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Περίληψη
Στην παρούσα διπλωματική επιχειρείται η σύνδεση της ασύμμετρης συμπεριφοράς του
κόστους με ορισμένους από τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των κερδών.
Για το λόγο αυτό, συλλέχθηκε δείγμα 2800 παρατηρήσεων από 280 γερμανικές εταιρίες
εισηγμένες στο γερμανικό χρηματιστήριο την περίοδο 2006-2015. Αρχικά, θα διερευνηθεί
αν η ασυμμετρία του κόστους επηρεάζεται από τα κίνητρα που έχει η διοίκηση για να
επιτύχει στόχους κερδοφορίας. Έπειτα, θα εξεταστεί αν πρέπει να ενταχθεί ο παράγοντας
της ασυμμετρίας στα μοντέλα προσδιορισμού του δεδουλευμένου μέρους των κερδών.
Τέλος, θα διαπιστωθεί αν οι επιπτώσεις που υπάρχουν στα κέρδη λόγω της ύπαρξης της
αρχής της συντηρητικότητας υπερεκτιμώνται αν δεν προστεθούν στο μοντέλο μεταβλητές
ελέγχου της ασυμμετρίας. Σύμφωνα με την υφιστάμενη βιβλιογραφία, οι παραπάνω
υποθέσεις έχουν επιβεβαιωθεί. Στην παρούσα έρευνα ωστόσο τα ευρήματα οδηγούν σε
εξαγωγή διαφοροποιημένων συμπερασμάτων. Πιο συγκεκριμένα, τα κίνητρα της
διοίκησης δε φαίνεται να επηρεάζουν την ασυμμετρία, δηλαδή όταν αυτά υπάρχουν δε
γίνεται πιο επιθετική μείωση του κόστους. Ακόμα, δε μπορούμε να συμπεράνουμε με
ακρίβεια ότι η προσθήκη μεταβλητών σχετικών με την ασυμμετρία του κόστους βελτιώνει
την ερμηνευτική ικανότητα των μοντέλων προσδιορισμού των δεδουλευμένων. Τέλος, οι
επιπτώσεις της συντηρητικότητας, όντως, υπερεκτιμώνται, απουσία μεταβλητών ελέγχου
της ασυμμετρίας.

Λέξεις κλειδιά: Ασύμμετρη Συμπεριφορά του Κόστους, Ποιότητα των Κερδών, Κίνητρα
Στελεχών, Δεδουλευμένο Μέρος των Κερδών, Δεσμευμένη Συντηρητικότητα
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Abstract
In this dissertation, an attempt is made to link the asymmetric cost behavior with some of
the factors that affect the earnings’ quality. For this reason, a sample of 2800 observations
was collected from 280 German companies listed on the German stock exchange in the
period 2006-2015. Initially, we will investigate whether cost asymmetry is influenced by
managerial incentives to meet earning targets. Next, we will investigate whether the
variables that control for cost asymmetry should be included in the accruals models. Finally,
we will examine whether the impact on net income due to the principle of conservatism is
overestimated if asymmetry control variables are not added to the model. According to the
existing literature, the above hypotheses have been confirmed. In the present study,
however, the findings give different conclusions. More specifically, the managerial
incentives do not seem to affect the asymmetric cost behavior, i.e. when they exist, a more
aggressive reduction of costs does not happen. Still, we cannot accurately conclude that the
addition of variables related to cost asymmetry improves the interpretive capacity of accrual
models. Finally, the effects of conditional conservatism are, indeed, overestimated in the
absence of control variables for the cost asymmetry.

Keywords: Asymmetric Cost Behavior, Cost Stickiness, Earnings Quality, Managerial
incentives, Accruals, Conditional Conservatism
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η εξερεύνηση της σχέσης μεταξύ του φαινομένου της
ασυμμετρίας του κόστους και τριών πτυχών της ποιότητας των λογιστικών κερδών. Το
συγκεκριμένο πεδίο έχει αρκετό ερευνητικό ενδιαφέρον, καθώς καλείται να συσχετίσει δύο
κύρια σημεία στη λειτουργία μιας επιχείρησης, αυτό της συμπεριφοράς του κόστους με
αυτό της ποιότητας των κερδών, τα οποία απασχολούν διαρκώς όλα τα ενδιαφερόμενα
μέρη.
Η ασύμμετρη συμπεριφορά του κόστους είναι ένα αντικείμενο το οποίο μελετάται και
επαναπροσδιορίζεται μέχρι σήμερα και προέκυψε από την αμφισβήτηση της παραδοσιακής
αντίληψης για τη συμπεριφορά του κόστους. Από την άλλη, η ποιότητα των κερδών
εμφανίζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς έχει ερευνηθεί αρκετά και έχουν προκύψει
ποικίλοι προσδιοριστικοί παράγοντες της.
Έχοντας ως αφετηρία την πρόσφατη έρευνα των Ballas, Hevas, Karampinis και Vlismas
(2020a), η συγκεκριμένη διπλωματική θα ερευνήσει εταιρίες στο χώρο της Ευρώπης
(συγκεκριμένα της Γερμανίας) την περίοδο 2006-2015. Για το λόγο αυτό, συλλέχθηκαν
2800 παρατηρήσεις από 280 γερμανικές εταιρίες εισηγμένες στο γερμανικό χρηματιστήριο.
Μέσω της εν λόγω έρευνας και έχοντας ως δεδομένα ευρήματα προηγούμενων ερευνών,
θα επιχειρηθούν τα παρακάτω:
1) Να συσχετιστεί η ασυμμετρία του κόστους με την ύπαρξη κινήτρων από σκοπιάς της
διοίκησης για επίτευξη στόχων, και να επιβεβαιωθεί η υπόθεση ότι όταν υπάρχουν αυτά
τα κίνητρα η εταιρία ελαττώνει την ασυμμετρία. Αυτό δικαιολογήθηκε σε προηγούμενες
έρευνες (Ballas et al., 2020a; Kama και Weiss, 2013) από το γεγονός ότι η διοίκηση της
επιχείρησης όταν επιθυμεί να πετύχει κάποιο ύψος κερδών περιορίζει τα κόστη και δε
διακρατεί, άνευ λόγου, αδρανή παραγωγική δυναμικότητα.
2) Να επιβεβαιωθεί ότι το μη κανονικό δεδουλευμένο μέρος των κερδών (discretionary
accruals) επηρεάζεται από την ασυμμετρία του κόστους. Εφόσον το κόστος αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι του κέρδους, εύλογα τίθεται η υπόθεση ότι η ασυμμετρία, που
ενδέχεται να το χαρακτηρίζει ,θα επηρεάζει το μη ταμειακό μέρος των κερδών, που είναι
πιο εύκολα χειραγωγήσιμο, ήτοι το μη κανονικό δεδουλευμένο. Έτσι, στο μοντέλο
προσδιορισμού του, θα πρέπει να εισαχθούν παράγοντες ελέγχου της ασυμμετρίας.
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3) Να ελεγχθεί η υπόθεση ότι οι επιδράσεις της αρχής της συντηρητικότητας στα κέρδη
παρουσιάζονται υπερεκτιμημένες, αν στο μοντέλο προσδιορισμού τους δεν εισαχθούν
μεταβλητές που θα ελέγξουν την ασυμμετρία του κόστους. Αφορμή για το συγκεκριμένο
μέρος της έρευνας ήταν το γεγονός ότι ο προσδιορισμός των επιπτώσεων της αρχής της
συντηρητικότητας, που επιβάλλει την αναγνώριση των “κακών” νέων ταχύτερα από τα
“καλά” νέα στις οικονομικές καταστάσεις, δε λαμβάνει υπόψη ότι ενδέχεται να υπάρχει
μη συμμετρική συμπεριφορά στο κόστος, αλλά θεωρεί ότι αυτό ακολουθεί την
παραδοσιακή προσέγγιση.
Ακολουθεί εκτενής ανάλυση και διερεύνηση των παραπάνω στις ακόλουθες ενότητες, οι
οποίες διαρθρώνονται ως εξής: (1) στη δεύτερη ενότητα πραγματοποιείται επισκόπηση των
πηγών της βιβλιογραφίας, (2) στην τρίτη ενότητα συντελείται η ανάπτυξη των ερευνητικών
υποθέσεων, (3) στην τέταρτη ενότητα γίνεται αναλυτική παρουσίαση σχετικά με το δείγμα,
ήτοι στοιχεία περιγραφικής στατιστικής, ανάλυση και περιγραφή μεταβλητών, (4) στην
πέμπτη

ενότητα

παρουσιάζονται

τα

αποτελέσματα

των

παλινδρομήσεων

των

οικονομετρικών υποδειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν και (5) στην έκτη και τελευταία
ενότητα παρατίθενται τα συμπεράσματα που εξήχθησαν.

13

2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Στην ενότητα αυτή θα γίνει ανάλυση της ασυμμετρίας του κόστους και της ποιότητας
κερδών, που αποτελούν τις θεμελιώδεις έννοιες πάνω στις οποίες θα βασιστεί η παρούσα
διπλωματική. Παρακάτω παρουσιάζεται διακριτά η κάθε έννοια και γίνεται επισκόπηση
των πηγών της βιβλιογραφίας.

2.1 Προσεγγίσεις στη συμπεριφορά του κόστους
Διαχρονικά, ποικίλες έρευνες έχουν εστιάσει την προσοχή τους στη μελέτη της
συμπεριφοράς του κόστους, καθώς είναι ένα ζήτημα που αφορά όλα τα ενδιαφερόμενα
μέρη σε μία επιχείρηση. Αυτό συμβαίνει διότι η ορθή πρόβλεψη της συμπεριφοράς του
κόστους ως απόρροια των μεταβολών στη δραστηριότητα, συμβάλλει στην ορθότερη
κοστολόγηση των προϊόντων/υπηρεσιών, στη βελτίωση της διαχείρισης των διαθέσιμων
πόρων και στην ορθότερη πρόβλεψη της κερδοφορίας.
Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, θα αναλυθεί η παραδοσιακή προσέγγιση, η οποία
έχει μελετηθεί αρκετά και αποτελεί μία απλουστευμένη προσέγγιση στη συμπεριφορά του
κόστους. Η ανάλυση αυτή θα επεκταθεί στο πεδίο της ασυμμετρίας του κόστους, το οποίο
αναδύθηκε έπειτα από έρευνες που αποδείκνυαν ότι δεν ισχύει η συμμετρική συμπεριφορά,
όπως αυτή προκρίνεται από την παραδοσιακή προσέγγιση.
2.1.1 Παραδοσιακή προσέγγιση
Μελετώντας τη συμπεριφορά του κόστους, όπως αυτή μεταβάλλεται ανάλογα με τη
μεταβολή της δραστηριότητας, υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες κόστους: τα σταθερά και
τα μεταβλητά κόστη. Ως σταθερά ορίζονται τα κόστη εκείνα που παραμένουν αμετάβλητα
στις μεταβολές της δραστηριότητας, ενώ αντίθετα μεταβλητά είναι αυτά που
μεταβάλλονται συναρτήσει του επιπέδου της δραστηριότητας. Ευρέως γνωστές
υποκατηγορίες των παραπάνω κοστών αποτελούν τα ημιμεταβλητά κόστη, τα οποία
αποτελούνται από ένα σταθερό και ένα μεταβλητό μέρος, καθώς και τα κλιμακωτά ή
βαθμιδωτά κόστη, όπου το κόστος παραμένει σταθερό σε συγκεκριμένες περιοχές τιμών
και αυξάνεται κλιμακωτά καθώς μεταβάλλεται η δραστηριότητα. (Δημητράς και Μπάλλας,
2009; Μπάλλας και Χέβας, 2014).
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Βασικές παραδοχές για την παραπάνω κατηγοριοποίηση είναι οι εξής:
α) Ο διαχωρισμός σε σταθερά και μεταβλητά παρατηρείται και μελετάται στο βραχυχρόνιο
διάστημα. Δυνητικά, στο μακροχρόνιο διάστημα όλα τα κόστη είναι μεταβλητά,
β) Ο χαρακτηρισμός ενός κόστους γίνεται με αναφορά τη μεταβολή στη δραστηριότητα,
και για ένα συγκεκριμένο εύρος αυτής. Εκτός των ορίων του εύρους, η προσέγγιση αυτή
δεν έχει πρακτική εφαρμογή, και
γ) Αναφορικά με το μεταβλητό κόστος, υπάρχει γραμμική μεταβολή του ανάλογα με το
επίπεδο δραστηριότητας, και η μεταβολή αυτή είναι συμμετρική ασχέτως της κατεύθυνσης
της (δηλ. η μείωση του κόστους, όταν η δραστηριότητα μειώνεται ισούται ,σε απόλυτες
τιμές, με την αύξηση του κόστους, όταν η δραστηριότητα αυξάνεται ισόποσα). (Bhimani
et al., 2015)
Η τελευταία παραδοχή αποτέλεσε αφετηρία για την αμφισβήτηση της εν λόγω προσέγγισης
στη συμπεριφορά του κόστους. Λεπτομέρειες επί αυτής της αμφισβήτησης παρατίθενται
στην επόμενη παράγραφο.
2.1.2 Ασύμμετρη Συμπεριφορά Κόστους
Αρκετές έρευνες που έγιναν στη συμπεριφορά του μεταβλητού κόστους, είτε διακριτά ανά
κατηγορία κόστους (π.χ. έξοδα διοίκησης και διάθεσης) είτε συνολικά, έδειξαν μεταβολές,
οι οποίες δε συνάδουν με την τρίτη παραδοχή της παραπάνω προσέγγισης. Πιο
συγκεκριμένα, έχει βρεθεί ότι ορισμένα κόστη δεν ακολουθούν συμμετρική συμπεριφορά,
ήτοι ποσοστιαία μειώνονται λιγότερο όταν η δραστηριότητα μειώνεται από ότι αυξάνονται
όταν αυτή αυξάνεται. Η παραπάνω συμπεριφορά καλείται θετική ασυμμετρία ή, στη ξένη
βιβλιογραφία cost stickiness. Επίσης, παρατηρείται και η αντίθετη φορά ασυμμετρίας, όταν
υπάρχει μικρότερη ποσοστιαία αύξηση του κόστους για αύξηση της δραστηριότητας σε
σχέση με τη μείωση όταν αυτή μειώνεται. Η εν λόγω συμπεριφορά καλείται αρνητική
ασυμμετρία ή cost anti-stickiness (Anderson, Banker και Janakiraman, 2003; Banker και
Byzalov, 2014; Guenther, Riehl και Rößler, 2014).
O Brasch (1927) αποτέλεσε έναν από τους πρώτους που παρατήρησαν αυτήν την
ασύμμετρη συμπεριφορά έπειτα από έρευνα που διεξήγαγε στα κόστη επισκευών και
συντήρησης, στους μισθούς καθώς και στα κόστη άλλων υλικών. Πιο συγκεκριμένα, τα
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κόστη αυτά ήταν μεγαλύτερα από το αναμενόμενο όταν μειωνόταν η δραστηριότητα, από
ότι όταν αυξανόταν, επιβεβαιώνοντας τη μη ύπαρξη συμμετρίας.
Αργότερα, δημοσιεύτηκαν αρκετές έρευνες οι οποίες επιβεβαίωναν την παραπάνω
συμπεριφορά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μελέτη των Calleja, Steliaros και
Thomas (2006), οι οποίοι διαπίστωσαν ότι τα λειτουργικά κόστη παρουσιάζουν θετική
ασυμμετρία στη μεταβολή των εσόδων, αφού για 1% αύξηση των εσόδων αυξάνονται κατά
0,97%, ενώ μειώνονται μόνο 0,91% για 1% μείωση.
Εμβαθύνοντας στην ανάλυση της ασυμμετρίας που παρατηρείται στα μεταβλητά κόστη,
άξια αναφοράς ήταν η παρατήρηση ότι σε χώρες εθιμικού δικαίου (Η.Π.Α. & Ην. Βασίλειο)
η ασυμμετρία είναι λιγότερη από χώρες αστικού δικαίου (εξετάστηκαν οι Γαλλία και
Γερμανία). Αυτό δικαιολογείται, μεταξύ άλλων, από την ύπαρξη πιο ισχυρής
διαπραγματευτικής δύναμης από σκοπιάς των εργαζομένων στις χώρες αστικού δικαίου με
αποτέλεσμα να καθίσταται πιο δύσκολη η περικοπή του εργατικού κόστους όταν μειώνεται
η δραστηριότητα. Από την άλλη, οι λοιπές χώρες είναι πλήρως προσανατολισμένες στη
μεγιστοποίηση των κερδών των μετόχων, οπότε και απώτερος στόχος είναι η περικοπή
δαπανών με τη μείωση της δραστηριότητας και όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, με
αποτέλεσμα την εξάλειψη ή τη μη δημιουργία ασύμμετρης συμπεριφοράς (Guenther et al.,
2014)
Μία από τις σημαντικότερες έρευνες στα πλαίσια της μελέτης της ασύμμετρης
συμπεριφοράς του κόστους ήταν αυτή των Anderson, Banker και Janakiraman (2004).
Εξέτασαν 7629 εταιρίες σε βάθος 20ετίας εφαρμόζοντας ένα μοντέλο, γνωστό ως ABJ
model ,από τα αρχικά των ονομάτων τους, και διαπίστωσαν ότι για τα έξοδα διοίκησης και
διάθεσης (SG&A costs) παρατηρείται ασύμμετρη συμπεριφορά κόστους (αυξάνονται
0.55% για 1% αύξηση των πωλήσεων ενώ μειώνονται 0.35% για 1% μείωση των
πωλήσεων). Δικαιολόγησαν αυτήν τη συμπεριφορά, μεταξύ άλλων, στην ύπαρξη κοστών
προσαρμογής σε περίπτωση μείωσης της δραστηριότητας. Έτσι, συμπέραναν ότι θα πρέπει
η διοίκηση να επιλέγει είτε τη αποδοχή αυτών των κοστών με απουσία της ασυμμετρίας
κόστους, είτε την απόρριψη τους με ταυτόχρονη διατήρηση πόρων οι οποίοι θα
παραμείνουν αχρησιμοποίητοι με αποτέλεσμα τη δημιουργία ασυμμετρίας. Η διαπίστωση
ότι οι αποφάσεις της διοίκησης οδηγούν στη μη συμμετρική συμπεριφορά του μεταβλητού
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κόστους, έδωσε το έναυσμα για να μελετηθούν εκτενώς οι παράγοντες που επηρεάζουν την
ένταση της.
Είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι όταν αναμένεται μια μέση ασύμμετρη συμπεριφορά
του κόστους (sticky on average), αυτό δε σημαίνει ότι όλα τα κόστη θα χαρακτηρίζονται
από ασύμμετρη συμπεριφορά (Banker et al., 2014a). Η συμπεριφορά μπορεί να είναι
εντελώς διαφορετική ανά χώρα, εταιρία, κλάδο και χρονική περίοδο. Στην ακόλουθη
υποενότητα θα αναλυθούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι παράγοντες που επηρεάζουν
την ύπαρξη και την ένταση της ασύμμετρης συμπεριφοράς του κόστους, όπως αυτοί
προσδιορίστηκαν από τις διάφορες έρευνες που έγιναν διαχρονικά.
2.1.2.1 Παράγοντες επηρεασμού της ασυμμετρίας του κόστους
Συνοψίζοντας πηγές τις βιβλιογραφίας, προκύπτουν οι παρακάτω παράγοντες, οι οποίοι
είτε ωθούν στη δημιουργία μη συμμετρικής συμπεριφοράς είτε την εντείνουν:
α) Κόστη προσαρμογής
Αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα στον οποίο επιρρίπτεται η ύπαρξη της ασυμμετρίας.
Σύμφωνα με τους Anderson et al.(2014), Banker et al.(2014a), Calleja et al.(2006),
Guenther et al.(2014) ως κόστη προσαρμογής ορίζονται εκείνα τα κόστη που πρέπει να
επωμιστεί η εταιρία σε περίπτωση που επιθυμεί να περικόψει τις περίσσιες δαπάνες όταν
μειώνεται η δραστηριότητα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: αποζημιώσεις σε
εργαζόμενους, κόστη εκπαίδευσης νέων εργαζόμενων όταν αναστραφεί η ζήτηση, κόστη
απομάκρυνσης και εγκατάστασης παγίων. Εκτός αυτών, υπάρχουν και οργανωτικά κόστη
τα οποία δεν αποτιμώνται εύκολα και άμεσα, όπως η απώλεια του ηθικού των εργαζομένων
και συνολικά η αρνητική επιρροή που διαδραματίζει η απόλυση προσωπικού στο
ανθρώπινο δυναμικό.
Η διοίκηση μιας επιχείρησης στην περίπτωση μείωσης του επιπέδου της δραστηριότητας
θα πρέπει να επιλέξει μεταξύ είτε εξόδων προσαρμογής, είτε διατήρησης αχρησιμοποίητων
πόρων με προσδοκία επαναχρησιμοποίησής τους στο μέλλον όταν αναστραφεί η αρνητική
πορεία (Banker et al., 2014a). Η επιλογή της πρώτης περίπτωσης οδηγεί στην αποφυγή
ασύμμετρης συμπεριφοράς στο κόστος, καθώς όσο μειώνεται η δραστηριότητα
διακρατούνται μόνο οι απαραίτητοι πόροι. Όμως, το ύψος των κοστών προσαρμογής
ενδέχεται να είναι δυσανάλογα υψηλό, αν αναλογιστεί κανείς ότι στις δαπάνες στις οποίες
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πρέπει να προβεί η εταιρία όταν μειώνεται η ζήτηση (π.χ. απομάκρυνση παγίων, απόλυση
και αποζημίωση προσωπικού) θα πρέπει να προστεθούν και τυχούσες δαπάνες που θα την
επιβαρύνουν αν η δραστηριότητα αυξηθεί ξανά (π.χ. εγκατάσταση νέων παγίων,
εκπαίδευση νέων εργαζομένων). Παρατηρείται λοιπόν ότι αν μία εταιρία είναι εντάσεως
παγίων στοιχείων ή εργασίας, τότε θα έρχεται συχνά αντιμέτωπη με αυτό το φαινόμενο.
Αντίθετα, αν είναι, για παράδειγμα, εντάσεως κυκλοφορούντων στοιχείων, θα δύναται να
τα προσαρμόζει κατάλληλα στις ανάγκες της ανάλογα με τη ζήτηση και χωρίς να είναι τόσο
διευρυμένη η εξάρτησή της από τα κόστη προσαρμογής.
Μία άλλη κατηγορία κοστών προσαρμογής γεννάται όταν οι διοικούντες την εταιρία
επιθυμούν να μεγιστοποιήσουν το όφελος τους αναπτύσσοντας υπέρμετρα την εταιρία και
καταστρατηγώντας παράλληλα τα συμφέροντα τω μετόχων. Αυτή η συμπεριφορά καλείται
και ως empire building behavior στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία και παρατηρείται ως
απόρροια του προβλήματος αντιπροσώπευσης (Chen, Lu and Sougiannis, 2012). Η
διοίκηση που ακολουθεί αυτή την αντίληψη προβαίνει σε ισχυρές αυξήσεις του κόστους
σε περιόδους ανάπτυξης, αλλά δε μειώνει ανάλογα τα κόστη όταν η ζήτηση περιορίζεται.
Περαιτέρω επεξήγηση των παραπάνω ζητημάτων θα γίνει σε συνδυασμό με την ανάλυση
των λοιπών παραγόντων που συμβάλλουν στη δημιουργία ασυμμετρίας κόστους.
β)Προσδοκίες διοίκησης για μελλοντικές πωλήσεις
Σύμφωνα με τους Anderson et al.(2003), Banker et al.(2014a) ,σε περίπτωση που η
διοίκηση είναι αισιόδοξη για τις μελλοντικές της πωλήσεις τότε διατηρεί δεσμευμένους
πόρους όταν αυτές μειώνονται, διότι προσδοκά ότι στο εγγύς μέλλον θα τους
χρησιμοποιήσει, οπότε δε θεωρεί αναγκαίο να επωμιστεί τα κόστη προσαρμογής. Έτσι,
δημιουργείται θετική ασυμμετρία στο κόστος.
Αντιθέτως, αν υπάρχει απαισιοδοξία, προβαίνει σε ισχυρές περικοπές όταν η ζήτηση
μειωθεί ενώ είναι διατεθειμένη να μην αποκτήσει ξανά εξ’ ολοκλήρου τους απαραίτητους
πόρους που θα χρειαστούν, αν οι πωλήσεις αυξηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο. Το
φαινόμενο αυτό γίνεται ολοένα και πιο έντονο ανάλογα με το βαθμό απαισιοδοξίας.
Μάλιστα, όταν η απαισιοδοξία αγγίζει υψηλά επίπεδα, όπως στην εποχή της παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης, παρατηρείται αρνητική ασυμμετρία (ή cost antistickiness), δηλαδή
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μεγαλύτερη μείωση των μεταβλητών εξόδων όταν μειώνεται η δραστηριότητα, από ότι
αύξηση τους όταν αυτή αυξάνεται ισόποσα (Banker et al., 2014a).
γ) Επίδραση προηγούμενου επιπέδου πωλήσεων
Σε συνέχεια της προηγούμενης παρατήρησης, η συμπεριφορά του κόστους σχετίζεται και
με την κατεύθυνση που ακολουθούν οι πωλήσεις. Μία αύξηση των προηγούμενων
πωλήσεων πιθανό να οδηγεί σε αισιόδοξες εκτιμήσεις ενώ το αντίθετο συμβαίνει με τη
μείωση (Banker et.al, 2014b). Οι τάσεις ως προς το είδος της ασυμμετρίας (θετική-sticky
ή αρνητική-antisticky) παραμένουν οι ίδιες με παραπάνω.
Αυτό που παρατηρήθηκε περαιτέρω είναι ότι οι μεταβολές των πωλήσεων είναι θετικά
συσχετισμένες, ήτοι μία προηγούμενη αύξηση συμβάλλει σε αύξηση της πιθανότητας
περαιτέρω αύξησης, ενώ μια προηγούμενη μείωση συνεπάγεται μεγαλύτερη πιθανότητα
για περαιτέρω μείωση. Πιο συγκεκριμένα, σε έρευνα των Banker et al. (2014b)
διαπιστώθηκε ότι 68,1% των εταιριών έχουν αύξηση στις προηγούμενες πωλήσεις και
μάλιστα το 71,2% συνεχίζει σε αυτή την τάση. Αντιθέτως, το 31,9% έχει μείωση η οποία
συνεχίζεται στο 54,9%. Ακόμα, όταν αυξάνονται οι τρέχουσες πωλήσεις, η αύξηση του
κόστους είναι μεγαλύτερη όταν προηγείται αύξηση των πωλήσεων από ότι όταν προηγείται
μείωση.
Αυτά τα συμπεράσματα έρχονται να συμπληρώσουν τα αποτελέσματα των ερευνών των
ABJ (Anderson et al., 2003) και να προσφέρουν μία νέα διάσταση στην ασυμμετρία του
κόστους, λόγω του γεγονότος ότι εξετάζουν και δεδομένα προηγούμενων περιόδων.
δ) Κίνητρα Διοίκησης & κόστη αντιπροσώπευσης
Με τη μέχρι τώρα ανάλυση αποδεικνύεται ότι η συμπεριφορά του κόστους εξαρτάται σε
μεγάλο βαθμό από τη συμπεριφορά της διοίκησης, η οποία θα αποφασίσει τελικά αν
επιθυμεί να περικόψει σε ικανοποιητικό βαθμό δαπάνες όταν μειώνεται η δραστηριότητα,
οπότε και να αποφύγει τη θετική ασυμμετρία ή να αποκτά πόρους ανάλογα με την αύξηση
της ζήτησης, οπότε και να αποφύγει φαινόμενα αρνητικής ασυμμετρίας. Όταν απουσιάζει
η ανάγκη για επίτευξη ιδιοτελών σκοπών από σκοπιάς της διοίκησης, τότε η συμπεριφορά
της ακολουθεί με κάποιες αποκλίσεις τα παραπάνω μοτίβα.
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Εξαίρεση αποτελεί η συμπεριφορά που αναλύθηκε στον πρώτο παράγοντα, και καλείται
empire-building behavior, ως αποτέλεσμα του προβλήματος αντιπροσώπευσης. Αυτή
οδηγεί σε δημιουργία θετικής ασυμμετρίας στο κόστος.
Μία άλλη έρευνα των Brüggen και Zehnder (2014) σε 18.378 παρατηρήσεις εταιριών της
Βόρειας Αμερικής την περίοδο 1992-2006 έδειξε ότι όσο πιο υψηλά συσχετισμένη είναι η
αμοιβή των στελεχών με την πορεία των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας (π.χ.
αποζημιώνονται με βάση τα κέρδη ή την αποδοτικότητα των Ιδίων κεφαλαίων), τόσο
αυξάνεται η ασυμμετρία του κόστους. Τέτοιου είδους έρευνες αναδεικνύουν τις πτυχές του
προβλήματος της αντιπροσώπευσης, διότι ενώ κανείς θα περίμενε με μείωση της
δραστηριότητας να υπάρχει επωφελής για την εταιρία περικοπή πόρων, η διοίκηση
σκέφτεται αντίθετα προκειμένου να προασπίσει τα συμφέροντα της. Το ίδιο συμβαίνει και
στην περίπτωση αύξησης της ζήτησης.
Στην προαναφερθείσα συμπεριφορά έρχεται να προστεθεί η παρουσία κινήτρων, τα οποία
σχετίζονται με στόχους που καλείται να επιτύχει η διοίκηση. Σε αντίθεση με τα παραπάνω,
στις περιπτώσεις αυτές η ασυμμετρία είτε μειώνεται είτε εξαλείφεται, διότι απαιτείται
ικανοποιητική περικοπή πόρων για να επιτευχθεί κερδοφορία, η οποία οδηγεί σε
συμμετρική σχεδόν συμπεριφορά στο κόστος. Για παράδειγμα, μελέτη των Banker et al.
(2014a) ανέδειξε ότι εταιρίες που αποσκοπούν στην άντληση δανειοδότησης, έχουν
μειωμένη ασυμμετρία κόστους 2 χρήσεις πριν τη δανειοδότηση. Αυτό συμβαίνει διότι
περικόπτονται οι μη απαραίτητες δαπάνες προκειμένου να μην υπάρχουν υπερβάλλοντα
κόστη τα οποία θα επηρεάσουν την κερδοφορία και θα οδηγήσουν σε άρνηση αιτήματος
δανειοδότησης.
Περαιτέρω σύμφωνα με τους Kama και Weiss (2003), όταν υπάρχουν κίνητρα γίνεται πιο
επιθετική μείωση του κόστους όταν μειώνονται οι πωλήσεις σε σχέση με το όταν αυτά
απουσιάζουν. Για να εξεταστεί η ένταση της μείωσης, θα πρέπει να προσδιοριστεί τι ίσχυε
προγενέστερα. Για παράδειγμα, αν παρουσία κινήτρων τα κέρδη είναι οριακά θετικά και
την τρέχουσα χρήση υπάρχει μείωση στη δραστηριότητα, τότε εξαιτίας της κερδοφορίας
δε θα έγιναν μεγάλες περικοπές προγενέστερα (ακόμα και αν υπήρχε μείωση
δραστηριότητας και στην προηγούμενη χρήση) και η διοίκηση θα έχει μεγαλύτερη
ευχέρεια να περικόψει πόρους. Το αντίθετο αναμένεται να συμβεί στην περίπτωση οριακά
μηδενικών ζημιών.
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ε) Εξωτερικοί παράγοντες
Ως τώρα, έχουν αναλυθεί ενδοεπιχειρησιακοί παράγοντες, τους οποίους μπορεί να
επηρεάσει η εταιρία και έχουν, τις περισσότερες φορές στο επίκεντρό τους τη διοίκηση.
Όμως, σε έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί έχει επιχειρηθεί να συσχετιστεί η
ασυμμετρία του κόστους με παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος μιας εταιρίας.
Ενδεικτικά παραδείγματα παραγόντων που προέκυψαν από τέτοιες έρευνες είναι τα εξής:
1) Ανταγωνισμός
Οι Cheung et al., (2018) εξετάζοντας βιομηχανικές εταιρίες 38 χωρών (σύνολο 172.427
παρατηρήσεις) συμπέραναν ότι η αυξημένη διαφοροποίηση ενός προϊόντος, η αύξηση
των εμποδίων εισόδου καθώς και το μεγάλο μερίδιο αγοράς συμβάλλουν στην αύξηση
της θετικής ασυμμετρίας του κόστους.
Πιθανή εξήγηση για την περίπτωση όπου το προϊόν είναι διαφοροποιημένο είναι ότι
σκοπός της διοίκησης είναι η διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
Συνεπώς, δεν είναι διατεθειμένη να περικόψει σε μεγάλο βαθμό δαπάνες όταν η ζήτηση
μειώνεται για να μην απωλέσει το πλεονέκτημα αυτό. Περαιτέρω, αναφορικά με τα
εμπόδια εισόδου, όταν αυτά είναι υψηλά, οι εταιρίες έχουν επενδύσει αρκετά σε
δεσμευμένους πόρους για να εμποδίσουν άλλες εταιρίες να εισέλθουν. Αυτό οδηγεί σε
διόγκωση των κοστών προσαρμογής, οπότε και οι εταιρίες αποδέχονται πιο εύκολα τη
μη περικοπή πόρων. Τέλος, σχετικά με το μερίδιο αγοράς, αυτό σχετίζεται με την πιθανή
ζήτηση των προϊόντων. Άρα, όταν αυτό είναι υψηλό, είναι αδικαιολόγητη η περικοπή
των δαπανών σε περιπτώσεις πρόσκαιρης μείωσης των πωλήσεων, αν η εταιρία θέλει
να συνεχίσει να κατέχει αυτό το μερίδιο και να είναι ανταγωνιστική.
2) Ρυθμός ανάπτυξης οικονομίας
Οι ABJ χρησιμοποιώντας τον παράγοντα της ανάπτυξης στο μοντέλο τους συμπέραναν
ότι τα κόστη έχουν μεγαλύτερη θετική ασυμμετρία όταν πραγματοποιούνται σε
περιόδους ανάπτυξης από ότι σε περιόδους ύφεσης. Η εξήγηση που δίνεται σε αυτή τη
διαπίστωση είναι ότι στις περιόδους ανάπτυξης, η διοίκηση είναι λιγότερο διατεθειμένη
να περικόψει τους δεσμευμένους πόρους της όταν η δραστηριότητα μειώνεται διότι
αναμένει ανάκαμψη. Το αντίθετο συμβαίνει σε περιόδους ύφεσης.
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3) Νομοθετικό πλαίσιο
Ένας άλλος προσδιοριστικός παράγοντας της ύπαρξης και έντασης της ασυμμετρίας του
κόστους είναι η νομοθεσία από την οποία διέπεται η υπό εξέταση εταιρία. Τα ίδια κόστη
μπορεί να έχουν διαφορετική συμπεριφορά ανάλογα με τις διατάξεις του νομοθετικού
πλαισίου που εντάσσονται (Banker et al., 2014a).
Για παράδειγμα, οι διατάξεις του εργατικού δικαίου διαμορφώνουν, μεταξύ άλλων, το
πλαίσιο προστασίας των εργαζόμενων από αρνητικά γεγονότα που μπορεί να συμβούν
στην εργασία τους (π.χ. απόλυση). Έτσι, αν μία επιχείρηση έρθει αντιμέτωπη με μείωση
της δραστηριότητας της θα στοχεύσει στην κατάλληλη μείωση του προσωπικού της. Αν
η αποζημίωση, όμως, που θα πρέπει να αποδοθεί στον προς απόλυση εργαζόμενο είναι
μεγαλύτερη από το κόστος πρόσληψης ενός καινούριου όταν ανακτηθεί η ζήτηση τότε
η εταιρία πιθανώς να στραφεί στη συνέχιση της σύμβασης με τον εργαζόμενο,
προκαλώντας θετική ασυμμετρία στο κόστος. Με βάση αυτή τη συλλογιστική και την
υπόθεση ότι όσο αυστηροποιείται το νομοθετικό πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων,
τόσο αυξάνεται η ασύμμετρη συμπεριφορά στο κόστος οι Banker, Byzalov και Chen
(2013) διενήργησαν έρευνα σε 15.833 εταιρίες (συνολικά 128.333 παρατηρήσεις) σε 19
χώρες του ΟΟΣΑ. Τα αποτελέσματα της έρευνας τους επιβεβαίωσαν αυτή την υπόθεση.
Εμβαθύνοντας περισσότερο στη μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την ένταση της
ασυμμετρίας του κόστους, οι Subramaniam και Watson, (2003) αποπειράθηκαν να
ελέγξουν κατά πόσο διαφέρει η ασυμμετρία του κόστους σε κάθε κλάδο. Τα ευρήματα της
έρευνας τους ήταν ότι τη μεγαλύτερη ασυμμετρία έχουν οι βιομηχανικές εταιρίες και
ακολουθούν εμπορικές, παροχής υπηρεσιών και οι χρηματοοικονομικές.
Παρά το γεγονός ότι υπάρχει πληθώρα μελετών, η οποία αναδεικνύει με τον πιο απτό τρόπο
την ύπαρξη της ασυμμετρίας του κόστους στις εταιρίες, υπάρχουν έρευνες που
αμφισβητούν αυτή τη συμπεριφορά. Για παράδειγμα, οι Balakrishnan, Labro και
Soderstrom (2014) ανέφεραν ότι δεν υφίσταται ασυμμετρία διότι τα μεταβλητά κόστη στα
οποία επιρρίπτεται αυτό το φαινόμενο είναι οιωνοί σταθερά για το παραδοσιακό μοντέλο.
Η αντίληψη αυτή όμως δεν έστεκε ερευνητικά και απορρίφθηκε από τους Banker et al.
(2014a).
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Τέλος, αναδυόμενη τάση στο χώρο της έρευνας αποτελεί η απόπειρα συσχέτισης της
ασυμμετρίας του κόστους με τη στρατηγική της επιχείρησης. Οι Ballas, Naoum και
Vlismas (2020b), κατηγοριοποίησαν τις εταιρίες σε 2 μορφές στρατηγικής, τους
prospectors (προσανατολισμός στην ανάπτυξη και καινοτομία) και defenders (παρόμοια
στρατηγική με αυτή της ηγεσίας κόστους) και έλεγξαν την υπόθεση ότι τα έξοδα διοίκησης
και διάθεσης των πρώτων θα ακολουθούν θετική ασυμμετρία ενώ των δεύτερων αρνητική.
Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν αυτή την υπόθεση, δίνοντας υποκίνηση για περισσότερη
έρευνα στο συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο.
Ακολουθεί ανάλυση του δεύτερου πυλώνα της παρούσας διπλωματικής, ήτοι της ποιότητας
των κερδών.

2.2 Ποιότητα κερδών
2.2.1 Εννοιολογική προσέγγιση
Τα κέρδη μιας εταιρίας προκύπτουν ως η διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων και
αποτελούν ένα σημαντικό μέγεθος για την αξιολόγηση της επίδοσης καθώς και την
αποτίμηση της. Η επιμέτρηση καθενός από τα διακριτά στοιχεία που απαρτίζουν τα κέρδη
γίνεται για λογιστικούς σκοπούς με βάση τα αντίστοιχα λογιστικά πρότυπα που εφαρμόζει
η επιχείρηση.1
Είναι γεγονός ότι τα δημοσιευμένα κέρδη αποτελούν απεικόνιση της επίδοσης της εταιρίας
σε αριθμητικά μεγέθη. Οι Dechow, Ge, και Schrand (2010) παρουσιάζουν αυτή τη
διαπίστωση αναφέροντας ότι τα κέρδη αποτελούν το αποτέλεσμα της μετατροπής της μη
παρατηρήσιμης χρηματοοικονομικής επίδοσης της εταιρίας σε αριθμητικό αποτέλεσμα
μέσω του λογιστικού συστήματος.
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επίδοσης καθώς και του λογιστικού συστήματος μέσω
του οποίου προκύπτουν τα λογιστικά κέρδη καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για εξέταση
της ποιότητας των κερδών. Πιο συγκεκριμένα, η χρηματοοικονομική επίδοση αποτελεί ένα
μέτρο, το οποίο εξετάζεται διακριτά από το εκάστοτε ενδιαφερόμενο μέρος ανάλογα με
την απόφαση που πρόκειται να λάβει. Για παράδειγμα, οι παρέχοντες βραχυχρόνια
1

ΔΠΧΑ-ΔΛΠ (IFRS-IAS) ή USGAAP ή τα εκάστοτε εθνικά λογιστικά πρότυπα
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πίστωση ενδιαφέρονται για τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές, ενώ για
μακροχρόνια πίστωση εξετάζεται η ρευστοποιήσιμη αξία των παγίων.
Το λογιστικό σύστημα δεν καταφέρνει να επιμετρήσει την επίδοση, διότι τα κέρδη που
εξάγει δεν είναι αντιπροσωπευτικά για όλα τα μοντέλα αποφάσεων, τα λογιστικά πρότυπα
αποτελούνται από ένα προκαθορισμένο σετ κανόνων και η μέτρηση της επίδοσης
εμπεριέχει εκτιμήσεις, οι οποίες είναι επιρρεπείς σε σφάλματα και μεροληψία (Dechow et
al., 2010). Έτσι, κρίνεται απαραίτητη η εξέταση της ποιότητας των κερδών. Στην επόμενη
παράγραφο, ακολουθεί ενδεικτική αναφορά των ιδιοτήτων των κερδών, βάσει των οποίων
προκύπτουν οι χαρακτηρισμοί για την ποιότητα.
2.2.2 Ιδιότητες των κερδών
Οι ιδιότητες των κερδών, που αναλύονται παρακάτω, συνοψίστηκαν από τους Dechow et
al. (2010), βάσει προγενέστερων ερευνών. Οι εν λόγω ιδιότητες έχουν χρησιμοποιηθεί από
τους ερευνητές προκειμένου να προσεγγιστεί η επίδραση τους στην ποιότητα των κερδών:
1) Διατηρησιμότητα των κερδών (earnings persistence)
Μεγάλο μέρος της έρευνας έχει βασιστεί στη χρησιμότητα που επιφέρουν τα κέρδη στην
αποτίμηση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας. Βασικές κατευθύνσεις της έρευνας
βασίζονται στην επαλήθευση της υπόθεσης ότι πιο διατηρήσιμα κέρδη είναι καλύτερης
ποιότητας από τα λιγότερο διατηρήσιμα και στο ότι, ευρύτερα, παρέχουν καλύτερη
αποτίμηση των ιδίων κεφαλαίων. Για να επιτευχθεί αυτό συσχετίστηκε το διατηρήσιμο των
κερδών με ποικίλους παράγοντες, όπως:
α) Συσχέτιση με δεδουλευμένο μέρος των κερδών
Προκειμένου να προσεγγιστεί η διατηρησιμότητα, χρησιμοποιήθηκαν γραμμικά μοντέλα
παλινδρόμησης, τα οποία επιδίωκαν να συσχετίσουν τα κέρδη της επόμενης χρήσης με της
τρέχουσας. Στο πλαίσιο αυτής της μοντελοποίησης εισήχθη η έννοια του δεδουλευμένου
μέρους των κερδών (accruals) (Sloan, 1996). Πιο συγκεκριμένα, τα δημοσιευμένα κέρδη
μίας εταιρίας αποτελούνται από ένα μέρος το οποίο έχει εισρεύσει/εκρεύσει και αφορά
ταμειακές ροές, και το υπόλοιπο είναι το δεδουλευμένο μέρος αυτών. Αυτό συμβαίνει λόγω
του γεγονότος ότι οι εταιρίες υποχρεούνται
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να καταρτίζουν τις οικονομικές τους

καταστάσεις (εκτός από την κατάσταση ταμειακών ροών) με βάση την αρχή του
δεδουλευμένου2
Εμβαθύνοντας στα είδη των δεδουλευμένων, αξίζει να τονιστεί ότι σε ορισμένα σημεία τα
συμπεράσματα διαφέρουν. Για παράδειγμα, μελετώντας τους εισπρακτέους λογαριασμούς
οι Lev και Thiagarajan (1993) συμπέραναν ότι οι μη κανονικές μεταβολές (abnormals)
στους εισπρακτέους λογαριασμούς (μεταβολή εισπρακτέων μείον μεταβολή πωλήσεων)
είναι αρνητικά συσχετισμένες με την αποδοτικότητα. Αντιθέτως, οι Abarnbanell και
Bushee (1997) θεωρούν ότι η ανάπτυξη των εισπρακτέων λογαριασμών συνεπάγεται
ανάπτυξη πωλήσεων και άρα θετική συσχέτιση μη κανονικών εισπρακτέων και μεταβολής
των κερδών.
Αξίζει να τονιστεί ότι η χαμηλή διατηρησιμότητα που ενδέχεται να υφίσταται στο
δεδουλευμένο μέρος των κερδών δεν συνεπάγεται ότι αυτό δεν είναι χρήσιμο στη λήψη της
απόφασης.
β) Συσχέτιση με άλλα μεγέθη και χαρακτηριστικά μιας εταιρίας
Η πλειονότητα των μελετών έχει βασιστεί στη συσχέτιση της διατηρησιμότητας των
κερδών με το δεδουλευμένο των λογιστικών μεγεθών, τα οποία προκύπτουν από το
λογιστικό σύστημα και έχουν χαμηλή ικανότητα αποτύπωσης της επίδοσης της εταιρίας.
Εκτός από τη συσχέτιση αυτή, έχει επιχειρηθεί σε μικρότερη έκταση η συσχέτιση της με
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της

επιχείρησης.

Πιο

συγκεκριμένα,

χαρακτηριστικό

παράδειγμα αποτελεί η μελέτη του Lev (1983), ο οποίος εξετάζοντας το είδος των αγαθών
συμπέρανε ότι η μεταβλητότητα των κερδών των διαρκών αγαθών είναι μεγαλύτερη από
αυτή των μη διαρκών και των υπηρεσιών. Αναφορικά με το μέγεθος της επιχείρησης,
συμπέρανε ότι η μεταβλητότητα των κερδών μειώνεται όσο αυτή αναπτύσσεται.
γ) Σύνδεση με αποτίμηση των Ιδίων Κεφαλαίων
Προκειμένου να γίνει ορθή αποτίμηση της εταιρίας, προκύπτουν αντιφάσεις ως προς το
ποιες μεταβλητές πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Οι Penman και Sougiannis (1998)
τάσσονται υπέρ της χρησιμοποίησης των κερδών αντί των ταμειακών ροών για αποτίμηση
διότι αντανακλούν καλύτερα την αξία της επιχείρησης. Όμως, προκειμένου να θεωρηθούν

2

IAS 1.27, για εταιρίες που εφαρμόζουν ΔΛΠ-ΔΠΧΑ
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τα κέρδη υψηλής ποιότητας, θα πρέπει να αντανακλούν και τις ταμειακές ροές της
επόμενης περιόδου.
Βάσει ερευνών συμπεραίνεται ότι η χρήση των τρεχόντων κερδών βοηθά στην πρόβλεψη
των μελλοντικών αλλά αυτά δεν είναι χρήσιμα στη λήψη απόφασης διότι δεν αντανακλούν
τις μελλοντικές ταμειακές ροές. Από την άλλη, οι ταμειακές ροές της τρέχουσας χρήσης
δεν συμβάλλουν στην πρόβλεψη των μελλοντικών κερδών.
2) Μη κανονικό μέρος των δεδουλευμένων κερδών (abnormal accruals)
Στην προηγούμενη παράγραφο, τονίστηκε η σημασία του δεδουλευμένου μέρους των
κερδών ως καθοριστικό παράγοντα προσδιορισμού της διατήρησης των κερδών. Η ύπαρξη
του είναι αποτέλεσμα της βασικής λογιστικής αρχής του δεδουλευμένου, η οποία εισήχθη
ως μεταίχμιο της ταμειακής λογιστικής προκειμένου να παρέχεται πιο ρεαλιστική
απεικόνιση της οικονομικής θέσης και επίδοσης μιας εταιρίας.
Κύρια κατεύθυνση των μελετών αποτέλεσε η μοντελοποίηση των accruals προκειμένου να
αποσαφηνιστεί ποιο μέρος αυτών αντανακλά θεμελιώδη επίδοση, οπότε και ενδέχεται να
είναι χρήσιμο στη λήψη αποφάσεων (Jones, 1991; Dechow et al., 1995; Kothari et al., 2005;
Dechow et al.,2002). Στο πλαίσιο αυτό έγινε ο διαχωρισμός του δεδουλευμένου σε
κανονικό (normal) και μη κανονικό (abnormal) μέσω μοντέλων παλινδρόμησης, των
οποίων η τυπική απόκλιση των καταλοίπων τους και το R2 στοχεύουν στο διαχωρισμό των
accruals και στη διαπίστωση της ερμηνευτικής ικανότητας του μοντέλου εκτίμησης.
Τα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί αναφέρουν θετικό αλλά χαμηλότερο ποσοστό
διατηρησιμότητας για τα μη κανονικά δεδουλευμένα λόγω προβλημάτων επιμέτρησης και
αξιοπιστίας. Πιο συγκεκριμένα, η αγορά υπερτιμά τα δεδουλευμένα που προκύπτουν από
χειραγώγηση, ενώ δεν παρατηρείται παρόμοια συμπεριφορά με το υπόλοιπο μέρος των
δεδουλευμένων (Xie, 2001).
Το ζήτημα που προκύπτει, είναι αν τα abnormal accruals οφείλονται σε χειραγώγηση των
λογιστικών κερδών ή αν περιέχουν θεμελιώδη επίδοση η οποία δεν έχει αποσαφηνιστεί.
3) Ομαλή διακύμανση των κερδών
Η εξομάλυνση της διακύμανσης των κερδών είναι αποτέλεσμα της χρήσης της λογιστικής
του δεδουλευμένου έναντι της ταμειακής, διότι προκρίνει την ορθή χρονική τακτοποίησή
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των αποτελεσμάτων βάσει του πότε έχουν πραγματοποιηθεί έναντι του πότε εισπράχθηκαν
ή εξοφλήθηκαν.
Ένα χρήσιμο συμπέρασμα το οποίο συσχετίζει την ιδιότητα αυτή των κερδών με την
ποιότητα τους είναι ότι δεν έχουν πάντα την ικανότητα να αντανακλούν τη χρησιμότητα
στη λήψη μιας απόφασης. Αυτό συμβαίνει διότι μπορεί να αποκρύπτουν ή αναβάλλουν τις
αλλαγές που επέρχονται στη θεμελιώδη επίδοση της επιχείρησης. Έτσι, θα καθίστανται
χρήσιμα μόνο αν κάτι τέτοιο μπορούσε να αποκαλυφθεί (Dechow et al, 2010).
4) Ασύμμετρη αναγνώριση κερδών και ζημιών
Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα λογιστικά πρότυπα ορίζουν την αναγνώριση εσόδων και εξόδων
όταν αυτά καθίστανται δεδουλευμένα. Όμως, προκειμένου να αποφευχθεί η χρήση
υποκειμενικών κριτηρίων τα οποία θα χειραγωγούσαν τα κέρδη, εφαρμόζεται η αρχή της
συντηρητικότητας (conservatism principle). Προσεγγίζοντας εννοιολογικά αυτή την αρχή
έχουμε τα δύο ακόλουθα είδη:
Α) Μη δεσμευμένη (unconditional)
Πραγματοποιείται

υποεκτίμηση

στοιχείων

του

ενεργητικού

και

εσόδων

ενώ

υπερεκτιμώνται τα στοιχεία του παθητικού και οι υποχρεώσεις, μέσω πχ εξοδοποίησης
εσωτερικά δημιουργούμενης υπεραξίας, επιταχυνόμενων αποσβέσεων (Beaver και
Ryan,2005). Αυτού του είδους η συντηρητικότητα χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη
ευχέρεια χειραγώγησης.
Β) Δεσμευμένη (conditional)
Τα κακά νέα λογιστικοποιούνται πιο γρήγορα σε σχέση με τα καλά, π.χ. απομειώσεις
παγίων και αποθεμάτων (Beaver et al.,2005).
Με βάση στοιχεία ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί, χώρες εθιμικού δικαίου τείνουν
να αναγνωρίζουν πιο έγκαιρα τις ζημίες από ότι χώρες αστικού δικαίου (Ball et al., 2000).
To ίδιο συμβαίνει και σε εταιρίες που εφαρμόζουν Δ.Λ.Π. (Barth et al., 2008). Ακόμα,
βαρύνουσα σημασία διαδραματίζει και η επιρροή της ελεγκτικής εταιρίας, καθώς η πιο
έγκαιρη αναγνώριση των ζημιών ενισχύεται αν η εταιρία ελέγχεται από τις Big-4 (Francis
and Wang, 2008). Με βάση τα συμπεράσματα αυτά, παρατηρείται θετική συσχέτιση της
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έγκαιρης χρονικής τακτοποίησης και της ποιότητας των κερδών, λόγω του γεγονότος ότι
παράγει χρήσιμα στοιχεία για τη λήψη απόφασης.
Όμως, τα παραπάνω βασίζονται στην υπόθεση ότι στόχος των διάφορων μερών (διοίκηση,
ελεγκτές κλπ.) είναι η δημοσίευση κερδών υψηλής ποιότητας. Υπό αυτό το πρίσμα,
κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω έρευνα για αυτόν τον παράγοντα προκειμένου να
διαπιστωθεί ορθά η συσχέτιση του με την ποιότητα των κερδών και σε περιπτώσεις όπου
οι σκοποί της διοίκησης ή των άλλων μερών είναι διαφορετικοί.
5) Target Beating
Είναι γεγονός ότι αρκετές εταιρίες δημοσιεύουν κέρδη οριακά θετικά ή αρνητικά. Οι
περισσότερες εξ αυτών παρατηρούνται με οριακά θετικό αποτέλεσμα, ενώ ορισμένες από
αυτές που έχουν οριακά αρνητικό αποτέλεσμα το χειραγωγούν προκειμένου να
μετουσιωθεί σε θετικό (Dechow et al., 2010). Η χειραγώγηση προκαλείται, ως επί το
πλείστο, μέσω του επηρεασμού του μη κανονικού μέρους των δεδουλευμένων. Αυτό έχει
αρνητικό αντίκτυπο, μεταξύ άλλων, και στη ποιότητα των κερδών.
Αναφορικά με τη μετατροπή οριακά αρνητικού αποτελέσματος σε θετικό, ποικίλες έρευνες
παρουσιάζουν διφορούμενες απόψεις σχετικά με το αν είναι αποτέλεσμα χειραγώγησης.
Πιο συγκεκριμένα, από τη μία, οι Dechow et al. (2003) συμπεραίνουν ότι το μη κανονικό
μέρος των δεδουλευμένων είναι το ίδιο και στις δυο περιστάσεις (οριακά θετικά ή αρνητικά
κέρδη). Αυτό σηματοδοτεί την απουσία χειραγώγησης από πλευράς της εταιρίας, όταν τα
κέρδη είναι οριακά αρνητικά. Επίσης,

οι Beaver, McNichols και Nelson (2007)

επιρρίπτουν αυτή τη συμπεριφορά στην ασυμμετρία των φόρων και όχι στις ευκαιρίες που
δίνονται στην εταιρία για χειραγώγηση.
Από την άλλη, εμβαθύνοντας περισσότερο στην ανάλυση της επίτευξης των στόχων,
διάφορες μελέτες, που κατηγοριοποιήθηκαν από τους Dechow et al. (2010), επιβεβαιώνουν
τη χειραγώγηση κερδών όταν μία εταιρία επιθυμεί να επιτύχει ένα στόχο. Αρχικά, έχουν
συσχετιστεί τεχνικές όπως κατηγοριοποίηση λογαριασμών στην Κ.Α.Χ., διαχείριση φόρου
εξόδου κλπ., οι οποίες χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των οικονομικών
καταστάσεων με τη χειραγώγηση των κερδών. Αυτό συμβαίνει διότι η εταιρία προκειμένου
να επιτύχει τους στόχους της παραποιεί την κατάσταση αποτελεσμάτων με τη χρήση των
παραπάνω σύννομων πρακτικών.
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Τέλος, γίνεται αναφορά και στις ευκαιρίες που έχουν οι εταιρίες για να επιτύχουν ή να
υπερκεράσουν τους στόχους τους. Για παράδειγμα, η ελλιπής ποιότητα εργασίας του
ελεγκτή καθώς και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται από χειραγώγηση των κερδών σε
ενδιάμεσες περιόδους (τρίμηνα), οι οποίες παραμένουν ανέλεγκτες, συνιστούν
χαρακτηριστικά παραδείγματα διευκόλυνσης της χειραγώγησης. Έτσι, γίνεται αντιληπτός
ο ρόλος που διαδραματίζει η ελεγκτική εταιρία, η οποία αν επιτελεί ορθά τα καθήκοντά
της, προασπίζει το βαθμό συντηρητικότητας, εφόσον παροτρύνει για την άμεση
λογιστικοποίηση των “κακών” νέων και συμβάλλει στη διασφάλιση της ποιότητας των
κερδών.
Στην επόμενη ενότητα αναλύεται ο σκοπός της έρευνας και παρατίθενται οι ερευνητικές
υποθέσεις που θα χρησιμοποιηθούν.
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3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
3.1 Σκοπός της έρευνας
Βασικός στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο προσδιορισμός της σχέσης
μεταξύ της ασυμμετρίας του κόστους και βασικών πτυχών της ποιότητας κερδών.
Επιλέχθηκαν προς μελέτη γερμανικές εταιρίες εισηγμένες στο χρηματιστήριο της
Γερμανίας την περίοδο 2006-2015. Προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή διατύπωση των
ερευνητικών υποθέσεων και να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, κρίσιμο είναι να
αναλυθεί ο πρώτος πυλώνας της έρευνας, ήτοι η ασύμμετρη συμπεριφορά του κόστους και
να προσδιοριστεί η πιθανή συσχέτιση του με το δεύτερο, ήτοι την ποιότητα κερδών.
Αρχικά, όπως έχει αναφερθεί η ασυμμετρία του κόστους, καλούμενη και ως asymmetric
cost behavior ή cost (anti)stickiness στην ξένη βιβλιογραφία, αποτελεί μία προσέγγιση της
συμπεριφοράς του μεταβλητού κόστους σε ένα συγκεκριμένο εύρος δραστηριότητας και
σε βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Προέκυψε από έρευνες, οι οποίες έθεσαν υπό
αμφισβήτηση την παραδοσιακή προσέγγιση, η οποία θεωρεί ότι υπάρχει γραμμική και
συμμετρική σχέση μεταξύ κόστους και δραστηριότητας ανεξάρτητα από το αν αυξάνεται
ή μειώνεται η τελευταία (Anderson et al., 2003;Banker et al., 2016; Chen et al., 2012).
Μελετώντας την ασύμμετρη συμπεριφορά, αναδείχθηκαν δύο κατηγορίες αυτής ανάλογα
με το πως ανταποκρίνεται το κόστος στις μεταβολές της δραστηριότητας. Πιο
συγκεκριμένα, ως θετική ασυμμετρία ή cost stickiness νοείται η κατάσταση στην οποία το
κόστος μειώνεται λιγότερο, σε απόλυτες τιμές, όταν μειώνεται το επίπεδο της
δραστηριότητας, από ότι αυξάνεται σε ισόποση αύξηση της δραστηριότητας. Αντίθετα,
στην αρνητική ασυμμετρία (ή cost anti-stickiness) παρατηρείται μικρότερη αύξηση του
κόστους όταν αυξάνεται η δραστηριότητα, από ότι μείωση του όταν μειώνεται η
δραστηριότητα (Banker et al., 2014a)
Οι λόγοι για τους οποίους συμβαίνει το φαινόμενο αυτό είναι αρκετοί και αναλύθηκαν
εκτενώς στην προηγούμενη ενότητα. Βαρύνουσας σημασίας είναι η συμπεριφορά της
διοίκησης η οποία εν τέλει καθορίζει τις περισσότερες φορές την ύπαρξη της μη
συμμετρικής συμπεριφοράς. Τα στελέχη της μέσω των αποφάσεων τους να μην
αποδεσμεύσουν πόρους που η επιχείρηση δεν έχει ανάγκη, όταν η δραστηριότητα
μειώνεται, δημιουργεί το εν λόγω φαινόμενο. Αυτή η απόφαση λαμβάνεται για ποικίλους
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λόγους. Για παράδειγμα, η διοίκηση μπορεί να αναμένει ότι η μείωση που έχει επέλθει στη
ζήτηση θα αναστραφεί στο εγγύς μέλλον, οπότε δεν αποδεσμεύει τους πόρους
αποσκοπώντας να τους έχει διαθέσιμους, άνευ επιπλέον κόστους, όταν τους χρειαστεί.
Επίσης, άξια αναφοράς είναι η διαπίστωση ότι η ιδιοτελής συμπεριφορά της διοίκησης, η
οποία προκρίνει την ικανοποίηση των συμφερόντων της αντί αυτών των μετόχων,
οξύνοντας το πρόβλημα της αντιπροσώπευσης, βοηθά στη δημιουργία ασυμμετρίας (Chen
et al., 2012).
Ακόμα, εκτός της συμπεριφοράς της διοίκησης, βασικό ρόλο διαδραματίζει και η τάση των
πωλήσεων, η οποία ανάλογα αν είναι αυξητική ή μειωτική, προσαρμόζει και τις εκτιμήσεις
της εταιρίας για τα επίπεδα της δραστηριότητας την επόμενη χρονιά. Οι μεταβολές που
προκύπτουν στις πωλήσεις ενσωματώνονται ως μεταβλητές στα μοντέλα που
χρησιμοποιούνται σε έρευνες με απώτερο σκοπό να εξετάσουν αν η εκάστοτε μεταβολή
προκαλεί ασυμμετρία στη συμπεριφορά του κόστους.
Τελικά, μείζονος σημασίας είναι το αν η επιχείρηση θα αποφασίσει να δαπανήσει κάποιο
κόστη προσαρμογής όταν έρθει αντιμέτωπη με μείωση των εσόδων της, η θα επιλέξει να
αφήσει κάποιους πόρους σε αδράνεια.
Προχωρώντας στη μελέτη της ποιότητας των κερδών σύμφωνα με τους Dechow et al.
(2010), παρατηρούνται τρία βασικά σημεία προς εξέταση. Αυτά είναι: α) η σχετικότητα
που παρέχουν οι πληροφορίες που ενσωματώνονται στα κέρδη σε σχέση με μία απόφαση,
β) το αν τα κέρδη παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με την χρηματοοικονομική επίδοση της
εταιρίας και γ) το αν το λογιστικό σύστημα δύναται να παρέχει ορθή πληροφόρηση. Η
αξιολόγηση της ποιότητας των κερδών, προκειμένου να είναι ορθή, πρέπει να γίνεται
συναρτήσει ενός μοντέλου απόφασης και ενός συγκεκριμένου λήπτη της απόφασης.
Υπάρχουν ποικίλες πτυχές της ποιότητας των κερδών, οι οποίες αναλύθηκαν σε
προηγούμενη ενότητα. Μία εξ αυτών είναι το δεδουλευμένο των κερδών, το οποίο
προκύπτει από τη βασική αρχή της λογιστικής, η οποία επιβάλλει τα έσοδα και τα έξοδα
να αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση και όχι σε ταμειακή, προκειμένου να
παρουσιάζονται εξομαλυμένα και να παρέχουν ορθή πληροφόρηση στους χρήστες. Το
δεδουλευμένο των κερδών έχει ένα μέρος του, το οποίο μπορεί να υποστεί χειραγώγηση
(discretionary) και ένα άλλο το οποίο δε χειραγωγείται εύκολα (non-discretionary). Ο
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διαχωρισμός αυτών γίνεται με τη χρήση μοντέλων, τα κατάλοιπα των οποίων δηλώνουν το
προς χειραγώγηση μέρος του δεδουλευμένου.
Από τα παραπάνω συμπεραίνει εύκολα κανείς ότι εφόσον το κόστος μετουσιώνεται σε
έξοδο και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των κερδών, αν μία επιχείρηση επηρεάσει
ακούσια ή εκούσια τη συμπεριφορά του, προκαλώντας ασυμμετρία, τότε πιθανό είναι να
επηρεαστεί και η ποιότητα κερδών.
Με βάση την παραπάνω απλουστευμένη διαπίστωση, θα επιχειρηθεί μέσω της παρούσας
έρευνας να διαπιστωθεί ο βαθμός στον οποίο η ασυμμετρία που υπάρχει στο κόστος
επηρεάζει την ποιότητα των κερδών. Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει σύνδεση των
χαρακτηριστικών της ασυμμετρίας του κόστους με πτυχές της ποιότητας των κερδών, όπως
αυτές αναλύθηκαν παραπάνω. Στην επόμενη ενότητα ακολουθεί η ανάλυση και επεξήγηση
των ερευνητικών υποθέσεων.

3.2 Ερευνητικές υποθέσεις
Το φαινόμενο της μη συμμετρικής συμπεριφοράς του κόστους αναδύθηκε μετά από
έρευνες οι οποίες απέδειξαν ότι το κόστος δε μεταβάλλεται συμμετρικά ανάλογα με τη
μεταβολή της δραστηριότητας. Μία σημαντική πτυχή αυτής της συμπεριφοράς, η οποία θα
ερευνηθεί στην παρούσα διπλωματική, είναι η ύπαρξη κινήτρων από πλευράς της
διοίκησης.
Από τη μία, όταν η διοίκηση της επιχείρησης αποσκοπεί στο να καλύψει τα δικά της
συμφέροντα, αναπτύσσοντας την εταιρία πέραν των ιδεατών επιπέδων ανάπτυξης και
διακρατώντας παράλληλα πλεονάζουσα δυναμικότητα (η συμπεριφορά αυτή καλείται και
empire-building behavior), τότε δημιουργείται ασυμμετρία του κόστους (Chen et al., 2012).
Η έρευνα των Chen et al. (2012) απέδειξε την ύπαρξη αυτής της συμπεριφοράς μέσω των
εξόδων διοίκησης και διάθεσης, τα οποία αυξάνονταν περισσότερο όταν αυξάνονταν οι
πωλήσεις, από ότι μειώνονταν όταν αυτές μειώνονταν ισόποσα.
Από την άλλη, όταν η διοίκηση έρχεται αντιμέτωπη με στόχους που αφορούν το ύψος των
κερδών της εταιρίας, μπορεί να κληθεί να αποφύγει είτε τη δημιουργία ζημιών είτε τη
συρρίκνωση των κερδών της. Προκειμένου να επιτύχει αυτό το στόχο της, ενδέχεται να
δράσει ωφελιμιστικά και όχι πάντα με απώτερο σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξίας της
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εταιρίας (Roychowdhury, 2006). Για παράδειγμα, η διοίκηση, παρουσία στόχων, θα προβεί
σε ισχυρή μείωση του κόστους όταν μειώνονται οι πωλήσεις, ελαχιστοποιώντας τους
δεσμευμένους πόρους. Με αυτό τον τρόπο, βραχυπρόθεσμα δεν έρχεται αντιμέτωπη με
μεγάλη επιβάρυνση στα κέρδη λόγω της απουσίας περίσσειας παραγωγικής δυναμικότητας
και συρρικνώνει την ασύμμετρη συμπεριφορά που θα παρουσίαζε το κόστος της, αν
δρούσε εναλλακτικά (Kama et al., 2013).
Η προαναφερθείσα συμπεριφορά της διοίκησης οδηγεί σε αρνητική συσχέτιση των
κινήτρων της διοίκησης για επίτευξη στόχου σχετικού με κερδοφορία και της ασυμμετρίας
του κόστους. Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι η συνύπαρξη μείωσης πωλήσεων με
δημοσιευμένα κέρδη εκτός στόχου δημιουργεί μεγαλύτερη πίεση στη διοίκηση για
επίτευξη των στόχων (Graham et al., 2005). Περαιτέρω, παρουσία στόχου για αποφυγή
ζημιών, η εταιρία μπορεί να είχε υποστεί ήδη ζημιές την προηγούμενη χρήση και να έχει
περικόψει δαπάνες (Kama et al., 2013).
Τα παραπάνω δεδομένα οδηγούν στην υπόθεση ότι τα ίδια συμπεριφορά ενδέχεται να
παρουσιάζουν και εταιρίες της Γερμανίας. Έτσι, εισάγεται η πρώτη ερευνητική υπόθεση ,
Η1, ως ακολούθως:
Η1: Στην περίπτωση γερμανικών εταιριών εισηγμένων στο γερμανικό χρηματιστήριο, όταν
μειώνονται οι πωλήσεις, υπάρχει μία πιο επιθετική μείωση του κόστους όταν υπάρχουν
κίνητρα από τα στελέχη της διοίκησης από ότι όταν αυτά απουσιάζουν.
Τα δημοσιευμένα κέρδη συντίθενται από ένα μέρος ταμειακό και ένα άλλο δεδουλευμένο,
αλλά μη ταμειακά εκκαθαρισμένο. Το δεδουλευμένο μέρος των κερδών απαρτίζεται από
το κανονικό (non-discretionary) και το μη κανονικό (discretionary). Στην τελευταία
περίπτωση εντάσσεται το κομμάτι των δεδουλευμένων τα οποία μπορούν να
διαμορφωθούν και να χειραγωγηθούν από την εταιρία (Dechow et al., 2010). Όπως έχει
ήδη αναφερθεί, η εν λόγω κατηγορία δεδουλευμένου αποτελεί έναν από τους παράγοντες
προσδιορισμού της ποιότητας των κερδών.
Ο διαχωρισμός των δεδουλευμένων γίνεται βάσει μοντέλων, τα οποία επιχειρούν να
εκτιμήσουν το μη κανονικό μέρος των δεδουλευμένων μέσω των καταλοίπων τους.
Αρχικά, το μοντέλο που εισήγαγε ο Jones (1991) υπολόγιζε το δεδουλευμένο μέρος
συναρτήσει των παγίων στοιχείων και της μεταβολής των πωλήσεων. Έπειτα, το παραπάνω
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μοντέλο εξειδικεύτηκε με την αφαίρεση της μεταβολής των απαιτήσεων, από τη μεταβολή
των πωλήσεων (Dechow et al., 1995). Ακολούθως, οι Dechow και Dichev (2002)
προσέγγισαν το δεδουλευμένο βάσει τρεχουσών, παρελθουσών και μελλοντικών
ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες με σκοπό να εξετάσουν τη χρονική
αναγνώριση των ταμιακών ροών στα κέρδη. Ακόμα, οι Kothari, Leone και Wesley (2005)
προσδιόρισαν ένα κανόνα ελέγχου του δεδουλευμένου, βάσει του οποίου έβρισκαν τη
διαφορά του δεδουλευμένου της εταιρίας (κατάλοιπα από το αναπροσαρμοσμένο μοντέλο
Jones) με αυτό μιας εταιρίας του κλάδου (με παρόμοια αποδοτικότητα του ενεργητικού –
ROA).
Όλα τα παραπάνω μοντέλα βασίζονται στην απλουστευμένη υπόθεση της μη ύπαρξης
ασύμμετρης συμπεριφοράς στο κόστος. Εφόσον το δεδουλευμένο αποτελεί αναπόσπαστο
κομμάτι των κερδών, δε θα έπρεπε να αγνοείται η επίδραση που έχει σε αυτό η ασυμμετρία
του κόστους.
Για το λόγο αυτό, η παρουσία μη συμμετρικής συμπεριφοράς στο κόστος θα πρέπει να
εισαχθεί στο μοντέλο προκειμένου κατά τον προσδιορισμό του δεδουλευμένου μέρος των
κερδών να μην υφίσταται κάποια έλλειψης μεταβλητής (Ballas et al., 2020a). Επομένως, η
δεύτερη κατά σειρά υπόθεση που θα εξεταστεί είναι η ακόλουθη (Η2):
Η2: Στην περίπτωση των εισηγμένων, στο γερμανικό χρηματιστήριο, γερμανικών εταιριών,
η παρουσία ασύμμετρης συμπεριφοράς στο κόστος επηρεάζει το δεδουλευμένο μέρος των
κερδών.
Η αρχή της συντηρητικότητας, δηλαδή η τάση που υπάρχει να απαιτείται μεγαλύτερος
βαθμός επιβεβαίωσης για την αναγνώριση των καλών νέων από ότι των κακών (Basu,
1997), εφαρμόζεται κατά την κατάρτιση των λογιστικών καταστάσεων. Υπάρχουν δύο είδη
συντηρητικότητας: η δεσμευμένη (conditional) και η μη δεσμευμένη (unconditional)
συντηρητικότητα (Beaver et al., 2005). Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα, η
πρώτη είναι πιο εύκολα χειραγωγήσιμη και είναι αυτή που θα τεθεί υπό εξέταση στην
παρούσα έρευνα.
Για να επιβεβαιώσει την ύπαρξη συντηρητικότητας, ο Basu χρησιμοποίησε ένα μοντέλο με
διαφορετικές κλίσεις για θετικές και αρνητικές αποδόσεις μετοχών. Το παραπάνω μοντέλο,
ενώ αναγνωρίζει την ασυμμετρία που υπάρχει στη χρονική αναγνώριση των
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αποτελεσμάτων, αμφισβητήθηκε αργότερα από τους Banker, Basu, Byzalov και Chen
(2016), διότι θεώρησαν ότι η μη εισαγωγή της ασυμμετρίας του κόστους στο μοντέλο είναι
λανθασμένη και δεν οδηγεί σε ακριβή συμπεράσματα.
Αν δεν ενσωματωθεί η ασύμμετρη συμπεριφορά του κόστους στο μοντέλο, τότε τα
συμπεράσματα των μοντέλων θα επιρρίπτουν τη συμπεριφορά που υπάρχει στο μέγεθος
των κερδών μόνο στη συντηρητικότητα και όχι στην ασυμμετρία του κόστους. Με αυτόν
τον τρόπο θα υπάρχει υπερεκτίμηση του βαθμού της επίδρασης της συντηρητικότητας.
Έτσι, εύλογα δημιουργείται η παρακάτω υπόθεση προς εξέταση:
Η3: Στην περίπτωση των εισηγμένων στο γερμανικό χρηματιστήριο γερμανικών εταιριών, η
επίδραση της δεσμευμένης συντηρητικότητας υπερεκτιμάται μεροληπτικά, εκτός αν προστεθεί
στο μοντέλο εκτίμησης η ασυμμετρία του κόστους.
Στην επόμενη ενότητα ακολουθεί εκτενής ανάλυση των οικονομετρικών υποδειγμάτων που
θα χρησιμοποιηθούν και ανάλυση των μεταβλητών που εμπεριέχονται στα υποδείγματα
αυτά.
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4. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Στην παρούσα ενότητα θα παρατεθούν πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή δεδομένων, το
δείγμα, τα οικονομετρικά υποδείγματα που θα χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο των
ερευνητικών υποθέσεων. Επίσης, σε ξεχωριστή υποενότητα, θα γίνει ανάλυση και
κατηγοριοποίηση όλων των μεταβλητών που εισήχθησαν στα μοντέλα.

4.1 Συλλογή δεδομένων και περιγραφή δείγματος
Για την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής συλλέχθηκαν δεδομένα γερμανικών
εταιριών, οι οποίες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Γερμανίας τη δεκαετία 20062015. Η επιλογή της χώρας έγινε διότι αποτελεί μία δεσπόζουσα δύναμη στον οικονομικό
χώρο της Ευρώπης, αλλά και παγκοσμίως, οπότε θα ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα η ανάλυση
της. Η συγκεκριμένη χρονική περίοδος (2006-2015) επιλέχθηκε προκειμένου να
διαπιστωθεί πως επηρεάστηκαν οι εταιρίες συνολικά στα έτη πλησίον και εντός της
οικονομικής κρίσης που έπληξε την παγκόσμια αγορά.
Η άντληση των δεδομένων για τους σκοπούς της παρούσας έγινε μέσω της βάσης Eikon
Datastream της Thompson Reuters, στην οποία είχα πρόσβαση μέσω του Εργαστηρίου
Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.).
Συνολικά οι εταιρίες ήταν 2123 με δραστηριοποίηση σε όλους τους κλάδους. Από αυτές
1747 είχαν ελλιπή ή καθόλου δεδομένα ή/και ήταν διπλότυπες. Από τις υπολειπόμενες 376,
εξαιρέθηκαν 69, οι οποίες ανήκαν στον χρηματοπιστωτικό κλάδο (SIC codes 6000-6999).
Ακολούθως, προκειμένου να υπάρχει αντιστοιχία με τα δεδομένα που έχουν αντληθεί σε
παρόμοια, με της παρούσας διπλωματικής, οικονομετρικά μοντέλα έγιναν οι παρακάτω
απαλοιφές: α) 11 εταιρίες οι οποίες έχουν ετήσια μεταβολή πωλήσεων > 50% σε απόλυτες
τιμές για να αποφευχθούν φαινόμενα συγχωνεύσεων (>50%) ή διασπάσεων (>-50%)
εταιριών (Hribar και Collins, 2002), β) 5 εταιρίες των οποίων η μεταβολή στα έξοδα
διοίκησης και διάθεσης (SGA) έχει διαφορετικό πρόσημο από τη μεταβολή στις πωλήσεις
και γ) 11 εταιρίες στις οποίες τα κόστη διοίκησης και διάθεσης είναι μεγαλύτερα από τις
πωλήσεις.
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Με αυτόν τον τρόπο προέκυψαν 280 εταιρίες και συνολικά 2800 παρατηρήσεις. Στις
συνεχείς μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στα υποδείγματα έγινε μετασχηματισμός με
περιορισμό των ακραίων τιμών (1%) για να αποφευχθούν οι αρνητικές επιδράσεις αυτών
(η διαδικασία καλείται winsorizing).
Για τον έλεγχο των μοντέλων και την ανάλυση των υποθέσεων, χρησιμοποιήθηκε το
πρόγραμμα STATΑ.

4.2 Οικονομετρικά υποδείγματα
Παρακάτω παρατίθενται τα οικονομετρικά μοντέλα που θα χρησιμοποιηθούν ανά
ερευνητική υπόθεση και αναλύονται οι λόγοι χρησιμοποίησης τους και τα αποτελέσματα
που αναμένεται να δώσουν:
4.2.1 Κίνητρα διοίκησης
Η πρώτη ερευνητική υπόθεση ορίζει ότι παρουσία κινήτρων υπάρχει ισχυρότερη μείωση
του κόστους, όταν μειώνεται η δραστηριότητα, από ότι απουσία αυτών. Για να ελεγχθεί
αυτή η υπόθεση, θα χρησιμοποιηθεί ένα μοντέλο, το οποίο αρχικά εισήχθη από τους ABJ
(Anderson et al., 2003) και τροποποιήθηκε με την προσθήκη και άλλων μεταβλητών σε
έρευνες των Kama και Weiss (2013). Έπειτα, χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη της σχέσης
ασυμμετρίας κόστους και ποιότητας κερδών σε χώρες της Ευρώπης (Ballas et al., 2020a).
Το τελευταίο μοντέλο θα χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς της παρούσας διπλωματικής
εργασίας μερικώς τροποποιημένο.
Έτσι, προκειμένου να ελεγχθεί η πρώτη υπόθεση (Η1), δηλαδή αν με την παρουσία
κινήτρων και με μείωση της δραστηριότητας, το κόστος μειώνεται περισσότερο, από ότι
όταν απουσιάζουν τα κίνητρα αυτά, χρησιμοποιείται το μοντέλο της Εξ. (1α):
log(SGAji,t/SGAji,t-1) = a0 + a1L_INT_TASji,t + a2L_INT_EMPLji,t + a3GDPji,t +
a4FCFSHji,t + a5TARGETji,t + {b1 + b2L_INT_TASji,t +
b3L_INT_EMPLji,t +b4GDPji,t + b5FCFSHji,t +

Εξ (1α)

b6TARGETji,t}log(SALESji,t/SALESji,t-1) +
{c1 + c2L_INT_TASji,t + c3L_INT_EMPLji,t + c4GDPji,t +
c5FCFSHji,t + c6TARGETji,t}DSji,t log(SALESji,t/SALESji,t-1) + eji,t
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Ως εξαρτημένη μεταβλητή είναι ο λογάριθμος του λόγου των εξόδων διοίκησης και
διάθεσης τρέχουσας και προηγούμενης χρήσης. Τα αποτελέσματα των ερευνών στις οποίες
χρησιμοποιήθηκαν παρόμοια μοντέλα για τις χώρες της Ευρώπης (στην οποία ανήκει και
η Γερμανία) υπέδειξαν ότι σε περίπτωση θετικής ασυμμετρίας ισχύουν οι σχέσεις b1 > 0
και b1 > b1+c1, ενώ αν υφίσταται αρνητική ασυμμετρία b1 > 0 και b1 < b1+c1.
Η εισαγωγή της ψευδομεταβλητής DSji,t αναδεικνύει τη σημασία που έχει η τάση των
πωλήσεων για τον προσδιορισμό της ασυμμετρίας του κόστους, εφόσον παίρνει την τιμή 1
αν η μεταβολή των πωλήσεων είναι αρνητική και την τιμή 0 αν τα έσοδα από πωλήσεις
αυξάνονται.
Επίσης, η δεύτερη ψευδομεταβλητή, TARGETji,t, οι τιμές της οποίας θα αναλυθούν στην
επόμενη υποενότητα, εισάγεται προκειμένου να ελεγχθεί η συμπεριφορά της διοίκησης
παρουσία των κινήτρων (Kama et al., 2013). Πιο συγκεκριμένα, παρουσία κινήτρων η
κλίση του μοντέλου όταν οι πωλήσεις μειώνονται είναι μεγαλύτερη από την κλίση όταν
αυτές αυξάνονται, λόγω της τιμής 1 που παίρνει η μεταβλητή DSji,t. Αναμένεται λοιπόν να
ισχύουν οι σχέσεις b6+c6>b6 και c6>0.
Ο υπολογισμός των υπόλοιπων ανεξάρτητων μεταβλητών και ο λόγος χρήσης τους στο εν
λόγω υπόδειγμα παρατίθενται στην επόμενη υποενότητα. Αναφορικά με το συμβολισμό
των μεταβλητών, ο εκθέτης j υποδηλώνει τον κλάδο και οι δείκτες i, t και t-1 υποδηλώνουν
την εταιρία, το τρέχον έτος και το προηγούμενο έτος αντίστοιχα.
4.2.2 Δεδουλευμένο μέρος των κερδών
Η δεύτερη ερευνητική υπόθεση καλείται να ελέγξει αν η μη συμμετρική συμπεριφορά του
κόστους επηρεάζει το δεδουλευμένο μέρος των κερδών. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει
να γίνει διαχωρισμός του κανονικού (non-discretionary) από το μη κανονικό (discretionary)
μέρος με βάση το μοντέλο των Kothari et al. (2005), το οποίο τροποποίησε το ήδη
υφιστάμενο μοντέλο του Jones (1991). Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει ως εξής (Εξ (2α)):
OP_ACCji,t/TASji,t-1 = a0 + a1(1/ TASji,t-1) + a2(ΔSALESji,t/ TASji,t-1) +
a3(PPEji,t/ TASji,t-1) + a4ROAji,t + eji,t

Εξ (2α)

Παρατηρείται ότι το παραπάνω μοντέλο δεν εμπεριέχει μεταβλητές που ελέγχουν την
ασυμμετρία του κόστους. Άρα, θα πρέπει να τροποποιηθεί εισάγοντας μεταβλητές οι οποίες
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συσχετίζονται με το φαινόμενο αυτό. Η πλέον κατάλληλη μεταβλητή, είναι η
ψευδομεταβλητή DSji,t η οποία θα διαχωρίσει τις επιδράσεις που προκαλεί η μείωση των
πωλήσεων από αυτές που προκαλεί η αύξηση. Το μοντέλο που προκύπτει είναι το
παρακάτω και έχει χρησιμοποιηθεί στη έρευνα των Ballas et al. (2020a):
OP_ACCji,t/TASji,t-1 = a0 + a1(1/ TASji,t-1) + b1 DSji,t + a2(ΔSALESji,t/ TASji,t-1) +
b2 DSji,t(ΔSALESji,t/ TASji,t-1) + a3(PPEji,t/ TASji,t-1) +
Εξ (2β)

a4ROAji,t + eji,t

Στο μοντέλο της Εξ (2β) αναμένεται b2>0. Αυτό συμβαίνει διότι, λόγω της παρουσίας της
ασυμμετρίας, όταν η δραστηριότητα μειώνεται, υπάρχει μικρότερη μείωση του κόστους
από ότι αύξηση (σε απόλυτες τιμές) όταν η δραστηριότητα αυξάνεται. Κατά συνέπεια, μία
μείωση των πωλήσεων επιφέρει μία μεγαλύτερη μείωση στα κέρδη, σε σχέση με μία
αύξηση των πωλήσεων στην αύξηση των κερδών (Banker et al., 2006; Ballas et al., 2020a).
Εφόσον αυτή η συμπεριφορά αναμένεται να υφίσταται στα κέρδη εν τω συνόλω, εύλογο
είναι να υπάρχει και στο δεδουλευμένο μέρος αυτών.
Αντίστοιχα και με την πρώτη υπόθεση, στις μεταβλητές των υποδειγμάτων των Εξ (2α) και
Εξ (2β) ο εκθέτης j αντιστοιχεί στον κλάδο που ανήκει η επιχείρηση και οι δείκτες i, t και
t-1 υποδηλώνουν την υπό μελέτη εταιρία , το τρέχον έτος και το προηγούμενο έτος
αντίστοιχα.
4.2.3 Δεσμευμένη συντηρητικότητα
Αναφορικά με την τρίτη, και τελευταία κατά σειρά, υπόθεση η οποία προτείνει την
προσθήκη μεταβλητής που θα ελέγχει την ασυμμετρία του κόστους στο μοντέλο της
δεσμευμένης συντηρητικότητας (conditional conservatism), θα ακολουθηθεί η εξής
συλλογιστική. Θα ελεγχθεί διακριτά το μοντέλο του Basu (1997), για να εκτιμηθεί η
συντηρητικότητα, άνευ ελέγχου για ασυμμετρία. Έπειτα, θα ελεγχθεί το μοντέλο των
Banker και Chen (2006), το οποίο επιχειρεί να εκτιμήσει την κερδοφορία βάσει του
κόστους, συμπεριλαμβανομένης της ασύμμετρης συμπεριφοράς του. Τέλος, θα
συνδυαστούν αυτά τα μοντέλα σε ένα πλήρες (Ballas et al., 2020a) προκειμένου να
διαπιστωθεί αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις και αν γίνεται δεκτή η υπόθεση.
Το πρώτο μοντέλο (Basu, 1997) που θα χρησιμοποιηθεί είναι το παρακάτω:
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NIji,t/MVji,t-1 = a0 + a1DRji,t + a2RETji,t + a3DRji,tRETji,t + eji,t

Εξ (3α)

Το εν λόγω μοντέλο επιχειρεί να συσχετίσει τα κέρδη (NIji,t) με τις αποδόσεις των μετοχών
(RETji,t ) και να διαχωρίσει την επίδραση των θετικών αποδόσεων από τις αρνητικές (όπου
η κατηγορική μεταβλητή DRji,t παίρνει την τιμή 1).
Ακολούθως, το δεύτερο μοντέλο των Banker et al. (2006), χρησιμοποιεί ως ανεξάρτητη
μεταβλητή την κατηγορική DSji,t καθώς και τη μεταβολή των πωλήσεων για να ελέγξει
την ασυμμετρία του κόστους ως εξής:
NIji,t/MVji,t-1 = a0 + b1DSji,t + b2 ΔSALESji,t/MVji,t-1 + b3DSji,t (ΔSALESji,t/MVji,t-1) + εji,t
Εξ (3β)
Το τρίτο μοντέλο είναι ένας συνδυασμός των μοντέλων των 2 παραπάνω υποδειγμάτων και
εισάγεται ως νέο προκειμένου να συγκριθεί με τα υπόλοιπα. Πιο συγκεκριμένα, το
οικονομετρικό υπόδειγμα αυτό έχει ως εξής:
NIji,t/MVji,t-1 = a0 + a1DRji,t + a2RETji,t + a3DRji,tRETji,t +
b1DSji,t + b2 ΔSALESji,t/MVji,t-1 +

Εξ (3γ)

b3DSji,t (ΔSALESji,t/MVji,t-1) + ηji,t
Αφότου αναλυθούν τα αποτελέσματα των μοντέλων διακριτά και προσδιοριστεί η
ερμηνευτική τους ισχύς, ως αποτέλεσμα αναμένουμε το a3 της Εξ (3α) να είναι μεγαλύτερο
από το αντίστοιχο της Εξ (3γ), δηλαδή η συντηρητικότητα να υπερεκτιμάται όταν
απουσιάζει η ασυμμετρία από τις μεταβλητές. Επίσης, θέλουμε η μεταβλητή b3 να είναι
θετική οπότε να επιβεβαιώνεται η επίδραση της ασυμμετρίας ως προσδιοριστικού
παράγοντα (Ballas et al., 2020a; Banker et al., 2006).

4.3 Ανάλυση μεταβλητών
Ακολουθεί ανάλυση των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν στα μοντέλα. Επίσης,
παρατίθεται ο τρόπος υπολογισμού τους και επεξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτές
εισήχθησαν στα μοντέλα.
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4.3.1 Εξαρτημένες μεταβλητές
Η εξαρτημένη μεταβλητή που χρησιμοποιήθηκε στο πρώτο μοντέλο (Εξ (1α)) είναι η εξής:
log(SGAji,t/SGAji,t-1)
Πρόκειται για το λογάριθμο του λόγου των εξόδων διοίκησης και διάθεσης της τρέχουσας
χρονιάς (SGAji,t) διά τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης της προηγούμενης (SGAji,t-1). Η
επιλογή αυτής της εξαρτημένης μεταβλητής έχει γίνει και στο μοντέλο ABJ, προκειμένου
να προσδιοριστεί η ύπαρξη της ασυμμετρίας του κόστους.
Αναφορικά με τα δύο μοντέλα (Εξ (2α) και Εξ (2β)), που αφορούν τη δεύτερη ερευνητική
υπόθεση (Η2), η ανεξάρτητη μεταβλητή ήταν η OP_ACCji,t/TASji,t-1. Ο αριθμητής είναι τα
δεδουλευμένα που προκύπτουν από τις λειτουργικές δραστηριότητες και προκύπτουν ως
εξής:
OP_ACCji,t = OP_INCji,t (-) CFOji,t ,

Εξ (4α)

όπου OP_INCji,t είναι τα λειτουργικό αποτέλεσμα και CFOji,t οι καθαρές ταμειακές ροές
από λειτουργικές δραστηριότητες.
Στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι όλες οι μεταβλητές των μοντέλων έχουν διαιρεθεί με το
σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού της προηγούμενης χρήσης (TASji,t-1) προκειμένου
να μειωθεί η ετεροσκεδαστικότητα στα κατάλοιπα (Kothari et al.,2005; Jones,1991).
Σχετικά με το τα οικονομετρικά υποδείγματα που θα χρησιμοποιηθούν για να ελέγξουν την
τρίτη ερευνητική υπόθεση, ήτοι οι Εξ (3α), Εξ (3β) και Εξ (3γ) χρησιμοποιήθηκε η εξής
εξαρτημένη μεταβλητή:
NIji,t/MVji,t-1
Είναι ο λόγος των καθαρών κερδών (NIji,t) διά την αγοραία αξία των Ιδίων Κεφαλαίων της
εταιρίας την προηγούμενη χρήση (MVji,t-1), και χρησιμοποιήθηκε διότι ο σκοπός της
έρευνας είναι να συσχετιστούν τα κέρδη με τις υπόλοιπες μεταβλητές.
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4.3.2 Ανεξάρτητες μεταβλητές
Για τον έλεγχο της πρώτης ερευνητικής υπόθεσης στο μοντέλο της Εξ (1α)
χρησιμοποιήθηκαν οι εξής ανεξάρτητες μεταβλητές:
1) L_INT_TASji,t
Πρόκειται για το λογάριθμο του λόγου στοιχείων του ενεργητικού διά πωλήσεις, ήτοι:
log(TASji,t/SALESji,t)

Εξ (4β)

Η μεταβλητή αυτή εισήχθη στο μοντέλο των Anderson et al. (2003) για να ελεγχθεί η
υπόθεση ότι ο βαθμός της ασυμμετρίας του κόστους αυξάνεται, καθώς αυξάνεται η
ένταση των στοιχείων του ενεργητικού. Αυτό συμβαίνει διότι όσο μεγαλύτερη είναι η
εξάρτηση της εταιρίας από πάγια στοιχεία, τόσο περισσότερα κόστη προσαρμογής θα
πρέπει να επωμιστεί.
2) L_INT_EMPLji,t
Υπολογίζεται ως ο λογάριθμος του λόγου συνολικού αριθμού υπαλλήλων διά πωλήσεις:
log(TEMPLji,t/SALESji,t)

Εξ (4γ)

Η χρήση αυτής της μεταβλητής για τον έλεγχο της πρώτης υπόθεσης έγινε διότι
σύμφωνα με τους Anderson et al. (2003), τα κόστη της εν λόγω μεταβλητής ακολουθούν
την ίδια συμπεριφορά με τη μεταβλητή 1) (L_INT_TASji,t), δηλαδή όσο αυξάνονται οι
υπάλληλοι για ένα δεδομένο επίπεδο πωλήσεων, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το κόστος
της επιχείρησης προκειμένου να τους αποδεσμεύσει, αν χρειαστεί. Έτσι, ο βαθμός της
μη συμμετρικής συμπεριφοράς του κόστους αυξάνεται, καθώς αυξάνεται και ο δείκτης
έντασης των υπαλλήλων (TEMPLji,t/SALESji,t).
3) GDPji,t
Πρόκειται για την ποσοστιαία ανάπτυξη του ΑΕΠ (Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος
ή Gross Domestic Product).Εκτός από τους εσωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν
τη συμπεριφορά του κόστους και έχουν ήδη αποτυπωθεί στο υπόδειγμα (π.χ. ένταση
στοιχείων του ενεργητικού), υπάρχουν και παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος
που συμβάλλουν στην ασυμμετρία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ΑΕΠ,
αφού σε περιόδους συνεχούς οικονομικής ανάπτυξης φαίνεται να αυξάνεται
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περισσότερο η ασύμμετρη συμπεριφορά στο κόστος. Η εξήγηση σε αυτή τη διαπίστωση
έγκειται στο γεγονός ότι αν μια εταιρία βρίσκεται σε μία οικονομία που αναπτύσσεται,
τότε ακόμα και μία μείωση των πωλήσεων δε θα ωθήσει σε μεγάλη περικοπή πόρων,
καθώς θα θεωρείται παροδική και όχι μόνιμου χαρακτήρα (Anderson et al., 2003).
4) FCFSHji,t
Είναι οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανά μετοχή. Εισάγονται στο μοντέλου προκειμένου
να ελεγχθεί η συμπεριφορά της διοίκησης, η οποία αποσκοπεί στην ικανοποίηση ιδίων
συμφερόντων, μέσω δυσανάλογης αύξησης του μεγέθους της εταιρίας, και όχι στην
αύξηση της αξίας της επιχείρησης (empire-building behavior) (Chen et al., 2012).
5) log(SALESji,t/SALESji,t-1)
Όπως φαίνεται από τον τύπο, είναι ο λογάριθμος των πωλήσεων της τρέχουσας χρήσης
(t) δια τις πωλήσεις της προηγούμενης (t-1). Η μεταβλητή αυτή προστίθεται στο μοντέλο
για να εξετάσει κατά πόσο τα επίπεδα των πωλήσεων και οι μεταβολές τους επηρεάζουν
το κόστος (ως εξαρτημένη μεταβλητή). H παραπάνω υπόθεση οδηγεί και στον ορισμό
της ασύμμετρης συμπεριφοράς, όπως αυτός έχει αναφερθεί σε προηγούμενες ενότητες
της παρούσας διπλωματικής.
Αναφορικά με τη δεύτερη ερευνητική υπόθεση στα μοντέλα των Εξ (2α) και Εξ (2β)
χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες μεταβλητές:
1) TASji,t-1
Πρόκειται για το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού του προηγούμενου έτους.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η μεταβλητή αυτή χρησιμοποιείται στον παρονομαστή
προκειμένου να μειωθεί η ετεροσκεδαστικότητα των καταλοίπων του μοντέλου.
2) ΔSALESji,t
Είναι η ετήσια μεταβολή των πωλήσεων και υπολογίζεται αφαιρώντας από τις πωλήσεις
της τρέχουσας χρήσης, τις πωλήσεις της προηγούμενης
ΔSALESji,t = SALESji,t - SALESji,t-1

Εξ (4δ)

Η χρήση της μεταβλητής δικαιολογείται λόγω του γεγονότος ότι είναι ένα μέτρο ελέγχου
της λειτουργίας της επιχείρησης (μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων) πριν συμβεί
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κάποια χειραγώγηση των κερδών. Παρόλα αυτά η διοίκηση μπορεί να επηρεάσει τις
πωλήσεις στην προσπάθεια της να ελαττώσει τα κέρδη, π.χ. χρονική υστέρηση στην
αναγνώριση των εσόδων από πωλήσεις και αναγνώρισή τους την επόμενη χρονιά (Jones,
1991).
3) PPEji,t
Είναι τα ενσώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού (Property, Plant and Equipment).
Συμπεριλήφθηκε στο μοντέλο για να ελεγχθεί η αναλογία των αποσβέσεων στο
δεδουλευμένο μέρος που δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης για
χειραγώγηση (non-discretionary accruals) (Jones, 1991).
4) ROAji,t
Είναι η αποδοτικότητα των στοιχείων του ενεργητικού και υπολογίζεται ως ο λόγος
καθαρών κερδών διά σύνολο ενεργητικού. Προστέθηκε ως μεταβλητή στο μοντέλο για
να ελεγχθεί η αποδοτικότητα της εταιρίας (Kothari et al., 2005).
Προχωρώντας στην τρίτη ερευνητική υπόθεση, για την κατασκευή των οικονομετρικών
υποδειγμάτων χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες ανεξάρτητες μεταβλητές:
1) RETji,t
Είναι η απόδοση της μετοχής και προκύπτει ως εξής:
𝑗

𝑅𝐸𝑇𝑖,𝑡 =

𝑗

𝑗

𝑅𝐼𝑖,𝑡 −𝑅𝐼𝑖,𝑡−1
𝑗

𝑅𝐼𝑖,𝑡−1

Εξ (4ε)

Η χρήση αυτής της μεταβλητής έγινε έτσι ώστε να εξεταστεί πως σε συνδυασμό με τη
ψευδομεταβλητή DRji,t (DRji,t=1, αν RETji,t < 0), αποτυπώνονται τα “κακά” νέα
(DRji,t=1) στα κέρδη (Banker et al., 2006).
2) ΔSALESji,t/MVji,t-1
Υπολογίζεται διαιρώντας τη μεταβολή των πωλήσεων με την αξία των Ιδίων Κεφαλαίων
της προηγούμενης χρήσης. Εισάγεται στο υπόδειγμα προκειμένου να ανιχνευτεί η
ασυμμετρία του κόστους. Μία μείωση των πωλήσεων, έχει μεγαλύτερη επίδραση στα
κέρδη από ότι μία ισόποση αύξηση, με προϋπόθεση την ύπαρξη ασυμμετρίας.
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4.2.3 Ψευδομεταβλητές
Στο οικονομετρικό υπόδειγμα της Εξ (1α) που κατασκευάστηκε για τον έλεγχο της πρώτης
ερευνητικής υπόθεσης της παρούσας διπλωματικής (Η1) χρησιμοποιήθηκαν οι εξής
ψευδομεταβλητές:
1) DSji,t
Για τη ψευδομεταβλητή αυτή ισχύουν τα εξής:
1, αν ΔSALESji,t < 0
DSji,t
0, αν ΔSALESji,t > 0
Λαμβάνει, δηλαδή, την τιμή 1 αν υπάρχει πτώση στα έσοδα από πωλήσεις, ενώ αντίθετα
λαμβάνει την τιμή 0.
Μέσω αυτής της μεταβλητής διαχωρίζονται οι επιπτώσεις που έχει στη συμπεριφορά
του κόστους η τάση των πωλήσεων, ήτοι αύξηση ή μείωση (Anderson et al., 2003; Kama
et al., 2013; Ballas et al., 2020a).
2) TARGETji,t
Για αυτή τη μεταβλητή, είναι αναγκαίο να εισαχθούν δύο νέες ψευδομεταβλητές και να
διαχωριστούν τρεις περιπτώσεις για τον προσδιορισμό των τιμών.
Οι νέες ψευδομεταβλητές είναι οι εξής:
Α) EARNji,t
Υπολογίζεται ως εξής:
𝑗∗

1, αν 0 <

𝛥𝑁𝐼𝑖,𝑡
𝑗∗∗

𝑀𝑉𝑖,𝑡−1

< 0.01

EARNji,t
0, διαφορετικά
𝑗

𝛥𝑁𝐼𝑖,𝑡 η μεταβολή των κερδών

*

**

𝑗

𝑀𝑉𝑖,𝑡−1 η αγοραία αξία των Ιδίων Κεφαλαίων
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Β) LOSSji,t
𝑗∗∗

1, αν 0 <

𝑁𝐼𝑖,𝑡

𝑗∗∗

𝑀𝑉𝑖,𝑡−1

< 0.01

LOSSji,t
0, διαφορετικά
𝑗

𝑁𝐼𝑖,𝑡 : τα κέρδη της χρήσης

*

𝑗

**𝑀𝑉𝑖,𝑡−1 : η αγοραία αξία των Ιδίων Κεφαλαίων
Με βάση τους παραπάνω ορισμούς των δύο νέων ψευδομεταβλητών, η μεταβλητή
TARGETji,t θα εξεταστεί διακριτά με βάση την ακόλουθη περιπτωσιολογία (i, ii, iii):
1, αν i) EARNji,t =1, ή ii) LOSSji,t=1, ή iii) EARNji,t =1 ή LOSSji,t=1
j

TARGET i,t
0, αν i) EARNji,t =0, ή ii) LOSSji,t=0, ή iii) EARNji,t =0 και LOSSji,t=0
Όταν η TARGETji,t, λαμβάνει την τιμή 1 αυτό υπονοεί ότι υπάρχει στόχος κερδοφορίας,
διότι είτε τα επίπεδα των κερδών, είτε η μεταβολή τους είναι σε χαμηλό επίπεδο σε
σχέση με την κεφαλαιοποίησή της (Kama et al., 2013).
Στη συνέχεια παρατίθενται η ψευδομεταβλητή που χρησιμοποιήθηκε στα δύο μοντέλα των
Εξ (2α) και Εξ (2β), που αφορούν την ερευνητική υπόθεση που σχετίζεται με το
δεδουλευμένο των κερδών:
1, αν ΔSALESji,t < 0
j

DS i,t
0, αν ΔSALESji,t > 0
Πρόκειται για την ίδια ψευδομεταβλητή με αυτή του μοντέλου της Εξ (1α). Ο λόγος
χρήσης της αφορά τον έλεγχο για την ασυμμετρία του κόστους, ως επιπρόσθετη
μεταβλητή που επηρεάζει το δεδουλευμένο μέρος των κερδών.
Τέλος, αναφορικά με την τελευταία ερευνητική υπόθεση, κατασκευάστηκαν τρία μοντέλα
τα οποία περιέχουν συνολικά τις ακόλουθες δύο ψευδομεταβλητές:
1) DSji,t
Χρησιμοποιείται στα υποδείγματα των Εξ (3β) και Εξ(3γ) και είναι η ίδια με αυτές των
Εξ (1α), Εξ (2α), Εξ (2β).
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Στην Εξ (3β) εισήχθη προκειμένου να ελεγχθεί αν το μοντέλο για την ασυμμετρία του
κόστους έχει μεγαλύτερη ερμηνευτική ισχύ από το μοντέλο της Εξ (3α), που αφορά τη
συντηρητικότητα.
Αναφορικά με την παρουσία της μεταβλητής στην Εξ (3γ), αυτή δικαιολογείται καθώς
η προσθήκη της θα κρίνει αν χρειάζεται η ασυμμετρία του κόστους και αν βοηθά στο
να αρθεί η υπερεκτίμηση της συντηρητικότητας.
2) DRji,t
1, αν RETji,t < 0
DRji,t
0, αν RETji,t > 0
Η χρήση της συγκεκριμένης μεταβλητής αποσκοπεί στο να διαχωριστούν οι επιπτώσεις
των “κακών” νέων, δηλαδή όταν πέφτει η απόδοση (DRji,t=1), οπότε και υπάρχουν
αρνητικές βλέψεις, από τα καλά νέα (DRji,t=0). Ο πιο απλουστευμένος ορισμός της
αρχής της συντηρητικότητας αναφέρει ότι τα “κακά” νέα λογιστικοποιούνται πιο
γρήγορα από τα “καλά” νέα, οπότε η προσθήκη αυτής της μεταβλητής στα υποδείγματα
θα αναδείξει το πως επηρεάζονται τα κέρδη από την ύπαρξη αυτής της αρχής.
Κλείνοντας το θέμα των μεταβλητών, να υπενθυμιστεί ότι οι δείκτες και οι εκθέτες των
μοντέλων περιέχουν τα σύμβολα i, t, j για την εταιρία, το χρόνο και τον κλάδο της εταιρίας
αντίστοιχα. Στον πίνακα του Παραρτήματος Α υπάρχει σύνοψη των μεταβλητών που
χρησιμοποιήθηκαν καθώς και οι πηγές τους.
Στην επόμενη ενότητα παρατίθενται τα αποτελέσματα της έρευνας ανά ερευνητική
υπόθεση.
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5. ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στην ενότητα αυτή θα αναλυθούν τα χαρακτηριστικά των μεταβλητών, καθώς και τα
αποτελέσματα των παλινδρομήσεων των μοντέλων που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα.

5.1 Περιγραφική στατιστική
Στον πίνακα της σελίδας που ακολουθεί (Πίνακας 1) παρουσιάζονται ορισμένα βασικά
στοιχεία των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε υπόθεση. Πιο συγκεκριμένα,
δίνονται ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση κάθε εξαρτημένης και ανεξάρτητης
μεταβλητής.
Αναφορικά με την Εξ (1α) που αφορά την πρώτης ερευνητική υπόθεση (Η1), ο λογάριθμος
του λόγου των εξόδων διοίκησης και διάθεσης της χρήσης t, δια των αντίστοιχων της
χρήσης t-1 έχει μέσο όρο 4.2% και τυπική απόκλιση 15,9%, οπότε χαρακτηρίζονται από
υψηλή μεταβλητότητα (ο συντελεστής μεταβλητότητας, CV, υπολογίζεται διαιρώντας την
τυπική απόκλιση με το μέσο). Το ίδιο συμβαίνει και με το λογάριθμο του λόγου των
πωλήσεων της τρέχουσας χρήσης διά τις πωλήσεις της προηγούμενης (2,4% ο μέσος και
8.5% η τυπική απόκλιση), γεγονός που σημαίνει ότι μία από τις βασικές μεταβλητές για
τον προσδιορισμό της ασυμμετρίας στο κόστος χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταβλητότητα.
Παρόμοια είναι και τα χαρακτηριστικά της μεταβλητής FCFSH (0,955 και 4,322 ο μέσος
και η τυπική απόκλιση αντίστοιχα), η οποία χρησιμοποιείται για να αναδείξει την ύπαρξη
ιδίων συμφερόντων από σκοπιάς των μετόχων.
Στις μεταβλητές που θα χρησιμοποιηθούν στις Εξ (2α) και Εξ(2β) παρατηρείται ,ως επί το
πλείστο, σαφώς μικρότερη μεταβλητότητα σε σχέση με τις προηγούμενες. Πιο
συγκεκριμένα, η εξαρτημένη μεταβλητή έχει μέσο όρο -0,28 και τυπική απόκλιση 0,088 ,
οπότε και χαμηλό συντελεστή μεταβλητότητας. Αντίθετα, η μεταβλητή ΔSALESji,t/ TASji,t1, η

οποία χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της ασυμμετρίας του κόστους έχει σημαντικά

υψηλή μεταβλητότητα.
Ακολούθως, για τις μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στα οικονομετρικά υποδείγματα
των Εξ (3α), Εξ(3β) και Εξ(3γ) παρατηρείται εν τω συνόλω υψηλή μεταβλητότητα, δηλαδή
και στην ανεξάρτητη μεταβλητή αλλά και σε όλες τις υπόλοιπες που θα ελέγξουν την
ασυμμετρία του κόστους και την αρχή της συντηρητικότητας.

48

Πίνακας 1: Μέτρα θέσης και διασποράς μεταβλητών των υποδειγμάτων Εξ (1α), Εξ(2α),
Εξ(2β), Εξ(3α), Εξ(3β), Εξ(3γ)
Γερμανικές εταιρίες εισηγμένες στο γερμανικό χρηματιστήριο (2006-2015)
Obs
Mean Std. Dev.
Η1
log(SGAji,t/SGAji,t-1)
2664
0,042
0,159
j
L_INT_TAS i,t
2664
-0,024
0,223
j
L_INT_EMPL i,t
2664
-2,345
0,307
j
GDP i,t
2664
0,014
0,028
j
FCFSH i,t
2664
0,955
4,322
log(SALESji,t/SALESji,t-1)
2664
0,024
0,085
j
j
j
log(SALES i,t/SALES i,t-1)L_INT_TAS i,t
2664
0,001
0,02
j
j
j
log(SALES i,t/SALES i,t-1) L_INT_EMPL i,t
2664
-0,058
0,206
j
j
j
log(SALES i,t/SALES i,t-1) GDP i,t
2664
0,000
0,002
j
j
j
log(SALES i,t/SALES i,t-1) FCFSH i,t
2664
0,067
0,299
j
j
j
log(SALES i,t/SALES i,t-1)LOSS i,t
2664
0,001
0,013
j
j
j
log(SALES i,t/SALES i,t-1)EARN i,t
2664
0,003
0,021
j
j
j
log(SALES i,t/SALES i,t-1) TARGET i,t
2664
0,005
0,028
j
j
j
DS i,t log(SALES i,t/SALES i,t-1)
2664
-0,019
0,049
DSji,t log(SALESji,t/SALESji,t-1)L_INT_TASji,t
2664
-0,001
0,009
j
j
j
j
DS i,t log(SALES i,t/SALES i,t-1) L_INT_EMPL i,
2664
0,044
0,115
j
j
j
j
DS i,t log(SALES i,t/SALES i,t-1) GDP i,t
2664
0,000
0,001
j
j
j
j
DS i,t log(SALES i,t/SALES i,t-1) FCFSH i,t
2664
0,010
0,080
j
j
j
j
DS i,t log(SALES i,t/SALES i,t-1)LOSS i,t
2664
-0,001
0,004
j
j
j
j
DS i,t log(SALES i,t/SALES i,t-1)EARN i,t
2664
-0,001
0,007
j
j
j
j
DS i,t log(SALES i,t/SALES i,t-1) TARGET i,t
2664
-0,002
0,012
Η2
OP_ACCji,t/TASji,t-1
2743
-0,280
0,088
1/ TASji,t-1
2743
0,000
0,000
j
j
ΔSALES i,t/ TAS i,t-1
2743
0,073
0,286
j
j
PPE i,t/ TAS i,t-1
2743
0,228
0,184
j
ROA i,t
2743
4,412
9,533
j
j
ΔS i,t/MV i,t-1
2743
0,000
0,000
j
j
j
DS i,t (ΔSALES i,t/TAS i,t-1)
2743
-0,054
0,193
Η3
NIji,t/MVji,t-1
2423
0,030
0,165
j
RET i,t
2423
0,158
0,463
DRji,tRETji,t
2423
-0,097
0,172
j
j
ΔSALES i,t/MV i,t-1
2423
0,068
0,511
j
j
j
DS i,t (ΔSALES i,t/MV i,t-1)
2423
-0,118
0,367
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5.2 Ανάλυση αποτελεσμάτων έρευνας
Παρακάτω αναλύονται ανά ερευνητική υπόθεση (Η1, Η2 και Η3) τα αποτελέσματα των
ερευνών.
5.2.1. Ασυμμετρία εξόδων διοίκησης και διάθεσης (SGA expenses) και κίνητρα
διοίκησης για επίτευξη στόχων σχετικών με τα κέρδη
Έπειτα από τη διενέργεια παλινδρομήσεων μέσω του οικονομετρικού προγράμματος
STATA, εξήχθησαν τα αποτελέσματα του πίνακα της ακόλουθης σελίδας (Πίνακας 2). Τα
δεδομένα ταξινομήθηκαν σε πίνακα διαχρονικών δεδομένων (panel data) και εφαρμόστηκε
η μέθοδος των σταθερών επιδράσεων (fixed effects). Επιπλέον διενεργήθηκαν τα εξής
tests: α) Breusch-Pagan για την ετεροσκεδαστικότητα, με Prob>chi2=0.000 και β) Breusch
Godfrey για την αυτοσυσχέτιση, με Prob>chi2=0.000. Κατόπιν, εφαρμόστηκαν τα τυπικά
σφάλματα που είναι προσαρμοσμένα για την ετεροσκεδαστικότητα (robust standard
errors), προκειμένου να ενισχυθεί η διασφάλιση από τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης,
και ομαδοποιήθηκαν (clustered) ανά εταιρία για αποφυγή αυτοσυσχέτισης.
Το μοντέλο της Εξ (1α) διακρίνει τρεις διαφορετικές περιπτώσεις για τη ψευδομεταβλητή
TARGETji,t. Στην πρώτη περίπτωση αυτή θα ισούται με 1 αν η ψευδομεταβλητή LOSS
πάρει την τιμή 1, δηλαδή αν τα κέρδη της εταιρίας δια την αγοραία κεφαλαιοποίηση της
προηγούμενης χρονιάς ανήκουν στο διάστημα (0, 0.01). Στη δεύτερη περίπτωση, θα
παίρνει την τιμή 1, αν η ψευδομεταβλητή EARN, δηλαδή ο λόγος της μεταβολής των
κερδών δια την αγοραία αξία της προηγούμενης χρήσης είναι μεγαλύτερες του μηδενός
και μικρότερες του 0.01, ήτοι στο διάστημα (0, 0.01). Στην τελευταία περίπτωση θα ισούται
με 1, αν μία από τις δύο άλλες προαναφερθείσες ψευδομεταβλητές ισούται με 1.
Σχετικά με τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων, αρχικά παρατηρούμε ότι όταν θέτουμε
TARGET =1 όταν LOSS=1 και TARGET=1 όταν EARN=1 ή LOSS=1, οι συντελεστές b1
και c1 είναι μεγαλύτεροι του μηδενός, αλλά μη στατιστικά σημαντικοί. Συνεπώς, πιθανό να
υπάρχει αρνητική ασυμμετρία στο κόστος. Στο ίδιο υπόδειγμα σχετικά με τη μεταβλητή c6
(TARGETji,t DSji,t log(SALESji,t/SALESji,t-1), παρατηρείται ότι η τιμή της είναι αρνητική,
αλλά μη στατιστικά σημαντική και δηλώνει ότι πιθανό τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης
επηρεάζονται λιγότερο παρουσία κινήτρων της διοίκησης για επίτευξη στόχων
κερδοφορίας από ότι απουσία αυτών. Το πρώτο μοντέλο φαίνεται να ερμηνεύει οριακά
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καλύτερα την μεταβλητότητα (R2 ίσο με 25,7% έναντι 25,51% του τρίτου). Συνολικά
απορρίπτουμε την υπόθεση Η1 (με την επιφύλαξη της μη στατιστική σημαντικότητας των
μεταβλητών), η οποία αναφέρει ότι παρουσία κινήτρων η διοίκηση μειώνει πιο επιθετικά
τα κόστη, από ότι απουσία αυτών.
Στο δεύτερο μοντέλο που θέσαμε όπου TARGET=1 όταν EARN=1, δεν μπορούμε να
αποφανθούμε για την ασυμμετρία (b1<0 και μη στατιστικά σημαντικός). Αναφορικά με την
παρουσία κινήτρων ο συντελεστής c6 παίρνει την τιμή 0,14 χωρίς να είναι στατιστικά
σημαντικός και c6 < c6 + b6. Σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή, αποδεχόμαστε την Η1, με την
επιφύλαξη της μη στατιστικής σημαντικότητας αλλά και της επιρροής της ασυμμετρίας.
Συνολικά στα υπό εξέταση μοντέλα, οριακά μεγαλύτερη ερμηνευτική ικανότητα έχει το
πρώτο, ήτοι αυτό όπου TARGET=1, όταν LOSS=1 με R2=25.7%, έναντι 25,4% του
δεύτερου.
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Πίνακας 2: Ασυμμετρία του κόστους και κίνητρα της διοίκησης για επίτευξη στόχων κερδοφορίας
Γερμανικές εταιρίες εισηγμένες στο γερμανικό χρηματιστήριο (2006-2015)
Dependent variable: Annual log change of SGA expenses - log(SGAji,t/SGAji,t-1)
TARGET=1,
TARGET=1
TARGET=1,
όταν LOSS=1
όταν EARN=1
όταν EARN=1 ή LOSS=1
Robust
Robust
Robust Std
Coefficient
Coefficient
Coefficient
Std Err
Std Err
Err
a0
0,169*
(0,100)
0,167
(0,101)
0,168*
(0,102)
j
a1: L_INT_TAS i,t
-0,002
(0,038)
-0,003
(0,038)
-0,002
(0,038)
a2: L_INT_EMPLji,t
0,059
(0,043)
-0,058
(0,044)
0,058
(0,044)
j
a3: GDP i,t
-0,259*
(0,156)
-0,268*
(0,155)
-0,268*
(0,155)
j
a4: FCFSH i,t
-0,004**
(0,002)
-0,003**
(0,002)
-0,003**
(0,002)
j
a5: TARGET i,t
-0,021
(0,017)
-0,011
(0,019)
-0,011
(0,015)
b1: log(SALESji,t/SALESji,t-1)
0,286
(0,589)
-0,291
(0,588)
0,276
(0,589)
j
j
j
b2: L_INT_TAS i,t log(SALES i,t/SALES i,t-1)
0,169
(0,302)
0,171
(0,305)
0,174
(0,307)
j
j
j
b3: L_INT_EMPL i,t log(SALES i,t/SALES i,t-1)
-0,183
(0,246)
0,171
(0,247)
-0,176
(0,246)
j
j
j
b4: GDP i,t log(SALES i,t/SALES i,t-1)
-1.534
(2,454)
-1,508
(2,463)
-1,496
(2,453)
b5: FCFSHji,t log(SALESji,t/SALESji,t-1)
0,012
(0,017)
0,013
(0,017)
0,012
(0,017)
j
j
j
b6: TARGET i,t log(SALES i,t/SALES i,t-1)
0,239
(0,321)
0,252
(0,266)
0,217
(0,196)
j
j
j
c1: DS i,t log(SALES i,t/SALES i,t-1)
1,026
(1,102)
0,985
(1,117)
1,001
(1,111)
j
j
j
j
c2: L_INT_TAS i,t DS i,t log(SALES i,t/SALES i,t-1)
0,009
(0,676)
0,031
(0,678)
0,041
(0,678)
c3: L_INT_EMPLji,t DSji,t log(SALESji,t/SALESji,t-1)
0,478
(0,479)
0,464
(0,486)
0,465
(0,483)
j
j
j
j
c4: GDP i,t DS i,t log(SALES i,t/SALES i,t-1)
-4,767
(4,239)
-4,866
(4,252)
-4,999
(4,219)
j
j
j
j
c5: FCFSH i,t DS i,t log(SALES i,t/SALES i,t-1)
0,047
(0,076)
0,038
(0,076)
0,045
(0,077)
j
j
j
j
c6: TARGET i,t DS i,t log(SALES i,t/SALES i,t-1)
-1,127
(1,272)
0,140
(0,725)
-0,164
(0,497)
# of Obs
2664
2664
2664
R squared
25,70%
25,40%
25,51%
Στον πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των συντελεστών των μεταβλητών του υποδείγματος. Κάθε συντελεστής εκφέρεται με το
διακριτό του σύμβολο (a0, a1 κλπ.) και αποδίδεται σε αυτόν μία τιμή και ένα τυπικό σφάλμα προσαρμοσμένο για την ετεροσκεδαστικότητα.
Λεπτομέρειες επί των μεταβλητών παρατίθενται σε προηγούμενη ενότητα. Οι αστερίσκοι ***, **, * δηλώνουν επίπεδα σημαντικότητας
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1%, 5% και 10% αντίστοιχα.

5.2.2 Ασυμμετρία του κόστους και δεδουλευμένο μέρος των κερδών
Για τον έλεγχο της δεύτερης ερευνητικής υπόθεσης κατασκευάστηκαν δύο οικονομετρικά
υποδείγματα (Εξ (2α) και Εξ (2β)). Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της
παλινδρόμησης αυτών των μοντέλων. Ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία με την προηγούμενη
υπόθεση. Αρχικά το Breusch-Pegan test για την ετεροσκεδαστικότητα έδωσε p-value=0.000,
όση και η τιμή που έδωσε το τεστ του Breusch-Godfrey. Η ταξινόμηση έγινε σε πίνακα
διαχρονικών δεδομένων (panel) με τη μέθοδο των σταθερών επιδράσεων (fixed effects).
Προκειμένου να αποφευχθεί η ετεροσκεδαστικότητα και η αυτοσυσχέτιση προσαρμόστηκαν
καταλλήλως τα τυπικά σφάλματα και ομαδοποιήθηκαν ανά εταιρία (clustered robust
standard errors). Οι παραπάνω τιμές των tests και η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν ίδιες
και για τα δύο μοντέλα.
Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι μία αρνητική μεταβολή στις πωλήσεις επηρεάζει
αρνητικά το επίπεδο των δεδουλευμένων από λειτουργική δραστηριότητα, καθώς ο
συντελεστής b1 είναι αρνητικός (-0,0104) και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο 5%,
υποδεικνύοντας ότι μία πτώση του επιπέδου των πωλήσεων, οδηγεί σε πτώση του
δεδουλευμένου από λειτουργικές δραστηριότητες. Ακόμα ο συντελεστής a2 είναι 0,034 και
στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο 1%, δείχνοντας ότι μία μεταβολή στις πωλήσεις είτε
θετική είτε αρνητική, επηρεάζει με το ίδιο πρόσημο το δεδουλευμένο μέρος των
αποτελεσμάτων. Από την άλλη η μεταβλητή b2, η οποία χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο
της ασυμμετρίας του κόστους παρουσιάζεται αρνητική (-0.0104) αλλά μη στατιστικά
σημαντική γεγονός που αντικρούει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.Με βάση τα παραπάνω,
αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορούμε να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα για το αν η
ασυμμετρία του κόστους

επηρεάζει το δεδουλευμένο μέρος των αποτελεσμάτων από

λειτουργική δραστηριότητα στην περίπτωση των γερμανικών εισηγμένων εταιριών. Κατά
συνέπεια, δεν μπορούμε να συμπεράνουμε το ίδιο ούτε για το μη κανονικό μέρος
(discretionary) των δεδουλευμένων, το οποίο υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της
διοίκησης της επιχείρησης.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η προσθήκη των μεταβλητών που θα ήλεγχαν την
ασυμμετρία, ήτοι των DSji,t και DSji,t ΔSALESji,t/ TASji,t-1 μείωσε οριακά τη μεταβλητότητα
της εξαρτημένης μεταβλητής, η οποία εξηγείται από τις μεταβολές στις τιμές των
ανεξάρτητων, ήτοι μειώθηκε το R2.
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Πίνακας 3: Ασυμμετρία του κόστους και μη κανονικό μέρος των δεδουλευμένων
(discretionary accruals)
Στον πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των συντελεστών των μεταβλητών του
υποδείγματος. Κάθε συντελεστής εκφέρεται με το διακριτό του σύμβολο (a0, a1 κλπ.) και
αποδίδεται σε αυτόν μία τιμή και ένα τυπικό σφάλμα προσαρμοσμένο για την
ετεροσκεδαστικότητα. Λεπτομέρειες επί των μεταβλητών παρατίθενται σε προηγούμενη
ενότητα. Οι αστερίσκοι ***, **, * δηλώνουν επίπεδα σημαντικότητας 1%, 5% και 10%
αντίστοιχα.
Dependent variable: OP_ACCji,t/TASji,t-1
Εξ (2α)
Εξ (2β)
Robust Std.
Robust
Coefficient
Coefficient
Err.
Std. Err.
a0
-0,033***
(0,009)
-0,026***
(0,0094)
j
a1: 1/ TAS i,t-1
-274,016
(205,600)
-199,578
(277,856)
j
j
a2: ΔSALES i,t/ TAS i,t-1
0,046***
(0,012)
0,034***
(0,014)
j
j
a3: PPE i,t/ TAS i,t-1
-0,021
(0,039)
-0,039
(0,040)
j
a4: ROA i,t
0,002***
(0,0004)
0,002***
(0,00036)
j
b1: DS i,t
-0,0104**
(0,0044)
j
j
j
b2: DS i,t ΔSALES i,t/ TAS i,t-1
-0,0104
(0,0159)
# obs
2743
2743
# firms
280
280
R squared
24,26%
23.49%
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5.2.3 Ασυμμετρία του κόστους και δεσμευμένη συντηρητικότητα (conditional
conservatism)
Για να ελεγχθεί η υπόθεση Η3, χρησιμοποιήθηκαν τα υποδείγματα των Εξ (3α), Εξ (3β) και
Εξ (3γ). Τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων των εν λόγω μοντέλων παρουσιάζονται
στον Πίνακα 4. Όπως και στις προηγούμενες παλινδρομήσεις, τα δεδομένα ταξινομήθηκαν
σε πίνακα διαχρονικών δεδομένων (panel data) και εφαρμόστηκε η μέθοδος των σταθερών
επιδράσεων (fixed effects). Επίσης, διενεργήθηκαν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι για
ετεροσκεδαστικότητα και αυτοσυσχέτιση (tests Breusch-Pegan, με prob>chi2=0.000 και στα
3 υποδείγματα και Breusch-Godfrey, με prob>chi2=0.000 και στα 3 υποδείγματα). Ως εκ
τούτου προσαρμόστηκαν τα τυπικά σφάλματα για την ετεροσκεδαστικότητα και έγινε
ομαδοποίηση ανά όνομα εταιρίας (clustered robust standard errors).
Αναλύοντας τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων, παρατηρούμε ότι στο μοντέλο της Εξ
(3α) όλοι οι συντελεστές είναι θετικοί και στατιστικά σημαντικοί σε επίπεδο 1% (εκτός από
τον a1, ο οποίος είναι σε επίπεδο 5%). Άρα, η ύπαρξη “κακών” νέων (DRji,t=1) επηρεάζει τα
κέρδη περισσότερο από ότι η απουσία τους, όπως αναμέναμε λόγω της ύπαρξης της αρχής
της συντηρητικότητας. Επιπροσθέτως, η μεταβλητότητα της εξαρτημένης μεταβλητής
(κέρδη διά αγοραία αξία προηγούμενης χρήσης) εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από τις
ανεξάρτητες μεταβλητές που ελέγχουν μόνο τη συντηρητικότητα, εφόσον το R2 είναι
56,23%.
Ακολούθως, αναφορικά με τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων της Εξ (3α),
παρατηρούμε ότι όλοι οι συντελεστές των μεταβλητών είναι θετικοί, 2 εξ αυτών είναι
στατιστικά σημαντικοί (b2 με τιμή 0,055 σε επίπεδο 10% και ο b3 με τιμή 0,079 σε επίπεδο
5%). Αντίθετα ο συντελεστής b1, ενώ είναι θετικός δεν είναι στατιστικά σημαντικός. Γίνεται
αντιληπτό ότι η ασυμμετρία του κόστους επηρεάζει τα κέρδη, εφόσον ο b3 είναι θετικός και
στατιστικά σημαντικός. Αυτό σημαίνει ότι όταν μειώνονται οι πωλήσεις (DSji,t = 1), η
επίδραση στα κέρδη είναι μεγαλύτερη από ότι όταν αυξάνονται, όπως προβλέπει η
ασύμμετρη συμπεριφορά του κόστους. Παρόλα αυτά, παρατηρείται ότι το R2 έχει σημαντική
πτώση (36,08%), δηλαδή η μεταβλητότητα της αποδοτικότητας που είχε η εταιρία επί της
αγοραίας αξίας των Ιδίων Κεφαλαίων ερμηνεύεται καλύτερα με μεταβλητές που αφορούν
τη συντηρητικότητα αποκλειστικά από ότι με μεταβλητές που ελέγχουν μόνο την
ασυμμετρία στο κόστος. Αν και η τιμή του R2 είναι ικανοποιητική, το παραπάνω
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συμπέρασμα έρχεται σε αντιδιαστολή με τα αναμενόμενα αποτελέσματα των ερευνών των
Ballas et al (2020a), κατόπιν χρήσης των μοντέλων των Basu (1997) και Banker et al. (2006),
για διακριτό έλεγχο της συντηρητικότητας και ασυμμετρίας αντίστοιχα.
Στη συνέχεια, η Εξ (3γ) καλείται να εξετάσει συνδυαστικά το πως επηρεάζεται η ίδια
εξαρτημένη μεταβλητή από την παρουσία της συντηρητικότητας αλλά και της μη
συμμετρικής συμπεριφοράς του κόστους συνδυαστικά. Για το λόγο αυτό στο μοντέλο
συμπεριλήφθηκαν όλες οι μεταβλητές των προηγούμενων δύο εξισώσεων.
Αναφορικά με το R2, παρατηρούμε ότι είναι αυξημένο σε σχέση με την Εξ (3α) αλλά
μειωμένο σε σχέση με την Εξ (3β). Με λίγα λόγια, η εισαγωγή των παραγόντων που επιδρούν
στην ασυμμετρία του κόστους δίνουν καλύτερη ερμηνεία όταν εισάγονται σε μοντέλο
συνδυαστικά με τους παράγοντες της συντηρητικότητας, από ότι όταν εισάγονται μόνο
αυτοί. Από την άλλη, όμως, η συνύπαρξη και των 2 κατηγοριών έχει μικρότερη ερμηνευτική
ικανότητα από ότι η εισαγωγή μόνο των παραγόντων της συντηρητικότητας.
Αναλύοντας τα αποτελέσματα των συντελεστών του υποδείγματος της Εξ (3γ) παρατηρούμε
ότι όλοι οι συντελεστές που αφορούν τον έλεγχο της ασυμμετρίας (b1, b2, b3) είναι θετικοί
και στατιστικά σημαντικοί σε επίπεδο 10%, 1% και 10% αντίστοιχα, ενώ 1 εκ των 3
συντελεστών της συντηρητικότητας (α2) είναι θετικός και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο
1%.
Η θετική τιμή του b3 αναδεικνύει την ύπαρξη και τις επιπτώσεις της ασυμμετρίας του
κόστους, όπως αυτές αναλύθηκαν και στα αποτελέσματα της Εξ (3β), δηλαδή η μείωση της
πωλήσεων οδηγεί σε πιο συγκρατημένη μείωση του κόστους από ότι η αύξηση των
πωλήσεων στην αύξηση του κόστους, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη επίδραση στα κέρδη. Για
να διαπιστωθεί αν υπερεκτιμάται η επίδραση της ύπαρξης της συντηρητικότητας, όταν το
μοντέλο που θα την προσδιορίσει δεν περιλαμβάνει παράγοντες ασυμμετρίας κόστους,
χρησιμοποιείται ο συντελεστής a3 των μοντέλων των Εξ (3α) και Εξ (3γ). Ο a3 είναι ο
συντελεστής της μεταβλητής DRji,tRETji,t, η οποία έχει τιμές μη μηδενικές αν υπάρχει
μείωση των αποδόσεων, οπότε και εξετάζεται αν γίνεται ταχύτερη παρείσφρηση των
αρνητικών γεγονότων στις οικονομικές καταστάσεις. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο a3 της
Εξ (3α) (θετικός και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο 1%) είναι μεγαλύτερος από τον a3
της Εξ (3γ) (μη στατιστικά σημαντικός στα επίπεδα 1%,5% και 10%).
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Συμπεραίνουμε, ότι τα αποτελέσματα (a3(Εξ(3α) > a3(Εξ(3γ)) δείχνουν ότι η επίδραση της
συντηρητικότητας υπερεκτιμάται, αν στο μοντέλο δεν συμπεριληφθούν οι παράγοντες της
ασυμμετρίας του κόστους (με την επιφύλαξη της ανακρίβειας που ενδέχεται να ενέχει το
αποτέλεσμα, απουσία στατιστικής σημαντικότητας σε μιας εκ των δύο μεταβλητών).
Επομένως, επιβεβαιώνεται η ερευνητική υπόθεση Η3.
Κλείνοντας το κεφάλαιο των αποτελεσμάτων, αξίζει να τονιστεί ότι σε αρκετά σημεία
έρχονται σε αντίθεση με τις υποθέσεις είτε εν μέρει είτε εν τω συνόλω. Πιο συγκεκριμένα η
πρώτη ερευνητική υπόθεση, Η1, απορρίφθηκε σε δύο από τα τρία μοντέλα. Στη δεύτερη
υπόθεση, Η2, δεν μπορούμε να αποφανθούμε αν υπάρχει σχέση μεταξύ ασυμμετρίας και
δεδουλευμένου μέρους των κερδών από λειτουργική δραστηριότητα. Τέλος, στην τελευταία
υπόθεση, Η3, αποδεχόμαστε την υπερεκτίμηση της επίδρασης της συντηρητικότητας στα
κέρδη, απουσία παραγόντων που ελέγχουν την ασυμμετρία του κόστους.
Ακολουθεί ο Πίνακας 4, που αφορά την τελευταία ερευνητική υπόθεση, και έπειτα το
τελευταίο κεφάλαιο στο οποίο παρατίθενται τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας.
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Πίνακας 4: Ασυμμετρία κόστους και δεσμευμένη συντηρητικότητα (conditional
conservatism)
Στον πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των συντελεστών των μεταβλητών του
υποδείγματος. Κάθε συντελεστής εκφέρεται με το διακριτό του σύμβολο (a0, a1 κλπ.) και
αποδίδεται σε αυτόν μία τιμή και ένα τυπικό σφάλμα προσαρμοσμένο για την
ετεροσκεδαστικότητα. Λεπτομέρειες επί των μεταβλητών παρατίθενται σε προηγούμενη
ενότητα. Οι αστερίσκοι ***, **, * δηλώνουν επίπεδα σημαντικότητας 1%, 5% και 10%
αντίστοιχα.

a0
a1:DRji,t
a2:RETji,t
a3:DRji,tRETji,t
b1:DSji,t
b2:ΔSALESji,t /MVji,t-1
b3:DSji,t (ΔSALESji,t/MVji,t-1)
# obs
# firms
R squared

Dependent Variable: NIji,t/MVji,t-1
Eξ (3α)
Εξ (3β)
Robust
Robust
Coefficient
Coefficient
Std. Err.
Std. Err.
0,032***
(0,005)
0,033*** (0,0056)
0,0205**
(0,010)
0,033***
(0,010)
0,161***
(0,044)
0,0074
(0,0071)
0,055*
(0,018)
0,079**
(0,032)
2423
2423
268
268
56,23%
36,08%

58

Εξ (3γ)
Robust
Coefficient
Std. Err.
0,024***
(0,007)
0,0101
(0,0106)
0,033*** (0,0102)
0,042
(0,045)
0,014*
(0,007)
0,057***
(0,018)
0,063*
(0,033)
2423
268
43,42%
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάστηκε η σχέση που ενδέχεται να έχει το φαινόμενο
της ασύμμετρης συμπεριφοράς του κόστους με πτυχές της ποιότητας των κερδών.
Αντλήθηκαν δεδομένα 280 γερμανικών εταιριών εισηγμένων στο γερμανικό χρηματιστήριο
τη χρονική περίοδο 2006-2015.
Αρχικά, εξετάστηκε το αν επηρεάζεται η ένταση της ασυμμετρίας του κόστους όταν
υπάρχουν κίνητρα επίτευξης στόχων σχετικών με την κερδοφορία (βάσει της υπόθεσης Η1).
Τα αποτελέσματα ήταν διφορούμενα, αφότου απορρίφθηκε η υπόθεση σε δύο περιπτώσεις,
όπου παρατηρήθηκε ότι υπάρχει αρνητική ασυμμετρία, δηλαδή η αύξηση του κόστους όταν
αυξάνονται οι πωλήσεις είναι μικρότερη από ότι όταν μειώνονται ισόποσα, ενώ έγινε
αποδεκτή σε τρίτη περίπτωση. Οι περιπτώσεις αυτές διακρίνονται ανάλογα με την τιμή που
θα έπαιρνε η μεταβλητή ελέγχου των κινήτρων.
Έπειτα, στη δεύτερη ερευνητική υπόθεση που αφορούσε την επίδραση της ασυμμετρίας του
κόστους στο δεδουλευμένο των κερδών, παρατηρήθηκε ότι τα δεδομένα δε βοηθούν στο να
εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την υπόθεση. Παρατηρείται μία επίδραση της
ασυμμετρίας στο μοντέλο , αλλά η ερμηνευτική του ικανότητα παρουσία των μεταβλητών
ελέγχου της τελευταίας, μειώνεται οριακά.
Σχετικά με την τελευταία ερευνητική υπόθεση, επιβεβαιώθηκε ότι οι επιπτώσεις της αρχής
της συντηρητικότητας στα κέρδη υπερεκτιμώνται αν στο μοντέλο δεν ενταχθεί ο παράγοντας
της ασύμμετρης συμπεριφοράς του κόστους. Πάντως, για την περίπτωση της Γερμανίας, το
μοντέλο που εισάγει μόνο τους παράγοντες της συντηρητικότητας έχει καλύτερο R2 από το
αντίστοιχο που εμπεριέχει μόνο μεταβλητές ασυμμετρίας κόστους.
Η μελέτη της συγκεκριμένης περιόδου μπορεί να οδηγεί σε στρέβλωση των αποτελεσμάτων,
διότι η έρευνα έγινε σε μία εξαιρετικά ισχυρή οικονομική δύναμη της Ευρώπης και του
κόσμου, αλλά ακριβώς πριν και κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, που
έπληξε τα μέγιστα ένα ευρύ σύνολο επιχειρήσεων σε διεθνή κλίμακα.
Η ολοένα και μεγαλύτερη εμβάθυνση στο ζήτημα της ασυμμετρίας του κόστους δίνει το
βήμα για αναζήτηση νέων παραγόντων που την επηρεάζουν. Σε επόμενες έρευνες θα
μπορούσε να συσχετιστεί η ασυμμετρία με όλες τις πιθανές πτυχές της ποιότητας κερδών,
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σε διαφορετικές χώρες, κλάδους και χρονικές περιόδους. Επίσης, θα ήταν χρήσιμο να
δημιουργηθούν νέα μοντέλα καθώς και να ερευνηθούν περαιτέρω τα υφιστάμενα και να
εισαχθούν σε αυτά νέες μεταβλητές. Η συσχέτιση της ασυμμετρίας του κόστους με την
ποιότητα κερδών αποτελεί ένα αναδυόμενο ερευνητικό κομμάτι, το οποίο αξίζει να αναλυθεί
περαιτέρω, διότι τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν, θα είναι χρήσιμα για όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη μιας εταιρίας.

61

Παράρτημα Α

Πίνακας 5: Συνοπτική περιγραφή μεταβλητών και πηγών άντλησης τους
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ
SGAji,t
TASji,t
SALESji,t
TEMPLji,t
GDPji,t
FCFSHji,t
PPEji,t
ROAji,t
OP_INCji,t
CFOji,t
NIji,t
MVji,t
RI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έξοδα διοίκησης και διάθεσης
Σύνολο ενεργητικού
Σύνολο πωλήσεων
Σύνολο υπαλλήλων
% μεταβολή Α.Ε.Π.
Ελεύθερες ταμειακές ροές
Σύνολο ενσώματων παγίων
Αποδοτικότητα στοιχείων ενεργητικού
Λειτουργικό αποτέλεσμα χρήσης
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καθαρά κέρδη
Αγοραία αξία Ιδίων κεφαλαίων
Δείκτης απόδοσης
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΗΓΗ
WC01101
Worldscope
WC02999
Worldscope
WC01001
Worldscope
WC07011
Worldscope
https://data.worldbank.org/
WC05507
Worldscope
WC02501
Worldscope
WC08326
Worldscope
WC01250
Worldscope
WC04860
Worldscope
WC01551
Worldscope
WC08001
Worldscope
RI
Datastream
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