλοία φέρουν την Ελληνική Σημαία συνεισφέρουν 

σημαντικά στα μακροοικονομικά στοιχεία της χώρας. 

Οι ναυτιλιακές εταιρίες σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία μπορούν να 

έχουν συγκεκριμένες μορφές. Οι μορφές αυτές είναι οι εξής: Ατομική Επιχείρηση, 

Προσωπική Εταιρία (Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία), Εταιρία 

Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, Ανώνυμη Εταιρία, Ειδική 

Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρία, Συμπλοιοκτησία, Ναυτική Εταιρία, Εταιρία 

Επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία. 

Σημαντική είναι μια σύντομη ανάλυση των παραπάνω εταιριών. Η ατομική 

επιχείρηση είναι σπάνιο φαινόμενο στην ναυτιλία καθώς οι κίνδυνοι που σχετίζονται 

με αυτόν τον τύπο εταιρίας για ναυτιλιακούς σκοπούς είναι μεγάλοι ενώ και η 

σύσταση της είναι πολυέξοδη. Αντίστοιχες επισημάνσεις γίνονται για τις προσωπικές 

επιχειρήσεις εξαιτίας του ότι αυτές έχουν απεριόριστη ευθύνη (Νεγκάκης, 2016).  Για 

τους παραπάνω λόγους οι πλοιοκτήτες αποφεύγουν την χρήση τέτοιων μορφών 

επιχειρήσεων (Πρωτοψάλτης και Σαρακοστίδης, 2003). 

Αντίθετα, οι εταιρικές μορφές της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης και 

πρόσφατα της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (ΙΚΕ) χρησιμοποιούνται συχνά 

από τις ναυτιλιακές εταιρίες. Μια από τις πιο ευρέως χρησιμοποιήσιμες εταιρικές 

μορφές στον τομέα της ναυτιλίας είναι αυτή της ανώνυμης εταιρίας, καθώς οι 
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περισσότερες ναυτιλιακές επιχειρήσεις έχουν αυτή τη μορφή. Αντίστοιχα, η ειδική 

ανώνυμη ναυτιλιακή εταιρία αποτελεί ειδική περίπτωση που δίνει πλήθος 

πλεονεκτημάτων στους ιδιοκτήτες πλοίων με την ελληνική ιθαγένεια και ελευθερίες 

που υπερβαίνουν αυτές της ανώνυμης εταιρίας. Ακόμα, η συμπλοιοκτησία αποτελεί 

μια μορφή τόσο  συγκυριότητας όσο και συνεκμεταλλεύσεως και είναι συνήθης σε 

μικρού μεγέθους πλοιοκτησίες με κυρίαρχο το οικογενειακό στοιχείο (Πρωτοψάλτης 

και Σαρακοστίδης, 2003). 

Η ναυτική εταιρία αποτελεί μία ακόμα νομική μορφή που μπορούν να λάβουν 

οι ναυτιλιακές εταιρίες. Η ναυτική εταιρία ιδρύεται με σύμβαση και το περιεχόμενο 

αυτής ρυθμίζεται από τον νόμο, έχει ορισμένη διάρκεια και σκοπός της είναι 

αποκλειστικά η εκμετάλλευση, η διαχείριση πλοίων με ελληνική ή ξένη ιθαγένεια, η 

κατοχή εμπορικών πλοίων ελληνικής ιθαγένειας όπως και η αγορά μετοχών άλλων 

ναυτιλιακών εταιριών. Τέλος, στον Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου υπάρχει μια 

ακόμα μορφή εταιριών αυτή της Εταιρίας Επενδύσεων στην Ποντοπόρο Ναυτιλία. Οι  

εταιρίες που παίρνουν την συγκεκριμένη μορφή είναι ανώνυμες εταιρίες και έχουν ως 

μοναδικό σκοπό στην διάρκεια της ύπαρξης τους έχουν τις επενδύσεις στην 

Ποντοπόρο Ναυτιλία (Πρωτοψάλτης και Σαρακοστίδης, 2003).   

      Οι  ναυτιλιακές εταιρίες λοιπόν μπορούν να δραστηριοποιούνται στις διεθνείς 

και τις εγχώριες αγορές να έχουν ιθαγένεια αλλά και ένα πλήθος νομικών μορφών 

από το οποίο μπορούν να επιλέξουν όποια μορφή τις εξυπηρετεί. 

 

3.3 Λογιστικά Πρότυπα 

 

Σημαντικό ρόλο για τις ναυτιλιακές εταιρίες που έχουν έδρα στην Ελλάδα παίζει το 

θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τα λογιστικά πρότυπα. Ειδικότερα, για τις εταιρίες που 

είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών είναι υποχρεωτική η εφαρμογή 

των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Αντίστοιχα, για 

τις εταιρίες που δεν εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ εφαρμόζονται τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα (ΕΛΠ). 

Τα ΔΠΧΑ αποτελούν λογιστικά πρότυπα που εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες 

της Ευρώπης (Hoogendoorn, 2006, Armstrong  et al., 2010). Αποτελούν πρότυπα που 

έχουν ως σκοπό την παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων που περιέχουν στοιχεία 

υψηλής ποιότητας ώστε να είναι χρήσιμα στους χρήστες των οικονομικών 
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καταστάσεων. Η εφαρμογή τους αποτέλεσε μια πολύ μεγάλη αλλαγή στο θεσμικό 

πλαίσιο των χωρών στην Ευρώπη αφού όλες οι εισηγμένες επιχειρήσεις σε 

χρηματιστήρια χωρών της Ευρώπης τα εφάρμοσαν υποχρεωτικά μετά την 1/1/2005. 

Παρότι στα ΔΠΧΑ δεν υπάρχει κάποια ειδική αναφορά στις ναυτιλιακές 

επιχειρήσεις είναι αναμενόμενο ότι εξαιτίας της φύσης αυτών των εταιριών κάποια 

πρότυπα θα έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές τους καταστάσεις. 

Ειδικότερα, πρότυπα όπως το ΔΛΠ 16 που αφορά τις ενσώματες ακινητοποιήσεις και 

το ΔΛΠ 38 που αφορά τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αναμένεται να επηρεάζουν την 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης των ναυτιλιακών εταιριών. Αντίστοιχα, το ΔΛΠ 36 

που αφορά τις απομειώσεις και το ΔΛΠ 37 που αφορά τις προβλέψεις, τα ενδεχόμενα 

περιουσιακά στοιχεία και τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις αναμένεται να έχουν μεγάλη 

επίδραση τόσο στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης όσο και στην Κατάσταση 

Συνολικών Εσόδων (Νεγκάκης, 2015). 

Επιπλέον, άλλα πρότυπα που μπορεί να έχουν μεγάλη επίδραση στις 

ναυτιλιακές επιχειρήσεις είναι το ΔΠΧΑ 13 που αφορά την εύλογη αξία, τον 

καθορισμό της καθώς και τις μεθόδους αποτίμησης στην εύλογη αξία. Επίσης, το 

ΔΛΠ 23 που αφορά το κόστος δανεισμού, είναι ακόμη ένα πρότυπο που μπορεί να 

επιδρά ειδικά στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις εξαιτίας του γεγονότος ότι οι επενδύσεις 

σε πλοία πολύ συχνά βασίζονται σε χρηματοδότηση. Στην περίπτωση που μια 

ναυτιλιακή εταιρία σχετίζεται με όμιλο επιχειρήσεων σημαντικό ρόλο μπορεί να έχει 

το ΔΠΧΑ 10 και το ΔΛΠ 28 που αφορούν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

και τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις. Τέλος, άλλα πρότυπα όπως το ΔΛΠ 12 

που αφορά τους φόρους εισοδήματος, έχουν επίσης πολύ μεγάλη επίδραση στις 

ναυτιλιακές επιχειρήσεις (Νεγκάκης, 2015). 

Αντίστοιχα, για τις εταιρίες που δεν τηρούν τα ΔΠΧΑ εφαρμόζονται τα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα με βάση το Ν. 4308/14. Ένα από τα σημαντικότερα 

θέματα με τα οποία ασχολείται ο Ν. 4308/14 είναι ο διαχωρισμός των επιχειρήσεων 

με βάση συγκεκριμένα κριτήρια σε 4 κατηγορίες μεγεθών. Τα κριτήρια αφορούν το 

μέγεθος ενεργητικού, τα έσοδα και το μέσο όρο του προσωπικού. Επιπλέον, ο Ν. 

4308/14 περιέχει ένα σύνολο διατάξεων που αφορούν τόσο τη λογιστική διαδικασία, 

όπως τον τρόπο τήρησης των λογιστικών αρχείων ή το λογιστικό χειρισμό των 

παραστατικών, όσο και στοιχεία σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις όπως οι 

αρχές σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Επιπλέον, περιέχει διατάξεις σχετικά 
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με τον λογιστικό χειρισμό των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων όπως η 

αποτίμηση και η απόσβεσή τους. Τέλος, o N. 4308/14 περιέχει άρθρα σχετικά με τις 

γνωστοποιήσεις που πρέπει να κάνει μια επιχείρηση καθώς και το τι ισχύει για τις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Επιπλέον, περιέχει τον τρόπο 

κατηγοριοποίησης των ομίλων σε μικρούς, μεσαίους και μεγάλους. Ο παραπάνω 

διαχωρισμός είναι πολύ σημαντικός καθώς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στο νόμο, μόνο οι μεγάλοι όμιλοι είναι υποχρεωμένοι να καταρτίζουν 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

 

3.4 Ναυτιλιακή Λογιστική 

 

Συνεχίζοντας, για να μπορεί να γίνει αντιληπτό το κατά πόσο οι ναυτιλιακές εταιρίες 

χρησιμοποιούν μεθόδους χειραγώγησης των κερδών τους, αρχικά ορθό είναι να γίνει 

μια αναφορά σχετικά με τις κατηγορίες των εσόδων εκμετάλλευσής τους. 

     Με γνώμονα τον τρόπο εκμεταλλεύσεως των πλοίων, που πάντα συνάδει με 

την κατηγορία που το πλοίο εντάσσεται και το είδος αυτού, προκύπτουν ορισμένες 

βασικές κατηγορίες εσόδων εκμεταλλεύσεως των πλοίων. Αρχικά, οι ναυτιλιακές 

εταιρίες αποκομίζουν έσοδα μέσω των ναυλώσεων. Ακόμα, οι ναυλώσεις 

διαχωρίζονται σε ναυλώσεις αγαθών και ναυλώσεις που αφορούν ζώντα ζώα ή 

ανθρώπους. Έσοδα προκύπτουν στις ναυτιλιακές εταιρίες και μέσω της 

χρονοναύλωσης που ονομάζεται και ναύλωση κατά παραχώρηση ή ναύλωση 

«γυμνού» πλοίου. Η χρονοναύλωση όπως και η ναύλωση μπορεί να επεκταθεί και σε 

μεταφορά αγαθών αλλά και σε μεταφορά ζώντων ζώων ή ανθρώπων. Έπειτα, οι 

ναυτιλιακές εταιρίες αποκομίζουν έσοδα από τις φορτωτικές και τα συναφή έγγραφα 

(φορταποδείξεις). Οι φορτωτικές εκτείνονται σε μεταφορές διαφόρων αγαθών μέσω  

φορτηγών πλοίων γραμμής  ή ακόμα και μέσω της διακίνησης αγαθών από επιβατηγά 

πλοία. Είναι σύνηθες οι φορτωτικές να  έχουν την δυνατότητα να εκδοθούν ως μέσο 

κάλυψης ενός ναυλοσυμφώνου, έτσι ώστε να διευκολύνουν την παράδοση ενός 

φορτίου. Ακόμα, οι ναυτιλιακές εταιρίες μέσω των παρεπόμενων ναυλοσυμφώνων 

των χρονοναυλώσεων και των φορτωτικών αποκομίζουν έσοδα. Τέλος, οι 

ναυτιλιακές εταιρίες αποκομίζουν έσοδα εκμεταλλεύσεως παραδείγματος χάρη από 

διάφορες προμήθειες, τόκους κ.τ.λ. (Πρωτοψάλτης και Σαρακοστίδης, 2003). 



35 

 

Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις όμως έχουν και έξοδα και συγκεκριμένα τα έξοδα 

εκμεταλλεύσεως που έχουν οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις μπορεί να είναι πολύ υψηλά, 

σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, που εάν δεν υπολογιστούν (κοστολογηθούν) σωστά, να 

υπάρξουν πολύ αρνητικές συνέπειες για αυτές. Έτσι, πέρα από τα έσοδα των 

ναυτιλιακών εταιριών είναι χρήσιμη και η αναφορά και ανάλυση των εξόδων αυτών. 

Τα κόστη εκμεταλλεύσεως ενός πλοίου μπορούν να διαφέρουν καθώς δεν είναι πάντα 

ίδιες οι κατηγορίες των εξόδων αυτών. Σημαντικό ρόλο αναφορικά με τους 

παράγοντες που καθορίζουν το κόστος εκμεταλλεύσεως των πλοίων έχουν, μεταξύ 

άλλων, το μέγεθος και το είδος του πλοίου. Ακόμα, σημαντικό ρόλο έχει και η 

συμμετοχή του καθενός από τους παράγοντες στο κόστος εκμεταλλεύσεως  των 

πλοίων (Πρωτοψάλτης και Σαρακοστίδης, 2003).  

Τα έξοδα εκμεταλλεύσεως των ναυτιλιακών εταιριών συμφώνα με τους 

Πρωτοψάλτη και Σαρακοστίδη (2003) θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής. 

Αρχικά, είναι οι αμοιβές και τα έξοδα του πληρώματος. Στην συνεχεία τα έξοδα 

κινήσεως του πλοίου καθώς και η συντήρηση και οι τυχόν επισκευές που αυτό μπορεί 

να χρειάζεται ώστε να είναι λειτουργικό. Ακόμα, ως έξοδα αναγνωρίζονται τα λοιπά 

έξοδα εκμεταλλεύσεως όπως και τα ασφάλιστρα των πλοίων. Τέλος ως λογιστικές 

κατηγορίες εξόδων εκμεταλλεύσεως των πλοίων αναγνωρίζονται οι δαπάνες 

κεφαλαίου και οι προβλέψεις. 

Επίσης, τα έξοδα διοικήσεως-διαχειρίσεως θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως 

μία ιδιαίτερη κατηγορία εξόδων αναφορικά με τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Τυπικά 

τα έξοδα διαχωρίζονται σε σταθερά και μεταβλητά ανάλογα με το πώς μεταβάλλονται 

σε σχέση με το επίπεδο της παραγωγής (Νεγκάκης και Κουσενίδης, 2015). 

Ειδικότερα, τα σταθερά έξοδα δεν μεταβάλλονται ως αποτέλεσμα της παραγωγής ενώ 

τα μεταβλητά αποτελούν συνάρτηση του επιπέδου παραγωγής. Ωστόσο, ο παραπάνω 

διαχωρισμός είναι ιδιαίτερος για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις εξαιτίας του ότι ως 

μεταβλητά έξοδα εκμεταλλεύσεως για τις εταιρίες αυτές θεωρούνται όλα τα έξοδα 

που συνδέονται με ένα συγκεκριμένο ταξίδι (Πρωτοψάλτης και Σαρακοστίδης, 2003).  

Επομένως, το σημαντικό σημείο για τη διάκριση μεταξύ σταθερών και 

μεταβλητών εξόδων είναι το εάν το πλοίο βρίσκεται ελλιμενισμένο ή είναι σε ταξίδι. 

Συνεπώς, για τον τομέα της ναυτιλίας τα μεταβλητά έξοδα είναι αυτά τα όποια 

αναγνωρίζονται όταν ένα πλοίο βρίσκεται σε κίνηση για την εκτέλεση ενός ταξιδιού. 

Αντίστοιχα, για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις ως σταθερά έξοδα θεωρούνται αυτά που 
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πραγματοποιούνται ανεξαρτήτως της κίνησης η μη του πλοίου ακόμα και εάν αυτό 

επισκευάζεται ή βρίσκεται στο λιμάνι. Με βάση τα παραπάνω, τα σταθερά έξοδα στις 

ναυτιλιακές εταιρίες χαρακτηρίζονται ως τρέχοντα έξοδα (running expenses) και τα 

μεταβλητά ως έξοδα ταξιδιού (voyage expenses). Αναφορικά με τα έξοδα 

διοικήσεως, αυτά εντάσσονται στα  τρέχοντα έξοδα (running expenses). Επομένως, 

δεδομένου ότι η διάκριση μεταξύ μεταβλητών και σταθερών εξόδων αποτελεί 

συνάρτηση του χρόνου ενός συγκεκριμένου ταξιδιού (από την αρχή έως το τέλος του) 

το κύριο πρόβλημα που προκύπτει είναι ο καθορισμός της έναρξης και τέλους ενός 

ταξιδιού και τονίζεται ότι θα πρέπει να υπάρχει ομοιομορφία αντιμετώπισης του 

συγκεκριμένου θέματος από τις ναυτιλιακές εταιρίες (Πρωτοψάλτης και 

Σαρακοστίδης, 2003). 

Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις όπως κάθε άλλη επιχείρηση φορολογείται. 

Συγκεκριμένα, με βάση τον Ν. 27/1975 επιβάλλεται φόρος και εισφορά στα Ελληνικά 

πλοία, ο υπολογισμός των οποίων γίνεται με βάση την χωρητικότητα  και την ηλικία 

του κάθε πλοίου. Τα κέρδη που προκύπτουν από την εκμετάλλευση των πλοίων, από 

τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις δεν φορολογούνται. Σε περίπτωση που οι ναυτιλιακές 

επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται πλοία τα οποία δραστηριοποιούνται στην ελληνική 

επικράτεια οφείλουν να εισπράξουν από τους πελάτες τους τον σχετικό φόρο 

προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και να τον αποδώσουν στο ελληνικό δημόσιο. Η 

διαφορά των εσόδων και των εξόδων μιας επιχείρησης αποτελεί το κέρδος ή τις 

ζημιές αυτής. Τα κέρδη ή οι ζημίες των ναυτιλιακών επιχειρήσεων αποτυπώνονται 

στην Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης τους. Η ανάλυση των εσόδων και εξόδων 

μιας ναυτιλιακής εταιρίας μπορεί να δώσει πολύ χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το 

κατά πόσο οι δραστηριότητες αυτών των εταιριών αποφέρουν κέρδος ή ζημιές ή για 

το ποιες δραστηριότητες έχουν υψηλότερο κόστος για την εταιρία (Πρωτοψάλτης και 

Σαρακοστίδης, 2003). 

 

 

3.5 Διεθνές ρυθμιστικό πλαίσιο   

 

Τα πλοία γενικότερα και ειδικά τα εμπορικά όπως προαναφέρθηκε φέρουν 

υποχρεωτικά σημαία και έχουν ιθαγένεια. Οι λεπτομέρειες αυτές είναι ιδιαίτερα 

σημαντικές καθώς η ιθαγένεια και η σημαία που φέρουν καθορίζουν το νομικό και 
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φορολογικό καθεστώς στο οποίο υπόκεινται. Ως συνέπεια, η επιλογή σημαίας και 

ιθαγένειας είναι ένα θέμα μείζονος σημασίας για τους πλοιοκτήτες, τους διαχειριστές 

πλοίων αλλά και γενικά τις πάσης φύσης ναυτιλιακές εταιρίες. 

Μέσα στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης της ναυτιλίας οι ναυτιλιακές 

εταιρίες μπορούν να επιλέξουν το νομικό και φορολογικό καθεστώς στο οποίο θα 

υπάγονται, ανάλογα με τα συμφέροντα τους, μέσω της επιλογής ιθαγένειας και 

σημαίας. Έτσι, ο παγκόσμιος ανταγωνισμός μεταξύ των χώρων αναφορικά με την 

σύσταση και λειτουργία ναυτιλιακών επιχειρήσεων  έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη και 

δημιουργία πολλών μεθόδων ευνοϊκότερης αντιμετώπισης των εταιριών αυτών, όπως 

η σύσταση και λειτουργία σε χώρες «φορολογικούς παραδείσους» αλλά και η 

εμφάνιση των  σημαιών ευκαιρίας. 

Οι σημαίες ευκαιρίας (flags of convenience - FoC), παρά το γεγονός ότι 

συστάθηκαν με σκοπό το να φανερώνουν την ιθαγένεια των πλοίων που ρυθμίζονται 

από το διεθνές δίκαιο, απέκτησαν τελείως διαφορετική σημασία στο πέρασμα των 

χρόνων. Οι σημαίες ευκαιρίας, ουσιαστικά υποδηλώνουν την παροχή από ένα κράτος 

του δικαιώματος απόκτησης της ιθαγένειας αυτού σε ένα πλοίο το οποίο ανήκει σε 

πλοιοκτήτη άλλης εθνικότητας. Η χρησιμότητα των σημαιών ευκαιρίας είναι η 

ευχέρεια που δίνεται σε πλοιοκτήτες άλλης εθνικότητας να λειτουργούν υπό ένα 

διαφορετικό νομικό οικονομικό και φορολογικό καθεστώς πέρα από αυτό του 

κράτους τους, που τους επιτρέπει να μειώνουν σημαντικά τα κόστη λειτουργίας τους 

και πολλές φορές να αποφεύγουν την υψηλή γραφειοκρατία (Lovett, 1996). 

Η χρήση βέβαια του όρου σημαία ευκαιρίας έχει αποκτήσει αρνητική σημασία 

μέσα στο πέρασμα των χρόνων καθώς ταυτίστηκε με την φοροδιαφυγή, τις δύσκολες 

συνθήκες εργασίας και τα χαμηλά πρότυπα ελέγχου των πλοίων ως προς την ορθή 

τους λειτουργία, χωρίς ωστόσο πάντα αυτό να αντικατοπτρίζει την αλήθεια.  

Ουσιαστικά υπάρχουν κράτη τα οποία επιτρέπουν την υιοθέτηση της σημαίας τους σε 

πλοιοκτήτες διαφορετικής εθνικότητας κάνοντας έτσι την χώρα τους πιο ελκυστική 

στους πλοιοκτήτες με την παροχή πλήθους διευκολύνσεων. Η ύπαρξη τέτοιων 

κρατών που δίνουν την δυνατότητα αυτή στους πλοιοκτήτες είναι ένα φαινόμενο που 

για πολλά χρόνια εξετάζεται καθώς βλάπτει της παραδοσιακές ναυτιλιακές χώρες που 

βλέπουν τον στόλο υπό την σημαία τους να μειώνεται, καθώς οι χώρες που παρέχουν 

σημαίες ευκαιρίας παρέχουν και πλήθος διευκολύνσεων κάνοντας έτσι την υιοθέτηση 

τους πιο συμφέρουσα (Lovett, 1996). 
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Στον τομέα της ναυτιλίας υπάρχει ένα ιδιαίτερο καθεστώς φορολόγησης. Το 

καθεστώς αυτό δείχνει το πόσο μοναδικός καθώς και σημαντικός είναι ο τομέας της 

ναυτιλίας και ονομάζεται φόρος χωρητικότητας (tonnage tax). Ο φόρος 

χωρητικότητας εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενώ στην συνέχεια άρχισε 

να υιοθετείται από πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και διεθνώς 

κάνοντας το έτσι ένα από τα πιο δημοφιλή φορολογικά καθεστώτα αναφορικά με την 

ναυτιλία. Με βάση τον φόρο χωρητικότητας σε γενικά πλαίσια καθώς κάθε χώρα τον 

ρυθμίζει με δικό της τρόπο, οι πλοιοκτήτες οφείλουν την απόδοση φόρου με βάση 

την χωρητικότητα των πλοίων που κατέχουν. Ουσιαστικά το φορολογικό καθεστώς 

αυτό δεν ενδιαφέρεται για τα κέρδη ή τις ζημίες των εταιριών αλλά δίνει σημασία 

μόνο την δυναμική τους με βάση την χωρητικότητα τους. Το συγκεκριμένο καθεστώς 

υιοθετήθηκε ως ένα μέτρο στήριξης των ναυτιλιακών εταιριών και ως ένας τρόπος 

προσέγγισης των ναυτιλιακών επενδύσεων από τις χώρες όπου το υιοθέτησαν 

(Leggate & McConville, 2005).  

 

 

3.6 Συμπεράσματα 

 

Το παρόν κεφάλαιο ανέλυσε το θεσμικό πλαίσιο που επιδρά στις ναυτιλιακές 

εταιρίες. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω οι εταιρίες που ασχολούνται με τη 

ναυτιλία αποτελούν ιδιαίτερες περιπτώσεις και για το λόγο αυτό είναι πολύ 

σημαντική η ανάλυση του θεσμικού πλαισίου που τις επηρεάζει. 

Τα κύρια συμπεράσματα του κεφαλαίου σχετίζονται με το θεσμικό πλαίσιο 

που διέπει τις ναυτιλιακές εταιρίες καθώς και τη λογιστική διαδικασία. Ειδικότερα, 

σε διεθνές επίπεδο οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις μπορεί να δραστηριοποιούνται σε 

χώρα που έχει τα χαρακτηριστικά του φορολογικού παραδείσου ή τους παρέχει 

σημαία ευκαιρίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολύ ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο για 

αυτές τις εταιρίες. 

Επιπλέον, η λογιστική διαδικασία των παραπάνω εταιρών διαφέρει αρκετά 

από αυτή των υπολοίπων. Η ιδιαίτερη φύση των εταιριών αυτών παίζει πολύ 

σημαντικό ρόλο ακόμη και εάν εφαρμόζουν τα ίδια λογιστικά πρότυπα με εταιρίες 

άλλου κλάδου, εξαιτίας της ιδιαιτερότητάς τους και συνεπώς, θα πρέπει να δίνεται 
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προσοχή στην ανάλυση των λογιστικών τους στοιχείων και των Οικονομικών τους 

Καταστάσεων.  
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Κεφάλαιο 4 

Εμπειρική Ανάλυση 

 

 

 

 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

Στο παρόν κεφάλαιο αναπτύσσονται οι ερευνητικές υποθέσεις της διπλωματικής 

εργασίας και περιγράφεται η μεθοδολογία της έρευνας. Το αντικείμενο της έρευνας 

αφορά τις λογιστικές πρακτικές των ναυτιλιακών επιχειρήσεων σε σχέση με τη 

χειραγώγηση κερδών και τις επιδράσεις της εγκατάστασης σε χώρες που 

καθορίζονται ως φορολογικοί παράδεισοι. Στη συνέχεια, παρατίθενται και 

αναλύονται η μεθοδολογία συλλογής του δείγματος, τα στοιχεία περιγραφικής 

στατιστικής καθώς και τα αποτελέσματα της εκτίμησης των υποδειγμάτων. 

 

 

4.2 Ερευνητικές Υποθέσεις 

 

Οι ερευνητικές υποθέσεις σχετίζονται με την επίδραση της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένη μια ναυτιλιακή επιχείρηση, στο ύψος της χειραγώγησης των κερδών 

και ειδικά στην περίπτωση όπου η χώρα αποτελεί φορολογικό παράδεισο ή 

κατατάσσεται υψηλά στη λίστα του Tax Justice Network (που ονομάζεται Financial 

Secrecy Index4) σχετικά με την μειωμένη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και τις 

δραστηριότητες που σχετίζονται με εξωχώριες εταιρίες. 

Ειδικότερα, παρότι δεν υπάρχει ένας επίσημα καθορισμένος ορισμός για τον 

φορολογικό παράδεισο (Dyreng et al., 2012) πολλές μελέτες στηρίζονται στις λίστες 

που παρέχονται από διάφορες πηγές όπως ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας 

και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF) και ο Tax 

Research Organization (Dyreng and Lindsey, 2009). Στην παρούσα διπλωματική 

                                                           
4 http://www.financialsecrecyindex.com/introduction/introducing-the-fsi. 

http://www.financialsecrecyindex.com/introduction/introducing-the-fsi
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χρησιμοποιείται η κατηγοριοποίηση των Dyreng and Lindsey (2009) σε χώρες 

φορολογικούς παραδείσους και σε χώρες που δεν αποτελούν φορολογικό παράδεισο. 

Επιπλέον, για την εξέταση του επιπέδου της διαφάνειας κάθε χώρας χρησιμοποιείται 

ο δείκτης του Tax Justice Network. 

 Η πρώτη ερευνητική υπόθεση εστιάζει στις επιδράσεις που υπάρχουν στο 

επίπεδο χειραγώγησης κερδών μιας ναυτιλιακής επιχείρησης στην περίπτωση που 

αυτή λειτουργεί σε χώρα που έχει αναγνωριστεί ως φορολογικός παράδεισος. Γενικά, 

οι Dyreng et al. (2012) εξετάζουν τη χειραγώγηση κερδών σε σχέση με πολυεθνικές 

επιχειρήσεις που έχουν θυγατρικές σε κράτη φορολογικούς παραδείσους. Οι 

συγγραφείς κάνουν την υπόθεση ότι οι εταιρίες αυτές έχουν υψηλότερο κίνητρο να 

χειραγωγήσουν τα κέρδη τους λόγω του γεγονότος ότι οι φορολογικοί συντελεστές 

στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται είναι χαμηλοί. Συνεπώς, ακόμη και μια τεχνητή 

αύξηση των κερδών δεν θα έχει τόσο αρνητικές επιδράσεις σε επίπεδο φορολογικό. Ο 

Lysowsky (2010) εξετάζει τη χρήση μεθόδων φοροαποφυγής και τη συνδέει με την 

ύπαρξη μεγάλων διαφορών μεταξύ λογιστικού και φορολογητέου αποτελέσματος 

(book-tax differences) για τις οποίες ο συγγραφέας τονίζει ότι μπορεί να προέρχονται 

από χρήση μεθόδων χειραγώγησης κερδών. Ειδικά για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις 

υπάρχουν μελέτες στη βιβλιογραφία που τις συνδέουν με την εγκατάσταση τόσο σε 

φορολογικούς παραδείσους (π.χ. Palan, 1998) όσο και με τη χρήση μεθόδων 

χειραγώγησης κερδών (Andreou et al., 2012). 

Συνεπώς, με βάση την παραπάνω ανάλυση πιθανώς η χρήση μεθόδων 

χειραγώγησης κερδών σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις να συνδέεται με την εγκατάσταση 

σε χώρα που αποτελεί φορολογικό παράδεισο. Η πρώτη ερευνητική υπόθεση είναι η 

παρακάτω: 

 

H1: Η παρουσία μιας ναυτιλιακής επιχείρησης σε χώρα που είναι φορολογικός 

παράδεισος οδηγεί σε υψηλότερο επίπεδο χειραγώγησης κερδών. 

 

Η δεύτερη ερευνητική υπόθεση σχετίζεται με το επίπεδο της διαφάνειας στη χώρα σε 

σχέση με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Ειδικότερα, οι Dyreng et al. (2012) 

υποθέτουν ότι η δραστηριοποίηση μιας επιχείρησης σε χώρα όπου η εφαρμογή των 

νόμων δεν είναι τόσο αυστηρή (weak rule of law countries) οδηγεί σε υψηλότερο 

επίπεδο χειραγώγησης κερδών. Επιπλέον, η ασσυμετρία πληροφόρησης που υπάρχει 
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σε χώρες με χαμηλό επίπεδο διαφάνειας σε σχέση με την χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση είναι πιθανό να συνεισφέρει σε πρακτικές φοροαποφυγής. Οι Hope et 

al. (2013) αναφέρουν ότι στην περίπτωση που οι πολυεθνικές επιχειρήσεις δεν 

προβαίνουν σε δημοσιοποίηση των κερδών τους ανά γεωγραφικό τομέα όπου 

δραστηριοποιούνται οδηγεί σε υψηλότερη χρήση μεθόδων φοροαποφυγής. 

Αντίστοιχα αναμένεται ότι όσο χαμηλότερο είναι το επίπεδο διαφάνειας της χώρας 

όπου δραστηριοποιείται μια ναυτιλιακή εταιρία, τόσο υψηλότερο θα είναι το επίπεδο 

της χειραγώγησης κερδών. Η σχετική ερευνητική υπόθεση είναι η παρακάτω: 

 

H2: Η παρουσία μιας ναυτιλιακής επιχείρησης σε χώρα με χαμηλό επίπεδο 

εφαρμογής των νόμων οδηγεί σε υψηλότερο επίπεδο χειραγώγησης κερδών. 

 

 

4.3 Μεθοδολογία της Έρευνας 

 

Η μεθοδολογία της διπλωματικής στηρίζεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο 

υπολογίζεται η μεταβλητή που αντιπροσωπεύει το επίπεδο χειραγώγησης κερδών, 

ενώ στο δεύτερο στάδιο εκτιμάται το βασικό υπόδειγμα που εξετάζει την επίδραση 

των μεταβλητών που αφορούν τη δραστηριοποίηση σε χώρα που είναι φορολογικός 

παράδεισος καθώς και το επίπεδο εφαρμογής των νόμων στο επίπεδο της 

χειραγώγησης κερδών. 

 Ειδικότερα, για την εκτίμηση του επιπέδου της χειραγώγησης κερδών 

χρησιμοποιείται το υπόδειγμα των Andreou et al. (2012). Το συγκεκριμένο υπόδειγμα 

βασίζεται στα υποδείγματα των Jones (1991) και Dechow et al. (1995) και 

περιγράφεται στην παρακάτω εξίσωση: 

 

0 1 2 3 4( )t t t t t t tAccruals Sal ACCR PPE OCF BtM               (1) 

 

Όπου Accruals είναι η διαφορά μεταξύ κερδών και ταμιακών ροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες, ΔSal είναι η μεταβολή των πωλήσεων, ΔACCR είναι η μεταβολή 

στους λογαριασμούς εισπρακτέους, PPE είναι τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, OCF 

είναι οι ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες και BtM είναι ο δείκτης 

ιδίων κεφαλαίων προς αγοραία κεφαλαιοποίηση. Εκτός του δείκτη BtM όλες οι 
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υπόλοιπες μεταβλητές είναι αποπληθωρισμένες με το σύνολο ενεργητικού στην αρχή 

του έτους. Η εξίσωση εκτιμάται για κάθε ναυτιλιακή εταιρία ξεχωριστά (σε επίπεδο 

χρονοσειράς). Με βάση την προηγούμενη βιβλιογραφία (π.χ. Jones, 1991) τα 

κατάλοιπα του υποδείγματος (ω) αποτελούν τα χειραγωγήσιμα δεδουλευμένα του 

υποδείγματος (discretionary accruals). 

 Στο δεύτερο στάδιο εκτιμούνται τα βασικά υποδείγματα που έχουν την 

παρακάτω μορφή:  

 

, 0 1 , 2 , 3 , , 4 ,

5 . 6 , ,

_ i t i t i t i t i t i t

i t i t i t

D Accr TH IFRS IFRS TH Lev

Roa Size

    

  

     

  
   (2) 

 

Όπου D_Accr είναι τα χειραγωγήσιμα δεδουλευμένα που έχουν υπολογιστεί ως τα 

κατάλοιπα του υποδείγματος της εξίσωσης (1), TH είναι μια ψευδομεταβλητή που 

παίρνει την τιμή 1 στην περίπτωση που μια χώρα θεωρείται φορολογικός παράδεισος 

με βάση τους Dyreng and Lindsey (2009) και 0 σε κάθε άλλη περίπτωση, IFRS είναι 

μια ψευδομεταβλητή που παίρνει την τιμή 1 εάν τα λογιστικά πρότυπα μιας χώρας 

έχουν συγκλίνει με τα IFRS και 0 σε κάθε άλλη περίπτωση, Lev είναι ένας δείκτης 

μόχλευσης υπολογισμένος ως το πηλίκου του χρέους (μακροπρόθεσμο και 

βραχυπρόθεσμο) προς το σύνολο ενεργητικού, Roa είναι ο δείκτης απόδοσης 

ενεργητικού, Size είναι ο λογάριθμος του συνόλου ενεργητικού και ε είναι τα 

κατάλοιπα της παλινδρόμησης. Στην παραπάνω εξίσωση ο συντελεστής κλίσης β1 

χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ερευνητικής υπόθεσης H1. 

 Η δεύτερη εξίσωση χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της δεύτερης ερευνητικής 

υπόθεσης και χρησιμοποιεί ως επιπλέον επεξηγηματική μεταβλητή το επίπεδο της 

διαφάνειας στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Ο σχετικός δείκτης (financial 

secrecy index) παρέχεται από το Tax Justice Network και το υπόδειγμα είναι το 

παρακάτω: 

 

, 0 1 , 2 , 3 , , 4 ,

5 , 6 , ,

_ i t i t i t i t i t i t

i t i t i t

D Accr FSI IFRS IFRS FSI Lev

Roa Size

    

  

     

  
   (3) 

 

Όπου FSI είναι ο δείκτης διαφάνειας, θ είναι τα κατάλοιπα της παλινδρόμησης και οι 

υπόλοιπες μεταβλητές είναι οι αντίστοιχες του υποδείγματος (2). Ο συντελεστής γ1 
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χρησιμοποιείται για την εξέταση της ερευνητικής υπόθεσης H2. Ως επιπλέον έλεγχος 

ευαισθησίας (Robustness Check) χρησιμοποιείται αντί της μεταβλητής FSI, η 

μεταβλητή ROL (Rule of Law) με βάση τους Dyreng et al. (2012) η οποία δείχνει το 

επίπεδο επιβολής των νόμων και παρέχεται από την Παγκόσμια Τράπεζα (World 

Bank).  

Το τελευταίο υπόδειγμα ενσωματώνει τις δύο μεταβλητές (TH και FSI) με 

σκοπό να εξεταστεί το επιπρόσθετο πληροφοριακό περιεχόμενο της κάθε μίας. Το 

υπόδειγμα είναι το παρακάτω: 

 

, 0 1 , 2 , 3 , , 4 ,

5 , , 6 , 7 , 8 , ,

_ i t i t i t i t i t i t

i t i t i t i t i t i t

D Accr IFRS IFRS FSI

IFRS FSI Lev Roa Size

    

    

      

     
 (4) 

 

Το παραπάνω υπόδειγμα εκτιμάται επιπρόσθετα αντικαθιστώντας τη μεταβλητή FSI 

με τη μεταβλητή ROL (Rule Of Law) και παρουσιάζεται στην εξίσωση (5). 

 

 

, 0 1 , 2 , 3 , , 4 ,

5 , , 6 , 7 , 8 , ,

_ i t i t i t i t i t i t

i t i t i t i t i t i t

D Accr IFRS IFRS ROL

IFRS ROL Lev Roa Size

    

    

      

     
 (5) 

 

όπου και υ και ξ είναι τα κατάλοιπα των παλινδρομήσεων. Όλα τα παραπάνω 

υποδείγματα του δεύτερου σταδίου εκτιμούνται με χρήση διορθωμένων εκτιμητών 

για τα τυπικά σφάλματα (robust standard errors) καθώς και σταθερές επιδράσεις για 

κάθε έτος (period fixed effects). 

 

 

4.4 Δείγμα της Έρευνας 

 

Το δείγμα της έρευνας προέρχεται από τη βάση δεδομένων Compustat Global και 

αφορά 55 ναυτιλιακές επιχειρήσεις για την περίοδο 1998-2016. Επιπλέον δεδομένα 

για τους δείκτες FSI και ROL προέρχονται από το Tax Justice Network και την 

Παγκόσμια Τράπεζα αντίστοιχα. Οι χώρες προέλευσης των επιχειρήσεων είναι το 

Βέλγιο, οι Βερμούδες, οι Νήσοι Κέιμαν, η Χιλή, η Δανία, η Γερμανία,  η Ινδονησία, η 

Νότιος Κορέα, η Μαλαισία, οι Νήσοι Μάρσαλ, η Νορβηγία, η Σιγκαπούρη, η 
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Σουηδία, η Ταιβάν, η Ταϊλάνδη, το Ηνωμένο Βασίλειο, και οι Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής. Με βάση τους Andreou et al. (2012) το δείγμα περιλαμβάνει μόνο τις 

εταιρίες που ανήκουν στον κλάδο Υπερπόντιες Μεταφορές Βαθιάς Θαλάσσης (Deep 

Sea Foreign Transportation of Freight). Από το αρχικό δείγμα και για όλες τις 

συνεχείς μεταβλητές αφαιρέθηκε το 1% του άνω και κάτω άκρου της κατανομής τους 

με σκοπό τον περιορισμό της επίδρασης των ακραίων παρατηρήσεων. Ο Πίνακας 1 

παρουσιάζει τα στοιχεία Περιγραφικής Στατιστικής: 

 

Πίνακας 1: Στοιχεία Περιγραφικής Στατιστικής 

  D_Accr FSI ROL ROA LEV SIZE TH IFRS 

Μέσος 0.002 3.246 1.128 0.036 0.384 7.018 0.242 0.528 

Διάμεσος 0.001 2.177 1.320 0.035 0.382 7.081 0.000 1.000 

1ο Τεταρτημόριο -0.014 1.106 0.120 -0.010 0.250 5.650 0.000 0.000 

3ο Τεταρτημόριο 0.015 4.055 1.680 0.074 0.544 7.701 0.000 1.000 

Τυπ. Απόκλιση 0.030 3.265 0.803 0.102 0.215 1.337 0.428 0.500 

Σημειώσεις: Το δείγμα της έρευνας προέρχεται από τη βάση δεδομένων Compustat Global και 

αφορά 55 ναυτιλιακές επιχειρήσεις για την περίοδο 1998-2016.  

 

Με βάση τον Πίνακα 1 η αφαίρεση των ακραίων παρατηρήσεων φαίνεται να είναι 

επιτυχημένη καθώς δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ μέσου και διαμέσου στις 

συνεχείς μεταβλητές. Για την εκτίμηση της ύπαρξης προβλημάτων 

πολυσυγραμικότητας παρατίθεται η μήτρα συσχετίσεων στον Πίνακα 2: 

 

Πίνακας 2: Μήτρα Συσχετίσεων 

  D_Accr FSI ROL ROA LEV SIZE TH IFRS 

D_Accr 1.000 

       FSI 0.002 1.000 

      ROL 0.035 0.020 1.000 

     ROA 0.101 -0.056 -0.014 1.000 

    LEV -0.042 0.017 0.059 -0.375 1.000 

   SIZE -0.043 -0.009 -0.116 0.041 0.114 1.000 

  TH 0.030 0.131 -0.059 0.029 0.066 0.015 1.000 

 IFRS 0.045 -0.242 0.522 -0.153 0.080 -0.090 -0.111 1.000 
Σημειώσεις: Το δείγμα της έρευνας προέρχεται από τη βάση δεδομένων Compustat 

Global και αφορά 55 ναυτιλιακές επιχειρήσεις για την περίοδο 1998-2016. Οι τιμές σε 

έντονους χαρακτήρες υποδεικνύουν στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο τουλάχιστον 

5%. 

 

Από τον Πίνακα 2 προκύπτει μια σειρά από ενδιαφέροντα ευρήματα για τις 

συσχετίσεις που είναι στατιστικά σημαντικές. Πρώτο, δεν φαίνεται να υπάρχει 
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παρουσία πολυσυγραμμικότητας. Δεύτερο, η συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών FSI 

και TH είναι θετική αλλά όχι πολύ υψηλή, το οποίο σημαίνει ότι οι δύο μεταβλητές 

περιέχουν διαφορετική πληροφόρηση. Τρίτο, η συσχέτιση μεταξύ IFRS και FSI είναι 

αρνητική γεγονός που δείχνει ότι οι χώρες όπου τα λογιστικά πρότυπα έχουν 

συγκλίνει με τα IFRS έχουν υψηλότερο ποσοστό διαφάνειας. Τέταρτο, οι παραπάνω 

χώρες φαίνεται να έχουν υψηλότερο ποσοστό επιβολής του νόμου όπως φαίνεται από 

τη θετική συσχέτιση μεταξύ Rule_of_Law και IFRS. Πέμπτο, οι χώρες όπου τα 

λογιστικά πρότυπα έχουν συγκλίνει με τα IFRS έχουν μικρότερη πιθανότητα να 

αποτελούν φορολογικούς παραδείσους, όπως φαίνεται από την αρνητική συσχέτιση 

μεταξύ IFRS και TH. 

 

4.5 Αποτελέσματα Εκτίμησης Υποδείγματος 

 

Ο Πίνακας 3 περιέχει τα αποτελέσματα της εκτίμησης της παλινδρόμησης για τα 

υποδείγματα των εξισώσεων (2) και (3) στα Τμήματα Α και Β αντίστοιχα. 

 

Πίνακας 3: Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Χειραγώγησης Κερδών σε Ναυτιλιακές 

Επιχειρήσεις 

Τμήμα Α: Επίδραση της Μεταβλητής TH Τμήμα B: Επίδραση της Μεταβλητής FSI 

  Coef t-stat p-val   Coef t-stat p-val 

Intercept 0.004 0.828 0.408 Intercept 0.007 1.189 0.235 

TH 0.005* 1.921 0.055 FSI 0.001 0.555 0.579 

IFRS 0.006** 2.360 0.019 IFRS 0.003 1.012 0.312 

THxIFRS -0.007* -1.651 0.099 FSIxIFRS 0.000 0.036 0.971 

ROA 0.026* 1.918 0.056 ROA 0.034** 2.049 0.041 

LEV -0.005 -0.967 0.334 LEV -0.002 -0.342 0.732 

SIZE -0.001 -1.506 0.133 SIZE -0.001* -1.907 0.057 

Adjusted R2 0.014 

  

Adjusted R2 0.026 

  Σημειώσεις: Το δείγμα της έρευνας προέρχεται από τη βάση δεδομένων Compustat Global 

και αφορά 55 ναυτιλιακές επιχειρήσεις για την περίοδο 1998-2016. Τα *, ** και *** δείχνουν 

στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 10%, 5% και 1% αντίστοιχα.  

 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ναυτιλιακές εταιρίες που έχουν την έδρα τους σε 

χώρες που θεωρούνται φορολογικοί παράδεισοι έχουν υψηλότερα χειραγωγήσιμα 

δεδουλευμένα. Συνεπώς, το παραπάνω εύρημα οδηγεί στη μη-απόρριψη της πρώτης 

ερευνητικής υπόθεσης. Επιπλέον, ναυτιλιακές εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε 

χώρα που θεωρείται φορολογικός παράδεισος αλλά ωστόσο τηρεί τα ΔΠΧΑ έχει 
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χαμηλότερο επίπεδο χειραγωγήσιμων δεδουλευμένων. Αντίθετα, η μεταβλητή FSI 

δεν φαίνεται να σχετίζεται με τα χειραγωγήσιμα δεδουλευμένα. Συνεπώς, τα 

αποτελέσματα δεν προσφέρουν υποστήριξη στην δεύτερη ερευνητική υπόθεση. 

 Για να εξαχθούν περαιτέρω συμπεράσματα παρατίθεται ο Πίνακας 4 που 

περιέχει τα αποτελέσματα της εκτίμησης των εξισώσεων (4) και (5) στα Τμήματα Α 

και Β αντίστοιχα. 

 

Πίνακας 4: Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Χειραγώγησης Κερδών σε Ναυτιλιακές 

Επιχειρήσεις-Επιπρόσθετα Αποτελέσματα 

Τμήμα Α: Συνδυαστική Επίδραση των 

Μεταβλητών TH και FSI 

Τμήμα B: Συνδυαστική Επίδραση των 

Μεταβλητών TH και ROL 

  Coef t-stat p-val   Coef t-stat p-val 

Intercept 0.006 1.000 0.318 Intercept 0.004 0.743 0.458 

TH 0.005* 1.656 0.098 TH 0.008*** 2.709 0.007 

IFRS 0.005 1.545 0.123 IFRS 0.003 0.792 0.429 

THxIFRS -0.010* -1.764 0.079 THxIFRS -0.010** -2.216 0.027 

FSI 0.002 0.865 0.388 ROL 0.000 -0.137 0.891 

IFRSxFSI 0.002 0.415 0.679 IFRSxROL 0.002 0.672 0.502 

ROA 0.033** 1.983 0.048 ROA 0.028** 1.981 0.048 

LEV -0.004 -0.676 0.500 LEV -0.003 -0.636 0.525 

SIZE -0.001* -1.787 0.075 SIZE -0.001 -1.304 0.193 

Adjusted R2 0.026 

  

Adjusted R2 0.003 

  Σημειώσεις: Το δείγμα της έρευνας προέρχεται από τη βάση δεδομένων Compustat Global και 

αφορά 55 ναυτιλιακές επιχειρήσεις για την περίοδο 1998-2016. Τα *, ** και *** δείχνουν 

στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 10%, 5% και 1% αντίστοιχα.   

 

Σε ότι αφορά το Τμήμα Α του Πίνακα 4 φαίνεται ότι τα συμπεράσματα σχετικά με 

την επίδραση των φορολογικών παραδείσων καθώς και τη συνδυασμένη επίδραση 

των φορολογικών παραδείσων και της εφαρμογής των ΔΠΧΑ παραμένουν 

αμετάβλητα σε σχέση με τα ευρήματα του Πίνακα 3. Επιπρόσθετα ο δείκτης 

διαφάνειας (FSI) δεν φαίνεται να έχει κάποιο επιπρόσθετο πληροφοριακό 

περιεχόμενο για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Επιπλέον, σε σχέση με τα ευρήματα του 

Τμήματος Α του Πίνακα 3 η μεταβλητή Size γίνεται στατιστικά σημαντική και έχει 

αρνητικό πρόσημο. Επιπλέον, στο Τμήμα Β του Πίνακα 4 φαίνεται η μεταβλητή ROL 

(Rule of Law) δεν έχει επίσης επιπρόσθετο πληροφοριακό περιεχόμενο για τα 

χειραγωγήσιμα δεδουλευμένα. Συνεπώς, τα ευρήματα δεν παρέχουν υποστήριξη στην 

δεύτερη ερευνητική υπόθεση. 
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4.6 Συμπεράσματα 

 

Με βάση τα ευρήματα που προκύπτουν από την εκτίμηση των υποδειγμάτων (2) - (5) 

προκύπτει ότι η δραστηριοποίηση μιας ναυτιλιακής εταιρίας σε χώρα που 

καθορίζεται ως φορολογικός παράδεισος σχετίζεται με υψηλότερα χειραγωγήσιμα 

δεδουλευμένα. Συνεπώς, οι ναυτιλιακές εταιρίες στις χώρες αυτές φαίνεται να έχουν 

υψηλότερο ποσοστό χειραγώγησης των κερδών σε σχέση με ναυτιλιακές εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται σε χώρες μη-φορολογικούς παραδείσους. Άρα, τα ευρήματα 

παρέχουν υποστήριξη στους Dyreng et al. (2012) και δείχνουν ότι τα συμπεράσματά 

τους σχετικά με την θετική συσχέτιση μεταξύ εγκατάστασης σε φορολογικό 

παράδεισο και επιπέδου χειραγώγησης των κερδών φαίνεται να ισχύουν και για τις 

ναυτιλιακές επιχειρήσεις. 
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Κεφάλαιο 5 

Συμπεράσματα Περιορισμοί και Προτάσεις για 

Μελλοντική Έρευνα 

 

 

 

 

 

Η ναυτιλιακή λογιστική αποτελεί ένα από τους πιο ιδιαίτερους κλάδους της 

λογιστικής εξαιτίας της πολύπλοκης φύσης των εταιριών αυτών καθώς και του 

γεγονότος ότι η δραστηριότητά τους δεν έχει γεωγραφικά όρια. Ειδικότερα, η 

λογιστική διαδικασία για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις παρουσιάζει ιδιαιτερότητες σε 

ότι αφορά την αναγνώριση των εσόδων και των εξόδων. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο 

στη ναυτιλία είχαν τις τελευταίες δεκαετίες τα κράτη που έδιναν το δικαίωμα 

απόκτησης «σημαίας ευκαιρίας». Τα κράτη αυτά παρείχαν ευνοϊκότερες συνθήκες 

από άποψη θεσμικού πλαισίου για τις ναυτιλιακές εταιρίες μέσω της έλλειψης 

γραφειοκρατικών διαδικασιών σε σχέση με τη νηολόγηση και ευέλικτους 

κανονισμούς ασφαλείας (Πρωτοψάλτης και Σαρακωστίδης, 2003). Το αποτέλεσμα 

ήταν μεγάλος αριθμός ναυτιλιακών εταιριών να νηολογεί τα καράβια του σε αυτές τις 

χώρες. 

Πολλοί συγγραφείς υποστηρίζουν ότι τα κράτη που συνδέθηκαν με «σημαίες 

ευκαιρίας» αποτελούν φορολογικούς παραδείσους (Palan, 1998). Οι φορολογικοί 

παράδεισοι αποτελούν καθεστώτα όπου υπάρχει ασσυμετρία πληροφόρησης σε 

σχέση με την πληροφόρηση που παρέχεται προς άλλες χώρες και αποτελεί ευνοϊκό 

καθεστώς για τις ναυτιλιακές εταιρίες. Η γεωγραφική διασπορά των δραστηριοτήτων 

που μπορεί να έχει μια ναυτιλιακή εταιρία καθιστά σε πολλές περιπτώσεις ελκυστική 

την εγκατάσταση σε μια χώρα που αποτελεί φορολογικό παράδεισο. Συνεπώς, 

τέτοιου είδους καθεστώτα μπορεί να ευνοούν την χρήση μεθόδων χειραγώγησης 

κερδών λόγω της ασυμμετρίας πληροφόρησης. 

Η παρούσα διπλωματική επιχείρησε να εξετάσει τις επιδράσεις της άσκησης 

δραστηριότητας σε χώρες που καθορίζονται ως φορολογικοί παράδεισοι από 

ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Από την επισκόπηση βιβλιογραφίας προέκυψε ότι οι 
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επιχειρήσεις μπορεί να χρησιμοποιήσουν κράτη που καθορίζονται ως φορολογικοί 

παράδεισοι ως μέσα για φοροαποφυγή. Ωστόσο, κάποιες από τις παραπάνω μελέτες 

δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις αυτές μπορεί να χρησιμοποιούν θυγατρικές τους που 

έχουν έδρα σε φορολογικούς παραδείσους για τη χειραγώγηση κερδών εξαιτίας της 

μηδαμινής ή πολύ μικρής φορολόγησης στις χώρες αυτές. Επιπλέον, οι ναυτιλιακές 

επιχειρήσεις φαίνεται να χειραγωγούν τα κέρδη τους σε κάποιο βαθμό. 

Σε σχέση με τα ερευνητικά ερωτήματα που αναπτύχθηκαν στην εισαγωγή τα 

ευρήματα της εμπειρικής ανάλυσης έδειξαν ότι οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις πιθανόν 

να χρησιμοποιούν μεθόδους χειραγώγησης κερδών καθώς επίσης και ότι η άσκηση 

των δραστηριοτήτων τους σε χώρα που καθορίζεται ως φορολογικός παράδεισος 

συνδέεται θετικά με το ύψος της χειραγώγησης κερδών. Συνεπώς, τα αποτελέσματα 

υποστηρίζουν προηγούμενες μελέτες που έγιναν για εμποροβιομηχανικές 

επιχειρήσεις (Dyreng et al. 2012). 

Οι περιορισμοί της παρούσας διπλωματικής αφορούν την επιλογή εξέτασης 

αποκλειστικά της χειραγώγησης κερδών. Η εστίαση στο συγκεκριμένο αντικείμενο 

σχετίζεται με τις επιδράσεις που μπορεί να έχουν οι φορολογικοί παράδεισοι στα 

λογιστικά στοιχεία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Ωστόσο, η χειραγώγηση κερδών 

αφορά κατά κύριο λόγο την αξιοπιστία των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων 

και αποτελεί μια μόνο παράμετρο της ποιότητας των λογιστικών δεδομένων. 

Συνεπώς, οι μελλοντικές μελέτες μπορούν να εξετάσουν και άλλους παράγοντες της 

ποιότητας των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων όπως η συνάφεια. 
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