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Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσης µελέτης είναι η κριτική ανάλυση τόσο της 

αποµείωσης των δανείων που χορήγησαν οι τράπεζες όσο και του µοντέλου 

που εισάγουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα µέσω του προτύπου 39. Πιο 

συγκεκριµένα αφού πρώτα παρουσιασθούν τα πλαίσια λειτουργίας των 

τραπεζών και της πρόσφατης χρηµατοοικονοµικής κρίσης γίνεται µία πρώτη 

προσέγγιση µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39. Στην συνέχεια ο 

αναγνώστης εστιάζει στην αποµείωση και στο προτεινόµενο µοντέλο 

χρησιµοποιώντας τόσο θεωρητικά όσο και επιχειρήµατα που προέκυψαν από 

πρωτογενή έρευνα. Τέλος, γίνεται αναφορά στις ελληνικές τράπεζες στην µετά 

την κρίση εποχή αξιολογώντας την έκθεσή τους στον κίνδυνο µέσω της 

σύγκρισης των αποµειώσεων που υποχρεώθηκαν να κάνουν µε τα έσοδα και 

το συνολικό ενεργητικό τους.    
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1. Εισαγωγή 

 

Μία παρατεταµένη περίοδος παγκόσµιας οικονοµικής ανάπτυξης και 

σταθερότητας διακόπηκε βίαια το 2008 µε το ξέσπασµα της 

χρηµατοοικονοµικής και εν συνέχεια συστηµικής κρίσης. Ο ασκός του Αιόλου 

αποτέλεσε η αδυναµία εξόφλησης υψηλού κινδύνου τραπεζικών δανείων στις 

Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Η αδυναµία εξόφλησης των εν λόγω δανείων 

αποτελεί ένα κοινό σηµείο µεταξύ της κρίσης του 2008 και της άλλης µεγάλης 

κρίσης του προηγούµενου αιώνα, αυτή του 1929.1  

Όπως είναι κατανοητό, οι τράπεζες και γενικότερα οι 

χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί αποτέλεσαν τον πρωταγωνιστή της κρίσης, 

από το ξέσπασµά της έως και σήµερα. Τεράστια πακέτα ρευστότητας 

επιβάρυναν τους κρατικούς προϋπολογισµούς ώστε να απορροφηθούν οι 

κραδασµοί που προήλθαν όχι τόσο από τα δάνεια αυτά κάθε αυτά, όσο από 

τα παράγωγα (options, futures) και τα ασφάλιστρα κινδύνου που ήταν 

συνδεδεµένα µε την υποχρέωση εξόφλησης των πρώτων.  

Πέραν του παραδείγµατος της πτωχευµένης Lehman Brothers (η οποία 

λίγο πριν καταρρεύσει είχε αξιολογηθεί πιστοληπτικά µε ΑΑΑ από τον οίκο 

Fitch), ιδιαίτερα γνωστοί και «αξιόπιστοι» οργανισµοί στηρίχθηκαν κυρίως 

από τις κυβερνήσεις και δευτερευόντως από τις κεντρικές τράπεζες µέσω της 

πολιτικής των µηδενικών επιτοκίων. Μέσα στην οµάδα των οργανισµών 

αυτών βρίσκεται ο κυριότερος χρηµατοοικονοµικός εταίρος των Η.Π.Α. η 

A.I.G., η JP Morgan Chase, η Merrill Lynch, η µεγαλύτερη χορηγός 

στεγαστικών δανείων στο Ηνωµένο Βασίλειο HBOS, πολλές µικρότερες 

τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες, ακόµα και η General Motors που έφτασε 

στο σηµείο να δηµιουργεί µεγαλύτερα κέρδη από το χρηµατοοικονοµικό τµήµα 

της (όπου δηµιουργούσε παράγωγα µε τις απαιτήσεις όσων απέκτησαν 

αυτοκίνητο από την ίδια) από ότι από το βιοµηχανικό.  

Τέσσερα χρόνια αργότερα, η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η 

χρήση της εύλογης αξίας (fair value) και η αποµείωση της αξίας των δανείων 

                                                           
1
 Χατζηπροκοπίου, 2007: 325 
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είναι πιο επίκαιρα από ποτέ επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο που 

διαδραµάτισαν τα εν λόγω ιδρύµατα στην σκηνή που εξελισσόταν και 

εξελίσσεται η κρίση.  

Σήµερα, έχει ήδη θεσµοθετηθεί ένα µοντέλο αποµείωσης µέσω 

προβλέψεων, µεµονωµένων ή µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε 

περίπτωση ύπαρξης πραγµατικών γνωστών ζηµιών (known losses).         

  



ΤΟ ΔΛΠ 39 ΚΑΙ Η ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ:ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Σελίδα 7 

 

2. Τράπεζες και Χρηµατοοικονοµική κρίση 

 

2.1 Η τράπεζα ως οργανισµός 

 

«Τράπεζα είναι η οικονοµική επιχείρηση που θεωρείται ως ο 

µεσάζοντας µεταξύ κεφαλαιούχων, που ζητούν να επενδύσουν κεφάλαια, και 

εκείνων οι οποίοι έχουν ανάγκη δανεισµού για τη χρηµατοδότηση των 

δραστηριοτήτων τους».2 

Από τον ανωτέρω ορισµό µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η κύρια 

λειτουργία ενός χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος είναι η συγκέντρωση των 

πλεονασµατικών κεφαλαίων των πελατών της προσφέροντας ως αντάλλαγµα 

µία αµοιβή (τόκος) και να τα διοχετεύει σε ελλειµµατικές µονάδες της 

οικονοµίας έντοκα, κερδίζοντας από τη διαφορά των επιτοκίων χορηγήσεων 

και καταθέσεων.  

Η µεταφορά των οικονοµικών µονάδων από τους πλεονασµατικούς 

στους ελλειµµατικούς πελάτες µπορεί να επιτευχθεί είτε µε άµεσο είτε µε 

έµµεσο τρόπο.3 Στην περίπτωση της άµεσης χρηµατοδότησης οι 

πλεονασµατικές µονάδες της οικονοµίας χρηµατοδοτούν απευθείας τις 

ελλειµµατικές χωρίς την διαµεσολάβηση κάποιου τρίτου. Αυτό επιτυγχάνεται 

κυρίως µέσω της έκδοσης και πώλησης οµολογιών ή µετοχών. Πρέπει όµως 

να σηµειωθεί ότι στην έκδοση και πώληση των παραπάνω αξιογράφων 

µπορεί να διαµεσολαβεί κάποιο τρίτο µέρος. Στον αντίποδα, στην έµµεση 

χρηµατοδότηση απαιτείται η διαµεσολάβηση ενός τρίτου (τράπεζα), η οποία 

θα συγκεντρώνει τα πλεονάσµατα ως καταθέσεις και λοιπά επενδυτικά 

προϊόντα και εν συνέχεια θα τα διοχετεύει στις ελλειµµατικές µονάδες µέσω 

δανείων.   

Για να αποφευχθεί περαιτέρω σύγχυση πρέπει να διαχωρίσω τις 

έννοιες της κεντρικής και της εµπορικής τράπεζας. Η εµπορική τράπεζα που 

είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αποσκοπεί στο κέρδος 

                                                           
2
 Κιόχος & Παπανικολάου, 2000: 213 

3
 Νούλας, 2005: 49 



ΤΟ ΔΛΠ 39 ΚΑΙ Η ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ:ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Σελίδα 8 

 

µέσω των λειτουργιών που περιγράφηκαν παραπάνω. Αντιθέτως µία κεντρική 

τράπεζα αποτελεί όργανο άσκησης νοµισµατικής πολιτικής, αποτελώντας τον 

βραχίονα της πολιτικής εξουσίας στην οικονοµία. Αν και στην παρούσα µελέτη 

θα γίνει αναφορά τόσο σε εµπορικές όσο και σε κεντρικές τράπεζες, θα 

επικεντρωθούµε στις πρώτες οι οποίες σχετίζονται άµεσα µε το θέµα της 

αποµείωσης. 

Η ιστορία των τραπεζών ξεκινάει την αρχαιότητα και πιο συγκεκριµένα 

από τα ελληνιστικά χρόνια, όταν οι αργυραµοιβοί αντάλλασαν διαφορετικά 

νοµίσµατα εντός µίας αυτοκρατορίας ή ακόµα και διαφορετικών 

αυτοκρατοριών τόσο µεταξύ τους όσο και µε πολύτιµα µέταλλα (κυρίως µε 

χρυσό) έναντι κάποιου κέρδους. Στην συνέχεια, χωρίς να εγκαταλείψουν τις 

παραδοσιακές τους δραστηριότητες, ξεκίνησαν να συγκεντρώνουν µεγάλα 

χρηµατικά ποσά και να δίνουν δάνεια τόσο σε ιδιώτες όσο και σε κράτη και 

αρχές. Σήµερα, οι τράπεζες που αποτελούν µετεξέλιξη αυτών, 

συγκεντρώνουν καταθέσεις, χορηγούν δάνεια, εκδίδουν και προεξοφλούν 

τίτλους, ασφαλίζουν, αποτελούν εντολοδόχους διαπραγµάτευσης τίτλων και 

παρέχουν υπηρεσίες µισθώσεων.  

Ο βασικότερος όµως ρόλος των τραπεζών είναι η δηµιουργία 

πλασµατικού χρήµατος µέσω του πολλαπλασιαστή. Η σπουδαιότητα της 

λειτουργίας αυτής θα γίνει κατανοητή εµβαθύνοντας στην χρηµατοοικονοµική 

κρίση του 2008.  

Για να κατανοήσουµε την λειτουργία του Πολλαπλασιαστή και του 

µηχανισµού δηµιουργίας πρέπει αρχικά να οριστεί η έννοια του Ποσοστού 

Υποχρεωτικών ∆ιαθεσίµων (r). Το ποσοστό αυτό είναι το µέρος των 

καταθέσεων µίας εµπορικής τράπεζας το οποίο είναι υποχρεωµένη να 

διατηρεί σε ρευστό ως εγγύηση της ρευστότητάς της. Το ποσοστό αυτό 

ορίζεται από τις κεντρικές τράπεζες ρυθµίζοντας µε τον τρόπο αυτό την 

ποσότητα του χρήµατος που κυκλοφορεί.  

Οι εµπορικές τράπεζες λοιπόν, πέραν του ποσοστού των καταθέσεων 

που πρέπει υποχρεωτικά κρατούν, χορηγούν το υπόλοιπο µέρος στην 

οικονοµία. Είναι οπότε κατανοητό, ότι η τράπεζα για το ποσό αυτό υπάρχει 

λογιστικό και όχι πραγµατικό αντίκρισµα. Οπότε σε ένα υποθετικό σενάριο, 
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όπου όλοι οι καταθέτες ζητούσαν να λάβουν τα χρήµατά τους, το τραπεζικό 

κύκλωµα θα κατέρρεε. Παρακάτω παραθέτω ένα απλό παράδειγµα για τον 

τρόπο λειτουργίας του πολλαπλασιαστή χρήµατος.  

Έστω ότι η τράπεζα ΑΒΓ έχει συγκεντρώσει € 1.000.000 σε 

καταθέσεις, µε το ορισθέν ποσοστό υποχρεωτικών διαθεσίµων να ανέρχεται 

σε 15%. Ο αρχικός υποθετικός ισολογισµός θα έχει την εξής µορφή: 

 

  Τράπεζα ΑΒΓ   

Ταμείο 1.000.000 Καταθέσεις 1.000.000 

 

  

  

 

  

   

Στην συνέχεια η τράπεζα παρακρατά το 15% των καταθέσεων και 

καταθέτει το υπόλοιπο ποσό στην τράπεζα ∆ΕΖ µε τους ισολογισµούς των 

τραπεζών να διαµορφώνονται έτσι:   

   

  Τράπεζα ΑΒΓ   

Ταμείο 150.000 Καταθέσεις 1.000.000 

Χορηγήσεις  850.000 

  

 

  

    Τράπεζα ΔΕΖ   

Ταμείο 850.000 Υποχρεώσεις 850.000 

    

 

  

   

Έπειτα, η τράπεζα ∆ΕΖ κρατά το 15% των χρηµάτων και χορηγεί 

δάνειο σε µία εταιρεία η οποία καταθέτει τα χρήµατα του δανείου στην 

τράπεζα ΗΘΙ µε την οποία συνεργάζεται. Οι τραπεζικοί ισολογισµοί θα 

πάρουν την παρακάτω µορφή: 

  

  Τράπεζα ΑΒΓ   

Ταμείο 150.000 Καταθέσεις 1.000.000 

Χορηγήσεις  850.000 

  



ΤΟ ΔΛΠ 39 ΚΑΙ Η ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ:ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Σελίδα 10 

 

 

  

    Τράπεζα ΔΕΖ   

Ταμείο 127.500 Υποχρεώσεις 850.000 

Χορηγήσεις 722.500 

  

 

  

    Τράπεζα ΗΘΙ   

Ταμείο 722.500 Καταθέσεις 722.500 

 

  

  

 

  

   

Από τις παραπάνω συναλλαγές βλέπουµε ότι δηµιουργήθηκε µέσω του 

τραπεζικού κυκλώµατος ένα ποσό που αγγίζει το € 1.572.500 αξιοποιώντας 

πραγµατικό χρήµα € 1.000.000. Γίνεται επίσης αντιληπτό ότι όσο µικρότερο 

είναι το Ποσοστό Υποχρεωτικών ∆ιαθεσίµων τόσο αυξάνεται το πλασµατικό 

χρήµα που δηµιουργεί ο πολλαπλασιαστής. Αυτό είναι εµφανές και από τον 

τύπο του πολλαπλασιαστή ο οποίος εκφράζεται µε την σχέση 1 / r. 4 

Από το παραπάνω παράδειγµα µπορούµε εύκολα να κατανοήσουµε 

ότι τα βασικά συστατικά ενός τραπεζικού ισολογισµού είναι τα διαθέσιµα 

(ταµείο), οι χορηγήσεις (δάνεια), οι καταθέσεις, οι επενδύσεις και τα ίδια 

κεφάλαια. 5 

Τέλος, ευκόλως κατανοητό ότι η λειτουργά ενός τραπεζικού 

συστήµατος και κατ’ επέκταση ολόκληρης της οικονοµίας προϋποθέτει την 

εµπιστοσύνη και το αίσθηµα ασφάλειας από και προς τα χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα. Όπως θα δούµε και παρακάτω, το έλλειµµα εµπιστοσύνης που 

προήλθε από το έλλειµµα αξιοπιστίας αποτέλεσε ένα από τα σηµαντικότερα 

προβλήµατα για τον περιορισµό της κρίσης.  

Η προϋπόθεση ύπαρξης ασφάλειας και εµπιστοσύνης στο τραπεζικό 

σύστηµα πηγάζει από το γεγονός ότι βρίσκεται εκτεθειµένο σε πλήθος 

κινδύνων. Πιο συγκεκριµένα ένας χρηµατοπιστωτικός οργανισµός βρίσκεται 

αντιµέτωπος µε κινδύνους ρευστότητας, αγοράς, πιστωτικό και λειτουργικό. 

Όσον αφορά τον κίνδυνο ρευστότητας, τον έχουµε ήδη συναντήσει 

παραπάνω. Σχετίζεται µε την αδυναµία µιας τράπεζας να ανταποκριθεί σε µία 

                                                           
4
 Παπαδόπουλος, 2002: 111 

5
 Νούλας, 2005: 270 
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ανάληψη καταθέσεων λόγω ελλείµµατος ρευστών διαθεσίµων. 6 Γίνεται 

αντιληπτό, ότι όσο µεγαλώνει η εξασφάλιση µέσω µεγαλύτερης 

παρακράτησης ρευστών διαθεσίµων, τόσο µειώνεται η κερδοφορίας της 

τράπεζας (διαφορά τόκων χορηγήσεων και καταθέσεων). Από την άλλη, ο 

κίνδυνος της αγοράς, αφορά µεταβολές επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα 

ή συναλλαγµατικών ισοτιµιών από τις δυνάµεις της αγοράς. Ένας άλλος 

κίνδυνος στενά συνδεδεµένος µε την κρίση του 2008 είναι ο πιστωτικός 

κίνδυνος που αφορά την αδυναµία των δανειοληπτών να ξεπληρώσουν τα 

δάνειά τους. Όσο περισσότερο είναι εκτεθειµένη µία τράπεζα στον εν λόγω 

κίνδυνο, τόσο µεγαλύτερη είναι η αποδοτικότητά της και άρα η κερδοφορία 

της.7 Τέλος, ο λειτουργικός κίνδυνος σχετίζεται µε τον κίνδυνο που 

αντιµετωπίζει η κάθε επιχείρηση και πιο συγκεκριµένα µε την πιθανότητα να 

καταστεί ζηµιογόνα λόγο λανθασµένου σχεδιασµού, άστοχων προβλέψεων, 

παρέκκλισης των σχεδιασθέντων δράσεων ή µη αναµενόµενων γεγονότων.    

  

                                                           
6
 Νούλας, 2005: 273 

7
 Doyran, 2012: 12 
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 2.2 Η χρηµατοοικονοµική κρίση του 2008 

 

Έχουν γραφεί και ειπωθεί πολλά σχετικά µε τους λόγους στους 

οποίους οφείλεται η δηµιουργία και εξάπλωση της χρηµατοοικονοµικής κρίσης 

του 2008. Αν κάποιος πρέπει να εντοπίσει τα βαθύτερα αίτια, είναι 

απαραίτητο να εστιάσει σε περισσότερους από έναν τοµείς της οικονοµικής 

δραστηριότητας. Εν συντοµία µπορούµε να τους συγκεντρώσουµε ως εξής:8       

� Ύψος µακροοικονοµικών µεγεθών και δηµιουργία επικίνδυνων 

συνθηκών στις αγορές (π.χ. χαµηλό επίπεδο επιτοκίων και 

ανάπτυξη της χρηµατοοικονοµικής καινοτοµίας). 

� Τα χαλαρά και σε αρκετές περιπτώσεις λάθος κριτήρια 

πιστοληπτικής ικανότητας που χρησιµοποιούσαν οι τράπεζες 

για τους υποψήφιους δανειολήπτες.  

� Οι αναποτελεσµατικές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης και 

των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά τις 

πρακτικές διαχείρισης κινδύνων και την εποπτεία των 

∆ιοικητικών Συµβουλίων τους. 

� Ο ανεπαρκής έλεγχος της λειτουργίας των χρηµατοπιστωτικών 

ιδρυµάτων από τις εποπτικές αρχές.  

 

Φυσικά στα παραπάνω, πρέπει να προστεθεί το ανεπαρκές ρυθµιστικό 

πλαίσιο του τραπεζικού τοµέα παγκοσµίως και η χαλαρότητα των τραπεζικών 

και ιδιαίτερα των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.9  

Μία παροιµία λέει ότι όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Ο 

καπνός της συγκεκριµένης κρίσης έγινε αντιληπτός από πολύ νωρίς και πιο 

συγκεκριµένα από την άνοιξη του 2007, όταν η New Century Financial που 

είχε χορηγήσει στεγαστικά δάνεια χαµηλού κινδύνου χρεοκόπησε  και οι Bear 

Stearns και BNP Paribas ανακοίνωσαν ότι αδυνατούσαν να καταβάλλουν 

                                                           
8
 Χαραλαμπίδης, 2011: 126 

9
 Γκόρτσος, 2011: 524 
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στους επενδυτές τα οφειλόµενα από δικά τους επενδυτικά χαρτοφυλάκια τα 

οποία βασίζονταν σε CDO συνδεδεµένα µε στεγαστικά δάνεια υψηλού 

κινδύνου και τα οποία είχαν πλέον απαξιωθεί. Παρόλα τα ανησυχητικά αυτά 

σηµάδια, το µέγεθος του κινδύνου δεν εκτιµήθηκε όσο θα έπρεπε από την 

οικονοµική ηγεσία, θεωρώντας τα ως µεµονωµένες περιπτώσεις έλλειψης 

ρευστότητας. Αυτό επιβεβαιώνεται από τον δείκτη Dow Jones, ο οποίος το 

καλοκαίρι του ίδιου έτους κατέγραφε ψηλά άνω των 14.000 µονάδων (όταν 

µέσα σε έναν χρόνο από εκείνο το σηµείο κατέρρευσε κάτω από τις 8.000).   

Η αντίδραση περιορίζεται στην παρατεταµένη µείωση των επιτοκίων 

των κεντρικών τραπεζών που σε πολλές περιπτώσεις αγγίζουν µηδενικά 

επίπεδα ρεκόρ. Εν συνέχεια τα κράτη ξεκίνησαν να παρέχουν ανεξέλεγκτα 

ενέσεις ρευστότητας και εγγυήσεις στις χρεοκοπηµένες τράπεζες είτε για να 

καλύψουν τις µαύρες τρύπες (από τα απαξιωµένα τοξικά χρηµατοοικονοµικά 

προϊόντα) στους ισολογισµούς τους είτε για να πριµοδοτήσουν την εξαγορά 

τους και άρα την σωτηρία τους (περίπτωση Bear Stearns).  

Στις 15 Σεπτεµβρίου 2008 γράφεται ένα από τα σηµαντικότερα 

κεφάλαια της κρίσης. Αυτή είναι η ηµεροµηνία όπου η Lehman Brothers 

πτώχευσε. Ένα ελεγχόµενο χαρτοφυλάκιο της τράπεζας µε την µορφή 

οχήµατος ειδικού σκοπού (special purpose vehicle) λειτουργούσε ως 

διαχειριστής και αποταµιευτής CDO, τα οποία µετά το ξέσπασµα ης κρίσης 

είχαν µηδενική αξία. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα, την 11η Σεπτεµβρίου να 

δηµιουργηθεί ένα κύµα αναλήψεων από την τράπεζα, που σε συνδυασµό µε 

την άρνηση της κυβέρνησης των Η.Π.Α. να επιδοτήσουν την πώληση της 

τράπεζας στην Barclays οδήγησε σε αδυναµία της Lehman Brothers να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Όπως είδαµε στην παραπάνω 

υποενότητα, µία τέτοια κίνηση προέρχεται από έλλειµµα εµπιστοσύνης και 

«εκθέτει» τον πολλαπλασιαστή χρήµατος, εάν οι αναλήψεις ξεπεράσουν ή 

πλησιάσουν έστω το ποσό υποχρεωτικών διαθεσίµων που η τράπεζα 

διατηρεί.    

Μόνο έως το 2010, οι συνολικές ζηµιές που άφησε πίσω της η κρίση 

άγγιζαν το € 1,45 τρισεκατοµµύρια µε τα 2/3 εξ αυτών να αφορούν την 
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Αµερική.10 Φυσικά, σήµερα το ποσό αυτό είναι πολλαπλάσιό και πέραν των 

πιο δυσοίωνων προβλέψεων. Φυσικά, µέσα σε αυτό το κόστος πρέπει να 

προστεθεί η υψηλή ανεργία που καταγράφεται σε όλες τις «ανεπτυγµένες» 

χώρες καθώς και η αρνητική ανάπτυξη τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσµιο 

επίπεδο.  

  

                                                           
10

 Χαραλαμπίδης, 2011: 125 
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2.3 Ο ρόλος των τραπεζών στην κρίση του 2008 

 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί κατέχουν 

πρωταγωνιστικό ρόλο στην πρόσφατη κρίση. Μπορεί οι στρεβλώσεις και τα 

ανορθόδοξα πάνω στα οποία βασιζόταν η παγκόσµια οικονοµία να έχουν το 

δικό τους µερίδιο ευθύνης, οι τράπεζες όµως και οι λοιποί χρηµατοοικονοµικοί 

οργανισµοί αποτέλεσαν τον δηµιουργό της εκρηκτικής ύλης η οποία ευθύνεται 

για την αποδόµηση και τελική κατάρρευση του παγκόσµιου οικονοµικού 

οικοδοµήµατος.  

Όλα ξεκίνησαν από χαµηλής εξασφάλισης και υψηλού ρίσκου 

στεγαστικά δάνεια που δόθηκαν στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. 

Βρισκόµενοι σε µία αγορά ακινήτων η οποία κάλπαζε, πολλές οικογένειες 

στράφηκαν στον τραπεζικό δανεισµό ακόµα και κατά 100% ώστε να 

αποκτήσουν ιδιόκτητη οικία. Γνώριζαν ότι ακόµα και αν αδυνατούσαν να 

αποπληρώσουν το δάνειο, οι τιµές των ακινήτων που βρίσκονταν σε ανοδική 

τροχιά θα τους βοηθούσε τουλάχιστον να ξεπληρώσουν το χρέος τους 

πουλώντας το νέο τους σπίτι και να τους µείνει ένα διόλου ευκαταφρόνητο 

ποσό. Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος που οδήγησε τις τράπεζες στο να 

χορηγούν ανεξέλεγκτα τέτοιου είδους δάνεια. 

Και εάν έως εδώ εντοπίζεται µία αδυναµία αξιολόγησης του κινδύνου, 

από εδώ και στο εξής οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί έχουν την ευθύνη για 

εγκληµατικά λάθη. Αρχικά, οι απαιτήσεις από τα παραπάνω δάνεια 

τιτλοποιήθηκαν σε χρηµατοοικονοµικά προϊόντα τα οποία αποτελούνταν από 

ένα µεγάλο εύρος µικρού µέρους των εν λόγω απαιτήσεων. Με λίγα λόγια, η 

κάθε απαίτηση χωρίστηκε σε µικρά κοµµάτια και στην συνέχεια 

συγκεντρώθηκαν πλήθος κοµµατιών διαφορετικών απαιτήσεων 

δηµιουργώντας ένα χρηµατοοικονοµικό προϊόν. Τα χρηµατοοικονοµικά αυτά 

προϊόντα, µε την µορφή οµολογιών που είχαν ως εξασφάλιση τα στεγαστικά 

δάνεια, είναι γνωστά ως MBS (mortgage backed securities). Μάλιστα, οι 

αναλυτές βασιζόµενοι στην υψηλή διασπορά και στην υπόθεση ότι η αδυναµία 

εξόφλησης µιας οφειλής είναι ανεξάρτητη από την αδυναµία εξόφλησης µίας 

άλλης, αξιολόγησαν τους παραπάνω τίτλους ως χαµηλού κινδύνου παρά το 
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γεγονός ότι βασίζονταν σε υψηλού κινδύνου οφειλές. Για την εξέλιξη αυτή 

ευθύνη φέρουν τόσο οι παραγωγοί των χρηµατοοικονοµικών αυτών 

προϊόντων, δηλαδή οι τράπεζες όσο και οι οίκοι αξιολόγησης.  

Έχοντας αξιολογηθεί ως χαµηλού κινδύνου, τα προϊόντα αυτά που 

στην συνέχεια χαρακτηρίστηκαν ως «τοξικά», είτε πουλήθηκαν είτε δόθηκαν 

ως εγγυήσεις ώστε τα τραπεζικά ιδρύµατα να αποκτήσουν εκ νέου 

ρευστότητα. Η ρευστότητα αυτή τροφοδότησε κερδοφόρες δραστηριότητες 

εντός των οποίων βρίσκονταν τα ίδια τα στεγαστικά δάνεια δηµιουργώντας 

έναν φαύλο κύκλο. Μάλιστα η έλλειψη οργανωµένης δευτερογενούς αγοράς η 

οποία θα αξιολογούσε αντικειµενικά (κατά κάποιον βαθµό) τα εν λόγω 

προϊόντα προσαρµόζοντας ανάλογα την τιµή τους ευνόησε την προβληµατική 

αποτίµησή τους.11     

Η κατάσταση όµως περιπλέχθηκε ακόµα περισσότερο µε την σύνδεση 

των CDS µε τα προϊόντα αυτά. Τα CDS δεν είναι τίποτα άλλο από 

ασφάλιστρα εάν ο οφειλέτης δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Όσο οι 

αθετήσεις πληρωµών ήταν σπάνιο φαινόµενο, οι ασφαλιστικές εταιρείες που 

σε πολλές περιπτώσεις ήταν θυγατρικές τραπεζών, εισέπρατταν ασφάλιστρα 

χωρίς να κάνουν απολύτως τίποτα. Με το ξέσπασµα της κρίσης όµως και του 

κύµατος διαµαρτυρηθέντων στεγαστικών δανείων, οι ασφαλιστικές εταιρείες 

ήταν αδύνατο να καλύψουν τις ζηµιές των ασφαλισµένων τους. Πόσο µάλλον 

όταν η αγορά ενός CDS δεν συνδεόταν µε την ύπαρξη πραγµατικής οφειλής 

αλλά είχε πάρει την µορφή στοιχήµατος. 

Το οξύµωρο της υπόθεσης είναι ότι οι τράπεζες βρέθηκαν πρώτες στο 

κενό το οποίο δηµιούργησαν καθώς τα τοξικά – «χαµηλού κινδύνου» 

προϊόντα που δηµιούργησαν, τα πουλούσαν όχι µόνο σε επενδυτές που λόγω 

ασυµµετρίας πληροφόρησης δεν είχαν επίγνωση της κατάστασης αλλά τα 

εµπορεύονταν και µεταξύ τους έχοντας πλήθος τέτοιων προϊόντων στο 

χαρτοφυλάκιά τους. Βέβαια πολλές τράπεζες κατείχαν την πλειοψηφία των 

τίτλων σε εταιρείες και χαρτοφυλάκια τύπου οχήµατος ειδικού σκοπού (special 

purpose vehicle) για ευνόητους λόγους.  

                                                           
11

 Χιόνης & Γκόγκας, 2009 
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Έτσι, µε την αδυναµία εξόφλησης των στεγαστικών δανείων λόγω και 

της καθίζησης της αγοράς ακινήτων ξεκίνησαν να αδυνατούν οι τράπεζες να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις όσων επένδυσαν σε χαρτοφυλάκια χαµηλού 

κινδύνου τα οποία εµπεριείχαν τέτοια τοξικά προϊόντα. Εν συνέχεια, 

ισολογισµοί που µε την βοήθεια των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (µέσω 

της εύλογης αξίας) είχαν ως βασικό δοµικό στοιχείο τέτοιου είδους προϊόντα, 

είχαν να αντιµετωπίσουν τεράστιες µαύρες τρύπες στο ενεργητικό τους. Αξίζει 

να αναφερθεί ότι η Citibank που ήταν επαρκώς κεφαλαιοποιηµένη και 

φερέγγυα µε βάσει τον Tier 1 και τον ∆είκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας βρέθηκε 

µε µία τρύπα $ 306 εκατοµµυρίων στον ισολογισµό της.12       

Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι οι τράπεζες αποτέλεσαν τον 

ιδανικό αυτόχειρα κατά την κρίση του 2008 καθώς από θύτες µετατράπηκαν 

σε θύµατα των ίδιων των πολιτικών τους.  

  

                                                           
12

 Citibank, 2009: 4 
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2.4 Επιπτώσεις 

 

Οι επιπτώσεις  της κρίσης µπορούν να κατηγοριοποιηθούν στις άµεσες 

επιπτώσεις (δηλαδή τις συνέπειες) και τις έµµεσες οι οποίες σχετίζονται µε τα 

αναγκαία µέτρα που λήφθηκαν για την διόρθωση των ατελειών που 

προκάλεσαν την κρίση του 2008. 

Στις άµεσες επιπτώσεις συγκαταλέγονται η ύφεση, η ανεργία, η 

αποσταθεροποίηση του οικονοµικού συστήµατος, η έλλειψη εµπιστοσύνης 

όπως εκφράστηκε από το credit crunch που ακολούθησε και η επιβάρυνση 

των δηµόσιων οικονοµικών τόσο από το κόστος διάσωσης του τραπεζικού 

κυκλώµατος όσο και από την µείωση των δηµόσιων εσόδων και του Α.Ε.Π. 

λόγω της οικονοµικής υποανάπτυξης. Παράλληλα, για την εξυπηρέτηση του 

σκοπού της παρούσης µελέτης, πρέπει να σηµειωθεί ότι η κρίση επέφερε 

σηµαντική µείωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών, 

δηµιουργώντας ζηµιές που έπληξαν τόσο τα Ίδια Κεφάλαια όσο και την 

πιστοδοτική πολιτική των τραπεζών.13 

Πέραν όµως των άµεσων επιπτώσεων – συνεπειών παρατηρείται 

πλήθος έµµεσων επιπτώσεων. Αρχικά το ρυθµιστικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ 

που εφαρµόστηκε από τις αρχές της προηγούµενης δεκαετίας από τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα των ανεπτυγµένων κρατών αποδείχθηκε 

ανεπαρκές. Έτσι προωθήθηκε ένα νέο αυστηρότερο πλαίσιο, γνωστό ως 

Βασιλεία ΙΙΙ. Πέραν της ανυπαρξίας µακρο – προληπτικών πολιτικών 

αντιµετώπισης του συστηµικού κινδύνου, κατά το ξέσπασµα της κρίσης 

υπήρξε ασυµµετρία της µικρο – προληπτικής εποπτείας και της ρυθµιστικής 

παρέµβασης.14  

Πάρθηκε ταυτόχρονα πλήθος µέτρων σε πολιτικό, συντονιστικό, 

κανονιστικό και εφαρµοστικό επίπεδο µε γνώµονα την αξιοπιστία, την 

φερεγγυότητα και την ύπαρξη ικανοποιητικής ρευστότητας των τραπεζών για 

την αποφυγή αντίστοιχων καταστάσεων στο µέλλον. ∆υστυχώς, δεν φαίνεται 

να δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση όχι 
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 Γκόρτσος, 2011: 525 
14

 Γκόρτσος, 2011: 522 
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των συνεπειών της κρίσης αλλά των αιτίων που την προκάλεσαν. Τα αίτια 

αυτά είναι ο περίεργος ρόλος των οίκων αξιολόγησης, ο ανεπαρκής έλεγχος 

στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, η αδυναµία των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων και τέλος, από ακαδηµαϊκής κυρίως πλευράς, η αδυναµία των 

µαθηµατικών µοντέλων να λάβουν υπόψη τους υπαρκτούς κινδύνους κατά 

την αξιολόγηση χρηµατοοικονοµικών προϊόντων.  
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3. ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 

 

3.1 Εισαγωγή στα ∆.Λ.Π. 

 

Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα αποτελούν το πλέον αποδεκτό και 

αναγνωρισµένο σύνολο λογιστικών κανόνων παγκοσµίως που εξασφαλίζει 

την αξιόπιστη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση µέσω της οµοιόµορφης, 

συγκρίσιµης και αντικειµενικής παρουσίασης των περιουσιακών στοιχείων και 

των υποχρεώσεων µιας οικονοµικής µονάδας. Σκοπός της ύπαρξης 

αξιόπιστης πληροφόρησης είναι η αποτύπωση των χρηµατοοικονοµικών 

µεγεθών στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις µε ορθότητα και επιστηµονική 

ακρίβεια ώστε να ενισχύεται η αξιοπιστία και η συγκρισιµότητα τους σε 

παγκόσµιο επίπεδο.15 Για τον λόγο αυτό, τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

εφαρµόστηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2005 για όλες τις εισηγµένες 

στα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια.16 

Η έκδοση ενός ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου (από το 2001 και έπειτα 

∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) δεν είναι µία απλή 

διαδικασία. Η διαδικασία έκδοσης και δηµοσίευσης είναι µία τυποποιηµένη και 

ταυτόχρονα πολύπλοκη διαδικασία, ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυµητή 

συναίνεση από κάθε ενδιαφερόµενο.17  

Η ύπαρξη κάθε προτύπου ξεκινάει µε το δικό του, µοναδικό 

πλαίσιο. Το εν λόγω πλαίσιο περιλαµβάνει τις βασικές λογιστικές αρχές 

που εφαρµόζονται κατά την σύνταξη των προτύπων. Το πλαίσιο αυτό 

πραγµατεύεται τα εξής θέµατα: 

1. Τον σκοπό δηµοσίευσης των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων. 
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 Λαζαρίδης & Παπαδόπουλος, 2005: 134 
16

 Oosterbosch, 2010: 25 
17

 Κοντός, 2007: 29 
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2. Τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν το βαθµό 

χρησιµότητας της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

3. Την αναγνώριση, τον ορισµό και την µέτρηση όλων των 

στοιχείων που αποτελούν τις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις. 

4. Τις αρχές του κεφαλαίου και της διατήρησής του. 
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3.2 Το ∆.Λ.Π. 39 

 

Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 µε τίτλο «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα 

– Καταχώριση και Αποτίµηση» ασχολείται µε τα Χρηµατοοικονοµικά 

Περιουσιακά Στοιχεία και Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις (Financial 

Instruments). Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα µπορούν να συναντηθούν τόσο σε 

ισολογισµούς τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών όσο και σε εµπορικών 

και βιοµηχανικών επιχειρήσεων. 

Ως χρηµατοπιστωτικό µέσο ορίζεται «κάθε σύµβαση η οποία 

δηµιουργεί ταυτόχρονα ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο σε µία 

επιχείρηση και µία χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή συµµετοχικό τίτλο σε µία 

άλλη.»18  

Σκοπός του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 39 είναι η θέσπιση αρχών 

εξ αρχής αναγνώρισης και εν συνέχεια αποτίµησης των Χρηµατοοικονοµικών 

Μέσων, των Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων και κάποιων συµβολαίων 

µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων.19 Απώτερος στόχος, όπως και των 

διεθνών προτύπων γενικότερα είναι να περιοριστούν οι διαφορές χειρισµού 

των προβλέψεων µεταξύ διαφορετικών λογιστικών συστηµάτων.20 

Το πεδίο εφαρµογής του συγκεκριµένου προτύπου καλύπτει όλο το 

φάσµα των επιχειρήσεων, των χρηµατοοικονοµικών µέσων πλην 

συγκεκριµένων εξαιρέσεων, των δανειακών δεσµεύσεων σε εύλογη αξία, των 

δανειακών δεσµεύσεων που αποτελούν παράγωγα, των δανειακών 

δεσµεύσεων που σε επιτόκια χαµηλότερα της αγοράς και τέλος των 

συµβολαίων αγοράς και πώλησης µη Χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

Στοιχείων όταν διακανονίζονται µε µετρητά ή άλλα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα.  

Με τον όρο Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία εννοούµε:21 

� Τα ταµειακά διαθέσιµα. 

� Το δικαίωµα που πηγάζει από σύµβαση και αφορά τη λήψη 

µετρητών ή οποιουδήποτε άλλου Χρηµατοοικονοµικού 

Περιουσιακού Στοιχείου από µία επιχείρηση. 
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 Βρουστούρης & Πρωτόπαππας, 2004: 113 
19

 Ντζανάτος, 2008: 413 
20

 Borio & Lowe, 2001: 38 
21

 Βρουστούρης & Πρωτόπαππας, 2004: 113 
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� Το δικαίωµα που πηγάζει από σύµβαση και αφορά την 

ανταλλαγή Χρηµατοπιστωτικών Μέσων µιας επιχείρησης µε µία 

άλλη µε πιθανώς ευνοϊκούς όρους (π.χ. δικαίωµα άσκησης). 

� Οι συµµετοχικοί τίτλοι όπως οι τίτλοι ιδιοκτησίας Ανωνύµων 

Εταιρειών, Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης και 

Ετερόρρυθµων Εταιρειών κατά µετοχές.  

 

Στον αντίποδα, Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις είναι:22 

� Οι υποχρεώσεις παράδοσης ταµειακών διαθεσίµων ή 

Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων από µία 

επιχείρηση σε µία άλλη. 

� Οι υποχρεώσεις για ανταλλαγή Χρηµατοπιστωτικών Μέσων 

µεταξύ επιχειρήσεων µε πιθανώς ευνοϊκούς όρους (π.χ. 

δικαίωµα άσκησης). 

 

Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 ένα Χρηµατοοικονοµικό 

Περιουσιακό Στοιχείο ή µία Χρηµατοοικονοµική Υποχρέωση αρχικά 

αποτιµάται στην εύλογη αξία του (fair value) µέσω αποτελεσµάτων. Εάν αυτό 

δεν είναι εφικτό, αρχικά λογίζεται στην εύλογη αξία του συν τα άµεσα κόστη 

απόκτησής του. Τέλος, αν χρησιµοποιείται η Ηµεροµηνία ∆ιακανονισµού για 

Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία που στην συνέχεια αποτιµώνται στο 

κόστος κτήσης ή στο αποσβεσµένο κόστος, η εύλογη αξία που λαµβάνεται 

υπόψη, είναι αυτή της Ηµεροµηνίας Συναλλαγής.23 Συνήθως, η εύλογη αξία 

ταυτίζεται µε το κόστος κτήσης κατά το χρονικό σηµείο που έλαβε χώρα η 

συναλλαγή.  

Επίσης, το πρότυπο προβλέπει την µεταγενέστερη αποτίµηση τόσο 

των Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων (πλην των ταµειακών 

διαθεσίµων) όσο και των Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων. Για τον σκοπό 
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 Βρουστούρης & Πρωτόπαππας, 2004: 114 
23

 Ντζανάτος, 2008: 413 
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της αποτίµησης, τα Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία 

κατηγοριοποιούνται σε:24 

� ∆άνεια και Απαιτήσεις που αποτιµώνται στο αναπόσβεστο 

κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου (effective 

interest rate). 

� ∆ιακρατούµενες επενδύσεις µέχρι τη λήξη τους που αποτιµώνται 

στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού 

επιτοκίου (effective interest rate).  

� Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά Στοιχεία που αποτιµώνται σε 

εύλογες αξίες και οι τυχόν µεταβολές πηγαίνουν στα 

αποτελέσµατα χρήσης.  

� ∆ιαθέσιµα προς πώληση Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά 

Στοιχεία που αποτιµώνται σε εύλογες αξίες και οι τυχόν 

µεταβολές πηγαίνουν στα αποτελέσµατα µε την πώληση των 

περιουσιακών στοιχείων ή µε την αποµείωση της αξίας τους.    

 

Οι Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις για την µεταγενέστερη αποτίµησή 

τους εντάσσονται στις εξής κατηγορίες:25 

� Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις που αποτιµώνται στην 

εύλογη αξία και τα ποσά ενδεχόµενων µεταβολών κατευθύνονται 

στα αποτελέσµατα χρήσης. 

� Λοιπές Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις οι οποίες είναι ως επί 

το πλείστον έντοκες και αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος 

µε την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.  

 

Το πρότυπο επίσης ορίζει ρητά ότι το σύνολο των περιουσιακών 

στοιχείων µε εξαίρεση αυτών που λογίζονται στην εύλογη αξία µέσω 

αποτελεσµάτων πρέπει να ελέγχονται τακτικά από την επιχείρηση για 

ενδεχόµενη αποµείωση της αξίας τους. 
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 Βρουστούρης & Πρωτόπαππας, 2004: 118 
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 Βρουστούρης & Πρωτόπαππας, 2004: 124 
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Ο παραπάνω έλεγχος λαµβάνει χώρα σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού 

ώστε να εντοπίζονται ενδείξεις αποµείωσης και να ακολουθείτε η ορισθείσα 

από το ίδιο το πρότυπο διαδικασία που θα παρουσιασθεί παρακάτω. Πρέπει 

να σηµειωθεί όµως ότι για την αποµείωση ενός στοιχείου δεν αρκεί απλά µία 

ένδειξη, αλλά απόδειξη µέσω αντικειµενικών γεγονότων που έχουν ήδη 

συµβεί και οδηγούν στην οριστική µη ανάκτηση της αξίας του.26 Τέτοια 

γεγονότα µπορεί να είναι (όχι όµως υποχρεωτικά) η αλλαγή της πιστωτικής 

διαβάθµισης της επιχείρησης (ειδικά για τις τράπεζες), η αλλαγή της 

νοµοθεσίας (π.χ. άνοιγµα µονοπωλίου), τεχνολογικές ανακαλύψεις (π.χ. 

απαξίωση γραφοµηχανής µε την ανακάλυψη του ηλεκτρονικού υπολογιστή) 

αλλά και γεγονότα τα οποία βάσει της εµπειρίας της εταιρείας στον 

συγκεκριµένο τοµέα δηµιουργεί αποδεδειγµένα µη ανακτήσιµες απώλειες. Στα 

παραπάνω µπορεί να προστεθεί η πιθανότητα πτώχευσης του οφειλέτη και οι 

δυσχερείς τοπικές οικονοµικές συνθήκες σε συνδυασµό µε καθυστερήσεις 

πληρωµών.27  
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 Ντζανάτος, 2008: 418 
27

 Finch, 2009: 13 
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3.3 ∆ιαφορές Ε.Λ.Π. και ∆.Λ.Π. 39 

 

Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 αποτελεί ένα από τα πιο πολύπλοκα 

και δύσκολα στην εφαρµογή τους πρότυπα, καθώς ασχολείται µε ένα 

δυναµικό αντικείµενο (χρηµατοοικονοµικά µέσα), το οποίο παίρνει διάφορες 

µορφές. Ειδικά για την χώρα µας, η δυσκολία αυτή αυξάνεται καθώς το 

µεγαλύτερο µέρος των συναλλαγών, των πολιτικών και των πρακτικών που 

εισάγει το συγκεκριµένο πρότυπο είναι άγνωστο στην ελληνική 

πραγµατικότητα, τουλάχιστον για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων.28  

Καταρχάς το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 αντιµετωπίζει την 

µεταγενέστερη αποτίµηση από µία νέα οπτική γωνία κατηγοριοποίησης των 

Χρηµατοοικονοµικών Μέσων. Στον αντίποδα τα ελληνικά πρότυπα 

χρησιµοποιούσαν και αυτά διακρίσεις αλλά κατά είδος, γεγονός που έκανε την 

διαδικασία απλούστερη.  

Παράλληλα, µία νέα καινοτοµία που εισάγουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα και χρησιµοποιεί και το πρότυπο 39 είναι η εύλογη αξία (fair value). 

Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα δεν χρησιµοποιούν πουθενά την εύλογη αξία 

ούτε ως έννοια αλλά κυρίως ούτε ως πρακτική. Αυτό καθώς οι ρίζες της 

εύλογης αξίας εντοπίζονται στο αγγλοσαξονικό λογιστικό σύστηµα, στο οποίο 

και δεν βασιζόντουσαν τα ελληνικά πρότυπα. 

∆ύο επίσης νέες έννοιες για την χώρα µας είναι η επανακατάταξη και η 

αντιστάθµιση. Ποιο συγκεκριµένα το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 παρέχει 

την δυνατότητα στην επιχείρηση να αλλάξει την κατηγορία ενός στοιχείου 

τοποθετώντας το σε κάποια άλλη. Κάτι τέτοιο δεν επιτρεπόταν από τα 

ελληνικά πρότυπα. Όσον αφορά την αντιστάθµιση, το εν λόγω πρότυπο 

αναπτύσσει ένα σύνολο πρακτικών στο πλαίσιο της λογιστικής αντιστάθµισης. 

Στον αντίποδα τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα δεν είχαν καµία αναφορά σε 

µεθόδους αντιστάθµισης. 

Μία ακόµη σηµαντική αλλαγή που θα µας απασχολήσει εκτενέστερα 

στο παρών πόνηµα είναι η αποµείωση των Χρηµατοοικονοµικών Μέσων. Το 
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∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 ορίζει ακριβείς διαδικασίες για την ενδεχόµενη 

αποµείωση ενός Χρηµατοοικονοµικού Περιουσιακού Στοιχείου (ή ενός 

Συµµετοχικού Τίτλου), πάντα µετά την αποδεδειγµένη µείωση της αξίας του. 

Από την άλλη µεριά, τα ελληνικά πρότυπα, σε αντίθεση µε την επανακατάταξη 

και την αντιστάθµιση, προέβλεπαν την αποµείωση της αξίας ενός στοιχείου 

µέσω όµως του µηχανισµού των προβλέψεων και χωρίς συγκεκριµένες 

πρακτικές ή καθοδήγηση.29       
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 4. Η αποµείωση των δανείων στις τράπεζες 

 

4.1 Ο σκοπός της αποµείωσης 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε σε προηγούµενη ενότητα, το ∆ιεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο 39 επιφέρει µια σηµαντική καινοτοµία καθώς σε αντίθεση µε την 

τραπεζική λογιστική που τηρούσαν οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης όπως η Ελλάδα, απαιτεί πλέον από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 

να αναγνωρίζουν τις ζηµιές στα δάνεια που χορηγού µόνο όταν αυτές 

πραγµατοποιούνται.30 Αυτό αποτέλεσε ένα µόνο αποτέλεσµα της 

προσπάθειας του ελέγχου των προβλέψεων που διαδραµατίζουν σηµαντικό 

ρόλο στην πορεία της κερδοφορίας των τραπεζών και άρα της διαφάνειας των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεών τους.31 Με πιο απλά λόγια, σύµφωνα µε 

το ανώτερο πρότυπο, οι προβλέψεις από τις τράπεζες σχηµατίζονται µόνο σε 

περίπτωση υπαρχουσών και όχι µελλοντικών ζηµιών. Έχει δηλαδή ιστορικό 

και όχι µελλοντικό προσανατολισµό καθώς δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην µη 

αναγνώριση ζηµιών που αναµένονται από µελλοντικά γεγονότα ασχέτως από 

την πιθανότητα να συµβούν.32 

Με τον τρόπο αυτό, µειώνεται η δυνατότητα των τραπεζών να 

χρησιµοποιούν τις προβλέψεις για επηρεασµό και εξοµάλυνση των κερδών 

µέσω του εργαλείου των προβλέψεων βελτιώνοντας την ποιότητα της 

λογιστικής.33 Παράλληλα, όπως γίνεται αντιληπτό, µέσω των προβλέψεων η 

οικονοµική οντότητα είναι σε θέση να περιορίσει τον φόρο34 αλλά και να 

µειώσει τον κίνδυνο που συνδέεται µε την µεταβλητότητα της κερδοφορίας.35 

Σήµερα, που έννοιες όπως η δηµιουργική λογιστική και η χειραγώγηση των 

κερδών είναι πιο επίκαιρες από ποτέ, αδιαµφισβήτητα ο περιορισµός των 

µεθόδων των παραπάνω πρακτικών είναι αναµενόµενο να τυγχάνει 

επιδοκιµασίας.  
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Τρεις είναι οι παράγοντες που συµβάλλουν στην χρησιµοποίηση των 

προβλέψεων ως µέσο χειραγώγησης κερδών, φόρου και κινδύνου. Πρώτον, 

οι µάνατζερ αντλούν µη χρηµατικά οφέλη από την διοίκηση της επιχείρησης, 

δεύτερον η κακή απόδοση προκαλεί την παρέµβαση του συµβουλίου µετόχων 

που ενδεχοµένως να οδηγήσει σε απόλυση των µάνατζερ και τρίτον, όταν 

αξιολογείται η απόδοση των µάνατζερ τα πρόσφατα κέρδη έχουν µεγαλύτερη 

βαρύτητα από τα παρελθόντα κέρδη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σε περίοδο 

οικονοµικής άνθησης οι µάνατζερ τείνουν να χρησιµοποιούν µέρος των 

τρεχόντων κερδών για να δηµιουργούν υψηλότερες προβλέψεις, καθώς στην 

προκειµένη περίπτωση δεν τίθεται θέµα απόλυσης. Στον αντίποδα σε 

περιόδους ύφεσης, τείνουν να ενισχύουν τα κέρδη µε την µείωση των 

προβλέψεων που συσσώρευσαν από προηγούµενες πιο αποδοτικές 

χρήσεις.36 

Η αποµείωση πρέπει να βασίζεται σε αντικειµενικές ενδείξεις που 

προέρχονται από την επέλευση κάποιου γεγονότος ή γεγονότων που 

επιδρούν στην µελλοντική αξία των ταµειακών ροών των δανείων και άρα 

στην παρούσα αξία τους.37 

Αξίζει βέβαια να αναφερθούν ορισµένες παρατηρήσεις όσον αφορά την 

µετάβαση από ένα πιο ελαστικό σε ένα πιο περιοριστικό σύστηµα 

προβλέψεων. Αρχικά πρέπει να τονιστεί ότι η µετάβαση δεν έγινε από ένα 

απεριόριστα ελεύθερο καθεστώς σε ένα αµιγώς περιοριστικό. ∆εύτερον, το εν 

λόγω πρότυπο ενθαρρύνει την συλλογή οποιουδήποτε στοιχείου δικαιολογεί 

µία πρόβλεψη παρέχοντας µάλιστα λεπτοµερείς οδηγίες. Τρίτον, οι διατάξεις 

του προτύπου αυτού, δύναται να οδηγήσει σε µεταβολή των αποθεµατικών 

για ζηµιές. Μπορεί ο αριθµός των προβλέψεων να περιορίζεται αλλά η 

υιοθέτηση της εύλογης αξίας και της παρούσας αξίας των µελλοντικών 

ταµειακών ροών, είναι πολύ πιθανό να αυξήσουν το µέγεθος των 

προβλέψεων συνολικά.38  

Προτού όµως προχωρήσουµε, κρίνεται αναγκαία η παρουσίαση του 

ρόλου των προβλέψεων σε έναν χρηµατοπιστωτικό οργανισµό. Με την 
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διενέργεια µίας πρόβλεψης, µία τράπεζα µειώνει τα κέρδη της αλλά και την 

αξία του ενεργητικού της µέσω της αποµείωσης της αξίας των δανείων που 

έχει χορηγήσει. Στις περισσότερες χώρες, οι προβλέψεις χωρίζονταν σε 

γενικές που αφορούσαν χαρτοφυλάκια δανείων και σε συγκεκριµένες που 

ήταν σε ατοµικό επίπεδο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι προβλέψεις που γίνονταν 

σε ατοµικό επίπεδο δανείων βασίζονταν σε γεγονότα του παρελθόντος, 

δηλαδή πριν την ηµεροµηνία κατάρτισης του ισολογισµού, ενώ οι γενικές 

προβλέψεις αφορούν µελλοντικά γεγονότα που δεν έχουν ακόµα 

πραγµατοποιηθεί αλλά αναµένεται να συµβούν.39 

Ο ρόλος των προβλέψεων αποµείωσης των δανείων από τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα έγινε πιο επίκαιρος από ποτέ µε την πρόσφατη 

χρηµατοοικονοµική κρίση. Αυτό καθώς τα δάνεια αντιπροσωπεύουν την 

πλειοψηφία των περιουσιακών στοιχείων στην τραπεζική βιοµηχανία και 

όπως η κρίση έδειξε, οι πιστωτικές ζηµιές που σχετίζονται µε τα δάνεια µπορεί  

να προκαλέσουν σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις, όχι µόνο στα ίδια τα 

ιδρύµατα αλλά και στην ευρύτερη οικονοµία.40 

Η σπουδαιότητα του εργαλείου των προβλέψεων επιβεβαιώνεται και 

από το Φόρουµ Χρηµατοοικονοµικής Σταθερότητας (2009) που ανήγαγε τις 

προβλέψεις για ζηµιές από δάνεια ως µία από τις τρεις προτεραιότητες 

πολιτικής δράσης για την κατεύθυνση των δυνάµεων που συµβάλλουν στην 

θετική ανατροφοδότηση των µηχανισµών µεταξύ του χρηµατοπιστωτικού 

τοµέα και του τοµέα της πραγµατικής – παραγωγικής οικονοµίας.41 

Είναι οπότε εύκολα κατανοητό, ότι το εργαλείο των προβλέψεων για τις 

τράπεζες δεν αποτελεί απλά µία τυποποιηµένη λογιστική πρακτική, αλλά 

µπορεί να επηρεάσει έµµεσα ολόκληρο το οικονοµικό γίγνεσθαι µέσω της 

δηµιουργίας ή µη των απαραίτητων προβλέψεων. Αυτός όµως είναι και ο 

λόγος που από εργαλείο εξασφάλισης της βιωσιµότητας µετατράπηκε στα 

χέρια των µάνατζερ σε εργαλείο χειραγώγησης των εταιρικών 

αποτελεσµάτων. Ο απώτερος σκοπός της χειραγώγησης από τους µάνατζερ 

σχετιζόταν µε την φορολογική ελάφρυνση, την µείωση του κινδύνου, την 
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δηµιουργία χρήσεων «ξεπλύµατος» (big bath), την παραπλάνηση του 

συµβουλίου των µετόχων και των εν δυνάµει επενδυτών και τέλος µε ιδιοτελή 

κίνητρα όσον αφορά την διατήρηση της θέσης τους, την θετική τους 

αξιολόγησης και τυχόν πρόσθετες αµοιβές. Σκοπός της αποµείωσης, όπως 

αυτή προτείνεται από το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 είναι ο περιορισµός 

της διαδικασίας των προβλέψεων ώστε να αποφευχθούν φαινόµενα 

δηµιουργικής λογιστικής και να ενισχυθεί η αξιοπιστία της χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης.       

  



ΤΟ ΔΛΠ 39 ΚΑΙ Η ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ:ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Σελίδα 32 

 

4.2 Το µοντέλο αποµείωσης 

 

Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 εισάγει το µοντέλο υπαρχουσών 

ζηµιών για την αποµείωση δανείων και δανειακών χαρτοφυλακίων. Σε 

περίπτωση που υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις ότι η λογιστική αξία 

υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό, η διαφορά ως ζηµία αποµείωσης επιβαρύνει 

ως έξοδο τα αποτελέσµατα. Εάν το Χρηµατοοικονοµικό Περιουσιακό Στοιχεία 

αποτιµάται στην αναπόσβεστη αξία, ως ανακτήσιµο ποσό θεωρείται η 

παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών ροών.42   

Αρχικά, η οικονοµική οντότητα αξιολογεί αν υφίσταται αντικειµενική 

απόδειξη για την αποµείωση αξίας µεµονωµένα για χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία που είναι από µόνα τους σηµαντικά και µεµονωµένα ή 

συλλογικά για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι 

σηµαντικά από µόνα τους. Αν η επιχείρηση αποφανθεί ότι δεν υπάρχει 

αντικειµενική απόδειξη της ύπαρξης αποµείωσης αξίας για χρηµατοοικονοµικό 

περιουσιακό στοιχείο που αξιολογήθηκε µεµονωµένα, είτε είναι σηµαντικό είτε 

όχι, εντάσσει το περιουσιακό στοιχείο σε οµάδα χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων µε συναφή χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου τα 

οποία αξιολογεί για αποµείωση ως χαρτοφυλάκιο. Φυσικά, περιουσιακά 

στοιχεία που αξιολογούνται για αποµείωση µεµονωµένα και για τα οποία 

αναγνωρίζεται ή συνεχίζει να αναγνωρίζεται ζηµία αποµείωσης, δεν 

περιλαµβάνονται σε συλλογική αξιολόγηση για αποµείωση.43 

Για την καλύτερη κατανόηση λειτουργίας του µοντέλου, ακολουθεί το 

παρακάτω ενδεικτικό παράδειγµα. Έστω η τράπεζα ΑΒΓ χορηγεί δάνειο µε € 

100.000 µε σταθερό επιτόκιο 5% για 4 έτη. Ο οφειλέτης είναι υποχρεωµένος 

κάθε χρόνο να καταβάλλει τους τόκους και στο τέλος της τετραετίας το σύνολο 

του ποσού ως χρεολυσίου συν τους τόκους. Στις αρχές του 3ου έτους, ο 

οφειλέτης αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Για τον λόγο αυτό η 

ΑΒΓ µειώνει έπειτα από διαπραγµατεύσεις το κεφάλαιο κατά € 20.000 και το 

επιτόκιο κατά 1%. 
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� Στο τέλος του 3ου έτους ο οφειλέτης θα πληρώσει € 3.200 (€ 

80.000 Χ 4%), ενώ στο τέλος του 4ου € 83.200 (€ 80.000 Χ 4% + 

€ 80.000). 

 

� Με την µέθοδο της Παρούσας Αξίας προκύπτει ότι: 

  
�.���

���,��
 + 

	�.���


���,����	
���,���
 = 78.684 

 

� Η ζηµιά οπότε για την τράπεζα είναι € 21.316 (100.000 – 

78.684) και θα αποτυπωθεί στα βιβλία µε την παρακάτω 

εγγραφή.   

 

 

  

 

Χ Π 

   Ζημίες Απομείωσης 

 

21.316 

 

  

  

 

Απομείωση Δανείου 

 

21.316   

  Απομείωση δανείου   

 

        

  

� Παράλληλα, λόγω της αλλαγής του επιτοκίου, θα 

προσαρµοστούν και οι εναποµείναντες δύο εγγραφές στο τέλος 

του 3ου και 4ου έτους. Πιο συγκεκριµένα η ΑΒΓ θα λάβει € 734 

(78.684 Χ 5% - 3.200) και € 771 (78.684+734 Χ 5% - 3.200) 

λιγότερα. 

 

  

 

Χ Π 

 

  

Ταμείο 

Δάνειο 

 

3.200 

734 

 

  

  

 

Έσοδα Τόκων 

 

3.934   

  Καταβολή 3
ης

 δόσης   
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Χ Π 

 

  

Ταμείο 

Δάνειο 

 

83.200 

771 

 

  

  

 

Έσοδα Τόκων 

Δάνειο 

 

3.971 

80.000   

  Καταβολή 4
ης

 δόσης   

 

        

  

Όταν οι τράπεζες αντιµετωπίζουν πρόβληµα µε την εξωτερική 

χρηµατοδότηση, µπορεί να µην είναι σε θέση να αποκαταστήσουν την µείωση 

των ιδίων κεφαλαίων που εµφανίζονται κατά την διάρκεια οικονοµικής 

ύφεσης. Ο κανόνας όσον αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια σε συνδυασµό µε 

τις παραπάνω ατέλειες στην αγορά οδηγεί σε µια κυκλικότητα του τραπεζικού 

δανεισµού. Λαµβάνοντας υπόψη την σηµασία των προβλέψεων από 

µακροοικονοµικής πλευράς και του µοντέλου αποµείωσης 

πραγµατοποιηθέντων ζηµιών, κρίνεται σκόπιµη η µετατροπή του µοντέλου 

πρόβλεψης από τους υπεύθυνους χάραξης της πολιτικής ώστε να 

επιβραδύνουν την κυκλικότητα.44   
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4.3 Κριτική επισκόπηση 

 

Όπως κάθε τι καινούργιο, ειδικά όταν προκαλεί σηµαντικές αλλαγές, 

αποτελεί αντικείµενο κριτικής. Όσον αφορά το µοντέλο αποµείωσης που 

υιοθετεί το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 παρατηρείται έντονη κριτική, άλλες 

φορές δίκαιη και άλλες όχι.  

Ένα από τα σηµαντικότερα πεδία αντιπαράθεσης είναι η χρονική 

υστέρηση των προβλέψεων που απαιτεί το πρότυπο. Για την καλύτερη 

κατανόηση της εν λόγω αντιπαράθεσης πρέπει να ληφθούν υπόψη δύο 

διαφορετικά πλαίσια, το λογιστικό και το ρυθµιστικό. Οι λογιστικές αρχές µέσω 

των λογιστικών προτύπων έχουν ως βασικό σκοπό να αποδώσουν στους 

επενδυτές µια ρεαλιστική απεικόνιση των περιουσιακών στοιχείων, των 

υποχρεώσεων και της κερδοφορίας του οικονοµικού οργανισµού και στην 

προκειµένη περίπτωση της τράπεζας. Στον αντίποδα, οι εποπτικές αρχές 

µέσω των τραπεζικών ρυθµίσεων όπως το απαραίτητο ύψος κεφαλαίων 

λαµβάνουν υπόψη µικροοικονοµικούς και µακροοικονοµικούς παράγοντες για 

την διασφάλιση της πιστωτικής ποιότητας του τραπεζικού χαρτοφυλακίου.45 

Οι απόψεις διίστανται για το αν το µοντέλο των αναµενόµενων ζηµιών ή των 

ήδη πραγµατοποιηθέντων ζηµιών είναι προτιµότερο καθώς και το ποιο 

επιτόκιο είναι κατάλληλο για την προεξόφληση των µελλοντικών ταµειακών 

ροών.46 

Οι επικριτές του µοντέλου αποµείωσης που εισάγει το ∆ιεθνές 

Λογιστικό Πρότυπο 39 υποστηρίζουν ότι  µε αυτό το πρότυπο τα δανειακά 

χαρτοφυλάκια δεν αντανακλούν τον πραγµατικό πιστωτικό κίνδυνο των 

τραπεζών ενώ παράλληλα αποτρέπει τις τράπεζες να αναγνωρίσουν 

«γνωστές ζηµιές» (known losses) που είναι συνυφασµένες µε τα δανειακά 

χαρτοφυλάκια.47 Το παραπάνω αποκτά µεγαλύτερη σηµασία καθώς ο 

κίνδυνος αποτελεί πυρήνα της τραπεζικής λειτουργίας καθώς συνδέεται µε τις 

τραπεζικές δραστηριότητες και για τον λόγο αυτό οι τράπεζες υπόκεινται σε 
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κανόνες µέτρησης κινδύνου και υποβολής αντίστοιχων εκθέσεων.48 Μάλιστα, 

µέσω της εξοµάλυνσης των κερδών διαχρονικά που επιτυγχάνουν οι 

µάνατζερ χρησιµοποιώντας τις προβλέψεις, µειώνουν την διακύµανση που 

αντιπροσωπεύει τον κίνδυνο καθώς τα λιγότερο ασταθή κέρδη προµηνύουν 

σταθερές τιµές µετοχών.49  

Η αντιπαράθεση όσον αφορά την χρονική υστέρηση που σχετίζονται µε 

τις πραγµατοποιηθέντες ζηµιές προέκυψε µέσω της πρόσφατης 

χρηµατοοικονοµικής κρίσης, όταν η πρόβλεψη ζηµιών δανείου είχε 

καθυστερήσει αρκετά.50 Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την συσσώρευση 

σηµαντικών ζηµιών, οι οποίες και έπρεπε να εµφανιστούν εντός λίγων µόνο 

χρήσεων. Αυτό γίνεται εµφανές καθώς παρ’ όλο που οι επιπτώσεις της κρίσης 

είναι παγκόσµιες, οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής και η Ευρωπαϊκή Ένωση 

βρέθηκαν στην δίνη του κυκλώνα, καθώς αυτές είχαν την µεγαλύτερη άµεση 

έκθεση σε ενυπόθηκα δάνεια υψηλού κινδύνου, σε παρόµοιες κατηγορίες 

δανείων και σε σύνθετα δοµηµένα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα.51 

Αξίζει να αναφερθεί το οξύµωρο, ότι ενώ το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 

39 αναγνωρίζει ότι µακροοικονοµικοί παράγοντες δύναται να δηµιουργήσουν 

ζηµιές (κάτι που όπως είπαµε εξετάζουν οι εποπτικές αρχές), επιτρέπει την 

αποµείωση µόνο όταν υπάρχει στενή σύνδεση µε την τοποθεσία των 

δανειακών χαρτοφυλακίων. Το παραπάνω γεγονός αποτελεί αδιαµφισβήτητα 

µία ανεπάρκεια του µοντέλου, καθώς δεν λαµβάνει υπόψη σηµαντικούς 

µακροοικονοµικούς δείκτες. Αυτό έχει ως συνέπεια σε περιόδους όπου µία 

ύφεση είναι ορατή η κερδοφορία ενισχύεται, ενώ κατά την διάρκεια της ύφεση 

παρατηρείται απότοµη προσαρµογή των κερδών προς τα κάτω, µειώνοντας 

πρακτικά την χρησιµότητα των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.52  

Ένα ακόµα στοιχείο που προέκυψε κατά την πρόσφατη κρίση έχει να 

κάνει µε την δυνατότητα τραπεζικού δανεισµού. Επειδή σε περιόδους ύφεσης 

ο τραπεζικός δανεισµός είναι εξαιρετικά ευαίσθητος στον δείκτη κεφαλαιακής 

επάρκειας, οι τράπεζες µε χαµηλά ίδια κεφάλαια µειώνουν τον δανεισµό τους 
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περισσότερο από αυτές µε υψηλά κεφάλαια ώστε να µην παραβούν τους 

ρυθµιστικούς κανονισµούς περί ιδίων κεφαλαίων. Από την στιγµή που δεν 

έχουν γίνει επαρκείς προβλέψεις, τα αποθεµατικά για ζηµιές δανείων είναι 

απίθανο από µόνα τους να απορροφήσουν τους κραδασµούς µίας ύφεσης 

δηµιουργώντας έναν φαύλο κύκλο.53 

Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι το µοντέλο του εν λόγω προτύπου 

παρέχει κίνητρα στους µάνατζερ, ειδικά σε περιόδους ανάπτυξης να 

αναβάλλουν την αναγνώριση γνωστής ζηµιάς, επιτρέποντας τους να 

µετακυλήσουν τις συνέπειες των επενδυτικών τους αποφάσεων στο µέλλον, 

και πιθανότατα σε άλλους µάνατζερ.54 Επίσης, είναι αµφίβολο εάν τα διεθνή 

πρότυπα µεταβάλλουν πραγµατικά τα κίνητρα των µάνατζερ και απλά δεν 

τους οδηγούν σε άλλα εργαλεία της δηµιουργικής λογιστική που ευνοούνται 

από αυτά.55  

Από την άλλη µεριά, η ευχέρεια όσον αφορά το πλαίσιο και την χρονική 

στιγµή των προβλέψεων οδήγησε στην χειραγώγηση των οικονοµικών 

καταστάσεων. Οπότε, µέσω του µοντέλου των πραγµατοποιηθέντων ζηµιών 

αφαιρείται αυτή η ικανότητα ενισχύοντας την διαφάνεια και την αξιοπιστία.56  

Επιπροσθέτως, τα εµπειρικά δεδοµένα δείχνουν ότι οι προβλέψεις 

ζηµιών κατά την διάρκεια οικονοµικής ανάπτυξης είναι σε χαµηλά επίπεδα 

λόγω υποτίµησης του κινδύνου, καθώς οι µάνατζερ ενδιαφέρονται µόνο για 

την χειραγώγηση των αποτελεσµάτων και όχι για την δηµιουργία επαρκών 

προβλέψεων.57 Αυτό έχει ως αποτέλεσµα κατά την ύφεση να εµφανίζονται 

πάλι υψηλές ζηµιές οι οποίες µειώνουν αρχικά τα κέρδη και ενδεχοµένως και 

το κεφάλαιο.  

Για τον λόγο αυτό, το F.A.S.B. και το I.A.S.B., συµφώνησαν να 

καταργήσουν το µοντέλο υπαρχουσών ζηµιών και να το αντικαταστήσουν µε 

το µοντέλο αναµενόµενων ζηµιών.58  
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Ένα δεύτερο σηµείο αντιπαράθεσης στον τοµέα της αποµείωσης 

σχετίζεται µε την εύλογη αξία και το ιστορικό κόστος. Οι θιασώτες της εύλογης 

αξίας πιστεύουν ότι αντανακλά τις πραγµατικές τιµές της αγοράς, µεταδίδει τις 

πληροφορίες που πρέπει να αφουγκραστούν οι τράπεζες και οι επενδυτές και 

γενικότερα αποτελεί έναν δείκτη πιστωτικής ποιότητας.59   

Στο ίδιο πάντα µοτίβο, η λογιστική του ιστορικού θεωρείται ανεπαρκής 

όσον αφορά τις εκτιµήσεις αποµείωσης καθώς οι πληροφορίες που παρέχει 

δεν λαµβάνουν υπόψη πιθανές µεταβολές.60 

Στον αντίποδα, µία βασική ανησυχία γύρω από την εύλογη αξία είναι 

ότι ενισχύει την µεταβλητότητα των κερδών καθώς σε περιόδους οικονοµικής 

ανάπτυξης παρατηρείται υποεκτίµηση του κινδύνου, ενώ κατά την διάρκεια 

υφέσεων παρατηρείται υπερεκτίµηση των κινδύνων, γεγονός που συµπιέζει 

την εύλογη αξία προς τα κάτω.61 Το γεγονός αυτό αυξάνει την µεταβλητότητα 

των κερδών ενισχύοντας την οικονοµική αστάθεια και εισάγει την οικονοµία σε 

ένα  φαύλο κύκλο. 

Ένα ακόµα µειονέκτηµα της χρήσεως της εύλογης αξίας στις 

περιπτώσεις αυτές είναι η ανυπαρξία ενεργούς αγοράς για δάνεια µε 

αποτέλεσµα να χρησιµοποιούνται δεδοµένα είτε από ενεργή είτε από µη 

ενεργή αγορά. Μάλιστα ο υπολογισµός της εύλογης αξίας µέσω των 

προεξοφληµένων ταµειακών ροών κρύβει πολλούς κινδύνους.62 Όπως θα 

δούµε εκτενέστερα παρακάτω, υπάρχει ένα ασυµβίβαστο µεταξύ εύλογης 

αξίας και µεθόδου προεξόφλησης.  

Ένα ακόµα µειονέκτηµα προέρχεται από την χρηµατοοικονοµική κρίση. 

Μετά το ξέσπασµα της κρίσης, όλα τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που ήταν 

συνδεδεµένα µε στεγαστικά δάνεια υψηλού κινδύνου απαξιώθηκαν πλήρως. 

Αυτό καθώς κανένας δεν ήταν σε θέση να αγοράσει δικαιώµατα έναντι τέτοιων 

δανείων. Η εύλογη αξία όµως των συγκεκριµένων προϊόντων, ακόµα και τότε, 

µπορεί να ήταν µικρή αλλά όχι µηδενική.  
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Τέλος, σε περίπτωση κανονικής εξόφλησης του δανείου, η εύλογη αξία 

το µόνο που κάνει είναι να προκαλεί άσκοπη αστάθεια στην µέτρηση της 

απόδοσης κινδύνου.63 Αυτό καθώς αυξάνει την µεταβλητότητα στα εταιρικά 

αποτελέσµατα των τραπεζών, η οποία και αποτελεί µέτρο αξιολόγησης του 

κινδύνου.    

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το µοντέλο που εισάγει το ∆ιεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο 39 διαφέρει από την λογιστική της εύλογης αξίας λόγω του 

προεξοφλητικού επιτοκίου. Πιο συγκεκριµένα, η πρόβλεψη δεν δηµιουργείται 

κατά την χορήγηση του δανείου όπου και υπολογίζεται το προεξοφλητικό 

επιτόκιο. ∆εύτερον, η πρόβλεψη δεν θα µπορούσε ποτέ να είναι αρνητική 

καθώς βελτίωση στην πιστωτική ποιότητα εφόσον σχηµατίστηκε πρόβλεψη 

δεν αναγνωρίζεται. Τέλος, οι µεταβολές στα επιτόκια της αγοράς δεν 

επηρεάζουν την πρόβλεψη καθώς το προεξοφλητικό επιτόκιο παραµένει 

αµετάβλητο.64 
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4.4 Πραγµατικά στοιχεία  

 

Η έρευνα των Beatty και Liao (2009) καταλήγει σε ορισµένα χρήσιµα 

συµπεράσµατα. Αρχικά τονίζει ότι σε περιόδους ανάπτυξης το ποσοστό 

αύξησης των δανείων είναι σηµαντικά µεγαλύτερο συγκριτικά µε περιόδους 

ύφεσης. Συγκεκριµένα, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, τα κέρδη πριν από 

προβλέψεις, τα καθαρά έσοδα και η απόδοση είναι όλα χαµηλότερα κατά την 

διάρκεια ύφεσης ενώ οι προβλέψεις και οι µεταβολές στα καθυστερηµένα 

δάνεια είναι υψηλότερα. Επίσης οι τράπεζες µε λιγότερο έγκαιρη αναγνώριση 

ζηµιών µειώνουν τον τραπεζικό δανεισµό σε περίοδο ύφεσης περισσότερο 

από τις τράπεζες που είναι χρονικά πιο συνεπείς και είναι υποκείµενες σε 

κεφαλαιακή κρίση κατά την διάρκεια ύφεσης σε αντίθεση µε τις τράπεζες που 

είναι χρονικά πιο συνεπείς. 

Από την άλλη µεριά, ο Oosterbosch (2010) καταλήγει στο συµπέρασµα 

ότι όντως η υιοθέτηση του µοντέλου των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

όπως αυτό εισάγεται µε το πρότυπο 39 οδήγησε στην µείωση της 

χειραγώγησης των κερδών από τις τράπεζες.  

Ο O’ Hanlon (2011) καταλήγει σε επίσης ενδιαφέροντα συµπεράσµατα 

σχετικά µε τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα του Ηνωµένου Βασιλείου. Η έρευνα 

καταλήγει στο συµπέρασµα ότι το µοντέλο των πραγµατοποιηθέντων ζηµιών 

δεν ευθύνεται για λιγότερο έγκαιρη πρόβλεψη ζηµιών αλλά αντίθετα µπορεί να 

αυξάνει την ποιότητα των προβλέψεων. Βέβαια η αύξηση της ποιότητας των 

προβλέψεων δεν σχετίζεται µόνο µε την εφαρµογή των διεθνών προτύπων 

αλλά και µε την Βασιλεία ΙΙ. 

Τέλος, οι Gebhardt και Novotny – Farkas (2010) µέσω της έρευνάς 

τους, καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι οι αυστηρότεροι κανόνες στην 

λογιστική της αποµείωσης περιορίζουν σηµαντικά την διακριτική ευχέρεια των 

τραπεζών για προβλέψεις. Παράλληλα διαπιστώνουν ότι η εφαρµογή του 

προτύπου είναι εξασθενηµένη σε χώρες µε κατακερµατισµένη διάρθρωση του 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Παράλληλα η απαίτηση για συντηρητικότητα λόγω 



ΤΟ ΔΛΠ 39 ΚΑΙ Η ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ:ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Σελίδα 41 

 

του υψηλού βαθµού διαχωρισµού µεταξύ ιδιοκτησίας κι ελέγχου δίνει κίνητρα 

στην διοίκηση των τραπεζών για µεγαλύτερες προβλέψεις ζηµιών. 
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5. Η αποµείωση στις ελληνικές τράπεζες 2006 – 2010 

 

5.1 Η κατάσταση των ελληνικών τραπεζών µετά την κρίση 

 

Η χρηµατοοικονοµική κρίση και η κρίση δηµοσιονοµικού χρέους που 

ακολούθησε έχει αφήσει ανεξίτηλα σηµάδια στον ελληνικό τραπεζικό 

σύστηµα. Αρχικά πρέπει να τονίσω ότι µία ενδεχόµενη ανεξέλεγκτη πτώχευση 

θα είναι καταστροφική για τις ελληνικές τράπεζες καθώς είναι ιδιαίτερα 

εκτεθειµένες στο δηµόσιο χρέος. 

Στον αντίποδα πάλι, τα µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής που 

θεωρητικά θα οδηγούσαν στην αποφυγή ανεπιθύµητων περιστατικών 

οδηγούν σε αρνητική ανάπτυξη ή αλλιώς ύφεση της τοπικής οικονοµίας µε 

ορατά τα αποτελέσµατα στον κύκλο εργασιών και στα κέρδη των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.  

Επιπροσθέτως η άσχηµη ψυχολογία που επικρατεί στην αγορά, 

αποθαρρύνει επενδυτές και ενθαρρύνει τους καταθέτες είτε να στέλνουν τις 

αποταµιεύσεις τους στο εξωτερικό είτε να τις µετατρέπουν σε πιο αµετάβλητης 

αξίας µορφές (π.χ. χρυσός). 

Επίσης η «Επιτροπή της Βασιλείας» και η «Επιτροπή De Larosiere» 

εργάζονται για την αλλαγή του κανονιστικού και εποπτικού πλαισίου του 

τραπεζικού συστήµατος στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση της πιθανότητας 

να συµβούν περιστατικά αντίστοιχα µε αυτά της κρίσης του 2008. 

Ένα θετικό σηµείο του ελληνικού κλάδου αποτελεί το γεγονός ότι οι 

ελληνικές τράπεζες  είχαν εκτεθεί ελάχιστα σε τοξικά χρηµατοοικονοµικά 

προϊόντα, κάτι που επιβεβαιώνει και ο οίκος αξιολόγησης Fitch. 65 

Κρίνεται επίσης σκόπιµο να γίνει αναφορά στο χαµηλό επίπεδο τιµών 

των µετοχών του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Οι χαµηλές τιµές των 

µετοχών, και στην προκειµένη περίπτωση των τραπεζικών, ενθαρρύνει τις 

                                                           
65

 Τριαντόπουλος & Τσικριπής, 2010 
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εξαγορές και τις συγχωνεύσεις αλλά και τις επενδύσεις αλλοδαπών 

επενδυτών. 

Τέλος, η δηµοσιονοµική προσαρµογή της χώρας είναι συνδεδεµένη µε 

ένα πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων όπως της Αγροτικής Τράπεζας και του 

Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου που θα επιφέρει δοµικές αλλαγές στον κλάδο.   
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5.2 Το µέγεθος της αποµείωσης κάθε τράπεζας 

 

 

  2006 2007 2008 2009 2010 ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΘΝΙΚΗ    267.197.000          320.240.000      513.368.000     1.041.515.000      1.365.049.000     3.507.369.000  

EUROBANK    344.000.000          401.000.000      886.000.000      1.177.000.000      1.362.000.000     4.170.000.000  

ALPHA 244.631.000  206.232.000  601.285.000  698.600.000  901.877.000     2.652.625.000  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ      74.135.000          108.191.000     366.921.000          459.212.000          571.655.000     1.580.114.000  

ΕΜΠΟΡΙΚΗ    479.707.000          218.271.000      485.244.000         664.251.000     1.027.009.000     2.874.482.000  

ΚΥΠΡΟΥ     58.359.000      55.877.000    91.601.000     247.935.000  374.497.000  828.269.000  

ΓΕΝΙΚΗ 94.985.000  56.446.000  63.956.000  143.494.000  411.937.000        770.818.000  

MARFIN                        -            59.846.000        93.210.000          158.382.000         160.402.000        471.840.000  

ΕΓΝΑΤΙΑ      18.495.000                              -                          -                              -                              -           18.495.000  

Τ.Τ.      29.275.737     28.711.261,85        36.072.911            40.611.636            54.241.550       188.913.097  

ΑΓΡΟΤΙΚΗ      60.000.000            78.102.000     195.635.000          619.525.000          468.602.000     1.421.864.000  

ATTICA       21.339.788            30.399.999        34.589.739            34.763.516            42.524.135        163.617.176  

ASPIS        2.726.000              3.444.000        18.254.000            48.040.000            39.488.000  111.952.000  

PROTON            795.000         6.892.000          5.760.000            34.299.000            33.572.000    81.318.000  

 

Βλέποντας τον παραπάνω πίνακα ο αναγνώστης µπορεί να 

συµπεράνει το µέγεθος της πραγµατικής ζηµιάς κάθε ελληνικής τράπεζας την 

πενταετία 2006 – 2010. Προτού προχωρήσουµε στην ανάλυση πρέπει να 

σταθούµε σε δύο στοιχεία. Το πρώτο έχει να κάνει µε τα µεγέθη της Τράπεζας 

Κύπρου που εκφράζονται σε αγγλικές Λίρες σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες 

τράπεζες που εκφράζονται σε ευρώ. Επίσης, στοιχεία αποµειώσεων για την 

Εγνατία από το 2007 και µετά δεν υπάρχουν καθώς η τράπεζα συγχωνεύτηκε 

µε την Marfin.  

Πρωταθλήτρια συνολικών ζηµιών πενταετίας από αποµείωση αξίας 

χρηµατοοικονοµικών µέσων είναι η Eurobank µε την Εθνική και την εµπορική 

να ακολουθούν. Λίγο πίσω από την Εµπορική βρίσκεται η Alpha, ενώ αρκετά 

πιο πίσω βρίσκονται η Πειραιώς και η Αγροτική. Βέβαια για την Αγροτική 

πρέπει να τονίσουµε και τον ειδικό ρόλο της δηµόσιας τράπεζας, η οποία είναι 

επιφορτισµένη µε την ενίσχυση του αγροτικού τοµέα, ρόλος που εν πολλοίς 

επισκιάζει τον αντικειµενικό σκοπό µιας επιχείρησης που είναι η 

µεγιστοποίηση του κέρδους.  
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Μελετώντας τα µεγέθη διαχρονικά είναι εύκολο να συµπεράνουµε ότι οι 

ζηµιές αυξάνονται µε την πάροδο του χρόνου και πιο συγκεκριµένα 

λαµβάνουν µία σηµαντική ώθηση το 2008 µε το ξέσπασµα της 

χρηµατοοικονοµικής κρίσης. Παρόλα αυτά, η αύξηση που σηµειώνεται ελέω 

κρίσης, µπορεί να είναι σηµαντική αλλά δεν µπορεί να συγκριθεί µε τις ζηµιές 

µε τις οποίες βρέθηκαν αντιµέτωπες οι ευρωπαϊκές και οι αµερικάνικες 

τράπεζες.  

Το 2006, η τράπεζα που βρέθηκε περισσότερο εκτεθειµένη στον 

πιστωτικό κίνδυνο είναι η Εµπορική, γεγονός που προβληµατίζει ακόµα 

περισσότερο εάν λάβουµε υπόψη το µέγεθός της. Τα επόµενα τρία έτη, τις 

µεγαλύτερες ζηµιές κατέγραψε η Eurobank, µε την Εθνική να την ξεπερνάει 

οριακά το 2010. Συνολικά για την εξεταζόµενη περίοδο, οι κλαδικές ζηµιές 

που προήλθαν από αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων σχεδόν 

άγγιξαν τα 19 δις, ποσό αρκετά µεγάλο αλλά και αντιµετωπίσιµο, ειδικά αν 

ληφθούν υπόψη οι κερδοφόρες χρήσεις που είχαν προηγηθεί. Στον αντίποδα, 

οι αντίστοιχες ζηµιές ξένων τραπεζών ήταν ανυπολόγιστες και όπως είδαµε 

θα οδηγούσαν στην πτώχευση των ιδρυµάτων (όπως συνέβη µε την Lehman 

Brothers) εάν το «κακό» κράτος δεν παρέµβαινε στην κατά τα άλλα «ελεύθερη 

αγορά».  

Επειδή όµως η απλή παρουσίαση των µεγεθών δεν έχει ιδιαίτερη 

χρησιµότητα, στις επόµενες υποενότητες εµβαθύνουµε συγκρίνοντας τα 

παραπάνω ποσά µε άλλα χρηµατοοικονοµικά µεγέθη των παραπάνω 

τραπεζών.       
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5.3 Σύγκριση ποσού αποµείωσης και συνολικού ενεργητικού 

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ο καλύτερος τρόπος κατανόησης 

του µεγέθους της ζηµιάς αλλά και την έκθεσης στον κίνδυνο της εκάστοτε 

τράπεζας είναι να συγκρίνουµε τα ποσά αποµείωσης µε άλλα 

χρηµατοοικονοµικά µεγέθη του οργανισµού. Στον παρακάτω πίνακα 

παραθέτεται το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των ιδρυµάτων κατά την 

εξεταζόµενη πενταετία.  

 

  2006 2007 2008 2009 2010 

ΕΘΝΙΚΗ 61.145.000.000   71.059.000.000   83.820.000.000   91.220.000.000    96.305.000.000  

EUROBANK  50.057.000.000   68.272.000.000   93.065.000.000   99.856.000.000   90.372.000.000  

ALPHA 45.082.000.000  49.242.000.000  66.738.000.000  67.849.000.000  63.771.000.000 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 27.942.000.000   42.343.000.000   50.213.000.000   48.922.000.000   51.786.000.000  

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 21.805.000.000   26.805.000.000   29.655.000.000   28.100.000.000  26.403.000.000  

ΚΥΠΡΟΥ 24.184.000.000   31.763.000.000   36.107.000.000   38.749.000.000  41.621.000.000  

ΓΕΝΙΚΗ 3.836.000.000  4.335.000.000  4.973.000.000  4.841.000.000  4.309.000.000 

MARFIN - 12.925.000.000   18.957.000.000   22.739.000.000   21.692.000.000  

ΕΓΝΑΤΙΑ 3.696.000.000   - - - - 

Τ.Τ. 12.309.000.000   13.188.000.000   14.905.000.000   17.960.000.000   16.565.000.000  

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 20.588.000.000   23.399.000.000   27.661.000.000   32.039.000.000  30.431.000.000  

ATTICA  3.093.000.000   3.905.000.000   4.519.000.000   5.259.000.000  4.781.000.000  

T BANK 2.312.000.000   2.771.000.000   2.461.000.000   2.759.000.000 3.005.000.000  

PROTON 1.582.000.000   2.000.355.000   1.961.000.000   2.912.000.000   4.260.000.000  

 

Όπως γίνεται αντιληπτό, το σύνολο της περιουσίας των εν λόγω 

τραπεζών που πλησιάζει τα τελευταία χρόνια το µισό τρισεκατοµµύριο ευρώ 

έχοντας µάλιστα αντιµετωπίσει τις επιπτώσεις της κρίσης, είναι πολλαπλάσιο 

των ζηµιών αποµείωσης. Στην συνέχεια, στον πίνακα που ακολουθεί 

παρουσιάζεται το ποσοστό των αποµειώσεων ως ποσοστό της συνολικής 

αξίας των περιουσιακών στοιχείων µίας τράπεζας. Για τις ανάγκες του 

υπολογισµού τα ποσά ζηµιών αποµείωσης της Τράπεζας Κύπρου 

µετατράπηκαν σε ευρώ µέσω ισοτιµίας 1,45, 1,47, 1,07, 1,05 και 1,15 για τα 

έτη 2006, 2007, 2008, 2009 και 2010 αντίστοιχα.  
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  2006 2007 2008 2009 2010 

ΕΘΝΙΚΗ 0,44% 0,45% 0,61% 1,14% 1,42% 

EUROBANK 0,69% 0,59% 0,95% 1,18% 1,51% 

ALPHA 0,54% 0,42% 0,90% 1,03% 1,41% 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,27% 0,26% 0,73% 0,94% 1,10% 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 2,20% 0,81% 1,64% 2,36% 3,89% 

ΚΥΠΡΟΥ 0,35% 0,26% 0,27% 0,67% 1,03% 

ΓΕΝΙΚΗ 2,48% 1,30% 1,29% 2,96% 9,56% 

MARFIN  -  0,46% 0,49% 0,70% 0,74% 

ΕΓΝΑΤΙΑ 0,50% - - - - 

Τ.Τ. 0,24% 0,22% 0,24% 0,23% 0,33% 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 0,29% 0,33% 0,71% 1,93% 1,54% 

ATTICA  0,69% 0,78% 0,77% 0,66% 0,89% 

T BANK 0,12% 0,12% 0,74% 1,74% 1,31% 

PROTON 0,05% 0,34% 0,29% 1,18% 0,79% 

 

Από τον παραπάνω πίνακα γίνεται απολύτως αντιληπτό ότι οι ζηµιές 

αποµείωσης τις οποίες υπέστησαν οι ελληνικές τράπεζες αποτελούν ένα 

µικρό µέρος του ενεργητικού τους. Παράλληλα είναι εµφανής η ραγδαία 

διαχρονική αύξηση του ποσοστού αποµείωσης επί του συνόλου των 

περιουσιακών στοιχείων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι µε τον τρόπο αυτό 

αξιολογείται η δυνατότητα του χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος να είναι 

φερέγγυο και να εξασφαλίζεται η µακροχρόνια βιωσιµότητά του. 

Παρόλα αυτά, είναι ενδιαφέρον να υπογραµµιστεί ότι οι τράπεζες που 

ήταν περισσότερο εκτεθειµένες στον κίνδυνο και δέχθηκαν τις µεγαλύτερες 

πιέσεις από την κρίση (δηλαδή µετά το 2008), είναι αυτές που και πριν την 

κρίση παρουσίαζαν υψηλά ποσοστά ζηµιών.  

Πιο συγκεκριµένα, η Εµπορική και η Γενική παρουσιάζουν τις 

µεγαλύτερες ζηµιές αποµείωσης ως ποσοστό του ενεργητικού καθ’ όλη την 

διάρκεια της πενταετίας. Μάλιστα, ενώ η Εµπορική, ενδεχοµένως ελέω Credit 

Agricole, διατηρεί διαχειρίσιµο το ποσοστό αποµειώσεων, η Γενική φαίνεται 

να αντιµετωπίζει σηµαντικό πρόβληµα καθώς µόνο για το 2010, οι ζηµιές 

αποµείωσης αντιστοιχούν στο 1/10 των περιουσιακών της στοιχείων.  

Στον αντίποδα, το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, η Marfin – Egnatia, η 

Attica και η Proton δεν δείχνουν ιδιαίτερη έκθεση σε υψηλού κινδύνου 
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χρηµατοοικονοµικά µέσα. Παράλληλα, αξίζει να αναφερθεί και η περίπτωση 

της Αγροτικής που ενώ λόγω φύσης της, είναι ευάλωτη στον κίνδυνο που 

είναι συνδεδεµένος µε τα αγροτικά δάνεια, παρουσιάζει χαµηλά ποσοστά 

αποµείωσης χρηµατοοικονοµικών µέσων.  
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5.4 Σύγκριση ποσού αποµείωσης και λειτουργικών εσόδων 

 

Ένα άλλο ενδιαφέρον µέτρο σύγκρισης, είναι το ποσοστό των ζηµιών 

αποµείωσης επί των συνολικών λειτουργικών εσόδων. Με λίγα λόγια ποιο 

µέρος των ετήσιων εσόδων πρέπει να χρησιµοποιηθεί για την αντιµετώπιση 

των ζηµιών. Στον παρακάτω πίνακα παραθέτεται το σύνολο των 

περιουσιακών στοιχείων των ιδρυµάτων κατά την εξεταζόµενη πενταετία.  

 

  2006 2007 2008 2009 2010 ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΘΝΙΚΗ 
 

1.567.000.000   

   

1.810.000.000   

      

2.353.000.000   

      

2.636.000.000  

      

2.112.000.000  

      

10.478.000.000  

EUROBANK  
        

1.644.000.000   

        

2.033.000.000   

        

1.884.000.000  

        

1.734.000.000  

        

1.881.000.000  

            

9.176.000.000  

ALPHA 1.138.000.000  1.135.000.000  1.743.000.000 2.006.000.000  1.661.000.000  

            

7.683.000.000  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
            

908.000.000   

        

1.081.000.000   

            

957.000.000   

        

1.014.000.000   

            

898.000.000  

            

4.858.000.000  

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
            

845.000.000   

            

902.000.000  

            

683.000.000   

            

661.000.000   

            

704.000.000  

            

3.795.000.000  

ΚΥΠΡΟΥ 
            

907.000.000  

        

1.115.000.000   

        

1.205.000.000  

            

990.000.000  

        

1.238.000.000  

            

5.455.000.000  

ΓΕΝΙΚΗ 163.000.000  165.000.000  190.000.000 186.000.000  159.000.000  

          

863.000.000  

MARFIN - 

            

344.000.000   

            

306.000.000   

            

354.000.000   

            

343.000.000  

            

1.347.000.000  

ΕΓΝΑΤΙΑ 
            

125.000.000   - - - - 

               

125.000.000  

Τ.Τ. 
            

412.000.000   

            

293.000.000   

            

298.000.000  

            

362.000.000  

            

295.000.000  

            

1.660.000.000  

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
            

761.000.000   

            

824.000.000   

            

714.000.000   

            

953.000.000  

            

707.000.000  

            

3.959.000.000  

ATTICA  
            

123.000.000   

            

144.000.000   

            

142.000.000   

            

152.000.000   

            

150.000.000  

               

711.000.000  

T BANK 
              

81.000.000   

              

83.000.000   

              

57.000.000   

              

27.000.000   

              

63.000.000   

               

311.000.000  

PROTON 
              

62.000.000   

              

92.000.000   

              

40.000.000   

            

115.000.000   

              

97.000.000   

           

406.000.000  
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Όπως βλέπουµε στον πίνακα που προηγήθηκε, τα συνολικά έσοδα 

των τραπεζών κατά την διάρκεια της πενταετίας ξεπερνάνε τα 50 

δισεκατοµµύρια ευρώ, ποσό που επιβεβαιώνει την µικρή έκθεση των 

ελληνικών τραπεζών σε ιδιαίτερα επικίνδυνες τοποθετήσεις. Η σχέση ζηµιών 

αποµείωσης και συνολικών λειτουργικών εσόδων παρουσιάζεται αναλυτικά 

για κάθε έτος και τράπεζα στον παρακάτω πίνακα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι µε 

τον τρόπο αυτό αξιολογείται η επίδραση της αποµείωσης όχι στην 

βιωσιµότητα αλλά στην χρηµατοοικονοµική απόδοση του οργανισµού, δηλαδή 

την κερδοφορία του. Για τις ανάγκες του υπολογισµού τα ποσά ζηµιών 

αποµείωσης της Τράπεζας Κύπρου µετατράπηκαν σε ευρώ µέσω ισοτιµίας 

1,45, 1,47, 1,07, 1,05 και 1,15 για τα έτη 2006, 2007, 2008, 2009 και 2010 

αντίστοιχα. 

 

  2006 2007 2008 2009 2010 ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΘΝΙΚΗ 17,05% 17,69% 21,82% 39,51% 64,63% 33,47% 

EUROBANK 20,92% 19,72% 47,03% 67,88% 72,41% 45,44% 

ALPHA 21,50% 18,17% 34,50% 34,83% 54,30% 34,53% 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 8,16% 10,01% 38,34% 45,29% 63,66% 32,53% 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 56,77% 24,20% 71,05% 100,49% 145,88% 75,74% 

ΚΥΠΡΟΥ 9,33% 7,37% 8,13% 26,30% 34,79% 17,52% 

ΓΕΝΙΚΗ 58,27% 34,21% 33,66% 77,15% 259,08% 89,32% 

MARFIN - 17,40% 30,46% 44,74% 46,76% 35,03% 

ΕΓΝΑΤΙΑ 14,80% - - - - 14,80% 

Τ.Τ. 7,11% 9,80% 12,11% 11,22% 18,39% 11,38% 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 7,88% 9,48% 27,40% 65,01% 66,28% 35,91% 

ATTICA  17,35% 21,11% 24,36% 22,87% 28,35% 23,01% 

T BANK 3,37% 4,15% 32,02% 177,93% 62,68% 36,00% 

PROTON 1,28% 7,49% 14,40% 29,83% 34,61% 20,03% 

 

Κατά µέσο όρο, το 1/3 των εσόδων των τραπεζών κατευθύνεται για την 

κάλυψη των ζηµιών αποµείωσης. Από το ξέσπασµα της κρίσης το 2008 και 

έπειτα, παρατηρείται µία συνεχόµενη επιδείνωση του δείκτη κάτι που σαφώς 

αποτελεί αντίκτυπο της κρίσης καθώς οι ζηµιές από την αποµείωση τείνουν να 
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αυξάνουν ενώ τα έσοδα για τις περισσότερες τράπεζες, λόγω ύφεσης 

δοκιµάζονται.   

Όπως και στην προηγούµενη υποενότητα το σηµαντικότερο πρόβληµα 

φαίνεται να το αντιµετωπίζουν η Εµπορική και η Γενική οι οποίες σε κάποιες 

περιπτώσεις είχαν συνολικά λειτουργικά έσοδα µικρότερα από τις ζηµιές 

αποµείωσης. 

Αντιθέτως τα κέρδη της Τράπεζας Κύπρου και του Ταχυδροµικού 

Ταµιευτηρίου δεν επηρεάζονται ιδιαίτερα από την αποµείωση τα αξίας των 

χρηµατοοικονοµικών τους µέσων. Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφερθεί η 

περίπτωση στης Attica, της οποίας το ποσοστό αποµείωσης ζηµιών επί των 

συνολικών εσόδων δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη µεταβλητότητα.   
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6. Συµπεράσµατα 

 

Η κριτική που ασκήθηκε ιδιαίτερα µετά το ξέσπασµα της κρίσης στο 

∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 για το µοντέλο αποµείωσης που εισήγαγε, 

οδήγησε στις σκέψεις αντικατάστασής του. Αδιαµφισβήτητα, το µοντέλο 

αφενός ικανοποιούσε την ανάγκη για αξιόπιστη χρηµατοοικονοµική 

πληροφόρηση αλλά αφετέρου οδηγούσε σε προβλήµατα αξιοπιστίας, ειδικά 

σε περιόδους χρηµατοοικονοµικών κρίσεων. Οι δύο εναλλακτικές προτάσεις 

ήταν το ισπανικό σύστηµα και το σύστηµα αναθεώρησης Turner.  

 Το ισπανικό σύστηµα ή αλλιώς µοντέλου αναµενόµενων ζηµιών 

βασίζεται όχι σε προβλέψεις αλλά σε ένα σταθερό πρότυπο που 

δηµιουργείται από την τράπεζα αξιοποιώντας ιστορικές πληροφορίες και την 

ευρύτερη εµπειρία της.66 Μελέτες έχουν δείξει ότι η εφαρµογή του εν λόγω 

µοντέλου αυξάνει την συντηρητικότητα από λογιστικής πλευράς ενώ 

ταυτόχρονα µειώνει την διάθεση των τραπεζών να εκτεθούν σε µεγαλύτερο 

κίνδυνο.67 Από την άλλη µεριά, το µοντέλο Turner προσδιορίζει τις 

προβλέψεις µέσω του συνόλου ανεξόφλητων δανείων στην αρχή της εκάστοτε 

χρήσης.  

Στην προσπάθεια αντικατάστασης του µοντέλου, η I.A.S.C. ξεκίνησε 

από το 2009 την δηµιουργία του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης 9 µε στόχο να αντικαταστήσει εξ ολοκλήρου το ∆ιεθνές 

Λογιστικό Πρότυπο 39.68 Ήδη οι διατάξεις ταξινόµησης και µέτρησης των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων είναι έτοιµες αποσκοπώντας το 

νέο πρότυπο να εφαρµοστεί υποχρεωτικά από 1η Ιανουαρίου του 2013. 

Παρά το γεγονός ότι το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 οδήγησε σε 

επικίνδυνα µονοπάτια τους ευρωπαϊκούς και τους αµερικάνικους τραπεζικούς 

οργανισµούς, οι ελληνικές τράπεζες δεν φαίνεται να ακολουθούσαν την ίδια 

πολιτική µε αποτέλεσµα να βρίσκονται µπροστά σε µία αντιµετωπίσιµη 

κατάσταση.  

                                                           
66

 Burroni, et. al, 2009: 15 
67

 Illueca, et. al, 2012:  13 
68

 Al Hayek & El Haija, 2011:41 
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Στο χειρότερο σηµείο άλλωστε από ελληνικής πλευράς βρίσκονται δύο 

τράπεζες, η Εµπορική και η Γενική που αποτελούν θυγατρικές γαλλικών 

οµίλων και πιο συγκεκριµένα της Credit Agricole και της Societe Generale. 

Στον αντίποδα τράπεζες όπως το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, η Τράπεζα 

Κύπρου και η Attica Bank ήταν ελάχιστα εκτεθειµένες στον κίνδυνο.  

Γενικά µπορούµε να πούµε ότι η κρίση σαφώς και δηµιούργησε πολλά 

προβλήµατα στον ελληνικό τραπεζικό τοµέα, αλλά οι πολιτικές που 

ακολουθούσαν οι ελληνικές τράπεζες δεν τις οδήγησαν σε αδιέξοδο από το 

µοντέλο αποµείωσης των πραγµατοποιηθέντων ζηµιών.    
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