
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

ΔΔιιππλλωωμμααττιικκήή  ΕΕρργγαασσίίαα::    
 

«Λειτουργικός Κίνδυνος Τραπεζών – 
Κριτική Διερεύνηση της Μεθοδολογίας Μέτρησής του» 

 
 

Σάββας Χ. Αναργυρίδης, Α.Μ.: 1/05 
 

Επιβλέπων Καθηγητής:  
Δημήτριος Λ. Παπαδόπουλος 
Πρόεδρος του Τμήματος 

 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
 

 

 
Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2006 



 2

 
 

 

 

Ευχαριστώ τον καθηγητή μου κ. Δημήτριο Λ. Παπαδόπουλο 

για την πολύτιμη βοήθεια του. 

 

Επίσης, την αδερφή μου και τους γονείς μου για την ηθική υποστήριξη. 

 

 

  



 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.......................................................................................................... 3 
Σκοπός και Συνοπτική Περιγραφή του Περιεχομένου της Εργασίας........................... 5 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Θεμελιώδεις Έννοιες .......................................................................... 9 

1.1. Διάκριση μεταξύ Κινδύνου – Αβεβαιότητας - Βεβαιότητας .............................. 9 
1.2. Βασικές Έννοιες Χρηματοοικονομικού Κινδύνου ........................................... 10 
1.3. Βασικές Διακρίσεις Επιχειρηματικού Κινδύνου .............................................. 10 
1.4. Ολικός Κίνδυνος και Διαχωρισμός του ............................................................ 12 
1.5. Το Περιβάλλον των Κινδύνων.......................................................................... 14 
1.6. Η Εμφάνιση του Λειτουργικού Κινδύνου ........................................................ 16 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Λειτουργικοί Κίνδυνοι (Operational Risks) ..................................... 28 
2.1. Ορισμός του Λειτουργικού Κινδύνου............................................................... 29 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η Επιτροπή της Βασιλείας ............................................................... 32 
3.1. Η Ίδρυση και η Σύνθεση της Επιτροπής της Βασιλείας ................................... 32 
3.2. Η Νομική Φύση της Επιτροπής της Βασιλείας................................................. 34 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Το Εποπτικό Έργο της Επιτροπής της Βασιλείας ............................ 36 
4.1. Το Σύμφωνο της Βασιλείας του 1988............................................................... 36 
4.2. Η Τροποποίηση του Συμφώνου της Βασιλείας (Supplement to the Basel Capital 

Accord, 1996) ................................................................................................. 39 
4.3. Εμφάνιση Ανάγκης Αναθεωρήσεως του Συμφώνου της Βασιλείας................. 40 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Το Νέο Σύμφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας (Βασιλεία ΙΙ) ........ 42 
5.1. Ο Ρόλος των Εποπτικών Αρχών ....................................................................... 42 
5.2. Προτάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας για το Λειτουργικό Κίνδυνο............ 50 
5.3. Μεθοδολογία Μέτρησης Λειτουργικού Κινδύνου ........................................... 53 
5.3.1. Η Προσέγγιση του Βασικού Δείκτη [Basic Indicator Approach] (BIA) ....... 54 
5.3.2. Η Τυποποιημένη Προσέγγιση [Standardized Approach] (SA)...................... 55 
5.3.3. Η Μέθοδος Εσωτερικής Μέτρησης [Internal Measurement Approach] (IMA)

...................................................................................................................... 59 
5.3.4. Παράδειγμα .................................................................................................... 62 
5.3.5. Προϋποθέσεις και Περιορισμοί ..................................................................... 63 
5.3.6. Η Προσέγγιση της Κατανομής Απωλειών [Loss Distribution Approach] 

(LDA)........................................................................................................... 65 
5.4. Τροποποιήσεις Μεθοδολογιών Σύμφωνα με το 3ο Συμβουλευτικό Κείμενο ... 67 
5.4.1. Μέθοδος Βασικού Δείκτη [Basic Indicator Approach] (ΒΙΑ)....................... 67 
5.4.2. Τυποποιημένη Μέθοδος [Standardized Approach] (SA) .............................. 69 
5.4.3. Προηγμένη Μέθοδος Μέτρησης [Advanced Measurement Approach] (ΑΜΑ)

...................................................................................................................... 72 
5.4.4. Παράδειγμα .................................................................................................... 76 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Απαιτούμενες Δημοσιεύσεις - Πληροφόρηση.................................. 79 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Το Περιβάλλον Διαχείρισης του Λειτουργικού Κινδύνου ............... 81 

7.1. Το Πρόβλημα της Ταυτοποίησης ..................................................................... 82 
7.2. Το Πρόβλημα της Παρακολούθησης................................................................ 84 
7.3. Πολιτική Μετριασμού του Λειτουργικού Κινδύνου ........................................ 85 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Διοίκηση (Διαχείριση) Κινδύνου και ο Ρόλος της Ασφάλισης ........ 87 
8.1. Αποφυγή / Μείωση Κινδύνου........................................................................... 90 
8.1.1. Η Υποκατάσταση (Substitution) Κινδύνου ................................................... 90 
8.1.2. Το Φιλτράρισμα «Σκρηνάρισμα» (Screening) Κινδύνου .............................. 91 
8.1.3. Η Εξάλειψη (Elimination) Κινδύνου ............................................................. 91 

  



 4

8.1.4. Η Υιοθέτηση Πρακτικών Καλής Διοίκησης (Good Management Practices) 91 
8.2. Ανάληψη Κινδύνου (Κράτηση Κινδύνου)........................................................ 92 
8.2.1. Ενεργητική Κράτηση Κινδύνου (Active Risk Retention) ............................. 92 
8.2.2. Παθητική Κράτηση Κινδύνου (Passive Risk Retention)............................... 93 
8.3. Μετατόπιση Κινδύνου (Μεταφορά) ................................................................. 94 
8.3.1. Η Υπεργολαβία (Subcontracting) .................................................................. 94 
8.3.2. Η Αντιστάθμιση του Κινδύνου (Risk Hedging) ............................................ 95 
8.3.3. Η Ασφάλιση (Insurance)................................................................................ 95 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Η Διαχείριση του Λειτουργικού Κινδύνου....................................... 98 
9.1. Γενικές Παρατηρήσεις ...................................................................................... 98 
9.2. Οργανική Διαχείριση Κινδύνου........................................................................ 99 
9.3. Μέθοδοι Διαχείρισης του Λειτουργικού Κινδύνου ........................................ 101 
9.4. Η Χρήση της Τεχνολογίας για τη Διοίκηση του Λειτουργικού Κινδύνου ..... 106 
9.5. Τα Πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη Διαχείριση του Λειτουργικού 

Κινδύνου ....................................................................................................... 109 
9.6. Οι Δυσκολίες στη Διαχείριση του Λειτουργικού Κινδύνου σε Σχέση με τη 

Διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου και του Κινδύνου Αγοράς ............... 111 
9.7. Ο Βαθμός Διαχείρισης του Λειτουργικού Κινδύνου των Τραπεζών σε 

Παγκόσμιο Επίπεδο ...................................................................................... 115 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Επεμβάσεις στην Οργανωτική Δομή & την Επιχειρησιακή 

Κουλτούρα ..................................................................................... 117 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Σύγκριση μεταξύ των δύο Οδηγιών.............................................. 119 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Εργαλεία Στατιστικής Ανάλυσης των Δεδομένων Λειτουργικών 

Απωλειών ....................................................................................... 120 
12.1. Η Προσέγγιση των Καρτών Βαθμολογίας [Scorecard] ................................ 134 
12.2. Η Προσέγγιση των Εξωτερικών Συγκριτικών Μετρήσεων Απόδοσης 

(Benchmarks) για τη Μέτρηση του Λειτουργικού Κινδύνου ........................ 137 
12.3. Χρήση της Fuzzy Logic για την αντιμετώπιση του Λειτουργικού Κινδύνου . 138 
12.4. Άλλες Μεθοδολογίες Μέτρησης Λειτουργικού Κινδύνου ............................ 142 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: Κριτική των Νέων Προτάσεων..................................................... 147 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: Ενδεχόμενες Επιπτώσεις στο Παγκόσμιο Χρηματοοικονομικό 

Περιβάλλον .................................................................................... 150 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15: Επιρροές στην Ελληνική Πραγματικότητα .................................. 159 

15.1. Απαιτούμενες Ενέργειες από την Πλευρά των Ελληνικών Τραπεζών ......... 163 
15.2. Νέοι Κανόνες Εταιρικής Διακυβέρνησης εώς το Τέλος του 2006 ............... 170 
15.3. Υπερεξουσίες στις Επιτροπές Διαχείρισης Κινδύνου................................... 171 
15.4. Ζητήματα προς Επίλυση για τις Ελληνικές Τράπεζες .................................. 172 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16: Επίλογος ....................................................................................... 179 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1....................................................................................................... 187 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2....................................................................................................... 188 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3....................................................................................................... 190 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4....................................................................................................... 192 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ...................................................................................................... 193 
Ελληνική Βιβλιογραφία ............................................................................................. 193 
Ξένη Βιβλιογραφία .................................................................................................... 195 
 

  



 5

Σκοπός και Συνοπτική Περιγραφή του Περιεχομένου της Εργασίας 

Η ταχύτατη διεθνοποίηση των τραπεζικών εργασιών επιτρέπει στις 

διαταραχές στο τραπεζικό σύστημα μιας χώρας να επηρεάζουν το 

σύστημα πληρωμών μιας άλλης χώρας μέσω του μηχανισμού 

συμψηφισμού. Η ενοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών διεθνώς 

και ο υψηλός βαθμός συσχετίσεως μεταξύ των τιμών των μετοχικών και 

ομολογιακών τίτλων αυξάνει το συστημικό κίνδυνο, αφού οι διαταραχές 

μεταδίδονται αυτομάτως από χώρα σε χώρα. Παράλληλα, οι «συνθήκες 

παραγωγής» στη σύγχρονη τραπεζική έχουν ήδη αλλάξει δραματικά και 

ο τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών έχει γίνει από εντάσεως 

εργασίας σε εντάσεως τεχνολογίας πληροφορικής. 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν δώσει τη δυνατότητα σε ένα 

διαρκώς μικρότερο αριθμό προσωπικού να διεκπεραιώνει έναν ολοένα 

μεγαλύτερο αριθμό συναλλαγών. Υπολογίζεται ότι ο λόγος λειτουργικού 

κόστους προς έσοδα για μία τράπεζα που θα λειτουργεί στο Διαδίκτυο 

μπορεί να είναι πέντε φορές μικρότερος από ό,τι σε ένα τυπικό 

παραδοσιακό τραπεζικό ίδρυμα. Επιπλέον, φαίνεται ότι το ηλεκτρονικό 

χρήμα θα οδηγήσει σε μία ηλεκτρονική παροχή χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών μέσω της πλήρους αποϋλοποιήσεως των μέσων πληρωμών. 

Από τη μία πλευρά, οι εξελίξεις αυτές - σε συνδυασμό με την ανάπτυξη 

του ηλεκτρονικού εμπορίου - οδηγούν σε μία «οικονομία και κοινωνία 

πληροφορικής». Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, δημιουργούν σοβαρές 

ανησυχίες για τη δυνατότητα εποπτεύσεως του τραπεζικού συστήματος. 

Οι ανησυχίες αυτές αφορούν τη νομική υπόσταση των ηλεκτρονικών 

υπογραφών, τη διεύρυνση της σημασίας του λειτουργικού κινδύνου στο 

βαθμό που η «ηλεκτρονική πειρατεία» μπορεί να οδηγήσει σε 

κατάρρευση συστημάτων κ.λπ. 
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Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να σκιαγραφήσουμε τη 

σημασία του «Λειτουργικού Κινδύνου» για τα σύγχρονα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, να μελετήσουμε τα βήματα που έχουν γίνει 

ως τώρα από την Επιτροπή της Βασιλείας για την πρόληψή του, καθώς 

και τις αιτίες αλλά και τις συνέπειες αυτών και τέλος να περιγράψουμε 

τις ενέργειες που απαιτούνται από την πλευρά των Ελληνικών 

Τραπεζών, ώστε να καταφέρουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές στη 

διεθνοποιημένη χρηματοοικονομική αγορά. 

Έτσι, στο πρώτο κεφάλαιο αρχικά αναλύονται κάποιες γενικότερες 

έννοιες που σχετίζονται με τον κίνδυνο και παράλληλα παρουσιάζουμε 

τους διάφορους τύπους κινδύνου. Ενώ, στο δεύτερο κεφάλαιο 

επικεντρωνόμαστε στην έννοια του Λειτουργικού Κινδύνου. 

Το θέμα του τρίτου κεφαλαίου είναι η Επιτροπή της Βασιλείας, όπου 

γίνεται μία παρουσίαση της σύνθεσης και της νομικής φύσης της 

Επιτροπής από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια ως προς τη 

δραστηριότητά της περιοριζόμαστε στην αναφορά, στο τέταρτο 

κεφάλαιο, μόνο του εποπτικού της έργου, παρουσιάζοντας το πρώτο και 

το δεύτερο Σύμφωνό της, καθώς και τους λόγους που οδήγησαν σε αυτά. 

Το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την περιεκτική παρουσίαση των 

αποφάσεων της Επιτροπής κατά το δεύτερο Σύμφωνο για την επιτήρηση 

των τραπεζών γενικότερα, αλλά και για το Λειτουργικό Κίνδυνο 

ειδικότερα, ενώ γίνεται αναλυτική παρουσίαση τόσο των αρχικών, όσο 

και των τροποποιημένων μεθοδολογιών μέτρησης του λειτουργικού 

κινδύνου. Αναφέρονται, επίσης, αριθμητικά παραδείγματα, αλλά και οι 

προϋποθέσεις και οι περιορισμοί για την εφαρμογή της κάθε μεθόδου. 

Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις απαιτούμενες από την 
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επιτροπή δημοσιεύσεις δεδομένων και στην αναγκαία πληροφόρηση του 

κοινού και των εποπτικών αρχών. 

Ακολούθως, περνάμε στην ανάλυση του περιβάλλοντος διαχείρισης 

του λειτουργικού κινδύνου. Στο έβδομο κεφάλαιο, λοιπόν παρουσιάζουμε 

τα προβλήματα της ταυτοποίησης και της παρακολούθησης του 

κινδύνου, ενώ προς το τέλος του κεφαλαίου αναφερόμαστε στην 

πολιτική μετριασμού του λειτουργικού κινδύνου. 

Το όγδοο κεφάλαιο περιλαμβάνει την ανάλυση των στρατηγικών 

διοίκησης (διαχείρισης) των κινδύνων, με ιδιαίτερη έμφαση στην 

ασφάλιση, ενώ το επόμενο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη διαχείριση 

συγκεκριμένα του λειτουργικού κινδύνου. Αρχικά, παρουσιάζεται η 

οργανική διαχείριση του κινδύνου και γίνεται μία σύγκριση των μεθόδων 

διαχείρισης του κινδύνου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση της 

τεχνολογίας για τη διοίκηση του λειτουργικού κινδύνου και στα 

πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη διαχείρισή του. Στο τέλος του 

ένατου κεφαλαίου παρουσιάζουμε μία σύγκριση μεταξύ των τριών 

κινδύνων, ως προς τις δυσκολίες διαχείρισης του κινδύνου και 

ασχολούμαστε με το βαθμό διαχείρισής του σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Στο δέκατο κεφάλαιο περιγράφουμε τις επεμβάσεις στην 

οργανωτική δομή και την επιχειρησιακή κουλτούρα που θα απαιτηθούν 

και ακολουθεί έπειτα μία σύγκριση μεταξύ των δύο οδηγιών της 

Βασιλείας. 

Προχωρώντας, συναντάμε στο δωδέκατο κεφάλαιο μία παρουσίαση 

των διαφόρων εργαλείων στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων των 

λειτουργικών απωλειών, οι οποίες δύναται να χρησιμοποιηθούν εντός 

των πλαισίων των μεθόδων που ορίζει η επιτροπή. 
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Στο επόμενο κεφάλαιο καταγράφονται οι κριτικές που αναφέρονται 

στη βιβλιογραφία για τις νέες προτάσεις. Ακολουθεί έπειτα η 

παρουσίαση των αναμενόμενων επιπτώσεων για το Ευρωπαϊκό 

Περιβάλλον. 

Το δέκατο πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τις επιρροές του 

Συμφώνου για την Ελληνική πραγματικότητα, καθώς και τις 

απαιτούμενες ενέργειες από την πλευρά των τραπεζών. Μελετάμε 

επίσης τους νέους κανόνες διακυβέρνησης και γίνεται σαφής αναφορά 

στις επιτροπές διαχείρισης κινδύνου, ενώ στο τέλος παραθέτουμε τα 

ζητήματα που θα πρέπει να επιλυθούν άμεσα. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο (δέκατο έκτο) της εργασίας είναι 

συγκεντρωμένες οι συμπερασματικές παρατηρήσεις σχετικά με το 

Λειτουργικό Κίνδυνο. Αναφέρουμε τις αναμενόμενες επιλογές των 

τραπεζών και τα επακόλουθα αποτελέσματα των επιλογών αυτών 

άμεσα στη λειτουργία των τραπεζών και έμμεσα στη διαμόρφωση του 

σύγχρονου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος. Επίσης, διαπιστώνεται 

και η σπουδαιότατα του ρόλου που καλούνται να διαδραματίσουν στο 

τραπεζικό σκηνικό οι manager και οι επιτροπές διαχείρισης κινδύνου. 

Η ανάλυση που ακολουθεί δίνει μια συνοπτική και περιεκτική 

διερεύνηση της μεθοδολογίας μέτρησης του Λειτουργικού Κινδύνου των 

Τραπεζών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Θεμελιώδεις Έννοιες 

 

1.1. Διάκριση μεταξύ Κινδύνου – Αβεβαιότητας - Βεβαιότητας 

Ο κίνδυνος πηγάζει από την αβεβαιότητα και ίσως για τον λόγο 

αυτό οι επιχειρήσεις σήμερα χρησιμοποιούν τις δυο έννοιες εναλλακτικά 

με την ίδια σημασία. Ουσιαστικά όμως, οι δυο έννοιες έχουν διαφορετικό 

εννοιολογικό περιεχόμενο. Ως κίνδυνος (risk) 1 ορίζεται η κατάσταση στην 

οποία τα αποτελέσματα της απόφασης δεν είναι πλήρως γνωστά, αλλά 

πιθανολογείται ότι, θα κυμανθούν μέσα σε ένα εύρος αποτελεσμάτων. Η 

λέξη «πιθανολογείται» είναι το κλειδί και φυσικά η έννοια των 

πιθανοτήτων. Ο κίνδυνος είναι η πιθανότητα εμφάνισης δυσμενών και 

αντίθετων από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. 

Ως αβεβαιότητα (uncertainty) ορίζεται η κατάσταση στην οποία το 

διοικητικό στέλεχος έχει δυσκολία να καθορίσει πιθανότητα στα 

αποτελέσματα μιας επενδυτικής απόφασης, είτε γιατί υπάρχει έλλειψη 

πληροφόρησης, είτε γιατί υπάρχει έλλειψη γνώσης σχετικά με τα 

αποτελέσματα που μπορούν να αναμένονται. Αβεβαιότητα υπάρχει, 

όταν το αποτέλεσμα ενός τυχαίου γεγονότος δεν είναι γνωστό εκ των 

προτέρων, ανεξάρτητα από το εάν είναι δεδομένο ή όχι το εύρος των 

πιθανών αποτελεσμάτων. 

Αντίθετα, ως βεβαιότητα (certainty) ορίζεται η κατάσταση στην 

οποία τα διοικητικά στελέχη έχουν αρκετή πληροφόρηση για να 

πραγματοποιήσουν τις αποφάσεις έτσι, ώστε να γνωρίζουν εξ' αρχής 

την έκβαση αυτών. 

                                                 
1 Παπαδόπουλος, Δ., «Επιχειρηματική Δραστηριότητα, Επιχειρηματικοί Κίνδυνοι, 
Διαχείριση Εταιρικών Κινδύνων και ο Ρόλος των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 
στην Αντιμετώπισή τους» 
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Τα άτομα εκείνα που είναι επιφορτισμένα με την διαδικασία 

λήψης επενδυτικών αποφάσεων, έρχονται διαρκώς αντιμέτωπα με 

καταστάσεις αβεβαιότητας και ατελούς πληροφόρησης - αβεβαιότητας 

αναφορικά με τις προβλεπόμενες χρηματορροές της σχεδιαζόμενης 

μακροπρόθεσμης επένδυσης και ατελούς πληροφόρησης αναφορικά με 

την ύπαρξη επιπλέον ευκαιριών και επενδυτικών προγραμμάτων, που θα 

είναι διαθέσιμα σε μεταγενέστερες χρονικές περιόδους. 

 

1.2. Βασικές Έννοιες Χρηματοοικονομικού Κινδύνου 

Όπως είναι γνωστό, ο κίνδυνος μαζί με την οικονομική απόδοση 

είναι οι δύο προσδιοριστικοί παράγοντες των επενδυτικών αποφάσεων. 

Επομένως, η ανάλυση κινδύνου αποτελεί ένα σημαντικό στάδιο στη 

διαδικασία της αξιολογήσεως σε όλες τις χρηματοοικονομικές 

αποφάσεις, και ιδιαίτερα σε εκείνες, που σχετίζονται με τον 

προγραμματισμό των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία. 

Έτσι, όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος μιας επενδύσεως, τόσο 

μεγαλύτερο το απαιτούμενο επιτόκιο από την επένδυση αυτή. Δηλαδή, 

όσο μεγαλύτερη είναι η αβεβαιότητα για την είσπραξη μιας μελλοντικής 

χρηματικής εισροής, τόσο μεγαλύτερο είναι το επιτόκιο προεξοφλήσεως 

για την αναγωγή της σε παρούσα αξία. 

 

1.3. Βασικές Διακρίσεις Επιχειρηματικού Κινδύνου 

Ανάλογα με τις καταστάσεις που προκαλεί ο κίνδυνος και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αποτελεσμάτων που προκύπτουν, η 

έννοια του κινδύνου μπορεί να διακριθεί σε δυο βασικές κατηγορίες: 
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A. Απλός ή Στατικός κίνδυνος. Ο απλός κίνδυνος περιλαμβάνει μόνο ένα 

ρισκάρισμα ζημίας. Σε αυτό το είδος κινδύνου υπάρχει αβεβαιότητα 

σχετικά με το εάν η καταστροφή ενός αντικειμένου πραγματοποιηθεί. 

Το είδος αυτό του κινδύνου έχει δυο πιθανές εκβάσεις: ζημία ή μη 

ζημία. 

B. Κερδοσκοπικός ή Δυναμικός κίνδυνος. Αυτό το είδος του κινδύνου 

αναφέρεται σε εκτιθέμενες σε κίνδυνο καταστάσεις, οι οποίες είναι 

δυνατόν να έχουν ως αποτέλεσμα ένα πιθανό κέρδος ή μια πιθανή 

ζημία. Οι απλοί κίνδυνοι είναι συχνά δύσκολο να αποφευχθούν. 

Παρόλα αυτά, οι κίνδυνοι αυτής της μορφής είναι δυνατόν να 

αναληφθούν από αυτούς που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο ή να 

μεταφερθούν σε τρίτους, οι οποίοι θα διαχειριστούν τον κίνδυνο. 

Αντιθέτως, οι κερδοσκοπικοί κίνδυνοι γενικά δεν μπορούν να 

ασφαλιστούν, μπορούν όμως να μεταφερθούν σε τρίτους με το 

hedging (αντιστάθμιση). 

Ο κερδοσκοπικός κίνδυνος, στα πλαίσια της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας μπορεί να διακριθεί σε δύο κατηγορίες: 

I. Επιχειρηματικός κίνδυνος. Ο επιχειρηματικός κίνδυνος στα 

πλαίσια της θεώρησης του συνολικού κινδύνου, μετράται από 

την αβεβαιότητα που εμπεριέχεται στις προβλέψεις σχετικά με 

το μελλοντικό ποσοστό απόδοσης επί των περιουσιακών 

στοιχείων της επιχείρησης. Ο παραπάνω κίνδυνος εξαρτάται 

από έναν αριθμό παραγόντων, οι πιο σημαντικοί από τους 

οποίους είναι οι ακόλουθοι: μεταβλητότητα ζήτησης, 

μεταβλητότητα τιμής πώλησης, μεταβλητότητα κόστους 

συντελεστών παραγωγής, ικανότητα προσαρμογής τιμών 
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προϊόντων έγκαιρα και αποτελεσματικά και έκταση στην οποία 

τα κόστη είναι σταθερά. 

II. Χρηματοοικονομικός κίνδυνος. Ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος 

είναι ο επιπρόσθετος κίνδυνος που υφίστανται οι κάτοχοι των 

κοινών μετοχών, ως αποτέλεσμα της απόφασης να 

χρηματοδοτηθεί η επιχείρηση με δανειακά κεφάλαια και/ή με 

προνομιούχες μετοχές.2 

 

1.4. Ολικός Κίνδυνος και Διαχωρισμός του 

Ο ολικός κίνδυνος που συνεπάγεται μια επένδυση μπορεί να 

χωριστεί σε δύο μέρη. Το ένα μέρος του ολικού κινδύνου οφείλεται σε 

παράγοντες που αφορούν μόνο την επιχείρηση, όπως είναι για 

παράδειγμα οι απεργίες του προσωπικού, τα επιτυχή ή μη προγράμματα 

προωθήσεως των πωλήσεων, η μεταβολή των συνθηκών ανταγωνισμού 

στις αγορές, όπου η επιχείρηση διαθέτει τα προϊόντα της, η μεταβολή 

της τεχνολογίας παραγωγής του προϊόντος ή των προτιμήσεων των 

καταναλωτών, η απόκτηση ή η απώλεια σημαντικών πελατών και σε 

άλλα τυχαία, μη προβλέψιμα γεγονότα που αφορούν τη συγκεκριμένη 

επιχείρηση. Αυτό το μέρος του ολικού κινδύνου λέγεται ειδικός κίνδυνος 

της επιχείρησης (company's specific risk) ή μη συστηματικός κίνδυνος (non 

systematic risk). Λέγεται επίσης και διαφοροποιούμενος (diversifiable risk) 

γιατί ο κίνδυνος αυτός μπορεί να εξουδετερωθεί εάν συμπεριλάβουμε 

την εν λόγω επένδυση σε ένα καλώς διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο 

επενδύσεων (well diversifiable portfolio). 

                                                 
2 Αναλυτικότερα, (Παπαδόπουλος, Δ., Λαζαρίδης, Γ., «Χρηματοοικονομική Διοίκηση - 
Βασικές Έννοιες Χρηματοοικονομικής - Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός και Διοίκηση 
Κεφαλαίου Κίνησης», Τεύχος Ά, 2001, σελ. 197-207). 
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Το άλλο μέρος του ολικού κινδύνου οφείλεται σε παράγοντες της 

αγοράς, οι οποίοι επηρεάζουν όλες τις επιχειρήσεις ταυτόχρονα, όπως 

είναι για παράδειγμα οι πόλεμοι, τα δημοσιονομικά ελλείμματα, ο 

πληθωρισμός, τα υψηλά ή χαμηλά επιτόκια και γενικότερα οι εξελίξεις 

των οικονομικών συνθηκών της χώρας. Αυτό το μέρος του ολικού 

κινδύνου λέγεται κίνδυνος αγοράς (market risk) ή συστηματικός κίνδυνος 

(systematic risk). Λέγεται επίσης και μη διαφοροποιούμενος (non 

diversifiable risk) γιατί δεν μπορεί να εξουδετερωθεί με τη διαφοροποίηση 

στα πλαίσια ενός χαρτοφυλακίου, αφού όλες οι επενδύσεις τείνουν να 

επηρεάζονται ταυτόχρονα από τους προσδιοριστικούς παράγοντες του 

κινδύνου αγοράς. 

 

Σχήμα 1: Συστηματικός και μη Συστηματικός Κίνδυνος 

Από το παραπάνω Σχήμα 1 διαπιστώνουμε ότι, ο βαθμός κινδύνου 

ενός χαρτοφυλακίου επενδύσεων μειώνεται ασυμπτωτικά προς ένα όριο, 

καθώς ο αριθμός των τυχαίων επενδύσεων που περιλαμβάνονται σε 

αυτό αυξάνεται. Το όριο στο οποίο τείνει ο ολικός κίνδυνος ενός 

χαρτοφυλακίου, καθώς ο αριθμός των επενδύσεων που περιλαμβάνονται 

σε αυτό αυξάνεται, είναι ο συστηματικός κίνδυνος ή κίνδυνος της 

αγοράς. Η διαφορά μεταξύ ολικού κινδύνου και συστηματικού κινδύνου 

είναι ο μη συστηματικός κίνδυνος, ο οποίος μπορεί να περιορισθεί 
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σημαντικά με ένα χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει μικρό αριθμό 

επενδύσεων. 

 

1.5. Το Περιβάλλον των Κινδύνων  
Την τελευταία εικοσαετία το διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα 

λειτουργεί σε ένα πολύ πιο ευμετάβλητο περιβάλλον που δυσχεραίνει 

σημαντικά το εποπτικό έργο των εθνικών αρχών μετά τις ραγδαίες 

αλλαγές που έχουν συντελεστεί. Ο κύριος παράγοντας που οδήγησε σε 

αυτήν την εξέλιξη είναι η απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων και των 

χρηματοοικονομικών αγορών, σε συνδυασμό με εξελίξεις όπως η 

δημιουργία μιας τεράστιας ρευστότητας σε παγκόσμιο επίπεδο και η 

αυτοματοποίηση των συναλλαγών χάρη στις νέες τεχνολογίες. Ένα βασικό 

χαρακτηριστικό της περιόδου αυτής είναι η προσπάθεια από την πλευρά 

των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα 

αναπτύσσοντας νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία. 

Στην Ευρώπη, ιδιαίτερα, η νομισματική ενοποίηση έχει επιταχύνει 

την εξάλειψη των εθνικών συνόρων στις τραπεζικές εργασίες, τα οποία 

μέχρι πρότινος προστάτευαν τις εμπορικές τράπεζες, ενώ παράλληλα 

οδηγεί στην απώλεια εσόδων, καθώς απωλέσθηκαν οι συναλλαγές 

νομισμάτων. Ο ανταγωνισμός από άλλες χρηματοοικονομικές εταιρείες 

ασκεί πιέσεις στην κερδοφορία των τραπεζών. 

Η τάση συγκεντρώσεως του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου μέσω 

της διαδικασίας των συγχωνεύσεων και εξαγορών επιταχύνθηκε τα 

τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα της ανάγκης των τραπεζικών 

ιδρυμάτων να εκμεταλλευθούν τις οικονομίες κλίμακας και φάσματος και 

να επιτύχουν τον εξορθολογισμό της λειτουργίας, εξασφαλίζοντας στο 

τέλος για το σύστημα ένα πλεονάζον δυναμικό. Η τάση αυτή αποτελεί 
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μία ακόμη πρόκληση για τις εποπτικές αρχές, αφού αυξάνει σημαντικά 

το συνολικό συστημικό κίνδυνο (systemic risk). Το μεγάλο μέγεθος των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που θα προκύψει από τη διαδικασία των 

συγχωνεύσεων και των εξαγορών μπορεί να οδηγήσει σε ενδυνάμωση 

των κινήτρων για ανάληψη κινδύνων, αφού επικρατεί η αντίληψη ότι τα 

μεγάλα ιδρύματα είναι δύσκολο να καταρρεύσουν. 

Επιπλέον, η αύξηση του μεγέθους των τραπεζών αυξάνει τις 

διασυνοριακές επιχειρηματικές σχέσεις καθώς και την αλληλεξάρτηση 

μεταξύ των τραπεζικών ιδρυμάτων. Κατά συνέπεια, η συγκέντρωση του 

χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου αυξάνει την πιθανότητα μεταδόσεως 

τραπεζικών κρίσεων. Παράλληλα, έχει καταστεί ιδιαίτερα δυσχερής η 

χρήση μακροοικονομικής πολιτικής μέσω επηρεασμού των πιστωτικών 

συνθηκών στις τοπικές κεφαλαιαγορές. Όλοι αυτοί οι παράγοντες 

δημιουργούν νέες μεγάλες ευκαιρίες στο χρηματοοικονομικό τομέα, από 

την άλλη πλευρά όμως υποχρεώνουν τις τράπεζες να αυξήσουν την 

έκθεση τους στον κίνδυνο. 

Σε ένα περιβάλλον ολοένα πιο σύνθετων κινδύνων όχι μόνον η 

εποπτική δράση, αλλά και ο εντοπισμός των ενδεχόμενων κινδύνων, 

καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής. Οι πηγές των κινδύνων έχουν διευρυνθεί 

και κατά κάποιο τρόπο διεθνοποιηθεί. Οι πιο σημαντικές είναι: 3

• Οι Διασυνοριακές Δραστηριότητες 

• Οι Μεγάλοι Πολύπλοκοι Τραπεζικοί Οργανισμοί 

• Τα Παράγωγα Προϊόντα 

• Οι Εξωχώριες Αγορές και η Τραπεζική Διαδικτύου 

                                                 
3 Αναλυτικότερες πληροφορίες για το σύγχρονο περιβάλλον των κινδύνων στο άρθρο 
(Κωστόπουλος, Γ., «Προκλήσεις και προοπτικές της εποπτείας του 
χρηματοοικονομικού τομέα.», Δελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, Β' και Γ' Τριμηνία 
2001) 
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• Η Υψηλή Μόχλευση 

• Το Κόστος Διαχείρισης Κρίσεων και η Σύγχυση των Εποπτικών 

Ρόλων. 

Οι εξελίξεις διεθνώς δείχνουν ότι οι εποπτικές αρχές βρίσκονται 

μονίμως ένα βήμα πίσω από τις τράπεζες που εποπτεύουν. Τα εργαλεία 

που έχουν στα χέρια τους αποδεικνύονται μερικές φορές ανεπαρκή. 

Έτσι, ο σχεδιασμός της εποπτείας στο μέλλον θα απαιτήσει όλοι, 

τράπεζες και εποπτικές αρχές, να αποκτήσουμε ισχυρή μνήμη ώστε να 

επωφελούμαστε από τα σφάλματα του παρελθόντος (Κωστόπουλος, Γ., 

2001). 

 

1.6. Η Εμφάνιση του Λειτουργικού Κινδύνου 
Η απελευθέρωση και η διεθνοποίηση των χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών σε συνδυασμό με τη διαρκώς αναπτυσσόμενη τραπεζική 

τεχνολογία κατέστησαν τις δραστηριότητες των τραπεζών περισσότερο 

πολύπλοκες και αύξησαν τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αγοράς 

που αυτές αναλαμβάνουν. Η πολυπλοκότητα των τραπεζικών 

δραστηριοτήτων αύξησε επίσης σημαντικά και κινδύνους που συνδέονται 

με τη διευρυμένη δυσκολία εποπτείας, συντονισμού και ελέγχου του 

συνόλου των δραστηριοτήτων στην τράπεζα, δηλαδή το λειτουργικό 

κίνδυνο. 

Η διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου αποτελεί ένα διακριτό τομέα 

επιχειρησιακής δράσης με ξεχωριστή διοικητική διάρθρωση, εργαλεία και 

διαδικασίες όπως ακριβώς συμβαίνει με την παρακολούθηση και διαχείριση 

των υπολοίπων κινδύνων, όπως ο κίνδυνος αγοράς ή ο πιστωτικός 

κίνδυνος (Σχήμα 2). 
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Σχήμα 2: Διαφορετικές Κατηγορίες Κινδύνου 

Η λήψη νομικής δράσης μετά την επίδραση κάποιου Λειτουργικού 

κινδύνου είναι πιο ακριβή μέθοδος από οποιαδήποτε άλλη που εμποδίζει 

την εμφάνιση του Λειτουργικού Κινδύνου. 

Πιστωτικός 
Κίνδυνος

51%
Κίνδυνος Αγοράς

23%

Λειτουργικός 
Κίνδυνος

16%

Άλλοι κίνδυνοι
10%

 

(Πηγή: Foot, M., 2002) 

Σχήμα 3: Ανάλυση Οικονομικού Κόστους Κάθε Μορφής Κινδύνου 
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Το ενδιαφέρον των τραπεζών για το λειτουργικό κίνδυνο έχει 

αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια εξαιτίας κυρίως τεσσάρων 

παραγόντων, τους εξής: 

• Πρώτον, τη διαφαινόμενη αύξηση του λειτουργικού κινδύνου που 

συνδέεται με την αναδιάρθρωση των επιχειρησιακών δομών και την 

εισαγωγή νέων τεχνολογικών υποδομών. 

• Δεύτερον, την αντίδραση σε επεισόδια που οδήγησαν σε μεγάλες 

ζημιές στο εσωτερικό των ίδιων των εταιριών, καθώς όπως 

φαίνεται και στο Σχήμα 3το Οικονομικό Κόστος του Λειτουργικού 

Κινδύνου, παρά την πρόσφατη εμφάνισή του κατέχει σημαντικό 

ποσοστό. 

• Τρίτον την ολοένα μεγαλύτερη έμφαση που δίνεται στη διαχείριση 

κινδύνων σε κεντρικό επίπεδο. 

• Τέταρτον, τη διαρκώς αυξανόμενη προσοχή των εποπτικών αρχών 

στο ζήτημα. 

Από τους ανωτέρω παράγοντες ο τρίτος είναι ίσως ο πιο σημαντικός. 

Ορισμένες καταρρεύσεις τραπεζών τη δεκαετία του 1990 που σε πρώτη 

ανάλυση μπορεί να εκτιμηθεί ότι οφείλονταν στον πιστωτικό κίνδυνο ή τον 

κίνδυνο αγοράς, σε τελική ανάλυση δεν προέρχονταν ούτε από αθέτηση 

εκπλήρωσης υποχρέωσης από αντισυμβαλλόμενο ούτε από μεγάλη 

μεταβλητότητα παραγόντων αγοράς, αλλά ταξινομούνται ως κλασσικές 

πλέον περιπτώσεις λειτουργικού κινδύνου, καθώς προέρχονταν από 

ατέλειες του πλαισίου λειτουργίας τους.  

Έτσι, το 1991 παρατηρήθηκε το σκάνδαλο της BCCI και το Φεβρουάριο 

του 1995 κατέρρευσε μία βρετανική τράπεζα ηλικίας 233 ετών, η Barings. 

Φαινομενικά η πτώση συνδέθηκε με τη δράση ενός μόνο διαπραγματευτή, του 

28χρονου Nick Leeson που απώλεσε 1,3 δις δολάρια σε διαπραγμάτευση 
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παραγώγων. Οι απώλειες προεκλίθησαν από την τεράστια έκθεση στην 

ιαπωνική κεφαλαιαγορά μέσω χρηματοοικονομικών συμβολαίων μελλοντικής 

εκπλήρωσης (futures). Ο Leeson ήταν ο επικεφαλής των διαπραγματευτών 

της Barings στη Σιγκαπούρη. Καθώς η αγορά υποχώρησε κατά 15% τους 2 

πρώτους μήνες το 1995 οι ζημιές ήσαν τεράστιες. Ο Leeson αρνούμενος να 

αποδεχτεί την πραγματικότητα στοιχημάτισε ότι θα «γυρίσει ο τροχός», έτσι 

ώστε να ανακτηθούν οι απώλειες, αποκρύπτοντας το ύψος τους από τους 

προϊσταμένους του. Στην περίπτωση της Barings το πραγματικό πρόβλημα, 

πάνω από τα επιφαινόμενα, ήταν η αποτυχία των μηχανισμών εσωτερικού 

ελέγχου η οποία, με τη σειρά της, ήταν συνέπεια του γεγονότος ότι ο 

Leeson είχε τον έλεγχο τόσο των συναλλαγών όσο και των διαδικασιών 

απεικόνισης των συναλλαγών. 

Ανάλογη περίπτωση ήταν της Orange County, μιας διοικητικής 

περιφέρειας της Καλιφόρνιας, το 1994. Πρόκειται για την πιο ακραία 

περίπτωση που ο κίνδυνος αγοράς βρισκόταν εκτός κάθε συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου. Εμπιστεύθηκαν στα χέρια ενός μόνο διαπραγματευτή, 

του Bob Citron, 7,5 δις δολάρια που ανήκαν σε σχολεία, δήμους και την ίδια 

τη διοικητική περιφέρεια. 

 Ακόμη, η περίπτωση της Daiwa Bank είναι το πιο κλασικό παράδειγμα 

έλλειψης συστημάτων προληπτικού ελέγχου και διερεύνησης 

περιπτώσεων διαφθοράς. Ο διευθυντής του καταστήματος της Νέας 

Υόρκης της 12ης μεγαλύτερης τράπεζας της Ιαπωνίας, ο Toshihide Igushi, 

απέκρυπτε επί 11 συναπτά έτη ζημιές που είχαν προκληθεί επί της 

θητείας του συσσωρεύοντας απώλειες 1,1 δις δολάρια.  

Αξίζει να αναφερθεί και η περίπτωση της Allied Irish Bank που τα 

συστήματα εσωτερικού ελέγχου δεν κατέστη δυνατό να «προλάβουν» 
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απώλειες που προεκλίθησαν από ένα διαπραγματευτή σε πράξεις ξένου 

συναλλάγματος σε μία από τις αμερικανικές θυγατρικές της τράπεζας. 

Τέλος, πιο πρόσφατη περίπτωση λειτουργικού κινδύνου είναι η 

περίπτωση του Ιάπωνα χρηματιστή της Mizuho Securities, του 

χρηματοοικονομικού κλάδου της ιαπωνικής τράπεζας Mizuho, ο οποίος 

αντί να πουλήσει μία μετοχή στην τιμή των 610.000 γεν, εκποίησε 610.000 

μετοχές της εταιρείας ανεύρεσης προσωπικού J-Com για μόλις 1 γεν 

(περίπου 0,0083$ ή 0,007€) προκαλώντας αναταραχή στο χρηματιστήριο 

του Τόκιο και δίνοντας σάρκα και οστά σε έναν από τους μεγαλύτερους 

εφιάλτες για τις χρηματιστηριακές εταιρείες. Ο χρηματιστής μόλις 

αντελήφθη το γεγονός – κάτι που έγινε αμέσως – έδωσε διορθωτική 

εντολή, και μάλιστα έδωσε τέσσερις εντολές ακύρωσης της παραπάνω 

συναλλαγής, αλλά το σύστημα δεν ανταποκρίθηκε όπως θα έπρεπε, αλλά 

παρουσίασε αδυναμία ακύρωσης της εντολής πώλησης, ενώ δεχόταν όλες 

τις εντολές της αγοράς, σύμφωνα με το μεταγενέστερο πόρισμα της 

Fujitsu (Ρέμπελου, Α., «Ένα λάθος 40 δις. γεν», Κόσμος του Επενδυτή, 

Σάββατο 17 – Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2005). 

Εξαιτίας της εμφάνισης όλων των ανωτέρω συμβάντων, τα οποία 

αποτελούν μέρος μόνο των άνω των 100 συμβάντων λειτουργικής 

απώλειας που υπερβαίνουν τα $100 εκατομμύρια που αντιμετώπισαν τα 

χρηματοοικονομικά ιδρύματα την τελευταία δεκαετία, γεννήθηκε η ανάγκη 

διαχείρισης του κινδύνου, οι επιπτώσεις του οποίου έκαναν την εμφάνιση 

τους στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Ο κίνδυνος αυτός είναι γνωστός ως 

Λειτουργικός Κίνδυνος (Operational Risk). Όπως προκύπτει, ο εν λόγω 

κίνδυνος ελλοχεύει σε όλο το εύρος δραστηριοτήτων των Πιστωτικών 

Ιδρυμάτων από ίδρυσης τους, κάτι που καθιστά όχι μόνο δυσχερή αλλά και 

δαπανηρό τον εντοπισμό και την ανάλυση του. Εξ άλλου, και με δεδομένο το 
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τρομοκρατικό περιστατικό της 11ης Σεπτεμβρίου γίνεται εύκολα κατανοητό 

το ύψος των ζημιών που ενδέχεται να προκαλέσει κάποιο τρομοκρατικό 

χτύπημα, με αποτέλεσμα να αλλάξουν και οι απαιτήσεις για τη διαχείριση 

του κινδύνου, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 4. 

 

 

Σχήμα 4: Διαχρονική Διαχείριση του Κινδύνου 

Η διεθνοποίηση των χρηματοοικονομικών αγορών αποτελεί την 

πλέον εμφανή -και ίσως την πλέον σημαντική μέχρι τώρα- όψη της 

«παγκοσμιοποίησης». Το φαινόμενο δεν επιδρά μόνον στην κλίμακα 

άσκησης των σχετικών δραστηριοτήτων ή στο μέγεθος και τη δομή των 

τραπεζικών ομίλων. Δημιουργεί πρωτόγνωρες συνθήκες για το σύνολο 

της οικονομίας. Και όπως φαίνεται, δεν αφήνει ανεπηρέαστη ούτε την 

ιδιωτική ζωή των πολιτών. 

Η διασυνοριακή τραπεζική δραστηριοποίηση με την εφαρμογή νέων 

τεχνολογιών αυξάνει, ασφαλώς, την οικονομική αποτελεσματικότητα 

ενέχει, όμως, και σημαντικούς κινδύνους για την προστασία του 

ιδιωτικού - εμπιστευτικού χαρακτήρα (privacy) και την ασφάλεια των 

συναλλαγών. 

Είναι γνωστό, για παράδειγμα, ότι ενώ οι παραδοσιακές τραπεζικές 

απάτες τελούνταν συνήθως από το ίδιο το προσωπικό των τραπεζών, οι 

ηλεκτρονικές συναλλαγές παρέχουν σε τεχνολογικώς προχωρημένους 
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τρίτους την ευκαιρία να ασκήσουν κι αυτοί το ταλέντο τους στην απάτη 

- και μάλιστα από μεγάλη απόσταση. Συχνά, hackers από τρίτες χώρες 

κατορθώνουν να παραβιάσουν τα πληροφοριακά συστήματα τραπεζών 

των ανεπτυγμένων οικονομιών της Δύσης ή να υποκλέψουν τα 

προσωπικά στοιχεία και τους κωδικούς πρόσβασης των πελατών τους, 

αποσπώντας μεγάλα ποσά. Για την πρόληψη του ηλεκτρονικού 

εγκλήματος καθίσταται απαραίτητη η διαρκής επαγρύπνηση των 

τραπεζών, που πασχίζουν, με μεγάλο κόστος, να διασφαλίσουν την 

ακεραιότητα των συστημάτων τους. Ούτως ή άλλως, η καταστολή και 

τιμωρία του εγκλήματος καθίσταται δυσχερέστερη σε ένα 

διεθνοποιημένο περιβάλλον: δεν είναι απλή υπόθεση να ακολουθήσει 

κανείς τα ίχνη των δραστών, όταν αυτοί βρίσκονται σε μακρινές και 

κακοδιοικούμενες ή και αναρχούμενες χώρες. 

Όμως, το πρόβλημα έχει πολύ περισσότερες πτυχές. Ένα 

ενδιαφέρον άρθρο, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στους Times του 

Λονδίνου (Jeffrey Robinson, "Hello, caller. Are you worried?", 30 Ιουνίου 

2006) επισημαίνει μια νέα πηγή κινδύνου, που σχετίζεται, όχι τόσο με 

τον διασυνοριακό χαρακτήρα των τραπεζικών συναλλαγών καθαυτών, 

όσο με τις νέες, διεθνοποιημένες μεθόδους οργάνωσης της παραγωγικής 

διαδικασίας στον τραπεζικό τομέα. Πρόκειται για την τάση εξωπορισμού 

(outsourcing) ορισμένων υποστηρικτικών εργασιών, με την ανάθεση, 

λόγου χάριν, από διάφορες αγγλόφωνες τράπεζες της τηλεφωνικής 

εξυπηρέτησης των πελατών τους σε εξωτερικούς εργολάβους, που 

διαθέτουν τηλεφωνικά κέντρα στην Ινδία. Ξαφνικά, το προσωπικό που 

χρησιμοποιούν περιστασιακά οι εν λόγω εργολαβικές επιχειρήσεις στην 

άλλη άκρη του κόσμου αποκτά πρόσβαση σε ένα μεγάλο όγκο 

πληροφοριών σχετικά με την ταυτότητα, τα περιουσιακά στοιχεία και τις 
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συναλλαγές των πελατών μιας ευρωπαϊκής τράπεζας! Σε ποιον ανήκουν 

τα τηλεφωνικά κέντρα; Πώς προσλαμβάνεται και πώς ελέγχεται το 

προσωπικό τους; Εν τέλει, ποιας χώρας οι αρχές φέρουν την ευθύνη για 

την προστασία των συμφερόντων των συναλλασσομένων; Είναι η ινδική 

αστυνομία υπεύθυνη; Και αν ναι, πόσο βέβαιοι είμαστε ότι το ινδικό 

κράτος ασκεί καλά και αποτελεσματικά την ισχύ του, προς όφελος των 

Ευρωπαίων συναλλασσομένων; Είναι υπεύθυνες οι αγγλικές εποπτικές 

αρχές; Και αν ναι, πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι η εποπτεία 

τους σε σχέση με την ποιότητα της άσκησης υποστηρικτικών 

δραστηριοτήτων σε μια τρίτη χώρα; 

Το πρόβλημα της προστασίας της εμπιστευτικότητας και της 

ασφάλειας των διεθνών τραπεζικών συναλλαγών παρουσιάζεται με 

ακόμη οξύτερη μορφή όταν πρόκειται για κρατική κατασκοπεία. Στις 23 

Ιουνίου ο αμερικανικός τύπος απεκάλυψε ότι εδώ και μερικά χρόνια οι 

αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν άμεση πληροφόρηση για τις 

τραπεζικές συναλλαγές, τα μηνύματα των οποίων στέλνονται μέσω του 

επικοινωνιακού δικτύου της εταιρείας SWIFT (Society for Worldwide 

Interbank Financial Telecommunication), που εδρεύει στις Βρυξέλλες. 

Το δίκτυο της SWIFT είναι η σημαντικότερη πλατφόρμα 

διατραπεζικής επικοινωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Συνδέει σχεδόν οκτώ 

χιλιάδες τράπεζες σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου και μεταφέρει 

ημερησίως 11-12 εκατομμύρια μηνύματα, που αφορούν εντολές 

πληρωμής, χρηματιστηριακές συναλλαγές και την έκδοση εγγυητικών 

επιστολών. 

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επέβαλε στο αμερικανικό γραφείο της SWIFT 

την υποχρέωση να παρέχει στην CIA πρόσβαση στα μηνύματα που 

προωθεί, και τα οποία περιέχουν την ταυτότητα και τους αριθμούς των 
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τραπεζικών λογαριασμών των συναλλασσομένων. Η κεντρική διοίκηση 

της εταιρείας συμμορφώθηκε με την εντολή αυτή της αμερικανικής 

κυβέρνησης, χωρίς να προσφύγει στην αμερικανική δικαιοσύνη ή να 

ειδοποιήσει τις βελγικές αρχές. Η κεντρική τράπεζα του Βελγίου 

(πιθανότατα δε και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) γνώριζε τα 

τεκταινόμενα, αλλά θεωρούσε θεμιτή τη συμμόρφωση της SWIFT με το 

αίτημα μιας κυρίαρχης κυβέρνησης, όπως αυτής των ΗΠΑ, στο έδαφος 

της οποίας η εταιρεία διατηρούσε μόνιμη παρουσία. Έτσι, η CIA 

απέκτησε πλήρη εποπτεία των συναλλαγών ενός τεράστιου αριθμού 

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και ιδιωτών, και μάλιστα κατά τρόπο που 

κατά πάσα πιθανότητα παραβιάζει τη βελγική και ευρωπαϊκή νομοθεσία 

για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

Το θέμα έχει ήδη ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στην Ευρώπη. Η 

κυβέρνηση του Γκυ Φερχόφσταντ έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα, προκειμένου 

να διαπιστωθεί κατά πόσον οι ενέργειες της SWIFT ήταν συμβατές με το 

βελγικό δίκαιο, ενώ υπόσχεται να παράσχει στο βελγικό κοινοβούλιο 

πλήρη ενημέρωση. Στις 6 Ιουλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από 

την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξηγήσεις, ενώ η Επιτροπή 

διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξει συγκάλυψη του ζητήματος. 

Κανείς λογικός άνθρωπος δεν αμφισβητεί το δικαίωμα της 

κυβέρνησης των ΗΠΑ ή οποιουδήποτε άλλου κράτους να παίρνει τα 

απαιτούμενα μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του 

εγκλήματος. Άλλωστε, τις δύο τελευταίες δεκαετίες η παραδοσιακή 

έμφαση των τραπεζικών συστημάτων στην εχεμύθεια και το απόρρητο 

έχει ανατραπεί από μια σειρά εξαιρετικά παρεμβατικών μέτρων κατά 

του «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος». Όταν υπάρχει υποψία σοβαρής 

εγκληματικής δραστηριότητας, η πρόσβαση των εγχώριων, αλλά και 
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αλλοδαπών, κρατικών αρχών στις τραπεζικές πληροφορίες 

διασφαλίζεται πλέον από πληθώρα διατάξεων και μηχανισμών σε 

διεθνές και εθνικό επίπεδο. Ενδεχομένως, μάλιστα, το εκκρεμές να έχει 

κινηθεί από το ένα άκρο στο άλλο, αφού η δυνατότητα των αρχών να 

«παγώσουν» τους λογαριασμούς υπόπτων δεν συνοδεύεται πάντοτε από 

ανάλογη δικαστική προστασία των θιγομένων - ιδίως, μάλιστα, όταν 

πρόκειται για υπόπτους τέλεσης ή χρηματοδότησης τρομοκρατικών 

πράξεων και τα σχετικά μέτρα έχουν ληφθεί βάσει διεθνών αποφάσεων. 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η συνεχής παρακολούθηση των 

συναλλαγών όλων των πολιτών, δικαίων και αδίκων, από μία ξένη 

κυβέρνηση είναι εξαιρετικά προβληματική. Εδώ δεν παραβιάζεται απλώς 

η ιδιωτική ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων που ουδεμία σχέση έχουν με 

την τρομοκρατία. Γίνεται κάτι πολύ χειρότερο: καθίσταται ευχερής η 

ενεργητική χρήση των ιδιωτικών πληροφοριών από μία αλλοδαπή 

εξουσία, που καμία υποχρέωση λογοδοσίας δεν οφείλει στους 

θιγομένους, ενώ αντιθέτως είναι σε θέση, παράλληλα με την 

αντιτρομοκρατική της δράση, να ασκεί γενικότερη πολιτική, οικονομική 

και βιομηχανική κατασκοπεία. Αξίζει να θυμηθεί κανείς το παλαιότερο 

παράδειγμα της υποκλοπής από τις αμερικανικές αρχές τηλεφωνικών 

συνδιαλέξεων μέσω του συστήματος Echelon: οι πληροφορίες που 

συνελέγησαν έτσι φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, για 

την αποτροπή της συνάψεως μιας μεγάλης εμπορικής συμφωνίας 

μεταξύ της ευρωπαϊκής εταιρείας Airbus και της Σαουδικής Αραβίας. 

Ασφαλώς, το γεγονός ότι η περίπτωση της SWIFT αποκαλύφθηκε 

από τον αμερικανικό Τύπο, και όχι από κάποια ευρωπαϊκή δημόσια 

αρχή, αποδεικνύει το μεγάλο βαθμό ελευθερίας του Τύπου, την ύπαρξη 

αποτελεσματικών θεσμικών αντίβαρων και την υψηλή ποιότητα της 
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δημόσιας σφαίρας στις ΗΠΑ - με λίγα λόγια, την εσωτερική δύναμη της 

αμερικανικής δημοκρατίας. Από ευρωπαϊκή σκοπιά, όμως, ένα μόνον 

μπορεί να είναι το δίδαγμα: σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης, η σαφής 

οριοθέτηση της θεμιτής πρόσβασης και χρήσης των χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών καθίσταται σημαντικότερη από ποτέ άλλοτε, ακριβώς 

επειδή οι πληροφορίες ταξιδεύουν με τέτοια πυκνότητα και ταχύτητα. 

Και η απαιτούμενη προστασία δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στο 

σεβασμό της ιδιωτικότητας στην εσωτερική έννομη τάξη, αλλά πρέπει να 

καλύπτει και την προστασία της από παραβιάσεις εξωτερικής 

προέλευσης. 

Αυτό προϋποθέτει μια πολύ πιο ξεκάθαρη στάση ως προς το ποιες 

πληροφορίες επιτρέπεται να παρέχει ο τραπεζικός τομέας σε ξένους 

ιδιώτες, αλλά και σε ξένες εξουσίες. Διαφορετικά, το χρηματοοικονομικό 

σύστημα του πλανητικού χωριού θα μοιάζει όλο και περισσότερο, κατά 

τον Χρήστο Χατζηεμμανουήλ4, με το Πανοπτικόν, τη φυλακή που 

σχεδίασε πριν από διακόσια περίπου χρόνια ο Άγγλος φιλόσοφος Jeremy 

Bentham, και η οποία θα επέτρεπε στο δεσμοφύλακα να παρατηρεί ανά 

πάσα στιγμή όλους τους κρατουμένους, χωρίς οι τελευταίοι να μπορούν 

να διαγνώσουν αν αυτός τους κοιτάζει, έτσι ώστε να κυριαρχεί μέσα τους 

«το αίσθημα μιας ακατανίκητης παντογνωσίας». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Χατζηεμμανουήλ, Χ., «Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στην τράπεζα του πλανητικού 
χώρου», THE ECONOMIST, Τεύχος 30, Ιούλιος / Αύγουστος 2006. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Λειτουργικοί Κίνδυνοι (Operational Risks) 

Κάθε επιχείρηση αντιμετωπίζει ένα μεγάλο αριθμό κινδύνων. 

Αρκετοί από τους κινδύνους αυτούς είναι ίδιοι με αυτούς που 

αντιμετωπίζουν και οι ιδιώτες. Οι συνηθέστεροι κίνδυνοι που 

αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις και οι οποίοι διακρίνονται 

συνήθως σε λειτουργικούς και χρηματοοικονομικούς, είναι οι παρακάτω: 

1. Εργατικά ατυχήματα 

2. Πυρκαγιά 

3. Καταστροφές 

4. Διακοπή παραγωγής 

5. Διαρροές στην επιχείρηση 

6. Αποζημίωση εξ αιτίας του προϊόντος. 

7. Τρομοκρατία 

8. Πολιτικός 

9. Περιβαλλοντολογικός 

10. Ατυχήματα Μεταφορών 

11. Καιρού 

12. Πιστωτικός 

13. Επιτοκίων 

14. Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 

15. Τιμών Προϊόντων 

Οι λειτουργικοί ή γενικοί κίνδυνοι είναι αυτοί που αφορούν την 

παραγωγική διαδικασία μιας επιχείρησης ή το ευρύτερο εξωτερικό 

περιβάλλον της και είναι δυνατό να εμποδίσουν την ομαλή λειτουργία 

της. Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να αποφύγουν, να μειώσουν ή να 

εξαλείψουν τους λειτουργικούς κινδύνους μέσα από κάποια μέτρα 

προστασίας που λαμβάνουν, ή να τους μετατοπίσουν στις ασφαλιστικές 

εταιρείες καθώς οι περισσότεροι από τους κίνδυνους αυτούς 

ασφαλίζονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες. 
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2.1. Ορισμός του Λειτουργικού Κινδύνου 

«Ο Λειτουργικός Κίνδυνος αφορά άμεσες ή έμμεσες απώλειες ως 

αποτέλεσμα προβληματικών εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων, 

ανθρώπινης συμπεριφοράς ή εξαιτίας άλλων εξωτερικών παραγόντων.»5

Ο λειτουργικός κίνδυνος αναφέρεται στις απώλειες που μπορεί να 

προκύψουν λόγω της ανεπάρκειας των συστημάτων και των εσωτερικών 

ελέγχων, των ανθρώπινων σφαλμάτων, αποτυχιών του management και 

ενδεχόμενων δυσχερειών μεταξύ των βασικών παραγόντων της εταιρικής 

διακυβέρνησης (μετόχων, διευθυντικών στελεχών ή εκπροσώπων 

εργαζομένων). Τέτοια προβλήματα μπορεί να προκύψουν από την αδυναμία 

ανάληψης προληπτικής δράσης. 

Ένα σημαντικό είδος λειτουργικού κινδύνου αφορά στον τεχνολογικό 

κίνδυνο, δηλαδή στον κίνδυνο βλάβης ή ανεπάρκειας των συστημάτων 

τεχνολογίας πληροφορικής. Τούτο σημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη προστασίας 

των συστημάτων από ενδογενείς δυσχέρειες ή εξωτερικές παρεμβάσεις. 

Άλλες όψεις του λειτουργικού κινδύνου μπορούν να προκύψουν από 

εξωτερικούς παράγοντες όπως πυρκαγιές, σεισμούς ή άλλες φυσικές 

καταστροφές. 

Ο ανωτέρω ορισμός επιδέχεται πολλές προσαρμογές ή ακόμη και 

διατύπωση διαφορετικής έμφασης σε διάφορα σημεία ανάλογα με τις 

ιδιαιτερότητες κάθε τράπεζας. Μπορούμε να τον θεωρήσουμε, ωστόσο, ένα 

ικανοποιητικό ορισμό σε επίπεδο κλάδου. 

Η Επιτροπή της Βασιλείας συμπεριλαμβάνει στον ορισμό του 

λειτουργικού κινδύνου και το νομικό κίνδυνο, ενώ δεν συμπεριλαμβάνονται οι 

                                                 
5 Απόδοση του παρακάτω ορισμού της Επιτροπής της Βασιλείας στην Ελληνική 

γλώσσα: “Operational risk is the risk of direct or indirect loss resulting from 

inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events.” 
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κίνδυνοι στρατηγικής [strategic] και φήμης [reputation] των πιστωτικών 

ιδρυμάτων και αυτό επειδή υπάρχει σκοπιμότητα να καθορισθούν μετρήσιμοι 

κίνδυνοι. Ο νομικός κίνδυνος προκύπτει από τις συχνές αλλαγές του νομικού 

πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των τραπεζών επηρεάζοντας την 

κερδοφορία των τραπεζικών ιδρυμάτων. Για παράδειγμα, μία δικαστική 

απόφαση που αφορά σε μία συγκεκριμένη τράπεζα μπορεί να έχει ευρύτερες 

επιπτώσεις για τη διευθέτηση σημαντικών τραπεζικών ζητημάτων στο 

σύνολο του τραπεζικού συστήματος. Οι εσφαλμένες νομικές συμβουλές ή η 

πλημμελής νομική τεκμηρίωση (π.χ. αποδεικτικά στοιχεία, υποστηρικτικό 

υλικό κ.λπ.) μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια αξίας. Επιπλέον, οι τράπεζες 

πρέπει να διερευνούν με προσοχή το νομικό κίνδυνο, όταν αναπτύσσουν νέα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα ή εισάγουν νέους τύπους συναλλαγών ή 

δραστηριοποιούνται διεθνώς. Το εποπτικό πλαίσιο για τις τραπεζικές 

δραστηριότητες διαφέρει ευρύτατα μεταξύ χωρών και μπορεί να επιδέχεται 

διαφορετικών ερμηνειών. Η κακή κατανόηση από μία ξένη τράπεζα του 

εποπτικού πλαισίου που διέπει το τραπεζικό σύστημα μιας χώρας μπορεί να 

οδηγήσει στην επιβολή επώδυνων κυρώσεων. 

Πέρα από τον πιο πάνω γενικό ορισμό του λειτουργικού κίνδυνου 

περιγράφονται πιο κάτω συγκεκριμένα παραδείγματα ζημιών που 

εντάσσονται στην ενότητα αυτή: 

• Απώλειες λόγω διαχειριστικών σφαλμάτων όπως π.χ. η διαβίβαση 

εντολής πληρωμής σε λανθασμένο αποδέκτη. 

• Ποινές λόγω μη συμμόρφωσης σε ισχύοντα εποπτικά και νομοθετικά 

πλαίσια. 

• Φυσικές καταστροφές, σεισμοί, πυρκαγιές κλπ. 

• Απώλειες ή ποινές από καταδικαστικές αποφάσεις δικαστικών αρχών, 

μετά από προσφυγή πελατών. 
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• Προβληματική λειτουργία υπολογιστικών συστημάτων. 

• Περιπτώσεις εξαπάτησης είτε από το προσωπικό της τράπεζας είτε 

από το εξωτερικό περιβάλλον. 

Με την έννοια αυτή στη ζημία που έχει προκληθεί από λειτουργικό 

κίνδυνο θα συμπεριλαμβάνονται και τυχόν δαπάνες για την τακτοποίηση του 

προβλήματος που την προξένησε, πληρωμές σε τρίτους και γενικότερες 

αξιώσεις, ενώ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τυχόν άδηλες ή 

εξαρτημένες απώλειες που βαραίνουν την κεφαλαιακή επιβάρυνση. 

Τέλος, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα κόστη για τη βελτίωση 

των διαφόρων μηχανισμών και ελέγχων, τη λήψη προληπτικών μέτρων, τις 

επενδύσεις σε συστήματα που θα διασφαλίζουν την ποιότητα κλπ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η Επιτροπή της Βασιλείας 

3.1. Η Ίδρυση και η Σύνθεση της Επιτροπής της Βασιλείας 

Οι κύριοι στόχοι της προληπτικής εποπτείας στο τραπεζικό 

σύστημα είναι η προστασία από ενδεχόμενη μονοπωλιακή ή 

ολιγοπωλιακή εκμετάλλευση καθώς και η εξασφάλιση των καταθέσεων 

των μικρών και λιγότερο καλά πληροφορημένων πελατών. Αυτός ο 

τύπος εποπτείας πρέπει να διακρίνεται από τη συστημική εποπτεία, η 

οποία αποσκοπεί στην εξασφάλιση συστημικής σταθερότητας. 

Η εποπτεία του διεθνούς τραπεζικού συστήματος αποτελεί ένα 

σχετικά πρόσφατο φαινόμενο στην οικονομική ιστορία. Εμφανίστηκε ως 

αντίδραση στη διαρκώς αυξανόμενη διεθνοποίηση των τραπεζικών 

εργασιών και ελάμβανε διαστάσεις μετά από κάθε σημαντική διεθνή 

τραπεζική κρίση. Αμέσως μετά την κατάρρευση της γερμανικής 

τράπεζας Herstatt, η οποία αθέτησε συμβάσεις που είχε συνάψει με 

τράπεζες του εξωτερικού, δημιουργώντας την ανάγκη για περισσότερη 

διεθνή συνεργασία των τραπεζικών ρυθμιστικών αρχών, και της 

αμερικανικής Franklin National συστάθηκε το 1974, υπό την αιγίδα της 

Τραπέζης Διεθνών Διακανονισμών (BIS), η Επιτροπή της Βασιλείας για την 

Τραπεζική Εποπτεία (Basel Committee on Banking Supervision, στη συνέχεια, 

μετονομάστηκε σε «Επιτροπή της Βασιλείας»)6 από τους διοικητές των 

κεντρικών τραπεζών των κρατών-μελών της «Ομάδας των 10» (Group of 

Ten7, γνωστής με το ακρωνύμιο “G-10”). Μέλη της είναι οι κεντρικές 

                                                 
6 Από την ίδρυση της μέχρι το 1988 η επιτροπή ονομαζόταν Committee on Banking 
Regulations and Supervisory Practices. 
7 To “G-10” είναι μια ομάδα κρατών και κεντρικών τραπεζών που έχουν συνάψει με 
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τους Γενικούς Διακανονισμούς Δανεισμού (General 
Arrangements to Borrow, GAB). Στην ομάδα αυτή συμμετέχουν οι κυβερνήσεις των 
Ηνωμένων Πολιτειών, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας, του Καναδά, της 
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τράπεζες και οι λοιπές τραπεζικές εποπτικές αρχές από τα κράτη-μέλη 

του G-10, την Ελβετία8, το Λουξεμβούργο και (από το 2001) την Ισπανία. 

Όπως προκύπτει από τον παρατιθέμενο Πίνακα 1: 

(α) Σε ορισμένες χώρες η κεντρική τράπεζα είναι αρμόδια και για την 

άσκηση προληπτικής εποπτείας στις τράπεζες. Αυτό ισχύει στην 

περίπτωση της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Ολλανδίας. 

(β) Στις υπόλοιπες χώρες η προληπτική εποπτεία των τραπεζών ανήκει 

στην αρμοδιότητα διοικητικών αρχών εκτός της κεντρικής τράπεζας, 

(γ) Ειδικά στις ΗΠΑ εποπτικές αρμοδιότητες στον τραπεζικό τομέα έχουν 

αφ’ ενός μεν η κεντρική τράπεζα, αφ’ ετέρου δε το Υπουργείο 

Οικονομικών (Office of the Comptroller of Currency) και ο φορέας 

διαχείρισης του συστήματος εγγύησης καταθέσεων (Federal Deposit 

Insurance Corporation)9. 

Η Επιτροπή της Βασιλείας λειτουργεί και επεξεργάζεται τις θέσεις 

που αποτυπώνονται στο έργο της μέσω διαφόρων τεχνικών επιτροπών 

και ομάδων εργασίας, όπως το Capital Group, το Risk Management Group, 

το Transparency Group, το Electronic Banking Group, το Working Group on 

Cross-border Banking, το Highly Leveraged Institutions Working Group, το 

Models Task Force και το Task Force on Accounting Issues. 

 
                                                                                                                                            
Ολλανδίας, του Βελγίου και του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και οι κεντρικές τράπεζες 
της Γερμανίας και της Σουηδίας. Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των Γενικών 
Διακανονισμών Δανεισμού, που υιοθετήθηκαν το 1962 με απόφαση του Εκτελεστικού 
Συμβουλίου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι εν λόγω κυβερνήσεις και κεντρικές 
τράπεζες έχουν παραχωρήσει στο Ταμείο ένα πιστωτικό όριο για την άντληση 
δανειακών κεφαλαίων στο εγχώριο τους νόμισμα, αν οι πόροι του Ταμείου δεν 
επαρκούν για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε άλλα κράτη-μέλη του. 
8 Από τον Απρίλιο του 1984, στους Γενικούς Διακανονισμούς Δανεισμού συμμετέχει 
και η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας. 
9 Λόγω της ιδιαίτερης θέσης της στο σύστημα των κεντρικών τραπεζών των ΗΠΑ 
στην Επιτροπή της Βασιλείας συμμετέχει, εκτός του Federal Reserve Board, και η Federal 
Reserve Bank of New York. 
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Πίνακας 1: Χώρες που συμμετέχουν στην Επιτροπή της Βασιλείας 

Μέλη της Επιτροπής Βασιλείας 

Βέλγιο National Bank of Belgium 
Banking and Finance Commission 

Γαλλία Bank of France 
Banking Commission 

Γερμανία Deutsche Bundesbank 
Federal Banking Supervisory Office 

Ελβετία Swiss National Bank 
Swiss Federal Banking Commission 

Η.Π.Α. Federal Reserve Board 
Federal Reserve Bank of New York 
Office of the Comptroller of the Currency 
Federal Deposit Insurance Corporation 

Ηνωμένο Βασίλειο Bank of England 
Financial Services Authority 

Ιαπωνία Bank of Japan 
Financial Supervisory Agency 

Ισπανία Bank of Spain 
Ιταλία Bank of Italy 
Καναδάς Bank of Canada 

Office of the Superintendent of the Financial Institutions 
Λουξεμβούργο Central Bank of Luxemburg 

Surveillance Commission for the Financial Sector 
Ολλανδία The Netherlands Bank 
Σουηδία Sveriges Riksbank 

The Swedish Financial Supervisory Authority 
 

3.2. Η Νομική Φύση της Επιτροπής της Βασιλείας 

Η Επιτροπή της Βασιλείας δεν είναι διεθνής διακυβερνητικός 

οργανισμός αλλά μια de facto οργάνωση χωρίς νομική προσωπικότητα 

που λειτουργεί στο πλαίσιο της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (η 

οποία της παρέχει και γραμματειακή υποστήριξη)10. Δεν είναι ούτε 

                                                 
10 Η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (Bank for International Settlements), διεθνής 
οικονομικός οργανισμός, έχει ως κύριο έργο την προώθηση της διεθνούς νομισματικής 
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εποπτική αρχή, καθώς δεν έχει αρμοδιότητα να ασκεί προληπτική 

εποπτεία στις τράπεζες που είναι εγκατεστημένες στην επικράτεια των 

κρατών που εκπροσωπούνται σε αυτήν. Επισημαίνεται, τελικώς ότι 

«συμφωνά με το ισχύον διεθνές οικονομικό δίκαιο (περιλαμβανομένου και 

του κοινοτικού), σε κανένα διεθνή οργανισμό ή υπερεθνικό όργανο δεν 

έχει εκχωρηθεί μέχρι σήμερα η εξουσία της λειτουργίας ως διεθνούς 

εποπτικής αρχής των τραπεζών» (Γκόρτσος, Χ., «Επιτροπή Βασιλείας», 

Ένωση Ελληνικών Τραπεζών). 

Η πρώτη σημαντική συμφωνία της Επιτροπής της Βασιλείας ήταν το 

γνωστό ως Concordat του 1975, που είχε ως στόχο να εμποδίσει τα ξένης 

ιδιοκτησίας τραπεζικά ιδρύματα να αποφεύγουν τον εποπτικό έλεγχο 

στη χώρα στην οποία δραστηριοποιούνταν. Στην περίοδο 1980-1992 το 

αρχικό Concordat αναθεωρήθηκε και εμπλουτίστηκε αρκετές φορές ως 

αντίδραση στις κρίσεις ορισμένων χρηματοπιστωτικών οργανισμών 

όπως η Banco Ambrosiano (1983), το κατάστημα της Atlanta της Banca 

Nazionale del Lavoro (1990) και στην πτώχευση της BCCI (1991). Το 1988 η 

Επιτροπή της Βασιλείας συμφώνησε ότι πρέπει να απαιτείται ένας 

ελάχιστος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της τάξεως του 8%, ώστε να 

εξασφαλίζεται η ευρωστία ενός τραπεζικού ιδρύματος. 

 

                                                                                                                                            
συνεργασίας μεταξύ των μελών της, την παροχή συνδρομής στις εθνικές κεντρικές 
τράπεζες-μέλη της για τη διαχείριση των νομισματικών μεγεθών τους και τη 
διευκόλυνση του διακανονισμού διεθνών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Εκτός από 
την Επιτροπή της Βασιλείας, υπό την αιγίδα της λειτουργούν επίσης: 
• η Επιτροπή για τα Συστήματα Πληρωμών και Διακανονισμού (Committee on Payment 
and Settlement Systems), 
• η Επιτροπή για το Παγκόσμιο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα (Committee on the Global 
Financial System). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Το Εποπτικό Έργο της Επιτροπής της Βασιλείας 

4.1. Το Σύμφωνο της Βασιλείας του 1988 

Το έργο της Επιτροπής της Βασιλείας αναφορικά με τη διεθνή σύγκλιση 

του περιεχομένου των κανόνων ουσιαστικού δικαίου που αφορούν στην 

προληπτική εποπτεία των διεθνών τραπεζών έχει επικεντρωθεί στους 

κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας. Βάση αυτού του ρυθμιστικού πλαισίου 

αποτελεί το Σύμφωνο της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια του 1988 

(Basel Capital Accord)11. Οι ρυθμίσεις του αναφέρονται σε δύο συναφή 

θέματα: 

• Στη μέθοδο υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων των διεθνών 

τραπεζών για κάλυψη έναντι της έκθεσης τους στον πιστωτικό κίνδυνο 

(και τον κίνδυνο χώρας) από στοιχεία ενεργητικού και εκτός 

ισολογισμού, 

• Στον καθορισμό των στοιχείων των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων με τα 

οποία οι τράπεζες έχουν δικαίωμα να εκπληρώνουν τις κεφαλαιακές 

απαιτήσεις για κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου και, κατά κανόνα, 

των κινδύνων αγοράς. Μέχρι τον Αύγουστο του 2001, διατάξεις του 

Συμφώνου του 1988 είχαν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί τέσσερις 

φορές: 

1. Το 1991, οι διατάξεις του Συμφώνου του 1988 που αφορούν στα 

ίδια κεφάλαια τροποποιήθηκαν, με σκοπό τον καθορισμό των 

προϋποθέσεων κάτω από τις οποίες οι προβλέψεις των 

τραπεζών για γενικούς (άρα μη συγκεκριμενοποιημένους ανά 

                                                 
11 International convergence of capital measurement and capital standards, July 1988 
(No.4). Το κείμενο του Συμφώνου του 1988, κωδικοποιημένο με όλες τις κατωτέρω 
αναφερόμενες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του, είναι δημοσιευμένο στο 
Compendium, Volume I, Chapter I. 
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πελάτη) κινδύνους επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στα 

εποπτικά ίδια κεφάλαια.12 

2.  Δύο άλλες τροποποιήσεις, το 199413 και 

3.  Το 199514, αφορούσαν στον ακριβή καθορισμό των 

προϋποθέσεων που πρέπει να συντρέχουν ώστε, κατά τον 

υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών για 

την κάλυψη από συναλλαγές σε εξω-χρηματιστηριακά παράγωγα 

μέσα, να λαμβάνονται υπόψη οι διμερείς συμφωνίες 

συμψηφισμού που καταρτίζουν με αντισυμβαλλόμενους τους.15 

4. Τέλος, τον Απρίλιο του 1998 το Σύμφωνο τροποποιήθηκε, ώστε να 

μειωθούν οι συντελεστές στάθμισης πιστωτικού κινδύνου για 

απαιτήσεις έναντι επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών 

υπηρεσιών οι οποίες υπόκεινται σε κρατική εποπτεία, εφόσον 

πληρούνται και ορισμένες επιπλέον προϋποθέσεις.16 

Η Επιτροπή της Βασιλείας έχει εκδώσει, επίσης, ένα ερμηνευτικό 

κείμενο ως προς τις διατάξεις του Συμφώνου που αναφέρονται στον 

                                                 
12 Amendment of the Basel capital accord in respect of the inclusion of general 
provisions/general loan - loss reserves in capital, November 1991 (No. 9). 
13 Basel Capital Accord: the treatment of the credit risk associated with certain off-
balance-sheet items, July 1994 (No. 12a), και Amendment to the Capital Accord of July 
1998, July 1994 (No. 12b). 
14 Basel Capital Accord: treatment of potential exposure for off-balance-sheet items, April 
1995 (No. 18). 
15 Με την τροποποίηση του 1995 προβλέφθηκε, επίσης, ότι κατά τον υπολογισμό των 
κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι του πιστωτικού κίνδυνου πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο οι ανοικτές θέσεις σε εξω-χρηματιστηριακά παράγωγα 
μέσα επί επιτοκίων, ομολόγων και συναλλάγματος αλλά και αυτές επί μετοχών, 
πολυτίμων μετάλλων και άλλων βασικών εμπορευμάτων. 
16 Amendment to the Basel Capital Accord of July 1988, April 1998 (No. 36). 
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πολυμερή συμψηφισμό απαιτήσεων και υποχρεώσεων από προθεσμιακές 

πράξεις επί συναλλάγματος.17

Το Σύμφωνο της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια παρέχει 

μία μέθοδο υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων που 

επιβάλλονται στις τράπεζες για την κάλυψη τους έναντι του πιστωτικού 

κινδύνου στον οποίο εκτίθενται από στοιχεία που περιλαμβάνει το 

επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο. Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στη στάθμιση 

διαφόρων κατηγοριών στοιχείων του ενεργητικού με διαφορετικό 

συντελεστή κινδύνου. Ο ελάχιστος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 

υπολογίζεται ως εξής. Αριθμητής είναι το κεφάλαιο που διακρίνεται σε 

δύο κατηγορίες, το βασικό κεφάλαιο (Tier 1) και τα λοιπά ίδια κεφάλαια 

(Tier 2), ενώ απαιτείται το πρώτο να είναι τουλάχιστο το 50% του 

συνόλου. Ο παρονομαστής είναι το άθροισμα των στοιχείων του 

ενεργητικού σταθμισμένων με τον πιστωτικό κίνδυνο.  

Οι σταθμίσεις που εφαρμόζονται στα στοιχεία του ενεργητικού 

κυμαίνονται από 0% έως 100% αντανακλώντας τόσο τον τρόπο 

δανεισμού όσο και τον τύπο του δανειζόμενου. 

Οι κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας του Συμφώνου του 1988 της 

Επιτροπής της Βασιλείας αποσκοπούσαν: 

Πρώτον, στην εξασφάλιση της σταθερότητας και της ευρωστίας του 

διεθνούς τραπεζικού συστήματος, 

Δεύτερον, στην επιβολή κανόνων ανταγωνισμού, και 

Τρίτον, στην αποθάρρυνση των τραπεζικών ιδρυμάτων να 

αναλαμβάνουν υπερβολικούς κινδύνους. 

 

                                                 
17 Interpretation of the capital accord for the multilateral netting of forward value foreign 
exchange transactions, April 1996 (No. 25). 
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4.2. Η Τροποποίηση του Συμφώνου της Βασιλείας (Supplement to the Basel 

Capital Accord, 1996) 

Τον Ιανουάριο του 1996, η Επιτροπή της Βασιλείας εξέδωσε κείμενο 

με τίτλο “Amendment to the Capital Accord to incorporate market risks” 

(Τροποποίηση του Συμφώνου για την Κεφαλαιακή Επάρκεια με στόχο την 

ενσωμάτωση των κινδύνων αγοράς).18 Με το Σύμφωνο αυτό19: 

• Συμπληρώθηκε το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την τραπεζική 

κεφαλαιακή επάρκεια, με την επιβολή στις διεθνείς τράπεζες 

κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη τους και έναντι των κινδύνων 

αγοράς στους οποίους εκτίθενται20, 

• Καθιερώθηκε ένας εναλλακτικός ορισμός των εποπτικών ιδίων 

κεφαλαίων, τον οποίο οι τράπεζες δικαιούνται να χρησιμοποιούν, με 

τη σύμφωνη γνώμη των εποπτικών τους αρχών, για την εκπλήρωση 

των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη τους αποκλειστικά και 

μόνον έναντι της έκθεσης τους στους κινδύνους αγοράς. 

 

                                                 
18 January 1996 (No. 24). Η έκθεση αυτή είναι βασισμένη σε τρία συμβουλευτικά 
κείμενα του Απριλίου του 1995 (No. 15, 16 και 17). 
19 Ταυτόχρονα και συνοδευτικά προς τη βασική έκθεση, η Επιτροπή της Βασιλείας 
έχει εκδώσει δυο επιπλέον κείμενα με τίτλο: Overview of the amendment to the Capital 
Accord to incorporate market risks (No. 23) και Supervisory framework for the use of back-
testing in conjunction with the internal models approach to market risk capital 
requirements (No. 22). 
20 Στην έννοια των κίνδυνων αγοράς εμπίπτουν: 
• ο κίνδυνος θέσης από ανοικτές θέσεις σε χρεωστικούς τίτλους, παράγωγα μέσα 

επί επιτοκίων και χρεωστικών τίτλων, μετοχές και παράγωγα μέσα επί μετοχών ή 
δείκτη μετοχών, 

• ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο οποίος απορρέει από τη μεταβλητότητα της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας του νομίσματος στο οποίο μια τράπεζα υποχρεούται 
να υποβάλλει στοιχεία σε σχέση με τα αλλοδαπά νομίσματα στα οποία είναι 
εκφρασμένα στοιχεία εντός και εκτός ισολογισμού, και 

• ο κίνδυνος από ανοικτές θέσεις σε εμπορεύματα, που απορρέει από τη μεταβολή 
των αγοραίων τιμών σε πολύτιμα μέταλλα και άλλα βασικά εμπορεύματα στα 
οποία οι τράπεζες έχουν ανοικτές θέσεις. 
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4.3. Εμφάνιση Ανάγκης Αναθεωρήσεως του Συμφώνου της Βασιλείας 

Παρά τη μεγάλη του επιτυχία, το Σύμφωνο της Βασιλείας του 1988 

βασίζεται σε μια απλή και άκαμπτη κανονιστική μεθοδολογία 

σταθμίσεων του πιστωτικού κινδύνου. Αυτό οδήγησε πολλές τράπεζες 

στη χρήση του λεγόμενου «εποπτικού arbitrage» συντελώντας στην 

αύξηση των περιθωρίων κέρδους των επιχειρηματικών δανείων χαμηλής 

διαβαθμίσεως, χωρίς την ταυτόχρονη αύξηση των απαιτουμένων 

κεφαλαίων. Ένα δάνειο π.χ. προς έναν επιχειρηματικό κολοσσό 

σταθμίζεται με το ίδιο τρόπο, όπως ένα δάνειο προς μία μικρομεσαία 

επιχείρηση. Με αυτόν τον τρόπο, η ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων 

μιας τραπέζης υποβαθμίζεται, χωρίς την παράλληλη αύξηση των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων και των προβλέψεων. 

Επίσης, η απόκλιση μεταξύ των εποπτικών κεφαλαίων21 για την 

απορρόφηση των κινδύνων και των οικονομικών κεφαλαίων σε κίνδυνο, 

τα οποία επενδύουν οι μέτοχοι σε μια τράπεζα προς αποκόμιση 

αποδόσεων, επιβαρύνει αναλόγως την τιμολόγηση των τραπεζικών 

προϊόντων και ωθεί τις τράπεζες στην ανάληψη αυξημένων κινδύνων. 

Παράγοντες, όπως η προϊούσα αποδιαμεσολάβηση και ο οξυμένος 

ανταγωνισμός από άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, άσκησαν 

και αυτοί πιέσεις στην κερδοφορία των τραπεζών και τις παρακίνησαν 

στην ανάληψη πρόσθετων κινδύνων. 

Οι παραπάνω λόγοι οδήγησαν στην ανάγκη αναθεωρήσεως του 

Συμφώνου της Βασιλείας του 1988. Έτσι, τον Ιούνιο του 1999, η Επιτροπή 

της Βασιλείας εξέδωσε ένα συμβουλευτικό κείμενο με τίτλο: “A New 

Capital Adequacy Framework” (ένα νέο πλαίσιο για την κεφαλαιακή 

επάρκεια) αναθεωρημένο σχέδιο του οποίου υποβλήθηκε για σχολιασμό 

                                                 
21 Τα ελάχιστα κεφάλαια που απαιτούν οι εποπτικές αρχές. 

  



 41

τον Ιανουάριο του 2001 με τίτλο: “The New Basel Capital Accord” (Το Νέο 

Σύμφωνο της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια). Σύμφωνα με τις 

νέες προτάσεις, προτείνεται μια πιο Ολοκληρωμένη Διαχείριση του 

Κινδύνου. Στον παρονομαστή του Συντελεστή Φερεγγυότητας 

προστίθεται εκτός από τον Πιστωτικό Κίνδυνο (Credit Risk), ο Κίνδυνος 

Αγοράς (Market Risk) και ο Λειτουργικός Κίνδυνος (Operational Risk). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Το Νέο Σύμφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας (Βασιλεία ΙΙ) 

5.1. Ο Ρόλος των Εποπτικών Αρχών 

Το σύμφωνο της Βασιλείας ΙΙ επιβάλει μεγαλύτερα κόστη για εκείνα τα 

περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε μεγαλύτερους κινδύνους και 

μικρότερα για εκείνα στα οποία οι κίνδυνοι επηρεάζουν λιγότερο. Το 

σύμφωνο προσφέρει μεγαλύτερη δυνατότητα αναζήτησης στρατηγικών 

τιμολόγησης βασισμένων στον κίνδυνο. 

Οι νέες προτάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας έχουν σαν σκοπό την 

αναθεώρηση του Πλαισίου για την Κεφαλαιακή Επάρκεια των πιστωτικών 

ιδρυμάτων και βασίζονται σε τρεις αλληλένδετους πυλώνες (pillars): 

Τον 1ο πυλώνα (Minimum Capital Requirements), όπου, κυρίως, 

καθορίζονται οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για την κάλυψη 

των αναλαμβανόμενων κίνδυνων, καθώς και οι κανόνες που πρέπει να 

ακολουθούνται και οι μεθοδολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για τον προσδιορισμό της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών 

ιδρυμάτων. 

Τον 2ο πυλώνα (Supervisory Review Process), όπου καταγράφονται οι 

διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόσουν οι Εποπτικές Αρχές, για να 

εξετάζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μεθόδων που ακολουθούν οι 

τράπεζες για την αξιολόγηση της κεφαλαιακής τους επάρκειας και κατά 

πόσον αυτές συνάδουν με τη φιλοσοφία του 1ου πυλώνα. 

Τον 3ο πυλώνα (Market Discipline), όπου προσδιορίζονται τα στοιχεία 

που πρέπει να δημοσιεύουν τα πιστωτικά ιδρύματα, ώστε να ενισχυθεί η 

πειθαρχία μέσω της αγοράς. 

Με τις νέες προτάσεις δίδονται κίνητρα στα πιστωτικά ιδρύματα για 

να βελτιώσουν τα συστήματα που χρησιμοποιούν και να ευαισθητοποιηθούν 
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περισσότερο για την αντιμετώπιση των κινδύνων που αναλαμβάνουν. 

Παράλληλα, για την ασφάλεια και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος, απαιτείται η θέσπιση αρχών που θα ενισχύουν τους 

παρακάτω τρεις βασικούς άξονες ελέγχου: 

• μεγαλύτερη έμφαση στα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου που 

αναπτύσσουν οι τράπεζες και τις μεθόδους διοίκησης που 

ακολουθούν, 

• ενίσχυση της διαδικασίας εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων, 

• διασφάλιση της πειθαρχίας μέσω της αγοράς, κάτι για το οποίο 

απαιτείται η δημοσίευση έγκυρων και σε τακτά χρονικά διαστήματα 

στοιχείων. 

Το στόχο αυτό εξυπηρετούν οι προτάσεις που διατυπώνονται στους 

πυλώνες 2 & 3, οι οδηγίες των οποίων αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για 

την εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ειδικότερα ο 

δεύτερος πυλώνας αφορά τη διαδικασία ελέγχου από τις Εποπτικές Αρχές 

των μηχανισμών που εφαρμόζουν τα πιστωτικά ιδρύματα για τη μέτρηση, 

διαχείριση και άμβλυνση των κινδύνων που αναλαμβάνουν καθώς και τα 

βασικά κριτήρια και τις Αρχές που διέπουν το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 

που έχουν υιοθετήσει. Το συναφές πλαίσιο οριοθετείται από τις τέσσερις 

ακόλουθες αρχές: 

1η Αρχή: 

Τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να διαθέτουν μηχανισμό για την 

αξιολόγηση της κεφαλαιακής τους επάρκειας, σε συνάρτηση με το είδος 

των κινδύνων που επιλέγουν να αναλάβουν και τη στρατηγική που 

ακολουθούν ώστε να διασφαλίζεται ότι διατηρούν επαρκή κεφάλαια. 

2η Αρχή: 
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Οι Εποπτικές Αρχές θα πρέπει να εξετάζουν και αξιολογούν την 

εκτίμηση της κεφαλαιακής επαρκείας των τραπεζών βάσει των 

εσωτερικών μηχανισμών τους και την επίπτωση των στρατηγικών 

επιλογών τους στην κεφαλαιακή επάρκεια τους, καθώς και την ικανότητα 

των τραπεζών να παρακολουθούν και να επιβεβαιώνουν ότι οι δείκτες 

κεφαλαιακής τους επάρκειας ευρίσκονται στα επίπεδα που καθορίζονται 

από τις Εποπτικές Αρχές. Εφόσον τα Εποπτικά Όργανα δεν 

ικανοποιούνται από τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούν για 

τα εν λόγω θέματα, θα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα. 

3η Αρχή: 

Οι Εποπτικές Αρχές θα πρέπει να επιζητούν από τις τράπεζες, 

όταν συντρέχει λόγος, να λειτουργούν με δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας 

καλύτερους από τους εποπτικά ελάχιστα καθορισμένους και παράλληλα 

να έχουν τη δυνατότητα να απαιτούν απ' αυτές να διατηρούν κεφάλαια 

υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούμενα. 

4η Αρχή: 

Οι Εποπτικές Αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να επεμβαίνουν 

έγκαιρα, ώστε να αποτρέπουν τη μείωση των κεφαλαίων κάτω από τα 

ελάχιστα επίπεδα που απαιτούνται, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των 

κινδύνων που συνδέονται με τις στρατηγικές επιλογές κάθε τράπεζας, 

και θα πρέπει να απαιτούν την άμεση λήψη διορθωτικών ενεργειών, 

οσάκις το ύψος των κεφαλαίων δε διατηρείται σταθερό ή δεν επανέρχεται 

στα επιθυμητά επίπεδα. 

Στο κείμενο της Επιτροπής δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη συσχέτιση 

μεταξύ του ύψους κεφαλαίων που απαιτούνται για τους κινδύνους που 

αναλαμβάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα και της επάρκειας-

  



 45

αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και 

εσωτερικού ελέγχου που έχουν υιοθετήσει. Ως εκ τούτου: 

• η ανάληψη αυξημένων κινδύνων δεν αντιμετωπίζεται μόνο με την 

αύξηση των κεφαλαίων, 

• πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τη βελτίωση των μεθόδων 

διαχείρισης των κινδύνων και την ενίσχυση των ελεγκτικών 

διαδικασιών, 

• η ύπαρξη επαρκών κεφαλαίων δεν μπορεί με κανένα τρόπο να 

θεωρείται ότι υποκαθιστά τυχόν σημαντικές αδυναμίες στις 

διαδικασίες που έχει οριοθετήσει κάποια τράπεζα. 

Επιπλέον, η Επιτροπή της Βασιλείας εξέδωσε πρόσφατα την 

ανανεωμένη έκδοση των Βασικών Αρχών (Core Principles)22 για την 

αποτελεσματική τραπεζική εποπτεία, μετά την πρώτη έκδοση του 

199923. Πρόκειται για ένα πλαίσιο των ελάχιστων απαιτήσεων για ορθές 

εποπτικές πρακτικές, οι οποίες θεωρούνται παγκοσμίως εφαρμόσιμες. Η 

Επιτροπή κατάρτισε τις Βασικές Αρχές και τη μεθοδολογία προκειμένου 

να συμβάλει στην ενίσχυση του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος. Οι 

αδυναμίες του τραπεζικού συστήματος μιας χώρας, αναπτυσσόμενης ή 

αναπτυγμένης, μπορούν να απειλήσουν την οικονομική σταθερότητα 

τόσο στο εσωτερικό της ίδιας της χώρας, όσο και διεθνώς. Η Επιτροπή 

θεωρεί ότι η εφαρμογή των Βασικών Αρχών από όλες τις χώρες θα ήταν 

ένα σημαντικό βήμα προς τη βελτίωση της οικονομικής σταθερότητας 

εσωτερικά και διεθνώς και θα παρείχε μια καλή βάση για την περαιτέρω 

                                                 
22 Basel Committee on Banking Supervision, “Consultative Document – Core Principles for 
Effective Banking Supervision”, Bank for International Settlements, April 2006, & 
Basel Committee on Banking Supervision, “Consultative Document – Core Principles 
Methodology”, Bank for International Settlements, April 2006. 
23 Basel Committee on Banking Supervision, “Comparison between the 1999 and 2006 
versions of the Core Principles Methodology”, 6 April 2006. 
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ανάπτυξη αποτελεσματικών εποπτικών συστημάτων. Οι Βασικές Αρχές 

της Βασιλείας καθορίζουν 25 αρχές που απαιτούνται ώστε να είναι 

αποτελεσματικό ένα εποπτικό σύστημα. Οι αρχές αφορούν 

επιγραμματικά: 

1. Στόχοι, ανεξαρτησία, δυνάμεις, διαφάνεια και συνεργασία, 

2. Επιτρεπόμενες δραστηριότητες, 

3. Κριτήρια χορήγησης αδειών, 

4. Μεταφορά σημαντικά μεγάλης ιδιοκτησίας, 

5. Σημαντικές αποκτήσεις, 

6. Κεφαλαιακή επάρκεια, 

7. Διαδικασία διαχείρισης κινδύνου, 

8. Πιστωτικός κίνδυνος, 

9. Προβληματικά ενεργητικά, προμήθειες και αποθεματικά, 

10. Μεγάλα όρια έκθεσης, 

11. Εκθέσεις σε αντισυμβαλλόμενα μέρη, 

12. Κίνδυνοι χώρας και μεταφοράς, 

13. Κίνδυνοι αγοράς, 

14. Κίνδυνος ρευστότητας, 

15. Λειτουργικός κίνδυνος, 

16. Κίνδυνος επιτοκίου, 

17. Εσωτερικός έλεγχος και έρευνα, 

18. Κατάχρηση των οικονομικών υπηρεσιών, 

19. Εποπτική προσέγγιση, 
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20. Εποπτικές τεχνικές, 

21. Εποπτική αναφορά, 

22. Λογιστική και κοινοποίηση, 

23. Διορθωτικές και επανορθωτικές αρμοδιότητες των εποπτών, 

24. Ενοποιημένη επίβλεψη και 

25. Σχέσεις έδρας-υποκαταστημάτων. 

Παρατηρούμε, ότι η 15η Αρχή αφορά το λειτουργικό κίνδυνο και 

αναλυτικότερα, ορίζει ότι οι επόπτες θα πρέπει να πειστούν ότι οι 

τράπεζες εφαρμόζουν πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και διαδικασίες 

για να προσδιορίσουν, να αξιολογήσουν, να ελέγξουν και να μετριάσουν 

το λειτουργικό κίνδυνο. Αυτές οι πολιτικές και οι διαδικασίες είναι 

αντίστοιχες με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της τράπεζας. 

Παρακάτω παρατίθενται τα απαραίτητα και τα συμπληρωματικά 

κριτήρια για την αρχή αυτή. 

Απαραίτητα Κριτήρια: 

1. Ο επόπτης απαιτεί από τις μεμονωμένες τράπεζες να εφαρμόζουν 

πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και διαδικασίες για να 

προσδιορίσουν, να αξιολογήσουν, να ελέγξουν και να μετριάσουν το 

λειτουργικό κίνδυνο. Αυτές οι πολιτικές και οι διαδικασίες είναι 

επαρκείς για το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των διαδικασιών της 

τράπεζας, και ο επόπτης επιβεβαιώνει ότι ρυθμίζονται περιοδικά 

λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβολές του σχεδιαγράμματος κινδύνου 

(Risk Profile) της τράπεζας και τις εξελίξεις της εξωτερικής αγοράς. 

2.  Ο επόπτης απαιτεί οι στρατηγικές, οι πολιτικές και οι διαδικασίες 

των τραπεζών για τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου να έχουν 
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εγκριθεί και να αναθεωρούνται περιοδικά από την Επιτροπή. Ο 

επόπτης επίσης απαιτεί από την Επιτροπή να επιτηρεί τη διοίκηση, 

ώστε να εξασφαλίσει ότι αυτές οι πολιτικές και διαδικασίες 

εφαρμόζονται αποτελεσματικά. 

3. Ο επόπτης είναι πεπεισμένος ότι η εγκεκριμένη στρατηγική και οι 

σημαντικές πολιτικές και οι διαδικασίες για το λειτουργικό κίνδυνο 

εφαρμόζονται αποτελεσματικά από τη διοίκηση. 

4. Ο επόπτης αναθεωρεί την ποιότητα και την περιεκτικότητα των 

επιχειρησιακών διηνεκών πλάνων της τράπεζας καθώς και των 

πλάνων που περιλαμβάνουν απρόοπτα γεγονότα για να εξακριβώσει 

ότι η τράπεζα είναι σε θέση να λειτουργήσει ως επιχείρηση σταθερής 

πορείας και να ελαχιστοποιήσει τις απώλειες, συμπεριλαμβανομένων 

και εκείνων που μπορούν να προκύψουν από τις διαταραχές στα 

συστήματα πληρωμής και εκκαθάρισης, σε περίπτωση αυστηρής 

επιχειρησιακής διάσπασης 

5.  Ο επόπτης καθορίζει ότι οι τράπεζες έχουν καθιερώσει τις 

κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες πληροφορικής τεχνολογίας που 

απευθύνονται σε πεδία όπως η ασφάλεια των πληροφοριών και η 

ανάπτυξη συστημάτων, και έχουν καταστήσει τις επενδύσεις στην 

πληροφοριακή τεχνολογία ισόμετρες με το μέγεθος και την 

πολυπλοκότητα των διαδικασιών. 

6. Ο επόπτης απαιτεί κατάλληλοι μηχανισμοί υποβολής αναφορών να 

είναι σε θέση να τον κρατήσουν ενήμερο των εξελίξεων που έχουν 

επιπτώσεις στο λειτουργικό κίνδυνο των τραπεζών της αρμοδιότητάς 

τους. 

7. Ο επόπτης επιβεβαιώνει ότι ο νομικός κίνδυνος ενσωματώνεται στις 

διαδικασίες διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου της τράπεζας. 
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8. Ο επόπτης καθορίζει ότι οι τράπεζες έχουν καθιερώσει τις 

κατάλληλες πολιτικές και τις διαδικασίες για να αξιολογήσουν, να 

διαχειριστούν και να ελέγξουν τις εξωπορισμένες δραστηριότητες. Το 

πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου εξωπορισμού πρέπει να 

καλύπτει: 

• τη διεξαγωγή της κατάλληλα οφειλόμενης επιμέλειας για την 

επιλογή των πιθανών φορέων παροχής υπηρεσιών, 

• τη δόμηση της συμφωνίας εξωπορισμού, 

• τη διαχείριση και τον έλεγχο του κινδύνου που συνδέονται με τη 

συμφωνία εξωπορισμού 

• την εξασφάλιση ενός αποτελεσματικού περιβάλλοντος ελέγχου και 

• την καθιέρωση ενός βιώσιμου προγραμματισμού πιθανοτήτων. 

Ο εξωπορισμός των πολιτικών και των διαδικασιών οφείλει να 

απαιτήσει από το ίδρυμα να έχει περιεκτικές συμβάσεις ή/και 

καλόπιστες συμφωνίες παροχής υπηρεσιών με μια σαφή κατανομή των 

ευθυνών μεταξύ του προμηθευτή του εξωπορισμού και της τράπεζας. 

Πρόσθετο κριτήριο: 

1. Ο επόπτης καθορίζει ότι οι πολιτικές και οι διαδικασίες διαχείρισης 

κινδύνου εξετάζουν τις σημαντικότερες πτυχές του λειτουργικού 

κινδύνου, συμπεριλαμβανομένου ενός κατάλληλου πλαισίου 

λειτουργικού κινδύνου που εφαρμόζεται σε μία βάση εύρους ομάδας. 

Οι πολιτικές και οι διαδικασίες θα πρέπει να περιλάβουν τους 

πρόσθετους κινδύνους που είναι διαδεδομένοι σε ορισμένες 

επιχειρήσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερη λειτουργικότητα, όπως 

είναι η επιτήρηση και οι αντίστοιχες τραπεζικές εργασίες, ενώ τέλος 

θα πρέπει να καλύψουν τις περιόδους εκείνες όπου είναι δυνατόν να 

αυξηθεί ο λειτουργικός κίνδυνος. 
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Αξίζει να αναφερθεί ότι το Σύμφωνο της Βασιλείας ΙΙ ενώ στις ΗΠΑ 

εφαρμόζεται μόνο από τράπεζες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζεται και 

από επενδυτικές εταιρίες. Το γεγονός αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το 

να χάσουν οι τράπεζες το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα (Gordon-Hart, S., 

2004, pp. 22-26). 

 

5.2. Προτάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας για το Λειτουργικό Κίνδυνο 

Αναφορικά με το πλαίσιο του 1988, η Επιτροπή Βασιλείας ισχυρίζεται 

ότι τα ποσοστά στάθμισης κεφαλαιακών απαιτήσεων που είχε καθορίσει και 

που σχετίζονταν περισσότερο με τον πιστωτικό κίνδυνο, ήταν σκόπιμα 

υψηλότερα για να καλύπτουν παράλληλα και «άλλης μορφής κινδύνους» 

εκτός από τους πιστωτικούς. Καθώς λοιπόν στο νέο εποπτικό πλαίσιο 

προτείνονται συγκεκριμένες μεθοδολογίες αποκλειστικά για τον πιστωτικό 

κίνδυνο, μένουν ακάλυπτοι αυτοί οι άλλης μορφής κίνδυνοι. Η Επιτροπή 

επικαλείται ως πρόσθετους λόγους ιδιαίτερης αναφοράς στο λειτουργικό 

κίνδυνο, την αύξηση της συνθετότητας και του εύρους των τραπεζικών 

εργασιών και την ολοένα και μεγαλύτερη χρήση της υπολογιστικής 

τεχνολογίας από τα πιστωτικά ιδρύματα. 

Το πλαίσιο ανάλυσης για τους τραπεζικούς κινδύνους στηρίζεται σε μία 

βασική παραδοχή. Οι προβλέψεις με βάση τους λογιστικούς κανόνες 

καλύπτουν αναμενόμενες ζημίες ενώ οι κεφαλαιακές απαιτήσεις που 

επιβάλλουν οι εποπτικές αρχές καλύπτουν τις μη αναμενόμενες απώλειες. 

Εντούτοις, οι λογιστικοί κανόνες στις περισσότερες χώρες δεν φαίνεται να 

επιτρέπουν μία καθαρή προσέγγιση για τον υπολογισμό προβλέψεων ειδικά 

για το λειτουργικό κίνδυνο. Συνήθως, οι υφιστάμενοι κανόνες επιτρέπουν τον 

καθορισμό προβλέψεων μόνο για μελλοντικές υποχρεώσεις που συνδέονται 

με γεγονότα που έχουν ήδη συμβεί. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή της 
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Βασιλείας πρότεινε την εκτίμηση μιας κεφαλαιακής απαίτησης για το 

λειτουργικό κίνδυνο με σκοπό την κάλυψη τόσο από τις αναμενόμενες όσο και 

από τις μη αναμενόμενες ζημίες. 

Σύμφωνα με την Επιτροπή της Βασιλείας, όπως είδαμε και παραπάνω, 

ως λειτουργικός κίνδυνος ορίζεται αυτός κατά τον οποίο μπορούν να 

επέλθουν άμεσες ή έμμεσες απώλειες που προκύπτουν από ανεπαρκείς ή 

εσφαλμένες εσωτερικές διαδικασίες, από συστήματα ή από τον ανθρώπινο 

παράγοντα είτε εξαιτίας άλλων εξωτερικών παραγόντων. Στον ακόλουθο 

Πίνακα 2 παρουσιάζουμε το διαχωρισμό των κατηγοριών απωλειών με βάση 

το σύμφωνο της Βασιλείας. 

 

Πίνακας 2: Διαχωρισμός των Κατηγοριών Απωλειών με βάση το Σύμφωνο 

της Βασιλείας 

Τύπος Κατηγορίας Υποκατηγορίες 

1. Εσωτερική απάτη Μη εξουσιοδοτημένη 
δραστηριότητα 
Κλοπή και απάτη 

2. Εξωτερική απάτη Κλοπή και απάτη 
Ασφάλεια συστημάτων  

3. Πρακτικές απασχόλησης & 
ασφάλεια στον εργασιακό χώρο 

Σχέσεις υπαλλήλων 
Ασφαλές περιβάλλον 
Ποικιλομορφία & διάκριση 

4. Πελάτες, προϊόντα & 
επιχειρησιακές πρακτικές 

Καταλληλότητα, κοινοποίηση & 
θεματοφυλακή 
Μη κατάλληλες πρακτικές 
επιχειρήσεων ή αγοράς 
Ελαττωματικά προϊόντα 
Επιλογή, χρηματοδότηση & έκθεση 
Συμβουλευτικές δραστηριότητες 

5. Ζημία στα περιουσιακά στοιχεία Καταστροφές και άλλα γεγονότα 
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6. Επιχειρησιακή διακοπή και 
πτώση του συστήματος 

Συστήματα 

7. Διαδικασία Εκτέλεσης, 
παράδοσης & διαχείρισης 

Σύλληψη, εκτέλεση & συντήρηση 
συναλλαγής 
Έλεγχος και υποβολή έκθεσης 
Εισαγωγή και τεκμηρίωση πελατών 
Διαχείριση λογαριασμού πελατών 
Εμπορικές ισοτιμίες 
Προμηθευτές & προμήθειες 

 

Επειδή η Επιτροπή της Βασιλείας θεωρεί ότι ο προσδιορισμός της 

κεφαλαιακής επιβάρυνσης έναντι του λειτουργικού κινδύνου πρέπει να 

βασίζεται τόσο στις αναμενόμενες όσο και στις μη αναμενόμενες ζημιές, 

σύμφωνα με τα στελέχη των τραπεζών τίθεται το εξής θέμα. Εφόσον το 

υφιστάμενο πλαίσιο λογιστικών κανόνων αρκετών χωρών, προβλέπει το 

σχηματισμό προβλέψεων έναντι μελλοντικών υποχρεώσεων που μπορούν να 

προκύψουν εξαιτίας όμως γεγονότων που ήδη έχουν συμβεί και 

αντιμετωπισθεί από τις τράπεζες [κεφαλαιακή απαίτηση σε κάλυψη μη 

αναμενόμενων ζημιών, προβλέψεις σε κάλυψη αναμενόμενων ζημιών] μήπως 

τελικά η στάθμιση των κεφαλαιακών απαιτήσεων θα ήταν υπερβολικά υψηλή 

και θα αφαιρούσε τη δυνατότητα να καλύπτονται και άλλοι κίνδυνοι. Στο 

πρόβλημα αυτό η Επιτροπή πρότεινε να συνεκτιμάται [αφαιρείται] μέρος 

μόνο από τις σχηματισθείσες κατά τη χρήση προβλέψεις, εφόσον με 

σαφήνεια τα ιδρύματα αναφέρουν την αιτία σχηματισμού τους. 

Το νέο εποπτικό περιβάλλον που προτείνεται για τους τραπεζικούς 

κινδύνους στηρίζεται όπως είναι γνωστό σε τρεις συμπληρωματικούς 

Πυλώνες. 

I. Τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, 

II. Τη διαδικασία του εποπτικού ελέγχου και 
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III. Την εμπέδωση της πειθαρχίας της αγοράς μέσω διεύρυνσης της 

διαφάνειας. 

Οι τρεις αυτοί πυλώνες εξακολουθούν να διαδραματίζουν πρωταρχικό 

ρόλο και στις προτάσεις για τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου. 

Το προτεινόμενο πλαίσιο για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων έναντι του λειτουργικού κινδύνου (Πυλώνας Ι) περιλαμβάνει 

τρεις εναλλακτικές μεθόδους σε ένα φάσμα αυξανόμενου βαθμού 

πολυπλοκότητας. Κάθε προσέγγιση απαιτεί ένα μεγαλύτερο όγκο 

επενδύσεων σε διαδικασίες και τεχνογνωσία. 

 

5.3. Μεθοδολογία Μέτρησης Λειτουργικού Κινδύνου 

Από την Επιτροπή προτάθηκαν τρεις τρόποι προσδιορισμού: 

1. Η προσέγγιση μέσω ενός βασικού δείκτη [Basic Indicator Approach ] 

2. Η τυποποιημένη προσέγγιση [Standardized Approach] 

3. Η μέθοδος της εσωτερικής μέτρησης [Internal Measurement Approach] 

Σύμφωνα με την Επιτροπή η πρώτη μέθοδος θα εξυπηρετήσει μικρού 

εύρους τράπεζες με τοπική παρουσία, ενώ οι μεγαλύτερες τράπεζες με 

διεθνή δραστηριότητα ενθαρρύνονται να εφαρμόσουν την τρίτη μέθοδο, 

αναπτύσσοντας εσωτερικές μεθόδους μέτρησης του λειτουργικού κινδύνου. Η 

δεύτερη μέθοδος θεωρείται ως μεταβατικό στάδιο μέχρι την ανάπτυξη της 

υποδομής που απαιτεί η τρίτη μέθοδος. Για την τελευταία επίσης θα πρέπει 

τα πιστωτικά ιδρύματα να ακολουθήσουν ομοιόμορφη μέθοδο μέτρησης 

χρησιμοποιώντας όμως και εσωτερικά ιστορικά στοιχεία τους. 
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Στην εισήγησή της η Επιτροπή (Ιανουάριος 2001)24 προβλέπει ότι οι 

κεφαλαιακές απαιτήσεις θα αποτελούν περίπου το 20% των συνολικών 

κεφαλαιακών απαιτήσεων, ωστόσο, μετά από διαμαρτυρίες πολλών 

τραπεζικών ιδρυμάτων, ανακοινώθηκε (Ιούνιος 2001) ότι αυτό το ποσοστό θα 

είναι σημαντικά μειωμένο, καθώς αναμένεται η βελτίωση των μηχανισμών 

εσωτερικών μετρήσεων να επιδράσει σημαντικά πάνω του. 

 

5.3.1. Η Προσέγγιση του Βασικού Δείκτη [Basic Indicator Approach] (BIA) 

Η πιο βασική προσέγγιση εκτιμά την κεφαλαιακή απαίτηση για τη 

συνολική έκθεση στο λειτουργικό κίνδυνο ως ποσοστό των ακαθαρίστων 

εσόδων της τράπεζας. Επιλέγεται, επομένως, ένας βασικός δείκτης ο οποίος 

χαρακτηρίζει την ολική έκθεση της τράπεζας στο λειτουργικό κίνδυνο. Ο 

βασικός δείκτης αυτός είναι το γινόμενο της δραστηριότητας της Τράπεζας 

[μικτά έσοδα / gross income] με έναν σταθερό συντελεστή α ο οποίος 

αντιπροσωπεύει το ύψος των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του 

λειτουργικού κινδύνου. Με τις σημερινές προβλέψεις είναι της τάξης του 30%. 

income gross  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕ ∗= a  

Η εφαρμογή του δείκτη αυτού είναι ιδιαίτερα εύκολη για τις 

περισσότερες από τις τράπεζες της υφηλίου. Η απλότητα της μεθόδου αυτής 

σημαίνει, ωστόσο, και περιορισμένη ευαισθησία στις ιδιαιτερότητες κάθε 

πιστωτικού ιδρύματος. Για το λόγο αυτό και η Επιτροπή της Βασιλείας τη 

συνιστά κυρίως στις μικρές τράπεζες, ενώ για τις μεγάλες τράπεζες είναι 

απαραίτητη μία περισσότερο ανεπτυγμένη προσέγγιση. 

                                                 
24 Basel Committee on Banking Supervision, “Consultative Document - Operational Risk - 
Supporting Document to the New Basel Capital Accord”, Bank for International Settlements, 
January 2001. 
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Η βαθμονόμηση των στατιστικών δεδομένων - βασισμένη σε ένα δείγμα 

τραπεζών - οδήγησε την Επιτροπή της Βασιλείας να προτείνει τιμές για το 

ποσοστό αυτό στην περιοχή του 17-20%, μέγεθος που αντιστοιχεί σε 

κεφαλαιακή απαίτηση ίση με το 12% των ελαχίστων εποπτικών ιδίων 

κεφαλαίων. 

Η εν λόγω μέθοδος προσδιορίζει κεφαλαιακές απαιτήσεις υψηλού 

επιπέδου και μειονεκτεί διότι δεν διαχωρίζονται τα πιστωτικά ιδρύματα 

ανεξάρτητα με το είδος των δραστηριοτήτων που εξειδικεύονται αλλά 

αντιμετωπίζονται ομοιόμορφα. 

 

5.3.2. Η Τυποποιημένη Προσέγγιση [Standardized Approach] (SA) 

Σε αντίθεση με την πρώτη προσέγγιση στην παρούσα προτείνεται η 

εξειδίκευση των συντελεστών κατά τραπεζική δραστηριότητα και χρήση 

διαφορετικών οικονομικών δεικτών κατά περίπτωση. Σύμφωνα, λοιπόν με 

αυτή την προσέγγιση, οι δραστηριότητες των τραπεζών χωρίζονται σε 8 

τομείς. Για κάθε τομέα εξειδικεύεται ένας γενικός δείκτης που αντανακλά τον 

όγκο των δραστηριοτήτων του. Έτσι επιτυγχάνεται η διάκριση της 

επικινδυνότητας του κάθε πιστωτικού ιδρύματος [risk profile]. Αναλυτικότερα: 

• Οι δραστηριότητες των τραπεζών εντάσσονται και αναλύονται σε 

τυποποιημένα επίπεδα κατά επιχειρησιακές ενότητες και στη 

συνέχεια κατά τομείς δραστηριοτήτων, (Πίνακας 3). 

• Για κάθε τομέα δραστηριότητας προκαθορίζεται από τα εποπτικά 

όργανα ένας οικονομικός δείκτης που χαρακτηρίζει το μέγεθος της 

δραστηριότητας της κάθε τράπεζας στον τομέα αυτό. 

• Ο υπολογισμός της κεφαλαιακής επιβάρυνσης για κάθε 

τυποποιημένο τομέα δραστηριότητας αποτελεί το γινόμενο του 

παραπάνω οικονομικού δείκτη επί έναν συντελεστή [παράγοντας β ] 

  



 56

που καθορίζεται από τα εποπτικά όργανα και σχετίζεται με το 

μέγεθος της δραστηριότητας. 

• Το άθροισμα των επιμέρους κεφαλαιακών επιβαρύνσεων κάθε 

τυποποιημένου τομέα δραστηριότητας αποτελεί τη συνολική 

κεφαλαιακή επιβάρυνση έναντι του λειτουργικού κινδύνου. 

Για τον υπολογισμό του παράγοντα β  η Επιτροπή κατέληξε ότι δε θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μόνο τα ιστορικά στοιχεία ζημιών του 

κλάδου τα οποία δεν είναι ούτε επαρκή ούτε αξιόπιστα. Έτσι στην 

προσπάθεια προσέγγισης και με βάση ένα μικρό δείγμα τραπεζών η 

επιτροπή θεώρησε ότι πέρα από το 20% της συνολικής κεφαλαιακής 

απαίτησης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η κατανομή της κεφαλαιακής 

απαίτησης ανά τομέα δραστηριότητας. Η σχέση λοιπόν που προσδιορίζει τον 

παράγοντα β  είναι: 

 

Τραπεζών Των Συνόλου Του ηταςΔραστηριότ Τομέα Του Δεικτών νΟικονομικώ Άθροισμα
][]απαιτήσεων νκεφαλαιακώ ρεχουσών συνολικών [20% βαρύτητας συντελεστή∗

=
τβ

 

Πίνακας 3: Οι Τομείς της Τυποποιημένης Μεθόδου 

Business Units Business lines Indicator Factor β  

Corporate Finance Gross Income 1β  Investment Banking 
Trading and sales Gross Income 2β  
Retail banking Annual Average Assets 3β  
Commercial banking Annual Average Assets 4β  
Payments and 
settlements 

Annual Settlement 
Throughput 

5β  

Banking 

Agency services Annual Average Assets 6β  
Retail brokerage Gross Income 7β  Others 
Asset management Total Funds Under 

Management 
8β  
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Σε κάθε τομέα, η κεφαλαιακή απαίτηση υπολογίζεται ως το γινόμενο 

του δείκτη (ακαθάριστα έσοδα) με ένα παράγοντα β , που εξειδικεύεται για 

κάθε δραστηριότητα. Ο παράγοντας αυτός αποτελεί προσέγγιση της σχέσης 

που συνδέει τις απώλειες λόγω λειτουργικού κινδύνου στο παρελθόν για ένα 

δεδομένο τομέα και το απόλυτο επίπεδο του δείκτη για αυτόν τον τομέα. 

Για παράδειγμα λοιπόν οι κεφαλαιακές απαιτήσεις του Retail brokerage 

θα είναι: 

Brokerage RetailBrokerage RetailBrokerage Retail Income GrossσειςΚεφ.Απαιτή ∗= β  

Το σύνολο των κεφαλαιακών απαιτήσεων θα προκύπτει από το 

άθροισμα των επιμέρους κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάθε δραστηριότητα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι εάν η τράπεζα δεν μπορεί να κατανείμει μία 

συγκεκριμένη τραπεζική δραστηριότητα / εργασία σε ένα τομέα προτείνεται 

το έσοδο που συνδέεται με αυτήν τη δραστηριότητα να έχει το υψηλότερο β  

που η τράπεζα αναφέρει. Η συνολική κεφαλαιακή επιβάρυνση, λοιπόν, δεν 

είναι παρά το απλό άθροισμα των επιμέρους εποπτικών κεφαλαίων για κάθε 

τομέα. 

Όπως και στην προηγούμενη μέθοδο, η κεφαλαιακή απαίτηση για κάθε 

δραστηριότητα αντιστοιχεί στο 12% των ελαχίστων εποπτικών ιδίων 

κεφαλαίων που αναλογούν στη δραστηριότητα αυτή. Τα τελευταία 

υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας τα ελάχιστα εποπτικά κεφάλαια της 

τραπέζης στο σύνολό τους με τα επιμέρους μερίδια των οικονομικών 

κεφαλαίων που κατανέμονται στη συγκεκριμένη δραστηριότητα για 

λειτουργικό κίνδυνο στο σύνολο των οικονομικών κεφαλαίων της τράπεζας. 

Σημειώνεται ότι τα οικονομικά κεφάλαια μιας τράπεζας είναι το ποσό της μη 

αναμενόμενης ζημίας που έχει μία συγκεκριμένη πιθανότητα να συμβεί και 

υπολογίζονται χονδρικά ως τα κεφάλαια που απασχολούνται σε κάποια 

δραστηριότητα επί την πιθανότητα τα κεφάλαια αυτά να χαθούν. 
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Τελικά τα β  που εκτιμήθηκαν λαμβάνουν τιμές που κυμαίνονται από 

11% για τη Λιανική Τραπεζική έως 20% για τον τομέα «Αποτελέσματα 

Χρηματοοικονομικών Πράξεων» (Trading and Sales). 

Για να μπορεί, ωστόσο, μία τράπεζα ή ένα πιστωτικό ίδρυμα να 

υιοθετήσει τη μέθοδο της τυποποιημένης προσέγγισης θα πρέπει να τεθούν 

από τις εποπτικές αρχές της χώρας κάποια κριτήρια, που θα πρέπει να 

πληρούνται. Τα ποιοτικά αυτά κριτήρια που προτείνει η Επιτροπή της 

Βασιλείας και τα οποία θεωρούνται απαραίτητες προϋποθέσεις, είναι τα 

εξής: 

• Η ύπαρξη ανεξάρτητων λειτουργιών διαχείρισης κινδύνων και 

εσωτερικής επιθεώρησης. 

• Η τράπεζα να διαθέτει μία εμπεριστατωμένη διαδικασία ελέγχου. 

• Η ανάπτυξη μηχανισμών και διαδικασιών μέτρησης και ελέγχου των 

επιμέρους κινδύνων. 

• Η ύπαρξη καταγεγραμμένων διαδικασιών [εγχειρίδια]. 

• Το Διοικητικό Συμβούλιο και η ανώτατη εκτελεστική διοίκηση να είναι 

ενεργά εμπλεκόμενοι στη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου. 

• Η ανά τακτά διαστήματα αξιολόγηση της διαδικασίας διαχείρισης 

του λειτουργικού κινδύνου από μονάδα εσωτερικής επιθεώρησης. 

• Η τράπεζα πρέπει να έχει τα κατάλληλα συστήματα αναφοράς των 

συναφών κινδύνων για τη δημιουργία αρχείων στατιστικών 

δεδομένων (ανά τομέα δραστηριοτήτων) που θα χρησιμοποιηθούν 

για την παραγωγή αναφορών προς τη Διοίκηση και για τον 

υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων. 

• Συστηματική άντληση στοιχείων από κάθε τομέα δραστηριότητας 

(παρακολούθηση ζημιογόνων γεγονότων, συλλογή στοιχείων για το 

ύψος των ζημιών κλπ). 
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• Εκπαίδευση προσωπικού. 

Σημειώνεται εν προκειμένω ότι η μέθοδος αυτή αποτελεί και το 

ουσιαστικό εργαλείο διαχείρισης των λειτουργικών κινδύνων για τις 

τράπεζες σήμερα. 

 

5.3.3. Η Μέθοδος Εσωτερικής Μέτρησης [Internal Measurement Approach] 

(IMA) 

Η μέθοδος αυτή αποτελεί εξέλιξη της παραπάνω μεθόδου και 

επιτρέπεται στις τράπεζες να προσδιορίζουν τις συναφείς κεφαλαιακές 

απαιτήσεις τους με την σύμφωνη γνώμη και των εποπτικών οργάνων, από 

ιστορικά στοιχεία δεδομένα για συγκεκριμένες περιπτώσεις απωλειών. Τα 

εσωτερικά αυτά στοιχεία θα συλλέγονται ικανοποιώντας αυστηρά κριτήρια 

προκειμένου να εξασφαλίσουν την ομοιογένεια, την ποιότητα και την 

ορθότητα τους και με την προϋπόθεση της επάρκειας ανεπτυγμένων 

συστημάτων εσωτερικών ελέγχων. 

Για την προσέγγιση της μεθόδου αυτής ορίζονται οι πιο κάτω 

παράμετροι: 

• Πέρα από την τυποποίηση των τομέων δραστηριότητας ίδια 

διαδικασία ακολουθείται και για τα είδη ζημιών που μπορούν να 

προκύψουν. 

• Για κάθε συνδυασμό «τομέα δραστηριότητας / είδος ζημιάς» τα 

εποπτικά όργανα καθορίζουν έναν δείκτη έκθεσης [ΕΙ: Exposure 

Indicator]. 

• Για κάθε συνδυασμό «τομέα δραστηριότητας / είδος ζημιάς» οι 

τράπεζες με βάση τα στοιχεία που διαθέτουν καθορίζουν δύο 

παραμέτρους, η μία που αντιπροσωπεύει την πιθανότητα επέλευσης 

της ζημιάς [ΡΕ: Probability of Event] δηλαδή το πλήθος των 
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ζημιογόνων γεγονότων/ προς το πλήθος των συναλλαγών και μια 

για το πιθανό μέγεθος της ζημιάς που μπορεί να επέλθει [LGE: Loss 

Given Event] δηλαδή τον λόγο του ποσού της ζημιάς / προς το ποσό 

της συναλλαγής. 

• Το γινόμενο  καλείται αναμενόμενη ζημιά [EL: Expected 

Loss] και υπολογίζεται για κάθε συνδυασμό «τομέα δραστηριότητας / 

είδους ζημιάς». 

LGEPEEI ∗∗

• Τα εποπτικά όργανα καθορίζουν για κάθε συνδυασμό «τομέα 

δραστηριότητας / είδους ζημιάς» έναν ακόμη συντελεστή 

[παράγοντα γ ], που μετατρέπει το μέγεθος της αναμενόμενης 

ζημιάς σε κεφαλαιακή απαίτηση έναντι λειτουργικού κινδύνου και 

ορίζεται ως το μέγιστο ύψος ζημιάς για συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο και σταθερό διάστημα εμπιστοσύνης. 

• Το άθροισμα του συνόλου των παραπάνω γινομένων αποτελεί την 

συνολική κεφαλαιακή απαίτηση έναντι του λειτουργικού κινδύνου. 

Δηλαδή, 

][ ),(),(),(),( jijijii j ji LGEPEEIκινδύνου ούλειτουργικ έναντι απαίτηση Κεφαλαιακή ⋅⋅⋅= ∑ ∑ γ

 

(όπου i , ο τομέας δραστηριότητας και όπου j  το είδος της επίπτωσης) 

• Παρόλα ταύτα το Risk Profile της κατανομής απωλειών μιας 

τράπεζας μπορεί να μην είναι πάντοτε το ίδιο με αυτό βάση 

του οποίου υπολογίστηκε ο παράγοντας γ . Ένας τρόπος για 

την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος είναι να προσαρμόσουμε 

την κεφαλαιακή απαίτηση βάση ενός Δείκτη Κατανομής 

Κινδύνου (Risk Profile Index, RPI), ο οποίος αντανακλά τη 

διαφορά μεταξύ της Κατανομής του κινδύνου της 

συγκεκριμένης τράπεζας και του κλάδου σαν σύνολο. Το RPI 
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απεικονίζει την αναλογία των μη αναμενόμενων απωλειών 

(Unexpected Losses, UL) έναντι των αναμενόμενων απωλειών 

(Expected Losses, EL) της κατανομής απωλειών της τράπεζας 

σε σύγκριση με την αντίστοιχη του κλάδου. Η σχέση μεταξύ των 

UL και των EL μπορεί να εξαρτηθεί από διάφορους 

παράγοντες, όπως οι κατανομές του μεγέθους των 

συναλλαγών, της συχνότητας των απωλειών, ή της δριμύτητας 

των απωλειών. Παραδείγματος χάριν, εάν η τυπική απόκλιση 

της συχνότητας των συμβάντων απώλειας της τράπεζας είναι 

μικρή, η αναλογία UL έναντι EL της τράπεζας αναμένεται να 

είναι μικρή. Επίσης, ο λειτουργικός κίνδυνος θα μπορούσε να 

εξαρτηθεί από το βαθμό στον οποίο το μέγεθος των 

μεμονωμένων συναλλαγών ελέγχεται κατάλληλα. Αυτό το 

χαρακτηριστικό γνώρισμα παρουσιάζεται στα ακόλουθα 

διαγράμματα των Σχημάτων 5 & 6: 

 

Σχήμα 5: Διαγράμματα Κατανομής Απωλειών 

Όπως φαίνεται στο πρώτο διάγραμμα, εξ ορισμού, το RPI της 

κατανομής απώλειας του κλάδου είναι 1,0, καθώς ο παράγοντας γ  
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καθορίζεται χρησιμοποιώντας την κατανομή απώλειας του κλάδου. Αφ’ 

ετέρου, το RPI για μια τράπεζα, της οποίας η κατανομή των συμβάντων 

απώλειας θα παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συχνότητα στα άκρα, θα είναι 

μεγαλύτερο από 1,0 (Case 1), ενώ το RPI για μια άλλη τράπεζα με μια 

μικρότερη κατανομή στα άκρα θα είναι μικρότερο από 1,0 (Case 2). Η 

συνολική κεφαλαιακή απαίτηση για μια συγκεκριμένη τράπεζα με την RPI 

προσαρμογή θα εκφράζεται από τον ακόλουθο τύπο: 

][ ),(),(),(),(),( jijijijii j ji RPILGEPEEI ∗∗∗∗=∑∑ γΚεφάλαιο οΑπαιτούμεν  

(όπου i , ο τομέας δραστηριότητας και όπου j  ο τύπος κινδύνου) 

 

Σχήμα 6: Risk Profile Index και Loss Distribution 

 

5.3.4. Παράδειγμα 

Αν για παράδειγμα στη διάρκεια ενός έτους μια στις χίλιες πληρωμές 

μιας διαχειριστικής μονάδας κατευθύνεται σε λάθος παραλήπτη και κατά 
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μέσο όρο η τράπεζα έχει απώλειες δέκα χιλιάδων ευρώ από κάθε τέτοια 

λανθασμένη πληρωμή, τότε η κεφαλαιακή απαίτηση θα είναι ανάλογη του 

γινομένου του αριθμού των συγκεκριμένων συναλλαγών σε ένα έτος, επί την 

πιθανότητα να συμβεί το γεγονός (0,1%) επί τη μέση απώλεια ανά περίπτωση 

(€ 10.000). 

 

5.3.5. Προϋποθέσεις και Περιορισμοί 

• Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να παρέχουν στα εποπτικά όργανα 

κάθε πληροφορία ώστε να αξιολογείται η όλη διαδικασία και να 

προσδιορίζεται επακριβώς η κατάλληλη τιμήγ . 

Για την Επιτροπή της Βασιλείας προκειμένου να υιοθετηθεί η μέθοδος 

πρέπει να πληρούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα τα πιο κάτω απαραίτητα 

ποιοτικά κριτήρια: 

• Τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να έχουν ενσωματώσει πλήρη 

μεθοδολογία εσωτερικής μέτρησης, εξειδικευμένο προσωπικό και 

κατάλληλη υποδομή συστημάτων για τις καθημερινές τους 

διαδικασίες αλλά και τη λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων, 

προκειμένου να εδραιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων ζημιών και η 

εμπιστοσύνη στο αποτέλεσμα επεξεργασίας τους. Θα πρέπει δε να 

χρησιμοποιούνται τακτικά δοκιμές χρήσης [tests of use]. 

• Τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να διαθέτουν βάση δεδομένων 

συναφών ζημιών που για σημαντικούς τομείς δραστηριότητάς τους 

θα πρέπει να εκτείνονται σε βάθος χρόνου και θα πρέπει να 

καθορίσουν τα κριτήρια με βάση τα οποία θα καθορίζονται οι ζημιές 

σε κάθε συνδυασμό «τομέα δραστηριότητας / είδους ζημιάς». Πάνω 

στη βάση αυτή των δεδομένων θα πρέπει να αναπτυχθεί στην 

συνέχεια ορθή διαδικασία εντοπισμού των διαχρονικών στοιχείων 
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για τις ζημιές και να αποφασίζεται αν είναι αντιπροσωπευτικές για 

τις σημερινές και μελλοντικές δραστηριότητες του ιδρύματος. 

• Θα πρέπει να αναπτυχθούν πρακτικές γύρω από την μεθοδολογία 

και την διαδικασία ταξινόμησης των ζημιών τα στοιχεία των οποίων 

θα πρέπει πέρα από τα εσωτερικά δεδομένα να εμπλουτίζονται και 

από εξωτερικά. Οι πηγές των εξωτερικών στοιχείων θα 

αξιολογούνται τακτικά προκειμένου να πιστοποιείται η ακρίβεια και 

η συνάφεια των σχετικών στοιχείων. 

• Αναφορικά με τις δοκιμές ελέγχου και τις επαληθεύσεις των 

σχετικών μηχανισμών τα ιδρύματα θα πρέπει να έχουν την 

δυνατότητα εξέτασης διαφόρων σεναρίων [stress tests]. 

Οι προηγμένες μέθοδοι μέτρησης του λειτουργικού κινδύνου παρέχουν σε 

μεμονωμένες τράπεζες τη διακριτική ευχέρεια να χρησιμοποιούν τα 

«εσωτερικά» υποδείγματα υπολογισμού κινδύνων και όχι μία μέθοδο 

υπολογισμού που τέθηκε από τις εποπτικές αρχές ομοιόμορφα για όλα τα 

πιστωτικά ιδρύματα. Για την εφαρμογή αυτής της μεθόδου, οι εποπτικές 

αρχές θα επιβάλλουν ποσοτικά και ποιοτικά πρότυπα που να εξασφαλίζουν 

την επάρκεια της ακολουθούμενης μεθοδολογίας μέτρησης, την ποιότητα των 

δεδομένων και την αποτελεσματικότητα του περιβάλλοντος εσωτερικού 

ελέγχου. 

Είναι εύλογο να περιμένει κανείς ότι το ύψος των απαιτούμενων 

εποπτικών κεφαλαίων θα είναι μικρότερο από αυτό της τυποποιημένης και 

της Βασικής μεθόδου, διότι μόνο σε αυτή την περίπτωση θα την πρόκριναν οι 

τράπεζες. Τούτο άλλωστε θα αποτελούσε και ένα κίνητρο για τις τράπεζες 

ώστε να προχωρήσουν στη συλλογή στατιστικών δεδομένων για τα επεισόδια 

λειτουργικού κινδύνου και σε πιο προηγμένες επιστημονικά μεθοδολογίες 

εκτίμησης. 
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Η επιτροπή της Βασιλείας, θέτει ωστόσο, ένα όριο (Floor Concept) για το 

ύψος της κεφαλαιακής απαίτησης στην περίπτωση που επιλεγούν οι 

προηγμένες μέθοδοι μέτρησης. Συγκεκριμένα, προτείνεται να μην είναι 

μικρότερη από το 75% της απαίτησης που εκτιμάται με την Τυποποιημένη 

Προσέγγιση (SA) (που συνεπάγεται ένα επίπεδο κεφαλαίων 9% των ελάχιστων 

εποπτικών κεφαλαίων). Το όριο αυτό θα αναθεωρείται ανά δύο χρόνια, από 

τη στιγμή που θα εφαρμοστεί η προσέγγιση, ενώ ενδέχεται να ελαττωθεί ή 

και να εξαλειφθεί τελείως για τις περισσότερο λεπτομερειακές προσεγγίσεις. 

 

5.3.6. Η Προσέγγιση της Κατανομής Απωλειών [Loss Distribution 

Approach] (LDA) 

Μία περισσότερο εξελιγμένη έκδοση μίας «εσωτερικής μεθοδολογίας» 

είναι η LDA25. Κατά την προσέγγιση αυτή η τράπεζα χρησιμοποιώντας τα 

εσωτερικά της δεδομένα, υπολογίζει για κάθε επιχειρησιακή γραμμή/ κελί 

τύπου κινδύνου του Παραρτήματος 1, την κατανομή πιθανοτήτων των 

συναρτήσεων από τον αντίκτυπο ενός και μόνο συμβάντος και τη 

συχνότητα εμφάνισης του συμβάντος για το επόμενο (ένα) έτος, και 

υπολογίζει την κατανομή πιθανοτήτων της συνάρτησης της αθροιστικής 

απώλειας. Η κεφαλαιακή απαίτηση ή το Κεφάλαιο σε Κίνδυνο (Capital –at-

Risk, CaR) βασίζεται στο απλό άθροισμα της Αξίας σε Κίνδυνο (Value at 

Risk – VaR), εξαιτίας του λειτουργικού κινδύνου, για κάθε επιχειρησιακή 

γραμμή/ κελί τύπου κινδύνου (Σχήμα 7). Τα αποτελέσματα του 

συσχετισμού μεταξύ των κελιών δεν εξετάζονται σε αυτήν την 

προσέγγιση. Η προσέγγιση κατανομής απώλειας έχει τα πιθανά 

                                                 
25Basel Committee on Banking Supervision, “Consultative Document - Operational Risk - 
Supporting Document to the New Basel Capital Accord”, Bank for International Settlements, 
January 2001. 
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Σχήμα 7: Loss Distribution και Value-at-Risk 

πλεονεκτήματα της αυξημένης ευαισθησίας κινδύνου. Αυτή η μέθοδος 

διαφέρει από την Προσέγγιση Εσωτερικής Μέτρησης σε δύο σημαντικά 

σημεία. Στοχεύει στο να αξιολογήσει τις μη αναμενόμενες απώλειες άμεσα 

και όχι μέσω μιας υπόθεσης για τη σχέση μεταξύ της αναμενόμενης 

απώλειας και της μη αναμενόμενης απώλειας, και η δομή των 

επιχειρησιακών γραμμών και των τύπων κινδύνου καθορίζεται από την 

ίδια την τράπεζα. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη για τον επόπτη να καθορίσει 

έναν παράγοντα πολλαπλασιασμού (παράγοντα γ ) σε αυτή την 

προσέγγιση. Οι διάφοροι τύποι απώλειας συμβάντων παρουσιάζονται στο 

Παράρτημα 2, ενώ τα δέντρα αποφάσεων26 για την κατηγοριοποίηση των 

συμβάντων αυτών παρατίθενται στο Παράρτημα 3. 

 

                                                 
26 Basel Committee on Banking Supervision, “Operational Risk Data Collection Exercise – 
2002”, Bank for International Settlements, June 2002. 
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5.4. Τροποποιήσεις Μεθοδολογιών Σύμφωνα με το 3ο Συμβουλευτικό 

Κείμενο 

Το 3ο Συμβουλευτικό Κείμενο της Επιτροπής της Βασιλείας για το Νέο 

Σύμφωνο Κεφαλαιακής Επάρκειας αναφορικά με το λειτουργικό κίνδυνο 

τροποποιεί τις μεθοδολογίες υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων, 

διευκρινίζει σειρά θεμάτων που εκκρεμούσαν και τέλος προσδιορίζει 

περαιτέρω τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την 

υιοθέτηση των μεθόδων. Με το τρίτο της συμβουλευτικό κείμενο (Απρίλιος 

2003)27 και το ανανεωμένο (Νοέμβριος 2005)28, η Επιτροπή της Βασιλείας 

συγκεκριμενοποιεί κάποια θέματα που είχε αφήσει ανοιχτά, τροποποιεί τις 

υπάρχουσες μεθόδους, αφήνοντας παράλληλα την αίσθηση ότι οι ελάχιστες 

απαιτήσεις για υιοθέτηση μιας εκ των τριών μεθόδων αυξήθηκαν. Θα πρέπει 

να σημειωθεί ότι αυτό το συμβουλευτικό κείμενο είναι το τρίτο και τελευταίο. 

Στον Πυλώνα Ι του συμβουλευτικού εγγράφου και όσον αφορά στο 

Λειτουργικό Κίνδυνο έχουν επέλθει οι παρακάτω αλλαγές ανά μέθοδο: 

1. Τη μέθοδο βασικού δείκτη (Basic Indicator Approach) ή ΒΙΑ 

2. Την τυποποιημένη μέθοδο (Standardized Approach) ή SA 

3. Την προηγμένη μέθοδο μέτρησης (Advanced Measurement Approach) ή 

ΑΜΑ 

 

5.4.1. Μέθοδος Βασικού Δείκτη [Basic Indicator Approach] (ΒΙΑ) 

Επισημαίνεται, ότι οι τράπεζες, οι οποίες θα χρησιμοποιήσουν αυτή τη 

μέθοδο, «ενθαρρύνονται να συμμορφωθούν με τις οδηγίες της Επιτροπής 

                                                 
27 Basel Committee on Banking Supervision, “Consultative Document – The New Basel 
Capital Accord”, April 2003, http://www.bis.org/bcbs/cp3full.pdf. 
28 Basel Committee on Banking Supervision, “International Convergence of Capital 
Measurement and Capital Standards, Α Revised Framework”, Bank for International 
Settlements, Updated November 2005. 
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σύμφωνα με το κείμενο “Αρχές Βέλτιστης Πρακτικής για τη Διαχείριση και την 

Εποπτεία τον Λειτουργικού Κινδύνου”». 

n
aGI

K n
BIA

)*( ,...,1∑=
 

όπου: 

BIAK : οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για λειτουργικό κίνδυνο σύμφωνα με 

τη Μέθοδο Βασικού Δείκτη, 

GI :τα ακαθάριστα έσοδα της τράπεζας, όπου ήταν θετικά για τα 

τελευταία 3 χρόνια και 

n : ο αριθμός των προηγούμενων τριών ετών, για τα οποία τα 

ακαθάριστα έσοδα της τράπεζας ήταν θετικό. 

Θα πρέπει να τονισθεί ότι στην περίπτωση που τα ακαθάριστα έσοδα 

κάποιας χρονιάς είναι μηδενικά ή αρνητικά, τότε η τιμή αυτή θα πρέπει να 

παραλείπεται και από τον αριθμητή, αλλά και από τον παρανομαστή του 

παραπάνω κλάσματος. Έτσι στην περίπτωση αρνητικών ακαθάριστων 

εσόδων έχουμε διαστρέβλωση στις κεφαλαιακές απαιτήσεις του Πυλώνα 1 

μιας τράπεζας και συνεπώς οι επόπτες θα πρέπει να εξετάζουν την 

περίπτωση της εποπτικής δράσης σύμφωνα με τον Πυλώνα 2. 

Επειδή όμως οριστικοποιήθηκε το ύψος του συντελεστή  σε 15%. Έτσι ο 

παραπάνω τύπος υπολογισμού του απαιτούμενου κεφαλαίου για κάλυψη 

λειτουργικών κινδύνων είναι: 

a

%15*GIK BIA =  

όπου: 

BIAK :οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για λειτουργικό κίνδυνο, 

GI : ο μέσος όρος των ακαθάριστων εσόδων της τράπεζας, τα 

τελευταία 3 χρόνια. 
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5.4.2. Τυποποιημένη Μέθοδος [Standardized Approach] (SA) 

Σε αυτή τη μέθοδο έχουν επέλθει οι πιο ουσιαστικές αλλαγές:  

 Συγκεκριμενοποιήθηκαν οι συντελεστές β  για κάθε κατηγορία - 

δραστηριότητα της τράπεζας, όπως φαίνονται παρακάτω στον 

Πίνακα 4. 

 

Πίνακας 4: Οι τομείς της τυποποιημένης μεθόδου και οι συγκεκριμένες τιμές 

των β  

Business Units Business lines Indicator Factor β  

Corporate Finance Gross Income %181 =βInvestment Banking 
Trading and sales Gross Income %182 =β

Retail banking Annual Average Assets %123 =β

Commercial banking Annual Average Assets %154 =β

Payments and 
settlements 

Annual Settlement 
Throughput 

%185 =β  

Banking 

Agency services Annual Average Assets %156 =β

Retail brokerage Gross Income %127 =βOthers 
Asset management Total Funds Under 

Management 
%128 =β  

 

Στο Παράρτημα 1 απεικονίζεται το σύνολο των δραστηριοτήτων ανά 

κατηγορία. 

 

Έτσι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις που θα υπολογίζονται με αυτή τη 

μέθοδο θα δίνονται από τον τύπο: 

3

]0),(max[
31 8181∑ ∑− −− ∗

= years
TSA

GI
K

β

 ή  

∑
=

=
8

1i
iTSA KK
 

Όπου  
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TSAK : οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για λειτουργικό κίνδυνο σύμφωνα με 

την Τυποποιημένη Μέθοδο, 

iii GIK *β= ,  και 8,...,1=i

iGI : (λεγόμενος και δείκτης έκθεσης) ο μέσος όρος των ακαθάριστων 

εσόδων (Gross Income) της τράπεζας, των τριών τελευταίων ετών, για τη 

συγκεκριμένη κατηγορία - δραστηριότητα. 

 Εισήχθη νέα Εναλλακτική Τυποποιημένη Μέθοδος (Alternative 

Standardized Approach, ASA).  

Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο και υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης 

έγκρισης των εθνικών εποπτικών αρχών, οι τράπεζες θα μπορούν να 

υπολογίζουν το απαιτούμενο κεφάλαιο με την ίδια μεθοδολογία όπως και 

στην τυποποιημένη μέθοδο για τις 6 κατηγορίες - δραστηριότητες εκτός της 

Λιανικής και της Εμπορικής Τραπεζικής (Retail και Commercial Banking). Η 

κεφαλαιακή απαίτηση για αυτές τις δύο κατηγορίες-δραστηριότητες θα 

υπολογίζεται ως εξής:  

• Ο μέσος όρος των τριών τελευταίων ετών του συνόλου των 

απαιτήσεων (“Loans and Advances”) της τράπεζας, 

πολλαπλασιασμένος με ένα συντελεστή 035,0=m  θα αντικαθιστά 

τα ακαθάριστα έσοδα των συγκεκριμένων κατηγοριών – 

δραστηριοτήτων ως το δείκτη έκθεσης. Οι συντελεστές β  

παραμένουν αμετάβλητοι για την κάθε κατηγορία - δραστηριότητα. 

Έτσι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις συγκεκριμένες κατηγορίες 

- δραστηριότητες είναι 

RBRBRB LAmK ∗∗= β , 

CBCBCB LAmK ∗∗= β  

Όπου: 
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RBK  & : οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τη Λιανική και την Εμπορική 

Τραπεζική (Retail και Commercial Banking) αντίστοιχα, 

CBK

RBβ  & CBβ : οι συντελεστές 3β  & 4β  αντίστοιχα, 

m : ο συντελεστής πολλαπλασιασμού, ο οποίος όπως προαναφέρθηκε 

είναι ίσος με 0,035 και 

RBLA  & CBLA : ο μέσος όρος των τριών τελευταίων ετών των συνολικών 

απαιτήσεων στη Λιανική και στην Εμπορική Τραπεζική (Retail και Commercial 

Banking) αντίστοιχα. 

Ο υπολογισμός λοιπόν των κεφαλαιακών απαιτήσεων για λειτουργικό 

κίνδυνο υπό τη μέθοδο ASA θα γίνεται ως εξής: 

∑∑
=

≠
=

+=
4

3

8

4,3
1 i

i

i
i

iASA KKK

 

Οι τράπεζες θα μπορούν να ενοποιήσουν αν επιθυμούν αυτές τις δύο 

κατηγορίες (Retail και Commercial), αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το 

μεγαλύτερο συντελεστή β  από αυτές τις δύο κατηγορίες - δραστηριότητες, 

δηλ. %15=β . 

Ανάλογα, αν δεν μπορούν να διαχωρίσουν τις δραστηριότητές τους στις 

υπόλοιπες 6 κατηγορίες, θα μπορούν να τις ενοποιήσουν χρησιμοποιώντας, 

όμως, συντελεστή %18=β . Προφανώς σε αυτήν την περίπτωση, αν κάποια 

τράπεζα δεν προσβλέπει στην υιοθέτηση της προηγμένης μεθόδου μέτρησης, 

τότε τη συμφέρει να παραμείνει στη βασική μέθοδο. 

Γενικότερα η Επιτροπή έθεσε τον πήχη ψηλότερα, σε ό,τι αφορά την 

τυποποιημένη μέθοδο και οι απαιτήσεις πλησίασαν αυτές της προηγμένης 

μεθόδου μέτρησης. Η Επιτροπή έχει κάνει πλέον πιο συγκεκριμένες προτάσεις 

σύμφωνα με τις οποίες: 
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«Η τράπεζα πρέπει να έχει ένα σύστημα διαχείρισης λειτουργικού 

κινδύνου με σαφείς αρμοδιότητες ανατεθειμένες σε τμήμα διαχείρισης 

λειτουργικού κινδύνου. Το τμήμα διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου θα 

πρέπει: 

• Να αναπτύσσει στρατηγικές για την αναγνώριση, αποτίμηση, 

παρακολούθηση και έλεγχο - περιορισμό τον λειτουργικού κινδύνου. 

• Να σχεδιάζει και να εκτελεί τη μεθοδολογία αποτίμησης 

λειτουργικού κινδύνου του ιδρύματος. 

• Να σχεδιάζει και να εκτελεί ένα σύστημα αναφοράς λειτουργικών 

κινδύνων.» 

Επίσης, γίνεται πιο συγκεκριμένη αναφορά στη συλλογή δεδομένων και 

απωλειών που είναι σχετικά με λειτουργικό κίνδυνο. 

«Πρέπει να γίνεται συστηματική συλλογή δεδομένων ανά κατηγορία - 

δραστηριότητα. Το σύστημα αποτίμησης τον λειτουργικού κινδύνου θα 

πρέπει να είναι ενσωματωμένο στη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων της 

τράπεζας και το σύνολο των παραγόμενων πληροφοριών που παρέχει, θα 

πρέπει να παίζει εξέχοντα ρόλο στην αναφορά και ανάλυση κινδύνων». 

Επιπρόσθετα, οι νέοι κανόνες που υπάρχουν στο 3ο Συμβουλευτικό 

Κείμενο, αναφέρουν πως θα πρέπει να υπάρχει συχνή ενημέρωση των 

ανώτατων διευθυντικών στελεχών και του διοικητικού συμβουλίου για την 

έκθεση της τράπεζας σε λειτουργικό κίνδυνο. 

 

5.4.3. Προηγμένη Μέθοδος Μέτρησης [Advanced Measurement Approach] 

(ΑΜΑ) 

Αλλαγές επίσης έγιναν και στην προηγμένη μέθοδο προσέγγισης. 

Επιτρέπεται πλέον στις τράπεζες η τεχνική της χρήσης ασφαλειών που 

καλύπτουν συγκεκριμένες περιπτώσεις έκθεσης σε λειτουργικό κίνδυνο. Σε 
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αυτές περιλαμβάνεται ένας αριθμός παραδοσιακών ασφαλιστικών 

προϊόντων, όπως είναι οι «γενικές ασφάλειες κατά τραπεζικών κινδύνων» ή 

«ασφάλειες κατά αντισυμβατικής επαγγελματικής συμπεριφοράς». Οι 

περιπτώσεις που συνήθως χρησιμοποιούνται ασφαλιστικά προϊόντα για την 

κάλυψη λειτουργικών κινδύνων πρέπει να αφορούν σε περιστατικά χαμηλής 

συχνότητας που μπορούν όμως να επιφέρουν υψηλόποσες ζημίες (φυσική 

απώλεια στοιχείων ενεργητικού, απάτες και σφάλματα ή παραλήψεις). Στην 

περίπτωση αυτή όμως το τμήμα του λειτουργικού κινδύνου που μειώνεται 

αντικαθίσταται ή μεταφέρεται σε κίνδυνο αντισυμβαλλομένου. Ενώ επιπλέον 

η χρήση της ασφάλειας για τον περιορισμό του απαιτούμενου κεφαλαίου για 

την αντιμετώπιση του λειτουργικού κινδύνου θα περιορίζεται στο 20% της 

υπολογισμένης με την προηγμένη μέθοδο προσέγγισης συνολικής 

κεφαλαιακής απαίτησης της τράπεζας για τον λειτουργικό κίνδυνο. Επιπλέον 

η ασφαλιστική εταιρεία πρέπει να πληρεί ένα σύνολο προϋποθέσεων μεταξύ 

των οποίων και η πιστωτική αξιολόγηση της με Α ή ισοδύναμο. 

Οποιοδήποτε εσωτερικό σύστημα μέτρησης του λειτουργικού 

κινδύνου πρέπει να είναι σύμφωνο με το πλαίσιο του λειτουργικού 

κινδύνου, όπως καθορίζεται από την Επιτροπή και με τους τύπους 

απώλειας συμβάντων που καθορίζονται στο Παράρτημα 2. 

Επιτρέπεται πλέον στις τράπεζες να αναθέτουν ορισμένες 

δραστηριότητες τους σε τρίτους (outsourcing). Η ενέργεια όμως αυτή δεν 

απαλλάσσει την τράπεζα από την τελική διαχείριση και τον έλεγχο του 

λειτουργικού κινδύνου, αλλά μάλλον την καθιστά υπεύθυνη για τους 

κινδύνους που ελλοχεύουν από τις δραστηριότητες των τρίτων για τον λόγο 

αυτό θα πρέπει να φροντίζουν για την διασφάλιση της ελαχιστοποίησης των 

εν λόγω κινδύνων μέσα από τη σύναψη ειδικών συμφωνιών για το επίπεδο 

των παρεχομένων υπηρεσιών και θα πρέπει να αναπτύσσουν διαδικασίες για 
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την αξιολόγηση της ποιότητας και τη σταθερότητα του επιπέδου των 

παρεχομένων από τους τρίτους υπηρεσιών. 

Τα εποπτικά όργανα καθώς και η Επιτροπή δέχεται την μεταφορά του 

κινδύνου εφόσον αυτή εξασφαλίζεται με επιτυχία και είναι αρμόδια στο να 

αποφασίσουν για ενδεχόμενη μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων που 

αφορούν το λειτουργικό κίνδυνο των ιδρυμάτων. 

Αλλαγές επήλθαν και στον υπολογισμό ζημιών περιστατικών 

λειτουργικού κινδύνου, που συσχετίζονται με τον πιστωτικό κίνδυνο (π.χ. 

αποτυχημένη διαχείριση ενεχύρων και υποθηκών). Πλέον αποσαφηνίζεται 

πως κατά τον υπολογισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων αυτά τα περιστατικά 

θα συνεχίσουν να υπολογίζονται σαν περιστατικά πιστωτικού κινδύνου. Η 

προσέγγιση αυτή διευκρίνισε οριστικά την κατηγοριοποίηση των εν λόγω 

περιστατικών. 

Μία άλλη αλλαγή που προέρχεται μέσα από τους κανόνες του 3ου 

συμβουλευτικού εγγράφου είναι η μερική χρήση των τριών μεθόδων. Θα 

επιτρέπεται πλέον σε μία τράπεζα να χρησιμοποιεί συνδυασμό των μεθόδων 

ως εξής: Για κάποιες από τις κατηγορίες - δραστηριότητες που θα επιλέξει 

θα επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των μεθόδων ΒΙΑ ή SA, ενώ για κάποιες 

άλλες η χρησιμοποίηση της μεθόδου ΑΜΑ. Φυσικά σε κάθε κατηγορία η 

τράπεζα θα πρέπει να πληρεί τα ελάχιστα κριτήρια της μεθόδου που θα έχει 

επιλέξει. 

Προσοχή χρειάζεται στο γεγονός ότι μία τράπεζα που θα έχει πάρει, 

έγκριση για υιοθέτηση κάποιας μεθόδου δεν θα μπορεί να μεταβεί σε μία πιο 

απλή μέθοδο χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των εποπτικών αρχών. Αυτό γίνεται 
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για να αποφευχθεί η κεφαλαιακή κερδοσκοπική αγοραπωλησία (Capital 

Arbitrage)29. 

Τέλος είναι καλό να τονισθεί ότι η αναφορά σε θέματα λειτουργικού 

κινδύνου της επιτροπής και συγκεκριμένα της Ομάδας Διαχείρισης Κινδύνου 

(Risk Management Group of the Basel Committee on Banking Supervision, RMG), 

δεν περιορίζεται μόνο στην ποσοτική τους διάσταση (υπολογισμός δηλαδή 

των αντίστοιχων κεφαλαιακών απαιτήσεων), αλλά και σε ποιοτικά 

κριτήρια30 που γίνονται τόσο περισσότερο αυστηρά όσο η τράπεζα 

εφαρμόζει περισσότερο εξελιγμένη μέθοδο υπολογισμού κεφαλαιακών 

απαιτήσεων για το λειτουργικό κίνδυνο. 

Έτσι για την εφαρμογή της μεθόδου του Βασικού Δείκτη, δεν υπάρχει 

καμία απαίτηση σε ποιοτικά κριτήρια. Για την εφαρμογή της Τυποποιημένης 

Μεθόδου, θα πρέπει η τράπεζα να έχει προχωρήσει σε ανάπτυξη 

διαδικασιών διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου με την ανάπτυξη συστημάτων 

καταγραφής και ανάλυσης σχετικών δεδομένων (loss events), να υπάρχει 

τεκμηρίωση της κατηγοριοποίησης των διαφόρων δραστηριοτήτων και να 

υπάρχουν επαρκείς μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου. 

                                                 
29 Capital Arbitrage: Η διαδικασία μεταβίβασης του λειτουργικού κινδύνου δίνει την 
δυνατότητα κεφαλαιακού arbitrage, ειδικότερα όταν η μεταβίβαση αυτή γίνεται από 
το ένα μέλος ενός ομίλου στο άλλο. Είναι σημαντικό οι εποπτικές αρχές να ελέγχουν 
την ανάληψη κινδύνου σε επίπεδο ομίλων και όχι στις μεμονωμένες επιχειρησιακές 
μονάδες. Για το ίδιο γεγονός απαιτείται μικρότερη συγκέντρωση κεφαλαίων από τη 
εταιρεία που αναλαμβάνει τον κίνδυνο απ' ότι από εκείνη που τον εκχωρεί. 
30 Basel Committee on Banking Supervision, “Working paper on the regulatory treatment of 
Operational Risk”, September 2001, & 
Basel Committee on Banking Supervision, “International Convergence of Capital 
Measurement and Capital Standards, Α Revised Framework”, Bank for International 
Settlements, June 2004, & 
Basel Committee on Banking Supervision, “International Convergence of Capital 
Measurement and Capital Standards, Α Revised Framework”, Bank for International 
Settlements, Updated November 2005. 
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Για τη μέθοδο Εσωτερικής Μέτρησης τα κριτήρια γίνονται ιδιαίτερα 

αυστηρά και η τράπεζα θα πρέπει να έχει πλήρως ενσωματώσει διαδικασίες 

διαχείρισης κινδύνων στις καθημερινές δραστηριότητες, να υπάρχουν 

επαρκείς διαδικασίες, μεθοδολογίες και συστήματα για την αξιόπιστη 

μέτρηση των παραμέτρων υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων για 

το λειτουργικό κίνδυνο και να γίνεται συστηματική δημοσιοποίηση των 

εσωτερικών διαδικασιών διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου, σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στον Πυλώνα 3 του νέου εποπτικού πλαισίου. 

5.4.4. Παράδειγμα 

Στο παρακάτω παράδειγμα γίνεται ανάλυση της συναρτησιακής σχέσης 

του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας με το ακαθάριστο εισόδημα. 

Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι μία τράπεζα υπολογίζει το δείκτη 

κεφαλαιακής επάρκειας ως εξής και σύμφωνα με την Π.Δ.Τ.Ε. 2397/96: 

Α+Π
=

5,12
IKx

         (1) 

όπου x  ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, IK  τα Ίδια Κεφάλαιά της, Α  

οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για κίνδυνο αγοράς και Π  το σταθμισμένο 

ενεργητικό για πιστωτικό κίνδυνο. 

Σύμφωνα με το Νέο Σύμφωνο Κεφαλαιακής Επάρκειας ο δείκτης 

κεφαλαιακής επάρκειας θα υπολογίζεται ως: 

Λ+Α+Π
=

5,125,12
IKy

        (2) 

όπου  το απαιτούμενο κεφάλαιο για λειτουργικό κίνδυνο. Λ

Αν λοιπόν η συγκεκριμένη τράπεζα αποφασίσει να χρησιμοποιήσει τη 

μέθοδο ΒΙΑ τότε: 

GI⋅=Λ %15          (3) 

Έτσι από τις (2) και (3) έχουμε: 
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GI
IKy

⋅+Α+Π
=

875,15,12        (4) 

Ας υποθέσουμε τώρα ότι η τράπεζα θέλει να βρει πόσο θα της 

«στοιχίσει» στο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας τυχούσα αύξηση του 

ακαθάριστου εισοδήματος της. 

Με την υπόθεση ότι το σταθμισμένο ενεργητικό για πιστωτικό κίνδυνο, 

τα ίδια κεφάλαια και το κεφάλαιο για κίνδυνο αγοράς παραμένουν, σε κάθε 

μεταβολή του ακαθάριστου εισοδήματος, αμετάβλητα, με απλό διαφορικό 

λογισμό βρίσκουμε: 

( )2875,15,12 GI

IK
GId
dy

⋅+Α+Π
=

      (5) 

δηλαδή για κάθε μονάδα αύξησης (π.χ. 1 εκ. €) του μέσου όρου των 

ακαθάριστων εσόδων της τράπεζας των τριών τελευταίων ετών, θα υπάρχει 

μία μείωση στο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, όπως φαίνεται στο δεύτερο 

μέλος της (5). 

Έστω λοιπόν πως μία τράπεζα έχει δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 10%, 

Ίδια Κεφάλαια  εκ. € και 180=IK 150=GI  εκ. € και πιστεύει πως το επόμενο 

έτος θα αυξηθούν τα ακαθάριστα έσοδα, έτσι ώστε να επηρεάσει το μέσο όρο 

των τριών τελευταίων ετών και να τον ανεβάσει στο 156=GI  εκ. €. Τότε ο 

δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα μειωθεί κατά 6 (=156-150) φορές το 

δεύτερο μέλος της (5). Βοηθούμενοι και από την (4) ο παρονομαστής της (5) 

είναι . Άρα αυτή η μείωση θα είναι: 
61024,3 ⋅

%0625,0
1024,3
5,3376 6 =

⋅
⋅

 

Δηλαδή, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της θα γίνει 9,9375%. 

Έστω τώρα ότι η ίδια τράπεζα θέλει να κρατήσει το δείκτη κεφαλαιακής 

της επάρκειας στα ίδια επίπεδα δηλ. 10%, δεδομένης της εκτίμησής της για 
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τα ακαθάριστα έσοδα. Προφανώς θα πρέπει να αυξήσει τα Ίδια Κεφάλαιά 

της. Με απλό διαφορικό λογισμό και πάλι βρίσκουμε από την (4), 

%10875,1875,1 ⋅=⋅= y
GId

dIK

 

Άρα θα πρέπει να αυξήσει τα Ίδια Κεφάλαιά της 

κατά 125,1%10875,16 −⋅⋅  εκ. €, αν θέλει να παραμείνει στα ίδια επίπεδα 

κεφαλαιακής επάρκειας. Από το συνδυασμό των σχέσεων (1), (2), (3) 

μπορούμε να καταλήξουμε και στον τύπο: 

xGIIK
IKxy

⋅⋅+
⋅

=
875,1  

ο οποίος παρέχει μία γρήγορη εκτίμηση της επίπτωσης των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων για λειτουργικό κίνδυνο (με τη μέθοδο ΒΙΑ) στο 

δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα ο δείκτης 

κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας, την επομένη της εφαρμογής των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων για λειτουργικό κίνδυνο θα πέσει στο 

%65,8=y  από . %10=x

Ανάλογοι, συλλογισμοί μπορούν να γίνουν και για τράπεζες που 

σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν τις μεθόδους SA ή ASA. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Απαιτούμενες Δημοσιεύσεις - Πληροφόρηση 

 

Για την πληροφόρηση όλων των ενδιαφερομένων δίδεται η απαιτούμενη 

έμφαση στο ζήτημα της διαφάνειας γύρω από τη διαχείριση όλων των ειδών 

του κινδύνου και του λειτουργικού ειδικότερα. Έτσι σύμφωνα με το Νέο 

Σύμφωνο Κεφαλαιακής Επάρκειας της Επιτροπής της Βασιλείας οι γενικές 

ποιοτικές απαιτήσεις δημοσιοποίησης αναφέρονται παρακάτω. 

Για κάθε ξεχωριστό τύπο κινδύνου (π.χ. πιστωτικό, αγοράς, λειτουργικό, 

επιτοκίου) οι τράπεζες θα πρέπει να περιγράφουν τους σκοπούς της 

διαχείρισης του κινδύνου και τις τακτικές, συμπεριλαμβανομένων των εξής: 

• Στρατηγικές και διαδικασίες, 

• Τη δομή και την οργάνωση της σχετικής με τη διαχείριση του κινδύνου 

λειτουργίας, 

• Το εύρος και τη φύση του κινδύνου που παρουσιάζεται και / ή τα 

συστήματα καταμέτρησης, 

• Τακτικές για τον περιορισμό και / ή τη μετάθεση του κινδύνου και 

στρατηγικές και διαδικασίες για την παρακολούθηση της 

συνεχιζόμενης αποτελεσματικότητας των περιορισμών / μεταθέσεων. 

Ειδικότερα για τον λειτουργικό κίνδυνο απαιτούνται οι παρακάτω 

επιπλέον απαιτήσεις δημοσιοποίησης: 

 Ποιοτικές: 

I. Η προσέγγιση (προσεγγίσεις) υπολογισμού του κεφαλαίου για τον 

λειτουργικό κίνδυνο, την (τις) οποία (οποίες) δικαιούται να 

χρησιμοποιήσει. 

II. Περιγραφή της Προηγμένης Μεθόδου Προσέγγισης, εάν 

χρησιμοποιείται από την τράπεζα, συμπεριλαμβανομένης 

επιχειρηματολογίας γύρω από τους σχετικούς εσωτερικούς και 
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εξωτερικούς παράγοντες που εκτιμήθηκαν κατά την προσέγγιση 

μέτρησης της τράπεζας. Στην περίπτωση της χρήσης συνδυασμού των 

μεθόδων, το εύρος και την κάλυψη των διαφορετικών προσεγγίσεων 

που χρησιμοποιούνται. 

 Ποσοτικές: 

III. Για τις τράπεζες που χρησιμοποιούν την Προηγμένη Μέθοδο 

Προσέγγισης, μία περιγραφή της χρήσης ασφάλισης με σκοπό τη 

μετάθεση του λειτουργικού κινδύνου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Το Περιβάλλον Διαχείρισης του Λειτουργικού Κινδύνου 

 

Η αποτελεσματική διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου προσφέρει 

προστιθέμενη αξία βελτιώνοντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της 

τράπεζας και ελαττώνοντας το ύψος των απωλειών είτε από μεγάλης 

εντάσεως σπάνια γεγονότα που θέτουν σε κίνδυνο τη χρηματοοικονομική 

κατάσταση της τράπεζας είτε από μικρής εντάσεως συχνά επεισόδια. Η 

ανάπτυξη ενός πλαισίου διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου είναι χρήσιμο 

να ακολουθήσει ένα αυστηρό σύστημα κανόνων, όπως συμβαίνει με τους 

υπόλοιπους σημαντικούς τραπεζικούς κινδύνους π.χ. ο κίνδυνος αγοράς, ο 

κίνδυνος ρευστότητας και ο πιστωτικός κίνδυνος. Βεβαίως, είναι προφανές 

ότι ο λειτουργικός κίνδυνος διαφέρει από τους υπόλοιπους τραπεζικούς 

κινδύνους στο ό,τι δεν πηγάζει από την προσπάθεια επίτευξης κερδών αλλά 

είναι εγγενές χαρακτηριστικό της επιχειρηματικής τραπεζικής 

δραστηριότητας. 

Για την ανάπτυξη ενός κατάλληλου περιβάλλοντος διαχείρισης του 

λειτουργικού κινδύνου απαιτείται η τήρηση ορισμένων αρχών, πολλές από 

τις οποίες υιοθετούνται από την Επιτροπή της Βασιλείας. Συγκεκριμένα, το 

Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να είναι επαρκώς ενημερωμένο σχετικά με 

τις κύριες πτυχές των λειτουργικών κινδύνων που αντιμετωπίζει η τράπεζα 

ως μία χωριστή κατηγορία κινδύνων που πρέπει να τεθεί υπό έλεγχο καθώς 

και να εγκρίνει το πλαίσιο διαχείρισής τους. Η Ανώτατη Εκτελεστική Διοίκηση 

θα φέρει την ευθύνη για την εφαρμογή αυτού του πλαισίου διαχείρισης. Στην 

εφαρμογή του, ωστόσο, θα πρέπει να εμπλακεί το σύνολο του τραπεζικού 

οργανισμού και θα πρέπει να γίνουν κατανοητές οι ευθύνες καθενός στο 

σύνολο του προσωπικού κάθε βαθμίδας (στο βαθμό που αναλογεί στον 

καθένα). Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να διασφαλίζει ότι το 
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πλαίσιο διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου που έχει υιοθετήσει η 

τράπεζα υπόκειται σε αποτελεσματικό και εξαντλητικό εσωτερικό έλεγχο 

από λειτουργικά ανεξάρτητο, κατάλληλα εκπαιδευμένο και υψηλών 

δεξιοτήτων (με κριτήρια αγοράς εργασίας) προσωπικό. Ας σημειώσουμε ότι η 

λειτουργία εσωτερικού ελέγχου δεν πρέπει να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για 

τη διαχείριση του λειτουργικού ελέγχου. 

Με τον όρο διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου εννοούμε: 

• την ταυτοποίηση / επιβεβαίωση, 

• την παρακολούθηση και  

• τον έλεγχο / μετριασμό του. 

 

7.1. Το Πρόβλημα της Ταυτοποίησης 

Η ταυτοποίηση των κινδύνων αποτελεί ίσως το πιο σημαντικό βήμα στη 

διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου. Η αποτελεσματικότητα της τράπεζας 

στην ταυτοποίηση εξαρτάται τόσο από εσωτερικούς όσο και από 

εξωτερικούς παράγοντες.  

Οι εσωτερικοί παράγοντες είναι: 

• Η Πολυπλοκότητα της τραπεζικής δομής 

• Η Φύση των τραπεζικών δραστηριοτήτων 

• Η Ποιότητα ανθρώπινου δυναμικού 

• Οι Οργανωτικές μεταβολές και 

• Η Συχνότητα εναλλαγής των εργαζομένων σε διάφορες θέσεις 

Οι εξωτερικοί παράγοντες μπορεί να είναι: 

• Οι Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο και νομικούς κανόνες και 

• Οι Τεχνολογικές αλλαγές. 

Με την ταυτοποίηση, η τράπεζα προχωρεί σε εκτίμηση του βαθμού στον 

οποίο είναι ευάλωτη στους συγκεκριμένους κινδύνους. Υπάρχουν διάφορες 
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τεχνικές και διαδικασίες που χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες με σκοπό 

την ταυτοποίηση και επιβεβαίωση του λειτουργικού κινδύνου. 

• Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης αναλύει πόσο ευάλωτη είναι 

στο λειτουργικό κίνδυνο κάθε τραπεζική εργασία και δραστηριότητα 

χωριστά. Η διαδικασία αυτή απαιτεί την εξέταση αναλυτικών καταλόγων 

δραστηριοτήτων καθώς και την οργάνωση επιτροπών με ευρεία 

συμμετοχή για τη συζήτηση ενδεχόμενων αδυναμιών στο πλαίσιο 

διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου. 

• Η διαδικασία της χαρτογράφησης των κινδύνων προϋποθέτει την 

ταξινόμηση όλων των επιμέρους επιχειρησιακών μονάδων στην κλίμακα 

της οργανωτικής δομής ανάλογα με τον τύπο κινδύνου που 

αντιμετωπίζουν. Μία τέτοια άσκηση μπορεί να αποκαλύψει «περιοχές» 

στην οργανωτική δομή που παρουσιάζουν μεγαλύτερη έκθεση σε 

λειτουργικό κίνδυνο και συνεπώς μπορεί να βοηθήσει στην κατάστρωση 

προτεραιοτήτων στη διοικητική δράση. 

• Η διαδικασία κατάρτισης και παρακολούθησης βασικών δεικτών κινδύνου 

(στατιστικών ή χρηματοοικονομικών δεικτών) που αποδίδουν την 

κατανομή του κινδύνου της τράπεζας. Οι δείκτες αυτοί μπορούν να 

ετοιμάζονται σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση, ώστε να σηματοδοτούν 

αλλαγές στην έκθεση και την ένταση των κινδύνων. Τέτοιοι δείκτες μπορεί 

να είναι ο αριθμός των ατυχών συναλλαγών, το ποσοστό του προσωπικού 

που αλλάζει θέση και η συχνότητα ή σφοδρότητα σφαλμάτων και 

παραλείψεων. 

• Η διαδικασία της ποσοτικοποίησης ποιοτικών εκτιμήσεων που 

χρησιμοποιείται για τη σχετική κατάταξη της έκθεσης σε διαφορετικούς 

τύπους λειτουργικού κινδύνου. Η ανάλυση αυτή μπορεί να συσχετίζει τους 

κινδύνους με συγκεκριμένες τραπεζικές δραστηριότητες ή ομάδες 
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δραστηριοτήτων. Έτσι διευκολύνει την αναδιανομή του οικονομικού 

κεφαλαίου μεταξύ των δραστηριοτήτων με βάση τις επιδόσεις στη 

διαχείριση και τον έλεγχο διαφόρων μορφών του λειτουργικού κινδύνου. 

Τέλος, ορισμένες τράπεζες έχουν αρχίσει να ποσοτικοποιούν την έκθεση 

στο λειτουργικό κίνδυνο χρησιμοποιώντας μία ποικιλία προσεγγίσεων. Η πιο 

συνηθισμένη αφορά στη συλλογή ιστορικών στοιχείων για απώλειες που 

προεκλίθησαν από επεισόδια λειτουργικού κινδύνου. Έτσι δημιουργείται το 

κατάλληλο στατιστικό υλικό όχι μόνο για την εκτίμηση της έκθεσης στον 

κίνδυνο αλλά και για την επιλογή των ενδεδειγμένων εργαλείων διαχείρισής 

του. 

 

7.2. Το Πρόβλημα της Παρακολούθησης 

Μία αποτελεσματική διαδικασία παρακολούθησης των κινδύνων είναι 

καθοριστικής σημασίας για την ορθή διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου. 

Παρέχει το πλεονέκτημα της ταχείας απομόνωσης και διόρθωσης 

ενδεχόμενων αναποτελεσματικοτήτων σε εργασίες και μονάδες της 

τράπεζας. Τούτο οδηγεί σε ουσιώδη μείωση της δυνητικής συχνότητας και 

έντασης των ενδεχόμενων απωλειών. 

Ένα σημαντικό μέρος της παρακολούθησης αφορά στην κατάρτιση 

ορισμένων πρόδρομων δεικτών οι οποίοι αντανακλούν δυνητικές πηγές 

λειτουργικού κινδύνου όπως η ταχύτητα ανάπτυξης εργασιών μιας μονάδας 

ή ενός τομέα, η εισαγωγή νέων προϊόντων, ο μέσος χρόνος παραμονής του 

μέσου εργαζόμενου σε μία μονάδα στην ίδια θέση, η συχνότητα εναλλαγής 

θέσεων από το μέσο εργαζόμενο σε μία μονάδα, η μη ολοκλήρωση 

συναλλαγών και η διακοπή λειτουργίας για τεχνικούς λόγους. 

Η παρακολούθηση είναι περισσότερο επιτυχής όταν το σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου ενσωματώνεται λειτουργικά στον υπόλοιπο τραπεζικό 
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οργανισμό ετοιμάζοντας συγκεκριμένες αναλυτικές αναφορές. Η ανώτατη 

εκτελεστική διοίκηση οφείλει να λαμβάνει αναφορές τόσο από τη μονάδα 

εσωτερικού ελέγχου όσο και από τις επιμέρους μονάδες. Για την εξασφάλιση 

της χρησιμότητας και της αξιοπιστίας αυτών των αναφορών, η διοίκηση 

πρέπει να ελέγχει τη σχετικότητα, την ακρίβεια και τη εγκυρότητά τους. Η 

εκτελεστική διοίκηση μπορεί να αντιπαραβάλλει αυτές τις αναφορές με 

άλλες που μπορεί να ζητήσει από ορισμένους εξωτερικούς ελεγκτές ή 

κάποιες εποπτικές αρχές. 

 

7.3. Πολιτική Μετριασμού του Λειτουργικού Κινδύνου 

Η πολιτική μετριασμού της έντασης και της έκθεσης στους κινδύνους 

που έχουν ταυτοποιηθεί αναφέρεται στη χρήση συγκεκριμένων διαδικασιών 

για την κάλυψη έναντι του κινδύνου είτε μέσω θεσμικών παρεμβάσεων είτε 

μέσω χρηματοοικονομικών εργαλείων, είτε τέλος, μέσω της ελάττωσης της 

συγκεκριμένης δραστηριότητας με την οποία ο συγκεκριμένος κίνδυνος 

συνδέεται. 

Η ανώτατη εκτελεστική διοίκηση οφείλει να εγκρίνει επισήμως και να 

προωθήσει ένα ιεραρχικά δομημένο σύστημα απόδοσης ευθυνών σε κάθε 

κατάλληλο επίπεδο διοίκησης. Επιπλέον, οφείλει να επιβάλλει μία 

ενδοεπιχειρησιακή κουλτούρα εσωτερικού ελέγχου. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 

να δοθεί στην εξασφάλιση των κατάλληλων δεξιοτήτων και εκπαίδευσης στο 

προσωπικό. Ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου πρέπει ακόμη 

να διαθέτει κατάλληλο διαχωρισμό ευθυνών μεταξύ του προσωπικού ώστε 

να αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων. Έτσι αποδυναμώνονται τα 

κίνητρα για την απόκρυψη απωλειών, σφαλμάτων και άστοχων δράσεων. 

Δεδομένου ότι ο λειτουργικός κίνδυνος είναι πολύ μεγαλύτερος στα νέα 

προϊόντα και στην είσοδο της τράπεζας σε νέες δραστηριότητες (ιδιαίτερα 
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στις περιπτώσεις που οι τελευταίες δεν ανήκουν στο βασικό πυρήνα 

δραστηριοτήτων της τράπεζας) καθώς και στην είσοδο σε αγορές με υψηλό 

ανταγωνισμό ή σε μεγάλη γεωγραφική απόσταση, είναι απαραίτητο να δοθεί 

ιδιαίτερη έμφαση όταν οι ανωτέρω συνθήκες επικρατούν. 

Η επένδυση στην κατάλληλη τεχνολογία επεξεργασίας και ασφάλειας 

πληροφοριών μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό μέσο πολιτικής 

μετριασμού του λειτουργικού κινδύνου. Εντούτοις, ο αυξημένος αυτοματισμός 

μπορεί να μετασχηματίσει τον κίνδυνο απωλειών υψηλής συχνότητας / 

χαμηλής έντασης σε κίνδυνο απωλειών χαμηλής συχνότητας / μεγάλης 

έντασης. 

Τέλος οι τράπεζες μπορούν να μειώσουν την έκθεση στο λειτουργικό 

κίνδυνο μέσω της εκχώρησης δραστηριοτήτων και εργασιών σε τρίτους που 

διαθέτουν μεγαλύτερη εξειδίκευση στη διαχείριση συγκεκριμένου τύπου 

κινδύνων. Μία τέτοια λύση βεβαίως δεν απαλλάσσει και τη διοίκηση από την 

ευθύνη της για έλεγχο των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Η εκχώρηση 

δραστηριοτήτων σε τρίτους πρέπει να στηριχτεί σε μία αυστηρή νομική 

συμφωνία ανάμεσα στα δύο αντισυμβαλλόμενα μέρη, έτσι ώστε να μην 

αυξηθεί ο νομικός κίνδυνος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Διοίκηση (Διαχείριση) Κινδύνου και ο Ρόλος της Ασφάλισης 

 

Οι επιχειρηματικές αποφάσεις λαμβάνονται στο πλαίσιο ενός 

συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος. Η μεταβλητότητα και η 

πολυπλοκότητα των παραγόντων που συνθέτουν το περιβάλλον 

καθιστούν αβέβαια την έκβαση αυτών των αποφάσεων. Η διοίκηση της 

επιχείρησης πρέπει να βρει τρόπους να αντιμετωπίσει αυτήν την 

αβεβαιότητα, τον κίνδυνο. Αυτό μπορεί να γίνει στο πλαίσιο της 

διοίκησης κινδύνου. 

Διοίκηση Κινδύνου (risk management) είναι ο σχεδιασμός των 

κατάλληλων ενεργειών προκειμένου να αντιμετωπισθούν δυνητικές 

ζημίες προτού εμφανισθούν (πραγματοποιηθούν). 

Διαχείριση Κινδύνου είναι η συστηματική προστασία των πηγών 

παραγωγής και του εισοδήματος της επιχείρησης, έτσι ώστε οι στόχοι 

της να επιτυγχάνονται απρόσκοπτα. 

Η διοίκηση κινδύνου περιλαμβάνει όλες εκείνες τις προσπάθειες 

που σχεδιάσθηκαν να διαφυλάττουν τα περιουσιακά στοιχεία, υπό την 

ευρύτερα έννοια του όρου (π.χ. υλικά στοιχεία όπως αποθέματα, κτίρια, 

εγκαταστάσεις αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό, φήμη κ.λπ.). Είναι η 

διαδικασία του εντοπισμού των κινδύνων στους οποίους πιθανά να είναι 

εκτεθειμένη η επιχείρηση, της εκτίμησης της συχνότητας και του 

μεγέθους των ζημιών από τέτοιους κινδύνους και τον προσδιορισμό του 

καλυτέρου τρόπου αντιμετώπισης καθενός από αυτούς. 

Η διαδικασία ή τα στάδια διοίκησης κινδύνου εμπεριέχονται 

συνήθως στον ορισμό της διοίκησης (διαχείρισης) κινδύνου. Η εξέταση 

της σχετικής βιβλιογραφίας κάνει φανερό ότι διαφορετικοί συγγραφείς 

αναφέρονται με διαφορετική έμφαση στα στάδια αυτά. Η παράθεση των 
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σταδίων διοίκησης κινδύνου, που ακολουθεί, αποτελεί μια σύνθεση της 

σχετικής βιβλιογραφίας σχετικά με το περιεχόμενο ενός προγράμματος 

διαχείρισης κινδύνου. 

 Πρώτο στοιχείο του προγράμματος Διαχείρισης Κινδύνου είναι ο 

Εντοπισμός των Κινδύνων που η επιχείρηση είναι πιθανά να 

αντιμετωπίσει. Η αναγνώριση της ύπαρξης ενός προβλήματος, όπως 

γνωρίζουμε, αποτελεί το πρώτο βήμα για την επίλυση του. Το ίδιο 

ισχύει και στην περίπτωση της διαχείρισης του κινδύνου, το σημείο 

έναρξης είναι ο εντοπισμός τους. Ο εντοπισμός στην προκειμένη 

περίπτωση αναφέρεται σε απλούς κινδύνους των ακόλουθων 

τεσσάρων ειδών: 

1. Άμεση Ζημία στην Περιουσία 

2. Έμμεση Ζημία στο Εισόδημα 

3. Ζημίες λόγω δημιουργίας ευθύνης της επιχείρησης 

4. Απώλεια ατόμων - κλειδιά στην επιχείρηση 

 Δεύτερο στοιχείο ενός προγράμματος Διαχείρισης Κινδύνου είναι η 

Εκτίμηση του Μεγέθους και της Συχνότητας των Δυνητικών Ζημιών, 

δηλαδή η εκτίμηση της σημαντικότητας των κινδύνων. Αυτή η 

εκτίμηση βοηθάει προκειμένου να μπει κάποια προτεραιότητα 

σχετικά με την αντιμετώπιση των κινδύνων. Οι πιο σοβαροί κίνδυνοι 

θα πρέπει να αντιμετωπισθούν πρώτοι. 

Η πραγματοποίηση τέτοιου είδους εκτιμήσεων είναι έργο σχετικά 

βατό στο πλαίσιο των μεγάλων και παλαιών (πολλά χρόνια λειτουργίας) 

επιχειρήσεων λόγω της ύπαρξης στοιχείων σχετικά με την εμπειρία του 

παρελθόντος στην αντιμετώπιση κινδύνων. Στοιχεία σχετικά με την 

λειτουργία του εργοστασίου μπορούν να δείξουν, π.χ. πόσα εργατικά 

ατυχήματα συνέβησαν στους χώρους του εργοστασίου κατά την 
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τελευταία δεκαετία. Η υιοθέτηση της ίδιας προσέγγισης μπορεί να μας 

δώσει πληροφόρηση για εκτιμήσεις μελλοντικής ζημίας εξαγωγικής 

επιχείρησης από πιθανή υποτίμηση του δολαρίου. 

Οι μικρές και νέες (λίγα χρόνια λειτουργίας) επιχειρήσεις για να 

πραγματοποιήσουν τέτοιου είδους εκτιμήσεις θα πρέπει να στηριχθούν 

στα ιστορικά στοιχεία επιχειρήσεων όμοιου ή παρόμοιου αντικείμενου 

δράσεως, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η πληροφόρηση τυχαίνει της 

ανάλογης δημοσιότητας. Οι εκτιμήσεις πιθανών ζημιών αυτών των 

επιχειρήσεων, όπως γίνεται φανερό, είναι σε κάποιο βαθμό 

αναξιόπιστες. 

Θα πρέπει να τονισθεί ότι ορισμένα είδη ζημιών είναι ιδιαίτερα 

δύσκολα να εκτιμηθούν λόγω της πρόσφατης και ταχείας ανάπτυξης 

των επιπτώσεων τους. Τέτοιοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν τις product and 

professional liability losses. 

 Τρίτο στοιχείο του προγράμματος Διαχείρισης Κινδύνου είναι ο 

Προσδιορισμός του Καλύτερου Τρόπου για την Αντιμετώπιση κάθε 

είδους κινδύνου. Η επιχείρηση έχει στην διάθεση της τρεις βασικές 

στρατηγικές (ή μεθόδους) με τις οποίες μπορεί να αντιμετωπίσει τους 

κινδύνους. Αυτές οι στρατηγικές είναι οι εξής: 

1. Αποφυγή / Μείωση Κινδύνου 

2. Ανάληψη Κινδύνου (Κράτηση Κινδύνου) 

3.  Μετατόπιση Κινδύνου (Μεταφορά) 

Στο Σχήμα 8 παρακάτω, παρουσιάζονται σε συνοπτική μορφή οι 

στρατηγικές αντιμετώπισης (ελέγχου) κινδύνου που έχει στη διάθεση της 

η επιχείρηση. 
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Σχήμα 8: Στρατηγικές Αντιμετώπισης Κινδύνου 

 

8.1. Αποφυγή / Μείωση Κινδύνου 

Η Στρατηγική Αποφυγής ή Μείωσης Κινδύνου (Avoid / Reduce the 

Risk Strategy), ιδιαίτερα κινδύνων υψηλού επιπέδου, μπορεί να 

υλοποιηθεί με βάση τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές: 

 

8.1.1. Η Υποκατάσταση (Substitution) Κινδύνου 

Σημαίνει π.χ. χρησιμοποίηση υλικών στην παραγωγή και μεθόδους 

παραγωγής χαμηλού κινδύνου στην θέση υλικών και μεθόδων υψηλού 

κινδύνου. Μια μεταποιητική επιχείρηση που χρησιμοποιεί στην 

παραγωγική διαδικασία χημικές ουσίες μεγάλης εκρηκτικότητας μπορεί 

να διερευνήσει την δυνατότητα υποκατάστασης με χημικές ουσίες οι 

οποίες είναι ασφαλέστερες και επιτυγχάνουν τα ίδια αποτελέσματα. 
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8.1.2. Το Φιλτράρισμα «Σκρηνάρισμα» (Screening) Κινδύνου 

Αναφέρεται στο να εξετάζουμε με προσοχή όλες τις περιπτώσεις 

κινδύνου και να αποκλείσουμε τις περιπτώσεις υψηλού κινδύνου. Η 

επιχείρηση δεν θα πρέπει στην πώληση αγαθών ή την παροχή 

υπηρεσιών να παρέχει πίστωση σε όλους τους πελάτες της. Θα πρέπει 

η επιχείρηση να φιλτράρει και να αποκλείει πελάτες υψηλού κινδύνου 

στην προσπάθεια να μειώσει τις ζημίες της από τις επισφάλειες των 

παρεχομένων πιστώσεων. Κλασσική περίπτωση ο δανεισμός από 

μέρους των τραπεζών. Οι τράπεζες, όπως είναι γνωστό, έχουν 

υιοθετήσει συστήματα ελέγχου (προληπτικού) του πιστωτικού κινδύνου 

κάθε δανειοδοτούμενου προκειμένου να περιορίσουν τις ζημίες τους από 

αφερέγγυους πελάτες. 

 

8.1.3. Η Εξάλειψη (Elimination) Κινδύνου 

Σημαίνει την ενέργεια και το αποτέλεσμα της απάλειψης (του 

αφανισμού, της κατάργησης) του κινδύνου. Μια τέτοια περίπτωση 

αποτελεί η εντολή της διοίκησης της επιχείρησης οι εργαζόμενοι να 

φορούν προστατευτικές μάσκες οξυγόνου κατά την οξυγονοκόλληση 

μετάλλων προκειμένου να εξαλειφθεί ο κίνδυνος να υποστούν βλάβη τα 

μάτια των εργαζομένων. 

 

8.1.4. Η Υιοθέτηση Πρακτικών Καλής Διοίκησης (Good Management 

Practices) 

Οι επιχειρήσεις μπορούν να μειώσουν σε μεγάλο βαθμό τους 

κινδύνους που αντιμετωπίζουν με την υιοθέτηση πρακτικών καλής 

διοίκησης. π.χ. η υιοθέτηση επιστημονικών διαδικασιών στην πρόσληψη 
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προσωπικού βοηθάει στην μείωση του κινδύνου κλοπών από μέρους του 

προσωπικού της επιχείρησης. Η συνεχής και συστηματική εκπαίδευση 

του προσωπικού συνοδευόμενη από τους αντίστοιχους ελέγχους ως προς 

την τήρηση των κανόνων λειτουργίας συχνά συμβάλλει σημαντικά στην 

μείωση του κινδύνου από εργατικά ατυχήματα στους χώρους δουλειάς. 

Η υιοθέτηση πρακτικών καλής διοίκησης, ακόμα και στην 

στρατηγική μετατόπισης του κινδύνου, περίπτωση ασφάλισης, μπορεί 

να μειώσει τους κινδύνου και το κόστος της ασφάλισης για την 

επιχείρηση. Τα ασφάλιστρα μπορούν να μειωθούν αν π.χ. 

εγκατασταθούν στους χώρους της επιχείρησης συστήματα συναγερμού, 

συστήματα πυρόσβεσης, συστήματα τακτικού καθαρισμού των χώρων 

κ.λπ. 

 

8.2. Ανάληψη Κινδύνου (Κράτηση Κινδύνου) 

Η Στρατηγική Ανάληψης του Κινδύνου (Assume the Risk Strategy). Οι 

επιχειρήσεις αρκετές φορές αναλαμβάνουν ορισμένους κινδύνους είτε 

γιατί είναι αδύνατο (impossible) να αποφύγουν τον κίνδυνο είτε γιατί η 

μετατόπιση τους σε κάποιον άλλον είναι πολύ δαπανηρή. Η «κράτηση 

του κινδύνου» διακρίνεται σε ενεργητική και παθητική. 

 

8.2.1. Ενεργητική Κράτηση Κινδύνου (Active Risk Retention) 

Παρατηρείται στην περίπτωση που το άτομο έχει συνείδηση του 

κινδύνου και επιλέγει συνειδητά να φέρει το σύνολο ή μέρος του 

κινδύνου. Η ενεργητική «κράτηση του κινδύνου» χρησιμοποιείται για δύο 

λόγους: 
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(α) γιατί μπορεί να εξοικονομήσει χρήματα. Μπορεί να μην 

αγορασθεί καθόλου ασφάλιση ή ασφάλιση με απαλλαγή, που σημαίνει 

οικονομία στα ασφάλιστρα. 

(β) γιατί μπορεί να μην υπάρχει σχετική ασφάλιση ή να είναι πολύ 

ακριβή. Για παράδειγμα, ορισμένοι γιατροί δεν αγοράζουν ασφάλιση 

επαγγελματικής ευθύνης, διότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα 

υψηλά ασφάλιστρα. 

Πράγματι κάποια είδη ασφάλισης έχουν μεγάλο κόστος για να 

δικαιολογήσουν την προστασία που προσφέρουν έναντι του απειλούντος 

κινδύνου. π.χ. το ύψος των ασφάλιστρων για την προστασία της 

επιχείρησης έναντι των κλοπών στους χώρους της επιχείρησης 

(shoplifting) μπορούν συνήθως να χαρακτηρισθούν δυσανάλογα (πολύ 

δαπανηρά) για τον σκοπό που υπηρετούν. Αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις 

να επιλέγουν να υιοθετούν συστήματα αποτροπής εμφάνισης του 

φαινομένου των κλοπών. 

 

8.2.2. Παθητική Κράτηση Κινδύνου (Passive Risk Retention) 

Ο κίνδυνος μπορεί να κρατηθεί παθητικά, από άγνοια, αδιαφορία ή 

τεμπελιά, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί πολύ επικίνδυνο. 

Οι επιχειρήσεις συχνά πρέπει να αντιμετωπίσουν αρκετούς 

κινδύνους σε συνεχή βάση. Σε αυτές τις περιπτώσεις το μόνο πράγμα 

που μπορεί να γίνει από μέρους της επιχείρησης είναι η υιοθέτηση 

πρακτικών καλής διοίκησης προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος όσο το 

δυνατόν περισσότερο. 

Συμπερασματικά, η «κράτηση κινδύνου» μπορεί να αποδειχθεί μια 

χρήσιμη τεχνική για τον χειρισμό του κινδύνου, όταν πρόκειται για 

κινδύνους με υψηλή συχνότητα και σχετικά μικρές επιπτώσεις. Δεν 
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ενδείκνυται όμως για κινδύνους με χαμηλή συχνότητα και σημαντικές 

επιπτώσεις. 

 

8.3. Μετατόπιση Κινδύνου (Μεταφορά) 

Η Στρατηγική Μετατόπισης του Κινδύνου (Shift the Risk Strategy). Οι 

επιχειρήσεις μπορούν να μετατοπίσουν πολλούς κινδύνους σε άλλα 

πρόσωπα ή επιχειρηματικούς φορείς με την υπεργολαβία, την 

αντιστάθμιση και την ασφάλιση. 

 

8.3.1. Η Υπεργολαβία (Subcontracting) 

Είναι η ανάθεση της εκτέλεσης έργου ή τμήματος του, από τον 

εργολάβο που το ανέλαβε σε κάποιον άλλο (ή η ανάθεση της εκτέλεσης 

μέρους της παραγωγής από μεγάλη επιχείρηση σε μικρότερη). Αυτή η 

ανάθεση είναι απόρροια του γεγονότος ότι ο εργολάβος αισθάνεται ότι η 

εκτέλεση κάποιων τμημάτων του έργου αποτελούν δραστηριότητες 

υψηλού κινδύνου για τις δυνατότητες του. π.χ. η διοίκηση μιας 

κατασκευαστικής εταιρίας προκειμένου να αναλάβει την ανέγερση μιας 

νέας οικοδομής αξιολογεί ότι έχει τις τεχνικές γνώσεις και την εμπειρία 

για όλες τις εργασίες που απαιτούνται για την αποπεράτωση μιας 

οικοδομής εκτός από τις ηλεκτρολογικές εργασίες. Η κατασκευαστική 

εταιρία, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος αποτυχίας (μη καλής 

λειτουργίας) της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και ταυτόχρονα να 

αναλάβει την ανέγερση της οικοδομής, μπορεί να υποβάλλει μια 

συνολική προσφορά, η οποία να περιέχει την υπεργολαβία των 

ηλεκτρολογικών εργασιών σε μια καθορισμένη τιμή. 
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8.3.2. Η Αντιστάθμιση του Κινδύνου (Risk Hedging) 

Οι Διαδικασίες Περιορισμού Διακυμάνσεων (Hedging), αναφέρονται 

στην προστασία κάποιου έναντι ενός κινδύνου ζημιάς σε σχέση με μια 

συναλλαγή, κάνοντας μια άλλη συναλλαγή ως αντιστάθμισμα. Η 

διαδικασία αυτή, η οποία είναι διεθνώς πολιτογραφημένη με τον όρο 

Hedging, πραγματοποιείται μέσω ειδικών συμβολαίων (futures contracts), 

τα οποία διαπραγματεύονται σε οργανωμένα γι' αυτό το σκοπό 

Χρηματιστήρια Αξιών, όπως το Chicago Board of Trade, το New York 

Exchange και το LIFFE του Λονδίνου. Τα συμβόλαια αυτά παρέχουν τη 

δυνατότητα σε έναν επενδυτή, να προσδιορίσει από σήμερα την τιμή με 

την οποία θα αγοράσει ή θα πουλήσει μια αξία (π.χ. μετοχές), σε 

προκαθορισμένο χρονικό σημείο στο μέλλον. 

Τα τελευταία χρόνια οι Θεσμικοί Επενδυτές συνηθίζουν να 

χρησιμοποιούν τα “futures contracts”, προκειμένου να διασφαλιστούν από 

τις διακυμάνσεις των τιμών των μετοχών στις κεφαλαιαγορές. Η τεχνική 

αυτή, χωρίς να είναι ασφάλιση με την επιστημονική έννοια του όρου, 

ωστόσο καλείται «Ασφάλιση Χαρτοφυλακίου» (Portfolio Insurance), 

παρέχοντας στην ουσία σημαντική προστασία έναντι των μεταπτώσεων 

των τιμών των Αξιών μεταβλητής απόδοσης. 

 

8.3.3. Η Ασφάλιση (Insurance) 

Είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος μετατόπισης κινδύνου. Οι 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις είναι οι επιχειρηματικές οντότητες που 

έναντι αμοιβής (ασφαλίστρου) παρέχουν προστασία προς τα άτομα και 

τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ένα ευρύ φάσμα κινδύνων, αφού ο 

καθαρός κίνδυνος μεταφέρεται στον ασφαλιστή  
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Οι επιχειρήσεις, θα πρέπει να σημειωθεί ολοκληρώνοντας την 

συζήτηση σχετικά με αυτή την στρατηγική, μπορούν να μετατοπίσουν το 

σύνολο ή μέρος του κινδύνου που αντιμετωπίζουν. Η έκταση (το μέγεθος) 

της μετατόπισης εξαρτάται από την πιθανότητα εμφάνισης του κινδύνου 

και το κόστος μετατόπισης του κινδύνου. 

Οι επιχειρήσεις επίσης πρέπει να τονισθεί ότι μπορούν να 

υιοθετήσουν ένα συνδυασμό των προηγούμενα αναφερθέντων 

στρατηγικών αντιμετώπισης κινδύνων. Να υιοθετήσουν ταυτόχρονα π.χ. 

μια στρατηγική ανάληψης του κινδύνου για την προστασία της 

επιχείρησης έναντι των κλοπών στους χώρους της επιχείρησης και μια 

στρατηγική μετατόπισης του κινδύνου με την ασφάλιση της περιουσίας 

της επιχείρησης για τις ζημίες λόγω φυσικών καταστροφών. 

 Τέταρτο στοιχείο ενός προγράμματος Διαχείρισης Κινδύνου είναι η 

Τακτική Επικαιροποίησης (Updating) των Προγραμμάτων Κινδύνου, 

μέσω του Ελέγχου των Ζημιών, της Πρόληψης και της 

Ελαχιστοποίησης των Απωλειών. 

o Έλεγχος Ζημιών (Loss Control)  

Σημαίνει την ανάληψη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων για τη 

μείωση της συχνότητας και σοβαρότητας των ζημιών. Στοχεύει στην 

πρόληψη ζημιών και την ελαχιστοποίηση απωλειών. 

o Πρόληψη Ζημιών (Loss Prevention) 

Η πρόληψη ζημιών αποσκοπεί στη μείωση της πιθανότητας 

απώλειας. Τα τροχαία ατυχήματα μπορεί να μειωθούν, αν οι 

αυτοκινητιστές περνούν σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης και οδηγούν 

αμυντικά. Οι καρδιοπάθειες μπορούν να ελαττωθούν, αν 

παρακολουθούμε το βάρος μας, δεν καπνίζουμε και έχουμε καλές και 

υγιεινές συνήθειες. 
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Η πρόληψη ζημιών είναι σημαντική και για τις επιχειρήσεις. Για 

παράδειγμα, η έκρηξη σε έναν καυστήρα μπορεί να αποφευχθεί με 

περιοδικές επιθεωρήσεις. Τα εργατικά ατυχήματα μπορεί να 

ελαττωθούν φροντίζοντας για την τήρηση κανόνων ασφαλείας. 

Πυρκαγιές μπορεί να αποφευχθούν απαγορεύοντας στους εργάτες να 

καπνίζουν σε περιοχές με εύφλεκτα υλικά. 

o Ελαχιστοποίηση Απωλειών (Loss Reduction) 

Αν και οι προσπάθειες για πρόληψη απωλειών μειώνουν τη 

συχνότητα απωλειών, ορισμένες απώλειες αναπόφευκτα εμφανίζονται, 

και τότε, το μόνο που μένει είναι να μειωθούν οι επιπτώσεις τους. Για 

παράδειγμα, ένα πολυκατάστημα τοποθετεί ψεκαστήρες πυρόσβεσης 

(sprinklers), για να μην επεκταθεί μια πυρκαγιά. Για τον ίδιο λόγο τα 

πολύ εύφλεκτα υλικά μπορεί να τοποθετούνται σε ξεχωριστή περιοχή 

για να περιορίζεται η φωτιά σε αυτή την περιοχή. Ένα εργοστάσιο 

μπορεί να κατασκευάζεται με υλικά ανθεκτικά στη φωτιά, για να 

ελαχιστοποιηθεί η ζημιά. Πυρασφαλείς πόρτες και παράθυρα μπορεί να 

χρησιμοποιούνται, για να μην εξαπλωθεί η φωτιά. 

Αναμφίβολα, από κοινωνική άποψη, ο περιορισμός των απωλειών 

είναι η ιδανική μέθοδος χειρισμού του κινδύνου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Η Διαχείριση του Λειτουργικού Κινδύνου 

9.1. Γενικές Παρατηρήσεις 

Ο Λειτουργικός Κίνδυνος, όπως έχουμε δει παραπάνω, είναι η γενική 

κατηγορία, η οποία είναι η πηγή πολλών σημαντικών επιχειρησιακών 

κινδύνων. Πιο συγκεκριμένα, ο Λειτουργικός Κίνδυνος μεταξύ άλλων 

σχετίζεται με τον παράγοντα του ανθρώπινου λάθους, σε διαχειριστικά 

λάθη και στις ελλείψεις των υπαρχόντων υπολογιστικών συστημάτων 

(Eccles, R., Herz, R., Keegan, M., and Phillips, D., 2001). Η μεγάλη ανάπτυξη 

της πληροφοριακής τεχνολογίας και ο ολοένα και μεγαλύτερος 

ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών σε παγκόσμιο επίπεδο (Σχήμα 9), έχει 

ωθήσει τις τράπεζες στην εύρεση τρόπων διαχείρισης του Λειτουργικού 

Κινδύνου (Hiwatashi, J., 2002). 

 

 

Σχήμα 9: Η Διαχείριση του Λειτουργικού Κινδύνου ως Αναπόσπαστο 

Τμήμα της Συμμόρφωσης με το Σύμφωνο της Βασιλείας ΙΙ 
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Η διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου αφορά στην αναγνώριση των 

σχετικών κινδύνων και στο σχεδιασμό των κατάλληλων μέτρων 

αντιμετώπισής τους. 

Πρωταγωνιστικό ρόλο στους επιχειρησιακούς κινδύνους παίζει ο 

ανθρώπινος παράγοντας. Το γεγονός αυτό μας έχει οδηγήσει στη 

δημιουργία του όρου «οργανική διαχείριση κινδύνου» (organic risk 

management), ο οποίος αναφέρεται στη διαχείριση του Λειτουργικού 

κινδύνου που οφείλεται σε ανθρώπινη επέμβαση. Αμέσως παρακάτω θα 

μελετήσουμε την «οργανική διαχείριση κινδύνου». 

Τα απαραίτητα στοιχεία ενός πλαισίου αποτελεσματικής διαχείρισης 

του κινδύνου είναι: μια ξεκάθαρη στρατηγική και η συνεχής επίβλεψη από 

τη διοίκηση, μια κουλτούρα λειτουργικού κινδύνου αλλά και εσωτερικού 

ελέγχου (η οποία να περιλαμβάνει εκτός των άλλων σαφή όρια ευθυνών 

και διαχωρισμό καθηκόντων) και η πρόβλεψη απρόβλεπτων γεγονότων. 

 

9.2. Οργανική Διαχείριση Κινδύνου 

Η σωστή επιλογή του προσωπικού για πρόσληψη και προαγωγή είναι 

κρίσιμη για τη διαχείριση των πιο σημαντικών κινδύνων που 

αντιμετωπίζουν οι τράπεζες, δηλαδή του κινδύνου μικρής απόδοσης, 

μικρού κύκλου εργασιών και κινδύνου απάτης από μέρους των 

εργαζομένων. Η τελευταία μορφή κινδύνου ανήκει στους Λειτουργικούς 

Κινδύνους (Yen Yee Chong, 2003). 

Η οργανική διαχείριση του κινδύνου αναγνωρίζει ότι οι άνθρωποι 

είναι το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο των τραπεζών αλλά 

συγχρόνως είναι και η μεγαλύτερη απειλή. 

Η διοίκηση του τραπεζικού οργανισμού θα πρέπει να διασφαλίσει ότι 

το πλαίσιο διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου υπόκειται σε 
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αποτελεσματικούς και εκτενείς εσωτερικούς ελέγχους από λειτουργικά 

ανεξάρτητο, κατάλληλο εκπαιδευμένο και ικανό προσωπικό. Η λειτουργία 

του εσωτερικού ελέγχου δε θα πρέπει να είναι υπεύθυνη και για τη 

διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου. 

Το παιχνίδι έχει χαθεί αν η ομάδα ελέγχου δεν ελέγχει και τιμωρεί το 

ανώτατο διοικητικό προσωπικό. Μία οργανωτική δομή που μπορεί να 

ακολουθεί μια τράπεζα που διαχειρίζεται τον Λειτουργικό Κίνδυνο είναι 

αυτή που φαίνεται στο ακόλουθο Σχήμα 10: 

 

Διευθυντής 

Υποπροϊστάμενος 
Εκτίμησης Κινδύνου 

Υποπροϊστάμενος 
Διαχείρισης 
Λειτουργικού Κινδύνου 

Εκτίμηση Κινδύνου Εσωτερικός Έλεγχος 

Προϊστάμενος σε 
Θέματα Κινδύνων 

 

Σχήμα 10: Οργανωτική Δομή Διαχείρισης του Λειτουργικού Κινδύνου 

Για να μπορέσει να επιτευχθεί η σωστή οργανική διαχείριση του 

κινδύνου θα πρέπει να αλλαχτεί το σύστημα πληρωμών που ακολουθεί η 

τράπεζα, έτσι ώστε να μην υπάρχει περίπτωση το προσωπικό να προβεί 

σε ενέργειες που θα μειώσουν την αξία των μετόχων. Πιο συγκεκριμένα, οι 

υπάλληλοι θα πρέπει να πληρώνονται και σε μετοχές της τράπεζας. 

Επίσης, οι υπάλληλοι θα μπορούσαν να πληρώνονται βάση της απόδοσης 
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της τράπεζας. Ίσως ακόμη οι υπάλληλοι να πρέπει να δεσμευτούν ότι θα 

δουλεύουν χρόνια στην τράπεζα. 

 

9.3. Μέθοδοι Διαχείρισης του Λειτουργικού Κινδύνου 

Όπως έχουμε δει ο Λειτουργικός Κίνδυνος είναι μια ευρεία έννοια, η 

οποία δεν μπορεί να οριστεί πλήρως και επακριβώς. Το γεγονός αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει μία στάνταρντ μεθοδολογία διαχείρισης 

του Λειτουργικού Κινδύνου. Έως τώρα έχουν εφαρμοστεί διάφορες 

προσεγγίσεις και έχουν ληφθεί μέτρα για τη διαχείριση του λειτουργικού 

κινδύνου. Θα προσπαθήσουμε να αναφερθούμε στα σημαντικότερα από 

αυτά (Jeffry M. Netter, Annette B. Poulsen). 

Πρώτα από όλα, σύμφωνα με τον Culp (Culp C., 2001), υπάρχουν 

πέντε φάσεις υλοποίησης της διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου. Στην 

πρώτη φάση, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 11 που ακολουθεί, η τράπεζα 

δεν έχει εφαρμόσει καμιά διαδικασία διαχείρισης του λειτουργικού 

κινδύνου, ούτε και έχει καθόλου προσωπικό, το οποίο να απασχολείται με 

αυτή τη μορφή κινδύνου. Κάθε περίπτωση λειτουργικού κινδύνου 

αντιμετωπίζεται τη στιγμή που εμφανίζεται. Σε μια δεύτερη φάση, η 

τράπεζα έχει αναγνωρίσει ότι είναι αναγκαία η διαχείριση του 

λειτουργικού κινδύνου. Το προσωπικό αναλαμβάνει ευθύνες διαχείρισης 

του λειτουργικού κινδύνου και ιδιαίτερα τα υψηλόβαθμα στελέχη 

αναζητούν πολιτικές αναγνώρισης, υπολογισμού και ελέγχου του 

λειτουργικού κινδύνου. Το τρίτο στάδιο είναι το στάδιο της 

παρακολούθησης, όπου η ανοχή στο λειτουργικό κίνδυνο αρχίζει να 

εμφανίζεται. Η τράπεζα αρχίζει να αναλύει και να εντοπίζει μέτρα 

αντιμετώπισης του κινδύνου. Τα ανώτερα στελέχη καθορίζουν την ανοχή 

στο λειτουργικό κίνδυνο, με βάση της επιχειρησιακής στρατηγικής τους και 
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της στρατηγικής αντιμετώπισης του κινδύνου. Στο επόμενο στάδιο, η 

τράπεζα αναπτύσσει μια διαδικασία αντιμετώπισης του λειτουργικού 

κινδύνου. Η τράπεζα θα υπολογίζει τον επιχειρησιακό κίνδυνο και τα 

ανώτερα στελέχη θα εκφράζουν την ανοχή στον κίνδυνο σε σχέση με τις 

πραγματικές εκτιμήσεις έκθεσης στο λειτουργικό κίνδυνο. Στο τελευταίο 

(πέμπτο) στάδιο, στο οποίο πολύ λίγες τράπεζες έχουν φτάσει, ο 

λειτουργικός κίνδυνος αναπτύσσεται πλήρως σε ένα πρόγραμμα 

διαχείρισης του κινδύνου. Η τράπεζα αναπτύσσει ποσοτικές μεθόδους 

αντιμετώπισης του λειτουργικού κινδύνου, στα πλαίσια της γενικής 

στρατηγικής που έχουν για την αντιμετώπιση κάθε μορφής κινδύνου. 

 

 

Σχήμα 11. Βασικά Στάδια Διαχείρισης του Λειτουργικού Κινδύνου 

Μια άλλη μεθοδολογία διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου είναι 

γνωστή ως ρόδα Λειτουργικού κινδύνου, η οποία φαίνεται στο Σχήμα 12 

που ακολουθεί. 
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Σχήμα 12: Η Ρόδα του Λειτουργικού κινδύνου 

Τα βασικά στοιχεία της ρόδας λειτουργικού κινδύνου είναι τα 

ακόλουθα: 

• Προσδιορισμός & αξιολόγηση του κινδύνου: Αυτό γίνεται συνήθως μέσω 

ενός προγράμματος αυτοαξιολόγησης και ελέγχου του κινδύνου (risk 

and control self-assessment, RCSA). Τα ανώτερα στελέχη προσδιορίζουν 

τις βασικές διαδικασίες, τους κινδύνους και τους ελέγχους σε αυτές τις 

διαδικασίες, διακοπές λειτουργίες και προγράμματα δράσης στις 

διακοπές αυτές. Θα μπορούσαν επίσης να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο 

και την πιθανότητα του κινδύνου, με ποιοτικές μεθόδους. 

• Προσδιορισμός & μέτρηση του κινδύνου: Ένα ποσοτικό πλαίσιο που 

ακολουθεί την Προηγμένη Μέθοδο Μέτρησης προτείνεται, έτσι ώστε ο 

Λειτουργικός Κίνδυνος να μπορεί να μετρηθεί ακριβώς. Χαρακτηριστικά, 

οι δείκτες έκθεσης, π.χ., ακαθάριστα έσοδα, προηγούμενες απώλειες 

και βασικοί δείκτες κινδύνου αποτελούν την εσωτερική βάση 

δεδομένων. Η διαθεσιμότητα και η ακεραιότητα των εσωτερικών 

δεδομένων καθώς επίσης και της σχετικότητας και της κλιμάκωσης των 

εξωτερικών δεδομένων είναι σημαντικά ζητήματα. Οι κατανομές του 

κινδύνου περιέχουν επίσης θεμελιώδεις πληροφορίες. 
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• Ανάλυση του κινδύνου, παρακολούθηση & υποβολή έκθεσης κινδύνου: Η 

ανάλυση συμβάλλει στην ενσωμάτωση του κινδύνου και της απόδοσης 

των επιχειρήσεων, που καθιστά τους κινδύνους διαφανείς και που 

προσδιορίζει τις διακοπές λειτουργίας. Ο έλεγχος των λειτουργικών 

κινδύνων, και τα προγράμματα δράσης πρέπει να απεικονίζουν τις 

αλλαγές στην επιχείρηση και να βελτιώνουν την πληροφόρηση. Η 

διαχείριση της απόδοσης του κινδύνου, που συνδέει τον κίνδυνο με τη 

δημιουργία αξίας, γίνεται σημαντική. Η υποβολή εκθέσεων σε ολόκληρη 

την επιχείρηση πρέπει να είναι κατάλληλη για τα διάφορα επίπεδα 

διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένου και του διοικητικού συμβουλίου. 

• Κατανομή κεφαλαίου για διαχείριση κνδύνου: Το λειτουργικό κεφάλαιο 

σε κίνδυνο (capital at risk, CaR) υπολογίζεται για κάθε επιχειρησιακή 

μονάδα για να προστατεύσει από τις απροσδόκητες απώλειες σε έναν 

ορισμένο χρονικό ορίζοντα και ποσοστό. 

• Διαχείριση & μείωση του κινδύνου: Αυτό το στάδιο αποτελείται από την 

περίπλοκη εναλλακτική χρηματοδότηση του κινδύνου και της 

μετατόπισής του (μέσω των ασφαλιστικών προγραμμάτων), καθώς 

επίσης και τις ενημερωμένες ρυθμίσεις σχεδίων επιχειρησιακής 

συνοχής. Η τρέχουσα επικοινωνία που καθιστά τους κινδύνους 

διαφανείς, η κατάρτιση και η διανομή των καλύτερων πρακτικών 

γίνεται ζωτικής σημασίας. Οι βελτιωμένες διαδικασίες και οι έλεγχοι 

οδηγούν στην κατανομή χαμηλότερου κινδύνου στην επόμενη στροφή 

της "ρόδας." 

Μια άλλη μεθοδολογία έχει ακολουθηθεί από μεγάλες τράπεζες για τη 

διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου. Σύμφωνα με αυτήν, στην αρχή θα 

πρέπει να γίνει αναγνώριση του λειτουργικού κινδύνου ως ξεχωριστού 

κλάδου, έπειτα να γίνει μια αναδιάρθρωση της οργανωσιακής ιεραρχίας, 
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στη συνέχεια να οριστεί μια διαδικασία διαχείρισης και να δημιουργηθούν 

τα εργαλεία υπολογισμού του λειτουργικού κινδύνου και στο τέλος να 

αναπτυχθούν τα συστήματα παρακολούθησης της διαχείρισης του 

λειτουργικού κινδύνου (Harris R., 2002). 

Ένα άλλο πρώτο βήμα που μπορεί να γίνει από μια τράπεζα που 

θέλει να διαχειριστεί το λειτουργικό της κίνδυνο, είναι η πλήρης ανάπτυξη 

των κοστών / συναλλαγή και η εξέταση της τυπικής τους απόκλισης ανά 

γραμμή προϊόντος. Ένα δεύτερο βήμα θα ήταν η υλοποίηση ενός μοντέλου 

προσομοίωσης, το οποίο θα επιτρέπει την “what – if” ανάλυση. 

Πολλοί μελετητές του συμφώνου της Βασιλείας προτείνουν άλλες δύο 

προσεγγίσεις διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου. Η πρώτη προσέγγιση 

μπορεί να ονομαστεί υπολογιστική αντικειμενικότητα (calculative 

pragmatism). Οι υποστηρικτές τις μεθόδου αυτής τυπικά θεωρούν τους 

αριθμούς ως μηχανισμούς κατεύθυνσης της προσοχής χωρίς πραγματικά 

να έχουν την πρόθεση να αναπαραστήσουν την πραγματικότητα. Τα 

συστήματα βαθμολόγησης του κινδύνου καθιστούν το λειτουργικό 

κεφάλαιο ορατό για τους σκοπούς της διαχείρισης και βοηθούν στον 

προσδιορισμό της σωστής κατεύθυνσης. Η κύρια γνώση βασίζεται στις 

αρχές του εσωτερικού ελέγχου, του ελέγχου της πίστωσης, των 

συστημάτων διαχείρισης των επιχειρησιακών διαδικασιών και της 

διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. 

Η δεύτερη προσέγγιση μπορεί να ονομαστεί υπολογιστικός ιδεαλισμός 

(calculative idealism). Οι υποστηρικτές τις μεθόδου αυτής τυπικά θεωρούν 

τους αριθμούς κατάλληλους να αναπαριστούν τα κόστη του πραγματικού 

οικονομικού κεφαλαίου, με βάση δεδομένα υψηλής ποιότητας και 

συχνότητας. Ο λειτουργικός κίνδυνος πρέπει να ταιριάζει σε ένα πρότυπο 

γνώσης, στο οποίο οι τεχνικές της αξίας του υπολογισμού του κινδύνου 
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είναι καίριες και στο οποίο ο βαθμός εφαρμογής της διαχείρισης του 

λειτουργικού κινδύνου είναι ο δείκτης συγκριτικής μέτρησης της απόδοσης 

(Power, M.). 

Εξάλλου, οι τράπεζες παραδοσιακά διαχειριζόντουσαν το λειτουργικό 

κίνδυνο βασιζόμενες σε ποιοτικές μεθόδους. Αυτές οι μέθοδοι όμως δεν 

είναι πλέον ικανοποιητικές, εξαιτίας της πολυπλοκότητας και της 

ταχύτητας των τραπεζικών λειτουργιών (Hiwatashi, J., 2002). Οι τράπεζες 

πλέον πρέπει πρώτα να προσπαθήσουν να υπολογίσουν το λειτουργικό 

κίνδυνο, έτσι ώστε τα ανώτερα στελέχη να μπορέσουν να υλοποιήσουν 

τους στόχους για την κατηγοριοποίηση της διαχείρισης του κινδύνου. Ο 

υπολογισμός είναι επίσης απαραίτητος, ώστε η διοίκηση να μπορέσει 

καθορίσει αν η τράπεζα έχει τα απαραίτητα κεφάλαια να διαχειριστεί το 

λειτουργικό κίνδυνο. Επιπλέον, ο υπολογισμός επιτρέπει τη σύνδεση της 

απόδοσης της τράπεζας με την αποτελεσματική διαχείριση του 

λειτουργικού κινδύνου. 

Ιδιαίτερη χρησιμότητα εμφανίζουν οι δοκιμασίες αντοχής (stress tests) 

και οι αναλύσεις σεναρίων, καθώς παρέχουν τη δυνατότητα εύρεσης του 

«μετασταθούς» σημείου, δηλαδή του σημείου εκείνου όπου οι λειτουργικοί 

συσχετισμοί μεταξύ των αμοιβαία υποστηριζόμενων διαδικασιών 

προκαλούν έναν μη τετριμμένο προσωρινό συσχετισμό, ο οποίος θα 

μπορούσε τελικά να οδηγήσει στην εμφάνιση ενός συλλογικού 

περιστατικού κινδύνου με μορφή έκρηξης, χιονοστιβάδων και συντριβών 

(Kühn, R., and Neu, P., 2002). 

 

9.4. Η Χρήση της Τεχνολογίας για τη Διοίκηση του Λειτουργικού Κινδύνου 

Φαίνεται ίσως παράξενο το γεγονός ότι ένα εργαλείο για την ανάλυση 

και τη διαχείριση του Λειτουργικού Κινδύνου θα προέκυπτε μέσα από την 
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έρευνα των λειτουργιών των μικρο-ηλεκτρομηχανικών συστημάτων (micro 

– electromechanical systems, MEMS). Τα συστήματα MEMS είναι πολύ μικρά. 

Μοιάζουν με τα ολοκληρωμένα κυκλώματα τόσο στο σχεδιασμό τους, όσο 

και στον τρόπο κατασκευής και εφαρμογής τους (Perera Jeevan, 2000). 

Για την πρόβλεψη της αξιοπιστίας των νευρωνικών δικτύων 

χρησιμοποιούνται νευρωνικά δίκτυα. Τα δεδομένα που εισάγονται 

προέρχονται από τα χαρακτηριστικά των νευρωνικών δικτύων και από το 

περιβάλλον λειτουργίας τους. Αυτή η μορφή πρόβλεψης της αξιοπιστίας, 

που βασίζεται σε ιστορικά στοιχεία, μοιάζει να είναι τελείως όμοια με τη 

διαδικασία πρόβλεψης του Λειτουργικού Κινδύνου ενός 

χρηματοοικονομικού οργανισμού (χρησιμοποιώντας ιστορικά στοιχεία της 

συμπεριφοράς του οργανισμού αλλά και του περιβάλλοντός του).  

Τα νευρωνικά δίκτυα για να είναι αποτελεσματικά, θα πρέπει να 

ικανοποιούν τα ακόλουθα πολύ σημαντικά κριτήρια: 

• Να είναι Δυναμικά, δηλαδή είναι Προσαρμόσιμα σε οποιαδήποτε 

προσθήκη δεδομένων. 

• Να είναι Αυτοδύναμα, δηλαδή μπορούν να εφαρμοστούν ακόμη και 

έξω από τις περιοχές εισόδου δεδομένων. 

• Να είναι Σχετικά, δηλαδή να παρέχουν πληροφορίες χρήσιμες και 

στο σωστό χρόνο. 

• Να είναι Αντικειμενικά, δηλαδή να μην επηρεάζονται από 

προσωπικές εκτιμήσεις. 

• Να είναι Κατανοητά, δηλαδή να παρέχουν μια ακριβής και πλήρη 

εικόνα των δεδομένων. 

Για να είναι χρήσιμα τα νευρωνικά δίκτυα στη μοντελοποίηση του 

Λειτουργικού Κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι χρηματοοικονομικοί 

οργανισμοί, θα πρέπει, έχοντας μια σειρά από συμπεριφορές ου κινδύνου, 
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να μπορούν να συνάγουν μια ακριβή εκτίμηση του κινδύνου. Για το σκοπό 

αυτό θα πρέπει να ακολουθηθούν μια σειρά από βήματα. 

Πρώτα από όλα, ο σχεδιαστής του νευρωνικού δικτύου θα πρέπει να 

προσδιορίσει τις παραμέτρους του συστήματος, οι οποίες θα σχηματίσουν 

τη βάση του συστήματος. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει δείκτες που 

προέκυψαν από πληροφορίες σχετικά με την ικανοποίηση των πελατών, 

την απώλεια περιουσιακών στοιχείων, τη φορολογία, την κλοπή, τις 

συναλλαγές, αλλά και με νομικά και θεσμικά θέματα. 

Στη συνέχεια, αρκετά δεδομένα, περιλαμβανομένου και των 

αποτελεσμάτων, θα πρέπει να είναι διαθέσιμα για να εκπαιδεύσουν ένα 

νευρωνικό δίκτυο. Για να μπορέσουμε να αυξήσουμε την Αυτοδυναμία του 

μοντέλου, διαφορετικά νευρωνικά δίκτυα θα πρέπει να εκπαιδευτούν για 

κάθε τύπο επιχείρησης. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι οι ερευνητές θα 

πρέπει να χρησιμοποιήσουν πολλαπλά νευρωνικά δίκτυα και όχι μόνο ένα. 

Τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να μεταφερθούν, μετατρέποντας τα 

αρχικά δεδομένα μέσω αντιστοίχησης, δειγματοληψίας και εξαγωγή 

χαρακτηριστικών, σε μια μορφή συμβατή με το λογισμικό του νευρωνικού 

δικτύου που έχει επιλεγεί. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί για ακραίες τιμές καθώς και για 

κενά διαστήματα στο σύνολο δεδομένων. Τα μη αριθμητικά δεδομένα θα 

πρέπει να μετατραπούν σε αριθμητικά. Ένα μικρό μέρος των δεδομένων θα 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να γίνουν οι δοκιμές. 

Στη συνέχεια, τα δεδομένα θα πρέπει να εφαρμοστούν στο νευρωνικό 

δίκτυο για να καθοριστούν οι μαθηματικές σχέσεις μεταξύ των δεδομένων 

εισόδου και εξόδου. 

Το τελευταίο βήμα είναι να αναλύσουμε το αποτέλεσμα που μας δίνει 

το νευρωνικό δίκτυο και να ελέγξουμε την ισχύ του συγκρίνοντας το με 
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γνωστούς κανόνες. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που 

είχαμε φυλάξει για τις δοκιμές και το αποτέλεσμα που παίρνουμε στην 

έξοδο συγκρίνεται με τα αποτελέσματα που είχαμε φυλάξει. Αν υπάρχει 

ομοιότητα στα αποτελέσματα τότε το νευρωνικό δίκτυο είναι έτοιμο να 

χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση του Λειτουργικού κινδύνου. 

Αν δεν χρησιμοποιηθούν οι σωστές σχέσεις ή αν δεν χρησιμοποιηθούν 

τα σωστά δεδομένα, τότε θα οδηγηθούμε σε λάθος δεδομένα στην έξοδο. 

Επιπλέον, είναι δυνατόν να οδηγηθούμε σε λάθος αποτελέσματα αν δεν 

έχουμε χρησιμοποιήσει αρκετά δεδομένα στην είσοδο. Μόνο η εμπειρία θα 

μας επιτρέψει να γνωρίζουμε τον απαιτούμενο όγκο δεδομένων. Αλλά, 

γενικά, όσο περισσότερα δεδομένα εισάγουμε στο νευρωνικό δίκτυο, τόσο 

καλύτερα. Επιπλέον, τα νευρωνικά δίκτυα δίνουν καλύτερα αποτελέσματα 

στις περιπτώσεις που οι σχέσεις της συμπεριφορά στον κίνδυνο με την 

έξοδο είναι σταθερές. 

 

9.5. Τα Πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη Διαχείριση του 

Λειτουργικού Κινδύνου 

Ο ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός εξαγορών και συγχωνεύσεων 

μεταξύ τραπεζών, στις οποίες η εξαγοράζουσα τράπεζα θα πρέπει να 

ενσωματώσει τα πληροφοριακά συστήματα της εξαγοραζόμενης 

τραπέζης, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του λειτουργικού κινδύνου. 

Επιπλέον, οι νέες τεχνικές χρηματοδότησης έχουν μειώσει τον 

πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αγοράς και έχουν αυξήσει το 

λειτουργικό κίνδυνο. Συνεπώς, η ανάγκη διαχείρισης του λειτουργικού 

κινδύνου είναι γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική (Wharton School, 2002). 
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Εξάλλου, η ακριβής διαχείριση του λειτουργική κινδύνου μπορεί να 

βελτιώσει τα κέρδη της επιχείρησης ελαττώνοντας την έκθεση σε χαμηλής 

συχνότητας απώλειες των οποίων όμως η επίδραση είναι υψηλή. 

Η κατάλληλη διαχείριση του κινδύνου μπορεί επίσης να μειώσει τα 

ασφάλιστρα που πληρώνουν οι τράπεζες και να ελαττώσει τα 

απαιτούμενα κεφάλαια για την αντιμετώπιση του λειτουργικού κινδύνου 

(Harris , R., 2002). 

Ας σημειωθεί, ότι οι τράπεζες θα πρέπει να διαχειριστούν το 

λειτουργικό κίνδυνο και για να αποφύγουν τα σημαντικά πιθανά κόστη 

αντιμετώπισης των απωλειών που προκύπτουν εξαιτίας των 

λειτουργικών κινδύνων. Οποιαδήποτε καταστροφή των περιουσιακών 

στοιχείων ή διακοπή της λειτουργίας της τράπεζας προκαλούν σημαντικά 

κόστη στις τράπεζες (Σχήμα 13). Ομοίως, και η απάτη και η εγκληματική 

συμπεριφορά από το εσωτερικό περιβάλλον της τράπεζας (Rosengren, E., 

2002). 

 

 

Σχήμα 13: Εξαρτήσεις της Διαχείρισης του Λειτουργικού Κινδύνου 
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Τέλος, η σωστή διαχείριση του κινδύνου είναι απαραίτητη για να 

παρέχει στα μέλη της επιτροπής ελέγχου πληροφορίες σχετικά με τη 

μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση του κινδύνου, την 

αναγνώριση των μορφών κινδύνου και τους μηχανισμούς ανάλυσης και 

ανίχνευσης (Hiwatashi, J., 2002). 

 

9.6. Οι Δυσκολίες στη Διαχείριση του Λειτουργικού Κινδύνου σε Σχέση με 

τη Διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου και του Κινδύνου Αγοράς 

Από όλες τις μορφές κινδύνου που επηρεάζουν μια τράπεζα, ο 

λειτουργικός κίνδυνος είναι μεταξύ των πιο καταστρεπτικών και των πιο 

δύσκολων να προβλεφθούν (Harmantzis, C. F.,). Στη συνέχεια, θα 

αναφερθούμε στις σημαντικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια 

τράπεζα στην προσπάθειά της να διαχειριστεί το λειτουργικό κίνδυνο. 

Πρώτα από όλα, δεν υπάρχει κάποιος κοινός ορισμός για το 

λειτουργικό κίνδυνο και δεν υπάρχει κοινός τρόπος διαχείρισής του. Ο 

Λειτουργικός Κίνδυνος δε βασίζεται στις συναλλαγές. Αντίθετα, ο 

κίνδυνος αγοράς (market risk) πηγάζει από τις συναλλαγές και ο 

πιστωτικός κίνδυνος (credit risk) από τις πιστώσεις. Όλα τα δεδομένα 

που είναι απαραίτητα για να εκτιμήσουν την απόδοση της τραπέζης σε 

αυτές τις τελευταίες περιπτώσεις μπορούν να προέλθουν από κάθε 

ξεχωριστή συναλλαγή (Thirlwell John, 2002). 
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Σχήμα 14: Τυπική Κατανομή των Απωλειών Λειτουργικού Κινδύνου 

Ο Λειτουργικός κίνδυνος, σε αντίθεση με τον πιστωτικό κίνδυνο και 

τον κίνδυνο αγοράς, είναι ένας ενδογενής κίνδυνος. Συνδέεται με τη φύση 

και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων, με τις διαδικασίες και τα 

συστήματα και με την ποιότητα της διαχείρισης και της ροής των 

δεδομένων (Chapelle, A., Crama, Y., Hübner, G., and Peters, J., 2004). 

Ο Λειτουργικός Κίνδυνος μπορεί να προέλθει από ποικίλες αιτίες. 

Μπορεί να έχει σχέση με την επεξεργασία των συναλλαγών, και στην 

προκειμένη περίπτωση υπάρχει μια βάση για τα δεδομένα απόδοσης. 

Αλλά μπορεί επίσης να προέρχεται από περιπτώσεις εμφάνισης 

απάτης, το οποίο δεν έχει και πολύ σχέση με τον αριθμό των 

συναλλαγών που έχουν γίνει. Αυτή η απάτη μπορεί να συμβεί είτε από 

εξωτερικούς παράγοντες είτε από υπαλλήλους. Επιπλέον, ο 

Λειτουργικός κίνδυνος μπορεί να προέρχεται από κάποια πτώση του 

συστήματος της τραπέζης, η οποία μπορεί να προκληθεί από ένα σωρό 

αιτίες, από ακατάλληλους επεξεργαστές, από μη κατάλληλη 

θερμοκρασία, από μεγάλη παροχή ηλεκτρικής τάσης ακόμη και από μια 

τρομοκρατική επίθεση. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, πόσο πιο δύσκολη είναι 

η συγκέντρωση δεδομένων που αφορούν μη συχνά εμφανιζόμενα και 

απρόβλεπτα γεγονότα και συνεπώς πόσο περισσότερο δύσκολη είναι η 
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διαχείριση του Λειτουργικού Κινδύνου σε σχέση με τη διαχείριση του 

πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου αγοράς. 

Η ανάπτυξη ενός μοντέλου για τη μέτρηση του λειτουργικού 

κινδύνου ξεκινά με τη δημιουργία μιας εσωτερικής βάσης δεδομένων. Τα 

γεγονότα εκεί πρέπει να περιλαμβάνουν τις απώλειες ή τις πιθανές 

απώλειες, τη δραστηριότητα της επιχείρησης δεδομένου των 

συγκεκριμένων απωλειών και άλλους παράγοντες κινδύνου. Η 

δημιουργία αυτής της βάσης δεδομένων, η οποία είναι καίρια για την 

κατανόηση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, είναι μια αρκετά δύσκολη 

διαδικασία, αν αναλογιστούμε τον όγκο δεδομένων που πρέπει να 

περιληφθούν σε αυτήν. Επιπλέον, σημαντικό ερώτημα του σχεδιαστή της 

βάσης δεδομένων είναι και το ποια θα είναι η βέλτιστη δομή της βάσης 

δεδομένων και ποια θα είναι η βέλτιστη κατηγοριοποίηση των 

δεδομένων, ώστε να μπορέσουν ευκολότερα να χρησιμοποιηθούν. 

Εξάλλου, τα δεδομένα της βάσης δεδομένων θα πρέπει να ελεγχτούν για 

την ακεραιότητα και την πληρότητά τους. Η βάση δεδομένων θα πρέπει 

να περιλαμβάνει μόνο εκείνα τα γεγονότα που είχαν επίδραση στην 

τράπεζα και όχι να περιλαμβάνει όλες τις απώλειες που προήλθαν από 

το προσωπικό ή τους μετόχους, επειδή αυτές οι πληροφορίες δεν 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις διαδικασίες της μοντελοποίησης 

(Harmantzis, C. F.). 

Εξάλλου, δύσκολη είναι και η συγκέντρωση δεδομένων που αφορούν 

το εξωτερικό περιβάλλον της τράπεζας, καθώς οι διάφοροι τραπεζικοί 

οργανισμοί δεν είναι άμεσα συσχετίσιμοι. Μια καλά οργανωμένη 

τράπεζα μπορεί να έχει εξαίρετες επιχειρησιακές διαδικασίες ελέγχου, 

οι οποίες ελαχιστοποιούν τις λειτουργικές απώλειες. Αν κάποια άλλη 

τράπεζα υποστεί μια μεγάλη λειτουργική απώλεια, η καλά οργανωμένη 
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τράπεζα δε θα γνωρίζει αν η απώλεια οφείλεται στην ελλιπή διαχείριση 

ή σε ατυχία. Το γεγονός αυτό εμποδίζει τη σωστή διαχείριση του 

λειτουργικού της κινδύνου (Andrew Kuritzkes, Brad Ziff). 

Μια σημαντική δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες στην 

προσπάθειά τους να διαχειριστούν το Λειτουργικό κίνδυνο πηγάζει από 

το γεγονός ότι είναι δύσκολη η πρόβλεψη των κινδύνων που θα 

αντιμετωπίσει και ιδιαίτερα του κινδύνου απώλειας. Στην περίπτωση 

αυτή η τράπεζα δεν μπορεί να στηριχτεί σε ιστορικά στοιχεία για να 

προβλέψει μελλοντικές απώλειες. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι 

αφενός η τράπεζα θα τείνει να αλλάξει τους μηχανισμούς της αμέσως 

μετά από κάποια σημαντική απώλεια, για να διασφαλίσει ότι αυτή δε θα 

ξανασυμβεί και αφετέρου στο ότι η εμπειρία που θα αποκτήσει η 

τράπεζα στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου λειτουργικού κινδύνου 

θα της επιτρέψει να μπορέσει στο μέλλον να χειριστεί καλύτερα μια 

τέτοια κατάσταση. 

Άλλο ένα σημαντικό εμπόδιο στη διαχείριση του Λειτουργικού 

Κινδύνου είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο 

εφαρμογής της. Αντιθέτως, η διαχείριση του κινδύνου αγοράς απαιτεί 

πέντε μέρες και του πιστωτικού κινδύνου δώδεκα μήνες. Κάποιες 

απώλειες συμβαίνουν πολύ σύντομα, ενώ κάποιες άλλες μπορεί να 

επηρεάσουν την τράπεζα μετά από χρόνια. 

Επιπλέον, το κόστος διαχείρισης του Λειτουργικού κινδύνου δεν 

μπορεί να υπολογιστεί ακριβώς. Γεγονός όμως είναι ότι τόσο το κόστος 

που απαιτείται για την αρχική υλοποίηση του όσο και σε καθημερινή 

βάση είναι ιδιαίτερα μεγάλο. 

Πάντως, γεγονός είναι ότι τα στατιστικά μοντέλα που 

χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη του λειτουργικού κινδύνου, έχει 
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αποδειχτεί ότι παρέχουν μη συνεπείς και μη αντικειμενικές προβλέψεις, 

επειδή έχουν υποτιμήσει τον κίνδυνο που ελλοχεύει από τη σύνδεση 

διαφόρων περιουσιακών στοιχείων (Daníelsson, J., Embrechts, P., Goodhart, 

C., Keating, C., Muennich, F., Renault, O., Shin, H., 2001). 

Εξάλλου, σημαντικό εμπόδιο για τη διαχείριση του Λειτουργικού 

κινδύνου αποτελεί και η αδυναμία εφαρμογής ποσοτικών μεθοδολογιών. 

Οι ειδικοί στη διαχείριση του Λειτουργικού κινδύνου έχουν κατορθώσει να 

βρουν μια ισορροπία μεταξύ ποσοτικών και ποιοτικών μεθοδολογιών, η 

οποία τους επιτρέπει να εντοπίσουν και να προσδιορίσουν (ή καλύτερα 

να εκτιμήσουν) και σε τελική ανάλυση να κατορθώσουν να διαχειριστούν 

το Λειτουργικό κίνδυνο. Αλλά δυστυχώς δεν έχει ακόμη βρεθεί μια 

μεθοδολογία, η οποία να επιτρέπει να πάρουμε το ίδιο αποτέλεσμα. 

Άλλη μια δυσκολία πηγάζει από την εμμονή των ρυθμιστών των 

τραπεζών να αναγκάσουν τις τράπεζες να εφαρμόσουν συγκεκριμένες 

τεχνικές διαχείρισης του Λειτουργικού κινδύνου. Αντιθέτως, οι ρυθμιστές 

των τραπεζών θα έπρεπε να τις ενθαρρύνουν να βελτιώσουν τις 

υπάρχουσες τεχνικές τους για τη διαχείριση του Λειτουργικού κινδύνου. 

Εξάλλου, οι μέτοχοι ενδιαφέρονται περισσότερο για τις ικανότητες 

των υψηλόβαθμων στελεχών να δημιουργούν πλούτο και λιγότερο για τις 

δυνατότητες τους να διαχειριστούν τον κίνδυνο, γιατί προσωρινά 

ενδιαφέρονται μόνο για τον πλούτο της τραπέζης της οποίας έχουν 

μετοχές. 

 

9.7. Ο Βαθμός Διαχείρισης του Λειτουργικού Κινδύνου των Τραπεζών σε 

Παγκόσμιο Επίπεδο 

Το έτος 1990 θεωρούνταν ότι θα ήταν το έτος των τραπεζών για τη 

διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου. Ωστόσο, τόσο τα έτη 1991, 1992, 
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…, 2006 θεωρούνταν το καθένα ότι θα ήταν το έτος των τραπεζών για τη 

διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου (Mainelli, M., 2002). 

Σύμφωνα με μια έρευνα της Ένωσης Βρετανικών Τραπεζών (British 

Bankers Association, BBA), η οποία διενεργήθηκε το 1997, σχετικά με το 

κατά πόσο οι 300 τράπεζες – μέλη της ήταν γνώστες του Λειτουργικού 

Κινδύνου και της διαχείρισής του, μόνο οι 43 μπόρεσαν να 

ανταποκριθούν συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο (το οποίο 

αποτελούνταν από 30 απλές ερωτήσεις) που τους είχε αποστείλει. 

Γεγονός είναι ότι ορισμένες μεγάλες τράπεζες είχαν αναφέρει ότι δεν 

είχαν κανένα υπάλληλο που να ασχολείται με τέτοιου είδους θέματα 

(Thirlwell John, 2002). 

Μετά από δύο χρόνια η ΒΒΑ σε συνεργασία με την PwC διεξήγαγε μια 

νέα έρευνα. Στην έρευνα αυτήν πήραν μέρος επιλεγμένες τράπεζες σε 

παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες κλήθηκαν να απαντήσουν σε 140 

ερωτήσεις. Από τις τράπεζες που συμμετείχαν μόνο 55 απάντησαν το 

ερωτηματολόγιο, αλλά από αυτές καμία δε φάνηκε να έχει τη 

δυνατότητα διαχείρισης του λειτουργικού Κινδύνου. 

Ωστόσο, σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα της εταιρίας Meridien 

Research (2000), είχε διαπιστωθεί ότι μέχρι το 2003 μόνο το 1/3 των 

χρηματοοικονομικών οργανισμών σε παγκόσμιο επίπεδο θα είχαν την 

τεχνολογία να μετρήσουν και να διαχειριστούν το Λειτουργικό Κίνδυνο 

(Bennet Oliver, 2000). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Επεμβάσεις στην Οργανωτική Δομή & την Επιχειρησιακή 
Κουλτούρα 

 

Οι επιμέρους μονάδες της τράπεζας θα πρέπει να γίνουν βασικά 

υπεύθυνες για τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου σε ημερήσια βάση. 

Τούτο συνεπάγεται μία ιδιαίτερη επιχειρησιακή κουλτούρα όπως μπορούμε 

να δείξουμε στο κατωτέρω Σχεδιάγραμμα. Αν και η τάση στα ζητήματα 

οργανωτικής δομής της παρακολούθησης και διαχείρισης του πιστωτικού 

κινδύνου και του κινδύνου αγοράς κατευθύνεται προς μία αύξηση της 

συγκεντροποίησης διαδικασιών στη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου 

απαιτείται και μία ισχυρή δόση παράλληλης αποκέντρωσης ευθυνών 

τουλάχιστο στο επίπεδο της παρακολούθησης. 

 

Σχήμα 15: Ο Ρόλος της Επιχειρησιακής Κουλτούρας 

Μια πρόσφατη μελέτη - δημοσκόπηση των ISDA (International Swaps and 

Derivatives Association), BBA (British Bankers Association) και 

PriceWaterhouseCoopers καταλήγει σε τρία υποδείγματα οργανωτικής 

διάρθρωσης της διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου που επικρατούν στον 

κλάδο. Φαίνεται ότι μάλλον η υφιστάμενη κουλτούρα του οργανισμού παρά ο 

τύπος του οργανισμού (όμιλος ή τράπεζα, retail ή wholesale δραστηριότητες 

κ.λπ.) παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του υποδείγματος. Το πρώτο 

υπόδειγμα δομείται γύρω από μία διευθυντική θέση που επιφορτίζεται με το 

συντονισμό της παρακολούθησης και το σχεδιασμό της διαχείρισης των 
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κινδύνων. Το δεύτερο υπόδειγμα στηρίζεται σε επιτροπές που αφιερώνονται 

στην παρακολούθηση και τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου 

εργαζόμενες σε μία περισσότερο αποκεντρωτική βάση. Το τρίτο υπόδειγμα 

εκχωρεί την παρακολούθηση και διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου στην 

πλέον συναφή υπάρχουσα δομή, με το καλύτερα εξειδικευμένο με το 

αντικείμενο ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου 

και Επιθεώρησης. 

Σύμφωνα με τη μελέτη - δημοσκόπηση η τάση που υπάρχει στον κλάδο 

διεθνώς είναι το πρώτο υπόδειγμα να τυγχάνει ολοένα μεγαλύτερης 

αποδοχής. Η διεύθυνση Λειτουργικού Κινδύνου είναι συνήθως ολιγομελής και 

συμπαγής και συνήθως αναφέρεται στο CRO (Chief Risk Officer). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Σύγκριση μεταξύ των δύο Οδηγιών 

 

Το βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει τις νέες προτάσεις, σε σχέση με 

την Οδηγία του 1988, είναι ότι γίνεται πλέον αποδεκτό το γεγονός πως στο 

σημερινό σύνθετο και έντονα μεταβαλλόμενο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον 

δεν υπάρχει ένα μοναδικό και «ιδανικό» σύστημα μέτρησης, διαχείρισης και 

άμβλυνσης των κινδύνων, που να ικανοποιεί όλες τις τράπεζες. Για το λόγο 

αυτό παρέχεται σε αυτές η δυνατότητα ευελιξίας και επιλογής από τις 

μεθόδους που προτείνονται για τη μέτρηση του πιστωτικού και του 

λειτουργικού κινδύνου, εκείνης που καλύτερα προσαρμόζεται στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους. Ταυτόχρονα δίδονται κίνητρα στα πιστωτικά 

ιδρύματα για να βελτιώσουν τα συστήματα που χρησιμοποιούν και να 

ευαισθητοποιηθούν περισσότερο για την αντιμετώπιση των κινδύνων που 

αναλαμβάνουν. 

Με τις 4 αρχές του νέου Συμφώνου δημιουργούνται νέες υποχρεώσεις 

και προκλήσεις τόσο για τα πιστωτικά ιδρύματα, όσο και για τις Εποπτικές 

Αρχές και ταυτόχρονα δίδεται ιδιαίτερη έμφαση σε μία νέα νοοτροπία που 

διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια. Δεν αρκεί μόνο να εντοπίζεται ο 

κίνδυνος και να μετρούνται οι ενδεχόμενες συνέπειες, αλλά πρόσθετα να 

αξιολογούνται οι διαδικασίες που έχουν αναπτυχθεί για τη διεκπεραίωση 

κάθε δραστηριότητας, σε ό,τι αφορά την οργάνωση τους, την πληρότητα και 

αποτελεσματικότητα τους και το βαθμό συμμόρφωσης προς αυτές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Εργαλεία Στατιστικής Ανάλυσης των Δεδομένων 

Λειτουργικών Απωλειών 

 

Δεδομένου ότι η ανησυχία για το λειτουργικό κίνδυνο στο τραπεζικό 

περιβάλλον, είναι αρκετά πρόσφατη, παρατηρείται μία άνθηση της 

βιβλιογραφίας αυτή την περίοδο σε αυτό το θέμα, τόσο από τους 

επιστημονικούς ερευνητές, όσο και από τους επαγγελματίες, κυρίως 

σχετικά με τις ποσοτικές μεθοδολογίες και τα εργαλεία που μπορούν να 

εφαρμοστούν πάνω στο ζήτημα αυτό. 

Οι εναλλακτικές μεθοδολογίες υπολογισμού του λειτουργικού 

κινδύνου είναι οι εξής (Ceske, R., Hernandez, V., J., and Sanchez, M., L., 

2000): 

1. «Από πάνω προς τα κάτω» Προσεγγίσεις (Τop-Down 

Approaches)31 

2. Προσέγγιση του «Καταλοίπου» (“Residual” Approach)32 

3. Προσέγγιση με Βάση τη Δραστηριότητα (Activity-Based) 

4. Βασικοί Δείκτες Κινδύνου (Key Risk Indicators) 

5. Λειτουργική Μόχλευση (Operating Leverage) 

6. Αστάθεια Εσόδων (Earnings Volatility) 

7. Προσέγγιση Βασισμένη στο CAPM (Capital Asset Pricing Model) 

8. «Από πάνω προς τα κάτω» Αναλογικά Πρότυπα 

9. «Από κάτω προς τα πάνω» Προσεγγίσεις 

                                                 
31 Top Down Approach: Χαρακτηρίζεται έτσι μια αναλυτική προσέγγιση για τη λήψη 
επενδυτικών αποφάσεων «από πάνω προς τα κάτω». Εντοπίζονται πρώτα οι 
μακροοικονομικές τάσεις της οικονομίας και μετά διερευνάται ποιοι τομείς της 
αγοράς και ποιες επιχειρήσεις θα ωφεληθούν από αυτές. (Lexicon Of Economics v.1.0) 
32 Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, ο λειτουργικός κίνδυνος αποτιμάται από την 
ακόλουθη εξίσωση: 
Λειτουργικός Κίνδυνος= Συνολικό Κεφάλαιο – Κίνδυνος Αγοράς – Πιστωτικός Κίνδυνος. 
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10. Αιτιώδη Δίκτυα (Causal networks) 

11. Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας και Ανάλυση Αξιοπιστίας 

12. Συνεκτικότητα (Connectivity) 

13. «Από κάτω προς τα πάνω» Αναλογικά Πρότυπα 

14. Προβλεπτικά Πρότυπα (Predictive Modeling) 

15. Υβριδικές Προσεγγίσεις (Hybrid33 Approaches) 

Ωστόσο, η τελική επιλογή της μεθοδολογίας – μεθοδολογιών, που θα 

χρησιμοποιηθούν εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, που 

περιλαμβάνουν: 

• Τη χρονική ευαισθησία της ανάλυσης, 

• Τους πόρους που επιδιώκονται ή/και είναι διαθέσιμοι για το 

στόχο, 

• Τις προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό 

άλλων κινδύνων, 

• Την αναμενόμενη χρήση των αποτελεσμάτων (π.χ., καταμερισμός 

του κεφαλαίου στις επιχειρησιακές μονάδες, παροχή 

προτεραιότητα στα προγράμματα βελτίωσης ελέγχου, 

ικανοποίηση ρυθμιστών που μετρούν τον κίνδυνο του ιδρύματος, 

παροχή κινήτρου για καλύτερη διαχείριση του λειτουργικού 

κινδύνου, κ.λπ.), 

• Την κατανόηση του θέματος και τη δέσμευση της ανώτερης 

διοίκησης, και 

• Τις υπάρχουσες συμπληρωματικές διαδικασίες, όπως η 

αυτοαξιολόγηση. 

Οργανισμοί, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει ήδη να υπολογίζουν το 

λειτουργικό κίνδυνο, άρχισαν με απλές, «από πάνω προς τα κάτω 
                                                 
33 Hybrid: Χρηματοοικονομικό εργαλείο που αποτελεί συνδυασμό δύο υπαρχόντων 
εργαλείων. (Lexicon Of Economics v.1.0) 
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προσεγγίσεις» και μεταπήδησαν (ή μεταπηδούν) σε περισσότερο 

περίπλοκες «από κάτω προς τα επάνω» (bottom-up) και υβριδικές 

(hybrid) αναλογικές προσεγγίσεις. Οι «από πάνω προς τα κάτω» 

προσεγγίσεις είναι γενικά λιγότερο δαπανηρές και χρονοβόρες κατά τη 

χρήση τους σε σύγκριση με τις «από κάτω προς τα επάνω» και τις 

υβριδικές προσεγγίσεις. Εντούτοις, η μέτρηση του λειτουργικού κινδύνου 

για το εύρος ολόκληρης της επιχείρησης, ακόμη και με τις σχετικά 

απλούστερες προσεγγίσεις, όπως οι Βασικοί Δείκτες Ελέγχου (Key Control 

Indicators ή Key Risk Indicators), η βασισμένη στο CAPM προσέγγιση και τα 

«Από επάνω προς τα κάτω» αναλογικά πρότυπα, είναι δυνατόν να 

παρέχουν πολύτιμη διορατικότητα στους διευθυντές κινδύνου και στα 

υπόλοιπα μέλη της ανώτερης διοίκησης 

Η Προηγμένη Μέθοδος Μέτρησης (AMA), που προτείνεται από τη 

Βασιλεία ΙΙ, καλύπτει όλες τις τεχνικές μέτρησης, που οδηγούν σε μια 

ακριβή μέτρηση της έκθεσης κάθε επιχειρησιακής γραμμής ενός 

χρηματοδοτικού οργανισμού σε κάθε κατηγορία συμβάντων λειτουργικής 

απώλειας. Παρόλο το γεγονός, ότι η AMA είναι κατά κανόνα ανοικτή σε 

οποιοδήποτε ιδιόκτητο πρότυπο, η δημοφιλέστερη μεθοδολογία για την 

AMA είναι με διαφορά η Προσέγγιση Κατανομής Απώλειας (Loss 

Distribution Approach ή LDA). 

Η προσέγγιση LDA είναι μια εφαρμογή των ασφαλιστικών μεθόδων, 

που συνδυάζουν μια κατανομή συχνότητας περιγράφοντας το 

περιστατικό των λειτουργικών απωλειών στην οργάνωση και μια 

κατανομή σοβαρότητας, που περιγράφει τον οικονομικό αντίκτυπο των 

μεμονωμένων απωλειών (βλ. Frachot 2001, ή Cruz 2002, για τα 

θεωρητικά υπόβαθρα και την τράπεζα της Αμερικής 2003, ή ITWGOR 

2003, για τις απόψεις των επαγγελματιών). Αν και δεν εξετάζει 
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συγκεκριμένα το άκρο της συνολικής κατανομής της απώλειας, η 

αρθρωτή της δομή, της παρέχει τη δυνατότητα να ασχοληθεί χωριστά με 

τις ακραίες απώλειες, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία από τη Θεωρία 

των Ακραίων Τιμών (Extreme Value Theory ή EVT) για να διαμορφώσει το 

άκρο της κατανομής (Embrechts 1997). Μέχρι σήμερα, ο υπολογισμός 

υψηλών quantiles34 της κατανομής παραμένει ένα δύσκολο πρόβλημα, 

δεδομένου ότι η δομή των δεδομένων λειτουργικού κινδύνου είναι σχεδόν 

σύμφωνη με τις υποθέσεις τυποποιημένης διαμόρφωσης (Embrechts 

2003). Αυτό συμβαίνει συνήθως επειδή οι εσωτερικά παραχθείσες βάσεις 

δεδομένων δεν είναι πιθανό να συμπεριλάβουν ικανοποιητικά στοιχεία 

για να στηριχθούν μόνο στην παρατήρηση των ακραίων απωλειών για τη 

βαθμολόγηση των άκρων της κατανομής. 

Αν και οι Προσεγγίσεις LDA, θεωρούνται κατά πολλούς ότι πρέπει 

να είναι η βάση της μεθόδου AMA, εν τούτοις, υπάρχουν ισχυρά 

επιχειρήματα υπέρ των χαμηλών επιπέδων συσχετισμού μεταξύ των 

συνολικών απωλειών, που υποδεικνύουν ότι το άθροισμα των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων είναι υπερβολικά συντηρητικό. Κατά συνέπεια 

οι χαμηλοί συσχετισμοί είναι δικαιολογημένα έναντι των εποπτών, με 

αποτέλεσμα να παράσχουν εν τέλει στις τράπεζες τα ισχυρά κίνητρα για 

να χρησιμοποιήσουν τις προηγμένες μεθόδους 

Οι συνολικές απώλειες είναι αναγκαστικά χαμηλές εφ' όσον 

παραμένουμε στις τυποποιημένες περιπτώσεις των προτύπων LDA 

(Frachot et al., 2004). Επιπλέον τα εμπειρικά συμπεράσματα δείχνουν ότι 

                                                 
34 Quantiles: Είναι ουσιώδη σημεία που λαμβάνονται σε τακτά διαστήματα κατά τη 
λειτουργία της αθροιστικής κατανομής μίας τυχαίας μεταβλητής στη στατιστική 
ανάλυση (http://en.wikipedia.org/). Μερικά Quantiles έχουν ειδικά ονόματα, όπως: 

• Τα 100-Quantiles ονομάζονται εκατοστημόρια (percentiles). 
• Τα 10-Quantiles ονομάζονται δεκατημόρια (deciles). 
• Τα 4-Quantiles ονομάζονται τεταρτημόρια (quartiles). 

  

http://en.wikipedia.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Percentile
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http://en.wikipedia.org/wiki/Quartile
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ο συσχετισμός μεταξύ δύο συνολικών απωλειών είναι χαρακτηριστικά 

κάτω από 5%, το οποίο ανοίγει ένα ευρύ πεδίο για αποτελέσματα 

μεγάλης διαφοροποίησης, πολύ μεγαλύτερα από εκείνα που φαίνεται να 

έχει κατά νου η Επιτροπή της Βασιλείας. Με άλλα λόγια, η άθροιση των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων έρχεται σε πλήρη αντίφαση με τον τύπο 

συσχετισμού, που είναι συνακόλουθος με το τυποποιημένο LDA πρότυπο. 

Προφανώς, τίποτα δεν αποτρέπει την επέκταση του τυποποιημένου 

LDA προτύπου σε ένα γενικότερο πρότυπο, όπου οι προκύπτοντες 

συσχετισμοί θα είναι υψηλότεροι. Αυτό θα απαιτούσε να επιτραπεί ο 

συσχετισμός μεταξύ της συχνότητας και της δριμύτητας και μέσα σε μια 

κατηγορία τύπων κινδύνου των επιχειρησιακών τομέων, γεγονός που 

είναι μια σαφής απόκλιση από το τυποποιημένο LDA πρότυπο. Κατά 

προσέγγιση, αυτό θα σήμαινε ότι όταν οι απώλειες εμφανίζουν μία 

υψηλή συχνότητα, η δριμύτητα των αποτελεσμάτων τους είναι επίσης 

(κατά μέσο όρο) υψηλότερη, και αντιστρόφως. Εντούτοις, ακόμα κι αν 

αυτό το είδος συσχετισμού μεταξύ της συχνότητας και της δριμύτητας 

των αποτελεσμάτων τους μπορεί να κάνει να έχει νόημα στην πράξη, 

αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο εις βάρος της ευκαμψίας του 

προτύπου, και το εκτεταμένο πρότυπο που θα προκύψει έτσι θα είναι εις 

μακράν εκτός των δυνατοτήτων των σύγχρονων βάσεων δεδομένων και 

δεν θα μπορεί επιπλέον να αντιμετωπιστεί από το σημερινό τεχνολογικό 

επίπεδο. 

Σαφώς, οι μεγάλες απώλειες είναι μια κύρια ανησυχία, και ως εκ 

τούτου, η Θεωρία των Ακραίων Τιμών (EVT) μπορεί να διαδραματίσει ένα 

σημαντικό ρόλο στην ανάλυση τέτοιων στοιχείων. Σε αυτό το σημείο, θα 

πρέπει να διευκρινίσουμε μια παρερμηνεία που επικρατεί στη 

λογοτεχνία. Σε καμία περίπτωση η EVT δε θα είναι σε θέση να 
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«προβλέψει» εξαιρετικές απώλειες λειτουργικού κινδύνου, όπως αυτές 

που παρουσιάστηκαν στην περίπτωση της Barings, παραδείγματος χάριν 

(Embrechts et al., 2004). Όπως αναφέρουν και οι (Embrechts et al., 1997) η 

EVT δεν είναι ένα μαγικό εργαλείο, το οποίο μπορεί να παράγει 

υπολογισμούς ως διά μαγείας, αλλά ένα εργαλείο το οποίο προσπαθεί 

να κάνει την όσο το δυνατόν καλύτερη χρήση των οποιοδήποτε 

δεδομένων υπάρχουν σχετικά με ακραία φαινόμενα. 

Στην πραγματικότητα, ο λειτουργικός κίνδυνος 

επαναπροσδιορίζεται ως η ουρά της κατανομής κέρδους και απώλειας 

της κατάλληλης επιχειρησιακής μονάδας της τράπεζας ή ολόκληρης της 

επιχείρησης, όπως φαίνεται στο Σχήμα 16 (Medova, E., 2000). Κατά την 

παρουσία των ακραίων τιμών, θα απαιτηθεί περαιτέρω ανάλυση για τον 

προσδιορισμό ενός κατώτατου ορίου, και για την αξιολόγηση μιας 

κεφαλαιακής απαίτησης για τις απροσδόκητες λειτουργικές απώλειες. 

 

 

Σχήμα 16. Κατανομή Κέρδους και Απωλειών και ένα επιλεγμένο 

«Κατώφλι» για τις Απροσδόκητες Λειτουργικές Απώλειες 

Επιπλέον, η EVT διατυπώνει με σαφήνεια υπό ποίους όρους οι 

εκτιμήσεις σχετικά με τα ακραία γεγονότα μπορούν να επιλυθούν. Ειδικά 

όσον αφορά τις εξαιρετικές απώλειες, υπάρχουν πολύ λίγα που η 

στατιστική θεωρία, συμπεριλαμβανομένης και της EVT, μπορεί να 
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συμβάλει (Pezier, 2002). Αφ’ ετέρου, η EVT είναι πολύ χρήσιμη όταν 

πρόκειται για την ανάλυση ακραίων γεγονότων όπως οι καταστροφικές 

θύελλες ή οι πλημμύρες, όπου αυτά τα γεγονότα εμφανίζονται μέσα σε 

ένα καθορισμένο φυσικό ή περιβαλλοντικό πρότυπο και όπου υπάρχουν 

πολυάριθμες παρατηρήσεις για «φυσιολογικά» γεγονότα (Finkenstädt, & 

Rootzén, 2003). Σαφώς μια περίπτωση όπως της Barings δεν εμπίπτει 

στο φάσμα των δυνατοτήτων εφαρμογής της EVT. Από την άλλη, όταν 

υπάρχουν επαρκεί «φυσιολογικά» γεγονότα και μερικά ακραία μέσα σε 

μία προκαθορισμένη κατηγορία κινδύνων, τότε η EVT μας παρέχει ισχυρά 

στατιστικά εργαλεία που μας επιτρέπουν να υπερεκταθούμε από το 

«φυσιολογικό» στο ακραίο. Οπότε, βασιζόμενοι πάνω σε αυτά τα 

εργαλεία μπορούμε να υπολογίσουμε τη VaR35 και μονάδες μέτρησης του 

κινδύνου, που υπερβαίνουν τη VaR, όπως την Εξαρτώμενη VaR 

(Conditional VaR, C-VaR), ωστόσο κάποιοι αμφιβάλλουν σθεναρά ότι ο 

υπολογισμός της κεφαλαιακής επάρκειας για το λειτουργικό κίνδυνο 

είναι δυνατόν να βασιστεί μόνο σε στατιστικά πρότυπα (Embrechts et al., 

2004). 

                                                 
35 Η διαχείριση κινδύνου στις τράπεζες βασίζεται στη διαφοροποίηση, στην 
αντιστάθμιση (hedging) και στο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που 
αντιπροσωπεύουν οι κοινές μετοχές (equity capital) ως «προφυλακτήρας» έναντι 
των απωλειών. Η τράπεζα χρεώνει τους πελάτες της με ένα ασφάλιστρο (ειδική 
αμοιβή) για τους κινδύνους της, έτσι ώστε (οι αναμενόμενες) απώλειες σε έναν 
τομέα αγοράς να αντισταθμίζονται κατά μέσον όρο από τα κέρδη των άλλων. 
Άλλοι κίνδυνοι, ειδικά της αγοράς και όλο και περισσότερο και οι πιστωτικοί 
κίνδυνοι αντισταθμίζονται (ασφαλίζονται) μέσω της αγοράς παραγώγων. Οι 
απροσδόκητες απώλειες, που δεν είναι διαφοροποιημένες ή αντισταθμισμένες, 
καλύπτονται από το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν 
οι κοινές μετοχές της τράπεζας. Το ποσό του κεφάλαιο που απαιτείται για να 
καλύψει μια τράπεζα τους κινδύνους της καθορίζεται από την αποκαλούμενη 
«Αξία-σε-Κίνδυνο» (Value-at-Risk, VaR). Η VaR μπορεί να οριστεί ως η χειρότερη 
απώλεια παραπάνω από την αναμενόμενη απώλεια που μπορεί να συμβεί υπό 
κανονικές συνθήκες στην αγορά σε έναν διευκρινισμένο ορίζοντα T για ένα 
διευκρινισμένο επίπεδο εμπιστοσύνης q. 
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Αναλογιζόμενοι όλα τα παραπάνω, καταλήγουμε στο ότι δε θα 

πρέπει να δοθεί υπερβολική έμφαση στον Πυλώνα 1 εντός του πλαισίου 

διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου. Για τις επαναλαμβανόμενες και 

τις σταθερές απώλειες οι τυποποιημένες ασφαλιστικές μέθοδοι και οι 

εξειδικευμένοι συνδυασμοί τους μπορούν να υιοθετηθούν προκειμένου να 

αποκομιστούν οι κεφαλαιακές δαπάνες. Το επίκεντρο, εντούτοις, 

παραμένει η μη επαναλαμβανόμενη και η μη σταθερή περίπτωση, καθώς 

οι απώλειες ακριβώς αυτής της κατηγορίας θέτουν σε κίνδυνο την 

ύπαρξη των χρηματοδοτικών οργανισμών. Οι εκτιμήσεις VaR, ακόμα κι αν 

συμπληρώνονται από δοκιμασίες αντοχής (stress tests) και αναλύσεις 

σεναρίων, δεν μπορούν ποτέ να θεωρηθούν ως αυτόνομο εργαλείο 

διαχείρισης κινδύνου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες σοβαρές 

απώλειες λειτουργικές κινδύνου δεν μπορούν να κριθούν ως απλά 

ατυχήματα, γίνεται προφανές ότι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί ο 

έλεγχος του λειτουργικού κινδύνου είναι να βελτιωθεί η ποιότητα του 

ελέγχου έναντι των πιθανών πηγών τεράστιων λειτουργικών απωλειών. 

Εξαιτίας όλων των παραπάνω γίνεται φανερό ότι ο Πυλώνας 2 και σε 

μικρότερο βαθμό ο Πυλώνας 3, γίνεται εξαιρετικά σημαντικός (Embrechts 

et al., 2003). 

Στον παρακάτω Πίνακα 5 φαίνονται μερικά χαρακτηριστικά είδη 

λειτουργικών κινδύνων (Crouhy et al., 2000). Γίνεται σαφές από αυτόν τον 

πίνακα ότι μερικοί κίνδυνοι είναι δύσκολο να προσδιοριστούν, (όπως η 

Ανικανότητα των Κίνδυνων λόγω Ανθρώπινου Παράγοντα), ενώ 

υπολογίζονται πολύ εύκολα (για παράδειγμα το Λάθος Εκτέλεσης στους 

Κινδύνους Συναλλαγής). Σαφώς, η χρήση μόνον των τελευταίων τύπων 

κινδύνου είναι ανεπαρκής για τη διαμόρφωση ενός πλήρους προτύπου 

υπολογισμού των κεφαλαιακών δαπανών. 
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Πίνακας 5: Είδη Λειτουργικών Κινδύνων 
 

• Ανικανότητα 1. Κίνδυνος Ανθρώπινου 
Παράγοντα:  • Απάτη  

2. Κίνδυνος Διαδικασίας:   
• Λάθος Προτύπου / Μεθοδολογίας Α. Κίνδυνος λόγω Σχεδιασμού
• Λάθος λόγω Προσκόλλησης στο 
Πρότυπο 

• Λάθος Εκτέλεσης 
• Πολυπλοκότητα Προϊόντων 
• Λάθος Καταχώρηση 
• Λάθος Διακανονισμός 

Β. Κίνδυνος Συναλλαγής 

• Κίνδυνος Εγγράφων / Συμβάσεων  
• Υπέρβαση των Ορίων 
• Κίνδυνοι Ασφάλειας 

Γ. Κίνδυνος Λειτουργικού 
Ελέγχου 

• Όγκος Κινδύνου  
• Αποτυχία του Συστήματος 
• Λάθος Προγραμματισμού 
• Κίνδυνος Πληροφοριών 

3. Κίνδυνος Τεχνολογίας:  

• Αποτυχία Τηλεπικοινωνιών 

 

Η χρησιμοποίηση των εξωτερικών δεδομένων απώλειας 

προκειμένου να διαμορφώσουμε τις ακραίες απώλειες θέτει διάφορες 

μεθοδολογικές ερωτήσεις, όπως παρατηρήθηκε από διάφορους 

συγγραφείς (Frachot και Roncalli 2002, Baud 2002). Το κύριο ζήτημα είναι 

να προσδιοριστεί ο τύπος των δεδομένων που θα εξεταστούν, δεδομένου 

ότι οι διαδικασίες που έχουν παραγάγει τις συγκεκριμένες εξωτερικές 

απώλειες είναι δυνατόν να διαφέρουν πολύ από ένα τραπεζικό ίδρυμα 

σε άλλο. Μια άλλη ερώτηση αφορά την κατάλληλη διαβάθμιση των 

εξωτερικών στοιχείων προκειμένου να ρυθμιστεί αντίστοιχα για το 

μέγεθος της τράπεζας και να τα συμπεριλάβει στο πρότυπό της (Shih 

2000, ή Hartung, 2003). 
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Αφότου διαμορφωθεί η κατανομή απώλειας για έναν τύπο 

γεγονότος σε μια επιχειρησιακή γραμμή δραστηριοτήτων, η προσέγγιση 

θα πρέπει να επεκταθεί σε διάφορες επιχειρησιακές γραμμές 

δραστηριοτήτων, και διάφορους τύπους λειτουργικών συμβάντων. Ενώ, 

εξ ορισμού, η Βασιλεία υποθέτει ότι υπάρχει πλήρης θετικός 

συσχετισμός μεταξύ αυτών των κινδύνων, στις τράπεζες εντούτοις 

προσφέρεται η δυνατότητα να υπολογίσουν το συσχετισμό μεταξύ των 

γεγονότων κινδύνου με τις κατάλληλες τεχνικές για τη διάκριση της 

εξάρτησης, όπως είναι τα copulas. Άλλη μια φορά, οι εφαρμογές στο 

λειτουργικό κίνδυνο είναι λιγοστές, ενώ στη διαχείριση κινδύνου, αυτή η 

προσέγγιση έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα για τη μέτρηση της 

εξάρτησης στην ασφάλεια (Klugman και Parsa 1999), στον κίνδυνο 

αγοράς (Mashal και Zeevi 2002) και στον πιστωτικό κίνδυνο (Frey 2001). 

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη (Fontnouvelle 2003), η οποία 

βασίζεται σε μια εξωτερική βάση δεδομένων για τις λειτουργικές 

απώλειες, η δαπάνη για το λειτουργικό κίνδυνο υπερβαίνει συχνά τη 

δαπάνη για τον κίνδυνο αγοράς, αν και το ποσό του ρυθμιστικού 

κεφαλαίου μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος και το πεδίο των 

δραστηριοτήτων μιας τράπεζας. 

Τέλος, η Chapelle et al, 2004, ανέπτυξαν μία ενοποιημένη 

μεθοδολογία LDA, την οποία εφάρμοσαν σε πραγματικά εσωτερικά 

δεδομένα λειτουργικής απώλειας από ένα Ευρωπαϊκό τραπεζικό όργανο. 

Κατά την ανάλυση κόστους-οφέλους της υιοθέτησης της AMA για την 

κάλυψη των λειτουργικών απωλειών αντί κάποιας άλλης λιγότερο 

περίπλοκης μεθόδου, προέκυψαν δύο σημαντικά συμπεράσματα. 

Κατ’ αρχάς, η δομή εξάρτησης των λειτουργικών απωλειών ανά τις 

επιχειρησιακές γραμμές ή/και τους τύπους γεγονότος και η 
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συμπεριφορά των εξαιρετικά μεγάλων απωλειών που αναφέρονται από 

άλλα ιδρύματα σε μια εξωτερική βάση δεδομένων είναι πιθανό και τα 

δύο να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις ιδιότητες εξοικονόμησης της 

επιλογής AMA. Δεδομένου ότι αυτή η προσέγγιση στοχεύει στη σύλληψη 

των σπάνιων γεγονότων, τείνει να είναι υπερβολικά συντηρητική όταν 

υιοθετείται η βασική υπόθεση των πρόσθετων κύριων δαπανών (τέλειος 

συσχετισμός). Η μείωση της έκθεσης κινδύνου είναι σημαντική όταν 

λαμβάνεται υπόψη η εξάρτηση με έναν λογικό τρόπο. Ιδιαίτερα 

αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο κατάλληλος χειρισμός των 

εξωτερικών στοιχείων επιτρέπει μία διύλιση της ανάλυσης του άκρου 

της συνολικής κατανομής της απώλειας, η οποία μπορεί να οδηγήσει στη 

μείωση των λειτουργικών κεφαλαιακών δαπανών εξαιτίας του 

πλουσιότερου δείγματος των δεδομένων μεγαλύτερης σοβαρότητας. 

Δεύτερον, η διαφορική κεφαλαιακή απαίτηση μεταξύ της 

Τυποποιημένης Προσέγγισης (SA) και της AMA, και κατά συνέπεια το 

κόστος της επιλογής από την υιοθέτηση ενός σημαντικού λειτουργικού 

συστήματος διαχείρισης κινδύνου, εξαρτάται σημαντικά ανάλογα με το 

που ανατίθεται στις επιχειρησιακές γραμμές. Για τις επιλεγμένες 

επιχειρησιακές γραμμές, η Επιτροπή της Βασιλείας έχει θέσει τους 

χαμηλότερους συντελεστές στάθμισης (12%). Σύμφωνα, λοιπόν, με τα 

αποτελέσματα της Chapelle et al, 2004, οι χαμηλές αυτές τιμές οδηγούν 

σε αρκετά περιορισμένα κέρδη από τις ρυθμιστικές κεφαλαιακές 

απαιτήσεις κατά την AMA προσέγγιση. 

Το παραπάνω συμπέρασμα αφήνει μια πολύ σημαντική ερώτηση 

ανοικτή: Η επιλογή αυτών των συντελεστών βήτα από την Επιτροπής της 

Βασιλείας, μήπως ενέχει την υιοθέτηση της SA από τους 

χρηματοδοτικούς οργανισμούς, οι δραστηριότητες των οποίων κλίνουν 
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προς τις επιχειρησιακές γραμμές με τους συντελεστές χαμηλότερης 

στάθμισης; Εάν συμβαίνει αυτό, τότε θα παρατηρηθεί στο εγγύς μέλλον 

μια τραπεζική συμπεριφορά προς τη «ρυθμιστική κερδοσκοπική 

αγοραπωλησία» (Regulatory Arbitrage), όπου οι χρηματοδοτικοί οργανισμοί 

θα ήταν πρόθυμοι να επιλέξουν την ευνοϊκότερη προσέγγιση βάσει του 

λιγότερο ή περισσότερο σημαντικού πλεονεκτήματος που παρουσιάζεται 

από τους βήτα συντελεστές που είναι περισσότερο σχετικοί με τις 

δραστηριότητές τους. Εναλλακτικά, και πιθανώς περισσότερο συνετά, 

κάποιος μπορεί να υποστηρίξει ότι οι βήτα συντελεστές της 

Τυποποιημένης Προσέγγισης (SA) αντιπροσωπεύουν ένα μέσο ποσοστό 

του ακαθάριστου εισοδήματος που πρέπει να διατεθεί ως κεφαλαιακή 

επάρκεια από τους χρηματοδοτικούς οργανισμούς. Όπως έχουμε 

αναφέρει νωρίτερα, αντίθετα από τον κίνδυνο πίστωσης ή αγοράς, ο 

λειτουργικός κίνδυνος είναι πρώτιστα ένα θέμα που είναι εσωτερικό και 

συγκεκριμένο για κάθε τράπεζα. Επομένως, η επιλογή της SA ίσως να 

είναι ευνοϊκότερη για τις τράπεζες των οποίων ο πραγματικός κίνδυνος 

είναι μεγαλύτερος από τον μέσο όρο, και δυσμενέστερη για τις άλλες. 

Για τη διαχείριση του Λειτουργικού Κινδύνου προτείνεται η 

υιοθέτηση της έννοιας RAROC36 προσαρμοζόμενη από κοινού με την 

                                                 
36 RAROC (Risk Adjusted Return on Capital). Αυτό το κριτήριο απόδοσης – που 
αναπτύχθηκε αρχικά από συμβούλους ειδήμονες του τραπεζικού τομέα στις αρχές 
της δεκαετίας του '90 – εκφράζει την προσαρμοσμένη απόδοση μιας επένδυσης για 
τον κίνδυνό της, βασιζόμενη στο οικονομικό κεφάλαιο που καταναλώνεται κατά 
ανάληψη αυτής της επένδυσης. 
Οι υπολογισμοί RAROC μπορούν εξίσου καλά να εφαρμοστούν σε μια μεμονωμένη 
συναλλαγή (π.χ. μια έγκριση δανείου), σε έναν πελάτη (π.χ. το άθροισμα των 
συναλλαγών που πραγματοποιούνται με έναν δεδομένο πελάτη), σε ένα τμήμα της 
πελατείας (λιανικής), ή ακόμα και σε μια επιχειρησιακή μονάδα.  
Ο γενικός τύπος για το RAROC, γράφεται ως εξής: 

Capital Economic
EL-RevenuesRAROC =  
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αρθρωτή τεχνική εκτίμησής της Chapelle προκειμένου να παραχθεί μια 

χαρτογράφηση μεταξύ των αποτελεσμάτων μιας συγκεκριμένης δράσης 

και του συσχετιζόμενου κόστους της. Με τα ελεγχόμενα σενάρια, οι 

διευθυντικές ενέργειες είναι πιθανό να φέρουν σημαντικές βελτιώσεις 

στην αποδοτικότητα ρύθμισης κινδύνου του ιδρύματος. 

Μέχρι σήμερα, το κριτήριο απόδοσης RAROC χρησιμοποιούνταν 

συνήθως στις πιστωτικές δραστηριότητες των τραπεζών. Η 

ελλοχεύουσα ιδέα είναι να εξασφαλιστεί ότι τα εισοδήματα που 

παράγονται από ένα δάνειο ή από έναν πελάτη είναι επαρκή για να 

καλύψουν την ανταμοιβή του ρυθμιστικού κεφαλαίου που καταναλώνει. 

Καθώς, λοιπόν, η συμφωνία της Βασιλείας καθορίζει πλέον 

ρυθμιστικό κεφάλαιο και για τους λειτουργικούς κινδύνους, οι τράπεζες 

πρέπει να εφαρμόσουν μια ανάλογη προσέγγιση RAROC για το 

λειτουργικό κίνδυνο. Προκειμένου να ληφθεί μια κατάλληλη μέτρηση 

RAROC προσαρμοσμένη στο λειτουργικό κίνδυνο, πρέπει να εισαγάγουμε: 

• Τις Αναμενόμενες Απώλειες (Expected Losses - EL) λόγω των 

λειτουργικών γεγονότων. 

• Το απαραίτητο Οικονομικό Κεφάλαιο (Economic Capital) για την 

κάλυψη των απροσδόκητων λειτουργικών απωλειών. 

                                                                                                                                            
Η προσαρμογή για τον κίνδυνο στο RAROC πραγματοποιείται και στον αριθμητή και 
τον παρονομαστή του κλάσματος. Η ονομαστική απόδοση της εξεταζόμενης 
επένδυσης ρυθμίζεται αρχικά με τη μείωση του ποσού της από τις Αναμενόμενες 
Απώλειες (Expected Losses - EL) που αποτιμώνται για μια συναλλαγή αυτού του 
τύπου. Οι αναμενόμενες απώλειες μπορούν να οριστούν ως οι μέσες απώλειες που 
έχουν παρατηρηθεί πρωτύτερα για παρόμοιες διαδικασίες. 
Ο παρονομαστής – το οικονομικό κεφάλαιο – απεικονίζει επίσης τον κίνδυνο που 
διατρέχεται σε μια συναλλαγή, δεδομένου ότι είναι το κεφάλαιο που υπολογίζεται 
εσωτερικά ως το ποσό των ιδίων κεφαλαίων που είναι απαραίτητα για να καλύψουν 
τις απώλειες με το διάστημα εμπιστοσύνης που απαιτείται για αυτήν την 
δραστηριότητα. 
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• Τις Αποδόσεις (Revenues) που παράγονται από την ανάληψη 

των λειτουργικών κινδύνων. 

Θα πρέπει να τονίσουμε τόσο η SA προσέγγιση, όσο και η BIA δεν 

συνεπάγονται τον υπολογισμό των αναμενόμενων απωλειών. 

Η προσέγγιση LDA έχει πολλά ελκυστικά χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα δεδομένου ότι αναμένεται να είναι η περισσότερο ευαίσθητη 

στον κίνδυνο από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο που λαμβάνονται υπόψη 

από τις τελευταίες προτάσεις της Επιτροπή της Βασιλείας. Κατά 

συνέπεια αυτή η προσέγγιση αναμένεται να παρέχει σημαντικά 

χαμηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις τράπεζες των οποίων τα 

επιτεύγματα είναι ιδιαίτερα καλά σε σχέση με τις εκθέσεις τους στον 

κίνδυνο και έναντι των σημείων αναφοράς του κλάδου. 

Δυστυχώς, η προσέγγιση LDA όταν βαθμολογείται μόνο από τα 

εσωτερικά δεδομένα απέχει από το να είναι ικανοποιητική από την 

οπτική των ελεγκτών, καθώς θα μπορούσε να έχει υποτιμήσει την 

απαραίτητη κεφαλαιακή απαίτηση. Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. 

Πρώτον, εάν μια τράπεζα έχει υποστεί έναν υπό του μέσου αριθμό 

γεγονότων, θα ωφεληθεί από μία χαμηλότερη του μέσου κεφαλαιακή 

απαίτηση ακόμα κι αν το καλά της επιτεύγματα συνέβησαν κατά τύχη 

και όχι εξαιτίας καλύτερων του μέσου πρακτικών διαχείρισης κινδύνου. 

Κατά συνέπεια, η προσέγγιση LDA είναι αποδεκτή εφ’ όσον μετριάζονται 

τα εσωτερικής συχνότητας δεδομένα με αναφορές από τον κλάδο. Σε 

αυτήν την περίπτωση όμως προκύπτει αμέσως το ζήτημα για το πώς θα 

πρέπει να γίνει σωστός χειρισμός των δεδομένων εσωτερικής 

συχνότητας και των εξωτερικών σημείων αναφοράς. Μια λύση 

βασισμένη στη θεωρία αξιοπιστίας που χρησιμοποιείται ευρέως στην 
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ασφαλιστική βιομηχανία για να αντιμετωπίσει τα ανάλογα προβλήματα 

δίνεται από τον Frachot (Frachot, A., and Roncalli, T., 2002).  

Ομοίως εάν η βαθμολόγηση των παραμέτρων δριμύτητας αγνοήσει 

τα εξωτερικά δεδομένα, τότε η κατανομή σοβαρότητας θα 

προκαταληφθεί πιθανώς προς τις απώλειες χαμηλής σοβαρότητας, 

δεδομένου ότι οι εσωτερικές απώλειες είναι χαρακτηριστικά 

χαμηλότερες από εκείνες που καταγράφονται στις βάσεις δεδομένων σε 

βιομηχανικό επίπεδο. Πάλι από μια εποπτική προοπτική, η LDA δεν 

μπορεί να γίνει αποδεκτή εκτός και αν τα εσωτερικά και εξωτερικά 

δεδομένα συγχωνευτούν και η συγχωνευμένη βάση δεδομένων 

χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία βαθμολόγησης. 

 

12.1. Η Προσέγγιση των Καρτών Βαθμολογίας [Scorecard] 

Αυτή η προσέγγιση χρησιμοποιεί δείκτες πρόβλεψης κινδύνου, τους 

οποίους τους τοποθετούν πάνω σε κάρτες «βαθμολογίας», για να 

μετρήσουν τα σχετικά επίπεδα κινδύνου, κάποιοι εκ των οποίων φαίνονται 

και στην κάρτα «βαθμολογίας» του λειτουργικού κινδύνου που παρατίθεται 

στο Παράρτημα 4. Η δομημένη παρουσίαση των Βασικών Δεικτών Κινδύνου 

(Key Risk Indicators, KRIs), που καλύπτουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες 

μιας τράπεζας, είναι αυτό που καλούμε κάρτες «βαθμολογίας» 

λειτουργικού κινδύνου (Operational Risk Scorecard) (Scandizzo, S., and Setola, 

R., 2003). Η χαρτογράφηση του κινδύνου είναι η βάση για όλα τα βασικά 

συστατικά του της διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου, του 

προσδιορισμού, της αξιολόγησης, της παρακολούθησης/της υποβολής 

έκθεσης και του ελέγχου/μετριασμού κινδύνου, όπως καθορίζεται από την 

Επιτροπή της Βασιλείας (2003) (Σχήμα 17). 
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Σχήμα 17: Διάγραμμα Πιθανοτήτων / Δριμύτητας 

Τα βασικά βήματα, για τη χαρτογράφηση του κινδύνου είναι τα 

ακόλουθα: 

i. Προσδιορισμός των βασικών δραστηριοτήτων (χαρτογράφηση 

λειτουργιών). 

ii. Ανάλυση των οδηγών του κινδύνου (άνθρωποι, λειτουργίες, 

συστήματα και εξωτερικές εξαρτήσεις). 

iii. Ανάλυση των παραγόντων κινδύνου (ποσότητα, ποιότητα, 

απαιτητικότητα και αποτυχία). 

iv. Προσδιορισμός των κινδύνων (Τι συμβαίνει;). 

v. Προσδιορισμός και ανάλυση των απωλειών. 

vi. Προσδιορισμός και ανάλυση των Βασικών Δεικτών Κινδύνου 

(Key Risk Indicators, KRIs). 

Κατά τη μέτρηση τόσο του πιστωτικού, όσο και του κινδύνου αγοράς, 

οι βασικές διευθυντικές αποφάσεις λαμβάνονται σχετικά με τη σύνθεση 

των χαρτοφυλακίων, και με αυτόν τον τρόπο έχουν άμεσα επιπτώσεις στο 

προκύπτον σχεδιάγραμμα κινδύνου και με τέτοιο τρόπο που τα 

υπολογιστικά πρότυπα δεν έχουν κανένα πρόβλημα στη σύλληψή τους. 

Από την άλλη όμως, κατά τη μέτρηση του λειτουργικού κινδύνου, οι 
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διευθυντικές αποφάσεις μπορούν να έχουν επιπτώσεις στο σχεδιάγραμμα 

κινδύνου με ποικίλους διαφορετικούς τρόπους (μέσω των αλλαγών στις 

διαδικασίες ελέγχου, στα συστήματα, στο προσωπικό), κανένας από τους 

οποίους δεν μπορεί να συλληφθεί με έναν απλό και άμεσο τρόπο από 

οποιοδήποτε υπολογιστικό πρότυπο (Scandizzo, S., 2005). 

Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο βήμα είναι η δημιουργία των καρτών 

βαθμολογίας. Ο κατάλογος ερωτήσεων που θα χρησιμοποιηθεί είναι όπως 

ο ακόλουθος: 

• Πόσο ισχυρή είναι η τράπεζα σε σχέση με τον υπόλοιπο τραπεζικό 

κλάδο; 

• Πόσο καλή είναι η διαχείριση της φήμης στον κλάδο; 

• Ποιο είναι το αρχείο αποτυχιών και επιτυχιών; 

• Ποιο είναι το μέγεθος της επένδυσης που συζητάτε;  

• Ποια είναι η συνολική πιθανότητα επιτυχίας της συγκεκριμένης 

τράπεζας ; 

Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα μοντέλο που θα είχε τα 

εξής βάρη: 

• Χρηματοοικονομική δύναμη της τράπεζας 

• Χρηματοοικονομική δύναμη της συγκεκριμένης πρότασης 

• Φήμη ή ολοκλήρωση της τράπεζας 

• Φήμη ή ολοκλήρωση των ανταγωνιστών 

• Αξιοπιστία της τράπεζας 

• Αξιοπιστία των ανταγωνιστών 

• Πολιτικός κίνδυνος 

• Περιβαλλοντικός κίνδυνος 

• Τεχνολογικός κίνδυνος 

• Κίνδυνος Αγοράς 
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• Άλλες πηγές Λειτουργικού Κινδύνου 

 

12.2. Η Προσέγγιση των Εξωτερικών Συγκριτικών Μετρήσεων Απόδοσης 

(Benchmarks) για τη Μέτρηση του Λειτουργικού Κινδύνου 

Με μια πρώτη ματιά, η χρήση των εξωτερικών συγκριτικών 

μετρήσεων απόδοσης εμφανίζεται να προσφέρει έναν χαμηλού κόστους 

τρόπο μέτρησης του λειτουργικού κινδύνου. Υπό αυτήν την προσέγγιση, το 

κεφάλαιο που κατέχουν οι παρόμοιες επιχειρησιακές γραμμές άλλων 

τραπεζών, θα χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό του κατάλληλου 

κεφαλαίου που απαιτείται για κάθε μονάδα της τράπεζας που μελετάται. 

Αυτή η προσέγγιση έχει ο πλεονέκτημα ότι είναι σχετικά γρήγορη και 

εύκολη στην εφαρμογή της (υπό τον όρο ότι κατάλληλες συγκριτικές 

μετρήσεις απόδοσης είναι διαθέσιμες), αλλά έχει το μειονέκτημα ότι δεν 

μπορεί να παρέχει μια πραγματική μέτρηση του υπάρχοντος κινδύνου στην 

επιχείρηση (δηλαδή είναι ένα μέτρο αντιπροσώπευσης του κινδύνου παρά 

έναν πραγματικό μέτρο προσδιορισμού του μεγέθους του). 

Επιπλέον, οι συγκριτικές μετρήσεις απόδοσης αφορούν αναπόφευκτα 

τις τράπεζες με τα διαφορετικά προϊόντα, διαφορετικές αγορές και 

διαφορετικές εσωτερικές διαδικασίες. Κατά συνέπεια, η δυνατότητα 

εφαρμογής των αποτελεσμάτων είναι συχνά αμφισβητήσιμη. Πράγματι, 

υπάρχει μια ορισμένη κυκλικότητα στις τράπεζες που χρησιμοποιούν ο 

ένας τις εκτιμήσεις του άλλου για τη μέτρηση του κεφαλαίου που θα 

χρησιμοποιηθεί για το λειτουργικό κίνδυνο, και ελλοχεύει ο κίνδυνος μιας 

προφανούς συναίνεσης που προκύπτει χωρίς οποιαδήποτε πραγματική 

ανάλυση να έχει πραγματοποιηθεί. 

Εξάλλου, η χρησιμοποίηση των συγκριτικών μετρήσεων απόδοσης θα 

ασκήσει πολύ λίγη επίδραση στην πρώτη γραμμή, δεδομένου ότι δεν 
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υπάρχει κανένας τρόπος η επιχειρησιακή μονάδα να μπορέσει να αλλάξει 

τους αριθμούς της συγκριτικής μέτρησης απόδοσης, εκτός από τη 

συμφωνία με τις υποκειμενικές ρυθμίσεις για την κλίμακα και τη 

σχετικότητα. Αυτή η διαδικασία τείνει να ανταμείψει εκείνες τις μονάδες 

που έχουν καλή εσωτερική πολιτική παρά διαχείριση του κινδύνου και, 

επιπλέον, δεν κάνει τίποτα για να ενθαρρύνει την πραγματική μείωση των 

λειτουργικών κινδύνων. 

 

12.3. Χρήση της Fuzzy Logic για την αντιμετώπιση του Λειτουργικού 

Κινδύνου 

Οι τεχνικές της Fuzzy Logic37 είναι δυνατόν να εφαρμοστούν σε δύο 

διαδικασίες αντιμετώπισης του λειτουργικού κινδύνου των τραπεζών 

(Cruz, M., and Carroll, J., 2000). 

Πρώτον, πολλές τράπεζες αξιολογούν το επίπεδο του λειτουργικού 

κινδύνου στην επιχείρησή τους με την εφαρμογή είτε υποκειμενικών 

δεικτών (ή απόψεων), ή ακόμα και με τη χρησιμοποίηση μόνο μερικών 

αντικειμενικών κριτηρίων που είναι άμεσα διαθέσιμα, αλλά τα οποία είναι 

δυνατόν να αποδειχθούν ότι δε σχετίζονται με το επίπεδο λειτουργικού 

κινδύνου.  

                                                 
37 Fuzzy Logic: Λογική βασισμένη σε μη ακριβείς ή ελάχιστα ακριβείς αξίες. 
Η θεωρία των Fuzzy Set είναι ένας κλάδος των μαθηματικών που εισήχθη το 1965 
(Zadeh, L., A., “Fuzzy Sets”, Information and Control, volume 8, 1965, pp. 338-353). Το 
έγγραφο εφάρμοσε την λογική των πολλαπλών τιμών (δηλ., "fuzzy") σε σύνολα ή σε 
ομάδες αντικειμένων, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την έννοια της «ενδιάμεσης» 
συμμετοχής σε ένα σύνολο, γεγονός που αποτέλεσε μια πρόοδο στη δυαδική λογική 
της κλασσικής θεωρίας του συνόλου, όπου ένα στοιχείο είναι είτε πλήρες μέλος ενός 
συνόλου είτε όχι. Με βάση τα στοιχεία αυτά, είναι δυνατόν να θεσπιστεί ένα πλαίσιο 
στο οποίο η έννοια του πολυσθενούς ή της «ασάφειας» μπορεί να αντιμετωπιστεί 
χρησιμοποιώντας μεθόδους ανάλογες με εκείνους που χρησιμοποιούνται στην 
κλασσική θεωρία του συνόλου. 
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Προκειμένου να αξιολογηθεί το λειτουργικό σχεδιάγραμμα κινδύνου 

(Risk Profile), μπορεί να απαιτηθούν πολλοί αναλυτές για τη συλλογή 

δεδομένων, για τη διατύπωση και αξιολόγηση σεναρίων, για τον 

καθορισμό του βαθμού «δριμύτητας» (χαμηλός/μέσος/υψηλός ή παρόμοιο), 

και για την προετοιμασία των προκυπτουσών εκθέσεων. 

Στην τελική ανάλυση, αυτή η διαδικασία είναι δυνατόν να είναι 

απαιτήσει πολλούς πόρους χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε ειδικό όφελος, 

όπως η τιμολόγηση του κινδύνου ή η βέλτιστη κατανομή του κεφαλαίου, 

που θα μπορούσαν να προκύψουν με τη λεπτομερή συλλογή δεδομένων και 

τη μαθηματική διαμόρφωση. Σε αυτή την περίπτωση, ένα “Fuzzy” σύστημα 

μπορεί να είναι σε θέση να εκτελέσει τον ίδιο στόχο με την ελάχιστη 

ανθρώπινη παρέμβαση, οπότε και δε θα χρειαστεί η ανθρώπινη εργασία 

της ταξινόμησης και της ανάλυσης των πληροφοριών, όσο και της 

υποβολής αναφορών. (Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί επίσης να παρέχει τη 

βάση για την ανάπτυξη μιας «έξυπνης» προσέγγισης, όπως ένα νευρικό 

δίκτυο, για να αξιολογήσει το επίπεδο του λειτουργικού κινδύνου σε έναν 

οργανισμό.) 

Ας φανταστούμε ότι το επίπεδο του λειτουργικού κινδύνου σε μία 

τράπεζα κρίνεται ως χαμηλό, μέσο, ή υψηλό (Fuzzy Set), βασισμένο στην 

άποψη ενός αναλυτή. Στη λήψη μιας απόφαση ως προς το επίπεδο του 

λειτουργικού κινδύνου, για λόγους απλότητας ας υποθέσουμε ότι ο 

αναλυτής εξετάζει μόνο τρεις συνεισφέροντες παράγοντες: 

o Ο αριθμός των διαδικασιών που αποτυγχάνουν. 

o Ο αριθμός των απωλειών 

o Το αποτέλεσμα του λογιστικού ελέγχου της επιχείρησης. 

Οι δύο πρώτοι από αυτούς είναι ποσοτικοί παράγοντες και ο τρίτος 

είναι ένας υποκειμενικά καθορισμένος δείκτης των αντιλαμβανόμενων 
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συστημάτων και των ελέγχων της επιχείρηση. Η τελική αξιολόγηση του 

επιπέδου του λειτουργικού κινδύνου θα εξαρτηθεί από την αντίληψη του 

αναλυτή όσον αφορά στην αλληλεπίδραση των τριών παραγόντων, και 

αυτό αντιπροσωπεύεται σχηματικά στο Σχήμα 18. Στην τελική ανάλυση, θα 

είμαστε σε θέση να διδάξουμε το σύστημα να θωρεί τον κόσμο όπως κάνει 

ο αναλυτής. 

 

 

Σχήμα 18. Σύστημα Fuzzy για τον Λειτουργικό Κίνδυνο 

Επιπλέον, μια από τις προκλήσεις στην αξιολόγηση του επιπέδου του 

λειτουργικού κινδύνου είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις χρειαζόμαστε να 

συνδέσουμε τα ποιοτικά γεγονότα και τις διαδικασίες με τις ποσοτικές 

τιμές ή τους στόχους και να καταλάβουμε πώς αλληλεπιδρούν τα σύνθετα 

γεγονότα. 

Ένα παράδειγμα τέτοιας περίπτωσης μπορεί να θεωρηθεί η 

περίπτωση αξιολόγησης του επιπέδου του λειτουργικού κινδύνου που 

ενσωματώνεται σε μια σύνθετη εταιρική οικονομική συναλλαγή. 

Χρησιμοποιημένη σε ένα νευρικό δίκτυο, η Fuzzy λογική μπορεί να βοηθήσει 

στον προσδιορισμό ενός αριθμού για το επίπεδο toy λειτουργικού κινδύνου, 

με την εκτέλεση μιας κατάλληλης συνάθροισης των Fuzzy συνόλων που 
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αντιπροσωπεύουν τους οδηγούς για τις λειτουργικές αποτυχίες. Το πρώτο 

βήμα είναι ο σχεδιασμός ενός Fuzzy γνωστικού χάρτη που θα μας δώσει 

μια αιτιώδη αντιπροσώπευση της κατάστασης. 

Ένα απλό παράδειγμα μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση του 

τρόπου με τον οποίο λειτουργεί σε αυτήν την περίπτωση η Fuzzy λογική. 

Ας υποθέσουμε ότι ένας αναλυτής προσπαθεί να μετρήσει τα 

αποτελέσματα της αργής λειτουργίας ενός συστήματος στο επίπεδο του 

λειτουργικού κινδύνου (Σχήμα 19). Σαν πρώτο βήμα, προσδιορίζονται 

διάφορα αίτια και αιτιατά και συνδέονται με το γεγονός της αργής 

λειτουργίας ενός συστήματος. 

 

 

Σχήμα 19. Χάρτης Fuzzy για τον Υπολογισμό της Αργής Λειτουργίας ενός 

Συστήματος 

Παραδείγματος χάριν, η αργή λειτουργίας ενός συστήματος 

αναμένεται να μειώσει την ικανοποίηση του υπαλλήλου, η οποία στη 

συνέχεια θα οδηγήσει σε έναν μειωμένο αριθμό επεξεργασίας 

συναλλαγών. Αυτές είναι συνδέσεις σε μια αλυσίδα γεγονότων που θα 

αυξήσει το λειτουργικό κίνδυνο μιας συγκεκριμένης επιχείρησης. 
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Η ίδια λογική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει την 

αξιολόγηση του επιπέδου του λειτουργικού κινδύνου που ενσωματώνεται, 

παραδείγματος χάριν, στη συμβουλή για μια συναλλαγή συγχώνευσης. 

Τελικά, η έκβαση είναι παρόμοια με μια αυτοματοποιημένη και «ευφυή» 

ανάλυση σεναρίου. 

Συμπερασματικά, στις τράπεζες στις οποίες έχουν τεθεί σε ισχύ 

λιγότερο περίπλοκες τεχνικές, η Fuzzy λογική μπορεί να βοηθήσει στη 

βελτιστοποίηση στόχων, όπως η ταξινόμηση ή η ιεράρχηση του 

λειτουργικού κινδύνου. 

Η χρήση ενός συστήματος όπως αυτό που παρουσιάστηκε 

παραπάνω, αν και είναι κατά πολύ φτηνότερη και παρέχει ικανοποιητική 

ευελιξία στα ιδιαίτερα πολύπλοκα προβλήματα, εν τούτοις θα είναι πάντα 

στο παρασκήνιο της διαχείρισης του κινδύνου, δεδομένου ότι το επίπεδο 

υποκειμενικότητας που περιλαμβάνεται στον προσδιορισμό των 

κατάλληλων Fuzzy συνόλων είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τα στατιστικά 

πρότυπα (παραδείγματος χάριν, τα πρότυπα VAR). 

 

12.4. Άλλες Μεθοδολογίες Μέτρησης Λειτουργικού Κινδύνου 

Οι υψηλού κινδύνου διαδικασίες τείνουν να συσχετίζονται με υψηλές 

τυπικές αποκλίσεις του κόστους. Αντιθέτως, υψηλού κινδύνου διαδικασίες 

τείνουν να συσχετίζονται με χαμηλής ποιότητας αποδόσεις. Για το 

χειρισμό του λειτουργικού κινδύνου, οι τραπεζικοί οργανισμοί θα πρέπει 

να αντιστοιχήσουν όλες τις διαδικασίες κόστους με τις αποδόσεις. 

Εξάλλου, οι τράπεζες δυσκολεύονται να υπολογίσουν τα κόστη ανά 

συναλλαγή. Για το λόγο αυτό, τα Συστήματα Κοστολόγησης ανά 

Δραστηριότητα (Activity Based Costing) είναι χρήσιμα για τον υπολογισμό 

του Λειτουργικού Κινδύνου (Mainelli, M., 2002). 
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Οι επιχειρησιακοί δείκτες (scalars) (όπως έσοδα, δαπάνες, 

περιουσιακά στοιχεία, κεφάλαια στο πλαίσιο της διαχείρισης και του 

όγκου των πληρωμών) μπορούν χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση του 

λειτουργικού κινδύνου. Αυτή η προσέγγιση δεν κάνει καμία προσπάθεια να 

μετρηθούν ακριβώς οι διαφορές στον κίνδυνο μεταξύ των επιχειρησιακών 

μονάδων, δεδομένου ότι οι διαθέσιμοι δείκτες που χρησιμοποιούμε, 

χαρακτηρίζουν σε πολλές περιπτώσεις πολύ περιορισμένα τον κίνδυνο. 

Άλλη μια προσέγγιση μέτρησης του λειτουργικού κινδύνου βασίζεται 

στο μοντέλο CAPM (Capital Asset Pricing Model). Πιο συγκεκριμένα, ο 

συνολικός κίνδυνος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το μοντέλο CAPM. Στη 

συνέχεια, αφαιρείται από αυτόν ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος 

αγοράς. Αυτό που μένει θεωρείται ότι είναι ο λειτουργικός κίνδυνος. 

Άλλη μια μεθοδολογία μέτρησης του λειτουργικού κινδύνου βασίζεται 

στις από κάτω προς τα πάνω μεθόδους (bottom-up methods), οι οποίες 

χρησιμοποιούν τα μεμονωμένα γεγονότα για να καθορίσει την πηγή και το 

μέγεθος του λειτουργικού κινδύνου. Αυτές οι μέθοδοι περιλαμβάνουν την 

προσέγγιση στατιστικής μέτρησης, όπου ο λειτουργικός κίνδυνος μετριέται 

χρησιμοποιώντας τα στοιχεία από τα μεμονωμένα γεγονότα με συχνότητα 

βασισμένη σε μια προσομοίωση Monte Carlo38 ή μια αναλυτική λύση 

(Netter, J., and Poulsen, A.). 

                                                 
38 Η προσομοίωση Monte Carlo είναι μια στοχαστική τεχνική που χρησιμοποιείται 
για την επίλυση προβλημάτων, τα οποία μπορεί να είναι δύσκολα ή πολύπλοκα 
στην επίλυσή τους, εξαιτίας της έλλειψης ορατών δεδομένων. Οι στοχαστικές 
τεχνικές χρησιμοποιούν τυχαίους αριθμούς και στατιστικές πιθανότητες, για να 
πάρουν απαντήσεις από τυχαία επιλεγμένες τιμές, σε μια προσπάθεια να 
δημιουργήσουν σενάρια του προβλήματος. Αυτές οι τιμές λαμβάνονται από μια 
σταθερή περιοχή τιμών και επιλέγονται για να συμφωνούν με μια κατανομή 
πιθανότητας. Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνταν η κανονική κατανομή, τότε 
οι τυχαίοι αριθμοί θα ήταν μεταξύ του 0 και του 1. Αν μας ενδιαφέρει η κατανομή 
της συχνότητας εμφάνισης μιας απώλειας τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε 
μια από τις ακόλουθες κατανομές: Poisson, Διωνυμική, Αρνητική διωνυμική. Αν μας 
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Η στατιστική ανάλυση των ιστορικών απωλειών είναι μια μέθοδος 

που προτιμάται από πολλές τράπεζες και συμβουλευτικές εταιρίες. Το 

πρόβλημα που αντιμετωπίζει η στατιστική προσέγγιση οφείλεται στην 

κακή ποιότητα και ποσότητα των διαθέσιμων δεδομένων για το εσωτερικό 

της τράπεζας. Άλλα συχνά προβλήματα εμφανίζονται όταν 

καταγράφονται καλύτερα μερικοί τύποι απωλειών από άλλους, ή στις 

περιπτώσεις όπου οι απώλειες καταγράφονται αλλά χωρίς οποιοδήποτε 

ίχνος που να αναφέρει την αιτία ή την προέλευσή τους (και ως εκ τούτου 

δεν υπάρχει σωστή ταξινόμηση).  

Για τις περισσότερες τράπεζες, τα εσωτερικά δεδομένα δεν θα 

απεικονίσουν την πλήρη κατανομή των πιθανών γεγονότων, χάνοντας έτσι 

σε μεγάλο βαθμό τα χαμηλής συχνότητας γεγονότα, τα οποία όμως έχουν 

μεγάλη επίδραση και στα οποία ένα μεγάλο μέρος της προσοχής πρέπει 

να στραφεί. Όπου μια ή περισσότερες από αυτές τις απώλειες συμβαίνουν 

στην ιστορία, τείνουν να προκαλέσουν επιχειρήματα για το εάν θα 

μπορούσαν να επαναληφθούν, ή πρέπει να αποκλειστούν από τα δεδομένα 

ως "εξαιρετικά" ή "παραγόμενα επί παραγγελία" γεγονότα. 

Μια άλλη σημαντική προσέγγιση είναι η ανάλυση σεναρίου (scenario 

analysis), όπου οι απώλειες υπολογίζονται βασισμένες στα σενάρια που 

προέρχονται από άλλες τράπεζες και γεγονότα.  

Εξάλλου, μία ακόμη προσέγγιση είναι η ανάλυση παραγόντων (factor 

analysis), όπου οι σχετικοί με τις απώλειες παράγοντες προσδιορίζονται 

και χρησιμοποιούνται για να υπολογίσουν τον κίνδυνο. 

Η Δέλτα μεθοδολογία βασίζεται στη διάδοση του λάθους (King 2001). 

Σύμφωνα με τη Δέλτα μεθοδολογία, η αβεβαιότητα των παραγόντων του 

                                                                                                                                            
ενδιαφέρει το μέγεθος της απώλειες τότε οι κατανομές που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν είναι οι εξής: Κανονική Λογαριθμική, Weibull, Frechet, Gumbel, 
Pareto, Beta, Gamma. 

  



 145

κινδύνου χρησιμοποιείται για να υπολογίσει την αβεβαιότητα στα έσοδα, 

με βάση το βαθμό ευαισθησίας τους. Ο βαθμός ευαισθησίας 

αντιπροσωπεύει τις συσχετίσεις των αλλαγών στα έσοδα με τις αλλαγές 

στους παράγοντες κινδύνου. Η Δέλτα μεθοδολογία επιτρέπει την πρόβλεψη 

των απωλειών όταν δεν υπάρχει κανένα περιεκτικό στοιχείο σχετικά με 

αυτές. Επιπλέον, μέσω του βαθμού ευαισθησίας συνδέεται με τις 

επιχειρησιακές δραστηριότητες. 

Μια τελική μέθοδος μέτρησης του λειτουργικού κινδύνου χρησιμοποιεί 

τα Μοντέλα Δικτύων Bayesian, για να μοντελοποιήσει τις αιτίες και τις 

συνέπειες του λειτουργικού κινδύνου. 

Για να διαπιστωθεί ποια θα είναι η καταλληλότερη μεθοδολογία που 

θα χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει αρχικά να γίνει μια εξέταση του χρόνου και 

του κόστους εγκατάσταση της κάθε μεθόδου και την ακρίβεια των 

μετρήσεων που έχουν επιτευχθεί. Στο ακόλουθο Σχήμα 20 φαίνεται η 

εξέταση που έκανε ο όμιλος ΑΝΖ, ο οποίος όπως φαίνεται αποφάσισε ότι 

καταλληλότερες είναι οι κάρτες βαθμολογίας. 

 

 

Σχήμα 20: Μέθοδοι Μέτρησης του Λειτουργικού Κινδύνου σε Όρους 

Χρόνου/Κόστους και Ακρίβειας 
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Ωστόσο, αυτή η ανάλυση από μόνη της δε δίνει ασφαλή 

συμπεράσματα, καθώς πολλές λύσεις αντιμετωπίζουν περιορισμούς 

στους διαθέσιμους πόρους. Λαμβάνοντας υπόψη και τον παράγοντα 

συμπεριφοράς, όπως φαίνεται στο ακόλουθο Σχήμα 21, οι αποφάσεις που 

παίρνονται είναι πιο ακριβείς. 

 

Σχήμα 21: Μέθοδοι Μέτρησης του Λειτουργικού Κινδύνου σε Όρους 

Χρόνου/Κόστους και Ακρίβειας και Συμπεριφοράς 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: Κριτική των Νέων Προτάσεων 

 

Οι κανόνες της Βασιλείας ΙΙ βασίζονται στην «πειθαρχία της αγοράς» 

(market discipline) προκειμένου να υπάρξει συντονισμός της λειτουργίας 

των τραπεζών. Οι τράπεζες πρέπει να δημοσιεύουν λεπτομέρειες 

σχετικά με τη διάρθρωση του ενεργητικού και τη δομή του παθητικού 

τους, καθώς και ανάλυση των μοντέλων που χρησιμοποιούν για τη 

μέτρηση του πιστωτικού και λειτουργικού κινδύνου. Ο George Kaufman, 

καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Loyola University στο Σικάγο, θεωρεί 

ότι ουσιαστικά δεν πρόκειται για πειθαρχία της αγοράς, αλλά για 

διαφάνεια και δημοσιοποίηση διαφόρων στοιχείων, έτσι, εάν οι 

εποπτικές αρχές επιθυμούν να ενισχύσουν την πειθαρχία της αγοράς, θα 

μπορούσαν να το επιτύχουν καταργώντας την εγγύηση καταθέσεων, κάτι 

που, από τη μία πλευρά, θα έκανε τους καταθέτες πιο σκεπτικούς 

σχετικά με την επιλογή τράπεζας, ή, από την άλλη πλευρά, θα οδηγούσε 

τις τράπεζες στην έκδοση δημόσια διαπραγματευόμενων χρεογράφων 

μειωμένης εξασφάλισης. 

Η Επιτροπής της Βασιλείας αντιμετωπίζει ένα σοβαρό δίλημμα. Από 

τη μία πλευρά δεν μπορεί να περιγράψει αναλυτικά τα ποιοτικά πρότυπα 

εφαρμογής των νέων προτάσεων, καθώς τότε η Νέα Συνθήκη θα έχανε την 

«ευελιξία» εφαρμογής της σε μια ευρεία κλίμακα πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Από την άλλη πλευρά, αν τα ποιοτικά πρότυπα δεν είναι επαρκώς 

αναλυτικά τότε υπάρχει ο κίνδυνος παρερμηνειών και πιθανών 

στρεβλώσεων σε τοπικό επίπεδο, οι οποίες θα καθιστούσαν τη Νέα Συνθήκη 

μη εφαρμόσιμη και αναποτελεσματική. Η Επιτροπή της Βασιλείας, 

προσπαθώντας να διατηρήσει αυτή τη λεπτή ισορροπία πιθανά να βρεθεί 

αντιμέτωπη με την κατάσταση όπου διαφορετικές εποπτικές αρχές θα 

  



 148

εφαρμόζουν διαφορετικά πρότυπα, γεγονός που αναμφισβήτητα θα 

οδηγούσε σε συνθήκες άνισου ανταγωνισμού στο διεθνές τραπεζικό 

σύστημα, σύμφωνα με τον Ειδικό Συνεργάτη της Διεύθυνσης Διαχείρισης 

Κινδύνων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος τυγχάνει και 

Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Επενδύσεων και Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Επενδύσεων (Χαραλαμπίδης, Μ., 2001.) 

Τα πιστωτικά ιδρύματα από τη μεριά τους θα πρέπει να 

δρομολογήσουν άμεσα τις διαδικασίες σχεδιασμού και εκτίμησης του 

κόστους εφαρμογής των νέων προτάσεων. Εκτιμάται ότι το κόστος 

εφαρμογής θα συμπεριλάβει την προσαρμογή των υφιστάμενων ή την 

ανάπτυξη νέων συστημάτων διοικητικής πληροφόρησης (MIS), διαχείρισης 

κινδύνων και μηχανογραφικής υποστήριξης, καθώς επίσης και την 

εκπαίδευση του προσωπικού. 

Κάποιοι επικριτές πιστεύουν ότι οι συγκεκριμένοι κανόνες είναι 

πολύ ελαστικοί και αρκετά περίπλοκοι, ενώ άλλοι εκτιμούν ότι η 

διάκριση που επιβάλλει στην εφαρμογή μεταξύ μεγάλων και μικρών 

τραπεζών είναι υπερβολική. 

Ο Robert Cottrell προβλέπει ότι η Βασιλεία II και οι αντίστοιχες 

μέθοδοι μοντελοποίησης του κινδύνου που συνοδεύουν αυτούς τους 

κανόνες θα δυσχεράνουν ακόμη περισσότερο την κατανόηση της 

τραπεζικής λειτουργίας. Υποστηρίζει επιπλέον, ότι αν ζητήσουμε από 

έναν τραπεζίτη να εξηγήσει την έννοια της διαχείρισης του κινδύνου, τη 

λειτουργία των πιστωτικών παράγωγων προϊόντων ή την κατανομή των 

κεφαλαίων, τα μαθηματικά που θα απαιτηθούν θα είναι ιδιαίτερα 

υψηλού επιπέδου, με συνέπεια την αρνητική προσμέτρηση της 

αδιαφάνειας αυτής από τους επενδυτές (Cottrell, R., 2005). 
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Παράλληλα, και παρά την προσπάθεια για την ποσοτικοποίηση του 

λειτουργικού κινδύνου, έτσι ώστε να προσδιορίζονται και οι σχετικές 

Κεφαλαιακές Απαιτήσεις, είναι αβέβαιο αν η μέτρηση οδηγεί τελικά σε ένα 

αποτέλεσμα το οποίο αντανακλά και την πραγματική έκθεση ενός 

Πιστωτικού Ιδρύματος σε Λειτουργικό Κίνδυνο, κατά τον Οράτη (Οράτης, 

Μ., 2001). 

Αν και σε γενικές γραμμές οι επιπτώσεις των νέων προτάσεων 

αναμένονται θετικές, ωστόσο διατυπώνονται και ορισμένες επιφυλάξεις, 

καθώς πολλοί υποστηρίζουν ότι ακόμα και αν κατορθωθεί να μετρηθεί ο 

λειτουργικός κίνδυνος, τα οφέλη που θα προκύψουν από αυτό μπορούν 

να αντισταθμιστούν από τις δαπάνες που προκύπτουν από τις 

απαραίτητες επενδύσεις σε προσωπικό και σε υποδομή δεδομένων, 

αφού τα εσωτερικά συστήματα απαιτούν αυξημένες επενδύσεις. 

Εντούτοις, σύμφωνα με τον Fontnouvelle (Fontnouvelle, P., DeJesus-

Rueff, V., Jordan, J., and Rosengren, E., 2003), ο λειτουργικός κίνδυνος θα 

υπερβεί σε πολλές περιπτώσεις τον κίνδυνο αγοράς, έναν τομέα στον 

οποίο οι τράπεζες έχουν κάνει ήδη αρκετά μεγάλες επενδύσεις. Καθώς 

τα ιδρύματα στηρίζονται ολοένα και περισσότερο στα περίπλοκα 

πρότυπα κινδύνου για να τους βοηθήσουν κατά τη διάρκεια των 

σημαντικών στρατηγικών και επιχειρησιακών διαδικασιών λήψης 

αποφάσεων, θα γίνεται όλο και περισσότερο σημαντικό για αυτά να 

ενσωματώσουν κατάλληλα τον προσδιορισμό της ποσότητας του 

λειτουργικού κινδύνου. Η αποτυχία αυτού θα μπορούσε να 

διαστρεβλώσει σοβαρά τα πρότυπα RAROC, τα πρότυπα αποζημιώσεων, 

τα πρότυπα οικονομικού κεφαλαίου, και τα πρότυπα επενδύσεων που 

χρησιμοποιούνται συχνά από τους χρηματοδοτικούς οργανισμούς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: Ενδεχόμενες Επιπτώσεις στο Παγκόσμιο 
Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον 

 

Οι κανόνες της Βασιλείας Ι σύντομα θεωρήθηκαν πολύ αυστηροί 

αναφορικά με τον τρόπο που στάθμιζαν τους κινδύνους, υποδεικνύοντας 

μία κατηγορία για όλα τα επιχειρηματικά δάνεια, μία άλλη για το σύνολο 

των χορηγούμενων δανείων σε χώρες και ούτω καθεξής. Οι εργασίες για 

τη διαμόρφωση ενός καινούργιου και πιο ελαστικού πλαισίου κανόνων, 

δηλαδή η Βασιλεία II, ξεκίνησαν το 1996 και ένα προσχέδιο του 

δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2004. Οι νέοι αυτοί κανόνες σχεδιάστηκαν 

για τις τράπεζες που εμφανίζουν διεθνείς δραστηριότητες. Αυτές, στην 

Αμερική, δεν ξεπερνάνε αριθμητικά τις 10 με 20 τράπεζες. Όλες οι 

τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πρέπει να εφαρμόσουν τη Βασιλεία 

ΙΙ, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται ισότιμα, όπως άλλωστε απαιτεί και 

το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. 

Τα τραπεζικά ιδρύματα ανά τον κόσμο διατυπώνουν τις απόψεις και 

την κριτική τους.39 Ενδεικτικά θα αναφέρουμε μερικές από αυτές. Γενικά οι 

περισσότεροι αναλυτές πιστεύουν τα εξής: 

Οι περισσότεροι αναλυτές συμφωνούν ότι το προτεινόμενο καθεστώς θα 

προκαλέσει μείωση των απαιτούμενων εποπτικών κεφαλαίων, λόγω της 

εκχώρησης του εποπτικού ρόλου στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, στο 

παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα. Η επιβάρυνση από την είσοδο του 

λειτουργικού κινδύνου στη φόρμουλα της Επιτροπής της Βασιλείας, θα είναι 

κατά πολύ μικρότερη από την απελευθέρωση κεφαλαίων που θα προέλθει 

από την διαφορετική μεταχείριση του πιστωτικού κινδύνου. Άλλωστε το 

μερίδιο αγοράς που κατέχουν στη παγκόσμια αγορά οι μεγάλες τράπεζες 

                                                 
39 Περισσότερα μπορεί να βρει κανείς στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής Βασιλείας 
www.bis.org/Basel Committee. 
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(που είναι οι ευνοημένες από την εκχώρηση του εποπτικού ρόλου στο 

σύστημα του εσωτερικού ελέγχου), έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία 

χρόνια ως αποτέλεσμα του κύματος συγχωνεύσεων - εξαγορών. Στο Σχήμα 

22 παρουσιάζουμε μια εκτίμηση της Salomon Smith Barney για το ύψος της 

εξοικονόμησης κεφαλαίων με την υιοθέτηση των νέων προτάσεων σε μια 

σειρά διεθνών τραπεζών. 

 

Σχήμα 22: Δυνητική Απελευθέρωση Κεφαλαίων από την Υιοθέτηση των 

Νέων Προτάσεων 

Η πιθανή μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων συνιστά, ceteris 

paribus, μια αύξηση του δείκτη μόχλευσης και της αποδοτικότητας των ιδίων 

κεφαλαίων. Συνεπώς θα πρέπει να αναμένεται να αυξηθεί η αξία για τους 

μετόχους (shareholder value). Η τελευταία θα ενισχυθεί από δυο ακόμη 

παράγοντες, καθώς αρχικά, το πλεόνασμα κεφαλαίων θα υποβοηθήσει το 

ρυθμό ανόδου των μερισμάτων και έπειτα το κλείσιμο της ψαλίδας ανάμεσα 

στο ύψος των οικονομικών και εποπτικών κεφαλαίων συνεπάγεται καλύτερη 

τιμολόγηση των κινδύνων. Αυτό αυξάνει την εμπιστοσύνη του επενδυτικού 
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κοινού και τη σταθερότητα του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού 

περιβάλλοντος. 

Μια άλλη επίπτωση αφορά στο μείγμα εργασιών, όπου Η σύγκλιση 

μεταξύ οικονομικών και εποπτικών κεφαλαίων θα βελτιώσει την ποιότητα 

των χαρτοφυλακίων. Η είσοδος όμως, του λειτουργικού κινδύνου(που όπως 

είπαμε προστίθεται ως όρος στον παρονομαστή του Συντελεστή 

Φερεγγυότητας) μπορεί να έχει, όπως είδαμε, επιπτώσεις στις εργασίες 

υψηλότερης κερδοφορίας σήμερα, όπως η διαχείριση περιουσιακών 

στοιχείων και η επενδυτική τραπεζική. 

Οι επιπτώσεις στον ανταγωνισμό μπορούν να διακριθούν σε δυο 

κατηγορίες: 

• Πρώτον, θα ενισχυθούν οι μεγάλες και ήδη εγκατεστημένες 

τράπεζες. Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες που έχουν ήδη 

αναπτύξει συστήματα εσωτερικού ελέγχου (IRB) και συνεπώς θα 

αποφύγουν την τυπική προσέγγιση στον πιστωτικό κίνδυνο, 

βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση.  

• Δεύτερον, το ευχάριστο νέο από την εξοικονόμηση κεφαλαίων 

μετριάζεται από το γεγονός ότι λόγω του ανταγωνισμού οι 

τράπεζες θα πρέπει να προετοιμαστούν να δεχτούν πολύ 

μικρότερα περιθώρια, ώστε να επιτύχουν την ίδια αποδοτικότητα 

κεφαλαίων. 

Οι Ευρωπαίοι, σε γενικές γραμμές, επιθυμούν την υλοποίηση αυτών 

των κανόνων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ψηφίσει νομοθετική ρύθμιση με 

στόχο την εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙ από το προσεχές έτος. Οι 

Αμερικανοί, αντιθέτως, εκφράζουν την ανησυχία τους σχετικά με τρία 

ζητήματα. Πρώτον, πιστεύουν ότι οι κανόνες είναι ιδιαίτερα χαλαροί, 

επιτρέποντας στις τράπεζες να μειώσουν κατά πολύ το κεφάλαιο τους. 
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Δεύτερον, θεωρούν ότι οι αμερικανικές τράπεζες δεν θα είναι ποτέ σε 

θέση να εφαρμόσουν αξιόπιστα αυτούς τους κανόνες χωρίς την πιλοτική 

εφαρμογή τους για τέσσερα τουλάχιστον έτη. Τρίτον, φοβούνται ότι οι 

κανόνες θα δώσουν σημαντικό πλεονέκτημα στις μεγαλύτερες τράπεζες 

έναντι των μικρών. 

Οι ενδοιασμοί που εκφράσθηκαν στην Αμερική για τη Βασιλεία II 

ενισχύθηκαν εξαιτίας μιας μελέτης που είδε το φως της δημοσιότητας 

την τελευταία χρονιά και ερευνούσε το πώς οι τράπεζες θα μπορούσαν 

να υπολογίσουν τους υπάρχοντες κινδύνους και τις κεφαλαιακές 

απαιτήσεις χρησιμοποιώντας τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙ. Κατά μέσο 

όρο, οι τράπεζες εκτιμούν ότι η υιοθέτηση αυτών των κανόνων θα τους 

επιτρέψει να μειώσουν τα εποπτικά ίδια κεφάλαια κατά 15%. Σύμφωνα 

με τον John Dugan (Comptroller of the Currency), στις αρμοδιότητες του 

οποίου εμπίπτει και το κανονιστικό πλαίσιο των τραπεζών, οι τράπεζες 

κατέληξαν στην ανωτέρω εκτίμηση προσδιορίζοντας το επίπεδο του 

κινδύνου σε επίπεδα που αποκλίνουν σημαντικά από τα αντίστοιχα που 

απαιτούνται προκειμένου οι εποπτεύουσες αρχές να είναι σε θέση να 

αποδεχθούν αυτές τις εκτιμήσεις για την κεφαλαιακή επάρκεια. Για 

παρόμοιους τύπους κινδύνου, διαφορετικές τράπεζες τους στάθμιζαν με 

ποσοστά που κυμαίνονταν από 5% εώς 80%. 

Ο Donald Powell, πρόεδρος του FDIC, θεωρεί ότι ακόμη και αν οι 

τράπεζες καταφέρουν να επιβάλλουν μία ενιαία μορφή στους 

υπολογισμούς τους, η υιοθέτηση των κανόνων της Βασιλείας ΙΙ θα 

συνεχίσει να αποτελεί εστία ανησυχίας. Τοποθετούμενος στη Γερουσία, 

ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι φόρμες που χρησιμοποιούνται για τον 

προσδιορισμό των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων εφαρμόζονται με τέτοιο 

τρόπο που να επιτρέπουν μεγάλες μειώσεις στις κεφαλαιακές 
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απαιτήσεις, παραπέμποντας σε ένα πολύ κατώτερο επίπεδο 

κεφαλαιακής επάρκειας σε σχέση με αυτό που ισχύει στις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής σήμερα. 

Μια τρίτη ανησυχία των χιλιάδων μικρών αμερικανικών τραπεζών 

που απορρέει από τη Βασιλεία ΙΙ είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα που 

αυτοί οι κανόνες δίνουν στις μεγάλες τράπεζες. Οι μεγάλες τράπεζες, 

χρησιμοποιώντας την IRB προσέγγιση, μπορούν να αναβαθμίσουν τους 

υπολογισμούς για τους αναλαμβανομένους κινδύνους σε δευτερόλεπτα, 

αφαιρώντας περιουσιακά στοιχεία που δεσμεύουν μεγάλη ποσότητα 

κεφαλαίου και προσθέτοντας άλλα που απαιτούν πολύ μικρότερη. Οι 

μικρές τράπεζες, με διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα και με 

διαφορετικό ύψος και ποικιλία προς διαπραγμάτευση περιουσιακών 

στοιχείων, μπορεί να καταλήξουν να συγκεντρώσουν τους χειρότερα 

αποτιμημένους κινδύνους, χωρίς καν να το γνωρίζουν. 

Στην Αμερική, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος να 

αντιμετωπιστούν αυτές οι ανησυχίες, σχεδιάζουν να εφαρμόσουν τη 

Βασιλεία II από το 2008, και με μια τριετή μεταβατική περίοδο. Καμία 

αμερικανική τράπεζα δεν θα επιτρέπεται να εφαρμόζει τους κανόνες της 

Βασιλείας II προκειμένου να μειώσει τα εποπτικά ίδια κεφάλαια σε 

ποσοστό μεγαλύτερο του 5% πριν από το 2009, 10% το 2010 και 15% το 

2011. Οι μικρές τράπεζες θα εφαρμόσουν ένα καινούργιο σύνολο 

κανόνων, πιο ελαστικών από τους αντίστοιχους της Βασιλείας Ι, αλλά 

λιγότερο πολύπλοκων από αυτούς της Βασιλείας II μεταξύ των οποίων 

περιλαμβάνονται περισσότερες κατηγορίες κινδύνων, μεγαλύτερη χρήση 

εξωτερικών οίκων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, και 

ενθάρρυνση για διευρυμένη χρήση ενέχυρων και εγγυήσεων με σκοπό τη 

μείωση των σταθμίσεων των κινδύνων. 
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Οι αμερικανικές εποπτικές αρχές θα διατηρήσουν το δικαίωμα να 

θέτουν ένα ελάχιστο ποσοστό διακράτησης μετοχικού κεφαλαίου για 

όλες τις τράπεζες, το οποίο, επί του παρόντος, έχει καθοριστεί στο 4% 

του ενεργητικού ανεξάρτητα από τη στάθμιση των κινδύνων, ενώ θα 

συνεχίσουν να απαιτούν από τις τράπεζες να διατηρούν τα κεφαλαιακά 

τους επίπεδα αρκετά υψηλότερα από το ελάχιστο επίπεδο που 

επιβάλλεται νομοθετικά. Οι περισσότερες τράπεζες το κάνουν ήδη 

προκειμένου να εντυπωσιάσουν πελάτες, μετόχους και εποπτικές αρχές. 

Το ζήτημα, όμως, είναι εάν το κεφάλαιο αντικατοπτρίζει την αξιοπιστία 

μιας τράπεζας. Η διακράτηση υψηλών κεφαλαίων στον ισολογισμό 

κρατάει χαμηλά το κόστος κεφαλαίου των τραπεζών. 

Μία εναλλακτική λύση για το πρόβλημα της έλλειψης δεδομένων 

λειτουργικού κινδύνου, η οποία κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια, θα 

ήταν ο διαμοιρασμός των κοινότυπων και των συγκαλυμμένων μη 

κοινότυπων πληροφοριών λειτουργικού κινδύνου με τη μορφή μιας 

κοινοπραξίας δεδομένων. Η κοινοπραξία δεδομένων λειτουργικού κινδύνου 

θα πρέπει να οργανωθεί από έναν ανεξάρτητο φορέα, που θα φροντίσει 

για τα παρακάτω: 

I. Εφαρμογή συμφωνηθέντων ομοιόμορφων προτύπων δεδομένων. 

II. Απόκρυψη της ταυτότητας του συνεισφέροντος των εσωτερικών 

δεδομένων. 

III. Έρευνα των εξωτερικών γεγονότων απώλειας. 

IV. Διαχείριση εσωτερικών και εξωτερικών δεδομένων. 

Μια τέτοια κοινοπραξία έχει διάφορα οφέλη για όλους τους 

συμμετέχοντες: 

• Θα ελαχιστοποιούσε τις δαπάνες επεξεργασίας δεδομένων για 

τις μεμονωμένες επιχειρήσεις. 
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• Θα δημιουργούσε ευελιξία στην πρόσβαση των πληροφοριών 

απώλειας, διατηρώντας την εμπιστευτικότητα. 

• Θα ενίσχυε τις υπάρχουσες μεθοδολογίες και τις καλύτερες 

πρακτικές. 

• Θα βοηθούσε στον προσδιορισμό των προβλεπτικών 

παραγόντων και 

• Θα βοηθούσε στη μείωση της πιθανότητας των ρυθμιστικών 

κεφαλαιακών οδηγιών, οι οποίες είναι περισσότερο βασισμένες 

στη δραστηριότητα και όχι στον κίνδυνο. 

Ειδικότερα, μία τέτοια ανοικτή βάση δεδομένων θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί από τις τράπεζες για να βελτιώσουν τη μέτρηση και τη 

διαχείριση του κινδύνου τους. 

Μια από τις πιο ελπιδοφόρες πρωτοβουλίες είναι μια κοινοπραξία, η 

οποία υποστηρίζεται από την Παγκόσμια Ένωση των Επαγγελματιών 

Κινδύνου (The Global Association of Risk Professionals GARP) και η οποία έχει 

ως διοικούσα αρχή την NetRisk. Η Πολυεθνική Ανταλλαγή Λειτουργικού 

Κινδύνου (Multinational Operational Risk Exchange, MORE) έχει τη μεγάλη 

αποδοχή μεταξύ των επιχειρήσεων, οι οποίες διαθέτουν ενσωματωμένες 

οικονομικές υπηρεσίες, στοχεύει στους χρηματοδοτικούς οργανισμούς και 

είναι ανήκει στα μέλη που παρέχουν τα λειτουργικά δεδομένα απώλειας 

στην κοινοπραξία. Οι συμμετέχοντες στην κοινοπραξία διατηρούν την 

ιδιοκτησία των δεδομένων, και τις αντίστοιχες χρήσεις τους (Ceske, R., 

Hernandez, V., J., and Sanchez, M., L., 2000). 

Η MORE έχει λάβει ήδη τη συγκατάθεση από διάφορες κορυφαίες 

επιχειρήσεις οικονομικών υπηρεσιών, και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον 

περισσότερων από σαράντα ιδρύματα συνολικά, ενώ σχεδιάζει να: 
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1) Θεσπίσει ένα ασφαλές πλαίσιο για τους χρηματοδοτικούς 

οργανισμούς για το διαμοιρασμό των μη-κοινότυπων 

λειτουργικών δεδομένων απώλειας. 

2) Παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία για τον προσδιορισμό του 

λειτουργικού κεφαλαίου σε κίνδυνο. 

3) Συλλέγει τις πληροφορίες για τους προβλεπτικούς 

παράγοντες που θα επιτρέψουν στους διευθυντές να 

επικεντρώσουν τις προσπάθειες μετριασμού του λειτουργικού 

κινδύνου στους τομείς με την υψηλότερη αναμενόμενη 

απόδοση αυτών των προσπαθειών. 

4) Επηρεάσει τις ρυθμιστικές αποφάσεις σχετικά με τις 

κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον λειτουργικό κίνδυνο. 

Εντούτοις, τα πιθανά μέλη των κοινοπραξιών, όπως η MORE, έχουν 

εκφράσει τις ανησυχίες τους σχετικά με τα ακόλουθα ζητήματα: 

 Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των στοιχείων. 

 Ανισότητα του αριθμού των παρεχομένων δεδομένων. 

 Ανομοιότητα της ποιότητας των δεδομένων. 

 Συμβατική υποχρέωση πριν από την πλήρη κοινοποίηση της 

μεθοδολογίας. 

 Συμβατική υποχρέωση πριν τη συγκέντρωση του απαραίτητου 

όγκου δεδομένων. 

 Ανάλυση κόστους/κέρδους και κατ' εκτίμηση σύνταξη 

προϋπολογισμού. 

Η μεγαλύτερη ανησυχία, ωστόσο, είναι το ζήτημα της 

εμπιστευτικότητας. Μπορούν τα εσωτερικά γεγονότα απώλειας να 

«αποστειρωθούν» για να επιτρέψουν το όφελος διατηρώντας την 

ακεραιότητα των μεμονωμένων επιχειρήσεων; Θα μπορούσε κάποια 
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κρατική υπηρεσία να απαιτήσει να έχει πρόσβαση σε μια τέτοια βάση 

δεδομένων; Θα μπορούσε το περιεχόμενό της να έχει επιπτώσεις στην 

έκβαση μιας προσφυγής στο δικαστήριο; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15: Επιρροές στην Ελληνική Πραγματικότητα 

 

Τα μεγαλύτερα κέρδη από την αλλαγή του εποπτικού πλαισίου, όπως 

αναλύσαμε παραπάνω, θα τα προσπορίζονται οι τράπεζες που έχουν τη 

δυνατότητα να αναπτύξουν συστήματα εσωτερικού ελέγχου υψηλής 

ποιότητας, ώστε να τύχουν της έγκρισης των εποπτικών αρχών. Συνεπώς, οι 

τράπεζες που έχουν επιτύχει μεγάλο μέγεθος μπορούν να αξιοποιήσουν τις 

οικονομίες κλίμακας επιμερίζοντας το μεγάλο πάγιο κόστος ανάπτυξης 

τέτοιων συστημάτων. Στο σημείο αυτό, να υπενθυμίσουμε ότι οι συνέργιες 

από την από κοινού επένδυση στη τεχνολογία και στα συστήματα ήταν από 

τους κύριους λόγους της συνένωσης της Alpha Bank με την Εθνική Τράπεζα. 

Η επιβολή επιβάρυνσης για το λειτουργικό κίνδυνο και η τιμολόγηση των 

στεγαστικών δανείων σε ατομική και όχι ενοποιημένη βάση ενδέχεται να 

δυσχεράνουν την επίτευξη του μείγματος προϊόντων στο οποίο αποσκοπούν 

οι ελληνικές τράπεζες. Ως γνωστόν οι ελληνικές τράπεζες επιχειρούν τη 

στρατηγική ανάπτυξη τομέων όπως η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων 

και η επενδυτική τραπεζική, την καταναλωτική και την στεγαστική πίστη. 

Όπως ήδη εξηγήσαμε ανωτέρω, η επιβολή της επιβάρυνσης για το 

λειτουργικό κίνδυνο θα αυξήσει τα εποπτικά κεφάλαια για τις 

δραστηριότητες όπως η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και η επενδυτική 

τραπεζική και θα μειώσει την κερδοφορία. Επίσης, η διασπορά του 

πιστωτικού κινδύνου επί χαρτοφυλακίου δανείων δεν αναγνωρίζεται. Αυτό 

θα έχει ως αποτέλεσμα οι πραγματικές κεφαλαιακές απαιτήσεις να μην 

έχουν σχέση με τους πραγματικούς κινδύνους σε επίπεδο τραπέζης, επειδή 

εστιάζονται περισσότερο σε επίπεδο δανειζομένου. Ιδιαίτερα τα δάνεια 

καταναλωτικής και στεγαστικής πίστεως καθώς και πιστωτικών καρτών και 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα οποία μπορούν να αντιμετωπισθούν ως 
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χαρτοφυλάκια δανείων με κοινά χαρακτηριστικά δεν σταθμίζονται με βάση 

την ομαδοποιημένη συμπεριφορά αλλά με βάση το συγκεκριμένο 

αντισυμβαλλόμενο. Αυτό θα έχει αρνητικές συνέπειες στις τράπεζες, των 

οποίων ο μεγάλος όγκος των πελατών προέρχεται από τις παραπάνω 

κατηγορίες. Το κόστος παρακολούθησης κάθε αντισυμβαλλομένου θα είναι 

ιδιαίτερα υψηλό με βάση τις προτάσεις της Βασιλείας και θα επηρεάσει την 

ανταγωνιστική θέση των μικρών τραπεζών. 

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του τραπεζικού συστήματος είναι η 

τάση του να ενισχύει τις οικονομικές κυκλικές διακυμάνσεις. Κεφάλαια και 

προβλέψεις συσσωρεύονται κατά την διάρκεια της ανόδου του οικονομικού 

κύκλου (επέκταση δανεισμού, αύξηση κερδών), ώστε να καλυφθούν οι 

κίνδυνοι από διαγραφές δανείων και μείωση κερδών κατά την διάρκεια της 

καθοδικής φάσεως. Αυτό έχει ως συνέπεια την έντονη διακύμανση κεφαλαίου 

και στοιχείων ενεργητικού με σκοπό την σταθεροποίηση του δείκτη 

κεφαλαιακής επάρκειας. Οι νέες προτάσεις τείνουν, πράγματι, να 

μεγεθύνουν την ευαισθησία των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι των 

διακυμάνσεων του οικονομικού κύκλου. Και τούτο διότι η κεφαλαιακή 

εποπτεία τείνει να δεσμεύει τις τράπεζες κατά την διάρκεια της καθοδικής 

φάσης του κύκλου, ιδιαίτερα όταν ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 

πλησιάζει στο ελάχιστο όριο του 8%. Οι τράπεζες τότε αναγκάζονται να 

περιορίσουν τις χορηγήσεις και / ή να αυξήσουν τα κεφάλαια τους με υψηλό 

κόστος. Σύμφωνα με τις νέες προτάσεις, η χρήση εξωτερικών διαβαθμίσεων 

και εσωτερικών συστημάτων πιστωτικού κινδύνου θα έχει ως συνέπεια την 

διακύμανση των σταθμίσεων πιστωτικού κινδύνου, ιδιαιτέρως σε εποχές 

καθοδικής φάσης του κύκλου, οπότε και παρατηρούνται οι περισσότερες 

μειώσεις διαβαθμίσεως, καθυστερήσεις πληρωμών και χρεοκοπίες. Τούτο 

δυσχεραίνει σοβαρά το σχεδιασμό πολιτικής στην Ελλάδα. Η είσοδος στην 
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Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης την υποχρεώνει να τηρεί το 

Σύμφωνο Σταθερότητας και να μην μπορεί να εξομαλύνει τον οικονομικό 

κύκλο με δημοσιονομική επεκτατική πολιτική («Ο Λειτουργικός Κίνδυνος: Το 

Νέο Πεδίο Διαμάχης», Οικονομικό Δελτίο Alpha Bank, Δεκέμβριος 2001). 

Σύμφωνα με την άποψη του Αντιπρόεδρου του Δ.Σ. και αναπληρωτή 

διευθύνων σύμβουλου της Τράπεζας Πειραιώς (Πανταλάκης, Θ., 2006), 

αποτέλεσμα των επερχόμενων αλλαγών στο τραπεζικό σκηνικό δεν θα 

είναι η αναγκαστική επικράτηση λίγων, μεγάλων, υπερεθνικών 

τραπεζών. Ακόμη και στο πλαίσιο μονοπωλιακών ανταγωνιστικών 

αγορών, όπως είναι αυτές της Ευρωζώνης, τράπεζες μικρότερου 

μεγέθους μπορούν να διατηρήσουν αποτελεσματική παρουσία, 

αντισταθμίζοντας το μειονέκτημα της έλλειψης του μεγέθους με την 

έμφαση στην εξειδίκευση. 

Βέβαια, η όξυνση του ανταγωνισμού και η ομογενοποίηση των 

αγορών χρήματος σταδιακά, θα διαμορφώσουν μια νέα πραγματικότητα 

όσον αφορά στην ανάπτυξη των τραπεζών. Η εθνική επικράτεια δεν θα 

είναι πλέον το όριο ανάπτυξής τους, αλλά η βάση της επιχειρησιακής 

τους δράσης. Και η απόδοση δεν θα είναι μόνο οικονομική μέτρηση, αλλά 

και δυναμική εκμετάλλευση των δεικτών πελατειακής και προϊοντικής 

διείσδυσης. Συνεπώς, ο προσδιορισμός του βέλτιστου μεγέθους θα είναι 

μια αρκετά πολυπλοκότερη διαδικασία από ότι στο παρελθόν. 

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα (Heather, D., Gibson, 2005) την 

περίοδο 1998-2001 εξαγοράστηκαν 14 τράπεζες, 6 εκ των ήταν υπό 

κρατικό έλεγχο. Παρά τα όσα συνέβησαν, το μέγεθος των ελληνικών 

τραπεζών συνεχίζει να υπολείπεται σημαντικά από το αντίστοιχο των 

πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν στην Ευρώπη ή και στον υπόλοιπο 

κόσμο. Για παράδειγμα. καμία ελληνική τράπεζα δεν 
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συμπεριλαμβανόταν στις 100 μεγαλύτερες του κόσμου και μόνο δύο 

συμπεριλαμβάνονταν στις 100 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές. Έτσι, είναι 

πολύ πιθανό ως απαραίτητο να υπάρξει ένας δεύτερος γύρος 

συγχωνεύσεων, εξαγορών στο άμεσο μέλλον (Πολυχρονόπουλος, Λ., 

2006). 

Οι ελληνικές τράπεζες θέλουν να παίξουν το ρόλο που τους 

αναλογεί στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Η γεωπολιτική θέση και η 

οικονομική κατάσταση της Ελλάδας καθιστά την τραπεζική της αγορά 

από τη μία πλευρά οδηγό για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και 

από την άλλη, προτιμητέο συνεργάτη για τις περιφερειακές τράπεζες. 

Στον εξωτερικό τομέα (της ευρύτερης Νοτιοανατολικής Ευρώπης), 

λοιπόν, είναι σαφές ότι η Ελλάδα δημιουργεί τα γεγονότα, κάτι που έγινε 

ακόμα πιο επίκαιρο τον τελευταίο καιρό με την εξαγορά της τουρκικής 

Finansbank από την Εθνική Τράπεζα. Στον εσωτερικό τομέα οι 

κατευθύνσεις μπορεί να είναι μόνο δύο. Είτε θα υπάρξουν εξαγορές - 

συγχωνεύσεις από τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες προς τις 

μικρότερες είτε μεγάλες τράπεζες του εξωτερικού θα εξαγοράσουν τις 

ελληνικές, οι οποίες και θα παίξουν με τη σειρά τους το ρόλο που 

παίζουν οι περιφερειακές τράπεζες για τις ελληνικές. 

Είναι βέβαιο, ότι αργά ή γρήγορα θα υπάρξει και το δεύτερο κύμα 

εξαγορών και συγχωνεύσεων κατά τον Αντιπρόεδρο Δ.Σ. του 

Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (Καμινάρης, Α., 2006), ο οποίος είναι 

σύμφωνος προς τη δημιουργία μεγάλων χρηματοοικονομικών ομίλων, 

αλλά με προσανατολισμό και φιλοσοφία βασισμένες πάνω σε 

ανθρωποκεντρικά κριτήρια, καθώς στο τέλος την επιτυχία ή όχι του 

εγχειρήματος θα τη δώσει ο καταναλωτής. Το ζητούμενο είναι το 
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δεύτερο κύμα των εξαγορών και συγχωνεύσεων να γίνει με επιτυχία, και 

για να συμβεί αυτό, ο σωστός σχεδιασμός αποτελεί μονόδρομο. 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί το συμπέρασμα μελέτης του Cottrell 

ότι οι καλύτερες τράπεζες τείνουν να μεγαλώσουν σε μέγεθος, αλλά οι 

μεγαλύτερες τράπεζες δεν είναι απαραίτητα και οι καλύτερες. 

 

15.1. Απαιτούμενες Ενέργειες από την Πλευρά των Ελληνικών Τραπεζών 

Σύμφωνα με την Επιτροπή της βασιλείας40 οι τράπεζες θα πρέπει να 

έχουν αναπτύξει μηχανισμό αξιολόγησης της κεφαλαιακής τους 

επάρκειας, ανάλογα με το είδος και την πολυπλοκότητα των 

δραστηριοτήτων τους. Προκειμένου όμως ο μηχανισμός να θεωρείται πλήρης 

θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

• κανονισμούς και διαδικασίες σχεδιασμένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε 

να διασφαλίζεται ότι εντοπίζονται, μετρώνται και αναφέρονται όλοι 

οι σημαντικοί κίνδυνοι, 

• κατάλληλες διαδικασίες με τις οποίες θα συσχετίζεται το ύψος 

των κεφαλαίων με τις στρατηγικές που επιλέγει να ακολουθήσει 

κάθε τράπεζα και τους αναλαμβανόμενους κινδύνους, 

• διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου (controls), περιοδικής 

επισκόπησης (reviews) αλλά και επιθεώρησης (audits), μέσω των 

οποίων θα επιβεβαιώνεται η ακεραιότητα και ορθότητα (integrity) 

του συστήματος διαχείρισης των κινδύνων. 

Η ευθύνη δημιουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του 

περιγραφόμενου μηχανισμού αποτελεί αρμοδιότητα του Διοικητικού 

                                                 
40 Basel Committee on Banking Supervision, “Implementation of Basel II: Practical 
Considerations”, Bank for International Settlements, July 2004. 
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Συμβουλίου41 και των ανώτερων διοικητικών οργάνων του πιστωτικού 

ιδρύματος. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας πρέπει να 

παρακολουθεί ότι τα διευθυντικά της στελέχη μεριμνούν για την 

καθιέρωση μεθόδων μέτρησης των αναλαμβανόμενων κινδύνων και 

συσχετισμού τους με τα κεφάλαια της τράπεζας. Παράλληλα, απαραίτητη 

είναι η ανάπτυξη αποτελεσματικού Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

καθώς και η ύπαρξη έγγραφων κανονισμών και διαδικασιών, που θα έχουν 

κοινοποιηθεί σε όλο το προσωπικό. Και τούτο διότι η δομή του Συστήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου που διαθέτει ένα πιστωτικό ίδρυμα αποτελεί 

ουσιαστικό παράγοντα για την αξιοπιστία της διαδικασίας αξιολόγησης 

της κεφαλαιακής του επάρκειας. Ο αποτελεσματικός δε έλεγχος της 

ακολουθούμενης διαδικασίας προϋποθέτει την ανεξάρτητη αξιολόγηση 

της (από μη εμπλεκόμενους σε αυτήν) και, όπου απαιτείται, την ανάμειξη 

των εσωτερικών ή εξωτερικών ελεγκτών. 

Ουσιαστικά, λοιπόν, ο 2ος πυλώνας του πλαισίου της Επιτροπής 

Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια των Τραπεζών συμβαδίζει με το 

πνεύμα και τις κατευθύνσεις της Οδηγίας που εξέδωσε η ίδια Επιτροπή το 

Σεπτέμβριο του 1998 σχετικά με το «Πλαίσιο Αρχών για το Σύστημα 

Εσωτερικού Ελέγχου των Τραπεζικών Οργανισμών» (Framework for Internal 

Control Systems in Banking Organisations), όπου και παραπέμπει. 

Σημειώνεται ότι στην εν λόγω Οδηγία αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «η 

Επιτροπή επιθυμεί να τονίσει ότι η ύπαρξη αποτελεσματικών 

διαδικασιών ελέγχου αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για την ομαλή 

λειτουργία των τραπεζών και για την εξασφάλιση της σταθερότητας του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος γενικότερα». Στη χώρα μας η οδηγία 

αυτή υιοθετήθηκε με τη γνωστή πλέον ΠΔΤΕ 2438/6.8.98 και μάλιστα, 
                                                 
41 Basel Committee on Banking Supervision, “Consultative Document - The compliance 
function in banks”, Bank for International Settlements, October 2003. 
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πρέπει να σημειώσουμε, ένα μήνα νωρίτερα από την οριστικοποίηση του 

τελικού κειμένου (Πάσχας, Ι., 2001). 

Με την προαναφερόμενη ΠΔΤΕ 2438/98 είχε ήδη από το τέλος του 1998 

θεσπιστεί το πλαίσιο των βασικών αρχών και κριτηρίων που πρέπει να 

ακολουθούν τα πιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να αναπτύξουν ένα 

πλήρες και ολοκληρωμένο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και ότι επιπλέον 

ζητείται από τα πιστωτικά ιδρύματα που το ενεργητικό τους υπερβαίνει τις 

Δρχ. 300 δισ. να συστήσουν μέχρι 31.12.98 εξειδικευμένη Υπηρεσιακή 

Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Management Unit). 

Από την εν λόγω ΠΔΤΕ και την Οδηγία της Επιτροπής της Βασιλείας 

στην οποία βασίστηκε, αλλά και τις νέες προτάσεις της Επιτροπής 

προκύπτει σαφώς ότι η επάρκεια των Κεφαλαίων των Τραπεζικών Ομίλων 

συναρτάται άμεσα με την ύπαρξη αποτελεσματικών συστημάτων αφ' ενός 

Εσωτερικού Ελέγχου και αφ' ετέρου Διαχείρισης Κινδύνων τα οποία μάλιστα 

συνδέονται και αλληλοσυμπληρώνονται. Βασικοί μηχανισμοί των εν λόγω 

συστημάτων είναι οι Υπηρεσιακές Μονάδες Εσωτερικής Επιθεώρησης και 

Διαχείρισης Κινδύνων οι οποίες συνεργάζονται και ανταλλάσσουν 

πληροφόρηση, διατηρώντας παράλληλα τους διακριτούς ρόλους τους. 

Ειδικότερα: 

 Αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων είναι η καθιέρωση 

μιας εξειδικευμένης και ανεξάρτητης λειτουργίας παρακολούθησης, 

μέτρησης και διαμόρφωσης στρατηγικών άμβλυνσης των κινδύνων, που 

να καλύπτει όλο το φάσμα των εργασιών ενός τραπεζικού ομίλου και 

όλες τις μορφές των τραπεζικών κινδύνων. Η λειτουργία αυτή πρέπει 

να εξασφαλίζει με κατάλληλες διαδικασίες ότι οι πάσης φύσεως 

κίνδυνοι, που ενυπάρχουν σε κάθε εργασία που αναλαμβάνει ο όμιλος, 

αναγνωρίζονται, αναλύονται, μετριούνται σε συνεχή βάση και 
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αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά. Στο σημείο αυτό πρέπει να 

τονισθεί ιδιαίτερα ότι οι διαδικασίες ανάλυσης και μέτρησης των 

κίνδυνων πρέπει να διακρίνονται για την ευαισθησία και δυνατότητα 

προσαρμογής τους στις εκάστοτε μεταβολές των οικονομικών 

συνθηκών, αφού σε διαφορετική περίπτωση εγκυμονούν κίνδυνοι για τη 

σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος λόγω της 

αλληλεξάρτησης της με τους οικονομικούς κύκλους. 

 Από την άλλη πλευρά η Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης συνεχίζει 

να διατηρεί τον κύριο ρόλο της που είναι ο έλεγχος της επάρκειας και 

της αποτελεσματικότητας τον Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της 

Τράπεζας και η διαρκής και έγκυρη ενημέρωση των ανωτάτων 

διοικητικών οργάνων της για την ορθή και συνεπή εφαρμογή της 

πολιτικής και των διαδικασιών που έχουν θεσμοθετηθεί. Παράλληλα, 

όμως, αξιολογεί την ορθότητα-πληρότητα, καθώς και την 

επικαιροποίηση των μηχανισμών που χρησιμοποιούνται από την 

αρμόδια Μονάδα για τη διαχείριση και μέτρηση των κινδύνων και τις 

διαδικασίες που ακολουθούνται για την εκτίμηση της κεφαλαιακής 

επάρκειας του πιστωτικού ιδρύματος. 

Πρέπει όμως να τονισθεί ότι η ανάπτυξη και λειτουργία 

αποτελεσματικών συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης 

κινδύνων στα πιστωτικά ιδρύματα δεν αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη 

μεμονωμένων Διευθύνσεων. Προϋποθέτει τη δραστηριοποίηση και τη 

συνεργασία του συνόλου των διοικητικών οργάνων και του προσωπικού 

μιας τράπεζας προκειμένου να διαμορφωθεί το απαιτούμενο εσωτερικό 

περιβάλλον και η επιχειρηματική νοοτροπία (κουλτούρα) και να καθιερωθεί 

η κατάλληλη οργανωτική δομή που θα διευκολύνουν την απρόσκοπτη 

λειτουργία των εν λόγω συστημάτων. 
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Συγκεκριμένα, για τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου που 

ενυπάρχει στις διάφορες εργασίες της τράπεζας απαιτεί τη συνεργασία 

μεταξύ των διαφόρων μονάδων της τράπεζας. Και τούτο διότι ο 

εντοπισμός των διαφόρων μορφών του και η αξιολόγηση της επάρκειας 

των διαδικασιών που έχουν καθιερωθεί για την αντιμετώπιση του 

αποτελούν, κατ’ αρχήν, έργο του προσωπικού της «πρώτης γραμμής» και 

των διοικητικών στελεχών της μέσης βαθμίδας, που ασχολούνται με τις 

διάφορες δραστηριότητες. Παράλληλα, όμως, απαιτείται συνεργασία και 

ανταλλαγή πληροφόρησης μεταξύ της Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης, 

η οποία είναι επιφορτισμένη με την παρακολούθηση της τήρησης και την 

αξιολόγηση της επάρκειας των καθορισμένων διαδικασιών, και της 

Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων, η οποία είναι αρμόδια για την 

ποσοτικοποίηση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των λειτουργικών 

κινδύνων του πιστωτικού ιδρύματος. 

Η θέσπιση αποτελεσματικών προτύπων «αναγνώρισης των 

πελατών τους» (Know-Your-Customer, KYC)42 θεωρείται ένα ουσιαστικό 

μέρος των πρακτικών διοίκησης του κινδύνου των τραπεζών. Οι 

τράπεζες με ανεπαρκή KYC προγράμματα διαχείρισης κινδύνου είναι 

πιθανόν να υπόκεινται σε σημαντικούς κινδύνους, ιδιαίτερα σε νομικό 

και φήμης. Οι πλήρης KYC πολιτικές και διαδικασίες όχι μόνο 

συμβάλλουν στη γενικότερη ασφάλεια και την καλή οικονομική 

κατάσταση μιας τράπεζα, αλλά προστατεύουν επίσης την ακεραιότητα 

του τραπεζικού συστήματος με το να ελαττώνουν την πιθανότητα να 

μετατραπούν οι τράπεζες σε μέσο για ξέπλυμα χρήματος, για 

χρηματοδότηση τρομοκρατών και για άλλες παράνομες δραστηριότητες. 

Οι πρόσφατες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των ενεργειών ενάντια 
                                                 
42 Basel Committee on Banking Supervision, “Consolidated KYC Risk Management”, Bank 
for International Settlements, October 2004. 
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στην τρομοκρατία έχουν υπογραμμίσει ιδιαίτερα τη σημασία της 

δυνατότητας των τραπεζών να ελεγχθούν τους πελάτες τους 

οπουδήποτε αυτοί διευθύνουν μια επιχείρηση.  

Έτσι, τον Οκτώβριο του 2001, η Επιτροπή της Βασιλείας (Basel 

Committee on Banking Supervision, BCBS) εξέδωσε το κείμενο “Customer 

due diligence for banks”, που ενισχύθηκε στη συνέχεια από τον οδηγό 

“General Guide to account opening and customer identification” (CDD) τον 

Φεβρουάριο του 2003. Το έγγραφο CDD περιγράφει τέσσερα απαραίτητα 

στοιχεία για ένα υγιές πρόγραμμα KYC. Αυτά τα στοιχεία είναι: 

(i) πολιτική αποδοχής πελατών 

(ii) προσδιορισμός πελατών 

(iii) συνεχιζόμενος έλεγχος των λογαριασμών υψηλότερου κινδύνου 

και 

(iv) διαχείριση κινδύνου. 

Οι αρχές που καθορίζονται έχουν γίνει αποδεκτές και έχουν 

υιοθετηθεί ευρέως από τους αρμόδιους οργανισμούς σε όλο τον κόσμο 

ως σημείο αναφοράς για τις εμπορικές τράπεζες και ως μία καλή 

κατευθυντήρια μέθοδο για τις άλλες κατηγορίες των χρηματοδοτικών 

οργανισμών. 

Τα τέσσερα απαραίτητα προαναφερθέντα στοιχεία ενός υγιούς 

προγράμματος KYC θα πρέπει να ενσωματωθούν στις διαδικασίες της 

διαχείρισης και του ελέγχου του κινδύνου μιας τράπεζας ώστε να 

εξασφαλιστεί ότι όλες οι πτυχές του κινδύνου KYC προσδιορίζονται και 

μπορούν να μετριαστούν κατάλληλα. Ως εκ τούτου, μια τράπεζα πρέπει 

να στοχεύσει στην εφαρμογή των ίδιων διαδικασιών διαχείρισης 

κινδύνου, πολιτικών αποδοχής πελατών, για τον προσδιορισμό πελατών, 

προκειμένου να καταφέρει να παρακολουθήσει τους λογαριασμούς της 
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σε όλα τα υποκαταστήματά της και σε όλες τις θυγατρικές της εταιρίες 

ανά τον κόσμο. Κάθε προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί ώστε να 

εξασφαλιστεί ότι η δυνατότητα της τράπεζα να λάβει και να 

αναθεωρήσει τις πληροφορίες σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα KYC 

δεν είναι εξασθενισμένη ως αποτέλεσμα των τροποποιήσεων λόγω των 

τοπικών πολιτικών ή των διαδικασιών που απαιτούνται από τις τοπικές 

νομικές απαιτήσεις. Εν προκειμένω οι τράπεζες οφείλουν να έχουν γερές 

διαμοιρασμό των πληροφοριών μεταξύ των κεντρικών γραφείων και 

όλων των υποκαταστημάτων και των θυγατρικών εταιριών. Στις 

περιπτώσεις, όπου οι ελάχιστες απαιτήσεις KYC μεταξύ δύο χωρών 

διαφέρουν, τα γραφεία των αρμόδιων οργανισμών στην απομακρυσμένη 

χώρα θα πρέπει να εφαρμόσουν τα υψηλότερα πρότυπα μεταξύ των δύο, 

σύμφωνα με την κατεύθυνση που δίνεται στο έγγραφο CDD. 

Η Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, αναγνωρίζει 

τον λειτουργικό κίνδυνο ως μια από τις σημαντικότερες κατηγορίες 

κινδύνων και στην προσπάθειά της να ανταποκριθεί σε όλα τα 

παραπάνω έχει προχωρήσει στις παρακάτω ενέργειες. Οι αρμόδιες 

μονάδες της Τράπεζας λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για τον 

περιορισμό των επιπτώσεων από νομικούς κινδύνους, φυσικές 

καταστροφές ή περιπτώσεις μη αποτελεσματικών διαδικασιών και 

πληροφοριακών συστημάτων. Η Τράπεζα βασίζεται στην ποιότητα του 

ανθρώπινου δυναμικού και των τεχνολογικών υποδομών, στην ύπαρξη 

εσωτερικών μηχανισμών ελέγχου και στη χρήση ασφαλιστικών 

συμβολαίων για την ελαχιστοποίηση απωλειών από λειτουργικούς 

κινδύνους. Οι ασφαλιστικές καλύψεις αφορούν συμβόλαια Βanker Βlanket 

Βonds, συμβόλαια ασφάλισης περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου ή 

συμβόλαια ασφάλισης κατοικιών που σχετίζονται με στεγαστικά δάνεια. 
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Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα ασφάλειας, με την υλοποίηση 

νέας πολιτικής ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και την κάλυψη 

των δραστηριοτήτων ηλεκτρονικής τραπεζικής. Από το 2003 έχει 

δημιουργηθεί Business Continuity Site / Disaster Recovery του κεντρικού 

πληροφοριακού συστήματος της Τράπεζας, ελαχιστοποιώντας τον 

κίνδυνο διακοπής της μηχανογραφικής υποστήριξης των εργασιών της 

Τράπεζας.  

Επίσης, κατά το 2004 άρχισε το έργο ανάπτυξης πλαισίου 

λειτουργικού κινδύνου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του νέου 

κανονιστικού πλαισίου της Επιτροπής Βασιλείας. Το 2005 ορίστηκε ως 

έτος σχεδιασμού και υλοποίησης του πλαισίου, ώστε εντός του 2006 να 

έχει αναπτυχθεί συστηματική διαδικασία αποτίμησης του λειτουργικού 

κινδύνου για τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς. 

 

15.2. Νέοι Κανόνες Εταιρικής Διακυβέρνησης εώς το Τέλος του 2006 

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Ν. Γκαργκάνας, συζήτησε 

πρόσφατα με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών το προσχέδιο πράξης, η οποία 

και αναμένεται να δημοσιευθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, προκειμένου οι 

αναγκαίες αλλαγές να περάσουν από τις γενικές συνελεύσεις τους προσεχείς 

μήνες. Η σχετική πράξη αναμένεται να επιφέρει ριζικές αλλαγές στη σύνθεση 

και τη λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών, μέσω της 

οποίας μεταφέρεται η ευθύνη για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων από 

τη διοίκηση απευθείας στο διοικητικό συμβούλιο κάθε τράπεζας. Η 

προσαρμογή θα ισχύσει για όλες τις τράπεζες με ενεργητικό άνω των 500 

εκατ. ευρώ, τις εισηγμένες, καθώς και αυτές που έχουν δραστηριότητα στα 

Βαλκάνια, γενικεύοντας το πεδίο εφαρμογής τους, σε όλο σχεδόν το 

τραπεζικό σύστημα (Τζώρτζη, Ε., «Αλλαγές στις διοικήσεις των τραπεζών 
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επιβάλλει η “Βασιλεία” Γκαργκάνα», Κόσμος του Επενδυτή, Σάββατο 11 – 

Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2006). 

Οι νέες ρυθμίσεις, που απορρέουν από το κανονιστικό πλαίσιο της 

Βασιλείας, στο οποίο οι τράπεζες θα πρέπει να προσαρμοστούν μέχρι το 

τέλος του 2006, παρεμβαίνουν σε θέματα διοίκησης και εταιρικής 

διακυβέρνησης, με στόχο τη διαφάνεια και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας 

του τραπεζικού συστήματος. Το περιεχόμενο των ρυθμίσεων αναγνωρίζει 

στην επιτροπή διαχείρισης κινδύνου καθοριστικές αρμοδιότητες σε θέματα 

εγκρίσεων και πάσης φύσης χορηγήσεων, ενώ, προχωρώντας ένα βήμα πιο 

πέρα, προβλέπει ότι οι αντίστοιχες επιτροπές Διαχείρισης Κινδύνου (Risk 

Management), όπως και οι επιτροπές κανονιστικής συμμόρφωσης και 

επιθεώρησης, θα ενημερώνουν απευθείας το διοικητικό συμβούλιο της 

τράπεζας. 

 

15.3. Υπερεξουσίες στις Επιτροπές Διαχείρισης Κινδύνου 

Η απευθείας αναφορά των επιτροπών Διαχείρισης Κινδύνου (Risk 

Management) στο διοικητικό συμβούλιο κάθε τράπεζας αποτελεί αυτόματη 

αναβάθμιση του ρόλου τους και, παρά το γεγονός ότι η κεντρική τράπεζα δεν 

παρεμβαίνει ευθέως σε θέματα δομής ή σύνθεσης των Δ.Σ., ο αποφασιστικός 

ρόλος που τους αναγνωρίζει γεννά άμεσα και θέματα επαρκούς γνώσης της 

τραπεζικής δραστηριότητας. Ήδη οι διοικήσεις των τραπεζών μελετούν τις 

αλλαγές των προσώπων στα διοικητικά, που σε αρκετές περιπτώσεις 

σήμερα μονοπωλούνται από άτομα που δεν έχουν σχέση με την τραπεζική 

δραστηριότητα. Η ανάληψη αυξημένων ευθυνών όχι μόνο σε θέματα χάραξης 

στρατηγικής, αλλά και σε θέματα επιχειρηματικών αποφάσεων, επιβάλλει 

την κατανόηση των κινδύνων που αναλαμβάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα, με 

συνέπεια την αναβάθμιση της σύνθεσης των μελών του διοικητικού 
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συμβουλίου. Η νέα πράξη του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 

επιφυλάσσει αντίστοιχες υπερεξουσίες στη διεύθυνση κανονιστικής 

συμμόρφωσης, που αποτελεί ένα νέο πεδίο προσαρμογής για τις ελληνικές 

τράπεζες, όσο και στη διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου, που θα πρέπει επίσης 

να αναφέρονται απευθείας στο διοικητικό συμβούλιο. 

Το νέο πλαίσιο επιβάλλει επίσης τον σαφή διαχωρισμό αρμοδιοτήτων 

μεταξύ προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, διαχωρισμό τον οποίο μόνο η 

Alpha και η Eurobank έχουν υιοθετήσει μεταξύ των μεγάλων τραπεζών, ενώ η 

ενεργός εμπλοκή των επιτροπών διαχείρισης κινδύνου στα θέματα λήψης 

αποφάσεων αντανακλά τους φόβους της κεντρικής τράπεζας σε σχέση με 

την πιστωτική πολιτική κάθε τράπεζας. Επιπλέον, στην ALPHA Bank και η 

Διεύθυνση κινδύνων και η Διεύθυνση του MIS εποπτεύονται από το ίδιο 

άτομο. Ο συνδυασμός αυτός επιτρέπει τη δυνατότητα να ελέγχουν όχι μόνον 

τα κέρδη ή τους κινδύνους αλλά ΚΑΙ τα δύο μαζί και ταυτόχρονα, με σκοπό 

όχι να αποδείξουν ότι σωστά τα έχουν σχεδιάσει, άλλα για να δούνε πού θα 

μπορέσουν να βελτιώσουν την τακτική ή και τη στρατηγική τους όποτε 

υπάρχει ανάγκη και μέσα στη διάρκεια του έτους ακόμη αν χρειάζεται. 

 

15.4. Ζητήματα προς Επίλυση για τις Ελληνικές Τράπεζες 

Οι Ελληνικές Τράπεζες, εκτός από όλα όσα προαναφέρθηκαν, θα πρέπει 

επιπλέον να επιλύσουν και άλλα ζητήματα προκειμένου να καταφέρουν να 

εδραιωθούν στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον. Επιχειρηματικές 

κινήσεις, όπως η εξαγορά της Εμπορικής από την Credit Agricole αλλάζουν 

το συσχετισμό δυνάμεων στον κλάδο, καθώς η συγκεκριμένη αποτελεί 

κίνηση δίχως προηγούμενο στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Μέχρι τώρα οι 

κινήσεις των ξένων τραπεζών στην Ελλάδα ήταν περιορισμένης εμβέλειας 

και στόχευαν σε συγκεκριμένα κομμάτια «φιλέτα» της τραπεζικής αγοράς, 
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όπως τη ναυτιλία ή τη χρηματοδότηση μεγάλων επιχειρήσεων, 

αδιαφορώντας για την τραπεζική λιανική, δηλαδή τη χρηματοδότηση των 

ελληνικών νοικοκυριών (Παπαδογιάννη, Γ., 2006). Κατά συνέπεια οι 

Ελληνικές Τράπεζες θα πρέπει να ατενίζουν το μέλλον με την προοπτική 

είτε της συγχώνευσης είτε της εξαγοράς, προκειμένου να μπορέσουν να 

καταφέρουν να καταστούν ανταγωνιστικές και να έχουν θετικά 

αποτελέσματα, όπως αυτά της Εμπορικής Τράπεζας, μετά την εξαγορά της 

από την Credit Agricole. Η πρώτη θετική συνέπεια της εξαγοράς αυτής 

καταγράφηκε την Τετάρτη 09/08/2006 και ήταν η αναβάθμιση της 

πιστοληπτικής ικανότητας της Εμπορικής Τράπεζας, από το διεθνή οίκο 

Fitch, σε Α+ από ΒΒΒ και της βραχυπρόθεσμης σε F1 από F3, καθώς 

θεωρήθηκαν ιδιαίτερα θετικές οι προοπτικές της τράπεζας. 

Ο ξένος οίκος επισήμανε ότι οι αλλαγές στην αξιολόγηση ακολούθησαν 

την απόκτηση του 71,97% των μετοχών της τράπεζας από την Credit 

Agricole, γεγονός που ενίσχυσε την άποψη του οίκου Fitch ότι η Εμπορική θα 

ωφεληθεί από το διεθνή ισχυρό χρηματοοικονομικό όμιλο, καθώς θα την 

ενισχύσει στη βελτίωση του δικτύου της στη λιανική, στα συστήματα 

διαχείρισης κινδύνων, στη λειτουργική της κερδοφορία και στην 

παραγωγικότητα, καθώς και στην αποτελεσματικότητά της όσον αφορά το 

κόστος. 

Οι τράπεζες, για να διατηρήσουν την κερδοφορία τους, θα πρέπει 

να επιδιώξουν: 

• την αύξηση των μεγεθών τους μέσω εντάσεως του ανταγωνισμού, 

των συνεργασιών, των εξαγορών και των συγχωνεύσεων 

• την ενίσχυση της κεφαλαιακής τους βάσεως, εκμεταλλευόμενες το 

θετικό κλίμα που επικρατεί στην κεφαλαιαγορά, προκειμένου να 

αυξήσουν τις εργασίες τους και να ενισχύσουν τα επενδυτικά τους 
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προγράμματα για εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη 

• τον περιορισμό του κόστους τους, μέσω της αναπτύξεως προηγμένων 

τεχνολογικών συστημάτων, και της τυποποιήσεως των προϊόντων 

τους, απλοποιώντας έτσι, τις συναλλαγές και βελτιώνοντας το χρόνο 

διεκπεραιώσεως τους 

• την αύξηση της παραγωγικότητας τους, αλλάζοντας την μορφή των 

καταστημάτων, σε μικρότερου μεγέθους και μεγαλύτερης ευελιξίας, 

διευρύνοντας το φάσμα των προσφερόμενων προϊόντων τους 

• την προσφορά νέων εξειδικευμένων υπηρεσιών και προϊόντων, που 

θα τους προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αλλά και θα 

προσελκύσουν νέους πελάτες στη χρήση χρηματοοικονομικών 

προϊόντων. 

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη (Staikouras, C. and Koutsomanoli - 

Filippaki, A., 2006) για τον ελληνικό τραπεζικό σύστημα κατά την περίοδο 

1993-2004, με χρήση των οικονομετρικών υποδειγμάτων Panzar-Rosse 

και Bresnahan-Lau, οι ελληνικές τράπεζες λειτουργούν υπό συνθήκες 

μονοπωλιακού ανταγωνισμού, με το επίπεδο ανταγωνιστικότητας 

διαχρονικά να ενισχύεται. Το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον 

ανταγωνιστικότητας που διαμορφώνεται, συνεπώς, εκτός από 

ευκαιρίες, αναδεικνύει και μια σειρά προκλήσεων. 

1. Απαιτείται η συστηματική εξέταση και αποτελεσματική διαχείριση 

των κινδύνων. Οι τράπεζες, στις ημέρες μας, μετακινούνται ολοένα 

και περισσότερο από τη θέση του διαμεσολαβητή, στη θέση του 

διαχειριστή χρηματοοικονομικών κινδύνων. Η αύξηση του δείκτη των 

χορηγήσεων προς τις καταθέσεις (που προσέγγισε το 95% στο τέλος 

του 2005) σηματοδοτεί την αύξηση του ανταγωνισμού στην άντληση 

κεφαλαίων. Οι τράπεζες, λόγω των χαμηλού ρυθμού αύξησης των 
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καταθέσεων στο παθητικό τους (εξαιτίας των χαμηλών επιτοκίων), 

αναζητούν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, όπως είναι ο 

διατραπεζικός δανεισμός, τα δάνεια μειωμένης εξασφάλισης, τα 

τραπεζικά ομόλογα και οι τιτλοποιήσεις απαιτήσεων. Αυτά τα 

χρηματοδοτικά μέσα αφ’ ενός έχουν υψηλότερο κόστος από τις 

καταθέσεις και αφ’ ετέρου καθιστούν περισσότερο ευάλωτες τις 

τράπεζες στις διακυμάνσεις των αγορών χρήματος και κεφαλαίων. 

Εξάλλου, σε σύγκριση με τις μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες, οι 

ελληνικές βρίσκονται σε δυσχερέστερη ανταγωνιστική θέση λόγω του 

σχετικά μικρού μεγέθους τους και της χαμηλής πιστοληπτικής τους 

διαβάθμισης (Τράπεζα της Ελλάδος, 2006). 

2. Η ανταπόκριση εκ μέρους των ελληνικών τραπεζών στις ρυθμιστικές 

παρεμβάσεις των εποπτικών αρχών που έχουν ως κεντρικό άξονα την 

ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού, κυρίως μέσα από την 

εξασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος. Η 

επάρκεια εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων, εσωτερικής και 

εξωτερικής εποπτείας, ιδίων κεφαλαίων, συστημάτων και πολιτικών 

διαχείρισης κινδύνων, εσωτερικών διαδικασιών και αποτελεσματικής 

διαχείρισης κρίνεται σημαντική για τους δείκτες φερεγγυότητας της 

τράπεζας. Οι κανόνες του νέου Συμφώνου της Βασιλείας για την 

Κεφαλαιακή Επάρκεια (Βασιλεία II) αναμένεται να προκαλέσουν 

σημαντικές αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία των τραπεζών και οι 

ελληνικές τράπεζες πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένες. 

3. Η επίτευξη ικανοποιητικού μεγέθους για την αντιμετώπιση του 

ανταγωνισμού. Το μέγεθος των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων 

παραμένει συγκριτικά μικρό για τα διεθνή δεδομένα. Η θέση που 

καταλαμβάνουν οι ελληνικές τράπεζες στην ευρωπαϊκή και 
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παγκόσμια κατάταξη θεωρείται αναμενόμενη, αν ληφθούν υπόψη το 

σχετικά μικρό μέγεθος της εγχώριας χρηματοπιστωτικής αγοράς και 

η περιορισμένη διεθνοποίηση των εργασιών τους. Σηματοδοτεί όμως 

και τις μεσοπρόθεσμες δυνατότητες και επιδιώξεις τους, οι οποίες 

εστιάζονται στην ανάδειξη τους σε ισχυρές περιφερειακές τράπεζες 

στην περιοχή των Βαλκανίων. Σε κάθε περίπτωση πάντως η ενίσχυση 

του τραπεζικού μεγέθους, εγχώρια και περιφερειακά, θα πρέπει να 

αποφέρει ικανοποιητικό οικονομικό αποτέλεσμα για την τράπεζα και 

τους μετόχους, και να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του 

τραπεζικού συστήματος. Η ισχύς των τραπεζών στην αγορά που 

οφείλεται στη συγκέντρωση θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη 

μείωση των αναλαμβανομένων κινδύνων και τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας τους. Άλλωστε, σύμφωνα και με τη θεωρία των 

διεκδικούμενων αγορών (contestable markets), ο υψηλός βαθμός 

συγκέντρωσης δεν συνεπάγεται απαραιτήτως μη ανταγωνιστικές 

αγορές. 

Οι προοπτικές που διαμορφώνονται για τους ελληνικούς 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς είναι ευοίωνες, αρκεί να 

αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που αναδύονται από το εξωτερικό 

περιβάλλον. Στόχος πρέπει να είναι η επίτευξη υψηλής κερδοφορίας και 

αποδοτικότητας και αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων, σε ένα 

πιο ανταγωνιστικό αλλά εύρωστο τραπεζικό περιβάλλον, κατά την 

άποψη του Επίκουρου Καθηγητή Χρηματοοικονομικής στο Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών (Σταϊκούρας, Χ., 2006). 

Το να ισχυρισθεί κανείς ότι οι τραπεζίτες γίνονται ολοένα και 

καλύτεροι. στην άσκηση της τραπεζικής διοίκησης είναι σαν να λέει ότι 

γίνονται ικανότεροι στη διαχείριση της τεχνολογίας της πληροφορίας, 
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στα ανώτερα μαθηματικά, στην προώθηση των λιανικών πωλήσεων και 

στο μάρκετινγκ, καθώς επίσης και στην πρόσληψη και διαχείριση των 

ατόμων που ειδικεύονται σε αυτές τις δραστηριότητες. Η διαχείριση του 

κίνδυνου, βασικός πυλώνας κάθε σύγχρονου τραπεζικού οργανισμού, 

σπάνια εμφανίσθηκε ως αυτοτελής δραστηριότητα, πέραν βέβαια του 

ασφαλιστικού κλάδου, μέχρι τη δεκαετία του 1970. 

Ευελιξία, ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων, προσαρμοστικότητα σε 

εξωγενείς και ενδογενείς παραμέτρους, αποτελεσματικότητα δράσης, 

αυτά θα είναι, πέρα από τα παραδοσιακά εργαλεία διοίκησης (ξεκάθαρη 

στρατηγική, συνεπής υλοποίηση), τα κριτήρια για τη διατήρηση 

συγκριτικού πλεονεκτήματος. Κι αυτά είναι ευκολότερο να εντοπιστούν 

σε μικρότερους οργανισμούς, παρά σε γιγάντιου μεγέθους τραπεζικούς 

ομίλους. Ακόμη κι αυτοί, άρα, οφείλουν να δανείζονται χαρακτηριστικά 

από μικρότερες και πιο ευέλικτες χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, 

μετατρέποντας τμήματα τους σε αυτόνομες επιχειρηματικές μονάδες, 

δίνοντας στους managers των τμημάτων αυτών την επιχειρηματική 

δυνατότητα και την απαιτούμενη ευχέρεια χειρισμών, ώστε να μπορούν 

εύκολα και γρήγορα να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς. 

Η αυστηρή επίβλεψη των κεφαλαιαγορών και η ύπαρξη των 

εποπτικών αρχών έχουν βοηθήσει την τραπεζική αγορά, αλλά έχουν 

δυσκολέψει τους τραπεζίτες. Αυτό υποδηλώνει ότι ο σύγχρονος 

τραπεζίτης, ακόμη (και ειδικά) και ο διοικητής της πιο μεγάλης 

τράπεζας, πρέπει να είναι «άνθρωπος των ειδικών αποστολών» (details 

man). Είναι σαν να λέμε ότι η τράπεζα είναι μια τεράστια μηχανή και ο 

τραπεζίτης είναι ο αρχιμηχανικός της. 

Κατά τον Κύρκο, ο σπουδαιότερος κίνδυνος δεν είναι ο κίνδυνος 

αγοράς, όπου τα μοντέλα σε γενικές γραμμές είναι τυποποιημένα, αλλά 
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ο στρατηγικός και ο επιχειρηματικός κίνδυνος, καθώς το περιβάλλον της 

ενιαίας χρηματοοικονομικής αγοράς και το κοινό νόμισμα του ευρώ έχουν 

οδηγήσει σε έναν πιο «ελεύθερο» ανταγωνισμό για την ίδια πάντοτε 

πελατεία. Επιπλέον, ο Βρανάς επισημαίνει ότι ο λειτουργικός κίνδυνος 

αποκτάει ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, και μέσα σε αυτόν θα πρέπει 

να εντάξουμε και την ασφάλεια των συναλλαγών, ενώ θεωρεί ότι το 

σημαντικότερο θέμα που έχουν να προσέξουν οι τράπεζες είναι να 

διατηρούν ισχυρό ενεργητικό, καθώς με ένα ισχυρό και καλής ποιότητας 

ενεργητικό είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν και οι περίοδοι της 

οικονομικής επιβράδυνσης και οι περίοδοι, κατά τις οποίες ορισμένες 

αγορές δεν θα πηγαίνουν τόσο καλά, όπως είναι η περίπτωση της 

κεφαλαιαγοράς (Παπαδημητρίου, Χ. Βρανάς, Α., Κύρκος, Χ., Μόσχος, Δ., 

Σακελλαράκης, Α., 2001). 

Τέλος, κατά τον Σακελλαράκη διανύουμε μία εποχή όπου χρειάζεται 

νευροχειρουργική και όχι μάσκες στρατιών, αφού θα πρέπει να υπάρξει 

ευελιξία και καθημερινή παρακολούθηση της σχέσης κέρδους και 

κινδύνου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16: Επίλογος 

 

Μεσοπρόθεσμα θα υπάρξουν νέες εξαγορές και συγχωνεύσεις στον 

ελληνικό τραπεζικό τομέα. Οι τράπεζες μικρού και μεσαίου μεγέθους θα 

πρέπει να εξειδικευθούν σε περιορισμένο αριθμό δραστηριοτήτων, εάν 

θέλουν να παραμείνουν ανεξάρτητες και ανταγωνιστικές και να μην 

αποτελέσουν στόχο εξαγοράς από μεγαλύτερα εγχώρια ή ξένα πιστωτικά 

ιδρύματα. Οι μεγάλες ελληνικές τράπεζες που επιδιώκουν να 

δραστηριοποιούνται σε ευρύ φάσμα εργασιών και να έχουν αξιόλογη 

παρουσία σε περιφερειακό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα χρειαστεί να 

αυξήσουν το μέγεθος τους και παράλληλα να αναβαθμίσουν περαιτέρω τα 

συστήματα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, εν όψει και της 

εφαρμογής εντός του 2007 του νέου εποπτικού πλαισίου (Βασιλεία II). Ως ένα 

βαθμό, η αύξηση του μεγέθους μπορεί να προέλθει από αυτόνομη οργανική 

ανάπτυξη. Ωστόσο, η επέκταση μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων αποτελεί 

ταχύτερο τρόπο μεγέθυνσης μιας τράπεζας και, επιπλέον, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, αξιοποιεί συνέργειες μεταξύ τραπεζών που έχουν 

συμπληρωματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με το Διοικητή της Τραπέζης 

της Ελλάδος (Γκαργκάνας, Ν., 2006). 

Η στάση του τραπεζικού κλάδου έναντι των προτάσεων για πρόσθετη 

κεφαλαιακή επιβάρυνση ήταν αρχικά ιδιαίτερα επιφυλακτική. Η 

συμπερίληψη μιας πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης για το λειτουργικό 

κίνδυνο προκάλεσε σοβαρή αντίδραση από τα πιστωτικά ιδρύματα. 

Θεωρήθηκε ότι αποσκοπεί σε μερική αντιστάθμιση της μείωσης των 

εποπτικών κεφαλαίων που προκύπτει από την υιοθέτηση ιδίων 

υποδειγμάτων αξιολόγησης στον πιστωτικό κίνδυνο. Επιπλέον ο λειτουργικός 

κίνδυνος είναι υψηλότερος στις μη πιστωτικές δραστηριότητες όπως η 
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επενδυτική τραπεζική, η διαχείριση χαρτοφυλακίου, η θεματοφυλακή κλπ. 

θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την κερδοφορία των τραπεζών, που τα τελευταία 

χρόνια έχουν αυξήσει σημαντικά τις θέσεις τους και την έκθεσή τους σε 

κίνδυνο σε αυτές τις δραστηριότητες.  

Από την άλλη πλευρά, φαίνεται να υπάρχει και ένας θεωρητικός λόγος 

αμφισβήτησης των προτάσεων. Οι τράπεζες που κινδυνεύουν από 

λειτουργικούς κινδύνους στην πράξη δεν αρκεί να κατακρατούν κεφάλαια 

αλλά να ενισχύουν την Εσωτερική τους Επιθεώρηση και να απαιτούν 

μεγαλύτερο έλεγχο από πλευράς Ορκωτών Ελεγκτών επί των διαδικασιών. Η 

Επιτροπή της Βασιλείας δεν αγνοεί βεβαίως την ανωτέρω παράμετρο. 

Στηρίζει τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου στους ίδιους κεντρικούς 

Πυλώνες με τους οποίους χειρίστηκε και τον πιστωτικό κίνδυνο και τον 

κίνδυνο αγοράς. Τον κανόνα για τα εποπτικά κεφάλαια πλαισιώνουν 

συγκεκριμένες οδηγίες για την ανάπτυξη συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. 

Τα ίδια, άλλωστε, τα προτεινόμενα υποδείγματα για τον υπολογισμό των 

εποπτικών κεφαλαίων είναι δομημένα κατά τέτοιο τρόπο, όπως είδαμε, 

ώστε να παρέχουν ισχυρά κίνητρα για την υιοθέτηση προηγμένων 

συστημάτων διαχείρισης. 

Αβίαστα καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι οι κεφαλαιακές 

απαιτήσεις για λειτουργικό κίνδυνο θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην 

κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, οι οποίες θα πρέπει να σκεφτούν 

σοβαρά την κινητοποίησή τους προς την κατεύθυνση της προηγμένης 

μεθόδου μέτρησης, ώστε να επωφεληθούν από το πλεονέκτημα των 

κεφαλαιακών «ελαφρύνσεων» που συνεπάγεται. Φυσικά αυτή η μετάβαση θα 

έχει και το ανάλογο κόστος. Οι εποπτικές αρχές από τη μεριά τους θα πρέπει 

να δείξουν το δρόμο προς αυτή την κατεύθυνση. 
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Το γενικότερο συμπέρασμα είναι ότι οι στρατηγικές και 

επιχειρηματικές αποφάσεις τις οποίες θα λάβουν οι τράπεζες στα 

προσεχή χρόνια είναι εκείνες που θα βαρύνουν για την κεφαλαιακή 

ασφάλεια και, τελικώς, για την αποδοτικότητα τους. 

Συνεπώς ο γενικότερος κίνδυνος είναι ο στρατηγικός και ο 

επιχειρηματικός. Κάθε τράπεζα πρέπει να εξετάσει που ακριβώς 

κατευθύνεται και ποιοι είναι οι κίνδυνοι που έρχονται και σε ποιο 

περιβάλλον. Το περιβάλλον βεβαίως είναι (για τις ελληνικές τράπεζες) η 

ενιαία χρηματοοικονομική αγορά, το κοινό νόμισμα του ευρώ, και γενικά 

ένας πιο ελεύθερος ανταγωνισμός που μοιράζεται την ίδια πελατεία. 

Οι τράπεζες θα αναγκαστούν να επανατοποθετηθούν και να 

επαναδραστηριοποιηθούν, αξιολογώντας εκ νέου τις επιμέρους γραμμές 

δραστηριοτήτων τους, να δώσουν, πιθανώς, έμφαση σε διαφορετικούς 

τομείς, ανάλογα με τον τύπο του κινδύνου που αναλαμβάνουν. 

Η υιοθέτηση πιο «εκλεπτυσμένων» μοντέλων για την εκτίμηση του 

πιστωτικού κινδύνου θα ωθήσει τις τράπεζες στην ανάγκη να προσέξουν 

με ένα πιο «εκλεπτυσμένο» τρόπο την κερδοφορία τους. Η εξέλιξη αυτή 

οδηγεί στην ανάγκη να υπολογίζεται και να αποδίδεται το αναγκαίο 

κεφάλαιο {capital allocation) σε κάθε επιχειρηματική μονάδα {business 

unit), π.χ. τραπεζικό κατάστημα, με τη χρήση πληροφοριακών 

συστημάτων Μ.I.S. 

Συμπερασματικά, οι τράπεζες πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη σημασία 

στην ποιοτική ισχύ του ενεργητικού τους. Το κέρδος σε σχέση με τον 

κίνδυνο θα πρέπει να παρακολουθείται καθημερινά. Οι λιγότερο 

αποτελεσματικές μονάδες κινδυνεύουν να βρεθούν σε υποδεέστερη θέση, 

με αποτέλεσμα να τεθεί υπό αμφισβήτηση η συνέχιση της λειτουργίας 
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τους. Πρέπει δηλαδή να δοθεί έμφαση στην αποτελεσματικότητα, στην 

βελτίωση των συστημάτων M.I.S., στην καλύτερη παρακολούθηση του 

κινδύνου. Να διαχωριστούν τα επιμέρους τμήματα παραγωγής, η 

τιμολόγηση να είναι ορθολογική. Θα πρέπει να υπάρχει παρακολούθηση 

και έγκαιρη πληροφόρηση ώστε η προληπτική επέμβαση να συμβάλλει 

στην αποτελεσματικότητα και στην αύξηση αποδοτικότητας του 

επενδυμένου κεφαλαίου. 

Τελειώνοντας, υπενθυμίζουμε την αλλαγή του ρόλου των τραπεζών 

από Χρηματοοικονομικό Διαμεσολαβητή σε Διαχειριστή Κινδύνου. 

Οι τράπεζες φέρουν πάντως ένα αδικαιολόγητα υψηλό εποπτικό 

βάρος σε σχέση με τους άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Μέχρι 

πριν από δέκα με δεκαπέντε χρόνια ήταν σαφές ότι οι παραδοσιακές 

τράπεζες βρίσκονταν στο κέντρο του χρηματοοικονομικού συστήματος. 

Σήμερα πλέον τα όρια μεταξύ των διαφόρων χρηματοοικονομικών 

εταιρειών είναι δυσδιάκριτα. Επιπλέον, υπάρχει πολύ μεγαλύτερος 

ανταγωνισμός καθώς διεθνοποιούνται οι τραπεζικές εργασίες και η 

τεχνολογία φέρνει νέους παίκτες στο προσκήνιο. Τα τραπεζικά ιδρύματα 

αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό από άλλους χρηματοοικονομικούς 

οργανισμούς οι οποίοι υπόκεινται σε πολύ χαλαρότερο εποπτικό έλεγχο. 

Κλείνοντας πρέπει να σημειώσουμε ότι η εποπτεία θα πρέπει να 

ασκείται με το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ευελιξίας. Και αυτό αποτελεί 

εξαιρετικά δυσχερές έργο. Γιατί οι εποπτικοί κανόνες θα πρέπει να είναι 

σχεδιασμένοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αντανακλούν τις διαρκώς 

μεταβαλλόμενες συνθήκες. 

Η αποδιαμεσολάβηση, η διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου, η 

απελευθέρωση στην κίνηση κεφαλαίου και οι άλλες δομικές μεταβολές 

στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον που οδήγησαν στη 
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παγκοσμιοποίηση της οικονομίας βελτίωσαν τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

από το διεθνές τραπεζικό σύστημα αλλά ταυτοχρόνως δυσχέραναν το 

έργο των εποπτικών αρχών. 

Η εποπτεία τού διεθνούς τραπεζικού συστήματος στα επόμενα 

χρόνια θα στηριχτεί σε τρεις ταυτοχρόνως προσεγγίσεις. Πρώτον, την 

επιβολή κανόνων κεφαλαιακής επάρκειας βασισμένων σε εξωτερικές 

αξιολογήσεις, δεύτερον, την επιβολή κανόνων κεφαλαιακής επάρκειας 

βασισμένων στις εσωτερικές αξιολογήσεις που προκύπτουν από 

μοντέλα διαχειρίσεως κινδύνων, και τρίτον, στην ενδυνάμωση της 

"πειθαρχίας της αγοράς". Ασφαλώς είναι δύσκολο να προσδιοριστεί το 

τέλειο μείγμα των ανωτέρω προσεγγίσεων. Εφόσον η ανάπτυξη εκ 

μέρους της Επιτροπής της Βασιλείας ή άλλου φορέα ενός αυστηρού και 

καθαρού "μηχανισμού αναγνωρίσεως" των εταιριών αξιολογήσεως είναι 

πολύ δύσκολη, η στήριξη όλου του εποπτικού έργου στην πρώτη 

προσέγγιση δεν αποτελεί ικανοποιητική λύση, επειδή μπορεί να 

προκαλέσει σημαντικές στρεβλώσεις στο διεθνές τραπεζικό σύστημα. 

Είναι απαραίτητη όμως για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να γενικευθεί 

η χρήση των μοντέλων εσωτερικού προσδιορισμού των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων. 

Η έμφαση, ωστόσο, της τραπεζικής εποπτείας στο μέλλον 

αναμένεται να δοθεί στην εύρεση τρόπων ενδυναμώσεως της πειθαρχίας 

της αγοράς. Η τελευταία υποχρεώνει μία τράπεζα να διατηρεί μία 

ισχυρή κεφαλαιακή θέση, εμπλουτίζει με πληροφορίες τον οικονομικό 

περίγυρο και ενισχύει τη σταθερότητα του διεθνούς οικονομικού 

συστήματος. Πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι ένας τρόπος να 

χρησιμοποιηθεί η πειθαρχία της αγοράς ως συμπληρωματικό σύστημα 

τραπεζικής εποπτείας είναι η υποχρεωτική έκδοση από την πλευρά των 
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τραπεζών χρέους μειωμένης εξασφαλίσεως (subordinated debt) σε τακτά 

χρονικά διαστήματα. Όταν μία τράπεζα καταρρέει, οι καταθέτες των 

οποίων οι καταθέσεις είναι εγγυημένες έχουν προτεραιότητα κατά τη 

διαδικασία ρευστοποιήσεως, ενώ οι κατέχοντες τίτλους μειωμένης 

εξασφαλίσεως είναι πολύ πιθανό να χάσουν τα χρήματα τους. 

Οι εποπτικές αρχές μπορούν να γνωρίζουν εάν το επενδυτικό κοινό 

περιβάλλει με εμπιστοσύνη την υφιστάμενη διοίκηση της τραπέζης, 

παρακολουθώντας τις κινήσεις των τιμών των χρεογράφων μειωμένης 

εξασφαλίσεως στην αγορά Η εκάστοτε απόδοση του χρέους μειωμένης 

εξασφαλίσεως θα αντανακλά τις εκτιμήσεις της αγοράς σχετικά με το 

ύψος του κινδύνου διακρατήσεως αυτών των χρεογράφων, και συνεπώς, 

τις αντιλήψεις της αγοράς για τους κινδύνους που η ίδια η τράπεζα 

αναλαμβάνει. Αυτή η μέθοδος σε συνδυασμό με την κατάργηση της 

εγγυήσεως των καταθέσεων, ώστε να μειωθεί ο ηθικός κίνδυνος (moral 

hazard) εκ μέρους των τραπεζών, αναγκάζει τον ιδιωτικό τομέα να 

αναλάβει μεγαλύτερο μέρος του συνολικού ελεγκτικού έργου. 

Ο ρόλος των τραπεζών θα εξακολουθήσει να είναι ρυθμιστικός της 

οικονομίας. Ακόμη περισσότερο που με την υιοθέτηση των κανόνων της 

Βασιλείας ΙΙ στην Ευρώπη και στην Ανατολή (πλην Αμερικής) το 

τραπεζικό σύστημα θα αποκτήσει μια ακόμη πιο άκαμπτη σταθερότητα. 

Καθίσταται, λοιπόν, προφανές ότι η ύπαρξη επαρκών και 

αποτελεσματικών συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, παράλληλα με το 

σαφώς καθορισμένο πλαίσιο Εποπτείας, αποτελούν τις βασικές αρχές 

για την εφαρμογή του νέου Κανονιστικού Πλαισίου για τη κεφαλαιακή 

επάρκεια το οποίο αναμένεται να ενδυναμώσει τη σταθερότητα και την 

αξιοπιστία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 
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Η διεθνής κοινότητα έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να 

ισχυροποιηθούν οι εγχώριες αγορές, ώστε να είναι λιγότερο ευάλωτες 

στις χρηματοοικονομικές κρίσεις. Η εφαρμογή των τριών πυλώνων του 

Νέου Συμφώνου είναι κρίσιμη για την ασφάλεια και φερεγγυότητα των 

πιστωτικών ιδρυμάτων. Η αποτελεσματικότητα των νέων εργαλείων και 

η ανάγκη για την εμπέδωση ίσων όρων ανταγωνισμού παγκοσμίως, 

απαιτούν την περαιτέρω σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών και την 

εναρμόνιση των λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων καθώς και των 

προτύπων διαφάνειας. Παράλληλα, η χρήση κοινών προτύπων θα 

βοηθήσει τις κυβερνήσεις όλων των χωρών να διασφαλίσουν την άσκηση 

των ενδεδειγμένων πολιτικών, αφού θα ενισχυθεί η πειθαρχία που 

επιβάλλουν οι δυνάμεις της αγοράς. 

Πράγματι, ένα σημαντικό μέρος της τραπεζικής εποπτείας θα 

πρέπει προοδευτικά να αναληφθεί από τον ιδιωτικό τομέα με τη μορφή 

της προληπτικής αυτορρύθμισης. Ο πυλώνας αυτός (πειθαρχία της 

αγοράς) μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω με την προώθηση ιδεών όπως η 

έκδοση χρέους μειωμένης εξασφαλίσεως, ώστε οι διατρέχοντες τον 

κίνδυνο της οριστικής απώλειας των χρημάτων τους να ελέγχουν πιο 

αποτελεσματικά την αγορά. Ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε ίσως να 

συνοδευτεί και με την αποδυνάμωση του συστήματος των εγγυήσεων 

καταθέσεων ώστε να ενισχυθούν τα κίνητρα των αγορών να φέρουν 

μεγαλύτερο βάρος στο συνολικό εποπτικό έργο. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

(ΕΚΤ) σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (EPC) έχει 

δεσμευθεί από το 2002 ότι μέχρι το έτος 2010, οι ηλεκτρονικές πληρωμές 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνονται τόσο απλά, εύκολα και με ασφάλεια 

όσο και οι συναλλαγές με μετρητά, σε ευρώ. Η Ε.Ε. έχει αναθέσει στο EPC 
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να επιβλέψει τη θέσπιση και την εφαρμογή του προγράμματος SEPA 

(Single European Payments Area – Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ), 

εντός των καθορισμένων χρονικών πλαισίων. 

Η Επιτροπή και η ΕΚΤ βλέπουν τον SEPA ως μια ολοκληρωμένη 

αγορά για τις υπηρεσίες πληρωμών η οποία υπόκειται σε 

αποτελεσματικό ανταγωνισμό και στην οποία δεν γίνεται καμία διάκριση 

μεταξύ διασυνοριακών και εθνικών πληρωμών εντός της Ζώνης του 

Ευρώ. Αυτό απαιτεί την εξάλειψη όλων των εμποδίων τεχνικής, νομικής 

και εμπορικής φύσεως μεταξύ των εθνικών αγορών πληρωμών ως έχουν 

σήμερα. 

Η εισαγωγή του ευρώ ως του ενιαίου νομίσματος της Ζώνης του 

Ευρώ θα ολοκληρωθεί μόνο όταν ο SEPA καταστεί πραγματικότητα, 

δηλαδή όταν οι καταναλωτές, οι επιχειρήσεις και οι δημόσιες αρχές είναι 

σε θέση να πραγματοποιούν μη εγχρήματες πληρωμές σε ολόκληρη την 

Ευρωζώνη από έναν μόνο τραπεζικό λογαριασμό σε οποιοδήποτε σημείο 

της Ζώνης του Ευρώ, χρησιμοποιώντας ένα μόνο σύνολο μέσων 

πληρωμής με την ίδια ευκολία, αποδοτικότητα και ασφάλεια όπως 

συμβαίνει σήμερα όταν εκτελούν τις πληρωμές τους στη χώρα τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 
Ταξινόμηση Δραστηριοτήτων ανά Κατηγορία 
 

Business Lines Business Unit 
Level 1 Level 2

Activity Groups 

Corporate Finance 

Municipal / 
Government Finance

Merchant Banking

Corporate 
Finance 

Advisory Services

Mergers and Acquisitions, Underwriting, 
Privatisations, Securitisation, Research, Debt 
(Government, High Yield) Equity, 
Syndications, IPO, Secondary Private 
Placements 

Sales
Market Making

Proprietary Positions

INVESTMENT 
BANKING 

Trading & 
Sales 

Treasury

Fixed Income, equity, foreign exchanges, 
commodities, credit, funding, own position 
securities, lending and repos, brokerage, debt, 
prime brokerage

Retail Banking Retail lending and deposits, banking services, 
trust and estates 

Private Banking* Private lending and deposits, banking 
services, trust and estates, investment advice Retail Banking 

Card Services Merchant/Commercial/Corporate cards, private 
labels and retail 

Commercial 
Banking Commercial Banking

Project finance, real estate, export finance, 
trade finance, factoring, leasing, lends, 
guarantees, bills of exchange 

Payment and 
Settlement† External Clients Payments and collections, funds 

transfer, clearing and settlement 

Custody Escrow, Depository Receipts, Securities 
lending (Customers) Corporate actions 

Corporate Agency Issuer and paying agents

BANKING 

Agency 
Services 

Corporate Trust
Discretionary 

Fund 
Management 

Pooled, segregated, retail, institutional, 
closed, open, private equity 

Asset 
Management Non-

Discretionary 
Fund 

Management 

Pooled, segregated, retail, institutional, closed, 
open 

Retail 
Brokerage Retail Brokerage Execution and full service 

Life Insurance 
and Benefit Plans  

Property and 
Casualty Insurance  
Health Insurance

Reinsurance

OTHERS 

Insurance 

Brokerage and 
Advisory  

                                                 
* Private banking has been allocated to the retail banking business line. The Committee 
intends to consider if, given the nature of private banking, it might be more appropriate to 
include some (or all) private banking functions in the asset management business line. 
† Private banking has been allocated to the retail banking business line. The Committee 
intends to consider if, given the nature of private banking, it might be more appropriate to 
include some (or all) private banking functions in the asset management business line. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 
Λεπτομερής Ταξινόμηση των Τύπων Απώλειας Συμβάντων 
Event-Type Category (Level 1)  Definition  Categories (Level 2)  Activity Examples (Level 3)  

Unauthorised Activity  Transactions not reported (intentional) 
Transaction type unauthorised (w/monetary loss) 
Mismarking of position (intentional)  

Internal fraud  Losses due to acts of a type intended to defraud, 
misappropriate property or circumvent regulations, 
the law or company policy, excluding diversity/ 
discrimination events, which involves at least one 
internal party  Theft and Fraud  Fraud / credit fraud / worthless deposits 

Τheft / extortion / embezzlement / robbery 
Misappropriation of assets 
Malicious destruction of assets 
Forgery 
Check kiting 
Smuggling 
Account take-over / impersonation / etc. 
Tax non-compliance / evasion (wilful) 
Bribes / kickbacks 
Insider trading (not on firm’s account)  

Theft and Fraud  Theft/Robbery Forgery Check kiting  External fraud  Losses due to acts of a type intended to defraud, 
misappropriate property or circumvent the law, by a 
third party  Systems Security  Hacking damage Theft of information 

(w/monetary loss)  

Employee Relations  Compensation, benefit, termination issues 
Organised labour activity  

Safe Environment  General liability (slip and fall, etc.) Employee 
health & safety rules events Workers 
compensation  

Employment Practices and 
Workplace Safety  

Losses arising from acts inconsistent with 
employment, health or safety laws or agreements, 
from payment of personal injury claims, or from 
diversity / discrimination events  

Diversity & Discrimination  All discrimination types  

Clients, Products & Business 
Practices  

Losses arising from an unintentional or negligent 
failure to meet a professional obligation to specific 
clients (including fiduciary and suitability 
requirements), or from the nature or design of a 
product.  

Suitability, Disclosure & Fiduciary  Fiduciary breaches / guideline violations 
Suitability / disclosure issues (KYC, etc.) 
Retail customer disclosure violations 
Breach of privacy 
Aggressive sales 
Account churning 
Misuse of confidential information 
Lender liability  
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Event-Type Category (Level 1)  Definition  Categories (Level 2)  Activity Examples (Level 3)  

Improper Business or Market Practices  Antitrust 
Improper trade / market practices 
Market manipulation 
Insider trading (on firm’s account) 
Unlicensed activity 
Money laundering  

Product Flaws  Product defects (unauthorised, etc.) 
Model errors  

Selection, Sponsorship & Exposure  Failure to investigate client per guidelines 
Exceeding client exposure limits  

  

Advisory Activities  Disputes over performance of advisory activities  
Damage to Physical Assets  Losses arising from loss or damage to physical 

assets from natural disaster or other events.  
Disasters and other events  Natural disaster losses 

Human losses from external sources (terrorism, 
vandalism)  

Business disruption and system 
failures  

Losses arising from disruption of business or system 
failures  

Systems  Hardware 
Software 
Telecommunications 
Utility outage / disruptions  

Transaction Capture, Execution & 
Maintenance  

Miscommunication 
Data entry, maintenance or loading error 
Missed deadline or responsibility 
Model / system misoperation 
Accounting error / entity attribution error 
Other task misperformance 
Delivery failure 
Collateral management failure 
Reference Data Maintenance  

Monitoring and Reporting  Failed mandatory reporting obligation 
Inaccurate external report (loss incurred)  

Customer Intake and Documentation  Client permissions / disclaimers missing 
Legal documents missing / incomplete  

Customer / Client Account Management  Unapproved access given to accounts  
Incorrect client records (loss incurred) 
Negligent loss or damage of client assets  

Trade Counterparties  Non-client counterparty misperformance 
Misc. non-client counterparty disputes  

Execution, Delivery & Process 
Management  

Losses from failed transaction processing or process 
management, from relations with trade 
counterparties and vendors  

Vendors & Suppliers  Outsourcing Vendor disputes  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
 
Δέντρα Αποφάσεων για τον Προσδιορισμό της Κατηγοριοποίησης των 
Συμβάντων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

 

 

Κάρτα «Βαθμολογίας» του Λειτουργικού Κινδύνου 
 

Corporate 
finance Trading and sales Retail banking Commercial 

banking 
Payment and 

settlement 
Agency services 

and custody Asset management Retail brokerage 

Risk driver  Ind.  Unit  Weight  Ind.  Unit  Weight  Ind.  Unit  Weight  Ind.  Unit  Weight  Ind.  Unit  Weight  Ind.  Unit  Weight  Ind.  Unit  Weight  Ind.  Unit  Weight  

Activity                          

Complexity                          

People                          

Process                          

Systems                          

Aggregate 
indicator  

        

Realized losses          

Writedowns Loss of 
recourse Restitutions 
Legal liability Regulatory 
and taxation Loss/damage 
to assets  

        

Total 
losses  

        

Corrective 
actions  

                

New 
procedures 
Information 
systems HR 
and training  

N.  Weight  N.  Weight  N.  Weight  N.  Weight N.  Weight  N.  Weight  N.  Weight  N.  Weight  

Total 
(weighted)  

                

Aggregate 
indicator (after 
corrective 
actions)  
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