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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μία από τις βασικές λογιστικές αρχές είναι η Αρχή του Ιστορικού Κόστους (The 

Historical Cost Concept), σύμφωνα με την οποία τα περιουσιακά στοιχεία των 

επιχειρήσεων πρέπει να παρακολουθούνται λογιστικώς και να εμφανίζονται στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις στην τιμή κτήσης τους ακόμα και αν η αξία τους 

έχει μεταβληθεί από τη χρονική στιγμή της απόκτησής τους. Η συγκεκριμένη αρχή 

έχει δεχθεί πολλές επικρίσεις καθώς οι πολέμιοί της υποστηρίζουν ότι οι πληροφορίες 

που βασίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσης δεν έχουν ιδιαίτερη χρησιμότητα για 

τους επενδυτές καθώς δεν τους ενημερώνουν για την τρέχουσα αξία της επιχείρησης. 

Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι μόνο η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων σε 

τρέχουσες αξίες θα εξασφάλιζε αξιόπιστες, έγκυρες και χρήσιμες πληροφορίες στους 

επενδυτές.

Οι Οργανισμοί Financial Accounting Standards Board (FASB - Συμβούλιο 

Προτύπων της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής) και US Securities and Exchange 

Commission (SEC), που εδρεύουν στην Αμερική και έχουν αποστολή την καθιέρωση 

και εφαρμογή των λογιστικών προτύπων και αρχών, είναι από τους πιο θερμούς 

υποστηρικτές της τρέχουσας αξίας. Έχουν θεσπίσει έναν μεγάλο αριθμό διατάξεων 

που καθιστούν υποχρεωτική την απεικόνιση των περιουσιακών στοιχείων των 

επιχειρήσεων (σε σημειώσεις που συνοδεύουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις) και σε τρέχουσες αξίες εκτός από ιστορικές τιμές. Μία από αυτές τις 

διατάξεις είναι η SFAS (Statement of Financial Accounting Standards) No. 107, η 

οποία προβλέπει τη γνωστοποίηση της τρέχουσας αξίας1 των χρηματοοικονομικών 

προϊόντων και η οποία θα αποτελέσει το αντικείμενο έρευνας της παρούσας εργασίας.

Συγκεκριμένα, η ανάλυση θα εστιαστεί στον τραπεζικό κλάδο καθώς η 

περιουσία των πιστωτικών ιδρυμάτων αποτελείται κυρίως από χρηματοοικονομικά 

προϊόντα. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από τις πενήντα μεγαλύτερες τράπεζες 

των Ηνωμένων Πολιτειών (με κριτήριο ταξινόμησης το ύψος του ενεργητικού τους)

1 Καθώς δεν διαπραγματεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων σε ενεργείς αγορές 
ώστε να υφίσταται αγοραία αξία για κάθε ένα από αυτά, το FASB έχει καθιερώσει τον όρο δίκαιη αξία 
(fair value) για να αναφέρεται στην αγοραία / τρέχουσα αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου. Ο όρος 
αυτός που είναι συνώνυμος με τους όρους αγοραία αξία και τρέχουσα αξία θα χρησιμοποιηθεί και 
στην παρούσα εργασία.
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για το έτος 2001. Εφαρμόζοντας τη μέθοδο της παλινδρόμησης θα εξεταστεί η 

μηδενική υπόθεση ότι οι πληροφορίες για την τρέχουσα αξία των 

χρηματοοικονομικών προϊόντων (και συγκεκριμένα των χρεογράφων, των δανείων, 

των καταθέσεων και του μακροπρόθεσμου χρέους) δεν μπορούν να επεξηγήσουν την 

αγοραία αξία του μετοχικού κεφαλαίου.

Το υπόλοιπο της εργασίας έχει την ακόλουθη δομή. Στο δεύτερο κεφάλαιο 

γίνεται μία αναφορά στη διαμάχη που υπάρχει μεταξύ του ιστορικού κόστους κτήσης 

και της τρέχουσας αξίας και παρουσιάζεται συνοπτικά η οδηγία SFAS No. 107. Στη 

συνέχεια, παρουσιάζονται οι κυριότερες μέθοδοι υπολογισμού της αγοραίας αξίας 

των χρηματοοικονομικών προϊόντων και επιχειρείται μία σύγκριση μεταξύ των δύο 

μεθόδων. Στο επόμενο κεφάλαιο, γίνεται μία παρουσίαση ορισμένων ερευνών που 

έχουν διεξαχθεί τόσο αναφορικά με τη χρησιμότητα των πληροφοριών που 

αποκαλύπτονται για την αγοραία αξία των χρηματοοικονομικών προϊόντων όσο και 

σχετικά με τη χρησιμότητα των πληροφοριών που αποκαλύπτονται για την αγοραία 

αξία λοιπών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων των επιχειρήσεων. Στο 

τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το δείγμα της έρευνας και η μεθοδολογία που 

εφαρμόστηκε ενώ στο πέμπτο κεφάλαιο παρατίθενται τα στατιστικά αποτελέσματα 

της έρευνας. Συνοπτικά συμπεράσματα και προτάσεις για δυνητική τροποποίηση του 

μοντέλου παρουσιάζονται στο έκτο κεφάλαιο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ 
ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ

2.1 ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ένας από τους βασικούς σκοπούς της λογιστικής είναι η παροχή πληροφοριών στους 

εσωτερικούς και στους εξωτερικούς χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματική κατανομή των διαθέσιμων πόρων της 

οικονομίας. Δύο από τις κυριότερες ομάδες εξωτερικών χρηστών είναι οι επενδυτές 

και οι πιστωτές των επιχειρήσεων, οι οποίοι καταφεύγουν κυρίως στις δημοσιευμένες 

λογιστικές καταστάσεις για να αξιολογήσουν την οικονομική κατάσταση, την 

επίδοση και τις προοπτικές μίας επιχείρησης.

Τις προηγούμενες δεκαετίες μεγάλη έμφαση είχε δοθεί στην 

αποτελεσματικότητα της αγοράς και ιδιαίτερα στην αξία των πληροφοριών που 

παρουσιάζονται στην κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ώστε να διαπιστωθεί αν οι 

λογιστικές καταστάσεις είναι χρήσιμες για επενδυτικές και πιστοδοτικές αποφάσεις. 

Κατά τα πιο πρόσφατα, όμως, έτη έχει παρατηρηθεί μία στροφή προς τη θεμελιώδη 

ανάλυση και συγκεκριμένα προς τη διερεύνηση των παραγόντων που καθορίζουν την 

αξία μίας επιχείρησης.

Πολλοί είναι οι ερευνητές που έχουν επιδοθεί στην ανάλυση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων ώστε να προσδιορίσουν εκείνα τα στοιχεία που 

παρέχουν πληροφορίες για την πραγματική, εσωτερική αξία της επιχείρησης και κατ’ 

επέκταση και της μετοχής της. Τα κέρδη των επιχειρήσεων και οι λογιστικές αξίες 

των απαιτήσεων και των υποχρεώσεών τους έχουν προταθεί ως οι δύο βασικές 

μεταβλητές για την επεξήγηση αλλά και την πρόβλεψη των τιμών των μετοχών.

Ωστόσο, ορισμένες έρευνες παρατήρησαν μία σταδιακή μείωση της 

ικανότητας των λογιστικών πληροφοριών να επεξηγήσουν την αγοραία αξία του

2 βλ. Stephen Brown, Kin Lo, Thomas Lys (1999): "Use of R2 in accounting research: Measuring 
changes in value relevance over the last four decades.”
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μετοχικού κεφαλαίου των επιχειρήσεων. Η ανάγκη για παροχή όχι μόνο 

αντικειμενικών και έγκυρων πληροφοριών αλλά και χρήσιμων στην αξιολόγηση της 

αξίας των επιχειρήσεων, έφερε στο προσκήνιο τη διαμάχη μεταξύ ιστορικού κόστους 

κτήσης και τρέχουσας αξίας.

2.2 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TOY FASB

Ένας από τους σημαντικότερους υποστηρικτές της αποτίμησης των περιουσιακών 

στοιχείων των επιχειρήσεων σε τρέχουσες αξίες είναι το Financial Accounting 

Standards Board (Συμβούλιο Προτύπων της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής). Το 

Financial Accounting Standards Board (FASB) είναι ένας ανεξάρτητος, ιδιωτικός 

οργανισμός που εδρεύει στην Αμερική και έχει αποστολή την καθιέρωση και 

βελτίωση των λογιστικών προτύπων και αρχών. Αποτελεί τμήμα του Financial 

Accounting Foundation (FAF), ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που ιδρύθηκε το 

1973 με σκοπό να υπηρετεί φιλανθρωπικούς, επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς 

σκοπούς.

Η εξουσία του FASB πηγάζει από την US Securities and Exchange 

Commission (SEC), η οποία είναι υπεύθυνη για τη θέσπιση και επιβολή των διεθνών 

λογιστικών προτύπων σε αμερικάνικες επιχειρήσεις. Η αρμοδιότητα του FASB είναι 

να καθιερώνει λογιστικά πρότυπα αναφορικά με τις πληροφορίες που δημοσιεύονται 

στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων και τις υποσημειώσεις που 

τις συνοδεύουν ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία και η εγκυρότητά τους. Ωστόσο, 

δεν έχει καμία αρμοδιότητα για την επιβολή αυτών των προτύπων. Η ευθύνη για την 

εφαρμογή τους περιέρχεται στον SEC και στις ελεγκτικές εταιρίες.

To FASB, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, έχει θεσπίσει πληθώρα 

διατάξεων για την ενίσχυση της αξιοπιστίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

με έναν μεγάλο αριθμό αυτών να αναφέρεται στη γνωστοποίηση της δίκαιης αξίας 

διαφόρων απαιτήσεων και υποχρεώσεων των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, με το

Leandro Canibano, Manuel Garcia - Ayuso (2000): “Is accounting information loosing relevance? 
Some answers from European countries.”
Tyrone M. Carlin: “Valuation implications of mark-to-market accounting in the general insurance 
industry.”
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Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 19 προτείνεται η 

αποκάλυψη της δίκαιης αξίας ορισμένων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων 

που δραστηριοποιούνταν στην αγορά πετρελαίου ενώ το SFAS No. 33 απαιτεί από τις 

επιχειρήσεις να αποκαλύψουν πληροφορίες για την δίκαιη αξία των οικοπέδων, των 

κτιριακών τους εγκαταστάσεων, των αποθεμάτων τους και των επίπλων και σκευών 

τους. Επίσης, το SFAS No. 87 αναφέρεται στη γνωστοποίηση της δίκαιης αξίας των 

προβλέψεων για αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ενώ το 

SFAS No. 119 απαιτεί ανάλογη γνωστοποίηση για τα παράγωγα προϊόντα. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον, τόσο από την ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και από το χώρο των 

επιχειρήσεων, έχει προσελκύσει η οδηγία SFAS No. 107, η οποία αναφέρεται στη 

δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών προϊόντων. Καθώς η συγκεκριμένη οδηγία 

αποτελεί και το κύριο θέμα της παρούσας εργασίας θα αναλυθεί διεξοδικότερα στη 

συνέχεια.

2.3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ TOY SFAS No. 107

To Statement of Financial Accounting Standards No. 107 με τίτλο “Disclosures about 

fair value of financial instruments”3 εκδόθηκε το 1991 και ζητούσε από τις 

επιχειρήσεις να προβούν στον προσδιορισμό και στη συνέχεια στη δημοσίευση της 

δίκαιης αξίας ορισμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων σε σημειώσεις που 

συνοδεύουν τις ετήσιες λογιστικές καταστάσεις. Η εφαρμογή της οδηγίας ήταν 

υποχρεωτική από το τέλος του 1992 για όσες επιχειρήσεις το σύνολο του ενεργητικού 

τους υπερέβαινε τα 150 εκατομμύρια δολάρια ενώ για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις 

άρχισε να ισχύει από το τέλος του 1995.

Ως χρηματοοικονομικά προϊόντα ορίζονται στην οδηγία4 τα μετρητά, 

οποιαδήποτε στοιχεία αποδεικνύουν δικαίωμα της επιχείρησης στο μετοχικό 

κεφάλαιο κάποιας άλλης και τα συμβόλαια που ταυτόχρονα:

1. Επιβάλλουν στη μία επιχείρηση τη συμβατική υποχρέωση α) να παραδώσει 

μετρητά ή κάποιο χρηματοοικονομικό εργαλείο στη δεύτερη ή β) να ανταλλάξει 

κάποια χρηματοοικονομικά προϊόντα σε δυνητικά δυσμενείς όρους και

3 σε ελεύθερη μετάφραση: «Γνωστοποίηση της δίκαιης αξίας των χρηματοοικονομικών εργαλείων»
4 βλ. FASB, 1991, παράγραφος 3
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2. Δίνουν στη δεύτερη επιχείρηση το συμβατικό δικαίωμα α) να λάβει μετρητά ή 

άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα από την πρώτη ή β) να ανταλλάξει με την πρώτη 

κάποια χρηματοοικονομικά προϊόντα σε δυνητικά ευνοϊκούς όρους.

Ο ορισμός που δόθηκε είναι αρκετά ευρύς με αποτέλεσμα σχεδόν όλες οι 

επιχειρήσεις να έχουν στο ενεργητικό ή στο παθητικό τους κάποια 

χρηματοοικονομικά προϊόντα. Ωστόσο, ορισμένα από αυτά (όπως για παράδειγμα τα 

συμβόλαια χρηματοδοτικής μίσθωσης και τα συμβόλαια ασφάλισης) εξαιρούνται 

ρητά από τις απαιτήσεις της οδηγίας για αποκάλυψη της δίκαιης αξίας τους.5

2.4 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΞΙΑΣ

To FASB ορίζει τη δίκαιη αξία6 ως «την αξία στην οποία μπορεί να αποτελέσει 

αντικείμενο ανταλλαγής ένα χρηματοοικονομικό προϊόν σε μία τρέχουσα συναλλαγή 

μεταξύ πρόθυμων μερών και όχι σε μία κατάσταση ρευστοποίησης ή αναγκαστικής 

πώλησης». Ωστόσο, πρόσφατα7 προέβη σε αναθεώρηση του ορισμού θεωρώντας ως 

δίκαιη αξία «την αξία στην οποία ένα περιουσιακό στοιχείο ή μία υποχρέωση μπορεί 

να ανταλλαγεί σε μία τρέχουσα συναλλαγή μεταξύ πληροφορημένων και μη 

συνδεδεμένων μερών όταν κανένα μέλος δεν ενεργεί υπό καταναγκασμό».

Καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις ο προσδιορισμός της δίκαιης αξίας 

στηρίζεται σε κάποιες υποθέσεις, η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από τη μέθοδο που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της. Το 

FASB προτείνει ως καλύτερη μέθοδο τη χρησιμοποίηση των αγοραίων τιμών για 

πανομοιότυπα περιουσιακά στοιχεία εφόσον αυτά διαπραγματεύονται σε κάποια 

ενεργή αγορά. Στην περίπτωση που η επιχείρηση διαθέτει έναν σημαντικό αριθμό 

μονάδων η πώληση των οποίων θα επηρέαζε την τιμή της αγοράς, το FASB δηλώνει 

ότι η επίπτωση από την πώληση αυτή πρέπει να αγνοηθεί.

5 βλ. FASB, 1991, παράγραφος 7
6 βλ. FASB, 1991, παράγραφος 5

βλ. w-ww.fasb.orn. Project Updates, Fair value measurement, 20/06/2003
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Αν η αγοραία τιμή για κάποιο χρηματοοικονομικό προϊόν δεν είναι διαθέσιμη, 

η εκτίμησή του μπορεί να βασιστεί στην αγοραία τιμή κάποιου άλλου παρόμοιου 

χρηματοοικονομικού προϊόντος για το οποίο υπάρχει ενεργή αγορά. Παρόμοιο 

χρηματοοικονομικό προϊόν είναι αυτό που έχει παρόμοια χαρακτηριστικά (για 

παράδειγμα ως προς τον κίνδυνο και τη ρευστότητα) και παραπλήσιες χρηματορροές 

(για παράδειγμα ως προς τον χρόνο πραγματοποίησης) με αποτέλεσμα να αντιδρά με 

τον ίδιο τρόπο σε μεταβολές των οικονομικών συνθηκών. Η επιχείρηση, έχοντας 

πλήρη γνώση των χαρακτηριστικών των δύο προϊόντων, θα είναι θέση να 

προσδιορίσει με σχετική ευκολία τη δίκαιη αξία του χρηματοοικονομικού προϊόντος 

που έχει στο χαρτοφυλάκιό της στηριζόμενη στην τιμή που διαμορφώνεται στην 

αγορά για το δεύτερο προϊόν.

Όταν ένα χρηματοοικονομικό προϊόν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης 

σε περισσότερες από μία αγορές, η επιχείρηση πρέπει να χρησιμοποιήσει ως δίκαιη 

αξία την πιο ευνοϊκή τιμή. Αυτό σημαίνει την πιο υψηλή τιμή όταν πρόκειται για 

περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης και την πιο χαμηλή τιμή όταν πρόκειται για 

υποχρέωση.

Εφόσον η χρησιμοποίηση της αγοραίας τιμής κάποιου παρόμοιου 

περιουσιακού στοιχείου δεν είναι εφικτή, η επιχείρηση πρέπει να καταφύγει σε 

κάποια μέθοδο αξιολόγησης όπως είναι η μέθοδος της παρούσας αξίας. Επίσης, στην 

περίπτωση που το χρηματοοικονομικό προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τις 

ανάγκες της συγκεκριμένης επιχείρησης και περιέχει δικαιώματα προαίρεσης μπορεί 

να εφαρμοστεί κάποιο μοντέλο αποτίμησης δικαιωμάτων όπως το διωνυμικό μοντέλο 

ή το μοντέλο Black - Scholes. Τέλος, εφόσον κάποια άλλη μέθοδος δεν μπορεί να 

εφαρμοστεί η επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει το τρέχον κόστος 

αντικατάσταση ς.

Ύστερα από τις προτάσεις που έκανε ο FASB για τις μεθόδους αποτίμησης 

που θα έπρεπε να εφαρμοστούν, ανάθεσε στους Sollenberger και Ballou (1994)* τη 

διεξαγωγή έρευνας ώστε να διαπιστωθεί ποιες μέθοδοι υιοθετήθηκαν από τις 

επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως οι επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν κατά μέσο όρο τρεις με τέσσερις διαφορετικές μεθόδους για την

* Harold Μ Sollenberger, Brian Ballou (1994): "Choices of valuation methods for SFAS No 107”
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αποτίμηση των χρηματοοικονομικών τους στοιχείων σε δίκαιες αξίες. Οι πιο 

διαδεδομένες μέθοδοι είναι (α) η μέθοδος της αγοραίας τιμής (όπως προσδιορίζεται 

σε χρηματιστήρια, από μεσίτες κ.τ.λ.), (β) η μέθοδος της παρούσας αξίας των 

μελλοντικών χρηματορροών με επιτόκιο προεξόφλησης αυτό που επικρατεί στην 

αγορά για το ίδιο ή για παρόμοια προϊόντα και (γ) η μέθοδος της παρούσας αξίας των 

μελλοντικών χρηματορροών όταν το επιτόκιο προεξόφλησης υπολογίζεται από την 

ίδια την επιχείρηση με βάση τις εκτιμήσεις της για την απόδοση και τον κίνδυνο.

2.5 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΞΙΑΣ

To FASB υποστηρίζει τη χρήση της δίκαιης αξίας για τη σύνταξη των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς αποτελεί μία μέθοδο μέτρησης της αξίας 

που προσδιορίζεται με βάση τις εκάστοτε συνθήκες που επικρατούν στην αγορά και 

δεν επηρεάζεται από το έτος και την τιμή κτήσης των περιουσιακών στοιχείων. 

Επιπλέον, η δίκαιη αξία παραμένει η ίδια ανεξάρτητα από την επιχείρηση που έχει 

την εκάστοτε απαίτηση ή υποχρέωση (εφόσον οι επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στις 

ίδιες αγορές ή έχουν τον ίδιο πιστωτικό κίνδυνο) με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η 

σύγκριση μεταξύ των επιχειρήσεων.

Ωστόσο, το γεγονός πως πολλά χρηματοοικονομικά προϊόντα δεν 

διαπραγματεύονται σε ενεργείς αγορές εγείρει πολλά ερωτήματα για την αξιοπιστία 

των πληροφοριών που αποκαλύπτονται. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν μία ποικιλία 

μεθόδων αποτίμησης για τον προσδιορισμό της τρέχουσας αξίας των περιουσιακών 

τους στοιχείων με αποτέλεσμα να διαπιστώνεται ότι παρόμοια χρηματοοικονομικά 

προϊόντα αποτιμώνται σε διαφορετικές τιμές από διαφορετικές επιχειρήσεις. 

Αλλωστε, πολλές μέθοδοι αποτίμησης στηρίζονται σε υποθέσεις αλλά και σε 

πρωτογενή δεδομένα που συγκεντρώνονται από τις επιχειρήσεις με αποτέλεσμα να 

εισάγεται αναπόφευκτα στις εκτιμήσεις το στοιχείο της υποκειμενικότητας.

Το επιχείρημα ότι διασφαλίζεται η αξιοπιστία των πληροφοριών που 

αποκαλύπτονται για τις αγοραίες τιμές των περιουσιακών στοιχείων καθώς 

υπόκεινται στον έλεγχο των ορκωτών ελεγκτών δεν γίνεται αποδεκτό από όλους 

καθώς ορισμένοι υποστηρίζουν ότι οι ελεγκτές δεν είναι σε θέση να πιστοποιήσουν
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την ακρίβεια και την αντικειμενικότητα των πληροφοριών λόγω των πολύπλοκων 

μεθόδων αποτίμησης που υιοθετούνται. To FASB, όμως, υποστηρίζει ότι ανάλογα 

προβλήματα εμφανίζονται και κατά την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων σε 

τιμές κτήσης τα οποία ωστόσο οι ελεγκτές έχουν μάθει να αντιμετωπίζουν. To FASB 

πιστεύει πως η εμπειρία των ελεγκτών σε συνδυασμό με την ανάπτυξη νέων μεθόδων 

ελέγχου θα τους καταστήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα ικανούς να 

αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα προβλήματα που συνεπάγεται η χρησιμοποίηση 

της δίκαιης αξίας.

Ως απάντηση στον ισχυρισμό ότι η διοίκηση των επιχειρήσεων ίσως 

παραποιήσει τα στοιχεία που θα παρουσιάσει σε δίκαιες αξίες, έρχεται η έρευνα των 

Bernard et al9 (1995), οι οποίοι μελέτησαν τον τραπεζικό κλάδο στη Δανία και 

εξέτασαν τις λογιστικές μεθόδους που έχουν υιοθετήσει οι τράπεζες κατά την 

αποτίμηση των στοιχείων του ισολογισμού τους σε τρέχουσες τιμές. Τα 

συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν είναι πως τα διευθυντικά στελέχη των τραπεζών 

δεν παραποιούν τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους ώστε να ωραιοποιήσουν την 

εικόνα τους. Η μόνη μικρή εξαίρεση που παρατηρήθηκε ήταν κάποια καθυστέρηση 

στην αναγνώριση επισφαλών και ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών από τα δάνεια που 

είχαν χορηγηθεί. Οι συγγραφείς, λοιπόν, κατέληξαν πως η αποτίμηση των 

περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών σε τρέχουσες τιμές είναι προς το συμφέρον 

των επενδυτών καθώς αποκαλύπτονται σημαντικές και αξιόπιστες πληροφορίες, 

τουλάχιστον στη δανέζικη αγορά.

To British Banker’s Association υποστηρίζει ότι η ιστορική τιμή κτήσης 

αποτελεί την πλέον κατάλληλη μέθοδο αποτίμησης της αξίας των 

χρηματοοικονομικών προϊόντων των επιχειρήσεων. Δίνοντας έμφαση στον τραπεζικό 

κλάδο, υπογραμμίζει ότι η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των πιστωτικών 

οργανισμών γίνεται σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και όχι βασιζόμενη σε 

βραχυπρόθεσμες μεταβολές των τιμών. Ακόμα και για τη διαχείριση του κινδύνου 

του επιτοκίου σημασία έχουν οι μεταβολές στην καμπύλη απόδοσης και όχι οι 

μεταβολές που επέρχονται στην τρέχουσα αξία των περιουσιακών στοιχείων ύστερα 

από μία μεταβολή των επιτοκίων.

9 Victor Bernard, Robert Merton, Krishna Palepu (1995): “Mark-to-market accounting for banks and 
thrifts: Lessons from the Danish experience.”
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Επιπλέον, τα περισσότερα χρηματοοικονομικά προϊόντα των τραπεζών δεν 

αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης αλλά κρατούνται στο χαρτοφυλάκιό τους 

μέχρι τη λήξη τους με αποτέλεσμα η δίκαιη αξία να μην παρέχει σημαντικές 

πληροφορίες στους επενδυτές. Ωστόσο, η αντίθετη άποψη υποστηρίζει ότι οι 

διάφορες επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζών θα έπρεπε να 

γνωρίζουν την τρέχουσα αξία των περιουσιακών τους στοιχείων ώστε να είναι σε 

θέση να αποφασίσουν αν είναι προς το συμφέρον τους να τα κρατήσουν ως τη λήξη 

τους ή να προβούν στην πώλησή τους.

To British Banker’s Association ισχυρίζεται επίσης ότι η δίκαιη αξία δεν 

πρέπει να χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των κερδών των τραπεζών καθώς η 

βιωσιμότητα και η κερδοφορία τους στηρίζεται στην ύπαρξη ενός σταθερού 

περιθωρίου μεταξύ του τόκου που εισπράττεται και του τόκου που πληρώνεται και 

όχι στην εκμετάλλευση πρόσκαιρων μεταβολών της αξίας των χρηματοοικονομικών 

προϊόντων.

Αρκετοί αναλυτές εκφράζουν την ανησυχία πως η απεικόνιση των 

περιουσιακών στοιχείων σε τρέχουσες αξίες θα αυξήσει τη μεταβλητότητα των 

κερδών ανά μετοχή με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να χάσουν το πριμ με το οποίο 

αμείβει η αγορά τη σταθερότητα των κερδών. Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει 

αρκετά διοικητικά στελέχη σε ενέργειες που ίσως ωφελήσουν βραχυπρόθεσμα τις 

επιχειρήσεις αλλά που μπορεί να τις πλήξουν μακροπρόθεσμα. To FASB σε μια 

προσπάθεια να περιορίσει τη μεταβλητότητα των κερδών δίνει τη δυνατότητα στις 

επιχειρήσεις να μην συμπεριλαμβάνουν ορισμένες κατηγορίες χρεογράφων και 

μακροπρόθεσμου χρέους στα κέρδη που προσδιορίζονται από τις δίκαιες αξίες των 

χρηματοοικονομικών εργαλείων. Η διάταξη αυτή ενδέχεται να περιορίσει το 

πρόβλημα αλλά ακόμα και ο ίδιος ο οργανισμός παραδέχεται ότι δεν πρόκειται να το 

εξαλείψει.

Επίσης, το επιπρόσθετο κόστος με το οποίο θα επιβαρύνονταν οι επιχειρήσεις 

ώστε να είναι σε θέση να προσδιορίσουν την τρέχουσα αξία των 

χρηματοοικονομικών τους προϊόντων αποτέλεσε ένα βασικό σημείο ένστασης κατά 

την περίοδο των συζητήσεων πριν την υποχρεωτική εφαρμογή του SFAS 107.
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Ωστόσο, μετέπειτα έρευνα10 έδειξε πως το κόστος που υφίστανται τα πιστωτικά 

ιδρύματα για την εφαρμογή της οδηγίας δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό καθώς κυμαίνεται 

από $100 μέχρι $18,000 με μέση τιμή $3,250. Η μεγάλη απόκλιση που παρατηρείται 

αποδίδεται στις διαφορετικές μεθόδους αποτίμησης που χρησιμοποιούνται καθώς και 

στα διαφορετικά χρηματοοικονομικά προϊόντα που έχει η κάθε επιχείρηση στο 

χαρτοφυλάκιό της.

10 Harold Μ. Sollenberger, Brian Ballou: “Choices of valuation methods for SFAS No. 107”
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ

3.1 ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ SFAS No. 107

Οι έρευνες που εξετάζουν την αξία των πληροφοριών, που η οδηγία SFAS No. 107 

προβλέπει αλλά και υποχρεώνει τις διάφορες εταιρίες και οργανισμούς να 

αποκαλύψουν, ανέρχονται σε πέντε. Οι τρεις από αυτές (Nelson, Barth et al., Eccher 

et al.) διεξήχθησαν το 1996 και επικέντρωσαν την ανάλυσή τους στον τραπεζικό 

κλάδο. Η κυριότερη διαφορά μεταξύ αυτών των μελετών εστιάζεται στα επιμέρους 

χρηματοοικονομικά στοιχεία των τραπεζών που εξετάστηκαν. Η επόμενη 

χρονολογικά έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Simko (1999), ο οποίος στήριξε την 

ανάλυσή του σε δεδομένα μη χρηματοοικονομικών οργανισμών. Στη συνέχεια ο 

Brickner (2002) επανήλθε στη μελέτη του τραπεζικού κλάδου εξετάζοντας όχι μόνο 

αν οι πληροφορίες για την δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών προϊόντων 

επεξηγούν την αγοραία αξία του μετοχικού κεφαλαίου αλλά διερευνώντας και ποιοι 

παράγοντες επηρεάζουν τη δυνατότητα αυτών των πληροφοριών να επεξηγήσουν την 

αξία μίας επιχείρησης όπως διαμορφώνεται στο χρηματιστήριο.

Αρχικά, η Karen Nelson (1996)11 εξέτασε τα δεδομένα των 200 μεγαλύτερων, 

ως προς το ύψος του ενεργητικού τους, τραπεζών των Ηνωμένων Πολιτειών για τα 

έτη 1992 και 1993. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της παλινδρόμησης, διερεύνησε 

κατά πόσο η δίκαιη αξία των καταθέσεων, του μακροπρόθεσμου χρέους, των 

δανείων, των χρεογράφων και των χρηματοοικονομικών στοιχείων εκτός 

ισολογισμού, όπως προσδιορίζονται και γνωστοποιούνται κάτω από την οδηγία SFAS 

No 107, μπορούν να επεξηγήσουν την αγοραία αξία του μετοχικού κεφαλαίου των 

τραπεζών. Στην έρευνά της πραγματοποίησε ξεχωριστή παλινδρόμηση για κάθε ένα 

από τα έτη 1992 και 1993. Και στις δύο αναλύσεις η εξαρτημένη μεταβλητή ήταν η 

χρηματιστηριακή αξία του μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών ενώ τις ανεξάρτητες 

μεταβλητές αποτελούσαν η λογιστική αξία του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι 

διαφορές μεταξύ της δίκαιης αξίας και της λογιστικής αξίας των χρηματοοικονομικών 

προϊόντων που προαναφέραμε.

11 Karen Κ. Nelson (1996): “Fair value accounting for commercial banks: an empirical analysis of 
SFAS No. 107.”
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Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης έδειξαν πως η αγοραία αξία των 

χρεογράφων είναι σε θέση να δώσει κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά 

με τη χρηματιστηριακή αξία του μετοχικού κεφαλαίου. Αντίθετα, δεν υπάρχουν 

αποδείξεις πως η αγοραία αξία των λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων που 

μελετήθηκαν λαμβάνεται υπόψη από τους επενδυτές κατά την αξιολόγηση της αξίας 

των τραπεζών, γεγονός που σημαίνει ότι σημαντικό μέρος της αξίας μίας τράπεζας 

δεν αντικατοπτρίζεται ούτε στη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων ούτε 

στην τρέχουσα αξία τους.

Η συγγραφέας προχώρησε στην επαναξιολόγηση των πληροφοριών για την 

τρέχουσα αξία των περιουσιακών στοιχείων ενσωματώνοντας στο μοντέλο της και 

μεταβλητές που δείχνουν τις προοπτικές της τράπεζας για μελλοντική ανάπτυξη όπως 

ο δείκτης απόδοσης επί του επενδυμένου κεφαλαίου (ROE) και η ετήσια μεταβολή 

της περιουσιακής κατάστασης της επιχείρησης (με βάση τη λογιστική της αξία). Η 

ανάλυση έδειξε ότι οι πληροφορίες για την προβλεπόμενη κερδοφορία της τράπεζας 

είχαν υψηλή συσχέτιση με τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής ενώ η αγοραία αξία 

των χρεογράφων δεν ήταν πλέον στατιστικά σημαντική.

Ένα αδύνατο σημείο της έρευνας, στο οποίο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

βαρύτητα κατά την αξιολόγηση των συμπερασμάτων, ήταν το πρόβλημα της 

συλλογής των δεδομένων. Η Nelson αναφέρει πως σε πολλές περιπτώσεις δεν ήταν 

δυνατό να διαχωριστεί η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών προϊόντων εκτός 

ισολογισμού από τη δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών προϊόντων που 

εμφανίζονται στον ισολογισμό. Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις δεν ήταν σε θέση 

να γνωρίζει αν η δίκαιη αξία αντιπροσώπευε απαίτηση ή υποχρέωση της τράπεζας. Η 

συγγραφέας δεν απέκλεισε τα διφορούμενα δεδομένα από την έρευνα αλλά τα 

ενσωμάτωσε με βάση την πιο πιθανή ερμηνεία τους.

Οι Eccher et al. (1996)12 μελέτησαν 296 και 328 πιστωτικά ιδρύματα για το 

1992 και 1993 αντίστοιχα. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της παλινδρόμησης, με 

ανεξάρτητη μεταβλητή το δείκτη αγοραίας προς λογιστικής αξίας της επιχείρησης και

12 Elizabeth A. Eccher, Κ. Ramesh, S. Ramu Thiagarajan (1996): ‘'Fair value disclosures by bank 
holding companies.”
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εξαρτημένες μεταβλητές τη διαφορά μεταξύ της αγοραίας και της λογιστικής αξίας 

για κάθε μεμονωμένο χρηματοοικονομικό προϊόν, βρήκαν ότι μόνο ο συντελεστής 

της αγοραίας αξίας των χρεογράφων ήταν στατιστικά σημαντικός. Στη συνέχεια, 

πραγματοποίησαν ποικίλες αναλύσεις ενσωματώνοντας στο μοντέλο τους μεταβλητές 

που αντικατόπτριζαν το βαθμό της χρηματοοικονομικής μόχλευσης, τη φύση των 

περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, την ικανότητα της διοίκησης, το επίπεδο 

των κερδών και τη ρευστότητα των διαφόρων περιουσιακών στοιχείων. Η αγοραία 

αξία των χρεογράφων εξακολουθούσε να είναι στατιστικά σημαντική σε όλες τις 

αναλύσεις ενώ η αγοραία αξία των δανείων, του μακροπρόθεσμου χρέους και των 

χρηματοοικονομικών προϊόντων εκτός ισολογισμού σε ελάχιστες περιπτώσεις 

παρείχε περισσότερες και σημαντικότερες πληροφορίες από την αντίστοιχη λογιστική 

τιμή. Η δίκαιη αξία των καταθέσεων δεν εμφανίστηκε σε καμία περίπτωση 

στατιστικά σημαντική.

Οι συγγραφείς παρατηρούν ότι οι διατάξεις της οδηγίας SFAS No. 107 είναι 

ελλιπείς καθώς δεν λαμβάνουν υπόψη τους τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και τις 

προοπτικές της επιχείρησης. Συνεπώς, οι πληροφορίες που αποκαλύπτονται για τη 

δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών προϊόντων υστερούν σε αξία από τις 

πληροφορίες που δίνει η μέθοδος της παρούσας αξίας των αναμενόμενων 

μελλοντικών χρηματορροών που είναι ήδη καθιερωμένη. Οι συγγραφείς καταλήγουν 

ότι η μέθοδος του ιστορικού κόστους κτήσης παρέχει πιο ακριβείς και αξιόπιστες 

πληροφορίες από την μέθοδο των αγοραίων τιμών.

Η έρευνα των Barth et al (1996)13 παρόλο που εξετάζει την ίδια χρονική 

περίοδο (1992 - 1993) με την Nelson (1996) και με τους Eccher et al. (1996) δεν δίνει 

ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, εκτιμάει, όπως και οι προηγούμενες 

δύο έρευνες, ότι οι συντελεστές της δίκαιης αξίας των καταθέσεων και των 

χρηματοοικονομικών προϊόντων εκτός ισολογισμού δεν είναι στατιστικά σημαντικοί 

ενώ αντίθετα ο συντελεστής της δίκαιης αξίας των χρεογράφων είναι στατιστικά 

σημαντικός. Η βασική διαφορά με τους προηγούμενους συγγραφείς έγκειται στα 

αποτελέσματα που αναφέρονται στη δίκαιη αξία των δανείων καθώς οι Barth et al.

13 Mary E. Barth, William H. Beaver, Wayne R. Landsman (1996): “ Value - relevance of 
banks’ fair value disclosures under SFAS No 107."
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υποστηρίζουν ότι οι πληροφορίες για την τρέχουσα αξία τους επεξηγούν σε 

σημαντικό βαθμό την αγοραία αξία του μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών.

Η μη ταύτιση των συμπερασμάτων ενδέχεται να οφείλεται σε διαφορές στο 

μοντέλο που εφαρμόστηκε. Παρόλο που και οι τρεις έρευνες εφάρμοσαν τη μέθοδο 

της παλινδρόμησης χρησιμοποιώντας τις ίδιες περίπου ανεξάρτητες μεταβλητές 

(χρεόγραφα, δάνεια, καταθέσεις, μακροπρόθεσμο χρέος, χρηματοοικονομικά 

προϊόντα εκτός ισολογισμού), οι Barth et al. ενσωμάτωσαν στο μοντέλο τους και 

μεταβλητές που αντιπροσώπευαν τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο επιτοκίου 

που αντιμετώπιζε το κάθε πιστωτικό ίδρυμα καθώς και μεταβλητές που 

αντιπροσώπευαν τη δίκαιη αξία ορισμένων μη χρηματοοικονομικών στοιχείων του 

ενεργητικού και του παθητικού των τραπεζών.

Επίσης, οι Barth et al. προσδιόρισαν την αγοραία αξία του μετοχικού 

κεφαλαίου των τραπεζών χρησιμοποιώντας τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της 

30ης Απριλίου, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι οι πληροφορίες για τη δίκαιη 

αξία των χρηματοοικονομικών προϊόντων είχαν γνωστοποιηθεί στο κοινό. Η Nelson 

για τον ίδιο λόγο χρησιμοποιεί τις τιμές της 31ης Μαρτίου χωρίς ωστόσο να 

διασφαλίζει ότι οι επενδυτές είχαν προλάβει να ενημερωθούν, να αξιολογήσουν και 

να αντιδράσουν στις πληροφορίες που κοινοποίησαν οι τράπεζες, οι οποίες έχουν στη 

διάθεσή τους ενενήντα μέρες από την αρχή του έτους (δηλαδή μέχρι 31 Μαρτίου) για 

να δημοσιεύσουν τις ετήσιες εκθέσεις. Οι Eccher et al. χρησιμοποιούν τις 

χρηματιστηριακές τιμές των μετοχών στο τέλος του έτους (31ης Δεκεμβρίου) 

παραβλέποντας το γεγονός ότι οι πληροφορίες για τη δίκαιη αξία των περιουσιακών 

στοιχείων και των υποχρεώσεων των τραπεζών δεν γίνονται γνωστές στο επενδυτικό 

κοινό παρά μόνο μετά τη δημοσίευση των ετήσιων εκθέσεων.

Ο Brickner (2002)14, χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 867 αμερικάνικων 

τραπεζών για τα έτη 1996 - 1997 εξέτασε αν οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται 

για τη δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών προϊόντων λαμβάνονται υπόψη από το 

επενδυτικό κοινό κατά την αξιολόγηση της αξίας των τραπεζών. Επίσης, μελέτησε αν 

η εμπιστοσύνη που δείχνει το κοινό στις πληροφορίες αυτές εξαρτάται από κάποια

Η Daniel R. Brickner (2002): “An analysis of the factors impacting the relevance of SFAS No 107 fair 
value disclosures.”
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ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τραπεζών. Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των 

πιστωτικών ιδρυμάτων που εξετάζονται είναι το μέγεθος τους, η χρηματοοικονομική 

τους κατάσταση, η ποιότητα του ελεγκτή και η ποσοστιαία διαφορά μεταξύ της 

τρέχουσας αξίας και του ιστορικού κόστους κάθε χρηματοοικονομικού στοιχείου.

Η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε έδειξε αρχικά ότι η αγοραία αξία των 

χρεογράφων, των δανείων και του μακροπρόθεσμου χρέους λαμβάνεται υπόψη από 

τους επενδυτές κατά την αξιολόγηση της αξίας της επιχείρησης και συνεπώς 

επηρεάζει τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής. Επιπλέον, η έρευνα έδειξε ότι οι 

επενδυτές εμπιστεύονται περισσότερο τις πληροφορίες για τη δίκαιη αξία των 

δανείων και του μακροπρόθεσμου χρέους που δημοσιεύονται από τις τράπεζες που 

έχουν μεγάλο ύψος ενεργητικού, δεν έχουν υψηλή χρηματοοικονομική μόχλευση και 

η ελεγκτική τους εταιρία είναι από τις μεγαλύτερες σε μέγεθος.

Ο Paul J. SimKO (1999)15, μελέτησε αν η δίκαιη αξία των 

χρηματοοικονομικών προϊόντων μπορεί να επεξηγήσει την απόκλιση που 

παρατηρείται μεταξύ της αγοραίας τιμής του μετοχικού κεφαλαίου μη 

χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων. Ο συγγραφέας χρησιμοποίησε δεδομένα 1067 

επιχειρήσεων για τα έτη από το 1992 έως και το 1995. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν ότι για το 1993 και για το 1995 - έτη κατά τα οποία παρατηρήθηκε σημαντική 

διαφορά μεταξύ της λογιστικής και της τρέχουσας αξίας των χρηματοοικονομικών 

προϊόντων - η αγοραία αξία των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων σχετίζονταν με την 

αγοραία αξία του μετοχικού τους κεφαλαίου. Περαιτέρω ανάλυση έδειξε πως η 

αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τη 

χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών μόνο στην περίπτωση των επιχειρήσεων που τα 

κέρδη τους δεν παρουσίαζαν συσχέτιση με τις μεταβολές των επιτοκίων. Η έρευνα 

καταλήγει ότι οι πληροφορίες που αποκαλύπτονται από την δίκαιη αξία των 

χρηματοοικονομικών προϊόντων είναι περιορισμένες αν δεν ληφθούν υπόψη και οι 

αγοραίες αξίες των μη χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Paul J. SimKO (1999): "Financial Inslrument Fair Values and Nonfmancial Firms.”
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3.2 ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ SFAS No 107

Εκτός από τις έρευνες που αναλύουν τη χρησιμότητα της οδηγίας SFAS 107, ποικίλες 

άλλες έχουν διεξαχθεί με αντικείμενο την ωφέλεια που απορρέει από την εκτίμηση 

και γνωστοποίηση της δίκαιης αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων των 

επιχειρήσεων.

Ο Venkatachalam16 (1996) για παράδειγμα, εξέτασε τα ετήσια αποτελέσματα 

99 τραπεζών για το έτος 1994 με σκοπό να προσδιορίσει αν οι πληροφορίες που 

αποκαλύπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγία SFAS 119 “Αποκαλύψεις για τα 

παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα και την τρέχουσα αξία των 

χρηματοοικονομικών προϊόντων” είναι χρήσιμες για τους επενδυτές κατά την 

αποτίμηση της αξίας μίας επιχείρησης. Κύριο σημείο στο οποίο εστιάστηκε η έρευνά 

του ήταν αν η δίκαιη αξία των παραγώγων (όπως γνωστοποιείται στο ευρύ κοινό από 

τις τράπεζες) αντικατοπτρίζεται στην χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών. Ο 

Venkatachalam διαπίστωσε πως η δίκαιη αξία των παραγώγων όχι μόνο παρέχει 

σημαντικές πληροφορίες για την αγοραία αξία των μετοχών αλλά επιπλέον μπορεί να 

επεξηγήσει και την απόκλιση στις τιμές των μετοχών των τραπεζών.

Επίσης, σημαντικός αριθμός ερευνών έχει διεξαχθεί αναφορικά με την 

αγοραία αξία των χρεογράφων, με κυριότερες την έρευνα της Barth (1994)17 και την 

έρευνα των Anwer Ahmend και Carolyn Takeda (1995)18. Η Barth εξέτασε για το 

έτος 1990 τα στοιχεία που οι τράπεζες εθελοντικά γνωστοποιούσαν για την αγοραία 

αξία των χρεογράφων και έδειξε πως οι επενδυτές τα αξιολογούσαν με ιδιαίτερη 

βαρύτητα. Αντίθετα, το αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) που υπολογίζονταν με βάση τις 

αγοραίες τιμές τους δεν αποδείχθηκε να σχετίζεται με την αγοραία αξία του 

μετοχικού κεφαλαίου. Η Barth απέδωσε το γεγονός είτε σε υπολογιστικό λάθος κατά 

τον προσδιορισμό του αποτελέσματος είτε στην επίδραση που είχαν τα κέρδη ή οι 

ζημίες που είχαν πραγματοποιηθεί σε λοιπά χρηματοοικονομικά και μη στοιχεία των 

τραπεζών.

16 Mohan Venkatachalam (1996): "Value relevance of banks’ derivatives disclosures.”
1 Mary E. Barth (1994): "Fair value accounting: evidence from investment securities and the market 
valuation of banks.”
IS Anwer S. Ahmed, Carolyn Takeda (1995): "Stock market valuation of gains and losses on 
commercial banks’ investment securities - an empirical analysis.”
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Παρόμοια ανάλυση με αυτή που είχε πραγματοποιήσει η Barth διεξήγαγαν 

στη συνέχεια οι Ahmend και Takeda χρησιμοποιώντας τριμηνιαία δεδομένα 152 

αμερικάνικων τραπεζών για τα έτη από το 1986 έως και το 1991. Οι συγγραφείς 

επιβεβαίωσαν τον ισχυρισμό της Barth καθώς έδειξαν ότι αν ληφθούν υπόψη οι 

επιπτώσεις που έχουν οι μεταβολές των επιτοκίων στο σύνολο των περιουσιακών 

στοιχείων του πιστωτικού ιδρύματος τότε το κέρδος ή η ζημία που προσδιορίζεται για 

τα χρεόγραφα με βάση τη δίκαιη αξία τους είναι στατιστικά σημαντική στην ερμηνεία 

και στην πρόβλεψη των αποδόσεων των μετοχών.

Ένα ακόμα στοιχείο της περιουσιακής κατάστασης των επιχειρήσεων που 

αποτέλεσε αντικείμενο ευρείας έρευνας είναι οι προβλέψεις για αποζημίωση του 

προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Ο Landsman19 (1986), στηριζόμενος 

στην οδηγία SFAS 87: “Η λογιστική αντιμετώπιση των συντάξεων από τους 

εργοδότες” που προέβλεπε την εμφάνιση στον ισολογισμό των προβλεπόμενων 

υποχρεώσεων της επιχείρησης προς τους εργαζομένους της λόγω συνταξιοδότησής 

τους, θέλησε να εξετάσει την επίπτωση που θα είχε η αποκάλυψη της δίκαιης αξίας 

τους στην τιμή της μετοχής. Αναλύοντας δεδομένα εξακοσίων περίπου επιχειρήσεων 

για τα έτη από το 1979 έως και το 1981 έδειξε ότι οι επενδυτές λαμβάνουν υπόψη 

τους κατά την αξιολόγηση της αξίας των επιχειρήσεων τις αναμενόμενες μελλοντικές 

υποχρεώσεις τους προς το προσωπικό τους. Ο συγγραφέας καταλήγει ότι η 

χρησιμότητα των πληροφοριών για τους επενδυτές καταστά απαραίτητη την 

εμφάνισή τους είτε στον ισολογισμό της επιχείρησης είτε σε υποσημειώσεις κάτω 

από αυτόν.

Ωστόσο, τα αποτέλεσμα της έρευνας που πραγματοποίησε ο Landsman θα 

πρέπει να ερμηνεύονται με μεγάλη προσοχή και επιφύλαξη καθώς στην ανάλυση 

παλινδρόμησης που πραγματοποίησε, ο σταθερός όρος εμφανίστηκε στατιστικά 

σημαντικός και με υψηλό τυποποιημένο συντελεστή (παράμετρος beta). Με άλλα 

λόγια, η ενσωμάτωση στο μοντέλο κάποιας επιπλέον μεταβλητής πιθανόν να 

μετέτρεπε τη δίκαιη αξία των μελλοντικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων προς 

τους εργαζομένους σε στατιστικά μη σημαντική. Μεταγενέστερες έρευνες ωστόσο

19 Landsman Wayne (1986): “An empirical investigation of pension fund property rights.”
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(Barth 199120, Barth et al. 199221) παρέχουν πιο ισχυρές αποδείξεις για την επίδραση 

της δίκαιης αξίας των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων σε επιδόματα και συντάξεις 

στην αγοραία αξία του μετοχικού κεφαλαίου.

Ποικίλες εργασίες έχουν γίνει με αντικείμενο έρευνας τις διατάξεις της 

οδηγίας SFAS No. 33, η οποία υποχρέωνε τις επιχειρήσεις να αποκαλύψουν στοιχεία 

σχετικά με την τρέχουσα αξία των αποθεμάτων τους, των γηπέδων και οικοπέδων 

τους, των κτιριακών τους εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τους.

Ανάμεσα στις εργασίες που υποστήριξαν ότι οι πληροφορίες που 

γνωστοποιούσαν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια της διάταξης SFAS 33 είχαν υψηλή 

συσχέτιση με την απόδοση των μετοχών τους, συγκαταλέγεται και η έρευνα των 

Bublitz et al. (1985)22. Στη συγκεκριμένη εργασία μελετήθηκαν επιχειρήσεις 

διαφόρων κλάδων για τα έτη από το 1979 έως και το 1983. Εφαρμόζοντας τη μέθοδο 

της παλινδρόμησης σε ποικίλα υποσύνολα των υπό εξέταση επιχειρήσεων, οι 

συγγραφείς διαπίστωσαν ότι η τρέχουσα αξία των περιουσιακών στοιχείων των 

επιχειρήσεων καθώς και του εισοδήματος που υπολογίζεται με βάση τις τρέχουσες 

αξίες αποκαλύπτουν περισσότερες και πιο χρήσιμες πληροφορίες για τους επενδυτές 

από το ιστορικό κόστος κτήσης. Ωστόσο, όταν το δείγμα περιορίζονταν σε 

επιχειρήσεις ενός μόνο κλάδου, τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης δεν έδειχναν 

ιδιαίτερα υψηλή συσχέτιση, γεγονός που αποδόθηκε στον περιορισμένο αριθμό 

παρατηρήσεων που υπήρχε για κάθε μεμονωμένο κλάδο.

Ο Murdoch (1986)23 μελέτησε 619 επιχειρήσεις για τα τέσσερα πρώτα έτη 

(1979 - 1982) που η οδηγία SFAS 33 τέθηκε σε εφαρμογή. Για να απομονώσει την 

επίδραση της διαστρωματικής συσχέτισης μεταξύ των ανεξάρτητων αλλά και των 

εξαρτημένων μεταβλητών, χώρισε αρχικά τις εταιρίες που είχαν τον ίδιο ή σχεδόν τον 

ίδιο συστηματικό κίνδυνο (όπως αυτός υπολογίζεται με την παράμετρο beta) σε 

ζεύγη. Στη συνέχεια, για κάθε ζεύγος εταιριών υπολόγισε την απόδοση επί του

20 Mary Ε. Barth (1991): “Relative measurement errors among alternative pension asset and liability 
measures.”
21 Mary E. Barth, William H. Beaver, Wayne R. Landsman (1994): “The market valuation implications 
of the periodic pension cost components.”
22 Bruce Bublitz, Thomas J. Frecka, James C. McKeown (1985): “Market association tests and FASB 
statement No 33 disclosures: A reexamination.”
23 Brock Murdoch (1986): “The information content of SFAS 33 returns on equity.”
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επενδυμένου κεφαλαίου σε σταθερές τιμές (constant dollar returns on equity), την 

απόδοση επί του επενδυμένου κεφαλαίου σε ιστορικές τιμές (historical cost returns on 

equity) και την απόδοση επί του επενδυμένου κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (current 

cost returns on equity). Οι διαφορές που υπολογίστηκαν (απομονωμένες από την 

επίδραση των γενικότερων οικονομικών συνθηκών και από την πορεία του κλάδου) 

χρησιμοποιήθηκαν στην εφαρμογή της μεθόδου της παλινδρόμησης με ανεξάρτητη 

μεταβλητή τη διαφορά στις αποδόσεις των μετοχών. Η ανάλυση που 

πραγματοποιήθηκε παρείχε αποδείξεις για την ικανότητα των πληροφοριών που 

αποκαλύπτονται σύμφωνα με την οδηγία SFAS 33 να εξηγήσουν τις μεταβολές που 

επέρχονται στη χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών.

Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξε και η έρευνα των Lobo και Song 

(1989)24 25, οι οποίοι μελέτησαν 625 επιχειρήσεις για τα έτη 1980 - 1982. Για να 

προσδιορίσουν την επίδραση των πληροφοριών που αποκάλυψαν οι επιχειρήσεις 

στην τιμή των μετοχών τους, οι συγγραφείς μελέτησαν τις μεταβολές στη 

χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών την εβδομάδα που δημοσιεύτηκαν οι ετήσιες 

εκθέσεις. Καθώς όλες οι επιχειρήσεις δεν δημοσίευαν τις ετήσιες εκθέσεις τους την 

ίδια εβδομάδα μειώθηκε το επίπεδο των συσχετίσεων μεταξύ των έκτακτων κερδών 

και συνεπώς μειώθηκε και η μεροληψία στον υπολογισμό των σταθερών λαθών των 

μεταβλητών στις παλινδρομήσεις.

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες έρευνες έρχεται η εργασία των Bernard και 

Ruland (1987) . Οι συγγραφείς μελέτησαν δεδομένα 113 αμερικάνικων εταιριών για 

τα έτη από το 1962 έως και το 1980 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των χρονολογικών 

σειρών και εξαλείφοντας με αυτόν τον τρόπο το πρόβλημα της 

πολυσυγγραμικότητας. Η ανάλυση που πραγματοποίησαν έδειξε πως τα στοιχεία για 

το εισόδημα που προσδιορίστηκε σε τρέχουσες τιμές (current cost income) είχαν 

πρόσθετη αξία για τους επενδυτές σε πολύ λίγους κλάδους της οικονομίας ενώ για 

τους υπόλοιπους βρήκαν ότι το εισόδημα που προσδιορίστηκε σε ιστορικές τιμές 

(historical cost income) και το εισόδημα που προσδιορίστηκε σε τρέχουσες τιμές 

(current cost income) έδιναν περίπου τις ίδιες πληροφορίες.

24 Gerald J. Lobo, In - Man Song (1989): “The incremental information in SFAS No 33 income 
disclosures over historical cost income and its cash and accrual components.41
25 Victor L. Bernard, Robert G. Ruland (1987): “The incremental information content of historical cost 
and current cost income numbers time - series analyses for 1962 - 1980.”
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Εκτός από τις έρευνες που έχουν αναφερθεί, υπάρχουν και κάποιες άλλες, οι 

οποίες έστιασαν στην ανάλυση μη χρηματοοικονομικών προϊόντων. Για παράδειγμα, 

οι εργασίες του Bell (1983)26 και των Harris και Ohlson (1987)27 είχαν ως 

αντικείμενο έρευνας την τρέχουσα αξία των περιουσιακών στοιχείων των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν στην αγορά πετρελαίου και η οποία 

δημοσιεύονταν σύμφωνα με τις οδηγίες του SFAS No 19.

Ο Bell (1983) εξέτασε στοιχεία 51 επιχειρήσεων για το έτος 1978 ώστε να 

διερευνήσει την αντίδραση της αγοράς στη γνωστοποίηση της παρούσας αξίας των 

μελλοντικών χρηματορροών από την παραγωγή πετρελαίου και βενζίνης. Οι 

επενδυτές εμφανίζονταν ενήμεροι για τις ανακρίβειες των στοιχείων που 

δημοσιεύονταν ενώ και οι πληροφορίες που αποκαλύφθηκαν δεν απείχαν από τις 

αναμενόμενες. Παρόλο, λοιπόν, που τα έκτακτα κέρδη των επιχειρήσεων θα έπρεπε 

να είναι μηδενικά, σε 37 από τις επιχειρήσεις εμφανίστηκαν θετικά.

Τέλος, οι Harris και Ohlson (1987) εφάρμοσαν διαστρωματικές μεθόδους 

αξιολόγησης για την περίοδο από το 1979 έως και το 1983 ώστε να διερευνήσουν 

ποιες λογιστικές μέθοδοι παρέχουν τις πιο ακριβείς πληροφορίες για την αγοραία 

αξία της περιουσίας σε πετρέλαιο και βενζίνη. Η έρευνα έδειξε ως τη μόνη 

στατιστικά σημαντική μέθοδο, τη μέθοδο του ιστορικού κόστους κτήσης, αποτέλεσμα 

που οι συγγραφείς απέδωσαν στην αντικειμενικότητά της σε αντίθεση με τη μέθοδο 

της παρούσας αξίας των μελλοντικών χρηματορροών και τη μέθοδο του οριακού 

κέρδους.

26 Timothy Barnes Bell (1983): “Market reaction to reserve recognition accounting.”
27 Trevor S. Harris, James A. Ohlson (1987): “Accounting disclosures and the markets’ -valuation of 
oil and gas properties.”
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

4.1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Ο κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει αν οι πληροφορίες που 

γνωστοποιούν οι επιχειρήσεις για τη δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών τους 

προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας SFAS No. 107, μπορούν να 

επεξηγήσουν την αγοραία αξία του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από τις πενήντα μεγαλύτερες τράπεζες των 

Ηνωμένων Πολιτειών με κριτήριο ταξινόμησης το ύψος του ενεργητικού τους στις 31 

Δεκεμβρίου 200228. Η ανάλυση επικεντρώνεται στον τραπεζικό τομέα για δύο κυρίως 

λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι οι διατάξεις της οδηγίας SFAS 107 καλύπτουν 

σχεδόν το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού των τραπεζών καθώς το 

μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας και των υποχρεώσεών τους αποτελείται από 

χρηματοοικονομικά προϊόντα. Συνεπώς ο τραπεζικός κλάδος είναι ο πιο 

ενδεδειγμένος για ανάλυση. Ο δεύτερος λόγος είναι πως η σύγκριση επιχειρήσεων 

από διαφορετικούς κλάδους με ανομοιογενείς παραγωγικές διαδικασίες θα ενείχε τον 

κίνδυνο να καταλήγαμε σε συμπεράσματα στατιστικά μη σημαντικά. Οι τράπεζες, 

όμως, έχουν ομοιογενείς παραγωγικές διαδικασίες και παρόμοια κεφαλαιακή 

διάρθρωση με αποτέλεσμα το πρόβλημα αυτό σχεδόν να εξαλείφεται.

Η ανάλυση που ακολουθεί επικεντρώνεται στις βασικές κατηγορίες των 

χρηματοοικονομικών προϊόντων των τραπεζών που είναι τα χρεόγραφα, τα δάνεια, οι 

καταθέσεις και το μακροπρόθεσμο χρέος. Συγκεκριμένα, στο δείγμα που θα αναλυθεί 

τα χρεόγραφα και τα δάνεια αποτελούν το 78,78% του συνόλου του ενεργητικού ενώ 

οι καταθέσεις και το μακροπρόθεσμο χρέος το 73,82% του συνόλου του παθητικού. 

Εκτενέστερη αναφορά θα γίνει για τα δάνεια καθώς αποτελούν το σημαντικότερο 

στοιχείο του ενεργητικού των τραπεζών ενώ αποτελούν και το χρηματοοικονομικό 

προϊόν γϊα το οποίο έχουν εκφραστεί οι περισσότερες επιφυλάξεις για τη δυνατότητα 

αντικειμενικού προσδιορισμού της πραγματικής τους αξίας. Το γεγονός, όμως, ότι οι 

τράπεζες δεν προβαίνουν σε αναπροσαρμογή της αξίας των δανείων τους όταν 2

2S βλ. American Banker, 15 Απριλίου 2003
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μεταβάλλονται τα επιτόκια σημαίνει ότι η αγοραία αξία τους αναμένεται να διαφέρει 

σημαντικά από τη λογιστική τους αξία και συνεπώς να επεξηγεί εν μέρει την αγοραία 

αξία του μετοχικού κεφαλαίου.

Η χρησιμότητα των πληροφοριών που αποκαλύπτονται για τη δίκαιη αξία των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων των τραπεζών εξετάστηκε χρησιμοποιώντας 

διαστρωματικά δεδομένα 50 τραπεζών για το έτος 2001. Καθώς η οικονομική χρήση 

και των πενήντα τραπεζών συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος, συμμετείχαν όλες στο 

δείγμα που αναλύθηκε. Οι λογιστικές καταστάσεις των τραπεζών και οι πληροφορίες 

που γνωστοποίησαν για την αγοραία αξία των χρηματοοικονομικών τους προϊόντων 

αντλήθηκαν από τις ετήσιες εκθέσεις τους (10-Κ fillings) και από τις τριμηνιαίες 

εκθέσεις τους (4-Q fillings) όπως τηρούνται στη βάση δεδομένων “Edgar” του 

Securities and Exchange Commission (SEC). Οι αντίστοιχες καταστάσεις για την 

τράπεζα Union Planters Corp. ενώ ήταν διαθέσιμες από τη βάση δεδομένων του SEC 

δεν περιείχαν τις απαιτούμενες για την ανάλυση πληροφορίες με αποτέλεσμα η 

συγκεκριμένη τράπεζα να αποκλειστεί από το δείγμα. Το δείγμα, λοιπόν, της έρευνας 

περιορίστηκε σε 49 παρατηρήσεις.

Η αγοραία αξία του μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών ορίζεται ως το 

γινόμενο του αριθμού των μετοχών που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο επί τη 

χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής. Καθώς οι πληροφορίες για τη δίκαιη αξία των 

στοιχείων περιέρχονται μόνο στις ετήσιες εκθέσεις που ανακοινώνονται μετά το 

πέρας της διαχειριστικής χρήσης και εντός διαστήματος τριών μηνών θα 

χρησιμοποιήσουμε τις τιμές των μετοχών για την 30η Απριλίου ώστε να 

προσδιορίσουμε την αγοραία αξία του μετοχικού κεφαλαίου. Με αυτόν τον τρόπο 

διασφαλίζουμε ότι το επενδυτικό κοινό έχει λάβει γνώση αυτών των πληροφοριών. Η 

τιμή των μετοχών την 30η Απριλίου προτείνεται και από τους Barth et al (1994) στην 

έρευνά τους. Τα δεδομένα για την αγοραία αξία των τραπεζών προέρχονται από την 

επίσημη ιστοσελίδα του Nasdaq.

Οι Gerald J. Lobo και In - Man Song (1989) έδειξαν ότι οι επενδυτές έχουν 

στη διάθεσή τους τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των τραπεζών δύο με 

τρεις εβδομάδες πριν γίνουν διαθέσιμες οι ετήσιες εκθέσεις. Συνεπώς, ο 

προσδιορισμός της αγοραίας τιμής των μετοχών σε χρονική στιγμή μεταγενέστερη
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της τρίμηνης περιόδου (εντός της οποίας οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να 

δημοσιεύσουν τις ετήσιες εκθέσεις τους) διασφαλίζει ότι η αντίδραση που 

παρατηρείται στην αγορά δεν οφείλεται στις πληροφορίες που περιέρχονται στις 

ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (για τις οποίες οι επενδυτές έχουν ήδη 

λάβει γνώση) αλλά στις επιπλέον πληροφορίες που γνωστοποιούνται.

4.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Στην παράγραφο αυτή θα επιχειρήσουμε να αναπτύξουμε ένα μοντέλο που να συνδέει 

την αγοραία αξία με τη λογιστική αξία του μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών 

καθώς και με τις εκτιμήσεις για τη δίκαιη αξία των περιουσιακών τους στοιχείων. Η 

γενική μορφή του μοντέλου στηρίζεται σε προηγούμενες έρευνες που έχουν διεξαχθεί 

από τους Eccher (1996), Ramesh και Thiagarajan (1996), Nelson (1996) και Brickner 

(2002).

Αρχικά θα αναφερθούμε σε ορισμένες σχέσεις που συνδέουν το μετοχικό 

κεφάλαιο μίας επιχείρησης με την αξία των διαφόρων στοιχείων του ενεργητικού και 

του παθητικού της.

Η αξία μίας επιχείρησης σε αγοραίες τιμές εκφράζεται με την ακόλουθη 

λογιστική ταυτότητα29:

MVE1>t = MVTAlt - MVTLlt (1)

όπου (i = επιχείρηση, t = έτος)

MVE = η αγοραία αξία του μετοχικού κεφαλαίου (market value of equity)

MVTA = η αγοραία αξία του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων (market value of 

total assets)

MVTL = η αγοραία αξία του συνόλου των υποχρεώσεων (market value of total 

liabilities)

29 Η ταυτότητα αυτή ισχύει στην περίπτωση που δεν υπάρχουν άυλα περιουσιακά στοιχεία, συνεργίες 
καθώς και περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις εκτός ισολογισμού. Επιπλέον, (βλ. Barth et al. 1996) 
η ταυτότητα έχει ισχύ μόνο όταν υπάρχει τέλεια αγορά για κάθε περιουσιακό στοιχείο και υποχρέωση 
των επιχειρήσεων (δηλ. δεν υπάρχει ιδιωτική πληροφόρηση).
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Καθώς η οδηγία SFAS No. 107 υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να προβούν στον 

προσδιορισμό και στη γνωστοποίηση της δίκαιης αξίας των χρηματοοικονομικών 

τους στοιχείων, θα μπορούσαμε να αντικαταστήσουμε στο μοντέλο τις αγοραίες τιμές 

με τις αντίστοιχες δίκαιες αξίες, οι οποίες δεν αποτελούν παρά μια διαφορετική 

ονομασία των αγοραίων τιμών. Άλλωστε ο ισολογισμός μίας τράπεζας αποτελείται 

κυρίως από χρηματοοικονομικά στοιχεία με αποτέλεσμα να εκτιμάται η δίκαιη αξία 

για το σύνολο σχεδόν των περιουσιακών της στοιχείων.

Η εξίσωση λαμβάνει τώρα την ακόλουθη μορφή:

MVEi t = FVTAi)t - FVTLi;t (2)

όπου

FVTA = η δίκαιη αξία των περιουσιακών στοιχείων (fair value of total assets)

FVTL = η δίκαιη αξία των υποχρεώσεων (fair value of total liabilities)

Επίσης, γνωρίζουμε ότι εξ ορισμού η λογιστική αξία του μετοχικού 

κεφαλαίου είναι ίση με τη διαφορά της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων 

από τη λογιστική αξία των υποχρεώσεών της. Δηλαδή ισχύει πάντοτε η ακόλουθη 

σχέση:

BVEi t = BVTAi t - BVTLi>t (3)

όπου

BVE = η λογιστική αξία του μετοχικού κεφαλαίου (book value of equity)

BVTA = η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων (book value of total assets) 

BVTL = η λογιστική αξία των υποχρεώσεων (book value of total liabilities)

Ενσωματώνοντας στο μοντέλο και λογιστικές αξίες, η εξίσωση (2) θα τροποποιηθεί

ως εξής:

MVE1;t - ΒΥΕίγ + D_TA i;t - D_TL1;t

ή

MVEi;t = BVTAi t - BVTL; t + D TA i;t - D_TL1;t (4)
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οπού

D_TA = η διαφορά μεταξύ της δίκαιης αξίας και της λογιστικής αξίας για το σύνολο 

των περιουσιακών στοιχείων

D_TL = η διαφορά μεταξύ της δίκαιης αξίας και της λογιστικής αξίας για το σύνολο 

των υποχρεώσεων

Καθώς στόχος της έρευνας είναι να εξετάσει αν οι πληροφορίες για τη δίκαιη 

αξία των χρεογράφων, των δανείων, των καταθέσεων και του μακροπρόθεσμου 

χρέους μπορούν να επεξηγήσουν την αγοραία αξία του μετοχικού κεφαλαίου το 

στατιστικό μοντέλο θα λάβει την ακόλουθη μορφή:

MVEjt = α + PiBVEi)t+ P2D_seci;t + PsDJoans^t + P4D_deposit + P5D_debtit +

όπου

D_sec = η διαφορά μεταξύ της δίκαιης αξίας και της λογιστικής αξίας των 

χρεογράφων

D_loans = η διαφορά μεταξύ της δίκαιης αξίας και της λογιστικής αξίας των δανείων 

D_depos = η διαφορά μεταξύ της δίκαιης αξίας και της λογιστικής αξίας των 

καταθέσεων

D_debt = η διαφορά μεταξύ της δίκαιης αξίας και της λογιστικής αξίας του 

μακροπρόθεσμου χρέους

Η διεξαγωγή της έρευνας θα πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 

της παλινδρόμησης. Κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων αναμένουμε ο 

συντελεστής του μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών καθώς και οι συντελεστές της 

διαφοράς μεταξύ της δίκαιης αξίας και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών 

στοιχείων (χρεόγραφα και δάνεια) να έχουν θετικό πρόσημο. Αντίθετα, οι 

συντελεστές των μεταβλητών που δείχνουν τη διαφορά μεταξύ της δίκαιης αξίας και 

της λογιστικής αξίας των υποχρεώσεων των τραπεζών (καταθέσεις και 

μακροπρόθεσμο χρέος) αναμένεται να έχουν αρνητικό πρόσημο. Εφόσον οι 

συντελεστές των ανεξάρτητων μεταβλητών έχουν το αναμενόμενο πρόσημο και είναι 

στατιστικά σημαντικοί καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι αντίστοιχες μεταβλητές 

επεξηγούν την αγοραία αξία του μετοχικού κεφαλαίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

5.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από τις 49 μεγαλύτερες τράπεζες των Ηνωμένων 

Πολιτειών με βάση το ύψος του ενεργητικού τους στις 31 Δεκεμβρίου του 2002. Από 

την ανάλυση έχει εξαιρεθεί η Union Planters Corp. (28η στην κατάταξη) καθώς οι 

τριμηνιαίες και οι ετήσιες εκθέσεις της, όπως κατατέθηκαν στην «Securities and 

Exchange Commission», δεν περιείχαν πληροφορίες για την αγοραία αξία των 

περιουσιακών της στοιχείων.

Όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 1, το ενεργητικό των τραπεζών του 

δείγματος κυμαίνεται από 11.363.702 χιλ. δολάρια (Commerce Bancorp Inc.) μέχρι 

1.051.450.000 χιλ. δολάρια (Citigroup Inc.) με μέσο ύψος 110.069.633 χιλ. δολάρια. 

Ο ίδιος πίνακας δείχνει ότι τα χρεόγραφα και τα δάνεια αποτελούν τα πλέον 

σημαντικά περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών ενώ το ίδιο ισχύει για τις καταθέσεις 

και το μακροπρόθεσμο χρέος από την πλευρά των υποχρεώσεων.

Συγκεκριμένα, οι τράπεζες είχαν κατά μέσο όρο επενδύσει σε χρεόγραφα και 

σε δάνεια το 78,78% των περιουσιακών τους στοιχείων στο τέλος του 2001. Το 

μικρότερο ποσοστό επένδυσης στα δύο συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία που 

παρατηρήθηκε ήταν 32,29% ενώ το μεγαλύτερο ανέρχεται σε 97,23%. Η 

χρηματοδότηση των περιουσιακών στοιχείων προήλθε κατά μέσο όρο σε ποσοστό 

73,82% από τις καταθέσεις και το μακροπρόθεσμο χρέος. Ωστόσο και αυτό το 

ποσοστό κυμαίνεται από 19,07% έως 91,89%.

Ο Πίνακας 1 δείχνει επίσης ότι το άθροισμα της αγοραίας αξίας των 

χρεογράφων και των δανείων ως ποσοστό του συνόλου του ενεργητικού (81,03%) 

υπερβαίνει κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες το αντίστοιχο άθροισμα της λογιστικής 

αξίας των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων (78,78%). Η αντίστοιχη διαφορά 

μεταξύ της αγοραίας και της λογιστικής αξίας των καταθέσεων και του
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μακροπρόθεσμου χρέους είναι μικρότερη από μία ποσοστιαία μονάδα (74,10% έναντι 

73,82%).

Η μεγαλύτερη ποσοστιαία διαφορά που παρατηρείται στα στοιχεία του 

ενεργητικού30 μπορεί να οφείλεται σε ποικίλους λόγους όπως για παράδειγμα στην 

υποχρεωτική (από την οδηγία SFAS 107) αποτίμηση ενός σημαντικού ποσοστού των 

καταθέσεων σε ιστορικές τιμές ή στην μεγαλύτερη ληκτότητα των στοιχείων του 

ενεργητικού. Ασφαλώς δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να έχει λανθασμένα 

προσδιοριστεί η αγοραία αξία των χρεογράφων και των δανείων αρκετά υψηλότερα 

από την πραγματική τους αξία ενώ αντίστοιχα να έχει προσδιοριστεί η αγοραία αξία 

των καταθέσεων και του μακροπρόθεσμου χρέους σε χαμηλότερο επίπεδο από την 

πραγματική τους αξία.

Πίνακας 1: Ιστορικές και αγοραίες αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων των τραπεζών ως ποσοστό του ενεργητικού σε χιλιάδες δολάρια στις 

31/12/2001

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
ASSETS 49 11363702 1,051E+09 110069633 197275909,36
BVSEC_LO 49 32,29 97,23 78,7786 15,1258
BVDEP_DE 49 19,07 91,89 73,8218 16,4253
MVSEC_LO 49 34,37 130,36 81,0267 17,0926
MVDEP_DE 49 19,47 94,06 74,0980 16,5152
Valid N (listwise) 49

ASSETS ενεργητικό
BVSECLO το άθροισμα των χρεογράφων και των δανείων σε ιστορικές τιμές 

ως ποσοστό του συνόλου του ενεργητικού
BVDEPDE το άθροισμα των καταθέσεων και του μακροπρόθεσμου χρέους 

σε ιστορικές τιμές ως ποσοστό του συνόλου του ενεργητικού
MVSECLO το άθροισμα των χρεογράφων και των δανείων σε αγοραίες τιμές 

ως ποσοστό του συνόλου του ενεργητικού
MVDEPDE το άθροισμα των καταθέσεων και του μακροπρόθεσμου χρέους 

σε αγοραίες τιμές ως ποσοστό του συνόλου του ενεργητικού

30 Παρόμοια διαπίστωση έκανε και η Karen Nelson (1996): “Fair value accounting for commercial 
banks: an empirical analysis of SFAS No. 107.”
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5.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Στον Πίνακα 2 δίνονται ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά των μεταβλητών του 

στατιστικού μοντέλου (βλ. εξίσωση 5). Παρατηρούμε ότι η μέση τιμή της αγοραίας 

αξίας του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε 21.662.217 χιλιάδες δολάρια ενώ η 

μέση λογιστική αξία του μετοχικού κεφαλαίου είναι 8.529.882 χιλιάδες δολάρια. 

Επιπλέον, η χρηματιστηριακή αξία του μετοχικού κεφαλαίου εμφανίζεται να είναι 

2,7 φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη λογιστική αξία.

Από τον πίνακα επίσης φαίνεται ότι η μέση διαφορά μεταξύ της αγοραίας 

αξίας και της ιστορικής αξίας για κάθε μία από τις τέσσερις μεταβλητές είναι θετική. 

Ωστόσο, παρατηρώντας τις στήλες της ελάχιστης τιμής και της τυπικής απόκλισης 

συμπεραίνουμε πως είτε υπάρχουν αρνητικές τιμές για έναν σημαντικό αριθμό 

παρατηρήσεων είτε υπάρχουν στο δείγμα λίγες ακραίες τιμές.

Πίνακας 2: Στατιστική περιγραφή των μεταβλητών του μοντέλου (τα μεγέθη είναι 

σε χιλ. δολάρια)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
MVE 49 1331989 214015000 21662217 36330048,79
BVE 49 636570 81247000 8529882,02 14700318,68
MVE_BVE 49 1,35 5,23 2,7012 ,9979
D_SEC 49 -2582000 4183754 59228,86 745191,24
D_LOANS 49 -5700000 15500000 764236,57 2590020,94
D_DEPOS 49 -1520828 2096000 102897,76 468996,31
D_DEBT 49 -800000 2700000 237745,51 560301,52
Valid N (listwise) 49
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5.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ

Η Securities and Exchange Commission (SEC) σε συνεργασία με το Financial 

Accounting Standards Board (Συμβούλιο Προτύπων της Χρηματοοικονομικής 

Λογιστικής) θέσπισαν την οδηγία SFAS No. 107 θεωρώντας ότι οι δίκαιες αξίες των 

χρηματοοικονομικών προϊόντων παρέχουν στους επενδυτές χρήσιμες πληροφορίες, οι 

οποίες δεν αποκαλύπτονται μέσω των ιστορικών τιμών.

Στην παρούσα εργασία, χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο της παλινδρόμησης για 

να διαπιστώσουμε αν οι δίκαιες αξίες των χρεογράφων, των δανείων, των 

καταθέσεων και του μακροπρόθεσμου χρέους συμβάλλουν στην επεξήγηση της 

αγοραίας αξίας του μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών. Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει 

ορισμένα από τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης (με τη μέθοδο των ελάχιστων 

τετραγώνων) για το μοντέλο:

ΜΥΕΐ,ι = α + βιΒΥΕ1γ+ β2θ_8βθίγ + β3θ_^η8,γ + β4θ_άερο8ίγ + β5ΐ5_debtjt + ε.

Όπως παρατηρούμε, η τιμή του συντελεστή προσδιορισμού R2 είναι ίση με 

0,970 υποδηλώνοντας ότι το 97% των μεταβολών της εξαρτημένης μεταβλητής, στην 

προκειμένη περίπτωση της αγοραίας αξίας του μετοχικού κεφαλαίου, ερμηνεύεται 

από τις μεταβολές των ανεξάρτητων μεταβλητών.

Πίνακας 3: Αποτελέσματα της παλινδρόμησης για τον συντελεστή προσδιορισμού

Model R R Square Adjusted 
R Square

Std. Error of the 
Estimate

Durbin - 
Watson

1 0,985a 0,970 0,967 6619842,05 1,800

a. ανεξάρτητες μεταβλητές: (σταθερός όρος), λογιστική αξία του μετοχικού κεφαλαίου, η διαφορά 

μεταξύ της δίκαιης και της λογιστικής αξίας των χρεογράφων, η διαφορά μεταξύ της δίκαιης και της 

λογιστικής αξίας των δανείων, η διαφορά μεταξύ της δίκαιης και της λογιστικής αξίας των 

καταθέσεων, η διαφορά μεταξύ της δίκαιης και της λογιστικής αξίας του μακροπρόθεσμου χρέους 

εξαρτημένη μεταβλητή: αγοραία αξία του μετοχικού κεφαλαίου
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Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 4 δείχνουν ότι μόνο οι 

μεταβλητές της λογιστικής αξίας του μετοχικού κεφαλαίου (BVE) και της διαφοράς 

μεταξύ της δίκαιης αξίας και της λογιστικής αξίας του μακροπρόθεσμου χρέους 

(D Debt) είναι στατιστικά σημαντικές. Εξετάζοντας τη στήλη των τυποποιημένων 

συντελεστών (beta) βλέπουμε πως η λογιστική αξία του μετοχικού κεφαλαίου έχει με 

διαφορά τη μεγαλύτερη επίδραση (beta = 0,857) στη χρηματιστηριακή αξία της 

επιχείρησης. Το συμπέρασμα αυτό είναι αναμενόμενο καθώς η ιστορική αξία των 

περιουσιακών στοιχείων όπως παρουσιάζονται στις ετήσιες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, αποτελούν την κύρια πηγή πληροφοριών για τους επενδυτές κατά την 

αξιολόγηση της αξίας ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος (ή γενικότερα μίας 

επιχείρησης).

Πίνακας 4: Αποτελέσματα της παλινδρόμησης για τις ανεξάρτητες μεταβλητές

Unstandardized
Coefficients

Standard!
zed

Coefficien
ts

Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 584710,1 1169712 ,500 ,620

BVE 2,120 ,095 ,857 22,225 ,000
D_SEC 1,565 1,540 ,032 1,016 ,315
D_LOANS ,551 ,599 ,039 ,920 ,363
D_DEPOS 1,373 2,419 ,018 ,567 ,573
D DEBT 9 394 3200 145 2 936 005

Εκτός από τη λογιστική αξία του μετοχικού κεφαλαίου και η μεταβλητή που 

αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ της αγοραίας και της λογιστικής αξίας του 

μακροπρόθεσμου χρέους εμφανίζεται να επεξηγεί τη χρηματιστηριακή αξία της 

επιχείρησης. Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με τα αποτελέσματα της έρευνας του 

Brickner (2002) ενώ έρχεται σε αντίθεση με τα συμπεράσματα των Eccher et al. 

(1996).
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Η μεταβλητή που δείχνει τη διαφορά μεταξύ της αγοραίας αξίας και της 

λογιστικής αξίας των χρεογράφων (D sec) εμφανίζεται να μην είναι στατιστικά 

σημαντική σε αντίθεση με τα αποτελέσματα των προηγούμενων ερευνών που έχουν 

διεξαχθεί στον τραπεζικό κλάδο (Nelson 1996, Eccher et al. 1996, Barth et al. 1996, 

Brickner 2002). Ωστόσο, στην παρούσα έρευνα το συγκεκριμένο αποτέλεσμα ήταν 

αναμενόμενο λαμβανομένου υπόψη ότι οι 19 από τις 49 τράπεζες είχαν προσδιορίσει 

την αγοραία αξία των χρεογράφων τους στη λογιστική τους αξία. Επιπλέον, η μέση 

διαφορά της αγοραίας αξίας από τη λογιστική αξία των χρεογράφων είναι η 

μικρότερη που παρατηρείται μεταξύ των χρηματοοικονομικών προϊόντων που 

αναλύονται. Συγκεκριμένα, η μέση διαφορά για τα χρεόγραφα ανέρχεται στις 59.231 

χιλιάδες δολάρια έναντι 764.237 για τα δάνεια, 102.898 για τις καταθέσεις και 

237.746 για το μακροπρόθεσμο χρέος.

Η διαφορά μεταξύ της αγοραίας αξίας και της λογιστικής αξίας των δανείων 

(D Loans) εμφανίζεται να είναι στατιστικά μη σημαντική, αποτέλεσμα που συμφωνεί 

με την έρευνα της Nelson (1996) και των Eccher et al. (1996) αλλά έρχεται σε 

αντίθεση με τα συμπεράσματα των Barth et al. (1996) και του Brickner (2002). Όπως 

έχει ήδη αναφερθεί, η δίκαιη αξία των δανείων είναι μεγαλύτερη κατά μέσο όρο κατά 

764.237 χιλιάδες δολάρια από τη λογιστική αξία τους, παρέχοντας ενδείξεις ότι 

αποκαλύπτονται πληροφορίες που δεν γίνονται γνωστές μέσω των ιστορικών τιμών 

και τις οποίες οι επενδυτές λαμβάνουν υπόψη τους κατά την αξιολόγηση της αξίας 

των τραπεζών. Ωστόσο, η μέση τιμή της μεταβλητής δεν μπορεί να δώσει από μόνη 

της μια πλήρη εικόνα του δείγματος αλλά πρέπει να μελετηθεί σε σχέση και με τα 

υπόλοιπα στατιστικά μέτρα. Συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι η μικρότερη διαφορά 

μεταξύ της δίκαιης αξίας και της λογιστικής αξίας των δανείων είναι ίση με 

-5.700.000 χιλιάδες δολάρια, η μεγαλύτερη διαφορά είναι 15.500.000 χιλιάδες 

δολάρια ενώ η τυπική απόκλιση είναι ιδιαίτερα υψηλή και ανέρχεται στις 2.590.021 

χιλιάδες δολάρια.

Καθώς η αξία των δανείων επηρεάζεται κατά κύριο λόγο από τις μεταβολές 

των επιτοκίων (συστηματικός κίνδυνος), αναμένεται όλες οι τράπεζες να 

επηρεάζονται με παρόμοιο τρόπο και να μην εμφανίζεται σε ορισμένες τράπεζες η 

αγοραία αξία των δανείων να είναι υψηλότερη από τη λογιστική αξία τους ενώ σε 

κάποιες άλλες να είναι μικρότερη. Τα διαφορετικά πρόσημα που λαμβάνει η
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συγκεκριμένη μεταβλητή και η μεγάλη τυπική απόκλιση που παρατηρείται μπορούν 

να αποδοθούν εν μέρει στον διαφορετικό πιστωτικό κίνδυνο της κάθε τράπεζας. 

Καθώς, όμως, η φερεγγυότητα των πελατών συνδέεται άμεσα με τις γενικότερες 

οικονομικές συνθήκες (που επηρεάζουν με πανομοιότυπο τρόπο όλες τις τράπεζες) ο 

παράγοντας αυτός δεν επαρκεί για να εξηγήσει τις τιμές της μεταβλητής.

Μία δεύτερη ερμηνεία για τις τιμές της μεταβλητής μπορεί να δοθεί αν 

λάβουμε υπόψη την ιδιαίτερη φύση του συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου. 

Όπως είναι γνωστό, πολλές τράπεζες, ιδιαίτερα οι μεγάλες, συχνά σχεδιάζουν τα 

δάνεια που χορηγούν με βάση τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη τους με αποτέλεσμα 

το κάθε δάνειο να αποτελεί ένα ξεχωριστό χρηματοοικονομικό προϊόν. Ο 

προσδιορισμός της τρέχουσας αξίας των συγκεκριμένων προϊόντων ενέχει 

σημαντικές δυσκολίες από άποψη χρόνου, κόστους αλλά και αντικειμενικότητας. Οι 

τράπεζες είναι πιθανό να χρησιμοποιούν απλουστευμένες μεθόδους για τον 

προσδιορισμό της τρέχουσας αξίας των δανείων τους με αποτέλεσμα να μην 

καταλήγουν σε ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα και να παρατηρείται η μεγάλη 

τυπική απόκλιση που προαναφέραμε.

Επιπλέον, υπάρχει πάντοτε η υποψία ότι οι τράπεζες ενδέχεται να προβούν 

στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων (δηλαδή των δίκαιων αξιών) που θα ήθελαν 

και όχι όσων προσδιόρισαν με αντικειμενικές και αξιόπιστες μεθόδους. Τα δάνεια 

αποτελούν το ιδανικότερο χρηματοοικονομικό προϊόν για αυτόν τον σκοπό καθώς όχι 

μόνο δεν διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά ώστε να είναι εύκολος ο 

αντικειμενικός προσδιορισμός της αγοραίας τιμής τους αλλά επιπλέον, όπως είδαμε, 

συχνά το κάθε δάνειο αποτελεί και ξεχωριστό προϊόν με αποτέλεσμα οι ελεγκτικές 

εταιρίες να αδυνατούν να ελέγξουν την αξιοπιστία των πληροφοριών για τις 

τρέχουσες αξίες που παρουσιάζουν οι τράπεζες.

Το επενδυτικό κοινό πιστεύοντας ότι οι τράπεζες είτε δεν προβαίνουν σε 

αντικειμενικό προσδιορισμό της αγοραίας αξίας των δανείων τους λόγω των 

δυσκολιών που υπάρχουν είτε παρουσιάζουν παραποιημένα στοιχεία (μη 

γνωστοποιώντας για παράδειγμα το πραγματικό ύψος των επισφαλών και των 

ανεπίδεκτων είσπραξης απαιτήσεων) ώστε να διαμορφώσουν την εικόνα που
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επιθυμούν, δεν λαμβάνει υπόψη του τις πληροφορίες που αποκαλύπτονται για τη 

δίκαιη αξία των δανείων κατά την λήψη των επενδυτικών του αποφάσεων.

Όσον αφορά τις καταθέσεις και συγκεκριμένα τη διαφορά της τρέχουσας από 

τη λογιστική τους αξία (D_Depos), παρατηρούμε ότι όπως και στις προηγούμενες 

έρευνες δεν φαίνεται να επεξηγούν την αγοραία αξία του μετοχικού κεφαλαίου. Η 

εμφάνιση της συγκεκριμένης μεταβλητής ως στατιστικά μη σημαντικής ενδέχεται να 

οφείλεται στις διατάξεις της οδηγίας SFAS 107, οι οποίες ορίζουν ότι οι καταθέσεις 

χωρίς συγκεκριμένη προθεσμία πρέπει να εμφανίζονται στη λογιστική τους αξία.

Επιπλέον, παρατηρούμε ότι ο σταθερός όρος εμφανίζεται να είναι στατιστικά 

μη σημαντικός, αποτέλεσμα που έρχεται σε αντίθεση με τη θεωρία που θέλει να 

υπάρχουν σημαντικά άυλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία λαμβάνονται υπόψη από 

τους επενδυτές κατά την αξιολόγηση της αξίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

Η επεξήγηση της αγοραίας αξίας των τραπεζών σχεδόν αποκλειστικά από τα στοιχεία 

που δημοσιεύονται στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η μη ένδειξη 

ύπαρξης κάποιου άλλου στατιστικά σημαντικού παράγοντα, όπως η φήμη και η 

πελατεία, οι προοπτικές μελλοντικής ανάπτυξης ή οι ανθρώπινοι και τεχνολογικοί 

πόροι, πρέπει να μελετηθεί στα πλαίσια των γενικότερων οικονομικών συνθηκών και 

εξελίξεων στον τραπεζικό κλάδο ώστε να διαπιστωθεί ποιοι λόγοι έστρεψαν τους 

επενδυτές στην αξιολόγηση των τραπεζών βάση αποκλειστικά των πληροφοριών που 

γνωστοποιούνται στις λογιστικές καταστάσεις.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο συντελεστής του μετοχικού κεφαλαίου των 

τραπεζών και οι συντελεστές της διαφοράς μεταξύ της δίκαιης και της λογιστικής 

αξίας των χρεογράφων και των δανείων αναμένεται να έχουν θετικό πρόσημο ενώ 

αντίθετα οι συντελεστές των μεταβλητών που δείχνουν τη διαφορά μεταξύ της 

δίκαιης και της λογιστικής αξίας των υποχρεώσεων (καταθέσεις και μακροπρόθεσμο 

χρέος) αναμένεται να έχουν αρνητικό πρόσημο. Από τον Πίνακα 4 παρατηρούμε πως 

ο τυποποιημένος συντελεστής της λογιστικής αξίας του μετοχικού κεφαλαίου 

εμφανίζεται θετικός ενώ το ίδιο συμβαίνει και για τον συντελεστή του 

μακροπρόθεσμου χρέους. Επιπλέον, από τον Πίνακα Β2 παρατηρούμε ότι ο 

συντελεστής Spearman μεταξύ της αγοραίας αξίας του μακροπρόθεσμου χρέους και
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της αγοραίας αξίας του μετοχικού κεφαλαίου είναι θετικός και λαμβάνει την τιμή 

0,337.

Το παράδοξο αυτό είναι δυνατό να επεξηγηθεί αν λάβουμε υπόψη τη σχέση 

που υπάρχει μεταξύ του μακροπρόθεσμου χρέους και των στοιχείων του ενεργητικού. 

Έστω ότι έχουμε ένα πιστωτικό ίδρυμα, του οποίου το ενεργητικό κυμαινόμενο 

επιτόκιο είναι μεγαλύτερο από το παθητικό κυμαινόμενο επιτόκιο. Μία αύξηση των 

επιτοκίων θα οδηγήσει σε αύξηση των κερδών του ή διαφορετικά η δίκαιη αξία των 

στοιχείων του ενεργητικού του θα αυξηθεί περισσότερο από τη δίκαιη αξία των 

στοιχείων του παθητικού. Η σχέση αυτή εκφράζεται με μία θετική συσχέτιση μεταξύ 

των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, η οποία μπορεί να προκαλέσει και 

τη θετική συσχέτιση μεταξύ των στοιχείων του παθητικού και της αγοραίας αξίας του 

μετοχικού κεφαλαίου. Όντως, όπως παρατηρούμε από τον πίνακα Β2 το 

μακροπρόθεσμο χρέος συσχετίζεται θετικά με τα δάνεια (0,492), γεγονός που πιθανόν 

να ευθύνεται και για τη θετική συσχέτισή του με την αγοραία αξία του μετοχικού 

κεφαλαίου.

5.4 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Αρχικά, το μοντέλο παλινδρόμησης ελέγχθηκε για την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης των 

διαταρακτικών όρων με τη μέθοδο Durbin - Watson. Όπως παρατηρούμε από τον 

πίνακα 3, η στατιστική d είναι ίση με 1,8. Οι θεωρητικές τιμές και du για 49 

παρατηρήσεις και 5 ερμηνευτικές μεταβλητές σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 είναι 

ίσες με 1,34 και 1,77 αντίστοιχα. Καθώς η στατιστική d βρίσκεται εντός της περιοχής 

du και 4 - du, η μηδενική υπόθεση της μη ύπαρξης αυτοσυσχέτισης δεν μπορεί να 

απορριφθεί.

Στη συνέχεια, το μοντέλο ελέγχθηκε για την ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας με 

τη μέθοδο Breusch - Pagan. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν πως η μηδενική 

υπόθεση της ομοσκεδαστικότητας δεν μπορεί να απορριφθεί σε επίπεδο 

σημαντικότητας 0,05.

Τέλος, ο έλεγχος της πολυσυγγραμικότητας πραγματοποιήθηκε με τη 

εμπειρική μέθοδο των eigenvalues. Από τη δεύτερη στήλη του πίνακα προσδιορίσαμε
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την παράμετρο (condition number) k διαιρώντας τη μέγιστη τιμή με την ελάχιστη. 

Καθώς το k βρέθηκε ίσο με 17,94 μπορούμε να θεωρήσουμε ότι δεν υφίσταται 

πρόβλημα πολυσυγγραμικότητας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει αν οι πληροφορίες που 

γνωστοποιούν οι επιχειρήσεις για τη δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών τους 

προϊόντων λαμβάνονται υπόψη από το κοινό κατά τη λήψη των επενδυτικών του 

αποφάσεων. Το δείγμα που αναλύθηκε περιελάμβανε τα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

των σαράντα εννέα μεγαλύτερων πιστωτικών ιδρυμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών 

για το έτος 2001. Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης με τη μέθοδο των ελάχιστων 

τετραγώνων έδειξαν ότι μόνο οι μεταβλητές της λογιστικής αξίας του μετοχικού 

κεφαλαίου και της διαφοράς μεταξύ της δίκαιης και της λογιστικής αξίας του 

μακροπρόθεσμου χρέους είναι στατιστικά σημαντικές στην επεξήγηση της αγοραίας 

αξίας του μετοχικού κεφαλαίου. Αντίθετα, οι μεταβλητές που αντιπροσώπευαν τη 

διαφορά μεταξύ της δίκαιης και της λογιστικής αξίας των χρεογράφων, των δανείων 

και των καταθέσεων δεν εμφανίστηκαν να είναι στατιστικά σημαντικές.

Επίσης, ο σταθερός όρος, ενώ αναμενόταν να παρέχει ενδείξεις για την 

ύπαρξη άυλων περιουσιακών στοιχείων που λαμβάνονται υπόψη από τους επενδυτές 

κατά την εκτίμηση της αξίας των τραπεζών, δεν ήταν στατιστικά σημαντικός. Η 

σχεδόν αποκλειστική επεξήγηση της αγοραίας αξίας του μετοχικού κεφαλαίου από τη 

λογιστική του αξία ίσως είναι δυνατό να αποδοθεί στις γενικότερες οικονομικές 

συνθήκες που πιθανό έκαναν τους επενδυτές δύσπιστους στις πληροφορίες που 

αποκάλυπταν οι επιχειρήσεις για την δίκαιη αξία των περιουσιακών τους στοιχείων.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι αγοραίες τιμές των 

χρηματοοικονομικών προϊόντων δεν είναι σε θέση να παρέχουν περισσότερες ή πιο 

χρήσιμες πληροφορίες στους επενδυτές από ότι οι ιστορικές τιμές. Ωστόσο πρέπει να 

σημειωθεί ότι το δείγμα της έρευνας περιορίστηκε σε σαράντα εννέα παρατηρήσεις 

από τον τραπεζικό κλάδο για το έτος 2001. Επομένως, η ανάλυση ενός μεγαλύτερου 

αριθμού παρατηρήσεων ή η εξέταση διαφορετικών χρονικών περιόδων καθώς και 

επιχειρήσεων από διαφορετικούς παραγωγικούς κλάδους είναι πιθανό να κατέληγε σε 

διαφορετικά συμπεράσματα.
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Επιπλέον, το μοντέλο θα μπορούσε να εξειδικευτεί ακόμα περισσότερο με την 

ενσωμάτωση μεταβλητών που θα αντιπροσώπευαν το μέγεθος της κάθε επιχείρησης, 

το βαθμό της χρηματοοικονομικής μόχλευσης, τις προοπτικές της επιχείρησης για 

μελλοντική ανάπτυξη, το επίπεδο των κερδών καθώς και τις δίκαιες αξίες μη 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Με την προσθήκη στο μοντέλο 

επιπλέον μεταβλητών θα είναι εφικτό να προσδιοριστούν όλοι οι παράγοντες που 

επηρεάζουν την αγοραία αξία του μετοχικού κεφαλαίου αλλά και να διαπιστωθεί αν η 

εμπιστοσύνη που δείχνει το κοινό στις πληροφορίες που γνωστοποιούνται για τη 

δίκαιη αξία των περιουσιακών στοιχείων επηρεάζεται από ορισμένα χαρακτηριστικά 

των επιχειρήσεων.

Εκτενέστερη έρευνα καθίσταται απαραίτητη ώστε το Financial Accounting 

Standards Board όχι μόνο να ενημερωθεί και να αντιμετωπίσει τις αιτίες που 

ευθύνονται για την αδυναμία των δίκαιων αξιών να παρέχουν στους επενδυτές 

πληροφορίες που δεν γνωστοποιούνται μέσω των ιστορικών τιμών, αλλά επιπλέον και 

για να μεριμνήσει έτσι ώστε να μην απολεσθούν οι αντικειμενικές και αξιόπιστες 

πληροφορίες που αποκαλύπτονται από τη μέθοδο του ιστορικού κόστους κτήσης 

εξαιτίας της εκτεταμένης χρήσης των αγοραίων τιμών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

40



Πίνακας Α1: Ταξινόμηση των τραπεζών του δείγματος κατά φθίνουσα σειρά με 

κριτήριο το ύψος του ενεργητικού τους στις 31/12/2002 (Τα μεγέθη είναι σε 

εκατοντάδες δολάρια)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1 Citigroup Inc. 1,097,190,000
2 J.P. Morgan Chase & Co 758,800,000
3 Bank of America Corp. 660,458,000
4 Wells Fargo & Co. 349,259,000
5 Wachovia Corp. 341,839,000
6 Bank One Corp. 277,383,000
7 Washington Mutual Inc. 268,298,000
8 FleetBoston Financial Corp. 190,453,000
9 U.S. Bancorp 180,027,000

10 National City Corp. 118,258,415
11 Sun Trust banks Inc. 117,332,523
12 State Street Corp. 85,794,000
13 KeyCorp 85,2002,000
14 Fifth Third Bancorp 80,894,448
15 BB&T Corp. 80,216,816
16 Bank of New York Co. Inc. 77,564,000
17 Golden West Financial Corp. 68,405,828
18 PNC Financial Services group Inc. 66,377,000
19 Comerica Inc. 53,301,000
20 SouthTrust Corp. 50,570,856
21 Regions Financial Corp. 47,938,840
22 Charter One Financial Inc. 41,896,072
23 AmSouth Bancorp. 40,571,272
24 UnionBanCal Corp. 40,169,773
25 Sovereign Bancorp Inc. 39,524,193
26 Northern Trust Corp. 39,478,200
27 Mellon Financial Corp. 36,231,000
28 Union Planters Corp. 34,144,363
29 Popular Inc. 33,660,352
30 M&T Bank Corp. 33,174,525
31 Marshall & Ilsley Corp. 32,874,642
32 Huntington Bancshares Inc. 27,578,710
33 Zions Bancorp 26,565,689
34 Compass Bancshares Corp. 23,884,709
35 First Tennessee National Corp. 23,823,095
36 Banknorth Group Inc. 23,418,941
37 GreenPoint Financial Corp. 21,814,000
38 Astoria Financial Corp. 21,697,829
39 National Commerce Financial Corp. 21,472,116
40 North Fork Bancorp Inc. 21,413,101
41 Synovus Financial Corp. 29,036,246
42 Hibernia Corp. 17,392,661
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43 Provident Financial Group Inc. 16,721,191
44 Commerce Bancorp Inc. 16,403,981
45 Colonial BancGroup Inc. 15,822,355
46 Associated BancCorp 15,043,275
47 Hudson City Bancorp Inc. 14,144,604
48 Webster Financial Corp. 13,468,004
49 Commerce Bancshares Inc. 13,308,415
50 Commercial Federal Corp. 13,081,467
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Πίνακας Β1: Στατιστικά στοιχεία για τα χαρακτηριστικά του δείγματος σε χιλιάδες 

δολάρια στις 31/12/2001

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
ASSETS 49 11363702 1,051E+09 110069633 197275909,36
HC_SEC 49 101156 134800000 17185666 25563697,55
HC_LOANS 49 3231000 359100000 53830035 77593060,91
HC_DEPOS 49 3853204 374500000 55532184 83708754,80
HC_DEBT 49 80000 121600000 12738732 21050246,02
Valid N (listwise) 49

ΑΓΟΡΑΙΕΣ ΑΞΙΕΣ

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
ASSETS 49 11363702 1051450000 110069633 197275909,36
MV_SEC 49 101156 134800000 18226038 26411917,76
MV_LOANS 49 3232000 374600000 54594271 78970858,30
MV_DEPOS 49 3909654 374231000 55635082 83771528,53
MV_DEBT 49 82352 124300000 12976478 21478320,86
Valid N (listwise) 49

assets ενεργητικό
hcsec αξία των χρεογράφων σε ιστορικές τιμές
hcloans αξία των δανείων σε ιστορικές τιμές
hc_depos αξία των καταθέσεων σε ιστορικές τιμές
hcdebt αξία του μακροπρόθεσμου χρέους σε ιστορικές τιμές
mvsec αξία των χρεογράφων σε αγοραίες τιμές
mvloans αξία των δανείων σε αγοραίες τιμές
mvdepos αξία των καταθέσεων σε αγοραίες τιμές
mvdebt αξία του μακροπρόθεσμου χρέους σε αγοραίες τιμές
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Πίνακας Β2: Ο συντελεστής συσχέτισης Spearman μεταξύ της ανεξάρτητης

μεταβλητής

μεταβλητών

(αγοραία αξία του μετοχικού κεφαλαίου) και των εξαρτημένων

MVE BVE DSEC DLOANS DDEPOS DDEBT

MVE 1 0,951 -0,210 0,222 0,318 0,337

BVE 1 -0,152 0,376 0,392 0,414

DSEC 1 -0,003 0,017 0,011

DLOANS 1 0,361 0,492

D DEPOS 1 0,217

DDEBT 1

MVE αγοραία αξία του μετοχικού κεφαλαίου
BVE λογιστική αξία του μετοχικού κεφαλαίου

DSEC διαφορά μεταξύ της δίκαιης αξίας και της λογιστικής αξίας των 
χρεογράφων

D LOANS διαφορά μεταξύ της δίκαιης αξίας και της λογιστικής αξίας των δανείων

DDEPOS διαφορά μεταξύ της δίκαιης αξίας και της λογιστικής αξίας των 
καταθέσεων

D DEBT διαφορά μεταξύ της δίκαιης αξίας και της λογιστικής αξίας του 
μακροπρόθεσμου χρέους
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