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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Οι θεμελιώδεις τεχνολογικές, πολιτικές, οικονομικές και θεσμικές αλλαγές που 

έλαβαν χώρα τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα έχουν μεταβάλλει ριζικά  

το περιβάλλον και τους όρους λειτουργίας της παγκόσμιας οικονομίας. Η διαδικασία 

απελευθέρωσης των αγορών, οι εξελίξεις στην τεχνολογία και η αποδιαμεσολάβηση 

των τραπεζικών εργασιών αποτελούν τις θεμελιώδεις δυνάμεις που διαμορφώνουν το 

νέο αυτό περιβάλλον. Οι προκλήσεις και ευκαιρίες που αναδύονται μεταβάλλουν με 

γρήγορους ρυθμούς τη δομή του χρηματοοικονομικού οικοδομήματος και ιδιαίτερα 

του τραπεζικού συστήματος που αποτελεί και τον κυρίαρχο πόλο ανάπτυξης των 

χρηματοοικονομικών εργασιών στην Ελλάδα.  

 

Οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται αντιμέτωπες με την ανάγκη να 

επαναπροσδιορίζουν τη στρατηγική, τις επιλογές και τις λειτουργίες τους. Στόχος 

είναι να μπορέσουν να προσαρμοστούν και να ανταποκριθούν με επιτυχία στις νέες 

συνθήκες και κυρίως να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 

που διαθέτει η χώρα μας, ώστε όχι μόνο να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις αλλά 

τελικώς να αντλήσουν τα προσδοκώμενα οφέλη. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, 

καταγράφονται στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας τα βασικά 

χαρακτηριστικά που συνθέτουν σήμερα τη ταυτότητα του ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος όπως διαμορφώθηκε μέσα από τη μακρόχρονη πορεία εξέλιξης του, 

καθώς και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει.   

 

Οι νέοι κανονισμοί, που προβλέπουν την εισαγωγή επιπρόσθετων αρχών εποπτείας 

και τρόπων υπολογισμού των ελάχιστων κεφαλαίων των τραπεζών βάσει εκτενούς 

ανάλυσης και αποτίμησης των πιστωτικών και επιχειρηματικών κινδύνων που αυτές 

αναλαμβάνουν, αποτελούν μια πρόσθετη πρόκληση για τις τράπεζες, ενώ η έγκαιρη 

προετοιμασία και η συγκροτημένη υλοποίηση των ΔΛΠ αποτελούν μία από τις 

μεγαλύτερες προκλήσεις για τις τράπεζες. Στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο, 

αντίστοιχα, της παρούσας εργασίας εξετάζονται ακριβώς τα βασικά σημεία των δύο 

παραπάνω επικείμενων αλλαγών, με αντικειμενικό στόχο την μελέτη και την 

ανάλυση των επιπτώσεων τους στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 
Το Ελληνικό  Τραπεζικό Σύστημα 
 
1.1. Ορισμός, δομή και δραστηριότητες του τραπεζικού συστήματος 
 

Οι τράπεζες είναι αναμφισβήτητα επιχειρήσεις με έντονη παρουσία και σημαντική 

επίδραση στην οικονομική και κοινωνική ζωή μίας χώρας. Ο κάθε πολίτης έχει, 

άμεσα ή έμμεσα, συναλλαγές με κάποια τράπεζα, ενώ οι επιχειρήσεις απευθύνονται 

στις τράπεζες για τις διασυνοριακές συναλλαγές τους και για τη διακίνηση των 

κεφαλαίων τους. Πέρα όμως από τη διεκπεραίωση συναλλαγών και την διακίνηση 

κεφαλαίων, οι τράπεζες έχουν αναλάβει και τον σημαντικό ρόλο της συγκέντρωσης 

του αποταμιευτικού κεφαλαίου της οικονομίας και της διοχέτευσής του σε 

επενδύσεις. Πολύ σημαντική λειτουργία του τραπεζικού συστήματος είναι ακόμη η 

δημιουργία του λογιστικού χρήματος, των τραπεζικών δηλαδή μέσων πληρωμής που 

χρησιμοποιεί για τις συναλλαγές των τραπεζών- μελών του και θέτει στη διάθεση των 

πελατών του. Ο ρόλος όμως των τραπεζών δεν στερείται κοινωνικής σημασίας, 

δεδομένου ότι οι επενδυτικές αποφάσεις των τραπεζών έχουν άμεση επίδραση στην 

οικονομία, και επομένως και στην κοινωνία που στηρίζεται σε αυτήν για το βιοτικό 

της επίπεδο.   

 

Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να πούμε ότι η τράπεζα είναι μία επιχείρηση που 

μεσολαβεί στη διακίνηση του χρήματος με σκοπό τη πραγματοποίηση κέρδους. Πιο 

συγκεκριμένα, είναι μία επιχείρηση ή ίδρυμα που, κατά κύριο λόγο, διακινεί χρήματα 

σε κάθε τους μορφή, δέχεται καταθέσεις του κοινού ή κεφαλαιούχων έναντι 

ορισμένου τόκου και χρησιμοποιεί τα κεφάλαια αυτά για ίδιο σκοπό με αντικειμενικό 

στόχο το κέρδος: δανείζει με μεγαλύτερο τόκο και επενδύει κεφάλαια σε διάφορες 

επιχειρήσεις. Η ειδοποιός διαφορά της τράπεζας από τις άλλες επιχειρήσεις που 

μεσολαβούν στη διακίνηση του χρήματος είναι η πιστωτική λειτουργία που 

επιτελείται αποκλειστικά από τις τράπεζες. Η πιστωτική λειτουργία μίας τράπεζας δεν 

περιορίζεται μόνο στην παροχή δανείων από τις καταθέσεις του κοινού, αλλά 

περιλαμβάνει και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, την ανοιχτή πίστωση κ.τ.λ.. 

Μία τράπεζα λοιπόν με τη πιστωτική λειτουργία της παρέχει φερεγγυότητα, δηλαδή 

αγοραστική δύναμη, στους πελάτες της για χρηματικά ποσά πολύ περισσότερα από 

αυτά που πραγματικά εκταμιεύονται από αυτήν. 
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Όσον αφορά τη δομή ενός εθνικού τραπεζικού συστήματος, αυτή είναι συνήθως 

πυραμιδοειδής (σχήμα 1). Στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκεται η κεντρική τράπεζα 

η οποία ελέγχει τις υπόλοιπες τράπεζες, χαράζει τη νομισματική πολιτική του 

κράτους και συνήθως έχει και την αρμοδιότητα της έκδοσης τραπεζογραμματίων. Στο 

επόμενο επίπεδο βρίσκονται τα υπόλοιπα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία υλοποιούν τη 

νομισματική πολιτική και πραγματοποιούν πιστωτικές και μεσολαβητικές εργασίες. 

Στο ίδιο επίπεδο υπάγονται και διάφοροι άλλοι πιστωτικοί ή χρηματοδοτικοί 

οργανισμοί όπως εταιρείες χρηματοδοτικών μισθώσεων, ανάληψης απαιτήσεων 

πελατών, αμοιβαίων κεφαλαίων κ.τ.λ.. Στη βάση της πυραμίδας υπάγονται οι πελάτες 

των τραπεζών, οι χρήστες δηλαδή του τραπεζικού συστήματος. 

 

 

Κεντρική  

τράπεζα 

 

   Πιστωτικά ιδρύματα 

  εγχώριων και ξένων συμφερόντων 

 & 

                                 Πιστωτικοί και χρηματοδοτικοί οργανισμοί 

 

 

 

Πελάτες (ιδιώτες, επιχειρήσεις, κράτος) 

 

 
Σχήμα 1: Δομή τραπεζικού συστήματος 

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2076/92, οι βασικές δραστηριότητες ενός πιστωτικού 

ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα είναι: 

• Αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων 

• Χορήγηση πιστώσεων συμπεριλαμβανομένου και της πρακτόρευσης 

απαιτήσεων (factoring)  

• Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) 
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• Πράξεις διενέργειας πληρωμών και μεταφοράς κεφαλαίων 

• Έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμής, όπως πιστωτικές και χρεωστικές 

κάρτες 

• Εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων 

• Συναλλαγές για λογαριασμό του ίδιου του ιδρύματος ή της πελατείας του σε:  

 μέσα χρηματαγοράς 

 συνάλλαγμα, 

       προθεσμιακά συμβόλαια (forward, futures) 

 χρηματοοικονομικά δικαιώματα (δικαιώματα προαίρεσης- options) 

 συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και νομισμάτων (swaps) 

 κινητές αξίες (ομόλογα, μετοχές) 

• συμμετοχές σε εκδόσεις τίτλων (investment banking) 

• παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις 

• διαχείριση χαρτοφυλακίου (private banking) 

• εκμίσθωση θυρίδων 

• πώληση ασφαλιστικών προϊόντων 

 

1.1.1. Κατηγορίες πιστωτικών ιδρυμάτων 

 

Σήμερα οι τράπεζες διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με την εφαρμογή 

διαφορετικών κριτηρίων, τα σημαντικότερα εκ των οποίων παρουσιάζονται 

ακολούθως: 

1) Με κριτήριο την ιδιοκτησία του πιστωτικού ιδρύματος οι τράπεζες διακρίνονται σε 

 κρατικά πιστωτικά ιδρύματα, που ανήκουν στο κράτος ή ελέγχονται από αυτό 

 δημοτικές, κοινοτικές κ.τ.λ. τράπεζες, οι οποίες έχουν περιορισμένη εμβέλεια 

λόγω της μικρής γεωγραφικής περιοχής που καλύπτουν και των 

περιορισμένων εργασιών που επιτελούν 

 τράπεζες λαϊκής βάσης - συνεταιριστικές τράπεζες, που δημιουργούνται με 

πρωτοβουλία κοινωνικών φορέων με αντικείμενο διαφορετικό από αυτό των 

τραπεζών. Πρόκειται για γεωργικούς, καταναλωτικούς και άλλους 

συνεταιρισμούς. Χαρακτηριστικό τους είναι ότι απευθύνονται για τη 

δημιουργία του κεφαλαίου τους σε μεγάλο αριθμό μικροεπενδυτών, χωρίς 

κανένας να μπορεί να αποκτήσει τον έλεγχο της τράπεζας.    
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  ιδιωτικές τράπεζες, των οποίων η κυριότητα ανήκει σε ιδιώτες μετόχους (ή σε 

κάποια εταιρεία ή ακόμη και σε άλλη τράπεζα) και όχι στο κράτος 

 

2)  Με κριτήριο τη γεωγραφική εξάπλωση, οι τράπεζες διακρίνονται σε  

 τοπικές τράπεζες, που δραστηριοποιούνται σε ένα μόνο τμήμα του εδάφους 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένες. 

 Εθνικές τράπεζες, ο κύριος όγκος δραστηριοτήτων των οποίων εξαντλείται 

στον γεωγραφικό χώρο του κράτους όπου λειτουργούν, διεξάγουν όμως και 

εργασίες στο εξωτερικό με σκοπό την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών στους 

ομογενείς 

 πολυεθνικές τράπεζες, οι οποίες είναι Εθνικές τράπεζες που επέκτειναν την 

δραστηριότητά τους έξω από το κράτος ίδρυσής τους και στη συνέχεια 

δημιούργησαν διεθνή τραπεζική υποδομή με την εγκατάσταση δικτύου 

υποκαταστημάτων σε περισσότερα κράτη. 

 Διεθνείς τράπεζες, οι οποίες ιδρύθηκαν εξ' αρχής με σκοπό να αναπτύξουν 

δραστηριότητα στο διεθνή χώρο. Συνήθως ιδρύονται με διεθνείς συμβάσεις 

και ασχολούνται με περιορισμένα αντικείμενα, κυρίως με τη χρηματοδότηση 

για αναπτυξιακά προγράμματα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων, η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και 

Αναπτύξεως κ.τ.λ.. 

 

3) Με κριτήριο το είδος των εργασιών, έχουμε τις παρακάτω κατηγορίες τραπεζών: 

 Εκδοτικές ή κεντρικές τράπεζες, που έχουν ως σκοπό την έκδοση 

τραπεζογραμματίων μέσω της οποίας ρυθμίζουν τη προσφορά και το κόστος 

του χρήματος σε μία εθνική οικονομία. Το δικαίωμα αυτό το παρέχει το 

κράτος με ειδικό νόμο. Επιπλέον αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των μη 

φορολογικών εισπράξεων και πληρωμών, το δημόσιο δανεισμό είτε ως 

πιστωτής είτε ως διαμεσολαβητής στα δημόσια δάνεια, τις διεθνείς 

συναλλαγές της χώρας 

 Εμπορικές τράπεζες, οι οποίες δέχονται καταθέσεις, δίνουν δάνεια, 

προεξοφλούν γραμμάτια ή συναλλαγματικές, παρέχουν υπηρεσίες σε τρίτους 

(εισπράττουν αξίες για λογαριασμό τους, πουλούν και αγοράζουν 

συνάλλαγμα, ανοίγουν εγγυημένες πιστώσεις) κ.α.. 
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 Ειδικοί πιστωτικοί οργανισμοί, που εξειδικεύονται σε τραπεζικές εργασίες 

ορισμένων κλάδων της οικονομίας, όπως 

◊ οι τράπεζες επενδύσεων, που ασχολούνται με τη χρηματοδότηση 

πάγιων επενδύσεων κυρίως στη βιομηχανία  

◊ οι αγροτικές τράπεζες, που έχουν αποκλειστικό προνόμιο 

δανειοδότησης των αγροτών και των αγροτικών δραστηριοτήτων 

◊  οι στεγαστικές τράπεζες, που παρέχουν δάνεια για αγορά κατοικίας με 

υποθήκευση 

◊  οι τράπεζες εργασίας που ασκούν την τραπεζική εργασία στους 

επαγγελματικούς χώρους  

◊ τα ταχυδρομικά ταμιευτήρια, τα οποία ασχολούνται με τη συλλογή 

μικροαποταμιεύσεων κυρίως από απομακρυσμένες περιοχές και με τη 

κίνηση κεφαλαίων από τόπο σε τόπο. Σήμερα παρατηρείται μία τάση 

μετατροπής τους σε εμπορικές τράπεζες με περιορισμένο αντικείμενο 

εργασιών. 

 Χρηματοδοτικά ιδρύματα, μία νέα σχετικά έννοια του Ευρωπαϊκού 

Κοινοτικού Δικαίου που καθιερώθηκε με τη Δεύτερη Τραπεζική Οδηγία 

(89/646/ΕΟΚ). Χρηματοδοτικό ίδρυμα καλείται η επιχείρηση της οποίας η 

κύρια δραστηριότητα συνίσταται στην απόκτηση συμμετοχών ή στην άσκηση 

μίας ή περισσοτέρων από τις παρακάτω δραστηριότητες: χορήγηση 

πιστώσεων, χρηματοδοτική μίσθωση, έκδοση πιστωτικών καρτών, παροχή 

επιχειρηματικών συμβουλών σε θέματα διάρθρωσης κεφαλαίου και 

βιομηχανικής στρατηγικής, διαχείριση χαρτοφυλακίου. Η ειδοποιός διαφορά 

τους από τα πιστωτικά ιδρύματα είναι ότι δεν τους επιτρέπεται να 

αποδέχονται καταθέσεις ή άλλα επιστρεπτέα κεφάλαια του κοινού. 

Παραδείγματα χρηματοδοτικών ιδρυμάτων είναι: 

◊   Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, που εξειδικεύονται στην 

πραγματοποίηση επενδύσεων κάθε μορφής, κυρίως όμως σε κινητές 

αξίες, και παρέχουν συμβουλές στους επενδυτές για τη τοποθέτηση 

των κεφαλαίων τους.  

◊   Εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι οποίες είναι είτε αυτόνομες 

επιχειρήσεις είτε θυγατρικές τραπεζών. Οι εταιρείες leasing δεν 

ασχολούνται με καταθέσεις από το κοινό και για τη κάλυψη των 
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κεφαλαιακών αναγκών τους προσφεύγουν είτε στην μητρική τους 

τράπεζα είτε στη διατραπεζική αγορά κεφαλαίων. 

◊    Εταιρείες ανάληψης απαιτήσεων, οι οποίες εξειδικεύονται στην 

ανάληψη και είσπραξη επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων 

(factoring).  

◊    Εταιρείες καταναλωτικής πίστης- πιστωτικών καρτών, οι οποίες 

χρηματοδοτούν ιδιώτες με δάνεια μικρού ύψους για την αγορά 

καταναλωτικών αγαθών. 

 

1.1.2. Το περιβάλλον του χρηματοπιστωτικού τομέα 

 

Σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι παράγοντες που μία τράπεζα πρέπει να δίνει 

ιδιαίτερη σημασία περιγράφονται από το ακρωνύμιοTRICK: 

 

T: Technology, τεχνολογία 

 Η τεχνολογική επανάσταση στην πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες έχει 

εκτεταμένη εφαρμογή στον τραπεζικό τομέα και μετασχηματίζει ριζικά τη 

μορφολογία και την αρχιτεκτονική του. Οι νέες αυτές τεχνολογικές εφαρμογές  

1) μειώνουν το κόστος των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών,  

2) διευκολύνουν την ανάπτυξη νέων χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, 

καθώς και των σταυροειδών πωλήσεων,  

3)συμβάλλουν στην ανάπτυξη εναλλακτικών καναλιών διάθεσης 

χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών και διεκπεραίωσης συναλλαγών με 

χαμηλότερο κόστος, ταχύτερη εξυπηρέτηση και χωρίς τη γεωγραφική συνύπαρξη 

αγοραστή και πωλητή (π.χ. ATMs, e- banking). Ενδεικτική της μείωσης του κόστους 

που επιτυγχάνεται με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών είναι η εκτίμηση ότι αν μία 

συναλλαγή στο κατάστημα με πελάτη κοστίζει 1 ευρώ, η ίδια συναλλαγή μέσω του 

τηλεφώνου κοστίζει το 1/2, μέσω ΑΤΜ το 1/4, και μέσω του e-banking το 1/100 του 

κόστους εκτέλεσης της συναλλαγής στο κατάστημα.  

 4) βελτιώνουν τη συνολική διαχείριση των αναλαμβανόμενων από τα πιστωτικά 

ιδρύματα κινδύνων,  

5) καθιστούν αποτελεσματικότερες τις εσωτερικές λειτουργίες, διαδικασίες και 

διοίκηση των πιστωτικών ιδρυμάτων,  
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6) μετατρέπουν πολλά χρηματοπιστωτικά προϊόντα σε εμπορεύματα με αντίστοιχους 

όρους διάθεσης και τιμολόγησης τους,  

7) εντείνουν τον ανταγωνισμό και αλλάζουν τη δομή κόστους των τραπεζών και  

8) απαιτούν από το προσωπικό καινούργιες δεξιότητες και γνώσεις που καθιστούν 

την εκπαίδευση, ενημέρωση και προσαρμογή του στις νέες ανάγκες σημαντικές 

παραμέτρους επιτυχίας.  

 

Οι εφαρμογές όμως της νέας τεχνολογίας κοστίζουν πολύ, ιδιαίτερα σε μαζικούς 

τραπεζικούς τομείς όπως η λιανική τραπεζική, και η απόσβεσή τους προϋποθέτει τη 

διαμόρφωση ικανοποιητικού τραπεζικού μεγέθους και τη δραστηριοποίηση σε 

πολλαπλές αγορές και δραστηριότητες. Εκτιμάται ότι οι ελληνικές τράπεζες 

επενδύουν ετησίως 300-350 εκατ. ευρώ σε νέες τεχνολογίες, η απόσβεση των οποίων 

θα επιβαρύνει το κόστος τους τα επόμενα χρόνια. Αν λοιπόν οι επενδύσεις αυτές δεν 

οδηγήσουν σε μείωση του κόστους και δε συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη των 

εργασιών και των εσόδων, η αποδοτικότητα των επενδύσεων θα είναι προβληματική.  

   

R: Regulation, νομοθεσία 

Όσον αφορά την ελληνική νομοθεσία, η εποπτεία και η λειτουργία των τραπεζών 

καθορίζονται από τους νόμους 2076/1992 και 1665/1951. Σύμφωνα λοιπόν με αυτούς 

τους νόμους, κάθε πιστωτικό ίδρυμα το οποίο λειτουργεί στην Ελλάδα πρέπει να έχει 

την μορφή ανώνυμης εταιρείας, ενώ ως ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο για την 

ίδρυση μίας τράπεζας έχει οριστεί το ποσό των 18 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό 

κυμαίνεται  μεταξύ 6 και 18 εκατ. ευρώ όταν πρόκειται για την ίδρυση 

συνεταιριστικής τράπεζας, ανάλογα με το μέγεθος της γεωγραφικής περιοχής που θα 

δραστηριοποιηθεί. Όσον αφορά τις τράπεζες που ανήκουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, η λειτουργία τους καθορίζεται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και η εποπτεία 

τους γίνεται σε συνεργασία της Τράπεζας της Ελλάδος με την κεντρική τράπεζα της 

χώρας που εδρεύουν. Εκτός από την ελληνική νομοθεσία, οι τράπεζες πρέπει ακόμη 

να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις αυξανόμενες απαιτήσεις των εγχώριων και 

διεθνών εποπτικών αρχών για διαφάνεια και επάρκεια, όπως ορίζει το Σύμφωνο της 

Βασιλείας, αλλά και για αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση, με την σύσταση 

των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.    
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I:   Interest- rate risk, κίνδυνος επιτοκίου 

Η μεταβολή των επιτοκίων επηρεάζει την κερδοφορία και την καθαρή θέση μιας 

τράπεζας. Ο κίνδυνος επιτοκίου προέρχεται ουσιαστικά από τη διαφορά ληκτότητας 

που υπάρχει μεταξύ των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της τράπεζας. 

Υπάρχουν δύο κατηγορίες κινδύνων επιτοκίων: 

 Κίνδυνος επαναχρηματοδότησης,  ο κίνδυνος δηλαδή που διατρέχει η τράπεζα να 

επαναδανειστεί με κόστος μεγαλύτερο από την απόδοση των επενδύσεων της. Ο 

κίνδυνος αυτός συμβαίνει όταν το ενεργητικό μίας τράπεζας έχει μεγαλύτερη 

ληκτότητα από ότι το παθητικό της. 

 Κίνδυνος επανεπένδυσης, ο κίνδυνος δηλαδή που διατρέχει η τράπεζα να 

επανεπενδύσει τα κεφάλαιά της με απόδοση μικρότερη του κόστους των 

δανεισθέντων κεφαλαίων. Ο κίνδυνος αυτός συμβαίνει όταν η ληκτότητα του 

ενεργητικού είναι μικρότερη του παθητικού.  

Τα τραπεζικά ιδρύματα πρέπει να γνωρίζουν το μέγεθος του κινδύνου επιτοκίου και 

να είναι σε θέση να τον διαχειρίζονται με τις σωστές τεχνικές.  

    

C: Customer, πελάτης 

Πελάτες των ελληνικών τραπεζών είναι το κράτος, οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες, όχι 

μόνο της Ελλάδας αλλά και, με την ολοκλήρωση της ΟΝΕ, μία ενιαίας αγοράς 

τριακοσίων εκατομμυρίων πολιτών και ενός ενιαίου χρηματοπιστωτικού χώρου με 

σημαντικές αγορές χρήματος και κεφαλαίου σε ευρώ. Οι απαιτήσεις έναντι του 

κράτους είναι τα έντοκα γραμμάτια του δημοσίου, τα ομόλογα και τα λοιπά 

χρεόγραφα, μέσω τον οποίων το κράτος καλύπτει τις απαιτήσεις δανεισμού του. Οι 

επιχειρήσεις στρέφονται στις τράπεζες για να καλύψουν τις ανάγκες τους σε 

βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Όσον αφορά τους ιδιώτες, 

απευθύνονται στις τράπεζες κυρίως για καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι σημαντικό πλεονέκτημα των ελληνικών έναντι των ευρωπαϊκών 

τραπεζών αποτελεί το μικρό χρέος των Ελλήνων έναντι των ευρωπαίων, το οποίο 

σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης των δανειοδοτήσεων.  

  

 

K: Kapital adequacy, επάρκεια κεφαλαίων 

Ένα χαρακτηριστικό των ελληνικών τραπεζών είναι η χαμηλή χρηματοοικονομική 

τους μόχλευση, που σημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν χαμηλό δανεισμό και 
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άρα διαθέτουν υπερεπάρκεια κεφαλαίων με το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας του 

κλάδου να βρίσκεται περίπου στο 13,5% έναντι μέσου όρου 8% στην Ευρώπη. Το 

γεγονός αυτό επιτρέπει την ταχεία ανάπτυξη χωρίς την άμεση ανάγκη άντλησης 

κεφαλαίων από τους μετόχους. Από την άλλη πλευρά όμως οδηγεί σε χαμηλότερη 

απόδοση ιδίων κεφαλαίων (Return On Equity- ROE) σε σχέση με αυτό που θα ίσχυε 

αν δεν  υπήρχε υπερεπάρκεια κεφαλαίων.  

 

1.2. Ιστορική επισκόπηση  

 

Τα πρώτα στοιχεία άσκησης τραπεζικών λειτουργιών συναντώνται στους αρχαίους 

πολιτισμούς της Μεσοποταμίας. Ο νομικός τύπος της αποταμίευσης απαντάται στη 

νομοθεσία του Βασιλιά Hammurabi, ενώ την εποχή του Βασιλιά Ναβουχοδονόσορ 

του ΙΙ (6ος αιώνας π.Χ.) μαρτυρείται η λειτουργία μεγάλου ιδρύματος που 

ασχολούνταν με τραπεζικές εργασίες όπως καταλλαγές ( δηλαδή ανταλλαγές 

νομισμάτων διαφόρων πόλεων), δανεισμό επ΄ ενεχύρω, καταθέσεις, φύλαξη 

εμπορευμάτων και πολύτιμων αντικειμένων. 

 

Στην Ελλάδα του 5ου και 4ου αιώνα π.Χ. φαίνεται ότι λειτουργούσαν αρκετές 

ιδιωτικές τράπεζες, όπως η τράπεζα του Φιλοστεφάνου στην Κόρινθο, η τράπεζα που 

διευθυνόταν διαδοχικά από τους Αρχέστρατο, τον Πασίωνα και τον Φορμίωνα στον 

Πειραιά κ.α.. Επιπλέον λειτουργούσαν και κρατικές τράπεζες στις διάφορες πόλεις- 

κράτη καθώς και στα ιερά όπως η Δήλος, η Έφεσος και οι Δελφοί. Οι τράπεζες των 

ιερών ασχολούνταν κυρίως με καταλλακτικές εργασίες για την εξυπηρέτηση των 

προσκυνητών, ενώ αρκετοί πολίτες και πόλεις- κράτη αποταμίευαν τα πολύτιμα 

περιουσιακά τους στοιχεία στους ναούς επειδή μεταξύ των αρχαίων Ελλήνων 

επικρατούσε το θρησκευτικό απαραβίαστο των χώρων αυτών. Από τα έργα 

"Τραπεζιτικός" του Ισοκράτη και "Προς Τιμόθεον υπέρ χρέους" του Δημοσθένη, 

γίνεται αντιληπτό ότι οι κύριες εργασίες των τραπεζών στην αρχαία Ελλάδα ήταν η 

καταλλαγή και η αποδοχή καταθέσεων του κοινού με παράλληλο δανεισμό αυτών 

των καταθέσεων. Η διευκόλυνση των διεθνών πληρωμών δε φαίνεται να έλαβε 

μεγάλη έκταση, λόγω των συναλλαγματικών περιορισμών των πόλεων- κρατών.  

Κατά τη ρωμαϊκή εποχή οι τραπεζίτες διακρίνονται στους κυρίως τραπεζίτες 

(argentarii) οι οποίοι ασχολούνται με εργασίες καταθέσεων και πιστώσεων, και στους 

κολλυβιστές (nummularii), στις εργασίες των οποίων συμπεριλαμβάνεται και η 
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πιστοποίηση της γνησιότητας των νομισμάτων. Η βυζαντινή εποχή χαρακτηρίζεται 

από την αναγκαστική συντεχνιακή οργάνωση των τραπεζιτών, που ονομάζονταν και 

καταλλακταί, και στις αρμοδιότητες των οποίων συμπεριλαμβάνονται και 

αρμοδιότητες αστυνομικής φύσεως, όπως κατάσχεση κίβδηλων νομισμάτων, 

καταμήνυση όσων τα χρησιμοποιούσαν κ.τ.λ.. Κατά το μεσαίωνα, στη Δυτική 

Ευρώπη οι τραπεζίτες λειτουργούν κυρίως ως μεσολαβητές για την ανταλλαγή 

κερμάτων διαφόρων κρατών, με διαφορετικές περιεκτικότητες σε πολύτιμα μέταλλα. 

Ασκούσαν το επάγγελμά τους στις αγορές των πόλεων και σε μεγάλες 

εμποροπανηγύρεις πάνω σε τραπέζια, γι΄ αυτό και ονομάζονταν bancarii (banca= 

τραπέζι). Οι εργασίες τους αφορούν κυρίως αποδοχή καταθέσεων, παροχή ναυτικών 

δανείων και διατόπια μεταφορά κεφαλαίων.  

 

Μέχρι το 18ο αιώνα, το τραπεζικό επάγγελμα ασκούσαν μεμονωμένα άτομα, οι 

τραπεζίτες, η βιομηχανική επανάσταση όμως προκάλεσε την αλματώδη εξέλιξη των 

τραπεζών και την δημιουργία οργανωμένων τραπεζικών ιδρυμάτων. Οι νέες 

πραγματικότητες της βιομηχανικής κοινωνίας που απαιτούσαν τη δημιουργία 

οργανωμένων τραπεζών ήταν: 

 οι δανειακές ανάγκες των νέων βιομηχανιών που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα 

διαθέσιμα κεφάλαια των παραδοσιακών τραπεζιτών 

 η αυξημένη αποταμίευση της ανερχόμενης αστικής τάξης που πλούτισε από 

την βιομηχανική επανάσταση 

 η αύξηση των συναλλαγών που προήλθε από την αύξηση των καταθέσεων 

 

Το τελευταίο ιστορικά στάδιο της εξέλιξης των τραπεζών είναι η δημιουργία 

πολυεθνικών τραπεζικών ιδρυμάτων που αναπτύσσουν τις δραστηριότητες τους και 

σε κράτη διαφορετικά από το κράτος ίδρυσής τους. Η εξέλιξη αυτή υπήρξε 

αποτέλεσμα της διεθνοποίησης της αγοράς μετά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο και της 

δημιουργίας διεθνών οικονομικών οργανώσεων και διακρατικών οικονομικών 

συνεργασιών.  

 

Όσον αφορά το σύγχρονο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα, αυτό αναπτύχθηκε 

παράλληλα με το σύγχρονο ανεξάρτητο Ελληνικό κράτος. Το πρώτο 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της χώρας, η Εθνική Χρηματιστηριακή Τράπεζα, ιδρύθηκε 

το 1828, αλλά σύντομα διαλύθηκε (1834). Το 1841 ιδρύθηκε η Εθνική Τράπεζα της 
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Ελλάδος, με το Υπουργείο Οικονομικών να κατέχει το ένα πέμπτο του μετοχικού της 

κεφαλαίου. Το 1864 ιδρύθηκε η Ιονική Τράπεζα η οποία είχε το εκδοτικό προνόμιο 

μαζί με την Ε.Τ.Ε.. Μεταξύ του 1841 και του 1900 ιδρύθηκαν 40 πιστωτικά ιδρύματα 

εκ των οποίων μόνο τέσσερις επιβίωσαν μέχρι το τέλος του δέκατου ένατου αιώνα. 

Στις αρχές του εικοστού αιώνα ιδρύθηκαν και άλλα πιστωτικά ιδρύματα όπως η 

Λαϊκή Τράπεζα (1905), η Εμπορική Τράπεζα (1907) και το Ταχυδρομικό 

Ταμιευτήριο (1909). Το 1919 ιδρύθηκε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το 

οποίο παρείχε δάνεια σε δημόσιες επιχειρήσεις και το 1927 ιδρύθηκε η Εθνική 

Στεγαστική Τράπεζα η οποία παρείχε στεγαστικά δάνεια. Σταθμός στην ιστορία του 

Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος αποτέλεσε η ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος 

το 1928, η οποία είχε πλέον το αποκλειστικό προνόμιο της έκδοσης 

τραπεζογραμματίων και του καθορισμού του προεξοφλητικού επιτοκίου, ενώ ένα 

χρόνο αργότερα ιδρύεται η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας με σκοπό να υποστηρίξει 

και να χρηματοδοτήσει τον αγροτικό τομέα. Η δεκαετία του 1920 λήγει με το 

Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα να αποτελείται από την Εθνική Τράπεζα και άλλες 44 

τράπεζες, εκ των οποίων 37 εμπορικές, 3 κτηματικής πίστης, 2 αγροτικής πίστης και 

22 ειδικούς πιστωτικούς οργανισμούς.  

 

Η οικονομική κρίση του 1929 επηρέασε σημαντικά την Ελληνική οικονομία λόγω της 

αυξημένης ζήτησης για συνάλλαγμα και της ενισχυμένης τάσης για εξαγωγή 

κεφαλαίων που οδήγησαν στην μείωση των αποθεμάτων χρυσού και συναλλάγματος. 

Το τραπεζικό σύστημα αντέδρασε με χρεοκοπίες και συγχωνεύσεις, με συνέπεια το 

1938 ο αριθμός των τραπεζών που λειτουργούσαν στην Ελλάδα να πέσει στις 31. Τα 

χρόνια της ναζιστικής κατοχής ήταν καταστροφικά για τις τράπεζες και καμία 

τράπεζα δεν κατάφερε να αναπτυχθεί. Η περίοδος μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο 

Πόλεμο χαρακτηρίζεται από τον έντονο κυβερνητικό παρεμβατισμό. Οι 

καταστροφικές συνέπειες της κατοχής και ο πενταετής εμφύλιος πόλεμος που 

ακολούθησε μετά κατέστησαν αναγκαία την οικονομική ανασυγκρότηση και έκαναν 

το Ελληνικό κράτος να χρειάζεται τη συνδρομή του τραπεζικού συστήματος. Η 

εξάρτηση του κράτους από το τραπεζικό τομέα επιβεβαιώνεται το 1953 όταν η 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας υποχρεώνεται να συγχωνευτεί με την Τράπεζα της 

Αθήνας προκειμένου να αντιμετωπιστεί το μεγάλο έλλειμμα της Ε.Τ.Ε. για το έτος 

1952.  
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Πέντε χρόνια αργότερα, το 1957, η Ιονική συγχωνεύεται με την Λαϊκή ιδρύοντας της 

Ιονική- Λαϊκή Τράπεζα η οποία εν συνεχεία εξαγοράζεται από την Εμπορική. Στα 

χρόνια που ακολουθούν ιδρύονται ορισμένοι ειδικοί φορείς για τη χορήγηση 

μακροπρόθεσμων πιστώσεων. Έτσι το 1962 ιδρύθηκε η Τράπεζα Επενδύσεων από 

την Εμπορική, το 1963 η Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως 

(ΕΤΕΒΑ) από την Ε.Τ.Ε. και το 1964 η Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής 

Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ).   Καθ' όλη τη διάρκεια του 1950 και 1960 η Ε.Τ.Ε. και η 

Εμπορική Τράπεζα επέκτειναν τις δραστηριότητές τους στον βιομηχανικό και τον 

ασφαλιστικό τομέα.  

 

Η περίοδος της δικτατορίας που ακολουθεί είναι μία περίοδος σταθερότητας και 

αναπροσαρμογής του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Τα σημαντικότερα 

χαρακτηριστικά αυτής της περιόδου είναι η ενοποίηση των επιτοκίων χορηγήσεων, η 

αύξηση ανά τράπεζα των ορίων για τη χρηματοδότηση του εσωτερικού εμπορίου, η 

χορήγηση αδειών για καταναλωτικά δάνεια και για δάνεια σε συνάλλαγμα προς ξένες 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και τέλος η 

αλματώδης αύξηση των τιμών των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών της Αθήνας.   

 

Η εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή το 1974  σήμανε 

και την έναρξη μία νέας περιόδου κρατικών παρεμβάσεων και διεύρυνσης του 

δημόσιου τομέα, με την κρατικοποίηση μερικών μεγάλων επιχειρήσεων των οποίων 

οι ιδιοκτήτες είχαν συνεργαστεί με τους δικτάτορες. Μάλιστα το 1976 

κρατικοποιήθηκε και η Εμπορική τράπεζα με όλες τις θυγατρικές της εταιρείες, όπως 

η Ιονική- Λαϊκή τράπεζα. Τα διοικητικά συμβούλια των δύο αυτών τραπεζών 

κατηγορήθηκαν για παράνομες δραστηριότητες και αντικαταστάθηκαν αφότου η 

κυβέρνηση διπλασίασε το μετοχικό της κεφάλαιο και απόκτησε την πλειοψηφία. 

 

 Η τεράστια διεύρυνση του δημόσιου τομέα συνεχίστηκε έως και το 1987, με την 

κρατικοποίηση πολλών προβληματικών επιχειρήσεων προς αποφυγήν της αύξησης 

της ανεργίας. Η είσοδος όμως χιλιάδων εργαζομένων στο δημόσιο τομέα επέφερε 

πτώση της παραγωγικότητας, αύξηση της δύναμης των εργατικών συνδικάτων και 

εκτίναξη του δημοσιονομικού ελλείμματος το οποίο έπρεπε με κάποιον τρόπο να 

χρηματοδοτηθεί. Για τον σκοπό αυτό η Τράπεζα της Ελλάδας αύξησε την προσφορά 

χρήματος με την έκδοση νέων τραπεζογραμματίων. Μάλιστα η τότε κυβέρνηση 
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υποχρέωσε τις ελληνικές τράπεζες να κατευθύνουν ένα μεγάλο μέρος των δανειακών 

δυνατοτήτων τους προς το κράτος και τις προβληματικές επιχειρήσεις. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι το ποσοστό των καταθέσεων που χορηγούνταν στο δημόσιο το 1985 

ήταν 48,5% και το οποίο το 1989 έφτασε το 56,5%.  

 

Βλέπουμε επομένως ότι μέχρι τα τέλη του 1980 το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα 

λειτουργούσε σε ένα περιβάλλον με έντονα ρυθμιστικό χαρακτήρα, απόρροια του 

οποίου ήταν η μη αποτελεσματικότητα του οικονομικού συστήματος της χώρας. Η 

Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος δε μπορούσε να ασκήσει αποτελεσματική 

νομισματική πολιτική και η κατάσταση επιδεινώθηκε από το υψηλό δημόσιο χρέος. Η 

ανάγκη για ένα ευέλικτο, προσανατολισμένο προς την αγορά οικονομικό σύστημα 

καθώς και η προοπτική της συμμετοχής της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή αγορά, έδωσαν 

ώθηση στην απελευθέρωση του οικονομικού συστήματος, ενώ η τραπεζική αγορά 

επηρεάστηκε αρκετά από την προσπάθεια σύγκλισης των ελληνικών κρατικών νόμων 

με τους ευρωπαϊκούς, τη σταδιακή μείωση των ελέγχων των οικονομικών 

συναλλαγών και την απελευθέρωση της μεταφοράς κεφαλαίων. 

 

1.2.1. Απελευθέρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος  

 

Το πρώτο βήμα για την απελευθέρωση του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι πραγματοποιήθηκε το 1982 (Ν.1266/1982) όταν 

ενισχύθηκε ο ρόλος της τράπεζας της Ελλάδας στη διεξαγωγή της νομισματικής 

πολιτικής και τέθηκε ένα ανώτατο όριο στη χρηματοδότηση που παρείχε η κεντρική 

τράπεζα στην  κυβέρνηση. Ωστόσο, το πολύπλοκο σύστημα των άμεσων κρατικών 

ελέγχων παρέμεινε μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Σταθμός στην ιστορία του 

Ελληνικού τραπεζικού συστήματος υπήρξε η έκθεση της επιτροπής Καρατζά το 1987, 

οι πιο βασικές προτάσεις της οποίας ήταν: 

 τα επιτόκια πρέπει να μεταβληθούν και να αντανακλούν τις συνθήκες της αγοράς 

 η κεντρική τράπεζα θα επεμβαίνει στην αγορά χρήματος ώστε να επιδρά στο 

επίπεδο των επιτοκίων με το να αυξάνει ή να μειώνει τη ρευστότητα 

 η οποιαδήποτε επιδότηση διαφόρων κλάδων θα πρέπει να γίνεται μέσω άμεσων 

επιδοτήσεων από τον προϋπολογισμό παρά μέσω των επιτοκίων.   

 

 17



 Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1990, η απελευθέρωση του τραπεζικού 

συστήματος άρχισε να πραγματοποιείται με επιταχυνόμενο ρυθμό. Σήμερα, όλα τα 

επιτόκια κατάθεσης και σχεδόν όλα τα επιτόκια δανεισμού καθορίζονται ελεύθερα 

και οι τράπεζες έχουν την δυνατότητα να επεκτείνουν τις πιστώσεις που χορηγούν με 

δικούς τους όρους και να παρέχουν νέα οικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες. 

Επιπλέον, οι υποχρεωτικές επενδύσεις που επιβάλλονταν στις εμπορικές τράπεζες για 

τη χρηματοδότηση μικρού  και  μέσου μεγέθους επιχειρήσεων και δημόσιων 

επιχειρήσεων άρχισαν να καταργούνται βαθμιαία, όπως και υποχρεωτική κατοχή 

τίτλων σε κυβερνητικά ομόλογα. Επιπρόσθετα, ο δημόσιος τομέας έπρεπε εις το εξής 

να καλύπτει τις απαιτήσεις δανεισμού του αποκλειστικά μέσω των αγορών χρήματος 

και κεφαλαίων. 

 

Ο Βασικός Τραπεζικός Νόμος σχετικά με την εγκαθίδρυση, τη λειτουργία και την 

εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων ενσωμάτωσε τις διατάξεις της Δεύτερης 

Τραπεζικής Οδηγίας και εγκρίθηκε από το ελληνικό Κοινοβούλιο τον Αύγουστο του 

1992. Καθόρισε τις αρχές λειτουργίας των τραπεζών στην ενιαία Ευρωπαϊκή 

οικονομική αγορά και παρείχε  ίσους ανταγωνιστικούς όρους για όλα τα Ευρωπαϊκά 

τραπεζικά ιδρύματα. Τα ειδικά πιστωτικά ιδρύματα, όπως η Αγροτική Τράπεζα, 

απέκτησαν τη δυνατότητα να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε τομείς που στο 

παρελθόν ανήκαν στις εμπορικές τράπεζες, και αντίστροφα. Επίσης, τα πιστωτικά 

ιδρύματα και οι ειδικοί χρηματοδοτικοί οργανισμοί μπορούσαν πλέον να προσφέρουν 

και νέα προϊόντα, όπως η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), η ανάληψη απαιτήσεων 

τρίτων (factoring), η προεξόφληση ή αγορά τίτλων εξαγωγέων (forfeiting), το 

κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου (venture capital), ενώ επιτράπηκε στις 

επιχειρήσεις να  δανείζονται και σε συνάλλαγμα. Επιπλέον, επιτράπηκε στις τράπεζες  

να χρησιμοποιούν οικονομικά παράγωγα, όπως συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης 

(futures), δικαιώματα αγοράς ή πώλησης χρηματοοικονομικών μέσων (options), 

συμφωνίες ανταλλαγής πληρωμών (swaps), προκειμένου να προστατευτούν από τους 

πιθανούς κινδύνους που προκύπτουν από τον ξένο δανεισμό και τη 

φιλελευθεροποίηση του συναλλάγματος. Το 1992 καταργήθηκαν και οι έλεγχοι 

συναλλάγματος των οικονομικών συναλλαγών, ενώ οι μεταφορές κεφαλαίων 

απελευθερώθηκαν οριστικά το 1994.  
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Η οικονομική απελευθέρωση επέτρεψε την είσοδο νέων, κυρίως μικρών, ιδιωτικών 

τραπεζών και την αύξηση του αριθμού των τραπεζικών υποκαταστημάτων, με 

συνέπεια την μείωση του βαθμού συγκέντρωσης των εμπορικών τραπεζών. Από την 

άλλη μεριά, η οικονομική απελευθέρωση δεν οδήγησε σε κάποια αξιόλογη αύξηση 

του αριθμού των αλλοδαπών τραπεζικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στην 

Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, η προσφορά τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών σε 

διασυνοριακή βάση πιθανόν να ενέτεινε τον διεθνή ανταγωνισμό. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 
Τα μέτρα απελευθέρωσης που υιοθετήθηκαν τα τελευταία χρόνια βελτίωσαν την 

ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος και άλλαξαν τον 

ολιγοπωλιακό του χαρακτήρα. Από τον πίνακα 1 συμπεραίνουμε τα εξής: 

 ο λόγος του καθαρού εισοδήματος από τόκους προς  το μέσο όρο των συνολικών 

περιουσιακών στοιχείων αυξάνεται σημαντικά, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι 

ιδιαίτερα υψηλός (λόγω της σημαντικής θέσης που κατέχουν τα κρατικά 

χρεόγραφα ως στοιχείο του ενεργητικού και λόγω των υψηλών δεσμεύσεων επί 

των καταθέσεων) 

 η πτωτική τάση στα μέσα της δεκαετίας του 1990 σχετίζεται με τον υψηλό βαθμό 

συγκέντρωσης και με την ανάγκη των ελληνικών τραπεζών να αυξήσουν τα 

χρηματικά τους διαθέσιμα και να βελτιώσουν την κεφαλαιακή τους βάση 

σύμφωνα με την Δεύτερη Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οδηγία 
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 ο λόγος του εισοδήματος από άλλες πηγές εκτός από τόκους προς το μέσο όρο 

των συνολικών  περιουσιακών στοιχείων είναι σχετικά υψηλός για τις Ελληνικές 

Τράπεζες, κάτι που αντιπροσωπεύει τον υψηλό βαθμό εισοδήματος από 

παραδοσιακές τραπεζικές υπηρεσίες (προμήθειες) 

 οι βελτιώσεις στο κόστος των τραπεζών δείχνουν βελτιώσεις στην 

αποτελεσματικότητα της παραγωγής1 του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος, 

καθώς οι αναλογίες των τραπεζικών λειτουργικών εξόδων και του εργατικού 

κόστους προς το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα μειώνονται σταδιακά.  

 

Τα μέτρα απελευθέρωσης είχαν σαν αποτέλεσμα την αύξηση του ανταγωνισμού στο 

ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Η εποχή των μεγάλων κερδών ανήκει στο παρελθόν 

εξαιτίας μιας σειράς γεγονότων όπως η ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς, η σταδιακή 

μείωση των επιτοκίων, η ελευθερία κίνησης κεφαλαίων, ο ανταγωνισμός από 

χρηματοπιστωτικά και μη ιδρύματα. Οι τράπεζες συνειδητοποιούν ότι ο μόνος τρόπος 

για να αντιπαρέλθουν την αύξηση του ανταγωνισμού είναι η αύξηση του μεγέθους 

τους μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, δεδομένου ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ 

του μεγέθους των τραπεζών και της απόδοσής τους. Οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις 

οδήγησαν σε μία συνεχόμενη αύξηση της μέσης αποδοτικότητας των μεγάλων 

τραπεζικών ιδρυμάτων (τα οποία και προέβησαν στις εξαγορές και συγχωνεύσεις), 

ενώ η αποδοτικότητα των μικρών τραπεζών μειώθηκε.  

 

Κατά τη περίοδο 1997-1999 διαπιστώθηκε σημαντική αύξηση της κερδοφορίας των 

τραπεζών . Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή είναι και η περίοδος με τις περισσότερες 

ιδιωτικοποιήσεις τραπεζών, δεδομένου ότι από δέκα δημόσιες τράπεζες και οχτώ 

ιδιωτικές το 1997, το 1999 υπήρχαν μόνο τρεις δημόσιες τράπεζες και δώδεκα 

ιδιωτικές. Η αύξηση αυτή της κερδοφορίας αποδίδεται: 

 στα σημαντικά κέρδη από τα ομόλογα τα οποία ήταν κατά 27% υψηλότερα το 

1998 σε σύγκριση με το 1997, και 182% υψηλότερα το 1999 σε σχέση με το 1998 

χάρη στις ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούσαν στο χρηματιστήριο. 

                                                 
 1 Αποτελεσματική παραγωγή σημαίνει ότι οι τράπεζες θα δύνανται να προσφέρουν τα προϊόντα 

και τις υπηρεσίες τους σε καλύτερες τιμές και να κερδίζουν συνεχώς καινούργιους πελάτες.   
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 την αύξηση του εισοδήματος από τόκους κατά 11% το 1998 σε σχέση με το 1997 

και κατά 23% το 1999 σε σχέση με το 1998, κάτι που αντικατοπτρίζει την αύξηση 

στα δάνεια. 

 την αύξηση στα εισοδήματα λόγω κερδών από μετοχές ή άλλους τίτλους το 1999. 

 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η κερδοφορία των τραπεζών δεν οφειλόταν 

τόσο στην αύξηση των παραδοσιακών τραπεζικών εργασιών, αλλά περισσότερο στην 

δραστηριοποίηση των τραπεζικών ιδρυμάτων στο Χ.Α.Α.. Επίσης η βελτίωση της 

αποδοτικότητας των τραπεζών, ειδικά το 1999, οφειλόταν περισσότερο στην αύξηση 

των εισοδημάτων και όχι στη μείωση του λειτουργικού κόστους, το οποίο είναι 

αυξανόμενο τη περίοδο 1997-1999. Μάλιστα, η μείωση του λειτουργικού κόστους 

είναι ακριβώς αυτό στο οποίο πρέπει να επικεντρωθούν οι τράπεζες ως πηγή 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος εις το εξής. 

     

 Το έτος 2000 αποτέλεσε σταθμό στην ιστορία της ελληνικής οικονομίας, καθότι 

επιβεβαιώθηκε ότι η Ελλάδα είχε ικανοποιήσει τα απαιτούμενα κριτήρια σύγκλισης 

για την ένταξή της στην ζώνη του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2001. Στην επίτευξη 

αυτού του στόχου συνέβαλε ουσιαστικά ο υψηλός βαθμός μακροοικονομικής 

σταθερότητας που επιτεύχθηκε και ο οποίος συνετέλεσε στην επιτάχυνση του ρυθμού 

ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, ο οποίος από το 1996 μέχρι και το 2005 

υπερέβαινε το μέσο ρυθμό ανάπτυξης στη ζώνη του ευρώ (πίνακας 2). 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: 

 
Οι κύριοι στόχοι της νομισματικής πολιτικής που άσκησε η Τράπεζα της Ελλάδος το 

2000 ήταν η σταθερότητα του γενικού επιπέδου των τιμών και η ικανοποίηση των 

κριτηρίων σύγκλισης για τον πληθωρισμό, την σταθερότητα της συναλλαγματικής 
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ισοτιμίας και τα μακροπρόθεσμα επιτόκια. Επιπλέον το 2000 πραγματοποιήθηκαν 

πολλές θεσμικές, λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές προκειμένου να εισαχθεί 

στη χώρα μας το ευρώ σε λογιστική μορφή και να συμμετάσχει η Τράπεζα της 

Ελλάδος στο Ευρωσύστημα. Τα επιτόκια της Τράπεζας της Ελλάδος μειώθηκαν κατά 

έξι εκατοστιαίες μονάδες το 2000 και τα τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και 

χορηγήσεων ακολούθησαν την εξέλιξη των επιτοκίων της Τράπεζας της Ελλάδος, αν 

και η υποχώρησή τους ήταν γενικά μικρότερη. Ακόμη, η εναρμόνιση του συστήματος 

τήρησης ελάχιστων υποχρεωτικών καταθέσεων στην κεντρική τράπεζα είχε ως 

αποτέλεσμα την αποδέσμευση επιπλέον υποχρεωτικών καταθέσεων των τραπεζών 

συνολικού ύψους 13,5 δισεκ. ευρώ, οι οποίες αποδόθηκαν σταδιακά στις τράπεζες 

από τον Ιούνιο του 2000 έως τον Ιούνιο του 2002. Επιπλέον, στο δεύτερο εξάμηνο 

του 2000 η Τράπεζα της Ελλάδος αποδέσμευσε ποσό ύψους 683 δισεκ. δρχ. μετά τη 

κατάργηση των ειδικών μέτρων συγκράτησης της πιστωτικής επέκτασης που είχαν 

επιβληθεί το 1999.   

 

Το έτος 2001 ήταν επίσης έτος σημαντικών μεταβολών, προκλήσεων αλλά και 

επιτευγμάτων για την ελληνική οικονομία και την Τράπεζα της Ελλάδος. Μετά την 

ένταξη στην ΟΝΕ και την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος από την 1η Ιανουαρίου 

του 2001, η οικονομία λειτουργούσε σε ένα νέο νομισματικό περιβάλλον που 

διασφάλιζε υψηλό βαθμό σταθερότητας των τιμών και προήγαγε την οικονομική 

ανάπτυξη. Σε συνεργασία με την Κυβέρνηση, τις τράπεζες και άλλους οικονομικούς 

και επαγγελματικούς φορείς , η Τράπεζα της Ελλάδος συνέβαλε καθοριστικά στην 

ομαλή εισαγωγή των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων ευρώ σε κυκλοφορία και 

στη σταδιακή απόσυρση των δραχμών από 1η Ιανουαρίου 2002. Με την κυκλοφορία 

του ευρώ σε φυσική μορφή ολοκληρώθηκε η διαδικασία της εισαγωγής του ενιαίου 

νομίσματος και εδραιώθηκε η μετάβαση στο νέο νομισματικό περιβάλλον.  

 

Η εισαγωγή του ευρώ στην Ελλάδα σε συνδυασμό με την ενοποίηση των 

χρηματοπιστωτικών αγορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση επηρέασε σημαντικά το 

ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Η αναμενόμενη υιοθέτηση του ευρώ ενίσχυσε 

ορισμένες τάσεις όπως η απελευθέρωση των εγχώριων χρηματοπιστωτικών αγορών 

και της κίνησης κεφαλαίων, η ιδιωτικοποίηση τραπεζών υπό κρατικό έλεγχο, καθώς 

και η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος στην πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες. 

Αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν μεγαλύτερα πιστωτικά ιδρύματα μέσω 
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συγχωνεύσεων και εξαγορών, να διευρυνθεί η ποικιλία και να βελτιωθεί η ποιότητα 

των παρεχόμενων χρηματοπιστωτικών προϊόντων, να περιοριστεί ο βαθμός άμεσης 

διαμεσολάβησης των τραπεζών στο χρηματοπιστωτικό τομέα και φυσικά να αυξηθεί 

ο ανταγωνισμός. Το ότι ο ανταγωνισμός στον τραπεζικό τομέα αυξήθηκε 

διαπιστώνεται από: 

 τη μείωση του βαθμού συγκέντρωσης, όπως εκτιμάται από το μερίδιο των πέντε 

μεγαλύτερων τραπεζικών ομίλων στο σύνολο του ενεργητικού του τραπεζικού 

συστήματος, από 75,2% το 1998 σε 71,2% το 2000  

 τη διαμόρφωση του περιθωρίου μεταξύ των επιτοκίων τραπεζικών χορηγήσεων και 

καταθέσεων, το οποίο μειώθηκε κατά 2,5 εκατοστιαίες μονάδες τη περίοδο 1998-

2000.   

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο ανταγωνισμός αυξήθηκε παρά τις ενοποιήσεις 

τραπεζών που πραγματοποιήθηκαν. Αυτό οφείλεται κυρίως στις ανταγωνιστικές 

πιέσεις που εκδηλώθηκαν στους τομείς της καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης 

και της προσφοράς νέων αποταμιευτικών και επενδυτικών προϊόντων, στην είσοδο 

νέων πιστωτικών ιδρυμάτων και στην διασυνοριακή παροχή τραπεζικών υπηρεσιών.  

 

Σήμερα, το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα αποτελείται από την Τράπεζα της Ελλάδος, 

45 πιστωτικά ιδρύματα, εκ των οποίων 22 είναι ξένων συμφερόντων, και δεκαέξι 

πιστωτικά ιδρύματα με τη μορφή συνεταιρισμού. Η τραπεζική αγορά ελέγχεται 

ωστόσο από έξι οργανισμούς (Ε.Τ.Ε., Alpha Bank, Eurobank, Εμπορική, Πειραιώς, 

Γενική) οι οποίοι έχουν προβεί σε πολλές εξαγορές και συγχωνεύσεις. Το μερίδιο 

αγοράς που κατέχουν και οι έξι οργανισμοί μαζί ξεπερνούσε στα τέλη του 2004 το 

75% και το σύνολο των υποκαταστημάτων τους ξεπερνούσε το 56% του συνόλου των 

τραπεζικών καταστημάτων. Η επιρροή του κράτους είναι σχετικά μικρή όπως μικρή 

είναι και η παρουσία των ξένων τραπεζών παρά την απορρόφηση της Γενικής 

τράπεζας από την Société Générale και το ενδιαφέρον της Crédit Agricole και της 

ΒΝΡ Paribas για τις εξελίξεις στην Ελλάδα, εποφθαλμιώντας ίσως και το ενδιαφέρον 

χαρτοφυλάκιο που έχουν αποκτήσει ορισμένες ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια και 

στη N.A. Ευρώπη. 
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1.3. Χαρακτηριστικά του σύγχρονου ελληνικού τραπεζικού συστήματος 

 

Τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου, απελευθεροποιημένου τραπεζικού συστήματος 

μπορούν να συνοψισθούν στα ακόλουθα: 

  

α. Υψηλός βαθμός συγκέντρωσης  

Οι ελληνικές τράπεζες αντιλήφθηκαν ότι για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να 

αναπτυχθούν στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον της ΟΝΕ θα πρέπει να αυξήσουν το 

μέγεθος τους ώστε, μέσω οικονομιών κλίμακας που προσφέρουν χαμηλότερο κόστος, 

να αποκτήσουν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Στη τάση αυτή συνέβαλλε ουσιαστικά 

και το κράτος με τη μείωση της συμμετοχής του σε διάφορα πιστωτικά ιδρύματα και 

με την αποκρατικοποίηση πολλών εξ αυτών. Πιο συγκεκριμένα, τη περίοδο 1998-

2001 εξαγοράστηκαν δεκατέσσερις τράπεζες, έξι εκ των οποίων ήταν υπό κρατικό 

έλεγχο. Παρόλα αυτά το μέγεθος των ελληνικών τραπεζών συνεχίζει να υπολείπεται 

από το αντίστοιχο των ευρωπαϊκών πιστωτικών ιδρυμάτων. Έτσι, παρά του ότι οι 

συγχωνεύσεις και οι εξαγορές που πραγματοποιήθηκαν από το 2001 και μετά ήταν 

σχετικά περιορισμένες σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, ενδεχομένως λόγω 

των διεθνών συγκυριών, του δυσμενούς οικονομικού κλίματος και των προσπαθειών 

των τραπεζικών ομίλων για ουσιαστική συγχώνευση των λειτουργιών των 

συγχωνευμένων ιδρυμάτων, η περαιτέρω ενοποίηση του ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος δε μπορεί να αποκλειστεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο βαθμός 

συγκέντρωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος είναι από τους υψηλότερους 

στην Ευρώπη, γύρω στο 75%, εν αντιθέσει με τις υπόλοιπες χώρες (20% στη 

Γερμανία, 42% στη Γαλλία, 50% στην Ιταλία, 52% στην Ισπανία, 72% σε 

Πορτογαλία, Ολλανδία και Σκανδιναβία).     

 

β. Κερδοφορία 

Μετά την είσοδο της Ελλάδας στην ΟΝΕ βελτιώθηκε σε σημαντικό βαθμό και η 

κερδοφορία του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Τα αυξημένα αυτά κέρδη 

προήλθαν από τα κρατικά ομόλογα που είχαν αποκτηθεί πριν την μείωση των 

επιτοκίων, την μεγέθυνση των πιστώσεων, την έκρηξη της εγχώριας αγοράς μετοχών 

και την αύξηση των εργασιών λιανικής τραπεζικής. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό του 

ελληνικού τραπεζικού συστήματος που το διαφοροποιεί από αυτά των ευρωπαϊκών 
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χωρών είναι η ιδιομορφία της διάρθρωσης των ισολογισμών και των αποτελεσμάτων 

χρήσεως των πιστωτικών ιδρυμάτων, η οποία αφορά:  

 Την υψηλή ρευστότητα που διαθέτουν οι ελληνικές τράπεζες. Οι χορηγήσεις 

αποτελούν περίπου το 54% των καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις 

ευρωπαϊκές τράπεζες είναι 120%, ενώ πολύ υψηλό είναι το ποσοστό καταθέσεων 

προς ενεργητικό. 

 Τη χαμηλή συμμετοχή των χορηγήσεων στο σύνολο του ενεργητικού. Όπως 

προκύπτει από τη διάρθρωση του ισολογισμού των εμπορικών τραπεζών σε 

διάφορες ευρωπαϊκές χώρες το 1999, μόνο στο Βέλγιο και στην Γαλλία τα 

υπόλοιπα των χορηγήσεων ήταν χαμηλότερα από αυτά των ελληνικών τραπεζών. 

Παρά ταύτα, από το 1999 και έπειτα τα δάνεια ως ποσοστό του ενεργητικού 

αυξάνονται, με αποτέλεσμα το 2004 να προσεγγίζει το 70% στις δύο μεγαλύτερες 

τράπεζες (Alpha Bank, Eurobank) και το 50% στην Εθνική (πίνακας 3). 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

 
 

 Το ιστορικά υψηλό μέσο περιθώριο επιτοκίου, κυρίως λόγω των υψηλών επιτοκίων 

που επικρατούσαν στην Ελλάδα την προηγούμενη δεκαετία και της σημαντικής 

ανάπτυξης της τραπεζικής ιδιωτών τα τελευταία χρόνια που άλλαξε τη σύνθεση του 

μείγματος των τραπεζικών εργασιών. Η Ελλάδα διαθέτει από τα υψηλότερα επίπεδα 

μέσου περιθωρίου επιτοκίου, μαζί με την Ιρλανδία και την Αγγλία, κυρίως λόγω 

του μεγάλου βάρους που έχουν οι τραπεζικές χορηγήσεις προς μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις και προς ιδιώτες.  

 Τα καθαρά έσοδα από τόκους, παρότι προσεγγίζουν τα ευρωπαϊκά δεδομένα ως 

ποσοστό επί του συνόλου των εσόδων (50%-60%), το 25%-35% προέρχεται από μη 

οργανικές εργασίες, δηλαδή από τόκους ομολόγων (πίνακες 4α και 4β). 
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ΠΙΝΑΚΕΣ 4α,, 4β 

 
 

 Τα έσοδα από προμήθειες ως ποσοστό των συνολικών εσόδων εκμεταλλεύσεως 

είναι σε χαμηλά επίπεδα, περίπου 20% (ενώ στην Ευρώπη κυμαίνονται γύρω στο 

30-35%), σε αντίθεση με τα χρηματοοικονομικά έσοδα που επί σειρά ετών ήταν 

ιδιαίτερα υψηλά(25%-30% ενώ στην Ευρώπη 10%) αλλά τα τελευταία χρόνια 

παρουσιάζουν σύγκλιση με τους Ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Λόγω του χαμηλού 

ποσοστού εσόδων από προμήθειες, αναμένεται διεύρυνση των τομέων που 

παράγουν προμήθειες, όπως είναι οι δραστηριότητες κεφαλαιαγοράς, οι 

χρηματιστηριακές εργασίες, η διαχείριση περιουσίας ή η κάλυψη ασφαλιστικών 

κινδύνων.  

 Τη διατήρηση του δείκτη αποτελεσματικότητας (κόστος προς συνολικά έσοδα) σε 

μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα, που σημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι αρκετά 

ανταγωνιστικές.  

 

γ. Κόστος  

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλό λειτουργικό 

κόστος, ένα σημαντικό μέρος του οποίου αντιπροσωπεύει το εργατικό κόστος. Οι 

υπέρογκες ασφαλιστικές υποχρεώσεις των τραπεζών για συντάξεις οι οποίες 

υπολογίζεται ότι προσεγγίζουν τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ, το μεγάλο ηλικιακά 

εργατικό δυναμικό, τα ισχυρά εργατικά συνδικάτα, όλα αυτά θολώνουν την καλή 

εικόνα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και χρίζουν αντιμετώπισης. Το 2001 

το εργατικό κόστος αποτελούσε το 61% των λειτουργικών εξόδων των τραπεζών, 

έναντι αντίστοιχου ποσοστού 52% στην Ευρώπη, ενώ αν λάβουμε υπόψη και την 

χαμηλή παραγωγικότητα και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού, το εργατικό 

 26



κόστος γίνεται ακόμη μεγαλύτερο. Ακόμη, η σχέση κόστους/ εσόδων υπολογίζεται 

ότι για τις ελληνικές τράπεζες ξεπερνά το 70%, έναντι μέσου ευρωπαϊκού γύρω στο 

55% και των πολύ καλών τραπεζών κάτω του 50%, και η σχέση κόστους/ ενεργητικό 

υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 2,5 έναντι 1,8 κατά μέσο όρο στην Ευρώπη, ποσοστά τα 

οποία σηματοδοτούν την ανάγκη λήψης σοβαρών μέτρων μείωσης του κόστους. 

 

Πάντως οι δείκτες κόστους και αποτελεσματικότητας των ελληνικών τραπεζών δεν 

είναι ακριβώς συγκρίσιμοι με τους αντίστοιχους των ευρωπαϊκών τραπεζών, για τους 

ακόλουθους λόγους: 

 Τα λογιστικά πρότυπα διαφέρουν  

 Οι ελληνικοί δείκτες εμπεριέχουν εφάπαξ έσοδα μη επαναλαμβανόμενα 

 Οι ελληνικοί δείκτες συμπεριλαμβάνουν σημαντικό τμήμα εσόδων με ελάχιστο 

σχετικό κόστος διαχείρισης (όπως η διαχείριση ομολόγων)  

 Τα συστήματα προβλέψεων και λογισμού τόκων για επισφαλείς απαιτήσεις δεν 

είναι πάντα ίδια 

 

Περαιτέρω, με την επιβράδυνση των τραπεζικών εργασιών που θα επέλθει με την 

ωρίμανση της ελληνικής αγοράς, την ένταση του ανταγωνισμού και τις επιπτώσεις 

των νέων εφαρμογών της τεχνολογίας στην τραπεζική, το ζήτημα της μείωσης του 

κόστους θα αναδειχθεί σε κύριο ανταγωνιστικό στοιχείο. Οι συνθήκες που 

επικρατούν σήμερα στον τραπεζικό τομέα, η χαμηλή κινητικότητα και 

προσαρμοστικότητα και κυρίως η νοοτροπία στον τραπεζικό τομέα, δεν βοηθούν 

στην αντιμετώπιση των παραπάνω αναφερόμενων προβλημάτων ούτε συμβάλλουν 

στην δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.   

 

δ. Μεγάλη ανάπτυξη της λιανικής τραπεζικής  

Η μεγάλη ανάπτυξη της λιανικής τραπεζικής ήταν αποτέλεσμα της σταδιακής 

απελευθέρωσης της αγοράς και της μείωσης των επιτοκίων που έκαναν τα προϊόντα 

λιανικής τραπεζικής προσιτά στον καταναλωτή. Τη πενταετία 1996-2000 ο 

τραπεζικός δανεισμός προς τα νοικοκυριά (που αποτελείται από τα καταναλωτικά και 

στεγαστικά δάνεια) αυξήθηκε εντυπωσιακά, με ρυθμό που ξεπέρασε σε ετήσια βάση 

το 35%. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι μία από τις λιγότερο 

αναπτυγμένες χώρες στην λιανική τραπεζική, κάτι που αφήνει περιθώρια ανάπτυξης.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

 
Το συνολικό χρέος των νοικοκυριών ως ποσοστό του Α.Ε.Π. κυμαινόταν στην 

Ελλάδα στο 30% το 2004, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ιρλανδία ήταν 62% και 

στην Ισπανία 53% (πίνακας 5). Το χρέος επομένως των Ελλήνων κυμαίνεται σε πολύ 

χαμηλά επίπεδα και αφορά κατά τα 2/3 στεγαστικά δάνεια και κατά το 1/3 

καταναλωτικά δάνεια. Το 2005 τα στεγαστικά δάνεια αυξήθηκαν περίπου κατά 25% 

(πίνακας 6α), ακολούθησαν δηλαδή την ίδια τάση όπως και το 2003-2004, ενώ τη 

χρονική διάρκεια 2000-2002 αυξήθηκαν ετησίως περισσότερο από 30%, με 

αποκορύφωμα το 2001 οπού ο ρυθμός αύξησής τους προσέγγισε το 40% λόγω της 

πτώσης των επιτοκίων και των αυξανόμενων τιμών των σπιτιών. Όσον αφορά τα 

καταναλωτικά δάνεια (πίνακας 6β), τα οποία αποτελούνται από τα προσωπικά δάνεια 

και τις πιστωτικές κάρτες, αυξήθηκαν κατά 40% τη περίοδο 2000-2001, κατά 30% τη 

περίοδο 2002-2003 και έπειτα αυξήθηκαν πάλι γύρω στο 40% το 2004. Τα συνολικά 

καταναλωτικά δάνεια προσεγγίζουν το 10% του Α.Ε.Π., όπως και στην Ισπανία και 

την Ιρλανδία. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6 
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ε. Μείωση της τραπεζικής χρηματοδότησης των επιχειρήσεων  

Η χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 μέχρι 

τις αρχές της δεκαετίας του 1990 κυμαινόταν περίπου στο 50% του Α.Ε.Π.. Από το 

1990 ενισχύθηκε η εισαγωγή ελληνικών επιχειρήσεων στο χρηματιστήριο και 

άρχισαν να αναπτύσσονται τα προϊόντα κεφαλαιαγοράς, οπότε και υποχωρεί η 

τραπεζική χρηματοδότηση με αποκορύφωμα το 1999 που αντλήθηκαν από εισαγωγές 

στο Χ.Α.Α. και αυξήσεις κεφαλαίων εισηγμένων εταιρειών κεφάλαια της τάξεως των 

13,7 δισεκ. ευρώ. Περίπου το 60% του δανεισμού σε επιχειρήσεις αφορά το εμπόριο, 

την βιομηχανία και την ναυτιλία και το υπόλοιπο 40% αφορά χρηματοδοτικούς 

οργανισμούς, τουρισμό και λοιπούς τομείς. Σε αντίθεση με τον ρυθμό αύξησης των 

καταναλωτικών δανείων ο οποίος παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ο ρυθμός αύξησης 

των επιχειρηματικών δανείων μειώνεται τα τελευταία έτη (πίνακας 7). 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

 
στ. Διεθνής δραστηριότητα 

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό των ελληνικών τραπεζών είναι η περιορισμένη εκτός 

Βαλκανίων και Κύπρου παρουσία ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι διεθνείς 

δραστηριότητες των ελληνικών τραπεζών είναι εξαιρετικά περιορισμένες ως ποσοστό 

του ενεργητικού τους και με ασήμαντη επίπτωση στην κερδοφορία τους (λιγότερο 

του 2%-3% του συνόλου). Εξαίρεση αποτελεί η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος η 

οποία, κυρίως για την εξυπηρέτηση του ελληνισμού της διασποράς, δημιούργησε ή 

κληρονόμησε μικρές τράπεζες στο εξωτερικό (π.χ. Η.Π.Α., Καναδάς, Γερμανία, 

Νότιος Αφρική). 

 

Αξιοσημείωτη, με κριτήρια τοπικής αγοράς, είναι ωστόσο η παρουσία ελληνικών 

τραπεζών ή ο έλεγχος τοπικών τραπεζών από ελληνικά συμφέροντα στην Κύπρο και 

τα Βαλκάνια κυρίως από την Ε.Τ.Ε., την Alpha Bank και την Eurobank. Όσον αφορά 
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όμως το ενεργητικό και τα έσοδά τους, η παρουσία τους στα Βαλκάνια είναι μικρή 

και η επίδραση στη κερδοφορία τους ακόμη μικρότερη. Το ύψος του χαρτοφυλακίου 

δανείων των τραπεζών αυτών δεν ξεπερνά σε πολλές περιπτώσεις το χαρτοφυλάκιο 

δανείων ενός πολύ καλού εγχώριου καταστήματος ελληνικής τράπεζας. Με εξαίρεση 

την παρουσία της Ε.Τ.Ε. στα Σκόπια, καμία ελληνική τράπεζα δεν ελέγχει μερίδιο 

αγοράς πάνω από μονοψήφιο αριθμό στις άνωθεν αναφερόμενες χώρες.        

 

Μία σειρά από ελληνικές τράπεζες, διαισθανόμενες την ανάγκη πρόσβασης στις 

διεθνείς αγορές, απόκτησης τεχνογνωσίας και δυνατότητας άντλησης, τοποθέτησης ή 

διαχείρισης κεφαλαίων πελατών, προχώρησαν σε στρατηγικές συνεργασίες με 

ισχυρές ξένες τράπεζες με μικρή μετοχική συμμετοχή των τελευταίων στο κεφάλαιο 

των πρώτων (EFG Eurobank Ergasias/ Deutsche Bank, Εμπορική/ Crédit Agricole, 

Πειραιώς/ ING). Η περίπτωση της Nova Bank που αποτελεί συνεργασία της BCP της 

Πορτογαλίας με την Interamerican, τώρα ελεγχόμενη από την Eureko, αποτελεί 

ειδική περίπτωση συμμαχίας με κύριο στόχο τμήμα της λιανικής τραπεζικής και τις 

τραπεζοασφάλειες.   

 

1.4. Μελλοντικές τάσεις και προκλήσεις του ελληνικού τραπεζικού συστήματος  

 

Το περιβάλλον της ΟΝΕ περικλείει σημαντικές προκλήσεις και ευκαιρίες για το 

ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Η μείωση των επιτοκίων στην ευρωζώνη δίνει 

αποφασιστική ώθηση στην ανάπτυξη, ευνοώντας τον τραπεζικό δανεισμό προς 

επιχειρήσεις και καταναλωτές. Το ποσοστό δανείων προς το σύνολο του μέσου 

ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών παραμένει ένα από τα χαμηλότερα στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνοντας στον τομέα αυτό σημαντικό πεδίο περαιτέρω 

ανάπτυξης. Ακόμη, καθώς η αποκλιμάκωση των επιτοκίων οδήγησε τους 

αποταμιευτές σε νέες αποταμιευτικές διεξόδους, ώθησε παράλληλα και τις τράπεζες 

στην αναζήτηση νέων διαφοροποιημένων πηγών κερδοφορίας από 

χρηματοοικονομικές και επενδυτικές υπηρεσίες και διαχείριση ενεργητικού.  

 

Μία τάση επομένως είναι η διεύρυνση του εύρους των προσφερόμενων υπηρεσιών 

από όλες τις ελληνικές τράπεζες και η ανάπτυξη του μοντέλου universal banking. 

Κατά τα τελευταία χρόνια, στα πλαίσια της απελευθέρωσης του χρηματοπιστωτικού 

τομέα, καταργήθηκαν ή χαλάρωσαν σε μεγάλο βαθμό οι νομικοί διαχωρισμοί μεταξύ 
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τραπεζών, επενδυτικών επιχειρήσεων και ασφαλιστικών εταιρειών. Το μοντέλο της 

τράπεζας το οποίο επικρατεί σήμερα παγκοσμίως, και πάντως οπωσδήποτε στον 

ευρωπαϊκό χώρο, είναι αυτό της τράπεζας γενικών συναλλαγών. Η ανάληψη αυτών 

των εργασιών από τις τράπεζες είχε ως συνέπεια την εισαγωγή των αντίστοιχων 

συστημάτων αμοιβών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο οι επενδυτικές όσο και οι 

ασφαλιστικές εργασίες είναι πολύ πιο κοντά προς το εμπόριο χρηματοοικονομικών 

προϊόντων παρά προς τον τύπο των εργασιών που επικρατούσαν στο κλασικό 

τραπεζικό σύστημα. Μία ακόμη τάση είναι και η πιο εξειδικευμένη και ευέλικτη 

πιστωτική λειτουργία, που μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερες αποδόσεις και σε 

εξοικείωση με τα χαρακτηριστικά μιας εξελισσόμενης αγοράς.  

 

Επιπλέον, ένα έργο μεγάλης εμβέλειας που πρέπει να υλοποιηθεί μέχρι το 2010 είναι 

ο μετασχηματισμός των ευρωπαϊκών συστημάτων πληρωμών, ώστε να έχουν οι 

ευρωπαίοι πολίτες την δυνατότητα να κάνουν τις πληρωμές τους σε όλη την περιοχή 

του SEPA (Single Euro Payment Area), από έναν τραπεζικό λογαριασμό, 

χρησιμοποιώντας ένα μέσο πληρωμής, τόσο εύκολα και ακίνδυνα όσο σήμερα αυτό 

γίνεται σε εθνικό πλαίσιο. Ένα τέτοιο έργο όμως δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί από 

ενέργειες των τραπεζών και μόνο, αλλά πρέπει να συμβάλλουν και οι άλλοι άμεσα 

συνδεόμενοι με τα συστήματα πληρωμών όπως οι ομοσπονδίες και οι ενώσεις των 

τραπεζών, οι φορείς εκκαθάρισης και συμψηφισμού των πληρωμών, οι πελάτες των 

τραπεζών και οι νομοθέτες. Παράλληλα, σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκεται  το σύστημα 

TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer), 

το διευρωπαϊκό δηλαδή σύστημα ταχείας μεταφοράς κεφαλαίων σε συνεχή χρόνο. 

 

Ακόμη, η ενοποίηση των αγορών στην Ευρώπη και η εισαγωγή του ενιαίου 

νομίσματος αναμένεται να συντελέσει στην ανάδειξη λίγων μόνο 

χρηματοοικονομικών κέντρων που θα δεσπόζουν στη διάθεση και κατανομή 

χρήματος και κεφαλαίου. Ωστόσο η τάση αυτή συγκέντρωσης συνυπάρχει με μία 

παράλληλη τάση περιφερειακής επέκτασης και εξειδίκευσης, που αφορά τραπεζικά 

συστήματα όπως το ελληνικό. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα αποτελεί εν δυνάμει 

φορέα αξιόλογων συγκριτικών πλεονεκτημάτων ως προς την γεωγραφική εμβέλεια 

διείσδυσής του σε νέες αγορές, ιδιαίτερα στις γειτονικές χώρες που παρέχουν 

επενδυτικές ευκαιρίες.  
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Η κατάρρευση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης οδήγησε τις βαλκανικές χώρες και τις 

χώρες της ευρύτερης περιοχής στο να μετασχηματιστούν σε οικονομίες της αγοράς. 

Το άνοιγμα των αγορών και η οικονομική απελευθέρωση των χωρών που γειτνιάζουν 

με την Ελλάδα γεωγραφικώς, προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες και δυνατότητες 

ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα. Ο χαμηλός βαθμός ανάπτυξης των παραπάνω οικονομιών, 

οι ισχυροί εμπορικοί δεσμοί που αναπτύσσονται με την Ελλάδα, η σημαντική 

επέκταση ελληνικών επιχειρήσεων στην περιοχή, η γεωγραφική γειτνίαση, ο χαμηλός 

βαθμός ανάπτυξης του χρηματοπιστωτικού χώρου, η προσέγγιση της Ελλάδας με την 

Τουρκία και το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι το μόνο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στην περιοχή διαμορφώνουν, ceteris paribus, συνθήκες για την ανάπτυξη των 

ελληνικών τραπεζών στην περιοχή και τη δημιουργία νέων πηγών κερδοφορίας 

μεσοπρόθεσμα.  

 

Το εγχώριο τραπεζικό σύστημα έχει, επομένως, δυνατότητες ανάπτυξης των 

δραστηριοτήτων και αξιοποίησης των συγκριτικών του πλεονεκτημάτων και της 

τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει προς τις περιφερειακές αγορές των Βαλκανίων και 

της Αν. Ευρώπης. Αυτή η ευχέρεια για μεγαλύτερη εξωστρέφεια και για αξιοποίηση 

μίας οικονομικής περιφέρειας με πληθυσμό πολλαπλάσιο του δικού μας είναι ένα 

πολύ σημαντικό πλεονέκτημα με μακροπρόθεσμα προοπτική για το ελληνικό 

τραπεζικό σύστημα.     

 

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν ακόμη πολύ σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης των 

σταυροειδών πωλήσεων (cross selling) που βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, 

αυξάνοντας έτσι τους όγκους εργασιών τους και άρα τα περιθώρια κερδοφορίας τους. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα ο μέσος όρος είναι κάτω από δύο προϊόντα 

ανά πελάτη, έναντι σημαντικά υψηλότερου δείκτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

  

Συνοπτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι δέκα σημαντικότερες προκλήσεις που θα 

απασχολήσουν όχι μόνο τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα αλλά τον παγκόσμιο 

τραπεζικό κλάδο στο άμεσο μέλλον είναι:  

1. H ικανοποίηση των αναγκών των πελατών τους. Μέσω της αυξημένης 

ικανοποίησης των πελατών τους, οι τράπεζες επιθυμούν να πετύχουν έναν από τους 

σημαντικότερους στρατηγικούς στόχους τους, που δεν είναι άλλος από την αύξηση 

του μεριδίου αγοράς που κατέχουν .  
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2. H αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τους. Με την εισαγωγή σύγχρονων 

μεθόδων στρατολόγησης, εκπαίδευσης και αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού, οι 

τράπεζες ευελπιστούν να βελτιώσουν  τα αποτελέσματά τους, μειώνοντας παράλληλα 

σημαντικά κόστη όπως τα εργατικά.  

3. H μεταφορά δραστηριοτήτων τους σε χώρες χαμηλού κόστους. H μεταφορά και 

η εγκαθίδρυση τραπεζικών δραστηριοτήτων (όπως τηλεφωνικά κέντρα, κέντρα 

μηχανογράφησης, κτλ.) σε χώρες χαμηλού κόστους (ή απλώς χαμηλότερου), δίνουν 

στις τράπεζες τη δυνατότητα να μειώσουν σημαντικά τα λειτουργικά έξοδά τους, 

χωρίς να χρειαστεί να «θυσιάσουν» την ποιότητα των υπηρεσιών τους.  

4. H σωστή διαχείριση των ρυθμιστικών αλλαγών. Οι τράπεζες θα πρέπει να 

προσεγγίσουν συνολικά και αποτελεσματικά τις επικείμενες αλλαγές (Τραπεζική 

Εποπτεία της Βασιλείας, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Sarbanes - Oxley, νομοθετικό 

πλαίσιο για ξέπλυμα χρήματος) και να προσαρμοσθούν με τον λιγότερο δαπανηρό 

τρόπο στα νέα δεδομένα.  

5. H εταιρική διακυβέρνηση. Οι τράπεζες πρέπει να βελτιώσουν την εταιρική τους 

διακυβέρνηση προκειμένου να ενισχύσουν την εσωτερική τους λειτουργία και να 

βελτιώσουν την εικόνα τους προς τους επενδυτές σε θέματα διαφάνειας, εταιρικής 

διακυβέρνησης και κοινωνικής ευθύνης.  

6. Οι επενδύσεις σε τεχνολογία. Για να παραμείνουν ανταγωνιστικές οι τράπεζες, 

θεωρείται σημαντικό να ανανεώσουν τις στρατηγικές τους σε ό,τι αφορά την 

τεχνολογία και να αρχίσουν να επενδύουν και πάλι σε αυτή ώστε, μέσω τεχνολογικών 

καινοτομιών, να επιτύχουν μείωση κόστους, βελτίωση διαδικασιών και 

παραγωγικότητας, καθώς και ενίσχυση των δραστηριοτήτων πώλησης, που 

αποτελούν για τις τράπεζες τις σημαντικότερες πηγές εσόδων.  

7. H ανάκτηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Στο τρέχον περιβάλλον, όπου 

η εμπιστοσύνη των καταναλωτών έχει κλονισθεί, οι τράπεζες θα αναγκασθούν να 

ανακαλύψουν και να εφαρμόσουν τις καλύτερες πρακτικές τους προκειμένου να 

ανακτήσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. 

8. H χάραξη μακροπρόθεσμης στρατηγικής. Οι τράπεζες αφού κατορθώσουν να 

υλοποιήσουν κάποιο μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο, πρέπει να το κοινοποιήσουν 

ολοκληρωτικά μέσα στους οργανισμούς τους και σε όλα τα επίπεδα, ώστε να 

δημιουργηθεί το ομαδικό εκείνο πνεύμα που θα επιτρέψει την επικέντρωση όλων των 

προσπαθειών στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της διοίκησης.  

9. H Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας II. Οι νέοι κανονισμοί, που 
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προβλέπουν την εισαγωγή επιπρόσθετων αρχών εποπτείας και τρόπων υπολογισμού 

των ελάχιστων κεφαλαίων των τραπεζών βάσει εκτενούς ανάλυσης και αποτίμησης 

των πιστωτικών και επιχειρηματικών κινδύνων που αυτές αναλαμβάνουν, αποτελούν 

μια πρόσθετη πρόκληση για τις τράπεζες. 

10. H εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και η πρόκληση της 

εύλογης αξίας (fair value). H έγκαιρη προετοιμασία και η συγκροτημένη υλοποίηση 

των ΔΛΠ αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις τράπεζες. 

 

Στα επόμενα δύο μέρη της παρούσας εργασίας θα ασχοληθούμε με την επίδραση των 

νέων  κανονισμών της Επιτροπής Βασιλείας ΙΙ και με την επίδραση των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων στην λειτουργία του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

Το νέο Σύμφωνο της Βασιλείας και οι επιδράσεις του στο ελληνικό τραπεζικό 

σύστημα 

 

2.1. Η Επιτροπή της Βασιλείας 

 

Η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία συστάθηκε το 1974 από τους 

διοικητές των  κεντρικών τραπεζών των κρατών- μελών της Ομάδας των 10 (Group 

of Ten, G-102). Μέλη της είναι οι κεντρικές τράπεζες και οι λοιπές τραπεζικές 

εποπτικές αρχές από τα κράτη- μέλη του G-10, την Ελβετία, το Λουξεμβούργο και 

(από το 2001) την Ισπανία. Στην Ισπανία, την Ιταλία και την Ολλανδία, η κεντρική 

τράπεζα είναι αρμόδια για την άσκηση προληπτικής εποπτείας στις τράπεζες. Στις 

υπόλοιπες χώρες η προληπτική εποπτεία των τραπεζών ανήκει στην αρμοδιότητα 

διοικητικών αρχών εκτός της κεντρικής τράπεζας (βλέπε πίνακα 1).  
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ 

  
                                                 
2 Βέλγιο, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιαπωνία, Ιταλία, Ολλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, 
Η.Π.Α.. 
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Η Επιτροπή της Βασιλείας δεν είναι διεθνής διακυβερνητικός οργανισμός ούτε 

εποπτική αρχή  αλλά μια de facto οργάνωση χωρίς νομική προσωπικότητα που 

λειτουργεί στο πλαίσιο της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών. Οι κανόνες επομένως 

που περιέχονται στα πρότυπα, οι κατευθυντήριες αρχές και οι συστάσεις που 

διατυπώνει και εκδίδει δεν έχουν νομική ισχύ για τις αρχές που συμμετέχουν στη 

σύνθεση της, βρισκόμαστε δηλαδή στο πεδίο του ήπιου διεθνούς δικαίου (soft law). 

Είναι πάντως αξιοσημείωτο ότι παρόλο που οι κανόνες της Επιτροπής δεν έχουν 

νομική ισχύ, το έργο της έχει καθοριστική επίδραση στη διαμόρφωση του θεσμικού 

πλαισίου που αφορά στην εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων στην ενιαία τραπεζική 

αγορά, ενώ τμήμα του έργου της έχει υιοθετηθεί από τις εποπτικές αρχές πολλών 

κρατών που δεν συμμετέχουν στη σύνθεσή της.    

 

Το σύνολο του έργου της Επιτροπής της Βασιλείας, όπως αυτό αποτυπώνεται στις 

εκθέσεις που έχει εκδώσει από το 1974 μέχρι σήμερα, μπορεί να ενταχθεί σε πέντε 

ενότητες: 

1. Τη διασυνοριακή συνεργασία των τραπεζικών εποπτικών αρχών είτε με άλλες 

τραπεζικές  αρχές είτε με αρχές που εποπτεύουν επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών 

υπηρεσιών.  

2. Τις μεθόδους προληπτικής εποπτείας και ελέγχου των τραπεζών. Η ενότητα αυτή 

αφορά κυρίως την εποπτεία της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, την 

διαδικασία εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου των τραπεζών και την διαχείριση 

των ακόλουθων κατηγοριών κινδύνων:  

 του πιστωτικού κινδύνου 

 του κίνδυνου χώρας, 

 του κινδύνου από μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα 

 του κινδύνου που απορρέει από τις σχέσεις τραπεζών με επιχειρήσεις υψηλού 

βαθμού μόχλευσης 

 του κινδύνου εισοδήματος επιτοκίων 

 του κινδύνου διακανονισμού από συναλλαγές σε συνάλλαγμα 

 των κινδύνων που απορρέουν από συναλλαγές εκτός ισολογισμού και 

ειδικότερα από συναλλαγές σε έξω- χρηματιστηριακά παράγωγα μέσα 

 του κινδύνου ρευστότητας 

 του λειτουργικού κινδύνου και  
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 των κινδύνων από την ηλεκτρονική Τραπεζική και τις συναλλαγές με 

ηλεκτρονικό χρήμα.   

3. Τις υποχρεώσεις των τραπεζών για παροχή πληροφοριών στις εποπτικές τους αρχές 

και στο επενδυτικό κοινό. Η ενότητα αυτή αφορά την υποβολή στοιχείων στις 

εποπτικές αρχές, τη διασφάλιση υψηλού βαθμού διαφάνειας στις συναλλαγές και 

την υιοθέτηση από τις τράπεζες αρχών που αφορούν στην εταιρική τους 

διακυβέρνηση.   

4. Τη λογιστική απεικόνιση των τραπεζικών συναλλαγών. Η Επιτροπή έχει εκδώσει 

έκθεση για την απεικόνιση των δανείων και των προβλέψεων για επισφάλειες, 

καθώς και κείμενο θέσεων για το περιεχόμενο των διεθνών λογιστικών προτύπων. 

5. Την προληπτική εποπτεία των σύνθετων χρηματοπιστωτικών ομίλων. 

 

2.1.1. Ιστορική αναδρομή 

 

Τα τελευταία χρόνια το διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα λειτουργεί σε ένα πολύ 

πιο ευμετάβλητο περιβάλλον που δυσχεραίνει σημαντικά το εποπτικό έργο των 

εθνικών αρχών. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην απελευθέρωση των 

χρηματοοικονομικών αγορών, στην αύξηση της ταχύτητας κίνησης κεφαλαίων, στην 

αυξανόμενη πολυπλοκότητα των χρηματοοικονομικών εργαλείων με την εισαγωγή 

των παραγώγων, καθώς και στη χρήση της τεχνολογίας τόσο σε επίπεδο 

συναλλακτικών πρακτικών όσο και σε επίπεδο διαχείρισης κεφαλαίων. Αφορμή όμως 

για την ανάπτυξη της πρακτικής Διαχείρισης Κινδύνων ήταν οι πιέσεις που 

ασκήθηκαν σε εποπτικό επίπεδο από τις κατά τόπους αρχές ως αποτέλεσμα μιας 

σειράς προβλημάτων που παρουσιάστηκαν τη δεκαετία του 1970.  

 

Οι εποπτικοί κανόνες θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελούν την αντίδραση σε 

κρίσεις, ακολουθούν δηλαδή με χρονική υστέρηση παρά προηγούνται των 

προβλημάτων. Μάλιστα, η ίδρυση της ίδιας της Επιτροπής της Βασιλείας αποτέλεσε 

την αντίδραση στην κατάρρευση της τράπεζας Herstatt3 και της Franklin National4. Η 

αύξηση των πτωχεύσεων σε πιστωτικά ιδρύματα των Η.Π.Α. τη δεκαετία του 1970 

                                                 
3 Το 1974 η γερμανική τράπεζα Herstatt χρεοκόπησε εξαιτίας άστοχων θέσεων σε προθεσμιακές 
πράξεις συναλλάγματος . 
4 Η Franklin National ήταν μία από τις 20 μεγαλύτερες τράπεζες στις Η.Π.Α.. Το 1972, ο Michele 
Sindona, που ήταν συνδεδεμένος με την μαφία, απέκτησε τη διοίκηση της τράπεζας, η οποία τον 
Οκτώβριο του 1974 καταστηθεί αφερέγγυα λόγω κακής διοίκησης και απάτης. 
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οδήγησε τις εποπτικές αρχές στην εισαγωγή του θεσμού των Κεφαλαιακών 

Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου, δεδομένου ότι τα προβλήματα της 

περιόδου εκείνης αποδόθηκαν στη μη σωστή διαχείριση του δανειακού 

χαρτοφυλακίου των τραπεζών.  

 

Τη δεκαετία εκείνη επομένως τέθηκε η Κεφαλαιακή Επάρκεια η οποία στόχευε να 

θέσει ένα ελάχιστο επίπεδο Ιδίων Κεφαλαίων που έπρεπε να διατηρεί κάθε πιστωτικό 

ίδρυμα σε συνάρτηση με τον αναλαμβανόμενο πιστωτικό κίνδυνο. Πιο συγκεκριμένα,  

ο βασικός παράγοντας που οδήγησε στο γνωστό ως Σύμφωνο της Βασιλείας του 1988 

ήταν η ανησυχία των κεντρικών τραπεζών των κρατών της Ομάδας G-10 ότι τα 

κεφάλαια των διεθνών τραπεζών είχαν μειωθεί σημαντικά λόγω του έντονου 

ανταγωνισμού και της διεθνοποιήσεως των αγορών. Για την αντιμετώπιση λοιπόν του 

πιστωτικού κινδύνου καθιερώθηκε ο "συντελεστής του Cooke" (Cooke Ratio) το 1988, 

ο οποίος νομοθετήθηκε στην Ελλάδα με την ΠΔΤΕ2054/1992 και πήρε την ονομασία 

"Συντελεστής Φερεγγυότητας". Ο συντελεστής αυτός ορίστηκε ως ο λόγος των Ιδίων 

Κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος προς τα στοιχεία του Ενεργητικού και τα εκτός 

ισολογισμού στοιχεία σταθμισμένα κατά τον κίνδυνό τους. Η ελάχιστη τιμή του 

καθορίσθηκε ως 8% και σχεδιάστηκε να καλύπτει τον κίνδυνο από μη εκπλήρωση 

της υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε όλες τις μορφές.  

    

Η δεκαετία του 1980 χαρακτηρίστηκε από μεγάλη μεταβλητότητα στις παραμέτρους 

της αγοράς χρήματος και συναλλάγματος, και ιδιαίτερα στα επιτόκια, με αποτέλεσμα 

τη μείωση της κερδοφορίας των πιστωτικών ιδρυμάτων και την χρεοκοπία αρκετών 

στεγαστικών τραπεζών στις Η.Π.Α.. Με έναυσμα την νέα αυτή κρίση οι εποπτικές 

αρχές επέκτειναν την εφαρμογή των κεφαλαιακών απαιτήσεων και στον κίνδυνο 

αγοράς με την επιβολή του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (Capital Adequacy 

Directive Ratio- CAD). Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται με τον ίδιο τύπο του 

Συντελεστή Φερεγγυότητας μόνο που στον παρονομαστή προστίθενται και στοιχεία 

από το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, ώστε να συμπεριλαμβάνεται και ένα ποσό που θα 

αντιπροσωπεύει τον κίνδυνο αγοράς. Τα στοιχεία αυτά σταθμίζονται ανάλογα με τον 

κίνδυνο που προέρχεται από τη μεταβολή τιμών συναλλάγματος, μετοχών, επιτοκίων 

και άλλων παραμέτρων της αγοράς.  
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Όλες οι παραπάνω ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο κείμενο με τίτλο "Amendment to 

the Capital Accord to incorporate market risk" (Τροποποίηση του Συμφώνου για την 

Κεφαλαιακή Επάρκεια με στόχο την ενσωμάτωση των κινδύνων αγοράς) που 

εξέδωσε η Επιτροπή της Βασιλείας τον Ιανουάριο του 1996. Με το σύμφωνο αυτό 

συμπληρώθηκε το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την τραπεζική κεφαλαιακή 

επάρκεια με την επιβολή κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη των τραπεζών έναντι 

των κινδύνων αγοράς. Στην Ελλάδα η ΠΔΤΕ2397/1996 καθορίζει τους συντελεστές 

στάθμισης και τις μεθόδους που τα πιστωτικά ιδρύματα επιβάλλεται να 

χρησιμοποιήσουν.   

 

Τέλος, στη δεκαετία του 1990 εμφανίστηκαν περιπτώσεις καταστροφικών ζημιών σε 

πιστωτικά ιδρύματα λόγω κινδύνων που δεν προέρχονταν ούτε από αθέτηση 

εκπλήρωσης υποχρέωσης από αντισυμβαλλόμενο ούτε από μεγάλη μεταβλητότητα 

παραγόντων αγοράς, αλλά από ατέλειες του πλαισίου λειτουργίας τους. Με κορυφαία 

παραδείγματα την πτώχευση της άλλοτε κραταιάς βρετανικής τράπεζας Barings5 και 

το σκάνδαλο της BCCI το 19916, προέκυψε η ανάγκη διαχείρισης μίας νέας 

κατηγορίας κινδύνου, του λειτουργικού κινδύνου.   

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 

 
 

                                                 
5Η Τράπεζα Barings, μια από τις μεγαλύτερες και παλαιότερες τράπεζες της Αγγλίας, χρεοκόπησε όταν 
ο 28χρονος χρηματιστής Νικ Λιζόν του υποκαταστήματος της Σιγκαπούρης έπαιξε και έχασε 500 
εκατομμύρια στερλίνες στο Χρηματιστήριο του Τόκιο μέσα σε τρεις βδομάδες 
6 Κατά τη δεκαετία του 1980 προέκυψαν στοιχεία που συνέδεαν την BCCI με τρομοκρατικές 
οργανώσεις, μεταφορές όπλων σε αραβικές χώρες και καρτέλ ναρκωτικών της Λατινικής Αμερικής. Η 
τράπεζα κατέρρευσε υπό το βάρος κολοσσιαίων χρεών ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαριών, την 
περίοδο που η Κεντρική Τράπεζα είχε την εποπτεία του βρετανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. 
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Επιστέγασμα της δραστηριότητας της Επιτροπής της Βασιλείας που αποσκοπεί στην 

ενίσχυση του επιπέδου της προληπτικής εποπτείας των τραπεζών σε διεθνές επίπεδο,  

υπήρξε η έκδοση το 1996 της έκθεσης με τίτλο: "Core Principles for Effective 

Banking Supervision" (Βασικές Αρχές για Αποτελεσματική Τραπεζική Εποπτεία). Η 

έκθεση αυτή περιλαμβάνει έναν κατάλογο εικοσιπέντε (25) βασικών αρχών που 

πρέπει να διέπουν το σύστημα εποπτείας των τραπεζών ώστε αυτή να είναι 

αποτελεσματική. Οι αρχές αυτές απευθύνονται στις τραπεζικές εποπτικές αρχές 

τρίτων κρατών και αφορούν στις ακόλουθες επτά θεματικές ενότητες: 

 τις προϋποθέσεις αποτελεσματικής τραπεζικής εποπτείας 

 τους όρους χορήγησης άδειας λειτουργίας τραπεζικού ιδρύματος 

 το κανονιστικό πλαίσιο άσκησης εποπτείας 

 τις μεθόδους ελέγχου των τραπεζών 

 τις πληροφορίες που πρέπει να δημοσιεύουν οι τράπεζες 

 τις εξουσίες των εποπτικών αρχών και  

 τη διασυνοριακή συνεργασία των εποπτικών αρχών.  

 

Τον Ιούνιο του 1999 η Επιτροπή της Βασιλείας έδωσε στη δημοσιότητα έγγραφο 

προς σχολιασμό, με τίτλο "A new Capital Adequacy Framework", το οποίο και 

εγκαινίασε την πρώτη μεγάλη αναθεώρηση του Συμφώνου του 1988 επί θεμάτων 

πιστωτικού κινδύνου. Το κείμενο αυτό, με έμφαση στο εννοιολογικό περιεχόμενο της 

αναθεωρήσεως και ασάφειες επί συγκεκριμένων θεμάτων, οδήγησε σε συνεχείς 

διαβουλεύσεις μεταξύ κεντρικών τραπεζών και τραπεζικών φορέων. Όσον αφορά 

τους λόγους αναθεώρησης του Συμφώνου του 1988, συνοπτικά ήταν οι ακόλουθοι: 

 Η απόκλιση μεταξύ των εποπτικών κεφαλαίων για την απορρόφηση των κινδύνων 

και των οικονομικών κεφαλαίων σε κίνδυνο, τα οποία επενδύουν οι μέτοχοι σε μία 

τράπεζα προς αποκόμιση αποδόσεων, επιβαρύνει αναλόγως την τιμολόγηση 

τραπεζικών προϊόντων και ωθεί τις τράπεζες στην ανάληψη αυξημένων κινδύνων7. 

                                                 
7 Πολλά προηγμένα πιστωτικά ιδρύματα χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους για τον υπολογισμό του οικονομικού 

κεφαλαίου (Economic Capital) ή "κεφαλαίου σε κίνδυνου" (Capital At Risk- CAR). Ως οικονομικό νοείται το κεφάλαιο που 

θεωρείται επαρκές ώστε να διατηρήσουν οι τράπεζες την αξιολογική διαβάθμισή τους σε περίπτωση αναπάντεχων μεταβολών 

του γενικότερου περιβάλλοντος και κατ' επέκταση για το στρατηγικό σχεδιασμό των επιχειρηματικών τους επιδιώξεων. 

Γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι το οικονομικό κεφάλαιο είναι τα ιδία κεφάλαια που θα επαρκούσαν στην τράπεζα εάν η 

μέτρηση των κινδύνων βασιζόταν στα εσωτερικά υποδείγματα που έχει αναπτύξει η ίδια και όχι στους σταθερούς συντελεστές 

που ορίζονται στις διάφορες διατάξεις των εποπτικών αρχών.  
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 Παράγοντες όπως η αποδιαμεσολάβηση και ο ανταγωνισμός από άλλους 

χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, άσκησαν και αυτοί πιέσεις στην κερδοφορία 

των τραπεζών και τις ώθησαν στην ανάληψη πρόσθετων κινδύνων. 

 Η απουσία διαφοροποίησης των κεφαλαιακών απαιτήσεων ανάλογα με το ύψος του 

κινδύνου, οδήγησε πολλές τράπεζες στη χρήση του λεγόμενου "εποπτικού 

arbitrage" (αποφυγή κεφαλαιακών απαιτήσεων), συντελώντας στην αύξηση των 

περιθωρίων κέρδους των επιχειρηματικών δανείων χαμηλής διαβαθμίσεως, χωρίς 

την ταυτόχρονη αύξηση των απαιτούμενων κεφαλαίων. Επί παραδείγματι, ένα 

δάνειο προς έναν επιχειρηματικό κολοσσό σταθμιζόταν με τον ίδιο τρόπο όπως ένα 

δάνειο προς μία μικρομεσαία επιχείρηση. Με τον τρόπο αυτό υποβαθμίζεται η 

ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων  μίας τράπεζας, χωρίς την παράλληλη 

αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων και των προβλέψεων.  

 Η περιορισμένη χρήση εξασφαλίσεων και εγγυήσεων (όπως τα κρατικά ομόλογα 

κρατών της Ζώνης Α8, τα μετρητά, οι εγγυήσεις τραπεζών της Ζώνης Α και οι  

αστικές υποθήκες) περιόρισε τη δυνατότητα μειώσεως και μεταβιβάσεως του 

κινδύνου.   

 Το σύμφωνο του 1988 επικεντρωνόταν στο συνολικό μέγεθος των κεφαλαίων μίας 

τράπεζας ως ουσιαστικό παράγοντα για την μείωση της πιθανότητας να καταστεί η 

τράπεζα αφερέγγυα (ενώ το νέο σύμφωνο προσδίδει έμφαση στις εσωτερικές 

διαδικασίες ελέγχου και διοίκησης των τραπεζών, στις διαδικασίες αξιολόγησης της 

κεφαλαιακής επάρκειάς τους, και τέλος στις πληροφορίες που υποχρεούνται να 

δημοσιεύουν τα πιστωτικά ιδρύματα).  

 

Τον Ιανουάριο του 2001, η Επιτροπή εξέδωσε και δεύτερο έγγραφο με τίτλο " The 

new Basel Capital Accord" στο οποίο παρουσιάζονται οι αναθεωρημένες προτάσεις 

με προβλεπόμενο χρόνο εφαρμογής το 2005. Οι προτάσεις αυτές αφορούν σε τρεις 

θεματικές ενότητες- πυλώνες, οι οποίοι αναλύονται στην αμέσως επόμενη ενότητα. Η 

Επιτροπή μετά από κάθε παρουσίαση των προτάσεών της, πραγματοποιεί ποσοτικές 

μελέτες προκειμένου να διαπιστώσει την επίδραση των προτάσεών της στις τράπεζες 
                                                 

8 Το άρθρο 2 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση της οδηγίας 89/647/ΕΟΚ ορίζει τη «Ζώνη Α» ως 
περιλαμβάνουσα όλα τα κράτη μέλη και όλες τις λοιπές χώρες που είναι πλήρη μέλη του Οργανισμού 
για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) καθώς και τις χώρες αυτές που έχουν συνάψει 
ειδικές συμφωνίες δανειοδότησης με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και συνδέονται με τις 
γενικές συμφωνίες δανειοληψίας (ΓΣΔ) του ΔΝΤ 7 
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(Quantitative Impact Studies- QIS). Γενικά, το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας για 

την οριστικοποίηση του συμφώνου της Βασιλείας ΙΙ έχει ως εξής:  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 

First Consultation Paper CP1 Ιούνιος 1999

QIS 1 Ιούλιος 2000

Second Consultation Paper CP 2 Ιανουάριος 2001

QIS 2 Απρίλιος 2001

QIS 2.5 Νοέμβριος 2001

QIS 3 Οκτώβριος 2002

Third Consultation Paper CP 3 Άνοιξη 2003

Οριστικοποίηση Συμφώνου Άνοιξη 2004

Παράλληλη εφαρμογή προηγούμενων και 

νέων  μεθόδων 

2006

Εφαρμογή  Τέλη 2006
Πηγή: Jackson P. (2002)9

 

Το βασικό στοιχείο πάντως που χαρακτηρίζει την Βασιλεία ΙΙ, σε σχέση με την 

Οδηγία 1988, είναι ότι γίνεται πλέον αποδεκτό το γεγονός ότι στο σημερινό 

περιβάλλον που είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητο και σύνθετο δεν υπάρχει ένα μοναδικό 

και "ιδανικό" σύστημα μέτρησης, διαχείρισης και περιορισμού των κινδύνων που να 

μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες ανεξαιρέτως τις τράπεζες. Για τον λόγο αυτό 

παρέχεται στις τράπεζες η δυνατότητα να επιλέξουν από τις μεθόδους που 

προτείνονται για την μέτρηση των κινδύνων εκείνη που καλύτερα ανταποκρίνεται 

στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.     

 

Βασικοί στόχοι της αναθεώρησης του υπάρχοντος κανονιστικού πλαισίου είναι αφ΄ 

ενός η καλύτερη εναρμόνιση των κεφαλαιακών απαιτήσεων με τους τραπεζικούς 

κινδύνους αποφεύγοντας ταυτόχρονα την υπερβολική πολυπλοκότητα, και αφ' ετέρου 

η μείωση των κινήτρων αποφυγής κεφαλαιακών απαιτήσεων από τα πιστωτικά 

ιδρύματα. Η επίτευξη των στόχων αυτών αναμένεται να επιτευχθεί με τη 

διαφοροποίηση των συντελεστών στάθμισης και την αναγνώριση περισσότερων 

                                                 
9 Jackson P. (2002), "Bank Capital: Basel II developments", Financial Stability Review, Bank of 
England, December, pp.103-109 
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τεχνικών μείωσης του πιστωτικού κινδύνου.  Αναγνωρίζοντας τα μειονεκτήματα των 

παλαιότερων κανόνων επομένως, η Επιτροπή της Βασιλείας θέλησε να τα 

θεραπεύσει. Η πρόθεση αυτή είναι έκδηλη στην προταθείσα Νέα Συμφωνία για τα 

ίδια κεφάλαια, της οποίας οι απώτεροι σκοποί συνοψίζονται στα εξής:  

 Σύνεση και ρεαλισμός: οι τράπεζες και οι δανειζόμενοι θα υπολογίζουν με 

μεγαλύτερη ακρίβεια και ρεαλισμό το κεφάλαιο που απαιτείται για τους δεδομένους 

κινδύνους που αναλαμβάνουν.  

 Ομοιομορφία κριτηρίων: οι συνδυασμοί κεφαλαίου και κινδύνων θα ελέγχονται και 

θα αξιολογούνται από τις εποπτικές αρχές με ίδια κριτήρια και πρότυπα για όλες τις 

τράπεζες και για όλους τους δανειζόμενους μιας δεδομένης τάξης κινδύνου.  

 Διαφάνεια και αποτελεσματικότητα: τόσο οι τράπεζες όσο και οι δανειζόμενοι θα 

έχουν ισχυρότερο κίνητρο αφενός να καταγράφουν και να εμφανίζουν με 

ειλικρίνεια την πραγματικότητα και αφετέρου να διαχειρίζονται πιο ενεργητικά 

τους κινδύνους που αναλαμβάνουν με τις δραστηριότητές τους. 

 Ίσοι όροι ανταγωνισμού: θα υπάρχει μεγαλύτερη ομοιομορφία, σε τοπικό και σε 

διεθνές επίπεδο, όσον αφορά τη στάθμιση και τη διαχείριση των κινδύνων, ώστε να 

διασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού τόσο μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων, 

όσο και μεταξύ δανειζομένων της ίδιας πιστοληπτικής ικανότητας. 

 Δίκαιη μεταχείριση: το νέο κανονιστικό πλαίσιο θα πριμοδοτεί έμμεσα εκείνες τις 

τράπεζες και εκείνους τους δανειζόμενους, οι οποίοι θα βαθμολογούνται υψηλά 

στις κλίμακες διαβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας. 

 Συμβατότητα με τις πρακτικές της αγοράς: θα υπάρχει καλύτερη ευθυγράμμιση των 

θεσμικά απαιτούμενων κεφαλαίων με την έννοια και τις μεθόδους της λεγόμενης 

"κατανομής οικονομικού κεφαλαίου" που εφαρμόζουν οι σύγχρονες τράπεζες. 

 

2.2. Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο: Βασιλεία ΙΙ  

 

Όπως είδαμε, από τον Ιούνιο του 1999 η Επιτροπή Βασιλείας προωθεί νέες προτάσεις 

αναθεώρησης του πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών 

ιδρυμάτων, οι οποίες βασίζονται στους κλασσικούς αλληλένδετους πυλώνες που 

συμβάλλουν στην ασφάλεια και την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος. Οι πυλώνες αυτοί είναι οι παρακάτω:  
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1. ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: Ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για την κάλυψη των 

αναλαμβανόμενων κινδύνων, οι οποίοι διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

Πιστωτικός κίνδυνος- Λειτουργικός κίνδυνος- Κίνδυνος αγοράς  

2. ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ: Εποπτικές διαδικασίες εξέτασης της κεφαλαιακής επάρκειας των 

πιστωτικών ιδρυμάτων 

3. ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ: Ενίσχυση της πειθαρχίας αγοράς μέσω της δημοσιοποίησης 

στοιχείων σχετικά με την διάρθρωση των αναλαμβανόμενων κινδύνων 

 

2.2.1. Πυλώνας πρώτος: υπολογισμός ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων 

 

 
 

Πιστωτικός κίνδυνος- Τυποποιημένη προσέγγιση 

 

Ως πιστωτικό κίνδυνο εννοούμε τον κίνδυνο αθέτησης των υποχρεώσεων των 

πιστούχων μιας τράπεζας. Η Επιτροπή της Βασιλείας με το νέο Σύμφωνο βελτιώνει 

την μέχρι τότε ισχύουσα Τυποποιημένη Προσέγγιση (Standardized Approach), ενώ 

παράλληλα προωθεί την ανάπτυξη Εσωτερικών Συστημάτων Διαβάθμισης 
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πιστωτικού κινδύνου μέσω της εισαγωγής δύο εναλλακτικών προσεγγίσεων: της 

Θεμελιώδους (Foundation Approach) και της Εξελιγμένης (Advanced Approach). 

Από τις τρεις αυτές προσεγγίσεις η απλούστερη είναι η τυποποιημένη. Η νέα 

τυποποιημένη προσέγγιση, συγκριτικά με την προηγούμενη, είναι πιο περιεκτική, πιο 

ακριβής και πιο ευαίσθητη στις μεταβολές του πιστωτικού κινδύνου, παρέχοντας 

παράλληλα στα πιστωτικά ιδρύματα μεγαλύτερο φάσμα τεχνικών άμβλυνσής του. 

Λόγω της απλότητάς της μάλιστα αναμένεται ότι θα υιοθετηθεί από τη πλειονότητα 

των πιστωτικών ιδρυμάτων. Σε αντίθεση με τη προηγούμενη τυποποιημένη 

προσέγγιση, όπου βασικό κριτήριο καθορισμού των συντελεστών στάθμισης 

πιστωτικού κινδύνου ήταν η διάκριση μεταξύ χωρών μελών και μη του Οργανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανασυγκρότησης (ΟΟΣΑ), στο νέο πλαίσιο ο 

καθορισμός αυτός επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης των εκτιμήσεων της 

πιστοληπτικής ικανότητας των αντισυμβαλλομένων από εξωτερικούς οίκους 

αξιολόγησης.  

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι συντελεστές στάθμισης πιστωτικού κινδύνου επηρεάζουν 

άμεσα το κόστος χρηματοδότησης και κατά συνέπεια τη προσφορά και τιμολόγηση 

των τραπεζικών προϊόντων, δεδομένου ότι τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να 

διακρατούν κεφάλαια, τα οποία ενέχουν κόστος, κατ' αναλογία του σταθμισμένου 

έναντι του κινδύνου Ενεργητικού τους. Με τη χρησιμοποίηση ευρύτερου φάσματος 

τεχνικών μείωσης κινδύνου τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να περιορίσουν τις 

κεφαλαιακές απαιτήσεις τους έναντι του πιστωτικού κινδύνου.  

 

Στον πίνακα 3 παρατίθενται συνοπτικά οι βασικές προτάσεις της Βασιλείας για τον 

καθορισμό των σταθμίσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου με βάση τις 

αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας των εξωτερικών οίκων αξιολόγησης: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 
Τα κυριότερα σημεία της νέας τυποποιημένης προσέγγισης μπορούν να συνοψισθούν 

στα εξής: 

 Η προτεινόμενη χρήση εξωτερικών αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας θα 

πρέπει  να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια καταλληλότητας και θα υπόκειται στον 

έλεγχο των εθνικών εποπτικών αρχών. Εναλλακτικά προτείνεται η χρήση 

δημοσιευμένων στοιχείων από οίκους αξιολόγησης εξαγωγικού εμπορίου, οι οποίοι 

θα πρέπει να έχουν υιοθετήσει τη μεθοδολογία του ΟΟΣΑ για τη στάθμιση 

πιστοληπτικής ικανότητας των κρατών.  

 Δίδεται η δυνατότητα στις εθνικές εποπτικές αρχές για ευνοϊκότερη, κατά μία 

βαθμίδα, μεταχείριση για τις απαιτήσεις του πιστωτικού ιδρύματος έναντι της 

χώρας όπου εδρεύει και οι οποίες είναι εκφρασμένες και έχουν χρηματοδοτηθεί στο 

νόμισμα της χώρας αυτής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει επίσης στο θέμα αυτό 

τη διατήρηση του ισχύοντος καθεστώτος στάθμισης με συντελεστή 0%. Επί 

παραδείγματι, η Ελλάδα παρόλο που με βάση την προτεινόμενη από την Επιτροπή 

της Βασιλείας αξιολόγηση θα πρέπει να σταθμίζεται με συντελεστή 20%, η 

Τράπεζα της Ελλάδος θα μπορεί να επιτρέψει το χρέος του Ελληνικού Δημοσίου σε 
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ευρώ να σταθμίζεται με 0%. Αντίθετα, το χρέος του ελληνικού δημοσίου σε ξένο 

νόμισμα θα έχει το συντελεστή στάθμισης της Ελλάδας, δηλαδή 20%.  

 Το όριο του συντελεστή στάθμισης πιστωτικού κινδύνου της χώρας προέλευσης 

παύει να ισχύει για τις απαιτήσεις έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων. 

Οι επιχειρήσεις και τα πιστωτικά ιδρύματα υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας θα 

μπορούν να λάβουν χαμηλότερο συντελεστή στάθμισης (με κατώτατο όριο το 20%) 

από αυτόν της χώρας προέλευσης. 

 
 Όσον αφορά στις απαιτήσεις έναντι τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιρειών, 

προτείνονται δύο επιλογές υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων. Οι εθνικές 

εποπτικές αρχές θα είναι αυτές που θα αποφασίσουν για το ποια μέθοδος θα 

εφαρμόζουν όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της επικράτειάς τους. Η πρώτη επιλογή 

συνδέει την αξιολόγηση του πιστωτικού ιδρύματος με αυτήν της χώρας στην οποία 

εδρεύει, ενώ η δεύτερη βασίζεται στην ατομική αξιολόγησή του από εξωτερικούς 

οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Σύμφωνα με την πρώτη επιλογή, η 

στάθμιση κινδύνου του πιστωτικού ιδρύματος θα είναι κατά μία κατηγορία 
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δυσμενέστερη από αυτήν της χώρας προέλευσης, έχοντας ως ανώτατο όριο το 

100%, εξαίρεση όμως αποτελούν τα πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε κράτη τα 

οποία είναι αξιολογημένα χαμηλότερα από Β- όπου το ανώτατο όριο θα 

διαμορφώνεται στο 150%. Η δεύτερη επιλογή παρέχει ευνοϊκότερη, κατά μία 

βαθμίδα, μεταχείριση των απαιτήσεων έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων με αρχική 

λήξη μικρότερη ή ίση των τριών μηνών, έχοντας ως κατώτατο όριο το 20%. 

Εξαίρεση αποτελούν τα πιστωτικά ιδρύματα που είναι αξιολογημένα χαμηλότερα 

από Β-.  

 Αναφορικά με τις απαιτήσεις έναντι επιχειρήσεων προτείνεται η περαιτέρω 

κατάτμηση των ομάδων πιστοληπτικής ικανότητας, με την εισαγωγή της ομάδας 

Α+ έως Α- και συντελεστή στάθμισης 50%, με στόχο την ορθότερη και 

ακριβέστερη απεικόνιση του πιστωτικού κινδύνου των εταιρειών. Πάντως μέχρι 

στιγμής πολύ λίγες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αξιολογηθεί από διεθνώς 

αναγνωρισμένους οίκους αξιολόγησης.  

 Όσον αφορά στις απαιτήσεις έναντι ημεδαπών Οργανισμών του Δημοσίου Τομέα 

(Public Sector Entities) προτείνεται να έχουν την ίδια μεταχείριση με αυτές των 

ημεδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων. Παρά ταύτα, οι εθνικές εποπτικές αρχές έχουν 

την δυνατότητα να εξομοιώνουν κατά περίπτωση τις απαιτήσεις έναντι ημεδαπών 

Οργανισμών του Δημόσιου Τομέα, είτε με αυτές της χώρας προέλευσης είτε με τις 

αντίστοιχες εταιρικές ( π.χ. δημόσιες επιχειρήσεις). 

 Όσον αφορά το ανασφάλιστο τμήμα των ληξιπρόθεσμων άνω των 90 ημερών 

απαιτήσεων, προτείνεται στάθμιση με συντελεστή 150% μετά την αφαίρεση των 

ειδικών προβλέψεων από αυτό. Ακόμη, δίνεται η ευχέρεια στις εθνικές εποπτικές 

αρχές να εφαρμόζουν στάθμιση 150% στις εταιρίες επιχειρηματικών συμμετοχών 

(venture capital) και στις ιδιωτικές μετοχικές τοποθετήσεις (private equity 

investments) στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. 

 Τα πλήρως εξασφαλισμένα με υποθήκες δάνεια αστικών ακινήτων συνεχίζουν να 

σταθμίζονται με 50%, ενώ τα δάνεια τα εξασφαλισμένα με υποθήκες εμπορικών 

ακινήτων θα σταθμίζονται με 100%. Κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις, τμήματα 

δανείων τα οποία είναι εξασφαλισμένα με υποθήκες εμπορικών ακινήτων θα 

μπορούν να σταθμίζονται με 50%.  

 Όσον αφορά τα εκτός ισολογισμού στοιχεία, η κυριότερη αλλαγή αναφέρεται στον 

συντελεστή μετατροπής (credit conversion factor) των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων (αρχική προθεσμία λήξης μέχρι ένα έτος), ο οποίος προτείνεται να 
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διαμορφωθεί στο 20%, από 0% που ήταν παλαιότερα. Εξαίρεση αποτελούν οι 

υποχρεώσεις οι οποίες καθίστανται ανεπιφύλακτα ακυρώσιμες ή ακυρώνονται 

αυτόματα χωρίς προειδοποίηση από το πιστωτικό ίδρυμα, λόγω επιδείνωσης της 

πιστοληπτικής ικανότητας του δανειζόμενου. 

 Στο τμήμα της απαίτησης το οποίο καλύπτεται από την προεξοφλημένη αξία της 

εξασφάλισης θα εφαρμόζεται ένας ελάχιστος συντελεστής κεφαλαιακής απαίτησης 

w ο οποίος θα ισούται με 15%. Ο συντελεστής αυτός θα περιορίζει την ικανότητα 

της τεχνικής μείωσης κινδύνου (εξασφάλισης, εγγύησης, πιστωτικού παραγώγου) 

να αντισταθμίζει τον πιστωτικό κίνδυνο της απαίτησης, αντανακλώντας με τον 

τρόπο αυτό τους υπολειπόμενους κινδύνους όπως ο νομικός, ο κίνδυνος αδυναμίας 

άμεσης ρευστοποίησης της χρησιμοποιούμενης τεχνικής κ.τ.λ.. Ο συντελεστής w 

θέτει ένα ελάχιστο επίπεδο κεφαλαιακής απαίτησης έναντι του πιστωτικού 

κινδύνου του δανειζόμενου ανεξάρτητα από το ύψος της εξασφάλισης/ εγγύησης/ 

ασφάλειας που έχει λάβει το πιστωτικό ίδρυμα. Συνεπώς, σύμφωνα με τις νέες 

προτάσεις, καμία τεχνική μείωσης κινδύνου δεν μπορεί να εξαλείψει πλήρως το 

πιστωτικό κίνδυνο και τη συνεπαγόμενη κεφαλαιακή απαίτηση. Στην ευνοϊκότερη 

για το πιστωτικό ίδρυμα περίπτωση το τελικό πιστωτικό άνοιγμα, μετά την 

επίδραση της τεχνικής μείωσης πιστωτικού κινδύνου, θα ισούται με το 15% του 

αρχικού ανοίγματος, διασφαλίζοντας έτσι ότι η κεφαλαιακή απαίτηση θα 

συναρτάται άμεσα προς την πιστοληπτική ικανότητα του δανειζόμενου.  

Επισημαίνεται ότι στη περίπτωση που ο εγγυητής είναι κράτος, κεντρική τράπεζα ή 

πιστωτικό ίδρυμα, ο συντελεστής w ισούται με το μηδέν, ενώ για όλες τις άλλες 

περιπτώσεις εγγυήσεων καθώς και για τα πιστωτικά παράγωγα ο συντελεστής 

παραμένει στο 15%. 

 

Για τη βελτίωση της νέας Τυποποιημένης προσέγγισης, προτείνονται τα ακόλουθα: 

 Περαιτέρω κατάτμηση των ομάδων και των συντελεστών κινδύνου, όπως επί 

παραδείγματι η εισαγωγή στάθμισης 75%, ώστε η προσέγγιση αυτή να καταστεί ο 

προθάλαμος για την υιοθέτηση της Θεμελιώδους προσέγγισης από τα λιγότερο 

ανεπτυγμένα πιστωτικά ιδρύματα. 

 Διαφοροποίηση και διαχωρισμός των συντελεστών στάθμισης κινδύνου των 

κατηγοριών αξιολόγησης "επενδυτικής ποιότητας" από τις κατηγορίες "υψηλού 

κινδύνου".  
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 Αύξηση του συντελεστή στάθμισης των κατηγοριών αξιολόγησης "υψηλού 

κινδύνου", με στόχο την ελαχιστοποίηση του φαινομένου αποφυγής κεφαλαιακών 

απαιτήσεων. 

   

Πιστωτικός κίνδυνος- Εσωτερικά Συστήματα Διαβάθμισης 

 

Όσον αφορά τα Εσωτερικά Συστήματα Διαβάθμισης, με τη χρήση τους τα πιστωτικά 

ιδρύματα προσπαθούν να απαντήσουν το παρακάτω σύνθετο ερώτημα για κάθε 

πιστούχο: "Ποιος είναι; Τι ικανότητες αποπληρωμής έχει; Που θα χρησιμοποιήσει τα 

κεφάλαια που ζητά; Μέχρι τι ποσό θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε; Με τι περιθώρια 

επιτοκίου; Για πόση διάρκεια; Με ποιες εξασφαλίσεις; Θα εισπράξουμε τελικά; Και 

κάτω από ποιες συνθήκες;". Η απάντηση σε αυτό το σύνθετο ερώτημα πρέπει να είναι 

απλή, περιεκτική, προβλεπτική και να προκύπτει από ομοιόμορφες διαδικασίες. Η 

τεχνολογία συμβάλλει στο να συνδυασθούν αποτελεσματικά πληροφορίες όπως ο 

βαθμός συνέπειας στην αποπληρωμή προηγούμενων χρηματοδοτήσεων, η 

αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων του χρηματοδοτούμενου (ισολογισμοί, 

αποτελέσματα, ταμειακές ροές κ.λ.π.) και κυρίως η εξέταση ορισμένων ποιοτικών 

στοιχείων που απαιτούν ανθρώπινη κρίση όπως η οργάνωση και διοίκηση της 

εταιρείας, η καταλληλότητα του εξοπλισμού κ.λ.π.. 

 

Η απάντηση δίνεται με ένα απλό συμβολικό τρόπο σε μία συγκεκριμένη κλίμακα που 

έχει υιοθετήσει η τράπεζα, όπου σε κάθε βαθμίδα της κλίμακας αντιστοιχεί ένα 

συγκεκριμένο ποσοστό αστοχίας10. Έτσι, σε μία κλίμακα 10 βαθμών το 1 αντιστοιχεί 

στο χαμηλότερο ποσοστό αστοχίας και το 10 στο υψηλότερο. Η Επιτροπή της 

Βασιλείας προτείνει ο συντελεστής 8% να διαφοροποιείται σε συνάρτηση με το 

ποσοστό αστοχίας που αντιστοιχεί σε κάθε βαθμίδα του εσωτερικού συστήματος 

διαβαθμίσεως. Η ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος δεν είναι καθόλου εύκολη 

υπόθεση, απαιτεί χρόνο για τη δημιουργία των στοιχείων, κυρίως για τη καταγραφή 

των γεγονότων αστοχίας, και απαιτείται πειθαρχία και συνέπεια στη χρησιμοποίησή 

του.  

 
                                                 
10 Γεγονός αστοχίας θεωρείται ένα από τα παρακάτω: όταν ο πιστούχος δεν θα μπορέσει να 
ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις, όταν σε σχέση με συγκεκριμένη πιστοδότηση υπάρχει 
διαγραφή, πρόβλεψη ή ρύθμιση οφειλών, όταν ο πιστούχος έχει καθυστερημένες οφειλές άνω των 90 
ημερών ή όταν ο πιστούχος έχει καταθέσει αίτηση πτωχεύσεως. 
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Η δομή των πλέον δοκιμασμένων συστημάτων rating είναι η παρακάτω: 

1. Στοιχεία αγοράς (soft facts) 

 Δομή και προοπτικές του κλάδου 

 Στοιχεία ανταγωνισμού 

 Σχέσεις με προμηθευτές/ πελάτες 

 Ποικιλία, ποιότητα προϊόντων 

 Δαπάνες επενδύσεων σε πάγιο εξοπλισμό 

 Δαπάνες για Έρευνα και Τεχνολογία 

2. Στοιχεία διοίκησης (soft facts) 

 Επιχειρηματική στρατηγική 

 Εταιρική διακυβέρνηση, ικανότητες διοικούντων, θέματα διαδοχής 

 Διαφάνεια και αξιοπιστία 

 Εμπειρία από την επικοινωνία με την τράπεζα 

3. Οικονομικά στοιχεία (hard facts) 

 Εξέλιξη εσόδων και κερδοφορίας 

 Διαχείριση κεφαλαίου κίνησης 

 Κεφαλαιακή δομή, δανεισμός 

 Ρευστότητα, δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων από την κεφαλαιαγορά 

 Τριετής οικονομικός προγραμματισμός 

4. Ειδικοί κίνδυνοι (soft and hard facts) 

 Μέγεθος, δομή Ομίλου 

 Εμπειρία συμπεριφοράς στην αγορά 

 Άλλοι κίνδυνοι όπως περιβαλλοντικοί, εργασιακοί, παρουσία σε χώρες 

υψηλού πολιτικού κινδύνου κ.α.. 

5. Μακροοικονομικοί- θεσμικοί κίνδυνοι 

 Ευαισθησία σε συγκυριακές αλλαγές (π.χ. τουρισμός) 

 Ευαισθησία σε θεσμικές αλλαγές (π.χ. φαρμακοβιομηχανία) 

6. Υπάρχουσες εξασφαλίσεις σε κινητές αξίες, ακίνητα κ.λ.π.. 

  

Η διαδικασία βαθμολόγησης του πελάτη ολοκληρώνεται με τον σταθμισμένο 

συνδυασμό  

α. των αριθμητικών κριτηρίων με τα οποία αποτυπώνεται η αξιολόγηση του πελάτη 

στα hard facts 
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β. των ποιοτικών κριτηρίων με τα οποία αποτυπώνεται η αξιολόγηση του πελάτη στα 

soft facts,  

λαμβανομένων υπόψη των εξασφαλίσεων που προσφέρονται. Στα πιο εξειδικευμένα 

συστήματα διαβάθμισης κινδύνου σημαντικό ρόλο παίζουν και οι δείκτες που 

αποτυπώνουν, με βάση ιστορικά στοιχεία, την πιθανότητα αφερεγγυότητας του πελάτη 

(probability of default) και το πιθανό ύψος της ζημιάς (loss given default), εφόσον ο 

κίνδυνος προκύψει. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην Θεμελιώδη προσέγγιση οι 

τράπεζες υπολογίζουν μόνο την πιθανότητα αφερεγγυότητας του κάθε πελάτη, και οι 

εποπτικές αρχές παρέχουν όλα τα υπόλοιπα δεδομένα που απαιτούνται, ενώ στην 

Εξελιγμένη οι τράπεζες είναι αυτές που, με την κατάλληλα ανεπτυγμένη εσωτερική 

διαδικασία κατανομής κεφαλαίων, εισάγουν στο Εσωτερικό Σύστημα Διαβάθμισης 

όλα τα απαραίτητα δεδομένα για την αξιολόγηση του κάθε πελάτη. 

 

Η χρήση του Εσωτερικού Συστήματος Διαβάθμισης εγείρει αρκετά θέματα που 

πρέπει να αντιμετωπισθούν από τις Εποπτικές Αρχές ώστε να μη δημιουργηθούν 

προβλήματα άνισης μεταχείρισης μεταξύ των τραπεζών. Τα θέματα αυτά αφορούν 

στην ενημερότητα και την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων στοιχείων αλλά και στη 

συμβατότητα της μεθοδολογίας, στον καθορισμό δηλαδή των κριτηρίων, των 

συντελεστών στάθμισης και άλλα τεχνικά θέματα προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

σύγκλιση των μεθοδολογιών που χρησιμοποιεί η κάθε τράπεζα.  

 

Η Επιτροπή της Βασιλείας παρέχει στα πιστωτικά ιδρύματα τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιούν διαφορετικά συστήματα εσωτερικής διαβαθμίσεως ανάλογα με το 

είδος του αντισυμβαλλομένου, προτείνοντας μάλιστα τις εξής ομάδες 

αντισυμβαλλομένων: 

 Τράπεζες, banks 

 Χώρες, sovereigns 

 Επιχειρήσεις, corporates 

 Χρηματοδοτήσεις, project finance 

 Πελάτες λιανικής, retail 

 Συμμετοχές, equities 

Σε περίπτωση που μία τράπεζα δε κάνει χρήση των διαφοροποιήσεων αυτών, τότε ο 

αντισυμβαλλόμενος πρέπει να αντιμετωπίζεται πάντα σαν επιχείρηση. Ειδικά για τις 

χορηγήσεις προς επιχειρήσεις, αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα οι επιμέρους 
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συντελεστές στάθμισης με βάση το ποσοστό αστοχίας της κάθε βαθμίδας του 

εσωτερικού συστήματος διαβαθμίσεως, καθώς και η τελική διαφοροποίηση του 

συντελεστή 8% σε κάθε βαθμίδα. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

 
Ο πίνακας αυτός δείχνει την προσπάθεια της Επιτροπής της Βασιλείας να 

συσχετισθούν ευθέως τα απαιτούμενα εποπτικά κεφάλαια με τον πιστωτικό κίνδυνο 

όπως τον εκτιμά η ίδια η τράπεζα. Από τον πίνακα είναι φανερό ότι ανάλογα με την 

κατανομή των χορηγήσεων στις διάφορες βαθμίδες του εσωτερικού συστήματος 

διαβαθμίσεως προκύπτει και ανάλογη κεφαλαιακή απαίτηση. Για παράδειγμα, αν η 

κατανομή των χορηγήσεων επικεντρώνεται στις κατηγορίες χαμηλού κινδύνου 

προκύπτουν πολύ χαμηλότερα εποπτικά κεφάλαια από 8%. Με τον τρόπο αυτό 

επιτυγχάνεται: 

 Σύγκλιση Εποπτικού και Οικονομικού κεφαλαίου 

 Δημιουργία κινήτρου για διαφοροποίηση της κατανομής των χορηγήσεων στις 

βαθμίδες του εσωτερικού συστήματος διαβαθμίσεως των επιμέρους τμημάτων του 

συνολικού χαρτοφυλακίου, π.χ. ανά κατάστημα ή κλάδο, ώστε η τράπεζα να 

επιτυγχάνει το επιθυμητό συνολικό ποσοστό αστοχίας.    

 

Τέλος, παρατίθεται ο βασικός μαθηματικός τύπος υπολογισμού των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο με βάση τις IRB μεθόδους: 
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Κεφαλαιακές απαιτήσεις = LGD * N ( ⎟
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όπου: LGD= Loss Given Default, EAD= Exposure At Default: οι δύο αυτοί 

παράμετροι ορίζονται από την Επιτροπή 

PD= Possibility of Default: η παράμετρος αυτή υπολογίζεται από την τράπεζα για 

κάθε απαίτηση 

Η παράμετρος p (συντελεστής συσχέτισης στοιχείων ενεργητικού) και η C (διάστημα 

εμπιστοσύνης) ορίζονται από την Επιτροπή. 

 

Λειτουργικός Κίνδυνος- Μέθοδος Βασικού Δείκτη 

 

Στο νέο πλαίσιο υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων που προτείνεται από την 

Επιτροπή της Βασιλείας, γίνεται για πρώτη φορά αναφορά στο λειτουργικό κίνδυνο 

και προβλέπονται ξεχωριστές κεφαλαιακές απαιτήσεις βάσει αντίστοιχων 

μεθοδολογιών μέτρησης. Γενικά, οι ορισμοί που αφορούν τον λειτουργικό κίνδυνο 

είναι ποικίλοι και χαρακτηρίζονται από ασάφεια. Μέχρι πρόσφατα υπήρχε η θεώρηση 

ότι ο λειτουργικός κίνδυνος αφορά εκείνα τα είδη των κινδύνων που δε μπορούν να 

χαρακτηρισθούν είτε ως κίνδυνοι αγοράς είτε ως πιστωτικοί κίνδυνοι. Με το νέο 

εποπτικό πλαίσιο γίνεται ένα σημαντικό βήμα στην απόδοση ενός ορισμού για το 

λειτουργικό κίνδυνο, ο οποίος είναι ο εξής: "operational risk is the risk of direct or 

indirect loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and 

systems or from external events".  

 

Ο παραπάνω ορισμός μπορεί να αποδοθεί στα ελληνικά ως ακολούθως: "ο 

λειτουργικός κίνδυνος αφορά άμεσες ή έμμεσες απώλειες ως αποτέλεσμα 

προβληματικών εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων, ανθρώπινης 

συμπεριφοράς ή εξαιτίας άλλων εξωτερικών παραγόντων". Ο παραπάνω ορισμός δεν 

περιλαμβάνει κινδύνους στρατηγικής και φήμης (strategic and fame). Συγκεκριμένα 

παραδείγματα περιπτώσεων απωλειών λειτουργικού κινδύνου είναι: 

 Απώλειες λόγω διαχειριστικών σφαλμάτων όπως π.χ. η διαβίβαση εντολής 

πληρωμής σε λανθασμένο αποδέκτη 

 Ποινές λόγω μη συμμόρφωσης με ισχύοντα νομοθετικά και εποπτικά πλαίσια 

 Φυσικές καταστροφές, σεισμοί, πυρκαγιές κ.λπ. 

 54



 Απώλειες ή ποινές από καταδικαστικές αποφάσεις δικαστικών αρχών μετά από 

προσφυγές πελατών 

 Προβλήματα στη λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων 

 Περιπτώσεις εξαπάτησης από το προσωπικό της τράπεζας ή από το εξωτερικό 

περιβάλλον 

 

 Σε ότι αφορά τις μεθοδολογίες μέτρησης του λειτουργικού κινδύνου, η Επιτροπή 

αναγνωρίζει πως βρίσκονται σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης και ενθαρρύνει όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς να προτείνουν υποψήφιες λύσεις. Η Επιτροπή πάντως 

εισηγείται τρεις εναλλακτικές μεθοδολογίες αποτίμησης:  

i. Τη μέθοδο του Βασικού Δείκτη (Basic Indicator Approach- BIA) 

ii. Tη Τυποποιημένη μέθοδο ( Standardized Approach- STA) 

iii. Τη Προηγμένη μέθοδο μέτρησης (Advanced Measurement Approach- AMA) 

Η Επιτροπή προτείνει την μέθοδο του Βασικού Δείκτη μόνο για τράπεζες με μικρό 

εύρος δραστηριοτήτων και περιορισμένη τοπική παρουσία, ενώ τις υπόλοιπες τις 

ενθαρρύνει να προχωρήσουν στη Προηγμένη μέθοδο μέτρησης. Αυτή η ενθάρρυνση 

πραγματοποιείται μέσω των σημαντικά μικρότερων κεφαλαιακών απαιτήσεων που θα 

απαιτούνται με τη τρίτη μέθοδο συγκριτικά με τη πρώτη. Η Τυποποιημένη μέθοδος 

προτείνεται ως μεταβατικό στάδιο της Προηγμένης μεθόδου, λόγω του ότι η 

τελευταία απαιτεί σημαντικό χρονικό διάστημα για την εφαρμογή της ώστε να 

υπάρξει η απαραίτητη υποδομή.  

 

Στη μέθοδο του Βασικού Δείκτη οι κεφαλαιακές απαιτήσεις θα υπολογίζονται από 

τον πολλαπλασιασμό ενός οικονομικού δείκτη αντιπροσωπευτικού της 

δραστηριότητας του τραπεζικού συστήματος (π.χ. gross income), και συνεπώς και της 

αντίστοιχης έκθεσης στο λειτουργικό κίνδυνο, επί έναν σταθερό συντελεστή α, το 

ύψος του οποίου οριστικοποιήθηκε στο 15%. Έτσι ο τύπος υπολογισμού του 

απαιτούμενου κεφαλαίου για κάλυψη λειτουργικών κινδύνων είναι: 

 
%15∗=ΒΙΑ GIK  

 

όπου  GI , ο μέσος όρος του ακαθάριστου εισοδήματος της τράπεζας, τα τελευταία 

τρία χρόνια και ΚΒΙΑ οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για λειτουργικό κίνδυνο.  
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Λειτουργικός Κίνδυνος- Τυποποιημένη Μέθοδος 

Στην Τυποποιημένη μέθοδο, προτείνεται εξειδίκευση των συντελεστών κατά 

τραπεζική δραστηριότητα και χρήση διαφορετικών οικονομικών δεικτών κατά 

περίπτωση. Δηλαδή για κάθε είδος δραστηριότητας προτείνεται ειδικός συντελεστής 

β που πολλαπλασιαζόμενος με τον αντίστοιχο οικονομικό δείκτη θα δίνει τις 

κεφαλαιακές απαιτήσεις της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Οι συντελεστές β για 

κάθε κατηγορία- δραστηριότητα της τράπεζας παρουσιάζονται στον πίνακα 5 

παρακάτω: 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

 
Έτσι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις που θα υπολογίζονται με τη μέθοδο αυτή θα δίνονται 

από τον τύπο  

 

∑
=

=
8

1i
iSTA KK   

 

 

όπου iii GIK ∗= β , i=1,2,…,8, και iGI  (δείκτης έκθεσης) ο μέσος όρος του 

ακαθάριστου εισοδήματος (gross income) της τράπεζας των τελευταίων τριών ετών 

για τη συγκεκριμένη κατηγορία- δραστηριότητα.  

 

Εκτός από τη Τυποποιημένη μέθοδο, υπάρχει και η Εναλλακτική Τυποποιημένη 

μέθοδος (Alternative Standardized Approach- ASA). Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή και 

υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης έγκρισης των εθνικών εποπτικών αρχών, οι 

τράπεζες θα μπορούν να υπολογίζουν το απαιτούμενο κεφάλαιο με την ίδια 

μεθοδολογία όπως και στην Τυποποιημένη μέθοδο για τις 6 κατηγορίες- 
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δραστηριότητες εκτός των Retail και Commercial Banking. Οι κεφαλαιακές 

απαιτήσεις για τις δύο αυτές κατηγορίες θα υπολογίζονται ως εξής: ο μέσος όρος των 

τριών τελευταίων ετών του συνόλου των απαιτήσεων (loans and advances) της 

τράπεζας, πολλαπλασιασμένος με ένα συντελεστή 0,035 θα αντικαθιστά το 

ακαθάριστο εισόδημα των συγκεκριμένων κατηγοριών- δραστηριοτήτων ως το δείκτη 

έκθεσης. Οι συντελεστές β παραμένουν αμετάβλητοι για την κάθε κατηγορία- 

δραστηριότητα. Έτσι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις συγκεκριμένες κατηγορίες- 

δραστηριότητες είναι:   

33 035,0 β∗∗= RBLAK , 44 035,0 β∗∗= CBLAK  

όπου RBLA  και  CBLA ο μέσος όρος των τριών τελευταίων ετών των συνολικών 

απαιτήσεων στο Retail και Commercial Banking αντίστοιχα. Επομένως ο 

υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων για λειτουργικό κίνδυνο υπό τη μέθοδο 

ASA θα γίνεται ως εξής: 

∑ ∑
≠= =

+=
8

1

4

314,3ii
iiASA KKK  

Οι τράπεζες θα μπορούν να ενοποιήσουν αυτές τις δύο κατηγορίες εφόσον το 

επιθυμούν, αλλά θα πρέπει στη περίπτωση αυτή να χρησιμοποιήσουν το μεγαλύτερο 

συντελεστή β από αυτές, δηλαδή β=15%. Ακόμη, αν τα πιστωτικά ιδρύματα δεν 

μπορούν να διαχωρίσουν τις δραστηριότητες τους στις υπόλοιπες έξι κατηγορίες, θα 

μπορούν να τις ενοποιήσουν χρησιμοποιώντας συντελεστή β=18%.  

 

Λειτουργικός κίνδυνος- Προηγμένη Μέθοδος Προσέγγισης  

 

Στη Προηγμένη μέθοδο προσέγγισης (ή μέθοδο της Εσωτερικής Μέτρησης), η 

τράπεζα στηριζόμενη στο τρόπο κατανομής των τραπεζικών δραστηριοτήτων 

σύμφωνα με τη Τυποποιημένη μέθοδο, θα υπολογίζει από ιστορικά δεδομένα και για 

συγκεκριμένες περιπτώσεις απωλειών (loss events) τις παρακάτω παραμέτρους: 

1. Πιθανότητα να συμβούν ανάλογες περιπτώσεις στο επόμενο διάστημα έτους 

(probability of event) 

2. Μέση απώλεια ανά περίπτωση (loss given event) 

Αν, επί παραδείγματι, κατά τη διάρκεια ενός έτους μία στις χίλιες πληρωμές μίας 

διαχειριστικής μονάδας κατευθύνεται σε λάθος παραλήπτη και κατά μέσο όρο η 
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τράπεζα έχει απώλειες δέκα χιλιάδων ευρώ από κάθε τέτοια λανθασμένη πληρωμή, 

τότε οι κεφαλαιακές απαιτήσεις θα είναι ανάλογες του γινομένου του αριθμού των 

συγκεκριμένων συναλλαγών σε ένα έτος, επί την πιθανότητα να συμβεί το γεγονός 

(0,1%), επί τη μέση απώλεια ανά περίπτωση (10.000€). 

 

Ακόμη, με τη  Προηγμένη μέθοδο, επιτρέπεται στις τράπεζες η αναγνώριση της 

ασφάλειας ως περιορισμού του απαιτούμενου κεφαλαίου για λειτουργικό κίνδυνο. 

Ωστόσο, η αναγνώριση της ασφάλειας θα περιορίζεται στο 20% του υπολογισμένου 

εσωτερικά της τράπεζας κεφαλαίου. Επιπλέον, η ασφαλιστική εταιρεία πρέπει να 

πληροί ένα σύνολο προϋποθέσεων μεταξύ των οποίων και η πιστωτική αξιολόγησή 

της με Α ή ισοδύναμο. 

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή επιτρέπει τη μερική χρήση των τριών μεθόδων 

ως εξής: για κάποιες από τις κατηγορίες- δραστηριότητες που θα επιλέξει θα 

επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των μεθόδων ΒΙΑ ή STA, ενώ για κάποιες άλλες η 

χρησιμοποίηση της μεθόδου ΑΜΑ. Φυσικά η τράπεζα θα πρέπει να πληροί σε κάθε 

κατηγορία μεθόδου τα ελάχιστα κριτήρια. Μία τράπεζα όμως που θα έχει πάρει 

έγκριση για υιοθέτηση κάποιας μεθόδου δεν θα μπορεί να μεταβεί σε μία πιο απλή 

μέθοδο χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των εποπτικών αρχών, ώστε να αποφεύγεται το 

κεφαλαιακό arbitrage.  

 

Τέλος, είναι καλό να τονισθεί ότι η αναφορά της επιτροπής σε θέματα λειτουργικού 

κινδύνου δεν περιορίζεται μόνο στην ποσοτική τους διάσταση, αλλά και σε ποιοτικά 

κριτήρια. Για την εφαρμογή του Βασικού Δείκτη δεν υπάρχει καμία απαίτηση σε 

ποιοτικά κριτήρια. Για την εφαρμογή της Τυποποιημένης μεθόδου, θα πρέπει η 

τράπεζα να έχει προχωρήσει σε ανάπτυξη διαδικασιών διαχείρισης λειτουργικού 

κινδύνου με την ανάπτυξη συστημάτων καταγραφής και ανάλυσης σχετικών 

δεδομένων (Loss events), να υπάρχει τεκμηρίωση της κατηγοριοποίησης των 

διάφορων δραστηριοτήτων και να υπάρχουν επαρκείς μηχανισμοί εσωτερικού 

ελέγχου. Ιδιαίτερα αυστηρά είναι τα ποιοτικά κριτήρια για την μέθοδο της 

Εσωτερικής Μέτρησης όπου η τράπεζα θα πρέπει να έχει ενσωματώσει πλήρως 

διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων στις καθημερινές δραστηριότητες, να υπάρχουν 

επαρκείς διαδικασίες, μεθοδολογίες και συστήματα για την αξιόπιστη μέτρηση των 

παραμέτρων υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων για το λειτουργικό κίνδυνο 
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και να γίνεται συστηματική δημοσιοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών διαχείρισης 

του λειτουργικού κινδύνου (πίνακας 6).    
ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 
 

Κίνδυνος Αγοράς  

 

Με τον όρο κίνδυνος αγοράς εννοούμε τον κίνδυνο που εκτίθεται η τράπεζα λόγω 

μεταβολής των τιμών της αγοράς. Ως μεταβολές των τιμών νοούνται οι μεταβολές: 

 των επιτοκίων 

 των συναλλαγματικών ισοτιμιών 

 των μετοχών και 

 των εμπορευμάτων 
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Η τράπεζα προκειμένου να ελέγχει αποτελεσματικά τους κινδύνους αγοράς που 

απορρέουν από το σύνολο των δραστηριοτήτων της, ακολουθεί συγκεκριμένες αρχές 

και πολιτικές, οι αντικειμενικοί στόχοι των οποίων είναι: 

 Να θέτουν το πλαίσιο αποτελεσματικού ελέγχου και διαχείρισης των σχετικών 

κινδύνων σε επίπεδο Ομίλου 

 Να εξασφαλίζουν την εφαρμογή των εποπτικών κανόνων των ελληνικών και 

ελβετικών αρχών 

 Να προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην τράπεζα 

 

Όλοι οι κίνδυνοι αγοράς (επιτοκιακοί, συναλλαγματικοί, μετοχών, προϊόντων, 

μεταβλητότητας) παρακολουθούνται και υπολογίζονται σε καθημερινή βάση από το 

εσωτερικό μοντέλο αποτίμησης κινδύνων. Το εσωτερικό μοντέλο χρησιμοποιεί τη 

μεθοδολογία Value at Risk (δυνητική ζημιά). Η δυνητική ζημία (VAR) αναφέρεται 

στην μέγιστη ενδεχόμενη ζημία που μπορεί να υποστεί ο κάτοχος ενός 

χαρτοφυλακίου με θέσεις σε χρηματοοικονομικά προϊόντα σε δεδομένη χρονική 

περίοδο και δεδομένη πιθανότητα (Ημερήσιο VAR=60.000 € με πιθανότητα 99%). 

 
2.2.2. Πυλώνας δεύτερος: Εποπτικές διαδικασίες εξέτασης της κεφαλαιακής 
επάρκειας 
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Στον δεύτερο πυλώνα καταγράφονται οι διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζουν οι 

Εποπτικές Αρχές, για να εξετάζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μεθόδων που 

ακολουθούν οι τράπεζες για την αξιολόγηση της κεφαλαιακής τους επάρκειας και 

κατά πόσον αυτές συνάδουν με τη φιλοσοφία του 1ου πυλώνα. Πιο συγκεκριμένα, ο 

δεύτερος πυλώνας αφορά τη διαδικασία ελέγχου από τις Εποπτικές Αρχές των 

μηχανισμών που εφαρμόζουν τα πιστωτικά ιδρύματα για τη μέτρηση, διαχείριση και 

άμβλυνση των κινδύνων που αναλαμβάνουν καθώς και τα βασικά κριτήρια και τις 

Αρχές που διέπουν το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου που έχουν υιοθετήσει. Το 

συναφές πλαίσιο οριοθετείται από τις παρακάτω τέσσερις αρχές: 

1. Τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να διαθέτουν μηχανισμό για την αξιολόγηση 

της κεφαλαιακής τους επάρκειας, σε συνάρτηση με το είδος των κινδύνων που 

επιλέγουν να αναλάβουν και τη στρατηγική που ακολουθούν ώστε να 

διασφαλίζεται ότι διατηρούν επαρκή κεφάλαια.  

2. Οι Εποπτικές Αρχές θα πρέπει να εξετάζουν και να αξιολογούν την εκτίμηση της 

κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών βάσει των εσωτερικών μηχανισμών τους 

και την επίπτωση των στρατηγικών επιλογών τους στην κεφαλαιακή επάρκειά 

τους, καθώς και την ικανότητα των τραπεζών να παρακολουθούν και να 

επιβεβαιώνουν ότι οι δείκτες κεφαλαιακής τους επάρκειας βρίσκονται στα 

επίπεδα που καθορίζονται από τις Εποπτικές Αρχές. Εφόσον τα Εποπτικά Όργανα 

δεν ικανοποιούνται από τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούν για τα εν 

λόγω θέματα, θα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα.  

3. Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να επιζητούν από τις τράπεζες, όταν συντρέχει 

λόγος, να λειτουργούν με δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας καλύτερους από τους 

εποπτικά ελάχιστα καθορισμένους και παράλληλα να έχουν τη δυνατότητα να 

απαιτούν από αυτές να διατηρούν κεφάλαια υψηλότερα από τα ελάχιστα 

απαιτούμενα.  

4. Οι Εποπτικές Αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να επεμβαίνουν έγκαιρα, ώστε να 

αποτρέπουν τη μείωση των κεφαλαίων κάτω από τα ελάχιστα επίπεδα που 

απαιτούνται, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των κινδύνων που συνδέονται με τις 

στρατηγικές επιλογές κάθε τράπεζας, και θα πρέπει να απαιτούν την άμεση λήψη 

διορθωτικών ενεργειών, οσάκις το ύψος των κεφαλαίων δε διατηρείτε σταθερό ή 

δεν επανέρχεται στα επιθυμητά επίπεδα.  
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Με τις αρχές αυτές δημιουργούνται νέες υποχρεώσεις και προκλήσεις τόσο για τα 

πιστωτικά ιδρύματα όσο και για τις Εποπτικές Αρχές, ενώ παράλληλα δίνεται 

ιδιαίτερη έμφαση σε μία νέα νοοτροπία που διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια. Δεν 

αρκεί μόνο να εντοπίζεται ο κίνδυνος και να μετρούνται οι ενδεχόμενες συνέπειες, 

αλλά πρέπει ακόμη να αξιολογούνται οι διαδικασίες που έχουν αναπτυχθεί για τη 

διεκπεραίωση κάθε δραστηριότητας σε ότι αφορά την οργάνωσή τους, την πληρότητα 

και αποτελεσματικότητά τους και το βαθμό συμμόρφωσης προς αυτές.  

 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη συσχέτιση μεταξύ του ύψους κεφαλαίων που 

απαιτούνται για τους κινδύνους που αναλαμβάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα και της 

επάρκειας- αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και 

εσωτερικού ελέγχου που έχουν υιοθετήσει. Ως εκ τούτου: 

 Η ανάληψη αυξημένων κινδύνων δεν αντιμετωπίζεται μόνο με την αύξηση 

κεφαλαίων 

 Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τη βελτίωση των μεθόδων διαχείρισης των 

κινδύνων και την ενίσχυση των ελεγκτικών διαδικασιών 

 Η ύπαρξη επαρκών κεφαλαίων δεν μπορεί με κανένα τρόπο να θεωρείται ότι 

υποκαθιστά τυχόν σημαντικές αδυναμίες στις διαδικασίες που έχει υιοθετήσει 

κάποια τράπεζα.  

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι στην έννοια του εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνονται δύο 

όροι: ο όρος "Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου-ΣΕΕ" (internal controls) και ο όρος 

"Διενέργεια Εσωτερικού Ελέγχου" (internal audit). Ο πρώτος όρος αναφέρεται στην εν 

γένει οργάνωση και λειτουργία της τράπεζας, ενώ ο δεύτερος όρος στη λειτουργία 

της διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.  Τα σημαντικότερα από τα γενικά μέτρα 

ελέγχου ενός ΣΕΕ είναι η ύπαρξη αξιόπιστων, έγκαιρων και επαρκών 

προϋπολογισμών και αναφορών, η απασχόληση επαρκούς και αποδοτικού 

προσωπικού και η λειτουργία υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου. Εκτός από τα γενικά 

υπάρχουν όμως και εξειδικευμένα μέτρα ελέγχου, μεταξύ των οποίων εντάσσονται η 

καθιέρωση ορίων συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των ανώτατων ορίων 

συναλλαγών, η σύνταξη εκθέσεων πιστοληπτικής ικανότητας προκειμένου περί 

αξιολογήσεως χορηγήσεων κ.λ.π.. 
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Από πλευράς εσωτερικού ελέγχου υπάρχουν και ορισμένοι κίνδυνοι οι οποίοι 

χρήζουν αναφοράς. Πιο συγκεκριμένα, ο κίνδυνος του ελέγχου, η πιθανότητα δηλαδή 

να καταλήξει ο ελεγκτής σε λανθασμένα συμπεράσματα μετά την ολοκλήρωση της 

εργασίας του, αποτελεί συνδυασμό δύο επιμέρους κινδύνων:  

1. Ο κίνδυνος ύπαρξης- εμφάνισης του σφάλματος, ο οποίος χωρίζεται σε δύο 

επιμέρους κινδύνους 

 Έμφυτος κίνδυνος, ο κίνδυνος δηλαδή ότι ένα στοιχείο μπορεί να είναι 

λανθασμένο λόγω της φύσης του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα 

διαθέσιμα μίας τράπεζας τα οποία έχουν σημαντικό έμφυτο κίνδυνο λόγω 

των πολυάριθμων συναλλαγών, των σύνθετων υπολογισμών και των 

πιθανοτήτων φυσικής απώλειας των διαθεσίμων.  

 Κίνδυνος του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ο κίνδυνος δηλαδή ότι το 

σύστημα οργάνωσης και εσωτερικού ελέγχου της τράπεζας μπορεί να μην 

προλάβει τα σφάλματα, κυρίως επειδή δεν έχουν ενσωματωθεί επαρκή και 

κατάλληλα μέτρα ελέγχου.  

2. Ο κίνδυνος μη ανακάλυψης του σφάλματος, ο οποίος χωρίζεται σε δύο επιμέρους 

κινδύνους 

 Κίνδυνος δειγματοληψίας, ο κίνδυνος δηλαδή ότι το δείγμα που επιλέχθηκε για 

τη διεξαγωγή του ελέγχου δεν είναι αμερόληπτο 

 Μη δειγματοληπτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος δηλαδή να μην εντοπιστεί από τον 

ελεγκτή το σφάλμα παρά το γεγονός ότι το σφάλμα βρισκόταν μέσα στο 

επιλεχθέν δείγμα.  

 

Γενικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο δεύτερος πυλώνας συμβαδίζει με το πνεύμα 

και τις κατευθύνσεις της Οδηγίας που εξέδωσε η Επιτροπή Βασιλείας το Σεπτέμβριο 

του 1998 σχετικά με το "Πλαίσιο Αρχών για το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου των 

Τραπεζικών Οργανισμών" και η οποία υιοθετήθηκε στη χώρα μας με τη γνωστή 

πλέον ΠΔΤΕ 2438/6.8.98. Ένα μεγάλο τμήμα της εν λόγω Οδηγίας αφορά τις βασικές 

αρχές και κριτήρια σχετικά με τον έλεγχο των τραπεζικών κινδύνων, επομένως 

θεωρούμε ότι τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας τα οποία έχουν συμμορφωθεί με την 

συγκεκριμένη Οδηγία, διαθέτουν ήδη την υποδομή για την εφαρμογή των νέων 

προτάσεων της Επιτροπής της Βασιλείας.  
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2.2.3. Πυλώνας τρίτος: Πειθαρχία της αγοράς  

 

 
 

Ο τρίτος πυλώνας αφορά τη πειθαρχία μέσω της αγοράς, τη ρύθμιση δηλαδή της 

υποχρέωσης των τραπεζών να δημοσιοποιούν ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία 

σχετικά με τους κινδύνους που αναλαμβάνουν, τη μέθοδο με την οποία τους 

παρακολουθούν αλλά και τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησής τους, προκειμένου 

να επιτρέψουν στους επενδυτές των κεφαλαιαγορών να αξιολογήσουν σωστά τις 

επενδύσεις τους στον τραπεζικό τομέα. Ο τρίτος πυλώνας επομένως επιχειρεί την 

επιβολή κανόνων στη διαφάνεια, εκχωρεί δηλαδή στις ίδιες τις αγορές σημαντικό 

μέρος του εποπτικού έργου. Η Γενική Αρχή Δημοσιοποίησης αναφέρει ότι τα 

πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να έχουν επίσημη πολιτική δημοσιοποίησης στοιχείων, 

εγκεκριμένη από τα διοικητικά τους συμβούλια. Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν 

διαδικασίες αξιολόγησης της καταλληλότητας των δημοσιοποιούμενων στοιχείων, 

της επαλήθευσής τους και της συχνότητας δημοσιοποίησής τους.  
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2.3. Ενδεχόμενες επιπτώσεις των νέων προτάσεων 

 

Όσον αφορά το ελληνικό  τραπεζικό σύστημα, η μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών 

τραπεζών αναμένεται να υιοθετήσει την τυποποιημένη προσέγγιση στον καθορισμό 

των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο. Εντούτοις, οι μεγάλες 

τράπεζες, με μερίδιο αγοράς περίπου 50%, αναμένεται να υιοθετήσουν την 

προσέγγιση IRB για ένα σημαντικό μέρος του συνολικού χαρτοφυλακίου τους. Η 

Τράπεζα της Ελλάδας ενθαρρύνει τις τράπεζες να υιοθετήσουν την προσέγγιση IRB 

επειδή αυτή η προσέγγιση θα βελτιώσει τα συστήματα μέτρησης και διαχείρισης 

κινδύνων που χρησιμοποιούν. Κατά συνέπεια, θα ενισχύσει την ανταγωνιστική θέση 

τους και την ικανότητά τους να προσαρμόζονται επιτυχώς στις αλλαγές του 

οικονομικού περιβάλλοντος. Για το λειτουργικό κίνδυνο, αν και η πλειοψηφία των 

ελληνικών τραπεζών αναμένεται να υιοθετήσει τη προσέγγιση του Βασικού Δείκτη, 

οι περισσότερες από τις μεγάλες τράπεζες προγραμματίζουν να υιοθετήσουν την 

τυποποιημένη προσέγγιση.  

 

Σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε σήμερα είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε τον  

αντίκτυπο της Βασιλείας ΙΙ στις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις του ελληνικού 

τραπεζικού τομέα. Ο αντίκτυπος θα εξαρτηθεί όχι μόνο από τις εναλλακτικές 

προσεγγίσεις που θα υιοθετηθούν από τις τράπεζες, αλλά και από τη σύνθεση και την 

ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού τους, και τα δύο από τα οποία επηρεάζονται 

από τις οικονομικές συνθήκες. Εντούτοις, μια μικρή ένδειξη του τι μπορεί να 

επακολουθήσει μπορούμε να πάρουμε από την QIS 3. Όπως είδαμε παραπάνω, η 

Επιτροπή μετά από κάθε παρουσίαση των προτάσεών της, πραγματοποιεί ποσοτικές 

μελέτες προκειμένου να διαπιστώσει την επίδραση των προτάσεών της στις τράπεζες 

(Quantitative Impact Studies- QIS).  

 

Σύμφωνα λοιπόν με την QIS 3 (2003), η μέση μείωση των εποπτικών κεφαλαίων για 

τις ευρωπαϊκές τράπεζες αναμένεται να είναι 5,3%, κυμαινόμενη από μία αύξηση της 

τάξης του 1,9% για τις τράπεζες που χρησιμοποιούν την τυποποιημένη προσέγγιση 

μέχρι μία μείωση κατά 8,7% για τις τράπεζες που χρησιμοποιούν τις IRB μεθόδους. 

Για τις τράπεζες που χρησιμοποιούν τη τυποποιημένη μέθοδο, η αύξηση των 

εποπτικών τους κεφαλαίων (μέχρι και κατά 10,3%) πηγάζει από την αύξηση των  

εποπτικών κεφαλαίων έναντι του λειτουργικού κινδύνου, οι οποίες δεν 
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αντισταθμίζονται από την μείωση των εποπτικών κεφαλαίων έναντι του πιστωτικού 

κινδύνου. Για τις τράπεζες που χρησιμοποιούν τις πιο εξελιγμένες μεθόδους, η 

μείωση των εποπτικών τους κεφαλαίων για κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου 

αντισταθμίζει κατά πολύ τις επιπρόσθετες απαιτήσεις για κάλυψη του λειτουργικού 

κινδύνου. Γενικά, οι ευρωπαϊκές τράπεζες που χρησιμοποιούν την τυποποιημένη 

μέθοδο θα διατηρήσουν τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειάς τους πάνω από 10% και 

μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό (0,2%) από αυτές θα αντιμετωπίσουν προβλήματα, τα 

οποία θα μπορέσουν να τα επιλύσουν με τη συγχώνευσή τους με άλλες μεγαλύτερες 

τράπεζες.  

 

Όσον αφορά τις ελληνικές τράπεζες, η QIS έδειξε μία πιθανή αύξηση των εποπτικών 

κεφαλαίων κατά 7,5% η οποία πηγάζει από μείωση των εποπτικών κεφαλαίων έναντι 

του πιστωτικού κινδύνου κατά 2,5% και μία αύξηση αυτών έναντι λειτουργικού 

κινδύνου κατά 10%. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες από τις τράπεζες που 

συμμετείχαν στην έρευνα χρησιμοποιούσαν την τυποποιημένη μέθοδο. Μετά όμως 

από το 2003 οι μεγάλες ελληνικές τράπεζες (με συνολικό μερίδιο αγοράς 70%) 

σταδιακά υιοθετούν τις εξελιγμένες μεθόδους έτσι ώστε να μπορούν να μειώσουν τα 

εποπτικά τους κεφάλαια έναντι του πιστωτικού κινδύνου όταν εφαρμοστεί το 

Σύμφωνο.  

 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα στις επιχειρήσεις, πολλή συζήτηση γίνεται σχετικά με 

τα αποτελέσματα της νέας συμφωνίας στη δανειοδότηση, ειδικά στις ΜΜΕ 

(μικρομεσαίες επιχειρήσεις), οι οποίες στην Ελλάδα είναι η μεγάλη πλειοψηφία. 

Γενικά οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για εταιρικά δάνεια είναι πιθανό να πέσουν 

σημαντικά (μέχρι 80% σε μερικές περιπτώσεις). Στο QIS 3 διαπιστώθηκε ότι ο  

εταιρικός δανεισμός σε επιχειρήσεις που δεν είναι μικρομεσαίες θα ωφεληθεί σε ένα 

πανευρωπαϊκό επίπεδο, λόγω της μείωσης των κεφαλαιακών απαιτήσεων κατά 2,5%.  

 

Επιγραμματικά, οι σημαντικότερες από τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της Βασιλείας ΙΙ 

είναι οι ακόλουθες: 

 

1. Μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων των μεγάλων και εξελιγμένων τραπεζών 

Πολλές έρευνες βασιζόμενες σε προσομοιώσεις και ειδικές μελέτες καταλήγουν στο 

συμπέρασμα ότι οι μεγάλες και εξελιγμένες τράπεζες θα έχουν μία καθαρή μείωση 
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στις κεφαλαιακές απαιτήσεις. Μελέτη της Mercer Oliver Wyman11 υποστηρίζει πως 

οι 30 μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες θα μπορούσαν να μειώσουν τις 

κεφαλαιακές απαιτήσεις κατά 10-15%, ενώ για τις 30 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές 

τράπεζες εκτιμάται πως θα παραμείνουν αμετάβλητες. Κύριος λόγος της 

διαφοροποίησης αυτής είναι η διαφορετική φιλοσοφία στη διαχείριση κινδύνων 

μεταξύ ευρωπαϊκών και αμερικανικών τραπεζών.  

 

Φυσικά οι μειώσεις των κεφαλαιακών απαιτήσεων των μεμονωμένων τραπεζών 

εξαρτώνται όχι μόνο από την προσέγγιση που θα χρησιμοποιήσουν αλλά και από τη 

σύνθεση του χαρτοφυλακίου τους και την ποιότητά του. Οι τράπεζες με μεγάλα 

ποσοστά λιανικής πίστωσης, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων στις μικρές και  

μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ), θα επιτύχουν μια μεγαλύτερη μείωση των 

κεφαλαιακών απαιτήσεών τους. Επίσης οι τράπεζες με πελάτες που έχουν καλύτερη, 

εξωτερική ή εσωτερική, αξιολόγηση, που σημαίνει καλύτερη ποιότητα, θα έχουν μια 

μεγαλύτερη μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεών τους.  

 

Η μεγαλύτερη μείωση θα αφορά τράπεζες με χαρτοφυλάκια καλής ποιότητας που 

χρησιμοποιούν τις πιο προηγμένες προσεγγίσεις για τον υπολογισμό των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων. Είναι φυσικό και δίκαιο ότι οι τράπεζες που 

χρησιμοποιούν τις προηγμένες προσεγγίσεις θα ωφεληθούν περισσότερο. Εξάλλου, 

το νέο πλαίσιο έχει ως σκοπό να παρέχει τα κίνητρα στις τράπεζες για την 

αναβάθμιση των συστημάτων διαχείρισης κινδύνου που χρησιμοποιούν. Εντούτοις, η 

μείωση των εποπτικών κεφαλαίων έναντι του πιστωτικού κινδύνου δεν πρέπει να 

αναμένεται ότι από μόνη της θα παρακινήσει τις τράπεζες να υιοθετήσουν τις πιο 

προηγμένες μεθόδους, λόγω του υψηλού κόστους εφαρμογής τους. Σε μια μελέτη που 

πραγματοποιήθηκε από PriceWaterhouseCoopers για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 

κόστος εφαρμογής στην Ευρώπη υπολογίστηκε στα € 20- 30bn, με τις μεμονωμένες 

τράπεζες να ξοδεύουν € 30 - 150bn, ανάλογα με το μέγεθος, την φιλοσοφία και την 

προσέγγιση που χρησιμοποιούν. 

 

 

 
                                                 
11 Εταιρεία- ηγέτης στη στρατηγική οικονομικών υπηρεσιών και τη διοίκηση επιχειρηματικών 
κινδύνων 
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2.Αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων των μικρών τραπεζών 

Αντίθετα, ένας μεγάλος αριθμός μικρών τραπεζών θα αντιμετωπίσει μία σημαντική 

αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Αυτό γιατί οι μικρές τράπεζες, σε αντίθεση με 

τους μεγάλους τραπεζικούς οργανισμούς,  

α. δεν είναι έτοιμοι να υιοθετήσουν τις εξελιγμένες προσεγγίσεις του νέου συμφώνου 

στην ανάλυση, μέτρηση και στάθμιση των κινδύνων,  

β. δεν έχουν την ευχέρεια να χρησιμοποιήσουν κάθε εργαλείο διαχείρισης και 

μείωσης των κινδύνων,  

γ. δεν μπορούν εύκολα να προβούν σε αλλαγή στρατηγικού σχεδιασμού,  σε 

αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίου ή και αλλαγή της διάρθρωσης των προσφερόμενων 

τραπεζικών προϊόντων.  

Ακόμη, οι μεγάλες τράπεζες θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα 

κεφάλαια που θα αποδεσμευτούν από τη μείωση των εποπτικών κεφαλαίων σε νέες 

τραπεζικές και επενδυτικές εργασίες, ενισχύοντας την εταιρική τους αξία σε σχέση με 

τις μικρότερες.  

   

3. Ανάγκη ενεργητικής διαχείρισης της ποιότητας του πιστωτικού κινδύνου  

Μολονότι η ορθότητα της επιλογής της μεθόδου αξιολόγησης των πιστωτικών 

κινδύνων έχει αποτελέσει αντικείμενο μεγάλης ανάλυσης και κριτικής, θα ήταν 

χρήσιμη η σύγκριση των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών ανάλογα με τη 

μέθοδο που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για την αξιολόγηση των πιστωτικών τους 

κινδύνων (πίνακας 7). 

 

Από τον πίνακα 7 είναι εμφανές ότι οι δανειολήπτες με εξωτερικό rating ΑΑΑ-ΒΒ+ ή 

εσωτερικό rating 1 έως και 4 θα μπορούν να επιτυγχάνουν ευνοϊκότερους όρους 

χρηματοδότησης λόγω της χαμηλότερης δέσμευσης ιδίων κεφαλαίων της 

χρηματοδοτούσας τράπεζας. Οι οφειλέτες χαμηλού κινδύνου, άρα υψηλού rating, θα 

ωφεληθούν διπλά γιατί το κόστος άντλησης των ιδίων κεφαλαίων από τις 

χρηματοδοτούσες τράπεζες θα μειωθεί λόγω της υψηλής ποιότητας του 

χαρτοφυλακίου τους. Άμεσα επομένως απορρέει η διαπίστωση ότι οι οφειλέτες με 

υψηλή πιστοληπτική ικανότητα, και άρα χαμηλότερο κίνδυνο για τις τράπεζες, 

μπορούν οι ίδιοι να μειώσουν σημαντικά το κόστος των κεφαλαίων που 

χρησιμοποιούν και που προέρχεται, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, από το τραπεζικό 

σύστημα, και να βελτιώσουν έτσι την ανταγωνιστικότητά τους. Συνεπώς, μία από τις 
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θεμελιώδεις αλλαγές που προκύπτουν για τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις από την 

εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου "Βασιλεία ΙΙ" είναι η ανάγκη ενεργητικής 

διαχείρισης εκ μέρους των τραπεζών και των πελατών της ποιότητας του πιστωτικού 

κινδύνου προκειμένου να επιτευχθεί το άριστο κόστος χρήματος και για τα δύο μέρη. 

Η διαδικασία αυτή θα προσδώσει στη σχέση τράπεζα- πελάτης ένα εντελώς 

καινούργιο περιεχόμενο και μπορεί να οδηγήσει σε μια σημαντική βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων- πελατών και των τραπεζών. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ακόμη ότι ενώ και στις δύο μεθόδους ο 

συντελεστής στάθμισης των κινδύνων για τους "καλούς" πελάτες είναι περίπου ίδιος, 

στη μέθοδο της εσωτερικής αξιολόγησης ο συντελεστής για τους "μη καλούς" 

πελάτες θα κλιμακώνεται και θα μπορεί να φτάσει μέχρι και το 625% (αντί για το 

μέγιστο150% στη τυποποιημένη μέθοδο). Αυτό σημαίνει ότι για τους "πολύ κακούς" 
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πελάτες σε κάθε € 100 δάνειο η τράπεζα θα πρέπει να τηρεί € 50 εποπτικά κεφάλαια. 

Δηλαδή στις περιπτώσεις αυτές το κόστος εποπτικών κεφαλαίων θα είναι υπέρογκο. 

Υπάρχει έτσι πιθανότητα, για όσες τράπεζες θα εφαρμόζουν τη μέθοδο της 

εσωτερικής βαθμολόγησης, να απομακρυνθούν βαθμιαία από τους "μη καλούς" 

πελάτες, λόγω των υψηλών εποπτικών κεφαλαίων που στην περίπτωσή τους θα 

συνεπάγεται η εφαρμογή της μεθόδου αυτής.  

 

4. Διακράτηση υψηλότερου επιπέδου κεφαλαίων από τα απαιτούμενα 

Όπως φαίνεται και από το ακόλουθο διάγραμμα, τα πιστωτικά ιδρύματα διακρατούν 

υψηλότερα από τα ελάχιστα καθοριζόμενα επίπεδα κεφαλαίων, καθώς η προσέγγιση 

ή η παραβίαση του ελάχιστου ορίου κεφαλαιακής επάρκειας θα επιφέρει σημαντικές 

επιπτώσεις. Οι επιπτώσεις αυτές μπορούν να πάρουν τη μορφή στενότερης εποπτικής 

παρακολούθησης και εξέτασης, αποδυνάμωσης της φήμης τους, άμεσης 

αποκατάστασης της κεφαλαιακής τους βάσης είτε με προσφυγή στις κεφαλαιαγορές 

είτε με μείωση των στοιχείων του ενεργητικού τους.   
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 

 
 

Οι νέες προτάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας, εισάγοντας ακριβέστερες και πιο 

ευαίσθητες στις μεταβολές του πιστωτικού κινδύνου μεθοδολογίες υπολογισμού των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων, θα αυξήσουν τη πιθανότητα προσέγγισης ή παραβίασης 

του ελάχιστου ορίου κεφαλαιακής επάρκειας στην περίπτωση απρόσμενης 

επιδείνωσης των εσωτερικών και εξωτερικών αξιολογήσεων πιστοληπτικής 
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ικανότητας. Όσο πιο ευαίσθητη στις μεταβολές του πιστωτικού κινδύνου είναι η 

επιλεγόμενη μεθοδολογία τόσο μεγαλύτερη είναι η δυνητική μεταβλητότητα των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων. Αυτό μπορεί να διαπιστωθεί και από τη συγκριτική 

μεταβολή των συντελεστών στάθμισης πιστωτικού κινδύνου μεταξύ της 

Τυποποιημένης και της Θεμελιώδους προσέγγισης που παρουσιάζεται στον πίνακα 8 

(στήλες 3 και 4). 
ΠΙΝΑΚΑΣ 8 

 
 

 Επομένως, ακόμη και αν οι νέες προτάσεις δεν μεταβάλλουν το ελάχιστο επίπεδο 

κεφαλαιακών απαιτήσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να διακρατούν 

υψηλότερα, σε σχέση με το ισχύον καθεστώς, επίπεδα κεφαλαίου για να 

αντιμετωπίσουν την αυξημένη μεταβλητότητά τους. Η διακράτηση αυτή υψηλότερου 

επιπέδου κεφαλαίων θα ενισχύσει αφ' ενός την ευρωστία των πιστωτικών ιδρυμάτων 
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και θα συμβάλλει στην σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ενώ από 

την άλλη θα επηρεάσει βασικά χρηματοοικονομικά τους μεγέθη όπως δείκτες 

κερδοφορίας, κόστος άντλησης κεφαλαίων, κ.τ.λ.. 

 

5. Χρονική υστέρηση σε σχέση με τις φάσεις των οικονομικών κύκλων (Pro-

cyclicality effect) 

Σχετικά με τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, έχει παρατηρηθεί ότι 

παρουσιάζουν χρονική υστέρηση σε σχέση με τις φάσεις των οικονομικών κύκλων 

και κατ' επέκταση με τις εξελίξεις στην αγορά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

οίκοι αξιολόγησης βασίζονται σε λογιστικά στοιχεία (τα οποία αφορούν το 

παρελθόν), αδυνατούν να παρακολουθούν όλους τους δανειζόμενους συνεχώς και 

μεταβάλλουν τις αξιολογήσεις τους μόνο όταν η πιθανότητα βραχυχρόνιας 

αντιστροφής τους είναι πολύ μικρή, ώστε να αποφευχθεί η μεταβλητότητα των 

αξιολογήσεων. Η χρονική αυτή υστέρηση των εκτιμήσεων των αξιολογικών οίκων 

είναι πιθανό να έχει ως αποτέλεσμα την ασυγχρόνιστη μεταβολή των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων με τις φάσεις του οικονομικού κύκλου. Επί 

παραδείγματι, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις θα αυξάνονται μετά την οικονομική ύφεση 

και ενώ οι αυξήσεις των εταιρικών πτωχεύσεων θα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. 

Αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της οικονομικής ύφεσης και των 

εταιρικών πτωχεύσεων, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις δε θα έχουν προσεγγίσει το 

μέγιστο ύψος τους, καθιστώντας τα πιστωτικά ιδρύματα ευάλωτα σε κρίσεις.  

 

6. Διεύρυνση του χάσματος μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων ισοδύναμης 

πιστοληπτικής ικανότητας στις φτωχότερες και πλουσιότερες χώρες. 

Δεδομένου ότι οι μη αξιολογημένες εταιρείες σταθμίζονται με τον ίδιο συντελεστή 

έναντι του πιστωτικού κινδύνου όπως στο ισχύον καθεστώς, η νέα Τυποποιημένη 

προσέγγιση θα ευνοήσει σαφώς τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν απαιτήσεις έναντι 

αξιολογημένων υψηλότερα από ΒΒΒ+ εταιρειών. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι 

οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας είναι ευρύτερα διαδεδομένες στις 

ανεπτυγμένες χώρες, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες 

θα παραμείνουν ουσιαστικά αμετάβλητες στην περίπτωση βελτίωσης της ποιότητας 

των στοιχείων του ενεργητικού τους (εφόσον το μεγαλύτερο τμήμα των απαιτήσεών 

τους είναι έναντι επιχειρήσεων και πιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας στην οποία 

εδρεύουν). Το γεγονός αυτό θα διευρύνει το χάσμα μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων 
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ισοδύναμης πιστοληπτικής ικανότητας στις φτωχότερες και πλουσιότερες χώρες. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις Η.Π.Α. το 94% των εταιρειών του δείκτη S & P's 500 

είναι αξιολογημένες, έναντι 53% του δείκτη DAX-30 του Χρηματιστηρίου της 

Φραγκφούρτης και μόλις 13% του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αξιών 

Αθηνών. Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται ενδεικτικά οι κατανομές των 

αξιολογήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων στις υψηλού και χαμηλού 

εισοδήματος χώρες αντίστοιχα για το έτος 1999. Από το διάγραμμα παρατηρούμε ότι 

το 73,4% και 85% των αξιολογήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 

αντίστοιχα κατανέμεται στις πλουσιότερες χώρες και ειδικότερα στις Η.Π.Α. και την 

Ε.Ε.. Από την άλλη πλευρά μόλις το 26,6% και το 15% των αξιολογήσεων αντίστοιχα 

κατανέμεται στις φτωχότερες χώρες.  
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 

 
 

Μία ακόμη δυνητική επίπτωση είναι η δημιουργία άνισων συνθηκών ανταγωνισμού 

μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων σε διεθνές επίπεδο εξαιτίας της δυνατότητας 

επιλογής από τις εποπτικές αρχές της μεθόδου υπολογισμού κεφαλαιακών 
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απαιτήσεων έναντι του διατραπεζικού πιστωτικού κινδύνου. Πιο συγκεκριμένα, η 

μέθοδος που βασίζεται στις ατομικές εξωτερικές αξιολογήσεις της πιστοληπτικής 

ικανότητας είναι ορθότερη και εναρμονίζεται με τις βέλτιστες πρακτικές αξιολόγησης 

του πιστωτικού κινδύνου. Αντίθετα, η σύνδεση των συντελεστών στάθμισης των 

απαιτήσεων έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων με τις αντίστοιχες των απαιτήσεων έναντι 

χωρών προέλευσης εφ' ενός δεν λαμβάνει υπόψη τη διαφοροποίηση της 

πιστοληπτικής ικανότητας μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν στην ίδια 

χώρα και αφ' ετέρου είναι πιθανό να επιδεινώσει συστημικές εντάσεις κατά τη 

διάρκεια χρηματοπιστωτικών κρίσεων στις χαμηλού εισοδήματος χώρες.  

 

Σύμφωνα με τη μελέτη των G. Ferri et al. (2001)12, οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής 

ικανότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων εξαρτώνται από τις 

αντίστοιχες των χωρών προέλευσης τόσο στις πλουσιότερες όσο και στις φτωχότερες 

χώρες. Ωστόσο, οι αξιολογήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων 

στις φτωχότερες χώρες παρουσιάζουν υψηλή και ασύμμετρη ευαισθησία στις 

μεταβολές της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας προέλευσης. Αυτό σημαίνει ότι η 

ευαισθησία είναι μεγαλύτερη στην περίπτωση υποβάθμισης της πιστοληπτικής 

ικανότητας της χώρας προέλευσης σε σχέση με την αναβάθμιση. Επομένως, η 

υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας προέλευσης ενέχει σημαντικές 

επιβαρύνσεις στις διατραπεζικές κεφαλαιακές απαιτήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων 

στην περίπτωση των χαμηλού εισοδήματος χωρών (π.χ. Μαλαισία, Κορέα, Βραζιλία), 

έναντι μηδενικής επίπτωσης στην περίπτωση των υψηλού εισοδήματος χωρών (π.χ. 

Φιλανδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Σουηδία).  

 

Λαμβάνοντας υπόψη την άμεση επίπτωση των αυξημένων κεφαλαιακών απαιτήσεων 

για τα πιστωτικά ιδρύματα των φτωχότερων χωρών στην περίπτωση υποβάθμισης της 

πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας προέλευσης, σε συνδυασμό με τη δυσκολία 

πρόσβασής τους σε κεφαλαιαγορές, οι νέες προτάσεις πιθανώς να επιβαρύνουν 

σημαντικά το κόστος δανεισμού προς τον ιδιωτικό τομέα των χωρών αυτών. 

                                                 
12 Ferri G., Liu L.G., Majnoni G., 2001, "The Role of Rating Agency Assessments in less developed 
Countries: Impact of the Proposed BIS Guidelines", Journal of Banking and Finance, Vol. 25, pp. 115-
148    
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Συνεπακόλουθα, η εξέλιξη αυτή θα επιδείνωνε την ένταση μίας δυνητικής 

χρηματοπιστωτικής κρίσης οδηγώντας πιθανώς σε "domino effect"13. 

 

7. Επιπτώσεις της  σύνδεσης της πιστοληπτικής ικανότητας του πιστωτικού 

ιδρύματος με αυτή της χώρας προέλευσης 

Η σύνδεση της πιστοληπτικής ικανότητας του πιστωτικού ιδρύματος με αυτή της 

χώρας προέλευσης πιθανώς να δημιουργήσει ηθικές και πολιτικές δεσμεύσεις ή 

πιέσεις στις κυβερνήσεις των χωρών προέλευσης υπονοώντας έμμεσα ότι αυτές θα 

επεμβαίνουν για να "διασώζουν" κάποιο πιστωτικό ίδρυμα της επικράτειάς τους όταν 

αυτό αντιμετωπίζει προβλήματα. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να αποβεί επιβλαβές 

για την αξιοπιστία των ίδιων των κρατών, ενώ έρχεται και σε αντίθεση με τη διεθνή 

τάση μείωσης του κρατικού παρεμβατισμού και την ενίσχυση της πειθαρχίας στη 

διατραπεζική αγορά.  

 

Η μη διαφοροποίηση του πιστωτικού κινδύνου μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων που 

εδρεύουν στην ίδια χώρα πιθανώς να δημιουργήσει κινδύνους σε επίπεδο διοίκησης- 

λήψης αποφάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων. Εφόσον ο συντελεστής στάθμισης 

πιστωτικού κινδύνου του πιστωτικού ιδρύματος θα συνδέεται άμεσα με την 

αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας προέλευσης και θα καθορίζεται 

εξωγενώς βάσει των μακροοικονομικών εξελίξεων σε αυτή, δε θα υπάρχει κίνητρο σε 

μικροοικονομικό επίπεδο για ανάπτυξη αποτελεσματικών διαδικασιών διαχείρισης ή 

τεχνικών μείωσης του πιστωτικού κινδύνου, οι οποίες θα συμβάλλουν στην 

ενδυνάμωση της χρηματοοικονομικής ευρωστίας του πιστωτικού ιδρύματος. 

 

8. Περιορισμός ρευστότητας διατραπεζικής αγοράς   

Όσον αφορά στις βραχυπρόθεσμες διατραπεζικές απαιτήσεις, η μείωση της αρχικής 

προθεσμίας μέχρι τη λήξη τους στους 3 μήνες (από 12 μήνες στο προηγούμενο 

καθεστώς) πιθανώς να δημιουργήσει στρεβλώσεις και να περιορίσει τη ρευστότητα 

στη διατραπεζική αγορά. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να προταθεί η διατήρηση του 

ορίου των 12 μηνών με βάση την εναπομένουσα και όχι την αρχική προθεσμία μέχρι 

τη λήξη της απαίτησης.  

                                                 
13 Το φαινόμενο κατά το οποίο οι τράπεζες έχουν να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τις μεταβολές που 
υφίσταται το κράτος στο οποίο εδρεύουν, αλλά και εκείνες που συμβαίνουν σε οποιοδήποτε μέρος του 
κόσμου 
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9. Δημιουργία ευκαιριών αποφυγής κεφαλαιακών απαιτήσεων (regulatory capital 

arbitrage) 

Σχετικά με τις απαιτήσεις έναντι επιχειρήσεων αξιολογημένων από ΒΒΒ+ ως ΒΒ- 

προτείνεται η εφαρμογή συντελεστή στάθμισης 100%. Εντύπωση προκαλεί το 

γεγονός ότι σε αυτήν την ομάδα κινδύνου συμπεριλαμβάνονται κατηγορίες 

αξιολόγησης επενδυτικής ποιότητας (investment grade) και υψηλού κινδύνου 

(speculative grade), οι οποίες παρουσιάζουν πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά 

κινδύνου. Έτσι, από τον πίνακα 8 στήλη 2, παρατηρούμε ότι η πιθανότητα 

πτώχευσης, με χρονικό ορίζοντα ενός έτους, μιας ΒΒΒ+ και μιας ΒΒ- αξιολογημένης 

εταιρείας είναι 0,12% και 1,33% αντίστοιχα. Επομένως η εφαρμογή του ίδιου 

συντελεστή στάθμισης 100% για δύο εταιρείες, εκ των οποίων η μία έχει έντεκα 

φορές μεγαλύτερη πιθανότητα πτώχευσης εντός ενός έτους από την άλλη, εφ' ενός 

δεν αντανακλά το πραγματικό πιστωτικό κίνδυνο που αναλαμβάνει το πιστωτικό 

ίδρυμα, αφ΄ ετέρου δημιουργεί ευκαιρίες αποφυγής κεφαλαιακών απαιτήσεων 

(regulatory capital arbitrage). Χρησιμοποιώντας τις πιθανότητες πτώχευσης της S & 

P's της στήλης 2, στη στήλη 4 υπολογίζονται οι συντελεστές στάθμισης με βάση τη 

Θεμελιώδη Προσέγγιση των Εσωτερικών Συστημάτων Διαβάθμισης πιστωτικού 

κινδύνου. Παρατηρούμε ότι ο ομοιόμορφος συντελεστής στάθμισης 100% της 

Τυποποιημένης Προσέγγισης μειώνεται σε 32,8% για την αξιολόγηση ΒΒΒ+, ενώ 

αυξάνεται σε 149,5% για την αξιολόγηση ΒΒ- (Θεμελιώδης Προσέγγιση).       

 

Εντύπωση προκαλεί επίσης η εφαρμογή συντελεστή στάθμισης 150% στις απαιτήσεις 

έναντι επιχειρήσεων αξιολογημένων χαμηλότερα από ΒΒ-. Αυτή η ομάδα κινδύνου 

συμπεριλαμβάνει την κατηγορία αξιολογήσεων "υψηλού κινδύνου" Β και τη 

χαμηλότερης ποιότητας κατηγορία CCC. Από τον πίνακα 3 παρατηρούμε ότι η 

κατηγορία αξιολογήσεων CCC παρουσιάζει σημαντικά υψηλότερη πιθανότητα 

πτώχευσης συγκριτικά με την κατηγορία Β (21,94% έναντι 5,3% αντίστοιχα). 

 

Από τη στήλη 5 συνάγεται το συμπέρασμα ότι στη νέα Τυποποιημένη προσέγγιση 

διατηρείται η δυνατότητα αποφυγής κεφαλαιακών απαιτήσεων, καθώς δίνεται στα 

πιστωτικά ιδρύματα η δυνατότητα να "μετατοπιστούν" από τα σχετικώς ασφαλή προς 

τα σχετικώς επικίνδυνα δάνεια. Το μέγεθος των σχετικών συντελεστών στάθμισης θα 

εξακολουθήσει να παρακινεί τα πιστωτικά ιδρύματα που θα χρησιμοποιήσουν την 

Τυποποιημένη προσέγγιση, να στρέφονται προς δανειζόμενους υψηλότερου 
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κινδύνου, ιδιαίτερα στη περίπτωση των δανειζόμενων με αξιολόγηση χαμηλότερη 

από ΒΒ-, όπου ο συντελεστής 150% φαίνεται ιδιαίτερα χαμηλός.  

 

10. Δυσχερής χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

Όσον αφορά τις υψηλού κινδύνου επιχειρήσεις, θα παραμείνουν στα χαρτοφυλάκια 

των πιστωτικών ιδρυμάτων που θα χρησιμοποιήσουν την Τυποποιημένη προσέγγιση- 

και τα οποία αναμένεται να είναι λιγότερο ανεπτυγμένα στη διαχείριση κινδύνων, 

απολαμβάνοντας χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης. Αντίθετα, οι υψηλής 

πιστοληπτικής ικανότητας επιχειρήσεις θα στραφούν για τον ίδιο λόγο προς τα 

πιστωτικά ιδρύματα που θα χρησιμοποιήσουν τα Εσωτερικά Συστήματα 

Διαβάθμισης, και τα οποία αναμένεται να είναι περισσότερο ανεπτυγμένα στη 

διαχείριση των κινδύνων. Επομένως θα εμφανιστεί το παράδοξο της συγκέντρωσης 

των υψηλού κινδύνου εταιρειών στα πιο ευάλωτα από πλευράς διαχείρισης κινδύνων 

πιστωτικά ιδρύματα, γεγονός που πιθανότατα θα εντείνει ή θα οδηγήσεις σε 

συστημικές κρίσεις.  

 

Η ευνοϊκότερη μεταχείριση σε σχέση με το ισχύον καθεστώς (συντελεστής στάθμισης 

100% για όλες τις επιχειρήσεις) των μεγάλων αξιολογούμενων επιχειρήσεων (ΑΑΑ 

έως Α-) σε σχέση με τις μικρομεσαίες, είναι πιθανόν να στρέψει το ενδιαφέρον των 

πιστωτικών ιδρυμάτων προς τις μεγάλες επιχειρήσεις και να δημιουργήσει αύξηση 

του κόστους χρηματοδότησης στις μικρομεσαίες. Ωστόσο, το γεγονός αυτό 

αναμένεται να έχει μικρό αντίκτυπο στο ελληνικό  τραπεζικό σύστημα λόγω του 

μικρού αριθμού ελληνικών εταιρειών που έχουν αξιολογηθεί.  

 

Με το νέο πλαίσιο ενισχύεται επίσης ο ρόλος των κεφαλαιαγορών στην πιστοδοτική 

διαδικασία, καθώς το προτεινόμενο πλαίσιο για την κεφαλαιακή επάρκεια 

αναγνωρίζει ως αποδεκτές κυρίως τις χρηματοοικονομικές εξασφαλίσεις, των οποίων 

η αξία αναπροσαρμόζεται ανάλογα με την μεταβλητότητα των τιμών τους. 

Επισημαίνεται ότι οι χρηματοοικονομικές εξασφαλίσεις παρέχονται συχνότερα από 

μεγάλες ή μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ οι εμπράγματες εξασφαλίσεις είναι ιδιαίτερα 

διαδεδομένες στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το γεγονός αυτό 

σε συνδυασμό και με τα όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, είναι 

πιθανόν να αυξήσουν το κόστος χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 

που όπως είναι γνωστό αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.  
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Επιπλέον, εάν ληφθεί υπόψη η μη αναγνώριση των εμπράγματων εξασφαλίσεων 

(όπως εμπορικά και αστικά ακίνητα, επιταγές πελατείας κ.τ.λ.)- οι οποίες αποτελούν 

συνήθη πρακτική στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων- ως 

αποδεκτών τεχνικών μείωσης πιστωτικού κινδύνου, τότε ενδεχομένως να 

παρατηρηθεί επιπρόσθετη επιβάρυνση του κόστους χρηματοδότησής τους. Κατά τον 

ίδιο τρόπο είναι πιθανό να επιβαρυνθεί το κόστος χρηματοδότησης της ναυτιλίας, 

δεδομένου ότι τα πλοία δεν αναγνωρίζονται ως εποπτικά αποδεκτή μορφή 

εξασφάλισης. Πιθανές εναλλακτικές λύσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα ήταν 

είτε η δημιουργία μιας ξεχωριστής ευνοϊκότερης κατηγορίας συντελεστών στάθμισης 

ή/ και η εποπτική αναγνώριση περισσότερων μορφών εμπράγματων εξασφαλίσεων. 

 

Σχετικά με την εφαρμογή συντελεστή στάθμισης 150% για το ανασφάλιστο μέρος 

των ληξιπρόθεσμων άνω των 90 ημερών απαιτήσεων- αφαιρούμενων των ειδικών 

προβλέψεων- το ύψος του ανασφάλιστου αυτού μέρους εξαρτάται άμεσα από το κατά 

πόσο η εξασφάλιση που παρέχεται από το δανειζόμενο είναι αποδεκτή για εποπτικούς 

σκοπούς. Πολλά ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα είναι πιθανό να υποστούν υψηλές 

κεφαλαιακές απαιτήσεις για καθυστερημένες απαιτήσεις, οι οποίες καλύπτονται 

μερικά ή συνολικά από εξασφαλίσεις που δεν είναι εποπτικά αποδεκτές. Άρα, το 

ανασφάλιστο τμήμα των ληξιπρόθεσμων, άνω των 90 ημερών οφειλών, θα είναι 

μεγαλύτερο και θα ενέχει υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις για το πιστωτικό 

ίδρυμα, για οφειλές καλυπτόμενες από εμπράγματες εξασφαλίσεις (κυρίως 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων), σε σύγκριση με οφειλές οι οποίες θα καλύπτονται από 

χρηματοοικονομικές εξασφαλίσεις (κυρίως μεγάλων επιχειρήσεων), με αποτέλεσμα 

να γίνει ακόμη δυσχερέστερη η δανειοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  

 

Ακόμη, η εφαρμογή του συντελεστή στάθμισης 150% συνιστά μια ιδιαίτερα αυστηρή 

διάταξη διότι η καθυστέρηση πληρωμής άνω των 90 ημερών δεν σημαίνει αυτόματα 

και ύπαρξη οικονομικής ζημίας για το πιστωτικό ίδρυμα. Μπορεί μάλιστα να 

δημιουργήσει αδικαιολόγητη διακύμανση των κεφαλαιακών απαιτήσεων στην 

περίπτωση που κάποιοι δανειζόμενοι σε υπερημερία συνεχίσουν να εξυπηρετούν 

κανονικά το δάνειο τους μετά την έλευση των 90 ημερών.  
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11. Δημιουργία κινήτρου αποφυγής της αξιολόγησης 

Η ευνοϊκότερη μεταχείριση των μη αξιολογημένων επιχειρήσεων (συντελεστής 

100%) σε σχέση με τους χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας δανειζόμενους 

(συντελεστής 150%), δημιουργεί το παράδοξο κίνητρο αποφυγής της αξιολόγησης 

των δανειζομένων που δεν έχουν αξιολογηθεί. Επομένως, οι υψηλού κινδύνου 

επιχειρήσεις μπορούν να εξασφαλίσουν ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης με την 

αποφυγή της αξιολόγησής τους. Η συμπεριφορά αυτή ενθαρρύνεται και από 

υπηρεσίες όπως το "Rating Assessment Service" του αξιολογικού οίκου Moody's, η 

οποία δίνει τη δυνατότητα στις μη αξιολογημένες επιχειρήσεις να αποκτήσουν 

εμπιστευτική αξιολόγηση της πιστοληπτικής τους ικανότητας, χωρίς να είναι 

υποχρεωμένες να την δημοσιεύσουν.  

 

Το παράδοξο αυτό κίνητρο εντείνεται στη περίπτωση των απαιτήσεων έναντι 

πιστωτικών ιδρυμάτων σύμφωνα με την επιλογή 2 του πίνακα 2, όπου 

βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις έναντι μη αξιολογημένων 

πιστωτικών ιδρυμάτων λαμβάνουν συντελεστές στάθμισης 20% και 50% αντίστοιχα, 

ενώ οι αντίστοιχες απαιτήσεις έναντι των αξιολογημένων χαμηλότερα από Β- 

σταθμίζονται με 150%. Εφόσον υιοθετηθεί η μέθοδος αυτή θα υπάρξει ισχυρό 

αντικίνητρο για την ανάπτυξη αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας, ιδιαίτερα 

στις αναπτυσσόμενες χώρες και στις αναδυόμενες αγορές. Επιπλέον θα ωθήσει τα 

ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα που δεν έχουν ήδη αξιολογηθεί να αποφύγουν 

οποιαδήποτε αξιολόγηση.  

 

Αρχικά επομένως, αλλά πάντως όχι για απεριόριστο χρονικό διάστημα, οι 

επιχειρήσεις θα μπορούν να επιλέξουν να μη βαθμολογούνται από εταιρεία 

αξιολόγησης. Θα έχουν έτσι τον χρόνο να δημιουργήσουν ένα ιστορικό καλών 

επιδόσεων, έτσι ώστε όταν έρθει η ώρα να βαθμολογηθούν, να επιτύχουν υψηλό 

rating. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι, στο διάστημα αυτό, οι συγκεκριμένες 

επιχειρήσεις θα συνεργάζονται με τράπεζες οι οποίες θα εφαρμόζουν την 

τυποποιημένη προσέγγιση. Διότι, στην άλλη περίπτωση, οι επιχειρήσεις θα 

βαθμολογούνται αυτόματα, με βάση τα εσωτερικά μοντέλα αξιολόγησης που θα 

εφαρμόζουν οι τράπεζες μετά από έγκριση της εποπτικής αρχής.  
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Στο νέο αυτό ρυθμιστικό περιβάλλον, κάθε επιχείρηση πρέπει να βρει την τράπεζα 

που της ταιριάζει. Ορισμένες τράπεζες είναι πιθανό να χρειαστούν περισσότερο 

χρόνο για να εφαρμόσουν τη μέθοδο της εσωτερικής αξιολόγησης. Δεν πρέπει όμως 

να μας διαφεύγει ότι με τους νέους κανόνες δημιουργείται ‘’κίνητρο εποπτικών 

κεφαλαίων’’ σε όλες τις τράπεζες για να μεταβούν, έστω σταδιακά, από την 

"τυποποιημένη" μέθοδο στη μέθοδο της "εσωτερικής αξιολόγησης".  

 

12. Επιπτώσεις του συντελεστή μετατροπής 20% για τις εκτός ισολογισμού 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Όσον αφορά την προτεινόμενη εισαγωγή συντελεστή μετατροπής 20% για τις εκτός 

ισολογισμού βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (αχρησιμοποίητες πιστωτικές ευχέρειες), 

έχει ως στόχο την επιβολή ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων, όχι μόνο έναντι του 

πιστωτικού κινδύνου αλλά εν μέρει και του κινδύνου ρευστότητας που το πιστωτικό 

ίδρυμα θα αντιμετωπίσει από τη παροχή αυτών των ευχερειών. Με τον όρο 

"αχρησιμοποίητες πιστωτικές ευχέρειες" εννοούμε κυρίως αχρησιμοποίητα όρια 

πιστωτικών καρτών, δανείων σε ανοικτό λογαριασμό ιδιωτών και εταιρειών, καθώς 

επίσης και πιστωτικά όρια προς πιστωτικά ιδρύματα. Είναι λογικό ο δανειζόμενος να 

χρησιμοποιήσει το σύνολο της πιστωτικής ευχέρειάς του σε περιόδους οικονομικής 

αστάθειας ή όταν αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας, χωρίς όμως αυτό να 

σημαίνει ότι ο δανειζόμενος πρόκειται να πτωχεύσει. Κατά συνέπεια, τα πιστωτικά 

ιδρύματα πρέπει να διακρατούν κεφάλαια έναντι του πιστωτικού κινδύνου του 

δανειζόμενου, τα οποία θα καλύπτουν ένα ποσοστό 4%-30% των βραχυπρόθεσμων 

αχρησιμοποίητων πιστωτικών ευχερειών προς αυτούς, τα οποία κεφάλαια θα 

αποτελούν ένα πρόσθετο απόθεμα ρευστότητας για την αντιμετώπιση των αναγκών 

των δανειζόμενων σε περιόδους συστημικής κρίσης ή οικονομικής ύφεσης.  

 

13. Επιπτώσεις του συντελεστή w = 15%. 

Αρνητικές συνέπειες προβλέπεται να προκαλέσει και ο αυθαίρετος καθορισμός του 

συντελεστή w στο 15% στην Τυποποιημένη προσέγγιση. Ο συντελεστής αυτός 

λειτουργεί ως μηχανισμός περιορισμού της ικανότητας της τεχνικής μείωσης 

κινδύνου (εξασφάλισης, εγγύησης ή πιστωτικού παραγώγου) να αντισταθμίσει τον 

πιστωτικό κίνδυνο. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιείται για τη κάλυψη του κινδύνου 

ελλιπούς νομικής κατοχύρωσης της τεχνικής μείωσης πιστωτικού κινδύνου, γεγονός 

το οποίο αφορά στον λειτουργικό κίνδυνο. Με τον τρόπο αυτό τα πιστωτικά ιδρύματα 
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υπόκεινται σε διπλή κεφαλαιακή επιβάρυνση, καθώς οι νομικοί κίνδυνοι καλύπτονται 

ξεχωριστά από την κεφαλαιακή απαίτηση έναντι του λειτουργικού κινδύνου.  

 

Επιπλέον, η προτεινόμενη διαφοροποίηση της τιμής του συντελεστή w για τις 

τραπεζικές εγγυήσεις (0%) σε σχέση με τα πιστωτικά παράγωγα (15%) δημιουργεί 

συνθήκες άνισης μεταχείρισης μεταξύ των δύο τεχνικών μείωσης του πιστωτικού 

κινδύνου. Επί παραδείγματι, αν ο πιστωτικός κίνδυνος ενός μη αξιολογημένου 

εταιρικού δανείου (συντελεστής στάθμισης 100%) αντισταθμίζεται με πιστωτικό 

παράγωγο, το οποίο έχει αποκτηθεί από πιστωτικό ίδρυμα αξιολογημένο με ΑΑ 

(συντελεστής στάθμισης 20%), τότε ο συνεπαγόμενος συντελεστής στάθμισης της 

ασφαλισμένης θέσης θα είναι 85% * 20% + 15% * 100% = 32%, έναντι 20% που 

ίσχυε στο προηγούμενο καθεστώς. Εάν ο πιστωτικός κίνδυνος είχε αντισταθμιστεί με 

τραπεζική εγγύηση από το ίδιο πιστωτικό ίδρυμα τότε ο συντελεστής στάθμισης θα 

διαμορφωνόταν στο 20% (100% * 20% + 0% * 100%). Η άνιση αυτή μεταχείριση 

των δύο τεχνικών μείωσης πιστωτικού κινδύνου θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στη 

ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά των πιστωτικών παραγώγων.     

 

Η πιθανή εφαρμογή των προτάσεων που αφορούν στις τεχνικές μείωσης πιστωτικού 

κινδύνου στο εμπορικό χαρτοφυλάκιο αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις 

συναλλαγές με ενέχυρο τίτλους και στις δανειοδοσίες τίτλων (αγορά repos). Η 

εφαρμογή του συντελεστή w και των αυστηρών συντελεστών προεξόφλησης της 

τρέχουσας αξίας της εξασφάλισης, όπως επίσης και η μη αναγνώριση των συμφωνιών 

συμψηφισμού μεταξύ διαφορετικών προϊόντων ως αποδεκτής τεχνικής μείωσης 

κινδύνου, εκτιμάται ότι θα έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση (500%-600%) 

των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις συναλλαγές αυτές. Εάν η εκτίμηση αυτή 

επαληθευτεί τότε η σημαντική αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων  σε μία τέτοια 

αγορά, που χαρακτηρίζεται από υψηλό όγκο συναλλαγών και χαμηλά περιθώρια 

κέρδους, θα αναγκάσει τους συμμετέχοντες είτε να εξέλθουν από αυτή, είτε να 

αυξήσουν τις τιμές, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση της ρευστότητας και της 

λειτουργικής αποτελεσματικότητας της αγοράς. Μάλιστα, η εξέλιξη αυτή είναι 

πιθανό να οδηγήσει σε μείωση της ρευστότητας και αύξηση του κόστους 

χρηματοδότησης στις αγορές μετοχών και ομολόγων, επηρεάζοντας αρνητικά τις 

πρωτογενείς και δευτερογενείς εκδόσεις τίτλων και κατ' επέκταση το συνολικό 

σχηματισμό κεφαλαίου. Τα παραπάνω θα καταστήσουν το σύστημα πιο ευάλωτο στο 
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συστημικό κίνδυνο, δεδομένου ότι τα πιστωτικά ιδρύματα θα προτιμούν να 

διενεργούν ανασφάλιστες συναλλαγές (διατραπεζικές τοποθετήσεις) έναντι των 

αντιοικονομικών συναλλαγών με ενέχυρο τίτλους/ δανειοδοσίες τίτλων, εντείνοντας 

έτσι όχι μόνο τον  πιστωτικό αλλά και τον συστημικό κίνδυνο.  

 

14. Επιπτώσεις των κεφαλαιακών απαιτήσεων για λειτουργικό κίνδυνο στο δείκτη 

κεφαλαιακής επάρκειας 

Όσον αφορά τις επιπτώσεις που θα έχουν οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για λειτουργικό 

κίνδυνο στο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, θα τις εξετάσουμε με το ακόλουθο 

παράδειγμα: υποθέτουμε ότι μία τράπεζα υπολογίζει το δείκτη κεφαλαιακής 

επάρκειας ως εξής και σύμφωνα με την Π.Δ.Τ.Ε. 2397/96: 

Α+Π
=

5,12
IKx (1) 

όπου x ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, ΙΚ τα Ιδία Κεφάλαιά της, Α οι 

κεφαλαιακές απαιτήσεις για κίνδυνο αγοράς και Π το σταθμισμένο ενεργητικό για 

πιστωτικό κίνδυνο. Σύμφωνα με το Νέο Σύμφωνο Κεφαλαιακής Επάρκειας ο δείκτης 

κεφαλαιακής επάρκειας θα υπολογίζεται ως εξής:  

Λ+Α+Π
=

5,125,12
IKy (2) 

όπου Λ το απαιτούμενο κεφάλαιο για λειτουργικό κίνδυνο. Αν υποθέσουμε ότι η 

τράπεζα αποφασίσει να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο ΒΙΑ τότε θα ισχύσει 

GI∗=Λ %15  

και άρα 
GI

IKy
∗+Α+Π

=
875,15,12

(3) 

Αν υποθέσουμε ότι η τράπεζα θέλει να βρει πόσο θα της "στοιχίσει" στο δείκτη 

κεφαλαιακής επάρκειας τυχούσα αύξηση του ακαθάριστου εισοδήματός της τότε, 

ceteris paribus, έχουμε: 

( )2875,15,12

*875,1

GIA

IK
GI
y

∗++Π
−=

∂
∂ (4) 

όπερ σημαίνει πως για κάθε μονάδα αύξησης του μέσου όρου του ακαθάριστου 

εισοδήματος της τράπεζας των τριών τελευταίων ετών, θα υπάρχει μία μείωση στο 

δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας.  
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Έστω λοιπόν πως μία τράπεζα έχει δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 10%, Ιδία 

κεφάλαια ΙΚ=180εκ.€ και GI =150εκ.€ και πιστεύει πως το επόμενο έτος θα αυξηθεί 

το ακαθάριστο εισόδημά της, έτσι ώστε να επηρεάσει το μέσο όρο των τριών 

τελευταίων ετών και να τον ανεβάσει στο  GI =156εκ.€. Στη περίπτωση αυτή ο 

δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα μειωθεί κατά 6 (156-150) φορές το δεύτερο μέλος 

της σχέσης 5. Βοηθούμενοι και από τη σχέση 4 ο παρανομαστής της 5 είναι 3,24*106 

που σημαίνει ότι η μείωση θα είναι 6* 610*24,3
5,337 =0,0625%, δηλαδή ο δείκτης 

κεφαλαιακής επάρκειάς της θα γίνει 9,9375%. 

 

Έστω τώρα ότι η ίδια η τράπεζα θέλει να κρατήσει το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 

στα ίδια επίπεδα, δηλαδή 10%, δεδομένης της εκτίμησής της για το ακαθάριστο 

εισόδημα, μέσω της αύξησης των Ιδίων Κεφαλαίων της. Με διαφορικό λογισμό 

βρίσκουμε: 

%10*875,1*875,1 ==
∂
∂ y
GI
IK  

άρα θα πρέπει να αυξήσει τα Ιδία Κεφάλαιά της κατά 6*1,875*10%=1,125εκ.€, αν 

θέλει να παραμείνει στα ίδια επίπεδα κεφαλαιακής επάρκειας. Από το συνδυασμό των 

σχέσεων 1, 2, και 3 καταλήγουμε στον τύπο 

xGIIK
IKxy

*875,1
*

∗+
=  

ο οποίος παρέχει μία γρήγορα εκτίμηση της επίπτωσης των κεφαλαιακών απαιτήσεων 

για λειτουργικό κίνδυνο, με τη μέθοδο ΒΙΑ, στο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. Στο 

συγκεκριμένο παράδειγμα ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας την 

επόμενη της εφαρμογής των κεφαλαιακών απαιτήσεων για λειτουργικό κίνδυνο θα 

πέσει στο y=8,65% από x=10%.  

 

Αβίαστα μπορεί κανείς να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις 

για λειτουργικό κίνδυνο θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη κεφαλαιακή επάρκεια 

των τραπεζών, οι οποίες θα πρέπει να σκεφτούν σοβαρά την κινητοποίησή τους προς 

την κατεύθυνση της προηγμένης μεθόδου μέτρησης, ώστε να επωφεληθούν από το 

πλεονέκτημα των κεφαλαιακών ελαφρύνσεων που συνεπάγεται.  
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15. Επιπτώσεις από την υιοθέτηση Συστημάτων Εσωτερικής Διαβάθμισης 

Σχετικά με την υιοθέτηση των Συστημάτων Εσωτερικής Διαβάθμισης, θα πρέπει να 

έχουμε κατά νου ότι η διαβάθμιση του πιστωτικού κινδύνου επηρεάζεται έντονα από 

τις γενικότερες οικονομικές εξελίξεις. Σε περίπτωση επομένως δυσμενών συγκυριών 

ενδέχεται να αυξηθεί το ποσοστό των χορηγήσεων στις βαθμίδες υψηλού κινδύνου 

και κατά συνέπεια να αυξηθεί η απαίτηση σε ίδια κεφάλαια και να υπάρξει αύξηση 

της ζήτησης για χορηγήσεις με αποτέλεσμα την περαιτέρω εξάντληση των 

περιθωρίων σε ιδία κεφάλαια. Η συσχέτιση αυτή οικονομικού και εποπτικού 

κεφαλαίου κάτω από δυσμενείς εξελίξεις δε φαίνεται να λειτουργεί προς την 

επιθυμητή κατεύθυνση. Συνεπώς, δε πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγηθούμε σε 

ταύτιση οικονομικού και εποπτικού κεφαλαίου, αλλά να υπάρξει μόνο σύγκλιση 

μεταξύ τους ώστε το μεν οικονομικό κεφάλαιο να λειτουργεί σαν μηχανισμός 

έγκαιρης προειδοποίησης, το δε εποπτικό να είναι ο ευρύτερος μηχανισμός 

απορρόφησης των απρόβλεπτων κραδασμών του χρηματοοικονομικού συστήματος.  

 

2.3.1. Ανάλυση κόστους - ωφελειών 

 

Το μεγαλύτερο μέρος των αναλύσεων έχει επικεντρωθεί στις εκτιμήσεις των 

συνεπειών που θα έχει το νέο σύμφωνο στο ύψος των κεφαλαιακών απαιτήσεων. 

Παρά ταύτα, σημαντικό είναι να διερευνηθεί ποιες θα είναι οι συνέπειες στο κόστος 

και στη σύνθεση των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών.  

 

Οικονομίες φάσματος14  

Το υπερβολικό κόστος εφαρμογής του νέου Συμφώνου είναι πιθανό να 

δημιουργήσεις στις τράπεζες κίνητρο να απομακρυνθούν από τραπεζικές εργασίες, 

έχοντας παράλληλα αρνητικές επιδράσεις και στις οικονομίες φάσματος των 

τραπεζών. Αντίθετα, αν μία τράπεζα προσανατολίζεται σε δάνεια υψηλής πιστωτικής 

διαβάθμισης, τα οποία οδηγούν σε χαμηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις, τότε η 

τράπεζα μπορεί να μειώσει τις θέσεις στις αγορές χρεογράφων και άλλων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων, μειώνοντας παράλληλα και τον βαθμό 

αποδιαμεσολάβησης της ίδιας της τράπεζας. Επί παραδείγματι, αναμένεται οι 

τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην επενδυτική τραπεζική να αντιμετωπίσουν 
                                                 
14 Oικονομίες φάσματος προκύπτουν όταν μία αύξηση στη σειρά των παραγομένων προϊόντων 
επάγεται μείωση του μέσου συνολικού κόστους 
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αυξημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις σε σύγκριση με τις τράπεζες που επικεντρώνονται 

σε δραστηριότητες όπως η λιανική τραπεζική.  

 

Κόστος συμμόρφωσης 

Η προετοιμασία και η αναγκαία υποδομή για την εφαρμογή του νέου πλαισίου θα 

αποτελέσουν διαδικασίες με υψηλό κόστος για τις τράπεζες. Συνολικά για το 

τραπεζικό σύστημα, το κόστος εφαρμογής του νέου Συμφώνου θα είναι υψηλό διότι 

είναι μεγάλος ο βαθμός πολυπλοκότητας των οδηγιών. Οι εποπτικές αρχές θα έχουν 

αυξημένες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό και σε τεχνολογική υποδομή για τις 

διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου, τη συλλογή στοιχείων, τις μεθόδους 

αξιολόγησης κινδύνων και τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων. Το κόστος αυτό της 

ρυθμιστικής πολιτικής που θα αντιμετωπίσουν οι εποπτικές αρχές μπορεί να 

μετακυλιστεί μερικώς και στις ίδιες τις τράπεζες. Οι δε τράπεζες θα επιβαρυνθούν 

άμεσα με το κόστος συμμόρφωσης για τη μετάβαση από την ισχύουσα συνθήκη στη 

νέα ή από την προτεινόμενη τυποποιημένη μέθοδο σε μία πιο εξελιγμένη. Κάποιες 

μελέτες υπολογίζουν πως το κόστος συμμόρφωσης με το καινούργιο πλαίσιο 

ανέρχεται σε 100-200 εκατ. ευρώ για τις μεγάλες διεθνείς τράπεζες και σε λιγότερα 

από 100 εκατ. ευρώ για τις περισσότερες μικρομεσαίες τράπεζες.  

 

Όσον αφορά την επιβάρυνση των τραπεζών, το κόστος συμμόρφωσης θα αυξηθεί από 

α. το κόστος υποδομής για την εσωτερική διαβάθμιση από τις ίδιες τις τράπεζες (ΙΤ 

συστήματα, ανθρώπινο δυναμικό)- σημαντικό κόστος θα έχουν και οι επιχειρήσεις 

που θα προχωρήσουν σε αξιολόγηση από τους οργανισμούς διαβάθμισης, 

β. το κόστος ανάλυσης, μέτρησης, διαχείρισης και παρακολούθησης των κινδύνων,  

γ. το κόστος για financial reporting (υποβολή οικονομικής έκθεσης) και εσωτερικό 

έλεγχο.  

Όλες αυτές οι διαδικασίες είναι απαραίτητες σε περιπτώσεις εξωτερικού ελέγχου και 

επιθεώρησης από την εποπτική αρχή. Πρέπει να σημειωθεί πως οι τράπεζες με την 

εφαρμογή των εξελιγμένων μεθόδων αποσκοπούν στη μείωση των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων και του κόστους του κεφαλαίου.  

 

Ταυτόχρονα, η απελευθέρωση κεφαλαίων θα βελτιώσει την κερδοφορία των 

τραπεζών, αλλά θα αυξηθεί παράλληλα το κόστος συμμόρφωσης με τις εξελιγμένες 

μεθόδους. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί κανόνα, ιδίως για τις μικρές τράπεζες οι οποίες 
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μπορεί να μην είναι πρόθυμες να αναλάβουν το κόστος λειτουργίας συστημάτων 

διαχείρισης κινδύνων για τις εποπτικές αρχές και την εσωτερική κατανομή των 

κεφαλαίων. Επομένως κύριο κριτήριο εφαρμογής των εξελιγμένων μεθόδων 

υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων αποτελεί η σχέση κεφαλαιακά οφέλη- 

μείωση κινδύνου και κόστος εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙ. Αν σε αυτή τη σχέση το 

κόστος υπερβαίνει τα οφέλη τότε η Βασιλεία ΙΙ μπορεί να θεωρηθεί ως ένα 

κανονιστικό πλαίσιο που επιβαρύνει σημαντικά το λειτουργικό κόστος μίας τράπεζας.               

 

Οικονομίες κλίμακας15  

Η αύξηση του κόστους θα παρατηρηθεί εντονότερα στη λειτουργία μονάδων της 

τράπεζας όπως αυτών της διαχείρισης κινδύνων, του MIS, των οικονομικών 

υπηρεσιών κ.λ.π.. Επιπλέον το νέο πλαίσιο θα επηρεάσει το περιθώριο κέρδους 

πολλών τραπεζικών προϊόντων (λόγω στάθμισης κινδύνου, εγγυήσεων και βαθμού 

ευαισθησίας ως προς τη ληκτότητα των στοιχείων ενεργητικού), με αποτέλεσμα μία 

πιθανή αναδιάρθρωση του τραπεζικού χαρτοφυλακίου λόγω μεγάλων διαφυγόντων 

κερδών.  

 

Η εισαγωγή του νέου πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια θα διαμορφώσει 

πιθανόν συνθήκες για επίτευξη οικονομιών κλίμακας. Το υψηλό κόστος εφαρμογής 

για τις μικρομεσαίες τράπεζες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των χαρτοφυλακίων 

τους καθιστούν δύσκολη την προσαρμογή τους στις νέες εξελιγμένες μεθόδους και 

ανέφικτη τη μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων16. Αυτό μπορεί να οδηγήσει τις 

τράπεζες σε ένα νέο κύκλο εξαγορών, συγχωνεύσεων και ενοποιήσεων. Οι 

εξελιγμένες τράπεζες θα είναι σε πλεονεκτική θέση να αποκτήσουν τις υπόλοιπες 

τράπεζες, αφού θα έχουν τη δυνατότητα να εκσυγχρονίσουν τα συστήματα 

διαχείρισης κινδύνων και να απελευθερώσουν εποπτικά κεφάλαια. Γενικότερα 

εκτιμάται πως τα εμπόδια μεταξύ κρατών που υπάρχουν στις εξαγορές και 

συγχωνεύσεις τραπεζών θα εξαλειφθούν, αφού τα νέα IAS (International Accounting 

Standards) και η διεθνής ισχύς της Βασιλείας ΙΙ θα μειώσουν τις διαφορές των 

διεθνών εποπτικών κανόνων.   

 
                                                 
15 Oικονομίες κλίμακας έχουμε όταν το μακροπρόθεσμο μέσο κόστος μειώνεται στο μέτρο που 
αυξάνεται η παραγωγή του προϊόντος 
16 Οι μικρές τράπεζες έχουν συνήθως αυξημένη κεφαλαιακή επάρκεια, δεδομένου ότι το χαρτοφυλάκιό 
τους είναι λιγότερο διαφοροποιημένο.   
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2.3.2. Συμπεράσματα… 

 

Από την προαναφερθείσα ανάλυση συμπεραίνουμε βεβαίως ότι οι τράπεζες 

διαχειρίζονται κυρίως τα κεφάλαια που τους εμπιστεύονται οι επενδυτές και οι 

καταθέτες. Τόσο οι καταθέσεις όσο και τα κεφάλαια των τραπεζών από λοιπές πηγές 

σπανίζουν, κοστίζουν και πρέπει να χρησιμοποιούνται με υπευθυνότητα και σύνεση. 

Αυτές ακριβώς τις αρχές και αλήθειες αντανακλά το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, στο 

οποίο καλούμαστε όλοι να προσαρμοστούμε. Για όσες τράπεζες και επιχειρήσεις θα 

προετοιμαστούν εγκαίρως, το κόστος προσαρμογής θα είναι ελεγχόμενο και θα 

επιμεριστεί σε αρκετές περιόδους χρήσης. Λόγω του νέου ρυθμιστικού πλαισίου, στις 

επιχειρήσεις που για δικούς τους λόγους θα επιλέξουν να μη βαθμολογούνται από 

οίκους αξιολόγησης θα ταιριάζουν οι τράπεζες που θα εφαρμόζουν την τυποποιημένη 

μέθοδο λογισμού των απαιτούμενων κεφαλαίων. Ωστόσο, όλες οι επιχειρήσεις θα 

έχουν συμφέρον να βαθμολογούνται υψηλά. Αυτό θα τους εξασφαλίσει καλύτερους 

όρους δανεισμού, ανεξάρτητα από τη μέθοδο λογισμού κεφαλαίων που θα εφαρμόζει 

η τράπεζά τους.  

 

Εξάλλου οι τεκμηριωμένα καλές επιδόσεις, τα ειλικρινή και υγιή στατιστικά 

δεδομένα και η επισήμως βεβαιωμένη υψηλή πιστοληπτική ικανότητα είναι στοιχεία 

που ανοίγουν το δρόμο και για μια πρόσθετη σημαντική δυνατότητα, την πρόσβαση 

και άντληση κεφαλαίων από την αγορά ομολόγων και την αγορά μετοχών. Πέραν των 

λοιπών πλεονεκτημάτων, η δυνατότητα πρόσβασης στην εξωτραπεζική αγορά ως 

εναλλακτική μορφή άντλησης κεφαλαίων αυξάνει τη διαπραγματευτική θέση των 

επιχειρήσεων και στις διαβουλεύσεις τους με τις τράπεζες. 

 

Συνοπτικά οι θετικές συνέπειες της Βασιλείας ΙΙ είναι: 

 Η αύξηση της σταθερότητας του διεθνοποιημένου τραπεζικού συστήματος, λόγω 

της ύπαρξης σωστής πολιτικής κινήτρων για τις τράπεζες 

 Η βελτίωση της οικονομικής αποτελεσματικότητας των τραπεζών λόγω 

αναδιοργάνωσης της εσωτερικής διαχείρισης και διοίκησης 

 Η εναρμόνιση της ρυθμιστικής πολιτικής στον χρηματοοικονομικό τομέα. 
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Τα αδύνατα σημεία μπορούν να συνοψισθούν ως εξής: 

 Η μεγάλη εξάρτηση των τραπεζών από τους διεθνείς οργανισμούς πιστοληπτικής 

ικανότητας  

 Ο επιμέρους σχεδιασμός κινήτρων που μπορεί να έχει αρνητικές επιδράσεις στη 

συμπεριφορά της τράπεζας και στο τραπεζικό σύστημα συνολικά 

 Το υψηλό κόστος εφαρμογής του νέου Συμφώνου για τις τράπεζες και τις εποπτικές 

αρχές που αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη και εργασία για τη διαδικασία 

εποπτικού ελέγχου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και οι επιδράσεις στο Ελληνικό  Τραπεζικό 

Σύστημα 

 

3.1. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

 

Οι αλλαγές που συντελούνται στη λειτουργία των εθνικών και διεθνών αγορών 

κεφαλαίου επηρεάζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Μαζί με τις σοβαρότατες 

αλλαγές στο περιβάλλον, το πλήθος, το μέγεθος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά νέων 

χρηματοοικονομικών εργαλείων, δημιουργούν επιπλέον την ανάγκη προσαρμογής 

των εργαλείων λογιστικής απεικόνισης. Οι επενδυτές, οι εποπτικές αρχές και τα 

διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων χρειάζονται επομένως καλύτερη καταγραφή 

και παρακολούθηση της πραγματικής εικόνας των επιχειρηματικών οργανισμών. Η 

εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ ή αλλιώς Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης- ΔΠΧΠ)  έχει κριθεί ως το κατάλληλο 

εργαλείο για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.  

 

Με τον όρο Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα εννοούμε ένα σύνολο αρχών, μεθόδων και 

οδηγιών για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων θεμάτων λογιστικής φύσεως, η 

εφαρμογή των οποίων οδηγεί στον υπολογισμό του οικονομικού αποτελέσματος και 

την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων μιας επιχείρησης με προσδιοριζόμενο 

και ομοιόμορφο τρόπο (Μ. Γιαννόπουλος, δελτίο ΕΕΤ, 2003). Στην κατεύθυνση αυτή 

κινούνται οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής καθώς και της ελληνικής νομοθεσίας. Στο άρθρο 2 του Κανονισμού 

1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε., παρατίθεται 

ο ακόλουθος ορισμός: ως "Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα" νοούνται τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και οι συναφείς ερμηνείες (SIC), οι μεταγενέστερες 

τροποποιήσεις των εν λόγω προτύπων και συναφών ερμηνειών καθώς και τα 

μελλοντικά πρότυπα και συναφείς ερμηνείες που θα εκδώσει ή θα δημοσιεύσει στο 

μέλλον ο Οργανισμός Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.  
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Σε κάθε σύστημα λογιστικών αρχών, το κύριο στοιχείο είναι η ορθή και αληθινή 

απεικόνιση των επιχειρηματικών μεγεθών. Το ελληνικό λογιστικό σύστημα, 

στηριζόμενο στις αρχές του βασικού εταιρικού νόμου, διατήρησε δύο χαρακτηριστικά 

στη μακρόχρονη δοκιμασία του: είναι αυστηρό και παράλληλα λειτουργικό. Όμως η 

εφαρμογή των ΔΛΠ θα προσθέσει μία επιπλέον διάσταση, απαραίτητη στο σημερινό 

διεθνοποιημένο περιβάλλον: θα επιτρέψει τη συγκρισιμότητα των επιχειρηματικών 

λογαριασμών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η εφαρμογή των ΔΛΠ αποσκοπεί 

στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου διαφάνειας και συγκρισιμότητας των 

οικονομικών καταστάσεων των κοινοτικών εταιρειών που είναι εισηγμένες σε 

χρηματιστηριακή αγορά. Το νέο λογιστικό σύστημα, όντας μέρος της γενικότερης 

προσέγγισης των εθνικών αγορών χρήματος και κεφαλαίου, θα υποστηρίξει καλύτερα 

την προσπάθεια των ελληνικών επιχειρήσεων να εργαστούν δημιουργικά στο νέο 

περιβάλλον της ενιαίας αγοράς και της κοινής νομισματικής ζώνης.  

 

Η συγκρισιμότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών  στον ευρωπαϊκό χώρο 

καθιστά απαραίτητο ένα κοινό σύστημα λογιστικής. Η ετήσια πληροφόρηση και ο 

ενοποιημένος ισολογισμός των εταιρικών ομίλων, η αποτίμηση των αξιών που 

δημιουργεί και διαχειρίζεται κάθε εταιρεία στη βάση διεθνώς αποδεκτών κριτηρίων 

και σταθμίσεων, ο τρόπος σύνταξης και εμφάνισης των επεξηγηματικών 

σημειώσεων, αποτελούν μερικά από τα σημαντικά στοιχεία της λογιστικής 

μεταρρύθμισης. Οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της 

προσαρμογής αυτής και των αλλαγών που συνεπάγεται. Η συμβολή τους στη 

προσπάθεια αυτή είναι καθοριστική λόγω του κομβικού ρόλου τους στη γενικότερη 

λειτουργία της οικονομίας.  

 

Το θέμα των ΔΛΠ αφορά την ευρωπαϊκή εναρμόνιση και συνδέεται και με τις 

ανάλογες κινήσεις της Διεθνούς Τράπεζας Διακανονισμών (BIS) σε ότι αφορά τη 

λειτουργία των κεφαλαιαγορών. Οδηγούμαστε σε μία καλύτερη λογιστική 

τακτοποίηση από τη πλευρά των πραγματικών αποτιμήσεων, σε όλη την Ευρώπη, 

κάτι που δεν υπήρχε σε ικανοποιητικό βαθμό. Με την εφαρμογή των νέων μεθόδων 

δεν επηρεάζεται μόνο η Ελλάδα, αλλά και άλλες χώρες, οι επιπτώσεις όμως στην 

Ελλάδα θα είναι ελαφρύτερες απ' ότι, για παράδειγμα, στην Ιταλία ή την Γερμανία, 

διότι η Ελλάδα δεν είναι βιομηχανοποιημένη χώρα. Στην χώρα μας δεν έχουμε τους 

τεράστιους ισολογισμούς των ευρωπαϊκών τραπεζών ούτε ειδικές καταστάσεις σε 
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κάποιους τομείς με τα μεγάλα ανοίγματα που πρέπει να απεικονιστούν μέχρι την 

τελευταία γραμμή του ισολογισμού (Μ. Πάππαρης, δελτίο ΕΕΤ, 2003). 

  

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τον κανονισμό 1606/2002 (παράρτημα) του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων, οι εισηγμένες εταιρείες που διέπονται από το δίκαιο κράτους 

μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας υποχρεώνονται να εφαρμόζουν κατά τη 

κατάρτιση των ενοποιημένων λογαριασμών τους, για κάθε έτος που αρχίζει από 

1.1.2005, τα ΔΛΠ, τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

(ΔΠΧΠ) και τις διερμηνείες τους (SIC), που έχει δημοσιεύσει το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Board- IASB).  

 

Οι εισηγμένες εταιρείες χρειάστηκε να εφαρμόσουν μια σταδιακή διαδικασία 

μετάβασης ούτως ώστε οι ίδιες να αξιολογήσουν τις οικονομικές συνέπειες και να 

σχεδιάσουν κατάλληλα την εφαρμογή των ΔΛΠ.  Ο κανονισμός επιπλέον ορίζει ότι 

είναι σημαντικό να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να αναστείλουν την εφαρμογή 

ορισμένων διατάξεων μέχρι το 2007 όσον αφορά τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο 

εταιρείες, τόσο στην Κοινότητα όσο και σε οργανωμένη αγορά τρίτης χώρας, οι 

οποίες εφαρμόζουν ήδη μια άλλη δέσμη διεθνώς αποδεκτών προτύπων ως πρωτογενή 

βάση για τους ενοποιημένους λογαριασμούς τους, καθώς επίσης και για εταιρείες των 

οποίων μόνο οι χρεωστικοί τίτλοι είναι εισηγμένοι στο χρηματιστήριο. Είναι ωστόσο 

καίριας σημασίας να εφαρμοσθούν το αργότερο μέχρι το 2007 τα ΔΛΠ ως ενιαία 

δέσμη διεθνών λογιστικών προτύπων παγκοσμίως για όλες τις κοινοτικές εταιρείες 

που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο σε οργανωμένη αγορά της Κοινότητας.     

 

Στην Ελλάδα, με το άρθρο 1 του Ν. 2992/2002 (παράρτημα) που δημοσιεύτηκε τον 

Μάρτιο 2002, δηλαδή πριν τη δημοσίευση του Κανονισμού, καθιερώθηκαν τα ΔΛΠ 

για τις ετήσιες ή περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται κατά τις 

διαχειριστικές χρήσεις ή περιόδους, οι οποίες λήγουν μετά τις 31.12.200217, 

προηγείται δηλαδή κατά δύο έτη της υποχρεωτικής εφαρμογής για τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ρύθμιση αυτή αφορά υποχρεωτικά στις ανώνυμες εταιρείες 
                                                 
17 Ο νόμος 2992/2002 ορίζει ότι οι  εταιρείες που εφαρμόζουν τα ΔΛΠ προσαρμόζουν το λογιστικό 
αποτέλεσμα όπως εμφανίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, προς το φορολογητέο 
αποτέλεσμα που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας και 
φορολογούνται με βάση το φορολογητέο αποτέλεσμα αυτό.  
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των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και 

προαιρετικά τις λοιπές ανώνυμες εταιρείες που ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές 

του ΣΟΕΛ. Στις καλυπτόμενες από τη νέα ρύθμιση οικονομικές καταστάσεις 

περιλαμβάνονται: 

 Ο ισολογισμός 

 Η κατάσταση αποτελεσμάτων 

 Η κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων 

 Η κατάσταση ταμειακών ροών 

 Οι σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Αφορούν δε και τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις των μητρικών εταιρειών και 

τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των ομίλων, που συντάσσονται με ευθύνη 

των μητρικών εταιρειών.  

 

Οι εκδότριες εταιρείες έπρεπε να ανακοινώσουν μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις 

τους για το έτος 2003, πώς σκόπευαν να εφαρμόσουν την μετάβαση στα ΔΛΠ 

προκειμένου να εξηγήσουν με αφηγηματική μορφή τις βασικές διαφορές που είχαν 

εντοπίσει στις λογιστικές μεθόδους. Στις αρχές του 2004, ψηφίστηκε στη χώρα μας ο 

Νόμος 3229/04 με τον οποίο επικυρώθηκε το αντικείμενο του κανονισμού που 

προτάθηκε στις 13/2/2001 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ισχύσουν δηλαδή στα 

κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα από 1/1/2005. Στο 

τέλος δε του 2004, οι εκδότριες εταιρείες έπρεπε να δώσουν ποσοτικά στοιχεία της 

επίπτωσης από την εφαρμογή των ΔΛΠ.  Οι διάφορες εισηγήσεις που περιγράφηκαν 

παραπάνω μπορούν να απεικονιστούν ως εξής:  
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CESR: Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών 

 

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από την εταιρεία Συμβούλων Grant Thornton και 

το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 2003, ο χρονικός ορίζοντας εφαρμογής των 

προτύπων χαρακτηριζόταν ως πιεστικός από το 56% των επιχειρήσεων του 

δείγματος. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στο γεγονός ότι μόλις το 10% των 

επιχειρήσεων του δείγματος θεωρούσε το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των ΔΛΠ ως 

ρεαλιστικό.  

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 1: ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΩΣ:  

 

 
 

Από την κλαδική ανάλυση των στοιχείων της έρευνας είναι σημαντικό να τονιστεί ότι 

δεν υπήρχαν ακραίες διαφοροποιήσεις. Εξαίρεση αποτελεί η διαφοροποίηση που 

παρατηρήθηκε στην στάση για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μεταξύ των εταιρειών 

του χρηματοπιστωτικού τομέα, οι οποίες θεωρούσαν εφικτό το χρονοδιάγραμμα σε 
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ποσοστό 21%, και των εμπορικών επιχειρήσεων, που θεωρούσαν εφικτό το 

χρονοδιάγραμμα σε ποσοστό μόλις 6%. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΩΣ: 

 
 

Όπως είδαμε παραπάνω, η θεσμοθέτηση της εφαρμογής των ΔΛΠ στην Ελλάδα έγινε 

με τον Ν. 2992/2002, σύμφωνα με τον οποίο οι επιχειρήσεις των οποίων οι μετοχές 

διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Α. υποχρεούνται να συντάσσουν τις οικονομικές τους 

καταστάσεις εφαρμόζοντας τις αρχές που προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα από τη 

χρήση του 2004. Το διάστημα Σεπτέμβριος/ Νοέμβριος 2003, η εταιρεία Συμβούλων 

Grant Thornton και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  διεξήγαγε μία πολύ 

σημαντική έρευνα με στόχο να σφυγμομετρήσει την στάση των επιχειρήσεων έναντι 

των νέων λογιστικών αρχών σε ένα κρίσιμο χρονικό σημείο λίγους μόνο μήνες πριν την 

έναρξη της υποχρεωτικής εφαρμογής. Μερικά από τα βασικά ερωτήματα στα οποία 

στόχευε να απαντήσει η συγκεκριμένη έρευνα ήταν τι προσδοκίες είχαν οι 

επιχειρήσεις, τι φοβούνταν από την εφαρμογή των ΔΛΠ, ποιος ήταν ο βαθμός 

ετοιμότητας τους, τι πρωτοβουλίες είχαν αναλάβει προς τη κατεύθυνση αυτή αλλά 

και πόσο έτοιμες ήταν να καταθέσουν τις απόψεις τους για τα σχετικά θέματα.  

 

Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 24η Οκτωβρίου 

2003 με τη μορφή ερωτηματολογίου και απευθυνόταν στα διοικητικά και διευθυντικά 

στελέχη του συνόλου των εισηγμένων στο Χ.Α.Α. εταιρειών. Στην έρευνα 

ανταποκρίθηκαν 105 επιχειρήσεις, δηλαδή ποσοστό 30% επί του συνόλου 

(επιχειρήσεις οι μετοχές των οποίων διαπραγματεύονταν στο Χ.Α.Α. κατά το 

παραπάνω χρονικό διάστημα). Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα 

θεωρούνται αντιπροσωπευτικές του συνόλου των εισηγμένων επιχειρήσεων. Το 
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σύνολο των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα αναλύεται ανά ευρύτερο 

κλάδο δραστηριοποίησης ως εξής: 

 
Οι επιχειρήσεις που ανταποκρίθηκαν ταξινομούνται ανάλογα με το κύκλο εργασιών 

τους ως εξής: 

 
 

Αναφορικά με τον βαθμό αποδοχής των ΔΛΠ, η πλειοψηφία των εισηγμένων 

επιχειρήσεων (67%) είχε θετική στάση ως προς της εισαγωγή των ΔΛΠ, καθώς 

εκτιμούσε ότι θα αναβαθμίσουν την επάρκεια και την ποιότητα των παρεχόμενων 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών. 
ΓΡΑΦΗΜΑ 2: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΛΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
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Στα πλεονεκτήματα που αναγνωρίζουν οι Διοικήσεις στα ΔΛΠ περιλαμβάνονται η 

εκτίμηση σε τρέχουσες αξίες, η έμφαση στην ουσία της συναλλαγής και όχι του 

τύπου, η ευελιξία στην επιλογή μεταξύ εναλλακτικών λογιστικών μεθόδων και η 

υιοθέτηση μιας κοινής βάσης αξιολόγησης των επιχειρήσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (πίνακας 2): 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΥΝ ΤΑ ΔΛΠ 

 
 

Περισσότερο θετικές στην αλλαγή εμφανίζονταν οι επιχειρήσεις του 

χρηματοπιστωτικού κλάδου, οι οποίες σε ποσοστό 93% εκτιμούσαν ότι με τα ΔΛΠ 

θα είναι σε θέση να παράσχουν περισσότερο αξιόπιστες πληροφορίες (γράφημα 3): 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 3: ΘΕΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΛΠ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ 

 

 
Μάλιστα θετικά εκπλήσσει το γεγονός ότι 6 στις 10 επιχειρήσεις προτιμούσαν τα 

ΔΛΠ ως βάση για την κατάρτιση των οικονομικών τους καταστάσεων και μόνο το 

13% προτιμούσε τα ΕΛΠ (γράφημα 4). Σημαντικό ποσοστό όμως (28%) θεωρούσε 

και τα δύο πλαίσια κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων εξίσου ικανοποιητικά. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 4: ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΠ ΚΑΙ ΔΛΠ 

 
Κύρος και θετική επίδραση στην εικόνα τους προσδοκούσε μία στις δύο επιχειρήσεις 

από την υιοθέτηση των ΔΛΠ, όπως φαίνεται από το γράφημα 5. Αντίθετα, μόλις το 

5% αισθανόταν ως απειλή την εφαρμογή των ΔΛΠ και προβληματιζόταν ότι θα 

αποκαλύπτονταν οι αδυναμίες τους. Το 40% θεωρούσε ότι τα ΔΛΠ θα βοηθήσουν 

ώστε να μετρήσουν οι επιχειρήσεις τις δυνάμεις τους στην παγκόσμια αγορά, ενώ το 

88% των επιχειρήσεων του δείγματος θεωρούσε ότι η εφαρμογή των ΔΛΠ θα 

βοηθήσει στην εισροή ξένων κεφαλαίων (γράφημα 6). 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 5: ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΤΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΛΠ: 

 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 6: ΤΑ ΔΛΠ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΣΡΟΗ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ; 
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Επίσης το 53% των επιχειρήσεων θεωρούσε ότι με τα ΔΛΠ θα γινόταν ευκολότερη η 

άντληση κεφαλαίων, ειδικά από τις τράπεζες του εξωτερικού. Το 43% των στελεχών 

όμως εκτιμούσε ότι δε θα αλλάξει σημαντικά η διαδικασία δανεισμού των 

επιχειρήσεων τους (γράφημα 7). 
ΓΡΑΦΗΜΑ 7: Η ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ:  

 
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προσδοκίες των επιχειρήσεων ανάλογα με το κλάδο 

δραστηριότητας τους, με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες να αναμένουν σε ποσοστό 

30% θετική επίδραση στην οικονομική τους θέση από την εφαρμογή των ΔΛΠ, σε 

ποσοστό 5% αρνητική επίδραση, σε ποσοστό 40% ουδέτερη επίδραση και σε 

ποσοστό 25% να αδυνατούν να εκτιμήσουν τη σχετική επίδραση (γράφημα 8). 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 8: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΛΠ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ 

 

 
Από την ίδια έρευνα προκύπτει ακόμη ότι μέχρι το 2003 μόνο το 5% των 

επιχειρήσεων του δείγματος δήλωνε ότι όλες οι απαιτούμενες προσαρμογές στα 

πληροφοριακά τους συστήματα είχαν ολοκληρωθεί, ενώ η πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων δεν είχε ασχοληθεί καθόλου με το σχετικό ζήτημα (γράφημα 9), ενώ 

 99



θετικό μπορεί να χαρακτηρισθεί ότι το 38% των επιχειρήσεων είχε αρχίσει να εκτελεί 

σταδιακά τις απαιτούμενες ενέργειες.  

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 9: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΙS 

 
Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι οι εισηγμένες επιχειρήσεις της έρευνας δεν είχαν 

μέχρι τα τέλη του 2003 προχωρήσει στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις 

μακροχρόνιες επιδράσεις των ΔΛΠ στις οικονομικές τους καταστάσεις. Θετικό παρά 

ταύτα κρίνεται το γεγονός ότι τουλάχιστον το 98% των επιχειρήσεων του δείγματος 

αναγνώριζε τη σημαντικότητα των αποφάσεων που έπρεπε να ληφθούν κατά τη 

πρώτη εφαρμογή σε αντίθεση με ένα 2% το οποίο δεν γνώριζε τη σπουδαιότητα των 

επιδράσεων που πιθανόν να προέκυπταν (γράφημα 10). 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 10: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
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3.1.1. Εφαρμογή, δυσχέρειες και χρησιμότητα των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων 

 

Η εφαρμογή των ΔΛΠ επηρεάζει την ανάλυση της χρηματοοικονομικής πορείας και 

απόδοσης των επιχειρήσεων, την ποιότητα και σύνθεση της λογιστικής 

πληροφόρησης, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τις λογιστικές καταστάσεις και την 

επικοινωνία μεταξύ επιχειρήσεων, αναλυτών και επενδυτών. Τα ΔΛΠ επηρεάζουν 

συνολικά κάθε πλευρά της επιχειρηματικής δραστηριότητας, την παραγωγική 

διαδικασία, την κοστολογική και τιμολογιακή πολιτική, τη διαμόρφωση της 

επενδυτικής στρατηγικής, την αντιστάθμιση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, το 

δανεισμό, την κερδοφορία και φορολόγηση των επιχειρήσεων, το λογιστικό έλεγχο 

αυτών, τις συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων, καθώς και το χαρακτήρα της 

διοίκησης των επιχειρήσεων γενικότερα. Ωστόσο υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που 

ανακύπτουν από την υιοθέτηση και εφαρμογή των ΔΛΠ και τα οποία απαιτούν 

ιδιαίτερη προσοχή (Γ. Ιατρίδης, δελτίο ΕΕΤ, 2002): 

 

 Το κόστος εκμάθησης και κατανόησης των διατάξεων των ΔΛΠ, αλλά και της εκ 

βάθρων  αλλαγής του εγχώριου λογιστικού συστήματος από την απλή παρουσίαση 

των λογιστικών καταστάσεων έως τον υπολογισμό και την καταγραφή των 

διάφορων λογιστικών μεγεθών και γεγονότων, είναι υπερβολικό τόσο σε χρόνο όσο 

και σε πόρους. Η εκπαίδευση του προσωπικού, η σε βάθος κατανόηση των 

διαφορών των ΔΛΠ με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα και των σχετικών 

επιπτώσεων στη χρηματοοικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων και κυρίως η 

αλλαγή των λογιστικών καταστάσεων με βάση τα ΔΛΠ θα επιβαρύνουν σημαντικά 

την καθαρή θέση των επιχειρήσεων. Η σύγκριση όμως του κόστους με το όφελος 

που προκύπτει δείχνει ότι το τελευταίο υπερβαίνει κατά πολύ το πρώτο σε 

μακροπρόθεσμη βάση. Οι επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού κλάδου, σύμφωνα 

με την έρευνα της Grant Thornton (2003), αναγνωρίζουν την ανάγκη για στελέχωση 

των τμημάτων που θα ασχολούνται με τα ΔΛΠ από νέο και εξειδικευμένο 

προσωπικό, περισσότερο από τους υπόλοιπους κλάδους (γράφημα 11): 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 11: ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ / ΚΛΑΔΟ 

 
Η συντριπτική πλειοψηφία (62%) των επιχειρήσεων της παραπάνω έρευνας, προτιμά 

μάλιστα τη συνεργασία των στελεχών τους με εξωτερικούς συνεργάτες (μικτή ομάδα) 

προκειμένου να επιτευχθούν οι διαδικασίες μετάβασης, ενώ ποσοστό 22% προτίθεται 

να προχωρήσει στην υλοποίηση με το υφιστάμενο προσωπικό. 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 12: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΛΠ 

 
Από την ίδια έρευνα προκύπτει ακόμη ότι μόνο το 5% των εισηγμένων επιχειρήσεων 

του δείγματος είχαν προχωρήσει μέχρι το διάστημα Σεπτέμβριος/ Νοέμβριος 2003 

στην σύνταξη αναλυτικού προϋπολογισμού εκτίμησης του κόστους μετάβασης στα 

νέα πρότυπα, το 77% βρισκόταν στην διαδικασία εκτίμησης, ενώ το 39% είχε 

εκτιμήσει κατά προσέγγιση το κόστος μετάβασης στα ΔΛΠ. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 13: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 

 
 

 Η επιδίωξη από τους επενδυτές να προβλέψουν τις επιπτώσεις από την εφαρμογή 

των ΔΛΠ στη χρηματοοικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων  τείνει να 

δημιουργεί ένα κλίμα αβεβαιότητας και αστάθειας στην κεφαλαιαγορά. Σε έρευνα 

που πραγματοποίησε το Institute of Chartered Accountants in England and Wales 

(ICAEW) αναφέρεται ότι το 60% των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο 

Αξιών του Λονδίνου πιστεύουν ότι οι κύριοι δείκτες αξιολόγησης της 

χρηματοοικονομικής κατάστασής τους θα επηρεαστούν σημαντικά από την 

εφαρμογή των ΔΛΠ. Το ICAEW επίσης διαπιστώνει ότι η ενδεχόμενη αναζήτηση 

της κεφαλαιαγοράς σχετικά με το ποιες επιχειρήσεις θα επηρεαστούν από την 

εισαγωγή των ΔΛΠ και προς ποια κατεύθυνση, θα τείνει να δημιουργεί αστάθεια 

στα λογιστικά μεγέθη και στις τιμές των μετοχών.  

 Άλλη εστία ανησυχίας για τους επενδυτές και προβληματισμού για τις επιχειρήσεις 

είναι η ενδεχόμενη αλλαγή των όρων και συνθηκών του επιχειρηματικού σκηνικού, 

δηλαδή το πώς θα επηρεαστούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων, 

το μερίδιο αγοράς που κατέχουν, η βιωσιμότητα τους καθώς και η αντίδραση και 

συμπεριφορά των ανταγωνιστών.  

 Επιπλέον ζητήματα μπορεί να προκύψουν από τη σκόπιμη ή απρόκλητη 

καθυστέρηση εφαρμογής των ΔΛΠ ή από τη μερική εφαρμογή των ΔΛΠ σε 

συνδυασμό με τους απώτερους σκοπούς και τα ίδια οφέλη των επιχειρήσεων. Η 

αναβάθμιση των λογιστικών συστημάτων και των εσωτερικών διαδικασιών ελέγχου 

των επιχειρήσεων αποτελεί σημαντική εργασία, ωστόσο ίσως να περιορίζεται από 

την έλλειψη προηγούμενης ικανής εμπειρίας και της αντίστοιχης τεχνογνωσίας και 

μεθοδολογίας. Επίσης η πολυπλοκότητα και οι ενδεχόμενες ασυνέπειες που μπορεί 

να υπάρχουν ανάμεσα στα ΔΛΠ και τις αντίστοιχες λογιστικές αρχές ή οι 
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αντιφάσεις και συγκρούσεις μεταξύ αυτών, θα αποτελούσαν σημαντική πηγή 

προβλημάτων εφαρμογής των ΔΛΠ και αστάθειας στην κεφαλαιαγορά. Το ίδιο 

ισχύει και στην περίπτωση που υπάρχει αβεβαιότητα και ασάφεια ως προς τις 

θεωρίες, τις υποθέσεις και τους περιορισμούς του νέου λογιστικού συστήματος.  

 Από την εφαρμογή των ΔΛΠ μπορεί να προκύψουν ορισμένα ζητήματα τα οποία 

προέρχονται από τις διαφορές των ΔΛΠ με την απερχόμενη λογιστική πρακτική. Για 

παράδειγμα, διαφορετικές μέθοδοι και συνθήκες απόσβεσης των πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων, που μπορεί να χρησιμοποιούνται από δύο λογιστικά 

συστήματα, μπορεί να οδηγήσουν σε μία κατάσταση όπου ενώ ένα πάγιο στοιχείο 

έχει αποσβεσθεί υπό το ένα σύστημα, συνεχίζει να αποσβένεται υπό το άλλο. 

Τέτοιου είδους ζητήματα μπορούν να προκύψουν επίσης όταν συγκεκριμένα 

λογιστικά μεγέθη θεωρούνται έξοδα από το ένα σύστημα ενώ κεφαλαιοποιούνται 

και στη  συνέχεια αποσβένονται από το άλλο. Επιπλέον ο χρόνος αναγνώρισης μιας 

υποχρέωσης ή των ταμειακών εισροών/ εκροών μιας επιχείρησης μπορεί να 

διαφέρει από το ένα σύστημα στο άλλο. Σε ορισμένες περιπτώσεις η ενημέρωση 

των λογαριασμών διαθεσίμων πρέπει να συνοδεύεται από πραγματική εισροή/ 

εκροή μετρητών ή μεταβολή του αντίστοιχου τραπεζικού λογαριασμού, ενώ σε 

άλλες περιπτώσεις μπορεί να αρκεί μόνο η έκδοση ή παραλαβή της εντολής 

πληρωμής. Τα ζητήματα αυτά που προέρχονται από τους διαφορετικούς ορισμούς 

και ερμηνείες που δίνονται στα διάφορα λογιστικά μεγέθη και γεγονότα και στη 

διαφορετική λογιστική αντιμετώπιση και πολιτική που επικρατεί στο κάθε 

λογιστικό σύστημα, αναλύονται εκτενέστερα σε επόμενο υποκεφάλαιο.  

 

Όσον αφορά στη χρησιμότητα των ΔΛΠ, είναι γεγονός ότι η ύπαρξη πολλών 

διαφορετικών λογιστικών προτύπων δημιουργεί υψηλό κόστος στις αγορές 

κεφαλαίου (Cecchini, 1988). Ο Cecchini (1988) αναφέρει ότι σε έρευνα που διεξήχθη 

με αντικείμενο ευρωπαϊκές πολυεθνικές εταιρείες, το κόστος που δημιουργεί η 

ύπαρξη διαφορετικών λογιστικών συστημάτων και προτύπων ανέρχεται στο 10%-

30% του συνολικού λογιστικού κόστους. Σύμφωνα με μελέτη των Epstein και Mirza 

(2002) σχετικά με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου, των 

Η.Π.Α., της Γαλλίας και της Ιαπωνίας, οι κύριες διαφορές που εντοπίστηκαν αφορούν 

στα παρακάτω λογιστικά ζητήματα: 

 Λογιστική μεταχείριση των παγίων περιουσιακών στοιχείων 
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 Χρόνος αναγνώρισης/ καταγραφής των λογιστικών γεγονότων στις λογιστικές 

καταστάσεις 

 Λογιστική μεταχείριση της φήμης και πελατείας 

 Λογιστική μεταχείριση των μακροπρόθεσμων συμβολαίων 

 Λογιστική μεταχείριση της χρηματοοικονομικής μίσθωσης 

 Ποιότητα λογιστικής πληροφόρησης 

 

 Ένα μέρος από το παραπάνω κόστος είναι άμεσο και επιβαρύνει τις επιχειρήσεις που 

οφείλουν να συμμορφωθούν απέναντι σε διαφορετικά είδη λογιστικών προτύπων, αν 

επιδιώκουν την άντληση κεφαλαίων σε διαφορετικές κεφαλαιαγορές. Ένα άλλο μέρος 

αυτού του κόστους είναι έμμεσο και αναφέρεται στη συστηματική αύξηση του 

κόστους του κεφαλαίου. Οι αγορές κεφαλαίου εκτιμούν και κοστολογούν την ύπαρξη 

αβεβαιότητας που μπορεί να υπάρχει αναφορικά με τα λογιστικά πρότυπα, τα οποία 

υπαγορεύουν τη ποιότητα της λογιστικής πληροφόρησης και συνεπώς επηρεάζουν το 

επίπεδο αποτελεσματικότητας της κεφαλαιαγοράς.  

 

Η ύπαρξη πολλών διαφορετικών λογιστικών προτύπων τείνει να δημιουργεί ή και να 

αυξάνει την υπάρχουσα αβεβαιότητα, καθώς επίσης και το κόστος του κεφαλαίου. Η 

έλλειψη εμπιστοσύνης στην ποιότητα των λογιστικών καταστάσεων, που αποτελούν 

την κύρια πηγή λογιστικής πληροφόρησης, μπορεί να αποθαρρύνει τους επενδυτές 

και να επηρεάσει αρνητικά τις επενδυτικές ροές σε μία οικονομία. Ακόμη και εάν δεν 

αυξανόταν το κόστος του  κεφαλαίου, η δημιουργούμενη από την ύπαρξη 

διαφορετικών ειδών λογιστικών προτύπων αβεβαιότητα θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

αναποτελεσματική διαχείριση και διάθεση του κεφαλαίου ανάμεσα στους 

συντελεστές της κεφαλαιαγοράς. Η εφαρμογή των ΔΛΠ είναι απαίτηση της αγοράς, η 

οποία διατηρεί υψηλές προσδοκίες σχετικά με την ανταπόκριση των επιχειρήσεων 

και την πιστή και ορθή συμμόρφωσή τους προς αυτά. Η υιοθέτηση των ΔΛΠ αλλά 

και η συνεχής εξέλιξή τους αποτελούν σημαντική πρόκληση, καθώς στοχεύουν στην 

απρόσκοπτη πρόσβαση των επενδυτών στη λογιστική πληροφόρηση, στη 

διαμόρφωση αξιόπιστων αναλύσεων της χρηματοοικονομικής κατάστασης των 

επιχειρήσεων και στην επίτευξη υψηλού επιπέδου αποτελεσματικότητας στη 

κεφαλαιαγορά.  
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Η εναρμόνιση των λογιστικών πρακτικών μπορεί να μειώσει σημαντικά το κόστος 

των συναλλαγών18 και το κόστος άντλησης κεφαλαίων, να υποστηρίξει το έργο των 

εποπτικών αρχών, να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της κεφαλαιαγοράς, να 

προσελκύσει ξένα κεφάλαια και συνεπώς να δημιουργήσει επενδυτικές ευκαιρίες και 

να τονώσει την οικονομία. Επιπλέον, η υιοθέτηση των ΔΛΠ μπορεί να οδηγήσει στην 

προετοιμασία ομοιόμορφων και ομοιογενών λογιστικών καταστάσεων και επομένως 

στη παροχή συγκρίσιμων και αξιόπιστων λογιστικών πληροφοριών αναφορικά με τη 

κερδοφορία, τις επιχειρηματικές αποφάσεις και προοπτικές των εταιρειών, τις 

επενδυτικές ευκαιρίες κ.λ.π.. Μάλιστα το 84% των εισηγμένων επιχειρήσεων στην 

Ελλάδα θεωρεί ότι οι οικονομικές καταστάσεις θα είναι περισσότερο διαφανείς και 

αξιόπιστες με τα ΔΛΠ.19

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 14: ΜΕ ΤΑ ΔΛΠ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ: 

 
 

Η χρησιμότητα και η σπουδαιότητα των ΔΛΠ φαίνεται και από το γεγονός ότι έχουν 

γίνει ευρέως αποδεκτά από τα περισσότερα ευρωπαϊκά και μη χρηματιστήρια. Επί 

παραδείγματι, τα χρηματιστήρια του Λονδίνου και του Hong Kong ζητούν από τις 

εταιρείες που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά κεφαλαίων να προσαρμόζουν τις 

λογιστικές και χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους στα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα. Επιπλέον, η απήχηση των ΔΛΠ καταδεικνύεται από το γεγονός ότι 

υπάρχουν αντίστοιχοι οργανισμοί σε περισσότερες από 100 χώρες οι οποίοι είναι 

μέλη και εκπροσωπούν την αρμόδια Αρχή ανάπτυξης και έκδοσης των ΔΛΠ 

(International Accounting Standards Board- IASB). Η IASB συνεργάζεται στενά με 

διεθνείς φορείς, όπως η αντίστοιχη  αμερικανική Αρχή έκδοσης λογιστικών προτύπων 

(FASB), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Παγκόσμια Τράπεζα κ.α., προκειμένου να 

                                                 
18 Οι Moulin και Solomon (1989) υποστηρίζουν ότι πριν την εφαρμογή των ΔΛΠ, οι διοικητικές 
δαπάνες που προέρχονταν από την τακτοποίηση των διαφορών στις λογιστικές και ελεγκτικές 
πρακτικές ανέρχονταν έως και 30% των συνολικών δαπανών των συγκεκριμένων υπηρεσιών.   
19 Grant Thornton σε συνεργασία με Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2003  
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διασφαλίσει ότι τα διαμορφούμενα λογιστικά πρότυπα είναι ρεαλιστικά, 

αποτελεσματικά, και αντανακλούν τις ανάγκες των επενδυτών και των 

κεφαλαιαγορών.  

 

Η εμπιστοσύνη της κεφαλαιαγοράς στην ποιότητα της λογιστικής πληροφόρησης και 

τη διοίκηση των επιχειρήσεων είναι υψίστης σημασίας για την πρόοδο της 

οικονομίας. Τα ΔΛΠ επομένως οφείλουν 

 Να δημιουργούν ένα ουσιαστικό και ασφαλές πλαίσιο για την παροχή έγκυρης και 

υψηλής ποιότητας λογιστικής πληροφόρησης 

 Να προωθούν τη διαφάνεια και την αξιοπιστία στην αποτύπωση, στις λογιστικές 

καταστάσεις, της χρηματοοικονομικής κατάστασης και απόδοσης μιας επιχείρησης, 

της έκθεσής της στους διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους και των 

πολιτικών που ακολουθεί για τη διαχείρισή τους 

 Να διευκολύνουν και να μην περιορίζουν την αποτελεσματική επίβλεψη και τον 

έλεγχο των λογιστικών πρακτικών των επιχειρήσεων 

 Να είναι επίκαιρα, εύχρηστα και λειτουργικά 

 Να προσεγγίζουν με συνέπεια και επίγνωση τα διάφορα λογιστικά γεγονότα και 

ζητήματα που ανακύπτουν 

 Να παρέχουν ακριβείς και συγκεκριμένες οδηγίες ως προς την εφαρμογή τους ώστε 

να μην υπάρχει περιθώριο για ηθελημένα ή αθέλητα λάθη ή παρανοήσεις 

 Όπου επιτρέπεται η χρησιμοποίηση περισσότερων της μιας εναλλακτικών 

πολιτικών για συγκεκριμένα λογιστικά γεγονότα, να λαμβάνουν τα απαραίτητα 

μέτρα ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις παραπληροφόρησης ή 

αποπροσανατολισμού των επενδυτών 

 Να είναι κατάλληλα για εφαρμογή όχι μόνο για τις αναπτυγμένες αλλά και για τις 

αναπτυσσόμενες αγορές κεφαλαίου και οικονομίες 

 

3.2. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στον ελληνικό τραπεζικό τομέα: διαφορές 

και ενδεχόμενες επιπτώσεις ανά ΔΛΠ 

 

Στις 4/2/2005 ψηφίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο κανονισμός 211/2005 ο 

οποίος αφορά τα υιοθετούμενα από την Ε.Ε. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης, τα οποία είναι τα ακόλουθα: 
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ΔΠΧΠ 1 

IFRS 1 

Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ 

First-time adoption of Financial Reporting Standards 

ΔΠΧΠ 2 

IFRS 2 

Πληρωμές βασιζόμενες σε συμμετοχικούς τίτλους 

Share-based payment 

ΔΠΧΠ 3 

IFRS 3 

Συνενώσεις επιχειρήσεων 

Business Combination 

ΔΠΧΠ 4 

IFRS 4 

Ασφαλιστήρια Συμβόλαια 

Insurance Contracts 

ΔΠΧΠ 5 

IFRS 5 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται 

προς πώληση & διακοπείσες δραστηριότητες  

Non-current assets held for sale and discontinued operations 

ΔΠΧΠ 6 

IFRS 6 

Έρευνα και αξιολόγηση μεταλλευτικών πόρων 

Exploration for and evaluation of mineral resources 

ΔΠΧΠ 7 

IFRS 7 

Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις  

Financial instruments: disclosures 

ΔΛΠ 1 

IAS 1 

Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων 

Presentation of financial statements 

ΔΛΠ 2 

IAS 2 

Αποθέματα 

Inventories 

ΔΛΠ 7 

IAS 7 

Καταστάσεις ταμειακών ροών 

Cash flow statements 

ΔΛΠ 8 

IAS 8 

Καθαρό κέρδος ή ζημιά περιόδου, βασικά λάθη και μεταβολές  

στις λογιστικές αρχές    

Accounting policies, changes in accounting estimates and errors 

ΔΛΠ 10 

IAS 10 

Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

Events after the Balance Sheet date 

ΔΛΠ 11 

IAS 11 

Συμβάσεις κατασκευής έργων 

Construction Contracts 

ΔΛΠ 12 

IAS 12 

Φόρος εισοδήματος 

Income taxes 

ΔΛΠ 14 

IAS 14 

Πληροφόρηση κατά τομέα 

Segment reporting 

ΔΛΠ 16 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

 108



IAS 16 Property, plant and equipment  

ΔΛΠ 17 

IAS 17 

Μισθώσεις 

Leasing  

ΔΛΠ 18 

IAS 18 

Έσοδα 

Revenue   

ΔΛΠ 19 

IAS 19 

Παροχές σε εργαζόμενους 

Employee benefits 

ΔΛΠ 20 

IAS 20 

Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων & γνωστοποίηση της  

κρατικής υποστήριξης-Accounting for government grants and 

disclosure of government assistance  

ΔΛΠ 21 

IAS 21 

Οι επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές συναλλάγματος 

The effects of changes in foreign exchange rates 

ΔΛΠ 22 

IAS 22 

Ενοποιήσεις επιχειρήσεων 

Business combinations 

ΔΛΠ 23 

IAS 23 

Κόστος δανεισμού 

Borrowing costs 

ΔΛΠ 24 

IAS 24 

Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών 

Related party disclosures 

ΔΛΠ 26 

IAS 26 

Λογιστική & πληροφόρηση για τα προγράμματα παροχών  

εξόδου από την υπηρεσία 

Accounting and reporting by retirement benefit plans 

ΔΛΠ 27 

IAS 27 

Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις & λογιστική 

επενδύσεων  

Σε θυγατρικές επιχειρήσεις- Consolidated and separate financial 

statements 

ΔΛΠ 28 

IAS 28 

Λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις 

Investments in Associates 

ΔΛΠ 29 

IAS 29 

Χρηματοοικονομική πληροφόρηση σε υπερπληθωριστικές 

οικονομίες 

Financial reporting in hyperinflationary economies 

ΔΛΠ 30 

IAS 30 

Γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών 

και των  

όμοιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων- Disclosures in the 
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financial  

statements of banks and similar financial institutions 

ΔΛΠ 31 

IAS 31 

Χρηματοοικονομική πληροφόρηση για τα δικαιώματα σε 

κοινοπραξίες 

Interest in joint ventures 

ΔΛΠ 32 

IAS 32 

Χρηματοπιστωτικά μέσα: παρουσίαση 

Financial instruments: presentation 

ΔΛΠ 33 

IAS 33 

Κέρδη κατά μετοχή 

Earnings per share 

ΔΛΠ 34 

IAS 34 

Ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση 

Interim financial reporting 

ΔΛΠ 35 

IAS 35 

Διακοπτόμενες εκμεταλλεύσεις 

Discontinuing operations 

ΔΛΠ 36 

IAS 36 

Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 

Impairment of assets 

ΔΛΠ 37 

IAS 37 

Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες 

απαιτήσεις 

Provisions, contingent liabilities and contingent assets 

ΔΛΠ 38 

IAS 38 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού 

Intangible assets   

ΔΛΠ 39 

IAS 39 

Χρηματοπιστωτικά μέσα: αναγνώριση και αποτίμηση 

Financial instruments: recognition and measurement 

ΔΛΠ 40 

IAS 40 

Επενδύσεις σε ακίνητα 

Investment property 

ΔΛΠ 41 

IAS 41 

Γεωργία 

agriculture 

 

Μετά από την παραπάνω συνοπτική παρουσίαση των ΔΛΠ, θα ακολουθήσει μία πιο 

εκτενής παρουσίαση αυτών που επηρεάζουν συγκεκριμένα τον Τραπεζικό τομέα, 

καθώς και σύγκρισή τους με τα ΕΛΠ. 

 

Όσον αφορά τον ελληνικό τραπεζικό χώρο, τα θέματα σχετικά με την εφαρμογή των 

ΔΛΠ είχαν αρχίσει να συζητούνται από πολύ νωρίς, δεδομένης της ευαισθησίας και 
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του αυξημένου ενδιαφέροντος των στελεχών των ελληνικών τραπεζών. Σχεδόν όλες 

οι ελληνικές τράπεζες, είτε επίσημα είτε για σκοπούς μόνο εσωτερικής 

πληροφόρησης, συνέτασσαν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΛΠ αρκετά 

χρόνια πριν την υποχρεωτική εφαρμογή τους, ενώ έχουν αναπτύξει τμήματα που σαν 

κύρια δραστηριότητά τους έχουν τη λογιστική και χρηματοοικονομική εφαρμογή των 

ΔΛΠ.  

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η διαδικασία μετατροπής και παρακολούθησης των 

ελληνικών οικονομικών καταστάσεων από τα ΕΛΠ στα ΔΛΠ είναι πολύ υπεύθυνη 

και δύσκολη εργασία, ιδιαίτερα όταν τα μεγέθη της τράπεζας είναι μεγάλα και όταν 

υπάρχει τεράστια γκάμα προϊόντων και συναλλαγών, λόγω των σημαντικών 

διαφορών τους με τα ΕΛΠ. Η αναμόρφωση και επανασύνταξη των ελληνικών 

οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΛΠ είναι μια επίπονη, σοβαρή και 

ενδελεχής εργασία, η οποία πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά, διότι αν τα ΔΛΠ δεν 

εφαρμοστούν σωστά τότε το πρόβλημα της αξιοπιστίας των οικονομικών 

καταστάσεων θα συνεχίσει να υπάρχει.  

 

Όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, οι τράπεζες εποπτεύονται ως προς το ύψος 

της Καθαρής τους Θέσης. Επομένως είναι σημαντικό να εντοπιστούν οι περιοχές 

εκείνες που δημιουργούν σημαντικές μειώσεις ή αυξήσεις της Καθαρής Θέσης των 

τραπεζών. Αυτό που απαιτείται εκ μέρους τω τραπεζών είναι πολύ καλή γνώση τόσο 

των ΔΛΠ και των διερμηνειών τους όσο και των ΕΛΠ, άριστη λογιστική και 

χρηματοοικονομική εξειδίκευση με τις τραπεζικές ιδιαιτερότητες, σωστός 

συντονισμός, ιδιαίτερα με το MIS (Management Information System) και τη 

μηχανογράφηση, καθώς και με όλα τα τμήματα της τράπεζας που παράγουν την 

πρωτογενή πληροφορία που θα ακολουθήσει μετέπειτα τη λογιστική οδό, η οποία 

είναι διαφορετική με τα κριτήρια των ΔΛΠ σε σχέση με αυτά των ΕΛΠ. Η σωστή, 

επομένως, και ποιοτική εφαρμογή των ΔΛΠ είναι η προϋπόθεση και το ζητούμενο 

για την επιτυχία. Ποια είναι όμως τα ΔΛΠ που αλλάζουν σημαντικά τη 

χρηματοοικονομική εικόνα των τραπεζών; Η απάντηση δίνεται αμέσως παρακάτω. 

 

ΔΠΧΠ 7: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Το ΔΠΧΠ 7 εφαρμόζεται για τις οικονομικές καταστάσεις των περιόδων με έναρξη 

από την 1η Ιανουαρίου 2001 και μετά, αντικαθιστά το ΔΛΠ 30 και τροποποιεί το 

 111



ΔΛΠ 32. Σκοπός του είναι οι οικονομικές καταστάσεις να παρέχουν γνωστοποιήσεις 

οι οποίες θα επιτρέπουν στους χρήστες να αξιολογούν τη σημασία κάθε 

χρηματοοικονομικού μέσου για τη χρηματοοικονομική θέση και επίδοση της 

εταιρείας, καθώς και τη φύση και το επίπεδο των κινδύνων οι οποίοι απορρέουν από 

τα χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία διατηρεί η εταιρεία καθώς και τον τρόπο με τον 

οποίο γίνεται η διαχείριση των κινδύνων αυτών.   

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ: 1. Σύμφωνα με τα ΔΛΠ πρέπει να γνωστοποιούνται στις οικονομικές 

καταστάσεις τα ακόλουθα: 

 Πολιτικές διαχείρισης κινδύνου 

 Πολιτική αντιστάθμισης κινδύνων 

 Η έκθεση σε επιτοκιακό κίνδυνο 

 Η έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο 

 Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών προϊόντων 

Στα ΕΛΠ δεν υπάρχει συγκεκριμένη διάταξη. Δεν γνωστοποιείται τίποτα σχετικό στις 

οικονομικές καταστάσεις.  

 

ΔΛΠ 1: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Μετά τη καθιέρωση της υποχρέωσης των εισηγμένων εταιρειών για κατάρτιση 

Κατάστασης Ταμειακών Ροών, λαμβάνοντας υπόψη και την υποχρεωτικότητα- από 

το 1991 για τις μη τραπεζικές και από το 1994 για τις τραπεζικές επιχειρήσεις- για 

σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, το εύρος των υφιστάμενων 

διαφοροποιήσεων μεταξύ ΕΛΠ και ΔΛΠ μειώθηκε σημαντικά. Διαφοροποιήσεις 

εξακολουθούν να υφίστανται σχετικά: 

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ:1. Το πρότυπο αυτό έχει εφαρμογή για την παρουσίαση όλων των 

γενικού σκοπού οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες καταρτίζονται σύμφωνα με τα 

ΔΛΠ, τόσο σε επίπεδο μεμονωμένης επιχείρησης όσο και σε επίπεδο ομίλου 

επιχειρήσεων. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων τελεί υπό την ευθύνη του 

Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης. Τα στοιχεία που συνθέτουν τις οικονομικές 

καταστάσεις με βάση τα ΔΛΠ είναι: 

 Ισολογισμός 

 Κατάσταση αποτελεσμάτων 

 Κατάσταση μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων 
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 Κατάσταση ταμειακών ροών  

 Επεξηγηματικές σημειώσεις 

 

Το άρθρο 42 του κωδ. Ν.2190/1920 ορίζει ως στοιχεία που συνθέτουν τις οικονομικές 

καταστάσεις των μεμονωμένων επιχειρήσεων τα ακόλουθα:  

 Ισολογισμός  

 Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως 

 Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων 

 Προσάρτημα 

Για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 100 δεν 

προβλέπεται η σύνταξη Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων. Σε ότι αφορά στις 

Βασικές Λογιστικές Αρχές με τις οποίες γίνεται η σύνταξη των οικονομικών 

καταστάσεων, δεν υπάρχουν αξιόλογες διαφορές μεταξύ ΔΛΠ και ΕΛΠ, δεδομένου 

ότι οι γενικές αρχές του Ν. 2190 είναι στην ουσία ίδιες με αυτές των ΔΛΠ.  

 

Στις 10 Ιανουαρίου 2006, με κοινή απόφαση των Υπουργείων Οικονομίας & 

Οικονομικών και Ανάπτυξης με θέμα "δημοσιευμένα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία 

των εταιρειών που συντάσσουν Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα 

υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ)", 

ορίζεται τα δημοσιευμένα, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 135 του 

Κ.Ν. 2190/1920, συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες των ενοποιημένων 

και μη ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, να είναι εκείνα που 

αποτυπώνονται στο Υπόδειγμα 2 για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία και 

παρουσιάζονται στο Παράρτημα. 

 

2. Με την κατάρτιση του Πίνακα Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων, όπου τα ΔΛΠ 

απαιτούν  την κατάρτισή του, ενώ δεν υπάρχει τέτοια απαίτηση από την ελληνική 

νομοθεσία. Όσον αφορά στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών στην 

Ελλάδα, το παραπάνω κενό καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από τη σύνταξη Πίνακα 

Διάθεσης Αποτελεσμάτων, ο οποίος δεν καταρτίζεται στην περίπτωση των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με αποτέλεσμα να μην προκύπτει με 

σαφήνεια για τον αναγνώστη η αιτιολόγηση των διαφορών στα ιδία κεφάλαια από 

χρήση σε χρήση.  
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3. Με το περιεχόμενο του προσαρτήματος, όπου τα ΔΛΠ απαιτούν να 

περιλαμβάνονται πολύ περισσότερες πληροφορίες από όσες απαιτεί η ελληνική 

νομοθεσία. Ενδεικτικά, τα ΔΛΠ απαιτούν την παροχή πληροφοριών, μεταξύ άλλων, 

σχετικά με τις συναλλαγές με συνδεδεμένες επιχειρήσεις, τον μισθωμένο με 

χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμό, την πολιτική αντιμετώπισης των κινδύνων κ.α.. 

 

4. Πέραν των παραπάνω κύριων διαφορών, υπάρχουν και άλλες, όπως η εμφάνιση 

του φόρου εισοδήματος ως στοιχείου της Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά τα 

ΔΛΠ, η ανάλυση που παρέχεται κατά κατηγορία στοιχείων του Ισολογισμού (όπου 

υπάρχουν περιπτώσεις δύο ή περισσότερων λογαριασμών των ΕΛΠ που αντιστοιχούν 

σε ένα λογαριασμό κατά ΔΛΠ και το αντίστροφο), κ.λπ.. 

 

ΔΛΠ 12: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Σχετικά με το πρότυπο αυτό, ως γενική παρατήρηση, πρέπει να επισημανθεί ότι με 

την εισαγωγή των ΔΠΧΠ δεν μεταβλήθηκε η γενική αρχή σύμφωνα με την οποία 

υπάρχει, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, διάσταση μεταξύ του 

φορολογικού και του λογιστικού αποτελέσματος. Με το καθεστώς που υπήρχε πριν 

την εισαγωγή των ΔΠΧΠ, το λογιστικό αποτέλεσμα προκύπτει από την εφαρμογή 

των κανόνων (κυρίως αποτίμησης) του ΕΓΛΣ και το φορολογικό αποτέλεσμα από 

την εφαρμογή των φορολογικών κανόνων. Με το καθεστώς που εισάγεται από την 

εφαρμογή των ΔΠΧΠ, το λογιστικό αποτέλεσμα προκύπτει από την εφαρμογή των 

κανόνων των ΔΠΧΠ και το φορολογικό αποτέλεσμα από την εφαρμογή των 

φορολογικών κανόνων. Κατά συνέπεια η μόνη διαφορά μεταξύ του παρόντος και του 

παρελθόντος συνίσταται στο ποιοι κανόνες χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό 

του λογιστικού αποτελέσματος. Σκοπός του προτύπου αυτού είναι, κάθε χρήση να 

επιβαρύνεται πάντοτε με τον φόρο εισοδήματος που αναλογεί στα λογιστικά 

αποτελέσματα αυτής (αυτοτέλεια των χρήσεων).  

ΔΙΑΦΟΡΕΣ: 1. Με βάση τα ΔΛΠ, ο φόρος εισοδήματος αποτελεί λειτουργικό 

έξοδο/ εταιρικό βάρος της χρήσης και πρέπει να βαρύνει τα αποτελέσματα της 

χρήσης που αφορά. Υπολογίζεται επί του λογιστικού αποτελέσματος και αφού 

ληφθούν υπόψη οι μόνιμες διαφορές20 μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης 

                                                 
20 Μόνιμες είναι οι διαφορές στις οποίες δε χρειάζεται να ληφθεί υπόψη μελλοντική φορολογική 
μεταχείριση γιατί ουδέποτε αυτές οι διαφορές θα αντιστραφούν στο μέλλον ώστε να διαφοροποιήσουν 
το οικονομικό από το φορολογικό αποτέλεσμα, όπως π.χ. η μη έκπτωση ορισμένων δαπανών που 
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υπολογισμού. Εν αντιθέσει, ο φόρος εισοδήματος με βάση τα ΕΛΠ αποτελεί βάρος 

εταιρικό και λογίζεται μόνο στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις διαμέσου του 

πίνακα διανομής κερδών. Υπολογίζεται επί του φορολογικού αποτελέσματος  

σύμφωνα με κατάλληλες αναμορφώσεις εξόδων/ εσόδων που δεν αναγνωρίζονται 

φορολογικά.   

 

2. Η κύρια διαφορά όσον αφορά τον φόρο εισοδήματος, είναι ότι στα ΕΛΠ δεν 

υπάρχει η έννοια του αναβαλλόμενου φόρου. Ο φόρος που αντιστοιχεί στις 

προσωρινές διαφορές μεταξύ λογιστικών και φορολογικών εξόδων/ εσόδων, 

λογίζεται στα αποτελέσματα της χρήσης που αφορά και υπολογίζεται ως διαφορά 

στοιχείων του ισολογισμού μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης αυτών. Αυτός 

ο φόρος αποτελεί "αναβαλλόμενο" κατ' ουσία φόρο εισοδήματος (deferred income 

tax) και εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό στον ισολογισμό, ενώ έχει διαμορφώσει 

τα αποτελέσματα χρήσης μαζί με τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος. Όταν μία χρονική 

διαφορά κλείσει, τότε αντιλογίζεται και ο αντίστοιχος αναβαλλόμενος φόρος, που 

είχε λογισθεί όταν είχε προκύψει αρχικά η διαφορά.  Για την αναγνώριση 

αναβαλλόμενου εισπρακτέου/ συμψηφιστέου φόρου, πρέπει να υπάρχει βεβαιότητα 

ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρος όταν μελλοντικά κλείσει η χρονική διαφορά αυτή, 

έτσι ώστε να συμψηφίσει την απαίτηση με τη φορολογική υποχρέωση.  

 

Απαίτηση επομένως προκύπτει όταν η εταιρεία, μέχρι την ημερομηνία του 

ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης, έχει υπολογίσει (με βάση τα ΕΛΠ 

αποτελέσματα χρήσεως για όλες τις χρήσεις μέχρι και την κλειόμενη) φόρο 

εισοδήματος για την κλειόμενη και τις προηγούμενες χρήσεις αθροιστικά μεγαλύτερο 

από τον φόρο που θα προέκυπτε με βάση τα κατά ΔΛΠ αποτελέσματα χρήσεως για 

όλες τις χρήσεις μέχρι και την κλειόμενη. Υποχρέωση προκύπτει όταν έχει 

υπολογιστεί (με βάση τα ΕΛΠ αποτελέσματα χρήσεως για όλες τις χρήσεις μέχρι και 

την κλειόμενη) αθροιστικά μικρότερος από τον φόρο που θα προέκυπτε με βάση τα 

αντίστοιχα κατά ΔΛΠ αποτελέσματα χρήσεως. Σε περίπτωση ενδεχόμενης 

φορολογικής υποχρέωσης η οποία ενδέχεται να συμβεί μόνο κατόπιν αποφάσεων της 

διοίκησης της εταιρείας (π.χ. διανομή αφορολόγητων αποθεματικών για τα οποία 

πρέπει να πληρωθεί φόρος) τότε δεν υπάρχει υποχρέωση λογισμού του 
                                                                                                                                            
αφορούν αυτοκίνητα. Οι προσωρινές διαφορές σε κάποιο στάδιο στο μέλλον θα επηρεάσουν το 
οικονομικό και φορολογικό αποτέλεσμα και θα πρέπει να τύχουν και φορολογικής πρόβλεψης.  
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αναβαλλόμενου φόρου, αλλά μόνο γνωστοποίηση αυτού στις οικονομικές 

καταστάσεις. Ας δούμε το ακόλουθο παράδειγμα: έστω μία επιχείρηση με τα 

παρακάτω οικονομικά δεδομένα: 

 

 Ευρώ Μόνιμες 
Διαφορές 

Προσωρινές διαφορές 

Κέρδη χρήσης προ φόρου 100   
Συν. Δαπάνες αυτοκινήτων  
που δεν εκπίπτονται 10 10  

Προβλέψεις για επισφαλείς 
χρεώστες 
πέρα των εκπιπτόμενων 

20  20 

Αποσβέσεις πέρα των 
εκπιπτόμενων 15 _ 15 

Φορολογητέο κέρδος 145 10 35 
Φόρος προς πληρωμή 40% 58   
Αναβαλλόμενη φορολογία 40%   14 
Αναβαλλόμενη φορολογία προς 
μεταφορά (πρόβλεψη στον 
ισολογισμό) 

  14 

 

Έστω ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση, στον επόμενο χρόνο δικαιούται φορολογική 

έκπτωση 5€ για επισφαλείς χρεώστες, 10€ για αποσβέσεις αλλά δεν έχει καμία τέτοια 

επιβάρυνση στα οικονομικά αποτελέσματα γιατί έχει ήδη κάνει τις σωστές 

προβλέψεις/ αποσβέσεις σε προηγούμενη χρήση. Τότε η φορολογική αναμόρφωση θα 

είναι ως εξής: 

 

 Ευρώ Μόνιμες 
Διαφορές 

Προσωρινές 
διαφορές 

Κέρδη χρήσης προ φόρου 100   
  Συν. Δαπάνες αυτοκινήτων  

που δεν εκπίπτονται 20 
  

 120   
Εκπιπτόμενη πρόβλεψη για επισφαλείς  
χρεώστες (5)  (5) 

Εκπιπτόμενες αποσβέσεις (10)  (10) 
Φορολογητέο αποτέλεσμα 105  (15) 
Φόρος προς πληρωμή 40% 42   
Αναβαλλόμενη φορολογία 40%   (6) 

   Αναβαλλόμενη φορολογία προς 
μεταφορά 
(14-6=8)   8 

 

Υπάρχουν πολλοί από τον τραπεζικό τομέα οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το πρότυπο 

12, είναι το πιο σηµαντικό µαζί µε το 39, το οποίο εισάγεται στην Ελλάδα, γιατί 
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πραγµατικά αλλάζει ολόκληρη τη φιλοσοφία δεκαετιών. Με την  αναβαλλόµενη 

φορολογία θα µπορεί κανείς να κάνει άλλη απόσβεση για λογιστικούς σκοπούς και 

άλλη απόσβεση για σκοπούς φορολογίας. Εδώ προκύπτουν κάποια  προβλήµατα, τα 

οποία είναι κυρίως δύο: 1. Πρέπει να τηρείται χωριστό Μητρώο Παγίων. Πρέπει 

δηλαδή να παρακολουθεί κανείς τις αποσβέσεις οι οποίες θα γίνονται για λογιστικούς 

σκοπούς π.χ. στο κτίριο Σταδίου 40 με συντελεστή απόσβεσης 2%, και παράλληλα τις 

αποσβέσεις που θα γίνονται με 8% για φορολογικούς σκοπούς. 

2. Δημιουργείται η ανάγκη για ισχυρό μηχανογραφικό σύστηµα για την 

παρακολούθηση των προσωρινών διαφορών.  

 

ΔΛΠ 16: ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις είναι τα υλικά πάγια στοιχεία που κατέχονται για 

λειτουργικούς σκοπούς και αναμένεται να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια 

περισσότερων της μιας χρήσεων. Απόσβεση είναι η συστηματική κατανομή του 

αποσβεστέου ποσού ενός παγίου στοιχείου κατά τη διάρκεια περισσότερων της μιας 

χρήσεως.  

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ: 1. Με βάση τα ΔΛΠ  οι ενσώματες ακινητοποιήσεις πρέπει να 

καταχωρούνται στην αξία κτήσης τους. Τα διοικητικά και άλλα γενικά έξοδα δεν 

αποτελούν κοστολογικό στοιχείο του παγίου. Στη περίπτωση που διενεργούνται 

δαπάνες για το εν λόγω πάγιο, οι οποίες αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη 

που αναμένονται από αυτό, οι δαπάνες αυτές προσαυξάνουν τη λογιστική αξία του 

παγίου. Οποιαδήποτε άλλη δαπάνη σχετιζόμενη με το πάγιο, βαρύνει τα έξοδα της 

χρήσης. Το Ε.Γ.Λ.Σ. και ο Ν.2190/1920 ορίζουν ότι οι ενσώματες ακινητοποιήσεις 

πρέπει να καταχωρούνται στην αξία κτήσης- η οποία δεν περιλαμβάνει τα έξοδα 

απόκτησής τους- και να αποσβένονται σύμφωνα με τους συντελεστές απόσβεσης που 

προβλέπονται από το ΠΔ100/98 το οποίο ορίζει τους μέγιστους επιτρεπτούς 

φορολογικά συντελεστές. Όσον αφορά τις τράπεζες, όταν αποκτούν πάγια από 

πλειστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων (συνήθως πελατών τους) τα καταχωρούν 

στο κόστος πλειστηριασμού και έχουν την υποχρέωση να τα πουλήσουν εντός των 

επόμενων τριών ετών βάσει διάταξης της Τράπεζας της Ελλάδος. Όσα δεν 

χρησιμοποιούνται δεν αποσβένονται.  
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2. Μία άλλη σημαντική διαφορά είναι το ότι οι συντελεστές αποσβέσεων των παγίων 

κατά τα ΔΛΠ καθορίζονται με βάση τη διάρκεια του ωφέλιμου βίου τους , έτσι ώστε 

η δαπάνη αποσβέσεως να συσχετίζεται με τα αντίστοιχα οικονομικά οφέλη που 

προκύπτουν από τη χρησιμοποίηση του. Σύμφωνα με τα ΕΛΠ, οι συντελεστές 

αποσβέσεων των παγίων καθορίζονται από τη φορολογική νομοθεσία, συχνά 

υπάρχουν θεσμοθετημένες πρόσθετες αποσβέσεις ως φορολογικό κίνητρο, υπήρξε δε 

παλαιότερα και διάταξη η οποία επέτρεπε τη μη διενέργεια και καταχώρηση 

αποσβέσεων στα βιβλία.  

 

3. Μία άλλη πολύ σημαντική διαφορά, είναι το γεγονός ότι στα ΔΛΠ οι 

αναπροσαρμογές στις αξίες των παγίων γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα με 

βάση εκτίμηση που αναλαμβάνεται από επαγγελματίες εκτιμητές, έτσι ώστε οι 

λογιστικές αξίες να μη διαφέρουν ουσιωδώς από τις πραγματικές. Ακόμη, όταν 

αναπροσαρμόζεται η αξία ενός ενσώματου παγίου θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται 

ολόκληρη η κατηγορία στην οποία αυτό το πάγιο ανήκει. Το ποσό της 

αναπροσαρμογής πρέπει να φέρεται απευθείας σε πίστωση ιδιαίτερου λογαριασμού 

της καθαρής θέσης, εκτός αν αυτή η αναπροσαρμογή αντιστρέφει μια προηγούμενη 

υποτίμηση οπότε και καταχωρείτε στα έσοδα. Με βάση τα ΕΛΠ οι αναπροσαρμογές 

αξίας επιτρέπονται μόνο για γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια και μόνο βάσει νόμου 

(2065/92/92). Η αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων διενεργείται υποχρεωτικά 

κάθε τέσσερα χρόνια με βάση συντελεστές που ορίζονται από Υπουργικές αποφάσεις.  

 

Με βάση τα ΔΛΠ νοείτε πλέον η δυνατότητα αποτίμησης των παγίων στην τρέχουσα 

αξία τους (fair value), εφόσον η επιχείρηση το θεωρεί σκόπιμο. Αυτό ισχύει τόσο για 

τα επενδυτικά ακίνητα, για τα οποία η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει να τα αποτιμά 

ετησίως στην τρέχουσα αξία τους, όσο και για τα υπόλοιπα πάγια, για τα οποία 

προβλέπεται η δυνατότητα διενέργειας συχνών αναπροσαρμογών (π.χ. κάθε δύο- τρία 

χρόνια) στην τρέχουσα αξία. Συνεπάγεται επομένως ότι με τα ΔΛΠ μπορεί να 

εμφανίζονται κέρδη ή ζημιές από αποτίμηση αξίας παγίων, τα οποία σε ορισμένες 

περιπτώσεις μεταφέρονται στα αποτελέσματα της χρήσης. Ειδικά για τις τράπεζες 

αναμένεται να εμφανιστούν σημαντικές υπεραξίες που θα προκύψουν από την 

αποτίμηση με βάση τα ΔΛΠ, ενώ τα κέρδη δεν θα επηρεαστούν.  
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Όσον αφορά τον διαφορετικό τρόπο καθορισμού των φορολογικών συντελεστών με 

βάση τα ΕΛΠ και τα ΔΛΠ, η επίδραση κρίνεται ως θετική καθώς δεν αναμένεται να 

υπάρξει καμία μεταβολή στο EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation 

and Amortization) των τραπεζών, ενώ αναμένεται να επηρεαστούν θετικά τα κέρδη 

και η καθαρή θέση. 

 

ΔΛΠ 17: ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ: 1.  Κατά τα ΔΛΠ οι χρηματοδοτικές μισθώσεις (capital or financial 

leases) απεικονίζονται ως απαιτήσεις, και είναι αυτές κατά τις οποίες οι κίνδυνοι και 

τα οφέλη έχουν μεταβιβαστεί στον μισθωτή. Συνεπώς, το ελάχιστο σύνολο των 

μισθωμάτων που πρόκειται να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, πλέον 

της υπολειμματικής αξίας των εκμισθωμένων παγίων, κεφαλαιοποιούνται και 

εμφανίζονται ως απαιτήσεις κατά πελατών. Στα ΔΛΠ γίνεται διάκριση μεταξύ 

λειτουργικής μίσθωσης, η οποία είναι μικρότερη από την ωφέλιμη ζωή των παγίων, 

και χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία είναι για όλη την ωφέλιμη ζωή των παγίων.  

Κατά τα ΕΛΠ οι συμβάσεις χρηματοδοτικής μισθώσεως εμφανίζονται ως 

λειτουργικές συμβάσεις (operational leases), δεν έχουμε συνεπώς διάκριση μεταξύ 

χρηματοδοτικής και λειτουργικής μίσθωσης. Στο τέλος της μίσθωσης η κυριότητα 

των μισθωμένων περιουσιακών στοιχείων μεταβιβάζεται στον μισθωτή σε τιμή 

σημαντικά χαμηλότερη από την πραγματική τους αξία.  

 

2. Κατά τα ΔΛΠ τα μισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθωση πάγια εμφανίζονται στις 

οικονομικές καταστάσεις του μισθωτή, αν πρόκειται για χρηματοδοτική μίσθωση, 

ενώ στη περίπτωση λειτουργικής μίσθωσης θεωρείται ότι η κυριότητα του 

μισθωμένου εξοπλισμού ανήκει στον εκμισθωτή στις οικονομικές καταστάσεις του 

οποίου και εμφανίζεται η σχετική αξία του εξοπλισμού. Σύμφωνα με τα ΕΛΠ, τα 

μισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθωση πάγια δεν εμφανίζονται σε καμία περίπτωση 

στις οικονομικές καταστάσεις του μισθωτή.  

 

3.  Στις περιπτώσεις πώλησης και επαναμίσθωσης (σε περίπτωση 

χρηματοοικονομικής μίσθωσης), η τυχόν διαφορά μεταξύ τιμήματος πώλησης και 

καθαρής αναπόσβεστης αξίας του παγίου, κεφαλαιοποιείται και αποσβένεται στην 

διάρκεια της μίσθωσης. Στην περίπτωση λειτουργικής μίσθωσης, η παρόμοια 
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διαφορά πρέπει να πάει στα αποτελέσματα. Αν η τιμή πώλησης είναι υψηλότερη ή 

χαμηλότερη της τρέχουσας αξίας του παγίου, τότε επιτρέπεται υπό όρους η 

κεφαλαιοποίηση και απόσβεση. Τα ΕΛΠ ορίζουν πως η διαφορά μεταξύ τιμήματος 

και αξίας παγίου λογίζεται κατευθείαν στα αποτελέσματα σε όλες τις περιπτώσεις.  

 

4. Με το καθεστώς των ΔΛΠ, αποσβέσεις επί του μισθωμένου παγίου διενεργεί ο 

μισθωτής, κατά κανόνα στη βάση της ωφέλιμης ζωής του παγίου. Αυτό έρχεται σε 

ευθεία αντίθεση με το άρθρο 6 παρ.5 του Ν.1665/1986, που προβλέπει τη διενέργεια 

αποσβέσεων επί των μισθωμένων κινητών ή ακινήτων (πλην οικοπέδων) από την 

εκμισθώτρια εταιρεία, στη βάση της διάρκειας της μίσθωσης.  

 

5. Με βάση τα ΔΛΠ ως έσοδο του εκμισθωτή και αντίστοιχα έξοδο του μισθωτή 

αναγνωρίζεται το μέρος εκείνο του μισθώματος που αφορά αποπληρωμή τόκου. 

Αντίθετα, το άρθρο 6 παρ.4 του Ν. 1665/1986 ορίζει ότι τα μισθώματα που 

καταβάλλει ο μισθωτής στον εκμισθωτή αποτελούν ολόκληρα λειτουργικές του 

δαπάνες (και αντιστοίχως έσοδα του εκμισθωτή) και αναγνωρίζονται προς 

φορολογική έκπτωση.  

 

6. Τα ΔΛΠ δεν αναγνωρίζουν τη διενέργεια γενικών προβλέψεων βάσει αυθαίρετα 

οριζόμενων ποσοστών, παρά μόνο στη βάση ειδικά αιτιολογημένων παραδοχών. Το 

άρθρο 6 παρ. 8 του Ν.1665/1986 προσδιορίζει το φορολογικά εκπιπτόμενο ποσοστό 

προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων σε 2%. 

 

7. Με βάση τη Διερμηνεία 15 (SIC15) τα κίνητρα τα οποία δίδονται σε μία 

λειτουργική μίσθωση (περίοδος χάριτος, εισφορά του εκμισθωτή στα έξοδα 

μετεγκατάστασης του μισθωτή κ.λπ.) θα πρέπει να θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος 

του αντιτίμου για τη χρήση του μισθίου. Τα κίνητρα θα πρέπει να αναγνωρίζονται 

τόσο από τον εκμισθωτή όσο και από τον μισθωτή με βάση τους όρους της 

σύμβασης, και κάθε μέρος θα πρέπει να χρησιμοποιεί μία μέθοδο απόσβεσης πάνω 

στο καθαρό τίμημα. Στην Ελλάδα, εν αντιθέσει, δεν υπάρχει θεσμός παροχής 

κινήτρων.  

 

Τις επιπτώσεις στον τραπεζικό τομέα θα τις διαπιστώσουμε με τη βοήθεια του 

ακόλουθου παραδείγματος (αντιμετώπιση στα βιβλία του μισθωτή): έστω πάγιο με 
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κόστος κτήσης 20.000€, με εκτιμούμενη ωφέλιμη ζωή 10 έτη, το οποίο αποκτήθηκε 

από την τράπεζα (ή από όμιλο της τράπεζας) με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης 

την 1/1/2001. Το μίσθωμα του 2001 ανέρχεται σε 4.000€ και περιλαμβάνει τόκο 

1.500€. Στα βιβλία του μισθωτή, την 31/12/2001, με βάση τα ΕΛΠ εμφανίζεται στα 

αποτελέσματα χρήσεως μίσθωμα ύψους 4.000€, κοστολογημένο κατάλληλα, έστω 

στα έξοδα διοίκησης.  

 

Για να γίνει η μετατροπή της 31/12/2001 πρέπει τα υπόλοιπα που εμφανίζονται στα 

ελληνικά βιβλία να προσαρμοστούν έτσι ώστε να δείχνουν αυτά που απαιτούνται από 

τα ΔΛΠ την 31/12/2001, ήτοι: 

 

          ΠΑΓΙΟ- ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ:                                         20.000€ 

          ΠΑΓΙΟ- ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ:                     (2.000)€ 

          ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ):                          2.000€ 

 

Πρέπει επομένως να εγγραφεί Πάγιο και σωρευμένες αποσβέσεις, ενώ ταυτόχρονα να 

εγγραφεί η υποχρέωση του ανεξόφλητου κεφαλαίου ως δάνειο. Σημειωτέον ότι από 

το συνολικό κεφάλαιο των 20.000€, ποσό 2.500€ (4.000-1.500=2.500€) έχει 

επιστραφεί ως τμήμα του μισθώματος του 2001. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

εγγραφές προσαρμογής διενεργούνται στο τέλος της περιόδου, η απαιτούμενη 

λογιστική εγγραφή θα είναι:  

 
Εάν περαιτέρω, κατά το δεύτερο έτος (2002) καταβληθεί μίσθωμα επίσης 4.000€ και 

αυτό περιλαμβάνει τόκο 1.000€, και εάν τα δεδομένα του 2001 παραμένουν όπως 

παραπάνω, τότε λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εγγραφές προσαρμογής συνεχίζουν να 
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διενεργούνται στο τέλος της περιόδου, η απαιτούμενη λογιστική εγγραφή της 

31/12/2002 θα είναι: 

 
 

Σημειώνεται ότι η επίδραση στο λογαριασμό Κέρδη εις νέον ισούται με τη συνολική 

επίδραση στα αποτελέσματα του 2001, όπως αυτή είχε προκύψει με την προηγούμενη 

εγγραφή, αυτή της 31/12/2001 (ήτοι Χρεώσεις 2.000€ πλέον 1.500€ και Πίστωση 

4.000€ ήτοι συνολική καθαρή Πίστωση ίση με 500€).   

 

Έστω περαιτέρω στο ανωτέρω παράδειγμα, ότι σύμφωνα με τη σύμβαση το πάγιο θα 

περιέλθει στην κυριότητα της επιχείρησης που χρησιμοποιεί το πάγιο (δηλαδή του 

μισθωτή) στις 31/12/2005, έναντι αξίας 3.000€, και έστω ότι ο συντελεστής 

απόσβεσης του παγίου είναι κατά την ελληνική νομοθεσία 20% ετησίως. Τότε τα 

κατά ΕΛΠ αποτελέσματα της εταιρίας χρηματοδοτικής μίσθωσης για το 2005, αφενός 

θα επιβαρυνθούν με αποσβέσεις 4.000€ (20.000 * 20%) και με τόκους του δανείου 

που έλαβε ως εκμισθωτής, όποιοι και αν είναι αυτοί, και αφετέρου θα πιστωθούν με 

κέρδος από την πώληση του παγίου ίσο με 3.000€ (ίσο με το τίμημα της πώλησης, 

αφού το πάγιο έχει αποσβεσθεί πλήρως κατά τα ΕΛΠ) ενώ ακόμη στα έσοδα της 

χρήσης θα εμφανίζεται το σύνολο του μισθώματος, έστω δηλαδή 4.000€.  

 

Σύμφωνα όμως με τα ΔΛΠ, τα αποτελέσματα του 2005 σε περίπτωση  financial lease: 

 για το μισθωτή πρέπει να επιβαρυνθούν (α) με τις κατά ΔΛΠ αποσβέσεις και (β) με 

τους  τόκους του δανείου που περιλαμβάνονται στο μίσθωμα και συνήθως 

αναφέρονται στον πίνακα αποπληρωμής, 
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 για τον εκμισθωτή πρέπει να επιβαρυνθούν με τον τόκο που αυτός χρεώνεται για 

την άντληση των κεφαλαίων, ενώ ούτε αποσβέσεις πρέπει να υπάρχουν στα δικά 

του βιβλία ούτε αποτέλεσμα από την πώληση του παγίου δεν πρέπει να 

υπολογίζονται, αφού δεν πρέπει να εμφανίζει το πάγιο στα βιβλία του.  

 

Σύμφωνα όμως με τα ΔΛΠ, τα αποτελέσματα του 2005, σε περίπτωση λειτουργικής 

μίσθωσης (operational lease): 

 για το μισθωτή πρέπει να επιβαρυνθούν με τα μισθώματα 

 για τον εκμισθωτή πρέπει να επιβαρυνθούν (α) με τον τόκο που αυτός χρεώνεται 

για την άντληση των κεφαλαίων, (β) με αποσβέσεις του παγίου, υπολογισμένες με 

βάση τα ΔΛΠ και (γ) αποτέλεσμα από την πώληση του παγίου, το οποίο όμως θα 

προσδιορίζεται με βάση την πραγματική ωφέλιμη ζωή του παγίου, οπότε στο 

παράδειγμα θα ανέρχεται σε ζημία 7.000€ αντί κέρδους 3.000€. 

 

Συνεπώς, όπως φαίνεται, θα υπάρχουν σημαντικότατες επίσης επιδράσεις για τις 

εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπου θα υφίστανται αντίστροφη  υποχρέωση, σε 

σχέση με τις μισθώτριες εταιρείες. Πρέπει δηλαδή, τα πάγια που εμφανίζονται στις 

οικονομικές καταστάσεις τους και για τα οποία το είδος της σύμβασης είναι 

χρηματοδοτικής μορφής (financial lease), να διαγραφούν από τα βιβλία τους και αντί 

αυτών να λογιστικοποιηθούν απαιτήσεις από τους χρηματοδοτούμενους πελάτες. 

Μάλιστα τα αποτελέσματα για τις εταιρείες αυτές προσαρμόζονται σημαντικότατα με 

βάση τα ΔΛΠ και κατά τη διάρκεια των μισθώσεων, οπότε στα ελληνικά βιβλία 

αναγράφεται συνήθως ζημία από την πώληση.    

 

Το παραπάνω παράδειγμα αφορούσε την αντιμετώπιση του ΔΛΠ 17 στα βιβλία του 

μισθωτή. Για την αντιμετώπιση στα βιβλία του εκμισθωτή, έστω το ακόλουθο 

παράδειγμα: έστω πάγια συνολικής αξίας κτήσης 500.000€, με εκτιμούμενες 

ωφέλιμες ζωές 10 έτη κατά μέσο όρο, τα οποία αποκτήθηκαν από την εταιρεία 

χρηματοδοτικής μίσθωσης (η οποία ανήκει στον όμιλο της τράπεζας) και τα οποία 

παραχωρήθηκαν με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (financial lease) κατά 10% 

σε εταιρείας του ομίλου και κατά 90% σε λοιπές εταιρείες εκτός ομίλου κατά την 

περίοδο από 1/1/2000 μέχρι 31/12/2002. Οι σωρευμένες αποσβέσεις των παγίων που 

έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία της εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης ανέρχονται 
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την 31/12/2002 σε 110.000€. Τα συνολικά μισθώματα έσοδα του 2001 ανέρχονται σε 

60.000€ και περιλαμβάνουν τόκο 9.000€.  

 

Για να γίνει η μετατροπή της 31/12/2002 πρέπει τα υπόλοιπα που εμφανίζονται στα 

ελληνικά βιβλία να προσαρμοστούν έτσι ώστε να δείχνουν αυτά που απαιτούνται από 

τα ΔΛΠ την 31/12/2002 ήτοι την αξία μόνο των παγίων εκείνων που έχουν 

εκμισθωθεί σε εταιρείες του ομίλου: 

 

          ΠΑΓΙΟ- ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ(500.000*10%):                50.000€ 

          ΠΑΓΙΟ- ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ:                   (10.000)€ 

          (10% επί 2 έτη κατά μέσο όρο) 

          ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ:                                                                  5.000€ 

          (αποτελεσματικός λογαριασμός, χρήση 2002)  

 

Πρέπει δηλαδή να διαγραφούν τα Πάγια που έχουν εκμισθωθεί σε τρίτους καθώς και 

οι σωρευμένες αποσβέσεις τους, ενώ ταυτόχρονα να εγγραφεί ως απαίτηση το 

ανεξόφλητο κεφάλαιο με το οποίο έχουν ουσιαστικά χρηματοδοτηθεί οι μισθωτές. 

Σημειωτέον ότι από το συνολικό κεφάλαιο των 500.000€, έστω ποσό 130.000€ έχει 

επιστραφεί ως τμήμα των μισθωμάτων μέχρι την 31/12/2002. Έτσι, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι οι εγγραφές προσαρμογής διενεργούνται στο τέλος της περιόδου, η 

απαιτούμενη λογιστική εγγραφή θα είναι: 

 
Όπως γίνεται κατανοητό, οι συνέπειες από αυτή τη λογιστική εγγραφή είναι 

σημαντικές, τόσο σε επίπεδο αποτελεσμάτων χρήσης όσο και σε επίπεδο ιδίων 

κεφαλαίων.  
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Σχετικά με τις χρηματοδοτικές μισθώσεις, πέρα από τα θέματα που αναπτύχθηκαν 

στα δύο παραδείγματα ανωτέρω, υπάρχουν και άλλα θέματα και περιπτώσεις που 

αυξάνουν τη συνθετότητα και τους κινδύνους για λανθασμένη μετατροπή σε ΔΛΠ. 

Τέτοια θέματα είναι:  

 η περίπτωση της πώλησης και άμεσης επαναμίσθωσης περιουσιακών στοιχείων, 

όπου η εικόνα που πρέπει να παραμένει στα κατά ΔΛΠ βιβλία του πρώην ιδιοκτήτη 

και νυν μισθωτή είναι η ίδια ακριβώς εικόνα που θα υπήρχε αν δεν είχε διενεργηθεί 

η πράξη (πλην της περίπτωσης επιβαρύνσεων με έξοδα και φόρους, τα οποία θα 

παραμείνουν ως επιβάρυνση στα αποτελέσματα χρήσεως). Προφανώς δηλαδή 

απαλείφονται και οποιαδήποτε αποτελέσματα από την πώληση του παγίου. 

 η περίπτωση της καταχώρισης στα κατά ΕΛΠ βιβλία του εκμισθωτή, 

αποτελεσμάτων από την πώληση παγίων στο τέλος της μισθωτικής περιόδου, η 

οποία αντιμετωπίζεται παρόμοια, με απαλοιφή των αποτελεσμάτων από την 

πώληση, αν πρόκειται για financial lease, ή με προσαρμογή του αποτελέσματος από 

την πώληση σε κατά ΔΛΠ ποσά.  

 

ΔΛΠ 19: ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ: 1.  Με βάση τα ΔΛΠ πρέπει να γίνει διαχωρισμός των συστημάτων 

παροχών προς τους υπαλλήλους που έχει κάθε επιχείρηση σε 

 Υπεσχημένων παροχών και 

 Καθορισμένων καταβολών 

Το καταστατικό του "ταμείου" και οι τυχόν ειδικές συμβάσεις με την εταιρεία 

καθορίζουν την ανωτέρω φύση. Στις περιπτώσεις συμμετοχής της εταιρείας σε 

"ταμείο" υπεσχημένων παροχών, πρέπει η εταιρεία να αναγνωρίσει με μορφή 

πρόβλεψης την υποχρέωση που της αναλογεί. Δεν αρκεί όμως μόνο η νομική 

υποχρέωση για διενέργεια πρόβλεψης αλλά και η τυχόν ηθική και εμπράγματη 

υποχρέωση που έχει και απορρέει από την πρακτική που ακολουθεί η εταιρεία για το 

σκοπό αυτό. Το ποσό της πρόβλεψης για μελλοντικές υπεσχημένες παροχές πρέπει να 

υπολογίζεται με αναλογιστική μελέτη σε κάθε ημερομηνία σύνταξης ισολογισμού και 

μόνο με τη μέθοδο της "προεξοφλημένης πιστωτικής μονάδας", και τη χρήση 

προεξοφλητικού επιτοκίου απόδοσης ομολόγου υψηλής ποιότητας και ρευστότητας. 

Στο Ελληνικό Δίκαιο υπάρχει διάταξη για διενέργεια πρόβλεψης για τις αποζημιώσεις 

συνταξιοδότησης και απόλυσης προσωπικού η οποία υπολογίζεται με βάση πίνακες 

του Ν. 2112/20. Με βάση μία ειδική γνωμάτευση του Νομικού Συμβουλίου του 
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κράτους, το 40% της ανωτέρω συνολικής υποχρέωσης θεωρείται λογιστικά αποδεκτό 

για καταχώρηση. Ο Ν.2190 αναφέρει τη διενέργεια προβλέψεων για κάθε κίνδυνο 

που πιθανολογείται ότι θα υπάρξει και του οποίου το μέγεθος μπορεί να προσεγγισθεί 

ποσοτικά, όμως στη πράξη δεν γίνεται εγγραφή για σχήματα υπεσχημένων παροχών.  

 

2. Τα ΔΛΠ προβλέπουν ότι τα αποτελέσματα βαρύνονται κατά το μέρος που 

αναλογεί σε κάθε χρήση με το προβλεπόμενο κόστος των συνταξιοδοτικών παροχών 

που η επιχείρηση θα καταβάλλει στο μέλλον, όπως αυτό προκύπτει από ένα 

καθορισμένο πρόγραμμα συνταξιοδοτικών παροχών. Η υποχρέωση της τράπεζας 

υπολογίζεται στην παρούσα αξία της εκτιμώμενης μελλοντικής εκταμίευσης για 

τέτοιες παροχές και πρέπει να λογίζεται με αντίστοιχη πρόβλεψη. Εάν υπάρχει 

περίπτωση απλής υποχρέωσης καταβολής εισφορών προς το ταμείο, δε χρειάζεται να 

γίνει πρόβλεψη. Στην ελληνική φορολογική νομοθεσία, ως φορολογικά εκπιπτόμενη 

δαπάνη αναγνωρίζεται μόνο η πρόβλεψη που αντιστοιχεί στην αποζημίωση του 

προσωπικού που συνταξιοδοτείται το επόμενο οικονομικό έτος. Οι τράπεζες κατά 

τεκμήριο καταβάλλουν εργοδοτικές εισφορές σε ταμείο, το οποίο έχει ιδρυθεί για 

κάθε τράπεζα για την παροχή συντάξεων στους υπαλλήλους της. Οι εισφορές αυτές 

καταχωρούνται ως έξοδο με την καταβολή, ενώ τυχόν ελλείμματα καλύπτονται 

επίσης ταμειακά. Τίθεται επομένως το θέμα αν θα αναγνωρίζεται και φορολογικά η 

έκπτωση της προβλεπόμενης από τα ΔΛΠ ετήσιας επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων 

της χρήσης για το συγκεκριμένο θέμα.  

 

Ένα από τα σοβαρότερα θέματα σχετικά με τα ΔΛΠ που απασχολούν τις τράπεζες 

και ειδικά την Εθνική, την Εμπορική και την Alpha, συνδέεται με τις υποχρεώσεις 

των τραπεζών έναντι των ασφαλιστικών ταμείων των εργαζομένων. Με τα ΔΛΠ 

όπως είδαμε απαιτείται εγγραφή των σχετικών προβλέψεων κάτι που επηρεάζει 

αρνητικά τα ιδία κεφάλαιά τους. Η υπόθεση είναι σοβαρή και ενέχει και πολιτική 

διάσταση, καθώς δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί χωρίς τη συνδρομή του 

κράτους.  

 

ΔΛΠ 21: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ 

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ 

Τα ΔΛΠ προβλέπουν ότι τα δάνεια σε ξένο νόμισμα θα αναγνωρίζονται σαν έξοδο 

(μια φορά ολόκληρο το ποσό) στη χρήση που έγινε, χωρίς να επιτρέπεται η 
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παγιοποίηση κανενός εξόδου- πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Αντίθετα τα ΕΛΠ 

προβλέπουν την παγιοποίηση (δηλ. την εγγραφή στο ενεργητικό και όχι αφαίρεση 

σαν έξοδο) και την απόσβεση στη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου. Εκτιμάται ότι 

η εισαγωγή του συγκεκριμένου ΔΛΠ θα οδηγήσει σε μείωση της κερδοφορίας και της 

καθαρής θέσης κατά τη χρήση που θα γίνει η εισαγωγή των ΔΛΠ. Πιο αναλυτικά: 

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ:  1. Σύμφωνα με τα ΔΛΠ, στην ημερομηνία σύνταξης ισολογισμού τα 

νομισματικά στοιχεία σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται στο νόμισμα λογισμού/ 

αναφοράς με βάση την ισοτιμία της ημερομηνίας κλεισίματος, ενώ τα μη 

νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ιστορικό κόστος μετατρέπονται με βάση 

την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. Στα ΕΛΠ όλα τα στοιχεία μετατρέπονται με 

την ισοτιμία της ημερομηνίας κλεισίματος.  

 

2. Στα ΔΛΠ, οι συναλλαγματικές διαφορές λογίζονται κατά κανόνα στα 

αποτελέσματα της χρήσης. Στα ΕΛΠ, το άρθρο 28 παρ. 7 και 9 του ΚΒΣ προβλέπει 

κατά κανόνα για τις τραπεζικές επιχειρήσεις, τη μεταφορά των χρεωστικών και 

πιστωτικών συναλλαγματικών διαφορών στα αποτελέσματα της χρήσης. Ωστόσο, 

ειδικά για τις συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από δάνεια αποκλειστικά 

για απόκτηση παγίων, ο ΚΒΣ ορίζει ότι οι χρεωστικές διαφορές, αφού συμψηφισθούν 

με τυχόν πιστωτικές διαφορές από αντίστοιχα δάνεια, κεφαλαιοποιούνται και 

αποσβένονται ανάλογα με την απομένουσα χρονική διάρκεια του δανείου. Τα ΔΛΠ 

επιτρέπουν ένα τέτοιο χειρισμό, επιτρέπουν όμως και την ολική εξοδοποίηση των 

σχετικών διαφορών στη χρήση, οπότε και τίθεται το θέμα της αναγνώρισης της 

έκπτωσης για φορολογικούς σκοπούς της εν λόγω διαφοράς.  

 

3. Κατά τα ΔΛΠ οι συναλλαγματικές διαφορές από την αποτίμηση τέλους χρήσης 

λογίζονται σε λογαριασμό αποθεματικού στην καθαρή θέση και κατά την πώληση της 

συμμετοχής αυτής, μεταφέρονται στα αποτελέσματα. Εάν υπάρχει υποχρέωση σε 

ξένο νόμισμα με σκοπό να αντισταθμίσει το συναλλαγματικό κίνδυνο της 

συμμετοχής σε ξένο νόμισμα, τότε οι συναλλαγματικές διαφορές από την αποτίμηση 

αυτής της υποχρέωσης λογίζονται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού στη καθαρή 

θέση, έως ότου πωληθεί η συμμετοχή οπότε και μεταφέρονται στα αποτελέσματα. 

Ενσωμάτωση ισολογισμού υποκαταστήματος ή αυτοτελούς οικονομικής κατάστασης 

σε ξένο νόμισμα στις κύριες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που ανήκει, 
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γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία: όλο το ενεργητικό και όλο το παθητικό 

μετατρέπονται στο νόμισμα αναφοράς με την ισοτιμία κλεισίματος, τα έσοδα και τα 

έξοδα μετατρέπονται στο νόμισμα αναφοράς με βάση τις ισοτιμίες που αυτά ιστορικά 

αναγνωρίστηκαν, όλες οι προκύψασες συναλλαγματικές διαφορές λογίζονται σε 

λογαριασμό αποθεματικού στη καθαρή θέση. Στα ΕΛΠ δεν υπάρχει συγκεκριμένη 

διάταξη, η συνηθέστερη όμως πρακτική είναι αυτή των ΔΛΠ.   

 

Η σωστή λογιστική αντιμετώπιση των συναλλαγματικών κερδών και ζημιών και η 

τοποθέτησή τους στο κατάλληλο μέρος στις λογιστικές καταστάσεις αποτελεί μείζον 

ζήτημα. Ενδεχόμενη λανθασμένη ή ελλιπής μεταχείριση των εν λόγω κερδών και 

ζημιών μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην κερδοφορία και τη 

χρηματοοικονομική θέση μιας επιχείρησης. Τα ΔΛΠ, όπως είδαμε παραπάνω, 

υποστηρίζουν τη μεταφορά των συναλλαγματικών διαφορών που προκύπτουν από τη 

μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων των εκμεταλλεύσεων εξωτερικού στον 

ισολογισμό και συγκεκριμένα στα ίδια κεφάλαια. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται η 

αστάθεια στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης αλλά και οι περιπτώσεις 

επέμβασης των managers στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων και παραπλάνησης 

των επενδυτών.  

 

Για παράδειγμα, υποτίμηση του εγχώριου νομίσματος της μητρικής εταιρείας έναντι 

του νομίσματος θυγατρικής της στο εξωτερικό αναμένεται να οδηγήσει σε 

συναλλαγματικά κέρδη κατά τη μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων των 

εκμεταλλεύσεων εξωτερικού. Μία τέτοια εξέλιξη, ενδέχεται να λειτουργήσει ως 

κίνητρο για τους managers να καταχωρήσουν τα συγκεκριμένα κέρδη στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων και να ενισχύσουν έτσι την εικόνα της επιχείρησής τους, 

να εμφανίσουν υψηλά κέρδη, να εντυπωσιάσουν και να προσελκύσουν 

περισσότερους επενδυτές, και τελικά να επηρεάσουν θετικά τις αμοιβές και τα bonus 

τους. Η διακύμανση που χαρακτηρίζει τις συναλλαγματικές ισοτιμίες όμως δεν είναι 

καθόλου προβλέψιμη και ούτε παραμένει σταθερή στο χρόνο. Συνεπώς η καταγραφή 

των συγκεκριμένων κερδών στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης θα έτεινε να 

δημιουργήσει αστάθεια και αβεβαιότητα στα αποτελέσματα της επιχείρησης, γεγονός 

που θα επηρέαζε ανάλογα και την ψυχολογία και την αντίδραση της κεφαλαιαγοράς.  
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Η καταχώρηση των συναλλαγματικών κερδών και ζημιών, που προέρχονται από τη 

μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων των εκμεταλλεύσεων εξωτερικού, στον 

ισολογισμό συμβάλλει σημαντικά στη σταθερότητα των χρηματοοικονομικών 

αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων (Γεώργιος Ιατρίδης, δελτίο ΕΕΤ, 2002). 

Ταυτόχρονα, ενισχύονται η σταθερότητα της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης και 

η  κερδοφορία της επιχείρησης. Συνεπώς, προάγονται τα συμφέροντα τόσο των 

managers όσο και των μετόχων, δεδομένου ότι η αστάθεια στα αποτελέσματα θα 

έτεινε  να επηρεάσει αρνητικά τις αποδόσεις των μετοχών, τις αμοιβές των 

διοικούντων και τη συμπεριφορά των επενδυτών απέναντι στις επιχειρήσεις. 

Επιπλέον, η σταθερότητα στα αποτελέσματα των επιχειρήσεων μπορεί να επιφέρει 

σταθερότητα σε σημαντικούς δείκτες, όπως οι δείκτες απόδοσης, κερδοφορίας, 

χρηματοοικονομικής μόχλευσης, μεγέθυνσης, φορολογίας κ.λπ., όπως επίσης και να 

επηρεάσει θετικά στη συμπεριφορά και την αντίδραση της κεφαλαιαγοράς.      

 

ΔΛΠ 22: ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ: 1.  Σύμφωνα με τα ΔΛΠ, υπάρχουν δύο τύποι μετασχηματισμών  

επιχειρήσεων, οι πραγματικές εξαγορές (acquisitions) και οι ενώσεις συμφερόντων 

(pooling of interests). Το ΔΛΠ 22 θεωρεί όλες τις πράξεις συγχωνεύσεων και 

εξαγορών ως "εξαγορές" με άμεση αναγνώριση υπεραξίας (goodwill) που προκύπτει 

σαν διαφορά μεταξύ του τιμήματος που πληρώθηκε ή ανταλλάχθηκε και το 

αντίστοιχο ποσοστό της καθαρής θέσης της αγορασθείσας εταιρείας, εκπεφρασμένα 

σε αγοραίες αξίες (fair value). Σύμφωνα με τα ΔΛΠ το goodwill θα αποτελεί στοιχείο 

ενεργητικού και θα υπόκειται σε απόσβεση σύμφωνα με την πραγματική αξία ζωής 

του. Εάν το τίμημα δεν καταβάλλεται με μετρητά αλλά με πίστωση ορισμένης 

χρονικής διάρκειας, τότε για τον υπολογισμό του κόστους αγοράς υπολογίζεται η 

παρούσα αξία του επί πιστώσει τιμήματος, και εν συνεχεία ενδεχομένως η τυχόν 

υπεραξία.  

 

Για να αναγνωρισθεί μία συγχώνευση σαν "pooling or uniting of interest" πρέπει να 

συντρέχουν οι εξής τρεις προϋπόθεσης ταυτοχρόνως:  

1. Σχετική αναλογία στις αγοραίες αξίες των δύο εμπλεκόμενων εταιρειών 

2. Συνέχιση περίπου του ίδιου ποσοστού ψήφου των εταίρων και στην νέα εταιρεία 

3. Ανταλλαγή ή συνάθροιση πλειοψηφικών πακέτων από κάθε μία από τις εταιρείες 
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Επίσης όταν δεν είναι δυνατόν  να εντοπισθεί ο αγοραστής, τότε η συγχώνευση 

θεωρείται "pooling or uniting of interest". Στη περίπτωση αυτή δεν αναγνωρίζεται 

υπεραξία λογιστικά. Όλα τα σχετικά έξοδα πρέπει να πάνε στα αποτελέσματα. Η 

απόσβεση του goodwill γίνεται στην εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή του η οποία δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τα 20 χρόνια. Κάθε χρόνο γίνεται επανεκτίμηση αυτής και αν 

προκύψει διαφορά τότε λογίζεται σαν διόρθωση.  

 

Ο Ν. 2190 αρ.68-70 και 103, ομιλεί περί συγχώνευσης για περιπτώσεις όπου υπάρχει 

100% θυγατρική εταιρεία. Στις άλλες περιπτώσεις ο 2190 αποδέχεται 

- τον 2515/97 για τις συγχωνεύσεις τραπεζικών ιδρυμάτων όπου επιτρέπεται η 

αποτίμηση των παγίων σε τρέχουσες αξίες, καθώς επίσης και η τεχνική συνάθροισης 

συμφερόντων (συμψηφισμός μόνο του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώμενης) 

- τον 1297/72 για συγχωνεύσεις λοιπών εταιρειών όπου και επιβάλλεται η αποτίμηση 

των παγίων σε τρέχουσες αξίες με βάση την εκτίμηση της επιτροπής του άρθρου 9 

του Ν.2190/20. Επομένως προκύπτει υπεραξία, η οποία όμως δεν υπόκειται σε φόρο 

και άρα δεν αναγνωρίζονται οι φορολογικές ζημίες της απορροφώμενης 

- τον 2166/93 όπου δεν επιβάλλεται αποτίμηση σε τρέχουσες αξίες, δεν προκύπτει 

επομένως υπεραξία και αναγνωρίζονται οι φορολογικές ζημιές της απορροφώμενης. 

Υπό το πρίσμα αυτό η συγχώνευση μπορεί να νοηθεί ως συνάθροιση συμφερόντων. 

 

 Γενικά στα Ελληνικά πρότυπα, οι συγχωνεύσεις θεωρούνται νομικής μορφής 

μετασχηματισμοί και όχι εξαγορές και λογίζονται με τη μέθοδο της συνάθροισης 

συμφερόντων. Το στοιχείο του goodwill δεν απεικονίζεται σαν στοιχείο του 

ενεργητικού, αλλά αφαιρείται από την καθαρή θέση σαν διαφορά ενοποίησης. Επίσης 

δεν υπάρχει επίπτωση στα κέρδη εφόσον δεν γίνεται απόσβεση. Σπάνια 

αναγνωρίζεται υπεραξία, η οποία και αποσβένεται σε 5 χρόνια ισόποσα.  

 

2. Στα ΕΛΠ οι θυγατρικές που έχουν διαφορετική δραστηριότητα από τη μητρική δεν 

ενοποιούνται, ενώ στα ΔΛΠ η διαφορετική δραστηριότητα δεν αποτελεί λόγω 

εξαίρεσης από την ενοποίηση. 

 

3. Σύμφωνα με τα ΕΛΠ, το κόστος αγοράς είναι η ονομαστική αξία του ποσού που 

πληρώνεται. Η SIC 22 όμως ορίζει ότι το κόστος αγοράς που διαμόρφωσε την 

υπεραξία επιτρέπεται να αλλάξει μεταγενέστερα όταν υπάρξουν μεταβολές σε 
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μελλοντικά γεγονότα και εκτιμήσεις που είχαν γίνει αρχικά οπότε και γίνεται 

αναγκαίο να αναθεωρηθεί πάλι η τρέχουσα αξία της αγορασθείσας εταιρείας και όταν 

το αρχικό τίμημα υποστεί αλλαγή ένεκα διαφόρων αιτιών και συμφωνιών 

 

4. Η αρνητική υπεραξία που προκύπτει όταν το κόστος απόκτησης των επιμέρους 

περιουσιακών στοιχείων είναι μικρότερο της πραγματικής αξίας τους, σύμφωνα με τα 

ΔΛΠ θα πρέπει να μειώνει αναλογικά την αξία των αποκτούμενων στοιχείων. Όταν 

αυτό δεν είναι δυνατόν, η διαφορά που προκύπτει χαρακτηρίζεται ως αρνητική 

υπεραξία και απεικονίζεται αφαιρετικά του ενεργητικού στην υπεραξία, το οποίο 

αποσβένεται σε 5 έτη ή έως 20 το πολύ έτη όταν μπορεί να αιτιολογηθεί. Στα ΕΛΠ η 

αρνητική υπεραξία αναγνωρίζεται μόνο κατά την ενοποίηση και εγγράφεται 

απευθείας στην καθαρή θέση σαν διαφορά ενοποίησης.      

 

5. Σύμφωνα με τη SIC 17, έξοδα που σχετίζονται με αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου 

πρέπει να λογισθούν απευθείας αφαιρετικά από τη καθαρή θέση, και αν η αύξηση 

αυτή δεν επιτύχει τελικά, τότε τα σχετικά έξοδα λογίζονται στα αποτελέσματα. 

Έξοδα που πραγματοποιούνται όταν εκδίδεται ένα σύνθετο χρηματοοικονομικό 

προϊόν που περιέχει και μετοχές, αυξάνουν την αξία του προϊόντος αυτού. Το 

ελληνικό  Δίκαιο ορίζει πως τα έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου κεφαλαιοποιούνται και 

αποσβένονται σε πενταετία. Έξοδα για λοιπές συναλλαγές που σχετίζονται με 

μετοχικό κεφάλαιο, είτε κεφαλαιοποιούνται είτε εξοδοποιούνται.  

 

Το ΔΛΠ 22 είναι πιθανό να μειώσει τα κέρδη των τραπεζών λόγω της απόσβεσης του 

goodwill, ενώ συγχρόνως αναμένεται να αυξήσει τη καθαρή τους θέση.  

 

ΔΛΠ 26: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 

ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΓΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ: 1.  Τα ΔΛΠ ορίζουν ότι στα προγράμματα καθορισμένων συνεισφορών 

(defined contribution plans) θα πρέπει να γνωστοποιείται μια κατάσταση της καθαρής 

περιουσίας που είναι διαθέσιμη για παροχή καθώς και περιγραφή των μεθόδων 

κεφαλαιοδότησης. Στα προγράμματα καθορισμένων παροχών (defined benefit plans) 

θα πρέπει να γνωστοποιούνται στην αντίστοιχη έκθεση τα εξής: α. είτε η καθαρή 

 131



περιουσία που είναι διαθέσιμη για παροχές, η αναλογιστική παρούσα αξία των 

υποσχόμενων παροχών αποχώρησης με διάκριση μεταξύ κατοχυρωμένων και μη 

κατοχυρωμένων παροχών και το προκύπτον πλεόνασμα ή έλλειμμα, είτε β. η 

κατάσταση της καθαρής περιουσίας που είναι διαθέσιμη για παροχές η οποία 

συμπεριλαμβάνει σημείωση που γνωστοποιεί την αναλογιστική παρούσα αξία των 

υπεσχημένων παροχών είτε παραπομπή για αυτήν την πληροφόρηση σε μία 

συνημμένη αναλογιστική μελέτη. Αν δεν έχει καταρτιστεί αναλογιστική εκτίμηση 

κατά την ημερομηνία της εκθέσεως, πρέπει να λαμβάνεται ως βάση η πιο πρόσφατη 

εκτίμηση με γνωστοποίηση της ημερομηνίας της. Στο ελληνικό  δίκαιο δεν υπάρχει 

για το συγκεκριμένο θέμα κάποια ειδική ρύθμιση.  

 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει επομένως στο τέλος κάθε έτους να προσδιορίζουν με 

αναλογιστική βάση το ποσό που θα πρέπει να καταβάλλουν μελλοντικά στο 

προσωπικό τους για αποζημίωση απόλυσης ή για αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης. 

Δεν είναι λογικό η επιχείρηση απλώς να κάνει πρόβλεψη για το ποσό που θα 

πληρώσει στην επόμενη χρήση, γιατί η υπηρεσία και το όφελος που έχει πάρει από το 

προσωπικό δεν ήταν μόνο της παρούσας χρήσης αλλά όλων των χρήσεων στις οποίες 

εργαζόταν το προσωπικό. Έτσι για την ικανοποίηση της βασικής αρχής της 

λογιστικής της συσχέτισης των δαπανών με τα έσοδα (matching principle), θα πρέπει 

η κάθε χρήση να επιβαρύνεται με τη δαπάνη που έχει υποστεί η επιχείρηση, ασχέτως 

πότε θα την καταβάλλει. Στην ελληνική πρακτική οι προβλέψεις για αποζημίωση 

προσωπικού γίνονται είτε ταμειακά είτε όταν ο υπάλληλος έχει φθάσει σε ηλικία 

συνταξιοδότησης. Τα ΔΛΠ όμως επιτρέπουν την προεξόφληση μακροχρόνιων 

προβλέψεων, κάτι που δεν αναφέρεται ρητώς στα ΕΛΠ και που δεν συνηθίζεται στις 

ελληνικές εταιρείες.  

 

ΔΛΠ 30: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 

 

Το πρότυπο αυτό πρέπει να εφαρμόζεται στις οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών 

και των όμοιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, προκειμένου οι χρήστες αυτών των 

οικονομικών καταστάσεων να πληροφορηθούν για τα ειδικά χαρακτηριστικά των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μιας τράπεζας. Η παρουσίαση των στοιχείων του 
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Ισολογισμού πρέπει να γίνεται κατ' είδος με τρόπο που να αντικατοπτρίζει τη σχετική 

ρευστότητά τους. Το ποσό κάθε απαίτησης ή υποχρέωσης δεν πρέπει να 

συμψηφίζεται με την αφαίρεση μιας άλλης υποχρέωσης ή απαίτησης. Επίσης η 

τράπεζα πρέπει να γνωστοποιεί την τρέχουσα αξία των βραχυπρόθεσμων 

χρεογράφων αν αυτές οι αξίες είναι διαφορετικές από τις λογιστικές αξίες στις 

οικονομικές καταστάσεις, λόγω του ότι αυτά αποκτώνται και κατέχονται με πρόθεση 

επαναπωλήσεώς τους. Στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης η ομαδοποίηση των 

εσόδων και των δαπανών πρέπει να γίνονται κατ' είδος με γνωστοποίηση των κύριων 

κατηγοριών εσόδων και εξόδων.  

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ: 1. Τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα εφαρμόζουν το άρθρο 43α σε 

ότι αφορά το περιεχόμενο του προσαρτήματος και επιπρόσθετα οφείλουν να 

γνωστοποιούν και αναλογία των διάφορων κατηγοριών εσόδων ανά γεωγραφική 

αγορά εφ' όσον από την άποψη της οργάνωσης του πιστωτικού ιδρύματος οι αγορές 

αυτές διαφέρουν σημαντικά. Στα ΔΛΠ οι γνωστοποιήσεις για τις συγκεντρώσεις 

απαιτήσεων, υποχρεώσεων και εκτός Ισολογισμού στοιχείων θα πρέπει να γίνονται 

βάσει γεωγραφικών περιοχών, ομάδων πελατών, επιχειρηματικών τομέων ή άλλων 

συγκεντρώσεων κινδύνου και να συμπεριλαμβάνουν τα ποσά των καθαρών 

συναλλαγματικών ανοιγμάτων.  

2. Όσον αφορά ζημιές από δάνεια και προκαταβολές, τα ΔΛΠ ορίζουν ότι η τράπεζα 

πρέπει να γνωστοποιεί τη λογιστική μέθοδο διαγραφής ανείσπρακτων δανείων και να 

παρουσιάζει την κίνηση των λογαριασμών πρόβλεψης κατά τη κλειόμενη χρήση. 

Κάθε κράτηση κερδών για την αντιμετώπιση ζημιών από δάνεια (γενικών 

προβλέψεων) πέραν του ποσού που η εμπειρία υπαγορεύει ότι υπάρχουν στο 

χαρτοφυλάκιο δανείων (ειδική πρόβλεψη) πρέπει να εμφανίζεται ως διανομή κερδών. 

Κάθε μείωση της πιο πάνω κράτησης δεν περιλαμβάνεται στον προσδιορισμό του 

καθαρού αποτελέσματος της χρήσης αλλά συνεπάγεται αύξηση των αδιανέμητων 

κερδών. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση που γίνεται κράτηση 

κερδών για τραπεζικούς κινδύνους και ενδεχόμενα γεγονότα. Σύμφωνα με τα ΕΛΠ, οι 

προβλέψεις δανείων που σχηματίζουν οι τράπεζες στην Ελλάδα είναι γενικές 

προβλέψεις βάσει του Α.Ν.396/68 και υπολογίζονται 1% επί των μέσων ετήσιων 

υπολοίπων των χορηγήσεων, εκτός του Ελληνικού Δημοσίου και των εγγυημένων 

από αυτό. Ειδικές προβλέψεις δύνανται να σχηματισθούν, όμως φορολογικά 

αναγνωρίζονται μόνο εάν στα επόμενα 8 έτη χρησιμοποιηθούν.  
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ΔΛΠ 32: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ: 1. Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα στα ΔΛΠ διακρίνονται στον 

ισολογισμό με βάση την ουσιαστική τους υπόσταση και όχι τον νομικό τους τύπο, 

είτε ως υποχρέωση προς εξόφληση με μετρητά είτε ως έντιτλη υποχρέωση. Όσα 

προϊόντα εμπεριέχουν ταυτόχρονα μία καθαρή υποχρέωση προς εξόφληση και μία 

έντιτλη υποχρέωση, πρέπει να διαχωρίζονται και να λογιστικοποιούνται και να 

παρουσιάζονται ξεχωριστά. Στο ελληνικό δίκαιο δεν υπάρχει συγκεκριμένη διάταξη 

και τα χρηματοοικονομικά προϊόντα λογίζονται συνήθως με βάση το νομικό τους 

τύπο.   

 

2. Τα ΔΛΠ επιτρέπουν συμψηφισμό υποχρέωσης και απαίτησης μόνο όταν υπάρχει 

έννομο δικαίωμα συμψηφισμού ή όταν υπάρχει πρόθεση ταυτόχρονης ρευστοποίησης 

της απαίτησης με την υποχρέωση. Τα ΕΛΠ δεν επιτρέπουν συμψηφισμό λόγω 

νομικών εμποδίων και κανονιστικών διατάξεων.  

 

3. Σύμφωνα με τη SIC 5 (προβλέψεις για ενδεχόμενη ρευστοποίηση 

χρηματοοικονομικών προϊόντων), σε όσα χρηματοοικονομικά προϊόντα ο τρόπος 

ρευστοποίησης τους εξαρτάται από την αβέβαιη έκβαση μελλοντικών γεγονότων, τα 

οποία δεν δύνανται να ελεγχθούν ούτε από τον εκδότη ούτε από τον αγοραστή, τότε 

αυτά τα προϊόντα πρέπει να ταξινομηθούν σαν υποχρέωση προς εξόφληση 

ανεξάρτητα από τον νομικό τους τύπο. Αν υπάρχει πολύ μακρινή και ελάχιστη 

πιθανότητα ρευστοποίησης σε μετρητά, τότε τα προϊόντα ταξινομούνται ως έντιτλη 

υποχρέωση. Στα ΕΛΠ δεν υπάρχει συγκεκριμένη διάταξη. Συνήθως λογίζονται με 

βάση τον νομικό τους τύπο.   

 

ΔΛΠ 37: ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ, ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Το παρόν πρότυπο ορίζει την Πρόβλεψη ως μια υποχρέωση αβέβαιου χρόνου ή 

ποσού, η οποία προκύπτει από γεγονότα του παρελθόντος, τα οποία αναμένεται να 

προκαλέσουν εκροή πόρων. Ενδεχόμενη υποχρέωση είναι η πιθανή δέσμευση, που 

προκύπτει από γεγονότα του παρελθόντος και θα πραγματοποιηθεί αν συμβούν 

αβέβαια μελλοντικά γεγονότα. Στη περίπτωση που μία παρούσα δέσμευση δεν είναι 

πιθανόν ότι θα προκαλέσει οικονομική εκροή ή το ποσό της δέσμευσης δεν μπορεί να 

αποτιμηθεί βάσιμα, τότε αυτή δεν καταχωρείται. Μία πρόβλεψη καταχωρείται όταν 
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α. μία επιχείρηση έχει μια παρούσα δέσμευση (νομική ή ηθική) ως αποτέλεσμα ενός 

γεγονότος,  

β. είναι πιθανό ότι θα προκύψει εκροή πόρων,  

γ. μπορεί να γίνει μία αξιόπιστη εκτίμηση για το ποσό της δέσμευσης.  

 

Το ποσό που καταχωρείται ως πρόβλεψη πρέπει να είναι η ορθή εκτίμηση της 

δαπάνης, που απαιτείται για να διακανονιστεί η δέσμευση κατά την ημερομηνία του 

Ισολογισμού. Η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήματος πρέπει να λαμβάνεται 

υπ' όψιν για την εκτίμηση του ποσού της πρόβλεψης, όχι όμως και τα κέρδη από 

αναμενόμενη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων. Επίσης ως πρόβλεψη πρέπει να 

καταχωρείται η παρούσα δέσμευση από μία επαχθή σύμβαση. Οι προβλέψεις πρέπει 

να αναθεωρούνται σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού. Η χρήση των προβλέψεων 

πρέπει να γίνεται μόνο για δαπάνες που τις αφορούν. Επίσης επιτρέπεται η αποτίμηση 

(προεξόφληση) της πρόβλεψης σε παρούσα αξία όταν το ποσό είναι πολύ σημαντικό 

και εξαρτάται από τον παράγοντα χρόνο. Σε ότι αφορά ενδεχόμενες απαιτήσεις, το 

Πρότυπο ορίζει ότι δεν πρέπει να γίνεται καμία καταχώριση. Η επιχείρηση πρέπει να 

γνωστοποιεί ένα πίνακα με την κίνηση των προβλέψεων, ο οποίος θα περιλαμβάνει 

τις λογιστικές αξίες κατά την έναρξη και λήξη της χρήσης, καθώς επίσης και στοιχεία 

για τις πρόσθετες προβλέψεις που διενεργήθηκαν ή αντίστοιχα μειώσεις αυτών.   

 

Στο ελληνικό Δίκαιο η αρχή της συντηρητικότητας επιβάλλει στις επιχειρήσεις τον 

λογισμό προβλέψεων για ενδεχόμενες υποχρεώσεις ή ζημιές που θα προκύψουν στο 

μέλλον, χωρίς να μπορεί να προσδιορισθεί επακριβώς ο χρόνος και το ποσό τους. Οι 

προβλέψεις που λογίζονται είναι γενικές και συνήθως ο τρόπος υπολογισμού τους 

ακολουθεί ειδικές φορολογικές διατάξεις. Επίσης ο Ν. 2190 ορίζει σαν γενική αρχή 

ότι οι προβλέψεις πρέπει να διενεργούνται για κάθε κίνδυνο που δύναται να 

εντοπισθεί. Αν δεν είναι εφικτό να προσδιορισθεί το ποσό, απαιτείται γνωστοποίηση 

στο προσάρτημα. Ακόμη, απαγορεύεται να διενεργούνται προβλέψεις εσόδων.  

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ: 1. Σύμφωνα με τα ΔΛΠ η επιχείρηση οφείλει να διενεργεί προβλέψεις 

για 1. πιθανή απομείωση της τρέχουσας αξίας παγίων, 2. πιθανά μελλοντικά έξοδα. Ο 

Ελληνικός φορολογικός νόμος (άρθρο 31 ΚΦΕ) δεν αναγνωρίζει φορολογικά την 

έκπτωση των ανωτέρω προβλέψεων, παρά μόνο στο βαθμό που υπάρχει ρητή 

πρόβλεψη, δηλαδή στη περίπτωση των ειδικών προβλέψεων για επισφαλείς 
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απαιτήσεις και για συνταξιοδότηση προσωπικού. Στο βαθμό αυτό στην πράξη οι 

Ελληνικές επιχειρήσεις δεν πραγματοποιούν κατά κανόνα προβλέψεις πέραν των 

φορολογικά αναγνωριζόμενων, παρά το γεγονός ότι αυτό επιτάσσεται από το 

λογιστικό δίκαιο.  

 

2. Με την εφαρμογή των ΔΛΠ θα πραγματοποιούνται ειδικές προβλέψεις βάσει 

συγκεκριμένων στοιχείων που τεκμηριώνουν την πιθανότητα απώλειας της 

απαίτησης. Γενικές προβλέψεις, στο μέτρο που κρίνονται σκόπιμες, θα σχηματίζονται 

επίσης βάσει δικαιολογημένων εκτιμήσεων της τράπεζας και όχι βάσει ορισμένου 

από πριν ποσοστού, όπως προβλέπουν επί του παρόντος οι ισχύουσες φορολογικές 

διατάξεις21. Τίθεται επομένως το ζήτημα αν τα κριτήρια σχηματισμού προβλέψεων 

με βάση τα ΔΛΠ θα γίνουν δεκτά και για σκοπούς φορολογικής αναγνώρισης της 

δαπάνης. Σε αντίθετη περίπτωση, οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων για σκοπούς 

οικονομικών καταστάσεων ενδεχομένως να υπολείπονται ή να ξεπερνούν κατά 

περίπτωση τις αντίστοιχες φορολογικά εκπιπτόμενες προβλέψεις. Σε μία τέτοια 

περίπτωση θα πρέπει να ορισθεί ο χειρισμός από φορολογικής πλευράς των διαφορών 

αυτών.  

 

3. Για τις επισφαλείς απαιτήσεις τα ΕΛΠ προβλέπουν ότι αυτές προσδιορίζονται με 

άξονα τη φορολογική νομοθεσία, δηλαδή γίνεται απόσβεση, εφόσον η απαίτηση 

μπορεί να εκπέσει φορολογικά σαν δαπάνη. Σύμφωνα με τα ΔΛΠ, η κάθε εταιρεία 

υποχρεούται να γνωστοποιήσει τη μέθοδο αποτύπωσης και υπάρχει διαχωρισμός 

μεταξύ προβλέψεων και διαγραφών (write offs). 

 

Μία από τις σημαντικότερες, επομένως, αλλαγές που θα επιφέρουν τα ΔΛΠ στις 

οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών είναι ο υπολογισμός και η εμφάνιση επαρκών 

προβλέψεων στις οικονομικές καταστάσεις, όχι για φορολογικούς αλλά για 

πραγματικούς σκοπούς. Η διαφοροποίηση αυτή θα απαιτήσει σειρά ρυθμίσεων 

διατάξεων της τραπεζικής νομοθεσίας αφού τα ΔΛΠ έχουν δικούς τους κανόνες 

σχηματισμού προβλέψεων και αποτίμησης των χορηγήσεων ενώ υπάρχουν άλλοι 

                                                 
21 Οι διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 105 του ΚΦΕ, ορίζουν ως φορολογικά εκπιπτόμενες 
γενικές προβλέψεις επισφάλειας τις αποσβέσεις που δεν υπερβαίνουν το 1% επί του ετήσιου μέσου 
όρου των πραγματικών χορηγήσεων, ενώ προβλέπεται και η έκπτωση πρόσθετων ειδικών κατά 
περίπτωση προβλέψεων για απόσβεση απαιτήσεων για τις οποίες έχει σταματήσει ο λογισμός των 
τόκων με βάση τη διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2076/1992 
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κανόνες περί σχηματισμού προβλέψεων για σκοπούς εποπτείας.  Η αλλαγή τρόπου 

αντιμετώπισης των επισφαλών απαιτήσεων αναμένεται να προκαλέσει αύξηση των 

επισφαλών απαιτήσεων των τραπεζών με ανάλογη μείωση της κερδοφορίας τους, ενώ 

η επίδραση αυτή θα είναι μεγαλύτερη το πρώτο έτος εφαρμογής.  

 

ΔΛΠ 38: ΑΫΛΑ ΠΑΓΙΑ- ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ: 1. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 38, τα άϋλα πάγια στη πλειοψηφία τους πρέπει 

να εξοδοποιούνται στην χρήση στην οποία δημιουργούνται. Τα άϋλα πάγια στοιχεία 

κεφαλαιοποιούνται μόνο όταν διασφαλίζεται και μπορεί να τεκμηριωθεί επαρκώς ότι 

από αυτά θα υπάρξει ένα μελλοντικό οικονομικό για την επιχείρηση όφελος και όταν 

το κόστος του άϋλου πάγιου μπορεί να προσδιορισθεί με απόλυτη ακρίβεια. Η 

απόσβεση θα πρέπει να γίνεται συστηματικά κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής 

του άϋλου παγίου η οποία δεν πρέπει να ξεπερνά τα 20 έτη. Σύμφωνα με το ελληνικό 

Δίκαιο, τα άϋλα πάγια στοιχεία, όπως έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως, 

έξοδα αναδιοργανώσεως, λοιπά έξοδα συνδεδεμένα με την απόκτηση ενσώματων 

παγίων στοιχείων και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ως και έξοδα έρευνας και 

αναπτύξεως, κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται ισόποσα με ανώτατο όριο την 

πενταετία. Ορισμένα άϋλα στοιχεία (π.χ. δικαιώματα εκμετάλλευσης, άδειες 

λειτουργίας) αποσβένονται στο χρόνο της παραγωγικής ζωής τους ή στο χρόνο της 

νομικής διάρκειάς τους.  

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, τα άϋλα πάγια αποτιμώνται στη 

τιμή κτήσης τους και αποσβένονται είτε ισόποσα μέσα στο χρόνο της παραγωγικής 

χρησιμότητας τους είτε, στην περίπτωση που το άϋλο πάγιο έχει από τον νόμο 

προστασία περιορισμένης διάρκειας, μέσα στο χρόνο της περιορισμένης αυτής 

διάρκειας (π.χ. δικαίωμα εκμετάλλευσης άδειας κινητής τηλεφωνίας είναι 20ετούς 

διάρκειας και αποσβένεται σε 20 έτη). Επιπλέον, ορισμένα έξοδα όπως τα έξοδα 

ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης, τα έξοδα κτήσης ακινήτων, χαρακτηρίζονται από 

τον νόμο ως έξοδα πολυετούς απόσβεσης και αποσβένονται τμηματικά και ισόποσα 

με ανώτατο όριο τα 5 έτη. Οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας είτε 

εκπίπτουν ολόκληρες κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους είτε, αν αφορούν 

πάγιο εξοπλισμό, αποσβένονται σε τρία χρόνια.  
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2. Τα ΔΛΠ προβλέπουν τη δυνατότητα αναπροσαρμογής των άϋλων παγίων στην 

εύλογη αξία τους, με αντίστοιχη επιβάρυνση ή επάυξηση των αποτελεσμάτων της 

χρήσης. Αντίθετα ο ΚΒΣ και ο ΚΦΕ δεν περιέχουν διατάξεις σχετικά με την 

αποτίμηση άϋλων αγαθών. Τίθεται επομένως το ζήτημα προσδιορισμού της αξίας 

αποτίμησης του παγίου για φορολογικούς σκοπούς, το οποίο επηρεάζει: 

 τον καθορισμό των φορολογικά αναγνωριζόμενων αποσβέσεων, όπου 

προβλέπονται 

 το ζήτημα του φορολογικού χειρισμού, δηλαδή συνυπολογισμού στα φορολογητέα 

εισοδήματα ή όχι, των κερδών ή ζημιών που τυχόν θα προκύψουν από την 

αποτίμηση 

 τον προσδιορισμό και περαιτέρω φορολογικό χειρισμό του κέρδους ή της ζημιάς 

από τυχόν μεταγενέστερη πώληση του παγίου 

 

3.  Στα ΔΛΠ οι τόκοι για την αγορά παγίων ενσωματώνονται στην αξία των παγίων 

και δεν αποσβένονται σε πέντε έτη. Τα ΕΛΠ ορίζουν ότι οι τόκοι αγοράς παγίων 

χαρακτηρίζονται έξοδα πολυετούς απόσβεσης και αποσβένονται μέσα σε μία 

πενταετία.   

 

ΔΛΠ 39: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ: 1. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 39, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

ενεργητικού και παθητικού καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσης το οποίο 

προσδιορίζεται από την εύλογη αξία του τιμήματος που πληρώθηκε ή εισπράχθηκε 

και συμπεριλαμβάνει όλα τα παρεπόμενα έξοδα αγοράς ή πληρωμής. Η αναγνώριση 

(καταχώρηση) των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 

γίνεται μόνο όταν η επιχείρηση καθίσταται συμβατικό μέρος (με δικαίωμα ή 

υποχρέωση προς/ από τον αντισυμβαλλόμενο) της σύμβασης, η οποία δεσμεύει τα 

δύο μέρη. Δηλαδή με την υπογραφή της σύμβασης και ανεξάρτητα πότε αυτή θα 

τεθεί σε ισχύ στο μέλλον, η εγγραφή πρέπει να γίνει στον Ισολογισμό, εκφράζοντας 

την παρούσα αξία των μελλοντικών ενδεχόμενων απαιτήσεων ή υποχρεώσεων, που 

απορρέουν από τη σύμβαση. Το ελληνικό Δίκαιο ορίζει ότι όλα τα στοιχεία 

ενεργητικού και παθητικού καταχωρούνται στο κόστος κτήσης το οποίο 

αντιπροσωπεύει το τίμημα που εισπράχθηκε ή πληρώθηκε ενώ τα παρεπόμενα έξοδα 
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κτήσης είτε κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται εντός πενταετίας είτε 

εξοδοποιούνται.    

 

2. Σύμφωνα με τα ΔΛΠ, στον ενοποιημένο ισολογισμό τα χρηματοοικονομικά 

στοιχεία κατατάσσονται σε 4 κατηγορίες ανάλογα με το σκοπό κατοχής και την 

αποδεδειγμένη συμπεριφορά τους στη διάρκεια κατοχής τους από την τράπεζα: 

 εμπορικό χαρτοφυλάκιο: στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία για 

τα οποία υπάρχει σκοπός πώλησης εντός της επόμενης περιόδου για αποκόμιση 

κέρδους. Αποτιμώνται σε τρέχουσες αξίες με λογισμό της υπερ(υπο)αξίας στα 

αποτελέσματα χρήσης. Τυχόν υποαξίες επομένως από trading θα μειώνουν τα 

κέρδη. Μεταφορές από και προς αυτήν την κατηγορία δεν επιτρέπονται. Στη 

κατηγορία αυτή ανήκουν τα παράγωγα, οι μετοχές για trading κ.λπ. 

 διακρατηθέντα έως τη λήξη: περιλαμβάνονται όλα τα χρεόγραφα, εκτός των 

μετοχών, από τα οποία θα εισπραχθούν τόκοι και κεφάλαιο για όλη τη διάρκειά 

τους. Αποτιμώνται στην αναπόσβεστη αξία κτήσης με βάση το πραγματικό επιτόκιο 

απόδοσης. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα ειδικά έξοδα αγοράς θεωρούνται αυξητικό 

στοιχείο του κόστους κτήσεως. Στη κατηγορία αυτή ανήκουν τα έντοκα ομόλογα, οι 

ομολογίες, οι προθεσμιακές καταθέσεις κ.λπ. 

 δάνεια παρασχεθέντα πρωτογενώς από την τράπεζα (όχι εμπορικά): αποτιμώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος κτήσης μείον μειώσεις για τυχόν απώλειες αξίας από 

προβλήματα εισπραξιμότητας. Στη κατηγορία αυτή ανήκουν οι απαιτήσεις από 

πελάτες, απαιτήσεις από χρεώστες, τα δάνεια προς το προσωπικό κ.λπ. 

 διαθέσιμα προς πώληση: περιλαμβάνονται όσα χρεόγραφα δεν ανήκουν στις λοιπές 

κατηγορίες, δεν είναι δηλαδή σαφής η πρόθεση της εταιρείας για κατοχή μέχρι τη 

λήξη ή για κερδοσκοπία, π.χ. μετοχές, μερίδια συμμετοχικού ενδιαφέροντος, 

συμμετοχές (όχι θυγατρικές, συγγενείς, κοινοπραξίες). Αποτιμώνται στην εύλογη 

αξία και η υπερ(υπο)αξία δύναται να μεταφερθεί είτε σε λογαριασμό ειδικού 

αποθεματικού είτε στα αποτελέσματα χρήσης. Η απόσβεση του premium ή 

discount, που πρέπει να γίνεται με τη μέθοδο της πραγματικής απόδοσης, λογίζεται 

στα έσοδα από τόκους και όχι στα χρηματοοικονομικά έσοδα. Οι ίδιες μετοχές 

απεικονίζονται στο κόστος κτήσης και αφαιρετικά της καθαρής θέσης. Κέρδος ή 

ζημία από πώληση ιδίων μετοχών δεν λογίζεται στα αποτελέσματα αλλά στην 

καθαρή θέση.  
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Στα ΕΛΠ, χρηματοοικονομικά προϊόντα θεωρούνται κυρίως τα χρεόγραφα. Η 

ταξινόμηση των χρεογράφων γίνεται βάσει του ΚΛΣΤ (Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο 

Τραπεζών) :  

Α. επί του ενοποιημένου ισολογισμού σε  

 δεκτά για επαναχρηματοδότηση (ομόλογα που λήγουν εντός των επόμενων 2,5 

μηνών) 

 συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής 

θέσης (για όσες υπάρχει ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής 10% και πρόθεση διαρκούς 

κατοχής)  

 λοιπά χρεόγραφα, όπου ανήκουν όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες 

 

Η αποτίμησή τους γίνεται στη συνολικά χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και 

τρέχουσας22. Αυτό γίνεται επειδή οι κανόνες αποτίμησης που τηρεί ο όμιλος πρέπει 

να είναι ομοιογενείς. Δεν υπάρχει διαχωρισμός χαρτοφυλακίων. Οι ίδιες μετοχές 

αποτιμώνται με τις γενικότερες διατάξεις και πρέπει να σχηματίζεται ισόποσο 

αποθεματικό στη καθαρή θέση. Φτάνουν έως το 10% του μετοχικού κεφαλαίου και 

πρέπει να γνωστοποιείται στο προσάρτημα ο προορισμός τους και να αιτιολογείται η 

αγορά τους.  

 

Β. το ΚΛΣΤ έχει προβλέψει δύο ειδών λογαριασμούς οι οποίοι εκφράζουν το 

διαχωρισμό των χρεογράφων σε δύο κατηγορίες: 

 συμμετοχές ή τίτλοι με πρόθεση διαρκούς κατοχής (λογαριασμός 17) 

 συμμετοχές ή τίτλοι με πρόθεση διακράτησης εντός της επόμενης χρήσης 

(λογαριασμός 34)   

Η αποτίμησή τους γίνεται στην συνολικά χαμηλότερη μεταξύ κτήσης και τρέχουσας. 

Στα ομόλογα η απόσβεση της υπερ(υπο)αξίας αγοράς γίνεται με το ονομαστικό 

επιτόκιο του τίτλου. Επίσης η απόσβεση αυτή λογίζεται στα έσοδα/ έξοδα από 

χρηματοοικονομικές πράξεις και όχι στα έσοδα/ έξοδα από τόκους.  

 

3. Στα ΔΛΠ, τα δάνεια που έχει δώσει πρωτογενώς η τράπεζα πρέπει να εμφανίζονται 

στην καθαρή αναπόσβεστη αξία τους. Οι προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες πρέπει 

να σχηματίζονται και να τεκμηριώνονται εξειδικευμένα, ενώ κάποια γενική 

                                                 
22 Αυτό ισχύει στη πράξη στους επιμέρους ατομικούς ισολογισμούς των ενοποιούμενων θυγατρικών  
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πρόβλεψη για ενδεχόμενες επισφάλειες από δάνεια πρέπει να τεκμηριώνεται 

επαρκώς. Πρέπει επίσης να γίνεται προσδιορισμός της εισπράξιμης αξίας τους με 

προεξόφληση μελλοντικών ροών (impairment test). Στα ΕΛΠ τα δάνεια εμφανίζονται 

στον Ισολογισμό με το υπόλοιπο της απαίτησης, ενώ η πρόβλεψη για επισφαλείς 

απαιτήσεις εμφανίζεται αφαιρετικά του συνόλου των απαιτήσεων. Υπολογίζονται 

δεδουλευμένοι τόκοι και κεφαλαιοποιούνται όταν είναι απαιτητοί. Ο Ν. 2190 ομιλεί 

περί διενέργειας προβλέψεων γενικών ή και ειδικών για κινδύνους επισφαλών 

απαιτήσεων.  Για όσα δάνεια δεν υπάρξει αποπληρωμή τόκων εντός 6 μηνών, τότε 

παύει ο εκτοκισμός και οι τόκοι παρακολουθούνται σε λογαριασμό τάξεως.  

 

4. Στα ΔΛΠ, σαν βασική αρχή, τα παράγωγα προϊόντα θεωρούνται ότι έγιναν όλα για 

κερδοσκοπικούς σκοπούς (trading), εκτός εάν αποδειχθεί ότι έγιναν για αντιστάθμιση 

κινδύνου (hedging). Όλα τα παράγωγα αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους (fair 

value) και εμφανίζονται στον ισολογισμό. Όταν τα παράγωγα γίνονται μόνο για 

κερδοσκοπικούς λόγους, τότε η εξ' αποτιμήσεως διαφορά στην τρέχουσα αξία τους 

καταχωρίζεται στα αποτελέσματα. Όταν το παράγωγο αφορά αντιστάθμιση κινδύνου, 

τότε ισχύουν τα εξής:  

 Δεν αναγνωρίζεται πλέον η γενική αντιστάθμιση κινδύνου (macro- hedging) 

 Δεν είναι αποδεκτό το εσωτερικό (intra- division, intra- group) hedging (μεταξύ 

banking book και trading book) 

 Δεν γίνεται αποδεκτό το hedging σε επίπεδα χαρτοφυλακίων που δεν μοιράζονται 

τον ίδιο κίνδυνο 

 Δεν γίνεται αποδεκτό το hedging επιτοκιακού κινδύνου στα στοιχεία που 

διακρατούνται έως τη λήξη τους.  

 

Το hedging πρέπει να βασίζεται και να αφορά συγκεκριμένη συναλλαγή και κίνδυνο 

και να εφαρμόζεται με συγκεκριμένη πράξη αντιστάθμισης. Πρέπει να υπάρχει 

συγκεκριμένη και ξεκάθαρη τεκμηρίωση και συνέπεια με την πολιτική διαχείρισης 

κινδύνου (risk management strategy). Το hedging πρέπει να είναι επαρκώς 

αποτελεσματικό και η αποτελεσματικότητα πρέπει να αποτιμάται σε συνεχή βάση. Η 

επαρκής αποτελεσματικότητα του hedging ισχύει μόνο όταν η μεταβολή της αγοραίας 

αξίας ή των ταμειακών ροών της καλυπτόμενης συναλλαγής αντισταθμίζεται 

επαρκώς από την αντίστοιχη μεταβολή της αγοραίας αξίας ή των χρηματορροών της 

πράξης αντιστάθμισης. Το ΔΛΠ 39 αποδέχεται ένα εύρος αποτελεσματικότητας 80%- 
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125%. Εάν υπάρξει υπέρβαση αυτών των ποσοστών τότε η παράγωγη πράξη 

αντιστάθμισης δεν θεωρείται ότι έγινε για σκοπούς αντιστάθμισης. Έστω δηλαδή ότι 

η ζημιά από ένα πρωτογενές χρηματοοικονομικό στοιχείο ανέρχεται σε 40 € και το 

όφελος από το εξεταζόμενο παράγωγο ανέρχεται σε κέρδος από 32€ μέχρι 50€, τότε 

γίνεται αποδεκτό ότι το παράγωγο είναι αντισταθμιστικό. Πιο συγκεκριμένα, στη 

περίπτωση που το κέρδος είναι 32, τότε το εξεταζόμενο ποσοστό είναι 32/40=80% ή 

αντίστροφα 40/32=125%. Ομοίως στη περίπτωση που το κέρδος είναι 50€, τότε το 

εξεταζόμενο ποσοστό είναι 50/40=125% ή 40/50=80%.  

 

Ο λογιστικός χειρισμός των πράξεων αντιστάθμισης βασίζεται σε τρεις σχέσεις: 

 Fair value hedging: hedging εύλογης αξίας, όπου το παράγωγο προϊόν αποτιμάται 

σε εύλογη (τρέχουσα) αξία και απεικονίζεται στον ισολογισμό ενώ κάθε μεταβολή 

της αξίας του μεταφέρεται στα αποτελέσματα διότι και η αντίστοιχη μεταβολή της 

αξίας της καλυπτόμενης συναλλαγής μεταφέρεται στα αποτελέσματα 

 Cash flow hedging: hedging χρηματορροών, όπου δεδομένης της επαρκούς 

αποτελεσματικότητας του hedging, το παράγωγο προϊόν αποτιμάται σε εύλογη 

αξία, απεικονίζεται στον ισολογισμό, ενώ κάθε μεταβολή της αξίας του 

μεταφέρεται απευθείας στην καθαρή θέση. Εδώ η καλυπτόμενη συναλλαγή δεν 

υφίσταται μεταβολή της εύλογης αξίας της επειδή αφορά χρηματορροή.  

 Hedging επένδυσης σε εταιρεία του εξωτερικού: κατά κανόνα ακολουθείται το ΔΛΠ 

21 όμως το ποσοστό που εμπίπτει μέσα στο αποδεκτό εύρος αποτελεσματικότητας 

μεταφέρεται στην καθαρή θέση ενώ κάθε υπέρβαση αυτού μεταφέρεται στα 

αποτελέσματα. 

 

Στα ΕΛΠ δεν υπάρχει σχετική διάταξη που να ορίζει συγκεκριμένα την λογιστική και 

την αποτίμηση των παραγώγων και πράξεων αντιστάθμισης. Οι ελληνικές τράπεζες 

στην πλειοψηφία τους εφαρμόζουν την μέθοδο των δεδουλευμένων για την λογιστική 

παρακολούθηση των παραγώγων και έχουν εμμέσως υιοθετήσει την έννοια του 

macro- hedging. Υπάρχει μόνο μια γνωμάτευση του ΕΣΥΛ για τη χρήση 

λογαριασμών για τα δικαιώματα προαίρεσης βάσει της οποίας τα ποσά των 

κεφαλαίων πρέπει να εμφανίζονται σε λογαριασμούς τάξεως. Με βάση τους κανόνες 

αποτίμησης του 2190, οι επιμέρους υπολογισμοί τυχόν μόνιμης απαξίωσης 

λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της συνολικά χαμηλότερης αξίας μεταξύ 

κόστους και τρέχουσας. Η αποτίμηση των δανείων δεν λογιστικοποιείται σε ατομική 
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βάση. Το χαρτοφυλάκιο των δανείων εμφανίζεται στο κόστος κτήσης ενώ 

διενεργείται μια γενική πρόβλεψη για να καλύψει θεωρητικά συνολικά την τυχόν 

απαξίωση των δανείων.  

Με βάση αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι: 

 Αποτίμηση των χορηγήσεων: με το καθεστώς των ΔΛΠ οι χορηγήσεις 

αντιμετωπίζονται ως χρηματοοικονομικά στοιχεία και υπόκεινται σε αποτίμηση. Οι 

διαφορές από την αποτίμηση μεταφέρονται κατά περίπτωση στα αποτελέσματα ή, 

υπό προϋποθέσεις, απευθείας στην καθαρή θέση. Στο άρθρο 28 του Π.Δ. 186/1992 

(ΚΒΣ) που ρυθμίζει την αποτίμηση για φορολογικούς σκοπούς, δεν περιλαμβάνεται 

διάταξη για αποτίμηση χορηγήσεων. Τίθεται επομένως το θέμα αν οι κανόνες περί 

αποτίμησης των χορηγήσεων ανάλογα με τις διακρίσεις που προβλέπουν τα ΔΛΠ 

θα εφαρμόζονται μόνο για σκοπούς οικονομικών καταστάσεων ή θα επεκτείνονται 

και στην αποτίμηση για φορολογικούς σκοπούς. Στο βαθμό που θα προκύπτει 

διαφορά από την εν λόγω αποτίμηση θα πρέπει να εξετασθεί με ποιο τρόπο και σε 

ποια βάση το σχετικό κέρδος ή ζημιά θα επηρεάζει το φορολογητέο αποτέλεσμα.  

 Χρεόγραφα: οι κανόνες αποτίμησης των χρεογράφων που προβλέπονται από τα 

ΔΛΠ και που κατά κανόνα παραπέμπουν στην εύλογη αξία κατά την ημέρα 

αποτίμησης, δύνανται να δημιουργούν τόσο θετικές όσο και αρνητικές διαφορές 

από την αποτίμηση. Το άρθρο 28, παράγραφος 5 του ΚΒΣ προβλέπει αποτίμηση 

στη συνολικά χαμηλότερη τιμή μεταξύ κτήσης και τρέχουσας. Ως τρέχουσα αξία 

ρυθμίζεται, ειδικά για τα χρεόγραφα που είναι εισηγμένα σε Χρηματιστήριο, η 

μέση χρηματιστηριακή τιμή τους κατά το τελευταίο μήνα της χρήσης. Τίθεται 

επομένως το ζήτημα αν οι κανόνες περί αποτίμησης των χρεογράφων ανάλογα με 

τις διακρίσεις που προβλέπουν τα ΔΛΠ θα εφαρμόζονται μόνο για σκοπούς 

οικονομικών καταστάσεων ή θα επεκτείνονται και στην αποτίμηση για 

φορολογικούς σκοπούς. Αυτό θα επηρεάσει το χειρισμό από φορολογικής πλευράς 

του σχετικού κέρδους ή ζημιάς. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τα ΔΛΠ τα κέρδη και 

οι ζημιές από αποτίμηση χρεογράφων μεταφέρονται κατά κανόνα στα 

αποτελέσματα της χρήσης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να μεταφέρονται 

απευθείας στην καθαρή θέση. Από την άλλη, με βάση το άρθρο 38 παρ.3 του ΚΦΕ 

η ζημιά που τυχόν προκύπτει από την αποτίμηση χρεογράφων δεν εκπίπτει από τα 

ακαθάριστα έσοδα αλλά μεταφέρεται σε ειδικούς λογαριασμούς αποθεματικών 

"αποθεματικά από χρεόγραφα" προς συμψηφισμό με κέρδη από πώληση 

χρεογράφων ή από ανταλλαγή/ λήψη δωρεάν χρεογράφων με βάση τις διατάξεις 
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νόμων περί αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων. Κέρδος από αποτίμηση δεν 

νοείται με βάση τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.  

 Παράγωγα και hedging: εμφάνιση στον ισολογισμό- αποτίμηση- χειρισμός 

διαφοράς: η σημαντική διαφορά μεταξύ των ΕΛΠ και των ΔΛΠ έγκειται στο ότι 

σύμφωνα με τα ΔΛΠ τα παράγωγα εμφανίζονται στον Ισολογισμό και αποτιμώνται 

στην εύλογη αξία τους (fair value). Η φορολογική νομοθεσία περιλαμβάνει 

διατάξεις μόνο για τη φορολόγηση των πραγματοποιηθέντων κερδών από πράξεις ή 

συμβάσεις επί παραγώγων και για την έκπτωση της πραγματοποιηθείσας ζημίας 

από πράξεις ή συμβάσεις παραγώγων μόνο όταν πραγματοποιούνται για σκοπούς 

hedging. Τίθεται λοιπόν το ζήτημα συνολικής φορολογικής αντιμετώπισης του 

κέρδους ή της ζημιάς που λογίζεται κατά τη λήξη των σχετικών συμβάσεων και 

κατά την αποτίμηση των παραγώγων στην εύλογη αξία τους, με περαιτέρω 

ενδεχομένως διάκριση ανάλογα με τον επενδυτικό ή εμπορικό χαρακτήρα τυχόν 

σχετικών πράξεων.  

 

Η κατηγοριοποίηση των χρηματοοικονομικών μέσων είναι ένα πολύ μεγάλο, πολύ 

δύσκολο πρόβλημα που θα συναντήσουν όλες οι επιχειρήσεις, αλλά ιδιαίτερα οι 

τράπεζες (Γ. Κοντός, 2002). Όσον αφορά τις κρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις, το 

πλεονέκτημα της κατηγοριοποίησης αυτής είναι ότι λόγω του τρόπου αποτίμησης, 

δηλαδή αποτίμηση στο κόστος, δεν επηρεάζει την Καθαρή Θέση και τα 

Αποτελέσματα. Αυτό όμως θα μπορούσε να είναι και μειονέκτημα. Αν δηλαδή έχει 

μία τράπεζα ένα χαρτοφυλάκιο και το έχει χαρακτηρίσει ως "held to maturity" και 

ξαφνικά το χαρτοφυλάκιο αυτό παίρνει θετική αξία, δεν μπορεί να επηρεάσει ούτε τα 

αποτελέσματα ούτε την Καθαρή Θέση. Μπορεί, επί παραδείγματι, μία τράπεζα να 

έχει πρόβλημα κεφαλαιακής επάρκειας, και θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτό το 

εργαλείο, με τα ΔΛΠ όμως δε μπορεί να κάνει τίποτα. Στη περίπτωση που η τράπεζα 

διαπιστώσει ότι η αγορά παρουσιάζει ευκαιρίες και επιχειρήσει να πωλήσει, τότε θα 

έχουμε το φαινόμενο της μόλυνσης σύμφωνα με το οποίο ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο 

θα πρέπει να αποχαρακτηρισθεί και να μεταφερθεί σε τρέχουσες αξίες σε όποιο 

χαρτοφυλάκιο επιλέξει η επιχείρηση.  

 

Αν δηλαδή έχει μία τράπεζα ιστορικές τιμές και διενεργήσει κάποιες πράξεις που θα 

επιφέρουν κέρδος, θα αποχαρακτηρισθούν και πράξεις που θα επιφέρουν ζημίες (θα 

μολυνθούν δηλαδή), και ανάλογα με το τι επιλέξει η επιχείρηση (είτε τις 
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χαρακτηρίσει διαθέσιμες προς πώληση είτε trading), μπορεί να έχει σωρευτικό 

επηρεασμό είτε των αποτελεσμάτων είτε της καθαρής θέσης. Δηλαδή αυτή η 

μόλυνση θα έχει μεγάλες επιπτώσεις στην τρέχουσα κερδοφορία της επιχείρησης και 

της καθαρής θέσης, και για το λόγο αυτό θα πρέπει η επιχείρηση να σταθεί με πολύ 

μεγάλη προσοχή σε αυτό το χαρτοφυλάκιο και να δει αν πράγματι έχει την ικανότητα 

και τη δυνατότητα να κρατήσει αυτό το χαρτοφυλάκιο μέχρι τη λήξη και να μην 

επηρεαστεί από πρόσκαιρες μεταβολές στην αγορά.  

 

Επίσης, εάν μία επιχείρηση έχει πάρει ομόλογα και θέλει να αντισταθμίσει τον 

επιτοκιακό κίνδυνο, θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι ο επιτοκιακός κίνδυνος στις 

κρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις δεν επιτρέπεται. Δεν μπορεί δηλαδή να 

αντισταθμιστεί ο επιτοκιακός κίνδυνος μίας κρατούμενης μέχρι τη λήξη επένδυσης, 

επειδή αυτό θεωρείται εγγενές στοιχείο του κινδύνου και δεν μπορεί σε καμία 

περίπτωση να γίνει αντιστάθμιση επιτοκιακού κινδύνου σε ένα ομόλογο held to 

maturity, η φύση του οποίου χαρακτηρίζεται από τον επιτοκιακό κίνδυνο. Εάν έχουμε 

ένα ομόλογο και θέλουμε να το αντισταθμίσουμε με κάποιο παράγωγο, τότε 

οικονομικά θα έχουμε αντισταθμίσει τον κίνδυνο αλλά θα υπάρχει ασυμμετρία στα 

αποτελέσματα, δηλαδή το μεν παράγωγο θα πηγαίνει κατευθείαν στα αποτελέσματα 

ως trading, οι δε διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις θα ακολουθούν την αρχή 

του ιστορικού κόστους. Βέβαια στα αποτελέσματα μέχρι τη λήξη του ομολόγου δεν 

θα έχουμε καμία διαφορά, απλά θα υπάρξει ασυμμετρία στην κατανομή των 

αποτελεσμάτων διαχρονικά. 

 

Όσον αφορά την δεύτερη κατηγορία χαρτοφυλακίου, το διαθέσιµο προς πώληση- 

available for sale-  έχει µία µεταβλητότητα στην Καθαρή Θέση. Ξέρουµε ότι τα 

Αποτελέσµατα µπορούµε να τα πάµε στην Καθαρή Θέση. Εάν επιλέξουµε να τα 

πάµε στην Καθαρή Θέση, θα έχουµε πράγµατι µία µεταβλητότητα στην Καθαρή 

Θέση, κυρίως εξαιτίας του φαινοµένου της ανακύκλωσης το οποίο θέλει µεγάλη 

προσοχή  δεδομένου ότι με τα συνήθη λογιστικά δεν υπάρχουν λογαριασµοί καθαρής 

θέσης που είναι προσωρινής στάθµευσης. Ενώ µέχρι τώρα ξέραµε ότι οτιδήποτε 

κονδύλι που πάει στην Καθαρή Θέση, οριστικά τοποθετείται εκεί, αυτή η µεταφορά 

που γίνεται από το διαθέσιµο προς πώληση χαρτοφυλάκιο, θεωρείται προσωρινής 

στάθµευσης και επανακυκλώνεται. Πώς επανακυκλώνεται; Όταν πωληθεί το 

οµόλογο, θα πρέπει τα αποτελέσµατα τα οποία έχουν προσωρινά τοποθετηθεί στην 
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Καθαρή Θέση να ξαναέρθουν στα αποτελέσµατα και µετά να ξαναπάνε στην Καθαρή 

Θέση. 

Επομένως, αν μια τράπεζα έχει µία ζηµία από ένα ομόλογο και το έχει πάει 

προσωρινά στην Καθαρή Θέση, θα έχουν ανακουφιστεί τα Αποτελέσµατά της, θα 

έχει µια ζηµιά από αποτίµηση. Όταν πωληθεί το οµόλογο, ότι αποτέλεσµα προκύψει 

από την πώληση, θα πρέπει να αφαιρεθεί από την ανακύκλωση, δηλαδή αυτό που 

πήγε στην Καθαρή Θέση θα πρέπει να ανακυκλωθεί. Αυτό σηµαίνει, εκτός από το ότι 

θα πρέπει οι τράπεζες να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να µη θεωρήσουν ότι το 

διαθέσιµο προς πώληση χαρτοφυλάκιο τους προσφέρει µια πολύ καλή ευκαιρία να 

µην έχουν μεταβλητότητα στα αποτελέσµατα, ότι η ανακύκλωση απαιτεί ισχυρά 

µηχανογραφικά συστήµατα. Έστω επομένως ότι έχουν μεταφερθεί στην Καθαρή 

Θέση τα αποτελέσµατα 1.000 οµολόγων και η τράπεζα πουλάει τα 30 από αυτά. Θα 

πρέπει το µηχανογραφικό πρόγραµµα να πάρει τα 30 αποτελέσµατα που πήγαν στην 

Καθαρή Θέση και να τα µεταφέρει στα Αποτελέσµατα, να κάνει δηλαδή την 

ανακύκλωση. Θα χρειαστούν επομένως ισχυρά µηχανογραφικά συστήµατα για να 

μπορέσουν οι τράπεζες να ανταποκριθούν στο φαινόµενο της ανακύκλωσης. 

 

Το εµπορικό χαρτοφυλάκιο (help for trading) έχει δύο χαρακτηριστικά: 

1. Υπάρχει µεγάλη µεταβλητότητα στα αποτελέσµατα.  

2. Έχει αδυναµία αποχαρακτηρισµού, δηλαδή αυτό το χαρτοφυλάκιο δεν µπορεί να 

αποχαρακτηριστεί. Το πρότυπο θεωρεί ότι εφόσον αρχική άποψη της επιχειρήσεως 

ήταν ότι αυτό θα το κρατήσει για κερδοσκοπικούς σκοπούς, δεν υπάρχει εύλογη 

επιχειρηµατολογία γιατί αυτό το χαρτοφυλάκιο να αποχαρακτηρισθεί. 

 

Σχετικά με τη Λογιστική της Αντιστάθµισης (Heads Accounting), απαιτεί ισχυρά 

Πληροφοριακά Συστήµατα για τη τεκµηρίωση των σχέσεων αντιστάθµισης. Θα 

πρέπει δηλαδή ο Οργανισµός, η Τράπεζα, η επιχείρηση να έχει ισχυρά 

Πληροφοριακά Συστήµατα τα οποία θα τεκµηριώνουν τη σχέση αντιστάθµισης. 

Επειδή το πρότυπο προβλέπει πώς µετράµε την αποτελεσµατικότητα και τι χειρισµό 

κάνουµε κάθε φορά, θα πρέπει τα Πληροφοριακά Συστήµατα να είναι σε θέση να 

κάνουν µέτρηση της αποτελεσµατικότητας της αντιστάθμισης.  
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Το είδος κάποιων σημαντικών σφαλμάτων που μπορεί να 

διενεργηθούν κατά την αντιμετώπιση της αποτίμησης των χαρτοφυλακίων, μπορεί να 

γίνει ευκολότερα κατανοητό με τη χρήση ενός απλοποιημένου παραδείγματος, όπου 

παρουσιάζεται η επίδραση από εσφαλμένο χαρακτηρισμό ενός χρεογράφου που 

περιλαμβάνεται στο εμπορικό χαρτοφυλάκιο αντί να περιλαμβάνεται στο επενδυτικό 

όπως θα έπρεπε.  

 

 
 

Έστω ότι η τράπεζα στα κατά ΔΛΠ βιβλία της 

 Καταχωρεί στα Αποτελέσματα χρήσης τη διαφορά που προκύπτει από την 

αποτίμηση του Εμπορικού Χαρτοφυλακίου της (ζημία 25€) και 

 Επιλέγει να καταχωρεί στα Ιδία Κεφάλαια τη διαφορά που προκύπτει από την 

αποτίμηση του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου της (ζημιά 90€). 

Αν εκ παραδρομής ή από αδύναμο σύστημα λογιστικής μηχανογραφικής 

παρακολούθησης των χαρτοφυλακίων, ένας από τους τίτλους, έστω ο Δ, περιληφθεί 

σε λανθασμένο χαρτοφυλάκιο, τότε το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει σημαντική 

διαφοροποίηση στα Αποτελέσματα Χρήσεως. Αν ληφθούν κατάλληλα υπόψη οι 

επιδράσεις των αναβαλλόμενων φόρων, τότε δεν θα πρέπει να υπάρχει 

διαφοροποίηση στα Ίδια Κεφάλαια. Αν λοιπόν ο τίτλος Δ περιλαμβάνεται εκ 

παραδρομής στο Εμπορικό Χαρτοφυλάκιο, τότε η συνολική αποτίμηση θα έχει ως 

εξής:  
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Από τον λανθασμένο αυτό χαρακτηρισμό του χρεογράφου Δ, κατ' αρχήν δεν 

υφίσταται διαφορά ως προς τη συνολική τρέχουσα αξία των χαρτοφυλακίων 

(525+710=925+310=1235€) ούτε ως προς το σύνολο των διαφορών (-25-90=-

125+10=-115). Όμως ως αποτέλεσμα της λανθασμένης αυτής αποτίμησης η εταιρεία: 

 Καταχωρεί στα Αποτελέσματα Χρήσης τη διαφορά που προκύπτει από την 

αποτίμηση του Εμπορικού Χαρτοφυλακίου της (ζημία 125) 

 Επιλέγει να καταχωρίζει στα Ιδία Κεφάλαια  τη διαφορά που προκύπτει από την 

αποτίμηση του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου της (κέρδος 10€).  

 

3.2.1. Επιπτώσεις των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στις οικονομικές 

καταστάσεις των τραπεζών 

 

Παραπάνω είδαμε τις διαφορές μεταξύ των Διεθνών και των Ελληνικών Λογιστικών 

Προτύπων και εντοπίσαμε τις επιπτώσεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα ανά ΔΛΠ. 

Όσον αφορά τη διερεύνηση των επιπτώσεων από τη μετάβαση στα ΔΛΠ, στις 

οικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων εταιρειών, η Grant Thornton 

πραγματοποίησε το 2005 μία έρευνα κατά την οποία μελετήθηκαν οι επιπτώσεις που 

επέφερε στην Καθαρή Θέση και στα Αποτελέσματα, του οικονομικού έτους 2004 των 

εισηγμένων εταιρειών, η μετάβαση από τα ΕΛΠ στα ΔΛΠ, έχοντας ως δείγμα 297 

εισηγμένες εταιρείες. Ανά κατηγορία δραστηριότητας εξετάστηκε η σημαντικότητα 

ως προς: 

 τη συχνότητα εμφάνισης. Συχνότερη εμφάνιση μίας προσαρμογής σημαίνει ουσιώδη 

διαφορά στον τρόπο αντιμετώπισης του υποκείμενου λογιστικού κονδυλίου από τα 

δύο σετ λογιστικών αρχών και 
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 την αξία των εγγραφών προσαρμογής στους Πίνακες Προσαρμογής Καθαρής Θέσης 

(ΠΠΚΘ). Καταμετρήθηκαν για κάθε εταιρεία οι τρεις σημαντικότερες σε αξία 

προσαρμογές στις οποίες έχει προβεί και απεικονίζονται στον ΠΠΚΘ.  

 

Παρακάτω παρουσιάζονται, πριν και μετά τη μετάβαση στα ΔΛΠ  (χρήση 2004), ο 

Κύκλος Εργασιών, τα Αποτελέσματα προ φόρων, τα αποτελέσματα μετά από φόρους 

και μειοψηφίες, η Καθαρή Θέση των μετόχων και το σύνολο της καθαρής θέσης των 

εισηγμένων εταιρειών του χρηματοοικονομικού τομέα (τράπεζες, ασφαλιστικές 

εταιρείες, εταιρείες leasing κ.τ.λ.) που περιλήφθηκαν στη μελέτη.  

Ποσά σε χιλ. € Κύκλος Εργασιών 

ΔΛΠ 31/12/2004 ΕΛΠ 31/12/2004 
% ΔΙΑΦΟΡΑΣ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 
ΣΤΑ ΔΛΠ 

ΚΛΑΔΟΣ 

ΧΡΗΜΑΤ/ΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 187.167,00 € 600.447,00 € -68,83% 

Ποσά σε χιλ. € Αποτελέσματα προ φόρων  

ΔΛΠ 31/12/2004 ΕΛΠ 31/12/2004 
% ΔΙΑΦΟΡΑΣ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 
ΣΤΑ ΔΛΠ 

ΚΛΑΔΟΣ 

ΧΡΗΜΑΤ/ΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.915.354,00 € 1.865.847,00 € 2.65% 

Αποτελέσματα μετά από φόρους & δικαιώματα 
μειοψηφίας Ποσά σε χιλ. € 

ΔΛΠ 31/12/2004 ΕΛΠ 
31/12/2004 

% ΔΙΑΦΟΡΑΣ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΑ 

ΔΛΠ 
ΚΛΑΔΟΣ 

ΧΡΗΜΑΤ/ΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.050.493,00 € 1.142.970,00 € -8,09% 

Ποσά σε χιλ. € Καθαρή Θέση Μετόχων Εταιρείας 

ΔΛΠ 
31/12/2004 ΕΛΠ 31/12/2004 

% ΔΙΑΦΟΡΑΣ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΑ 

ΔΛΠ 
ΚΛΑΔΟΣ 

10.221.710,00 
€ 12.941.871,00 € -21,02% 

ΧΡΗΜΑΤ/ΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ποσά σε χιλ. € Σύνολο Καθαρής Θέσης 

ΔΛΠ 
31/12/2004 ΕΛΠ 31/12/2004 

% ΔΙΑΦΟΡΑΣ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 
ΣΤΑ ΔΛΠ 

ΚΛΑΔΟΣ 

 

ΧΡΗΜΑΤ/ΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

12.283.415,00 
€ 13.542.719,00 € -9,30% 
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Δύο ποιοτικοί περιορισμοί της συγκεκριμένης έρευνας είναι: 

 οι εταιρείες συχνά χρησιμοποιούν διαφορετικές περιγραφές για την ίδια λογιστική 

προσαρμογή ή εμφανίζουν σχετιζόμενες προσαρμογές, άλλοτε συμψηφιστικά και 

άλλοτε ως ξεχωριστές προσαρμογές.  

 52% των εταιρειών συμψήφισαν τις προσαρμογές που θεώρησαν ως μη αναγκαίες 

να παρουσιαστούν διακριτά, σε κονδύλι με τίτλο "Λοιπές προσαρμογές", παρά το 

γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το κονδύλι αυτό αντιπροσώπευε μία από τις 

τρεις σημαντικότερες σε αξία προσαρμογές.  

 

Οι σημαντικότερες προσαρμογές βάσει συχνότητας εμφάνισης στους ΠΠΚΘ είναι 

σύμφωνα με την έρευνα αυτή: 

 αναγνώριση αναβαλλόμενων φόρων (ΔΛΠ 12), σε ποσοστό 89% των περιπτώσεων 

και 

 διαγραφή των μη αναγνωριζόμενων από τα ΔΛΠ άυλων περιουσιακών στοιχείων, 

σε ποσοστό 89% των περιπτώσεων, 

ενώ οι σημαντικότερες προσαρμογές βάσει αξίας είναι: 

 προσαρμογή της αξίας των ενσώματων ακινητοποιήσεων στην εύλογη αξία (46% 

των περιπτώσεων) και  

 αναγνώριση αναβαλλόμενων φόρων (37% των περιπτώσεων). 

 

Ειδικά όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες οι κυριότερες προσαρμογές 

είναι: προσαρμογές διαγραφής των άυλων περιουσιακών στοιχείων (91% συχνότητα 

και 45% αξία), διαφορές αποτίμησης Χρηματοοικονομικών στοιχείων Ενεργητικού- 

Παθητικού (88% συχνότητα και 52% αξία) και Προβλέψεις προγραμμάτων παροχών 

και αποζημιώσεων προσωπικού (76% συχνότητα και 39% αξία). Το σύνολο των 

προσαρμογών οδήγησε σε ποσοτική μείωση της Καθαρής Θέσης κατά 9%, ενώ τα 

αποτελέσματα προ φόρων αυξήθηκαν οριακά κατά 3% περίπου.  
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Μελετώντας κανείς τα αποτελέσματα της έρευνας θα μπορούσε να πει ότι δεν είναι 

απογοητευτικά. Οι σημαντικότερες θετικές αναμορφώσεις αφορούν στην εύλογη αξία 

των παγίων, ενώ οι αρνητικές αφορούν την αναγνώριση συμβάσεων leasing, 

συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, επισφαλών απαιτήσεων και προβλέψεων φόρων.  

Η Grant Thornton διενήργησε την ίδια έρευνα και το 2006 με στόχο να αποτυπώσει  

 πόσο μεταβλήθηκαν τα χρηματοοικονομικά μεγέθη των εισηγμένων επιχειρήσεων 

 ποιες επιχειρήσεις και ποιοι κλάδοι ωφελήθηκαν 

 το βαθμό ωφέλειας των χρηστών 

 τα προβλήματα που υπάρχουν 

 τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν 
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Η έρευνα διεξήχθη τη περίοδο Ιανουάριος - Μάιος 2006, σε δείγμα 308 εισηγμένων 

επιχειρήσεων του Χ.Α.Α. που δημοσίευαν οικονομικές καταστάσεις με ΔΛΠ την 

χρήση 2005. Σημειωτέον ότι όπου δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις ανήκουν στον 

ίδιο όμιλο, έχουν ληφθεί υπόψη μόνο οι προσαρμογές των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων της μητρικής, στις οποίες και περιλαμβάνονται οι 

προσαρμογές των θυγατρικών της. Πηγές άντλησης της έρευνας είναι οι ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις ΕΓΛΣ χρήσης 2004, οι ενδιάμεσες οικονομικές 

καταστάσεις 2005 ΔΛΠ, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2005 ΔΛΠ, οι 

γνωστοποιήσεις συμφωνίας Ιδίων Κεφαλαίων ΕΛΠ-ΔΛΠ και οι γνωστοποιήσεις 

συμφωνίας Αποτελεσμάτων Χρήσης ΕΛΠ-ΔΛΠ. Το ποσοστό συμμετοχής στην 

έρευνα στο σύνολο του δείγματος είναι  

 στις επιδράσεις Ιδίων Κεφαλαίων- 303 εταιρείες (98,3%) 

 στις επιδράσεις Αποτελεσμάτων- 268 εταιρείες (84,4%) 

 στα ποιοτικά χαρακτηριστικά πληροφόρησης- 308 εταιρείες (100%) 

 

Οι εισηγμένες εταιρείες ταξινομήθηκαν σε 10 βασικές κατηγορίες, με βάση την 

κλαδική ταξινόμηση του Χ.Α.Α., όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Το ποσοστό 

αντιπροσώπευσης του χρηματοοικονομικού τομέα  ως προς το σύνολο των 

επιχειρήσεων της συγκεκριμένης έρευνας ήταν 13%, ήτοι 40 επιχειρήσεις, με 

ποσοστό αντιπροσώπευσης ως προς τα Ιδία Κεφάλαια 28,8%.   
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Όσον αφορά τις επιδράσεις στο σύνολο των επιχειρήσεων, μπορούμε να κάνουμε τις 

ακόλουθες κατηγοριοποιήσεις: 

1. Συνολικές επιδράσεις στα Ιδία Κεφάλαια των εισηγμένων επιχειρήσεων στο 

Χ.Α.Α.. 

 
 Τα Ιδία Κεφάλαια ωφελήθηκαν συνολικά κατά 1.869 εκ. €23, ενώ σε περίπτωση που 

αποκλειστούν ανακατατάξεις κονδυλίων μεταξύ των υποχρεώσεων και των ιδίων 

κεφαλαίων, τότε η συνολική ωφέλεια των ιδίων κεφαλαίων περιορίζεται σημαντικά 

(881 εκ. €). Συμψηφιστικά επήλθε ωφέλεια από την αναγνώριση αναβαλλόμενων 

φόρων κατά ποσό 482 εκ. € 

 

                                                 
23 40.863.065.138,00 €- 38.993.733.232,00 € = 1.869.331.906,00 € 
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Η αναπροσαρμογή σε εύλογες αξίες των ενσώματων ακινητοποιήσεων ωφέλησε κατά 

ποσό 4.692 εκ.€, ο ετεροχρονισμός αναγνώρισης της διανομής ωφέλησε κατά ποσό 

1.769 εκ. €, η αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων ως διαθέσιμα προς πώληση 

αφορά κυρίως εταιρείες του χρηματοοικονομικού τομέα και η ωφέλεια ανήλθε σε 

ποσό 1.216 εκ. €. 

 

Όσον αφορά τις αρνητικές επιδράσεις, η επιβάρυνση από την αναγνώριση 

υποχρεώσεων προς το προσωπικό ανήλθε σε ποσό 2.480 εκ. €, από τη διενέργεια 

προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων σε ποσό 2.477 εκ. €, από τη διαγραφή εξόδων 

εγκατάστασης σε ποσό 1.004 εκ. €, και οι λοιπές επιδράσεις ανέρχονται σε ποσό 

5.019 εκ. €.  

 
 

2. Συνολικές επιδράσεις στα Αποτελέσματα Χρήσης 2004 των εισηγμένων 

επιχειρήσεων στο Χ.Α.Α.    

 

Συνολικά τα αποτελέσματα ωφελήθηκαν κατά 182 εκ. €. Η αναπροσαρμογή των 

ενσώματων ακινητοποιήσεων η οποία ωφέλησε σημαντικά τα ιδία κεφάλαια δεν 

συνοδεύτηκε με αύξηση των αποσβέσεων, αντίθετα προέκυψε σημαντική ωφέλεια 

από μείωση αποσβέσεων λόγω αλλαγής της ωφέλιμης ζωής.  
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Από την αναπροσαρμογή των αποσβέσεων παγίων λόγω αλλαγής της ωφέλιμης ζωής 

τους προέκυψε κέρδος ποσού 512 εκ. €. Η αναγνώριση αναβαλλόμενων φόρων 

αποτέλεσε τον κυριότερο παράγοντα επηρεασμού αποτελεσμάτων της χρήσης 2004. 

Συνολικά οι θετικές επιδράσεις ανήλθαν σε ποσό 442 εκ. € και είναι υψηλότερες από 

αυτές των αρνητικών επιδράσεων (405 εκ. €). Η καταγραφή κερδών από αποτίμηση 

χρηματοοικονομικών μέσων ανήλθε σε ποσό 195 εκ. €, ενώ το όφελος από 

αναστροφή αποσβέσεων κεφαλαιοποιημένων δαπανών ανήλθε σε ποσό 193 εκ. €.  

 
 

Όσον αφορά τις αρνητικές επιδράσεις στα Αποτελέσματα Χρήσης 2004, 

διαπιστώνονται επιβαρύνσεις ποσού 269 εκ. € που προέρχονται από τη διαγραφή 

δαπανών ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης καθώς και ασώματων ακινητοποιήσεων 
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που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης των ΔΛΠ. Ακόμη, επιβαρύνσεις ποσού 

184 εκ. € προέρχονται από την διενέργεια προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, 

ενώ από την ενοποίηση επιχειρήσεων για πρώτη φορά με τα ΔΛΠ προέκυψε 

επιβάρυνση ποσού 164 εκ. €. Οι λοιπές επιδράσεις αντιστοιχούν σε διάφορες 

επιβαρύνσεις που ανέρχονται σε ποσό 953 εκ. €.  

 
Στα δύο επόμενα διαγράμματα παρουσιάζονται οι επιδράσεις στα Ιδία Κεφάλαια ανά 

κατηγορία κλαδικής ταξινόμησης του Χ.Α.Α.. Στον χρηματοοικονομικό τομέα 

βλέπουμε ότι επήλθε μείωση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 8%, κατά 1.002 εκ. € 

δηλαδή.  
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Αξίζει να σημειωθεί ότι στην κατηγορία των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 

περιλαμβάνονται σημαντικές αναμορφώσεις των επιμέρους κλάδων της κατηγορίας. 

Από την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 4 "Ασφαλιστικές Συμβάσεις" στον κλάδο των 

ασφαλειών προέκυψε επιβάρυνση 156 εκ. € και από την εφαρμογή του ΔΛΠ 17 

"Μισθώσεις" στον κλάδο των εταιρειών χρηματοοικονομικών μισθώσεων προέκυψε 

αρνητική επίδραση ποσού 122 εκ. €.    

 

Στα δύο επόμενα διαγράμματα παρουσιάζονται οι επιδράσεις στα Αποτελέσματα ανά 

κατηγορία κλαδικής ταξινόμησης του Χ.Α.Α.. Στον χρηματοοικονομικό τομέα 

βλέπουμε ότι επήλθε μείωση των Αποτελεσμάτων κατά 9,21%. 
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Βλέπουμε επομένως ότι το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε η έρευνα που 

διενήργησε η Grant Thornton το 2003 ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν ήταν έτοιμες 

να μεταβούν στα νέα πρότυπα, επαληθεύεται από τις έρευνες που διεξήχθησαν 

μετέπειτα και αναγνωρίστηκε το γεγονός αυτό και από τις Εποπτικές Αρχές οι οποίες 

έδωσαν παράταση στο χρόνο δημοσίευσης των ενδιάμεσων και ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων της χρήσης 2005.  

 

3.2.2. Σχόλια επί της τραπεζικής νομοθεσίας 

 

A. Ίδια Κεφάλαια 

Για τους σκοπούς εφαρµογής των κανόνων τραπεζικής εποπτείας, τα ίδια κεφάλαια 

των πιστωτικών ιδρυµάτων προσδιορίζονται κατά κύριο λόγο από την Π∆ΤΕ 

2053/1992. Με βάση την Πράξη αυτή, µεταξύ των παραγόντων που προσδιορίζουν 

το µέγεθος των ιδίων κεφαλαίων αναφέρονται: 

1. Οι διορθώσεις αξίας µετοχών, οµολογιών και άλλων τίτλων σταθερής ή 

µεταβλητής απόδοσης, εφόσον οι διορθώσεις αυτές προβλέπονται και γίνονται 

σύµφωνα µε τους ειδικούς κανόνες αποτίµησης που ισχύουν για τα πιστωτικά 

ιδρύµατα. 

2. Το υπόλοιπο κερδών (ή ζηµιών) εις νέο 

3. Αποθεµατικά από αναπροσαρµογή παγίων στοιχείων του ενεργητικού. 

 

Ήδη από την απαρίθµηση των ανωτέρω προσδιοριστικών στοιχείων καθίσταται 

σαφές ότι η εισαγωγή των ∆ΛΠ µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά τον καθορισµό του 

µεγέθους των ιδίων κεφαλαίων. Εποµένως, η εφαρµογή των ∆ΛΠ θα επιφέρει 

µεταβολή στην ουσιαστική εφαρµογή µιας σειράς διατάξεων που άπτονται της 
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τραπεζικής εποπτείας και για τις οποίες τα ίδια κεφάλαια αποτελούν σηµείο 

αναφοράς. Οι διατάξεις αυτές είναι: 

- το άρθρο 16 του ν. 2076/1992, που απαγορεύει στα πιστωτικά ιδρύµατα την κατοχή 

ειδικής συµµετοχής σε επιχείρηση µεγαλύτερης του 15% των ιδίων κεφαλαίων τους. 

- η απόφαση ΕΤΠΘ 80/15/2000, που ρυθµίζει το ζήτηµα της συµµετοχής των 

πιστωτικών ιδρυµάτων στο µετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων του χρηµατοπιστωτικού 

τοµέα 

- τα άρθρα 32-38 σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια, τον συντελεστή 

φερεγγυότητας και τα µεγάλα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα των ΕΠΕΥ και των 

πιστωτικών ιδρυµάτων 

- η Π∆ΤΕ 2397/1996 σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών 

ιδρυµάτων 

- η Π∆ΤΕ 2054/1992 σχετικά µε τον συντελεστή φερεγγυότητας των πιστωτικών 

ιδρυµάτων 

- η Π∆ΤΕ 2246/1993 σχετικά µε την εποπτεία και τον έλεγχο των µεγάλων 

χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων των πιστωτικών ιδρυµάτων 

 

Β. Πράξεις εκτός ισολογισµού 

 

Μία από τις σηµαντικότερες διαφορές που θα επιφέρουν τα ∆ΛΠ στις οικονοµικές 

καταστάσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων είναι η εµφάνιση των πράξεων και 

συµβάσεων επί παραγώγων εντός ισολογισµού. Με το καινούριο αυτό καθεστώς, 

τίθεται το ζήτηµα του χειρισµού των διατάξεων εκείνων της τραπεζικής νοµοθεσίας, 

οι οποίες αντιµετωπίζουν στο σύνολό τους τα παράγωγα ως στοιχεία εκτός 

ισολογισµού. Τέτοιες διατάξεις είναι: 

- οι διατάξεις της Π∆ΤΕ 2291/1994, που αφορά τα στοιχεία που υποβάλλουν τα 

πιστωτικά ιδρύµατα προς την Τράπεζα της Ελλάδας για την εποπτεία του κινδύνου 

από ανοικτές συναλλαγµατικές θέσεις, και που προβλέπουν ότι τα πιστωτικά 

ιδρύµατα υποβάλλουν ξεχωριστές καταστάσεις για τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

τους από εκτός ισολογισµού στοιχεία, 

- οι διατάξεις της Π∆ΤΕ 2458/2000, που αφορά την υποχρέωση υποβολής από τα 

πιστωτικά ιδρύµατα µηνιαίας λογιστικής κατάστασης, και που προβλέπουν ότι τα 

πιστωτικά ιδρύµατα υποβάλλουν στοιχεία για τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις τους 
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από εκτός ισολογισµού στοιχεία, καθώς επίσης και ξεχωριστή ανάλυση των εκτός 

ισολογισµού στοιχείων, 

- οι διατάξεις της Π∆ΤΕ 2054/1992, που αφορά το συντελεστή φερεγγυότητας των 

πιστωτικών ιδρυµάτων, που προβλέπουν ότι ο συντελεστής φερεγγυότητας των 

πιστωτικών ιδρυµάτων εκφράζει τα ίδια κεφάλαια ως ποσοστό επί του συνόλου των 

εντός και εκτός ισολογισµού στοιχείων του ενεργητικού. Στα εκτός ισολογισµού 

στοιχεία κατατάσσονται και οι πράξεις ή συµβάσεις επί παραγώγων (συµβάσεις επί 

επιτοκίων και επί τιµών συναλλάγµατος). 

- οι διατάξεις της Π∆ΤΕ 2246/1993, που αφορά την εποπτεία και έλεγχο των µεγάλων 

χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων των πιστωτικών ιδρυµάτων, που προβλέπουν ότι ως 

χρηµατοδοτικό άνοιγµα ορίζονται τα στοιχεία ενεργητικού και τα εκτός ισολογισµού 

στοιχεία που αναφέρονται στην Π∆ΤΕ 2054/1992. 

Σηµειώνεται πάντως ότι οι ανωτέρω διατάξεις, οι οποίες έχουν τεθεί για σκοπούς 

εποπτείας από την Τράπεζα της Ελλάδας, αποτελούν στην ουσία ενσωµάτωση των 

αντίστοιχων οδηγιών της Ε.Ε., και εποµένως οποιαδήποτε τυχόν προσαρµογή τους 

στην υιοθέτηση των IAS θα πρέπει να αναµένεται να πραγµατοποιηθεί και σε 

Κοινοτικό επίπεδο. 

 

Γ. Προβλέψεις 

 

Πέρα από τους ισχύοντες κανόνες που αφορούν το σχηµατισµό προβλέψεων από τις 

τράπεζες για σκοπούς οικονοµικών καταστάσεων, αλλά και για φορολογικούς 

σκοπούς, και οι οποίοι ενδεχοµένως να µεταβληθούν σηµαντικά µε την εισαγωγή 

των ∆ΛΠ, η τραπεζική νοµοθεσία περιέχει και αυτή διατάξεις που ρυθµίζουν το 

σχηµατισµό επαρκών προβλέψεων από τις τράπεζες, για σκοπούς εποπτείας της 

Τράπεζας της Ελλάδας αυτή τη φορά. Έτσι, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Π∆ΤΕ 

2442/1999, οι Τράπεζες υποχρεούνται να σχηµατίζουν προβλέψεις για τις απαιτήσεις 

που έχουν από πιστοδοτήσεις. Οι προβλέψεις αυτές ανέρχονται σε ένα συγκεκριµένο 

ποσοστό επί του υπολοίπου της κάθε πίστωσης (ληξιπρόθεσµα και άληκτο), το οποίο 

προσδιορίζεται µε βάση το βαθµό συνέπειας κατά την εξυπηρέτησή τους. 

 

Επιπλέον, µε βάση τις διατάξεις της Π∆ΤΕ 2438/98, που αφορά τα συστήµατα 

εσωτερικού ελέγχου των πιστωτικών ιδρυµάτων, τα πιστωτικά ιδρύµατα πρέπει να 

ακολουθούν συγκεκριµένη πολιτική για την ανάληψη, παρακολούθηση και 
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διαχείριση κάθε κινδύνου, καθορίζοντας για τους ποσοτικά µετρήσιµους κινδύνους, 

τα εκάστοτε αποδεκτά όρια ανάληψης κινδύνου για κάθε κατηγορία κινδύνου και 

περαιτέρω κατανοµή του ορίου αυτού όπου ενδείκνυται (π.χ. κατά πελάτη, κλάδο, 

νόµισµα, υπηρεσιακή µονάδα κλπ.) καθώς και θέσπιση, όπου, χρειάζεται ορίων 

διακοπής ζηµιογόνων δραστηριοτήτων (stop loss control). Όπως αναφέρθηκε, οι ως 

άνω υποχρεώσεις των Τραπεζών για σχηµατισµό προβλέψεων για τις απαιτήσεις από 

πιστοδοτήσεις και καθορισµό των αποδεκτών ορίων κινδύνων καθιερώθηκαν στα 

πλαίσια άσκησης εποπτείας και ελέγχου από την Τράπεζα της Ελλάδας της 

κεφαλαιακής επάρκειας τους, και είναι ανεξάρτητες από την υποχρέωση που 

θεσπίζεται από το λογιστικό δίκαιο για σχηµατισµό προβλέψεων για επισφαλείς 

απαιτήσεις, για σκοπούς οικονοµικών καταστάσεων και φορολογίας. Τίθεται λοιπόν 

το ζήτηµα αν η εισαγωγή των ∆ΛΠ και των κανόνων σχηµατισµού προβλέψεων και 

ετήσιας αποτίµησης των χορηγήσεων θα επηρεάσει και τους κανόνες του 

σχηµατισµού προβλέψεων και για σκοπούς εποπτείας 

 

∆. Ενοποιηµένη εποπτεία 

 

Η αντιµετώπιση των υποχρεώσεων ενοποιηµένης παρουσίας οικονοµικών 

καταστάσεων σε ∆ΛΠ και Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα δε συµπίπτει απόλυτα. 

Περαιτέρω, το Π∆ 267/1995 καθορίζει τους όρους άσκησης από την Τράπεζα της 

Ελλάδας ενοποιηµένης εποπτείας στα πιστωτικά ιδρύµατα. Παρά το γεγονός ότι το εν 

λόγω Π∆ δεν παραπέµπει παρά µόνο σε συγκεκριµένα σηµεία στους κανόνες 

ενοποίησης του Κ.Ν. 2190/1920, τίθεται το ζήτηµα αν η εισαγωγή των ∆ΛΠ και των 

κατά τι διαφορετικών κριτηρίων ως προς την υποχρέωση ενοποίησης ενδέχεται να 

επηρεάσει και τους κανόνες ή την πρακτική εφαρµογή του Π∆ 267/1995 και της 

επέκτασης ή συρρίκνωσης της ενοποιηµένης εποπτείας που ασκείται από την 

Τράπεζα της Ελλάδας. 

 

3.2.3. Αναντιστοιχίες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων με τη φορολογία 

 

Γίνεται αντιληπτό στο χώρο των επιχειρήσεων ότι το θέµα της εφαρµογής των ∆ΛΠ 

δεν είναι µόνο λογιστικό αλλά και αλλαγής στην νοοτροπία πληροφόρησης/ 

δηµοσιότητας όγκου στοιχείων. Μέχρι πρόσφατα ο ελληνικός επιχειρηµατικός 

κόσµος ήταν εξοικειωµένος µε το Ν. 2190/1920 (βασικό νοµικό πλαίσιο), το 
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Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, Κλαδικά Λογιστικά Πρότυπα (Τράπεζες, 

Ασφαλιστικές Εταιρείες, Ο.Τ.Α., ΝΠ∆∆ κλπ) και τον –έστω περίπλοκο- Κώδικα 

Βιβλίων και Στοιχείων για την απόδοση των οικονοµικών καταστάσεων των 

εταιρειών. Με την εισαγωγή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων επιχειρείται, για 

λόγους εναρµόνισης και απλοποίησης, η διευκόλυνση της συντάσσουσας τις 

οικονοµικές καταστάσεις επιχείρησης στην απεικόνιση της (όσο είναι πρακτικά 

εφικτό) πραγµατικής χρηµατοοικονοµικής κατάστασης και των οικονοµικών 

επιδόσεών της. 

 

Οι ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2190/1920, του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού 

Σχεδίου και των αντίστοιχων κλαδικών σε πολλά σηµεία διαφέρουν ουσιωδώς από 

τους κανόνες αποτίµησης και απεικόνισης των οικονοµικών δεδοµένων, που 

εµπεριέχονται στα ∆ΛΠ. Πιο συγκεκριµένα ακόµα, υπάρχουν αντιφάσεις μεταξύ των 

υφιστάµενων διατάξεων του 2190 και των ∆ΛΠ (κυρίως ως προς τους κανόνες 

αποτίµησης) και συνεπακόλουθες ασάφειες κυρίως ως προς τα λογιστικά μεγέθη που 

λαµβάνονται υπ’ όψιν για σκοπούς άλλων κανόνων του 2190, όπως π.χ. του 

προσδιορισµού των διανεµητέων κερδών, της επιµέτρησης των απολεσθέντων 

κεφαλαίων κλπ.. 

 

Κι ένα απλό παράδειγµα: Το νέο καθεστώς που θα επιβληθεί µε την υιοθέτηση των 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων θα επηρεάσει τη διαδικασία εξακρίβωσης της αξίας 

των εταιρικών εισφορών κατά τη σύσταση της εταιρείας αλλά και κατά την τυχόν 

αύξηση κεφαλαίου. Το θεσµικό πλαίσιο µεθόδων αποτίµησης των παγίων 

περιουσιακών στοιχείων (αλλά και της επανεκτίµησης αυτών, όπως θα απαιτείται 

πλέον εκ του Νόµου, σύµφωνα µε τις τρέχουσες, οικονοµικά ρεαλιστικές αξίες [fair 

values]), θα αποκτήσει διαφορετικό περιεχόµενο για τις εισηγµένες εταιρείες απ’ ότι 

για τις υπόλοιπες. Οι ελληνικές επιχειρήσεις στο σύνολό τους θα βρεθούν 

αντιµέτωπες µε ένα θεσµικό σχίσµα ανάµεσα στο σύνολο των ∆ΛΠ και των 

∆ιερµηνειών τους από τη µία και την εθνική νοµοθεσία του Ν. 2190/20 από την άλλη 

(Σιγάλου Σωτηρία, 2004). 

 

Η φράση «θεσµικό σχίσµα» φαντάζει υπερβολική, αλλά θα αποδειχθεί ότι τελικά δεν 

είναι, όταν τα ∆ΛΠ θα αποτελέσουν κοινή πρακτική στην απόδοση των οικονοµικών 

καταστάσεων των εταιρειών. Το παραπάνω σχίσµα ίσως διαφανεί όταν η 
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φορολογική- νοµική προσέγγιση των οικονοµικών αποτελεσµάτων αρχίσει εν καιρώ 

να διαφοροποιείται ανάµεσα σε εισηγµένες/ µεγάλες από τη µία και µικρές εταιρείες 

από την άλλη. Υποτίθεται ότι τα φορολογητέα κέρδη ή ζηµιές της εταιρείας δεν 

επηρεάζονται από την εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων.  

 

Μάλιστα το άρθρο 140 του Νόµου 3224/2004 που προστέθηκε στον Ν.2190 έρχεται 

να «συµβιβάσει αφενός τη συνταγµατική επιταγή της ίσης μεταχείρισης όλων των 

φορολογουµένων και αφετέρου το γεγονός ότι η µη καθιέρωση των ∆ΛΠ ως 

υποχρεωτικών κανόνων σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων όλων, γενικά, των 

επιχειρήσεων (πράγµα που κρίνεται ως πρακτικά ανέφικτο) αναπόφευκτα θα 

οδηγήσει στη διαφοροποίηση του λογιστικού αποτελέσµατος (κέρδους ή ζηµιάς), 

ανάλογα µε τους ακολουθούµενους κανόνες αποτίµησης των επιµέρους 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της κάθε επιχείρησης», όπως αναγνωρίζει 

και το ίδιο το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας.  

 

Είναι σκόπιµο, αυτήν την χρονική στιγµή, να µην καταφύγουµε σε στείρα υιοθέτηση 

αποσπασµατικών µέτρων και πολιτικών ενδεικνυόµενων από την διεθνή εµπειρία. Η 

Ελλάδα έχει τις δικές της ανάγκες και προτεραιότητες, τις οποίες µπορεί και πρέπει 

να προσαρµόζει στις εκάστοτε συνθήκες. Η κριτική σ’ αυτήν την περίπτωση ίσως να 

µην επικεντρωθεί µόνο στην αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής των ∆ΛΠ, αλλά 

κυρίως στην προσαρµοστικότητα που θα επιδείξει το ελληνικό οικονοµικό 

περιβάλλον στην οµαλή και δηµιουργική ένταξή τους στα ελληνικά δεδομένα.  

 

Η Ελλάδα, χώρα όπου από τη µια η παρουσία του Νόµου στη ρύθµιση και στον 

προσδιορισµό των εµπορικών συναλλαγών κι από την άλλη οι κρατικές φορολογικές 

τακτικές και πρακτικές παίζουν καθοριστικό ρόλο, καλείται να εφαρµόσει λογιστικές/ 

χρηµατοοικονοµικές μεθόδους στην απεικόνιση των συναλλαγών που 

πραγµατοποιούν οι εταιρείες της. Η χώρα µας µπορεί να καυχιέται –µέχρι σήµερα- 

ότι σε εταιρικό επίπεδο αναπτύσσει συµβουλευτικά δίκτυα νοµικής αλλά και 

οικονοµικής πληροφόρησης. Από το µικρό, το µικροµεσαίο έως και το µεγάλο 

επιχειρηµατία, έχουµε στην Ελλάδα επαρκή συµβουλευτικά δίκτυα (νοµικοί 

σύµβουλοι, λογιστές, πολλές φορές συγγενείς των επιχειρηµατιών) που προσφέρουν 

επαγγελµατική καθοδήγηση σε θέµατα εταιρικής διακυβέρνησης και 

χρηµατοοικονοµικής εταιρικής διευθέτησης. 
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Με την εισαγωγή των ∆ΛΠ στο ελληνικό εταιρικό και γενικότερα εµπορικό 

περιβάλλον, θα υπάρξει µια µετατόπιση από «Οικονοµικές Καταστάσεις 

συναλλακτικά ακριβείς και νοµικά κατοχυρωμένες σε Οικονοµικές Καταστάσεις 

χρηµατοοικονοµικά ακριβείς και εκτιµητικά προσδιορισµένες». Οι συγκεκριµένες 

τακτικές και πρακτικές θα επηρεάσουν την καθηµερινή εταιρική πραγµατικότητα. Ο 

νοµικός κόσµος, που έως τώρα είχε παράδοση «πρωταγωνιστή» στη διαχείριση και 

γενικά εµπλοκή του µε τα εταιρικά και κυρίως φορολογικά θέµατα των επιχειρήσεων 

θα χρειαστεί να επαναπροσδιορίσει τη θέση του και να εµπλουτίσει τις οικονοµικές 

και λογιστικές γνώσεις του, βασισµένες πλέον στο νέο, πέρα των εθνικών ορίων, 

πλαίσιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

 

3.2.4.  Διάδραση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων με το πλαίσιο για την 

κεφαλαιακή επάρκεια 

 

Όπως είδαμε παραπάνω, σύμφωνα με το ΔΛΠ 39, το σωρευτικό κέρδος ή ζημία επί 

διαθέσιμου προς πώληση χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου θα 

αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Επίσης, όταν μία μείωση της εύλογης 

αξίας ενός διαθέσιμου προς πώληση χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου 

έχει αναγνωριστεί απευθείας στα ίδια κεφάλαια και αποδεικνύεται με αντικειμενικό 

τρόπο ότι το περιουσιακό στοιχείο εκείνο έχει υποστεί απομείωση αξίας, η σωρευτική 

ζημία που είχε αναγνωριστεί απευθείας στα ίδια κεφάλαια θα αφαιρείται από τα ίδια 

κεφάλαια και θα αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, έστω και αν το 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο δεν έχει διαγραφεί. H Επιτροπή της 

Βασιλείας, με διάφορα δελτία τύπου που εκδίδει, προτρέπει τις εθνικές εποπτικές 

αρχές να προβούν στις ακόλουθες διευθετήσεις αναφορικά με την επίπτωση της 

εφαρμογής των ΔΛΠ στο πλαίσιο εκπλήρωσης κεφαλαιακών υποχρεώσεων: 

 Μη προσαρμογή για εποπτικούς λόγους της απομείωσης αξίας στοιχείων 

(impairment losses), κάτι που συνεπάγεται τη μείωση των βασικών ιδίων 

κεφαλαίων (tier 1). 

 Μη συμπερίληψη στον ορισμό των ιδίων κεφαλαίων για λόγους κεφαλαιακής 

επάρκειας, των μη πραγματοποιηθέντων κερδών και ζημιών μετά από φόρους επί 

των δάνειων και πιστώσεων που περιλαμβάνονται στο διαθέσιμο προς πώληση 

χαρτοφυλάκιο. 
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 Μερική συμπερίληψη των εξ αποτιμήσεως κερδών προ φόρων από μετοχικούς 

τίτλους, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο διαθέσιμο προς πώληση χαρτοφυλάκιο, 

στον ορισμό των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων (tier 2) και, αντίστοιχα, 

αφαίρεση των μη πραγματοποιηθεισών ζημιών μετά τους φόρους από τα βασικά 

ίδια κεφάλαια (tier 1). 

 Κατά την ευχέρεια των εθνικών εποπτικών αρχών οι χρεωστικοί τίτλοι, οι οποίοι 

περιλαμβάνονται στο διαθέσιμο προς πώληση χαρτοφυλάκιο μπορούν να τύχουν 

μεταχείρισης είτε ως δάνεια είτε ως μετοχικοί τίτλοι. 

 Μη συμπερίληψη στον ορισμό των ιδίων κεφαλαίων τυχόν κερδών/ ζημιών από την 

αντιστάθμιση ταμειακών ροών ή/ και την εφαρμογή της αρχής της αποτίμησης στην 

εύλογη αξία των στοιχείων του παθητικού ως αποτέλεσμα της επιδείνωσης της 

πιστοληπτικής ικανότητας της ίδιας της τράπεζας. Η Επιτροπή της Βασιλείας 

προτρέπει επίσης τις εθνικές εποπτικές αρχές να μεταχειρίζονται ενιαία τυχόν 

συσσωρευμένο κέρδος ή τη ζημία που προκύπτει από συναλλαγή για την οποία 

δημιουργείται μέσο αντιστάθμισης ταμειακών ροών επί ενός διαθέσιμου προς 

πώληση χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Για παράδειγμα, αν το 

κέρδος επί του αντισταθμιζόμενου στοιχείου αναγνωρίζεται στα συμπληρωματικά 

ίδια κεφάλαια, οι ζημίες θα πρέπει επίσης να επιφέρουν προσαρμογή των 

συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων.  

Ιδιαίτερη προσοχή χρήζει σύμφωνα με την Επιτροπή της Βασιλείας η εφαρμογή της 

αρχής της εύλογης αξίας στα πλαίσια των ΔΛΠ 16 και 40 (αποτίμηση των παγίων 

προς εκμετάλλευση και των ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων) αναφορικά με τη μερική 

αναγνώριση των μη πραγματοποιηθέντων κερδών. Όσον αφορά τον προσδιορισμό 

του ύψους του ανοίγματος για σκοπούς υπολογισμού των κατά τον κίνδυνο 

σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού, θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπο, ώστε να 

μην υπολείπεται του ποσού κατά το οποίο θα μειωνόταν το ύψος των ιδίων 

κεφαλαίων, στην περίπτωση κατά την οποία η τράπεζα θα προέβαινε σε διαγραφή της 

σχετικής απαίτησης. Επίσης, διευκρινίζεται ότι η μεταχείριση των τιτλοποιημένων 

απαιτήσεων για σκοπούς κεφαλαιακής επάρκειας θα πρέπει να διακρίνεται από την 

αντίστοιχη μεταχείριση για λογιστικούς λόγους.  

Γενικά η Επιτροπή δεν κρίνει σκόπιμο να τροποποιηθεί το πλαίσιο εκπλήρωσης 

κεφαλαιακών υποχρεώσεων ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης των Διεθνών Λογιστικών 

 165



Προτύπων. Ειδικότερα, παροτρύνει τις εθνικές εποπτικές αρχές να διατηρήσουν τις 

υφιστάμενες διατάξεις αναφορικά με τον ορισμό του χαρτοφυλακίου συναλλαγών και 

τον ορισμό των ιδίων κεφαλαίων. Επίσης δεν κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση της 

μεταχείρισης των άυλων στοιχείων συμπεριλαμβανομένου του goodwill, καθώς και 

της αναβαλλόμενης φορολογίας. Ωστόσο επισημαίνεται ότι κάποιες εποπτικές αρχές 

έχουν προβεί σε μερική αναθεώρηση του πλαισίου. Τέλος, καμία αλλαγή δεν 

προτείνεται αναφορικά με την επίπτωση στα ίδια κεφάλαια μέσω των αποτελεσμάτων 

χρήσης της μεταχείρισης των υποχρεώσεων από συνταξιοδοτικά προγράμματα, των 

stock options και της χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

Η Επιτροπή της Βασιλείας παροτρύνει τις εθνικές εποπτικές αρχές να εξετάσουν 

προσεκτικά την ανάγκη διαμόρφωσης ενός μεταβατικού πλαισίου κατά την αρχική 

υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Πρόθεση της Επιτροπής της 

Βασιλείας είναι να επεξεργαστεί σε μεταγενέστερο χρόνο και άλλα θέματα που 

αφορούν τη διάδραση των ΔΛΠ με το πλαίσιο για την κεφαλαιακή επάρκεια και 

κυρίως τα θέματα που αφορούν τις επιπτώσεις από την εφαρμογή της αρχής της 

αποτίμησης στην εύλογη αξία (impact of the fair value option), τα διαθέσιμα προς 

πώληση στοιχεία (available-for-sale items) και την αναβαλλόμενη φορολογία 

(deferred taxes).  

3.3. Συμπεράσματα… 

 

Όπως προκύπτει από τα εκτεθέντα ανωτέρω, οι διαφορές μεταξύ ΕΛΠ και ΔΛΠ είναι 

πολλές και σημαντικές. Μάλιστα για τον τραπεζικό χώρο, υπάρχουν και 

ιδιαιτερότητες που καθιστούν το έργο της μετάβασης στα ΔΛΠ ακόμη πιο δύσκολο, 

ειδικά μάλιστα στην περίπτωση τραπεζικού ομίλου. Τα σημαντικότερα σημεία, στα 

οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα από τις διοικήσεις των τραπεζών, και όχι 

μόνο, είναι: 

 το έργο της μετάβασης από πλευράς τεχνικής υποστήριξης (ιδιαίτερα δε από 

πλευράς μηχανογραφικής υποστήριξης) και αξιοπιστίας των δεδομένων, 

περιλαμβάνοντας στο έργο αυτό τόσο τις μητρικές εταιρείες όσο και τις υπόλοιπες 

που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, 

 η δημιουργία και η αποτελεσματική λειτουργία κατάλληλων υποδομών 

(θεσμοθετημένα όργανα διαχείρισης κινδύνων, διαδικασίες και τεκμηρίωση λήψης 
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αποφάσεων επενδύσεων κ.λπ.) που είναι απαραίτητες για να υπάρχουν οι 

δυνατότητες εφαρμογής ορισμένων σημαντικών σημείων των ΔΛΠ, 

 η αξιολόγηση των δυνατοτήτων που παρέχονται από τα ΔΛΠ, δηλαδή οι 

εναλλακτικές επιτρεπόμενες πρακτικές, όπως π.χ. η δυνατότητα καταχώρησης των 

παγίων σε αξία που προκύπτει από έκθεση ειδικού εκτιμητή 

 η κάλυψη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με νομοθετικές ρυθμίσεις 

(περιλαμβανομένων θεμάτων συντελεστή φερεγγυότητας, ανοικτών θέσεων κ.λπ.) 

 ο όγκος και τα είδη των πληροφοριών που απαιτούνται, κυρίως για τη σύνταξη του 

προσαρτήματος.  

 

Υπάρχουν όμως και σημαντικά σημεία, στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

βαρύτητα και λύσεις από την πολιτεία, αλλά και από τους ορκωτούς ελεγκτές όπως 

για παράδειγμα: 

 ο τρόπος τήρησης των λογιστικών βιβλίων 

 η φορολογική αναγνώριση εξόδων (αν θα εκπίπτουν τα κατά ΔΛΠ έξοδα ή άλλα) 

 αν θα γίνουν αποδεκτοί οι "χονδρικοί υπολογισμοί" διαφόρων αποσβέσεων (αν 

εκτιμηθούν διαφορετικοί συντελεστές κατά ΕΛΠ και διαφορετικοί κατά ΔΛΠ) 

προκειμένου για μετάβαση από οικονομικές καταστάσεις κατά ΕΛΠ σε οικονομικές 

καταστάσεις κατά  ΔΛΠ 

 αν θα υπάρχει τρόπος σύγκρισης και αξιολόγησης εκτιμήσεων που γίνονται από 

εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο κ.λπ..  

 

Μάλιστα είναι καθολική η πεποίθηση των εισηγμένων επιχειρήσεων24 ότι θα πρέπει 

να γίνουν ευρύτερες αλλαγές στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, με το 80% του δείγματος 

της έρευνας να θεωρεί ότι οι αλλαγές πρέπει να γίνουν τόσο στην εμπορική και τη 

φορολογική Νομοθεσία όσο και στα ΕΛΠ. Αντίθετα ένα 14% θεωρεί αναγκαίες μόνο 

τις αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία ενώ το 30% πιστεύει ότι οι αλλαγές θα πρέπει 

να αφορούν μόνο το Γενικό και τα κλαδικά λογιστικά σχέδια (γράφημα 17). 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Grant Thornton, 2003 

 167



ΓΡΑΦΗΜΑ 17: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΜΕΛΕΙ ΓΕΝΕΣΘΑΙ 

 
Τα οφέλη που προέκυψαν από την εισαγωγή των ΔΛΠ, όπως αυτά αναδεικνύονται 

μέσα από τις έρευνες της Grant Thornton, μπορούν να ταξινομηθούν στις παρακάτω 

δύο κατηγορίες: 

Α. Στο επίπεδο ενημέρωσης των χρηστών 

 στη πλειονότητα των επιχειρήσεων δεν παρουσιάζονται αποκλίσεις από τις αρχές 

των ΔΛΠ, το οποίο παρέχει μια ασφαλή βάση σύγκρισης των πληροφοριών που 

δημοσιεύονται 

 οι χρήστες απέκτησαν επιπλέον και μια βάση ποιοτικής σύγκρισης των 

επιχειρήσεων μέσα από τις γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων 

 η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων ενσωμάτωσε τις παρατηρήσεις των 

Ορκωτών Ελεγκτών στις οικονομικές τους καταστάσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

την αύξηση της αξιοπιστίας των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων και 

των παρεχόμενων μέσω αυτών πληροφοριών στους χρήστες 

 η υιοθέτηση των ΔΛΠ ανέδειξε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν διάφοροι 

κλάδοι της ελληνικής οικονομίας, π.χ. επισφάλειες, υποχρεώσεις σε εργαζομένους, 

ασφαλιστικές προβλέψεις, είναι ζητήματα που απασχολούν τους χρήστες και 

αντιμετωπίστηκαν 

  οι επιχειρήσεις ενημέρωσαν τους χρήστες και απεικόνισαν σε εύλογες αξίες 

περιουσιακά τους στοιχεία 

 αναβαθμίστηκε ο ρόλος των εποπτικών αρχών, έχοντας πλέον τη δυνατότητα 

αποτελεσματικής παρέμβασης τόσο προληπτικά μέσω συζητήσεων όσο και 

κατασταλτικά μέσω λήψης μέτρων σε περιπτώσεις αποκλίσεων. 

 

Β. Στο επίπεδο οργάνωσης των επιχειρήσεων: 

 ο όγκος και το εύρος των δημοσιευμένων πληροφοριών ανάγκασε τις επιχειρήσεις 

να οργανωθούν για να προσαρμοστούν στο δυναμικό περιβάλλον των ΔΛΠ. Το 
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γεγονός αυτό συμπεραίνεται αν συγκριθούν οι ενδιάμεσες με τις ετήσιες 

καταστάσεις του 2005, όπου παρουσιάστηκε αισθητή βελτίωση της πληροφόρησης 

 οι επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν στους χρόνους δημοσίευσης (αν και η πλειονότητα 

χρησιμοποίησε την παράταση) και τους βελτίωσαν σταδιακά (η δημοσίευση του 

3μήνου 2006 έγινε χωρίς παράταση) 

 επιτεύχθηκε αναβάθμιση των στελεχών λόγω της ανάγκης στελέχωσης με 

ανθρώπους που θα παρακολουθούν τις εξελίξεις και θα είναι υπεύθυνοι για την 

απεικόνιση του στρατηγικού σχεδιασμού των επιχειρήσεων 

 αυξήθηκαν οι απαιτήσεις εκπαίδευσης και αναγνωρίστηκαν τα οφέλη της για 

επιχειρήσεις και προσωπικό 

 βελτιώθηκαν οι εσωτερικές διαδικασίες και η εταιρική διακυβέρνηση. Η παροχή 

πληροφόρησης απαιτεί συνεργασία μεταξύ διαφορετικών διευθύνσεων και 

ανθρώπων. Οι διαδικασίες πρέπει να είναι χρηστικές και αποτελεσματικές και να 

υπηρετούν τις απαιτήσεις πληροφόρησης.  

 

Όσον αφορά τις αδυναμίες στη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών 

καταστάσεων, μπορούν να συνοψισθούν ως εξής: 

 δεν υπάρχει ομοιομορφία στη δομή και το περιεχόμενο. Υπάρχουν περιγραφές 

κονδυλίων που δεν είναι εννοιολογικά ορθές, παραπέμπουν στο ΕΓΛΣ και 

κατατάσσονται σε διαφορετικές κατηγορίες από διαφορετικές επιχειρήσεις (π.χ. 

προκαταβολές, μεταβατικοί) 

 υπάρχουν αδυναμίες στις παρεχόμενες πληροφορίες της κατάστασης μεταβολών 

Ιδίων Κεφαλαίων. Παρατηρούνται συνοπτικές περιγραφές συγκεντρωτικών 

κονδυλίων π.χ. απ' ευθείας μεταβολή ιδίων κεφαλαίων 

 δεν περιγράφονται όλες οι λογιστικές πολιτικές που ακολουθεί η επιχείρηση 

 σημαντικές αδυναμίες παρατηρήθηκαν στη κατάρτιση των πινάκων συμφωνίας 

μεταξύ ΕΛΠ και ΔΛΠ, ιδιαίτερα στο πίνακα συμφωνίας Αποτελεσμάτων Χρήσης 

 για αρκετά κονδύλια δεν παρουσιάζονται γνωστοποιήσεις, ενώ παρατηρείται και 

αδυναμία κάλυψης όλων των γνωστοποιήσεων που απαιτούνται από τα πρότυπα 

 παρατηρούνται γνωστοποιήσεις οι οποίες έρχονται σε αντιδιαστολή ή δεν 

συμφωνούν με σχετικές σημειώσεις ή ακόμα και με κονδύλια του Ισολογισμού και 

των Αποτελεσμάτων 

 

Προβλήματα που παρουσιάζονται στη πρακτική εφαρμογή προτύπων είναι: 
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 προβλήματα παρουσιάζονται στην εφαρμογή των, ΔΠΧΠ 5 όσον αφορά την 

απεικόνιση των διακοπεισών εκμεταλλεύσεων, ΔΛΠ 31 για την απεικόνιση των 

κοινοπραξιών, ΔΠΧΠ 2 για την απεικόνιση δικαιωμάτων προαίρεσης στο 

προσωπικό, ΔΛΠ 41 για την απεικόνιση σε εύλογες αξίες βιολογικών στοιχείων 

ενεργητικού και ΔΛΠ 33 για την απεικόνιση μειωμένων κερδών ανά μετοχή 

 η έννοια των συνδεδεμένων μερών όπως αυτή ορίζεται από το ΔΛΠ 24 

"Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών" δεν φαίνεται να έχει γίνει απολύτων 

κατανοητή διότι δεν αποκαλύπτονται όλα τα συνδεόμενα μέρη 

 ελλείψεις παρατηρούνται στις γνωστοποιήσεις που έχουν να κάνουν με τις 

μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό τυχόν απομείωσης στοιχείων 

του ενεργητικού (π.χ. υπεραξία, επενδύσεις, πάγια) 

 ελλείψεις στις γνωστοποιήσεις των κινδύνων και των τρόπων διαχείρισής τους από 

τις επιχειρήσεις  

 αρκετές επιχειρήσεις απεικόνισαν μεγαλύτερη πληροφόρηση σε προγενέστερες 

περιόδους προκειμένου να ωφεληθούν 

 ελλείψεις στην πληροφόρηση που παρέχουν οι θυγατρικές στην μητρική 

 

Η συνολική προσπάθεια εφαρμογής των ΔΛΠ κρίνεται ωστόσο επιτυχής, παρά τις 

αδυναμίες που επισημαίνονται. Ο στόχος πλέον των επιχειρήσεων είναι να 

διατηρήσουν και να εκμεταλλευτούν τις ωφέλειες που έχουν προκύψει και να 

εξαλείψουν τις αδυναμίες, ώστε να πετύχουν την προσδοκώμενη ποιότητα των 

οικονομικών καταστάσεων. Αν θέλουμε να έχουμε διεθνή προσανατολισμό, τότε τα 

ΔΛΠ υψηλής ποιότητας είναι το απαραίτητο εργαλείο επιβίωσης στις διεθνείς 

αγορές.   
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