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ΣΥΝΟΨΗ (ABSTRACT)  

 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία ερευνά το κατά πόσο είναι δυνατό να γίνει η 

πρόβλεψη του ιδιοσυγκρατικού κινδύνου που αντιµετωπίζει µια εταιρία εξετάζοντας 

µια σειρά λογιστικών παραγόντων. Η έρευνα χρησιµοποιεί αµερικανικά δεδοµένα και 

καλύπτει τη χρονική περίοδο 1996 έως 2015. Το κύριο αντικείµενο της µελέτης αυτής 

είναι να εντοπίσει την ενδεχόµενη σχέση που µπορεί να υπάρχει µεταξύ των τυπικών 

χαρακτηριστικών µιας εταιρίας (π.χ. µέγεθος, µόχλευση, κερδοφορία, αποδοτικότητα) 

και του ιδιοσυγκρατικού κινδύνου. Επιπρόσθετα, διερευνούνται και οι επιπτώσεις της 

εφαρµογής του νόµου Sarbanes-Oxley (SOX) που ψηφίστηκε στην Αµερική το 2003. 

Από την ανάλυση των εµπειρικών αποτελεσµάτων προέκυψε αρνητική σχέση του 

ιδιοσυγκρατικού κινδύνου τόσο µε το δείκτη  Book-to-Market όσο και µε το δείκτη 

αποδοτικότητας επί του συνολικά επενδυµένου κεφαλαίου (Return on Assets ή ROA). 

Σε ότι αφορά τη µόχλευση όπως και το µέγεθος µιας εταιρίας φαίνεται να µην 

υπάρχει συσχέτιση µε τον ιδιοσυγκρατικό κίνδυνο ενώ υπάρχουν µόνο κάποιες 

ενδείξεις για τη θετική σχέση του νόµου SOX µε το είδος του κινδύνου αυτού. 

 

Λέξεις – Κλειδιά: ιδιοσυγκρατικός κίνδυνος, νόµος Sarbanes-Oxley (SOX), ∆ΠΧΑ7, 

∆ΛΠ 36, ∆ΛΠ 37 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Εισαγωγικά Στοιχεία  

 

Στη σύγχρονη εποχή όλες οι επιχειρήσεις δηµιουργούνται και αναπτύσσονται µέσα σε 

ένα αβέβαιο περιβάλλον. Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, µε την παγκόσµια 

οικονοµική κρίση, είναι εκτεθειµένες σε ολοένα και περισσότερους κινδύνους. 

Προκειµένου λοιπόν να διασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία τους είναι υποχρεωµένες 

να αντιµετωπίσουν τους κινδύνους αυτούς. Εκτός λοιπόν από τον κίνδυνο της αγοράς 

(συστηµατικός κίνδυνος), τους λειτουργικούς και χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους 

σηµαντικός κίνδυνος για κάθε επιχείρηση είναι και ο ιδιοσυγκρατικός. 

 Ιδιοσυγκρατικός είναι ο κίνδυνος που µπορεί να µειώσει την τιµή ενός 

περιουσιακού στοιχείου εξαιτίας ενός γεγονότος που θα µπορούσε να επηρεάσει 

συγκεκριµένα αυτό το περιουσιακό στοιχείο αλλά όχι την αγορά στο σύνολό της. Για 

παράδειγµα, η τιµή της µετοχής µίας επιχείρησης που ίσως κλείσει ένα εργοστάσιό 

της λόγω φυσικής καταστροφής, είναι πιθανό να  επηρεαστεί, ενώ η υπόλοιπη αγορά 

όχι. Ο ιδιοσυγκρατικός κίνδυνος µπορεί να µειωθεί µέσω της κατάλληλης 

διαφοροποίησης. Η έρευνα έχει αποδείξει ότι αντιπροσωπεύει το µεγαλύτερο µέρος 

της διακύµανσης του κινδύνου µιας µετοχής µε την πάροδο του χρόνου. Λέγεται 

επίσης και µη συστηµατικός κίνδυνος.  

Το αβέβαιο περιβάλλον βέβαια δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι επιδρά αρνητικά. 

Πολλές φορές εκτός από κινδύνους δηµιουργεί και ευκαιρίες. Οπότε µία επιχείρηση 

θα πρέπει να γνωρίζει όσο αυτό είναι δυνατό τους κινδύνους στους οποίους είναι 

εκτεθειµένη προκειµένου να υπολογιστεί σωστά η αξία της αλλά και να είναι επίσης 

σε θέση  όταν παρουσιαστεί µία ευκαιρία να την αρπάξει. 
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1.2 Ερευνητικά Ερωτήµατα  

 

Μετά από την προσεκτική µελέτη όλων των άρθρων και των ερευνών που 

παρατίθενται στο δεύτερο κεφάλαιο, επιλέχθηκαν κάποια λογιστικά δεδοµένα για την 

εµπειρική προσέγγιση που παρουσιάζεται παρακάτω. Πιο συγκεκριµένα, η παρούσα 

εργασία επιχειρεί να εξετάσει την ενδεχόµενη σχέση που µπορεί να προκύψει µεταξύ 

του ιδιοσυγκρατικού κινδύνου και µιας σειράς µεταβλητών που είναι ο δείκτης  

Market-to-Book (MTB), η µόχλευση (leverage), το µέγεθος (size) της εταιρίας καθώς 

επίσης και ο δείκτης αποδοτικότητας του συνολικού επενδυθέντος κεφαλαίου (Return 

on Assets ή ROA). Επίσης, επιχειρείται να διαπιστωθεί η επίδραση του νόµου 

Sarbanes-Oxley (SOX) που ψηφίστηκε στην Αµερική το 2003 πάνω στον 

ιδιοσυγκρατικό κίνδυνο µια και τα δεδοµένα που επιλέχθηκαν να µελετηθούν είναι 

αµερικανικά και αφορούν την χρονική περίοδο 1996-2015. 

 

 

1.3 Αντικείµενο της ∆ιπλωµατικής Εργασίας  

 

Η συγκεκριµένη εργασία έχει ως στόχο να διαπιστώσει το κατά πόσο µπορεί να 

προβλεφθεί ο ιδιοσυγκρατικός κίνδυνος από την εξέταση µιας σειράς λογιστικών 

δεδοµένων, τα οποία είναι ο νόµος SOX, ο δείκτης  Market-to-Book (MTB), η 

µόχλευση (Leverage), το µέγεθος µιας επιχείρησης(size) και του δείκτη απόδοσης επί 

του συνολικού επενδυθέντος κεφαλαίου (Return on Assets ή ROA). 

 

1.4 ∆οµή της ∆ιπλωµατικής Εργασίας 

 

 Στο κεφάλαιο που ακολουθεί (κεφάλαιο 2) παρουσιάζονται τα δεκαοχτώ πιο 

σηµαντικά άρθρα και µελέτες που έχουν δηµοσιευθεί κατά καιρούς και αναφέρονται 

στον ιδιοσυγκρατικό κίνδυνο και στον τρόπο µε τον οποίο αυτός σχετίζεται είτε µε τις 
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αναµενόµενες αποδόσεις των µετοχών είτε µε το αρµπιτράζ. Είναι σηµαντικό να 

αναφερθεί ότι πολλές από τις έρευνες που παρατίθενται παρακάτω καταρρίπτουν 

διάφορες θεωρίες οι οποίες ίσχυαν γα χρόνια και πλέον αντικαθίστανται από πιο 

σύγχρονες µελέτες που παρουσιάζουν µε αποδείξεις τα νέα τους ευρήµατα.  

 Στο τρίτο κεφάλαιο παρατίθεται αναλυτικά το θεσµικό πλαίσιο το οποίο 

συνδέεται µε το θέµα της συγκεκριµένης εργασία. Πιο αναλυτικά, έχουν αναπτυχθεί 

ένα µέρος από το ∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις», το ∆ΛΠ 

36 «Αποµείωση Αξία; Περιουσιακών Στοιχείων» καθώς επίσης και το ∆ΛΠ 37 

«Προβλέψεις, ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και ενδεχόµενα Περιουσιακά Στοιχεία». Ο 

λόγος που παρατίθενται τα συγκεκριµένα πρότυπα είναι ότι επιτρέπουν την ορθή 

εκτίµηση της αξίας µια εταιρίας. 

 Στη συνέχεια ακολουθεί το τέταρτο κεφάλαιο που περιλαµβάνει το 

ερευνητικό µέρος της διπλωµατικής εργασίας. Εκεί αναφέρονται τα λογιστικά 

δεδοµένα που έχουν επιλεχθεί για την έρευνα και αναπτύσσονται οι ερευνητικές 

υποθέσεις καθώς και τα υποδείγµατα µε βάση τα οποία θα εξεταστούν τα δεδοµένα. 

Για τα δεδοµένα αυτά λοιπόν παρουσιάζεται η περιγραφική στατιστική και 

αναλύονται τα εµπειρικά αποτελέσµατα. 

 Τέλος, η πέµπτη ενότητα εξηγεί τους περιορισµούς που έχουν προκύψει από 

την συγκεκριµένη έρευνα οι οποίοι αποτελούν παράλληλα και προτάσεις για 

µελλοντική διερεύνηση για όσους επιθυµούν να ασχοληθούν περαιτέρω µε το 

συγκεκριµένο θέµα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

 

Στην παρούσα ενότητα γίνεται αναφορά στα σηµαντικότερα άρθρα και έρευνες που 

έχουν σχέση µε τον ιδιοσυγκρατικό κίνδυνο και κυρίως για το πώς αυτός σχετίζεται 

µε τις αναµενόµενες αποδόσεις των µετοχών. Επίσης γίνεται λόγος για τον τρόπο µε 

τον οποίο επηρεάζει το αρµπιτράζ και γενικότερα τις αποφάσεις των επενδυτών. 

 

2.2 Ιδιοσυγκρατικός κίνδυνος 

 

Για διάφορους λόγους, οι επενδυτές στην πραγµατικότητα δεν κατέχουν τέλεια 

διαφοροποιηµένα χαρτοφυλάκια. Ο Fu (2008) αναφέρεται σε διάφορες θεωρίες που 

υποθέτουν ότι οι επενδυτές κατέχουν διαφοροποιηµένα χαρτοφυλάκια (Levy 1978, 

Merton 1987) και  προβλέπουν µια θετική σχέση µεταξύ ιδιοσυγκρατικού κινδύνου 

και προσδοκώµενης απόδοσης. Επίσης παραθέτει τις θεωρίες των Ang et al. (2006) 

που υποστηρίζουν ότι οι µηνιαίες αποδόσεις των µετοχών είναι αρνητικά 

συσχετιζόµενες µε τις µηνιαίες ιδιοσυγκρατικές µεταβλητότητες µε χρονική 

υστέρηση. Χρησιµοποιώντας λοιπόν τα εκθετικά αυτοπαλινδρούµενα µοντέλα 

κινητού µέσου όρου µε δεσµευµένη ετεροσκεδαστικότητα (ΕGARCH) για την 

εκτίµηση της αναµενόµενης ιδιοσυγκρατικής µεταβλητότητας, για µετοχές που 

διαπραγµατεύονται στον NYSE, Amex και Nasdaq για τη χρονική περίοδο Ιουλίου 
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1963 έως ∆εκεµβρίου 2006 (522 µήνες στο σύνολο), ο Fu (2008) διαπίστωσε ότι αυτή 

σχετίζεται θετικά µε την αναµενόµενη  απόδοση.  

Αποδεικνύει έτσι ότι η ιδιοσυγκρατική µεταβλητότητα είναι χρονικά 

µεταβαλλόµενη και ότι η µηνιαία αξία µε χρονική υστέρηση δεν είναι µια καλή 

ένδειξη για την αναµενόµενη τιµή. Η θετική αυτή σχέση που προκύπτει είναι τόσο 

οικονοµικά όσο και στατιστικά σηµαντική και ισχυρή σε διαφορετικές µεθόδους 

δοκιµών. Επιπλέον, φαίνεται ότι οι µετοχές που αναµένεται να έχουν υψηλό 

ιδιοσυγκρατικό κίνδυνο αποδίδουν υψηλές αποδόσεις στο αντιπροσωπευτικό δείγµα. 

Καταλήγει επίσης στο συµπέρασµα ότι οι διαπιστώσεις των Ang et al. (2006) 

προκύπτουν από ένα υποσύνολο µικρών επιχειρήσεων µε υψηλή ιδιοσυγκρατική 

µεταβλητότητα. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υψηλές αποδόσεις κατά το µήνα της 

υψηλής ιδιοσυγκρατικής µεταβλητότητας. Οι υψηλές αυτές αποδόσεις 

αντιστρέφονται στον επόµενο µήνα και οδηγούν έτσι στο συµπέρασµα των 

αρνητικών έκτακτων αποδόσεων. 

Ένα χρόνο µετά την έρευνα του Fu (2008) οι Pukthuanthong-Le και 

Visaltanachoti (2009) ασχολούνται στο άρθρο τους µε το ίδιο θέµα, δηλαδή την 

σχέση ιδιοσυγκρατικού κινδύνου και απόδοσης των µετοχών. Στόχος τους είναι να 

επεκτείνουν την ανάλυση του ιδιοσυγκρατικού κινδύνου στις διεθνείς 

χρηµατιστηριακές αγορές. Τα ευρήµατά τους στην χρηµατιστηριακή αγορά των ΗΠΑ 

είναι διαφορετικά από αυτά άλλων ερευνητών όπως για παράδειγµα των Fama, 

MacBeth (1973), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο ιδιοσυγκρατικός κίνδυνος δεν παίζει 

ρόλο στις αποδόσεις των µετοχών. Πιο συγκεκριµένα, οι Pukthuanthong-Le, 

Visaltanachoti (2009) αναφέρουν ότι οι εµπειρικές µελέτες αποδεικνύουν ότι η 

σύνδεση µεταξύ ιδιοσυγκρατικής µεταβλητότητας και απόδοσης των µετοχών είναι 

ασυµβίβαστη µε το µοντέλο αποτίµησης των περιουσιακών  στοιχείων (CAPM), το 

οποίο υποστηρίζει ότι ο ιδιοσυγκρατικός κίνδυνος δεν θα πρέπει να λαµβάνεται 

υπόψη γιατί θα πρέπει να εξαλειφθεί τελείως µέσα από τη διαφοροποίηση του 

χαρτοφυλακίου. Χρησιµοποιώντας λοιπόν και αυτοί τα εκθετικά αυτοπαλινδρούµενα 

µοντέλα κινητού µέσου όρου µε δεσµευµένη ετεροσκεδαστικότητα (ΕGARCH)  και 

εκτιµώντας την ιδιοσυγκρατική µεταβλητότητα µεµονωµένων µετοχών για 36 χώρες 

για τη χρονική περίοδο 1973-2007, καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι ο 

ιδιοσυγκρατικός κίνδυνος τιµολογείται σε ένα σηµαντικά θετικό ασφάλιστρο 

κινδύνου για τις αποδόσεις των µετοχών αυτών. Τα στοιχεία αυτά είναι στατιστικά 
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και οικονοµικά σηµαντικά. Αναφερόµενοι και σε άλλες µελέτες που έχουν γίνει κατά 

καιρούς, διαπιστώνουν ότι προκύπτει µια αναµφισβήτητα θετική σχέση µεταξύ 

ιδιοσυγκρατικού κινδύνου και απόδοσης των µετοχών. 

Ο Pontiff (2006) στο άρθρο του παραθέτει τη σχέση µεταξύ του αρµπιτράζ και 

του ιδιοσυγκρατικού κινδύνου. Πιο συγκεκριµένα, επιχειρεί να αποµυθοποιήσει τους 

επτά µύθους που περιβάλλουν τις επιπτώσεις του ορθολογικού αρµπιτράζ στις 

παράλογες τιµές. Οι µύθοι αυτοί είναι:  

i. Τα κόστη κάνουν το αρµπιτράζ µια διαδικασία µε µηδενικό κέρδος 

ii. Τα κόστη αποδεκατίζουν όλη τη δραστηριότητα του αρµπιτράζ. 

iii. Όσοι επιχειρούν να κάνουν αρµπιτράζ αποφεύγουν να πουλάνε µετοχές που 

πληρώνουν υψηλά µερίσµατα επειδή θα πρέπει να κάνουν έκπτωση σε όλες 

τις πληρωµές µερισµάτων, κάνοντας έτσι την ανοιχτή πώληση πιο ακριβή. 

iv. Όσοι επιχειρούν να κάνουν αρµπιτράζ ενδιαφέρονται για τον ιδιοσυγκρατικό 

κίνδυνο εφόσον έχουν πρόσβαση µε ένα µικρό µόνο αριθµό επενδύσεων 

(projects). 

v. Ο ιδιοσυγκρατικός κίνδυνος δεν έχει επίδραση στην λανθασµένη τιµολόγηση 

χρεογράφων. Ακόµη και αν οι πωλητές αποτρέπονται από τον ιδιοσυγκρατικό 

κίνδυνο, ο τελευταίος δεν θα επηρεάσει την απόφαση των ορθολογικών 

επενδυτών για πώληση, που ήδη κατέχουν τα δικά τους χρεόγραφα. 

vi. Εφόσον τα κόστη του αρµπιτράζ συνδέονται µε τη λανθασµένη τιµολόγηση 

χρεογράφων, η βιβλιογραφία παρέχει αποδείξεις ότι οι αγορές είναι 

αποτελεσµατικές. 

vii.  Οι δαπανηρές δοκιµές του αρµπιτράζ είναι το θέµα της κοινής υπόθεσης του 

Fama (1976) στην ίδια έκταση µε τις κλασσικές δοκιµές της 

αποτελεσµατικότητας της αγοράς.  

Ειδικότερα, o Pontiff (2006)  αναφέρει ότι αυτοί που κάνουν αρµπιτράζ 

δυσκολεύονται να αντιµετωπίσουν τον ιδιοσυγκρατικό κίνδυνο και γι’ αυτό 

ταλαντεύονται µεταξύ του αναµενόµενου κέρδους και του ιδιοσυγκρατικού κινδύνου 

στον οποίο εκτίθενται. Τέλος καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η βιβλιογραφία δείχνει 

πως ο ιδιοσυγκρατικός κίνδυνος είναι το µεγαλύτερο ενιαίο κόστος που 

αντιµετωπίζουν όσοι επιχειρούν αρµπιτράζ. 
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Η µελέτη των Goyal και Santa-Clara (2001) αποδεικνύει ότι υπάρχει σχέση 

µεταξύ της απόδοσης της αγοράς και του συνολικού κινδύνου των µετοχών, και όχι  

µε τον συστηµατικό κίνδυνο. Τα αποτελέσµατα της έρευνας τους είναι ισχυρά ακόµη 

και σε διαφορετικές περιόδους του δείγµατος, για διαφορετικούς ορισµούς του 

κινδύνου, για διαφορετικά χαρτοφυλάκια και εξακολουθούν να υπάρχουν ακόµη και 

µετά τον έλεγχο των γνωστών µεταβλητών του επιχειρηµατικού κύκλου για την 

πρόβλεψη της χρηµατιστηριακής αγοράς. Αυτά τα αποτελέσµατα έρχονται σε 

αντίθεση µε τη θεωρητική βιβλιογραφία που προϋποθέτει ότι µόνο ο συστηµατικός 

κίνδυνος θα πρέπει να ενσωµατωθεί στις τιµές της αγοράς, καθώς οι επενδυτές 

µπορούν εύκολα να διαφοροποιήσουν τον ιδιοσυγκρατικό κίνδυνο. Αποδεικνύουν 

επίσης ότι είναι η ιδιοσυγκρατική συνιστώσα του συνολικού κινδύνου που οδηγεί 

στην προβλεψιµότητα της αγοράς. Η ιδιοσυγκρατική συνιστώσα αντιπροσωπεύει 

πάνω από το 80% της συνολικής διακύµανσης των µετοχών και πάνω από το 70% της 

µεταβολής της µέσα στο χρόνο. Επιπλέον, καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι όταν 

κάνουν παλινδρόµηση τις αποδόσεις της αγοράς πάνω στον καθαρό ιδιοσυγκρατικό 

κίνδυνο εξακολουθεί να διατηρείται σηµαντική προβλεπτική ικανότητα. Αυτό βέβαια 

δεν σηµαίνει ότι ο ιδιοσυγκρατικός κίνδυνος από µόνος του είναι αυτός που 

προβλέπει την αγορά. Αντίθετα, πιστεύουν ότι ο συνολικός κίνδυνος είναι αυτός που 

έχει σηµασία για τους επενδυτές και εποµένως υπολογίζεται στις αποδόσεις τις 

αγοράς.  

Η σηµασία του ιδιοσυγκρατικού κινδύνου ως µέσο πρόβλεψης των 

αποδόσεων της αγοράς αντλείται µόνο από τη σηµασία του ως µια µεγάλη συνιστώσα 

του συνολικού κινδύνου και από την ακρίβεια µε την οποία µετριέται. Οµοίως η 

«ασηµαντότητα» του συστηµατικού κινδύνου στην πρόβλεψη της αγοράς οφείλεται 

στη χαµηλή βαρύτητα του επί του συνολικού κινδύνου και στο το µεγάλο σφάλµα 

στη µέτρηση του. Μία πιθανή εξήγηση που δίνουν σ’ αυτό τους το εύρηµα είναι ότι 

οι επενδυτές κατέχουν µη διαφοροποιηµένα χαρτοφυλάκια, έτσι ώστε το σχετικό 

µέτρο κινδύνου να είναι πράγµατι στενά συνδεδεµένο µε το µέσο όρο της 

διακύµανσης των µεµονωµένων µετοχών. Από τη στιγµή που ορισµένοι επενδυτές 

κατέχουν µη διαφοροποιηµένα χαρτοφυλάκια, όλοι οι άλλοι επενδυτές πρέπει να 

κάνουν το ίδιο. Όταν ο αντιπροσωπευτικός επενδυτής κατέχει µη διαφοροποιηµένο 

χαρτοφυλάκιο, µια αύξηση στον ιδιοσυγκρατικό κίνδυνο τον κάνει να θέλει να 

µειώσει την έκθεση σε επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία εν γένει. Παράλληλα, 
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παραθέτουν διάφορους λόγους που εξηγούν την περιορισµένη διαφοροποίηση των 

χαρτοφυλακίων των επενδυτών όπως για παράδειγµα τα κόστη συναλλαγών και οι 

φόροι ή το γεγονός ότι οι επενδυτές προτιµούν να επενδύουν µόνο σε γνωστές 

µετοχές. Τέλος καταλήγουν στο γενικό συµπέρασµα ότι ο ιδιοσυγκρατικός κίνδυνος 

έχει επίπτωση στις αποδόσεις της αγοράς. 

Οι Mashruwala et al. (2006) στο άρθρο τους αναφέρονται στην έρευνα του 

Sloan (1996) που εξετάζει τις µελλοντικές υπερκανονικές αποδόσεις των µετοχών σε 

θέσεις που βασίζονται σε δεδουλευµένα του προηγούµενου έτους. Αν και είναι 

γνωστό ότι τα δεδουλευµένα αντιστρέφονται πιο γρήγορα από ότι οι ταµειακές ροές, 

ένα σηµαντικό µέρος της έρευνας αποδεικνύει ότι πολλοί µεσάζοντες πληροφοριών, 

όπως για παράδειγµα αναλυτές µετοχών, επενδυτές που χρησιµοποιούν την τεχνική 

της ανοιχτής πώλησης, ακόµη και ελεγκτές,  δεν ενεργούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

εκτιµήσουν τις επιπτώσεις των δεδουλευµένων της τρέχουσας περιόδου στα 

µελλοντικά κέρδη. Αυτό οδηγεί σε ένα προφανές ερώτηµα: Τι είναι αυτό που 

σταµατά αυτούς που επιχειρούν να κάνουν αρµπιτράζ από το να εξαλείψουν την 

λανθασµένη τιµολόγηση χρεογράφων που συνδέεται µε τα δεδουλευµένα; Οι 

Mashruwala et al. (2006) θεωρούν ότι υπάρχουν δύο είδη εµποδίων : η έλλειψη 

στενών υποκατάστατων και τα κόστη συναλλαγών. Πιο συγκεκριµένα οι µελλοντικές 

υπερκανονικές αποδόσεις που προκύπτουν από τα δεδουλευµένα είναι υψηλότερες σε 

µετοχές που δεν έχουν παραπλήσια υποκατάστατα και αντικαθίστανται µε µετοχές µε 

υψηλότερη ιδιοσυγκρατική µεταβλητότητα. Επιπλέον, τα δεδουλευµένα που 

βασίζονται στην εµπορική στρατηγική είναι πιο επικερδείς σε µετοχές µε υψηλά 

κόστη συναλλαγών, ιδίως σε επιχειρήσεις µε χαµηλές τιµές µετοχών και χαµηλό όγκο 

συναλλαγών. Μερικοί ερευνητές έχουν ερµηνεύσει τα ευρήµατα του Sloan (1996) ως 

απόδειξη ότι η χρηµατιστηριακή αγορά δεν αντιλαµβάνεται τις προσπάθειες των 

διευθυντικών στελεχών να χειραγωγήσουν τα αναφερόµενα κέρδη. Οι Mashruwala et 

al. (2006) όµως καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι ακόµη και αν οι έξυπνοι επενδυτές 

που κάνουν αρµπιτράζ αντιληφθούν τις επιπτώσεις των δεδουλευµένων στα 

µελλοντικά κέρδη, θα είναι δύσκολο για αυτούς να εξαλείψουν την λανθασµένη 

κοστολόγηση χρεογράφων λόγω της υπερβολικής έκθεσης στην ιδιοσυγκρατική 

µεταβλητότητα και στα κόστη συναλλαγών. 

Οι Kang et al. (2014) στο άρθρο τους αναφέρονται στη σχέση των 

επενδυτικών κεφαλαίων υψηλού ρίσκου (hedge funds) και του ιδιοσυγκρατικού 
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κινδύνου. Πιο συγκεκριµένα, επισηµαίνουν ότι περίοδοι µε ακραίους 

ιδιοσυγκρατικούς κλυδωνισµούς ενσωµατώνουν ένα σηµαντικό κίνδυνο για τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που εκτελούν αρµπιτράζ κάτω από τα όρια της 

απώλειας. Στη µελέτη τους αυτή, υποθέτουν ότι η συνολική εµπορική δραστηριότητα 

αυτών των θεσµικών οργάνων ανατροφοδοτείται από την πιθανότητα ακραίων 

ιδιοσυγκρατικών σοκ. Ειδικότερα, υποστηρίζουν ότι η εµπορική δραστηριότητα των 

επενδυτικών κεφαλαίων υψηλού ρίσκου (hedge funds) µειώνει τη µεταβλητότητα των 

µετοχών µε χαµηλή ιδιοσυγκρατική µεταβλητότητα, αλλά ενισχύει τη µεταβλητότητα 

των µετοχών µε υψηλή ιδιοσυγκρατική µεταβλητότητα. Τα εµπειρικά αποτελέσµατα 

συµφωνούν µε αυτήν τη υπόθεση. Κατ’ αρχάς από την περίοδο του δείγµατός µας 

που είναι από το 1963 έως το 2008, ανακαλύπτουν ότι παρατηρείται λοξότητα της 

διαστρωµατικής κατανοµής τω µετοχών των ΗΠΑ. Το µέρος του ανώτατου 

δεκατηµορίου της ιδιοσυγκρατικής µεταβλητότητας στη συνολική ιδιοσυγκρατική 

µεταβλητότητα, έχει διπλασιαστεί κατά τη διάρκεια της περιόδου, ενώ το µέρος του 

κατώτατου δεκατηµορίου έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Αυτές οι τάσεις παρατηρήθηκαν 

ανεξάρτητα από τη βιοµηχανία, τη ρευστότητα και το µέγεθος των επιχειρήσεων, 

καθώς κα της ένδειξη της µεταβολής της τιµής. ∆εύτερον, από παλινδροµήσεις σε 

επίπεδο επιχειρήσεων για µικρότερο χρονικό διάστηµα του δείγµατος και 

συγκεκριµένα για την περίοδο 1994-2008, παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία για µια 

ισχυρή σχέση µεταξύ ιδιοκτησίας των επενδυτικών κεφαλαίων υψηλού ρίσκου (hedge 

funds) και των µεταβολών της ιδιοσυγκρατικής µεταβλητότητας των εν λόγω 

κεφαλαίων. 

 Η κυριότητα των επενδυτικών κεφαλαίων υψηλού ρίσκου (hedge funds) 

συνδέεται στενά µε τη µείωση της ιδιοσυγκρατικής µεταβλητότητας εάν οι µετοχές 

ανήκουν στο χαµηλότερο δεκατηµόριο, ενώ σχετίζεται µε την αύξηση της 

µεταβλητότητας και αν οι µετοχές ανήκουν στο ανώτερο δεκατηµόριο. Ένα φυσικό 

πείραµα χρησιµοποιώντας την πτώχευση της Lehman επιβεβαιώνει επίσης την 

υπόθεση αυτή. Τέλος, χρησιµοποιώντας παλινδροµήσεις χρονοσειρών δείχνουν ότι τα 

περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) των επενδυτικών κεφαλαίων υψηλού 

ρίσκου (hedge funds) διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην εξήγηση τόσο της 

αύξησης του µέρους τους του κορυφαίου δεκατηµορίου και όσο και της µείωσης του 

µέρους τους του χαµηλότερου δεκατηµορίου. Όλα αυτά τα αποτελέσµατα είναι 

συνεπή µε τον προτεινόµενο µηχανισµό, ο οποίος αυξάνει το κεφάλαιο των 
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επενδυτικών κεφαλαίων υψηλού ρίσκου (hedge funds) και επιδεινώνει την 

ιδιοσυγκρατική µεταβλητότητα στο κορυφαίο δεκατηµόριο, αλλά εξασθενίζει αυτήν 

στο χαµηλότερο δεκατηµόριο. 

Οι Rajgobal και Venkatachalam (2010) επισηµαίνουν ότι πρόσφατες µελέτες 

που έχουν γίνει αποδεικνύουν ότι η ιδιοσυγκρατική µεταβλητότητα έχει αυξηθεί 

σηµαντικά κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Στο άρθρο αυτό λοιπόν, επιχειρούν να  

διερευνήσουν κατά πόσο οι αλλαγές στην ποιότητα των οικονοµικών εκθέσεων 

συνδέονται µε την τάση αυτή στις µεταβλητότητες των αποδόσεων. Έτσι 

χρησιµοποιούν δύο τρόπους για να αποδώσουν την ποιότητα των κερδών : το µέτρο 

των Dechow-Dichev και το τετράγωνο των µη κανονικών δεδουλευµένων. Με αυτόν 

τον τρόπο βρίσκουν ότι η επιδεινούµενη ποιότητα των κερδών που προκύπτει από 

αυτά τα µέτρα συνδέεται θετικά µε την αυξανόµενη µεταβλητότητα των αποδόσεων 

για σαράντα χρόνια για την χρονική περίοδο 1962-2001, έχοντας χρησιµοποιήσει 

επιχειρήσεις από τον NASDAQ, AMEX και NΥSE και λογιστικά δεδοµένα από την 

COMPUSTAT.  

Η θετική αυτή συσχέτιση παραµένει ακόµη και αφού ληφθούν υπόψη 

διαφορές επιδράσεις όπως µεταβλητές ελέγχου και αλλά και η επιρροή ορισµένων 

σηµαντικών παραγόντων όπως για παράδειγµα οι πρόσφατα εισηγµένες επιχειρήσεις 

που αντιπροσωπεύουν τις επιχειρήσεις έντασης τεχνολογίας και τις επιχειρήσεις µε 

αρνητικά κέρδη επί σειρά ετών, η δραστηριότητα των συγχωνεύσεων και η 

οικονοµική δυσπραγία. Βέβαια, αξίζει να υπογραµµίσουµε το γεγονός ότι η µελέτη 

τους υπόκειται σε ορισµένους περιορισµούς. Κατ’ αρχάς, από τα ευρήµατά τους δεν 

συνεπάγεται κατ’ ανάγκη και µία σχέση αιτιότητας µεταξύ της υποβάθµισης της 

ποιότητας των κερδών και της αύξησης της ιδιοσυγκρατικής µεταβλητότητας. 

∆εύτερον, τα µέτρα που χρησιµοποιούν για την ποιότητα των κερδών ενδεχοµένως 

αιχµαλωτίζουν τόσο την κύρια διαδικασία των κερδών όσο και τη σκόπιµη 

χειραγώγησή τους. Παρόλο που προσπαθούν να ελέγξουν τις αλλαγές στο 

επιχειρηµατικό περιβάλλον δεν µπορούν να τις αποκλείσουν ως µία εναλλακτική 

εξήγηση για τα ευρήµατά τους. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω λοιπόν, καταλήγουν 

στο συµπέρασµα ότι έχουν αποδείξει µία ισχυρή συσχέτιση µεταξύ της επιδείνωσης 

της ποιότητας των κερδών και την άνοδο της ιδιοσυγκρατικής µεταβλητότητας των 

αποδόσεων των µετοχών για τέσσερις δεκαετίες. Τέλος αναφέρουν ότι πρόσφατα 
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στοιχεία δείχνουν ότι αυτή η συσχέτιση είναι ισχυρή µετά το 2001 παρά την 

αντιστροφή της τάσης της µεταβλητότητας των αποδόσεων.   

Οι Duan et al. (2009) στο άρθρο τους αναφέρονται σε προηγούµενες µελέτες 

οι οποίες έχουν αποδείξει ότι µετοχές µε µεγαλύτερη πιθανότητα πώλησης (highly 

shorted stocks) έχουν χαµηλή µεταγενέστερη απόδοση. Στην εργασία τους, εξετάζουν 

εάν η διατήρηση αυτού του φαινοµένου οφείλεται στα κόστη που περιορίζουν το 

αρµπιτράζ. Το δείγµα που χρησιµοποιούν στην έρευνά τους αποτελείται από µηνιαίες 

θέσεις πώλησης για µετοχές του δείκτη NYSE για το διάστηµα Ιανουάριος 1988 έως 

∆εκέµβριος 2003,  του δείκτη NASDAQ  για το διάστηµα Ιούνιος 1988 µέχρι Μάιος 

2003 και του δείκτη AMEX για την περίοδο Ιανουάριος 1995 έως ∆εκέµβριος 2003. 

Επίσης κατατάσσουν τα κόστη του αρµπιτράζ σε δύο κατηγορίες: τα κόστη 

διακράτησης και κόστη συναλλαγών. Τα ευρήµατά τους υποδηλώνουν ότι η επίδραση 

αυτή εξακολουθεί να υφίσταται, διότι ο ιδιοσυγκρατικός κίνδυνος περιορίζει το 

αρµπιτράζ µεταξύ των επενδυτών που εφαρµόζουν την τεχνική της ανοιχτής 

πώλησης.  

Πιο συγκεκριµένα, καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι όταν το αρµπιτράζ είναι 

δαπανηρό, µία µέση αύξηση στον ιδιοσυγκρατικό κίνδυνο προβλέπει µια µεγαλύτερη 

από 1% µείωση στην µηνιαία απόδοση. Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση µετοχών µε 

χαµηλή αξία ρευστοποίησης.  Τα αποτελέσµατα τους συµφωνούν µε τις 

παρατηρήσεις σε άλλες µελέτες, οι οποίες υπογραµµίζουν ότι η φαινοµενική έλλειψη 

ανοιχτών πωλήσεων σε ορισµένες περιπτώσεις δεν θα µπορούσε να εξηγηθεί µόνο 

από τα κόστη της επενδυτικής αυτής τεχνικής. Για παράδειγµα, ο Jones,Lamont 

(2002) βρίσκουν ότι κατά την χρονική περίοδο 1926-1933, µετοχές µε υψηλές 

αµοιβές δανεισµού είχαν χαµηλές µεταγενέστερες αποδόσεις, αν και η υποαπόδοση 

µερικών από τις µετοχές αυτές, ήταν πολύ µεγάλη για να δικαιολογηθεί µόνο από τις 

αµοιβές δανεισµού. Οι Ofek, Richardson (2003) µελέτησαν τον ρόλο ου έπαιξαν τα 

κόστη των ανοιχτών πωλήσεων στην φούσκα DotCom.Τέλος  οι Duan et al (2009)  

συµπεραίνουν  ότι τα κόστη αυτά ήταν ένας σηµαντικός παράγοντας, αλλά 

σηµειώνουν ότι η ανάλυσή τους αγνοεί τη σχετική διαφορά στη µεταβλητότητα 

µεταξύ των µετοχών που διαπραγµατεύονται στο ίντερνετ και αυτών που δεν 

διαπραγµατεύονται στο ίντερνετ. Το µέγεθος αυτής της µεταβλητότητας θα πρέπει να 

ενσωµατωθεί σε µια πλήρη εξήγηση του σκαµπανεβάσµατος του διαδικτύου.      
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Το άρθρο της Au et al. (2008) διερευνά τη σχέση ανάµεσα στις ανοιχτές 

πωλήσεις (short selling) και στις αποδόσεις των µετοχών του Ηνωµένου Βασιλείου 

ενώ παράλληλα εξετάζει την επίδραση του κόστους του αρµπιτράζ στην συµπεριφορά 

των επενδυτών που χρησιµοποιούν αυτήν την τεχνική. Συµφωνώντας λοιπόν µε άλλες 

προηγούµενες µελέτες, διαπιστώνουν ότι µετοχές µε χαµηλό βραχυπρόθεσµο επιτόκιο 

έχουν σηµαντικά θετικές υπερκανονικές αποδόσεις και ξεπερνούν σε απόδοση άλλες 

µετοχές (heavily shorted stocks). Ωστόσο, σε αντίθεση µε τα στοιχεία που 

προκύπτουν από τις Ηνωµένες Πολιτείες, τα οποία δείχνουν ότι οι µετοχές µε υψηλό 

βραχυπρόθεσµο επιτόκιο έχουν χαµηλότερες αποδόσεις, τα χαρτοφυλάκια τα οποία 

αποτελούνται από µετοχές (heavily shorted stocks) παρουσιάζουν θετικές αλλά 

στατιστικά σηµαντικές υπερκανονικές αποδόσεις τόσο σε ίση όσο και σε 

σταθµισµένη βάση.  

Η µελέτη τους επικεντρώνεται σε δείγµα που αφορά ηµερήσια δεδοµένα από 

τον δείκτη FTSE 350 για την χρονική περίοδο από τον Σεπτέµβριο 2003 έως 

Σεπτέµβριο 2006. Παρόλα αυτά, θεωρούν σηµαντικό το γεγονός ότι τα αποτελέσµατα 

της έρευνας τους µπορεί να µην ισχύουν για µεγαλύτερο δείγµα ή για διαφορετικές 

συνθήκες αγοράς και έτσι ο αναλυτής που θα χρησιµοποιήσει µεγαλύτερο σύνολο 

δεδοµένων ενδεχοµένως δεν θα µπορεί να δικαιολογήσει τα ευρήµατά του.  Μάλιστα 

θεωρούν ότι αυτό το πεδίο θα µπορούσε να αποτελέσει στο µέλλον ένα καλό θέµα για 

έρευνα. Τα αποτελέσµατα τους λοιπόν, υποδηλώνουν ότι ο ιδιοσυγκρατικός κίνδυνος, 

ο οποίος είναι ένας αποτρεπτικός παράγοντας για το αρµπιτράζ, συνδέεται άµεσα µε 

την λανθασµένη τιµολόγηση χρεογράφων. Πιο συγκεκριµένα, υπάρχει µία αρνητική 

σχέση µεταξύ του βραχυπρόθεσµου επιτοκίου και των υπερκανονικών αποδόσεων για 

µετοχές µε υψηλό ιδιοσυγκρατικό κίνδυνο.  

Παρά τις απόψεις των  Shleifr και Vishny (1970), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι 

ο ιδιοσυγκρατικός κίνδυνος αποτρέπει το αρµπιτράζ και οδηγεί σε λανθασµένη 

τιµολόγηση χρεογράφων, οι Au et al.(2008) πιστεύουν ότι η δραστηριότητα των 

ανοιχτών πωλήσεων επικεντρώνεται κυρίως σε µετοχές µε χαµηλό ιδιοσυγκρατικό 

κίνδυνο γιατί είναι λιγότερο δαπανηρό να εξαλείψουν το θεµελιώδη κίνδυνο. 

Επιπλέον, διεξάγουν πολυπαραγοντικές δοκιµές για να γίνει καλύτερα κατανοητό πώς 

τα διαφορετικά κόστη περιορίζουν την δραστηριότητα των ανοιχτών πωλήσεων. Τα 

ευρήµατά τους δείχνουν ότι ο ιδιοσυγκρατικός κίνδυνος, ένα κόστος το οποίο 

επιβαρύνει τόσο τις βραχυπρόθεσµες όσο και τις µακροπρόθεσµες θέσεις για 
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αρµπιτράζ, είναι µεγαλύτερος αποτρεπτικός παράγοντας για τις ανοιχτές πωλήσεις 

από ότι είναι οι συναλλαγές και τα κόστη πωλήσεων. Τα αποτελέσµατα αυτά 

συνάδουν µε την άποψη ότι λιγότεροι πόροι του αρµπιτράζ οδηγούν σε µετοχές µε 

υψηλότερο ιδιοσυγκρατικό κίνδυνο και δίνουν µια εξήγηση για την λανθασµένη 

τιµολόγηση χρεογράφων για τις µετοχές αυτές. Τα συµπεράσµατά τους συνάδουν µε 

αυτά του Pontiff (1996) και των Shleifr και Vishny (1970), οι οποίοι εικάζουν ότι η 

λανθασµένη κοστολόγηση χρεογράφων είναι ως επί το πλείστον αυτή που κυριαρχεί 

µεταξύ των µετοχών µε υψηλό ιδιοσυγκρατικό κίνδυνο.  

Τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους λοιπόν, έχουν σηµαντικές συνέπειες για 

την χρήση των βραχυπρόθεσµων επιτοκίων στις κατασκευαστικές επενδύσεις. Το 

γεγονός ότι η σχέση µεταξύ των δεικτών γι βραχυπρόθεσµους τόκους και των 

αποδόσεων είναι µη µονοτονική υποδηλώνει ότι η κοινή πρακτική της χρήσης των 

βραχυπρόθεσµων επιτοκίων ως γραµµικό σήµα δεν είναι και η καλύτερη. 

Συγκεκριµένα, η ενσωµάτωση του ιδιοσυγκρατικού κινδύνου σε επενδυτικές 

στρατηγικές βραχυπρόθεσµου επιτοκίου ίσως βελτιώσει τα αποτελέσµατα των 

χαρτοφυλακίων. Τέλος, καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι µία άλλη επίπτωση της 

έρευνάς τους είναι ότι εξωγενείς οικονοµικοί κλυδωνισµοί στις αγορές περιουσιακών 

στοιχείων θα µπορούσαν να έχουν ενισχυµένες επιπτώσεις στις τιµές των 

περιουσιακών στοιχείων, όταν η δραστηριότητα των ανοιχτών πωλήσεων είναι 

περιορισµένη λόγω του υψηλού κόστους του αρµπιτράζ. Καταλήγοντας λοιπόν, τα 

αποτελέσµατά τους υποδηλώνουν ότι η αναφορά στις συναλλαγές ανοιχτών 

πωλήσεων στο κοινό σε υψηλότερες συχνότητες µπορεί να είναι ευεργετική για την 

εύρυθµη λειτουργία των αγορών και των επενδυτών.  

Οι Hiang-Liow και Addae-Dapaah (2010) εξετάζουν στο άρθρο τους τον 

συνολικό κίνδυνο, τον κίνδυνο της αγοράς, τον ιδιοσυγκρατικό κίνδυνο καθώς επίσης 

και την συσχέτιση των αποδόσεων στις αγορές ακινήτων στις Ηνωµένες Πολιτείες. 

Για την έρευνα τους χρησιµοποιούν δύο δείγµατα επιχειρήσεων που ασχολούνται µε 

τις επενδύσεις ακινήτων (REIT)  για χρονικό διάστηµα είκοσι ετών (1988-2008). Πιο 

συγκεκριµένα, ο πληθυσµός που εξετάζουν αποτελείται τον Σεπτέµβριο του 1988 από 

336 REITs, τον οποίο διαχωρίζουν σε δύο µικρότερα δείγµατα: το δείγµα Α 

περιλαµβάνει 122 REITs µε εβδοµαδιαίες αποδόσεις από τις 2 Ιανουαρίου 1998 έως 

26 Σεπτεµβρίου 2008 (10 χρόνια) ενώ το δείγµα Β περιλαµβάνει 40 REITs και 

καλύπτει την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 1988 έως 26 Σεπτεµβρίου 2008 (20 χρόνια). 
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Ακολουθώντας διάφορες µεθοδολογίες, µελετούν την συνολική διακύµανση (TVAR), 

την διακύµανση της αγοράς (MKT), την ιδιοσυγκρατική διακύµανση (FIRM) και την 

µέση συσχέτισή τους (CORR). 

 Η προσοχή τους επικεντρώνεται κυρίως στις σχετικά µακροπρόθεσµες 

ντετερµινιστικές τάσεις, στη βραχυπρόθεσµη δυναµική τους καθώς επίσης και στο αν 

υπάρχει σηµαντική σχέση µεταξύ των µέτρων κινδύνου και των αναµενόµενων 

αποδόσεων της αγοράς. Από όλα τα παραπάνω λοιπόν, συµπεραίνουν ότι τόσο η 

διακύµανση της αγοράς όσο και η ιδιοσυγκρατική διακύµανση είναι χρονικά 

µεταβαλλόµενες ενώ απορρίπτουν την διαδικασία του τυχαίου περιπάτου της 

διακύµανσης. Επισηµαίνουν ακόµη ότι η ιδιοσυγκρατική µεταβλητότητα αποτελεί 

περίπου το 80% της τυπικής συνολικής µεταβλητότητας των επιχειρήσεων των 

επιχειρήσεων που ασχολούνται µε τις επενδύσεις ακινήτων. Βασιζόµενοι στα 

αποτελέσµατά τους, ανιχνεύουν µια σχετικά σταθερή τάση σχετικά µε την εξέλιξη 

του µέσου όρου της συνολικής διακύµανσης, της διακύµανσης της αγοράς και της 

ιδιοσυγκρατικής διακύµανσης για το δείγµα των επιχειρήσεων για τα τελευταία 

είκοσι χρόνια, από το 1988 έως το 2008. Επιπρόσθετα, εντοπίζουν µία µείωση στην 

ιδιοσυγκρατική µεταβλητότητα όπως επίσης και µία αύξηση στη µέση συσχέτιση 

κατά τη διάρκεια µίας νέας περιόδου που εκτείνεται από το 1993 έως το 2008. Αυτή η 

πρόσφατη πτωτική τάση του ιδιοσυγκρατικού κινδύνου µεταξύ των επενδύσεων 

αυτών είναι διαφορετική από την τυποποιηµένη ανοδική τάση του ιδιοσυγκρατικού 

κινδύνου των µετοχών.  

Ωστόσο, ο χαµηλός µέσος όρος της συσχέτισης των επενδύσεων, που είναι 

µικρότερος από 10%, συνεπάγεται µια αντίστοιχη αδύναµη επεξήγηση για το 

παραδοσιακό µοντέλο αγοράς. Αποδίδουν τα ευρήµατά τους στην εξέλιξη της αγοράς 

επενδύσεων ακινήτων στις Ηνωµένες Πολιτείες καθώς επίσης και σε κάποια τυχαία 

γεγονότα της αγοράς (όπως για παράδειγµα η τρέχουσα παγκόσµια οικονοµική κρίση 

και η ύφεση της χρηµατιστηριακής αγοράς στις ΗΠΑ στις αρχές της δεκαετίας του 

2000) τα οποία προκάλεσαν τελικά αυτές τις αλλαγές στα τελευταία 20 χρόνια. 

Τέλος, σε συµφωνία µε την άποψη του Merton (1987) που υποστηρίζει ότι ο 

ιδιοσυγκρατικός κίνδυνος θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη, καταλήγουν στο 

συµπέρασµα ότι υπάρχει µία θετική σχέση µεταξύ ιδιοσυγκρατικού κινδύνου και 

αναµενόµενων αποδόσεων και αυτό συνεπάγεται ότι το ασφάλιστρο κινδύνου των 

επενδύσεων ακινήτων συνδέεται θετικά µε τον ιδιοσυγκρατικό κίνδυνο κατά τη 
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διάρκεια της περιόδου 1993-2008. Όλα τα παραπάνω αποτελούν χρήσιµες 

πληροφορίες για τους θεσµικούς επενδυτές και τους ιδιώτες επενδυτές που επιθυµούν 

να συµπεριλάβουν αυτές τις επενδύσεις στο χαρτοφυλάκιο τους. 

Οι Ferreira και Laux (2007) µελετούν τη σχέση της πολιτικής εταιρικής 

διακυβέρνησης και του ιδιοσυγκρατικού κινδύνου. Το αρχικό δείγµα που 

χρησιµοποιούν στην έρευνά τους περιλαµβάνει όλες τις εταιρίες από την βάση 

δεδοµένων IRRC για την περίοδο 1990 έως 2001 παραλείποντας χρηµατοπιστωτικές 

επιχειρήσεις και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Ο αριθµός των επιχειρήσεων που 

προκύπτει από το δείγµα µεταβάλλεται στο χρόνο, ωστόσο συµπεριλαµβάνονται 1248 

επιχειρήσεις κατά µέσο όρο. Για όλο το δείγµα των επιχειρήσεων χρησιµοποιούν τα 

µέτρα της ιδιοσυγκρατικής µεταβλητότητας και µεταβλητές διακυβέρνησης και 

ελέγχου.  Οι ίδιοι θεωρούν ότι ο ιδιοσυγκρατικός κίνδυνος µειώνεται όταν µία 

επιχείρηση δεν ενδιαφέρεται να κάνει εξαγορές. Στην προσπάθειά τους να δείξουν ότι 

ο ιδιοσυγκρατικός κίνδυνος είναι ένας δείκτης της ροής πληροφοριών, παρουσιάζουν 

τα ευρήµατά τους τα οποία υποδηλώνουν µία στενή σχέση µεταξύ της διαφάνειας 

στην αγορά για εταιρικό έλεγχο και της διαφάνειας στην αγορά για τη ροή των 

ιδιωτικών πληροφοριών.  

Επιπλέον, πιστεύουν ότι η διαφάνεια στην αγορά για τον έλεγχο συνδέεται 

άµεσα µε την ροή πληροφοριών µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην επηρεάζεται όµως από 

τη διαφάνεια των οικονοµικών εκθέσεων µιας επιχείρησης. Για την στήριξη της 

ερµηνείας των αποτελεσµάτων τους, τονίζουν ότι η ευπάθεια των εξαγορών 

σχετίζεται µε παρόµοια εναλλακτικά µέτρα ιδιωτικής ροής πληροφοριών και 

συναλλαγών. Επιπρόσθετα, διαπιστώνουν ότι οι τιµές των µετοχών για βιοµηχανίες 

µε λιγότερες βλέψεις για εξαγορές παρέχουν περισσότερες πληροφορίες για τα 

µελλοντικά κέρδη.  ∆είχνουν ακόµη τη σχέση διακυβέρνησης και ιδιοσυγκρατικού 

κινδύνου, η οποία είναι πιο έντονη για τις επιχειρήσεις που υπόκεινται σε έντονη 

διαπραγµάτευση από θεσµικούς επενδυτές, και ιδιαίτερα για εκείνους που έχουν 

πρόσφατα εµπλακεί σε αρµπιτράζ κινδύνου γύρω από τις συγχωνεύσεις. Έτσι 

τουλάχιστον µία από τις συνδέσεις µεταξύ διακυβέρνησης – ιδιοσυγκρατικής 

µεταβλητότητας και διακυβέρνησης – ροής πληροφοριών συµβαίνουν µέσω των 

κερδοσκοπικών ιδρυµάτων. Επίσης, επικεντρώνονται στη σύνδεση µεταξύ των 

χαρακτηριστικών εταιρικής διακυβέρνησης, του ιδιοσυγκρατικού κινδύνου και την 

ποιότητας λήψης αποφάσεων για εταιρικές επενδύσεις. 
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 Καταλήγουν στο ίδιο συµπέρασµα µε άλλους ερευνητές, ότι δηλαδή υπάρχει 

µία θετική σχέση µεταξύ ιδιοσυγκρατικού κινδύνου και ποιότητας λήψης αποφάσεων. 

Αφού διαχωρίσουν την µεταβλητότητα στο µέρος που συνδέεται µε τη διακυβέρνηση 

και το µέρος που δεν συνδέεται µε τη διακυβέρνηση, αναφέρουν ότι κυρίως η 

µεταβλητότητα που δεν συνδέεται µε τη διακυβέρνηση είναι αυτή που σχετίζεται µε 

την ποιότητα της λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Το αποτέλεσµα αυτό δείχνει ότι η 

ροή πληροφοριών είναι πιο σηµαντική από ότι είναι η διακυβέρνηση για την έκβαση 

της επιχειρηµατικής πρακτικής, που τεκµηριώνει την παραπάνω ερµηνεία της ροής 

πληροφοριών του ιδιοσυγκρατικού κινδύνου. Οι Ferreira και Laux (2007) ουσιαστικά 

παραθέτουν στοιχεία σχετικά µε ένα συγκεκριµένο τρόπο µε το οποίο η 

διακυβέρνηση επηρεάζει την δράση των εξωτερικών επενδυτών. Πιο συγκεκριµένα, 

βρίσκουν µία σύνδεση µεταξύ της δοµής της διακυβέρνησης και της 

αποτελεσµατικότητας των τιµών των µετοχών, δείχνοντας ότι οι περιορισµοί στις 

εξαγορές εµποδίζουν την ροή πληροφοριών στις τιµές των µετοχών. Επίσης, η 

διαφάνεια στην αγορά για τον εταιρικό έλεγχο και την ενηµέρωση των συναλλαγών 

από τα όργανα επηρεάζουν τον βαθµό στον οποίο οι τιµές των µετοχών 

ενσωµατώνουν πληροφορίες µε ακρίβεια και εγκυρότητα. Τέλος προτείνουν 

περαιτέρω έρευνα στο πώς διαφορετικοί τύποι ιδρυµάτων αλληλεπιδρούν µε την 

αγορά στον εταιρικό έλεγχο για να επηρεάσουν την αποτελεσµατικότητα των τιµών 

των µετοχών και των άλλων οικονοµικών αποτελεσµάτων. 

Η µελέτη των Lee και Faff (2009) εξετάζει τη σχέση µεταξύ των επιχειρήσεων 

εταιρικής κοινωνικής επίδοσης (CSP) και των επιχειρήσεων εταιρικής οικονοµικής 

επίδοσης (CFP). ∆ιερευνούν δηλαδή την σχετική απόδοση των επιχειρήσεων που 

κατατάσσονται σε κύρια και χρονικώς υστερούµενα χαρτοφυλάκια, στο πλαίσιο µιας 

προσέγγισης αξιολόγησης των καλύτερων του κλάδου (BOS). Η µελέτη τους έρχεται 

σε αντίθεση µε την προηγούµενη έρευνα που βασίζεται στις αξιολογήσεις των CPS 

που προέρχονται  από εκείνους που χρησιµοποιούν ενιαία µέτρα µεσολάβησης (π.χ. 

αποδοχές των διευθυντικών στελεχών). Πιο συγκεκριµένα επιλέγουν τον παγκόσµιο 

δείκτη Dow Jones (DJSI) ως µέτρο γα τα CPS µια και πιστεύουν ότι παρέχει µια 

πολυδιάστατη θεώρηση της βιωσιµότητας. Ο DJSI περιλαµβάνει επιχειρήσεις που 

οδηγούν τις αντίστοιχες βιοµηχανίες τους σε σχέση µε τις στρατηγικές της 

οικονοµικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής διαχείρισης κινδύνων. 
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 Η προσέγγιση αυτή είναι σε µεγάλο βαθµό συµβατή µε τις ιδέες που διέπουν 

τη σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου. Κατά συνέπεια, ο DJSI είναι πιθανό να είναι πιο 

αποδεκτός σε ένα ευρύτερο φάσµα επενδυτών και διαχειριστών µε ευθύνες 

διαχείρισης συγκριτικά µε τις πιο περιοριστικές προσεγγίσεις των κοινωνικά 

υπεύθυνων επενδύσεων (SRI). Οι αρχικές δοκιµές τους δείχνουν ότι το κύριο 

χαρτοφυλάκιο CSP έχει χαµηλότερη απόδοση από το αντίστοιχο χρονικώς 

υστερούµενο χαρτοφυλάκιο, το οποίο έρχεται σε αντίθεση µε µεγάλο τµήµα της 

έρευνας που υποστηρίζει θετική σχέση µεταξύ των χαρτοφυλακίων CSP και CFP. 

Μία εξήγηση γι’ αυτό είναι ότι οι υψηλότερες αποδόσεις για τις χρονικώς 

υστερούµενες επιχειρήσεις CSP εξισορροπούν τον υψηλότερο ιδιοσυγκρατικό 

κίνδυνο. Παρέχουν ακόµη και εµπειρικές αποδείξεις για να στηρίξουν αυτήν την 

άποψη. Επιπλέον, εξετάζουν την επιρροή του ιδιοσυγκρατικού κινδύνου στις 

αποδόσεις διαφόρων χαρτοφυλακίων κατασκευάζοντας ένα ιδιότυπο χαρτοφυλάκιο 

ιδιοσυγκρατικού κινδύνου που µιµείται το πνεύµα των SMB ΚΑΙ HML. Τα 

αποτελέσµατά τους δείχνουν ότι ένα σηµαντικό ποσοστό της διαφοράς απόδοσης των 

κύριων και των χρονικώς υστερούµενων επιχειρήσεων CSP και χαρτοφυλακίων 

εξηγείται από τις διαφορές στον ιδιοσυγκρατικό κίνδυνο. Κατά συνέπεια, η µελέτη 

τους προτείνει στους µελλοντικούς ερευνητές να εξετάσουν σοβαρά τα δυνητικά 

πλεονεκτήµατα της χρήσης ενός παράγοντα ιδιοσυγκρατικού κινδύνου κατά την 

αξιολόγηση των αποδόσεων των κύριων και των χρονικώς υστερούµενων 

επιχειρήσεων CSP και χαρτοφυλακίων. 

Οι Huang et al. (2009) στο άρθρο τους κάνουν λόγο για τη σχέση µεταξύ της 

µηνιαίας ιδιοσυγκρατικής µεταβλητότητας και των αναµενόµενων αποδόσεων των 

µετοχών, η οποία κατά την γνώµη τους είναι αρκετά µπερδεµένη.  Αναφέρονται και 

αυτοί στα ευρήµατα των Ang et al. (2006, 2009) οι οποίοι βρίσκουν ότι η 

διαπιστωµένη µηνιαία ιδιοσυγκρατική µεταβλητότητα, που υπολογίζεται από τις 

ηµερήσιες αποδόσεις, συσχετίζεται αρνητικά µε τις αποδόσεις των µετοχών του 

ακόλουθου µήνα, ενώ παραθέτουν και τα συµπεράσµατα των Spiegel και Wang 

(2006) και του Fu (2009) που έχουν να κάνουν µε τη σηµαντικά θετική σχέση µεταξύ 

της ιδιοσυγκρατικής µεταβλητότητας και των µηνιαίων αποδόσεων που προκύπτει 

από τη χρήση των εκθετικών αυτοπαλινδρούµενων µοντέλων κινητού µέσου όρου µε 

δεσµευµένη ετεροσκεδαστικότητα (ΕGARCH). Στην µελέτη τους λοιπόν, το δείγµα 

που χρησιµοποιούν οι Huang et al. (2009) είναι ηµερήσιες και µηνιαίες αποδόσεις 
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κοινών µετοχών των δεικτών NYSE, AMEX και NASDAQ  γα την χρονική περίοδο 

Ιούλιος 1963 έως  ∆εκέµβριος 2004. 

 Αποδεικνύουν ότι η παράλειψη των αποδόσεων των µετοχών του 

προηγούµενου µήνα, έχει σαν αποτέλεσµα ένα αρνητικά προκατειληµµένο 

συντελεστή ιδιοσυγκρατικού κινδύνου, ειδικά αν κάποιος χρησιµοποιήσει την 

διαπιστωµένη ιδιοσυγκρατική µεταβλητότητα του προηγούµενου µήνα ως 

υποκατάστατο για τον ιδιοσυγκρατικό κίνδυνο. Αυτή η προκατάληψη οφείλεται σε 

µεγάλο βαθµό στην αρνητική αυτοσυσχέτιση στις µηνιαίες αποδόσεις και τη θετική 

ταυτόχρονη σχέση µεταξύ της διαπιστωµένης ιδιοσυγκρατικής µεταβλητότητας και 

των αποδόσεων των µετοχών. Χρησιµοποιώντας διαφορετικές εκτιµήσεις του µη 

παρατηρήσιµου ιδιοσυγκρατικού κινδύνου, τόσο από τις ηµερήσιες όσο και από τις 

µηνιαίες αποδόσεις, διεξάγουν παλινδροµήσεις για να εξετάσουν τη σχέση µεταξύ 

ιδιοσυγκρατικού κινδύνου και αναµενόµενων αποδόσεων των µετοχών.  

Τα εµπειρικά τους αποτελέσµατα δείχνουν ότι υπάρχει µεγάλη αρνητική 

προκατάληψη όταν η υποθετική µεταβλητότητα εκτιµάται από τις ηµερήσιες 

αποδόσεις. Όταν οι προηγούµενες µηνιαίες αποδόσεις των µετοχών 

συµπεριλαµβάνονται στην έκθεση για τις αντίστροφες αποδόσεις, ο ιδιοσυγκρατικός 

κίνδυνος παύει πλέον να σχετίζεται αρνητικά µε τις αναµενόµενες αποδόσεις. 

Αντιθέτως, η θετική σχέση παραµένει ισχυρή µεταξύ των µηνιαίων αποδόσεων που 

βασίζονται στην ιδιοσυγκρατική µεταβλητότητα και των µελλοντικών αποδόσεων 

των µετοχών αφού εξετάσουν την αναστροφή των αποδόσεων. Αφού αναφερθούν 

στους Ang et al. (2006), οι οποίοι πιστεύουν ότι τα χαρτοφυλάκια µε υψηλή 

διαπιστωµένη ιδιοσυγκρατική µεταβλητότητα δίνουν χαµηλές µέσες αποδόσεις στον 

ακόλουθο µήνα (και αντιστρόφως), σε αντίθεση µε την θεωρία των Bali και Cakici 

(2008) που θεωρούν ότι δεν υπάρχει σηµαντική σχέση µεταξύ της ιδιοσυγκρατικής 

µεταβλητότητας και των αποδόσεων των χαρτοφυλακίων, οι Huang et al. (2009) 

παραθέτουν και την δική τους θεωρία. Ειδικότερα πιστεύουν ότι και οι δύο σχέσεις 

είναι συνέπεια της αντιστροφής των βραχυπρόθεσµων αποδόσεων. Συγκεκριµένα, 

παρατηρούν ότι υπάρχει υψηλή συγκέντρωση των πετυχηµένων και αποτυχηµένων 

µετοχών στο χαρτοφυλάκιο µε την πιο υψηλή ιδιοσυγκρατική µεταβλητότητα, ενώ 

και οι δύο βιώνουν ισχυρή αντιστροφή αποδόσεων. Ωστόσο, οι πετυχηµένες µετοχές 

έχουν σχετικά µεγαλύτερο µέγεθος επιχείρησης και ως εκ τούτου και µεγαλύτερη 

βαρύτητα στο µήνα σχηµατισµού του χαρτοφυλακίου από τις αποτυχηµένες µετοχές, 
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και έτσι παρασύρουν προς τα κάτω τις αποδόσεις του χαρτοφυλακίου του επόµενου 

µήνα και αυτό είναι που προκαλεί και την εµφάνιση της αρνητικής σχέσης. Αντιθέτως 

δεν υπάρχει σηµαντική διαφορά στις αποδόσεις στα πέντε χαρτοφυλάκια µε τον 

ιδιοσυγκρατικό κίνδυνο γιατί τόσο οι πετυχηµένες όσο και οι αποτυχηµένες µετοχές 

έχουν την ίδια βαρύτητα και η αντιστροφή των αποδόσεων και των δύο κατηγοριών 

µετοχών αλληλοεξουδετερώνεται.  

Εν τέλει, καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η βραχυπρόθεσµη αντιστροφή 

αποδόσεων είναι ο πρωταρχικός λόγος γα την αρνητική σχέση µεταξύ της 

διαπιστωµένης ιδιοσυγκρατικής µεταβλητότητας και των αποδόσεων των µετοχών 

του επόµενου µήνα. Με µια πιο ακριβή εκτίµηση από τα µηνιαία στοιχεία, 

επιβεβαιώνουν ότι ο ιδιοσυγκρατικός κίνδυνος συνδέεται θετικά µε τις αναµενόµενες 

αποδόσεις. Αυτή η σχέση είναι ισχυρή αφού συµπεριληφθούν οι αποδόσεις των 

µετοχών τον προηγούµενο µήνα στην έκθεση για την αντιστροφή των αποδόσεων. 

Έτσι η µελέτη τους συµβάλλει στο να κατανοήσουµε καλύτερα το ρόλο του 

ιδιοσυγκρατικού κινδύνου στην τιµολόγηση των περιουσιακών στοιχείων και 

καταδεικνύει τη σηµασία του σωστού ελέγχου για την αντιστροφή των 

βραχυπρόθεσµων αποδόσεων στις εµπειρικές δοκιµές τιµολόγησης των περιουσιακών 

στοιχείων. 

Το άρθρο των Ooi et al. (2007) εξετάζει την σηµασία του ιδιοσυγκρατικού 

κινδύνου στην ερµηνεία των µηνιαίων αποδόσεων του αντιπροσωπευτικού δείγµατος 

των µετοχών REIT (Real Estate Investment Trust). Το δείγµα που χρησιµοποιούν 

είναι εισηγµένα REITs για το διάστηµα 1990 έως 2005, ενώ παραλείπουν τα REITs 

που δεν διαπραγµατεύονται για περισσότερα από πέντε χρόνια και εκείνα µε 

αρνητική λογιστική αξία, φτάνοντας τελικά τα 149 REITs. Προτιµούν το µοντέλο 

τριών παραγόντων FF προκειµένου να εξάγουν χρήσιµα συµπεράσµατα. Τα δεδοµένα 

δείχνουν ότι ο ιδιοσυγκρατικός κίνδυνος υπερισχύει της συνολικής µεταβλητότητας 

των αποδόσεων των  REITs. Το πιο σηµαντικό στοιχείο είναι ότι η υποθετική 

ιδιοσυγκρατική µεταβλητότητα είναι ένας σηµαντικός παράγοντας στην εξήγηση του 

αντιπροσωπευτικού δείγµατος των µηνιαίων αποδόσεων των µετοχών REIT. Η θετική 

σχέση µεταξύ του αναµενόµενου ιδιοσυγκρατικού κινδύνου και του µέσου όρου των 

αποδόσεων των µετοχών REIT συνεχίζει να υπάρχει και µετά την συµπερίληψη 

άλλων κοινών επεξηγηµατικών µεταβλητών, όπως για παράδειγµα το µέγεθος ή ο 

δείκτης B/M (Book / Market Equity). Η σχέση αυτή είναι επίσης ισχυρή σε 
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εναλλακτικά µοντέλα αποτίµησης που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της 

υποθετικής ιδιοσυγκρατικής µεταβλητότητας των µεµονωµένων REITs καθώς και για 

την κατηγοριοποίηση των δεδοµένων σε διαφορετικές υποπεριόδους.  

Παρά το γεγονός ότι το εύρηµά τους είναι ασυµβίβαστο µε το συµπέρασµα 

του µοντέλου αποτίµησης περιουσιακών στοιχείων (CAPM) και τη σύγχρονη θεωρία 

χαρτοφυλακίου, ότι δηλαδή ο µόνο ο αγοραίος κίνδυνος έχει σηµασία (γιατί ο 

ιδιοσυγκρατικός κίνδυνος µπορεί να εξαλειφθεί τελείως µέσω της διαφοροποίησης) 

είναι σύµφωνο µε την πρόταση του Merton (1987) που υποστηρίζει ότι ο 

ιδιοσυγκρατικός κίνδυνος θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη στην τιµολόγηση γιατί οι 

επενδυτές συχνά κατέχουν ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο (και όχι το 

χαρτοφυλάκιο της αγοράς) µε την παρουσία ελλιπών στοιχείων. Μία σηµαντική 

συνέπεια του αποτελέσµατος αυτού είναι ότι σε συνδυασµό µε τον συστηµατικό 

κίνδυνο, οι διαχειριστές θα πρέπει να συνυπολογίζουν και τον ιδιοσυγκρατικό 

κίνδυνο κατά την εκτίµηση της απαιτούµενης απόδοσης και του κόστους του 

κεφαλαίου των µεµονωµένων µετοχών ή περιουσιακών στοιχείων. Τα αποτελέσµατα 

αυτά έχουν επίσης πρακτική εφαρµογή στον σχηµατισµό χαρτοφυλακίων και στην 

αξιολόγηση επιδόσεων.  

Επιπρόσθετα, πιστεύουν ότι ένας διαχειριστής χαρτοφυλακίου θα µπορούσε 

να υπολογίσει τις ασυνήθιστες αποδόσεις µε µία στρατηγική που γέρνει προς τις 

µετοχές µε υψηλή υποθετική µεταβλητότητα. Αυτό είναι ευχάριστο για τη ακίνητη 

περιουσία ως µία κατηγορία ενεργητικού η οποία τείνει να έχει υψηλό 

ιδιοσυγκρατικό κίνδυνο. Οµοίως, οι αποδόσεις του χαρτοφυλακίου θα πρέπει να 

συγκρίνονται µε τις αποδόσεις των χαρτοφυλακίων που ταιριάζουν µε τον 

ιδιοσυγκρατικό κίνδυνο. Ένα άλλο αποτέλεσµα που προκύπτει από τις εµπειρικές 

δοκιµές είναι ότι από τη στιγµή που ο ιδιοσυγκρατικός κίνδυνος ελέγχεται από το 

µοντέλο τιµολόγησης των περιουσιακών στοιχείων, η επίδραση του µεγέθους και του 

δείκτη Β/Μ  στις αποδόσεις REIT είναι ιδιαιτέρως σηµαντική. 

Οι Chen και Petkova (2012) στο άρθρο τους επιχειρούν να δώσουν µία λογική 

εξήγηση για την ύπαρξη ιδιοσυγκρατικής µεταβλητότητας, η οποία εξετάζεται στη 

µελέτη των Ang et al. (2006, 2009) που αποδεικνύει ότι µετοχές µε υψηλό 

ιδιοσυγκρατικό κίνδυνο έχουν κατά παράδοξο τρόπο χαµηλές µελλοντικές αποδόσεις. 

Για την διεξαγωγή της έρευνάς τους οι Chen και Petkova (2012) χρησιµοποιούν 



Σελίδα | 29  

 

µηνιαίες και ηµερήσιες αποδόσεις από το Κέντρο Έρευνας των Τιµών των 

Χρεογράφων CRSP (Center for Research in Security Prices) για την χρονική περίοδο 

Ιούλιος 1963 έως ∆εκέµβριος 2009. Συµπεριλαµβάνουν όλες τις συνήθεις κοινές 

µετοχές των δεικτών NYSE, AMEX και NASDAQ. Το χαρτοφυλάκιο της αγοράς 

πηγάζει από τη σταθµισµένη αξία των αποδόσεων των παραπάνω δεικτών, ενώ οι 

υπερβάλλουσες αποδόσεις υπολογίζονται από τον δείκτη T-bill 30 ηµερών. 

Καταλήγουν λοιπόν στο συµπέρασµα ότι εφόσον η ιδιοσυγκρατική µεταβλητότητα 

συνήθως µετριέται σαν µία καθορισµένη απόκλιση στο µοντέλο Fama-French, η τιµή 

της εξαρτάται κάθε φορά από το µοντέλο. Σε περίπτωση δηλαδή που λείπει ένας 

παράγοντας κινδύνου από το µοντέλο, η ιδιοσυγκρατική µεταβλητότητα µπορεί να 

υπολογίζεται πολύ απλά γιατί αντιπροσωπεύει µεν την έκθεση στον κίνδυνο ωστόσο 

δεν λαµβάνονται υπόψη όλα τα απαραίτητα στοιχεία. 

 Ο παράγοντας που οι ίδιοι θεωρούν ότι λείπει από το µοντέλο Fama-French 

είναι η µέση διακύµανση των µετοχών. Οι επενδυτές είναι διατεθειµένοι να 

πληρώσουν ένα ασφάλιστρο κινδύνου για µετοχές µε υψηλή ιδιοσυγκρατική 

µεταβλητότητα, ωστόσο αναµένουν να έχουν και υψηλή πληρωµή όταν η διακύµανση 

της απόδοσης είναι υψηλή. Επιπρόσθετα, δείχνουν  ότι οι καινοτοµίες στη µέση 

διακύµανση των µετοχών αντιπροσωπεύουν τον τιµολογηµένο παράγοντα κινδύνου 

στο αντιπροσωπευτικό δείγµα των αποδόσεων των µετοχών. Η τιµή του κινδύνου για 

την µέση διακύµανση είναι αρνητική. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι η αύξηση της 

µεταβλητότητας σηµατοδοτεί υποβάθµιση των επενδυτικών ευκαιριών. Έτσι, τα 

χαρτοφυλάκια µε υψηλή ιδιοσυγκρατική µεταβλητότητα, σύµφωνα µε το µοντέλο 

Fama-French, έχουν και θετική απόδοση σε σχέση µε τις καινοτοµίες στη µέση 

µεταβλητότητα. Αυτή η διαφορά στις αποδόσεις, που συνδυάζεται µε την αρνητική 

τιµή του κινδύνου για τη µέση µεταβλητότητα, εξηγεί και την ιδιοσυγκρατική 

µεταβλητότητα στη µελέτη των Ang et al. (2006, 2009). Τέλος, δίνουν µια 

οικονοµική ερµηνεία για την τιµολόγηση της µέσης διακύµανσης. Τα αποτελέσµατα 

δείχνουν ότι έχει σχέση µε τη συγκέντρωση της ρευστότητας, τη διακύµανση της 

αύξησης της κατανάλωσης και του δείκτη Χρηµατιστηριακή Τιµή της Μετοχής της 

Επιχείρησης / Λογιστική Αξία Επιχείρησης ( Μ/Β – Market to Book ratio). Ως εκ 

τούτου, η µέση διακύµανση θα µπορούσε να ερµηνευθεί ως παράγοντας κινδύνου 

µέτρησης της οικονοµικής αβεβαιότητας καθώς επίσης και ως µια ένδειξη για την 

επικράτηση των συνολικών επιλογών ανάπτυξης. 
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Το άρθρο του McLean (2010) εξετάζει το βαθµό στον οποίο η έκταση του 

ιδιοσυγκρατικού κινδύνου µπορεί να εξηγήσει την ύπαρξη του δείκτη Ορµής 

(Momentum Index) και των επιπτώσεων αντιστροφής (reversal effects). Πιο 

συγκεκριµένα, αναφέρει ότι περιορισµοί στο εγχείρηµα του αρµπιτράζ µπορεί να 

υπάρχουν και προϋποθέτουν ότι η λανθασµένη τιµολόγηση χρεογράφων ίσως να 

υφίσταται, άσχετα µε το αν τα κόστη του αρµπιτράζ υπερβαίνουν τα οφέλη. Το 

κόστος στο οποίο επικεντρώνει κυρίως το ενδιαφέρον του είναι ο ιδιοσυγκρατικός 

κίνδυνος που αποτελεί κόστος διακράτησης για όλους όσους επιχειρούν αρµπιτράζ 

και αποστρέφονται τον κίνδυνο γενικότερα. Για την έρευνά του χρησιµοποιεί µηνιαία 

δεδοµένα από το Κέντρο Έρευνας των Τιµών των Χρεογράφων CRSP (Center for 

Research in Security Prices) και για την ακρίβεια µηνιαίες αποδόσεις, τιµές µεριδίων, 

εκκρεµή µερίδια, τον κωδικό της πρότυπης βιοµηχανικής ταξινόµησης SIC (Standard 

Industrial Classification) και τις µηνιαίες αποδόσεις του δείκτη Standard and Poor’s 

(S&P) 500. Ακόµη χρησιµοποιεί ετήσια δεδοµένα από την βάση δεδοµένων 

Compustat, που αφορούν την λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων (60 στοιχεία) και 

µέτρα γα τα κόστη συναλλαγών που αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα Joel Hasbrouck 

καθώς επίσης και τους παράγοντες Fama-French-Carhart που αντλήθηκαν από την 

ιστοσελίδα Ken French. Για να συµπεριληφθεί µια επιχείρηση στο δείγµα θα πρέπει 

να έχει αποδόσεις για τα τρία τουλάχιστον τελευταία χρόνια. Η χρονική περίοδος που 

εξετάζει ξεκινά από τον Ιανουάριο του 1965 και τελειώνει το ∆εκέµβριο του 2004.  

Μέσα από τη µελέτη του λοιπόν, καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι 

αντιστροφές είναι πιο ισχυρές σε επιχειρήσεις µε υψηλό ιδιοσυγκρατικό κίνδυνο. 

Αυτό το φαινόµενο συµφωνεί  µε την προσπάθεια αυτών που επιλέγουν να κάνουν 

αρµπιτράζ να επιφέρουν µια ισορροπία, επιχειρώντας να εξαλείψουν την λανθασµένη 

τιµολόγηση χρεογράφων µόνο όµως στο βαθµό που το οριακό όφελος της κάθε θέσης 

είναι ίσο µε το κόστος του. Τα εµπειρικά αποτελέσµατα δείχνουν ότι το ποσό που θα 

επένδυε κάποιος που κάνει αρµπιτράζ και αποστρέφεται τον κίνδυνο σε ένα 

αντίστροφο χαρτοφυλάκιο µε υψηλό ιδιοσυγκρατικό κίνδυνο είναι πολύ µικρό 

(0,59% του συνολικού πλούτου) και κατά συνέπεια η ύπαρξη της λανθασµένης 

τιµολόγησης χρεογράφων αυτού του µεγέθους δεν είναι απίθανη, αν υποτεθεί βέβαια 

ότι το κεφάλαιο του αρµπιτράζ είναι περιορισµένο. Γενικά, ο McLean (2010), 

υποστηρίζει ότι ο δείκτης Ορµής (Momentum Index) δεν σχετίζεται µε τον 

ιδιοσυγκρατικό κίνδυνο. Από την έρευνά του συµπεραίνει ότι αυτοί που κάνουν 
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αρµπιτράζ και αποστρέφονται τον κίνδυνο θα επένδυαν µόνο το 16% της περιουσίας 

τους σε ένα µόνο χαρτοφυλάκιο ορµής µε χαµηλό ιδιοσυγκρατικό κίνδυνο, κάνοντας 

έτσι περιορισµένο αρµπιτράζ εξαιτίας του ιδιοσυγκρατικού κινδύνου.  

Ωστόσο, ο δείκτης Ορµής µπορεί να είναι το αποτέλεσµα της λανθασµένης 

τιµολόγησης χρεογράφων, όµως τα κόστη συναλλαγών µπορεί να αποτελούν το 

κόστος δέσµευσης που περιορίζει το αρµπιτράζ. Έπειτα, κάνει λόγο για την 

αντιστροφή που αντιπροσωπεύει µια πιο µεγάλης έκτασης λανθασµένη τιµολόγηση 

χρεογράφων από ότι ο δείκτης Ορµής. Ως εκ τούτου, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα 

παραπάνω στο σύνολό τους, καταλήγει στο ότι ο ιδιοσυγκρατικός κίνδυνος παίζει 

πολύ σηµαντικό ρόλο στον περιορισµό του αρµπιτράζ, ενώ ο δείκτης ορµής και η 

αντιστροφή έχουν το καθένα ισχυρά αποτελέσµατα σε διαφορετικούς τύπους 

µετοχών. 

Οι Cao et al. (2008) στο άρθρο τους επιχειρούν να δώσουν µια εξήγηση που 

να δικαιολογεί το γιατί οι µεµονωµένες µετοχές έχουν γίνει πιο ασταθείς µε την 

πάροδο του χρόνου, συνδέοντας την τάση της µεταβλητότητας των αποδόσεων των 

ιδίων κεφαλαίων µε τις επενδυτικές αποφάσεις των διευθυντικών στελεχών. Το 

δείγµα που χρησιµοποιούν είναι ηµερήσιες αποδόσεις µετοχών από το Κέντρο 

Έρευνας των Τιµών των Χρεογράφων CRSP (Center for Research in Security Prices). 

Τα λογιστικά δεδοµένα προέρχονται από το αρχείο της συγχωνευµένης 

CRSP/COMPUSTAT που ξεκινά το 1971 και τελειώνει το 2002. Περιλαµβάνονται 

κυρίως κοινές µετοχές των δεικτών NYSE, AMEX και NASDAQ, ενώ έχουν 

αποκλείσει εταιρίες παροχής χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών γιατί οι δυνατότητες 

ανάπτυξής τους καθώς και η κεφαλαιακή τους δοµή διαφέρει από τις περισσότερες 

επιχειρήσεις. Για κάθε µία από τις µετοχές αυτές δεν θα πρέπει να λείπει η απόδοση 

του τρέχοντος µήνα, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς στο τέλος του προηγούµενου 

µήνα και δεν θα πρέπει να υπάρχει αρνητική λογιστική αξία. Ακόµη, διαγράφουν το 

τελευταίο τρίµηνο των δεδοµένων για κάθε εταιρία που παρατίθεται, πριν λήξει η 

περίοδος του δείγµατος.  

Χρησιµοποιούν λοιπόν, το κλασσικό µοντέλο εταιρικής χρηµατοδότησης των 

Galai και Masulis (1976) για να υποστηρίξουν ότι ένα σηµαντικό µέρος της τάσης της 

συνολικής ιδιοσυγκρατικής µεταβλητότητας µπορεί να εξηγηθεί από το επίπεδο και 

τη διακύµανση των επιλογών ανάπτυξης. Υποστηρίζουν ακόµη ότι το πρόβληµα 
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ηθικού κινδύνου που είναι υπαρκτό στις µοχλευµένες επιχειρήσεις παρακινεί τους 

διαχειριστές που ενεργούν για λογαριασµό των µετόχων να επιλέξουν επενδυτικά 

σχέδια που αυξάνουν την ιδιοσυγκρατική διακύµανση της επιχείρησης σε βάρος των 

κατόχων χρέους. Τα εµπειρικά αποτελέσµατα αποδεικνύουν ότι η υπόθεση πως τόσο 

το επίπεδο όσο και η διακύµανση των συνολικών επιλογών ανάπτυξης σχετίζονται 

θετικά µε την ανοδική τάση στην ιδιοσυγκρατική µεταβλητότητα. Αφού ελεγχθούν οι 

επιλογές ανάπτυξης, η τάση αυτή στην ιδιοσυγκρατική µεταβλητότητα εξαφανίζεται 

ή γίνεται αρνητική. Τα αποτελέσµατα αυτά είναι ισχυρά σε διάφορα χρηµατιστήρια 

όπως επίσης και σε επιµέρους δείγµατα  ενώ τα δεδοµένα υποστηρίζουν ξεκάθαρα τις 

επιλογές ανάπτυξης από τις εναλλακτικές ερµηνείες της τάσης της ιδιοσυγκρατικής 

µεταβλητότητας.  

Έχοντας αποδείξει λοιπόν, ότι οι επιλογές ανάπτυξης παίζουν σηµαντικό ρόλο 

στην ερµηνεία του συγκεκριµένου κινδύνου των επιχειρήσεων. Έτσι, οι Cao et al. 

(2008) θέτουν το ερώτηµα γιατί έχει αλλάξει το επίπεδο και η διακύµανση των 

επιλογών αυτών. Μία προφανής πηγή για τις αυξηµένες επιλογές ανάπτυξης είναι η 

τάση για πιο ανοιχτές αγορές κεφαλαίου και εµπορευµάτων. Η παγκοσµιοποίηση 

παρέχει διαχειριστές µε περισσότερες ευκαιρίες για ανάπτυξη ενώ αυξάνεται 

ταυτόχρονα και ο ανταγωνισµός.  Επιπρόσθετα, αναφέρονται και στη µελέτη των 

Fama και French (2004) που θεωρούν ότι η µείωση του κόστους των κεφαλαίων 

προκάλεσαν µικρότερες επιχειρήσεις να αναζητήσουν χρηµατοδότηση για να 

αιχµαλωτίσουν πιο ριψοκίνδυνες ευκαιρίες ανάπτυξης αλλά και στη µελέτη του 

Zingales (2000) που πιστεύει ότι η αύξηση του ανταγωνισµού παγκοσµίως αυξάνει 

και την ανάγκη για καινοτοµία αλλά και την βελτίωση της ποιότητας. Τα ευρήµατα 

των Cao et al. (2008) είναι σύµφωνα µε την παγκοσµιοποίηση των αγορών που 

παρέχει ευκαιρίες για ανάπτυξη και περισσότερο ανταγωνισµό, που αναγκάζει τους 

διαχειριστές να αναζητούν πιο ριψοκίνδυνα σχέδια για να αυξήσουν την αξία των 

µετοχών. Τέλος,  καταλήγουν ότι τα ισχυρά αποτελέσµατα που πηγάζουν από το 

µοντέλο Galai και Masulis (1976) και συνδέουν τον ιδιοσυγκρατικό κίνδυνο µε τις 

επιλογές ανάπτυξης έχουν επιπτώσεις στην κατανόηση των κινδύνων που 

αντιµετωπίζουν οι κάτοχοι του χρέους.  

Οι Boehme et al. (2009)αναφέρονται στο άρθρο τους στα αντικρουόµενα 

συµπεράσµατα του Merton (1987) και του Miller (1977) που εξέτασαν τη σχέση 

ιδιοσυγκρατικού κινδύνου και αναµενόµενης απόδοσης. Πιο συγκεκριµένα, ο Merton 
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(1987) πιστεύει ότι υπάρχει µια θετική σχέση µεταξύ των προβλεπόµενων αποδόσεων 

και του ιδιοσυγκρατικού κινδύνου των επιχειρήσεων µια και οι επενδυτές που 

κατέχουν διαφοροποιηµένα χαρτοφυλάκια απαιτούν αποζηµίωση για τον κίνδυνο τον 

οποίο αναλαµβάνουν. Οι άµεσες δοκιµές που έκανε όµως και διαπιστώνουν αυτή τη 

θετική σχέση είναι ελάχιστες. Αυτές που έλαβε υπόψη του αποδείκνυαν ότι οι 

µετοχές µε υψηλή ιδιοσυγκρατική µεταβλητότητα έχουν εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα 

µέσων αποδόσεων, το οποίο έρχεται σε αντίθεση µε το γενικό του συµπέρασµα.  

Οι προηγούµενες µελέτες έχουν αποδείξει οι χαµηλές αποδόσεις στον 

ιδιοσυγκρατικό κίνδυνο είναι περισσότερο συνεπείς µε τις προβλέψεις του Miller 

(1977).  Αυτός θεωρούσε ότι οι περιορισµοί στις ανοιχτές πωλήσεις θα οδηγήσουν σε 

χαµηλές αποδόσεις για τις µετοχές µε υψηλή διασπορά κατά την γνώµη των 

επενδυτών, χαρακτηριστικό που είναι γνωστό ότι σχετίζεται θετικά µε την 

µεταβλητότητα των συναλλαγών. Οι Boehme et al. (2009) υποθέτουν ότι αυτές οι 

προηγούµενες δοκιµές του Merton (1987) απέτυχαν να εντοπίσουν το γεγονός ότι ο 

ιδιοσυγκρατικός κίνδυνος πρέπει να κοστολογείται για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, η 

υπόθεση του Merton (1987) ισχύει µόνο για µετοχές µε χαµηλή ορατότητα (δηλαδή οι 

µετοχές αυτές δεν αναγνωρίζονται από τους επενδυτές) και δεύτερον οι επιχειρήσεις 

µε υψηλά ποσοστά ανοιχτών πωλήσεων είναι πιθανόν είτε να έχουν µεγάλη διασπορά 

κατά την γνώµη των επενδυτών είτε να έχουν αρνητική  πληροφόρηση που δεν έχει 

ακόµη ενσωµατωθεί στις τιµές. Οι δοκιµές που διεξάγουν οι Boehme et al. (2009) 

ελέγχουν τόσο για την ορατότητα όσο και για την δραστηριότητα των ανοιχτών 

πωλήσεων.  

Στο δείγµα για την έρευνά τους χρησιµοποιούν δεδοµένα για επιχειρήσεις των 

δεικτών NYSE και NASDAQ  που διατίθενται ηλεκτρονικά από τον Ιανουάριο του 

1988. Συγκεντρώνουν δηλαδή τα δεδοµένα αυτά σε µία µηνιαία βάση συναλλαγών 

που τακτοποιείται κάθε 15 του µηνός. Έχοντας ως κριτήριο για την ορατότητα την 

χαµηλή περιούσια των επιχειρήσεων, εξετάζουν επιχειρήσεις που έχουν επίσης 

χαµηλό ποσοστό ανοιχτών πωλήσεων. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι απίθανο να έχουν 

την απαιτούµενη από τον Miller διασπορά και είναι επίσης απίθανο να έχουν ελλιπή 

πληροφόρηση που δεν τιµολογείται αµέσως. Έτσι συγκρίνουν τις αποδόσεις εταιριών 

υψηλής µεταβλητότητας έναντι αυτών µε χαµηλή µεταβλητότητα. Συµπεραίνουν 

λοιπόν ότι ο ιδιοσυγκρατικός κίνδυνος φαίνεται να τιµολογείται για ένα οικονοµικά 

σηµαντικό µέρος των µετοχών των ΗΠΑ. Τα ευρήµατα αυτά είναι ισχυρά και σε 
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εναλλακτικά µοντέλα τιµολόγησης, εναλλακτικά σταθµισµένα χαρτοφυλάκια και 

εναλλακτικούς επενδυτικούς ορίζοντες. Τέλος καταλήγουν ότι εκτός από όταν οι 

επιχειρήσεις έχουν υψηλή ορατότητα (σε αντίθεση µε τις παραδοχές του Merton) ή 

όταν έχουν υψηλό ποσοστό ανοιχτών πωλήσεων (σύµφωνα µε την άποψη του 

Merton) ο ιδιοσυγκρατικός κίνδυνος κοστολογείται σύµφωνα µε τις υποδείξεις του 

Merton (1987). 

Οι Fan και Yu (2013) αποδεικνύουν στη µελέτη τους ότι οι υπερκανονικές 

αποδόσεις που προκύπτουν από τα δεδουλευµένα σχετίζονται θετικά µε τον 

ιδιοσυγκρατικό κίνδυνο στις διεθνείς αγορές. Επίσης, διαπιστώνουν ότι ο 

ιδιοσυγκρατικός κίνδυνος έχει µικρότερη επίδραση στις υπερκανονικές αποδόσεις για 

τις αναπτυγµένες παρά για τις αναπτυσσόµενες χώρες. Τα αποτελέσµατά τους είναι 

ισχυρά ακόµη και σε διαφορετικά µοντέλα, όπως για παράδειγµα η προσέγγιση µέσω 

χαρτοφυλακίου και η ανάλυση παλινδρόµησης σε όλες τις χώρες. Τα ευρήµατά τους 

υποστηρίζουν την εξήγηση της λανθασµένης τιµολόγησης των υπερκανονικών 

δεδουλευµένων σε όλο τον κόσµο. Πιο αναλυτικά λοιπόν, οι Fan και Yu ερευνούν τα 

µη κανονικά δεδουλευµένα στις κεφαλαιαγορές του κόσµου. Χρησιµοποιούν τη 

µηδενικού κόστους εµπορική στρατηγική του µοντέλου των Fama – French για να 

δείξουν ότι τα µη κανονικά δεδουλευµένα παράγουν σηµαντικές µη κανονικές 

αποδόσεις σε όλες τις χώρες ενώ υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των 

διαφόρων χωρών. Αφού παρουσιάσουν αποδείξεις ότι τα υπερκανονικά 

δεδουλευµένα υφίστανται στις διεθνείς αγορές, εξετάζουν αν το φαινόµενο αυτό 

µπορεί να εξηγηθεί από τον ιδιοσυγκρατικό κίνδυνο. Χρησιµοποιώντας λοιπόν την 

προσέγγιση µέσω χαρτοφυλακίου, ανακαλύπτουν ότι υπάρχει ισχυρά θετική 

συσχέτιση µεταξύ των υπερκανονικών αποδόσεων και του ιδιοσυγκρατικού κινδύνου.  

Τα αποτελέσµατα αυτά παρέχουν σοβαρές ενδείξεις που υποστηρίζουν την 

θεωρία του αρµπιτράζ µεταξύ των χωρών. Υπογραµµίζουν δηλαδή την θετική 

συσχέτιση µεταξύ του ιδιοσυγκρατικού κινδύνου και των υπερκανονικών αποδόσεων 

αφού εξετάσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε χώρας. Ωστόσο, τονίζουν ότι 

παρά το γεγονός ότι υπάρχει εκτεταµένη βιβλιογραφία που ασχολείται µε το θέµα 

αυτό, οι ίδιοι εξετάζουν µόνο ένα µικρό φάσµα του. Κάνουν δηλαδή ξεκάθαρο ότι δεν 

ασχολούνται στο άρθρο τους σχετικά µε το τι γίνεται µε τα υπερκανονικά 

δεδουλευµένα µε την πάροδο των ετών ή για το αν οι αποδόσεις επηρεάζονται από 
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άλλους παράγοντες όπως για παράδειγµα τα κόστη συναλλαγών. Μάλιστα προτείνουν 

σε µελλοντικούς ερευνητές να διεξάγουν περαιτέρω έρευνα για αυτό το θέµα. 

 

2.3 Συµπεράσµατα 

 

Στο παρόν κεφάλαιο, γίνεται η παρουσίαση της βιβλιογραφικής επισκόπησης που 

σχετίζεται µε τον ιδιοσυγκρατικό κίνδυνο. Μετά την προσεκτική µελέτη όλων των 

σχετικών άρθρων, διαπιστώνουµε ότι όλα τα παραπάνω συµπεράσµατα που έχουν 

διατυπωθεί κατά καιρούς από τους διάφορους ερευνητές, έχουν εξαχθεί από 

αναλυτική έρευνα και συνδυασµό λογιστικών δεδοµένων. Κάθε µελετητής λοιπόν  

έχει χρησιµοποιήσει στο άρθρο του εκείνα τα στοιχεία τα οποία ο ίδιος θεωρεί ότι 

ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της µελέτης του και η χρήση τους 

τεκµηριώνει µε σαφήνεια τα τελικά του ευρήµατα. Οι πιο σηµαντικοί δείκτες που 

συναντούµε συχνότερα είναι οι ακόλουθοι: το µέγεθος (size), η µόχλευση (Leverage), 

ο χρηµατοοικονοµικός δείκτης απόδοσης επί του συνολικού επενδυθέντος κεφαλαίου 

(ROA), ο δείκτης  Market-to-Book (M/B), η τιµή της µετοχής, ο δείκτης beta, ο 

δείκτης sharpe καθώς επίσης και ο R
2
. Με βάση αυτούς τους δείκτες έχει σχεδιαστεί η 

έρευνα που παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 4. 

 Μετά την ολοκλήρωση της βιβλιογραφικής επισκόπησης στο δεύτερο 

κεφάλαιο, η παρουσίαση του Θεσµικού Πλαισίου στο επόµενο κεφάλαιο κρίνεται 

απαραίτητη. Η αναφορά στο ∆ΠΧΑ 7, στο ∆ΛΠ 36 και το ∆ΛΠ 37 θα συµβάλει στην 

κατανόηση του τρόπου υπολογισµού της αξία µιας εταιρίας και κατά συνέπεια στην 

πρόβλεψη του ιδιοσυγκρατικού κινδύνου µε τη χρήση λογιστικών δεδοµένων που 

αποτελεί και το αντικείµενο µελέτης της συγκεκριµένης εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

3.1 Εισαγωγή  

 

Όλες οι οικονοµικές οντότητες αντιµετωπίζουν διαφόρων ειδών κινδύνους. Οι 

επενδυτές, καθώς επίσης και όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την πορεία της επιχείρησης, 

πρέπει να γνωρίζουν τους κινδύνους αυτούς προκειµένου να λάβουν σωστές 

αποφάσεις. Για το λόγο αυτό υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία πρέπει να 

γνωστοποιούνται. Στο πλαίσιο του υπολογισµού της αξίας της οικονοµικής οντότητας 

θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, εκτός από τα διάφορα είδη κινδύνου, και οι 

ενδεχόµενες αποµειώσεις, καθώς επίσης και οι προβλέψεις. Στο συγκεκριµένο 

κεφάλαιο λοιπόν αναλύονται και επεξηγούνται οι διάφοροι κίνδυνοι που 

αντιµετωπίζει µία επιχείρηση όπως αυτοί ορίζονται στο ∆ΠΧΑ 7, οι αποµειώσεις 

όπως  ορίζονται ∆ΛΠ 36 και οι προβλέψεις σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37,ενώ αναφέρονται 

επίσης και όλες οι συναφείς γνωστοποιήσεις που είναι απαραίτητο να γίνονται. 

 

3.2 ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 7 (IFRS 7) : 

Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις 

 

3.2.1 Γενικά, το ∆ΠΧΑ 7: 

• Προσθέτει ορισµένες, νέες γνωστοποιήσεις σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά 

µέσα µε εκείνα που απαιτούνται στο παρελθόν από το ∆ΛΠ 32 

Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση  



Σελίδα | 37  

 

• Αντικαθιστά τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται προηγουµένως από το ∆ΛΠ 

30: Γνωστοποιήσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις Τραπεζών και 

Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων 

• Βάζει όλες αυτές τις γνωστοποιήσεις των χρηµατοοικονοµικών µέσων µαζί σε 

ένα νέο πρότυπο για Χρηµατοοικονοµικά Μέσα. Τα υπόλοιπα µέρη του ∆ΛΠ 

3, ασχολούνται µόνο µε χρηµατοπιστωτικά µέσα: θέµατα παρουσίασης 

Όλες οι επιχειρήσεις είναι εκτεθειµένες σε διάφορους κινδύνους. Το ∆ΠΧΑ 7 

αναφέρεται στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις πληροφοριών που πρέπει να γίνουν από 

τις οικονοµικές οντότητες σε σχέση µε τη σηµασία των χρηµατοοικονοµικών µέσων 

για την οικονοµική κατάσταση αλλά και την απόδοση της οντότητας καθώς επίσης 

και τη φύση και την έκταση των κινδύνων που απορρέουν από αυτά, τόσο από 

ποιοτική όσο και από ποσοτική άποψη. 

 

3.2.2 Γνωστοποιήσεις Κινδύνων  

 

Σε ό,τι αφορά τους κινδύνους, οι γνωστοποιήσεις διακρίνονται σε ποιοτικές και 

ποσοτικές, ενώ σχετικά µε το είδος των κινδύνων γίνεται διάκριση σε πιστωτικό 

κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και κίνδυνο της αγοράς. Αναλυτικότερα λοιπόν:  

Οι ποιοτικές γνωστοποιήσεις περιγράφουν
1
: 

• Τους αναλαµβανόµενους κινδύνους για κάθε τύπο χρηµατοοικονοµικού µέσου 

• Τους στόχους, τις πολιτικές και τη διαδικασία διαχείρισης των κινδύνων 

αυτών  

• Αλλαγές από την προηγούµενη περίοδο 

Οι ποσοτικές γνωστοποιήσεις παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε το βαθµό στον οποίο 

η οντότητα εκτίθεται σε κίνδυνο, µε βάση τις πληροφορίες που παρέχονται εσωτερικά 

                                                           
1
 ΔΠΧΑ 7, παρ.33 
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στα βασικά διοικητικά στελέχη της οικονοµικής οντότητας. Αυτές οι γνωστοποιήσεις 

περιλαµβάνουν
2
: 

• Συνοπτικά ποσοτικά δεδοµένα σχετικά µε την έκθεση σε κάθε κίνδυνο κατά 

την ηµεροµηνία αναφοράς  

• Γνωστοποιήσεις σχετικά µε τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο ρευστότητας 

και τον κίνδυνο της αγοράς καθώς επίσης και τη διαχείρισή τους 

• Τις συγκεντρώσεις κινδύνου 

 

3.2.3 Πιστωτικός Κίνδυνος 

 

Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που το ένα συµβαλλόµενο µέρος του 

χρηµατοοικονοµικού µέσου θα προκαλέσει ζηµία στο άλλο µέρος επειδή παραλείπει 

να αποπληρώσει την υποχρέωσή του
3
. Οι γνωστοποιήσεις για τον πιστωτικό κίνδυνο 

περιλαµβάνουν
4
: 

• Το µέγιστο ποσό της έκθεσης (πριν την αφαίρεση της αξίας των 

εξασφαλίσεων), περιγραφή των εξασφαλίσεων, πληροφορίες σχετικά µε την 

πιστωτική ποιότητα των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων τα 

οποία δεν είναι ούτε σε καθυστέρηση ούτε αποµειωµένα καθώς και 

πληροφορίες σχετικά µε την πιστωτική ποιότητα των χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων τα οποία έχουν αποτελέσει αντικείµενο 

επαναδιαπραγµάτευσης
5
.  

• Αναλυτικές γνωστοποιήσεις για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

που είναι σε καθυστέρηση ή αποµειωµένα
6
.  

• Πληροφορίες σχετικά µε τις εξασφαλίσεις ή άλλες πιστωτικές αναβαθµίσεις 

που αποκτώνται
7
.  

                                                           
2
 ΔΠΧΑ 7, παρ.34 

3
 ΔΠΧΑ 7, Παράρτημα Α 

4
 ΔΠΧΑ 7, παρ.36-38 

5
 ΔΠΧΑ 7, παρ.36 

6
 ΔΠΧΑ 7, παρ.37 

7
 ΔΠΧΑ 7, παρ.38 
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3.2.4 Κίνδυνος Ρευστότητας  

 

Κίνδυνος Ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που αντιµετωπίζει η επιχείρηση όταν 

παρουσιάζει δυσκολία να αποπληρώσει τις τρέχουσες υποχρεώσεις της
8

. Οι 

γνωστοποιήσεις για τον κίνδυνο ρευστότητας περιλαµβάνουν
9
: 

• Μία ανάλυση ληκτότητας των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων  

• Περιγραφή της προσέγγισης για τη διαχείριση του κινδύνου 

 

3.2.5 Κίνδυνος της Αγοράς
10

 

 

Ο κίνδυνος της αγοράς είναι ο κίνδυνος στον οποίο η εύλογη αξία ή οι ταµειακές ροές 

ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου θα παρουσιάσουν διακυµάνσεις εξαιτίας των 

µεταβολών στις τιµές της αγοράς. Ο κίνδυνος της αγοράς αντικατοπτρίζει τον 

κίνδυνο επιτοκίου, τον συναλλαγµατικό κίνδυνο καθώς επίσης και άλλους κινδύνους 

τιµών
11

. Οι γνωστοποιήσεις σχετικά µε τον κίνδυνο της αγοράς περιλαµβάνουν: 

• Μία ανάλυση ευαισθησίας για κάθε είδος κινδύνου αγοράς στον οποίο είναι 

εκτεθειµένη η οντότητα  

• Συµπληρωµατικές πληροφορίες εάν η ανάλυση ευαισθησίας δεν είναι 

αντιπροσωπευτική της έκθεσης στον κίνδυνο της οικονοµικής οντότητας (για 

παράδειγµα η έκθεση στον κίνδυνο στην αρχή του έτους µπορεί να είναι 

διαφορετική από την έκθεση στο τέλος του έτους) 

• Το ∆ΠΧΑ 7 προβλέπει ότι αν µία οικονοµική οντότητα καταρτίζει ανάλυση 

ευαισθησίας, όπως για παράδειγµα η αξία σε κίνδυνο για σκοπούς διαχείρισης 

που αντανακλά τις αλληλεξαρτήσεις για περισσότερα από ένα συστατικά 

στοιχεία του κινδύνου της αγοράς (για παράδειγµα κίνδυνος επιτοκίου και 

συναλλαγµατικός κίνδυνος σε συνδυασµό), µπορεί να αποκαλύψει ότι µια 

                                                           
8
 ΔΠΧΑ 7, Παράρτημα 7 

9
 ΔΠΧΑ 7, παρ.39 

10
 ΔΠΧΑ 7, παρ.40-42 

11
 ΔΠΧΑ 7, Παράρτημα Α 
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ανάλυση αντί µιας ξεχωριστής ανάλυσης ευαισθησίας για κάθε είδος κινδύνου 

αγοράς. 

 

3.2.6 Μεταβιβάσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
12

  

 

Μία οντότητα γνωστοποιεί πληροφορίες που επιτρέπουν στους χρήστες των 

οικονοµικών καταστάσεων: 

• Να κατανοήσουν τη σχέση µεταξύ των µεταβιβαζόµενων 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν διαγραφεί εξ’ 

ολοκλήρου καθώς και των σχετικών υποχρεώσεων 

• Να αξιολογήσει τη φύση της και τους κινδύνους που συνδέονται µε τη 

συνεχιζόµενη εµπλοκή της εταιρίας στα διαγραµµένα περιουσιακά στοιχεία
13

 

 

3.2.7 Μεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που 

δεν έχουν αναγνωριστεί εξ’ ολοκλήρου
14

 

 

 Οι απαιτούµενες γνωστοποιήσεις περιλαµβάνουν περιγραφή της φύσης των 

µεταφερόµενων στοιχείων του ενεργητικού, τη φύση των κινδύνων και των 

ανταµοιβών όπως επίσης και περιγραφή της σχέσης µεταξύ των µεταβιβασµένων 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και τις συναφείς υποχρεώσεις
15

. 

 

 

 

                                                           
12

 ΔΠΧΑ 7, παρ.42 Α-Η 
13

 ΔΠΧΑ 7, παρ.42 Β 
14

 ΔΠΧΑ 7, παρ.42 Δ 
15

 ΔΠΧΑ 7, παρ.42 Δ 
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3.2.8 Μεταβιβαζόµενα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που 

έχουν αναγνωριστεί εξ’ ολοκλήρου 

 

• Οι απαιτούµενες γνωστοποιήσεις περιλαµβάνουν τη λογιστική αξία των 

περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που αναγνωρίστηκαν, την 

εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων τα οποία 

αντιπροσωπεύουν την συνεχιζόµενη συµµετοχή, τη µέγιστη έκθεση σε ζηµία 

από τη συνεχή συµµετοχή καθώς επίσης και ανάλυση ληκτότητας των µη 

προεξοφληµένων ταµειακών ροών για να επαναγοραστούν τα µη 

αναγνωρισµένα περιουσιακά στοιχεία
16

. 

• Οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που πραγµατοποιούνται για κάθε κέρδος ή 

ζηµία που αναγνωρίζεται κατά την ηµεροµηνία µεταβίβασης, έσοδα ή έξοδα 

που αναγνωρίζουν τη συνέχιση της συµµετοχής της οντότητας στα µη 

αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και τα 

στοιχεία της άνισης κατανοµής της να προχωρήσει από τη δραστηριότητα της 

µεταφοράς καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
17

. 

 

 

3.2.9 Πληροφορίες σχετικά µε τη σηµαντικότητα των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

 

∆ήλωση οικονοµικής κατάστασης 

• Αποκαλύπτει τη σηµασία των χρηµατοοικονοµικών µέσων για την οικονοµική 

θέση και την απόδοση µιας οντότητας
18

. Αυτό περιλαµβάνει γνωστοποιήσεις 

για κάθε µία από τις ακόλουθες κατηγορίες
19

: 

                                                           
16

 ΔΠΧΑ 7, παρ.42 Ε 
17

 ΔΠΧΑ 7, παρ.42 Η 
18

 ΔΠΧΑ 7, παρ.7 
19

 ΔΠΧΑ 7, παρ.8 
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o Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στην 

εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, εµφανίζοντας χωριστά εκείνα 

που κατέχονται για εµπορία και αυτά που ορίστηκαν κατά την αρχική 

αναγνώριση  

o ∆ιακρατούµενες µέχρι τη λήξη επενδύσεις  

o ∆άνεια και απαιτήσεις  

o ∆ιαθέσιµα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία 

o Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων, εµφανίζοντας χωριστά εκείνα που κατέχονται για 

εµπορία και αυτά που ορίστηκαν κατά την αρχική αναγνώριση  

o Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στο αποσβεσµένο κόστος 

• Άλλες γνωστοποιήσεις που σχετίζονται µε τον ισολογισµό: 

o Ειδικές γνωστοποιήσεις για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

και χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που ορίζονται πρέπει να 

αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, 

συµπεριλαµβανοµένων των γνωστοποιήσεων για πιστωτικό κίνδυνο 

και τον κίνδυνο της αγοράς, µεταβολές στις εύλογες αξίες που 

αποδίδονται σε αυτούς τους κινδύνους και τις µεθόδους µέτρησης
20

  

o Αναταξινοµήσεις των χρηµατοοικονοµικών µέσων από την µία 

κατηγορία στην άλλη (πχ από την εύλογη αξία σε αποσβεσµένο 

κόστος ή το αντίστροφο)
21

  

o Πληροφορίες σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

που έχουν δοθεί ως εγγύηση και για τα χρηµατοοικονοµικά ή µη 

περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται ως ασφάλεια
22

  

o Συµφωνία του λογαριασµού πρόβλεψης για πιστωτικές ζηµίες 

(επισφάλειες) ανά κατηγορία χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων
23

  

o Πληροφορίες σχετικά µε τα σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα µε 

πολλαπλά ενσωµατωµένα παράγωγα
24

  

o Παραβιάσεις των όρων των δανειακών συµβάσεων
25

 

                                                           
20

 ΔΠΧΑ 7, παρ.9-11 
21

 ΔΠΧΑ 7, παρ.12-12Α 
22

 ΔΠΧΑ 7, παρ.14-15 
23

 ΔΠΧΑ 7, παρ.16 
24

 ΔΠΧΑ 7, παρ.17 
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3.3 ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 36 (∆ΛΠ 36): Αποµείωση Αξίας 

Περιουσιακών Στοιχείων 

 

3.3.1 Σκοπός του ∆ΛΠ 36
26

  

 

Επιδιώκει να διασφαλίσει ότι τα περιουσιακά στοιχεία µιας οικονοµικής οντότητας 

δεν απεικονίζονται σε αξία όχι µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο ποσό τους (δηλαδή το 

µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της εύλογης αξίας µείον το κόστος διάθεσης και της αξίας 

χρήσης). Με εξαίρεση την υπεραξία και ορισµένα άυλα περιουσιακά στοιχεία για τα 

οποία απαιτείται ετήσιος έλεγχος αποµείωσης, οι οντότητες θα κληθούν να διεξάγουν 

ελέγχους αποµείωσης όπου υπάρχει ένδειξη αποµείωσης ενός περιουσιακού στοιχείου 

και ο έλεγχος µπορεί να διεξαχθεί για µία «µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών» 

όταν ένα περιουσιακό στοιχείο δεν δηµιουργεί ταµιακές εισροές που είναι σε µεγάλο 

βαθµό ανεξάρτητες από εκείνες των άλλων περιουσιακών στοιχείων. 

 

3.3.2 Εφαρµογή του ∆ΠΛ 36
27

 

 

Το ∆ΛΠ 36 εφαρµόζεται σε όλα τα στοιχεία του ενεργητικού εκτός από : 

• Τα αποθέµατα (∆ΛΠ 2) 

• Τα περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από συµβάσεις κατασκευής έργων 

(∆ΛΠ 11) 

• Τις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις (∆ΛΠ 12) 

• Τα περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από παροχές σε εργαζοµένους 

(∆ΛΠ 19) 

• Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (∆ΛΠ 39)  

                                                                                                                                                                      
25

 ΔΠΧΑ 7, παρ.18-19 
26

 ΔΛΠ 36, παρ.1 
27

 ΔΛΠ 36, παρ.2 
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• Τις επενδύσεις σε ακίνητα που αποτιµώνται στην εύλογη αξία (∆ΛΠ 40) 

• Τα γεωργικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία (∆ΛΠ 

41) 

• Τα περιουσιακά στοιχεία των ασφαλιστικών συµβάσεων (∆ΠΧΑ 4)  

• Τα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση 

(∆ΠΧΠ 5) 

Ως εκ τούτου το ∆ΛΠ 36 ισχύει για (µεταξύ άλλων περιουσιακών στοιχείων) : 

• Γη  

• Κτίρια 

• Μηχανήµατα και εξοπλισµό 

• Επενδύσεις σε ακίνητα που αποτιµώνται στο κόστος  

• Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

• Υπεραξία  

• Επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες αποτιµώνται στο 

κόστος  

• Περιουσιακά στοιχεία σε αναπροσαρµοσµένα ποσά σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 16 

και το ∆ΛΠ 38 

 

3.3.3 Εντοπισµός ενός περιουσιακού στοιχείου που µπορεί να έχει 

αποµειωθεί 

 

Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς η οικονοµική οντότητα απαιτείται να αξιολογήσει 

κατά πόσο υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι ένα περιουσιακό στοιχείο µπορεί να είναι 

αποµειωµένο (δηλαδή η λογιστική του αξία µπορεί να είναι µεγαλύτερη από το 

ανακτήσιµο ποσό του). Το ∆ΠΛ 36 περιλαµβάνει µια λίστα µε τις εξωτερικές και 

εσωτερικές ενδείξεις αποµείωσης. Αν υπάρχει ένδειξη ότι ένα περιουσιακό στοιχείο 

µπορεί να είναι αποµειωµένο, τότε πρέπει να υπολογίζεται το ανακτήσιµο ποσό του 

περιουσιακού στοιχείου
28

.  
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Τα ανακτήσιµα ποσά από τους ακόλουθους τύπους των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων µετρώνται σε ετήσια βάση ανεξάρτητα από το αν υπάρχει οποιαδήποτε 

ένδειξη αποµείωσης. Σε ορισµένες περιπτώσεις, ο πιο πρόσφατος και λεπτοµερής 

υπολογισµός του ανακτήσιµου ποσού που έγινε σε προηγούµενη περίοδο µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί στον έλεγχο αποµείωσης για το περιουσιακό στοιχείο στην τρέχουσα 

περίοδο. Τέτοια άυλα περιουσιακά στοιχεία είναι τα ακόλουθα
29

 : 

• Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο µε αόριστη ωφέλιµη ζωή 

• Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο που δεν είναι ακόµη διαθέσιµο για χρήση 

• Η υπεραξία που αποκτάται σε µια συνένωση επιχειρήσεων 

 

3.3.4 Ενδείξεις αποµείωσης
30

  

 

Εξωτερικές πηγές 

• Μείωση της αγοραίας αξίας  

• Αρνητικές µεταβολές στην τεχνολογία, τις αγορές, την οικονοµία και τους 

νόµους 

• Αυξήσεις στα επιτόκια της αγοράς  

• Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης είναι υψηλότερα από την 

κεφαλαιοποίηση της αγοράς 

Εσωτερικές πηγές 

• Απαξίωση ή φυσική ζηµία 

• Περιουσιακά στοιχεία που είναι σε αδράνεια, µέρος µιας αναδιάρθρωσης ή 

βρίσκονται προς διάθεση 

• Χειρότερες οικονοµικές αποδόσεις από ότι αναµενόταν 

• Για επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες ή συγγενείς εταιρίες, η λογιστική 

αξία είναι µεγαλύτερη από τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της 

εκδότριας ή το µέρισµα υπερβαίνει τα συνολικά έσοδα της εκδότριας 
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Οι κατάλογοι αυτοί δεν έχουν σκοπό να είναι κουραστικοί
31

.Μία ένδειξη ότι ένα 

περιουσιακό στοιχείο µπορεί να είναι αποµειωµένο µπορεί να υποδεικνύει ότι η 

ωφέλιµη ζωή του περιουσιακού στοιχείου, η µέθοδος απόσβεσης ή η υπολειµµατική 

αξία µπορεί να χρειάζεται να αναθεωρηθούν και κατ’ επέκταση να προσαρµοστούν 

κατάλληλα
32

. 

 

3.3.5 Καθορισµός ανακτήσιµου ποσού 

 

Αν η εύλογη αξία µείον το κόστος διάθεσης ή της αξίας χρήσης είναι πάνω από τη 

λογιστική αξία δεν είναι απαραίτητο να υπολογιστεί το άλλο ποσό. Το περιουσιακό 

στοιχείο δεν έχει αποµειωθεί
33

. Αν δεν µπορεί να προσδιοριστεί η εύλογη αξία µείον 

το κόστος διάθεσης τότε το ανακτήσιµο ποσό είναι η αξία λόγω χρήσης
34

. Για τα 

περιουσιακά στοιχεία που πρόκειται να διατεθούν, το ανακτήσιµο ποσό είναι η 

εύλογη αξία µείον το κόστος διάθεσης
35

.  

Εύλογη αξία µείον κόστος διάθεσης  

• Η εύλογη αξία προσδιορίζεται σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση 

Εύλογης Αξίας» 

• Το κόστος διάθεσης είναι µόνο το άµεσο προστιθέµενο κόστος
36

.  

Αξία χρήσης  

Ο υπολογισµός της αξίας χρήσης θα πρέπει να αντανακλά τα ακόλουθα στοιχεία
37

:  

• Μια εκτίµηση των µελλοντικών ταµειακών ροών που η οντότητα αναµένει να 

αντλήσει από το περιουσιακό στοιχείο 

• Προσδοκίες σχετικά µε πιθανές διακυµάνσεις στο ποσό ή το χρονοδιάγραµµα 

αυτών των µελλοντικών ταµειακών ροών 
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• Η διαχρονική αξία του χρήµατος, που αντιπροσωπεύεται από το τρέχον 

επιτόκιο ελεύθερου κινδύνου της αγοράς που παρουσιάζει ενδιαφέρον 

• Η τιµή για τη φέρουσα αβεβαιότητα που είναι συνυφασµένη µε το 

περιουσιακό στοιχείο 

• Άλλους παράγοντες όπως η έλλειψη ρευστότητας που οι συµµετέχοντες στην 

αγορά θα ενσωµάτωναν στον καθορισµό των µελλοντικών ταµιακών ροών 

που η οντότητα αναµένει να αντλήσει από το περιουσιακό στοιχείο 

Οι προβλέψεις ταµιακών ροών πρέπει να βασίζονται σε λογικές και βάσιµες 

παραδοχές, τους πιο πρόσφατους προϋπολογισµούς και προβλέψεις, και κατ’ 

επέκταση για περιόδους πέραν των προϋπολογισθέντων προβλέψεων
38

. Το ∆ΛΠ 36 

προϋποθέτει ότι οι προϋπολογισµοί και οι προβλέψεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 

πέντε χρόνια. Για περιόδους µετά των πέντε χρόνων εξάγονται συµπεράσµατα από 

τους προηγούµενους προϋπολογισµούς
39

. Η διοίκηση θα πρέπει να αξιολογεί τη 

λογικότητα των παραδοχών της εξετάζοντας τις αιτίες µεταξύ των διαφορών των 

προηγούµενων προβλέψεων των ταµιακών ροών και των πραγµατικών ταµιακών 

ροών
40

. Οι προβλέψεις των ταµειακών ροών πρέπει να σχετίζονται µε το περιουσιακό 

στοιχείο στην τρέχουσα κατάστασή του. Οι µελλοντικές αναδιαρθρώσεις στις οποίες 

δεν έχει δεσµευτεί η οντότητα και οι δαπάνες για την βελτίωση ή την ενίσχυση της 

απόδοσης του περιουσιακού στοιχείου δεν θα πρέπει να αναµένονται
41

. Τέλος, οι 

εκτιµήσεις των µελλοντικών ταµιακών ροών δεν θα πρέπει να περιλαµβάνουν 

ταµιακές εισροές ή εκροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες, φόρους 

εισοδήµατος, εισπράξεις ή πληρωµές
42

.  

 

Ποσοστό έκπτωσης 

Κατά την επιµέτρηση της αξίας λόγω χρήσης, το προεξοφλητικό επιτόκιο που 

χρησιµοποιείται πρέπει να είναι το προ φόρου επιτόκιο που αντανακλά τις τρέχουσες 

εκτιµήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήµατος και τους κινδύνους που 

                                                           
38

 ΔΛΠ 36, παρ.33 
39

 ΔΛΠ 36, παρ.35 
40

 ΔΛΠ 36, παρ.34 
41

 ΔΛΠ 36, παρ.44 
42

 ΔΛΠ 36, παρ.50 



Σελίδα | 48  

 

σχετίζονται µε το περιουσιακό στοιχείο
43

. Το προεξοφλητικό επιτόκιο δεν πρέπει να 

αντανακλά τους κινδύνους για τους οποίους έχουν προσαρµοστεί οι µελλοντικές 

ταµιακές ροές και θα πρέπει να είναι ίσο µε το ποσοστό απόδοσης που οι επενδυτές 

θα απαιτούσαν, αν έπρεπε να διαλέξουν µία επένδυση που θα δηµιουργούσε ταµιακές 

ροές ισοδύναµες µε εκείνες που αναµένονται από το περιουσιακό στοιχείο
44

. Για την 

αποµείωση της αξίας ενός µεµονωµένου περιουσιακού στοιχείου ή ενός 

χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων, το προεξοφλητικό επιτόκιο  είναι το 

επιτόκιο που η οικονοµική µονάδα θα πληρώσει σε µία τρέχουσα συναλλαγή της 

αγοράς προκειµένου να δανειστεί χρήµατα για να αγοράσει το συγκεκριµένο 

περιουσιακό στοιχείο ή το συγκεκριµένο χαρτοφυλάκιο. Αν ο συντελεστής ενός 

συγκεκριµένου περιουσιακού στοιχείου δεν είναι διαθέσιµος, πρέπει να 

χρησιµοποιηθεί ένα υποκατάστατο που αντανακλά τη διαχρονική αξία του χρήµατος 

στη ζωή του περιουσιακού στοιχείο, καθώς και του κινδύνου της χώρας και του 

συναλλαγµατικού κινδύνου. Πρέπει λοιπόν να γίνουν τα ακόλουθα
45

:  

• Το µέσο σταθµικό κόστος κεφαλαίου της οντότητας  

• Το διαφορικό επιτόκιο δανεισµού της οικονοµικής οντότητας  

• Άλλα δανειστικά επιτόκια της αγοράς 

 

3.3.6 Η αναγνώριση της ζηµίας αποµείωσης 

 

• Μία ζηµία αποµείωσης αναγνωρίζεται όταν το ανακτήσιµο ποσό είναι 

χαµηλότερο από τη λογιστική αξία
46

 

• Η ζηµία αποµείωσης αναγνωρίζεται ως έξοδο εκτός και αν σχετίζεται µε ένα 

αναπροσαρµοσµένο περιουσιακό στοιχείο, όπου η ζηµία αποµείωσης 

αντιµετωπίζεται ως µία µείωση αναπροσαρµογής
47

  

• Ρύθµιση αποσβέσεων για τις µελλοντικές περιόδους
48
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Η αναγνώριση της ζηµίας αποµείωσης  

Η υπεραξία πρέπει να ελέγχεται για αποµείωση σε ετήσια βάση
49

. Για να ελεγχθεί για 

αποµείωση πρέπει να κατανέµεται σε κάθε µία από τις µονάδες δηµιουργίας 

ταµιακών ροών ή σε οµάδες µονάδων δηµιουργίας ταµιακών ροών, οι οποίες 

αναµένεται να ωφεληθούν από τις συνέργειες της συνένωσης, ανεξάρτητα αν άλλα 

περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις του αποκτώµενου αντιστοιχίζονται σε εκείνες 

τις µονάδες ή οµάδες µονάδων. Κάθε µονάδα ή οµάδα µονάδων στην οποία 

επιµερίζεται η υπεραξία όπως προαναφέρθηκε
50

 :  

• Αντιπροσωπεύει το χαµηλότερο επίπεδο εντός της οντότητας στο οποίο 

παρακολουθείται η υπεραξία για τους σκοπούς της εσωτερικής διοίκησης  

• ∆εν είναι µεγαλύτερη από ένα τµήµα λειτουργίας που καθορίζεται σύµφωνα 

µε το ∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί Τοµείς» 

Μία µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών στην οποία έχει επιµεριστεί η υπεραξία θα 

πρέπει να ελέγχεται για αποµείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση, συγκρίνοντας τη 

λογιστική αξία της µονάδας, συµπεριλαµβανοµένης της υπεραξίας, µε το ανακτήσιµο 

ποσό της µονάδας
51

. Εάν το ανακτήσιµο ποσό της µονάδας υπερβαίνει τη λογιστική 

αξία της µονάδας, τότε η µονάδα και η υπεραξία που χορηγούνται στην εν λόγω 

µονάδα δεν έχουν υποστεί αποµείωση. Εάν όµως η λογιστική αξία της µονάδας 

υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό της µονάδας, η οικονοµική οντότητα πρέπει να 

αναγνωρίζει ζηµία αποµείωσης. Η ζηµία αποµείωσης κατανέµεται για να µειώσει τη 

λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της µονάδας (ή της οµάδας µονάδων) µε 

την ακόλουθη σειρά
52

 : 

• Πρώτον, µειώνει τη λογιστική αξία της υπεραξίας που επιµερίστηκε στη 

µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών (ή της οµάδας µονάδων) και 

• Στη συνέχεια, µειώνει τη λογιστική αξία των λοιπών περιουσιακών στοιχείων 

της µονάδας (ή της οµάδας µονάδων) κατ’ αναλογία 
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Η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου δεν πρέπει να µειωθεί κάτω από την 

υψηλότερη
53

 :  

• Εύλογη αξία µείον το κόστος διάθεσης ( αν είναι µετρήσιµα) 

• Της αξίας λόγω χρήσης ( αν είναι µετρήσιµα) 

• Μηδέν  

Εάν εφαρµόζεται ο προηγούµενος κανόνας, περαιτέρω κατανοµή της ζηµίας 

αποµείωσης γίνεται κατ’ αναλογία στα άλλα περιουσιακά στοιχεία της µονάδας (ή 

της οµάδας µονάδων). 

 

3.3.7 Η αντιστροφή της ζηµίας αποµείωσης 

 

• Ίδια προσέγγιση για την ταυτοποίηση των αποµειωµένων περιουσιακών 

στοιχείων: αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού κατά πόσο υπάρχει 

ένδειξη ότι µία ζηµία αποµείωσης µπορεί να έχει µειωθεί. Αν ναι, υπολογίζει 

το ανακτήσιµο ποσό
54

. 

• ∆εν υπάρχει αντιστροφή για χαλάρωση της έκπτωσης
55

.  

• Η αυξηµένη λογιστική αξία που οφείλεται σε αντιστροφή δεν πρέπει να είναι 

µεγαλύτερη από ό,τι θα ήταν η απόσβεση ιστορικού κόστους αν η αποµείωση 

δεν είχε αναγνωριστεί
56

.  

• Η αντιστροφή της ζηµίας αποµείωσης αναγνωρίζεται στο κέρδος ή τη ζηµία, 

εκτός αν αναφέρεται σε ένα αναπροσαρµοσµένο περιουσιακό στοιχείο
57

. 

• Ρυθµίσεις απόσβεσης για τις µελλοντικές περιόδους
58

.  

• Η αντιστροφή της ζηµίας αποµείωσης για υπεραξία απαγορεύεται
59

. 
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3.3.8 Γνωστοποιήσεις
60

 

 

Γνωστοποιήσεις για κάθε κατηγορία περιουσιακών στοιχείων:  

• Ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται στα κέρδη ή στις ζηµιές 

• Ζηµίες αποµείωσης αντιστρέφονται στα κέρδη ή στις ζηµιές 

• Ζηµίες αποµείωσης για αναπροσαρµοσµένα περιουσιακά στοιχεία που 

αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα 

• Ζηµίες αποµείωσης για αναπροσαρµοσµένα περιουσιακά στοιχεία που 

αντιστρέφονται στα λοιπά συνολικά έσοδα 

Γνωστοποιήσεις από τον τοµέα αυτό
61

: 

• Ζηµίες αποµείωσης που αναγνωρίζονται  

• Ζηµίες αποµείωσης που αναστρέφονται 

Άλλες γνωστοποιήσεις 

Αν µια µεµονωµένη ζηµία αποµείωσης αποκαλύπτει
62

 :  

• Γεγονότα ή περιστάσεις που έχουν σαν αποτέλεσµα ζηµία αποµείωσης 

• Το ποσό της απώλειας ή της αντιστροφής  

• Για ένα µεµονωµένο περιουσιακό στοιχείο τη φύση και το τµήµα στο οποίο 

αφορά  

• Για µία µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών την περιγραφή, το ποσό της 

ζηµίας αποµείωσης (αντιστροφή) κατά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων 

και τµήµατος  

• Αν το ανακτήσιµο ποσό είναι η εύλογη αξία µείον το κόστος διάθεσης, το 

επίπεδο της ιεραρχίας εύλογης αξίας από το ∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης 

Αξίας» κατά την οποία η µέτρηση της εύλογης αξίας είναι ταξινοµηµένη, οι 

τεχνικές αποτίµησης που χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση της εύλογης αξίας 
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µείον το κόστος διάθεσης κατηγοριοποιούνται στο «Επίπεδο 2» και στο 

«Επίπεδο 3» της ιεραρχίας εύλογης αξίας   

• Αν το ανακτήσιµο ποσό έχει προσδιοριστεί µε βάση την αξία χρήσης ή βάσει 

της εύλογης αξίας µείον το κόστος διάθεσης χρησιµοποιώντας µία παρούσα 

τεχνική, αποκαλύπτουν το προεξοφλητικό επιτόκιο 

Αν οι ζηµίες αποµείωσης που αναγνωρίζονται (ή που αντιστρέφονται) είναι ουσιώδεις 

αθροιστικά γα τις οικονοµικές καταστάσεις ως σύνολο, τότε η οικονοµική οντότητα 

γνωστοποιεί
63

 :  

• Τις κύριες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που επηρεάζονται  

• Τα κύρια γεγονότα και συνθήκες  

 

3.4 ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 37 (∆ΛΠ 37) : Προβλέψεις, 

ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία 

 

3.4.1 Σκοπός ∆ΛΠ 37 

 

Ο σκοπός του ∆ΛΠ 37 είναι να εφαρµόζονται τα κατάλληλα κριτήρια αναγνώρισης 

και οι βάσεις επιµέτρησης για τις προβλέψεις, τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις και τα 

ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία και να διασφαλίζει ότι επαρκείς πληροφορίες 

γνωστοποιούνται στις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων οι οποίες θα 

επιτρέψουν στους χρήστες τους να κατανοήσουν τη φύση, το χρονοδιάγραµµα και το 

ποσό τους. Η βασική αρχή που καθιέρωσε το πρότυπο είναι ότι η πρόβλεψη θα πρέπει 

να αναγνωρίζεται µόνο όταν υπάρχει υποχρέωση δηλαδή µια παρούσα δέσµευση που 

προκύπτει από γεγονότα του παρελθόντος. Έτσι το πρότυπο έχει ως στόχο να 

διασφαλίσει ότι µόνο γνήσιες υποχρεώσεις αντιµετωπίζονται µε τις οικονοµικές 

καταστάσεις – προγραµµατισµένες µελλοντικές δαπάνες, ακόµη και όταν εγκριθεί 

από το διοικητικό συµβούλιο ή ισοδύναµο διοικητικό όργανο, αποκλείεται από την 

αναγνώριση.   
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3.4.2 Έκταση του προτύπου
64

 

 

Το ∆ΛΠ 37 αποκλείει τις υποχρεώσεις και τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις που 

απορρέουν από: 

• Χρηµατοοικονοµικά µέσα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 39 

Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση (ή το ∆ΠΧΑ 9 

Χρηµατοοικονοµικά Μέσα) 

• Μη επαχθείς συµβάσεις εκτέλεσης  

• Ασφαλιστήρια συµβόλαια (βλέπε ∆ΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια Συµβόλαια), αλλά 

το ∆ΛΠ 37 δεν εφαρµόζεται σε άλλες προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

και ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία ενός ασφαλιστή  

• Στοιχεία που καλύπτονται από ένα άλλο ∆ΠΧΠ. Για παράδειγµα, το ∆ΛΠ 11 

Συµβάσεις Κατασκευής ισχύει και για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 

συµβάσεις αυτές. Το ∆ΛΠ 12 Φόροι Εισοδήµατος εφαρµόζεται για τους 

τρέχοντες ή του αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος. Το ∆ΛΠ 17 

Μισθώσεις ισχύει για τις υποχρεώσεις από µίσθωση. Τέλος το ∆ΛΠ 19 

Παροχές σε εργαζοµένους ισχύει και για συντάξεις και άλλες υποχρεώσεις 

παροχών σε εργαζοµένους. 

 

3.4.3 Αναγνώριση πρόβλεψης 

 

Μία οικονοµική οντότητα πρέπει να αναγνωρίζει µία πρόβλεψη αν και µόνο αν
65

: 

• Μία παρούσα δέσµευση (νοµική ή τεκµαιρόµενη) έχει προκύψει ως 

αποτέλεσµα ενός γεγονότος του παρελθόντος (το γενεσιουργό αίτιο της 

απαίτησης)  

• Το ποσό της πληρωµής είναι πάρα πολύ πιθανό να γίνει 

• Το ποσό της πληρωµής µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα 
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Υπάρχει ένα δεσµευτικό γεγονός, το οποίο είναι ένα γεγονός που δηµιουργεί µία 

νόµιµη ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση και ως εκ τούτου οδηγεί σε µία οντότητα που δεν 

έχει ρεαλιστική εναλλακτική λύση παρά να διακανονιστεί η υποχρέωση
66

. 

Μία τεκµαιρόµενη υποχρέωση προκύπτει µια πρακτική στο παρελθόν δηµιουργεί µια 

βάσιµη προσδοκία εκ µέρους του τρίτου, για παράδειγµα, ένα κατάστηµα λιανικής 

πώλησης που έχει µια µακρόχρονη πολιτική που επιτρέπει στους πελάτες να 

επιστρέψουν τα εµπορεύµατα µέσα, ας πούµε, σε περίοδο 30 ηµερών
67

. 

Μια ενδεχόµενη υποχρέωση αποκαλύπτεται, αλλά όχι των δεδουλευµένων. Ωστόσο, 

η γνωστοποίηση δεν απαιτείται αν η πληρωµή είναι αποµακρυσµένη
68

. 

Σε σπάνιες περιπτώσεις, για παράδειγµα σε µία δίκη, µπορεί να µην είναι σαφές αν η 

οικονοµική οντότητα έχει µία παρούσα δέσµευση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα 

γεγονός του παρελθόντος θεωρείται ότι οδηγεί σε µια παρούσα δέσµευση, αν 

λαµβάνοντας υπόψη όλες τις διαθέσιµες αποδείξεις, είναι περισσότερο αληθοφανές, 

ότι µια παρούσα δέσµευση υπάρχει κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Μία 

πρόβλεψη σαν αυτή θα πρέπει να αναγνωρίζεται για την εν λόγω παρούσα δέσµευση, 

αν τα άλλα κριτήρια καταχώρησης που περιγράφονται ανωτέρω πληρούνται. Αν είναι 

πιο πιθανό από ότι δεν είναι, ότι δεν υπάρχει παρούσα υποχρέωση, η οικονοµική 

οντότητα πρέπει να γνωστοποιεί µια ενδεχόµενη υποχρέωση, εκτός αν η πιθανότητα 

µιας εκροής πόρων είναι ελάχιστη
69

. 

 

3.4.4 Επιµέτρηση των προβλέψεων  

 

Το ποσό που αναγνωρίζεται ως πρόβλεψη πρέπει να είναι η βέλτιστη εκτίµηση της 

δαπάνης που απαιτείται για το διακανονισµό της παρούσας υποχρέωσης κατά την 

ηµεροµηνία του ισολογισµού., δηλαδή το ποσό που µια οικονοµική οντότητα λογικά 
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θα πλήρωνε για να διακανονιστεί η υποχρέωση κατά την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού ή να µεταβιβάσει σε τρίτους
70

. Αυτό πρακτικά σηµαίνει: 

• Οι προβλέψεις για εφάπαξ γεγονότα (πχ αναδιάρθρωση, περιβαλλοντική 

απορρύπανση, η διευθέτηση µιας δίκης) µετρώνται στο πιο πιθανό ποσό
71

.  

• Οι προβλέψεις για µεγάλους πληθυσµούς των γεγονότων (εγγυήσεις, 

επιστροφές πελατών) πιθανή σταθµισµένη αναµενόµενη τιµή
72

.  

• Και οι δύο µετρήσεις γίνονται σε προεξοφληµένη παρούσα αξία 

χρησιµοποιώντας ένα προεξοφλητικό επιτόκιο προ φόρων το οποίο 

αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία 

του χρήµατος και τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριµένα µε την 

υποχρέωση
73

. 

Στην επίτευξη της καλύτερης εσωτερικής εκτίµησης της, η οικονοµική οντότητα 

πρέπει να λαµβάνει υπόψη τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες που περιβάλλουν τα 

υποκείµενα γεγονότα
74

. Εάν µέρος ή το σύνολο της απαιτούµενης δαπάνης για τον 

διακανονισµό µιας πρόβλεψης αναµένεται να αποζηµιωθεί από κάποιο άλλο µέρος, η 

αποζηµίωση θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο και όχι 

ως µείωση της απαιτούµενης παροχής, όταν και µόνο όταν είναι σχεδόν βέβαιο ότι η 

αποζηµίωση θα εισπραχθεί, αν η οικονοµική οντότητα διακανονίσει την υποχρέωση. 

Το ποσό που αναγνωρίζεται δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό της πρόβλεψης
75

. 

Στην αποτίµηση µιας πρόβλεψης θα πρέπει να εξετάζονται µελλοντικά γεγονότα ως 

εξής: 

• Πρόβλεψη για λογικές αλλαγές στην εφαρµογή της υφιστάµενης 

τεχνολογίας
76

  

• Άγνοια πιθανών κερδών από την πώληση στοιχείων του ενεργητικού
77

  

• Εξέταση των αλλαγών στη νοµοθεσία µόνο εάν είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα 

γίνουν
78
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3.4.5 Επανεκτίµηση των προβλέψεων
79

  

 

• Επανεξέταση και προσαρµογή των προβλέψεων σε κάθε ηµεροµηνία 

ισολογισµού 

• Εάν µία εκροή δεν είναι πλέον πιθανή, η πρόβλεψη αντιστρέφεται 

 

3.4.6 Χρήση των προβλέψεων 

 

Οι προβλέψεις θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο για τον σκοπό για τον οποίο 

αρχικά δηµιουργήθηκαν. Θα πρέπει να επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία 

ισολογισµού και να προσαρµόζονται προκειµένου να απεικονίζουν την τρέχουσα 

καλύτερη εκτίµηση. Αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι µία εκροή πόρων θα απαιτηθεί για 

να διακανονιστεί η υποχρέωση, πρέπει να αντιστραφεί η πρόβλεψη
80

. 

 

3.4.7 Παραδείγµατα προβλέψεων 

 

• Επιστροφή χρηµάτων στους πελάτες: αναγνωρίζεται µία πρόβλεψη αν η πάγια 

πολιτική της οικονοµικής οντότητας είναι να δίνει αποζηµίωση στους πελάτες 

της (παρελθοντικό γεγονός κατά το οποίο η πώληση του προϊόντος 

συνοδεύεται µε την προσδοκία του πελάτη, κατά τη στιγµή της αγοράς, ότι η 

επιστροφή θα είναι διαθέσιµη) 

• Μισθώσεις: µία πρόβλεψη αναγνωρίζεται για τα αναπόφευκτα µισθώµατα σε 

κάποιο είδος µίσθωσης 

• Κατάρτιση προσωπικού για τις πρόσφατες αλλαγές στη φορολογική 

νοµοθεσία: καµία πρόβλεψη δεν αναγνωρίζεται (δεν υπάρχει υποχρέωση να 
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παρέχει η οικονοµική οντότητα την εκπαίδευση, αναγνωρίζει την υποχρέωση 

αν και όταν παρουσιαστεί) 

• Επαχθής σύµβαση (µε ζηµία): αναγνωρίζεται η πρόβλεψη 

• Μελλοντικές λειτουργικές ζηµίες: καµία πρόβλεψη δεν καταχωρείται  

 

3.4.8 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

 

∆εδοµένου ότι υπάρχει κοινό έδαφος όσον αφορά τις υποχρεώσεις που είναι 

αβέβαιες, το ∆ΛΠ 37 ασχολείται επίσης µε τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. Απαιτεί 

λοιπόν ότι οι οικονοµικές οντότητες δεν πρέπει να καταχωρούν τις ενδεχόµενες 

υποχρεώσεις, αλλά θα πρέπει να τις δηµοσιοποιούν, εκτός αν η πιθανότητα µιας 

εκροής οικονοµικών πόρων είναι αποµακρυσµένη
81

.  

 

3.4.9 Ενδεχόµενες απαιτήσεις 

 

Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν θα πρέπει να αναγνωριστούν, αλλά πρέπει να 

γνωστοποιούνται όταν µία εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή. Όταν η 

πραγµατοποίηση των εσόδων είναι πραγµατικά βέβαιη, τότε η σχετική απαίτηση δεν 

είναι µία ενδεχόµενη απαίτηση και η καταχώρισή της είναι σωστή
82

.  

 

3.4.10 Γνωστοποιήσεις  

Συµφωνία για κάθε κατηγορία πρόβλεψης
83

:  

• Ισολογισµός έναρξης 

• Προσθήκες 
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• Χρησιµοποιηµένα ποσά (που χρεώθηκαν ενάντια στην πρόβλεψη) 

• Αχρησιµοποίητα ποσά που αντιστράφηκαν 

• Τελικό υπόλοιπο 

Η συµφωνία µε την προηγούµενη χρήση δεν απαιτείται
84

.  

Για κάθε κατηγορία πρόβλεψης απαιτείται να γνωστοποιείται µία σύντοµη περιγραφή 

µε τα εξής στοιχεία
85

:  

• Φύση 

• Συγχρονισµός 

• Αβεβαιότητες 

• Παραδοχές 

• Επιστροφή, εάν υπάρχει 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

Στον παρόν κεφάλαιο εξετάζεται η πρόβλεψη του ιδιοσυγκρατικού κινδύνου 

χρησιµοποιώντας διάφορα λογιστικά δεδοµένα καθώς επίσης και η σχέση του 

ιδιοσυγκρατικού κινδύνου µε κάθε ένα από αυτά τα δεδοµένα ξεχωριστά. Πιο 

συγκεκριµένα, παρακάτω παρουσιάζονται οι ερευνητικές υποθέσεις, το δείγµα της 

έρευνας, η µεθοδολογία και η ανάπτυξη των εξεταζόµενων µοντέλων και 

υποδειγµάτων ενώ παρατίθενται και τα ευρήµατα της παρούσας µελέτης. 

 

4.2 Ερευνητικές υποθέσεις 

 

Μετά την αξιολόγηση των πρότερων ερευνών, η παρούσα µελέτη επικεντρώνεται 

στην πρόβλεψη του ιδιοσυγκρατικού κινδύνου χρησιµοποιώντας τα ακόλουθα  

λογιστικά δεδοµένα : i) SOX, ii) τον δείκτη Market-to-Book (M/B), iii) το βαθµό 

µόχλευσης της εταιρίας (Lev), iv) το µέγεθος της επιχείρησης (size) και τέλος v) το 

δείκτη απόδοσης επί του συνολικού επενδυθέντος κεφαλαίου (ROA). 

H1: Η σχέση ιδιοσυγκρατικού κινδύνου και SOX είναι αρνητική 

Ο νόµος των Sarbanes-Oxley, γνωστός και ως SOX, που θεσπίστηκε στις ΗΠΑ, είχε 

ως στόχο να αποκαταστήσει την εµπιστοσύνη των επενδυτών η οποία είχε κλονιστεί 

λόγω µιας σειράς σκανδάλων που ξέσπασαν στην αγορά των Ηνωµένων Πολιτειών. 

Η θέσπιση του νόµου αυτού είχε ως αποτέλεσµα την εφαρµογή αυστηρότερου 
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θεσµικού πλαισίου καθώς επίσης και µικρότερη ασυµµετρία πληροφόρησης. Συνεπώς 

αναµένουµε ότι η σχέση του νόµου και του ιδιοσυγκρατικού κινδύνου είναι αρνητική. 

H2: Η σχέση ιδιοσυγκρατικού κινδύνου µε το δείκτη Market-to-Book (M/B) είναι 

αρνητική 

Ο δείκτης Market-to-Book είναι ένας δείκτης  που ορίζεται ως ο λόγος της αγοραίας 

αξίας της επιχείρησης προς τη λογιστική της αξία. Η λογιστική αξία υπολογίζεται µε 

την εξέταση του ιστορικού κόστους ενώ η αγοραία προσδιορίζεται στο 

χρηµατιστήριο µε την κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Ο συγκεκριµένος δείκτης 

φανερώνει την αξία της επιχείρησης. Εποµένως, όσο µεγαλύτερος είναι ο δείκτης, 

άρα και η αξία της επιχείρησης, τόσο µικρότερος θα είναι ο ιδιοσυγκρατικός κίνδυνος 

µε αποτέλεσµα η αναµενόµενη µεταξύ τους σχέση να είναι αρνητική. 

Η3: Η σχέση ιδιοσυγκρατικού κινδύνου µε το βαθµό µόχλευσης της επιχείρησης (Lev) 

είναι θετική 

Η µόχλευση (χρηµατοοικονοµική) είναι η διαδικασία ανάληψης χρέους µε σκοπό την 

έναρξη, τη συνέχιση ή την επέκταση µιας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Συνεπώς, 

όσο µεγαλύτερος είναι ο βαθµός µόχλευσης µιας επιχείρησης τόσο µεγαλύτερος και ο 

ιδιοσυγκρατικός κίνδυνος. Εποµένως αναµένουµε θετική σχέση µεταξύ των δύο 

µεταβλητών. 

Η4: Η σχέση ιδιοσυγκρατικού κινδύνου µε το µέγεθος της επιχείρησης (size)είναι 

αρνητική 

Είναι γεγονός ότι οι µεγάλες επιχειρήσεις καταγράφουν µεγαλύτερη δραστηριότητα, 

απασχολούν περισσότερο εργατικό δυναµικό και απασχολούν περισσότερο το 

επενδυτικό κοινό. Για το λόγο αυτό, παρουσιάζουν ακριβέστερη και ποιοτικότερη 

πληροφόρηση σε σχέση µε τις µικρές επιχειρήσεις ενώ πολλές φορές είναι 

αναγκασµένες να συµµορφώνονται σύµφωνα µε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. 

Συνεπώς όσο µεγαλύτερη είναι η επιχείρηση τόσο µικρότερος είναι ο 

ιδιοσυγκρατικός κίνδυνος. Έτσι αναµένουµε αρνητική σχέση µεταξύ των δύο αυτών 

µεταβλητών. 

Η5: Η σχέση ιδιοσυγκρατικού κινδύνου µε το δείκτη απόδοσης επί του συνολικού 

επενδυθέντος κεφαλαίου (Return-on-Assets ή ROA) είναι αρνητική 
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Ο χρηµατοοικονοµικός δείκτης ROA µετρά την ικανότητα της διοίκησης της 

επιχείρησης να χρησιµοποιεί τους πόρους της για την πραγµατοποίηση κερδών. Όσο 

µεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο αποτελεσµατικότερα διοικείται η εταιρία και 

συνεπώς τόσο µικρότερος και ο ιδιοσυγκρατικός κίνδυνος. Συνεπώς αναµένουµε να 

υπάρχει αρνητική σχέση µεταξύ ιδιοσυγκρατικού κινδύνου και του δείκτη ROA. 

 

4.3 Ανάπτυξη υποδείγµατος 

 

Μετά την ανάπτυξη των ερευνητικών υποθέσεων, στην ενότητα αυτή παρατίθενται τα 

δύο υποδείγµατα αξιολόγησης και εκτίµησης της σχέσης του ιδιοσυγκρατικού 

κινδύνου µε µία σειρά παραγόντων που αναλύονται στην παραπάνω υποενότητα και 

έχουν προκύψει από τις διάφορες µελέτες που αναφέρονται στον ιδιοσυγκρατικό 

κίνδυνο και έχουν παρουσιαστεί στο κεφάλαιο 2 της παρούσας εργασίας. Πιο 

συγκεκριµένα: 

Το γενικό υπόδειγµα που έχει χρησιµοποιηθεί είναι το εξής: 

 

Γενικό Υπόδειγµα 

 

 

Ret i,t = α0 + α1*RM t-2 + α2*RM t-1 + α3*RM t + α4 *RM t+1 + α5 *RM t+2 + ε i,t 

 

 

 

Το παραπάνω υπόδειγµα έχει χρησιµοποιηθεί για τις ηµερήσιες ιδιοσυγκρατικές 

αποδόσεις και στη συνέχεα έχει υπολογιστεί για κάθε έτος ο ιδιοσυγκρατικός 

κίνδυνος ως η τυπική απόκλιση αυτών των αποδόσεων µε τη βοήθεια των παρακάτω 

υποδειγµάτων. 
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Υπόδειγµα 1 

 

 

σ 1,t+1 = α0 + α1*SOX 1,t + α2*Lev 1,t + α3 *Μt B1,t + α4*Size 1,t + α5*ROA 1,t + u 1,t 

 

 

 

 

Υπόδειγµα 2 

  

σ 1,t+1  =  β0 +β1*SOX 1,t +β2*Lev 1,t + β3*Mt B1,t + β4 *size 1,t + β5*ROA 1,t + 

β6*SOX 1,t *Lev 1,t + β7*SOX 1,t *Mt B1,t +β8  *SOX 1,t *Size 1,t + β9 *SOX 1,t*ROA 1,t  + u 1,t 

 

 

Όπου: 

σ 1,t+1 

 
= 

Τυπική απόκλιση 

ιδιοσυγκρατικών 

αποδόσεων ανά έτος  

SOX 1,t 

 
= 

Ψευδοµεταβλητή που 

παίρνει την τιµή 1 µετά το 

2003 και την τιµή 0 πριν το 

2003 

Lev 1,t 

 
= 

Λόγος των ξένων 

κεφαλαίων προς το σύνολο 

ενεργητικού 

M t B 1,t 

 
= 

Χρηµατοοικονοµικός 

δείκτης MTB που ορίζεται 

ως ο λόγος της 

χρηµατιστηριακής αξίας 

προς τη λογιστική αξία 
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Size t 

 
= 

Λογάριθµος της αγοραίας 

κεφαλαιοποίησης της 

εταιρίας  

ROA 1,t 

 
= 

Χρηµατοοικονοµικός 

δείκτης ROA που ορίζεται 

ως ο λόγος των καθαρών 

κερδών προς το σύνολο 

ενεργητικού 

 

 

4.4 Περιγραφή δείγµατος 

 

Η παρούσα µελέτη χρησιµοποιεί ως δείγµα αµερικανικές εταιρίες, εξαιρώντας όµως 

επιχειρήσεις του χρηµατοοικονοµικού κλάδου λόγω του τρόπου χρηµατοοικονοµικής 

αναφοράς. Τα δεδοµένα, που έχουν εβδοµαδιαία περίοδο συχνότητας, καλύπτουν την 

χρονική περίοδο 1996 έως 2015 και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κάποιες από 

αυτές δεν έχουν δεδοµένα πριν το 1996. Επίσης, από το δείγµα έχουν αφαιρεθεί το 

±1% των άκρων κάθε µεταβλητής για να αποφευχθεί η επίδραση των ακραίων 

παρατηρήσεων ενώ αφαιρέθηκαν επίσης και οι επιχειρήσεις µε αρνητικά ίδια 

κεφάλαια. Συνολικά το δείγµα περιλαµβάνει 1153 επιχειρήσεις και 7775 

παρατηρήσεις. Η βάση δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκε είναι η Compustat Global 

Database εκτός από τις ηµερήσιες τιµές για οι οποίες αντλήθηκαν από το Bloomberg. 

 

4.4.1 Περιγραφική Στατιστική  

 

Στην υποενότητα αυτή παρουσιάζεται η ανάλυση των στοιχείων της περιγραφικής 

στατιστικής που αφορά τόσο τις ποσοτικές µεταβλητές (IDIOSYGRATIC RISK, 

MTB, SIZE, LEVERAGE, ROA) όσο και για τις ποσοτικές (SOX, BIG4, 

QUALIFIED). 
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Πίνακας 4.1 Στοιχεία Περιγραφικής Στατιστικής (Descriptive statistics) 

 IDIO SOX MTB SIZE LEV ROA BIG4 QUALIFIED 

Μέσος 0,08 0,73 3,70 6,24 0,22 -0,05 0,77 0,70 

∆ιάµεσος 0,06 1,00 2,14 6,19 0,20 0,03 1,00 1,00 

Μέγιστο 0,37 1,00 57,15 13,59 0,90 0,31 1,00 1,00 

Ελάχιστο 0,02 0,00 0,00 -2,85 0,00 -5,07 0,00 0,00 

Τυπική 

Απόκλιση 
0,06 0,44 5,40 2,52 0,19 0,31 0,42 0,46 

 

Από τα στοιχεία του πίνακα παρατηρούµε ότι η τιµή του µέσου της εξαρτηµένης 

µεταβλητής (IDIOSYGRATIC RISK) δεν διαφέρει πολύ από την τιµή της διαµέσου 

και µάλιστα η µεταξύ τους διαφορά είναι πολύ µικρότερη από την τυπική απόκλιση 

που κυµαίνεται στο 0,06. Το µέγιστο κυµαίνεται στο 0,37 ενώ το ελάχιστο στο 0,02. 

Σχετικά µε την ποιοτική ψευδοµεταβλητή SOX οι τιµές του µέσου και της διαµέσου 

είναι περίπου ίσες ενώ η τυπική απόκλιση είναι 0,44. Επειδή η τιµή της διαµέσου 

είναι 1 συµπεραίνουµε ότι το 50% των παρατηρήσεων περιλαµβάνει επιχειρήσεις 

µετά το 2003.   

Σε ότι έχει να κάνει µε τις εξαρτηµένες µεταβλητές, το µέγεθος παρουσιάζει 

συµµετρική συµπεριφορά αφού η µέση τιµή του είναι περίπου ίση µε τη διάµεσο. Το 

µέγιστο κυµαίνεται στο 13,59 ενώ το ελάχιστο στο -2,85. Συνεπώς συµπεραίνουµε ότι 

υπάρχουν πολύ µεγάλες αλλά και πολύ µικρές εταιρίες στο δείγµα. Το γεγονός ότι το 

ελάχιστο είναι αρνητικός αριθµός οφείλεται στο ότι το µέγεθος προκύπτει από τον 

λογάριθµο της αγοραίας κεφαλαιοποίησης της εταιρίας. Η µεταξύ τους τυπική 

απόκλιση είναι 2,52 που είναι αρκετά µικρότερη σε σχέση µε τη µέση τιµή. Επίσης 

και η µόχλευση παρουσιάζει παρόµοια συµµετρική συµπεριφορά µε τη µέση τιµή της 

να είναι 0,22 δηλαδή πολύ κοντά στην τιµή της διαµέσου που είναι 0,20. Το µέγιστο 

είναι 0,90 ενώ το ελάχιστο 0,00. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι υπάρχει εταιρία που 

χρηµατοδοτείται σχεδόν αποκλειστικά µε ξένα κεφάλαια, αφού η τιµή της µόχλευσης 
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πλησιάζει στο 1,00 αλλά και εταιρία που χρηµατοδοτείται µόνο µε ίδια κεφάλαια. Η 

τυπική απόκλιση κυµαίνεται στο 0,19. 

Σχετικά µε τον χρηµατοοικονοµικό δείκτη ΜTB αλλά και µε τον δείκτη ROA 

παρατηρούµε επίσης ότι παρουσιάζουν συµµετρική συµπεριφορά, µε την τιµή του 

µέσου να προσεγγίζει αυτή της διαµέσου. Το µέγιστο για τον MTB είναι 57,15 ενώ το 

ελάχιστο τείνει στο µηδέν. Συµπεραίνουµε λοιπόν, ότι στο δείγµα περιλαµβάνονται 

επιχειρήσεις µε πολύ χαµηλή χρηµατιστηριακή τιµή αλλά και επιχειρήσεις µε πολύ 

υψηλή χρηµατιστηριακή τιµή και µεγάλη κερδοφορία. Η τυπική απόκλιση είναι 5,40. 

Το µέγιστο για τον δείκτη ROA είναι 0,31 ενώ το ελάχιστο -5,07. Η τυπική τους 

απόκλιση είναι 0,31. 

Σε ότι αφορά τις εξαρτηµένες µεταβλητές BIG4 και QUALIFIED, 

συµπεραίνουµε ότι το 77% των εταιριών ελέγχονται από µεγάλη ελεγκτική εταιρία 

και επίσης το 70% των επιχειρήσεων του δείγµατος δεν έχει χρησιµοποιήσεις τις 

γενικά παραδεκτές αρχές και πήραν δυσµενή σχόλια από τους εξωτερικούς ελεγκτές 

(qualified opinion). 

 

Πίνακας 4.2 Μήτρα Συσχετίσεων 

 IDIO SOX MTB SIZE LEV ROA BIG4 QUALIFIED 

IDIO 1,00        

SOX 0,02 1,00       

MTB 0,00 0,00 1,00      

SIZE -0,01 0,06 -0,14 1,00     

LEV 0,05 -0,04 0,05 0,32 1,00    

ROA 0,00 -0,01 -0,26 0,41 0,10 1,00   

BIG4 0,00 -0,15 -0,07 0,51 0,09 0,21 1,00  

QUALIF 0,01 -0,10 -0,04 -0,08 -0,11 0,08 -0,04 1,00 
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Μελετώντας τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουµε ότι οι τιµές των συντελεστών 

συσχέτισης κυµαίνονται µεταξύ του διαστήµατος [-0.26 , 0.51]. Συνεπώς, δεν 

παρατηρούµε πολύ µεγάλες θετικές ή αρνητικές τιµές συσχέτισης και εποµένως δεν 

υπάρχει ένδειξη ότι οι αντίστοιχες ανεξάρτητες µεταβλητές που χρησιµοποιούνται 

στο υπόδειγµα έχουν ισχυρό βαθµό συσχέτισης. Καταλήγουµε λοιπόν συµπέρασµα 

ότι δεν υπάρχει λόγος αποµάκρυνσης κάποιας από τις ανεξάρτητες µεταβλητές, αφού 

όλες συνεισφέρουν στην πρόβλεψη της εξαρτηµένης µεταβλητής, δηλαδή της τυπικής 

απόκλισης του ιδιοσυγκρατικού κινδύνου. Εποµένως, δεν τίθεται θέµα 

πολυσυγγραµµικότητας (multicollinearity). 

 Αναλύοντας περισσότερο τα παραπάνω στοιχεία, προκύπτει ότι οι 

ανεξάρτητες µεταβλητές SOX, Leverage και Qualified παρουσιάζουν µικρή θετική 

συσχέτιση σε σχέση µε την IDIOSYGRATIC_RISK, ενώ η ανεξάρτητη µεταβλητή 

Size µικρή αρνητική και για την ακρίβεια η τιµή της κυµαίνεται στο -0,1. Ακόµη, οι 

µεταβλητές MTB, ROA και BIG4 εµφανίζονται αδιάφορες απέναντι στην 

εξαρτηµένη µεταβλητή µε ρ=0. Μικρή θετική συσχέτιση εµφανίζουν οι µεταβλητές 

Size και SOX, Leverage και MTB, Leverage και Size, ROA και Size, BIG4 και Size, 

ROA και Leverage, BIG4 και Leverage, BIG4 και ROA και επίσης ROA και 

Qualified µε διάστηµα από 0,05 έως 0,51. Μικρή αρνητική  συσχέτιση (από -0,01 έως 

-0,26) εµφανίζουν οι µεταβλητές Leverage και SOX, ROA και SOX, BIG4 και SOX, 

Qualified και SOX, Size και MTB, ROA και MTB, BIG4 και MTB, Qualified και 

MTB, Qualified και Size, Qualified και Leverage καθώς επίσης και η Qualified και 

BIG4. Τέλος, µηδενική συσχέτιση παρατηρείται µεταξύ της MTB και SOX. 

 

4.5 Ανάλυση Εµπειρικών Αποτελεσµάτων 

 

Τα ευρήµατα αυτής της υποενότητας παρατίθενται παρακάτω σε δύο πίνακες και 

έχουν προκύψει από τη χρήση του µοντέλου πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης 

(Multiple Linear Regression)
86

 και για τα δύο υποδείγµατα. 

                                                           
86

 Γραμμικό μοντέλο παλινδρόμησης στο οποίο χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία 

ανεξάρτητες μεταβλητές 
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Πίνακας 4.3 Αποτελέσµατα Εκτίµησης Υποδείγµατος 1 

 

Από την εξέταση του παραπάνω πίνακα συµπεραίνουµε ότι η µεταβλητή SOX είναι 

στατιστικά σηµαντική σε επίπεδο εµπιστοσύνης α=1% (Prob.< 0,01), ενώ οι 

παράγοντες MTB και ROA είναι στατιστικά σηµαντικοί σε διάστηµα εµπιστοσύνης 

α=10% (0,05 < Prob.< 0,10). Γίνεται εύκολα αντιληπτό λοιπόν, ότι ο ιδιοσυγκρατικός 

κίνδυνος είναι αρνητικά εξαρτώµενος και από τις τρεις αυτές µεταβλητές. Πιο 

συγκεκριµένα, αν αυξηθεί o δείκτης ΜΤΒ της εταιρίας κατά µία µονάδα, τότε ο 

ιδιοσυγκρατικός κίνδυνος θα µειωθεί κατά 0,0002 µονάδες ενώ αν αυξηθεί ο 

χρηµατοοικονοµικός δείκτης ROA κατά µία µονάδα θα υπάρξει µείωση του 

ιδιοσυγκρατικού κινδύνου κατά 0,0048 µονάδες. Ακόµη, µία µονάδα αύξησης του 

SOX θα επιφέρει µείωση της εξαρτηµένης µεταβλητής κατά 0,0047 µονάδες. 

 Από την άλλη πλευρά, βλέπουµε ότι οι υπόλοιπες µεταβλητές, δηλαδή το 

µέγεθος της εταιρίας (size), η µόχλευση (Leverage) και οι παράγοντες BIG4 και 

QUALIFIED χαρακτηρίζονται ως στατιστικά µη σηµαντικοί. Από το γεγονός αυτό 

συµπεραίνουµε ότι δεν φαίνεται να έχουν κάποια σχέση µε τον ιδιοσυγκρατικό 

κίνδυνο οπότε δεν µπορούµε ισχυριστούµε ότι επιβεβαιώνουν ή διαψεύδουν τις 

 Coefficient t-Statistic Probability 

C 0,0871 15,8850 0,0000 

SOX -0,0047 -3,2207 0,0013 

MTB -0,0002 -1,7683 0,0771 

SIZE -0,0004 -0,4712 0,6375 

LEVERAGE 0,0012 0,2427 0,8083 

ROA -0,0048 -1,8802 0,0601 

BIG4 -0,0019 -0,8089 0,4186 

QUALIFIED -0,0015 -1,2761 0,2020 

Adjusted R-

squared 
0,4969   

Firms 1153   

Observations 7775   
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αντίστοιχες ερευνητικές υποθέσεις που έχουν διατυπωθεί στην παραπάνω 

υποενότητα. 

 Σε ό,τι αφορά το διορθωµένο συντελεστή R
2 

(Adjusted R-squared) 
87

 

παρατηρούµε ότι είναι ίσος µε 0,4969, περίπου δηλαδή 0,5. Λαµβάνοντας υπόψη ότι 

η τιµή του συγκεκριµένου δείκτη κυµαίνεται µεταξύ µηδέν και ένα (0 ≤ Adj. R
2
≤1) 

καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι βρίσκεται σε µεσαίο επίπεδο και κρίνεται αρκετά 

ικανοποιητικός. Η σηµασία του συγκεκριµένου δείκτη είναι ιδιαιτέρως σηµαντική 

καθώς προτιµάται από πολλούς ερευνητές προκειµένου να αποφευχθεί η διαρκής 

αύξηση της τιµής του R
2 

λόγω της προσθήκης ανεξάρτητων µεταβλητών στο 

χρησιµοποιούµενο υπόδειγµα
88

. Πιο συγκεκριµένα λοιπόν καταλαβαίνουµε ότι οι 

εξαρτηµένες µεταβλητές εξηγούν κατά 50% την ανεξάρτητη µεταβλητή, δηλαδή τον 

ιδιοσυγκρατικό κίνδυνο. 

Πίνακας 4.4: Αποτελέσµατα Εκτίµησης Υποδείγµατος 2 

 Coefficient t-Statistic Probability 

C 0,0880 13,7694 0,0000 

SOX -0,0055 -1,4051 0,1600 

MTB -0,0002 -1,7475 0,0806 

SIZE -0,0005 -0,5153 0,6064 

LEVERAGE 0,0011 0,2347 0,8144 

ROA -0,0048 -1,8648 0,0622 

BIG4 -0,0018 -0,4939 0,6214 

QUALIFIED -0,0025 -1,0504 0,2936 

SOX * BIG4 0,0000 -0,0073 0,9942 

SOX * QUALIFIED 0,0012 0,4604 0,6452 

Adjusted R-squared 0,4968   

Firms 1153   

Observations 7775   

 

                                                           
87

 Adjusted R-squared = R2 – (1-R2)* {P/(n-p-1)} όπου n=μέγεθος του δείγματος και 

p=επεξηγηματικές μεταβλητές υποδείγματος (χωρίς να περιλαμβάνει τον σταθερό όρο) 
88

 Ο δείκτης Adjusted R-squared θεωρείται πιο αυστηρός από τον δείκτη R
2 

ο οποίος εκφράζει το 

ποσοστό της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής το οποίο ερμηνεύεται από τη διακύμανση 

των τιμών των ανεξάρτητων μεταβλητών. 
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Από την δεύτερη αυτή παλινδρόµηση (Πίνακας 4.4) παρατηρούµε ότι ο δείκτης MTB 

είναι στατιστικά σηµαντικός σε επίπεδο εµπιστοσύνης 10% (0,05 < Prob. < 0,10) ενώ 

στο ίδιο διάστηµα εµπιστοσύνης και ο δείκτης ROA χαρακτηρίζεται επίσης ως 

στατιστικά σηµαντικός (Prob=0,0622). Καταλήγουµε λοιπόν στο συµπέρασµα ότι ο 

ιδιοσυγκρατικός κίνδυνος σχετίζεται αρνητικά και µε τις δύο αυτές µεταβλητές. Για 

παράδειγµα, µία µονάδα αύξησης του δείκτη  MTB θα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση 

του ιδιοσυγκρατικού κινδύνου κατά 0,0002 µονάδες, ενώ µία µονάδα αύξησης του 

δείκτη ROA θα επιφέρει µείωση του ιδιοσυγκρατικού κινδύνου κατά 0,0048 µονάδες. 

Το ίδιο συµπέρασµα προέκυψε και από το υπόδειγµα 1 και µάλιστα παρατηρούµε ότι 

ο συντελεστής τους (coefficient) κυµαίνεται ακριβώς στα ίδια επίπεδα. 

Από την άλλη πλευρά, διαπιστώνουµε ότι οι µεταβλητές µέγεθος (size), 

µόχλευση (leverage), BIG4 και QUALIFIED είναι στατιστικά µη σηµαντικές οπότε 

φαινοµενικά δεν έχουν σχέση µε τον ιδιοσυγκρατικό κίνδυνο. Ο παράγοντας SOX 

χαρακτηρίζεται επίσης ως µη στατιστικά σηµαντικός πράγµα που δεν συνέβαινε στην 

παλινδρόµηση του πρώτου υποδείγµατος. Επιπρόσθετα,  η µεταβλητή SOX * BIG4  

καθώς και η SOX * QUALIFIED είναι στατιστικά ασήµαντες εποµένως 

καταλαβαίνουµε ότι το πληροφοριακό περιεχόµενο του BIG4 και του QUALIFIED 

δεν επηρεάζεται από το SOX.  

Σε ότι αφορά τον διορθωµένο συντελεστή R
2 

 διαπιστώνουµε ότι η τιµή του 

είναι ίση µε 0,4968 δηλαδή όµοια µε αυτή που προκύπτει από το πρώτο υπόδειγµα 

και εποµένως και στη συγκεκριµένη περίπτωση χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητικός. 

Εποµένως καταλαβαίνουµε ότι η εξαρτηµένη µεταβλητή ερµηνεύεται σε µεγάλο 

βαθµό από τις ανεξάρτητες µεταβλητές και για την ακρίβεια 50%. 

 

4.6 Συµπεράσµατα Αποτελεσµάτων Εµπειρικής Προσέγγισης 

 

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο, εξετάσαµε την επίδραση διαφόρων παραγόντων στον 

ιδιοσυγκρατικό κίνδυνο µιας εταιρίας χρησιµοποιώντας δεδοµένα από τις οικονοµικές 

καταστάσεις αµερικάνικών εταιριών για την περίοδο 1996 έως 2015. Τέθηκαν πέντε 

ερευνητικά ερωτήµατα που αφορούν στη θετική σχέση που αναµένεται να έχει ο 
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ιδιοσυγκρατικός κίνδυνος µε την µόχλευση αλλά και στην αρνητική συσχέτιση που 

αναµένεται να υπάρχει µεταξύ του ιδιοσυγκρατικού κινδύνου και µίας σειράς 

παραγόντων όπως το µέγεθος της εταιρία, του δείκτη  Book-to-Market (MTB), του 

χρηµατοοικονοµικού δείκτη αποδοτικότητας Return on Assets (ROA) και τέλος του 

νόµου SOX που ισχύει στην Αµερική από το 2003. Συνολικά επαληθεύτηκαν δύο από 

τις πέντε ερευνητικές υποθέσεις, ενώ υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για επαλήθευση 

ακόµη µιας υπόθεσης. 

 Για την πρώτη ερευνητική υπόθεση, δηλαδή την αρνητική σχέση που έχει ο 

νόµος SOX στον ιδιοσυγκρατικό κίνδυνο, δεν  µπορούµε να πούµε µε βεβαιότητα αν 

επαληθεύεται ή όχι. Στο πρώτο υπόδειγµα, η µεταβλητή αυτή είναι στατιστικά 

σηµαντική ενώ στο δεύτερο όχι. Εποµένως, συµπεραίνουµε ότι υπάρχουν µόνο 

κάποιες ενδείξεις υπέρ της αρνητικής σχέσης µεταξύ των δύο αυτών παραγόντων και 

άρα της επιβεβαίωσης της αρχικής υπόθεσης. 

 Σχετικά µε το δεύτερο ερευνητικό ερώτηµα, επιλέχθηκε  να εξεταστεί ο 

χρηµατοοικονοµικός  δείκτης Book-to-Market (ΜΤΒ) ως παράγοντας µέτρησης της . 

Αποδείχτηκε τελικά ότι υπάρχει αρνητική σχέση µεταξύ του ιδιοσυγκρατικού 

κινδύνου και του ΜΤΒ. Πιο συγκεκριµένα διαπιστώσαµε ότι όσο αυξάνεται ο δείκτης 

τόσο µειώνεται ο ιδιοσυγκρατικός κίνδυνος και αντιστρόφως. Η σχέση αυτή 

επιβεβαιώνει την αρχική µας υπόθεση. 

 Η τρίτη υπόθεση για την θετική σχέση του ιδιοσυγκρατικού κινδύνου και της 

µόχλευσης δεν επαληθεύεται από την παραπάνω έρευνα. Παρά το γεγονός ότι η 

ανάληψη χρέους µε σκοπό την έναρξη, την συνέχιση ή την επέκταση της 

δραστηριότητας µιας επιχείρησης είναι λογικό να αυξάνει τον ιδιοσυγκρατικό 

κίνδυνο προκύπτει τελικά ότι δεν µπορούµε να διατυπώσουµε ένα τέτοιο 

συµπέρασµα. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι η συσχέτιση των δύο αυτών παραγόντων 

είναι αρνητική, απλώς δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τη θετική ή 

αρνητική σχέση µεταξύ αυτών. 

 Σε ότι αφορά το µέγεθος της επιχείρησης (ερώτηµα 4) υποθέσαµε στην αρχή 

ότι σχετίζεται αρνητικά µε τον ιδιοσυγκρατικό κίνδυνο, δηλαδή όσο µεγαλύτερου 

βεληνεκούς είναι η εταιρία τόσο µικρότερος είναι ο ιδιοσυγκρατικός κίνδυνος που 

είναι πιθανό να αντιµετωπίσει. Κάτι τέτοιο όµως δεν φαίνεται να επαληθεύεται από 

την παραπάνω µελέτη και για την ακρίβεια δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί ούτε 
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θετική  ούτε αρνητική συσχέτιση µεταξύ των δύο παραγόντων. Φαίνεται δηλαδή ότι 

οι δύο αυτές µεταβλητές δεν συνδέονται. 

 Τέλος, στην πέµπτη ερευνητική υπόθεση επιλέχθηκε ο χρηµατοοικονοµικός 

δείκτης απόδοσης επί του συνολικού επενδυθέντος κεφαλαίου (Return on Assets ή 

ROA) προκειµένου να µελετηθεί η αποδοτικότητα µιας επιχείρησης. Από τα 

αποτελέσµατα της παλινδρόµησης προκύπτει ότι υπάρχει αρνητική σχέση µεταξύ του 

ιδιοσυγκρατικού κινδύνου και του δείκτη ROA εποµένως η αύξηση του ενός 

παράγοντα οδηγεί στην µείωση του άλλου. Κατά συνέπεια, επαληθεύεται και η 

αρχική µας υπόθεση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

 Αντικείµενο της συγκεκριµένης διπλωµατικής εργασίας είναι η εξέταση της 

επίδρασης ορισµένων λογιστικών παραγόντων πάνω στον ιδιοσυγκρατικό κίνδυνο 

(µη συστηµατικό κίνδυνο) µε σκοπό την πρόβλεψη του. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται µία βιβλιογραφική επισκόπηση και 

παρατίθενται τα δεκαοχτώ σηµαντικότερα άρθρα που βοηθούν στην καλύτερη 

κατανόηση του θέµατος. Το πιο σηµαντικό εύρηµα από την ανάλυση αυτή είναι ότι 

καταρρίπτεται η θεωρία των Fama, Mc Beth (1973) που επικρατούσε για χρόνια και 

υποστήριζε ότι ο ιδιοσυγκρατικός κίνδυνος δεν παίζει ρόλο στις αποδόσεις των 

µετοχών. Επίσης καταρρίπτεται και η θεωρία των Ang et.al (2006) η οποία είχε να 

κάνει µε την αρνητική συσχέτιση των µηνιαίων αποδόσεων των µετοχών µε τις 

µηνιαίες ιδιοσυγκρατικές µεταβλητότητες µε χρονική υστέρηση. Πλέον ο Fu (2008) 

αποδεικνύει ότι ο ιδιοσυγκρατικός κίνδυνος έχει θετική σχέση µε την αναµενόµενη 

απόδοση των µετοχών ενώ προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται ένα χρόνο αργότερα  

και οι Pukthuanthong-Le και Visaltanachoti (2009) που επιχειρούν να επεκτείνουν τη 

θεωρία αυτή στις διεθνείς αγορές και καταλήγουν επίσης στο ίδιο συµπέρασµα µε τον 

Fu (2008). Επιπρόσθετα, στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται και οι µελέτες που 

αποδεικνύουν την δυσκολία αντιµετώπισης του ιδιοσυγκρατικού κινδύνου από όσους 

επιχειρούν να κάνουν αρµπιτράζ και αυτός είναι και ο λόγος που ταλαντεύονται 

ανάµεσα στο αναµενόµενο κέρδος και στον κίνδυνο που θα εκτεθούν. 

 Στη συνέχεια ακολουθεί το τρίτο κεφάλαιο όπου αναπτύσσεται το θεσµικό 

πλαίσιο που είναι απαραίτητο να γνωρίζουν και να εφαρµόζουν οι επιχειρήσεις. Η 

πρόβλεψη του ιδιοσυγκρατικού κινδύνου είναι ιδιαιτέρως σηµαντική προκειµένου να 

υπολογιστεί σωστά η αξία µιας εταιρίας. Για να γίνει όµως αυτό πρέπει να ληφθούν 

υπόψη µια σειρά από παράγοντες που είναι πιθανό να την επηρεάσουν. Για το λόγο 



Σελίδα | 73  

 

αυτό παρατίθεται αναλυτικά ένα τµήµα από το ∆ΠΧΑ 7, το οποίο αναφέρεται σε 

όλους τους κινδύνους που είναι εκτεθειµένη µια επιχείρηση και πρέπει να 

αντιµετωπιστούν. Επιπρόσθετα, κρίνεται απαραίτητο να παρουσιαστεί το ∆ΛΠ 36 το 

οποίο αναφέρεται στην αποµείωση αξίας των περιουσιακών στοιχείων και στις τυχόν 

ενδείξεις αποµείωσης που πρέπει να ελέγξει η διοίκηση µιας εταιρίας. Τέλος, 

αναλύεται το ∆ΛΠ 37 το οποίο έχει να κάνει µε τις προβλέψεις που πρέπει να γίνουν, 

τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις καθώς επίσης και τα ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία. 

Ο συνδυασµός όλων των παραπάνω θα έχει ως αποτέλεσµα την ορθή εκτίµηση της 

αξίας µιας επιχείρησης, γεγονός που είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό τόσο για τα ίδια τα 

στελέχη αλλά και για τους ενδιαφερόµενους επενδυτές. 

Η εµπειρική διερεύνηση γίνεται στο τέταρτο κεφάλαιο, όπου παρουσιάζονται 

τα λογιστικά δεδοµένα που έχουν επιλεχθεί για την πρόβλεψη του ιδιοσυγκρατικού 

κινδύνου αλλά και τα δύο υποδείγµατα που αναπτύχθηκαν για το σκοπό αυτό. Πιο 

συγκεκριµένα, διατυπώθηκαν πέντε ερευνητικά ερωτήµατα και εξετάζεται αφενός η 

θετική σχέση που αναµένεται να υπάρχει µεταξύ ιδιοσυγκρατικού κινδύνου και 

µόχλευσης (leverage) και αφετέρου η αρνητική σχέση του ιδιοσυγκρατικού κινδύνου 

µε την εφαρµογή του νόµου SOX στην Αµερική το 2003, µε το δείκτη  Market-to-

Book (MTB), µε το µέγεθος της εταιρίας (size) και τέλος µε το δείκτη απόδοσης επί 

του συνολικού επενδυθέντος κεφαλαίου (ROA).  

Χρησιµοποιώντας λοιπόν αµερικανικά δεδοµένα για την χρονική περίοδο 

1996 έως 2015 και εκτελώντας παλινδροµήσεις µέσω των δύο υποδειγµάτων, 

διαπιστώνουµε ότι επαληθεύονται οι δύο ερευνητικές υποθέσεις. Για την ακρίβεια, 

επιβεβαιώνεται η αρνητική σχέση που υπάρχει µεταξύ του ιδιοσυγκρατικού κινδύνου 

τόσο µε το δείκτη MTB όσο και µε το δείκτη ROA. Εποµένως µία αύξηση είτε του 

ενός είτε του άλλου δείκτη θα επιφέρει µείωση του ιδιοσυγκρατικού κινδύνου και 

αντιστρόφως. Σε ότι έχει να κάνει µε το µέγεθος της εταιρίας αλλά και τη µόχλευση 

δεν κατέστη δυνατό να καταλήξουµε σε κάποιο συµπέρασµα  αφού φαίνεται να µην 

υπάρχει συσχέτιση µεταξύ των δύο αυτών παραγόντων και του ιδιοσυγκρατικού 

κινδύνου. Τέλος, σχετικά µε τη µεταβλητή SOX διαπιστώνουµε ότι υπάρχουν µόνο 

κάποιες ενδείξεις υπέρ της αρχικής αναµενόµενης αρνητικής σχέσης που θα έχει η 

εφαρµογή του νόµου στον ιδιοσυγκρατικό κίνδυνο µιας επιχείρησης. 
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Μετά την παράθεση όλων των συµπερασµάτων της παραπάνω µελέτης κρίνεται 

απαραίτητη η αναφορά στους περιορισµούς της παρούσας διερεύνησης. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο που γίνεται η βιβλιογραφική επισκόπηση, παρουσιάζονται συγκεντρωµένοι 

όλοι οι πιο συχνά χρησιµοποιούµενοι δείκτες από του διάφορους ερευνητές. Αυτοί 

λοιπόν είναι οι ακόλουθοι: 

• Το µέγεθος της επιχείρησης 

• Η µόχλευση 

• Ο δείκτης απόδοσης επί του συνολικού επενδυθέντος κεφαλαίου (ROA) 

• Ο δείκτης  Market-to-Book (MTB) 

• Η τιµή της µετοχής  

• Ο δείκτης beta 

• Ο δείκτης Sharpe  

• Ο δείκτης R
2
 

Ωστόσο, η συγκεκριµένη µελέτη χρησιµοποιεί µόνο τους τέσσερις πρώτους 

παράγοντες και επίσης τον νόµο SOX, εφόσον έχουν χρησιµοποιηθεί αµερικανικά 

δεδοµένα. Η χρήση και των υπολοίπων µεταβλητών σε ένα νέο υπόδειγµα είναι 

πιθανό να οδηγήσει σε νέα, διαφοροποιηµένα συµπεράσµατα. Εποµένως, αυτή θα 

ήταν µία καλή πρόταση για µελλοντικούς ερευνητές που επιθυµούν να ασχοληθούν 

µε το συγκεκριµένο θέµα. 
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