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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Η πρόσφατη παγκόσμια κρίση και η διεύρυνση των συνόρων των εθνικών αγορών προκάλεσε 

σημαντικές μεταρρυθμίσεις στα λογιστικά πρότυπα και κατ’ επέκταση στις οικονομικές 

καταστάσεις των οικονομικών οντοτήτων. Ο τομέας των παραγώγων και πιο συγκεκριμένα η 

λογιστική τους απεικόνιση, η αποτίμησή τους και οι απαιτούμενες γνωστοποιήσεις 

υπέστησαν μεγάλες αλλαγές. Το γεγονός αυτό δεν είναι καινούργιο φαινόμενο, διότι λόγω 

της πολύπλοκης φύσης των παραγώγων και των δυσκολιών που παρουσιάζει η διαχείρισή 

τους, έχουν βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο μεταρρυθμίσεων τις τελευταίες δεκαετίες. 

Αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχει πλήρης κατανόηση των προτύπων και να δημιουργούνται 

ανισορροπίες στις οικονομικές καταστάσεις. Σκοπός της εργασίας είναι να εξετασθεί η 

λειτουργία των παραγώγων από όλες τις πλευρές, καθώς και τα χαρακτηριστικά και οι 

ιδιαιτερότητες που τα ξεχωρίζουν, ωστέ να δωθεί μία σαφής εικόνα για την αξιοποίησή τους 

και τις υποχρεώσεις  οι οποίες τα συνοδεύουν. Στα πλαίσια της επίτευξης του σκοπού 

αναλύονται τα ΔΛΠ, τα οποία σχετίζονται με τη χρήσης τους και πραγματοποιήθηκε μία 

έρευνα για να ελεγθεί η επιρροή που ασκούν στην απόδοση της μετοχής μεγάλων ελληνικών 

τραπεζών. Για την εμπειρική έρευνα χρησιμοποιήθηκε δείγμα πέντε τραπεζών για την 

περίοδο 2005-2016. Ελέγχθηκαν δύο υποθέσεις για την επίδραση που έχουν τα παράγωγα 

στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, διαχωρίζοντας τα σε αυτά που διακρατούνται για 

εμπορικούς σκοπούς και εκείνα που διακρατούνται για σκοπούς αντιστάθμισης. Στην πρώτη 

περίπτωση βρέθηκε θετική επίδραση της απόδοση της μετοχής, εξαιτίας της αύξησης της 

εσωτερικής αξίας των τραπεζών. Γεγονός που επιβεβαιώνει τις μέχρι τώρα θεωρίες ότι οι 

τράπεζες έχουν μεγαλύτερα οφέλη όταν έχουν σαν σκοπό την κερδοσκοπία. Στην δεύτερη 

υπόθεση βρέθηκε μείωση της αξίας της μετοχής λόγω της επίδρασης των παραγώγων για 

αντιστάθμιση. Το αποτέλεσμα αν και έρχεται σε αντίκρουση με άλλες αντίστοιχες έρευνες 

για εταιρίας, δικαιολογείται λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων των τραπεζών και της 

ασφάλειας που προέρχεται από τους κρατικούς μηχανισμούς.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

1.1 Γενικά 

 

 

Ο κλάδος της οικονομικής επιστήμης διευρύνεται και εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, ενώ 

απαιτεί συνεχή μελέτη για να μπορέσει κανείς να συμβαδίσει με τις αλλαγές και τις τάσεις 

που προκύπτουν. Στον τομέα των χρηματοοικονομικών και πιο συγκεκριμένα των 

παραγώγων υπήρξε τεράστια εξάπλωση στη χρήση τους, ενώ έγιναν γνωστότερα στον κόσμο 

λόγο του ρόλου που έπαιξαν στην παγκόσμια κρίση το 2008. Πιο συγκεκριμένα η ευθύνη των 

παραγώγων περιορίζεται σε αυτά πιστωτικής φύσης που συναλλάσσονται εξω-

χρηματιστηριακά. Είχαν εμφανιστεί πριν την περίοδο που ξεκίνησε η κρίση με αποτέλεσμα 

να μην υπάρχει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, ενώ συνδέθηκαν όχι άδικα μαζί της. Τα 

γεγονότα που έχουν συμβεί κατά καιρούς έχουν δημιουργήσει φόβο στον κόσμο και 

θεωρούνται, λανθασμένα, από πολλούς υπερβολικά πολύπλοκα και επικίνδυνα. Η αλήθεια 

όμως είναι πως με το κατάλληλο υπόβαθρο και τις γνώσεις είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο 

με πληθώρα χρήσεων. 

 Τα παράγωγα ετυμολογικά ονομάστηκαν έτσι διότι παράγουν την αξία τους μέσω 

κάποιου υποκείμενου αγαθού ή αγοράς. Η έκρηξη της χρήσης των παραγώγων σε 

καθημερινή βάση, από ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων ανεξάρτητα από το 

μέγεθος τους προκλήθηκε σε σημαντικό βαθμό από την διεύρυνση της αγοράς, η οποία δεν 

περιορίζεται από εθνικά σύνορα και τις συνεχής αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον των 

χρηματοοικονομικών μονάδων, όπως είναι οι μεταβολές των επιτοκίων ή των νομισματικών 

ισοτιμιών, οι συνεχείς διακυμάνσεις στις τιμές των εμπορευμάτων και των αγαθών, η 

παγκοσμιοποίηση και οι διαδικτυακές συναλλαγές, αλλά και γενικότερα άλλοι αστάθμητοι 

παράγοντες. 

 Το εύρος των διάφορων μορφών που μπορεί να πάρει ένα παράγωγο 

χρηματοοικονομικό συμβόλαιο δεν έχει κανέναν περιορισμό, παρ’ όλα αυτά διέπονται από 
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κάποιες βασικές αρχές και σχεδόν όλα, αν αποδομηθούν ή απλοποιηθούν, προέρχονται από 

τις τέσσερις κύριες κατηγορίες ή έναν συνδυασμό από αυτές: τα προθεσμιακά συμβόλαια, τα 

συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, τις ανταλλαγές απαιτήσεων και τα δικαιώματα 

προαίρεσης. Οι δυνατότητες που προκύπτουν από τα παράγωγα, είτε αφορούν την 

αντιστάθμιση κινδύνου, είτε την επίτευξη κέρδους είναι μεγάλες, συνεπακόλουθο ήταν 

λοιπόν η δημιουργία ενός επαρκούς θεσμικού πλαισίου για τον έλεγχο των χρηστών και ενός 

συστήματος λογιστικής παρακολούθησης. 

 

 

1.2 Ιστορική Αναδρομή  

 

 

Οι πρώτες αναφορές για τη χρήση παραγώγων προϊόντων εμφανίζονται στην αρχαία Ελλάδα. 

Πιο συγκεκριμένα σε μια καταγραφή του φιλόσοφου Αριστοτέλη, τον 6
ο
 αιώνα π.Χ., για το 

πως ο έτερος φιλόσοφος Θαλής κατάφερε να αποκτήσει σημαντικά κέρδη χρησιμοποιώντας 

συμφωνία τύπου δικαιώματος προαίρεσης. Η συμφωνία του Θαλή βασιζόταν στην πρόβλεψή 

του, ότι η σοδειά των ελαιοπαραγωγών, κατά το επόμενο έτος, θα είναι πολύ καλή και 

αποφάσισε να αγοράσει τα δικαιώματα των ελαιοτριβείων σε χαμηλή τιμή λόγω της 

αβεβαιότητας για τις μελλοντικές σοδειές και δικαιώθηκε
1
. 

 Εικάζεται πως χρήση προθεσμιακών συμβολαίων (forward)  ξεκίνησε τον 12
ο
 αιώνα 

από εμπόρους που πουλούσαν με βάση δείγματος του εμπορεύματός τους, ενώ η πράξη της 

παράδοσης των αγαθών συνέβαινε σε μακρινή μελλοντική ημερομηνία. Τότε το συμβόλαιο 

ονομαζόταν lettre de faire και γινόταν το ίδιο αντικείμενο συναλλαγής μεταξύ των εμπόρων
2
. 

Οι πρώτες καταγεγραμμένες συναλλαγές προθεσμιακών συμβολαίων (futures) προέρχονται 

από την Ιαπωνία του 17
ου

 αιώνα όπου οι γαιοκτήμονες μετέφεραν και αποθήκευαν το 

πλεόνασμα ρυζιού σε μεγάλες πόλεις και πωλούσαν κουπόνια που αντιπροσώπευαν το 

δικαίωμα αγοράς συγκεκριμένης ποσότητας ρυζιού που θα παραδοθεί σε προκαθορισμένη 

ημερομηνία και τιμή. Τα κουπόνια γίνονταν αντικείμενο αγοραπωλησίας στις αγορές ρυζιού 

και οι κανόνες είχαν μεγάλη ομοιότητα με αυτούς των σύγχρονων χρηματιστηρίων. Διακόσια 

                                                 

 

1
 Siems, T. F. (1997) “10 Myths about Financial Derivatives”, Cato Policy Analysis no. 283. 

2
 Capasso, D. R. (1995) “Trading on the Seattle Merc”, New York, J. Wiley. 
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χρόνια αργότερα στο Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών θα εφάρμοζαν τα συμβόλαια που 

δημιούργησαν οι Ιάπωνες για τα αγροτικά προϊόντα, με σκοπό να καταπολεμήσουν τις 

διακυμάνσεις που προκαλούνταν από την αβεβαιότητα που περιβάλλει τον τομέα. Αιτία των 

διακυμάνσεων ήταν η εποχικότητα των αγαθών που παραδοσιακά πωλούνταν από τους 

αγρότες μία φορά τον χρόνο και η μαζική προσφορά προκαλούσε σοβαρή πτώση των τιμών 

τους. Σε αντίθετες περιπτώσεις που υπήρχαν ελλείψεις στην προσφορά λόγω καιρικών 

εξωγενών συνθηκών οι τιμές αυξάνονταν υπερβολικά για βασικά αγαθά
3
. 

 Αποτέλεσμα της ανάγκης για σταθερότητα, παρά τις διακυμάνσεις της αγοράς, ήταν η 

εμφάνιση και απότομη διεύρυνση της αγοράς των «προς παράδοση» (to arrive) συμβολαίων, 

τα οποία διαπραγματεύονταν σε καθημερινή βάση και σε ψηλές τιμές. Αυτό οδήγησε στην 

ανάγκη δημιουργίας κανόνων, προτύπων και σωστά δομημένης αγοράς. Συνεπακόλουθο  

ήταν η ίδρυση του πρώτου χρηματιστηρίου για την διαπραγμάτευση των συμβολαίων 

προαίρεσης και μελλοντικής εκπλήρωσης, το Chicago Board of Trade (CBOT)  τον Απρίλιο 

του 1848. Στο εμπόριο συμφωνιών προαίρεσης και μελλοντικής εκπλήρωσης ακολούθησε η 

Νέα Υόρκη για τα αγαθά του βαμβακιού και του καφέ το 1870 και 1885 αντίστοιχα
4
. 

 Για να καταλήξει η αγορά των παραγώγων στο τελικό στάδιο και να ξεκινήσει να 

παίρνει την μορφή την οποία γνωρίζουμε σήμερα, χρειάστηκε να συμβεί μία σειρά από 

σημαντικά γεγονότα τις δεκαετίες του 70’ και του 80’. Θεμέλιο για την εξάπλωσή τους ήταν 

η δημιουργία και η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι επέτρεπαν την 

εφαρμογή περίπλοκων μαθηματικών τύπων, όπως και την μείωση του απαιτούμενο χρόνου 

των  υπολογισμών, με ταυτόχρονη αύξηση της ακρίβειας. Η χρήση των υπολογιστών ήταν 

πλέον αναγκαία και αποτέλεσε σκαλοπάτι για την εισαγωγή σημαντικών καινοτομιών στον 

τομέα των χρηματοοικονομικών
5
. Η άνθηση στην αγορά των παραγώγων, κυρίως στα 

δικαιώματα προαίρεσης, έγινε με την δημοσίευση του άρθρου των Black και Scholes "The 

Pricing of Options and Corporate Liabilities" το 1973. Σε αυτό το άρθρο παρουσίαζαν ένα 

υπόδειγμα για την αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων σε βάθος χρόνου και εφαρμόστηκε 

κυρίως για την αποτίμηση των δικαιωμάτων προαίρεσης (options)
6
. 

                                                 

 

3
 Capasso (1995) op. cit. 

4
 Markham, J. W. (1987) “The History of Commodity Futures Trading and its Regulation”, New York, Praeger. 

5
 2013 William S. Mathers <http://www.realmarkits.com/derivatives/3.0history.php> 

6
 Investopedia 
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Ο τελευταίος σημαντικός παράγοντας που πυροδότησε την έκρηξη της χρήσης των 

παραγώγων ήταν η απόφαση του προέδρου των Η.Π.Α, Richard Nixon, να καταργήσει το 

σύστημα Bretton Woods το οποίο προσδιόριζε σταθερές ισοτιμίες μεταξύ των νομισμάτων 

των χωρών που συμμετείχαν σε αυτό. Η απόφαση αυτή πάρθηκε το 1971 και ονομάστηκε 

«the Nixon shock», ενώ οι επιπτώσεις που έφερε στις αγορές ήταν δυσμενείς και άμεσες. Οι 

συνεχείς διακυμάνσεις στην παγκόσμια αγορά δημιούργησαν κλίμα αβεβαιότητας και 

καχυποψίας, γεγονός που δυσκόλευε την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των χωρών για επίσημη 

αποτίμηση των νομισμάτων τους. Η λύση για σταθερότητα βρέθηκε με την είσοδο και 

διάδοση νέων τύπων παραγώγων συναλλάγματος, τα οποία αντιστάθμιζαν, με μεγάλη 

επιτυχία, τους κινδύνους που προκύψαν από την ελεύθερη διακύμανση των ισοτιμιών 

συναλλάγματος
7
. 

Τελευταίο πρόβλημα που αναζητούσε λύση μέχρι τον Απρίλιο του 1973 ήταν η 

έλλειψη οργανωμένου χρηματιστηρίου παραγώγων που θα εφάρμοζε τα πρότυπα, τους όρους 

των συμβολαίων, θα εκκαθάριζε και θα αποτιμούσε τα παράγωγα. Τότε ιδρύθηκε το Chicago 

Board Options Exchange (CBOE) και μετέπειτα ακολούθησαν το Philadelphia Stock 

Exchange, το New York Stock Exchange, το American Stock Exchange, το Pacific Stock 

Exchange, του Montreal, Sydney και Toronto. Αρκετά αργότερα, το Νοέμβριο του 97’, 

ιδρύεται και στην Ελλάδα το Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών και η Εταιρία 

Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων με βάση τη διαδικασία του άρθρου 4 του Νόμου 

2533/97. Δύο χρόνια αργότερα και αφότου έχουν ιδρυθεί μονάδες εκπαίδευσης για τη 

διενέργεια μαθημάτων και τη λήψη πιστοποιητικών, εγκρίνεται το κανονιστικό πλαίσιο και οι 

διαδικασίες εκκαθάρισης. Τέλος με τον ορισμό της Alpha Bank ως τράπεζα διακανονισμού 

και την έγκριση της γενικής συνέλευσης των Βρυξελλών η Ελλάδα γίνεται μέλος της 

Παγκόσμιας Ένωσης των Χρηματιστηρίων Παραγώγων και των Εταιριών Εκκαθάρισης 

Παραγώγων (ΙΟΜΑ/ΙΟΌΑ). Το πρώτο προϊόν που διαπραγματεύθηκε στην ελληνική αγορά 

παραγώγων ήταν συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) στο δείκτη FTSE/ASE-20. 

Τα δικαιώματα προαίρεσης (options) εισήχθησαν το 2000 και μετά από δύο χρόνια τον 

Αύγουστο του 2002 έγινε η συγχώνευση του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών και του 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών με την ονομασία Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.
8
. 

 

                                                 

 

7
 Roger Lowenstein 2011 https://www.bloomberg.com/news/articles/2011-08-04/the-nixon-shock 

8
 http://www.helex.gr/el/web/guest/helex-history 
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1.3 Στόχος 

 

 

Ο στόχος της διπλωματικής σε πρώτο στάδιο είναι να εξηγήσει βασικές έννοιες που 

σχετίζονται με τα παράγωγα και τις δραστηριότητες με τις οποίες συνδέονται. Ενδεικτικά 

μερικές από τις πιο σημαντικές έννοιες που αναπτύσσονται είναι: οι κατηγορίες των 

παράγωγων συμβολαίων, οι αγορές στις οποίες συναλλάσσονται, οι κίνδυνοι και οι χρήσεις 

με τις οποίες σχετίζονται. Σε δεύτερο στάδιο περιλαμβάνονται οι έννοιες, όπως ορίζονται από 

τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, τα θεσμικό πλαίσια και ο τρόπος που αντιμετωπίζονται 

λογιστικά ανά περίπτωση. Τέλος, επιδιώκει να προσδιορίσει την επιρροή που ασκούν στις 

οικονομικές καταστάσεις των ελληνικών τραπεζών, μέσο μίας έρευνας που έγινε πάνω στις 

πέντε μεγαλύτερες τράπεζες για την χρονική περίοδο 2005-2016. 

 

 

1.4 Δομή Διπλωματικής 

 

 

Η παρούσα διπλωματική είναι κατανεμημένη σε πέντε κεφάλαια, καθένα από τα οποία 

επιδιώκει να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση στο πεδίο των παραγώγων. Η εισαγωγή όπως 

είδαμε περιλάμβανε μία ιστορική αναδρομή στην δημιουργία και την εξέλιξη των παράγωγων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων, μαζί με τα σημαντικότερα γεγονότα που διαμόρφωσαν τα 

παράγωγα και τις αγορές στις οποίες συναλλάσσονται, όπως την γνωρίζουμε σήμερα. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται επισκόπηση στην βιβλιογραφία και αρθογραφία του 

παρελθόντος, οι οποίες σχετίζονται, κυρίως, με την επιρροή των διάφορων μορφών 

συμβολαίων παραγώγων  στις οικονομικές καταστάσεις διάφορων οικονομικών οντοτήτων. Η 

επισκόπηση αποτελείται από ξενόγλωσση αρθρογραφία και καλύπτει πολλές και 

διαφορετικές πτυχές των παραγώγων. Το φάσμα των χρήσεων και της επίδρασης των 

παραγώγων στις οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνει ενδεικτικά: φορολογικά, επενδυτικά 

και λογιστικά οφέλη, λύσεις σε ζητήματα ρευστότητας, διαχείρισης κινδύνου και δανεισμού, 

αλλά προκύπτουν και προβλήματα, όπως είναι η αλλοίωση των στοιχείων των οικονομικών 
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καταστάσεων για να επιτευχθούν τα παραπάνω οφέλη, οι ελλειπείς γνωστοποιήσεις και η 

ανάληψη υπερβολικών κινδύνων. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο ορίζει τις 

προϋποθέσεις, ώστε ένα στοιχείο να ανήκει στα χρηματοοικονομικά μέσα και στη συνέχεια 

να μπορεί να θεωρηθεί παράγωγο. Οι προϋποθέσεις αυτές βρίσκονται στα ΔΛΠ 39 και 32 

αντίστοιχα. Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση των χρήσεων των παραγώγων και των κινδύνων 

που αντισταθμίζουν. Παρατίθεται επίσης το θεσμικό πλαίσιο που συνδέεται με τις 

γνωστοποιήσεις για την φύση και την έκταση των κινδύνων σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 7. Τέλος, 

γίνεται αναφορά στους ορισμόυς τον ποσοτικών και ποιοτηκών γνωστοποιήσεων όπως 

ορίζονται, επίσης από το ΔΠΧΑ 7. 

 Προχωρώντας στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής ανάλυση σχετικά με τις 

κατηγορίες των παράγωγων συμβολαίων και τις αγορές στις οποίες συναλλάσσονται. Στη 

συνέχεια δίνονται βασικοί ορισμοί, βάσει των ΔΛΠ, για την κατηγοριοποίηση των 

παραγώγων ανάλογα με τον σκοπό που αποκτήθηκαν και το θεσμικό πλαίσιο της μέτρησης 

της αποτελεσματικότητας της αντιστάθμισης. Αναφέρονται οι πιο συνηθισμένες μέθοδοι 

μέτρησης της αποτελεσματικότητας και μερικές ακόμα βασικές έννοιες, όπως ορίζονται από 

το ΔΛΠ 39. Οι έννοιες αυτές περιλαμβάνουν τα μέσα αντιστάθμισης, τα αντισταθμιζόμενα 

στοιχεία και τον προσδιορισμό ομάδων ως αντισταθμισμένα στοιχεία. Κλέινοντας 

παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο και οι κανόνες για την εφαρμογή της λογιστικής 

αντιστάθμισης εύλογης αξίας, ταμιακών ροών, καθαρής επένδυσης εκμετάλλευσης στο 

εξωτερικό και των προϋποθέσεων για την παύση της λογιστικής αντιστάθμισης. 

 Το πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο περιλαμβάνει μία έρευνα σχετικά με την χρήση 

των παραγώγων και την επίδρασή τους στην απόδοση της μετοχής πέντε μεγάλων ελληνικών 

τραπεζών. Σκοπός της έρευνας είναι να απαντηθούν ερωτήματα, όπως αν υπάρχει σχέση 

μεταξύ της χρήσης παραγώγων και την απόδοση της μετοχής των υπό εξέταση τραπεζών. 

Ελέγχεται αν επιδρούν στη λογιστική αξία ή στα κέρδη ανά μετοχή και αν αυτά επηρεάζουν 

την χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής. Τα ερωτήματα τίθενται ξεχωριστά για τα παράγωγα 

που διακρατούνται για σκοπούς αντιστάθμισης και για εμπορικούς.  
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  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

 

Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα αποτελούν έναν από τους πιο πολυσυζητημένους 

και δυσνόητους τομείς των οικονομικών και έχουν γίνει πολλές φορές το εξιλαστήριο θύμα 

για την πτώση κολοσσών στον κλάδο των επιχειρήσεων και των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων. Ξεκίνησαν ως μέσο μείωσης των κινδύνων που περιβάλλουν την κάθε 

δραστηριότητα των επιχειρήσεων, χρησιμοποιήθηκαν για επενδυτικούς σκοπούς, αλλά επίσης 

έγιναν, πολλές φορές εργαλείο για την απόκρυψη της πραγματικής οικονομικής κατάστασης 

σε διάφορους φορείς. Οι φορείς αυτοί μπορεί να ήταν, είτε κάποια εταιρία ή τραπεζικό 

ίδρυμα , είτε ολόκληρα κράτη. Φυσικό επακόλουθο είναι τα παράγωγα να γίνουν πολλές 

φορές αντικείμενο μελέτης και να υπάρχει μεγάλος αριθμός διαφορετικών απόψεων για την 

λογιστική τους αντιμετώπιση, τη χρήση τους, αλλά ακόμα  και αν οφελεί η ύπαρξη 

ορισμένων μορφών τους. 

 Εξαπλώθηκαν, εξελίχθηκαν και μετασχηματίστηκαν ανάλογα με τις ανάγκες της 

εποχής και του χρήστη. Αρχικά εμφανίστηκαν σαν ασφάλειες και κατέληξαν σε μορφές που 

ακόμα και οι πιο σημαντικές επενδυτικές εταιρείες αδυνατούν να κατανοήσουν. Δεν είναι 

τυχαίο που ο Warren Buffet ανέφερε χαρακτηριστικά και παρατίθεται σε πιο ελεύθερη 

μετάφραση, ότι τα παράγωγα γίνονται τόσο πολύπλοκα, που είναι δύσκολο να τα 

αξιολογήσεις. Επίσης, συνέχισε, ότι έχει υπόψιν του ένα συγκεκριμένο, το οποίο θα σου 

διέλυε το μυαλό εάν προσπαθούσες να το καταλάβεις και κατέληξε ότι ακόμα και οι ελεγκτές 

θα δυσκολευτούν να συγκρατήσουν αυτήν την τάση σε αξιοπρεπές σημείο. Όμως, παρ’ όλη 

την κριτική που ο ίδιος  άσκησε ανά διαστήματα, η Berkshire Hathaway's που του ανήκει 

συναλλάχθηκε παράγωγα αξίας, περίπου, εννέα δισεκατομμυρίων δολαρίων. 
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 Πολλές αντιδράσεις εμφανίστηκαν με αφορμή περιστατικά, όπως η πτώση της Enron 

και ο ρόλος που έπαιξαν τα παράγωγα στην συγκάλυψη της πραγματικής οικονομικής της 

κατάστασης, αλλά και στην δυσχέρανσή της. Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα της 

απρόσκοπτης και κακής χρήσης των παραγώγων είναι αυτό με το οποίο συνδέεται η AIG, το 

οποίο ανάγκασε την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής να δαπανήσει 85 

δισεκατομμύρια δολάρια, για την διάσωσή της. Η AIG προκάλεσε την πτώση της παίρνοντας 

θέσεις σε συμβάσεις ανταλλαγής κινδύνου, οι οποίες όμως είχαν πολύ υψηλό κίνδυνο. Τέλος, 

πολλοί οικονομολόγοι προβλέπουν και την πτώση του τραπεζικού συστήματος, ύστερα από 

μία επίδραση ντόμινο με σημαντικό ρόλο να παίζουν και τα παράγωγα. 

 Βεβαίως, όσο μεγάλα και να είναι τα οικονομικά μεγέθη και οι αριθμοί περιστατικών 

που συνδέονται με οικονομικές ζημιές και προήλθαν από κακή χρήση των παραγώγων κατά 

καιρούς, υπάρχουν πολλαπλάσιες περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται με σύνεση και 

προσφέρουν ασφάλεια σε πολλούς οικονομικούς και μη οργανισμούς. Εν τέλει, λοιπόν, μέρος 

της ευθύνης πέφτει στους χρήστες που σε ορισμένες περιπτώσεις από άγνοια και σε άλλες με 

δόλο, παραποιούν την πραγματική εικόνα των οικονομικών τους καταστάσεων. Το υπόλοιπο 

μερίδιο το έχουν οι οικονομικοί οργανισμοί που ακόμα δεν έχουν καταφέρει να 

δημιουργήσουν πρότυπα με διακριτούς κανόνες και ικανοποιητικά θεσμικά πλαίσια, τα οποία 

θα περιορίζουν τα περιθώρια για παρέκκλιση. 

 

 

2.2 Έρευνες για την Επίδραση των Παραγώγων στις Οικονομικές 

Καταστάσεις 

 

 

Οι προσπάθειες για να δημιουργηθούν κοινώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα και να 

εξελιχθούν στη μορφή που τα βλέπουμε σήμερα διήρκεσαν πολλές δεκαετίες, μιας και τα 

προβλήματα ήταν πολλά και δυσεπίλυτα. Σύμφωνα με την Carpenter (1996) η FASB δεχόταν 

μεγάλη πίεση, για τη δημιουργία νέων κανόνων και προτύπων για την λογιστική απεικόνιση 

των παραγώγων και στην εργασία της παρουσίασε πολλά από τα προβλήματα, τα οποία 

κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν. Το πρώτο ζήτημα που ανέλυσε ήταν η ασυνέπεια με την οποία 

εμφανίζονταν τα παράγωγα στις οικονομικές καταστάσεις, αφού κάποια αναγράφονταν σε 

τρέχουσες αξίες, ενώ άλλα στο κόστος, προκαλώντας ανακρίβειες στον ισολογισμό. Αν και 
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υπήρξαν βελτιώσεις το πρόβλημα παρέμεινε, λόγω της πολύπλοκης και ρευστής φύσης των 

παραγώγων που αφορούν την αντιστάθμιση κινδύνου. Οι εταιρίες που τα είχαν στην κατοχή 

τους, εκμεταλλευόντουσαν το γεγονός, ότι διατηρούσαν το δικαίωμα να αναβάλλουν την 

εμφάνιση τους στις οικονομικές καταστάσεις ανάλογα με το αν τις ευνοούσε ή όχι. Επίσης 

υπογράμμιζε την σημασία, όχι μόνο της αξίας του παράγωγου που δημοσιευόταν στις 

οικονομικές καταστάσεις, αλλά και το μέγεθος του κινδύνου που περιλάμβαναν και κατ’ 

επέκταση την επιρροή που ασκούσαν στις μελλοντικές διανομές κερδών
9
. 

Όσον αφορά  το ρόλο των παραγώγων και της πολιτικής αντιστάθμισης, σε σχέση με 

την ανεπάρκεια οικονομικών πόρων για επενδύσεις αναφέρονται οι Gay και Nam (1998). 

Ύστερα από ανάλυση και σύγκριση δεδομένων, που άντλησαν από επιχειρήσεις οι οποίες 

ήταν χρήστες ή όχι παραγώγων, κατέληξαν στο συμπέρασμα, ότι υπάρχει θετική συσχέτιση 

μεταξύ του μεγέθους χρήσης παραγώγων και τα περιθώρια ανάπτυξής της. Συμπέραναν πως 

εταιρίες με ενισχυμένες ευκαιρίες για επενδύσεις και ταυτόχρονη έλλειψη αποθεμάτων 

μετρητών, κάνουν εντονότερη χρήση παραγώγων. Από την άλλη επιχειρήσεις οι οποίες έχουν 

θετική συσχέτιση ανάμεσα στις επενδυτικές δαπάνες και τις εσωτερικές ταμειακές ροές, 

τείνουν να έχουν μικρότερες θέσεις παραγώγων, γεγονός που πηγάζει από πιθανά φυσικά 

μέτρα αντιστάθμισης. Τα ευρήματα από την έρευνά τους επιβεβαιώνουν την άποψη, ότι η 

χρήση των παραγώγων επηρεάζεται, μερικώς, από την ανάγκη να αποφευχθούν τα 

προβλήματα μιας πιθανής ανεπάρκειας επενδύσεων
10

. 

Πάνω σε παρόμοιο θέμα έκαναν την έρευνά τους οι Graham και Rogers (2002) αλλά 

με σημείο αναφοράς τα φορολογικά κίνητρα. Αναλύουν δύο διαφορετικά κίνητρα και την 

πιθανότητα να επηρεάζουν την απόφαση μιας επιχείρησης για αντιστάθμιση, εκ των οποίων 

το πρώτο αφορά την αύξηση του δανεισμού και την έκπτωση φόρου, ενώ το δεύερο τη 

μείωση των αναμενόμενων φορολογικών υποχρεώσεων, σε περιπτώσεις που ο φόρος 

αυξάνεται ανάλογα με το μέγεθος των κερδών (προ φόρου). Το συμπέρασμα από αυτήν την 

έρευνα , σχετικά με την πρώτη υπόθεση, ήταν ότι όντως τα οφέλη είναι μεγαλύτερα για την 

πλειοψηφία των περιπτώσεων. Οι επιχειρήσεις μέσω της αντιστάθμισης αλλάζουν την δομή 

του κεφαλαίου τους αυξάνοντας το περιθώριο δανεισμού τους και μειώνοντας τα ποσοστά 

                                                 

 

9
 Jennifer N. Carpenter (1996), “Current Issues in Accounting for Derivatives”, The Journal of Derivatives, Vol. 

3, No. 3: pp. 65-71) https://doi.org/10.3905/jod.1996.407943 

 
10

 Gerald D. Gay and Jouahn Nam (1998), “The Underinvestment Problem and Corporate Derivatives Use”,  

 Financial Management, Vol. 27, No. 4 (Winter, 1998), pp. 53-69 http://www.jstor.org/stable/3666413. 
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των επιτοκίων. Πιο συγκεκριμένα υπολόγισαν πως τα οφέλη από τους φόρους, τα οποία 

προκύπτουν από την αντιστάθμιση, προσαυξάνουν την αξία της επιχείρησης κατά 1,1%. Σε 

αντίθεση με την πρώτη, η δεύτερη υπόθεση, την οποία εξέτασαν δεν βρέθηκαν στοιχεία για 

να την υποστηρίξουν και το αποδίδουν στο γεγονός, ότι υπάρχουν άλλα, πιο αποτελεσματικά 

κίνητρα, για αντιστάθμιση, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να επικεντρώνονται σε εκείνα. 

Υποθέτουν επίσης, ότι ίσως γίνεται χρήση λογιστικών μεθόδων για την βελτίωση και μείωση 

του φορολογητέου εισοδήματος σε βάθος χρόνου
11

. 

Οι Hamlen και Largay (2005)  αξιολογούν τις γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με τα 

παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα με γνώμονα πληροφορίες που άντλησαν από τον 

DJIA's (Dow Jones Industrial Average), για 30 μεγάλες εταιρείες. Αναλύουν την ανάγκη για 

πληροφόρηση σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους και κατά πιο βαθμό 

εφαρμόστηκε το πρότυπο 133 « Λογιστική Παραγώγων και Αντιστάθμιση», από τις εν λόγω 

εταιρείες. Συνεχίζουν την ανάλυσή τους,  σχετικά με τη χρησιμότητα των υποχρεώσεων, οι 

οποίες δημιουργούνται από το SFAS 133 και την έντονη κριτική που προέκυψε στον τομέα 

των παραγώγων. Αξιολογούν την πληροφόρηση για την έκθεση στον κίνδυνου τον οποίο 

ανέλαβαν, λόγω των παραγώγων που έχουν στην κατοχή τους. Η ανάλυση γίνεται, τόσο 

ποιοτικά, όσο και ποσοτικά και καταλήγει, στο κατά πόσο επηρεάστηκαν οι οικονομικές 

καταστάσεις. Παρατηρούν ότι παρόλο που αυξήθηκαν και γίναν πιο συνεπείς οι 

γνωστοποιήσεις, εξαιτίας του προτύπου, διατηρήθηκε μία ανεπάρκεια στις παρεχόμενες 

πληροφορίες. Αυτό συμβαίνει διότι οι εταιρείες παρέλειπαν τις ονομαστικές αξίες, οι οποίες  

πλέον δεν ήταν απαιτούμενες, και σε συνδυασμό με την συσχέτιση που έχουν τα παράγωγα 

και η αντιστάθμιση με πολλαπλούς τομείς των οικονομικών καταστάσεων, έκαναν αδύνατη 

την ποιοτική ανάλυση των γνωστοποιήσεων. Σημειώνουν ότι σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχε 

απομόνωση της απόδοσης των παραγώγων και δημιουργούσαν ασύνδετη και ελλιπή  

πληροφόρηση. Τέλος, παρατηρούν ότι οι προβλέψεις για μη πραγματοποιηθέντα έσοδα ή 

ζημιές από παράγωγα, το οποία μεταφέρονταν από τα λοιπά συνολικά έσοδα στα κέρδη, ήταν 

σημαντικά άστοχες. Αποτέλεσμα ήταν η πρόβλεψη για μελλοντικά κέρδη να είναι 

αναξιόπιστη
12

. 
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 Graham, John R. and Rogers, Daniel A.,’ Do Firms Hedge in Response to Tax Incentives?’  (July 2001) 
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Οι Acharya και Johnson (2007) ερευνούν την πιθανή εκμετάλλευση εσωτερικών 

πληροφοριών (inside trading) στην αγορά των πιστωτικών παραγώγων, θέμα που είχε εγείρει 

σημαντικές ανησυχίες σε νομοθέτες και στους συμμετέχοντες της αγοράς. Στην προσπάθειά 

τους να ποσοτικοποιήσουν το πρόβλημα, χρησιμοποιούν ειδήσεις, οι οποίες έχουν 

διαμορφώσει αναλόγως τις τιμές του χρηματιστηρίου. Στη συνέχεια παίρνουν ως σημείο 

αναφοράς τις πληροφορίες οι οποίες είναι γνωστές στο κοινό και ανακαλύπτουν μια σταδιακή 

αποκάλυψη πληροφοριών στον τομέα της αγοράς συμβάσεων ανταλλαγής κινδύνου 

αθέτησης. Παράλληλα παρατηρούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, συσχέτιση της μεταβολής των 

χρηματιστηριακών τιμών με πληροφορίες από τράπεζες, οι οποίες δεν έχουν γίνει ακόμα 

γνωστές στο κοινό. Οι περιπτώσεις αυτές πάντα αφορούν αρνητικά πιστωτικά νέα και 

οντότητες που βιώνουν αρνητικές συνεχιζόμενες καμπές, ενώ η ροή των πληροφοριών είναι 

συνεχής και έχει αποδέκτες οντότητες, οι οποίες έχουν σημαντική σχέση με 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Παρ’ όλα αυτά δεν βρέθηκαν αποδείξεις της επιρροής του 

βαθμού της ασύμμετρης πληροφόρησης στο επίπεδο των τιμών και της ρευστότητας των 

αγορών. Τέλος θεωρούν, ότι η έλλειψη αποδείξεων, ίσως οφείλεται σε άλλους παράγοντες, 

όπως η συμψηφιστική δράση πολλών διαφορετικών ομάδων με εσωτερική πληροφόρηση, 

γεγονός που καθιστά δύσκολο τον προσδιορισμό και την απόδειξη της σχέσης αυτής
13

. 

Ο Cusatis (2008) ασχολήθηκε με την αντιστάθμιση και την αποτελεσματικότητά της 

στην αγορά δημόσιων χρηματοοικονομικών μέσων. Για να το πετύχει αυτό συνέκρινε τη 

χρήση των συμφωνιών ανταλλαγής (swaps) της βιομηχανίας ασφάλισης και οργανισμού 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (securities industry and financial market association ή 

SIFMA), τις συμφωνίες ανταλλαγής της London Interbank Offered Rate (LIBOR) και τέλος 

τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού δημόσιου ταμείου (Us Treasury), 

ως αντισταθμιστικά εργαλεία για γραμμάτια και ομόλογα του δημοσίου, κατά τη χρονική 

περίοδο που καταργήθηκαν τα δημόσια ομόλογα συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. 

Συγκρίνει την αποτελεσματικότητα του καθενός από τα εργαλεία αντιστάθμισης με χρόνο 

ωρίμανσης την 10ετία ή την 30ετία κατά την περίοδο έξι ετών, δηλαδή από το 2003 μέχρι και 

το 2008. Κατά το μεγαλύτερο μέρος της υπό εξέτασης περιόδου δεν υπάρχει σχεδόν κανένα 

από τα προαναφερθέντα μέσα αντιστάθμισης, το οποίο να ξεχώρισε όσον αφορά την 
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αποτελεσματικότητα. Παρατήρησε όμως, ότι προς το τέλος της περιόδου, οι συμφωνίες 

ανταλλαγής της SIFMA άρχισαν να αποκτούν προβάδισμα στην αποτελεσματικότητα 

αντιστάθμισης 10ετών και 30ετών ομολόγων. Παρ’ όλα αυτά αν και είναι συντριπτικά 

καλύτερη μέθοδος από τις εναλλακτικές η συνολική της αποτελεσματικότητα παραμένει πολύ  

ελλιπής και αδύναμη. Εν κατακλείδι φτάνει στο συμπέρασμα ότι η αγορά δημόσιων 

χρηματοοικονομικών μέσων υπέστη σοβαρό πλήγμα με την απώλεια των δημόσιων 

συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ένα αποτελεσματικό 

μέσω αντιστάθμισης, διότι αν και εμφανίζονται ανά διαστήματα αποτελεσματικοί μέθοδοι 

δεν έχουν την διάρκεια και την σταθερότητα που θα έπρεπε
14

.  

Μία από τις πιο αμφίσημες μορφές παραγώγων εξετάζει ο Stulz (2009), αυτή της 

αντιστάθμισης του πιστωτικού κινδύνου. Στην έρευνά του, επιχειρεί να πάρει μία πιο 

ουδέτερη στάση  από αυτή των κατακριτών και να κάνει μια ανάλυση των θετικών και των 

αρνητικών, αλλά και κατά πόσο ευθύνονται τα παράγωγα, για την πιστωτική κρίση. Πρώτα 

αναλύει τους μηχανισμούς των υπό εξέταση παραγώγων στην πιο άμεσή τους μορφή, δηλαδή 

στην παροχή ασφάλειας έναντι οφειλών επιχειρήσεων, και στη συνέχεια το πως 

χρησιμοποιήθηκαν για να πάρουν θέση σε ενυπόθηκα δάνεια υψηλού κινδύνου. Αργότερα 

παρουσιάζει επιχειρήματα για τον πιθανό ρόλο που παίξανε τα παράγωγα αντιστάθμισης του 

πιστωτικού κινδύνου, αλλά και γενικότερα τα χρηματοοικονομικά παράγωγα, στην κρίση, 

επιτρέποντας μία μη βιώσιμη πιστωτική αύξηση. Δηλαδή συντέλεσαν σε υπερβολική αύξηση 

του κινδύνου που ήταν διατεθειμένα να πάρουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στην 

χειραγώγηση της αγοράς. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι ένας αλυσιδωτός δεσμός 

ανάμεσα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ο οποίος χαρακτηρίζεται από μείωση της 

ασφάλειάς των τραπεζών, ο οποίος ακολουθείται από μέτρα διάσωσης με κρατικές δαπάνες. 

Τέλος, όμως, καταλήγει ότι αν υπήρχε πιο οργανωμένη και διαφανής αγορά, η οποία μπορεί 

να ελέγχεται, σε αντίθεση με τα over the counter παράγωγα, θα ήταν εφικτό να αποφευχθούν 

αυτοί οι κίνδυνοι και να αντληθούν μόνο τα οφέλη από τη λειτουργία των παραγώγων
15

. 
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Την  επιρροή των παραγώγων στην αξία της εταιρίας χρησιμοποιώντας ένα ευρύ 

δείγμα από τριανταεννιά χώρες με μεγάλη έκθεση της ισοτιμίας τους στην αγορά, εξετάζουν 

οι Allayannis, et al. (2011). Αναφέρουν ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

παράγωγα για προσωπικό συμφέρον, για αντιστάθμιση και για λόγους κερδοσκοπίας. Στη 

συνέχεια υποθέτουν ότι οι επενδυτές δύναται να παρατηρήσουν την εσωτερική (σε επίπεδο 

επιχείρησης) και εξωτερική (σε επίπεδο χώρας) διοίκηση, για να αντλήσουν συμπεράσματα 

όσον αφορά τα κίνητρα, τα οποία βρίσκονται πίσω από τη χρήση παραγώγων. Αυτό 

συμβαίνει διότι επιχειρήσεις με σωστή διοίκηση και διαχείριση είναι πιθανότερο να 

χρησιμοποιήσουν παράγωγα με σκοπό την αντιστάθμιση, αντίθετα με εκείνες που επιδιώκουν 

την κερδοσκοπία. Στη συνέχεια αυτού του συλλογισμού παρατηρούν ισχυρά στοιχεία στη 

σύνδεση μεταξύ καλής οικονομικής διαχείρισης, χρήσης παραγώγων συναλλάγματος και 

σημαντική αξία ασφαλίστρου (premium)
16

. 

Σχετικά με την χρήση των χρηματοοικονομικών παραγώγων στις κρατικές ή τις 

τοπικές κυβερνήσεις για την επαναχρηματοδότηση των ομολόγων τους εστιάζει ο Luby 

(2012) και διερωτάται για την επικινδυνότητα και την αποτελεσματικότητα της. Έναυσμα για 

την έρευνά του αποτέλεσε το φως που έπεσε τα τελευταία χρόνια στον τομέα των 

χρηματοοικονομικών παραγώγων, λόγω του σαφούς ρόλου που έπαιξαν στην οικονομική 

κρίση εκείνη την περίοδο. Μετά την αύξηση της χρήσης των παραγώγων , από τον δημόσιο 

τομέα, για την χρηματοδότηση των ομολόγων τους επικεντρώνει την έρευνά του στην 

ανάλυση των πιο διαδεδομένων τύπων παραγώγων, δηλαδή αυτά της ανταλλαγής των 

κυμαινόμενων επιτοκίων σε σταθερά και την πράξη της επαναχρηματοδότησης των 

ομολόγων. Ύστερα από μελέτη περιπτώσεων καταλήγει ότι υπάρχουν πολλά πιθανά οφέλη 

από την χρήση των προαναφερθέντων τεχνικών, οι οποίες δίνουν στη διάθεση των 

κυβερνήσεων εργαλεία για να έχουν μεγαλύτερο εύρος επιλογών και ευχέρεια κινήσεων για 

χρηματοδότηση, πέρα των προφανών επιλογών, οι οποίες είναι η μείωση του 

προϋπολογισμού ή της αύξησης της φορολογίας. Παρ’ όλα αυτά όπως αποδείχτηκε από τις 

οικονομικές διακυμάνσεις, εξαιτίας της ύφεσης της οικονομίας στην αγορά ομολόγων, της 

άμεσης σύνδεσης των ομολόγων με το χρηματιστήριο, της ρευστότητα ή της κατάστασης των 

τραπεζών, δύναται να προκληθεί αύξηση του κόστους (το οποίο έχουν αναλάβει οι 
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κυβερνήσεις) λόγω των επιτοκίων. Επομένως καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι υπό εξέταση 

συναλλαγές θα πρέπει να γίνονται μόνο εφόσον οι κυβερνητικές οντότητες είναι σε θέση να 

εγγυηθούν, ότι οι εξοικονομούμενοι πόροι από τα επιτόκια είναι «κλειδωμένοι» κατά τη 

διάρκεια ζωής του ομολόγου, ενώ θα έπρεπε να αποφεύγουν την χρήση χρηματοοικονομικών 

δομών που περιλαμβάνουν κίνδυνο επιτοκίου, ρευστότητας ή αντισυμβαλλόμενου, όταν 

μπαίνουν στην διαδικασία για την ανακατασκευή του χρέους τους
17

.  

Οι Papa και Peters (2013) εξέτασαν την ποιότητα των υπάρχουσων γνωστοποιήσεων 

των χρηματοοικονομικών μέσων, για την μέτρηση κινδύνου. Η έρευνά τους παρέχει 

πληροφορίες για τις γνωστοποιήσεις, οι οποίες αφορούν τα παράγωγα και την αντιστάθμιση 

από την οπτική γωνία των χρηστών οικονομικών καταστάσεων. Για την επίτευξη του σκοπού 

τους χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό από σχετικές με την αντιστάθμιση βιβλιογραφίες, 

συνεντεύξεις ή ερωτηματολόγια και τέλος τις γνωστοποιήσεις εταιριών για το φορολογικό 

έτος 2010-2011.  Συμπέρασμα της έρευνάς τους ήταν, ότι είναι αναγκαία η παροχή μίας 

πολυδιάστατης εικόνας, η οποία θα παρουσιάζει αναλυτικά το μέγεθος του αντισταθμισμένου 

και μη κινδύνου, την γενικότερη έκθεση στον κίνδυνο που έχει κάθε οικονομική μονάδα, την 

μελλοντική και παρούσα πολιτική για διαχείριση κινδύνου, όπως και την 

αποτελεσματικότητά της. Επιπλέον τονίζουν την σημαντικότητα να γνωρίζουν την απόδοση 

πριν και μετά την αντιστάθμιση, τις πολύπλοκες στρατηγικές αντιστάθμισης τις οποίες 

εφαρμόζουν πολλές εταιρίες και τέλος τα σύνθετα και πολυδιάστατα ρίσκα, τα οποία 

προκύπτουν από τα παράγωγα που χρησιμοποιούνται. Μέσα από εκτεταμένη έρευνα 

υπογραμμίζουν την ανεπάρκεια των οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες παρουσιάζονται σε 

πολλές περιπτώσεις και ισοδυναμούν με το ελάχιστο αναγκαίο, το οποίο απαιτεί το ΔΠΧΑ 7. 

Υπογραμμίζουν επίσης την ύπαρξη επιτηδευμένης ανεπάρκεια, η οποία χρησιμοποιεί την 

λογιστική αντιστάθμισης ως όχημα για την ελαχιστοποίηση των διακυμάνσεων των εσόδων 

στις οικονομικές καταστάσεις
18

. 

Την σύνδεση που υπάρχει στην εξωτερίκευση πληροφοριών σχετικά με το κίνδυνο, 

τον οποίο αναλαμβάνει ο αντισυμβαλλόμενος και την αγορά στην οποία συναλλάσσονται, 

δηλαδή OTC ή οργανωμένη αγορά, εξετάζουν οι Acharya και Bisin (2013). Μελετούν 

                                                 

 

17
 Luby, Martin J, (2012) “The Use of Financial Derivatives in State and Local Government Bond Refinancings:  

Playing with Fire or Prudent Debt Management”, Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial 

Management Volume 24, Number 1, pp. 1-31 
18

 Vincent Papa and Sandra J. Peters, (2013) ‘User perspectives on financial instrument risk disclosures under 

financial reporting standards’, Derivatives and Hedging Activities Disclosures (Volume 2) 



15 

 

χρηματιστηριακές αγορές, στις οποίες οι συναλλασσόμενοι μοιράζονται τους κινδύνους, αλλά 

υπάρχουν κίνητρα για αθέτηση. Παράλληλα δεν υπάρχει πάντα διαφάνεια σχετικά με την 

οικονομική θέση των συναλλασσώμενων ή δεν είναι γνωστή η πραγματική κατάσταση και 

για τους δυο. Δείχνουν ότι λόγω της έλλειψης διαφάνειας, προκύπτει εξωγενής κίνδυνος από 

τον αντισυμβαλλόμενο, ο οποίος καταδεικνύεται να παίρνει θέση με υπερβολική μόχλευση 

και οφείλεται στο ότι αναλαμβάνονται πολλές θέσεις short. Οι θέσεις αυτές οδηγούν σε 

μεγάλα επίπεδα κινδύνου αθέτησης και ξεπερνούν τα αποτελεσματικά κατά Pareto κριτήρια. 

Αυτός ο εξωτερικός παράγοντας εξαλείφεται, όταν οι συναλλαγές γίνονται σε οργανωμένες 

αγορές μέσω κεντρικού μηχανισμού εκκαθάρισης. Αυτό οφείλεται στη διαφάνεια την οποία 

προσφέρει η οργανωμένη αγορά, όσον αφορά τις οικονομικές θέσεις των 

αντισυμβαλλόμενων. Προϋποθέσεις διασφάλισης σαν γενικός κανόνας, αλλά κυρίως για τις 

θέσεις που δεν υπάρχει διαφάνεια και μπορούν να προκαλέσουν ή να καλύψουν την 

χρεοκοπία, θα έλυναν σε μεγάλο βαθμό τους κινδύνους που ενέχουν συμφωνίες σε μη 

οργανωμένες αγορές παραγώγων (OTC), διότι τα κριτήρια και οι κανόνες είναι λιγότερο 

αυστηροί στις συγκεκριμένες αγορές. Κλείνοντας αναφέρουν ότι η πρότασή τους για μια 

κεντρική αρχή, η οποία θα διατηρεί την διαφάνεια των πληροφοριών και θα φροντίζει για την 

εφαρμογή κάποιον κανόνων, δεν θα έλυνε ολοκληρωτικά το πρόβλημα αφού δεν θα 

μπορούσε να περιορίσει, αυτούς που προσπαθούν απλά να εκμεταλλευτούν το premium 

δημιουργώντας θέσεις με υπερβολικά μεγάλο δανεισμό και τους κινδύνους που 

συνεπάγονται
19

. 

Οι Kawaller και Koch (2013) προτείνουν δύο προσαρμογές για όσους χρησιμοποιούν 

τεχνικές αντιστάθμισης, με την προοπτική να πληρούν τις προϋποθέσεις των διεθνών 

προτύπων περί άκρως αποτελεσματικής αντιστάθμισης και τις επακόλουθες λογιστικές 

διευκολύνσεις. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά προτείνουν μία εναλλακτική μέθοδο μέτρησης από 

την παραδοσιακή offset dollar method, η οποία για την εύρεση του ποσοστού 

αποτελεσματικότητας περιλαμβάνει διαίρεση με την αρχική αξία του αντισταθμιζόμενου 

στοιχείου και όχι με την μεταβολή της αξίας του, όπως συμβαίνει. Θεωρούν ότι η εφαρμογή 

της πρότασής τους, παρέχει τον ίδιο βαθμό πληροφοριών, ενώ επιπλέον σχεδόν εξαλείφεται 

το πρόβλημα της διαίρεσης με το μηδέν, όπως συμβαίνει σε περιόδους χαμηλής 

μεταβλητότητας. Αποτέλεσμα της παραπάνω μεθόδου είναι και η μείωση της πιθανότητας να 
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υπερβεί κανείς τα όρια των κριτηρίων, κατά τα χρονικά διαστήματα που υπάρχει μικρή 

κινητικότητα στις αγορές. Η δεύτερη πρότασή τους αφορά τη χρήση της μεθόδου ανάλυσης 

παλινδρόμησης για τη μέτρηση της προσδοκώμενης αποτελεσματικότητας ενός 

αντισταθμιζόμενου στοιχείου. Πιστεύουν ότι η χρήση του R-τετράγωνο πρέπει να γίνεται για 

την εύρεση του πραγματικού ποσοστού κινδύνου, ο οποίος εξαλείφεται (επί του συνολικού 

κινδύνου), με δεδομένο το δείκτη αντιστάθμισης που εφαρμόστηκε από την οντότητα και όχι  

με τον κίνδυνο ο οποίος θα εξαλείφονταν σε περίπτωση που η οντότητα χρησιμοποιούσε την 

κλίση του συντελεστή παλινδρόμησης σαν δείκτη αντιστάθμισης
20

. 

Ξεφεύγοντας από τα οφέλη τα οποία απολαμβάνουν οι οικονομικές οντότητες, ο 

Shapiro (2013) παραθέτει την επικινδυνότητα της κατάχρησης και της επιρροής που μπορεί 

να ασκηθεί μέσω των παραγώγων, ερευνώντας την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Ένας παράγοντας για την κάλυψη της οικονομικής κατάστασης της Ελλάδας ήταν η 

συμφωνία της με την Goldman Sachs το 2001 για ανταλλαγή συναλλάγματος (cross currency 

swap). Στην παραπάνω συμφωνία οι δύο πλευρές αντάλλαξαν υποχρεώσεις σε ξένο 

συνάλλαγμα, οι οποίες είχαν χρονολογίες ωρίμανσης μετά από αρκετά χρόνια. Σε αυτό το 

σημείο θέτει το εξής ερώτημα, αν δηλαδή η Ελλάδα εσκεμμένα απέκρυψε την παραπάνω 

συναλλαγή με σκοπό την εκπλήρωση των κριτηρίων για την ένταξή της στην ΕΕ  ή αν τα 

παράγωγα τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή της κρύβαν υπερβολικά μεγάλο ρίσκο. Αν και εν 

τέλει, ανεξαρτήτως ποια από τις δύο  απαντήσεις είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα, το 

συμπέρασμα είναι το ίδιο και αφορά ένα σωστά δομημένο και οργανωμένο σύστημα 

συναλλαγής και λογιστικής απεικόνισης των χρηματοοικονομικών παραγώγων
21

. 

 Τέλος, τα αίτια της απότομης αύξησης στις αγορές των παραγώγων, κατά κύριο λόγο 

στις ΗΠΑ και δευτερευόντως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθούν να εντοπίσουν οι Rashad 

Abdel-khalik και Chen (2015). Για την έρευνά τους αυτή, εξετάζουν τα παράγωγα τα οποία 

βρίσκονται στην κατοχή των 25 μεγαλύτερων τραπεζικών ομίλων των ΗΠΑ, κατά την 

περίοδο 1995-2012. Δηλαδή την περίοδο κατά την οποία υπέστησαν ραγδαία αύξηση, με 

αποτέλεσμα να δεκαοκταπλασιαστεί η αξία των παραγώγων που είχαν στην κατοχή τους οι 

τράπεζες και να φτάσουν στα 308 δισεκατομμύρια δολάρια (2012) από μόλις 16,6 (1995). Το 

                                                 

 

20
 Ira G. Kawaller and Paul D. Koch (2013), ‘Hedge Effectiveness Testing Revisited’, The Journal of 

Derivatives, Vol. 21, No. 1: pp. 83-94 https://doi.org/10.3905/jod.2013.21.1.083 
21

Shapiro, D. M. (2013), Greece, Derivatives, and FX: What Went Wrong? J. Corp. Acct. Fin., 24: 15–17. 

doi:10.1002/jcaf.21886  
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μέγεθος της αύξησης γίνεται καλύτερα κατανοητό, άμα αναλογιστεί κανείς, ότι τα αντίστοιχα 

ποσά του ΑΕΠ των ΗΠΑ για την ίδια περίοδο απλά διπλασιάστηκε από 7,7 δισεκατομμύρια 

δολάρια σε 16,2. Στην έρευνά τους λοιπόν εξερευνούν τα τρία πιθανά αίτια για αυτήν την 

αλλαγή. Πρώτος παράγοντας είναι η Gramm- Leach-Bliley Act του 1999, δεύτερος η 

Commodity Futures Modernization Act του 2000 και τρίτος το πρότυπο FAS 133 (πλέον 

ASC 815), Λογιστική για Παράγωγα Προϊόντα και Αντιστάθμιση, το οποίο ξεκίνησε να 

εφαρμόζεται το 2000. Στο δείγμα τραπεζών που χρησιμοποίησαν βρίσκουν μία χρονική 

σύνδεση μεταξύ της αφύσικης αύξησης στην εξωχρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και της 

εφαρμογής των δύο πράξεων του Κογκρέσου. Τέλος, παρατήρησαν ,πρώτον ότι η τακτική της 

χρήσης αντιστάθμισης ταμιακών ροών, βοηθάει στη μείωση της μεταβλητότητας των κερδών 

και του κίνδυνο του μετοχικού κεφαλαίου και δεύτερον, ότι οι επιχειρήσεις αυξάνουν την 

χρήση των παραγώγων που δεν διακρατούνται για πώληση, όταν αντιμετωπίζουν τους 

κινδύνους που προαναφέρθηκαν
22

. 

 

 

2.3 Συμπεράσματα  

 

 

Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα ανάλογα με τον σκοπό που αποκτήθηκαν και κατ’ 

επέκταση την λογιστική τους αντιμετώπιση, επιδρούν, δυνητικά, σε κάθε κομμάτι της 

οικονομικής δραστηριότητας και της δομής του κεφαλαίου των οικονομικών οντοτήτων. Από 

την πλευρά τους  τα θεσμικά πλαίσια και οι κρατικοί ή παγκόσμιοι οργανισμοι, οι οποίοι 

καθορίζουν τον τρόπο διαχείρισής τους, προσπαθούν μέσω μεταρρυθμίσεων να περιορίζουν 

τις καταχρήσεις και να ενημερώνουν τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων, με τον 

αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο.  

Πλέον αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των καθημερινών δραστηριοτήτων διότι 

προσφέρουν οφέλη όπως φορολογικές ελαφρύνσεις, δανεισμό με χαμηλό κόστος, αύξηση του 

ανταγωνισμού, ασφάλεια απέναντι στις διακυμάνσεις της αγοράς, στο διεθνές εμπόριο και 

στην χρηματοδότηση. Όλα τα πλεονεκτήματα που αποφέρουν παρ’ όλα αυτά μπορεί να 

                                                 

 

22
 Abdel-Khalik, R. A. and Chen, P., (2015). ‘Growth in financial derivatives: The public policy and 

accounting incentives’, Journal of Accounting and Public Policy 34(3): 291–318. 

https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2015.01.002 
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χρησιμοποιηθούν με σκοπό να βελτιώσουν την εικόνα της οικονομικής οντότητας, 

παραποιόντας της οικονομικές καταστάσεις ή να δημιουργήσουν μεγάλους κινδύνους όταν 

γίνεται κατάχρηση. Τα πρότυπα και οι μεταρρυθμίσεις έχουν κάνει πολλά βήματα μπροστά, 

αλλά δεν υπάρχει η δυνατότητα να επιβάλλουν απόλυτο έλεγχο, διότι υπάρχουν ανεξάρτητες 

αγορές (OTC) και ο σκοπός διακράτησης των παραγώγων παίζει σημαντικό ρόλο και 

καθορίζεται από την οικονομική οντότητα. Συνεπώς, όσο υπάρχει ο ανθρώπινος παράγωντας 

θα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και ανάγκη για αυστηρότερο έλεγχο.
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ-ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

 

3.1 Σκοπός  

 

 

Σκοπός του κεφαλαίου είναι να προσδιοριστούν τα παράγωγα, όπως ορίζονται από τα διεθνή 

λογιστικά πρότυπα, καθώς και οι κίνδυνοι οι οποίοι συνδέονται μαζί τους. Για να επιτευχθεί 

αυτό, στο πρώτο στάδιο παρατίθενται οι πρϋποθέσεις για να αναγνωριστεί ένα στοιχείο του 

ενεργητικού ή υποχρέωση ως χρηματοοικονομικό μέσο και στη συνέχεια οι επιπλέον 

προϋποθέσεις για να οριστεί ως παράγωγο. Σε δεύτερο στάδιο αναλύονται απαραίτητες 

έννοιες, όπως είναι οι σκοποί απόκτησης παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων από τις 

οικονομικές οντότητες και οι κίνδυνοι που συνδέονται με την αντιστάθμιση και την χρήση 

τους. Κλείνοντας βλέπουμε πως ορίζονται οι κίνδυνοι από τα πρότυπα και ποιες είναι οι 

σχετικές αναγνωρίσεις στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

 

3.2 Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 

 

 

Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα πήραν την ονομασία τους από την ιδιότητά τους να 

παράγουν την αξία τους, ανάλογα με την απόδοση ενός άλλου άμεσα εξαρτώμενου 

προϊόντος. Τα υποκείμενα προϊόντα, από τα οποία προέρχεται ένα παράγωγο, μπορεί να είναι 

είτε προϊόντα τα οποία τίθενται υπό διαπραγμάτευση σε μία οργανωμένη δευτερογενή αγορά, 

όπως ένα χρηματιστήριο, είτε προϊόντα που δεν τίθενται υπό διαπραγμάτευση σε 

οργανωμένες αγορές. Σε γενικές γραμμές, τα υποκείμενα προϊόντα μπορεί να είναι σχεδόν 
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οτιδήποτε, από εμπορεύσιμες μετοχές και ομόλογα μέχρι αγροτικά προϊόντα
23

.  Πιο αυστηρά, 

ορίζονται ως συμβόλαια των οποίων η αξία προκύπτει από έναν υποκείμενο τίτλο (underlying 

asset) και καλύπτουν μία μελλοντική συναλλαγή του τίτλου αυτού. Η αξία των παραγώγων 

προϊόντων προέρχεται από την αξία των υφιστάμενων υποκείμενων τίτλων. Η διάρκεια των 

παραγώγων είναι συνήθως μικρότερη από αυτήν των υφιστάμενων τίτλων
24

. 

Τέλος σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για να ορισθεί κάποιο 

χρηματοοικονομικό μέσο ή άλλο συμβόλαιο παράγωγο θα πρέπει σε πρώτη φάση να 

ικανοποιεί τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις, οι οποίοι τίθενται από το ΔΛΠ 39 στις 

παραγράφους 2-7, έτσι ώστε να μπορέσει να αναγνωρισθεί ως χρηματοοικονομικό μέσο και 

να εμπεριέλθει στα πλαίσια του προτύπου, ενώ σε δεύτερη φάση θα πρέπει να έχει τα εξής 

τρία χαρακτηριστικά
25

: 

 

1)  Η αξία του μεταβάλλεται ανάλογα με τη μεταβολή ενός καθορισμένου επιτοκίου, 

τιμής χρηματοοικονομικού μέσου, τιμής εμπορεύματος, συναλλαγματικής ισοτιμίας, 

δείκτη τιμών ή επιτοκίων, πιστοληπτικής διαβάθμισης ή πιστωτικού δείκτη ή 

συναφούς μεταβλητής (μερικές φορές καλούμενη το «υποκείμενο»). Προϋπόθεση σε 

περίπτωση μη χρηματοοικονομικής μεταβλητής, η μεταβλητή να μην αναφέρεται 

ειδικά σε κάποιον αντισυμβαλλόμενο της σύμβασης. 

 

2) Δεν προϋποθέτει αρχική καθαρή επένδυση ή απαιτεί ελάχιστη αρχική επένδυση σε 

σχέση με άλλους τύπους συμβάσεων που έχουν παρόμοια συμπεριφορά στις 

μεταβολές των συνθηκών της αγοράς. 

  

3) Διακανονίζεται σε μία μελλοντική ημερομηνία. 

                                                 

 

23
 Όμιλος ALPHA BANK Μαζί στις επενδύσεις σελ. 34 

http://alphabank.redirect.gr/flipping/2017/ependiseis/gr/index.html 
24

 Αγγελόπουλος Χρ. Παναγιώτης, Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα (Financial 

Derivatives), Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Αθήνα 
25

 ΔΛΠ 39, παρ. 9. 
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3.2.1 ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα και Εξαιρέσεις 

 

 

Το πρότυπο εφαρμόζεται για το σύνολο των οικονομικών οντοτήτων καθώς και για όλα τα 

χρηματοοικονομικά μέσα πλην μερικών  εξαιρέσεων που περιλαμβάνονται στο ΔΛΠ 39 (στις 

παραγράφους 2-7), οι οποίες είναι
26

: 

 

 συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες (ο χειρισμός 

ορίζεται από τα ΔΠΧΑ 10, ΔΛΠ 27 και ΔΛΠ 28) 

 

 δικαιώματα και δεσμεύσεις από μισθώματα (ΔΛΠ 17) 

 

 δικαιώματα και δεσμεύσεις εργοδοτών που απορρέουν από προγράμματα παροχών σε 

εργαζόμενους (ΔΛΠ 19) 

 

 χρηματοοικονομικά μέσα που έχουν εκδοθεί από την οικονομική οντότητα και 

ανταποκρίνονται στον ορισμό του συμμετοχικού τίτλου του ΔΛΠ 32, 

συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων αγοράς μετοχών 

 

 δικαιώματα και δεσμεύσεις που απορρέουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια ή από 

σύμβαση που περιλαμβάνει ένα χαρακτηριστικό προαιρετικής συμμετοχής (ΔΠΧΑ 4)  

 

 συμβάσεις για τη μελλοντική αγορά ή πώληση μεταξύ ενός αποκτώντος και ενός 

πωλητού μετόχου από την οποία θα προκύπτει μία συνένωση επιχειρήσεων σε 

μελλοντική ημερομηνία απόκτησης 

 

 δανειακές δεσμεύσεις εκτός των δανειακών δεσμεύσεων που προβλέπονται στην 

παράγραφο 4 του ΔΛΠ 39 

                                                 

 

26
 ΔΛΠ 39, παρ.2, 4-7 
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 χρηματοοικονομικά μέσα ή συμβάσεις και δεσμεύσεις που αφορούν συμφωνίες για 

παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών (ΔΠΧΑ 2) 

 

 και τέλος δικαιώματα σε πληρωμές για την αποζημίωση που θα εισπράξει η 

οικονομική οντότητα και αφορά εκροή οικονομικών πόρων για την τακτοποίηση 

υποχρέωσης (ΔΛΠ 37) . 

 

 

3.2.2 Οι ρυθμίσεις των χρηματοοικονομικών μέσων σύμφωνα με το Διεθνές 

Λογιστικό Πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 32 

 

 

Σκοπός του παρόντος Προτύπου είναι η θέσπιση αρχών για την παρουσίαση των 

χρηματοοικονομικών μέσων ως υποχρεώσεις ή ίδια κεφάλαια και για τον συμψηφισμό 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το 

Πρότυπο εφαρμόζεται αφενός για την κατάταξη των χρηματοοικονομικών μέσων από την 

προοπτική του εκδότη, ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις και συμμετοχικούς τίτλους και αφετέρου για την κατάταξη των σχετικών τόκων, 

μερισμάτων, ζημιών και κερδών. Τέλος ορίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις πρέπει να συμψηφίζονται.
27

 

 Το Πρότυπο ορίζει το χρηματοοικονομικά μέσο ως την σύμβαση που από την πλευρά 

της μίας οντότητας δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, ενώ 

ταυτόχρονα από την πλευρά της άλλης μία χρηματοοικονομική υποχρέωση ή συμμετοχικό 

τίτλο. Στη συνέχεια παραθέτει τα σημεία αναφοράς για την αναγνώριση ενός περιουσιακού 

στοιχείου σαν χρηματοοικονομικό, τα οποία είναι: α) τα ταμιακά διαθέσιμα, β) ο 

συμμετοχικός τίτλος άλλης οντότητας, γ) το συμβατικό δικαίωμα, δ) συμβόλαιο που δύναται 

να ή θα διακανονιστεί με τους συμμετοχικούς τίτλους της ίδιας της οντότητας.  

                                                 

 

27
 ΔΛΠ 32, παρ. 2 
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Παρέχει επίσης δύο διευκρινίσεις, η πρώτη για τα συμβατικά δικαιώματα ότι πρέπει 

να αφορούν, είτε παραλαβή μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου 

από μια άλλη οντότητα, είτε την ανταλλαγή χρηματοοικονομικών στοιχείων ή υποχρεώσεων 

με μία δεύτερη οικονομική οντότητα, υπό όρους δυνητικά ευνοϊκούς για την πρώτη. Ενώ η 

δεύτερη γίνεται αναφορικά με τα συμβόλαια που διακανονίζονται με συμμετοχικούς τίτλους 

και πρέπει να κατατάσσεται σε ένα από τα δύο, (i) να είναι μη παράγωγο και η οντότητα να 

υποχρεούται (ή μπορεί να υποχρεούται) να λάβει μεταβλητή ποσότητα των ίδιων 

συμμετοχικών τίτλων της άλλης οντότητας ή (ii) να είναι παράγωγο που μπορεί να 

διακανονιστεί (εκτός από την ανταλλαγή συγκεκριμένου ποσού μετρητών ή άλλου 

χρηματοοικονομικού στοιχείου) με συγκεκριμένη ποσότητα ίδιων συμμετοχικών τίτλων της 

συναλλασσόμενης οντότητας. Για το σκοπό αυτό στους ίδιους συμμετοχικούς τίτλους της 

οντότητας, δεν συμπεριλαμβάνονται χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία είναι συμβόλαια για 

τη μελλοντική παραλαβή ή παράδοση των ίδιων συμμετοχικών τίτλων.
28

 

 

 

3.3 Χρήσεις Παραγώγων 

 

 

Διάφοροι τύποι παράγωγων συμβολαίου, πριν την σύγχρονη εποχή, έχουν κάνει την 

εμφάνισή τους σε διάφορες περιοχές της γης. Έχουν πάρει τη μορφή επένδυσης αλλά κυρίως 

ασφάλειας. Πλέον η αγορά των παραγώγων έχει γιγαντωθεί σε βαθμό που είναι αδύνατο να 

μετρηθεί, όπως και το εύρος των χρήσεών τους. Παρ’ όλα αυτά θα μπορούσε κανείς να 

συνοψίσει τις χρήσεις τους ,σε δύο βασικές κατηγορίες, την κερδοσκοπία (speculation) και 

την διαχείριση κινδύνου (risk management).  

Ακόμα και έτσι συνήθως οι δύο σκοποί συνδέονται, ενώ σύμφωνα με τον  Gregory 

Kuserk είναι όψεις του ίδιου νομίσματος και περισσότερο περιγράφουν τις προθέσεις όσων 

συναλλάσσονται παράγωγα, ενώ συνήθως η ύπαρξή τους είναι αλληλένδετη. Αυτό συμβαίνει 

διότι στην μία πλευρά της συναλλαγής βρίσκεται το ένα μέλος που προσπαθεί να διαχειριστεί 

κάποιον κίνδυνο, ενώ από την άλλη πλευρά το δεύτερο μέλος που επιχειρεί μέσω 

προβλέψεων να επωφεληθεί οικονομικά από αυτές. Αλλά ακόμα και στις περιπτώσεις, στις 
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οποίες και οι δύο πλευρές έχουν σκοπό την μείωση του κινδύνου, η μία θα καταλήξει να έχει 

όφελος. 

 Άμα διαχωρίσουμε περαιτέρω τις κατηγορίες μπορούμε να πάρουμε δύο επιπλέον 

τομείς με εξαπλωμένη τη χρήση των παραγώγων, οι οποίες είναι η μείωση του κόστους 

συναλλαγών και η ρυθμιστική εξισορροπητική αγοραπωλησία. 

 

Η αντιστάθμιση (hedging) με την βοήθεια παραγώγων, ως μέσο για την διαχείριση κινδύνου 

(risk management), υπήρξε η βασική αιτία για την αρχική δημιουργία τους, ενώ συνεχίζει και 

αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τον ίδιο σκοπό. Κατά μία γενικότερη σκοπιά η 

αντιστάθμιση περιλαμβάνει την αναγνώριση και την μέτρηση ενός οικονομικού κινδύνου, ο 

οποίος προέκυψε από μια υπάρχουσα οικονομική θέση και ακολουθεί μία νέα θέση με τέτοια 

χαρακτηριστικά, ώστε να καταλήγει σε αντίθετα αποτελέσματα στο σενάριο κατά το οποίο ο 

κίνδυνος θα γίνει πραγματικότητα
29

. 

 Ένα απλό παράδειγμα είναι αυτό του πωλητή βαμβακιού που μη μπορώντας να 

προβλέψει τα καιρικά φαινόμενα, την τιμή που θα έχει το βαμβάκι και το μέγεθος της σοδειάς 

του στους επόμενους μήνες ,αποφασίζει να κλείσει κάποιο συμβόλαιο για μελλοντική 

πώληση της παραγωγής του σε μια προσυμφωνημένη τιμή που θα τον διασφαλίζει από τους 

κινδύνους που προαναφέρθηκαν. Η μείωση του κινδύνου για κάποια πιθανή ζημιά είναι η 

αντιστάθμιση. Φυσικά η παραπάνω μορφή παραγώγου, όπως και αυτή της ασφάλειας 

αυτοκινήτου είναι από τις πιο απλές που μπορεί να συναντήσει κανείς, μιας και τα παράγωγα 

ικανοποιούν πολλούς διαφορετικούς σκοπούς και εξελίσσονται συνεχώς. 

 

Η κερδοσκοπία (speculation) αποτελεί την αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου με την ελπίδα 

ότι θα αυξηθεί η αξία του σε μελλοντική ημερομηνία. Όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά 

αποτελεί την τακτική να εμπλέκεσαι σε συναλλαγές με μεγαλύτερο κίνδυνο, σε μία 

προσπάθεια επίτευξης κέρδους από τις διακυμάνσεις της αγοραίας αξίας ενός 

χρηματοοικονομικού προϊόντος, αντί να το πετύχεις μέσω τόκων ή μερισμάτων που τυχόν 

εμπεριέχονται στο προαναφερθέν προϊόν. 

Οι κερδοσκόποι δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στις βραχυχρόνιες μεταβολές των τιμών 

παρά την πραγματική αξία του χρηματοοικονομικού μέσου. Τα παράγωγα όταν 
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χρησιμοποιούνται με σκοπό την κερδοσκοπία μπορούν να θεωρηθούν επενδυτικά εργαλεία 

και παρέχουν έναν ιδιαίτερο τρόπο μοχλευμένης επένδυσης  (με την έννοια ότι το ενδεχόμενο 

κέρδος ή ζημία μπορεί να είναι εξαιρετικά μεγάλα σε σχέση με το αρχικό ύψος της 

επένδυσης, ενώ μπορούν να σχεδιαστούν σύμφωνα με τις ανάγκες του επενδυτή)
 28

. 

  Ένα παράδειγμα είναι η περίπτωση του επενδυτή που πιστεύει πως οι μετοχές μίας 

εταιρίας θα αυξηθούν από 100$  σε 120$  μέχρι το τέλος του χρόνου. Στη συνέχεια για να 

μην δεσμεύσει μεγάλο κεφάλαιο αγοράζει ένα συμβόλαιο που του δίνει το δικαίωμα να 

αγοράσει την παραπάνω μετοχή με 110$ στο τέλος του έτους και άμα οι προβλέψεις του 

επαληθευτούν, έχοντας δεσμεύσει πολύ μικρό αρχικό κεφάλαιο και διατηρώντας την 

ρευστότητά του, βρίσκεται με ένα μεγάλο κέρδος στο τέλος του έτους. 

 

Μερικές φορές τα παράγωγα θεωρούνται μέσο διεκπεραίωσης μιας χρηματοοικονομικής 

συναλλαγής με μικρότερο κόστος και αναφερόμαστε σε αυτήν τη χρήση ως Μείωση του 

Κόστους Συναλλαγών. Για παράδειγμα, ο διαχειριστής ενός αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να 

σκοπεύει να πωλήσει μετοχές και να αγοράσει ομολογίες. Οι συναλλαγές αυτές συνεπάγονται 

την καταβολή προμηθειών στις χρηματιστηριακές εταιρείες καθώς και την πληρωμή άλλων 

εξόδων συναλλαγών. Προκειμένου να αποφύγει τα έξοδα αυτά, ο διαχειριστής μπορεί να 

χρησιμοποιήσει παράγωγα με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτύχει τις ίδιες επιπτώσεις στο 

κεφάλαιο που διαχειρίζεται, με αυτές που θα είχε εάν πράγματι πωλούσε μετοχές και αγόραζε 

ομολογίες. Η χρήση των παραγώγων στην περίπτωση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα μικρότερα 

έξοδα συναλλαγών
30

. 

 

Τέλος έχουνμε την Ρυθμιστική Εξισορροπητική Αγοραπωλησία (regulatory arbitrage) Αυτό 

συμβαίνει ορισμένες φορές, κατά τις οποίες είναι πιθανό ο επενδυτής να παρακάμψει 

κάποιους ρυθμιστικούς περιορισμούς, φόρους και κανόνες λογιστικής, με τη χρήση 

παραγώγων. Για παράδειγμα, τα παράγωγα χρησιμοποιούνται συχνά για να επιτύχει κάποιος 

το αποτέλεσμα που προέρχεται από την πώληση μιας μετοχής (δηλαδή να εισπράξει τα 

μετρητά που αντιστοιχούν στη πώληση μιας μετοχής και να εξαλείψει τον κίνδυνο που ενέχει 

η κατοχή της), ενώ συνεχίζει να είναι κάτοχος της μετοχής. Η συναλλαγή αυτή μπορεί να 

επιτρέπει στον ιδιοκτήτη της μετοχής να καθυστερήσει την καταβολή φόρου, που σε 

                                                 

 

28
 Investopedia.com 

30
 Δ. Βασιλείου και Ν. Ηρειώτης (2015), Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου σελ.535-536 



26 

 

ορισμένα κράτη συνεπάγεται η πώληση της μετοχής, σε μεταγενέστερες περιόδους (εφόσον 

φυσικά υπάρχει φόρος) ή να διατηρήσει το δικαίωμα ψήφου που του παρέχει η μετοχή χωρίς 

να υποχρεούται να υποστεί τον κίνδυνο από τη διακράτησή της
31

. 

 

 

3.4 Εννοιολογική Προσέγγιση του ΔΠΧΑ 7 

 

 

Το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 7 πραγματεύεται τις απαραίτητες 

γνωστοποιήσεις τις οποίες οφείλει να παραθέτει κάθε οικονομική οντότητα, στις αντίστοιχες 

οικονομικές της καταστάσεις, για τα χρηματοοικονομικά μέσα. Στόχος είναι η ολοκληρωμένη 

και επαρκής πληροφόρηση για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

  Ο σκοπός των γνωστοποιήσεων, τις οποίες απαιτεί το ΔΠΧΑ 7 είναι διττός. Από τη 

μία αποσκοπεί στην ενημέρωση σχετικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία 

χρησιμοποιεί η οικονομική οντότητα και το ρόλο που παίζουν στην κεφαλαιακή δομή της, 

αλλά και στη συνολική λειτουργία της. Ενώ από την άλλη προσπαθεί μέσω των πλαισίων που 

έχει ορίσει, να συμπεριλάβει στις οικονομικές καταστάσεις τους κινδύνους, οι οποίοι 

συνδέονται με την κατοχή και την χρήση των χρηματοοικονομικών μέσων, της εκάστοτε 

επιχείρησης, τους κινδύνους που κλίνεται να διαχειριστεί η κάθε οικονομική οντότητα και 

τέλος το κατά πόσο αποτελεσματική είναι στην αντιμετώπιση τους
32

. 

  Το ΔΠΧΑ 7 συνδέεται με το ΔΛΠ 39, διότι στο πεδίο εφαρμογής του προτύπου 

περιλαμβάνονται τα αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά μέσα που ορίζονται από το διεθνές 

λογιστικό πρότυπο 39. Επιπροσθέτως, η ισχύς του ΔΠΧΑ 7 επεκτείνεται και σε μη 

αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά μέσα, όπως είναι ορισμένες δανειακές συμβάσεις, ενώ η 

εφαρμογή του καλύπτει όλες τις οικονομικές οντότητες
33

. 

  Δεν πρέπει να παραβλευθεί όμως και η σημαντικότητα της ισορροπίας μεταξύ 

υπερβολικής λεπτομέρειας στις οικονομικές καταστάσεις και συγκάλυψης σημαντικών 

πληροφοριών. Πρέπει δηλαδή μέσα από την δυνατότητα για ομαδοποίηση γνωστοποιήσεων 
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που αφορούν κατηγορίες ίδιας φύσης πληροφοριών να μην παραλείπεται και η ποιότητα της 

πληροφορίας
34

. 

 

 

3.5 Χρηματοοικονομικός Κίνδυνος (financial risk) 

 

 

Ο κίνδυνος γενικά μπορεί γενικά να ορισθεί σαν την πιθανότητα για μία αρνητική πιθανή 

έκβαση, ενώ ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος πιο συγκεκριμένα σε γεγονότα που θα 

μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιές οικονομικής φύσεως. Περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος 

γεγονότων που σχετίζονται και επηρεάζουν την επιχείρηση σε διάφορα επίπεδα. Σύμφωνα με 

τον Aswath Damodaran κάθε κίνηση που περιλαμβάνει μια ευκαιρία εμπεριέχει και ένα 

ποσοστό κινδύνου, οπότε θεωρεί ότι θα έπρεπε να έχει μια πιο ουδέτερη ερμηνεία.  

Ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος μπορεί να χωριστεί στις εξής  δύο μεγάλες 

κατηγορίες: τον συστηματικό και τον μη συστηματικό, αλλά και σε πάρα πολλές μικρότερες 

οι οποίες δεν μπορούν να ορισθούν απόλυτα μιας και διαφέρουν ανάλογα με τον 

οικονομολόγο στον οποίο θα απευθυνθείς. 

 

 

3.5.1 Συστηματικός και Μη Συστηματικός Κίνδυνος (systematic risk and 

unsystematic risk)  

 

 

Συστηματικός κίνδυνος είναι ο αναπότρεπτος κίνδυνος ο οποίος μπορεί να επηρεάσει τις 

αξίες ενός μεγάλου εύρους χρεογράφων, επενδύσεων και χαρτοφυλακίων, ενώ η εμβέλεια του 

μπορεί να καλύπτει μια συγκεκριμένη αγορά, μια χώρα ή ένα ολόκληρο οικονομικό σύστημα, 

αποτελεί απρόσμενες εξελίξεις του μακροοικονομικού περιβάλλοντος της επιχείρησης και 

συνεπώς είναι πιο δύσκολο να προβλεφθούν και κατ’ επέκταση να διαχειριστούν από τον 

επενδυτή. 
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  Τα επιτόκια, οι υφέσεις στην οικονομία και οι πόλεμοι αντιπροσωπεύουν 

παράγοντες συστημικού κινδύνου επειδή επηρεάζουν ολόκληρη την αγορά και δεν μπορούν 

να αποφευχθούν μέσω διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου. Ο συστηματικός κίνδυνος, σε 

αντίθεση με τον μη συστημικό, μπορεί να μετριαστεί μόνο μέσω της αντιστάθμισης κινδύνου 

(hedging) και είναι έμφυτος στην αγορά. Είναι επίσης γνωστός ως “μη διαφοροποιήσιμος 

κίνδυνος” (non diversifiable risk) ή “κίνδυνος αγοράς” (market risk). 

Από την άλλη πλευρά, ο μη συστηματικός κίνδυνος ονομάζεται ο επενδυτικός 

κίνδυνος που δύναται να μετρηθεί και να διαχειριστεί μέσα από την εφαρμογή μιας σειρά 

τεχνικών διαχείρισης του κινδύνου (risk management) και μέσα από την χρήση μιας σειράς 

χρηματοοικονομικών επενδυτικών εργαλείων όπως για παράδειγμα μέσα από την αγορά 

παραγώγων προϊόντων και την διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου
35

. 

Στη σύγχρονη ανάλυση χαρτοφυλακίου ισχύει η εξής σχέση: 

Συνολικός κίνδυνος = Συστηματικός κίνδυνος + Μη συστηματικός κίνδυνος 

Ουσιαστικά λοιπόν έχουμε τους κινδύνους οι οποίοι συνδέονται με την αγορά και είναι κοινοί 

για όλες τις επενδύσεις  και σε εκείνους οι οποίοι οφείλονται σε λόγους ξεχωριστούς για την 

κάθε επένδυση και ένας ορθολογικός επενδυτής με σωστά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο 

θα προσπαθήσει να τους μηδενίσει. Διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου είναι μια τεχνική 

διαχείρισης κινδύνου, κατά την οποία αγοράζονται επενδυτικά προϊόντα με διαφορετικό 

μεταξύ τους κίνδυνο και αποδόσεις, με σκοπό τη μείωση όσο το δυνατόν περισσότερο του 

αναλαμβανόμενου ρίσκου και την εξομάλυνση σε σημαντικό ποσοστό της μεταβλητότητας 

της συνολικής απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου. Ένας κοινός παρονομαστής που θα μπορούσε 

να επηρεάσει θετικά και τα δύο μέλη του συνολικού κινδύνου είναι τα παράγωγα. Στη 

συνέχεια θα δούμε μία σύντομη αναφορά των κυριότερων κινδύνων που συναντάμε πιο 

συχνά αντιστάθμιση μέσω παραγώγων. 

Επιτοκιακός κίνδυνος είναι μέρος του συστηματικού και ορίζεται ως ο κίνδυνος να 

αλλάξει η αξία μιας επένδυσης εξαιτίας μεταβολών στο επίπεδο των επιτοκίων. Καθώς 

αυξάνονται τα επιτόκια οι τιμές των ομολόγων μειώνονται στη δευτερογενή αγορά και το 

ανάποδο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι καθώς τα επιτόκια αυξάνονται, το κόστος 
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ευκαιρίας διακράτησης ενός ομολόγου αυξάνεται και οι επενδυτές θα στραφούν σε 

επενδυτικά προϊόντα με υψηλότερες αποδόσεις. 

  Πιο συγκεκριμένα, όταν τα επιτόκια αυξάνονται, παρουσιάζονται στην αγορά νέες 

εκδόσεις με υψηλότερες αποδόσεις από τις παλαιότερες, κάνοντας τις παλαιές εκδόσεις 

ομολόγων να αξίζουν λιγότερο. Επομένως οι τιμές τους πέφτουν. Αντίθετα, όταν τα επιτόκια 

μειώνονται οι νέες εκδόσεις ομολόγων που παρουσιάζονται στην αγορά έχουν χαμηλότερες 

αποδόσεις από τις παλιότερες εκδόσεις κι άρα κάνουν τις παλιές εκδόσεις να παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη τρέχουσα απόδοση. Επομένως οι τιμές ανεβαίνουν. Σαν αποτέλεσμα εάν ένας 

επενδυτής θελήσει να πουλήσει το ομόλογο πριν την λήξη του, αυτό μπορεί να αξίζει 

περισσότερο ή λιγότερο απ’ ότι πλήρωσε για να το αγοράσει. 

Το επίπεδο και η κατεύθυνση των επιτοκίων επηρεάζονται από την ανάπτυξη (ή της 

υποχώρησής της) της οικονομίας όπως και τον πληθωρισμό ( αν και συνήθως η σχέση τους 

είναι αλληλένδετη και τα ψηλά επιτόκια συμβάλλουν στην αύξηση του πληθωρισμού). Για 

την αντιμετώπιση χρησιμοποιούνται οι τακτικές τις διαφοροποίησης και της αντιστάθμισης 

όπως για παράδειγμα το επιτοκιακό swap
36

. 

Ο Συναλλαγματικός Κίνδυνος (Foreign exchange risk) κατηγοριοποιείται επίσης στον 

συστηματικό κίνδυνο και εμφανίζεται όταν πραγματοποιείται μία συναλλαγή σε ξένο 

νόμισμα από αυτό που χρησιμοποιεί η επιχείρηση σαν βασικό. Μία ακόμα περίπτωση είναι 

όταν κάποια θυγατρική διατηρεί τις οικονομικές καταστάσεις τις σε άλλο νόμισμα από αυτό 

που χρησιμοποιεί η μητρική. Ο κίνδυνος προέρχεται από τις πιθανές μεταβολές της ισοτιμίας 

μεταξύ των δύο νομισμάτων πριν της ολοκλήρωσης της συναλλαγής. 

Το πρόβλημα αυτό μπορεί να αντιμετωπισθεί με μία σειρά από λύσεις ανάλογα με την 

περίπτωση, αναφορικά μερικοί από αυτούς τους τρόπους είναι η χρήση παραγώγων 

(προθεσμιακά συμβόλαια, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιωμάτων προαίρεσης, 

και σύμβαση ανταλλαγής) ή λειτουργικές τεχνικές όπως το τιμολόγιο του νομίσματος, 

καθυστερώντας ή καθοδηγώντας πληρωμές
37

. 

Κίνδυνος ιδίων κεφαλαίων (Equity risk) αποτελεί τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο 

που προέρχεται από την δέσμευση κεφαλαίων σε μία επένδυση. Για την αντιμετώπιση του οι 

πιο βασική τεχνική είναι η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου επενδύοντας σε μεγάλο εύρος  

μετοχών ή σε πιο παγκόσμια κλίμακα επενδύοντας σε διαφορετικούς κλάδους σε παγκόσμιο 
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επίπεδο. Πιο ελκυστικές τεχνικές πλέον είναι αυτές της αντιστάθμισης καλύπτοντας την 

αρχική θέση της επένδυσης με μία αντίθετη ανάλογα με την πιθανότητα για δυσμενή 

αποτελέσματα. 

Τελευταία υποκατηγορία του συστηματικού είναι ο κίνδυνος εμπορευμάτων 

(commodity risk) και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αρχική εδραίωση των παραγώγων. Ο 

κίνδυνος εμπορευμάτων αφορά τον κίνδυνο μεταβολής των τιμών των εμπορευμάτων, όπως 

των μετάλλων ή του σίτου, αλλά και της ικανότητας να ικανοποιηθεί η ζήτηση για δεδομένη 

περίοδο. Η μεταβολή δεικτών μετοχών ή άλλων δεικτών αποτελεί επίσης παράγοντα που 

λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση του κινδύνου αγοράς. Τα παράγωγα παίζουν και 

εδώ σημαντικό ρόλο αφού με ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης ή προθεσμιακό 

μπορεί να εξαλειφθεί αυτός ο κίνδυνος με μικρό κόστος
38

. 

Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος απώλειας μιας χρηματικής αμοιβής ενός 

επενδυτή, που οφείλεται στην αδυναμία ενός δανειστή να αποπληρώσει ένα δάνειο ή να 

εκπληρώσει μία συμβατική υποχρέωσή του. Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι στενά συνδεδεμένος 

με την αναμενόμενη απόδοση μιας επένδυσης, με τα ομόλογα να αποτελούν το πιο 

αξιοσημείωτο παράδειγμα. Όσο υψηλότερος είναι ο αντιληπτός πιστωτικός κίνδυνος, τόσο 

υψηλότερα θα είναι τα απαιτούμενα επιτόκια. 

Οι επενδυτές αντιμετωπίζουν αυτόν τον κίνδυνο μέσω ελέγχου της φερεγγυότητας του 

δανειζόμενου, υποθηκών ή την εγγύηση από ένα τρίτο μέλος. Οι απώλειες των επενδυτών 

περιλαμβάνουν: χαμένα κεφάλαια, μη εισπραχθέντες τόκους, μειωμένες ταμειακές ροές και 

αυξημένα εισπρακτικά κόστη.  Το πιο διαδεδομένο πιστωτικό παράγωγο είναι το συμβόλαιο 

ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου, credit default swap (CDS). To credit default swap είναι ένα 

συμβόλαιο ανάμεσα σε δύο μέρη, σύμφωνα με το οποίο ο πωλητής (προστασίας) συμφωνεί, 

έναντι μιας περιοδικής καταβολής ασφαλίστρων, να πληρώσει στον αγοραστή (προστασίας) 

τις απώλειες που θα υποστεί σε περίπτωση που γίνει έναν πιστωτικό γεγονός
39

. 

Τέλος έχουμε το Volatility Risk και αναφέρεται στον κίνδυνο μεταβολής μίας τιμής 

του χαρτοφυλακίου, ως αποτέλεσμα της αλλαγής της μεταβλητότητας απροσδόκητων 

αποτελεσμάτων ενός παράγοντα κινδύνου. Συνήθως εφαρμόζεται σε χαρτοφυλάκια όπου το 
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υποκείμενο προϊόν παίζει σημαντικό ρόλο. Για την μέτρηση αυτής της ευαισθησίας θεωρείται 

ο συντελεστής vega και η αντισταθμίζεται με συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης
40

 . 

 

 

3.6 Διαχείριση κινδύνων 

 

 

Η διαχείριση κινδύνων μπορεί να ορισθεί ως η διαδικασία με την οποία οι επιχειρήσεις 

προσεγγίζουν μεθοδικά τους κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητες τους, με 

σκοπό να εξασφαλίσουν τη διαχρονική και απρόσκοπτη ανάπτυξή τους. Η αστάθεια της 

αγοράς σε συνδυασμό με την τεχνολογική εξέλιξη δημιούργησαν πρόσφορο έδαφος για την 

διάδοση και την εξάπλωση ενός από τα σημαντικότερα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, τα 

χρηματοοικονομικά παράγωγα. 

Η προσφορά τους σε αυτόν τον τομέα είναι μεγάλη, διότι βοηθάν με πολλούς τρόπους 

όπως στην αναγνώριση, διαχωρισμό, μεταφορά ή ελαχιστοποίηση του κινδύνου, αλλά 

αποτελούν και μία μορφή ασφάλειας. Μπορεί όμως να λειτουργήσει και εναντίον τους αφού 

η μορφή που θα έχουν  μπορεί να περιοριστεί μόνο από τη φαντασία εκείνου που συντάσσει 

το συμβόλαιο του παραγώγου, επομένως η ασύστολη χρήση μπορεί να δημιουργήσει και 

μεγάλους κινδύνους από μόνη της. 

Πριν λοιπόν οι επενδυτές οι επιχειρηματίες προχωρήσουν σε κινήσεις αντιστάθμισης 

κινδύνους οφείλουν να εξετάσουν ορισμένους παράγοντες, όπως τον προσδιορισμό του 

κινδύνου, τον υπολογισμό του αποδεκτού επιπέδου κινδύνου, την επιλογή του σωστού 

εργαλείου αντιστάθμισης την εκτίμηση της αποτελεσματικότητάς του όπως και τον συνεχή 

έλεγχό του (Boland 1999). 

Βέβαια είναι αδύνατη η ολοκληρωτική εξάλειψη του κινδύνου για αυτό όπως 

προαναφέρθηκε η διαχείρισή η παρακολούθησή τους είναι μία δουλειά που δεν σταματάει 

πριν από την λήξη τους και οι κίνδυνοι που επιφέρουν μερικές φορές επιβάλλουν νέα μέτρα 

αντιστάθμισης και μείωσης κινδύνου. Όσον αφορά την πληροφόρηση στα ενδιαφερόμενα 

μέρη για το μέγεθος του κινδύνου ως σύνολο, πιο μέρος του αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά 

και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται, σημαντικό ρόλο παίζει το ΔΠΧΑ 7. Το πρότυπο αυτό 
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έχει επιχειρήσει να προσδιορίσει τους κινδύνους πιο συγκεκριμένα, αλλά η πιο στοχευμένη 

ανάλυσή τους περιορίζεται μόνο σε τέσσερεις από αυτούς που προαναφέρθηκαν. 

 

 

3.7 Φύση και Έκταση Κινδύνων Σύμφωνα με ΔΠΧΑ 7 

 

 

Βάσει του προτύπου ορίζονται κάποιες απαιτήσεις που αφορούν την γνωστοποίηση της 

φύσης και έκτασης των κινδύνων που απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα στα οποία 

είναι εκτεθειμένη η οικονομική οντότητα κατά την περίοδο αναφοράς. Εστιάζει στους 

κινδύνους και στην διαχείρισή τους ενώ πιο συγκεκριμένα κάνει αναφορά στον πιστωτικό, 

στης αγοράς και στης ρευστότητας, χωρίς όμως να αποκλείει τους υπόλοιπους
41

. 

 Όσον αφορά την ποιότητα απαιτεί τις εξής γνωστοποιήσεις
42

 : 

 

α) την έκθεσή της σε κινδύνους και τον τρόπο με τον οποίο προκύπτουν, 

 

β) τους στόχους, πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου και τις μεθόδους  

επιμέτρησης του κινδύνου, και 

 

γ) οποιεσδήποτε αλλαγές στα στοιχεία (α) και (β) από την προηγούμενη περίοδο. 

 

Ενώ όσον αφορά την ποσότητα
43

 : 

 

α) περιληπτικά ποσοτικά δεδομένα σχετικά με την έκθεσή της στον εκάστοτε κίνδυνο κατά 

την ημερομηνία αναφοράς. Η γνωστοποίηση αυτή βασίζεται σε πληροφορίες που παρέχονται 

εσωτερικά στα βασικά διοικητικά στελέχη της οικονομικής οντότητας (όπως ορίζεται στο 

ΔΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών), για παράδειγμα, στο διοικητικό συμβούλιο 

ή τον ανώτερο εκτελεστικό διευθυντή της οικονομικής οντότητας. 
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β) τις πληροφορίες που απαιτούνται στις παραγράφους 36-42 και θα αναλυθούν αμέσως μετά, 

στο μέτρο που δεν παρέχονται βάσει του σημείου (α) εκτός εάν ο κίνδυνος δεν είναι 

σημαντικός (γ) τις συγκεντρώσεις κινδύνου εάν δεν προκύπτουν σαφώς από τα στοιχεία που 

γνωστοποιούνται βάσει των σημείων (α) και (β). 

 

Σε ότι αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο ζητά πρώτα από όλα τον μέγιστο κίνδυνο στον οποίο 

εκτίθεται πριν από οποιαδήποτε εξασφάλιση η πιστωτική αναβάθμιση και εν συνεχεία να 

συμπεριλάβει ξεχωριστά τις εξασφαλίσεις ή πιστωτικές αναβαθμίσεις που έχει λάβει σε 

σχέση με το προαναφερθέν μέγεθος κινδύνου,  δεύτερον τη γνωστοποίηση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν υποστεί κάποια μορφή 

απογείωσης και δεν είναι σε καθυστέρηση και τέλος την λογιστική αξία απομειωμένων 

στοιχείων ή σε καθυστέρηση και έχουν γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Όσον αφορά τα 

απογειωμένα στοιχεία απαιτείται ξεχωριστή ανάλυση και του λόγους που προσδιορίστηκαν 

ως τέτοια, ενώ για αυτά τα οποία είναι σε καθυστέρηση κρίνεται αναγκαία η πληροφόρηση 

σχετικά με την ηλικία τους. Επίσης πρέπει να ακολουθούνται από την περιγραφή των 

εξασφαλίσεων που έχουν ληφθεί από την οντότητα
44

. 

Σχετικά με τον κίνδυνο ρευστότητας απαιτείται ανάλυση των παράγωγων 

χρηματοοικονομικών και μη υποχρεώσεων (δηλαδή συμβατικών οφειλών που απομένουν), με 

αντικείμενο τις περιόδους λήξης (ληκτότητα). Επιπλέον όπως και στις προηγούμενες 

περιπτώσεις, χρειάζεται περιγραφή του τρόπου διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας που 

εμπεριέχουν τα δύο παραπάνω στοιχεία
45

. 

Τέλος οι γνωστοποιήσεις που αφορούν τον κίνδυνο της αγοράς προσφέρουν μία 

ελαστικότητα και επιτρέπουν την ύπαρξη τριών επιπέδων επιλογών. Στην πρώτη γνωστοποιεί 

ανάλυση ευαισθησίας για κάθε είδος κινδύνου αγοράς που βρίσκεται εκτεθειμένη, με 

αναφορά των δυνητικών επιπτώσεων στα αποτελέσματα και στα ίδια κεφάλαια, εξαιτίας 

κάποιας λογικής και πιθανής αλλαγής στην σχετική μεταβλητή κινδύνου. Σε αυτό το σημείο 

πέρα από τις μεθόδους και τις παραδοχές που προβεί η οντότητα για την κατάρτιση της 

ανάλυσης ευαισθησίας, ζητείται και συγκριτική (ως προς προηγούμενες περιόδους) ανάλυση 

των μεθόδων, παραδοχών, αλλαγών που εφαρμόσθηκαν σε αυτές και τέλος τον λόγο
46

. 
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Αν η οντότητα επιλέξει να καταρτίσει ανάλυση ευαισθησίας, όπως η δυνητική ζημιά, 

η οποία αντικατοπτρίζει τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ μεταβλητών κινδύνων (π.χ. επιτόκια ή 

συναλλαγματικές ισοτιμίες) και την χρησιμοποιεί για τη διαχείρισή τους, της δίνεται το 

δικαίωμα να συνεχίσει τη χρήση της και να μην υιοθετήσει αυτή που προτείνεται από το 

πρότυπο. Όπως και πριν η οντότητα πρέπει να γνωστοποιήσει κάθε παράμετρο και παραδοχή 

που χρησιμοποίησε. Επιπλέον χρειάζεται επεξήγηση των στόχων που επιδιώκει η 

προαναφερθείσα μέθοδος και πιθανές περιορισμούς ή ανακρίβειες που προκύπτουν από τη 

χρήση της
47

. 

Τέλος το πρότυπο δίνει στην οντότητα την επιλογή να απαλλαγεί από την υποχρέωση 

δημοσίευσης γνωστοποιήσεων, στην περίπτωση που θεωρήσει ότι οι αναλύσεις ευαισθησίας 

δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Συνήθως αυτό συμβαίνει από κάποιο γεγονός που 

αύξησε την έκθεση στον κίνδυνο για ένα μικρό χρονικό διάστημα και επηρέασε ασύμμετρα 

την γενική έκθεση που βρισκόταν σε χαμηλότερα επίπεδα
48

.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

 

 

4.1 Σκοπός  

 

 

Σκοπός του κεφαλαίου είναι να γίνει εισαγωγή σε πιο συγκεκριμένες έννοιες και αφορούν τα 

είδη των αγορών, στις οποίες συναλλάσσονται τα παράγωγα και τους διάφορους τύπους 

παράγωγων συμβολαίων τους οποίους συναντάμε. Τέλος, βλέπουμε το θεσμικό πλαίσιο για 

την αναγνώριση και την λογιστική παρακολούθηση των παραγώγων ανάλογα με τον σκοπό 

που αποκτήθηκαν, όπως επίσης και ορισμούς που είναι αναγκαίοι για την πλήρωση των 

προϋποθέσεων που αναφέρονται. 

 

 

4.2 Αγορές Παραγώγων 

 

 

Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα έχουν διάφορες μορφές, ανάλογα με την ανάγκη 

που προορίζονται να ικανοποιήσουν. Παρόλο το εύρος της πολυπλοκότητας της δομής τους 

που ξεκινάει από τα πιο απλά (vanilla) και φτάνει στα πιο σύνθετα (exotic), μπορούν να 

συμπεριληφθούν σε τρείς βασικές κατηγορίες. 

 

 Τα Προθεσμιακά Συμβόλαια (forward contracts) 

 Τα Δικαιώματα Προαίρεσης (options) 

 Οι Συμβάσεις Ανταλλαγής (swaps) 
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Τα παράγωγα διαπραγματεύονται είτε μέσω οργανωμένης αγοράς (χρηματιστήριο), 

είτε αποτελούν μέρος εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής (Over the Counter, OTC). Στη 

πρώτη περίπτωση οι συναλλαγές γίνονται στα πλαίσια μίας οργανωμένης αγοράς και στα 

πλεονεκτήματα που απορρέουν είναι η μη ύπαρξη ανάγκης να ψάξουν οι ίδιοι οι 

ενδιαφερόμενοι για αγοραστή ή πωλητή, αφού υπάρχουν ειδικοί διαπραγματευτές (market 

makers). Δεύτερον υπάρχουν κανόνες και περιορισμοί για τη μορφή και τους όρους τον 

παραγώγων συμβολαίων, πετυχαίνοντας μεγαλύτερη ασφάλεια στις συναλλαγές, ενώ 

παράλληλα αυξάνει την ανταλλαξιμότητά τους μέσω της προαναφερθείσας τυποποίησης. Τα 

Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) είναι εξορισμού αντικείμενα διαπραγμάτευσης 

των οργανωμένων αγορών, όπως  και οι περισσότερες μορφές (όχι όλες) προαιρετικών 

δικαιωμάτων. 

Τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα ενώ έχουν μεγάλη ελαστικότητα και μπορούν να 

προσαρμοστούν στης ανάγκες των συναλλασσόμενων, παρουσιάζουν άλλες δυσκολίες. Η 

σημαντικότερη είναι να βρεθεί ο κατάλληλος αντισυμβαλλόμενος (counterparty) για να 

ολοκληρωθεί η συναλλαγή, ενώ οι υπόλοιπες αφορούν τους κινδύνους που ενδέχεται να 

προκύψουν από ένα σύνθετο και πολύπλοκο παράγωγο. Οι μορφές συμβολαίων που 

συναντάμε συχνότερα στην συγκεκριμένη αγορά είναι τα προθεσμιακά συμβόλαια και 

δευτερευόντως, αλλά όχι αποκλειστικά, οι συμβάσεις ανταλλαγής. 

 

 

4.3 Κατηγοριοποίηση Παραγώγων 

 

 

Το προθεσμιακό συμβόλαιο (ΠΣ) είναι μία σημερινή συμφωνία και υποχρέωση για μία 

αγοραπωλησία σε προκαθορισμένη μελλοντική χρονική στιγμή (maturity) και σε 

προκαθορισμένη τιμή (delivery price). Η συμφωνία κλείνεται συνήθως μεταξύ 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ή μεταξύ χρηματοπιστωτικών οργανισμών και των πελατών 

τους. Είναι από τις πιο απλές μορφές παραγώγων και συνήθως διαπραγματεύονται εκτός 

χρηματιστηρίου (OTC). Ο αγοραστής του συμβολαίου βρίσκεται στη θετική θέση (long 

position) και είναι υποχρεωμένος να αγοράσει στη συμφωνηθείσα ημερομηνία και τιμή 

κάποια συγκεκριμένη αξία (πχ εμπόρευμα, συνάλλαγμα, τίτλο), ενώ παράλληλα ο πωλητής 

βρίσκεται στην αρνητική θέση (short position) και θα πουλήσει την προαναφερθείσα αξία. 
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 Σκοπός των προθεσμιακών συμβολαίων είναι η μείωση ή εξάλειψη της αβεβαιότητας, 

όπως έλλειψη προσφοράς και μεγάλη διακύμανση τιμών, στην οποία εκτίθεται η 

συγκεκριμένη αξία. Αν και είναι αποτελεσματική τεχνική αντιστάθμισης κινδύνου και 

δυνητικά μπορεί να ωφελήσει οποιονδήποτε από τους αντισυμβαλλόμενους, σχεδόν πάντα ο 

ένας από τους δύο θα είναι κερδισμένος εκτός και άμα η τιμή που συμφωνήθηκε είναι αυτή 

της αγοράς. Από τα πιο συνηθισμένα είδη προθεσμιακών συμβολαίων είναι του 

συναλλάγματος (FX), τα οποία διατηρούν την ισορροπία στις ισοτιμίες σε οντότητες που 

συναλλάσσονται σε ξένα νομίσματα. Όσον αφορά τα ΠΣ που αφορούν εμπορεύματα, 

σημαντικό τόσο παίζουν στην αγορά ενέργειας, αφού πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν να 

αγοράσουν συμβόλαια πετρελαίου ή φυσικού αερίου για αρκετά χρόνια στο μέλλον, διότι η 

αγορά του συγκεκριμένου τομέα έχει πολλές και βίαιες διακυμάνσεις. Τέλος συχνά 

εμφανίζονται και τα forward rate agreements (FRAs), τα οποία διασφαλίζουν δάνεια με 

προσυμφωνημένους όρους, όπως η διάρκεια, μέγεθος ποσού και επιτόκιο.  

 Τα δικαιώματα προαίρεσης (options) είναι μια συμφωνία μεταξύ δύο 

αντισυμβαλλόμενων για την αγοροπωλησία ενός αγαθού κατά τη διάρκεια μια χρονικής 

περιόδου μέχρι και τη λήξη της (exercise date ή time to maturity), σε μια προκαθορισμένη 

τιμή (exercise price). Σε αυτήν την περίπτωση η συμφωνία δίνει το δικαίωμα στον αγοραστή 

του συμβολαίου και όχι την υποχρέωση για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Για να 

αποκτήσει ο αγοραστής το δικαίωμα να πουλήσει (put option) ή να αγοράσει (call option) 

στην προσυμφωνημένη τιμή (εάν τον συμφέρει), θα πρέπει να καταβάλλει ένα αντίτιμο 

(option price/premium). Επομένως θεωρητικά ο αγοραστής δεν έχει ανώτατο όριο στο κέρδος 

που μπορεί να αποκομίσει, ενώ ο πωλητής το μέγιστο κέρδος του ισούται με το premium που 

εισέπραξε αρχικά. 

 Αναφορικά με την ημερομηνία πώλησης, υπάρχει μία διαφορά μεταξύ των 

ευρωπαϊκών και των αμερικανικών τύπων δικαιωμάτων προαίρεσης. Τα αμερικάνικου τύπου 

παρέχουν την ευελιξία να ασκηθεί το δικαίωμα και ολοκληρωθεί η συναλλαγή σε 

οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά το διάστημα από την έναρξη μέχρι και τη λήξη του 

συμβολαίου, ενώ τα ευρωπαϊκά μόνο κατά την λήξη. Τα πιο διαδεδομένα είδη προαίρεσης 

που διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια είναι τα δικαιώματα σε μετοχές, σε δείκτες 

(index), συνάλλαγμα και Σ.Μ.Ε.. 

Οι Συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) αποτελεί μια συμφωνία μεταξύ δύο 

συμβαλλομένων για ανταλλαγή μελλοντικών χρηματοροών (legs) με τρόπο που έχουν 
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προκαθορίσει μεταξύ τους. Τα χρηματικά ποσά που ανταλλάσσονται μπορεί να αναφέρονται 

σε διαφορετικά νομίσματα και σταθερά ποσά (currency swap), σε ίδιο νόμισμα ενώ ένα 

σταθερό ποσό ανταλλάσσεται με ένα μεταβαλλόμενο (interest rate swap)  ή σε έναν 

συνδυασμό των δύο πρώτων περιπτώσεων (cross-currency interest rate swap ή synthetic 

swap).  

Η πιο συνηθισμένη μορφή των παραπάνω συμβάσεων είναι η ανταλλαγή ποσών εκ 

των οποίων το ένα καθορίζεται από κυμαινόμενο επιτόκιο ενώ το δεύτερο από σταθερό 

(interest rate swap). Το ποσό αποτελείται από το υποθετικό ονομαστικό κεφάλαιο (notional 

του swap) πολλαπλασιαζόμενο για την μία πλευρά με το σταθερό επιτόκιο και για την άλλη 

πλευρά με το κυμαινόμενο. Άλλες βασικές κατηγορίες είναι οι ανταλλαγές νομισμάτων, 

εμπορευμάτων (commodity swap) και μετοχών (equity swap). 

Τα swaps διαπραγματεύονται εξωχρηματιστηριακά και συνήθως ο ένας 

αντισυμβαλλόμενος είναι κάποια μεγάλη τράπεζα. Λόγω των κινδύνων και των δυσκολιών 

που είναι συνυφασμένοι με τις συμβάσεις ανταλλαγής δημιουργήθηκε η ISDA, η οποία 

προσφέρει κατευθύνσεις και πρότυπα για την σύνταξη και την εκπλήρωση των συμφωνιών. 

Η τελευταία κατηγορία είναι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε. ή 

futures). Το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης  είναι μια συμφωνία αγοράς ή πώλησης 

μιας συγκεκριμένης ποσότητας που αφορά ένα υποκείμενο τίτλο (underlying instrument) σε 

συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία και σε συγκεκριμένη, προσυμφωνημένη τιμή. Οι 

υποκείμενοι τίτλοι μπορεί να είναι εισηγμένες μετοχές εταιριών (stock future),  

χρηματιστηριακοί δείκτες  (index future), προϊόντα ή νομίσματα (currencies). Ο πωλητής 

ενός συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης συμφωνεί να παραδώσει το υποκείμενο αγαθό σε 

μία μελλοντική ημερομηνία σε μία προκαθορισμένη τιμή, ενώ ο αγοραστής αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να παραλάβει το αγαθό στην ίδια προκαθορισμένη τιμή. 

Ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης όπως προαναφέρθηκε, μπορεί να αγοραστεί 

και να πωληθεί, άρα υπάρχει η θέση αγοράς και η θέση πώλησης. Ο αγοραστής του 

υποκείμενου τίτλου λαμβάνει τη θέση «long position» και αναμένει άνοδο της τιμής του 

υποκείμενου τίτλου ή προϊόντος ενώ ο πωλητής λαμβάνει τη θέση «short position», δηλαδή 

αναμένει την μείωση της τιμής του υποκείμενου τίτλου ή του προϊόντος. Η διαφορά στην 

τιμή πώλησης και στην τιμή αγοράς αποτελεί το κέρδος ή τη ζημιά του επενδυτή. Ο 

αγοραστής  (Long Futures) έχει περιορισμένη ενδεχόμενη ζημία και απεριόριστο ενδεχόμενο 
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κέρδος ενώ ο πωλητής (Short Futures) περιορισμένο ενδεχόμενο κέρδος και απεριόριστη 

ενδεχόμενη ζημία. 

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι τυποποιημένα, υποκείμενα 

διαπραγμάτευσης σε οργανωμένες ή ρυθμιζόμενες αγορές, υπόκεινται καθημερινά σε 

διαδικασία αποτίμησης με την μέθοδο «marking to market» και υπάρχει εγγύηση του 

Χρηματιστηρίου Παραγώγων για την εκπλήρωση τους. Αυτό σημαίνει πως ο επενδυτής 

(αγοραστής – πωλητής μιας σύμβασης μελλοντικής εκπλήρωσης) υποχρεούται να διατηρεί 

έναν λογαριασμό περιθωρίων. Σε αυτόν τον λογαριασμό ο επενδυτής καταθέτει ένα ποσοστό 

(5% έως 10%) της ονομαστικής αξίας του συμβολαίου ως περιθώριο ασφάλισης 

(maintenance margin) το οποίο έχει καθοριστεί από το Χρηματιστήριο Παραγώγων. Το ποσό 

αυτό αποτελεί την ασφάλεια σε περίπτωση που ο επενδυτής δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις 

υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον ημερήσιο διακανονισμό. Το απαιτούμενο ποσό για να 

γίνει μια συναλλαγή ονομάζεται αρχικό περιθώριο (initial margin). Το απαιτούμενο αυτό 

περιθώριο μεταβάλλεται από τις μεταβολές στην τιμή του υποκειμένου και από τις 

προσδοκίες των επενδυτών. 

 

 

4.4 Λογιστική Παραγώγων για Κερδοσκοπία  

 

 

Σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα τα παράγωγα ως προς την λογιστική αντιμετώπισή 

τους χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες, ανάλογά με το σκοπό που αποκτήθηκαν. Στην 

πρώτη κατηγορία ανήκουν αυτά που αποκτήθηκαν για εμπορικούς σκοπούς για τα οποία θα 

πρέπει να υπάρχουν τεκμηριωμένες ενδείξεις ότι υπάρχει πλάνο βραχυπρόθεσμης 

αποκόμισης κέρδους και ότι δεν αποτελούν εγγύηση ή μέσω αντιστάθμισης από άλλη 

χρηματοοικονομική δραστηριότητα. Η δεύτερη κατηγορία αφορά τα παράγωγα ως 

αντιστάθμιση κινδύνου. 

 

Εύλογη αξία είναι το ποσό με το οποίο ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο 

θα μπορούσε να ανταλλαχθεί ή μια χρηματοοικονομική υποχρέωση να διακανονιστεί μεταξύ 
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δύο μερών που ενεργούν με πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς και με τη θέλησή τους, 

στα πλαίσια μιας συναλλαγής που γίνεται καθαρά σε εμπορική βάση.
49

 

 

Τα παράγωγα κατατάσσονται στα χρηματοπιστωτικά μέσα και στη συνέχεια στα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού ή στις υποχρεώσεις, ενώ αναγνωρίζονται στην 

κατάσταση οικονομικής θέσης στην εύλογη αξία τους. Η λογιστική παρακολούθηση των 

παραγώγων για κερδοσκοπία θα μπορούσε να συνοψιστεί σε τρία βήματα, ενώ στην 

περίπτωση της αντιστάθμισης η τεχνική αλλάζει ανάλογα με το είδος της αντιστάθμισης. 

Πρώτο βήμα είναι η αναγνώριση του παραγώγου ως στοιχείο του ενεργητικού ή υποχρέωση, 

δεύτερο η καταχώρησή του στην εύλογη αξία και το τρίτο αφορά την παρακολούθηση, όπου 

σε κάθε αποτίμηση οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει καταχωρείται απευθείας στα 

αποτελέσματα χρήσεως. 

 

 

4.5 Αποτελεσματικότητα Αντιστάθμισης 

 

 

Η αντιστάθμιση αφορά τις ενέργειες μιας οικονομικής οντότητας με σκοπό τη μείωση του 

χρηματοοικονομικού κινδύνου που προκύπτει από μεταβολές στις τιμές της αγοράς, μέσω της 

αγοράς ή πώλησης παραγώγων. Με την αντιστάθμιση προσδιορίζονται ένα ή περισσότερα 

μέσα αντιστάθμισης έτσι ώστε η μεταβολή των στοιχείων αυτών να συμψηφίσει τη μεταβολή 

ενός αντισταθμισμένου στοιχείου συνολικά ή μεμονωμένα.
50

 

 Το ΔΛΠ 39 για την ύπαρξη αντισταθμιστικής θέσης ορίζει δύο βασικές προϋποθέσεις: 

(α) η αντιστάθμιση να είναι άκρως αποτελεσματική και (β) η αποτίμηση της 

αποτελεσματικότητάς της να είναι αξιόπιστη. Στην συνέχεια προσδιορίζει περισσότερο τις 

παραπάνω προϋποθέσεις. Την αντιστάθμιση την ορίζει ως άκρως αποτελεσματική αν κατά τη 

δημιουργία της και έπειτα, συμψηφίζει αποτελεσματικά τις μεταβολές της εύλογης αξίας ή 

των ταμιακών ροών που αποδίδονται στον αντισταθμιζόμενο κίνδυνο. Για να αποδειχθεί το 
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 Νεγκάκης Ι. Χρήστος (2015), Διεθνή πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς-Θεωρία και Εφαρμογές, 

Θεσσαλονίκη 
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παραπάνω αναφέρει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλοί τρόποι, όπως συγκρίνοντας 

αντίστοιχες παρελθούσες μεταβολές. Η δεύτερη προϋπόθεση έχει αριθμητικούς περιορισμούς 

ως προς των λόγο του κέρδους/ζημίας (μεταξύ 80% και 125%), του αντισταθμιζόμενου 

στοιχείου και του μέσου αντιστάθμισης.
51

  

Το πρότυπο δεν περιορίζει τους χρήστες στον τρόπο αξιολόγησης της 

αποτελεσματικότητας της αντιστάθμισης, παρ’ όλ’ αυτά επιβάλλει να γίνεται σε 

συνεχιζόμενη βάση. Επίσης γίνεται αναφορά στην υποχρέωση της οντότητας να συσχετίζει 

την αντιστάθμιση με έναν συγκεκριμένο, εξατομικευμένο κίνδυνο, εκτός και άμα 

εκπληρωθούν τρία κριτήρια.
52

 Τα κριτήρια είναι: (α) οι αντισταθμιζόμενοι κίνδυνοι  να 

προσδιορίζονται με σαφήνεια, (β) να αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητα της 

αντιστάθμισης, και (γ) να είναι δυνατό, να υπάρξει επιβεβαίωση της συγκεκριμένης 

αντιστοίχισης του αντισταθμιστικού μέσου και των διαφόρων θέσεων σε κίνδυνο.
53

 

 

 

4.6 Μέθοδοι Μέτρησης Αποτελεσματικότητας Αντιστάθμισης 

 

 

Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, όπως προαναφέρθηκε, επιτρέπουν στην οντότητα να 

μετρήσουν την αποτελεσματικότητα με ποιοτικές ή ποσοτικές μεθόδους. Οι ποιοτικές πρέπει 

να εκπληρώνουν αυστηρά προκαθορισμένα κριτήρια για να επιτύχουν να το αποτέλεσμα της 

άκρως αποτελεσματική αντιστάθμισης. Από την άλλη πλευρά οι ποσοτικές, βασίζονται στην 

ποσοτική ανάλυση για να καταφέρουν να καταλήξουν στο ίδιο συμπέρασμα, ενώ δεν 

υπάρχουν προτεινόμενες μέθοδοι από τα πρότυπα. Παρ ’όλα αυτά η οικονομική οντότητα 

πρέπει να αναπτύξει μια ποσοτική μέθοδο που να εκπληρώνει τις προϋποθέσεις που 

απαιτούνται από τα πρότυπα. 

 Οι πιο συνήθεις  τρόποι ποιοτικής μέτρησης της αποτελεσματικότητας είναι η 

μέθοδος της σύγκρισης των βασικών όρων (critical terms match method) και λιγότερο η 

short-cut method. Κατά τη χρήση της μεθόδου σύγκρισης βασικών όρων απαιτείται η 
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σύγκριση των βασικών όρων του μέσου αντιστάθμισης και του αντισταθμιζόμενου στοιχείου. 

Σε περίπτωση πού επιτευχθεί ο σκοπός, δηλαδή να ταιριάζουν τέλεια μεταξύ τους οι όροι και 

συνεχιστεί αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιστάθμισης, η οικονομική οντότητα έχει πετύχει 

άκρως αποτελεσματική αντιστάθμιση. Η μέθοδος αυτή σύμφωνα με τα πρότυπα των ΗΠΑ 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την αναδρομική απόδειξη της αποτελεσματικότητας, 

αντίθετα με τα ΔΛΠ που δεν το επιτρέπουν. Μερικοί από τους όρους που συγκρίνονται είναι: 

η ονομαστική αξία, η ημερομηνία έναρξης, η ημερομηνία λήξης, η βάση υπολογισμού των 

τόκων κτλ., ενώ συνεπαγωγικά αν τα παραπάνω ταυτίζονται απόλυτα έχουμε συμψηφισμό 

των μεταβολών της εύλογης αξίας ή των ταμειακών ροών που οφείλονται στον 

αντισταθμιζόμενο κίνδυνο. 

 Η short-cut method δεν είναι τόσο διαδεδομένη και κατά την εφαρμογή της απαιτεί η 

σχέση αντιστάθμισης να ακολουθεί προσυμφωνημένα και πολύ συγκεκριμένα κριτήρια για να 

επαληθευτεί η αποτελεσματικότητα της αντιστάθμισης τόσο για το παρόν όσο και 

αναδρομικά. Δεν είναι τόσο διαδεδομένη γιατί δεν αναγνωρίζεται από τα ΔΛΠ, ενώ 

αναμένεται να καταργηθεί και από τα πρότυπα των ΗΠΑ, διότι η χρήσης της επιτρέπεται 

μόνο για την αντιστάθμιση ορισμένων μορφών επιτοκιακού κινδύνου και επομένως δεν είναι 

τόσο πρακτική. 

 Στην κατηγορία των ποσοτικών μεθόδων αυτές που συναντώνται συχνότερα είναι 

dollar offset method και η μέθοδος ανάλυσης παλινδρόμησης (regression analysis). Η dollar 

offset method περιλαμβάνει τη σύγκριση των ποσοστών μεταβολής της εύλογης αξίας ή των 

ταμειακών ροών του αντισταθμιζόμενου στοιχείου με το μέσο αντιστάθμισης αναφορικά με 

τον αντισταθμιζόμενο κίνδυνο. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει στην οικονομική οντότητα να 

εξετάσει την αποτελεσματικότητα ανάλογα με τις ανάγκες της, είτε σωρευτικά, είτε 

περιοδικά. Για να κριθεί άκρως αποτελεσματική η αντιστάθμιση η διαφορά του ποσοστού 

μεταβολής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ του 80-125%. 

 Τέλος υπάρχει ευρεία χρήση  μίας στατιστικής μεθόδου, της ανάλυσης 

παλινδρόμησης, η οποία αναδεικνύει τη δύναμη της σχέσης μεταξύ δύο ανεξάρτητων 

μεταβλητών (στην προκειμένη περίπτωση του αντισταθμιζόμενου στοιχείου και του μέσου 

αντιστάθμισης). Εξετάζει λοιπόν την συσχέτιση μεταξύ του αντισταθμιζόμενου στοιχείου και 

του μέσου που χρησιμοποιείται με την ανάλυση μίας σειράς παραμέτρων. Αυτό 

επιτυγχάνεται διενεργώντας μια σειρά προσομοιώσεων με διάφορες τιμές εύλογης αξίας ή 
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ταμειακών ροών, χρησιμοποιώντας ιστορικές αξίες της αγοράς για να προβλεφθεί η 

αποτελεσματικότητα της σχέσης αντιστάθμισης που εξετάζεται
54

. 

  

 

4.7 Μέσα Αντιστάθμισης  

 

 

Το ΔΛΠ 39 δεν περιορίζει τις συνθήκες προσδιορισμού ενός παραγώγου ως μέσο 

αντιστάθμισης αρκεί να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις που θέτει, ενώ εξαιρεί 

συγκεκριμένα δικαιώματα προαίρεσης. Ωστόσο στην περίπτωση ενός μη παράγωγου 

χρηματοοικονομικού περιουσιακό στοιχείο ή μίας μη παράγωγης χρηματοοικονομικής 

υποχρέωσης μπορεί να προσδιοριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, μόνο για την αντιστάθμιση 

συναλλαγματικού κινδύνου.
55

  

 Σύμφωνα με το πρότυπο, η αποτίμηση στην εύλογη αξία του παραγώγου πρέπει να 

γίνεται στο σύνολό του χωρίς να διαχωρίζεται, εκτός δύο μοναδικών περιπτώσεων. Πρώτον 

όταν υπάρχει συμβόλαιο δικαιώματος προαίρεσης με διαχρονική και εσωτερική αξία, τότε 

διαχωρίζονται και προσδιορίζεται ως μέσο αντιστάθμισης μόνο η μεταβολή της εσωτερικής 

του αξίας, χωρίς τις μεταβολές της διαχρονικής. Δεύτερον, ο διαχωρισμός του στοιχείου του 

επιτοκίου και της τρέχουσας τιμής ενός προθεσμιακού συμβολαίου.
56

 Τέλος αναφέρεται ότι 

μια οικονομική οντότητα μπορεί να προσδιορίσει συνδυασμούς τμημάτων ή ολόκληρων 

παραγώγων ως μέσο αντιστάθμισης.
57

 

 

 

4.8 Αντισταθμιζόμενα Στοιχεία 

 

 

Ο περιορισμός των μεταβολών στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων ή των υποχρεώσεων 

(αντισταθμιζόμενα στοιχεία) είναι ο σκοπός της λογιστικής αντιστάθμισης. Τέτοια στοιχεία 
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θεωρούνται τα αναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις, βέβαιη δέσμευση, μία 

πιθανή προσδοκώμενη συναλλαγή, καθαρή επένδυση σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό, 

ομάδες των προαναφερθέντων στοιχείων και άλλα που μειώνουν τον κίνδυνο επιτοκίου του 

χαρτοφυλακίου ή τμήμα του χαρτοφυλακίου που μοιράζονται από κοινού έναν κίνδυνο.
58

 

 Αντίθετα όμως με τα δάνεια και τις απαιτήσεις, μία επένδυση που διακρατείται μέχρι 

τη λήξη δεν μπορεί να είναι αντισταθμιζόμενο στοιχείο αναφορικά με τον κίνδυνο επιτοκίου 

ή τον κίνδυνο προπληρωμών, διότι ο προσδιορισμός μιας επένδυσης ως διακρατούμενης 

μέχρι τη λήξη, απαιτεί να υπάρχει πρόθεση να διακρατηθεί, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι 

μεταβολές στην εύλογη αξία ή τις ταμιακές ροές που αποδίδονται σε μεταβολές των 

επιτοκίων. Εντούτοις, μία επένδυση διακρατούμενη μέχρι τη λήξη είναι δυνατό να είναι 

αντισταθμιζόμενο στοιχείο μόνο ως προς τον κίνδυνο από μεταβολές στις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες και τον πιστωτικό.
59

  

 Για να είναι εφικτή η εφαρμογή της λογιστικής αντιστάθμισης σε περιουσιακά 

στοιχεία, υποχρεώσεις, βέβαιες δεσμεύσεις και πολύ πιθανές προσδοκώμενες συναλλαγές, 

είναι απαραίτητο να εμπλέκεται σε αυτά τμήμα το οποίο δεν ανήκει στην οικονομική 

οντότητα, ώστε να μπορούν να προσδιοριστούν ως αντισταθμιζόμενα στοιχεία. Όσον αφορά 

την χρήση της λογιστικής αντιστάθμισης σε συναλλαγές μεταξύ οντοτήτων ή τομέων του 

ιδίου ομίλου,  αναφέρει ότι επιτρέπεται η εμφάνισή της μόνο στις επιμέρους οικονομικές 

καταστάσεις, αλλά όχι στις ενοποιημένες. Εξαίρεση στον παραπάνω περιορισμό αποτελεί ο 

συναλλαγματικός κίνδυνος ενός ενδοεταιρικού χρηματικού στοιχείου (π.χ., 

πληρωτέος/εισπρακτέος λογαριασμός μεταξύ δύο θυγατρικών). Το παραπάνω στοιχείο 

μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλο αντισταθμιζόμενο στοιχείο στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις , αν καταλήγει σε άνοιγμα σε κέρδη ή ζημίες από συναλλαγματικές ισοτιμίες 

που δεν απαλείφονται πλήρως με την ενοποίηση σύμφωνα με το ΔΛΠ 21.  Σύμφωνα με το 

ΔΛΠ 21, τα κέρδη και ζημίες από συναλλαγματικές ισοτιμίες επί ενδοεταιρικών χρηματικών 

στοιχείων δεν απαλείφονται πλήρως κατά την ενοποίηση, όταν η συναλλαγή που 

περιλαμβάνει το ενδοεταιρικό χρηματικό στοιχείο διενεργείται μεταξύ δύο οντοτήτων του 

ομίλου που έχουν διαφορετικά νομίσματα επιχειρηματικής λειτουργίας. Εκτός αυτού, ο 

συναλλαγματικός κίνδυνος μιας πολύ πιθανής προσδοκώμενης ενδοεταιρικής συναλλαγής 

δύναται να χαρακτηρισθεί αντισταθμιζόμενο στοιχείο σε ενοποιημένες οικονομικές 
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καταστάσεις, υπό τον όρο ότι η συναλλαγή εκφράζεται σε νόμισμα διαφορετικό από το 

νόμισμα λειτουργίας της οντότητας που συνάπτει τη συναλλαγή αυτή και ότι ο 

συναλλαγματικός κίνδυνος θα επηρεάσει τα ενοποιημένα κέρδη ή ζημίες.
60

 

Στο τελευταίο κομμάτι που αφορά τα αντισταθμιζόμενα στοιχεία το ΔΛΠ 39 

προσδιορίζει τους κανόνες για τον προσδιορισμό τριών κατηγοριών στοιχείων ως 

αντισταθμιζόμενα. Πρώτον, λοιπόν, για να έχει τη δυνατότητα μία οικονομική οντότητα να 

αντισταθμίσει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση, ως προς τις 

ταμιακές ροές ή την εύλογη αξία του, προϋποτίθεται να είναι εφικτή η αξιόπιστη μέτρηση της 

αποτελεσματικότητάς της. Ενδεικτικά παραθέτει ως παράδειγμα το μετρήσιμο και 

αναγνωρισμένο σκέλος επιτοκιακού κινδύνου ενός τοκοφόρου περιουσιακού στοιχείου.
61

  

 Το τμήμα μιας αντιστάθμισης εύλογης αξίας που αφορά τον επιτοκιακό κίνδυνο ενός 

χαρτοφυλακίου, που απαρτίζεται από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις μπορεί να προσδιοριστεί με βάση ένα ποσό συναλλάγματος, αντί ως 

μεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία. Αν το χαρτοφυλάκιο απαρτίζεται τόσο από 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία όσο και από υποχρεώσεις, τότε το 

προσδιοριζόμενο ποσό συναλλάγματος αποτελεί αντίστοιχα ένα ποσό περιουσιακών 

στοιχείων ή ένα ποσό υποχρεώσεων. Εντούτοις, απαγορεύεται ο προσδιορισμός ενός 

καθαρού ποσού που περιλαμβάνει τόσο περιουσιακά στοιχεία όσο και υποχρεώσεις.
62

 

 Δεύτερον, όταν υπάρχει αντιστάθμιση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ή 

υποχρεώσεων, θα προσδιορίζονται ως αντισταθμιζόμενα στοιχεία είτε έναντι του 

συναλλαγματικού κινδύνου, είτε ως σύνολο έναντι παντός κινδύνου. Η συγκεκριμένη 

ευχέρεια δίνεται λόγω της δυσκολίας να απομονωθεί και να επιμετρηθεί αναλογικά το 

μέγεθος της μεταβολής των ταμιακών ροών ή της εύλογης αξίας που οφείλονται σε 

συγκεκριμένους κινδύνους, εκτός του συναλλαγματικού κινδύνου.
63

 

 Η τρίτη και τελευταία κατηγορία προσδιορισμού στοιχείων ως αντισταθμιζόμενα 

είναι οι ομάδες στοιχείων. Για να ικανοποιεί τις ανάγκες του ΔΛΠ 39 μία ομάδα παρεμφερών 

περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων, ώστε να προσδιορίζονται ως αντισταθμιζόμενα 

στοιχεία, είναι απαραίτητο να μοιράζονται την έκθεση στον κίνδυνο για τον οποίο γίνεται η 
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αντιστάθμιση. Επιπλέον σε περίπτωση που ο αντισταθμιζόμενος κίνδυνος προκαλέσει τη 

μεταβολή της εύλογης αξίας των επί μέρους στοιχείων της ομάδας, αναμένεται να υπάρχει 

περίπου ανάλογη μεταβολή της εύλογης αξίας του συνόλου της συγκεκριμένης ομάδας.
64

 

 

  

4.9 Λογιστική Αντιστάθμισης  

 

 

Η λογιστική αντιστάθμισης αναγνωρίζει τη συμψηφιστική επίδραση των μεταβολών των 

εύλογων αξιών του μέσου αντιστάθμισης και του αντισταθμιζόμενου στοιχείου στα 

αποτελέσματα. Το ΔΛΠ 39 αναγνωρίζει την ύπαρξη των παρακάτω τριών μορφών σχέσεων 

αντιστάθμισης
65

: 

 

 εύλογης αξίας: αναφέρεται στην αντιστάθμιση της έκθεσης σε συγκεκριμένο κίνδυνο, 

ο οποίος θα μπορούσε να επηρεάσει τα αποτελέσματα, λόγω μεταβολών της εύλογης 

αξίας κάποιου αναγνωρισμένου περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης ή μη 

αναγνωρισμένης βέβαιης δέσμευσης ή μέρος αυτών,
66

 

 

 ταμιακών ροών: καλύπτει την αντιστάθμιση συγκεκριμένου κινδύνου, ο οποίος 

σχετίζεται με τη μεταβολή των ταμιακών ροών ενός περιουσιακού στοιχείου ή 

υποχρέωσης ή πολύ πιθανής προσδοκώμενης συναλλαγής και θα επηρέαζε τα 

αποτελέσματα. Ένας συνηθισμένος κίνδυνος αυτής της κατηγορίας είναι ο 

επιτοκιακός κίνδυνος, πιο συγκεκριμένα όταν πρέπει να πληρωθούν τόκοι χρέους με 

κυμαινόμενο επιτόκιο,
67
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 καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό: η συγκεκριμένη περίπτωση 

καλύπτεται από το ΔΛΠ 21, άλλα μόνο σε ότι αφορά τη μετατροπή ποσών από το 

νόμισμα λειτουργίας στο νόμισμα παρουσίασης.
68

 

 

Σε περίπτωση αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου στον οποίο εκτίθεται μια βέβαιη 

δέσμευση, δίνεται η δυνατότητα εναλλακτικού χειρισμού είτε με τη μορφή αντιστάθμισης 

εύλογης αξίας, είτε ως αντιστάθμισης ταμιακών ροών.
69

 

 Προηγουμένως ορίστηκαν δύο κριτήρια για την ύπαρξη σχέσης αντιστάθμισης και 

την έννοια της αποτελεσματικής αντιστάθμισης. Προκειμένου να υπαχθεί όμως στις διατάξεις 

της λογιστικής αντιστάθμισης πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω όροι:
70

 

 

 κατά την έναρξη της αντιστάθμισης η οικονομική οντότητα απαιτείται να 

προσδιορίσει σαφώς και να τεκμηριώσει την αντισταθμιστική σχέση, όπως και την 

επιδίωξή της αναφορικά με τη διαχείριση του κινδύνου και τη στρατηγική για την 

αντιστάθμιση. Η τεκμηρίωση προκύπτει από την ρητή αναφορά στο αντισταθμιστικό 

χρηματοοικονομικό μέσο, το σχετικό αντισταθμιζόμενο στοιχείο ή συναλλαγή, τη 

φύση του αντισταθμιζόμενου κινδύνου και τον τρόπο με τον οποίο η οντότητα 

αξιολογεί την αποτελεσματικότητα, 

 

 η αντιστάθμιση να είναι άκρως αποτελεσματική όσον αφορά τον συμψηφισμό των 

μεταβολών της εύλογης αξίας ή των ταμιακών ροών που προκαλούνται από τον 

αντισταθμιζόμενο κίνδυνο, όπως ορίστηκε προηγουμένως και στις παραγράφους 

ΟΕ105-113 του προσαρτήματος Α, του ΔΛΠ 39, 

 

 στην περίπτωση αντιστάθμευσης ταμιακών ροών, η προσδοκώμενη συναλλαγή που 

αποτελεί το αντισταθμιζόμενο στοιχείο πρέπει να εκτίθεται σε κίνδυνο μεταβολής των 

ταμιακών ροών και να είναι πολύ πιθανή, 
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 η αποτελεσματικότητα της αντιστάθμισης πρέπει να μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 

Το παραπάνω συμπεριλαμβάνει της ταμιακές ροές ή την εύλογη αξία του 

αντισταθμιζόμενου στοιχείου και του μέσου αντιστάθμισης, 

 

 η αξιολόγηση της αντιστάθμισης πρέπει να γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια που 

καλύπτει, προκειμένου να συνεχίσει να τηρεί το κριτήριο της αποτελεσματικότητας 

για κάθε περίοδο που σχετίζεται. 

 

 

4.9.1 Λογιστική Αντιστάθμισης Εύλογης Αξίας, Ταμιακών ροών και 

Καθαρής Επένδυσης Εκμετάλλευσης στο Εξωτερικό 

 

 

Κατά την χρονική περίοδο που πληρούνται οι προϋποθέσεις του ΔΛΠ 39 η οικονομική 

οντότητα κάνει τους παρακάτω λογιστικούς χειρισμούς για την αντιστάθμιση εύλογης αξίας. 

Σε περίπτωση εκ νέου επιμέτρησης της εύλογης αξίας του μέσου αντιστάθμισης ή του 

τμήματος της λογιστικής αξίας του μέσου αντιστάθμισης που αφορά στοιχείο σε ξένο 

νόμισμα (η αποτίμηση γίνεται βάσει το ΔΛΠ 21), το κέρδος ή η ζημία που προκύπτει 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Όσον αφορά το αντισταθμιζόμενο στοιχείου, όταν 

εμφανίζει κέρδος ή ζημία που προκύπτει από τον αντισταθμιζόμενο κίνδυνο, γίνεται ανάλογη 

προσαρμογή στη λογιστική του αξία και το εν λόγω κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις που το στοιχείο επιμετρείται στο κόστος. 

Αν το αντισταθμιζόμενο στοιχείο είναι διαθέσιμο προς πώληση το κέρδος και η ζημία που 

προκύπτουν και αφορούν τον αντισταθμισμένο κίνδυνο εμφανίζονται κατευθείαν στα 

αποτελέσματα. Διαφορές που προκύπτουν στην εύλογη αξία αλλά δεν οφείλονται στον εν 

λόγω κίνδυνο έχουν διαφορετική αντιμετώπιση.
71

 

 Το πρότυπο δίνει τη δυνατότητα για εναλλακτικό χειρισμό όταν γίνεται αντιστάθμιση 

λόγω έκθεσης ενός χαρτοφυλακίου ή μέρους του σε επιτοκιακό κίνδυνο και αποτελείται από 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις. Τότε επιτρέπεται  το κέρδος ή η 
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ζημία που προκύπτει στο αντισταθμιζόμενο στοιχείο να παρουσιαστεί: α) είτε σε ιδιαίτερο 

και συγκεκριμένο κονδύλιο εντός των περιουσιακών στοιχείων, για εκείνες τις περιόδους 

αναπροσαρμογής του επιτοκίου κατά τις οποίες το αντισταθμιζόμενο στοιχείο αποτελεί 

περιουσιακό στοιχείο, β) είτε αντίστοιχα σε ιδιαίτερο και συγκεκριμένο κονδύλιο εντός των 

υποχρεώσεων, για εκείνες τις περιόδους αναπροσαρμογής του επιτοκίου κατά τις οποίες το 

αντισταθμιζόμενο στοιχείο αποτελεί υποχρέωση.
72

 

 Για τη διακοπή της λογιστικής αντιστάθμισης πρέπει να πληρείται μία από τις τρεις 

περιπτώσεις
73

: 

 

 το αντισταθμιστικό χρηματοοικονομικό μέσο εκπνεύσει ή πωληθεί, διακοπεί ή 

ασκηθεί. Η αντικατάσταση ή ανανέωση του μέσου αντιστάθμισης δεν σημαίνει 

διακοπή, εφόσον αποτελεί μέρος τεκμηριωμένης στρατηγικής αντιστάθμισης 

 

 η αντιστάθμιση δεν πληροί εφεξής τις προϋποθέσεις εφαρμογής της αντισταθμιστικής  

λογιστικής όπως προβλέπονται στην παράγραφο 88 

 

 η οντότητα ανακαλέσει τον προσδιορισμό. 

 

Σημειώνεται επίσης, ότι στα αντισταθμισμένα χρηματοοικονομικά μέσα που χρησιμοποιείται 

η μέθοδος του αποτελεσματικού επιτοκίου, οι προσαρμογές στη λογιστική τους αξία 

αποσβένεται στα αποτελέσματα
74

. Τέλος όταν μια οντότητα προσδιορίζει μία μη 

αναγνωρισμένη, αλλά βέβαιη δέσμευση, ως αντισταθμισμένο στοιχείο, πρέπει να 

αναγνωρίσει την συνολική μεταβολή της εύλογης αξίας, που σχετίζεται με τον 

αντισταθμισμένο κίνδυνο, ως περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση (ανάλογα με την μεταβολή 

κέρδος ή ζημία αντίστοιχα). Η αναγνώριση γίνεται στα αποτελέσματα, όπως και οι μεταβολές 

στην εύλογη αξία του μέσου αντιστάθμισης
75

. 

 Για την αντιστάθμιση ταμιακών ροών και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που 

προαναφέρθηκαν, για την κάλυψη της εφαρμογής της λογιστικής αντιστάθμισης, το μέρος 

του κέρδους ή της ζημίας, του μέσου αντιστάθμισης, που είναι αποτελεσματικό 
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αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια, μέσω της κατάστασης μεταβολών των ιδίων 

κεφαλαίων. Το μη αποτελεσματικό κομμάτι αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα
76

. 

 Σε βαθύτερη ανάλυση ο λογιστικός χειρισμός περιλαμβάνει τρία στάδια. Το πρώτο 

αφορά την προσαρμογή του συνθετικού στοιχείου των ιδίων κεφαλαίων (που αφορά 

αντισταθμισμένο στοιχείο), στο μικρότερο μεταξύ του συνολικού κέρδους/ζημίας του 

αντισταθμιστικού μέσου και της συνολικής μεταβολής της εύλογης αξίας των αναμενόμενων 

μελλοντικών ταμιακών ροών, από το αντισταθμιζόμενο στοιχείο. Τα παραπάνω ποσά 

υπολογίζονται από την έναρξη της αντιστάθμισης και σε απόλυτα ποσά. Το δεύτερο 

αναφέρεται σε κάθε κέρδος ή ζημία που εναπομένει επί του μέσου αντιστάθμισης ή 

προσδιοριζόμενου συνθετικού στοιχείου αυτού και δεν είναι μέρος αποτελεσματικής 

αντιστάθμιση. Το πρότυπο για τις παραπάνω μεταβολές απαιτεί να αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσματα. Το τελευταίο στάδιο περιλαμβάνει τις περιπτώσεις οντοτήτων, οι οποίες για 

λόγους στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων εξαίρεσαν από την αξιολόγηση της 

αντισταθμιστικής  αποτελεσματικότητας  ένα ορισμένο συνθετικό στοιχείο του κέρδους ή της 

ζημίας ή των σχετικών ταμιακών ροών, του μέσου αντιστάθμισης. Το προαναφερθέν στοιχείο 

καταγράφεται στα αποτελέσματα
77

. 

 Η διακοπή της αντισταθμίσεις γίνεται όταν
78

: 

 

 το μέσο αντιστάθμισης πωληθεί, εκπνεύσει, ασκηθεί ή διακοπεί. Αν τα παραπάνω δεν 

αποτελούν μέρος τεκμηριωμένης στρατηγικής, το κέρδος ή η ζημία που προέρχονται 

από το μέσο αντιστάθμισης και έχουν συσσωρευτεί, αναγνωρίζονται διακεκριμένα 

στα ίδια κεφάλαια μέχρι την πραγματοποίηση της συναλλαγής. 

 

 δεν πληρούνται πλέον τα κριτήρια για λογιστική αντιστάθμισης, που προβλέπει το 

ΔΛΠ 39. Όπως και πριν έχουμε διακεκριμένη αναγνώριση του συσσωρευμένου 

κέρδους ή ζημίας (για την περίοδο που είχαμε αποτελεσματική αντιστάθμιση) στα ίδια 

κεφάλαια, μέχρι να πραγματοποιηθεί η συναλλαγή. 
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 η προσδοκώμενη συναλλαγή δεν αναμένεται πλέον να συμβεί. Εδώ το κέρδος ή η 

ζημία του μέσου αντιστάθμισης, που συνεχίζει να αναγνωρίζεται στα ίδια κεφάλαια, 

καταχωρείται στα αποτελέσματα. 

 

 Η οικονομική οντότητα ανακαλεί τον προσδιορισμό.  

 

Τέλος ορίζεται ξεχωριστός λογιστικός  χειρισμός για αντισταθμίσεις  καθαρών επενδύσεων 

σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό, ο οποίος γίνεται με συναφή τρόπο με την λογιστική 

αντιστάθμισης ταμιακών ροών. Δηλαδή, το σκέλος του κέρδους ή της ζημίας του 

αντισταθμιστικού μέσου, που τεκμηριώνεται ως αποτελεσματική αντιστάθμιση θα 

αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια, μέσω της κατάστασης μεταβολών των ιδίων 

κεφαλαίων. Από την άλλη το αναποτελεσματικό σκέλος θα αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα. Κλείνοντας αναφέρει ότι το κέρδος ή η ζημία από το μέσο αντιστάθμισης, 

που αφορά το αποτελεσματικό σκέλος της αντιστάθμισης και έχει αναγνωριστεί απευθείας 

στα ίδια κεφάλαια, θα αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη διάθεση της εκμετάλλευσης 

στο εξωτερικό
79

.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

 

5.1 Εισαγωγή 

 

 

Στην σύγχρονη εποχή η παγκοσμιοποίηση και η κοινή χρήση των οικονομικών πολιτικών 

έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην αλλαγή του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στον τραπεζικό 

κλάδο (Rochdi 2012). Αυτή η αλλαγή έφερε γενική αύξηση των κινδύνων στον τραπεζικό 

τομέα, ενώ στις αναδυόμενες αγορές, κυρίως οι εμπορικές τράπεζες, εισάγουν καινοτομίες 

για την επίτευξη κερδών. Η μετάβαση που παρατηρήθηκε έγινε από τις παραδοσιακές 

στρατηγικές στην αντιστάθμιση του συστημικού κινδύνου με τη χρήση χρηματοοικονομικών 

παραγώγων. Τα αίτια ξεκινούν από την διάλυση της συμφωνίας Bretton Woods και 

συνεχίζονται με την παγκόσμια αλλά και εγχώρια αστάθεια, η οποία συνοδεύεται από υψηλή 

διακύμανση τιμών, που χαρακτηρίζει τις αγορές. Παράλληλα ξεκίνησε εδώ και μερικές 

δεκαετίες επιταχυμένη διάδοση των χρηματοοικονομικών παραγώγων στη διεθνή αγορά και 

έχει τεθεί πολλές φορές το ερώτημα, αν γίνεται δόκιμη χρήση των παραγώγων από τις 

τράπεζες και κατά πόσο επηρεάζουν την απόδοση των τραπεζών. 

 Η Ελλάδα σε πρώτη φάση άργησε να ενσωματωθεί στις τάσεις της εποχής, μιας και 

απέκτησε οργανωμένη αγορά παραγώγων το 1998, αλλά πλέον κινείται με ανάλογους 

ρυθμούς με τις υπόλοιπες αγορές. Σκόπός της έρευνας είναι να εξετάσει την επίδραση που 

έχουν τα χρηματοοικονομικά παράγωγα στην απόδοση των 5 μεγαλύτερων ελληνικών 

τραπεζών, κατά την περίοδο 12 ετών, από το 2005 έως και το 2016. Η έρευνα εξετάζει τις 

εξής δύο ερευνητικές υποθέσεις: πρώτον, ποια είναι η επίδραση των λογιστικών στοιχείων 

στην τιμή της μετοχής και δεύτερον πως επηρεάζεται η σχέση των λογιστικών στοιχείων και 

τις τιμής της μετοχής από τη χρήση παραγώγων. 
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5.2 Περιγραφικά Στατιστικά του Δείγματος 

 

 

Στην ανάλυση χρησιμοποιήθηκε δείγμα 49 παρατηρήσεων το οποίο προήλθε από 5 μεγάλες 

ελληνικές τράπεζες. Η περίοδος των 12 ετών ξεκινάει από το 2005 και φτάνει μέχρι το 2016, 

ενώ οι παρατηρήσεις και τα δεδομένα αντλήθηκαν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 

των τραπεζών όπως εμφανίζονταν στις επίσημες ιστοσελίδες τους
80

 και την βάση δεδομένων 

compustat global. Επιπλέον τα δεδομένα που σχετίζονται με τα παράγωγα χωρίστηκαν σε δύο 

κατηγορίες, αυτά που βρίσκονται στο εμπορικό χαρτοφυλάκιο και εκείνα που αποκτήθηκαν 

για σκοπούς αντιστάθμισης. Οι τράπεζες από τις οποίες προέρχονται τα στοιχεία είναι η 

Alpha Bank SA, η Attica Bank SA, η Eurobank Ergasias SA, η National Bank of Greece SA 

και η Piraeus Bank SA. Άλλες τράπεζες, οι οποίες έχουν σταματήσει την λειτουργία τους ή 

έχουν εξαγοραστεί, δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στο δείγμα. Αυτό οφείλεται στην 

έλλειψη, αναφορικά με τα παράγωγα, στοιχείων στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά και 

πληροφοριών σχετικά με την μετοχή τους, στις βάσεις δεδομένων. 

 Στον πίνακα 1 δίνεται μία σύντομη στατιστική απεικόνιση των στοιχείων σχετικά με 

τη χρήση των παραγώγων, τις τιμές των μετοχών, τα κέρδη ανά μετοχή και την λογιστική 

αξία της μετοχής. Σύμφωνα με τα δεδομένα των οικονομικών εκθέσεων των τραπεζών, τα 

ποσά που δεσμεύονται για παράγωγα με σκοπό την αντιστάθμιση, είναι πολύ μικρότερα από 

τα αντίστοιχα των παραγώγων που είναι για εμπορικούς σκοπούς. Επίσης φαίνεται πως σε 

μερικές περιπτώσεις, ανά περιόδους, διακόπτουν ακόμα και ολοκληρωτικά την χρήση 

παραγώγων για αντιστάθμιση. Πιο αναλυτικά παρατηρείται η ύπαρξη μίας απόκλισης στην 

ονομαστική αξία των παραγώγων 0,73 και 0,37 για εμπορικούς και αντισταθμιστικούς 

σκοπούς αντίστοιχα. Ενδιαφέρον έχει σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της, ότι η 

Piraeus bank διακόπτει τη χρήση των παραγώγων για αντιστάθμιση το 2013 και  ότι στον 

αντίποδα η NBG ξεκινάει καθυστερημένα το 2008. Σύμφωνα με την διάμεσο υπάρχει 

απόκλιση στην αποπληθωρισμένη τιμή της μετοχής [0,44], καθώς και στην λογιστική της 

αξία [0,47]. 

 Για να αποφευχθούν τυχόν επιδράσεις των ακραίων παρατηρήσεων του δείγματος, 

αφαιρέθηκε το 1% των άνω και των κάτω άκρων από κάθε μεταβλητή. Στη συνέχεια, 

                                                 

 

80
 www.nbg.gr, www.alpha.gr, www.atticabank.gr, www.piraeusbank.gr, www.eurobank.gr  



54 

 

εξετάστηκε κατά πόσο υπάρχει διαφορά στις τιμές που λαμβάνουν η μέση τιμή και η 

διάμεσος για κάθε μεταβλητή 

 

Πίνακας 1: Περιγραφικά Στατιστικά 

  PRI_DEF BVPS_DEFDUM EPS_DEF ΔDERIV_FV ΔDERIV_HEDGE 

Μέσος 0,73 0,73 -0,37 0,73 0,37 

Διάμεσος 0,44 0,47 0,02 1,00 0,00 

1ο Τεταρτημόριο 0,25 0,28 -0,09 0,00 0,00 

3ο Τεταρτημόριο 1,20 1,09 0,07 1,00 1,00 

Τυπ. Απόκλιση 0,67 0,85 0,99 0,45 0,49 

Σημειώσεις: Το δείγμα περιλαμβάνει 5 τράπεζες από την Ελλάδα για την Περίοδο 2005-2016. Οι παρατηρήσεις του 

αρχικού δείγματος είναι 49. 

 

 Ο πίνακας 2 δείχνει τις συσχετίσεις μεταβλητών που επιδρούν η μία στην άλλη 

κάνοντας χρήση της τιμής του μέσου, για τις 5 ελληνικές τράπεζες για 12 έτη. Βλέπουμε πως 

η τιμή της μετοχής συσχετίζεται θετικά με όλες της μεταβλητές, όπως και η λογιστική αξία 

της μετοχής, με μοναδική εξαίρεση τα παράγωγα για εμπορικούς σκοπούς. Υψηλή στατιστική 

σημαντικότητα υπάρχει στον συντελεστή συσχέτισης μεταξύ της λογιστικής αξίας και των 

κερδών ανά μετοχή με την τιμή της μετοχής. Είναι θετική και για τις δύο περιπτώσεις, ενώ το 

μέγεθος του συντελεστή είναι 0,58 και 0,55 αντίστοιχα. Υπάρχει επίσης ένδειξη  για θετική 

συσχέτιση (με συντελεστή 0,33) των κερδών ανά μετοχή και της λογιστικής αξίας για τους 

χρήστες παραγώγων. 

 

Πίνακας 2: Μήτρα Συσχετίσεων 

  PRI_DEF BVPS_DEFDUM EPS_DEF ΔDERIV_FV ΔDERIV_HEDGE 

PRI_DEF 1,00         

BVPS_DEFDUM 0,58*** 1,00 

   EPS_DEF 0,55*** 0,33* 1,00 

  ΔDERIV_FV 0,16 -0,02 -0,01 1,00 

 ΔDERIV_HEDGE 0,12 0,01 -0,04 0,15 1,00 

Σημειώσεις: Το δείγμα περιλαμβάνει 5 τράπεζες από την Ελλάδα για την Περίοδο 2005-2016. *, ** και *** υποδεικνύουν 

στατιστική σημαντικότητα στο  10%, 5% και 1% αντίστοιχα. 
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5.3 Ανάλυση Εμπειρικού Υποδείγματος 

 

 

Για να απαντηθούν οι ερευνητικές υποθέσεις, αν υπάρχει και πόσο μεγάλη είναι η επιρροή 

που ασκούν τα λογιστικά στοιχεία στην τιμή της μετοχής και στη συνέχεια αν η χρήση των 

παραγώγων επηρεάζει τα λογιστικά στοιχεία και κατ’ επέκταση τη λογιστική αξία της 

μετοχής, γίνονται δύο υποθέσεις.. Πρώτον ποιο ήταν το μέγεθος των προς εξέταση τιμών, ανά 

τα έτη και δεύτερον ποιο θα ήταν σε περίπτωση που δεν υπήρχαν τα παράγωγα. Η διαδικασία 

έγινε ξεχωριστά για τα παράγωγα αντιστάθμισης και για εμπορικούς σκοπούς. Στο σημείο 

αυτό θα γίνει ανάλυση του υποδείγματος, των εξαρτημένων και των ανεξάρτητων 

μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα έρευνα.  

 

 

𝑃𝑟𝑖𝑖,𝑡

𝑃𝑟𝑖𝑖,𝑡−1
= 𝑎0 + 𝑎1 

𝐵𝑉𝑃𝑆𝑖,𝑡

𝑃𝑟𝑖𝑖,𝑡−1
+ 𝑎2 

𝐸𝑃𝑆𝑖,𝑡

𝑃𝑟𝑖𝑖,𝑡−1
+ 𝑎3∆𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑖,𝑡

+ 𝑎4∆𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑖,𝑡  
𝐵𝑉𝑃𝑆𝑖,𝑡

𝑃𝑟𝑖𝑖,𝑡−1
+ 𝑎5∆𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑖,𝑡

𝐸𝑃𝑆𝑖,𝑡

𝑃𝑟𝑖𝑖,𝑡−1
+ 𝑈𝑖,𝑡 

  

 

𝐵𝑉𝑃𝑆𝑖,𝑡

𝑃𝑟𝑖{𝑖,𝑡−1}
 : στον αριθμιτή είναι η λογιστική ή εσωτερική αξία μιας μετοχής (Book Value of 

Equity Per Share ή BVPS) για την τράπεζα i την περίοδο t, η οποία υπολογίζεται αν 

διαιρέσουμε τα ίδια κεφάλαια μιας εταιρίας με τον αριθμό των κυκλοφορούντων μετοχών. 

Στον παρονομαστή έχουμε την τιμή της μετοχής της τράπεζας i την περίοδο t-1. 

 

𝐸𝑃𝑆𝑖,𝑡

𝑃𝑟𝑖𝑖,𝑡−1
 : ο αριθμιτής προκύπτει από τη διαίρεση των καθαρών κερδών προς τον αριθμό 

των κυκλοφορούντων μετοχών (Earnings Per Share ή EPS) για την τράπεζα i την περίοδο t. 

Στον παρονομαστή έχουμε την τιμή της μετοχής της τράπεζας i την περίοδο t-1. 
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Prii,t: αναφέρεται στην αποπληθωρισμένη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της τράπεζας i 

κατά την περίοδο t. 

 

𝑈𝑖,𝑡 : είναι ο όρος σφάλματος 

 

ΔDerivi,t: είναι μη εξαρτημένη ψευδομεταβλητή που συμβολίζει την μεταβολή της αξίας των 

παραγώγων για σκοπούς αντιστάθμισης και κατά τον έλεγχο της επιροής των παραγώγων του 

εμπορικού χαρτοφυλακίου γίνεται ΔDeriv_FVi,t. Η μεταβολή στην αξία τους (Deriv) 

μετριέται με δυαδικό τρόπο ως εξής: 

 

i. ΔDerivit= 1    αν μεταβάλλεται η αξία των παραγώγων της τράπεζας i το έτος t 

ii. ΔDerivit= 0    αν δεν μεταβάλεται η αξία των παραγώγων της τράπεζας i το έτος t 

 

 

5.4 Ανάλυση Εμπειρικών Αποτελεσμάτων 

 

 

Στον πίνακα 3 βλέπουμε τα αποτελέσματα της ανάλυσης του υποδείγματός μας για τις 

υποθέσεις που εξετάσαμε. Δηλαδή την επιρροή που ασκούν τα παράγωγα για σκοπούς 

αντιστάθμισης, η λογιστική αξία και τα κέρδη ανά μετοχή, στην τιμή της μετοχής της 

τράπεζας. Στη συνέχεια βλέπουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ ισχυρή ένδειξη, ότι η λογιστική 

αξία των τραπεζών του δείγματος, οι οποίες κάνουν χρήση παραγώγων αντιστάθμισης, 

επηρεάζουν αρνητικά την τιμή της μετοχής. Φαίνεται επίσης πάρα πολύ σημαντική ένδειξη 

για θετική σχέση μεταξύ της τιμής της μετοχής και της λογιστικής αξίας [0,80]. 

Παρατηρούνται επίσης μεταβλητές στατιστικά σημαντικές για τις οποίες όταν μεταβάλλεται 

η αξία των παραγώγων, επηρεάζεται αρνητικά η τιμή της μετοχής. Αυτό συμβαίνει γιατί τα 

παράγωγα για σκοπούς αντιστάθμισης εμφανίζονται κυρίως στα ίδια κεφάλαια, τα οποία 

συνδέονται άμεσα με την λογιστική αξία και την τιμή της μετοχής. Η αρνητική σχέση που 

παρατηρείται, το πιθανότερο είναι να οφείλεται στην αποτελεσματικότητα της 

αντιστάθμισης, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα ζημίες, περίπου, ισάξιες με τα κέρδη του 

αντισταθμιζόμενου στοιχείου.  
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 Τέλος παρατηρούμε ότι παρ’ όλη την επιρροή στην λογιστική αξία, δεν υπάρχει 

ένδειξη για αντίστοιχη σχέση με τα κέρδη ανά μετοχή της τράπεζας. 

 

Στον πίνακα 4 βλέπουμε τα αντίστοιχα αποτελέσματα των χρηματοοικονομικών παραγώγων 

που διακρατούνται για εμπορικούς σκοπούς και την επιρροή που ασκούν στην 

χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής μέσω της λογιστικής αξίας και των κέρδών ανά μετοχή. 

Παρατηρούμε την ύπαρξη πολύ σημαντικής ένδειξης, ότι η λογιστική αξία της μετοχής 

επιδρά θετικά [0,33] στην χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της τράπεζας. 

 

Πίνακας 4: Επίδραση Αποτίμησης Παραγώγων για Κερδοσκοπικούς Σκοπούς 

  Coefficient t-Statistic Prob.   

Intercept 0,34 2,14 0,0376 

BVPS_DEFDUM 0,30*** 2,83 0,0069 

EPS_DEFDUM 0,63 1,32 0,1941 

DDERIV_FV 0,18 1,08 0,2855 

DDERIV_FV*EPS_DEFDUM -0,69 -1,42 0,1621 

Adjusted R2 0,13 

  Σημειώσεις: Το δείγμα περιλαμβάνει 5 τράπεζες από την Ελλάδα για την Περίοδο 2005-2016. *, ** και 

*** υποδεικνύουν στατιστική σημαντικότητα στο  10%, 5% και 1% αντίστοιχα. 

  

Πίνακας 3: Επίδραση Αποτίμησης Παραγώγων για Σκοπούς Αντιστάθμισης 

  Coefficient t-Statistic Prob.   

Intercept 0,14 0,70 0,4905 

BVPS_DEF 0,80*** 3,87 0,0007 

EPS_DEF -0,04 -0,33 0,7428 

ΔDERIV_HEDGE 0,73** 2,30 0,0303 

BVPS_DEF*ΔDERIV_HEDGE -0,91*** -3,29 0,0031 

EPS_DEF*ΔDERIV_HEDGE 0,31 1,02 0,3182 

Adjusted R2 0,31 

  Σημειώσεις: Το δείγμα περιλαμβάνει 5 τράπεζες από την Ελλάδα για την Περίοδο 2005-2016. *, ** και *** 

υποδεικνύουν στατιστική σημαντικότητα στο  10%, 5% και 1% αντίστοιχα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΡΕΥΝΑ 

 

 

Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα αποτελούν κάποια από τα  πιο σημαντικά 

εργαλεία για την μείωση του κινδύνου και την επίτευξη κέρδους για τις εταιρίες γενικα και 

πιο συγκεκριμένα για τις τράπεζες του χρηματοπιστωτικού τομέα. Η έγκαιρη πρόβλεψη και 

αντιμετώπιση των κινδύνων που προκύπτουν καθημερινά στον κλάδο, αποτελούν δύο από τις 

πιο σημαντικές προτεραιότητες των τραπεζών. Στην πράξη οι δυσκολίες έχουν αυξηθεί λόγω 

της διεύρυνσης των συνόρων των αγορών και την είσοδο σημαντικών αστάθμητων 

παραγόντων. Όσον αφορά την επίτευξη κέρδους, έναν ακόμα βασικό στόχο, δεν μπορεί να 

παραβλεφθεί το πιο ταχέως αναπτυσσόμενο χρηματοοικονομικό μέσο και να μην αξιοποιηθεί 

με τον πιο βέλτιστο τρόπο. 

 Σύμφωνα με τα ΔΛΠ τα κέρδη και οι ζημιές, τα οποία προέρχονται από τα παράγωγα, 

εμφανίζονται στα αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια, γεγονός που επηρεάζει άμεσα την 

απόδοση της μετοχής και της οικονομικής εικόνας της εταιρίας. Την έρευνα βοήθησε δείγμα, 

το οποίο προήλθε από πέντε ελληνικες τραπεζες, οι οποίες είναι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθήνας, για 12 έτη, δηλαδή από το 2005 έως και το 2016. Με την 

βοήθεια των δεδομένων, τα οποία αντλήθηκαν από τις οικονομικές καταστάσεις των 

τραπεζών, που δημοσιεύονται στο τέλος της χρήσης, εξετάσθηκε η επιρροή που ασκούν τα 

παράγωγα τα οποία διακρατούνται στο εμπορικό χαρτοφυλάκιο και για αντιστάθμιση, στην 

απόδοση της μετοχής των τραπεζών. Παρατηρήθηλε ότι υπήρχε σημαντική θετική συσχέτιση 

μεταξύ των κερδών ανά μετοχή και της λογιστικής αξίας των τραπεζών (όταν χρησιμοποιούν 

παράγωγα) από τη μία πλευρά, με την απόδοση της χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής από 

την άλλη. 

 Στο πρώτο σκέλος της έρευνας που εξετάζεται η επίδραση των παραγώγων με 

σκοπούς αντιστάθμισης, εμφανίζουν σημαντική σχέση μεταξύ της τιμής της μετοχής των 

τραπεζών, με την λογιστική αξία και τα ποσά των παραγώγων. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε 
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θεωριές που υποστηρίζουν ότι η απόφαση για αντιστάθμιση, από μόνη της, είναι λόγος 

αύξησης της αξίας της οικονομικής οντότητας. Στο δείγμα μας παρουσιάστηκε μείωση στην 

απόδοση της μετοχής και συνδεόταν την αντιστάθμιση. Αιτία ίσως ήταν η αύξηση των 

ζημιών σε αντίστοιχα επίπεδα, με εκείνα των κερδών των αντισταθμιζόμενων στοιχείων, 

γεγονός αντικρουόμενο με αντίστοιχες έρευνες που κατέληξαν, ότι η αποτελεσματική 

αντιστάθμιση επιδρά θετικά στην αξία των επιχειρήσεων. Αυτό μπορεί να είναι συνέπεια της 

φύσης των δραστηριοτήτων των τραπεζών που για την επίτευξη κέρδους παίρνουν πολλά 

ρίσκα και δεν έχουν όφελος αν η αντιστάθμιση τα αναιρεί. Επίσης λειτουργούν με 

διαφορετικό καθεστώς και δέχονται βοήθειες από τους κρατικούς μηχανισμούς και δεν έχουν 

μεγάλη ανάγκη την αντιστάθμιση. 

 Στο δεύτερο σκέλος, στο οποίο εξετάζεται η επίδραση των παραγώγων του 

εμπορικού χαρτοφυλακίου η μόνη στατιστικά σημαντική ένδειξη που πήραμε ήταν η σχέση 

της λογιστικής αξίας της τράπεζας με την τιμή της μετοχής. Αυτό επιβεβαιώνει τις θεωρίες 

που υποστηρίζουν, ότι οι τράπεζες προτιμούν την κερδοσκοπία από την αντιστάθμιση. 

Συμπαιρένουμε ότι χρήση παραγώγων για κερδοσκοπία προκαλεί αύξηση της λογιστικής 

αξίας της τράπεζας και κατ’ επέκταση αύξηση της απόδοσης της μετοχής. Η παραπάνω 

τακτική όμως είναι αποτέλεσμα της ανάληψης μεγαλύτερων κινδύνων, αν και οι τράπεζες 

έχουν ένα συγκρητικό πλεονέκτημα όσον αφορά τις πληροφορίες που λαμβάνουν. 

Κατά την εκπόνηση της έρευνας υπήρξαν ορισμένες δυσκολίες στην συγκέντρωση των 

παρατηρήσεων, είτε γιατί υπήρχε ανεπαρκής πληροφόρηση στις οικονομικές καταστάσεις, 

είτε γιατί δεν ήταν δυνατή η εύρεση των αναγκαίων δεδομένων για τράπεζες που δεν 

υπάρχουν πλέον. Ο τομέας των παραγώγων προσφέρει πολλές εναλλακτικές για έρευνες. 

Μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να ασχοληθούν με την ανάλυση των παραγώγων ανά 

κατηγορία και να μελετήσουν, πως επιδρούν στην απόδοση των τραπεζών. Επίσης μπορεί να 

εξετασθεί το παραπάνω αντικείμενο διευρύνοντας των αριθμό των χωρών του δείγματος ή 

διεξάγωντας την έρευνα εταιρίες και όχι για τράπεζες.  
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