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Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια έχουν δημοσιευτεί αρκετές μελέτες που αφορούν την επίδραση
του φαινομένου της ασσυμετρίας κόστους τόσο στην διαχείριση των κερδών όσο και
στην ποιότητα των λογιστικών αποτελεσμάτων. Ένα μέρος των μελετών εξέτασε
συγκεκριμένα τις επιδράσεις του φαινομένου της συντηρητικότητας στα κέρδη και
κατά πόσο η είσοδος της ασσυμετρίας κόστους επηρεάζει τις εκτιμήσεις στα
υποδείγματα συντηρητικότητας. Αντικείμενο λοιπόν της παρούσας διπλωματικής,
μετά την διατύπωση του θεωρητικού πλαισίου, είναι αρχικά η εμπειρική έρευνα της
σχέσης μεταξύ της ασύμμετρης συμπεριφοράς κόστους και της διαχείρισης κερδών
σύμφωνα με την μεθοδολογία που προτείνουν οι Banker, R., Basu, S., Byzalov, D. and
Chen, J και σε δεύτερη φάση η απόδειξη ότι τα αποτελέσματα των τυποποιημένων
μοντέλων που περιέχουν το φαινόμενο της συντηρητικότητας δεν είναι ακριβή εάν δεν
συμπεριλάβουμε τις επιδράσεις της ακαμψίας του κόστους. Για την έρευνα
χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία επιχειρήσεων από τα χρηματιστήρια της Γαλλίαςκαι
Γερμανίας . Η παρούσα μελέτη επιβεβαιώνει την υπάρχουσα βιβλιογραφία ότι τα
δημοσιευμένα κέρδη επηρεάζονται από τον βαθμό της ασυμμετρίας κόστους.
Επιπλέον, αποδεικνύεται ότι τα υποδείγματα που εξετάζουν τις επιδράσεις της
συντηρητικότητας στην ποιότητα των κερδών πρέπει να συμπεριλάβουν την
ασσυμετρία κόστους μέσω της επεξηγηματικής μεταβλητής των πωλήσεων ώστε να
μην υπάρχει διαστρέβλωση των αποτελεσμάτων.

Λέξεις κλειδιά: Ασύμμετρη συμπεριφορά κόστους, κολλητικότητα κόστους, Ποιότητα
κερδών, Διευθυντικά Κίνητρα, Φαινόμενο συντηρητικότητας, Έγκαιρη αναγνώριση
ζημιών
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Abstract
In recent years, several studies have been published on the impact of cost asymmetry
on both earnings management and the quality of accounting results. A part of the studies
specifically examined the effects of the conservatism effect on earnings and whether
the input of cost asymmetry affects the estimates in the conservatism models. The
object of this thesis, in a first phase, after formulating the theoretical framework, aims
to analyze the relationship between cost asymmetry (Sticky Costs) behavior and
earnings quality of companies according to the methodology proposed by Banker, R.,
Basu, S., Byzalov, D. and Chen, J and in a second phase to prove that the results of
standard models containing the conservatism effect are not accurate if we do not include
the effects of cost asymmetry. Firm data from the stock exchanges of France and
Germany were used for the research. This study confirms the existing literature that
reported earnings are affected by the degree of cost stickiness. Moreover, it is shown
that models that examine the effects of conservatism on earnings quality should include
cost asymmetry through the explanatory variable of sales to avoid distorting the results.

Keywords: Asymmetric Cost behavior, Cost Stickiness, Earnings Quality, Managerial
Incentives, Conservatism, Timely loss recognition
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1 Εισαγωγή
1.1 Σκοπός της εργασίας

Η κατανόηση της συμπεριφοράς κόστους είναι ζωτικής σημασίας για διάφορους
συμμετέχοντες στις κεφαλαιαγορές. Οι διευθυντές, για παράδειγμα, δεσμεύονται να
διαχειρίζονται αποτελεσματικά το κόστος αφού το κόστος καθορίζει τα κέρδη, τα
οποία με τη σειρά τους χρησιμοποιούνται συχνά για την αξιολόγηση των επιχειρήσεων
και της αποδοτικότητας των διευθυντών. Πιο συγκεκριμένα, σε ανταγωνιστικές αγορές
όπου οι τιμές είναι προκαθορισμένες, οι μάνατζερ μπορούν να αυξήσουν την
κερδοφορία εστιάζοντας στο κόστος. Οι αναλυτές, οι πιστωτές και οι επενδυτές
καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες για ανάλυση και πρόβλεψη της συμπεριφορά
κόστους, δεδομένου ότι είναι πολύ σημαντική σε συνδυασμό με την πρόβλεψη των
πωλήσεων προκειμένου να υπολογιστούν τα μελλοντικά κέρδη με μεγαλύτερη
ακρίβεια. Επιπλέον, εξωτερικοί χρήστες αξιολογούν την αποδοτικότητα μιας εταιρίας
από το αν η εκάστοτε διοίκηση της διαχειρίζεται αποτελεσματικά το κόστος της.
Η παραδοσιακή κοστολόγηση διακρίνει τα διάφορά στοιχεία κόστους σε σταθερά και
μεταβλητά ανάλογα με τη συμπεριφορά τους ως προς τις μεταβολές στον όγκο
δραστηριότητας (Noreen, 1991). Τα πάγια(σταθερά) έξοδα θεωρούνται ότι είναι
ανεξάρτητα από το επίπεδο δραστηριότητας μιας επιχείρησης, ενώ τα μεταβλητά
κόστη ανάλογα σε σχέση με τις αλλαγές στο επίπεδο δραστηριότητας (Noreen 1991).
Ωστόσο, σε αντίθεση με αυτήν την παραδοσιακή άποψη περί γραμμικής και
αναλογικής συμπεριφοράς κόστους, διάφορες μελέτες βρίσκουν εμπειρικά στοιχεία για
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ασύμμετρη συμπεριφορά κόστους. Αυτή η νέα εποχή της ασύμμετρης συμπεριφοράς
κόστους στη λογιστική βιβλιογραφία ξεκίνησε από τον (Anderson, Banker και
Janakiraman 2003) που τεκμηρίωσαν ότι η σχέση κόστους και ο όγκος εξαρτάται από
την κατεύθυνση της αλλαγής της δραστηριότητας και ότι το κόστος μειώνεται λιγότερο
όταν το επίπεδο δραστηριότητας μειώνεται από ό, τι αυξάνει για μια ισοδύναμη αύξηση
δραστηριότητας. Τα κόστη που παρουσιάζουν την περιγραφόμενη ασύμμετρη
συμπεριφορά χαρακτηρίζονται ως «sticky » και το φαινόμενο της ασύμμετρης
συμπεριφοράς κόστους ως «cost stickiness». Ένας μεγάλος αριθμός μεταγενέστερων
μελετών εξέτασαν τις πηγές, τους καθοριστικούς παράγοντες και τις συνέπειες που
προκύπτουν από την ασύμμετρη συμπεριφορά κόστους και πως αυτά επηρεάζουν
άμεσα την ποιότητα των κερδών μια εταιρίας
Ο κύριος στόχος της διπλωματικής μου εργασίας

είναι λοιπόν να παρέχει μια

ολοκληρωμένη βιβλιογραφική επισκόπηση των υπαρχόντων θεωρητικών και
εμπειρικών ευρημάτων αρχικά για την έννοια της ασσυμετρίας κόστους και έπειτα για
την έννοια της ποιότητας των κερδών και κατά πόσο αυτές οι δυο έννοιες
αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους.
Επίσης , θα γίνει μια προσπάθεια παρουσίασης και έρευνας εμπειρικών στοιχείων πάνω
στις επιδράσεις της ασύμμετρης συμπεριφοράς του κόστους στις εκτιμήσεις του
φαινομένου της συντηρητικότητας. Θα επιχειρήσουμε να δείξουμε ότι η ασσυμετρία
στα κόστη ή αλλιώς τα «sticky costs» αρκετές φορές μπορούν να παρερμηνευθούν ως
περιπτώσεις συντηρητικότητας στα διάφορα τυποποιημένα μοντέλα ,γεγονός που
μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα περί των αληθινών επιπέδων
συντηρητικότητας.
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1.2 Δομή της εργασίας
Στο πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται το θέμα της εργασίας και ο αντικειμενικός σκοπός
της, αιτιολογώντας τη χρησιμότητα της και αναφέροντας το κίνητρο που ώθησε στην
επιλογή αυτού του θέματος.
Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη βιβλιογραφική επισκόπηση. Παρουσιάζεται
στο πρώτο μέρος το φαινόμενο της ασυμμετρίας κόστους στο σύνολο της αναλύοντας
και δομώντας τα πιο σημαντικά ευρήματα στην διεθνή βιβλιογραφία που αφορούν την
ασύμμετρη συμπεριφορά κόστους. Στο δεύτερο μέρος προσδιορίζεται η έννοια της
ποιότητας των κερδών και παρουσιάζεται η σύνδεση μεταξύ αυτών των δυο
παραμέτρων.
Στο τρίτο κεφάλαιο, αναπτύσσεσαι ο στόχος και ο σκοπός της έρευνας. Παράλληλα,
παρουσιάζονται θεωρητικά παλαιότερες μελέτες που έχουν εκπονηθεί πάνω στα
μοντέλα των οποίων θα βασιστώ. Στην συνέχεια, παρουσιάζονται και οι αντίστοιχες
ερευνητικές υποθέσει που αναπτύχθηκαν.
Στο τέταρτο κεφάλαιο καταγράφεται η σχεδίαση και η μεθοδολογία της έρευνας που
ακολουθήθηκε. Παράλληλα, δίδεται ο ορισμός των μεταβλητών οι οποίες
χρησιμοποιήθηκαν στο δείγμα και η αναλυτική περιγραφή τους.
Στο πέμπτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας μου
στις εταιρίες της Γαλλίας και Γερμανίας . Ειδικότερα, αναλύονται οι σχέσεις των
μεταβλητών των υποδειγμάτων και συγκρίνονται σε κάθε περίπτωση με τα
αναμενόμενα αποτελέσματα σύμφωνα με τη διαθέσιμη βιβλιογραφία. Στο τέλος
επιχειρείται και μια σύγκριση αποτελεσμάτων μεταξύ των τριών χωρών.
Στο έκτο κεφάλαιο, συνοψίζονται τα συμπεράσματα της μελέτης, γίνεται αναφορά
στους περιορισμούς που υπήρξαν προτού παράσχω προτάσεις που θα μπορούσαν να
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αποτελέσουν αντικείμενο για μελλοντική περαιτέρω έρευνα. Ο παρακάτω πίνακας
(1.1) παρουσιάζει την δομή της διπλωματικής μου εργασίας συνοπτικά.
Πίνακας 1.1: Δομή Διπλωματικής Εργασίας
Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή – Δομή ΔΕ

Κεφάλαιο 2

Επισκόπηση Βιβλιογραφίας- Ασσυμετρία Κόστους

ΜΕΡΟΣ Α
Κεφάλαιο 2

Επισκόπηση Βιβλιογραφίας- Ποιότητα Κερδών

ΜΕΡΟΣ Β
Κεφάλαιο 3

Ερευνητική Υποκίνηση-Ανάπτυξη υποθέσεων

Κεφάλαιο 4

Σχεδιασμός και Μεθοδολογία Έρευνας

Κεφάλαιο 5

Αποτελέσματα Έρευνας

Κεφάλαιο 6

Συμπεράσματα-Προτάσεις Μελλοντικής Έρευνας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΜΕΡΟΣ Α

2.1 Συμμετρική-Ασύμμετρη Συμπεριφορά Κόστους

2.1.1 Συμμετρική συμπεριφορά κόστους
Η κλασική κοστολόγηση στηρίζεται στην συμμετρική σχέση μεταξύ κόστους και
όγκου πωλήσεων και όχι στην κατεύθυνση της αλλαγής που το προκαλεί. (Anderson,
et al., 2003). Με τον όρο συμπεριφορά του κόστους περιγράφονται οι μεταβολές που
προκαλούνται στο κόστος λόγω των μεταβολών του επιπέδου μιας δραστηριότητας. Το
σταθερό κόστος παραμένει αμετάβλητο σε μια μεταβολή του επιπέδου μιας
δραστηριότητας, ενώ το μεταβλητό κόστος αυξάνεται σε μία αύξηση του επιπέδου της
δραστηριότητας

και

μειώνεται

αντίστοιχα

σε

μια

μείωση

του

επιπέδου

δραστηριότητας.
Η κλασική αντίληψη για την συμπεριφορά του κόστους μπορεί να παρουσιαστεί από
την παρακάτω γραμμική εξίσωση:
ΤC = FC + VC
Όπου TC = Το συνολικό κόστος
FC = Το συνολικό σταθερό κόστος
VC = Το μεταβλητό κόστος
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(Openclass.teiwm.gr. 2021.)

Η καμπύλη του σταθερού κόστους(FC) είναι μία ευθεία γραμμή παράλληλη προς τον
άξονα της ποσότητας (Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος, 2021). Αυτό
σημαίνει ότι το σταθερό κόστος παραμένει αμετάβλητο, ανεξάρτητα από την
παραγόμενη ποσότητα. Ιδιαιτερότητα του σταθερού κόστους είναι ότι επιβαρύνει μια
επιχείρηση και όταν ακόμη η παραγωγή της είναι μηδέν, παραδείγματος χάριν το
ενοίκιο της επιχείρησης. Η καμπύλη του μεταβλητού κόστους (VC) ξεκινά από την
αρχή του άξονα και ανεβαίνει , καθώς αυξάνεται το μέγεθος της ποσότητας του
προϊόντος (Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος, 2021).

2.1.2 Ασύμμετρη συμπεριφορά κόστους
Ενώ το παραδοσιακό μοντέλο συμπεριφοράς κόστους προϋποθέτει μια συμμετρική
γραμμική σχέση ανάμεσα της πωλήσεις και το κόστος(Anderson et al. 2003; Weiss
2010; Banker et al. 2013a, 2013b; Banker and Byzalov 2013; Kama and Weiss 2013).
Μια πρόσφατη έρευνα (Banker, Basu, Byzalov and Chen, 2016) έχει υποδείξει
σημαντικές ασσυμετρίες στη συμπεριφορά του κόστους σε περιπτώσεις αύξησης
έναντι μείωσης πωλήσεων. Τα αποτελέσματα της έρευνας έρχονται σε αντίθεση με το
παραδοσιακό μοντέλο και φέρνουν στην επιφάνεια μια ενναλακτική προσέγγιση στη
συμπεριφορά του κόστους η οποία δίνει κατά κύριο λόγο έμφαση τόσο στο εύρος
δράσης που παρέχεται σε ένα διευθυντή όσο και στο κόστος προσαρμογής των πόρων.
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Οι Anderson (2003) υποστηρίζουν ότι όταν οι πωλήσεις μειώνονται, οι διευθυντές
επιλέγουν να διατηρήσουν της από της αχρησιμοποίητους πόρους για να αποφύγουν
την επιβάρυνση που θα προκύψει από κόστη προσαρμογής που σχετίζονται με την
περικοπή πόρων, της τα κόστη διάθεσης για εξοπλισμό και οι αποζημιώσεις
απολύσεων σε εργαζομένους (Banker, Byzalov and Threinen, 2013). Επομένως, η
μείωση του κόστους θα είναι μικρότερη σε μια περίπτωση μείωσης των πωλήσεων.
Αντίθετα, όταν οι πωλήσεις αυξάνονται επαρκώς, οι διευθυντές πρέπει να αυξήσουν
περαιτέρω της πόρους για να εξυπηρετήσουν της αυξημένες πωλήσεις.
Αυτή η ασυμμετρία στη διαχείριση των πόρων από της διευθυντές οδηγεί στο
φαινόμενο γνωστό ως “cost stickiness” , με άλλα λόγια το κόστος μειώνεται λιγότερο
όταν οι πωλήσεις μειώνονται από ότι αυξάνεται σε μια αντίστοιχη αναλογικά αύξηση
των πωλήσεων (Banker, Byzalov and Threinen, 2013). Της, όσο μεγαλύτερο είναι το
κόστος προσαρμογής που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις τόσο μεγαλύτερη προθυμία
έχουν οι διευθυντές της να διατηρήσουν της αχρησιμοποίητους πόρους ώστε να
γλιτώσουν έτσι την επιβάρυνση από τα κόστη προσαρμογής. Αποτέλεσμα της
παραπάνω συμπεριφοράς είναι τα έξοδα πωλήσεων και διοίκησης να παραμένουν
υψηλά σε μια μείωση των πωλήσεων. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι η ασύμμετρη
συμπεριφορά κόστους επηρεάζεται αρκετά από το μέγεθος του κόστους προσαρμογής.
Αρκετές μελέτες έχουν επιβεβαιώσει τα εμπειρικά αποτελέσματα των Anderson et
al.(2003), όπως για παράδειγμα η μελέτη που έγινε τόσο σε Αμερικάνικες εταιρίες
(Balakrishnan et al. 2004; Bosch and Blandon 2011) όσο και σε Ιαπωνικές (He et al. 2010) οι
οποίες απέδειξαν το αυξημένο μέγεθός ασσυμετρίας κόστους εξετάζοντας κατά κύριο
λόγο τα έξοδα πωλήσεων και τα γενικα-διοικητικα έξοδα.
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2.1.3 Κριτική των αποτελεσμάτων
Παρόλο, βέβαια που η παγκόσμια ερευνητική κοινότητα έχει αποδεχτεί την θεωρία
περί ασσυμετρίας στην συμπεριφορά του κόστους που αναδείχθηκε από τον Anderson,
Banker , και Janakiraman (2003) και πολλές μελέτες ύστερα έχουν επιβεβαιώσει σε
μεγάλο βαθμό τα συμπεράσματα αυτής της θεωρίας, υπάρχουν και μελέτες στην διεθνή
βιβλιογραφία οι οποίες δεν αποδέχονται την παραπάνω θεωρία.
Παράδειγμα υπήρξαν, οι Anderson και Lanen (2009), οι οποίοι επικρίνουν την
ενσωμάτωση παρατηρήσεων στις οποίες το κόστος και οι πωλήσεις κινούνται σε
αντίθετες κατευθύνσεις καθώς δεν συσχετίζονται αυτές οι παρατηρήσεις με την θεωρία
περί προσαρμογής του κόστους. Για τον λόγο αυτό, οι Anderson και Lanen (2009) ξανά
έτρεξαν το μοντέλο των Anderson, Banker (2003) χωρίς όμως να ενσωματώσουν αυτές
τις παρατηρήσεις και ενώ αντιμετώπισαν και αυτοί “sticky” συμπεριφορά κόστους
αυτήν την φορά ήταν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα.
Άλλη μια περίπτωση αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων της ευρέως κοινά αποδέκτης
ερευνάς περί «sticky costs» ήταν η πρόσφατη μελέτη των Balakrishnan, Labro and
Soderstrom (2014), στην οποία αμφισβητούν την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων περί
ασσυμετρίας κόστους . Πιο συγκεκριμένα, οι Balakrishnan, Labro and Soderstrom
(2014) θεωρούν ότι τα αποτελέσματα της ερευνάς των Anderson, Banker (2003) περί
ασσυμετρίας κόστους θα μπορούσαν να αντικατοπτρίζουν την επίδραση του σταθερού
κόστους στο παραδοσιακό μοντέλο της συμπεριφοράς του κόστους (Banker and
Byzalov, 2014). Ωστόσο, το θέμα διευθετήθηκε από τους Banker και Byzalov, οι οποίοι
με την σειρά τους απέδειξαν ότι το επιχείρημα

περί σταθερού κόστους των

Balakrishnan, Labro and Soderstrom δεν συσχετίζεται με τα εμπειρικά στοιχεία.
Μάλιστα απέδειξαν ότι αντίθετοι ισχυρισμοί προκύπτουν από τους οικονομετρικούς
περιορισμούς οι οποίοι αν διορθωθούν οδηγούν στα αποτελέσματα των ερευνών που
αναδεικνύουν το φαινόμενο της ασσυμετρίας κόστους (Banker and Byzalov, 2014).
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2.1.4 Παράγοντες που επηρεάζουν το φαινόμενο της ασύμμετρης συμπεριφοράς του
κόστους
Πολλές μελέτες διενεργούνται καθημερινά για την εύρεση των παραγόντων που
οδηγούν στην ασύμμετρη συμπεριφορά κόστους. Η βιβλιογραφία καταγράφει τους
εξής παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης του φαινομένου
ασύμμετρης συμπεριφοράς κόστους:

Όγκος Δραστηριότητας
Η έννοια της ασσυμετρίας στο κόστος έχει βασιστεί στην σχέση που υπάρχει ανάμεσα
στα γενικά και διοικητικά κόστη, το κόστος πωλήσεων και τις πωλήσεις μια
επιχείρησης. Το μοντέλο της ασσυμετρίας κόστους υποδεικνύει κατά κάποιον τρόπο
ότι το κόστος που προκύπτει σε μια περίοδο εξαρτάται σε κάποιο βαθμό από το
κόστους που πραγματοποιήθηκε την προηγουμένη περίοδο (Balakrishnan, R., &Gruca,
T. S. 2008). Έχει αποδειχθεί σε πολλές εμπειρικές μελέτες ότι όταν η ζήτηση
αυξάνεται, οι διευθυντές τείνουν να αυξήσουν τους πόρους για να καλύψουν τις
μεγάλες ανάγκες τις επιχείρησης τους ενώ από την άλλη μεριά όταν η ζήτηση μειώνεται
μερικοί διαθέσιμοι πόροι δεν μπορούν ούτε να χρησιμοποιηθούν αλλά ούτε και να
μειωθούν άμεσα από τους διευθυντές καθώς μια επικείμενη απόσυρση αυτών των
ανεκμετάλλευτων πόρων σηματοδοτεί περαιτέρω έξοδα για την εταιρία(Ishaku
Thomas&Peter TERU). Μερικά παραδείγματα, λοιπόν τέτοιων πόρων που οδηγούν σε
επιπρόσθετα έξοδα την επιχείρηση είναι το κόστος αποζημιώσεων των εργαζομένων
και η ταυτόχρονη απώλεια εργασιακού ηθικού για τους εναπομείναντες εργαζόμενους,
το κόστος αναζήτησης και κατάρτισης εργαζομένων όταν οι πωλήσεις αυξηθούν, το
κόστος διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων όταν διακόπτονται οι δραστηριότητες
και κόστος επαναγοράς περιουσιακών στοιχείων όταν η ζήτηση αποκαθίσταται. Έτσι
λοιπόν, ένας διευθυντής μπορεί να αποφασίσει να διατηρήσει ανεκμετάλλευτους
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πόρους στην κατοχή του για να μεγιστοποιήσει την προσωπική του χρησιμότητα, η
οποία μπορεί να μην είναι η βέλτιστη από την οπτική γωνία των μετόχων (Jensen and
Meckling, 1976). Επίσης, οι διευθυντές μπορεί να μην αποσύρουν αχρησιμοποίητους
πόρους με σκοπό την αποφυγή επιπτώσεων όπως η απώλεια του κύρους και ο πόνος
της απόλυσης οικείων εργαζομένων (Anderson, et al., 2003).

Μέγεθος/Ένταση Περιουσιακών Στοιχείων
Με τον όρο μέγεθος/ένταση περιουσιακών στοιχείων εννοούμε το αριθμό των
λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων που απαιτούνται για την παραγωγή μιας
συγκεκριμένης ποσότητας πωλήσεων. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα δείκτη μέτρησης
της παραγωγικότητας μιας επιχείρησης. Ο καθορισμός λοιπόν της σχέσης μεταξύ της
συμπεριφοράς κόστους και των περιουσιακών στοιχειών είναι σημαντική καθώς μέσω
αυτής αντλούνται πληροφορίες που βοηθούν στην πρόβλεψη του κόστους και στην
εκτίμηση του εναλλακτικού κόστους παροχής αγαθών και υπηρεσιών. Όταν η ζήτηση
αυξάνεται , υπάρχει τάση εισροής κεφαλαίου για την αγορά περιουσιακών στοιχείων
(για παράδειγμα εργοστασίων, εξοπλισμού), τα οποία θα αυξήσουν με την σειρά τους
την δυναμικότητα της επιχείρησης. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί και την ταυτόχρονη
αύξηση των γενικών- διοικητικών εξόδων. Από την άλλη μεριά , σε μια επικείμενη
μείωση της ζήτησης, ορισμένες από τις δαπάνες που σχετίζονται με τα πάγια στοιχεία
μια εταιρίας θα είναι δύσκολο να αφαιρεθούνε άμεσα κάτι που θα οδηγήσει στην
εμφάνιση των “sticky costs”. Εάν υποθέσουμε ότι οι πωλήσεις ή η ζήτηση παραμένει
σταθερή, εάν η παραγωγική δυναμικότητα της επιχείρησης δεν αξιοποιείται επαρκώς
δηλαδή δεν δημιουργούνται επαρκείς εκροές, τα κόστη περιόδου των ακινήτων,
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο σύνολό του θα πρέπει να απορροφηθούν από τις
λίγες εκροές. Κάτι τέτοιο έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του κέρδους μέσω της
αύξησης στα κόστη παραγωγής. Επίσης εάν τα πάγια στοιχεία μια εταιρίας
χρησιμοποιούνται πλήρως όσο αναφορά την παραγωγικότητα τους, οποιαδήποτε
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ασύμμετρη συμπεριφορά στο κόστος θα ήταν αποτέλεσμα οπορτουνιστικής
συμπεριφοράς των διευθυντών της. Επομένως, έχοντας ως δεδομένο την πλήρη
παραγωγικότητα των περιουσιακών στοιχείων, η απόκριση των διευθυντών για να
αντιμετωπίσουν

μια ενδεχομένη αύξηση της ζήτησης μέσω της αύξησης

παραδείγματος χάριν πάγιου εξοπλισμού θα είναι μεγαλύτερη σε σχέση με μια
αντίστοιχη μείωση της ζήτησης, γεγονός που οδηγεί στην δημιουργία sticky costs.

«Ελεύθερες» Ταμειακές ροές (Free cash Flow)
Οι ελεύθερες ταμειακές ροές αντιπροσωπεύουν τα μετρητά που παράγει μια εταιρεία
μετά τον υπολογισμό των ταμειακών εκροών για την υποστήριξη των λειτουργιών και
τη συντήρηση των κεφαλαιουχικών της περιουσιακών στοιχείων (Free Cash Flow
(FCF), 2021). Γενικά, αποτελούν ένα μέτρο κερδοφορίας και περιλαμβάνουν τις
δαπάνες για εξοπλισμό και περιουσιακά στοιχεία ενώ δεν υπολογίζονται μέσα σε αυτές
τα μη ταμειακά διαθέσιμα έξοδα της κατάστασης λογαριασμού. Πολλοί διευθυντές
επιχειρήσεων, έχοντας ως σκοπό τόσο την αύξηση της δύναμης τους μέσα στην εταιρία
και έναντι των μετόχων όσο και την αύξηση των πόρων που θα ελέγχουν, τείνουν να
αναπτύσσουν τις επιχειρήσεις τους παραπάνω από το βέλτιστο μέγεθος τους. Επίσης,
η υποχρέωση των διευθυντών να αποδίδουν πληρωμές στους μέτοχους οδηγεί στην
μείωση των πόρων που έχουν στην διάθεση τους και ταυτόχρονα τους επιβαρύνουν με
περαιτέρω κόστη για την εξεύρεση κεφαλαίων όταν η επιχείρηση πρέπει να αντλήσει
νέα κεφάλαια. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, οι διευθυντές που θέλουν να έχουν
περισσοτέρους πόρους υπό την εξουσία τους και άρα περισσότερη δύναμη ανάλογα με
την διαθεσιμότητα των ελεύθερων ταμιακών ροών αναπτύσσουν την επιχείρηση του
πέρα από τα όρια των ικανοτήτων της. Όταν οι διευθυντές έχουν στην διάθεση τους
μεγάλη ποσότητα ελεύθερων ταμιακών ροών και ο όγκος δραστηριότητας της
επιχείρησης αυξάνεται, έχουν την δυνατότητα να επενδύσουν περισσότερο σε
λειτουργικές δαπάνες ικανοποιώντας έτσι τα προσωπικά τους οφέλη. Αντίθετα, σε
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περιόδους μειωμένης δραστηριότητας οι μάνατζερ διστάζουν να προσαρμόσουν τους
πόρους που σχετίζονται με τα λειτουργικά έξοδα, ανάλογα με το επίπεδο των
ελεύθερων ταμιακών ροών που έχουν στην κατοχή τους. Επομένως, οι ελεύθερες
ταμειακές ροές είναι φανερό ότι επηρεάζουν άμεσα την ασύμμετρη συμπεριφορά του
κόστους.

Μη σκόπιμες διοικητικές αποφάσεις
Όπως αναφέραμε παραπάνω, τα διευθυντικά στελέχη έχουν την τάση να διατηρούν
αχρησιμοποίητους πόρους σε μια μείωση του όγκου δραστηριότητας φαινόμενο που
οδηγεί στα ονομαζόμενα «sticky costs». Ωστόσο, συχνά, μια ασσυμετρία στα κόστη
μπορεί να εμφανιστεί και λόγω αποφάσεων που έχουν παρθεί από προηγούμενες
διοικήσεις ή από άλλα γεγονότα που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν και δεν
μπορούν να επηρεαστούν από την τωρινή διοίκηση. Συγκεκριμένα, στην έρευνα τους
οι Anderson και Lanen 2009 ασκούν κριτική στους Anderson, Banker και Janakiraman
(2003) για την λανθασμένη ερμηνεία σε κάποιες περιπτώσεις της ύπαρξης “sticky
costs” λόγω αποφάσεων της τωρινής διοίκησης. Για παράδειγμα, προηγούμενες
διοικητικές αποφάσεις, όπως η πρόσληψη τεχνικών υπευθύνων για την δημιουργία
των προδιαγραφών της παραγωγής είναι πιθανό να οδηγήσουν στην εμφάνιση
ασσυμετρίας κόστους στο μέλλον ,λόγω "μηχανιστικών" αλλαγών στο κόστος οι οποίες
δεν μπορούν εύκολα να διορθωθούν τώρα. Κριτική άσκησαν και οι Kama και Weiss
2010, οι οποίοι απέδειξαν στην μελέτης τους ότι αποφάσεις που έχουν παρθεί στο
παρελθόν για τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε μία εταιρία οδηγούν σε
τεχνολογικούς περιορισμούς στο μέλλον οι οποίοι με την σειρά τους επηρεάζουν το
φαινόμενο της ασσυμετρίας στο κόστος.
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Διάφοροι Γνωστικοί Περιορισμοί
Τέλος, η εμφάνιση του φαινομένου της ασύμμετρης συμπεριφοράς του κόστους μπορεί
να είναι και αποτέλεσμα διαφόρων γνωστικών περιορισμών, οι οποίοι δεν έχουν γίνει
σκόπιμα και τις περισσότερες φορές μπορούν να αποφευχθούν. Για παράδειγμα, αν το
λογιστήριο μιας εταιρίας δεν είναι σε θέση να εντοπίσει άμεσα και με ακρίβεια την
πιθανή προσαρμογή που μπορεί να χρειάζεται το κόστος σε μια χρήση, τότε η
ασσυμετρία στα κόστη είναι δύσκολο να αποφευχθεί.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΜΕΡΟΣ Β
2.2 Ποιότητα Κερδών
2.2.1 Έννοια Ποιότητας Κερδών
Στη βιβλιογραφία, δεν υπάρχει ένας συμφωνημένος ορισμός για την ποιότητα των
κερδών ή μια γενικά αποδεκτή προσέγγιση για τη μέτρησή του (Abdelghany, 2005·
Schipper & Kinect, 2003). Καθώς οι κεφαλαιαγορές βασίζονται σε αξιόπιστες
οικονομικές πληροφορίες, οι διευθυντές, οι λογιστές, οι ελεγκτές, ενδιαφέρονται για
την ποιότητα των κερδών. Από την άποψη αυτή, ο Teets (2002) δήλωσε ότι «τα κέρδη
υψηλότερης ποιότητας παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
χαρακτηριστικά της οικονομικής απόδοσης μιας επιχείρησης που σχετίζονται με μια
συγκεκριμένη απόφαση που λαμβάνεται από έναν συγκεκριμένο υπεύθυνο λήψης
αποφάσεων». Επιπλέον, η έννοια της ποιότητας των κερδών σημαίνει διαφορετικά
πράγματα για διαφορετικούς χρήστες οικονομικών καταστάσεων καθώς διαφορετικά
ενδιαφερόμενα μέλη χρησιμοποιούν τις πληροφορίες για να λάβουν διαφορετικές
αποφάσεις (Kirschenheiter & Melumad, 2002). Οι Dechow και Schrand (2004)
ανέφεραν ότι τα κέρδη θεωρούνται υψηλότερης ποιότητας όταν παρέχουν
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά της οικονομικής απόδοσης
μιας επιχείρησης για τη λήψη αποφάσεων (Dechow et al., 2010)
Η ποιότητα των κερδών μιας εταιρείας προκύπτει ύστερα από την αφαίρεση τυχόν
ανωμαλιών, λογιστικά κόλπων ή μεμονωμένων γεγονότων που μπορεί να
παραμορφώσουν τους πραγματικούς κατώτατους αριθμούς απόδοσης. Μόλις
αφαιρεθούν αυτά, τα κέρδη που προέρχονται από υψηλότερες πωλήσεις ή χαμηλότερο
κόστος μπορούν να φανούν καθαρά. Ακόμη και παράγοντες εκτός της εταιρείας
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μπορούν να επηρεάσουν την αξιολόγηση της ποιότητας των κερδών. Για παράδειγμα,
σε περιόδους υψηλού πληθωρισμού, η ποιότητα των κερδών δεν θεωρείται καλή για
πολλές εταιρείες των οποίων ταυτόχρονα τα στοιχεία των πωλήσεών τους είναι
διογκωμένα (Quality of Earnings Definition, 2021). Γενικά, τα κέρδη που υπολογίζονται
συντηρητικά είναι τις περισσότερες φορές αν όχι πάντα πιο αξιόπιστα από αυτά που
υπολογίζονται από επιθετικές λογιστικές πολιτικές. Η ποιότητα των κερδών μπορεί να
διαβρωθεί από λογιστικές πρακτικές που κρύβουν κακές πωλήσεις ή αυξημένο
επιχειρηματικό κίνδυνο. Γενικά, οι εταιρίες που τηρούν πιο αυστηρά γενικά αποδεκτές
λογιστικές αρχές (GAAP) για την σύνταξη των οικονομικών τους καταστάσεων έχουν
και υψηλότερη ποιότητα στα κέρδη τους.
Οι αναλυτές και οι γενικοί χρήστες των χρηματοοικονομικών πληροφοριών μιας
εταιρίας παρακολουθούν κατά κύριο λόγο το καθαρό εισόδημα μιας επιχείρησης
καθώς παρέχει ένα σημείο αναφοράς όσο αναφορά την απόδοση των κερδών μια
εταιρίας . Εάν το καθαρό εισόδημα είναι υψηλότερο από ό,τι ήταν το προηγούμενο
έτος και αν ξεπεράσουν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, η εταιρεία έχει πετύχει τον σκοπό
της. Πόσο αξιόπιστες είναι όμως αυτές οι πληροφορίες; Λόγω των πολλών λογιστικών
συμβάσεων που υπάρχουν ,οι εταιρείες μπορούν να χειραγωγήσουν τα κέρδη τους είτε
αυξάνοντας είτε μειώνοντας τα για να εξυπηρετήσουν τις δικές τους ανάγκες. Γενικά,
υπάρχουν επιχειρήσεις που χειραγωγούν τα κέρδη τους προς τα κάτω για να μειώσουν
τους φόρους που οφείλουν καθώς και άλλες που αυξάνουν ψευδώς τα κέρδη τους για
να παρουσιάζουν καλύτερη εικόνα στους αναλυτές και τους επενδυτές.
Οι εταιρείες που χειραγωγούν τα κέρδη τους λέγεται ότι έχουν χαμηλή ποιότητα
κερδών ενώ εταιρείες που δεν χειραγωγούν τα κέρδη τους έχουν υψηλή ποιότητα
κερδών. Αυτό συμβαίνει διότι όσο βελτιώνεται η ποιότητα των κερδών μιας εταιρείας,
τόσο μειώνεται η ανάγκη της να χειραγωγεί τα κέρδη για να επιτύχει μια συγκεκριμένη
οικονομική κατάσταση. Ωστόσο, υπάρχουν και
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ποιότητα κερδών που συνεχίζουν να προσαρμόζουν τις οικονομικές τους πληροφορίες
για να ελαχιστοποιήσουν τη φορολογική τους επιβάρυνση

2.2.2 Διαχείριση/Χειραγώγηση των Κερδών

Η μελέτη της Διαχείρισης Κερδών είναι ένα σημαντικό θέμα που απασχολεί πολλά
άτομα στον ευρύ χώρο των επιχειρήσεων. Τα εταιρικά κέρδη είναι σίγουρα το πιο
αξιοπρόσεκτο μέγεθος των οικονομικών καταστάσεων αφού καταδεικνύουν το βαθμό
στον οποίο μια επιχείρηση έχει αναμιχθεί με προσθετικές της αξίας της δραστηριότητες
και δίνουν το στίγμα που εξυπηρετεί την απευθείας ανακατανομή πόρων στις
κεφαλαιαγορές(Η «χειραγώγηση» των κερδών, 2021). Στην πραγματικότητα, οι τιμές
των μετοχών μιας εταιρίας είναι η παρούσα αξία των μελλοντικών κερδών.
Αυξανόμενα κέρδη οδηγούν σε μια αύξηση στην αξία μιας επιχείρησης, ενώ μειωμένα
κέρδη σηματοδοτούν αντίστοιχη μείωση .
Η διαχείριση κερδών πραγματοποιείται όταν οι διευθυντές χρησιμοποιούν πρακτικές
για να χειραγωγούν την οικονομική απόδοση της επιχείρησης προκειμένου να
παραπλανήσουν για παράδειγμα τους μελλοντικούς επενδυτές για την κερδοφορία της
επιχείρησης. Όσο μεγαλύτερα τα κέρδη μιας επιχείρησης, τόσο μεγαλύτερο είναι το
ενδιαφέρον για αυτήν. Οι οικονομικές καταστάσεις μιας εταιρίας αποτελούν ένα
σημαντικό εργαλείο που χρησιμοποιούν οι επενδυτές ώστε να καταλάβουν σε τι
κατάσταση βρίσκεται η εξεταζόμενη εταιρία και τι προοπτικές έχει στο επερχόμενο
μέλλον. Μέσω λοιπόν των οικονομικών καταστάσεων παρέχονται απαραίτητες
πληροφορίες για την λήψη αποφάσεων, ωστόσο αυτό που ενδιαφέρει κατά κύριο λόγο
είναι το αποτέλεσμα, δηλαδή το κέρδος ή η ζημία, ένα μέγεθος όμως που πρέπει να
είναι αληθινό.
Οι διευθυντές μπορούν να χειραγωγήσουν τα κέρδη τους ,για παράδειγμα,
χειραγωγώντας κάποιους συντελεστές μέτρησης κερδών, όπως τα κέρδη ανά μετοχή ,
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αγοράζοντας ξανά μετοχές της δικής τους επιχείρησης σκοπεύοντας στην μείωση του
αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία. Με αυτόν τον τρόπο, μια εταιρεία με μειωμένο
καθαρό εισόδημα μπορεί να είναι σε θέση να καταγράψει αύξηση κερδών ανά μετοχή.

2.2.3 Λόγοι Χειραγώγησης των Κερδών

Αρχικά, ένας από του βασικούς λόγους που οδηγεί τους διευθυντές στην χειραγώγηση
των κερδών μιας επιχείρησης

είναι τόσο ο φόβος απόλυσης τους σε ακραίες

περιπτώσεις όσο και ο φόβος μη-είσπραξης ικανοποιητικών bonus. Τα διευθυντικά
στελέχη , εάν δεν επιτύχουν τους στόχους που τους έχουν τεθεί ,για παράδειγμα αύξηση
των κερδών ανά μετοχή μέχρι το τέλος της χρήσης θα εισπράξουν χαμηλότερα ή και
καθόλου bonus. Για τον λόγο αυτό, έχουν την τάση να κάνουν οτιδήποτε χρειαστεί για
να επιτύχουν τους στόχους τους ,όπως για παράδειγμα, αρκετές φορές για να αυξήσουν
τεχνητά τα κέρδη ανά μετοχή μειώνουν τα αποθεματικά της επιχείρησης. Ωστόσο,
πέρα το να χάσουν κάποιες χρηματικές απολαβές, υπάρχει και ο κίνδυνος απώλειας της
δουλείας τους. Σε πολλές περιπτώσεις παγκοσμίως στελέχη απολύθηκαν ακόμη και αν
έχασαν για λίγο τον στόχο τους.
Από την άλλη μεριά, πέρα από την συσχέτιση αποδοτικότητας και επίτευξης στόχων,
οι επιδόσεις των διευθυντικών στελεχών μια εταιρίας συγκρίνονται αρκετές φορές με
τις επιδόσεις στελεχών διαφορετικών εταιριών στον ίδιο κλάδο. Έστω και αν μια
επιχείρηση στον κλάδο αρχίζει να παραποιεί τα κέρδη της, τα στελέχη των άλλων
εταιριών πρέπει να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο ώστε να μην βρεθούν αρκετά «πίσω»
από τους ανταγωνιστές τους.
Ένας δεύτερος λόγος χειραγώγησης των κερδών από τους διευθυντές είναι η επιθυμία
τους σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να χαμηλώνουν τον πήχη. Περίπου μια στις τρεις
περιπτώσεις χειραγώγησης των κερδών αφορούν επιχειρήσεις που μειώνουν τα κέρδη
τους. Κάποιος μπορεί να σκεφτεί για ποιον λόγο τα στελέχη να προσπαθήσουν να
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μειώσουν τα κέρδη, ωστόσο βγάζει νόημα αν αναλογιστεί κάνεις ότι οι διευθυντές
επιθυμούν κατά κύριο λόγο να επιτύχουν το στόχο που τους έχει τεθεί και όχι τόσο το
πλεόνασμα που μπορεί να προκύψει πέρα των προκαθορισμένων στόχων. Με άλλα
λόγια, εάν οι διευθυντές έχουν επιτύχει τους στόχους τους με μεγάλη διαφορά
προσπαθούν να μην αποκαλύψουν αυτή την θετική διαφορά ώστε να είναι πιο εύκολο
να επιτύχουν τους στόχους και την επόμενη χρονιά αν κάτι δεν πάει καλά.
Μια από τις πιο συνηθισμένες τακτικές που χρησιμοποιείται για την μείωση των
κερδών είναι μέσω της αύξησης των αποθεματικών, έτσι αν για παράδειγμα την
επόμενη χρονιά κάτι δεν πάει καλά ο διευθυντής έχει την δυνατότητα να μειώσει τα
αποθεματικά αυξάνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τα κέρδη.
Τέλος, οι ποινές που αντιμετωπίζουν τόσο από τις ρυθμιστικές αρχές όσο και από το
ευρύτερο επενδυτικό κοινό είναι αρκετά ελαφριές. Λόγω του αδύναμου συστήματος
επιβολής νομοθεσίας, τα διοικητικά στελέχη που χειραγωγούν τα κέρδη της
επιχείρησης τους σπάνια διώκονται ποινικά, ενώ τις περισσότερες φορές δεν
αναγκάζονται καν να επιστρέψουν τα bonus τους που κέρδισαν από την ψευδή
απεικόνιση των στοιχείων. Παράλληλα , οι ελεγκτές και οι αναλυτές στο τομέα των
πωλήσεων λόγω των συμφερόντων που έχουν μέσω της διατήρησης καλών σχέσεων
με τις επιχειρήσεις που παρακολουθούν, δεν κάνουν τις περισσότερες φορές
εκτεταμένη έρευνα στα δηλωθέντα κέρδη. Συνεπώς, αν και όλοι στο ευρύ κοινό τον
επιχειρήσεων γνωρίζουν τι συμβαίνει, κανείς δεν κάνει τίποτα στον φόβο ότι θα
κατηγορηθεί ότι παίζει με τους φόβους των επενδυτών και είναι άπληστος, και έτσι η
κουλτούρα παραποίησης των κερδών στον βωμό των υψηλών χρηματικών απολαβών
«Bonus» δεν θα σταματήσει ποτέ. Μέχρι λοιπόν οι μηχανισμοί επιβολής προστίμων
γίνουν πιο αυστηροί και όλοι κάνουν ιδανικά «σωστά» την δουλεία τους , οι επενδυτές
θα πρέπει να είναι επιφυλακτικοί με τα αναφερόμενα ποσά που βλέπουν στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εταιριών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
3.Ερευνητική Υποκίνηση και Ανάπτυξη Υποθέσεων

3.1 Ερευνητική Υποκίνηση-Στόχος της εργασίας
Έχοντας ως βάση τα στοιχεία που αναφέραμε στο προηγούμενο κεφάλαιο της
βιβλιογραφικής ανασκόπησης, στόχος της παρούσας έρευνας, που πραγματοποιείται
στο πλαίσιο της εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας, είναι να ερευνηθεί και να
παρουσιαστεί η σύνδεση που υπάρχει μεταξύ της ασύμμετρης συμπεριφοράς κόστους
και της ποιότητας των κερδών σε εισηγμένες εταιρίες των χρηματιστηρίων της
Γερμανίας, Γαλλίας και Ιταλίας. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα μας και μετά από
συνεννόηση με τον υπεύθυνο μου καθηγητή κ.Καραμπίνη Νικόλαο , θα επικεντρωθεί
κατά κύριο λόγο στην έρευνα και το μοντέλο των Banker, Basu, Byzalov and Chen
(2016) που δημοσίευσαν με όνομα «The confounding effect of cost stickiness on
conservatism estimates». Επομένως, πριν γίνει η παρουσίαση των μοντέλων και η
ανάπτυξη των υποθέσεων θα επιχειρηθεί μια συνοπτική παρουσίαση και ανασκόπηση
των εννοιών που θα χρησιμοποιηθούν στην συνέχεια και βασίζονται τόσο στην
πρωταρχική έρευνα του Basu (1997) όσο και στην επακόλουθη αναλυτικότερη έρευνα
των Banker, Basu, Byzalov and Chen (2016).

3.1.1 Πρωταρχική Έρευνα Sudipta Basu 1997
Ο κύριος σκοπός της έρευνας του Basu ήταν η ερμηνεία της συντηρητικότητας ως
αποτέλεσμα τα κέρδη να αντανακλούν τα «κακά νέα» πιο γρήγορα από τα «καλά νέα»
(Basu, 1997). Παραδείγματος χάριν, οι μη πραγματοποιημένες ζημίες αναγνωρίζονται
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τις περισσότερες φορές γρηγορότερα από ό,τι τα μη πραγματοποιθέντα κέρδη. Αυτή η
ασυμμετρία στην αναγνώριση οδηγεί σε συστηματικές διαφορές μεταξύ των περιόδων
με κακές και καλές ειδήσεις όσον αφορά την επικαιρότητα(“timeliness”) και την
επιμονή(“persistence”) των κερδών. Με τον όρο επιμονή των κερδών εννοούμε τον
βαθμό με τον οποίο τα κέρδη της χρήσης παραμένουν σε ίδια επίπεδα στο μέλλον. Οι
επενδυτές εκτιμούν ιδιαίτερα εταιρίες με υψηλή επιμονή στα κέρδη καθώς κάτι τέτοιο
υποδηλώνει μια βιώσιμη διαδικασία δημιουργίας κερδών. Επίσης, με τον όρο
«earnings recognition timeliness» εννοούμε τον βαθμό στον οποίο το οικονομικό
εισόδημα της χρήσης αναγνωρίζεται στον αριθμό ετήσιων λογιστικών εσόδων (BALL
and EASTON, 2013). Η διαφορά μεταξύ των συντελεστών κερδών σε θετικές και
αρνητικές αποδόσεις ονομάζεται «Asymmetric timeliness of earnings» και, στη
λογιστική βιβλιογραφία, χρησιμοποιείται ευρέως ως μέτρο συντηρητικότητας.
O Basu στο μοντέλο του χρησιμοποιεί τις αποδόσεις των μετοχών για την μέτρηση των
«καλών

ή

κακών

νέων»,.

καθώς

οι

διαθέσιμες

«ειδήσεις-πληροφορίες»

αντικατοπτρίζονται γρήγορα στις αποδόσεις των μετοχών. Υποστήριξε ότι τα κακά
νέα απεικονίζονται ταχύτερα στα κέρδη γεγονός που σηματοδοτεί ότι τα τα κέρδη είναι
ταυτόχρονα πιο ευαίσθητα στις αρνητικές απροσδόκητες αποδόσεις από ό,τι στις
θετικές. απροσδόκητες αποδόσεις (Basu, 1997) .
Γενικά ,ο Basu έδειξε ότι τα κέρδη είναι δύο έως έξι φορές πιο ευαίσθητα σε αρνητικές
αποδόσεις ή αλλιώς «κακά νέα» από ότι σε ταυτόχρονα θετικές αποδόσεις «καλά νέα».
Επίσης, έχοντας ως βάση την έννοια της συντηρητικότητας, η οποία στηρίζει ότι οι
αναμενόμενες ζημιές αντανακλώνται άμεσα στα κέρδη ενώ τα κέρδη δεν εμφανίζονται
μέχρι να πραγματοποιηθούν, υποστήριξε ότι οι αρνητικές μεταβολές των κερδών
αντιστρέφονται περισσότερο από ό,τι οι θετικές μεταβολές των κερδών (Basu 1997).
Επι της ουσίας, συμπέρανε ότι για ένα δεδομένο φάσμα αποδόσεων υπάρχει στην
πραγματικότητα ένα χαμηλότερο επίπεδο κερδών, ή ακόμα καλύτερα μια δεδομένη
μεταβολή των κερδών σηματοδοτεί μια μικρότερη μεταβολή των αποδόσεων.
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3.1.2 Μεταγενέστερη Έρευνα «The Confounding Effect of Cost Stickiness on
Conservatism Estimates»
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, o Basu σχετικά με τον όρο της συντηρητικότητας
απέδειξε ότι υπάρχει μια γραμμική σχέση μεταξύ των αποδόσεων των μετοχών και των
κερδών και αποδίδει αυτό το φαινόμενο στο ότι τα κακά νέα και αρά αρνητικές
αποδόσεις μετοχών αντικατοπτρίζονται πιο γρήγορα στα κέρδη από ότι τα καλά νέα
(Basu, 1997).
Ωστόσο, σε μια μεταγενέστερη έρευνα οι Banker, Basu, Byzalov and Chen, το 2016,
υποστήριξαν ότι μια παρόμοια ασύμμετρη σχέση μπορεί να προκύψει, αυτήν την φορά
όμως λόγω της ασύμμετρης συμπεριφοράς στα κόστη. Οι Anderson, Banker και
Janakiraman το 2003 ήταν αυτοί που μίλησαν για την ασύμμετρη συμπεριφορά του
κόστους. Διατύπωσαν, λοιπόν, πως τα κόστη συμπεριφέρονται ασύμμετρα σε σχέση με
τον όγκο δραστηριότητας μιας επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα ,ανέφεραν ότι το
κόστος μειώνεται λιγότερο όταν το επίπεδο δραστηριότητας μειώνεται από ό, τι
αυξάνει για μια ισοδύναμη αύξηση δραστηριότητας (Anderson et al., 2003). Γενικά,
επειδή οι μεταβολές των πωλήσεων και οι ταυτόχρονες αποδόσεις των μετοχών
συσχετίζονται θετικά, τα «sticky costs» οδηγούν σε μια ασύμμετρη σχέση μεταξύ των
κερδών και των αποδόσεων των μετοχών, η οποία είναι ισχυρότερη για αρνητικές
αποδόσεις από ό,τι για θετικές αποδόσεις
Στην έρευνα τους,, οι Banker, Basu, Byzalov and Chen επιχείρησαν να δείξουν ότι η
ασσυμετρία στα κόστη ή αλλιώς τα «sticky costs» αρκετές φορές μπορούν να
παρερμηνευθούν ως περιπτώσεις συντηρητικότητας στα διάφορα τυποποιημένα
μοντέλα ,γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα περί των
αληθινών επιπέδων συντηρητικότητας. Για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου
ανέπτυξαν νέα μοντέλα τα οποία είχαν ως σκοπό τον διαχωρισμό της
συντηρητικότητας από τις επιδράσεις της ασσυμετρίας στα κόστη.
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Πάνω σε αυτά τα μοντέλα των Banker, Basu, Byzalov and Chen θα βασιστεί και η
διπλωματική μου εργασία για εισηγμένες εταιρίες της Γερμανίας, Γαλλίας και Ιταλίας.
Στην συνεχεία, του συγκεκριμένου κεφαλαίου

θα αναπτυχθούν οι ερευνητικές

υποθέσεις και στα επόμενα κεφάλαια θα παρουσιαστούν τα μοντέλα, οι μεταβλητές, τα
δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και τα αποτελέσματα που καταλήξαμε.

3.2 Ανάπτυξη Υποθέσεων
Για την ανάπτυξη των υποθέσεων μας και του μοντέλου μας, θα αντλήσουμε
πληροφορίες τόσο από τις έρευνες που έχουν γίνει για το φαινόμενο της
συντηρητικότητας (Basu 1997) όσο και από τα εμπειρικά αποτελέσματα των ερευνών
περί ασύμμετρης συμπεριφοράς του κόστους (Anderson 2003).Το συμπέρασμα, από
την εκτεταμένη ανάλυση των δυο εννοιών στα προηγούμενα κεφάλαια, είναι ότι το
φαινόμενο της ασσυμετρίας στα κόστη είναι διαφορετικό από το φαινόμενο της
συντηρητικότητας. Με άλλα λόγια, η ασσυμετρία στα κόστη αποτελεί επι της ουσίας
ασσυμετρία στην οικονομική δραστηριότητα μια εταιρίας ενώ με τον όρο
συντηρητικότητα εννοούμε την ασσυμετρία στο σύστημα πληροφόρησης που
μεταφράζει την οικονομική δραστηριότητα σε λογιστικά δεδομένα (Banker, R., Basu,
S., Byzalov, D. and Chen, J., 2016). Επομένως, επειδή η ύπαρξη ασσυμετρίας στα
κέρδη, μπορεί να είναι αποτέλεσμα είτε

συντηρητικότητας είτε

ασύμμετρης

συμπεριφοράς στα κόστη, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τα δύο φαινόμενα ώστε
τα συμπεράσματα που θα καταλήξουμε να είναι ακριβή.
Καταρχήν, σύμφωνα με τον Benston, υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των μεταβολών
στις πωλήσεις μια επιχείρησης και των αντίστοιχων αποδόσεων των μετοχών τους. Με
άλλα λόγια, είναι πιθανό ο Basu να έχει παραλείψει μια άμεσα συσχετισμένη
μεταβλητή, αυτή της μεταβολής των πωλήσεων στα υποδείγματα του περί
συντηρητικότητας. Ταυτόχρονα, όταν τα κόστη είναι “sticky”, η μεταβλητή που αφορά
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τις μεταβολές στις πωλήσεις επιδρά ασύμμετρα στα κέρδη. Αυτή η ασύμμετρη
επίδραση είναι ισχυρότερη για μια μείωση των πωλήσεων παρά για μια αντίστοιχη
αύξηση αυτών (Banker, R., Basu, S., Byzalov, D. and Chen, J., 2016).
Παράλληλα, όπως αναφέραμε παραπάνω λόγω της θετικής συσχέτισης μεταξύ των
μεταβολών στις πωλήσεις και των αντίστοιχων αποδόσεων των μετοχών, η συσχέτιση
μεταξύ των κερδών και των αποδόσεων των μετοχών θα είναι τις περισσότερες φορές
πιο ισχυρή για αρνητικές αποδόσεις από ό,τι για θετικές ,ανεξαρτήτως ύπαρξης του
φαινομένου της συντηρητικότητας.
Συνεπώς, τα τυποποιημένα υποδείγματα του Basu 1997 και άλλων που
χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση του φαινομένου της συντηρητικότητας , τα οποία
εκτιμούν την σχέση μεταξύ των κερδών και των αποδόσεων των μετοχών δεν
εντοπίζουν τις επιδράσεις που έχει η ασύμμετρη συμπεριφορά στα κόστη ή αλλιώς τα
“sticky costs”. Αναφέραμε ότι η ασσυμετρία στα κόστη κινείται προς την ίδια
κατεύθυνση με το φαινόμενο της συντηρητικότητας ή αλλιώς την ασσυμετρία στον
χρόνο που αναγνωρίζονται τα καλά και τα κακά νέα. Το γεγονός αυτό έχει ως
αποτέλεσμα , τα ασύμμετρα-sticky costs να οδηγήσουν σε μια αύξηση της μεροληψίας
κατά μέσο όρο στις εκτιμήσεις των υποδειγμάτων του φαινομένου της
συντηρητικότητας (Banker, R., Basu, S., Byzalov, D. and Chen, J., 2016).
Ταυτόχρονα, τα ασύμμετρα-sticky costs επιδρούν ασύμμετρα και στα δεδουλευμένα
μιας επιχείρησης, με αποτέλεσμα την αύξηση της μεροληψίας τόσο στις εκτιμήσεις με
βάση τα δεδουλευμένα όσο και στις εκτιμήσεις με βάση τα κέρδη στα πρότυπα
υποδείγματα, οδηγώντας σε λανθασμένα συμπεράσματα σχετικά με το μέσο επίπεδο
συντηρητικότητας.
Παράλληλα, επειδή το υπόδειγμα του Basu(1997) καθώς και άλλα αντίστοιχα
υποδείγματα περί του φαινομένου της συντηρητικότητας δεν ελέγχουν τη διακύμανση
των “sticky costs”, είναι πιθανό να την εκλαμβάνουν λανθασμένα ως διακύμανση λόγω
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του φαινομένου της συντηρητικότητας. Με άλλα λόγια, η μεροληψία από την υπόθεση
Α πιθανότατα ποικίλλει συστηματικά μεταξύ των παρατηρήσεων λόγω των
προβλέψιμων διαφορών στην προσκόλληση του κόστους. Αυτή η συγχυτική επίδραση
διαστρεβλώνει τα συμπεράσματα σχετικά με την έκταση της διακύμανσης του
φαινομένου της συντηρητικότητας. Η λανθασμένη εκτίμηση της διακύμανσης είναι
πιθανό να οδηγήσει στην ύπαρξη μεροληψίας στα συμπεράσματα που θα προκύψουν
σε μια έρευνα για τις αίτιες που προκαλούν το φαινόμενο της συντηρητικότητας. Για
παράδειγμα, η ένταση του φαινομένου των «sticky costs» πιθανόν να μεταβάλλεται σε
σχέση με κάποιους δείκτες που αφορούν την ζήτηση για συντηρητικότητα.
Παραδείγματα, αποτελούν οι μεγάλες επιχειρήσεις των οποίων το κόστος για
ενδεχόμενη προσαρμογή των αχρησιμοποίητων πόρων είναι τις περισσότερες φορές
λιγότερο σε σχέση με μικρότερες επιχειρήσεις του κλάδου. Σε μια τέτοια περίπτωση,
είναι πιθανό να οδηγηθούμε σε μια αρνητική σχέση ανάμεσα στο μέγεθος μια εταιρίας
και της σταθερότητας του κόστους. Παράλληλα, όπως είναι λογικό οι δαπάνες για
τόκους κινούνται αναλογικά με το μέγεθος του χρέους μιας επιχείρησης. Με άλλα
λόγια, είναι αρκετά πιθανό, να υπάρχει μια θετική σύνδεση μεταξύ της ασύμμετρης
συμπεριφοράς στα κόστη για δαπάνες τόκων και του επιπέδου χειραγώγησης των
κερδών.
Συνεπώς, εάν µια δεδομένη επεξηγηματική µμεταβλητή σχετίζεται θετικά ή αρνητικά
µε τη διακύμανση του φαινομένου της ασσυμετρίας στα κόστη, τότε είναι πιθανό να
υπάρχει μια θετική ή αρνητική μεροληψία στην τυπική εκτίμηση της συσχέτισης της
µε το φαινόμενο της συντηρητικότητας (Banker, R., Basu, S., Byzalov, D. and Chen,
J., 2016). Επομένως, οι υποθέσεις που θα ερευνήσουμε θα ερευνήσουμε θα είναι:
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Υπόθεση Α: Εάν η ασύμμετρη συμπεριφορά του κόστους αγνοηθεί κατά την εκτίμηση
των τυποποιημένων υποδειγμάτων του φαινομένου της συντηρητικότητας, τότε οι
εκτιμήσεις περί ασσυμετρίας στην αναγνώρισης των «καλών» και των «κακών» νέων
(«asymmetric timeliness») έχουν ανοδική μεροληψία κατά μέσο όρο.

Υπόθεση Β: Στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια
που θα εξετάσουμε, η ασύμμετρη συμπεριφορά του κόστους επηρεάζει τα λογιστικά
κέρδη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
4. Σχεδιασμός και Μεθοδολογία Έρευνας
4.1 Ανάλυση Εμπειρικών Μοντέλων
Τα οικονομετρικά υποδείγματα που θα χρησιμοποιηθούν στην παρούσα διπλωματική
εργασία για να εξετασθούν οι ερευνητικές υποθέσεις που αναλύθηκαν νωρίτερα
στηρίζονται τόσο στο αρχικό υπόδειγμα που ανέπτυξε ο Basu το 1997 και αφορούσε
τις επιδράσεις του φαινόμενου της συντηρητικότητας στα κέρδη της επιχείρησης, όσο
και στο ανεπτυγμένο υπόδειγμα των Banker, R., Basu, S., Byzalov, D. and Chen, J το
2016. ,οι οποίοι κατά κύριο λόγο εντάξανε στο αρχικό υπόδειγμα του Basu και τις
επιδράσεις του φαινομένου της ασσυμετρίας στην συμπεριφορά του κόστους.

4.1.1 Οικονομετρικό Υπόδειγμα Basu (1997)

Θα ξεκινήσουμε με την παρουσίαση του μοντέλου του Basu 1997, το οποίο
χρησιμοποιεί τις αποδόσεις των μετοχών για την μέτρηση των «καλών ή κακών νέων»,.
καθώς οι διαθέσιμες «ειδήσεις-πληροφορίες» αντικατοπτρίζονται γρήγορα στις
αποδόσεις των μετοχών.

𝐸𝑡
𝑃𝑡−1

Όπου,

= 𝑎0 + 𝑎1 𝐷𝑅𝑡 + 𝑎2 𝑅𝐸𝑇𝑡 + 𝑎3 𝐷𝑅𝑡 × 𝑅𝐸𝑇𝑡 + 𝜀𝑡 (1)

𝐸𝑡 : συμβολίζει τα κέρδη της επιχείρησης για το χρήση t
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𝑃𝑡−1 : συμβολίζει την αγοραία αξία των ιδίων κεφαλαίων κατά την αρχή της
χρήσης

𝐸𝑡 /𝑃𝑡−1 : αποτελεί την εξαρτημένη μεταβλητή του υποδείγματος και
αντιπροσωπεύει επί της ουσίας τα κέρδη κατά το έτος t κλιμακωμένα με την αγοραία
αξία των ιδίων κεφαλαίων κατά την αρχή του οικονομικού έτους

𝑅𝐸𝑇𝑡 : συμβολίζει την απόδοση της μετοχής της εκάστοτε επιχείρησης για
το οικονομικό έτος t

𝐷𝑅𝑡 : είναι μια ψευδομεταβλητή ίση με ένα αν η απόδοση της μετοχής
(𝑅𝐸𝑇𝑡 ) είναι αρνητική και μηδέν αν αντίστοιχα η απόδοση της μετοχής είναι θετικη,

𝜀𝑡 ∶ είναι ένας όρος σφάλματος.

Παραλείπουμε τον δείκτη επιχείρησης για λόγους συντομίας.

Παρατηρήσεις:
Η μεταβλητή Ret ή αλλιώς η προσαρμοσμένη στην αγορά απόδοση των μετοχών
στην ουσία αντικατοπτρίζει τις ειδήσεις σχετικά με τις μελλοντικές ταμειακές ροές.
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Για παράδειγμα, μια αρνητική απόδοση Ret ή αλλιώς όταν η ψευδομεταβλητή DR
παίρνει την τιμή 1 υποδηλώνει «κακές» ειδήσεις για την εταιρία.
Ο συντελεστής α3 του γινομένου μεταξύ της ψευδομεταβλητής DR και RET (𝑎3 𝐷𝑅𝑡 ×
𝑅𝐸𝑇𝑡 ) συμβολίζει την διαφορά μεταξύ των κλίσεων όσο αναφορά τις θετικές και
αρνητικές αποδόσεις.
Ο συντελεστής α3 , σύμφωνα με το φαινόμενο της συντηρητικότητας , είναι θετικός
επειδή τα κακά νέα «αρνητική απόδοση ή DR=1» αντανακλώνται στα κέρδη σε
μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι τα καλά νέα «θετική απόδοση ή DR=0» (Banker, R., Basu,
S., Byzalov, D. and Chen, J., 2016).

4.1.2 Οικονομετρικό Υπόδειγμα Banker, Basu, Byzalov and Chen, (2016)

Όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη ενότητα, ο Basu το 1997 για να εκτιμήσει
την επίδραση του φαινομένου της συντηρητικότητας, χρησιμοποίησε ένα υπόδειγμα το
οποίο εκτιμούσε την σχέση μεταξύ των κερδών και των αποδόσεων των μετοχών δεν
εντόπιζε ,ωστόσο, τις επιδράσεις που πρόκυπταν από την ασύμμετρη συμπεριφορά στα
κόστη. Για τον λόγο αυτό, οι Banker, Basu, Byzalov and Chen το 2016, αποφάσισαν
να αναπτύξουν το υπάρχων έως τώρα υπόδειγμα του Basu ,εντάσσοντας και την
επίδραση των sticky costs.

𝐸𝑡
= 𝑎0 + 𝑎1 𝐷𝑅𝑡 + 𝑎2 𝑅𝐸𝑇𝑡 + 𝑎3 𝐷𝑅𝑡 × 𝑅𝐸𝑇𝑡
𝑃𝑡−1
+β1 DSt +

β2 ΔSt
Pt−1

+ β3 DSt ×

ΔSt
Pt−1

+ 𝜁𝑡

(2)

Όπου, ΔSt : είναι μια μεταβλητή η οποία συμβολίζει την μεταβολή των πωλήσεων
από το έτος t-1 στο έτος t.
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DSt : είναι μια ψευδομεταβλητή που ισούται με ένα (DSt = 1) εάν οι
πωλήσεις μειώθηκαν από την χρήση t-1 στην χρήση t , διαφορετικά ισούται με μηδέν
(DSt = 0) εάν οι πωλήσεις αυξήθηκαν από το έτος t-1 στο έτος t.

Pt−1 : όπως προαναφέραμε, συμβολίζει την αγοραία αξία των ιδίων
κεφαλαίων κατά την αρχή της χρήσης.

ΔSt
Pt−1

: συμβολίζει την μεταβολή των πωλήσεων από το έτος t-1 στο έτος

t κλιμακωμένη με την αγοραία αξία των ιδίων κεφαλαίων στην αρχή του οικονομικού
έτους.

𝐸𝑡 /𝑃𝑡−1 : αποτελεί την εξαρτημένη μεταβλητή του υποδείγματος και
αντιπροσωπεύει επί της ουσίας τα κέρδη κατά το έτος t κλιμακωμένα με την αγοραία
αξία των ιδίων κεφαλαίων κατά την αρχή του οικονομικού έτους

𝑅𝐸𝑇𝑡 : συμβολίζει την απόδοση της μετοχής της εκάστοτε επιχείρησης
για το οικονομικό έτος t

𝐷𝑅𝑡 : είναι μια ψευδομεταβλητή ίση με ένα αν η απόδοση της μετοχής
(𝑅𝐸𝑇𝑡 ) είναι αρνητική και μηδέν αν αντίστοιχα η απόδοση της μετοχής είναι θετική.

𝜁𝑡 : αποτελεί έναν όρο σφάλματος
Παραλείπουμε τον δείκτη επιχείρησης για λόγους συντομίας.
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Παρατηρήσεις:
Οι μεταβλητές DSt ,

ΔSt
Pt−1

και η DSt ×

ΔSt
Pt−1

αποτυπώνουν την ασσυμετρία στα κόστη

(«sticky costs»).
Όταν το κόστη είναι sticky, τα κέρδη μειώνονται σε μεγαλύτερο βαθμό για μειώσεις
πωλήσεων από ό,τι αυξάνονται σε αντίστοιχες αυξήσεις τους, γεγονός που συνεπάγεται
ότι ο συντελεστής της μεταβλητής DSt ×

ΔSt
Pt−1

είναι θετικός.

4.1.3 Οικονομετρικό Υπόδειγμα Banker and Chen (2006)

Οι Banker και Chen, το 2006 χρησιμοποίησαν ένα διαφορετικό μοντέλο για να
απομονώσουν την επίδραση της ασύμμετρης συμπεριφοράς στα κόστη. Με άλλα λόγια,
ενσωμάτωσαν την ασύμμετρη συμπεριφορά του κόστους μέσω των μεταβολών των
πωλήσεων όπως δείξαμε και στο ανεπτυγμένο μοντέλο και δεν έλαβαν υπόψιν το
φαινόμενο της συντηρητικότητας. Το παρακάτω μοντέλο θα είναι εκείνο πάνω στο
οποίο θα προσπαθήσουμε να αξιολογήσουμε την σχετική επεξηγηματική δύναμη της
συντηρητικότητας έναντι του φαινομένου της ασύμμετρης συμπεριφοράς στα κόστη.

𝐸𝑡
β2 ΔSt
ΔSt
= 𝑎0 + β1 DSt +
+ β3 DSt ×
+ 𝛾𝑡 (3)
𝑃𝑡−1
Pt−1
Pt−1

Οι παραπάνω μεταβλητές αναλύονται στις παραπάνω δυο υπό ενότητες του τέταρτου
κεφαλαίου.
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Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα μοντέλα που θα βασιστούμε σε χρονολογική
σειρά καθώς και η πηγή από την οποία αντλήθηκαν:

Μοντέλο

Πηγή

𝐸𝑡 /𝑃𝑡−1 = 𝑎0 + 𝑎1 𝐷𝑅𝑡 + 𝑎2 𝑅𝐸𝑇𝑡 + 𝑎3 𝐷𝑅𝑡

Basu 1997: The
conservatism principle

× 𝑅𝐸𝑇𝑡 + 𝜀𝑡

and the asymmetric
timeliness of earnings

𝐸𝑡
β2 ΔSt
ΔSt
= 𝑎0 + β1 DSt +
+ β3 DSt ×
+ 𝛾𝑡
𝑃𝑡−1
Pt−1
Pt−1

Banker, R.D., Chen, L.,
2006. Predicting
earnings using a model
based on cost
variability and cost
stickiness

𝐸𝑡
= 𝑎0 + 𝑎1 𝐷𝑅𝑡 + 𝑎2 𝑅𝐸𝑇𝑡 + 𝑎3 𝐷𝑅𝑡 × 𝑅𝐸𝑇𝑡
𝑃𝑡−1
β ΔS
ΔS
+β1 DSt + 2 t + β3 DSt × t + 𝜁𝑡
Pt−1

Pt−1

Banker, R., Basu, S.,
Byzalov, D. and Chen,
J., 2016. The
confounding effect of
cost stickiness on
conservatism estimates
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4.1.4 Συσχέτιση Εμπειρικών Μοντέλων και Ερευνητικών Υποθέσεων
Υπόθεση Α
Για να αποδείξουμε την υπόθεση Α που διατυπώσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η
οποία ανέφερε ότι εάν η ασύμμετρη συμπεριφορά του κόστους αγνοηθεί κατά την
εκτίμηση των τυποποιημένων υποδειγμάτων του φαινομένου της συντηρητικότητας,
τότε οι εκτιμήσεις περί ασσυμετρίας στην αναγνώρισης των «καλών» και των «κακών»
νέων («asymmetric timeliness») έχουν ανοδική μεροληψία κατά μέσο όρο, θα πρέπει
να συγκρίνουμε τους συντελεστές της μεταβλητής DRxRET ανάμεσα στο υπόδειγμα
(1) του Basu και το ανεπτυγμένο υπόδειγμα (2) των Banker, Basu, Byzalov and Chen.
Πιο συγκεκριμένα, σε παρακάτω κεφάλαιο όπου θα πραγματοποιηθεί η ανάλυση για
την επαλήθευση της υπόθεσης 1 αναμένουμε ο συντελεστής της μεταβλητής DRxRET
να είναι μικρότερος στο ανεπτυγμένο υπόδειγμα (2) σε σχέση με τον συντελεστή της
μεταβλητής DRxRET στο υπόδειγμα (1) του Basu 1997.

Υπόθεση Β
Για να αποδείξουμε την υπόθεση Β, ότι δηλαδή στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων
που είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια που θα εξετάσουμε, η ασύμμετρη
συμπεριφορά του κόστους επηρεάζει τα λογιστικά κέρδη, θα πρέπει να τρέξουμε το
μοντέλο (3) και το μοντέλο με τα sticky costs (2) για να δούμε κατά πόσο η ασσυμετρία
στα κόστη επηρεάζει τα κέρδη. Το πόσο τα επηρεάζει θα το διαπιστώσουμε από την
μεταβλητή DSt ×

ΔSt
Pt−1

η οποία αποτυπώνει την ασσυμετρία στα κόστη («sticky

costs»). Αναμένουμε με β΄ση την σχετική βιβλιογραφία ο συντελεστής DSt ×
είναι θετικός
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
5. Σύνθεση Δείγματος
5.1 Περιγραφή Δείγματος
Για τις ανάγκες της έρευνας συλλέχθηκαν δεδομένα 511 εταιριών εισηγμένων στο
χρηματιστήριο της Γερμανίας (Deutsche Börse AG) και 601 εταιριών στο
χρηματιστήριο της Γαλλίας. Οι εταιρείες και των τριών χωρών δραστηριοποιούνται σε
διάφορους κλάδους. Τα δεδομένα που αντλήθηκαν αφορούσαν εταιρίες για το χρονικό
διάστημα 2009-2020. Η παγκόσμια οικονομική κρίση που ξέσπασε το 2008 επηρέασε
ένα μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων στις χώρες αυτές, επομένως η λήψη δεδομένων
για τα προηγούμενα έτη είναι πιθανό να μην οδηγούσε σε τελείως ακριβή
αποτελέσματα. Τέλος, εξαιρέθηκαν οι χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις–τράπεζες διότι
η ασύμμετρη συμπεριφορά του κόστους μπορεί να εκδηλωθεί με διαφορετικό τρόπο
δεδομένης της διαφορετικής δομής των οικονομικών καταστάσεων για τις επιχειρήσεις
αυτές.
Η βάση δεδομένων από την οποία αντλήθηκαν τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν
στην μελέτη του εμπειρικού μοντέλου είναι η Eikon DataStream (Thomson Reuters).
Σε δεύτερη φάση, ύστερα από τη συλλογή των δεδομένων, εξαιρέθηκαν από το δείγμα
διπλότυπες εταιρείες καθώς και

εταιρείες που είτε δεν γνωστοποιούν σχετικά

χρηματοοικονομικά στοιχεία είτε ένα μεγάλο ποσοστό των παρατηρήσεων των κυριών
μεταβλητών παλινδρόμησης που θα χρησιμοποιηθούν στο μοντέλο δεν υπάρχουν. Σε
τρίτη φάση, απορρίψαμε τις παρατηρήσεις για τις οποίες η ετήσια μεταβολή των
πωλήσεων υπερβαίνει το 50% για να αποκλείσουμε τις μεγάλες εξαγορές που
επηρεάζουν τα μέτρα απόδοσης όπως τα κέρδη και τα λειτουργικά δεδουλευμένα
(Collins and Hribar, 2002).
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Το τελικό δείγμα διαμορφώθηκε για την Γερμανία στις 293 εταιρείες (ή 3204
παρατηρήσεις) και για την Γαλλία 367 επιχειρήσεις (ή 4037 παρατηρήσεις)

5.2 Περιγραφική Στατιστική
Τα στατιστικά στοιχεία του δείγματος και ο πίνακας συσχέτισης παρουσιάζονται στους
πίνακες 1 και 2 του παραρτήματος. Οι χρηματοοικονομικές μεταβλητές ( Κέρδη και
μεταβολές στις πωλήσεις) κλιμακώνονται με βάση

την αγοραία αξία των ιδίων

κεφαλαίων κατά την αρχή του οικονομικού έτους. Κατά μέσο όρο, τα κέρδη προ
έκτακτων στοιχείων και διακοπτόμενων δραστηριοτήτων κλιμακωμένα με την αγοραία
αξία των ιδίων κεφαλαίων για την Γερμανία είναι ίσα με -0,3% της αγοραίας αξίας
των ιδίων κεφαλαίων της προηγουμένης χρήσης , για την Γαλλία ίσα με -0,7% της
αγοραίας αξίας των ιδίων κεφαλαίων της προηγουμένης χρήσης και για την Ιταλία ίσα
με. Οι ετήσιες προσαρμοσμένες στην αγορά αποδόσεις των μετοχών είναι κατά μέσο
όρο για την Γερμανία 0,8% και για την Γαλλία 0,5% .

5.3 Ανάλυση Συσχέτισης Μεταβλητών
Η συσχέτιση μεταξύ των αποδόσεων των μετοχών (RET) και των ταυτόχρονων
κλιμακωτών μεταβολών των πωλήσεων (ΔS/P) είναι για την Γερμανία 0,208 για την
Γαλλία 0,280 (σημαντικές σε επίπεδο 1%) . Αυτή η συσχέτιση υποδηλώνει ότι οι
μεταβολές των πωλήσεων μπορεί να είναι μια σημαντική συσχετιζόμενη
παραλειπόμενη μεταβλητή στη σχέση κερδών-αποδόσεων. Η συσχέτιση μεταξύ των
αποδόσεων των μετοχών (DRRET) και των μεταβολών των πωλήσεων (DSxΔS/P)
είναι για την Γερμανία 0,321 και για την Γαλλία 0,258 . Η συσχέτιση αυτή υποδηλώνει
επίσης ότι το μέγεθος των μειώσεων των πωλήσεων μπορεί να είναι μια σημαντική συσχετιζόμενη παραλειπόμενη μεταβλητή που επηρεάζει τις αυξητική κλίση για τις
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αρνητικές αποδόσεις των μετοχών (δηλ. την ασυμμετρία στην έγκαιρη αντανάκλαση
των καλών και των κακών νέων). Οι συσχετίσεις μεταξύ αυτών των ζευγών
μεταβλητών είναι πολύ μικρότερες από τη μονάδα, γεγονός που μας διαβεβαιώνει ότι
μπορεί να διαχωριστεί αξιόπιστα η επίδραση των μεταβολών των πωλήσεων από
εκείνη των αποδόσεις των μετοχών.

5.4 Αποτελέσματα Παλινδρομήσεων

Οι συγκεντρωτικοί πίνακες παρουσιάζουν τις εκτιμήσεις για το μοντέλο του Basu (1)
, το μοντέλο που περιέχει μόνο τις επιδράσεις των “sticky costs” (3) και του πλήρες
μοντέλου που περιέχει ταυτόχρονα τις επιδράσεις της ασύμμετρης συμπεριφοράς του
κόστους και τις επιδράσεις του φαινομένου της συντηρητικότητας. Στο παράρτημα,
έχει γίνει αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων και για τις τρείς χώρες.
Συγκεκριμένα, για το κάθε μοντέλο έχει πραγματοποιηθεί ανάλυση με γραμμική
παλινδρόμηση και χρήση vce (cluster firm) για να γίνει το μοντέλο πιο ανθεκτικό στις
επιδράσεις της ετεροσκεδαστικότητας και της αυτοσυσχέτισης. Παρατίθενται, η
γραμμική παλινδρόμηση και η παλινδρόμηση με fixed effects και group variable των
κωδικό της κάθε εταιρίας.
Τα υποδείγματα των “sticky costs (3)” για τις χώρες της Γαλλίας, και Γερμανίας έχουν
μεγαλύτερη επεξηγηματική δύναμη από το υπόδειγμα του Basu (βλ. συγκεντρωτικό
πίνακα R2). O συντελεστής DRRET είναι θετικός και για τις τρείς χώρες στο
υπόδειγμα του Basu , γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη του φαινομένου της
συντηρητικότητας. Παράλληλα, ο συντελεστής DSxΔS/P είναι επίσης θετικός,
υποδηλώνοντας της ύπαρξη του φαινομένου της ασσυμετρίας στα κόστη.
Όσο αφορά τον συντελεστή R2 του πλήρες μοντέλο στο οποίο και επικεντρώνεται η
ανάλυση μας, βλέπουμε ότι βελτιώνεται και στις τρείς περιπτώσεις και άρα είναι αυτό
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με την μεγαλύτερη επεξηγηματική δύναμη. Για τον λόγο αυτό, τόσο το υπόδειγμα (1)
του Basu όσο και το υπόδειγμα (3) των sticky costs απορρίπτεται έναντι του πλήρες
υποδείγματος. Όλοι τα πρόσημα των συντελεστών του πλήρους υποδείγματος είναι τα
αναμενόμενα και αποδεικνύουν την συνύπαρξη του φαινομένου της συντηρητικότητας
(DRRET) και του φαινομένου του ασύμμετρου κόστους (DSxΔS/P) .
Γενικά, για την απόδειξη και της ερευνητικής υπόθεσης Α, ο συντελεστής που μας
ενδιαφέρει είναι εκείνος του φαινομένου της συντηρητικότητας DRxRET (ή αλλίως
ασσυμετρία στην αναγνώριση των «καλών» και των «κακών» νέων «asymmetric
timeliness»). Αυτός ο συντελεστής στο υπόδειγμα του Basu για την Γερμανία είναι
1,988 ενώ στο πλήρες μοντέλο που εμπεριέχονται και τα sticky costs αυξάνεται σε
2,020. Ταυτόχρονα, κάτι τέτοιο συμβαίνει και για την Γαλλία όπου ο συγκεκριμένος
συντελεστής αυξάνεται σε σχέση με τον συντελεστή του υποδείγματος του Basu..
Συνεπώς σύμφωνα με την υπόθεση Α , οι εκτιμήσεις του φαινομένου της
συντηρητικότητας πάσχουν από μια μερολήψια ,ωστόσο,κατά μέσο όρο προς τα κάτω
της τάξεως -1,58% ([1,988/2,020]-1) για την Γερμανία και -61,78% για την Γαλλία .
Αυτή ή μεροληψία προκύπτει επειδή το μοντέλο του Basu 1997 (1) δεν ελέγχει την
επίδραση της ασύμμετρης συμπεριφοράς του κόστους.
Σύμφωνα

με

τον

Ball,

πρέπει

να

συμπεριλάβουμε

και

τις

σταθερές

επιδράσεις(«estimation with firm fixed effects») των επιχειρήσεων (Ball, R., Kothari,
S.P., Nikolaev, V.V., 2013a). Χρησιμοποιώντας , λοιπόν, τις σταθερές επιδράσεις
βλέπουμε ότι οι εκτιμήσεις του φαινομένου της συντηρητικότητας εξακολουθούν να
υποφέρουν από μεροληψία. Πιο συγκεκριμένα, οι εκτιμήσεις του φαινομένου της
συντηρητικότητας πάσχουν από μια μερολήψια κατά μέσο όρο προς τα κάτω της
τάξεως -2,39%([(2,111/2,162)-1] για την Γερμανία και -39,92% για την Γαλλία .
Συνοψίζοντας, πέραν των συμπερασμάτων για την διαστρέβλωση των εκτιμήσεων στα
τυποποιημένα υποδείγματα του Βasu, βλέπουμε ότι σε γενικά πλαίσια η ασσυμετρία
στα κόστη («το κόστος μειώνεται λιγότερο όταν οι πωλήσεις μειώνονται από ότι
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αυξάνεται σε μια αντίστοιχη αναλογικά αύξηση των πωλήσεων» (Banker, Byzalov and
Threinen, 2013) επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα των κερδών. Αυτή η επίδραση
φαίνεται ξεκάθαρα μέσω των συντελεστών των μεταβλητών DSt ,

ΔSt
Pt−1

και DSt ×

ΔSt
Pt−1

που αποτυπώνουν την ασσυμετρία στα κόστη («sticky costs»). Συγκεκριμένα βλέπουμε
ότι ο συντελεστής της μεταβλητής DSt ×

ΔSt
Pt−1

είναι θετικός και για τις δύο χώρες που

εξετάσαμε.

5.4 Συγκεντρωτικοί Πίνακες Συντελεστών Παλινδρομήσεως

GERMANY

Vce (cluster firm)
GERMANY
Firm-Fixed Effects
Basu Model Sticky Costs Model Full Model
Basu Model Sticky Costs Model Full Model
Depended Variable = Et/Pt-1
Depended Variable = Et/Pt-1
DRt x RETt
1,98812
2,02011
2,11120
2,16298
ΔSt/Pt-1
0,15659
0,15657
0,16932
0,16929
DSt x ΔSt/Pt-1
0,00951
0,09527
0,00532
0,00538
Rsquared
0,00180
0,27680
0,27860
0,00200
0,28890
0,29090
N
3204
3204
3204
3204
3204
3204
Magnitude of Bias
-1,58%
-2,39%

FRANCE

Vce (cluster firm)
FRANCE
Firm-Fixed Effects
Basu Model Sticky Costs Model Full Model
Basu Model Sticky Costs Model Full Model
Depended Variable = Et/Pt-1
Depended Variable = Et/Pt-1
DRt x RETt
52,0461
136,5582
81,9433
136,5539
ΔSt/Pt-1
0,0767
0,0813
0,0765
0,0813
DSt x ΔSt/Pt-1
0,0390
0,0546
0,3847
0,0536
Rsquared
0,0382
0,0931
0,1298
0,0356
0,0909
0,1269
N
4033
4033
4033
4033
4033
4033
Magnitude of Bias
-61,887%
-39,992%
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
6. Συμπεράσματα
Σε ένα δείγμα 293 εταιριών εισηγμένων στο χρηματιστήριο της Γερμανίας (Deutsche
Börse AG) και 367 εταιριών στο χρηματιστήριο της Γαλλίας εξετάστηκε σε πρώτη
φάση ο βαθμός επίδρασης της ασύμμετρης συμπεριφοράς του κόστους στα κέρδη των
αντίστοιχων επιχειρήσεων. Σε δεύτερη φάση, και ακολουθώντας την ανάλυση των
Banker, R., Basu, S., Byzalov, D. και Chen, J έγινε μια προσπάθεια ανάδειξης του
προβλήματος

των

τυποποιημένων

υποδειγμάτων

του

φαινομένου

της

συντηρητικότητας, των οποίων οι εκτιμήσεις δεν είναι ακριβής αν κάποιος δεν
συμπεριλάβει μέσα στα υποδείγματα τις επιδράσεις της ασσυμετρίας κόστους.
Καταρχήν, όσο αφορά τις επιδράσεις της ασύμμετρης συμπεριφοράς του κόστους ,
δείξαμε τόσο μέσω του ανεπτυγμένου υποδείγματος όσο και του απλού υποδείγματος
των sticky costs (Banker et.al) ότι το φαινόμενο της ασσυμετρίας στο κόστη είναι
καθοριστικός παράγοντας και επηρεάζει άμεσα τα κέρδη και κατ’ επέκταση την
ποιότητα τους. Η απόδειξη των παραπάνω έγινε χρησιμοποιώντας κατά κύριο λόγο τις
μεταβολές των πωλήσεων διαχρονικά. Συγκεκριμένα, αποδείξαμε και αυτό ήταν
εξαρχής το ζητούμενο ο συντελεστής της μεταβλητής ( DSt ×

ΔSt
Pt−1

) ο οποίος

αντικατοπτρίζει την ασσυμετρία στα κόστη να είναι θετικός.
Λόγω των “sticky costs”, τα κέρδη τείνουν να συμπεριφέρονται ασύμμετρα για
λειτουργικούς λόγους. Αυτή η ασσυμετρία μπορεί να στρεβλώσει τις εκτιμήσεις του
φαινομένου της συντηρητικότητας (ή αλλιώς «asymmetric timeliness). Ακολουθώντας
λοιπόν τις επεκτάσεις των τυποποιημένων υποδειγμάτων της συντηρητικότητας που
προτάθηκαν από τους Banker, R., Basu, S., Byzalov, D. και Chen, J για να ελέγξουν
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τις επιδράσεις τις ασσυμετρίας του κόστους αποδείξαμε ότι οι εκτιμήσεις του
φαινομένου της συντηρητικότητας είναι υποεκτιμημένες κατά περισσότερο από 1,58%
για την Γερμανία και 61,88% για την Γαλλία .Η εν λόγω μεροληψία προκύπτει επειδή
τα τυποποιημένα μοντέλα δεν ελέγχουν της ασσυμετρία του κόστους. Διασφαλίζεται
μεσώ του ελέγχου συσχετίσεων ότι μπορεί να διαχωριστεί αξιόπιστα η επίδραση των
μεταβολών των πωλήσεων από εκείνη των αποδόσεις των μετοχών. Επίσης
αποδεικνύεται ότι οι εκτιμήσεις για την έκταση της διακύμανσης του φαινομένου της
συντηρητικότητας μεταξύ των επιχειρήσεων αλλάζουν σημαντικά όταν ελέγχουμε τη
διακύμανση της ασύμμετρης συμπεριφοράς του κόστους. Τέλος, χρησιμοποιώντας τις
σταθερές επιδράσεις (firm-fixed effect) που προτάθηκαν από τον Ball βλέπουμε ότι οι
εκτιμήσεις του φαινομένου της συντηρητικότητας εξακολουθούν να υποφέρουν από
μεροληψία.
Γενικά, ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιείται το ανεπτυγμένο μοντέλο
των Banker, R., Basu, S., Byzalov, D. και Chen, εξαρτάται από τους στόχους που θέλει
να πετύχει ο καθένας στην εμπειρική του έρευνα. Η ασσυμετρία στα κόστη κινείται
προς την ίδια κατεύθυνση με το φαινόμενο της συντηρητικότητας ή αλλιώς την
ασσυμετρία στον χρόνο που αναγνωρίζονται τα καλά και τα κακά . Εάν έτσι λοιπόν
στόχος του ερευνητή είναι να χαρακτηρίσει τις επιλογές χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης που σχετίζονται με τον φαινόμενο της συντηρητικότητας και να
εντοπίσει τις επιδράσεις του, τότε είναι σημαντικό να διαχωριστεί η ασύμμετρη
χρηματοοικονομική πληροφόρηση από τις ασυμμετρίες στα κόστη.
Τέλος, ένας μελλοντικός ερευνητής αντλώντας πληροφορίες από την βιβλιογραφία
των

Banker, Basu, Byzalov και Chen θα μπορούσε να ερευνήσει και άλλους

παράγοντες του φαινομένου της συντηρητικότητας που στρεβλώνονται από την
ασύμμετρη συμπεριφορά του κόστους. Παραδείγματα τέτοιων παραγόντων είναι ο
δείκτης λογιστικής αξίας προς την αγορά, η μόχλευση, το μέγεθος της αγοραίας αξίας
των ιδίων κεφαλαίων και η ένταση των περιουσιακών στοιχείων.

58

ΑΣΣΥΜΕΤΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
«Η επίδραση της ασύμμετρης συμπεριφοράς του κόστους στις εκτιμήσεις του φαινομένου της
συντηρητικότητας»

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Anderson, M. A., Banker, R. D., & Janakiraman, S. (2003). Are selling, general, and
administrative costs “sticky”? Journal of Accounting Research, 41(1), 47-63
Anderson, M. Α., Banker, R. D., Huang, R., & Janakiraman S. (2007), Journal of
Accounting, Auditing & Finance, 22(1), 1-28
Anderson, S. W. and W. N. Lanen. 2009. Understanding Cost Management: What Can
We Learn from the Evidence on ‘Sticky Costs’? Working Paper, Rice University and
University of Michigan.
Abdelghany, K. E. (2005). Measuring the quality of earnings. Managerial Auditing
Journal, 20(9), 1001–1015.
BALL,

R.

and

EASTON,

P.,

2013.

Dissecting

Earnings

Recognition

Timeliness. Journal of Accounting Research, 51(5), pp.1099-1132.
Ball, R., Kothari, S.P., Nikolaev, V.V., 2013a. Econometrics of the Basu asymmetric
timeliness coefficient and accounting conservatism. Journal of Accounting Research 51
(5), 1071–1097.
Ball, R., Kothari, S.P., Nikolaev, V.V., 2013b. On estimating conditional conservatism.
The Accounting Review 88 (3), 755–787
Banker, R. and Byzalov, D., 2014. Asymmetric Cost Behavior. Journal of Management
Accounting Research, 26(2), pp.43-79.
Balakrishnan, R., E. Labro, and N. Soderstrom. 2014. Cost structure and sticky costs.
Journal of Management Accounting Research, forthcoming.

59

ΑΣΣΥΜΕΤΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
«Η επίδραση της ασύμμετρης συμπεριφοράς του κόστους στις εκτιμήσεις του φαινομένου της
συντηρητικότητας»

Balakrishnan, R., &Gruca, T. S. (2008). Cost stickiness and core competency: A note.
Contemporary Accounting Research, 25(4), 993–1006. doi:10.1506/car.25.4.2
Banker, R.D., Chen, L., 2006. Predicting earnings using a model based on cost
variability and cost stickiness. The Accounting Review 81 (2), 285–307.
Banker, R., Basu, S., Byzalov, D. and Chen, J., 2016. The confounding effect of cost
stickiness on conservatism estimates. Journal of Accounting and Economics, 61(1),
pp.203-220.
Banker, R., Byzalov, D. and Threinen, L., 2013. Determinants of International
Differences in Asymmetric Cost Behavior. SSRN Electronic Journal,.
Basu, S., 1997. The conservatism principle and the asymmetric timeliness of
earnings1. Journal of Accounting and Economics, 24(1), pp.3-37.
Bosch, J.M. and Blandon, J.G. (2011), ‘The Influence of Size on Cost Behaviour
Associated with Tactical and Operational Flexibility’, Estudios de Economia, v.38,n.2,
p.419–55.
Bugeja, M., Lu, M. and Shan, Y. (2015), ‘Cost Stickiness in Australia: Characteristics
and Determinants’, Australian Accounting Review, v.25, n.3, p. 248–61.
Collins, D.W., Hribar, P., 2002. Errors in estimating accruals: Implications for
empirical research. Journal of Accounting Research 40 (1), 105–134.
Dechow, P. M., Ge, W., & Schrand, C. (2010). Understanding earnings quality: A
review of the proxies, their determinants and their consequences. Journal of Accounting
and Economics, 50(2–3), 344–401.

60

ΑΣΣΥΜΕΤΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
«Η επίδραση της ασύμμετρης συμπεριφοράς του κόστους στις εκτιμήσεις του φαινομένου της
συντηρητικότητας»

Ebooks.edu.gr. 2021. Η παραγωγή και το κόστος της επιχείρησης. Available at:
<http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/4722/Arches-Oikonomikis-Theorias_GLykeiou-SpOikPlir_html-apli/index3.html>
He, D., Teruya, J. and Shimizu, T. (2010), ‘Sticky Selling, General, and Administrative
Cost Behaviour and its Changes in Japan’, Global Journal of Business Research, v.4,
n.1, p. 1–10.
Healy P. and Wahlen J., 1999, A Review of the Earnings Management Literature and
its implications for Standard Setting, Accounting Horizons v.13, p. 365-383
Ishaku THOMAS&Peter TERU (2020). Asymmetric Cost Behaviour: Evidence from
Nigerian Companies, ISSN: 2635-2966 (Print), ISSN: 2635-2958 (Online)
Investopedia.2021. FreeCashFlow(FCF) Available at: <https://www.investopedia .com
/terms /f/freecashflow.asp> .
Investopedia.

2021. Quality of

Earnings

Definition.

Available

at:

<https:/

/www.investopedia.com/terms/q/qualityofearnings.asp>
Jensen, M. and Meckling, W., 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency
costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), pp.305-360.
Kama, I and D. Weiss. 2010. Do Managers’ Deliberate Decisions Induce Sticky Costs?
Working Paper, Tel Aviv University
Kirschenheiter, M., & Melumad, N. (2002). Can “big bath” and earnings smoothing coexist

as

equilibrium

financial

reporting

strategies? Journal

of

Accounting

Research, 40(3), 761–796.
M.naftemporiki.gr. 2021. Η «χειραγώγηση» των κερδών.
m.naftemporiki.gr/story/219666>

61

Available at: <https://

ΑΣΣΥΜΕΤΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
«Η επίδραση της ασύμμετρης συμπεριφοράς του κόστους στις εκτιμήσεις του φαινομένου της
συντηρητικότητας»

Noreen, E. 1991. Conditions under which Activity-Based Cost Systems Provide
Relevant Costs. Journal of Management Accounting Research 3: 159-168
Openclass.teiwm.gr. 2021. Available at: <https: //openclass .teiwm.gr /modules
document / file.
Schipper, K., & Vincent, L. (2003). Earnings quality. Accounting Horizons, 17(s-1),
97–110.
Wu, W., Chang, M. and Chen, C. (2008), “Promoting innovation through the
accumulation of intellectual capital, social capital, and entrepreneurial orientation”,
R&D Management, v. 38, n.3, p. 265-277
Weiss, D. 2010, ‘Cost Behaviour and Analysts’ Earnings Forecasts’, The Accounting
Review, v.85, n.4. p. 1441–471.

62

ΑΣΣΥΜΕΤΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
«Η επίδραση της ασύμμετρης συμπεριφοράς του κόστους στις εκτιμήσεις του φαινομένου της
συντηρητικότητας»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Μεταβλητές
Et

Pt-1

Et/Pt-1

RETt

DRt

Περιγραφή
Κέρδη
επιχείρησης κατά
το έτος t
Αγοραία αξία των
ιδίων κεφαλαίων
κατά την χρήση t1
Εξαρτημένη
μεταβλητή του
υποδείγματος και
αντιπροσωπεύει
επί της ουσίας τα
κέρδη κατά το
έτος t
κλιμακωμένα με
την αγοραία αξία
των ιδίων
κεφαλαίων κατά
την αρχή του
οικονομικού
έτους
Απόδοση της
μετοχής της
εκάστοτε
επιχείρησης για
το οικονομικό
έτος t

Σχόλια

Πηγή

Κωδικοποίηση

-

Worldscope

Et

-

Worldscope

Pt1

-

Worldscope

EtPt1

Υπολογίζεται από
τα δεδομένα των
τιμών των
μετοχών

Worldscope

Ret

-

D_R

Ισούται με ένα εάν
οι πωλήσεις
μειώθηκαν από
Ψευδομεταβλητήτην χρήση t-1
απόδοση μετοχών
στην χρήση t ,
διαφορετικά
ισούται με μηδέν

63

ΑΣΣΥΜΕΤΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
«Η επίδραση της ασύμμετρης συμπεριφοράς του κόστους στις εκτιμήσεις του φαινομένου της
συντηρητικότητας»

Μεταβλητέ
ς

Περιγραφή

Σχόλια

Πηγή

Κωδικοποιήσ
η

ΔSt/Pt-1

συμβολίζει την
μεταβολή των
πωλήσεων από
το έτος t-1 στο
έτος t
κλιμακωμένη με
την αγοραία αξία
των ιδίων
κεφαλαίων στην
αρχή του
οικονομικού
έτους.

-

Worldscope

DSdivP

ΔSt

μεταβολή των
πωλήσεων από
το έτος t-1 στο
έτος t.

Υπολογίζεται
από τα δεδομένα
των πωλήσεων
της εκάστοτε
επιχείρησης

Worldscope

DS

Ψευδομεταβλητ
ή-πωλήσεις

Ισούται με ένα
αν η απόδοση
της μετοχής Ret
είναι αρνητική,
διαφορετικά
ισούται με
μηδέν

-

D_S

DSt
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
1.Πίνακες Περιγραφικών Στατιστικών

1.1 Πίνακας Περιγραφικών Στατιστικών-Γερμανία

Variable

Obs

EtPt1
D_R
Ret
D_RxRet
D_S
DSdivP
D_SxDSdivP

3204
3204
3204
3204
3204
3204
3204

Germany
Mean
-0.00345
0.51779
0.00825
-0.17895
0.32366
0.05438
-0.08234

Std. Dev.
0.23549
0.49976
0.44832
0.21854
0.46794
0.38542
0.38954

1.2 Πίνακας Περιγραφικών Στατιστικών-Γαλλία
Γαλλία
Mean

Variable

Obs

EtPt1
D_R
Ret
D_RxRet
D_S
DSdivP

4037
4037
4037
4037
4037
4033

-0.00782
0.33762
0.00524
-0.22453
0.36735
0.08542

0.32142
0.47295
0.39285
0.69200
0.48214
0.54287

D_SxDSdivP

4033

-0.09285

0.37854
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2.Πίνακες Συσχέτισης Μεταβλητών

2.1 Πίνακας Συσχέτισης Μεταβλητών-Γερμανία

EtPt1
EtPt1
1,000
D_R
-0,126
Ret
0,154
D_RxRet
0,212
D_S
-0,182
DSdivP
0,228
D_SxDSdivP 0,231

D_R
1,000
-0,756
-0,729
0,209
-0,111
-0,124

Germany Correlation Table
Ret
D_RxRet
D_S

1,000
0,909
-0,241
0,208
0,198

1,000
-0,339
0,313
0,321

1,000
-0,677
-0,982

DSdivP

D_SxDSdivP

1,000
0,874

1,000

2.2 Πίνακας Συσχέτισης Μεταβλητών – Γαλλία

France Correlation Table
EtPt1
EtPt1
1,000
D_R
-0,171
Ret
0,198
D_RxRet
0,124
D_S
-0,109
DSdivP
0,296
D_SxDSdivP 0,170

D_R

Ret

D_RxRet

D_S

DSdivP

D_SxDSdivP

1,000
-0,821
-0,878
0,289
-0,236
-0,241

1,000
0,702
-0,339
0,293
0,259

1,000
-0,255
0,280
0,258

1,000
-0,749
-0,930

1,000
0,920

1,000
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3.Πίνακες Παλινδρομήσεων
3.1 Basu model (1)-Γαλλία
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3.1.1 Full model (2) – Γαλλία
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3.1.2 Sticky costs model (3) – Γαλλία
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3.2 Basu model (1)-Γερμανία
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3.2.1 Full model (2) – Γερμανία
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3.2.2 Sticky costs model (3) – Γερμανία
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