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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η λογιστική επιστήμη φέρει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του οικονομικού 

συστήματος, εξελισσόμενη παράλληλα με τις ανάγκες του σύγχρονου, συνεχώς 

μεταβαλλόμενου οικονομικού περιβάλλοντος. Κατά την περίοδο της πρόσφατης 

χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007, ο ρόλος της λογιστικής βρέθηκε στο επίκεντρο της 

κριτικής, ως αιτιώδης παράγοντας όξυνσης της.  

Παρότι τα κύρια αίτια της κρίσης εντοπίζονται στην επεκτατική νομισματική πολιτική 

των Ηνωμένων Πολιτειών, στα χαμηλά επιτόκια και στην αλόγιστη χορήγηση δανείων 

υψηλής διακινδύνευσης, παράλληλα στο στόχαστρο των κατηγοριών βρίσκονται τα λογιστικά 

πρότυπα και ιδιαίτερα η λογιστική της εύλογης αξίας ως κινητήρια δύναμη επιδείνωση της.  

Επικριτές της μεθόδου αποτίμησης της εύλογης αξίας, ισχυρίζονται ότι η εφαρμογή 

της κατά τη διάρκεια της κρίσης, οδήγησε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία 

επλήγησαν εντονότερα, αλλά και άλλες εταιρείες του χρηματοοικονομικού κλάδου, να 

εμφανίζουν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά τους στοιχεία σε αποτιμήσεις πολύ 

χαμηλότερες από τις θεμελιώδεις, ως απόρροια της περιορισμένης ρευστότητας των αγορών 

της περιόδου εκείνης. Η λογιστική της εύλογης αξίας όπως υποστηρίζεται από τους 

πολέμιους της, οδήγησε σε άμεση εμφάνιση ζημιών στις οικονομικές καταστάσεις των 

εταιριών, δυσχέραινε την οικονομική τους θέση πλήττοντας την κεφαλαιακή επάρκεια τους 

και επέτεινε κατά αυτόν τον τρόπο τη γενικότερη ύφεση της παγκόσμιας οικονομίας. 

 Ο ρόλος της εύλογης αξίας, αποτέλεσε αμφιλεγόμενο ζήτημα πολλών επιστημόνων με 

αποκλίνουσες απόψεις. Σε αντιπαράθεση με τους επικριτές της,  οι υπέρμαχοι της λογιστικής 

της εύλογης αξίας επικροτούν τη χρήση της ως θετικό παράγοντα που ενισχύει τη διαφάνεια 

της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, αντανακλώντας την οικονομική πραγματικότητα. 

Οι υποστηρικτές της εύλογης αξίας, την παρουσιάζουν ως την πιο κατάλληλη μέθοδο 

αποτίμησης των χρηματοοικονομικών μέσων και ισχυρίζονται ότι όχι μόνο δεν ενίσχυσε την 

κρίση η εφαρμογή της, αλλά συνέβαλε παράλληλα στην έγκαιρη αποκάλυψη της αξίας των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, όπως διαμορφώνονται στις προβληματικές 

πιστωτικές αγορές, υποδεικνύοντας έτσι τους κινδύνους, παρέχοντας χρήσιμη πληροφόρηση 

στους επενδυτές και ενισχύοντας την εμπιστοσύνη τους.  
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Η πρόσφατη κρίση αποτελεί την πρώτη στην οποία τα ισχύοντα λογιστικά συστήματα 

ενσωματώνουν την προσέγγιση της εύλογης αξίας σε παγκόσμια κλίμακα και το μέγεθος της 

κρίσεως αυτής, καθώς και οι συνέπειες της, απαιτούν μια σοβαρή ανάλυση για να καθοριστεί 

αν η εισαγωγή του νέου αυτού λογιστικού πλαισίου απλώς συνέπεσε με την κρίση ή αν 

αποτέλεσε αιτία πρόκλησης ή επιδείνωσης της. Αυτό καθιστά τη μελέτη της λογιστικής της 

εύλογης αξίας εξαιρετικά επίκαιρη.  

Στόχος της εργασίας είναι να δοθεί απάντηση σ’ αυτό τον προβληματισμό, 

αξιολογώντας το ρόλο που διαδραμάτισε η λογιστική της εύλογης αξίας στην οικονομική 

κρίση, εξετάζοντας τα επιχειρήματα των επικριτών και υπερμάχων της και τα θεωρητικά και 

εμπειρικά στοιχεία που παρατίθενται από αυτούς. 

Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή των κεφαλαίων της εργασίας. Στο Κεφάλαιο 1, 

παρουσιάζουμε τον ορισμό της λογιστικής, το ρόλο της στην οικονομική δραστηριότητα, 

αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό σύστημα, καθώς και τον πρωταρχικό της στόχο, της 

παροχής χρήσιμης πληροφόρησης μέσω της σύνταξης και δημοσίευσης των οικονομικών 

καταστάσεων. Παράλληλα, εκφράζεται η αναγκαιότητα της σύγχρονης λογιστικής για την 

εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων. Στο Κεφάλαιο 2, αναλύονται λεπτομερώς όλες οι 

λογιστικές μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, γίνεται 

ιστορική αναδρομή στην εφαρμογή τους και παρατίθενται τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου. Στο Κεφάλαιο 3, επιχειρείται η αποσαφήνιση της έννοιας 

της εύλογης αξίας, παρουσιάζονται λεπτομερώς τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της 

εφαρμογής της, αναδεικνύονται οι διαφορές της με τη μέθοδο του ιστορικού κόστους και η 

καταλληλότητα της κάθε μεθόδου αναφορικά με την επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών 

μέσων. Στο κεφάλαιο 4, αναλύονται τα γεγονότα που οδήγησαν στην παγκόσμια 

χρηματοπιστωτική κρίση. Στο κεφάλαιο 5, πραγματοποιείται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, 

εξετάζονται τα επιχειρήματα των επικριτών και υποστηρικτών της εύλογης αξίας, καθώς και 

τα εμπειρικά στοιχεία διαφόρων ερευνών προκειμένου να αξιολογηθούν και να προσδιοριστεί 

ο ρόλος που διαδραμάτισε η μέθοδος αυτή στην κρίση. Στο Κεφάλαιο 6, παρουσιάζεται μία 

μελέτη περίπτωσης κακής χρήσης της μεθόδου της εύλογης αξίας και πρόκλησης του 

φαινομένου της δημιουργικής λογιστικής, μέσα από το σκάνδαλο της «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ», 

όπου πραγματοποιείται εσφαλμένη εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των 

αποτελεσμάτων της εταιρίας προς όφελος της. Τέλος, στο Κεφάλαιο 7 εξάγονται 

συμπεράσματα και προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

1.1 Ορισμός της λογιστικής 

Η Λογιστική είναι η τέχνη της καταχωρήσεως (the art of recording), της συστηματικής 

κατατάξεως και ταξινομήσεως (classifying) και της συνοπτικής αποδόσεως (summarizing) με 

σημαντικό τρόπο και σε χρηματικές μονάδες, των συναλλαγών και γεγονότων, που είναι εν 

μέρει τουλάχιστον, χρηματοοικονομικού χαρακτήρα και της αναλύσεως και ερμηνείας αυτών 

για τη λήψη αποφάσεων. (1941 - Committee on Terminology of the American Institute of 

Accountants).1  

Στην προσπάθεια προσδιορισμού της έννοιας και του σκοπού της λογιστικής έχουν 

δοθεί διάφοροι ορισμοί, όμως ο ανωτέρω που αποδόθηκε από την Επιτροπή ορολογίας του 

Αμερικανικού Ινστιτούτου των Ορκωτών Λογιστών (American Institute of Certified Public 

Accountants)  αποτελεί ίσως τον πληρέστερο έως σήμερα.  

Η λογιστική αποτελεί τη διαδικασία η οποία, αφού συγκεντρώσει όλες τις χρήσιμες 

ποσοτικές πληροφορίες (όπως τα στοιχεία των αγορών, πωλήσεων, εξόδων και κέρδους), 

καταγράφει τις συναλλαγές, συγκεντρώνει, ταξινομεί και αναλύει τις σχετικές πληροφορίες 

και τελικά της παρουσιάζει στη διοίκηση για τη λήψη αποφάσεων. Επομένως, οι πληροφορίες 

που παρέχει η λογιστική βοηθούν στον καλύτερο προγραμματισμό, έλεγχο και στη λήψη 

αποφάσεων, καθώς και στην καλύτερη αξιοποίηση των πόρων και κεφαλαίων της 

επιχειρήσεως. 

 

                                                           

1 Kam, V. (1990). Accounting theory. 2nd ed. New York: Wiley, p.33. 
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1.2 Ο ρόλος της λογιστικής 

Η λογιστική αποτελεί μία εφαρμοσμένη επιστημονική τεχνική η οποία εξελίσσεται 

διαχρονικά, παράλληλα με την εξέλιξη της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της 

ανθρωπότητας, καταλαμβάνοντας μια ολοένα και πιο σημαντική θέση στη λειτουργία των 

σύγχρονων βιομηχανικών κοινωνιών.2 Αναδυόμενη από τις πρακτικές της διαχείρισης της 

περιουσίας, του εμπόρου και των εταιρειών (Chatfield, 1977), έχει εξελιχθεί σε ένα ισχυρό 

στοιχείο της σύγχρονης οργανωτικής και κοινωνικής διαχείρισης.3 

O ρόλος της λογιστικής είναι πολυδιάστατος. Πρωταρχικός στόχος της όμως είναι η 

ανταπόκρισή στις ανάγκες των χρηστών της, μέσω της παροχής ποιοτικών, χρήσιμων και 

διαφανών πληροφοριών. Καθώς οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες αλλάζουν, 

προκύπτει νέα γνώση και τεχνολογία, αναμένεται ότι θα αυξάνονται και οι απαιτήσεις των 

χρηστών για περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Οι λογιστές θα πρέπει πάντα να 

συμβαδίσουν με τις ανάγκες των ενδιαφερομένων των οικονομικών καταστάσεων (διοίκηση, 

επενδυτές, μέτοχοι, δανειστές, εργαζόμενοι, κρατικοί μηχανισμοί) κατευθύνοντας τους στη 

λήψη ορθολογικών οικονομικών αποφάσεων, συμβάλλοντας έτσι στην αξιολόγηση των 

επιλογών τους, αλλά και στην εύρυθμη λειτουργία του κοινωνικού συνόλου.  

Η δημιουργία μεγάλων οικονομικών μονάδων (κυρίως ανωνύμων εταιρειών), 

δημιούργησε την ανάγκη παροχής των απαραίτητων πληροφοριών στους μετόχους, στους 

πιστωτές και στο επενδυτικό κοινό (Χρηματοοικονομική Λογιστική - Financial Accounting). 

Με το πέρασμα των χρόνων όμως, η διοίκηση των μεγάλων οικονομικών μονάδων έχει 

ανάγκη από πλήθος λεπτομερειακών πληροφοριακών στοιχείων, προκειμένου να παίρνει 

ορθολογικές αποφάσεις. Συνεπώς, η λογιστική μετεξελίχτηκε από χρηματοοικονομική σε 

διοικητική λογιστική (Management Accounting), η οποία μετατόπισε το επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος στην παροχή πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν το 

                                                           

2 Μπατσινίλας, Επ. και Πατατούκας, Κ., (2012).Σύγχρονη Λογιστική σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα και με αναφορά κατά θέμα στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα,Τόμος Α’ 2η Έκ., σελ.34. 
3 Burchell, S., Clubb, C., Hopwood, A., Hughes, J. and Nahapiet, J. (1980). The roles of accounting in 

organizations and society. Accounting, Organizations and Society, 5(1), pp.5-27.  
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μέλλον της επιχειρήσεως, την επέκταση της παραγωγής και την ανύψωση του επιπέδου 

ζωής.4 

Μέσα στον κοινωνικό περίγυρο, ο οποίος χαρακτηρίζεται από την επιτάχυνση των 

μεταβολών, η λήψη των αποφάσεων από τους εντός και εκτός της επιχείρησης λαμβάνοντες 

αποφάσεις, απαιτεί λογιστική πληροφόρηση η οποία θα είναι σχετική, αξιόπιστη, ακριβής για 

την αποτελεσματική κατανομή και χρησιμοποίηση των παραγωγικών μέσων που βρίσκονται 

σε στενότητα.  Η λογιστική παίζει ένα σημαντικό ρόλο στο κοινωνικό και οικονομικό μας 

σύστημα, καθώς συντελεί στην πραγματοποίηση των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών, 

νομικών και οργανωτικών αποφάσεων και ενεργειών. Επανατροφοδοτεί πληροφόρηση στους 

οργανισμούς, την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να επαναδιαμορφώσουν το 

περιβάλλον τους. Η λογιστική, λοιπόν, επηρεάζεται από και ταυτόχρονα επηρεάζει το 

περιβάλλον της.5  

Από άποψη ηθικής, η λογιστική έχει την ευθύνη να εξασφαλίσει ότι οι οικονομικές 

καταστάσεις παρουσιάζονται αμερόληπτα και αντανακλούν την οικονομική πραγματικότητα. 

Οι λογιστές και οι ελεγκτές είναι δεοντολογικοί ντετέκτιβ (ethical detectives) που κατέχουν οι 

επιχειρήσεις για να διατηρούν ηθικά πρότυπα ειλικρίνειας, πληρότητας, ουδετερότητας, και 

αναπαράστασης πιστά. Οι λογιστές και ελεγκτές δεσμεύονται από το επαγγελματικό τους 

κώδικα δεοντολογίας για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Η λογιστική είναι ο 

πάροχος ουσιώδους  ελέγχου και ισορροπίας στο εμπόριο.6 

Η ηθική όμως αυτή ορισμένες φορές καταστρατηγείται. Στην προσπάθειά των 

εταιρειών να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν  συνεχώς αυξανόμενα κέρδη και 

επομένως στην προσπάθειά τους να αυξάνεται το κέρδος ανά μετοχή τους, έχει δημιουργηθεί 

                                                           

4 Μπατσινίλας, Επ. και Πατατούκας, Κ., (2012).Σύγχρονη Λογιστική σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα και με αναφορά κατά θέμα στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα,Τόμος Α’ 2η Έκ., σελ.34. 
5 Λαζαρίδης, Γ. και Παπαδόπουλος, Δ., (2010). Επιχειρηματική Ανάλυση και Προσδιορισμός αξίας 

Επιχείρησης και Χρηματοδοτικών Τίτλων με την χρησιμοποίηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, 

σελ. 126-127. 
6 Seay, S. and Ford, W. (2010). Fair Presentation-An Ethical Perspective on Fair Value Accounting 

Pursuant to the Sec Study on Mark-to-Market Accounting. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 

p. 53.  Available at: https://www.questia.com/library/journal/1P3-2123454301/fair-presentation-an-ethical-

perspective-on-fair-value.  
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η πρακτική της δημιουργικής λογιστικής. Οι εταιρείες με τις τεχνικές της δημιουργικής 

λογιστικής στοχεύουν να παρουσιάσουν μέσω των οικονομικών τους καταστάσεων μια 

καλύτερη οικονομική εικόνα από αυτή που έχουν στην πραγματικότητα. Με τις πρακτικές 

αυτές, παραβιάζεται το «πνεύμα» της λογιστικής, δημιουργούνται σκάνδαλα και 

καταρρεύσεις εταιριών.  

Στις αγγλοσαξονικές χώρες η λογιστική χαρακτηρίζεται ως λειτούργημα (profession) 

τονίζοντας το ρόλος του λογιστή, ο οποίος είναι να υπηρετεί το κοινό καλό. Αναδεικνύεται 

έτσι πιο έντονα η σημαντικότητα του ρόλου των ορκωτών λογιστών-ελεγκτών, οι οποίοι, 

όπως και οι απλοί λογιστές, οφείλουν να υπεραμύνονται πρωτίστως των συμφερόντων της 

κοινωνίας.  

1.3 Αναγκαιότητα διεθνών λογιστικών προτύπων 

Η σύγχρονη λογιστική σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ολοένα και περισσότερες 

επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε διεθνή κλίμακα δημιούργησε την ανάγκη για τη 

διατύπωση λογιστικών προτύπων που θα ισχύουν διεθνώς.7 

Με την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και την κατάργηση των οικονομικών 

συνόρων αποκτά ιδιαίτερη σημασία η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(Δ.Λ.Π). Η υιοθέτηση των ΔΛΠ από αυξανόμενο αριθμό χωρών προκύπτει από την 

επιτακτική ανάγκη για ομοιόμορφη κατάρτιση συγκρίσιμων λογιστικών καταστάσεων, μια 

ανάγκη που προκαλείται από παράγοντες όπως: 

• Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, που επέφερε: ριζικές αλλαγές στις διεθνείς οικονομίες 

και επιχειρήσεις, σύγκλιση διεθνών επιχειρήσεων, καθώς και κεφαλαιουχικές μετακινήσεις 

πέραν των συνοριακών ορίων. 

• Οι απαιτήσεις των επενδυτών, δεδομένου ότι οι επενδυτικές αποφάσεις λαμβάνονται με 

γνώμονα τη δημοσίως διαθέσιμη πληροφόρηση. Ενώ αυτές ενισχύονται από τις αυξανόμενες 

απαιτήσεις για ύπαρξη διεθνώς αναγνωρισμένης και ποιοτικής κατάρτισης των οικονομικών 

                                                           

7 Μπάλλας, Α., και  Χέβας, Δ., (2011). Χρηματοοικονομική Λογιστική.  Γ’ Έκδοση, Νικόλαος Β., σελ.55-

57. 
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καταστάσεων, αλλά και την αναγκαιότητα θέσης παγκοσμίων μέτρων σύγκρισής 

(benchmarking). 

• Η ιλλιγγιώδης εξέλιξη της τεχνολογίας, η οποία οδήγησε σε κατάρριψη των αποστάσεων 

(λόγω φθηνότερης και ισχυρότερης μηχανογραφικής υποστήριξης και της σημαντικής 

προόδου στον τηλεπικοινωνιακό χώρο) και ενίσχυσε τις απαιτήσεις της επενδυτικής 

κοινότητας για άμεση, περιεκτική και αξιόπιστη πληροφόρηση. 

Απόρροια  των παραπάνω αποτελεί η ανάγκη για ενιαία λογιστική εμφάνιση των 

οικονομικών μεγεθών και κατά συνέπεια εναρμόνιση και κοινή εφαρμογή των λογιστικών 

αρχών και κανόνων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Η καθιέρωση των ΔΛΠ έχει σκοπό 

τη δημιουργία προϋποθέσεων για την αποτελεσματικότερη οικονομική και διοικητική 

λειτουργία της επιχείρησης και τη δικαιότερη και πιο πιστή απεικόνιση των δραστηριοτήτων 

αυτής. Ακόμη, αποσκοπεί στη δημιουργία προϋποθέσεων για μία ολοκληρωμένη και 

αποτελεσματική αγορά κεφαλαίων και χρήματος μέσω της κοινής εμφάνισης και 

συγκρισιμότητας των Λογιστικών Καταστάσεων, ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των 

κεφαλαίων και ο ανταγωνισμός. 

Οι λογιστικές εξελίξεις και η παγκοσμιοποίηση δημιουργούν την ανάγκη τυποποίησης 

της λογιστικής, πέρα από εθνικά σύνορα  με αποτέλεσμα να επιδιώκεται η απόλυτη σύγκλιση 

των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές των ΗΠΑ (US 

GAAP).  

1.4 Διεθνή Λογιστικά πρότυπα (Δ.Λ.Π.) 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα αποτελούν το κύριο μέσο έκφρασης της λογιστικής 

επιστήμης, με το οποίο επιτυγχάνεται η κωδικοποίηση των γενικά αποδεκτών λογιστικών 

αρχών, κανόνων, μεθόδων, κανονισμών, διαδικασιών και πολιτικών που πρέπει να 

ακολουθούνται από τους λογιστές και τις διοικήσεις των επιχειρήσεων κατά τη σύνταξη των 

οικονομικών τους καταστάσεων. Με την καθιέρωση των Δ.Λ.Π., επιδιώκεται η ομοιομορφία 

καταρτίσεως, η εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων και συνεπώς η ακριβή, 

αληθή και ομοιόμορφη πληροφόρηση των χρηστών τους. Τα Δ.Λ.Π. πρέπει να 

ακολουθούνται από τους λογιστές και να ελέγχεται η εφαρμογή τους από τα αρμόδια όργανα 
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(εσωτερικούς ελεγκτές κ.λ.π.) κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων μιας 

επιχείρησης ή οργανισμού. 

Για το σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2005 και εξής υποχρέωσε  όλα τα 

κράτη μέλη της να υιοθετήσουν την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) 

και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για όλες τις 

εταιρίες που είναι εισηγμένες στις χρηματιστηριακές αγορές τους. 

1.5 Παρεχόμενη πληροφόρηση με τη σύνταξη και δημοσίευση των 

Οικονομικών Καταστάσεων 

Η γνωστοποίηση λογιστικών πληροφοριών σε τρίτους (εκτός της επιχείρησης) γίνεται μέσω 

μιας σειράς τυποποιημένων εκθέσεων που ονομάζονται οικονομικές καταστάσεις. Οι 

οικονομικές καταστάσεις αποτελούν μια δομημένη απεικόνιση της οικονομικής θέσης μιας 

επιχείρησης και των συναλλαγών που έχουν αναληφθεί από αυτή σε χρηματικούς όρους.8  

 Σκοπός της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων είναι η παροχή πληροφοριών 

σχετικά με την οικονομική θέση, την αποδοτικότητα, τις μεταβολές στην οικονομική θέση 

και τις ταμειακές ροές μιας επιχείρησης, που είναι χρήσιμες σε έναν ευρύ κύκλο χρηστών 

προκειμένου να λάβουν οικονομικές αποφάσεις. Οι οικονομικές καταστάσεις δείχνουν επίσης 

τα αποτελέσματα, την επιμέλεια και την υπευθυνότητα της διαχείρισης από τη διοίκηση 

(management) της επιχείρησης, των πόρων που οι ιδιοκτήτες (μέτοχοι) της έχουν 

εμπιστευθεί, έτσι ώστε να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τη διατήρηση ή πώληση της 

επένδυσης τους, ή με τον επαναπροσδιορισμό ή αντικατάσταση της διοίκησης της 

επιχείρησης τους. 

 Για να επιτύχουν τους σκοπούς αυτούς, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν 

πληροφορίες σχετικές με τα στοιχεία ενεργητικού, τις υποχρεώσεις, τα ίδια κεφάλαια, τα 

έσοδα και έξοδα (λειτουργικά και μη) και τις ταμειακές ροές μιας επιχείρησης. Αυτές οι 

πληροφορίες, παράλληλα με άλλες που δημοσιεύονται στο Προσάρτημα των οικονομικών 

                                                           

8 Μπάλλας, Α., και  Χέβας, Δ., (2011). Χρηματοοικονομική Λογιστική.  Γ’ Έκδοση, Νικόλαος Β., σελ.36-

41. 
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καταστάσεων, βοηθούν τους χρήστες να προβλέψουν τις μελλοντικές ροές της επιχείρησης 

και ειδικότερα το χρόνο και την αβεβαιότητα της δημιουργίας ταμειακών ροών. 

Η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων και η παροχή των λογιστικών 

πληροφοριών συμβάλλει στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων από τους χρήστες, έτσι ώστε να 

προβούν σε υψηλής αποδοτικότητας επενδύσεις στις κεφαλαιαγορές, με απώτερο στόχο τη 

διασφάλιση της αποτελεσματικής και εύρυθμης λειτουργίας της οικονομίας. Εκπληρώνουν 

αυτόν τον ρόλο, συμβάλλοντας στη σωστή κατανομή των κεφαλαίων ανάμεσα σε αυτούς που 

τα προσφέρουν (επενδυτές) και σε αυτούς που υπόσχονται ευκαιρίες για μελλοντικές 

ταμιακές ροές, τις διάφορες επιχειρήσεις.  

Η πρόσβαση όλων των συμμετεχόντων στη σχετική και αξιόπιστη οικονομική 

πληροφόρηση εντείνει τον ανταγωνισμό και την αποτελεσματικότητα των κεφαλαιαγορών, 

συμβάλλοντας στην ενίσχυση της παραγωγικότητας της οικονομίας και της γενικότερης 

εύνοιας της κοινωνίας.9 

Η σπουδαιότητας της παροχής διαφανής, αξιόπιστης και έγκαιρης λογιστικής 

πληροφόρησης μέσω των οικονομικών καταστάσεων έχει συζητηθεί περισσότερο από ποτέ 

στις μέρες μας, καθώς διανθίζουν τεχνικές δημιουργικής λογιστικής, οι οποίες οδηγούν σε 

μεγάλα χρηματοοικονομικά σκάνδαλα, όπως αυτά των Ηνωμένων Πολιτειών, τα οποία 

οδήγησαν την παγκόσμια οικονομία σε ανάγκη αναθεώρησης του ρόλου της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης των επιχειρήσεων μέσω των χρηματιστηρίων, αλλά και 

της δομής και του περιεχομένου των οικονομικών καταστάσεων. 

1.6 Οικονομικές καταστάσεις 

Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων», 

ένα πλήρες σύνολο οικονομικών καταστάσεων περιλαμβάνει τις ακόλουθες καταστάσεις: 

� Ισολογισμό (Κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης) που εμφανίζει τη 

χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης σε μια δεδομένη χρονική στιγμή και 

                                                           

9 Paul M. and Paul B. (2003). Quality Financial Reporting, McGraw-Hill, New York, 2002, pp.32, The 

International Journal of Accounting.  
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ειδικότερα τα μέσα που έχει στην κατοχή της για την προώθηση της δραστηριότητας της (το 

ενεργητικό της) και τις πηγές χρηματοδότησης για την απόκτηση αυτών των μέσων (το 

παθητικό της). 

� Κατάσταση Εισοδήματος (Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης) στην οποία εμφανίζεται 

το αποτέλεσμά (κέρδος ή ζημία) από τη δραστηριότητα της επιχείρησης σ’ ένα δεδομένο 

χρονικό διάστημα. Το αποτέλεσμα μετράται ως η διαφορά εσόδων  μείον έξοδα. 

� Κατάσταση Ταμειακών Ροών στην οποία εμφανίζονται οι εισπράξεις και πληρωμές τις 

περιόδου που αφορά η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. 

� Κατάσταση μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων  που εμφανίζει τις μεταβολές στα ίδια 

κεφάλαια μιας επιχείρησης μεταξύ δύο ισολογισμών. 

� Προσάρτημα  στο οποίο παρουσιάζονται μια σειρά από συμπληρωματικές πληροφορίες που 

αφορούν κυρίως τις παραδοχές που έγιναν και τις μεθόδους που ακολουθήθηκαν για την 

κατάρτιση των άλλων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

1.7 Ουσιώδεις Παραδοχές 

Υπάρχουν κάποιες γενικές θεμελιώδεις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες πρέπει να 

συντάσσονται και να παρουσιάζονται οι οικονομικές καταστάσεις. Οι Βασικές Λογιστικές 

Παραδοχές είναι:10 

• Η αρχή της συνεχιζόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας: 

Οι λογιστικές καταστάσεις πρέπει να συντάσσονται στη βάση της συνεχιζόμενης 

επιχειρηματικής δραστηριότητας (going concern), εκτός εάν υπάρχουν λόγοι για τους 

οποίους η παραδοχή αυτή δεν μπορεί να ικανοποιηθεί. Η διοίκηση της επιχείρησης θα 

πρέπει να προβαίνει σε εκτίμηση της δυνατότητας συνέχισης της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών και αν υπάρχουν σημαντικές 

αμφιβολίες για τη συνέχιση τότε πρέπει να γνωστοποιούνται. 

 

                                                           

10 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, Grant Thornton (2006) , Τόμος Α’, σελ.79-87 
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• Η αρχή των δεδουλευμένων εσόδων/εξόδων.  

Οι οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να συντάσσονται με βάση την αρχή των 

δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων. Με βάση την αρχή αυτή, οι συναλλαγές 

αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις όταν πραγματοποιούνται και 

απεικονίζονται στις χρήσεις που αφορούν, ανεξάρτητα με το πότε εισπράττονται ή 

εξοφλούνται. Εξαίρεση από την αρχή αυτή αποτελεί η Κατάσταση Ταμειακών Ροών, 

η οποία συντάσσεται σε ταμειακή βάση. 

• Η αρχή της σημαντικότητας.  

Κάθε σημαντική κατηγορία παρόμοιων στοιχείων πρέπει να παρουσιάζεται ξεχωριστά 

στις οικονομικές καταστάσεις, όπως και τα ανόμοια στοιχεία εκτός κι αν είναι 

ασήμαντα. 

• Η αρχή της συνέπειας. 

Η παρουσίαση και ταξινόμηση των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων θα 

πρέπει να διατηρείται με συνέπεια από περίοδο σε περίοδο, εκτός κι αν είναι 

προφανές ότι μια άλλη παρουσίαση ή ταξινόμηση θα είναι πιο κατάλληλη ή αν ένα 

ΔΠΧΠ ή μια Ερμηνεία απαιτεί μεταβολή στην παρουσίαση. 

• Η αρχή της οικονομικής ουσίας πάνω από τον νομικό τύπο. 

Ο λογιστικός χειρισμός και οι σχετικές καταχωρήσεις για συναλλαγές και γεγονότα, 

πρέπει να πραγματοποιούνται με βάση την πραγματική οικονομική / εμπορική τους 

ουσία και όχι απλώς με βάση τη νομική τους υπόσταση.  

• Η αρχή του συμψηφισμού.  

Στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις ή έσοδα και έξοδα δεν πρέπει να 

συμψηφίζονται κατά την παρουσίαση τους στις οικονομικές καταστάσεις, εκτός κι αν 

επιτρέπεται από κάποιο Πρότυπο ή Ερμηνεία. 

• Η αρχή της συγκρισιμότητας. 

Η συγκριτική πληροφόρηση σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο πρέπει να 

γνωστοποιείται για όλες τις αριθμητικές πληροφορίες τω οικονομικών καταστάσεων, 

εκτός κι αν ένα Πρότυπο ή Ερμηνεία επιτρέπει ή απαιτεί διαφορετικό χειρισμό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ  

2.1 Αποτίμηση των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων 

Αποτίμηση είναι η διαδικασία προσδιορισμού των χρηματικών ποσών στα οποία τα στοιχεία 

των οικονομικών καταστάσεων αναγνωρίζονται και απεικονίζονται στον Ισολογισμό και 

στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. Μια επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει σε 

διαφορετικά επίπεδα ή σε διαφορετικούς συνδυασμούς μια από τις ακόλουθες μεθόδους.11 

� Το ιστορικό κόστος (historical cost) 

� Το τρέχον κόστος (current cost) 

� Τη ρευστοποιήσιμη αξία (realizable value) 

� Tην παρούσα αξία (present value) 

Οι διάφορες μέθοδοι αποτίμησης  εκφράζουν τον τρόπο με τον οποίο, τα στοιχεία του 

ενεργητικού και παθητικού θα πρέπει να εκτιμηθούν, να επιμετρηθούν και να παρουσιαστούν 

μέσω των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και 

των υποχρεώσεων, αποτελεί ένα από τα ακανθώδη προβλήματα της λογιστικής, αφού η 

σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων αποσκοπεί να δώσει πληροφόρηση σχετικά 

με την ακριβή εικόνα της χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησης. 

Το πρόβλημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σπουδαιότητα σε περιόδους πληθωρισμού. Και 

αυτό γιατί το υπόδειγμα του ιστορικού κόστους, που υιοθετούν οι διατάξεις των διαφόρων 

                                                           

11 Λαζαρίδης, Γ. και Παπαδόπουλος, Δ., (2010). Επιχειρηματική Ανάλυση και Προσδιορισμός αξίας 

Επιχείρησης και Χρηματοδοτικών Τίτλων με την χρησιμοποίηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, 

σελ. 174. 
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νομοθετημάτων στη χώρα μας, σε περιόδους πληθωρισμού δε δίνει ακριβή εικόνα της 

χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησης.12 

2.2 Η μέθοδος του ιστορικού κόστους 

2.2.1 Ο εννοιολογικός προσδιορισμός και η αρχή του ιστορικού κόστους 

Το ιστορικό κόστος είναι η συνολική τιμή που καταβάλλεται από την εταιρεία για να 

αποκτήσει την κυριότητα και τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου. Στην παραπάνω αξία 

συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα έξοδα προκειμένου το περιουσιακό στοιχείο να 

μεταφερθεί στην τοποθεσία και να καταστεί λειτουργικό, έτσι ώστε να παρέχει υπηρεσίες 

στον τομέα της παραγωγής, ή σε άλλες λειτουργίες της επιχείρησης. 

Η αρχή του ιστορικού κόστους είναι μία από τις πιο βασικές και ευρέως αποδεκτές 

αρχές της χρηματοοικονομικής λογιστικής, η οποία υιοθετείται για τη σύνταξη των βασικών 

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Η λογιστική του ιστορικού κόστους αποτέλεσε από τη 

δεκαετία του 1930 έως και την 31.12.2004 με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων, την κύρια, δημοφιλέστερη και πλέον χρησιμοποιούμενη μέθοδο αποτίμησης. 

Σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές των ΗΠΑ (US GAAP), η αρχή του 

ιστορικού κόστους υπαγορεύει ότι τα περισσότερα στοιχεία του ενεργητικού και του 

παθητικού πρέπει να καταγράφονται στο ιστορικό κόστος τους. 

Η βασική αρχή του ιστορικού κόστους προϋποθέτει ότι, τόσο τα στοιχεία του 

ενεργητικού, όσο και τα στοιχεία του παθητικού μιας επιχειρήσεως πρέπει να αποτιμώνται 

στο αρχικό κόστος κτήσεως τους (acquisition cost)  , υποκείμενα σε ορισμένες περιπτώσεις, 

σε περιοδικές (απομειώσεις, διαγραφές) με τη μορφή εξαλείψεων ή αποσβέσεων.  

Σύμφωνα με την αρχή αυτή, τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται 

στο αρχικό κόστος κτήσεως τους και δε γίνεται καμία προσαρμογή για αύξηση στην αγοραία 

                                                           

12 Λαζαρίδης, Γ. και Παπαδόπουλος, Δ., (2010). Επιχειρηματική Ανάλυση και Προσδιορισμός αξίας 

Επιχείρησης και Χρηματοδοτικών Τίτλων με την χρησιμοποίηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, 

σελ.267. 
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αξία τους , ενώ η αξία ενός περιουσιακού στοιχείου δεν εμφανίζεται ποτέ μεγαλύτερη 

(written up) από το κόστος κτήσης του, ακόμη και αν η πραγματική του αξία είναι 

μεγαλύτερη από το κόστος του.  

Πιο συγκεκριμένα, τα περιουσιακά στοιχεία εμφανίζονται στον Ισολογισμό με τη 

λογιστική τους αξία (book value) , η οποία αποτελεί τη διαφορά  κόστους αποκτήσεως μείον 

τις συσσωρευμένες μειώσεις (write offs) όπως αποσβέσεις και εξαλείψεις.13  

Το ιστορικό κόστος χαρακτηρίζεται ως αντικειμενικό, διότι δεν αποτελεί μόνο το 

ποσό που καταβλήθηκε από την εταιρία για την απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου, αλλά 

εκφράζει παράλληλα την αγοραία τιμή εισόδου (entry market price) εκείνη τη στιγμή. 

Το ιστορικό κόστος παρότι αντικατοπτρίζει την πραγματική αξία των στοιχείων κατά 

την ημερομηνία εισόδου τους στην εταιρεία, αποτελεί μια ανακριβή αντανάκλαση της 

πραγματικής κατάστασης της οικονομίας. Σκοπός της αρχής αυτής είναι να παρέχει 

αξιόπιστες και αμερόληπτες οικονομικές πληροφορίες. Για τα περιουσιακά στοιχεία όμως, 

των οποίων η αξία είναι σημαντικά μεγαλύτερη από το κόστος κτήσης τους, οι πληροφορίες 

που παρέχονται υστερούν αξιοπιστίας. Η ανεπάρκεια αυτή της αρχής του ιστορικού κόστους 

συχνά αντιμετωπίζεται με την παροχή επιπλέον πληροφοριών οι οποίες θα στηρίζονται σε 

τιμές της αγοράς. 

2.2.2 Οι αρχές στις οποίες στηρίζεται η λογιστική του ιστορικού κόστους 

Εκτός από την παραπάνω βασική αρχή του ιστορικού κόστους, την έννοια του πλαισιώνουν 

και οι ακόλουθες αρχές: 

• Η αρχή της σύνεσης (conservatism or prudence). Με βάση την αρχή αυτή οι 

πραγματοποιηθείσες ζημίες θα πρέπει να αναγνωρίζονται άμεσα, όχι όμως και τα μη 

πραγματοποιηθέντα κέρδη. 

• Η αρχή της πραγματοποιήσεως του αποτελέσματος (realization concept). 

Με βάση την αρχή αυτή, τα κέρδη πρέπει να αναγνωρίζονται μόνο αν έχουν 

                                                           

13 Λαζαρίδης, Γ. και Παπαδόπουλος, Δ., (2010). Επιχειρηματική Ανάλυση και Προσδιορισμός αξίας 

Επιχείρησης και Χρηματοδοτικών Τίτλων με την χρησιμοποίηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, 

σελ.266. 
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πραγματοποιηθεί. Η αρχή της πραγματοποιήσεως του αποτελέσματος είναι ίδια με την αρχή 

της σύνεσης, διατυπωμένη με άλλο τρόπο. 

• Η υπόθεση για σταθερή αξία του νομίσματος (the stable currency assumption). 

Η αρχή του ιστορικού κόστους προϋποθέτει ότι η επιχείρηση δεν λειτουργεί σε χώρα όπου 

επικρατούν συνθήκες υψηλού πληθωρισμού, γιατί, σε αντίθετη περίπτωση, τίθεται σοβαρό 

πρόβλημα συγκρίσεως των μεγεθών και απαιτείται η εφαρμογή ειδικών κανόνων 

αποτίμησης.14  

2.2.3 Υπολογισμός του ιστορικού Κόστους 

Το ιστορικό κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το άθροισμα όλων των δαπανών, που 

έκανε η εταιρεία για να το αποκτήσει. Το ποσό αυτό δεν είναι πάντα εύκολα μετρήσιμο. Ο 

υπολογισμός του ιστορικού κόστους ενός περιουσιακού στοιχείου είναι η πραγματική τιμή 

αγοράς στην οποία προστίθενται τα παρεπόμενα έξοδα με τα οποία επιβαρύνθηκε η εταιρεία 

για να φέρει το πάγιο περιουσιακό στοιχείο σε μια κατάσταση και θέση  στην οποία θα είναι 

έτοιμο για αρχική χρήση ή για εμπορική παραγωγή. 

2.2.4 Εφαρμογή του ιστορικού Κόστους 

Η μέθοδος του πραγματικού κόστους ή κόστους αποκτήσεως, χρησιμοποιείται στη χώρα μας 

π.χ. από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών με κάποιες τροποποιήσεις 

(Modified Historical Cost).15  

                                                           

14 Kόντος, Γ. (2005). Μέθοδοι αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων. Καθημερινή. Available at: 

http://www.kathimerini.gr/225544/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/me8odoi-apotimhshs-

perioysiakwn-stoixeiwn.  

15 Λαζαρίδης, Γ. και Παπαδόπουλος, Δ., (2010). Επιχειρηματική Ανάλυση και Προσδιορισμός αξίας 

Επιχείρησης και Χρηματοδοτικών Τίτλων με την χρησιμοποίηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, 

σελ.265. 
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2.2.5 Συμβατική λογιστική (Conventional accounting) 

Η μέθοδος του Ιστορικού Κόστους αναφέρεται συχνά ως τυπική λογιστική (conventional 

accounting) και χρησιμοποιείται για την προσέγγιση της πραγματικής οικονομικής αξίας των 

μη νομισματικών περιουσιακών στοιχείων (nonmonetary assets), όπως είναι τα αποθέματα, 

η γη, τα κτίρια, τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός.16  

Σύμφωνα με το μοντέλο της συμβατικής λογιστικής ( conventional accounting ) η  

μέθοδος του ιστορικού κόστους έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται σε μια κατάσταση 

όπου οι τιμές είναι σταθερές ή όπου οι τιμές αλλάζουν σιγά-σιγά. Η συμβατική λογιστική δεν 

κάνει καμία πρόβλεψη για τις αλλαγές στην αγοραστική δύναμη. Σύμφωνα με τη συμβατική 

θεωρία, η λειτουργία διαχείρισης των διευθυντικών στελεχών (managers) πρέπει να είναι το 

επίκεντρο της προσοχής των λογιστών ως προς την αναφορά σε εξωτερικά μέρη. Οι 

ιδιοκτήτες και οι πιστωτές ανησυχούν κυρίως για το τι διαχείριση έχει γίνει με τους πόρους 

που τους έχουν εμπιστευτεί. Έτσι, η καθαρή αξία της επιχείρησης δεν είναι ένα σχετικό 

μέτρο. Οι μέτοχοι και οι κάτοχοι των ιδίων κεφαλαίων επιθυμούν να γνωρίζουν τα 

αποτελέσματα των επενδύσεων τους στην εταιρεία. Ως εκ τούτου, ο προσδιορισμός του 

εισοδήματος είναι η πιο σημαντική λειτουργία για το λογιστή. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα 

ότι η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων είναι η πιο σημαντική οικονομική έκθεση, 

δεδομένου ότι αποκαλύπτει τα αποτελέσματα των λειτουργιών της επιχείρησης.17  

2.2.6 Πλεονεκτήματα της μεθόδου του ιστορικού κόστους 

Η λογιστική του ιστορικού κόστους παρά τις διάφορες αδυναμίες της, έχει πολλά 

πλεονεκτήματα και είναι ευρέως αναγνωρισμένη και αποδεκτή από επιχειρήσεις παγκοσμίως. 

Μέσα από την προσπάθεια να εντοπιστούν και να αντισταθμιστούν τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου γεννάται το ερώτημα : Ακόμη και αν οι λογιστικές φορείς 

αναπτύξουν μια νέα μέθοδο λογιστικής ή απλά αν μετασχηματίσουν  μια υπάρχουσα μέθοδο 

σύμφωνα με τους κανόνες της λογιστικής, θα είναι καλύτερη από ό, τι η λογιστική του 

ιστορικού κόστους; Οι λογιστές είναι εξοικειωμένοι να εργάζονται με τα ιστορικά κόστη και 

                                                           

16 Kam, V. (1990). Accounting theory. 2nd ed. New York: Wiley, p.149. 
17 Edwards & Bell’s concept of profit: "An empirical analysis on the basis of historical cost and current 

costing Journal of Finance and Accounting" (2014), pp. 72-80 
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αυτό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τους λογιστικούς φορείς για προβούν στην 

αντικατάσταση αυτής της μεθόδου αποτίμησης. 

Ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους η λογιστική του ιστορικού κόστους 

παρότι διαθέτει αδυναμίες αποτελεί τη βάση των παραδοσιακών λογιστικών μοντέλων μας 

είναι επειδή οι λογιστές είναι απρόθυμοι να τιμολογήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία 

στην τρέχουσα αξία της αγοράς. Κατά τη διάρκεια των χρόνων, ο αριθμός των υποθέσεων 

που σχετίζονται με λογιστικές αθέμιτες πρακτικές και με τη δημιουργική λογιστική έχουν 

ωθήσει τους λογιστικές φορείς να διστάζουν να χρησιμοποιούν τρέχουσες τιμές οι οποίες 

επηρεάζουν άμεσα τις τιμές των μετοχών. 

Τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη χρήση της μεθόδου του ιστορικού κόστους 

παρατίθενται παρακάτω: 

1. Υπάρχουν δύο κύριες αρετές που έχουν αξιώνουν το ιστορικό κόστος:18 

i. αντικειμενικό (objective), αναπαράξιμο ή 

ii.  αναπαραγώγιμο (reproducible)  και  

iii.  συντηρητικό (conservative).  

Αποτελεί έναν αντικειμενικό τρόπο αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου 

να αποφευχθεί η υποκειμενικότητα της αξίας της αγοράς. Η εν λόγω αντικειμενικότητα 

επιτυγχάνεται όταν τα ποσά που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να 

αποτελούν το ποσό που πραγματικά καταβλήθηκε για ένα περιουσιακό στοιχείο, δηλαδή, το 

ιστορικό κόστος του. Ως εκ τούτου, η λογιστική του ιστορικού κόστους δεν καταγράφει ό, τι 

ένα περιουσιακό στοιχείο πραγματικά αξίζει, δηλαδή, την αγοραία αξία του. Το ιστορικό 

κόστος χαρακτηρίζεται ως αντικειμενικό, διότι εκφράζει την αγοραία τιμή εισόδου (entry 

market price) εκείνη τη στιγμή της απόκτησης του περιουσιακού στοιχείου από την 

επιχείρηση.19 

2. Είναι σχετική με τη διαδικασία λήψης οικονομικών αποφάσεων. 

 

                                                           

18 Diewert, E. (2005). The Measurement of Business Capital, Income and Performance. pp.9. Available at: 

http://www.economics.ubc.ca/files/2013/06/pdf_paper_erwin-diewert-barc8.pdf. 

19 Kam, V. (1990). Accounting theory. 2nd ed. New York: Wiley. 
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Οι διαχειριστές των επιχειρήσεων στην προσπάθεια τους να λάβουν αποφάσεις σχετικά με 

μελλοντικές δεσμεύσεις, χρειάζονται δεδομένα από παρελθούσες συναλλαγές. Θα πρέπει να 

είναι σε θέση να αξιολογήσουν τις προηγούμενες προσπάθειές τους και το μέτρο 

αξιολόγησης αυτών των προσπαθειών είναι το ιστορικό κόστος.20 Τα παρελθοντικά κόστη 

και οι τιμές αποτελούν τη βάση για την πρόβλεψη των μελλοντικών δαπανών και των τιμών. 

Οι οικονομικές εκθέσεις βασιζόμενες στη λογιστική του ιστορικού κόστους με την πάροδο 

των χρόνων αποδείχτηκαν χρήσιμες για τη διαχείριση της επιχείρησης, αλλά και για τους 

επενδυτές. Συμπερασματικά, ένα από τα πλεονεκτήματα της χρήσης του ιστορικού κόστους 

που βοηθά τους διαχειριστές να προβλέψουν τις μελλοντικές λειτουργικές δαπάνες είναι ότι 

βασίζεται σε δεδομένα του παρελθόντος. Με την πάροδο των ετών, η λογιστική του 

ιστορικού κόστους έχει γίνει αποδεκτή ως ένα μέτρο της επιτυχημένης πορείας των 

επιχειρήσεων. 

Σύμφωνα με τον Ijiri παρουσιάζονται τρεις λόγοι για τους οποίους το ιστορικό κόστος 

είναι σχετικό με τη λήψη αποφάσεων. Πρώτον, με την εφαρμογή της μεθόδου του ιστορικού 

κόστους δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης παρελθοντικών ιστορικών δεδομένων με σκοπό 

την πρόβλεψη μελλοντικών οικονομικών δεδομένων, όπως ταμειακών ροών. Δεύτερον, κατά 

τη διαδικασία λήψης αποφάσεων από τους διαχειριστές (managers) της επιχείρησης, δεν 

παρέχει μόνο ικανοποιητικά (satisfying) αποτελέσματα, αλλά  επιδιώκει τη βελτιστοποίηση 

(optimization) της αξίας της επιχείρησης. Τρίτον, επιβάλλεται στους φορείς λήψης 

αποφάσεων από το περιβάλλον τους, πως το ιστορικό κόστος χρησιμοποιείται σε πολλές 

διαφορετικές περιπτώσεις, όπως στην εύρεση του φορολογητέου εισοδήματος, καθώς και 

στην πρόβλεψη των μελλοντικών ταμειακών ροών.21  

 

3. Βασίζεται σε πραγματικές, όχι απλώς πιθανές, συναλλαγές.  

 

Σύμφωνα με τη λογιστική του ιστορικού κόστους, καταγράφονται οι πραγματικές 

συναλλαγές και επομένως, οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται βασιζόμενες σε 

πραγματικά γεγονότα, τα οποία χαρακτηρίζονται από αντικειμενικότητα. Ο Ijiri επισημαίνει 

ότι, αντιθέτως, η σύνταξη ενός Ισολογισμού σε ετήσια βάση, στηριζόμενη  στο τρέχον κόστος 

                                                           

20 Kam, V. (1990). Accounting theory. 2nd ed. New York: Wiley, p. 164. 
21 Ijiri, Y. (1975). Theory of accounting measurement. Sarasota, Fla.: American Accounting Association, p. 

168. 
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ή τη λογιστική τιμή εξόδου και στις τιμές της αγοράς,  δεν κάνει αναφορά σε πραγματικές 

συναλλαγές. Οι αγοραίες τιμές βασίζονται συχνά σε εκτιμήσεις, παρά σε πραγματικές τιμές, 

ενισχύοντας έτσι την αστάθεια (volatility) των οικονομικών καταστάσεων. 

 

4. Δεν ελλοχεύει μεγάλους κινδύνους χειραγώγησης.   

 

Οι λογιστές πρέπει να διασφαλίζουν την ακεραιότητα των δεδομένων τους, έναντι των 

εσωτερικών τροποποιήσεων. Το ιστορικό κόστος είναι λιγότερο εκτεθειμένο σε χειραγώγηση 

απ’ ότι το τρέχον κόστος. 

Τα δεδομένα της μεθόδου του ιστορικού κόστους στηρίζονται σε αποδεικτικά 

στοιχεία, όπως τιμολόγια και αποδείξεις. Οποιαδήποτε άλλη βάση για την καταγραφή των 

συναλλαγών θα είναι υποκειμενική, δηλαδή το ποσό στο οποίο η συναλλαγή θα 

καταγράφεται θα είναι εξαρτώμενο από την υποκειμενική άποψη του κάθε εκτιμητή. 

Η χρήση του τρέχοντος κόστους ή της τιμής εξόδου αφήνει περιθώρια για χειραγώγηση 

αυτών των ποσών.  

 

5.  Σε πολλές περιπτώσεις, οι υποστηρικτές της μεθόδου του ιστορικού κόστους υποστηρίζουν, 

ότι το ιστορικό κόστος δε διαφέρει ουσιαστικά από το τρέχον κόστος. Οι αλλαγές στις τιμές 

της αγοράς μπορεί να αποδειχθούν ως συμπληρωματικά στοιχεία. Η χρησιμοποίηση 

συμπληρωματικών στοιχείων σχετικών με τις τρέχουσες αξίες είναι ένα πρακτικός και 

επαρκής τρόπος αντιμετώπισης των αποκλίσεων των εν λόγω αξιών, χωρίς να χρειάζεται να 

μεταβούμε από το ιστορικό κόστος σε μια τρέχουσα βάση. 

 

6.  Η μέθοδος του ιστορικού κόστους έχει γίνει αποδεκτή ως ένα μέτρο της επιτυχημένης 

πορείας των επιχειρήσεων.  

 

Το κέρδος ορίζεται ως το υπερβάλλον ποσό ανάμεσα στην τιμή πώλησης και το ιστορικό 

κόστος. Η μέθοδος του ιστορικού κόστους, βασίζεται σε αυτή την ιδέα για το κέρδος . Η 

μέθοδος αυτή είναι σημαντική, διότι οι αποφάσεις για το αν θα συνεχιστεί μια γραμμή 

προϊόντος ή τμήματος του εργοστασίου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αν υπάρχει θετική 

διαφορά μεταξύ εσόδων και κόστους.22  

                                                           

22 Kam, V. (1990). Accounting theory. 2nd ed. New York: Wiley, p. 165. 
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Σύμφωνα με τους υποστηρικτές του, το ιστορικό κόστος υπερτερεί έναντι του τρέχοντος 

κόστος, το οποίο παρέχει μόνο βραχυπρόθεσμη προβολή των κερδών.  

2.2.7 Μειονεκτήματα της μεθόδου του ιστορικού κόστους 

1. Η μέθοδος αυτή υποθέτει ότι δεν υπάρχει πληθωρισμός στην οικονομία ή ακόμα και αν 

υπάρχει πληθωρισμός αγνοείται, ενώ εναλλακτικές μέθοδοι  επιχειρούν να ασχοληθούν με το 

πρόβλημα αυτό της αποτίμησης, όταν υπάρχει γενική ή ειδική μεταβολή της τιμής στην 

πάροδο του χρόνου.  

Το κύριο πρόβλημα με την αποτίμηση του ιστορικού κόστους εμφανίζεται όταν 

υπάρχει μια μεγάλη μεταβολή στην τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου (που οφείλεται στο 

γενικό πληθωρισμό για παράδειγμα) από τη στιγμή της αγοράς του μέχρι το τέλος της 

τρέχουσας λογιστικής περιόδου. 

Η μέθοδος αποτίμησης του ιστορικού κόστους ενδέχεται να μην εμφανίζει καμία 

ομοιότητα με μια τρέχουσα μέθοδο αποτίμησης της αγοράς για το περιουσιακό 

στοιχείο. Επομένως, σε μια πληθωριστική κατάσταση, οι αποσβέσεις με βάση το ιστορικό 

κόστος θα είναι υποτιμημένες, το εισόδημα θα εμφανίζεται υπερεκτιμημένο και οι φόροι 

εισοδήματος μπορεί να γίνουν φόροι κεφαλαίου. 

Το ιστορικό κόστος των τιμών στο τέλος της περιόδου δε θα έχει κανένα εντελώς νόημα σε 

ένα περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού, δηλαδή, δε θα αντικατοπτρίζει τα τρέχοντα κόστη 

ευκαιρίας ή τις τιμές της αγοράς.  

 

2. Η λογιστική του ιστορικού κόστους  υποθέτει ότι οι νομισματικές αξίες κατά το τέλος της 

λογιστικής περιόδου είναι συγκρίσιμες με τις νομισματικές αξίες κατά την έναρξη της 

λογιστικής περιόδου, δηλαδή, υπάρχει μια έμμεση παραδοχή της σταθερότητας του 

επιπέδου των τιμών. Ο λογιστής Middleditch (1918) αμφισβήτησε αυτή την παραδοχή, 

έχοντας παρατηρήσει τον τεράστιο πληθωρισμό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του 

Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.23 

                                                           

23 Glautier, M. and Underdown, B. (1997). Accounting, theory and practice. 6th ed. London: Pitman 

Publishing, p.47. 
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3. Το ιστορικό κόστος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο καταγραφής επικαιρότητας, δεν 

αντικατοπτρίζει την οικονομική πραγματικότητα. Συγκεκριμένα, το ιστορικό κόστος 

αντιπροσωπεύει τα τρέχοντα γεγονότα της περιόδου κατά την οποία αποκτήθηκαν τα 

περιουσιακά στοιχεία.  

Δεν είναι ένας αξιόπιστος οδηγός για την τρέχουσα αξία τους, διότι δεν αντανακλά:  

α) μεταβολές της γενικής αγοραστικής δύναμης του χρήματος,  

β) αλλαγές στην ειδική αξία των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων. 

 

4. Παρότι οι υπέρμαχοι του ιστορικού κόστους το χαρακτηρίζουν ως αντικειμενικό (objective), 

αναπαράξιμο (reproducible) και συντηρητικό (conservative), οι αρετές αυτές αποτελούν 

αντικείμενο κριτικής. Σύμφωνα με τους επικριτές του, οι αποτιμήσεις των περιουσιακών 

στοιχείων στο ιστορικό κόστος δεν είναι αναπαράξιμες ή αντικειμενικές επειδή διαφορετικοί 

λογιστές δεν είναι πιθανό να κάνουν τις ίδιες ακριβώς παραδοχές για τα κατάλληλα ποσά 

αποσβέσεων με βάση το ιστορικό κόστος. Έτσι οι λογιστικές αξίες του ιστορικού κόστους 

μπορεί να είναι αντικειμενικές, αλλά την ίδια στιγμή, είναι άνευ σημασίας.  

 

5. Η λογιστική που είναι βασισμένη στο ιστορικό κόστος κτήσεως, μπορεί να αποτελέσει 

εμπόδιο για τη λήψη σωστών επενδυτικών αποφάσεων. Αν π.χ. μια επιχείρηση, που 

ακολουθεί τις αρχές του ιστορικού κόστους, έχει αγοράσει μετοχές στην τιμή των 50.000 

ευρώ, οι οποίες κάνουν σήμερα 30.000 ευρώ, θα διστάζει να τις πωλήσει με ζημία, έστω και 

αν θεωρεί ότι αυτό αποτελεί την καλύτερη επιλογή. Το επιχείρημα ότι και με το ιστορικό 

κόστος η επιχείρηση θα μπορούσε να προβεί σε αναγνώριση απομείωσης της αξίας των 

μετοχών δεν είναι ισχυρό, γιατί σε μία τέτοια περίπτωση η επιχείρηση θα ισχυρισθεί ότι η 

απομείωση της αξίας δεν έχει μόνιμο, αλλά προσωρινό χαρακτήρα.24 

 

6. Το ιστορικό κόστος έχει χρησιμότητα, αλλά είναι ανεπαρκές για την αξιολόγηση των 

επιχειρηματικών αποφάσεων. Όταν τα περιουσιακά στοιχεία αποκτώνται, το ιστορικό 

                                                           

24 Kόντος, Γ. (2005). Μέθοδοι αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων. Καθημερινή. Available at: 

http://www.kathimerini.gr/225544/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/me8odoi-apotimhshs-

perioysiakwn-stoixeiw.  



 

29 

κόστος τους είναι συναφές, διότι αναφέρεται σε τρέχοντα γεγονότα. Μετά την περίοδο της 

απόκτησης όμως, παύει να ισχύει πλέον η τρέχουσα αξία και ως εκ τούτου δεν είναι πλέον 

επακόλουθη . Τα έσοδα σε ένα δεδομένο έτος θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν την καθαρή 

αύξηση της αξίας των κεφαλαίων της οικονομικής οντότητας, δηλαδή τις δραστηριότητες που 

διαδραματίστηκαν σε ένα δεδομένο έτος. 

 Μετά το χρόνο της απόκτησης, το ιστορικό κόστος δεν συσχετίζεται πια με τα 

γεγονότα του έτους. Αυτό αποτελεί επινόηση που δημιουργήθηκε από λογιστικές διαδικασίες 

για να πιστέψουμε ότι τα ιστορικά κόστη σωστά σχετίζονται με τις τρέχουσες 

δραστηριότητες. Για να ταυτιστεί το ιστορικό κόστος έναντι των τρεχουσών εσόδων δεν 

επιτρέπεται η διαίρεση του συνολικού κέρδους στο λειτουργικό και διακρατούμενο μέρος 

του.  

 

7. Στην τυπική λογιστική, ο στόχος της παροχής χρήσιμων πληροφοριών για τη λήψη 

οικονομικών αποφάσεων ερμηνεύεται ως παροχή πληροφοριών σχετικά με τη διαχειριστική 

λειτουργία από πλευράς μάνατζμεντ. Αν και είναι σημαντική η παροχή αυτών των 

πληροφοριών, η ιστορία της λογιστικής αποκαλύπτει ότι ο πρωταρχικός ρόλος της είναι να 

καλύψει τις ανάγκες των χρηστών. Οι ανάγκες των χρηστών όμως αναζητούν μια θέση 

«προσανατολισμένη στο μέλλον» και όχι μια ενασχόληση με το παρελθόν. Οι 

πληροφορίες σχετικά με τη διαχειριστική λειτουργία δεν περιορίζουν την υπευθυνότητα 

(accountability) για τα αρχικά ποσά που επενδύθηκαν άμεσα ή έμμεσα από τους κατόχους 

μετοχών, οι χρήστες όμως των οικονομικών καταστάσεων και συγκεκριμένα οι επενδυτές 

ενδιαφέρονται να μάθουν για τις αυξομειώσεις της αξία των επενδύσεών τους, οι οποίες 

αντιπροσωπεύονται από τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.25  

 

8. Οι υπέρμαχοι του ιστορικού κόστους υποστηρίζουν ότι η διοίκηση χρειάζεται τα δεδομένα 

του ιστορικού κόστους, προκειμένου να αξιολογήσει τις προηγούμενες αποφάσεις της και να 

σχεδιάζει τις μελλοντικές επενδύσεις της. Για αυτό ακριβώς το σκοπό, η διοίκηση θα πρέπει 

να διαθέτει πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες τιμές των συγκεκριμένων στοιχείων, έτσι 

ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις προσδοκίες των μεταβολών των τιμών των ειδών 

αυτών, γεγονός που δεν καλύπτεται από τη χρήση του ιστορικού κόστους. 

                                                           

25 Kam, V. (1990). Accounting theory. 2nd ed. New York: Wiley, p. 175. 
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Οι επιχειρηματικές αποφάσεις βασίζονται σε μεγάλο βαθμό από τις προσδοκίες των 

επιμέρους κινήσεων των τιμών και στις σχέσεις μεταξύ αυτών των επιμέρους τιμών. H 

αξιολόγηση των παρελθοντικών αποφάσεων απαιτεί συγκρίσιμα στοιχεία. Το λογιστικό 

πρόβλημα εστιάζει στην καταγραφή και στις συγκεκριμένες μεταβολές των τιμών, που  

συμβαίνουν. Χωρίς αυτά τα δεδομένα, η αξιολόγηση των επιχειρηματικών αποφάσεων είναι 

μια εξαιρετικά ασαφή διαδικασία.26 

 

9. Οι αποτιμήσεις που στηρίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσεως, δεν μπορεί να είναι 

συγκρίσιμες επειδή, για τα ίδια ακριβώς χρηματοοικονομικά μέσα που αποκτήθηκαν ή 

εκδόθηκαν σε διαφορετικούς χρόνους, έχουμε διαφορετικές αξίες που πηγάζουν από 

διαφορετικές αξίες κτήσεως. 

2.3 Προβλήματα της λογιστικής του ιστορικού κόστους σε περιόδους 

αύξησης των τιμών  

Η λογιστική του ιστορικού κόστους υποθέτει ότι τα χρήματα διατηρούν μια σταθερή 

αγοραστική δύναμη. "Μια έμμεση και προβληματική θεώρηση στο μοντέλο του ιστορικού 

κόστους είναι η παραδοχή ότι η νομισματική μονάδα παραμένει σταθερή και αμετάβλητη στο 

χρόνο". ( Elliot 1986 ).27 

Ωστόσο, οι αλλαγές στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον καθιστούν λιγότερο 

βάσιμη την παραδοχή αυτή από ό, τι ήταν την εποχή που αναπτύχθηκε το μοντέλο της 

λογιστικής του ιστορικού κόστους.  

Στο μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον παρατηρούνται : 

• Ειδικές μεταβολές του επιπέδου των τιμών που προκύπτουν από τεχνολογικές εξελίξεις και 

μεταβολές στις προτιμήσεις των καταναλωτών,  

•  Γενικές μεταβολές του επιπέδου των τιμών, λόγω του πληθωρισμού,  

• Διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών των νομισμάτων.  

                                                           

26 E. Edwards and P. Bell, The Theory and Measurement of Business Income (1961), p. 17. 
27 Craig Deegan, Financial Accounting Theory (2009), pp. 84 
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Η λογιστική του ιστορικού κόστους δε λαμβάνει υπόψη της αλλαγές αυτές με αποτέλεσμα η 

λογιστική αξία μιας εταιρείας, όπως απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις να 

αντανακλά μόνο συγκυριακά την τρέχουσα αξία των περιουσιακών στοιχείων της 

επιχείρησης.  

Οι πληροφορίες που προκύπτουν από τη λογιστική του  ιστορικού κόστους 

παρουσιάζουν προβλήματα σχετικότητας (relevance) σε περιόδους αύξησης των τιμών. 

Αμφισβητείται το ζήτημα άθροισης από κοινού περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε 

διαφορετικές περιόδους, όταν τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία αποκτήθηκαν με χρήματα 

διαφορετικής αγοραστικής δύναμης.  

Η μέθοδος του ιστορικού κόστους μη λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβολές των τιμών, 

έχει την τάση να υπερεκτιμάει τα κέρδη σε περιόδους αύξησης των τιμών. Η λογιστική του 

ιστορικού κόστους στρεβλώνει τα λειτουργικά αποτελέσματα του τρέχοντος έτους, 

περιλαμβάνοντας στο εισόδημα του τρέχοντος έτους κρατημένα κέρδη (holding gains) που 

στην πραγματικότητα προέκυψαν σε προηγούμενες περιόδους. Η διατήρηση του κεφαλαίου 

βασίζεται στη διατήρηση του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου και της αγοραστικής δύναμης 

ανέπαφα.   

2.3.1 Μέθοδος του ιστορικού κόστους προσαρμοσμένου για τις μεταβολές 

στο επίπεδο τιμών (Historical cost Adjusted for Changes in the 

General Price Level)28 

Με την έννοια προσαρμοσμένο ιστορικό κόστος εννοούμε τη μέθοδο με την οποία το 

ιστορικό κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου θεωρείται ότι είναι το αρχικό κόστος κτήσης 

του, το οποίο προσαρμόζεται έτσι ώστε να αντανακλά τις αλλαγές στην αξία ή την 

αγοραστική δύναμη του χρήματος μεταξύ της ημερομηνίας απόκτησης και της ημερομηνίας 

αποτίμησης. Αυτή η μέθοδος αποτίμησης αποτελεί τη βάση του λογιστικού συστήματος που 

είναι γνωστή ως λογιστική της τρέχουσας αγοραστικής δύναμης (Current purchasing 

power accounting). Οι πρακτικές δυσκολίες αυτής της προσέγγισης περιλαμβάνουν τα 

προβλήματα που εμπλέκονται με την απεικόνιση των μεταβολών της αξίας του χρήματος. Για 

                                                           

28 Craig Deegan, Financial Accounting Theory (2009) 
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την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων χρησιμοποιείται ένας  δείκτης τιμών, ο οποίος 

αποτελεί μια προσπάθεια μέτρησης της μέσης μεταβολής των τιμών κατά τη διάρκεια μιας 

περιόδου. Η λογιστική της τρέχουσας αγοραστικής δύναμης, η οποία βασίζεται στη χρήση 

δεικτών είναι γενικά αποδεκτή, ως ευκολότερα εφαρμόσιμη και λιγότερο δαπανηρή από τις 

μεθόδους που βασίζονται σε τρέχουσες αποτιμήσεις των περιουσιακών στοιχείων.  

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την ερμηνεία των αριθμητικών στοιχείων 

που παράγονται από την προσέγγιση του προσαρμοσμένου ιστορικού κόστους. Αξίζει να 

επισημάνουμε ότι η μέθοδος αυτή δεν επιχειρεί να επανεκτιμήσει τα περιουσιακά στοιχεία. 

Τα χρήματα και όχι τα περιουσιακά στοιχεία επανεκτιμώνται. Η μέθοδος του 

προσαρμοσμένου ιστορικού κόστους συχνά έρχεται σε αντίθεση με τις προσεγγίσεις 

σύμφωνα με τις οποίες τα περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην τρέχουσα αξία τους και 

στις οποίες θα αναφερθούμε εκτενώς στη συνέχεια.  

2.3.2 Αγοραστική δύναμη και διατήρηση κεφαλαίου (Purchasing power 

and capital maintenance) 

Η λογιστική της τρέχουσας αγοραστικής δύναμης αναπτύχθηκε με βάση μια άποψη σύμφωνα 

με την οποία σε περιόδους αύξησης των τιμών, εάν μια οντότητα διανείμει μη 

προσαρμοσμένα κέρδη με βάση το ιστορικό κόστος, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι μια 

μείωση της πραγματικής αξίας της οντότητας, ενώ υπό πραγματικούς όρους η οντότητα θα 

μπορούσε να διαθέσει μέρος του κεφαλαίου της.  
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2.4 Μέθοδοι τρεχουσών αξιών 

2.4.1 Εισαγωγή 

Με την αλλαγή των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών αυξάνονται και οι απαιτήσεις 

των χρηστών για πιο έγκαιρη και ποιοτική πληροφόρηση. Οι πληροφορίες που παρέχονται 

στους εξωτερικούς χρήστες με τη λογιστική του ιστορικού κόστους, βασίζονται σε γεγονότα 

του παρελθόντος. Ο προσανατολισμός όμως των λογιστικών πληροφοριών είναι προς το 

μέλλον με αποτέλεσμα οι επενδυτές, πιστωτές και άλλοι χρήστες των πληροφοριών να 

χρειάζονται πληροφορίες ενημερωμένες και αξιόπιστες προκειμένου να σχηματίσουν 

ορθολογικές προσδοκίες. Δημιουργήθηκε έτσι η ανάγκη αναζήτησης μιας μεθόδου που θα 

αντανακλά τις τρέχουσες αξίες της αγοράς και θα προσεγγίζει την οικονομική 

πραγματικότητα.  

Παρότι οι υποστηρικτές της μεθόδου του ιστορικού κόστους πιστεύουν ότι η μέθοδος 

αυτή εξακολουθεί να είναι σημαντική και χρήσιμη για τη λήψη αποφάσεων είναι γεγονός ότι 

δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο καταγραφής της επικαιρότητας. Επιπρόσθετα, η 

αδυναμία του ιστορικού κόστους να ανταποκριθεί σε περιόδους πληθωρισμού, ειδικών και 

γενικών μεταβολών των τιμών, δημιούργησε την πεποίθηση ολοένα και περισσότερων 

λογιστών της ανάγκης αντικατάστασης του υπέρ μιας μεθόδου τρεχουσών αξιών.  

Η μέθοδος των τρεχουσών αξιών εμφανίζεται υπό δύο εκδοχές: 

Α) Η μέθοδος του τρέχοντος κόστους αντικαταστάσεως (replacement cost), η οποία είναι 

γνωστή και ως μέθοδος της αξίας εισόδου (entry value).  

Β) Η μέθοδος της καθαρής πραγματοποιήσιμης αξίας (net realizable value), η οποία είναι 

γνωστή και ως μέθοδος αξίας εξόδου (exit value).  
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Τιμή εισόδου είναι το κόστος τη στιγμή της απόκτησης του περιουσιακού στοιχείου 

που αποτιμάται, ενώ τιμή εξόδου είναι η τιμή που έχει πράγματι πραγματοποιηθεί κατά τη 

διάρκεια της τρέχουσας περιόδου για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που πωλούνται.29  

2.4.2 Ιστορική αναδρομή 

Η έννοια της αξίας  αντικατάστασης χρονολογείται τουλάχιστον 90 χρόνια πριν. Το κόστος 

αντικατάστασης ως βάση για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων αυξήθηκε σε 

δημοτικότητα κατά τη διάρκεια του 1920, λόγω των πληθωριστικών αναταραχών που έλαβαν 

χώρα εκείνη την εποχή και την προηγούμενη δεκαετία: Οι τιμές αυξομειώνονται και με κάθε 

μεταβολή του επιπέδου των τιμών επανέρχεται η συζήτηση της χρήσης του κόστους 

αντικατάστασης. Το 1920 και στις αρχές του 1930, εμφανίζεται ότι οι επιχειρηματίες και οι 

λογιστές ήταν πρόθυμοι να πειραματιστούν με τη χρήση του κόστους αντικατάστασης. Αυτή 

η δεκτικότητα στη χρήση του όμως, μειώθηκε σταθερά στην πορεία. Το 1940 οι υπό άσκηση 

λογιστές ήταν αντίθετοι με τη χρήση του. Έτσι, αν θεωρήσουμε ότι η εμπειρία του 

παρελθόντος ισχύει και για το μέλλον, το κόστος αντικατάστασης θα συνεχίσει να αποσπάει 

την προσοχή των θεωρητικών, ενώ οι ασκούμενοι λογιστική θα συνεχίσουν να το αγνοούν 

"Germain Boer (1966)30. 

Τα τρέχοντα κόστη αντανακλούν τις τιμές που πρέπει να καταβάλλονται για ένα 

περιουσιακό στοιχείο ή για τη χρήση του κατά την ημερομηνία του ισολογισμού ή την 

ημερομηνία της χρήσης ή πώλησης του, αν το περιουσιακό στοιχείο δεν ανήκει ήδη στην 

κατοχή της επιχείρησης (Hendriksen & Breda, 1992)31. Για παράδειγμα, το τρέχον κόστος 

των αποθεμάτων είναι η τρέχουσα τιμή αγοράς των εμπορευμάτων ή το τρέχον κόστος για 

την παραγωγή του. 

Στην πορεία οι Edwards και Bell αποφάσισαν να απορρίψουν τη λογιστική του 

ιστορικού κόστους και τη λογιστική της τρέχουσας αγοραστικής δύναμης υπέρ μιας μεθόδου 

                                                           

29 Edwards, E. and Bell, P. (1961). The theory and measurement of business income. Berkeley: University 

of California Press, p.79. 
30Diewert, E. (2005). The Measurement of Business Capital, Income and Performance. pp12. Available at: 

http://www.economics.ubc.ca/files/2013/06/pdf_paper_erwin-diewert-barc8.pdf. 
31 Nur Barizah Abu Bakar and Julia Mohd. Said, "Historical Cost versus Current Cost Accounting", (2007)  
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που να θεωρείται πραγματική αποτίμηση. Έτσι, το 1961 οι Edwards και Bell  παρουσιάζουν 

την πρώτη συστηματική παρουσίαση της λογιστικής του τρέχοντος κόστους το 1961 στο 

κλασικό έργο τους, «The Theory and Measurement of Business Income». Σε αντίθεση με την 

παραδοσιακή λογιστική, η οποία στηρίζεται στην έννοια των λογιστικών εσόδων, οι Edwards 

& Bell εισάγουν την έννοια του εισοδήματος των επιχειρήσεων. Υπάρχουν δύο συνιστώσες 

του εισοδήματος των επιχειρήσεων, συγκεκριμένα το τρέχον λειτουργικό κέρδος (current 

operating profit) και η ρευστοποιήσιμη εξοικονόμηση κόστους (realizable cost savings).32  

Το τρέχον λειτουργικό κέρδος είναι το πλεόνασμα της τρέχουσας αξίας παραγωγής 

που πουλήθηκε πάνω από το τρέχον κόστος των σχετικών εισροών. Ρευστοποιήσιμη 

εξοικονόμηση κόστους είναι η αύξηση στο τρέχον κόστος των περιουσιακών στοιχείων που 

κρατώνται από την επιχείρηση κατά την τρέχουσα περίοδο. Με λίγα λόγια, η λογιστική του 

τρέχοντος κόστους δίνει έμφαση στα διακρατούμενα κέρδη (holding gains) ή ζημίες 

(losses).  

Επιπλέον, η θεωρία της λογιστικής του τρέχοντος κόστους προτείνει ότι το τρέχον 

κόστος των περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να επιμετρηθεί και να παρουσιαστεί στον 

ισολογισμό. 

"Οι αξίες που χρησιμοποιούν οι λογιστές στο κλείσιμο των βιβλίων και στην 

κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, ιδανικά, θα πρέπει να βασίζονται στις 

οικονομικές συνθήκες κατά τη στιγμή του κλεισίματος της περιόδου. Αν περιουσιακά 

στοιχεία, όπως εγκαταστάσεις και εξοπλισμοί  αποτιμώνταν στο τέλος της κάθε περιόδου με 

βάση το κόστος αντικατάστασης, θα απεικονίζονταν αλλαγές στις αποσβέσεις, όπως αυξήσεις 

σε μια περίοδο ανόδου των τιμών, καθώς  και άλλες συνεπακόλουθες επιπτώσεις οι οποίες θα 

καταχωρούνταν στους λογαριασμούς με ορθολογικό τρόπο. " William A. Paton (1920).33 

Οι Edwards και Bell ανέπτυξαν την έννοια των επιχειρηματικών κερδών. Σύμφωνα 

με την άποψή τους, η επιχειρηματική ιδέα κέρδους βασίζεται  στην αποτίμηση του κόστους 

αντικατάστασης και αναγνωρίζει μόνο κέρδη που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της 

                                                           

32 Edwards, E. and Bell, P. (1961). The theory and measurement of business income. Berkeley: University 

of California Press, p.93. 
33 Diewert, E. (2005). The Measurement of Business Capital, Income and Performance. pp11. Available at: 

http://www.economics.ubc.ca/files/2013/06/pdf_paper_erwin-diewert-barc8.pdf. 
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περιόδου. Πιο συγκεκριμένα, το επιχειρηματικό κέρδος περιλαμβάνει, (i) το τρέχον 

λειτουργικό κέρδος ( operating profit ) ,  

(ii) τα πραγματοποιηθέντα και δεδουλευμένα κρατημένα κέρδη (holding gains) της περιόδου 

και  

(iii) τα μη πραγματοποιηθέντα κρατημένα κέρδη και ζημίες που προκύπτουν κατά τη 

διάρκεια της περιόδου. 

 Ένα κρατημένο κέρδος (holding gain) προκύπτει, όταν η τρέχουσα αγοραία αξία ενός 

περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ιστορικό κόστος του.  

Το 1963 ο W. E. Parker τόνισε στο Όγδοο Διεθνές Συνέδριο Λογιστών στη Νέα 

Υόρκη ότι η μέθοδος του κόστους αντικατάστασης θα συμβάλει σημαντικά στην επίλυση του 

λογιστικού προβλήματος της αστάθειας της νομισματικής μονάδας, παρότι φέρει και πλήθος 

άλλων πλεονεκτημάτων.34  

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 και του 1980, σ’ αυτές τις πληθωριστικές 

δεκαετίες, έγιναν κινήσεις προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης χρήσης των τρεχουσών 

αξιών στις οικονομικές καταστάσεις. Σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες, προτάθηκε ότι 

οποιαδήποτε ολοκληρωμένη μελέτη της λογιστικής σε μια περίοδο πληθωρισμού θα πρέπει 

να ασχολείται με αλλαγές τόσο σε γενικό όσο και σε ειδικό επίπεδο τιμών.  

Ώσπου, το 1979 για πρώτη φορά εφαρμόστηκε η μέθοδος του κόστους αντικατάστασης, 

όταν το FASB εξέδωσε το Statement 33 με σκοπό να δοκιμαστεί στις αγορές ως ένα 

πενταετές πείραμα. Το Statement 33 απαιτούσε από τις επιχειρήσεις με αποθέματα, ακίνητα, 

οικόπεδα και εξοπλισμό (προ αποσβέσεων) αξίας μεγαλύτερης από 125 εκατομμύρια δολάρια 

σε ιστορική βάση, ή σύνολο περιουσιακών στοιχείων αξίας μεγαλύτερης από 1 δις δολάρια 

(μετά τις αποσβέσεις) να αποκαλύπτουν συμπληρωματικές πληροφορίες για το εισόδημα από 

συνεχιζόμενες λειτουργίες με βάση τη λογιστική τρέχοντος κόστους , το τρέχον κόστος των 

αποθεμάτων, των ακινήτων, των οικοπέδων και του εξοπλισμού στο τέλος του τρέχοντος 

οικονομικού έτους και τυχόν αλλαγές στο τρέχον κόστος των αποθεμάτων των ακινήτων, των 

οικοπέδων και του εξοπλισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους. Ως αποτέλεσμα, η 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) εξέδωσε το Accounting Series Release (ASR) 271 

                                                           

34 Kirkman, P. (1974). Accounting under inflationary conditions. London: Allen & Unwin, p.162.  
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το 1979, προκειμένου να ενισχύσει τους κανόνες που ορίζονται στο Statement 33. Η 

απαίτηση αυτή από το FASB συνάντησε τρομερές αντιδράσεις από τις επιχειρήσεις, με 

αποτέλεσμα να εκδώσει το 1986 το Statement 89 ανακαλώντας την απαίτησή του αυτή, 

παροτρύνοντας όμως τις επιχειρήσεις να συνεχίσουν να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες.35 

2.5 Η μέθοδος του τρέχοντος κόστους ή κόστους αντικατάστασης 

2.5.1 Αναλυτικότερη εννοιολογική προσέγγιση 

Κατά τη διάρκεια των χρόνων οι λογιστικοί φορείς έχουν εισαγάγει μια σειρά από 

εναλλακτικές μεθόδους αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων, παράλληλα με τη 

λογιστική του ιστορικού κόστους. Η λογιστική του τρέχοντος κόστους (current cost 

accounting) είναι μία από τις διάφορες εναλλακτικές μεθόδους του ιστορικού κόστους η 

οποία τείνει να κερδίζει μεγαλύτερης αποδοχής.  

Η λογιστική του τρέχοντος κόστους  είναι μια έννοια αποτίμησης που συνδυάζει την 

έννοια του τρέχοντος κόστους αντικατάστασης και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας  

προκειμένου να προσδιορίσει αν οι τιμές αγοράς (εισόδου), ή οι τιμές πώλησης (εξόδου) θα 

πρέπει να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του καθορισμού της αξίας ενός περιουσιακού 

στοιχείου στην  επιχείρηση.36  

Το κόστος αντικατάστασης και το τρέχον κόστος είναι όροι που συχνά 

χρησιμοποιούνται εναλλακτικά, αλλά δεν είναι απαραίτητα συνώνυμοι. Το τρέχον κόστος 

είναι ίσο με το κόστος αντικατάστασης του περιουσιακού στοιχείου, αλλά προσαρμοσμένο με 

την αξία κάθε λειτουργικού πλεονεκτήματος ή μειονεκτήματος του περιουσιακού στοιχείου 

που κατέχεται. Εννοιολογικά, η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο είναι ότι το τρέχον κόστος 

επικεντρώνεται στο κόστος των δυνητικών υπηρεσιών του πραγματικού περιουσιακού 

στοιχείου που κατέχεται, ενώ το κόστος αντικατάστασης εστιάζει στο κόστος ενός 

                                                           

35 http://www.fasb.org/pdf/fas33.pdf 
36 Glautier, M. and Underdown, B. (1997). Accounting, theory and practice. 6th ed. London: Pitman 

Publishing, p.317. 
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διαθέσιμου περιουσιακού στοιχείου που βρίσκεται τώρα υπό διαπραγμάτευση στην αγορά και 

αναμένεται να αντικαταστήσει το υφιστάμενο περιουσιακό στοιχείο.37  

Το κόστος αντικατάστασης συχνά αναφέρεται ως τιμή εισόδου, δεδομένου ότι είναι 

το κόστος απόκτησης ενός περιουσιακού στοιχείου από την επιχείρηση. Μπορεί να οριστεί 

επίσης, ως το εκτιμώμενο ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί προκειμένου να αντικατασταθεί 

το περιουσιακό στοιχείο κατά την ημερομηνία αποτίμησης.38  

Η βασική αντίληψη στην οποία στηρίζεται η λογιστική του κόστους αντικατάστασης 

είναι πως η επιχείρηση είναι μια συνεχόμενη δραστηριότητα (going concern), η οποία 

αντικαθιστά συνεχώς τα περιουσιακά της στοιχεία. Επομένως, το κόστος διακράτησης αυτών 

των περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να συνεισφέρουν στην προσπάθεια δημιουργίας 

κέρδους των επιχειρήσεων, είναι ισοδύναμο με το κόστος αντικατάστασής τους. 39 

Αναλυτικότερα, μια επιχείρηση επενδύει σε πάγια και κυκλοφοριακά στοιχεία με 

σκοπό την επίτευξη των στόχων της. Με βάση την αρχή της συνέχειας (on going concern) η 

επιχείρηση θα συνεχίσει τις λειτουργίες και δραστηριότητες της στο διηνεκές. Η παραδοχή 

αυτή οδηγεί με τη σειρά της στην υπόθεση ότι η επιχείρηση θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να 

είναι σε θέση να λειτουργεί και να παράγει. Με βάση την υπόθεση αυτή, έχει μεγάλη 

σημασία για την επιχείρηση το κόστος της ίδρυσης και λειτουργίας της σήμερα (στα ίδια 

επίπεδα παραγωγικής δυναμικότητας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας). 

Επιπρόσθετα, η λογιστική αξία των στοιχείων προσδιορίζεται μέσω του μηχανισμού των 

αποσβέσεων, απομειώσεων , κλπ. από τρίτους φορείς (την κυβέρνηση και τα αρμόδια 

όργανα) και όχι από την ίδια την επιχείρηση ή από κλαδικές μελέτες ή ακόμα και από την 

εμπειρία της ίδιας της επιχείρησης. 

Έτσι, αυτό που απαιτείται να γνωρίζει η επιχείρηση και ο μελετητής είναι το κόστος 

αντικατάστασης των στοιχείων αυτών με αντίστοιχα στοιχεία. Συνεπώς στα στοιχεία του 

ισολογισμού θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση των λογιστικών αξιών με το αντίστοιχο 

κόστος αντικατάστασης τους από άλλα.  

                                                           

37 Kam, V. (1990). Accounting theory. 2nd ed. New York: Wiley.  
38 Lewis, R. and Pendrill, D. (2004). Advanced financial accounting. 7th ed. Harlow, England: Prentice 

Hall Financial Times, p.63. 
39 Glautier, M. and Underdown, B. (1997). Accounting, theory and practice. 6th ed. London: Pitman 

Publishing, p.344. 
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Η μέθοδος αυτή κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος λόγω της συνεχούς 

υπάρξεως πληθωριστικών φαινομένων στις μικτές οικονομίες. Η λογιστική του τρέχοντος 

κόστους αντικατάστασης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη κατά τη διάρκεια των συνθηκών  

πληθωρισμού. Η διαδικασία της μετατροπής από το ιστορικό κόστος στο τρέχον κόστος 

αντικατάστασης θα δημιουργήσει αναμφίβολα πολλά προβλήματα, αλλά αυτά μπορούν να 

ξεπεραστούν αρκετά ικανοποιητικά, καθώς θα υπάρξουν πολλά οφέλη που θα προκύψουν 

από την αναθεώρηση των λογιστικών πληροφοριών. Η  μέθοδος αυτή αποτελεί τον 

ασφαλέστερο τρόπο αποτιμήσεως των στοιχείων του ενεργητικού για μια επιχείρηση με 

συνεχή ( διαρκή) δραστηριότητα. Με τη μέθοδο αυτή επιτυγχάνεται δικαιότερη φορολογία 

και αποφυγή φορολογήσεως του κεφαλαίου και των εικονικών (πληθωριστικών) κερδών.40  

2.5.2 Υπολογισμός του κόστους αντικατάστασης 

Ο υπολογισμός του κόστους αντικατάστασης μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:41 

Ο πρώτος τρόπος είναι ο υπολογισμός του κόστους κτήσης σε σημερινές τιμές, με 

αναπροσαρμογή. Στην περίπτωση αυτή προκύπτει το πρόβλημα της εκτίμησης που έγκειται 

στην εύρεση του κατάλληλου δείκτη για τον υπολογισμό του κόστους κτήσης σε σημερινές 

τιμές. Τέτοιοι δείκτες είναι ο τιμάριθμος, ο πληθωρισμός, ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ, κλπ. 

Το πρόβλημα με αυτό τον τρόπο είναι ότι είναι απλουστευτικός ( δε λαμβάνονται υπόψη 

σημαντικές παράμετροι στη διαδικασία της εκτίμησης, όπως είναι η οικονομική και 

τεχνολογική απαξίωση, κ.α.) 

Ο δεύτερος τρόπος υπολογισμού είναι η εύρεση των αντίστοιχων στοιχείων στην 

τρέχουσα αγορά και η αντικατάσταση τους . Στην περίπτωση αυτή υπάρχει το πρόβλημα ότι 

για ορισμένα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού δεν υπάρχει ενεργός αγορά και 

συνεπώς δεν είναι δυνατή η εύρεση των αντίστοιχων στοιχείων ή το κόστος χρήσης, 

ανεύρεσης και υπολογισμού των δεδομένων είναι πολύ υψηλό. 

                                                           

40 Τσακλάγκανος, Α., (2006). Χρηματοοικονομική Λογιστική Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

Θεσσαλονίκη, Κυριακίδη Αφοί, σελ.158-159. 
41 Λαζαρίδης Θ., 2005. Αποτίμηση Επιχειρήσεων. Αθήνα: Αφοί Κυριακίδη, σελ.57-58. 
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Και οι δύο τρόποι υπολογισμού όμως παρουσιάζουν το μειονέκτημα ότι δε λαμβάνουν 

υπόψη τους: 

• Τους δύο νέους παραγωγικούς συντελεστές ( επιχειρηματικότητα και πληροφορία) που είναι 

απαραίτητοι για την οργάνωση και λειτουργία των υπολοίπων. 

• Το συντελεστή εργασία και το κεφάλαιο των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που 

παράγεται με την πάροδο του χρόνου, 

• Το γεγονός ότι η επιχείρηση κατά τη διάρκεια των ετών λειτουργίας της έχει δημιουργήσει 

ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων,  πελατών και γνώσης που δεν μπορεί εύκολα να αποτιμηθεί ή 

να αντικατασταθεί. 

2.5.3 Εφαρμογή της μεθόδου του τρέχοντος κόστους αντικατάστασης 

Εφαρμογή αυτής της μεθόδου στη χώρα μας έχουμε στην περίπτωση της εκτίμησης της αξίας 

της επιχείρησης από την επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920. Η επιτροπή του άρθρου 

9 κατά την εκτίμηση της αξίας της επιχείρησης κάνει εκτεταμένη χρήση, κυρίως στην 

εκτίμηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της μεθόδου συγκρίσιμων αγοραπωλησιών 

(comparable transactions). Η μέθοδος των συγκρίσιμων αγοραπωλησιών, όπως αναφέρεται 

στη βιβλιογραφία, προσδιορίζει την αξία μιας εταιρείας συγκρίνοντας την υπό μελέτη 

εταιρεία με τις αποτιμήσεις εταιρειών των οποίων σημαντικά πακέτα μετοχών υπήρξαν 

αντικείμενο σχετικά πρόσφατων συναλλαγών ή αν πρόκειται για συγκεκριμένα περιουσιακά 

στοιχεία  με αντίστοιχες πρόσφατες αγοραπωλησίες παρόμοιων περιουσιακών στοιχείων.42 

                                                           

42 Παπαδόπουλος, Δ. (2013). Προσδιορισμός της αξίας της επιχείρησης ως αποτέλεσμα της σύνταξης 

επιχειρηματικού σχεδίου. Επιχείρηση, Τεύχος 8-9. 
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2.5.4 Πλεονεκτήματα της λογιστικής του τρέχοντος κόστους  

Η λογιστική του τρέχοντος κόστους είναι: 

1. Σχετική για σκοπούς λήψης αποφάσεων:   

Το μεγάλο πλεονέκτημα της λογιστικής του κόστους αντικατάστασης σχετίζεται με 

την παροχή χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε τρέχουσες τιμές. Οι 

πληροφορίες αυτές, με την προϋπόθεση ότι μπορούν να ληφθούν με έναν εύλογα 

αντικειμενικό τρόπο, παρέχουν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως στους 

διαχειριστές και τους μετόχους, εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες για σκοπούς λήψης 

αποφάσεων.43Η αγοραία αξία της λογιστικής του τρέχοντος κόστους  παρουσιάζει 

καλύτερα  την οικονομική πραγματικότητα των συναλλαγών και επομένως τείνει να 

παρέχει πιο χρήσιμες και σχετικές πληροφορίες από ό,τι η χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση του ιστορικού κόστους.  

Καθώς τα επιχειρηματικά περιβάλλοντα αλλάζουν ραγδαία και γίνονται όλο 

και πιο ασταθή, οι οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων θα πρέπει να 

απεικονίζουν την υποκείμενη οικονομική πραγματικότητα των επιχειρήσεων και όχι 

την επισκόπηση των παρελθοντικών συναλλαγών. Η αγοραία αξία της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης μπορεί να είναι λιγότερο αξιόπιστη, λόγω 

της υποκειμενικότητας ορισμένων μετρήσεων, αλλά μπορεί να προσφέρει πολύ πιο 

σχετικές και χρήσιμες πληροφορίες στους  χρήστες, παρά την υποκειμενικότητα της 

(Shim et. Al., 1998)44.  

Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της μεθόδους του τρέχοντος κόστους, η 

υιοθέτηση αυτών των μεθόδων θα οδηγήσει σε μια πιο ρεαλιστική εκτίμηση των 

κερδών και μια πιο ουσιαστική παρουσίαση της κατάστασης του ισολογισμού. 

 

2. Παρέχει ένα καλύτερο μέτρο αποδοτικότητας: 

Η λογιστική του τρέχοντος κόστους αποτελεί μια καλύτερη μέτρηση της 

αποδοτικότητας της εταιρείας. Με το διαχωρισμό των κερδών και ζημιών σε 

                                                           

43 Kirkman, P. (1974). Accounting under inflationary conditions. London: Allen & Unwin, p.185-187. 
44 Nur Barizah Abu Bakar and Julia Mohd. Said, "Historical Cost versus Current Cost Accounting", (2007) 

pp.21 
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κρατημένα (holding) και λειτουργικά, είναι δυνατόν να γίνει μια πιο αποτελεσματική 

αξιολόγηση της απόδοσης του οργανισμού. Συγκεκριμένα, ο διαχωρισμός αυτός των 

κερδών, επιτρέπει στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να κάνουν μια πιο 

ακριβή εκτίμηση της απόδοσης λειτουργίας των διευθυντικών στελεχών.  

Οι τρέχοντες λογαριασμοί κόστους παρέχουν επομένως ένα καλύτερο όχημα 

για άσκηση ελέγχου από τους μετόχους και τους άλλους ενδιαφερόμενους σε σχέση 

με τη μέθοδο του ιστορικού κόστους, καθώς έχουν τη δυνατότητα να εκτιμήσουν 

πόσο καλά ή άσχημα οι διαχειριστές έχουν εκμεταλλευτεί τους πόρους που τους έχουν 

εμπιστευτεί. Οι τρέχοντες λογαριασμοί κόστους επιχειρούν να δείξουν τις τρέχουσες 

αξίες των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και κατά πόσον ή όχι τα καθαρά 

περιουσιακά στοιχεία έχουν αυξηθεί κατά τη διάρκεια μιας περιόδου, αφού ληφθούν 

υπόψη ειδικές ή γενικές μεταβολές των τιμών, ανάλογα με το ποια έννοια διατήρησης 

του κεφαλαίου εφαρμόζεται.45  

 

3. Η λογιστική του τρέχοντος κόστους αντικατάστασης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη 

κατά τη διάρκεια των συνθηκών  πληθωρισμού, ο οποίος αποτελεί ένα μόνιμο 

χαρακτηριστικό της οικονομίας μας. Η μέθοδος του τρέχοντος κόστους  επιχειρεί να 

ασχοληθεί με το πρόβλημα της αποτίμησης, όταν υπάρχει γενική ή ειδική μεταβολή 

της τιμής στην πάροδο του χρόνου, σε αντίθεση με τη μέθοδο του ιστορικού κόστους 

σύμφωνα με την οποία ο πληθωρισμός αγνοείται.  Οι  υπέρμαχοι της μεθόδου αυτής , 

υποστηρίζουν ότι  συμβάλει σημαντικά στην επίλυση του λογιστικού προβλήματος 

της αστάθειας της νομισματικής μονάδας. Με τη μέθοδο αυτή επιτυγχάνεται 

δικαιότερη φορολογία και αποφυγή φορολογήσεως του  κεφαλαίου και των εικονικών 

(πληθωριστικών) κερδών.46  

                                                           

45 Lewis, R. and Pendrill, D. (2004). Advanced financial accounting. 7th ed. Harlow, England: Prentice 

Hall Financial Times, p.666. 
46 Kirkman, P. (1974). Accounting under inflationary conditions. London: Allen & Unwin, p.185-187. 
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2.5.5 Μειονεκτήματα της λογιστικής του τρέχοντος κόστους 

Παρά τα πλεονεκτήματα της , η λογιστική του τρέχοντος κόστους, έχει λάβει επίσης 

επικρίσεις από ακαδημαϊκούς, καθώς και επαγγελματίες. Τα μειονεκτήματα και τα 

προβλήματα της εφαρμογής της λογιστικής του τρέχοντος κόστους είναι:  

1. Λογιστική τρέχοντος κόστους είναι ανοικτή σε υποκειμενικότητα:  

Η λογιστική του τρέχοντος κόστους φέρεται να είναι πολύ υποκειμενική (Edward et al, 1981, 

Leo & Rodford, 1999). Μία από τις πρωταρχικές αδυναμίες της λογιστικής  του τρέχοντος 

κόστους είναι η υποκειμενικότητά της, δηλαδή, η έλλειψη αντικειμενικότητας της.  Αυτό το 

συμπέρασμα ίσως προέρχεται από το γεγονός ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, το τρέχον 

κόστος που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί δε βασίζεται σε πραγματικές συναλλαγές στις 

οποίες συμμετέχει η επιχείρηση47. Είναι δύσκολο να καθοριστεί η ακριβής τρέχουσα τιμή, για 

παράδειγμα, αν μία δευτερογενή αγορά δεν υπάρχει και δεν μπορεί να αντικατασταθεί με ένα 

πανομοιότυπο περιουσιακό στοιχείο. Ο προσδιορισμός του τρέχοντος κόστους, στη συνέχεια, 

είναι στη διακριτική ευχέρεια των διαχειριστών. Για τα περιουσιακά στοιχεία, για τα οποία 

δεν υπάρχουν διαθέσιμες αγοραίες τιμές, εκτιμήσεις, οι υπολογισμοί του κόστους 

αναπαραγωγής και η χρήση δεικτών θα είναι απαραίτητη. Ωστόσο, αυτές οι μέθοδοι απαιτούν 

μεγάλη κρίση. Έτσι, για να είναι το τρέχον κόστος αντικειμενικό και επαληθεύσιμο, η 

τυποποίηση της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε καθώς και η διαθεσιμότητα και  η δυνατότητα 

προσέγγισης της τιμής αγοράς είναι απαραίτητη.  

Σύμφωνα με τους επικριτές της μεθόδου του τρέχοντος κόστους, για πολλές 

ελεγκτικές εταιρίες και κυβερνητικούς αξιωματούχους, η αποδοχή του τρέχοντος κόστους 

αντικατάστασης στις λογιστικές καταστάσεις θα μπορούσε να παράγει πάρα πολλές ευκαιρίες 

για χειραγώγηση. 48 

 

2. Η λογιστική του τρέχοντος κόστους είναι σχετική μόνο για βραχυπρόθεσμες αποφάσεις: 

  

Οι Peasnell et. al. (1987) στη μελέτη τους διαπίστωσαν ότι οι επενδυτές χρησιμοποιούν τις 

πληροφορίες του τρέχοντος κόστους στις βραχυπρόθεσμες αποφάσεις του χαρτοφυλακίου 

τους. Η μελέτη κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι οι πληροφορίες του τρέχοντος κόστους 

                                                           

47 Kam, V. (1990). Accounting theory. 2nd ed. New York: Wiley, p. 435. 
48 Kam, V. (1990). Accounting theory. 2nd ed. New York: Wiley, p. 187. 
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δε φαίνεται να είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από μακροπρόθεσμες αποδόσεις. Οι αποδόσεις 

των μετοχών  μακροπρόθεσμα είναι πιο στενά συνδεδεμένες με τα ιστορικά δεδομένα από ό, 

τι με τα οικονομικά δεδομένα του τρέχοντος κόστους.49 

 

3. Οι υπερασπιστές του ιστορικού κόστους επισημαίνουν ότι η λογιστική του τρέχοντος 

κόστους παραβιάζει την παραδοσιακή αρχή της αναγνώρισης των κερδών, αναγνωρίζοντας 

αύξηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή κέρδη, πριν από την πώληση τους. 

Επίσης, υποστηρίζουν ότι τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη αντιπροσωπεύουν πραγματικά 

οικονομικά φαινόμενα που συμβαίνουν κατά την τρέχουσα περίοδο και ως εκ τούτου, θα 

πρέπει να αναγνωριστούν.50  

 

4. Ένα τελευταίο μειονέκτημα της λογιστικής του κόστους αντικατάστασης γίνεται εμφανές 

όταν γίνονται προσπάθειες να συγκριθούν στοιχεία για δύο ή περισσότερα οικονομικά έτη. Σε 

πληθωριστικές συνθήκες οι λογαριασμοί δεν είναι άμεσα συγκρίσιμοι, δεδομένου ότι κάθε 

σύνολο αριθμών πρέπει να εκφράζεται στη συγκεκριμένη αγοραστική δύναμη ενός 

συγκεκριμένου έτους. Γενικά στη λογιστική του  επιπέδου τιμών προτείνεται συνήθως ότι τα 

στοιχεία από το ένα έτος στο άλλο θα πρέπει να «μετακυλίονται», έτσι ώστε οι συγκρίσεις να 

μπορούν να γίνουν σε σχέση με την ίδια γενική αγοραστική δύναμη. 

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών, καθώς και 

των ακαδημαϊκών, θα πρέπει να προσπαθήσουν να συμβιβάσουν τις ιδέες τους προκειμένου 

να βρουν την καλύτερη μέθοδο για την αποτίμηση και μέτρηση για όλες τις χρήσεις, ανά 

πάσα στιγμή. Αυτό μπορεί να ενισχύσει την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων, ιδίως 

τα λογιστικά και η επάγγελμα, σε γενικές γραμμές. 

                                                           

49 Kam, V. (1990). Accounting theory. 2nd ed. New York: Wiley, p. 448.  
50 Kam, V. (1990). Accounting theory. 2nd ed. New York: Wiley, p. 434. 
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2.6 Η μέθοδος της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας 

2.6.1 Εισαγωγή 

Η λογιστική της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας ή αξίας εξόδου, είναι γνωστή ως «Συνεχώς 

Σύγχρονη Λογιστική» (Continuously Contemporary Accounting) και έχει προταθεί από τους 

ερευνητές  Kenneth MacNeal και Robert Sterling, ιδιαίτερα όμως από τον Raymond 

Chambers. Είναι μια λογιστική θεωρία που προβλέπει ότι τα περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει 

να αποτιμώνται σε τιμές εξόδου και ότι οι οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να 

απεικονίζουν την ικανότητα προσαρμοστικότητας ενός οργανισμού. Σύμφωνα με τον 

Chambers η επιχείρηση θεωρείται ως μια προσαρμοστική οντότητα που αναλαμβάνει την 

αγορά και πώληση αγαθών και υπηρεσιών. Η έννοια της προσαρμοστικής συμπεριφοράς 

προϋποθέτει μια συνεχή προσπάθεια προσαρμογής της επιχείρησης στο ανταγωνιστικό 

επιχειρηματικό περιβάλλον για λόγους επιβίωσης. Ο Chambers χρησιμοποίησε τον όρο 

«τρέχοντα ταμειακά ισοδύναμα» (current cash equivalents) για να αναφερθεί στο ποσό που 

αναμένεται να προκύψει από την ομαλή πώληση των περιουσιακών στοιχείων. Ο ίδιος 

πιστεύει ότι οι πληροφορίες σχετικά με τα τρέχοντα ισοδύναμα μετρητών είναι θεμελιώδους 

σημασίας για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.51 

Ένας από τους πρώτους υποστηρικτές της μεθόδου της καθαρής πραγματοποιήσιμης 

αξίας ή αξίας εξόδου, ήταν ο Kenneth MacNeal. Ο MacNeal υποστήριξε ότι οι αρχές της 

συμβατικής λογιστικής είναι προσαρμοσμένες στις συνθήκες που επικρατούσαν πολλά 

χρόνια πριν και δεν εξυπηρετούν πλέον ικανοποιητικά τους επενδυτές στον προσανατολισμό 

της λήψης των αποφάσεων τους . Ισχυρίζεται ότι παρέχουν οικονομικές καταστάσεις που 

μπορεί να είναι παραπλανητικές ή ψευδείς, ενώ θα πρέπει να αντανακλούν όλα τα κέρδη, τις 

ζημίες και τις αξίες όπως αυτές προσδιορίζονται στις υφιστάμενες ανταγωνιστικές αγορές. 

Έτσι πρότεινε ότι : 

• Τα εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή αυτά που βρίσκονται σε ενεργή αγορά, θα 

πρέπει να αποτιμώνται στην τιμή αγοράς (τιμή εξόδου),  

                                                           

51 Kam, V. (1990). Accounting theory. 2nd ed. New York: Wiley. 
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• Τα μη εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή αυτά που δε βρίσκονται σε ενεργή αγορά 

και είναι αναπαράξιμα (reproducible) πρέπει να αποτιμώνται στο κόστος αντικατάστασης  

τους, 

• Τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία είναι μη εμπορεύσιμα και μη αναπαράξιμα, πρέπει να 

αποτιμώνται στο ιστορικό τους κόστος, 

• Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα κέρδη και τις 

ζημίες, είτε πραγματοποιούνται είτε όχι.  

Τέλος, σύμφωνα με τον Sterling, η λογιστική της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας αποτελεί 

τη μέθοδο αποτίμησης η οποία παρέχει την πιο σχετική πληροφόρηση. 

2.6.2 Ορισμός καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας 

Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία (net realizable value) ενός περιουσιακού στοιχείου μπορεί να 

οριστεί ως το εκτιμώμενο ποσό που θα πρέπει να ληφθεί από την πώληση ενός περιουσιακού 

στοιχείου μειωμένο με τις αναμενόμενες δαπάνες που θα προκύψουν από τη διάθεση του. H 

καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία καλείται και ως τιμή εξόδου (exit value), διότι είναι το ποσό 

εκποίησης (ρευστοποίησης), όταν τα περιουσιακά στοιχεία αποχωρήσουν από την 

επιχείρηση. 

2.6.3 Προσδιορισμός της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας 

Όπως ισχύει και με τη μέθοδο αποτίμησης του κόστους αντικατάστασης, οι δυσκολίες που 

συνδέονται με τον προσδιορισμό της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας ενός περιουσιακού 

στοιχείου είναι μικρότερες όταν το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο είναι παρόμοιο με 

περιουσιακά στοιχεία τα οποία είναι διαπραγματεύσιμα στην αγορά. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου 

μπορεί να προσδιοριστεί με αναφορά στην τιμή που επικρατεί στην αγορά παρατηρούμενη 

από την οπτική γωνία ενός πωλητή, ενώ το κόστος αντικατάστασης από αυτή του αγοραστή. 

Αν υπάρχει μία ενεργός αγορά, η διαφορά μεταξύ του κόστους αντικατάστασης ενός 

περιουσιακού στοιχείου και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας του μπορεί να μην είναι 

μεγάλη και θα εξαρτηθεί από τα έξοδα και τα περιθώρια κέρδους των εμπόρων στο 

συγκεκριμένο είδος του περιουσιακού στοιχείου. 
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Η εκτίμηση όμως της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας ενός μοναδικού περιουσιακού 

στοιχείου είναι ακόμη πιο δύσκολη από τον προσδιορισμό του κόστους αντικατάστασης 

του.52 

2.6.4 Εφαρμογή της μεθόδου 

Στο πλαίσιο της ελληνικής πραγματικότητας η μέθοδος εξόδου υιοθετείται στην περίπτωση 

εκκαθάρισης – ρευστοποίησης της επιχείρησης, καθώς επίσης και στην αποτίμηση 

αποθεμάτων: στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, αν η τρέχουσα τιμή αγοράς ή 

αναπαραγωγής είναι χαμηλότερη από την τιμή κτήσης ή το ιστορικό κόστος, αλλά 

μεγαλύτερη από την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία.53  

2.6.5 Πλεονεκτήματα της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας 

Πλεονέκτημα της μεθόδου της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας αποτελεί:  

• Η παροχή χρήσιμων πληροφοριών στους χρήστες, καθώς απεικονίζει όλα τα κέρδη, τις 

ζημίες και τις αξίες, όπως καθορίζονται στις ανταγωνιστικές αγορές και προσφέρει μια 

αληθινή και δίκαιη οικονομική κατάσταση που εξυπηρετεί το σκοπό των μετόχων.  

• Η λειτουργία της προσθετικότητας. Με τη μέθοδο αυτή εκτιμώνται όλα τα στοιχεία του 

ισολογισμού και της κατάσταση του λογαριασμού των αποτελεσμάτων σε τιμές εξόδου, 

παρέχοντας ένα συνεπή κανόνα που θα μπορούσε να εφαρμοστεί από οποιαδήποτε εταιρεία.  

• Έναν ιδιαίτερα χρήσιμο δείκτη στις διαπραγματεύσεις εξαγοράς μιας επιχείρησης, αφού 

αντιπροσωπεύει το ελάχιστο ποσό που οι τωρινοί ιδιοκτήτες μίας επιχείρησης θα μπορούσαν 

να αποδεχτούν ως τίμημα», δηλαδή η μέθοδος αυτή μπορεί να παράγει  την κοινά αποδεκτή 

βάση της διαπραγμάτευσης, ορίζοντας τα ελάχιστα όρια για το κάθε ένα στοιχείο. 

Παράλληλα όμως, προσδιορίζει και την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία για κάθε κατηγορία ή 

                                                           

52 Lewis, R. and Pendrill, D. (2004). Advanced financial accounting. 7th ed. Harlow, England: Prentice 

Hall Financial Times, p.64. 
53 Λαζαρίδης, Γ. και Παπαδόπουλος, Δ., (2010). Επιχειρηματική Ανάλυση και Προσδιορισμός αξίας 

Επιχείρησης και Χρηματοδοτικών Τίτλων με την χρησιμοποίηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, 

σελ.265. 
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κάθε ένα στοιχείο ενεργητικού και παθητικού και συνεπώς διευκολύνει την ανάλυση και 

επιμέρους διαπραγμάτευση. 

• Το σύνολο των καθαρών ρευστοποιήσιμων αξιών των περιουσιακών στοιχείων μιας εταιρείας 

το οποίο παρέχει κάποιες επιμετρήσεις  κινδύνων που συνδέονται με τη χορήγηση 

δανείων ή την επένδυση σε μια επιχείρηση, δεδομένου ότι το σύνολο αυτό δείχνει το ποσό 

που θα είναι διαθέσιμο για διανομή στους πιστωτές και στους μετόχους σε περίπτωση που η 

επιχείρηση  διαλυθεί. 

Έχει υποστηριχθεί, κυρίως από τον καθηγητή R.J. Chambers, ότι το κέρδος που 

προέρχεται από μια παραλλαγή της μεθόδου αποτίμησης της καθαρής ρευστοποιήσιμης 

αξίας, δείχνει, μετά από προσαρμογή για τις αλλαγές του γενικού επιπέδου των τιμών, την 

έκταση κατά την οποία η δυνητική αγοραστική δύναμη των ιδιοκτητών της επιχείρησης έχει 

αυξηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου. Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή θα μπορούσε να 

πραγματοποιηθεί μόνο εάν όλα τα περιουσιακά στοιχεία πωληθούν και πρέπει να σημειωθεί 

ότι στην πραγματικότητα οι εταιρείες δεν πωλούν όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία σε τακτά 

χρονικά διαστήματα.54 

Επίσης, σύμφωνα με τον Sterling τα πλεονεκτήματα  της τρέχουσας αξίας εξόδου είναι:  

• Σχετική για όλους τους χρήστες σχετικά με τη λήψη των αποφάσεών τους, 

• Αξιόπιστη κάνοντας χρήση των τιμών της αγοράς, συνεπής, πληροφοριακή και 

εμπειρικώς ουσιώδης, καθώς όλα τα περιουσιακά στοιχεία εκφράζονται σε ισοδύναμα 

μετρητών. 

2.6.6 Μειονεκτήματα της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας 

Ο προσδιορισμός της αξίας εξόδου είναι δύσκολος διότι μπορούν να παρουσιαστούν 

προβλήματα όπως τα παρακάτω: 

• Πρόβλημα μεροληψίας του εκτιμητή,   

• Ανυπαρξία ενεργής αγοράς για ορισμένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, 

• Προβλήματα στρεβλώσεων της αγοράς, 

                                                           

54 Lewis, R. and Pendrill, D. (2004). Advanced financial accounting. 7th ed. Harlow, England: Prentice 

Hall Financial Times, p.652. 
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• Συνυπολογισμός πολλών ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων κατά την εκτίμηση της αξίας 

του κάθε στοιχείου. 

Σύμφωνα με τον Chambers, εάν τα περιουσιακά στοιχεία δεν μπορούν να πωληθούν 

ξεχωριστά, θεωρείται ότι δεν έχουν καμία απολύτως αξία για τον καθορισμό της οικονομικής 

κατάστασης του οργανισμού. Περιουσιακά στοιχεία όπως η φήμη δεν έχουν τιμή πώλησης 

και ως εκ τούτου, δε θα έχουν καμία αξία στις οικονομικές καταστάσεις. Η λογιστική της 

καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας δε λαμβάνει επαρκώς υπόψη τα άυλα στοιχεία. 

Άλλο μειονέκτημα της μεθόδου της αξίας εξόδου είναι ότι δε λαμβάνει υπόψη την 

αξία χρήσης. Ένα περιουσιακό στοιχείο που κατέχεται από την επιχείρηση και δεν πωλείται 

πρέπει να αξίζει περισσότερο στον ιδιοκτήτη από την τιμή εξόδου του, διαφορετικά, θα 

πρέπει να πωληθεί.  

Παρότι οι υποστηρικτές της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας υποστηρίζουν την 

προσθετικότητα των τιμών εξόδου, η έννοια της τρεχουσών ταμειακών ισοδύναμων δεν 

αναγνωρίζει τη δυνατότητα πώλησης των περιουσιακών στοιχείων ως σύνολο. Κάποια 

περιουσιακά στοιχεία που πωλούνται ως σύνολο αξίζουν περισσότερο από ό, τι όταν 

πωλούνται μεμονωμένα στην αγορά.  

Τέλος,  οι τιμές εξόδου κατηγορούνται ότι δεν καθορίζονται από την τιμή που θα 

μπορούσε να επιτευχθεί σε μια ομαλή πώληση.  Οι πωλήσεις μπορεί να πραγματοποιούνται 

σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και να μην αντανακλούν κατ' ανάγκη τις αξίες κατά την 

ημερομηνία του ισολογισμού. Ως εκ τούτου, οι οικονομικές καταστάσεις με βάση αυτές τις 

τιμές, δεν μπορούν να είναι χρήσιμες για την παρακολούθηση της διαχείρισης της εταιρείας. 
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2.7 Η Μέθοδος της Παρούσας Αξίας 

Θεωρητικά, η πιο ωφέλιμη αξία για τους διευθυντές, τους επενδυτές και τους πιστωτές θα 

ήταν πραγματική οικονομική αξία. Ωστόσο, κανείς δεν είναι σε θέση να την προσδιορίσει. Η 

παρούσα αξία θεωρείται ως μια "ιδανική" προσέγγιση της πραγματικής οικονομικής αξίας 

(true economic value) ενός περιουσιακού στοιχείου, γιατί συνδέεται άμεσα με τις 

αναμενόμενες ταμειακές ροές, οι οποίες σχετίζονται με τις μελλοντικές υπηρεσίες ή τα οφέλη 

του και λαμβάνει υπόψη τη χρονική διάσταση της αξίας του χρήματος. Η μέθοδος αυτή 

χρησιμοποιείται για τα μακροπρόθεσμα νομισματικά στοιχεία, όπως οι μακροχρόνιες 

απολαβές και πληρωμές, ομόλογα, μισθώσεις. 

Ο προσδιορισμός της αξίας του περιουσιακού στοιχείο στο πλαίσιο της μεθόδου της 

παρούσας αξίας απαιτεί πρώτον εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών εισροών (ή εκροών) 

που συνδέονται άρρηκτα με τη λειτουργική πτυχή του συγκεκριμένου στοιχείου και στη 

συνέχεια την αναγωγή αυτών των μεθόδων στο παρόν (χρόνος «μηδέν») με τη 

χρησιμοποίηση του κατάλληλου ποσοστού προεξόφλησης.55  

Η μέθοδος της Παρούσας Αξίας στηρίζεται στην έννοια της χρονικής διάστασης του 

χρήματος και η μέθοδος αυτή συχνά προτιμάται, διότι το ποσό που λαμβάνεται σήμερα, αν 

επενδυθεί μπορεί να αποδώσει με τη μορφή του τόκου μελλοντικά οφέλη.  

                                                           

55 Παπαδόπουλος, Δ. (2013). Προσδιορισμός της αξίας της επιχείρησης ως αποτέλεσμα της σύνταξης 

επιχειρηματικού σχεδίου. Επιχείρηση, Τεύχος 8-9. 
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2.7.1 Πλεονεκτήματα από τη χρήση της Παρούσας Αξίας 

Ο κυριότερος στόχος των επιχειρήσεων, είναι αυτός της μεγιστοποίηση των καθαρών 

μελλοντικών ταμειακών ροών της επιχειρήσεως τους, καθώς και η μεγιστοποίηση της αξίας 

των μετόχων τους  συνδέεται με τη μέθοδο της Παρούσας Αξίας, διότι με τη μέθοδο αυτή 

εξετάζεται το μέγεθος, η χρονική πραγματοποίηση και ο συνεπαγόμενος κίνδυνος των 

καθαρών ταμειακών ροών, που αναμένονται να προκύψουν από τη λειτουργία των 

επιχειρήσεων. 

Οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης υλοποιούν αυτό το στόχο της μεγιστοποίησης της 

περιουσίας τους όταν η αξία των περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν υπερβαίνει το 

κόστος απόκτησης τους. Η μέθοδος της Παρούσας αξίας χρησιμοποιείται από τους μάνατζερ 

των επιχειρήσεων στην προσπάθεια αναζήτησης της καλύτερης δυνατής πηγής με την οποία 

θα χρηματοδοτήσουν την επένδυση τους, δίνοντας τους τη δυνατότητα να εκτιμήσουν την 

αξία των περιουσιακών στοιχείων πριν προβούν στην ανάληψη των εξεταζόμενων 

επενδύσεων. Αν η Παρούσα Αξία μιας επένδυσης υπερέχει του κόστους της και της 

εκτιμώμενης παρούσας  αξίας των άλλων επενδύσεων με τις οποίες τη συγκρίνουμε, θα  

επιλεγεί ως η πιο συμφέρουσα, η οποία θα συμβάλλει στη μεγιστοποίηση της αξίας της 

επιχείρησης. 

Επιπρόσθετα, η παρούσας αξία εφαρμόζεται για την αξιολόγηση της συμφερότερης 

πηγής χρηματοδότησης μιας επένδυσης, δηλαδή της πηγής εκείνης με το μικρότερο δυνατό 

κόστος. Έτσι, για τα δάνεια, υπολογίζουμε την παρούσα αξία των τοκοχρεολυσίων που θα 

πληρώσουμε στο μέλλον, επιλέγοντας αυτό με την μικρότερη παρούσα αξία.  

Με τη μέθοδος της Παρούσας Αξίας δίνεται η δυνατότητα πρόβλεψης των 

αναμενόμενων μελλοντικών κερδών της επιχείρησης με προεξόφληση στο παρόν, 

λαμβάνοντας υπόψη ιστορικά στοιχεία και την εμπειρία των μάνατζερ. 

Η μέθοδος της παρούσας αξίας, αποτελεί κατάλληλη μέθοδο αποτίμησης των 

μακροπρόθεσμων νομισματικών στοιχείων, διότι λαμβάνει υπόψη τη χρονική αξία του 

χρήματος.  
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2.7.2 Μειονεκτήματα από τη χρήση της Παρούσας Αξίας 

Η μέθοδος της παρούσας αξίας δεν αποτελεί κατάλληλη μέθοδο αποτίμησης για τα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, για τα οποία δεν υπάρχει ενεργός αγορά, διότι δεν 

είναι εφικτό να προσδιοριστούν τα μελλοντικά τους οφέλη.  

Μειονέκτημα τις μεθόδου αποτελεί ο κίνδυνος, η χρήση των εκτιμήσεων για τις 

μελλοντικές εισπράξεις ή πληρωμές, χρησιμοποιούμε υποθέσεις και εκτιμήσεις για τις 

ταμειακές χρηματοροές όσο και προεξοφλητικό επιτόκιο, οι οποίες μπορεί να απέχουν από 

λίγο έως πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Για αυτόν το λόγο, πολλοί επικριτές της  

Όταν αναφερόμαστε σε χρηματικές εισπράξεις ή πληρωμές στο μέλλον, 

χρησιμοποιούμε υποθέσεις και εκτιμήσεις τόσο για τις ταμειακές χρηματοροές όσο και για το 

προεξοφλητικό επιτόκιο, οι οποίες μπορεί να απέχουν από λίγο έως πάρα πολύ από την 

πραγματικότητα. Για αυτόν το λόγο, πολλοί επικριτές της Παρούσας Αξίας της καταλογίζουν 

υποκειμενικότητα στις εκτιμήσεις, καθώς θεωρούν πως η διοίκηση της εκάστοτε εταιρίας 

διαμορφώνει τις προβλέψεις της για τις μελλοντικές ταμειακές ροές με σκοπό την υπερτίμηση 

της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και επομένως την αύξηση της αξίας του συνόλου του 

ενεργητικού ή των κερδών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ 

3.1 Ιστορική αναδρομή στη λογιστική της εύλογης αξίας 

Η σύλληψη της ιδέας της εύλογης αξίας έχει ξεκινήσει από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 

με την ανάγκη αναζήτησης εναλλακτικών μεθόδων αποτίμησης σε σχέση με το ιστορικό 

κόστος. Εκείνη την περίοδο, για πρώτη φορά συζητήθηκαν οι έννοιες του κόστους 

αντικατάστασης και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. 

Οι συζητήσεις για την εύλογη αξία, στα πλαίσια των διεθνών λογιστικών προτύπων, 

άρχισαν από τη δεκαετία του 1980 σε μία προσπάθεια αντιμετώπισης του περίπλοκου 

θέματος της αποτιμήσεως των χρηματοοικονομικών μέσων. 

Ο Jones (1988) ανέλυσε τα ζητήματα που σχετίζονται με το ιστορικό κόστος σε 

αντιπαράθεση με την εύλογη αξία, αναφορικά με τη λογιστική των χρηματοπιστωτικών 

μέσων. Σύμφωνα με τον Jones η ποικιλομορφία των χρηματοοικονομικών μέσων είχε 

αυξηθεί σημαντικά κατά τα προηγούμενα έτη και με την εν λόγω αύξηση προέκυψαν 

ζητήματα αποτίμησης των μέσων αυτών. Επισημαίνει, ότι το ιστορικό κόστος " δεν 

αντιπροσωπεύει πιστά τις οικονομικές πραγματικότητες των πολύπλοκων μέσων του σήμερα 

" (Jones, 1988, 56) . Πολλές από τις προβλέψεις  του Jones (1988) , τελικά 

πραγματοποιήθηκαν με την έκδοση του SFAS 115 (Accounting for Certain Investments in 

Debt and Equity Securities) (Λογιστική για ορισμένες επενδύσεις σε χρεόγραφα και μετοχές). 

Το πρότυπο αυτό προβλέπει καθοδήγηση για την αποτίμηση των "επενδύσεων σε μετοχικούς 

τίτλους που έχουν άμεσα προσδιορίσιμη εύλογη αξία και για όλες τις επενδύσεις σε 

χρεόγραφα" (FASB, 1993).56 

Η εύλογη αξία αποτελεί μέρος των γενικά αποδεκτών λογιστικών αρχών των ΗΠΑ 

(GAAP) από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και η ζήτηση των επενδυτών για τη χρήση της 

                                                           

56 Emerson, D., Karim, K. and Rutledge, R. (2010). Fair Value Accounting: A Historical Review of the 

Most Controversial Accounting Issue in Decades. pp81. Journal of Business & Economics Research 

(JBER). Available at: http://www.cluteinstitute.com/ojs/index.php/JBER/article/view/705. 
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εύλογης αξίας κατά την εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων αυξήθηκε σταθερά από τότε, καθώς οι επενδυτές επιθυμούν μια πιο 

ρεαλιστική εκτίμηση της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης ενός ιδρύματος ή μιας 

εταιρείας από αυτή που παρέχει η λογιστική του ιστορικού κόστους.57  

Παρά τα ευρέως αναγνωρισμένα ελαττώματα της επιμέτρησης του ιστορικού κόστους 

και το ενίοτε μεγάλο χάσμα μεταξύ της καθαρής λογιστικής αξίας (net book value) και της 

κεφαλαιοποίησης της αγοράς (market capitalisation) , οι πιέσεις για ένα μόνο κυρίαρχο μέσο  

επιμέτρησης ήταν υποτονικές. 

Πολλές λογιστικές δηλώσεις αναφέρονταν στην εύλογη αξία και αποτελούσαν μέρος 

των οικονομικών εκθέσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ιδέα όμως για το τι ακριβώς 

σημαίνει εύλογη αξία έγινε πιο εμφανή στις οικονομικές καταστάσεις για τις λογιστικές 

επιμετρήσεις σε συνενώσεις επιχειρήσεων. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 

παρατηρήθηκε ότι πολλές συγχωνεύσεις και εξαγορές ήταν οι συναλλαγές όπου το 

μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής αξίας τους δημιουργήθηκε από την τεχνολογία και άλλα 

άυλα περιουσιακά στοιχεία της απορροφόμενης εταιρείας. Ως εκ τούτου η αξία των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων στις συνενώσεις επιχειρήσεων έχει αυξηθεί δραματικά, ιδιαίτερα σε 

σύγκριση με την αξία των ενσώματων παγίων στοιχείων. 

Οι τρέχουσες απαιτήσεις των GAAP για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας 

επιλεγμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού μας επαναφέρουν στη Savings & Loan 

κρίση της δεκαετίας του 1980.  Εκείνη την εποχή, πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

πλήρωναν υψηλότερο επιτόκιο για καταθέσεις από ό, τι κέρδιζαν σε μακροπρόθεσμο σταθερό 

επιτόκιο στεγαστικών δανείων. Το υπόδειγμα του ιστορικού κόστους, η επικρατούσα μέθοδος 

επιμέτρησης βάσει των GAAP μέχρι εκείνη τη στιγμή, συγκάλυπτε το πρόβλημα με την 

αναγνώριση των ζημιών σταδιακά, μέσω των αρνητικών καθαρών εσόδων από τόκους και η 

διαφάνεια είχε ελαττωθεί σημαντικά.  

Το Μάιο του 1993, στον απόηχο της κρίσης αυτής, το FASB δημοσίευσε νέους 

λογιστικούς κανόνες που ώθησαν την κίνηση προς τη mark-to-market λογιστική. Η νέα 

ρύθμιση απαιτούσε ορισμένες μετοχές και χρεόγραφα να καταγραφούν στην εύλογη αξία 

                                                           

57 Metzger, L. (2010). Mark to Market for Governments. Journal of Government financial management. pp. 

17. Available at: http://www.agacgfm.org/aga/JournalOnline/JournalIndex/Metzger10.pdf. 
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τους, αντί στο προσαρμοσμένο ιστορικό κόστος. Αυτή η διαδικασία mark-to-market 

προϋποθέτει ότι οι επιχειρήσεις θα αποδίδουν τιμές σε περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται 

στα βιβλία, προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια της επιχείρησης προς όφελος των 

ρυθμιστικών κυβερνητικών αρχών και του παρόντος και μέλλοντος των εμπορικών εταίρων. 

Κατά την επόμενη δεκαετία, η χρήση της mark-to-market λογιστικής αυξήθηκε σε 

ανταπόκριση της ζήτησης της αγοράς για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές των 

περιουσιακών στοιχείων.  

Η λογιστική της εύλογης αξίας επομένως, θεσπίστηκε επίσημα το 1993 από το 

Συμβούλιο Προτύπων Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (FASB) και είχε σκοπό να 

καταστήσει τις οικονομικές καταστάσεις πιο εύκολα συγκρίσιμες και τους ισολογισμούς 

των επιχειρήσεων να αντανακλούν περισσότερο πραγματικές τιμές. 58 

Στην οικονομική ζωή των επιχειρήσεων όμως, η εφαρμογή της λογιστικής της 

εύλογης αξία πραγματοποιήθηκε από την 1.1.2005 σ' ένα σημαντικό τμήμα των στοιχείων 

του ενεργητικού, όταν η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων έγινε υποχρεωτική 

για όλες τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις. Φαινόταν δε ότι η μέθοδος αυτή 

αποτιμήσεως θα αποτελούσε στο μέλλον την κύρια μέθοδο, τόσο για τα στοιχεία ενεργητικού 

όσο και εκείνα του παθητικού. Η προσπάθεια αποδοχής της έννοιας της εύλογης αξίας ως της 

κύριας βάσης για την αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού αποτέλεσε 

αντικείμενο έντονων αντιδράσεων των υποστηρικτών του ιστορικού κόστους, δεδομένου ότι 

από τη δεκαετία του 1930 μέχρι και την 31.12.2004 κύρια μέθοδος αποτίμησης αποτελούσε 

αυτή του ιστορικού κόστους. 59 

Το FASB εξέδωσε το 2006 αναλυτικές οδηγίες για τον υπολογισμό της εύλογης αξίας 

με το SFAS 157 (επιμετρήσεις της εύλογης αξίας) . Ο σκοπός αυτών των κανόνων είναι να 

                                                           

58 Wallison, P. (2008). Fair Value accounting: A critique. American Enterprise Institute for Public Policy 

Research. pp.2. Available at: http://www.aei.org/outlook/economics/financial-services/fair-value-

accounting-outlook/.  
59 Kόντος, Γ. (2005). Μέθοδοι αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων. Καθημερινή. Available at: 

http://www.kathimerini.gr/225544/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/me8odoi-apotimhshs-

perioysiakwn-stoixeiwn. 
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αυξηθεί η συνοχή και η συγκρισιμότητα στις μετρήσεις της εύλογης αξίας και η έκταση των 

γνωστοποιήσεων σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας (FASB, 2006). 

Τον Οκτώβριο του 2008 ο Διεθνής Οργανισμός Λογιστικών Προτύπων (IASB) 

εξέδωσε οδηγία για τον υπολογισμό της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών προϊόντων 

στις αγορές χαμηλής ρευστότητας.  

Την 5.3.2009 και υπό τη σκιά των ανωτέρω κριτικών επί της εύλογης αξίας, αλλά 

κυρίως λόγω της χρηματοοικονομικής κρίσης, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(IASB) εξέδωσε την τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής 

Πληροφορήσεως 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις». Το αναθεωρημένο κείμενο 

απαιτεί επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις αναφορικά με την εύλογη αξία των 

χρηματοοικονομικών μέσων και την ιεράρχηση της επιμέτρησης των χρηματοοικονομικών 

στοιχείων.60 

3.2 Αναλυτική παρουσίαση της λογιστικής της εύλογης αξίας 

Η λογιστική της εύλογης αξίας αποτελεί μία προσέγγιση παρουσίασης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων γνωστή και ως mark-to-market λογιστική σύμφωνα με τις 

γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές (GAAP).  

Η mark-to-market λογιστική αναφέρεται στα λογιστικά πρότυπα ως η απόδοση αξίας 

σε μια θέση που κατέχει ένα χρηματοοικονομικό μέσο και η οποία βασίζεται στην τρέχουσα 

εύλογη τιμή αγοράς και όχι στο αρχικό κόστος ή στη λογιστική αξία, για το εκάστοτε 

χρηματοοικονομικό μέσο ή τα συναφή μέσα.61  

Η μέθοδος της εύλογης αξίας έχει χρησιμοποιηθεί από τις Γενικά Αποδεκτές 

Λογιστικές Αρχές των ΗΠΑ (US GAAP) για πολλές δεκαετίες, καθώς και από τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα ΔΠΧΠ (IFRS) μετέπειτα,  σαν μέθοδος αποτίμησης των 

στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού που παρουσιάζονται στον Ισολογισμό μιας 

                                                           

60   Zyla, M. (2010). Fair value measurements. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons. 

61 Metzger, L. (2010). Mark to Market for Governments. Journal of Government financial management. pp. 

17. Available at: http://www.agacgfm.org/aga/JournalOnline/JournalIndex/Metzger10.pdf. 
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εταιρίας. Η λογιστική της εύλογης αξίας έχει χαρακτηριστεί ως μια από τις μεγαλύτερες 

καινοτομίες που εισήγαγαν τα Διεθνή λογιστικά για την αποτίμηση των χρηματοοικονομικών 

μέσων. 

Χρησιμοποιώντας την εύλογη αξία, οι εταιρίες επιμετρούν και παρουσιάζουν στον 

Ισολογισμό τους την αξία ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων με βάση την 

πραγματική ή την κατ’ εκτίμηση τρέχουσα αξία της αγοράς τους, όπως αυτή διαμορφώνεται 

την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. Η εύλογη αξία έχει γίνει το 

διαπρεπή θέμα στις οικονομικές καταστάσεις σήμερα. Οι έννοιες που εισάγονται από τη 

λογιστική της εύλογης αξίας έχουν αλλάξει τον τρόπο που παρουσιάζονται οι 

χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Μια αυξανόμενη ποσότητα των πληροφοριών στις 

οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε τρέχουσες ή αγοραίες αξίες κατά την 

ημερομηνία αναφοράς και όχι στο ιστορικό κόστος, το οποίο αποτέλεσε το θεμέλιο της 

παραδοσιακής λογιστικής.  

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτή τη θεμελιώδη αλλαγή στη λογιστική σχετικά με 

την επιμέτρηση της εύλογης αξίας, όπως είναι η ανάγκη των επενδυτών για πιο σχετική 

και έγκαιρη πληροφόρηση, προκειμένου να λάβουν ορθολογικές επενδυτικές αποφάσεις. 

Οι επενδυτές αμφισβητούν τη χρησιμότητα της λογιστικής του ιστορικού κόστους και την 

πληροφόρηση που βασίζεται σε αυτήν σε μια εποχή που οι πληροφορίες διαμοιράζονται σε 

δισεκατομμύρια ανθρώπων σχεδόν ακαριαία. Σύμφωνα με τους επικριτές του ιστορικού 

κόστους, οι περισσότερες επιμετρήσεις των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων που 

βασίζονται στις παραδοσιακές λογιστικές μεθόδους παρέχουν πληροφορίες στους επενδυτές 

που δεν απεικονίζουν την τρέχουσα οικονομική κατάσταση. Σε πολλές περιπτώσεις, οι 

μετρήσεις των περιουσιακών στοιχείων έχουν πραγματοποιηθεί αρκετά χρόνια πριν από την 

ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. Οι επενδυτές χρήζουν ενός 

καλύτερου μοντέλου επιμέτρησης των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων το 

οποίο θα παρέχει πιο ενημερωμένες (update) πληροφορίες. Με την εφαρμογή της μεθόδου 

της εύλογης αξίας, μέσω της χρήσης χρηματιστηριακών τιμών οι οποίες αντανακλούν τις 

τρέχουσες συνθήκες της αγοράς αυξάνεται η διαφάνεια των οικονομικών καταστάσεων.62  
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58 

Στόχος της λογιστικής της εύλογης αξίας είναι η γενικότερη σχετική και έγκαιρη 

πληροφόρηση των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων και η σύνταξη εύκολα 

συγκρίσιμων Ισολογισμών που θα αντανακλούν περισσότερο πραγματικές τιμές. Επιδιώκει 

να φέρει τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων πιο κοντά στην πραγματικότητα. Επιπλέον 

στοχεύει να καλύψει την έλλειψη συνάφειας που προκύπτει από τις οικονομικές 

καταστάσεις που συντάσσονται βασιζόμενες στο ιστορικό κόστος, καθώς και την έλλειψη 

πληροφοριών σχετικά με την αξία των εσωτερικώς δημιουργούμενων άυλων περιουσιακών 

στοιχείων, τα οποία αποτελούν ολοένα και περισσότερο την πλειοψηφία των περιουσιακών 

στοιχειών των επιχειρήσεων σήμερα. 

Κατά τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου ή μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης, οι χρηματιστηριακές τιμές σε μία ενεργό 

αγορά αποτελούν τον καλύτερο τρόπο προσέγγισης της εύλογης αξίας. Με την υιοθέτηση της 

μεθόδου της εύλογης αξίας παρέχεται αξιόπιστη πληροφόρηση μέσω των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δεδομένου ότι αναφερόμαστε σε στοιχεία που 

βρίσκονται σε ενεργό αγορά και δε μπορούν να επηρεαστούν από τη διοίκηση των 

επιχειρήσεων. Αν όμως η αγορά για ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ή υποχρέωση δεν είναι 

ενεργός, ο προσδιορισμός της εύλογης αξίας γίνεται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης.63 Η 

λογιστική της εύλογης αξίας βασιζόμενη σε μοντέλα αποτίμησης που επιλέγονται από τη 

διοίκηση μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα, καθώς ελλοχεύουν κίνδυνοι 

χειραγώγησης του αποτελέσματος τα αποτίμησης από τη μεριά των διοικήσεων, καθώς και ο 

κίνδυνος της δημιουργίας ασύμμετρης πληροφόρησης. 

Η υιοθέτηση της λογιστικής της εύλογης αξίας είναι αναμφισβήτητα το πιο σημαντικό 

και αμφιλεγόμενο ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι ρυθμιστικές αρχές και τα  λογιστικά 

πρότυπα σήμερα. Για το λόγο αυτό, έχει προσελκύσει ένα σύνολο υπερμάχων και επικριτών 

της. 

Οι υπέρμαχοι της αποτίμησης της εύλογης αξίας πιστεύουν ότι παρουσιάζει καλύτερα 

την οικονομική θέση της οικονομικής οντότητας και παρέχει περισσότερο αξιόπιστες 

πληροφορίες στους χρήστες των οικονομικών πληροφοριών ενισχύοντας τη διαφάνεια. Οι 

                                                           

63 Θωμόπουλος, Άνθιμος. (2012). Διεθνής κρίση και λογιστικά πρότυπα, Επέτειναν τα λογιστικά πρότυπα το 
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επικριτές της λογιστικής της εύλογης αξίας εστιάζουν  στην πολυπλοκότητα της μεθόδου 

αυτής και στη δυνατότητα χειραγώγησής της.  

Υπάρχει χωρίς αμφιβολία σημαντική ώθηση για να κινηθούμε προς τις μεθοδολογίες 

της εύλογης αξίας, αλλά υπάρχουν επίσης και σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την 

πρακτική και τη χρήσιμη εφαρμογή αυτής της προσέγγισης σε ορισμένες βιομηχανίες και 

επιχειρήσεις. Η επικρατέστερη άποψη πάντως φαίνεται να  είναι ότι η αποτίμηση στην 

εύλογη αξία καθίσταται πιο σημαντική στην παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων και 

θα συνεχίσει να είναι η θεμελιώδης βάση για τη λογιστική στο μέλλον. Η τελευταία στροφή 

στην εξέλιξη της αποτίμησης είναι η ώθηση για τη χρήση της προσέγγισης της εύλογης αξίας. 

Η επιμέτρηση στην εύλογη αξία δε δημιουργεί νέα λογιστική. Αποτελεί μέρος των 

προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς και η χρήσης της έχει επεκταθεί σε μεγάλο 

βαθμό τα τελευταία χρόνια. Σκοπός αυτής της επιμέτρησης είναι να αποσαφηνίσει τις 

έννοιες που συνδέονται με την εύλογη αξία στις οικονομικές καταστάσεις.  

3.3 Η τάση προς τη λογιστική της εύλογης αξίας 64 

Παρατηρείται μια ολοένα αυξανόμενη τάση χρήσης της λογιστικής της εύλογης αξίας 

.Υπάρχει μια σειρά παραγόντων που επηρεάζουν την τάση στροφής από τους παραδοσιακούς 

κανόνες λογιστικής των γενικά Αποδεκτών Λογιστικών αρχών (GAAP) σε περισσότερο 

προσανατολισμένες  αρχές επιμετρήσεων στην εύλογη αξία στις οικονομικές καταστάσεις. 

Η λογιστική της εύλογης αξίας έχει γίνει πιο διαδεδομένη, λόγω των αλλαγών 

στην οικονομία κατά τη διάρκεια των τελευταίων είκοσι πέντε ή τριάντα χρόνων. Οι 

οικονομίες των ΗΠΑ και πολλών άλλων χωρών σε όλο τον κόσμο έχουν υποστεί μια 

θεμελιώδη αλλαγή, όπου οι κύριοι παράγοντες της αξίας μιας εταιρείας βασίζονται σε άυλα 

στοιχεία του ενεργητικού της και όχι σε πάγια στοιχεία. Ένα μεγάλο μέρος της αντίληψης της 

αγοράς για την αξία των οντοτήτων των εταιρειών αυτών αποδίδεται σε άυλα στοιχεία του 

ενεργητικού τους, όπως η τεχνολογία, οι εμπορικές επωνυμίες, και οι πελατειακές σχέσεις, οι 

οποίες συνήθως δεν καταγράφονται ως στοιχεία ενεργητικού στους ισολογισμούς τους και 

                                                           

64   Zyla, M. (2010). Fair value measurements. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons. 
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δεν έχουν επιμετρηθεί αποτελεσματικά κάτω από τις παραδοσιακές Γενικά Αποδεκτές 

Λογιστικές αρχές (GAAP). Οι βασιζόμενες στο ιστορικό κόστος οικονομικές καταστάσεις 

δεν παρέχουν γενικά καμία ένδειξη ότι τα άυλα περιουσιακά στοιχεία των εταιρειών αυτών 

υπάρχουν ακόμη, με την εξαίρεση των άυλων περιουσιακών στοιχείων που αναγνωρίστηκαν 

μέσω συνενώσεων των  επιχειρήσεων. Αντίθετα, μια πιο αξιόπιστη ένδειξη της τρέχουσας 

εύλογης αξίας αυτών των άυλων περιουσιακών στοιχείων μπορεί να προέρχεται από τις 

χρηματοοικονομικές αγορές βασιζόμενη στην τιμή διαπραγμάτευσης των υποκείμενων 

μετοχών των εταιρειών. 

 

Διάγραμμα 1: Ποσοστά αύξησης των άυλων περιουσιακών στοιχείων65  

 

  Η παγκοσμιοποίηση έχει αυξήσει την ανάγκη για τυποποίηση της λογιστικής πέρα 

από τα εθνικά σύνορα. Το FASB και το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), 

έχουν αρχίσει μια προσπάθεια για να "συγκλίνουν" τα US GAAP  με τα  Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα. Το FASB κινείται σταδιακά προς την εύλογη αξία της αγοράς σε μία προσπάθεια 

ενίσχυσης της συγκρισιμότητας με τα Διεθνή Πρότυπα. Δεδομένου ότι η διαφορά μεταξύ των 

US GAAP και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξακολουθεί να μειώνεται, η χρήση της 

εύλογης αξίας είναι πιθανό να συνεχίσει την επέκτασή της. 

                                                           

65 Zyla, M. (2010). Fair value measurements. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, p.7. 



 

61 

3.4 Ορισμός της εύλογης αξίας  

Το SFAS No. 157 ορίζει την εύλογη αξία, θεσπίζει ένα πλαίσιο για την επιμέτρηση της 

εύλογης αξίας και διευρύνει τις γνωστοποιήσεις των επιμετρήσεων της εύλογης αξίας. Ένας 

από τους στόχους του SFAS No. 157 είναι να βελτιωθεί η συνοχή και η συγκρισιμότητα της 

επιμετρήσεων της εύλογης αξίας.  

Η εύλογη αξία σύμφωνα με το SFAS 157 ορίζεται ως εξής:  

Η τιμή που θα μπορούσε να εισπραχθεί κατά την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή να 

καταβληθεί για κατά τη μεταβίβαση μιας υποχρέωσης στο πλαίσιο μιας ομαλής συναλλαγής 

μεταξύ των συντελεστών της αγοράς κατά την ημερομηνία επιμέτρησης. 

Έτσι, η εύλογη αξία είναι μια χρηματιστηριακή τιμή, μια τιμή εξόδου. Το FASB 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μια αντικειμενική τιμή εξόδου είναι κατάλληλη, δεδομένου ότι 

ενσωματώνει τις τρέχουσες προσδοκίες για τις μελλοντικές εισροές που σχετίζονται με το 

περιουσιακό στοιχείο και τις μελλοντικές εκροές που σχετίζονται με την υποχρέωση από την 

πλευρά του συμμετέχοντα στην αγορά. Η χρήση των τρεχουσών (εύλογων) αξιών είναι 

συνεπής με την εννοιολογική προτίμηση των FASB και IASB για την υπεροχή του 

ισολογισμού σε σχέση με την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Η εύλογη αξία 

αντιπροσωπεύει τις μετρήσεις που σχετίζονται με το παρόν. Το ιστορικό κόστος 

αντιπροσωπεύει μετρήσεις που αφορούν το παρελθόν. 

Σύμφωνα με τα ΔΛΠ, ως εύλογη αξία (fair value) ορίζεται το ποσό με το οποίο ένα 

στοιχείο του ενεργητικού θα μπορούσε να ανταλλαγεί ή ένα στοιχείο παθητικού να 

διακανονισθεί, μεταξύ μερών που ενεργούν ενσυνείδητα και με τη θέλησή τους, στα πλαίσια 

μίας συναλλαγής που γίνεται με τους συνήθεις όρους της αγοράς.66 

Για την πλήρη κατανόηση της έννοιας της εύλογης αξίας διευκρινίζεται ότι η τιμή 

αγοράς (market price), αποτελεί την πιο καλή προσέγγιση για την εύλογη αξία, αν η αγορά 

στην οποία διαπραγματεύεται το χρηματοοικονομικό μέσο, διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά 

μιας αγοράς που είναι ενεργός και διαθέτει ρευστότητα (active and liquid). 

                                                           

66 Kόντος, Γ. (2005). Μέθοδοι αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων. Καθημερινή. Available at: 

http://www.kathimerini.gr/225544/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/me8odoi-apotimhshs-

perioysiakwn-stoixeiwn. 
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3.5 Κλίμακα ιεράρχησης της εύλογης αξίας67 

Παρόλο που η εύλογη αξία ουσιαστικά ορίζεται ως μια τιμή εξόδου για ένα περιουσιακό 

στοιχείο σε μια ομαλή συναλλαγή της αγοράς, πολλά περιουσιακά στοιχεία που δυνητικά 

υπόκειται στην αποτίμηση της εύλογης αξίας σύμφωνα με τις GAAP, στην πραγματικότητα 

δεν είναι διαπραγματεύσιμα (exchange-traded) . Σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορεί να είναι 

δύσκολο ή αδύνατο να προσδιοριστεί η αποτίμηση βάσει αντικειμενικών τιμών που 

προσδιορίζονται από την συναλλαγή. Το FASB προβλέπει αυτό το πρόβλημα λεπτομερώς και 

καθιερώνει μια ιεραρχία επιπέδων επιμέτρησης της εύλογης αξίας, με βάση το βαθμό στον 

οποίο οι εισροές αποτίμησης είναι παρατηρήσιμες στην αγορά. Σε αυτήν την ιεραρχία, το 

FASB θεσπίζει μια διαδικασία για τη επιμέτρηση της εύλογης αξίας. Αυτή η διαδικασία 

περιλαμβάνει τρία επίπεδα.  

� Το Επίπεδο 1, εστιάζει σε αυτό που το FASB θεωρεί ως τον πιο αξιόπιστο τρόπο για 

να μετρηθεί η εύλογη αξία, που είναι: «οι χρηματιστηριακές τιμές σε ενεργές αγορές 

για όμοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις». Στο Επίπεδο 1 επιμέτρησης, ο 

προσδιορισμός της εύλογης αξίας βασίζεται στις άμεσες παρατηρήσεις των 

συναλλαγών που αφορούν τα ίδια τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού. Το 

FASB αναγνωρίζει ότι σχετικά λίγα στοιχεία διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές, 

καθιστώντας έτσι αυτό το είδος της μέτρησης ανέφικτο στις περισσότερες 

περιπτώσεις, με εξαίρεση τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 

διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Για πολλά χρέη και τίτλους προερχόμενους 

από τιτλοποίηση, δεν μπορεί να υπάρχει μια ρευστή και λειτουργική αγορά στα όμοια 

περιουσιακά στοιχεία. 

� Επίπεδο 2: Η προσέγγιση του Επιπέδου 2 για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας 

προβλέπει μία από τις τρεις περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση επικεντρώνεται στον 

προσδιορισμό των εύλογων αξιών με αναφορά στις τιμές πανομοιότυπων 

περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων που διαπραγματεύονται σε αγορές στις 

οποίες η διαπραγμάτευση είναι σπάνια. Το πρόβλημα με αυτήν την προσέγγιση 

                                                           

67 Baker, C. (2008). A Critique of the Concept of Measurement in Financial Accounting. SSRN Journal. 

pp.16-18 
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είναι ότι υπάρχει ένας μικρός βαθμός συνάφειας σχετικά με τις τιμές σε αγορές με 

χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα. Η δεύτερη κατάσταση εστιάζει στον 

προσδιορισμό της εύλογης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης σε 

σχέση με την τιμή ενός παρόμοιου περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης που 

διαπραγματεύεται σε μια ενεργή αγορά. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι πρέπει να 

γίνονται υποθέσεις σχετικά με τις τιμές μη-όμοιων περιουσιακών στοιχείων ή 

υποχρεώσεων με αποτέλεσμα η αξιοπιστία αυτών των μέτρων να είναι αμφίβολη. Η 

τρίτη κατάσταση προκύπτει όταν δεν υπάρχουν ενεργές αγορές, αλλά ορισμένες είναι 

διαθέσιμες ορισμένες πληροφορίες. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση μπορεί να 

προσδιορίσει την εύλογη αξία μιας μη εμπορεύσιμης υποχρέωσης εφαρμόζοντας το 

αποτελεσματικό επιτόκιο για διαπραγματεύσιμους χρεωστικούς τίτλους της. Η τρίτη 

αυτή δυνατότητα όμως μειώνει την αξιοπιστία της επιμέτρησης της εύλογης αξίας 

ακόμη περισσότερο. 

� Επίπεδο 3 : Εάν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις  του Επιπέδου 1 και Επιπέδου 2 για 

την επιμέτρηση της εύλογης αξίας, προτείνεται το Επίπεδο 3 το οποίο επικεντρώνεται 

σε "μη παρατηρήσιμες" εισροές και χρησιμοποιείται για την επιμέτρηση της εύλογης 

αξίας, όταν δεν είναι διαθέσιμα παρατηρήσιμα δεδομένα . Η κατηγορία αυτή 

επιτρέπεται για καταστάσεις στις οποίες υπάρχει μικρή, αν υπάρχει, δραστηριότητα 

στην αγορά για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση. Το FASB κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι οι εισροές του επιπέδου αυτού μπορούν να παρέχουν χρήσιμες 

πληροφορίες, αν οι εκτιμήσεις παράγονται με ορθολογικό τρόπο και χωρίς 

προσπάθεια λήψης κατευθυνόμενων αποφάσεων. Η διαδικασία του επιπέδου 3 μπορεί 

να αποδειχτεί ένα χρήσιμο κριτήριο, δεν αποτελεί όμως μια διαδικασία επιμέτρησης. 

Αποτελεί μια απλώς υποκειμενική αξιολόγηση.  

Συμπερασματικά, οι τεχνικές αποτίμησης που χρησιμοποιούνται για τον 

προσδιορισμό της εύλογης αξίας σε κάθε δεδομένη περίσταση προτίθενται "να μεγιστοποιούν 

τη χρήση των παρατηρήσιμων εισροών και να ελαχιστοποιήσουν τη χρήση μη 

παρατηρήσιμων στοιχείων." Με βάση τα ανωτέρω, οι αποτιμήσεις της εύλογης αξίας μερικές 

φορές μπορεί να βασίζονται σε ιδιαίτερα παρατηρήσιμες και αντικειμενικές εισροές ("mark-

to-market"), και μερικές φορές σε πολύ υποκειμενικές παραδοχές και σε μη παρατηρήσιμα 

δεδομένα ("mark-to-model"). 
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Σύμφωνα με ανάλυση των σημειώσεων των οικονομικών καταστάσεων των 

τραπεζικών ιδρυμάτων που πραγματοποιήθηκε για τη χρήση του 2009, σχετικά με την 

ιεραρχία επιμέτρησης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμώνται σε 

εύλογες αξίες, προκύπτει ότι ποσοστό του 74% των στοιχείων του ενεργητικού συνιστούν 

στοιχεία για τα οποία χρησιμοποιήθηκαν τιμές ενεργού αγοράς, το 25% αφορά εισροές που 

είναι άμεσα ή έμμεσα παρατηρήσιμες (observable) και μόλις το 1% αναφέρεται σε δεδομένα 

τα οποία προκύπτουν από εκτιμήσεις της ίδιας της επιχείρησης με εφαρμογή μοντέλων 

επιμέτρησης, καθώς δεν υπάρχουν παρατηρήσιμα δεδομένα στην αγορά. 

3.6 Διεθνή Λογιστικά πρότυπα στα οποία εφαρμόζεται η εύλογη αξία  

3.6.1 Εισαγωγή 

Στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον παρατηρείται τα τελευταία χρόνια μια αυξανόμενη 

χρήση των χρηματοοικονομικών μέσων όχι μόνο για την άντληση κεφαλαίων, αλλά και για 

την αντιστάθμιση χρηματοοικονομικών και λειτουργικών κινδύνων. Σχεδόν όλες οι 

επιχειρήσεις χρησιμοποιούν χρηματοοικονομικά μέσα για εμπορικούς, χρηματοοικονομικούς 

ή επενδυτικούς σκοπούς. Η χρησιμοποίηση τέτοιων μέσων από μία επιχείρηση μπορεί να 

επηρεάσει ουσιωδώς την χρηματοοικονομική της κατάσταση, την κερδοφορία και τις 

ταμειακές ροές της. Τα μέσα αυτά μπορούν να έχουν σημαντικά θετικά αλλά και αρνητικά 

αποτελέσματα και για αυτό το λόγο είναι αναγκαίο όλοι οι ενδιαφερόμενοι και κυρίως οι 

ιδιοκτήτες μιας εταιρείας να γνωρίζουν την έκθεσή της σε κινδύνους ως αποτέλεσμα 

συναλλαγών σε χρηματοοικονομικά μέσα.  

Η εύλογη αξία χαρακτηρίζεται ως το πιο σχετικό μέτρο επιμέτρησης των 

χρηματοοικονομικών μέσων και μία από τις μεγαλύτερες καινοτομίες που εισήγαγαν τα 

ΔΛΠ. Η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων με τη λογιστική της εύλογης αξίας 

θεωρήθηκε από τους επικριτές της ως αιτία πρόκλησης ή επιδείνωσης της χρηματοπιστωτικής 

κρίσης που ξεκίνησε το 2007 στις ΗΠΑ. Η χρήση της εύλογης αξίας για την αποτίμηση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών, οι οποίες και βρέθηκαν στο 

επίκεντρο της κρίσης, αντανακλώντας τις τιμές της αγοράς είχε ως αντίκτυπο την εμφάνιση 

ζημιών στους Ισολογισμούς τους. Η λογιστική της εύλογης αξίας κατηγορείται για τον 
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αρνητικό αυτό αντίκτυπο στις οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών. Την ορθότητα ή μη 

του ισχυρισμού αυτού θα εξετάσουμε εκτενώς σε επόμενο κεφάλαιο. Στο παρόν κεφάλαιο 

κρίνεται απαραίτητη η αναγνώριση και η επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών μέσων μέσω 

των ΔΛΠ.  

Το IASB (International Accounting Standards Board) ανταποκρινόμενο στις ανάγκες 

των επιχειρήσεων και των χρηστών έχει αναπτύξει τα παρακάτω πρότυπα, τα οποία 

ασχολούνται με τα χρηματοοικονομικά μέσα : 

• Δ.Λ.Π. 32 « Χρηματοοικονομικά Μέσα : Γνωστοποίηση και Παρουσίαση », το οποίο 

ασχολείται με τους κανόνες παρουσίασης των χρηματοοικονομικών μέσων και των 

αντίστοιχων κερδών, ζημιών και ταμειακών ροών στις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και 

με τις γνωστοποιήσεις που πρέπει να παρέχονται αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα 

και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους. 

• Δ.Λ.Π. 39 « Χρηματοοικονομικά μέσα : Αναγνώριση και Αποτίμηση », το οποίο ασχολείται 

με τους κανόνες αναγνώρισης, αποτίμησης και διαγραφής των χρηματοοικονομικών μέσων. 

• Δ.Π.Χ.Π. 7 « Χρηματοοικονομικά μέσα : Γνωστοποιήσεις ». Το πρότυπο αυτό εκδόθηκε τον 

Αύγουστο του 2005 και εφαρμόζεται υποχρεωτικά στις οικονομικές καταστάσεις που 

ξεκινούν από την 01/01/2007 και μετά. Με το Δ.Π.Χ.Π. 7 καταργούνται όλες οι διατάξεις του 

Δ.Λ.Π. 32 που αναφέρονται στις γνωστοποιήσεις και το Πρότυπο μετονομάζεται σε Δ.Λ.Π. 

32 « Χρηματοοικονομικά Μέσα : Παρουσίαση ».68 

3.6.2 Χρηματοοικονομικά μέσα  ΔΛΠ 32, ΔΛΠ 39 

Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 32, χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση η οποία δημιουργεί  

στη μεν μία συμβαλλόμενη οικονομική μονάδα ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο 

ενεργητικού, στη δε άλλη συμβαλλόμενη οικονομική μονάδα ένα χρηματοοικονομικό 

στοιχείο υποχρεώσεων ή καθαρής θέσεως. 

                                                           

68 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης I.F.R.S., Grant Thornton ΤΟΜΟΣ Β’, 

(2006) σελ.781-782 
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Τα χρηματοοικονομικά μέσα, περιλαμβάνουν λογαριασμούς διαθεσίμων, χορηγήσεις, 

μετοχές, ομόλογα, καταθέσεις, repos, παράγωγα κ.λπ., στοιχεία δηλαδή που 

αντιπροσωπεύουν συνήθως πάνω από το 90% τόσο του ενεργητικού, όσο και του παθητικού 

της πλειονότητας των Τραπεζών, σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού είναι κάθε στοιχείο του ενεργητικού που αφορά:  

• ταμειακά διαθέσιμα 

• συμβατικό δικαίωμα λήψης μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού στοιχείου από άλλη 

επιχείρηση, 

• συμβατικό δικαίωμα ανταλλαγής χρηματοοικονομικών μέσων με μία άλλη επιχείρηση, με 

όρους πιθανά ευνοϊκούς, 

• κάθε τίτλος συμμετοχής σε άλλη επιχείρηση, δηλαδή σύμβαση που αποδεικνύει δικαίωμα 

στην καθαρή θέσης μιας άλλης επιχείρησης.  

• μία σύμβαση η οποία θα διακανονιστεί ή ενδεχομένως να διακανονιστεί με συμμετοχικούς 

τίτλους της επιχείρησης και είναι: πρωτογενές (μη παράγωγο) ή παράγωγο.  

Χρηματοοικονομική υποχρέωση είναι κάθε συμβατική δέσμευση για: 

• παράδοση μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού σε άλλη 

επιχείρηση, 

• ανταλλαγή  χρηματοοικονομικών μέσων με άλλη επιχείρηση, με όρους πιθανά δυσμενείς, 

• μία σύμβαση η οποία θα διακανονιστεί ή ενδεχομένως να διακανονιστεί με συμμετοχικούς 

τίτλους της επιχείρησης και είναι: πρωτογενές (μη παράγωγο) ή παράγωγο.69  

 

                                                           

69 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης I.F.R.S., Grant Thornton ΤΟΜΟΣ Β’, 

(2006) σελ.786 
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3.6.3 Αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και 

υποχρεώσεων 

Η ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις 

επιχειρήσεις, καθώς από αυτή εξαρτάται η βάση στην οποία αυτά θα αποτιμηθούν (στο 

αναπόσβεστο κόστος ή στην εύλογη αξία) τους, καθώς και ο λογιστικός χειρισμός του 

κέρδους ή της ζημιάς που προκύπτει, δηλαδή κατά πόσο το κέρδος ή η ζημιά θα πρέπει να 

αναγνωριστεί άμεσα στα αποτελέσματα, ή ως ένα ξεχωριστό στοιχείο στα Ίδια Κεφάλαια, με 

αναγνώριση στα αποτελέσματα σε μεταγενέστερο χρόνο. 

Το ΔΛΠ 39 κατατάσσει κάθε χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού σε μία 

από τις εξής τέσσερις κατηγορίες με βάση την ουσία της σύμβασης και το σκοπό για τον 

οποίο αποκτήθηκαν: 

Α) Δάνεια και απαιτήσεις ( Loans and Receivable) 

Β) Διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις ( Held-To-Maturity Investments ) 

Γ) Χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώμενα στην εύλογη αξία με μεταφορά της διαφοράς που 

προκύπτει στα αποτελέσματα ( Financial Assets at Fair value though net income) 

Δ) Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού (Available-for-sale 

financial assets) 

Δάνεια και απαιτήσεις : 

Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή 

προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Τα στοιχεία 

αυτά η εταιρεία δε σκοπεύει να τα πουλήσει στο μέλλον και δεν τα προσδιορίζει ως 

διαθέσιμα προς πώληση. 

Δεν εντάσσονται στην κατηγορία των δανείων εκείνα που: 

α. δημιουργούνται με σκοπό να πωληθούν άμεσα ή σε σύντομο χρονικό διάστημα 

β. κατά την αρχική αναγνώριση, η οικονομική μονάδα επιλέγει να τα εντάξει στο 

διαθέσιμο προς πώληση ή στο εμπορικό χαρτοφυλάκιο. 
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Διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις : 

Πρόκειται για μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού (όπως ομόλογα ή 

έντοκα γραμμάτια δημοσίου), με καθορισμένες ή προσδιοριστέες πληρωμές και καθορισμένη 

λήξη, για τα οποία η επιχείρηση έχει την πρόθεση αλλά και τη δυνατότητα να τα διακρατήσει 

μέχρι τη λήξη τους.  

Χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώμενα στην εύλογη αξία με μεταφορά της διαφοράς 

που προκύπτει στα αποτελέσματα : 

Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται τα στοιχεία εκείνα που ικανοποιούν οποιαδήποτε από 

τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) Χαρακτηρίζονται από την επιχείρηση ως κατεχόμενα για εμπορικούς σκοπούς. Στην 

κατηγορία αυτή εντάσσεται κάθε χρηματοοικονομικό μέσο εάν: 

• αποκτάται ή δημιουργείται με πρωταρχικό σκοπό την πώληση ή την επαναγορά στο 

εγγύς μέλλον, 

• αποτελεί μέρος ενός χαρτοφυλακίου από αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά μέσα, τα 

οποία διαχειρίζονται συνολικά και για τα οποία υπάρχουν στοιχεία με βάση πρόσφατα 

δεδομένα βραχυχρόνιας απολαβής κερδών, 

• είναι παράγωγο (εκτός από παράγωγο που είναι προσδιορισμένο και αποτελεσματικό 

μέσο αντιστάθμισης). 

β) Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιμάται 

στην εύλογη αξία, με αναγνώριση των μεταβολών στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης ( 

δάνεια, ομόλογα, μετοχές κτλ. ) . 

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού: 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία κατέχει η επιχείρηση στο χαρτοφυλάκιό της και τα 

οποία σκοπεύει να πουλήσει άμεσα αποτελούν τα μέσα αυτής της κατηγορίας. Δεν υπάρχει 

πρόθεση κατοχής τους ως τη λήξη και στρατηγικής βραχυπρόθεσμου οφέλους. 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση καταχωρείται αρχικά 

στην εύλογη αξία (σε κάποιες περιπτώσεις περιλαμβάνονται και τυχόν έξοδα συναλλαγής). 

Γενικά, η αρχική εύλογη αξία μπορεί να προσδιοριστεί σχετικά εύκολα και αξιόπιστα, αφού 
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συνήθως είναι η τιμή της συναλλαγής (δε θα επεκταθούμε εδώ σε περιπτώσεις που αυτός ο 

κανόνας μπορεί να μην ισχύει). 

Σύμφωνα με τα Πρότυπα, μετά την αρχική αναγνώριση, η επιμέτρηση γίνεται είτε 

στην εύλογη αξία είτε στο αποσβεσμένο κόστος, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του και την 

πρόθεση της οντότητας που το κατέχει. 

Αποτίμηση κατά τη φάση της αρχικής καταχώρισης 

Όταν ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού ή υποχρεώσεων καταχωρείται για πρώτη 

φορά, η καταχώρισή του γίνεται στην εύλογη αξία του στην οποία συμπεριλαμβάνονται όλα 

τα σχετικά με τη συναλλαγή έξοδα.   

Τα έξοδα συναλλαγής δεν λαμβάνονται υπόψη όταν το χρηματοοικονομικό μέσο αποτιμάται 

στην εύλογη αξία με μεταφορά της διαφοράς στα αποτελέσματα. 

Διαχωρισμός και αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων Ενεργητικού μετά την 

αρχική αναγνώριση 

 

Διάγραμμα 2: Διαχωρισμός και αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων Ενεργητικού μετά την 

αρχική αναγνώριση 
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Μετά την αρχική αναγνώριση, τα δάνεια και απαιτήσεις, καθώς και οι διακρατούμενες μέχρι 

τη λήξη επενδύσεις αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος. Τα διαθέσιμα προς πώληση 

χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού αποτιμώνται στην εύλογη αξία με μεταφορά της 

διαφοράς τυχόν μη πραγματοποιηθέντων κερδών ή ζημιών στην καθαρή θέση. Τα 

χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώμενα στην εύλογη αξία με μεταφορά της διαφοράς που 

προκύπτει στα αποτελέσματα αποτιμώνται επίσης στην εύλογη αξία. 

Συμπερασματικά, η αρχική αναγνώριση όλων των χρηματοοικονομικών μέσων 

πραγματοποιείται με τη λογιστική της εύλογης αξίας, ενώ κατά τη μετέπειτα καταχώρηση 

τους δεν εφαρμόζεται η λογιστική της εύλογης αξίας για τα δάνεια και τις απαιτήσεις καθώς 

και για τις διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις στις οποίες χρησιμοποιείται η λογιστική 

του αναπόσβεστου κόστους . 

3.7 ΔΛΠ 16– «Ενσώματα Πάγια»70 

Σκοπός: 

Ο σκοπός του παρόντος προτύπου είναι να καθορίσει το λογιστικό χειρισμό των ενσώματων 

παγίων  και να χειριστεί θέματα όπως η αναγνώριση των ενσώματων παγίων, ο 

προσδιορισμός της λογιστικής τους αξίας, οι αποσβέσεις και η ζημιά λόγω μείωσης της αξίας 

τους. 

Ορισμοί: 

Βασικές έννοιες οι οποίες σχετίζονται με το πρότυπο: 

� Ενσώματα πάγια είναι: τα υλικά στοιχεία τα οποία: 

1. κατέχονται από την επιχείρηση για χρήση στην παραγωγή αγαθών ή παροχή 

ηπηρεσιών, για εκμίσθωση σε τρίτους ή για διοικητικούς σκοπούς,  

2. αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για περισσότερο από μία λογιστικές περιόδους. 

                                                           

70 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς I.F.R.S., Grant Thornton (2009) , ΤΟΜΟΣ Α’, 

σελ.345-392 
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� Απόσβεση είναι: η συστηματική κατανομή του αποσβεστέου ποσού ενός πάγιου 

στοιχείου του ενεργητικού κατά τη διάρκεια της  ωφέλιμης ζωής του. 

� Αποσβεστέο ποσό: είναι το κόστος ενός πάγιου στοιχείου ή άλλο ποσό το οποίο 

αντικαθιστά το κόστος, στις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης, μειωμένο κατά 

την υπολειμματική του αξία. 

� Κόστος είναι: το ποσό που καταβλήθηκε σε μετρητά ή ταμειακά ισοδύναμα ή η 

εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που δόθηκε για να αποκτηθεί ένα περιουσιακό 

στοιχείο, κατά το χρόνο της απόκτησης ή κατασκευής του. 

� Υπολειμματική αξία είναι: η εκτιμώμενη αξία που η οντότητα θα λάμβανε από την 

εκποίηση του περιουσιακού στοιχείου, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων εξόδων 

διάθεσης, εφόσον το πάγιο ήταν σε τέτοια κατάσταση και χρονική στιγμή, όπως αυτή 

που αναμένεται στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. 

� Ωφέλιμη ζωή είναι: 

1. η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ένα πάγιο στοιχείο αναμένεται να 

χρησιμοποιηθεί από την οντότητα, 

2. ο αριθμός των παραγωγικών μονάδων που η οντότητα αναμένεται να αποκτήσει από 

το πάγιο στοιχείο. 

� Λογιστική αξία είναι: το ποσό με το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται, 

μετά την αφαίρεση των συσσωρευμένων αποσβέσεων και των συσσωρευμένων 

ζημιών λόγω μείωσης της αξίας του. 

� Ζημία λόγω μείωσης της αξίας είναι: το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία ενός 

στοιχείου του ενεργητικού υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του. 

� Ανακτήσιμο ποσό είναι: είναι το υψηλότερο ποσό μεταξύ της εύλογης αξίας μετά την 

αφαίρεση των εκτιμώμενων εξόδων πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης ενός 

στοιχείου του ενεργητικού. 

� Ειδική αξία είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών, 

που η οντότητα αναμένει να προκύψουν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού 

στοιχείου και από τη διάθεσή του στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του ή η αξία με την 

οποία αναμένει να επιβαρυνθεί κατά το διακανονισμό μιας υποχρέωσης.  
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Αναγνώριση ενσώματων παγίων 

Το κόστος ενός ενσώματου παγίου πρέπει να αναγνωρίζεται ως στοιχείο του ενεργητικού ένα 

και μόνο εάν (α) πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη που σχετίζονται με το 

πάγιο στοιχείο θα εισρεύσουν στην οικονομική οντότητα και (β) το κόστος του στοιχείου 

μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο κόστος ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου 

συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν αρχικά για την απόκτηση ή 

κατασκευή του, καθώς και τα κόστη που πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα και αποτελούν 

προσθήκες ή βελτιώσεις γιατί συντελούν στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας του 

παγίου. Αντίθετα, δαπάνες όπως συντηρήσεις και επισκευές αναγνωρίζονται ως έξοδα και δε 

συνυπολογίζονται στην αξία του παγίου (εξαιρούνται σημαντικές επισκευές). 

3.7.1 Αρχική Επιμέτρηση 

Τα ενσώματα πάγια καταχωρούνται υποχρεωτικά κατά την αρχική τους αναγνώριση στο 

κόστος κτήσης τους, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες αγοράς που απαιτούνται μέχρι 

το πάγιο να καταστεί λειτουργικό, συν ορισμένα έξοδα προσθηκών και βελτιώσεων. 

3.7.2 Επιμέτρηση μετά την αρχική αναγνώριση 

Μετά την αρχική αναγνώριση των παγίων περιουσιακών στοιχείων της, η επιχείρηση έχει τη 

δυνατότητα να επιλέξει με ποια μέθοδο θα αποτιμά την αξία τους. Η πρώτη περίπτωση 

αποτελεί τη συνέχιση της αποτίμησης της αξίας του ενσώματου παγίου στοιχείου στο 

ιστορικό κόστος του μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και συσσωρευμένες απομειώσεις 

ζημίας. Η δεύτερη περίπτωση περιλαμβάνει τη μέθοδο της αναπροσαρμογής, όπου το 

αναπροσαρμοσμένο περιουσιακό στοιχείο εμφανίζεται στην αναπροσαρμοσμένη του αξία ή 

την εύλογη αξία κατά την ημέρα της αναπροσαρμογής μείον τις μεταγενέστερες 

συσσωρεμένες αποσβέσεις και ζημίες λόγω απομείωσης.  
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3.7.3 Μέθοδος αναπροσαρμογής 

Ύστερα από την αρχική του αναγνώριση, ένα ενσώματο πάγιο, του οποίου η εύλογη αξία 

μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα θα πρέπει να εμφανίζεται με αναπροσαρμοσμένη αξία, που 

αποτελείται από την εύλογη αξία του κατά την ημέρα της αναπροσαρμογής, μειωμένη με τις 

μεταγενέστερες σωρευμένες αποσβέσεις και τις μεταγενέστερες σωρευμένες ζημίες 

απομείωσης.  

Αναπροσαρμογές θα πρέπει να γίνονται αρκετά τακτικά ούτως ώστε η λογιστική αξία 

να μη διαφέρει σημαντικά από εκείνη που θα προσδιοριζόταν χρησιμοποιώντας την εύλογη 

αξία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

Η εύλογη αξία γηπέδων και κτηρίων συνήθως προσδιορίζεται από εκτιμήσεις 

επαγγελματιών εκτιμητών που βασίζονται σε ενδείξεις της αγοράς, ενώ η εύλογη αξία των 

μηχανημάτων και εγκαταστάσεων είναι συνήθως η αγοραία αξία τους, προσδιοριζόμενη με 

εκτίμηση. Όταν δεν υπάρχουν αγοραίες ενδείξεις στις οποίες μπορεί να βασιστεί η εύλογη 

αξία, λόγω της ιδιάζουσας φύσης του στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων και επειδή 

σπάνια πωλούνται τέτοια στοιχεία, παρά μόνο ως τμήμα μιας συνεχιζόμενης επιχείρησης, 

μπορεί να χρειαστεί η οντότητα να υπολογίσει την εύλογη αξία με τη χρησιμοποίηση των 

μελλοντικών εσόδων (income approach) ή του αποσβεσμένου κόστους αντικατάστασης. 

(depreciated replacement cost approach). 

Η συχνότητα των αναπροσαρμογών εξαρτάται από τις μεταβολές της εύλογης αξίας 

των στοιχείων των ενσώματων ακινητοποιήσεων που υπόκεινται σε αναπροσαρμογή. Όταν η 

εύλογη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου που έχει αναπροσαρμοστεί διαφέρει σημαντικά από 

τη λογιστική αξία του, απαιτείται μια περαιτέρω αναπροσαρμογή.  

3.7.4 Μέθοδοι αναπροσαρμογής της αξίας των ενσώματων 

ακινητοποιήσεων 

Όταν ένα στοιχείο των ενσώματων ακινητοποιήσεων αναπροσαρμόζεται, οι 

σωρευμένες αποσβέσεις του κατά την ημέρα της αναπροσαρμογής αντιμετωπίζονται με έναν 

από τους ακόλουθους τρόπους: 

(α) Επαναδιατύπωση ανάλογα με τη μεταβολή στην προ αποσβέσεων αξία του περιουσιακού 
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στοιχείου, ούτως ώστε η λογιστική αξία του, μετά την αναπροσαρμογή, να είναι ίση με την 

αναπροσαρμοσμένη αξία του. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται συχνά, όταν ένα περιουσιακό 

στοιχείο αναπροσαρμόζεται, επί τη βάσει ενός δείκτη στο αναπόσβεστο κόστος 

αντικατάστασής του.  

(β) Συμψηφισμός έναντι της προ αποσβέσεων λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου 

και το καθαρό ποσό επαναδιατυπώνεται σύμφωνα με το αναπροσαρμοσμένο ποσό του 

περιουσιακού στοιχείου. Η μέθοδος αυτή συχνά χρησιμοποιείται για κτίρια. 

Πλεονάσματα αναπροσαρμογής: 

� Αν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται ως αποτέλεσμα μιας 

αναπροσαρμογής, η αύξηση θα πιστώνεται κατευθείαν στην καθαρή θέση υπό τον τίτλο 

πλεόνασμα αναπροσαρμογής.  

�  Αν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου μειώνεται ως αποτέλεσμα μιας 

αναπροσαρμογής, η μείωση πρέπει να αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.  

Απόσβεση 

Η αποσβέσιμη αξία (κόστος μείον συσσωρευμένη απόσβεση μείον συσσωρευμένες 

απομειώσεις μείον υπολειμματική αξία) θα πρέπει να κατανέμεται συστηματικά σε ολόκληρη 

την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του παγίου. Οι αποσβέσεις χρεώνονται πάντα ως έξοδο στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Η απόσβεση του παγίου αρχίζει όταν αυτό καθίσταται 

διαθέσιμο προς χρήση και παύει όταν αυτό κατατάσσεται διαθέσιμο προς πώληση ή όταν 

παύει η ωφέλιμη διάρκεια ζωής του.Υπάρχουν συνολικά τρείς μέθοδοι απόσβεσης : (α) 

η σταθερή, (β) του σταθερού φθίνοντος υπολοίπου και (γ) φθίνοντος υπολοίπου με ποσοστό. 

Το ΔΛΠ 36 απαιτεί τον έλεγχο απομείωσης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων. 

Αυτό σημαίνει ότι ένα ενσώματο πάγιο δε θα πρέπει να έχει λογιστική αξία μεγαλύτερη από 

το ανακτήσιμο ποσό που του αντιστοιχεί. 

3.8 ΔΛΠ 38 - «Άυλα Πάγια» 

Το συγκεκριμένο πρότυπο ορίζει τον τρόπο αποτίμησης των άυλων παγίων περιουσιακών 

στοιχείων, ο οποίος είναι ίδιος με αυτόν του ΔΛΠ 16, δηλαδή η λογιστική της εύλογης αξίας 

χρησιμοποιείται μόνο μετά την αρχική αναγνώριση και προαιρετικά. 
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3.9 ΔΛΠ 40  - «Επενδύσεις σε Ακίνητα» 

Το πρότυπο αυτό αναφέρεται στα ακίνητα (γη και κτίρια) τα οποία κατέχονται προκειμένου 

να αποφέρουν είτε ενοίκια, είτε κέρδη ή και τα δύο μαζί. Η αποτίμηση των ακινήτων αυτών 

γίνεται ομοίως με τα προαναφερθέντα ΔΛΠ 16 και 38, δηλαδή η λογιστική της εύλογης αξίας 

χρησιμοποιείται μόνο μετά την αρχική αναγνώριση και προαιρετικά. 

3.10 ΔΠΧΠ 3 -«Επιχειρηματικές Συνενώσεις»:  

Σύμφωνα με τα οριζόμενα από το πρότυπο αυτό, η εταιρία που εξαγοράζει κάποια άλλη 

εταιρία, πρέπει να αναγνωρίσει στα βιβλία της τα στοιχεία ενεργητικού καθώς και τις 

υποχρεώσεις της εξαγοραζόμενης εταιρίας στις εύλογές τους αξίες κατά την ημερομηνία της 

εξαγοράς. 

3.11 Σύγκριση ιστορικού κόστους και εύλογης αξίας 

Για να κατανοήσουμε την έννοια της εύλογης αξίας, πρέπει να την παρουσιάσουμε σε 

αντιπαράθεση με το ιστορικό κόστος, καθώς στις έννοιες αυτές βασίζονται οι πιο σημαντικές 

μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση των στοιχείων των οικονομικών 

καταστάσεων. 

Ορισμένοι συγγραφείς, όπως ο (Deaconu A., 2004) ισχυρίζονται ότι η εύλογη αξία και 

το ιστορικό κόστος δεν είναι έννοιες αλληλοαποκλειόμενες, αντίθετα, είναι 

συμπληρωματικές, καθώς η κάθε μία έχει τα πλεονεκτήματα αλλά και τις αδυναμίες της.71  

Οι υπέρμαχοι της λογιστικής της εύλογης αξίας πιστεύουν ότι η εύλογη αξία είναι το 

καλύτερο μέτρο για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Άλλοι, ωστόσο, πιστεύουν ότι το 

ιστορικό κόστος παρέχει μια πιο χρήσιμη επιμέτρηση, διότι αντιπροσωπεύει περισσότερο 

ξεκάθαρα την οικονομική απόδοση της επιχείρησης και επειδή οι εκτιμήσεις της εύλογης 

αξίας δεν μπορούν να είναι αξιόπιστες ή επαληθεύσιμες. 

                                                           

71 Cozma, D. (2009). Historical Cost versus Fair Value. Available at: 

http://steconomice.uoradea.ro/anale/volume/2009/v3-finances-banks-and-accountancy/146.pdf.  
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3.12 Καταλληλότερη μέθοδος αποτίμησης των χρηματοοικονομικών μέσων 

Η λογιστική της εύλογης αξίας και η λογιστική του ιστορικού κόστους, εστιάζουν σε 

διαφορετικά βασικά στιγμιότυπα αποτίμησης. Κάθε μία μέθοδος υπόκειται σε διαφορετικά 

προβλήματα και περιορισμούς. Η λογιστική της εύλογης αξίας, εξ ορισμού, συνίσταται στον 

καθορισμό της τρέχουσας αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου, ή της τιμή στην οποία το 

περιουσιακό στοιχείο θα μπορούσε να πωληθεί σήμερα, με βάση (όποτε είναι δυνατόν) 

παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Η λογιστική της εύλογης αξίας είναι περισσότερο σχετική 

με τα περιουσιακά στοιχεία που είναι πιθανό να πωληθούν στο εγγύς μέλλον (διαθέσιμα 

προς πώληση) και με τα χαρτοφυλάκια των τίτλων που διαπραγματεύονται στις αγορές με 

ικανοποιητική ρευστότητα, όταν οι τιμές εκποίησης των περιουσιακών στοιχείων είναι 

εύκολο να παρατηρηθούν και να καταγραφούν.72  

Η λογιστική της εύλογης αξίας γίνεται πολύ πιο περίπλοκη και λιγότερο εύκολα 

επαληθεύσιμη, όταν εφαρμόζεται σε αγορές με έλλειψη ρευστότητας και  μη 

διαπραγματεύσιμους τίτλους, όταν οι αποτιμήσεις βασίζονται σε οικονομικά μοντέλα και όχι 

στις αγορές και όταν οι υποθέσεις από τις οποίες προκύπτει η εύλογη αξία ενδέχεται να είναι 

ασαφείς ή αμφίβολης εγκυρότητας. 

  Η εύλογη αξία μπορεί επίσης να είναι λιγότερο σχετική ως μέθοδος αποτίμησης όταν 

εφαρμόζεται για ένα περιουσιακό στοιχείο που ο ιδιοκτήτης δεν έχει καμία πρόθεση να 

πωλήσει στο εγγύς μέλλον (διακρατούμενο μέχρι τη λήξη). 

Αντίθετα, η λογιστική του ιστορικού κόστους, περιλαμβάνει την αποτίμηση ενός 

περιουσιακού στοιχείου βασιζόμενη σε μια ιστορική τιμή, η οποία ορίζεται ως το ποσό που ο 

ιδιοκτήτης του περιουσιακού στοιχείου κατέβαλε αρχικά για να το αποκτήσει. Η λογιστική 

του ιστορικού κόστους είναι “οπισθοδρομική” και δεν περιλαμβάνει προσαρμογή της 

λογιστικής αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου, επομένως δεν αντανακλά τυχόν παροδικές 

αστάθειες ή διακυμάνσεις στην αγορά, ούτε δυνητικές ανατιμήσεις με την πάροδο του 

χρόνου. Οι αποτιμήσεις της λογιστικής του ιστορικού κόστους, πρέπει να είναι 

                                                           

72 Greenberg, M., Helland, E., Clancy, N. and Dertouzos, J. (2013). Fair value accounting, historical cost 

accounting, and systemic risk. 
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προσαρμοσμένες έτσι ώστε να αντανακλούν απομειώσεις της αξία ενός περιουσιακού 

στοιχείου, όταν πιστωτικές αθετήσεις (credit defaults) σε ένα χαρτοφυλάκιο ενυπόθηκων 

δανείων υψηλού κινδύνου υποβαθμίζουν τη μελλοντική ροή των εσόδων, που θα 

πραγματοποιούταν από αυτά τα δάνεια.  

Λόγω της φύσης της αποτίμησης του ιστορικού κόστους, η προσέγγιση αυτή έχει το 

πλεονέκτημα ότι είναι λιγότερο ευμετάβλητη, λιγότερο υπεύθυνη για προβλήματα 

ρευστότητας, λιγότερο ευάλωτη σε κερδοσκοπικές διακυμάνσεις των τιμών των 

περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με την αποτίμηση της εύλογης αξίας. Για τους λόγους 

αυτούς, η λογιστική του ιστορικού κόστους μπορεί να παρέχει ιδιαίτερα χρήσιμες 

πληροφορίες για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης με 

συνεχιζόμενη δραστηριότητα  (going-concern), οι οποίες έχουν πρόθεση να κρατήσουν τα 

περιουσιακά τους στοιχεία για μια μεγάλη χρονική περίοδο (διακρατούμενα μέχρι τη λήξη) 

και στην οποία δεν υπάρχει πιθανότητα χρεοκοπίας , η οποία θα οδηγούσε σε αναγκαστική  

πώληση των περιουσιακά στοιχείων.  

Ένα σημαντικό σημείο αντιπαράθεσης των επιχειρημάτων αναφορικά με τις δύο 

αυτές μεθόδους αποτίμησης είναι αν η μία ή η άλλη παρέχει "καλύτερη" χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση και για ποιον είναι καλύτερη αυτή η πληροφόρηση. Οι επενδυτές οι οποίοι 

έχουν ένα σύντομο χρονικό ορίζοντα για τα περιουσιακά στοιχεία τους (όπως ισχύει συχνά 

για τους εμπορεύσιμους τίτλους) θα τείνουν να ενδιαφέρονται περισσότερο για την 

προσέγγιση της λογιστικής της εύλογης αξίας. Το ίδιο επίσης ισχύει και για τους επενδυτές 

που επιδιώκουν να αξιολογούν την οικονομική θέση μιας επιχείρησης ή ενός ιδρύματος, όταν 

αντιμετωπίζει σοβαρό ενδεχόμενο πτώχευσης. 

Από την άλλη πλευρά, για τους επενδυτές που επιδιώκουν να αξιολογούν την 

κατάσταση μιας επιχείρησης με συνεχόμενη δραστηριότητα (going concern) στην οποία δεν 

ελλοχεύει ο κίνδυνος πτώχευσης, η μέθοδος του ιστορικού κόστους μερικές φορές θεωρείται 

ως ένας καλύτερος δείκτης της θεμελιώδους μακροχρόνιας αξίας των περιουσιακών 

στοιχείων της επιχείρησης.  

Συμπερασματικά, οι περισσότεροι συμφωνούν ότι η εύλογη αξία είναι η πιο σχετική 

επιμέτρηση για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που η οικονομική 

οντότητα εμπορεύεται ενεργά, κάποιοι όμως (κυρίως, εκείνοι του τραπεζικού κλάδου) 

υποστηρίζουν ότι το ιστορικό κόστος είναι το πιο κατάλληλο μέτρο, αν η διοίκηση σκοπεύει 

να κρατήσει ένα περιουσιακό στοιχείο ή να χρωστάει μια υποχρέωση μέχρι τη λήξη της. Η 
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λογική εξήγηση είναι ότι το ιστορικό κόστος αντανακλά καλύτερα την οικονομική ουσία 

των συναλλαγών και τις πραγματικές ταμειακές ροές με την πάροδο του χρόνου. Η 

απόφαση της διοίκησης να κρατάει περιουσιακά στοιχεία ή να συνεχίσει να οφείλει 

υποχρεώσεις υπό το πρίσμα των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς είναι σημαντική 

κατά την αξιολόγηση της οικονομικής θέσης και της επίδοσης της οικονομικής οντότητας.  

Ωστόσο, η λογιστική του ιστορικού κόστους επιτρέπει στην οικονομική οντότητα να 

καθυστερήσει την υποβολή εκθέσεων υπό τις αλλαγές των αξιών των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών της, απλά κρατώντας τα περιουσιακά στοιχεία ή τις υποχρεώσεις μέχρι τη λήξη 

τους. Αντίθετα, οι εύλογες αξίες είναι συγκρίσιμες, δεδομένου ότι αντανακλούν την παρούσα 

αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών σήμερα, προεξοφλημένων με το 

τρέχον επιτόκιο της αγοράς ανάλογα με το επίπεδο του κινδύνου.73  

3.13 Μικτό λογιστικό μοντέλο 

Οι οικονομικές καταστάσεις σήμερα βασίζονται σε ένα μικτό λογιστικό μοντέλο, 

αντανακλώντας ένα μείγμα των πρακτικών της λογιστικής της εύλογης αξίας και της 

λογιστικής του ιστορικού κόστους. Αυτό σημαίνει ότι ο ισολογισμός μιας οικονομικής 

οντότητας μπορεί να περιλαμβάνει ορισμένες αξίες αναφερόμενες στο ιστορικό κόστος και 

ορισμένες αξίες στην εύλογη αξία. Σύμφωνα με τα τρέχοντα λογιστικά πρότυπα, τα 

χρηματοοικονομικά μέσα στους ισολογισμούς των ιδρυμάτων, αποτιμώνται χρησιμοποιώντας 

ένα μικτό χαρακτηριστικό μοντέλο, το οποίο αποτελεί τη μέθοδο αποτίμησης που 

εφαρμόζεται ανάλογα με το είδος του περιουσιακού στοιχείου που εκτιμάται και την 

προβλεπόμενη χρήση του. Η λογιστική αξία ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων εμφανίζεται στον ισολογισμό βασιζόμενη στο ιστορικό κόστος, ενώ η αξία 

κάποιων άλλων περιουσιακών στοιχείων αποτυπώνεται στην εύλογη αξία. Παρότι η 

βιομηχανία κινείται προς την εκτεταμένη χρήση της εύλογης αξίας, η γνωστοποίηση 

ορισμένων στοιχείων του ιστορικού κόστους θα παραμείνει ουσιαστική. 

                                                           

73 Ashford, C. (2011). Fair Value Accounting: It’s Impacts on Financial Reporting and How It Can Be 

Enhanced to Provide More Clarity and Reliability of Information for Users of Financial Statements. School 

of Business, Kentucky Wesleyan College.  
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Συμπερασματικά, διαφορετικά είδη επενδυτών μπορεί να έχουν διαφορετικές απόψεις 

για το αν η λογιστική της εύλογης αξίας ή η λογιστική του ιστορικού κόστους είναι πιο 

χρήσιμη ή κατάλληλη, σε συνάρτηση τόσο με τα περιουσιακά στοιχεία όσο και με τις 

επιχειρήσεις που συμμετέχουν, καθώς και με το ευρύτερο πλαίσιο των επενδύσεων στις 

οποίες οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Και οι δύο 

λογιστικές προσεγγίσεις μπορούν να προσφέρουν χρήσιμες (και μη υποκαταστατικές) 

πληροφορίες σε διαφορετικές περιπτώσεις η κάθε μία. 

3.14 Ζητήματα αδυναμίας της εύλογης αξίας  

� Αξιοπιστία 

 

Ακόμη ένα σημείο για το οποίο οι υποστηρικτές της εύλογης αξίας και του ιστορικού 

κόστους αντίστοιχα τείνουν να διαφωνούν είναι ο βαθμός στον οποίο η μία ή η άλλη 

λογιστική προσέγγιση είναι πιο ευάλωτη στη δημιουργία κακής πληροφόρησης, ή 

περισσότερο υποκείμενη σε στρεβλώσεις, μέσω κακών λογιστικών πρακτικών. Το 

σημαντικότερο επιχείρημα όλων σε ό,τι αφορά την κριτική της εύλογης αξίας συνίσταται 

στην ευρεία ανησυχία για την αξιοπιστία των εύλογων αξιών που χρησιμοποιούνται. 

  Σε αγορές με αυξημένη ρευστότητα και διαφάνεια για όλα τα περιουσιακά στοιχεία 

και τις υποχρεώσεις , η λογιστική της εύλογης αξίας θα παρείχε πιο αξιόπιστη πληροφόρηση, 

χρήσιμη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Παρότι λίγα είναι τα προβλήματα που 

υφίστανται όταν είναι δεδομένη η ύπαρξη ενεργών αγορών και παρεμφερείς συναλλαγές 

λαμβάνουν χώρα σε τακτική βάση, η μετάβαση σε μοντέλα αποτίμησης για 

χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία δε διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά οδηγεί σε 

αβεβαιότητα. Στην πραγματικότητα όμως, πολλά στοιχεία του ενεργητικού και του 

παθητικού δεν έχουν ενεργό αγορά, με αποτέλεσμα οι εισροές και οι μέθοδοι εκτίμησης της 

εύλογης αξίας να είναι πιο υποκειμενικές και ως εκ τούτου, οι αποτιμήσεις λιγότερο 

αξιόπιστες. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για αγορές που στο πλαίσιο της παγκόσμιας 

χρηματοπιστωτικής κρίσης καθίστανται ανενεργές, αφήνοντας περιθώρια για ακόμα πιο 

αβέβαιες αποτιμήσεις. Η αξιοπιστία, συνεπώς, των εύλογων αξιών είναι αντιστρόφως 

ανάλογη της απομάκρυνσης από ενεργές αγορές και πλήττεται εξαιτίας της σημαντικής 

επιρροής της διοίκησης στην επιλογή των εισροών, όταν οι τιμές της αγοράς δεν είναι 
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διαθέσιμες. Με την ιεράρχηση της εύλογης αξίας στα τρία επίπεδα που προαναφέραμε 

επιδιώκεται η βελτίωση της αξιοπιστίας των εκτιμήσεων της λογιστικής της εύλογης αξίας.74  

 

� Μεροληψία της διοίκησης  

 

Η εύλογη αξία κατηγορείται επίσης, ότι δίνει τη δυνατότητα μεροληψίας από πλευράς των 

διοικήσεων, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε ακατάλληλες επιμετρήσεις της εύλογης αξίας 

και σε ανακρίβειες σχετικά με τα κέρδη και τα ίδια κεφάλαια. Τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν 

οι υπερτιμήσεις ορισμένων υπολειμματικών δόσεων σε τιτλοποιήσεις τα τελευταία χρόνια, 

όπου δεν υπήρχε ενεργός αγορά για αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Σημαντικές υποτιμήσεις 

υπερεκτιμημένων αποτιμήσεων περιουσιακών στοιχείων συνετέλεσαν  στην πτώχευση 

πολλών εταιριών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Μεροληψία των διοικήσεων 

εμφανίζεται ολοένα και περισσότερο σε περιπτώσεις χειραγώγησης κερδών, ακόμη και μέσα 

από το πλαίσιο της λογιστικής του ιστορικού κόστους. Παρότι η λογιστική της εύλογης αξίας 

υπόκεινται σε λιγότερη χειραγώγηση σε σχέση με το ιστορικό κόστος, χωρίς αξιόπιστες 

εκτιμήσεις της, η πιθανότητα για ανακρίβειες κατά την κατάρτιση των οικονομικών 

καταστάσεων βασιζόμενων στη λογιστική της εύλογης αξίας θα είναι ακόμη μεγαλύτερη.75 

 

� Επαλήθευση 

 

Καθώς η ποικιλία και η πολυπλοκότητα των χρηματοπιστωτικών μέσων αυξάνεται, 

μεγαλώνει και η ανάγκη για ανεξάρτητη επαλήθευση των εκτιμήσεις της εύλογης αξίας. 

Ωστόσο, η επαλήθευση των αποτιμήσεων που δε βασίζονται σε παρατηρήσιμες τιμές της 

αγοράς είναι πολύ δύσκολη και εγγενώς υποκειμενική, διότι πολλές από τις τιμές βασίζονται 

στις εισροές και τις μεθόδους που επιλέγονται από τη διοίκηση με προσωπική ερμηνεία και 

επεξεργασία και οι οποίες είναι δύσκολο να εξακριβωθούν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 

μπορεί να ειπωθεί ότι δεν υπάρχει αποτίμηση που να διεξάγεται από διαφορετικούς 

ανθρώπους για το ίδιο στοιχείο και η προκύπτουσα εκτίμηση να είναι ολόιδια. Οι ελεγκτές 

                                                           

74 Schmidt, S. (2005). Fair Value Accounting. Federal Reserve Bulletin. pp.26. Available at: 

http://www.federalreserve.gov/pubs/bulletin/2005/winter05_fair.pdf.  
75 Schmidt, S. (2005). Fair Value Accounting. Federal Reserve Bulletin. pp.27. Available at: 

http://www.federalreserve.gov/pubs/bulletin/2005/winter05_fair.pdf.    
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και οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων, θα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση 

στην επιμέτρηση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, καθώς και στην αξιοπιστία 

αυτών των εκτιμήσεων κατά τη λήψη αποφάσεων βασιζόμενων σε αυτές τις εκτιμήσεις. 

Αντίθετα, τα στοιχεία που προκύπτουν από τη μέθοδο του ιστορικού κόστους και της 

αντικειμενικής του φύσης, μπορούν να ελεγχθούν, διότι υποστηρίζονται από συναλλαγές που 

έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και αναγράφονται στο έγγραφο που αποδεικνύει το δικαίωμα 

ιδιοκτησίας σχετικά με ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο, όπως ένα γραμμάτιο ή ένα 

χρέος. 

 

� Πρόσθετες γνωστοποιήσεις 

  

Οι εύλογες αξίες αντανακλούν εκτιμήσεις και από μόνες τους δεν οδηγούν σε διαφανείς 

οικονομικές καταστάσεις. Πρόσθετες γνωστοποιήσεις είναι απαραίτητες για να ερμηνευτούν 

οι εκτιμήσεις αυτές της εύλογης αξίας. Η πρόταση του FASB στοχεύει στην ενίσχυση των 

γνωστοποιήσεων της εύλογης αξίας με σκοπό την παροχή στους χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων καλύτερης κατανόησης της σχετικής αξιοπιστίας των εκτιμήσεων της εύλογης 

αξίας. Οι γνωστοποιήσεις αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν κινητήριες δυνάμεις που θα 

επηρεάζουν τις αποτιμήσεις, την εμβέλεια των εκτιμήσεων της εύλογης αξίας και τα επίπεδα 

εμπιστοσύνης. 

Επίσης, θα πρέπει να δοθούν επαρκείς γνωστοποιήσεις στους χρήστες για να 

κατανοήσουν τις μεταβολές στις εκτιμήσεις της εύλογης αξίας και τους παράγοντες που 

προκάλεσαν τις μεταβολές στην εύλογη αξία (όπως μεταβολές επιτοκίων, τιμών 

συναλλάγματος, μεροληψία της διοίκησης, τεχνικές μοντελοποίησης).76 

 

� Μεταβλητότητα 

 

Η ευαισθησία της εύλογης αξίας στις διακυμάνσεις των αγορών, με αποτέλεσμα πολλές και 

συχνά απότομες μεταβολές στην αξία των χρηματοοικονομικών μέσων είναι ο λόγος για τον 

οποίο κατηγορείται ότι εισάγει μεταβλητότητα στις οικονομικές καταστάσεις. Οι 

υποστηρικτές της εύλογης αξίας όμως, ισχυρίζονται ότι η μεταβλητότητα αυτή είναι πλήρης 

                                                           

76Wing, P. (2004). Using Fair Value Accounting for Financial Instruments. American Business Review. 
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αντανάκλαση των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά και άρα δεν αποτελεί μειονέκτημα 

της. Η αστάθεια της αγοράς είναι η αιτία για μεταβολές στην αξία των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες αναγνωρίζονται άμεσα στις οικονομικές καταστάσεις. Η 

εύλογη αξία απεικονίζει αυτές τις οικονομικές αλλαγές, παρουσιάζοντας την πραγματική και 

όχι την εικονική οικονομική κατάσταση μιας οντότητας στους επενδυτές ωθώντας τους να 

λάβουν ορθολογικές αποφάσεις, αξιολογώντας τον κίνδυνο μιας υπό εξέταση επένδυσης. 

 

� Προ-κυκλικότητα 

 

Η εφαρμογής της λογιστικής της εύλογης αξίας εκτιμάται ότι πυροδοτεί το φαινόμενο της 

προ-κυκλικότητας υποεκτιμώντας τους κινδύνους σε αγορές με οικονομική ανάπτυξη,  

δημιουργώντας έτσι υπερβολική μόχλευση. Αντιθέτως, σε αγορές που βρίσκονται σε ύφεση, 

η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία οδηγεί σε 

υπερβολικές ζημιές και απομειώσεις υπερεκτιμώντας τους κινδύνους. Αυτό συμβαίνει διότι η 

εύλογη αξία αναγνωρίζει το κέρδος ή την ζημία από μία αποτίμηση χωρίς να απαιτεί την 

τέλεση μιας συναλλαγής πρωτύτερα. 



 

83 

3.15 Πλεονεκτήματα της εύλογης αξίας 

1. Η λογιστική της εύλογης αξίας παρουσιάζει καλύτερα την οικονομική θέση της οντότητας 

εξασφαλίζοντας μια πιο σχετική, έγκαιρη και πλουσιότερη πληροφόρηση στους χρήστες των 

οικονομικών καταστάσεων. Η πληροφόρηση που παρέχεται από την εύλογη αξία είναι 

σχετική, διότι αντανακλά με ακρίβεια τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, οι οποίες είναι και 

οι συνθήκες υπό τις οποίες οι επενδυτές θα χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες, αποκτώντας 

μια πιο πολύτιμη άποψη της ευημερίας μιας οντότητας. 

 

2. Η εύλογη αξία είναι επίκαιρη, γιατί απεικονίζει με ακρίβεια την επίδραση των οικονομικών 

γεγονότων σε μια οντότητα με την πάροδο του χρόνου, παρέχοντας πιο ενημερωμένες 

(update) πληροφορίες. 

 

3. Ένα κύριο πλεονέκτημα της αποτίμησης στην εύλογη αξία είναι ότι παρέχει μια ακριβή 

αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων σε συνεχή βάση στους 

χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. Όταν η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου ή 

υποχρέωσης έχει αυξηθεί ή αναμένεται να αυξηθεί, η εταιρεία σηματοδοτεί την αξία του 

περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης σε τρέχουσες τιμές της αγοράς οι οποίες 

αντικατοπτρίζουν αυτό που θα λάμβανε εάν πωλούσε το περιουσιακό στοιχείο ή θα πρέπει να 

πληρώσει για να απαλλαγεί από την υποχρέωση. Αντίστοιχα, η εταιρεία σηματοδοτεί μείωση 

της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης αντικατοπτρίζοντας κάθε μείωση 

στην τιμή της αγοράς.  Οι εύλογες αξίες αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες συνθήκες της 

αγοράς και οι αλλαγές στις εύλογες αξίες αντανακλούν τις επιδράσεις των μεταβολών στις 

συνθήκες της αγοράς, όταν πραγματοποιούνται. Σε αντίθεση, στοιχεία του ιστορικού κόστους 

αντανακλούν μόνο τις επιπτώσεις των συνθηκών που επικρατούσαν όταν πραγματοποιήθηκε 

η συναλλαγή. 

 

4. Οι εύλογες αξίες είναι συγκρίσιμες και αποτελούν ένα μέσο πρόβλεψης των μελλοντικών 

χρηματοροών που δύναται να δημιουργηθούν από την κατοχή ενός χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου, αντανακλώντας την παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών 

ταμειακών ροών σήμερα, προεξοφλημένων με το τρέχον επιτόκιο της αγοράς ανάλογα με το 

επίπεδο του κινδύνου. Σε αντίθεση, το ιστορικό κόστος δεν παρέχει συγκρίσιμες 
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πληροφορίες, αφού για ίδια χρηματοοικονομικά μέσα που αποκτήθηκαν ή εκδόθηκαν σε 

διαφορετική χρονική περίοδο, εμφανίζει διαφορετικές αξίες, που προκύπτουν από 

διαφορετικές αξίες απόκτησης τους. 

 

5. Καλύπτει την έλλειψη πληροφοριών σχετικά με την αξία των εσωτερικώς δημιουργούμενων 

άυλων περιουσιακών στοιχείων. Για όλες τις εταιρείες που επενδύουν ένα σημαντικό μέρος 

των πόρων τους σε άυλα περιουσιακά στοιχεία, το παραδοσιακό μοντέλο της λογιστικής δεν 

αντικατοπτρίζει την πραγματική ικανότητα της επιχείρησης δημιουργίας μελλοντικών 

κερδών, που εκφράζει την πραγματική αξία της εταιρείας (ιδίως στην περίπτωση των 

επιχειρήσεων στο στον τομέα των υπηρεσιών , της τεχνολογίας)  

 

6. Η υιοθέτησή της εύλογης αξίας αποτέλεσε το μοναδικό τρόπο εμφάνισης των παράγωγων 

χρηματοοικονομικών μέσων στον ισολογισμό και της επίδρασής τους στα αποτελέσματα 

χρήσεως. Με βάση τη μέθοδο του ιστορικού κόστους τα παράγωγα, τα οποία αποτελούν 

βασικό εργαλείο ανάληψης και διαχείρισης κινδύνων σήμερα, δεν απεικονίζονταν στους 

ισολογισμούς των επιχειρήσεων και δε λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές της αξίας τους.  

 

7. Η εύλογη αξία παρέχει στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων κατάλληλες 

πληροφορίες για αποτελεσματική διαχείριση των χρηματοοικονομικών τους κινδύνων, σε 

περιπτώσεις μεταβολών των επιτοκίων. Σε μια ενδεχόμενη αύξηση των επιτοκίων η οποία θα 

προκαλέσει μείωση της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων, οι πληροφορίες των εύλογων 

αξιών δίνουν τη δυνατότητα σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα να περιορίσει τον κίνδυνο σε 

αποδεκτά επίπεδα ή εναλλακτικά να πωλήσει τα εν λόγω τα χρηματοοικονομικά μέσα, 

προκειμένου να περιορίσει τις ζημιές.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

4.1 Εισαγωγή 

Η σημερινή κρίση είναι η τελευταία σε μία σειρά από πολλές άλλες λιγότερο καθολικές 

κρίσεις, που έδειχναν όμως την ευθραυστότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Για 

παράδειγμα, το 1990 η κρίση των «Saving & Loans», δηλαδή των αμερικανικών 

Ταμιευτηρίων, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ύφεση του 1991-1992. Το 1995, η παταγώδης 

κατάρρευση της τράπεζας Barings στη Μεγάλη Βρετανία και ύστερα, το 1998, η κατάρρευση 

ορισμένων κερδοσκοπικών ταμείων προανήγγειλαν τις επερχόμενες θύελλες. Αφού έσκασε η 

φούσκα της πληροφορικής το 2001, που ακολούθησε από το σκάνδαλο της Enron (31 

Οκτωβρίου το 2001), το κραχ του hedge fund Amaranth και ύστερα η κρίση των subprimes 

στις Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν από το 2007 και μετά σε μία γενική κρίση, στη 

χειρότερη χρηματοοικονομική κρίση από την δεκαετία του 1930 . Η καταστροφή 

πυροδοτήθηκε  από την κατάρρευση της Lehman Brothers, στις 15 Σεπτεμβρίου του 2008.77 

Η κρίση που ταλανίζει την παγκόσμια οικονομία από το 2007 δεν έχει κοπάσει. Από 

χρηματοοικονομική κρίση του δυτικού κόσμου μετατράπηκε σε παγκόσμια οικονομική κρίση 

της πλειονότητας των χωρών του πλανήτη και στη συνέχεια απέκτησε επικίνδυνες μορφές και 

διαστάσεις μακροπρόθεσμου χαρακτήρα. 

 

 

 

                                                           

77 Touraine Alain, (2014). Μετά την κρίση, Από την κυριαρχία των αγορών στην αναγέννηση της 

κοινωνίας, σελ.53-54. 
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4.2 Πριν το ξέσπασμα της κρίσης  

Μετά το 2001, το σκάσιμο της φούσκας των μετοχών υψηλής τεχνολογίας, της 

χρηματιστηριακής κρίσης η οποία είχε πλήξει τις μετοχές των εταιρειών πληροφορικής και 

επικοινωνιών, την 11η Σεπτεμβρίου και τις συναφείς τρομοκρατικές ενέργειες, η 

Αμερικανική οικονομία εισήλθε σε ύφεση. Η προσπάθεια τόνωσης της οικονομίας και 

καταπολέμησης των αντιπληθωριστικών πιέσεων πέρασε μέσα από την επιχείρηση αύξησης 

της κατανάλωσης και του πληθωρισμού, κάτι που ήταν δύσκολο να επιτευχθεί, δεδομένου ότι 

τα εισοδήματα είχαν δεχτεί μεγάλο πλήγμα εξαιτίας του κραχ των μετοχών που καταβρόχθιζε 

τις επενδύσεις και τις αποταμιεύσεις εκατομμυρίων επενδυτών, πλήττοντας την 

καταναλωτική εμπιστοσύνη.  

Με την Αμερικανική οικονομία να βρίσκετε στις αρχές της περασμένης δεκαετίας σε 

ύφεση, στον απόηχο, του ιστορικών διαστάσεων κραχ της αγοράς μετοχών, η κυβέρνηση της 

Αμερικής στράφηκε στην αγορά κατοικίας για την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης. Η 

επιδίωξη «πλασματικής ανάπτυξης» μέσω της αγοράς κατοικίας δεν ήταν ιδέα μόνο της 

κυβερνήσεως εκείνης της περιόδου, αλλά μια πολιτική την οποία είχαν ακολουθήσει πολλές 

αμερικανικές κυβερνήσεις στο παρελθόν. Ακόμα και το κραχ του ‘29 και η Μεγάλη Ύφεση 

που ακολούθησε ήταν συνδεδεμένα με πολιτικές ακραίας ανάπτυξης της αγοράς κατοικίας. 

Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης, το αμερικανικό τραπεζικό σύστημα κατέρρευσε και 

η προσφορά στεγαστικών δανείων μειώθηκε δραματικά, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό των 

πολιτών αδυνατούσε να πληρώσει τα δάνεια του, με αποτέλεσμα να εκτοξευτούν οι 

κατασχέσεις ακινήτων.78  

Σύμφωνα με την Εθνική Ομοσπονδία Κατασκευαστών Κατοικίας των ΗΠΑ, κάθε νέο 

σπίτι που χτίζεται παράγει περίπου 90.000 δολάρια σε φόρους και δημιουργεί κατά μέσο όρο 

τρεις θέσεις εργασίας για ένα χρόνο. Σύμφωνα με έρευνες οικονομολόγων, μετά από 

παλαιότερες οικονομικές υφέσεις, η ελάχιστη προσφορά της αγοράς κατοικίας στην 

ανάπτυξη ήταν 15%. Η ιστορία δείχνει πως οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν την αγορά 

κατοικίας ως μηχανισμό παραγωγικής ανάπτυξης, μείωσης της ανεργίας, αύξησης της 

ρευστότητας, της κατανάλωσης και των φορολογικών εσόδων.  

                                                           

78 Παναγιώτου, Πάνος, (2012). Το ταγκό των αγορών & το μεγάλο κόλπο. Αθήνα: Εκδοτικός οίκος 

Λιβάνης. 
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Οι αυξανόμενες τιμές κατοικίας παρέχουν στους καταναλωτές μεγαλύτερης αξίας 

περιουσιακά στοιχεία. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εγγύηση προκειμένου οι 

καταναλωτές να δανειστούν περαιτέρω, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η πιστωτική επέκταση 

και συνάμα η ρευστότητα στην οικονομία, η οποία επιτρέπει και περισσότερη κατανάλωση 

και τελικά περαιτέρω αύξηση στις εισαγωγές προϊόντων με ταυτόχρονη δημιουργία 

ελλειμάτων. Το γεγονός ότι οι ΗΠΑ κατανάλωναν σαφώς περισσότερα από όσα παρήγαγαν 

είχε ως αποτέλεσμα σημαντική διατάραξη της ισορροπίας του ισοζυγίου πληρωμών και 

δημιουργία σημαντικού εμπορικού ελλείμματος. (Michel Aglietta, 2009) Όσο η αγορά 

κατοικίας αναπτύσσεται, καταγράφεται αναδιανομή των παραγωγικών πόρων της οικονομίας 

από τη βιομηχανία στις κατασκευές, με αποτέλεσμα η χώρα να πρέπει να προμηθευτεί 

βιομηχανικά προϊόντα από το εξωτερικό. Το γεγονός αυτό οδηγεί επίσης στην αύξηση των 

εισαγωγών, αυξάνοντας τα ελλείματα. Ένα μεγάλο μέρος αυτών των ελλειμάτων της ΗΠΑ 

χρηματοδοτήθηκε από χώρες της Ασίας και κυρίως από την Κίνα. 

Έτσι, η κυβέρνηση σε μία προσπάθεια ανατροπής της ύφεσης της οικονομίας, 

επιδίωξε τη δημιουργία ανάπτυξης μέσω της αγοράς κατοικίας, προχωρώντας σε μείωση 

των επιτοκίων και ενίσχυση της φθηνής πίστωσης. Το 2002, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των 

ΗΠΑ (Federal Reserve Bank)  αποφάσισε να διατηρήσει σταθερά μια ιδιαίτερα επεκτατική 

πολιτική. Τα επιτόκια παρέμειναν επί μεγάλο χρονικό διάστημα στο 1%, πράγμα που 

ισοδυναμούσε με αρνητικά πραγματικά επιτόκια. Κεφάλαια ανευρίσκονταν πολύ φθηνά στις 

πιστωτικές αγορές για βραχυπρόθεσμες διάρκειες και αυτό οδήγησε σε μαζική ανάπτυξη της 

αγοράς ακινήτων. Ως εκ τούτου η αμερικανική αγορά γνώρισε εντυπωσιακή ανάπτυξη, στο 

μέτρο που τα νοικοκυριά μπόρεσαν να αναλάβουν μεγάλο δανειακό βάρος. Τους δόθηκε 

κίνητρο να δανειστούν βαρύτατα μέσα από το μηχανισμό της τιτλοποίησης, δηλαδή της 

τεχνικής εκείνης που επιτρέπει τη μεταβίβαση των πιστώσεων σε επενδυτές. (Michel 

Aglietta,2009)79 

Οπότε οι επιχειρήσεις που είχαν υπερδανειστεί στη φάση ανάπτυξης της τεχνολογικής 

φούσκας κατόρθωσαν να ξεχρεωθούν, τη στιγμή που τα νοικοκυριά χρεώνονταν μαζικά. Στην 

ουσία συνέβη μια μετάβαση από το χρέος των επιχειρήσεων στο χρέος των νοικοκυριών.  

Η μείωση των επιτοκίων της Fed συνέβαλε στην αύξηση της ζήτησης δανείων για 

                                                           

79 Michel Agnetta, Η οικονομική κρίση, μετάφραση: Α. Δ. Παπαγιαννίδης (2009) 
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αγορά κατοικίας. Οι συνολικές δαπάνες για απόκτηση κατοικίας παρουσίασαν κατακόρυφη 

άνοδο από το 2001 μέχρι το 2005 και καθώς η «φούσκα» στην αγορά ακινήτων μεγάλωνε, 

τόσο αυξανόταν και η συνολική οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Αποτέλεσμα της 

γενικότερης ευημερίας ήταν τόσο η αύξηση των τιμών των ακινήτων, όσο και η αύξηση των 

τιμών των αγορών αξιογράφων. Κατά την διάρκεια της περιόδου μεταξύ 1997 και 2006, η 

τιμή ενός τυπικού αμερικάνικου σπιτιού υπερδιπλασιάστηκε (βλ. σχήμα). 

 

Μετά το Μάιο του 2004 όμως, η Fed  ξεκίνησε μια μακρά πορεία αύξησης του 

επιτοκίου της. Μέχρι την άνοιξη του 2007, τα επιτόκια πέρασαν σταδιακά από το 1% στο 

5,25%. Τα μακροπρόθεσμα όμως επιτόκια είχαν χάσει τον έλεγχο των μακροπρόθεσμων 

κεφαλαίων. Το 2006 τα επιτόκια άρχισαν να αυξάνονται και η επεκτατική νομισματική 

πολιτική περιορίστηκε.  

 

Διάγραμμα 3: Τιμές ακινήτων πηγή: OECD, Datastream και Adrian Blundell - Wingall 2008 
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4.3 Στεγαστικά δάνεια χαμηλής εξασφάλισης «subprime loans» 80 

Στο κλίμα αυτό της αμερικανικής αγοράς, αναπτύχθηκε μια ιδιαίτερη κατηγορία στεγαστικών 

δανείων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως δάνεια χαμηλής εξασφάλισης ή υψηλής 

διακινδύνευσης (Subprime Mortgage Loans). Τα δάνεια αυτά χορηγούνταν σε οικογένειες 

χωρίς εγγύηση, η οικονομική κατάσταση των οποίων είναι επισφαλή, καθώς έχουν ιδιαίτερα 

χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα. Τα δάνεια παρέχονταν στην πλειοψηφία τους με 

υποθήκη τα σπίτια τα οποία αγοράζονταν με τα δάνεια αυτά. Τα στεγαστικά δάνεια 

μειωμένης πιστοληπτικής ικανότητας  αποτελούσαν το 13% της συνολικής στεγαστικής 

πίστης των ΗΠΑ και το ποσοστό των ενυπόθηκων δανείων προς το ΑΕΠ, από περίπου 45% 

που ήταν κατά τη δεκαετία του 1990, το 2008 εκτοξεύθηκε στο 73%, αγγίζοντας το ποσό των 

10,5 τρις δολαρίων. 

Η απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας αποτέλεσε εύκολα πραγματοποιήσιμο στόχο και η 

βιομηχανία ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων για να ανταποκριθεί στην έντονη ζήτηση, 

εισήγαγε καινοτόμα και πολύπλοκα προϊόντα δανείων στην αγορά, στην προσπάθεια της να 

διευκολύνει την πρόσβαση των καταναλωτών στην πίστωση ενυπόθηκων στεγαστικών 

δανείων, η οποία παρουσίασε σημαντική αύξηση την τελευταία δεκαετία. Τα πιστωτικά 

ιδρύματα κατάφεραν έτσι να χορηγούν χρηματοδότηση μέσω υποθήκης, εφαρμόζοντας 

διάφορες στρατηγικές προκειμένου να εκμεταλλευτούν ένα σημαντικό μέρος καταναλωτών, 

το οποίο δεν ήταν εύκολα εφικτό να δανειστεί, διότι δεν πληρούσε τις βασικές προϋποθέσεις 

δανειοδότησης, με απώτερο στόχο πάντα την αύξηση των κερδών τους. 

Δηλαδή, δημιουργήθηκε πρόσβαση ενυπόθηκου δανεισμού σε δανειολήπτες υψηλού 

κινδύνου, λόγω του βεβαρημένου ιστορικού τους ή των περιορισμών λόγω εισοδήματος που 

παρουσίαζαν. Τα πιστωτικά ιδρύματα, εξαιτίας του υψηλού ρίσκου που αντανακλούσαν οι εν 

λόγω οφειλέτες «subprime borrowers», τους χρέωσαν υψηλότερα επιτόκια. Η αγορά των 

ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων μειωμένης εξασφάλισης άρχισε να επεκτείνεται σημαντικά 

στα μέσα της δεκαετίας του 1990 με αποκορύφωση το 2006. Από το 2003 μέχρι το 2006 

δημιουργήθηκε μία ιδιότυπη κατηγορία δανειζόμενων οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν ως "ninja” 

(no income, no job, no assets) και οι οποίοι ουσιαστικά χρηματοδοτήθηκαν για την αγορά 

                                                           

80 Loutskina, E. and Strahan, P. (2009). Securitization and the Declining Impact of Bank Finance on Loan 

Supply: Evidence from Mortgage Originations. The Journal of Finance, 64(2), pp.861-889. 
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κατοικίας τους χωρίς να πληρούν ούτε τα βασικά κριτήρια δανειοδότησης, όπως εισόδημα, 

εργασία ή άλλη ακίνητη περιουσία. 

Πολλοί οικονομικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι πέραν των χαμηλών επιτοκίων, που 

ενίσχυσαν την αύξηση των στεγαστικών δανείων, σημαντικό ρόλο προς αυτήν την 

κατεύθυνση έπαιξαν τόσο η κυβέρνηση, όσο και το έντονο ανταγωνιστικό κλίμα μεταξύ 

των πιστωτικών ιδρυμάτων, με στόχο την απόκτηση του μεγαλύτερου μεριδίου στην αγορά 

των στεγαστικών δανείων. 

4.4 Η τιτλοποίηση και η συμβολή της στην κρίση 

Τιτλοποίηση, καλείται η μεταβίβαση επιχειρηματικών απαιτήσεων λόγω πώλησης, με 

σύβαση που καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ «μεταβιβάζοντος και αποκτώντος» σε 

συνδυασμό με την έκδοση και διάθεση, με ιδιωτική τοποθέτηση, ομολογιών οποιουδήποτε 

είδους ή μορφής, η εξόφληση των οποίων πραγματοποιείται: 

• Από το προϊόν είσπραξης των επιχειρηματικών απαιτήσεων που μεταβιβάζονται, 

• Από δάνεια, πιστώσεις, ή συμβάσεις παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων. 

Με βάση την αξία των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων, η χρηματοδοτούσα εταιρία εκδίδει 

τίτλους που διαθέτει σε ιδιώτες ή άλλα νομικά πρόσωπα και τα έσοδα από τη διάθεση των 

τίτλων εκχωρούνται στη χρηματοδοτούμενη εταιρία. 

Η ανάγκη άντλησης νέων κεφαλαίων και μάλιστα στη σωστή τιμή, υπό τις συνθήκες 

αβεβαιότητας που επικρατούν σήμερα στις διεθνείς χρηματαγορές, αποτελεί πλέον σημαντική 

πρόκληση για πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εμπορικές εταιρίες. Η τιτλοποίηση 

απαιτήσεων μπορεί να αποτελέσει ένα εναλλακτικό και οικονομικά συμφερότερο μέσο 

χρηματοδότησης, παρέχοντας στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα καλύτερης διαχείρισης των 

κεφαλαιακών τους αναγκών. Η τιτλοποίηση (securitization) είναι γενικά ένα 

χρηματοοικονομικό εργαλείο, όπου περιουσιακά στοιχεία (π.χ. απαιτήσεις) και/ή τα 

δικαιώματα σε μελλοντικές ταμειακές ροές πωλούνται για μετρητά σε ένα άλλο (τρίτο) 

συμβαλλόμενο μέλος. Αυτό το τρίτο συμβαλλόμενο μέλος, που συνήθως καλείται μια 

«Εταιρία ειδικού σκοπού» χρηματοδοτεί την αγορά διαμέσου της έκδοσης ομολογιών ή 

εμπορικών χρεογράφων. Ο εκχωρητής, αν και πλέον δεν έχει την κατοχή των περιουσιακών 
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στοιχείων/ταμειακών ροών, συχνά διατηρεί δικαίωμα σ’ ένα τμήμα του δημιουργούμενου 

εισοδήματος.81 

Ο ρόλος της τιτλοποίησης είναι να μετατρέπει ορισμένα παραδοσιακά μη 

διαπραγματεύσιμα στοιχεία, όπως είναι τα δάνεια, σε διαπραγματεύσιμους τίτλους, 

μετατοπίζοντας τους από τον ισολογισμό σε έναν λογαριασμό ειδικού σκοπού. Οι τίτλοι που 

εκδίδονται έναντι των πακέτων δανείων παρέχουν, κατά συνέπεια, τη βάση για τη 

χρηματοδότηση με το νέο κεφάλαιο.82 

Μεταβίβαση λόγω πώλησης των απαιτήσεων από στεγαστικά δάνεια σε επενδυτικές 

τράπεζες για τιτλοποίηση83 

Οι αμερικανικές τράπεζες χορηγούσαν χωρίς φειδώ τα στεγαστικά δάνεια υψηλής 

διακινδύνευσης, από τα οποία απαλλάσσονταν με τη μέθοδο της «τιτλοποίησης 

απαιτήσεων», τα οποία στην ουσία εκχωρούσαν, λόγω πωλήσεως, στις επενδυτικές τράπεζες 

στεγαστικής πίστης, οι οποίες εξέδιδαν αντίστοιχες ομολογίες, τις διέθεταν σε θεσμικούς 

επενδυτές, σε επενδυτικά κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου (hedge fund) και τις εξοφλούσαν 

με το προϊόν είσπραξης των στεγαστικών δανείων. Έτσι, προκειμένου να μην έχουν στο 

ενεργητικό τους τα μειωμένης εξασφάλισης στεγαστικά δάνεια, που θα τις ανάγκαζαν να 

σχηματίζουν προβλέψεις επισφάλειας και να διατρέχουν τον κίνδυνο της υποβάθμισης της 

αξιοπιστίας τους από τους οίκους αξιολόγησης, καθώς και της διατύπωσης σχετικής 

επιφύλαξης από τους ορκωτούς ελεγκτές στην έκθεσή τους, προέβαιναν με σχετική σύμβαση 

σε εκχώρηση των τιτλοποιημένων δανείων σε «διακριτή οντότητα ειδικού σκοπού», την 

οποία δημιουργούσαν αφανώς και υπογείως. Αποτέλεσμα της διαδικασίας εκχώρησης των 

τιτλοποιημένων δανείων που περιγράψαμε παραπάνω, ήταν τα στεγαστικά δάνεια μειωμένης 

εξασφάλισης να μην εμφανίζονται ούτε στο ενεργητικό των οικονομικών καταστάσεων των 

εμπορικών τραπεζών που πρωτογενώς τα χορήγησαν, ούτε και στο ενεργητικό των 

                                                           

81 Λαζαρίδης, Γ. και Παπαδόπουλος, Δ., (2006). Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Τόμος Δ’, σελ.429. 
82 Θωμαδάκης Σ., και Μανώλης Ξ., (2006). Αγορές χρήματος και κεφαλαίου., σελ.61. 
83 Γρηγοράκος, Θ. (2012). Γιατί οι ελεγκτές δεν είδαν την επερχόμενη κρίση και τους κινδύνους;. 

Περιοδικό Accountancy Greece. Available at: http://www.accountancygreece.gr/αφιερωματα/αφιερωμα-

01/οικονομια-και-επιχειρησεισ/. 
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οικονομικών καταστάσεων των επενδυτικών τραπεζών που τα τιτλοποίησαν και η απόκρυψή 

τους να οδηγήσει στη συσσώρευση μη εξυπηρετούμενων δανείων. 

Η τιτλοποίηση απαιτήσεων αποτελεί έναν ιδιαίτερα διαδεδομένο τρόπο 

χρηματοδότησης στην αλλοδαπή, ο οποίος αναπτύχθηκε αρχικά στις ΗΠΑ (τη δεκαετία 

1980), κυρίως για απαιτήσεις από ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια, ενώ στη συνέχεια, και ιδίως 

την τελευταία δεκαετία, επεκτάθηκε και στην Ευρώπη, καθώς και σε άλλες χώρες στο 

εξωτερικό, καλύπτοντας πλέον πάσης φύσεως επιχειρηματικές απαιτήσεις.  

Οι τιτλοποιήσεις ώθησαν σε ανάπτυξη την οικονομία παγκοσμίως, οι υπερβολές όμως 

και οι αδυναμίες του εργαλείου αυτού, σύμφωνα με ερευνητές αποτέλεσαν έναν από τους 

παράγοντες πρόκλησης της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η τρέχουσα κρίση αποτέλεσε 

ουσιαστικά μια κρίση που δημιούργησε υπερσυσσώρευση κεφαλαίου, επενδυμένου σε κάθε 

είδους χρεόγραφα (μετοχές, ομολογίες, κρατικά χρεόγραφα, αμοιβαία κεφάλαια, έντοκα 

γραμμάτια, repos, κεφάλαια υψηλού κινδύνου, χρηματοπιστωτικά "παράγωγα"), μέσω της 

ανεξέλεγκτης πιστωτικής επέκτασης των τραπεζών, της αυξανόμενης "τιτλοποίησης" των 

περιουσιακών στοιχείων μεγάλων χρηματοπιστωτικών, βιομηχανικών, εμπορικών εταιριών 

και οικονομικών ομίλων.  

Επίσης στους χρηματοοικονομικούς παράγοντες πρόκλησης της κρίσης ανήκουν οι 

νέες μορφές τιτλοποιήσεων, με πολύπλοκους δομημένους τίτλους, όπως τα Collateralized 

Debt Obligations (CDO), στους οποίους οι οίκοι αξιολόγησης έβαζαν υψηλές βαθμολογίες. 

Ιδιαίτερα οι επενδυτικές τράπεζες, αυτές που δημιουργούσαν τις τιτλοποιήσεις ή αυτές που 

υπήρξαν σημαντικές μεσάζουσες στην πρωτογενή αγορά τους, ήταν εκείνες που κυρίως 

διακρατούσαν το «equity tranche» των τιτλοποιήσεων, δηλαδή το κομμάτι με το μεγαλύτερο 

ρίσκο απωλειών αλλά και την υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση.84  

Η τιτλοποίηση έγινε ευρέως γνωστή ως μία από τις αιτίες που οδήγησαν το τραπεζικό 

σύστημα στην κατάρρευση. Παρ' όλα αυτά, εάν η τιτλοποίηση αναπτυχθεί υπό το πλαίσιο 

καθορισμένων κανόνων και τον έλεγχο των εποπτικών αρχών θα μπορούσε να λειτουργήσει 

ως μοχλός ανάπτυξης της αγοράς θεσμικών επενδυτών και ασφαλιστικών εταιρειών, φορείς 

                                                           

84 Καραμούζης, N. και Χαρδούβελης, Γ. (2011). Από τη διεθνή κρίση στην κρίση της ευρωζώνης και της 

Ελλάδας: Τι μας επιφυλάσσει το μέλλον;. Αθήνα: Εκδοτικός οίκος Λιβάνης, σελ.38. 
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οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν απ' ευθείας τους πιστωτικούς κινδύνους που ενυπάρχουν 

στα χαρτοφυλάκια των τραπεζικών δανείων. Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαιτέρως, ότι η 

τιτλοποίηση απαιτήσεων είναι μία εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία, η οργάνωση της 

λειτουργίας της οποίας, απαιτεί την χρησιμοποίηση εξειδικευμένων διεθνώς επενδυτικών 

τραπεζών, καθώς και άλλων εταιρειών παροχής επιχειρηματικών συμβουλών (νομικών, 

οργανωτικών, κ.α.). 

4.5 Ο ρόλος των οίκων αξιολόγησης (Rating agencies) 

Οι οίκοι αξιολόγησης, ως διαμεσολαβητές πληροφόρησης, παίζουν σημαντικό ρόλο στη 

λήψη των επενδυτικών αποφάσεων. Η θεσμική τους υπόσταση, καθώς και η έκθεσή τους σε 

συγκρούσεις συμφερόντων και ηθικό κίνδυνο έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εμφάνιση της 

κρίσης. Αυτό συνέβη διότι οι επενδυτές έδιναν μεγάλη σημασία στις πιστοληπτικές 

αξιολογήσεις των μεγάλων οίκων αξιολόγησης και μικρότερη προσοχή στον πιστωτικό 

κίνδυνο. Τέτοιες επενδυτικές συμπεριφορές σε συνδυασμό με τις κακές πρακτικές των οίκων 

αξιολόγησης μας οδήγησαν στην πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση. Πολλοί ειδικοί που 

γνωρίζουν τις πρακτικές των οίκων αξιολόγησης κατηγόρησαν τους οίκους αυτούς για 

ανεπάρκεια και για μεροληψία.85 

Σε έκθεση αξιολόγησης της Παγκόσμιας Τράπεζας και του IFC (International Finance 

Corporation) τον Οκτώβριο του 2009, υποστηρίζεται ότι οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης 

διαδραμάτισαν κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη της αγοράς δομημένων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων, επιτρέποντας μέσω των βαθμολογιών τους την εξίσωση 

εξαιρετικά πολύπλοκων και αδιαφανών χρεογράφων με τα παραδοσιακά ομόλογα. Η 

συγκεκριμένη έκθεση προβαίνει σε μερικές πολύ σημαντικές επισημάνσεις για το ρόλο των 

οίκων αξιολόγησης στην πρόκληση της διεθνούς χρηματοοικονομικής κρίσης. Το κακό είναι 

ότι δημοσιεύθηκε με καθυστέρηση δεκαπέντε περίπου ετών.86 «Σε αντίθεση με τα εταιρικά (ή 

κρατικά) ομόλογα, οι εκδότες και δημιουργοί των δομημένων ομολόγων συνειδητοποίησαν 

                                                           

85 Καραμούζης, N. και Χαρδούβελης, Γ. (2011). Από τη διεθνή κρίση στην κρίση της ευρωζώνης και της 

Ελλάδας: Τι μας επιφυλάσσει το μέλλον;. Αθήνα: Εκδοτικός οίκος Λιβάνης, σελ.35. 
86 Παναγιώτου, Πάνος, (2012). Το ταγκό των αγορών & το μεγάλο κόλπο. Αθήνα: Εκδοτικός οίκος 

Λιβάνης, σελ.33. 
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ότι χάρη στη συνδρομή των οίκων αξιολόγησης δεν υπήρχε κανένα φυσικό όριο στην 

προσφορά των νέων δομημένων προϊόντων και κινητών αξιών που μπορούσαν να 

δημιουργηθούν», αναφέρεται στην έκθεση. «Επιπλέον η μικρότερη διαφάνεια και η 

μεγαλύτερη πολυπλοκότητα σε αυτή την αγορά εξασφάλισαν μεγάλη εξάρτηση όσων 

συμμετέχουν σε  αυτή από τους οίκους αξιολόγησης. Εν μέρει ως αποτέλεσμα των 

παραπάνω, η παγκόσμια αγορά για μη παραδοσιακές μορφές χρέους αναπτύχθηκε 

εντυπωσιακά σε σύντομο χρονικό διάστημα, αυξάνοντας θεαματικά τη ροή εσόδων και την 

κερδοφορία των οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης». 

Ορισμένοι ερευνητές επισημαίνουν ότι υπάρχει μια τάση να υπερεκτιμώνται οι 

αξιολογήσεις των τιτλοποιημένων δανείων σε σχέση με τα απλά επιχειρηματικά δάνεια. Άρα, 

υπάρχουν ενδείξεις γενικής υπερεκτίμησης των αξιολογήσεων τιτλοποιημένων προϊόντων. 

Όμως, τα σοβαρά σφάλματα στη μεθοδολογία αξιολόγησης που οδήγησαν σε 

υπερεκτιμημένες αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια της κρίσης αφορούσαν τίτλους της 

αγοράς δανείων subprime.87 

Οι οίκοι αξιολόγησης κρίνουν τους τίτλους που πρόκειται να ληφθούν από τους 

επενδυτές και βαθμολογούν τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία των πληρωμών τους. 

Εκτιμάται η ποιότητα των τίτλων και γενικότερα η πορεία εκχώρησής τους, ανάλογα με το 

βαθμό επικινδυνότητας τους.   

Υπάρχουν κλίμακες βαθμολόγησης σύμφωνα με τις οποίες οι οίκοι πιστοληπτικής 

αξιολόγησης αξιολογούν τους διάφορους τίτλους και τις επενδύσεις. Ο βαθμός που λαμβάνει 

η διαδικασία τιτλοποίησης και οι εκδιδόμενοι τίτλοι είναι αντιστρόφως ανάλογος της 

επικινδυνότητάς τους. Την υψηλότερη βαθμολόγηση φέρουν οι τίτλοι  με χαμηλή επενδυτική 

επικινδυνότητα και αντιστρόφως. Η υψηλότερη βαθμολογία είναι η ΑΑΑ, ενώ ακολουθούν οι 

χαμηλότερες ΑΑ+, ΑΑ, ΑΑ-, Αaa, Aa1, Aa2, Aa3, A1, A2.88  

Καθώς η πλειονότητα των χρηματοοικονομικών προϊόντων που αξιολογούνταν ως 

ΑΑΑ, ήταν τιτλοποιημένα στεγαστικά δάνεια, τα οποία καταμερίστηκαν σε τίτλους και 

μπορούσαν να μεταβιβαστούν ως χρηματοοικονομικό προϊόν, η πολύ μεγάλη ανάπτυξη τους 

                                                           

87 Καραμούζης, N. και Χαρδούβελης, Γ. (2011). Από τη διεθνή κρίση στην κρίση της ευρωζώνης και της 

Ελλάδας: Τι μας επιφυλάσσει το μέλλον;. Αθήνα: Εκδοτικός οίκος Λιβάνης. 
88 www.securitization.net 
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αποτέλεσε την καύσιμη ύλη για την εντυπωσιακή ανάπτυξη της αμερικανικής αγοράς 

κατοικίας, που έβγαλε την οικονομία από την ύφεση. Η κυβέρνηση είχε ανάγκη  αφενός η 

τραπεζική ελίτ να κατασκευάσει ανεξέλεγκτα νέα δομημένα χρηματοοικονομικά προϊόντα 

και αφετέρου οι οίκοι αξιολόγησης να τα βαθμολογούν με άριστα, δημιουργώντας για αυτά 

μια παγκόσμια αγορά. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, από το 2000 μέχρι το 

2006, δηλαδή την περίοδο πριν από το ξέσπασμα της αμερικανικής τραπεζικής κρίσης και της 

κρίσης της αγοράς κατοικίας, η έκδοση δομημένων ομολόγων και χρηματοοικονομικών 

προϊόντων που απέσπασαν άριστη βαθμολογία από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης 

τετραπλασιάστηκε. Από το 2001 μέχρι το 2008 εκδόθηκαν τιτλοποιημένα ενυπόθηκα δάνεια 

με βαθμολογία ΑΑΑ , αξίας περίπου 20 τρις. Δολάρια (το ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ήταν 16 τρις. Δολάρια το 2010 και των ΗΠΑ 14,5 τρις. Δολάρια). Αυτά ακριβώς ήταν τα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της αμερικανικής τραπεζικής 

κρίσης, η οποία στοίχειωσε ολόκληρο τον κόσμο. 

Έτσι με τη συνεργασία της τραπεζικής ελίτ, των οίκων αξιολόγησης και της 

αμερικανικής κυβέρνησης δημιουργήθηκε πλούτος αμύθητης αξίας. Τιτλοποιημένα δάνεια 

μιας φτωχής πολιτείας των ΗΠΑ, των οποίων η πιθανότητα αποπληρωμής ήταν μικρή και 

έτσι θα έπρεπε να θεωρούνται επισφαλή και χαμηλής πιστοληπτικής βαθμολογίας, 

μπορούσαν να εκτιμηθούν από τους οίκους ως ΑΑΑ και να αποκτήσουν την ίδια αξία με τα 

κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ ή της Γερμανίας. 

4.6 Η δημιουργία της «φούσκας» ακινήτων 

Η αύξηση των διαθέσιμων πιστώσεων, η οποία προκάλεσε αύξηση του ποσοστού ιδιοκτησίας 

από 64% το 1994 σε 68% το 2007, συνοδεύτηκε από άνοδο των τιμών των ακινήτων στις 

ΗΠΑ μέχρι το φθινόπωρο του 2006 και σταθεροποιήθηκε τον Απρίλιο του 2009. Το 2006 τα 

επιτόκια άρχισαν να αυξάνονται, η επεκτατική νομισματική πολιτική περιορίστηκε και με τον 

κορεσμό της αγοράς, άρχισε να γίνεται αντιληπτή η «φούσκα» στην αγορά ακινήτων των 

ΗΠΑ. 

Από τη στιγμή που τα ενυπόθηκα δάνεια χορηγούνται με βάση τις τιμές των στοιχείων 

ενεργητικού οι οποίες δεν επιτρέπουν στους δανειολήπτες να αποκτούν εισοδήματα επαρκή 
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για την εξόφλησή τους, τότε μόνο εγγύηση των σχετικών χρεών αποτελεί η άνοδος των 

τιμών. 

Είναι πρόδηλο ότι μια τέτοια διαδικασία προϋποθέτει την αδιάκοπη προσέλευση νέων 

αγοραστών κατοικιών, η οικονομική κατάσταση των οποίων είναι ολοένα και πιο επισφαλής. 

Καθώς τα επιτόκια δανεισμού ήταν κυμαινόμενα, οι δανειολήπτες ήταν εκτεθειμένοι στις 

αυξήσεις των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων. Επιπλέον τα επισφαλή δάνεια (subprimes) ήταν 

σχεδιασμένα ως 30ετή, με επανακαθορισμό των όρων του δανεισμού, μετά τα πρώτα τρία 

χρόνια που προκαλούσε επιβάρυνση τόκων μέχρι και κατά 40%. Πολλά δάνεια υψηλής 

διακινδύνευσης (τα subprimes αποτέλεσαν, το 2005 και το 2006, πάνω από το 20% των 

νέων δανείων που χορηγούνται στις ΗΠΑ)89 δόθηκαν προς νοικοκυριά τα οποία στην 

πραγματικότητα, δεν είχαν τη δυνατότητα πρόσβασης στην ιδιοκτησία ή τα οποία δεν 

κατόρθωσαν να ανανεώσουν το δάνειό τους, όταν έφθαναν στην ημέρα 

επαναδιαπραγμάτευσης. Η κτηματαγορά έδειχνε σημάδια κόπωσης από το 2006 και το 

σύνολο των πιστώσεων ήταν αμφίβολης ποιότητας.  Όμως οι οργανισμοί αξιολόγησης που 

βαθμολογούσαν τα προϊόντα τιτλοποίησης, συνέχιζαν να θεωρούν τους σχετικούς τίτλους 

ασφαλείς μέχρι την άνοιξη του 2007, παρά το γεγονός ότι οι τιμές των ακινήτων βρίσκονταν 

σε πτωτική τροχιά, ήδη επί 6 μήνες.  

Τα πρώτα σημάδια της κρίσης εμφανίστηκαν το καλοκαίρι του 2006, όταν οι τιμές 

των κατοικιών στις ΗΠΑ σταμάτησαν να ανεβαίνουν, ενώ το τρίτο τρίμηνο του 2006 άρχισαν 

να πέφτουν. Η στροφή αυτή των τιμών των ακινήτων είχε δυσμενέστατες επιπτώσεις, γιατί 

κατέστησε δυσχερή μέχρι και ανέφικτη την αναχρηματοδότηση των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων, των οποίων ο όγκος αυξήθηκε σημαντικά και το πρόβλημα πλέον άρχισε να γίνεται 

αρκετά εμφανές. Επιπλέον, την άνοιξη του 2007, που η σοβαρή επισφάλεια των στεγαστικών 

δανείων μειωμένης εξασφάλισης δεν ήταν πλέον δυνατόν να αποσιωπάται, οι οργανισμοί 

αξιολόγησης κατέληξαν να υποβαθμίζουν απότομα τη βαθμολόγηση των  τίτλων αυτών και 

οι επενδυτές σταμάτησαν να τους αγοράζουν. Οι χρεοκοπίες πολλών νοικοκυριών που 

προηγουμένως είχαν πάρει στεγαστικά δάνεια χαμηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης 

(subprime) άρχισαν να πληθαίνουν σε επίπεδα ρεκόρ, καθώς τα επιτόκια αυξάνονταν. 

Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών των δανείων είχαν προηγουμένως τιτλοποιηθεί 

                                                           

89 Furceri, D. and Mourougane, A. (2012). The effect of financial crises on potential output: New empirical 

evidence from OECD countries. Journal of Macroeconomics, 34(3), pp.822-832. 
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και πουληθεί σε αμοιβαία κεφάλαια, σε άλλες τράπεζες και επενδυτές ανά τον κόσμο, οι 

πρώτες επιπτώσεις των χρεοκοπιών των νοικοκυριών άρχισαν να γίνονται εμφανείς στην 

αγορά τιτλοποιημένων ομολόγων subprime.90  

Οι επιπτώσεις ήταν αλυσιδωτές και ραγδαίες: μεγάλη και απότομη πτώση της 

χρηματιστηριακής τιμής των μετοχών των επενδυτικών τραπεζών, των ομολογιών και λοιπών 

προϊόντων από τιτλοποιημένα στεγαστικά δάνεια, των μετοχών των ασφαλιστικών 

εταιρειών που είχαν παράσχει ασφαλιστική κάλυψη σ’ αυτά, με βαθμιαία επέκταση της 

πτωτικής τάσης σε όλες τις διαπραγματευόμενες αξίες. Το αποκορύφωμα ήταν η 

χρησιμοποίηση της σχεδόν εκμηδενισμένης χρηματιστηριακής τιμής αυτής ως «εύλογης 

αξίας», για την αποτίμηση των αντίστοιχων τίτλων (μετοχών, ομολογιών κ.λπ.) σύμφωνα με 

τους κανόνες των Λογιστικών Προτύπων (Διεθνών και ΗΠΑ), η οποία όμως, επειδή είχε 

προκύψει κυρίως από ψυχολογικό πανικό των επενδυτών, «αποδεικνύεται, στο πλαίσιο της 

τρέχουσας κρίσης, τουλάχιστον εσφαλμένη, αν όχι καταστροφική».91 

Αποτέλεσμα της συσσώρευσης όλων των προεκτεθέντων ήταν η κατάρρευση 

κολοσσιαίων επενδυτικών τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών στις ΗΠΑ, η ταχεία 

επέκταση της χρηματοπιστωτικής κρίσης σε ολόκληρη τη χώρα και στη συνέχεια και σε 

ολόκληρη την υφήλιο, με τελική συνέπεια η παγκόσμια οικονομία να εισέλθει σε μία 

πρωτόγνωρη οικονομική κρίση. Έτσι, προξενήθηκε το ναυάγιο αυτού του 

χρηματοπιστωτικού «Τιτανικού», παράλληλα με ένα γενικευμένο κλίμα πανικού». 

 

                                                           

90 Καραμούζης, N. και Χαρδούβελης, Γ. (2011). Από τη διεθνή κρίση στην κρίση της ευρωζώνης και της 

Ελλάδας: Τι μας επιφυλάσσει το μέλλον;. Αθήνα: Εκδοτικός οίκος Λιβάνης, σελ.40  
91 Γρηγοράκος, Θ. (2012). Γιατί οι ελεγκτές δεν είδαν την επερχόμενη κρίση και τους κινδύνους;. 

Περιοδικό Accountancy Greece. Available at: http://www.accountancygreece.gr/αφιερωματα/αφιερωμα-

01/οικονομια-και-επιχειρησεισ/. 
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4.7 Αίτια της κρίσης στην αγορά ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων 

υψηλού κινδύνου92  

Ο Charles W. Calomiris αναλύει τα αίτια της κρίσης στην αγορά ενυπόθηκων δανείων 

υψηλού κινδύνου. Υποστηρίζει, ότι η διεθνής κρίση δεν οφείλεται σε παγκόσμια «φούσκα» 

των τιμών όλων ειδών των περιουσιακών στοιχείων, αλλά κυρίως στη φούσκα των ακινήτων 

στις ΗΠΑ, η οποία προήλθε από την τραπεζική συμπεριφορά σε μια συγκεκριμένη αγορά, 

στην αγορά των ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου (subprime).   

Εξετάζοντας τα αίτια της κρίσης στην αγορά δανείων subprime στις ΗΠΑ, θα πρέπει 

να λαμβάνεται υπόψη το εξής: η συγκεκριμένη κρίση ήταν μια τραπεζική κρίση, όχι απλά 

μια χρηματοοικονομική κρίση με την ευρεία έννοια του όρου. H ιστορία των τραπεζικών 

κρίσεων, ήτοι των περιπτώσεων κατάρρευσης του χρηματοοικονομικού συστήματος, όπου οι 

τράπεζες υφίστανται μεγάλες απώλειες, παρέχει πολύτιμες κατευθύνσεις για την αναζήτηση 

των αιτιών της κρίσης. Μακροοικονομικοί παράγοντες, όπως η χαλαρή νομισματική 

πολιτική, σχετίζονται γενικά με περιόδους χρηματοοικονομικής ανάπτυξης και ύφεσης, αλλά 

δεν αποτελούν την αιτία τραπεζικών κρίσεων. Αν εξετάσει κανείς συγκεκριμένα τις 

τραπεζικές κρίσεις, θα διαπιστώσει ότι αυτές οι μακροοικονομικές συνθήκες δεν επαρκούν 

για την πρόκληση μιας τραπεζικής κρίσης. Οι τραπεζικές κρίσεις οφείλονται κατά κανόνα σε 

έντονες μικροοικονομικές στρεβλώσεις, οι οποίες συχνά συνδέονται με κρατική «επιδότηση» 

για ανάληψη κινδύνων (subsidization of risk).  

O κίνδυνος αθέτησης των υποχρεώσεων, όσον αφορά τα ενυπόθηκα στεγαστικά 

δάνεια subprime, υποτιμήθηκε έντονα στην αγορά κατά την περίοδο της ραγδαίας εξάπλωσης 

αυτών των δανείων από το 2003 έως το 2007. Η αύξηση των εκδόσεων δανείων subprime 

από το 2004 έως το 2007 ήταν ασύλληπτη και συνοδεύτηκε από σημαντική υποβάθμιση της 

ποιότητας των δανειοληπτών, εξαιτίας της αύξησης των χορηγήσεων ενυπόθηκων δανείων 

χωρίς δικαιολογητικά. Ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη αποτελεί το γεγονός ότι οι εκδόσεις 

δανείων subprime στα τέλη του 2006 και στις αρχές του 2007 διατηρήθηκαν στα ανώτερα 

επίπεδα τους, παρά τις αυξανόμενες ενδείξεις, από τα μέσα του 2006, ότι οι τιμές των 

                                                           

92 Καραμούζης, N. και Χαρδούβελης, Γ. (2011). Από τη διεθνή κρίση στην κρίση της ευρωζώνης και της 

Ελλάδας: Τι μας επιφυλάσσει το μέλλον;. Αθήνα: Εκδοτικός οίκος Λιβάνης, σελ.13 
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κατοικιών άρχισαν να σταθεροποιούνται. Η Deutche Bank αποχώρησε από την αγορά 

δανείων subprime στα μέσα του 2006, εξαιτίας των προφανών ενδείξεων.  

Όπως τονίζει ο Gorton (2008), η  βασική υπόθεση στην οποία είχε βασιστεί η 

χορήγηση δανείων subprime ήταν η διαρκής άνοδος των τιμών των κατοικιών. Περί τα μέσα 

του 2006, η υπόθεση αυτή είχε αναιρεθεί, αλλά κανείς ούτε οι οίκοι αξιολόγησης δεν έδωσαν 

τη δέουσα σημασία στο γεγονός αυτό. Οι οίκοι αξιολόγησης είχαν αντιληφθεί το πρόβλημα, 

απλώς δεν αντέδρασαν σε αυτό. Σύμφωνα με την ιδιαιτέρως αρνητική ανάλυση του οίκου 

αξιολόγησης Fitch (2006) το Δεκέμβριο του 2006 για τις προοπτικές της αγοράς δανείων 

subprime, το κλίμα άρχισε να γίνεται ολοένα πιο αρνητικό μετά το α’ τρίμηνο του 2006. 

Μάλιστα, «ο αριθμός των υποβαθμίσεων της πιστοληπτικής διαβάθμισης στον τομέα 

subprime από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο του 2006 ήταν ο μεγαλύτερος σε σχέση με 

οποιοδήποτε τετράμηνο στην ιστορία του οίκου Fitch για αυτό τον τομέα ως τότε. 93 

 Τα αναμενόμενα σφάλματα ως προς την ανάληψη κινδύνων των χρηματοοικονομικών 

διαχειριστών δεν ήταν αποτέλεσμα τυχαίας μαζικής παράκρουσης. Αντανακλούσαν ένα 

περιβάλλον πολιτικής το οποίο ενθάρρυνε έντονα τους οικονομικούς διευθυντές να 

υποτιμούν τους κινδύνους στην αγορά δανείων subprime. Αυτή ανάληψη μεγάλων κινδύνων 

οφειλόταν κυρίως στην κυβερνητική πολιτική.  

Εμβαθύνοντας στα αίτια της κρίσης της αγοράς ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου, ο 

Calomiris επικεντρώνεται στις κρατικές μικροοικονομικές πολιτικές που διαστρέβλωσαν 

τις αποφάσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ως προς την ανάληψη κινδύνων. 

Αναφέρει τέσσερα λάθη των κυβερνητικών φορέων:  

• Την υπερβολικά επεκτατική νομισματική πολιτική της περιόδου 2002-2005, καθώς και τα 

χαμηλά μακροπρόθεσμα επιτόκια, που ήταν αποτέλεσμα της μετακίνησης ασιατικών 

κεφαλαίων προς την αμερικανική κεφαλαιαγορά. 

• Την πολιτική επιδοτήσεων του ρίσκου στα στεγαστικά δάνεια μειωμένης εξασφάλισης που 

ακολούθησαν οι αμερικανικές κυβερνήσεις και οι ημι-κρατικοί φορείς της στεγαστικής 

αγοράς. 

                                                           

93 Gorton, G. (2009). The Subprime Panic. European Financial Management, 15(1), pp.10-46. 
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• Την αναποτελεσματικότητα της προληπτικής εποπτείας των τραπεζών. Η οποία 

αναποτελεσματικότητα ήταν αποτέλεσμα της λανθασμένης μέτρησης των τραπεζικών 

κινδύνων με μηχανιστικά υποδείγματα και με μεγάλη έμφαση στην άποψη των οίκων 

αξιολόγησης, καθώς και της αδυναμίας επιβολής ουσιαστικών ποινών σε τραπεζικά ιδρύματα 

που θεωρούνται «πολύ μεγάλα για να αφεθούν να χρεοκοπήσουν» («too big to fail»). 

• Η έλλειψη σωστής εταιρικής διακυβέρνησης στις τράπεζες, που και αυτή πηγάζει από το 

υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο συνεχίζει να απαγορεύει σε αμοιβαία κεφάλαια, 

συνταξιοδοτικά ταμεία και άλλους φορείς να κατέχουν μεγάλο ποσό ιδιοκτησίας μιας 

τράπεζας. 

Ο Calomiris στη επισημάνει πως μια σχετικά μικρή αγορά των στεγαστικών δανείων 

μειωμένης εξασφάλισης, μια αγορά περίπου $3 τρις, μπόρεσε να επιφέρει κρίση πολλαπλού 

μεγέθους, λόγω της έλλειψης πληροφόρησης για τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου και το 

συνακόλουθο στέγνωμα της αγοράς από ρευστότητα. Καταλήγει, ότι για να αποφευχθεί μια 

παρόμοια κρίση στο μέλλον θα πρέπει να διορθωθούν κυρίως τα σφάλματα στην εποπτεία και 

στην οικονομική πολιτική.  

4.8 Οι επιπτώσεις της κρίσης  

Η βαθιά και πρωτόγνωρη κρίση που ξέσπασε στα μέσα του 2007 άλλαξε ριζικά τη δομή του 

παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθιστώντας αξιοσημείωτη την ταχύτητα με 

την οποία εξαπλώθηκε από τα στεγαστικά δάνεια μειωμένης εξασφάλισης της Αμερικής 

στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Παρά τις προσπάθειες εξομάλυνσης των 

κεφαλαιαγορών με την παροχή ρευστότητας από τις κεντρικές τράπεζες, το ασφάλιστρο 

πιστωτικού κινδύνου που ενσωματώνεται στα επιτόκια σημείωσε ιδιαίτερη αύξηση. Ο ολοένα 

και αυξανόμενος όγκος των επισφαλών στεγαστικών δανείων είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί οι 

εμπιστοσύνη των επενδυτών σε ένα μεγάλο εύρος σύνθετων τιτλοποιημένων προϊόντων και 

άλλων παραγώγων μεταφοράς κινδύνου (ABS, CDO, CDS). Η πολυπλοκότητα, η έλλειψη 

διαφάνειας αυτών των σύνθετων προϊόντων και η δυσκολία εκτίμησης τους, είχε ως 

αποτέλεσμα την αναξιοπιστία προς τις ανακοινώσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

σχετικά με την κερδοφορία τους. Οι στατιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την 

τιμολόγηση αυτών των προϊόντων και την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνους, είχαν 
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βασιστεί στις ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούσαν στις διεθνείς αγορές από την αρχή της 

δεκαετίας, με αποτέλεσμα να υποεκτιμηθεί ο κίνδυνος που συνεπάγονταν σε περίοδο ύφεσης. 

Αυτή ήταν η πρώτη παγκόσμια κρίση στις τιτλοποιημένες διεθνείς κεφαλαιαγορές, 

όπου οι κίνδυνοι εξαπλώνονται σε ένα ευρύ φάσμα επενδυτών σε όλο τον κόσμο (τράπεζες, 

συνταξιοδοτικά ταμεία, αμοιβαία κεφάλαια, ασφαλιστικές εταιρείες), και κανείς δεν τον 

έλεγχο τους. Η έκταση της κρίσης μπορεί να εκτιμηθεί από τις χρηματοπιστωτικές ζημίες που 

έχει προκαλέσει. Οι ζημίες από επισφαλή στεγαστικά δάνεια και άλλα σύνθετα 

τιτλοποιημένα προϊόντα και παράγωγα ξεπερνούσαν τα 2,4 τρισεκατομμύρια δολάρια 

παγκοσμίως στο τέλος του 2009 και αποτελούν τις μεγαλύτερες που έχει υποστεί η 

παγκόσμια οικονομία την μεταπολεμική περίοδο. Στο επίκεντρο της κρίσης βρέθηκαν οι 

μεγάλες επενδυτικές τράπεζες παγκόσμιας εμβέλειας που είχαν στην κατοχή τους τοξικά 

τιτλοποιημένα προϊόντα υψηλού ρίσκου τα οποία είχαν χρηματοδοτήσει με προσφυγή σε 

βραχυπρόθεσμο δανεισμό (ABCP). Η μόχλευση (leverage) των ιδίων κεφαλαίων με δανειακά 

κεφάλαια πολλαπλασιάζει το ρίσκο και τις ζημίες, ιδιαίτερα αν τα δανειακά κεφάλαια είναι 

βραχυπρόθεσμα, ενώ οι επενδύσεις είναι σε σύνθετα προϊόντα μειωμένης ρευστότητας. Η 

υπερβολική μόχλευση και η έλλειψη ρευστότητας αποτελούν τα δυο βασικά συστατικά των 

συστημικών κρίσεων και αποτελούν τους καθοριστικούς παράγοντες που εξηγούν την έκταση 

της κρίσης. (Μιράντα Ξαφά, 2011)94  

 

 

 

 

                                                           

94 Καραμούζης, N. και Χαρδούβελης, Γ. (2011). Από τη διεθνή κρίση στην κρίση της ευρωζώνης και της 

Ελλάδας: Τι μας επιφυλάσσει το μέλλον;. Αθήνα: Εκδοτικός οίκος Λιβάνης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

5.1 Εισαγωγή 

Η λογιστική της εύλογης αξίας κατηγορήθηκε στο παρελθόν για κάποιες αμφίβολες 

πρακτικές της, κατά το χρηματιστηριακό κραχ του 1929 με την κατάρρευση της Wall Street 

και είχε ουσιαστικά απαγορευτεί από την αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τη δεκαετία 

του 1930 έως το 1970. Η επιμέτρηση της εύλογης αξίας επεκτάθηκε στη χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση τα τελευταία 30 χρόνια, η συζήτηση όμως περί αυτής, δυνάμωσε στον απόηχο 

της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, κατά την οποία αποτέλεσε και πάλι αμφιλεγόμενο 

ζήτημα.95 Η εισαγωγή της λογιστικής της εύλογης αξίας συχνά αναφέρεται ως ένας 

σημαντικός κρίκος στην αλυσίδα των γεγονότων που οδήγησαν στην πρόσφατη 

χρηματοπιστωτική κρίση.96  

Παρότι αποτέλεσε την πιο διαδεδομένη μέθοδο αποτίμησης των τελευταίων ετών, 

στοχεύοντας να καλύψει τις αδυναμίες της παραδοσιακής λογιστικής του ιστορικού κόστους, 

αντανακλώντας τις πραγματικές οικονομικές συνθήκες και παρέχοντας έγκαιρη και σχετική 

πληροφόρηση, η λογιστική της εύλογης αξίας κατηγορήθηκε ότι αποτέλεσε αιτία πρόκλησης 

ή επιδείνωσης της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Συγκεκριμένα, θεωρήθηκε ότι υπήρξε η 

βασική κινητήρια δύναμη της κρίσης, αποτελώντας την αιτία μείωσης της αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων και αύξησης της αστάθειας μεταξύ των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων. Ένας από τους βασικούς ισχυρισμούς για τους οποίους η εφαρμογή της εύλογης 

                                                           

95 Greenberg, M., Helland, E., Clancy, N. and Dertouzos, J. (2013). Fair value accounting, historical cost 

accounting, and systemic risk. 
96 Glavan, S., Fair value accounting in banks and the recent financial crisis. Available at: 

http://www.bde.es/f/webbde/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/RevistaEstabilidadFinanc

iera/10/Nov/Fic/ref0419.pdf. 
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αξίας υπόκεινται σε επικρίσεις, είναι διότι κατά τη διάρκεια της κρίσης οι τράπεζες 

σημείωναν ζημίες στους ισολογισμούς τους, καθώς η αξία των χρηματοοικονομικών 

προϊόντων στα οποία είχαν επενδύσει ακολουθούσε πτωτική πορεία. Οι ζημίες αυτές είχαν ως 

αποτέλεσμα τη μείωση των  ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών.  

Το αμφιλεγόμενο αυτό ζήτημα της εύλογης αξίας αποτέλεσε αντικείμενο 

αντιπαράθεσης πολλών θεωρητικών με αποκλίνουσες απόψεις. Οι υπέρμαχοι της της 

λογιστικής της εύλογης αξίας επικροτούν τη χρήση της ως θετικό παράγοντα στην έγκαιρη 

αποκάλυψη των αξιών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στις 

προβληματικές πιστωτικές αγορές σήμερα, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη 

των επενδυτών, ενώ οι επικριτές της τη χαρακτηρίζουν ως αρνητικό παράγοντα που 

επιδεινώνει τα προβλήματα στις πιστωτικές αγορές, δημιουργεί περαιτέρω απώλειες στην 

αξία, προκαλώντας τη μειωμένη εμπιστοσύνη των επενδυτών, μεγαλύτερη αβεβαιότητα, 

αστάθεια στην αγορά και μείωση ρευστότητας. 

Η εισαγωγή της λογιστικής της εύλογης αξίας με την υιοθέτηση των Διεθνών 

Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), "μία από τις πιο σημαντικές 

ρυθμιστικές αλλαγές στην ιστορία της λογιστικής ", σύμφωνα με Daske et al. (2008), άλλαξε 

ριζικά τη σημασία της έννοιας της εύλογης αξίας στον τομέα της λογιστικής.  

Η λογιστική της εύλογης αξίας είτε χαρακτηριστεί ως ο πρωταρχικός αιτιώδης 

παράγοντας της κρίσης, είτε ως ένας  δευτερεύουσας σημασίας επιταχυντής της σε ένα 

επεισόδιο οικονομικών απομόχλευσεων που θα συνέβαινε ούτως ή άλλως, εξακολουθεί να 

αποτελεί αντικείμενο έντονης συζήτησης.97 

 

 

 

 

                                                           

97 Greenberg, M., Helland, E., Clancy, N. and Dertouzos, J. (2013). Fair value accounting, historical cost 

accounting, and systemic risk. 
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5.2 Θεωρητική προσέγγιση επικριτών και υπερμάχων της εύλογης αξίας 

Ο ρόλος που διαδραμάτισε η λογιστική της εύλογης αξίας κατά τη διάρκεια της οικονομικής 

κρίσης δημιουργεί δύο αντικρουόμενες απόψεις. Για ορισμένους συγγραφείς δεν υπάρχει 

αμφιβολία ότι η εφαρμογή αυτής της μεθόδου αποτίμησης των χρηματοοικονομικών μέσων 

συνέβαλε σημαντικά στην επιτάχυνση και επιδείνωση της κρίσης. Σε αντίθεση, άλλοι 

μελετητές θεωρούν ότι αυτό το λογιστικό καθεστώς δεν έπαιξε κανένα άμεσο ρόλο στην 

τρέχουσα κρίση.  

Ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως η εφαρμογή της λογιστικής της εύλογης αξίας για την 

αποτίμηση των χρηματοπιστωτικών μέσων έχει προσελκύσει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον της 

επιστημονικής κοινότητας, όλο και περισσότερο κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης. 

Δεδομένου ότι οι τράπεζες είναι σημαντικοί χρήστες των χρηματοοικονομικών μέσων που 

επηρεάζονται από τους κανόνες της λογιστικής της εύλογης αξίας και βρέθηκαν στο 

επίκεντρο της πρόσφατης κρίσης, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν τεθεί υπό στενή 

διερεύνηση στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία. Η ανάλυσή μας θα εστιάσει στον αντίκτυπο της 

λογιστικής της εύλογης αξίας στις οικονομικές τους καταστάσεις. 

5.3 Επιχειρήματα επικριτών της εύλογης αξίας 

Η λογιστική της εύλογης αξίας δέχτηκε επικρίσεις κυρίως από τον τραπεζικό τομέα 

και εξετάστηκε ο ρόλος που διαδραμάτισε στη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών 

αγορών. Πολλοί τραπεζίτες διαπόμπευσαν τη λογιστική της εύλογης αξίας, όταν το ξαφνικό 

πλήγμα των πιστωτικών αγορών του 2008, οδήγησε τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων 

που κατέχονται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σε πρωτοφανή χαμηλά επίπεδα. Ο 

οικονομολόγος Brian Wesbury δήλωσε, ότι "οι κανόνες της λογιστικής της εύλογης αξίας 

έχουν μετατρέψει ένα μεγάλο πρόβλημα σε γιγαντιαίο".98 

Για το λόγο αυτό αναπτύχθηκαν μοντέλα από τους Freixas και Tsomocos (2004) και 

                                                           

98 Pozen, R. (2009). Is It Fair to Blame Fair Value Accounting for the Financial Crisis?. Harvard Business 

Review. Available at: https://hbr.org/2009/11/is-it-fair-to-blame-fair-value-accounting-for-the-financial-

crisis. 
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Plantin et al. (2008a) τα οποία προειδοποίησαν για τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της 

χρήσης της λογιστικής της εύλογης αξίας στις τράπεζες σε περίπτωση μείωσης των αξιών των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Αμερικανικής 

Ένωσης Τραπεζών (2008): "Τα προβλήματα που υπάρχουν στις τρέχουσες 

χρηματοπιστωτικές αγορές μπορούν να αποδοθούν σε πολλούς διαφορετικούς παράγοντες. 

Ένας βασικός παράγοντας όμως, που αναγνωρίζεται ότι έχει επιδεινώσει αυτά τα 

προβλήματα είναι η λογιστική της εύλογης αξίας". Αναμφίβολα, οι εκπρόσωποι των 

εταιρειών που πλήττονται εντονότερα από την κρίση είναι αυτοί προβάλλουν τις 

σφοδρότερες αντιρρήσεις για τη λογιστική της εύλογης αξίας. Ο Martin Sullivan, διευθύνων 

σύμβουλος της AIG, υποστήριξε ότι "η λογιστική της εύλογης αξίας είχε απρόβλεπτες 

συνέπειες και ζήτησε την αναστολή της". (Financial Times, 2008).99 

Ένας άλλος επικριτής της εύλογης αξίας ο Steve Forbes, πρόεδρος της Forbes Media 

ισχυρίστηκε πως κύρια αιτία της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, δεν αποτέλεσαν τα 

στεγαστικά δάνεια μειωμένης πιστοληπτικής ικανότητας, οι συμβάσεις αντιστάθμισης 

πιστωτικού κινδύνου ( credit default swaps ), ή το υπερβολικό χρέος. Κατά την άποψή του, η 

λογιστική της εύλογης αξίας ήταν ο κύριος λόγος, που κατέρρευσε το χρηματοπιστωτικό 

σύστημα των ΗΠΑ το 2008.  

5.3.1 Η εύλογη αξία δημιουργεί προ-κυκλικότητα 

Η ισχυρότερη εναντίωση, στη λογιστικής της εύλογης αξίας προήλθε από τον Peter J. 

Wallison (2008)100, ο οποίος υποστήριξε ότι η λογιστική της εύλογης αξίας αποτέλεσε την 

κύρια αιτία μιας άνευ προηγουμένου πτώσης των τιμών των περιουσιακών στοιχείων, μιας 

άνευ προηγουμένου αύξησης της αστάθειας μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

και επίσης αιτία της χειρότερης οικονομικής κρίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Μεγάλη 

Ύφεση (την παγκόσμια οικονομική ύφεση του 1929)  (Khan, 2010). 

                                                           

99 Procházka, D. (2011). The Role of Fair Value Measurement in the Recent Financial Crunch. pp. 71-88.  

Ssrn.com. Available at: http://ssrn.com/abstract=1927587.                                                                                                  

100 Wallison, P. (2008). Fair Value accounting: A critique. American Enterprise Institute for Public Policy 

Research. Available at: http://www.aei.org/outlook/economics/financial-services/fair-value-accounting-

outlook/.  
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Πεπεισμένοι από τα επιχειρήματα αυτά, ορισμένοι πολιτικοί στις Ηνωμένες Πολιτείες 

και την Ευρώπη απηύθυναν έκκληση για την αναστολή της αποτίμησης της εύλογης αξίας 

και πρότειναν επιστροφή στη λογιστική του ιστορικού κόστους.  

Επιπρόσθετα, ο Wallison (2009) ισχυρίστηκε ότι η λογιστική της εύλογης αξίας είναι 

ιδιαίτερα προ-κυκλική και θα πρέπει να εγκαταλειφθεί ή τουλάχιστον να τροποποιηθεί 

σημαντικά, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι οικονομικές καταστάσεις θα αναφέρουν 

πληροφορίες σχετικά με τη σταθερότητα της οικονομικής οντότητας και όχι με τη δύναμη 

των κερδών της.  

Τις ίδιες απόψεις με τον Wallison εξέφρασε και ο De la Dehesa ο οποίος ανέλυσε 

εκτενέστερα τη συμβολή της εύλογης αξίας στην πτώση των τιμών επισημαίνοντας επίσης 

τον προ-κυκλικό χαρακτήρα της.101 Ο De la Dehesa (2009) μετά την ανάλυση της ανάπτυξης 

της κρίσης, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η λογιστική της εύλογης αξίας επιτάχυνε την 

πρόσφατη αναταραχή. Οι κανόνες της λογιστικής της εύλογης αξίας επέτρεψαν στις 

τράπεζες να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις τους βραχυπρόθεσμα, χρησιμοποιώντας τα 

περιουσιακά τους στοιχεία ως ασφάλεια και επιμετρώντας τα σε υψηλές τιμές αγοράς σε 

περιόδους άνθησης της οικονομίας. Κατά τη διάρκεια της κρίσης συστάθηκε ένας φαύλος 

κύκλος και οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες ώθησαν πολλές τράπεζες στην 

αφερεγγυότητα. Παράλληλα, έπρεπε να αναγνωρίσουν μια μείωση της αξίας ορισμένων 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων τους, τα οποία συνδέονται με ενυπόθηκα 

δάνεια υψηλού κινδύνου (sub-prime loans). Έτσι, η αξία των περιουσιακών στοιχείων στα 

χαρτοφυλάκιά τους προσαρμόζεται σε χαμηλότερα επίπεδα. Η πτώση της αξίας των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων είχε ως αποτέλεσμα, οι τράπεζες  να 

αναγνωρίσουν ζημιές, οι οποίες μείωσαν τόσο το ενεργητικό, όσο και τα ίδια κεφάλαια 

τους.  

Προκειμένου να διατηρήσουν τους δείκτες φερεγγυότητας τους στο απαιτούμενο 

επίπεδο και να πληρούν τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις τους, οι τράπεζες βρέθηκαν 

αντιμέτωποι με το ακόλουθο δίλημμα: αναγκάστηκαν είτε να αντλήσουν νέα κεφάλαια υπό 

δυσμενείς συνθήκες αποτίμησης, είτε να πουλήσουν μέρος των περιουσιακών στοιχείων 

                                                           

101 Glavan, S., Fair value accounting in banks and the recent financial crisis. Available at: 

http://www.bde.es/f/webbde/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/RevistaEstabilidadFinanc

iera/10/Nov/Fic/ref0419.pdf. 



 

107 

τους, ή να μειώσουν το δανεισμό ως απόρροια της μείωσης των ιδίων κεφαλαίων τους. Η 

αδυναμία των τραπεζών να παρέχουν νέα δάνεια είχε ως αποτέλεσμα την επιδείνωση της ήδη 

εξελισσόμενης κρίσης. Επιπλέον, η πώληση των περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια 

της κρίσης συμπίεσε (depress) την αγοραία αξία τους ακόμα περισσότερο, προκαλώντας η 

εφαρμογή της λογιστικής της εύλογης αξίας, μόλυνση στους ισολογισμούς και των άλλων 

τραπεζών που δεν συμμετείχαν σε αυτό το φαύλο κύκλο των εσπευσμένων πωλήσεων.  

Ο φαύλος κύκλος που περιγράφεται παραπάνω, αυξάνει την προ-κυκλικότητα των 

τραπεζικών ρυθμιστικών κανόνων. Οι προ-κυκλικές επιπτώσεις της λογιστικής της 

εύλογης αξίας συνεπάγονται δυσάρεστες συνέπειες για την οικονομία και μπορεί δυνητικά 

να οδηγήσουν σε κατάρρευση του συνόλου του τραπεζικού συστήματος. (Khan, 2010) 

Υπάρχουν ουσιαστικά δύο επιχειρήματα σύμφωνα με τα οποία η εύλογη αξία μπορεί 

να συμβάλει στην προ-κυκλικότητα.102  

� Το πρώτο επιχείρημα είναι ότι η λογιστική της εύλογης αξίας και οι αυξήσεις των τιμών των 

περιουσιακών στοιχείων επιτρέπουν στις τράπεζες να αυξήσουν τη μόχλευση τους κατά τη 

διάρκεια της οικονομικής ανάπτυξης, με αποτέλεσμα το χρηματοπιστωτικό σύστημα να 

καθίσταται πιο ευάλωτο και οικονομικές κρίσεις πιο σοβαρές. Ο Leijonhufvud (2009) 

υποστηρίζει ότι ένα υψηλό επίπεδο μόχλευσης σε συνδυασμό με τη λογιστική της εύλογης 

αξίας μπορεί να είναι επικίνδυνο όταν οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις λειτουργούν ως 

ενισχυτές της κρίσης, λόγω της προ κυκλικότητας.  

Ο Gros (2009) παρέχει κάποια παραδείγματα από άλλου τύπου αύξηση της μόχλευσης 

η οποία οφείλεται στη λογιστική της εύλογης αξίας, αλλά δημιουργείται μέσω των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων, όπως η υπεραξία ή τεχνογνωσία. Στις περιόδους οικονομικής 

άνθησης ορισμένες τράπεζες απέκτησαν άλλες τράπεζες σε υψηλές τιμές και η διαφορά 

μεταξύ της λογιστικής αξίας και της τιμής που καταβαλλόταν καταγράφηκε ως υπεραξία. 

Όταν η κρίση εξαπλώθηκε, αυτά τα άυλα περιουσιακά στοιχεία έγιναν ένα άλλο είδος 

τοξικών περιουσιακών στοιχείων και έπρεπε να αναγνωριστούν σε μια τιμή κοντά στο μηδέν 

λόγω της λογιστικής της εύλογης αξίας, αυξάνοντας έτσι τον δείκτη μόχλευσης. 

                                                           

102 Glavan, S., Fair value accounting in banks and the recent financial crisis, pp.12 Available at: 

http://www.bde.es/f/webbde/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/RevistaEstabilidadFinanc

iera/10/Nov/Fic/ref0419.pdf. 
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� Το δεύτερο επιχείρημα είναι ότι η λογιστική της εύλογης αξίας μπορεί να προκαλέσει 

μόλυνση στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η ιδέα είναι ότι οι τράπεζες αναγκάζονται να 

πωλήσουν τα περιουσιακά στοιχεία τους σε τιμή χαμηλότερη από τη θεμελιώδη αξία τους 

και η τιμή αυτών των αναγκαστικών πωλήσεων συμβάλει στη μετάδοση του συστημικού 

κινδύνου και στα άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.  

5.3.2 Η εύλογη αξία εισάγει μεταβλητότητα στις οικονομικές καταστάσεις 

Μια από τις σημαντικότερες επικρίσεις της λογιστικής της εύλογης αξίας αφορά τη 

μεταβλητότητα που προκαλεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, μέσω της άμεσης 

εμφάνισης οποιασδήποτε μεταβολής στην αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων. Με την εφαρμογή της εύλογης αξίας τυχόν κέρδη ή ζημιές των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται άμεσα στα αποτελέσματα ή 

στα ίδια κεφάλαια. Οι υπέρμαχοι της λογιστικής του ιστορικού κόστους ισχυρίζονται ότι με 

αυτή τη μέθοδο αποτίμησης οι οικονομικές καταστάσεις θα εμφάνιζαν πολύ μικρότερη 

μεταβλητότητα, διότι τα οικονομικά αποτελέσματα θα αναγνωρίζονταν μόνο κατά το χρόνο 

πραγματοποιήσεως  των γεγονότων. 

Οι μεταβολές στην εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων 

της οντότητας, όπως αναφέραμε προηγουμένως, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης, 

όπως τα κέρδη και οι ζημίες, οι οποίες δεν έχουν πραγματοποιηθεί κατά την ημερομηνία 

αναφοράς. Για να γίνει κατανοητό αυτό, παραθέτουμε το παρακάτω παράδειγμα: 

� Μια οντότητα αγόρασε ένα περιουσιακό στοιχείο που αποτιμάται στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων στα 100 €. Η τιμή αγοράς του περιουσιακού στοιχείου κατά την ημερομηνία 

αναφοράς είναι 110 €. Την επόμενη περίοδο αναφοράς, το περιουσιακό στοιχείο πωλείται 

στην τιμή των 85 €. Τα καθαρά κέρδη για την πρώτη περίοδο είναι 10 € και μπορεί να 

καταβληθούν ως μέρισμα (εάν επιτρέπεται από το νόμο), παρά το γεγονός ότι το κέρδος αυτό 

είναι απραγματοποίητο. Ωστόσο, η τιμή της αγοράς σε μεταγενέστερη περίοδο έχει μειωθεί 

και για να μην καταγραφούν περαιτέρω ζημίες, το περιουσιακό στοιχείο πωλείται σε τιμή, η 

οποία είναι μικρότερη από το αρχικό κόστος αγοράς. Το καθαρό εισόδημα (net income) για 

τη δεύτερη περίοδο είναι (25 €). Επομένως, η οικονομική οντότητα πραγματοποίησε ολική 

απώλεια των 15 €. Από αυτή την άποψη, η οικονομική οντότητα έχει υποστεί μείωση του 
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αρχικού κεφαλαίου της, λόγω της καταβολή μερισμάτων σε μετρητά.103 

Σύμφωνα με τη λογιστική του ιστορικού κόστους, η επανεκτίμηση των 110 € δεν 

επιτρέπεται, διότι με τις αρχές της σύνεσης απαγορεύεται οι οντότητες να αναγνωρίζουν το 

έσοδο πριν πραγματοποιηθεί. Κατά συνέπεια, το καθαρό εισόδημα για την πρώτη περίοδο 

είναι μηδέν, ενώ για τη δεύτερη είναι (15 €). Το συνολικό εισόδημα είναι το ίδιο, ωστόσο, η 

κατανομή του μεταξύ των περιόδων διαφέρει. 

Οι επικριτές της εύλογης αξίας ισχυρίζονται ότι, η εφαρμογή αυτής της μεθόδου 

επιμέτρησης των χρηματοοικονομικών μέσων συμβάλει στην επιδείνωση των οικονομικών 

αναταραχών μέσω της μεταβλητότητας του εισοδήματος, της υπονόμευσης της εμπιστοσύνης 

του κοινού και του κλονισμού της οικονομικής σταθερότητας. Πολλοί πολέμιοι της εύλογης 

αξίας, αναλύουν τις συνέπειες της μεταβλητότητάς της.  

Οι Bignon et al. εκφράζουν και αυτοί την ανησυχία τους, ότι η χρήση των τιμών της 

αγοράς εισάγει μεταβλητότητα στον ισολογισμό και ως εκ τούτου, στα παρουσιαζόμενα 

κέρδη. Αυτό το γεγονός είναι ιδιαίτερα προβληματικό, όταν οι αγορές θεωρούνται ευάλωτες 

σε υπερβολική αστάθεια και η πρόσφατη εμπειρία στις χρηματοπιστωτικές αγορές φαίνεται 

να το υποστηρίζει. Είναι επίσης ανησυχητικό, εάν υπάρχουν προ-κυκλικές επιπτώσεις που 

απειλούν να επιδεινώσουν περαιτέρω τη μεταβλητότητα. Αυτά τα ζητήματα, είναι σημαντικά 

κυρίως από μακροοικονομική σκοπιά.104  

Ο Magnan (2009) σύμφωνα με την προγενέστερη έρευνα του, ισχυρίζεται ότι η 

υιοθέτηση της λογιστικής της εύλογης αξίας μεταφράζεται σε πιο ευμετάβλητα οικονομικά 

αποτελέσματα. Παρατηρεί ότι η ακραία μεταβλητότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών τα 

τελευταία χρόνια έχει συμβάλει στην αύξηση της μεταβλητότητας των αποτελεσμάτων των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, επισημαίνει ότι με τη χρήση της λογιστικής 

της εύλογης αξίας τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εμφάνιζαν μειωμένα έσοδα την τρέχουσα 

περίοδο της κρίσης σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια που κατέγραφαν αυξημένα έσοδα. 

Ο ερευνητής παραθέτοντας ότι η λογιστική της εύλογης αξίας δημιουργεί μεταβλητότητα των 

                                                           

103 Procházka, D. (2011). The Role of Fair Value Measurement in the Recent Financial Crunch. pp. 71-88.  

Ssrn.com. Available at: http://ssrn.com/abstract=1927587.                                                                                                  
104 Bignon, V., Biondi, Y. and Ragot, X. (2009). An Economic Analysis of Fair Value: Accounting as a 

Vector of Crisis. Ssrn.com. Available at: http://ssrn.com/abstract=1474228. 

 



 

110 

εσόδων ενίσχυσε στην αντίληψη των επενδυτών, των ρυθμιστικών αρχών και των 

κυβερνήσεων τη σοβαρότητα της κρίσης.105 

Το ζήτημα της μεταβλητότητας που προκαλείται από τη λογιστική της εύλογης αξίας 

ανέλυσε και η Barth (2004), η οποία εντοπίζει τρεις κύριες πηγές μεταβλητότητας:106  

� Η πρώτη πηγή της μεταβλητότητας είναι η πραγματική υποκείμενη οικονομική αστάθεια, η 

οποία αντικατοπτρίζεται στις μεταβολές των εύλογων αξιών των περιουσιακών στοιχείων και 

των υποχρεώσεων. Αναφέρει όμως, ότι αυτού του είδους η μεταβλητότητα είναι επιθυμητή, 

διότι παρέχει χρήσιμη πληροφόρηση αναφορικά με τα έσοδα στους επενδυτές. 

� Η δεύτερη πηγή μεταβλητότητας δημιουργείται από τη χρήση του μικτού λογιστικού 

μοντέλου επιμέτρησης, με το οποίο ορισμένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 

επιμετρούνται στην εύλογη αξία και άλλα στο ιστορικό κόστος. Ωστόσο, σύμφωνα με τους 

τελευταίους κανονισμούς των προτύπων, αυτή η πηγή μεταβλητότητας δεν είναι 

προβληματική, διότι δεν είναι σημαντική, εφόσον οι φορείς καθορισμού των προτύπων 

επιτρέπουν όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα να αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους. 

� Τρίτον, η μεταβλητότητα μπορεί να προκύψει από σφάλματα επιμέτρησης στις εκτιμήσεις 

των μεταβολών της εύλογης αξίας. Η συγγραφέας τονίζει ότι αυτή η τελευταία πηγή της 

μεταβλητότητας υπάρχει σε κάθε λογιστική επιμέτρηση η οποία βασίζεται σε εκτιμήσεις, 

ακόμη και σε αυτές στις οποίες εφαρμόζεται η μέθοδος του ιστορικού κόστους. Κατά 

συνέπεια για την Barth οι επικρίσεις σύμφωνα με τις οποίες οι πληροφορίες της εύλογης 

αξίας εισάγουν μεταβλητότητα αναφορικά με τα έσοδα  είναι αβάσιμες. 

5.3.3 Η αναξιοπιστία της εύλογης αξίας σε αγορές μειωμένης ρευστότητας 

Κατά τη διάρκεια της κρίσης, όπου οι αγορές αντιμετωπίζουν έλλειψη ρευστότητας, οι τιμές 

που διαμορφώνονται από τις συναλλαγές χαρακτηρίζονται ως αναξιόπιστες. Η χρήση αυτών 

των τιμών για την εκτίμηση των εύλογων αξιών προκαλεί ισχυρισμούς ενάντια στην 

                                                           

105 Michel Magnan, Fair Value Accounting and the Financial Crisis: Messenger or Contributor? (2010) 
106 Glavan, S., Fair value accounting in banks and the recent financial crisis, pp.61 Available at: 

http://www.bde.es/f/webbde/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/RevistaEstabilidadFinanc

iera/10/Nov/Fic/ref0419.pdf. 
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εφαρμογή της. Σε περιόδους μειωμένης ή έλλειψης ρευστότητας η χαμηλή αξιοπιστία 

της επιμέτρησης της εύλογης αξίας είναι το κύριο θέμα, ειδικά όταν οι τιμές της αγοράς 

σημειώνουν ραγδαία πτώση. Οι εκτιμήσεις της εύλογης αξίας μπορεί να στρεβλωθούν από 

τις αναγκαστικές πωλήσεις των περιουσιακών στοιχείων. Επιπλέον, ο ορισμός της εύλογης 

αξίας δεν είναι συμβατός με την αναγκαστική πώληση, αλλά με μια ομαλή συναλλαγή. Έτσι 

δημιουργείται το ζήτημα, κατά πόσο πιο αξιόπιστες και σχετικές πληροφορίες παρέχονται 

από την επιμέτρηση που βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα της αγοράς (Επίπεδο 2 της 

ιεραρχίας), σε σχέση με τη χρήση ειδικών μοντέλων (Επίπεδο 3 της Ιεραρχίας). Σε περίπτωση 

που παρατηρηθεί ότι οι τιμές των παρόμοιων περιουσιακών στοιχείων (εισροές Επιπέδου 2) 

είναι αποτέλεσμα μιας διαταραγμένης συναλλαγής, οι φορείς υποχρεούνται να 

προσαρμόσουν τις τιμές της αγοράς, προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα ειδικά 

χαρακτηριστικά του περιουσιακού στοιχείου που επιμετράται.  

Οι επικριτές της λογιστικής της εύλογης αξίας αμφισβητούν την αξιοπιστία της, 

ειδικά σε περιόδους οικονομικών αναταραχών που χαρακτηρίζονται από έλλειψη 

ρευστότητας και επομένως έλλειψη διαθεσιμότητας εισροών του Επιπέδου 1. Δηλαδή, η 

αδυναμία εύρεσης τιμών που καθορίζονται από ενεργές αγορές για πανομοιότυπα 

περιουσιακά στοιχεία, αναγκάζει τις διοικήσεις να εφαρμόζουν μοντέλα για τον 

προσδιορισμό των εύλογων αξιών, βασιζόμενες σε υποθέσεις ή προβλέψεις. Υποστηρίζεται 

όμως, ότι η χρήση των εκτιμήσεων του Επιπέδου 3 για των καθορισμό των εύλογων αξιών, 

εισάγει υποκειμενικότητα στις εκτιμήσεις της εύλογης αξίας και ενέχει κινδύνους 

χειραγώγησης των κερδών από πλευράς διοκήσεων, οι οποίες ενδέχεται να εκμεταλλεύονται 

τη διακριτική ευχέρεια που τους παρέχεται προς όφελός τους. Επίσης, οι εύλογες αξίες 

μπορεί να είναι αναξιόπιστες, λόγω εγγενών σφαλμάτων στη μέτρηση, ή λόγω των εισροών 

που χρησιμοποιήθηκαν για την επιμέτρηση. Οι επιμετρήσεις στην εύλογη αξία μπορεί να 

προέρχονται από μοντέλα που περιέχουν απλοποιημένες υποθέσεις και απαιτούν εισροές 

(όπως το εισόδημα ή οι προβλέψεις ταμειακών ροών), τα οποία μπορεί να υπόκεινται σε 

σφάλματα της μέτρησης. Κατά αυτό τον τρόπο, οι λειτουργίες της λογιστικής μπορεί να 

παραβιαστούν.107 

 

                                                           

107 Procházka, D. (2011). The Role of Fair Value Measurement in the Recent Financial Crunch. pp. 71-88.  
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Πίνακας 1: Η ρευστότητα ανάλογα με το επίπεδο ιεράρχησης της εύλογης αξίας108 

 

Όταν οι αγορές καθίστανται ανενεργές και οι τιμές των συναλλαγών δεν είναι πλέον 

διαθέσιμες, οι τράπεζες δεν είναι αναγκασμένες να χρησιμοποιούν αυτές τις στρεβλωμένες 

από την έλλειψη ρευστότητας τιμές για την αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων 

τους. Η λογιστική της εύλογης αξίας, όπως προβλέπεται από το FASB, παρέχει προστασία 

ενάντια στις δυνητικές στρεβλώσεις των τιμών της αγοράς, στις αναγκαστικές πωλήσεις και 

στη μετάδοση του συστημικού κινδύνου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το FAS 157 επιτρέπει 

ρητά τις τράπεζες να χρησιμοποιούν μοντέλα αποτίμησης για να προσδιορίσουν τις εύλογες 

αξίες. Υποστηρίζεται, ότι όταν οι αγορές είναι σε ύφεση, η εύλογη αξία θα πρέπει να 

επιμετράται με μία από τις θεμελιώδεις προσεγγίσεις που βασίζονται κυρίως στην εκτίμηση 

                                                           

108   Pozen, R. (2009). Is It Fair to Blame Fair Value Accounting for the Financial Crisis?. Harvard 

Business Review, pp.7. Available at: https://hbr.org/2009/11/is-it-fair-to-blame-fair-value-accounting-for-
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της διοίκησης για τις μελλοντικές ταμειακές ροές. Καθώς η οικονομική κρίση βάθυνε, οι 

τράπεζες χρησιμοποιούσαν όλο και περισσότερο αυτή τους την επιλογή. 

Οι τράπεζες επιλέγουν πώς να ταξινομήσουν τους τίτλους τους από την αρχική 

κατάταξη τους (FAS 115). Αυτή η ταξινόμηση καθορίζει ποια περιουσιακά στοιχεία 

κατατάσσονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών των τραπεζών, δίνοντας τους έτσι εκ των 

προτέρων τη διακριτική ευχέρεια να καθορίσουν το βαθμό στον οποίο οι μεταβολές στην 

εύλογη αξία θα μπορούσαν να επηρεάσουν το καθαρό εισόδημα και τα εποπτικά κεφάλαια. 

Επιπλέον, σε σπάνιες περιπτώσεις, οι τράπεζες μπορούν εκ νέου να ταξινομήσουν και να 

μεταφέρουν τα χρηματοοικονομικά τους μέσα από τη μία κατηγορία στην άλλη.  

Όταν οι αγορές χαρακτηρίστηκαν ως ανενεργές το 2008, το FASB κυκλοφόρησε ένα 

έγγραφο το οποίο διασαφήνιζε την εφαρμογής της λογιστικής της εύλογης αξίας σε αγορές 

με πρόβλημα ρευστότητας. Αυτό το έγγραφο τόνιζε την ευελιξία του προτύπου 157 και 

προσδιόριζε, ότι οι εταιρίες μπορούσαν να επαναταξινομήσουν τα εμπορεύσιμα περιουσιακά 

στοιχεία τους από το Επίπεδο 2 στο Επίπεδο 3, καθώς οι αγορές παρουσίαζαν όλο και 

μεγαλύτερη έλλειψη ρευστότητας. Σύμφωνα με το FASB, οι εταιρείες δε θα έπρεπε να 

χρησιμοποιούν τις τιμές των καταναγκαστικών τους πωλήσεων για την αποτίμηση των 

περιουσιακών τους στοιχείων.  

Όταν τα περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται για εμπορική εκμετάλλευση  

κατατάσσονται ως Επιπέδου 3, λόγω της χαμηλής ρευστότητας των αγορών ή για άλλους 

λόγους, τα οικονομικά στελέχη επιτρέπεται να τα αποτιμήσουν με μοντέλα, δηλαδή "mark-

to-model", αντί με τη χρήση των τιμών της αγοράς "mark-to-market ". Αποτιμώντας τα 

περιουσιακά στοιχεία με τη χρήση μοντέλων, οι διοικήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν τις 

δικές τους λογικές παραδοχές για την εκτίμηση της εύλογης αξίας της αγοράς.109  

Για παράδειγμα, κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2008, η Citigroup μεταβίβασε 

χρεωστικούς τίτλους με λογιστική αξία ύψους περίπου 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην 

κατηγορία των διακρατούμενων μέχρι τη λήξη επενδύσεων (held-to-maturity). Με αυτόν τον 

τρόπο, είχε τη δυνατότητα να περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες των περαιτέρω μειώσεων 

                                                           

109 Pozen, R. (2009). Is It Fair to Blame Fair Value Accounting for the Financial Crisis?. Harvard Business 

Review. Available at: https://hbr.org/2009/11/is-it-fair-to-blame-fair-value-accounting-for-the-financial-

crisis 
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της εύλογης αξίας, στο καθαρό εισόδημα ή στα ίδια κεφάλαια των μετόχων. Ωστόσο, η 

ερμηνεία των περιστάσεων που δικαιολογούν την εκ νέου ταξινόμηση είναι αρκετά αυστηρή. 

Πράγματι, υποστηρίζεται συχνά ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) δεν 

επέτρεπε τις επαναταξινομήσεις μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2008. Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι 

όταν οι τράπεζες μετέφεραν περιουσιακά στοιχεία στην κατηγορία των κρατούμενων μέχρι τη 

λήξη τίτλων, δεν τους επιτρεπόταν να πωλούν αυτούς τους τίτλους ή να τους ανακατατάξουν 

εκ νέου.  

Ενώ αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι οι τράπεζες είχαν τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιήσουν μη παρατηρήσιμα δεδομένα και μοντέλα για τον προσδιορισμό των 

εύλογων αξιών, ακόμη και στις αρχές της κρίσης, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί κατά πόσον 

χρησιμοποιούν αυτή τους την επιλογή για να αποφύγουν τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις 

μετάδοσης του κινδύνου.110 Οι κανόνες είναι αρκετά περιοριστικοί ως προς το πότε θα είναι 

δυνατόν να αποκλίνουν από τις τρέχουσες τιμές της αγοράς. Για παράδειγμα, SEC (2008β) 

και το FASB (2008) τονίζουν ότι, ενώ οι διαχειριστές μπορούν να χρησιμοποιούν μοντέλα 

και μη παρατηρήσιμα δεδομένα, δεν μπορεί να αγνοούν τις πληροφορίες που παρέχονται από 

τις τιμές της, και, επίσης, επισημαίνουν ότι οι αγορές με πρόβλημα ρευστότητας δεν είναι 

απαραίτητα λόγος για να αποκλίνουν από τις τιμές της αγοράς.111 

 Η βασική δυσκολία για τους ρυθμιστικούς παράγοντες είναι ότι καλούνται να 

δημιουργήσουν λογιστικά πρότυπα που να παρέχουν ευελιξία όταν αυτό είναι αναγκαίο, αλλά 

παράλληλα να περιορίζουν τη συμπεριφορά των διοικήσεων όταν αυτή η ευελιξία 

χρησιμοποιείται ευκαιριακά.  

Ωστόσο, παρά την εφαρμογή αυτών των κανονισμών οι τραπεζίτες βλέποντας την 

αγοραία αξία των τοξικών περιουσιακών στοιχείων τους να παρουσιάζει κατακόρυφη πτώση, 

διαμαρτυρήθηκαν έντονα στους εκλεγμένους εκπροσώπους τους και απείλησαν ότι θα 

νομοθετήσουν λογιστικά πρότυπα, εκτός αν το FASB τους παρείχε περισσότερη ευελιξία. 

                                                           

110 Shaffer, S. (2010). Fair Value Accounting: Villain or Innocent Victim - Exploring the Links Between 

Fair Value Accounting, Bank Regulatory Capital and the Recent Financial Crisis. SSRN Journal. 
111 Procházka, D. (2011). The Role of Fair Value Measurement in the Recent Financial Crunch.  Ssrn.com. 

Available at: http://ssrn.com/abstract=1927587.                                                                                                   
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5.3.4 Τροποποίηση των λογιστικών προτύπων κατά τη διάρκεια της 

κρίσης  

Όπως οι ηγέτες του Κογκρέσου των ΗΠΑ, έτσι και οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

άσκησαν σοβαρές πιέσεις για να αναστείλει η εφαρμογή της λογιστικής της εύλογης αξίας, 

κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Η κυβέρνηση της Γαλλίας πρότεινε ότι πρέπει να 

αποτραπεί η χρήση της λογιστικής της εύλογης αξίας, διότι διαμορφώνει τους ισολογισμούς 

των ευρωπαϊκών τραπεζών "κατά τη βούληση των κερδοσκόπων." Οι Ευρωπαίοι πολιτικοί 

όμως, ασκούσαν πολύ μεγαλύτερη επιρροή στο Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων(IASB) από ότι το Κογκρέσο στο FASB.  

Τον Οκτώβριο του 2008, οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι της ΕΕ ζήτησαν επιτακτικά από 

το IASB να επιτραπεί στις ευρωπαϊκές τράπεζες να μετατοπίσουν τα περιουσιακά τους 

στοιχεία από τις κατηγορίες των τίτλων που κατέχονταν για διαπραγμάτευση ή την κατηγορία 

των διαθεσίμων προς πώληση στην κατηγορία των τίτλων που διακρατούνται μέχρι την 

πώληση. Ουσιαστικά, ζήτησαν την αντικατάσταση της μεθόδου αποτίμησης της εύλογης 

αξίας με αυτή του ιστορικού κόστους . Το IASB ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα αυτό, 

παραμερίζοντας την κανονική νόμιμη διαδικασία και εξέδωσε την τελική τροποποίηση του 

λογιστικού προτύπου, χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση ή δημόσια διαβούλευση.  

Έτσι, τον Απρίλιο του 2009, το FASB πρότεινε και υιοθέτησε άμεσα μια νέα ρύθμιση, 

με λεπτομερή κριτήρια για τον προσδιορισμό του πότε μια αγορά χαρακτηρίζεται ως χαμηλής 

ρευστότητας και πληρεί τις προϋποθέσεις εφαρμογής της mark-to-model αποτίμησης. Ο 

κανόνας αυτός καθορίστηκε για να επιτραπεί σε περισσότερους τίτλους να αποτιμώνται από 

την τράπεζα με μοντέλα, αντί των δεικτών της αγοράς. Την ίδια ημέρα, το FASB εξέδωσε 

έναν ακόμη κανόνα σύμφωνα με τον οποίο θα πρέπει να λογοδοτούν για τους μόνιμα 

απομειωμένους τίτλους τους. Ο κανόνας όριζε, ότι μόνο το τμήμα των πιστωτικών ζημιών 

αυτών των απομειώσεων θα μπορούσε να επηρεάσει τα έσοδα μιας τράπεζας και τα εποπτικά 

κεφάλαια της. 

Η τροπολογία επιτρέπει στις ευρωπαϊκές τράπεζες να μετακινούν τα ομόλογα και τα 

εμπορεύσιμα δάνεια τους από την αποτίμηση της εύλογης αξίας σε αυτή του ιστορικού 

κόστους σε "σπάνιες περιπτώσεις". Οι αξιωματούχοι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς(SEC) 

επισημαίνουν ότι σε "σπάνιες περιπτώσεις" σημαίνει σχεδόν ποτέ. Αντίθετα, το IASB 
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ανακοίνωσε μια ευρεία ερμηνεία, δηλώνοντας: "Η επιδείνωση των χρηματοπιστωτικών 

αγορών του κόσμου που έχει συμβεί κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 2008, είναι 

ένα πιθανό παράδειγμα σπάνιων περιπτώσεων".  

Η τροποποίηση αυτή του IASB είχε άμεση επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις 

των ευρωπαϊκών τραπεζών. Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2008, η Deutsche Bank απέφυγε 

περισσότερα από 800 εκατομμύρια σε ζημιές από απομείωση ομολόγων και εμπορεύσιμων 

δανειακών χαρτοφυλακίων με τη μετατόπιση τους σε μια πιο ευνοϊκή κατηγορία. Μέσα από 

αυτή την επαναταξινόμηση, η Deutsche Bank ανακοίνωσε κέρδη του τρίτου τριμήνου της, 

93 εκατομμύρια, αντί για μια απώλεια άνω των 700 εκατομμυρίων. Γενικότερα, οι 

ευρωπαϊκές τράπεζες μετατόπισαν μισό τρισεκατομμύριο δολάρια από άλλες κατηγορίες σε 

αυτή των διακρατούμενων μέχρι τη λήξη, επιτυγχάνοντας αύξηση των κερδών τους κατά 

περίπου 29 δισεκατομμυρίων δολάρια συνολικά για το 2008. Μερικοί κριτικοί όμως 

αναρωτήθηκαν, αν η εικόνα του κέρδους ήταν τόσο ρόδινη όσο παρουσιαζόταν από τις 

οικονομικές καταστάσεις των ευρωπαϊκών τραπεζών.  

Οι δύο αναδρομικές αποφάσεις έδωσαν τη δυνατότητα στις μεγάλες τράπεζες των 

ΗΠΑ να μειώσουν σημαντικά το μέγεθος των απομειώσεων που υπέστησαν τα περιουσιακά 

στοιχεία τους, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009, βελτιώνοντας  έτσι τη βραχυπρόθεσμη 

οικονομική εικόνα αυτών των τραπεζών.112 

                                                           

112 Pozen, R. (2009). Is It Fair to Blame Fair Value Accounting for the Financial Crisis?. Harvard Business 

Review. Available at: https://hbr.org/2009/11/is-it-fair-to-blame-fair-value-accounting-for-the-financial-

crisis. 
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Αποτελέσματα Χρήσεως και στα Ίδια Κεφάλαια 
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5.3.5 Το ΔΠΧΠ 13 - Εύλογη Αξία 

Οι πιέσεις που ασκούν οι τράπεζες από το 2004 για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 με ένα 

πιο κατανοητό και εύκολο πρότυπο και η ανάγκη για πλήρη σύγκλιση των Ευρωπαϊκών 

Προτύπων με αυτών των ΗΠΑ, οδήγησαν στην εκπόνηση του Διεθνούς Προτύπου 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 13 

Το ΔΠΧΠ 13 - Εύλογη Αξία εισήλθε στην ατζέντα του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων τον Σεπτέμβριο του 2005, προκειμένου να υπάρχει ένα πρότυπο που θα ασχολείται 

εξ’ ολοκλήρου με την εύλογη αξία. Οι απαιτήσεις για την αποτίμηση και οι αποκαλύψεις για 

την εύλογη αξία θα συγκλίνουν με αυτές των Αμερικάνικων Προτύπων, όπως ορίζονται στο 

FAS 157 - Εύλογη Αξία. Στις 12/05/2011 δημοσιεύεται και η επίσημη ημερομηνία έναρξης 

της εφαρμογής του να είναι η 1/1/2013. 

Το συγκεκριμένο πρότυπο δεν εφαρμόζεται μόνο για τα χρηματοοικονομικά μέσα, αλλά και 

για όλα τα πρότυπα που επιτρέπουν ή απαιτούν επιμέτρηση σε εύλογες αξίες (όπως πχ το 

ΔΛΠ 16), όπως και για τις γνωστοποιήσεις σε εύλογες αξίες.  

Σκοπός του ΔΠΧΠ 13 είναι να δώσει έναν καινούριο ορισμό της εύλογης αξίας, να 

προσφέρει ένα πλαίσιο επιμέτρησης της, καθώς η έως τώρα καθοδήγηση ήταν περιορισμένη 

και να ενισχύσει τις γνωστοποιήσεις για τις εύλογες αξίες. Πιο συγκεκριμένα, οι 

γνωστοποιήσεις απαιτούνται πλέον χωριστά για κάθε κατηγορία ενεργητικού και παθητικού 

και είναι πιο περιεκτικές όταν χρησιμοποιούνται μοντέλα αποτίμησης Επιπέδου 3. Επιπλέον, 

απαιτείται η αναφορά στις μεθόδους αποτίμησης και τις εισροές που χρησιμοποιήθηκαν για 

την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων που μετριούνται σε εύλογες αξίες. Ακόμα, για 

όλα τα οικονομικά στοιχεία που αποτιμώνται σε εύλογες αξίες με τη χρήση μοντέλων (mark 

to model), απαιτείται η αναφορά του μεγέθους της επίδρασης στα αποτελέσματα χρήσης 

Ο νέος ορισμός που δίνεται στην εύλογη αξία σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 13 είναι ο εξής: 

“Εύλογη Αξία είναι η τιμή η οποία θα ελάμβανε κάποιος από την πώληση ενός περιουσιακού 

στοιχείου ή κατά τη μεταβίβαση μιας υποχρέωσης σε μια κανονική συναλλαγή, μεταξύ 

συμμετεχόντων στην αγορά κατά την ημερομηνία επιμέτρησης”. Από τον παραπάνω ορισμό 

προκύπτει ξεκάθαρα για μία ακόμα φορά πως πρόκειται για μια αγοραία αξία εξόδου. 

Επιπλέον, διαμορφώνονται 3 επίπεδα αποτίμησης τα οποία είναι τα ίδια με αυτά που 

ορίζονται στο FAS 157 - Εύλογη Αξία, ενώ ορίζεται πως κατά την επιμέτρηση σε εύλογες 

αξίες η οικονομική οντότητα χρησιμοποιεί τις υποθέσεις που θα χρησιμοποιούσαν οι 
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συμμετέχοντες στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων και των υποθέσεων για τον υπολογισμό 

του κινδύνου. 

Τέλος, καθορίζεται για πρώτη φορά η διαδικασία αποτίμησης σε εύλογες αξίες, η οποία είναι 

η εξής: 

1. Καθορισμός του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης που είναι το υποκείμενο 

της επιμέτρησης (εισαγωγή της έννοιας της λογιστικής μονάδας) 

2. Για μη χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (πχ αποθέματα, πάγια κτλ), 

καθορισμός της βάσης αποτίμησης που είναι κατάλληλη για την επιμέτρηση, με βάση τη 

μέγιστη και βέλτιστη χρήση του. 

3. Καθορισμός της κύριας ή πλέον συμφέρουσας αγοράς . 

4. Καθορισμός της κατάλληλης μεθόδου αποτίμησης, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των 

εισροών και το επίπεδο αποτίμησης στο οποίο οι εισροές κατηγοριοποιούνται. 

 Ως μέθοδοι αποτίμησης αναφέρονται οι εξής τρεις:  

(α) Προσέγγιση της αγοράς (market approach)  

(β) προσέγγιση του κόστους (cost approach) και  

(γ) προεξόφληση μελλοντικών ταμειακών ροών, αντανακλώντας τις προβλέψεις της αγοράς 

(income approach). 
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5.4 Επιχειρήματα υποστηρικτών της εύλογης αξίας 

Ορισμένοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η λογιστική της εύλογης αξίας δεν είναι ο κύριος 

υπαίτιος της οικονομικής κρίσης. "Η κρίση των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων υψηλού 

κινδύνου προκλήθηκε από τις επιχειρήσεις, τους επενδυτές και τα νοικοκυριά, εξαιτίας 

κακών λειτουργικών, επενδυτικών και χρηματοδοτικών αποφάσεων, κακής διαχείρισης των 

κινδύνων, λόγω διάπραξης απάτης σε ορισμένες περιπτώσεις και όχι από τη λογιστική" 

(Ryan, 2008).113  

Ούτε η κατάρρευση των τραπεζών επήλθε λόγω της λογιστικής της εύλογης αξίας, 

αλλά εξαιτίας της απώλειας της εμπιστοσύνης των επενδυτών, της αδυναμίας τους να 

προσελκύσουν χρηματοδότηση και ρευστότητα, των χαλαρών πιστωτικών πολιτικών, της 

ανεπάρκειας των εσωτερικών ελέγχων και της κακής επιχειρηματικής κρίσης (Harris και 

Kutasovic, 2010). 

Άλλοι συγγραφείς κατηγορούν τους ρυθμιστικούς φορείς, αντί της ίδιας της 

λογιστικής επισημαίνοντας ότι, "Η βασιζόμενη στη λογιστική της εύλογης αξίας 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση είναι μόνο ένας αγγελιοφόρος της φερεγγυότητας μιας 

επιχείρησης, η οποία υπονομεύεται από τις χρηματοοικονομικές στρατηγικές ή τις πρακτικές 

δανεισμού της, εναπόκειται όμως στην αρμοδιότητα των ρυθμιστικών αρχών να αντιληφθούν 

πώς να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες αυτές" (Magnan, 2009)114. Επομένως, "αυτή είναι 

μια περίπτωση στην οποία κατηγορούμε τον αγγελιοφόρο, ο οποίος απλά μεταδίδει 

πληροφορίες σχετικά με το τι πραγματικά συνέβη". Η λογιστική της εύλογης αξίας δεν είναι 

η αιτία της τρέχουσας κρίσης. Η λογιστική της εύλογης αξίας, απλά ανακοίνωσε τα 

αποτελέσματα αυτών των κακών αποφάσεων, της χορηγήσεως δανείων υψηλού κινδύνου και 

συμβάσεων αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου.(Pozen, 2009)115.  

                                                           

113 Ryan, S. (2009). Fair Value Accounting: Policy Issues Raised by the Credit Crunch. Financial Markets, 

Institutions & Instruments, 18(2), pp.163-164. 
114 Michel Magnan, Fair Value Accounting and the Financial Crisis: Messenger or Contributor? (2010) 

115 Pozen, R. (2009). Is It Fair to Blame Fair Value Accounting for the Financial Crisis?. Harvard Business 

Review. Available at: https://hbr.org/2009/11/is-it-fair-to-blame-fair-value-accounting-for-the-financial-

crisis. 
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Γνωστοί επιστήμονες όπως η Barth και ο Landsman (2010), εξέφρασαν παρόμοιες 

απόψεις θεωρώντας ότι : «είναι ευθύνη των τραπεζικών ρυθμιστικών αρχών και όχι των 

κανόνων των λογιστικών προτύπων, να διασφαλίσουν τη σταθερότητα του 

χρηματοπιστωτικού σύστηματος». Ο στόχος της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης είναι 

η παροχή χρήσιμων πληροφοριών και η παρουσίαση τους στους δυνητικούς επενδυτές και 

πιστωτές. Αντιθέτως, οι στόχοι των τραπεζικών ρυθμίσεων πρέπει να είναι προληπτικοί και 

να επιδιώκουν να μετριάζουν  τους συστημικούς χρηματοπιστωτικούς κινδύνους. 

Η Barth και ο Landsman (2010) ή οι Laux και Leuz (2010) εξέτασαν την ακριβή 

επίδραση της λογιστικής της εύλογης αξίας στο συνδυασμό των παραγόντων που θεωρείται 

ότι συνέβαλαν στην κρίση, η οποία μελέτη τους υποκινήθηκε από το γεγονός ότι, "πολλοί 

ζήτησαν αναστολή ή την ουσιαστική μεταρρύθμιση της λογιστικής της εύλογης αξίας, επειδή 

θεωρείται ότι συνέβαλε στη σοβαρότητα της οικονομικής κρίσης του 2008". 

Παράλληλα ανέλυσαν το ρόλο που έπαιξαν κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης 

από τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση των εύλογων αξιών, οι τιτλοποιήσεις των 

περιουσιακών στοιχείων , τα παράγωγα και οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια. Το 

συμπέρασμα τους ήταν ότι η λογιστική της εύλογης αξίας έπαιξε μικρό ή μηδαμινό ρόλο 

στην οικονομική κρίση. 

Η EESA (Emergency Economic Stabilization Act), η οποία ψηφίστηκε σε νόμο στις 3 

Οκτωβρίου του 2008, ανέθεσε μια μελέτη για τη λογιστική  mark-to-market που θα έπρεπε να 

διεξαχθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) σε συνεργασία με το 

Διοικητικό Συμβούλιο των Διοικητών του Federal Reserve System (Board of Governors of 

the Federal Reserve System) και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών. Οι 

παράγοντες που οδήγησαν  μέχρι και το Κογκρέσο να αναζητήσει αυτή τη μελέτη, ήταν οι 

ισχυρισμοί ότι η αποτίμηση στην εύλογη αξία, και η καθοδήγηση του SFAS Νο 157  για την 

επιμέτρηση αυτή, συνέβαλαν στην αστάθεια των χρηματοπιστωτικών αγορών.  

Οι κριτικοί ισχυρίστηκαν ότι αυτή η αστάθεια προέκυψε από ακατάλληλες 

υποτιμήσεις στην αξία των επενδύσεων που κατέχονταν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα , 

οι οποίες δεν αντικατόπτριζαν τις εγγενείς οικονομικές αξίες των χρεογράφων σε μια 

ανενεργή, με έλλειψη ρευστότητας αγορά. Η συσχέτιση των US GAAP και των ρυθμιστικών 
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απαιτήσεων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων θα μπορούσε, κατά την άποψή τους, να 

οδηγήσει σε χρεοκοπία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, με ευρύτερες αρνητικές 

επιπτώσεις στις τιμές, στις αγορές, και στην περαιτέρω οικονομική αστάθεια. 

Η μελέτη SEC, πραγματοποίησε εκτεταμένη έρευνα των απόψεων σχετικά με τις 

επιπτώσεις της αποτίμησης της εύλογης αξίας στις χρηματοοικονομικές αγορές. 

Επικεντρώθηκε στη χρησιμότητα της λογιστικής της εύλογης αξίας, στις προκλήσεις σχετικά 

με την εφαρμογή της εύλογης αξίας, στις πιθανές αναγκαίες βελτιώσεις των ισχυόντων 

προτύπων και στη διασφάλιση των ελεγκτών σχετικά με τις εύλογες αξίες. 

Από τη μελέτη συμπεραίνουν ότι, σύμφωνα με τους επενδυτές η αποτίμηση της 

εύλογης αξίας αυξάνει τη διαφάνεια της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και διευκολύνει 

την καλύτερη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Η έκθεση επισημαίνει επίσης, ότι η λογιστική 

της εύλογης αξίας δε φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στην πτωχεύσεις τραπεζών το 

2008. Οι μελετητές υποστηρίζουν ότι οι πτωχεύσεις των τραπεζών των ΗΠΑ φαίνεται να 

είναι αποτέλεσμα των αυξανόμενων πιστωτικών ζημιών, των ανησυχιών σχετικά με την 

ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων και σε ορισμένες περιπτώσεις εξαιτίας της απώλειας 

της εμπιστοσύνης των δανειστών και των επενδυτών και όχι της εφαρμογής της εύλογης 

αξίας. 

Αφού εξέτασαν τα διαθέσιμα στοιχεία που αποκτήθηκαν από συζητήσεις, έρευνες των 

συμμετεχόντων στην αγορά και το σώμα της ακαδημαϊκής έρευνας σχετικά με τη λογιστική 

της εύλογης αξίας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαπίστωσε ότι η αναστολή της εύλογης 

αξίας και η επιστροφή στην αποτίμηση του κόστους, θα επηρεάσει αρνητικά το χρέος 

και την ασφάλειας της αποτίμησης των ιδίων κεφαλαίων. Η έλλειψη της πληροφόρησης 

της τρέχουσας (εύλογης) αξίας θα εισαγάγει μεγαλύτερη αβεβαιότητα, ασυμμετρία 

πληροφόρησης μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά, και περαιτέρω μείωση 

ρευστότητας της αγοράς. Σε αυτή την κατάσταση της ύφεσης των αγορών μας, η αναστολή 

της εύλογης αξίας θα οδηγήσει στη στέρηση των χρήσιμων πληροφοριών στους επενδυτές σε 

μια εποχή μεγάλης αβεβαιότητας και κινδύνων, όπου η ανάγκη της είναι μεγαλύτερη. Επίσης, 

με την αναστολή των κανόνων της εύλογης αξίας δε θα ανακουφιστούν  οι εταιρείες από την 

αναγνώριση ζημιών απομείωσης.  
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Τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η μελέτη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι τα 

παρακάτω:116  

1. Οι επιμετρήσεις της εύλογης αξίας χρησιμοποιήθηκαν για να μετρηθεί μια μειοψηφία των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.  

2. Η λογιστική της εύλογης αξίας, δε φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στις χρεοκοπίες των 

τραπεζών, το 2008. 

3. Οι επενδυτές υποστηρίζουν ότι η επιμέτρηση της εύλογης αξίας παρέχει την πιο διαφανή 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση σχετικά με τις επενδύσεις και, ως εκ τούτου, το μέσο 

λήψης αποφάσεων, καθώς και την πιο αποτελεσματική κατανομή των σπάνιων πόρων του 

κεφαλαίου.  

4. Η αναστολή της λογιστικής της εύλογης αξίας και η επιστροφή στη μέθοδο επιμέτρησης του 

ιστορικού κόστους θα αυξήσει την αβεβαιότητα των επενδυτών απέναντι στο SFAS Νο 157 

και θα οδηγήσει σε ασυνεπείς και αντιφατικές μετρήσεις της εύλογης αξίας.  

Η μελέτη αυτή προειδοποίησε ότι η αναστολή της λογιστικής της εύλογης αξίας θα είναι μία 

περίπτωση στην οποία κατηγορούν τον αγγελιοφόρο, όπως ανέφεραν και άλλοι υποστηρικτές 

της και θα αποτελέσει μια προσπάθεια απόκρυψης από τους παρόχους κεφαλαίων της 

πραγματικής οικονομικής κατάστασης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Οι υποδείξεις της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που απορρέουν από τη μελέτη περιλαμβάνουν την ανάγκη 

βελτιώσεων σε υφιστάμενες πρακτικές για τη λογιστική των απομειώσεων και την ανάπτυξη 

πρόσθετης καθοδήγησης για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε 

ανενεργές αγορές, συμπεριλαμβανομένων των καταστάσεων όπου οι αγοραίες τιμές δεν 

άμεσα διαθέσιμες. 

                                                           

116 Seay, S. and Ford, W. (2010). Fair Presentation-An Ethical Perspective on Fair Value Accounting 

Pursuant to the Sec Study on Mark-to-Market Accounting. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 

p. 58.  Available at: https://www.questia.com/library/journal/1P3-2123454301/fair-presentation-an-ethical-

perspective-on-fair-value. 
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5.4.1 Αμφισβήτηση της προ-κυκλικής φύσης της εύλογης αξίας 

Μια πλάνη, η οποία παρουσιάζεται από τους επικριτές της λογιστικής της εύλογης αξίας, 

είναι ότι οι αναγκαστικές πωλήσεις των απομειωμένων περιουσιακών στοιχείων είναι μια 

αναπόφευκτη συνέπεια των ακατάλληλων λογιστικών προτύπων. Οι τράπεζες αναγκάζονταν 

να πουλήσουν τα περιουσιακά στοιχεία τους, για να παραγάγουν μετρητά και  να 

μπορέσουν να ανταποκριθούν στις κανονιστικές απαιτήσεις τους. Οι υπέρμαχοι της 

λογιστικής της εύλογης αξίας ισχυρίζονται ότι δεν είναι αληθής αυτός ο ισχυρισμός. Η 

πώληση των περιουσιακών στοιχείων δεν είναι ο μόνος τρόπος για τη διατήρηση των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων. Εναλλακτικά, είναι δυνατόν οι τράπεζες να προβούν σε αύξηση 

του μετοχικού κεφαλαίου τους χωρίς να υπάρχει ανάγκη πώλησης των περιουσιακών 

στοιχείων τους κάτω από την «πραγματική» τους αξία. Επιπλέον, είναι αμφίβολο εάν οι 

πωλήσεις των περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες συνέβησαν, ήταν στην πραγματικότητα 

απόρροια εξαναγκασμού (για την κάλυψη των κεφαλαιακών τους απαιτήσεων), ή εάν οι 

τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πραγματοποιήσαν εθελοντικά αυτές τις 

πωλήσεις.  

Ένας από τους λόγους των πωλήσεων αυτών ενδέχεται να ήταν ο στόχος της 

ελαχιστοποίησης των ζημιών τους, ο οποίος δε συνάδει με τις αναγνωρισμένες ζημίες 

απομείωσης. Βραχυπρόθεσμες κερδοσκοπικές πωλήσεις με βλέψεις μελλοντικών μειώσεων 

σε τιμές αγοράς μπορεί να είναι ένα άλλο κίνητρο, το οποίο μετατράπηκε σε αφύσικο 

πλεόνασμα προσφοράς πάνω από τη ζήτηση στην αγορά των χρηματοπιστωτικών μέσων 

κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η κερδοσκοπία της αγοράς στηριζόμενη σε μελλοντικές 

εξελίξεις των τιμών είναι ένα εγγενές χαρακτηριστικό της οικονομίας της αγοράς. Οι 

υπέρμαχοι της λογιστικής της εύλογης αξίας υποστηρίζουν ότι αυτά είναι τα πραγματικά 

φαινόμενα που πιθανόν δημιουργούν προ-κυκλικότητα στην οικονομία. Δυστυχώς, δεν 

υπάρχει πρόληψη στην οικονομία για την παρεμπόδιση τέτοιων συμπεριφορών από πλευράς 

των συμμετεχόντων στην αγορά και δεδομένου αυτού, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η 

λογιστική της εύλογης αξίας δεν παίζει κανένα ρόλο στην πρόσφατη αναταραχή. 
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5.4.2 Η μεταβλητότητα από της σκοπιά των υπερμάχων 

Όσον αφορά τη μεταβλητότητα για την οποία κατηγορείται ότι εισάγει η λογιστική της 

εύλογης αξίας στις οικονομικές καταστάσεις, οι υπέρμαχοι της υποστηρίζουν ότι η 

μεταβλητότητα αυτή οφείλεται σε αλλαγή της οικονομικής πραγματικότητας και των 

οικονομικών συνθηκών και δε θα έπρεπε να κατηγορείται η εφαρμογή της εύλογης αξίας. 

Αντιθέτως, χρησιμοποιώντας λογιστικά πρότυπα τα οποία αγνοούν αυτήν την 

πραγματικότητα, οδηγούμαστε σε οικονομικές καταστάσεις οι οποίες μας παρουσιάζουν μια 

«εικονική πραγματικότητα» της οικονομικής κατάστασης και των δυνατοτήτων μιας 

οικονομικής οντότητας παρέχοντας μειωμένης αξιοπιστίας πληροφορίες στους επενδυτές. Με 

την εύλογη αξία αποτυπώνεται ο αντίκτυπος των οικονομικών αλλαγών στα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και μεταφέρεται στους επενδυτές μέσω των 

δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων. 

Οι υποστηρικτές της εύλογης αξίας, εναντιώνονται στους ισχυρισμούς των επικριτών, 

αναφορικά με τη μεταβλητότητά της. Αρχικά, υποστήριζαν ότι οι τιμές ορισμένων 

περιουσιακών στοιχείων είναι από τη φύση τους ασταθείς, και ο ρόλος της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης θα πρέπει να είναι να αποκαλύπτει αυτή την αστάθεια 

των τιμών και όχι να την αγνοεί ή να την αποκρύπτει. Με άλλα λόγια, η μεταβλητότητα αυτή 

καθαυτή, δεν είναι ένα ανάρμοστο αποτέλεσμα στις οικονομικές καταστάσεις. Έπειτα, θέτουν 

τον προβληματισμό σχετικά με το ποια πηγή πληροφοριών θα μπορούσε να είναι πιο σχετική 

και αξιόπιστη από τις τιμές της αγοράς. Αν η τιμή της αγοράς είναι το αποτέλεσμα μιας 

ανταγωνιστικής διαπραγμάτευσης μεταξύ των πρόθυμων αγοραστών και πωλητών, τότε γιατί 

είναι λογικό να θεωρήσουμε ότι η τιμή αυτή είναι λάθος;117  

                                                           

117 Bignon, V., Biondi, Y. and Ragot, X. (2009). An Economic Analysis of Fair Value: Accounting as a 

Vector of Crisis. Ssrn.com. Available at: http://ssrn.com/abstract=1474228. 

 



 

126 

5.5 Εμπειρική ανάλυση 

Στην προηγούμενη ενότητα πραγματοποιήθηκε μια θεωρητική προσέγγιση στην προσπάθεια 

αποσαφήνισης του ρόλου που διαδραμάτισε η λογιστική της εύλογης αξίας στη 

χρηματοπιστωτική κρίση, παραθέτοντας τις θέσεις των επικριτών και υπερμάχων της. Η 

σχετικά πρόσφατη υιοθέτηση της λογιστικής της εύλογης αξίας και η επίκριση της ως 

παράγοντας πρόκλησης ή επιδείνωσης της κρίσης έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των 

θεωρητικών. Σε αυτή την ενότητα, θα παραθέσουμε μια επισκόπηση των πορισμάτων των 

εμπειρικών μελετών σχετικά με την υποστήριξη ή διάψευση των ισχυρισμών , ότι η λογιστική 

της εύλογης αξίας αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα που συνέβαλε στην οικονομική 

κατάρρευση του 2008. 

Στην πραγματικότητα, τα χρόνια από το 2008 και μετέπειτα, πολλές εμπειρικές 

μελέτες έχουν προσπαθήσει να εξετάσουν τον αντίκτυπο της λογιστικής της εύλογης αξίας 

στην εκδήλωση κινδύνου για τις τράπεζες κατά τη διάρκεια της κρίσης. Οι μελέτες αυτές 

εμπίπτουν σε ένα εύρος κατηγοριών, με βάση τη μεθοδολογική προσέγγιση. Η πρώτη 

κατηγορία επικεντρώνεται στην αναλογία των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων που 

αποτιμώνται με τη μέθοδο της εύλογης αξίας και στις μεταβολές της αξίας ορισμένων 

κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων στους ισολογισμούς των τραπεζών, προκειμένου να 

αξιολογηθεί ο πιθανός ρόλος της αποτίμησης της εύλογης αξίας στην επιδείνωση της 

σοβαρότητας της κρίσης. Η δεύτερη κατηγορία επικεντρώνεται στο τμήμα του ισολογισμού 

μιας τράπεζας στο οποίο χρησιμοποιήθηκε η λογιστική της εύλογης αξίας, ή σε κανονικά 

γεγονότα που σχετίζονται με τροποποιήσεις στην πρακτική της λογιστικής της εύλογης αξίας, 

ως προάγγελοι των αποδόσεων των κοινών μετοχών για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.  
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5.5.1 Έρευνα της επιτροπής κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ 

Η πιο γνωστή εμπειρική διερεύνηση της λογιστικής της εύλογης αξίας στους ισολογισμούς 

των τραπεζών είναι η έκθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC)118 προς το Κογκρέσο, 

για τη “mark-to-market” λογιστική, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2008. Η έκθεση εξέτασε 

λεπτομερώς το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων διαφόρων τραπεζών, τα οποία 

αποτιμώνται με τη χρήση της λογιστικής της εύλογης αξίας. Η έκθεση της SEC (U.S. 

Securities and Exchange Commission) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η λογιστική της 

εύλογης αξίας δεν είναι σημαντικός παράγοντας που δύναται να συμβάλλει στις αποτυχίες 

των τραπεζών που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της κρίσης και ως εκ τούτου δεν παίζει 

μεγάλο ρόλο στην πιστωτική κρίση.  

Η μελέτη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πραγματοποίησε εκτεταμένη έρευνα των 

απόψεων σχετικά με τις επιπτώσεις της αποτίμησης της εύλογης αξίας στις 

χρηματοοικονομικές αγορές και κατέληξε μερικά από τα ευρήματα της παρατίθενται 

παρακάτω: 

� Οι ανησυχίες ότι η λογιστική της εύλογης αξίας μπορεί να επηρεάσει ανάρμοστα τους 

ισολογισμούς των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μελετήθηκαν από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς. Από το δείγμα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που εξετάστηκαν, 

παρατηρήθηκε ότι η μέθοδος της εύλογης αξίας χρησιμοποιήθηκε για την επιμέτρηση μιας 

μειοψηφίας, του (45%) των περιουσιακών στοιχείων  και του (15%) των υποχρεώσεων που 

περιλαμβάνονται στους ισολογισμούς των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων . Το ποσοστό των 

περιουσιακών στοιχείων για τα οποία οι αλλαγές στην εύλογη αξία επηρέαζαν το εισόδημα 

ήταν σημαντικά λιγότερο από (25%), αντικατοπτρίζοντας τις απαιτήσεις της mark-to-market 

λογιστικής για τις συναλλαγές και επενδύσεις σε παράγωγα. Σύμφωνα με την έκθεση 

σημειώνεται ότι, αυτές οι μετρήσεις της εύλογης αξίας δεν επηρεάζουν σημαντικά το 

δηλωθέν εισόδημα για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του δείγματος. 

                                                           

118 United States Securities and Exchange Commission, (2008). Report and Recommendations Pursuant to 

Section 133 of the Emergency Economic Stabilization Act of 2008: Study on Mark-To-Market Accounting. 

Available at: http://www.sec.gov/news/studies/2008/marktomarket123008.pdf. 
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Διάγραμμα 4: Ποσοστό των χρηματοοικονομικών στοιχείων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τα 

οποία αποτιμώνται στην εύλογη αξία119  

 

Το γράφημα δείχνει ότι, στο σύνολο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που εξετάστηκαν,  

μόνο το 45% του συνόλου των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων τους 

αποτιμώνται με τη λογιστική της εύλογης αξίας το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2008, 

ποσοστό που αποτελεί μειοψηφία. 

Παράλληλα, ένα άλλο πολύ σημαντικό επιχείρημα που αντιτίθεται στα επιχειρήματα 

των επικριτών, αναφορικά με το μέγεθος της επιρροής της λογιστικής της εύλογης αξίας στην 

κρίση είναι αυτό της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Αποθεματικών του Σικάγο (Federal 

Reserve Bank of Chicago). Αποδεικνύεται ότι, κατά την περίοδο του 2004-2006, το 50% των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων των μεγάλων εμπορικών τραπεζών ήταν δάνεια τα οποία 

αποτιμώνταν στο αναπόσβεστο κόστος και όχι στην εύλογη αξία, ενώ το ποσοστό αυτό για 

τις μικρές εμπορικές τράπεζες αυξάνεται στο 62%.120   

                                                           

119 United States Securities and Exchange Commission, (2008). Report and Recommendations Pursuant to 

Section 133 of the Emergency Economic Stabilization Act of 2008: Study on Mark-To-Market Accounting. 

pp. 46. Available at: http://www.sec.gov/news/studies/2008/marktomarket123008.pdf. 
120 Laux, C. and Leuz, C. (2010). Did Fair-Value Accounting Contribute to the Financial Crisis?. Journal 

of Economic Perspectives, pp.93-118. Available at: http://fic.wharton.upenn.edu/fic/papers/09/0940.pdf.  
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� Σύμφωνα με την Έκθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ121 το ποσοστό των 

περιουσιακών στοιχείων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία αποτέλεσε το 14% των 

πιστωτικών ιδρυμάτων, το 50% των μεσιτών/χρηματιστών, το 71% των ασφαλιστικών 

εταιρειών και το 56% των GSEs. Το μερίδιο των περιουσιακών στοιχείων που αποτιμώνται 

στην εύλογη αξία ανέρχεται στο 31% για τον τραπεζικό κλάδο, ποσοστό που αποτελεί 

μειοψηφία. 

 

Διάγραμμα 5:Ποσοστό περιουσιακών στοιχείων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία 

 

� Η μελέτη της SEC δεν προτείνει την αναστολή της εύλογης αξίας 

Σε αντίθεση με τις συστάσεις των επικριτών της εύλογης αξίας οι οποίοι προτείνουν την 

αναστολή της, σύμφωνα με τη μελέτη της SEC δε συνίσταται αναστολή ή κατάργηση των 

υφιστάμενων απαιτήσεων της λογιστικής της εύλογης αξίας. Υποστηρίζεται ότι η αιφνίδια 

κατάργηση της εύλογης αξίας θα κλονίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις οικονομικές 

καταστάσεις δημιουργώντας μεγαλύτερη αστάθεια στην αγορά. Επιπλέον, τα υπάρχοντα 

λογιστικά πρότυπα απαιτούν την εφαρμογή της εύλογης αξίας μόνο για ορισμένα 

χρηματοοικονομικά μέσα και παράγωγα που τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διακρατούν 

για σκοπούς "διαπραγμάτευσης" ( hold for “trading”). 

                                                           

121 http://www.sec.gov/about/secpar/secpar2008.pdf. pp.47 
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Έτσι, η μελέτη αποδεικνύει ότι η mark-to-market λογιστική συχνά εφαρμόζεται μόνο 

για μια μειοψηφία των επενδύσεων/χρηματοοικονομικών μέσων. Συγκεκριμένα, από το 

δείγμα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που εξετάστηκαν, η μελέτη της SEC έδειξε ότι 

κατά μέσο όρο, περίπου το 22% των χρηματοοικονομικών μέσων των τραπεζών, το 7% 

των GSE, το 3% των ασφαλιστικών εταιρειών, το 1% των πιστωτικών ιδρυμάτων και το 

50% των χρηματιστών-διαπραγματευτών, αποτελούν χρηματοοικονομικά μέσα που είναι 

αποτιμώμενα στην εύλογη αξία. Ορισμένες άλλες επενδύσεις εκτός από τα εμπορεύσιμα 

περιουσιακά στοιχεία (trading assets) και τα παράγωγα, συνήθως επενδύσεις σε τίτλους που 

τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν έχουν την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα κρατήσουν 

μέχρι τη λήξη,  απαιτείται να αναφέρονται στον ισολογισμό στην εύλογη αξία.122  

 

 

 

 

Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες από αυτούς τους τίτλους δεν αναγνωρίζονται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων, εκτός εάν τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή είναι καθορισμένο να 

απομειωθούν.  

                                                           

122 United States Securities and Exchange Commission, (2008). Report and Recommendations Pursuant to 

Section 133 of the Emergency Economic Stabilization Act of 2008: Study on Mark-To-Market Accounting. 

pp. 201 Available at: http://www.sec.gov/news/studies/2008/marktomarket123008.pdf. 

Διάγραμμα 6: Ποσοστό εφαρμογής της εύλογης αξίας για τα χρηματοοικονομικά μέσα και παράγωγα 

που τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διακρατούν για σκοπούς "διαπραγμάτευσης" 
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Η λεπτομερή ανάλυση της πτωχεύσεις των τραπεζών δείχνει ότι ουσιαστικά στο 

σύνολο των χρεοκοπημένων τραπεζών που μελετήθηκαν, η λογιστική της εύλογης αξίας 

εφαρμόστηκε μόνο σε μια μικρή μειοψηφία των περιουσιακών στοιχείων, καθώς και οι 

ζημιές που καταγράφηκαν ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της λογιστικής της εύλογης αξίας 

δεν έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο κεφάλαιο των τραπεζών. Ενώ η εφαρμογή της εύλογης 

αξίας ποικίλλει μεταξύ αυτών των τραπεζών (και είναι γενικά είναι πιο εκτεταμένη σε 

μεγαλύτερα ιδρύματα που ασχολούνται με εμπορικές δραστηριότητες), σε κάθε περίπτωση 

που μελετήθηκε δε φαίνεται η εφαρμογή της εύλογης αξίας να μπορεί να θεωρηθεί σαν 

γενεσιουργός αιτία της οικονομικής αναταραχής. 

5.5.2 Εμπειρικά στοιχεία εξέτασης της προ-κυκλικότητας και της μείωσης 

των εποπτικών κεφαλαίων 

Όσον αφορά τον ισχυρισμό ότι η εύλογη αξία δημιουργεί προ-κυκλικότητα, η Barth and ο 

Landsman (2010) θεωρούν ότι αυτό είναι απίθανο να συμβαίνει. Η υπόθεση ότι οι τιμές των 

περιουσιακών στοιχείων των  τραπεζών μειώνονται και απαιτούν αναγνώριση απομειώσεων 

στις οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών δεν υποστηρίζεται από την Barth και το 

Landsman (2010). Υποστηρίζουν ότι ο ισχυρισμός αυτός μπορεί να ισχύει μόνο για τα 

περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών που αποτιμώνται στην εύλογη αξία ή για τα οποία η 

εύλογη αξία εφαρμόζεται κατά τον καθορισμό απομειώσεων. Ωστόσο, το ποσοστό των 

περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών τα οποία υπόκεινται σε αυτή την περίπτωση, είναι 

περιορισμένο.  

� Στην πορεία ακολούθησε μία σειρά συμπληρωματικών ερευνητικών μελετών, των Laux και 

Luez (2010)123, οι οποίοι εξέτασαν την έκταση εφαρμογής της μεθόδου της εύλογης αξίας για 

τα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στους ισολογισμούς των τραπεζών και 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι είναι απίθανο να συνέβαλε η λογιστική της εύλογης αξίας 

στη χρηματοπιστωτική κρίση ή να οδήγησε σε μαζικές αναγκαστικές πωλήσεις, 

ρευστοποιήσεις. Όπως η μελέτη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έτσι και οι Laux και Luez 

συμπεραίνουν, ότι τα αποτιμώμενα στην εύλογη αξία περιουσιακά στοιχεία  

                                                           

123 Laux, C. and Leuz, C., (2010). Did Fair-Value Accounting Contribute to the Financial Crisis?. Journal 

of Economic Perspectives, pp.93-118. Available at: http://fic.wharton.upenn.edu/fic/papers/09/0940.pdf.  
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αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό μέρος του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των 

τραπεζών και υπάρχουν πολλές εγγυήσεις σύμφωνα με τις GAAP (γενικά αποδεκτές 

λογιστικές αρχές) και συνετή εποπτεία, που προστατεύει τις τράπεζες από το να 

αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν διαστρεβλωμένες τιμές περιουσιακών στοιχείων υπό τη 

χρήση εύλογων αξιών για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Συγκεκριμένα, 

σύμφωνα με τους Laux και Leuz (2010), κατά τη διάρκεια της περιόδου του 2004-2006 

περίπου το 50% των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών ήταν δάνεια και χρηματοδοτικές 

μισθώσεις που δεν ήταν αποτιμώμενα στην εύλογη αξία. Παρατηρούν ότι η πλειοψηφία των 

περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Ως εκ τούτου, 

η πιθανότητα η μέθοδος της εύλογης αξίας να προκαλέσει διάβρωση των χαρτοφυλακίων 

πυροδοτώντας προβλήματα στα εποπτικά ίδια κεφάλαια είναι χαμηλή. Εν ολίγοις, οι Laux 

και Leuz (2010)124 υποστήριξαν ότι " για τις αμερικανικές τραπεζικές εταιρείες 

συμμετοχών, η επίδραση των μεταβολών της εύλογης αξίας στα τραπεζικά έσοδα και τα 

εποπτικά κεφάλαια είναι πολύ πιο περιορισμένη απ’ ότι συχνά υποστηρίζεται." 

� Σε μια κάπως διαφορετική προσέγγιση, ο Shaffer (2010) εξέτασε την επίδραση της 

λογιστικής της εύλογης αξίας παρατηρώντας τις αλλαγές στα ρυθμιστικά επίπεδα 

κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της κρίσης, σε ένα δείγμα μεγάλων τραπεζικών ιδρυμάτων. 

Είναι σημαντικό ότι μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα τείνουν να χρησιμοποιούν τη λογιστική της 

εύλογης αξίας για το μεγαλύτερο μέρος του ισολογισμού τους, εν μέρει επειδή είναι πιο 

πιθανό να επενδύσουν σε σύνθετα ή μη ρευστοποιήσιμα χρεόγραφα, πολλά από τα οποία 

μπορούν να αποτιμηθούν μόνο στην εύλογη αξία τους. Με λίγα λόγια, ο Shaffer υποστήριξε 

ότι αυτά τα ιδρύματα, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλα, θα πρέπει να έχουν βιώσει τις πιο 

εμφανείς επιπτώσεις της μεθόδου της εύλογης αξίας στα κεφάλαια των τραπεζών. 

Επικεντρώνοντας στο μέγεθος των αλλαγών των τιμών των περιουσιακών στοιχείων (που 

ήταν υποκείμενα στην εύλογη αξία) των τραπεζών του δείγματος, ο Shaffer επιδίωξε να 

προσδιορίσει τις άμεσες επιπτώσεις της μεθόδου αυτής στον υπολογισμό των εποπτικών 

κεφαλαίων. Ο Shaffer διαπίστωσε ότι οι περισσότερες τράπεζες στο δείγμα του, βιώσαν 

μικρές μόνο μειώσεις στα εποπτικά ίδια κεφάλαια που συνδέονται με μεταβολές της 

λογιστικής της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια του 2008. Έτσι 

                                                           

124 Greenberg, M., Helland, E., Clancy, N. and Dertouzos, J. (2013). Fair value accounting, historical cost 

accounting, and systemic risk. 
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κατέληξε στο συμπέρασμα ότι "η σύνδεση μεταξύ της εύλογης αξίας και της κεφαλαιακής 

απόσπασης δεν είναι εμφανής."  

Ο Shaffer εξετάζοντας ένα δείγμα των 14 μεγαλύτερων εμπορικών τραπεζών των 

ΗΠΑ συμπέρανε ότι κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, οι απομειώσεις που 

καταγράφηκαν στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποτιμώνται στην 

εύλογη αξία, δηλαδή στα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία ως ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων, ήταν κατά μέσο όρο 2,1%, ενώ οι απομειώσεις 

που καταγράφηκαν για τα δάνεια, τα οποία αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος  ήταν 

15,6% ως ποσοστό επί των ιδίων κεφαλαίων. Μέσα από την εξέταση του δείγματος αυτού 

συμπεραίνουμε ότι η μεγαλύτερη μείωση των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών κατά τη 

διάρκεια της κρίσης οφείλεται σε μεγαλύτερο ποσοστό από απομειώσεις 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος 

και όχι στην εύλογη αξία. 125 

Παρόλο που οι μελέτες των ισολογισμών βασιζόμενων στη λογιστική της εύλογης 

αξίας είναι επιφυλακτικές σχετικά με την εμπειρική σύνδεση της λογιστικής της εύλογης 

αξίας, των εποπτικών κεφαλαίων και του συστημικού κινδύνου, ωστόσο, είναι σημαντικό να 

αναγνωρίσουμε ότι αυτό το είδος της ερευνητικής προσέγγισης έχει ορισμένους θεμελιώδεις 

περιορισμούς. Οι τράπεζες τείνουν να είναι υψηλής μόχλευσης ιδρύματα, με μεγάλη αξία 

περιουσιακών στοιχείων σε αναλογία με τα ίδια κεφάλαιά τους. Κατ' επέκταση, αυτό 

σημαίνει ότι για τις τράπεζες, ακόμη και μικρό μέρος των ισολογισμών τους να υπόκεινται 

στη marked-to-market λογιστική, θα μπορούσαν να προκύψουν μεγάλες αλλαγές στις τιμές 

των περιουσιακών στοιχείων τους με αποσταθεροποιητικές συνέπειες για τους δείκτες των 

κεφαλαίων τους. 126 

� Οι Badertscher, Burks, και Easton (2010) σε σύγκριση με τον Shaffer εξέτασαν ένα 

μεγαλύτερο δείγμα τραπεζών για μια εκτενέστερη χρονική περίοδο, έτσι ώστε να μπορέσουν 

να συγκρίνουν τη δραστηριότητα πριν και μετά το ξέσπασμα της κρίσης. Η μελέτη τους 

πραγματοποιήθηκε σε ένα δείγμα 150 εταιριών τραπεζικών συμμετοχών (bank holding 

                                                           

125 Laux, C. and Leuz, C., (2010). Did Fair-Value Accounting Contribute to the Financial Crisis?. Journal 

of Economic Perspectives, pp.93-118. Available at: http://fic.wharton.upenn.edu/fic/papers/09/0940.pdf.  
126 Shaffer, S. (2010). Fair Value Accounting: Villain or Innocent Victim - Exploring the Links Between 

Fair Value Accounting, Bank Regulatory Capital and the Recent Financial Crisis. SSRN Journal. 
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companies) με μεγάλα χαρτοφυλάκια στα οποία περιλαμβάνονταν τίτλοι διαθέσιμοι προς 

πώληση και τίτλοι διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη. Εξέτασαν τα αποτελέσματα της 

αποτίμησης αυτών των τίτλων με τη μέθοδο της εύλογης αξίας, διότι ενδεχόμενες μειώσεις 

της αξίας τέτοιων τίτλων μπορούν να επηρεάσουν τα εποπτικά ίδια κεφάλαια 

αναγνωριζόμενες ως άλλες παρά προσωρινές απομειώσεις (other than temporary impairment, 

ΟΤΤΙ ). Αυτές οι απώλειες ΟΤΤΙ επηρεάζουν τα εποπτικά κεφάλαια, διότι αναγνωρίζονται 

στο καθαρό αποτέλεσμα, δια μέσω των κερδών εις νέον. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν ότι οι χρεώσεις των ΟΤΤΙ έφθασαν σε υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια της 

χρηματοοικονομικής κρίσης, παρόλα αυτά όμως η επιρροή τους στα εποπτικά κεφάλαια ήταν 

μηδαμινή.127  

� Σύμφωνα με τη μελέτη των Brad A. Badertscherb. , Burks Peter, και D. Easton (2010) 

βρέθηκαν κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι οι πωλήσεις των περιουσιακών στοιχείων των 

τραπεζών συνδέθηκαν με υψηλού μεγέθους υποτιμήσεις, εξαιτίας της αποτίμησης στην 

εύλογη αξία και προκειμένου οι τράπεζες να μπορέσουν να διατηρήσουν τα εποπτικά ίδια 

κεφάλαιά τους. Ωστόσο, οι παρατηρούμενες επιδράσεις φέρεται να είναι αρκετά μικρές, και 

να μην επεκτείνονται σε ολόκληρη τη βιομηχανία. Διαπιστώθηκε επίσης ότι τα επίπεδα 

πωλήσεων των τίτλων ήταν ίδια μ’ αυτά που παρατηρούνταν και πριν την κρίση. Παρόλο που 

οι προβληματικές τράπεζες μπορεί να αναγκάζονται να πωλήσουν τα περιουσιακά στοιχεία 

τους λόγω ζημιών που εμφανίζονται με τη χρήση της λογιστικής της εύλογης αξίας, υπήρχαν 

λίγα στοιχεία που να δείχνουν ότι αυτό προκαλεί στη συνέχεια μια επίδραση μετάδοσης. 

Συγκεκριμένα, δεν τεκμηριώνεται η πιθανή σύνδεση της λογιστικής της εύλογης αξίας και 

της προ-κυκλικής της συμπεριφοράς της για την οποία κατηγορείται. Επιπλέον δε βρέθηκαν 

αποδεικτικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι οι τράπεζες πραγματοποίησαν αναγκαστικές 

πωλήσεις όλο και περισσότερων περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια της κρίσης 

καταγράφοντας ζημίες στους ισολογισμούς τους.  

                                                           

127 Badertscher, B., Burks, J. and Easton, P. (2012). A Convenient Scapegoat: Fair Value Accounting by 

Commercial Banks during the Financial Crisis. The Accounting Review, 87(1), pp.59-90. 
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Οι Brad A. Badertscherb, Burks Peter, και D. Easton (2010) 128 κατέληξαν σε ένα 

πολύ σημαντικό συμπέρασμα αναφορικά με τα αίτια της χρηματοπιστωτικής κρίσης. 

Συμπεραίνουν ότι η κρίση δεν προκλήθηκε από την αποτίμηση της εύλογης αξίας, αλλά μέσα 

από το «κακό χρέος» (bad debt) το οποίο συνέβαλε στη μείωση των εποπτικών ιδίων 

κεφαλαίων .Επίσης, ένα ακόμη αίτιο της επιδείνωσης της οικονομικής κρίσης αναφέρεται ότι 

μπορεί να αποτέλεσε η σύνδεση των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων με τους λογιστικούς 

κανόνες μέσω της επιρροής του FASB.  

5.5.3 Εκτιμήσεις της εύλογης αξίας με χρήση μοντέλων 

 Όταν οι αγορές καθίστανται ανενεργές και οι τιμές των συναλλαγών δεν είναι πλέον 

διαθέσιμες, οι τράπεζες δεν είναι αναγκασμένες να χρησιμοποιούν τις τιμές αυτές που ήταν 

στρεβλωμένες από την έλλειψη ρευστότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το FAS 157 

επιτρέπει ρητά στις τράπεζες να χρησιμοποιούν μοντέλα αποτίμησης για να προσδιορίσουν 

τις εύλογες αξίες. Καθώς η οικονομική κρίση βάθυνε, οι τράπεζες χρησιμοποίησαν όλο και 

περισσότερο αυτή τους την επιλογή. 

 

 

 

                                                           

128 Badertscher, B., Burks, J. and Easton, P. (2012). A Convenient Scapegoat: Fair Value Accounting by 

Commercial Banks during the Financial Crisis. The Accounting Review, 87(1), pp.59-90. 

 

Διάγραμμα 7: Αυξομειώσεις των επιπέδων εκτιμήσεως της εύλογης αξίας για τις τραπεζικές εταιρείες 

χαρτοφυλακίου 
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Από όλα τα περιουσιακά στοιχεία που καταγράφηκαν στην εύλογη αξία κατά τις αρχές του 

2007, οι τραπεζικές εταιρείες χαρτοφυλακίου (bank holding companies) χρησιμοποιούσαν τις 

εισροές του Επίπεδου 1 (χρηματιστηριακές τιμές) για το 33,5 % των περιουσιακών τους 

στοιχείων και το ποσοστό αυτό μειωνόταν σταδιακά, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση 

του στο 18,70% το τέλος του 2008 με το αποκορύφωμα της κρίσης. Από τα τέλη του 2008 

όμως, έως το πρώτο τρίμηνο του 2009, παρατηρούμε μία αύξηση του ποσοστού αυτού από 

18,7% σε 19,30%. Η μεγαλύτερη μείωση στο Επίπεδο 1 των περιουσιακών στοιχείων 

φαίνεται να αντισταθμίζεται από αύξηση του επιπέδου 2, παρόλο που αυξανόταν σταθερά 

και το Επίπεδο 3 των περιουσιακών στοιχείων από 9% στις αρχές του 2007 σε 13,4% στις 

αρχές του 2009. 

   

 

Πηγή : Laux, C. and Leuz, C. (2010). Did Fair-Value Accounting Contribute to the Financial Crisis?. 

Journal of Economic Perspectives, pp. 41. Available at: 

http://fic.wharton.upenn.edu/fic/papers/09/0940.pdf. 

Από το παραπάνω γράφημα παρατηρούμε ότι οι εκτιμήσεις των Επιπέδων παρουσιάζουν 

παρόμοια πορεία και για τις επενδυτικές τράπεζες. Από ένα δείγμα των μεγαλύτερων 

τραπεζών των ΗΠΑ βλέπουμε ότι το Επίπεδο 3 των περιουσιακών στοιχείων τους αυξάνεται 

από 7% το πρώτο τετράμηνο του 2007 σε 14,3 % στο τέλος του 2008, αντανακλώντας μια 

Διάγραμμα 8:Αυξομειώσεις των επιπέδων εκτιμήσεως της εύλογης αξίας για τις επενδυτικές τράπεζες 
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μείωση στο Επίπεδο 1 των περιουσιακών στοιχείων από 27,4% σε 15,5% κατά την ίδια 

χρονική περίοδο. Η αύξηση του Επιπέδου 3 είναι απόρροια του γεγονότος ότι τράπεζες 

εκτιμούν όλο και περισσότερο μη ρευστοποιήσιμους τίτλους τους με τη χρήση μοντέλων. 

Παράλληλα, στο διάστημα από τα τέλη του 2008 έως τις αρχές του 2009, παρατηρούμε 

μείωση στο Επίπεδο 3 και στο Επίπεδο 2, η οποία συνοδεύεται από ταυτόχρονη αύξηση του 

Επιπέδου 1. 

Οι μελέτες των οικονομικών καταστάσεων των τραπεζών αποκαλύπτουν ότι τα 

ενυπόθηκα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία βρέθηκαν στο επίκεντρο της οικονομικής 

κρίσης, είναι σπάνια περιουσιακά στοιχεία του Επιπέδου 1. Στην αρχή της κρίσης, οι 

τράπεζες αυτές αναφέρονται συνήθως σε εισροές του Επιπέδου 2 και κυρίως του  Επιπέδου 3. 

Για παράδειγμα, η Citigroup κινήθηκε προς μια "εγγενή μεθοδολογία ταμειακών ροών" για 

την αποτίμηση τιτλοποιημένων ενυπόθηκων δανείων της στο τέλος του 2007, ενώ η JP 

Morgan αναφέρει ότι κατά το τέλος του 2008, «η πλειοψηφία των ενυπόθηκων δανείων, των 

υψηλής απόδοσης χρεωστικών τίτλων και τίτλων που προέρχονται από τιτλοποίηση 

υπάγεται στο επίπεδο 3». Επομένως, τα "προβληματικά περιουσιακά στοιχεία" της κρίσης σε 

μεγάλο βαθμό αποτιμώνται με μοντέλα και άρα η αποτίμησή  με τις τιμές της αγοράς είναι 

ένας μύθος, όσον αφορά τους τίτλους ενυπόθηκων δανείων , οι οποίοι και μας ανησυχούν. 

Οι τράπεζες έχουν το δικαίωμα να κάνουν λογικές υποθέσεις βασιζόμενες σε δικές 

τους εκτιμήσεις για τα ποσοστά απόδοσης των δανείων υψηλού κινδύνου, των 

τιτλοποιημένων ενυπόθηκων δανείων και άλλων προβληματικών περιουσιακών στοιχείων 

κατά τη διάρκεια αρκετών ετών και για το λόγο αυτό οι αποτιμήσεις με μοντέλα (mark-to-

model) είναι συνήθως υψηλότερες από εκείνες που βασίζονται στις πρόσφατες συναλλαγές 

παρόμοιων περιουσιακών στοιχείων.  

Οι αποτιμήσεις βασιζόμενες σε μοντέλα επιτρέπουν στις τράπεζες να δίνουν μια 

σχετικά αισιόδοξη εικόνα της οικονομικής τους κατάστασης. Αυτό βέβαια αποτελεί αφορμή 

αμφισβήτησης των επενδυτών για την ακρίβεια των τραπεζικών αποτιμήσεων των 

προβληματικών περιουσιακών στοιχείων. Όπως ο Warren Buffett έχει επισημάνει, η 

αποτίμηση " mark to model " μπορεί να καταντήσει σε " mark to myth."  

Για να αντιμετωπιστεί αυτή η αμφισβήτηση των αποτιμήσεων με τη χρήση μοντέλων, 

οι τράπεζες, θα πρέπει να αποκαλύπτουν αρκετές λεπτομέρειες σχετικά με τις υποθέσεις στις 
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οποίες βασίζονται τα μοντέλα τους, έτσι ώστε να επιτρέπουν στους επενδυτές να εντοπίζουν 

πώς προέκυψαν οι αποτιμήσεις τους.129  

 

Επίλογος 

Λαμβάνοντας συλλογικά, τα αποτελέσματα της εμπειρικής βιβλιογραφίας σχετικά με τη 

λογιστική της εύλογης αξίας και το συστημικό κίνδυνο δε συλλέξαμε σημαντικές ενδείξεις 

ότι η εύλογη αξία αποτέλεσε μια σημαντική κινητήρια δύναμη της κατάρρευσης, ή των 

συναφών τραπεζικών πτωχεύσεων, το 2008. Ειδικότερα, οι διαθέσιμες μελέτες, αναλύοντας 

τους ισολογισμούς των τραπεζών παρέχουν μικρή υποστήριξη στον ισχυρισμό ότι η εύλογη 

αξία προκαλεί αναγκαστικές μειώσεις των τιμών των περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες 

έντονα συνδέονται με την ανεπάρκεια των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων, ή με περιπτώσεις 

αφερεγγυότητας των τραπεζών, κατά τη διάρκεια του 2008. Επίσης, παρατηρήθηκαν 

ευρήματα που υποδηλώνουν μια  πιθανή σχέση της λογιστικής της εύλογης αξίας και του 

συστημικού κινδύνου, όμως αυτές οι μελέτες απαιτούν μια πολύ προσεκτική ερμηνεία και 

ανάλυση υποθέσεων.  

 

                                                           

129 Pozen, R. (2009). Is It Fair to Blame Fair Value Accounting for the Financial Crisis?. Harvard Business 

Review. Available at: https://hbr.org/2009/11/is-it-fair-to-blame-fair-value-accounting-for-the-financial-

crisis. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» 

Μετά την εκτενή θεωρητική προσέγγιση της αποτίμησης της εύλογης αξίας, για την καλύτερη 

κατανόηση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της εξετάζουμε ένα πρακτικό 

παράδειγμα κακής εφαρμογής των ΔΛΠ, το οποίο αποτέλεσε και σκάνδαλο. 

6.1 Ιστορική αναδρομή  

 Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1944 και το 1945 ξεκίνησε τη λειτουργία της, παράλληλα με την 

έκδοση του πρώτου ομαδικού ασφαλιστήριου ζωής. 

 Το 1952 επιχειρεί την πρώτη συστηματική αναβίωση των ασφαλίσεων Ζωής, ενώ το 1953 η 

«Ασπίς Πρόνοια» προχωρά στην εξαγορά της ασφαλιστικής εταιρίας Πατρίς και στην 

ανάληψη της αντιπροσωπείας της αγγλικής εταιρείας «Sun Insurance Company» με σκοπό τη 

δραστηριοποίηση της στις θαλασσασφάλειες.  

Το 1956 πραγματοποιείται η συγχώνευση της «Ασπίς Πρόνοια» με την «Πατρίς», ενώ το 

1957 η «Ασπίς» αναλαμβάνει την κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών της τότε 

νεοϊδρυθείσας Ολυμπιακής Αεροπορίας. Το 1969 εκδίδεται από την Ασπίς το πρώτο 

Αστρασφαλιστήριο στην παγκόσμια ιστορία. 

Το 1971 «Ασπίς» και «Insurance Company of North America» ιδρύουν από κοινού την 

«Interamerican Ζωής», ενώ το 1973  η «Ασπίς» αποχωρεί από το μετοχικό σχήμα της 

«Interamerican Ζωής» μεταβιβάζοντας το μερίδιό της στην «INA». 

Το 1990 αρχίζει η δόμηση του Ομίλου Aσπίς, καθώς ιδρύονται σταδιακά η «AΣΠIΣ 

ΠPONOIA Zημιών», η «AΣΠIΣ ΠPONOIA Αμοιβαίων Κεφαλαίων», η «ASPIS BANK» και 

η «AΣΠIΣ Xρηματιστηριακή». 

Το 2001, έξι ασφαλιστικές του Ομίλου ενοποιούνται σε μία υπό την ονομασία 

«COMMERCIAL Value Α.Α.Ε.».  

Ώσπου, το 2009 ανακόπτεται η πορεία ενός Ομίλου που γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη. 

Στις 21/09/2009, η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης προχώρησε στην ανάκληση της 
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άδειας των ασφαλιστικών του Ομίλου, καθώς δε μπορούσαν να καλύψουν τα απαιτούμενα 

περιθώρια κεφαλαιακής επάρκειας με αποτέλεσμα να βρίσκονται στον αέρα περίπου 

1.000.000 ασφαλισμένοι και 1.000 εργαζόμενοι. Η συνολική ζημιά της υπόθεσης ξεπερνά τα 

600 εκατ. ευρώ, καθιστώντας την περίπτωση της «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» ένα σημαντικό 

ασφαλιστικό σκάνδαλο, το μεγαλύτερο στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. 

«Το υπουργείο Ανάπτυξης "επιμελείτο" με διάφορους τρόπους να καλύπτει τη δεινή οικονομική 

κατάσταση, στην οποία βρισκόταν η εταιρία και στις περισσότερες περιπτώσεις με τα ανακριβή 

πιστοποιητικά φερεγγυότητας, τα οποία εξέδιδε, παραποιούνταν και αλλοιώνονταν τα 

οικονομικά αποτελέσματα, με αποτέλεσμα να εξαπατηθούν και να παγιδευτούν σωρεία πελατών 

της»  

Το 2003 έγιναν καταγγελίες  στην εταιρεία για τη μη τήρησης και εφαρμογής των 

υποχρεώσεων της, σχετικά με ασφαλιστήρια συμβόλαια ASPIS BOND, των οποίων η 

καταβολή θα έπρεπε να είναι άμεση, όμως η ΑΣΠΙΣ την καθυστερούσε. Όπως αναφέρουν οι 

ενάγοντες, επρόκειτο για «το αποκορύφωμα ενός κυκεώνα ψευδών στοιχείων και 

οικονομικών καταστάσεων για τις οποίες, όφειλε το Ελληνικό Δημόσιο, κατά τα έτη 2000-

2002 να έχει λάβει όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα».  

Τα ελλείμματα της εταιρίας καλύπτονταν από ασφάλιστρα των ASPIS BONDS, 

καθώς η ΑΣΠΙΣ δεν τα επένδυε από το 2000 και μετέπειτα «σε μερίδια, τα οποία 

εξακολουθούσαν να πουλάνε οι συνεργάτες της ασφαλιστές», αλλά τα χρησιμοποιούσε για να 

καλύπτει λειτουργικές δαπάνες και δάνεια, «γεγονός το οποίο όφειλε και μπορούσε εύκολα να 

διαπιστώσει το υπουργείο Ανάπτυξης». 

Το υπουργείο Ανάπτυξης «παρέλειψε εντελώς να διαπιστώσει τις ατασθαλίες της 

ασφαλιστικής εταιρίας, που ήταν ήδη εξόφθαλμες, ή κατά πάσα πιθανότητα, τις διαπίστωσε και 

δεν προέβη στην λήψη κανενός προληπτικού μέτρου» τονίζουν.  

Το 2002, τα οικονομικά προβλήματα της ΑΣΠΙΣ επιδεινώθηκαν.  

Το 2003 ασφαλισμένοι δημοσιοποιούν «την αδυναμία της εταιρίας να ανταποκριθεί στις 

οικονομικές της υποχρεώσεις», ενώ «αντίστοιχες αφορμές εξακολούθησαν να υφίστανται κατά 

την διάρκεια των ετών 2004-2009», όμως τόσο η ΑΣΠΙΣ όσο και το δημόσιο «συνέχισαν τη 

συγκάλυψη των ατασθαλιών και των προβλημάτων».  
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6.2 Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων: 

Η εταιρεία εφαρμόζει τα ΔΠΧΠ και αποτιμά τα περιουσιακά της στοιχεία σε εύλογες 

(αγοραίες) αξίες. 

Αναφέρουμε ορισμένες μόνο ενέργειες στις οποίες προέβη προκειμένου να εξετάσουμε τη 

συμβολή των ΔΛΠ και συγκεκριμένα της εύλογης αξίας σε αυτές: 

� Στο προσάρτημα του ισολογισμού της «Ασπίς ΑΕΓΑ» στις 31/12/2003, αναφέρονται τα 

εξής: «Στη χρήση 2002, είχε γίνει αποτίμηση των μετοχών της εταιρείας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΑΕΑΖ (Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζημιών) στο ποσό των 34.323.400,02€ ».  

Η αποτίμηση έγινε από δυο Ανεξάρτητους Διεθνώς Αναγνωρισμένους  Ελεγκτικούς  

Οίκους (οι οποίοι δεν αναφέρονται) και βρέθηκε ότι η εύλογη αξία υπερείχε της αξίας 

κτήσεως κατά 27.503.637,19€. 

Εάν η Αποτίμηση των Μετοχών αυτών είχε γίνει σύμφωνα με τη μέθοδο του 

ιστορικού κόστους και τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παράγ. 6 του Κ.Ν 2190/1920, θα 

προέκυπτε υπό αξία ύψους €32.381.221,6, η οποία θα επιβάρυνε τα αποτελέσματα της 

Εταιρείας και θα μείωνε τα ίδια Κεφάλαιά της κατά το ίδιο ποσό». 

Με την πράξη αυτή η Εταιρεία, με εντελώς ψεύτικους υπολογισμούς, αύξησε τα ίδια 

κεφάλαιά της με το εικονικό ποσό των €27.503.637,19. Ωστόσο, το ποσό αυτό δεν ήταν 

αρκετό για να παρουσιάσει η εταιρεία τα απαιτούμενα ίδια Κεφάλαια, οι ζημιές της ήταν 

πολύ υψηλότερες, έτσι στο πρώτο τρίμηνο του 2004 προέβη σε μια ακόμη αύξηση 

κεφαλαίων με τον εξής τρόπο, ο οποίος αναφέρεται στο ίδιο προσάρτημα: 

� «Κάνοντας χρήση της σχετικής ευχέρειας που παρείχαν οι διατάξεις του άρθρου 15Ν του 

νόμου 3229/2004130 η εταιρεία αναπροσάρμοσε την 31/12/2003 την αξία των ακινήτων της, 

«αυθαίρετα», στην «εύλογη» εμπορική αξία, αυξάνοντας έτσι την αξία τους κατά 

50.476,355,56€. Το ποσό αυτό μεταφέρθηκε απευθείας στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας. 

                                                           

130 Η υπεραξία που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας κτήσεως των ακινήτων κατ΄ εφαρμογή 

των διατάξεων του άρθρου 15 του Νόμου 3229/ 10.2.2004 μπορεί να καταχωρηθεί στο λογαριασμό 

Αποτελεσμάτων της χρήσεως και από εκεί να μεταφερθεί σε ειδικό Αποθεματικό «Κέρδη από 

Αναπροσαρμογή αξίας παγίων. 
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Οι Υπεραξίες αυτές, δεν ελέγχτηκαν για την ορθότητά τους από το υπουργείο, με 

αποτέλεσμα  η Εταιρεία να παρουσιάσει μια εντελώς εικονική αύξηση των ιδίων 

κεφαλαίων της, κατά  77.979.992,75€. 

� Στις 31/12/2003 πραγματοποιείται αναπροσαρμογή  και των ακινήτων της «Commercial 

Value», όπως βλέπουμε στον παρακάτω πίνακα. 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ   ΑΚΙΝΗΤΩΝ  ΣΤΗΝ  ΕΥΛΟΓΗ  ΑΞΙΑ   31.12.2003
ΓΗΠΕΔΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΞΙΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ

ΕΥΛΟΓΗ 
ΑΞΙΑ

ΑΞΙΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ

ΕΥΛΟΓΗ 
ΑΞΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΜΙΧΑΛΑΚΟΠ. 174 ΑΘΗΝΑ 221.484,39 3.822.500 1.211.417,83 2.137.500
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 8 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 39.126 843.235 156.528,34 256.875
ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΑΚΡΗ 1

ΜΑΚΡΗ 1 ΑΘΗΝΑ 395.489,38 6.318.850 1.151.609,58 2.321.250
ΛΕΚΚΑ 23-25 ΑΘΗΝΑ 177.274,88 8.413.800 1.190.837,54 2.775.000
ΥΠΟΚ/ΜΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 64
ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ 64 ΜΑΡΟΥΣΙ 525.403,65 5.522.373 837.517,89 2.512.100
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠ. 35 1ος ΟΡΟΦΟΣ 94.023,89 3.888.735 385.943,97 1.965.000
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠ. 35 2ος ΟΡΟΦΟΣ 45.355,90 0 163.652,40 0

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 250-254

ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ 250-254 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 147.776,09 3.864.300 364.843,82 1.395.000

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 1.645.934,20 32.673.793 5.462.351,37 13.362.725 

Πίνακας 3: Αναπροσαρμογή  των ακινήτων της «Commercial Value» 

 

Από την αναπροσαρμογή των γηπέδων της εταιρίας στην εύλογη αξία υπολογίζουμε 

υπεραξία τους: 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑ = ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ – ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ  

Δηλαδή,  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΓΗΠΕΔΩΝ = 32.673.793 – 1.645.934,20 = 31.027.858,80€. 

Ενώ για τα κτίρια της εταιρίας οι συνολικές αποσβέσεις μέχρι την 31/12/2002 υπολογίστηκαν 

στο 2.151.305,09, άρα η συνολική αναπόσβεστη αξία τους θα υπολογιστεί ως: 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ = ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  
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= 5.462.351,37 – 2.151.305,09 = 3.311.046,28€. 

ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ = ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 

ΑΞΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ (31/12/2003) 

= 13.362.725 – 3.311.046,28 = 10.051.678,72€. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ = ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΓΗΠΕΔΩΝ + ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 

= 31.027.858,80 + 10.051.678,72 = 41.079.537,52 €. 

Ποιος ήταν ο σκοπός της υπερεκτίμησης της αξίας των ακινήτων της; 

Η εταιρεία μέσω της δημιουργίας υπερβολικών εικονικών υπεραξιών στις θυγατρικές 

προσωπικές εταιρίες της κάλυπτε τις ζημίες της, τις οποίες φόρτωνε στις Ασφαλιστικές 

Εταιρείες του Ομίλου, («Ασπίς ΑΕΓΑ & ΑΕΑΖ» και «Commercial Value»),  περιορίζοντας 

έτσι τα ελλείματά της. 

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «Commercial Value» με το ποσό των 

41.079.537,52 €, που έγινε στις 17/9/2004, συνδέεται με την βελτίωση των αποτελεσμάτων 

και την κάλυψη της ασφαλιστικής τοποθέτησης των αποθεμάτων της Ασφαλιστικής εταιρίας 

«ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ», αποφεύγοντας έτσι τον έλεγχο της Διεύθυνσης Ασφ. Επιχ. & 

Αναλογιστικής του υπουργείου ανάπτυξης. 

Η εταιρεία ακολούθησε και τα επόμενα χρόνια τέτοιου είδους πρακτικές, όμως το 

υπουργείο Ανάπτυξης συνέχισε «αδιάκοπα να εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά 

φερεγγυότητας χωρίς να ασκεί επί της ουσίας τον έλεγχο».  

Στη συνέχεια η αρμοδιότητα για τις ασφαλιστικές εταιρίες πέρασε στην ΕΠΕΙΑ, όπου 

κατοπινοί έλεγχοι βρήκαν ότι η ΑΣΠΙΣ χρειαζόταν συνολικά 237 εκατ. ευρώ για να 

ανασυγκροτηθεί, ώσπου το Σεπτέμβριο του 2009 ανακλήθηκε η άδειά της και έπειτα επήλθε 

η εκκαθάριση της. 

Η εταιρεία πάντα υπερεκτιμούσε την αξία των ακινήτων της 

Στην «4η αναλυτική έκθεση» που απέστειλε στις 22/6/2011 στην Τράπεζα της Ελλάδος ο 

επόπτης εκκαθάρισης του χαρτοφυλακίου Ζωής της «Commercial Value» αναφέρεται: 

«Σύμφωνα με τις εκθέσεις χρηματοοικονομικού ελέγχου χρήσης 2008 της εταιρίας που 

διενέργησε η ΕΠ.Ε.Ι.Α ( αριθμός πρωτόκολλου 8049/21.5.2009), επισημαίνεται ότι η αξία 
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βιβλίων είναι κατά 87.386.408,90 € υψηλότερη της αντικειμενικής αξίας πλέον 30%, ήτοι ότι 

οι αυξήσεις στα επιμέρους ακίνητα είναι της τάξεως 75-130%.»131 

Το ερώτημα στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι γιατί η Διεύθυνση Ασφ. Επιχ. & 

Αναλογιστικής του υπουργείου ανάπτυξης δεν έλεγξε τις εκτιμήσεις που έκανε η 

«ανεξάρτητη εταιρία συμβούλων έργων», όπως έπραξε η ΕΠ.Ε.Ι.Α, προκειμένου να μην 

δεχτεί την υπερεκτίμηση του χαρτοφυλακίου των ακινήτων στο πλαίσιο της αύξησης του 

μετοχικού κεφαλαίου και άφησε την εταιρία να παραπλανά τους μετόχους ,τους ασφαλιστές 

και τους ασφαλισμένους επενδυτές. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα στοιχεία των ακινήτων, από τις εκθέσεις του 

επόπτη εκκαθάρισης του χαρτοφυλακίου Ζωής της «Commercial Value».132 

                                                                                     ΑΚΙΝΗΤΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ-ΓΗΠΕΔΑ

ΕΤΟΣ 
ΚΤΗΣΗΣ

ΑΞΙΑ 
ΒΙΒΛΙΩΝ     
26-10-2010

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ 
ΑΞΙΑ                      

31-12-2007

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 250-254 1996 5.355.014,62 937.019,61 937.019,61
ΛΕΚΚΑ 23-25 1972 11.635.745,11 1.904.603,84 1.904.603,84
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠ. 174 1979 6.499.840,11 1.427.193,16 1.427.193,16
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 64 ΜΑΡΟΥΣΗ 1989 8.453.367,92 1.507.446,18 2.261.169,27
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 8 ΘΕΣ/ΚΗ 2007 1.124.164,34 233.834,04 233.834,04
ΔΙΟΝ ΜΑΚΡΗ 1 1987 9.242.556,48 1.964.296,80 1.964.296,80
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠ. 35 1ος ΟΡ. 1990 4.161.959,13 534.794 787.336,20
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠ. 35 2ος ΟΡ. 1990 2.280.452,96 514.987 787.336,20
Λ.ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 60 ΑΘΗΝΑ 2006 14.466.198,56 8.075.604,97 6.900.000
Λ.ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 88Α 2006 5.000.000 3.736.337,80 5.200.000
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 343 1ος ΟΡΟΦ. 2000 20.542,92 39.732 59.598
FRUMUSANI, ROUMANIA 2008 24.000.000 1.385.000 1.385.000
ΛΑΜΨΑΚΟΥ 3 2006 2.750.000 434.743,55 652.115,33
ΘΕΣΗ ''ΝΤΟΥΣΑ'' Ν.ΜΙΔΕΑΣ 2004 2.000 2.340 3.000
ΘΕΣΗ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ 2003 5.806 4.343,47 5.850
ΘΕΣΗ ''ΜΑΖΙ'' 2004 6.000 7.020 8.500
AXINTELLE ROYMANIA 2009 400.000 400.000 400.000
ΘΕΣΗ ΚΕΔΑΡΕΣ ΠΑΦΟΥ ΚΥΠΡ. 2.090.000 36.900

97.493.648,15 23.146.196,42 24.916.852,45 

Πίνακας 4: Στοιχεία των ακινήτων, από τις εκθέσεις του επόπτη εκκαθάρισης του χαρτοφυλακίου Ζωής 

της «Commercial Value» 

                                                           

131 http://www.insurancedaily.gr/blog/2 
132 http://commercialvalue.gr/ektheseis 
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Στον παραπάνω πίνακα παρατίθενται οι τιμές των ακινήτων που εμφάνιζε η εταιρεία στα 

βιβλία της στις 26/10/2010 αντιπαραβαλλόμενες με τις αντικειμενικές αξίες τους στις 

31/12/2007 και με τις εκτιμήσεις που προκύπτουν από τις εκθέσεις του επόπτη εκκαθάρισης 

του χαρτοφυλακίου Ζωής της «Commercial Value». 

Παρατηρούμε ότι η εταιρεία εμφάνιζε στα βιβλία της υπερτιμημένες αξίες για την 

πλειοψηφία των ακινήτων της. Επιδίωκε να αυξήσει το ενεργητικό της με παράλληλη αύξηση 

της καθαρής της θέσης.  

 Στις κακές λογιστικές πρακτικές που χρησιμοποίησε η εταιρεία εντοπίζουμε τον 

έντονο ρόλο της εύλογης αξίας. Με την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της και την 

εμφάνιση υπερτιμημένων αξιών στα βιβλία της εισήγαγε μεταβλητότητα στις οικονομικές 

καταστάσεις και συγκεκριμένα στους ισολογισμούς της. 

 Η διοίκηση της εταιρείας εκμεταλλευόμενη τη λογιστική της εύλογης αξίας 

χειραγώγησε τα αποτελέσματα μέσω των εκτιμήσεων της αξίας των περιουσιακών στοιχείων 

της επιβεβαιώνοντας τους επικριτές της εύλογης αξίας, η οποίοι την κατηγορούν για 

εμφάνιση αναξιόπιστων με έλλειψη διαφάνειας οικονομικών καταστάσεων. 

 Η περίπτωση της ΑΣΠΙΣ φέρνει στην επιφάνεια ένα μεγάλο ζήτημα, αυτό της 

πραγματικής και αποτελεσματικής λειτουργίας των εποπτικών μηχανισμών και συγκεκριμένα 

του ρόλου των ελεγκτών οι οποίοι οφείλουν να αποτρέπουν οποιεσδήποτε παραβατικές 

πρακτικές και όχι να αποκρύπτουν και να υποθάλπουν λογιστικά εγκλήματα επιτρέποντας και 

διαιωνίζοντας αυτά.    

6.3 Εξέταση του ρόλου της λογιστικής, της δημιουργικής λογιστικής και 

της «κακής» χρήσης των ΔΛΠ, με αφορμή την «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ». 

Η ΑΣΠΙΣ εφαρμόζει τα ΔΛΠ τα οποία βασίζονται σε σημαντικό βαθμό σε «εμπορικές» 

εύλογες αξίες στον Ισολογισμό οι οποίες είναι συνήθως πιο κοντά στην πραγματικότητα. 

Μέσα όμως και από την περίπτωση της ΑΣΠΙΣ είναι εμφανές ότι συχνά καταπατάται η 

ορθότητα της εφαρμογής τους.  

Οι πρακτικές της «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» κατέληξαν να αποτελούν ένα ακόμα λογιστικό 

σκάνδαλο όπως αυτό της Enron, της Parmalat, αλλά αυτή τη φορά στην ελληνική αγορά. Η 
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εταιρεία κάνοντας χρήση της δημιουργικής λογιστικής παρουσίαζε μέσω των δημοσιευμένων 

οικονομικών καταστάσεων της εσφαλμένη εικόνα  της οικονομικής κατάστασης έως ότου 

επήλθε η κατάρρευση της.  

Στην προσπάθεια της να δημιουργεί και να παρουσιάζει αυξανόμενα κέρδη, να αυξάνει το 

κέρδος ανά μετοχής της χρησιμοποιεί διάφορα εργαλεία προκειμένου να παρουσιάσει μια 

πλασματική, μη ανταποκρινόμενη στην πραγματική, βελτιωμένη οικονομική κατάσταση. 

Στόχευε στην ωραιοποίηση των αποτελεσμάτων της προσπαθώντας να εμφανίσει μεγαλύτερα 

έσοδα και να αποκρύπτει κάποια από τα έξοδά της, τις υποχρεώσεις της, το δανεισμό της, 

καθώς μια εταιρεία με λιγότερο δανεισμό υποθάλπει και λιγότερους κινδύνους. Έτεινε να 

παρουσιάσει μια εταιρεία η οποία αυξάνεται με υγιή τρόπο προβάλλοντας την εικόνα μιας 

καλής επένδυσης. 

Δε σημαίνει ότι κάνει κάτι παράνομο, όπως και στις περισσότερες περιπτώσεις 

κατάρρευσης των εταιριών οι πρακτικές που ακολουθούσαν ήταν νόμιμες, παραβίαζαν όμως 

το «πνεύμα» της λογιστικής. Αυτή είναι η κατηγορία που προσάπτεται στους λογιστές σε 

κάθε περίπτωση σκανδάλου, ότι δεν υπηρετούν το σκοπό της λογιστικής, το λειτούργημα της 

λογιστικής που είναι να εξυπηρέτηση  του κοινού καλού και της εύρυθμης λειτουργίας του 

οικονομικού συστήματος.  

 Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό πρόβλημα της οικονομικής πραγματικότητας το 

οποίο συμβάλει στην πρόκληση σκανδάλων είναι οι βραχυπρόθεσμες βλέψεις της διοίκησης 

των επιχειρήσεων. Έτσι και στην περίπτωση της ΑΣΠΙΣ, η διοίκηση της, μέσω της 

δημιουργικής λογιστικής προσπαθούσε να καλύψει τους βραχυπρόθεσμους στόχους της και 

τα κακώς κείμενα της, προκειμένου να εμφανίζει βραχυπρόθεσμα ευοίωνα αποτελέσματα,  

αδυνατώντας να αντιληφθεί ότι αυτοί οι στόχοι μετεξελίσσονταν σε μακροπρόθεσμοι. Αυτό 

είχε ως αποτέλεσμα να διαιωνίζονται οι κακές πρακτικές έως ότι να τεθούν εκτός ελέγχου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση, μια άνευ προηγουμένου μεγέθους κρίση με τρομερές 

συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία, προκάλεσε την ανησυχία πολλών επιστημόνων, 

ακαδημαϊκών, υπεύθυνων χάραξης πολιτικής και ρυθμιστικών αρχών και η μοναδικότητα της 

ώθησε τις προσπάθειες εντοπισμού των καθοριστικών παραγόντων πρόκληση της. Ανάμεσα 

στην αναζήτηση των αιτιών δημιουργίας της, έντονη κριτική ασκήθηκε στα λογιστικά 

πρότυπα και συγκεκριμένα στη λογιστική της εύλογης αξίας, η οποία κατηγορήθηκε ότι 

συνέβαλε στην επιδείνωσης και εξάπλωση αυτής της οικονομικής αναταραχής. 

 Η ορθότητα ή όχι αυτού του ισχυρισμού δίχασε την κοινή γνώμη και δημιούργησε  

επικριτές και υπερμάχους της μεθόδου της αποτίμησης της εύλογης αξίας. Οι κατηγορίες 

εστιάζονταν γύρω από την επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

που αποτελούν και τα σημαντικότερα στοιχεία του ενεργητικού των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων. Σε μια ανενεργή, με πρόβλημα ρευστότητας αγορά, οι τράπεζες αποτιμώντας τα 

περιουσιακά στοιχεία τους στην εύλογη αξία, με χρήση αυτών των αγοραίων αξιών, 

αναγκάζονταν να τα εμφανίζουν κάτω από τη θεμελιώδη οικονομική αξία τους 

καταγράφοντας ζημίες και υποδεικνύοντας την ακαταλληλότητα της χρήσης της μεθόδου της 

εύλογης αξίας στην περίοδο της κρίσης. Το γεγονός αυτό επιδείνωνε την οικονομική θέση 

των τραπεζών, περιόριζε τα κεφάλαια τους και κατ’ επέκταση τη δυνατότητα δανεισμού τους. 

Ακόμη, οι επικριτές της ισχυρίζονται ότι αυτές οι υποτιμήσεις έχουν προκαλέσει ένα 

φαύλο κύκλο στην αγορά, κλονίζοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών, δημιουργώντας 

περαιτέρω απώλειες στην αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, 

ενισχύοντας περαιτέρω το πρόβλημα  ρευστότητας και μετακυλίοντας έτσι τη μόλυνση στην 

υπόλοιπη αγορά.  

Οι υποστηρικτές της εύλογης αξίας αντιπαρατίθενται, ισχυριζόμενοι ότι δεν 

αποτέλεσε αιτία έλλειψης ρευστότητας, ούτε διατάραξης της σταθερότητας των 

χρηματοπιστωτικών αγορών. Η εφαρμογή της μεθόδου της εύλογης αξίας ενισχύει τη 

διαφάνεια και  ως εκ τούτου, την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Τονίζουν ότι η αναστολή 

της θα μειώσει τη διαφάνεια και θα εντείνει την αβεβαιότητα και την αστάθεια στην αγορά.  
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Σύμφωνα με την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, αναλύοντας τα επιχειρήματα των επικριτών 

και υποστηρικτών της, παρατηρούμε ότι αυτά που υποστηρίζουν τη λογιστική της εύλογης 

αξίας είναι πολύ πιο ισχυρά και καταλήγουν στο συμπέρασμα, ότι η λογιστική της εύλογης 

αξίας δεν προκάλεσε, αλλά ούτε συνέβαλλε ουσιωδώς στην επιδείνωση της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης. Την πεποίθηση αυτή ενισχύουν κυρίως τα συμπεράσματα της 

έρευνας που πραγματοποίησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων πολιτειών. 

Η έρευνα αυτή αποτελεί την πιο γνωστή εμπειρική διερεύνηση της λογιστικής της 

εύλογης αξίας στους Ισολογισμούς των τραπεζών, κατά τη διάρκεια της κρίσης. Τα 

αποτελέσματά της αποδεικνύουν, ότι μόνο μία μειοψηφία των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία. Οι επιστημονικές 

μελέτες δείχνουν ότι η πλειοψηφία των χρηματοοικονομικών μέσων των τραπεζών 

αποτελούνταν από δάνεια τα οποία αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος. Ενώ, η εύλογη 

αξία εφαρμοζόταν για μία μειοψηφία ορισμένων χρηματοοικονομικών μέσων ή 

παραγώγων τα οποία αποτελούσαν τίτλους που τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατείχαν για 

σκοπούς διαπραγμάτευσης. Ως εκ τούτου, οι έρευνες αυτές αποδεικνύουν, ότι η λογιστική της 

εύλογης αξίας δε δύναται να συμβάλλει στις αποτυχίες των τραπεζών που διαδραματίστηκαν 

το 2008.  

Επιπλέον, η λεπτομερή ανάλυση των πτωχεύσεων των τραπεζών εκείνης της περιόδου 

δείχνει ότι ουσιαστικά στο σύνολο των χρεοκοπημένων τραπεζών που μελετήθηκαν, οι 

ζημιές που καταγράφηκαν ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της λογιστικής της εύλογης 

αξίας δεν έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο κεφάλαιο των τραπεζών.  

Τα στοιχεία από την πρόσφατη μελέτη της SEC υποστηρίζουν την εύλογη αξία ως το 

πιο σχετικό μέτρο επιμέτρησης των χρηματοοικονομικών μέσων. Η αναστολή της εύλογης 

αξίας υπέρ της λογιστικής του ιστορικού κόστους θα μπορούσε να καλύψει τις απώλειες της 

αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων, να παραπλανήσει τους επενδυτές και να κλονίσει την 

εμπιστοσύνη τους. 

Παράλληλα, αξίζει να σημειώσουμε ότι, η τρέχουσα κρίση μπορεί να είναι η πρώτη 

οικονομική κρίση στην οποία το λογιστικό σύστημα σε ισχύ ενσωματώνει την προσέγγιση 

της εύλογης αξίας σε παγκόσμια κλίμακα, όμως η ιστορία έχει δείξει ότι τραπεζικές 

αποτυχίες έχουν συμβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και παλαιότερα, όταν ακόμη η λογιστική 

της εύλογης αξίας δεν είχε εφαρμοστεί. 
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• Όσον αφορά την κριτική που δέχτηκε η λογιστική της εύλογης αξίας ότι δημιουργεί 

προ-κυκλικότητα αναγκάζοντας τις τράπεζες να μειώσουν τις τιμές των 

περιουσιακών τους στοιχείων, να αναγνωρίσουν ζημίες,  μειώνοντας το ενεργητικό 

και τα ίδια κεφάλαιά τους, οι υποστηρικτές της τη διαψεύδουν. Οι υπέρμαχοι της 

λογιστικής της εύλογης αξίας ισχυρίζονται ότι δεν είναι αληθής ο ισχυρισμός ότι οι 

τράπεζες προκειμένου να ανταποκριθούν στις κανονιστικές απαιτήσεις σχετικά με τα 

ελάχιστα απαιτούμενα κεφάλαια τους αναγκάζονταν να πουλήσουν τα περιουσιακά 

τους στοιχεία για να παράγουν μετρητά. Ο Shaffer (2010) εξέτασε την επίδραση της 

λογιστικής της εύλογης αξίας παρατηρώντας τις αλλαγές στα ρυθμιστικά επίπεδα 

κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της κρίσης, σε ένα δείγμα μεγάλων τραπεζικών 

ιδρυμάτων, τα οποία χρησιμοποιούν τη λογιστική της εύλογης αξίας για το 

μεγαλύτερο μέρος του ισολογισμού τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας του έδειξαν 

ότι οι περισσότερες τράπεζες στο δείγμα του, βιώσαν μικρές μόνο μειώσεις στα 

εποπτικά ίδια κεφάλαια που συνδέονται με μεταβολές της λογιστικής της εύλογης 

αξίας των περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια του 2008.  

Μέσα από την εξέταση του δείγματος του συμπεραίνει ακόμη, ότι η εύλογη 

αξία δεν εντείνει την προ-κυκλικότητα, διότι η μεγαλύτερη μείωση των ιδίων 

κεφαλαίων προήλθε από τις απομειώσεις των δανείων, στα οποία δε βρίσκει 

εφαρμογή η εύλογη αξία και όχι από τις απομειώσεις στα διαθέσιμα προς πώληση 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και στις διακρατούμενες μέχρι τη λήξη 

επενδύσεις. 

• H εφαρμογή της εύλογης αξίας κατηγορείται ότι εισάγει μεταβλητότητα στις 

οικονομικές καταστάσεις, διότι τυχόν κέρδη ή ζημιές των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται άμεσα στα αποτελέσματα ή στα ίδια 

κεφάλαια. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της όμως, η μεταβλητότητα που 

εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις δεν είναι αποτέλεσμα των λογιστικών 

προτύπων, αλλά του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται αυτά και των κινήτρων των 

συμμετεχόντων της αγοράς. Επίσης, υποστηρίζουν ότι, εάν τα λογιστικά πρότυπα 

εισάγουν μεταβλητότητα η οποία οφείλεται σε οικονομικούς παράγοντες, τότε αυτό 

αποτελεί χρήσιμη πληροφόρηση και θα πρέπει να αποτυπώνεται μέσω των 

οικονομικών καταστάσεων στους επενδυτές, καθώς τους βοηθάει να αξιολογήσουν 

τον κίνδυνο και λάβουν ορθολογικές επενδυτικές αποφάσεις. 
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• Κατά τη διάρκεια της κρίσης, όπου οι αγορές αντιμετωπίζουν έλλειψη ρευστότητας, η 

αδυναμία εύρεσης τιμών που καθορίζονται από ενεργές αγορές για πανομοιότυπα 

περιουσιακά στοιχεία, αναγκάζει τις διοικήσεις να εφαρμόζουν μοντέλα για τον 

προσδιορισμό των εύλογων αξιών, βασιζόμενες σε υποθέσεις ή προβλέψεις. Η χρήση 

μοντέλων από τις διοικήσεις εισάγει υποκειμενικότητα στις εκτιμήσεις, ελλοχεύει 

κινδύνους χειραγώγησης και καθιστά αμφισβητήσιμη την αξιοπιστία των 

οικονομικών καταστάσεων.  

Σύμφωνα με μελέτες των οικονομικών καταστάσεων των τραπεζών, αποκαλύπτεται 

ότι τα ενυπόθηκα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία και βρέθηκαν στο επίκεντρο της 

οικονομικής κρίσης, είναι σπάνια περιουσιακά στοιχεία του επιπέδου 1, ορισμένα 

επιπέδου 2, αλλά κυρίως του  Επιπέδου 3. Καθώς η πλειοψηφία των ενυπόθηκων 

δανείων, των υψηλής απόδοσης χρεωστικών τίτλων και των τίτλων που προέρχονται 

από τιτλοποίηση υπάγεται στο επίπεδο 3, συμπεραίνουμε ότι τα "προβληματικά 

περιουσιακά στοιχεία" της κρίσης σε μεγάλο βαθμό αποτιμώνται με μοντέλα και 

άρα η αποτίμηση τους  με τις τιμές της αγοράς είναι μύθος. 

 

Μετά την ενδελεχή εξέταση της βιβλιογραφίας και των διαφόρων ερευνών των 

επικριτών ή υπερμάχων της καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, η εύλογη αξία δεν προκάλεσε 

ούτε επιδείνωσε την κρίση στο βαθμό που την κρίνουν οι επικριτές της, όμως ούτε την άφησε 

τελείως ανεπηρέαστη όπως υποστηρίζουν οι υποστηρικτές της. 

Παρά τις αδυναμίες της μεθόδου, συμπεραίνουμε ότι, οι τράπεζες πολύ περισσότερο, 

παρά η λογιστική, προκάλεσαν την υπάρχουσα κρίση, μέσα από τις κακές αποφάσεις 

δανειοδότησης, την πολιτική της αλόγιστης χορήγησης δανείων χαμηλής διασφάλισης, 

αδιαφορώντας για την πιστοληπτική ικανότητα των δανειοληπτών τους και την ανεπαρκή 

αξιολόγηση κινδύνων που αναλάμβαναν. 
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Προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση 

Η λογιστική της εύλογης αξίας μπορεί να μην προκάλεσε την κρίση και να μη συνέβαλε 

ουσιωδώς στην όξυνση της, σίγουρα όμως η μέθοδος αυτή επιδέχεται βελτιώσεις, έτσι ώστε 

να αυξηθούν οι επιθυμητές ιδιότητες της και να μειωθούν τα τρωτά της σημεία. Ρυθμιστικές 

αλλαγές και ενισχυμένες εποπτικές διαδικασίες, θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε μια 

ευρύτερη επωφελέστερη εφαρμογή της λογιστικής της εύλογης αξίας στο μέλλον. 

Παραθέτουμε παρακάτω μερικές προτάσεις βελτιώσεως της λογιστικής της εύλογης αξίας: 

• Σε περιόδους ύφεσης της οικονομίας και έλλειψης ρευστότητας των αγορών, η 

λογιστική της εύλογης αξίας χάνει πολλές από τις επιθυμητές ιδιότητες της, 

δεδομένου ότι οι παρατηρήσιμες εισροές από ενεργές αγορές δεν είναι πλέον 

διαθέσιμες και ως εκ τούτου θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μοντέλα. Η αποτίμηση 

της εύλογης αξίας με τη χρήση μοντέλων έχει κατηγορηθεί ότι οδηγεί σε αναξιόπιστα 

υποκειμενικά αποτελέσματα αφήνοντας περιθώρια για χειραγώγηση από την πλευρά 

των διοικήσεων. Αν οι εκτιμήσεις της εύλογης αξίας συνοδεύονται από εκτενείς και 

ισχυρές γνωστοποιήσεις σχετικά με τη χρήση των μοντέλων που εφαρμόστηκαν, ή 

εναλλακτικά αν παρέχονται πρόσθετες καθοδηγήσεις κατά τη διαμόρφωση των 

μοντέλων και αυστηροί έλεγχοι κατά την εφαρμογή τους, τότε θα μπορούμε να 

οδηγηθούμε σε αξιόπιστες εκτιμήσεις που θα προσεγγίζουν όσο το δυνατόν 

περισσότερο τις πραγματικές τιμές. Έτσι, ακόμα και εάν τα δεδομένα της αγοράς δεν 

είναι διαθέσιμα, οι εκτιμήσεις της εύλογης αξίας θα εξακολουθούν να παρέχουν 

χρήσιμη πληροφόρηση. 

• Μια μελλοντική δίοδος για ρύθμιση προς την ενίσχυση των κεφαλαιακών απαιτήσεων 

περιορίζοντας τη χρηματοπιστωτική αστάθεια, θα μπορούσε να είναι μια προληπτική 

ρύθμιση που θα αποδέχεται την αποτίμηση της εύλογης αξίας, αλλά θα καθορίζει 

παράλληλα ρητές κεφαλαιακές απαιτήσεις. Δεν προτείνεται η έμμεση αντιμετώπιση 

του ζητήματος της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας με τη χρήση της λογιστικής του 

ιστορικού κόστους, διότι είναι ψευδαίσθηση να πιστεύουμε ότι η αγνόηση των τιμών 

αγοράς ή των τρεχουσών πληροφοριών παρέχει τη βάση για τη σταθερότητα του 

τραπεζικού συστήματος. 

• Στα πλαίσια ενίσχυσης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας προτείνεται επίσης, η 

δημιουργία διατήρησης κεφαλαιακών εφεδρειών μέσω της διακράτησης 

αποθεματικών σε περιόδους οικονομικής ανάπτυξης, έτσι ώστε σε περιόδους 
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οικονομικής ύφεσης να διαφυλάσσεται η κεφαλαιακή επάρκεια και η ρευστότητα των 

τραπεζών. 

Αυτές οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν για να 

αμβλυνθούν ορισμένες από τις προ-κυκλικές επιπτώσεις της αποτίμησης της εύλογης 

αξίας στον τραπεζικό τομέα. 

Ορισμένοι συγγραφείς, όπως ο (Deaconu A., 2004) ισχυρίζονται ότι η εύλογη αξία και 

το ιστορικό κόστος δεν είναι έννοιες αλληλοαποκλειόμενες, αλλά συμπληρωματικές, καθώς η 

κάθε μία έχει τα πλεονεκτήματα αλλά και τις αδυναμίες της. Σύμφωνα με αυτό τον ισχυρισμό 

προτείνουμε να χρησιμοποιείται η εφαρμογή ενός μίγματος ιστορικού κόστους και εύλογης 

αξίας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη χρήση και των δύο μεθόδων. Η 

μέθοδος του ιστορικού κόστους είναι καταλληλότερη για την αποτίμηση των μη 

νομισματικών περιουσιακών στοιχείων (για τα οποία δεν υπάρχει πρόθεση μεταπώλησης) και 

η εύλογη αξία για την αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων και ειδικότερα των 

παραγώγων, καθώς δεν υπάρχει άλλη καλύτερη εναλλακτική μέθοδος. Η πρόθεση της 

χρησιμοποίησης της μεθόδου της εύλογης αξίας για την αποτίμηση όλων των 

χρηματοοικονομικών μέσων σε εύλογες αξίες, όπως προτείνεται από τα ΔΛΠ δεν ενδείκνυται 

δεδομένου των κατηγοριών που έλαβε κατά τη διάρκεια της κρίσης. 

 

 



 

153 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ελληνική Βιβλιογραφία 

Θωμαδάκης Σ., και Μανώλης Ξ., (2006). Αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Εκδόσεις 

Σταμούλη.  

Καραμούζης, N. και Χαρδούβελης, Γ., (2011). Από τη διεθνή κρίση στην κρίση της ευρωζώνης 

και της Ελλάδας: Τι μας επιφυλάσσει το μέλλον;. Αθήνα: Εκδοτικός οίκος Λιβάνης. 

Λαζαρίδης Θ., (2005). Αποτίμηση Επιχειρήσεων. Αθήνα: Αφοί Κυριακίδη. 

Λαζαρίδης, Γ. και Παπαδόπουλος, Δ., (2006). Χρηματοοικονομική Διοίκηση. Τόμος Δ’. 

Λαζαρίδης, Γ. και Παπαδόπουλος, Δ., (2010). Επιχειρηματική Ανάλυση και Προσδιορισμός 

αξίας Επιχείρησης και Χρηματοδοτικών Τίτλων με την χρησιμοποίηση των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων. 

Μπάλλας, Α., και  Χέβας, Δ., (2011). Χρηματοοικονομική Λογιστική.  Γ’ Έκδοση, Νικόλαος 

Β.  

Μπατσινίλας, Επ. και Πατατούκας, Κ., (2012).Σύγχρονη Λογιστική σύμφωνα με τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα και με αναφορά κατά θέμα στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Τόμος Α’ 2η 

ΙΕΚ. 

Παναγιώτου, Πάνος, (2012). Το ταγκό των αγορών & το μεγάλο κόλπο. Αθήνα: Εκδοτικός 

οίκος Λιβάνης.  

Τσακλάγκανος, Α., (2006). Χρηματοοικονομική Λογιστική Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα. Θεσσαλονίκη, Κυριακίδη Αφοί. 

 

Ξένη βιβλιογραφία 

Agnetta, Michel, (2009). Η οικονομική κρίση. μετάφραση: Α. Δ. Παπαγιαννίδης.  

Edwards, E. and Bell, P., (1961). The theory and measurement of business income. Berkeley: 

University of California Press. 



 

154 

Glautier, M. and Underdown, B., (1997). Accounting, theory and practice. 6th ed. London: 

Pitman Publishing. 

Greenberg, M., Helland, E., Clancy, N. and Dertouzos, J., (2013). Fair value accounting, 

historical cost accounting, and systemic risk. 

Ijiri, Y., (1975). Theory of accounting measurement. Sarasota, Fla.: American Accounting 

Association. 

Kam, V., (1990). Accounting theory. 2nd ed. New York: Wiley. 

Kirkman, P., (1974). Accounting under inflationary conditions. London: Allen & Unwin.  

Lewis, R. and Pendrill, D., (2004). Advanced financial accounting. 7th ed. Harlow, England: 

Prentice Hall Financial Times. 

Thornton, Grant, (2006). Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης,  Τόμος Α’ 

Touraine Alain, (2014). Μετά την κρίση, Από την κυριαρχία των αγορών στην αναγέννηση της 

κοινωνίας. 

Zyla, M., (2010). Fair value measurements. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons. 

 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ 

Ashford, C., (2011). Fair Value Accounting: It’s Impacts on Financial Reporting and How It 

Can Be Enhanced to Provide More Clarity and Reliability of Information for Users of 

Financial Statements. School of Business, Kentucky Wesleyan College. 

Badertscher, B., Burks, J. and Easton, P., (2012). A Convenient Scapegoat: Fair Value 

Accounting by Commercial Banks during the Financial Crisis. The Accounting Review, 87(1), 

pp.59-90. 

Baker, C., (2008). A Critique of the Concept of Measurement in Financial Accounting. SSRN 

Journal. 

Barizah, Ν., Bakar, Α., Said, J., (2007). Historical Cost Accounting Versus Current Cost 

Accounting. Academia.edu. Available at: 

http://www.academia.edu/254573/Historical_Cost_Accounting_Versus_Current_Cost_Accou



 

155 

nting.  

Bignon, V., Biondi, Y. and Ragot, X., (2009). An Economic Analysis of Fair Value: 

Accounting as a Vector of Crisis. Ssrn.com. Available at: http://ssrn.com/abstract=1474228. 

Boyer, R., (2007). Assessing the impact of fair value upon financial crises. Socio-Economic 

Review, 5(4), pp.779-807. 

Burchell, S., Clubb, C., Hopwood, A., Hughes, J. and Nahapiet, J., (1980). The roles of 

accounting in organizations and society. Accounting, Organizations and Society, 5(1), pp.5-

27.  

Cozma, D., (2009). Historical Cost versus Fair Value. Available at: 

http://steconomice.uoradea.ro/anale/volume/2009/v3-finances-banks-and-

accountancy/146.pdf.  

Diewert, E., (2005). The Measurement of Business Capital, Income and Performance. 

Available at: http://www.economics.ubc.ca/files/2013/06/pdf_paper_erwin-diewert-barc8.pdf. 

Emerson, D., Karim, K. and Rutledge, R., (2010). Fair Value Accounting: A Historical 

Review of the Most Controversial Accounting Issue in Decades. Journal of Business & 

Economics Research (JBER). Available at: 

http://www.cluteinstitute.com/ojs/index.php/JBER/article/view/705. 

Furceri, D. and Mourougane, A., (2012). The effect of financial crises on potential output: 

New empirical evidence from OECD countries. Journal of Macroeconomics, 34(3), pp.822-

832. 

Glavan, S., (2010). Fair value accounting in banks and the recent financial crisis. Available at: 

http://www.bde.es/f/webbde/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/RevistaEsta

bilidadFinanciera/10/Nov/Fic/ref0419.pdf. 

Gorton, G., (2009). The Subprime Panic. European Financial Management, 15(1), pp.10-46. 

Kόντος, Γ., (2005). Μέθοδοι αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων. Καθημερινή. Available at: 

http://www.kathimerini.gr/225544/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/me8odoi-

apotimhshs-perioysiakwn-stoixeiwn. 

Laux, C. and Leuz, C. (2009). The crisis of fair-value accounting: Making sense of the recent 

debate. Accounting, Organizations and Society. 



 

156 

Laux, C. and Leuz, C. (2010). Did Fair-Value Accounting Contribute to the Financial 

Crisis?. Journal of Economic Perspectives, pp.93-118. Available at: 

http://fic.wharton.upenn.edu/fic/papers/09/0940.pdf.  

Loutskina, E. and Strahan, P., (2009). Securitization and the Declining Impact of Bank 

Finance on Loan Supply: Evidence from Mortgage Originations. The Journal of Finance, 

64(2), pp.861-889. 

Lu, H. and Mande, V., (2014). Does disaggregation of fair value information increase the 

value relevance of the fair value hierarchy?. Research in Accounting Regulation. 

Metzger, L., (2010). Mark to Market for Governments. Journal of Government financial 

management. Available at: 

http://www.agacgfm.org/aga/JournalOnline/JournalIndex/Metzger10.pdf. 

Okamoto, N., (2014). Fair value accounting from a distributed cognition perspective. 

Accounting Forum. 

Paul M. and Paul B., (2003). Quality Financial Reporting, McGraw-Hill, New York, 2002, 

pp.32, The International Journal of Accounting.  

Penman, S., (2007). Financial reporting quality: is fair value a plus or a minus?. Accounting 

and Business Research. 

Pozen, R., (2009). Is It Fair to Blame Fair Value Accounting for the Financial Crisis?. 

Harvard Business Review. Available at: https://hbr.org/2009/11/is-it-fair-to-blame-fair-value-

accounting-for-the-financial-crisis. 

Procházka, D., (2011). The Role of Fair Value Measurement in the Recent Financial Crunch. 

Ssrn.com. Available at: http://ssrn.com/abstract=1927587. 

Questia.com, (2014). "Historical Cost Accounting - Are Changes Needed?" by Powers, Ollie 

S. - Business Credit, Vol. 93, Issue 5, May 1991 | Online Research Library: Questia. 

Available at: https://www.questia.com/magazine/1G1-11132056/historical-cost-accounting-

are-changes-needed. 

Ryan, S., (2009). Fair Value Accounting: Policy Issues Raised by the Credit Crunch. 

Financial Markets, Institutions & Instruments. 



 

157 

Schmidt, S., (2005). Fair Value Accounting. Federal Reserve Bulletin. Available at: 

http://www.federalreserve.gov/pubs/bulletin/2005/winter05_fair.pdf.  

Seay, S. and Ford, W., (2010). Fair Presentation-An Ethical Perspective on Fair Value 

Accounting Pursuant to the Sec Study on Mark-to-Market Accounting. Journal of Legal, 

Ethical and Regulatory Issues, p.53. Available at: 

https://www.questia.com/library/journal/1P3-2123454301/fair-presentation-an-ethical-

perspective-on-fair-value. 

Shaffer, S., (2010). Fair Value Accounting: Villain or Innocent Victim - Exploring the Links 

Between Fair Value Accounting, Bank Regulatory Capital and the Recent Financial Crisis. 

SSRN Journal. 

Shaffer, S., (2011). Evaluating the Impact of Fair Value Accounting on Financial Institutions: 

Implications for Accounting Standards Setting and Bank Supervision. SSRN Journal. 

United States Securities and Exchange Commission, (2008). Report and Recommendations 

Pursuant to Section 133 of the Emergency Economic Stabilization Act of 2008: Study on 

Mark-To-Market Accounting. Available at: 

http://www.sec.gov/news/studies/2008/marktomarket123008.pdf. 

Wallison, P., (2008). Fair Value accounting: A critique. American Enterprise Institute for 

Public Policy Research. Available at: http://www.aei.org/outlook/economics/financial-

services/fair-value-accounting-outlook/.  

Wing, P., (2004). Using Fair Value Accounting for Financial Instruments. American Business 

Review. 

Γρηγοράκος, Θ., (2012). Γιατί οι ελεγκτές δεν είδαν την επερχόμενη κρίση και τους 

κινδύνους;. Περιοδικό Accountancy Greece.                                                                       

Available at: http://www.accountancygreece.gr/αφιερωματα/αφιερωμα-01/οικονομια-και-

επιχειρησεισ/. 

Θωμόπουλος, Άνθιμος., (2012). Διεθνής κρίση και λογιστικά πρότυπα, Επέτειναν τα λογιστικά 

πρότυπα το μέγεθος της κρίσης; Πόσο η κρίση επηρεάζει τα μελλοντικά πρότυπα. Available at: 

http://62.1.43.74/5Ekdosis/UplPDFs//syllogikostomos/5-b%20THOMOPOULOS%20101-

122.pdf.  



 

158 

Παπαδόπουλος, Δ., (2013). Προσδιορισμός της αξίας της επιχείρησης ως αποτέλεσμα της 

σύνταξης επιχειρηματικού σχεδίου. Επιχείρηση, Τεύχος 8-9. 

Πρωτοψάλτη, Ν., (2009). Απορίες για τις πτωχεύσεις. Ναυτεμπορική, p.60. Available at: 

http://www.accountancygreece.gr/αφιερωματα/αφιερωμα-01/οικονομια-και-επιχειρησεισ/. 

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 

http://www.sec.gov/about/secpar/secpar2008.pdf. 

http://commercialvalue.gr/ektheseis 

www.securitization.net 

http://www.kathimerini.gr/225544/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/me8odoi-

apotimhshs-perioysiakwn-stoixeiwn 

http://www.accountancygreece.gr/αφιερωματα/αφιερωμα-01/οικονομια-και-επιχειρησεισ/ 

http://www.kathimerini.gr/225544/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/me8odoi-

apotimhshs-perioysiakwn-stoixeiwn 

 


