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Περίληψη (Abstract). 

 

  Μέσα στην παγκόσµια οικονοµική κρίση των τελευταίων ετών η διαχείριση 

των κινδύνων για τα πιστωτικά ιδρύµατα αποτελεί µία συνεχώς αυξανόµενη 

πρόκληση. Η δραστική και αποτελεσµατική αντιµετώπιση τους είναι το µεγάλο 

στοίχηµα, ακόµα για την επιβίωση τους. 

  Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι µία κατηγορία από τους κινδύνους που 

καλούνται τα πιστωτικά ιδρύµατα να εξαλείψουν. Ένας κίνδυνος µε τεράστιες 

προεκτάσεις στην επιχειρησιακή λειτουργία των τραπεζών, σε διεθνές και 

εγχώριο επίπεδο. 

  Ακολουθώντας ένα σύνολο κανόνων και αρχών, βασισµένη στην Βασιλεία ΙΙ 

(είναι το δεύτερο σύµφωνο, που αφορά συστάσεις σχετικά µε τους τραπεζικούς 

νόµους και κανονισµούς που εκδίδονται από την Επιτροπή της Βασιλείας 

σχετικά µε την τραπεζική επίβλεψη)  τα πιστωτικά ιδρύµατα µέσω των 

ελεγκτικών αρχών και των κεντρικών τους τραπεζών, προσπαθούν να 

αφοµοιώσουν τους κανόνες αυτούς και τους εφαρµόσουν στο εγχώριο 

τραπεζικό τους σύστηµα.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Η Έννοια του Λειτουργικού Κινδύνου 

 

1.1 Εισαγωγή. 

  Η απελευθέρωση των αγορών και η παγκοσµιοποίηση των 

χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών σε συνάρτηση µε την αναπτυσσόµενη 

πολυπλοκότητα της χρηµατοοικονοµικής τεχνολογίας καθιστούν τις 

δραστηριότητες των τραπεζών πιο πολύπλοκες και δηµιουργούν νέους 

κινδύνους οι οποίοι διαφοροποιούν το προφίλ κινδύνου τους. Ενδεικτικές πηγές 

των αναδυόµενων κινδύνων περιλαµβάνουν την εισαγωγή - χρήση συστηµάτων 

αυτοµατοποίησης προηγµένης τεχνολογίας, τη µεγαλύτερη εξάρτηση από 

κεντρικά συστήµατα, την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου, των µεγάλης 

κλίµακας εξαγορών, συγχωνεύσεων και ενοποιήσεων, την εµπλοκή σε τεχνικές 

µείωσης κινδύνου και την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών σε τρίτα µέρη. 

  Οι τράπεζες πρέπει να έχουν σαφή αντίληψη της έννοιας λειτουργικός 

κίνδυνος. Είναι σηµαντικό η ερµηνεία που αποδίδουν στον όρο να λαµβάνει 

υπόψη την πλήρη έκταση του λειτουργικού κινδύνου της τράπεζας και να 

καλύπτει όλες τις σηµαντικές πηγές ενδεχόµενων σηµαντικών λειτουργικών 

ζηµιών. Η ανεπαρκής αναγνώριση και διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου 

δύναται να έχει ως αποτέλεσµα την υποτίµηση του προφίλ κινδύνου της 

τράπεζας και την έκθεσή της σε σηµαντικές ζηµιές που να θέτουν σε κίνδυνο 

την βιωσιµότητά της. (Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, 2008). 

  Η παρούσα εργασία αποτελεί µία βιβλιογραφική επισκόπηση της διαχείρισης 

του λειτουργικού κινδύνου. 
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Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να αποδοθεί ορθά ο ορισµός του 

λειτουργικού κινδύνου, η µέτρηση καθώς και η δυνατότητα µοντελοποίησης 

της µέτρησης του λειτουργικού κινδύνου. 

Παρουσιάζεται µία σύντοµη ιστορική αναδροµή καθώς και ένα γενικό πλαίσιο 

βασικών αρχών για την ορθολογική διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου. 

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται περισσότερο στο θεωρητικό υπόβαθρο της 

διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου, σε ακαδηµαϊκές και µη απόψεις περί 

της ορθής εφαρµογής των οδηγιών της Επιτροπής της Βασιλείας II µέσα από 

ένα γενικότερο και  µεγαλύτερης γεωγραφικής κάλυψης πρίσµα.   

  Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται επιγραµµατικά στους βασικούς πυλώνες της 

Βασιλείας II και στο ισχύον ρυθµιστικό πλαίσιο, καθώς και στον υπολογισµό 

της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυµάτων ακολουθώντας τις 

οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδας.   

Οι µέθοδοι και οι προσεγγίσεις για τον υπολογισµό του αποτυπώνονται 

απολύτως αναλυτικά και µε κάθε λεπτοµέρεια. 

  Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται ο τρόπος διαχείρισης του λειτουργικού 

κινδύνου της Millenniumbank. Αναφέρονται οι διαδικασίες εντοπισµού, 

αναφοράς και µετριασµού του λειτουργικού κινδύνου του πιστωτικού 

ιδρύµατος. 

Οι έλεγχοι οι οποίοι πραγµατοποιούνται και οι τεχνικές που ακολουθεί η 

Millenniumbank για την αντιµετώπιση του. 

Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό αναλύονται τα αποτελέσµατα ενός 

ερωτηµατολογίου, απευθυνόµενο σε δείγµα 75 υπαλλήλων της 

Millenniumbank, για τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνονται τον λειτουργικό 
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κίνδυνο, αν γνωρίζουν τη έννοια του και πως µπορούν να τον εντοπίσουν και να 

τον αναφέρουν µέσω των καναλιών επικοινωνίας της τράπεζας.    

 

1.2 Λειτουργικός κίνδυνος - Ιστορική Αναδροµή. 

  Η διαχείριση του κινδύνου και ιδιαίτερα του λειτουργικού, αποτελεί ένα 

ζήτηµα που απασχολεί όλο και περισσότερο τους ερευνητές τα τελευταία 

χρόνια. Κάνοντας µία ανασκόπηση στο παρελθόν, θα παρατηρήσουµε ότι πριν 

από τη δεκαετία του '80 δεν είχε γίνει καµία προσπάθεια αποτίµησής του, ούτε 

κάποια οργανωµένη θεσµική παρέµβαση, ώστε να προληφθούν περιστατικά και 

καταστάσεις που απειλούν ακόµη και την επιβίωση των χρηµατοπιστωτικών 

οργανισµών. 

  Το γεγονός, το οποίο άλλαξε σηµαντικά τη νοοτροπία και οδήγησε σε έναν 

προβληµατισµό γύρω από το όλο ζήτηµα, αποτελεί η περίπτωση της Bankhaus 

Herstatt, µίας γερµανικής τράπεζας, της οποίας η ρευστοποίηση στις 26 Ιουνίου 

του 1974 µετά από το κλείσιµο των διατραπεζικών συστηµάτων, οδήγησε τους 

αντισυµβαλλόµενούς της σε συνολική ζηµία αξίας 620 εκατοµµυρίων 

δολαρίων.Αυτό το περιστατικό αποτελεί το ζωντανό παράδειγµα που 

αποδεικνύει ότι η διαχείριση του κινδύνου είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα στη 

σύγχρονη παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία. Με λίγα λόγια, για την εύρυθµη 

λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος απαιτείται η αύξηση των ιδίων 

κεφαλαίων των τραπεζών, καθώς και η ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης και 

διαχείρισής του. 

  Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι κεντρικές τράπεζες των G-10  χωρών ανέλαβαν 

το συντονισµό και την υλοποίηση µίας ενιαίας στρατηγικής γύρω από τη 

διαχείριση των κινδύνων, δηµιουργώντας την Επιτροπή της Βασιλείας, (ειδική 
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επιτροπή της τράπεζας των ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών που ασχολείται µε την 

εποπτεία των τραπεζών). Τον Ιούλιο του 1988, η Επιτροπή δηµοσίευσε το 

Σύµφωνο της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια µε τίτλο "∆ιεθνής 

Σύγκληση της Κεφαλαιακής Μέτρησης και των Κεφαλαιακών Προτύπων" ή 

Βασιλεία I. Η συµφωνία αυτή αφορούσε τη διεθνή εναρµόνιση των κανόνων 

της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών , καθώς και τον πιστωτικό κίνδυνο. 

  Η βασική της διάταξη προέβλεπε ότι το σύνολο των κεφαλαίων θα έπρεπε να 

ανέρχονται τουλάχιστον στο 8 % των σταθµισµένων ως προς τον κίνδυνο 

στοιχείων του ενεργητικού. Τα στοιχεία του ενεργητικού κατατάσσονται σε 

τέσσερις κατηγορίες , όπου ο συντελεστής στάθµισης λαµβάνει τιµές : 0 %, 

20%, 50 % και 100%. Παράλληλα, η Συµφωνία αναφέρεται και στα εξω-

λογιστικά στοιχεία, τα οποία και εκείνα κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες 

κινδύνου µε αντίστοιχους συντελεστές στάθµισης. 

  Το 1996 έγινε µία τροποποίηση χρησιµοποιώντας πρόβλεψη για τους 

κινδύνους αγοράς (market risk) του χαρτοφυλακίου συναλλαγών των 

πιστωτικών ιδρυµάτων. Αν και η αναγνώριση και µόνο της αναγκαιότητας 

διαχείρισης του κινδύνου αποτελεί από µόνη της ένα πολύ θετικό βήµα, εν 

τούτοις οι προτάσεις της Επιτροπής δηµιούργησαν ορισµένα προβλήµατα. Μία 

πολύ αρνητική συνέπεια αποτελεί το γεγονός ότι το σύστηµα αυτό για κάθε 

επιχειρηµατικό δάνειο προβλέπει το ίδιο ύψος ιδίων κεφαλαίων, δηµιουργώντας 

αντικίνητρο στην παροχή δανείων σε επιχειρήσεις υψηλής πιστοληπτικής 

αξιοπιστίας. Επίσης, η παραδοχή ότι υπάρχει τέλεια θετική συσχέτιση των 

αποδόσεων των περιουσιακών στοιχείων ουσιαστικά υπερεκτιµά τον 

αναλαµβανόµενο κίνδυνο, αυξάνοντας αντίστοιχα και το ποσό του 

απαιτούµενου κεφαλαίου. Ταυτόχρονα, τα πιστωτικά ιδρύµατα έχουν αναπτύξει 
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δραστηριότητες γνωστές ως ρυθµιστικές συναλλαγές κεφαλαίου (RCA – 

regulatory capital arbitrage), µε τις οποίες µειώνεται το ύψος των ιδίων 

κεφαλαίων που απαιτούνται θεσµικά, χωρίς όµως να αλλάζει η διάρθρωση του 

κινδύνου. Λαµβάνοντας υπόψη όλα αυτά τα προβλήµατα, η Επιτροπή της 

Βασιλείας δηµοσίευσε τον Απρίλιο του 2003 το δεύτερο συµβουλευτικό 

κείµενο (Consultative Document). Αργότερα ακολούθησε η αναθεώρηση του 

προϋπάρχοντος πλαισίου µε τη δηµοσίευση, τον Ιούνιο του 2004, του τελικού 

κειµένου, που ονοµάζουµε Βασιλεία II. Η Βασιλεία ΙΙ παρέχει περισσότερες 

εναλλακτικές σε σχέση µε τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και του 

κινδύνου αγοράς, δίνοντας στις τράπεζες την απαραίτητη ευελιξία, ανάλογα µε 

την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, µειώνοντας τα προβλήµατα που 

δηµιουργούνται από την εφαρµογή ενός πολύ συγκεκριµένου πλαισίου, που δεν 

είναι το αρµόζον σε όλες τις περιπτώσεις. Παράλληλα, κάνει πρόβλεψη και για 

το regulatory capital arbitrage, εφαρµόζοντας οικονοµικά ακριβέστερους 

συντελεστές κινδύνου και θεσπίζοντας συγκεκριµένες διαδικασίες, ώστε να 

γίνει αποδεκτό ότι κάθε µεταβιβάζουσα τράπεζα έχει µεταφέρει τον κίνδυνο και 

δικαιούται µείωσης των απαιτούµενων κεφαλαίων. Βέβαια, ένας τοµέας στον 

οποίο η συµβολή της Επιτροπής είναι καθοριστικός είναι η διαχείριση του 

λειτουργικού κινδύνου, για τον οποίο η Βασιλεία Ι δεν είχε κάνει κάποια 

πρόβλεψη, λόγω της πολυπλοκότητάς του, αλλά και ίσως επειδή δεν είχε γίνει 

τόσο κατανοητή η τεράστια σηµασία του για την εύρυθµη λειτουργία του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Παράλληλα, στο διάστηµα µεταξύ του 1988 

(Βασιλεία Ι) και του 2004 (Βασιλεία ΙΙ), γεγονότα όπως η κατάρρευση της 

Barings Bank (1995), Enron (2001), ή ακόµα και το τροµοκρατικό χτύπηµα της 

11ης Σεπτεµβρίου (2001) κατέδειξαν το πώς προβλήµατα στην οργάνωση, 
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σκάνδαλα, ή απρόβλεπτα περιστατικά µπορούν να επηρεάσουν την πορεία ενός 

οργανισµού, αλλά και να κλονίσουν ακόµη και το ευρύτερο χρηµατοπιστωτικό 

σύστηµα. 

  Γι' αυτό το λόγο και η Βασιλεία ΙΙ ενέταξε στο εγχείρηµά της και τη 

διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου. Μέσω των τριών βασικών πυλώνων της, 

που θα αναπτυχθούν παρακάτω (πυλώνας 1-ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, 

πυλώνας 2-εποπτική αξιολόγηση, πυλώνας 3-πειθαρχία της αγοράς), προσπαθεί 

συνεχώς να συµβάλλει στην όσο το δυνατό µεγαλύτερη µείωσή του. Προέχει 

όµως, να προσδιοριστεί µε σαφήνεια ο ορισµός της έννοιάς του, έτσι ώστε να 

γίνει κατανοητό το εύρος, αλλά και οι δυσκολίες που ανακύπτουν στην 

προσπάθεια αυτή της Επιτροπής. ( Φίλιππας, 2008). 

  

1.3 Ορισµός λειτουργικού κινδύνου. 

  Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που προκύπτει από την εκτέλεση 

των επιχειρησιακών λειτουργιών µιας επιχείρησης. Είναι µια πολύ ευρεία 

έννοια που εστιάζει στους κινδύνους που προκύπτουν από τους ανθρώπους, τα 

συστήµατα και τις διαδικασίες µέσω των οποίων µια επιχείρηση λειτουργεί.  

  Ένας ευρέως χρησιµοποιηµένος ορισµός του λειτουργικού κινδύνου είναι 

αυτός που περιλαµβάνεται στη Βασιλεία ΙΙ (Basel II) . Αυτός ο ορισµός δηλώνει 

ότι ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος απώλειας ως αποτέλεσµα των 

ανεπαρκών ή αποτυχηµένων εσωτερικών διαδικασιών, των ανθρώπων και των 

συστηµάτων ή των εξωτερικών γεγονότων (wikipedia , operational risk). 

  Ο επίσηµος ορισµός του λειτουργικού κινδύνου ταξινοµεί τις απώλειες από 

τον λειτουργικό κίνδυνο σε 4 οµάδες: ανθρώπινος παράγοντας, διαδικασίες, 

τεχνολογία και εξωτερικά γεγονότα. Η ταξινόµηση του όµως γίνεται και 
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βασισµένη και σε άλλες αρχές. Λεπτοµερής περιγραφή καθένα από τους τύπους 

γεγονότων, την χαρτογράφηση των επιχειρησιακών γραµµών και τους τύπους 

απωλειών θα τους αναλύσουµε παρακάτω. ( Tchernobai, 2006). 

 

1.4 Μέτρηση λειτουργικού κινδύνου. 

  Παρά το γεγονός ότι τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα έχουν υποστεί απώλειες 

που προέρχονται από τον λειτουργικό κίνδυνο, µόλις τα τελευταία έτη έχουν 

προχωρήσει σε µία οργανωµένη διαχείριση του και σε µία προσπάθεια 

µέτρησης του κινδύνου αυτού. Οι περισσότερες τράπεζες έχουν προχωρήσει 

αρκετά στην µέτρηση του λειτουργικού κινδύνου, πρόοδος που έχει γίνει όπως 

αναφέραµε ιδιαίτερα τα τελευταία έτη. (Cummins & Embrechts, 2006). 

  Οι υπάρχουσες µεθοδολογίες είναι σχετικά απλές, αν και µερικές τράπεζες 

φαίνονται να σηµειώνουν σηµαντική πρόοδο, αναπτύσσοντας τεχνικές για τον 

εντοπισµό του κεφαλαίου όσον αφορά το λειτουργικό κίνδυνο. 

Η πειραµατική ποιότητα των υπαρχόντων λειτουργικών µέτρων κινδύνου 

απεικονίζει αρκετά ζητήµατα. Οι παράγοντες κινδύνου που προσδιορίζονται 

συνήθως από τις τράπεζες είναι χαρακτηριστικά µέτρα εσωτερικής απόδοσης, 

όπως οι εκτιµήσεις εσωτερικού λογιστικού ελέγχου, ο όγκος, ο κύκλος 

εργασιών, τα ποσοστά λάθους και το ασταθές εισόδηµα, παρά τους εξωτερικούς 

παράγοντες όπως οι µετακινήσεις τιµής στην αγορά ή µια αλλαγή στις συνθήκες 

του οφειλέτη. Η αβεβαιότητα για την οποία οι παράγοντες είναι σηµαντικοί 

προκύπτει από την απουσία από µια άµεση σχέση µεταξύ των παραγόντων 

κινδύνου που προσδιορίζουν συνήθως το µέγεθος και την συχνότητα από τις 

απώλειες. Αυτό αντιπαραβάλλει στον κίνδυνο αγοράς, όπου οι αλλαγές στις 

τιµές µπορούν εύκολα να υπολογισθούν, µετρώντας τον αντίκτυπο στην αξία 
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του χαρτοφυλακίου των εµπορικών συναλλαγών της τράπεζας, και ίσως στον 

πιστωτικό κίνδυνο, όπου αλλαγές στην πίστωση του οφειλέτη συνδέεται συχνά 

µε τις αλλαγές στο επιτόκιο. Μέχρι σήµερα, υπάρχει µικρός ερευνητικός κύκλος 

που να συνδέει εκείνους τους λειτουργικούς παράγοντες κινδύνου µε τις 

λειτουργικές απώλειες. 

  Η προσπάθεια συλλογής των απωλειών από τον λειτουργικό κίνδυνο 

αναδεικνύει ερωτήµατα µέτρησης. Μερικές τράπεζες υποστηρίζουν ότι το 

κόστος της έρευνας και της διόρθωσης ενός προβλήµατος από ένα γεγονός 

λειτουργικής απώλειας είναι σηµαντικό, και σε µερικές περιπτώσεις, ξεπερνά το 

άµεσο κόστος της λειτουργικής απώλειας.   

  ∆ιάφορες τράπεζες υποστηρίζουν την άποψη ενδεχοµένως δύο ευρειών 

κατηγοριών λειτουργικών απωλειών. Συχνός, οι µικρότερες λειτουργικές 

απώλειες όπως εκείνες που προκαλούνται από τα περιστασιακά ανθρώπινα 

λάθη εµφανίζονται ως κοινές σε πολλές επιχειρήσεις. Σηµαντικές λειτουργικές 

απώλειες κινδύνου είδαν ότι έχουν χαµηλές πιθανότητες να πραγµατοποιηθούν, 

αλλά ο αντίκτυπος που θα µπορούσαν να έχουν για την τράπεζα είναι πολύ 

µεγάλος, και ίσως να υπερβεί εκείνον του κινδύνου αγοράς ή του πιστωτικού 

κινδύνου. Υπάρχει όµως µία απροθυµία να συζητήσουν την εµπειρία τους πάνω 

στον λειτουργικό κίνδυνο, και µόνο µερικές αναγνωρίζουν τις µεγαλύτερες 

απώλειες που µπορεί να προκύψει από αυτό.  

  Η µέτρηση του λειτουργικού κινδύνου απαιτεί και τις δύο παραµέτρους, 

αυτούς που υπολογίζουν την πιθανότητα να συµβεί µία απώλεια από ένα 

λειτουργικό γεγονότος και το πιθανό µέγεθος της απώλειας. Προσεγγίσεις που 

περιγράφονται στις περισσότερες  συνεντεύξεις στελεχών στηρίζονται ως ένα 

ορισµένο βαθµό στους παράγοντες κινδύνου που παρέχουν κάποια ένδειξη της 
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πιθανότητας από µια λειτουργική εµφάνιση γεγονότος απώλειας. Οι παράγοντες 

κινδύνου είναι γενικά ποσοτικοί αλλά µπορούν και να είναι ποιοτικές και 

υποκειµενικές αξιολογήσεις που µεταφράζονται συχνά σε  βαθµούς (όπως µια 

αξιολόγηση του λογιστικού ελέγχου). Το σύνολο των  παραγόντων που 

χρησιµοποιείται συχνά περιλαµβάνει  µεταβλητές σε κάθε εµπορική µονάδα, 

βαθµολογεί τις ποιοτικές αξιολογήσεις όπως οι εκτιµήσεις εσωτερικού 

λογιστικού ελέγχου, ο όγκος, ο κύκλος εργασιών και η πολυπλοκότητα. 

Τράπεζες που ενσωµατώνουν τους παράγοντες κινδύνου στην προσέγγιση 

µέτρησής τους µπορούν να τους χρησιµοποιήσουν για να προσδιορίσουν τις 

λειτουργίες τους µε υψηλότερο ρίσκο λειτουργικού κινδύνου. 

  Ιδανικά, οι παράγοντες κινδύνου θα µπορούσαν να αφορούν την ιστορική 

εµπειρία από τις απώλειες και να εµφανιστούν µε µια περιεκτική µεθοδολογία 

µέτρησης. Μερικές τράπεζες έχουν αρχίσει να συλλέγουν στοιχεία όσον αφορά 

την ιστορική εµπειρία απώλειάς τους από γεγονότα λειτουργικού κινδύνου και 

να δηµιουργούν ιδιόκτητες βάσεις δεδοµένων. Το άλλο θέµα που προκύπτει 

είναι εάν τα στοιχεία από διάφορα τµήµατα ή µονάδες προέρχονται από την ίδια 

κατανοµή. Τέλος αρκετές τράπεζες δείχνουν µεγάλο ενδιαφέρον για το πώς 

µερικοί ασφαλιστικοί κίνδυνοι εµφανίζονται ως πιθανά πρότυπα για την 

µέτρηση του λειτουργικού κινδύνου. (Bank for International Settlements, 1998). 

  Για να προσπαθήσει να συµπληρώσει τα παραπάνω πρότυπα η Βασιλεία II 

έχει εκδώσει οδηγίες  για τον υπολογισµό της κεφαλαιακής επάρκειας που 

αφορούν τον λειτουργικό κίνδυνο, βασισµένη σε τρεις µεθόδους υπολογισµού 

του. Με την προσέγγιση του βασικού δείκτη, µε την τυποποιηµένη προσέγγιση 

και µε εξελιγµένες προσεγγίσεις µέτρησης. Έννοιες στις οποίες θα 

αναφερθούµε εκτενώς παρακάτω στο κεφάλαιο 2. ( Politou & Giudici, 2009). 
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1.5 Προσδιορισµός της ποσότητας του λειτουργικού κινδύνου. 

  Τα µοντέλα για την ποσολόγηση του λειτουργικού κινδύνου είναι την περίοδο 

αυτή ακόµα σχετικά σε ένα πρόωρο στάδιο ανάπτυξης. Η Βασιλεία II έχει 

παράσχει µια αποφασιστική ώθηση στην ανάπτυξη των κατάλληλων µοντέλων. 

Απώλειες «υψηλής συχνότητας, χαµηλής δριµύτητας» και «χαµηλής 

συχνότητας, υψηλής δριµύτητας»  απαιτούν πολύ διαφορετικά πρότυπα 

µοντέλων. 

  Όπως είδαµε εξάλλου ο λειτουργικός κίνδυνος ορίζεται ως ένας κίνδυνος 

ανθρώπινης προέλευσης. Αντίθετα µε τους άλλους κινδύνους που µπορούν να 

προσδιορισθούν µε ένα οικονοµικό µοντέλο ο λειτουργικός κίνδυνος πρέπει να 

προσδιορισθεί όχι µονοσήµαντα, αλλά από ένα συνολικό πρότυπο 

προγραµµατισµού. ( Fragniere et al.,2010).     

  Αυτό σηµαίνει ότι, καταρχήν, δεν θα υπάρξει µόνο ένας τρόπος ποσολόγησης 

του λειτουργικού κινδύνου. Μάλλον, είναι απαραίτητο να βρεθεί ένα µίγµα των 

µεθόδων που αντιστοιχούν στο προφίλ κινδύνου της κάθε τράπεζας. 

Παραθέτουµε µερικά εξ’αυτών παρακάτω. 

  Η αξία σε κίνδυνο (VaR) ενός χαρτοφυλακίου, όπως χρησιµοποιείται στον 

έλεγχο του κινδύνου αγοράς ή στον πιστωτικό είναι η νοµισµατική έκφραση της 

απώλειας µε αξία που δεν ξεπερνά µια ορισµένη πιθανότητα σε µία 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 

  Η υπό όρους αξία σε κίνδυνο (conditional VAR) λαµβάνει υπόψη όλες τις 

τιµές κάτω από ένα συγκεκριµένο επίπεδο για να υπολογίσει την αναµενόµενη 

αξία. Ενώ η αξία σε κίνδυνο (VAR) δεν αναφέρει τίποτα για το πιθανό ύψος 

µιας πιθανής απώλειας, η υπό όρους αξία σε κίνδυνο (conditional VAR) είναι η 

αναµενόµενη αξία των χειρότερων περιπτώσεων. Η υπό όρους αξία σε κίνδυνο 



 - 16 -

(conditional VAR), συχνά επίσης αποκαλείτε το αναµενόµενο έλλειµµα 

(expected shortfall). Μπορεί να ερµηνευθεί ως µέση µέγιστη απώλεια 

περιπτώσεων που ξεπερνούν το επίπεδο εµπιστοσύνης. 

  Η θεωρία ακραίας αξίας (extreme value theory- EVT) στο πλαίσιο του 

λειτουργικού κινδύνου, εστιάζει το ενδιαφέρον της στις απώλειες πίεσης (stress 

losses)  για των οποίων η κατανοµή µε την προσέγγιση της αξίας σε κίνδυνο 

(VAR) δεν παρέχει καµία πληροφορία.  

  Χρησιµοποιώντας την αποκαλούµενη µέθοδο (POT) αιχµή πέρα των 

κατώτατων ορίων, οι ακραίες παρατηρήσεις µέσα σε ένα δείγµα µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για να συµπεράνουν τις ιδιότητες από τις ακραίες περιοχές 

µιας κατανοµής που δεν καλύπτεται από το δείγµα. Κατά συνέπεια, αυτή η 

τεχνική εκτίµησης καθιστά πιθανό να διαµορφώσει την κατανοµή των ακραίων 

σηµείων επάνω από ένα υψηλό κατώτατο όριο.  

  Επιπλέον µια στατιστική µέθοδος που χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις 

χαµηλής διαθεσιµότητας στοιχείων είναι η έναρξη (bootstrapping), µια τεχνική 

λήψης δείγµατος για τις εκτιµήσεις. Η επαναλαµβανόµενη τροποποίηση των 

στοιχείων επιτρέπει την αξιολόγηση του στατιστικού λάθους µιας υπόθεσης. 

( Austrian Central Bank, 2006). 

  Τέλος µία νέα προσέγγιση, βασισµένη στα Μπεϋζιανά δίκτυα (Bayesian 

Networks), έχει προταθεί για την ποσοτική διαχείριση του λειτουργικού 

κινδύνου. Το κύριο πλεονέκτηµα της είναι, πέρα από κάθε άλλη προσέγγιση, η 

δυνατότητα να «συλλαµβάνει» τους συσχετισµούς µεταξύ διαφορετικών 

διαδικασιών της τράπεζας. ( Aquaro et al.,2010). 

  Παρολαυτά µελλοντική έρευνα απαιτείται σε σχέση µε την αξιοπιστία των 

κατανοµών αυτών λόγω ελλιπών ιστορικών στοιχείων απώλειας από τον 
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λειτουργικό κίνδυνο, των καθυστερήσεων στην υποβολή των εκθέσεων, λαθών 

στην µέτρηση των στοιχείων, παρατεταµένων γεγονότων απωλειών που 

επεκτείνονται στην επιχειρησιακή δυναµική των πιστωτικών ιδρυµάτων 

συµπεριλαµβανοµένων και των εταιρικών αναδοµήσεων. ( Chaudhury, 2010).     

 

1.6 Ονοµαστικός, Συνηθισµένος και Εξαιρετικός Λειτουργικός 

Κίνδυνος. 

  Το αρχικό σηµείο µίας καλής διοίκησης είναι να επικεντρωθεί στα κρίσιµα 

ζητήµατα, σε ζητήµατα όπου οι καλές ιδέες και αποφάσεις κάνουν την διαφορά. 

∆εν υπάρχει κανένα εµπορικό συµφέρον στην συγκέντρωση πληροφοριών, αν 

αυτές δεν έχουν κάποια επίδραση στην λήψη ορισµένων αποφάσεων. 

Γεγονότα του λειτουργικού κινδύνου µπορεί να δίνουν εντολή (σήµα) για την 

προσοχή µας σε συγκεκριµένα προβλήµατα, αλλά πολλές ευκαιρίες ή 

εναλλακτικές πρακτικές µπορεί να χαθούν, εκτός αν κάποιος προσπαθήσει να 

σκεφτεί µπροστά σχετικά µε τα κρίσιµα ζητήµατα. Ένα ανοιχτό, προσεκτικό και 

δηµιουργικό µυαλό, είναι τα βασικά στοιχεία για µία αντικειµενική και ορθή 

λήψη απόφασης. 

  Θα ήταν λοιπόν χρήσιµο να διαχωρίσουµε τρεις τύπους λειτουργικού κινδύνου 

σχετικούς µε την συχνότητα των απωλειών, καθώς αποκαλύπτουν διαφορετικά 

εµφανή χαρακτηριστικά γνωρίσµατα.  

  Ο ονοµαστικός (nominal) λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος των 

επαναλαµβανόµενων απωλειών που συνδέονται µε µία τρέχουσα 

δραστηριότητα, για παράδειγµα κίνδυνος τακτοποίησης ή ανθρώπινο λάθος 

κατά την διάρκεια µίας συναλλαγής. Τέτοιες απώλειες πρέπει να λάβουν 

υπ’όψιν την βελτιστοποίηση των διαδικασιών και να συγκριθούν µε το κόστος 
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του ελέγχου των διαδικασιών αυτών. Η διαχείριση αυτής της µορφής του 

λειτουργικού κινδύνου είναι αρκετά κοστοβόρα. Τα οφέλη από µία τέτοιου 

είδους διαχείριση έχουν µακροπρόθεσµο ορίζοντα στην συναλλακτική σχέση µε 

τον πελάτη και την φήµη του πιστωτικού ιδρύµατος και βασίζονται στην 

διοίκηση της ολικής ποιότητας. Ήδη αρκετές τράπεζες κατευθύνονται προς 

αυτήν την κατεύθυνση. 

  Ο συνηθισµένος (ordinary) λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος γεγονότων 

µικρότερης συχνότητας αλλά µεγαλύτερων απωλειών, όχι όµως σε τέτοιο 

σηµείο που να απειλούν την επιχειρησιακή συνέχεια των πιστωτικών 

ιδρυµάτων. Βρίσκονται συνήθως  µεταξύ άλλων σηµαντικών συνεπειών µίας 

στρατηγικής επιλογής και πρέπει να αναλύονται µέσα από ένα ευρύτερο 

πλαίσιο αυτής της επιλογής. Ιδιαίτερα οι κίνδυνοι αυτοί καθώς και οι υπόλοιποι 

κίνδυνοι που συνδέονται µε την ίδια στρατηγική επιλογή πρέπει να 

κατανοηθούν και να διαχωριστούν πλήρως. 

  Τέλος ο εξαιρετικός (exceptional) λειτουργικός κίνδυνος αναφέρεται σε 

γεγονότα µε πολύ µικρή συχνότητα εµφάνισης αλλά µε πολλαπλούς 

αντίκτυπους, και αποτελούν απειλή για την ύπαρξη των πιστωτικών ιδρυµάτων. 

Τέτοιοι κίνδυνοι χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Η ορθολογική αντιµετώπιση και 

µέτρηση τους συντελεί σε µία λογική απόφαση. ( Pezier, 2002).      

 

1.7 Εσωτερική ∆ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής 

Επάρκειας. 

  Σύµφωνα µε την Επιτροπή της Βασιλείας II η εσωτερική διαδικασία 

αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας (Internal Capital Adequacy 
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Assessment Process, ICAAP), είναι µία νέα απαίτηση για τα πιστωτικά 

ιδρύµατα, που απαιτεί τις ακόλουθες αξιολογήσεις.  

  Ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, τον βαθµό των συνολικών κεφαλαίων των 

µετόχων που απαιτείται για να συµβαδίσουν µε τη στρατηγική της τράπεζας και 

την διατήρηση του ελάχιστου κεφαλαίου καθώς και την εξασφάλιση ότι οι 

υλικοί (material) κίνδυνοι της τράπεζας γίνονται κατανοητοί από την διοίκηση 

και ότι υπάρχει ικανοποιητική και κατάλληλη πολιτική διαχείρισης κινδύνων. 

  Υπάρχουν τέσσερα κρίσιµα στοιχεία σε οποιοδήποτε εσωτερική διαδικασία 

αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας και αυτά είναι, η αξιολόγηση 

(προσδιορισµός και µέτρηση) των κινδύνων που µια τράπεζα είναι, ή µπορεί να 

είναι εκτεθειµένη, η εφαρµογή των τεχνικών µετριασµού που µπορεί να 

βοηθήσει σε χαµηλότερη δέσµευση κεφαλαίων, εκτέλεση ασκήσεων αντοχής 

της τράπεζας (stress-testing techniques) και o ρόλος του διοικητικού 

συµβουλίου και εν γένει της διοίκησης. (Qfinance, 2007). 

  Η οποία (διοίκηση) πρέπει να εξετάσει µε την ίδια βαρύτητα και τους 

ακόλουθους κινδύνους: πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς, κίνδυνο 

ρευστότητας, ασφαλιστικό κίνδυνο, κίνδυνο συγκέντρωσης, επιχειρησιακό 

κίνδυνο, κίνδυνο επιτοκίου, κίνδυνο συνταξιοδοτικής υποχρέωσης και 

οποιοδήποτε άλλο κίνδυνο εντοπιστεί. Εξάλλου και ο προσδιορισµός της 

αποδοτικότητας του κόστους των τραπεζών περιλαµβάνει τις πτυχές αυτές και 

παρουσιάζει µάλιστα µία ανόµοια επίδραση στην αποδοτικότητα αυτών, 

γεγονός που συναινεί στην σηµαντικότητα των κινδύνων αυτών. (Sun & Chang, 

2010). 

Σαφώς στο πρίσµα αυτό και ο λειτουργικός κίνδυνος συµπεριλαµβάνεται στο 

κοµµάτι των κινδύνων που αναφέραµε.  
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  Με τον τρόπο αυτό η ( ICAAP) διαχωρίζει το κεφάλαιο που απαιτείται από τις 

ρυθµιστικές αρχές, το πραγµατικό κεφάλαιό και το κεφάλαιο που πρέπει να 

διατηρηθεί για επιχειρησιακούς λόγους. 

  Καταλήγοντας αυτό που προκύπτει δεν είναι µία ακόµα διαδικασία 

διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου, αλλά ότι ο λειτουργικός κίνδυνος δεν 

αποτελεί έναν µονοσήµαντο ή έναν ακόµη κίνδυνο που καλούνται να 

αντιµετωπίσουν τα πιστωτικά ιδρύµατα. Είναι ένας κίνδυνος που πρέπει να 

ενσωµατωθεί στις πρακτικές της επιχειρησιακής λειτουργίας της τράπεζας και 

να διαχειριστεί αναλόγως, πάντα σε συνδυασµό µε τους υπόλοιπους κινδύνους 

που αναφέραµε παραπάνω. (Qfinance, 2007). 

 

1.8 ∆έκα Βασικές Αρχές διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου. 

  Για να γίνει κατανοητό το έργο της Επιτροπής, είναι πολύ σηµαντικό να γίνει 

µία παράθεση των αρχών, πάνω στις οποίες στηρίζεται για τη διαχείριση του 

λειτουργικού κινδύνου.  

  Ο λειτουργικός κίνδυνος πρέπει να αντιµετωπίζεται από τα πιστωτικά 

ιδρύµατα και τα τµήµατα ελέγχου του σύµφωνα µε τις καλύτερες πρακτικές, 

χρησιµοποιώντας επαρκείς τεχνικές διαµόρφωσης κινδύνου και µείωσης, 

δίνοντας µεγάλη προσοχή στον καθορισµό, τον υπολογισµό την µέτρηση και τη 

διασπορά του κινδύνου. (Stancu & Tinca, 2007). 

Οι κατευθύνσεις αυτές, που µε τη σειρά τους συνθέτουν τους τρείς βασικούς 

πυλώνες (pillar) της στρατηγικής της, είναι οι εξής: 

  α. Ο λειτουργικός κίνδυνος αποτελεί ένα ξεχωριστό είδος κινδύνου, γι' αυτό 

και επιβάλλεται µια συγκεκριµένη πολιτική και ανάληψη πρωτοβουλιών από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο. Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, ο κάθε οργανισµός 
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επιβάλλεται να έχει στη διάθεσή του ένα καθορισµένο πλαίσιο γύρω από το 

συγκεκριµένο ζήτηµα, το οποίο θα τίθεται περιοδικά υπό τον έλεγχο και την 

έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθορίζοντας έναν ορισµό του 

λειτουργικού κινδύνου, έτσι όπως αυτός εκδηλώνεται στη συγκεκριµένη 

επιχείρηση, αλλά και τους τρόπους εντοπισµού, αξιολόγησης και 

ελαχιστοποίησής του. 

  Αυτό σηµαίνει ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καλείται να δηµιουργήσει στους 

κόλπους του πιστωτικού ιδρύµατος ένα αίσθηµα υπευθυνότητας σε όλα τα 

κλιµάκια της ιεραρχίας. Παράλληλα, πρέπει να είναι ενήµερο για οποιαδήποτε 

αλλαγή στο πλαίσιο διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου, προϋποθέτοντας 

βαθιά γνώση της γκάµας των λειτουργιών της επιχείρησης και των 

συνεπαγόµενων κινδύνων. 

  β. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι πολιτικές 

διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου υπόκεινται σε εσωτερικούς ελέγχους 

από ανεξάρτητο και κατάλληλα εξοπλισµένο προσωπικό. Πιο συγκεκριµένα, 

προϋποθέτει την ύπαρξη προσωπικού µε κατάλληλες γνώσεις και εµπειρία και 

το οποίο θα προβαίνει στις ενέργειες που αφορούν τη διαχείριση του 

λειτουργικού κινδύνου, καθώς και τη διάθεση του κατάλληλου ποσού 

κεφαλαίου για την υλοποίηση των αντίστοιχων πολιτικών. Επίσης, θεωρείται 

απαραίτητη η επικοινωνία µε τους υπεύθυνους σε θέµατα κινδύνων των 

θεµάτων που µπορούν να ανακύψουν, αλλά και περιοδικοί έλεγχοι, οι οποίοι θα 

επιβεβαιώνουν ή όχι την επιτυχία του υπάρχοντος πλαισίου. 

  γ. Τα ανώτερα στελέχη θα πρέπει να παίξουν ενεργό ρόλο στην υλοποίηση των 

αναλαµβανόµενων πολιτικών. Η αρχή αυτή, επικουρική των δύο 

προηγούµενων, προβλέπει την ύπαρξη ευθύνης σε όλα τα κλιµάκια της 
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ιεραρχίας, τονίζοντας όµως την αναγκαιότητα συντονισµού των στρατηγικών 

από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα ανώτερα στελέχη, πάνω στα οποία θα 

στηρίζεται η αξιολόγηση της έκθεσης στο λειτουργικό κίνδυνο, η ανάθεση 

ευθυνών σε συγκεκριµένα στελέχη, η αξιολόγηση των αποδόσεων της 

επιχείρησης, η διάθεση των κατάλληλων κεφαλαίων και τεχνολογικών µέσων 

για την επίτευξη αυτού του σκοπού. 

  δ. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εντοπισµού και αξιολόγησης του 

«ποσοστού» λειτουργικού κινδύνου που ενέχει κάθε προϊόν, διαδικασία ή 

δραστηριότητα. Επίσης, κατά το σχεδιασµό των καινούριων προϊόντων ή πριν 

από την υιοθέτηση καινούριων πολιτικών ή διαδικασιών, είναι απαραίτητο τα 

πιστωτικά ιδρύµατα να µπορούν να αποτιµήσουν του λειτουργικό κίνδυνο που 

αυτά περικλείουν. Αυτό συνεπάγεται την ανάπτυξη των κατάλληλων 

συστηµάτων εντοπισµού και αξιολόγησης του λειτουργικού κινδύνου ( είτε 

οφείλεται σε εσωτερικούς, είτε σε εξωτερικούς παράγοντες), πριν και µετά από 

την άσκηση των υπαρχόντων ελέγχων, τη συλλογή των κατάλληλων δεικτών 

και ιστορικών δεδοµένων, τα οποία θα κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε τη 

συχνότητα και τη βαρύτητά τους. 

  ε. Πρέπει να καθοριστούν οι διαδικασίες εκείνες µε τις οποίες θα γίνεται ο 

έλεγχος της έκθεσης στο λειτουργικό κίνδυνο. Σε αυτές περιλαµβάνονται οι 

τακτικές αναφορές στα ανώτερα στελέχη και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, οι 

οποίες θα δίνουν σαφή εικόνα του επιπέδου και της τάσης των λειτουργικών 

κινδύνων, καθώς και της δυνατότητας των παρακρατούµενων κεφαλαίων να 

καλύψουν το ύψος τους. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να συλλέγονται 

πληροφορίες που µπορούν να θεωρηθούν και ως οιωνοί, όπως µεγάλοι ρυθµοί 

ανάπτυξης απωλειών, θέτοντας και αντίστοιχα πλαφόν. Επίσης, οι αναφορές θα 
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πρέπει να αφορούν εσωτερικά και εξωτερικά δεδοµένα, εντοπίζοντας τα 

προβλήµατα και προτείνοντας τις κατάλληλες προληπτικές ενέργειες. 

  στ. Η αρχή αυτή τονίζει την ευθύνη που έχουν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα 

ανώτερα στελέχη στη διαµόρφωση στους κόλπους της επιχείρησης της 

εταιρικής κουλτούρας (εδώ οι πρωτοβουλίες ελέγχου του λειτουργικού 

κινδύνου αποτελούν σηµαντικό µέρος των δραστηριοτήτων ενός πιστωτικού 

ιδρύµατος). Αυτό συνεπάγεται ότι θα υπάρξει ένα πλαίσιο, βάσει του οποίου θα 

αποφασίζεται αν είναι πιο συµφέρον να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ή να 

διατηρείται ως έχει, ενώ ταυτόχρονα θα γίνεται αναδιαµόρφωση των πολιτικών 

σε περίπτωση αποτυχίας τους. Παράλληλα, δίνεται έµφαση στο διαχωρισµό των 

καθηκόντων και τονίζεται η σπουδαιότητα ελέγχου των καινούριων προϊόντων 

και διαδικασιών σε σχέση µε του λειτουργικό κίνδυνο που περιέχουν. 

  ζ. Είναι απαραίτητη η ύπαρξη σχεδίων επιχειρηµατικής συνέχειας 

(conrtingency και business continuity plans) στους κόλπους µίας τράπεζας. Με 

αυτόν τον τρόπο, σε περίπτωση κάποιου καταστρεπτικού γεγονότος, 

εξασφαλίζεται η επιβίωση του πιστωτικού ιδρύµατος και η συνέχιση της 

δραστηριότητάς του. Για την επιτυχία αυτού του εγχειρήµατος, επιβάλλονται 

συνεχείς έλεγχοι των σχεδίων αυτών, οι οποίες στηρίζονται στο σωστό 

εντοπισµό των διαδικασιών εκείνων που περιέχουν λειτουργικό κίνδυνο. 

  η. Εδώ τονίζεται ο ρόλος των εποπτικών αρχών, οι οποίες θα πρέπει να 

εξασφαλίσουν ότι όλες οι τράπεζες έχουν, σε σχέση βέβαια µε τα εσωτερικά 

τους δεδοµένα, ένα επαρκές πλαίσιο εντοπισµού, αξιολόγησης, ελέγχου / 

ελαχιστοποίησης του λειτουργικού κινδύνου. Αυτό σηµαίνει, βέβαια, ότι θα 

γίνεται προτροπή στις τράπεζες που δε συµµορφώνονται να αλλάξουν πολιτική 
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και να εντάξουν τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου στις εσωτερικές 

διαδικασίες. 

  θ. Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να κάνουν 

τακτικά έλεγχο των πολιτικών διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου που ασκεί η 

κάθε τράπεζα , εξασφαλίζοντας ότι υπάρχει επαρκής πληροφόρηση από την 

πλευρά των πιστωτικών ιδρυµάτων. Με λίγα λόγια, θα πρέπει να κάνουν συχνά 

αξιολογήσεις των µεθόδων ελέγχου και δηµοσιοποίησης και να ελέγχουν την 

αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών, των µεθόδων υπολογισµού του 

ρυθµιστικού κεφαλαίου και των σχεδίων επιχειρηµατικής συνέχειας. 

  ι. Η αρχή αυτή στηρίζει την αναγκαιότητα συχνής δηµοσιοποίησης στοιχείων 

γύρω από το ζήτηµα διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου, έτσι ώστε οι 

συµµέτοχοι της αγοράς να έχουν µια πλήρη εικόνα για τη θέση στην οποία 

βρίσκεται το κάθε πιστωτικό ίδρυµα. Η δηµοσιοποίηση αυτή είναι µια σοβαρή 

διαδικασία που αποτελεί ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και στηρίζει τη 

διαφάνεια στην επιχειρηµατική δραστηριότητα. Συνοψίζοντας το σύνολο των 

ενεργειών που υλοποιούν οι Ελληνικές τράπεζες για µια συνολική αξιολόγησή 

του και µια σύγκριση αναµεταξύ τους, µπορούµε να πούµε ότι: 

  Παρατηρείται ότι, σε επίπεδο διοίκησης, οι περισσότερες τράπεζες, µικρές ή 

µεγάλες αναγνωρίζουν ότι η διαχείριση των κινδύνων, άρα και του 

λειτουργικού, πρέπει να έχει ως στόχο την επιπλέον αξία στους µετόχους της 

επιχείρησης. Οι µεγαλύτερες σε µέγεθος τράπεζες καταρτίζουν εσωτερικές 

αναφορές σε όλη την ιεραρχία, ενώ όσες λειτουργούν υπό καθεστώς οµίλου 

διαχειρίζονται το λειτουργικό κίνδυνο σε επίπεδο οµίλου και επεκτείνουν τις 

σχετικές δραστηριότητες και στο εξωτερικό, όπου έχουν θυγατρικές. Σχεδόν 

όλες οι τράπεζες έχουν θεσπίσει διάφορες επιτροπές και διευθύνσεις που 
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ασχολούνται επισταµένα µε τη διαχείριση των κινδύνων και δη του 

λειτουργικού. Τέλος, λίγες τράπεζες επένδυσαν σε ανθρώπινο προσωπικό, 

προκείµενου να εφαρµόσουν νέα συστήµατα διαχείρισης για το λειτουργικό 

κίνδυνο, ενώ επίσης σε λίγες αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα να επανεξετάζουν 

τακτικά όλο το πλαίσιο διαχείρισης του κινδύνου. 

  Όσον αφορά τη µέτρηση του λειτουργικού κινδύνου, σχεδόν όλες οι τράπεζες 

προβαίνουν σε αυτό-αξιολόγηση (self-assessment) των λειτουργικών κινδύνων 

που ενέχουν οι δραστηριότητές τους, ενώ λίγες προβαίνουν σε θέσπιση ορίων 

κινδύνου. Πάντως, σχεδόν όλες ασχολούνται µε τη µέτρησή του αυτή κάθε 

αυτή. Οι περισσότερες Τράπεζες ακολουθούν την τυποποιηµένη προσέγγιση για 

τη µέτρησή του. Αξίζει να σηµειωθεί ότι αρκετές τράπεζες κάνουν χρήση 

προηγµένων στατιστικών και ποσοτικών µοντέλων µέτρησης, ενώ ελάχιστες τα 

ελέγχουν και σε καταστάσεις κρίσης µε τις µεθόδους stress - testing. 

  Όσον αφορά τη χρήση της τεχνολογίας, αρκετές τράπεζες διατηρούν βάση 

δεδοµένων για ζηµιές από λειτουργικό κίνδυνο, ενώ οµοίως αρκετές τράπεζες 

επένδυσαν σε πληροφοριακά συστήµατα. 

  Συνοψίζοντας, οι Ελληνικές Τράπεζες είναι σε κάποιο καλό στάδιο όσον 

αφορά τη διαχείριση του λειτουργικού κίνδυνου, κυρίως σε επίπεδο διοίκησης 

και µονάδων διαχείρισης που έχουν αναπτυχθεί. Εντούτοις, είναι βέβαιο ότι θα 

πρέπει να επενδύσουν ακόµα περισσότερο σε πληροφοριακά συστήµατα και 

ανθρώπινο δυναµικό, όσον αφορά κυρίως την εκπαίδευσή του και κυρίως να 

επενδύσουν σε µοντέλα µέτρησης του κινδύνου, καθώς ο λειτουργικός κίνδυνος 

έχει µια ιδιαίτερη φύση και απαιτεί χρήση µοντέλων µε ιδιαίτερες ικανότητες. 

Στο πλαίσιο αυτό είναι βέβαιο ότι θα πρέπει να δοθεί βάρος σε χρήση 

µεθοδολογιών τύπου stress-testing, καθώς από τη φύση του ο λειτουργικός 
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κίνδυνος αναφέρεται σε κατάστασης κρίσης και µη αναµενόµενων φαινόµενων. 

( Φίλιππας, 2008). 

 

1.9 Εφαρµογή της διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου σε 

παγκόσµιο επίπεδο. 

  Ένα µεγάλο µέρος της εργασίας που γίνεται στο λειτουργικό κίνδυνο στις 

τράπεζες µπορεί να επισηµανθεί στους κανονισµούς στα νέα κύρια πλαίσια 

επάρκειας και συνδέεται στενά µε την εφαρµογή της Βασιλείας II, αν και η ίδια 

η συµφωνία δηλώνει ότι η διαχείριση των λειτουργικών κινδύνων πρέπει να 

συνδεθεί στενά µε τη επιχειρησιακή στρατηγική της τράπεζας και να µην 

καταλήξει ως ένα µόνο ζήτηµα συµµόρφωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι 

ουσιαστικό να υπάρξει µια ιδέα της υιοθέτησης και της εφαρµογής της 

Βασιλείας II συνολικά. Η Βασιλεία II αναµένεται να εφαρµοστεί ευρέως σε όλο 

τον κόσµο. Πενήντα τέσσερις χώρες στην Αφρική, την Ασία, τη Λατινική 

Αµερική, την Καραϊβική και τη Μέση Ανατολή σκοπεύουν να υιοθετήσουν τη 

Βασιλεία II . Αυτό σηµαίνει ότι περισσότερες από εκατό χώρες παγκοσµίως 

εφαρµόζουν τη Βασιλεία II. Μια έρευνα από το Οικονοµικό Ίδρυµα 

Σταθερότητας (Financial Stability Institute), σε συντονισµό µε την Επιτροπή της 

Βασιλείας, αποκάλυψε ότι υπάρχει σηµαντική πρόοδος στην εφαρµογή της 

Βασιλείας II, στη Μέση Ανατολή, την Ασία και την Αφρική. Η έρευνα ανέδειξε 

ότι το 89% των τραπεζών στη Μέση Ανατολή, το 70% στην Ασία και το 65% 

στην Αφρική αναµένονταν να είχαν υιοθετήσει τις αρχές της Βασιλείας II ως το 

2009. Η περίοδος µέχρι και το 2009 ήταν επίσης κρίσιµη για το τραπεζικό 

σύστηµα στην Ινδία στα πλαίσια της εφαρµογής της Βασιλείας II όπως και για 
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το υπόλοιπο της Ασίας, Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. ( Janakiraman, 

2008). 

  Όσον αφορά τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής τα πράγµατα είναι λίγο 

διαφορετικά. Πάρα την οδηγία της Βασιλείας II η οποία περιλαµβάνει τρεις 

µεθόδους υπολογισµού της κεφαλαιακής επάρκειας, οι ρυθµιστικές αρχές 

προτείνουν µία µόνο εκ των τριών να χρησιµοποιείται, τις Εξελιγµένες 

Προσεγγίσεις Μέτρησης (Advanced Measurement Approaches ή AMA*). Τον 

Φεβρουάριο µάλιστα του 2008, οι αµερικάνικες τραπεζικές εποπτικές αρχές 

εξέδωσαν για δηµόσιο διάλογο 32 νέα πρότυπα (standards) που θα πρέπει να 

ακολουθούν τα πιστωτικά ιδρύµατα στην εφαρµογή και διατήρηση ενός 

συστήµατος ΑΜΑ*, για κεφαλαιακούς σκοπούς σχετικά µε τον λειτουργικό 

κίνδυνο. Τα 32 αυτά πρότυπα συνοψίζονται σε τρεις γενικές κατηγορίες, µε 

θέµατα που αφορούν ζητήµατα εσωτερικής διακυβέρνησης (internal governance 

issues), ζητήµατα στοιχείων (data issues) και ζητήµατα προσδιορισµού της 

ποσότητας (quantification issues). ( Federal Reserve Bank of San Francisco, 

2007). 

 

1.10 ∆ιαχείριση λειτουργικού κινδύνου: Μία άλλη άποψη. 

  Η διάσταση που έχει δώσει η Επιτροπή της Βασιλείας στην διαχείριση του 

λειτουργικού κινδύνου δεν θεωρείται από όλους πανάκεια. Πολλές οι απόψεις 

περί του αντιθέτου και αρκετές οι επικριτικές αναφορές. Οι αλλαγές στο 

ρυθµιστικό πλαίσιο δεν έχουν να κάνουν µόνο µε την καθιερωµένη καλύτερη 

επιχειρησιακή πρακτική, αλλά προσπαθούν να ορίσουν την καλύτερη πρακτική 

(best practice).    
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  Κατά τη διάρκεια των προηγούµενων ετών η Επιτροπή της Βασιλείας 

καθόρισε, όπως έχουµε ήδη αναφερθεί, για την προσέγγισή του λειτουργικού 

κινδύνου, ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις. Το αποτέλεσµα ήταν ένας 

αναθεωρηµένος ορισµός του λειτουργικού κινδύνου, ένας µειωµένος στόχος για 

τις δαπάνες κεφαλαίου για το λειτουργικό κίνδυνο σχετικά µε τις συνολικές 

ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις και µεγαλύτερη ιδιοµορφία για το πώς 

τέτοιες δαπάνες κεφαλαίου µπορούν να εφαρµοσθούν. Η προσπάθεια αυτή για 

τον λειτουργικό κίνδυνο είναι πλήρως παραπλανητική. (Kuritzkes, 2002).  

  Η Επιτροπή της Βασιλείας άρχισε το 1998 µε τη χρησιµοποίηση ενός ορισµού 

για τον λειτουργικό κίνδυνο, ως έναν ολοκληρωτικό κίνδυνο, που δεν είναι ούτε 

πιστωτικός κίνδυνος, ούτε κίνδυνος αγοράς, έννοιες που χρησιµοποιούνταν από 

τις αµερικανικές ρυθµιστικές αρχές. Η Επιτροπή της Βασιλείας έχει περιορίσει 

τώρα, όπως είδαµε, αρκετά αυτόν τον πολύ ευρύ ορισµό. 

  Καταρχήν, παραλείπει συνολικά τον βασικό επιχειρησιακό κίνδυνο: ο 

κίνδυνος απώλειας αποδοτέος στην ανικανότητα του πιστωτικού ιδρύµατος να 

µειώσει τις δαπάνες τόσο γρήγορα όσο η πτώση στα εισοδήµατα. Τα 

περισσότερα πιστωτικά ιδρύµατα που προσπαθούν να διαθέσουν το οικονοµικό 

κεφάλαιο για το λειτουργικό κίνδυνο διαπιστώνουν ότι αυτό είναι το 

µεγαλύτερο συστατικό. 

  ∆εύτερον, αποκλείει την προηγούµενη προσπάθεια της Επιτροπής της 

Βασιλείας να συµπεριλάβει τις έµµεσες δαπάνες και τον κίνδυνο φήµης. 

Η Επιτροπή της Βασιλείας ελπίζει ότι µε την επιβολή ενός ευαίσθητου στον 

κίνδυνο ποσού κεφαλαιακών απαιτήσεων για το λειτουργικό κίνδυνο, θα 

οδηγήσει τα πιστωτικά ιδρύµατα να ενισχύσουν την µέτρηση και την διαχείριση 

του λειτουργικού κινδύνου και θα τα αποθαρρύνουν από την αντικατάσταση 



 - 29 -

του λειτουργικού κινδύνου, µε τον πιστωτικό κίνδυνο ή κίνδυνο αγοράς. Η 

Επιτροπή της Βασιλείας έχει δηλώσει έναν στόχο για τις κύριες δαπάνες για το 

λειτουργικό κίνδυνο µε µια προσδοκώµενη µείωση της κύριας δαπάνης για τον 

πιστωτικό κίνδυνο, έτσι ώστε οι γενικές κύριες δαπάνες να παραµείνουν οι ίδιες 

κατά µέσον όρο. Αυτός ο στόχος υπαγορεύει , ότι ο λειτουργικός κίνδυνος 

καθορίζεται κάπως αντικειµενικά. 

  Σε αντίθεση µε τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αγοράς, δεν υπάρχει 

κάποια λογική για τον καθορισµό ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων για το 

λειτουργικό κίνδυνο. Τα πιστωτικά ιδρύµατα µπορούν να αυξήσουν την αξία 

της ασφάλειας κατάθεσης µε την ανάληψη µεγαλύτερου κινδύνου αγοράς ή 

πιστωτικού κινδύνου δεδοµένου ότι οι µεγαλύτεροι κίνδυνοι µπορούν να 

παράγουν και µεγαλύτερο ανταποδοτικό όφελος. Λήψη περισσότερου 

λειτουργικού κινδύνου δεν ενισχύει την αξία της ασφάλειας κατάθεσης. Είναι 

απλά ένα είδος δαπάνης που τα πιστωτικά ιδρύµατα προσπαθούν να 

ελαχιστοποιήσουν µέχρι το σηµείο που είναι αποτελεσµατικό το κόστος για µία 

τέτοια ενέργεια.  

  ∆εν είναι µε κανένα τρόπο σαφές ότι η κεφαλαιακή επάρκεια είναι το 

αποδοτικότερο µέσο για την µείωση της έκθεσης των πιστωτικών ιδρυµάτων 

στον λειτουργικό κίνδυνο. Επιπλέον, δεν υπάρχει κανένας συστηµικός 

κίνδυνος, που να επιβάλει ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, επειδή οι 

απώλειες λόγω του λειτουργικού κινδύνου τείνουν να είναι ιδιοσυγκρασιακές 

σε ένα συγκεκριµένο πιστωτικό ίδρυµα. Οι απώλειες από τον λειτουργικό 

κίνδυνο εξάλλου που έχουν εµφανιστεί, αποδίδονται περισσότερο σε µια 

αποτυχία των εσωτερικών ελέγχων παρά σε ανεπαρκή κεφάλαια. Κανένα ποσό 

κεφαλαίου δεν θα ήταν επαρκές για να καλύψει ένα ακραίο γεγονός. Τα 
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αποτελεσµατικότερα µέσα για την µείωση του λειτουργικού κινδύνου είναι οι 

υγιείς πολιτικές, πρακτικές και διαδικασίες, και ασφαλιστική κάλυψη - που 

εξυπηρετεί επίσης την λειτουργία της µετατόπισης των απωλειών εάν εν τούτοις 

εµφανίζονταν. ( Herring, 2002). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Πυλώνες της Βασιλείας II & Υπολογισµός κεφαλαιακής 

επάρκειας των Πιστωτικών Ιδρυµάτων. 

 

2.1 Ελάχιστες Κεφαλαιακές απαιτήσεις – Πυλώνας 1 (minimum 

capital requirements). 

  Ο πυλώνας 1 καθορίζει τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις. Στόχος του 

είναι να διασφαλίσει ότι τα τραπεζικά ιδρύµατα διατηρούν ένα ικανοποιητικό 

κεφάλαιο για να παρέχουν ένα κατώτατο επίπεδο κάλυψης του πιστωτικού 

κινδύνου, του κινδύνου αγοράς και του λειτουργικού κινδύνου. Η καινοτοµία 

της Βασιλείας II, σε σχέση µε την Βασιλεία I, δεν είναι µόνο το γεγονός ότι 

καλύπτει ένα µεγαλύτερο εύρος κινδύνων, αλλά και γιατί επιτρέπει στα 

τραπεζικά ιδρύµατα να επιλέξουν µεταξύ διαφορετικών επιπέδων στον 

υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Κατά συνέπεια θα είναι σε θέση, 

για τον λειτουργικό κίνδυνο, να χρησιµοποιούν είτε ένα σύνολο τυποποιηµένων 

παραγόντων κινδύνου  είτε παράγοντες κινδύνου βασισµένοι σε εσωτερικές 

εκτιµήσεις.  (Bank for International Settlements, 2003). 

  Απαιτούνται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ο προσδιορισµός και η αξιολόγηση 

των υλικών κινδύνων (material risks), των αποτελεσµατικότερων ελέγχων, ο 

υπολογισµός του κεφαλαίου σε σχέση µε το επιχειρησιακό σχέδιο και το 

καθορισµένο σχεδιάγραµµα κινδύνου. ( Stanciu, 2010).  

  Λαµβάνοντας υπόψιν τις οδηγίες των ρυθµιστικών αρχών, που απορρέει από 

τον Πυλώνα 1 της Βασιλείας II, πολλές τράπεζες έχουν ορίσει στενά τον 

λειτουργικό κίνδυνο, ως κίνδυνο γεγονότος, που σηµαίνει εξωτερικές απειλές, 
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αποτυχία διαδικασιών, συστηµάτων και ανθρώπινου λάθους. Αν όµως η 

τράπεζα επιδιώκει µία γενικότερη επιχειρησιακή στρατηγική του κινδύνου θα 

πρέπει να εξασφαλίσει τους οικονοµικούς πόρους και τα εµπειρικά µοντέλα 

αντιµετώπισης του. Ωστόσο υπάρχει µία αναντιστοιχία στους πόρους που 

επενδύονται για την µέτρηση του λειτουργικού κινδύνου και σε αυτούς που 

επενδύονται στην κατανόηση των επιχειρησιακών στρατηγικών κινδύνων. 

( York & Kristensen, 2007). 

 

2.2 ∆ιαδικασία εποπτικής αξιολόγησης – Πυλώνας 2 (supervisory 

review process). 

  Το µέρος αυτό του πλαισίου εισάγει γενικές αρχές τέτοιες ώστε να 

διασφαλίζεται η κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυµάτων πέραν των 

µηχανισµών του πρώτου πυλώνα. Τα πιστωτικά ιδρύµατα θα πρέπει να 

διαθέτουν σύστηµα εκτίµησης κεφαλαιακής επάρκειας και να καθορίζουν τα 

κεφάλαια που απαιτούνται για την κάλυψη των κινδύνων που αναλαµβάνουν. 

Οι εποπτικές αρχές αξιολογούν τους κινδύνους καθώς και τις διαδικασίες 

παρακολούθησης και µέτρησης αυτών και δύνανται να απαιτούν πρόσθετες 

κεφαλαιακές απαιτήσεις στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει πλήρης 

συµµόρφωση µε τις διατάξεις του πρώτου πυλώνα ή κάποιοι κίνδυνοι που δεν 

αντιµετωπίζονται από τον πρώτο πυλώνα , δεν έχουν καλυφθεί επαρκώς µε 

κεφάλαια από τα πιστωτικά ιδρύµατα. Οι γενικές αρχές που διέπουν το µέρος 

αυτό του πλαισίου είναι: α) τα πιστωτικά ιδρύµατα θα πρέπει να έχουν 

διαδικασία εκτίµησης της συνολικής κεφαλαιακής τους επάρκειας σε σχέση µε 

τους κινδύνους που αναλαµβάνουν ανάλογα µε την στρατηγική τους και β) οι 

εποπτικές αρχές πρέπει να αξιολογούν τις εσωτερικές εκτιµήσεις των 
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πιστωτικών ιδρυµάτων αναφορικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια και την 

στρατηγική τους καθώς επίσης και την ικανότητα τους να παρακολουθούν και 

να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις που αφορούν τον δείκτη κεφαλαιακής 

επάρκειας καθώς και να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα εφόσον δεν είναι 

ικανοποιηµένες µε το αποτέλεσµα της σχετικής διαδικασίας. ( Thoraval, 2006). 

  Στην αναθεωρηµένη έκδοση του Συµφώνου Βασιλείας γίνεται η αναφορά των 

2 πυλώνων γιατί η προσέγγιση της κεφαλαιακής επάρκειας µέσω των απλών 

σταθµίσεων κινδύνων δεν ήταν αρκετή για να ικανοποιήσει τους βασικούς 

στόχους της Επιτροπής, οι οποίοι είναι η προώθηση της ασφάλειας και της 

σταθερότητας του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος. Οι ελάχιστες κεφαλαιακές 

απαιτήσεις αποτελούν την βασική µεθοδολογία όπως καταγράφεται στο πρώτο 

Σύµφωνο, µε επιπλέον ένα σύνολο προσθηκών και νέων επιλογών. Οι τράπεζες 

θα είναι σε θέση να εφαρµόσουν και να ακολουθήσουν τους νέους κανόνες 

δηµιουργώντας ένα εσωτερικό σύστηµα µετρήσεως του πιστωτικού κινδύνου, 

το οποίο θα αναγνωριστεί από τις εποπτικές αρχές. Ο ορισµός των εποπτικών 

ιδίων κεφαλαίων δεν υφίσταται καµία αλλαγή, όπως επίσης και οι σταθµίσεις 

του πιστωτικού κινδύνου ορίζονται ανά κατηγορία οφειλέτου. Όσον αφορά στις 

σταθµίσεις έναντι κεντρικών κυβερνήσεων και τραπεζών, πλέον βασίζονται στις 

διαβαθµίσεις εξωτερικών εταιρειών πιστοληπτικής αξιολόγησεως. Επιπλέον, 

εισάγονται νέοι κανόνες που στο προηγούµενο έγγραφο δεν υπήρχαν και 

αφορούν την κάλυψη σταθµίσεων επί των τιτλοποιήσεων στοιχείων 

ενεργητικού καθώς επίσης και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις που υπόκεινται σε 

κεφαλαιακή απαίτηση.  

  Πέρα από τις αλλαγές στη βασική µεθοδολογία έγιναν και νέες ρυθµίσεις, που 

αφορούν κυρίως την πρόληψη και τη µέτρηση των πιστωτικών κινδύνων. Μέσα 
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από το αναθεωρηµένο Σύµφωνο δίνεται η δυνατότητα στα τραπεζικά ιδρύµατα 

να αναπτύξουν εσωτερικά συστήµατα αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου σε 

διάφορα επίπεδα πολυπλοκότητας, ώστε να επιτευχθεί ακριβέστερη στάθµιση 

κινδύνου µε την έγκριση των εποπτικών αρχών. ( Bank for International 

Settlements, 2003). 

 

2.3 Πειθαρχία της Αγοράς – Πυλώνας 3 (market discipline). 

  Ο τρίτος πυλώνας εισάγει διατάξεις αναφορικά µε την παρεχόµενη από τα 

πιστωτικά ιδρύµατα προς το εξωτερικό πληροφόρηση για το ύψος των 

αναλαµβανοµένων κινδύνων , τις κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι των κινδύνων 

αυτών και την ακολουθούµενη στρατηγική προκειµένου µέσω της διαφάνειας 

(disclosure) να ενισχυθεί η πειθαρχία της αγοράς. 

  Οι τεχνικές µεταβιβάσεως και οι πρακτικές µετρήσεως των πιστωτικών 

κινδύνων που προέρχονται από σύνθετα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία, όπως 

είναι τα πιστωτικά παράγωγα (credit derivatives), οι ανταλλαγές επιλογών 

(swap options), καθώς επίσης και από τιτλοποιήσεις ενεργητικού, 

απεικονίζονται πληρέστερα µε µεγαλύτερη προσοχή. Παράλληλα αυξάνεται το 

φάσµα των εξασφαλίσεων έναντι κινδύνων και οι εγγυήσεις έναντι απαιτήσεων.  

  Το σηµαντικότερο γεγονός σχετικά µε το νέο πλαίσιο υπολογισµού 

κεφαλαιακών απαιτήσεων που προτείνει η Επιτροπή έχει να κάνει µε ειδική 

κεφαλαιακή απαίτηση έναντι του λειτουργικού κινδύνου, το οποίο θέτει τους 

νέους κανόνες σε συνεργασία µε τους εθνικούς φορείς και τις κεντρικές 

τράπεζες. Μέσα από το νέο πλαίσιο προβλέπονται ξεχωριστές κεφαλαιακές 

απαιτήσεις βάσει αντίστοιχων µεθοδολογιών µέτρησης. Η δυσκολία που 

παρουσιάζεται σχετικά µε τον λειτουργικό κίνδυνο είναι ότι δεν είναι εύκολα 
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µετρήσιµος και αναφέρεται σε όλα τα είδη κινδύνων που δεν µπορούν να 

χαρακτηρισθούν είτε ως κίνδυνοι αγοράς, είτε ως πιστωτικοί κίνδυνοι. 

( Bank for International Settlements, 2003). 

  Απαιτείται υποβολή εκθέσεων από την άποψη της ποιοτικής κοινοποίησης και 

οι οποίες θα αποτελούνται από µία δήλωση των προσεγγίσεων για την 

λειτουργική αξιολόγηση του κεφαλαίου και µία λεπτοµερής περιγραφής, αν 

χρησιµοποιείται, της προηγµένης προσέγγισης µέτρησης. ( Helbok & Wagner, 

2006).    

  Σύµφωνα µε το προηγούµενο πλαισίου του 1988, τα ποσοστά στάθµισης των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων είχαν καθοριστεί και σχετίζονταν περισσότερο µε τον 

πιστωτικό κίνδυνο και ήταν ακόµα υψηλότερα για να καλύπτουν άλλες µορφές 

κινδύνου εκτός από τον πιστωτικό. Καθώς όµως στο νέο εποπτικό πλαίσιο 

προτείνονται συγκεκριµένες µεθοδολογίες αποκλειστικά για τον πιστωτικό 

κίνδυνο, µένουν ακάλυπτοι κίνδυνοι άλλων µορφών. Έτσι, η Επιτροπή 

αναφέρει επιπρόσθετους κανόνες για τον λειτουργικό κίνδυνο, που κυρίως 

αναφέρονται  στην αυξηµένη πολυπλοκότητα και στο µεγάλο εύρος των 

τραπεζικών εργασιών καθώς επίσης και στη χρήση των υπολογιστικών 

συστηµάτων.  

  Ο υπολογισµός και η µέτρηση του λειτουργικού κινδύνου όπως έχει αναφερθεί 

είναι µια δύσκολη εργασία, η οποία ακόµα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο 

ανάπτυξης και για αυτό η Επιτροπή ενθαρρύνει τις αρχές και τις κεντρικές 

τράπεζες να προτείνουν λύσεις. ( Bank for International Settlements, 2003). 
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2.4 Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζικών 

ιδρυµάτων έναντι του λειτουργικού κινδύνου. 

  Ο υπολογισµός των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζικών ιδρυµάτων 

πραγµατοποιείται µε τις παρακάτω τρεις µεθόδους: 

- Με την Προσέγγιση του Βασικού ∆είκτη (Basic Indicator Approach ή BIA). 

- Με την Τυποποιηµένη Προσέγγιση (Standardized Approach ή SA), µετά από 

σύµφωνη γνώµη της Τράπεζας της Ελλάδος και - Με  Εξελιγµένες 

Προσεγγίσεις Μέτρησης (Advanced Measurement Approach ή AMA) , κατόπιν 

άδειας της Τράπεζας της Ελλάδος. 

   Η προσέγγιση που επιλέγεται από τα πιστωτικά ιδρύµατα, εφαρµόζεται τόσο 

σε ατοµική όσο και σε ενοποιηµένη βάση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 

N. 3601/2007, καλύπτοντας όλους τους σχετικούς επιχειρηµατικούς τοµείς του 

πιστωτικού ιδρύµατος και του Οµίλου. Η προσέγγιση που επιλέγεται θα πρέπει 

να είναι ανάλογη µε την πολυπλοκότητα και το µέγεθος των κινδύνων που 

αναλαµβάνει το πιστωτικό ίδρυµα.  

  Τα πιστωτικά ιδρύµατα τα οποία, χρησιµοποιούν την Τυποποιηµένη 

Προσέγγιση ή τις Εξελιγµένες Προσεγγίσεις Μέτρησης δεν επιτρέπεται να 

επανέλθουν στη χρήση απλούστερης προσέγγισης. Σε ειδικές περιπτώσεις, και 

µετά την υποβολή τεκµηριωµένου αιτήµατος, η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί 

να χορηγήσει άδεια επιστροφής σε λιγότερο εξελιγµένη προσέγγιση εφόσον 

υφίστανται αποδεδειγµένα σηµαντικοί λόγοι. Παρακάτω παραθέτουµε 

αναλυτικά την φιλοσοφία και τις τεχνικές των προσεγγίσεων αυτών. (Πράξη 

∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, αριθµ.2590, 2007). 
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 2.5  Η Προσέγγιση του Βασικού ∆είκτη: (Basic Indicator Approach ή 

BIA). 

  Με την Προσέγγιση του Βασικού ∆είκτη οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι 

του λειτουργικού κινδύνου ανέρχονται στο 15% του Σχετικού ∆είκτη 

Εισοδήµατος, ο οποίος ορίζεται ως ο µέσος όρος των τριών (3) τελευταίων 

ετών, πριν την ηµεροµηνία αναφοράς, των Ακαθάριστων Λειτουργικών 

Εσόδων, όπως αυτά αναλύονται στους Πίνακες Α και Β του Παραρτήµατος Ι. Ο 

τριετής µέσος όρος υπολογίζεται µε βάση τις τελευταίες τρεις δωδεκάµηνες 

παρατηρήσεις στο τέλος της κάθε διαχειριστικής χρήσης.  

  Ο Σχετικός ∆είκτης Εισοδήµατος υπολογίζεται ως το άθροισµα των ετήσιων 

παρατηρήσεων, για τις οποίες υπάρχουν θετικά µεγέθη διαιρούµενο µε τον 

αριθµό των θετικών µεγεθών. Εποµένως εάν για κάποια παρατήρηση τα 

Ακαθάριστα Λειτουργικά Έσοδα είναι αρνητικά ή µηδενικά, το µέγεθος αυτό 

δεν θα λαµβάνεται υπόψη στον υπολογισµό του µέσου όρου.  

  Τα Ακαθάριστα Λειτουργικά Έσοδα υπολογίζονται ως το αλγεβρικό άθροισµα 

των στοιχείων του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης, που παρουσιάζονται 

στο Παράρτηµα Ι, µε το ανάλογο πρόσηµο. Ανάλογα µε το λογιστικό σχέδιο 

που ακολουθούν τα πιστωτικά ιδρύµατα οφείλουν να εφαρµόσουν και τον 

αντίστοιχο ορισµό, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα Ι (∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα – Πίνακας Α, Εθνικό Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών – Πίνακας  

(Β).  

  Τα στοιχεία, που αποτελούν τα Ακαθάριστα Λειτουργικά Έσοδα 

προσαρµόζονται, εφόσον απαιτείται, ως εξής. Τα Ακαθάριστα Λειτουργικά 

Έσοδα υπολογίζονται πριν την αφαίρεση των προβλέψεων (γενικών και 

ειδικών) και των λειτουργικών εξόδων. Τα λειτουργικά έξοδα περιλαµβάνουν 
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τα έξοδα εξωτερικής ανάθεσης υπηρεσιών (outsourcing), σε επιχειρήσεις που 

δεν είναι µητρικές ή θυγατρικές του πιστωτικού ιδρύµατος, ούτε θυγατρικές 

επιχείρησης της οποίας είναι θυγατρική και το πιστωτικό ίδρυµα. Τα έξοδα για 

την εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών επιτρέπεται να µειώνουν τα Ακαθάριστα 

Λειτουργικά Έσοδα, αν καταβάλλονται σε επιχειρήσεις που εποπτεύονται 

ισοδυνάµως µε πιστωτικά ιδρύµατα. ∆εν λαµβάνονται υπόψη: τα 

πραγµατοποιηθέντα κέρδη / ζηµιές από την πώληση στοιχείων που δεν ανήκουν 

στο εποπτικό χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, τα έκτακτα ή µη επαναλαµβανόµενα 

έσοδα, τα έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες. Όταν οι αναπροσαρµογές της 

αξίας των στοιχείων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών καταχωρούνται στα 

αποτελέσµατα χρήσης, τότε οι αναπροσαρµογές αυτές θα µπορούν να 

συµπεριληφθούν στον υπολογισµό του δείκτη. Οι διαφορές από την 

αναπροσαρµογή της αξίας στην αγοραία τιµή των τίτλων που δεν 

περιλαµβάνονται στις «Συµµετοχές σε συγγενείς και θυγατρικές επιχειρήσεις» 

και οι οποίες καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσης, θα πρέπει να 

συµπεριληφθούν στον υπολογισµό.  

  Στην περίπτωση κατά την οποία µία επιχείρηση υπόκειται σε λογιστικό 

πλαίσιο διαφορετικό από αυτό των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων ή του 

Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών, θα πρέπει να γίνεται ο υπολογισµός 

του Σχετικού ∆είκτη Εισοδήµατος βάσει των στοιχείων που αντανακλούν 

καλύτερα τον ορισµό των Ακαθάριστων Λειτουργικών Εσόδων, όπως αυτά 

παρουσιάζονται στον Πίνακα Β του Παραρτήµατος Ι. Το ίδιο ισχύει και στην 

περίπτωση Οµίλων των οποίων η µητρική είναι Χρηµατοδοτική Εταιρεία 

Συµµετοχών, όπως ορίζεται στο άρθρο 33 του Ν. 3601/2007, καθώς ο Σχετικός 

∆είκτης Εισοδήµατος υπολογίζεται βάσει της ενοποιηµένης οικονοµικής 
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κατάστασης της εν λόγω εταιρείας. (Πράξη ∆ιοικητή της Τράπεζας της 

Ελλάδος, αριθµ.2590, 2007). 

  

2.6 H Τυποποιηµένη Προσέγγιση ( Standardized Approach ή SA). 

  Για την υιοθέτηση της Τυποποιηµένης Προσέγγισης, τα πιστωτικά ιδρύµατα 

οφείλουν να παρέχουν στην Τράπεζα της Ελλάδος βεβαίωση και τα 

απαιτούµενα στοιχεία που τεκµηριώνουν ότι πληρούν όλα τα κριτήρια και τις 

προϋποθέσεις για την εφαρµογής της προσέγγισης, όπως αναφέρονται 

παρακάτω. Για τον υπολογισµό της κεφαλαιακής απαίτησης τα πιστωτικά 

ιδρύµατα κατανέµουν τις δραστηριότητές τους στις κατηγορίες επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων που παρατίθενται στον Πίνακα 2 (σελ.49). Οι κεφαλαιακές 

απαιτήσεις έναντι λειτουργικού κινδύνου για κάθε επιχειρηµατική 

δραστηριότητα, ισούνται µε τον µέσο όρο των τριών (3) τελευταίων ετών, των 

Ακαθάριστων Λειτουργικών Εσόδων σταθµισµένων µε τους συντελεστές που 

παρατίθενται στον Πίνακα 1 (σελ.39).  

  Με την επιφύλαξη της παρακάτω περί «Εναλλακτικής Τυποποιηµένης 

Προσέγγισης», ως Σχετικός ∆είκτης Εισοδήµατος ορίζονται τα Ακαθάριστα 

Λειτουργικά Έσοδα κατά κατηγορία επιχειρηµατικής δραστηριότητας ανά έτος, 

τα οποία υπολογίζονται κατ’ αναλογία µε τα προβλεπόµενα για την Προσέγγιση 

του Βασικού ∆είκτη (Πίνακας Α ή Β του Παραρτήµατος Ι). Ο τριετής µέσος 

όρος υπολογίζεται µε βάση τις τελευταίες τρεις δωδεκάµηνες παρατηρήσεις στο 

τέλος της διαχειριστικής χρήσης. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιµα ελεγµένα 

στοιχεία, µπορούν να χρησιµοποιούνται τεκµηριωµένες εκτιµήσεις του 

πιστωτικού ιδρύµατος, οι οποίες θα πρέπει να υποστηρίζονται επαρκώς από τα 

λογιστικά του στοιχεία, στοιχεία κόστους, κλπ.  
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  Τυχόν αρνητικά Ακαθάριστα Λειτουργικά Έσοδα από µία ή περισσότερες 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες, κατ’ έτος, µπορούν να καταλογισθούν στο 

σύνολο των Ακαθάριστων Λειτουργικών Εσόδων. Εάν, όµως, η αθροισµένη 

κεφαλαιακή απαίτηση όλων των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων εντός ενός 

δεδοµένου έτους είναι αρνητική, τότε για τον υπολογισµό του µέσου όρου αυτή 

λαµβάνεται υπόψη στον αριθµητή µε µηδενική αξία.  

  Παράδειγµα του υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων µε βάση την 

Τυποποιηµένη Προσέγγιση εµφανίζεται στο Παράρτηµα ΙΙ. 
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   Πίνακας 1: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 

Κατηγορία 
Επιχειρηµατικής 
∆ραστηριότητας 

∆ραστηριότητες ανά 
κατηγορία 

Συντελεστής 

Υπηρεσίες προς 
Επιχειρήσεις (Corporate 
Finance) 

Αναδοχή ή και τοποθέτηση 
χρηµατοπιστωτικών µέσων 
(µε ανάληψη του κινδύνου 
αγοράς). Υπηρεσίες 
συνδεόµενες µε την 
αναδοχή. Υπηρεσίες 
επενδυτικών συµβούλων. 
Υπηρεσίες συµβούλων σε 
επιχειρήσεις για θέµατα 
κεφαλαιακής διάρθρωσης, 
βιοµηχανικής στρατηγικής 
και συναφή θέµατα, 
συγχωνεύσεων και 
εξαγορών επιχειρήσεων. 
Έρευνα επενδύσεων και 
χρηµατοοικονοµική 
ανάλυση, καθώς και κάθε 
άλλη µορφή γενικών 
συστάσεων σχετικά µε 
συναλλαγές σε 
χρηµατοπιστωτικά µέσα. 

18% 

∆ιαπραγµάτευση και 
πωλήσεις 
χρηµατοπιστωτικών 
µέσων (Trading and 
Sales) 

Εκτέλεση εντολών για 
λογαριασµό πελατών. 
Λήψη και διαβίβαση 
εντολών σχετικών µε ένα ή 
περισσότερα 
χρηµατοπιστωτικά µέσα. 
Τοποθέτηση 
χρηµατοπιστωτικών µέσων 
(χωρίς ανάληψη κινδύνου 
αγοράς). Εκµετάλλευση 
πολυµερών συστηµάτων 
διαπραγµάτευσης τίτλων. 
∆ιαπραγµάτευση για ίδιο 
λογαριασµό. 
∆ιαµεσολάβηση στις 
διατραπεζικές 
χρηµαταγορές. 

18% 

Λιανική τραπεζική 
(Retail Banking) 

Αποδοχή καταθέσεων και 
άλλων επιστρεπτέων 
κεφαλαίων. Χορηγήσεις. 
Χρηµατοδοτική µίσθωση. 
Εγγυήσεις και αναλήψεις 
υποχρεώσεων. 

12% 
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Εµπορική τραπεζική 
(Commercial Banking) 

Αποδοχή καταθέσεων και 
άλλων επιστρεπτέων 
κεφαλαίων. Χορηγήσεις. 
Χρηµατοδοτική µίσθωση. 
Εγγυήσεις και αναλήψεις 
υποχρεώσεων. 

15% 

∆ιενέργεια και 
διακανονισµός 
πληρωµών (Payments & 
Settlement) 

Πράξεις διενέργειας 
πληρωµών 
περιλαµβανοµένης της 
µεταφοράς κεφαλαίων. 
Έκδοση και διαχείριση 
µέσων πληρωµής. 

18% 

Υπηρεσίες Φύλαξης και 
διαχείρισης (Agency 
Services) 

Υπηρεσίες φύλαξης και 
διαχείρισης 
χρηµατοπιστωτικών µέσων 
για λογαριασµό πελατών, 
περιλαµβανοµένης της 
θεµατοφυλακής και 
συναφών υπηρεσιών όπως η 
διαχείριση διαθεσίµων 
εξασφαλίσεων. 

15% 

∆ιαχείριση 
περιουσιακών στοιχείων 
(Asset Management) 

∆ιαχείριση χαρτοφυλακίου. 
∆ιαχείριση Οργανισµών 
Συλλογικών Επενδύσεων 
(ΟΣΕ). Άλλες µορφές 
διαχείρισης περιουσιακών 
στοιχείων. 

12% 

Υπηρεσίες 
διαµεσολάβησης σε 
πελάτες λιανικής (Retail 
Brokerage) 

Λήψη και διαβίβαση 
εντολών σχετικών µε ένα ή 
περισσότερα 
χρηµατοπιστωτικά µέσα. 
Τοποθέτηση 
χρηµατοπιστωτικών µέσων 
(χωρίς ανάληψη κινδύνου 
αγοράς). Εκτέλεση εντολών 
για λογαριασµό πελατών. 

12% 

 
πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

(http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/Π∆.ΤΕ_2590-20.8.2007) 

  Για την ταξινόµηση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων τα πιστωτικά 

ιδρύµατα υποχρεούνται να αναπτύξουν και να τεκµηριώσουν γραπτώς 

συγκεκριµένες πολιτικές και κριτήρια για την ταξινόµηση των επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων τους στις αντίστοιχες κατηγορίες. Τα κριτήρια αντιστοίχησης 

http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/??.??_2590-20.8.2007
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πρέπει να αναθεωρούνται και να προσαρµόζονται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη 

και τις µεταβολές των δραστηριοτήτων και των κινδύνων.  

  Η ταξινόµηση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, πρέπει να πληροί τα 

ακόλουθα κριτήρια: Όλες οι λειτουργίες ενός πιστωτικού ιδρύµατος θα πρέπει 

να αντιστοιχίζονται σε κάποια από τις προκαθορισµένες κατηγορίες 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, χωρίς επικαλύψεις. Οι δραστηριότητες που 

δεν εµπίπτουν σε κάποια από τις προκαθορισµένες κατηγορίες, αλλά αποτελούν 

υποστηρικτικές λειτουργίες (ancillary functions) σε κάποια από τις βασικές 

δραστηριότητες θα ταξινοµούνται στην κατηγορία δραστηριότητας που 

υποστηρίζουν. Αν οι εν λόγω δραστηριότητες έχουν υποστηρικτικό χαρακτήρα 

για περισσότερες της µίας κατηγορίες επιχειρηµατικής δραστηριότητας, θα 

πρέπει να προσδιορίζονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα αντικειµενικά κριτήρια 

κατηγοριοποίησής τους. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ταξινόµηση µιας 

λειτουργίας σε κάποια κατηγορία, τότε αυτή θα λαµβάνει τον υψηλότερο 

συντελεστή (18%). Τον ίδιο συντελεστή θα λαµβάνουν και οι τυχόν 

υποστηρικτικές σε αυτή λειτουργίες. Τα πιστωτικά ιδρύµατα µπορούν να 

χρησιµοποιούν τις δικές τους µεθοδολογίες εσωτερικής τιµολόγησης για την 

κατανοµή των εσόδων ανά τοµέα δραστηριότητας. Τα κόστη που συνδέονται µε 

µία επιχειρηµατική δραστηριότητα αλλά καταλογίζονται σε άλλη, µπορούν να 

αντιστοιχίζονται εκ νέου µε την αντίστοιχη δραστηριότητα, για παράδειγµα µε 

τη χρήση µεγεθών που προκύπτουν από τιµές εσωτερικής µεταφοράς (transfer 

pricing). Η ταξινόµηση των δραστηριοτήτων πρέπει να είναι συµβατή µε τους 

ορισµούς των δραστηριοτήτων που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου 

αγοράς. Η διοίκηση του πιστωτικού ιδρύµατος είναι υπεύθυνη για τη 
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διαµόρφωση πολιτικής αντιστοίχισης των Σχετικών ∆εικτών και των τοµέων 

δραστηριότητας. Η διαδικασία αντιστοίχησης θα πρέπει να υπόκειται σε 

ανεξάρτητη επανεξέταση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Π∆/ΤΕ 

2577/9.3.2006, όπως εκάστοτε ισχύει, και ιδίως τις διατάξεις που αφορούν τα 

κριτήρια ανεξαρτησίας και αποτελεσµατικότητας. ( Πράξη ∆ιοικητή της 

Τράπεζας της Ελλάδος, αριθµ.2590, 2007). 

   

2.7 Εξελιγµένες Προσεγγίσεις Μέτρησης (Advanced Measurement 

Approach ή AMA).  

  Προκειµένου να υιοθετήσει ένα πιστωτικό ίδρυµα Εξελιγµένες Προσεγγίσεις 

Μέτρησης βάσει των δικών του συστηµάτων µέτρησης λειτουργικού κινδύνου, 

θα πρέπει να λάβει την προηγούµενη έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος. Το 

πιστωτικό ίδρυµα θα διαβεβαιώνει την Τράπεζα της Ελλάδος ότι πληροί 

τουλάχιστον τα παρακάτω κριτήρια, επιπλέον των γενικών προτύπων 

διαχείρισης κινδύνων του Άρθρου 26 του Ν. 3601/2007 και τα σχετικά κριτήρια 

της Π∆/ΤΕ 2577/9.3.2006, όπως εκάστοτε ισχύει. Η τήρηση των κριτηρίων 

διαπιστώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις, προς την οποία γνωστοποιείται και κάθε σηµαντική µεταβολή για 

αξιολόγηση. Τα κριτήρια για την υιοθέτηση Εξελιγµένων Προσεγγίσεων 

Μέτρησης είναι τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. 

  Τα ποιοτικά κριτήρια αφορούν το εσωτερικό σύστηµα µέτρησης λειτουργικού 

κινδύνου το οποίο θα πρέπει να είναι ενσωµατωµένο στην καθηµερινή 

διαδικασία διαχείρισης κινδύνων του πιστωτικού ιδρύµατος. ( Πράξη ∆ιοικητή 

της Τράπεζας της Ελλάδος, αριθµ.2590, 2007). 
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  Το πιστωτικό ίδρυµα θα πρέπει να διαθέτει ανεξάρτητη µονάδα διαχείρισης 

του λειτουργικού κινδύνου. Πρέπει επίσης να διαθέτει ένα τεκµηριωµένο και 

επαρκές σύστηµα για την εκτίµηση και τη διαχείριση του λειτουργικού 

κινδύνου, µε σαφή κατανοµή των σχετικών αρµοδιοτήτων που θα καλύπτει την 

αναγνώριση, αξιολόγηση, µέτρηση, παρακολούθηση, έλεγχο και µείωση του 

λειτουργικού κινδύνου, τη συλλογή δεδοµένων ζηµιών και το σύστηµα 

αναφορών. Το πιστωτικό ίδρυµα οφείλει να διαθέτει µεθοδολογίες κατανοµής 

κεφαλαίων για την κάλυψη του λειτουργικού κινδύνου στις σηµαντικότερες 

δραστηριότητες, καθώς και κίνητρα για τη µείωση του λειτουργικού κινδύνου. 

( Bonson et al., 2008). 

  Τα ανοίγµατα σε λειτουργικό κίνδυνο και οι ζηµιές από τον κίνδυνο αυτό 

πρέπει να αποτελούν αντικείµενο τακτικών αναφορών. Επιπλέον, το πιστωτικό 

ίδρυµα πρέπει να έχει θεσπίσει σχετικές διαδικασίες για τις απαραίτητες 

διορθωτικές ενέργειες. Το σύστηµα διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου του 

πιστωτικού ιδρύµατος πρέπει να είναι πλήρως και γραπτώς τεκµηριωµένο. Τα 

πιστωτικά ιδρύµατα πρέπει να έχουν καταγεγραµµένες διαδικασίες για τη 

διασφάλιση της συµµόρφωσης, καθώς και πολιτικές για την αντιµετώπιση των 

περιπτώσεων µη συµµόρφωσης. Η διαδικασία διαχείρισης και τα συστήµατα 

µέτρησης λειτουργικού κινδύνου, θα υπόκεινται σε τακτική επανεξέταση από 

εσωτερικούς ή / και εξωτερικούς ελεγκτές. Η πιστοποίηση του συστήµατος 

µέτρησης λειτουργικού κινδύνου από την Τράπεζα της Ελλάδος, θα 

περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: ότι οι εσωτερικές διαδικασίες 

επικύρωσης του πιστωτικού ιδρύµατος, λειτουργούν µε ικανοποιητικό τρόπο 

και ότι η ροή δεδοµένων και οι διαδικασίες που σχετίζονται µε το σύστηµα 

µέτρησης κινδύνων είναι διαφανείς και προσβάσιµες από τα αρµόδια στελέχη.  
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  Τα ποσοτικά κριτήρια αναφέρονται στην καταλληλότητα του συστήµατος 

µέτρησης. Τα πιστωτικά ιδρύµατα θα υπολογίζουν τις κεφαλαιακές τους 

απαιτήσεις, κατά τρόπο ώστε να καλύπτεται τόσο η αναµενόµενη ζηµία (EL), 

όσο και η µη αναµενόµενη (UL), εκτός και αν είναι σε θέση να τεκµηριώσουν 

ότι η αναµενόµενη ζηµία λαµβάνεται ικανοποιητικά υπόψη από τις εσωτερικές 

επιχειρηµατικές πρακτικές. Σε αυτή την περίπτωση, δύναται να µην λάβει 

υπόψη την αναµενόµενη ζηµία. Η µέτρηση θα καλύπτει δυνητικά σοβαρά 

ακραία γεγονότα, µε 99,9% διάστηµα εµπιστοσύνης σε χρονική περίοδο ενός 

(1) έτους.  

  Το σύστηµα µέτρησης λειτουργικού κινδύνου ενός πιστωτικού ιδρύµατος θα 

πρέπει να περιλαµβάνει ορισµένα κύρια στοιχεία (key elements) που 

εξασφαλίζουν ότι ανταποκρίνεται στο πρότυπο αξιοπιστίας. Μεταξύ αυτών 

απαιτείται η χρησιµοποίηση: εσωτερικών δεδοµένων ζηµιών, εξωτερικών 

δεδοµένων ζηµιών, ανάλυσης σεναρίων και  παραγόντων που αντανακλούν το 

επιχειρηµατικό / οικονοµικό περιβάλλον και τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου 

του πιστωτικού ιδρύµατος, όπως αυτά περιγράφονται στη συνέχεια. Η στάθµιση 

των τεσσάρων αυτών στοιχείων στο συνολικό σύστηµα διαχείρισης 

λειτουργικού κινδύνου θα πρέπει να είναι πλήρως και γραπτώς τεκµηριωµένη 

και να παρακολουθείται διαχρονικά ως προς την ορθότητά της.  

  Το σύστηµα µέτρησης λειτουργικού κινδύνου θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει 

και να καλύπτει τις κύριες πηγές κινδύνου που επηρεάζουν το σχήµα και τις 

άκρες της κατανοµής ζηµιών από λειτουργικό κίνδυνο.  

Οι συσχετίσεις των ζηµιών από λειτουργικό κίνδυνο µεταξύ µεµονωµένων 

εκτιµήσεων (πρόκειται για εκτιµήσεις που προκύπτουν από το µοντέλο) 

λειτουργικού κινδύνου, θα αναγνωρίζονται µόνο εφ’ όσον τα πιστωτικά 
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ιδρύµατα τεκµηριώσουν ικανοποιητικά κατά την κρίση της Τράπεζας της 

Ελλάδος ότι τα συστήµατα µέτρησης των συσχετίσεων αυτών είναι εύρωστα, 

εφαρµόζονται µε ακεραιότητα και λαµβάνουν υπόψη την αβεβαιότητα που 

εµπεριέχεται σε οποιαδήποτε τέτοια εκτίµηση συσχετίσεων, ιδιαίτερα σε 

περιόδους κρίσεων. Τα πιστωτικά ιδρύµατα πρέπει να επικυρώνουν τις 

υποθέσεις συσχετίσεων, χρησιµοποιώντας τις κατάλληλες ποσοτικές και 

ποιοτικές τεχνικές.  

  Τα συστήµατα µέτρησης λειτουργικού κινδύνου, θα πρέπει να διέπονται από 

συνέπεια σε εσωτερικό επίπεδο και να αποφεύγουν τον πολλαπλό υπολογισµό 

των ποιοτικών αξιολογήσεων ή των τεχνικών µείωσης κινδύνων, που 

αναγνωρίζονται σε άλλες περιοχές του πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας 

(πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος αγοράς). (Πράξη ∆ιοικητή της Τράπεζας της 

Ελλάδος, αριθµ.2590, 2007). 

Οι εσωτερικές µετρήσεις (εσωτερικά δεδοµένα ζηµιών) του λειτουργικού 

κινδύνου θα πρέπει να βασίζονται σε ιστορικές παρατηρήσεις χρονικής 

περιόδου τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Κατά παρέκκλιση της υποχρέωσης αυτής, 

όταν ένα πιστωτικό ίδρυµα υιοθετεί για πρώτη φορά µία Εξελιγµένη 

Προσέγγιση Μέτρησης, είναι αποδεκτές από την Τράπεζα της Ελλάδος 

ιστορικές παρατηρήσεις χρονικής περιόδου τουλάχιστον τριών (3) ετών. 

( Shevchenko, 2010). 

  Τα πιστωτικά ιδρύµατα πρέπει να είναι σε θέση να συσχετίζουν τα ιστορικά 

δεδοµένα των ζηµιών από λειτουργικό κίνδυνο µε τις επιµέρους 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες (Πίνακας 1, σελ.39) και µε τις κατηγορίες 

γεγονότων λειτουργικού κινδύνου (Πίνακας 2, σελ.49). Τα στοιχεία αυτά θα 

πρέπει να είναι διαθέσιµα στην Τράπεζα της Ελλάδος.  
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  Τα κριτήρια για τον επιµερισµό των ζηµιών στις επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες και στις κατηγορίες γεγονότων λειτουργικού κινδύνου θα 

πρέπει να είναι γραπτώς τεκµηριωµένα και αντικειµενικά. Οι ζηµιές από 

λειτουργικό κίνδυνο που σχετίζονται µε τον πιστωτικό κίνδυνο και έχουν 

ιστορικά ενταχθεί στη βάση δεδοµένων γεγονότων πιστωτικού κινδύνου, 

καταγράφονται στη βάση δεδοµένων λειτουργικού κινδύνου αλλά θα 

αναγνωρίζονται ξεχωριστά. Οι ζηµιές αυτές δεν θα συνυπολογίζονται στις 

κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι λειτουργικού κινδύνου, όσο συνεχίζουν να 

αντιµετωπίζονται ως πιστωτικός κίνδυνος για σκοπούς υπολογισµού των 

ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων. Οι ζηµιές από λειτουργικό κίνδυνο που 

σχετίζονται µε τον κίνδυνο αγοράς, πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στον 

υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του λειτουργικού κινδύνου.  

(Πράξη ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, αριθµ.2590, 2007). 

  Για κάθε κατηγορία ζηµιογόνων γεγονότων πρέπει να οριστεί ένα κατάλληλο 

ελάχιστο όριο για τη συλλογή δεδοµένων. Η βάση δεδοµένων του πιστωτικού 

ιδρύµατος µε ζηµιές από λειτουργικό κίνδυνο, πρέπει να είναι αναλυτική και 

εκτενής ώστε να καλύπτει όλες τις σηµαντικές δραστηριότητες και τα 

ανοίγµατα από όλα τα συστήµατα και τις γεωγραφικές περιοχές όπου 

δραστηριοποιείται το πιστωτικό ίδρυµα.  Το πιστωτικό ίδρυµα πρέπει να 

τεκµηριώνει για κάθε εξαιρούµενη δραστηριότητα ή άνοιγµα (τόσο 

µεµονωµένα όσο και στο σύνολό τους) ότι δεν έχει καµία ουσιώδη επίπτωση 

στη συνολική εκτίµηση του κινδύνου. ( Shevchenko, 2010). 

  Εκτός από τις πληροφορίες για τα ακαθάριστα ποσά των ζηµιών, τα πιστωτικά 

ιδρύµατα πρέπει να συλλέγουν πληροφορίες για την ηµεροµηνία του γεγονότος, 
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τυχόν ανάκτηση ακαθάριστων ποσών ζηµίας, καθώς και περιγραφικές 

πληροφορίες για τις πηγές ή τις αιτίες των γεγονότων που προκαλούν τις ζηµιές.  

Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριµένα κριτήρια επιµερισµού σε επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες, ζηµιών που προέρχονται από ένα γεγονός λειτουργικού 

κινδύνου µίας κεντρικής µονάδας ή µιας λειτουργίας που εκτείνεται σε 

περισσότερες από µια επιχειρηµατικές δραστηριότητες, όπως και από 

συσχετιζόµενα γεγονότα διαχρονικά.  

Τα πιστωτικά ιδρύµατα πρέπει να έχουν γραπτώς τεκµηριωµένες διαδικασίες 

για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των ιστορικών στοιχείων ζηµιών, 

συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων παρεµβάσεων, κλιµακώσεων ή 

οποιονδήποτε άλλων αναπροσαρµογών, στις οποίες θα καθορίζεται επίσης η 

επιτρεπόµενη έκταση αναπροσαρµογών καθώς και ποιος και σε ποια έκταση θα 

είναι εξουσιοδοτηµένος για τη λήψη των αποφάσεων αυτών.  

  Το σύστηµα µέτρησης λειτουργικού κινδύνου των ζηµιών ενός πιστωτικού 

ιδρύµατος οφείλει να περιλαµβάνει και τη χρήση εξωτερικών δεδοµένων, ιδίως 

στην περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ότι το πιστωτικό ίδρυµα έχει κίνδυνο 

να αντιµετωπίσει σοβαρές ζηµιές µε µικρή πιθανότητα εµφάνισης. Τα 

πιστωτικά ιδρύµατα πρέπει να έχουν µία συστηµατική διαδικασία για τον 

καθορισµό των περιπτώσεων στις οποίες πρέπει να χρησιµοποιούνται 

εξωτερικά δεδοµένα και των µεθόδων που θα χρησιµοποιηθούν για την 

ενσωµάτωση αυτών των στοιχείων στο σύστηµα µέτρησης λειτουργικού 

κινδύνου.  

  Οι όροι και οι πρακτικές για τη χρήση εξωτερικών δεδοµένων πρέπει να 

αξιολογούνται τακτικά, να τεκµηριώνονται γραπτώς και να υπόκεινται σε 

περιοδική ανεξάρτητη επανεξέταση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην 
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Π∆/ΤΕ 2577/9.3.2006, όπως εκάστοτε ισχύει, και ιδίως τις διατάξεις που 

αφορούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας και αποτελεσµατικότητας.    

Τα πιστωτικά ιδρύµατα πρέπει να χρησιµοποιούν ανάλυση σεναρίων 

βασιζόµενων σε γνώµες εµπειρογνωµόνων σε συνδυασµό µε εξωτερικά 

δεδοµένα για την αξιολόγηση της έκθεσής τους σε γεγονότα µε πολύ σοβαρές 

επιπτώσεις. ∆ιαχρονικά τέτοιες εκτιµήσεις πρέπει να επικυρώνονται και να 

επαναξιολογούνται βάσει σύγκρισης µε πραγµατοποιηθείσες ζηµιές ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα.  

  Η µεθοδολογία εκτίµησης κινδύνου ενός πιστωτικού ιδρύµατος θα πρέπει να 

συµπεριλαµβάνει όλους τους σηµαντικούς παράγοντες του επιχειρηµατικού 

περιβάλλοντος και των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου, που µπορούν να 

µεταβάλουν το «προφίλ» κινδύνου. Ειδικότερα:  

Κάθε παράγοντας που επιλέγεται πρέπει να αποτελεί ουσιαστική πηγή κινδύνου 

και η επιλογή του να βασίζεται στην εµπειρία και τη γνώµη εµπειρογνωµόνων 

που θα προέρχονται από την/τις αντίστοιχη/ες επιχειρηµατική/ές µονάδα/ες.  

Η ευαισθησία των εκτιµήσεων του κινδύνου στις µεταβολές αυτών των 

παραγόντων και οι σταθµίσεις τους θα πρέπει να έχουν λογική βάση. Πέρα από 

την ενσωµάτωση των µεταβολών του κινδύνου λόγω βελτιώσεων στους 

ελέγχους, το σύστηµα µέτρησης θα πρέπει επίσης να ενσωµατώνει και πιθανές 

ανοδικές µεταβολές (αυξήσεις) του κινδύνου λόγω µεγαλύτερης 

πολυπλοκότητας ή αύξησης του όγκου των δραστηριοτήτων.  

  Το σύστηµα µέτρησης πρέπει να τεκµηριώνεται γραπτώς και να υπόκειται σε 

ανεξάρτητη επανεξέταση σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Π∆/ΤΕ 

2577/9.3.2006, όπως εκάστοτε ισχύει. ∆ιαχρονικά, η διαδικασία και τα 

αποτελέσµατα θα πρέπει να επικυρώνονται και να επαναξιολογούνται µέσω 
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σύγκρισης µε πραγµατικά εσωτερικά, αλλά και εξωτερικά δεδοµένα ζηµιών. 

(Πράξη ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, αριθµ.2590, 2007).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Γεγονότα ζηµιών προερχόµενων από λειτουργικό κίνδυνο 

Κατηγορία γεγονότων Ορισµός 
1. Εσωτερική απάτη Ζηµιές από πράξεις που διαπράττονται 

µε πρόθεση καταδολίευσης, 
υπεξαίρεσης περιουσιακών στοιχείων ή 
καταστρατήγησης κανονιστικών ή 
νοµοθετικών διατάξεων ή πολιτικών 
της επιχείρησης, µε την εξαίρεση των 
περιπτώσεων που σχετίζονται µε 
πρακτικές αντίθετες µε τους κανόνες 
περί πολιτιστικής 
πολυµορφίας/διακριτικής µεταχείρισης, 
στις οποίες εµπλέκεται τουλάχιστον 
ένα µέλος της επιχείρησης. 

2. Εξωτερική απάτη Ζηµιές από πράξεις που διαπράττονται 
από τρίτο µε πρόθεση καταδολίευσης, 
υπεξαίρεσης περιουσιακών στοιχείων ή 
καταστρατήγησης της νοµοθεσίας. 

3. Θέµατα ασφάλειας 
εργατικού δυναµικού και 
εργασιακών πρακτικών. 

Ζηµιές από πράξεις αντίθετες µε την 
εργατική νοµοθεσία και τη νοµοθεσία 
και τις συµβάσεις για την υγιεινή και 
την ασφάλεια, από πληρωµές 
αποζηµιώσεων για σωµατική βλάβη ή 
από πρακτικές αντίθετες µε τους 
κανόνες περί πολιτιστικής 
πολυµορφίας/ διακριτικής 
µεταχείρισης. 

4. Πελάτες, προϊόντα και 
επιχειρηµατικές πρακτικές. 

Ζηµιές από ακούσια ή εξ αµελείας 
παράλειψη εκπλήρωσης 
επαγγελµατικής υποχρέωσης έναντι 
πελάτη (περιλαµβανοµένων των 
απαιτήσεων εµπιστοσύνης και 
εντιµότητας), ή από τη φύση ή και τα 
χαρακτηριστικά του προϊόντος. 

5. Βλάβη σε ενσώµατα 
περιουσιακά στοιχεία. 

Ζηµιές από απώλεια ή βλάβη 
ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων 
λόγω φυσικών καταστροφών ή άλλων 
γεγονότων. 

6. ∆ιακοπή δραστηριότητας 
και δυσλειτουργία 
συστηµάτων. 

Ζηµιές από διακοπή επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας ή δυσλειτουργία των 
συστηµάτων. 

7. Εκτέλεση, παράδοση και 
διαχείριση των διαδικασιών. 

Ζηµιές από ανεπάρκειες στην 
επεξεργασία των συναλλαγών ή στη 
διαχείριση των διαδικασιών και από τις 
σχέσεις µε τους εµπορικούς 
αντισυµβαλλόµενους και τους πωλητές. 

πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

(http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/Π∆.ΤΕ_2590-20.8.2007) 

http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/??.??_2590-20.8.2007
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2.8 Γενική κριτική των προτάσεων. 

  Οι νέες προτάσεις για τη κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυµάτων δεν 

εκπληρώνουν µόνο το στόχο της ύπαρξης ενός συστήµατος που θα δίνει 

αξιόλογες µετρήσεις του κινδύνου που µε τη σειρά τους θα οδηγούν στο 

καθορισµό ικανοποιητικού ύψους ιδίων κεφαλαίων. Πέρα από αυτό φέρνει µία 

εντελώς καινούργια φιλοσοφία στη διοίκηση των πιστωτικών ιδρυµάτων. 

Ουσιαστικά ενσωµατώνει στη διοίκηση των πιστωτικών ιδρυµάτων τα 

σύγχρονα συστήµατα µέτρησης των κινδύνων τα οποία έχουν αναπτυχθεί τη 

τελευταία δεκαετία και χρησιµοποιούνται από µεγάλες τράπεζες. Αυτό ισχύει 

µε τα λεγόµενα «εσωτερικά» υποδείγµατα µέτρησης κινδύνων που εµπορικές 

εφαρµογές τους αποτελούν προϊόντα όπως: Riskmetrics, Creditmetrics, 

Creditrsik-plus, portfolio manager κ.λ.π. 

  Η εφαρµογή αυτών των συστηµάτων απαιτεί µία εντελώς νέα οργάνωση των 

πιστωτικών ιδρυµάτων όπου θα υπάρχουν ροές πληροφοριών µεταξύ όλων των 

επιπέδων και όπου ο κίνδυνος θα υπολογίζεται σε κάθε δραστηριότητα / 

απόφαση. Σε αυτή τη νέα οργάνωση τα κεφάλαια της τράπεζας έχουν σαν 

σκοπό την απορρόφηση όλων, δυνητικά, των ζηµιών που µπορούν να 

εµφανιστούν. Η κάθε µονάδα λήψης απόφασης αντιµετωπίζει ένα όριο που 

ορίζεται όχι σε όρους ονοµαστικής ή και τρέχουσας αξίας των θέσεων 

(positions) που αναλαµβάνει αλλά σε όρους οικονοµικού κεφαλαίου, δηλαδή 

της µέγιστης ζηµιάς που µπορεί να προέλθει από τις θέσεις που έχει. Η 

εσωτερική συνέπεια του συστήµατος απαιτεί ότι το άθροισµα των επιµέρους 

ορίων που έχουν κατανεµηθεί στις µονάδες λήψης απόφασης θα πρέπει να 

αθροίζεται στο ύψος των συνολικών κεφαλαίων της τράπεζας. Οι επιπτώσεις 

αυτών των συστηµάτων για την ενεργητική όσο και τη παθητική διαχείριση των 
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χαρτοφυλακίων των τραπεζών είναι προφανής. Η κατανοµή αυτών των 

κεφαλαίων στα όρια (limits) των µονάδων λήψεως αποφάσεων εκφράζει τη 

πολιτική της ανώτατης διοίκησης (top management) για τις προτεραιότητες που 

θα έχει η τράπεζα τους (π.χ. retail ή wholesale banking ). Επίσης, η παθητική 

διαχείριση του χαρτοφυλακίου απλοποιείται δεδοµένου ότι κάθε υπέρβαση των 

ορίων απαιτεί διορθωτικές κινήσεις. Η εφαρµογή αυτών των µεθόδων έχει 

θετικές επιπτώσεις σε θέµατα όπως η ποιότητα της εταιρικής διακυβέρνησης 

των πιστωτικών ιδρυµάτων δεδοµένου ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι 

περισσότερο ευδιάκριτη. Επίσης, ο έλεγχος των διαδικασιών γίνεται 

ευκολότερος καθώς επίσης και η δηµοσιοποίηση πλήθους πληροφοριών στους 

επενδυτές. Παράλληλα έχουν ασκηθεί πλήθος κριτικών στις προτάσεις που 

καλύπτουν τόσο θέµατα ακαδηµαϊκού ενδιαφέροντος που σχετίζονται µε τη 

λογική συνέπεια των µέτρων όσο και πρακτικής εφαρµογής τους, όπως π.χ. η 

ανάγκη ύπαρξης εξαιρετικά ειδικευµένου προσωπικού. Μία γενικής αποδοχής 

κριτική θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι η παρακάτω. Μία βασική επιδίωξη 

των κεντρικών τραπεζών που συµµετέχουν στην επιτροπή της Βασιλείας είναι 

να καθορίσουν κοινούς κανόνες για τα πιστωτικά ιδρύµατα έτσι ώστε να 

διασφαλισθεί η αρχή της ίσης µεταχείρισης και κατ’ επέκταση των συνθηκών 

του δίκαιου ανταγωνισµού ( leveling the playing field). Όµως παρατηρούµε ότι 

οι προτάσεις αποκλίνουν σε αρκετές περιπτώσεις από αυτό το στόχο. Για 

παράδειγµα έχουν εντοπισθεί διάφορες περιπτώσεις που µας οδηγούν στην 

αντίθετη κατεύθυνση, όπως : η µεγάλη ευχέρεια που παρέχεται στις εποπτικές 

αρχές της κάθε χώρας στον έλεγχο των συστηµάτων µέτρησης του κινδύνου 

(δεύτερος άξονας των προτάσεων), στις εξαιρέσεις στον εκάστοτε γενικό 

κανόνα που έχει θεσπισθεί, συνήθως µετά από πίεση διαφόρων 
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ενδιαφεροµένων, π.χ. η δυνατότητα που δίνεται έτσι ώστε στεγαστικά 

επαγγελµατικά δάνεια «ανεπτυγµένων» αγορών ακινήτων να σταθµίζονται µε 

συντελεστή 50% αντί για 100% που είναι ο κανόνας. Αυτή η εξαίρεση 

αναµένεται να ωφελήσει συγκεκριµένες τράπεζες όπως της γερµανική 

Landesbank (βλέπε υποσηµείωση 21, σελ. 12 του “Overview of the New Basle 

Accord” April 2003), δεν λαµβάνεται µέριµνα για το αθέµιτο ανταγωνισµό από 

κρατικές τράπεζες ή τράπεζες που απολαµβάνουν κρατικών εγγυήσεων που 

µπορούν να εκδίδουν δάνεια µειωµένης εξασφάλισης µε υψηλή αξιολόγηση από 

τις εταιρίες εκτίµησης κινδύνου ή αντλούν κεφάλαια από τις κεφαλαιαγορές µε 

χαµηλότερο κόστος. Επίσης, εκείνο που πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι ότι οι 

κίνδυνοι είναι ενδογενείς για το σύστηµα και για τις τράπεζες σε περιόδους 

κρίσεων. Κατά συνέπεια η εκτίµηση του κινδύνου ούτε ακριβής µπορεί να είναι 

αλλά ούτε προστατεύει σε περιόδους κρίσης. Τέλος, τα προτεινόµενα 

συστήµατα µέτρησης κινδύνου υπολογίζουν τη µέγιστη ζηµιά µε δεδοµένη 

πιθανότητα να κάνουν σφάλµα (δηλαδή 0.5% να είναι µεγαλύτερη από την 

υπολογιζόµενη). Αλλά εκείνο που επίσης µας ενδιαφέρει είναι και το ύψος του 

πιθανολογούµενου σφάλµατος. ∆ηλαδή, πρέπει να γνωρίζουµε τη κατανοµή της 

ζηµιάς που υπερβαίνει την εκτίµηση ( Γεωργούτσος). 

  Επίσης αποτελέσµατα δείχνουν ότι η καλύτερη πιθανόν µέθοδος υπολογισµού 

για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζικών ιδρυµάτων είναι οι εξελιγµένες 

προσεγγίσεις µέτρησης (ΑΜΑ). Αφού µειώνουν σηµαντικά το κόστος του 

κεφαλαίου, δεσµεύοντας λιγότερο κεφαλαιακό απόθεµα, το οποίο θα µπορούσε 

να χρησιµοποιηθεί µελλοντικά και για άλλους σκοπούς όπως σε µία επικείµενη 

αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. (Lin et al.,2011).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Το παράδειγµα της Millenniumbank.  

 

3.1 ∆ιαχείριση λειτουργικού κινδύνου της Millenniumbank. 

  Ο λειτουργικός κίνδυνος για την Millenniumbank αποτελεί ένα σηµαντικό 

σηµείο αναφοράς τόσο σε επίπεδο της Τράπεζας όσο και σε επίπεδο Οµίλου. 

Ο λειτουργικός κίνδυνος µπορεί να προέλθει από όλες τις λειτουργίες της 

Τράπεζας και αντιµετωπίζεται από όλα τα τµήµατα. Η διαχείριση του 

Λειτουργικού κινδύνου εναπόκειται στην δικαιοδοσία του κάθε οριζοµένου 

«Υπεύθυνου ∆ιαδικασίας» (Process Owner). Κάθε «Υπεύθυνος ∆ιαδικασίας» 

(επιλεγµένοι άνθρωποι στην Τράπεζα, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για µια 

ολόκληρη διαδικασία) ελέγχεται µε την σειρά του από την ΕΕΚ (Επιτροπή 

Ελέγχου Κινδύνου). 

  Η συµµόρφωση των λειτουργιών της Τράπεζας µε το Σύστηµα Εσωτερικού 

Ελέγχου και η εν γένει επάρκειά του αξιολογούνται από ένα πρόγραµµα 

περιοδικών επισκοπήσεων από τη λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου. Τα 

αποτελέσµατα συζητούνται µε τη διοίκηση κάθε τµήµατος, µε περιλήψεις που 

κατατίθενται στην Επιτροπή Ελέγχου Κίνδυνων και στην Ανώτατη ∆ιοίκηση 

της Τράπεζας και του Οµίλου. 

  Η Τράπεζα για τον υπολογισµό του λειτουργικού κινδύνου χρησιµοποιεί την 

Τυποποιηµένη µέθοδο. Με βάση τη µέθοδο αυτή η Τράπεζα κατανέµει τα 

ακαθάριστα λειτουργικά έσοδα των τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων 

στις κατηγορίες επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων από όπου προκύπτουν, και 
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στη συνέχεια σταθµίζει το µέσο όρο µε τα σταθµισµένα µε τους εποπτικούς 

συντελεστές.  

  Η Τράπεζα για σκοπούς λειτουργικού κινδύνου δεν εξετάζει τµήµατα αλλά 

ολόκληρες διαδικασίες. 

  Θα παρατηρήσουµε παρακάτω ότι η Millenniumbank ακολουθεί πιστά τις 

οδηγίες και τους κανονισµούς, συµπλέοντας πλήρως µε την ανωτέρω 

βιβλιογραφία καθώς και τις εξελίξεις της τραπεζικής αγοράς. ( Millenniumbank, 

2010). 

 

3.2 Ορισµός λειτουργικού κινδύνου και κατηγοριοποίηση του 

(Millenniumbank). 

  Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος απώλειας ως αποτέλεσµα ανεπαρκών 

ή αποτυχηµένων εσωτερικών διαδικασιών, ανθρώπων και συστηµάτων, ή από 

εξωτερικά γεγονότα, συµπεριλαµβανοµένου του νοµικού κινδύνου και 

αποκλείοντας το στρατηγικό και τον κίνδυνο φήµης. 

  Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι έµφυτος σε οποιαδήποτε  δραστηριότητα, και η 

παρουσία του δεν περιορίζεται µόνο σε µερικούς τοµείς της Τράπεζας. 

Οι λειτουργικοί κίνδυνοι που έχουν θεωρηθεί ιστορικά ως πιστωτικοί κίνδυνοι 

συνεχίζουν να αντιµετωπίζονται ως πιστωτικοί κίνδυνοι για ρυθµιστικούς 

λόγους, αλλά θα θεωρούνται λειτουργικές απώλειες για εσωτερικούς 

διοικητικούς λόγους. Οι λειτουργικοί κίνδυνοι σχετικοί µε τον κίνδυνο αγοράς  

αντιµετωπίζονται ως λειτουργικός κίνδυνος για όλες τις περιπτώσεις. 

  Ο λειτουργικός κίνδυνος συνοψίζεται σε πέντε (5) σηµαντικές κατηγορίες 

κινδύνου που καθορίζονται από την Τράπεζα: 
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α) Ο κίνδυνος του ανθρώπινου παράγοντα: είναι ο κίνδυνος από τις σκόπιµες 

ενέργειες ή παραλείψεις ενός ατόµου ή από την σχέση µεταξύ της Τράπεζας και 

των υπαλλήλων της. 

β) Ο κίνδυνος των πληροφοριακών συστηµάτων: είναι ο κίνδυνος από την 

πειρατεία, αποτυχία, διακοπή, κλοπή ή άλλη διάσπαση στην τεχνολογία. 

γ) Ο κίνδυνος διαδικασίας: είναι ο κίνδυνος που σχετίζεται µε την εκτέλεση και 

διατήρηση των συναλλαγών, και διάφορες άλλες πτυχές που αφορούν τη 

διοίκηση της επιχείρησης, συµπεριλαµβανοµένου προϊόντα και υπηρεσίες. 

δ) Ο εξωτερικός κίνδυνος: Είναι ο κίνδυνος που σχετίζεται µε την καταστροφή 

των εγκαταστάσεων από φυσικές καταστροφές, περιλαµβάνοντας ενέργειες 

απάτης από τρίτους καθώς και την αδυναµία της Τράπεζας να λειτουργεί σε 

ορισµένες αγορές. 

ε) Ο οργανωσιακός κίνδυνος: είναι ο κίνδυνος σε εταιρικό επίπεδο και 

αναδεικνύεται από ζητήµατα που αφορούν τη µη συµµόρφωση µε τις 

ρυθµιστικές αρχές, την εταιρική κουλτούρα, την επικοινωνία και ανάρµοστες 

πρακτικές αγοράς. 

Οι ανωτέρω κατηγορίες διαιρούνται σε υποκατηγορίες και χρησιµοποιούνται 

για την ταξινόµηση των γεγονότων απώλειας και της άσκησης αυτο-

αξιολόγησης (Millenniumbank, 2010). 

 

3.3 Πρότυπο ∆ιακυβέρνησης. 

  Το πρότυπο διακυβέρνησης  για την Millenniumbank είναι βασισµένο στην 

προσέγγιση της διαχείρισης των διαδικασιών. Το µοντέλο της διαχείρισης των 

διαδικασιών είναι βασισµένο στην δοµηµένη και καταγγεγραµένη διαδικασία 

της Τράπεζας. Κάθε διαδικασία έχει ορίσει έναν Υπεύθυνο ∆ιαδικασίας και σε 



 - 59 -

µερικές περιπτώσεις Μάνατζερ ∆ιαδικασίας (άτοµα ευθύνης από διάφορα 

τµήµατα που βοηθούν τους Υπεύθυνους ∆ιαδικασίας στην καλύτερη διαχείριση 

και στην πιο ολοκληρωµένη αναγνώριση του επιπέδου κινδύνου µίας 

διαδικασίας), που είναι υπεύθυνοι για την διαχείριση του λειτουργικού 

κινδύνου. Η διαδικασία αναφέρεται στην πλήρη ακολουθία των 

δραστηριοτήτων που έχουν να κάνουν µε τον κύκλο ζωής του προϊόντος – 

υπηρεσίας ή στα πλαίσια µίας υποστηρικτικής δραστηριότητας.   

  Το όλο σύστηµα της διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου αναφέρεται στην 

τοπική Επιτροπή Ελέγχου Κινδύνου. Η εφαρµογή του είναι ευθύνη του 

Γραφείου Κινδύνου µε την υποστήριξη του Γραφείου Κινδύνου του Οµίλου. 

Έτσι πραγµατοποιείται ένα κεντροποιηµένο σύστηµα διαχείρισης λειτουργικού 

κινδύνου το οποίο αποσκοπεί και στοχεύει σε ένα αποτελεσµατικό τρόπο 

διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου. ( Millenniumbank, 2010). 

 

3.4 Ανοχή λειτουργικού κινδύνου της Millenniumbank. 

  Η ανοχή στον λειτουργικό κίνδυνο καθορίζει τα όρια αποδοχής του κινδύνου 

και τα κατανέµει σε ζώνες στις οποίες η δράση προκαλείται. Η Τράπεζα µετρά 

την ανοχή στον λειτουργικό κίνδυνο χρησιµοποιώντας τον συνδυασµό δύο 

διαστάσεων: δριµύτητα και συχνότητα . Τα κατώτατα όρια που καθιερώνονται 

για τη δριµύτητα και τη συχνότητα κινδύνου καθορίζουν την ανοχή κινδύνου. 

Σύµφωνα µε τα επίπεδα δριµύτητας και συχνότητας η Τράπεζα ταξινοµεί τον 

κίνδυνο ακολούθως. 

  Καταστροφικός κίνδυνος: είναι ο κίνδυνος ο οποίος δεν είναι ανεκτός και 

µπορεί να αποβεί µοιραίος για την επιβίωση της επιχείρησης. Απαιτείται µία 

σειρά άµεσων ενεργειών. Αφορά γεγονότα που συµβαίνουν περισσότερο από 
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µία φορά το µηνά µε απώλεια για την Τράπεζα από €1.000.000 έως και πάνω 

από €5.000.000 καθώς και γεγονότα που συµβαίνουν από µία φορά το µήνα 

µέχρι µία φορά το τρίµηνο µε απώλεια για την Τράπεζα πάνω από €5.000.000. 

  Υψηλός κίνδυνος : είναι ο κίνδυνος ο οποίος δεν είναι ανεκτός και µπορεί να 

έχει ένα δυσµενές αποτέλεσµα στην επιχείρηση και απαιτεί µεγάλη προσοχή. 

Αφορά γεγονότα που συµβαίνουν περισσότερο από µία φορά το µήνα µε 

απώλεια για την Τράπεζα από €10.000 εως €1.000.000, γεγονότα που 

συµβαίνουν από µία φορά το µήνα µέχρι µία φορά το τρίµηνο µε απώλεια για 

την Τράπεζα από €100.000 εως €5.000.000 καθώς και γεγονότα που 

συµβαίνουν από µία φορά το τρίµηνο µέχρι µία φορά το έτος µε απώλεια για 

την Τράπεζα από €1.000.000 εως και πάνω από €5.000.000. 

  Μεσαίος κίνδυνος: είναι ο κίνδυνος ο οποίος είναι ελαφρώς αποδεκτός για την 

επιχείρηση. Αφορά γεγονότα που συµβαίνουν περισσότερο από µία φορά το 

µηνά µε απώλεια για την Τράπεζα κάτω από €10.000, γεγονότα που συµβαίνουν 

από µία φορά το µήνα µέχρι µία φορά το τρίµηνο µε απώλεια για την Τράπεζα 

από €10.000 εως €100.000, γεγονότα που συµβαίνουν από µία φορά το τρίµηνο 

µέχρι µία φορά το έτος µε απώλεια για την Τράπεζα από €100.000 εως 

€1.000.000, γεγονότα που συµβαίνουν από µία φορά το έτος µέχρι µία φορά 

κάθε πέντε έτη µε απώλεια για την Τράπεζα από €1.000.000 εως €5.000.000 

καθώς και γεγονότα που συµβαίνουν λιγότερο από µία φορά την πενταετία µε 

απώλεια για την Τράπεζα πάνω από €5.000.000.   

  Χαµηλός κίνδυνος: είναι ένας αποδεκτός κίνδυνος που πρέπει να διαχειριστεί 

και να παρακολουθείται από διαδικασίες ρουτίνας. Αφορά γεγονότα που 

συµβαίνουν από µία φορά το µήνα µέχρι µία φορά το τρίµηνο µε απώλεια για 

την Τράπεζα λιγότερο των €10.000, γεγονότα που συµβαίνουν από µία φορά το 
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τρίµηνο µέχρι µία φορά το έτος µε απώλεια για την Τράπεζα λιγότερο των 

€10.000 εως 100.000, γεγονότα που συµβαίνουν απο µία φορά το έτος µέχρι µία 

φορά τα πέντε έτη µε απώλεια για την Τράπεζα από €10.000 εως €1.000.000 

καθώς και γεγονότα που συµβαίνουν λιγότερο από µία φορά στην πενταετία µε 

απώλεια για την Τράπεζα από €100.000 εως €5.000.000.   

  Ασήµαντος κίνδυνος: είναι ένας κίνδυνος µε αντίκτυπο ασήµαντο στην 

επιχείρηση που πρέπει όµως και αυτός να παρακολουθείται. Αφορά γεγονότα 

που συµβαίνουν από µία φορά το έτος  µέχρι µία φορά τα πέντε έτη µε απώλεια 

για την Τράπεζα λιγότερο των €10.000 καθώς και γεγονότα που συµβαίνουν 

λιγότερο απο µία φορά στην πενταετία µε απώλεια για την Τράπεζα λιγότερο 

των €10.000 εως €100.000. (Millenniumbank, 2010). 

 

3.5 Μετριασµός Λειτουργικού Κινδύνου. 

  Ανάλογα µε το σχεδιασµό διαχείρισης του κινδύνου, η Millenniumbank 

ακολουθεί διαφορετικές στρατηγικές για το µετριασµό του λειτουργικού 

κινδύνου, ασκώντας µία σειρά πρακτικών ενεργειών. 

  Αποφυγή του κινδύνου, που είναι η µη συµµετοχή στις δραστηριότητες που 

οδηγούν στον κίνδυνο και η πρόβλεψη των γεγονότων που µπορούν να 

προκαλέσουν µελλοντικές απώλειες, αποτρέποντας τις απώλειες αυτές. 

  Μείωση του κινδύνου, είναι η προσπάθεια µείωσης ενός γεγονότος και της 

επίδρασης του στην επιχείρηση. (π.χ. εύλογο χρονικό διάστηµα αντικατάστασης 

πληροφορικών συστηµάτων). 

  Μεταφορά του κινδύνου και των επιπτώσεων του σε τρίτους.  
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  Αποδοχή του κινδύνου, όπου εδώ δεν πραγµατοποιείται καµµία ενέργεια 

µετριασµού του κινδύνου καθώς αποτελεί έναν αποδεκτό κίνδυνο ή κίνδυνο 

χαµηλού επιπέδου. 

  Οι ενέργειες µετριασµού πρέπει να προταθούν, όταν µια αξιολόγηση του 

κινδύνου είναι ίση ή υψηλότερή  από «µεσαίο κίνδυνο». Όλοι οι συµµετέχοντες 

στην διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου µπορούν να προτείνουν τις 

ενέργειες µετριασµού. Οι προτάσεις αναλύονται και εγκρίνονται τελικά από 

τους Υπεύθυνους ∆ιαδικασίας. Σε περίπτωση που οι ενέργειες που απαιτούνται 

είναι πέρα από τις αρµοδιότητες τους η απόφαση πρέπει να ληφθεί από την 

Επιτροπή Ελέγχου Κινδύνου. ( Millenniumbank, 2010). 

 

3.6 Τεχνικές διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου της Millenniumbank. 

  Η Τράπεζα χρησιµοποιεί µία σειρά τεχνικών για τον εντοπισµό, ανάλυση και 

παρακαλούθηση του επιπέδου του λειτουργικού κινδύνου. 

Συλλογή στοιχείων των απωλειών όπου όλοι οι υπάλληλοι πρέπει να αναφέρουν 

στο Γραφείο Κινδύνου τυχόν απώλειες που σχετίζονται µε τον λειτουργικό 

κίνδυνο και είναι πάνω από το προκαθορισµένο ελάχιστο όριο, που συµβαίνουν 

στον τοµέα εργασίας τους. Κάθε γεγονός απώλειας πρέπει να αναλύεται 

περαιτέρω από τον Υπεύθυνο ∆ιαδικασίας και να λαµβάνονται εάν είναι 

απαραίτητες ενέργειες µετριασµού του γεγονότος. Η αποθήκευση των 

στοιχείων του γεγονότος θα απεικονίσει το επίπεδο κινδύνου στην Τράπεζα. 

  Αυτοαξιολόγηση του κινδύνου και ελέγχου η οποία πραγµατοποιείται σε 

ετήσια βάση και στοχεύει στην αξιολόγηση του επιπέδου του λειτουργικού 

κινδύνου σε όλες τις διαδικασίες της Τράπεζας. Το Γραφείο Κινδύνου µέσω 

συναντήσεων µε τους Υπεύθυνους ∆ιαδικασίας, Μάνατζερ ∆ιαδικασίας και 
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άλλα σχετικά πρόσωπα µε την διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου (ή την 

αποστολή ερωτηµατολογίων) προσπαθεί να µετρήσει το επίπεδο της δριµύτητας 

και της συχνότητας των κινδύνων καθώς και την αποτελεσµατικότητα των 

υπαρχόντων µέσων ελέγχου. Τα αποτελέσµατα τους αναλύονται µε λεπτοµέρεια 

και λαµβάνονται δράσεις όπου χρειάζεται για την µείωση της έκθεσης στον 

κίνδυνο.  

  Βασικούς δείκτες κινδύνου (Β∆Κ) και αφορούν συντελεστές οι οποίοι µετρούν 

σε περιοδική βάση το επίπεδο κινδύνου, µέσα από τις διαδικασίες που βρέθηκαν 

και παρακολουθούνται να είναι πάνω από τα αποδεκτά όρια κινδύνου. Κάθε 

φορά που ένας Β∆Κ είναι επάνω από το αποδεκτό όριο κινδύνου, τότε 

συγκεκριµένη δράση πρέπει να ληφθεί για να µετριάσει τον κίνδυνο αυτό. Ο δε 

συντονισµός και έλεγχος των βασικών δεικτών κινδύνου πραγµατοποιείται από 

το Γραφείο Κινδύνου.( Millenniumbank, 2010). 

 

3.7 ∆ιαδικασία διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου. 

  Η διαδικασία της διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου για την 

Millenniumbank περιλαµβάνει πέντε (5) βασικές κατευθυντήριες γραµµές, οι 

οποίες και παρουσιάζονται παρακάτω:   

  α. Προσδιορισµός 

i. Οι Υπεύθυνοι ∆ιαδικασίας πρέπει να εξασφαλίζουν ότι ο λειτουργικός 

κίνδυνος είναι µε σαφήνεια καθορισµένος στις καθηµερινές του δραστηριότητες 

και να ενηµερώνουν για κάθε γεγονός που σχετίζεται µε αυτόν. Πρέπει να 

αναφέρουν επίσης και πιθανούς τρόπους εκδήλωσης του λειτουργικού κινδύνου 

που αφορούν τον τοµέα δραστηριοποίησης τους. Όλοι οι κίνδυνοι που 
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ανευρίσκονται στην διαδικασία πρέπει να κατηγοριοποιούνται σύµφωνα µε την 

εσωτερική κατηγοριοποίηση του λειτουργικού κινδύνου της Τράπεζας. 

ii. Οι κίνδυνοι που έχουν εντοπιστεί πρέπει να µετρηθούν σύµφωνα µε την 

συχνότητα και τον οικονοµικό αντίκτυπο στην Τράπεζα, χρησιµοποιώντας 

ποσοτικά και ποιοτικά δεδοµένα πληροφοριών. 

iii. Το Γραφείο Κινδύνου πρέπει να είναι σε συνεχή ενηµέρωση από όλα τα 

εµπλεκόµενα µέρη για τις εξελίξεις στην Τράπεζα, σε θέµατα που αφορούν τον 

λειτουργικό κίνδυνο. Αυτό περιλαµβάνει την εισαγωγή νέων προϊόντων και 

υπηρεσιών, νέες διαδικασίες, σηµαντικές συµφωνίες µε τρίτους, διαδικασίες 

διαχείρισης κρίσεων.  Έτσι θα µπορεί να λαµβάνει και τα κατάλληλα µέτρα 

αντιµετώπισης πιθανών απωλειών που σχετίζονται µε τον λειτουργικό κίνδυνο. 

  β. Αυτοαξιολόγηση  

i. Για κάθε διαδικασία της τράπεζας, ο λειτουργικός κίνδυνος και ο έλεγχος της 

αυτοαξιολόγησης εκτελείτε βάσει της κατηγοριοποίησης κινδύνων και των 

καθορισµένων ελέγχων. Οι Υπεύθυνοι ∆ιαδικασίας αξιολογούν το επίπεδο 

κινδύνου και πρέπει να ανταποκρίνονται στις σχετικές µε αυτούς διαδικασίες. 

ii. Η αυτοαξιολόγηση εκτελείται τουλάχιστον µία φορά το χρόνο. 

  γ. Υποβολή έκθεσης: Για κάθε διαδικασία επιλέγεται η καταλληλότερη 

τεκµηρίωση των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί και αφορούν τον λειτουργικό 

κίνδυνο, όπου στην συνέχεια καθορίζουν το επίπεδο του κινδύνου και τα 

αποτελέσµατα των ενεργειών που έχουν ληφθεί. Φυσικά τα στοιχεία αυτά 

προωθούνται στο Γραφείο Κινδύνου. 

  δ. Μετριασµός λειτουργικού κινδύνου: Για τον µετριασµό του λειτουργικού 

κινδύνου ακολουθούνται συστήµατα προειδοποίησης. Βασίζονται στους 

βασικούς δείκτες κινδύνου και στην διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. Για κάθε 
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περίπτωση καθορίζεται και ένα πλάνο ενεργειών, ανάλογα µε την σπουδαιότητα 

του γεγονότος και συντελεί από την µεριά του στην βέλτιση αντιµέτωπιση του 

κινδύνου. 

  ε. Έλεγχος: Για την παρακολούθηση του λειτουργικού κινδύνου υπάρχει 

σχετικό εργαλείο πληροφοριακής υποστήριξης, και κατευθύνονται σε αυτό όλες 

οι περιπτώσεις σχετικές µε τον λειτουργικό κίνδυνο.  

Οι Υπεύθυνοι ∆ιαδιακασίας ευθύνονται για τον έλεγχο και την λειτουργία των 

ενεργειών που θα ληφθούν. ( Millenniumbank, 2010). 

 

3.8 Συλλογή δεδοµένων σχετικών µε τον λειτουργικό κίνδυνο. 

  Πριν ξεκινήσουµε να αναφέρουµε τις σχετικές ενέργειες για την συλλογή των 

δεδοµένων που σχετίζονται µε τον λειτουργικό κίνδυνο θα αναφέρουµε τον 

διαχωρισµό των γεγονότων και την κατηγοριοποίηση τους σύµφωνα µε την 

Τράπεζα: 

  α. Άµεσες απώλειες: απώλειες που εµφανίζονται άµεσα από το παρατηρηθέν 

γεγονός. 

i. Άµεση απώλεια: για παράδειγµα ληστεία σε κατάστηµα, 

ii. Αποκαταστάσεις: για παράδειγµα ασφάλειες, 

  β. Έµεσσες απώλειες: απώλειες που εµφανίζονται έµµεσα από τα παρατηρηθέν 

γεγονός και σχετίζονται µε αυτό (για παράδειγµα δαπάνη που προήλθε από 

δυσλειτουργία των βοηθητικών µηχανών ανάληψης χρηµάτων [cash dispenser] 

για µικρές και µεγάλες συναλλαγές των καταστηµάτων). 

  γ. Πιθανές απώλειες: µη καταχωρηµένες στο Γενικό Καθολικό: 
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i. Γεγονότα µε κόστος ευκαιρίας ή χαµένα εισοδήµατα, οι απώλειες των οποίων 

πρέπει να υπολογισθούν όποτε είναι δυνατόν.  

ii. Γεγονότα που δεν οδήγησαν σε απώλειες αλλά έχουν τη πιθανότητα να 

προκαλέσουν ζηµιά ή είναι κοντά στο να προκαλέσουν σοβαρές υλικές 

απώλειες. 

Τα γεγονότα που εµπίπτουν στην τελευταία κατηγορία αφορούν κυρίως 

διοικητικούς σκοπούς αφού µπορούν να συντελέσουν στην εµφάνιση των 

αιτιών του κινδύνου και να βοηθήσουν στον µετριασµό του λειτουργικού 

κινδύνου. 

  Το πιο σηµαντικό στοιχείο της συλλογής των δεδοµένων που αφορούν τον 

λειτουργικό κίνδυνο είναι να καθιερώσει η Τράπεζα την υπευθυνότητα και την 

ιδιοκτησία µίας πληροφορίας. Βασικά συστατικά αποτελούν η ανίχνευση, η 

συλλογή και ο έλεγχος των δεδοµένων. Όλοι οι υπάλληλοι οφείλουν να 

αναφέρουν και να εντοπίζουν εστίες γεγονότων σχετικών µε το λειτουργικό 

κίνδυνο καθώς και να το αναφέρουν στο Γραφείο Κινδύνου. 

  Το Γραφείο Κινδύνου συλλέγει τα στοιχεία και αποφασίζει εάν ένα γεγονός 

συνιστά τα κριτήρια για τη συλλογή του και εκτελεί την αρχική φόρτωση του 

γεγονότος στο εργαλείο πληροφοριακής υποστήριξης. Οι πληροφορίες  του 

γεγονότος διαβιβάζονται έπειτα στον σχετικό Υπεύθυνο ∆ιαδικασίας/Μάνατζερ 

ή και αντίστροφα. 

Γεγονός              Υπεύθυνος ∆ιαδικασίας           Εργαλείο Πληροφοριακής                    

                            ή Μάνατζερ ∆ιαδικασίας                 Υποστήριξης   

Ο Μάνατζερ ∆ιαδικασίας ή κάποιος άλλος υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την 

πληρότητα και την συνέχεια της πληροφορίας που αφορά ένα γεγονός. Αφού 

ολοκληρωθεί η οικονοµική εκτίµηση του γεγονότος η πληροφορία προωθείται 



 - 67 -

στον Υπεύθυνο ∆ιαδικασίας. Ο Υπεύθυνος ∆ιαδικασίας επικυρώνει το γεγονός 

και συµπληρώνει τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις. 

  Τελικώς το Γραφείο Κινδύνου επιβεβαιώνει όλα τα γεγονότα. Μερικές φορές 

επιστρέφει την αναφορά για επανατροφοδότηση αν προκύψουν κάποιες 

αµφιβολίες. (Millenniumbank, 2010).           

 

3.9 ∆ιαδικασία Αυτοαξιολόγησης. 

  Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης είναι µία οµαδική άσκηση για να βοηθήσει 

τους Υπεύθυνους ∆ιαδικασίας στο να εντοπίζουν και να µετρούν τον κίνδυνο 

µέσω εκτιµήσεων των Μάνατζερ ∆ιαδικασίας ή αλλού εξειδικευµένου 

προσωπικού. Η άσκηση αναδεικνύει πιθανούς τρόπους εµφάνισης του 

λειτουργικού κινδύνου βασισµένη στην εκτίµηση των χειρότερων σεναρίων. 

  Η άσκηση πραγµατοποιείται και αυτή σε ετήσια βάση για όλους τις 

διαδικασίες και λαµβάνει υπόψιν κριτήρια και νέα προϊόντα και υπηρεσίες που 

πιθανόν προστίθενται στο χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας. Το Γραφείο Κινδύνου 

είναι υπεύθυνο για την διεξαγωγή της άσκησης και την αποστολή σχετικών 

οδηγιών στους Υπεύθυνους ∆ιαδικασίας. 

  Η άσκηση εκτελείται λαµβάνοντας υπόψη και την επίδραση του κινδύνου 

φήµης. Στην συνέχεια το Γραφείο Κινδύνου οφείλει σε τακτική βάση να 

αναφέρει τα αποτελέσµα της άσκησης στην Επιτροπή Ελέγχου. 

  Τέλος, βασισµένοι στα αποτελέσµατα της άσκησης οι Υπεύθυνοι ∆ιαδικασίας 

πρέπει να εκτιµήσουν τους εναλλακτικούς τρόπους µείωσης του κινδύνου και 

του επιπέδου αυτού, να ισορροπήσουν τα κόστη και τα αναµενόµενα κέρδη 

τους, επικυρώνοντας την άσκηση. ( Millenniumbank, 2010). 
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3.10 Ο ρόλος του ανθρώπινου δυναµικού στην αντιµετώπιση του 

λειτουργικού κινδύνου. 

  Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα κεφάλαια µίας 

επιχείρησης. Το οποιοδήποτε πληροφοριακό σύστηµα ή νέα τεχνολογία, νέα 

διαδικασία αν δεν έχει την αποδοχή και την γνώση από το ανθρώπινο δυναµικό, 

οδηγείται µε µαθηµατική ακρίβεια στην αποτυχία. Κάτι ανάλογο συµβαίνει και 

στην περίπτωση της  διαχείρισης και αντιµετώπισης του λειτουργικού κινδύνου.        

  Η τάση αυτή φαίνεται εξάλλου και από τις απαντήσεις ενός µικρού δείγµατος 

υπαλλήλων της τράπεζας Millenniumbank (δείγµα 75 ατόµων).  

  Μόλις το 37% των υπαλλήλων που εργάζονται ως ταµίες (δείγµα 16 ατόµων) 

γνωρίζουν τι είναι ο λειτουργικός κίνδυνος και ότι υπάρχει πολιτική διαχείρισης 

λειτουργικού κινδύνου της τράπεζας. Το 88% αγνοεί την ύπαρξη του Γραφείου 

Κινδύνου, ενώ κανένας (0%) δεν έχει προβεί σε εντοπισµό και αναφορά 

γεγονότος που σχετίζεται µε τον λειτουργικό κίνδυνο. Τέλος µόνο το 37% 

µπορεί να αντιληφθεί στην καθηµερινή του εργασία την ύπαρξη λειτουργικού 

κινδύνου.  

  Στην θέση των προϊσταµένων (δείγµα 20 ατόµων) το 60% από αυτούς 

γνωρίζει τι είναι ο λειτουργικός κίνδυνος και µπορεί να αντιληφθεί στην 

καθηµερινή του εργασία γεγονότα λειτουργικού κινδύνου και το 70% γνωρίζει 

την ύπαρξη πολιτικής διαχείρισης του. Μόλις το 50% γνωρίζει την ύπαρξη του 

Γραφείου Κινδύνου, ενώ µόνο το 20% εξ’αυτών έχει προβεί σε εντοπισµό και 

αναφορά γεγονότος που έχει σχέση µε τον λειτουργικό κίνδυνο. 

  Στην θέση των υποδιευθυντών (δείγµα 18 ατόµων) τα αποτελέσµατα είναι 

κάπως παρόµοια, µε το 77% να γνωρίζουν την έννοια του λειτουργικού 

κινδύνου και το 34% να αγνοούν την ύπαρξη πολιτικής διαχείρισης του 
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λειτουργικού κινδύνου. Οι µισοί και παραπάνω, 55%, γνωρίζουν για το Γραφείο 

Κινδύνου, αλλά µόνο το 11% έχει προβεί σε εντοπισµό και αναφορά γεγονότος 

που συνιστά λειτουργικό κίνδυνο. Μεγαλύτερο είναι και το ποσοστό στην 

ερώτηση αν αντιλαµβάνονται στην εργασία τους γεγονότα συναφή µε τον 

λειτουργικό κίνδυνο όπου αγγίζει το 66%. 

  Στην θέση των διευθυντών καταστηµάτων (δείγµα 16 ατόµων) µόνο το 13% 

δεν γνωρίζει τι είναι ο λειτουργικός κίνδυνος και την ύπαρξη πολιτικής 

διαχείρισης του. Το 75% γνωρίζει για το Γραφείο Κινδύνου αλλά και εδώ στην 

ερώτηση αν έχουν προβεί σε εντοπισµό και αναφορά γεγονότος λειτουργικού 

κινδύνου το ποσοστό είναι µικρό φτάνοντας το 25%. Μεγάλο όµως είναι το 

ποσοστό, 75%, στην ερώτηση αν αντιλαµβάνονται γεγονότα στην καθηµερινή 

τους εργασία που έχουν σχέση µε τον λειτουργικό κίνδυνο. 

  Καταλήγοντας στους ∆ιευθυντές Περιφερειών/Τµηµάτων (δείγµα 5 ατόµων) 

τα πράγµατα είναι τελείως διαφορετικά. Όλοι τους γνωρίζουν την έννοια του 

λειτουργικού κινδύνου καθώς και ότι υπάρχει σχετική πολιτική διαχείρισης του. 

Το 100% γνωρίζει την ύπαρξη του Γραφείου Κινδύνου και µπορεί να 

αντιληφθεί στην καθηµερινή του εργασία γεγονότα που συνιστούν λειτουργικό 

κίνδυνο. Παρόλαυτά το 60% µόνο έχει προβεί σε εντοπισµό και αναφορά 

γεγονότος που σχετίζεται µε τον λειτουργικό κίνδυνο.  

  Τα αποτελέσµατα αυτά επιβεβαιώνουν την άποψη µας για το γεγονός ότι όσο 

ανεβαίνουµε τα ιεραρχικά κλιµάκια η έννοια του λειτουργικού κινδύνου είναι 

περισσότερο γνωστή.  Αποδεικνύεται λοιπόν ότι οι διοικήσεις των τραπεζών 

αδυνατούν να µεταφέρουν στο προσωπικό τους βασικές αρχές διαχείρισης 

λειτουργικού κινδύνου.  
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  Φυσικά αυτό έχει άµεση σχέση µε την επιχειρησιακή πρακτική και τον 

στρατηγικό σχεδιασµό της τράπεζας. Όταν τα υψηλόβαθµα στελέχη αδυνατούν 

να µεταφέρουν µία εταιρική κουλτούρα στους υπαλλήλους τους, 

δηµιουργώντας ένα επικοινωνιακό κενό, έχουν µεγάλη ευθύνη. Αυξάνουν τις 

πιθανότητες έκθεσης στον λειτουργικό κίνδυνο αφού το προσωπικό τον αγνοεί. 

Πως µπορείς να εντοπίσεις κάτι το οποίο δεν γνωρίζεις;  

  Χαρακτηριστική είναι η απάντηση περιφερειακού διευθυντή τράπεζας, όπου 

αναφέρει την πολυπλοκότητα της Βασιλείας II, και την µεταφορά των µεθόδων 

από θεωρητικό σε πρακτικό επίπεδο. Είναι τόσο δύσκολο µερικές φορές να 

εξηγήσεις τι σηµαίνουν οι αριθµοί και οι διαδικασίες σε ένα άτοµο, πόσο 

µάλλον σε χιλιάδες υπαλλήλους µίας επιχείρησης, που απασχολούνται σε 

διαφορετικά τµήµατα. Είναι ένα µεγάλο πρόβληµα στην διοίκηση της 

επιχείρησης και αποτελεί µία σηµαντική αδυναµία, την οποία τα πιστωτικά 

ιδρύµατα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψιν. (Wahlstrom, 2009). 

  Από την άλλη µεριά υπάρχουν αυτοί που υποστηρίζουν ότι αν µία διαδικασία 

είναι απλή και πρακτική, οι άνθρωποι µπορούν εύκολα να την χρησιµοποιήσουν 

(Truslow, 2003). Ο λειτουργικός κίνδυνος όπως έχουµε αναφέρει είναι αρκετά 

πολύπλοκος και σύνθετος. ∆εν διαχειρίζεται από ένα τµήµα 4-5 ατόµων. Η 

διαχείριση του αποτελεί καθηµερινή µέριµνα κάθε υπαλλήλου. Η συνεχής 

ενηµέρωση και η εκπαίδευση του προσωπικού σε θέµατα που αφορούν τον 

λειτουργικό κίνδυνο θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο των πιστωτικών 

ιδρυµάτων. Μόνο έτσι µπορεί να περιοριστεί, µέσα από την συλλογική 

αντιµετώπιση του, µε εργαλεία κατανοητά στους υπαλλήλους της τράπεζας. 
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Με συνεχή εσωτερικά προγράµµατα κατάρτισης και επιµόρφωσης. Να γίνουν 

οι υπάλληλοι το µέσο συλλογής των πληροφοριών και σχετικών σηµάτων 

(signals) που προειδοποιούν γεγονότα εµφάνισης λειτουργικού κινδύνου. 

  Πρέπει να προσπαθήσει η τράπεζα να ενισχύσει µία ευρύτερη αίσθηση 

ευθύνης για το προσωπικό της στην διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου. Να 

εφαρµόσουν συστήµατα κινήτρων για τους υπαλλήλους της (σχετικών µε τον 

λειτουργικό κίνδυνο) αντί πολλαπλές επιτροπές διαχείρισης του. Να νοιώθει ο 

καθένας υπεύθυνος για την ασφάλεια του. Να προσλάβει, αν όχι, να αναπτύξει 

το υπάρχον δυναµικό σε θέµατα επιχειρησιακά που αφορούν τον λειτουργικό 

κίνδυνο, αναπτύσσοντας ένα πρότυπο διακυβέρνησης βασισµένο στην 

αξιοποίηση των ταλέντων αυτών.         

  Το προσωπικό όπως έχουµε ήδη αναφέρει αποτελεί τον βασικό πυλώνα µίας 

επιχείρησης. Η άγνοια του όµως βασικών αρχών διαχείρισης και αντιµετώπισης 

του λειτουργικού κινδύνου συντελεί αρνητικά στην προσπάθεια µείωσης του.  

  Είναι πράγµατι αποτυχία, όταν το προσωπικό µίας τράπεζας δεν µπορεί να 

καταλάβει τους κινδύνους που εκτίθεται η επιχείρηση στην οποία 

απασχολούνται. Όταν δεν µπορούν να κατανοήσουν, πόσο µάλλον να 

συµβάλλουν στην µείωση του λειτουργικού κινδύνου.   

  Ιδιαίτερα µάλιστα στον τοµέα της συλλογής γεγονότων λειτουργικού κινδύνου 

από το προσωπικό, όπου όπως φαίνεται, ακόµα και σε υψηλό επίπεδο ο 

εντοπισµός και η αναφορά παρόµοιων γεγονότων βρίσκεται σε χαµηλά 

ποσοστά (διάγραµµα [4],[5]). Έτσι τουλάχιστον αποδεικνύουν και τα παρακάτω 

διαγράµµατα (διάγραµµα [1],[2],[3]), όπου αποτυπώνεται µε αρκετά ξεκάθαρο 

τρόπο, η αντιστοιχία που υπάρχει µεταξύ της θέσεως εργασίας και την γνώσης, 

ύπαρξης πολιτικής και διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου. 
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Πηγή: Βάσει απαντήσεων σε ερωτηµατολόγιο από δείγµα 75 εργαζοµένων στην 

Millenniumbank. 
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Πηγή: Βάσει απαντήσεων σε ερωτηµατολόγιο από δείγµα 75 εργαζοµένων στην 

Millenniumbank. 
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-∆ιάγραµµα 3. Γνώση της ύπαρξης του τµήµατος του Γραφείου Κινδύνου  
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Πηγή: Βάσει απαντήσεων σε ερωτηµατολόγιο από δείγµα 75 εργαζοµένων στην 

Millenniumbank. 
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Πηγή: Βάσει απαντήσεων σε ερωτηµατολόγιο από δείγµα 75 εργαζοµένων στην 

Millenniumbank. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

Συµπεράσµατα. 

  Η κεφαλαιακή επάρκεια αποτελεί µείζονος σηµασία για τα πιστωτικά 

ιδρύµατα και την επιβίωση τους. Ιδιαίτερα µάλιστα τα τελευταία δύο έτη, όπου 

οι προκλήσεις που έχουν να αντιµετωπίσουν είναι πολλές και ποικίλες. Η 

οικονοµική κρίση έχει προκαλέσει την αναθεώρηση πρακτικών του 

παρελθόντος. Η συνετή και ορθολογική διαχείριση τους είναι µονόδροµος. 

  Η πρόθεση της Επιτροπής της Βασιλείας II ήταν να γίνει ο τραπεζικός κλάδος 

ακόµα ασφαλέστερος. Αν και οι περισσότερες τράπεζες και εθνικές ενώσεις 

τραπεζών θα συµφωνούσαν, δεν είναι και λίγοι αυτοί που εκφράζουν δηµοσίως 

την ανησυχία τους για την πολυπλοκότητα της Συµφωνίας και θεωρούν 

δύσκολη την έγκαιρη εφαρµογή της. 

  Μέσα στο πλαίσιο αυτό της «νέας οικονοµικής εποχής» η διαχείριση του 

λειτουργικού κινδύνου λαµβάνει ακόµη µεγαλύτερη σηµασία.  

  Τα πιστωτικά ιδρύµατα φαίνεται να µην έχουν επικεντρωθεί στην ποιότητα 

των ελέγχων. Η διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου τείνει να παρακολουθεί 

συστηµικά λάθη ρουτίνας και δυσλειτουργιών. ∆εν προσπαθούν να αποτρέψουν 

ένα γεγονός λειτουργικού κινδύνου, αλλά να το αντιµετωπίσουν µετά την 

εµφάνιση του. Αντί απλώς να συλλέγουν πληροφορίες που αφορούν τον 

λειτουργικό κίνδυνο, τα πιστωτικά ιδρύµατα πρέπει να στοχεύουν στην 

ανίχνευση και την πρόβλεψη ακραίων γεγονότων που έχουν σχέση µε τον 

λειτουργικό κίνδυνο. 

  Οι θεωρίες γύρω από την διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου είναι αρκετές. 

Καταλήγουν όµως όλες ότι ο λειτουργικός κίνδυνος δεν µπορεί να εξαλειφθεί 

εντελώς. Τι θα µπορούσε να κάνει µία τράπεζα αν µία φωτιά ή ένας σεισµός 
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κατάστρεφε ένα νευραλγικό κτίριο διοίκησης και ελέγχου; Πάντα θα υπάρχει ο 

λειτουργικός κίνδυνος σε κάθε µορφή άσκησης της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας των πιστωτικών ιδρυµάτων. Ο περιορισµός όµως και η µείωση 

του είναι ένα πεδίο όπου τα πιστωτικά ιδρύµατα µπορούν να πετύχουν 

σηµαντικά αποτελέσµατα.   

  Το θεσµικό πλαίσιο από ότι φαίνεται υπάρχει. Παρά τις κριτικές και τις 

επικρίσεις των διοικήσεων των τραπεζικών ιδρυµάτων για όλο και µεγαλύτερη 

δέσµευση κεφαλαίων, ο λειτουργικός κίνδυνος πρέπει να αντιµετωπίζεται µε 

ιδιαίτερη προσοχή. 

  Οι µέθοδοι µέτρησης του θεωρούνται από πολλούς ένα σταυρόλεξο για 

δυνατούς λύτες. Η πολυπλοκότητα των µεθόδων αυτών, ο καθορισµός 

συντελεστών και η βαρύτητα τους φαίνεται να αποτελεί σηµείο διαφωνιών 

γύρω από το απαραίτητο ποσό δέσµευσης κεφαλαίων που αφορούν τον 

λειτουργικό κίνδυνο.   

  Όπως είδαµε στο κεφάλαιο 2 το ρυθµιστικό πλαίσιο στο ελληνικό τραπεζικό 

σύστηµα έχει ενσωµατωθεί πλήρως, ακολουθώντας τις επιταγές και τους 

κανόνες της Επιτροπής της Βασιλείας II. Υπάρχει πλήρη ταύτιση µε τις διεθνείς 

πρακτικές και µεθόδους που σχετίζονται µε τον λειτουργικό κίνδυνο.  

  Και το γεγονός είναι ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα στο σύνολο τους 

συµµορφώνονται µε το πλαίσιο αυτό. Σε ανώτατο και ανώτερο επίπεδο ο 

λειτουργικός κίνδυνος χρήζει ιδιαίτερης επιµέλειας. Οι διοικήσεις λαµβάνουν 

τα απαραίτητα µέτρα αντιµετώπισης τους. 

  Εκείνο όµως που δεν γίνεται είναι η ενσωµάτωση του λειτουργικού κινδύνου 

στην κουλτούρα και την επιχειρησιακή πρακτική των τραπεζών, σε χαµηλότερο 
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ιεραρχικό επίπεδο, όπως εξάλλου αποδείχθηκε και µέσω των απαντήσεων των 

υπαλλήλων της Millenniumbank.  

  Υπάρχει µία δυσκολία στην µεταφορά πρακτικών, αρχών και κανόνων στο 

προσωπικό που σχετίζονται µε τον λειτουργικό κίνδυνο. Μεγάλο ποσοστό των 

υπαλλήλων αγνοεί τη έννοια του λειτουργικού κινδύνου. Ίσως οι διοικήσεις των 

πιστωτικών ιδρυµάτων έχουν κάνει ένα µεγάλο λάθος γύρω από την διαχείριση 

του λειτουργικού κινδύνου. Έχουν αποµονώσει την αντιµετώπιση του σε 

τµήµατα λίγων ατόµων και πολλών επιτροπών ελέγχου, αγνοώντας το σύνολο 

του προσωπικού. Όπως έχει αναφερθεί ο λειτουργικός κίνδυνος χρειάζεται µία 

συλλογική και σφαιρική αντιµετώπιση και όχι µεµονωµένες ενέργειες 

µετριασµού του.      

  Το τελικό συµπέρασµα µας είναι ότι τα εργαλεία υπάρχουν, οι διαδικασίες και 

οι κανόνες σε θεσµικό πλαίσιο είναι αποτυπωµένα µε σαφήνεια. Εναπόκειται 

στις διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων να λάβουν τις αποφάσεις εκείνες 

που θα µεταφέρουν τις αρχές της διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου από 

θεωρητικό σε πρακτικό επίπεδο και θα οδηγήσουν στην µείωση της έκθεσης 

τους στον λειτουργικό κίνδυνο, συµβάλλοντας και αυτές µε την σειρά τους σε 

ένα οµαλό και σταθερό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον.            
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§§§§ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

•ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 

1. Για τα πιστωτικά ιδρύµατα που εφαρµόζουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

Πίνακας Α 
1. Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα  
2. Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα.  
3. Έσοδα από µερίσµατα  
4. Έσοδα από αµοιβές / προµήθειες  
5. Έξοδα από αµοιβές / προµήθειες  

6. Καθαρά Πραγµατοποιηµένα Κέρδη / Ζηµιές από χρηµατοοικονοµικά µέσα που δεν 
επιµετρούνται στην εύλογη αξία µέσω των Αποτελεσµάτων, εφόσον περιλαµβάνονται 
στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών  
7. Καθαρά Κέρδη / Ζηµιές από χρηµατοοικονοµικά µέσα ∆ιαθέσιµα προς Πώληση  
8. Καθαρά Κέρδη / Ζηµιές από χρηµατοοικονοµικά µέσα που επιµετρούνται στην 
εύλογη αξία µέσω των Αποτελεσµάτων, εφόσον περιλαµβάνονται στο εποπτικό 
χαρτοφυλάκιο συναλλαγών  
9. Κέρδη / Ζηµιές από την αντιστάθµιση χρηµατοοικονοµικών µέσων  
10. Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές  
11. Λοιπά λειτουργικά έσοδα  
 

πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

(http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/Π∆.ΤΕ_2590-20.8.2007) 

2. Για τα πιστωτικά ιδρύµατα που εφαρµόζουν το Εθνικό Κλαδικό Λογιστικό 

Σχέδιο Τραπεζών 

Πίνακας Β  
1. Τόκοι εισπρακτέοι και εξοµοιούµενα έσοδα  
2. Τόκοι πληρωτέοι και εξοµοιούµενα έξοδα  
3. Έσοδα από µετοχές και άλλους τίτλους µεταβλητής ή σταθερής απόδοσης  
4. Προµήθειες / αµοιβές εισπρακτέες  
5. Προµήθειες / αµοιβές πληρωτέες  

6. Καθαρό αποτέλεσµα από χρηµατοοικονοµικές πράξεις  
7. Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης  
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πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

(http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/Π∆.ΤΕ_2590-20.8.2007) 

•ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II  

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  

Ο υπολογισµός των κεφαλαιακών απαιτήσεων σύµφωνα µε την Τυποποιηµένη 

Προσέγγιση ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα:  

Βήµα 1: Υπολογισµός των ακαθάριστων λειτουργικών εσόδων ανά έτος ανά 

επιχειρηµατικό τοµέα (3 παρατηρήσεις ανά 8 επιχειρηµατικοί τοµείς).Τα ποσά 

µπορεί να είναι θετικά ή αρνητικά.  

Βήµα 2: Πολλαπλασιασµός των 24 παρατηρήσεων µε τους αντίστοιχους 

συντελεστές στάθµισης. Τα ποσά µπορεί να είναι θετικά ή αρνητικά.  

Βήµα 3: Πρόσθεση των σταθµισµένων ποσών καθέτως (ανά έτος) λαµβάνοντας 

υπόψη τα θετικά και αρνητικά πρόσηµα.  

Βήµα 4: Πιθανό συνολικό αρνητικό άθροισµα για κάποιο έτος µηδενίζεται.  

Βήµα 5: Υπολογισµός του µέσου όρου µε πρόσθεση των τριών (3) ετών και 

διαίρεση µε το 3.      Παράδειγµα: 
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πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

(http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/Π∆.ΤΕ_2590-20.8.2007) 
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ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

«ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ MILLENNIUMBANK 

1) Ποιά είναι η θέση εργασίας σας; 

� Ταµείο  � Προϊστάµενος   � Υποδιευθυντής   � ∆ιευθυντής   � ∆/ντής 

Περιφέρειας/Τµήµατος     

2) Γνωρίζετε τι είναι ο λειτουργικός κίνδυνος; 

� Ναι                                   � Όχι   

3) Γνωρίζετε ότι υπάρχει πολιτική διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου στην 

Τράπεζα; 

� Ναι                                   � Όχι          

4) Γνωρίζετε την υπάρξη του τµήµατος του risk office; 

� Ναι                                   � Όχι 

5) Έχετε προβεί ποτέ σε εντοπισµό γεγονότος, το οποίο και αναφέρατε, και είχε 

σχέση µε τον λειτουργικό κίνδυνο; 

� Ναι                                   � Όχι 

6) Μπορείτε να αντιληφθήτε στην καθηµερινή σας εργασία γεγονότα που 

συνιστούν την ύπαρξη λειτουργικού κινδύνου; 

� Ναι                                   � Όχι 

∆είγµα 75 υπαλλήλων του retail banking της Millenniumbank : 16 ταµίες, 20 προϊστάµενοι, 18 

υποδιευθυντές, 16 διευθυντές, 5 δ/ντες περιφέρειας ή τµήµατος.  
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