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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η τρέχουσα παγκόσμια οικονομική κρίση, που δημιούργησε συνθήκες 

πιστωτικής ασφυξίας στο σύνολο του χρηματοπιστωτικού τομέα, επηρέασε σε 

μεγάλο βαθμό τη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων. Η νέα δομή που έχει λάβει 

πλέον το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ενισχύει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα 

του κλάδου και παρέχει εξασφαλίσεις προς την πραγματική οικονομία. Μέσα στο 

πλαίσιο αυτό τοποθετείται η διαδικασία βελτιστοποίηση της αξιοπιστίας και της 

φερεγγυότητας των γνωστοποιήσεων των οικονομικών καταστάσεων των τραπεζών 

στα μάτια των επενδυτών. Ένας τρόπος υλοποίησης της διαδικασίας αυτής είναι η 

δημοσίευση από τις τράπεζες εμπλουτισμένων γνωστοποιήσεων στις οικονομικές 

τους καταστάσεις, εμπεριέχοντας τους αναλαμβανόμενου κινδύνους και τις μεθόδους 

διαχείρισής τους. Σκοπός της εργασίας είναι ο προσδιορισμός της σημαντικότητας 

του πληροφοριακού περιεχομένου που παρέχουν οι γνωστοποιήσεις που σχετίζονται 

με τους κινδύνους στο ευρύ επενδυτικό κοινό για τη λήψη αποφάσεων. Υπό τις 

συνθήκες της τρέχουσας ύφεσης στην ελληνική οικονομία μελετήθηκαν ορισμένα 

ερευνητικά ερωτήματα. Το ενδιαφέρον στράφηκε κυρίως γύρω από τις 

γνωστοποιήσεις των τραπεζών εστιάζοντας στους κινδύνους που αναλαμβάνουν και 

στις πολιτικές διαχείρισής τους. Ως βασικός άξονας ορίζεται το θεσμικό πλαίσιο του 

Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 7, Χρηματοοικονομικά Μέσα: 

Γνωστοποιήσεις, και όσες πληροφορίες σχετίζονται με τους κινδύνους και 

χαρακτηρίζονται ως απαραίτητες προς γνωστοποίηση από το Πρότυπο αυτό. 

Μελετήθηκε η συμμόρφωση των γνωστοποιήσεων με τις διατάξεις του Δ.Π.Χ.Α. 7 

για τις τράπεζες οι οποίες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, κατά 

τα έτη 2005 - 2013. Η εμπειρική έρευνα που πραγματοποιήθηκε επικεντρώθηκε στον 

έλεγχο της πληρότητας των γνωστοποιήσεων που αναφέρονται σε τρία είδη 

κινδύνων, τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο ρευστότητας και τον κίνδυνο αγοράς. 

Τέλος, με τη βοήθεια στατιστικών υποδειγμάτων αποτίμησης διερευνήθηκε κατά 

πόσο το πληροφοριακό περιεχόμενο των δημοσιευμένων γνωστοποιήσεων των 

τραπεζών για τους αναλαμβανόμενους κινδύνους επηρεάζει την χρηματιστηριακή 

απόδοση των μετοχών τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιηθεί ριζική αναδιάρθρωση στα πιστωτικά 

ιδρύματα της Ελλάδας ως αποτέλεσμα της προσπάθειας για ενδυνάμωση της 

κεφαλαιακής τους βάσης. Παρά το γεγονός ότι οι ελληνικές τράπεζες 

πραγματοποιούν καίριες τομές στις δραστηριότητές τους, στοχεύοντας να 

εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους, η αδυναμία εξασφάλισης πόρων τις φέρνει σε 

πολύ κομβικό σημείο. Η οικονομική ύφεση που βιώνει η Ελλάδα μέχρι σήμερα 

αποτελεί πλέον τη βασική αιτία για το γεγονός ότι οι τράπεζες της χώρας χάνουν 

σταδιακά τη χρηματοδοτική τους βάση και κλιμακώνουν την εξάρτησή τους από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το πρόγραμμα στήριξης του Ελληνικού Δημοσίου. 

Για το λόγο αυτό κρίθηκε σκόπιμη η παρουσίαση του τρέχοντος χρηματοπιστωτικού 

τομέα της χώρας.  

Η επαρκής πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού, η πλήρης γνωστοποίηση 

όλων των λογιστικών πληροφοριών και η φερεγγυότητα των οικονομικών 

καταστάσεων αποτελούν στοιχεία υψίστης σημασίας για τα πιστωτικά ιδρύματα. Το 

πλαίσιο όπου ορίζεται το επίπεδο αναλαμβανόμενων κινδύνων ανά περίπτωση 

αποτελεί επίσης πολύ σημαντικό κομμάτι της λειτουργίας όλων των τραπεζών. Ένα 

από τα ερευνητικά ερωτήματα λοιπόν είναι ο έλεγχος  της ορθής εφαρμογής του 

Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομική Αναφοράς 7, Χρηματοοικονομικά Μέσα: 

Γνωστοποιήσεις από τις τράπεζες. Ειδικότερα όσα ορίζονται στις παραγράφους του 

που αναφέρονται στους κινδύνους και αποτελούν βοηθητικό μοχλό στην παροχή 

πλήρους και ορθού πληροφοριακού περιεχομένου προς τους επενδυτές.  

Για το λόγο αυτό προχωρήσαμε στη δημιουργία ενός δείκτη συμμόρφωσης 

προς τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για κάθε τράπεζα για μια συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο, από το 2005 μέχρι το 2013. Σκοπός ήταν η παρατήρηση του 

επιπέδου συμμόρφωσης όλων των τραπεζών με τις γνωστοποιήσεις που ορίζει το 

Δ.Π.Χ.Α. 7 σχετικά με τρία είδη κινδύνων, τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο 

ρευστότητας και τον κίνδυνο αγοράς.  
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Επίσης, ως πολύ σημαντικό στοιχείο προς μελέτη και επιπλέον ερευνητικό 

ερώτημα ορίστηκε ο αντίκτυπος όλου αυτού του όγκου πληροφοριών προς το σύνολο 

του επενδυτικού κοινού. Για το λόγο αυτό στην παρούσα εργασία παρατηρήθηκαν οι 

αποδόσεις των μετοχών των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 

τραπεζών, για τη χρονική περίοδο των τελευταίων εννέα ετών. Με τη χρήση 

στατιστικών υποδειγμάτων αποτίμησης διερευνήθηκαν τα αποτελέσματα στις 

αποδόσεις των μετοχών και έμμεσα στους επενδυτές ανάλογα με το επίπεδο 

συμμόρφωσης κάθε τράπεζας προς τις ορισμένες από το Δ.Π.Χ.Α. 7 γνωστοποιήσεις 

για τους κινδύνους. Στην έρευνα αυτή δεν θα μπορούσαν να μην ληφθούν υπόψη τα 

αποτελέσματα που προκαλεί η τρέχουσα οικονομική κρίση στις επενδυτικές 

αποφάσεις και στη σχέση τους με τις χρηματιστηριακές αποδόσεις των μετοχών.  

 

 

1.1  Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και Πιστωτικά Ιδρύματα 

 

Η διάρθρωση της οικονομίας μιας χώρας αποτελείται από διάφορα είδη 

χρηματοδοτικών οργανισμών. Εξαιτίας του μεγέθους τους όπως και της 

εξειδικευμένης γνώσης τους έχουν τη δυνατότητα να συνθέσουν χρηματοοικονομικά 

προϊόντα ή χαρτοφυλάκια άντλησης και τοποθέτησης κεφαλαίων με τέτοιο τρόπο 

ώστε να ελαχιστοποιούνται οι τυχόν κίνδυνοι και ταυτόχρονα να αυξάνεται η 

απόδοση κάθε επένδυσης.   

Πιο συγκεκριμένα, κάθε μορφή τραπεζικής επιχείρησης αποτελεί το 

βασικότερο είδος χρηματοδοτικού οργανισμού, με τις εμπορικές τράπεζες να 

κατέχουν την πρώτη θέση και να αποτελούν την κύρια πηγή χρηματοδότησης. Έτσι, 

τα τραπεζικά ιδρύματα στο σύνολό τους δέχονται καταθέσεις από εξωτερικές 

οικονομικές μονάδες και παράλληλα διαθέτουν κεφάλαια μέσω του δανεισμού και 

των επενδυτικών δραστηριοτήτων σε ιδιώτες, σε επιχειρήσεις και στο κράτος. Με τον 

τρόπο αυτό το τραπεζικό σύστημα βελτιώνει την κατανομή των πόρων προσφέροντας 

μια εξομάλυνση στην κατανομή των εισοδημάτων και των επενδύσεων.   

Με πυρήνα του παγκόσμιου Χρηματοοικονομικού Συστήματος τον τραπεζικό 

τομέα έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές ως προς τον εκσυγχρονισμό και την 

απελευθέρωσή του. Γενικό συμπέρασμα θεωρητικών και εμπειρικών μελετών 
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αποτελεί το γεγονός ότι η εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού τομέα αποτελεί 

προϋπόθεση για την υγιή ανάπτυξη της οικονομίας. 

 

 

1.2 Η Έννοια του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος 

 

Ο απώτερος σκοπός κάθε χώρας αναφορικά με την οικονομία της είναι η επίτευξη 

οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική ευημερία. Βασικό κομμάτι της οικονομίας 

αποτελεί η λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ο ρόλος που 

αναλαμβάνει είναι να συγκεντρώσει τα πλεονάζοντα κεφάλαια των οικονομικών 

μονάδων και να τα διοχετεύσει αποτελεσματικά σε ελλειμματικές οικονομικές 

μονάδες που τα χρειάζονται, για επενδυτικούς ή καταναλωτικούς λόγους.
1
 Η 

αποτελεσματική διάθεση των κεφαλαίων αυτών πραγματοποιείται στην 

χρηματοπιστωτική αγορά με τη βοήθεια των χρηματοοικονομικών μέσων ή 

προϊόντων, τα οποία δημιουργούνται ανάλογα με τις ανάγκες των οικονομικών 

μονάδων. Η ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών με το πέρασμα των χρόνων 

οδηγεί στη βελτίωση των χρηματοοικονομικών προϊόντων που προσφέρονται αλλά 

και στη δημιουργία νέων.  

Η μεταφορά των πλεοναζόντων κεφαλαίων είναι δυνατό να επιτευχθεί με 

άμεση επικοινωνία και διαπραγμάτευση μεταξύ των αποταμιευτικών και των 

δανειζομένων οικονομικών μονάδων. Το χαρακτηριστικό της άμεσης αυτής μορφής 

χρηματοδότησης είναι ότι οι πλεονασματικές οικονομικές μονάδες αγοράζουν 

χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία εκδίδονται απευθείας από τις ελλειμματικές 

μονάδες, οι οποίες εισπράττουν τα κεφάλαια. Η διάθεση των χρηματοοικονομικών 

προϊόντων στην αγορά μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε κατευθείαν από τις 

ελλειμματικές οικονομικές μονάδες, είτε με τη διαμεσολάβηση κάποιου μεσαζόντων, 

όπως είναι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
2
 

Παρουσιάζονται, όμως,  διάφορα προβλήματα μεταξύ των δυο συγκεκριμένων 

αντισυμβαλλόμενων μερών, όπως είναι η δυσκολία στην επικοινωνία και η διαφορά 

στις ανάγκες των οικονομικών μονάδων. Τα προβλήματα που προκύπτουν αποτελούν 

τη βασική αιτία δημιουργίας και ανάπτυξης των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, οι 

οποίοι συνιστούν τη βάση λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.  

                                                             
1
Αγγελόπουλος Π. (2008) 

2
 Νούλας Αθ. (2006) 
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Επιπλέον, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί παρεμβαίνουν μεταξύ των 

αποταμιευτικών και των δανειζόμενων οικονομικών μονάδων με σκοπό να τις φέρουν 

αποτελεσματικά σε επαφή. Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί συγκεντρώνουν τα 

απαραίτητα κεφάλαια των πλεονασματικών μονάδων, δημιουργούν τα κατάλληλα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα και τα διοχετεύουν στις ελλειμματικές οικονομικές 

μονάδες με αποτελεσματικό τρόπο. Η περίπτωση αυτή χαρακτηρίζεται ως έμμεση 

χρηματοδότηση.  

 

 

1.3  Ο Ρόλος και η Σημασία των Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών 

 

Το σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον μεταβάλλεται με γρήγορους ρυθμούς 

και χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, διεθνοποίηση των αγορών και έντονη 

τεχνολογική ανάπτυξη. Στα πλαίσια αυτά εμφανίζονται νέα εξειδικευμένα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα και αναπτύσσεται ραγδαία η αγορά παραγώγων 

χρηματοοικονομικών μέσων. Μέσα σε αυτό το δυναμικό περιβάλλον 

δραστηριοποιείται το σύνολο των χρηματοπιστωτικών οργανισμών.  

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό όφελος της ύπαρξης των χρηματοπιστωτικών 

οργανισμών προέρχεται από τη λεγόμενη διαδικασία της διαμεσολάβησης, την οποία 

εκτελούν. Κατά τη διαμεσολάβηση, κάθε οργανισμός μετασχηματίζει το είδος των 

απαιτήσεων των πλεονασματικών μονάδων, καθώς και τη λήξη των απαιτήσεων 

αυτών, προσφέροντάς τους την επιθυμητή ρευστότητα και ικανοποιώντας παράλληλα 

τις ανάγκες των ελλειμματικών μονάδων για μακροχρόνια κεφάλαια.  

Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί επιλύουν τα προβλήματα που 

δημιουργούνται κατά την εφαρμογή της άμεσης χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα, 

βοηθούν στον εναρμονισμό ποσοτικών και χρονικών διαφοροποιήσεων μεταξύ 

προσφερόμενων και ζητούμενων κεφαλαίων. Επεξεργάζονται τα προσφερόμενα ή 

πλεονάζοντα κεφάλαια, τόσο κατά τη διαδικασία της άντλησης όσο και κατά τη 

διαδικασία της πώλησης, μεταμορφώνοντάς τα σε ελκυστικά χρηματοοικονομικά 

προϊόντα για τους δανειστές και τους δανειζόμενους. Επίσης, μέσω της 

διαμεσολάβησής τους περιορίζονται οι κίνδυνοι ροής κεφαλαίων και ιδιαίτερα ο 

πιστωτικός κίνδυνος.  



 
10 

Στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς απευθύνεται όλη εκείνη η μερίδα 

κατόχων κεφαλαίων που δεν διαθέτει την εξειδικευμένη γνώση που θα επέτρεπε την 

εύκολη πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Επιπλέον, προσελκύουν κατά 

κύριο λόγο εκείνους τους κατόχους κεφαλαίων που δεν είναι διατεθειμένοι να 

αναλάβουν τους κινδύνους των άμεσων τοποθετήσεων των χρηματοοικονομικών 

μέσων στις πρωτογενείς ή δευτερογενείς αγορές. Οι κίνδυνοι αυτοί μπορεί να 

προέρχονται από υψηλή μεταβλητότητα στις τιμές ή από δυσκολία στη μεταπώληση 

συγκεκριμένων προϊόντων.  

Το μέγεθος αλλά και η εξειδικευμένη γνώση των χρηματοπιστωτικών 

οργανισμών τους καθιστά ικανούς να συνθέσουν χρηματοοικονομικά προϊόντα ή 

χαρτοφυλάκια άντλησης και τοποθέτησης κεφαλαίων με τέτοιο τρόπο ώστε να 

ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι και να αυξάνεται η απόδοση των επενδύσεων.  

Οι εποπτικές αρχές θέτοντας συγκεκριμένους κανόνες τόσο για τη λειτουργία 

των χρηματοπιστωτικών οργανισμών όσο και για το ύψος των κινδύνων επιβάλλουν 

τον έλεγχο και την αντιμετώπιση των κινδύνων που παρουσιάζονται ανά πάσα 

στιγμή. Με τη μέτρηση του μεγέθους κάθε κινδύνου, καθώς και με τακτικούς και 

τυπικούς ελέγχους, περιορίζεται σημαντικά ο συνολικός κίνδυνος για τους επενδυτές 

και εν γένει τους χρήστες των κεφαλαίων.  

Ο βαθμός ανάπτυξης της οικονομίας κάθε χώρας, όπως επίσης και το θεσμικό 

πλαίσιο το οποίο εφαρμόζεται σε αυτή, καθώς και ο βαθμός απελευθέρωσης των 

αγορών θεωρούνται καθοριστικοί παράγοντες για τη μορφή και τη λειτουργία των 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε μια οικονομία.  

 

 

1.4 Έννοια του Πιστωτικού Ιδρύματος και Βασικές Δραστηριότητες 

 

Τα πιστωτικά ιδρύματα ή αλλιώς οι «τράπεζες» αποτελούν τον κύριο 

χρηματοοικονομικό οργανισμό στα πλαίσια μιας οικονομίας. Το θεσμικό πλαίσιο που 

διέπει τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα άρχισε να διαμορφώνεται το 1931. Ο 

πρώτος νόμος που ορίζει την έννοια μιας τράπεζας ως οντότητα είναι ο νόμος 

5076/1931 ¨περί Ανωνύμων Εταιρειών και Τραπεζών¨. Ένας άλλος ορισμό της 

έννοιας των πιστωτικών ιδρυμάτων καταγράφεται στην πρώτη Τραπεζική Οδηγία. 

Έτσι, ορίζεται πως «Πιστωτικό Ίδρυμα είναι η επιχείρηση, η δραστηριότητα της 
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οποίας συνίσταται στο να δέχεται καταθέσεις ή άλλα επιστρεπτέα κεφάλαια από το 

κοινό και να χορηγεί πιστώσεις για λογαριασμό της».  

Με το νόμο 3601/2007
3
 ενσωματώνονται στην ελληνική τραπεζική νομοθεσία 

οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση 

δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα και σχετικά με την επάρκεια των ιδίων 

κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων. Όσα 

ορίζονται από το συγκεκριμένο νόμο προσαρμόζονται στους κανόνες της Επιτροπής 

της Βασιλείας.   

Έτσι, ως πιστωτικό ίδρυμα ορίζεται: 

α) η επιχείρηση, η δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στην αποδοχή καταθέσεων 

ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό και στην χορήγηση δανείων ή 

λοιπών πιστώσεων για λογαριασμό της 

β) το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος 

Επιπλέον, από αυτό το νόμο ορίζεται ότι η χρήση του όρου «τράπεζα» ή 

οποιασδήποτε ξενόγλωσσης απόδοσής του σε επωνυμία επιχείρησης επιτρέπεται 

μόνο σε πιστωτικά ιδρύματα, εκτός εάν το είδος δραστηριότητας της επιχείρησης, 

όπως αυτή προκύπτει από το καταστατικό της, αποκλείει τον κίνδυνο σύγχυσης του 

κοινού.  

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην ιστορία του τραπεζικού τομέα εκδίδονται 

και καταργούνται πλήθος νόμων και οδηγιών με σκοπό την υιοθέτηση του 

καταλληλότερου ορισμού για την έννοια και τη λειτουργία των τραπεζών. Όλες οι 

προσεγγίσεις μπορεί να έχουν διαφορετική αφετηρία, ωστόσο συγκλίνουν στο 

γεγονός ότι μια τράπεζα δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην εμπορία χρήματος 

και ακόμη και αν δραστηριοποιείται σε κάποια άλλη χρηματοοικονομική εργασία δεν 

διαφοροποιείται το κύριο χαρακτηριστικό της.    

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των πιστωτικών 

ιδρυμάτων στη χώρα μας, οι βασικές τους δραστηριότητες συνοψίζονται στους 

παρακάτω τομείς
4
:  

 αποδοχή καταθέσεων και άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων, 

 χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η 

καταναλωτική πίστη, οι συμβάσεις πίστωσης σε σχέση με ακίνητα, οι πράξεις 

                                                             
3
 Άρθρο 2, Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνική Δημοκρατίας (2007)  

4
 Σύμφωνα με το Άρθρο 11 του ΝΟΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4261 
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αναδόχου εισπράξεως απαιτήσεων (factoring) με ή χωρίς δικαίωμα αναγωγής και 

η χρηματοδότηση εμπορικών συναλλαγών, 

 χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), 

 υπηρεσίες πληρωμών,  

 έκδοση και διαχείριση άλλων μέσων πληρωμών (π.χ. τραπεζικών επιταγών) στο 

βαθμό που η δραστηριότητα αυτή δεν καλύπτεται από την προηγούμενη 

περίπτωση, 

 εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων, 

 συναλλαγές για λογαριασμό του ιδίου του ιδρύματος ή της πελατείας του σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 μέσα της χρηματαγοράς (αξιόγραφα, πιστοποιητικά καταθέσεων κ.λπ.), 

 συνάλλαγμα, 

 προθεσμιακά συμβόλαια χρηματοπιστωτικών τίτλων ή 

χρηματοπιστωτικά δικαιώματα, 

 συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και συναλλάγματος, 

 κινητές αξίες, 

 συμμετοχές σε εκδόσεις τίτλων και παροχή συναφών υπηρεσιών 

περιλαμβανομένων ειδικότερα και των υπηρεσιών αναδόχου εκδόσεως τίτλων. 

 παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις όσον αφορά τη διάρθρωση του κεφαλαίου, 

τη βιομηχανική στρατηγική και συναφή θέματα παροχής συμβουλών, καθώς και 

υπηρεσιών στον τομέα της συγχώνευσης και της εξαγοράς επιχειρήσεων,  

 μεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές, 

 διαχείριση χαρτοφυλακίου ή παροχή συμβουλών για τη διαχείριση 

χαρτοφυλακίου, 

 φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών,  

 συλλογή και επεξεργασία εμπορικών πληροφοριών, περιλαμβανομένων και των 

υπηρεσιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας πελατών,  

 εκμίσθωση θυρίδων,  

 έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος. 

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί η διεθνοποίηση των τραπεζών.  
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1.5 Αναδιάταξη του Εγχώριου Τραπεζικού Συστήματος  

 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών το σύνολο του ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος έχει επηρεαστεί καθοριστικά από τη συνδυαστική επίδραση των 

παρακάτω στοιχείων:  

• την αδυναμία πρόσβασης στις διεθνείς αγορές και της εκροής καταθέσεων,  

• τις δυσμενής οικονομικές συνθήκες που προκάλεσαν επιδείνωση της ποιότητας των 

δανειακών χαρτοφυλακίων,  

• την αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.  

Οι τρεις αυτοί παράγοντες άσκησαν ισχυρές πιέσεις στο επίπεδο ρευστότητας 

και στην κεφαλαιακή βάση των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων, απειλώντας τη 

σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος και την ευρωστία αρκετών τραπεζών. 

Η ανακεφαλαιοποίηση και η γενικότερη ανασυγκρότηση του τραπεζικού 

συστήματος διαμόρφωσαν ένα καινούριο τοπίο στην Ελλάδα, με λιγότερες σε αριθμό 

αλλά ισχυρότερες τράπεζες.. Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που 

σχετίζονται με την εκ νέου προσφορά χρήματος είναι η συσσώρευση δανείων σε 

καθυστέρηση. Το γεγονός αυτό αποστερεί τις τράπεζες από χρηματικούς πόρους, ενώ 

δημιουργεί το ενδεχόμενο μελλοντικών απομειώσεων της κεφαλαιακής βάσης των 

τραπεζών και συντηρεί την ανάγκη δέσμευσης κεφαλαίων για το σχηματισμό 

προβλέψεων. Μακροπρόθεσμα όμως οι τράπεζες συνολικά στοχεύουν στην 

ενισχυμένη δυνατότητα χορήγησης πιστώσεων στην οικονομία.  

  Ταυτόχρονα, η Τράπεζα της Ελλάδος πραγματοποιεί συγκεκριμένες θεσμικές 

ενέργειες για την υγιή ανασυγκρότηση του τραπεζικού συστήματος. Δημοσιεύει τις 

τοποθετήσεις της με στόχο τη διαφύλαξη της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού 

και την αποτροπή επικίνδυνων αντιδράσεων για το σύνολο του τραπεζικού 

συστήματος. Στις τοποθετήσεις της επισημαίνονται τα προβλήματα, τονίζοντας 

παράλληλα ότι έχουν τεθεί οι βάσεις ενός ισχυρού και ανταγωνιστικού τραπεζικού 

συστήματος. Έτσι, μεριμνά για την ενίσχυση της εποπτείας των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων και την επιβολή νέων αυστηρότερων κανόνων, για την εξασφάλιση 

ρευστότητας και για τη διαμόρφωση νέου θεσμικού πλαισίου εξυγίανσης για τα 

πιστωτικά ιδρύματα. Επίσης, η Τράπεζα της Ελλάδος φροντίζει για την αξιολόγηση 
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της αυτόνομης βιωσιμότητας των τραπεζών και τον παράλληλο προσδιορισμό των 

κεφαλαιακών τους αναγκών.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύφεση οδήγησε σε συνεχή αύξηση των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων και ότι η κρίση ρευστότητας είχε εξελιχθεί σε κρίση 

φερεγγυότητας, η Τράπεζα της Ελλάδος επανασχεδίασε τον τραπεζικό χάρτη.  Το 

πρώτο της βήμα ήταν ο υπολογισμός των αναγκαίων κεφαλαίων για την 

ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Προσδιόρισε τις ζημίες που υπέστησαν τα 

τραπεζικά χαρτοφυλάκια κρατικών ομολόγων και υπολόγισε τις πιθανές ζημίες των 

χαρτοφυλακίων δανείων για τα επόμενα έτη, με τη βοήθεια της εταιρίας συμβούλων 

BlackRock Solutions. Το δεύτερο βήμα της στρατηγικής της ήταν η αξιολόγηση των 

τραπεζών, με βάση εποπτικά και επιχειρηματικά κριτήρια, ώστε να 

ανακεφαλαιοποιηθούν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 

Εκτιμήθηκαν λοιπόν οι συνολικές ανάγκες του τραπεζικού συστήματος και 

διαχωρίστηκε ποιες τράπεζες θα ανακεφαλαιοποιούνταν και ποιες θα υπάγονταν σε 

εξυγίανση για να μην θέσουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος.  

Πιο συγκεκριμένα, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε 

συνεργασία με την Τρόικα υπέγραψε το 2012 με τις τέσσερις μεγαλύτερες ελληνικές 

τράπεζες συμβάσεις προεγγραφής στις μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου και τους 

διέθεσε ορισμένα ομόλογα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας (EFSF). Με αυτό τον τρόπο αποκαταστάθηκε η κεφαλαιακή επάρκεια 

και βελτιώθηκε η ρευστότητα των εν λόγω τραπεζών. Στις αρχές του 2013 

ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ανακεφαλαιοποίησης, με τη συμμετοχή του ιδιωτικού 

τομέα σε ποσοστό τουλάχιστον 10% του μετοχικού κεφαλαίου κάθε τράπεζας και το 

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε ρόλο βασικού μετόχου των τεσσάρων 

πλέον συστημικών τραπεζών. 

Επίσης, πραγματοποιήθηκε ομαλή μεταβίβαση των υποκαταστημάτων όλων 

των Κυπριακών Τραπεζών στην Τράπεζα Πειραιώς. Το δύσκολο αυτό εγχείρημα της 

αποκοπής των υποκαταστημάτων από τις προβληματικές κυπριακές τράπεζες και της 

αναδοχής των στοιχειών ενεργητικού και παθητικού από ελληνική τράπεζα 

ολοκληρώθηκε επιτυχώς σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα, εφαρμόστηκαν 

οι διατάξεις του νόμου περί εξυγίανσης των μη βιώσιμων τραπεζών. Η πρώτη 

εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης έγινε στην Proton Bank. Ακολούθησε ανάκληση 

της άδειας λειτουργίας της T Bank και στη συνέχεια των συνεταιριστικών τραπεζών 



 
15 

Αχαϊκής Συν. Π.Ε., Λαμίας Συν. Π.Ε., Λέσβου- Λήμνου Συν. Π.Ε.. Σειρά είχαν η 

Αγροτική Τράπεζα, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, η First Business Bank (FBB), η 

Probank και οι συνεταιριστικές τράπεζες Δυτικής Μακεδονίας, Δωδεκανήσου και 

Ευβοίας.      

Έτσι λοιπόν οι ακόλουθες τράπεζες λειτουργούν πλέον υπό τον όρο 

«συστημικές τράπεζες» και συμβάλλουν στην αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος της χώρας. 

 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Ιδρύθηκε το 1841 και παρείχε καθοριστική 

συνεισφορά στην οικονομική ζωή της χώρας καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας 

της. Οι μετοχές της είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και με τη μορφή 

ADRs στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Μαζί με τις θυγατρικές της παρέχουν 

ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών λιανικής και επιχειρηματικής 

τραπεζικής, διαχείρισης περιουσίας, χρηματιστηριακής μεσιτεία, επενδυτικής 

τραπεζικής, καθώς και ασφαλιστικές υπηρεσίες και ακίνητη περιουσία σε διεθνές 

επίπεδο. Ο όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, την Τουρκία, το Ηνωμένο 

Βασίλειο, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη (Βουλγαρία, Ρουμανία, Αλβανία, Σερβία 

και ΠΓΔΜ), την Κύπρο, τη Μάλτα, την Αίγυπτο και τη Νότια Αφρική. Κατά το 

2013 απέκτησε υπό το σχήμα της του υγιές τμήματος της First Business Bank, 

μετά από κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού της υπό εκκαθάριση τράπεζας 

FBBank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Επίσης, το ίδιο έτος 

μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας έλαβε και τα υγιή στοιχεία της Probank.   

 

Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.: Ιδρύθηκε το 1916 και η μετοχή της είναι εισηγμένη στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών. Μαζί με τις θυγατρικές της δραστηριοποιούνται στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Αίγυπτο, καθώς επίσης και στη Δυτική Ευρώπη 

(Ρουμανία, Βουλγαρία, Αλβανία, Σερβία, Ουκρανία, Κύπρος, Ηνωμένο Βασίλειο 

και Γερμανία). Οι υπηρεσίες του ομίλου περιλαμβάνουν την παροχή λιανικής και 

επιχειρηματικής τραπεζικής, επενδυτικής τραπεζικής, καθώς επίσης και 

συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μεγάλες επιχειρήσεις. Για σειρά ετών λειτούργησε 

ως ιδιωτική τράπεζα, ενώ το διάστημα 1975-1991 πέρασε υπό κρατικό έλεγχο. 

Από το 1991 που ιδιωτικοποιήθηκε παρουσίασε μεγάλη ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων και υλοποίησε ορισμένες στρατηγικές κινήσεις, με στόχο την 

εδραίωσή της στην εγχώρια αγορά. Έτσι, το 1998 προχώρησε στην απορρόφηση 
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των εργασιών της Chase Manhattan στην Ελλάδα, στην εξαγορά της Τράπεζας 

Μακεδονίας-Θράκης και της μικρής εξειδικευμένης Τράπεζας Credit Lyonnais 

Hellas, ενώ το 1999 στην απόκτηση του ελέγχου της Τράπεζας Χίου και στην 

απορρόφηση των εργασιών της National Westminster Bank PLC στην Ελλάδα. Το 

2000 πραγματοποίησε την ενοποίηση των τραπεζικών δραστηριοτήτων της στην 

Ελλάδα, μέσω της απορρόφησης των εμπορικών Τραπεζών Μακεδονίας-Θράκης 

και Χίου ενώ το 2003 απορρόφησε την ΕΤΒΑbank. Το 2012, η Τράπεζα Πειραιώς 

απέκτησε το "υγιές" τμήμα της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (επιλεγμένα 

στοιχεία ενεργητικού και παθητικού) και τη Γενική Τράπεζα, την οποία τελικώς 

απορρόφησε εξ ολοκλήρου. Το 2013, η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε τις 

τραπεζικές δραστηριότητες στην Ελλάδα της Τράπεζας Κύπρου, της Cyprus 

Popular Bank και της Ελληνικής Τράπεζας, όπως και της Millennium Bank 

Ελλάδας και της ATEbank.  

 

Alpha Bank Α.Ε.: Ιδρύθηκε το 1879 από τον Ιωάννη Φ. Κωστόπουλο. Αποτελεί μια 

από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες, με ευρύ δίκτυο σημείων εξυπηρέτησης 

στην Ελλάδα και παράλληλα κατέχει έναν από τους υψηλότερους δείκτες 

κεφαλαιακής επάρκειας στην Ευρώπη. Ο όμιλος δραστηριοποιείται στους 

ακόλουθους τομείς: επιχειρηματική και λιανική τραπεζική, χρηματοοικονομικές 

υπηρεσίες, επενδυτική τραπεζική, χρηματιστηριακή μεσιτεία, ασφαλιστικές 

υπηρεσίες, διαχείριση ακίνητης περιουσίας και ξενοδοχειακές δραστηριότητες. Οι 

μετοχές της είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στα Χρηματιστήρια 

Λονδίνου και Νέας Υόρκης με τη μορφή global depositary receipts και American 

depositary receipts. Ο όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη 

Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Αλβανία, τη ΠΓΔΜ και τη Μεγάλη 

Βρετανία. Το 2013 απέκτησε το σύνολο των μετοχών της Εμπορικής Τράπεζας, 

μετά την κεφαλαιακή της ενίσχυση από την Credit Agricole και στη συνέχεια την 

απορρόφησε εξ ολοκλήρου. Επιπλέον, μεταφέρθηκε στην Alpha Bank το σύνολο 

των καταθέσεων των συνεταιριστικών τραπεζών Δυτικής Μακεδονίας, 

Δωδεκανήσου και Ευβοίας μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους. 

 

Eurobank Ergasias Α.Ε.: Ιδρύθηκε το 1990 με όνομα Ευρωεπενδυτική Τράπεζα Α.Ε. 

με εξειδίκευση στους τομείς της επενδυτική τραπεζικής και του private banking. 

Το 1997 μετονομάστηκε σε EFG Eurobank Α.Ε. μετά από συγχώνευση των 
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Eurobank και Interbank. Ακολούθησε η συγχώνευση με την Τράπεζα Αθηνών, την 

Τράπεζα Κρήτης και την Τράπεζα Εργασίας και η τελική μετονομασία της. Η 

Eurobank Ergasias Α.Ε. και οι θυγατρικές της δραστηριοποιούνται στη λιανική και 

ιδιωτική τραπεζική, διαχείριση περιουσίας, ασφάλειες, διαχείριση διαθεσίμων, 

κεφαλαιαγορές και άλλες υπηρεσίες και οι μετοχές της είναι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, το 

Λουξεμβούργο, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, την 

Ουκρανία και την Κύπρο.  Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μετά από 

διαγωνιστική διαδικασία αποφάσισε την πώληση της Νέας Proton Bank στην 

Eurobank και δεσμεύτηκε να ανακεφαλαιοποιήσει την τράπεζα πριν την 

ολοκλήρωση της πώλησης. Παρομοίως, μετά από μια διαγωνιστική διαδικασία και 

τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις εποπτικές αρχές ολοκληρώθηκε η πώληση του 

Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου σε αυτή, με κάλυψη της διαφοράς των 

μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού όπως αυτά ορίστηκαν από 

την Τράπεζα της Ελλάδος.   

 

1.6 Η Επόμενη Μέρα του Τραπεζικού Συστήματος 

Ο βασικότερος άξονας δράσης της ελληνικής οικονομίας είναι πλέον ο σχεδιασμός 

ενός μακροχρόνια βιώσιμου επιχειρηματικού υποδείγματος για το σύνολο των 

χρηματοπιστωτικών της ιδρυμάτων. Η ενδυνάμωση της κεφαλαιακής επάρκειας των 

τραπεζών ήταν το πρώτο σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης 

του κοινού, γεγονός που αποτελεί προαπαιτούμενο για τη βελτίωση της ρευστότητας 

και την απελευθέρωση οικονομικών πόρων. Οι πόροι αυτοί θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν στοχευμένα σε δραστηριότητες που θα ενισχύσουν την 

εξωστρέφεια, στη βάση του νέου παραγωγικού υποδείγματος προς το οποίο 

κατευθύνεται η ελληνική οικονομία.   

Το επόμενο μελλοντικό στάδιο αποτελεί η σταδιακή απεξάρτηση των τραπεζών 

από τη χρηματοδότηση της κεντρικής τράπεζας, γεγονός που παρουσιάζει αρκετά 

μεγάλο επίπεδο δυσκολίας στην πραγματοποίησή του λόγω του κομβικού σημείο στο 

οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η οικονομία της χώρας, και η παράλληλη δημιουργία 

συνθηκών επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας. Με τη συμβολή της Τράπεζας της 

Ελλάδος έχουν δημιουργηθεί οι βασικοί άξονες δράσης για τα έτη που ακολουθούν. 
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Στο πλαίσιο αυτό, οι τράπεζες θα πρέπει να μεριμνήσουν για τον εξορθολογισμό του 

κόστους λειτουργίας τους και την εσωτερική δημιουργία κεφαλαίων μέσω οργανικής 

κερδοφορίας. Επίσης, θα πρέπει να απεμπλακούν από τις μη αμιγώς τραπεζικές 

εργασίες, να επανασχεδιάσουν τις δραστηριότητές τους στο εξωτερικό και 

ταυτόχρονα να διαχειριστούν ορθά τα προβληματικά στοιχεία που κατέχουν στο 

ενεργητικό τους.    

Σημαντικά περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν επίσης και στην μέχρι σήμερα 

ακολουθούμενη πολιτική των τραπεζών αναφορικά με τη διαχείριση του 

χαρτοφυλακίου δανείων τους. Η βελτίωση της εισπραξιμότητας των παρόντων μη 

εξυπηρετούμενων δανείων και η πρόνοια για την αποφυγή δημιουργίας νέων 

αποτελούν τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση της δυνατότητας των τραπεζών να 

αυξήσουν την προσφορά πιστώσεων στην οικονομία. Η ορθή διαχείριση των 

προβληματικών στοιχείων ενεργητικού αφενός θα ελαφρύνει τους συνεργάσιμους 

δανειολήπτες που πραγματικά δυσκολεύονται προσωρινά να εξυπηρετήσουν τα χρέη 

τους και αφετέρου μακροχρόνια θα ανακτηθούν τα κεφάλαια των τραπεζών που 

βρίσκονται δεσμευμένα σε προβληματικά δάνεια.    

  

 

1.7 Δομή της Εργασίας 

 

Στο επόμενο κεφάλαιο παρατίθεται μια επισκόπηση στη βιβλιογραφία και την 

αρθρογραφία που υπάρχει από το παρελθόν και αφορά το πεδίο των 

γνωστοποιήσεων. Η επισκόπηση επικεντρώθηκε κυρίως σε ξενόγλωσση αρθρογραφία 

η οποία μελετά την εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς 7 και τις επιδράσεις του στις εταιρίες και τους επενδυτές. Επίσης, 

μελετήθηκαν πιο διεξοδικά έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στον τραπεζικό 

κλάδο και δίνουν έμφαση στη σημαντικότητα ων γνωστοποιήσεων των οικονομικών 

καταστάσεων των τραπεζών. Οι συγγραφείς κατά γενική ομολογία τάσσονται υπέρ 

της επάρκειας και της ακρίβειας στην πληροφόρηση που παρέχεται μέσω των 

γνωστοποιήσεων στο επενδυτικό κοινό.  

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο της εφαρμογής του 

Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 7. Αναλύεται ο σκοπός και το 

πεδίο εφαρμογής του καθώς και το επίπεδα και τα στοιχεία απαραίτητης 
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γνωστοποίησης ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων. Παρατίθενται επίσης οι 

ορισμοί των ποσοτικών και ποιοτικών γνωστοποιήσεων, οι οποίες σχετίζονται με τον 

πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο ρευστότητας και τον κίνδυνο αγοράς. Επίσης, 

παρουσιάζονται συνοπτικά οι τρείς Πυλώνες της Βασιλείας ΙΙ, που αποτελεί το 

Σύμφωνο κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων της Επιτροπής της 

Βασιλείας,. Δίνεται έμφαση στον Πυλώνα 3 διότι εκεί καθορίζονται οι απαραίτητες 

προς γνωστοποίηση πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που αναλαμβάνουν και 

διαχειρίζονται τα πιστωτικά ιδρύματα.  

Στη συνέχεια στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια πιο πλήρης προσέγγιση της 

έννοιας του κινδύνου. Αναλύονται ορισμένες κατηγορίες κινδύνων διαφορετική 

φύσεως που καλείται να αντιμετωπίσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ιδιαίτερη 

έμφαση δίνεται στην οριοθέτηση των εννοιών των παρακάτω κινδύνων, του 

πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου ρευστότητας και του κινδύνου αγοράς. Οι έννοιες 

αυτές συσχετίζονται με τις γνωστοποιήσεις που ορίζει για τους κινδύνους αυτούς το 

ΔΠΧΑ 7 και το Σύμφωνο της Βασιλείας ΙΙ και παράλληλα τοποθετούν τις βάσεις για 

την εμπειρική έρευνα που ακολουθεί. 

Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εμπειρική έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε. Περιγράφεται το δείγμα του χρησιμοποιήθηκε κατά τη χρονική 

περίοδο 2005 - 2013 και η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την εξαγωγή των 

συμπερασμάτων. Μελετήθηκαν λοιπόν οι οικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων 

στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών τραπεζών και σχηματίστηκε ένας δείκτης 

συμμόρφωσης προς τις γνωστοποιήσεις που ορίζει το ΔΠΧΑ 7 σχετικά με τον 

πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο ρευστότητας και τον κίνδυνο αγοράς. Με άλλα λόγια 

εξετάστηκε ποίες λογιστικές πληροφορίες δημοσίευε κάθε τράπεζα για κάθε έτος 

χρήσης από ένα σύνολο απαραίτητων πληροφοριών γα τους κινδύνους όπως ορίζει το 

Πρότυπο. Τέλος, χρησιμοποιήθηκε ένα υπόδειγμα αποτίμησης και μελετήθηκε η 

πορεία στις αποδόσεις των μετοχών των τραπεζών. Έγινε μια συσχέτιση του 

δημοσιευμένου πληροφοριακού περιεχομένου των γνωστοποιήσεων για τους 

κινδύνους με την τιμή της μετοχής κάθε τράπεζας για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.  

Στο τέλος της εργασία παρατίθενται τα συμπεράσματα που προέκυψαν κατά τη 

διάρκεια της συγκεκριμένης μελέτης. Αποτελούν λογικό επακόλουθο καθώς τέθηκαν 

οι βάσεις από ένα θεωρητικό και θεσμικό πλαίσιο και ακολούθησε η πραγματοποίηση 

μιας εμπειρική έρευνας.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

 

Η επαρκής παροχή ορθών πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό αποτελεί ίσως τον 

βασικότερο άξονα λειτουργίας μίας υγιούς εταιρίας. Η ενημέρωση αυτή παρέχεται με 

την πλήρη γνωστοποίηση όλων των λογιστικών πληροφοριών που αφορούν την 

εταιρία καθώς και με την φερεγγυότητα των οικονομικών της καταστάσεων. Πιο 

συγκεκριμένα, το πληροφοριακό περιεχόμενο που παρουσιάζεται στο τμήμα των 

γνωστοποιήσεων των οικονομικών καταστάσεων θα πρέπει να ακολουθεί τις 

διατάξεις του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 7.Για το εν λόγω 

Πρότυπο και το πεδίο των γνωστοποιήσεων υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία και 

αρθρογραφία, τα σημαντικότερα κομμάτια της οποίας αναλύονται παρακάτω.    

Οι Linsley και Shrivers (2005) αρθρογραφούν σχετικά με τη διαφάνεια των 

γνωστοποιούμενων πληροφοριών των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων και 

των κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν στον τραπεζικό τομέα. Αναλύουν τη 

σημαντικότητα της παροχής αυξημένης γνώσης για αποτελεσματική αντιμετώπιση 

ορισμένων δυσχερειών που μπορεί να προκύψουν. Επίσης, παραθέτουν έρευνες από 

την Επιτροπή της Βασιλείας, που σχετίζονται με τον Πυλώνα III, με σκοπό να 

ενισχύσουν την άποψή τους για τη σπουδαιότητα των γνωστοποιήσεων. Οι έρευνες 

αυτές έλαβαν χώρα σε δείγμα 57 τραπεζών και αποκαλύπτουν κατά πόσο οι τράπεζες 

γνωστοποιούν τις απαραίτητες πληροφορίες στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Έτσι, τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι τράπεζες παρόλο που δημοσιοποιούσαν αρκετά μεγάλο 

όγκο πληροφοριών υπάρχει ακόμη η ανάγκη για περισσότερη πληροφόρηση σχετικά 

με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο κλάδος.   

Ο Tadesse (2006) με τη μελέτη του στον τραπεζικό τομέα αναλύει την 

επίδραση που μπορεί να έχουν οι γνωστοποιήσεις και οι αυστηροί έλεγχοι στην 

πιθανότητα κρίσης στο τραπεζικό σύστημα μιας οικονομίας. Μελετώντας 49 χώρες 

κατά τη δεκαετία του 1990 προέκυψε το τυπικό συμπέρασμα ότι οι τραπεζικές 

κρίσεις είναι λιγότερο πιθανό να εμφανιστούν σε χώρες με τράπεζες που δημοσιεύουν 

επαρκή όγκο πληροφοριών με διαφάνεια και ακρίβεια. Επιπλέον, τέτοιου είδους 

κρίσεις είναι δυνατό να αποφευχθούν αν ενισχυθεί ο ρόλος των εποπτικών αρχών 
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σχετικά με το κομμάτι της πειθαρχίας και της διαφάνειας των χρηματοπιστωτικών 

ιδρωμάτων και αν αυξηθεί η ποσότητα και η ποιότητα των πληροφοριών που 

δημοσιεύονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των ιδρυμάτων.   

Ο Bischof (2009) ανέλυσε τις επιπτώσεις τις εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α. 7 στις 

γνωστοποιήσεις των τραπεζών στην Ευρώπη. Υποστήριξε πως η υιοθέτηση του 

συγκεκριμένου Προτύπου από το 2007 και έπειτα άλλαξε σημαντικά τις ευρωπαϊκές 

ρυθμίσεις σχετικά με τις γνωστοποιήσεις των τραπεζών. Χρησιμοποίησε ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγμα 171 τραπεζών από 28 ευρωπαϊκές χώρες και ανέλυσε την 

ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών προς το επενδυτικό κοινό μετά την πρώτη 

εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 7. Η ποιότητα των γνωστοποιήσεων στις οικονομικές 

καταστάσεις κατά γενική ομολογία έχει αυξηθεί, όπως επίσης έχουν αυξηθεί και οι 

αναλύσεις των εκθέσεων στα διάφορα είδη κινδύνου. Το γενικό συμπέρασμα που 

αντλήθηκε ήταν ότι η επίδραση της πρώτης αυτής εφαρμογής ποικίλει σημαντικά 

μεταξύ των χωρών. Ο λόγος είναι οι διαφορές που υπάρχουν στην ερμηνεία του 

Προτύπου από την εκάστοτε εθνική τραπεζική εποπτεία. Τα αποτελέσματα της 

συγκεκριμένης έρευνας δείχνουν ότι η βελτίωση του πληροφοριακού περιεχομένου 

των γνωστοποιήσεων δεν σχετίζεται μόνο με το περιεχόμενο του Δ.Π.Χ.Α. 7, αλλά 

και με τον τρόπο εφαρμογής του.  

Ο Skinner (1994) στη μελέτη που διεξήγαγε επικεντρώθηκε στην προαιρετική 

γνωστοποίηση πληροφοριών που σχετίζονταν κυρίως με τις αποδόσεις κάθε εταιρίας. 

Συγκέντρωσε ένα δείγμα από 93 εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρίες και 

παρατήρησε εάν κάθε εταιρία γνωστοποιεί προαιρετικές πληροφορίες προς το 

επενδυτικό κοινό. Επίσης, παρατήρησε κατά πόσον η δημοσίευση τέτοιου είδους 

πληροφοριών έχει θετικές ή αρνητικές επιδράσεις στην πορεία κάθε εταιρίας. Έτσι, οι 

προαιρετικές γνωστοποιήσεις των καλών ειδήσεων αποτελούν σημείο εκτίμησης των 

ετήσιων κερδών μιας εταιρίας, ενώ η δημοσιοποίηση άσχημων ειδήσεων γίνεται 

συνήθως προαιρετικά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης και όχι τόσο κατά τη 

σύνταξη των αποτελεσμάτων. Η ποιοτική αυτή γνωστοποίηση των άσχημων 

πληροφοριών γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθούν καταγγελίες από 

επενδυτές για ελλιπή πληροφόρηση. Κάτι αντίστοιχο όμως δεν παρατηρήθηκε κατά 

την παράλειψη θετικών πληροφοριών, καθώς τέτοιου είδους στοιχεία γίνονται 

γνωστά για να διακριθεί μια εταιρία από όλες τις υπόλοιπες του κλάδου. Στις 

παρατηρήσεις του επίσης συγκαταλέγεται το γεγονός ότι η δημοσίευση αρνητικών 
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ειδήσεων αποτρέπει την παρουσίαση μεγάλων αντιδράσεων στην τιμή της μετοχής σε 

ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό της γνωστοποίησης θετικών ειδήσεων.      

Οι Cordella και Yeyati έχουν δημοσιεύσει ορισμένα επιστημονικά άρθρα με 

αντικείμενο που σχετίζεται με το πληροφοριακό περιεχόμενο των δημοσιευμένων 

γνωστοποιήσεων του τραπεζικού τομέα. Πιο συγκεκριμένα, οι Cordella και Yeyati 

(1998) ανέλυσαν την επιρροή των γνωστοποιήσεων στο μέγεθος του κινδύνου στον 

οποίο είναι εκτεθειμένοι οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και συσχέτισαν την 

επιρροή αυτή με την πιθανότητα χρεοκοπίας των οργανισμών. Εξέτασαν το μέγεθος 

των πληροφοριών που δημοσιεύονται, το επενδυτικό κοινό στο οποίο απευθύνονται 

και τον τρόπο με τον οποίο δημοσιεύονται. Μελέτησαν πως επηρεάζονται τα κίνητρα 

για ανάληψη κινδύνου από τη δημοσιοποίηση στοιχείων σχετικών με την έκθεση 

κάθε τράπεζας σε κίνδυνο. Επίσης, εκτίμησαν τον αντίκτυπο της παρουσίας 

ενημερωμένων καταθετών στη συνολική λειτουργία του τραπεζικού συστήματος. 

Έτσι, το μοντέλο που ανέπτυξαν είχε δυο συνιστώσες. Η πρώτη εξέτασε τον κίνδυνο 

που αναλαμβάνει μια τράπεζα όταν επιλέγει η ίδια τις επενδυτικές κινήσεις για το 

χαρτοφυλάκιό της και η δεύτερη εξέτασε τους κινδύνους στους οποίους είναι 

εκτεθειμένο το χαρτοφυλάκιο της τράπεζας από εξωγενής παράγοντες. Συμπέραναν 

λοιπόν ότι όταν η τράπεζα έχει επίγνωση του κινδύνου που ενέχει μια επένδυση, τότε 

αν έχει γνωστοποιήσει τις απολύτως απαραίτητες πληροφορίες στους άμεσα 

ενδιαφερόμενους μειώνεται σημαντικά η πιθανότητα χρεοκοπίας. Όταν η τράπεζα 

έχει να αντιμετωπίσει εξωγενείς παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο της 

επένδυσής της, τότε οι γνωστοποιήσεις που γίνονται για την αποφυγή χρεοκοπία 

εξαρτώνται και από το επίπεδο κινδύνου του εγχώριου τραπεζικού συστήματος.  

Επίσης, οι Cordella και Yeyati (2002) μελέτησαν την επίδραση του 

ανταγωνισμού των τραπεζών υπό συνθήκες ανάληψης κινδύνου κάτω από 

διαφορετικές παραδοχές σχετικά με την ασφάλεια των καταθέσεων και τη διάδοση 

των απαιτούμενων πληροφοριών. Κατέληξαν πως το άνοιγμα του συνολικού 

τραπεζικού τομέα αυξάνει τον κίνδυνο που διαχειρίζονται οι τράπεζες, η ασφάλεια 

στις καταθέσεις και η δημοσιοποίηση χρήσιμων οικονομικών πληροφοριών είναι 

πιθανό να μετριάσουν το επίπεδο του κινδύνου αυτού. Επιπλέον, το 2003 με μια 

μελέτη που πραγματοποίησαν έδειξαν ότι μια κεντρική τράπεζα πραγματοποιώντας 

πρόωρες δεσμεύσεις για να διασώσει αφερέγγυα ιδρύματα σε περιόδους δυσμενών 

μακροοικονομικών συνθηκών, μπορεί να μειώσει το επίπεδο του συνολικού κινδύνου 

των επενδυτών.      
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Οι Barth και Landsman (2010) πραγματοποίησαν μια μελέτη που προέκυψε με 

αφορμή την κρίση που έπληξε τον χρηματοπιστωτικό κλάδο και σχετιζόταν άμεσα με 

το μέγεθος των γνωστοποιούμενων οικονομικών πληροφοριών. Με τις τράπεζες να 

βρίσκονται στο επίκεντρο, εξέτασαν την επίδραση διάφορων οικονομικών στοιχείων, 

όπως οι εύλογες αξίες, οι τιτλοποιήσεις στοιχείων ενεργητικού, τα παράγωγα και οι 

προβλέψεις, στην παρούσα κρίση του τραπεζικού κλάδου. Το γενικό συμπέρασμα 

αυτής της μελέτης είναι ότι η λογιστική της εύλογης αξίας έπαιξε μικρό ή ακόμα και 

μηδενικό ρόλο στην οικονομική κρίση. Ωστόσο, πιθανολογούν ότι η διαφάνεια των 

πληροφοριών που σχετίζονται με τις τιτλοποιήσεις στοιχείων ενεργητικού και τα 

παράγωγα ήταν ανεπαρκής για να αξιολογήσουν σωστά οι  επενδυτές τις αξίες και 

την επικινδυνότητα των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. 

Επισημαίνουν τις προσπάθειες που έχουν πραγματοποιηθεί για την βελτίωση των 

πληροφοριών που παρέχονται στο επενδυτικό κοινό σχετικά με τις τιτλοποιήσεις των 

περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Όσον αφορά τα παράγωγα 

επισημαίνουν ότι η δημοσίευση πιο αναλυτικών πληροφοριών, η γνωστοποίηση της 

λογιστικής της εύλογης αξίας και η εφαρμογή μιας προσέγγισης ισοδυναμίας 

κινδύνου βοηθάει τους επενδυτές να κατανοούν καλύτερα τη μόχλευση που 

παρουσιάζεται. Αναφέρουν πως οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια μπορούν να 

συμβάλλουν στην κρίση του τραπεζικού κλάδου μέσω των αποτελεσμάτων που 

επιφέρει η προκυκλικότητα και η πειθαρχεία της αγοράς. Τέλος, επισημαίνουν ότι τα 

λογιστικά πρότυπα και οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να συνυπάρχουν κάτω από 

κοινό πλαίσιο λειτουργίας, για να διασφαλιστεί η σταθερότητα του 

χρηματοπιστωτικού τομέα.  

Επιπλέον, οι Easton και Harris (1991) και ο Easton (1999) προχώρησαν στη 

δημιουργία του υποδείγματος που χρησιμοποιήθηκε στο τελευταίο κεφάλαιο της 

παρούσας εργασίας. Διερεύνησαν κατά πόσο το επίπεδο των κερδών και  η μεταβολή 

του επιπέδου των κερδών μιας εταιρίας αποπληθωρισμένα με την τιμή της μετοχής σε 

ένα έτος παρέχουν επαρκές πληροφοριακό περιεχόμενο για την απόδοση της μετοχής 

της συγκεκριμένης εταιρίας. Το συγκεκριμένο υπόδειγμα αναλύεται λεπτομερώς στο 

πέμπτο κεφάλαιο και αποτέλεσε τη βάση για τον καθορισμό των τελικών 

συμπερασμάτων της εργασίας αυτής.  

Επιπροσθέτως, άξιο αναφοράς είναι ότι για τη σύνταξη συγκεκριμένων 

προτεινόμενων γνωστοποιήσεων , η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της 

Ελλάδος επισκοπούν και επεξεργάζονται τον όγκο των πληροφοριών που 
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δημοσιεύονται. Τα τελευταία χρόνια έχουν εκδοθεί διάφορα άρθρα και δημοσιεύματα 

από ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση των 

δημοσιευμένων γνωστοποιήσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο και την ευθυγράμμισή 

τους με διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Στο πλαίσιο αυτό το Συμβούλιο 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει δημοσιεύσει βέλτιστες πρακτικές για 

αναλυτικές γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με τους κινδύνους των τραπεζών.  

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών δημοσίευσε τον 

Δεκέμβριο του 2012, μια ανακοίνωση (ΕΑΚΑΑ/2012/853)
5
 σχετικά με τις 

«Πρακτικές ρυθμίσεων δανείων στις οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών που 

συντάσσονται σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.», με σκοπό να προωθηθεί η συνεπής 

εφαρμογή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας αναφορικά με τις κινητές αξίες και τις αγορές 

και ειδικότερα των Δ.Π.Χ.Α.. 

Έχοντας ως οδηγό τις παραπάνω μελέτες και δημοσιεύσεις, οι οποίες έχουν στα 

περιεχόμενά τους τις γνωστοποιήσεις, πραγματοποιήθηκε η συγγραφή της 

συγκεκριμένης διπλωματική εργασίας. Τα άρθρα που μελετήθηκαν σχετίζονταν με τις 

γνωστοποιήσεις, τη σημαντικότητα της ύπαρξής τους στις οικονομικές καταστάσεις, 

την επιρροή που ασκούν στο επενδυτικό κοινό και στην πορεία του τραπεζικού 

κλάδου γενικά. Έτσι, με βάση όσα προαναφέρθηκαν πραγματοποιήθηκε η παρούσα 

εργασία και η εμπειρική έρευνα που αναλύεται σε επόμενο κεφάλαιο, ως μια 

προσπάθεια προσέγγισης του θέματος των γνωστοποιήσεων και ειδικότερα της 

παρουσίασης και της διαχείρισης των κινδύνων.  Απώτερος σκοπός είναι με τα 

συμπεράσματα που θα προκύψουν από την εμπειρική έρευνα να εμπλουτιστεί η ήδη 

υπάρχουσα αρθρογραφία που σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 http://www.esma.europa.eu/system/files/2012-853.pdf 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

3.1 Εννοιολογική Προσέγγιση του Δ.Π.Χ.Α. 7 

 

Το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 7 αποσκοπεί στη συγκέντρωση 

των απαραίτητων γνωστοποιήσεων που οφείλει να παραθέτει κάθε είδους οικονομική 

μονάδα στις οικονομικές της καταστάσεις για την επαρκή και ολοκληρωμένη 

πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων μερών.  

Ο σκοπός που συγκεκριμένου Δ.Π.Χ.Α. είναι  να υποχρεωθούν οι οικονομικές 

μονάδες να γνωστοποιούν στις οικονομικές τους καταστάσεις στοιχεία τα οποία θα 

επιτρέπουν στους χρήστες να αξιολογήσουν τα ακόλουθα δυο στοιχεία. Το ένα 

στοιχείο είναι η σημασία των χρηματοοικονομικών μέσων στο σύνολό τους για την 

οικονομική θέση και την απόδοση της οικονομικής μονάδας. Το άλλο στοιχείο είναι η 

φύση και η έκταση των κινδύνων που απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα, 

στα οποία η οικονομική μονάδα εκτέθηκε κατά την περίοδο και κατά την ημερομηνία 

αναφοράς, όπως επίσης και ο τρόπος με τον οποίο η οικονομική μονάδα διαχειρίζεται 

τους εν λόγω κινδύνους.  

Έτσι, το Πρότυπο αυτό ισχύει για αναγνωρισμένα και μη αναγνωρισμένα 

χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία κατέχονται από την οικονομική μονάδα. Στα 

αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά μέσα περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου. 39. Στα μη αναγνωρισμένα 

χρηματοοικονομικά μέσα περιλαμβάνονται ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα τα 

οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Δ.Π.Χ.Α., διότι βρίσκονται 

εκτός του πεδίου εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 39, όπως είναι ορισμένες δανειακές 

δεσμεύσεις. Επίσης, ισχύει για συμβόλαια αγοράς ή πώλησης μη 

χρηματοοικονομικών στοιχείων τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 

παραγράφων 5 – 7 του Δ.Λ.Π. 39. 

Όταν το συγκεκριμένο Δ.Π.Χ.Α.  απαιτεί γνωστοποιήσεις ανά κατηγορία 

χρηματοοικονομικού μέσου, η οντότητα ομαδοποιεί τα χρηματοοικονομικά μέσα σε 
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κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές ανταποκρίνονται στη φύση των γνωστοποιούμενων 

πληροφοριών και λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά των δεδομένων 

χρηματοοικονομικών μέσων. Η οικονομική μονάδα παρέχει επαρκή όγκο 

πληροφοριών που καθιστά εφικτή τη συμφωνία με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 

στα κονδύλια του ισολογισμού. 

 Οι γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται απαιτούν την παράθεση τόσο 

ποιοτικών όσο και ποσοτικών δεδομένων. Ο βαθμός λεπτομέρειας κάθε κατηγορίας 

γνωστοποίησης θα πρέπει να είναι στο κατάλληλο επίπεδο ώστε να θεωρούνται 

απόλυτα χρήσιμες από τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής 

μονάδας.  

Η οικονομική οντότητα θα εφαρμόσει το παρόν Δ.Π.Χ.Α. για ετήσιες περιόδους 

που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2007 ή αργότερα. Εάν η οντότητα εφαρμόσει αυτό 

το Δ.Π.Χ.Α. για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν πριν την 1η Ιανουαρίου 2007, το 

γεγονός αυτό γνωστοποιείται. Εάν η οντότητα εφαρμόσει αυτό το Δ.Π.Χ.Α. για 

λογιστικές περιόδους που αρχίζουν πριν την 1η Ιανουαρίου 2006, δεν απαιτείται η 

παροχή συγκριτικής πληροφόρησης για τις γνωστοποιήσεις σχετικά με τη φύση και 

την έκταση των κινδύνων που απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα. 

Το τμήμα του Δ.Π.Χ.Α. 7 στο οποίο αναλύεται η βασική ορολογία αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος του και αναλύεται στο Προσάρτημα Α. Οι πιο σημαντικοί όροι 

όπου κρίνεται χρήσιμο θα αναφερθούν παρακάτω. 

 

 

3.2 Πεδίο Εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α 7 

 

Το παρόν Πρότυπο έχει ευρύ πεδίο εφαρμογής, καθώς εφαρμόζεται από όλες τις 

οικονομικές μονάδες και για όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα εκτός από ορισμένες 

περιπτώσεις, οι οποίες αναλύονται παρακάτω.  

Πρώτη περίπτωση είναι εκείνες οι συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς 

εταιρίες και κοινοπραξίες που αντιμετωπίζονται λογιστικά σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 27: 

Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις, το Δ.Λ.Π 28: Επενδύσεις σε 

Συγγενείς Επιχειρήσεις ή το Δ.Λ.Π. 31: Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες. Ωστόσο, σε 

ορισμένες περιπτώσεις, το Δ.Λ.Π. 27, το Δ.Λ.Π. 28 ή το Δ.Λ.Π. 31 επιτρέπουν σε μια 

οικονομική οντότητα να αντιμετωπίζει λογιστικά μια συμμετοχή σε θυγατρική, 
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συγγενή εταιρεία ή σε κοινοπραξία βάσει του Δ.Λ.Π. 39. Στις περιπτώσεις αυτές οι 

οντότητες εφαρμόζουν τις απαιτήσεις γνωστοποίησης του Δ.Λ.Π. 27, του Δ.Λ.Π. 28 ή 

του Δ.Λ.Π. 31, παράλληλα και επιπλέον εκείνων του παρόντος Δ.Π.Χ.Α.. Επίσης, οι 

οικονομικές οντότητες θα εφαρμόζουν το παρόν Πρότυπο σε παράγωγα που αφορούν 

συμμετοχές σε θυγατρικές ή συγγενείς εταιρίες ή κοινοπραξίες εκτός αν το παράγωγο 

ανταποκρίνεται στον ορισμό του συμμετοχικού τίτλου του Δ.Λ.Π. 32.  

Δεύτερη περίπτωση αποτελούν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εργοδοτών 

σύμφωνα με προγράμματα παροχών σε εργαζομένους στα οποία εφαρμόζεται το 

Δ.Λ.Π. 19: Παροχές σε Εργαζομένους.  

Τρίτη περίπτωση αποτελούν οι  συμβάσεις για ενδεχόμενη αντιπαροχή σε μία 

συνένωση επιχειρήσεων (Δ.Π.Χ.Α. 3: Συνενώσεις Επιχειρήσεων), αλλά η εξαίρεση 

αυτή αφορά μόνον τον αποκτώντα.  

Τέταρτη περίπτωση αποτελούν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια όπως ορίζονται 

στο Δ.Π.Χ.Α. 4: Ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ωστόσο, το παρόν Δ.Π.Χ.Α. εφαρμόζεται 

σε παράγωγα τα οποία ενσωματώνονται σε ασφαλιστήρια συμβόλαια, εάν το Δ.Λ.Π. 

39 απαιτεί από την οικονομική οντότητα να τα καταχωρήσει λογιστικά χωριστά.  

Πέμπτη και τελευταία περίπτωση αποτελούν τα χρηματοοικονομικά μέσα, τα 

συμβόλαια και οι υποχρεώσεις στο πλαίσιο πληρωμών που βασίζονται σε μετοχές, ως 

προς τα οποία ισχύει το Δ.Π.Χ.Α. 2: Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των 

μετοχών, με τη διαφορά ότι το παρόν Δ.Π.Χ.Α. ισχύει για τα συμβόλαια που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 39. 

 

 

3.3 Επίπεδο και Στοιχεία Γνωστοποίησης  

 

Οι δυο βασικές κατηγορίες γνωστοποιήσεων στις οικονομικές καταστάσεις που 

απαιτούνται από το Δ.Π.Χ.Α. 7 είναι οι ακόλουθες: 

α. πληροφορίες σχετικά με τη σημασία των χρηματοοικονομικών μέσων  

β. πληροφορίες σχετικά με τη φύση και την έκταση των κινδύνων που 

απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα.  

Οι κατηγορίες αυτές αναλύονται ενδελεχώς παρακάτω. 
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3.3.1 Πληροφορίες σχετικά με τη σημασία των χρηματοοικονομικών 

μέσων για την οικονομική θέση και την απόδοση της οντότητας  

 

Κάθε οικονομική οντότητα γνωστοποιεί πληροφορίες οι οποίες επιτρέπουν στους 

χρήστες των οικονομικών της καταστάσεων να αξιολογήσουν τη σημασία των 

χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχει για την οικονομική της θέση και την 

απόδοσή της. 

 

Γνωστοποιήσεις στον Ισολογισμό 

Η λογιστική αξία καθεμίας από τις κάτωθι κατηγορίες χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, όπως ορίζονται στο 

ΔΛΠ 39, γνωστοποιούνται είτε στον ισολογισμό είτε στο προσάρτημά του
6
. 

 

1. χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων, εμφανίζοντας χωριστά όσα προσδιορίστηκαν στην εύλογη 

αξία κατά την αρχική αναγνώριση και χριστά όσα κατατάσσονται ως 

προοριζόμενα για εμπορική εκμετάλλευση,  

2. επενδύσεις που διακρατούνται μέχρι τη λήξη, 

3. δάνεια και απαιτήσεις, 

4. διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, 

5. χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, 

εμφανίζοντας χωριστά όσες προσδιορίσθηκαν στην εύλογη αξία κατά την 

αρχική αναγνώριση και χωριστά όσες κατατάσσονται ως προοριζόμενες για 

εμπορική εκμετάλλευση,  

6. χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στο αποσβεσμένο κόστος.  

 

 Εάν η οικονομική οντότητα έχει ορίσει ότι ένα δάνειο ή μια απαίτηση (ή μια 

ομάδα δανείων ή απαιτήσεων) έχει αποτιμηθεί στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων, γνωστοποιεί:
7
 

 

                                                             
6 Δ.Π.Χ.Α. 7, Παράγραφος 8 
7 Δ.Π.Χ.Α. 7, Παράγραφος 9 



 
29 

1. τη μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο του δανείου ή της απαίτησης (ή της 

ομάδας δανείων ή απαιτήσεων) κατά την ημερομηνία αναφοράς. 

2. το ποσό κατά το οποίο τα συναφή πιστωτικά παράγωγα ή παρόμοια μέσα 

ελαττώνουν τη μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο, 

3. το ποσό της μεταβολής, τόσο κατά την περίοδο αναφοράς όσο και σωρευτικά, 

στην εύλογη αξία του δανείου ή της απαίτησης (ή της ομάδας δανείων ή 

απαιτήσεων) που μπορεί να αποδοθεί σε μεταβολές του πιστωτικού κινδύνου που 

περιέχει το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, προσδιοριζόμενο: 

- είτε ως το ποσό της μεταβολής στην εύλογη αξία που δεν μπορεί να αποδοθεί 

σε μεταβολές των συνθηκών της αγοράς που δημιουργούν κίνδυνο αγοράς, ή 

- είτε χρησιμοποιώντας μια εναλλακτική μέθοδο την οποία η οντότητα θεωρεί 

ως αντιπροσωπευτικότερη του ποσού της μεταβολής στην εύλογη αξία που 

μπορεί να αποδοθεί σε μεταβολές του πιστωτικού κινδύνου του περιουσιακού 

στοιχείου. 

Στις μεταβολές των συνθηκών της αγοράς που δημιουργούν κίνδυνο αγοράς 

περιλαμβάνονται οι μεταβολές ενός τρέχοντος επιτοκίου (αναφοράς), μιας τιμής 

βασικού εμπορεύματος, μιας συναλλαγματικής ισοτιμίας ή ενός δείκτη τιμών ή 

επιτοκίων. 

4. το ποσό της μεταβολής στην εύλογη αξία οιωνδήποτε συναφών πιστωτικών 

παραγώγων ή παρόμοιων μέσων που σημειώθηκε τόσο κατά την περίοδο όσο και 

σωρευτικά από τότε που προσδιορίστηκε το δάνειο ή η απαίτηση. 

 

Εάν η οντότητα προσδιόρισε μια χρηματοοικονομική υποχρέωση στην εύλογη 

αξία της μέσω των αποτελεσμάτων σύμφωνα με την παράγραφο 9 του ΔΛΠ 39, τότε 

γνωστοποιεί
8
: 

1. το ποσό της μεταβολής στην εύλογη αξία της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης 

που αποδίδεται σε μεταβολές του πιστωτικού κινδύνου της υπόψη υποχρέωσης, 

τόσο κατά την περίοδο αναφοράς όσο και σωρευτικά, καθοριζόμενο: 

- ως το ποσό της μεταβολής στην εύλογη αξία που δεν μπορεί να αποδοθεί σε 

μεταβολές των συνθηκών της αγοράς που δημιουργούν κίνδυνο αγοράς, ή 

                                                             
8 Δ.Π.Χ.Α. 7, Παράγραφος 10 



 
30 

- χρησιμοποιώντας μια εναλλακτική μέθοδο την οποία η οντότητα θεωρεί ως 

αντιπροσωπευτικότερη του ποσού της μεταβολής στην εύλογη αξία που 

μπορεί να αποδοθεί σε μεταβολές του πιστωτικού κινδύνου της υποχρέωσης. 

Στις αλλαγές των συνθηκών της αγοράς που δημιουργούν κίνδυνο αγοράς 

περιλαμβάνονται οι μεταβολές σε επιτόκιο αναφοράς, τιμή αγαθού, 

συναλλαγματικής ισοτιμίας ή σε δείκτη τιμών ή επιτοκίων Για τα συμβόλαια που 

εμπεριέχουν χαρακτηριστικό συνδεδεμένο με μονάδες επενδυμένου κεφαλαίου 

(unit-linking), στις μεταβολές των συνθηκών της αγοράς συμπεριλαμβάνονται οι 

μεταβολές στην απόδοση ενός εσωτερικού ή εξωτερικού επενδυμένου 

κεφαλαίου. 

2. τη διαφορά ανάμεσα στη λογιστική αξία της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης 

και του ποσού που η οικονομική οντότητα θα είχε συμβατική υποχρέωση να 

καταβάλει στη λήξη στον κάτοχο της υποχρέωσης. 

 

Επιπλέον, η οικονομική οντότητα γνωστοποιεί
9
: 

1. τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να επιτευχθεί η συμμόρφωση 

με τις ανωτέρω απαιτήσεις σχετικά με το ποσό της μεταβολής στην εύλογη αξία 

της χρηματοοικονομικής απαίτησης ή υποχρέωσης. 

2. αν η οικονομική οντότητα θεωρεί ότι η γνωστοποίηση στην οποία έχει προβεί 

προκειμένου να συμμορφωθεί προς τις ανωτέρω απαιτήσεις δεν αντιπροσωπεύει 

με αξιοπιστία τη μεταβολή στην εύλογη αξία του χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου ή της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που οφείλεται 

σε μεταβολές του πιστωτικού κινδύνου, τους λόγους για το συμπέρασμα αυτό, 

καθώς και τους παράγοντες που η οικονομική οντότητα θεωρεί συναφείς. 

 

Επανακατάταξη 

Εάν η οικονομική οντότητα επανακατατάξει ένα χρηματοοικονομικό 

περιουσιακό στοιχείο ως στοιχείο μετρούμενο
10

: 

(α) στο κόστος ή στο αποσβεσμένο κόστος αντί στην εύλογη αξία του, ή 

(β) στην εύλογη αξία του αντί στο κόστος ή στο αποσβεσμένο κόστος, 

                                                             
9  Δ.Π.Χ.Α. 7, Παράγραφος 11 
10 Δ.Π.Χ.Α. 7, Παράγραφος 12 
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γνωστοποιεί το ποσό που έχει επανακαταταγεί από τη μια κατηγορία στην άλλη, 

καθώς και τους λόγους για την νέα αυτή κατάταξη.  

 

Διαγραφή 

Μια οντότητα ενδεχομένως να έχει μεταβιβάσει χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία κατά τρόπο ώστε ένα μέρος ή το σύνολο αυτών να μην πληροί 

τις προϋποθέσεις διαγραφής. Η οντότητα γνωστοποιεί για κάθε κατηγορία τέτοιων 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
11

: 

1. τη φύση των περιουσιακών στοιχείων, 

2. τη φύση των κινδύνων και των ωφελειών που συνεπάγεται η ιδιοκτησία τους, 

στους οποίους παραμένει εκτεθειμένη η οντότητα, 

3. όταν η οντότητα συνεχίζει να αναγνωρίζει όλα τα περιουσιακά στοιχεία, τις 

λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των συνδεδεμένων 

υποχρεώσεων,  

4. όταν η οντότητα συνεχίζει να αναγνωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία κατά το 

μέτρο της συνεχιζόμενης ανάμιξής της, τη συνολική λογιστική αξία των αρχικών 

περιουσιακών στοιχείων, την αξία των περιουσιακών στοιχείων που η οντότητα 

συνεχίζει να αναγνωρίζει, καθώς και την λογιστική αξία των συνδεδεμένων 

υποχρεώσεων. 

 

Εξασφαλίσεις 

H οικονομική οντότητα γνωστοποιεί
12

: 

1. τη λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που έχει 

ενεχυριάσει ως εξασφαλίσεις για υποχρεώσεις ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

2. τους συμβατικούς όρους που σχετίζονται με την ενεχυρίαση αυτή. 

 

Όταν μια οικονομική οντότητα έχει λάβει εξασφαλίσεις για χρηματοοικονομικά 

ή μη περιουσιακά στοιχεία τις οποίες δύναται να πωλήσει ή να επανενεχυριάσει σε 

περίπτωση που δεν υπάρχει αθέτηση υποχρεώσεων από τον οφειλέτη, γνωστοποιεί: 

1. την εύλογη αξία των εξασφαλίσεων που έχει λάβει, 

                                                             
11 Δ.Π.Χ.Α. 7, Παράγραφος 13 
12 Δ.Π.Χ.Α. 7, Παράγραφοι 14 και 15 



 
32 

2. την εύλογη αξία οποιασδήποτε πωληθείσας ή επενεχυριασθείσας εξασφάλισης 

και αν έχει υποχρέωση να την επιστρέψει, και 

3. τους συμβατικούς όρους που συνδέονται με τη χρήση των εξασφαλίσεων. 

 

Λογαριασμός πρόβλεψης για πιστωτικές ζημίες 

 Όταν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία απομειώνονται λόγω 

πιστωτικών ζημιών και η οικονομική οντότητα καταχωρεί την απομείωση σε χωριστό 

λογαριασμό (π.χ. λογαριασμό πρόβλεψης που χρησιμεύει για την καταχώρηση 

μεμονωμένων απομειώσεων ή παρεμφερή λογαριασμό που χρησιμεύει για την 

καταχώρηση μιας συλλογικής απομείωσης περιουσιακών στοιχείων) αντί να μειώσει 

απευθείας τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου, τότε γνωστοποιεί 

συμφωνία των μεταβολών στον συγκεκριμένο λογαριασμό κατά την διάρκεια της 

περιόδου αναφοράς για κάθε κατηγορία περιουσιακών στοιχείων
13

. 

 

Σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα με πολλαπλά ενσωματωμένα παράγωγα 

Όταν η οικονομική μονάδα έχει εκδώσει στο παρελθόν μέσο που περιλαμβάνει 

τόσο ένα στοιχείο υποχρέωσης όσο και ένα στοιχείο ιδίων κεφαλαίων και το μέσο 

αυτό  περιέχει πολλαπλά ενσωματωμένα παράγωγα των οποίων οι αξίες 

αλληλεξαρτώνται γνωστοποιεί την ύπαρξη των χαρακτηριστικών αυτών. Τέτοιο 

παράδειγμα αποτελεί ένας εξαγοράσιμος μετατρέψιμος χρεωστικός τίτλος
14

. 

 

Ανεξόφλητα χρέη και αθετήσεις 

Σχετικά με τα ποσά των πληρωτέων δανείων που είναι αναγνωρισμένα κατά 

την ημερομηνία αναφορά, η οικονομική οντότητα γνωστοποιεί
15

: 

1. λεπτομέρειες σχετικά με τις αθετήσεις που μεσολάβησαν κατά την περίοδο, σε 

σχέση με το κεφάλαιο, τους τόκους, το χρεολυτικό απόθεμα ή την εξόφληση των 

υπόψη πληρωτέων δανείων, 

2. τη λογιστική αξία των πληρωτέων δανείων που βρίσκονται σε αθέτηση κατά την 

ημερομηνία αναφοράς, 

                                                             
13

 Δ.Π.Χ.Α. 7, Παράγραφος 16 
14 Δ.Π.Χ.Α. 7, Παράγραφος 17 
15 Δ.Π.Χ.Α. 7, Παράγραφος 18 



 
33 

3. αν η αθέτηση αποκαταστάθηκε ή αν οι όροι των πληρωτέων δανείων αποτέλεσαν 

αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης προτού εγκριθούν οι οικονομικές 

καταστάσεις. 

 

 Εάν κατά την διάρκεια της περιόδου υπήρξαν αθετήσεις όρων δανειακών 

συμβάσεων διαφορετικών από εκείνους που περιγράφονται πιο πάνω, η οντότητα 

γνωστοποιεί τις ανωτέρω πληροφορίες, εάν οι υπόψη αθετήσεις επέτρεψαν στον 

πάροχο του δανείου να απαιτήσει την εσπευσμένη εξόφληση του δανείου (εκτός εάν 

οι αθετήσεις αποκαταστάθηκαν ή έγινε επαναδιαπραγμάτευση των όρων του δανείου, 

πριν ή κατά την ημερομηνία αναφοράς). 

 

 

Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και καθαρή θέση έσοδα, έξοδα, κέρδη ή 

ζημίες 

Η οντότητα γνωστοποιεί τα ακόλουθα έσοδα, έξοδα, κέρδη ή ζημίες είτε στις 

οικονομικές τις καταστάσεις είτε στο προσάρτημα
16

: 

1. καθαρά κέρδη ή καθαρές ζημίες σε: 

- χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, εμφανίζοντας χωριστά εκείνα 

που αφορούν χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που 

ορίσθηκαν κατά την αρχική αναγνώριση από εκείνα που αφορούν 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που κατατάχθηκαν 

ως προοριζόμενα για εμπορική εκμετάλλευση 

- διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, 

εμφανίζοντας χωριστά τα κέρδη ή ζημίες που αναγνωρίσθηκαν απευθείας στα 

ίδια κεφάλαια για την περίοδο από τα κέρδη ή ζημίες που διαγράφηκαν από τα 

ίδια κεφάλαια και αναγνωρίσθηκαν στα αποτελέσματα για την περίοδο, 

- επενδύσεις που διακρατούνται μέχρι τη λήξη, 

- δάνεια και απαιτήσεις, 

- χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στο αποσβεσμένο κόστος, 

2. συνολικά έσοδα και έξοδα από τόκους (υπολογιζόμενα με τη μέθοδο του 

πραγματικού επιτοκίου) για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και 

                                                             
16 Δ.Π.Χ.Α. 7, Παράγραφος 20 
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υποχρεώσεις που δεν απεικονίζονται στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων, 

3. έσοδα και έξοδα από αμοιβές (πλην των ποσών που περιλαμβάνονται στον 

υπολογισμό του πραγματικού επιτοκίου) προερχόμενα από: 

- χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

που δεν απεικονίζονται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, και 

- καταπιστευματικές και συναφείς δραστηριότητες που έχουν ως αποτέλεσμα 

την κατοχή ή επένδυση περιουσιακών στοιχείων εξ ονόματος ιδιωτών, 

καταπιστευμάτων, προγραμμάτων συνταξιοδοτικών παροχών και άλλων 

ιδρυμάτων, 

4. έσοδα από δεδουλευμένους τόκους απομειωμένων χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων,  

5. το ποσό οποιασδήποτε ζημίας εξαιτίας απομείωσης για κάθε κατηγορία 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. 

 

Λοιπές γνωστοποιήσεις και Λογιστικές πολιτικές 

Σύμφωνα με την παράγραφο 108 του Δ.Λ.Π. 1: Παρουσίαση 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η οντότητα γνωστοποιεί, στην περίληψη των 

σημαντικών λογιστικών πολιτικών, τις βάσεις αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν για 

την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και τις λοιπές λογιστικές πολιτικές 

που χρησιμοποιήθηκαν και που είναι απαραίτητες για την κατανόηση των 

οικονομικώνκαταστάσεων
17

.  

 

Λογιστική αντιστάθμισης 

Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39 υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι αντισταθμίσεων, 

οι αντισταθμίσεις εύλογης αξίας, οι αντισταθμίσεις ταμειακών ροών και οι 

αντισταθμίσεις καθαρών επενδύσεων σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό. Η οικονομική 

οντότητα γνωστοποιεί χωριστά τα ακόλουθα για κάθε τύπο αντιστάθμισης
18

: 

(α) περιγραφή των τύπων αντιστάθμισης, 

                                                             
17 Δ.Π.Χ.Α. 7, Παράγραφος 21 
18 Δ.Π.Χ.Α. 7, Παράγραφος 22 
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(β) περιγραφή των χρηματοοικονομικών μέσων που έχουν προσδιορισθεί ως 

αντισταθμιστικά μέσα και της εύλογης αξίας τους την ημερομηνία αναφοράς, και 

(γ) τη φύση των αντισταθμιζόμενων κινδύνων. 

 Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τις αντισταθμίσεις ταμιακών ροών, η οντότητα 

γνωστοποιεί
19

:  

1. τις χρονικές περιόδους κατά τις οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι 

ταμιακές ροές και πότε αναμένεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα, 

2. την περιγραφή των προσδοκώμενων συναλλαγών για τις οποίες είχε παλαιότερα 

εφαρμοσθεί λογιστική αντιστάθμισης, και οι οποίες δεν προβλέπεται ότι θα 

πραγματοποιηθούν πλέον, 

3. το ποσό που αναγνωρίσθηκε στα ίδια κεφάλαια κατά την περίοδο αναφοράς, 

4. το ποσό που αφαιρέθηκε από τα ίδια κεφάλαια και περιλήφθηκε στα 

αποτελέσματα για την περίοδο αναφοράς, εμφανίζοντας το ποσό που 

περιλαμβάνεται σε κάθε γραμμή της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων, 

5. το ποσό που αφαιρέθηκε από τα ίδια κεφάλαια κατά την περίοδο αναφορά και 

περιλήφθηκε στο αρχικό κόστος ή άλλη λογιστική αξία ενός μη 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μιας μη χρηματοοικονομικής 

υποχρέωσης, των οποίων η απόκτηση ή πραγματοποίηση ήταν μια 

αντισταθμιζόμενη πολύ πιθανή προσδοκώμενη συναλλαγή. 

 

 H οικονομική οντότητα γνωστοποιεί χωριστά
20

: 

1. κέρδη ή ζημίες, σε αντισταθμίσεις εύλογης αξίας, 

(i) επί του μέσου αντιστάθμισης 

(ii) επί του αντισταθμιζόμενου στοιχείου που συνδέεται με τον αντισταθμιζόμενο 

κίνδυνο. 

2. την αναποτελεσματικότητα που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, η οποία 

οφείλεται σε αντισταθμίσεις ταμιακών ροών,  

3. την αναποτελεσματικότητα που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, η οποία 

οφείλεται σε αντισταθμίσεις καθαρών επενδύσεων σε εκμεταλλεύσεις στο 

εξωτερικό.  
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Εύλογη αξία 

Εύλογη αξία είναι το ποσό με το οποίον ένα περιουσιακό στοιχείο θα μπορούσε 

να ανταλλαγεί ή μια υποχρέωση να διακανονισθεί μεταξύ δύο μερών που ενεργούν με 

τη θέλησή τους και με πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς σε μια συναλλαγή σε 

καθαρά εμπορική βάση. 

Για κάθε κατηγορία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, η οντότητα γνωστοποιεί την εύλογη αξία της 

εκάστοτε κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά τρόπο εκείνο 

που επιτρέπει τη σύγκριση με τη λογιστική αξία της. 

Κατά την γνωστοποίηση των εύλογων αξιών, η οντότητα ομαδοποιεί τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

σε κατηγορίες, τις οποίες συμψηφίζει μόνον στο μέτρο που οι λογιστικές τους αξίες 

συμψηφίζονται στον ισολογισμό
21

. 

H οικονομική οντότητα γνωστοποιεί
22

: 

1. τις μεθόδους και τις παραδοχές που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό 

των εύλογων αξιών για κάθε κατηγορία χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων ή χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων όταν χρησιμοποιείται μια 

τεχνική αποτίμησης. Για παράδειγμα, ανάλογα την περίπτωση η οντότητα 

γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά με τις παραδοχές που σχετίζονται με 

συντελεστές προπληρωμών, ποσοστά εκτιμώμενων ζημιών από επισφάλειες και 

επιτόκια ή προεξοφλητικά επιτόκια. 

2. αν οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, απευθείας με 

αναφορά σε δημοσιευμένες τιμές συναλλαγής ενεργούς αγοράς ή αν εκτιμώνται 

με τη χρήση κάποιας τεχνικής αποτίμησης. 

3. αν οι εύλογες αξίες που αναγνωρίζονται ή γνωστοποιούνται στις οικονομικές 

καταστάσεις προσδιορίζονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει με κάποια τεχνική 

αποτίμησης βασιζόμενη σε παραδοχές που δεν υποστηρίζονται από τιμές 

παρατηρήσιμων συναλλαγών της αγοράς που αφορούν το ίδιο μέσο (δηλαδή 

χωρίς τροποποίηση ή ανασκευή του μέσου) χωρίς να λαμβάνονται υπόψη 

διαθέσιμα δεδομένα από παρατηρήσιμες αγορές. Αν η αντικατάσταση 

οποιασδήποτε τέτοιας παραδοχής με λογικά πιθανή εναλλακτική παραδοχή θα 
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κατέληγε σε σημαντικά διαφορετική εύλογη αξία, η οντότητα δηλώνει το 

γεγονός αυτό καθώς και τον αντίκτυπο αυτών των μεταβολών. Για τον σκοπό 

αυτόν, η σημαντικότητα θα κρίνεται σε σχέση με τα αποτελέσματα και το 

σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ή το σύνολο των ιδίων 

κεφαλαίων, όταν οι μεταβολές στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στα ίδια 

κεφάλαια. 

4. το συνολικό ποσό της μεταβολής της εύλογης αξίας που εκτιμήθηκε με τη χρήση 

τεχνικής αποτίμησης που αναγνωρίσθηκε στα αποτελέσματα της περιόδου, εάν 

ισχύει η παραπάνω περίπτωση. 

Αν η αγορά για ένα χρηματοοικονομικό μέσο δεν είναι ενεργός, η οικονομική 

οντότητα καθορίζει την εύλογη αξία χρησιμοποιώντας μία τεχνική αποτίμησης. 

Ωστόσο, η καλύτερη απόδειξη της εύλογης αξίας ενός χρηματοοικονομικού μέσου 

κατά την αρχική αναγνώριση είναι η τιμή συναλλαγής, δηλαδή η εύλογη αξία του 

ανταλλάγματος που λήφθηκε ή καταβλήθηκε. Ενδέχεται να υπάρχει διαφορά μεταξύ 

της εύλογης αξίας στην αρχική αναγνώριση και του ποσού που θα προσδιοριζόταν 

την ημερομηνία εκείνη με βάση την τεχνική αποτίμησης. Εάν υφίσταται τέτοια 

διαφορά, για κάθε κατηγορία χρηματοοικονομικού μέσου η οντότητα γνωστοποιεί
23

: 

1. την λογιστική πολιτική που εφαρμόζει όσον αφορά την αναγνώριση της εν λόγω 

διαφοράς στα αποτελέσματα χρήσεως ώστε να αντικατοπτρίζεται μια μεταβολή 

στους παράγοντες (περιλαμβανομένου του χρόνου) που οι συμμετέχοντες στην 

αγορά θα λάμβαναν υπόψη για τον καθορισμό μιας τιμής. 

2. την αθροιστική διαφορά που δεν έχει ακόμη αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα 

στην αρχή και στο τέλος της περιόδου, καθώς και τη συμφωνία των μεταβολών 

στο υπόλοιπο της διαφοράς αυτής. 

 

Δεν απαιτούνται γνωστοποιήσεις στην εύλογη αξία
24

: 

1. όταν η λογιστική αξία είναι ένας λογικός κατ’ εκτίμηση υπολογισμός της 

εύλογης αξίας, για παράδειγμα για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

όπως βραχυπρόθεσμες εμπορικές απαιτήσεις και πληρωτέοι λογαριασμοί, 

2. για μια επένδυση σε συμμετοχικούς τίτλους για τους οποίους δεν υπάρχουν 

χρηματιστηριακές τιμές σε ενεργό αγορά, ή σε παράγωγα συνδεόμενα με 
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τέτοιους συμμετοχικούς τίτλους, η οποία επιμετράται στο κόστος βάσει του 

Δ.Λ.Π. 39 διότι η εύλογη αξία της δεν μπορεί να επιμετρηθεί με αξιοπιστία,  

3. για μια σύμβαση που περιλαμβάνει ένα στοιχείο προαιρετικής συμμετοχής, εάν η 

εύλογη αξία του στοιχείου αυτού δεν μπορεί να επιμετρηθεί με αξιοπιστία. 

 

Σε καταστάσεις όπως αυτές που περιγράφονται στις δυο ανωτέρω περιπτώσεις 

όπου δεν απαιτούνται γνωστοποιήσεις, η οντότητα γνωστοποιεί πληροφορίες 

προκειμένου να βοηθήσει τους χρήστες των οικονομικών της καταστάσεων να 

βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα ως προς την έκταση των δυνατών διαφορών 

μεταξύ της λογιστικής αξίας των συγκεκριμένων χρηματoοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων και της εύλογης αξίας τους.  

 

Μερικά παραδείγματα είναι τα ακόλουθα
25

: 

1. το γεγονός ότι οι πληροφορίες για την εύλογη αξία δεν έχουν γνωστοποιηθεί για 

τα υπόψη χρηματοοικονομικά μέσα εξαιτίας του ότι η εύλογη αξία τους δεν 

μπορεί να επιμετρηθεί με αξιοπιστία, 

2. περιγραφή των χρηματοοικονομικών μέσων, αναφορά στη λογιστική τους αξία 

και επεξήγηση του λόγου για τον οποίο η εύλογη αξία τους δεν μπορεί να 

επιμετρηθεί με αξιοπιστία, 

3. πληροφορίες σχετικά με την αγορά των συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών 

μέσων, 

4. πληροφορίες ως προς το εάν και με ποιον τρόπο προτίθεται η οντότητα να 

διαθέσει συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά μέσα,  

5. σε περίπτωση διαγραφής χρηματοοικονομικών μέσων των οποίων η εύλογη αξία 

δεν μπορούσε παλαιότερα να επιμετρηθεί με αξιοπιστία, το γεγονός αυτό, τη 

λογιστική τους αξία την εποχή της διαγραφής και το ποσό των αναγνωρισθέντων 

αποτελεσμάτων. 
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3.3.2 Πληροφορίες σχετικά με τη φύση και την έκταση των κινδύνων 

που απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα 

 

Κάθε οικονομική οντότητα γνωστοποιεί πληροφορίες που επιτρέπουν στους χρήστες 

των οικονομικών της καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση και την έκταση των 

κινδύνων που απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα στα οποία είναι 

εκτεθειμένη η οντότητα την ημερομηνία αναφοράς. 

Επιπροσθέτως, για κάθε είδος κινδύνου που απορρέει από τα 

χρηματοοικονομικά μέσα η οντότητα οφείλει να παραθέτει ποιοτικές καθώς και 

ποσοτικές γνωστοποιήσεις.  

 

 Ποιοτικές γνωστοποιήσεις 

Για κάθε είδος κινδύνου που απορρέει από χρηματοοικονομικά μέσα, η 

οντότητα γνωστοποιεί
26

: 

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

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

επιμέτρησης του κινδύνου, 

(γ) οποιεσδήποτε αλλαγές στα παραπάνω στοιχεία από την προηγούμενη περίοδο. 

 

 Ποσοτικές γνωστοποιήσεις 

Για κάθε είδος κινδύνου που απορρέει από χρηματοοικονομικά μέσα, η 

οντότητα γνωστοποιεί
27

: 

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

κίνδυνο κατά την ημερομηνία αναφοράς. Η γνωστοποίηση αυτή βασίζεται σε 

πληροφορίες που παρέχονται εσωτερικά στα βασικά διοικητικά στελέχη της 

οικονομικής οντότητας, για παράδειγμα στο διοικητικό συμβούλιο ή τον ανώτερο 

εκτελεστικό διευθυντή της οικονομικής οντότητας (όπως ορίζεται στο Δ.Λ.Π .24: 

Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών), 

(β) τις πληροφορίες που απαιτούνται από τις παραγράφους του Προτύπου αυτού, στο 

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

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

γνωστοποιούνται στις παραπάνω περιπτώσεις. 

Εάν τα ποσοτικά στοιχεία που γνωστοποιούνται ως έχουν κατά την ημερομηνία 

αναφοράς δεν είναι αντιπροσωπευτικά της έκθεσης της οντότητας σε κινδύνους κατά 

την περίοδο αναφοράς, η οντότητα παρέχει περαιτέρω πληροφορίες που είναι 

αντιπροσωπευτικές. 

 

Οι γνωστοποιήσεις που αναλύονται διεξοδικά παρακάτω εστιάζονται στους 

κινδύνους που απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα και τον τρόπο της 

διαχείρισής τους. Στους εν λόγω κινδύνους συγκαταλέγονται συνήθως ο πιστωτικός 

κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο κίνδυνος αγοράς, χωρίς παράλληλα να 

αποκλείονται άλλοι κίνδυνοι. 

 

- Πιστωτικός κίνδυνος (Credit Risk) 

 

Πιστωτικός κίνδυνο καλείται ο κίνδυνος ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη ενός 

χρηματοοικονομικού μέσου ή μιας σύμβασης χρηματοδότησης να προκαλέσει 

οικονομική ζημία στο άλλο μέρος αθετώντας μια υποχρέωσή του.  

Έτσι, για κάθε κατηγορία χρηματοοικονομικού μέσου, η οντότητα 

γνωστοποιεί
28

: 

1. το αντιπροσωπευτικό μέγεθος της μέγιστης έκθεσής της σε πιστωτικό κίνδυνο 

κατά την ημερομηνία αναφοράς, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εξασφαλίσεις 

που έχει λάβει ή άλλες πιστωτικές αναβαθμίσεις (όπως για παράδειγμα 

συμφωνίες συμψηφισμού που δεν ικανοποιούν τα κριτήρια συμψηφισμού 

σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 32), 

2. περιγραφή των εξασφαλίσεων που έχουν ληφθεί καθώς και άλλων πιστωτικών 

αναβαθμίσεων, αναφορικά με το ποσό της πρώτης γνωστοποίησης, 

3. πληροφορίες σχετικά με την πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων που δεν είναι σε καθυστέρηση ή απομειωμένα,  

4. τη λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που θα 

ήταν σε καθυστέρηση ή απομειωμένα και τα οποία έχουν αποτελέσει αντικείμενο 

αναδιαπραγμάτευσης στο παρελθόν. 

                                                             
28 Δ.Π.Χ.Α. 7, Παράγραφος 36 



 
41 

- Κίνδυνος ρευστότητας (Liquidity Risk) 

 

Κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος να αντιμετωπίσει η οντότητα δυσκολίες 

στην εκπλήρωση υποχρεώσεων συνδεόμενων με χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. 

Σε τέτοιου είδους περιπτώσεις η οικονομική οντότητα γνωστοποιεί
29

: 

1. ανάλυση ληκτότητας χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που δείχνει τις 

συμβατικές οφειλές που απομένουν, 

2. περιγραφή του τρόπου με τον οποίο διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας που 

ενέχει η προηγηθείσα ανάλυση ληκτότητας. 

 

 

- Κίνδυνος αγοράς (Market Risk) 

 

Κίνδυνος αγοράς υφίσταται όταν η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμιακές ροές 

ενός χρηματοοικονομικού μέσου παρουσιάζουν διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών 

στις τιμές της αγοράς. Αυτή η μορφή κινδύνου περιλαμβάνει τρία είδη κινδύνων, τον 

συναλλαγματικό κίνδυνο, τον κίνδυνο επιτοκίου και άλλους κινδύνους τιμών. Πιο 

συγκεκριμένα, συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η εύλογη αξία ή οι 

μελλοντικές ταμιακές ροές ενός χρηματοοικονομικού μέσου να παρουσιάσουν 

διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις ισοτιμίες ξένου συναλλάγματος. Κίνδυνος 

επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμιακές ροές ενός 

χρηματοοικονομικού μέσου να παρουσιάσουν διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στα 

επιτόκια της αγοράς. Τέλος, άλλοι κίνδυνοι τιμών εμφανίζονται όταν η εύλογη αξία ή 

οι μελλοντικές ταμιακές ροές ενός χρηματοοικονομικού μέσου παρουσιάσουν 

διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις τιμές της αγοράς (διαφορετικών από εκείνες 

που συνδέονται με τον κίνδυνο επιτοκίου ή τον συναλλαγματικό κίνδυνο), 

ανεξάρτητα από το εάν οι μεταβολές αυτές οφείλονται σε παράγοντες που αφορούν 

το συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό μέσο ή τον εκδότη του, ή σε παράγοντες που 

αφορούν όλα τα παρεμφερή χρηματοοικονομικά μέσα που αποτελούν αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης στην αγορά.  
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Έτσι, η οντότητα γνωστοποιεί τα κάτωθι
30

:  

1. ανάλυση ευαισθησίας για κάθε είδος κινδύνου αγοράς στον οποίο είναι 

εκτεθειμένη κατά την ημερομηνία αναφοράς, που δείχνει τις επιπτώσεις στα 

αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια της οντότητας από λογικά πιθανές την 

ημερομηνία εκείνη μεταβολές της σχετικής μεταβλητής κινδύνου, 

2. τις μεθόδους και τις παραδοχές που χρησίμευσαν για την κατάρτιση της 

ανάλυσης ευαισθησίας,  

3. τις μεταβολές, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, στις μεθόδους και τις 

παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τους λόγους για τις μεταβολές 

αυτές. 

 

 Όταν η οντότητα καταρτίζει μια τυπική ανάλυση ευαισθησίας, όπως η 

δυνητική ζημία, που αντικατοπτρίζει τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ μεταβλητών 

κινδύνου (π.χ. επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες) και την χρησιμοποιεί για τη 

διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων, δύναται να χρησιμοποιεί την εν λόγω 

ανάλυση ευαισθησίας. Η οντότητα γνωστοποιεί, επίσης
31

: 

1. επεξήγηση της μεθόδου που χρησιμοποίησε για την κατάρτιση της ανάλυσης 

ευαισθησίας, καθώς και των κυριότερων παραμέτρων και παραδοχών στα οποία 

βασίζονται τα παρεχόμενα δεδομένα, 

2. επεξήγηση του στόχου της χρησιμοποιηθείσας μεθόδου και των τυχόν 

περιορισμών που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα να μην αντικατοπτρίζουν 

πλήρως οι πληροφορίες την εύλογη αξία των υπόψη περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων. 

 

Λοιπές γνωστοποιήσεις κινδύνου αγοράς 

 Όταν οι γνωστοποιούμενες τυπικές αναλύσεις ευαισθησίας δεν είναι 

αντιπροσωπευτικές του κινδύνου που ενέχεται σε ένα χρηματοοικονομικό 

περιουσιακό στοιχείο (για παράδειγμα, λόγω του ότι η έκθεση στο τέλος του έτους 

δεν αντικατοπτρίζει την έκθεση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους) η οντότητα 

γνωστοποιεί το γεγονός αυτό καθώς και τον λόγο για τον οποίο θεωρεί ότι οι 

αναλύσεις ευαισθησίας δεν είναι αντιπροσωπευτικές
32

. 

                                                             
30

 Δ.Π.Χ.Α. 7, Παράγραφος 40 
31 Δ.Π.Χ.Α. 7, Παράγραφος 41 
32 Δ.Π.Χ.Α. 7, Παράγραφος 42 
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Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε καθυστέρηση ή απομειωμένα
33

 

 Για κάθε κατηγορία χρηματοοικονομικού μέσου, η οντότητα γνωστοποιεί: 

1. ανάλυση της ηλικίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που 

ήταν σε καθυστέρηση αλλά όχι απομειωμένα κατά την ημερομηνία αναφοράς, 

2. ανάλυση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που προσδιορίζονται 

σε μεμονωμένη βάση ως απομειωμένα κατά την ημερομηνία αναφοράς, 

περιλαμβανομένων των παραγόντων τους οποίους η οντότητα έλαβε υπόψη για 

το χαρακτηρισμό τους ως απομειωμένα., 

3. περιγραφή των εξασφαλίσεων που έχει λάβει η οντότητα, καθώς και των άλλων 

πιστωτικών ενισχύσεων, με εκτίμηση της εύλογης αξίας τους, εκτός εάν αυτό δεν 

είναι εφικτό, όσον αφορά τα παραπάνω δυο ποσά. 

 

Ληφθείσες εξασφαλίσεις και άλλες πιστωτικές αναβαθμίσεις
34

 

 Όταν στην οντότητα περιέρχονται κατά την περίοδο αναφοράς 

χρηματοοικονομικά ή μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, είτε με την 

απόκτηση της κυριότητας παρασχεθεισών εξασφαλίσεων είτε με την ενεργοποίηση 

άλλων πιστωτικών αναβαθμίσεων (π.χ. εγγυήσεις), και τα συγκεκριμένα περιουσιακά 

στοιχεία πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης άλλων προτύπων, η οντότητα 

γνωστοποιεί: 

1. τη φύση καθώς και τη λογιστική αξία των αποκτηθέντων περιουσιακών 

στοιχείων, 

2. τις πολιτικές που ακολουθεί για τη διάθεση τέτοιων περιουσιακών στοιχείων ή 

για τη χρησιμοποίησή τους στις δραστηριότητές της, όταν τα περιουσιακά αυτά 

στοιχεία δεν είναι άμεσα μετατρέψιμα σε μετρητά. 

 

 

3.4 Συσχέτιση με Άλλα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

 

Οι αρχές που παρουσιάζονται στο παρόν Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς συμπληρώνουν τις αρχές αναγνώρισης, επιμέτρησης και παρουσίασης 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών 
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υποχρεώσεων του Δ.Λ.Π. 32 (Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση) και του 

Δ.Λ.Π. 39 (Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση).  

Επιπλέον, με σκοπό την παροχή περισσότερο ουσιωδών πληροφοριών επήλθε 

κατάργηση του Δ.ΛΠ. 30 και ενσωμάτωση όλων των γνωστοποιήσεων του Δ.Λ.Π. 32 

στο παρόν Πρότυπο. Το Δ.Π.Χ.Α. 7 δηλαδή υπερισχύει του Δ.Λ.Π. 30  

(Γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών και των όμοιων 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων).  

Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του Δ.Λ.Π. 32 είναι η θέσπιση αρχών για την 

παρουσίαση των χρηματοοικονομικών μέσων ως υποχρεώσεις ή ίδια κεφάλαια και 

για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Σχετίζεται με την κατάταξη των 

χρηματοοικονομικών μέσων από την προοπτική του εκδότη, ως χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία, χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και συμμετοχικούς τίτλους 

και την κατάταξη των σχετικών τόκων, μερισμάτων, ζημιών και κερδών, καθώς και 

τις συνθήκες υπό τις οποίες τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι 

υποχρεώσεις θα πρέπει να συμψηφίζονται. 

Ο ορισμός των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων παρουσιάζονται στο Δ.Λ.Π. 32 

κατηγοριοποιώντας τους λογαριασμούς του ενεργητικού και του παθητικού.  

Έτσι, χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί 

ταυτόχρονα ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο για μία οντότητα και μια 

χρηματοοικονομική υποχρέωση ή συμμετοχικό τίτλο για μία άλλη οντότητα. 

Χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι κάθε περιουσιακό στοιχείο που 

αφορά: 

 ταμιακά διαθέσιμα, 

 συμμετοχικό τίτλο άλλης οντότητας, 

 συμβατικό δικαίωμα: 

(i) για παραλαβή μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου από μια άλλη οντότητα ή 

(ii) για την ανταλλαγή χρηματοοικονομικών στοιχείων ή υποχρεώσεων με μία 

άλλη οντότητα υπό όρους δυνητικά ευνοϊκούς για την οντότητα 

   συμβόλαιο που δύναται να ή θα διακανονιστεί με τους συμμετοχικούς τίτλους 

της ίδιας της οντότητας και είναι: 
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(i) μη παράγωγο για το οποίο η οντότητα υποχρεούται ή μπορεί να 

υποχρεούται να λάβει μεταβλητή ποσότητα των ίδιων συμμετοχικών 

τίτλων της οντότητας ή 

(ii) παράγωγο που θα ή μπορεί να διακανονιστεί εκτός από την ανταλλαγή 

συγκεκριμένου ποσού μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού στοιχείου 

με συγκεκριμένη ποσότητα ίδιων συμμετοχικών τίτλων της οντότητας. 

Για το σκοπό αυτό στους ίδιους συμμετοχικούς τίτλους της οντότητας δεν 

συμπεριλαμβάνονται μέσα τα οποία είναι τα ίδια συμβόλαια για τη μελλοντική 

παραλαβή ή παράδοση των ίδιων συμμετοχικών τίτλων της οντότητας. 

  

Ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ορίζεται κάθε υποχρέωση που αφορά: 

 συμβατικό δικαίωμα: 

(i) για παράδοση μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου σε μια άλλη οντότητα ή 

(ii) την ανταλλαγή χρηματοοικονομικών στοιχείων ή υποχρεώσεων με μία 

άλλη οντότητα υπό όρους δυνητικά δυσμενείς για την οντότητα 

 συμβόλαιο που δύναται να ή θα διακανονιστεί με τους συμμετοχικούς 

τίτλους της ίδιας της οντότητας και είναι: 

(i) μη παράγωγο για το οποίο η οντότητα υποχρεούται ή μπορεί να 

υποχρεούται να παραδώσει μεταβλητή ποσότητα των ίδιων συμμετοχικών 

τίτλων της οντότητας ή 

(ii) παράγωγο που θα ή μπορεί να διακανονιστεί εκτός από την ανταλλαγή 

συγκεκριμένου ποσού μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου με συγκεκριμένη ποσότητα των ίδιων συμμετοχικών τίτλων της 

οντότητας.  

Για το σκοπό αυτό στους ίδιους συμμετοχικούς τίτλους της οντότητας δεν 

συμπεριλαμβάνονται μέσα τα οποία είναι τα ίδια συμβόλαια για τη 

μελλοντική παραλαβή ή παράδοση των ίδιων συμμετοχικών τίτλων της οντότητας. 

Ως συμμετοχικός τίτλος ορίζεται κάθε σύμβαση που αποδεικνύει ένα δικαίωμα 

στο υπόλοιπο που απομένει, εάν, από τα περιουσιακά στοιχεία μιας οντότητας 

αφαιρεθούν οι υποχρεώσεις της. 
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Βασικός σκοπός του Δ.Λ.Π. 39 είναι να καθιερώσει τις αρχές για την 

αναγνώριση και την επιμέτρηση χρηματοοικονομικών μέσων, χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων και κάποιων συμβολαίων αγοράς ή πώλησης μη χρηματοοικονομικών 

στοιχείων. Το πρότυπο αυτό περιλαμβάνει τους ορισμούς χρηματοοικονομικού 

μέσου, χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, χρηματοοικονομική 

υποχρέωση και συμμετοχικού τίτλου όπως αυτοί ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 32. 

Επιπλέον, με βάση το Δ.Λ.Π. 39 τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

κατατάσσονται στις ακόλουθές τέσσερις κατηγορίες
35

: 

1. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται 

στην εύλογη αξία
36

 μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης: 

συμπεριλαμβάνονται στοιχεία τα οποία κατέχονται για εμπορικούς 

σκοπούς και στοιχεία τα οποία κατά την αρχική αναγνώριση εντάχθηκαν 

στην κατηγορία στοιχείων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω της 

κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης.  

2. Δάνεια και απαιτήσεις: είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία με σταθερές ή προσδιορίσιμες πληρωμές που δεν 

έχουν χρηματιστηριακή τιμή σε ενεργό αγορά. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις 

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος. 

3. Διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις: αποτελούν μη παράγωγα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με σταθερές ή προσδιορίσιμες 

πληρωμές που μια οικονομική οντότητα έχει την πρόθεση και δυνατότητα 

να κρατήσει μέχρι τη λήξη τους. Οι διακρατούμενες μέχρι τη λήξη 

επενδύσεις αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος. 

4. Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία: είναι 

εκείνα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που δεν είναι παράγωγα και που δεν 

κατατάσσονται σε μια από τις υπόλοιπες κατηγορίες. 

 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39 κατατάσσονται 

στις δυο επόμενες κατηγορίες. 

                                                             
35

 Γκίκας Δ. (2008) 
36

 Εύλογη αξία είναι το ποσό με το οποίο ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού θα μπορούσε 

να ανταλλαγεί ή μια υποχρέωση θα μπορούσε να διακανονιστεί μεταξύ δυο μερών που ενεργούν με τη 

θέλησή τους και με πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς, στα πλαίσια μιας συναλλαγής που 

διεξάγεται σε καθαρά εμπορική βάση. 
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1. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης 

αποτελεσμάτων χρήσης: συμπεριλαμβάνονται οι υποχρεώσεις που 

εντάσσονται στην κατηγορία όσων αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω 

της κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης κατά την αρχική αναγνώριση και οι 

υποχρεώσεις που κατέχονται για εμπορικό σκοπό.  

2. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις οι οποίες αποτιμώνται στο αναπόσβεστο 

κόστος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.  

 

 

3.5 Πλαίσιο Κεφαλαιακής Επάρκειας – Βασιλεία ΙΙ 

 

Οι κανόνες για την επιβολή κεφαλαιακών απαιτήσεων στις τράπεζες στοχεύουν 

να ενισχύσουν την ικανότητα απορρόφησης ζημιών,  σε περίπτωση που επέλθουν μη 

προβλέψιμοι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται με την λειτουργία τους οι τράπεζες. 

Η διαδικασία δημιουργίας αυτών των κανόνων αποτελεί μέρος του ευρύτερου 

δικτύου ασφαλείας των τραπεζών, το οποίο αποβλέπει στη διασφάλιση της 

σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος. Οι κανόνες σχετικά με τη επάρκεια των 

ιδίων κεφαλαίων και των απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων έχουν διαμορφωθεί 

από την Επιτροπή της Βασιλείας στα πλαίσια της Τραπεζικής Εποπτείας.  

Η Επιτροπή της Βασιλείας ιδρύθηκε το 1974, δεν έχει νομική προσωπικότητα 

και εδρεύει στην Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (Bank for International 

Settlements) της Βασιλείας της Ελβετίας.  Το έργο της Επιτροπής της Βασιλείας 

αποβλέπει κυρίως στη διασφάλιση της σταθερότητας του διεθνούς 

χρηματοπιστωτικού συστήματος αλλά και στη διαμόρφωση ισοδύναμων όρων 

ανταγωνισμού. 

Το ισχύον σύστημα κανόνων της Επιτροπής της Βασιλείας αναφορικά με την 

κεφαλαιακή επάρκεια των διεθνών τραπεζών  διαμορφώθηκε σταδιακά από το 1988, 

όταν δημοσιεύτηκε το Σύμφωνο της Βασιλείας για την κεφαλαιακή επάρκεια με τίτλο 

«Διεθνής Σύγκληση της Κεφαλαιακής Μέτρησης και των Κεφαλαιακών Προτύπων», 

εν συντομία «Βασιλεία Ι». Το κείμενο αυτό, το οποίο εισήγαγε μια νέα προσέγγιση 

μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου και επικεντρώθηκε στον λειτουργικό κίνδυνο, 

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε πολλές φορές στο παρελθόν με σημαντικότερη 
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τροποποίηση εκείνη του 1996 προκειμένου να συμπεριληφθούν και τα είδη του 

κινδύνου αγοράς.  

Οι εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο ξεπέρασαν το Σύμφωνο αυτό, το οποίο 

σταμάτησε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στους κινδύνους στους οποίους ήταν 

εκτεθειμένες οι τράπεζες. Έτσι,  η Επιτροπή της Βασιλείας εξέδωσε το 2004 το νέο 

Σύμφωνο για την κεφαλαιακή επάρκεια, γνωστό και ως «Βασιλεία ΙΙ». Το νέο 

πλαίσιο προβλέπει µία προσέγγιση αρτιότερη και περισσότερο προσαρμοσμένη στη 

φύση των κινδύνων, προάγοντας την ενισχυόμενη διαχείριση των κινδύνων από τα 

πιστωτικά ιδρύματα. Έτσι συμβάλλει στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος και στην προστασία των επενδυτών.  

Το εν λόγω εποπτικό πλαίσιο καθιέρωσε τους ακόλουθους τρεις θεμελιώδεις 

άξονες εποπτείας («Πυλώνες») : 

 Πυλώνας 1: περιλαμβάνει τις μεθόδους προσδιορισμού των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων έναντι των κινδύνων που τα πιστωτικά ιδρύματα κατά κανόνα 

αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο άσκησης των δραστηριοτήτων τους και καθιερώνει 

κεφαλαιακές απαιτήσεις και για το λειτουργικό κίνδυνο. 

 

 Πυλώνας 2: περιλαμβάνει τις αρχές, τα κριτήρια και τη διαδικασία με την οποία 

τα πιστωτικά ιδρύματα και η εποπτική αρχή (Τράπεζα της Ελλάδος) αξιολογούν 

την επάρκεια των κεφαλαίων και των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων κάθε 

πιστωτικού ιδρύματος χωριστά, αναφορικά με τους πάσης φύσεως κίνδυνους, 

πέραν από εκείνους που αντιμετωπίζονται στον Πυλώνα 1. 

 

 Πυλώνας 3: περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης στοιχείων για την 

ενίσχυση της διαφάνειας και της πειθαρχίας της αγοράς. Παρέχει στους 

ενδιαφερόμενους την παρουσίαση της κεφαλαιακής και οργανωτικής επάρκειας 

των πιστωτικών ιδρυμάτων, τη δυνατότητα σύγκρισης της πολιτικής για τη 

διαχείριση κινδύνων και την παρουσίαση των μεθόδων και των πρακτικών που 

εφαρμόζουν οι εποπτικές αρχές.  

 

Η μεγαλύτερη συσχέτιση με το γνωστικό αντικείμενο της παρούσας εργασία 

παρουσιάζει ο τελευταίος από τους τρείς συμπληρωματικούς Πυλώνες. Ο Πυλώνας 3 

λοιπόν αφορά στην πειθαρχία της αγοράς μέσω της δημοσιοποίησης στοιχείων και 

παράλληλα την ενίσχυση της διαφάνειας. Ορίζει ότι τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει 
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να δημοσιοποιούν μεγαλύτερο εύρος πληροφοριών, με σκοπό να μπορούν οι 

επενδυτές να κατανοούν και να αξιολογούν καλύτερα τους αναλαμβανόμενους 

κινδύνους και τις μεθόδους διαχείρισής τους. Έτσι, ανάλογα με το ύψος των 

αναβαλλόμενων κινδύνων και τις διαδικασίες διαχείρισής τους απαιτείται από κάθε 

πιστωτικό ίδρυμα και το αντίστοιχο υψηλό ή χαμηλό κόστος κεφαλαίων. Με τον 

τρόπο αυτό οι αγορές συμβάλλουν στην αποτελεσματική εποπτεία του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος.    

Όλες οι τράπεζες πλέον υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στις οικονομικές τους 

καταστάσεις ποιοτικές και ποσοτικές γνωστοποιήσεις σχετικά με τα είδη κινδύνων 

που αναλαμβάνουν, πειθαρχώντας έτσι στους κανόνες που ορίζει ο Πυλώνας 3. Η 

Βασιλεία ΙΙ δεν θέτει συγκεκριμένα όρια στη δημοσιοποίηση των στοιχείων. Κάθε 

τράπεζα αποφασίζει το εύρο των γνωστοποιήσεων που θα πραγματοποιήσει βάση του 

κριτηρίου σπουδαιότητας. Το κριτήριο σπουδαιότητας ορίζει ότι μια πληροφορία 

καλείται σημαντική στο μέτρο που η μη δημοσιοποίησή της ή η ανεπαρκής 

δημοσιοποίησή της θα μεταβάλλει την απόφαση του επενδυτικού κοινού. Με τον 

τρόπο αυτό οι συμμετέχοντας της αγοράς λαμβάνουν τις αναγκαίες πληροφορίες για 

τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται τα πιστωτικά ιδρύματα και τον τρόπο 

διαχείρισής τους. Διαμορφώνουν συγκριτική άποψη, αξιολογούν την έκταση της 

έκθεσης σε χρηματοοικονομικούς και μη κινδύνους και είτε επιλέγουν είτε 

απορρίπτουν τα πιστωτικά ιδρύματα κατά περίπτωση.  

Συνοπτικά, η υποχρέωση δημοσιοποίησης των τραπεζών αφορά τους παρακάτω 

τομείς: 

 τα είδη των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται τα πιστωτικά ιδρύματα, 

 τις διαδικασίες διαχείρισης των κινδύνων, 

 την ποιότητα των στοιχείων των ιδίων κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται για 

την κάλυψη των κινδύνων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

4.1 Προσέγγιση της Έννοιας του Κινδύνου 

 

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν επενδύσει τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε 

τεχνολογικό δυναμικό για τη σωστή εφαρμογή και την εξέλιξη των μεθόδων 

αξιολόγησης και διαχείρισης των κινδύνων που παρουσιάζονται. Η τάση αυτή έχει 

καθιερωθεί από την βασική εποπτική αρχή η οποία καλείται Επιτροπή της Βασιλείας. 

Σχετίζεται με έναν από τους πιο παραδοσιακούς τομείς της τραπεζικής, τη διαδικασία 

δηλαδή έγκρισης πιστοδοτικών ορίων, και δεν είναι μια άσκοπη τεχνική διαδικασία.  

Ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, το οποίο λειτουργεί στα πλαίσια μιας αγοράς, 

ενδέχεται να υποστεί οικονομικές ζημίες λόγω ενός μη αναμενόμενου γεγονότος. Η 

πιθανότητα αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως κίνδυνος. Επιπλέον, κίνδυνος μπορεί 

να θεωρηθεί η αβεβαιότητα που συνδέεται με την επέλευση ενός μη προσδοκώμενου 

γεγονότος ή αποτελέσματος.  

Η έννοια λοιπόν του κινδύνου προσεγγίζεται μέσω της αβεβαιότητας, της 

πιθανότητας, της απόκλισης από την αναμενόμενη τιμή και επίσης συνδέεται άμεσα 

με την αρνητική εξέλιξη ενός γεγονότος. Αναφορικά με τον κίνδυνο που σχετίζεται 

με μια χρηματοοικονομική δραστηριότητα, όπως είναι μια επένδυση, η χρησιμότητα 

της κατανόησης του κινδύνου δεν βρίσκεται μόνο στην ανάλυση του αρνητικού 

ενδεχομένου αλλά και στην ποσοτικοποίηση του θετικού ενδεχομένου, όπως είναι για 

παράδειγμα η ευκαιρία κέρδους. Για το λόγο αυτό υπολογίζεται η αβεβαιότητα των 

μελλοντικών αποδόσεων και έπειτα συγκρίνεται με την αναμενόμενη ωφέλεια του 

επενδυτή.  

Με σκοπό τη μοντελοποίηση του κινδύνου γίνεται χρήση της επιστήμης της 

Στατιστικής και της θεωρίας των πιθανοτήτων. Πραγματοποιούνται μελέτες σχετικές 

με την αβεβαιότητα και την τυποποίηση της τυχαιότητας ενός φαινομένου. Για την 

ποσοτικοποίηση ή τη μέτρηση του κινδύνου που εμπεριέχεται σε μια επένδυση ο 

αναλυτής συνήθως πρέπει να προσδιορίσει τη συνάρτηση κέρδους ή ζημίας και να 

κατατάξει τα πιθανά ενδεχόμενα με η μορφή μιας στατιστικής κατανομής. Ο 
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προσδιορισμός των άπειρων ενδεχομένων είναι απίθανος και για το λόγο αυτό 

χρησιμοποιούνται τα «μέτρα κινδύνου», αριθμοί δηλαδή που εμπεριέχουν τα 

κυριότερα χαρακτηριστικά της κατανομής αποτελεσμάτων. Στα μέτρα αυτά 

συγκαταλέγονται η αναμενόμενη τιμή, η τυπική απόκλιση, η διακύμανση και το είδος 

της κατανομής.  

Η σωστή και αποτελεσματική διαχείριση όλων των κινδύνων που προκύπτουν 

περιλαμβάνει τη διαδικασία διάγνωσης των κινδύνων αυτών και την αξιολόγηση της 

έκθεσης σε αυτούς. Παράλληλα λαμβάνει χώρα η παρακολούθηση και η πρόληψη με 

σκοπό την εξασφάλιση της ευρωστίας και της οικονομικής ευελιξίας του 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.   

 

4.2 Κατηγορίες Κινδύνου 

Οι κίνδυνοι που καλείται να αντιμετωπίσει ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι 

πολλοί και διαφορετικής φύσεως. Οι γενικοί επενδυτικοί κίνδυνοι, όπως καλούνται 

χαρακτηριστικά, είναι σύμφυτοι με τον τρόπο λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος γενικά και προκύπτουν από διάφορα γεγονότα, 

μερικά από τα οποία δεν είναι καν προβλέψιμα. Οι κίνδυνοι αυτοί συνδέονται επίσης 

με τα χρηματοπιστωτικά μέσα, τα οποία αποτελούν αντικείμενο μιας επένδυσης και 

οι μεταβολές τους επηρεάζουν άμεσα την αξία της επένδυσης.  

Κατά τη λειτουργία της μια τράπεζα αναλαμβάνει πολλά είδη γενικών 

επενδυτικών κινδύνων και ακολουθεί μια ενδεικτική και σύντομη παράθεση μερικών 

από αυτούς.  

 Πιστωτικός κίνδυνος: πρόκειται για τον κίνδυνο αδυναμίας εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεων ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη μιας σύμβασης, προκαλώντας 

παράλληλα οικονομική ζημία στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Ο κίνδυνος αυτός 

είναι δυνατόν να προεκτιμηθεί και να περιοριστεί μέσω της πιστοληπτικής 

αξιολόγησης των συναλλασσομένων. 

 Κίνδυνος ρευστότητας: είναι ο κίνδυνος αδυναμίας μιας τράπεζας να 

ανταπεξέλθει στις τρέχουσες υποχρεώσεις της. Η τράπεζα έχει να αντιμετωπίσει 

την απόφαση των καταθετών για ανάληψη καταθέσεων λόγω ανεπαρκούς 

ρευστότητας ή την πιθανότητα ρευστοποίησης των στοιχείων του ενεργητικού 
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της σε μη συμφέρουσες τιμές. Από την μεριά των επενδυτών είναι ο κίνδυνος 

αδυναμίας ρευστοποίησης στοιχείων του ενεργητικού έγκαιρα και σε εύλογη 

τιμή. Έχει ως αποτέλεσμα να επέρχονται απώλειες στον επενδυτή λόγω των 

διακυμάνσεων των τιμών κατά το χρόνο που μεσολαβεί από τη λήψη της 

εντολής του έως την εκτέλεσή της. 

 Κίνδυνος αγοράς: αποτελεί κίνδυνο υποχώρησης του επιπέδου των τιμών της 

αγοράς συνολικά ή ορισμένης κατηγορίας στοιχείων του ενεργητικού του 

εκάστοτε επενδυτικού προϊόντος. Η μεταβολή στις τιμές μπορεί ενδεικτικά να 

αφορά την τιμή των τίτλων στους οποίους έχει γίνει μια επένδυση ή την 

αυξομείωση των επιτοκίων. Διακρίνεται στον συναλλαγματικό κίνδυνο, τον 

κίνδυνο επιτοκίου και σε άλλους κινδύνους τιμών. 

 Επενδυτικός κίνδυνος: είναι ο κίνδυνος εμφάνισης ζημιών από την 

πραγματοποίηση μιας επένδυσης. 

 Χρηματοοικονομικός κίνδυνος: περιλαμβάνει τους κινδύνους που προέρχονται 

από την χρηματοδότηση μιας επένδυσης με ξένα κεφάλαια. Για παράδειγμα η 

αύξηση του τραπεζικού δανεισμού μιας επιχείρησης αυξάνει τον κίνδυνο να 

μην μπορεί να αποπληρώσει στο μέλλον τις υποχρεώσεις της. 

 Συναλλαγματικός κίνδυνος: πρόκειται για τον κίνδυνο επηρεασμού της 

αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού της επένδυσης λόγω της 

διακύμανσης των συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

 Κίνδυνος επιτοκίων: οφείλεται στην αναντιστοιχία των επιτοκίων τόσο στον 

όγκο όσο και στη διάρκεια των τίτλων που κατέχονται. 

 Κίνδυνος απόδοσης: πρόκειται για τον κίνδυνο ο οποίος σχετίζεται µε τη 

διακύμανση της απόδοσης των στοιχείων του ενεργητικού μιας επένδυσης. 

 Κίνδυνος διασποράς: είναι ο κίνδυνος που αναλαμβάνει ο επενδυτής που 

επενδύει όλα τα χρηματικά του διαθέσιμα σε ένα μόνο χρηματοπιστωτικό μέσο, 

αντί να διαφοροποιήσει το χαρτοφυλάκιο του. 
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  Κίνδυνος πληθωρισμού: πρόκειται για τον κίνδυνο ο οποίος σχετίζεται µε τη 

μείωση της απόδοσης του επενδυτικού προϊόντος σε σταθερές τιμές λόγω της 

ανόδου του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή. 

 Φορολογικός κίνδυνος: σχετίζεται με τη φορολογία των προσόδων από 

επενδύσεις σε χρηματοπιστωτικά μέσα, καθώς και τυχόν μεταβολές στη 

φορολογική νομοθεσία.  

 Κίνδυνος κράτους: σχετίζεται με το θεσμικό και το κανονιστικό πλαίσιο του 

κράτους στο οποίο επενδύονται χρηματοοικονομικά στοιχεία. Η ύπαρξη τυχόν 

πολιτικής ή οικονομικής αστάθειας στο κράτος της επένδυσης μπορεί να έχει 

δυσμενείς συνέπειες για τον επενδυτή.  

 Κίνδυνος μειωμένης εποπτείας: σχετίζεται με τον κίνδυνο κράτους και 

αναφέρεται στο γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη η εποπτεία της παροχής 

επενδυτικών υπηρεσιών στην αγορά καθώς και των φορέων παροχής 

επενδυτικών υπηρεσιών μπορεί να είναι αποσπασματική και 

αναποτελεσματική.  

 Τεχνολογικός κίνδυνος: υπάρχει όταν τα συστήματα τεχνολογίας πληροφορικής 

που χρησιμοποιούνται είναι ανεπαρκή ή έχουν αυξημένο κίνδυνο βλάβης. 

 Κίνδυνος φήμης: προκαλείται σε περίπτωση αποτυχιών του παρελθόντος σε 

συναλλαγματικές δραστηριότητες ή στη λειτουργική διαχείριση των προϊόντων 

της. 

 Λειτουργικός κίνδυνος: προκαλείται από την εφαρμογή ανεπαρκών εσωτερικών 

διαδικασιών ή από τη διοίκηση από μη ικανό προσωπικό ή από τη χρήση 

ακατάλληλων τεχνικών συστημάτων.  

 

 

4.2.1 Συστημικός και Μη Συστημικός Κίνδυνος 

 

Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές συνεχώς στην αγορά των κινητών 

αξιών, στις επενδύσεις τους σε μετοχές και άλλα αξιόγραφα είναι οι εξής: 
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 μη συστημικός κίνδυνος ή ειδικός κίνδυνος 

 συστημικός κίνδυνος ή κίνδυνος αγοράς 

Αναλυτικότερα, ο μη συστημικός κίνδυνος σχετίζεται με την επιλογή μιας 

μετοχής για το χαρτοφυλάκιο του επενδυτή, η οποία ενδέχεται να μην αποφέρει το 

αναμενόμενο αποτέλεσμα. Ο μη συστημικός κίνδυνος ορισμένες φορές καλείται και 

κίνδυνος εταιρίας, καθώς αναφέρεται στην ίδια την εταιρία και κατά συνέπεια στην 

μετοχή της. Ο κίνδυνος αυτός δύναται να μετρηθεί και να διαχειριστεί μέσω της 

εφαρμογής μιας σειράς τεχνικών διαχείρισης κινδύνου και μέσω της χρήσης 

διαφόρων χρηματοοικονομικών εργαλείων.  

Ο συστημικός κίνδυνος ή κίνδυνος αγοράς αντιπροσωπεύει και αντανακλά την 

γενική κατάσταση της  πραγματικής οικονομίας, τις πληθωριστικές τάσεις που 

υπάρχουν, τις δραστηριότητες των εταιριών, τα επίπεδα των επιτοκίων και την 

φορολογία. Αποτελεί τον κίνδυνο απρόσμενων εξελίξεων στο μακροοικονομικό 

περιβάλλον μιας επένδυσης, οι οποίες είναι δύσκολο να προβλεφθούν και συνεπώς να 

διαχειριστούν. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν πως υπάρχουν αρκετά διαφορετικά είδη κινδύνων που 

ανακύπτουν στα πλαίσια του χρηματοπιστωτικού τομέα. Οι τράπεζες προσπαθούν να 

ελαχιστοποιήσουν, αν όχι να εξαλείψουν, τους κινδύνους που προκύπτουν ώστε να 

μην σταθούν εμπόδιο στην εύρυθμη λειτουργία τους. Πρέπει επίσης σε όλες τις 

περιπτώσεις να εξετάζεται η αλληλεπίδραση που υπάρχει μεταξύ αυτών των 

κινδύνων. Τα είδη κινδύνων που προαναφέρθηκαν είναι μερικά παραδείγματα από 

ένα σύνολο αρκετών κινδύνων σε αριθμό. Η συγκεκριμένη εργασία όμως και η 

εμπειρική έρευνα του επόμενου κεφαλαίου εστιάζει στα τρία είδη κινδύνων που 

αναλύονται παρακάτω, θεωρώντας τα ως τα πιο σημαντικά στα πλαίσια λειτουργίας 

μιας τράπεζας.   

 

 

4.2.2  Πιστωτικός Κίνδυνος (Credit Risk) 

 

Πιστωτικός κίνδυνος καλείται ο κίνδυνος κατά τον οποίο ένα μέρος μιας σύμβασης 

χρηματοδότησης ενδεχομένως να αποτύχει να εκπληρώσει την υποχρέωσή του και με 

τον τρόπο αυτό θα προκαλέσει ζημία στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Ο πιστωτικός 



 
55 

κίνδυνος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τις δραστηριότητες μιας τράπεζας, δηλαδή 

με τη χορήγηση δανείων και πιστώσεων.  

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τις τελευταίες δεκαετίες απασχολούν 

ανθρώπινο δυναμικό και χρησιμοποιούν τεχνολογικούς παράγοντες για την 

αναδιοργάνωση των μεθόδων αξιολόγησης και διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου. Η 

πρακτική αυτή σχετίζεται άμεσα με τις διαδικασίες που ακολουθεί το τμήμα έγκρισης 

πιστοδοτικών ορίων μιας τράπεζας. Συμπεριλαμβάνονται ζητήματα όπως η 

αξιολόγηση του αντισυμβαλλόμενου, η τιμολόγηση των δανείων, ο βαθμός 

ανεξαρτησίας των μονάδων ανάληψης κινδύνων μιας τράπεζας, τα κριτήρια που 

χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των επιχειρηματικών στόχων και τις μεθόδους 

μέτρησης των αποτελεσμάτων. Έτσι, μια τράπεζα υποχρεούται στην παρακολούθηση 

του πιστωτικού κινδύνου του ενεργητικού της, με τη βοήθεια για παράδειγμα των 

δεικτών χρηματοοικονομικής σταθερότητας, όπως είναι ο λόγος των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων προς τα συνολικά δάνεια.  

Οι τράπεζες έχουν αυξημένη ανάγκη για τον εντοπισμό, τον υπολογισμό, την 

παρακολούθηση και τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου. Στόχος της διαδικασίας 

διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου είναι η μεγιστοποίηση της σταθμισμένης 

απόδοσης βάσει του αναλαμβανόμενου κινδύνου, διατηρώντας ταυτόχρονα την 

έκθεση της τράπεζας στον συγκεκριμένο κίνδυνο εντός των αποδεκτών ορίων. Οι 

τράπεζες θα πρέπει να μεριμνούν για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου που 

είναι συνυφασμένος με το σύνολο του χαρτοφυλακίου τους καθώς και τον κίνδυνο 

μεμονωμένων πιστώσεων ή συναλλαγών.  

Η μεγαλύτερη και πιο προφανής πηγή πιστωτικού κινδύνου για τις 

περισσότερες τράπεζες είναι τα δάνεια. Ωστόσο πηγές πιστωτικού κινδύνου 

υπάρχουν σε όλες τις καθημερινές δραστηριότητες μιας τράπεζας, 

συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων εντός και εκτός ισολογισμού, του επενδυτικού 

χαρτοφυλακίου και του τραπεζικού χαρτοφυλακίου. Επιπλέον, πιστωτικό κίνδυνο 

αντιμετωπίζουν στη χρήση διάφορων χρηματοοικονομικών μέσων, στις 

διατραπεζικές συναλλαγές, στη χρηματοδότηση εμπορικών πράξεων και πράξεων 

συναλλάγματος, στην επέκταση δεσμεύσεων και εγγυήσεων και σην αποδοχή 

πιστώσεων. 
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4.2.3  Κίνδυνος Ρευστότητας (Liquidity Risk) 

 

Ο κίνδυνος ρευστότητας έρχεται δεύτερος στη σειρά συχνότητας εμφάνισης σε μια 

τράπεζα, μετά από τον πιστωτικό κίνδυνο. Ως κίνδυνος ρευστότητας ορίζεται ο 

κίνδυνος αδυναμίας μιας τράπεζας να ανταπεξέλθει στις τρέχουσες υποχρεώσεις της. 

Η τράπεζα σε αυτή την περίπτωση έχει να αντιμετωπίσει την απόφαση των 

καταθετών για ανάληψη καταθέσεων λόγω ανεπαρκούς ρευστότητας ή την 

πιθανότητα ρευστοποίησης των στοιχείων του ενεργητικού της σε μη συμφέρουσες 

τιμές, με αποτέλεσμα τη μείωση της αξίας των θέσεων της.  

Γενικά ο κίνδυνος ρευστότητας μπορεί να προέλθει από μια μείωση της 

ικανότητας ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος να παράγει ρευστά διαθέσιμα σε 

εύλογο κόστος, ως αντιστάθμιση των απαιτήσεων σε ρευστότητα. Είναι πιθανό με 

άλλα λόγια να μην μπορέσει να ανταπεξέλθει σε μια απρόβλεπτη αύξηση της ζήτησης 

ρευστότητας μέσα σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα. Η ρευστότητα δηλαδή ενέχει 

μια σαφή χρονική διάσταση και η μέτρησή της πραγματοποιείται με τη συνδυαστική 

χρήση ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων μέτρησης.  

Κάθε τράπεζα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προσδιορίζει και να 

διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας στον οποίο εκτίθεται και ο οποίος επηρεάζει 

τις θέσεις της εντός και εκτός ισολογισμού, τα νομικά πρόσωπα, τα υποκαταστήματα 

και τις θυγατρικές της
37

. Ο προσδιορισμός της ρευστότητας περιλαμβάνει την 

ανάλυση εισροών και εκροών και την εκτίμηση ρευστότητας των περιουσιακών 

στοιχείων σε πιθανές δυσμενείς συνθήκες. Η ανάλυση ρευστότητας θα πρέπει να 

είναι αντίστοιχη του εύρους και της πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων της 

τράπεζας καθώς και του προφίλ επικινδυνότητας της, και να ενσωματώνει τις 

χρηματοροές όλων των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της. Όσον 

αφορά το χρονικό ορίζοντα που εκτείνεται ο προσδιορισμός, η μέτρηση, η 

παρακολούθηση και ο έλεγχος του κινδύνου ρευστότητας μιας τράπεζας, ορίζεται 

βάσει διάφορων παραγόντων και καθορίζεται από μια ημέρα έως και πάνω από ένα 

έτος.   

 

 

 

                                                             
37

 CEBS, Second part of CEBS’s technical advice to the European Commission on Liquidity Risk 

Management, 18/9/2008 
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4.2.4  Κίνδυνος αγοράς (Market Risk) 

 

Ως κίνδυνος αγοράς χαρακτηρίζεται ο κίνδυνος μεταβολής της αξίας μιας επένδυσης 

ή ενός χαρτοφυλακίου τίτλων εξαιτίας αλλαγών που μπορεί να συμβούν στους 

παράγοντες που διαμορφώνουν την αξία της αγοράς. Ο κίνδυνος αγοράς διακρίνεται 

στον συναλλαγματικό κίνδυνο, τον κίνδυνο επιτοκίου και σε άλλους κινδύνους τιμών. 

Οι τράπεζες συνήθως έχουν υψηλή έκθεση σε κίνδυνο αγοράς διότι συνηθίζουν 

να χρησιμοποιούν υψηλή χρηματοοικονομική μόχλευση στις επενδυτικές τους θέσεις. 

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία που κατέχουν στο ενεργητικό τους δεν είναι άμεσα 

ρευστοποιήσιμα και οι πηγές κεφαλαίων δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο των 

διοικήσεων. Τις περισσότερες φορές οι κίνδυνοι αγοράς αναλαμβάνονται εις γνώση 

της διοίκησης της τράπεζας με σκοπό τη δημιουργία αποδόσεων. Με δεδομένη την 

ανάληψη κινδύνου για τη δημιουργία κέρδους, σκοπός κάθε τράπεζας θα πρέπει να 

είναι η βελτιστοποίηση των προσαρμοσμένων στους κινδύνους μέτρων απόδοσης, 

μετά από ιεράρχηση καθηκόντων στα διάφορα τμήματά της.  

Η διαδικασία αναγνώρισης του κινδύνου αγοράς είναι δύσκολη λόγω της 

αδυναμίας συνεχούς αποτίμησης στα μη διαπραγματεύσιμα περιουσιακά στοιχεία. Οι 

εποπτικές αρχές δεν μπορούν να αναλύσουν επαρκώς τη σύνθεση του τραπεζικού 

χαρτοφυλακίου ενώ τα λογιστικά πρότυπα δεν απεικονίζουν σωστά και τείνουν να 

αποκρύπτουν τέτοιου είδους κινδύνους, λόγω της αρχής του δεδουλευμένου. Η 

διαδικασία αξιολόγησης των κινδύνων αγοράς επίσης χαρακτηρίζεται από 

πολυπλοκότητα. Γίνεται διάκριση σε συστημικούς και μεμονωμένους κινδύνους, σε 

κύριους και δευτερεύοντες, σε κινδύνους μεταβλητότητας και συσχέτισης. Η 

αξιολόγηση περιλαμβάνει ην επιλογή των κατάλληλων παραγόντων και τη 

δημιουργία ενός μοντέλου που θα προσεγγίσει κατάλληλα την αβεβαιότητα των 

μελλοντικών αξιών και τις επιπτώσεις τους στην αξία του συνολικού χαρτοφυλακίου. 

Η διαδικασία ελέγχου και μετρίασης αυτών των κινδύνων περιλαμβάνει 

διάφορα εργαλεία και τεχνικές που έχουν στη διάθεσή τους οι τράπεζες. Βραχυχρόνια 

το επίπεδο έκθεσης σε κίνδυνο αγοράς ελέγχεται μέσω της αποτίμησης των 

προϊόντων που προσφέρονται στο επενδυτικό κοινό. Επίσης, μπορεί να προσαρμοστεί 

η ληκτότητα του ενεργητικού και του παθητικού καθώς και να χρησιμοποιηθούν 

χρηματοοικονομικά παράγωγα για την αντιστάθμιση των περισσότερων κινδύνων 

αγοράς.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

5.1 Εισαγωγικά 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται μια εμπειρική έρευνα η οποία έλαβε χώρα για να 

προσδιορίσει την επίδραση που έχει στο επενδυτικό κοινό το πληροφοριακό 

περιεχόμενο των γνωστοποιήσεων των κινδύνων που δημοσιεύονται από τα 

πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με όσα ορίζει το Διεθνές Πρότυπο 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 7. Πραγματοποιήθηκε μια μελέτη η οποία 

επικεντρώθηκε στην πορεία της απόδοση των μετοχών των πιστωτικών ιδρυμάτων 

και στα κέρδη αυτών κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου 

παράλληλα με μεταβολές του επιπέδου συμμόρφωσης με τις γνωστοποιήσεις των 

κινδύνων. Παρακάτω αναλύονται τα αποτελέσματα που αντλήθηκαν.   

Τα τρία πιο σημαντικά είδη κινδύνων για τον χρηματοπιστωτικά τομέα 

απορρέουν από τη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων και είναι ο πιστωτικός 

κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο κίνδυνος αγοράς. Μετά λοιπόν την ανάλυση 

του θεωρητικού πλαισίου ακολουθεί η πραγματοποίηση της έρευνας. Έγινε μια 

επισκόπηση στις δημοσιευμένες οικονομικές εκθέσεις των εισηγμένων στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών τραπεζών με σκοπό την άντληση στοιχείων σχετικά 

με την πληρότητα των γνωστοποιήσεων που δημοσιεύονται σχετικά με την ανάληψη 

και τη διαχείριση των τριών ειδών κινδύνων. Σχηματίστηκε ένας δείκτης 

συμμόρφωσης για κάθε τράπεζα, για κάθε έτος και για κάθε είδος κινδύνου, ο οποίος 

παρουσίασε κατά πόσο πληρούνται οι γνωστοποιήσεις στοιχείων ξεχωριστά για τον 

πιστωτικό κίνδυνο, για τον κίνδυνο ρευστότητας και για τον κίνδυνο αγοράς, έχοντας 

ως οδηγό όσα ορίζονται από το Δ.Π.Χ.Α. 7. Έπειτα χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο των 

Easton και Harris (1991) για την αποτίμηση του πληροφοριακού περιεχομένου των 

γνωστοποιήσεων των αναλαμβανόμενων κινδύνων και τον υπολογισμό της επίδρασής 

του στη χρηματιστηριακή απόδοση της μετοχής κάθε τράπεζας.  

Το δείγμα που παρατηρήθηκε συμπεριλαμβάνει τις τράπεζες οι οποίες είναι 

εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών κατά τη χρονική περίοδο από το 2005 
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μέχρι το 2013. Πηγή άντλησης αυτών των στοιχείων είναι οι ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις των τραπεζών για αυτά τα εννέα έτη, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 

Στο συγκεκριμένο δείγμα συμπεριλαμβάνονται δεδομένα από το σύνολο των εν 

ενεργεία τραπεζών του κλάδου, κατά τη διάρκεια ετών πριν και μετά την οικονομική 

κρίση στην Ελλάδα. Το γεγονός αυτό καθιστά την έρευνα αρκετά απαιτητική εξαιτίας 

των διακυμάνσεων που υπάρχουν λόγω της κρίσης. Η παρούσα οικονομική κρίση 

έπληξε τους μηχανισμούς του τραπεζικού κλάδου. Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκαν 

αλλαγές και προσαρμογές στις οικονομικές εκθέσεις και τις γνωστοποιήσεις των 

τραπεζών ετησίως με στόχο την παροχή της μέγιστης δυνατής πληροφόρησης στους 

άμεσα ενδιαφερόμενους.   

 

 

5.2 Ανάλυση του Δείκτη Συμμόρφωσης  

 

Έχοντας ως άξονα αναφοράς όσα ορίζει το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς 7 για τη φύση και την έκταση των κινδύνων που προκύπτουν από τα 

χρηματοοικονομικά μέσα και τις γνωστοποιήσεις που θα πρέπει να δημοσιεύονται 

στις οικονομικές καταστάσεις σχετικά με τους κινδύνους αυτούς δημιουργήθηκε 

αυτός ο δείκτης συμμόρφωσης. Για κάθε είδος κίνδυνου προσδιορίζεται από το 

Πρότυπο συγκεκριμένος όγκος γνωστοποιούμενων πληροφοριών, όπως 

παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 3, όπου αναλύεται όλο το θεσμικό πλαίσιο. Έτσι, 

διερευνήθηκε η πληρότητα των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων για κάθε τράπεζα και 

για κάθε έτος ξεχωριστά για τον πιστωτικό κίνδυνο, για τον κίνδυνο ρευστότητας και 

για τον κίνδυνο αγοράς.   

Σκοπός του δείκτη συμμόρφωσης είναι να εξετάσει κατά πόσο οι τράπεζες στις 

ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις δημοσιεύουν όλες τις απαιτούμενες λογιστικές 

πληροφορίες αναφορικά με τον προσδιορισμό και τη διαχείριση των κινδύνων, 

σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 7.  

 

Δημιουργήθηκε λοιπόν ένας πίνακας ο οποίος παρουσιάζει τη συμμόρφωση της 

δημοσίευσης των γνωστοποιήσεων αναφορικά με τον πιστωτικό κίνδυνο, για κάθε 

τράπεζα εν ενεργεία και για κάθε έτος. Οι τιμές που πήρε ο δείκτης για τον πιστωτικό 
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κίνδυνο είναι μεταξύ 0 και 1. Ο μέσος όρος των τιμών που έλαβε κάθε τράπεζα για 

τον κίνδυνο για κάθε έτος ξεχωριστά αποτελεί και το συνολικό μέγεθος 

συμμόρφωσής της προς τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το Δ.Π.Χ.Α. 7.  

Τα στοιχεία του πιστωτικού κινδύνου που ορίζονται από το Πρότυπο προς 

γνωστοποίηση είναι τα ακόλουθα τέσσερα: το αντιπροσωπευτικό μέγεθος της 

μέγιστης έκθεσης σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία αναφοράς, η περιγραφή 

των εξασφαλίσεων που έχουν ληφθεί καθώς και άλλων πιστωτικών αναβαθμίσεων, 

αναφορικά με το ποσό της πρώτης γνωστοποίησης, οι πληροφορίες σχετικά με την 

πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δεν είναι 

σε καθυστέρηση ή απομειωμένα και η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων που θα ήταν σε καθυστέρηση ή απομειωμένα και τα οποία 

έχουν αποτελέσει αντικείμενο αναδιαπραγμάτευσης στο παρελθόν. 

Ο δείκτης συμμόρφωσης πήρε την τιμή 0 αν δεν εμφανίζεται καμία πληροφορία 

για τον εν λόγω κίνδυνο στις γνωστοποιήσεις, 0,25 για κάθε στοιχείο που εμφανίζεται 

καθώς ορίζεται από το Πρότυπο και 1 αν παρουσιάζει και τα τέσσερα παραπάνω 

στοιχεία. Στις περιπτώσεις που μια τράπεζα έχει πάψει να λειτουργεί ή έχει προβεί σε 

συνένωση με κάποια άλλη ή εξαγορά, ο δείκτης δεν λαμβάνει καμία τιμή, γεγονός 

που παρατηρείται μετά το 2010. 

 

Στη συνέχεια σχηματίστηκε ένας πίνακας που παρουσιάζει τις τιμές του δείκτη 

συμμόρφωσης που σχετίζονται με τον κίνδυνο ρευστότητας. Οι γνωστοποιήσεις με 

βάση τον κίνδυνο ρευστότητας είναι δυο: η περιγραφή της ανάλυση ληκτότητας 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που δείχνει τις συμβατικές οφειλές που 

απομένουν και η περιγραφή του τρόπου διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας που 

ενέχει αυτή η ανάλυση ληκτότητας. Ο μέσος όρος των τιμών που έλαβε κάθε τράπεζα 

για κάθε έτος αποτελεί το συνολικό μέγεθος συμμόρφωσής της προς τις 

γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το Δ.Π.Χ.Α. 7. 

Ο δείκτης συμμόρφωσης του κινδύνου ρευστότητας παίρνει τις ακόλουθες 

τιμές: 0 όταν δεν γνωστοποιείται κανένα από τα παραπάνω στοιχεία, 0,5 όταν 

γνωστοποιείται ένα από τα δυο στοιχεία και 1 όταν στις γνωστοποιήσεις της τράπεζα 

υπάρχουν και τα δυο στοιχεία που ορίζει το Πρότυπο. Στις περιπτώσεις που μια 

τράπεζα δεν λειτουργεί ή έχει συγχωνευτεί και δεν υπάρχει ως οντότητα, γεγονός που 

παρατηρείται μετά το 2010, ο δείκτης δεν μπορεί να λάβει καμία τιμή. 
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Παρατηρείται ότι κατά κύριο λόγο ο δείκτης πληρότητας του κινδύνου 

ρευστότητας παίρνει την τιμή 1. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι ο κίνδυνος ρευστότητας 

θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός για τις τράπεζες, οι οποίες προβαίνουν στις 

γνωστοποιήσεις των σχετικών πληροφοριών, καθώς και για το επενδυτικό κοινό το 

οποίο μελετά τις οικονομικές καταστάσεις προς λήψη επενδυτικών αποφάσεων. 

 

Τέλος, δημιουργήθηκε ο δείκτης συμμόρφωσης σχετικά με τον κίνδυνο αγοράς. 

Οι γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με τον κίνδυνο αγοράς είναι οι τρείς ακόλουθες: 

ανάλυση ευαισθησίας για κάθε είδος κινδύνου αγοράς στον οποίο είναι εκτεθειμένη η 

τράπεζα κατά την ημερομηνία αναφοράς, που δείχνει τις επιπτώσεις στα 

αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια της οντότητας από λογικά πιθανές μεταβολές της 

σχετικής μεταβλητής κινδύνου, οι μέθοδοι και οι παραδοχές που χρησίμευσαν για την 

κατάρτιση της ανάλυσης ευαισθησίας και οι μεταβολές σε σχέση με την προηγούμενη 

περίοδο στις μεθόδους και τις παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τους 

λόγους για τις μεταβολές αυτές. 

Ο δείκτης λαμβάνει την τιμή 0 όταν δεν εμφανίζει καμία πληροφόρηση σχετικά 

με τον κίνδυνο αγοράς, την τιμή 0,33 όταν γνωστοποιείται ένα από τα στοιχεία που 

ορίζονται από το Πρότυπο, την τιμή 0,67 όταν γνωστοποιούνται δυο στοιχεία, την 

τιμή 1 όταν στις γνωστοποιήσεις της τράπεζας περιλαμβάνονται όλες οι σχετικές 

παραπάνω πληροφορίες. Όπου δεν προκύπτουν στοιχεία στο δείκτη συμμόρφωσης 

σημαίνει ότι η τράπεζα δεν λειτουργεί ή έχει προβεί σε συγχώνευση με κάποια άλλη 

ή έχει πραγματοποιηθεί η εξαγορά της, γεγονός που παρατηρείται μετά το 2010. 

 

 

5.3  Ανάλυση του Υποδείγματος 

 

Οι Easton και Harris (1991) ερεύνησαν κατά πόσο το επίπεδο των κερδών και  η 

μεταβολή του επιπέδου των κερδών μιας εταιρίας αποπληθωρισμένα με την τιμή της 

μετοχής σε ένα έτος παρέχουν επαρκές πληροφοριακό περιεχόμενο για τη 

χρηματιστηριακή απόδοση της μετοχής της συγκεκριμένης εταιρίας.  

Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια της παρούσας έρευνας το υπόδειγμα αυτό 

αποτελεί μια μέθοδο αποτίμησης της χρηματιστηριακής απόδοσης της μετοχής μιας 
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τράπεζας, η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Το υπόδειγμα 

παρουσιάζεται μέσω της εξίσωσης που ακολουθεί: 

 

            
      

        
    

       

        
                                           (1) 

όπου  

       η απόδοση της μετοχής της εταιρίας i στο χρόνο t, μετρούμενη τρεις μήνες 

μετά τη λήξη της τρέχουσας χρήσης  

 
      

        
  τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή της εταιρίας i στο χρόνο t        ) 

διαιρούμενο με την χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της εταιρίας i στο 

τέλος της προηγούμενης περιόδου (          

       

        
   η μεταβολή των καθαρών κερδών ανά μετοχή της εταιρίας i στο χρόνο t 

(         διαιρούμενη με τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της 

εταιρίας i στο τέλος της προηγούμενης περιόδου (          

      ένας όρος σφάλματος, ο οποίος ακολουθεί κανονική κατανομή με μέση τιμή 

μηδέν και τυπική απόκλιση    

 

Το υπόδειγμα αυτό μετρά το πληροφοριακό περιεχόμενο των κερδών ανά 

μετοχή και της μεταβολής των κερδών ανά μετοχή στις αποδόσεις των μετοχών μιας 

εταιρίας. Με άλλα λόγια το συγκεκριμένο υπόδειγμα παρέχει στο επενδυτικό κοινό 

πληροφορίες σχετικές με τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της χρηματιστηριακή 

απόδοσης και των κερδών ανά μετοχή.  

Το σημαντικό πλεονέκτημα από τη χρήση του υποδείγματος αυτού αποτελεί το 

γεγονός ότι μπορεί να γίνει αξιολόγηση των ετήσιων διαφορών στο πληροφοριακό 

περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων και των γνωστοποιήσεών τους στις 

περιόδους μετά την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς.  

Επίσης, παρέχονται ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες από την ερμηνεία των 

συντελεστών α1 και α2 του υποδείγματος
38

. Ειδικότερα, υποθέτοντας ότι η σχέση του 

                                                             
38

 Easton (1999) 
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καθαρού πλεονάσματος παραμένει σταθερή, ο συντελεστής κλίσης α1 αποτελεί 

αντιπροσωπευτικό μέγεθος προσδιορισμού της σχέσης μεταξύ τιμής και λογιστικής 

αξίας των ιδίων κεφαλαίων μιας μετοχής. Ο συντελεστής α2 αποτελεί μέγεθος 

προσδιορισμού της στατιστική συσχέτισης μεταξύ της τιμής της μετοχής και των 

κερδών ανά μετοχή.  

 

 

5.4  Ανάλυση του Δείγματος 

 

Το δείγμα που εξετάστηκε στη συγκεκριμένη έρευνα περιλαμβάνει τράπεζες οι οποίες 

είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών κατά τη χρονική περίοδο από το 

2005 μέχρι και το 2013. Τα δεδομένα για το συγκεκριμένο δείγμα προέρχονται από 

τη βάση δεδομένων της Compustat.  

Ακολουθεί ο Πίνακας 5.1 ο οποίος περιέχει τα περιγραφικά στατιστικά 

στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου της μέσης τιμής, της διαμέσου, του μέγιστου ορίου, 

του ελάχιστου ορίου, της τυπικής απόκλισης και του αριθμού των παρατηρήσεων για 

το συγκεκριμένο δείγμα. 

Για να αποφευχθούν τυχόν επιδράσεις των ακραίων παρατηρήσεων του 

δείγματος αφαιρέθηκε το 1% των άνω και κάτω άκρων από κάθε μεταβλητή. Στη 

συνέχεια, εξετάστηκε κατά πόσον υπάρχει διαφορά στις τιμές που λαμβάνουν η μέση 

τιμή και η διάμεσος για κάθε μεταβλητή. Παρατηρείται ότι τα δυο αυτά μέτρα θέσης 

έχουν αποκλίσεις σε κάποιες περιπτώσεις, όπως φαίνεται και παρακάτω.  

 

Απόδοση 

Μετοχής 

(Rei,t) 

Κέρδη 

ανά 

μετοχή 

(EPS) 

Διαφορά 

κερδών 

ανά μετοχή 

(ΔEPS) 

Συμμόρφωση 

με τον 

πιστωτικό 

κίνδυνο 

Συμμόρφωση 

με τον  

κίνδυνο 

ρευστότητας 

Συμμόρφωση 

με τον 

κίνδυνο 

αγοράς 

Δείκτης 

συμμόρφωσης 

Μέση Τιμή -0,31 -0,33 0,62 0,85 0,98 0,95 0,93 

Διάμεσος -0,28 0,01 -0,01 1,00 1,00 1,00 1,00 

Μέγιστο 0,71 0,26 12,60 1,00 1,00 1,00 1,00 

Ελάχιστο -0,86 -4,04 -2,35 0,00 0,50 0,33 0,44 

Τυπική 

απόκλιση 
0,40 0,82 2,34 0,31 0,11 0,17 0,14 

Παρατηρήσεις 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 

Πίνακας 5.1 – Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία 
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Ακολουθεί η παρουσίαση της μήτρας συσχέτισης (correlation matrix) με τη 

βοήθεια του Πίνακα 5.2. Η μήτρα συσχέτισης παρουσιάζει τις συσχετίσεις μεταξύ 

των μεταβλητών του υποδείγματος με οργανωμένο και απλοποιημένο τρόπο. Οι 

μεταβλητές των οποίων υπολογίστηκε η συσχέτιση εμφανίζονται στην πρώτη κάθετη 

στήλη και στην πρώτη οριζόντια γραμμή αντίστοιχα. Η απόδοση της μετοχής 

αποτελεί την εξαρτημένη μεταβλητή του υποδείγματος μας και όλες οι υπόλοιπες 

μεταβλητές που εμφανίζονται καλούνται ανεξάρτητες. 

 Από τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα παρατηρείται ότι δεν υπάρχει υψηλή 

συσχέτιση μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών μας, δηλαδή δεν υπάρχει 

πολυσυγγραμμικότητα. Με τον όρο πολυσυγγραμμικότητα εννοούμε ότι η 

ανεξάρτητη μεταβλητή θα μπορούσε να είναι γραμμικά συσχετισμένη με μια άλλη 

ανεξάρτητη μεταβλητή ή με ένα γραμμικό συνδυασμό ανεξάρτητων μεταβλητών, 

πράγμα το οποίο δεν παρατηρείται στο συγκεκριμένο δείγμα.  

 

 

  Πιθανότητα 
Απόδοση 

μετοχής 
EPS ΔEPS 

Συμμόρφωση 

με τον 

πιστωτικό 

κίνδυνο 

Συμμόρφωση 

με τον 

κίνδυνο 

ρευστότητας 

Συμμόρφωση 

με τον 

κίνδυνο 

αγοράς 

Δείκτης 

Συμμόρφωσης 

Απόδοση 

μετοχής 
1,00       

EPS 0,25 1,00      

ΔEPS -0,16 -0,38 1,00     

Συμμόρφωση με τον 

πιστωτικό κίνδυνο 
-0,24 -0,19 0,13 1,00    

Συμμόρφωση με τον 

κίνδυνο ρευστότητας 
-0,02 -0,09 0,06 -0,11 1,00   

Συμμόρφωση με τον 

κίνδυνο αγοράς 
-0,10 -0,13 0,07 0,39 -0,06 1,00  

Δείκτης 

Συμμόρφωσης 
-0,23 -0,22 0,14 0,90 0,15 0,68 1,00 

Πίνακας 5.2 – Μήτρα Συσχέτισης 
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■ Βασικό Υπόδειγμα των Easton και Harris (1991) 

Το βασικό υπόδειγμα περιγράφεται μέσω της εξίσωσης που ακολουθεί, όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω.  

            
      

        
    

       

        
                                           (1) 

 

Τα αποτελέσματα που αντλήθηκαν απεικονίζονται στον Πίνακα 5.3 που ακολουθεί. 

Μεταβλητή Συντελεστής 
Τυπικό 

σφάλμα 

Έλεγχος       

t-στατιστικής 

Πιθανότητα 

(P-value) 

α0 -0,26 0,03 -9,77 0,00 

α1 (EPS) 0,11 0,05 2,24 0,03 

α2 (ΔEPS) -0,01 0,01 -1,19 0,24 

Adjusted R
2 

0,04    

Πίνακας 5.3 – Βασικό Υπόδειγμα των Easton και Harris (1991) 

 

 

Τα αποτελέσματα του υποδείγματος αφορούν το σύνολο των παρατηρήσεων 

για ολόκληρη την χρονική περίοδο που μελετάται (2005-2013).  

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος της στατιστικής σημαντικότητας των συντελεστών 

α0, α1 και α2 σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1% και 5%. Έτσι, προκύπτει ότι 

ο συντελεστής α0 είναι στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας 1%, ο συντελεστής α1 είναι στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο 5% 

και ο συντελεστής α2 είναι στατιστικά μη σημαντικός και στα δυο επίπεδα 

στατιστικής σημαντικότητας. 
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Ο προσαρμοσμένος συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού (Adjusted R
2
) 

αναφέρεται στο συγκεκριμένο υπόδειγμα καθώς αυτό περιλαμβάνει περισσότερες 

από μια ανεξάρτητες μεταβλητές. Μέσω της τιμής που λαμβάνει παρουσιάζεται το 

ποσοστό μεταβολής της εξαρτημένης μεταβλητής, το οποίο ερμηνεύεται από τις 

ανεξάρτητες μεταβλητές.   

 

 

 

■ Υπόδειγμα με επιπλέον μεταβλητή το επίπεδο του δείκτη συμμόρφωσης στις 

γνωστοποιήσεις των κινδύνων  

 

Το υπόδειγμα μετασχηματίζεται με την πρόσθεση μιας επιπλέον ανεξάρτητης 

μεταβλητής, η οποία είναι ο δείκτης συμμόρφωσης των πληροφοριών του 

γνωστοποιούνται από τις τράπεζες και αναφέρονται στα τρία είδη κινδύνων. Έτσι, το 

υπόδειγμα λαμβάνει τη μορφή της παρακάτω εξίσωσης: 

 

            
      

        
    

       

        
                           (2)   

όπου 

               : ο δείκτης συμμόρφωσης (Compliance Index) της εταιρίας i στο 

χρόνο t σχετικά με τις γνωστοποιήσεις που παρουσιάζει στις οικονομικές της 

καταστάσεις αναφορικά με τα τρία είδη κινδύνων και έχοντας ως οδηγό όσα 

ορίζει το ΔΠΧΑ 7 

 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με τη χρήση του Πίνακα 5.4. 

 

Είναι φανερό ότι η συνεισφορά του δείκτη συμμόρφωσης των γνωστοποιήσεων 

για τους κινδύνους είναι θετική. Παρατηρείται μια αύξηση στη μεταβλητή R
2
 από το 

0,04 που ήταν στο βασικό υπόδειγμα στο 0,05 στη συγκεκριμένη μορφή του 

υποδείγματος. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η επιπλέον ανεξάρτητη μεταβλητή 

που συμπεριλήφθηκε, δηλαδή ο δείκτης συμμόρφωσης, παρέχει επιπλέον 

πληροφοριακό περιεχόμενο για το επενδυτικό κοινό.  

 

 



 
67 

Μεταβλητή Συντελεστής 
Τυπικό 

σφάλμα 

Έλεγχος       

t-στατιστικής 

Πιθανότητα 

(P-value) 

α0 0,23 0,12 1,84 0,07 

α1 (EPS) 0,09 0,05 1,87 0,07 

α2 (ΔEPS) -0,01 0,01 -1,01 0,32 

Δείκτης 

Συμμόρφωσης 

(Compl_Index) 

-0,54 0,11 -4,93 0,00 

Adjusted R
2 

0,05    

Πίνακας 5.4 – Υπόδειγμα με επιπλέον μεταβλητή το Επίπεδο Συμμόρφωσης στα 

τρία είδη κινδύνων  

 

 

Παρατηρείται επίσης πως ο συντελεστής του δείκτη συμμόρφωσης στις 

γνωστοποιήσεις των κινδύνων είναι αρνητικός (-0,54). Το γεγονός αυτό υποδηλώνει 

ότι μια αύξηση στο επίπεδο του δείκτη συμμόρφωσης για τους κινδύνους θα 

προκαλέσει μια μείωση στη χρηματιστηριακή απόδοση της μετοχής. Αυτό σημαίνει 

ότι καθώς αυξάνεται το πληροφοριακό περιεχόμενο των γνωστοποιήσεων προς τους 

άμεσα ενδιαφερόμενους παρατηρείται μείωση της χρηματιστηριακής απόδοσης που 

προκύπτει από την επένδυση στη συγκεκριμένη τραπεζική μετοχή. Υπάρχει δηλαδή 

αντίστροφη σχέση μεταξύ του πληροφοριακού περιεχομένου των γνωστοποιήσεων 

για τους κινδύνους και της επιλεξιμότητας των μετοχών του δείγματος. 
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■ Υπόδειγμα με επιπλέον μεταβλητές το επίπεδο του δείκτη συμμόρφωσης στις 

γνωστοποιήσεις των κινδύνων και την οικονομική κρίση 

 

Με σκοπό την εξέταση των αποτελεσμάτων που προκαλεί η τρέχουσα 

χρηματοοικονομική κρίση το υπόδειγμα άλλαξε μορφή. Το βασικό υπόδειγμα λοιπόν 

μετασχηματίστηκε λόγω των εξελίξεων στην ελληνική οικονομία τα τελευταία 

χρόνια. Έτσι, συμπεριλήφθηκαν δυο επιπλέον ανεξάρτητες μεταβλητές, η 

ψευδομεταβλητή της χρηματοπιστωτικής κρίσης και ο δείκτης συμμόρφωσης στις 

γνωστοποιήσεις των τραπεζών που σχετίζονται με τον πιστωτικό κίνδυνο, τον 

κίνδυνο ρευστότητας και τον κίνδυνο αγοράς που διαμορφώθηκε κατά την περίοδο 

της κρίσης. Η εξίσωση λοιπόν έλαβε την παρακάτω μορφή: 

 

            
      

        
    

       

        
                                  

                                                                                  (3) 

 

όπου 

Crisis : αποτελεί μια ψευδομεταβλητή που αναφέρεται στην οικονομική κρίση που 

πλήττει την Ελλάδα και επηρεάζει τη λειτουργία και τις δραστηριότητες των 

τραπεζών στο σύνολό τους  

                       : συνιστά μια επιπλέον ανεξάρτητη μεταβλητή η οποία 

προσδιορίζει τη συμμόρφωση των γνωστοποιήσεων των τραπεζών για τα 

επίπεδα των τριών κινδύνων κατά τα έτη της κρίσης στην Ελλάδα 

 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.5 που ακολουθεί. 

 

Με τη βοήθεια του πίνακα προκύπτει ότι στο συγκεκριμένο υπόδειγμα το 

επίπεδο του πληροφοριακού περιεχομένου που προκύπτει από τις γνωστοποιήσεις 

των κινδύνων υπέστη μια περεταίρω αύξηση. Η μεταβλητή R
2 

έλαβε την τιμή 0,11, 

δηλαδή αυξήθηκε ακόμη περισσότερο με τη συνεισφορά των δυο επιπλέον 

ανεξάρτητων μεταβλητών στην εξίσωση του υποδείγματος. Η ψευδομεταβλητή της 

κρίσης και ο δείκτης συμμόρφωσης στις γνωστοποιήσεις των τραπεζών που 

σχετίζονται με τους κινδύνους παρέχουν πλεονάζον πληροφοριακό περιεχόμενο 

στους επενδυτές. 
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Μεταβλητή Συντελεστής 
Τυπικό 

σφάλμα 

Έλεγχος          

t-στατιστικής 

Πιθανότητα 

(P-value) 

α0 0,05 0,12 0,42 0,67 

α1 (EPS) 0,04 0,05 0,85 0,40 

α2 (ΔEPS) 0,00 0,01 -0,06 0,95 

Δείκτης Συμμόρφωσης 

(Compl_Index) 
-0,25 0,12 -2,09 0,04 

Κρίση (Crisis) -1,94 0,68 -2,87 0,01 

Δείκτης Συμμόρφωσης 

 στην κρίση  

(                  ) 

1,68 0,72 2,34 0,02 

Adjusted R2 
0,11    

Πίνακας 5.5 – Υπόδειγμα με επιπλέον μεταβλητή το Επίπεδο Συμμόρφωσης στα 

τρία είδη κινδύνων και την Οικονομική Κρίση  

 

Παρατηρείται ότι ενώ ο συντελεστής της ψευδομεταβλητής της κρίσης 

λαμβάνει αρνητική τιμή (-1,94), ο δείκτης συμμόρφωσης των γνωστοποιήσεων στην 

κρίση λαμβάνει θετική τιμή (1,68). Έτσι, μια αύξηση στο δείκτη συμμόρφωσης κατά 

την περίοδο της κρίσης αυξάνει τη χρηματιστηριακή απόδοση της μετοχής. Με άλλα 

λόγια, καθώς αυξάνεται το πληροφοριακό περιεχόμενο που παρέχεται από τις 

τράπεζες μέσα από τις γνωστοποιήσεις τους σχετικά με τους κινδύνους κατά τη 

διάρκεια της οικονομική κρίσης, αυξάνεται παράλληλα και η χρηματιστηριακή 

απόδοση των μετοχών τους.   
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

 

Οι γνωστοποιήσεις που συμπεριλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις των 

εταιριών γενικά και πιο συγκεκριμένα των τραπεζών του χρηματοπιστωτικού τομέα 

παραθέτουν ένα σύνολο χρήσιμων λογιστικών πληροφοριών.  Η δημοσίευση 

ποιοτικών και ποσοτικών γνωστοποιήσεων από τις ελληνικές τράπεζες αποτελεί 

στοιχείο υψίστης σημασίας και πραγματοποιείται με βάση τις διατάξεις των Διεθνών 

Προτύπων Χρηματοοικονομική Αναφοράς. Ως βασικός σκοπός των Δ.Π.Χ.Α. 

ορίστηκε η παροχή πληροφόρησης μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και ειδικότερα 

κατά την ημερομηνία αναφοράς, για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.  

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με τους 

κινδύνους, οι τράπεζες καλούνται να αντικατοπτρίζουν στις οικονομικές τους 

καταστάσεις αρκετά μεγάλο όγκο πληροφοριών. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις 

γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με τους κινδύνους που αναλαμβάνουν και αφορούν 

τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο ρευστότητας και τον κίνδυνο αγοράς. Το σχετικό 

με τους κινδύνους αυτούς πληροφοριακό περιεχόμενο που αντλείται από τις 

οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να είναι λεπτομερές, σαφές και επαρκές και να 

ακολουθεί τις διατάξεις του Δ.Π.Χ.Α. 7.  

Με τη βοήθεια ενός δείγματος το οποίο αποτελούνταν από τράπεζες εισηγμένες 

στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών κατά τη χρονική περίοδο από το 2005 μέχρι το 

2013 εξετάστηκε η πληρότητα των γνωστοποιούμενων στοιχείων. Τα δεδομένα 

αντλήθηκαν από τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσίευσε κάθε τράπεζα στο 

τέλος της χρήσης για τα συγκεκριμένα εννέα έτη. Παρατηρήθηκε λοιπόν η πορεία του 

επιπέδου πληρότητας των γνωστοποιήσεων που πραγματοποίησαν αναφορικά με τον 

πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο ρευστότητας και τον κίνδυνο αγοράς. Έτσι, 

δημιουργήθηκε ένας δείκτης συμμόρφωσης προς τις γνωστοποιήσεις που ορίζονται 

από το Δ.Π.Χ.Α. 7 στο πλαίσιο διαχείρισης των τριών αυτών κατηγοριών κινδύνου.  

Στα πρώτα χρόνια της έρευνας δεν εφαρμόζονταν πλήρως οι διατάξεις του Δ.Π.Χ.Α. 

7 από τις τράπεζες με αποτέλεσμα το πληροφοριακό περιεχόμενο που παρείχαν να 

είναι ελλιπές. Με το πέρασμα των χρόνων όμως, οι γνωστοποιήσεις που αφορούσαν 
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τους κινδύνους εμπλουτίζονταν από τις περισσότερες τράπεζες, αυξάνοντας έτσι το 

επίπεδο του δείκτη συμμόρφωσής τους.   

Στη συνέχεια διερευνήθηκε η επίδραση που έχει η μεταβολή αυτού του 

πληροφοριακού περιεχομένου των γνωστοποιήσεων για τους κινδύνους προς τη 

συμπεριφορά των επενδυτών. Μελετήθηκε η χρηματιστηριακή απόδοση των μετοχών 

των τραπεζών ως συνάρτηση των κερδών τους ανά μετοχή και της μεταβολής των 

κερδών τους ανά μετοχή. Έπειτα, διερευνήθηκε κατά πόσο μεταβάλλεται η 

χρηματιστηριακή απόδοση των μετοχών των τραπεζών αν συμπεριληφθεί ως 

επιπλέον μεταβλητή το επίπεδο συμμόρφωσης των γνωστοποιήσεων των κινδύνων 

και ειδικότερα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. 

Έτσι, διαπιστώθηκε ότι η απόδοση της μετοχής μιας τράπεζας εισηγμένης στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών είναι άμεσα συσχετισμένη με το επίπεδο 

συμμόρφωσης των γνωστοποιήσεών της για τους κινδύνους, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Δ.Π.Χ.Α. 7. Ειδικότερα, κατά την περίοδο της χρηματοοικονομικής 

κρίσης παρατηρείται ανάλογη σχέση μεταξύ των μεταβολών του επιπέδου 

συμμόρφωσης προς τις ορίζουσες γνωστοποιήσεις για τους κινδύνους και των 

αποδόσεων των μετοχών των τραπεζών. Το επενδυτικό κοινό ενδιαφέρεται για πλήρη 

και λεπτομερή πληροφόρηση και επιθυμεί ανοδική πορεία για τις τιμές των μετοχών. 

Έτσι, η αύξηση του πληροφοριακού περιεχομένου των γνωστοποιήσεων των 

κινδύνων οδηγεί σε παράλληλη αύξηση της επεξηγηματικής ικανότητας του 

υποδείγματος. Ειδικά τα τελευταία χρόνια που η Ελλάδα πλήττεται από το παγκόσμιο 

φαινόμενο της οικονομικής ύφεσης, το εμπλουτισμένο πληροφοριακό περιεχόμενο 

των οικονομικών καταστάσεων των τραπεζών ασκεί θετική επίδραση στο ευρύ 

επενδυτικό κοινό. Το ενδιαφέρον δηλαδή για τις γνωστοποιήσεις που 

πραγματοποιούν τα πιστωτικά ιδρύματα εστιάζεται στην ανίχνευση και τη διαχείριση 

του επιπέδου έκθεσης στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον 

κίνδυνο αγοράς. Παράλληλα αυξάνεται το επίπεδο ελκυστικότητας των μετοχών των 

τραπεζών από τους επενδυτές, διότι το πληροφοριακό περιεχόμενο των 

γνωστοποιήσεων για τους κινδύνους θεωρείται έγκυρη πηγή πληροφόρησης. Καθώς 

τα τελευταία χρόνια αρκετά μεγάλο ποσοστό των προϋποθέσεων γνωστοποίησης 

πληρείται, το σύνολο του χρηματοπιστωτικού τομέα οδεύει προς την εδραίωση ενός 

κλίματος σταθερότητας και συνέπειας.       
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Κατά την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής αποτυπώθηκαν κάποιοι 

περιορισμοί, οι οποίοι έγιναν ιδιαίτερα εμφανείς στην πραγματοποίηση της 

εμπειρικής έρευνας. Αρχικά, το θέμα της εργασίας επικεντρώνεται και εξετάζει 

ενδελεχώς το πεδίο των γνωστοποιήσεων που σχετίζεται με τους κινδύνους, με 

έμφαση στον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο ρευστότητας και τον κίνδυνο αγοράς. 

Επίσης, το δείγμα που μελετήθηκε περιλάμβανε μόνο τα πιστωτικά ιδρύματα που 

βρίσκονται στην Ελλάδα. Οι οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών που 

μελετήθηκαν ήταν μόνο αυτές των τραπεζών που είναι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Όπως επίσης και η χρονική περίοδος του δείγματος 

περιλάμβανε εννέα έτη, από το 2005 μέχρι το 2013. Επιπλέον, εξετάζεται η επίδραση 

του πληροφοριακού περιεχομένου των γνωστοποιήσεων των κινδύνων αποκλειστικά 

στην επεξηγηματική ικανότητα των επενδυτικών κινήσεων του κοινού και στην 

ελκυστικότητα των τραπεζικών μετοχών, παρατηρώντας τις αποδόσεις τους.   

Ανακύπτουν λοιπόν ορισμένα ζητήματα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τα 

θέματα μελλοντικών ερευνών με σχετικό επιστημονικό περιεχόμενο. Ένα από αυτά 

είναι το μέγεθος του δείγματος που παρατηρείται κατά τη διεκπεραίωση μιας 

εμπειρικής έρευνας. Στο μέλλον θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια έρευνα που θα 

λάμβανε υπόψη μεγαλύτερο δείγμα παρατηρήσεων. Αυτό πρακτικά γίνεται είτε αν 

παρατηρηθούν οι οικονομικές καταστάσεις περισσότερων σε αριθμό πιστωτικών 

ιδρυμάτων του χρηματοπιστωτικού τομέα, συμπεριλαμβάνοντας και άλλες 

οικονομικές οντότητες εκτός των τραπεζών, είτε αν ερευνηθεί μια μεγαλύτερη σε 

διάρκεια χρονική περίοδος.  Τέλος, συστήνεται η διεξαγωγή μιας έρευνας με 

ερευνητικά ερωτήματα συναφή με της παρούσας εργασίας αλλά και την ταυτόχρονη 

παρατήρηση οικονομικών καταστάσεων και γνωστοποιήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων 

άλλων χωρών. Ιδανικά θα μπορούσε να προκύψει μια έρευνα σε χώρες που 

πλήττονται κατά την ίδια χρονική περίοδο από την χρηματοοικονομική κρίση, η 

σύγκριση του βαθμού συμμόρφωσής τους προς τις γνωστοποιήσεις των κινδύνων και 

ο αντίκτυπος του πληροφοριακού περιεχομένου των γνωστοποιήσεων αυτών στο 

σύνολο κάθε οικονομίας ξεχωριστά.  
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