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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα διπλωματική εργασία διεξήχθη στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού
προγράμματος Χρηματοοικονομική και Λογιστική και ασχολείται με τις περιπτώσεις
παραβιάσεις του Νόμου για Πρακτικές Διαφθοράς στο Εξωτερικό (Foreign Corrupt
Practices Act-FCPA), κατά τη διάρκεια του έτους 2015.
Αρχικά, γίνεται μια προσπάθεια ορισμού του φαινομένου της διαφθοράς αν
και δεν υπάρχει κοινά αποδεκτός ορισμός. Έπειτα γίνεται αναφορά στο FCPA που
αποτελεί το νόμο για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο εξωτερικό και στις
ενότητες με τις οποίες ασχολείται δηλαδή τη δωροδοκία, την τήρηση εγγραφών και
τη λογιστική. Στη συνέχεια αναφέρονται οι μορφές διαφθοράς και ο συνοπτικός
ορισμός τους. Πιο συγκεκριμένα: η δωροδοκία και οι μορφές της (Μίζες, Mυστικές
Προμήθειες, Πληρωμές

διευκόλυνσης, Εκμετάλλευση

επιρροής, Εκλεκτορική

δωροδοκία), η Κατάχρηση, ο Εκβιασμός, ο Νεποτισμός και η Yπεξαίρεση
Χρημάτων.
Πραγματοποιείται βιβλιογραφική ανασκόπηση εκθέτοντας απόψεις και
μελέτες αναλυτών που ασχολήθηκαν με το θέμα της διαφοράς αλλά και τον
αντίκτυπο του FCPA. Εν συνεχεία έγινε συνοπτική αναφορά στις εταιρείες που
κατηγορήθηκαν για παραβίαση του FCPA από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς κατά τη
διάρκεια του έτους 2015.
Για τη μελέτη της συμπεριφοράς των αναλυτών χρησιμοποιήθηκαν 1287
αναφορές που αφορούσαν τις 8 από τις 9 εταιρείες (καθώς για τη μία δεν βρεθήκαν
αναφορές) που κατηγορήθηκαν από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς. Από την έρευνα
εξήχθησαν συμπεράσματα για τον τρόπο που χειρίζονται οι αναλυτές την
παρουσίαση της καταπάτησης του νόμου του FCPA. Για να εξάγουμε συμπεράσματα
από την έρευνα έγινε μελέτη για το χρόνο έκδοσης των αναφορών πριν ή μετά την
έκδοση στο SEC, καθώς και εύρεση λέξεων κλειδιών στις αναφορές.
Έπειτα έγινε μελέτη των αριθμοδεικτών για να αποδειχθεί αν πράγματι οι
αναλυτές τείνουν να ασχολούνται περισσότερο με επιχειρήσεις με συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά καθώς και συσχέτιση των μεταβλητών αυτών. Τέλος αναφέρονται
αποσπάσματα

από

τις

αναφορές

που

βοηθούν

στην

εξαγωγή

επιπλέον

συμπερασμάτων.
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Είναι σημαντικό να τονιστεί το γεγονός ότι οι αναφορές και ο τρόπος που
παρουσιάζονται οι πράξεις διαφθοράς από τους αναλυτές διαδραματίζει πολύ
σημαντικό ρόλο για τις επιχειρήσεις που κατηγορούνται γιατί είναι πιθανό να
υπάρξουν και ολέθρια αποτελέσματα μετά από παραβίαση.
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Tα τελευταία χρόνια η διαφθορά αποτελεί μείζον ζήτημα τόσο για τις
επιχειρήσεις όσο και για τα κράτη, οι μεγάλες διαστάσεις που έχει λάβει δεν αφήνουν
κανένα αδιάφορο. Η διαφθορά δεν αποτελεί χαρακτηριστικό συγκεκριμένων
κοινωνιών είναι ένα φαινόμενο που μαστίζει όλες τις χώρες είτε είναι
αναπτυσσόμενες είτε ανεπτυγμένες , όλα τα πολιτικά καθεστώτα και κυβερνητικές η
μη οργανώσεις. Σύμφωνα με το «Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Εφοριακών και
Φορολογικών Ελεγκτών για τη Δωροδοκία και τη

Διαφθορά»: «Η διαφθορά είναι

από τα σοβαρότερα εμπόδια για βιώσιμη οικονομική,
ανάπτυξη για αναπτυσσόμενες,

πολιτική

και κοινωνική

αναδυόμενες και ανεπτυγμένες οικονομίες.

Συνολικά η διαφθορά μειώνει την αποδοτικότητα και αυξάνει την ανισότητα».
Το φαινόμενο της διαφθοράς έχει τις ρίζες του στο μακρινό παρελθόν. Ήδη
από την αρχαία Αθήνα έχουν καταγραφεί φαινόμενα κατάχρησης δημόσιων
αξιωμάτων για εξυπηρέτηση ιδιοτελών συμφερόντων. Ο Πλάτωνας και ο
Αριστοτέλης (Πολιτικά) αντιμετώπισαν τη διαφθορά ως έκπτωση των ηθών.
Η απόπειρα προσέγγισης της διαφθοράς προϋποθέτει τον εννοιολογικό
προσδιορισμό της. Στη βιβλιογραφία δεν υπάρχει κοινά αποδεκτός ορισμός της
διαφθοράς, συναντάμε πληθώρα ορισμών που εξαρτώνται από την οπτική γωνία του
εκάστοτε ερευνητή. Ένας αρκετά γνωστός ορισμός της διαφθοράς είναι της
Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία θεωρεί ότι η διαφθορά είναι η κατάχρηση της
δημόσιας περιουσίας για προσωπικό όφελος (Pedersen et al. 2008). Ένας άλλος
ορισμός του Kaufman (2005) ορίζει τη διαφθορά ως την ιδιωτικοποίηση της
δημόσιας πολιτικής με αποτέλεσμα την άσκηση της δημόσιας πολιτικής υπέρ των
ιδιωτικών συμφερόντων εις βάρος του συνόλου. Επίσης ο μη κερδοσκοπικός
οργανισμός «Διεθνής Διαφάνεια» ορίζει τη διαφθορά ως η κατάχρηση της
ανατεθείσας εξουσίας για ιδιωτικό όφελος. Μπορεί κοινά αποδεκτά ορισμός να μην
υπάρχει αλλά το βέβαιο είναι ότι όλες οι μορφές διαφθοράς έχουν βάση την πιθανή
σύγκρουση μεταξύ των επαγγελματικών και προσωπικών συμφερόντων και των
αξιών του ατόμου (Pedersen et al.

2008). Τον περιορισμό της διαφθοράς σε

παγκόσμιο επίπεδο έχει αναλάβει το νομοσχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής για Πρακτικές Διαφθοράς στο Εξωτερικό (FCPA), αναλυτικά ο ρόλος του
και η ιστορική του εξέλιξη εξετάζονται παρακάτω.
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1.1. FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT
O Νόμος για Πρακτικές Διαφθοράς στο Εξωτερικό (Foreign Corrupt Practices
Act-FCPA) ήταν η πρώτη προσπάθεια του κάθε έθνους να ποινικοποιήσει την πράξη
δωροδοκίας ξένων αξιωματούχων. Το καταστατικό ψηφίστηκε στον απόηχο του
σκανδάλου «Watergate» στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο οδήγησε στην παραίτηση
του προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον το 1974 και οδήγησε σε μια δραματική βουτιά στη
συνολική εμπιστοσύνη των Αμερικανών στην κυβέρνηση. Το 1976, μετά από
ορισμένες διώξεις για παράνομη χρήση των εταιρικών πόρων που προκύπτουν από το
σκάνδαλο Watergate, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, , η οποία ρυθμίζει τη
βιομηχανία κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, εξέδωσε μια «Έκθεση για
αμφίβολες και παράνομες εταιρικές πληρωμές και πρακτικές». Στην έκθεσή της, η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαπίστωσε ότι η δωροδοκία ξένων από εταιρείες των
ΗΠΑ ήταν αρκετά διαδεδομένη «συνήθεια». Οι έρευνες της SEC αποκάλυψαν ότι
εκατοντάδες εταιρείες των ΗΠΑ είχαν προβεί σε πράξεις διαφθοράς που αφορούσαν
εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια . Με αυτό το υπόβαθρο, η επιτροπή της
Αμερικανικής Γερουσίας Τραπεζικής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρχε μεγάλη
ανάγκη για τη θέσπιση νομοθεσίας κατά της δωροδοκίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Το FCPA του 1977 ψηφίστηκε με σκοπό να

καθιστά παράνομες για

ορισμένες κατηγορίες προσώπων και οντοτήτων την πραγματοποίηση πληρωμών σε
ξένους κυβερνητικούς αξιωματούχους που έχουν σκοπό την απόκτηση ή διατήρηση
εργασιών. Από το 1977, οι διατάξεις για την καταπολέμηση της δωροδοκίας του
FCPA έχουν εφαρμοστεί σε όλα τα πρόσωπα των ΗΠΑ και ορισμένων ξένων
εκδοτών κινητών αξιών. Με την ψήφιση ορισμένων τροπολογιών, το 1998, οι
διατάξεις για την καταπολέμηση της δωροδοκίας του FCPA τώρα ισχύει και για τις
ξένες εταιρείες και τα πρόσωπα που προκαλούν, άμεσα ή μέσω αντιπροσώπων, μια
πράξη για την προώθηση μιας τέτοιας διεφθαρμένης πληρωμής να λάβει χώρα εντός
του εδάφους των Ηνωμένων Πολιτειών.
Οι λογιστικές διατάξεις, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν σε
συνδυασμό με τις διατάξεις για την καταπολέμηση της δωροδοκίας του FCPA,
απαιτούν οι εταιρείες να καλύπτονται από τις κάτωθι διατάξεις :(α) τήρηση βιβλίων
και αρχείων που να αντανακλούν με ακρίβεια και εντιμότητα τις συναλλαγές της
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εταιρείας και (β ) κατάρτιση και διατήρηση επαρκούς συστήματος εσωτερικών
λογιστικών ελέγχων.
Ο νόμος FCPA καλύπτει δύο ενότητες: (1) δωροδοκία και (2) τήρηση
εγγραφών και λογιστική.
-Δωροδοκία: Ο FCPA καθιστά παράνομη την υπόσχεση ή πληρωμή χρημάτων ή την
προσφορά οποιουδήποτε αντικειμένου αξίας σε έναν κρατικό αξιωματούχο εκτός των
Η.Π.Α. με σκοπό την εξασφάλιση ή διατήρηση επιχειρήσεων ή την εξασφάλιση
οποιουδήποτε αθέμιτου πλεονεκτήματος. Αυτό ισχύει για πληρωμές και δώρα που
καταβάλλονται από εταιρείες και τους υπαλλήλους τους, όπως και τρίτα μέρη όπως
αντιπροσώπους πωλήσεων. Για παράδειγμα, οποιαδήποτε πληρωμή σε έναν κρατικό
αξιωματούχο από έναν αντιπρόσωπο μιας εταιρείας αποτελεί παράβαση του νόμου
FCPA εάν καταβάλλεται ως αντάλλαγμα για την άσκηση της επιρροής του εν λόγω
αξιωματούχου με σκοπό την πρόσκτηση νέων εργασιών, τη διατήρηση υπαρχόντων
εργασιών ή την εξασφάλιση οποιουδήποτε αθέμιτου πλεονεκτήματος -ακόμα κι αν η
εταιρεία δεν γνώριζε τίποτα για τις ενέργειες του αντιπροσώπου.
-Διατήρηση εγγραφών και λογιστική: Ο νόμος FCPA περιέχει ευρείες απαιτήσεις
σχετικά με τη διατήρηση εγγραφών και τη λογιστική. Ο νόμος FCPA καθιστά
παράνομη

την

πραγματοποίηση

οποιωνδήποτε

ψευδών

ή

παραπλανητικών

καταχωρίσεων στα βιβλία της εκάστοτε εταιρείας.. Δεν απαιτείται εμπλοκή
δωροδοκίας οι απαιτήσεις του FCPA για τη διατήρηση εγγραφών και τη λογιστική
ισχύουν για όλες τις συναλλαγές, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τη φύση τους.
Τα πρόστιμα του FCPA έχουν υπερβεί τα $500 εκατομμύρια και άτομα που κρίνονται
ένοχα για παραβάσεις του FCPA πληρώνουν πρόσθετα πρόστιμα και μπορεί να
εκτίσουν ποινές φυλάκισης.
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1.2. ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
Η διαφθορά έχει διάφορες μορφές κάποιες από αυτές είναι η δωροδοκία, ο
εκβιασμός, ο νεποτισμός, η υπεξαίρεση χρημάτων, η δωροληψία και η κατάχρηση.
Σύμφωνα με τη Διεθνή Διαφάνεια η δωροδοκία ορίζεται ως «προσφορά, υπόσχεση,
αποδοχή ή προσέλκυση ενός πλεονεκτήματος ως κίνητρο για μια δράση η οποία είναι
παράνομη και ανήθικη». Το Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Εφοριακών και Φορολογικών
Ελεγκτών για τη Δωροδοκία και τη

Διαφθορά

αναφέρει

τις

εξής

μορφές

διαφθοράς: δωροδοκία , κατάχρηση, εκβιασμός.
Δωροδοκία : Η δωροδοκία εμπεριέχει εκούσια προσφορά, υπόσχεση ή παροχή
αθέμιτων χρηματικών ή άλλων ωφελημάτων προς αξιωματούχο ή λήπτη απόφασης,
με την πρόθεση ο αξιωματούχος ή ο λήπτης απόφασης να ενεργήσει ή να αποφύγει
να ενεργήσει σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων του. Γενικά σε κάθε
περίπτωση δωροδοκίας υπάρχουν τέσσερα βασικά εμπλεκόμενα μέρη: ο δωροδοκών,
ο δωροδοκούμενος και οι οργανισμοί τους. Χωρίς να συμβαίνει σε κάθε περίπτωση,
αυτοί οι οργανισμοί είναι κάποιες φορές τα άμεσα θύματα της δωροδοκίας, για
παράδειγμα η δημόσια υπηρεσία που πληρώνει μεγαλύτερα ποσά για υπηρεσίες στα
πλαίσια ενός σχεδίου δωροδοκίας ή μια ιδιωτική εταιρεία που συνάπτει συμφωνίες με
επαχθείς όρου ως αποτέλεσμα της δράσης του δωροδοκούντος και του
δωροδοκούμενου. Η δωροδοκία μπορεί να έχει και πολλά έμμεσα θύματα,
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που υποφέρουν όταν κοινωνικές υπηρεσίες και
έντιμες εταιρείες στερούνται πόρων, καθώς χάνουν συμβόλαια επειδή αρνούνται να
προβούν σε δωροδοκίες.
Παράλληλα υπάρχουν και άλλες μορφές διαφθοράς που υπάγονται στην κατηγορία
της δωροδοκίας:
Μίζες: Η μίζα είναι μορφή δωροδοκίας που καταβάλλεται σε άτομο με
δυνατότητα επιρροής σε έναν οργανισμό με αντάλλαγμα την εξασφάλιση
κάποιου είδους ωφελήματος προς τον δωροδοκούντα. Συνηθέστερα, οι μίζες
πληρώνονται από εταιρείες που προσβλέπουν στην εξασφάλιση κερδοφόρων
συμβολαίων ή συμβολαίων με επωφελείς όρους. Σε αντάλλαγμα για τη βοήθειά
τους,

μέρος

«επιστρέφεται»)

του

ωφελήματος

στον

λήπτη

από
της

το

συμβόλαιο

απόφασης

εντός

πληρώνεται
του

(ή

οργανισμού
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ανάθεσης. Ο αναθέτων οργανισμός δεν τελεί σε γνώση της πληρωμής
προς τον αξιωματούχο του.
Mυστικές Προμήθειες: Οι εταιρείες συχνά χρησιμοποιούν πράκτορες για να
συνάψουν για λογαριασμό τους συμβόλαιο, για παράδειγμα για να κάνουν
πωλήσεις σε μια απομακρυσμένη αγορά. Οι μυστικές προμήθειες είναι μια
μορφή δωροδοκίας όπου ο πράκτορας ζητά ή αποδέχεται μια πληρωμή για να
επηρεάσει

αυτά

τα

συμβόλαια

επ’ ωφελεία

του

δωροδοκούντος,

χωρίς

γνώση ή συναίνεση της εταιρείας. Αυτή η πληρωμή μπορεί να αφορά στην
εξασφάλιση του συμβολαίου, στην διασφάλιση επωφελών όρων ή ακόμα
και στην αποτροπή σύναψης αντίστοιχου συμβολαίου από ανταγωνιστή.
Πληρωμές διευκόλυνσης: Οι πληρωμές διευκόλυνσης γίνονται από εταιρεία σε
κυβερνητικό αξιωματούχο προκειμένου να ενθαρρύνει ή να διασφαλίσει ότι ο
αξιωματούχος

θα

εκτελέσει

τα

κανονικά

του/της

καθήκοντα.

Ένα

παράδειγμα τέτοιας περίπτωσης μπορεί να είναι εταιρεία που πληρώνει
τελωνειακό

αξιωματούχο

για

κατά

εκτελωνισμό

ενός

τον

να

αποφύγει

φορτίου.

μη

αναγκαίες

Πληρωμές

καθυστερήσεις

διευκόλυνσης

γίνονται

προκειμένου να επηρεαστεί η συμπεριφορά ενός αξιωματούχου, αλλά σε
πολλές χώρες οι εν λόγω πληρωμές δεν είναι παράνομες και ως εκ τούτου οι
εφοριακοί και φορολογικοί ελεγκτές πρέπει να εξοικειωθούν με τον τρόπο
που αντιμετωπίζονται αυτές οι πληρωμές στη χώρα τους.
Εκμετάλλευση επιρροής: Επίσης γνωστή και ως

«ανταλλαγή» ή

επιρροής»,

χώρα

επιδιώκει

η εκμετάλλευση
τη

λήψη

επιρροής

χρημάτων

λαμβάνει

σε

αντάλλαγμα

για

όταν
την

«εμπορία

αξιωματούχος
άσκηση

της

επιρροής του για τη διασφάλιση αθέμιτου πλεονεκτήματος ή εύνοιας προς
τον

καταβάλλοντα

την

πληρωμή.

Ο

όρος

χρησιμοποιείται

επίσης

στις

περιπτώσεις που ο καταβάλλων την πληρωμή είναι αυτός που αιτείται από
τους αξιωματούχους να ασκήσουν ως αντάλλαγμα την επιρροή τους, για την
εξασφάλιση αθέμιτου πλεονεκτήματος ή εύνοιας. Η εκμετάλλευση επιρροής
συναντάται συχνότερα στο χώρο

της πολιτικής αλλά μπορεί να λάβει χώρα

και στο χώρο των επιχειρήσεων.
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Εκλεκτορική δωροδοκία: Σε ορισμένες χώρες είναι έγκλημα το να κάνεις μια
δωρεά με στόχο την προβολή ενός υποψηφίου ή πολιτικού κόμματος, όταν η
πρόθεση είναι να επηρεαστεί το αποτέλεσμα μιας εκλογικής διαδικασίας και
ως εκ τούτου η εξασφάλιση ή η διατήρηση κάποιου συμβολαίου με την
κυβέρνηση.
Κατάχρηση: Η κατάχρηση αφορά σε δημόσιο ή ιδιωτικό αξιωματούχο
ο οποίος

καταχράται

χρήματα

ή

άλλα

περιουσιακά

στοιχεία

που

του

έχουν εμπιστευτεί στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων του. Η κατάχρηση είναι
είδος οικονομικής απάτης που συνήθως εμπεριέχει παραποίηση εγγράφων και
αρχείων

για

μακρύ

χρονικό

διάστημα, ενόσω μικρά χρηματικά ποσά

καταχρώνται τακτικά και συστηματικά.
Εκβιασμός: Εκβιασμός είναι η παράνομη χρήση της θέσης κάποιου
ατόμου για την εκβιαστική απαίτηση
παροχή

ενός

αθέμιτου

οικονομικού

πληρωμών

σε

αντάλλαγμα για την

πλεονεκτήματος.

Όπως

και

στη

δωροδοκία έτσι και στον εκβιασμό, μια πληρωμή γίνεται προς το πρόσωπο
το οποίο βρίσκεται σε θέση ισχύος ή διαθέτει επιρροή. Ωστόσο, στην
περίπτωση

του

εκβιασμού,

το

πρόσωπο

σε

θέση ισχύος

ή

επιρροής

απαιτεί την πληρωμή και το πετυχαίνει χρησιμοποιώντας εκφοβισμό, απειλές ή
βία.
Τέλος, εντοπίζονται και οι κάτωθι κατηγορίες διαφθοράς:
Νεποτισμός: ορίζεται η μορφή της ευνοιοκρατίας όπου, δημόσιος λειτουργός μέσω
της επίσημης θέσης που κατέχει, εκμεταλλεύεται την δύναμη ή την εξουσία με σκοπό
την παροχή θέσης εργασίας ή πλεονεκτημάτων σε μέλος της οικογένειας ή φίλο, σε
βάρος του κοινωνικού συνόλου.
Yπεξαίρεση Χρημάτων: Η υπεξαίρεση είναι ποινικό αδίκημα που προσβάλλει το
έννομο αγαθό της ιδιοκτησίας. Ως υπεξαίρεση ορίζεται η ιδιοποίηση ξένου (ολικώς ή
εν μέρει) χρημάτων που περιήλθε στην κατοχή του δράστη με οποιονδήποτε τρόπο.
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2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Η διαφθορά στον κλάδο της λογιστικής αποτελεί φλέγον και πάντα επίκαιρο ζήτημα.
Οι απόψεις για τα αίτια που οδηγούν στις διάφορες μορφές διαφθοράς διίστανται και
πολλοί είναι εκείνοι που έχουν επιχειρήσει να εκφράσουν την άποψη τους επί του
θέματος.
Κάποιοι ερευνητές ασχολήθηκαν με το FCPA τους παράγοντες που
καθορίζουν τις κυρώσεις που επιβάλλει,τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να
προκύψουν από την επιβολή του, τον

αντίκτυπο που έχει στις οικονομικές

καταστάσεις των εταιρειών και άλλα θέματα που έχουν κοινό παρανομαστή το
FCPA .
Ο Bhojwani (2012) ασχολήθηκε με τα προβλήματα που προκύπτουν από την επιβολή
κυρώσεων από το Νόμο για Πρακτικές Διαφθοράς στο Εξωτερικό (Foreign Corrupt
Practices Act-FCPA) στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Στόχος του FCPA είναι
να μειώσει τις δωροδοκίες επιβάλλοντας κυρώσεις. Αρχικά το πρόβλημα έγκειται στο
γεγονός ότι ο FCPA είναι δημόσιος μηχανισμός αλλά στην πράξη τα διαιτητικά
δικαστήρια έχουν ιδιωτικό χαρακτήρα. Λόγω του ανωτέρω προβλήματος,
ματαιώνεται ο στόχος του FCPA. Μια άλλη διαφορά που περιπλέκει ακόμα
περισσότερα τη κατάσταση είναι ότι ο FCPA αποδέχεται την καταγγελία για
δωροδοκία ως αποδεικτικό στοιχείο ενώ τα διαιτητικά δικαστήρια δεν αρκούνται σε
απλή καταγγελία. Ο Bhojwani προτείνει ως λύση ο FCPA να αντισταθμίσει τις
ιδιωτικές κυρώσεις και τα διαιτητικά δικαστήρια να επιτρέψουν μεγαλύτερη ευελιξία
στην διεκδίκηση επιστροφής ή εξάρτηση αποζημίωσης για παράβαση των
απαιτήσεων της σύμβασης της εταιρείας που διαπράττει παραβίαση.
Oι Choi και Davis (2012) ασχολήθηκαν με τη μελέτη των παραγόντων που εξηγούν
τις κυρώσεις που επιβάλλονται από τον FCPA. Για τη μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκε
δείγμα των κυρώσεων που επέβαλε τον FCPA από το 2004-2011. Η έρευνα τους
έφτασε στο συμπέρασμα ότι το πρόστιμο αυξάνεται όσο αυξάνεται το μέγεθος της
δωροδοκίας το μέγεθος της δωροδοκίας, τα κέρδη που σχετίζονται με τη δωροδοκία,
και το ποσό των επιχειρήσεων που πλήττονται από την δωροδοκία. Παράλληλα
σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η επέκταση της δωροδοκίας, αν ανακαλυφθεί σε
θυγατρική τότε η ποινή αυξάνεται . Όσον αφορά τη κατανομή των συνολικών
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χρηματικών κυρώσεων

από τη χώρα όπου πραγματοποιούνται παραβιάσεις

διαπιστώνουμε ότι συνολικά οι κυρώσεις είναι ανάλογες με το μέτρο για τη συνολική
δραστηριότητα δωροδοκίας σε μια χώρα παραβίασης. Επίσης αν δε βρεθεί απόδειξη,
η συνολική χρηματική ποινή σε μια συγκεκριμένη δράση FCPA ποικίλει ανάλογα με
το αν η παραβίαση FCPA περιλαμβάνει μια δωροδοκία για να διατηρήσει
κυβερνητικές υπηρεσίες ή άλλες παραβιάσεις.
Οι Stevenson and Wagoner (2011) ασχολήθηκαν με τη ποινικοποίηση της
δωροδοκίας σε κυβερνητικούς αξιωματούχους

από το FCPA και τις αυστηρές

κυρώσεις που απορρέουν από αυτή. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς έχουν περιορίσει τα μέτρα στα ακόλουθα: πρόστιμα, αστικές
κυρώσεις και περιστασιακή φυλάκιση των άμεσα εμπλεκομένων. Ο αποκλεισμός
από μελλοντικές συμβάσεις σε ομοσπονδιακές κυβερνήσεις έστω και προσωρινά
είναι μια αχρησιμοποίητη ποινή ακόμα κι αν προβλέπεται από το Κογκρέσο. Το
άρθρο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αρχίσουν να
διαφοροποιούν

το χαρτοφυλάκιό των ομοσπονδιακών εργολάβων έτσι ώστε οι

εισαγγελείς μπορούν να αξιοποιήσουν τη νόμιμη απειλή της αναστολής και του
αποκλεισμού που αποτρέπει πιο αποτελεσματικά τη δωροδοκία.
H μελέτη Internal Control Material Weaknesses and Foreign Corrupt Practices Act
Violations εξετάζει τη σχέση μεταξύ της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου και των
περιστατικών παραβίασης του FCPA. Συγκεκριμένα εξετάζει τη σχέση μεταξύ της
παρουσίας, του αριθμού και τον τύπο της εσωτερικής αδυναμίας και το γεγονός της
παραβίασης του FCPA. Η μελέτη στηρίζεται σε ένα δείγμα από εταιρείες που
παραβίασαν το FCPA στο χρονικό διάστημα 2004 έως 2011 και τα αποτελέσματα
δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις που παρουσιάζουν αδυναμίες στο σύστημα εσωτερικού
έλεγχου είναι πιο πιθανό να παραβιάζουν το FCPA. Επίσης, οι επιχειρήσεις με
πολλαπλές αδυναμίες στον εσωτερικό έλεγχο διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να
παραβιάσουν το FCPA από επιχειρήσεις με λιγότερες αδυναμίες εσωτερικού ελέγχου.
Τέλος, οι επιχειρήσεις που παρουσιάζουν αδυναμίες του εσωτερικού ελέγχου που
σχετίζονται με τον κίνδυνο της αξιολόγησης, πληροφορίας και της επικοινωνίας,
καθώς και την παρακολούθηση των εσωτερικών ελέγχων παρουσιάζουν υψηλότερο
κίνδυνο παραβιάσεων από τις επιχειρήσεις χωρίς εσωτερικές αδυναμίες ελέγχου
στους εν λόγω τομείς.
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Οι Wong and Arnold (2013) είχαν ως αντικείμενο της έρευνας τους τον αντίκτυπο
που έχουν οι κυρώσεις που επιβάλλονται από το FCPA στις οικονομικές καταστάσεις
των εταιρειών. Εκτός από τις αναμορφώσεις, οι παρατηρητές της αγοράς θα
περίμεναν ότι ένα γεγονός με αρνητικές επιπτώσεις σχετικά με τις προοπτικές μιας
εταιρείας μπορεί να οδηγήσει σε απομείωση περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, οι
απομειώσεις του ενεργητικού γενικά περιλαμβάνουν μείωση της λογιστικής αξίας
των περιουσιακών στοιχείων που καταγράφονται που θεωρείται ότι έχουν
υπερεκτιμηθεί σύμφωνα με γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές. Στην περίπτωση των
ενεργειών επιβολής του FCPA, υπάρχουν λόγοι που τέτοιες διαταραχές δεν
καταγράφονται. Ειδικότερα, κάτι που μπορεί να εκπλήξει κάποιους μη-λογιστές είναι
ότι η αγοραία αξία των κύριων δραστηριοτήτων της εταιρείας-γενικά δεν εμφανίζεται
στον ισολογισμό της. Υπάρχει μια αξιοσημείωτη έλλειψη συνεπειών των
οικονομικών καταστάσεων που σχετίζονται με την επιβολή των κυρώσεων του
FCPA, οι ρίζες αυτού του φαινομένου βρίσκονται στη φύση των λογιστικών κανόνων
που αποτελούν τη βάση των US GAAP. Αυτό υποδηλώνει ότι ένα ορισμένο μέρος
της ανάλυσης τόσο από οικονομική και λογιστική άποψη πρέπει να κατανοήσει την
εφαρμογή μιας κύρωσης του FCPA στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
Οι Karpoff et al. έχουν ασχοληθεί κατά διαστήματα με διάφορα θέματα που
σχετίζονται με τη διαφθορά. Παρακάτω αναφέρονται 3 από τις μελέτες τους.
Οι Karpoff et al. (2008) μελέτησαν τις απώλειες των εταιρειών οι οποίες προβαίνουν
σε διαστρέβλωση των οικονομικών τους καταστάσεων .Ασχολήθηκαν με τις
κυρώσεις

που επιβλήθηκαν

από το SEC σε 585 επιχειρήσεις για οικονομική

παραπλάνηση από το 1978-2002. Οι ποινές που επιβλήθηκαν από το νομικό σύστημα
σε κάθε επιχείρηση κατά μέσο όρο ήταν 23,5 εκατομμύρια δολάρια. Οι ποινές που
επιβάλει η αγορά όμως είναι τεράστιες δηλαδή η φήμη της εταιρείας πλήττεται πολύ
περισσότερο. Πιο συγκεκριμένα,

η αναμενόμενη ζημία στην παρούσα αξία των

μελλοντικών ταμειακών ροών εξαιτίας των χαμηλότερων πωλήσεων και της αύξησης
του κόστους σύναψης συμβάσεων και χρηματοδότησης είναι πάνω από 7,5 φορές το
άθροισμα όλων των κυρώσεων που επιβάλλονται μέσω του νομικού και ρυθμιστικού
συστήματος. Για κάθε δολάριο που μια επιχείρηση αυξάνει παραπλανητικά την
αγοραία αξία της χάνει κατά μέσο όρο όταν αποκαλύπτεται επιπλέον $3,08 από τα
οποία $0,36 οφείλεται στις αναμενόμενες νομικές κυρώσεις και $2,71 οφείλεται στην
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απώλεια φήμης. Σε επιχειρήσεις που συνεχίζουν νε υφίσταται μετά τη επιβολή
ποινών παρουσιάζουν απώλεια φήμης $3,83. Η έρευνα αυτή καταλήγει στο
συμπέρασμα ότι η οικονομική διαστρέβλωση έχει βαρύτατες συνέπειες για την
επιχείρηση και οι απώλεια φήμης εξαιτίας του «μαγειρέματος» των βιβλίων είναι
σημαντική.
Οι Karpoff et al. (2014) ανέπτυξαν και βαθμονόμησαν ένα μοντέλο δωροδοκίας και
χρησιμοποίησαν τις ποινές που επιβλήθηκαν βάσει του FCPA των ΗΠΑ από το 1978
έως το Μάιο του 2013.Βάσει των ανωτέρω στοιχείων διαπίστωσαν ότι το 22,9% των
COMPUSTAT-εταιρειών με πωλήσεις στο εξωτερικό έχουν τουλάχιστον μία φορά
διαπράξει δωροδοκία και η πιθανότητα να ανακαλυφθεί είναι 6,4%.Ένας μικρός
αριθμός των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για δωροδοκία
αντιμετωπίζουν επίσης ταυτόχρονα κατηγορίες οικονομικής απάτης. Οι επιχειρήσεις
αυτές έχουν την τάση να δωροδοκούν για σημαντικές συμβάσεις και να καταβάλουν
μεγαλύτερες άμεσες δαπάνες όταν αποκαλύπτονται. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που
αντιμετωπίζουν όμως είναι ότι έχουν υψηλότερο μελλοντικό κόστος ή χαμηλότερα
μελλοντικά έσοδα σε μελλοντικές συμβάσεις εξαιτίας της κακής φήμης. Αντιθέτως
στις επιχειρήσεις που κατηγορούνται αποκλειστικά για δωροδοκία δεν πλήττεται σε
τόσο μεγάλο βαθμό η φήμη τους.
Οι Karpoff et al. (2014) πραγματοποίησαν μία μελέτη με στόχο να προτείνουν
καλύτερες βάσεις δεδομένων σχετικά με την ποιότητα των αποτελεσμάτων. Οι πιο
ευρέως διαδεδομένες βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε μελέτες αυτού του
είδους είναι η Government Accountability Office, η Audit Analytics, η Securities
Class Action Clearinghouse και η Accounting and Auditing Enforcement Releases.
Μέσα από την ερεύνα διαπίστωσαν ότι

οι αρχικές δημόσιες αποκαλύψεις των

οικονομικών παραπτωμάτων συμβαίνουν μήνες πριν από την αρχική κάλυψη σε
αυτές τις βάσεις δεδομένων. Επίσης αυτές οι βάσεις δεδομένων συλλέγουν μόνο έναν
τύπο συμβάντων, με αποτέλεσμα να παραλείπονται άλλες σχετικές ανακοινώσεις που
θα επηρέαζαν τη χρήση των γεγονότων από τον ερευνητή. Παράλληλα τα
περισσότερα γεγονότα που συλλαμβάνονται από αυτές τις βάσεις δεδομένων δεν
έχουν σχέση με την οικονομική απάτη και τέλος, χάνεται μεγάλο μέρος γεγονότων.
Τα παραπάνω αποτελέσματα οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι τα χαρακτηριστικά αυτά
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μπορούν να οδηγήσουν σε οικονομικά σημαντικές προκαταλήψεις σε πολλές
εφαρμογές.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται και άλλες μελέτες που έχουν σαν κύριο γνώμονα τη
διαφθορά.
Οι Hassan και

Giorgioni (2015) πραγματοποίησαν μια έρευνα στην οποία

διερευνάται ο αντίκτυπος της υιοθέτησης πολιτικών για την καταπολέμηση της
δωροδοκίας σε επίπεδο επιχείρησης και η επίδραση της διαφθοράς και του
φορολογικού απορρήτου στην κάλυψη των αναλυτών. Όταν οι ανωτέρω μεταβλητές
εξετάζονται μεμονωμένα , έχοντας ελέγξει τους άλλους παράγοντες σε επίπεδο χώρας
και σε επίπεδο εταιρείας, συμπεραίνουμε ότι η κάλυψη των αναλυτών είναι
μικρότερη σε πιο διεφθαρμένες και σε χωρίς φορολογική

διαφάνεια χώρες.

Συμπεραίνεται επίσης ότι η υιοθέτηση πολιτικών κατά της διαφθοράς σε επίπεδο
εταιρείας αυξάνει την κάλυψη των αναλυτών. Σε περίπτωση όμως που οι ανωτέρω
μεταβλητές δεν εξεταστούν μεμονωμένα αλλά συνδυαστικά δηλαδή εξετάσουμε την
αλληλεπίδραση μεταξύ των μέτρων κατά της διαφθοράς και το επίπεδο διαφθοράς
της χώρας, τα αποτελέσματα δεν συνάδουν με τα προηγούμενα και ο λόγος είναι ότι
στο ίδιο δείγμα έχουμε τόσο αναπτυσσόμενες όσο και αναπτυγμένες χώρες .Στις
ανεπτυγμένες οικονομίες, η κάλυψη των αναλυτών αυξάνεται σε λιγότερο
διεφθαρμένες χώρες και σε χώρες στις οποίες παρατηρείται οικονομική διαφάνεια,
καθώς τα χαμηλά επίπεδα διαφθοράς και τα υψηλά επίπεδα διαφάνειας οδηγούν σε
χαμηλότερα κόστη απόκτησης πληροφοριών. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις που
βρίσκονται σε διεφθαρμένο περιβάλλον βάση χώρας μπορούν να προσελκύσουν
μεγαλύτερη κάλυψη των αναλυτών αν εφαρμόσουν πολιτικές κατά της διαφθοράς.
Σχετικά με τις αναπτυσσόμενες οικονομίες τα αποτελέσματα είναι παρόμοια όπως με
τις αναπτυγμένες. Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τόσο η διαφθορά όσο και
το φορολογικό απόρρητο σε επίπεδο χώρας μπορεί να δράσει ανασταλτικά στην
οικονομική απόδοση των εταιρειών, δηλαδή να οδηγηθούν σε χαμηλή κάλυψη των
αναλυτών . Τέλος η υιοθέτηση μιας πολιτικής ενάντια στη διαφθορά σε επίπεδο
επιχείρησης ίσως να μην επαρκεί από μόνη της ώστε να προκαλέσει την κάλυψη των
αναλυτών.
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.
Οι Healy και Serafeim (2013) πραγματοποίησαν μια έρευνα στην οποία μελέτησαν
τις αυτό-αναφορές των επιχειρήσεων για τις διαφθορές που προκαλούνται από τις
ίδιες. Για τη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν 480 επιχειρήσεις οι οποίες επέλεξαν να
αναφέρουν τις πράξεις διαφθοράς τις οποίες ανακάλυψαν και αφορούσαν τις ίδιες.
Στόχος

της μελέτης ήταν να διαπιστωθεί αν όντως η αυτό-αναφορά ήταν μια

απόπειρα καταπολέμησης της διαφθοράς ή επρόκειτο για ασήμαντες αναφορές.
Διαπιστώθηκε ότι οι επιχειρήσεις με υψηλές βαθμολογίες (οι βαθμολογίες βασίζονται
στις αξιολογήσεις Διεθνούς Διαφάνειας) που εδρεύουν σε χώρες με χαμηλά επίπεδα
διαφθοράς, εφαρμόζουν ισχυρά μέτρα και λειτουργούν σε βιομηχανίες με υψηλό
κίνδυνο διαφθοράς αντιμετώπισαν πρόσφατα μέτρα επιβολής διαφθοράς είναι σε
διαδικασία ελέγχου με μία από τις 4 μεγαλύτερες ελεγκτικές και έχουν ένα
υψηλότερο ποσοστό των ανεξάρτητων διευθυντών. Οι ίδιες επιχειρήσεις έχουν
υψηλότερη μελλοντική ανάπτυξη των πωλήσεων και δείχνουν μια αρνητική σχέση
μεταξύ της αλλαγής της κερδοφορίας και της αύξησης των πωλήσεων σε
γεωγραφικές περιοχές με υψηλή διαφθορά. Η καθαρή επίδραση στην αξιολόγηση
από την αύξηση των πωλήσεων και τις μεταβολές στην κερδοφορία είναι κοντά στο
μηδέν. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα στοιχεία, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι
αυτό-αναφορές σαν προσπάθεια καταπολέμησης της διαφθοράς δεν είναι ασήμαντα
λόγια.
Οι Zhou και Peng (2011) πραγματοποίησαν μια μελέτη η οποία εξέτασε τη
δωροδοκία όσον αφόρα τους θεσμικούς καθοριστικούς της

παράγοντες και τις

συνέπειες ανάπτυξης σε επίπεδο επιχείρησης σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τους
Zhou και Peng υπάρχουν δύο απόψεις η μια είναι ότι η δωροδοκία αποτελεί το
«γράσο» του εμπορίου ενώ κάποιοι άλλοι ότι αποτελεί την «άμμο» της ανάπτυξης. Οι
συγγραφείς υποστηρίζουν ότι υποστηρίζουν οι επιχειρήσεις ενδογενώς επιλέγουν το
επίπεδο της δωροδοκίας, σύμφωνα με το περιβάλλον και ότι τα οφέλη και το κόστος
μπορεί

να

διαφέρουν

για

διαφορετικούς

τύπους

δωροδοκίας.

Η

έρευνα

χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο δείγμα με 2686 επιχειρήσεις σε 48 χώρες καταλήγει
στο συμπέρασμα ότι η κακή οικονομική αγορά, η υψηλή αβεβαιότητα της πολιτικής ,
το αδύναμο νομικό σύστημα αυξάνει τα επίπεδα δωροδοκίας. Επίσης , διαπιστώθηκε
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ότι η δωροδοκία έχει σημαντικά αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη των εταιρειών
μόνο για μικρές επιχειρήσεις και όχι για τις μεγάλες επιχειρήσεις

Οι Clevelant et al. (2010) ασχολήθηκαν με ένα μοντέλο που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με εκείνους για να αξιολογηθεί η πρόοδος της μείωσης της
δωροδοκίας. Το μοντέλο αυτό ουσιαστικά περιλαμβάνει τόσο αυστηρή νομοθεσία
όσο και τη νομοθεσία ενδοτικού δικαίου αλλά και κανόνες συμμόρφωσης. Αρχικά
υποστηρίζει μέσω βιβλιογραφίας ότι η δωροδοκία αποτελεί ανήθικη πράξη. Στη
συνέχεια συνοψίζει τις κύριες διατάξεις της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της
δωροδοκίας και συμπεριλαμβάνει και το FCPA. Έπειτα, τίθεται το θέμα του '' ηθικού
ιμπεριαλισμού '', ως επιχείρημα για τη μη επιβολή δυτικών νόμων και των αξιών σε
άλλους πολιτισμούς. Επιπροσθέτως, εστιάζει στο ρόλο που διαδραματίζουν οι Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις , συμπεριλαμβανομένων της Διεθνούς Διαφάνειας του
Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ και του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητήριου. Η
τελευταία ενότητα επικεντρώνεται στις διαδικασίες συμμόρφωσης για τις
επιχειρήσεις με στόχο τη μείωση του κινδύνου FCPA και των σχετικών παραβάσεων.
Το άρθρο καταλήγει με μια σύνοψη και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.
Οι Jeong and Weiner (2012) ασχολήθηκαν με το πώς αντιδρούν οι manager σε ένα
περιβάλλον όπου η δωροδοκία είναι πιθανό να φέρει υψηλές αμοιβές, αλλά και
παρουσιάζει υψηλούς κινδύνους. Για να επιτευχθεί ο στόχος τους εξέτασαν τις
εταιρείες που προέβησαν σε παράνομες πληρωμές (δωροδοκία)

μέσω του

προγράμματος Oil Food των Ηνωμένων Εθνών. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι
επιχειρήσεις πληρώνουν μεγαλύτερες δωροδοκίες όταν υπάρχουν ισχυρότερα
οικονομικά και διαχειριστικά κίνητρα, αλλά πληρώνουν λιγότερο όταν οι χώρες στις
οποίες δραστηριοποιούνται έχουν θέσει σε εφαρμογή τη Σύμβαση κατά της
δωροδοκίας του ΟΟΣΑ. Επίσης βρέθηκε μικρή σχέση μεταξύ ενός δείκτη αντίληψης
της διαφθοράς που χρησιμοποιείται ευρέως σε επίπεδο χωρών και επιχειρήσεων και
των πραγματικών δωροδοκιών.
Οι Martin et al. (2007) πραγματοποίησαν μια έρευνα της οποίας ο στόχος ήταν να
αντιπαραβάλει τις βασικές αρχές της ανομίας με αναφορές από μεμονωμένες
επιχειρήσεις σχετικά με την εμπειρία τους από δωροδοκίες. Για τις βασικές αρχές της
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ανομίας στηρίχτηκαν στις θεωρίες των Durkheim (1897/1966), Merton (1968) και
Messner και Rosenfeld (2001). Συμπεραίνουν ότι οι κοινωνικές πιέσεις είναι τόσο
μεγάλες που προκαλούν συμπεριφορές που αψηφούν μερικές από τις πιο βαθιά
ριζωμένες πεποιθήσεις των πολιτισμών. Η ανομία παρέχει μία θεωρητική εξήγηση
για το λόγο που μια συμπεριφορά όπως η δωροδοκία, η οποία είναι γενικά
ομολογουμένως λάθος, συνεχίζει να αναπτύσσεται σε επιχειρήσεις παγκοσμίως. Αυτό
το θεωρητικό πλαίσιο επέτρεψε να γίνει αντιληπτό γιατί συμπεριφορές όπως η
δωροδοκία διαφέρουν ανά χώρα.
Ο Yeoh (2012) πραγματοποίησε μια έρευνα επί του νομοσχεδίου που ψηφίστηκε στο
Ηνωμένο Βασίλειο για να καταπολεμήσει τη δωροδοκία. Σκοπός της έρευνας ήταν να
εξετάσει τις επιπτώσεις της εφαρμογής του νομοσχεδίου τόσο για τις δημόσιες
επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και για τις ιδιωτικές. Καταλήγει στο
συμπέρασμα ότι δικαίως έχει καταστήσει ποινικό αδίκημα τη δωροδοκία καθώς
σύμφωνα με τον Horder(2011) μέσα από την απειλή της τιμωρίας μπορεί να
αποτραπεί συμπεριφορά η οποία είτε προκαλεί βλάβη από μόνη της ή δημιουργεί
κίνδυνο βλάβης ή εάν αφεθεί ατιμώρητη θα οδηγήσει προς απαράδεκτα αυξημένο
κίνδυνο. Το Ηνωμένο Βασίλειο αντικατέστησε το κοινό δίκαιο και το απαρχαιωμένο
καταστατικό της δωροδοκίας. Οι βρετανικές επιχειρήσεις οφείλουν να προβούν σε
κάποιες ενέργειες όπως την εκπαίδευση του προσωπικού τους σε σχέση με αυτό το
θέμα και την εξασφάλιση ότι τα άτομα που αναλαμβάνουν συναλλαγές για
λογαριασμό τους, ακολουθούν τις ίδιες διαδικασίες τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο
και στον υπόλοιπο κόσμο.
Ο Hornblower (2011) πραγματοποίησε μια έρευνα για τις απάτες και ασχολήθηκε με
τους αναλυτές στο ρόλο του πληροφοριοδότη. Το νομοσχέδιο Dodd-Frank εγκαινίασε
μια νέα εποχή στη νομοθεσία του πληροφοριοδότη διότι το Κογκρέσο για πρώτη
φορά επιβράβευσε τους παρόχους ανεξάρτητων αναλύσεων που βοηθούν το SEC στη
δίωξη της απάτης. Παρόλο που το καθεστώς αναγνωρίζει τη σημασία των αναλυτών
στον εντοπισμό παραβάσεων , η ερμηνεία των νόμων υπολείπεται στην εξέταση και
τη λογιστική κόστους για τους πληροφοριοδότες του χρηματοοικονομικού κλάδου.
Υποστηρίζεται ότι αν οι γενναιοδωρίες του SEC προορίζονται προς αποζημίωση των
πληροφοριοδοτών οι αποφάσεις του SEC ως προς το μέγεθος της γενναιοδωρίας θα
πρέπει να αντικατοπτρίζει όχι μόνο την εγγενή αξία των πληροφοριών στην Επιτροπή
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Κεφαλαιαγοράς, αλλά και το κόστος του πληροφοριοδότη για να παρέχει τις
πληροφορίες αυτές. Το άρθρο 21 F-6 εξετάζει τη πρόσφατη οικονομική έρευνα
σχετικά με τους αναλυτές και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το SEC δεν έχει τη
πολυτέλεια να αποθαρρύνει τους διαχειριστές των αντισταθμιστικών κεφαλαίων να
συμμετέχουν στα προγράμματα του SEC. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα πρέπει να
διευκρινίσει πότε μια «ανεξάρτητη ανάλυση» πληροί τις προϋποθέσεις για αμοιβή.
Ο Weiss (2009) ασχολήθηκε με τους νόμους που σχετίζονται με τη δωροδοκία και
τις αντιδράσεις σε αυτούς. Ο Weiss αναφέρει το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια
παρατηρείται δραματική αύξηση των διώξεων από το FCPA, εξαιτίας αυτού η
παγκόσμια κοινότητα έχει αυξήσει το ενδιαφέρον της για ποινικοποίηση της
δωροδοκίας. Παρόλο που κάθε χώρα έχει τους δικούς της νόμους για αυτό το θέμα τα
μέτρα κατά της δωροδοκίας προς ξένους δεν πρέπει να υπόκεινται στις αλλαγές του
νόμου. Για το FCPA πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα λόγω ασάφειας στη
γλώσσα του καταστατικού, καθώς και της έλλειψης δικαστικού ελέγχου που
προκύπτουν από αντικανονική εκτέλεση και την επιβολή στρατηγικής . Ιδιαίτερη
ανησυχία όμως έχει προκαλέσει η αυξανόμενη χρήση από τη SEC του φαρμάκου
«disgorgement». Disgorgement, είναι μία ποινή μέσω της οποίας η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς απαιτεί από μια εταιρεία να χάσει όλα τα κέρδη που προκύπτουν από
την παράνομη δραστηριότητα. Παρά το γεγονός ότι disgorgement μπορεί να είναι μια
θεωρητικά δικαιολογημένη μορφή τιμωρίας, στην πραγματικότητα οι επιπλοκές της
πολυεθνικής ρυθμιστικές αρχές, η επικαλυπτόμενη δικαιοδοσία, οι αποδεδειγμένες
δυσκολίες στις περιπτώσεις δωροδοκίας, καθώς και η έλλειψη κλήση της
αναλογικότητας θέτουν τη μέθοδο υπό αμφισβήτηση.
Η μελέτη Managing Business Risk που πραγματοποιήθηκε από το

Institute of

Internal Auditors, το American Institute of Certified Public Accountants και την
Association of Certified Fraud Examiners έχει ως θέμα τη προληπτική προσέγγιση
της απάτης για τη διαχείριση του κινδύνου ως ένα από τα καλύτερα βήματα που
μπορούν να πραγματοποιήσουν οι οργανισμοί ώστε να περιορίσουν την έκθεση σε
πράξεις διαφθοράς. Το πιο αξιοσημείωτο κομμάτι της έρευνας είναι
αντιμετώπιση της απάτης μπορεί να είναι εποικοδομητική και να θέσει

ότι η
μια

επιχείρηση σε ηγετικό ρόλο στον κλάδο ή τομέα δραστηριότητας της. Υπάρχουν
ισχυρές, αποτελεσματικές και σωστά διοικούμενες εταιρείες επειδή η διοίκηση
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λαμβάνει προληπτικά μέτρα για την αποτροπή ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων .Η
εφαρμογή αυτού του οδηγού θα πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία ενός κλίματος
όπου λαμβάνονται θετικά και εποικοδομητικά βήματα για την προστασία των
εργαζομένων.
Η μελέτη Τhe financial cost of fraud που πραγματοποιήθηκε από τους Jim Gee και
τον καθηγητή Mark Button είχε ως θέμα τη μέτρηση της οικονομικής απώλειας που
προέρχεται από πράξεις διαφοράς. Σύμφωνα με την παραπάνω έκθεση η μέτρηση του
οικονομικού κόστους δεν είναι πλέον ανέφικτη, πλέον το κόστος αυτό μπορεί να
μετρηθεί, να διαχειρισθεί και να ελαχιστοποιηθεί. Παρουσιάζει περιπτώσεις όπου οι
ζημίες έχουν μετρηθεί και οι οργανώσεις έχουν ακριβείς πληροφορίες για τη φύση
και την έκταση της απώλειας όπως για παράδειγμα το Υπουργείο Γεωργίας των
Η.Π.Α., το οποίο μείωσε τις απώλειες σε ένα πρόγραμμα $ 12 δισεκατομμύρια κατά
28% μεταξύ του 2002 και 2004.Στο τρέχον οικονομικό κλίμα, το να μην εξετάσει
κανείς τα οικονομικά οφέλη των σχετικά ανώδυνων μειώσεων των απωλειών της
απάτης και του σφάλματος φαίνεται παρακινδυνευμένο.
Η μελέτη Countering Fraud For Competitive Advantage των

Jim Gee και του

καθηγητή Mark Button ασχολείται με το πως οι εταιρείες μπορούν να μειώσουν το
κόστος της απάτης και να μεγιστοποιήσουν τη κερδοφορία. Αυτή η έκθεση τονίζει
γιατί και πώς οι εταιρείες μπορούν να αρχίσουν να διαχειρίζονται το κόστος της
απάτης, με την ίδια τακτική που διαχειρίζονται και τα άλλα έξοδα. Σε μια τέτοια
άκρως ανταγωνιστική αγορά κάθε ευκαιρία για μείωση του κόστους είναι ελκυστική
πρόταση.
Η μελέτη Punishment of Bribery and Corruption: Evidence from the Malaysian
Judiciary System ασχολείται με τη σχέση που υφίσταται μεταξύ της διαφθοράς και
των περιπτώσεων δωροδοκίας και τις ποινές που επιβάλλονται στους παραβάτες, στη
Μαλαισία από το 2006 έως το 2013.Επίσης μελετά παράγοντες δημογραφικούς και
άλλους εκτός των νομικών στο εν λόγω διάστημα. Η μελέτη θεωρεί ότι τα δικαστήρια
της Μαλαισίας κάνουν διακρίσεις στην επιβολή ποινών με βάση τα χαρακτηριστικά
των παραβατών. Το κύριο εύρημα της έρευνας ήταν ότι οι οργανωμένοι εγκληματίες
λάμβαναν μικρότερη τιμωρία, όρους, πρόστιμα και φυλάκιση σε σύγκριση με άλλους
παραβάτες.

Επιπλέον,

οι

κυβερνητικοί

υπάλληλοι

τυγχάνουν

ευνοϊκότερης

μεταχείρισης από άλλους σε πρόστιμα και ποινές φυλάκισης. Οι άντρες σε σχέση με
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τις γυναίκες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα πρόστιμα και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
φυλάκισης. Παρ’ όλα αυτά δεν υπάρχει έντονη διάκριση σε ότι αφορά την εθνικότητα
οι Μαλαισιανοί λαμβάνουν ευνοϊκή μεταχείριση μόνο από την άποψη των
προστίμων, αλλά όχι για φυλάκιση και το διάστημα της.
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
BRISTOL-MYERS SQUIBB
H BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY είναι μια φαρμακευτική εταιρεία
με έδρα τη Νέα Υόρκη. Η δραστηριότητα της είναι να αναπτύσσει, να αδειοδοτεί, να
παράγει, να εμπορεύεται και να διανέμει τόσο φαρμακευτικά όσο και μη
συνταγογραφούμενα προϊόντα σε παγκόσμια βάση. Η ΒΜS άρχισε να λειτουργεί
στην Κίνα το 1982 μέσω BMS CHINA η οποία δραστηριοποιείται κυρίως μέσω της
SASS (Sino-American Shanghai Squibb Pharmaceuticals Limited). Η BMS κατέχει
το 60% των ιδίων κεφαλαίων της SASS και απέκτησε τον επιχειρησιακό έλεγχο από
το 2009 , όταν απέκτησε το δικαίωμα να διορίσει τον Πρόεδρο της SASS και την
πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ΒΜS CHINA μεταξύ 20052014 γνώρισε ιδιαίτερη ανάπτυξη, πιο συγκεκριμένα το 2009 διέθετε στο δυναμικό
της 1490 υπαλλήλους και καθαρές πωλήσεις πάνω από $200.000.000 ενώ το 2014,ο
αριθμός των υπαλλήλων αυξήθηκε σε 2464 και οι καθαρές πωλήσεις έφτασαν
σχεδόν τα $500.000.000. Η BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY κατηγορήθηκε
από την Επιτροπή κεφαλαιαγοράς ότι ορισμένοι εργαζόμενοί της πέτυχαν τις
πωλήσεις τους ,κατά ένα μέρος, δωροδοκώντας επαγγελματίες υγείας αλλά και σε
κυβερνητικούς αξιωματούχους με μετρητά και άλλα κίνητρα,

με σκοπό να

επωφεληθούν μέσω συνταγών και λίστες φαρμάκων. Η ΒΜS CHINA δεν κατάφερε
να άρει τις κατηγορίες εναντίον της σχετικά με τις παροχές αυτές. Από την
επανεξέταση των εξόδων ταξιδιών και ψυχαγωγίας που καταβάλλονται από το
προσωπικό πωλήσεων για αποζημίωση και ήρθε αντιμέτωπη με ψευδή και
παραποιημένα τιμολόγια και αποδείξεις, με μη συμμορφούμενες απαιτήσεις αλλά με
διαδοχικά αριθμημένες αποδείξεις. Παράλληλα, το διάστημα 2009- 2013 συνέχισαν
να εντοπίζονται πληθώρα παρατυπιών σε έξοδα ψυχαγωγίας και ταξιδιών μέσω
πλαστών και παραποιημένων τιμολογίων, προγραμμάτων και φύλλων παρουσίας για
συναντήσεις με επαγγελματίες υγείας που ίσως ήταν ανυπόστατες. Ορισμένοι
εργαζόμενοι παραδέχτηκαν ότι είχαν υποβάλλει ψευδείς δηλώσεις αποζημιώσεις και
χρησιμοποίησαν τα κεφάλαια προς όφελος των επαγγελματιών υγείας ώστε να
αυξηθούν οι πωλήσεις της εταιρείας. Παραδέχτηκαν μάλιστα ότι σε κάποιες
περιπτώσεις προέβησαν σε επιπλέον αθέμιτα μέσα εκτός των μετρητών ώστε να
επιτύχουν το στόχο τους όπως εκπτώσεις, παροχές ψυχαγωγίας και κάρτες δώρων
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προβάλλοντας ως κύρια αιτία της αποδοχής αυτών

το πενιχρό εισοδήματος που

λαμβάνουν οι επαγγελματίες υγείας. Η BMS κατηγορήθηκε επίσης ότι απέτυχε να
εφαρμόσει ένα αποτελεσματικό εσωτερικό σύστημα ελέγχων όπως ειπώθηκε από την
Kara Brockmeyer. Παρά τη μακροχρόνια παραμονή της στη Κίνα άργησε να
εφαρμόσει επίσημο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, συγκεκριμένα εφάρμοσε πρώτη
φορά το 2006.Στους ετήσιους εσωτερικούς ελέγχους εντοπίζονταν επανειλημμένως
κενά από την ομάδα ελέγχου. Απέτυχε να εντοπίσει τις πληρωμές στους
επαγγελματίες υγείας και να ενισχύσει τον έλεγχο για την έγκριση εξόδων και
ταξιδίων. Επιπροσθέτως δεν ερεύνησε τους ισχυρισμούς κάποιων εργαζομένων της
για παραποίηση τιμολογίων. Το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην BMS από την
επιτροπή κεφαλαιαγοράς ήταν $14.692.000.
HITACHI
H Hitachi, Ltd. είναι μια πολυεθνική που, μεταξύ άλλων σχεδιάζει και κατασκευάζει
σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Συνολικά δραστηριοποιείται σε πολλούς
επιχειρηματικούς τομείς όπως : Πληροφορίες & Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα,
Κοινωνικές

Υποδομές,

υψηλή

λειτουργική

Υλικά

&

Εξαρτήματα,

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, Συστήματα Ισχύος, Ηλεκτρονικά Μηχανήματα &
Συστήματα, Αυτοματοποιημένα Συστήματα ,Ψηφιακά Μέσα& Καταναλωτικά
Προϊόντα , Μηχανήματα Κατασκευής και άλλα Εξαρτήματα & Συστήματα. Η
εταιρεία έχει την έδρα της στο Τόκιο, στην Ιαπωνία και, συμπεριλαμβανομένων των
θυγατρικών, έχει περισσότερους από 320.000 υπαλλήλους σε όλο τον κόσμο.To 2005
η Hitachi ίδρυσε μία θυγατρική στην Νότια Αφρική με σκοπό να εδραιώσει τη
παρουσία της στη χώρα και να επιδιώξει επικερδείς τόσο δημόσιες όσο και ιδιωτικές
συμβάσεις. Στις συμβάσεις αυτές συμπεριλαμβάνονταν και οι κυβερνητικές
συμβάσεις για την κατασκευή δύο νέων μεγάλων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας. Η Hitachi πούλησε το 25% των μετοχών στη νεοσυσταθείσα θυγατρική
την Chancellor, η οποία αποτελούσε κάλυψη για το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο
(ΑΝC), το κυβερνών κόμμα της Νότιας Αφρικής. Η συμφωνία αυτή έδωσε στη
Chancello και μέσω πληρεξουσίου στο ΑΝC, την δυνατότητα να μοιραστούν τα
κέρδη από κάθε σταθμό παραγωγής ενέργειας και συμβάσεων που εξασφαλίζονται
από την Hitachi. Επίσης συνάφθηκε η «αμοιβή επιτυχίας», βάση της οποίας σε
περίπτωση που η ανάθεση της σύμβασης ήταν αποτέλεσμα των προσπαθειών το ΑΝC
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θα είχε μερίδιο και αυτή στα κέρδη. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής
προσφορών, η Hitachi γνώριζε ότι η ΑΝC ήταν ένα χρηματοδοτούμενο όχημα για το
ANC. Η Hitachi, ωστόσο, συνέχισε να ενθαρρύνει τη χρήση του ANC για να αποκτά
κυβερνητικές συμβάσεις. Η Hitachi ανέλαβε συμβάσεις σταθμού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας στη Νότια Αφρική που άξιζαν

περίπου $5.600.000. Τον

Απρίλιο και τον Ιούλιο του 2008, η Hitachi πλήρωσε το ANC- μέσω Chancellor«αμοιβή επιτυχίας», συνολικού ύψους περίπου $ 1 εκατομμύριο. Η θυγατρική της
Hitachi καταχώρησε την «αμοιβή επιτυχίας», σαν αμοιβές για διαβούλευση. Το 2010
η Hitachi παρέδωσε

μέρισμα πάνω από $1.000.000το οποίο καταβλήθηκε στο

Chancellor για το 25% των μετοχών της. Οι λογιστικές εγγραφές δεν έδειχναν ότι το
μέρισμα ήταν στη πραγματικότητα ποσό σε πολιτικό κόμμα με αντάλλαγμα την
πολιτική της επιρροή ώστε να βοηθήσει την απόκτηση κρατικών συμβολαίων από
Eskom Holdings SOC Ltd., μιας εταιρεία κοινής ωφελείας που ανήκει και λειτουργεί
από την κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής. Ο Hitachi κατέβαλε "αμοιβές επιτυχίας"
στην Chancellor για την άσκηση επιρροής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του
διαγωνισμού για την Eskom.Η Hitachi συμφώνησε σε μια διευθέτηση σύμφωνα με
την οποία ήταν υποχρεωμένη να καταβάλει ένα πρόστιμο $19 εκατομμύρια.
THE BANK OF NEWYORK MELLON
H BNY είναι από τα μεγαλύτερης διάρκειας χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθώς
ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1784 και αποτελεί την 20η παλαιότερη τράπεζα στον
κόσμο. Η ΒΝΥ είναι αποτέλεσμα της συγχώνευσης της The Bank of New York και
της Mellon Financial Corporation τον Ιούλιο του 2007. Έχει την έδρα στη Νέα Υόρκη
και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Τόσο η ΒΝΥ όσο και οι
θυγατρικές της παρέχουν τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στη Βόρεια
Αμερική (σε 35 χώρες) αλλά και σε άλλες περιοχές ανά τον κόσμο όπως η Ευρώπη, η
Μέση Ανατολή και η Αφρική. Οι κύριες λειτουργίες της Τράπεζας είναι η διαχείριση
και εξυπηρέτηση των επενδύσεων των θεσμικών οργάνων και των ιδιωτών με υψηλά
κεφάλαια. Οι δύο κύριες δραστηριότητες της BNY Mellon είναι οι Επενδυτικές
Υπηρεσίες και η Διαχείριση Επενδύσεων, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες για κάθε
στάδιο της επένδυσης, από τη δημιουργία έως προς διαπραγμάτευση, εκμετάλλευση,
διαχείριση, διανομή και την αναδιάρθρωση. Οι παραβιάσεις έλαβαν χώρα το 2010 και
το 2011,όταν οι εργαζόμενοι της ΒΝΥ επιδίωξαν να επηρεάσουν κυβερνητικούς
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αξιωματούχους με απώτερο στόχο να διατηρήσουν αλλά και να κερδίσουν τη
διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων της Μέσης Ανατολής
κυριαρχώντας στο τομέα των επενδυτικών κεφαλαίων. Οι ανωτέρω υπάλληλοι
επιδίωξαν και η ΒΝΥ το επέτρεψε να παρέχεται στα μέλη των οικογενειών των
κυβερνητικών αξιωματούχων πρακτική άσκηση, η οποία αποτελούσε πολύτιμο
εφόδιο για την εργασιακή εμπειρία και παρεχόταν χωρίς τις πρότυπες διαδικασίες
πρόσληψης για τους ασκούμενους και οι οποίοι δεν ήταν κατάλληλα καταρτισμένοι
αναλόγως των υπαρχόντων προγραμμάτων της ΒΝΥ. Το παραπάνω αποδείχθηκε από
μία έρευνα της επιτροπής κεφαλαιαγοράς όπου και διαπιστώθηκε ότι η ΒΝΥ δεν
αξιολογεί ούτε προσλαμβάνει μέσω των ιδιαίτερα ανταγωνιστικών προγραμμάτων
που απαιτούν σειρά από συνεντεύξεις, ελάχιστο μέσο όρο βαθμολογίας και γενικά
έχουν αυστηρές προδιαγραφές πρόσληψης τα μέλη των εν λόγω οικογενειών. Εκτός
αυτού υπήρχαν από τους κυβερνητικούς επεμβάσεις στα προγράμματα πρακτικής
άσκησης όπως το χρονοδιάγραμμα αλλά και τους παρασχέθηκε η δυνατότητα να
εργαστούν σε μια σειρά από διαφορετικές εταιρείες της ΒΝΥ σε διάφορες περιοχές
γεγονός που δε συνέβη με τους υπόλοιπους ασκούμενους που δεν είχαν εμπλακεί
στην εν λόγω υπόθεση. Παράλληλα, η ΒΝΥ απέτυχε στο σχεδιασμό και τη
διατήρηση ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με τις προσλήψεις για
πρακτική άσκηση ώστε να αποφευχθεί η δωροδοκία των κυβερνητικών
αξιωματούχων και η παραβίαση της πολιτικής της εταιρείας. Σχετικά με την υπόθεση
ο Andrew J. Ceresney δήλωσε ότι το FCPA απαγορεύει στις επιχειρήσεις πράξεις
οποιασδήποτε αξίας που μπορούν να επηρεάσουν κυβερνητικούς εκπροσώπους. Το
πρόστιμο που αποδόθηκε στην BΝΥ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ήταν
$14.800.000.
VICENTE E. GARCIA
O VICENTE E. GARCIA είναι πολίτης των ΗΠΑ ηλικίας 65 ετών που κατοικεί στο
Μαϊάμι και ήταν ο Αντιπρόεδρος της

και υπεύθυνος πωλήσεων στη Λατινική

Αμερική της SAP από το Φεβρουάριο του 2008 ως τον Απρίλιο του 2014.Η SAP
είναι μια εταιρεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εδρεύει στο Waldorf της Γερμανίας
η οποία προσφέρει τεχνολογικές λύσεις και υπηρεσίες σε περισσότερες από 180
χώρες ,

έχει περισσότερους από 68.000 υπαλλήλους και είναι εισηγμένη στο

Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Ο Garcia και άλλοι

δωροδόκησαν δύο
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κυβερνητικούς αξιωματούχους και κατέβαλλαν τουλάχιστον

$145.000 σε έναν

ανώτερο κυβερνητικό αξιωματούχο της Δημοκρατίας του Παναμά, προκειμένου να
εξασφαλίσει πωλήσεις αδειών λογισμικού περίπου 3,7 εκατομμυρίων δολαρίων σε
διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες. Οι πωλήσεις αυτές καταγράφηκαν αρχικά στα
βιβλία της SAP (Μεξικό) και στη συνέχεια ενοποιήθηκαν στις οικονομικές
καταστάσεις της SAP. Ο Garcia πρότεινε στην SAP η οποία εκτελεί το μεγαλύτερο
μέρος των πωλήσεών της μέσω ενός δικτύου σε όλο τον κόσμο να πουλήσει
λογισμικό σε έναν έταιρο στον Παναμά με έκπτωση έως και 82 τοις εκατό. Οι
υπερβολικές αυτές εκπτώσεις επέτρεψαν στον έταιρο να δημιουργήσει ένα
«παράνομο ταμείο» από τα επιπλέον κέρδη και χρησιμοποίησε τα χρήματα αυτά
προκειμένου να πληρώσει τις δωροδοκίες σε κυβερνητικούς αξιωματούχους Παναμά,
ώστε η SAP να μπορεί να

πωλήσει το λογισμικό. Από το «παράνομο ταμείο»

επωφελήθηκε και ο Garcia ο οποίος λάμβανε ποσά στο τραπεζικό λογαριασμό του.
Το πρόγραμμα διήρκησε από το 2009-2013 ο Garcia καταστρατήγησε τους
εσωτερικούς ελέγχους της SAP χρησιμοποιώντας ψεύτικα προσχήματα σχετικά με
της εκπτώσεις στον τοπικό έταιρο. Σε ένα mail προς κυβερνητικό αξιωματούχο ο
Garcia έστειλε επιστολή σε επιστολόχαρτο της SAP λεπτομέρειες για τις ψεύτικες
συναντήσεις ώστε να δικαιολογήσει ένα ψεύτικο ταξίδι με ψευδή προσχήματα. Όσον
αφορά το ταξίδι αναψυχής ο Garcia ετοίμασε το ακόλουθο πλασματικό γράμμα και
το δρομολόγιο χρησιμοποιώντας και ένα προσωπικό λογαριασμό ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου για να αποφευχθεί η ανίχνευση των διεφθαρμένων δραστηριοτήτων
του. Την επόμενη μέρα ο Garcia το ακόλουθο mail ρωτώντας:«Eχεις νέα; Ήταν το
έγγραφο οκ για αυτόν ;Μπορείς να του ζητήσεις να οριστικοποιήσει μια συμφωνία
για εμάς μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου, χρειάζομαι 5 με

10 εκατομμύρια

δολάρια». Για την εν λόγω υπόθεση η Kara Brockmeyer επικεφαλής της Μονάδας
FCPA αναφέρει : «Ο

Garcia προσπάθησε να αποφύγει τον εντοπισμό με την

τακτοποίηση μεγάλων, παράνομων εκπτώσεων σε εταιρικό συνεργάτη, προκειμένου
να αποκτήσει μετρητά για να δωροδοκήσει κυβερνητικούς αξιωματούχους και να
κερδίσει

επιχειρηματικές

δραστηριότητες».

Το

πρόστιμο

το

οποίο

είναι

υποχρεωμένος να καταβάλει ο Garcia είναι $92.395.
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MΕΑD JOHNSON NUTRITION
H Mead Johnson Nutrition έχει ως κύρια δραστηριότητα την παραγωγή σκευασμάτων
για βρέφη σε παγκόσμιο επίπεδο έχοντας ως κορυφαία προϊόντα τη σειρά Enfamil, η
έδρα της βρίσκεται στο Glenview .Η εταιρεία ξεκίνησε από μια εταιρεία που
δημιουργήθηκε από τον Edward Mead Johnson , ένας από τους συνιδρυτές της
Johnson & Johnson , ο οποίος δημιούργησε τη δική του επιχείρηση το 1895, η οποία
μετονομάστηκε Mead Johnson & Company το 1905. Η εταιρεία άνηκε κατά
πλειοψηφία στη Bristol- Myers Squibb μετά την εξαγορά το 1967, αλλά
ανεξαρτητοποιήθηκε το 2009.Η εταιρεία πραγματοποίησε συνολικές πωλήσεις των
2,83 δισεκατομμυρίων $ το 2009, με τα δύο τρίτα των εσόδων της να προέρχονται
από χώρες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου η υπογεννητικότητα οδήγησαν σε
μείωση του μεριδίου αγοράς. Η εταιρεία κέρδισε παρουσία σε αυτές τις αναδυόμενες
αγορές ως τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας , την Ταϊλάνδη , τη Μαλαισία , την
Ινδονησία και το Βιετνάμ και άρχισε επίσης να αναπτύσσει τη δραστηριότητα της
στην Ινδία. Η Enfamil κατέκτησε

11,7% της αγοράς 22.300.000.000 $ για τα

βρεφικά παρασκευάσματα σε όλο τον κόσμο το 2008.

Η Mead Johnson

έχειθυγατρικές σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Mead Johnson Κίνα,
και τα οικονομικά αποτελέσματα της ενοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις της
Mead Johnson. συνολικής Mead Johnson του έσοδα για το 2013 ήταν 4,2
δισεκατομμύρια

$.

Η Mead Johnson Nutrition Κίνας

κατηγορήθηκε

ότι

πραγματοποίησε ανάρμοστες πληρωμές σε επαγγελματίες υγείας σε κρατικά
νοσοκομεία της Κίνας με σκοπό να συστήνουν τα προϊόντα διατροφής της Mead
Johnson Nutrition και για να παρέχουν πληροφορίες για μέλλουσες και νέες μητέρες.
Ο στόχος των πληρωμών αυτών ήταν για να βοηθηθεί η Mead Johnson Κίνας στην
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της. Για την περίοδο από το 2008 έως το 2013, η
Mead Johnson Κίνας κατέβαλε περίπου $ 2.070.000 σε επαγγελματίες υγείας σε
ανάρμοστες πληρωμές και τα παράγωγα κέρδη από αυτήν περίπου $ 7,770,000.
Μέσω

έρευνας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

διαπιστώθηκε ότι τα χρήματα

διοχετεύονταν μέσω ενός «επιδόματος διανομής». Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι που
λάμβαναν τις παράνομες πληρωμές μέσω ενός υποτιθέμενου «επιδόματος διανομής»
τα κατέβαλαν σε διανομείς οι

οποίοι αγόραζαν , πουλούσαν και διένεμαν τα

προϊόντα της Mead Johnson στην Κίνα. Παρόλο που τα κεφάλαια αυτά άνηκαν στους
διανομείς οι εργαζόμενοι της Mead Johnson

ασκούσαν έλεγχο στο πως
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δαπανήθηκαν. Με αυτό τον τρόπο, μετρητά και άλλου είδους κίνητρα καταβάλλονταν
σε επαγγελματίες υγείας σε νοσοκομεία της Κίνας για την προώθηση των προϊόντων
της. Η Mead Johnson

δεν κατέφερε να είναι ακριβής στην καταχώρηση των

παράνομων πληρωμών στις οικονομικές της καταστάσεις, που μέσα στην πενταετία
ξεπέρασαν τα $2.000.000.Το πρόστιμο που επέβαλλε η επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στη
Mead Johnson είναι $12.030.000.

BHP BILLITON
H BHP BILLITON είναι συνδυασμός δύο εταιρειών της BHP Billiton Limited,η
οποία έχει την έδρα της στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, και τη BHP Billiton Plc, η
οποία έχει την έδρα της στο Λονδίνο. Από το 2001 η BHPB λειτουργεί υπό τη δομή
διπλής εισηγμένης εταιρείας και λειτουργεί ως ενιαία οικονομική οντότητα, που
διευθύνεται από ενιαίο διοικητικό συμβούλιο. Η έδρα της εταιρείας είναι στη
Μελβούρνη και είναι η μεγαλύτερη εταιρεία εξόρυξης στον κόσμο και η μεγαλύτερη
εταιρεία της Αυστραλίας βάσει εσόδων. Πιο συγκεκριμένα ανήκει στους κορυφαίους
παραγωγούς του κόσμου σε σιδηρομεταλλεύματα, άνθρακα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο,
χαλκό, αλουμίνιο, μαγγάνιο, ουράνιο, νικέλιο και άργυρο. Στις 30 Ιουνίου 2014, το
τέλος δηλαδή του οικονομικού έτους η BHPB είχε κεφαλαιοποιήσει περίπου 190
δισεκατομμύρια δολάρια, με λειτουργία σε 25 χώρες και απασχολώντας πάνω από
128.000 υπαλλήλους και εργολάβους. Η υπόθεση ξεκίνησε το 2008 όταν η BHPB
έγινε επίσημος χορηγός των Ολυμπιακών αγώνων του Πεκίνου. Υπό αυτή τη
συμφωνία η BHPB προσέφερε τις πρώτες ύλες ώστε να κατασκευαστούν τα
μετάλλια, σε αντάλλαγμα έλαβε το δικαίωμα χρήσης του Ολυμπιακού εμπορικού
σήματος και άλλων πνευματικών δικαιωμάτων σε

δημόσιες ανακοινώσεις και

διαφημίσεις. Πέρα από τα προαναφερθέντα είχε πρόσβαση σε εισιτήρια, σουίτες
φιλοξενίας, και καταλύματα στο Πεκίνο κατά τη διάρκεια των Αγώνων τον Αύγουστο
του 2008. Ένας από τους στόχους της BHPB ήταν να ενισχύσει και να αναπτύξει
σχέσεις με τους άμεσα ενδιαφερόμενους στη Κίνα και με τους βασικούς
ενδιαφερόμενους στην αγορά προϊόντων και επενδυτών. Η στρατηγική της ώστε να
επιτευχθεί ο στόχος της περιλάμβανε την Ολυμπιακή φιλοξενία για να παρακινήσει
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τους ενδιαφερομένους της Κίνας συμπεριλαμβανομένων πελατών, προμηθευτών, της
κυβέρνησης , των μέσων ενημέρωσης προκειμένου να βελτιωθούν οι επιχειρηματικές
ευκαιρίες της BHPB στην Κίνα. Μια από τις πρωτοβουλίες της BHPB ήταν ένα
πρόγραμμα παγκόσμιας φιλοξενίας βάσει του οποίου θα είχε προσκεκλημένους από
όλο τον κόσμο συμπεριλαμβανομένων των ξένων κυβερνήσεων, υπαλλήλων και
εκπροσώπων κρατών να παρευρεθούν στους Ολυμπιακούς αγώνες του Πεκίνου
πακέτα φιλοξενίας τριών και τεσσάρων ημερών. Τα πακέτα αυτά περιλάμβαναν
πολυτελή ξενοδοχειακά καταλύματα, γεύματα, εισιτήρια εκδηλώσεων, εκδρομές στα
αξιοθέατα, με κόστος περίπου $ 12.000 έως $ 16.000 ανά πακέτο. Συνολικά κάλεσε
176 κυβερνητικά στελέχη και κρατικούς υπάλληλους για να παρακολουθήσουν τους
αγώνες με έξοδα της εταιρείας, και τελικά κατέβαλλε για 60 τέτοιους επισκέπτες
καθώς και για κάποιες συζύγους που παρακολούθησαν μαζί τους. Σύμφωνα με την
εντολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η BHPB θα έπρεπε να απαιτεί από τα στελέχη
των επιχειρήσεων να συμπληρώνουν ένα έντυπο αίτησης φιλοξενίας για τα άτομα
που προσκλήθηκαν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ωστόσο, η εταιρεία απέτυχε να
παράσχει ειδική εκπαίδευση στους εργαζομένους για το πώς πρέπει να
συμπληρωθούν οι αιτήσεις ή να αξιολογήσουν τους κινδύνους δωροδοκίας των
προσκλήσεων. Με αυτό τον τρόπο ένας αριθμός των αιτήσεων φιλοξενίας ήταν
ανακριβείς ή ελλιπείς. Το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην BMS από την επιτροπή
κεφαλαιαγοράς ήταν $25.000.000.
FLIR SYSTEMS
H FLIR Systems είναι η μεγαλύτερη εμπορική εταιρεία στον κόσμο που ειδικεύεται
στο σχεδιασμό και την παραγωγή ανάπτυξη τεχνολογίας υπέρυθρων για χρήση σε
θερμική απεικόνιση καμερών θερμικής απεικόνισης και αισθητήρων απεικόνισης. Η
έδρα της εταιρείας είναι στο Wilsonville και ιδρύθηκε το 1978. Η εταιρεία παράγει
θερμικές κάμερες και εξαρτήματα για ένα ευρύ φάσμα εμπορικών και κυβερνητικών
εφαρμογών. Το 2014 είχε ετήσια έσοδα πάνω από $1.500.000.000 και απασχολεί
2.741 άτομα σε όλο τον κόσμο. Οι άμεσα εμπλεκόμενοι είναι οι Timms και Ramahi,
υπάλληλοι της FLIR. Ο Stephen Timms ήταν ο επικεφαλής του γραφείου FLIR του
στη Μέση Ανατολή στο Ντουμπάι κατά τη διάρκεια της σχετικής χρονικής περιόδου,
και ήταν ένα από τα στελέχη της εταιρείας που ήταν υπεύθυνα για την ανάπτυξη
επιχειρήσεων με το

Υπουργείο Εσωτερικών της Σαουδικής Αραβίας (ΜΟΙ). Ο
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Yasser Ramahi αναφερόταν στον Timm και εργαζόταν

στην ανάπτυξη των

επιχειρήσεων στην Dubai. Το Νοέμβριο του 2008 η FLIR σύναψε σύμβαση με το
ΜΟΙ για την πώληση κιαλιών που χρησιμοποιούν υπέρυθρη ακτινοβολία για περίπου
$12.900.000. Οι Timms και Ramahi ήταν υπεύθυνοι για τη σύμβαση αυτή. Στη
σύμβαση συμφωνήθηκε η FLIR να προβεί σε « Εργοστασιακή Δοκιμή Αποδοχής»,
την οποία θα παρακολουθούσαν οι αξιωματούχοι της ΜΟΙ, πριν την παράδοση των
κιαλιών. Το Φεβρουάριο του 2009 οι Timms και Ramahi άρχισαν αν ετοιμάζουν την
« Εργοστασιακή Δοκιμή Αποδοχής», πριν και μετά από αυτό ο Τimms είχα κανονίσει
να γίνει μια «παγκόσμια περιοδεία» των αξιωματούχων της ΜΟΙ, η οποία θα
διαδραμάτιζε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση της ανάθεσης στη FLIR. Το ταξίδι
προχώρησε όπως είχε προγραμματιστεί, με στάσεις στην Καζαμπλάνκα, το Παρίσι,
το Ντουμπάι και το Βηρυτό. Ενώ η παραμονή στη Βοστώνη διήρκησε μόνο πέντε
ώρες για την ολοκλήρωση της επιθεώρησης του εξοπλισμού της FLIR. Σύμφωνα με
το πρόγραμμα η παραμονή στη Βοστώνη ήταν για επτά ημέρες κατά τη διάρκεια των
οποίων θα πραγματοποιούνταν επισκέψεις στις εγκαταστάσεις της Βοστώνης και
κάποιες συναντήσεις με το προσωπικό της FLIR. Συνολικά οι υπάλληλοι της ΜΟΙ
ταξίδεψαν 20 μέρες με αεροπορικά εισιτήρια και καταλύματα πολυτελείας, τα οποία
χρεωνόταν η FLIR. Ο Τimms προώθησε τα έξοδα του ταξιδίου για έγκριση στον
διευθυντή του επισυνάπτοντας περίληψη της διαδρομής, ο διευθυντής με τη σειρά
του πρότεινε στον Τimms να προσπαθήσει να φαίνονται μακρότερα τα έξοδα
χωρίζοντας τα σε δύο υποβολές. Παρόλο που το ταξίδι περιελάμβανε και διαδρομές
εκτός Βοστώνης κανείς δεν αναρωτήθηκε ποιος ήταν ο λόγος όλων αυτών των
διαδρομών .Σε ερωτήματα που τέθηκαν στους Timms και Ramahi από το οικονομικό
τμήμα για το κόστος αυτής της περιοδείας απάντησαν ότι εσφαλμένα χρεώθηκαν στη
FLIR τα έξοδα του ταξιδίου λόγω κάποιου λάθους του ταξιδιωτικού πρακτορείου.
Μετά την ολοκλήρωση της «επιθεώρησης» η ΜΟΙ προέβη στην αγορά των κιαλιών
με κέρδη για τη FLIR άνω των $7.000.000. Εκτός από τα ταξίδια οι αξιωματούχοι
έλαβαν ως δώρο και πέντε ρολόγια αξίας $7.000. Τo ποσό που επέβαλλε η Επιτροπή
κεφαλαιαγοράς για τη δωροδοκία των αξιωματούχων της ΜΟΙ προκειμένου να
επιτύχουν πωλήσεις κιαλιών είναι $ 9.504.584.
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THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY
Η Goodyear Tire & Rubber Company είναι μια αμερικανική πολυεθνική εταιρεία
κατασκευής ελαστικών που ιδρύθηκε το 1898 έχει την έδρα της στο Οχάιο. Η
Goodyear κατασκευάζει ελαστικά για αυτοκίνητα, εμπορικά οχήματα, μικρά
φορτηγά, μοτοσικλέτες, αγωνιστικά αυτοκίνητα, αεροπλάνα, γεωργικό εξοπλισμό
και βαρέα χωματουργικά μηχανήματα. Τα πρώτα ελαστικά Goodyear έγιναν
δημοφιλή επειδή ήταν εύκολα να αποσπαστούν και απαιτούσαν ελάχιστη συντήρηση.
Σήμερα είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες διαφημιστικά λογότυπα στην Αμερική. Η
εταιρεία είναι ο πιο επιτυχημένος προμηθευτής ελαστικών στην ιστορία της Formula
1, με περισσότερες εκκινήσεις, νίκες και πρωταθλήματα κατασκευαστών από κάθε
άλλο προμηθευτή ελαστικών. Ο λόγος για τον οποίο κατηγορήθηκε από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς είναι ότι από το 2007 ως το 2011 οι θυγατρικές της Goodyear στην
Κένυα και στην Αγκόλα κατέβαλαν σε τακτά χρονικά διαστήματα δωροδοκίες σε
υπαλλήλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αλλά και σε ιδιωτικές εταιρείες με
απώτερο σκοπό την απόκτηση πωλήσεων σε ελαστικά. Οι ανωτέρω θυγατρικές
κατέβαλαν επίσης δωροδοκίες σε αστυνομικές αρχές, σε εφορίες και άλλες τοπικές
αρχές. Πιο συγκεκριμένα μεταξύ άλλων δωροδόκησε υπαλλήλους της Λιμενικής
Αρχής Κένυας, την Οργάνωση κυλικείων των Ενόπλων Δυνάμεων, την εταιρεία
ζάχαρης Nzoia, την πολεμική αεροπορία Κένυας, το Υπουργείο Υποδομών, το
Υπουργείο Αμύνης και αρκετές ακόμη οργανώσεις.Συνολικά μεταξύ του 2007 και
του 2011 οι θυγατρικές στην Κένυα και στην Αγκόλα κατέβαλε πάνω από $ 3.2
εκατομμύρια σε παράνομες πληρωμές. Οι παράνομες αυτές πληρωμές είχαν ψευδώς
καταγραφεί ως νόμιμες επιχειρηματικές δαπάνες στα βιβλία των θυγατρικών, οι
οποίες ενοποιούνταν στα βιβλία της Goodyear. Η Goodyear απέτυχε να αποτρέψει
και να εντοπίσει τις παράνομες πληρωμές, διότι δεν εφάρμοσε επαρκείς ελέγχους στις
θυγατρικές της. Όσον αφορά τη Κένυα, το 2002 αποκτήθηκαν δικαιώματα
μειοψηφίας από την Goodyear, της Treadsetters η οποία είναι διανομέας λιανικής
πώλησης ελαστικών, ως το 2006 απέκτησε τη πλειοψηφία της ιδιοκτησίας. Από το
2007 ως το 2011 οι δωροδοκίες αποτελούσαν ρουτίνα για την επιχείρηση, τακτική
που ίσχυε πριν η Treadsetters αποκτηθεί από την Goodyear. Οι δωροδοκίες
καταβάλλονταν σε μετρητά και καταγράφονταν ως ψεύτικα διαφημιστικά προϊόντα.
Στην περιοχή της Ανγκόλα, ιδρύθηκε το 2007 μια θυγατρική της Goodyear, πλήρως
ελεγχόμενη, η Trentyre. Κύρια δραστηριότητα της είναι να πουλάει καινούργια
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ελαστικά για εξοπλισμό ορυχείων. Το σύστημα της δωροδοκίας τέθηκε σε εφαρμογή
από τον πρώην γενικό διευθυντή της Trentyre, ο οποίος για να κρύψει το σχέδιο του
και για να δημιουργήσει κεφάλαια, καθώς πωλούνταν τα ελαστικά, το «ψεύτικο
φορτίο» και το κόστος εκκαθάρισης ταξινομούνταν σε λογαριασμού του
ισολογισμού. Η εν λόγω εταιρεία πραγματοποιούσε παράνομες πληρωμές τόσο τοις
μετρητοίς όσο και μέσω εμβασμάτων. Εξαιτίας της αδυναμίας της να θεσπίσει πάγια
διαδικασία για την αποτροπή των παράνομων πληρωμών υποχρεούται αν καταβάλει
$16.228.065 ως πρόστιμο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
WALID HATOUM
O Walid Hatoum είναι ένας πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών ηλικίας 55 ετών, ο
οποίος είχε εργαστεί αρχικά στη PBSJ (κατασκευαστική εταιρεία) ως μηχανικός από
το 1986 μέχρι το 1990. Τον Φεβρουάριο του 2009, ο Hatoum επαναπροσλήφθηκε από
την PBSJ ως Διευθυντής Διεθνούς Μάρκεντινγκ, αν και στο αρχείο της PBSJ υπήρχε
η ένδειξη να μην επαναπροσληφθεί. . Η PBS & J International, Inc. Είναι μια πλήρως
ελεγχόμενη θυγατρική της PBSJ με έδρα τη Φλόριντα. Στα μέσα Ιουνίου του 2009
είχε προαχθεί σε πρόεδρο του PBS & J Int'l και ταυτόχρονα υπάλληλος. Κατά τη
διάρκεια του 2009 η PBS & J Int'l σύναψε δύο συμβάσεις που απέφεραν πολλά
εκατομμύρια δολλάρια. Η μία εκ των δύο αφορούσε έργο στο Κατάρ και η άλλη έργο
στο Μαρόκο. Και τα δύο έργα είχαν ζητηθεί και εγκριθεί από το Qatari Diar, το οποίο
είχε εγκριθεί από τη κυβέρνηση του Κατάρ για την ανάπτυξη ακινήτων στην χώρα.
Η επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λοιπόν έπειτα από έρευνα διαπίστωσε ότι ο Walid
Hatoum , προσφέρθηκε να διοχετεύσει κεφάλαια σε μια τοπική εταιρεία που ανήκει
και ελέγχεται από έναν ανώτερο υπάλληλο

, προκειμένου να εξασφαλίσει τις

προαναφερθείσες συμβάσεις . Ο ξένος αξιωματούχος παρείχε στη συνέχεια στον
Hatoum και στη θυγατρική της PBSJ πρόσβαση σε εμπιστευτικές-σφραγισμένες
προσφορές και σε πληροφορίες τιμολόγησης, οι οποίες επέτρεπαν στη θυγατρική της
PBSJ να υποβάλλει προσφορά η οποία να είναι η νικήτρια για ένα αναπτυξιακό έργο
που αφορούσε ξενοδοχειακό θέρετρο στο Μαρόκο και ένα έργο διέλευσης
σιδηροδρόμου στο Κατάρ. Σύμφωνα με την αναφορά της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
για τη θέσπιση πάγιας διοικητικής διαδικασίας εναντίον του Hatoum, προσέφερε
εργασίας και σε ένα δεύτερο αξιωματούχο με αντάλλαγμα βοήθεια εφόσον το
σύστημα δωροδοκίας άρχισε να αποκαλύπτεται και το έχασε τη σύμβαση με το
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ξενοδοχειακό θέρετρο. Παρόλο που οι δωροδοκίες δεν είχαν ολοκληρωθεί πριν η
εταιρεία το ανακαλύψει , η PBSJ κέρδισε περίπου $ 2.9 εκατομμύρια σε παράνομα
κέρδη, επειδή συνέχισε τις εργασίες για το σιδηροδρομικό έργο να βρεθεί μια
εταιρεία να την αντικαταστήσει. Σύμφωνα με το DPA, η PBSJ συμφώνησε να
καταβάλει το ποσό των $ 3,032,875 και ένα πρόστιμο $ 375.000. Η PBSJ επίσπευσε
τη διαδικασία για να τερματίσει την ανάρμοστη συμπεριφορά μετά από αυτοαναφορά προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και η εταιρεία διέθεσε εθελοντικά
μάρτυρες διαθέσιμους για συνεντεύξεις και παρείχε τις πραγματικά χρονολογίες,
χρονοδιαγράμματα, και άλλα απαραίτητα στοιχεία για να βοηθήσει ην έρευνα της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η αναφορά της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά Hatoum
διαπίστωσε ότι παραβίασε την καταπολέμηση της δωροδοκίας και των εσωτερικών
λογιστικών ελέγχων. Χωρίς να αποδεχθεί ή να απορρίψει τα πορίσματα, ο Hatoum
συμφώνησε να καταβάλει ένα πρόστιμο $ 50.000.

39

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ
Τα αποτελέσματα της έρευνας επί των αναφορών των αναλυτών για τις εταιρείες
Bristol-Myers Squibb, Hitachi Ltd,The Bank of New York Mellon,SAP SE,Mead
Johnson Nutrition, BHP Billiton, Flir Systems, The Goodyear Tire & Rubber
Company και PBSJ(Atkins), τις εταιρείες δηλαδή που κατηγορήθηκαν για παραβίαση
του FCPA από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα.
Το χρονικό διάστημα που λήφθηκε στην έρευνα είναι η περίοδος από την έκδοση στο
SEC και 3 μήνες μετά τη δημοσίευση της καταγγελίας.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
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Στον ανωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι εταιρείες που κατηγορήθηκαν και
τους επιβλήθηκαν πρόστιμα κατά τη διάρκεια του 2015 από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς. Τα στοιχεία που δίνονται στον πίνακα είναι το όνομα και ο κλάδος
της εταιρείας, η ημερομηνία έκδοσης της αναφοράς από το SEC, η περίοδος κατά την
οποία διαπράχθηκε η απάτη, ο αριθμός των αναφορών που δημοσιεύτηκαν στο
χρονικό διάστημα που ορίστηκε, ο αριθμός των αναφορών που περιέχουν
τουλάχιστον μία από τις λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα και το
ποσοστό των αναφορών που αναφέρουν τις λέξεις κλειδιά σε σχέση με το σύνολο των
αναφορών. Παρατηρούμε ότι το ενδιαφέρον των αναλυτών ποικίλει από εταιρεία σε
εταιρεία. Στην περίπτωση της Mead Johnson Nutrition δίνεται έμφαση στη
παραβατική της συμφορά από τους ερευνητές, όπως αποδεικνύει η χρήση των λέξεων
κλειδιών (20,83%), η αμέσως επόμενη εταιρεία με ιδιαίτερο ενδιαφέρων για τη
παραβατική της συμπεριφορά είναι η Flir Systems με ποσοστό εμφάνισης των λέξεων
κλειδιών 20%. Στη συνέχεια είναι The Bank of New York Mellon με ποσοστό
εμφάνισης των λέξεων κλειδιών 19,46%.Το μόνο ίσως κοινό στοιχείο που
εμφανίζουν οι ανωτέρω εταιρείες είναι ότι έχουν την έδρα τους στην Αμερική.
Για άλλες εταιρείες όπως η The Goodyear Tire & Rubber Company και η
PBSJ (Atkins) δεν αναφέρθηκε από τους ερευνητές η παραβατική τους συμπεριφορά.
Σημαντικό ρόλο για την περίπτωση της PBSJ (Atkins) διαδραμάτισε το γεγονός ότι
εξαγοράστηκε από την Atkins, γεγονός που ίσως συντέλεσε στην έλλειψη αναφορών.
Στο σύνολο της έρευνας οι λέξεις κλειδιά εμφανίστηκαν σε ποσοστό 7,77%.

.
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ΕΚΔΟΣΗ REPORTS ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟ SEC

A/A ETΑΙΡΕΙΑ

1
2
3
4
5
6
7

8
9

Bristol-Myers
Squibb
Hitachi Ltd
The Bank of New
York Mellon
SAP SE
Mead
Johnson
Nutrition
BHP Billiton
Flir Systems
The Goodyear Tire
&
Rubber
Company
PBSJ(Atkins)

ΣΥΝΟΛΟ
REPORTS

REPORTS ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟ SEC

ΠΟΣΟΣΤΟ
REPORTS
REPORTS META ΤΗΝ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟ SEC
ΕΚΔΟΣΗ
ΣΤΟ SEC

354
189

272
145

76,84%
76,72%

82
39

23,16%
20,63%

149
216

115
210

77,18%
97,22%

34
6

22,82%
2,78%

120
197
35

80
136
18

66,67%
69,04%
51,43%

40
61
17

33,33%
30,96%
48,57%

27
0

15
0

55,56%
0,00%

12
0

44,44%
0,00%

Στον ανωτέρω πίνακα έγινε ένας διαχωρισμός των reports πριν και μετά την έκδοση
στο SEC. Παρατηρούμε ότι σε όλες τις περιπτώσεις τα περισσότερα reports
πραγματοποιούνται πριν τη δημοσίευση στο SEC,όπως φαίνεται και από τα ποσοστά.
Στην περίπτωση των Flir Systems και The Goodyear Tire & Rubber Company το
ποσοστό είναι περίπου στη μέση αλλά υπερισχύει με μικρή διαφορά το χρονικό
διάστημα πριν την έκδοση στο SEC. Ενώ στην περίπτωση της SAP SE το ποσοστό
των αναφορών μετά την έκδοση στο SEC είναι μόλις 2,78%.
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ΠΟΣΟΣΤΟ
REPORTS
ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΕΚΔΟΣΗ
ΣΤΟ SEC

ΧΡΗΣΗ ΛΕΞΕΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
A/A

1
2

3
4

5
6
7

8
9

ETΑΙΡΕΙΑ
BristolMyers
Squibb
Hitachi Ltd
The Bank of
New York
Mellon
SAP SE
Mead
Johnson
Nutrition
BHP Billiton
Flir Systems
The
Goodyear
Tire
&
Rubber
Company
PBSJ(Atkins)

A/A ETΑΙΡΕΙΑ
BristolMyers
1
Squibb
2
Hitachi Ltd
The Bank of
New York
3
Mellon
4
SAP SE
Mead
Johnson
5
Nutrition
6
BHP Billiton
7
Flir Systems
The
Goodyear
Tire
&
Rubber
8
Company
9
PBSJ(Atkins)

FCPA

VIOLATION BRIBERY

CORRUPTION FINES

PENALTIES

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

6
0

30
1

0
0

0
0

1
0

12
0

1
0
3

1
0
3

0
0
0

0
0
0

12
0
1

4
1
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

LITIGATION
KICKBACK ENFORCEMENT INVESTIGATION RISK

SUBPOENA DOJ

ΣΥΝΟΛΟ

0
0

1
0

47
3

6
0

0
0

1
0

134
5

0
0

32
0

11
0

9
0

5
0

19
0

134
1

0
0
0

0
1
3

30
0
4

0
0
0

0
0
0

3
0
0

46
2
19

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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Στους ανωτέρω πίνακες φαίνονται οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν από τους
ερευνητές και η συχνότητα αυτών. Οι λέξεις που εμφανίζονται συχνότερα είναι οι
λέξεις investigation και enforcement. Oι εταιρείες με τις περισσότερες λέξεις κλειδιά
είναι η Bristol-Myers Squibb και The Bank of New York Mellon, η οποία είχε και
υψηλό ποσοστό αναφορών που ανέφεραν τις λέξεις κλειδιά. Οι εταιρείες The
Goodyear Tire & Rubber Company και η PBSJ (Atkins) δεν είχαν τις λέξεις κλειδιά
στις

αναφορές

τους.

Οι

λέξεις

bribery,

corruption

και

kickback

δεν

χρησιμοποιήθηκαν καθόλου, προφανώς οι αναλυτές χρησιμοποιούν άλλες λέξεις για
να περιγράψουν τις ανωτέρω έννοιες.
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

ΟΝΟΜΑ
A/A ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
The Bank of
New
York
1
Mellon
Mead
Johnson
2
Nutrition
3
Flir Systems

8

BristolMyers
Squibb
Hitachi Ltd
SAP SE
BHP Billiton
The
Goodyear
Tire
&
Rubber
Company

9

PBSJ(Atkins)

4
5
6
7

FINES/OPERATING FINES/MARKET
FINE/SALES INCOME
VALUE

ROE

ROA

FCPA

SIZE

LEVERAGE

0,10%

0,37%

0,03%

7,19%

1,03%

19,50%

7,64

10,75

0,28%
0,62%
0,33%

1,22%
3,35%
1,65%

0,07%
0,23%
0,11%

81,40% 26,87%
12,69% 12,12%
33,76% 13,34%

20,83%
20,00%
20,11%

7,24
6,62
7,17

4,04
1,44
5,41

0,09%
0,00%
0,00%
0,04%

0,51%
0,00%
0,00%
0,13%

0,01%
0,06%
0,00%
0,02%

13,79%
8,60%
16,91%
11,51%

9,32%
1,59%
0,46%
1,02%

8,00
7,51
7,97
8,17

2,25
458,66
1,48
2,14

0,09%

1,14%

0,22%

44,21% 9,01%

0,00%

6,87

7,96

0,00%
0,04%

0,00%
0,36%

0,00%
0,06%

0,00%
0,00%
19,00% 9,75%

0,00%
2,48%

0,00
7,70

0,00
94,50

8,58%
4,78%
13,76%
12,60%

Στον παραπάνω πίνακα γίνεται υπολογισμός των αριθμοδεικτών που θα
χρησιμοποιηθούν στις παλινδρομήσεις. Αρχικά διαχωρίσαμε τις εταιρείες σε αυτές
που έχουν ποσοστό πάνω από 19,5% και τις υπόλοιπες με χαμηλότερα ποσοστά. Η
πρώτη μεταβλητή FINE/SALES είναι στην ουσία τι ποσοστό των πωλήσεων της κάθε
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εταιρείας είναι το πρόστιμο που της επιβλήθηκε. Αποτελεί τη διαίρεση του προστίμου
που επέβαλε η επιτροπή κεφαλαιαγοράς στην εκάστοτε εταιρεία προς το μέσο όρο
των πωλήσεων των ετών 2013,2014 & 2015. Παρατηρούμε ότι στις εταιρείες στις
οποίες οι αναφορές σχετικά με την παραβίαση είναι περισσότερες ο μέσος όρος του
κλάσματος πρόστιμο προς πωλήσεις είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τις εταιρείες στις
οποίες δε γίνεται εκτενής αναφορά. Πιο συγκεκριμένα στην πρώτη περίπτωση ο
μέσος όρος είναι 0,33 ενώ στη δεύτερη περίπτωση 0,04%. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι
οι αναλυτές δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις εταιρείες στις οποίες επιβλήθηκε
πρόστιμο που αποτελεί μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων.
Η επόμενη μεταβλητή που υπολογίζουμε είναι η FINES/OPERATING
INCOME και την υπολογίζουμε διαιρώντας το επιβεβλημένο πρόστιμο με το μέσο
όρο του λειτουργικού εισοδήματος για το χρονικό διάστημα 2013-2015.Παρατηρούμε
ότι και σε αυτή την περίπτωση τα ποσοστά μεταξύ των δύο κατηγοριών διαφέρουν
αισθητά, στην πρώτη περίπτωση το ποσοστό του μέσου όρου είναι 1,65% ενώ στη
δεύτερη 0,36%.Από το γεγονός αυτό εξάγουμε το συμπέρασμα ότι οι αναλυτές
εστιάζουν περισσότερο στις περιπτώσεις όπου το πρόστιμο αντικατοπτρίζει
μεγαλύτερο μέρος του λειτουργικού εισοδήματος.
Στη συνέχεια υπολογίζουμε τη μεταβλητή FINES/MARKET VALUE, ο
υπολογισμός της γίνεται με τη διαίρεση το επιβεβλημένου προστίμου προς το μέσο
όρο κεφαλαιοποίησης κάθε εταιρείας για τα έτη 2013,2014 και 2015.Το ποσοστό του
μέσου όρου στην πρώτη κατηγορία όπου οι αναλυτές δείχνουν το μεγαλύτερο
ενδιαφέρον είναι 0,11% ενώ στη δεύτερη κατηγορία 0,06%.Παρατηρούμε λοιπόν ότι
όταν το πρόστιμο αποτελεί μεγαλύτερο μέρος της κεφαλαιοποίησης οι αναλυτές
ασχολούνται περισσότερο με τις συγκεκριμένες υποθέσεις.
Στη συνέχεια γίνεται υπολογισμός των δεικτών ROE & ROA. Ο δείκτης ROE
ισούται με το πηλίκο του καθαρού εισοδήματος (Net Income) προς τα Ίδια κεφάλαια
(Common Equity) .Χρησιμοποιείται ως ένδειξη αποτελεσματικότητας μιας εταιρείας,
δηλαδή πόσο κέρδος μπορεί να παράγει χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους
που επενδύθηκαν από τους μετόχους της (μετοχικό κεφάλαιο) και τα αποθεματικά
της. Από τα ποσοστά στις εκάστοτε κατηγορίες παρατηρούμε ότι οι αναλυτές
ασχολούνται περισσότερο με εταιρείες οι οποίες είναι κερδοφόρες. Για αυτό και στην
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πρώτη περίπτωση όπου το ενδιαφέρον των αναλυτών είναι πιο έντονο το ποσοστό
του μέσου όρου είναι 33,76% ενώ στη δεύτερη 19%.
O δείκτης ROA είναι το αποτέλεσμα της διαίρεσης των λειτουργικών εσόδων
προς το σύνολο του ενεργητικού κάθε εταιρείας .Ο αριθμοδείκτης ROA εκφράζει τον

λόγο των καθαρών κερδών ενός μιας επιχείρησης προς το ενεργητικό της και στην
ουσία μετρά την αποδοτικότητα του συνόλου των επενδυμένων από την τράπεζα ή
την επιχείρηση κεφαλαίων. Συμπεραίνουμε, λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση ότι οι
αναλυτές εστίασαν στις κερδοφόρες επιχειρήσεις περισσότερο από ότι στις
ζημιογόνες για αυτό και στην περίπτωση των τριών εταιρειών για τις οποίες
εκδηλώθηκε μεγαλύτερο ενδιαφέρον το ποσοστό του μέσου όρου είναι 13,34% ενώ
στις υπόλοιπες 9,75%.
Η μεταβλητή FCPA είναι στην ουσία η στήλη του πρώτου πίνακα ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ FCPA και αποτελεί τη διαίρεση του αριθμού των αναφορών που
περιέχουν τουλάχιστον μία λέξη-κλειδί προς το σύνολο του αριθμού των αναφορών.
Ο διαχωρισμός των εταιρειών έγινε με βάση αυτή τη μεταβλητή και επομένως στην
πρώτη περίπτωση το ποσοστό του μέσου όρου είναι μεγαλύτερο από ότι στη δεύτερη
περίπτωση.
Ο δείκτης SIZE αποτελεί το φυσικό λογάριθμο του μέσου όρου της συνολικής
αξίας των μετοχών κάθε εταιρείας για τα έτη 2013,2014 και 2015.Παρατηρούμε ότι
στις τρεις πρώτες εταιρείες όπου έχει πραγματοποιηθεί εκτεταμένη αναφορά από τους
αναλυτές ο μέσος όρος της μεταβλητής SIZE είναι 7,17ενώ το ποσοστό για τις
υπόλοιπες 7,70 , γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη ενδιαφέροντος των αναλυτών
περισσότερο σε μικρές επιχειρήσεις.
Τέλος, η μεταβλητή LEVERAGE είναι ο μέσος όρος μόχλευσης της κάθε
εταιρείας για τα έτη 2013-2015 και υπολογίζεται με τη διαίρεση του συνόλου του
Ενεργητικού προς τα Ίδια κεφάλαια. Στην κατηγορία των εταιρειών που εκδήλωσαν
εντονότερο ενδιαφέρον οι αναλυτές ο μέσος όρος της μεταβλητής LEVERAGE είναι
5,41 έναντι του 94,50 που είναι το ποσοστό των υπόλοιπων εταιρειών.
Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι το ενδιαφέρον των αναλυτών είναι πιο έντονο σε
περιπτώσεις που αφορούν εταιρείες με μεγαλύτερη κατά μέσο όρο μόχλευση.
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

FINE/SALES

FINES/OPERATING
INCOME

FCPA

FCPA

FCPA

1.0000

FINE/SALES

0.2041

1.0000

FINES/OPERATIN
G INCOME

0.1378

0.9977

1.0000

FINES/MARKET
VALUE
ROE
ROA
SIZE

0.0478
0.9509
0.9981
-0.2553

0.9876
-0.1091
0.2632
-0.9986

0.9959
-0.1757
0.1978
-0.9928

LEVERAGE

-0.5902

-0.9107

-0.8809

FINES/MARKET
VALUE

ROE

ROA

SIZE

1.0000
-0.2638
0.1085
-0.9780

1.0000
0.9303
0.0566

1.0000
-0.3137

1.0000

-0.8346

-0.3112

-0.6382

0.9312

Στον παραπάνω πίνακα παρατίθενται οι συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών.
Επικεντρωνόμαστε στη συσχέτιση της μεταβλητής FCPA με τις υπόλοιπες
μεταβλητές.
Αρχικά, υπάρχει θετική συσχέτιση (0,2041) μεταξύ της μεταβλητής FCPA
και της μεταβλητής FINE/SALES. Θετική συσχέτιση παρατηρούμε και στην
περίπτωση της συσχέτισης της FCPA με τη μεταβλητή FINES/OPERATING
INCOME, η συσχέτιση είναι ίση με 0,1378.Μεταξύ των μεταβλητών FCPA και
FINES/MARKET VALUE υπάρχει θετική συσχέτιση ίση με 0,0478. Στις ανωτέρω
περιπτώσεις οι θετικές συσχετίσεις δείχνουν όπως φάνηκε και παραπάνω από τους
αριθμοδείκτες ότι όταν το πρόστιμο αποτελεί μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων, του
λειτουργικού εισοδήματος και της κεφαλαιοποίησης αντίστοιχα τόσο αυξάνεται και
το ενδιαφέρον των αναλυτών. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι το ενδιαφέρον των
αναλυτών είναι μεγαλύτερο όταν το πρόστιμο είναι ιδιαιτέρως ζημιογόνο για την
οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
Σχετικά με τους δείκτες ROE και ROA παρατηρούμε θετικές συσχετίσεις με
τη μεταβλητή FCPA, 0,9509 και 0,9981 αντίστοιχα. Επιβεβαιώνεται λοιπόν το
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LEVERAGE

1.0000

παραπάνω συμπέρασμα ότι οι αναλυτές προτιμούν να ασχολούνται με κερδοφόρες
επιχειρήσεις για αυτό και η συσχέτιση και στις δύο περιπτώσεις είναι θετική.
Η συσχέτιση μεταξύ της μεταβλητής SIZE και FCPA είναι αρνητικά και ίση
με -0,2553.Αποδεικνύει ότι το ενδιαφέρον των αναλυτών εστιάζεται σε επιχειρήσεις
με μικρό μέγεθος και για αυτό το λόγο η συσχέτιση είναι αρνητική γιατί όσο πιο
μικρό το μέγεθος της επιχείρησης τόσο μεγαλύτερο των ενδιαφέρον των αναλυτών.
Αρνητική συσχέτιση παρατηρείται και στην περίπτωση της συσχέτισης
μεταξύ LEVERAGE και FCPA ίση με -0,5902.
Όσον
παρατηρούμε

αφορά

τις

θετική

συσχετίσεις

συσχέτιση

μεταξύ

μεταξύ

των

των

υπολοίπων

μεταβλητών

μεταβλητών
FINE/SALES,

FINES/OPERATING INCOME και FINES/MARKET VALUE. Η συσχέτιση μεταξύ
FINE/SALES και FINES/OPERATING INCOME είναι 0,9977. Η συσχέτιση μεταξύ
FINE/SALES και FINES/ MARKET VALUE είναι 0,9876.Τέλος η συσχέτιση μεταξύ
FINE/ OPERATING INCOME και FINES/ MARKET VALUE είναι 0,9959.Οι
θετικές συσχετίσεις πιθανότητα οφείλονται στο γεγονός ότι οι αναλυτές έχουν
παρόμοιο τρόπο συμπεριφοράς όσο αυξάνονται αυτές οι μεταβλητές.
Όλες οι συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών ήταν στατιστικά ασήμαντες. Το
γεγονός αυτό οφείλεται στο πολύ μικρό δείγμα των εταιρειών. Ο αριθμός των
εταιρειών για τις οποίες οι αναλυτές έδειξαν ενδιαφέρον ήταν μόλις τρεις.
Πραγματοποιήθηκε και

ανάλυση για να ελεγχθεί αν υπάρχουν στατιστικά

σημαντικές διαφορές στους μέσους των μεταβλητών μεταξύ των δύο δειγμάτων που
για το ίδιο λόγο οδηγήθηκε σε μη στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τις απόψεις των
αναλυτών επί των διαφόρων περιπτώσεων που εξετάστηκαν παραπάνω θα γίνει
παράθεση κάποιων αποσπασμάτων των αναφορών τους στις εταιρείες που
συναντήθηκαν οι περισσότερες λέξεις κλειδιά δηλαδή στις : The Bank of New York
Mellon, Mead Johnson Nutrition και Flir Systems.
Η Barclays στις 9/11/2015 αναφέρει στην πρώτη σελίδα «Legal: Its RPL
above accruals increased $10mn to $450mn. On Aug. 18, the SEC announced that it
had entered into a settlement with BK for $14.8mn to resolve its Sovereign Wealth
Fund inquiry. On Sept 9, the 2nd Circuit affirmed the Tax Court decision given during
Feb 2014. It intends to seek a Supreme Court review.».Συμπεραίνουμε ότι θεωρεί
υψίστης σημασίας το θέμα της κύρωσης που επιβλήθηκε στην Bank of New York
Mellon και για αυτό το λόγο τον αναφέρει στην πρώτη σελίδα της αναφοράς.
Στην ίδια αναφορά στη συνέχεια αναφέρεται«On Aug. 18, 2015, the SEC
announced that it had entered into an administrative settlement with BK in which BK
agreed to pay $14.8mn to resolve this inquiry. In addition, the SEC has indicated that
it is no longer pursuing any current or former BK employees in connection with this
matter.», στο παραπάνω απόσπασμα γίνεται αναφορά στο ακριβές πρόστιμο που
επιβλήθηκε στη The Bank of New York Mellon και τονίζεται η στάση της επιτροπής
κεφαλαιαγοράς απέναντι στους εργαζομένους της ότι δηλαδή δεν καταδιώκει πλέον
κανένα τωρινό ή παλιό εργαζόμενο της εν λόγω εταιρείας.
Στην αναφορά Sandler o’ Neill and Partners στις 22/5/2015 αναφέρεται και
πάλι στην πρώτη σελίδα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Bank of New York
Mellon με τις παραβιάσεις που διέπραξε , πιο συγκεκριμένα «Settlement of the FX
class action law suit alleging securities law violations. Yesterday after the close BK
announced a $180mm settlement of a class action lawsuit that alleged pricing related
securities law violations on standing instruction FX transactions that BK executed in
connection with custody services.» και αναφέρεται στη διευθέτηση της συλλογικής
αγωγής.
Στην αναφορά της Μοrgan Stanley στη 1/4/2015 γίνεται σαφής η ανησυχία
των επενδυτών για το τι μέλει γενέσθαι και γίνεται σαφές από την πρώτη πρόταση της
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παραγράφου αναφέροντας «Ποιο είναι το επόμενο βήμα;» «What's the path forward?
Given the significantly elevated level of public activity occurring at BNY Mellon, we
have received repeat questions from investors on the direction of the company, our
views on expense management,and whether BK could be worth more to investors if it
were to separate the Investment Management and Investment Services businesses.
These options have been widely reported in the media, including by Fox Business in
October and the WSJ in December. The company has indicated its intent to retain the
businesses intact. We have no knowledge of any other plans, and are considering the
matter only in the context of increased investor activism and media reports.». Από το
ίδιο απόσπασμα συμπεραίνουμε επίσης την προσπάθεια της BNY Mellon να
καθησυχάσει τους επενδυτές αναφέροντας ότι επιθυμεί να διατηρήσει τις επιχειρήσεις
της ανέπαφες.
Στην αναφορά της UBS στις 9/3/2015 στην πρώτη κιόλας παράγραφο της
αναφοράς διαβάζουμε το κάτωθι κείμενο το οποίο ενημερώνει για τις κατηγορίες που
αντιμετωπίζει η εταιρεία «Announcement settles all outstanding FX-related actions
Bank of NY announced today that it had entered into a $714 mn settlement, resolving
substantially all FX-related actions currently pending against the company. Parties to
the settlement include the DOJ, NYAG, DOL, SEC, and a group of customers in a
class action lawsuit. As Bank of NY had previously adjusted its 4Q14 figures by
increasing its litigation expense by $779 mn, the earnings impact of today's settlement
was already reflected in BK's 4Q14 EPS, which fell from $0.70 to $0.18 per share.»
στο δημοσίευμα αυτό αναφέρεται η επίπτωση που είχε η παραβίαση στη τιμή της
μετοχής και την πτώση της από $0.70 σε $0.18.
Η αναφορά της BUY SELL SUGNALS στις 30/1/2015 αναφέρει και αυτή τη
μεγάλη πτώση των μετοχών της εταιρείας ίση με 8,2% «The Bank of New York
Mellon Corporation, NYSE's 2nd largest asset manager company by market cap,
tumbled US$5.05 (or 12.3%) in the month ended January 30 to close at US$35.98.
This loss makes the stock the biggest decliner in the Asset managers sector which is
down 6.0%. The volume in the month was 1.0 times the average trading of 4.5 million
shares. Compared with the S&P 500 Index which fell 85.3 points (or 4.1%), this
represents a relative price change of -8.2%. In the January the market cap declined
US$5.8 billion.»
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Όσον αφορά την εταιρεία Mead Johnson Nutrition στην αναφορά της η Wells
Fargo Securities αναφέρει «China Promo Practice Resolution Announced; Amount as
Expected: Mead has entered into a settlement with the SEC to fully resolve the
agency's investigation of certain Mead promo practices in China during 20082013.Mead has agreed to disgorgement and the payment of prejudgment interest and a
penalty; an aggregate of $12MM. The agreement provides that Mead neither admits
nor denies the allegations in the settlement and order». Εισάγει τον αναγνώστη στην
υπόθεση αναφέροντας το πρόστιμο $12.000.000 αλλά και τη στάση της εταιρείας η
οποία δεν παραδέχεται ούτε αρνείται τους ισχυρισμούς, παρατηρούμε λοιπόν ότι η
εταιρεία διατηρεί ουδέτερη στάση ‘όσον αφορά τις ανακοινώσεις της, επιθυμώντας
προφανώς να αποφύγει αρνητικές επιπτώσεις.
Στο παρακάτω απόσπασμα η Wells Fargo Securities στις 24/4/2015 αναφέρει
«Update provided on SEC investigation; $12MM penalty charge is accrued.
Management provided an update on its discussions with the SEC on a potential
settlement which would resolve the ongoing investigation as to whether certain
promotional expenditures by Mead’s China subsidiary were made in violation of U.S.
law, including the U.S. Foreign Corrupt Practices Act. The $12MM charge is Mead’s
existing best estimate of potential disgorgement, penalties and fines to be imposed by
the SEC. Although a final resolution has not been achieved (the penalty could be
more), it’s a very manageable first estimate, in our view .Recent penalties have
included Avon ($135MM), Goodyear ($16MM), and Alstom ($770MM)». Εδώ ο
αναλυτής αναφέρει ότι η ποινή θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη από $12.000.000
καθώς πρόστιμα που επιβλήθηκαν στην Avon, Goodyear και Alstom ήταν
μεγαλύτερα.
Στις 13/2/2015 η Societe Generale αναφέρει «One risk factor in China is the
ongoing investigation into Mead’s historic sales practices in China. Although no
conclusion has been reached, management said during the Q4 14 conference call that
there internal investigation has progressed and they have shared the findings with the
SEC and Department of Justice (DOJ). It is impossible to know the outcome but if
found guilty of infringements, then a fine is likely. The worst case scenario in our
view would be sanctions that impact Mead’s ability to sell in China for a period. This
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would

have

a

material

impact

on

its

competitiveness

in

its

largest

geography.Συμπεραίνουμε ότι οι κυρώσεις στη Mead Johnson Nutrition θα έχουν ως
αποτέλεσμα τη μείωση της ικανότητας της να πουλάει στην Κίνα, γεγονός που θα
επηρεάσει τον ανταγωνιστικότητα της σε μεγάλο γεωγραφικό εύρος.
Στην ίδια αναφορά γράφτηκε: «Mead received the biggest fine at $33m (4% of
its 2012 China revenues) and all players announced price cuts of between 4% and
20% soon after. Mead announced price reductions in the region of 7-15%.» σε αυτό
το σημείο ενημερώνεται ο αναγνώστης για το πρόστιμο που επιβλήθηκε στη Mead
Johnson Nutrition και για τη μείωση των τιμών από 7%-15%.
Η G.research, Inc. στις 24/4/2015 αναφέρει: « Mead Johnson Nutrition
Company, based in Glenview, IL, is a manufacturer of pediatric nutrition products
including infant formula and childhood nutrition supplements. On April 23, MJN
reported results for its first quarter ended March 31, 2015 and reiterated its full-year
guidance of 7% constant-currency revenue growth and adjusted earnings of $3.90 to
$4.00 per share. Additionally, it disclosed a $12 million accrual related to the SEC’s
ongoing investigation into the company’s marketing practices in China, suggesting
that the inquiry may not materially impact its results. We have tweaked our estimates
following results to account for a larger impact from currency, but our estimate for
2015E EPS of $3.95 remains unchanged. Our 2016P PMV is $117 per share.»
σύμφωνα με την G.research, Inc έρευνα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δεν πρόκειται
να επηρεάσει ουσιαστικά τα αποτελέσματα της Mead Johnson Nutrition.
H Credit Suisse στις 23/4/2015 αναφέρει: «Accrual taken in DOJ / SEC
matter. The company took an accrual of $12M in 1Q reflecting their best estimate of
potential fines and penalties that may be paid to resolve previous allegations around
certain promotional practices in China. Discussions with authorities are still on-going
but we think the increased visibility should remove some of the overhang associated
with the investigation.» Το παράδοξο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι επιλέγει να
αναφέρει το πρόστιμο που επιβλήθει στην Mead Johnson Nutrition ($12.000.000)όχι
στην αρχή της αναφοράς αλλά στην τρίτη σελίδα στις επιπλέον πληροφορίες, παρόλο
που στις περισσότερες αναφορές γίνεται λόγος για τα πρόστιμα στην πρώτη σελίδα
κάθε αναφοράς.
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H Buy sells signals στις 9/4/2015 αναφέρει: «WILSONVILLE, OR -04/08/15 -- FLIR Systems, Inc. (NASDAQ:FLIR) today announced an agreement
with the Securities and Exchange Commission (SEC) resolving previously disclosed
violations of the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) committed by two former
FLIR employees dating back to 2008. FLIR discovered the FCPA violations related to
approximately $40,000 in excessive travel related to factory acceptance tests and
miscellaneous gifts valued at approximately $7,000., εισάγοντας τον αναγνώστη στην
υπόθεση μεταξύ της Flir Systems και του FCPA τονίζει βέβαια το γεγονός ότι η
παράβαση διαπράχθηκε από δύο πρώην εργαζόμενους της εταιρείας και αφορά
παραβιάσεις του FCPA που αφορούν $40.000 σε έξοδα ταξιδιών για δοκιμές
αποδοχής και $7.000 σε δώρα.
Στην Strategic Defence στην αναφορά της αναφέρει: «The lawsuits filed
against the company may affect its bottom line performance. In May 2011, the
company settled a pending litigation arising out of its acquisition of Indigo Systems
Corporation in 2004. The company made a cash settlement of US$39 million to
William J. Parrish and E. Timothy Fitzgibbons. The case was pending in the
California Superior Court for the County of Santa Barbara. This litigation was filed in
2008. Involvement in such litigations not only disturbs the management time but may
also prove costly in form of penalties.» Γίνεται αναφορά και σε μία άλλη νομική
υπόθεση που εκκρεμεί εκτός της εν λόγω που αναφέρθηκε παραπάνω στην οποία η
εταιρεία έκανε χρηματικό διακανονισμό $39.000.000.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η παρούσα εργασία είχε ως στόχο να συμβάλει στην κατανόηση των
βασικότερων προσεγγίσεων που αφορούν τιε δημοσιεύσεις των αναλυτών όσον
αφορά εταιρείες που έχουν προβεί σε πράξεις διαφθοράς. Έγινε μια προσπάθεια να
εντοπιστούν τα χαρακτηριστικά των εταιρειών που «ελκύουν» τους αναλυτές.
Μελετήθηκαν 9 περιπτώσεις εταιρειών οι οποίες κατηγορήθηκαν από την επιτροπή
κεφαλαιαγοράς για παραβίαση του νόμου FCPA.
Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από την έρευνα ήταν τα ακόλουθα:


Οι αναλυτές τείνουν να δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για εταιρείες
στις οποίες το πρόστιμο αποτελεί μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων.



Επίσης εστιάζουν σε περιπτώσεις όπου το πρόστιμο αντικατοπτρίζει
μεγαλύτερο μέρος του λειτουργικού εισοδήματος, αλλά και όταν το
πρόστιμο αποτελεί μεγαλύτερο μέρος της κεφαλαιοποίησης



Οι κερδοφόρες επιχειρήσεις προσελκύουν περισσότερο τους αναλυτές
από ότι οι ζημιογόνες και αυτό φαίνεται τόσο από τη μελέτη του
δείκτη ROE όσο και του ROA.



Τέλος, το μικρό μέγεθος της επιχείρησης καθώς και η μεγαλύτερη
κατά μέσο όρο μόχλευση αποτελούν και αυτά πόλο έλξης του
ενδιαφέροντος των αναλυτών.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί έγινε αναφορά μόνο στις περιπτώσεις διαφθορά
του έτους 2015. Εκ των οποίων 9 μόνο για τις 8 υπήρχαν αναφορές εξαιτίας
της αγοράς της PBSJ από την Αtkins. Επομένως όπως γίνεται αντιληπτό το
δείγμα το οποίο χρησιμοποιήθηκε ήταν εξαιρετικά μικρό, εξαιτίας αυτού τα
αποτελέσματα είναι μη στατιστικά σημαντικά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ρόλος των αναλυτών είναι ιδιαίτερα
σημαντικός

καθώς

αποτελούν το μέσο πληροφόρησης, είναι μέσο

επικοινωνίας για τα ενδιαφερόμενα μέρη και για τις εξελίξεις που
διαδραματίζονται στην εκάστοτε εταιρεία.
Από την μελέτη των περιπτώσεων του έτους 2015 εξάγεται το
συμπέρασμα ότι η έλλειψη εσωτερικού συστήματος ελέγχου αποτελεί κύρια
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αιτία πράξεων διαφθοράς. Ο χαλαρός εσωτερικός έλεγχος βοηθά στη
διαφθορά. Η υιοθέτηση ενός αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου είναι
αρωγός στην πρόληψη διαφθοράς αλλά και στην αντιμετώπιση της.
Ένα άλλο κοινό χαρακτηριστικό των περιπτώσεων διαφθοράς που
εξετάστηκαν ήταν ότι τα εμπλεκόμενα άτομα στις περισσότερες περιπτώσεις
ήταν υψηλόβαθμα στελέχη. Το γεγονός αυτό συμβαίνει γιατί κατέχοντας
υψηλόβαθμες θέσεις υπάρχει η δυνατότητα «ελευθερίας κινήσεων» σε πολλά
θέματα χωρίς να αναφέρονται σε ένα σύστημα ανωτέρων. Σε αυτή την
περίπτωση θα βοηθούσε και πάλι το αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου καθώς
και αυστηρή αξιολόγηση των εργαζομένων της εκάστοτε εταιρείας.
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