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Σύνοψη 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει το τραπεζικό σύστημα και συγκεκριμένα μελετά το θέμα 

των προβλέψεων που αφορούν απώλειες δανείων λόγω μη οικονομικής δυνατότητας των 

δανειοληπτών να τα αποπληρώσουν εμπρόθεσμα προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία 

των τραπεζικών ιδρυμάτων, όχι μόνο όσον αφορά την κερδοφορία τους, αλλά και την 

επιχειρηματική τους εικόνα προς τους πελάτες και τους επενδυτές τους. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται 

μια αναφορά του περιεχομένου τόσο της βιβλιογραφικής επισκόπησης, όσο και της έρευνας που 

ακολουθεί και συνεχίζει με τον σκοπό για τον οποίο πραγματοποιήθηκε η παρούσα διπλωματική και 

για την επιλογή του συγκεκριμένου θέματος. 

Η επισκόπηση βιβλιογραφίας αποδεικνύει με τη συμβολή μελετών και συμπερασμάτων που 

προκύπτουν από άλλους μελετητές, ότι η δημιουργία προβλέψεων σχετικά με τις πιθανές απώλειες 

δανείων αποτελεί την ορθότερη επιλογή εκ μέρους των τραπεζικών ιδρυμάτων τόσο για την εύρυθμη 

λειτουργία τους, όσο και για την ορθότερη λογιστική τους αντιμετώπιση. Η ανάλυση του Θεσμικού 

Πλαισίου διασαφηνίζει τους λόγους, οι οποίοι προέκυψαν από τη βιβλιογραφική επισκόπηση. 

Η εμπειρική ανάλυση που ακολουθεί διασαφηνίζει όχι μόνο τους παράγοντες που επιδρούν 

με αποτέλεσμα να επηρεάζουν τις προβλέψεις απώλειας δανείων και τα μετατρέπουν σε μη-

εξυπηρετούμενα δάνεια, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο τις επηρεάζουν και τη σημαντικότητα που 

παρουσιάζουν. 
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                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

       ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

Το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά τον τομέα του τραπεζικού 

συστήματος και ειδικότερα τη λογιστική τους αντιμετώπιση σε ό,τι αφορά το θέμα των προβλέψεων. 

Συγκεκριμένα, μελετά το επίπεδο ανάγκης των τραπεζικών ιδρυμάτων να διενεργούν προβλέψεις 

σχετικά με τα δάνεια, τα οποία χορηγούν όχι μόνο σε επιχειρήσεις, αλλά και σε ιδιώτες, διότι 

υπάρχει η πιθανότητα, ιδίως την περίοδο αυτήν που διανύεται της οικονομικής κρίσης, ένα μεγάλο 

μέρος των δανείων αυτών που χορηγούνται να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα οι 

δανειολήπτες τους να τα αποπληρώσουν. Το γεγονός αυτό θα έχει σημαντικό αντίκτυπο τόσο στη 

λειτουργική, όσο και στην επιχειρηματική πορεία των τραπεζικών ιδρυμάτων. 

Επιπροσθέτως, το ζήτημα αυτό των προβλέψεων απώλειας δανείων θεωρείται ιδιαίτερα 

κρίσιμο για τα τραπεζικά ιδρύματα, διότι το τραπεζικό σύστημα κατέχει ιδιαίτερη κρίσιμη σημασία 

για την οικονομική πορεία των χωρών και της πολιτικής γραμμής που θα ακολουθήσουν έχοντας 

σημαντικό αντίκτυπο στους πολίτες των χωρών. 

Εξάλλου όπως αναφέρουν και οι Gebhardt & Novatny-Farkas (2011),το καθεστώς των 

προβλέψεων απώλειας δανείων που καθιερώθηκε με την υιοθέτηση των IFRS, επηρεάζει τα 

χαρακτηριστικά των τραπεζικών κερδών. Αυτή η άποψη θα μελετηθεί διεξοδικά στην παρούσα 

διπλωματική έχοντας ως σκοπό όχι μόνο να εξακριβωθεί σε τί βαθμό αληθεύει το συμπέρασμα αυτό, 

αλλά και τις κινήσεις που είναι δυνατόν να διενεργηθούν για να επιλυθεί τυχόν πρόβλημα που 

πιθανολογείται ότι θα προκύψει. Επιπλέον, σύμφωνα με τα λεγόμενα των Liu & Ryan (1995) και 

Wahlen (1994) ελέγχοντας εγκαίρως ορισμένους δείκτες αδυναμίας πληρωμής δανείων, 

οποιοδήποτε πλεόνασμα τυχόν δημιουργηθεί από τις προβλέψεις απώλειας δανείων (LLP), θα 

αποτελεί ελπιδοφόρο οιωνό για τα τραπεζικά ιδρύματα. Για το λόγο αυτό, στο ερευνητικό τμήμα της 

παρούσας διπλωματικής μελετώνται όχι μόνο παράγοντες, αλλά και δείκτες που είναι δυνατόν να 

επηρεάσουν τις LLP και με τον τρόπο που θα το επιτύχουν αυτό και ερμηνεύονται τόσο οι 

συγκεκριμένοι παράγοντες και οι δείκτες, όσο και τα αποτελέσματα που προκύπτουν με θεμελιώδη 

στόχο να ενημερωθούν οι αναγνώστες αυτής της διπλωματικής, οι οποίοι πιθανολογείται ότι 
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παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο αντικείμενο αυτό και επιθυμούν να εντρυφήσουν σε αυτό 

με σκοπό τη διερεύνηση των γνώσεών τους. 

 

1.2 Σκοπός και Ερευνητικά Ερωτήματα 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η εξέταση της σπουδαιότητας της 

δημιουργίας των προβλέψεων απώλειας δανείων από τα τραπεζικά ιδρύματα ιδίως στις περιπτώσεις 

όπου παρατηρείται το φαινόμενο μη αποπληρωμής τους με σοβαρές συνέπειες για το τραπεζικό 

σύστημα. Επιπλέον, άλλος σκοπός είναι να διερευνηθεί κατά πόσο η δημιουργία προβλέψεων 

απώλειας δανείων εξυπηρετούν τα τραπεζικά ιδρύματα για την επιθυμητή κερδοφόρα πορεία στον 

κλάδο τους. Όλα αυτά θα επιτευχθούν σύμφωνα και με μελέτες και έρευνες που έχουν διενεργηθεί 

από άλλους συγκρίνοντας τα αποτελέσματα όλων των μελετών. 

Όσον αφορά το ερευνητικό τμήμα της διπλωματικής επικεντρώνεται κυρίως στους 

παράγοντες που επηρεάζουν τις προβλέψεις απώλειας δανείων και τον τρόπο με τον οποίο το 

επιτυγχάνουν αυτό. Αυτό συμβαίνει, διότι σύμφωνα και με τους Kanagaretnam et al. (2005) δεν 

έχουν πραγματοποιηθεί προς το παρόν μελέτες που αφορούν τους οικονομικούς παράγοντες που 

επηρεάζουν τις λογιστικές συσσωρεύσεις, όπως λόγου χάρη οι LLP, μέσω των οποίων 

σηματοδοτούνται οι τράπεζες. Τα αποτελέσματα από την εξέταση των συγκεκριμένων παραγόντων 

συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της επιρροής τους στις LLP τόσο στην αιτία, όσο και στο 

βαθμό που το επιτυγχάνουν. Με τον τρόπο αυτό, θα γίνει καλύτερα κατανοητός ο τρόπος 

λειτουργίας και διαχείρισής τους, έτσι ώστε να αποκτηθεί από τους αναγνώστες της διπλωματικής η 

θεμελιώδης τουλάχιστον γνώση για το τραπεζικό σύστημα. 

 

1.3 Δομή της Διπλωματικής 

Η δομή της παρούσας διπλωματικής είναι η εξής: Στο Δεύτερο Κεφάλαιο αναλύεται η 

βιβλιογραφική επισκόπηση, η οποία χωρίζεται σε επτά ενότητες. Αρχικά, η πρώτη ενότητα 

περιλαμβάνει μια εισαγωγή σχετικά με την καθιέρωση αρχικά των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

και στη συνέχεια των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, αλλά και μια γενική 

εικόνα του τραπεζικού συστήματος. Στη Δεύτερη ενότητα χαρακτηρίζονται οι προβλέψεις απώλειας 

δανείων ως καθοριστικός παράγοντας για την αποτελεσματική πορεία του τραπεζικού συστήματος. 

Στην Τρίτη ενότητα πραγματοποιείται και αναλύεται ο διαχωρισμός των προβλέψεων σε 



11 
 

προκυκλικές και αντικυκλικές. Στην Τέταρτη ενότητα γίνεται αναφορά στην τραπεζική εποπτεία και 

τη σπουδαιότητά της όσον αφορά τις προβλέψεις απώλειας δανείων. Έπειτα, στην Πέμπτη ενότητα 

αναλύεται η θεωρία της σηματοδότησης, ενώ η Έκτη ενότητα επικεντρώνεται στις προβλέψεις 

απώλειας δανείων σχετικά με τη δημιουργία, τη διαχείριση και τα αποτελέσματά της. Ενώ τέλος, 

στην Έβδομη ενότητα αυτού του κεφαλαίου συνοψίζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από 

όλες τις ενότητες του κεφαλαίου. 

Στο Τρίτο Κεφάλαιο παρατίθεται το Θεσμικό Πλαίσιο, στο οποίο ανήκουν οι προβλέψεις και 

στη συνέχεια συσχετίζεται και με το Θεσμικό Πλαίσιο του τραπεζικού συστήματος. Το κεφάλαιο 

αυτό χωρίζεται σε έξι ενότητες. Η Πρώτη ενότητα περιέχει την εισαγωγή του κεφαλαίου που 

βασίζεται κυρίως στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Στη Δεύτερη ενότητα 

αναλύεται το πλαίσιο της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης των οικονομικών καταστάσεων 

περιγράφοντας και το αναθεωρημένο και μη-αναθεωρημένο πλαίσιο. Η Τρίτη ενότητα του 

κεφαλαίου αναφέρεται στην υιοθέτηση και εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Στην 

Τέταρτη ενότητα αναλύεται το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 37, το οποίο αναφέρεται στις 

Προβλέψεις και στην Αποτίμηση. Η ενότητα Πέντε αναλύει τόσο τη γενικότερη έννοια της 

Βασιλείας, όσο και την καθεμιά από τις τρεις Βασιλείες ξεχωριστά και τέλος, στην Έκτη ενότητα 

του κεφαλαίου παρατίθενται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από το αντίστοιχο κεφάλαιο. 

Στο Τέταρτο Κεφάλαιο παρατίθενται η εμπειρική μελέτη της διπλωματικής και η ανάλυσή 

της. Το κεφάλαιο αυτό περιέχει οχτώ ενότητες. Στην Πρώτη ενότητα υπάρχει η εισαγωγή του 

κεφαλαίου σχετικά με τις μεταβλητές που επηρεάζουν το τραπεζικό σύστημα και μια εισαγωγή 

σχετικά με το τί ονομάζουμε μη-εξυπηρετούμενα δάνεια. Στη Δεύτερη ενότητα του κεφαλαίου 

αναλύεται το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και  η αύξηση των μη-εξυπηρετούμενων δανείων, ενώ 

στην Τρίτη ενότητα αναλύονται οι καθοριστικοί παράγοντες ξεχωριστά που επηρεάζουν τα μη-

εξυπηρετούμενα δάνεια. Στην Τέταρτη ενότητα γίνεται λόγος για το αντικείμενο της έρευνας και 

στην Πέμπτη ενότητα αναλύεται  η μεθοδολογία με την οποία διεξήχθη η έρευνα.  Στην Έκτη 

ενότητα αναφέρεται το δείγμα που λήφθηκε για την πραγματοποίηση της έρευνας, καθώς επίσης και 

ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων που προέκυψαν, γεγονός που συνεχίστηκε και στην ενότητα 

Επτά, όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της Εκτίμησης του Υποδείγματος. Τέλος, στην Όγδοη 

ενότητα παρατίθενται τα συμπεράσματα που προέκυψαν έπειτα από τη διεξαγωγή της έρευνας και 

ανάλυση των αποτελεσμάτων της. 

Στο Πέμπτο Κεφάλαιο παρατίθενται αναλυτικά τα συμπεράσματα που προέκυψαν έπειτα από 

τη διεξαγωγή όλης της διπλωματικής αυτής εργασίας, καθώς επίσης και οι λόγοι για τους οποίους 
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επιλέχτηκε το συγκεκριμένο θέμα και κλείνοντας το κεφάλαιο παρατέθηκαν επίσης και προτάσεις 

για μελλοντική διεξαγωγή έρευνας με σκοπό τον εμβάθυνση αυτού του θέματος , καθώς επίσης και 

για περαιτέρω μελέτη του.   

  



13 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

2.1 Εισαγωγή  

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρατεθεί η βιβλιογραφική επισκόπηση που σχετίζεται με τις 

προβλέψεις του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 37 και ιδιαίτερα όσον αφορά τον τραπεζικό τομέα, 

διότι θεωρείται αρκετά σημαντικό θέμα ιδιαιτέρως τη διανυόμενη περίοδο εξαιτίας της οικονομικής 

κρίσης που επικρατεί σε πλήθος χωρών. Η μελέτη αυτή συνεπώς θεωρείται αρκετά σημαντική, 

εφόσον ο τραπεζικός τομέας αποτελεί έναν από τους κρισιμότερους παράγοντες όχι μόνο 

καθορισμού, αλλά και επηρεασμού της οικονομικής  πορείας των χωρών. 

Η ενότητα αυτή κρίνεται χρήσιμο να αναφερθεί όχι μόνο στην ελληνική οικονομία, αλλά και 

στο τραπεζικό της σύστημα. Η ελληνική οικονομία είναι στην πενταετία της συσπείρωσής της, όπου 

το ποσοστό της ανεργίας έχει φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και 

οι Έλληνες δανειολήπτες παραμένουν εκτός από τις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές. Η  χώρα 

έχει υποστεί επώδυνες προσαρμογές για να καταφέρει να προσαρμόσει το έδαφος για μια βιώσιμη 

και αειφόρα ανάπτυξη κατά την οποία οι άνθρωποι θα επιστρέψουν στο χώρο εργασίας και θα 

αυξηθεί το επίπεδο ζωής. 

Σε αυτό το σημείο θα παρατεθεί μία εκτίμηση της πρόσφατης ανάπτυξης της Ελλάδας, 

ιδιαίτερα όσον αφορά το τραπεζικό της σύστημα (Provopoulos, 2013). 

  Έπειτα από αυτό, θα παρουσιαστεί μία μελέτη όσον αφορά το τραπεζικό σύστημα, αλλά και 

των προβλέψεων που το αφορά και στη συνέχεια θα παρατεθούν τόσο τα αποτελέσματα της 

έρευνας, όσο και τα συμπεράσματα που εξάγονται από αυτήν.  

Ο αυξανόμενος αριθμός των τραπεζών, οι οποίες χρεοκοπούν, αναζητά ένα καινούριο 

επιτόκιο με σκοπό την αξιολόγηση της απόδοσης κινδύνου των τραπεζών. Επιπλέον, η αγορά μετρά 

τον κίνδυνο και τα λογιστικά μέσα που χρησιμοποιούνται συχνά με σκοπό να αξιολογήσουν τον 

κίνδυνο απόδοσης μιας εταιρείας. Οι οικονομικοί αναλυτές, επενδυτές και μέτοχοι δίνουν προσοχή 

αναλύοντας τις πληροφορίες των χρηματοοικονομικών  καταστάσεων μιας επιχείρησης, έτσι ώστε 

να τις χρησιμοποιήσουν ως βάση για τις επενδύσεις τους. Στελέχη εταιρειών χρησιμοποιούν επίσης 
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τις λογιστικές πληροφορίες για να διατυπώσουν την πολιτική λειτουργίας τους (Papadamou & 

Tzivinikos, 2013).  

Λογιστική επισκόπηση που έχει διενεργηθεί δείχνει ότι η επέμβαση των IFRS (ΔΠΧΑ) 

αφορά τα λογιστικά χαρακτηριστικά και οδηγεί στη σχετιζόμενη λογιστική αξία. Σύμφωνα με τους 

Niskanen et al. (2000), Bartov et al. (2005) και τους Agostino et al. (2011) η υιοθέτηση των (ΔΠΧΑ) 

IFRS αναδεικνύει τη σχέση αξίας των κερδών. Ακόμα, οι Hug & Subramanyam (2007) κατέληξαν 

ότι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, η λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων, η 

μεταβλητότητα της λογιστικής αξίας και το εισόδημα είναι περισσότερο συνδεδεμένα με την αξία 

υπό τα IFRS απ’ότι υπό τις  Γερμανικές GAAP (Γενικά Αποδεκτές Αρχές Λογιστικής). Από την 

άλλην πλευρά οι Barth et al. (2006) πιστεύουν ότι το λογιστικό προτέρημα των IAS είναι μικρότερο 

από τις GAAP των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά υψηλότερο από τις άλλες εθνικές GAAP 

(Papadamou & Tzivinikos, 2013).  

Η ελληνική κουλτούρα, πολιτική και οικονομία έχουν επηρεαστεί από πολλές διεθνείς 

δυνάμεις. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών η παραδοσιακή κατάσταση των εταιρειών 

έχει επηρεαστεί από τις νέες τάσεις και επιρροές της αγοράς και για το λόγο αυτό, οι ελληνικές 

επιχειρήσεις δε χρήζουν της απολύτου εμπιστοσύνης των άλλων χωρών. Αυτό συμβαίνει κυρίως, 

διότι οι ελληνικές εταιρείες χρηματοδοτούνται από τράπεζες και είναι προσηλωμένες στο χρέος της 

κεφαλαιακής αγοράς (Tsalavoutas et al., 2012). 

Από 1 Ιανουαρίου 2005 όλες οι εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγκάστηκαν να 

εκδίδουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Χρηματοοικονομικά Πρότυπα 

Αναφοράς, γνωστά ως IFRS απ’ότι τις εθνικές τους απαιτήσεις. Ο κανονισμός 1606/2002/EC σε  

αυτό το θέμα είναι το πιο σημαντικό αποτέλεσμα της λογιστικής εναρμόνισης της διαδικασίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα επιπλέον βήμα προς την ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών οικονομικών 

αγορών ( Agostino et al., 2011).  

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες και προπάντων τα πρόσφατα χρόνια της κρίσης, ο ελληνικός 

τραπεζικός τομέας έχει υποβληθεί σε ένα μεγάλο εύρος και ουσιώδεις αλλαγές, όπως λόγου χάρη η 

εισαγωγή στοιχείων, τεχνολογικές εξελίξεις, έντονος ανταγωνισμός κ.ά. έχουν μεταμορφώσει τόσο 

τη δομή, όσο και την παρουσίαση των τραπεζών. Οι κύριες τάσεις έχουν γίνει η δυναμική ανάπτυξη 

στις οδηγούμενες εντάσεις, τα υψηλά σταθερά περιθώρια επιτοκίου και η σημαντική επέκταση των 

ελληνικών τραπεζών στην Ευρωπαϊκή περιοχή κυρίως μέσω των εξαγορών. Αυτές οι τάσεις 

έδρασαν ως καταληκτικοί παράγοντες στην παρουσίαση των τραπεζών και κατέληξαν σε 

πρωτόγνωρα επίπεδα αποδοτικότητας στα πρόσφατα χρόνια ( Alexiou & Sofoklis, 2009). 
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Υπάρχουν διάφορες απόψεις σχετικά με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

Κάποιες από αυτές θα αναφερθούν ακολούθως. Συγκεκριμένα, οι Choi et al. (1999) ανέφεραν ότι τα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα χρησιμοποιούνται ως αποτέλεσμα  είτε διεθνών είτε πολιτικών 

συμφωνιών ή σε προαιρετική βάση. Ο Al-Bastaki (1996) βρήκε ότι η υιοθέτηση των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων είναι μία από τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές για τη βελτίωση του 

λογιστικού επαγγέλματος στο Μπαχρέιν. Η εφαρμογή των λογιστικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στα αναπτυσσόμενα έθνη γενικά είναι αποτέλεσμα διεθνής πολιτικής συμφωνίας. Αυτό 

αποδεικνύεται από το γεγονός ότι στην περίπτωση που τα διεθνή και τα εθνικά πρότυπα είναι τα ίδια 

και συνεπώς δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτό, όμως δε συμβαίνει όταν διαφέρουν. Σε αυτήν την 

περίπτωση θα υπερισχύσουν τα εθνικά πρότυπα (Joshi & Ramadham, 2002). 

Για την αποδοχή αυτής της άποψης, οι Choi et al. (1999) παραθέτουν τέσσερις κύριους 

λόγους για την ευρέως αποδοχή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Πρώτον, πολλές χώρες 

χρησιμοποιούν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ως θεμέλιο για την εδραίωση των δικών τους εθνικών 

λογιστικών απαιτήσεων. Επιπλέον, η δεύτερη αιτία είναι ότι τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έχουν 

χρησιμοποιηθεί ως διεθνές ορόσημο, έτσι ώστε να γνωρίζουν οι χώρες που τα υιοθετούν το σημείο 

αναφοράς τους και η   τρίτη αιτία αποδοχής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι το γεγονός ότι 

η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι διεθνείς φορείς τα αναγνωρίζουν επισήμως. Τελειώνοντας, ο 

τέταρτος λόγος είναι ότι αρκετές ανταλλαγές μετοχών, καθώς επίσης και διάφοροι ρυθμιστικοί 

φορείς αποδέχονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες προετοιμάζονται σύμφωνα με τα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Joshi & Ramadham, 2002). 

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι ανάλογη έρευνα έχει δείξει ότι περισσότερες από 

56  από τις 67 χώρες υπολογίστηκαν από την IASC (1996), οι οποίες είτε χρησιμοποίησαν Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα ως τα εθνικά τους πρότυπα είτε τα εθνικά τους πρότυπα βασίστηκαν κατά κύριο 

λόγο στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Με αυτόν τον τρόπο, πολλά αναπτυσσόμενα έθνη δοκιμάζουν 

να πετύχουν αρμονία στις αναφορικές πρακτικές, οι οποίες φροντίζουν να είναι σύμφωνα με εκείνες 

των αναπτυγμένων χωρών (Joshi & Ramadham, 2002).  

 

2.2 Οι προβλέψεις απώλειας δανείων-ένας καθοριστικός παράγοντας για την 

αποτελεσματικότητα του τραπεζικού συστήματος  

Η οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες χώρες παγκοσμίως έχει οδηγήσει στη 

σημαντικότητα των χρηματοοικονομικών αναφορών στον τραπεζικό κλάδο ολοένα και περισσότερο. 
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Έχει δημιουργηθεί ζήτημα σχετικά με ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της τραπεζικής λογιστικής, 

κυρίως στη λογιστική εύλογης αξίας, η οποία μάλιστα θεωρείται από μεγάλο μέρος του πληθυσμού 

ότι έχει συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο στην οικονομική κρίση που επικρατεί, αλλά και στην 

επιδείνωση των συνεπειών της που είναι απόρροια της οικονομικής κατάρρευσης. Παρόλα αυτά 

γίνεται θέμα και το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων 

αποτελείται από δάνεια, τα οποία υπολογίζονται στο κόστος βάσης τους με τη συμβολή τόσο των 

εθνικών γενικά αποδεκτών αρχών λογιστικής (GAAP), όσο και των ΔΛΠ (IFRS). Επιπλέον, 

επισημαίνεται ότι οι προβλέψεις απώλειας δανείων ευθύνονται για την επιδείνωση της πιστωτικής 

κατάστασης των δανείων, εφαρμόζοντας κάθε φορά τα αντίστοιχα συστήματα λογιστικής που 

επικρατούν. 

Όπως είναι κατανοητό από όλους οι προβλέψεις απώλειας δανείων είναι ο βασικός 

παράγοντας, ο οποίος επηρεάζει τα κέρδη των τραπεζικών ιδρυμάτων. Για το λόγο αυτό, η 

υποχρεωτική υιοθέτηση από όλες τις τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των IFRS παρουσίασε 

σημαντικό αντίκτυπο, όχι μόνο στην αναγνώριση, αλλά και στον υπολογισμό των προβλέψεων 

απώλειας δανείων. Αναλυτικότερα, τα IFRS καθορίζουν ένα νέο μοντέλο, το οποίο αντιτίθεται στο 

καθεστώς των προβλέψεων απώλειας δανείων, το οποίο επικρατούσε πριν την υιοθέτηση των IFRS 

από την  Ευρώπη. Αναμένεται από μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας ότι το νέο αυτό καθεστώς θα 

επηρεάσει τα χαρακτηριστικά των κερδών των τραπεζών (Gebhardt & Novotny-Farkas, 2011). 

Ένα από τα κύρια θέματα που απασχολούν κυρίως το νομισματικό και χρηματοοικονομικό 

περιβάλλον είναι η αποτελεσματικότητα του τραπεζικού συστήματος. Ο συγκεκριμένος παράγοντας, 

όπως επίσης και η ανταγωνιστικότητα μεταξύ των τραπεζών, δεν είναι εύκολο να υπολογιστούν, 

διότι οι υπηρεσίες τους είναι άυλα προϊόντα. Για το λόγο αυτόν χρησιμοποιούνται άλλα μέσα, όπως 

λόγου χάρη η απόδοση, τα κόστη, η αποτελεσματικότητα, η συμπεριφορά τους κ.ά (Kosmidou & 

Zopounidis, 2008).  

 

2.3 Ο διαχωρισμός των προβλέψεων σε προκυκλικές και αντικυκλικές και η 

σημασία τους στον τραπεζικό τομέα  

Έπειτα από την οικονομική κρίση που υφίστανται πολλές χώρες, όπως επίσης και η δική μας, τα 

τελευταία χρόνια έχει αποδειχτεί ότι ο τομέας των τραπεζών είναι ένας αρκετά σημαντικός και 

καθοριστικός παράγοντας για τις μεταβολές που συμβαίνουν στην οικονομία μας. Για παράδειγμα, 

πριν την κρίση ο αριθμός των τραπεζών ήταν μεγάλος ενισχύοντας την οικονομική ανάπτυξη των 
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χωρών, γεγονός που δε συμβαίνει στην εποχή μας κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Στις 

μέρες μας υπάρχει μεγάλος πιστωτικός κίνδυνος οφειλών δανείων, διότι αυξάνονται οι πιθανότητες 

οι δανειστές να μην είναι σε θέση να επιστρέψουν τα δάνεια που έχουν λάβει αυξάνοντας κατά 

συνέπεια τον περιορισμό έκδοσης νέων τραπεζικών δανείων. Για το λόγο αυτό ενδιαφέρον φαίνεται 

να μελετηθεί τόσο ο τρόπος  με τον οποίο υπάρχει ο κίνδυνος αδυναμίας πληρωμής των δανείων, 

όσο και οι επιρροές που έχουν οι προβλεπόμενες απώλειες δανείων στις οφειλές και συνεπώς στην 

πραγματική οικονομία καθώς οι προβλέψεις απώλειας δανείων ορίζεται ως ένας από τους 

καθοριστικούς ισχύοντες παράγοντες της οικονομίας. 

Η πρόβλεψη για την απώλεια τραπεζικών δανείων είναι πιθανό να είναι είτε προκυκλική είτε 

αντικυκλική και αυτό εξαρτάται από το εάν η πρόβλεψη είναι αναχρονιστική ή προοδευτική. Η 

αναχρονιστική πρόβλεψη αναφέρεται στην περίπτωση προβλήματος των δανείων. Η περίπτωση 

αυτή των προβλέψεων παρουσιάζει ως μειονέκτημα ότι κατά τη διάρκεια των ανακάμψεων οι 

αναμενόμενες πιστωτικές απώλειες δεν είναι δυνατόν να προβλεφτούν  τη στιγμή που 

αναγνωρίζονται κάποια προβληματικά δάνεια. Επομένως, το επίπεδο της πρόβλεψης θεωρείται 

χαμηλό. Από την άλλην πλευρά, κατά τη διάρκεια των απότομων πτώσεων η ικανότητα προβλέψεων 

αυξάνεται εξαιτίας του υψηλού βαθμού αδυναμίας πληρωμών. Συνεπώς, η αναχρονιστική ικανότητα 

προβλέψεων θεωρείται ότι είναι προκυκλική. Αντιθέτως, η προοδευτική ικανότητα προβλέψεων 

θεωρείται αντικυκλική. Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να υπολογίζουν τις 

αναμενόμενες πιστωτικές τους απώλειες στους επιχειρηματικούς κύκλους και να δημιουργούν τις 

προβλέψεις τους κατά τη διάρκεια των ανακάμψεων και να τις χρησιμοποιούν και κατά τη διάρκεια 

των υφέσεων.  

Η αναχρονιστική πρόβλεψη ενισχύεται από τους λογιστικούς κανόνες, διότι αυτοί 

συνεισφέρουν στη δημιουργία προβλέψεων βασιζόμενοι σε παρελθοντικά γεγονότα και όχι σε 

προσδοκίες ( Pool et al., 2015).  

Σε αυτό το σημείο θα γίνει αναφορά στη συμπεριφορά προβλέψεων των τραπεζών, καθώς 

επίσης και στην εξάρτησή τους από τον επιχειρηματικό κύκλο και θα διαφωτιστεί εάν η 

συμπεριφορά τους θεωρείται προκυκλική. Διακρίνονται δύο διαφορετικές έννοιες ο επιχειρηματικός 

κύκλος από τη μία και οι προβλέψεις από την άλλη. Αρχικά, ο πιστωτικός κίνδυνος συνδέεται 

περισσότερο με τη φάση του κύκλου. Η συνηθισμένη άποψη είναι ότι ο κίνδυνος αυξάνει την 

απότομη πτώση και το αντίστροφο. Αυτή η κατάσταση προκαλεί την προκυκλικότητα 

(procyclicality), διότι στην κατάσταση της απότομης πτώσης η προβλεψιμότητα μειώνει ένα αρκετά 

μεγάλο μέρος των κερδών, ιδιαίτερα όταν απαιτούνται περισσότερες πηγές για κεφάλαιο. Υπάρχει, 
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ωστόσο, και μια  εναλλακτική άποψη των Borio et al. (2001) και του Lowe (2003), οι οποίοι 

πιστεύουν ότι οι πιστωτικοί κίνδυνοι αυξάνονται κατά τη διάρκεια της οικονομικής άνθησης και 

μάλιστα όταν η άνθηση των δανείων θεωρείται αρκετά υψηλή. Παρόλα αυτά υπάρχει και μια 

δεύτερη άποψη σύμφωνα με την οποία η προβλεψιμότητα πιθανότατα επηρεάζεται από τα κέρδη με 

βάση την επονομαζόμενη υπόθεση της εισοδηματικής εξομάλυνσης (income smoothing). 

Εναλλακτική ερμηνεία του ορισμού της εισοδηματικής εξομάλυνσης είναι ότι οι συνετές τράπεζες 

συμπεριφέρονται ως διορατικές, ικανές να προβλέψουν και να παρέχουν χρόνια δάνεια ( Bikker & 

Metzemakers, 2005). 

Στο σημείο αυτό θα γίνει περαιτέρω αναφορά του ορισμού της τραπεζικής εισοδηματικής 

εξομάλυνσης (bank income smoothing) . Με τον ορισμό της τραπεζικής εισοδηματικής εξομάλυνσης 

εννοούμε τη μορφή διαχείρισης προβλέψεων απώλειας δανείων (LLP), η οποία ποικίλλει από χώρα 

σε χώρα βασιζόμενη σε κάποιες μεταβλητές, όπως λόγου χάρη επενδυτική προστασία, 

δημοσιοποίηση, ρύθμιση, επιτήρηση, χρηματοοικονομική κατασκευή, καθώς επίσης και 

χρηματοοικονομική ανάπτυξη.  

Οι Leuz et al. (2003) εξετάζουν τη διαχείριση των κερδών στις τράπεζες και το δείγμα τους 

περιελάμβανε 3221 ετήσιες τραπεζικές παρατηρήσεις. Στην έρευνα αυτήν κέντρο μελέτης ήταν η 

χειραγώγηση των λογιστικών μεγεθών των τραπεζών εξαιτίας των προβλέψεων απώλειας δανείων, 

διότι στο μεγαλύτερο μέρος της εμπειρικής βιβλιογραφίας στις τράπεζες έχει αναλυθεί το φαινόμενο 

loan loss provision (LLP), δηλαδή η πρόβλεψη απώλειας δανείων για δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος 

λόγος είναι ότι οι τράπεζες έχουν το περιθώριο να αποφασίσουν το ποσοστό που θα αποδώσουν για 

προβλέψεις και ο δεύτερος λόγος είναι η υψηλή μόχλευση που έχουν υποστεί οι τράπεζες με 

αποτέλεσμα να τις κάνουν αρκετά ευάλωτες.  

Το αρχικό συμπέρασμα που προκύπτει  είναι ότι όσο πιο αποτελεσματική είναι η ρύθμιση 

των τραπεζών, όπως επίσης και η επίβλεψή τους, αποδεικνύεται ότι περιορίζεται ο τραπεζικός 

κίνδυνος και τόσο περισσότερα κίνητρα θα δοθούν στους διευθυντές των τραπεζών, έτσι ώστε να 

εξομαλύνουν τα κέρδη των τραπεζών. Η ανάλυση αυτή σχετίζεται με την αξιολόγηση της επίδρασης 

της καινούριας συνθήκης της Βασιλείας (Basel Capital Accord II) στην αξιοπιστία των τραπεζικών 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Όπως είναι γνωστό, η αρχή Basel II δίνει έμφαση τόσο στη 

δύναμη, όσο και στην επίβλεψη των αρχών και θεωρείται ως εργαλείο που συμβάλλει στην αύξηση 

της τραπεζικής σταθερότητας. Ακόμα, ο κανόνας Basel II περιλαμβάνει την πειθαρχία της αγοράς 

προτείνοντας απαιτήσεις, αλλά και συστάσεις που αφορούν τη δημόσια έκθεση των πρακτικών για 
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τις τράπεζες. Στο Basel II αναλύεται επίσης η επίδραση της έκθεσης των τραπεζών στην 

εισοδηματική εξομάλυνση ( Fonseca & Gonzalez, 2008). 

Επιπλέον, είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι ένα από τα κύρια αντικείμενα της Βασικής 

Συμφωνίας (Basel Accord) είναι η αύξηση της αίσθησης κινδύνου των ελάχιστων κεφαλαιακών 

απαιτήσεων των τραπεζών. Το γεγονός αυτό δημιουργεί μια αντιπαράθεση όσον αφορά τους 

πολιτικούς κύκλους και τα οικονομικά κείμενα σχετικά με την πιθανότητα προκυκλικής 

(procyclical) επιρροής, όπως λόγου χάρη οι κίνδυνοι απαιτήσεων που έχουν αντίκτυπο στην 

οικονομία. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται αντιληπτό ότι κατά τη διάρκεια κάποιας απότομης πτώσης 

υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών να χειροτερέψει 

σε αρκετά μεγάλο βαθμό μέχρι το σημείο όπου η έκθεση κινδύνου θα αυξηθεί και κατά συνέπεια οι 

κεφαλαιακές απαιτήσεις θα αυξηθούν επίσης. Όπως είναι φανερό, το  γεγονός αυτό θα  οδηγήσει σε 

σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία των τραπεζών. Αυτό συμβαίνει, διότι υπάρχει μεγάλη 

πιθανότητα να αναγκαστούν οι τράπεζες να διακόψουν τη δανειοδότησή τους. Αυτό είναι κυρίως 

πιθανό να συμβεί στις χώρες όπου η εταιρική δανειοδότηση παρέχεται κατά κόρον από τις τράπεζες 

αποδυναμώνοντας τις κυκλικές συνθήκες πραγματοποιώντας τη λεγόμενη οικονομική κρίση και 

συνεπώς, η οικονομική πτώση να χειροτερέψει ακόμη περισσότερο. Νέες προτάσεις που έχουν γίνει 

από τη Βασική Επιτροπή (Basel Committee) μειώνουν τις πιθανές προκυκλικές επιρροές της 

καινούριας συμφωνίας και με αυτόν τον τρόπο να μειωθεί και ο κίνδυνος χρηματοοικονομικής 

αστάθειας. Όμως, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις που δημιουργούνται γίνονται περισσότερο επιρρεπείς 

στον κίνδυνο και με αυτόν τον τρόπο προάγουν τη χρηματοοικονομική ησυχία των τραπεζών. Κατά 

συνέπεια, προκύπτει ότι το θέμα της προκυκλικότητας συνεχίζει να υφίσταται.  

Είναι γενικώς αποδεκτό ότι οι αναπάντεχες απώλειες των τραπεζών θα πρέπει να 

καλύπτονται από τραπεζικό κεφάλαιο, ενώ αναπάντεχες απώλειες απαιτούνται να καλύπτονται από 

προβλέψεις απωλειών δανείων ή από το μελλοντικό περιθώριο εισοδήματος. Στην πραγματικότητα η 

παραπάνω διάκριση είναι δυνατόν να εξαλειφθεί. Αυτό θα πραγματοποιηθεί διότι συγκεκριμένες 

προβλέψεις συνδέονται με προβληματικά δάνεια, γενικές προβλέψεις βασίζονται συνήθως σε μια 

ευρεία αξιολόγηση πιθανών μελλοντικών απωλειών. Με βάση τον ορισμό του κεφαλαίου, ένα μέρος 

των γενικών προβλέψεων υπολογίζεται ως κεφάλαιο.  

Λαμβάνοντας υπόψη, τη στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ των προβλέψεων και του 

κεφαλαίου, οποιοσδήποτε θα είχε τη δυνατότητα να συμφωνήσει ότι η πολιτική προβλέψεων 

αποτελεί μέρος οποιονδήποτε ρυθμίσεων των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Για το λόγο αυτό, φρόνιμο 
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θα ήταν να ερευνηθεί η παρούσα σχέση μεταξύ των προβλέψεων και του επιχειρηματικού κύκλου 

(Bikker & Metzemakers, 2005) 

 

2.4Τραπεζική Εποπτεία (Bank supervision)  

Είναι κατανοητό το γεγονός ότι οι υπεύθυνοι έχουν αρκετά μεγάλη δύναμη , έτσι ώστε να 

επεμβαίνουν στις τράπεζες πειθαρχώντας στους διευθυντές και ελαχιστοποιώντας τα κίνητρά τους 

να δεσμεύουν τον κίνδυνο και να αποθαρρύνουν τα κίνητρα των διευθυντών να χρησιμοποιούν τις 

LLP για να εξομαλύνουν τα πλεονεκτήματα. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται επίσημα ότι 

παρουσιάζει αρνητικό αντίκτυπο στην εισοδηματική εξομάλυνση. Ακόμα και η ιδιωτική δύναμη 

αναμένεται να έχει αρνητική επίδραση στην εισοδηματική εξομάλυνση, διότι υπάρχουν κάποιες 

ευκαιρίες για τις τράπεζες, έτσι ώστε να εξομαλύνουν τα κέρδη τους έχοντας αυξημένη ιδιωτική 

παρακολούθηση (Fonseca & Gonzalez, 2008). 

Όπως είναι ήδη γνωστό σύμφωνα με λογιστικούς κανόνες που αφορούν εμπορικές τράπεζες, 

απαιτείται οι απώλειες δανείου, οι οποίες είναι πιθανές και επαρκώς υπολογίσιμες να καταγράφονται 

ως προβλέψεις απώλειας δανείου (LLP). Η ύπαρξη, καθώς επίσης και η επίσημη αναγνώριση αυτών 

των προβλέψεων έχουν ως αποτέλεσμα όχι μόνο την αύξηση του βοηθήματος απώλειας δανείων, 

αλλά και τη μείωση του τρέχοντος καθαρού εισοδήματος. Επιπλέον πρέπει να επισημανθεί ότι 

εξαιτίας του περιθωρίου που έχουν οι τραπεζικοί διευθυντές, χρησιμοποιώντας την κρίση τους με 

σκοπό να υπολογίσουν τις LLP, μπορούν να έχουν στη διακριτική τους ευχέρεια με το πέρασμα του 

χρόνου την αναγνώριση βέβαιων απωλειών δανείων (Kanagaretnam et al.,2005)   

Γίνεται ευρέως κατανοητό ότι η ανάγκη επιβεβαίωσης της αύξησης, τη στιγμή που οι 

διευθυντές αποδεικνύουν ότι η αξία της τράπεζας είναι μεγαλύτερη από την εκτιμώμενη αξία 

σύμφωνα με την αγορά, θα πρέπει να διορθωθεί ως προς τη σωστή αξία. Μία μέθοδος, έτσι ώστε να 

επιτευχθεί αυτό είναι να αποδειχτεί ότι η τράπεζα έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει πιθανές 

μελλοντικές απώλειες αυξάνοντας το μερίδιο που αποδίδεται στις LLP. Σύμφωνα με τους Beaver et 

al. (1989), μία αύξηση στις LLP έχει τη δυνατότητα να αποδείξει ότι η διοίκηση της τράπεζας 

αντιλαμβάνεται πλήρως τη δύναμη των κερδών της, που έχει η ίδια για να αντέξει οποιοδήποτε 

χτύπημα επρόκειτο να αντιμετωπίσει με κάθε μορφής επιπροσθέτων προβλέψεων απώλειας δανείων.  

Η αντίληψη αυτή δικαιολογείται από την άποψη ότι έχοντας τη δυνατότητα η τράπεζα να αυξήσει 

τις LLP προκύπτει το συμπέρασμα ότι το γεγονός αυτό αποτελεί  ένα ελπιδοφόρο και «καλό» 

σημάδι για τη δύναμη των μελλοντικών κερδών της τράπεζας. Από την άλλην πλευρά, το γεγονός 
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αυτό με την αύξηση του μεριδίου που αντιστοιχεί στις LLP είναι δυνατόν να θεωρηθεί και αρνητικό 

σημάδι ιδιαίτερα σε συνδυασμό με άλλους πιο έγκυρους δείκτες αδυναμίας πληρωμής δανείου, διότι 

οι LLP αξιολογούνται ως η κύρια πηγή πληροφοριών για να κριθεί η αδυναμία πληρωμής του 

δανείου. Για το λόγο αυτό, οι τράπεζες έχουν τη δικαιοδοσία να αποκαλύπτουν πληροφορίες για τη 

βελτίωση των μη αποδοτικών και συμφερόντων δανείων, εφόσον αυτός είναι ένας από τους 

σπουδαιότερους δείκτες που αποδεικνύουν την αδυναμία πληρωμής δανείων. Ακόμα, σύμφωνα με 

τους Liu & Ryan (1995) και Wahlen (1994) ισχύει το γεγονός ότι ελέγχοντας εγκαίρως κάποιους 

δείκτες αδυναμίας πληρωμής δανείων, όπως λόγου χάρη αλλαγές σε μη αποδοτικά δάνεια, επίδομα 

απώλειας δανείου και δάνεια που χάνονται, οποιοδήποτε πλεόνασμα προκύψει από τις προβλέψεις 

απώλειας δανείου (LLP) θα αποτελεί στοιχείο καλών ειδήσεων (Kanagaretnam et al., 2005) 

 

2.5 Θεωρία Σηματοδότησης  

Όπως έχει προαναφερθεί τα αντικείμενα των λογιστικών προτύπων (accounting standard setting) 

διαφέρουν από εκείνα της ρύθμισης των τραπεζών. Ακόμα, τα χρηματοοικονομικά πρότυπα 

αναφοράς (financial reporting) έχουν ως σκοπό την παροχή πληροφοριών στους ανθρώπους εκτός 

της εταιρείας για να υποστηρίξουν όχι μόνο πλήθος γενικών αποφάσεων, αλλά και συμβατικές 

διαρρυθμίσεις. Σύμφωνα με τον Rochet (2005) υπάρχει αντίθετη άποψη και συγκεκριμένα ότι ο 

κανονισμός των συνετών τραπεζών έχει σκοπό να περιορίσει τόσο τη συχνότητα, όσο και το κόστος 

αποτυχιών των τραπεζών, αλλά και να προστατευτεί το χρηματοοικονομικό σύστημα ως σύνολο από 

τον περιορισμό της συχνότητας και του κόστους των κρίσεων του συστήματος (systemic crises). Τα 

θέματα αυτά αποτελούν το κέντρο διαφωνιών όσον αφορά τη λογιστική απώλειας δανείων 

αντανακλώμενα στις πρόσφατες προτάσεις των Financial Stability Forum (2009) και των  

U.S.Treasury (2009) (Bushman & Williams,2012). 

Σύμφωνα με τον Akerlof (1970) η θεωρία σηματοδότησης (signaling theory) αποδεικνύει ότι 

τα πρωταρχικά κίνητρα διοίκησης για σηματοδότηση αφορούν την αντιμετώπιση του προβλήματος 

αρνητικής συλλογής, όπως επίσης και ότι η αξιοπιστία της σηματοδότησης θεωρείται θετικά 

συσχετιζόμενη με το κόστος του. Με σκοπό να υπάρξει αξιοπιστία για τις σημαντικές τράπεζες, το 

κόστος λανθασμένης σηματοδότησης θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά υψηλό για τις τράπεζες, οι 

οποίες δεν αναμένεται να προετοιμαστούν κατάλληλα. Για παράδειγμα, όταν γίνεται αναφορά των 

LLP, οι τράπεζες, οι οποίες δεν προετοιμάζονται κατάλληλα, όπως λόγου χάρη οι τράπεζες με 

χαμηλά κέρδη, θα παρουσιάσουν ακόμα λιγότερα κέρδη εάν αυξήσουν το ποσοστό των LLP. Το 
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γεγονός αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η πιθανότητα ελέγχου τους από τα γραφεία 

ρυθμίσεων των τραπεζών και ότι ο Ομοσπονδιακός Οργανισμός Ασφάλειας Καταθέσεων ( FDIC-

Federal Deposit Insurance Corporation )  θα αυξήσει περισσότερο τις προσαυξήσεις που ισχύουν 

των ασφαλίστρων. Ακόμα, πρέπει να αναφερθεί ότι από τη στιγμή που η αποζημίωση των κινήτρων 

της διοίκησης βασίζεται στα αναφερόμενα κέρδη, μία πιθανή αύξηση στις LLP θα έχει ως 

αποτέλεσμα τη μείωση των αναφερόμενων κερδών και κατά συνέπεια την αύξηση της μείωσης της 

διοικητικής αποζημίωσης. Αξίζει, επίσης, να επισημανθεί ότι η αυξημένη πιθανότητα εξονυχιστικού 

ρυθμιστικού ελέγχου με τη μείωση της διοικητικής αποζημίωσης έχει ως αποτέλεσμα λανθασμένη 

σηματοδότηση δια μέσου της αύξησης των LLP και προτείνεται ότι υπάρχουν δυνατά αντικίνητρα 

για τους διοικητές των φτωχών τραπεζών να εισάγουν λανθασμένα σήματα. 

Επιπλέον, άλλο ισχυρό αντικίνητρο για τη φτωχή προετοιμασία των τραπεζών αυξάνοντας 

τις LLP είναι η φήμη του κόστους. Όμως, οι τράπεζες είναι πιθανό να δείξουν αξιοπιστία όσον 

αφορά τη δραστηριότητά τους στο χρηματοοικονομικό τομέα και συνεπώς είναι απίθανο να 

ρισκάρουν να χάσουν την αξιοπιστία τους ως αντάλλαγμα για πιθανό βραχυπρόθεσμο κέρδος, το 

οποίο ίσως καταλήξει τελικά σε λανθασμένη σηματοδότηση.  

Όπως αποδεικνύεται από πλήθος μελετών που πραγματοποιήθηκαν, οι διευθυντές των 

τραπεζών χρησιμοποιούν επιλεχτικά στοιχεία των προβλέψεων με σκοπό να επισημάνουν τις 

προσωπικές τους πληροφορίες για μελλοντικές προοπτικές των τραπεζών. Σύμφωνα με τα λεγόμενα 

των Beaver et al.(1989) παραδέχονται ότι οι επενδυτές εκλαμβάνουν μια αναπάντεχη αύξηση στις 

LLP ως σημάδι χρηματοοικονομικής δύναμης μιας τράπεζας. Επιπλέον, οι Scholes et al. (1990) 

τονίζουν ότι οι διοικητές των τραπεζών έχουν τη δυνατότητα να ελαττώσουν το κόστος κεφαλαίων 

ασκώντας διακριτικότητα στις LLP μεταφέροντας τις προσωπικές πληροφορίες στους επενδυτές. 

Ακόμα, περαιτέρω μελέτες που έχουν διενεργηθεί από τους Grammatikos & Saumders (1990), 

Musumeci & Sinkey (1990), Elliot et al. (1991) και τους Griffin & Wallach (1991) επιδεικνύουν το 

γεγονός ότι το κεφάλαιο της αγοράς ανταποκρίνεται θετικά στις αυξήσεις των LLP των τραπεζών ως 

απάντηση στις αναβολές των πληρωμών των χρεών των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. Το συμβάν 

αυτό αποδίδεται στους επενδυτές, οι οποίοι ερμηνεύουν θετικά την αύξηση των LLP, διότι με τον 

τρόπο αυτόν επισημαίνεται τόσο η προσοχή της τράπεζας, όσο και η ικανότητά της να  επιλύει τα 

προβλήματά της όσον αφορά την κατάσταση των χρεών της. 

Σύμφωνα με αποδείξεις που προσφέρονται από τον Wahlen(1994), οι διευθυντές τράπεζας 

αυξάνουν τα επιλεχτικά στοιχεία των τρέχοντων LLP σε περίπτωση που οι προοπτικές μελλοντικών 

ταμειακών ροών βελτιωθούν. Περαιτέρω αποδείξεις των θετικών επιρροών των επιλεχτικών LLP 
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στις τιμές μετοχών παρέχονται από τους Beaver & Engel (1996) και είναι σύμφωνες με τα ευρήματα 

του Wahlen(1994). Ακόμα και οι Liu et al. (1997) σημειώνουν θετικές επιρροές όσον αφορά τις 

αντιδράσεις της αγοράς στις μη προσδοκώμενες αυξήσεις των LLP, αλλά μονάχα στις περιπτώσεις 

των τραπεζών με χαμηλές απαιτήσεις κεφαλαίου στις “risk” τράπεζες, που αφορούν το τέταρτο 

τρίμηνο. Πιο πρόσφατες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από τους Kanagaretnam et al.(2003) 

αποδεικνύουν ότι οι διευθυντές των υποτιμημένων τραπεζών χρησιμοποιούν ως εργαλείο τις LLP, 

έτσι ώστε να δείξουν τις προοπτικές που υπάρχουν όσον αφορά τα μελλοντικά κέρδη των τραπεζών. 

Σε αντίθεση με τα ευρήματα των ερευνών που προαναφέρθηκαν, οι Ahmed et al. (1999) δεν 

κατόρθωσαν να υποστηρίξουν την υπόθεσή τους της σηματοδότησης (signaling hypothesis). 

Οι οικονομικοί παράγοντες εταιρειών επηρεάζουν την τάση των διευθυντών να 

οριοθετήσουν τις χρηματοοικονομικές πολιτικές και έχουν μελετηθεί από τους Jensen et al. (1992), 

Kao & Wu(1994) και Yoon & Starks(1995), αλλά οι καθοριστικοί παράγοντες τάσης 

σηματοδότησης δεν έχουν ερευνηθεί ακόμα. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντικότητα που αρχίζει να 

υπάρχει σχετικά με την έρευνα στις τράπεζες κρίνεται απαραίτητο να υπογραμμιστούν οι κύριοι 

παράγοντες που δικαιολογούν τη σηματοδότηση των τραπεζών δια μέσου των LLP. Η γνώση αυτών 

των παραγόντων θα συμβάλλει κυρίως στους χρήστες, τους οποίους καθιστούν ικανούς όχι μόνο να 

κατανοήσουν καλύτερα, αλλά και να αντιληφθούν τις μεταβιβαζόμενες πληροφορίες από τα 

αναφερόμενα λογιστικά κέρδη. Επιπλέον, έχοντας κατανοήσει τις συνθήκες με τις οποίες οι 

διευθυντές τόσο με τη διακριτικότητά τους, όσο και με την κρίση τους όσον αφορά τις LLP, 

μεταδίδουν τις ιδιωτικές τους πληροφορίες, καθιστώντας τους ρυθμιστές ικανούς να ξεχωρίσουν τη 

χρήση των διευθυντών με σκοπό τη λογιστική ευχέρεια για καιροσκοπικούς σκοπούς ή με σκοπό να 

αυξήσουν την ενημέρωση σχετικά με τα αναφερόμενα κέρδη. 

Πλήθος μελετών μελετούν τη σχέση μεταξύ των LLP και των βασικών κινήτρων των 

διευθυντών της τράπεζας λαμβάνοντας υπόψη τις χρονολογικές σειρές. Παρόλη την απλή διαδικασία 

της προσέγγισης, η υπόθεση της απλής σχέσης αποτυγχάνει να ενσωματώσει οποιασδήποτε μορφής 

ετερογένειας και διαφορετικής σχέσης, μεταξύ των τραπεζών. Επίσης, οι διαφορές των τραπεζών 

είναι σχετικές και επηρεάζουν το αποτέλεσμα των τεστ, διότι δεν είναι η παράμετρος 

σηματοδότησης που θεωρείται λιγότερο ακριβής σχετικά με τεστ που βασίζονται σε στατιστική 

πτώση. Όπως αναφέρεται από προηγούμενη έρευνα, η κρίση των διευθυντών τράπεζας είναι όσον 

αφορά τις LLP εξειδικευμένη στον τομέα των τραπεζών, προτείνοντας οι παράμετροι που αφορούν 

το επιτόκιο να υπολογίζονται με εσωτερικά μέτρα της τράπεζας απ’ότι με σχετικά ετήσια ή μέτρα 

που αφορούν διάφορους τομείς, όπως στις περισσότερες τράπεζες που συμμετείχαν σε παλιότερες 

έρευνες. Μία κατάλληλη μέθοδος προσέγγισης των μελετών για αποφυγή των ανησυχιών που 
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προαναφέρθηκαν είναι η τραπεζική μέθοδος με συγκεκριμένες χρονολογικές σειρές. Ακόμα, με τη 

χρήση μιας συγκεκριμένης τραπεζικής προσέγγισης διευκολύνεται η απόκτηση γνώσης όσον αφορά 

τους παράγοντες συνεισφέροντας στις διαφορές που υπάρχουν στην τάση να σηματοδοτήσουν με τη 

βοήθεια των LLP. Κρίνεται απαραίτητο να επισημανθούν τέσσερις συγκεκριμένοι τραπεζικοί 

παράγοντες, με τη συμβολή των οποίων αντικατοπτρίζεται ο βαθμός ασύμμετρης πληροφόρησης 

μεταξύ των τραπεζών. Οι παράγοντες αυτοί, λοιπόν, είναι οι εξείς: μέγεθος τραπεζών (bank size), 

μεταβλητότητα κερδών (earnings variability), ευκαιρίες μελλοντικών επενδύσεων (future investment 

opportunities) και τέλος, ο βαθμός εισοδηματικής εξομάλυνσης (degree of income smoothing). 

Έπειτα από μια εμπειρική έρευνα που πραγματοποιήθηκε αποδείχτηκε ότι η τάση 

σηματοδότησης διαφέρει από τράπεζα σε τράπεζα βασιζόμενη στο βαθμό ασύμμετρης 

πληροφόρησης, ο οποίος ποικίλλει ανάλογα με τους παράγοντες που προαναφέρθηκαν. 

Συγκεκριμένα, επηρεάζεται αρνητικά σύμφωνα με το μέγεθος της τράπεζας και θετικά ανάλογα με 

τη μεταβλητότητα των κερδών, τις ευκαιρίες μελλοντικών επενδύσεων και το βαθμό εισοδηματικής 

εξομάλυνσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν τουλάχιστον δύο σημαντικές επιπτώσεις.  

Η πρώτη συνέπεια που προκύπτει είναι ότι χρησιμοποιούν την προσέγγιση των τραπεζών με 

χρονολογική σειρά. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει τις διαφορές της τάσης σηματοδότησης συγκριτικά με 

τη μέθοδο που αναφέρεται στους διάφορους κλάδους, η οποία περιορίζει την τάση σηματοδότησης, 

έτσι ώστε να είναι σταθερή μεταξύ των τραπεζών οδηγώντας με τον τρόπο αυτό σε υπολογισμούς 

περισσότερων παραμέτρων ακριβείας και λιγότερο σε υπολογισμούς βασισμένους σε στατιστικά 

τεστ. Το δεύτερο συμπέρασμα που προκύπτει είναι το γεγονός ότι τα αποτελέσματα που προκύπτουν 

έχουν επιπτώσεις διερμηνεύοντας τα μηνύματα προηγούμενης έρευνας και προετοιμάζοντας 

μελλοντική έρευνα σχετικά με την εισοδηματική εξομάλυνση και τη διαχείριση κεφαλαίου μέσω 

διακριτικών LLP. Επιπροσθέτως, χρήσιμο φαίνεται να αναφερθεί ότι ενσωματώνοντας τους 

συγκεκριμένους τραπεζικούς παράγοντες επηρεάζεται η τάση σηματοδότησης(signaling propensity) 

των μελετών, ενώ άλλες έρευνες είναι δυνατόν να ελέγχουν καλύτερα με διαφορετικά κίνητρα 

σηματοδότησης (signaling incentives). Ως συνέπεια προκύπτει ότι με τη μέθοδο αυτή 

διευκολύνονται περισσότερο ισχυρά τεστ που αφορούν εισοδηματική εξομάλυνση και διαχείριση 

κεφαλαίου (Kanagaretnam et al., 2005).  
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2.6 Προβλέψεις Απώλειας Δανείων- Η δημιουργία, διαχείριση και τα 

αποτελέσματά τους  

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν έπειτα από μια έρευνα είναι κυρίως τρία και είναι τα ακόλουθα. 

Αρχικά, η χρήση των LLPs από τις τράπεζες μειώνει την αύξηση των κερδών της και με λιγότερες 

υποχρεωτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις οι τράπεζες παρουσιάζουν λιγότερα ασταθή κέρδη. Το 

αποτέλεσμα αυτό βασίζεται στο συνδυασμό τραπεζικής κερδοφορίας και κινδύνου δίχως φόρο και 

κεφαλαιακά κίνητρα. Έπειτα, το άλλο αποτέλεσμα που προέκυψε είναι το γεγονός ότι οι τράπεζες 

δημιουργούν περισσότερες LLPs στην περίπτωση που τα προαιρετικά κέρδη αυξάνονται και οι 

υποχρεωτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις λιγοστεύουν. Τα αποτελέσματα αυτά προέκυψαν από 

μοντέλα στα οποία συμπεριλήφθηκαν τα στοιχεία των κερδών και του ελέγχου για δανειακή 

ανάπτυξη, της τραπεζικής εξειδίκευσης και των μακροοικονομικών συνθηκών. Τέλος, το τρίτο 

αποτέλεσμα που προέκυψε από την έρευνα αυτήν είναι ότι οι τράπεζες οι οποίες πληρώνουν 

μερίσματα εκθέτουν μια ανοδική διαχείριση κερδών. Το αποτέλεσμα αυτό θεωρείται καινοτόμο 

σύμφωνα με τη μελέτη των Daniel et al.(2008).  

Γίνεται ευρέως αποδεκτό ότι τα ευρήματα που προέκυψαν τονίζουν τις επιπτώσεις 

διαχείρισης των κερδών με τις LLPs για την τραπεζική κερδοφορία, τον κίνδυνο και τις πολιτικές 

αποζημίωσης. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι σε συνδυασμό η διαχείριση των κερδών 

μέσω των LLPs που προκύπτουν από την εκάστοτε περίοδο και από την έγκαιρη στιγμή συμβαίνουν 

όταν ο φόρος  και οι κεφαλαιακές μελέτες απουσιάζουν (Norden & Stoian, 2014). 

Κρίνεται απαραίτητο επίσης να αναφερθεί το γεγονός ότι περισσότερο περίπλοκο ρόλο έχουν 

οι σημαντικές συσσωρεύσεις των τραπεζών, όπως επίσης και οι LLPs παρά οι συσσωρεύσεις των 

μη-χρηματοοικονομικών εταιρειών για δύο λόγους. 

Στη συνέχεια αναφέρονται ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες όσον αφορά το φλέγον θέμα με 

τις τράπεζες και τον τρόπο που διαχειρίζονται τις LLPs και τις συνέπειες αυτών των πράξεων, όπως 

επίσης το συνδυασμό σχεδίασης τραπεζικών κερδών με τις LLPs και την σκέψη διαχείρισης 

κινδύνου. Αρχικά, κρίνεται απαραίτητο να επισημανθεί ότι τα τραπεζικά κίνητρα για τη διαχείριση 

των κερδών μέσω των LLPs εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από τα επιχειρηματικά αντικείμενα, τη 

διοίκηση και την απόδοση. Ιδιαίτερα σύμφωνα με τους Fan & Wong (2002), Ahmed & Takeda 

(1998) και  Liu et al. (1997) αρκετά σημαντική σημασία έχουν τόσο το επίπεδο των κερδών, όσο και 

η επιχειρηματική ανάγκη να δημιουργήσουν κεφαλαιακές υπηρεσίες με τη συμβολή φυλασσόμενων 

κερδών.  
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2.7 Συμπεράσματα  

Στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιήθηκε η βιβλιογραφική επισκόπηση που αφορά την ελληνική 

οικονομία και το τραπεζικό της σύστημα κυρίως από τη στιγμή που υιοθετήθηκαν τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα και επηρέασαν τον τρόπο λειτουργίας της λογιστικής αντιμετώπισης των 

επιχειρήσεων εξαιτίας της σπουδαιότητάς τους. Το σημείο, όμως, που επικεντρώνεται η μελέτη αυτή 

είναι οι προβλέψεις που πραγματοποιούν οι τράπεζες και αφορούν τις πιθανές απώλειες δανείων που 

θα αντιμετωπίσουν λόγω της οικονομικής κατάστασης των χωρών και της συμβολής των ΔΛΠ, 

όπως επίσης τις επιρροές που θα προξενήσουν οι προβλέψεις αυτές στην εύρυθμη λειτουργία των 

τραπεζών.  

Οι τράπεζες, όπως είναι ευρέως γνωστό, επηρεάζουν καθοριστικά την πορεία της οικονομίας 

των χωρών. Για το λόγο αυτό δημιουργούν τις προβλέψεις απώλειας δανείων, διότι εξαιτίας της 

οικονομικής κρίσης που επικρατεί την τελευταία δεκαετία περίπου, αυξάνεται ο κίνδυνος οι 

δανειστές να μην έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους θέλοντας να 

αποφύγουν τις μελλοντικές αναπάντεχες οικονομικές απώλειες. Η δημιουργία αυτή των προβλέψεων 

επηρεάζει το επίπεδο κερδοφορίας των τραπεζών. Σκοπός τους, όμως, είναι να ελαττώσουν το 

μελλοντικό κίνδυνο εξαιτίας των οικονομικών εξελίξεων και να οδηγηθούν σε χρηματοοικονομική 

σταθερότητα. Με τον τρόπο αυτό, οι τράπεζες παρουσιάζονται ως διορατικές και ικανές να 

συνεχίσουν το έργο τους.  

Επιπλέον, επισημαίνεται και η τραπεζική εποπτεία που υπάρχει με σκοπό να ελέγχουν το 

ποσοστό των προβλέψεων που διενεργούν για τις απώλειες δανείων, διότι αυτό έχει άμεσο 

αντίκτυπο όχι μόνο στην κερδοφορία των τραπεζών, αλλά και στην εικόνα που προκύπτει προς τα 

έξω λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους , για τους οποίους αποφασίστηκε να ισχύσει το συγκεκριμένο 

ποσοστό προβλέψεων. 

Τέλος, αναλύεται η επίδραση δημιουργίας προβλέψεων απώλειας δανείων, όσον αφορά την 

πολιτική που ακολουθείται από την εκάστοτε τράπεζα , διότι ο υψηλός αριθμός προβλέψεων από τη 

μία μειώνει την κερδοφορία της τράπεζας, αλλά από την άλλην εξασφαλίζεται σχετικά με το μεγάλο 

ποσοστό απωλειών από δοθέντα δάνεια.      
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

   ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

3.1 Εισαγωγή   

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρατεθεί το Θεσμικό Πλαίσιο που αφορά το Διεθνές 

Λογιστικό Πρότυπο 37, όπου ανήκουν οι προβλέψεις που μελετώνται στην παρούσα διπλωματική 

εργασία. Προτού συμβεί, όμως, αυτό σκόπιμο είναι να πραγματοποιηθεί μία ευρεία μελέτη που 

αφορά αρχικά γενικότερα τόσο τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, όσο και τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και στη συνέχεια να αναλυθεί το Πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο 

καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων και στην προκειμένη 

περίπτωση των τραπεζικών ιδρυμάτων. Τελειώνοντας, απαραίτητο κρίνεται να αναλυθεί το θέμα της 

Βασιλείας, όπως επίσης και η κάθε μια Βασιλεία ξεχωριστά, καθώς ειδικεύεται στο τομέα του 

τραπεζικού συστήματος. 

Τα ΔΠΧΑ, ως γνωστόν, έχουν υιοθετηθεί από περισσότερες από 100 χώρες και επιπλέον ότι 

πολλές άλλες χώρες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να τα υιοθετήσουν κι αυτές. Με αυτόν τον τρόπο 

επισφραγίστηκε η συνένωση των δύο αυτών εγχειριδίων, ΔΛΠ & ΔΠΧΑ, με κοινό κύριο σκοπό την 

ανάπτυξη υψηλής ποιότητας των λογιστικών προτύπων να εφαρμοστούν όχι μόνο από τις εταιρείες 

των χωρών που τα υιοθέτησαν, αλλά και από τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές. Τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα, όπως επίσης και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς έχουν 

κυρίως συγκεντρωθεί και επικεντρωθεί στις ανεπτυγμένες χώρες και ιδιαίτερα στις μεγάλες 

εταιρείες όπου η διάδοση των Προτύπων αυτών παρουσιάζει ιδιαίτερα σημαντικό ενδιαφέρον (Zehri 

& Chounibi, 2013). 

Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο να υπογραμμιστεί ο ρόλος των ΔΠΧΑ εξηγώντας και 

αναλύοντας τόσο το τί είναι τα ΔΠΧΑ, όσο και το τί ακριβώς περιλαμβάνουν. Ακολουθεί, λοιπόν, η 

ανάλυση αυτή με σκοπό την περαιτέρω ενημέρωση και κατανόηση των ΔΠΧΑ από όλους τους 

ενδιαφερόμενους. 

Τα ΔΠΧΑ(IFRS) θεωρούνται ένα ευρύτερο σύνολο λογιστικών προτύπων, τα οποία 

εκδίδονται από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και εφαρμόζοντάς τα από 

επιχειρήσεις με έδρα ένα ευρύ πλήθος κρατών σε όλον τον κόσμο. 
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Έως και το 2005 επικρατούσαν σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα Λογιστικά 

Πρότυπα. Παρόλα αυτά το 2005 θεωρήθηκε ορόσημο, διότι τη θέση των Λογιστικών Προτύπων την 

πήραν τα ΔΠΧΑ, τα οποία εφαρμόστηκαν και πέρα των 27 χωρών της ΕΕ μέχρι και την Αυστραλία, 

τη Ρωσία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Νότια Αφρική, την Αργεντινή, τη Βραζιλία, τον Καναδά, την Κορέα 

και το Μεξικό. Με τον τρόπο αυτό, αποδεικνύεται ότι πλήθος επιχειρήσεων σε όλον τον κόσμο 

εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ παρουσιάζοντας ομοιομορφία στα λογιστικά πρότυπα και συνεπώς οι 

οικονομικές τους καταστάσεις ακολουθούν τους ίδιους κανονισμούς χρησιμοποιώντας τη λεγόμενη 

«κοινή γλώσσα». 

Με την εφαρμογή των ΔΠΧΑ επιτυγχάνεται ενιαία αντιμετώπιση των λογιστικών θεμάτων 

που προκύπτουν και με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται τόσο η σύγχυση, όσο και η παραπλάνηση των 

χρηστών των οικονομικών καταστάσεων παρέχοντας πληροφορίες όσον αφορά την οικονομική 

θέση, τα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές των επιχειρήσεων με σκοπό τη λήψη των 

κατάλληλων επενδυτικών αποφάσεων για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία κάθε είδους 

επιχείρησης. Επιπλέον, η εφαρμογή των ΔΠΧΑ συμβάλλει όχι μόνο στην αποτελεσματική, αλλά και 

στην αποδοτική λειτουργία της κεφαλαιαγοράς, καθώς και της άντλησης των κεφαλαίων. 

Άλλη συμβολή των ΔΠΧΑ είναι τόσο η προστασία των επενδυτών, όσο και η διατήρηση 

κλίματος εμπιστοσύνης στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Τέλος, εξαιτίας της κοινής εφαρμογής των 

ΔΠΧΑ ενισχύεται ακόμα η ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων στην ευρωπαϊκή χρηματιστηριακή 

αγορά με αποτέλεσμα να υπάρχει ισότιμος ανταγωνισμός με σκοπό την εύρεση διαθέσιμων 

χρηματοοικονομικών πόρων όχι μόνο στις κοινοτικές, αλλά και στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. 

 

3.2 Πλαίσιο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οικονομικών Καταστάσεων  

Το εννοιολογικό πλαίσιο των ΔΠΧΑ σχετίζεται με τις βασικές έννοιες που διέπουν όχι μόνο την 

κατάρτιση, αλλά και την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων που ενημερώνουν τους 

χρήστες τους, οι οποίοι δεν ανήκουν στην εκάστοτε επιχείρηση. Το πλαίσιο, όμως, των ΔΠΧΑ 

θεωρείται μερικώς αναθεωρημένο. Υπάρχουν δύο φάσεις της αναθεώρησης. Μετά το πέρας της 

πρώτης φάσης της αναθεώρησης υπήρχε μία περίοδος που λειτουργούσε το κοινό πρόγραμμα του 

IASB  και του FASB. Έπειτα, ακολουθεί η δεύτερη φάση που αφορά το μη θεωρημένο τμήμα του 

πλαισίου, το οποίο προσδοκάται να αντικατασταθεί στο μέλλον έπειτα από τη λήξη των υπόλοιπων 

φάσεων αναθεώρησης.  
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Αναθεωρημένο Πλαίσιο 

 Κύριος στόχος του Πλαισίου είναι να παρασχεθεί βοήθεια τόσο στους φορείς, όσο και στα 

πρόσωπα που συνδέονται είτε άμεσα είτε έμμεσα με τα ΔΠΧΑ, αλλά και με τις οικονομικές 

καταστάσεις, οι οποίες καταρτίζονται με βάση τους κανονισμούς των ΔΠΧΑ. Σκοπός του Πλαισίου 

είναι να παρασχεθεί στο IASB η ενίσχυση που απαιτούνταν, όχι μόνο για την ανάπτυξη νέων 

ΔΠΧΑ, αλλά και για την αναθεώρηση των ήδη υφισταμένων και τέλος η εναρμόνιση των 

κανονισμών, λογιστικών προτύπων και διαδικασιών που αφορούν τις οικονομικές καταστάσεις. 

Ακόμα, το αναθεωρημένο πλαίσιο παρέχει στους εθνικούς φορείς τη συμβολή που είναι 

αναγκαία  για την ανάπτυξη των αντίστοιχων προτύπων στους συντάκτες των οικονομικών 

καταστάσεων για την εφαρμογή των ΔΠΧΑ, στους νόμιμους ελεγκτές για την έκφραση γνώμης 

όσον αφορά τις οικονομικές καταστάσεις, ιδίως αναφορικά με τη συμμόρφωσή τους με τα  ΔΠΧΑ. 

Επιπροσθέτως, το αναθεωρημένο πλαίσιο συμβάλλει τόσο στην ερμηνεία, όσο και στην κατανόηση 

των πληροφοριών που συμπεριλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις από τους χρήστες τους 

και τέλος, στην κατανόηση των αρμοδίων και των ενδιαφερομένων της προσέγγισης του IASB κατά 

τη διαδικασία της διαμόρφωσης ενός ΔΠΧΑ. 

Κρίνεται απαραίτητο να επισημανθεί ότι το πλαίσιο δε θεωρείται πρότυπο και κατά συνέπεια δεν 

υπερισχύει των ΔΠΧΑ, αντιθέτως διαθέτει επικουρικό ρόλο με σκοπό όχι μόνο την ανάπτυξη 

καινούριων ΔΠΧΑ, αλλά και την αναμόρφωση των υφισταμένων ΔΠΧΑ. Το αντικείμενο του 

πλαισίου είναι: (Νεγκάκης, 2015) 

1) Ο σκοπός της χρηματοοικονομικής αναφοράς, ο οποίος αποτελεί το θεμέλιο για την 

ανάπτυξη του πλαισίου, σύμφωνα με το οποίο ισχύει «… ο στόχος των οικονομικών 

καταστάσεων γενικού σκοπού είναι να παρέχουν οικονομικές πληροφορίες σχετικά με την 

οικονομική οντότητα που είναι χρήσιμες για τις υφιστάμενους και δυνητικούς επενδυτές , 

τους δανειστές και άλλους πιστωτές της οικονομικής οντότητας κατά τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων σχετικά με την παροχή οικονομικών πόρων στην οικονομική οντότητα…» 

2) Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των χρηματοοικονομικών πληροφοριών, τα οποία καθιστούν τις 

οικονομικές πληροφορίες απολύτως απαραίτητες για όλους τους χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων, όπως λόγου χάρη επενδυτές, δανειστές, πιστωτές κ.ά., έτσι ώστε να είναι σε 

θέση να λαμβάνουν τις απαραίτητες αποφάσεις. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά διακρίνονται 
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σύμφωνα με το πλαίσιο σε βασικά και σε εκείνα που ενισχύουν τη χρησιμότητα των 

οικονομικών πληροφοριών.  

3) Τους ορισμούς, τους τρόπους λογιστικής αναγνώρισης και τα στοιχεία των οικονομικών 

καταστάσεων. 

4) Την έννοια του κεφαλαίου και της διατήρησης του κεφαλαίου. 

Όσον αφορά τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά που ορίζονται από το πλαίσιο που 

προαναφέραμε αποτελούν: (Νεγκάκης. 2015) 

1) Η συνάφεια, η οποία θα πρέπει να έχει τη διαφορά, δηλαδή να  έχουν είτε επιβεβαιωτική, 

είτε προβλεπτική δυνατότητα, είτε και τις δύο. 

2) Η σημαντικότητα σύμφωνα με την οποία η παράλειψη ή η παραποίηση των οικονομικών 

στοιχείων μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων. 

3) Η ακριβοδίκαιη παρουσίαση, η οποία ισχύει με την ύπαρξη τριών χαρακτηριστικών. Τα 

χαρακτηριστικά των οικονομικών στοιχείων είναι η πληρότητα, η ουδετερότητα και η 

απαλλαγή τους από σφάλματα. 

Με σκοπό να εξακριβωθεί η εφαρμογή των βασικών ποιοτικών χαρακτηριστικών στις 

οικονομικές καταστάσεις μιας οικονομικής οντότητας, ορίζεται από το πλαίσιο η εξής 

διαδικασία: (Νεγκάκης. 2015) 

1) Αναγνωρίζεται το οικονομικό φαινόμενο, το οποίο πιθανότητα θα αποτελεί χρήσιμο 

στοιχείο στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. 

2) Έπειτα αναγνωρίζεται το είδος των πληροφοριών του οικονομικού φαινομένου με 

περισσότερη συνάφεια και με ακριβοδίκαιη παρουσίαση οικονομικού φαινομένου.  

3) Καθορίζονται κατά πόσο οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες και έχουν τη δυνατότητα για 

ακριβοδίκαιη αποτύπωσή τους στις οικονομικές καταστάσεις (Νεγκάκης, 2015). 

 

Μη Αναθεωρημένο Πλαίσιο 

Το μη αναθεωρημένο πλαίσιο περιλαμβάνει τόσο τις βασικές υποθέσεις χρηματοοικονομικής 

αναφοράς, όσο και τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων, καθένα από τα οποία 

χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένα στοιχεία. Το χαρακτηριστικό στοιχείο της χρηματοοικονομικής 

αναφοράς είναι η βασική αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (going concern). 
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Ενώ, τα κύρια στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων είναι τρία: τα στοιχεία του ενεργητικού, τα 

στοιχεία του παθητικού και τα στοιχεία της καθαρής θέσης. 

Από την άλλην πλευρά, στο πλαίσιο ορίζονται επίσης και οι έννοιες των εσόδων και των 

εξόδων. Τα έσοδα ορίζονται ως αύξηση της καθαρής θέσης και αυτό πετυχαίνεται είτε με την 

αύξηση ή τη βελτίωση των περιουσιακών στοιχείων είτε με τη μείωση των υποχρεώσεων. 

Αντιθέτως, τα έξοδα ορίζονται ως μείωση της καθαρής θέσης με αντίστοιχη μείωση ή εκροή 

περιουσιακών στοιχείων ή αύξηση των υποχρεώσεων. 

Τέλος, ωφέλιμο είναι να αναφερθεί ότι το πλαίσιο αναγνωρίζει ως στοιχείο των οικονομικών 

καταστάσεων εκείνο το οποίο όχι μόνο επρόκειτο να προσφέρει οικονομικές εισροές στην 

οικονομική οντότητα, αλλά επίσης κοστολογείται με αξιόπιστο τρόπο και ακόμα κάνει συχνές 

αναφορές τόσο στο κεφάλαιο, όσο και στη διατήρησή του (Νεγκάκης, 2015). 

 

3.3 Η υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και η συμμόρφωση των 

χωρών με την εφαρμογή τους                                                                                                                                                                                    

Λογικό επακόλουθο της αυξανόμενης αποδοχής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από 

αναδυόμενες χρηματιστηριακές αγορές έχει οδηγήσει στην ενθάρρυνση διεξαγωγής εμπειρικών 

ερευνών σχετικά με τη συμμόρφωση των χωρών που τα υιοθετούν, με τις απαιτήσεις που έχουν τα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Παρόλα αυτά, η αυξανόμενη χρήση των Διεθνών Προτύπων στον 

εθνικό λογιστικό κανονισμό αποτελεί απόδειξη της σημαντικής μη-συμμόρφωσης.  

Επιπλέον, μελέτες αποδοχής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων δεν έχουν επεκτείνει την 

ανάλυση της διαδικασίας από την οποία τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έχουν γίνει κομμάτι καίριας 

σημασίας της πρακτικής της εθνικής λογιστικής. Μια πλευρά της διαδικασίας είναι να γίνουν οικείοι 

με τις καινούριες ρυθμίσεις, που δεν ήταν προηγουμένως εθνικώς γνωστές, ενώ από την άλλη 

πλευρά είναι να αφομοιώσουν την εθνική γλώσσα της ομάδας των προτύπων που είναι γραμμένα 

στα αγγλικά ως επίσημη γλώσσα της επιτροπής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC), του 

προκάτοχου του Συμβουλίου των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) (Abd-Elsalam & 

Weetman, 2003).  

Όπως γίνεται κατανοητό και από τα προαναφερόμενα, τα τελευταία χρόνια οι πρακτικές 

εταιρικών χρηματοοικονομικών αναφορών έχουν υποστεί ριζικές αλλαγές σε όλον τον κόσμο. Στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, όμως, οι αλλαγές αυτές παρουσιάζονται ιδιαιτέρως σημαντικές. Αυτό 
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αποδεικνύεται από το γεγονός ότι παρότι δεν υπάρχει συμφωνία για το είδος του λογιστικού 

συστήματος, το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιείται στις αναπτυσσόμενες χώρες, έχει προταθεί 

επισήμως ως κατάλληλο λογιστικό σύστημα η υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(IAS), έτσι ώστε να οδηγηθούν οι χώρες στην οικονομική ανάπτυξη που όχι μόνο επιθυμούν, αλλά 

και προσδοκούν να αποκτήσουν έπειτα από τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιήσει (Joshi & 

Ramadham, 2002).  

 

3.4 Εισαγωγή στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 37 

Προβλέψεις  

Η πρόβλεψη θεωρείται σύμφωνα με το ΔΛΠ37, σκοπός του οποίου είναι η επιβεβαίωση εφαρμογής 

των κριτηρίων της αναγνώρισης και των βάσεων αποτίμησης των προβλέψεων, ότι είναι μια 

υποχρέωση αβέβαιου χρόνου, αλλά και ποσού που διακρίνεται από άλλες υποχρεώσεις, επειδή 

υπάρχει αβεβαιότητα όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα ή και το ποσό μιας μελλοντικής δαπάνης, η 

οποία θα είναι αναγκαία με σκοπό να πραγματοποιηθεί ο εκάστοτε διακανονισμός.  

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται, λοιπόν, στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) μιας παρούσας 

δέσμευσης, είτε νομική είτε τεκμαιρόμενη εξαιτίας κάποιου γεγονότος που συνέβη στο παρελθόν, 

(β) μιας πιθανότητας εκροής οικονομικών πόρων για το διακανονισμό της δέσμευσης που περιέχει 

οικονομικά οφέλη και (γ) μιας αξιόπιστης εκτίμησης για το χρηματικό ποσό της δέσμευσης. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η εκροή πόρων ή κάποιο άλλο συμβάν θεωρείται πιθανό σύμφωνα 

με το ΔΛΠ37, όταν η πιθανότητα πραγματοποίησής του είναι μεγαλύτερη από την περίπτωση μη 

πραγματοποίησής του. Ανάλογα, η πιθανότητα εκροής για διακανονισμό των δεσμεύσεων εξαρτάται 

από τη συνολική κατηγορία των δεσμεύσεων με την ύπαρξη όμοιων δεσμεύσεων, όπως λόγου χάρη 

οι εγγυήσεις προϊόντων. 

Οι προβλέψεις, που όπως προαναφέραμε αναγνωρίζονται, προέρχονται έπειτα από 

λεπτομερέστατη εκτίμηση της εκάστοτε δαπάνης που αφορούν το διακανονισμό των δεσμεύσεων 

που υπάρχουν την περίοδο εκείνη και αναλαμβάνονται έπειτα από την ημερομηνία κατά την οποία 

λήγει η εκάστοτε υποχρέωση. 

Η εκτίμηση που προαναφέραμε αφορά το ποσό πληρωμής της αντίστοιχης υποχρέωσης της 

επιχείρησης την περίοδο εκείνη που προέρχεται έπειτα από μελέτη πολλών παραγόντων, όπως για 
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παράδειγμα την εμπειρία της Διοίκησης, η οποία και καθορίζει το ποσό αυτό, τις γνώμες των 

εμπειρογνωμόνων κ.ά. λαμβάνοντας υπόψη βέβαια και τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες που 

υπάρχουν την περίοδο εκείνη και κατέχουν το σημαντικότερο ρόλο στον υπολογισμό του ποσού των 

προβλέψεων, καθώς επίσης και της αντίστοιχης γνωστοποίησης του ποσού των προβλέψεων στις 

οικονομικές καταστάσεις της κάθε εταιρείας. Κρίνεται απαραίτητο να επισημανθεί το γεγονός ότι το 

ποσό των προβλέψεων κάθε χρήσης απαιτείται να προσαρμόζεται ανάλογα με τα καινούρια 

δεδομένα με σκοπό να παρουσιάζεται πάντοτε η βέλτιστη εκτίμηση της επιχείρησης στους 

ενδιαφερόμενους. 

Για το λόγο αυτό αν η αποτίμηση των προβλέψεων αποτελείται από ποικίλα στοιχεία όσον 

αφορά τον υπολογισμό της, στην περίπτωση αυτή μελετάται κάθε στοιχείο ξεχωριστά και στο τέλος 

γίνεται η σύνδεση όλων των αποτελεσμάτων των στοιχείων με τις αντίστοιχες πιθανότητές τους με 

σκοπό να υπάρξει ένα όχι μόνο ολοκληρωμένο, αλλά κυρίως ένα πλήρως έγκυρο και 

εμπεριστατωμένο αποτέλεσμα σχετικά με το θέμα των προβλέψεων και της αποτίμησής τους. 

Επιπλέον, στην περίπτωση που η διαχρονική αξία του χρήματος είναι σημαντική, συνεπώς 

στον ίδιο βαθμό σημαντική θα είναι και η πρόβλεψη, η οποία θα πρέπει να προεξοφληθεί. Στην 

περίπτωση αυτή, η πρόβλεψη εμφανίζεται ως η παρούσα αξία της αναμενόμενης δαπάνης που θα 

απαιτηθεί με σκοπό το διακανονισμό της δέσμευσης με επιτόκιο προεξόφλησης προ φόρου, έτσι 

ώστε να παρουσιάσει τις παρούσες εκτιμήσεις της αγοράς για την αξία του χρήματος και κυρίως 

τους κινδύνους που συνδέονται με την υποχρέωση αυτή. Με αυτήν τη μέθοδο, της προεξόφλησης, 

με την πάροδο του χρόνου αυξάνεται η λογιστική αξία της πρόβλεψης με σκοπό την παρουσίαση 

των εξελίξεων. 

Επιπροσθέτως, στον υπολογισμό των προβλέψεων απαραίτητη θεωρείται και η μελέτη των 

μελλοντικών γεγονότων, τα οποία ως λογικό επακόλουθο θα έχουν αντίκτυπο στις ήδη 

υπολογισμένες προβλέψεις, όπως επίσης και το ποσό της επιρροής τους στο διακανονισμό της 

δέσμευσης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν αντικειμενικότερη απόδειξη της 

υλοποίησής τους. 

Κρίνεται απαραίτητο να τονιστεί ότι η αποτίμηση των προβλέψεων πραγματοποιείται προ 

φόρων, διότι τόσο οι μεταβολές, όσο και οι φορολογικές συνέπειες των προβλέψεων μελετώνται στο 

ΔΛΠ12 και το γεγονός ότι τα τυχόν κέρδη προερχόμενα από τη διάθεση των περιουσιακών 

στοιχείων δεν πρέπει να προσμετρούνται στον υπολογισμό των προβλέψεων.  
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Σύμφωνα με το ΔΛΠ37, η αναγνώριση της αποζημίωσης και της πρόβλεψης στα 

αποτελέσματα κάθε περιόδου απαιτείται να γίνεται χωριστά παρόλο που στο τέλος μπορεί να 

εμφανιστούν συμψηφισμένα. Με τον τρόπο αυτό, το ποσό της πρόβλεψης που αναγνωρίζεται ως 

έξοδο έχει τη δυνατότητα να εμφανίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων έπειτα από την 

αφαίρεση του ποσού της επιστροφής. 

Ακόμα, χρήσιμο θα ήταν να αναφερθεί ότι όταν η οικονομική οντότητα ευθύνεται για το 

ποσό της υποχρέωσης και το τρίτο άτομο δεν έχει τη δυνατότητα να καταβάλει το ποσό που του 

αντιστοιχεί, τότε η επιχείρηση αναγνωρίζει (i) μία πρόβλεψη για το συνολικό ποσό της υποχρέωσης 

και (ii) μια απαίτηση για την αποζημίωση που αναμένουν σε περίπτωση επιβεβαίωσης της 

είσπραξης του διακανονισμού, διαφορετικά αν η επιχειρηματική οντότητα δεν ευθύνεται και το 

τρίτο πρόσωπο αδυνατεί να πραγματοποιήσει τις υποχρεώσεις του, τότε το ποσό αυτό δε 

συμπεριλαμβάνεται στο ποσό της πρόβλεψης. 

Απαιτείται να τονιστεί το γεγονός ότι η πρόβλεψη πραγματοποιείται μονάχα στις δαπάνες, 

στις οποίες έχει γίνει εξ’αρχής αναγνώριση της πρόβλεψης (Νεγκάκης, 2015). 

 

Αντικείμενα αποτίμησης  

Αναφερόμενοι στην απομείωση πρέπει να σημειωθεί ότι ένας από τους σκοπούς αναγνώρισης της 

απομείωσης είναι η βελτίωση της χρησιμότητας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με 

πληροφορίες από αναφερόμενες απώλειες που πραγματοποιούνται έγκαιρα και με τον κατάλληλο 

τρόπο. Όσον αφορά τις πληροφορίες για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να 

αξιολογηθούν όχι μόνο για τη λειτουργική ικανότητα, αλλά και τους κινδύνους ,μιας εταιρείας, όπως 

επίσης και να συμβάλλουν στο έργο των επενδυτών για καλύτερη αξιολόγηση των οικονομικών 

αξιών των περιουσιακών στοιχείων και στον υπολογισμό της επιστροφής των επενδύσεών τους. 

Αναφορικά με τα IFRS, οι κυβερνητικές απαιτήσεις για αναφορές απομείωσης για μη 

τρέχοντα και μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται κατά κύριο λόγο στο 

IAS 36 με τίτλο « Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων» ( Amiraslani et al., 2013) 
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3.5 Βασιλεία ( Basel) 

Τραπεζικός Κανονισμός ( Bank regulation)  

Απαραίτητο για αναφορά θεωρείται το γεγονός ότι πρωτοπόρος στον τομέα του τραπεζικού 

κανονισμού τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες είναι η Επιτροπή της Βασιλείας ( Basel Committee) 

στην επίβλεψη του τραπεζικού συστήματος. Ακόμα, πρέπει να σημειωθεί ότι εξαιτίας της 

αναταραχής και της αστάθειας που ακολούθησαν της κατάρρευσης του συστήματος του Bretton 

Woods το 1973, οι κυβερνήσεις της ομάδας των δέκα χωρών ίδρυσαν την Επιτροπή της Βασιλείας 

το 1974, το αντικείμενο της οποίας είναι « η βελτίωση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας 

αυξάνοντας την επιτήρηση της τεχνογνωσίας, αλλά και η ποιότητα της τραπεζικής επιτήρησης 

παγκοσμίως.» (Basel Committee on Banking Supervision, 2015) Με σκοπό να πετύχει το στόχο της, 

η Επιτροπή σχεδίασε διεθνή πρότυπα για τον τραπεζικό κανονισμό και την επιτήρηση. Οι τρεις 

Συμφωνίες Βασιλείας ( Basel Accord) ελέγχουν τις τράπεζες περισσότερο από τα τελευταία 30 

χρόνια.  

 

Βασιλεία Ι ( Basel I)  

Με την πρώτη Συμφωνία Βασιλείας (Basel Accord) επισημάνθηκε η αρχή της σύγκλισης προς ένα 

ενοποιημένο περιβάλλον επίβλεψης όσον αφορά τις τράπεζες. Στις αρχές της δεκαετίας του ‘80ς, η 

νεοϊδρυθείσα Επιτροπή της Βασιλείας είχε ως κυρίαρχο στόχο την κεφαλαιακή επάρκεια. Κρίνεται 

αναγκαίο να σημειωθεί ότι όσο οι τράπεζες λαμβάνουν υψηλότερους κινδύνους τα ποσοστά 

τραπεζικών κεφαλαίων χειροτερεύουν στη στιγμή με αποτέλεσμα οι διαφορές στα εθνικά ποσοστά 

εθνικού κεφαλαίου να είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Η πρώτη Συμφωνία Κεφαλαίου της Βασιλείας 

(Basel Capital Accord) υπήρξε το 1988, αλλά η εφαρμογή της συνεχίστηκε μέχρι το 1992. Επιπλέον, 

απαραίτητο είναι να αναφερθεί ότι η Βασιλεία Ι εισήγαγε ένα πλαίσιο κεφαλαίου βασιζόμενο στον 

κίνδυνο, όπου ελήφθησαν υπόψην οι κίνδυνοι των οικονομικών ισολογισμών, όταν υπολογίστηκαν 

τα επίπεδα των απαραίτητων κεφαλαίων. Για το λόγο αυτό εφαρμόστηκε ένα ελάχιστο ποσοστό 

κεφαλαίου βασιζόμενο στον κίνδυνο σε επίπεδο ανταγωνισμού μεταξύ χωρών. Ακολουθώντας με το 

καινούριο ποσοστό κεφαλαίου έχει μεταβληθεί ο υπολογισμός τόσο του αριθμητή, όσο και του 

παρονομαστή. Παλιότερα, ο παρονομαστής του ποσοστού κεφαλαίου βασιζόμενο στον ελάχιστο 

κίνδυνο ( minimum risk-based capital ratio) περιλάμβανε τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία ( total 

assets), ενώ με το καινούριο πλαίσιο η θέση αυτή αντικαταστάθηκε από τα περιουσιακά στοιχεία 
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που βασίζονται στον κίνδυνο. Τα στοιχεία αυτά υπολογίζονται από ανατεθειμένα διαφορετικά βάρη 

κινδύνου (risk- weights) σε διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία που βασίζονται στον εγγενή κίνδυνο 

των περιουσιακών στοιχείων. Το γεγονός αυτό εξηγείται με το ότι τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία 

ανήκουν στην κατηγορία χαμηλού κινδύνου, όπως λόγου χάρη μετρητά και κυβερνητικά ομόλογα, 

κατατάσσονται σε χαμηλού κινδύνου βάρους. Αντιθέτως, τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε 

κατηγορία υψηλού κινδύνου, όπως λόγου χάρη εταιρικά δάνεια, κατατάσσονται σε κατηγορία 

βάρους υψηλού κινδύνου. Παρακάτω αναφέρεται το ποσοστό κεφαλαίου που βασίζεται στον 

ελάχιστο κίνδυνο που καθορίζει το απαιτούμενο επίπεδο κεφαλαίου μιας τράπεζας, το οποίο πρέπει 

να υπάρχει για περιουσιακά στοιχεία βάρους δεδομένου επιπέδου κινδύνου. 

 

     Capital requirement  

Minimum risk-based capital ratio=  

     Risk- weighted assets 

 

Επιπροσθέτως, γεννιέται η ανάγκη να τονιστεί και το γεγονός ότι σύμφωνα με τη Βασιλεία Ι 

το ποσοστό κεφαλαίου βασιζόμενο στον ελάχιστο κίνδυνο που απαιτείται να διατηρείται στις 

τράπεζες κυμαίνεται στο 8% από το 1992. Ακόμα, χρήσιμο φαίνεται να επισημανθεί ότι τουλάχιστον 

το 50% του απαιτούμενου κεφαλαίου θα πρέπει να αποτελείται από το κεφάλαιο Tier I, όπως λόγου 

χάρη τα κοινά ίδια κεφάλαια, τα φυλασσόμενα κέρδη και τα μετατρέψιμα χρηματοοικονομικά μέσα 

(convertible instruments) ( Basel Committee on Banking Supervision, 1988). Ενώ στο κεφάλαιο Tier 

II υπολογίστηκαν το υβριδικό (hybrid) κεφάλαιο, όπως επίσης και το κατώτερο χρέος. 

Αξιοσημείωτο είναι ακόμα το γεγονός ότι από την εποχή πριν της Βασιλείας υπάρχει μια αλλαγή, η 

οποία είναι η συμμετοχή του λογαριασμού επιδόματος για τις απώλειες δανείων στον υπολογισμό 

του κεφαλαίου Tier I. Επίσης, άλλο ένα σημείο για αναφορά είναι ότι το ποσοστό συμμετοχής του 

λογαριασμού επιδόματος στο Tier II κεφάλαιο στα περιουσιακά στοιχεία βάρους κινδύνου φτάνει 

έως το 1,25%. Άλλες επιπλέον πληροφορίες είναι ότι το άθροισμα των Tier I και Tier II κεφαλαίου 

περιλαμβάνει το επιλέξιμο κεφάλαιο των τραπεζών για την κάλυψη υποχρεωτικών σκοπών. Τέλος, 

ωφέλιμο είναι να σημειωθεί ότι η θέση τραπεζικών κεφαλαίων καθορίζεται ανάλογα με το ποσοστό 

κεφαλαίου που βασίζεται στον κίνδυνο και ο αντίστοιχος τύπος είναι ο εξής: 
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    Eligible capital 

Risk-based capital ratio= 

    Risk-weight assets 

 

Βασιλεία ΙΙ (Basel II) 

Το πλαίσιο κεφαλαίου της Βασιλείας ΙΙ εισήχθηκε το 2006 εξαιτίας της πρώτης διόρθωσης που 

πραγματοποιήθηκε στη συμφωνία της Βασιλείας Ι το 1988. Η Βασιλεία ΙΙ έχει ως κυρίαρχο 

αντικείμενο « την ενδυνάμωση του ήχου και της σταθερότητας του διεθνούς τραπεζικού 

συστήματος» ( Basel Committee on Banking Supervision, 2006). Επίσης, ωφέλιμο για αναφορά 

είναι το γεγονός ότι εισήχθησαν τρία στενά συνδεδεμένα θεμέλια, τα οποία θα αναλυθούν στη 

συνέχεια, έτσι ώστε να αυξηθεί η ευαισθησία του πλαισίου στον κίνδυνο και ταυτοχρόνως αυξήθηκε 

το ποσοστό κεφαλαίου βασιζόμενο στον ελάχιστο κίνδυνο από 8% ( Basel Committee on Banking 

Supervision, 2006). 

Στο σημείο αυτό θα επεξηγηθούν τα τρία θεμέλια που εισήχθησαν στη Βασιλεία ΙΙ, όπως 

προαναφέρθηκε. Σύμφωνα με το πρώτο θεμέλιο λαμβάνεται υπόψη ο υπολογισμός των 

περιουσιακών στοιχείων, τα οποία επιβαρύνονται με τον κίνδυνο έχοντας ως συνέπεια την επιρροή 

τους στις κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών. Υπάρχουν δύο τρόποι υπολογισμού των 

περιουσιακών στοιχείων που επιβαρύνονται με τον κίνδυνο. Ο ένας από αυτούς είναι σύμφωνα με 

την προτυποποιημένη προσέγγιση έχοντας στη διάθεσή τους προ-εκχωρημένα από ειδικές αρχές 

συντελεστές κινδύνου (risk-weights) και ο δεύτερος τρόπος είναι η προσέγγιση βασιζόμενη στην 

εσωτερική αξιολόγηση (internal ratings-basel) [IRB] έχοντας σε αυτήν την περίπτωση εσωτερικά 

μοντέλα, έτσι ώστε να καθορίζουν τα φορτία κινδύνου (risk-weights). Επιπροσθέτως, αξιοσημείωτο 

για να τονιστεί είναι το γεγονός ότι με τη Βασιλεία ΙΙ καθορίστηκε το επίπεδο της Βασιλείας Ι (Basel 

I- floor) σύμφωνα με το οποίο εμποδίζεται η εφαρμογή των τόσο σημαντικών, γρήγορων και 

μειωμένων σε επιβαρυμένων με κίνδυνο περιουσιακών στοιχείων για τις τράπεζες που τα 

μεταβάλλουν με τη μέθοδο IRB (IRB-method). Στη συνέχεια, το δεύτερο θεμέλιο σχετίζεται με τη 

διαδικασία αξιολόγησης της ευθύνης, ενθαρρύνοντας με τον τρόπο αυτόν τις τράπεζες να 

αναπτύξουν διαδικασίες, οι οποίες θα εξασφαλίζουν επαρκή διαχείριση του κινδύνου, όπως επίσης 

και καλύτερο έλεγχο και διαχείριση κινδύνων. (Basel Committee on Banking Supervision, 2006) 

Τέλος, θα εξηγηθεί και το τρίτο θεμέλιο, το οποίο περιγράφει συνοπτικά τις ρυθμιστικές ανάγκες 
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που απαιτείται να δημοσιοποιηθούν. Με τις αλλαγές που έγιναν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ (IFRS) και 

τις Βασιλείες (Basels) όλοι οι επαγγελματίες, όπως λόγου χάρη επαγγελματίες επενδυτές και 

χρηματοοικονομικοί αναλυτές ή και άλλοι γνώστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

θεωρούνται ικανοί να ελέγχουν τις τράπεζες και να λειτουργούν ως πρόσθετοι ελεγκτές των αρχών, 

εφόσον οι τράπεζες υποχρεούνται να δημοσιοποιούν εξειδικευμένες αναφορές όσον αφορά όχι μόνο 

τον ετήσιο κίνδυνο, αλλά και αναφορές για τη διαχείριση των κεφαλαίων ( Greenbaum et al., 2016).  

 

Βασιλεία ΙΙΙ ( Basel III)  

Εκτός από τη Βασιλεία I και τη Βασιλεία ΙΙ, το 2010 η Επιτροπή Βασιλείας παρουσίασε το πλαίσιο 

της Βασιλείας ΙΙΙ, η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό να καλυφτούν οι αδυναμίες των υφιστάμενων 

πλαισίων έτσι ώστε να λυθεί η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση. Όπως και οι προηγούμενες 

Βασιλείες, έτσι και η Βασιλεία ΙΙΙ έχει συγκεκριμένο αντικείμενο, το οποίο είναι τόσο η αύξηση της 

ανθεκτικότητας του τραπεζικού τομέα, όσο και η ικανότητα καθεμιάς τράπεζας χωριστά να 

απορροφά τις απώλειες των δανείων (Basel Committee on Banking Supervision, 2011). Επιπλέον, 

έχει γίνει και μια δεύτερη διόρθωση, η οποία είναι επακόλουθο των τριών πυλώνων της Βασιλείας ΙΙ 

και περιλαμβάνει υποχρεωτικές απαιτήσεις που θα εφαρμοστούν με την πάροδο του χρόνου κατά το 

χρονικό διάστημα 2013-2019. 

Η κύρια αλλαγή που συνέβη με τη Βασιλεία ΙΙΙ είναι η ανάγκη αύξησης τόσο της ποσότητας, 

όσο και της ποιότητας του απαιτούμενου κεφαλαίου για ρυθμιστικούς σκοπούς. Επιπλέον, άλλη 

αλλαγή που διενεργήθηκε είναι η αύξηση του απαραίτητου επιπέδου του Tier I κεφαλαίου ως 

συνέπεια του υψηλότερου επιπέδου ποσοστού κεφαλαίου που βασίζεται στον ελάχιστο κίνδυνο. 

Επιπροσθέτως, υπάρχει και η δυνατότητα εφαρμογής μεγάλου εύρους κεφαλαιακών αποθεμάτων για 

τα χαρακτηριστικά των οποίων , όπως λόγου χάρη το κατάλληλο μέγεθος, δίνεται ελευθερία να 

αποφασιστεί σύμφωνα όμως πάντα με τις εγχώριες μακροοικονομικές συνθήκες της χώρας. Κρίνεται 

σκόπιμο να αναφερθεί ακόμα ότι εισάγεται ένα ελάχιστο ποσοστό μόχλευσης της τάξης του 3% που 

είναι ανεξάρτητο του κινδύνου, όπως και τα δύο καινούρια ποσοστά ρευστότητας (Greenbaum et al., 

2016). Απαραίτητο προς αναφορά είναι το γεγονός ότι η Βασιλεία ΙΙΙ προτείνει παράταση του 

επιπέδου της Βασιλείας Ι μέσα στο 2017. Δυστυχώς, όμως η εφαρμογή αυτής της απόφασης 

στηρίζεται στις εθνικές εξουσίες.  

Η Βασιλεία ΙΙΙ επικυρώθηκε στις 26 Ιουνίου 2013 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

(European Parliament) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Council). Οι οδηγίες της Βασιλείας 
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ΙΙ έχουν αντικατασταθεί από δύο νομοθεσίες την Οδηγία Κεφαλαιακής Απαίτησης IV (Capital 

Requirement Directive- CRD IV) και τον Κανονισμό Κεφαλαιακής Απαίτησης (Capital Requirement 

Regulation- CRR) (European Banking Authority, 2016). Οι CRD IV και CRR έχουν σκοπό να 

δημιουργήσουν ένα «μοναδικό βιβλίο κανονισμού», έτσι ώστε να επικυρωθεί το γεγονός ότι όλες οι 

Ευρωπαϊκές Χώρες θα εφαρμόζουν τα ίδια πρότυπα κανονισμών στο χρηματοοικονομικό τομέα. Ο 

σκοπός αυτός συμβαδίζει με το πρωτότυπο αντικείμενο της Επιτροπής της Βασιλείας: να συμπίπτει 

με τον εθνικό τραπεζικό κανονισμό (Fayernes & Nygard, 2016).  

 

3.6 Συμπεράσματα  

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο που αφορά και επηρεάζει τις τράπεζες και 

ειδικότερα τις προβλέψεις που διενεργούν με σκοπό την προστασία τους από μελλοντικές απώλειες 

μεριδίων δανείων που έχουν χορηγήσει. 

Αρχικά, επισημαίνεται η παγκόσμια εφαρμογή των ΔΠΧΑ και των πλεονεκτημάτων που 

συνεπάγονται, καθώς υπάρχει πλέον ένας κοινός τρόπος συνεννόησης μεταξύ των επιχειρήσεων και 

κατανόησης των οικονομικών τους καταστάσεων δημιουργώντας ένα κλίμα εμπιστοσύνης, αλλά και 

προστασίας των επενδυτών. 

Επιπλέον, γίνεται αναφορά στο Πλαίσιο των ΔΠΧΑ, τόσο στο Αναθεωρημένο, όσο και στο 

Μη-αναθεωρημένο και τονίζεται ότι το Πλαίσιο συμβάλλει τόσο στην ανάπτυξη νέων ΔΠΧΑ, όσο 

και στην αναμόρφωση των υπαρχόντων. Στη συνέχεια, τονίζεται η επίσημη επικράτηση των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων με σκοπό να οδηγηθούν στην οικονομική ανάπτυξη.  

Το σημαντικότερο τμήμα του κεφαλαίου αυτού είναι η αναφορά των προβλέψεων σχετικά με 

τα ΔΛΠ και συγκεκριμένα με το ΔΛΠ37, το οποίο απευθύνεται στην αποτίμηση και αναγνώριση 

των προβλέψεων σχετικά με μελλοντικά γεγονότα.  Άξιο τονισμού είναι ότι η πρόβλεψη αφορά 

δαπάνες, για τις οποίες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί αναγνώριση πρόβλεψης. Τέλος, αναλύονται οι 

τρεις Βασιλείες που δημιουργήθηκαν με σκοπό τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας 

του τραπεζικού συστήματος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

                ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

4.1 Εισαγωγή  

Η μελέτη που θα ακολουθήσει, θα επικεντρωθεί κυρίως στον τραπεζικό τομέα και στη σύνδεση των 

τραπεζικών προβλημάτων με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (non-performing loans). Καταρχάς θα 

γίνει μια αναφορά στα μη- εξυπηρετούμενα δάνεια, έτσι ώστε να αποκτηθεί κατά κύριο λόγο η 

γνώση σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα και στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια ποσοτική έρευνα, 

όπου θα μελετηθεί η επίδραση που παρουσιάζει κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή στην εξαρτημένη που 

είναι οι προβλέψεις απώλειας δανείων, με σκοπό να γίνει καλύτερα αντιληπτό με ποιον τρόπο και σε 

τί βαθμό  επηρεάζονται οι προβλέψεις των τραπεζών στην περίπτωση απώλειας δανείων. Το δείγμα 

που έχει ληφθεί για την έρευνα προέρχεται από 531 Αμερικανικές τράπεζες με συνολικά 4841 

παρατηρήσεις. 

Σύμφωνα με τον Gorton (1988) έχει μελετηθεί και αναλυθεί από τους οικονομολόγους η 

μελλοντική δύναμη όχι μόνο των μακροοικονομικών, αλλά και των μεταβλητών του τραπεζικού 

τομέα ως τα αρχικά προειδοποιητικά σημάδια της τραπεζικής κρίσης. 

Αναγκαίο για αναφορά είναι το γεγονός ότι η κύρια αιτία της κρίσης και ιδιαιτέρως της 

επιδείνωσης της πιστωτικής ποιότητας αποτελεί το θέμα των δανείων. Σκόπιμο κρίνεται να τονιστεί 

η ερμηνεία που δίνεται στον όρο των μη-εξυπηρετούμενων δανείων. Τα δάνεια πρωτού διαγραφούν, 

κατατάσσονται στην κατηγορία των μη- εξυπηρετούμενων δανείων, διότι οι οφειλές των πελατών 

των τραπεζών θεωρούνται πλέον ληξιπρόθεσμες. Τα μη- εξυπηρετούμενα δάνεια (non-performing 

loans-NPLs) θεωρούνται σε μεγάλο βαθμό τόσο ενδιαφέρον, όσο και κρίσιμο θέμα, παρόλο που 

αρκετές φορές ο δείκτης της δήλωσης του τραπεζικού συστήματος παραλείπεται. Ακόμα, χρειάζεται 

να αναφερθεί ότι εξαιτίας των εκπτώσεων φόρου που προκλήθηκαν από πληρωμές πελατών, των 

οποίων το χρέος έχει παραγραφεί πιθανότατα εδώ και χρόνια, έχει καταστήσει ασαφείς τόσο τις 

καθαρές απώλειες των δανείων που αφορούν τα κέρδη των τραπεζών, όσο και τις απώλειες των 

λογαριασμών των πελατών. 
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Σύμφωνα με τους Borio & Lowe (2002), Demirgus-Kunt & Detragiache (2005) και τους 

Davis & Karim (2008) γνωστοποιείται ότι τις περισσότερες φορές μία εκτεταμένη πιστωτική 

ανάπτυξη προηγείται των τραπεζικών κρίσεων.  

Απαραίτητο για υπογράμμιση κρίνεται το γεγονός ότι σχετικά με τη χρηματοοικονομική 

σταθερότητα, το είδος της πίστωσης που προξενεί πλήθος προβλημάτων είναι το εξωτερικό χρέος. 

Αυτό συμβαίνει, διότι εάν μία χώρα παρουσιάζει έλλειμμα, σε αυτήν την περίπτωση μία 

χρηματοδότηση από ξένο παράγοντα, ο οποίος μειονεκτεί στην αναγνώριση των κινδύνων που 

υπάρχουν για την εκάστοτε χώρα μέσω του τραπεζικού της συστήματος συγκριτικά με έναν εγχώριο 

πιστωτή, ο οποίος έχει κατά πάσα πιθανότητα πλήρη ενημέρωση σε αυτόν τον τομέα, θα αποφέρει 

πιθανότατα περισσότερα και κρισιμότερα θέματα στο τραπεζικό σύστημα. Για το λόγο αυτό, η 

αναφερόμενη χώρα δε θα έχει τη δυνατότητα να υπερχρεωθεί εάν οι πολίτες της έχουν χρέη μεταξύ 

τους. Επιπλέον, το γεγονός  ότι οι δανειοδοτήσεις πραγματοποιούνται από ελάχιστες καταθέσεις 

πελατών συνεπάγεται ότι οι κάτοικοι της χώρας έχουν αποταμιεύσεις, έτσι ώστε να καλύπτουν το 

μέρος των εγγυήσεων. Συνεπώς, εάν οι εγχώριες επιχειρήσεις ξοδεύουν τα χρήματα που κερδίζουν, 

τότε δεν έχουν ανάγκη να δανειστούν από ξένους παράγοντες καθιστώντας σταθερό το έδαφος και 

στην περίπτωση που οι νεότεροι άνθρωποι οφείλουν σε μεγαλύτερούς τους, τότε η μοναδική λύση 

για το πρόβλημα του χρέους αποτελούν οι κληρονομιές. Το χειρότερο πρόβλημα είναι ότι τα 

παραπάνω επιχειρήματα δεν εφαρμόζονται στο ξένο χρέος.  

Σύμφωνα με τους Laeven & Valencia (2008) οι τραπεζικές κρίσεις αποτελούν απόρροια των 

μεγάλων ελλειμμάτων στις τρέχουσες συναλλαγές. Επίσης, όπως αναφέρουν και οι Kaminsky & 

Reinhart (1999), οι κρίσεις είναι επακόλουθο εξωτερικών ελλειμμάτων έπειτα από αδυναμία στις 

εξαγωγές των χωρών. Επιπλέον, σύμφωνα με τους Barrell et al.(2010), η απλή πιστωτική ανάπτυξη 

δεν αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι των ΟΟΣΑ χωρών, που είναι οι εξείς σύμφωνα με την 

ημερομηνία υπογραφής της συνθήκης: Αυστρία (1961), Βέλγιο (1961), Γαλλία (1961), Γερμανία 

(1961), Δανία (1961), Ελβετία (1961), Ελλάδα (1961), Ηνωμένο Βασίλειο (1961), ΗΠΑ (1961), 

Ιρλανδία (1961), Ισλανδία (1961), Τουρκία (1961), Ισπανία (1961), Φινλανδία (1961), Καναδάς 

(1961), Λουξεμβούργο (1961), Νορβηγία (1961), Ολλανδία (1961), Πορτογαλία (1961), Σουηδία 

(1961), Ιταλία (1962), Ιαπωνία (1964), Αυστραλία (1971), Νέα Ζηλανδία (1973), Μεξικό (1994), 

Τσεχία (1995), Κορέα (1996), Πολωνία (1996), Ουγγαρία (1996), Σλοβακία (2000)
1
, στην 

περίπτωση που ελέγχονται οι τρέχουσες συναλλαγές. Τα ελλείμματα των τρεχουσών συναλλαγών 

σύμφωνα και με μελέτες των Sarlin & Peltonen (2011) υπερισχύουν των χρηματοοικονομικών 

                                                           
1
 Πηγή: http://wwww.minagric.gr/greek/agro_pol/OECD.htm  

http://wwww.minagric.gr/greek/agro_pol/OECD.htm
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κρίσεων. Οι επενδυτές, όπως έχουν επισημάνει και οι Milesi-Ferretti & Tille (2011), κινούνται 

αρχικά προς τα οικεία περιουσιακά στοιχεία κατά τη διάρκεια των άσχημων οικονομικών φάσεων 

των επίκαιρων χρηματοοικονομικών κρίσεων συνεισφέροντας στις δυσκολίες που παρουσιάζονται 

στην αναχρηματοδότηση του χρέους στις υπερχρεωμένες χώρες (Kauko, 2012).  

Όσον αφορά πιο συγκεκριμένα τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και τη διαχείριση των 

τραπεζών, ένα κρίσιμο θέμα για μελέτη είναι οι παράγοντες του αναδρομικού πιστωτικού κινδύνου, 

ο οποίος παίρνει τη μορφή των μη εξουσιοδοτημένων δανείων (NPLs). Σύμφωνα με τους Reinhart & 

Rogoff (2010) τονίζεται ότι τα NPLs σηματοδοτούν την έναρξη της τραπεζικής κρίσης. 

Έπειτα από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με τους καθοριστικούς παράγοντες των 

NPLs, διαπιστώθηκε ότι η επιδείνωση του επιπέδου των NPLs θεωρείται είτε μακροοικονομικός 

παράγοντας είτε ειδικός τραπεζικός παράγοντας που χρησιμοποιήθηκε ως επεξηγηματική 

μεταβλητή. Μόνο οι Salas & Saurina (2002) συμπεριλαμβάνουν την εξαίρεση του συνδυασμού των 

μακροοικονομικών και των μικροοικονομικών μεταβλητών εξηγώντας την επιδείνωση των NPLs 

τόσο των εμπορικών όσο και των αποταμιευτικών της περιόδου 1985-1997. Έπειτα από την εστίασή 

τους στις τράπεζες αυτές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ως προειδοποιητικοί δείκτες για τυχόν 

μελλοντικές αλλαγές στα NPLs χρησιμοποιούνται οι ειδικοί τραπεζικοί παράγοντες. Παρόμοιες 

μελέτες έχουν διενεργηθεί και από τους Clair (1992) και Gonzalez-Hermosillo et al (1997). 

Έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές εμπειρικές μελέτες, οι οποίες εξηγούν την επιρροή που 

έχουν οι μακροοικονομικοί παράγοντες στα NPLs, μερικά από αυτά τα παραδείγματα θα 

αναφερθούν στη συνέχεια. Για παράδειγμα οι Rinaldi & Sanchis-Anellano(2006) διεξήγαγαν έρευνα 

με θέμα την ανάλυση των NPLs για πλήθος Ευρωπαϊκών χωρών παρέχοντας αποδείξεις για αρκετά 

θέματα που τους ενδιαφέρουν, όπως λόγου χάρη το διαθέσιμο εισόδημά τους , το ποσοστό της 

ανεργίας, καθώς επίσης και τις νομισματικές συνθήκες. Ακόμα, σύμφωνα με την έρευνα που 

πραγματοποίησαν οι Berge & Boge (2007) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα δάνεια που 

σχετίζονται με διαφόρων ειδών προβλήματα αφορούν τα ποσοστά πραγματικών επιτοκίων και την 

ανεργία του Νορμαδικού τραπεζικού συστήματος για την περίοδο 1993-2005. Επιπλέον, στη μελέτη 

των Boss et al. (2009) εξετάζεται η σύνδεση του πιστωτικού κινδύνου των κύριων Αυστριακών 

εταιρειών με τον επιχειρηματικό κύκλο. Τέλος, μελέτες όπως των Cifter et al (2009), Nikusu (2011) 

και Segoviano et al (2006) επικεντρώνονται στους μακροοικονομικούς καθοριστικούς παράγοντες 

των NPLs. 

Από την άλλην πλευρά, ένα άλλο είδος βιβλιογραφίας επικεντρώνεται στις επιδράσεις 

ειδικών τραπεζικών χαρακτηριστικών στα προβληματικά ή αλλιώς στην καθομιλουμένη «κόκκινα» 
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δάνεια. Για παράδειγμα, οι Berger & DeYoung (1997) στόχευσαν στη σύνδεση των ειδικών αυτών 

τραπεζικών χαρακτηριστικών και έδωσαν ιδιαίτερη σημασία στους δείκτες αποτελεσματικότητας, 

καθώς επίσης και στα προβληματικά δάνεια. Για το λόγο αυτό, διατύπωσαν μηχανισμούς, οι οποίοι 

συνδέονται όχι μόνο με την αποτελεσματικότητα, αλλά και με την κεφαλαιακή επάρκεια, όπως 

λόγου χάρη τους εξείς “bad luck”, “bad management”, “skimping” και τέλος, “moral hazard”.  

Σκοπός τους είναι να διασταυρώσουν την υπόθεση με ένα δείγμα τραπεζών των ΗΠΑ που 

αφορά την περίοδο 1985-1994, συμπεριλαμβανομένου μειώσεις στην υπολογισμένη 

αποτελεσματικότητα του κόστους με συνεπαγόμενο αποτέλεσμα αυξημένα μελλοντικά 

προβληματικά δάνεια. Την ίδια γραμμή μελέτης ακολούθησαν και οι Podpiera & Weill (2008) 

έχοντας ως κύριο θέμα το συνδετικό κρίκο μεταξύ αποτελεσματικότητας και «κόκκινων» δανείων, 

όσον αφορά το Τσέχικο τραπεζικό σύστημα την περίοδο 1994-2005.Στην έρευνά τους επίσης 

παρέχονται αποδείξεις από την εμπειρική τους έρευνα, οι οποίες υποστηρίζουν την αρνητική σχέση 

μεταξύ του μειωμένου κόστους αποτελεσματικότητας και των μελλοντικών NPLs με επικέντρωση 

στους ειδικούς τραπεζικούς καθοριστικούς παράγοντες. Σύμφωνα με τα ευρήματα των Li et al. 

(2007) προκύπτει ότι τα συμβόλαια που περιέχουν οποιουδήποτε είδους κινήτρων εμφανίζει θετική 

επίδραση στις διευθυντικές προσπάθειες με σκοπό να ελαττωθούν τα NPLs στο κινέζικο τραπεζικό 

σύστημα. Τέλος, η επιρροή πλήθους θεσμικών μεταβλητών στα NPLs μελετάται και από τον Breuer 

(2006) (Louzis et al., 2012) 

 

4.2 Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και η ανάπτυξη των μη-εξυπηρετούμενων 

δανείων  

Την περίοδο που προηγείται της ελληνικής απελευθέρωσης του χρηματοοικονομικού τομέα το 1990, 

αποφασίστηκαν ρυθμιστικοί περιορισμοί σχετικά με το θέμα κινδύνου που αντιμετωπίζουν τα 

τραπεζικά συστήματα. Όπως έχει προκύψει και από τη μελέτη που διενήργησε ο Tsakalotos (1991), 

τα μη τραπεζικά κριτήρια, όπως λόγου χάρη οι προσωπικές επαφές  και η κοινωνική πίεση, 

αποτελούν τη βάση που οδηγεί στην αναποτελεσματικότητα όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνου, 

καθώς επίσης και θέματα που προκύπτουν με τα NPLs. 

Παρόλα αυτά, την περίοδο στα τέλη του 1990 παρουσιάζονται μεταβολές στο οικονομικό 

περιβάλλον κατά το οποίο λειτουργούν οι τράπεζες με αποτέλεσμα τη μεταβολή της λειτουργίας  

των ελληνικών τραπεζών σχετικά με τον τρόπο χειρισμού του κινδύνου εκ μέρους τους. Με σκοπό 

την επίτευξη ικανοποιητικών επιπέδων κερδοφορίας, αλλά και επιβίωσης σε μια περίοδο όπου 
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κυριαρχεί η ανταγωνιστικότητα, οι τράπεζες αναγκάστηκαν να βελτιώσουν όχι μόνο την 

αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου, αλλά επίσης να υιοθετήσουν προχωρημένης μορφής 

τεχνολογίας. 

Γνωρίζοντας τις αλλαγές που διενεργήθηκαν στον τραπεζικό τομέα στην Ελλάδα γίνεται 

κατανοητό ότι οι καθοριστικοί παράγοντες που αφορούν τα NPLs έχουν μεταβληθεί επίσης με το 

πέρασμα του χρόνου. Επιπλέον, κρίνεται εξίσου σημαντικό να αναφερθεί το γεγονός ότι εξαιτίας της 

σχέσης μεταξύ των καθοριστικών παραγόντων και τις δημόσιες πολιτικές κατευθύνσεις, οι 

αγοραστικές δυνάμεις αναμένεται να θεωρηθούν ως κύριοι καθοδηγητές των NPLs. 

Ένα ακόμα σημείο για επισήμανση θεωρείται και το γεγονός ότι από το 2000 το ελληνικό 

τραπεζικό σύστημα έχει τη δυνατότητα να χαρακτηριστεί ως πιο ώριμος χρηματοοικονομικός 

τομέας συγκριτικά με τις προηγούμενες περιόδους και για το λόγο αυτό οι δυνάμεις της αγοράς 

ρυθμίζουν τις λειτουργίες τους. Η περίοδος αυτή περιλαμβάνει ένα μέρος της περιόδου άνθησης από 

τα μέσα του 1990 μέχρι και την περίοδο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η 

Ελλάδα, με αποτέλεσμα να συμπεριλαμβάνεται ολόκληρη η φάση του επιχειρηματικού κύκλου. 

Την περίοδο της οικονομικής κρίσης που επικρατεί, υπάρχουν ανησυχίες για επιδείνωση του 

ποσοστού  των NPLs, αλλά και η απότομη πιστωτική εξάπλωση της τελευταίας δεκαετίας ωθεί στην 

απορία εάν η ποιότητα των δανείων που απονέμονται σε αυτήν την περίοδο αξιολογήθηκε ακριβώς 

από το τραπεζικό σύστημα. Σε γενικές γραμμές τα υψηλά ποσοστά της πιστωτικής ανάπτυξης κατά 

τη διάρκεια του 2000 αποδίδονται όχι μόνο στις καμπύλες ζήτησης, αλλά και στις καμπύλες 

προσφοράς. Από τη μεριά της προσφοράς τόσο η απελευθέρωση του χρηματοοικονομικού 

συστήματος του 1990, όσο και ο μετέπειτα ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών για μερίδιο αγοράς 

ενίσχυαν την πιστωτική ανάπτυξη. Από τη μεριά της ζήτησης, η αύξηση του χρέους αποτέλεσε 

λογικό επακόλουθο του τραπεζικού ανταγωνισμού, προκαλώντας τα νοικοκυριά να επιχειρήσουν να 

περιορίσουν τον καταναλωτισμό τους μέσω του δανεισμού. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό για 

επισήμανση κρίνεται το γεγονός ότι τα υψηλά ποσοστά ανάπτυξης, τα οποία επικρατούσαν στην 

Ελλάδα από τα μέσα του 1990 κινητοποίησαν τις επιχειρήσεις να αναλάβουν επενδύσεις έχοντας ως 

συνέπεια να αυξηθούν οι υποχρεώσεις χρεών για τον επιχειρηματικό κύκλο αντίστοιχα. (Louzis et 

al., 2012) 
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4.3 Καθοριστικοί Παράγοντες των NPLs 

Μακροοικονομικοί Παράγοντες 

Σε πολλές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με την τραπεζική βιβλιογραφία, κύριο θέμα 

μελέτης αποτελεί η σχέση μεταξύ του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και της ποιότητας των 

δανείων. Για παράδειγμα, εάν κάποια περίοδος της οικονομίας χαρακτηρίζεται από χαμηλά επίπεδα 

NPLs, τότε τόσο οι καταναλωτές, όσο και οι επιχειρήσεις παρατηρούν μια επάρκεια εισροών 

εισοδήματος και εσόδων  που συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των δανείων τους. Με τον τρόπο 

αυτό, όσο η περίοδος άνθησης συνέχιζε, η πίστωση στους οφειλέτες χαμηλής ποιότητας δανείων 

αυξάνεται και κατά συνέπεια με τον ερχομό της ύφεσης τα NPLs αυξάνονται σε μεγάλο βαθμό. Το 

γεγονός αυτό αποδεικνύεται και από τον Carey (1998), ο οποίος υποστηρίζει ότι « η κατάσταση της 

οικονομίας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες επηρεάζοντας το χαρτοφυλάκιο 

ποικίλων χρεών χαμηλής ταχύτητας.» 

Η άποψη αυτή του Carey (1998) σχετικά με τη σχέση της φάσης του κύκλου και της 

πιστωτικής αθέτησης επιβεβαιώνεται και από άλλες εμπειρικές μελέτες. Αρχικά, ο Quagliarello 

(2007) αποδεικνύει ότι τα NPLs επηρεάζονται από τον επιχειρηματικό κύκλο σε πολλές Ιταλικές 

τράπεζες την περίοδο 1985-2002. Έπειτα, οι Cifter et al (2009) αποδεικνύουν την επιρροή που έχει η 

βιομηχανική παραγωγή στα NPLs στο Τούρκικο χρηματοοικονομικό σύστημα την περίοδο 2001-

2007. Ακόμα, οι Salas & Saurina (2002) υπολογίζουν την αρνητική επίδραση στα NPLs που 

παρουσιάζει στη σύγχρονο περίοδο η αύξηση του ΑΕΠ (GDP) και συμπεραίνεται σύμφωνα και με 

τους Bangia et al. (2002) και Carey (2002) η ταχύτατη διάδοση της μακροοικονομικής ανάπτυξης 

στην ικανότητα των οικονομικών παραγόντων για την εξυπηρέτηση των δανείων τους. 

Οι βασικοί μακροοικονομικοί καθοριστικοί παράγοντες των NPLs επιλέγονται πιθανότατα 

από τη θεωρητική ανασκόπηση των μοντέλων του καταναλωτικού κύκλου. Ο Lawrencel (1995) 

εξετάζει ένα μοντέλο και εισάγει σαφώς την πιθανότητα αθέτησης. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό 

υπονοείται ότι οι δανειστές με χαμηλά εισοδήματα παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά  αθέτησης 

εξαιτίας του αυξανόμενου κινδύνου αντιμετωπίζοντας την ανεργία και ανίκανοι να διακανονίσουν 

τις υποχρεώσεις τους. Στην περίπτωση αυτή για να διατηρείται η ισορροπία, οι τράπεζες χρεώνουν 

υψηλότερα ποσοστά  επιτοκίων στους πελάτες με μεγαλύτερο κίνδυνο. Αυτό το μοντέλο του 

Lawrence(1995) επεκτείνεται από τους Rinaldi & Sanchis-Arellano (2006) υποθέτοντας ότι οι 

αντιπρόσωποι δανείζονται με σκοπό να επενδύσουν σε πραγματικά ή χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία. Επιπλέον, επιχειρηματολογούν τονίζοντας ότι η πιθανότητα εμφάνισης 



46 
 

αθέτησης των υποχρεώσεών τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο από το τρέχον εισόδημά 

τους, αλλά και από το ποσοστό ανεργίας, το οποίο συνδέεται τόσο με το γεγονός της αβεβαιότητας 

όσον αφορά το μελλοντικό εισόδημα, όσο και με το ρυθμό δανειοδότησής τους (Louzis et al., 2012). 

 

Χρέος 

Η σύνδεση μεταξύ της κυρίαρχης κρίσης χρέους και της τραπεζικής κρίσης αναγνωρίστηκε μετά την 

πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση και τα επακόλουθα σοβαρά γεγονότα χρέους. Σύμφωνα με 

τους Reinhart & Rogoff (2010) αποδεικνύεται ότι οι τραπεζικές κρίσεις πιο συχνά προηγούνται ή 

συμπίπτουν ακόμα με τις κύριες κρίσεις χρέους. Επιπλέον, αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι « Μία 

αιτιώδης αλυσίδα από κύριες κρίσεις χρέους στις τραπεζικές κρίσεις δεν απορρίπτονται εύκολα». 

Όπως αναφέρεται και στο BIS Annual Report (2010) το τελευταίο χρονικά επακόλουθο συνέβη στην 

Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες, οι οποίες μπήκανε στην οικονομική κρίση, δηλαδή σε μια 

κατάσταση τόσο δημοσιονομικά, όσο και φορολογικά ευαίσθητη. 

Έχουν αναγνωριστεί δύο κύρια κανάλια διάδοσης της κύριας κρίσης χρέους στον τραπεζικό 

τομέα. Πρώτον, η χειροτέρευση των δημόσιων χρηματοοικονομικών θέτει ένα όριο στην 

αξιολόγηση αξιοπιστίας της αγοράς σχετικά με τις εθνικές τράπεζες. Κατά συνέπεια οι τράπεζες 

γίνονται δύσκολες για ρευστότητα (Reinhart & Rogoff, 2010). Με τον τρόπο, οι τράπεζες 

αναγκάζονται να διακόψουν το δανεισμό, συνεπώς οι οφειλέτες δεν έχουν τη δυνατότητα να 

αναχρηματοδοτήσουν τις οφειλές τους. Επιπροσθέτως σύμφωνα και με τα λεγόμενα του Perotti 

(1996) μία πιθανή αύξηση στο δημόσιο χρέος πιθανόν να οδηγήσει σε δημοσιονομικά μέτρα και πιο 

συγκεκριμένα περικοπές στα κοινωνικά έξοδα και των αμοιβών της κυβερνητικής κατανάλωσης. Με 

τον τρόπο αυτό, πιθανότατα πλήθος διακριτών δανείων έχουν καταστεί ανώφελα, εξαιτίας του 

γεγονότος ότι το εισόδημα των νοικοκυριών θα υποστεί ένα αρνητικό σοκ, ενώ οι επιρροές δεύτερης 

σειράς στα εταιρικά δάνεια ίσως συμβαίνουν λόγω της μείωσης της ζήτησης. Πιθανότατα, λοιπόν, 

να διατυπωθεί η υπόθεση ότι «η αύξηση του κύριου χρέους οδηγεί σε αύξηση των NPLs». (Louzis et 

al., 2012) 

 

Ειδικοί Τραπεζικοί Παράγοντες 

Ακόμα, κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί ότι οι καθοριστικοί παράγοντες των NPLs δεν πρέπει να 

ζητηθούν αποκλειστικά μεταξύ των μακροοικονομικών μεταβλητών, διότι θεωρούνται εξωγενείς 
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παράγοντες για τις τράπεζες. Η εξέλιξη των NPLs αναμένεται να επηρεαστούν όχι μόνο από τα 

ξεχωριστά χαρακτηριστικά του τραπεζικού τομέα, αλλά και από τις πολιτικές επιλογές κάθε 

τράπεζας σχετικά με τις προσπάθειές τους τόσο για βελτίωση της αποτελεσματικότητας, όσο και της 

διαχείρισης του κινδύνου. Ένα μέρος της βιβλιογραφικής επισκόπησης μελετά τη σχέση μεταξύ 

ειδικών τραπεζικών παραγόντων και NPLs. 

Σύμφωνα με τη μελέτη των Berger & DeYoung (1997), οι οποίοι μελέτησαν την ύπαρξη 

αιτιότητας μεταξύ της ποιότητας των δανείων, της αποτελεσματικότητας του κόστους και του 

τραπεζικού κεφαλαίου, προκύπτουν τρεις υποθέσεις σύμφωνα με αυτά. (Louzis et al., 2012) 

 

4.4 Ερευνητικό Αντικείμενο  

Τα τραπεζικά ιδρύματα όπως είναι λογικό επηρεάζονται από τις εξελίξεις που συμβαίνουν όχι μόνο 

στη χώρα όπου λειτουργούν, αλλά και στις άλλες χώρες με τις οποίες έχουν ιδιαίτερες σχέσεις 

κυρίως επαγγελματικές. Οι εξελίξεις που έχουν άμεσο αντίκτυπο σε αυτές είναι στενά συνδεδεμένες 

με το χρηματοοικονομικό περιβάλλον και τις μεταβολές που πραγματοποιούνται σε αυτό και έμμεσο 

αντίκτυπο έχουν οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στο πολιτικό περιβάλλον των χωρών, διότι τα 

μέτρα που λαμβάνουν στην πολιτική τους προκαλούν σημαντικές συνέπειες και στα τραπεζικά τους 

συστήματα.  

Το αντικείμενο που μελετάται στην παρούσα διπλωματική είναι η σχέση που υπάρχει μεταξύ 

των τραπεζών και των μη- εξυπηρετούμενων δανείων. Δηλαδή, τους παράγοντες που συνέβαλαν 

ώστε να δημιουργηθούν τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια, καθώς επίσης και την επίδρασή τους στις 

τράπεζες. 

Οι τράπεζες όπως είναι γνωστό θεωρούνται επιχειρήσεις, οι οποίες δανείζουν χρήματα όχι 

μόνο σε ιδιώτες, αλλά και σε επιχειρηματίες. Τα δάνεια αυτά δεν επιστρέφονται πάντοτε, εφόσον οι 

τράπεζες δανείζουν και σε επισφαλείς δανειστές με υψηλό επιτόκιο. Οι τράπεζες έχοντας σκοπό να 

διατηρήσουν σταθερά τα κέρδη τους, αλλά και να συνεχίζουν να θεωρούνται φερέγγυες στις 

επικίνδυνες εποχές, υπολογίζουν τις απώλειές τους και αναζητούν κεφάλαιο έτσι ώστε να 

απορροφήσουν τις μελλοντικές διαγραφές χρεών. Για το λόγο αυτό, όταν οι τράπεζες δανείζουν σε 

κάποιον πελάτη και δεν είναι σίγουρες ότι μέχρι την προθεσμία τους θα λάβουν όλο το ποσό του 

δανείου, τότε σύμφωνα με το ποσοστό του δανείου που θεωρούν ότι δε θα τους επιστραφεί, 

δημιουργούν μία πρόβλεψη απώλειας του συγκεκριμένου ποσοστού του δανείου με σκοπό να είναι 
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καλυμμένες σε οτιδήποτε παρουσιαστεί μελλοντικά. Έπειτα, αφού δημιουργηθεί πρόβλεψη για 

κάποιο αμφισβητήσιμο δάνειο, οι αρμόδιοι των τραπεζών θα ερευνήσουν σε τί βαθμό οι δανειστές 

έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν το ποσό που δανείστηκαν και τότε στην τράπεζα διαγράφουν 

το ποσό του δανείου, το οποίο δεν επρόκειτο να πληρωθεί. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούν στην 

τράπεζα ένα δείκτη κάλυψης των προβλέψεων απώλειας δανείων, ο οποίος δείχνει το βαθμό 

προστασίας των τραπεζών σε πιθανές μελλοντικές απώλειες. Ο δείκτης αυτός ερμηνεύεται με τον 

εξής τρόπο: όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης αυτός, τόσο η τράπεζα έχει τη δυνατότητα να 

αντισταθεί σε μελλοντικές απώλειες δανείων συμπεριλαμβανομένου και τις απώλειες που 

δημιουργούνται εκτός των προβλέψεων που γίνονται για τις απώλειες δανείων. Όπως είναι ευρέως 

γνωστό, οι προβλέψεις απώλειας δανείων δεν είναι σημαντικές μονάχα για τις τράπεζες, αλλά 

γενικότερα για τον επιχειρηματικό κύκλο. Σε περιόδους όπως η οικονομική κρίση των ετών 2007-

2009 της Αμερικανικής ύφεσης, οι προβλέψεις απώλειας δανείων και οι διαγραφές χρεών έφτασαν 

στο έπακρο, όπως οι δανειστές προσπαθούν να ξεπληρώσουν τα χρέη τους. Αργότερα με τη 

σταθεροποίηση της οικονομίας εξισορροπούνται τα γεγονότα με τα επίπεδα προ ύφεσης. Για το λόγο 

αυτό, τόσο οι προβλέψεις απώλειας δανείων, όσο και οι διαγραφές των δανείων αποτελούν 

σημαντικούς παράγοντες για την πορεία της οικονομίας.
2
 

Όσον αφορά τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια, είναι ευρέως γνωστό ότι στην Ευρώπη το 

φαινόμενο αυτό, των μη-εξυπηρετούμενων δανείων, αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς εξαιτίας της 

δύσκολης οικονομικής κατάστασης που βρίσκονται όχι μόνο οι επιχειρήσεις, αλλά και τα 

νοικοκυριά. Για το λόγο αυτό, θεωρείται ότι τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια απεικονίζουν το βαθμό 

εύρυθμης λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Επομένως, όταν οι τράπεζες 

παρουσιάζουν «κόκκινα» δάνεια σε υψηλά σχετικά επίπεδα, κρίνεται αναγκαίο να εξεταστεί ο 

δείκτης κάλυψης των δανείων αυτών, έτσι ώστε να εξεταστεί κατά πόσο οι τράπεζες έχουν 

προνοήσει να δημιουργήσουν προβλέψεις επισφάλειας αναγνωρίζοντας τις ζημιές στα 

αποτελέσματα των οικονομικών τους καταστάσεων. Συνεπώς, όσο μεγαλύτερος φροντίζουν να είναι 

ο δείκτης αυτός, τόσο ασφαλέστερο θα είναι το γεγονός αυτό για την τράπεζα.  

Λογικό επακόλουθο των υπεράριθμων «κόκκινων δανείων» είναι το γεγονός ότι οι τράπεζες 

φτάνουν στο σημείο να δυσκολευτούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τους 

μετόχους, τους καταθέτες τους, τις καινούριες χορηγήσεις δανείων, τη συμβολή τους στην 

οικονομική ανάπτυξη κ.ά. Ορισμένες χώρες, όπως λόγου χάρη η Ιρλανδία και η Ισπανία 

                                                           
2 Site : http://smallbusiness.chron.com/calculate-loan-loss-provision-coverage-ratio-75569.html 

 

http://smallbusiness.chron.com/calculate-loan-loss-provision-coverage-ratio-75569.html
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κατόρθωσαν να περιορίσουν το ρυθμό αύξησης των μη-εξυπηρετούμενων δανείων, όμως άλλες 

χώρες, όπως λόγου χάρη η Ελλάδα, η Κύπρος, η Πορτογαλία και η Ιταλία όχι μόνο δεν κατόρθωσαν 

να περιορίσουν την αρνητική πορεία των μη-εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά αυξήθηκε με ιδιαίτερο 

ρυθμό δημιουργώντας προβλήματα σε νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιπλέον, 

σύμφωνα και με επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών επιβεβαιώνεται ότι οι 

επαναλαμβανόμενες προβλέψεις στους ισολογισμούς των τραπεζών αυτών των χωρών έχει ως 

αντίκτυπο την επιρροή της κερδοφορίας τους, προσθέτοντας στην περιουσία τους ακίνητα, τα οποία 

ορίζονται ως εγγυήσεις για τη λήψη των δανείων. 
3
 

 

4.5 Μεθοδολογία της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε ακολουθώντας την εξής μεθοδολογία που χωρίστηκε σε δύο 

στάδια. Το αρχικό της στάδιο περιλαμβάνει το καθορισμό της εξαρτημένης μιας μεταβλητής που την 

αποτελούν οι προβλέψεις για τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια προς το σύνολο του ενεργητικού. Ο 

δείκτης αυτός αποτελεί δείκτης της ευρύτερης ομάδας δεικτών που σχετίζονται με τη δανειακή 

επιβάρυνση και προκύπτει με τη διαίρεση του συνόλου των μη-εξυπηρετούμενων δανείων των 

τραπεζών (σύνολο υποχρεώσεων) με το σύνολο του ενεργητικού τους. 

     Σύνολο Μη-Εξυπηρετούμενων Δανείων 

Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης= 

      Σύνολο Ενεργητικού 

 

Με το δείκτη αυτό έχουμε μία εκτίμηση της σχέσης του συνόλου των μη-εξυπηρετούμενων 

δανείων προς το σύνολο των κεφαλαίων κάθε τραπεζικού ιδρύματος που χρησιμοποιούνται με 

οποιοδήποτε τρόπο από τις ίδιες τις τράπεζες. Γενικότερα, παρουσιάζει το ποσοστό του συνόλου του 

ενεργητικού που χρηματοδοτήθηκε από τους πιστωτές των εταιρειών. Συνεπώς, ο δείκτης αυτός 

συμβάλλει στον υπολογισμό της εκτίμησης της δανειακής επιβάρυνσης και συγκεκριμένα της 

απώλειας των μη-εξυπηρετούμενων δανείων για κάθε τράπεζα. Σύμφωνα με την ερμηνεία αυτού του 

δείκτη, όσο μεγαλύτερη τιμή προκύπτει, τόσο μεγαλύτερη χρηματοοικονομική μόχλευση 

                                                           
3
 Site: http://capital.sigmalive.com/story/12722095  

 

http://capital.sigmalive.com/story/12722095
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παρουσιάζεται και κατά συνέπεια και κίνδυνος. Το αποτέλεσμα που προκύπτει από το δείκτη 

δηλώνει ότι το ποσοστό αυτό του ενεργητικού των εταιρειών καλύπτεται από χρηματοδότηση των 

πιστωτών, δηλαδή αυτό το μέρος του ενεργητικού πρέπει να πουληθεί για να αποπληρωθεί το χρέος 

της επιχείρησης. Επιπροσθέτως, απαραίτητο κρίνεται να σημειωθεί ότι ο δείκτης δανειακής 

επιβάρυνσης κυμαίνεται μεταξύ των τιμών 0 και 1. Όπως, γίνεται εύκολα αντιληπτό, η τιμή 0,5 

θεωρείται ιδανικότερη τιμή, διότι σύμφωνα με την αγορά τα κεφάλαια που προέρχονται από 

δανειακή επιβάρυνση θα ήταν προτιμότερο να ισούνται τουλάχιστον με τα κεφάλαια της 

επιχείρησης (ίδια κεφάλαια). Οπότε μια τιμή μικρότερη του 0,5 δηλώνει ότι η εκάστοτε επιχείρηση 

διαθέτει ικανότητα δανεισμού, αλλά και εξασφάλισης των πιστωτών της, ενώ μια τιμή μεγαλύτερη 

του 0,5 δηλώνει σε γενικές γραμμές περιορισμένη δανειοληπτική ικανότητα. (Νούλας, 2015) 

 Επιπλέον, στο πρώτο στάδιο ορίζονται και οι ανεξάρτητες μεταβλητές μας, οι οποίες είναι α) 

η περίπτωση να μη δώσει ο ελεγκτής αρνητική γνώμη, β) η περίπτωση εάν ελέγχεται η επιχείρηση 

από μεγάλη ελεγκτική εταιρεία, γ) ο δείκτης αγοραίας κεφαλαιοποίησης προς ίδια κεφάλαια, δ) το 

μέγεθος και ε) ο δείκτης απόδοσης του συνόλου του ενεργητικού. 

Η ανεξάρτητη μεταβλητή που αντιπροσωπεύει την περίπτωση που ο ελεγκτής δεν δίνει αρνητική 

γνώμη εκφράζεται με τη ψευδομεταβλητή non_qual_op (non qualified opinion), η οποία όταν 

παίρνει την τιμή 1 σημαίνει ότι η γνώμη του ελεγκτή για την επιχείρηση είναι θετική, ενώ όταν η 

μεταβλητή παίρνει τιμή 0, τότε η γνώμη του ελεγκτή είναι είτε με επιφύλαξη είτε αρνητική. Ενώ η 

περίπτωση που η επιχείρηση ελέγχεται από μία από τις τέσσερις μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες, 

αντιπροσωπεύεται από τη μεταβλητή BIG4. Ωφέλιμο για αναφορά κρίνεται η επισήμανση των 

τεσσάρων αυτών μεγάλων ελεγκτικών εταιρειών, οι οποίες είναι EY, KPMG, Deloitte and PwC. 
4
 

Επιπλέον, ο δείκτης αγοραίας κεφαλαιοποίησης προς ίδια κεφάλαια εκφράζεται με τη 

μεταβλητή ΜΤΒ (MARKET_TO_BOOK) που προκύπτει από το δείκτη υπερχρέωσης και επιπέδου 

κεφαλαιακής μόχλευσης που ισούται με το σύνολο των υποχρεώσεων προς τα ίδια κεφάλαια. 

Συνεπώς, ο δείκτης κεφαλαιακής μόχλευσης υπολογίζει το συνολικό δανεισμό ως ποσοστό των 

συνολικών κεφαλαίων, δηλαδή παρουσιάζει το ποσοστό του συνολικού κεφαλαίου, το οποίο 

προέρχεται από ξένα κεφάλαια και δίνεται από τον ακόλουθο τύπο: (Νούλας, 2015) 

 

    

                                                           
4
 Site: https://economictimes.indiatimes.com/industry/services/consultancy-/-audit/big-four-auditors-

bag-big-business-from-top-companies/articleshow/59133735.cms  

https://economictimes.indiatimes.com/industry/services/consultancy-/-audit/big-four-auditors-bag-big-business-from-top-companies/articleshow/59133735.cms
https://economictimes.indiatimes.com/industry/services/consultancy-/-audit/big-four-auditors-bag-big-business-from-top-companies/articleshow/59133735.cms
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        Τραπεζικές Υποχρεώσεις 

Δείκτης Υπερχρέωσης & Κεφαλαιακής Μόχλευσης=  

         Ίδια Κεφάλαια 

 

Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης καταμετρά τη σχέση μεταξύ του επενδυμένου κεφαλαίου 

από τους ιδιοκτήτες και τους επενδυτές, αλλά και τα κεφάλαια που παρέχονται από τους πιστωτές. Η 

ερμηνεία αυτού του δείκτη είναι η ακόλουθη: (Νούλας, 2015) όσο υψηλότερος είναι ο λόγος, τόσο 

μεγαλύτερος θεωρείται ο κίνδυνος τόσο για τους υπάρχοντες, όσο και για τους μελλοντικούς 

πιστωτές εξαιτίας της μεγαλύτερης χρηματοοικονομικής μόχλευσης. Αντιθέτως, ένας χαμηλός λόγος 

συνεπάγεται το γεγονός ότι η εταιρεία είναι περισσότερη σταθερή χρηματοοικονομικά και 

πιθανότερα σε καλύτερη θέση με σκοπό να δανειστεί την τρέχουσα περίοδο ή και μελλοντικά. Παρά 

το γεγονός αυτό, εάν ο λόγος είναι υπερβολικά χαμηλός είναι μία ένδειξη ότι η επιχείρηση είναι 

υπερβολικά συντηρητική και επιφυλακτική με αποτέλεσμα να εμποδίζει την επιχείρηση να 

αντιληφθεί τις δυνατότητές της ( Reeves, 2011) 

Με τον όρο μόχλευση εννοούμε την πρακτική του πολλαπλασιασμού της επιρροής ενός 

χρηματικού ποσού μέσω της χρήσης διαφόρων χρηματοπιστωτικών προϊόντων ή δανειακών 

κεφαλαίων για να αυξηθεί η δυνητική απόδοση μιας επένδυσης. Συγκεκριμένα, χρηματοοικονομική 

μόχλευση (financial leverage) ονομάζεται ο  δείκτης (ratio), ο οποίος εκφράζει το χρέος μιας 

επιχείρησης ως ποσοστό του μετοχικού της κεφαλαίου, δηλαδή η χρησιμοποίηση δανειακών 

κεφαλαίων έχοντας ως στόχο την απόδοση ιδίων κεφαλαίων. Με τον τρόπο αυτό υποδεικνύεται ο 

βαθμός με τον οποίο ένας επενδυτής ή μια εταιρεία χρησιμοποιεί τα χρήματα που δανείστηκε και με 

τον τρόπο αυτό συσχετίζει το ενεργητικό με το παθητικό τμήμα του ισολογισμού της επιχείρησης. 

Επιπλέον, άξιο αναφοράς θεωρείται το γεγονός ότι η ύπαρξη ξένου κεφαλαίου έχει ως αποτέλεσμα 

μεγαλύτερη τιμή αποδόσεων. Ανεξαρτήτως αυτού, η ύπαρξη δανειακών κεφαλαίων παρουσιάζει τα 

αντίθετα αποτελέσματα στην περίπτωση που η απόδοση του ενεργητικού είναι μικρότερη από το 

κόστος των δανειακών κεφαλαίων. Συνεπώς, εάν ισχύει η συγκεκριμένη περίπτωση η επιχείρηση 

αδυνατεί να καλύψει τις υποχρεώσεις της με αναμενόμενη απόρροια η πτώχευση της εκάστοτε 

επιχείρησης.
5
 Καίριο σημείο για τονισμό θεωρείται ότι η υψηλή μόχλευση παρουσιάζεται όταν το 

                                                           
5
 Site: http://www.bankingnews.gr/bankingnews-questions-and-answers1/%CF%84%CE%B1-

%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC

-%CF%84%CE%B7%CF%82-

http://www.bankingnews.gr/bankingnews-questions-and-answers1/%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82/item/254033-%CE%B7-%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%BC%CF%8C%CF%87%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7,-%CE%BF-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B9.html
http://www.bankingnews.gr/bankingnews-questions-and-answers1/%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82/item/254033-%CE%B7-%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%BC%CF%8C%CF%87%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7,-%CE%BF-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B9.html
http://www.bankingnews.gr/bankingnews-questions-and-answers1/%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82/item/254033-%CE%B7-%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%BC%CF%8C%CF%87%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7,-%CE%BF-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B9.html
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χρέος είναι μεγάλο συγκριτικά με το ενεργητικό ή τα ίδια κεφάλαια. Συμπερασματικά, όσο 

μεγαλύτερη τιμή παίρνει η αναλογία αυτή, τόσο μεγαλύτερη χρηματοοικονομική μόχλευση 

παρουσιάζει η επιχείρηση.  

Κρίνεται απαραίτητο να επισημανθεί ότι η χρηματοοικονομική μόχλευση ορίζεται ως η ανάληψη 

χρέους από τις επιχειρήσεις με σκοπό την έναρξη ή ακόμα και την επέκταση της επιχειρηματικής της 

δραστηριότητας. Η εκάστοτε επιχείρηση χρησιμοποιεί πλήρως τη χρηματοοικονομική μόχλευση 

στην περίπτωση που χρηματοδοτείται με ξένα κεφάλαια, όπως λόγου χάρη έκδοση ομολόγου ή 

ανάληψη χρέους, έναντι των ιδίων κεφαλαίων τους. Απαραίτητο για αναφορά θεωρείται και το 

γεγονός ότι η ύπαρξη οποιασδήποτε μορφής ξένου κεφαλαίου έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερες 

αποδόσεις. Παρά το γεγονός αυτό, στην περίπτωση που το κόστος των δανειακών κεφαλαίων 

υπερισχύει της απόδοσης του ενεργητικού, τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι τα αντίθετα. Για το 

λόγο αυτό, όταν η επιχείρηση δεν έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της 

οδηγείται στην πτώχευση. Επιπλέον, με τη χρήση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης, οι μεταβολές 

που συμβαίνουν στα καθαρά λειτουργικά κέρδη έχουν ως αντίκτυπο μεγαλύτερες μεταβολές στα 

κέρδη προς διάθεση ανά μετοχή.   

Χρηματοοικονομική Μόχλευση στον Τραπεζικό Κλάδο  

Είναι ευρέως γνωστό ότι οι επιχειρήσεις που ανήκουν στον τραπεζικό κλάδο παρουσιάζουν τις 

περισσότερες φορές χαμηλότερη απόδοση ενεργητικού από παθητικού συγκριτικά με άλλες 

επιχειρήσεις. Για το λόγο αυτό οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις υποχρεούνται να χρησιμοποιούν 

μεγάλη χρηματοοικονομική μόχλευση με σκοπό η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων προς τους 

μετόχους να εξισορροπείται με εκείνη των άλλων επιχειρήσεων. Ως λογικό επακόλουθο χρήσης 

μεγάλης χρηματοοικονομικής μόχλευσης εμφανίζονται οι διαφορές στα καθαρά λειτουργικά κέρδη 

και κατά συνέπεια στα κέρδη ανά μετοχή και στην απόδοση ιδίων κεφαλαίων. Συνεπώς, 

συγκρίνοντας τη μεταβλητότητα με το χρηματοοικονομικό κίνδυνο γίνεται κατανοητός ο λόγος για 

τον οποίο η χρηματοοικονομική μόχλευση θεωρείται όχι μόνο δύσκολη, αλλά και ριψοκίνδυνη 

απόφαση.  
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Επιπλέον, άλλη ανεξάρτητη μεταβλητή της παρούσας έρευνας αποτελεί το μέγεθος των 

τραπεζών, το οποίο επηρεάζει και αυτό με τη σειρά του τα αποτελέσματα που προκύπτουν, όπως 

επίσης και τα την πορεία των μη-εξυπηρετούμενων δανείων. Το μέγεθος ως μεταβλητή προκύπτει 

από το λογάριθμο του συνόλου του ενεργητικού. Τέλος, η τελευταία μας ανεξάρτητη μεταβλητή 

είναι ο δείκτης απόδοσης του συνόλου του ενεργητικού ( ROA), ο οποίος υπολογίζει την ικανότητα 

της διοίκησης να χρησιμοποιεί τους πόρους της με σκοπό να την πραγματοποίηση κερδών και 

υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: (Νούλας, 2015) 

      Καθαρά Κέρδη 

Δείκτης Απόδοσης Ενεργητικού (ROA)=  

      Σύνολο Ενεργητικού 

 

Με το δείκτη ROA (Return On Assets) δίνεται η δυνατότητα να γίνει αντιληπτός ο  βαθμός 

κερδοφορίας κάθε επιχείρησης όσον αφορά το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων (το σύνολο 

του ενεργητικού της). Επιπλέον, ο δείκτης ROA παρουσιάζει το βαθμό αποτελεσματικής διοίκησης 

στη χρήση των περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την παραγωγή κερδών. Ο δείκτης ROA προκύπτει 

από τη διαίρεση των ετήσιων κερδών της επιχείρησης προς τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία 

και εμφανίζεται συνήθως με τη μορφή ποσοστού. Ορισμένες φορές εκφέρεται και ως δείκτης ROI 

(Return On Investment). 

Ο δείκτης αυτός θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός, διότι αποδεικνύει τα κέρδη που προήλθαν 

από τα επενδυμένα κεφάλαια (περιουσιακά στοιχεία) της εκάστοτε επιχείρησης. Επιπλέον, χρήσιμο 

προς γνώση θεωρείται και το γεγονός ότι ο δείκτης ROA, επειδή ποικίλλει αναλόγως με το είδος των 

επιχειρήσεων είναι απαραίτητο να συγκρίνεται είτε με το δείκτη ROA της ίδιας επιχείρησης, αλλά 

προηγούμενης χρονιάς είτε με το δείκτη ROA παρόμοιου είδους επιχείρησης.
6
 

Ακόμα, απαιτείται να γίνει ευρέως γνωστό ότι στα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων 

συμπεριλαμβάνονται τόσο τα τυχόν χρέη της, όσο και τα ίδια κεφάλαιά της, διότι όχι μόνο με 

χρηματοοικονομικά μέσα, αλλά και με τη συμβολή των χρεών και των ιδίων κεφαλαίων των 

επιχειρήσεων είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν όχι μόνο όλες οι λειτουργίες, αλλά και οι 

δραστηριότητες των επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό, ο δείκτης ROA θεωρείται κρίσιμος για τους 

                                                           
6 Site: https://www.investopedia.com/terms/r/returnonassets.asp  

 

https://www.investopedia.com/terms/r/returnonassets.asp


54 
 

επενδυτές, διότι τους ενημερώνει για το βαθμό αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων να 

μετατρέπουν τα χρήματα που σκοπεύουν να επενδύσουν σε καθαρό εισόδημα. Η ερμηνεία αυτού 

του δείκτη είναι ότι όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης ROA, τόσο το καλύτερο, διότι αυτό σημαίνει 

ότι θα κερδίζονται περισσότερα χρήματα με λιγότερες επενδύσεις και ότι τόσο αποδοτικότερα 

διοικείται η εκάστοτε επιχείρηση (Νούλας, 2015). Συνεπώς, η σημαντικότερη υποχρέωση της 

διοίκησης είναι να πραγματοποιήσει τις καταλληλότερες διανομές των πηγών της, διότι όλοι οι 

άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν κάπου χρήματα, αλλά ελάχιστοι διευθυντές  έχουν 

όχι τόσο τις γνώσεις, αλλά την ικανότητα να αποκτούν πολλά κέρδη κάνοντας όσο το δυνατόν 

λιγότερες επενδύσεις. 

Στο δεύτερο στάδιο της έρευνας αυτής πραγματοποιούνται οι οικονομετρικές μετρήσεις με 

σκοπό να προκύψουν με τη συμβολή των μεταβλητών, τόσο της εξαρτημένης, όσο και των 

ανεξάρτητων, τα στατιστικά στοιχεία, οι σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών και ο βαθμός 

σημαντικότητάς τους. 

 

4.6 Δείγμα της Έρευνας 

Το δείγμα που συνέβαλε στην εκπόνηση αυτής της έρευνας προήλθε από τη βάση δεδομένων 

Compustat και αναφέρεται σε 531 αμερικανικές τράπεζες συμπεριλαμβάνοντας 4841 παρατηρήσεις 

που αφορούν την περίοδο 2004-2016. Είναι αναγκαίο να αναφερθεί ότι από το δείγμα που λήφθηκε 

αρχικά και αναφέρεται σε όλες τις μεταβλητές μας αφαιρέθηκε το 1% των δύο άκρων της κατανομής 

τους, έτσι ώστε να αποφευχθεί η επίδραση των ακραίων παρατηρήσεων στη διεξαχθείσα έρευνα. 

Στη συνέχεια ακολουθεί ο Πίνακας 1, ο οποίος παρουσιάζει τα στοιχεία Περιγραφικής Στατιστικής: 

                                 Πίνακας 1: Στοιχεία Περιγραφικής Στατιστικής 

  LLPDUM NON_QUAL_OP BIG4 MTB SIZE ROA 

Μέσος 0,00 0,92 0,35 1,22 7,78 0,01 

Διάμεσος 0,00 1,00 0,00 1,13 7,29 0,01 

Μέγιστο 0,03 1,00 1,00 3,48 15,14 0,04 

Ελάχιστο 0,00 0,00 0,00 0,14 4,17 -0,05 

Τυπ. Απόκλιση 0,00 0,27 0,48 0,57 1,94 0,01 

Σημειώσεις: Το δείγμα προέρχεται από τη βάση δεδομένων της Compustat και 

περιλαμβάνει 531 τράπεζες και 4841 παρατηρήσεις για τα έτη 2004-2016. 
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Σύμφωνα με τον Πίνακα 1 προκύπτει ότι η αφαίρεση των ακραίων παρατηρήσεων αποτέλεσε 

σωστή επιλογή, καθώς δεν προκύπτουν ιδιαίτερες διαφορές μεταξύ του μέσου και της διαμέσου των 

μεταβλητών του δείγματος που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα. Επιπροσθέτως, όπως 

παρατηρείται από την τυπική απόκλιση των μεταβλητών, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα μεγάλες τιμές  Το 

γεγονός αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι η υψηλή τιμή τυπικής απόκλισης αποδεικνύει ότι τα 

στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν κινούνται σε ένα μεγάλο πλήθος τιμών, ενώ αντιθέτως η χαμηλή 

τυπική απόκλιση υποδηλώνει ότι τα στοιχεία του δείγματος βρίσκονται σε μικρή απόσταση από το 

μέσο όρο (αναμενόμενη τιμή) του δείγματος. Στο σημείο αυτό θα εξετάσουμε την περίπτωση 

ύπαρξης πολυσυγγραμικότητας με τη βοήθεια της μήτρας συσχετίσεων που ακολουθεί στον Πίνακα 

2: 

 

                                                       Πίνακας 2: Μήτρα Συσχετίσεων 

  LLP NON_QUAL_OP BIG4 MTB SIZE ROA 

LLP 1,00 

     NON_QUAL_OP -0,06 1,00 

    BIG4 0,07 -0,07 1,00 

   MTB -0,29 -0,02 0,21 1,00 

  SIZE 0,11 -0,11 0,60 0,16 1,00 

 ROA -0,49 0,02 0,11 0,46 0,09 1,00 

Σημειώσεις: Το δείγμα προέρχεται από τη βάση δεδομένων της Compustat και 

περιλαμβάνει 531 τράπεζες και 4841 παρατηρήσεις για τα έτη 2004-2016. Οι τιμές σε 

έντονα γράμματα δείχνουν στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο τουλάχιστον 5%. 

   

Από τον Πίνακα 2 προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι μεταβλητές του δείγματος που 

χρησιμοποιήθηκε είναι μεταξύ τους ασυσχέτιστες, διότι οι τιμές που έλαβαν δεν είναι πολύ ακραίες 

και μεγαλύτερες του 0,80. Οπότε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ερμηνείας της εξαρτημένης 

μεταβλητής του δείγματος από τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Επιπλέον, όπως προκύπτει και από τη 

μήτρα συσχετίσεων οι προβλέψεις για απώλεια δανείων επηρεάζονται θετικά με το μέγεθος με μικρή 

επιρροή. Αυτό, όμως, δε συμβαίνει και με το δείκτη υπερχρέωσης και κεφαλαιακής μόχλευσης, με 

τον οποίο έχουν αρνητική συσχέτιση. Γεγονός που σημαίνει ότι επηρεάζονται με αρνητικό τρόπο, 

διότι όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης υπερχρέωσης και κεφαλαιακής μόχλευσης, τόσο αρνητική 

επιρροή έχει το αποτέλεσμα αυτό στις προβλέψεις που αφορούν απώλεια δανείων.  
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Το ίδιο συμβαίνει και με την αρνητική σχέση που έχουν οι προβλέψεις απώλειας δανείων με 

το δείκτη κερδοφορίας σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων (ROA), διότι οι δύο 

αυτές μεταβλητές έχουν αρνητική σχέση και μάλιστα τη μεγαλύτερη σχετικά με τις υπόλοιπες 

μεταβλητές. Η αρνητική αυτή σχέση ερμηνεύεται ως εξής: όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης ROA, 

τόσο μικρότερη είναι η ανάγκη για δημιουργία προβλέψεων απώλειας δανείων. Αυτό όμως δε 

συμβαίνει και με τη σχέση μεταξύ των δεικτών ROA και non_qualified_opinion, η οποία όπως 

προκύπτει είναι θετική και πιο κοντά στην τιμή 0, διότι όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης ROA, 

δηλαδή όσο περισσότερα τα κέρδη σχετικά με το σύνολο του ενεργητικού τους, τόσο πιο θετική θα 

είναι η γνώμη της ελεγκτικής εταιρείας, για το λόγο αυτό το αποτέλεσμα της σχέσης των δύο αυτών 

μεταβλητών είναι θετικό και πλησιάζει την τιμή του μηδενός, που σημαίνει ότι η ελεγκτική εταιρεία 

έχει θετική γνώμη όσον αφορά τον έλεγχο που διεξήγαγε. Η άποψη αυτή επαληθεύεται και από το 

αποτέλεσμα που προκύπτει σχετικά με τη σχέση του δείκτη ROA και BIG4 που αντιπροσωπεύει τις 

τέσσερις μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες. Το αποτέλεσμα της σχέσης αυτής είναι θετικό και 

συγκεκριμένα πιο κοντά στην τιμή του μηδενός που σημαίνει θετική γνώμη των ελεγκτών. Ακόμα, 

άλλα επιπλέον συμπεράσματα που προκύπτουν από τον πίνακα της μήτρας συσχετίσεων είναι ότι 

όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης υπερχρέωσης και κεφαλαιακής μόχλευσης, τόσο αρνητική επιρροή 

έχει αυτό στη γνώμη της ελεγκτικής εταιρείας, όπως επίσης συμβαίνει και με το δείκτη του μεγέθους 

των εταιρειών. Τελειώνοντας, ωφέλιμο κρίνεται να αναφερθεί ότι η σχέση μεταξύ των δεικτών του 

μεγέθους και της υπερχρέωσης και κεφαλαιακής μόχλευσης είναι θετική, γεγονός που ερμηνεύεται  

όσο αυξάνεται το μέγεθος των επιχειρήσεων, τόσο επηρεάζεται ο δείκτης υπερχρέωσης και 

κεφαλαιακής μόχλευσης.  

 

4.7 Αποτέλεσμα Εκτίμησης Υποδείγματος 

Στο σημείο αυτό οι Πίνακες 3 και 4 που ακολουθούν συμπεριλαμβάνουν τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από την εκτίμηση της παλινδρόμησης όσον αφορά τη στατιστική σημαντικότητα των 

μεταβλητών του συγκεκριμένου δείγματος. 

Συγκεκριμένα στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εξέτασης που 

διεξάχθηκε σε 531 επιχειρήσεις νε συνολικό αριθμό παρατηρήσεων 4841. 
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                           Πίνακας 3: Αποτελέσματα Προβλεπτικής Ικανότητας για LLP 

  Coefficient t-Statistic Prob.   

C 0,0189 3,0611 0,0022 

NON_QUAL_OP -0,0006 -1,6465 0,0997 

BIG4 0,0003 0,8591 0,3904 

MTB -0,0024 -3,1884 0,0014 

SIZE -0,0012 -1,5288 0,1264 

ROA -0,3856 -13,6332 0,0000 

Adjusted R-squared 0,5117 

  Αρ. Παρατηρήσεων 4841 

  Αρ. Επιχειρήσεων 531     

Σημειώσεις: Το δείγμα προέρχεται από τη βάση δεδομένων της Compustat και 

περιλαμβάνει 531 τράπεζες και 4841 παρατηρήσεις για τα έτη 2004-2016. 

 

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την παλινδρόμηση της έρευνας είναι ότι για 

διάστημα εμπιστοσύνης 10%, στατιστικά σημαντικές προκύπτουν οι μεταβλητές 

non_qualified_opinion, market_to_book (MTB) και ROA και αυτό αποδεικνύεται και με βάση και 

τα αποτελέσματα του t-statistic με απόλυτη τιμή του αποτελέσματος να είναι παραπάνω από 1,66 

και όπως γίνεται αντιληπτό η μεταβλητή non_qualified_opinion είναι στατιστικά σημαντική οριακά. 

Όσον αφορά την εξάρτηση των ανεξάρτητων αυτών μεταβλητών με την εξαρτημένη παρατηρείται 

ότι σύμφωνα με το coefficient η ανεξάρτητη μεταβλητή non_qualified_opinion επηρεάζει αρνητικά 

την εξαρτημένη μεταβλητή, το ίδιο συμβαίνει και με τις άλλες στατιστικά σημαντικές ανεξάρτητες 

μεταβλητές market_to_book και ROA, οι οποίες επηρεάζουν την εξαρτημένη μεταβλητή (loan loss 

provision) με αρνητικό τρόπο. Συνεπώς, σύμφωνα με τα παραπάνω ευρήματα το συμπέρασμα οδηγεί 

στην απόρριψη της αρχικής υπόθεσης, όσον αφορά την επιρροή της εξαρτημένης μεταβλητής (loan 

loss provision) LLP από τις ανεξάρτητες μεταβλητές non_qualified_opinion, BIG4, market_to_book, 

size και ROA. 

Απαραίτητη κρίνεται και η ερμηνεία του R-squared (R
2
), το οποίο θεωρείται ένα στατιστικό 

μέτρο, που δείχνει το ποσοστό της μεταβολής της εξαρτημένης μεταβλητής που εξηγείται από τις 

ανεξάρτητες. 

Οι τιμές που κυμαίνεται το R-squared (R
2
) είναι μεταξύ των 0 και 1 και αντιπροσωπεύουν 

ποσοστά από 0% έως και 100%.  
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Συνεπώς, σύμφωνα με την ερμηνεία αυτή του R-squared, στον Πίνακα 3 το R-squared 

ισούται με 0,5117, γεγονός που σημαίνει ότι οι ανεξάρτητες εξηγούν μεγάλο μέρος της εξαρτημένης 

μεταβλητής.  

Για περαιτέρω όμως επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τον παραπάνω 

πίνακα θα παρατεθεί και ο Πίνακας 4, ο οποίος περιέχει επίσης αποτελέσματα της εξέτασης που 

πραγματοποιήθηκε με τη διαφορά όμως ότι σε αυτήν την περίπτωση η εξαρτημένη μεταβλητή είναι 

η LLP ένα χρόνο μετά συμπεριλαμβάνοντας 520 επιχειρήσεις με συνολικό αριθμό παρατηρήσεων 

4310. 

                                    Πίνακας 4: Αποτελέσματα Προβλεπτικής Ικανότητας για LLP 

  Coefficient t-Statistic Prob.   

C 0,0193 2,4913 0,0128 

NON_QUAL_OP -0,0016 -3,3321 0,0009 

BIG4 0,0000 -0,0138 0,9890 

MTB -0,0020 -1,6885 0,0914 

SIZE -0,0014 -1,4036 0,1605 

ROA -0,1802 -3,3686 0,0008 

Adjusted R-squared 0,2894 

  Αρ. Παρατηρήσεων 4310 

  Αρ. Επιχειρήσεων 520     

Σημειώσεις: Το δείγμα προέρχεται από τη βάση δεδομένων της Compustat και περιλαμβάνει 531 

τράπεζες και 4841 παρατηρήσεις για τα έτη 2004-2016. 

 

Όπως προκύπτει και από τα αποτελέσματα του Πίνακα 4, ακόμα και με το μικρότερο δείγμα 

που λήφθηκε εξακολουθούν να θεωρούνται ως στατιστικά σημαντικές μεταβλητές η γνώμη της 

ελεγκτικής εταιρείας (non_qualified_opinion), ο δείκτης υπερχρέωσης και κεφαλαιακής μόχλευσης 

(ΜΤΒ) και ο δείκτης κερδοφορίας των επιχειρήσεων βάση των περιουσιακών της στοιχείων 

(ROA).Το συμπέρασμα αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι με βάση το ίδιο διάστημα 

εμπιστοσύνης (probability value) 10%, οι μεταβλητές αυτές έχουν τις εξείς πιθανότητες λάθους: η 

μεταβλητή non_qualified_opinion 0.0009 ή 0,09% και θεωρείται στατιστικά σημαντική και από το 

γεγονός ότι η απόλυτη τιμή της μεταβλητής στο t-statistic είναι 3,33, μεγαλύτερη του 1,66 και 

επηρεάζει την εξαρτημένη μεταβλητή της παλινδρόμησης με αρνητικό τρόπο, διότι η coefficient 

τιμή της είναι -0,001579. Στη συνέχεια άλλη στατιστικά σημαντική μεταβλητή είναι η 
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market_to_book (MTB) με οριακό p-value 0,0914 ή 9,14% και αυτή παρουσιάζει επίσης αρνητική 

σχέση με την εξαρτημένη μεταβλητή με τιμή -0,001976 και απόλυτη τιμή του t-statistic 1,69. 

Ακόμα, άλλη μία στατιστικά σημαντική μεταβλητή είναι ο δείκτης ROA, ο οποίος έχει τιμή 

πιθανότητας λάθους (p-value) 0,0008 ή 0,08%, απόλυτη τιμή t-statistic 3,37 και η σχέση της 

ανεξάρτητης αυτής μεταβλητής με την εξαρτημένη μεταβλητή LLP είναι αρνητική με τιμή -

0,180177. Τέλος, ένα τελευταίο χαρακτηριστικό είναι η τιμή του δείκτη R-squared που ισούται με 

0,2894, γεγονός που κρίνεται ακόμα χειρότερο από το αποτέλεσμα του Πίνακα 3 και ερμηνεύεται 

ότι δεν υπάρχει εκτενέστερη σχέση. 

 

4.8 Συμπεράσματα  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την παλινδρόμηση που πραγματοποιήθηκε, το 

συμπέρασμα που απορρέει είναι το γεγονός ότι οι προβλέψεις απώλειας δανείων, που αποτελεί και 

την εξαρτημένη μεταβλητή, επηρεάζονται κυρίως από το δείκτη κερδοφορίας των επιχειρήσεων 

σχετικά με την περιουσία τους και στη συνέχεια από τη γνώμη των αρμοδίων (ελεγκτών), συνεπώς 

από τις τέσσερις μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες και από το δείκτη υπερχρέωσης και κεφαλαιακής 

μόχλευσης, επειδή όλες αυτές οι μεταβλητές έχουν μικρότερη τυπική απόκλιση σε αντίθεση με το 

μέγεθος των επιχειρήσεων που έχει μεγαλύτερη τυπική απόκλιση και αποδεικνύει ότι δεν κινείται 

και πολύ κοντά στην πηγή επιρροών των προβλέψεων απώλειας δανείων. Ακόμα, δίνεται η ευκαιρία 

να γίνει γνωστή η πιθανότητα λάθους που υπάρχει συγκριτικά με κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή και το 

είδος της επιρροής τους προς την εξαρτημένη μεταβλητή, με σκοπό να γίνει καλύτερα κατανοητό ότι 

οι προβλέψεις απώλειας δανείων επηρεάζονται τόσο από τη γνώμη που προκύπτει από τους 

ελεγκτές, όσο και από τους δείκτες που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις και την κερδοφορία των 

επιχειρήσεων, διότι αποδεικνύουν τη δυνατότητά τους να αποπληρώσουν τα δάνεια που έχουν λάβει 

και να ανταποκριθούν στις γενικότερες υποχρεώσεις τους. Το γεγονός αυτό δικαιολογεί και τα 

λεγόμενα των Laeven & Valencia (2008), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι τραπεζικές κρίσεις 

λειτουργούν ως λογικό επακόλουθο του πλήθους των ελλειμμάτων που προκύπτουν από τις 

τρέχουσες συναλλαγές των επιχειρήσεων. Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό θεωρείται το 

γεγονός ότι οι ανεξάρτητες μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στην παλινδρόμηση και είναι 

στατιστικά σημαντικές, επηρεάζουν αρνητικά την εξαρτημένη μεταβλητή.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

          & 

               ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Η λογιστική που σχετίζεται με το τμήμα των προβλέψεων θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, αλλά και 

δύσκολη, διότι είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψην πολλοί παράγοντες με σκοπό να συνεχίσει να 

λειτουργεί η εκάστοτε επιχείρηση και ιδιαίτερα οι τράπεζες με εύρυθμο τρόπο. Συνεπώς, με τον 

κατάλληλο χειρισμό των προβλέψεων δεν επρόκειτο να επηρεαστεί ούτε η κερδοφορία των 

τραπεζών στην παρούσα περίπτωση, αλλά ούτε και η εικόνα τους σύμφωνα με τις οικονομικές τους 

καταστάσεις προξενώντας σε αυτές μεγαλύτερα προβλήματα τόσο με τους πελάτες τους, όσο κυρίως 

με τους πιθανούς μελλοντικούς τους επενδυτές. Για το λόγο αυτό δημιουργούν τις προβλέψεις, έτσι 

ώστε να έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν μέρος από μελλοντικές ζημίες και στην περίπτωση των 

τραπεζών δημιουργούνται προβλέψεις για απώλειες δανείων, δηλαδή μέρος των δανείων, το οποίο 

δεν είναι σε θέση να το αποπληρώσουν οι δανειολήπτες. Έτσι, οι τράπεζες είναι εξασφαλισμένες ως 

ένα σημείο δίχως μεγάλες λειτουργικές απώλειες. 

Τα δάνεια αυτά, τα οποία δεν μπορούν να αποπληρωθούν, έχει καθιερωθεί να ονομάζονται 

μη-εξυπηρετούμενα δάνεια και στην καθομιλουμένη γλώσσα ονομάζονται «κόκκινα» δάνεια. 

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις και ιδίως τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα οι προβλέψεις 

θεωρούνται σημαντικό στοιχείο για τη λειτουργία τους έχοντας ως στόχο την κερδοφορία. Ακόμα 

και σε χώρες, όπως λόγου χάρη η Κύπρος, όπου λιγόστεψαν οι προβλέψεις για κινδύνους, παρόλα 

αυτά το κόστος ύπαρξης μη-εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών 

αυξάνεται και για το λόγο αυτό προσφέρονται περισσότερα κίνητρα με σκοπό την αναδιάρθρωση 

δανείων. Σύμφωνα και με στοιχεία της Κομισιόν για το έτος 2015 τα αποθεματικά για τα μη-

εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν και το ποσοστό κάλυψης κυμαίνεται πιο χαμηλά από το μέσο 

όρο των τραπεζών που βρίσκονται στη ζώνη του ευρώ. Το γεγονός αυτό αποτελεί απόρροια στις 

αισιόδοξες παραδοχές των τραπεζών για το κόστος ανάκτησης, την αποτίμηση των ανακτώμενων 

εξασφαλίσεων, όπως επίσης το χρόνο για την ανάκτηση των εξασφαλίσεων συνδυαστικά με το 
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υψηλό επίπεδο εξασφάλισης των δανείων. Η μεγαλύτερη ανησυχία των τραπεζών ανεξαρτήτως της 

διαχείρισης των NPLs αποτελεί η καθυστέρηση της κερδοφορίας τους.
7
 

Οι τράπεζες χορηγούν δάνεια, ανάλογα με τους δικούς τους όρους λειτουργίας, με τα οποία 

οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις επενδύσεις τους δημιουργώντας με τον 

τρόπο αυτό και περισσότερες επενδύσεις και κατά συνέπεια έσοδα για τη χώρα, αλλά και 

περισσότερες θέσεις εργασίας συμβάλλοντας όχι μόνο στη μείωση της ανεργίας, αλλά και στην 

πρακτική εκπαίδευση των νεοεισερχομένων. Όσο αφορά τα δάνεια που αφορούν προσωπικές 

ανάγκες ιδιωτών, όπως λόγου χάρη στεγαστικά, καταναλωτικά και άλλων μορφών δανείων έχουν κι 

από αυτά όφελος οι τράπεζες, εφόσον σε κάθε μορφής δανείων οι τράπεζες αποκομίζουν το κέρδος 

από τους τόκους που επιβαρύνονται οι δανειολήπτες. Παρόλα αυτά, σε κάθε περίπτωση υπάρχουν 

και κάθε μορφής κίνδυνοι. Στην περίπτωση που η τράπεζα αντιληφθεί ότι είτε ο ιδιώτης είτε ο 

επιχειρηματίας δεν είναι σε θέση να αποπληρώσει το δάνειο που έλαβε ή  τους τόκους που 

επιβαρύνθηκε εκτός της καθορισμένης προθεσμίας, τότε τα κατατάσσουν στο είδος των μη-

εξυπηρετούμενων δανείων, κοινώς « κόκκινα δάνεια» για να ελαφρύνουν τη δική τους κατάσταση 

δίχως σοβαρότερες συνέπειες τόσο για τη λειτουργία τους, όσο και για την επιχειρηματική τους 

εικόνα.
8
 

Η παρούσα διπλωματική είχε σκοπό να εξετάσει τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος 

σχετικά με το θέμα της δημιουργίας των προβλέψεων και ειδικότερα όσον αφορά τις απώλειες 

δανείων, από δανειολήπτες οι οποίοι δεν είναι σε θέση να ξεπληρώσουν το χρέος τους. Σύμφωνα με 

τη βιβλιογραφική επισκόπηση προέκυψε το συμπέρασμα ότι οι τράπεζες πραγματοποιούν τις 

προβλέψεις απώλειας δανείων με ιδιαίτερο σκοπό να είναι κατοχυρωμένες τόσο σε πρακτικό 

επίπεδο, όσο και σε λογιστικό επίπεδο όσον αφορά τις οικονομικές τους καταστάσεις, έτσι ώστε όχι 

μόνο να οδηγηθούν στην κερδοφορία, αλλά και να μην πληγεί η εξωτερική εικόνα τους στους 

πελάτες και ιδιαιτέρως στους επενδυτές τους. Παρόλα αυτά, ορισμένες από τις μελέτες που 

διενεργήθηκαν όπως των Ahmed et al. (1999) δεν υποστηρίζουν την υπόθεση σηματοδότησης και 

υποστήριξης της δημιουργίας προβλέψεων απώλειας δανείων. 

Σύμφωνα με την έρευνα που διενεργήθηκε και τα εμπειρικά ευρήματα που προέκυψαν έπειτα 

από την ανάλυσή τους αναδείχτηκαν όχι μόνο οι παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν τις προβλέψεις 

                                                           
7
 Site: http://capital.sigmalive.com/story/12722095  

 
8
 Site: http://capital.sigmalive.com/story/12722095  

 

http://capital.sigmalive.com/story/12722095
http://capital.sigmalive.com/story/12722095
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απώλειας δανείων, αλλά και ο τρόπος και ο βαθμός με τον οποίο επηρεάζονται, έτσι ώστε να έχουν 

τη δυνατότητα οι αρμόδιοι να αποφεύγουν τέτοιου είδους καταστάσεις και να επιλύουν τα 

αντίστοιχα προβλήματα όταν παρουσιάζονται. Συνεπώς, οι παράγοντες που προκύπτουν ότι 

θεωρούνται καθοριστικοί για το σχεδιασμό προβλέψεων απώλειας δανείων είναι το είδος της 

γνώμης που σχηματίζουν οι αρμόδιοι ελεγκτές εάν είναι θετική ή αρνητική, ο δείκτης υπερχρέωσης 

και κεφαλαιακής μόχλευσης των επιχειρήσεων και στη συγκεκριμένη περίπτωση των τραπεζών, ο 

οποίος αποδεικνύει το βαθμό δανειακής επιβάρυνσης τόσο των επιχειρήσεων, όσο και των ίδιων των 

τραπεζών και τέλος, ο δείκτης κερδοφορίας των επιχειρήσεων και των τραπεζών σύμφωνα με τον 

οποίο γίνεται αντιληπτή η ανάγκη δημιουργίας των προβλέψεων απώλειας δανείων προς το όφελος 

των τραπεζών. 

Η παρούσα διπλωματική εργασία εστίασε τη μελέτη της στον τομέα των προβλέψεων που 

αφορά το ΔΛΠ37 και εντρύφησε στις προβλέψεις απώλειας δανείων και πιο συγκεκριμένα στο 

τμήμα της μελέτης της στα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια. Το πεδίο μελέτης που πραγματοποιήθηκε 

αφορά πλήθος χωρών και στο τμήμα των μη-εξυπηρετούμενων δανείων γίνεται ιδιαίτερη αναφορά 

στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και στην ανάπτυξη των μη-εξυπηρετούμενων δανείων. Παρόλα 

αυτά, η έρευνα που διεξάχθηκε αφορά μονάχα Αμερικανικές τράπεζες και συγκεκριμένα 531 

τράπεζες με πλήθος παρατηρήσεων 4841 για το χρονικό διάστημα 2004-2016. Συνεπώς, μελλοντικές 

μελέτες που είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν επιπλέον 

παράγοντες που υπάρχει πιθανότητα να επηρεάζουν τις προβλέψεις απώλειας δανείων, αλλά 

περισσότερο ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η διεξαγωγή μιας αντίστοιχης μελέτης που θα 

πραγματοποιούνταν βάση στοιχείων Ευρωπαϊκών τραπεζών για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 

με σκοπό να υλοποιηθεί σύγκριση των επιρροών σε κάθε ήπειρο σύμφωνα με τις οικονομικές 

εξελίξεις που συμβαίνουν και παρουσιάζουν παγκόσμιο αντίκτυπο στον επιχειρηματικό τομέα. Με 

τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν να διεξαχθούν αρκετά σημαντικά συμπεράσματα, τα οποία θα 

μπορούσαν να συνεισφέρουν σε σημαντικό βαθμό στην επίλυση των οικονομικών και 

επιχειρηματικών προβλημάτων όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά και της ίδιας μας της χώρας, της 

Ελλάδας.   
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