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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 

 

Θ παροφςα εργαςία ερευνά τθν διαχείριςθ κερδϊν  και κεφαλαίου ςτον τραπεηικό κλάδο , 

μζςω τθσ άςκθςθσ  διοικθτικισ κρίςθσ επί των λογιςτικϊν δεδουλευμζνων και 

ςυγκεκριμζνα των προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων.Ειδικότερα, εξετάηεται κατά πόςο θ 

υιοκζτθςθ του νζου Ευρωπαϊκοφ πλαιςίου αποκαρρφνει τα τραπεηικά ςτελζχθ να 

προςφφγουν ςε τεχνικζσ χειραγϊγθςθσ του λογιςτικοφ αποτελζςματοσ και του εποπτικοφ 

κεφαλαίου.Θ περίοδοσ που ερευνάται , αφορά περιόδουσ ανάπτυξθσ και φφεςθσ κυρίωσ 

τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Τα ευριματα αυτισ τθσ εργαςίασ, είναι ςθμαντικά για τουσ 

ρυκμιςτικοφσ και εποπτικοφσ φορείσ (Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα), 

τα οποία υποςτθρίηουν τθν αυςτθρι εποπτικι πεικαρχία όπωσ αυτι ειςάγεται από τθν 

Βαςιλεία ΙΙΙ. 

Γενικότερα,ςυνειςφζρει ςτθν ευρφτερθ κατανόθςθ τθσ διαχείριςθσ των κερδϊν από τα 

ενδιαφερόμενα μζρθ.Τα αποτελζςματα υποςτθρίηουν πωσ υφίςταται διαχείριςθ κερδϊν 

,ςυγκεκριμζνα μζςω τθσ τεχνικισ income smoothing, κακϊσ και χειραγϊγθςθ κεφαλαίου 

που όμωσ κακίςταται εξαιρετικά δφςκολθ μετά τθν αναμόρφωςθ του κανονιςτικοφ 

πλαιςίου. 

Λζξεισ-κλειδιά: Διαχείριςθ Κερδϊν, Ρροβλζψεισ για Ηθμίεσ Δανείων, Χρθματοπιςτωτικι 

Κρίςθ, Φφεςθ, Διαχείριςθ Κεφαλαίου,Ενιαίο Εγχειρίδιο Κανόνων,Single Rulebook 
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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΕ: 

ΑεγχΡ=Ακακάριςτο Εγχϊριο Ρροϊόν 

ΔΛΡ = Διεκνι Λογιςτικά Ρρότυπα 

ΔΡΧΑ= Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ 

ΟΟΣΑ: Οργανιςμόσ Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ. 

LLP=Loan Loss Provision 

TA=Total Assets 

NPL=Non Performing Loans 

CHNPL=Change in Non Performing Loans 

CHLOAN=Change in Loans 

EBTLLP=Earnings Before Taxes and Loan Loss Provision 

SIZE=Natural Logarithm of Total Assets 

CAR=Capital Adequacy Ratio-Tier 1 
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OΡΟΛΟΓΙΑ: 

 

Προβλζψεισ για Ζημίεσ Δανείων (Loan Loss Provisions): ποςό εξόδου ςτθν Κατάςταςθ 

Οικονομικισ Επίδοςθσ,  που αντανακλά το πικανό φψοσ των μελλοντικϊν απωλειϊν από 

τθν ακζτθςθ πλθρωμισ των ανεξόφλθτων δανείων. Θ αναγνϊριςθ των λογιςτικϊν 

προβλζψεων μειϊνει το κακαρό ειςόδθμα τθσ χριςθσ ( Cohen et. al., 2014). 

Discretionary Loan Loss Provisions (μη κανονικά δεδουλευμζνα) : ποςό προβλζψεων που 

ςχθματίηεται από τθ κρίςθ τθσ διοίκθςθσ για τθν ικανοποίθςθ προςωπικϊν ςυμφερόντων. 

Το ςυναντάμε ςτα ελλθνικά με τον όρο προβλζψεισ ςχθματιςμζνεσ από «διοικθτικι 

προαίρεςθ», «διοικθτικι κρίςθ» ι «κρίςθ». 

Non discretionary Loan Loss Provisions (κανονικά δεδουλευμζνα): δεδουλευμζνθ δαπάνθ 

που απορροφά τισ απϊλειεσ από τθν αδυναμία αποπλθρωμισ ενόσ δανείου από τουσ 

πελάτεσ μιασ τράπεηασ. Οι προβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων αποτελοφνται από τισ ειδικζσ και 

τισ γενικζσ. Οι ειδικζσ αφοροφν τθν βεβαιωμζνθ φπαρξθ κακυςτζρθςθσ ι αδυναμίασ ενόσ 

δανείου ενϊ οι γενικζσ αναπαράγονται από τυχαία και αβζβαια γεγονότα που ςχετίηονται 

με τον οφειλζτθ αλλά και τθν οικονομία γενικότερα (Curcio, Hasan, 2015). 

Διαχείριςη Κερδϊν (Earnings Management): ςυμβαίνει όταν οι διοικιςεισ χρθςιμοποιοφν 

τθν «κρίςθ» τουσ ςε χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ και ςυναλλαγζσ με ςτόχο να τισ 

μετατρζψουν και με αυτόν τον τρόπο να παραπλανιςουν τα ενδιαφερόμενα μζρθ 

(stakeholders) ωσ προσ τθν οικονομικι απόδοςθ τθσ εταιρείασ ι να επθρεάςουν ςυμβατικά 

αποτελζςματα που εξαρτϊνται από τα δθμοςιευμζνα λογιςτικά ςτοιχεία. 

 Income Smoothing (εξομάλυνςη κερδϊν): μορφι διαχείριςθσ κερδϊν όπου με τθ χριςθ 

λογιςτικϊν μεκόδων ωσ τεχνικϊν ςτοχεφει ςτθν εξιςορρόπθςθ των διακυμάνςεων των 

κερδϊν από τθ μια περίοδο ςτθν άλλθ. 

Big Bath Accounting: ςτρατθγικι διαχείριςθσ κερδϊν που ςτοχεφει τα «αρνθτικά» 

αποτελζςματα μιασ εταιρείασ ςτθν κατάςταςθ οικονομικισ επίδοςθσ να φαίνονται ακόμα 

«πιο αρνθτικά». 
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Πιςτωτικόσ Κίνδυνοσ - Credit Risk:  είναι ο κίνδυνοσ που διατρζχει μια επιχείρθςθ ι ζνασ 

οργανιςμόσ να μθν ειςπράξει ζγκαιρα τισ απαιτιςεισ του ι ακόμα, ςε μερικζσ περιπτϊςεισ, 

να μθν τισ ειςπράξει ποτζ. 

Κίνδυνοσ αγοράσ: ο κίνδυνοσ απϊλειασ που προκφπτει από μεταβολζσ τθσ αξίασ κινθτϊν 

περιουςιακϊν ςτοιχείων (χρεογράφων,επιτοκίων και άλλων). 

Λειτουργικόσ κίνδυνοσ: ο κίνδυνοσ που αντιμετωπίηει μία επιχείρθςθ κατά τθν διάρκεια 

τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ και οφείλεται ςτον ανκρϊπινο παράγοντα. 

υςτημικόσ κίνδυνοσ: ο αναπότρεπτοσ κίνδυνοσ ο οποίοσ μπορεί να επθρεάςει τισ αξίεσ 

ενόσ μεγάλου εφρουσ χρεογράφων, χαρτοφυλακίων και επενδφςεων, ενϊ θ εμβζλεια του 

μπορεί να καλφπτει μια ςυγκεκριμζνθ αγορά, μια χϊρα ι ζνα ολόκλθρο οικονομικό 

ςφςτθμα. 

Pension or settlement income streams: πρόκειται για ζνα είδοσ επζνδυςθσ με ςτακερζσ 

αποδόςεισ κακϊσ αφορά κυρίωσ δθμόςιουσ υπαλλιλουσ και ςτρατιωτικοφσ των ΘΡΑ. Με 

τθν κατοχφρωςθ ςυνταξιοδοτικοφ δικαιϊματοσ υπάρχει θ δυνατότθτα ςε 

χρθματοπιςτωτικοφσ οργανιςμοφσ να επιδιϊξουν να αγοράςουν τα ςυνταξιοδοτικά 

δικαιϊματα του ςυνταξιοφχου εν μζρει ι ςτο ςφνολο ςε αντάλλαγμα ενόσ εφάπαξ ποςοφ το 

οποίο όμωσ ςυνικωσ αποτιμάται ςε αξία μικρότερθ τθσ παροφςασ αξίασ αυτϊν των 

μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν.Αφοφ λοιπόν αγοράςουν αυτά τα δικαιϊματα ςτθν ςυνζχεια 

τα τιτλοποιοφν και τα μεταπωλοφν. 

Καθαρό επιτοκιακό περιθϊρειο:πιςτωτικοί τόκοι (ζςοδα τόκων) μείον χρεωςτικοί τόκοι 

(ζξοδα τόκων) προσ  κερδοφόρα ςτοιχεία ενεργθτικοφ. 

Εποπτικά Κεφάλαια: περιλαμβάνει ςτοιχεία του ιςολογιςμοφ τθσ τράπεηασ και τα οποία 

διακρίνονται ςε βαςικά κεφάλαια (Tier 1) και ςυμπλθρωματικά κεφάλαια (Tier2). Στα 

βαςικά κεφάλαια ( Tier 1) εμπεριζχονται το καταβεβλθμζνο μετοχικό κεφάλαιο και τα 

εμφανι αποκεματικά (‘disclosed reserves’)  και ςτα ςυμπλθρωματικά κεφάλαια (Tier 2) 

περιλαμβάνονται αφανι αποκεματικά (‘undisclosed reserves’), τα αποκεματικά από τθν 

αναπροςαρμογι παγίων ςτοιχείων του ενεργθτικοφ και διορκϊςεισ αξίασ 

χρθματοπιςτωτικϊν μζςων, κακϊσ και οι προβλζψεισ για γενικοφσ τραπεηικοφσ κινδφνουσ 

(‘general provisions/general loan-loss reserves’).Αποτελοφν τον αρικμθτι ςτον δείκτθ 

κεφαλαιακισ επάρκειασ. 

http://dir.icap.gr/services/business_info/credit_risk/index_gr.asp
http://www.euretirio.com/2010/06/paragogi.html
http://www.euretirio.com/2010/02/axia-antallagis.html
http://www.euretirio.com/xreografo
http://www.euretirio.com/xartofylakio-portfolio/
http://www.euretirio.com/ependysi
http://www.euretirio.com/2010/06/agora.html
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Δείκτησ Κεφαλαιακήσ Επάρκειασ: το κλάςμα του ςυνόλου των εποπτικϊν κεφαλαίων προσ 

τα ςτακμιςμζνα με βάςθ τον κίνδυνο (πιςτωτικό και αγοράσ) ςτοιχεία του ενεργθτικοφ.Με 

βάςθ τθν Βαςιλεία Ι ο δείκτθσ αυτόσ κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ ι ίςοσ του 8% 

 Πιςτωτικόσ κφκλοσ: το χρονικό διάςτθμα μεταξφ μιασ περιόδου που τθν χαρακτθρίηει 

εφκολοσ δανειςμόσ,χαμθλά επιτόκια,οικονομικι άνκιςθ και μιασ περιόδου με οικονομικι 

φφεςθ,υψθλό κόςτοσ και μείωςθ δανειςμοφ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1.ΕΙΑΓΩΓΗ 

Οι τράπεηεσ αποτελοφν τον ακρογωνιαίο λίκο τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ και ςυνεπϊσ το 

ρυκμιςτικό τουσ πλαίςιο ξεχωρίηει από αυτό των υπολοίπων κλάδων.Κακϊσ λοιπόν θ 

ςτακερότθτα και θ ανάπτυξθ τθσ αγοράσ εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τθν εφρυκμθ και 

ομαλι λειτουργία των τραπεηϊν, θ μελζτθ τουσ και κυρίωσ θ μελζτθ του πωσ αυτζσ 

διανζμουν τον κίνδυνο διαχρονικά, αντιμετωπίηει εξαιρετικό ενδιαφζρον τόςο από τον 

ακαδθμαϊκό κόςμο όςο και από τουσ φορείσ που ευκφνονται για τθν εποπτεία τουσ.Ωσ 

φυςικό επακόλουκο λοιπόν μπορεί να  κεωρθκεί θ τοποκζτθςθ ενόσ άλλου εξαιρετικά 

πολυμελετθμζνου αντικειμζνου ςτον κλάδο τθσ λογιςτικισ και των χρθματοοικονομικϊν 

ςτο πλαίςιο τθσ ζρευνασ των χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων, αυτό τθσ διαχείριςθσ κερδϊν. 

Ρράγματι ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 2000, ζγινε θ αρχι οπότε και μελετικθκε θ 

διαχείριςθ των κερδϊν μζςω των προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων ςτον τραπεηικό κλάδο, οι 

οποίεσ αποτελοφν ζνα από τα πιο ςθμαντικά κονδφλια ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ των 

τραπεηϊν.Αυτό γιατί οι λογαριαςμοί των δανείων και των προβλζψεων πζραν του ότι 

αντικατοπτρίηουν τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο και τθν αντιμετϊπιςι του,αποτελοφν 

μεγάλο κομμάτι του ςυνόλου του ενεργθτικοφ και των εξόδων ςτον ιςολογιςμό και τθν 

κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςθσ αντίςτοιχα.Επίςθσ, θ διαχείριςθ των κερδϊν ςε μεγάλο 

βακμό πραγματοποιείται μζςω τθσ λογιςτικισ του δεδουλευμζνου και ζτςι οι προβλζψεισ 

για ηθμίεσ δανείων ςυνιςτοφν ζνα εξαιρετικά χριςιμο εργαλείο ςτα χζρια τθσ διοίκθςθσ 

που κζλει να αςκιςει τθν διοικθτικι τθσ ευχζρεια ςτον επθρεαςμό τόςο του λογιςτικοφ 

αποτελζςματοσ όςο και  του εποπτικοφ κεφαλαίου. 

Ωσ προσ τθ λογιςτικι τουσ απεικόνιςθ,οι προβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων τθσ εκάςτοτε 

χριςθσ εμφανίηονται ςαν ζξοδο ςτθν Κατάςταςθ Οικονομικισ Επίδοςθσ το οποίο μειϊνει 

τα Κζρδθ προ φόρων απομειϊςεων και προβλζψεων με τισ αναμενόμενεσ ηθμίεσ των 

δανείων.Στον Ιςολογιςμό εμφανίηονται ςαν αντίκετοσ-αφαιρετικόσ λογαριαςμόσ των 

δανείων,δίνοντασ ζτςι μια εικόνα τθσ κακαρισ ρευςτοποιιςιμθσ αξίασ τουσ. 

Ωσ προσ τον ςτόχο τθσ παροφςασ εργαςίασ ,αυτόσ εςωκλείεται ςτθν απάντθςθ τθσ εξισ 

ερϊτθςθσ: 
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«Το νζο ρυκμιςτικό πλαίςιο αςκεί ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν πρακτικι των τραπεηικϊν 

ιδρυμάτων να χειραγωγοφν τα κζρδθ και το κεφάλαιό τουσ μζςω των προβλζψεων για 

ηθμίεσ δανείων;» 

Θ ανάπτυξθ τθσ εργαςίασ βαςίηεται ςε ςφγχρονθ βιβλιογραφία και αρκρογραφία με κζμα 

τθν «Διαχείριςθ κερδϊν», «Διαχείριςθ Κεφαλαίου», «Ρροβλζψεισ για Ηθμίεσ Δανείων», 

«Εποπτικό Κεφάλαιο» ςυνδυάηοντασ ζτςι τθ λογιςτικι διάςταςθ του κζματοσ με τθν 

κανονιςτικι-νομοκετικι.Επιπλζον, δεν αποκλείονται παλαιότερεσ εργαςίεσ,πολλζσ είναι και 

εικοςαετίασ,παρουςιάηοντασ ζτςι ζνα ευρφ φάςμα ςυμπεραςμάτων.Ζγινε προςπάκεια 

αυτι ακριβϊσ θ διαχρονικι επιςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ να παρουςιαςτεί με 

χρονολογικι ςειρά ςτθν ανάλυςθ των εργαςιϊν που ςχετίηονται με τισ προβλζψεισ δανείων 

ςτον τραπεηικό κλάδο ϊςτε να υπάρχει και μια χρονικι ακολουκία,πζρα από τθ κεματικι. 

Το τελικό δείγμα το οποίο κα αναλυκεί με βάςθ το υπόδειγμα υφιςτάμενθσ ζρευνασ κα 

περιλαμβάνει 59 ειςθγμζνεσ τράπεηεσ, οι οποίεσ λειτουργοφν ςτθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ,δίνοντασ απάντθςθ ςτο παραπάνω ερϊτθμα τθσ ζρευνασ.Θ εξεταηόμενθ περίοδοσ 

είναι θ επταετία 2011-2017. 

Ωσ προσ τθν διάρκρωςθ τθσ εργαςίασ, αρχικά ςτο 2ο κεφάλαιο γίνεται μια ανάλυςθ 

βαςικϊν όρων και κακϊσ και μια ςφντομθ ιςτορικι εξζλιξθ του κανονιςτικοφ πλαιςίου ςτθν 

Ε.Ε.Στθν ςυνζχεια το 3ο κεφάλαιο περιλαμβάνει τθν επιςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ,ιτοι τθν 

παρουςίαςθ ςυμπεραςμάτων,οικονομετρικϊν μοντζλων προθγοφμενων ερευνϊν ϊςτε να 

γίνει κατανοθτό το αντικείμενο του κζματοσ.Τζλοσ, ςτο κεφάλαιο  4, παρουςιάηεται 

αναλυτικά θ ςτατιςτικι ζρευνα τθσ εργαςίασ,τα ςυμπεράςματά τθσ κακϊσ και οι προτάςεισ 

για περαιτζρω ζρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2.ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

2.1.ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ 
ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ  

Θ εννοιολογικι προςζγγιςθ,δθλαδι θ διατφπωςθ ενόσ ενιαίου και ςυμπαγοφσ οριςμοφ για 

το τι είναι θ ποιότθτα τθσ χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ είναι αδφνατθ.Αυτό 

γιατί,ανάλογα με το ποιοσ είναι ο χριςτθσ αυτϊν των πλθροφοριϊν και άρα τα 

ςυμφζροντά του, αναλόγωσ διαμορφϊνεται ο προςδιοριςμόσ τθσ ποιότθτασ των 

λογιςτικϊν πλθροφοριϊν.Μάλιςτα,διαφορζσ ωσ προσ το τι είναι αξιόπιςτθ πλθροφόρθςθ 

μποροφν να παρατθρθκοφν και εντόσ των μελϊν μιασ ομάδασ χρθςτϊν κακϊσ μπορεί να 

υπάρχει διαφορετικι αντίλθψθ τθσ χρθςιμότθτασ τθσ ίδιασ πλθροφορίασ από άτομο ςε 

άτομο (Beest, Braam, & Boelens 2009). 

Ρροφανϊσ, ανεξάρτθτα από τθν οπτικι που εξετάηουν οι διάφορεσ ομάδεσ τισ 

χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ  κα λζγαμε ότι θ ποιοτικι λογιςτικι πλθροφόρθςθ, είναι 

επακόλουκο τθσ  ςυλλογικισ και αποτελεςματικισ εργαςίασ τόςο αυτϊν που ςυντάςςουν 

τισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ (λογιςτζσ,διαχειριςτζσ κ.λπ.),αυτϊν που τισ εγκρίνουν 

και είναι υπεφκυνοι γι αυτζσ (διοικθτικά ςτελζχθ) όςο και των υπευκφνων για τον 

διενεργοφμενο εξωτερικό ζλεγχο (ορκωτοί ελεγκτζσ) κακϊσ και των κεςμικϊν φορζων για 

τθν λογιςτικι τυποποίθςθ (για τα ελλθνικά δεδομζνα είναι θ Επιτροπι Λογιςτικισ 

Τυποποίθςθσ και Ελζγχων).Ο κακζνασ απ’ τθ κζςθ του μπορεί να διαςφαλίςει τθν ποιότθτα 

και τθν αξιοπιςτία τθσ λογιςτικισ πλθροφορίασ. 

Ζτςι λοιπόν, θ αδυναμία διατφπωςθσ ενόσ ενιαίου οριςμοφ, ζχει ωσ ςυνζπεια και τθν 

αδυναμία αποτελεςματικισ μζτρθςισ τθσ.Ερευνθτζσ όπωσ οι Barth, M., Landsman, W., & 

Lang, M. (2008) τθν μετροφν ζμμεςα με χαρακτθριςτικά που πιςτεφεται ότι τθν επθρεάηουν 

όπωσ θ αναμόρφωςθ μεγεκϊν,θ δθμιουργικι λογιςτικι (earnings management) κ.λ.π.Πμωσ 

ςφμφωνα με τουσ Beest, F., Braam, G., & Boelens, S. (2009) καμία από αυτζσ τισ μεκόδουσ 

δεν βοθκά  ςτθν διεξοδικι εκτίμθςθ τθσ ποιότθτασ τθσ λογιςτικισ πλθροφόρθςθσ 

ςυμπεριλαμβανομζνου και αυτϊν  που ορίηονται ςτο ςχζδιο ζκκεςθσ «Ζνα βελτιωμζνο 

εννοιολογικό πλαίςιο για τθ χρθματοοικονομικι πλθροφόρθςθ» του FASB και του Διεκνοφσ 

Συμβουλίου Λογιςτικϊν Ρροτφπων (IASB) (IASB 2008). 

Γιατί είναι τόςο ςθμαντικι θ ποιότθτα τθσ λογιςτικισ πλθροφόρθςθσ; 
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Σε αυτό το ερϊτθμα απαντά πολφ γλαφυρά ο Arthur Levitt, πρϊθν πρόεδροσ  τθσ Επιτροπισ 

Αςφάλειασ Κεφαλαιαγοράσ (SEC), ο οποίοσ αναφζρει ότι θ ποιοτικι πλθροφορία είναι θ 

ψυχι των δυνατϊν και ηωντανϊν αγορϊν χωρίσ τθν οποία, θ ρευςτότθτα ςτερεφει και 

δίκαιεσ και αποτελεςματικζσ αγορζσ παφουν να υπάρχουν (Levitt,2000). 

Ακόμθ, ςφμφωνα με μια ζρευνα ςτισ αρχζσ του 2000,θ αφξθςθ τθσ ποιότθτασ τθσ 

χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ, ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ μείωςθ του κόςτουσ 

κεφαλαίου (Diamond,Verrecchia 1991).Συγκεκριμζνα, όςο πιο αξιόπιςτθ είναι θ 

παρεχόμενθ πλθροφόρθςθ τόςο μεγαλφτερθ είναι θ ρευςτότθτα ςτθν χρθματιςτθριακι 

αγορά,μειϊνοντασ ζτςι το κόςτοσ κεφαλαίου, είτε μζςω τθσ μείωςθσ του κόςτουσ 

ςυναλλαγϊν, είτε μζςω τθσ αφξθςθσ τθσ ηιτθςθσ για τίτλουσ. (Demsetz ,1968),(Copeland, 

Galai,1983),( Glosten ,Milgrom,1985),( Amihud, Mendelson 1986). 

Επιπλζον, όςο πιο ποιοτικι θ πλθροφόρθςθ τόςο περιςςότερο  μειϊνεται ο αναμενόμενοσ 

κίνδυνοσ που προκφπτει από τισ εκτιμιςεισ των επενδυτϊν για τισ παραμζτρουσ τθσ 

κατανομισ τθσ απόδοςθσ ι τθσ πλθρωμισ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου.(Klein, 

Bawa,1976),(Barry,Brown,1985),(Coles,Loewenstein,1988),(Handa,Linn,1993),(Coles, 

Loewenstein,Suay 1995),(Clarkson, Guedes,Thompson 1996). 

Ραρά τα οφζλθ τθσ ποιοτικισ πλθροφόρθςθσ,πολλζσ εταιρίεσ επιλζγουν να μθν παράςχουν 

τθ μζγιςτθ δυνατι πλθροφόρθςθ,όχι πάντα με καιροςκοπικό δόλο αλλά λόγω κόςτουσ 

(Fields, Lys,Vincent,2001). Χαρακτθριςτικό είναι το παράδειγμα μιασ βιομθχανικισ 

επιχείρθςθσ,θ οποία μζςω τθσ καινοτομίασ πετυχαίνει τον αντικειμενικό τθσ ςκοπό και 

ςυνεπϊσ θ παροχι πλιρουσ πλθροφόρθςθσ ςτουσ εξωτερικοφσ χριςτεσ των λογιςτικϊν τθσ 

καταςτάςεων κα τθσ δθμιουργοφςε πρόβλθμα ωσ προσ τθν επίτευξθ ανταγωνιςτικοφ 

πλεονεκτιματοσ. 

2.2.ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΠΟΤ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ 
ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ  

Οι πλθροφορίεσ που απεικονίηουν οι λογιςτικζσ καταςτάςεισ ωσ προσ τθν ποιότθτά τουσ 

εξαρτϊνται από διάφορουσ παράγοντεσ: 

 Νομικό ςφςτθμα.Οι λογιςτικοί κανόνεσ νομοκετοφνται,είναι δυναμικοί και δεν 

αποτελοφν παγκόςμιεσ ςτακερζσ.Συνεπϊσ οι  κεςμικοί παράγοντεσ είναι αυτοί που 

κα αναπτφξουν πρότυπα και λογιςτικζσ πρακτικζσ και άρα χρθματοοικονομικζσ 

γνωςτοποιιςεισ (Gray 1988). 
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 Δυνάμεισ τθσ αγοράσ όπωσ θ εταιρικι ιδιοκτθςία,θ εταιρικι κεφαλαιακι δομι και 

οι αγορζσ κεφαλαίων.Συγκεκριμζνα ςφμφωνα με τθν Marilyn Taylor Zarzeski ωσ 

προσ τθν γνωςτοποίθςθ των λογιςτικϊν πλθροφοριϊν,υψθλότερα επίπεδα 

πωλιςεων ςτο εξωτερικό ςχετίηονται με υψθλότερο επίπεδο 

γνωςτοποίθςθσ,χαμθλό ποςοςτό υποχρεϊςεων ςχετίηεται με υψθλό επίπεδο 

γνωςτοποίθςθσ,όςο πιο μεγάλο το μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ τόςο μεγαλφτερο το 

επίπεδο γνωςτοποίθςθσ. 

 Κοινωνικοπολιτικζσ και οικονομικζσ ςυνκικεσ.Σφμφωνα με τουσ Jaggi, B., & Lowy, 

P.Y. (2000) ,οι εταιρίεσ ςε χϊρεσ με κεςμοκετθμζνουσ  κανόνεσ δικαίου ςχετίηονται 

με υψθλά ποςοςτά χρθματοοικονομικϊν γνωςτοποιιςεων ςε ςχζςθ με εταιρίεσ ςε 

χϊρεσ που εφαρμόηουν εκιμοτυπικό δίκαιο.Επίςθσ όπωσ είναι λογικό ςε χϊρεσ με 

κεςμοκετθμζνουσ κανόνεσ δικαίου οι πολιτιςτικζσ αξίεσ-κουλτοφρα δεν επιδροφν 

ςθμαντικά ςτισ χρθματοοικονομικζσ γνωςτοποιιςεισ ςε ςχζςθ με χϊρεσ 

εκιμοτυπικοφ δικαίου. 

 

2.3.ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΕΡΔΩΝ  

‘Ππωσ και με τθν ποιότθτα τθσ χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ ζτςι και με τθν 

διαχείριςθ κερδϊν ζχουν δοκεί διάφοροι οριςμοί ςχετικά με το τι τελικά είναι θ διαχείριςθ 

κερδϊν.Ενδεικτικά: 

 Schipper (1989).Εκοφςια παρζμβαςθ ςτθν εξωτερικι διαδικαςία τθσ 

χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ για ιδία οφζλθ μετόχων ι διαχειριςτϊν. 

 Healy, P.M., & Wahlen, J. (1999).Θ διαχείριςθ κερδϊν υφίςταται όταν υπάρχει 

εκοφςια παρζμβαςθ ςτθν εξωτερικι πλθροφόρθςθ, ϊςτε να παραπλανθκοφν 

δυνθτικοί επενδυτζσ ςχετικά με τθν απόδοςθ τθσ επιχείρθςθσ, αλλά και για να 

κακορίςουν τθν ζκβαςθ ςυμβάςεων που εξαρτϊνται από τισ δθμοςιευμζνεσ 

λογιςτικζσ πλθροφορίεσ. 
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2.4.ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΕΡΔΩΝ  

Υπάρχουν δυο βαςικζσ μζκοδοι διαχείριςθσ κερδϊν, θ διαφορά των οποίων ζγκειται ςτον 

τρόπο με τον οποίο χειραγωγείται το λογιςτικό αποτζλεςμα.Θ μία είναι θ χριςθ τθσ 

λογιςτικισ του δεδουλευμζνου για τθν διαχείριςθ των λογιςτικϊν αρικμϊν.Οι τεχνικζσ 

αυτζσ βαςίηονται ςτθ μεταβολι των λογιςτικϊν μεκόδων ι εκτιμιςεων που 

χρθςιμοποιοφνται για τθν παρουςίαςθ μιασ ςυναλλαγισ  ςτισ χρθμ/κζσ καταςτάςεισ (Zang, 

2012).Ρλεονεκτιματα: 

 Μικρό κόςτοσ  (Peasnell, 2000) 

 Σχετικι δυςκολία ςτον εντοπιςμό τουσ από τον εξωτερικό ζλεγχο  (Young, 1999). 

 

Θ δεφτερθ μζκοδοσ, είναι αυτι τθσ διαχείριςθσ κερδϊν μζςω πραγματικϊν 

δραςτθριοτιτων, θ οποία ςχετίηεται με πραγματικζσ ταμειακζσ ροζσ  και περιλαμβάνει 

επιχειρθματικζσ πρακτικζσ που ζχουν ωσ ςτόχο τθν παραπλάνθςθ των ενδιαφερομζνων για 

τθν επίτευξθ ςυγκεκριμζνθσ αποδοτικότθτασ.Ραράδειγμα διαχείριςθσ κερδϊν μζςω 

πραγματικϊν δραςτθριοτιτων είναι θ υπερπαραγωγι (Roychowdhury, 2006).Θ διατιρθςθ 

υψθλοφ αποκζματοσ που να ξεπερνάει τθν ηιτθςθ, ςυνεπάγεται ότι τα ςτακερά κόςτθ 

επιμερίηονται ςε περιςςότερεσ μονάδεσ προϊόντοσ και άρα το μζςο ςτακερό κόςτοσ 

μειϊνεται.Συμπεραςματικά, το κόςτοσ πωλθκζντων  είναι χαμθλό και το μεικτό 

αποτζλεςμα αυξάνεται. 

2.5.ΚΙΝΗΣΡΑ ΚΑΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΕΡΔΩΝ  

Οι Healy και Wahlen (1999) κατατάςςουν τα κίνθτρα για τθν διαχείριςθ των κερδϊν ςε 

τρεισ κατθγορίεσ: 

 Σφναψθσ  Συμβολαίων 

Θ χριςθ των οικονομικϊν ςτοιχείων τθσ επιχείρθςθσ και δθ αυτϊν που ςχετίηονται με τθν 

απόδοςθ, δθλαδι τθν κερδοφορία τθσ ωσ προχπόκεςθ ςφναψθσ και εκτζλεςθσ 

ςυμβολαίων και ςυμβάςεων, δθμιουργεί ιςχυρό κίνθτρο για εκοφςια παρζμβαςθ ςτθν 

χρθματοοικονομικι πλθροφόρθςθ (Watts & Zimmerman 1978). 

 Κίνθτρα Κεφαλαιαγοράσ 
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Σε αυτιν τθν περίπτωςθ γίνεται προςπάκεια διόγκωςθσ των κερδϊν τθσ επιχείρθςθσ ζτςι 

ϊςτε να αυξθκεί θ χρθματιςτθριακι τθσ αξία.Σφμφωνα με τθν αρκρογραφία, αυτι θ 

προςπάκεια υφίςταται ςε περιόδουσ άντλθςθσ χρθματοδότθςθσ κακϊσ και ςε περιόδουσ 

εξαγορϊν. (Dechow, Sloan, Sweeney ,1996),( Erickson,Wang 1999), (Rangan,1998),(Teoh, 

Welch,Wong,1998).Σθμαντικι επιρροι αςκοφν, ςφμφωνα με τουσ Burgstahler και Eames,οι 

προςδοκίεσ κι οι προβλζψεισ των αναλυτϊν τθσ αγοράσ ςχετικά με τθν πορεία τθσ 

επιχείρθςθσ ςτουσ διαχειριςτζσ οι οποίοι για να ανταποκρικοφν ωραιοποιοφν τα κζρδθ 

τουσ. 

 υκμιςτικά Κίνθτρα 

Πςον αφορά αυτι τθν κατθγορία κινιτρων,αυτιν ςχετίηεται με τθν διαχείριςθ κερδϊν ςε 

ςυνάρτθςθ με τθν παρουςία και δράςθ των κεςμικϊν φορζων και εποπτικϊν αρχϊν.Ρολλζσ 

επιχειριςεισ μεγάλου μεγζκουσ και κερδοφορίασ καταφεφγουν ςε τεχνικζσ μείωςθσ των 

κερδϊν τουσ, ζτςι ϊςτε να μθν τραβοφν τθν προςοχι των ελεγκτικϊν αρχϊν και τθσ 

πολιτείασ (stay under the radar) με υποκζςεισ που ςχετίηονται με τθν αντιμονοπωλιακι 

νομοκεςία (Watts ,Zimmerman,1978)  

Ζχουν παρατθρθκεί βαςικζσ ςτρατθγικζσ οι οποίεσ ακολουκοφνται από τα ςτελζχθ 

προκειμζνου να χειραγωγιςουν το λογιςτικό αποτζλεςμα.Ζτςι διακρίνονται οι εξισ 

ςτρατθγικζσ: 

 Taking a Bath.Εφαρμόηεται ςε δυςμενείσ περιόδουσ ι ςε εποχζσ αναδιοργάνωςθσ 

(για παράδειγμα αλλαγι διευκυντϊν) .Αν δεν μπορεί να ανατραπεί θ κακι 

ςυγκυρία, τότε θ ηθμία αναγνωρίηεται ςτθν τρζχουςα χριςθ ϊςτε θ διοίκθςθ να 

διαγράψει κάποια απ’ τα περιουςιακά τθσ ςτοιχεία επιβάλλοντασ τϊρα μελλοντικά 

εκτιμϊμενα κόςτθ (Alexandri,Anjani 2014). 

 Ελαχιςτοποίθςθ Κερδϊν.Ραρόμοια ςτρατθγικι με τθν taking a bath (big bath 

accounting) θ οποία χρθςιμοποιείται ςε χριςεισ με πολφ υψθλά κζρδθ 

(Alexandri,Anjani 2014). 

 Μεγιςτοποίθςθ Κερδϊν.Ζχει ςτόχο τθν αναφορά υψθλοφ κακαροφ κζρδουσ ϊςτε οι 

managers να κερδίςουν μεγαλφτερα bonus (Alexandri,Anjani,2014). 

 Income Smoothing. Αναφζρεται ςτισ ενζργειεσ τθσ διοίκθςθσ να μειϊςει τισ 

διακυμάνςεισ των αναφερόμενων κερδϊν από χριςθ ςε χριςθ (Beidleman,1973). 
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2.6.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕ ΔΑΝΕΙΩΝ  

Οι τράπεηεσ είναι χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα θ κφρια δραςτθριότθτα των οποίων είναι θ 

αποδοχι των κατακζςεων και θ πϊλθςθ δανείων.Ιδιαίτερθ μνεία ςτθν βιβλιογραφία 

γίνεται ςτον πιςτωτικό κίνδυνο,ωσ αποτζλεςμα τθσ παροχισ πιςτϊςεων ςτον βακμό που οι 

δανειηόμενοι δεν μποροφν να αποπλθρϊςουν μζροσ ι το ςφνολο του δανείου.Ωσ μζςο 

ελαχιςτοποίθςθσ του πιςτωτικοφ κινδφνου,οι προβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων Loan-Loss-

Provisions (LLPs)  απορροφοφν αναμενόμενεσ απϊλειεσ ςτο χαρτοφυλάκιο των τραπεηϊν. 

(Ozili, Peterson K.,2017). 

Σφμφωνα με τουσ Wall, L. D. και Koch, T. W. (2000), υπάρχουν τρεισ διαφορετικζσ 

προςεγγίςεισ όςον αφορά τθν λογιςτικι των προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων.Αρχικά,από 

τθν οπτικι των οικονομολόγων οι εκτιμιςεισ των προβλζψεων ζχουν ωσ ςκοπό να 

προλάβουν μελλοντικζσ ηθμίεσ που κα προκφψουν, αν ο δανειηόμενοσ δεν είναι ςυνεπισ 

ςτουσ όρουσ τθσ δανειακισ ςφμβαςθσ.Αυτι θ οπτικι των οικονομολόγων, ζρχεται ςε 

αντίκεςθ με το Financial Accounting Standards Board (FASB) που ενδιαφζρεται κυρίωσ για 

τθ μζτρθςθ το κακαροφ ειςοδιματοσ που αφορά μια ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο.Κατά 

ςυνζπεια, επικεντρϊνεται ςτισ αναμενόμενεσ ηθμίεσ κατά τθν διάρκεια τθσ αναφερόμενθσ 

περιόδου,όπωσ αυτζσ κα επθρεάςουν το αποτζλεςμά τθσ,και αποκλείει τισ αναμενόμενεσ 

επιπτϊςεισ μελλοντικϊν γεγονότων.Θ τρίτθ προςζγγιςθ ενςωματϊνει τθν οπτικι για τισ 

LLPs που υιοκετείται από τισ υκμιςτικζσ Αρχζσ και αντιμετωπίηει τισ ηθμίεσ δανείων ςαν 

μια κατθγορία αποκεματικοφ, που κα πρζπει να ςχθματίηεται κατά τθν διάρκεια 

οικονομικισ ευθμερίασ και το οποίο κα απορροφιςει ηθμίεσ κατά τθν διάρκεια οικονομικισ 

φφεςθσ.Ρροτείνει δθλαδι τθν διενζργεια προβλζψεων ςε βακμό μεγαλφτερο από τισ 

αναμενόμενεσ ηθμίεσ κατά τθν διάρκεια καλϊν εποχϊν.Θ τελευταία προςζγγιςθ είναι 

ςφμφυτθ με το υπάρχον κανονιςτικό πλαίςιο, το οποίο περιλαμβάνει ςτο εποπτικό 

κεφάλαιο ζνα μζροσ του αποκεματικοφ των προβλζψεων-ςυςςωρευμζνων προβλζψεων.Αν 

οι προβλζψεισ εκτιμοφνται μόνο με βάςθ τισ αναμενόμενεσ μελλοντικζσ ηθμίεσ,τότε οι 

τράπεηεσ με υψθλότερεσ προβλζψεισ δεν ζχουν τα απαραίτθτα κεφάλαια να 

απορροφιςουν μθ αναμενόμενεσ μελλοντικζσ ηθμίεσ. 

Το πεδίο ζρευνασ των LLPs παραμζνει ιδιαίτερα δθμοφιλζσ για το γεγονόσ ότι αποτελοφν το 

πιο ςθμαντικό discretionary accrual ςτθ διάκεςθ των τραπεηικϊν ςτελεχϊν και επθρεάηουν 

άμεςα το επιτοκιακό περικϊριο και τα ςυνολικά κζρδθ (Ozili, Peterson K.,2017). 
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2.7.ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ  

Θ κακαρι κζςθ των τραπεηϊν ζχει διττό ρόλο, κακϊσ από τθ μία προςτατεφει τουσ 

πιςτωτζσ και από τθν άλλθ αποτελεί το πρϊτο μαξιλάρι προςταςίασ ζναντι ενδεχόμενων 

ηθμιϊν.Αυτι τθσ θ ιδιότθτα εξθγεί το ενδιαφζρον και τθν προςοχι των ενδιαφερόμενων 

μερϊν των τραπεηϊν ςτο φψοσ τθσ κεφαλαιοποίθςθσ.Το ελάχιςτο επίπεδο 

κεφαλαιοποίθςθσ μιασ τράπεηασ  (εποπτικό κεφάλαιο) πρζπει να είναι εντόσ του 

κατϊτατου ορίου τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ, όπωσ αυτό ορίηεται από τθ ςυνκικθ τθσ 

Βαςιλείασ, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να απορροφιςει κινδφνουσ και να εγγυθκεί 

ςτακερότθτα.Ζνα ανεπαρκζσ κεφάλαιο κα χρειαςτεί τθν παρζμβαςθ των διοικθτικϊν 

ςτελεχϊν προκειμζνου,είτε  να αυξθκοφν τα περιουςιακά ςτοιχεία που το ςυνκζτουν, είτε  

εναλλακτικά να μειωκεί θ ποιότθτα και θ ποςότθτα των περιουςιακϊν ςτοιχείων με υψθλό 

κίνδυνο και να αυξθκεί θ ποιότθτα και θ ποςότθτα των ςτοιχείων με μικρότερο 

κίνδυνο.Αυτι λοιπόν θ εναλλαγι ςτισ ςτρατθγικζσ επιλογζσ εντάςςεται ςτισ πολιτικζσ 

Διαχείριςθσ Κεφαλαίου όπου θ διάρκρωςθ του εποπτικοφ κεφαλαίου κατζχει θγετικό ρόλο 

(Di Martino, Dicuonzo, Galeone, Dell'Atti,2017). 

2.8.ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΡΑΠΕΖΙΚΗ 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ:ΒΑΙΛΕΙΑ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ 

Θ δεκαετία του ’70 ςθμαδεφτθκε από οικονομικά γεγονότα, τα οποία κλόνιςαν το διεκνζσ 

τραπεηικό ςφςτθμα που ακόμθ λειτουργοφςε ςε ςτενά εκνικά όρια.Θ εντατικοποίθςθ όμωσ 

του ανταγωνιςμοφ εντόσ του τραπεηικοφ κλάδου, οδιγθςε τα spreads των επιτοκίων προσ 

τα κάτω με αποτζλεςμα οι τράπεηεσ να αναηθτιςουν κζρδθ ςε δραςτθριότθτεσ με 

μεγαλφτερο κίνδυνο.Ζτςι το 1974 ςυςτάκθκε θ Επιτροπι Βαςιλείασ με ςτόχο τθν παροχι 

κατευκυντιριων γραμμϊν και τεχνικϊν που κα επιτρζπουν τθν δραςτθριοποίθςθ των 

τραπεηϊν αλλά όχι ανεξζλεγκτα. 

Θ αρχι ζγινε με τθν Βαςιλεία Ι θ οποία αναλφεται ςε τρείσ πυλϊνεσ: 

Ο πρϊτοσ προςδιορίηει το είδοσ των εποπτικϊν κεφαλαίων,τα οποία αποτελοφνται από τα 

βαςικά κεφάλαια και τα ςυμπλθρωματικά.Στα βαςικά κεφάλαια ( Tier 1) εμπεριζχονται το 

καταβεβλθμζνο μετοχικό κεφάλαιο και τα εμφανι αποκεματικά (‘disclosed reserves’)  και 

ςτα ςυμπλθρωματικά κεφάλαια (Tier 2) περιλαμβάνονται αφανι αποκεματικά 

(‘undisclosed reserves’), τα αποκεματικά από τθν αναπροςαρμογι παγίων ςτοιχείων του 

ενεργθτικοφ και διορκϊςεισ αξίασ χρθματοπιςτωτικϊν μζςων, κακϊσ και οι προβλζψεισ για 
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γενικοφσ τραπεηικοφσ κινδφνουσ (‘general provisions/general loan-loss reserves’). Οι 

τελευταίεσ ςχθματίηονται ζναντι πικανϊν μελλοντικϊν ηθμιϊν και δεν επιτρζπεται να 

ξεπερνοφν το 1,25% των ςτακμιςμζνων ζναντι κινδφνων ςτοιχείων του ενεργθτικοφ. 

Το 1996 θ Επιτροπι προχωράει ςτθν υιοκζτθςθ μιασ ζκκεςθσ, θ οποία επιβάλλει ςτισ 

τράπεηεσ τθν υποχρζωςθ τθσ κάλυψθσ ζναντι του κινδφνου αγοράσ.Συγκεκριμζνα, οι 

τράπεηεσ,  είτε κα χρθςιμοποιοφςαν τα βαςικά και ςυμπλθρωματικά κεφάλαια με βάςθ τα 

ιςχφοντα για τθν κάλυψθ του κινδφνου αγοράσ, είτε κα χρθςιμοποιοφςαν μια τρίτθ 

κατθγορία κεφαλαίων,τα εναλλακτικά κεφάλαια (Tier 3).Τα εναλλακτικά κεφάλαια 

αποτελοφνται από δάνεια μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ βραχυπρόκεςμθσ διάρκειασ υπό όρουσ 

BCBS (1996).Δφο χρόνια μετά, δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ τράπεηεσ να ςυμπεριλάβουν ςτα 

εποπτικά κεφάλαιά τουσ καινοτόμουσ τίτλουσ,οι οποίοι όμωσ δεν μποροφν να υπερβαίνουν 

το 15% των βαςικϊν κεφαλαίων (Tier 1) (BCBS ,1998). 

Ο δεφτεροσ πυλϊνασ ειςάγει τθν εκτίμθςθ του κινδφνου, ςτακμίηοντασ τισ διάφορεσ 

κατθγορίεσ του ενεργθτικοφ.Τα ρευςτά ςτακμίηονται με 0% και όςο αυξάνεται θ δυςκολία 

ρευςτοποίθςθσ τόςο αυξάνεται και το ποςοςτό του κινδφνου με τα ςτεγαςτικά να 

επιβαρφνονται με ςυντελεςτι 50% και τα διατραπεηικά δάνεια ςε τράπεηεσ εκτόσ του ΟΟΣΑ 

με ςυντελεςτι 100%. 

Ο τρίτοσ πυλϊνασ ορίηει τον δείκτθ κεφαλαιακισ επάρκειασ, ωσ το κλάςμα του ςυνόλου 

των εποπτικϊν κεφαλαίων (όπωσ αυτό αναλφκθκε ςτον πρϊτο πυλϊνα) προσ τα 

ςτακμιςμζνα με βάςθ τον κίνδυνο (πιςτωτικό και αγοράσ) ςτοιχεία του ενεργθτικοφ.Με 

βάςθ τθν Βαςιλεία Ι ο δείκτθσ αυτόσ κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ ι ίςοσ του 8% 

(Αγγελόπουλοσ 2010). 

Συμπεραςματικά,το κανονιςτικό πλαίςιο αρχικά ζδινε ζμφαςθ ςτθν αντιμετϊπιςθ του 

πιςτωτικοφ κινδφνου,ιτοι τον κίνδυνο που διατρζχει μια τράπεηα από τθν πικανότθτα 

ακζτθςθσ πλθρωμισ του δανειολιπτθ.Πμωσ τθν δεκαετία του 1990, γίνεται ορατι θ 

ςυμβολι τθσ ανεπαρκοφσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ ςτθν πτϊχευςθ αρκετϊν τραπεηικϊν 

ιδρυμάτων.Συνεπϊσ το νζο κανονιςτικό πλαίςιο κα ζπρεπε να ςυμπεριλάβει και τθν 

ςτάκμιςθ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ με βάςθ το λειτουργικό κίνδυνο βελτιϊνοντασ 

ταυτόχρονα τισ προχπάρχουςεσ ρυκμίςεισ (Χριςτόπουλοσ, Ντόκασ ,2012). 

Στθν Ε.Ε. θ ςυνζχεια τθσ Βαςιλείασ Ι,θ Βαςιλεία ΙΙ ζγινε μζςω τθσ Οδθγίασ 2006/48 ΕΚ 

βαςιηόμενθ και αυτι ςε τρεισ βαςικοφσ πυλϊνεσ, αυτοφσ των ελαχίςτων κεφαλαιακϊν 

απαιτιςεων,του εποπτικοφ ελζγχου και τθσ πεικαρχίασ τθσ αγοράσ.Οςον αφορά των πρϊτο 

http://www.biblionet.gr/author/42871/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A7%CF%81._%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
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πυλϊνα, αυτόσ πλζον επεκτείνει τισ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ ϊςτε να καλφπτουν  και το 

λειτουργικό κίνδυνο, δθλαδι ηθμίεσ που μπορεί να προκφψουν είτε λόγω του ανκρϊπινου 

παράγοντα είτε λόγω τθσ ανεπάρκειασ του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου είτε λόγω 

εξωγενϊν παραγόντων.Ακόμθ ειςάγονται νζοι μζκοδοι υπολογιςμοφ του πιςτωτικοφ 

κινδφνου με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ ευαιςκθςίασ των ςυντελεςτϊν ςτάκμιςθσ του 

κινδφνου και τζλοσ κακορίηεται ζνα πλαίςιο για εποπτικι μεταχείριςθ τιτλοποιθμζνων 

απαιτιςεων. Ο πυλϊνασ του εποπτικοφ ελζγχου μετατοπίηει για πρϊτθ φορά το βάροσ ςτθν 

προςωποποιθμζνθ εποπτεία, αφοφ πλζον παρζχει τθν εξουςία ςτισ εποπτικζσ αρχζσ να 

επιβάλουν κακ’ υπζρβαςθ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ ςτισ τράπεηεσ με ιδιαίτερα αυξθμζνο 

κίνδυνο (Χριςτόπουλοσ, Ντόκασ ,2012).Τζλοσ, ο πυλϊνασ αναφορικά με τθν πεικαρχία τθσ 

αγοράσ ειςάγει τθν ζννοια των αυξθμζνων γνωςτοποιιςεων (disclosures) ποιοτικοφ και 

ποςοτικοφ χαρακτιρα διαχείριςθσ κινδφνων(Χριςτόπουλοσ, Ντόκασ, 2012) .  

Θ χρθματοπιςτωτικι κρίςθ τθν διετία  2007-2009, πίεςε τθν Επιτροπι να κζςει ςε ιςχφ το 

νζο κανονιςτικό πλαίςιο γνωςτό ωσ Βαςιλεία ΙΙΙ ςτισ αρχζσ του 2011.Με το παρόν,δεν 

προτίκεται να αντικαταςτακεί θ Βαςιλεία ΙΙ, αλλά ενιςχφεται ειςάγοντασ  ρυκμίςεισ 

μικροπρολθπτικισ και μακροπρολθπτικισ παρζμβαςθσ.Ειδικότερα τα εποπτικά κεφάλαια 

διακρίνονται πλζον ςε βαςικά κεφάλαια (Tier 1 capital) και ςυμπλθρωματικά κεφάλαια 

(Tier 2 capital ),ενϊ τα εναλλακτικά ιδία κεφάλαια (Tier 3) καταργοφνται.Στοχεφοντασ ςτθν 

ενίςχυςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ ποςότθτασ των βαςικϊν κεφαλαίων (Tier 1 capital)   αυτά 

υποκατθγοριοποιοφνται ςε  κφρια ςτοιχεία  (Common Equity Tier 1 capital- CET 1) και 

πρόςκετα ςτοιχεία (Additional Tier 1 capital) (BCBS,2011). 

Συγκεκριμζνα, τα κφρια ςτοιχεία  (Common Equity Tier 1 capital- CET 1) αποτελοφνται από 

κοινζσ μετοχζσ,αποτελζςματα εισ νζον , αφανι αποκεματικά (‘disclosed reserves’), διαφορά 

από τθν ζκδοςθ κοινϊν μετοχϊν υπζρ το άρτιο, κακϊσ και κοινζσ μετοχζσ που ζχουν 

εκδοκεί από κυγατρικζσ επιχειριςεισ των τραπεηϊν που υπάγονται ςτθν ενοποιθμζνθ 

εποπτεία τουσ και κατζχονται από τρίτουσ, υπό προχποκζςεισ.Τα πρόςκετα ςτοιχεία των 

βαςικϊν κεφαλαίων (‘Additional Tier 1 capital’) εμπεριζχουν προνομιοφχεσ μετοχζσ και οι 

ομολογιακοφσ τίτλουσ  υπό όρουσ.Στο νζο κανονιςτικό πλαίςιο θ διάρκρωςθ των εποπτικϊν 

κεφαλαίων εςτιάηει ςτισ κοινζσ μετοχζσ ωσ το ποιοτικότερο ςτοιχείο τουσ (BCBS,2011) . 

Τα ςυμπλθρωματικά ιδία κεφάλαια (Tier 2 capital ) αποτελοφνται από τισ προνομιοφχεσ 

μετοχζσ και τουσ ομολογιακοφσ τίτλουσ υπό όρουσ, τίτλουσ με τα ωσ άνω χαρακτθριςτικά 

που ζχουν εκδοκεί από κυγατρικζσ επιχειριςεισ των τραπεηϊν που υπάγονται ςτθν 

ενοποιθμζνθ εποπτεία τουσ και κατζχονται από τρίτουσ, υπό προχποκζςεισ ,διαφορά από 
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τθν ζκδοςθ προνομιοφχων μετοχϊν που παρζχουν δικαίωμα ςωρευτικοφ μερίςματοσ για 

παρελκοφςεσ χριςεισ υπζρ το άρτιο κακϊσ και οριςμζνα κεφάλαια για γενικοφσ 

τραπεηικοφσ κινδφνουσ (‘general provisions/general loan-loss reserves’) υπό ςυγκεκριμζνεσ 

προχποκζςεισ  (BCBS, 2011). 

Αναφορικά με τθν μικροπρολθπτικι εποπτεία , κεςπίςτθκε θ χριςθ του δείκτθ μόχλευςθσ 

(βαςικά ίδια κεφάλαια προσ ςφνολο ενεργθτικοφ) ο οποίοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ ι 

ίςοσ του 3% κακϊσ και δφο δεικτϊν ρευςτότθτασ (βραχυχρόνιοσ και μακροχρόνιοσ).Αυτοί οι 

δείκτεσ κα ςυμπλθρϊνουν τον δείκτθ κεφαλαιακισ επάρκειασ όπωσ ενιςχφκθκε με το 

παρόν ρυκμιςτικό πλαίςιο (BCBS, 2011). 

Θ μακροπρολθπτικι εποπτεία δεν αποςκοπεί ςτον περιοριςμό του κινδφνου ςε ατομικό 

επίπεδο όπωσ θ μικροπρολθπτικι, αλλά ςτον περιοριςμό τθσ ζκκεςθσ του τραπεηικοφ 

ςυςτιματοσ ςτον ςυςτθμικό κινδυνο.Ο ςυςτθμικόσ κίνδυνοσ ςχετίηεται με τθν 

προκυκλικότθτα, δθλαδι τθν τάςθ οι τράπεηεσ να αυξάνουν τισ προβλζψεισ τουσ ςε 

περιόδουσ οικονομικισ φφεςθσ, όταν θ πιςτωτικι επζκταςθ (χοριγθςθ δανείων) μειϊνεται, 

και να τισ μειϊνουν ςε περιόδουσ οικονομικϊν εξάρςεων όταν θ πιςτωτικι επζκταςθ των 

τραπεηϊν είναι ζντονθ (Bikker, Metzemakers, 2005).Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα, οι τράπεηεσ 

να ενιςχφουν και να μεταδίδουν τον κίνδυνο ςτο χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα και τθν 

ευρφτερθ οικονομία (BCBS, 2011).Τα μζτρα τθσ Βαςιλείασ ΙΙΙ, ϊςτε το τραπεηικό ςφςτθμα να 

απορροφά χρθματοοικονομικζσ κρίςεισ, είναι θ κακιζρωςθ κεφαλαίου ςυντιρθςθσ (για 

εποχζσ κρίςθσ) κακϊσ και θ διενζργεια πιο προνοθτικϊν προβλζψεων ςε αντίκεςθ με τθν 

αρχι τθσ ςυντθρθτικότθτασ που υιοκετοφν οι Λογιςτικζσ Επιτροπζσ (BCBS, 2011). 

2.9.SINGLE RULEBOOK-ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΝΟΝΩΝ  

Το Ενιαίο Εγχειρίδιο κανόνων είναι το αποτζλεςμα τθσ νομοκετικισ πρωτοβουλίασ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, θ οποία ςχετίηεται με: i)τθν εναρμόνιςθ των προτφπων και των 

οριςμϊν του εποπτικοφ κεφαλαίου,ii) τθν ομοιογενι υιοκζτθςθ ςτθν Ευρϊπθ τθσ Βαςιλείασ 

ΙΙΙ ,ςε ότι αφορά τισ απαιτιςεισ ρευςτότθτασ, iii)τθν δθμιουργία ενόσ ενιαίου Ευρωπαϊκοφ 

ςυςτιματοσ αναφοράσ για τθν βελτίωςθ τθσ ςυγκριςιμότθτασ των οικονομικϊν 

καταςτάςεων (Di Martino, Dicuonzo, Galeone, Dell'Atti,2017). 

Αυτά τα μζτρα αντικακιςτοφν πλιρωσ τθν Οδθγία  2006/48/EC που αφορά τθν 

δραςτθριότθτα των χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων κακϊσ και τθν Οδθγία 2006/49/EC που 

κακορίηει τουσ κανόνεσ κεφαλαιακισ επάρκειασ  και αποτελεί το εν γζνει ρυκμιςτικό 

πλαίςιο των ευρωπαϊκϊν τραπεηϊν.Ειςάγονται ζτςι οι μικροπρολθπτικζσ και 
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μακροπρολθπτικζσ πολιτικζσ  οι οποίεσ εποπτεφονται από ζναν Ενιαίο Εποπτικό Μθχανιςμό 

(Single Supervisory Mechanism) όπωσ αυτόσ ςυςτινεται με το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων (Di 

Martino, Dicuonzo, Galeone, Dell'Atti,2017) . 

Τζλοσ,το Single Rulebook αντιμετωπίηει το κζμα των γνωςτοποιιςεων  κακϊσ  αναγνωρίηει 

τθν αναγκαιότθτα ςυνειδθτϊν και λογικϊν αποφάςεων, όπωσ επίςθσ και τθν εξάλειψθ ι τθ 

μείωςθ ςτο μεγαλφτερο δυνατό βακμό τθσ αδιαφάνειασ ςτον τραπεηικό κλάδο και των 

ανωμαλιϊν ςτθν αγορά (Di Martino, Dicuonzo, Galeone, Dell'Atti,2017). 

Συνοψίηοντασ, το Ενιαίο Εγχειρίδιο Κανόνων, με ζναρξθ ιςχφοσ τθν 1/1/2014, μπορεί να 

βελτιϊςει τθν ποιότθτα των κερδϊν μειϊνοντασ τθν αςυμμετρία πλθροφόρθςθσ.Συνεπϊσ, 

εγγυάται τθν αξιοπιςτία των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων και αποτρζπει τα 

τραπεηικά ςτελζχθ από το  να προβοφν ςε τεχνικζσ χειραγϊγθςθσ του λογιςτικοφ 

αποτελζςματοσ για ιδιοτελείσ ςκοποφσ (Di Martino, Dicuonzo, Galeone, Dell'Atti,2017) .  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3.ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

Στο παρόν κεφάλαιο, παρουςιάηονται τα ευριματα ερευνϊν γενικά τθσ Διαχείριςθσ Κερδϊν 

ενϊ ςτθν ςυνζχεια κα παρουςιαςτοφν ζρευνεσ ςχετικζσ με τθν Διαχείριςθ Κερδϊν ςτον 

Τραπεηικό Κλάδο.  

3.1 ΕΡΕΤΝΕ ΧΕΣΙΚΕ ΜΕ ΣΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΕΡΔΩΝ  

Τα κίνθτρα που ωκοφν τουσ managers να ωραιοποιιςουν τα κζρδθ τουσ αποτελεί 

αντικείμενο εκτενοφσ ζρευνασ. Οι DuCharme, Malatesta ,Sefcik (2000), εξετάηουν τθν 

ςυςχζτιςθ μεταξφ διαχείριςθσ κερδϊν και επιχειριςεων που εκδίδουν μετοχζσ και ομόλογα 

ςε προςφορά νζων χρεογράφων με δθμόςια εγγραφι ( IPOs).Συγκεκριμζνα, ερευνοφν τθν 

περίοδο πριν τθν δθμόςια εγγραφι για μθ-κανονικά δεδουλευμζνα (abnormal accruals) 

κακϊσ οι επιχειρθματίεσ μπορεί να επιδιϊξουν να αυξιςουν τα ειςρζοντα κεφάλαια 

προςωρινά,εξαπατϊντασ τουσ επενδυτζσ,χειραγωγϊντασ τα κζρδθ τουσ μζςω τθσ 

λογιςτικισ των δεδουλευμζνων πριν τθν δθμόςια εγγραφι.Αυτό κα είχε ωσ αποτζλεςμα 

μια αρνθτικι ςχζςθ μεταξφ των μθ κανονικϊν δεδουλευμζνων και τθσ μεταγενζςτερθσ 

απόδοςθσ τθσ επιχείρθςθσ. Σε ζνα τελικό δείγμα 171 επιχειριςεων,εξετάηουν τθν Υπόκεςθ 

τθσ Σχετικισ Αξίασ (Value Relevance Hypothesis), κεωρϊντασ ότι θ αρχικι αγοραία αξία μιασ 

μετοχισ είναι ςυνάρτθςθ του κακαροφ κζρδουσ τθσ επιχείρθςθσ και άλλων «ςινιάλων» τθσ  
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ςτθν αγορά (signaling),όπωσ για παράδειγμα τθσ φιμθσ του εκτιμθτι (Balvers, McDonald, 

Miller 1988)( Carter,Manaster 1990).Στθν ςυνζχεια χωρίηουν το κακαρό ειςόδθμα ςε 

ταμειακζσ ροζσ,discretionary και non discretionary accruals εξετάηοντάσ τα ςε ςχζςθ με τθν 

αρχικι αξία τθσ επιχείρθςθσ.Αυτό που διαπιςτϊνουν είναι μια κετικι ςυςχζτιςθ μεταξφ τθσ 

αρχικισ αξίασ και των discretionary accruals. 

Ρροθγοφμενεσ ζρευνεσ παρζχουν εμπειρικά ςτοιχεία που υποδεικνφουν τθν χειραγϊγθςθ 

του λογιςτικοφ αποτελζςματοσ ςε αναμενόμενθ δθμόςια εγγραφι(Aharony, Lin, 

Loeb,1993),(Friedlan 1994),(Teoh, Welch,Wong,1999).Ωςτόςο ,ςφμφωνα με τουσ Healy και 

Wahlen (1998),υπάρχει ςχετικά ανεπαρκισ απόδειξθ για το μζγεκοσ ι τθν ςυχνότθτα τθσ 

διαχείριςθσ κερδϊν για λόγουσ ςχετικοφσ με τθν αγορά μετοχϊν.Οι Teoh,Wong και Rao 

(1998) ςυμπεραίνουν ότι για τισ IPOs (Initial Public Offers), τθν πρϊτθ χρονιά δθμόςιασ 

προςφοράσ τα μθ κανονικά δεδουλευμζνα αποτελοφν  το 4%-5% του ενεργθτικοφ τθσ και το 

62% αυτϊν των επιχειριςεων ζχουν υψθλότερα μθ κανονικά δεδουλευμζνα ςε ζνα 

εξεταηόμενο δείγμα.Ωςτόςο επιςθμαίνουν ότι οι ερευνθτζσ επζλεξαν δείγμα επιχειριςεων 

που είναι πολφ πικανό να χειραγωγοφν τα αποτελζςματά τουσ. 

Σε ότι αφορά τθν εφρυκμθ και αποτελεςματικι λειτουργία τθσ κεφαλαιαγοράσ, είναι πολφ 

ςθμαντικι θ ορκολογικι ςυμπεριφορά των επενδυτϊν δθλαδι τθσ διακζςιμθσ 

πλθροφόρθςθσ, ιδιωτικισ και δθμόςιασ.Αυτό ςθμαίνει ότι ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ 

επενδυτϊν αναλφει και διαμορφϊνει τισ τιμζσ των αξιογράφων γριγορα και προσ τθν 

ςωςτι κατεφκυνςθ (Φίλιππασ,2015).Άρα το ερϊτθμα που τίκεται είναι κατά πόςο θ 

διαχείριςθ κερδϊν επθρεάηει τθν κρίςθ του επενδυτι.Ζρευνεσ δείχνουν ότι θ χειραγϊγθςθ 

του λογιςτικοφ αποτελζςματοσ δεν ζχει ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν τιμι των μετοχϊν (Healy, 

Wahlen, 1998) . Χαρακτθριςτικό είναι το γεγονόσ ότι, οι επενδυτζσ φαίνεται να κατανοοφν 

ότι οι επιχειριςεισ ζχουν φορολογικά κίνθτρα να εφαρμόηουν τθ LIFO κατά τθν διάρκεια 

υψθλϊν τιμϊν (Hand,1993). Τζλοσ,αν υιοκετθκεί θ υπόκεςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των 

αγορϊν, τότε θ διαχείριςθ των κερδϊν ςτο πλαίςιο αυτισ,δεν ζχει ςθμαςία (Bao, B.H., Bao, 

D.H., 2004). 

Σε μια μελζτθ του Healey το 1985, εξετάηεται θ ςχζςθ που υπάρχει μεταξφ κερδϊν και 

πρόςκετων αμοιβϊν (bonus) ςτθν διαχείριςθ κερδϊν. Θ ζρευνά του ζδειξε ότι όταν υπάρχει 

ανϊτατο όριο ςτα bonus, οι managers αςκοφν χειραγϊγθςθ κερδϊν μζςω των 

δεδουλευμζνων ζτςι ϊςτε να μειωκεί θ κερδοφορία τθσ επιχείρθςθσ.Σε αντίκετθ 

περίπτωςθ,όταν δθλαδι δεν υπάρχει ανϊτατο όριο, τα ςτελζχθ μζςω των λογαριαςμϊν 

των δεδουλευμζνων αυξάνουν τθν κερδοφορία τθσ επιχείρθςθσ αφοφ τα bonus κα 
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αυξθκοφν ανάλογα.Σε μετζπειτα ζρευνεσ, αποδείχκθκε ότι τα ςτελζχθ ςε περιόδουσ με  

κακζσ επιδόςεισ αυξάνουν τα κζρδθ, ενϊ ςε περιόδουσ με καλζσ επιδόςεισ μειϊνουν τα 

κζρδθ.Εξομαλφνοντασ λοιπόν τθν κερδοφορία τθσ επιχείρθςθσ κάκε φορά, πετυχαίνουν τθν 

διατιρθςθ των ςτόχων για bonus ςε ζνα χαμθλό ςχετικά επίπεδο (Gaver, J. J., Gaver, K. M. 

Austin, 1995). 

H φορολογία εξετάηεται επίςθσ ωσ κίνθτρο διαχείριςθσ κερδϊν. Ο Maydew (1997) απζδειξε 

ότι, ςε περίπτωςθ που οι επιχειριςεισ παρουςιάηουν υπόλοιπο ηθμιϊν από προθγοφμενεσ 

χριςεισ,τότε αυτζσ κα μεταφζρουν τα κζρδθ τουσ ςε επόμενθ χριςθ προκειμζνου να 

επωφελθκοφν από τισ τρζχουςεσ αυξθμζνεσ επιςτροφζσ φόρου που κα προκφψουν. Πταν 

οι εταιρείεσ ζχουν πλθροφορίεσ για ενδεχόμενθ μελλοντικι μείωςθ του φόρου,τότε 

ςιμερα κα χρθςιμοποιιςουν αρνθτικά δεδουλευμζνα προκειμζνου να μεταφζρουν κζρδθ 

ςτθν επόμενθ χριςθ ϊςτε να φορολογθκοφν με το χαμθλότερο φορολογικό ςυντελεςτι 

(Guenther,1994),(Scholes ,Wilson, Wolfson, 1992). 

Άλλεσ ζρευνεσ  μελετοφν τθν ςφναψθ ςυμβολαίων ωσ κίνθτρο χειραγϊγθςθσ του 

λογιςτικοφ αποτελζςματοσ. Αντιπροςωπευτικό παράδειγμα αποτελεί θ ςυμφωνία 

χρθματοδότθςθσ χρζουσ (είτε από τραπεηικό ίδρυμα είτε από τρίτουσ), όπου ςθμαντικό 

ρόλο παίηουν τα αποτελζςματα τθσ επιχείρθςθσ  ςτον κακοριςμό ριτρασ δανειςμοφ, 

κατάςταςθ θ οποία παρακινεί τουσ διαχειριςτζσ να προβοφν ςε τεχνικζσ αλλοίωςθσ των 

αποτελεςμάτων χριςθσ (DeFond, Jiambavo, 1994),(Beneish, 2001).Σε ενδεχόμενθ 

παραβίαςθ τθσ ριτρασ δανειςμοφ (ςυνικωσ ςχετιηόμενθ με τθν απόδοςθ-κερδοφορία), 

τότε το κόςτοσ δανειςμοφ μπορεί να αυξθκεί ι να απαιτθκεί άμεςθ αποπλθρωμι του 

δανείου ι κάποια εφάπαξ επιπλζον καταβολι πζραν των τόκων. Άλλθ περίπτωςθ, είναι 

εκείνθ τθσ αποφυγισ επικετικισ εξαγοράσ όπου κατά τθν εν λόγω περίοδο οι διαχειριςτζσ 

προςπακοφν να ωραιοποιιςουν τα κζρδθ προκειμζνου να πείςουν τουσ μετόχουσ για τθ μθ 

ςυναίνεςι τουσ ςτθν εξαγορά (Easterwood, 1997). 

Ρερνϊντασ ςε ζρευνεσ που εξετάηουν ςτρατθγικζσ διαχείριςθσ κερδϊν,ξεκινάμε με αυτιν 

των Tucker και Zarowin (2006), οι οποίοι ερευνοφν τθν επίδραςθ του income smoothing 

ςτον πλθροφοριακό ρόλο των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων χρθςιμοποιϊντασ τθν 

προςζγγιςθ των Collins et al. (1994).Εξετάηουν τθν ςφνδεςθ ανάμεςα ςτθν τρζχουςα ετιςια 

απόδοςθ των μετοχϊν και των μελλοντικϊν κερδϊν των αντίςτοιχων εταιριϊν με 

διαφορετικό επίπεδο ομαλοποίθςθσ των κερδϊν,υποκζτοντασ ότι θ τιμι τθσ 

μετοχισ αντικατοπτρίηει όλθ τθν διακζςιμθ πλθροφόρθςθ (future earnings response 

coefficient -FERC). 
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Ραλαιότερεσ ζρευνεσ εςτιάηουν ςτθν ςχζςθ ανάμεςα ςτισ τιμζσ-αποδόςεισ και ςτθν 

ταυτόχρονθ λογιςτικι πλθροφόρθςθ, ενϊ οι Tucker και Zarowin (2006) εςτιάηουν ςτθν 

ςχζςθ μεταξφ των τιμϊν-αποδόςεων και τθ μελλοντικι λογιςτικι πλθροφόρθςθ.Μια 

ςθμαντικι ςχζςθ μεταξφ των τιμϊν και των ταυτόχρονων κερδϊν μπορεί να οφείλεται ςε 

χαμθλότερο ρίςκο.Αν όμωσ θ ςτρατθγικι ομαλοποίθςθσ των κερδϊν παρζχει μεγαλφτερθ 

πλθροφόρθςθ για τα μελλοντικά κζρδθ,τότε οι αποδόςεισ των μετοχϊν πρζπει να 

αντικατοπτρίηουν μεγαλφτερθ πλθροφόρθςθ για μελλοντικά κζρδθ και άρα ο FERC πρζπει 

να είναι υψθλότεροσ ςε εταιρίεσ με υψθλότερο επίπεδο ομαλοποιθμζνων κερδϊν.Αν θ 

ομαλοποίθςθ αλλοιϊνει τθν πλθροφόρθςθ ,τότε οι αποδόςεισ των μετοχϊν πρζπει να 

αντικατοπτρίηουν μικρότερθ πλθροφόρθςθ για μελλοντικά κζρδθ και άρα ο FERC πρζπει να 

είναι μικρότεροσ για εταιρίεσ με υψθλότερο επίπεδο ομαλοποιθμζνων κερδϊν.Τα 

αποτελζςματα τθσ ζρευνασ επιβεβαιϊνουν τισ υποκζςεισ τουσ (Tucker, Zarowin 2006). 

 

Οι Kirschenheiter και Melumad (2002), διερευνοφν τθν υπόκεςθ οι ςτρατθγικζσ big bath και 

income smoothing να χρθςιμοποιοφνται ταυτόχρονα απ’ τουσ managers κατά τθν 

δθμοςίευςθ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων,υποκζτοντασ ότι οι επενδυτζσ 

κεωροφν ότι οι οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι ακριβείσ.Δθμοςιεφοντασ κζρδθ μεγαλφτερα 

από τα αναμενόμενα, μειϊνεται θ ακρίβεια των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων όπωσ 

αυτι κεωρείται δεδομζνθ απ’ τουσ επενδυτζσ.Αυτι θ κατάςταςθ, επθρεάηει τθ λογιςτικι 

αξία τθσ επιχείρθςθσ και άρα προβάλλεται θ ανάγκθ για τθ δθμοςίευςθ πιο 

ομαλϊν,κανονικϊν κερδϊν.Αυτι θ ζρευνα δείχνει ότι για αποδεκτά κακά  νζα μια δεδομζνθ 

χρονικι ςτιγμι ,οι manager υποβακμίηουν τα κζρδθ τουσ ςτο μεγαλφτερο δυνατό βακμό 

αυτιν ςτιγμι,ϊςτε να εμφανίςουν υψθλότερα μελλοντικά κζρδθ (big bath accounting).Αν 

τα νζα είναι καλά,τότε οι manager κα προτιμιςουν να ομαλοποιιςουν τα κζρδθ ανάλογα 

με το επίπεδο των ταμειακϊν ροϊν.Το μοντζλο τθσ ζρευνασ που χρθςιμοποιικθκε είναι 

των Verrecchia (1983) και Kirschenheiter (1997) για τθν μοντελοποίςθ τθσ κανονικότθτασ 

τριϊν μεταβλθτϊν. Αρχικά κεωροφν ότι θ διάρκεια ηωισ τθσ εταιρίασ είναι άπειρθ ωςτόςο 

για τισ ανάγκεσ τθσ ζρευνασ αναφζρονται ςε δφο χριςεισ και ο μάνατηερ είναι ουδζτεροσ 

απζναντι ςτον κίνδυνο,με τθν ζννοια ότι δε κα επιχειριςει να προβεί ςε income smoothing 

για τθν βελτιςτοποίθςθ τθσ ανάλωςθσ του κινδφνου μεταξφ των δφο περιόδων.Στθν 

ςυνζχεια υποκζτουν ότι θ κρίςθ επί των λογιςτικϊν χειριςμϊν είναι εξωγενισ. Αν και 

αδιαμφιςβιτθτα υπάρχει κατάχρθςθ τθσ δυνατότθτασ κρίςθσ επί των λογιςτικϊν 

χειριςμϊν, όπωσ για παράδειγμα επιλογι αποτίμθςθσ των αποκεμάτων,υποςτθρίηουν ότι 

λογικοί μάνατηερ ζχοντασ ωσ κίνθτρο τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ αξίασ τθσ επιχείρθςθσ  
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χρθςιμοποιοφν αυτιν τθν κρίςθ εντόσ των ορίων των Γενικά Ραραδεκτϊν Λογιςτικϊν 

Αρχων. 

Ενδιαφζρουςα είναι και θ ζρευνα θ οποία εξετάηει τθν επίδραςθ τθσ εξομάλυνςθσ των 

κερδϊν ςτθν αγορά χρζουσ (credit market) (Li,Richie,2016).Θεωροφν ότι, εάν θ 

ομαλοποίθςθ των κερδϊν ζχει ενθμερωτικό χαρακτιρα , και άρα αμβλφνει τθν αςυμμετρία 

πλθροφόρθςθσ ανάμεςα ςτθν επιχείρθςθ και τουσ εξωτερικοφσ χριςτεσ των 

χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων, τότε μπορεί ενδεχομζνωσ να μειϊςει το κόςτοσ 

δανειςμοφ μειϊνοντασ το ρίςκο χαμθλισ πλθροφόρθςθσ.Χρθςιμοποιϊντασ τθν προςζγγιςθ 

των Tucker και Zarowin (2006), όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω, οι Lie και Richie εκτιμοφν τα 

ομαλοποιθμζνα κζρδθ ωσ τθν αρνθτικι ςυςχζτιςθ μεταξφ τθσ αλλαγισ ςτα discretionary-

abnormal accruals μιασ επιχείρθςθσ και των κερδϊν πριν τθν χειραγϊγθςι τουσ.Αν το 

λογιςτικό αποτζλεςμα πριν τθν χειραγϊγθςθ είναι αυξθμζνο, τότε θ επιχείρθςθ κα 

χρθςιμοποιιςει αρνθτικά discretionary accruals ϊςτε να το εξομαλφνει-μειϊςει, ενϊ αν το 

λογιςτικό αποτζλεςμα πριν τθν χειραγϊγθςθ είναι μειωμζνο τότε κα χρθςιμοποιιςει 

κετικά discretionary accruals ϊςτε να το εξομαλφνει-αυξιςει. 

Το δείγμα περιλαμβάνει 951 επιχειριςεισ, από το 1988 μζχρι και το 2007,κζλοντασ να 

αποφφγουν τισ επιδράςεισ τθσ χρθματοπιςτωτικισ κρίςθσ του 2008 ςτθν αγορά χρζουσ (για 

παράδειγμα τθν ζλλειψθ αξιόπιςτθσ τιμολόγθςθσ ομολόγων).Ακόμθ, αποκλείουν τισ 

επιχειριςεισ του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα λόγω ξεχωριςτοφ κλαδικοφ λογιςτικοφ ςχεδίου  

και εν γζνει ρυκμιςτικοφ πλαιςίου.Ωςτόςο, θ εκτίμθςθ του κόςτουσ κεφαλαίου υπιρξε 

πρόκλθςθ κατά τον ςχεδιαςμό τθσ ζρευνασ κακϊσ θ δειγματολθψία δεδομζνων που αφορά 

τα ομόλογα, παρουςιάηει προςεγγίςεισ οι οποίεσ μπορεί να αλλοιϊςουν το 

αποτζλεςμα.Ζτςι ςτθν ζρευνά τουσ παρουςιάηουν αποτελζςματα και για τισ δφο 

προςεγγίςεισ δειγματολθψίασ.Τελικϊσ καταλιγουν ςτο ςυμπζραςμα, ότι θ χειραγϊγθςθ 

του λογιςτικοφ αποτελζςματοσ με ςκοπό τθν εξομάλυνςθ των κερδϊν είναι αντιςτρόφωσ 

ανάλογθ του κόςτουσ δανειςμοφ. 

Τα παραπάνω ςυμπεράςματα,ότι δθλαδι οι managers κα χρθςιμοποιιςουν τεχνικζσ 

smoothing ωσ μζςο γνωςτοποίθςθσ πλθροφοριϊν ςτα ενδιαφερόμενα μζρθ ζξω από τθν 

επιχείρθςθ για να προβλζψουν τα μελλοντικά κζρδθ τθσ εντάςςεται ςτο πλαίςιο τθσ 

κεωρίασ τθσ κετικισ λογιςτικισ.Συγκεκριμζνα αυτι θ κεωρία ξεκίνθςε από τουσ 

Watts&Zimmerman (1978) θ οποία περιγράφει δφο είδθ ςυμπεριφορϊν από τουσ 

managers ιτοι, καιροςκοπικι (opportunistic behavior) και αυτιν που προςπακεί να αυξιςει 
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τθν κεφαλαιοποίθςθ τθσ εταιρίασ .Οι πρϊτοι ιεραρχοφν το ςυμφζρον τουσ πάνω από αυτό 

τθσ εταιρίασ και οι δεφτεροι προςπακοφν να  αυξιςουν τθν αξία τθσ. 

Συνεχίηοντασ ςε ζρευνεσ που εξετάηουν τθν διαχείριςθ κερδϊν ςε ςχζςθ με άλλα πεδία , κα 

παρουςιαςτοφν ζρευνεσ ςχετικζσ με τθν αλλαγι ςτελεχϊν,τθν εταιρικι διακυβζρνθςθ και 

τον εξωτερικό ζλεγχο. 

Το 1993,οι Murphy και Zimmerman, εξετάηουν τθν ςυμπεριφορά χρθματοοικονομικϊν 

μεταβλθτϊν που ςχετίηονται με τθν αποχϊρθςθ από τθν εταιρία των CEOs.Εκτιμοφν τον 

βακμό ςτον οποίο διαφορζσ ςτισ πικανζσ discretionary μεταβλθτζσ εξθγοφνται από κακι 

αποδοτικότθτα τθσ επιχείρθςθσ ι από διοικθτικι κρίςθ και ευχζρεια.Oι μεταβλθτζσ που 

εξετάηουν είναι ζξοδα που αφοροφν R&D,διαφιμιςθ και άλλα λογιςτικά δεδουλευμζνα που 

υπόκεινται ιδιαίτερα ςε διοικθτικι κρίςθ (managerial discretion), κακϊσ και μεταβλθτζσ οι 

οποίεσ αντικατοπτρίηουν ιδιαίτερα τθν απόδοςθ τθσ επιχείρθςθσ όπωσ για παράδειγμα 

είναι οι πωλιςεισ,τα περιουςιακά ςτοιχεία και θ τιμι τθσ μετοχισ τθσ.Σφμφωνα με τουσ 

ερευνθτζσ, οι μεταβλθτζσ αυτζσ είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνεσ μεταξφ τουσ κακϊσ οι 

μεταβλθτζσ των λογιςτικϊν δεδουλευμζνων επθρεάηονται από τθν απόδοςθ τθσ 

επιχείρθςθσ όπωσ και θ αντικατάςταςθ του CEO,θ οποία αντικατάςταςθ του CEO είναι 

ενδογενισ και μερικϊσ κακοριςμζνθ από τθν αποδοτικότθτα τθσ επιχείρθςθσ.Ζτςι για 

παράδειγμα θ μείωςθ του κονδυλίου των R&D ςυνδζεται με τθν αντικατάςταςθ του CEO 

,κακϊσ υπόκειται ςτθν διοικθτικι κρίςθ, όμωσ μπορεί τόςο θ μείωςθ του κονδυλίου των 

R&D όςο και θ αντικατάςταςθ του CEO να οφείλεται ςε μια τρίτθ μεταβλθτι αυτιν τθσ 

κακισ απόδοςθσ τθσ επιχείρθςθσ.Επιπλζον, επικεντρϊνονται ςε τρία ςενάρια που κα 

μποροφςε δυνθτικά να αςκθκεί διοικθτικι κρίςθ και χειραγϊγθςθ.Το πρϊτο αφορά τον εν 

δυνάμει ςυνταξιοφχο ι απολυμζνο CEO ο οποίοσ γνωρίηοντασ ότι κα αποχωριςει 

προβαίνει ςε λογιςτικζσ ι/και επενδυτικζσ κρίςεισ οι οποίεσ κα αυξιςουν τα κζρδθ (και τθν 

ςυνδεόμενθ με τα κζρδθ αποηθμίωςι του)  ςε βάροσ μελλοντικϊν κερδϊν 

(Murphy,Zimmerman 1993).Χαρακτθριςτικό είναι το παράδειγμα περικοπισ διαφθμιςτικϊν 

θ οποία, μακροχρόνια, μπορεί να οδθγιςει ςε μικρότερα κζρδθ ςε ςχζςθ με αυτά που κα 

μποροφςαν να επιτευχκοφν αν θ επιχείρθςθ ςυνζχιηε να επζνδυε ςτθν διαφθμιςτικι τθσ 

καμπάνια. 

Στο δεφτερο ςενάριο ο CEO που αποχωρεί από τθν εταιρία ,θ οποία απειλείται από λφςθ 

και εκκακάριςθ, κζλοντασ να κρφψει τθν κακι απόδοςι τθσ επί των θμερϊν του, προβαίνει 

ςε αντίςτοιχεσ λογιςτικζσ ι/και επενδυτικζσ κρίςεισ.Το τρίτο ςενάριο αναφζρεται ςτον νζο 

CEO, ο οποίοσ ζχοντασ μόλισ αναλάβει τθν επιχείρθςθ καταφεφγει ςτθν ςτρατθγικι big bath  
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όπου διαγράφοντασ μθ επικερδείσ λειτουργίεσ και τμιματα ενιςχφει μελλοντικά 

κζρδθ.Αυτό ςτο οποίο κατζλθξαν είναι, ότι αλλαγζσ ςτα δεδουλευμζνα που περιβάλλουν 

τθν αντικατάςταςθ του CEO οφείλονται περιςςότερο ςτθν κακι απόδοςθ τθσ 

επιχείρθςθσ.Ωςτόςο ςε επιχειριςεισ με κακι απόδοςθ, είναι δυνατόν νεοειςερχόμενοι ι 

αποχωροφντεσ managers να προβοφν ςε διαχείριςθ κερδϊν (big bath accounting).Τζλοσ, ςε 

ότι αφορά επιχειριςεισ με πολφ καλι απόδοςθ δεν  υπάρχει εφρθμα που να ςτθρίηει τθν 

διαχείριςθ κερδϊν εκ μζρουσ των εν δυνάμει ςυνταξιοδοτοφμενων CEO 

(Murphy,Zimmerman 1993). 

H Pourciau (1993) εξετάηει 73 αλλαγζσ CEOs ςτθν Αμερικι,υποκζτοντασ ότι αυτοί κα 

καταφφγουν ςε χειραγϊγθςθ κερδϊν μειϊνοντασ τα κζρδθ τθν χρονιά που αναλαμβάνουν , 

ενϊ τα επόμενα χρόνια αυτά αυξάνονται (big bath accounting).Συγκεκριμζνα, κατζγραψε 

μεγάλεσ διαγραφζσ περιουςιακϊν ςτοιχείων τθ χρονιά διοικθτικϊν αλλαγϊν.Στθν 

Αυςτραλία οι Godfrey,Mather και Ramsay (2000) ερευνοφν επίςθσ τισ αλλαγζσ ςτα 

διοικθτικά ςτελζχθ  ςε 63 επιχειριςεισ.Ρροςδιορίηοντασ τα μθ κανονικά δεδουλευμζνα τθ 

χρονιά αλλαγισ του CEO, βρικαν ότι τα κζρδθ ιταν μειωμζνα ενϊ τισ επόμενεσ χρονιζσ 

παρουςίαςαν αφξθςθ όπωσ ακριβϊσ υπζκεςαν. 

Στο Βζλγιο από τθν άλλθ δεν υπάρχουν αρκετά εμπειρικά δεδομζνα ςχετικά με το 

φαινόμενο τθσ διαχείριςθσ κερδϊν κακϊσ πολφ λίγεσ ζρευνεσ ζχουν διεξαχκεί ςε αυτό το 

πεδίο αφοφ κεωρείται αρκετά ςπάνιο Lybaert, Jans και Orens (2005) .Ωςτόςο μια ζρευνα 

των Vander Bauwhede et al., (2003), καταλιγει ότι  39 ειςθγμζνεσ εταιρίεσ χρθςιμοποιοφν 

τθν τεχνικι εξομάλυνςθσ κερδϊν ϊςτε να πετφχουν ορόςθμα κερδϊν προθγοφμενων 

ετϊν.Στθν εργαςία τουσ  οι Lybaert, Jans και Orens εξετάηουν αν οι Βζλγικεσ εταιρίεσ 

χειραγωγοφν το λογιςτικό τουσ αποτζλεςμα υπό το πρίςμα των προβλζψεων κατά το 

χρονικό διάςτθμα 1997 - 2002. Τα αποτελζςματα ςε ότι αφορά τθν τεχνικι income 

smoothing δείχνουν ότι όντωσ υπάρχει μια τάςθ οι επιχειριςεισ να καταφεφγουν ςε αυτιν, 

ωςτόςο καμία ζνδειξθ δεν βρζκθκε ςε ότι αφορά τθν τεχνικι big bath. 

Οι Xie,Davidson,DaDalt (2002) ςυνδζουν τθν διαχείριςθ κερδϊν με τθν εταιρικι 

διακυβζρνθςθ.Συγκεκριμζνα εξετάηουν τον ρόλο του διοικθτικοφ ςυμβουλίου και τθσ 

επιτροπισ ελζγχου ςτθν διαχείριςθ κερδϊν.Ειδικότερα, αποδεικνφουν ότι οι γνϊςεισ των 

μελϊν αυτϊν των επιτροπϊν και κυρίωσ τθσ επιτροπισ ελζγχου ςε κζματα 

χρθματοοικονομικισ ςχετίηονται με τον βακμό χειραγϊγθςθσ κερδϊν.Εταιρίεσ των οποίων 

τα μζλθ του ςυμβουλίου και των επιτροπϊν ζχουν κατάρτιςθ ςτουσ κλάδουσ τθσ λογιςτικισ 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929119902000068?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929119902000068?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929119902000068?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929119902000068?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929119902000068?via%3Dihub#!
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και των χρθματοοικονομικϊν, παρουςιάηουν μικρότερα μθ κανονικά δεδουλευμζνα 

τρζχοντα και μελλοντικά. 

Ωσ προσ τθν εξζταςθ τθσ χειραγϊγθςθσ του λογιςτικοφ αποτελζςματοσ ςε ςχζςθ με τον  

εξωτερικό/εςωτερικό ζλεγχο, υπάρχει άφκονθ αρκογραφία που ερευνά τθν φπαρξι 

τθσ.Αρχικά, παρατθρείται μια διάςταςθ απόψεων μεταξφ ακαδθμαϊκϊν και επαγγελματιϊν 

ωσ προσ τθν ποιότθτα του ελζγχου, κακϊσ οι επαγγελματίεσ τθσ λογιςτικισ και τθσ 

ελεγκτικισ ςυςχετίηουν τθν ποιότθτα του ελζγχου με τον βακμό  ςτον οποίο εφαρμόηονται 

κατά τθν διενζργειά του τα ελεγκτικά πρότυπα (Krishnan & Schauer 2001),ενϊ οι 

ακαδθμαικοί,ερευνθτζσ τθσ λογιςτικισ τθν προςεγγίηουν μόνο με βάςθ κάποια από τα 

χαρακτθριςτικά τθσ, όπωσ για παράδειγμα τθν οικονομικι εξάρτθςθ ελεγκτϊν από 

ςθμαντικοφσ πελάτεσ (Li 2009; Reynolds & Francis 2001). 

Συγκεκριμζνα ςτθν ζρευνά τουσ οι Reynolds και Francis (2001) χρθςιμοποιοφν ωσ δείγμα τισ 

Big5 (τισ πζντε μεγαλφτερεσ ελεγκτικζσ εταιρίεσ του κόςμου),διαχωρίηοντασ τα κεντρικά 

από τα local offices.Αυτό ζγινε διότι εξετάηουν τθν υπόκεςθ κατά τθν οποία τα τοπικά 

ελεγκτικά γραφεία δεν αντζχουν να χάςουν ζνα μεγάλο πελάτθ διότι αυτόσ μπορεί να 

αντιπροςωπεφει το 100% του ειςοδιματοσ τουσ.Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ δείχνουν ότι 

δεν υπάρχει ιδιαίτερθ μεταχείριςθ,δεδομζνου ότι χρθςιμοποίθςαν το τροποποιθμζνο 

μοντζλο τθσ Jones για να εξετάςουν το φψοσ των discretionary accruals, ςε μεγάλουσ 

πελάτεσ ελεγκτικϊν υθρεςιϊν.Το αξιοςθμείωτο είναι ότι θ ανάλυςθ ςε επίπεδο τοπικϊν 

γραφείων ζδειξε ότι οι ελεγκτζσ είναι πιο ςυντθρθτικοί ωσ προσ τθν ζκκεςθ ελζγχου που 

εκπονοφν όταν αυτι αφορά οικονομικά ςθμαντικοφσ πελάτεσ τουσ (Li 2009; Reynolds & 

Francis 2001). 

 

Σε ότι αφορά τα μοντζλα μελζτθσ τθσ  χειραγϊγθςθσ κερδϊν,αυτά επικεντρϊνονται ςτα 

δεδουλευμζνα τα οποία υπόκεινται ςτθν διακριτικι ευχζρεια τθσ διοίκθςθσ.Σφμφωνα με 

τουσ Botsari και Meeks (2008),τα ςυνολικά δεδουλευμζνα (τα οποία αποτελοφνται απ τα 

discretionary και non-discretionary accruals) δφναται να υπολογιςτοφν, είτε μζςω των 

ςτοιχείων του ιςολογιςμοφ είτε μζςω των ςτοιχείων τθσ κατάςταςθσ ταμειακϊν 

ροϊν.Ζτςι,μζςω των ςτοιχείων του ιςολογιςμοφ ζχουμε: 

Συνολικά ∆εδουλευµζνα:  ΤΑ =  ΔCA −ΔCash − ΔCL − D&𝐴 
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Ππου, 

ΔCA  (Current Assets):µεταβολι ςτα κυκλοφοροφντα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ 

ΔCash :µεταβολι ςτα διακζςιµα 

ΔCL (Current Liabilities):µεταβολι ςτισ βραχυπρόκεςµεσ υποχρεϊςεισ 

D&𝐴 (Depreciation & Amortization):αποςβζςεισ 

Ενϊ μζςω των ςτοιχείων τθσ κατάςταςθσ ταμειακϊν ροϊν: 

Συνολικά ∆εδουλευµζνα: TA = NI − CFO 

 

όπου: 

NI (Net Income):Κακαρά Κζρδθ 

CFO (Cash Flow from Oprerative Activities) :Ταµειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ 

δραςτθριότθτεσ. 

Ενϊ  μζςω των ςτοιχείων τθσ κατάςταςθσ ταμειακϊν ροϊν 

∆εδουλευµζνα Κεφαλαίου Κίνθςθσ:  WCA = NI − CFO− D&𝐴 

 

Οι ερευνθτζσ ςτθν προςπάκειά τουσ να αναλφςουν το φαινόμενο τθσ διαχείριςθσ των 

κερδϊν διαχωρίηουν τα discretional accruals αφαιρϊντασ τα non-discretionary accruals απ’ 

τα ςυνολικά δεδουλευμζνα.Το πρόβλθμα ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι ο διαχωριςμόσ των 

δεδουλευμζνων είναι δφςκολοσ να επιτευχκεί ωςτόςο ζχουν αναπτυχκεί μακθματικά 

μοντζλα που ςτοχεφουν ςτθν απομόνωςθ των δεδουλευμζνων που βρίςκονται ςτθν 

διακριτικι ευχζρεια τθσ διοίκθςθσ. 

Μοντζλο του Haley (1985) 

Βαςικι υπόκεςθ αυτοφ του μοντζλου που το διαφοροποιεί ςε ςχζςθ με άλλα είναι ότι 

κεωρεί τθν χειραγϊγθςθ του λογιςτικοφ αποτελζςματοσ διενεργθκείςα ςε κάκε 

περίοδο.Στθν ςυνζχεια, χωρίηει το δείγμα των παρατθριςεων ςε τρεισ ομάδεσ εκ των 

οποίων θ μια περιλαμβάνει όλεσ τισ παρατθριςεισ που υποκζτει ότι γίνεται αφξουςα 
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διαχείριςθ κερδϊν και τισ δφο ςτισ οποίεσ υποκζτει ότι γίνεται φκίνουςα διαχείριςθ 

κερδϊν.Με αυτόν τον τρόπο ςυγκρίνει τα μζςα ςυνολικά δεδουλευμζνα τθσ ομάδασ με τθν 

αφξουςα διαχείριςθ κερδϊν με τα μζςα ςυνολικά δεδουλευμζνα των ομάδων με τθν 

φκίνουςα διαχείριςθ κερδϊν.Τα μζςα ςυνολικά δεδουλευμζνα τθσ ομάδασ με τθν αφξουςα 

διαχείριςθ  απεικονίηουν το μζγεκοσ των non-discretionary accruals. 

NDAt  =  1/n Στ(TAτ  / Aτ−1 ) 

Ππου 

NDAt= εκτιμϊμενα non-discretionary accruals 

ΤΑτ=τα ςυνολικά δεδουλευμζνα  μιασ χρονικισ ςτιγμισ γεγονότων. 

 Aτ−1=το ςφνολο των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ τθσ προθγοφμενθσ περιόδου γεγονότων. 

n:ο αρικμόσ των ετϊν τθσ εκτιμϊμενθσ περιόδου 

t : ζτθ που περιλαμβάνονται ςτθν περίοδο εκτίµθςθσ και λαµβάνει τιµζσ 

 

από 1,….,Τ 

τ : δείκτθσ που δείχνει το ζτοσ εξζταςθσ 

Γενικά θ περίοδοσ εκτίμθςθσ (t),περιλαμβάνει το ςφνολο των παρατθριςεων για τισ οποίεσ 

υποκζτουμε ότι υφίςταται ανοδικι διαχείριςθ κερδϊν,ενϊ θ περίοδοσ των γεγονότων (τ) 

περιλαμβάνει το ςφνολο των παρατθριςεων για τισ οποίεσ υποκζτουμε ότι γίνεται 

κακοδικι διαχείριςθ κερδϊν. 

Συμπεραςματικά τα discretionary accruals, δθλαδι τα δεδουλευμζνα τα οποία λόγω τθσ 

φφςθσ τουσ υπόκεινται ςε τεχνικζσ διαχείριςθσ κερδϊν είναι θ διαφορά των  1/n Στ(TAτ  /

 Aτ−1 ) −  NDAt 

 

Μοντζλο τθσ DeAngelo (1986) 

Αποτελεί ειδικι περίπτωςθ του μοντζλου του Haley (1985) όπου για τθν φπαρξθ ι μθ των 

non-discretionary accruals λαμβάνονται υπόψθ τα ςυνολικά δεδουλευμζνα τθσ 

προθγοφμενθσ περιόδου. 



Π.Μ. ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 
 

  
    35 

 
  

NDAτ = TAτ−1  

Εξετάηει το δείγμα για τθν φπαρξθ διαχείριςθσ κερδϊν υπολογίηοντασ τισ διαφορζσ ςτα 

ςυνολικά δεδουλευμζνα υποκζτοντασ ότι ςε περίπτωςθ μθ φπαρξθσ διαχείριςθσ κερδϊν θ 

αναμενόμενθ τιμι των non discretionary accruals είναι ίςθ με το μθδζν. 

Μοντζλο τθσ Jones (1991) 

Θ Jones υποκζτει ότι τα ζςοδα δεν γίνεται να χειραγωγθκοφν μζςω τθσ διακριτικισ 

ευχζρειασ τθσ διοίκθςθσ. 

NDAτ = α1(1 Aτ−1 )+a2(DREVτ/Aτ−1) + α3 (PPEτ/Ατ−1) 

όπου, 

α1, a2, α3 : παράµετροι τθσ κάκε εταιρείασ 

Ατ−1 : ςφνολο του ενεργθτικοφ ςτο τ-1 

DREVτ : ζςοδα ςτο ζτοσ τ µείον ζςοδα ςτο ζτοσ τ-1 

PPEτ : ςφνολο παγίων ςτο ζτοσ τ 

The Industry Model,Dechow & Sloan (1991) 

Σε αντίκεςθ με τα προθγοφμενα μοντζλα, υποκζτει ότι τα non discretionary accruals 

μεταβάλλονται διαχρονικά και ότι ςτισ εταιρείεσ που ανικουν ςτον ίδιο κλάδο θ μεταβολι 

των παραγόντων των non discretionary accruals είναι κοινι. 

NDAt=γ1 + γ2 medianj(TAt/At−1) 

με medianj (TAt/At−1): Θ διάμεςοσ των total accruals προσ το ςφνολο του ενεργθτικοφ του 

ζτουσ t-1 για όλεσ τισ εταιρείεσ διαφορετικοφ κλάδου από αυτζσ του δείγματοσ. 

Τροποποιθμζνο μοντζλο τθσ Jones 

Οι  Dechow P.M., Sloan R. and Sweeney A., 1995 τροποποίθςαν το μοντζλο τθσ Jones ζτςι 

ϊςτε να λαμβάνει υπόψθ τθ χειραγϊγθςθ που μπορεί να γίνει ςτα ζςοδα τθσ επιχείρθςθσ 

περιλαμβάνοντασ ςτο υπόδειγμα τθ μεταβολι ςτισ απαιτιςεισ. Υποκζτει ότι τα ζςοδα επί 

πιςτϊςει χειραγωγοφνται πιο εφκολα από τα ζςοδα τοισ μετρθτοίσ.Ζτςι: 

NDAτ = α1(1 Aτ−1 )+a2((DREVτ − DRECτ)/Aτ−1) + α3 (PPEτ/Ατ−1) 
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Ππου DRECτ:μεταβολι ςτισ απαιτιςεισ 

Μοντζλο Dechow, Hutton, Kim, και Sloan (2012) 

Ρρόκειται για μια καινοφργια μζκοδο εντοπιςμοφ χειραγϊγθςθσ κερδϊν θ οποία βαςίηεται 

ςτισ εξισ υποκζςεισ: 

 Στθν αναπόφευκτθ αντιςτροφι τθσ χειραγϊγθςθσ των κερδϊν ςε μελλοντικζσ 

χριςεισ, που αποτυπϊνεται ςτουσ λογαριαςμοφσ των δεδουλευμζνων. 

 Ο ερευνθτισ γνωρίηει τθν χριςθ όπου κα πραγματοποιθκεί θ αντιςτροφι.Οπωσ 

είναι λογικό το μοντζλο αυτό ζχει δεχκεί κριτικι γι αυτιν τθν υπόκεςθ (Gerakos 

2012). 

WCACC i ,t
= a + bPARTi,t +  fk

k

Xk ,i ,t + ei ,t  

Με: 

WCACC i,t
: μθ ταμειακοί λογαριαςμοί δεδουλευμζνων του κακαροφ κεφαλαίου κίνθςθσ 

PARTi ,t: ψευδομεταβλθτι θ οποία παίρνει τισ τιμζσ 1 ςε περιόδουσ όπου υπάρχει ζνασ 

υποτικζμενοσ κακοριςτικόσ παράγοντασ διαχείριςθσ κερδϊν και 0 όταν δεν υπάρχει. 

 fkk Xk,i ,t : μεταβλθτζσ των non discretionary accruals 

Στθν παραπάνω εξίςωςθ ειςάγουμε μια επιπλζον μεταβλθτι τθν cPARTi .t προςτικζμενθ 

ςτισ υπάρχουςεσ με τθν οποία ειςάγουμε τθν αντιςτροφι τθσ χειραγϊγθςθσ των κερδϊν 

μζςω των δεδουλευμζνων.Σε περίπτωςθ που ο γραμμικόσ περιοριςμόσ b − c > 0,τότε 

ζχουμε αφξουςα διαχείριςθ κερδϊν ενϊ ςε αντίκετθ περίπτωςθ δθλαδι b − c < 0,ζχουμε 

φκίνουςα διαχείριςθ κερδϊν. 

Οι Najari, Bishak, Pazhand & Baygi 2014,κεωροφν ότι οι οι περιςςότερεσ ζρευνεσ μετροφν 

τθν διαχείριςθ κερδϊν ςαν μια γραμμικι ςυνάρτθςθ με εξαρτθμζνεσ και ανεξάρτθτεσ 

μεταβλθτζσ.Στθν εργαςία τουσ εξετάηουν τθν χριςθ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ και νευρωνικϊν 

δικτφων για τθ μελζτθ μθ-γραμμικϊν ςυςχετίςεων μεταξφ τθσ χειραγϊγθςθσ του λογιςτικοφ 

αποτελζςματοσ και των μεταβλθτϊν τθσ.Χρθςιμοποιϊντασ δεδομζνα δεκαετίασ (2004-

2014) από το χρθματιςτιριο τθσ Τεχεράνθσ κατζλθξαν ςε ζνα μοντζλο πρόβλεψθσ με 

ακρίβεια 94.4%. 
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3.2 ΕΡΕΤΝΕ ΧΕΣΙΚΕ ΜΕ ΣΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΕΡΔΩΝ ΣΟΝ 
ΣΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ 

Οι περιςςότερεσ ζρευνεσ που ςχετίηονται με τθν διαχείριςθ κερδϊν ςτον τραπεηικό κλάδο 

εςτιάηουν ςτισ προβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων (Loan Loss Provisions-LLPs), κακϊσ όπωσ 

εξθγοφν οι Kanagaretnam, Lobo και Mathieu (2003) αυτζσ αντιπροςωπεφουν το μεγαλφτερο 

μζροσ των δεδουλευμζνων ςε μια τράπεηα. 

Ωςτόςο, πζρα από τισ προβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων υπάρχει και ζνα άλλο μζτρο με το 

οποίο οι ερευνθτζσ εξετάηουν τθν χειραγϊγθςθ λογιςτικϊν αποτελεςμάτων, αυτό τθσ 

μζτρθςθσ τθσ εφλογθσ αξίασ των χρεογράφων του ενεργθτικοφ τθσ τράπεηασ κακϊσ και τθσ 

χρονικισ ςτιγμισ που πωλοφνται,κάτι το οποίο επθρεάηει τα κζρδθ και τισ ηθμίεσ από τθν 

πϊλθςθ αυτϊν των παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων.Σφμφωνα με τουσ  Beatty, Ke, Petroni 

(2002),οι προβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων και θ αποτίμθςθ ςτθ εφλογθ αξία χρεογράφων 

(securities) είναι τα κονδφλια τα οποία χρθςιμοποιοφνται περιςςότερο από τισ διοικιςεισ 

των τραπεηϊν προκειμζνου να χειραγωγιςουν το λογιςτικό αποτζλεςμα. 

Ζτςι λοιπόν ςε αυτό το κεφάλαιο τθσ εργαςίασ κα επιχειρθκεί επιςκόπθςθ τθσ 

βιβλιογραφίασ που αφορά τθν διαχείριςθ κερδϊν ςτον τραπεηικό κλάδο. 

Θ ζρευνα του Nissim(2003), εξετάηει κατά πόςο θ εφλογθ αξία ςτθν οποία επιμετροφνται τα 

χορθγοφμενα δάνεια αποτελεί μζςο χειραγϊγθςθσ των αποτελεςμάτων ςτισ τράπεηεσ.Θ 

εφλογθ αξία υποτίκεται ότι αντιπροςωπεφει τθν πραγματικι αξία των δανείων, θ οποία 

είναι πικανόν να ςυςχετίηεται με τα κίνθτρα τθσ διοίκθςθσ να  τθν χειραγωγιςει.Θ 

πραγματικι όμωσ αξία των δανείων δεν μπορεί να μετρθκεί άμεςα, οπότε 

χρθςιμοποιικθκε ζνα μοντζλο λανκάνουςασ μεταβλθτισ προκειμζνου να γίνει μια 

εκτίμθςθ τθσ πραγματικισ αξίασ και άρα τθσ εφλογθσ αξίασ των δανείων.Το ςυμπζραςμα 

τθσ ζρευνασ είναι ότι κάποιεσ τράπεηεσ υπερεκτιμοφν τθν εφλογθ αξία των χορθγοφμενων 

δανείων προςπακϊντασ να επθρεάςουν κετικά τθν αγορά ωσ προσ τθν εκτίμθςι τθσ 

αναφορικά με τθν ςχζςθ κινδφνου-απόδοςθσ τθσ τράπεηασ.Το μζγεκοσ τθσ χειραγϊγθςθσ 

κερδϊν εμφανίηεται μεγαλφτερο ςε τράπεηεσ με μικρό χαρτοφυλάκιο δανείων και 

μικρότερο εποπτικό κεφάλαιο,μικρότερθσ αφξθςθσ του ενεργθτικοφ (asset growth) και 

ρευςτότθτασ κακϊσ και ςε τράπεηεσ των οποίων το χαρτοφυλάκιο ζχει υποβακμιςτεί όςον 

αφορά τθν πιςτωτικι ποιότθτά του. 

Οι Quagli and Ricciardi (2010) ςε δείγμα 71 ευρωπαϊκϊν τραπεηϊν, διερευνοφν τθν ςχζςθ 

μεταξφ τθσ διαχείριςθσ κερδϊν και κεφαλαίου και τθσ υιοκζτθςθσ τθσ τροποποίθςθσ του 
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2008 του ΔΛΡ39, το οποίο παρζχει νζεσ επιλογζσ επαναταξινόμθςθσ των 

χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων.Συγκεκριμζνα δείχνουν ότι αυτζσ τισ επιλογζσ τισ 

χρθςιμοποιοφν κυρίωσ τράπεηεσ με υψθλι κερδοφορία και ιςτορικό διαχείριςθσ κερδϊν ςε 

προθγοφμενεσ χριςεισ.Ωςτόςο δεν προκφπτει ςυςχζτιςθ με πρακτικζσ χειραγϊγθςθσ 

κεφαλαίου.Θ ανάλυςθ είναι βαςιςμζνθ ςτθν ιδζα τθσ καιροςκοπικισ χριςθσ λογιςτικϊν 

επιλογϊν και επιβεβαιϊνεται από τθν ζρευνα θ πικανότθτα  φπαρξθσ καιροςκοπικϊν 

κινιτρων ςτθν εφαρμογι διοικθτικισ κρίςθσ ςτον βακμό που επιτρζπεται από τισ 

Λογιςτικζσ Επιτροπζσ.Επιπλζον, το μικρό ςχετικά δείγμα τθσ ζρευνασ αν και περιλαμβάνει 

όλεσ τισ ευρωπαϊκζσ τράπεηεσ οι οποίεσ είναι ειςθγμζνεσ ςτθν ευρωπαϊκι χρθματιςτθριακι 

αγορά,κα μποροφςε να αποτελεί περιοριςμό ωσ προσ τα ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ. 

Στθν Βραηιλιάνικθ αγορά ζχουν γίνει αρκετζσ ζρευνεσ ςχετικζσ με τθν διαχείριςθ κερδϊν 

ςτον τραπεηικό κλάδο μζςω τθσ επιμζτρθςθσ των χρθματοικονομικϊν ςτοιχείων ςτθν 

εφλογθ αξία. Ζρευνεσ που δείχνουν ςτρατθγικι ομαλοποίθςθσ κερδϊν (income smoothing) 

τόςο μζςω προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων όςο και μζςω των αναπροςαρμογϊν ςτθν 

εφλογθ αξία είναι αυτζσ των Zenderski (2005) και Santos (2007). 

Ρροχωρϊντασ ςε ζρευνεσ ςχετικζσ με το αντικείμενο του κζματοσ δθλαδι τθν διαχείριςθ 

των κερδϊν ςτον τραπεηικό κλάδο μζςω των προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων, αυτζσ κα 

παρουςιαςτοφν ςε κεματικζσ ενότθτεσ: 

 Ρροβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων και ςθματοδότθςθ προσ το εξωτερικό περιβάλλον 

(signaling). 

 Ρροβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων και προκυκλυκότθτα. 

 Ρροβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων ςτο πλαίςιο ενόσ δυναμικοφ ςυςτιματοσ 

προβλζψεων. 

 Ρροβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων και εξομάλυνςθ κερδϊν (income smoothing). 

 Ρροβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων ωσ αντικείμενο «διαμάχθσ» μεταξφ Εποπτικϊν 

Αρχϊν και Λογιςτικϊν Συμβουλίων-Επιτροπϊν. 

 Ρροβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων και διαχείριςθ κεφαλαίου. 

 

3.2.1 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΠΡΟ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
(SIGNALING) 
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Αρχικά, παρουςιάηονται ζρευνεσ που εξετάηουν κατά πόςο οι τράπεηεσ χρθςιμοποιοφν μθ 

κανονικζσ αλλαγζσ ςτισ προβλζψεισ τουσ προκειμζνου να ςθματοδοτιςουν-

πλθροφοριςουν ςτουσ χριςτεσ των οικονομικϊν καταςτάςεϊν τουσ μελλοντικζσ 

προοπτικζσ.Αυτό ςθμαίνει ότι θ διοίκθςθ τθσ τράπεηασ, είναι πικανόν να καταγράψει ςτισ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ υψθλζσ ι χαμθλζσ προβλζψεισ αναλόγωσ του φψουσ των 

αναμενόμενων μελλοντικϊν κερδϊν ι του φψουσ των αναμενόμενων μελλοντικϊν μθ-

εξυπθρετοφμενων δανείων (Liu& Ryan, 1995). 

Γενικά θ αφξθςθ ςτισ προβλζψεισ μπορεί να υποδεικνφει τθν δυνατότθτα των κερδϊν να 

απορροφοφν ηθμίεσ και άρα να αποτελοφν ςιμα για μελλοντικι υψθλι κερδοφορία 

(Beaver,  Eger, Ryan,Wolfson,1989).Ωςτόςo,θ αφξθςθ ςτισ προβλζψεισ ενδζχεται να λθφκεί 

και ωσ αγγελιοφόροσ κακϊν νζων ιδιαίτερα αν δεν ςυνοδεφεται από δείκτεσ ακζτθςθσ 

πλθρωμϊν. 

Μεταγενζςτερεσ ζρευνεσ  χωρίηουν τισ προβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων ςε δυο ςυςτατικά,τα 

κανονικά και μθ κανονικά δεδουλευμζνα (non-discretionary και discretionary 

accruals).Αρκετζσ ζρευνεσ υπζκεςαν ότι τα τραπεηικά ςτελζχθ χρθςιμοποιοφν τα μθ 

κανονικά δεδουλευμζνα προκειμζνου να ενθμερϊςουν τουσ επενδυτζσ για μελλοντικζσ 

προοπτικζσ τθσ τράπεηασ.Οι Scholes, Wilson και Wolfson (1990) αποδεικνφουν ότι μπορεί 

να επιτευχκεί μείωςθ ςτο κόςτοσ κεφαλαίου μζςω των προβλζψεων  προκειμζνου να 

πλθροφορθκοφν οι επενδυτζσ. 

Άλλεσ ζρευνεσ εξετάηουν με ποιόν τρόπο θ αφξθςθ ςτισ προβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων 

επθρζαςε τθν αντίλθψθ των επενδυτϊν για μεγάλεσ τράπεηεσ των οποίων οι πελάτεσ 

εκπροςωποφν λιγότερο ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ (Least Developed Countries-

LDCs).Συγκεκριμζνα οι Elliott, Hanna και Shaw,(1991), διερεφνθςαν τθν επίδραςθ των 

αναγγελιϊν για ςθμαντικι αφξθςθ των αποκεματικϊν των προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων 

από τθν Citicorp και από άλλεσ τράπεηεσ κακϊσ και από τθν μετζπειτα διαγραφι μθ 

εξυπθρετοφμενων δανείων από τθν τράπεηα τθσ Βοςτϊνθσ.Το 1987,οι μεγαλφτερεσ 

τράπεηεσ των Θ.Ρ.Α. με πρϊτθ τθν Citicorp ανακοίνωςαν μεγάλεσ αυξιςεισ ςτα 

αποκεματικά τουσ από ηθμίεσ δανείων λιγότερων ανεπτυγμζνων χωρϊν.Θ πολιτικι 

διαχείριςθσ του χρζουσ των Θ.Ρ.Α. για τθν ςυγκεκριμζνθ κρίςθ επζτρεψε τισ τράπεηεσ να 

κακορίςουν τθν ζκκεςι τουσ ςτισ ηθμίεσ αυτϊν των δανείων με μεγάλθ ευελιξία και ζτςι 

αυτζσ προχϊρθςαν ςε αφξθςθ των αποκεματικϊν τουσ.Τον Δεκζμβριο του ίδιου ζτουσ , θ 

τράπεηα τθσ Βοςτϊνθσ προχϊρθςε ακόμθ περιςςότερο, ανακοινϊνοντασ διαγραφζσ μθ-

εξυπθρετοφμενων δανείων λιγότερο ανεπτυγμζνων χωρϊν φψουσ 200 εκατομμυρίων 
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δολαρίων και περαιτζρω αφξθςθσ των αποκεματικϊν για ηθμίεσ δανείων.Οι οικονομικοί 

ςυντάκτεσ υποςτιριξαν ότι αυτά τα γεγονότα μπορεί να εκλθφκοφν εντελϊσ διαφορετικά , 

κακϊσ όντασ θ Citicorp  κυρίαρχθ επενδυτικι τράπεηα,θ ανακοίνωςι τθσ (θ αφξθςθ των 

αποκεματικϊν τθσ) μποροφςε να εκλθφκεί ωσ ζνα ςιμα προκυμίασ να αντιμετωπίςει το 

πρόβλθμα χρζουσ των λιγότερο ανεπτυγμζνων χωρϊν κάτι που κα μποροφςε να κεωρθκεί 

και για τισ λοιπζσ επενδυτικζσ τράπεηεσ περιςςότερο εκτεκειμζνεσ ςτο πρόβλθμα. 

Από τθν άλλθ, θ ανακοίνωςθ τθσ τράπεηασ τθσ Βοςτϊνθσ κεωρικθκε επιηιμια για τισ 

τράπεηεσ για δφο λόγουσ.Ο πρϊτοσ είναι ότι θ διαγραφι των δανείων ςε αντίκεςθ με τθν 

αφξθςθ των αποκεματικϊν για ηθμίεσ δανείων, μειϊνει τον δείκτθ κεφαλαιακισ επάρκειασ 

με ό,τι ςυνζπειεσ μπορεί να ζχει αυτό όςον αφορά τθν παρζμβαςθ και τθν εποπτεία των 

ρυκμιςτικϊν αρχϊν.Ο δεφτεροσ λόγοσ ςχετίηεται με το γεγονόσ ότι θ διαγραφι αυτι των 

ςυγκεκριμζνων δανείων εκλιφκθκε από τθν αγορά ςαν μια προςπάκεια των 

περιφερειακϊν τραπεηϊν να αποκτιςουν ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςτθν εγχϊρια 

τραπεηικι αγορά κακϊσ το χαρτοφυλάκιο αυτϊν των τραπεηϊν δεν ιταν εκτεκειμζνο ςε 

τόςο μεγάλο βακμό ςε αυτό το χρζοσ.Ζτςι λοιπόν, τα αποτελζςματα αυτισ τθσ ζρευνασ 

είναι ότι θ αγορά αντζδραςε κετικά όςον αφορά τθν αφξθςθ των αποκεματικϊν κάτι που 

αντικατοπτρίςτθκε ςτθν αφξθςθ τθσ τιμισ τθσ μετοχισ αυτϊν των τραπεηϊν, ενϊ από τθν 

χρονικι ςτιγμι τθσ ανακοίνωςθσ τθσ τράπεηασ τθσ Βοςτϊνθσ για διαγραφι χρεϊν οι 

μεγαλφτερεσ επενδυτικζσ τράπεηεσ ζχαςαν κατά μζςο όρο για τρεισ μζρεσ το 5% τθσ 

αγοραίασ τουσ αξίασ. 

Σε ζρευνά τουσ οι Griffin και Wallach (1991), επιβεβαίωςαν τα αποτελζςματα 

προθγοφμενων ερευνϊν ςε ότι αφορά τθν αντίδραςθ τθσ αγοράσ για τισ διάφορεσ 

προςεγγίςεισ που ζχουν ςχζςθ με τον χειριςμό από τισ τράπεηεσ κρατικϊν 

χρεϊν.Διαπίςτωςαν  ότι θ αγορά μετοχϊν αντιδρά αρνθτικά ςτθν επαναταξινόμθςθ αυτϊν 

των δανείων ςε μθ εξυπθρετοφμενα δάνεια, ωςτόςο αντιδρά κετικά ςε μια αφξθςθ των 

προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων εξαιτίασ ανακοίνωςθσ των χωρϊν τθσ Λατινικισ Αμερικισ 

ςτισ οποίεσ είναι εκτεκειμζνεσ οι τράπεηεσ για αναςτολι πλθρωμισ των τόκων.Σφμφωνα με 

αυτοφσ αυτό το ςυμπζραςμα είναι ςυνεπζσ με τθν υπόκεςθ ςθματοδότθςθσ (signaling 

hypothesis),ότι θ προςαρμογι των αποκεματικϊν των προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων 

λαμβάνεται ωσ αξιόπιςτο μινυμα πρόκεςθσ και ικανότθτασ να επιλυκεί το ηιτθμα του 

χρζουσ τθσ Λατινικισ Αμερικισ. 

Ρροχωρϊντασ ςε ζρευνεσ που εξετάηουν τθ κεωρία τθσ ςθματοδότθςθσ εμπορικϊν 

τραπεηϊν με δάνεια φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων,καταλιγουν ςτο ςυμπζραςμα ότι τα 
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ςτελζχθ αναμζνοντασ μελλοντικά κζρδθ, κα προβοφν ςε γνωςτοποίθςθ προσ τθν αγορά 

κετικϊν πλθροφοριϊν αυξάνοντασ το κομμάτι των μθ κανονικϊν δεδουλευμζνων των 

προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων (Wahlen,1994).Ειδικότερα, μθ αναμενόμενεσ προβλζψεισ 

ςχετίηονται κετικά με μελλοντικζσ ταμειακζσ ειςροζσ,με δεδομζνεσ (control variables) τισ 

τρζχουςεσ μεταβολζσ ταμειακϊν ροϊν,τισ μθ αναμενόμενεσ μεταβολζσ ςτα μθ 

εξυπθρετοφμενα δάνεια,και τα δάνεια που τθν δεδομζνθ χρονικι περίοδο κεωροφνται 

ανεπίδεκτθσ ειςπράξεωσ (loan charge offs).Ετιςιεσ μθ αναμενόμενεσ προβλζψεισ 

ςχετίηονται κετικά με μελλοντικζσ μεταβολζσ ςτισ ταμειακζσ ροζσ μζχρι και τρία χρόνια.Οι 

αντιδράςεισ των επενδυτϊν ςτα «καλά νζα» που υποδθλϊνει το κομμάτι των 

δεδουλευμζνων των μθ αναμενόμενων προβλζψεων που εναπόκειται ςτθν διακριτικι 

ευχζρεια τθσ διοίκθςθσ αντικατοπτρίηεται ςτισ ταυτόχρονεσ ετιςιεσ και τριμθνιαίεσ 

αποδόςεισ μετοχϊν,όπωσ επίςθσ και ςτισ τιμζσ των μετοχϊν τθν θμερομθνία τθσ 

ανακοίνωςθσ των λογιςτικϊν αποτελεςμάτων. 

Θ ζρευνα των Beaver και Engel (1996), παρζχει επιπλζον ςτοιχεία που υποδεικνφoυν τθν 

κετικι επίδραςθ των μθ κανονικϊν δεδουλευμζνων ςυςτατικϊν των προβλζψεων για 

ηθμίεσ δανείων ςτθν τιμι τθσ μετοχισ,επιβεβαιϊνοντασ τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ του 

Wahlen (1994). Εξετάηει τθν αποτίμθςθ από τθν χρθματιςτθριακι αγορά των 

δεδουλευμζνων ςυςτατικϊν των προβλζψεων που υπόκεινται ςτθν διακριτικι ευχζρεια τθσ 

διοίκθςθσ, κακϊσ και των δεδουλευμζνων ςυςτατικϊν των προβλζψεων που δεν 

υπόκεινται ςτθν διακριτικι ευχζρεια τθσ διοίκθςθσ. 

Θ ανάλυςθ αποτελείται από δφο επίπεδα,όπου ςτο πρϊτο εκτιμάται το φψοσ των 

δεδουλευμζνων,τόςο των κανονικϊν (normal accruals-non discretionary) όςο και των μθ 

κανονικϊν (abnormal accruals-discretionary).Το δεφτερο επίπεδο αξιολογεί τθν αποτίμθςθ 

τθσ αγοράσ μετοχϊν αναφορικά με τα δφο ςυςτατικά του λογαριαςμοφ προβλζψεων για 

ηθμίεσ δανείων.Αυτό που προκφπτει από τθν ανάλυςθ, είναι ότι θ αγορά αντιλαμβάνεται το 

ςυςτατικό των κανονικϊν δεδουλευμζνων ςτο οποίο αντιδρά αρνθτικά,  κακϊσ και το 

ςυςτατικό των μθ κανονικϊν δεδουλευμζνων ςτο οποίο αντιδρά κετικά αυξάνοντασ τθν 

τιμι τθσ μετοχισ. 

Οι Liu,Ryan και Wahlen (1997),επίςθσ επιβεβαίωςαν ότι τα μθ κανονικά δεδουλευμζνα 

ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ τιμισ τθσ μετοχισ ωςτόςο αυτό παρατθρικθκε μόνο 

ςε τράπεηεσ με χαμθλό εποπτικό κεφάλαιο και μόνο ςτο τζταρτο τρίμθνο τθσ χριςθσ. 
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Οι Kanagaretnam, Lobo και Yang (2004) εξετάηουν, αν και πωσ, τα τραπεηικά ςτελζχθ 

χρθςιμοποιοφν τισ προβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων, τόςο για εξομάλυνςθ κερδϊν (income 

smoothing), όςο και για παροχι εςωτερικισ πλθροφόρθςθσ ςτο επενδυτικό κοινό 

(signaling) για μελλοντικζσ προοπτικζσ.Υποκζτουν ότι ςχετικά υποτιμθμζνεσ τράπεηεσ ζχουν 

περιςςότερα κίνθτρα ϊςτε να προβοφν ςε κοινοποίθςθ πλθροφοριϊν για μελλοντικζσ 

ταμειακζσ ροζσ.Οι ερευνθτζσ απζδειξαν ότι τα διοικθτικά ςτελζχθ των τραπεηϊν 

χρθςιμοποιοφν προβλζψεισ δανείων για  να ομαλοποιιςουν τα κζρδθ τουσ, ωςτόςο δεν 

βρικαν ςτοιχεία που να αποδεικνφουν τθν κεωρία τθσ παροχισ εςωτερικϊν 

πλθροφοριϊν.Συμπεριλαμβάνουν μια μεταβλθτι θ οποία αποτυπϊνει τθν ζνταςθ τθσ 

ςθματοδότθςθσ αλλά τα αποτελζςματα δεν ιταν κακοριςτικά ςτο δείγμα κακϊσ αυτι δεν 

ιταν ςτακερι. 

Τθν επόμενθ χρονιά οι Kanagaretnam, Lobo και Yang (2005) υποκζτουν ότι θ τάςθ που 

ζχουν οι managers να γνωςτοποιοφν πλθροφορίεσ ςτο εξωτερικό περιβάλλον ςχετίηεται 

αρνθτικά με το μζγεκοσ τθσ τράπεηασ. Δθλαδι όςο μεγαλφτερθ είναι θ τράπεηα τόςο 

περιςςότερο εποπτεφεται από εποπτικζσ αρχζσ αλλά και από αναλυτζσ τθσ αγοράσ.  Άμεςθ 

ςυνζπεια αυτοφ είναι ότι θ διοίκθςθ τθσ τράπεηασ ζχει πολφ λίγθ ιδιωτικι πλθροφόρθςθ να 

κοινοποιιςει ςτθν αγορά και άρα περιςςότερο απίκανο να προβεί ςε ςθματοδότθςθ μζςω 

των προβλζψεων.Ακόμθ, ςτθριηόμενοι ςε προθγοφμενεσ ζρευνεσ ςχετικζσ με τθν 

μεταβλθτότθτα των κερδϊν και το τραπεηικό ρίςκο,  υποκζτουν ότι όςο μεγαλφτερθ είναι 

αυτι θ μεταβλθτότθτα τόςο μεγαλφτερο το κίνθτρο των ςτελεχϊν να πλθροφοριςουν το 

κοινό για μελλοντικζσ προοπτικζσ κερδοφορίασ μζςω των προβλζψεων.Άλλθ μία υπόκεςθ 

αφορά τθν αςυμμετρία πλθροφόρθςθσ που ςυνοδεφουν ιδρφματα με υψθλζσ επενδυτικζσ 

προοπτικζσ και άρα μεγαλφτερθ ανάγκθ για διαχείριςθ κερδϊν μζςω των προβλζψεων, για 

τθ μείωςθ του χάςματοσ μεταξφ επενδυτϊν και διοίκθςθσ.Τζλοσ,υπζκεςαν ότι θ ςτρατθγικι 

income smoothing αποτελεί άλλον ζναν τρόπο επικοινωνίασ ςθμαντικϊν πλθροφοριϊν με 

τουσ χριςτεσ των οικονομικϊν καταςτάςεων,χωρίσ να εςτιάηουν ςτο γεγονόσ ότι μπορεί και 

να εξυπθρετεί καιροςκοπικά κίνθτρα. Στθν ςυνζχεια, χρθςιμοποιϊντασ  ζνα εμπειρικό 

μοντζλο το οποίο εκτιμά το μζγεκοσ των κανονικϊν δεδουλευμζνων υπολογίηουν το φψοσ 

των μθ κανονικϊν δεδουλευμενων.Τζλοσ τα μθ κανονικά δεδουλευμζνα τα χρθςιμοποιοφν 

ωσ εξαρτθμζνθ μεταβλθτι  με ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ τισ υποκζςεισ τθσ ζρευνασ.  Τα 

αποτελζςματα τθσ ζρευνασ είναι ςυνεπι με τισ υποκζςεισ τθσ ότι, θ τάςθ για signaling μζςω 

των προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων εξαρτάται από τον βακμό τθσ αςυμμετρίασ 

πλθροφόρθςθσ. 
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Οι Kanagaretnam, Krishnan και Lobo (2009), εξετάηουν τουσ παράγοντεσ που ενιςχφουν τθν 

βαρφτθτα των πλθροφοριϊν οι οποίεσ κοινοποιοφνται μζςω των μθ κανονικϊν 

δεδουλευμζνων των προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων. Συγκεκριμζνα, εξετάηουν δφο 

ςυνιςτϊςεσ τθσ φιμθσ του ελεγκτι. Θ πρϊτθ ςχετίηεται με τθν εταιρία του και ειδικότερα 

αν ανικει ςτισ Big 5 ι όχι (δθλαδι ςτισ πζντε κορυφαίεσ ελεγκτικζσ εταιρίεσ παγκοςμίωσ) 

και θ δεφτερθ ςυνιςτϊςα ςχετίηεται με τθν εξειδίκευςθ ςτον τραπεηικό κλάδο.Αυτό που 

ςυμπεραίνουν είναι ότι,όταν οι τράπεηεσ ελζγχονται από ορκωτοφσ ελεγκτζσ με μεγάλθ 

εξειδίκευςθ ςτον τραπεηικό τομζα τότε οι πλθροφόρθςθ μζςω των προβλζψεων είναι 

περιςςότερο ςθμαντικι για τουσ επενδυτζσ. 

Ωςτόςο υπάρχουν ζρευνεσ των οποίων τα ευριματα δεν ςτθρίηουν τθν υπόκεςθ τθσ 

ςθματοδότθςθσ.Οι Ahmed,Takeda και Thomas (1998) επανεξετάηουν τθν υπόκεςθ τθσ 

ςθματοδότθςθσ (signaling hypothesis) θ οποία ςυςχετίηει κετικά τισ προβλζψεισ για ηθμίεσ 

δανείων και τισ μελλοντικζσ αλλαγζσ ςτα κζρδθ.Βρίςκουν ςε αντίκεςθ με προγενζςτερεσ 

ζρευνεσ αρνθτικι ςχζςθ μεταξφ των προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων και των αλλαγϊν ςτα 

κζρδθ ενόσ ζτουσ μεταγενζςτερα από τθ χειραγϊγθςθ.Επιπλζον εξετάηουν εάν οι 

αποδόςεισ των τραπεηικϊν μετοχϊν ςχετίηονται κετικά  με τα μθ κανονικά δεδουλευμζνα 

των προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων όπωσ αποδεικνφουν προγενζςτερεσ ζρευνεσ.Δεν 

βρικαν κάτι που να επιβεβαιϊνει αυτιν τθν υπόκεςθ. Άλλεσ δφο ζρευνεσ οι οποίεσ 

χρθςιμοποίθςαν δεδομζνα εμπορικϊν τραπεηϊν ςτθν Ιςπανία επίςθσ κατζλθξαν ςτο 

ςυμπζραςμα ότι δεν υπάρχει επαρκισ απόδειξθ που να ςτθρίηει τθν signal theory 

(Anandarajan, Hasan, Lozano-Vivas, 2003)(Pe´rez, Salas-Fuma´s, Saurina, 2008).Σε δείγμα 

εμπορικϊν τραπεηϊν ςτθν Αυςτραλία επίςθσ δεν βρζκθκε επαρκισ απόδειξθ (Anandarajan, 

Hasan,McCarthy, 2007). 

Ζτςι ενϊ θ βιβλιογραφία παρζχει ευριματα για τθν κεωρία τθσ παροχισ πλθροφόρθςθσ 

από τα τραπεηικά ςτελζχθ μζςω των προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων όςον αφορά μεγάλεσ 

επενδυτικζσ τράπεηεσ που να περιλαμβάνουν ςτο χαρτοφυλάκιό τουσ δάνεια προσ λιγότερο 

ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ, δεν υπάρχει επαρκισ απόδειξθ για τθν ίδια κεωρία για εμπορικζσ 

τράπεηεσ με πελάτεσ φυςικά και νομικά πρόςωπα. Ωςτόςο καμιά από τισ παραπάνω 

ζρευνεσ που υποςτθρίηουν τθν αρνθτικι ςχζςθ μεταξφ προβλζψεων και μελλοντικϊν 

κερδϊν δεν ζχει πραγματοποιθκεί ςε ζνα πολυεκνικό-διακρατικό πλαίςιο με διαφορετικά 

χρθματοοικονομικά πλαίςια (διεκνι πρότυπα χρθματοοικονομικισ αναφοράσ ζναντι 

εκνικϊν Γενικά Ραραδεκτϊν Λογιςτικϊν Αρχϊν) και διαφορετικϊν τραπεηικϊν 

χαρακτθριςτικϊν (Leventis,Dimitropoulos,Anandarajan,2012). 
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3.2.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΚΤΚΛΙΚΟΣΗΣΑ  

Σχετικά πρόςφατεσ είναι οι ζρευνεσ οι οποίεσ μελζτθςαν τθν διαχείριςθ κερδϊν μζςω των 

προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων ςε ςχζςθ με τισ μακροοικονομικζσ ςυνκικεσ και τισ 

επιδράςεισ τθσ ςτθν πολιτικι χορθγιςεων και τθ χρθματοπιςτωτικι ςτακερότθτα.Γενικά, 

αυτό που προκφπτει από τθν βιβλιογραφία είναι ότι θ ςυμπεριφορά των τραπεηϊν 

αναφορικά με τθν διενζργεια προβλζψεων είναι προκυκλικι, ενιςχφοντασ τθν παροφςα 

φάςθ του οικονομικοφ κφκλου(Bikker, Hu, 2002; Bikker και Metzemakers, 2005; Beatty και 

Liao, 2009) .Ειδικότερα με τον όρο προκυκλικότθτα, νοείται το φαινόμενο κατά το οποίο  οι 

τράπεηεσ  αυξάνουν τισ προβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων και  μειϊνουν τα χορθγοφμενα 

δάνεια όταν θ οικονομία βρίςκεται ςτθ φάςθ τθσ φφεςθσ.Αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα το ιδθ 

μειωμζνο από τθν οικονομικι κρίςθ κακαρό επιτοκιακό περικϊριο κακϊσ και το ςυνολικό 

κζρδοσ τθσ τράπεηασ να μειωκεί ακόμθ περιςςότερο, εξαιτίασ τθσ πολιτικισ χορθγιςεων 

και προβλζψεων που ακολουκεί θ τράπεηα.Αν θ φφεςθ είναι μακροχρόνια, τότε τα ίδια 

κεφάλαια τθσ τράπεηασ μειϊνονται ςθμαντικά ςε ςθμείο πτϊχευςθσ,  κατάςταςθ θ οποία 

επιδεινϊνει το χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα. 

Οι Bikker και Hu (2002) εξετάηουν τθν επίδραςθ των φάςεων του οικονομικοφ κφκλου ςτθν 

απόδοςθ,τισ προβλζψεισ και τισ χορθγιςεισ των τραπεηϊν.Τα αποτελζςματα,  

επιβεβαιϊνουν τθν υπόκεςθ ότι τα κζρδθ ακολουκοφν τθν κίνθςθ τθσ οικονομίασ 

επιτρζποντασ τθν ςυςςϊρευςθ κεφαλαίου ςτισ περιόδουσ οικονομικισ άνκιςθσ.Οι 

προβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων αυξάνονται όταν θ οικονομία βρίςκεται ςε φφεςθ,αλλά ςε 

πολφ λιγότερο βακμό όταν το κακαρό ειςόδθμα τθσ τράπεηασ είναι ςχετικά υψθλό,κάτι το 

οποίο μειϊνει τθν προκυκλικότθτα.Ο οικονομικόσ κφκλοσ επθρεάηει επίςθσ τθν πολιτικι 

χορθγιςεων,αν και αυτι φαίνεται να επθρεάηεται από τθν ηιτθςθ και όχι από τθν 

προςφορά-ζλλειψθ κεφαλαίου.Αυτό ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθ κεωρία τθσ πιςτωτικισ 

ςτενότθτασ (credit crunch theory) κατά τθν οποία θ λιτι νομιςματικι πολιτικι προκαλεί 

μείωςθ ςτισ υποχρεϊςεισ των τραπεηϊν και κατά ςυνζπεια μείωςθ των απαιτιςεων και 

άρα των χορθγιςεϊν τθσ (Kliesen,Tatom, 1992).Χρθςιμοποιϊντασ ζνα δείγμα 26 χωρϊν τθν 

χρονικι περίοδο 1979-1999 εξετάηουν τθν ςχζςθ μεταξφ των κερδϊν και μακροοικονομικϊν 

μεγεκϊν,τθν ςχζςθ μεταξφ προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων και μακροοικονομικϊν 

μεγεκϊν κακϊσ και τθν ςχζςθ μεταξφ δανειςμοφ και μακροοικονομικϊν 

μεγεκϊν.Ενδεικτικζσ ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ μακροοικονομικϊν μεγεκϊν  που 

χρθςιμοποιοφνται ςτθν ζρευνα είναι το πραγματικό αεπ,θ ανεργία και άλλεσ.Ωσ προσ τθν 
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εξαρτθμζνθ μεταβλθτι των κερδϊν χρθςιμοποίθςαν για τον προςδιοριςμό τθσ τουσ δείκτεσ 

ROA (Return on Assets) και ROE (Return on Equities) εκφραςμζνεσ ωσ ποςοςτά.Επίςθσ 

προκειμζνου να αποκλείςουν επιρροζσ από διαφορετικά φορολογικά ςυςτιματα οι 

αποδόςεισ μετρικθκαν προ φόρων. 

Οι Bikker και Metzemakers (2005) επβεβαίωςαν τα αποτελζςματα των ανωτζρω, 

εξετάηοντασ ςε 29 χϊρεσ-μζλθ του ΟΟΣΑ τθν ςχζςθ μεταξφ των προβλζψεων για  ηθμίεσ 

δανείων και τον οικονομικό κφκλο.Σφμφωνα με τθν ζρευνα οι προβλζψεισ είναι ιδιαίτερα 

υψθλζσ όταν θ μεγζκυνςθ του ΑΕΡ είναι μικρότερθ,αντανακλϊντασ ζτςι τον κίνδυνου του 

χαρτοφυλακίου δανείων όταν θ οικονομία βρίςκεται ςε φάςθ φφεςθσ αυξάνοντασ 

ταυτόχρονα τον κίνδυνο τθσ πιςτωτικισ ςτενότθτασ. 

Οι Beatty και Liao (2009) εξετάηουν κατά πόςο ο ζγκαιροσ ι μθ ςχθματιςμόσ προβλζψεων 

για ηθμίεσ δανείων, ςυνειςφζρει ςτθν προκυκλικότθτα των απαιτιςεων αναφορικά με το 

εποπτικό κεφάλαιο.Συγκεκριμζνα, μειϊνοντασ τισ χορθγιςεισ οι τράπεηεσ, μειϊνουν τθν 

πικανότθτα να υποςτοφν ελλείψεισ ςτα ιδία κεφάλαιά τουσ.Θ κεωρία τθσ πιςτωτικισ 

ςτενότθτασ, προβλζπει τθν τάςθ των τραπεηϊν να προςζχουν τισ χορθγιςεισ τουσ ςε ςχζςθ 

με τουσ δείκτεσ κεφαλαιακισ επάρκειασ ςε περιόδουσ οικονομικισ φφεςθσ όταν το 

εποπτικό κεφάλαιο ςυνικωσ μειϊνεται και οι εξωτερικζσ χρθματοοικονομικζσ τριβζσ 

αυξάνονται.Ακόμθ, θ προκυκλικότθτα που παρατθρείται ςτθ χοριγθςθ δανείων από τισ 

τράπεηεσ μπορεί να μεγεκυνκεί, όταν οι προβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων είναι απόρροια τθσ 

αυξθμζνθσ ςυχνότθτασ των δανείων που τελικά διαγράφονται, δθλαδι των μθ 

εξυπθρετοφμενων δανείων εξαιτίασ τθσ οικονομικισ φφεςθσ. 

Καταλιγουν ότι ςε ςχζςθ με τισ τράπεηεσ που ακολουκοφν μια πιο προλθπτικι ςτρατθγικι 

ωσ προσ τον ςχθματιςμό προβλζψεων,οι τράπεηεσ με λιγότερο ζγκαιρεσ προβλζψεισ 

μειϊνουν τισ χορθγιςεισ τουσ ςε περιοόδουσ φφεςθσ.Επιπλζον, ςυμπεραίνουν ότι θ 

πολιτικι ςχθματιςμοφ περιςςότερο προλθπτικϊν προβλζψεων, μειϊνει τθν πιςτωτικι 

ςτενότθτα ςε υφεςιακζσ περιόδουσ.Θ ανάλυςθ και ςυνεπϊσ τα παραπάνω ςυμπεράςματα, 

αφοροφν τθν περίοδο μετά τθν υιοκζτθςθ τθσ Βαςιλείασ Ι,ενϊ καμιά απόδειξθ ςχετικά με 

τθν προκυκλικότθτα του δείκτθ κεφαλαιακισ επάρκειασ δεν προζκυψε για τα δεδομζνα 

πριν τθν Βαςιλεία.Συμπεραςματικά, το ρυκμιςτικό πλαίςιο που αφορά τα ιδία κεφάλαια 

των τραπεηϊν ςε ςυνδυαςμό με τον μθ ζγκαιρο ςχθματιςμό προβλζψεων οδθγεί ςτθν 

πιςτωτικι ςτενότθτα των υφεςιακϊν περιόδων. 
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3.2.3 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΕΝΟ 
ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ  

Μετά τθν μελζτθ τθσ προκυκλικότθτασ και τθσ επίπτωςισ τθσ ςτθν ευρφτερθ οικονομία οι 

υκμιςτικζσ και Εποπτικζσ Αρχζσ υποςτθρίηουν ζνα αντι-προκυκλικό ι ζνα ςφςτθμα 

δυναμικϊν προβλζψεων.Ζνα δυναμικό ςφςτθμα προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων, είναι ζνα 

ςφςτθμα όπου οι τράπεηεσ ςχθματίηουν υψθλότερεσ προβλζψεισ ςτισ καλζσ εποχζσ και 

χαμθλότερεσ προβλζψεισ ςτισ κακζσ εποχζσ.Ζτςι,το πλεόναςμα που ςχθματίηεται ςτισ καλζσ 

εποχζσ αντιςτακμίηει τισ ηθμίεσ από μθ εξυπθρετοφμενα δάνεια ςτισ κακζσ εποχζσ (Saurina, 

2009).Το 2000 ςτθν Ιςπανία, υιοκετικθκε δυναμικό ςφςτθμα προβλζψεων και αποτελεί 

από τότε αντικείμενο μελζτθσ ωσ προσ τθ αποτελεςματικότθτα του ςυςτιματοσ για τθν 

εξάλειψθ τθσ προκυκλικισ ςυμπεριφοράσ των προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων (Fillat and 

MontoriolGarriga, 2010; Jiménez et al., 2012). 

Οι Fillat και MontoriolGarriga (2010),ερευνοφν και μετροφν το ςφςτθμα δυναμικϊν 

προβλζψεων ωσ εργαλείο που αντιμετωπίηει τθν προκυκλικότθτα.Χρθςιμοποιϊντασ το 

ςφςτθμα, το οποίο υιοκετικθκε από τθν Ιςπανία, υποςτθρίηουν ότι αν οι αμερικάνικεσ 

τράπεηεσ αναγνϊριηαν προβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων τισ καλζσ εποχζσ, κα ιταν ςε κζςθ να 

απορροφιςουν καλφτερα ηθμίεσ μθ εξυπθρετοφμενων δανείων ςε περιόδουσ φφεςθσ. Οι 

ςυςςωρευμζνεσ προβλζψεισ μζςω ενόσ υποκετικοφ ςυςτιματοσ δυναμικϊν προβλζψεων, 

κα μποροφςαν να μειϊςουν ςτο μιςό τα προγράμματα TARP (Troubled Asset Relief 

Program).Ωςτόςο τα αποκεματικά για ηθμίεσ δανείων κα είχαν εξαλειφκεί ςτο πρϊτο 

τρίμθνο του 2009,από το οποίο τεκμαίρεται ότι το προτεινόμενο μοντζλο προβλζψεων ίςωσ 

να μθν επαρκεί για κρίςεισ όπωσ αυτι του 2008. 

Το Ιςπανικό μοντζλο των δυναμικϊν προβλζψεων αποτελείται από δφο μζρθ,το μζροσ των 

ειδκϊν προβλζψεων και το μζροσ των γενικϊν προβλζψεων.Οι ειδικζσ προβλζψεισ 

αφοροφν προβλθματικά δάνεια και προςδιορίηονται,μζςω λεπτομερϊν κανόνων, ωσ 

ποςοςτό του μζρουσ αυτϊν των δανείων που δεν ζχει ειςπράξει θ τράπεηα και πρζπει να 

αναγνωριςτεί ωσ ειδικι πρόβλεψθ για κάκε τφπο δανείων.Από τθν άλλθ,οι γενικζσ-

ςτατιςτικζσ προβλζψεισ, υπολογίηονται μζςω ςτατιςτικϊν μοντζλων ηθμιϊν βαςιςμζνα  ςε 

ιςτορικά δεδομζνα που αφοροφν ζναν πιςτωτικό κφκλο (το χρονικό διάςτθμα μεταξφ μιασ 

περιόδου που τθν χαρακτθρίηει εφκολοσ δανειςμόσ,χαμθλά επιτόκια,οικονομικι άνκιςθ και 

μιασ περιόδου με οικονομικι φφεςθ,υψθλό κόςτοσ και μείωςθ δανειςμοφ). 

𝐺𝑃𝑡 = 𝑎𝛥𝐶𝑡 +  𝛽 −
𝑆𝑃𝑡

𝐶𝑡
 𝐶𝑡 (1) 
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Ππου, 

𝐺𝑃𝑡: θ γενικι πρόβλεψθ 

𝐶𝑡 : το ςφνολο του χαρτοφυλακίου δανείων  

𝛥𝐶𝑡: θ μεταβολι του χαρτοφυλακίου ςτο τρίμθνο.  

𝑆𝑃𝑡  :θ ειδικι πρόβλεψθ όπωσ αναγνωρίηεται με βάςθ τα IFRS-ΔΛΡ/ΔΡΧΡ. 

 

Οι ςυντελεςτζσ α,β, υπολογίηονται χρθςιμοποιϊντασ ιςτορικά δεδομζνα από τουλάχιςτον 

ζνα πιςτωτικό κφκλο.Συγκεκριμζνα, ο ςυντελεςτισ α ιςοφται με τθ μακροχρόνια μζςθ ηθμία 

ςτο χαρτοφυλάκιο δανείων ενϊ ο ςυντελεςτισ β, αντιπροςωπεφει τθ μζςθ τιμι του δείκτθ 

των εδικϊν προβλζψεων προσ το χαρτοφυλάκιο δανείων.Ειδικότερα το α υπολογίηεται από 

τθν εξίςωςθ: 

𝑁𝑃𝐿𝑡 = 𝑎𝐶𝑡 + 𝜀𝑡 (2) 

Ππου 𝑁𝑃𝐿𝑡 :μθ εξυπθρετοφμενα δάνεια 

Αναφορικά με το δεφτερο κομμάτι τθσ αρχικισ εξίςωςθσ 𝛽 −
𝑆𝑃𝑡

𝐶𝑡
 𝐶𝑡,είναι το αντικυκλικό-

δυναμικό μζροσ των προβλζψεων.Το κλάςμα των ειδικϊν προβλζψεων προσ το ςφνολο των 

δανείων ςε μια δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι χρθςιμοποιείται για τον προςδιοριςμό τθσ κζςθσ 

ςτον πιςτωτικό κφκλο τθν ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι κακϊσ ο ςυντελεςτισ β αποτελεί 

τον ιςτορικό μακροχρόνιο μζςο αυτοφ του δείκτθ.Συνεπϊσ θ διαφορά του ιςτορικοφ μζςου 

(β) των ειδικϊν προβλζψεων προσ το ςφνολο των δανείων από τισ ειδικζσ προβλζψεισ προσ 

το ςφνολο των δανείων μια ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι ( 
𝑆𝑃𝑡

𝐶𝑡
)  αντιπροςωπεφει τθν 

απόκλιςθ από τα κανονικά επίπεδα των ειδικϊν προβλζψεων.Σε περιόδουσ ευνοϊκϊν 

μακροοικονομικϊν ςυνκθκϊν ,τα δάνεια  εμφανίηουν μικρότερο κίνδυνο και ςυνεπϊσ το 

κλάςμα των ειδικϊν προβλζψεων είναι μικρότερο από τον μζςο όρο του και άρα το 

δυναμικό μζροσ των τθσ εξίςωςθσ των γενικϊν προβλζψεων (1) είναι κετικό.Αντίκετα,ςε 

δυςμενείσ οικονομικζσ περιόδουσ οι ειδικζσ προβλζψεισ είναι ψθλότερεσ και άρα ο δείκτθσ 

τουσ αφαιροφμενοσ από τον ιςτορικό τουσ μζςο ζχει ωσ αποτζλεςμα το δυναμικό μζροσ τθσ 

εξίςωςθσ των γενικϊν προβλζψεων (1) είναι αρνθτικό.Ζτςι, ςε ευνοϊκζσ περιόδουσ το φψοσ 

των γενικϊν προβλζψεων αυξάνεται, ενϊ ςε περιόδουσ φφεςθσ το φψοσ των γενικϊν 

προβλζψεων μειϊνεται. 
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Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί παραπάνω οι ςυνολικζσ προβλζψεισ αποτελοφνται από το ειδικό 

και το γενικό μζροσ τουσ.Αυτό μακθματικά εκφράηεται ωσ εξισ: 

𝑇𝑃𝑡 = 𝑆𝑃𝑡 + 𝐺𝑃𝑡 = 𝑆𝑃𝑡 + 𝑎𝛥𝐶𝑡 +  𝛽 −
𝑆𝑃𝑡

𝐶𝑡
 𝐶𝑡 = 𝑎𝛥𝐶𝑡 + 𝛽𝐶𝑡  (3) 

Από τθν (3) ςυμπεραίνεται ότι οι ςυνολικζσ προβλζψεισ ςε κάκε δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι 

δεν εξαρτϊνται από τισ ειδικζσ προβλζψεισ εφόςον  β −
SP t

Ct
 ≠ 0 και οι γενικζσ 

προβλζψεισ είναι κετικζσ.Αν όμωσ  β −
SP t

Ct
 < 0 και οι γενικζσ προβλζψεισ είναι μθδενικζσ 

τότε: 

𝑇𝑃𝑡 = 𝑆𝑃𝑡 

Να ςθμειωκεί ότι ςτο ιςπανικό ςφςτθμα υπάρχουν περιοριςμοί όςον αφορά το φψοσ των 

ςυςςωρευμζνων προβλζψεων.Υπάρχει ζνα ανϊτατο όριο ϊςτε να αποφευχκεί ςυνεχισ 

αφξθςθ ςτα αποκεματικά προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων μετά από πολλζσ διαδοχικζσ 

χριςεισ οικονομικισ άνκθςθσ και ζνα κατϊτατο όριο προκειμζνου να υπάρχει θ 

δυνατότθτα κάλυψθσ ηθμιϊν που δεν ζχουν ακόμα αναγνωριςτεί. 

Άλλθ μια ζρευνα των Jiménez, Ongena, Peydró και Saurina Salas,  (2012),εξετάηει τισ 

επιπτϊςεισ των δυναμικϊν προβλζψεων ςτθ χοριγθςθ δανείων ςε επιχειριςεισ και των 

αποτελεςμάτων τουσ ςε περιόδουσ φφεςθσ και ανάπτυξθσ.Μεταξφ του 1999 και 2013 θ 

Ιςπανία ζχει καλφψει ζνα πλιρθ πιςτωτικό κφκλο,διακζτει ςθμαντικά δεδομζνα όςον 

αφορά το χαρτοφυλάκιο των τραπεηϊν τθσ και άρα προςφζρεται πρόςφορο ζδαφοσ για τθ 

μελζτθ των επιπτϊςεων των δυναμικϊν προβλζψεων.Σε ό,τι αφορά τθν διατιρθςθ τθσ 

πραγματικισ δραςτθριότθτασ και τθσ αποφυγισ μετατόπιςθσ του κινδφνου,τα 

αποτελζςματα δείχνουν ότι είναι προτιμότερο να αυξάνονται τα κεφαλαιακά αποκζματα 

τισ καλζσ εποχζσ, παρά να μεταβάλλονται οι απαιτιςεισ για τράπεηεσ με χαμθλά ιδία 

κεφάλαια τισ κακζσ εποχζσ. 

Ωςτόςο οι ζρευνεσ που εςτιάηουν ςτο ιςπανικό τραπεηικό ςφςτθμα παράγουν 

αποτελζςματα μόνο γι αυτό.Άλλο ζνα αδφναμο ςθμείο του δυναμικοφ ςυςτιματοσ 

προβλζψεων είναι ότι θ αποτελεςματικότθτά του ςτθρίηεται ςτθν δυνατότθτα αναγνϊριςθσ 

των διάφορων φάςεων του οικονομικοφ κφκλου,κάτι το οποίο είναι πρακτικά 

αδφνατο.Αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι θ διάρκεια και το εφροσ των διάφορων φάςεων 

του οικονομικοφ κφκλου είναι απρόβλεπτα και αςτακι (Bikker, Metzemakers, 2005).Επίςθσ, 

θ δυνατότθτα του δυναμικοφ ςυςτιματοσ προβλζψεων να δθμιουργιςει επαρκι 
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κεφαλαιακά αποκζματα για μελλοντικζσ υφεςιακζσ εποχζσ κα εξαρτθκεί από τθν ζνταςθ 

και τθν διάρκειά τουσ (Fillat and Montoriol-Garriga, 2010).Συμπεραςματικά, ζνα αντι-

κυκλικό ςφςτθμα μπορεί να μθν είναι επαρκζσ ςε μακρζσ περιόδουσ οικονομικισ φφεςθσ 

κακϊσ τα αποκεματικά προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων τείνουν να εξαντλοφνται. 

3.2.4 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΜΑΛΤΝΗ 
ΚΕΡΔΩΝ (INCOME SMOOTHING)  

Συνεχίηοντασ ςτθν επιςκόπθςθ των ερευνϊν που εξετάηουν τισ προβλζψεισ για ηθμίεσ 

δανείων με ςκοπό τθν εξομάλυνςθ κερδϊν, παρατθροφμε τθν πλοφςια βιβλιογραφία ωσ 

αποτζλεςμα τθσ εκτεταμζνθσ ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ ςτο κζμα.Ειδικότερα, εξετάηεται 

κατά πόςο οι τράπεηεσ υπερεκτιμοφν/υποεκτιμοφν όταν τα κζρδθ είναι υψθλά/χαμθλά 

ϊςτε να μθν δθμοςιεφουν οφτε πολφ υψθλά οφτε πολφ χαμθλά κζρδθ (Laeven,Majnoni, 

2003), (Kanagaretnam, Lobo,Yang,2004),(Bikker,Metzemakers,2005),(Liu,Ryan,2006).Τα 

ςυμπεράςματα είναι ανάμεικτα ςχετικά με τθν υπόκεςθ τθσ εξομάλυνςθσ κερδϊν (Ahmed, 

Takeda,Thomas,1998),(Collins,Shackelford,Wahlen,1995). 

Ξεκινϊντασ από μία πρόςφατθ ςχετικά ζρευνα όπου για πρϊτθ φορά εξετάηει το 

φαινόμενο τθσ διαχείριςθσ κερδϊν ςτθν αναπτυςςόμενθ οικονομία τθσ Τουρκίασ μζςω των 

προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων με ςκοπό τθν εξομάλυνςθ των κερδϊν είναι αυτι των Acar 

και Ipci (2015).Χρθςιμοποιοφν ζνα δείγμα 28 εμπορικϊν τραπεηϊν για τθν περίοδο 2005-

2011 τα δεδομζνα των οποίων αφοροφν τετραμθνιαίεσ περιόδουσ. Σε ότι αφορά τθν 

υπόκεςθ για τισ προβλζψεισ με ςτόχο τθν εξομάλυνςθ κερδων,κακορίηουν τισ ανεξάρτθτεσ 

μεταβλθτζσ μια από τισ οποίεσ είναι το ειςόδθμα πριν τισ προβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων.Θ 

ςχζςθ των κερδϊν πριν τισ προβλζψεισ με τθν εξαρτθμζνθ μεταβλθτι των προβλζψεων 

αναμζνουν να είναι κετικι.Άλλεσ ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ που χρθςιμοποιοφν, είναι αυτζσ 

που ςχετίηονται με τθν ποςότθτα και τθν ποιότθτα του χαρτοφυλακίου δανείων των 

τραπεηϊν όπωσ το ςφνολο των δανείων,τα μθ εξυπθρετοφμενα δάνεια,οι διαγραφζσ 

δανείων κακϊσ και οι προβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων προθγοφμενθσ περιόδου.Λόγω του 

ότι αυτζσ οι μεταβλθτζσ αντικατοπτρίηουν τυχόν επιδείνωςθ του δανειακοφ 

χαρτοφυλακίου, αναμζνεται κετικι ςχζςθ μεταξφ αυτϊν και των προβλζψεων για ηθμίεσ 

δανείων.Τζλοσ ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ που κεωροφνται μακροοικονομικοί δείκτεσ όπωσ ο 

πλθκωριςμόσ,τα επιτόκια και το ακακάριςτο εγχϊριο προϊόν εξετάηονται ςε ςχζςθ με τισ 

προβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων.Εδϊ υποκζτουν ότι τα επιτόκια και ο πλθκωριςμόσ 

ςχετίηονται κετικά με τισ προβλζψεισ, κακϊσ μια αφξθςθ του πλθκωριςμοφ ι των επιτοκίων 

μειϊνει τθν ικανότθτα του δανειολιπτθ να εξυπθρετιςει το δάνειό του.Αντίκετα, μια 
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αφξθςθ ςτο ακακάριςτο εγχϊριο προϊόν, κα αυξιςει τθν ικανότθτα του δανειολιπτθ να 

εξυπθρετιςει το δάνειό του και άρα οι προβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων με το ακακάριςτο 

εγχϊριο προϊόν αναμζνεται να ςχετίηονται αρνθτικά.Επιπλζον, για να αμβλφνουν τισ 

επιδράςεισ από τισ διαφορζσ ςτο μζγεκοσ τθσ τράπεηασ ςτακμίηουν όλεσ τισ μεταβλθτζσ 

πλθν των μακροοικονομικϊν με το ςφνολο του ενεργθτικοφ. 

Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ επιβεβαιϊνουν τθν υπόκεςθ τθσ εξομάλυνςθσ κερδϊν μζςω 

των προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων, υποδεικνφοντασ ταυτόχρονα μια ιςχυρι ςχζςθ 

μεταξφ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων και των προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων.Αυτό 

ςθμαίνει ότι ο τραπεηικόσ τομζασ ςτθν Τουρκία δίνει μεγαλφτερθ ςθμαςία ςτθν ποιότθτα 

του δανειακοφ του χαρτοφυλακίου, παρά ςτο κακαρό ειςόδθμα προ προβλζψεων για 

ηθμίεσ δανείων όταν ςχθματίηει τισ προβλζψεισ του. 

Σε παρόμοια ςυμπεράςματα καταλιγουν και οι Shrieves και Dahl (2003), οι οποίοι 

διερευνοφν  τθ χριςθ μθ κανονικϊν δεδουλευμζνων ςτο πλαίςιο του διεκνοφσ ρυκμιςτικοφ 

πλαιςίου και ςυγκεκριμζνα τθσ Βαςιλείασ.Αναφορικά με τισ προβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων 

και τθν ςτρατθγικι τθσ εξομάλυνςθσ κερδϊν, αυτζσ χρθςιμοποιοφνται ϊςτε να μθν 

παρατθροφνται μεγάλεσ αποκλίςεισ από χριςθ ςε χριςθ ςτα δθμοςιευμζνα 

αποτελζςματα.Το δείγμα τουσ αφορά Ιαπωνικζσ τράπεηεσ τθν περίοδο τθσ οικονομικισ 

φοφςκασ (υπερεκτίμθςθ τθ τιμισ των ακινιτων και των μετοχϊν),1986-1996.Καταλιγουν 

ότι χρθςιμοποιοφν τισ προβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων κακϊσ και τισ πωλιςεισ χρεογράφων, 

με τζτοιο τρόπο ϊςτε να εξομαλφνουν τα δθμοςιευμζνα αποτελζςματα. 

Άλλθ μια ζρευνα που αφορά τον τραπεηικό τομζα ςτθν Τουρκία , καταλιγει ότι δεν 

υπάρχουν ςθμαντικά ευριματα που να ςτθρίηουν τθν υπόκεςθ του income smoothing 

(Fonseca, Gonzalez 2008).Χρθςιμοποιοφν ετιςια δεδομζνα 3221 τραπεηϊν από 40 χϊρεσ 

και ςυμπεραίνουν ότι θ ςτρατθγικι εξομάλυνςθσ κερδϊν εξαρτάται από τον βακμό 

προςταςίασ των επενδυτϊν,τισ γνωςτοποιιςεισ,τθν νομοκεςία και εποπτεία,τθ 

χρθματοπιςτωτικι δομι και ανάπτυξθ.Πςο αυςτθρότεροι και ιςχυρότεροι είναι αυτοί οι 

παράγοντεσ, τόςο λιγότερθ είναι θ τάςθ εξομάλυνςθσ κερδϊν,ενϊ παρατθρείται 

μεγαλφτεροσ βακμόσ χειραγϊγθςθσ ςε χϊρεσ όπου το χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα είναι 

περιςςότερο ανεπτυγμζνο. 

Ωςτόςο οι Acar και Ipci (2015), πιςτεφουν ότι τα αποτελζςματα των Fonseca και Gonzalez 

(2008)  πθγάηουν από διαφορζσ ςτα χαρακτθριςτικά του δείγματοσ.Τα δεδομζνα τουσ 

προζρχονται από 40 διαφορετικζσ χϊρεσ για τθν περίοδο 1995-2002 και μόνο 10 τράπεηεσ 
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με εργαςίεσ ςτθν Τουρκία ςυμπεριλαμβάνονται ςτο δείγμα, ενϊ οι Acar και Ipci (2015) 

εξετάηουν το ςφνολο του τραπεηικοφ κλάδου τθσ Τουρκίασ για τθν περίοδο 2005-

2011.Ακόμθ, κεωροφν ότι θ ζρευνά τουσ ζχει μεγαλφτερθ ςχζςθ και εξάγει αναλυτικά 

ςυμπεράςματα για το τραπεηικό ςφςτθμα τθσ Τουρκίασ. 

Άλλο ζνα μεγάλο κομμάτι τθσ βιβλιογραφίασ εξετάηει τα κίνθτρα των τραπεηικϊν ςτελεχϊν 

να προβοφν ςε εξομάλυνςθ των κερδϊν μζςω των προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων.Οι 

χρθματιςτθριακζσ αγορζσ για παράδειγμα , είναι ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ που 

κακορίηει αν οι τράπεηεσ κα χειραγωγιςουν τα κζρδθ τουσ.Οι Anandarajan,Hasan, και 

McCarthy (2007), αποδεικνφουν ότι εφόςον τα ομαλοποιθμζνα κζρδθ μειϊνουν τθ 

μεταβλθτότθτα των κερδϊν, τότε μικρότερθ μεταβλθτότθτα κερδϊν ςυνεπάγεται μικρότερθ 

διακφμανςθ ςτθν τιμι τθσ μετοχισ, κάτι που μειϊνει τθν μεταβλθτότθτα τθσ απόδοςισ τθσ 

που είναι επικυμθτό από τθ μεριά των επενδυτϊν.Ακόμθ, χρθςιμοποιϊντασ δείγμα 

τραπεηϊν ςτθν Αυςτραλία καταλιγουν ότι αυτζσ, προβαίνουν ςε χειραγϊγθςθ των κερδϊν 

μζςω των προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων, με τισ ειςθγμζνεσ εμπορικζσ τράπεηεσ να 

χρθςιμοποιοφν εντατικότερα τζτοιεσ πρακτικζσ ςε ςχζςθ με τισ μθ-ειςθγμζνεσ. 

Ρζρα όμωσ από τα κίνθτρα τθσ αγοράσ,θ παρζμβαςθ που επιχειρείται από τισ εποπτικζσ 

αρχζσ για λόγουσ εξιςορρόπθςθσ, μπορεί να οδθγιςει τισ τράπεηεσ ςτθν εκμετάλλευςθ 

αδυναμιϊν ςτθν νομοκεςία προκειμζνου να προβοφν ςε χειραγϊγθςθ του λογιςτικοφ τουσ 

αποτελζςματοσ.Οι  Kilic,Lobo, Ranasinghe και Sivaramakrishnan (2012) ερευνοφν κατά πόςο 

οι αυςτθρζσ προχποκζςεισ ςε ότι αφορά τθν αναγνϊριςθ και τθν κατθγοριοποίθςθ που 

υιοκετεί το SFAS 133, «Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities»  οδιγθςε τισ 

τράπεηεσ να βαςίηονται περιςςότερο ςτισ προβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων, προκειμζνου να 

εξομαλφνουν τα κζρδθ τουσ παρά ςτα παράγωγα.Καταλιγουν ότι οι Αμερικανικζσ τράπεηεσ 

χρθςιμοποιοφν τισ προβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων για να εξομαλφνουν το ειςόδθμά τουσ, 

όταν θ νομοκεςία που αφορά τισ λογιςτικζσ γνωςτοποιιςεισ δυςχεραίνει τθ χριςθ 

παραγϊγων γι αυτό το ςκοπό.Τζλοσ, ςυμπεραίνουν ότι θ αυξθμζνθ χριςθ των προβλζψεων 

για ηθμίεσ δανείων αλλοιϊνει τθν δυνατότθτα των προβλζψεων να εςωκλείουν 

πλθροφόρθςθ για μελλοντικό πιςτωτικό κίνδυνο   κακϊσ και μελλοντικϊν αποδόςεων των 

τραπεηικϊν μετοχϊν. 

 

Θ εναλλαγι μεταξφ λογιςτικϊν προτφπων βαςιςμζνων ςε κανόνεσ (rule-based) και 

λογιςτικϊν προτφπων βαςιςμζνων ςε αρχζσ (principles-based),μπορεί να πυροδοτιςει 
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ςτρατθγικζσ εξομάλυνςθσ των κερδϊν εκ μζρουσ των τραπεηικϊν ςτελεχϊν.Κακϊσ  τα 

λογιςτικά πρότυπα παγκοςμίωσ τείνουν προσ ζνα ςφςτθμα βαςιςμζνο ςε περιςςότερουσ 

κανόνεσ και οι τραπεηικζσ εποπτικζσ αρχζσ ςε πολλζσ χϊρεσ μετατοπίηονται από το 

παραδοςιακό προκυκλικό-προλθπτικό κακεςτϊσ ςε ζνα πιο δυναμικό ςφςτθμα 

προβλζψεων, πολιτικοί και ακαδθμαϊκοί προβλζπουν ότι τζτοιεσ αλλαγζσ μπορεί να 

οδθγιςουν τα ςτελζχθ να αςκιςουν τθν διακριτικι τουσ ευχζρεια κυρίωσ ςτισ προβλζψεισ 

για ηθμίεσ δανείων Ashraf, Hassan και Putnam (2014), εξετάηουν κατά πόςο οι αλλαγζσ ςτα 

λογιςτικά πρότυπα και ςτθν προλθπτικι ςτρατθγικι των εποπτικϊν αρχϊν, επθρεάηουν τθ 

χριςθ των προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων με ςτόχο τθν εξομάλυνςθ των κερδϊν ςε 7.343  

τράπεηεσ 118 χωρϊν από το 1999 ζωσ το 2010.Βρίςκουν ότι οι τράπεηεσ οι οποίεσ 

λειτουργοφν ςε κακεςτϊσ λογιςτικισ βαςιςμζνθσ ςε κανόνεσ, παρουςιάηουν μεγαλφτερθ 

τάςθ να εξομαλφνουν τα κζρδθ τουσ ςε ςχζςθ με τισ τράπεηεσ οι οποίεσ λειτουργοφν ςε 

κακεςτϊσ λογιςτικισ βαςιςμζνο ςε αρχζσ.Συνεπείσ με τθν ιδθ υπάρχουςα βιβλιογραφία ,  

εξετάηουν αρχικά μεμονωμζνα τόςο τθν επίδραςθ που αςκοφν οι αλλαγζσ του προλθπτικοφ 

εποπτικοφ κακεςτϊτοσ ςτισ προβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων, όςο και τθν επίδραςθ που 

αςκοφν οι αλλαγζσ ςτα λογιςτικά πρότυπα ςτισ προβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων.Θ τρίτθ 

υπόκεςθ είναι απόρροια των προθγοφμενων δφο, όπου αναλφουν τισ κοινζσ επιδράςεισ 

ςτισ προβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων και ςυνεπϊσ ςτα κίνθτρα για εξομάλυνςθ του 

λογιςτικοφ αποτελζςματοσ που προκαλοφν οι αλλαγζσ και ςτα λογιςτικά πρότυπα και ςτο 

προλθπτικό εποπτικό πλαίςιο.Θ λογικι πίςω από αυτι τθν υπόκεςθ, ερείδεται ςτο ότι 

πολλζσ χϊρεσ, οι οποίεσ χρθςιμοποιοφν τισ  εκνικά Γενικά Ραραδεκτζσ Λογιςτικζσ Αρχζσ, 

υποχρεωτικά αρχίηουν να μετακινοφνται προσ τα Διεκνι Ρρότυπα  Χρθματοοικονομικισ 

Ρλθροφόρθςθσ και άρα τα λογιςτικά τουσ πρότυπα ςυγκλίνουν προσ ζνα ςφςτθμα 

λογιςτικισ καταγραφισ περιςςότερο αρχοκεντρικό.Επιπροςκζτωσ, ζνα υποςφνολο αυτϊν 

των χωρϊν βρίςκεται ςτθν διαδικαςία μετάβαςθσ από ζνα προκυκλικό εποπτικό πλαίςιο , 

ςε ζνα δυναμικό ςφςτθμα προβλζψεων ι αλλιϊσ ςε ζνα αντιπροκυκλικό ςφςτθμα 

προβλζψεων. 

Nα μθν παραλθφκεί να αναφερκεί, θ επίδραςθ προςωρινϊν-μεταβατικϊν οικονομικϊν 

γεγονότων ςτθν ςτρατθγικι εξομάλυνςθσ των κερδϊν που ακολουκοφν τραπεηικά 

ςτελζχθ.Οι Liu και Ryan (2006) ςυμπεραίνουν ότι οι αμερικανικζσ τράπεηεσ χρθςιμοποιοφν 

τισ προβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων κατά τθν διάρκεια τθσ οικονομικισ άνκιςθσ τθσ 

δεκαετίασ του 1990 προκειμζνου να χειραγωγιςουν τα κζρδθ τουσ.O El Sood (2012) 

χρθςιμοποιϊντασ δείγμα 878 Αμερικανικϊν εταιριϊν που ελζγχουν τράπεηεσ (bank holding 

companies) εξετάηουν τθν περίοδο 2001-2009 για ευριματα που ςτθρίηουν ςτρατθγικζσ 
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εξομάλυνςθσ κερδϊν.Καταλιγουν ςτο ςυμπζραςμα ότι οι τράπεηεσ επιταχφνουν τισ 

προβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων όταν διανφουν καλζσ περιόδουσ και όταν ζχουν υψθλά 

κζρδθ. 

Τζλοσ ςε ότι αφορά τουσ παράγοντεσ που ωκοφν ςε ςτρατθγικζσ εξομάλυνςθσ των κερδϊν 

ςτον τραπεηικό τομζα,εξετάηεται και θ κουλτοφρα όπωσ αυτι αντικατοπτρίηεται ςε κάκε 

κοινωνία.Ιδιαίτερα οι τράπεηεσ που λειτουργοφν ςε κοινωνίεσ οι οποίεσ ςτθρίηουν τθν 

ανάλθψθ υψθλοφ κινδφνου και αυτόσ αποτελεί χαρακτθριςτικό αυτϊν των κοινωνιϊν, 

παρατθρείται αυτζσ να ςχθματίηουν ςχετικά χαμθλζσ προβλζψεισ τισ καλζσ εποχζσ και 

υψθλζσ προβλζψεισ τισ κακζσ εποχζσ.Οι Kanagaretnam,Lobo και Yang (2004) 

χρθςιμοποιϊντασ δεδομζνα από διαφορετικζσ χϊρεσ,εξετάηουν τθν ςχζςθ με ανάμεςα ςε 

τζςςερισ διαςτάςεισ τθσ εκνικισ κουλτοφρασ και τθν ποιότθτα του λογιςτικοφ 

αποτελζςματοσ πριν τθν περίοδο τθσ χρθματοοικονομικισ κρίςθσ.Αυτό που παρατθροφν 

είναι ότι χϊρεσ με νοοτροπία ανάλθψθσ υψθλοφ ρίςκου ζρχονται αντιμζτωπεσ με 

υψθλότερεσ απϊλειεσ και προβλζψεισ κατά τθν διάρκεια τθσ παγκόςμιασ 

χρθματοοικονομικισ κρίςθσ. 

Ρολλζσ ζρευνεσ εξετάηουν τθν αποτελεςματικότθτα των μζτρων που λαμβάνονται για τον 

περιοριςμό του φαινομζνου τθσ εξομάλυνςθσ κερδϊν.Για παράδειγμα , οι ρυκμίςεισ που 

ειςάγουν ι επεκτείνουν τθν αυςτθρι λογιςτικι γνωςτοποίθςθ, μποροφν να μειϊςουν το 

εφροσ των ευκαιριϊν που παρζχεται ςτα τραπεηικά ςτελζχθ να δθμοςιεφςουν 

ομαλοποιθμζνα κζρδθ μζςω των προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων.Οι 

Leventis,Dimitropoulos, και Anandarajan (2011), εξετάηουν τθν ςτρατθγικι εξομάλυνςθσ 

κερδϊν κατά τθν υποχρεωτικι υιοκζτθςθ των Διεκνϊν Ρροτφπων Χρθματοοικονομικισ 

Ρλθροφόρθςθσ, ανάμεςα ςε ειςθγμζνεσ ευρωπαϊκζσ τράπεηεσ και ςυμπεραίνουν τθ μείωςθ 

των χειραγωγθμζνων κερδϊν μετά από αυτιν τθν υιοκζτθςθ.Καλφπτοντασ μια περίοδο 10 

ετϊν,πριν και μετά τθν ειςαγωγι των Διεκνϊν Ρροτφπων Χρθματοοικονομικισ 

Ρλθροφόρθςθσ,χωρίηουν το δείγμα 91 ειςθγμζνων εμπορικϊν ευρωπαϊκϊν τραπεηϊν ςε 

αυτζσ που τα ενςωμάτωςαν εγκαίρωσ και ςε αυτζσ που κακυςτζρθςαν.Αυτό γιατί οι 

τράπεηεσ που προζβθςαν νωρίσ ςε αλλαγζσ προςαρμογισ ςτα πρότυπα μπορεί να ζχουν 

διαφορετικά κίνθτρα ςε ςχζςθ με αυτζσ που κακυςτζρθςαν. 

Στθν Αμερικι οι Balla και Rose (2015),εξετάηουν κατά πόςο οι λογιςτικοί περιοριςμοί που 

ειςάγονται από τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ τθσ Αμερικισ (US SEC) το 1998, είναι ςε κζςθ 

να μειϊςουν τθν εξομάλυνςθ των κερδϊν μζςω των προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων ςτισ 

τράπεηεσ των Θνωμζνων Ρολιτειϊν.Το ςυμπζραςμά τουσ είναι ότι μετά τθν ενίςχυςθ των 
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λογιςτικϊν περιοριςμϊν, θ ςχζςθ μεταξφ των προβλζψεων και του ειςοδιματοσ για τισ 

δθμόςιεσ τράπεηεσ είναι περιςςότερο αδφναμθ, κάτι που δεν ιςχφει για τισ ιδιωτικζσ 

τράπεηεσ. 

Ζνασ ακόμθ περιοριςμόσ που εξετάςτθκε, ςχετικά πρόςφατα, ςτο πλαίςιο τθσ 

χειραγϊγθςθσ κερδϊν ςτον τραπεηικό κλάδο, είναι αυτόσ τθσ κρθςκευτικότθτασ.Οι 

Kanagaretnam,Lobo και Wang (2015) χρθςιμοποιοφν δείγμα από τράπεηεσ 

παγκοςμίωσ,προκειμζνου να εξετάςουν πωσ επιδρά το διαφορετικό επίπεδο 

κρθςκευτικότθτασ (με τθν ζννοια τθσ ζνταςθσ τθσ πίςτθσ), ςε διαφορετικζσ χϊρεσ ςτθ 

χειραγϊγθςθ κερδϊν.Δεδομζνου ότι θ κρθςκεία είναι μια ςθμαντικι πθγι θκικϊν αξιϊν 

για τουσ πιςτοφσ,μπορεί να αποτελεί κακοριςτικό παράγοντα μείωςθσ του 

αναλαμβανόμενου ρίςκου και αποτροπισ διαχείριςθσ του λογιςτικοφ 

αποτελζςματοσ.Συνεπϊσ προβλζπουν ότι θ διαχείριςθ κερδϊν είναι μειωμζνθ ςε χϊρεσ 

που μποροφν να χαρακτθριςτοφν ωσ βακιά κρθςκευόμενεσ.Τα ςυμπεράςματα δικαιϊνουν 

τθν υπόκεςι τουσ, κακϊσ όπωσ προκφπτει από τθν ανάλυςθ μεταξφ των χωρϊν του 

δείγματοσ, θ κρθςκευτικότθτα ςχετίηεται αρνθτικά με τθ χειραγϊγθςθ κερδϊν.Ακόμθ ωσ 

προσ τθ χριςθ των προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων, αυτι φαίνεται να είναι μειωμζνθ ςε 

χϊρεσ με πλθκυςμό πιο κοντά ςε κάποια κρθςκεία.Θα ιταν αρκετά ενδιαφζρον να 

αναφερκεί θ ανάπτυξθ του μοντζλου που χρθςιμοποιικθκε και κυρίωσ θ μζτρθςθ του 

βακμοφ πίςτθσ. 

Στθριηόμενοι ςε προγενζςτερθ βιβλιογραφία ορίηουν τθν κρθςκευτικότθτα-πίςτθ ωσ αξία 

που εμπεριζχει τρία ςτοιχεία.Το πρϊτο είναι το γνωςτικό ςτοιχείο που ςχετίηεται με τα 

κρθςκευτικά πιςτεφω,το δεφτερο είναι το ςτοιχείο τθσ ςυναίςκθςθσ που προκαλεί 

ςυναιςκθματικά τουσ ανκρϊπουσ και το τρίτο ςτοιχείο είναι το ςυμπεριφορικό το οποίο 

ςχετίηεται με κρθςκευτικζσ πράξεισ όπωσ προςευχι,ςυμμετοχι ςε κρθςκευτικζσ 

τελετουργίεσ και άλλα.Βαςιηόμενοι λοιπόν ςτισ ανωτζρω κρθςκευτικζσ εκφάνςεισ, 

διαμορφϊνουν ζνα ερωτθματολόγιο τριϊν ερωτιςεων τισ απαντιςεισ των οποίων αντλοφν 

από τθ βάςθ δεδομζνων του World Values Survey.Θ πρϊτθ ερϊτθςθ είναι «κα 

χαρακτιριηεσ τον εαυτό ςου ςαν κρθςκευόμενο άτομο;».Θ δεφτερθ είναι «πόςο ςθμαντικι 

είναι θ κρθςκεία ςου ςτθ ηωι ςου ;» και θ τρίτθ «πόςο ςυχνά παρευρίςκεςαι ςε 

κρθςκευτικζσ εκδθλϊςεισ ;». 

Στο ίδιο μικοσ κφματοσ κινοφνται οι Taktak, Zouari και Boudriga (2010), οι οποίοι ςε δείγμα 

66 ιςλαμικϊν τραπεηϊν τθν περίοδο 2001-2006, δεν βρίςκουν ευριματα που να 

υποςτθρίηουν τθ χριςθ προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων με ςκοπό τθν εξομάλυνςθ 
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κερδϊν.Το 2014 οι Farook,Hassan και Clinch (2014), εξετάηουν κατά πόςο υφίςτανται 

ςθμαντικζσ διαφορζσ ςτο φψοσ των προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων μεταξφ των ιςλαμικϊν 

τραπεηϊν και των μθ ιςλαμικϊν τραπεηϊν.Υποκζτωντασ ότι οι προβλζψεισ αυτζσ κα ζχουν 

ςχζςθ με τθν ζκταςθ τθσ διοίκθςθσ ςε ότι αφορά τθν κατανομι του κζρδουσ,καταλιγουν 

ότι οι ιςλαμικζσ τράπεηεσ με ςυνζπεια καταγράφουν μικρότερεσ προβλζψεισ δανείων ςε 

ςχζςθ με τισ ςυμβατικζσ τράπεηεσ. 

Επιπλζον θ υψθλι ποιότθτα του ελζγχου μπορεί να περιορίςει τθν ζκταςθ τθσ εξομάλυνςθσ 

κερδϊν κακϊσ θ παρουςία των Big-4 ελεγκτικϊν εταιριϊν κεωρείται αντικατοπτριςμόσ τθσ 

φψιςτθσ ελεγκτικισ ποιότθτασ και άρα αποκαρρφνει τυχόν καιροςκοπικι χειραγϊγθςθ των 

λογιςτικϊν κερδϊν (DeAngelo, 1981) .Οι Kanagaretnam,Lim και Lobo (2010) ςυμπεραίνουν 

ότι τα τραπεηικά ιδρφματα τα οποία ελζγχονται από ελεγκτζσ των Big-4 καταφεφγουν ςε 

μικρότερο βακμό ςε τεχνικζσ εξομάλυνςθσ κερδϊν. 

 
 

 

3.2.5ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕ ΔΑΝΕΙΩΝ Ω ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 
«ΔΙΑΜΑΧΗ» ΜΕΣΑΞΤ ΕΠΟΠΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΩΝ 
ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ-ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ 

Ζνα αναδυόμενο πεδίο ςτθν ζρευνα των προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων είναι θ διαμάχθ-

αντιπαράκεςθ ανάμεςα ςτουσ προλθπτικοφσ ρυκμιςτικοφσ ςτόχουσ και τουσ ςτόχουσ των 

λογιςτικϊν προτφπων (Gaston,Song, 2014). 

Μετά τθν χρθματοπιςτωτικι κρίςθ του 2008,οι τραπεηικζσ εποπτικζσ αρχζσ απαιτοφν από 

τισ τράπεηεσ να λαμβάνουν μεγαλφτερθσ ζνταςθσ προλθπτικά μζτρα ςε ςχζςθ με τισ 

προβλζψεισ,ιτοι να ςχθματίηουν επαρκείσ προβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων ακόμα και όταν 

ο αναμενόμενοσ πιςτωτικόσ κίνδυνοσ είναι χαμθλόσ.Με αυτόν τον τρόπο, τα αποκζματα για 

ηθμίεσ δανείων κα χρθςιμοποιοφνται τισ κακζσ εποχζσ, απορροφϊντασ τισ αντίςτοιχεσ 

ηθμίεσ(FSF, 2009).Θ πρακτικι ςχθματιςμοφ προβλζψεων ςε μεγαλφτερο βακμό από τον 

αναμενόμενο πιςτωτικό κίνδυνο, είναι ςυνεπισ με τουσ αντικειμενικοφσ ςτόχουσ των 

εποπτικϊν αρχϊν, αυτϊν τθσ αςφάλειασ και ςτακερότθτασ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ 

ωςτόςο ζρχεται ςε πλιρθ αντίκεςθ με τα λογιςτικά πρότυπα όπωσ αυτά διαμορφϊνονται 

από τισ Λογιςτικζσ Επιτροπζσ.Θ κριτικι τουσ ερείδεται ςτο γεγονόσ ότι μια τζτοια πρακτικι 

αποτελεί χειραγϊγθςθ των λογιςτικϊν αρικμϊν, μειϊνοντασ τθν αξιοπιςτία των 
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εκτιμιςεων που αφοροφν τισ προβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων όπωσ αυτζσ δθμοςιεφονται 

ςτισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ και άρα παραπλανοφν ενδιαφερόμενα μζρθ και 

αναλυτζσ.Τα Διεκνι Λογιςτικά Ρρότυπα και τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ 

Ρλθροφόρθςθσ αντίκεινται ςτο ςχθματιςμό προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων που ζχουν 

ελάχιςτθ πικανότθτα να πραγματοποιθκοφν, ενϊ επιτρζπουν μόνο τον ςχθματιςμό 

προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων που είναι περιςςότερο πικανό να πραγματοποιθκοφν , 

εφόςον το φψοσ τθσ ηθμιάσ μπορεί να εκτιμθκεί ςε εφλογο βακμό.Το ςκεπτικό πίςω από 

αυτιν τθν μεκοδολογία είναι να αποτραπεί θ χριςθ των προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων 

από τισ τράπεηεσ ωσ μζςο διαχείριςθσ κερδϊν. 

 

 

3.2.6 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ 

Θ υπόκεςθ διαχείριςθσ κεφαλαίου μζςω των προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων εξετάηει 

κατά πόςο οι τράπεηεσ αυξάνουν τισ προβλζψεισ τουσ, όταν τα εποπτικά ιδία κεφάλαια δεν 

επαρκοφν και με αυτόν τον τρόπο τα εξιςορροποφν  (Bonin,Kosak,2013), κακϊσ και αν οι 

τράπεηεσ  μεταβάλουν το μζγεκοσ των προβλζψεων προκειμζνου να  πετφχουν τισ ελάχιςτεσ 

απαιτιςεισ αναφορικά με τα εποπτικά  κεφάλαια (Ahmed,Takeda, Thomas,1998). 

Θ εργαςία των Ahmed,Takeda και Thomas (1998), κεωρείται βαςικι ςτθν βιβλιογραφία που 

αφορά τθν διαχείριςθ κεφαλαίου.Χρθςιμοποιοφν δείγμα 113 τραπεηϊν των ΘΡΑ περιόδου 

1986-1995 και βρίςκουν ότι αυτζσ χρθςιμοποιοφν τισ προβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων για να 

επιτφχουν τισ ελάχιςτεσ εποπτικζσ απαιτιςεισ ςτα κεφάλαιά τουσ.Κακϊσ το χρονικό 

διάςτθμα ςτο οποίο εξετάηεται θ χειραγϊγθςθ κεφαλαίου είναι πολφ ςθμαντικό λόγω του 

ιςχφοντοσ κάκε φορά εποπτικοφ πλαιςίου, πρζπει να αναφερκεί ότι το 1990 θ αλλαγι ςτισ 

ρυκμίςεισ που αφοροφν τθν κεφαλαιακι επάρκεια των τραπεηϊν μεταβάλει ςθμαντικά τα 

κίνθτρα διαχείριςθσ κερδϊν και εποπτικϊν  κεφαλαίων μζςω των προβλζψεων για ηθμίεσ 

δανείων.Αυτό επιτρζπει ςτουσ Ahmed,Takeda και Thomas (1998) να εξετάςουν με 

μεγαλφτερθ ακρίβεια τθν υπόκεςθ χειραγϊγθςθσ κεφαλαίου και κερδϊν. 

 Για τουσ ςκοποφσ τθσ ζρευνασ οι πιο ςθμαντικζσ αλλαγζσ είναι θ αφαίρεςθ του 

αποκεματικοφ των προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων από τα βαςικά κεφάλαια (Tier 1 capital) 

κακϊσ και ο περιοριςμόσ ςτθ χριςθ τουσ γενικότερα ςτθ διαμόρφωςθ του εποπτικοφ 
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κεφαλαίου.Θ απαλοιφι του αποκεματικοφ των προβλζψεων από τα βαςικά κεφάλαια 

ςυνεπάγεται ότι θ αφξθςθ κατά 1 χρθματικι μονάδα ςτα αποκεματικά των προβλζψεων 

μειϊνει τα βαςικά κεφάλαια κατά το ποςό των προβλζψεων μετά φόρων.Ωςτόςο τα 

αποκεματικά των προβλζψεων λογίηονται ακόμθ ωσ μζροσ των ςυμπλθρωματικϊν 

κεφαλαίων (Tier 2 capital), εφόςον αυτά δεν ξεπερνοφν το 1.25% των ςτακμιςμζνων με 

βάςθ τον κίνδυνο ςτοιχείων του ενεργθτικοφ, και ςυνεπϊσ θ αφξθςι τουσ αυξάνει τα 

ςυμπλθρωματικά κεφάλαια και άρα το ςφνολο των εποπτικϊν κεφαλαίων.Ζτςι λοιπόν θ 

αφξθςθ των προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων ζχει αντίκετεσ επιδράςεισ ςτα βαςικά και 

ςυμπλθρωματικά κεφάλαια.Με βάςθ τα παραπάνω οι Ahmed,Takeda και Thomas (1998) 

υποκζτουν ότι θ ςχζςθ μεταξφ του εποπτικοφ κεφαλαίου και των προβλζψεων κα είναι 

λιγότερο αρνθτικι ςε ςχζςθ με το παλαιότερο ρυκμιςτικό πλαίςιο. 

Επιπλζον εξετάηουν για αλλαγζσ μεταξφ προβλζψεων και κεφαλαίου τόςο μεταξφ των 

τραπεηϊν που πολφ πικανόν να διαφζρουν ςε όρουσ κόςτουσ παραβίαςθσ των 

κεφαλαιακϊν απαιτιςεων, όςο και μεταξφ των τραπεηϊν με διαφορετικά κίνθτρα 

χειραγϊγθςθσ κεφαλαίου ςτο νζο εποπτικό πλαίςιο μζςω των προβλζψεων για ηθμίεσ 

δανείων.Συγκεκριμζνα τράπεηεσ οι οποίεσ αντιμετωπίηουν υψθλότερα κόςτθ παραβίαςθσ 

κεφαλαιακϊν απαιτιςεων πικανότερα ζχουν μεγαλφτερα κίνθτρα να χειραγωγιςουν το 

κεφάλαιό τουσ.Για παράδειγμα τράπεηεσ οι οποίεσ μεγεκφνονται μζςω ςυγχωνεφςεων και 

εξαγορϊν, πρζπει να εξαςφαλίςουν ζγκριςθ για τισ ςυναλλαγζσ αυτζσ από τισ εποπτικζσ 

αρχζσ.Θ κεφαλαιακι επάρκεια αποτελεί ςθμαντικό κριτιριο για τθν ζγκριςθ τθσ 

ςυγχϊνευςθσ, αν αναλογιςτεί κανείσ το γεγονόσ ότι επιβάλλονται αυςτθρότερα κριτιρια 

που αφοροφν το εποπτικό κεφάλαιο ςτισ τράπεηεσ που μεγεκφνονται μζςω ςυγχωνεφςεων 

και εξαγορϊν.Ραρόμοια είναι και θ κατάςταςθ κατά τθν οποία μια τράπεηα αδυνατεί ι 

επιτυγχάνει οριακά  τισ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ κακϊσ και ςε αυτιν τθν περίπτωςθ δεν 

μπορεί να δεχτεί περιςςότερεσ κατακζςεισ ι να χορθγιςει δάνεια.Συνεπϊσ αναμζνεται 

μεγαλφτερθ ζκταςθ του φαινομζνου χειραγϊγθςθσ κεφαλαίου ςε τράπεηεσ οι οποίεσ 

αντιμετωπίηουν ςχετικά υψθλότερα κόςτθ παραβίαςθσ των κεφαλαιακϊν απαιτιςεων. 

Ωσ προσ το μοντζλο που χρθςιμοποιείται αυτό περιλαμβάνει μεταβλθτζσ που ςχετίηονται 

με το κανονικό κομμάτι των δεδουλευμζνων των προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων όπωσ τθν 

μεταβολι ςτα μθ εξυπθρετοφμενα δάνεια ,τθ μεταβολι ςτθν τυπικι απόκλιςθ των 

τραπεηικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και τθ μεταβολι των πτωχευμζνων 

επιχειριςεων.Επίςθσ χρθςιμοποιείται ο δείκτθσ των βαςικϊν εποπτικϊν κεφαλαίων προ 

αποκεματικοφ προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων προσ το ελάχιςτο απαιτοφμενο εποπτικό 
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κεφάλαιο.Σε περίπτωςθ που οι τράπεηεσ χρθςιμοποιοφν τισ προβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων 

για τθν αφξθςθ του εποπτικοφ κεφαλαίου, τότε ο ςυντελεςτισ του δείκτθ λαμβάνει 

αρνθτικι τιμι. 

Ρρογενζςτερεσ ζρευνεσ καταλιγουν ςε αντικρουόμενα αποτελζςματα ωσ προσ τθ χριςθ 

των προβλζψεων και τθ χειραγϊγθςθ κεφαλαίου.Θ Moyer (1990) εξετάηει τα κίνθτρα των 

ςτελεχϊν ςε εμπορικζσ τράπεηεσ να μειϊςουν τα εποπτικά κόςτθ το οποία επιβάλλονται 

όταν ο δείκτθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ είναι κάτω από το κατϊτατο επιτρεπτό όριο και 

επιβεβαιϊνει τθν αρνθτικι ςχζςθ μεταξφ των προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων και των 

κεφαλαιακϊν δεικτϊν. 

Στα ίδια ςυμπεράςματα καταλιγουν και οι Beatty,Chamberlain και Magliolo (1995),οι 

οποίοι εξετάηουν τυχόν μεταβολζσ τθσ χρονικισ ςτιγμισ και του μεγζκουσ των ςυναλλαγϊν 

όπωσ για παράδειγμα πωλιςεισ παγίων,προβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων και άλλων που 

διενεργοφν οι τράπεηεσ, προκειμζνου να επιτφχουν κεφαλαιακοφσ,φορολογικοφσ ςτόχουσ 

κακϊσ και ςτόχουσ κζρδουσ-αποδοτικότθτασ.Σε αντίκεςθ όμωσ με τθ Moyer (1990) θ οποία 

υποκζτει ότι όταν τα διοικθτικά ςτελζχθ χειραγωγοφν , για παράδειγμα με ςτόχο τθν 

επίτευξθ κεφαλαιακϊν ςτόχων, αυτόσ αποτελεί τον μοναδικό και ζτςι κεωροφν όλεσ τισ 

άλλεσ αποφάςεισ ςτακερζσ, οι Beatty,Chamberlain και Magliolo (1995) επιτρζπουν τθν 

ταυτόχρονθ επίτευξθ και των τριϊν ςτόχων.Ζτςι λοιπόν,υποκζτουν ότι κάκε χρόνο τα 

ςτελζχθ των τραπεηϊν ζρχονται αντιμζτωποι με ζνα πρόβλθμα ελαχιςτοποίθςθσ κόςτουσ το 

οποίο ςυμπεριλαμβάνει το κόςτοσ απόκλιςθσ από το βαςικό εποπτικό κεφάλαιο,τα κόςτθ 

απόκλιςθσ από ςτόχουσ φορολογικοφσ και κερδοφορίασ κακϊσ και το κόςτοσ άςκθςθσ 

διακριτικισ ευχζρειασ ςτα δεδουλευμζνα των προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων,ςυναλλαγϊν 

όπωσ πϊλθςθ παγίων και θ ζκδοςθ μετοχϊν. 

Θ λφςθ ςε αυτό το πρόβλθμα βαςίηεται ςε ζνα ςφςτθμα πζντε εξιςϊςεων,μία για κάκε 

ιδανικό επίπεδο των πζντε ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν ςτισ οποίεσ θ διοίκθςθ μπορεί να 

αςκιςει κρίςθ προκειμζνου να επιτφχει τουσ τρεισ ςυχνά αντικρουόμενουσ ςτόχουσ 

τθσ.Συγκεκριμζνα αυτζσ οι μεταβλθτζσ είναι τα ανεπίδεκτθσ ειςπράξεωσ δάνεια (loan 

charge-offs),οι προβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων (loan loss provisions),διάφορα κζρδθ/ηθμίεσ 

(miscellaneous gains /losses),κζρδθ από ςυνταξιοδοτικά δάνεια (gains on settling pension 

plans) και ζκδοςθ αξιογράφων (issuances of securities). 

Ωσ προσ τα κεφαλαιακά κίνθτρα, κεωροφν ότι προκφπτουν λόγω τθσ τραπεηικισ εποπτείασ 

θ οποία είναι βαςιςμζνθ ςε λογιςτικοφσ δείκτεσ.Το δείγμα των 752 τραπεηϊν καλφπτει τθ 
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χρονικι περίοδο 1987-1990 οπότε και οι τράπεηεσ υποχρεοφνται να διατθροφν τον δείκτθ 

βαςικϊν κεφαλαίων ςτο 5.5%.Ζτςι προςεγγίηοντασ το 5.5% αυξάνεται θ πικανότθτα 

εποπτικισ παρζμβαςθσ και το αντίςτοιχο κόςτοσ,ενϊ ξεπερνϊντασ το 5.5% αυξάνει το 

κόςτοσ κακϊσ δεςμεφονται κεφάλαια που κα μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν είτε για 

μεγζκυνςθ τθσ τράπεηασ είτε ωσ απόδοςθ ςτουσ επενδυτζσ.Ρροκφπτει λοιπόν ότι τα 

τραπεηικά ςτελζχθ ζχουν κίνθτρα να χρθςιμοποιιςουν τισ προβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων 

ϊςτε να εξιςορροπιςουν αναμενόμενα ρυκμιςτικά-εποπτικά κόςτθ με το κόςτοσ ευκαιρίασ 

πλεονάηοντοσ κεφαλαίου. 

Γενικά ςυμπεραίνουν ότι ο χαρακτθριςμόσ δανείων ωσ ανεπίδεκτα ειςπράξεωσ,ο 

ςχθματιςμόσ προβλζψεων και θ απόφαςθ για ζκδοςθ αξιογράφων γίνονται ταυτόχρονα , 

κακϊσ όπωσ φαίνεται αυτι θ αλλθλεπίδραςθ προκφπτει από τθ χριςθ για τθ χειραγϊγθςθ 

κεφαλαιακϊν δεικτϊν.Ειδικότερα για τισ προβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων και τα ανεπίδεκτθσ 

ειςπράξεωσ δάνεια, οι τράπεηεσ φαίνεται να τα χρθςιμοποιοφν περιςςότερο για να 

διαχειριςτοφν το κεφάλαιό τουσ παρά για να απεικονίςουν τθν ποιότθτα του δανειακοφ 

χαρτοφυλακίου τουσ. 

Από τθν άλλθ οι Collins,Shackelford και Wahlen (1995) δεν βρίςκουν καμία απόδειξθ που να 

ςτθρίηει τθν υπόκεςθ τθσ χειραγϊγθςθσ κεφαλαίου.Επίςθσ, οι Leventis,Dimitropoulos και 

Anandarajan (2012) οι οποίοι, μεταξφ άλλων εξετάηουν και το φαινόμενο τθσ χειραγϊγθςθσ 

κεφαλαίου μζςω των προβλζψεων ςτισ ευρωπαϊκζσ τράπεηεσ πριν και μετά τθν υιοκζτθςθ 

των ΔΡΧΡ, καταλιγουν ότι αυτι δε μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ ςθμαντικι ςε καμιά από τισ 

δφο περιόδουσ.Σε πιο πρόςφατθ ζρευνα οι Curcio και Hasan (2015) ερευνοφν τθν ςχζςθ 

μεταξφ των προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων και τθσ διαχείριςθσ κερδϊν ςτο πλαίςιο τθσ 

κεφαλαιακισ επάρκειασ, ςυγκρίνοντασ τραπεηικά ιδρφματα ςτθν Ευρϊπθ με τραπεηικά 

ιδρφματα εκτόσ αυτισ.Συμπεραίνουν ότι, μετά τθν πρόςφατθ χρθματοπιςτωτικι κρίςθ οι 

ευρωπαϊκζσ τράπεηεσ είναι περιςςότερο ςυνειδθτοποιθμζνεσ, όςον αφορά τθν ποιότθτα 

του δανειακοφ τουσ χαρτοφυλακίου και δε χρθςιμοποιοφν τισ προβλζψεισ για 

κερδοςκοπικοφσ λόγουσ ςε αντίκεςθ με τραπεηικά ιδρφματα εκτόσ Ευρϊπθσ. 

Τζλοσ,οι Ozili και Outa (2017) καταλιγουν ότι δεν είναι ςαφζσ, αν θ μεταβολι των 

προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων οφείλεται κυρίωσ ςε αλλαγζσ ςτο ειδικό ι κυρίωσ ςε 

αλλαγζσ ςτο γενικό μζροσ των προβλζψεων.Με άλλα λόγια ενϊ οι τράπεηεσ μπορεί να 

υπερεκτιμοφν (υποεκτιμοφν) τισ προβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων όταν είναι 

υποκεφαλαιοποιθμζνεσ (υπερκεφαλαιοποιθμζνεσ), δεν μπορεί να διευκρινιςτεί αν θ 



Π.Μ. ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 
 

  
    60 

 
  

ςθμαντικι αφξθςθ (μείωςθ) ςτισ προβλζψεισ ςτοχεφει ςτισ ειδικζσ προβλζψεισ,ςτισ γενικζσ 

ι και ςτισ δφο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4.ΧΕΔΙΑΜΟ ΜΕΛΕΣΗ  

4.1.ΤΠΟΘΕΕΙ 

Ο ςκοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ, είναι να εξετάςει τθν ςχζςθ μεταξφ του νζου 

κανονιςτικοφ πλαιςίου και τθσ λογιςτικισ, χειραγϊγθςθσ κερδϊν και κεφαλαίου.Θ 

βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των κερδϊν και των ςχζςεων εμπιςτοςφνθσ μεταξφ των δθμόςιων 

οργανιςμϊν  και τθσ κοινωνίασ (political cost theory),των μετόχων (agency theory) και των 

χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων (capital need theory) μπορεί να μειϊςει τισ πρακτικζσ 

διαχείριςθσ κερδϊν,κυρίωσ μζςω τθσ ομαλοποίθςθσ των κερδϊν,διαςφαλίηοντασ τθν 

αποδοτικι κατανομι του κεφαλαίου,κακϊσ και του περιοριςμοφ τθσ διαχείριςθσ 

κεφαλαίου προκειμζνου να επιτφχει τουσ ςτόχουσ τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ. 

Συγκεκριμζνα, εξετάηεται κατά πόςο θ υιοκζτθςθ ενόσ ενοποιθμζνου κανονιςτικοφ 

πλαιςίου εντόσ τθσ Ευρϊπθσ μπορεί να επθρεάςει τθν πρόκεςθ των ςτελεχϊν αναφορικά 

με τθν διαχείριςθ των κερδϊν μζςω των προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων.Κακϊσ, οι νζοι 

ρυκμιςτικοί κανόνεσ απαιτοφν  μεγαλφτερο βακμό γνωςτοποίθςθσ πλζον των 

ποιοτικότερων και υψθλότερων κεφαλαίων,αυτοί κα μποροφςαν να αποκαρρφνουν τθ 

χειραγϊγθςθ μζςω των δεδουλευμζνων κονδυλίων. 

Συνοπτικά, θ εφαρμογι του Ενιαίου Εγχειριδίου Κανόνων αυξάνει τθν ποιότθτα των 

λογιςτικϊν κερδϊν μειϊνοντασ τα κίνθτρα τθσ διοίκθςθσ να προβοφν ςε πολιτικζσ 

εξομάλυνςθσ κερδϊν.Ζτςι, διατυπϊνουμε τθν εξισ υπόκεςθ: 

H: Η επίδραςθ του νζου ρυκμιςτικοφ πλαιςίου αποκαρρφνει τθ χειραγϊγθςθ 

δεδουλευμζνων μειϊνοντασ τα διοικθτικά κίνθτρα που οδθγοφν ςε τεχνικζσ income 

smoothing και διαχείριςθσ κεφαλαίου. 

 

4.2.ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΣΟ  

Για τον ζλεγχο τθσ υπόκεςθσ, εκτιμοφμε μθ κανονικά δεδουλευμζνα πριν και μετά τθν 

υιοκζτθςθ του Single Rulebook.Ζτςι κεωροφμε τα ζτθ 2011,2012,2013 ωσ ζτθ πριν τθν 

ειςαγωγι του Ενιαίου Εγχειριδίου Κανόνων και τα ζτθ 2014,2015,2016,2017 ωσ τα ζτθ μετά 

τθν ειςαγωγι.Το δείγμα αποτελείται από ειςθγμζνεσ τράπεηεσ εντόσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
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Ζνωςθσ.Για να ςυμπεριλθφκεί μια εταιρία ςτο εξεταηόμενο δείγμα , πρζπει να ςυντρζχουν 

ςωρευτικά οι εξισ προχποκζςεισ: 

 Να είναι ειςθγμζνθ ςε μια χρθματιςτθριακι αγορά. 

 Να δραςτθριοποιείται ςτον τραπεηικό κλάδο. 

 Να διακζτει τα κεντρικά τθσ ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Από το τελικό δείγμα εξαιροφνται οι τράπεηεσ οι οποίεσ λειτουργοφν ςτθν Κροατία κακϊσ 

αυτι ζγινε επίςθμα κράτοσ-μζλοσ τθσ Ε.Ε. τθν 1θ Ιουλίου του 2013.Επίςθσ, εξαιροφνται 

τράπεηεσ με ελλιπι λογιςτικά ςτοιχεία.Ζτςι το τελικό δείγμα αποτελείται από 59  

ειςθγμζνεσ τράπεηεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οι οποίεσ λειτουργοφν το χρονικό διάςτθμα 

2011-2017 με ςφνολο παρατθριςεων 413 (59 x 7 = 413). 

Τα δεδομζνα των μεταβλθτϊν, αντλικθκαν από τθν βάςθ δεδομζνων Datastream και τα 

μοντζλα παλινδρόμθςθσ ζχουν αναλυκεί με το “Analysis ToolPak” του Microsoft 

Excel.Επίςθσ οδθγόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ ςτα οικονομετρικά μοντζλα αποτζλεςε θ 

ζρευνα «Does the New European Banking Regulation discourage Earnings Management?» 

των Giuseppe Di Martino, Grazia Dicuonzo, Graziana Galeone & Vittorio Dell’Atti, όπωσ αυτι 

δθμοςιεφτθκε ςτο International Business Research; Vol. 10, No. 10; 2017 ISSN 1913-9004   E-

ISSN 1913-9012. 

Ακόμθ ςε ότι αφορά τισ παλινδρομιςεισ,αυτζσ διενεργικθκαν με τθ μζκοδο Pooled-OLS 

δθλαδι αν και πρόκειται για δυναμικά διαςτρωματικά ςτοιχεία (Panel Data) αυτά 

αντιμετωπίςτθκαν ςαν απλά διαςτρωματικά ςτοιχεία.Το ςκεπτικό είναι ότι κακϊσ θ ζρευνα 

αφορά ειςθγμζνεσ τράπεηεσ  ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ο βακμόσ ομοιογζνειασ είναι μεγάλοσ 

(αφοφ ο τραπεηικόσ κλάδοσ από μόνοσ του είναι αρκετά εποπτευόμενοσ χωρίσ αποκλίςεισ 

εντόσ του ενωςιακοφ δικαίου) και ζτςι τυχόν ατομικζσ επιδράςεισ κα είναι 

αμελθτζεσ.Επίςθσ ςε αντίκεςθ με τθν εργαςία ςτθν οποία βαςίςτθκε θ παροφςα 

διπλωματικι δεν εξετάςκθκε θ προκυκλικότθτα και άρα δεν λιφκθκαν υπόψιν επιδράςεισ 

του ΑεγχΡ τθσ κάκε χϊρασ ςτισ προβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων. 

4.3.ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ-ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 

 

Συνεπισ με προγενζςτερθ ζρευνα( Kim & Kross, 1998; Beaver & Engel, 1996; Beatty, 

Chamberlain & Magliolo, 1995; Wahlen, 1994),θ παροφςα εργαςία διεξάγει τθν ζρευνα ςε 

δφο ςτάδια χρθςιμόποιϊντασ τθν προςζγγιςθ τθσ χειραγϊγθςθσ των δεδουλευμζνων 
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προκειμζνου να εξακριβϊςει τθν επίδραςθ του Ενωςιακοφ κανονιςμοφ ςτθν ποιότθτα των 

λογιςτικϊν κερδϊν.Τα διοικθτικά ςτελζχθ, αςκϊντασ τθν διακριτικι τουσ ευχζρεια 

κακορίηουν μζροσ των δεδουλευμζνων βαςιηόμενοι ςε μελλοντικά γεγονότα και 

προβλζψεισ.Ωςτόςο,οι εξωτερικοί χριςτεσ των οικονομικϊν καταςτάςεων δεν είναι ςε 

κζςθ να αναγνωρίςουν τθ χειραγϊγθςθ των κερδϊν θ οποία ερείδεται  ςτθ λογιςτικι των 

δεδουλευμζνων (Call, Cheng & Miao, 2014; Cassel, Myers & Seidel, 2015).Ζτςι το μζροσ των 

δεδουλευμζνων που εναπόκειται ςτθν διακριτικι ευχζρεια τθσ διοίκθςθσ αποτελεί ζνα 

χριςιμο μζτρο τθσ ποιότθτασ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων κακϊσ και μια 

ςθμαντικι μεταβλθτι τθσ διαχείριςθσ κερδϊν (Warfield, Wild & Wild, 1995). 

Το ςκεπτικό είναι ότι,όςο υψθλότερο είναι το μζροσ των δεδουλευμζνων που υπόκειται 

ςτθν διακριτικι ευχζρεια τθσ διοίκθςθσ, τόςο χαμθλότερα αναμζνονται τα μελλοντικά 

κζρδθ και οι αποδόςεισ των μετοχϊν.Στον τραπεηικό κλάδο θ μεγαλφτερθ προςοχι δίδεται 

ςε ςυγκεκριμζνα δεδουλευμζνα και ειδικότερα ςτισ προβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων 

(McNichols & Wilson, 1988).Αυτζσ επθρεάηουν ςθμαντικά τθν χρθματοοικονομικι απόδοςθ 

τθσ τράπεηασ, όπωσ επίςθσ και τισ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ όπωσ αυτζσ επιβάλλονται από 

τισ εποπτικζσ και ρυκμιςτικζσ αρχζσ. 

Ζτςι αφοφ οι προβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων (LLP) αποτελοφνται από το μζροσ των 

προβλζψεων που δεν υπόκειται ςτθν διακριτικι ευχζρεια τθσ διοίκθςθσ  (Non-discretionary 

Loan Loss Provision-NLLP) και το μζροσ των προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων που υπόκειται 

ςτθν διακριτικι ευχζρεια τθσ διοίκθςθσ (Discretionary Loan Loss Povision-DLLP), πρζπει να 

αναγνωριςκεί το μθ αναμενόμενο ςυςτατικό του ςυνόλου των δεδουλευμζνων όπωσ 

επίςθσ και το μζροσ των προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων που δεν υπόκειται ςτθν ευχζρεια 

τθσ διοίκθςθσ (NLLP) ϊςτε να εκτιμθκεί το μζροσ των προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων που 

υπόκειται ςτθν διακριτικι ευχζρεια τθσ διοίκθςθσ (DLLP) (Dong, Liu & Hu, 2012).  

Στο πρϊτο ςτάδιο,εξετάηεται θ ςχζςθ του ςυνόλου των προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων 

(LLP) και των ερμθνευτικϊν μεταβλθτϊν, οι οποίεσ ςχετίηονται με το μζροσ των 

προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων που δεν υπόκειται ςτθν διακριτικι ευχζρεια τθσ διοίκθςθσ 

(NLLP) (Kanagaretnam et al., 2003; Kwak et al., 2009; Beaver & Engel, 1996; McNichols & 

Wilson, 1988): 

𝑳𝑳𝑷𝒊 ,𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑵𝑷𝑳𝒊,𝒕−𝟏 + 𝜷𝟐𝑪𝑯𝑵𝑷𝑳𝒊,𝒕 + 𝜷𝟑𝑪𝑯𝑳𝑶𝑨𝑵𝒊,𝒕 + 𝜺𝒊 (1) 

όπου: 
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i, μια ςυγκεκριμζνθ τράπεηα. 

t, ζτοσ-χριςθ , (2011,2012, 2013, 2014, 2015,2016,2017). 

𝐿𝐿𝑃𝑖,𝑡, οι προβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων για τθν τράπεηα i τθ χριςθ t. 

𝑁𝑃𝐿𝑖,𝑡−1, τα μθ-εξυπθρετοφμενα δάνεια για τθν τράπεηα i τθ χριςθ t-1 προσ το ςφνολο του 

ενεργθτικοφ. 

𝐶𝐻𝑁𝑃𝐿𝑖,𝑡 , θ μεταβολι των μθ-εξυπθρετοφμενων δανείων για τθν τράπεηα i τθ χριςθ t, θ 

οποία υπολογίηεται ωσ τα μθ-εξυπθρετοφμενα δάνεια για τθν τράπεηα i τθ χριςθ t μείον τα 

μθ-εξυπθρετοφμενα δάνεια για τθν τράπεηα i τθ χριςθ t-1 προσ το ςφνολο του ενεργθτικοφ. 

𝐶𝐻𝐿𝑂𝐴𝑁𝑖,𝑡 , θ μεταβολι του χαρτοφυλακίου των δανείων για τθν τράπεηα i τθ χριςθ t, θ 

οποία υπολογίηεται ωσ το ςφνολο των δανείων για τθν τράπεηα i τθ χριςθ t μείον το ςφνολο 

των δανείων για τθν τράπεηα i τθ χριςθ t-1 προσ το ςφνολο του ενεργθτικοφ. 

 

Στο δεφτερο ςτάδιο,χρθςιμοποιοφνται τα κατάλοιπα τθσ  πρϊτθσ παλινδρόμθςθσ (1) ωσ 

μζτρο των δεδουλευμζνων που υπόκεινται ςτθν διακριτικι ευχζρεια τθσ διοίκθςθσ (DLLP) 

για τθν ζρευνα τυχόν χειραγϊγθςθσ δεδουλευμζνων. 

𝑫𝑳𝑳𝑷𝒊 ,𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑬𝑩𝑻𝑳𝑳𝑷𝒊,𝒕 + 𝜷𝟐𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊,𝒕 + 𝜷𝟑𝑪𝑨𝑹𝒊,𝒕 + 𝜷𝟒𝑹𝑬𝑭𝑶𝑹𝑴+𝜺𝒊 (2) 

όπου, 

i, μια ςυγκεκριμζνθ τράπεηα. 

t, ζτοσ-χριςθ , (2012, 2013, 2014, 2015,2016). 

𝐷𝐿𝐿𝑃𝑖,𝑡 , κατάλοιπα τθσ  πρϊτθσ παλινδρόμθςθσ (1). 

𝐸𝐵𝑇𝐿𝐿𝑃𝑖,𝑡−1,κζρδθ προ φόρων και προβλζψεων για τθν τράπεηα i τθ χριςθ t-1 προσ το 

ςφνολο του ενεργθτικοφ. 

𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡,ο φυςικόσ λογάρικμοσ του ςυνόλου του ενεργθτικοφ για τθν τράπεηα i τθ χριςθ t. 

𝐶𝐴𝑅𝑖,𝑡, ο δείκτθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ για τθν τράπεηα i τθ χριςθ t. 
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𝑅𝐸𝐹𝑂𝑅𝑀,μια ψευδομεταβλθτι, θ οποία ιςοφται με 0 τθν περίοδο πριν τθν ειςαγωγι του 

Single Rulebook (2011, 2012, 2013) και με 1 τθν περίοδο μετά τθν ειςαγωγι του Single 

Rulebook (2014, 2015, 2016,2017). 

Θ ςτάκμιςθ των μεταβλθτϊν LLP, NPL, CHNPL, CHLOAN, EBTLLP με το ςφνολο του 

ενεργθτικοφ, εξυπθρετεί ςτθ μείωςθ τθσ ετεροςκεδαςτικότθτασ λόγω διαφορϊν ςτο 

μζγεκοσ μεταξφ των τραπεηϊν.Αναφορικά με τθν ποιότθτα των κερδϊν, χρθςιμοποιοφνται 

μεταβλθτζσ όπωσ αυτζσ παρατθροφνται ςε προγενζςτερθ βιβλιογραφία όπωσ οι 

EBTLLP,SIZE και CAR. 

Ο ςυντελεςτισ τθσ απόδοςθσ EBTLLP βαςίηεται ςτθν ιδζα ότι οι managers τείνουν να 

αςκοφν τθν διακριτικι τουσ ευχζρεια ςτισ προβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων, όταν θ τρζχουςα 

κερδοφορία είναι χαμθλι (Doyle, Ge & Mcvay, 2007). 

Αναφορικά με τθ μεταβλθτι SIZE, δεν είναι αρκετά ςαφζσ το πϊσ επθρεάηει το φαινόμενο 

τθσ διαχείριςθσ κερδϊν, ωςτόςο μικρότερεσ επιχειριςεισ τείνουν να εμφανίηουν 

χαμθλότερθ ποιότθτα κερδϊν λόγω των ςχετικά πιο αδφναμων-ανεπαρκϊν ςυςτθμάτων 

εςωτερικοφ ελζγχου (AshBaugh-Skaife, Collins & Kinney, 2007). 

Ο ςυντελεςτισ CAR (Capital Adequacy Ratio-Tier 1), διευκολφνει ςτθν διαπίςτωςθ του 

βακμοφ χειραγϊγθςθσ κεφαλαίου ανάλογα με το φψοσ του εποπτικοφ κεφαλαίου κάκε 

τραπεηικοφ ιδρφματοσ.Δθλαδι, εάν οι τράπεηεσ με χαμθλό δείκτθ κεφαλαιακισ επάρκειασ 

και άρα υποκεφαλαιοποιθμζνεσ ,χρθςιμοποιοφν τισ προβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων 

προκειμζνου να αποφφγουν κυρϊςεισ λόγω μθ ςυμμόρφωςθσ ςτουσ προλθπτικοφσ κανόνεσ 

ςε εποπτικό επίπεδο.Αυτό που αναμζνεται είναι ο νζοσ Ευρωπαϊκόσ τραπεηικόσ κανονιςμόσ 

να αποκαρρφνει τθν διαχείριςθ κεφαλαίου κακϊσ ενιςχφει τθν ποιότθτα του εποπτικοφ 

κεφαλαίου. 

Τζλοσ, θ επίδραςθ του νζου κανονιςμοφ ειςάγεται μζςω τθσ ψευδομεταβλθτισ REFORM, θ 

οποία λαμβάνει τισ τιμζσ 0 και 1,για ζτθ πριν και μετά τθν υιοκζτθςι του. 

Ρλζον των παραπάνω εξιςϊςεων,προςτίκεται μια τρίτθ με τθν οποία ελζγχεται και 

επαλθκεφεται θ ακρίβεια των ευρθμάτων,θ οποία ακολουκεί τθν πρακτικι των 

Kanagaretnam et al. (2003) : 

𝑳𝑳𝑷𝒊 ,𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑵𝑷𝑳𝒊,𝒕−𝟏 + 𝜷𝟐𝑪𝑯𝑵𝑷𝑳𝒊,𝒕 + 𝜷𝟑𝑪𝑯𝑳𝑶𝑨𝑵𝒊,𝒕+ 𝜷𝟒𝑬𝑩𝑻𝑳𝑳𝑷𝒊,𝒕 +

𝜷𝟓𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊,𝒕 + 𝜷𝟔𝑪𝑨𝑹𝒊,𝒕 + 𝜷𝟕𝑹𝑬𝑭𝑶𝑹𝑴+ 𝜺𝒊 (3) 
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Ριν.1 Μεταβλθτζσ  

 Ρεριγραφι Αναμενόμενθ Σχζςθ 

Μεταβλθτϊν 

NPL Μθ-Εξυπθρετοφμενα Δάνεια + 

CHNPL Μεταβολζσ ςτα Μθ-Εξυπθρετοφμενα Δάνεια + 

CHLOAN Μεταβολζσ ςτο Σφνολο των δανείων  + 

EBTLLP Κζρδθ προ Φόρων και Ρροβλζψεων για ηθμίεσ 

δανείων 

+ 

SIZE Φυςικόσ Λογάρικμοσ του Συνόλου τoυ Ενεργθτικοφ - 

CAR Δείκτθσ Κεφαλαιακισ Επάρκειασ - 

REFORM Ψευδομεταβλθτι 0 (2011-2012-2013); 1 (2014-2015-

2016-2017) 

- 

 

4.4.ΕΤΡΗΜΑΣΑ 

 

Ο δεφτεροσ πίνακασ (Ριν.2) εμφανίηει τισ τιμζσ τθσ περιγραφικισ ςτατιςτικισ, όπωσ αυτζσ 

προζκυψαν από το Ρακζτο Ανάλυςθσ του Microsoft Excel.Οι προβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων 

αποτελοφν κατά μζςο όρο το 0,80% του ςυνόλου του ενεργθτικοφ των τραπεηϊν, 

κυμαινόμενεσ ςε ζνα εφροσ με τθ  μζγιςτθ τιμι να φτάνει το 6,66% του ςυνόλου του 

ενεργθτικοφ.Από τθν άλλθ, τα μθ- εξυπθρετοφμενα δάνεια ζχουν μζςθ τιμι 6,30% του 

ςυνόλου του ενεργθτικοφ με εφροσ τιμϊν από 0,01% ζωσ 59,28% του ςυνόλου του 

ενεργθτικοφ.Να ςθμειωκεί ότι τθ μζγιςτθ τιμι των μθ-εξυπθρετοφμενων δανείων ςτο 

ςφνολο του δείγματοσ τθν εμφανίηει θ Alpha Bank το 2017. 

Συνεχίηοντασ με τον δείκτθ EBTLLPi, παρατθροφμε ζναν μζςο όρο 1,03% προσ το ςφνολο του 

ενεργθτικοφ ενϊ θ μεγαλφτερθ τιμι κερδϊν προ φόρων και προβλζψεων ωσ ποςοςτό του 

ςυνόλου του ενεργθτικοφ ανικει ςτθν Secure Trust Bank με κεντρικά γραφεία ςτο Θ.Β. το 

2013. 
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Ωσ προσ τον βακμό κεφαλαιοποίθςθσ των Ευρωπαϊκϊν τραπεηϊν του δείγματοσ, ο οποίοσ 

αντικατοπτρίηεται ςτθν μεταβλθτι CAR, παρατθροφμε μια μζςθ τιμι 13,64%.Αυτό ςθμαίνει 

ότι για τα ζτθ 2011-2017 οι Ευρωπαϊκζσ τράπεηεσ είναι επαρκϊσ κεφαλαιοποιθμζνεσ 

δεδομζνου ότι οι ελάχιςτεσ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ βάςει του κανονιςτικοφ πλαιςίου 

ορίηονται ςτο 6%.Αξίηει να αναφερκεί ότι τον υψθλότερο δείκτθ κεφαλαιακισ επάρκειασ 

εμφανίηει θ Σουθδικι SwedBank το 2016.  

 

Ριν.2 Ρεριγραφικι Στατιςτικι Δείγματοσ 

 
LLP NPL CHNPL CHLOAN EBTLLP CAR 

Mean 0,0080 0,0630 0,0049 0,0150 0,0103 13,6482 

Median 0,0047 0,0315 0,0000 0,0030 0,0093 13,0000 

Std. Dev. 0,0099 0,0871 0,0379 0,1005 0,0142 4,0337 

Min. -0,0089 0,0001 -0,1254 -0,3222 -0,1015 -7,3000 

Max. 0,0666 0,5928 0,4151 0,9459 0,0624 28,7000 

Ν. 413 413 413 413 413 413 

 

 

 

 

Ο δείκτθσ Pearson αποτελεί ζνα δείκτθ ςυςχζτιςθσ που μετρά το βακμό επίδραςθσ των 

αλλαγϊν μιασ μεταβλθτισ ςε μία άλλθ. 

Στον Ρίνακα 3 (Ρίν.3) εμφανίηoνται οι τιμζσ του ςυντελεςτι ςυςχετίςεωσ του Pearson 

μεταξφ των ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν.Ππωσ ιταν αναμενόμενο οι ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ 

των μθ-εξυπθρετοφμενων δανείων (NPL),των μεταβολϊν ςτα μθ- εξυπθρετοφμενα δάνεια 

(CHNPL) είναι κετικά και ςθμαντικά ςυςχετιςμζνεσ με τισ προβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων 

(LLP).Επιπλζον,θ μεταβολι ςτο ςφνολο των δανείων (CHLOAN) κακϊσ και τα κζρδθ προ 

φόρων και προβλζψεων(EBTLLP) είναι κετικά ςυςχετιςμζνα με τισ προβλζψεισ για ηθμίεσ 

δανείων. 

Αντίκετα, αρνθτικζσ και ςθμαντικά ςυςχετιςμζνεσ με τισ προβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων 

εμφανίηονται οι μεταβλθτζσ SIZE,CAR και REFORM όπωσ είχε προβλεφκεί. 



Π.Μ. ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 
 

  
    68 

 
  

 

 

Ριν.3 Ρίνακασ ςυντελεςτϊν ςυςχετίςεωσ-Correlation Matrix                          *p-value<5%, **p-value<1% 

 LLP NPL CHNPL CHLOAN EBTLLP SIZE CAR REFORM 

LLP 1        

NPL 0,506** 1       

CHNPL 0,313** -0,017 1      

CHLOAN 0,069 -0,109* 0,207** 1     

EBTLLP 0,090 0,003 0,083 0,341** 1    

SIZE -0,294** -0,214** -0,079 -0,213** -0,258** 1   

CAR -0,264** -0,132** -0,120* 0,133** 0,377** 0,184** 1  

REFORM -0,102* 0,185** -0,244** 0,024* 0,103* 0,010* 0,274** 1 

 

 

 

 

Συνεχίηοντασ με τα αποτελζςματα τθσ Ρολυμεταβλθτισ Ανάλυςθσ Διακφμανςθσ, τα οποία 

ςυνοψίηονται ςτουσ πίνακεσ 4,5,6, παρατθροφμε αρχικά ότι οι ςυντελεςτζσ των 

ερμθνευτικϊν μεταβλθτϊν NPL και CHNPL είναι ςθμαντικά κετικοί ςτα υποδείγματα 1 και 

3.Με απλά λόγια θ αφξθςθ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων (NPL) κατά 1%,προκαλεί 

ταυτόχρονθ αφξθςθ ςτισ προβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων 0,0553%.Αυτό το ςυμπζραςμα 

ζρχεται ςε πλιρθ ςυμφωνία με τουσ Kim & Kross, 1998 και Lobo & Yang, 2001 και 

προφανϊσ ζνα υψθλότερο επίπεδο πιςτωτικοφ κινδφνου επιδρά κετικά ςτο φψοσ των 

προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων.Ζτςι λοιπόν,διαπιςτϊνεται ότι οι προβλζψεισ αυτζσ 

αντικατοπτρίηουν μια ςχετικι μεταβολι ςτθν ποιότθτα του χαρτοφυλακίου των τραπεηϊν 

που αφορά τα δάνεια. 

Επίπλζον,όςον αφορά τθ μεταβλθτι που μετρά τθ μεταβολι του ςυνόλου των δανείων μιασ 

τράπεηασ (CHLOAN) και άρα τθν ςυνολικι τθσ ζκκεςθ ςτον κίνδυνο των μεςολαβθτικϊν τθσ 

δραςτθριοτιτων, ο ςυντελεςτισ τθσ λαμβάνει κετικι τιμι επιβεβαιϊνοντασ τθν εργαςία 

των Kim & Kross (1998) και Fang, Hasan, & Li (2014). 

Θ ςθμαντικά κετικι τιμι που λαμβάνει ο ςυντελεςτισ τθσ ερμθνευτικισ μεταβλθτισ 

EBTLLP,ιτοι τα Κζρδθ προ Φόρων και Ρροβλζψεων, υποδθλϊνει τθν τάςθ των ςτελεχϊν να 
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καταφεφγουν ςε τεχνικζσ ομαλοποίθςθσ κερδϊν-income smoothing.Στον πίνακα φαίνεται 

ξεκάκαρα ότι μια αφξθςθ των κερδϊν προ φόρων και προβλζψεων κατά 1% κα αυξιςει τισ 

προβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων κατά 0,07%. 

Επιπλζον, πολλζσ ζρευνεσ ζχουν καταλιξει ςτο ςυμπζραςμα ότι το μζγεκοσ μιασ τράπεηασ 

ςχετίηεται αρνθτικά με το φψοσ των προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων (Kim & Kross, 1998; 

Dong et al., 2012; Jin et al., 2016).Στουσ πίνακεσ 5,6 φαίνεται ο ςυντελεςτισ τθσ μεταβλθτισ 

SIZE να είναι αρνθτικά και ςθμαντικά ςυςχετιςμζνοσ  με τισ προβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων. 

Αναμενόμενθ με βάςθ τθν υπόκεςθ τθσ παροφςασ εργαςίασ και θ τιμι του ςυντελεςτι τθσ 

ανεξάρτθτθσ μεταβλθτισ REFORM θ οποία ςτατιςτικά ςθμαντικι και αρνθτικι και ςτα δφο 

υποδείγματα ςτα οποία χρθςιμοποιείται (2,3).Διαφαίνεται ότι μετά τθν υιοκζτθςθ του νζου 

Ευρωπαϊκοφ ρυκμιςτικοφ πλαιςίου για τισ τράπεηεσ θ χειραγϊγθςθ των προβλζψεων για 

ηθμίεσ δανείων είναι λιγότερο εφικτι από τα τραπεηικά ςτελζχθ.Συνεπϊσ, το 

αναμορφωμζνο κανονιςτικό πλαίςιο οδθγεί ςτθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των κερδϊν και 

ενιςχφει τθν κεφαλαιακι βάςθ των τραπεηϊν. 

 

 

 

 

 

                                                                 LLPi,t = β0 + β1NPLi,t−1 + β2CHNPLi,t + β3CHLOANi,t + εi  

Ριν.4 Αποτελζςματα Ρολυμεταβλθτισ Ανάλυςθσ για το Υπόδειγμα 1 

 

Coefficients Std Error t-s tat p-value F-test Std Error-Regr N Multiple R Adjusted R 

Intercept 0,0038 

 

0.0005 7.47494 0.0000 77.7966 0.0079 413 0.6028 0.3586 

NPL 0.0588** 0.0045 13.0493 0.0000 

CHNPL 0.807** 0.0105 7.6698 0.0000 

CHLOAN 0.0060 0.0040 1.5140 0.1308 *p-value<5% 

**p-value<1% 
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                                              𝐷𝐿𝐿𝑃𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝐵𝑇𝐿𝐿𝑃𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐶𝐴𝑅𝑖,𝑡 + 𝛽4𝑅𝐸𝐹𝑂𝑅𝑀+𝜀𝑖 

Ριν.5 Αποτελζςματα Ρολυμεταβλθτισ Ανάλυςθσ για το Υπόδειγμα 2 

 Coefficients Std 

Error 

t-s tat p-value F-test Std Error-

Regr 

N Multiple R Adjusted R 

Intercept 0.0143 

 

0.0037 3.8390 0.0001 9.5348 0.0076 413 0.2924 0.0765 

EBTLLP 0.0602* 0.0305 1.9700 0.0495 

SIZE -0.0005* 0.0002 -2.2646 0.0241 

CAR -0.0004** 0.0001 -3.5587 0.0004 *p-value<5% 

**p-value<1% 

REFORM -0.0018* 0.0008 -2.2359 0.0259 

 

     𝐿𝐿𝑃𝑖,𝑡 = 𝛽0 +𝛽1𝑁𝑃𝐿𝑖 ,𝑡−1 + 𝛽2𝐶𝐻𝑁𝑃𝐿𝑖 ,𝑡 +𝛽3𝐶𝐻𝐿𝑂𝐴𝑁𝑖 ,𝑡+ 𝛽4𝐸𝐵𝑇𝐿𝐿𝑃𝑖 ,𝑡 +𝛽5𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖 ,𝑡 +𝛽6𝐶𝐴𝑅𝑖,𝑡 +𝛽7𝑅𝐸𝐹𝑂𝑅𝑀 + 𝜀𝑖  

Ριν.6 Αποτελζςματα Ρολυμεταβλθτισ Ανάλυςθσ για το Υπόδειγμα 3 

 Coefficients Std 

Error 

t-s tat p-value F-test Std Error-

Regr 

N Multiple R Adjusted R 

Intercept 0.0197 

 

0.0039 4.9958 0.0000 42.2678 0.0076 413 0.6497 0.4122 

NPL 0.0553** 0.0046 12.0653 0.0000 

CHNPL 0.0664** 0.0105 6.3200 0.0000 

CHLOAN 0.0037 0.0041 0.8987 0.3693 *p-value<5% 

**p-value<1% 

EBTLLP 0.0700* 0.0317 2.2111 0.0276 

SIZE -0.0005* 0.0002 -2.4431 0.0150 

CAR -0.0004** 0.0001 -3.7083 0.0002 

REFORM -0.0019* 0.0008 -2.2649 0.0240 
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Ραρακάτω παρουςιάηονται τα υποδείγματα με τθν Ανάλυςθ Διαςποράσ για κάκε ζνα από 

αυτά: 

𝑳𝑳𝑷𝒊 ,𝒕 = 𝟎,𝟎𝟎𝟑𝟖 + 𝟎,𝟎𝟓𝟖𝟖𝑵𝑷𝑳𝒊,𝒕−𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟖𝟎𝟕𝑪𝑯𝑵𝑷𝑳𝒊,𝒕 + 𝟎,𝟎𝟎𝟔𝟎𝑪𝑯𝑳𝑶𝑨𝑵𝒊,𝒕 + 𝜺𝒊 (1) 

 

 

Ριν.7 Ανάλυςθ διαςποράσ για το Υπόδειγμα 1. 

 
df Sum of Squares Mean Square F Signi ficance F 

Regression 3 0,015 0,005 77,797 0,000 

Residual 409 0,026 0,000   

Total 412 0,040   
 

 

Σφμφωνα με τον παραπάνω ζλεγχο F, είναι εμφανισ  θ ςθμαντικότθτα τθσ παλινδρόμθςθσ 

(p-value ≈ 0). 

 

𝑫𝑳𝑳𝑷𝒊 ,𝒕 = 𝟎,𝟎𝟏𝟒𝟑 + 𝟎,𝟎𝟔𝟎𝟐𝑬𝑩𝑻𝑳𝑳𝑷𝒊,𝒕 −𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟓𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊,𝒕−𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟒𝑪𝑨𝑹𝒊,𝒕−

𝟎,𝟎𝟎𝟏𝟖𝑹𝑬𝑭𝑶𝑹𝑴+𝜺𝒊  (2) 

Ριν.8 Ανάλυςθ διαςποράσ για το Υπόδειγμα 2. 

 
df Sum of Squares Mean Square F Signi ficance F 

Regression 4 0,002 0,001 9,535 0,000 

Residual 408 0,023 0,000   

Total 412 0,026    

 

Σφμφωνα με τον παραπάνω ζλεγχο F, είναι εμφανισ  θ ςθμαντικότθτα τθσ παλινδρόμθςθσ 

(p-value ≈ 0).  

 

 

𝑳𝑳𝑷𝒊 ,𝒕 = 𝟎,𝟎𝟏𝟗𝟕 + 𝟎,𝟎𝟓𝟓𝟑𝑵𝑷𝑳𝒊,𝒕−𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟔𝟔𝟒𝑪𝑯𝑵𝑷𝑳𝒊,𝒕 + 𝟎,𝟎𝟎𝟑𝟕𝑪𝑯𝑳𝑶𝑨𝑵𝒊,𝒕 +

𝟎,𝟎𝟕𝑬𝑩𝑻𝑳𝑳𝑷𝒊,𝒕 − 𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟓𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊,𝒕 −𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟒𝑪𝑨𝑹𝒊,𝒕 −𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟗𝑹𝑬𝑭𝑶𝑹𝑴+ 𝜺𝒊  (3) 
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Ριν.9 Ανάλυςθ διαςποράσ για το Υπόδειγμα 3. 

 
df Sum of Squares Mean Square F Signi ficance F 

Regression 7 0,017 0,002 42,268 0,000 

Residual 405 0,023 0,000   

Total 412 0,040    

 

Σφμφωνα με τον παραπάνω ζλεγχο F, είναι εμφανισ  θ ςθμαντικότθτα τθσ παλινδρόμθςθσ 

(p-value ≈ 0).  

Επιπρόςκετα,για το υπόδειγμα (3), το οποίο ουςιαςτικά επαλθκεφει τθν υπόκεςθ 

διαχείριςθσ των κερδϊν μζςω των προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων και τθν αρνθτικι 

επίδραςθ που αςκεί ςε αυτιν το νζο νομοκετικό πλαίςιο παρατίκεται ο παρακάτω πίνακασ 

ο οποίοσ ςυνοψίηει τθν ερμθνευτικι του δυνατότθτα: 

Ριν.10 Σφνοψθ υποδείγματοσ 3 

Υπόδειγμα R R Square Adjusted R Std.Errorof the 

Estimate 

3 0.65 0.422 0.412 0.008 

 

Ππωσ διαπιςτϊνεται από τον παραπάνω πίνακα, το ποςοςτό τθσ μεταβλθτότθτασ των LLPi,t 

που ερμθνεφεται από το μοντζλο είναι  𝑅2= 0,422. 
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4.5.ΤΜΠΕΡΑΜΑ  

 

Θ υπόκεςθ που διατυπϊνεται ςτθν παροφςα εργαςία, αφορά τθν διαχείριςθ κερδϊν και 

κεφαλαίου ςε ςχζςθ με το Ενιαίο Εγχειρίδιο Κανόνων.Ειδικότερα,αναμζνεται ότι το νζο 

κανονιςτικό πλαίςιο κα αποκαρρφνει τθν διαχείριςθ των κερδϊν και κεφαλαίου μζςω των 

προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων.Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ  επαλθκεφουν τθν υπόκεςθ 

αυτι και ζρχονται ςε ςυμφωνία με τθν εργαςία των Martino, Dicuonzo, Galeone, Graziana 

και Dell'Atti, (2017), ςτα υποδείγματα τθσ οποίασ βαςίςτθκε θ παροφςα 

διπλωματικι.Μάλιςτα,ςτο χρονικό εφροσ μελζτθσ προςτζκθκε ζνα ακόμθ ζτοσ με ό,τι αυτό 

ςυνεπάγεται για τθν αξία των αποτελεςμάτων. 

Επιπλζον, επαλθκεφεται θ τάςθ των ςτελεχϊν να καταφεφγουν ςε τεχνικζσ ομαλοποίθςθσ 

κερδϊν μζςω των προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων.Το ςυμπζραςμα αυτό, ζρχεται ςε πλιρθ 

ςυμφωνία με τθν πρόςφατθ εργαςία των Acar και Ipci (2015) όςο και με παλαιότερεσ όπωσ 

αυτζσ των Kim & Kross, 1998,Lobo & Yang, 2001, Shrieves και Dahl (2003).Επίςθσ ωσ προσ το 

φψοσ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων, τόςο ςτισ Ευρωπαϊκζσ τράπεηεσ όςο και ςτισ 

τράπεηεσ ςτθν Τουρκία, αυτό φαίνεται να παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτον κακοριςμό των 

προβλζψεων.  
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5.ΕΠΙΛΟΓΟ 

 

Οι τράπεηεσ αποτελοφν βαςικό πυλϊνα τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ,κακϊσ οι εξελίξεισ ςτο 

εν γζνει χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα διαχζονται και ξεπερνοφν με ταχφτθτα φωτόσ τα 

εκνικά ςφνορα.Αυτιν ακριβϊσ θ βαρφτθτα του ρόλου του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ αλλά και 

θ πολυπλοκότθτά του,κακιςτά επιτακτικι τθ μελζτθ και εποπτεία του.Ιεραρχϊντασ τα 

κονδφλια ςτον ιςολογιςμό μιασ τράπεηασ, από τα πιο ςθμαντικά ζωσ τα πιο 

«αςιμαντα»,ξεχωρίηει το πιο απλό και κατανοθτό ςε όλουσ, αυτό των κερδϊν.Ο 

λογαριαςμόσ δθλαδι που μετρά τθν οικονομικι επίδοςθ μιασ επιχείρθςθσ ι ενόσ 

οργανιςμοφ.Είναι λοιπόν εφλογθ θ υπόκεςθ τθσ προςπάκειασ τθσ διοίκθςθσ μιασ τράπεηασ 

να προςπακιςει να χειραγωγιςει αυτό το λογιςτικό νοφμερο.Θ διαχείριςθ  τθσ οικονομικισ 

επίδοςθσ μπορεί να γίνει με πολλοφσ τρόπουσ ςε μια τράπεηα και ακόμα περιςςότερουσ ςε 

οποιαδιποτε άλλθ επιχείρθςθ, κυρίωσ λόγω του εφρουσ των δραςτθριοτιτων μιασ 

τράπεηασ οι οποίεσ είναι ςχετικά περιοριςμζνεσ. 

Στον τραπεηικό κλάδο, θ διαχείριςθ κερδϊν επιτυγχάνεται μζςω τθσ επιμζτρθςθσ ςτθν 

εφλογθ αξία ςτοιχείων του ενεργθτικοφ , για παράδειγμα χρεογράφων, κακϊσ και τθσ 

χρονικισ ςτιγμισ που πωλοφνται,κάτι το οποίο επθρεάηει τα κζρδθ και τισ 

ηθμίεσ.Επίςθσ,μπορεί να πραγματοποιθκεί μζςω λογαριαςμϊν οι οποίοι λόγω λογιςτικϊν 

προτφπων αλλά και υπαρκτισ αδυναμίασ ακριβοφσ υπολογιςμοφ ,εναπόκεινται μζχρι ενόσ 

βακμοφ ςτθν διοικθτικι ευχζρεια.Ο πιο διαδεδομζνοσ λογαριαςμόσ είναι αυτόσ των 

προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων, όντασ ςυνδεδεμζνοσ με τθν διαχείριςθ του πιςτωτικοφ 

κινδφνου και άρα με το μεγαλφτερο, ςε όρουσ χρθματικισ αξίασ, περιουςιακό ςτοιχείο μιασ 

τράπεηασ,του ςυνόλου των χορθγοφμενων δανείων.  

Θ διπλωματικι αυτι εξετάηει κατά πόςο θ υιοκζτθςθ του Ενιαίου Εγχειριδίου Κανόνων, 

αποτρζπει τθ χειραγϊγθςθ του λογιςτικοφ αποτελζςματοσ, μζςω των προβλζψεων για 

ηθμίεσ δανείων, με ςτόχο τθν ομαλοποίθςθ-εξομάλυνςθ των κερδϊν, κακϊσ επίςθσ και τα 

κίνθτρα που οδθγοφν ςτθν διαχείριςθ κεφαλαίου.Θ χρονικι περίοδοσ που μελετικθκε 

αφορά τα ζτθ 2011-2017,με ζτοσ αναφοράσ το 2014 οπότε και κακίςταται ςε ιςχφ το Single 

Rulebook. 

Ο ζλεγχοσ τθσ υπόκεςθσ διενεργικθκε ςε δφο ςτάδια ανάλυςθσ χρθςιμοποιϊντασ 

μεταβλθτζσ δεδουλευμζνων, οι οποίεσ ςχετίηονται με τισ προβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων 

(εξαρτθμζνθ μεταβλθτι) πριν και μετά τθν νομοκζτθςθ του νζου κανονιςτικοφ 
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πλαιςίου.Αρχικά ζπρεπε να «διαχωριςτεί» το μζροσ των προβλζψεων που είναι κανονικό 

και δεν υπόκειται ςτθν διοικθτικι ευχζρεια από το μζροσ των προβλζψεων που είναι μθ 

κανονικό και υπόκειται ςτθν κρίςθ τθσ διοίκθςθσ.Ζτςι ςτο πρϊτο υπόδειγμα εξετάςτθκε θ 

ςχζςθ των ςυνολικϊν προβλζψεων με ερμθνευτικζσ μεταβλθτζσ που ςυνδζονται με τα 

κανονικά δεδουλευμζνα.Τα κατάλοιπα αυτισ τθσ παλινδρόμθςθσ αποτελοφν ςτθν ουςία 

δεδουλευμζνα τα οποία δεν είναι γνωςτά ςτα ενδιαφερόμενα μζρθ (stakeholders) και είναι 

αυτά που εξετάηοντάσ τα με μεταβλθτζσ οι οποίεσ ςυνδζονται με τθν διαχείριςθ κερδϊν 

δείχνουν τυχόν χειραγϊγθςθ του λογιςτικοφ αποτελζςματοσ. 

Θ δεφτερθ λοιπόν παλινδρόμθςθ ζδειξε μια τάςθ των τραπεηικϊν ςτελεχϊν να προβαίνουν 

ςε εξομάλυνςθ του λογιςτικοφ αποτελζςματοσ μζςω των προβλζψεων για ηθμίεσ 

δανείων.Επίςθσ ζδειξε ότι τα ζτθ μετά τθν τθν αναμόρφωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ 

ςυντζλεςαν ςτον περιοριςμό του φαινομζνου αυτοφ.Ζτςι, αποκαρρφνεται θ διαχείριςθ 

κερδϊν και ταυτόχρονα επιτυγχάνεται θ δθμοςίευςθ ποιοτικότερων κερδϊν μζςω ενόσ 

Ενιαίου Ευρωπαϊκοφ Συςτιματοσ Αναφοράσ που κα κακιςτά ακόμα πιο εφικτι τθν 

Συγκριςιμότθτα των οικονομικϊν καταςτάςεων. 

Στο ςθμείο αυτό κα πρζπει να αναφερκοφν οι περιοριςμοί αυτισ τθσ εργαςίασ. Θ εργαςία 

εςτιάηει μόνο ςτισ προβλζψεισ για ηθμίεσ δανείων, κεωρϊντασ πωσ όλα τα υπόλοιπα 

μεγζκθ δεν επιδζχονται χειραγϊγθςθσ.Επίςθσ, λόγω αδυναμίασ ςυλλογισ δεδομζνων, ζνασ 

αρικμόσ ετιςιων παρατθριςεων αφαιρζκθκε.Ακόμθ δε λιφκθκε υπόψθ θ επίδραςθ του 

ΑεγχΡ ςαν κίνθτρο διαχείριςθσ κερδϊν. 

 

Το κζμα τθσ διαχείριςθσ κερδϊν και κεφαλαίων ςτισ τράπεηεσ, επιδζχεται περαιτζρω 

ζρευνασ.Κακϊσ το νομοκετικό πλαίςιο που αφορά τον τραπεηικό κλάδο,κυρίωσ μετά τθν 

χρθματοπιςτωτικι κρίςθ του 2008,υπόκειται ςε ςυνεχείσ αναμορφϊςεισ,είναι πολφ 

ςθμαντικό να πραγματοποιοφνται ζρευνεσ που ςυγκρίνουν τισ επιδράςεισ των εποπτικϊν 

κανόνων ςτθν διαχείριςθ του λογιςτικοφ αποτελζςματοσ,όπωσ επίςθσ υφιςτάμενεσ να 

επαναλαμβάνονται με δεδομζνα περιςςότερων ετϊν.Σε ό,ότι αφορά τθν παροφςα 

εργαςία,ςε αυτι κα μποροφςαν να λθφκοφν υπόψιν μακροοικονομικοί δείκτεσ όπωσ το 

ΑεγχΡ,πλθκωριςμόσ,επιτόκια και άλλοι ϊςτε να εξεταςτεί θ επίδραςθ τθσ φάςθσ του 

οικονομικοφ κφκλου ςτθν πολιτικι χορθγιςεων των τραπεηϊν και τθν εν γζνει 

χρθματοπιςτωτικι ςτακερότθτα. 
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Επιπλζον,μζχρι ςτιγμισ, δεν ζχει δοκεί αρκετι προςοχι ςτουσ παράγοντεσ που οδθγοφν τα 

διοικθτικά ςτελζχθ να επιλζξουν τθ μία ι τθν άλλθ τεχνικι διαχείριςθσ κερδϊν όταν 

νιϊκουν ότι πρζπει να τισ επιλζξουν και τισ δφο ταυτόχρονα.Για παράδειγμα,τα τραπεηικά 

ςτελζχθ μπορεί να χρειαςτεί να ςθματοδοτιςουν πλθροφορίεσ ςτουσ χριςτεσ των 

οικονομικϊν καταςτάςεων και ταυτόχρονα να ομαλοποιιςουν τα κζρδθ τουσ αλλά 

μποροφν να επιλζξουν μόνο ζνα από τα δφο.Μελλοντικι ζρευνα κα μποροφςε να ςυμβάλει 

ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ ςτθν διαμόρφωςθ πολιτικισ όςον αφορά τθ χειραγϊγθςθ των 

προβλζψεων για ηθμίεσ δανείων που αφορά αντικρουόμενα κίνθτρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Π.Μ. ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 
 

  
    77 

 
  

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Απόςτολοσ Γ. Χριςτόπουλοσ,Ιωάννθσ Γ. Ντόκασ (2012), ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΡΕΗΙΚΘΣ ΚΑΙ 

ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΘΕΩΙΑΣ,Εκδόςεισ ΚΙΤΙΚΘ. 

(Φίλιππασ,2015).Θ Ψυχολογία των Αγορϊν,Ρεδίο 2015. 

Ραναγιϊτθσ Χρ. Αγγελόπουλοσ (2010), Τράπεηεσ και χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα,Εκδόςεισ 

Σταμοφλθ. 

Acar, M., & Ipci, M. O. (2015). Loan loss provisions and income-smoothing hypothesis: 

Experience from Turkish banking sector. Journal of Accounting, 5(1), 118-135. 

Aharony, J., LIN, C. J., & Loeb, M. P. (1993). Initial public offerings, accounting choices, and 

earnings management. Contemporary accounting research, 10(1), 61-81. 

Ahmed, A. S., Takeda, C., & Thomas, S. (1999). Bank loan loss provisions: a reexamination of 

capital management, earnings management and signaling effects. Journal of accounting and 

economics, 28(1), 1-25. 

Alexandri, M. B., & Anjani, W. K. (2014). Income smoothing: impact factors, evidence in 

Indonesia. Abstrak. 

Anandarajan, A., Hasan, I., & Lozano-Vivas, A. (2003). The role of loan loss provisions in 

earnings management, capital management, and signaling: The Spanish 

experience. Advances in International Accounting, 16, 45-65. 

Anandarajan, A., Hasan, I., & McCarthy, C. (2007). Use of loan loss provisions for capital, 

earnings management and signalling by Australian banks. Accounting & Finance, 47(3), 357-

379. 

Ashbaugh-Skaife, H., Collins, D. W., & Kinney Jr, W. R. (2007). The discovery and reporting of 

internal control deficiencies prior to SOX-mandated audits. Journal of Accounting and 

Economics, 44(1-2), 166-192. 

https://www.ianos.gr/themata-trapezikis-kai-xrimatooikonomikis-theorias.html
https://www.ianos.gr/themata-trapezikis-kai-xrimatooikonomikis-theorias.html
https://www.ianos.gr/themata-trapezikis-kai-xrimatooikonomikis-theorias.html
http://www.biblionet.gr/author/42871/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A7%CF%81._%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82


Π.Μ. ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 
 

  
    78 

 
  

Ashraf, A., Hassan, M. K., & Putnam, K. (2014). The effects of prudential regulatory regimes 

and accounting standards on earnings management of loan loss provisions in the banking 

industry. Cell, 301, 338-0934. 

Balla, E., Rose, M. J., & Romero, J. S. (2012). Loan loss reserve accounting and bank 

behavior. Richmond Fed Economic Brief, (Mar). 

Balla, E., & Rose, M. J. (2015). Loan loss provisions, accounting constraints, and bank 

ownership structure. Journal of Economics and Business, 78, 92-117. 

Bao, B. H., & Bao, D. H. (2004). Income smoothing, earnings quality and firm 

valuation. Journal of Business Finance & Accounting, 31(9‐10), 1525-1557. 

Barth, M. E., Landsman, W. R., & Lang, M. H. (2008). International accounting standards and 

accounting quality. Journal of accounting research, 46(3), 467-498. 

 

Barry, C. B., & Brown, S. J. (1985). Differential information and security market 

equilibrium. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 20(4), 407-422. 

BCBS, J. (2011). Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking 

systems. Bank for International Settlements. 

Transparency, E. B. (1998). Public disclosure and supervisory information that promote 

safety and soundness in banking systems. Basle Committee on Banking Supervision. 

BCBS, J. (1996). Amendment to the capital accord to incorporate market risks. 

Beatty, A. L., Ke, B., & Petroni, K. R. (2002). Earnings management to avoid earnings declines 

across publicly and privately held banks. The Accounting Review, 77(3), 547-570. 

Beatty, A., Chamberlain, S. L., & Magliolo, J. (1995). Managing financial reports of 

commercial banks: The influence of taxes, regulatory capital, and earnings.  Journal of 

accounting research, 231-261. 

Beatty, A., & Liao, S. (2009). Regulatory capital ratios, loan loss provisioning and 

procyclicality. Columbus, United States: Ohio State University. Mimeographed document. 

Beaver, W., Eger, C., Ryan, S., & Wolfson, M. (1989). Financial reporting, supplemental 

disclosures, and bank share prices. Journal of Accounting Research, 157-178. 



Π.Μ. ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 
 

  
    79 

 
  

Beaver, W. H., & Engel, E. E. (1996). Discretionary behavior with respect to allowances for 

loan losses and the behavior of security prices. Journal of Accounting and Economics, 22(1-

3), 177-206. 

Beest, F. V., Braam, G. J. M., & Boelens, S. (2009). Quality of Financial Reporting: measuring 

qualitative characteristics. 

Beidleman, C. R. (1973). Income smoothing: The role of management. The Accounting 

Review, 48(4), 653-667. 

Bikker, J. A., & Metzemakers, P. A. (2005). Bank provisioning behaviour and 

procyclicality. Journal of international financial markets, institutions and money, 15(2), 141-

157. 

Call, A. C., Chen, S., Miao, B., & Tong, Y. H. (2014). Short-term earnings guidance and accrual-

based earnings management. Review of Accounting Studies, 19(2), 955-987. 

Cassell, C. A., Myers, L. A., & Seidel, T. A. (2015). Disclosure transparency about activity in 

valuation allowance and reserve accounts and accruals-based earnings 

management. Accounting, Organizations and Society, 46, 23-38. 

Clarkson, P., Guedes, J., & Thompson, R. (1996). On the diversification, observability, and 

measurement of estimation risk. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 31(1), 69-84. 

Coles, J. L., & Loewenstein, U. (1988). Equilibrium pricing and portfolio composition in the 

presence of uncertain parameters. Journal of Financial Economics, 22(2), 279-303. 

Coles, J. L., Loewenstein, U., & Suay, J. (1995). On equilibrium pricing under parameter 

uncertainty. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 30(3), 347-364. 

Collins, J. H., Shackelford, D. A., & Wahlen, J. M. (1995). Bank differences in the coordination 

of regulatory capital, earnings, and taxes. Journal of accounting research, 263-291. 

Copeland, T. E., & Galai, D. (1983). Information effects on the bid‐ask spread. the Journal of 

Finance, 38(5), 1457-1469. 

Dechow, P. M., Sloan, R. G., & Sweeney, A. P. (1996). Causes and consequences of earnings 

manipulation: An analysis of firms subject to enforcement actions by the SEC. Contemporary 

accounting research, 13(1), 1-36. 



Π.Μ. ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 
 

  
    80 

 
  

DeAngelo, L. E. (1981). Auditor size and audit quality. Journal of accounting and 

economics, 3(3), 183-199. 

Demsetz, H. (1968). The cost of transacting. The quarterly journal of economics, 82(1), 33-

53. 

Di Martino, G., Dicuonzo, G., Galeone, G., & Dell'Atti, V. (2017). Does the New European 

Banking Regulation discourage Earnings Management?. International Business 

Research, 10(10), 45.  

Dong, X., Liu, J., & Hu, B. (2012). Research on the relationship of commercial bank’s loan loss 

provision and earning management and capital management. Journal of Service Science and 

Management, 5(02), 171. 

Curcio, D., & Hasan, I. (2015). Earnings and capital management and signaling: the use of 

loan-loss provisions by European banks. The European Journal of Finance, 21(1), 26-50. 

Diamond, D. W., & Verrecchia, R. E. (1991). Disclosure, liquidity, and the cost of capital.  The 

journal of Finance, 46(4), 1325-1359. 

Doyle, J. T., Ge, W., & McVay, S. (2007). Accruals quality and internal control over financial 

reporting. The Accounting Review, 82(5), 1141-1170. 

DuCharme, L. L., Malatesta, P. H., & Sefcik, S. E. (2001). Earnings management: IPO valuation 

and subsequent performance. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 16(4), 369-396. 

Elliott, J. A., Hanna, J. D., & Shaw, W. H. (1991). The evaluation by the financial markets of 

changes in bank loan loss reserve levels. Accounting Review, 847-861. 

El Sood, H. A. (2012). Loan loss provisioning and income smoothing in US banks pre and post 

the financial crisis. International Review of Financial Analysis, 25, 64-72. 

Erickson, M., & Wang, S. W. (1999). Earnings management by acquiring firms in stock for 

stock mergers. Journal of Accounting and Economics, 27(2), 149-176. 

Fang, Y., Hasan, I., & Li, L. (2014). Banking reform, risk-taking, and earnings quality–Evidence 

from transition countries. 

Friedlan, J. M. (1994). Accounting choices of issuers of initial public offerings.  Contemporary 

accounting research, 11(1), 1-31. 



Π.Μ. ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 
 

  
    81 

 
  

Farook, S., Hassan, M. K., & Clinch, G. (2014). Islamic bank incentives and discretionary loan 

loss provisions. Pacific-Basin Finance Journal, 28, 152-174. 

Fillat, J. L., & Montoriol-Garriga, J. (2010). Addressing the pro-cyclicality of capital 

requirements with a dynamic loan loss provision system. Federal Reserve Bank of Boston, 

Boston MA. 

Fonseca, A. R., & Gonzalez, F. (2008). Cross-country determinants of bank income smoothing 

by managing loan-loss provisions. Journal of Banking & Finance, 32(2), 217-228. 

Gaston, E., & Song, M. I. (2014). Supervisory roles in loan loss provisioning in countries 

implementing IFRS (No. 14-170). International Monetary Fund. 

Gaver, J. J., Gaver, K. M., & Austin, J. R. (1995). Additional evidence on bonus plans and 

income management. Journal of accounting and Economics, 19(1), 3-28. 

Glosten, L. R., & Milgrom, P. R. (1985). Bid, ask and transaction prices in a specialist market 

with heterogeneously informed traders. Journal of financial economics, 14(1), 71-100. 

Gray, S. J. (1988). Towards a theory of cultural influence on the development of accounting 

systems internationally. Abacus, 24(1), 1-15. 

Griffin, P. A., & Wallach, S. J. (1991). Latin American lending by major US banks: The effects 

of disclosures about nonaccrual loans and loan loss provisions. Accounting Review, 830-846. 

Hand, J. R. (1993). Resolving LIFO uncertainty: A theoretical and empirical reexamination of 

1974-75 LIFO adoptions and nonadoptions. Journal of Accounting Research, 21-49. 

Handa, P., & Linn, S. C. (1993). Arbitrage pricing with estimation risk. Journal of Financial and 

Quantitative Analysis, 28(1), 81-100. 

Healy, P. M. (1985). The effect of bonus schemes on accounting decisions.  Journal of 

accounting and economics, 7(1-3), 85-107. 

Healy, P.M., & Wahlen, J. (1998).A Review of Earnings Management Literature and its 

Implications for Standard setting. 

Healy, P. M., & Wahlen, J. M. (1999). A review of the earnings management literature and its 

implications for standard setting. Accounting horizons, 13(4), 365-383. 



Π.Μ. ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 
 

  
    82 

 
  

Bikker, J. A., & Metzemakers, P. A. (2005). Bank provisioning behaviour and 

procyclicality. Journal of international financial markets, institutions and money, 15(2), 141-

157. 

Jaggi, B., & Low, P. Y. (2000). Impact of culture, market forces, and legal system on financial 

disclosures. The international journal of accounting, 35(4), 495-519. 

Jin, J., Kanagaretnam, K., & Lobo, G. J. (2018). Discretion in bank loan loss allowance, risk 

taking and earnings management. Accounting & Finance, 58(1), 171-193. 

Levitt (2000). Global Market, Global Regulation 25th IOSCO Annual Conference Sydney, 

Australia. 

Peydro, J. L., Jiménez, G., Ongena, S., & Saurina Salas, J. (2012). Macroprudential Policy, 

Countercyclical Bank Capital Buffers and Credit Supply: Evidence from the Spanish Dynamic 

Provisioning Experiments. 

Kanagaretnam, K., Lobo, G. J., & Mathieu, R. (2003). Managerial incentives for income 

smoothing through bank loan loss provisions. Review of Quantitative Finance and 

Accounting, 20(1), 63-80. 

Kanagaretnam, K., Lobo, G. J., & Yang, D. H. (2005). Determinants of signaling by banks 

through loan loss provisions. Journal of Business Research, 58(3), 312-320. 

Kanagaretnam, K., Lobo, G. J., & YANG, D. H. (2004). Joint tests of signaling and income 

smoothing through bank loan loss provisions. Contemporary Accounting Research, 21(4), 

843-884. 

Kanagaretnam, K., Krishnan, G. V., & Lobo, G. J. (2009). Is the market valuation of banks’ 

loan loss provision conditional on auditor reputation?. Journal of Banking & Finance, 33(6), 

1039-1047. 

Kanagaretnam, K., Lim, C. Y., & Lobo, G. J. (2010). Auditor reputation and earnings 

management: International evidence from the banking industry. Journal of Banking & 

Finance, 34(10), 2318-2327. 

Kanagaretnam, K., Lobo, G. J., & Wang, C. (2015). Religiosity and earnings management: 

International evidence from the banking industry. Journal of Business Ethics, 132(2), 277-

296. 



Π.Μ. ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 
 

  
    83 

 
  

Kilic, E., Lobo, G. J., Ranasinghe, T., & Sivaramakrishnan, K. (2012). The impact of SFAS 133 

on income smoothing by banks through loan loss provisions. The Accounting Review, 88(1), 

233-260. 

Kim, M. S., & Kross, W. (1998). The impact of the 1989 change in bank capital standards on 

loan loss provisions and loan write-offs. Journal of Accounting and Economics, 25(1), 69-99. 

Kliesen, K. L., & Tatom, J. A. (1992). The recent credit crunch: the neglected 

dimensions. Federal Reserve Bank Review, (5), 18-36. 

Klein, R. W., & Bawa, V. S. (1976). The effect of estimation risk on optimal portfolio 

choice. Journal of Financial Economics, 3(3), 215-231. 

Kirschenheiter, M., & Melumad, N. D. (2002). Can “big bath” and earnings smoothing 

co‐exist as equilibrium financial reporting strategies?. Journal of Accounting Research, 40(3), 

761-796. 

Krishnan, J., & Schauer, P. C. (2001). Differences in quality among audit firms. Journal of 

Accountancy, 192(1), 85.  

Kwak, W., Lee, H. Y., & Eldridge, S. W. (2009). Earnings management by Japanese bank 

managers using discretionary loan loss provisions. Review of Pacific Basin Financial Markets 

and Policies, 12(01), 1-26. 

Laeven, L., & Majnoni, G. (2003). Loan loss provisioning and economic slowdowns: too much, 

too late?. Journal of financial intermediation, 12(2), 178-197. 

Leventis, S., Dimitropoulos, P. E., & Anandarajan, A. (2011). Loan loss provisions, earnings 

management and capital management under IFRS: The case of EU commercial 

banks. Journal of Financial Services Research, 40(1-2), 103-122. 

Liu, C. C., & Ryan, S. G. (1995). The effect of bank loan portfolio composition on the market 

reaction to and anticipation of loan loss provisions. Journal of Accounting Research, 77-94. 

Liu, C. C., Ryan, S. G., & Wahlen, J. M. (1997). Differential valuation implications of loan loss 

provisions across banks and fiscal quarters. Accounting Review, 133-146. 

Liu, C. C., & Ryan, S. G. (2006). Income smoothing over the business cycle: Changes in banks' 

coordinated management of provisions for loan losses and loan charge -offs from the pre-

1990 bust to the 1990s boom. The Accounting Review, 81(2), 421-441. 



Π.Μ. ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 
 

  
    84 

 
  

Lobo, G. J., & Yang, D. H. (2001). Bank managers' heterogeneous decisions on discretionary 

loan loss provisions. Review of Quantitative Finance and Accounting, 16(3), 223-250. 

Lybaert, N., Jans, M., & Orens, R. (2005). Provisions: a tool for earnings management. 

Maydew, E. L. (1997). Tax-induced earnings management by firms with net operating 

losses. Journal of Accounting Research, 35(1), 83-96. 

McNichols, M., & Wilson, G. P. (1988). Evidence of earnings management from the provision 

for bad debts. Journal of accounting research, 1-31. 

Moyer, S. E. (1990). Capital adequacy ratio regulations and accounting choices in commercial 

banks. Journal of Accounting and Economics, 13(2), 123-154. 

Murphy, K. J., & Zimmerman, J. L. (1993). Financial performance surrounding CEO 

turnover. Journal of Accounting and Economics, 16(1-3), 273-315. 

Nissim, D. (2003). Reliability of banks' fair value disclosure for loans.  Review of Quantitative 

Finance and Accounting, 20(4), 355-384. 

Peasnell, K. V., Pope, P. F., & Young, S. (2000). Detecting earnings management using cross-

sectional abnormal accruals models. Accounting and Business research, 30(4), 313-326. 

Pourciau, S. (1993). Earnings management and nonroutine executive changes.  Journal of 

accounting and economics, 16(1-3), 317-336. 

Pérez, D., Salas-Fumas, V., & Saurina, J. (2008). Earnings and capital management in 

alternative loan loss provision regulatory regimes. European Accounting Review, 17(3), 423-

445. 

Ozili, P. K., & Outa, E. (2017). Bank loan loss provisions research: A review.  Borsa Istanbul 

Review. 

Quagli, A., & Ricciardi, M. (2010). The IAS 39 October 2008 Amendment as another 

opportunity of earnings management: an analysis of the European banking industry. 

Rangan, S. (1998). Earnings management and the performance of seasoned equity 

offerings1. Journal of Financial economics, 50(1), 101-122. 

Roychowdhury, S. (2006). Earnings management through real activities 

manipulation. Journal of accounting and economics, 42(3), 335-370. 



Π.Μ. ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 
 

  
    85 

 
  

Saurina, J. (2009). Loan loss provisions in Spain. A working macroprudential tool. Revista de 

Estabilidad Financiera, 17, 11-26. 

Scholes, M. S., Wilson, G. P., & Wolfson, M. A. (1990). Tax planning, regulatory capital 

planning, and financial reporting strategy for commercial banks. The Review of Financial 

Studies, 3(4), 625-650. 

Schipper, K. (1989). Earnings management. Accounting horizons, 3(4), 91. 

Leventis, S., Dimitropoulos, P. E., & Anandarajan, A. (2012). Signalling by banks using loan 

loss provisions: the case of the European Union. Journal of Economic Studies, 39(5), 604-

618. 

Shrieves, R. E., & Dahl, D. (2003). Discretionary accounting and the behavior of Japanese 

banks under financial duress. Journal of Banking & Finance, 27(7), 1219-1243. 

Boulila Taktak, N., Ben Slama Zouari, S., & Boudriga, A. (2010). Do Islamic banks use loan loss 

provisions to smooth their results?. Journal of Islamic Accounting and Business 

Research, 1(2), 114-127. 

Teoh, S. H., Welch, I., & Wong, T. J. (1998). Earnings management and the long‐run market 

performance of initial public offerings. The Journal of Finance, 53(6), 1935-1974. 

Teoh, S. H., Welch, I., & Wong, T. J. (1998). Earnings management and the long‐run market 

performance of initial public offerings. The Journal of Finance, 53(6), 1935-1974. 

Tucker, J. W., & Zarowin, P. A. (2006). Does income smoothing improve earnings 

informativeness?. The accounting review, 81(1), 251-270. 

Fields, T. D., Lys, T. Z., & Vincent, L. (2001). Empirical research on accounting choice.  Journal 

of accounting and economics, 31(1-3), 255-307. 

 

Vander Bauwhede, H., Willekens, M., & Gaeremynck, A. (2003). Audit firm size, public 

ownership, and firms' discretionary accruals management. The International Journal of 

Accounting, 38(1), 1-22. 

WALLAND, L., & Koch, T. (2000). Bank Loan-Loss Accounting: A Review of Theoretical and 

EmpiricalEvidence. Economic Review. Federal Reserve Bank of Atlanta 



Π.Μ. ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 
 

  
    86 

 
  

Warfield, T. D., Wild, J. J., & Wild, K. L. (1995). Managerial ownership, accounting choices, 

and informativeness of earnings. Journal of accounting and economics, 20(1), 61-91. 

Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1978). Towards a positive theory of the determination of 

accounting standards. Accounting review, 112-134. 

Wahlen, J. M. (1994). The nature of information in commercial bank loan loss 

disclosures. Accounting Review, 455-478. 

Xie, B., Davidson III, W. N., & DaDalt, P. J. (2003). Earnings management and corporate 

governance: the role of the board and the audit committee. Journal of corporate 

finance, 9(3), 295-316. 

Young, S. M. (1999). Field research methods in management accounting. Accounting 

horizons, 13(1), 76-84. 

Zang, A. Y. (2011). Evidence on the trade-off between real activities manipulation and 

accrual-based earnings management. The Accounting Review, 87(2), 675-703. 

 


