
 

 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

 

 

 

∆ιπλωµατική Εργασία 

 

 

«Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ» 

 

 

της 

ΜΟΥΛΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ 

 

 

 

Επιβλέπων Καθηγητής: Ταχυνάκης Παναγιώτης 

 

Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού διπλώµατος στη 
Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική 

(µε κατεύθυνση τη Λογιστική) 

 

Απρίλιος  2013 



ii 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία γίνεται αρχικά µια προσπάθεια µελέτης και 

ανάλυσης του Εσωτερικού Ελέγχου των Τραπεζών. Η ανάπτυξη και εφαρµογή 

αποτελεσµατικών Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου, από τις τράπεζες, είναι ίσως 

ένα από τα ισχυρότερα µέτρα που µπορούν να λάβουν, προκειµένου να περιορίσουν ή 

και να εξαλείψουν τους κινδύνους και τις απειλές που αντιµετωπίζουν σε καθηµερινή 

βάση. 

Εν συνεχεία γίνεται αναφορά στο κύριο όργανο ελέγχου και εποπτείας των 

πιστωτικών οργανισµών, στην Επιτροπή της Βασιλείας, η οποία µέσα από την 

ανάληψη µέτρων ρυθµιστικής παρέµβασης, που επιτυγχάνει µε την ανάπτυξη των 

τριών Συµφώνων της (Βασιλεία I, Βασιλεία II, Βασιλεία III), προσπαθεί να 

προστατέψει τους πιστωτικούς οργανισµούς από τους κινδύνους που εκτίθενται αλλά 

και να επιτύχει τη σταθεροποίηση και οµαλότητα του παγκόσµιου τραπεζικού 

συστήµατος.  

Τέλος πραγµατοποιείται µια έρευνα, η οποία έχει σαν σκοπό να αναδείξει την 

σηµαντικότητα ύπαρξης και λειτουργίας των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου που 

υιοθετούν οι εγχώριοι πιστωτικοί οργανισµοί. Τα αποτελέσµατα της εµπειρικής αυτής 

έρευνας µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του 

τρόπου διενέργειας του Εσωτερικού Ελέγχου στα ελληνικά τραπεζικά ιδρύµατα και 

εφαρµογής αποδοτικότερων Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Η πρόσφατη κατάρρευση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος είχε σαν αποτέλεσµα 

την άµεση παρέµβαση τόσο των κυβερνήσεων όσο και των εποπτικών αρχών για την 

βελτίωση των συστηµάτων εταιρικής διακυβέρνησης των πιστωτικών ιδρυµάτων και 

την εφαρµογή αυστηρότερων πολιτικών διαχείρισης των κινδύνων τους.  

Οι κίνδυνοι που είναι συσσωρευµένοι στον τραπεζικό κλάδο είναι πολλαπλοί 

και αυξηµένοι. Η ύπαρξη ενός αποτελεσµατικού συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

είναι καθοριστικής σηµασίας για τις τράπεζες καθώς βοηθά τις διοικήσεις αυτών να 

αξιολογούν ορθά τον κάθε κίνδυνο στον οποίο εκτίθενται.  

Ακόµη οι κανόνες για ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών 

αποτελούν µέρος ενός ευρύτερου χρηµατοοικονοµικού πλέγµατος ασφαλείας, το 

οποίο έχει σαν στόχο την επίτευξη της διασφάλισης και ενίσχυσης της σταθερότητας 

του παγκόσµιου χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Το κύριο όργανο που επιβάλλει κανόνες 

για την εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος είναι η 

Επιτροπή της Βασιλείας, η οποία έχει εκδώσει τα κανονιστικά πλαίσια της Βασιλείας 

I, της Βασιλείας II και της Βασιλείας III για την τραπεζική εποπτεία. 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία αποτελείται από έξι ενότητες. Στο επόµενο 

κεφάλαιο παρατίθενται περιληπτικά κάποιες έρευνες που σχετίζονται µε τον 

εσωτερικό έλεγχο των τραπεζών και τα Σύµφωνα της Βασιλείας. Εν συνεχεία, στο 

τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον εσωτερικό έλεγχο των τραπεζών, στα 

συστήµατα που εφαρµόζουν οι τράπεζες για τη διενέργειά του και την αναγκαιότητα 

αυτού. Ακολουθεί το τέταρτο κεφάλαιο όπου εξετάζονται τα πιο βασικά σηµεία των 

τριών κανονιστικών πλαισίων που έχει δηµοσιεύσει η Επιτροπή της Βασιλείας. Στο 

πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έρευνα που διενεργήθηκε και τα συµπεράσµατα 

που διεξήχθησαν από αυτή. Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται µια µικρή αναφορά σε 

γενικά συµπεράσµατα που καταλήξαµε από την εκπόνηση της διπλωµατικής 

εργασίας.       
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιάσουµε περιληπτικά κάποια άρθρα και έρευνες 

που σχετίζονται µε τον εσωτερικό έλεγχο των τραπεζών και τα σύµφωνα της 

Βασιλείας II και III.  

Τα άρθρα τα συλλέξαµε κατά κύριο λόγο από οικονοµικά ηλεκτρονικά περιοδικά 

και ιστοσελίδες όπου αναρτώνται άρθρα και έρευνες ακαδηµαϊκού χαρακτήρα και 

αφορούν τη χρονική περίοδο 2001-2011. 

 

2.2 Έρευνες για τον εσωτερικό έλεγχο των τραπεζών 

 

Η έρευνα των Kiridaran Kanagaretnam et al. (2010), µέσα από τη διερεύνηση της 

σχέσης των αµοιβών των ελεγκτών και του ύψους των διαχειριστικών κερδών µέσω 

του δείκτη LLP (Loan Loss Provisions), εξετάζει κατά πόσο ισχύει η ανεξαρτησία 

των ελεγκτών στον τραπεζικό κλάδο. Ακόµη αναλύει αν η σχέση αυτή είναι ίδια ή 

διαφέρει µεταξύ των µεγάλων πιστωτικών οργανισµών και των µικρότερων. Όπως 

αποδεικνύεται από τα αποτελέσµατα της έρευνας στα µεγάλα πιστωτικά ιδρύµατα οι 

αµοιβές που καταβάλλονται στους ελεγκτές δε σχετίζονται µε τα διαχειριστικά κέρδη. 

Αναφορικά µε τις µικρές τράπεζες, υπάρχει µια αρνητική σχέση µεταξύ του 

απροσδόκητα αυξηµένου ύψους των διαχειριστικών κερδών µέσω του δείκτη LLP 

και των συνολικών αµοιβών αλλά και των αµοιβών που δεν σχετίζονται µε τον 

έλεγχο. Με βάση τα αποτελέσµατα καθίσταται σαφές ότι στις µικρές τράπεζες οι 

αµοιβές που καταβάλλονται στους ελεγκτές συνδέονται µε τα διαχειριστικά κέρδη 
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µέσω προβλέψεων για επισφαλή δάνεια και συνεπώς απειλείται η ανεξαρτησία 

αυτών. Τέλος τα αποτελέσµατα της έρευνας προτείνουν την εφαρµογή µιας νέας 

πολιτικής που θα επιβάλλει νέους κανονισµούς εξαιτίας της γενικότερης ύφεσης της 

παγκόσµιας οικονοµίας. 

Οι Barth et al (2010) µε ένα δείγµα 56 χωρών και µε τη χρήση δεδοµένων από τη 

Παγκόσµια Τράπεζα (WBES- World Bank Business Environment Survey 2000) 

παρατήρησαν ότι ο ανταγωνισµός των τραπεζών και η διάχυση πληροφοριών 

διαµέσου των τραπεζών συµβάλει σηµαντικά στη µείωση της διαφθοράς τους σε 

σχέση µε τα δάνεια που αυτές χορηγούν. Προκειµένου πολλές επιχειρήσεις να 

πετύχουν ευνοϊκότερους όρους δανεισµού, χρηµατίζουν τον υπεύθυνο της τράπεζας. 

Τα χρήµατα αυτά αποτελούν ένα αντιστάθµισµα του κινδύνου που διατρέχει ο 

υπεύθυνος εάν τύχει και αποκαλυφθεί η ατασθαλία του. Με την πράξη αυτή 

πλήττεται η λειτουργία του τραπεζικού συστήµατος. 

Σε έρευνα που διεξήχθη το 2009 από τους Palfi C. και Muresan M. εξετάστηκε η 

σηµασία ενός καλά οργανωµένου συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, στην εξασφάλιση 

της ασφάλειας των δραστηριοτήτων των τραπεζικών οργανισµών και της 

σταθερότητας του παγκόσµιου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Προκειµένου τα 

συµπεράσµατα της έρευνας να είναι ασφαλή έγινε συγκριτική ανάλυση, µεταξύ της 

άποψης της Επιτροπής της Βασιλείας και της εν λόγω έρευνας, ως προς τα 

µειονεκτήµατα του εσωτερικού ελέγχου. Στο σηµείο αυτό να σηµειωθεί ότι το δείγµα 

της έρευνας είναι κάποιοι πιστωτικοί οργανισµοί της Ρουµανίας. Το συµπέρασµα στο 

οποίο καταλήγει η έρευνα είναι ότι η διασφάλιση ενός αποτελεσµατικού εσωτερικού 

ελέγχου εξαρτάται από την πολύ καλή οργάνωση του και από τη στενή συνεργασία 

των διαφόρων τµηµάτων ελέγχου (εποπτική αρχή, εσωτερικοί και εξωτερικοί 

ελεγκτές), η οποία επιτυγχάνεται µε την πραγµατοποίηση περιοδικών συνεδριάσεων.  

Οι Altamuro και Beatty (2008) επικεντρώνονται στα χαρακτηριστικά του εσωτερικού 

ελέγχου, έτσι όπως τα έχει ορίσει η FDICIA (Federal Depository Insurance 

Corporation Improvement Act) τη δεκαετία του 1990, προκειµένου να ελέγξουν κατά 

πόσο η παρουσίαση της έκθεσης των οικονοµικών καταστάσεων της τραπεζικής 

βιοµηχανίας είναι επιρρεπής στον εσωτερικό έλεγχο. Στο δείγµα της έρευνας δε 

συµπεριλαµβάνονται οι τράπεζες που δραστηριοποιούνται εκτός Αµερικής και οι 

τράπεζες των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία ξεπερνούν τα 500 εκατοµµύρια 
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δολάρια. Με βάση τη µέθοδο “difference in difference” που εφαρµόστηκε 

αποδεικνύεται ότι οι απαιτήσεις της FDICIA για τον εσωτερικό έλεγχο επιδρούν 

πρώτον στην εγκυρότητα των προβλέψεων για τις απώλειες των δανείων, δεύτερον 

στη εξακολούθηση των κερδών και τρίτον στην πρόβλεψη της ρευστότητας. Τα 

αποτελέσµατα αυτά ισχύουν όχι µόνο για τις τράπεζες που είχε επιρροή αλλά και για 

τις ανεξάρτητες. Παράλληλα µε την έρευνα αυτή, µελετήθηκε και το νοµοθετικό 

πλαίσιο της COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 

Commission) και πιο συγκεκριµένα του Sarbanes- Oxley Act (SOX).     

Αυτό που συµπεραίνεται είναι ότι η ποιότητα των οικονοµικών καταστάσεων 

βελτιώθηκε λόγω της καλυτέρευσης που συντελέστηκε στον εσωτερικό έλεγχο των 

πιστωτικών οργανισµών. Με αφορµή την πρόσφατη διεθνή οικονοµική κρίση πολλοί 

επαναφέρουν την ανάγκη για τη θέσπιση ενός ισχυρού και καλά οργανωµένου 

εσωτερικού ελέγχου, ενώ άλλοι λόγω της αποτυχίας του µιλούν για ένα πιο ευρύ 

πλαίσιο. Το πιο σηµαντικό συµπέρασµα στο οποίο καταλήγει η έρευνα είναι η 

απόδειξη ότι η FDICIA επηρεάζει την έκθεση των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων των τραπεζών, κάτι που µέχρι τώρα δεν µπορούσε να αποδειχθεί.   

Ο Mcllroy (2008) εξετάζει την οικονοµική κρίση του 2007 και προτρέπει την 

εφαρµογή τριών βασικών αλλαγών. Αρχικά την ελαχιστοποίηση του ηθικού κινδύνου 

(moral hazard) µε την υιοθέτηση του υποδείγµατος διανοµής των επικίνδυνων 

προϊόντων που διαθέτει το εκάστοτε πιστωτικό ίδρυµα. ∆εύτερον τη µεγαλύτερη 

διαφάνεια του κινδύνου για να επιτελείται σωστά η διαδικασία του ρυθµιστικού 

ελέγχου. Για παράδειγµα, αντικείµενο αγοραπωλησίας να αποτελούν µόνο 

συγκεκριµένα παράγωγα και ABS (Asset- backed Securities) και αφού έχει γίνει η 

κατάλληλη αξιολόγηση του κινδύνου. Τέλος προτείνεται η ανάπτυξη ενός νέου 

κανονιστικού πλαισίου, µε το οποίο θα επιβάλλεται ένα υψηλότερο επίπεδο 

ελάχιστης κεφαλαιακής επάρκειας.   

 

2.3 Έρευνες για τη Βασιλεία II 

 



5 

 

Οι Pasiouras et al. (2008) χρησιµοποιώντας ένα δείγµα 2853 παρατηρήσεων από 615 

εισηγµένες τράπεζες που δραστηριοποιούνται σε 74 χώρες τη χρονική περίοδο από 

2000 έως 2004 προχώρησαν στην παρουσίαση µιας ανάλυσης για να δείξουν την 

επίδραση του ρυθµιστικού πλαισίου και της εποπτείας στην αποδοτικότητα του 

κόστους και των κερδών των πιστωτικών ιδρυµάτων. Στην εργασία αυτή  

διερευνώνται  οι επιπτώσεις των κανονισµών που αφορούν τους περιορισµούς τόσο 

των τριών πυλώνων του δεύτερου κανονιστικού πλαισίου όσο και τους περιορισµούς 

των τραπεζικών δραστηριοτήτων. Το υπόδειγµα αυτό σχεδιάστηκε µε τέτοιο τρόπο 

ώστε τα κριτήρια σύγκρισης να είναι ίδια για όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα παγκοσµίως 

και η αποδοτικότητα του κόστους και του κέρδους τους να συγκρίνεται µε τη 

νοµοθεσία, τα χαρακτηριστικά της αγοράς, την οικονοµική ανάπτυξη και τις 

µακροοικονοµικές συνθήκες της κάθε χώρας. 

Στην έρευνα αυτή παρατηρείται θετική συσχέτιση της απόδοσης κέρδους και 

κόστους µε την εποπτική διαδικασία και την πειθαρχία της αγοράς. Οι κεφαλαιακές 

απαιτήσεις παρουσιάζουν θετική σχέση µόνο µε στην αποδοτικότητα κόστους ενώ 

έχουν αρνητική επίδραση στην αποδοτικότητα κέρδους. Η υψηλή απόδοση κόστους 

οφείλεται στο συνδυασµό των υψηλών κεφαλαιακών απαιτήσεων µε τις ακριβές 

δραστηριότητες του risk management, ενώ η αρνητική συσχέτιση µε την 

αποδοτικότητα κέρδους προκύπτει από µία πιο ρευστή απόδοση κεφαλαίου. Ακριβώς 

αντίθετα αποτελέσµατα παρατηρούνται στους περιορισµούς των τραπεζικών 

δραστηριοτήτων, λόγω του ότι οι πιστωτικοί οργανισµοί δεν επεκτείνονται σε 

πολλούς τοµείς αλλά εστιάζουν σε αυτούς που επιφέρουν µεγαλύτερη απόδοση 

κέρδους, θυσιάζοντας την απόδοση κόστους.  

Οι Benford και Nier (2007) θεωρούν ως την πιο αξιοσηµείωτη αλλαγή του νέου 

πλαισίου, το οποίο σύµφωνα µε τους ίδιους έπρεπε να έχει υιοθετηθεί ήδη από το 

2008 από όλους τους πιστωτικούς οργανισµούς της Αγγλίας, τη στενότερη σύνδεση 

των κεφαλαιακών απαιτήσεων µε τους αναλαµβανόµενους κινδύνους εξαιτίας της 

χρήσης µοντέλων αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των τραπεζών. 

Σύµφωνα µε το αναθεωρηµένο πλαίσιο η χρήση τουλάχιστον της Τυποποιηµένης 

Μεθόδου είναι υποχρεωτική από όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα, αφού το ύψος των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων εξαρτάται από τη βαθµολόγηση των Εξωτερικών 

Οργανισµών Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Π.Α.). Όµως για τις πιο εξελιγµένες 

τράπεζες είναι επιτρεπτή και η υιοθέτηση των δικών τους συστηµάτων εσωτερικής 
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αξιολόγησης, µέσω τον Εσωτερικών Μοντέλων ∆ιαβάθµισης. Παρόλο που µε τη 

Βασιλεία II οι τράπεζες είναι περισσότερο ευαίσθητες στους κινδύνους που 

εκτίθενται, παράλληλα ενδέχεται να έρθουν αντιµέτωπες και µε το πρόβληµα της 

προκυκλικότητας. ∆ηλαδή λόγω των οικονοµικών διακυµάνσεων είναι πιθανό να 

εµφανίσουν µεγαλύτερες κεφαλαιακές απαιτήσεις σε δυσµενείς οικονοµικές 

περιόδους.  

Η Lastra (2004) υποστηρίζει πως µε τη Βασιλεία II ενισχύονται τα εσωτερικά 

συστήµατα ελέγχου, κάνοντας τους πιστωτικούς οργανισµούς περισσότερο 

αποτελεσµατικούς και ανταγωνιστικούς. Το νέο σύµφωνο δίνει τη δυνατότητα στις 

τράπεζες να αξιολογήσουν εκ’ νέου τις πολιτικές και τις δραστηριότητες που 

εφαρµόζουν και να εστιάσουν περισσότερο ή λιγότερο σε διαφορετικούς τοµείς, 

ανάλογα µε τον βαθµό κινδύνου που αυτοί συνεπάγονται. 

 

2.4 Έρευνες για τους κινδύνους που αντιµετωπίζουν οι τράπεζες στα 

πλαίσια της Βασιλείας II 

 

Οι Fontnouvelle et al. το 2007 χρησιµοποίησαν δεδοµένα από έξι διεθνείς 

πιστωτικούς οργανισµούς προκειµένου να εξετάσουν αν οι περιορισµοί του νέου 

Συµφώνου είναι πρακτικά χρήσιµοι για τον υπολογισµό των λειτουργικών ζηµιών. 

Επίσης προχώρησαν και στην ανάπτυξη µιας µεθόδου µέτρησης που λαµβάνει υπόψη 

όλα τα δεδοµένα των διαθέσιµων απωλειών του λειτουργικού κινδύνου και τα οποία 

κατανέµονται παραµετρικά. Οι συγγραφείς κάνουν αναφορά και στην µέθοδο 

Extreme Value model θεωρώντας την κατάλληλη µόνο για µικρά δείγµατα 

δεδοµένων. Την άποψη αυτή επαληθεύουν και οι Huisman, et al (2001) κάνοντας µια 

παλινδροµική ανάλυση της Extreme Value model που αποδεικνύει ότι η µέθοδος 

αυτή είναι ιδανική για τα µικρά δείγµατα δεδοµένων. 

Ο Moscadelli (2004) τονίζει τη σηµασία της συλλογής δεδοµένων για την εφαρµογή 

µεθόδων ποσοτικοποίησης του λειτουργικού κινδύνου. Ο ίδιος κάνει αναφορά στις 

έρευνες που διεξήγαγε η Επιτροπή της Βασιλείας µε στόχο τη συγκοµιδή δεδοµένων 

για τις ζηµιές του λειτουργικού κινδύνου των τραπεζών. Στην έρευνα αυτή 
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συµµετείχαν 89 τράπεζες, συγκεντρώθηκαν 47000 παρατηρήσεις, οι οποίες 

ταξινοµήθηκαν σε οκτώ κατηγορίες επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και σε επτά 

κατηγορίες ζηµιογόνων γεγονότων και τα αποτελέσµατά της ολοκληρώθηκαν το 

2002. Με βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα ο Moscadelli αναπτύσσει περαιτέρω την 

έρευνα αναλύοντας τους µηχανισµούς που µπορούν να δηµιουργηθούν από τη χρήση 

αυτών των δεδοµένων. Με τον τρόπο αυτό φανερώνει το πώς επιδρά στις 

λειτουργικές ζηµιές η µέθοδος Extreme Value model, και πιο συγκεκριµένα η Peaks 

Over Threshold- Point Process (POT- PP).         

Η Currie (2004) εκφράζει ορισµένες αµφιβολίες αναφορικά µε τις νέες προτάσεις της 

Επιτροπής περί του λειτουργικού κινδύνου. Η Currie υποστηρίζει πως υπάρχουν 

αδυναµίες στην υιοθέτηση του αναθεωρηµένου πλαισίου, οι οποίες και δεν έχουν 

ακόµη αποσαφηνιστεί. Οι προβληµατισµοί της επικεντρώνονται κυρίως σε θέµατα 

όπως ο ορισµός του λειτουργικού κινδύνου, ο τρόπος µέτρησής του και σύγκρισης 

των αποτελεσµάτων µεταξύ των τραπεζών από τη στιγµή που αυτές κατέχουν 

διαφορετικό µερίδιο στην αγορά και ακολουθούν διαφορετικές στρατηγικές για την 

οργάνωση και ανάπτυξή τους, και τέλος το συνολικό κόστος σύστασης επιτροπής για 

τη διαχείριση των απαιτήσεων του νέου συµφώνου, µέλη της οποίας θα είναι και 

ιδιώτες αλλά και εποπτικές αρχές. 

Παρόµοιες αµφιβολίες µε αυτές της Currie εκφράζουν οι Netter και Poulsen (2003). 

Ωστόσο η επισκόπηση της βιβλιογραφίας αναδεικνύει πολλά κείµενα που 

αναφέρονται στα οφέλη που προκύπτουν από τη διαχείριση του λειτουργικού 

κινδύνου. Ένα από αυτά είναι της Currie (2003), ένα χρόνο προτού εκφράσει τις 

ανησυχίες της. Σύµφωνα µε την Currie τα πλεονεκτήµατα από τη διαχείριση του 

λειτουργικού κινδύνου είναι η βελτίωση των στρατηγικών αποφάσεων των τραπεζών, 

η επιβολή καλύτερων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, στο πλαίσιο λειτουργίας 

τους, που θα ενισχύει τη σηµασία του δηµόσιου προφίλ και της εµπιστοσύνης του 

πελάτη, αλλά και η τεχνολογική βελτίωση των συστηµάτων που χρησιµοποιούν για 

να ποσοτικοποιήσουν τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται.    

Σύµφωνα µε τον Altman (2002), οι τράπεζες εν αναµονή του νέου κανονιστικού 

πλαισίου προχώρησαν είτε σε αναβάθµιση ή τροποποίηση των υφιστάµενων µεθόδων 

διαβάθµισης του πιστωτικού κινδύνου, είτε σε ανάπτυξη νέων αποδοτικότερων 

µεθόδων διαχείρισης του. Την περίοδο εκείνη έλαβαν χώρα στις Ηνωµένες Πολιτείες 
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Αµερικής χρεοκοπίες µεγάλων οργανισµών, όπως της Enron και της WorldCom, 

όπου σύµφωνα µε πολλούς αναλυτές αποτέλεσαν την αφετηρία για την πρόσφατη 

διεθνή οικονοµική κρίση. 

Ο Hiwatashi (2002) τονίζει πως το ενδιαφέρον των τραπεζών, κυρίως των µεγάλων, 

έναντι της διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου, έγκειται στα πλεονεκτήµατα που 

απορρέουν λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης, της απελευθέρωσης των αγορών και την 

αυξανόµενης πορείας του διεθνή ανταγωνισµού. Κατά τον συγγραφέα τρεις είναι οι 

λόγοι που οδηγούν στην αξιολόγηση και διαχείριση του συγκεκριµένου κινδύνου. 

Πρωταρχικά η µέτρηση του λειτουργικού κινδύνου συµβάλλει στην ανάπτυξη 

αντικειµενικών κριτηρίων για την επάρκεια των εσωτερικών µεθόδων διαχείρισης 

κινδύνου. Επιπλέον οι πιστωτικοί οργανισµοί µε τη δηµιουργία συστηµάτων 

διαχείρισης κινδύνων είναι σε θέση να γνωρίζουν εάν το κεφάλαιο που διατηρούν για 

την αντιµετώπιση του πιστωτικού κινδύνου αλλά και του κινδύνου της αγοράς είναι 

επαρκές. Αυτό βέβαια οι πιστωτικοί οργανισµοί µπορούν να το κάνουν επειδή οι 

µέθοδοι που χρησιµοποιούν για τον υπολογισµό του πιστωτικού κινδύνου και του 

κινδύνου της αγοράς είναι επαρκείς. Ακόµη από τη στιγµή που οι τεχνικές 

διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου έχουν γίνει πιο προσιτές, οι πιστωτικοί 

οργανισµοί έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν µέρος του κεφαλαίου τους στον 

λειτουργικό κίνδυνο.  

Ο Harris (2002) µελετά τη διαχείριση του κινδύνου από διαφορετική οπτική γωνία, 

επισηµαίνοντας πως η ορθή διαχείρισή του οδηγεί όχι µόνο σε αύξηση του 

περιθωρίου κέρδους αλλά και σε αύξηση της συµβολής του στις ζηµιές. Ο ίδιος 

αναφέρει πως εξαιτίας της σωστής διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου µειώνονται 

τόσο τα ασφάλιστρα κινδύνου όσο και το απαιτούµενο εποπτικό κεφάλαιο, 

αποτελέσµατα που προκύπτουν από την υιοθέτηση της Βασιλείας II. Επίσης θεωρεί 

πως µε την διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου οι τραπεζικοί οργανισµοί µπορούν 

να παρέχουν αξιόλογες πληροφορίες στα ανώτερα τµήµατα διαχείρισης.  

Με κριτική διάθεση αντιµετωπίζει και η Petrou (2002) τις τεχνικές του λειτουργικού 

κινδύνου που χρησιµοποιούνται. Η ίδια υποστηρίζει πως οι νέες οδηγίες θα 

δηµιουργήσουν λανθασµένα οικονοµικά κίνητρα. Συνέπεια αυτών θα είναι η 

υπερβολική διάθεση κεφαλαίων για την διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου εκ’ 

µέρους των πιστωτικών οργανισµών.   
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Ο Donnelly (2001) πηγαίνει την άποψη αυτή ένα βήµα παραπέρα, υποστηρίζοντας 

πως για τη σωστή διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου αναγκαία κρίνεται η άµεση 

πληροφόρηση της επιτροπής του ελέγχου αναφορικά µε τις µεθόδους που 

εφαρµόστηκαν για τη διαχείρισή του, τους τρόπους αντιµετώπισής του καθώς και τις 

τεχνικές αναγνώρισής του. 

Η βιβλιογραφία της Statistical Process Control (SPC) είναι η πρώτη που ασχολήθηκε 

µε την έννοια αλλά και της µεθόδους µέτρησης του λειτουργικού κινδύνου. Σύµφωνα 

µε αυτή ο έλεγχος παραγόντων που δεν µπορούν να ποσοτικοποιηθούν, όπως η 

ποιότητα, καθίσταται αδύνατος. Η εν λόγω βιβλιογραφία δε λαµβάνει υπόψη ότι ο 

λειτουργικός κίνδυνος είναι αποτέλεσµα της άθροισης ετερόκλιτων κινδύνων. 

Παρόλες τις άκαρπες προσπάθειες για σαφή ορισµό του, αυτός προκύπτει αφαιρετικά. 

Πιο συγκεκριµένα, στον λειτουργικό κίνδυνο υπάγονται όλες οι απώλειες που δεν 

µπορούν να ενταχθούν στον πιστωτικό κίνδυνο ή στον κίνδυνο της αγοράς. 

 

2.5 Έρευνες για τη Βασιλεία ΙΙΙ 

 

Σε άρθρο της Οµοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ, οι Paolo Angelini et al. (2011) 

κάνουν µία προσπάθεια να αξιολογηθεί η µακροπρόθεσµη οικονοµική επίπτωση των 

νέων ρυθµιστικών κανόνων της Βασιλείας III, απαντώντας στα ακόλουθα 

ερωτήµατα: 1)Ποιος είναι ο αντίκτυπος της εφαρµογής του νέου συµφώνου στην 

µακροπρόθεσµη οικονοµική απόδοση; 2)Ποια είναι η επίδραση των νέων κανόνων 

στις οικονοµικές διακυµάνσεις; 3)Πως θα επηρεαστούν οι οικονοµικές διακυµάνσεις 

από τη διατήρηση κεφαλαιακών αποθεµάτων ασφαλείας; 

Τα βασικότερα συµπεράσµατα της έρευνας είναι τα ακόλουθα: 1)Κάθε 

ποσοστιαία µονάδα του δείκτη κεφαλαίων προκαλεί µία µέση πτώση 0.09 τοις εκατό 

του επιπέδου της σταθεροποιηµένης κατάστασης εξόδου, σε σχέση µε την αρχική 

τιµή. Επίσης, ο αντίκτυπος των νέων κανόνων ρευστότητας είναι της ίδιας τάξης 

µεγέθους, δηλαδή στο 0.08 τοις εκατό. Πρέπει να σηµειωθεί ότι αυτό το άρθρο δεν 

εκτιµά τα οφέλη του νέου κανονισµού όσον αφορά τη µείωση της συχνότητας και 

σοβαρότητας της οικονοµικής κρίσης, θέµατα που αναλύονται καλύτερα από την 
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επιτροπή της Βασιλείας στο κοµµάτι της τραπεζικής εποπτείας. 2)Οι νέες ρυθµίσεις 

θα πρέπει να αµβλύνουν την µεταβλητότητα της παραγωγής, παράλληλα το µέγεθος 

της επίδρασης είναι ανοµοιογενές µεταξύ των διαφόρων µοντέλων, ενώ ακόµη το 

µέσο αποτέλεσµα είναι µέτριο. 3)Η διατήρηση κεφαλαιακών αποθεµάτων ασφαλείας, 

θα µπορούσε να έχει µια αρκετά εντονότερη επίδραση στη µεταβλητότητα της 

παραγωγής. Τέλος, όλα τα παραπάνω είναι πλήρως σύµφωνα µε εκείνα των 

αναφορών της Επιτροπής της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία, αλλά και µε 

αυτά της Επιτροπής Μακροοικονοµικής Αξιολόγησης. (Ζορµπά 2011) 

Οι Sector Amediku et al. (2011) αξιολογούν αν η Βασιλεία III είναι αναγκαία ή όχι 

και αν µε την εφαρµογή της µπορεί να επέλθει ορθή διαχείριση των κινδύνων που 

αντιµετωπίζουν οι τράπεζες. Η Βασιλεία III µε την αύξηση του ύψους των εποπτικών 

κεφαλαίων των τραπεζικών οργανισµών εστιάζει στη δηµιουργία διεθνών προτύπων 

που θα καλύπτουν όλο το εύρος των κινδύνων που αυτές εκτίθενται, από τους 

ειδικούς επιχειρησιακούς µέχρι τους γενικότερους συστηµικούς. Με την υιοθέτησή 

της από τους πιστωτικούς οργανισµούς θα είναι καλύτερη η απορρόφηση των ζηµιών 

που σχετίζονται µε τη συνεχόµενη δραστηριότητα τους, η παρακολούθηση των 

δεικτών µόχλευσης τους και η βελτίωση της ρευστότητάς τους. Βέβαια η Βασιλεία III 

δεν είναι σε θέση ούτε να αντιµετωπίσει τους παράγοντες που προκάλεσαν την 

υφιστάµενη οικονοµική κρίση, ούτε να υπερπηδήσει τα προβλήµατα που 

προκλήθηκαν κατά την υιοθέτηση των δύο προηγούµενων πλαισίων. 

Ακόµη η Βασιλεία III δεν αναφέρεται στην αξιοπιστία των Ε.Ο.Π.Α. σχετικά 

µε την κεφαλαιακή επάρκεια, όπως επίσης δεν αναφέρεται σε θέµατα σχετικά µε την 

εταιρική διακυβέρνηση, τη δηµιουργική λογιστική ή τις πλήρεις γνωστοποιήσεις. 

Τέλος το νέο σύµφωνο δεν έχει ασχοληθεί µε την ποιότητα των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων των πιστωτικών οργανισµών καθώς και την βαρύτητα αυτών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  

 

 

3.1 Εισαγωγή  

 

Στην παρούσα ενότητα θα γίνει αναφορά στον εσωτερικό έλεγχο των τραπεζών, το 

σκοπό αυτού, τα είδη του τραπεζικού εσωτερικού ελέγχου και τα συστήµατα που 

εφαρµόζονται για τη διενέργειά του, καθώς και τα συστατικά στοιχεία του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου των τραπεζών. Ακόµη θα αναλύσουµε τη συσχέτιση 

του εσωτερικού ελέγχου µε τις τραπεζικές λειτουργίες και το οικονοµικό έγκληµα, 

την εταιρική διακυβέρνηση στα τραπεζικά ιδρύµατα και τέλος τη µετάβαση από την 

παραδοσιακή προσέγγιση εσωτερικού ελέγχου των τραπεζών στην προοδευτική. 

 

3.2 Τί είναι Εσωτερικός Έλεγχος; 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί µια ανεξάρτητη και αντικειµενική ελεγκτική 

δραστηριότητα που λαµβάνει χώρα εντός της επιχείρησης. Με την παροχή προς τη 

διοίκηση εκτιµήσεων και αναλύσεων που πραγµατοποιούνται κατά τη διενέργειά του   

τη βοηθά να εκπληρώσει τα καθήκοντά της µε αποτελεσµατικό και ορθό τρόπο και να 

επιτύχει τον αντικειµενικό της σκοπό που δεν είναι άλλος από τη µεγιστοποίηση του 

κέρδους. Με απλά λόγια ο βασικός λόγος ύπαρξης του εσωτερικού ελέγχου είναι να 

προσθέσει αξία στην οικονοµική µονάδα. 

Τα µέτρα και οι ενέργειες που υιοθετούνται στον εσωτερικό έλεγχο 

αποβλέπουν στην προστασία των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, στη 

διαφύλαξη της αξιοπιστίας και ακρίβειας των λογιστικών της βιβλίων και των 
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οικονοµικών της καταστάσεων, καθώς και στη διατήρηση της αποδοτικής και 

αποτελεσµατικής της λειτουργίας µε απώτερο στόχο τη βιωσιµότητά της.  

Οι αρχές που διέπουν τον εσωτερικό έλεγχο και που πρέπει να 

συµπεριφέρονται σύµφωνα µε αυτές οι εργαζόµενοι είναι η ακεραιότητα, η 

αντικειµενικότητα, η εµπιστευτικότητα και η επάρκεια.  

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι ιδιαίτερα σηµαντικός λόγω των ατελειών (κλοπές, 

απροσεξίες, απάτες) που παρουσιάζει η ανθρώπινη φύση από µόνη της, Λειτουργεί 

προληπτικά, αποτρεπτικά, κατασταλτικά και αποβλέπει κυρίως στο να προλάβει 

τυχόν εκούσια ή ακούσια λάθη και όχι τόσο στο να τα διορθώσει. 

Πραγµατοποιείται από τους εσωτερικούς ελεγκτές που είναι άτοµα που έχουν 

σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε την εταιρία και που διακρίνονται για το ήθος, τις 

γνώσεις και την πείρα τους. Η δουλειά τους παρουσιάζει ορισµένες δυσχέρειες καθώς 

δεν παύουν να είναι υπάλληλοι της επιχείρησης και ο έλεγχός τους αρκετές φορές 

ασκείται µε βάση τις υποδείξεις τις διοίκησης και όχι σύµφωνα µε τις γενικές 

ελεγκτικές αρχές. 

Η αναγκαιότητα του εσωτερικού ελέγχου είναι προφανής και για τον 

ανεξάρτητο εξωτερικό ορκωτό ελεγκτή, η δουλειά του οποίου γίνεται ευκολότερη 

ανάλογα µε το πόσο λεπτοµερής και πλήρης είναι η εργασία του εσωτερικού ελεγκτή.  

 

3.3 Ο Εσωτερικός Έλεγχος στις Τράπεζες 

 

Στη σηµερινή εποχή προκειµένου να χαρακτηριστεί η διεκπεραίωση των τραπεζικών 

εργασιών ως συνετή, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καλή γνώση των µεθόδων 

µέτρησης και αποτίµησης των κινδύνων, αλλά και η υιοθέτηση ικανών συστηµάτων 

ελέγχων που παρέχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης και διαχείρισης των 

κινδύνων που αντιµετωπίζουν οι εµπορικές τράπεζες µέσα στο δυναµικό περιβάλλον 

λειτουργίας τους. Η διενέργεια εσωτερικού ελέγχου στις τράπεζες διαφέρει από αυτή 

που πραγµατοποιείται στις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Αυτό συµβαίνει όχι µόνο λόγω 

του καθοριστικού ρόλου τους στη διασφάλιση και ενίσχυση της σταθερότητας του 

πιστωτικού συστήµατος σε εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο, αλλά και λόγω του ότι 
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εµπορεύονται το πιο δελεαστικό προϊόν, που δεν είναι άλλο από το χρήµα. Επίσης η 

διαφορά τους οφείλεται στο µεγαλύτερο κίνδυνο που αναλαµβάνουν τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ως απόρροια της απελευθέρωσης και της 

παγκοσµιοποίησης της τραπεζικής αγοράς. 

Ορισµένες από τις λειτουργίες των πιστωτικών οργανισµών είναι η διενέργεια 

συναλλαγών που προέρχονται από µία χώρα, καταγράφονται σε άλλη και τέλος 

εκτελούνται σε κάποια τρίτη, η διαχείριση τεράστιων χρηµατικών ποσών, η κατοχή 

περιουσιακών στοιχείων, των οποίων η αξία µπορεί γρήγορα να µεταβληθεί και 

πολλές άλλες.  

Ως αποτέλεσµα των παραπάνω, τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου των 

εποπτευόµενων τραπεζών είναι πιο αυστηρά στη θέσπισή τους και πιο καλά 

οργανωµένα στη λειτουργία τους. 

Η πρώτη φορά που γίνεται λόγος για τον εσωτερικό έλεγχο των πιστωτικών 

ιδρυµάτων είναι το 1924, όταν ο µεγάλος όγκος των συναλλαγών τους, οδήγησε µια 

οµάδα ελεγκτών στη δηµιουργία της επιτροπής NABAC (National Association for 

Bank Audit, Control & Operation). Η πραγµατοποίηση του εσωτερικού ελέγχου είναι 

ζωτικής σηµασίας για την επιβίωση και επίτευξη των στόχων ενός πιστωτικού 

ιδρύµατος και η ύπαρξη συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου αναγκαία για την ορθή και 

οµαλή λειτουργία του.    

 

3.4 Σκοπός του Τραπεζικού Εσωτερικού Ελέγχου   

 

Για κάθε τράπεζα οι αντικειµενικοί στόχοι του εσωτερικού ελέγχου της πρέπει να 

είναι οι εξής (∆ήµου, 2000): 

� Εξακρίβωση και προστασία της περιουσία της τράπεζας. 

� ∆ιασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας της τράπεζας. 

� ∆ιαπίστωση της κανονικής διεκπεραίωσης και κατοχύρωσης των 

συναλλαγών. 

� Εξασφάλιση χρηστής διοίκησης και διαχείρισης. 

� Εξασφάλιση εφαρµογής των επιλεγµένων πολιτικών της τράπεζας. 



14 

 

� Έγκαιρη, αξιόπιστη και περιεκτική πληροφόρηση. 

� Παρακολούθηση για την εφαρµογή και επίτευξη των στόχων.  

� Παρακολούθηση της απόδοσης και επίδοσης του προσωπικού. 

� Περιεκτική αξιολόγηση των εργασιών, ποσοτικά και ποιοτικά. 

� Προστασία των συµφερόντων της τράπεζας, των µετόχων, των καταθετών και 

του προσωπικού της.  

� Παρακολούθηση εφαρµογής των υποχρεώσεων της τράπεζας προς την 

πολιτεία.    

Ακόµη, µερικοί άλλοι σκοποί του εσωτερικού ελέγχου στα πιστωτικά ιδρύµατα 

είναι οι ακόλουθοι: 

� Συστηµατική εξέταση και αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των 

συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου. 

� Παρακολούθηση των δικλείδων ασφαλείας για την όσο το δυνατόν 

µεγαλύτερη συρρίκνωση του κινδύνου. 

� Εφαρµογή συγκεκριµένων πολιτικών για ξέπλυµα µαύρου χρήµατος. 

� Προστασία της εσωτερικής πληροφόρησης, ενός σηµαντικού 

πλεονεκτήµατος, που κατέχουν οι τράπεζες.  

Ο εσωτερικός έλεγχος των τραπεζών διενεργείται από την Υπηρεσία Εσωτερικού 

Ελέγχου, βασικός στόχος της οποίας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου πληροφοριών 

προς τη διοίκηση µέσω της συστηµατικής παρακολούθησης των δραστηριοτήτων των 

στελεχών και υπαλλήλων της  και της αξιολόγησης των πολιτικών και µεθόδων που 

αυτοί εφαρµόζουν προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι στόχοι που τέθηκαν.  

 

3.5 Ειδικά µέτρα ελέγχου 

 

Εξαιτίας της ιδιοµορφίας που παρουσιάζουν οι τραπεζικές δραστηριότητες 

(χορηγήσεις δανείων, καταθέσεις), επιβάλλεται η ύπαρξη ειδικών µέτρων και 

διαδικασιών ελέγχου. Τέτοια µέτρα µπορούν να είναι: η επιβολή ορίων συναλλαγών 

ανά πελάτη, καθώς και ανώτατων ορίων συναλλαγών ανά νόµισµα, ο έλεγχος της 

φερεγγυότητας των δανειοληπτών, η ύπαρξη τουλάχιστον δύο εργαζοµένων τη 
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στιγµή της καταµέτρησης των ταµειακών θυρίδων νυκτός και προώθησής τους στην 

επόµενη διαδικασία, ή η επιβολή κατώτατων ορίων για ζηµιογόνες δραστηριότητες.    

 

3.6 Είδη εσωτερικού ελέγχου στα πιστωτικά ιδρύµατα 

 

Τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου, πέρα από τον έλεγχο της τραπεζικής 

δραστηριότητας στο σύνολό της, ερευνούν όλες τις επιµέρους λειτουργίες της 

(οικονοµικές, λειτουργικές, διοικητικές, κ.α.)  ξεχωριστά. Εποµένως µπορεί να 

θεωρηθεί ότι οι κατηγορίες εσωτερικού ελέγχου είναι όσες και οι δραστηριότητες της 

τράπεζας. 

Για λόγους απλούστευσης και χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η αλληλεπίδραση της 

µιας λειτουργίας µε την άλλη γίνεται διάκριση του ελέγχου σε τέσσερις µόνο 

κατηγορίες. Έτσι προκύπτουν οι: 

• Έλεγχοι παραγωγής (Production Audits), που αναφέρονται στην τήρηση των 

διαδικασιών εφοδιασµού της τραπεζικών καταστηµάτων, στην ύπαρξη 

αποθεµάτων και στον  προσδιορισµό του ύψους τους και στο κατά πόσο η 

πρόβλεψη του προϋπολογισµού για τη διαχειριστική χρήση ήταν ακριβής. 

• Οικονοµικοί Έλεγχοι (Financial Audits), που επιδιώκουν να εξακριβώσουν 

ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των τραπεζών είναι αξιόπιστες, ότι 

το προσωπικό ή τα στελέχη δεν παρουσιάζουν αντικανονική συµπεριφορά 

και ότι δεν πραγµατοποιούνται παραβάσεις. 

• Λειτουργικοί Έλεγχοι (Operational Audits), που έχουν σαν στόχο να 

διαπιστώσουν αν τηρούνται οι προβλεπόµενες διαδικασίες και αν 

λειτουργούν τα επιµέρους τµήµατα αλλά και η τράπεζα στο σύνολό της 

επιτυχώς. 

• ∆ιοικητικοί Έλεγχοι (Management Audits), που αφορούν την καταλληλότητα 

των ληφθέντων αποφάσεων και την τελεσφόρηση της επιχειρησιακής 

στρατηγικής.      

 

3.7 Συστήµατα Τραπεζικού Εσωτερικού Ελέγχου 
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Η πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τις τραπεζικές δραστηριότητες, το γεγονός ότι οι 

υπάλληλοι των τραπεζών ανέρχονται σε χιλιάδες, όπως επίσης και το ότι είναι 

περισσότερο επιρρεπείς σε λάθη, ακούσια και µη,  αφού το αντικείµενο της 

δραστηριότητας των τραπεζών, που δεν είναι άλλο από την εµπορία χρήµατος και 

αξιόγραφων, είναι ιδιόρρυθµο από τη φύση του είναι  κάποιοι από τους λόγους που 

καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη ενός αξιόπιστου συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

και εποπτείας που θα διενεργείται καθηµερινά σε όλους τους τοµείς αλλά και τις 

επιµέρους δραστηριότητες των πιστωτικών οργανισµών και το οποίο θα έχει 

συγκεκριµένους και αυστηρούς κανόνες. 

Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου απαρτίζεται από ελεγκτικές διαδικασίες και 

µηχανισµούς και προβαίνει σε προληπτικούς και κατασταλτικούς ελέγχους για τη 

συνεχή κάλυψη όλων των τραπεζικών δραστηριοτήτων. Με τον τρόπο αυτό 

συµβάλλει στη διασφάλιση της ασφαλούς και αποτελεσµατικής λειτουργίας του.    

Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου που εφαρµόζει η τράπεζα για να είναι 

αξιόπιστο, ακριβές και αποδοτικό χρειάζεται να (Καζαντζής, 2006): 

 Είναι προκαθορισµένο, σαφές και εφαρµόσιµο. 

 Είναι ουσιαστικό, αποτελεσµατικό και αποτρεπτικό καταχρήσεων. 

 Είναι προσανατολισµένο στη διαπίστωση των προβληµάτων και στην επίλυσή 

τους και όχι µόνο στον εντοπισµό τους. 

 Είναι επικεντρωµένο στην επισήµανση αποκλίσεων από τις προκαθορισµένες 

πολιτικές της διοίκησης και της καθιερωµένες διαδικασίες. 

 Παρέχει έγκαιρη πληροφόρηση στη διοίκηση για τις διαπιστώσεις του 

ελέγχου. 

 Αιτιολογεί τις επισηµάνσεις, διαπιστώσεις και παρατηρήσεις που προέκυψαν 

από τον έλεγχο. 

 Καταλογίζει ευθύνες όπου και όταν χρειάζεται. 

 Υποβάλει προτάσεις διορθωτικής δράσης και να παρακολουθεί την εφαρµογή 

τους. 

 Παρέχει τη δυνατότητα βελτίωσης και τελειοποίησής του.   
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Ο έλεγχος στις τράπεζες διεξάγεται ή από τα υπηρεσιακά της όργανα, ή από 

εσωτερικούς ελεγκτές, ή από εξωτερικούς ελεγκτές, που λόγω της ανεξαρτησίας τους  

ενισχύουν την ποιότητα και αξιοπιστία του εσωτερικού ελέγχου, ή τέλος στη χώρα 

µας από ελεγκτικά όργανα της Τράπεζας της Ελλάδος. Αυτό σηµαίνει ότι η ίδια 

εργασία µπορεί να ελέγχει µε διαφορετικό τρόπο από αυτούς τους διαφορετικούς 

φορείς. Αυτό συµβαίνει γιατί ο έλεγχος που ασκούν τα υπηρεσιακά όργανα είναι 

προληπτικός και κατασταλτικός, οι εσωτερικοί ελεγκτές ασκούν τακτικούς, 

έκτακτους, ειδικούς και γενικούς ελέγχους, ενώ οι εξωτερικοί ελέγχουν τις ετήσιες 

οικονοµικές καταστάσεις των τραπεζών, µε τη βοήθεια της Μονάδας Εσωτερικής 

Επιθεώρησης.  

Τα  βασικά είδη συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου είναι τα εξής: 

• Γενικά. Είναι τα συστήµατα ελέγχου, των οποίων το αντικείµενο 

ενασχόλησης είναι κάπως γενικό. Απλό παράδειγµα αποτελεί η χρήση του 

κωδικού πρόσβασης στα µηχανογραφικά συστήµατα των πιστωτικών 

οργανισµών.  

• Ειδικά. Είναι τα συστήµατα ελέγχου που έχουν σχεδιαστεί για συγκεκριµένα 

θέµατα. Τέτοιο παράδειγµα είναι οι εφαρµογές έγκρισης ή απόρριψης 

χορήγησης δανείου, µετά από την εµφάνιση εµπεριστατωµένης αιτιολόγησης 

που προκύπτει χειροκίνητα ή µηχανογραφικά. 

• Προληπτικά. Είναι τα εσωτερικά συστήµατα που διεξάγουν ελέγχους κατά 

το χρόνο διενέργειας της συναλλαγής. Έχουν τη µεγαλύτερη βαρύτητα και 

αποτελούν δικλείδες ασφαλείας για την αποφυγή και αποτροπή λαθών και 

τραπεζικών κινδύνων.  

• Κατασταλτικά. Είναι συστήµατα που αναφέρονται στη διενέργεια ελέγχου 

αφού ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι το κλείσιµο 

ταµείου, δηλαδή η συµφωνία των πραγµατικών συναλλαγών µε τις 

συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν µέσω του online συστήµατος του 

πιστωτικού οργανισµού.  

 

3.8 Πληροφοριακά Συστήµατα Εσωτερικού Ελέγχου Τραπεζών 
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Η τεχνολογία επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό τον τρόπο οργάνωσης και τις στρατηγικές 

που ακολουθεί ένα πιστωτικό ίδρυµα. Όσο υψηλότερο το επίπεδο της τεχνολογίας 

που χρησιµοποιείται τόσο πιο ανταγωνιστική η θέση του πιστωτικού ιδρύµατος στην 

αγορά. 

Τα πλεονεκτήµατα από την υιοθέτηση των πληροφοριακών συστηµάτων είναι 

πολλά. Ορισµένα από αυτά είναι τα εξής: η µείωση του κόστους των συναλλαγών, η 

µείωση του χρόνου εξυπηρέτησης του πελάτη, όπως και η δυνατότητα της µη 

φυσικής του παρουσίας σε ορισµένες περιπτώσεις για την πραγµατοποίηση των 

χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών, η διεξαγωγή αποτελεσµατικότερων εσωτερικών 

λειτουργιών και η ανάπτυξη νέων, πιο αποδοτικών συστηµάτων διοίκησης τραπεζών. 

 

3.9 Συστατικά Μέρη Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου των 

Τραπεζών  

 

3.9.1 Ελεγκτική Επιτροπή  

Η Επιτροπή Ελέγχου ορίζεται από το διοικητικό συµβούλιο της τράπεζας και 

συγκροτείται από ανώτατα στελέχη µε επαρκείς γνώσεις και εµπειρία σε θέµατα 

λογιστικής και ελεγκτικής. Για προφανείς λόγους τα µέλη της είναι πρέπον να µην 

κατέχουν θέσεις µέσα στην τράπεζα και να µη συµµετέχουν σε συναλλαγές ή 

δραστηριότητες που δε συνάδουν µε το σκοπό της. 

Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για θέµατα σχετικά µε τη διενέργεια οργανωτικών 

ελέγχων, τη γενικότερη πολιτική που ακολουθεί η τράπεζα, τους επιχειρησιακούς και 

στρατηγικούς της στόχους, τη θέσπιση του οργανογράµµατός της, το οποίο η τράπεζα 

εξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα για την έγκαιρη διαπίστωση τυχών αδυναµιών 

ή µεταβολής της πολιτικής της, την εποπτεία της Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης,  

τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των εξωτερικών ελεγκτών, καθώς και µε την 

διενέργεια επιπρόσθετων εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων σε περιοχές που 

χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. 
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης και η Επιτροπή 

Ελέγχου πρέπει να συνεργάζονται στενά, διατηρώντας παράλληλα τους διακριτούς 

τους ρόλους, για την αποφυγή δυσλειτουργιών που θα βλάψουν την ορθή διενέργεια 

του ελέγχου στο εσωτερικό των τραπεζών.   

Οι συνεδριάσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής γίνονται τακτικά ή και έκτακτα. Η 

Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να καλέσει οποιοδήποτε µέλος της διοίκησης, ή απλό 

στέλεχος της τράπεζας ή ακόµη και εξωτερικό εµπειρογνώµονα εφόσον κρίνει ότι 

είναι απαραίτητο. Το διοικητικό συµβούλιο ενηµερώνεται από τον πρόεδρο της για τα 

αποτελέσµατα που προκύπτουν από το ελεγκτικό της έργο.  

3.9.2 Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης (ΜΕΕ) 

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, γνωστή και ως Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης, 

συγκροτείται από τους εσωτερικούς ελεγκτές της τράπεζας, οι οποίοι υπό τις 

αποφάσεις και υποδείξεις του επικεφαλή της µονάδας προχωρούν στην εφαρµογή του 

εσωτερικού ελέγχου.  

Η Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης είναι αρµόδια για: 

• Τη διεξαγωγή ελεγκτικών εργασιών ούτως ώστε να διαµορφωθεί 

αντικειµενική και αµερόληπτη άποψη για το αν το σύστηµα εσωτερικού 

ελέγχου είναι αποτελεσµατικό και επαρκές. 

• Τον προσδιορισµό του βαθµού εφαρµογής και της αποτελεσµατικότητας των 

τεχνικών που έχουν υιοθετηθεί από την τράπεζα για την εκτίµηση και 

διαχείριση των κινδύνων και µε βάση τις οποίες γίνεται η αξιολόγηση του 

επιπέδου του κεφαλαίου που πρέπει να διατηρούν οι τράπεζες.  

• Την αξιολόγηση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των µηχανισµών και 

συστηµάτων που συµµετέχουν στην παραγωγή και παροχή έγκαιρων και 

αξιόπιστων πληροφοριών, τόσο χρηµατοοικονοµικών όσο και διοικητικών. 

• Την εκτέλεση ελέγχου για την εύρεση της αποτελεσµατικής χρήσης των 

µέσων και πόρων που έχει η τράπεζα στη διάθεσή της για την υλοποίηση της 

στρατηγικής της. 

• Τον έλεγχο της τήρησης ή µη των κατευθυντήριων γραµµών που έχουν 

καθοριστεί για τη συνεχή παρακολούθηση και διαχείριση του εύρους των 

κινδύνων στους οποίους και εκτίθεται µια τράπεζα. 
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• Τον εντοπισµό αδυναµιών ή ελλείψεων του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

προκειµένου να ληφθούν τα αντίστοιχα διορθωτικά µέτρα, καθώς επίσης και 

για τη βελτίωση των ήδη υπαρχόντων µεθόδων και διαδικασιών ελέγχου ώστε 

να πραγµατοποιούνται πλήρως οι στόχοι του συστήµατος. 

• Την τακτική ενηµέρωση τόσο της διοίκησης όσο και του διοικητικού 

συµβουλίου αναφορικά µε την εκπλήρωση των στόχων του συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου.    

3.9.3 Μονάδα ∆ιαχείρισης Κινδύνων (Μ∆Κ)  

Τα πιστωτικά ιδρύµατα είναι εκτεθειµένα σε µια γκάµα κινδύνων (πιστωτικός 

κίνδυνος, λειτουργικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας, συστηµικός κίνδυνος, 

κίνδυνος από την ηλεκτρονική τραπεζική, κίνδυνος χώρας) πολύ πιο µεγάλη από 

αυτή που αντιµετωπίζουν οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.  

Η συστηµατική παρακολούθηση των κινδύνων κρίνεται αναγκαία στο 

διαρκώς µεταβαλλόµενο τραπεζικό περιβάλλον και επιτυγχάνεται µε τη χρήση 

υποδειγµάτων και υπηρεσιών που καλύπτουν όλες τις διαστάσεις του κινδύνου. 

Κάποια από τα σηµεία τα οποία περιλαµβάνει ο εσωτερικός έλεγχος των τραπεζών 

που αφορούν τις διάφορες διαδικασίες παρακολούθησης κινδύνων είναι ο εντοπισµός 

τυχόν ελλείψεων που παρουσιάζουν κατά την λειτουργία τους και η επιβεβαίωση της 

ορθής τους χρήσης.  

Η ολοένα και αυξανόµενη σηµασία της διαχείρισης κινδύνων από τους 

πιστωτικούς οργανισµούς γίνεται αντιληπτή και από την υποχρεωτική ή µη σύσταση 

µιας ανεξάρτητης Μονάδας ∆ιαχείρισης Κινδύνων και µιας ανεξάρτητης Επιτροπής 

∆ιαχείρισης Κινδύνων. 

Ως αρµοδιότητες της Μονάδας ∆ιαχείρισης Κινδύνων µπορούν να αναφερθούν οι 

εξής: 

• Η εφαρµογή µεθόδων κατάλληλων ως προς τη διαχείριση των κινδύνων που 

αντιµετωπίζει ο πιστωτικός οργανισµός, καθώς και µοντέλων για την  

εκτίµηση, αξιολόγηση, παρακολούθηση και άµβλυνσή τους. 

• Ο καθορισµός κριτηρίων για να εντοπίζονται γρήγορα και έγκαιρα οι κίνδυνοι 

σε ατοµικά και συνολικά χαρτοφυλάκια. 
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• Η παράθεση µεθόδων και τεχνικών που αποσκοπούν στην αυξηµένη 

παρακολούθηση των κινδύνων ανάλογα µε τη φύση τους.  

• Η ενηµέρωση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κινδύνων για τις αρµόδιες 

διαδικασίες και πρακτικές προσαρµογής των κινδύνων στα καθορισµένα 

επίπεδα. 

• Η περιοδική αναφορά της επάρκειας των τεχνικών και µεθόδων εντοπισµού, 

υπολογισµού και επίβλεψης κινδύνων και η εισήγηση διορθωτικών µέτρων 

όταν θεωρηθεί σκόπιµο. 

• Η περιοδική σύνταξη απαιτούµενων αναφορών, µε σκοπό την παροχή 

πληροφοριών στην διοίκηση ή στο διοικητικό συµβούλιο σχετικά µε τα 

θέµατα της αρµοδιότητάς της. 

• Ο προσδιορισµός του επιπέδου του εποπτικού κεφαλαίου και των µεθόδων 

εκτίµησής του, προκειµένου να καλυφθούν όλοι οι κίνδυνοι στους οποίους 

εκτίθεται µια τράπεζα, όπως επίσης και των πολιτικών διαχείρισης των 

κινδύνων αυτών. 

Η σχέση µεταξύ της Μονάδας ∆ιαχείρισης Κινδύνων και της Μονάδας 

Εσωτερικής Επιθεώρησης πρέπει να είναι σχέση συνεργασίας για την από κοινού 

αντιµετώπιση των κινδύνων, ενώ ταυτόχρονα εξακολουθούν να έχουν 

διακεκριµένους ρόλους εντός της τράπεζας. Η Μονάδας ∆ιαχείρισης Κινδύνων 

αποτελεί αντικείµενο ελέγχου για την Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης, µε την 

τελευταία να µελετά την επάρκεια και αποτελεσµατικότητα των µεθόδων διαχείρισης 

κινδύνων της πρώτης. Για τον έλεγχο της Μονάδας ∆ιαχείρισης Κινδύνων, η Μονάδα 

Εσωτερικής Επιθεώρησης προβαίνει στη χρήση του συστήµατος εκτίµησης κινδύνων 

που έχει αναπτύξει για να φέρει εις πέρας το έργο της. 

3.9.4 Συστήµατα Εκτίµησης Κινδύνων 

Το σύστηµα εκτίµησης κινδύνων που αναπτύσσει το κάθε πιστωτικό ίδρυµα 

αποσκοπεί στον προσδιορισµό των κινδύνων των επιµέρους λειτουργιών του αλλά 

και των κινδύνων που αντιµετωπίζει το πιστωτικό ίδρυµα στο σύνολο των 

δραστηριοτήτων του. 

Τα βασικά στάδια που περιλαµβάνει ένα σύστηµα εκτίµησης κινδύνων είναι τα 

ακόλουθα: 
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• Ο διαχωρισµός των λειτουργιών της τράπεζας σε τοµείς δραστηριοτήτων. 

• Ο εντοπισµός των στόχων του εσωτερικού ελέγχου για αυτούς τους τοµείς. 

• Η περαιτέρω ανάλυση αυτών των στόχων µε επιπρόσθετα µέτρα ελέγχου, που 

επαληθεύουν την ύπαρξή τους και προσδιορίζουν την αποτελεσµατικότητά 

τους. 

• Η εκτίµηση των πιθανών σφαλµάτων του ελέγχου σε περίπτωση που τα 

επιπρόσθετα µέτρα ελέγχου παρουσιάζουν ανακρίβειες ή απλά δεν 

υφίστανται. 

• Η συνολική αξιολόγηση των κινδύνων για την τελική επιλογή της µεθόδου 

που θα χρησιµοποιηθεί. 

Αφού ολοκληρωθεί η εκτίµηση του κινδύνου και ανάλογα µε το πόσο ισχυρές ή 

µη είναι οι διαδικασίες και οι πολιτικές που ακολουθούνται, εντατικοποιούνται ή 

περιορίζονται οι ελεγκτικές εργασίες. Ακόµη πραγµατοποιείται επιµερισµός του 

διαθέσιµου ελεγκτικού προσωπικού και του διαθέσιµου ελεγκτικού χρόνου, που είναι 

αντίστοιχος του συνολικού επιπέδου κινδύνου που περικλείεται στις διάφορες 

λειτουργίες των πιστωτικών ιδρυµάτων. 

3.9.5 Μονάδα Κανονιστικής Συµµόρφωσης   

Η Μονάδα Κανονιστικής Συµµόρφωσης ασχολείται µε τη συµµόρφωση της 

λειτουργίας της τράπεζας µε τους νόµους και τους κανόνες δικαίου. Μία από τις 

θεµελιώδεις λειτουργίες της τράπεζας είναι η αποτελεσµατική διαχείριση του 

κινδύνου κανονιστικής συµµόρφωσης, ο οποίος σύµφωνα µε την Επιτροπή της 

Βασιλείας ορίζεται ως ο κίνδυνος να επιβληθεί σε µια τράπεζα χρηµατικό πρόστιµο, 

νοµικές κυρώσεις ή να πληγεί η φήµη της, εξαιτίας της ανυπακοής της µε τους 

νόµους ή τους κανόνες που εφαρµόζονται στο εκάστοτε ισχύον ρυθµιστικό πλαίσιο 

των δραστηριοτήτων της. 

Αρµοδιότητες της Μονάδας Κανονιστικής Συµµόρφωσης είναι οι ακόλουθες: 

• Η υιοθέτηση αρµόδιων µεθόδων για την έγκαιρη συµµόρφωση της 

τράπεζας  προς το κανονιστικό πλαίσιο αλλά και τους εσωτερικούς 

κανονισµούς της.  
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• Η εφαρµογή διαδικασιών και προγραµµάτων ικανών να εκπαιδεύσουν το 

προσωπικό και να το ενηµερώσουν για τις εξελίξεις που έχουν συντελεστεί 

στο κοµµάτι του ρυθµιστικού πλαισίου που τους αφορά.  

• Η παροχή έγγραφης βεβαίωσης προς το διοικητικό συµβούλιο της 

τράπεζας ότι έχουν εκπληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις, που προκύπτουν από 

τη νοµοθετική- κανονιστική ρύθµιση, µέσα στα προβλεπόµενα όρια της 

προθεσµίας. 

• Η εξακρίβωση ότι η τράπεζα δεν έρχεται σε αντίθεση µε τους κανόνες του 

ρυθµιστικού πλαισίου για θέµατα σχετικά µε παράνοµες ενέργειες 

(νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, χρηµατοδότηση 

τροµοκρατίας). 

 

3.10 Εσωτερικός Έλεγχος και τραπεζικές λειτουργίες 

 

Όλες οι τραπεζικές δραστηριότητες υπόκεινται σε εσωτερικό έλεγχο. Παρακάτω 

αναφέρεται το πως συσχετίζεται ο εσωτερικός έλεγχος µε δύο από τις πιο σηµαντικές 

λειτουργίες των τραπεζών. 

Χρηµατοδοτήσεις 

Οι χρηµατοδοτήσεις αποτελούν για τους σύγχρονους τραπεζικούς οργανισµούς ίσως 

την πιο σύνηθες µορφή εσόδων. Εποµένως ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να εστιάζει 

στο πως αυτές υποστηρίζονται από τα καταστήµατα και τις υπηρεσίες µιας τράπεζας. 

Παρόλο που οι χρηµατοδοτήσεις εµφανίζονται µε διάφορες µορφές (εµπορικό 

leasing, ναυτιλιακά δάνεια, στεγαστική πίστη, corporate banking, consumer banking), 

η µεθοδολογία που ακολουθείται για την διενέργεια του ελέγχου τους είναι η ίδια.   

Από ελεγκτικής απόψεως απαιτείται ο προσδιορισµός των  ανώτατων ορίων 

ανάληψης κινδύνων, η παρακολούθηση του τρόπου προσέλκυσης νέων πελατών και 

των µεθόδων που ακολουθούνται για την ενθάρρυνση στενότερης σχέσης µε τους 

υφιστάµενους πελάτες, η αξιολόγηση της οικονοµικής κατάστασης των πελατών, ο 

υπολογισµός του πιστωτικού κινδύνου κ.α. 

∆ιαχείριση ∆ιαθεσίµων 
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Μία εκ’ των βασικότερων δραστηριοτήτων των πιστωτικών οργανισµών είναι η 

διαχείριση διαθεσίµων. Όπως φανερώνει και το όνοµά της, η κύρια λειτουργία της 

είναι η διαχείριση των χρηµατικών διαθεσίµων που συσσωρεύει µια τράπεζα από τις 

συναλλαγές της µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα σε καθηµερινή βάση. Στην περίπτωση 

αυτή ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να εστιάζει στην αδιάλειπτη παρακολούθηση των 

δικλείδων ασφαλείας που εφαρµόζονται από τις τράπεζες ούτως ώστε να 

αποφεύγονται πιθανές ύποπτες ενέργειες µε αρνητικές επιπτώσεις για το τελικό ύψος 

αυτών των χρηµατικών κεφαλαίων.  

 

3.11 Εταιρική ∆ιακυβέρνηση στις τράπεζες 

 

Η εταιρική διακυβέρνηση είναι ζωτικής σηµασίας για κάθε οργανισµό και αποτελεί 

ακρογωνιαίο λίθο για να οργανώσουν σωστά και αποτελεσµατικά τα εσωτερικά 

συστήµατα ελέγχου οι σύγχρονες εταιρίες. Ως εταιρική διακυβέρνηση ορίζεται το 

σύνολο των σχέσεων της διεύθυνσης της εταιρίας, του ∆.Σ., των µετόχων, των 

εργαζοµένων και των λοιπών εµπλεκοµένων µερών της. Η εταιρική διακυβέρνηση 

αποσκοπεί στην βέλτιστη δυνατή διαχείριση των πόρων της εταιρίας και στην 

επίτευξη της µέγιστης δυνατής απόδοσης για τους µετόχους της µε τη χρήση 

διάφανων πρακτικών και διαδικασιών. Με την εταιρική διακυβέρνηση καθορίζονται 

οι στόχοι της εταιρίας, προσδιορίζονται τα µέσα για την επίτευξη αυτών και 

παρακολουθείται στενά η απόδοσή της.  

Η εταιρική διακυβέρνηση της τράπεζας χαρακτηρίζεται ως υγιής όταν 

λειτουργούν ορθά οι διάφορες επιτροπές (Επιτροπή Ελέγχου, Επιτροπή ∆ιαχείρισης 

Κινδύνου, Επιτροπή Κανονιστικής Συµµόρφωσης κ.α.) που έχουν συσταθεί στο 

πλαίσιο λειτουργίας της. Να σηµειωθεί ότι οι επιτροπές αυτές δηµιουργούνται µε 

σκοπό την αποφυγή ή την αντιµετώπιση συγκρούσεων συµφερόντων. Η 

αποτελεσµατική λειτουργία των διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης συνδέεται 

άµεσα µε την καλή λειτουργία του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και πιο 

συγκεκριµένα της Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης. 
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Πολλοί θεωρούν πως η κακή εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί µία από τις 

αιτίες που προκάλεσαν την τρέχουσα οικονοµική κρίση. Η Επιτροπή της Βασιλείας 

έχοντας γνώση της σπουδαιότητας της εταιρικής διακυβέρνησης εξέδωσε σχετικές 

διατάξεις µε τον τίτλο «Ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης των τραπεζικών 

οργανισµών». Το κακό είναι πως η εταιρική διακυβέρνηση άρχισε να απασχολεί τα 

πιστωτικά ιδρύµατα και να κινεί το ενδιαφέρον τους το δεύτερο χρόνο της κρίσης, 

χάνοντας έτσι πολύτιµο χρόνο.  

Σύµφωνα µε τον Peter O. Mulbert (2010) η εταιρική διακυβέρνηση στα 

πιστωτικά ιδρύµατα διαφέρει από τα υπόλοιπα εξαιτίας της ασφάλειας που απαιτούν 

οι καταθέσεις και της διενέργειας προληπτικού ελέγχου.   

 

3.12 Εσωτερικός Έλεγχος και Οικονοµικό Έγκληµα 

 

Ο ανθρώπινος παράγοντας διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσµατική 

λειτουργία του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Οι κίνδυνοι που προκύπτουν από 

αυτόν, εµπεριέχονται στον λειτουργικό κίνδυνο που αντιµετωπίζουν οι τράπεζες και 

ταυτόχρονα µπορεί να έχουν επίπτωση και σε άλλους κινδύνους.  Ο κίνδυνος απάτης 

είναι µια αξιοσηµείωτη υποκατηγορία του λειτουργικού κινδύνου, ο οποίος 

προκύπτει από ενδεχόµενες υστερόβουλες ενέργειες είτε εσωτερικά (προσωπικό) είτε 

εξωτερικά (πελάτες) του οργανισµού. 

Παραδείγµατα τέτοιων ενεργειών είναι οι δωροδοκίες υπαλλήλων, οι 

καταχρήσεις, η πλαστογράφηση επιταγών, οι ηλεκτρονικές απάτες, τα πλαστά 

χαρτονοµίσµατα και ο κατάλογος δεν έχει τελειωµό. 

Για την αποφυγή τέτοιων ενεργειών πρέπει να εφαρµοστούν ειδικά µέτρα 

ελέγχου και πολιτικές όπως: η κατάλληλη εκπαίδευση των στελεχών και των 

εργαζοµένων της τράπεζας για τον όσο το δυνατόν γρήγορο εντοπισµό της απάτης, οι 

µηχανισµοί  παροχής υψηλού επιπέδου πληροφοριών στην Μονάδα Εσωτερικού 

Ελέγχου ή  στην Επιτροπή Ελέγχου και µέσω αυτών στο διοικητικό συµβούλιο για 

ανήθικη και αντικανονική συµπεριφορά του προσωπικού, µε τους οποίους 

µηχανισµούς θα εξασφαλίζεται η ανωνυµία του καταγγέλλοντος, όπως επίσης και η 
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ανάπτυξη ενός κώδικα εταιρικής ηθικής ή δεοντολογίας µέσα στην τράπεζα που θα 

προωθεί την ηθική συµπεριφορά των υπαλλήλων και της διοίκησης.  

Εκτός από τα µέτρα αυτά βαρύνουσα σηµασία έχουν και οι ενέργειες της 

Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης, η οποία µε τακτικούς αλλά κυρίως µε έκτακτους 

ελέγχους, δίνει την αίσθηση στο προσωπικό και στα στελέχη ότι διαρκώς ελέγχονται. 

Στην περίπτωση αυτή η διενέργεια ελέγχου πραγµατοποιείται από τους εσωτερικούς 

της  ελεγκτές που έχουν εκπαιδευτεί και ειδικευτεί στην πρόληψη του οικονοµικού 

εγκλήµατος. 

 

3.13 Μετάβαση από την Παραδοσιακή Προσέγγιση Εσωτερικού 

Ελέγχου των τραπεζών στην Προοδευτική 

 

Η εφαρµογή του εσωτερικού ελέγχου στα πιστωτικά ιδρύµατα, παραδοσιακά έχει σαν 

στόχο τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων τους, την εισαγωγή των 

οικονοµικών συναλλαγών και µόνο αυτών στο λογιστικό τους σύστηµα, την 

αποδοτικότερη χρησιµοποίηση των πόρων και µέσων που διαθέτει και τη διεξαγωγή 

οικονοµικών συναλλαγών σύµφωνων µε τις κατευθυντήριες γραµµές που χαράσσει η 

διοίκηση. 

Παρόλα αυτά ο εσωτερικός έλεγχος στα πιστωτικά ιδρύµατα έχει να κάνει 

κυρίως µε την αναγνώριση και καταγραφή των κινδύνων και την περαιτέρω 

ανάπτυξη των µεθόδων διαχείρισης των κινδύνων αυτών στα πλαίσια της Βασιλείας 

II. Πλέον παρατηρείται µια µετάβαση του τραπεζικού εσωτερικού ελέγχου από τα 

στενά όρια του ελέγχου των διαδικασιών, ο οποίος  σταµατά να βασίζεται σε ένα 

παραδοσιακό σύστηµα και παρουσιάζει µια πιο συµβουλευτική πλευρά που λαµβάνει 

σοβαρά υπόψη το περιβάλλον του ελέγχου, το σύστηµα αποτίµησης των κινδύνων, τη 

παρεχόµενη πληροφορία και τη διάχυση αυτής καθώς και την παρακολούθηση του 

συνόλου των κινδύνων. 

Η αναπροσαρµογή του µοντέλου ελέγχου σε αυτή τη νέα προοδευτική 

προσέγγιση εξαρτάται από το πώς ορίζουν οι διοικήσεις των τραπεζών το σύστηµα 

εσωτερικού ελέγχου, ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές που πρέπει να ακολουθήσουν 
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κατά την διενέργεια ενός εσωτερικού ελέγχου, πώς θα διαµορφώσουν το στρατηγικό 

σχεδιασµό λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, αλλά και από τον τρόπο 

που θα ορίσουν  ποια  θα είναι τα καθήκοντα του εσωτερικού ελεγκτή ως προς τις 

υπηρεσίες που παρέχει.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ 

 

 

4.1 Εισαγωγή  

 

Στην παρούσα ενότητα θα ασχοληθούµε µε τα Σύµφωνα της Βασιλείας. Η ενότητα 

χωρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες. Αρχικά θα αναφερθούµε στην Επιτροπή της 

Βασιλείας. Ακολουθεί το Σύµφωνο της Βασιλείας I, οι τροποποιήσεις που έχει 

υποστεί και οι αδυναµίες αυτού. Εν συνεχεία θα αναλύσουµε το Σύµφωνο της 

Βασιλείας II, το σκοπό και τα χαρακτηριστικά του. Θα παρουσιάσουµε τους τρεις 

πυλώνες που αποτελούν τη βασική δοµή του δεύτερου πλαισίου, τα οφέλη και τις 

συνέπειες από την εφαρµογή του, την κριτική που του ασκήθηκε και που οδήγησε 

στη δηµιουργία του τρίτου συµφώνου και στο πως συνδέεται µε την οικονοµική 

κρίση. Τέλος θα γίνει αναφορά στη Βασιλεία III, στους στόχους του συµφώνου και 

στις αλλαγές που επιφέρει και που αναµένεται να επιφέρει η υιοθέτησή του από τα 

πιστωτικά ιδρύµατα. 

 

4.2 Η Επιτροπή της Βασιλείας 

 

Η ανάγκη για τραπεζική εποπτεία κάνει την εµφάνισή της τη δεκαετία του 1930 κατά 

την περίοδο της Μεγάλης Ύφεσης. Οι πτωχεύσεις των τραπεζικών ιδρυµάτων και η 

ολοένα και µεγαλύτερη στροφή του κοινού προς το χρυσό ήταν συχνά φαινόµενα που 

τόσο στην Αµερική όσο και στη Γηραιά Ήπειρο.  
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∆ιάφορα περιστατικά έλαβαν χώρα και  κατά τη δεκαετία του 1970, που 

έδειχναν την ανάγκη για ύπαρξη τραπεζικής εποπτείας και στενότερης συνεργασίας 

µεταξύ των διαφόρων εθνικών πιστωτικών ιδρυµάτων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η 

σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος. Ένα από αυτά είναι η κατάργηση 

του διεθνούς νοµισµατικού συστήµατος σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών του 

Bretton Woods, µε αποτέλεσµα οι δραστηριότητες των τραπεζών να είναι ιδιαίτερα 

ευάλωτες στον κίνδυνο που οφείλεται στις συναλλαγµατικές και επιτοκιακές 

µεταβολές, έναν κίνδυνο άγνωστο µέχρι τότε. 

Αυτό όµως που ταρακούνησε για τα καλά τις οικονοµικές αρχές ήταν η 

χρεοκοπία της γερµανικής τράπεζας Herstatt και της αµερικάνικης Franklin National 

το 1974, δηµιουργώντας ένα ντόµινο αρνητικών εξελίξεων. Έτσι οι οικονοµικές 

αρχές προχώρησαν στο επόµενο βήµα µε τη δηµιουργία της Επιτροπής για την 

Τραπεζική Εποπτεία υπό την αιγίδα της Τράπεζας ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών. Η 

επιτροπή αυτή αποτέλεσε προάγγελο της Επιτροπής της Βασιλείας. 

Η Επιτροπή της Βασιλείας ιδρύθηκε το ∆εκέµβριο του 1974,από τους 

διοικητές των κεντρικών τραπεζών των τότε δέκα οικονοµικά πιο ισχυρών κρατών, 

τα οποία και συγκροτούσαν το “Group of Ten”1. Ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1975 

µε έδρα την πόλη Βασιλεία της Ελβετίας. Έκτοτε συγκαλείται τακτικά τρεις ή 

τέσσερις φορές ετησίως, ενώ διαθέτει περίπου τριάντα τεχνικές οµάδες έργου που 

συνεδριάζουν αρκετά συχνά. Τα µέλη της Επιτροπής είναι εκπρόσωποι των 

εποπτικών αρχών των χωρών: Αυστραλία, Βέλγιο, Βραζιλία, Βρυξέλλες, Γαλλία, 

Γερµανία, Ελβετία, Ηνωµένες Πολιτείες, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιταλία, Ισπανία, Ινδία, 

Ιαπωνία, Κορέα, Κορέα, Λουξεµβούργο, Μεξικό, Ολλανδία, Ρωσία και Σουηδία. Ο 

τωρινός πρόεδρός της είναι ο πρόεδρος της σουηδικής τράπεζας κ. Stefan Ingves. 

Η Επιτροπή στην ουσία αποτελεί ένα άτυπο φόρουµ, που αποβλέπει στην όσο 

το δυνατόν στενότερη συνεργασία των κρατών µελών σε θέµατα σχετικά µε την 

εποπτεία των τραπεζών, προκειµένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα του τραπεζικού 

συστήµατος. Αν και ο πρωταρχικός στόχος της υπήρξε η οµοιοµορφία του τρόπου µε 

τον οποίο εφαρµόζονται οι εποπτικές πρακτικές, ο κύριος στόχος της είναι νε 

βελτιωθεί η ποιότητα της εποπτείας των τραπεζών σε παγκόσµιο επίπεδο. Αυτό 

                                                           
1
 Κράτη-µέλη: Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, Ελβετία, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ισπανία, Ιταλία, Καναδάς, 
Λουξεµβούργο, Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία, Σουηδία 
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µπορεί να το επιτύχει µε το να προσδιορίσει τα ελάχιστα απαιτούµενα εποπτικά 

πρότυπα, να εξελίξει την ποιότητα των απαραίτητων για την εποπτεία µηχανισµών, 

και τέλος µε το να προωθήσει το διάλογο και τη συνεργασία µεταξύ των κρατών 

µελών ώστε να ανταλλάσουν µεταξύ τους πληροφορίες ως προς τους εποπτικούς 

κανονισµούς που χρησιµοποιεί το κάθε ένα χωριστά. 

Η Επιτροπή της Βασιλείας δεν αποτελεί οργάνωση µε νοµική ισχύ, γι’ αυτό 

και δε µπορεί να θεωρηθεί ως µια υπερεθνική εποπτική αρχή. Κύριο έργο της είναι να 

χαράσσει τις κατευθυντήριες γραµµές, να προτείνει την εφαρµογή διαφόρων 

προτάσεων καθώς και την υιοθέτηση αποδοτικότερων µέτρων που θα εξασφαλίσουν 

ένα πιο σταθερό και οµαλό τραπεζικό σύστηµα. ∆εν µπορεί σε καµία περίπτωση να 

επιβάλει τις απόψεις της, αν και αυτό που επιθυµεί είναι η τήρησή τους. 

Στην ουσία η Επιτροπή µε το συµβουλευτικό χαρακτήρα που έχει προσδοκά 

τη γεφύρωση των εποπτικών πρακτικών που εφαρµόζονται σε παγκόσµια κλίµακα 

προς µία κοινή κατεύθυνση που θα παγιοποιεί το διεθνές τραπεζικό σύστηµα. 

Εποµένως καθίσταται σαφές πως στόχος της  είναι η διενέργεια επαρκούς και 

ποιοτικού εποπτικού ελέγχου σε όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα που θα προλαµβάνει 

τυχόν προβλήµατα ή θα αντιµετωπίζει έγκαιρα τα ήδη υπάρχοντα ούτως ώστε να 

διατηρείται η σταθερότητα της τραπεζικής εποπτείας σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι τους κανόνες που θεσπίζει η Επιτροπή της Βασιλείας 

εφαρµόζουν ακόµη και οι ρυθµιστικές αρχές χωρών που δε συµµετέχουν στη 

σύστασή της, γεγονός που αποδεικνύει τη µεγάλη επιρροή της στις εθνικές εποπτικές 

αρχές των χωρών που την απαρτίζουν και όχι µόνο. 

Τέλος η Επιτροπή προκειµένου να επιτελέσει το έργο της συνεργάζεται µε 

διάφορους χρηµατοπιστωτικούς, χρηµατιστηριακούς και ασφαλιστικούς φορείς. 

Υποστηρίζει ένθερµα την εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων από τις 

τράπεζες και ενηµερώνεται για υποθέσεις του ∆ιεθνούς Εµπορικού Επιµελητηρίου 

που σχετίζονται µε τα τραπεζικά ιδρύµατα.   

 

4.3 Βασιλεία I   
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4.3.1 Εισαγωγή  

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 παρατηρείται πτώση των δεικτών κεφαλαιακής 

επάρκειας κύριων τραπεζικών οργανισµών και παράλληλη διόγκωση του εύρους του 

κινδύνου που αυτές αναλαµβάνουν. Αυτό υπέπεσε στην αντίληψη της Επιτροπής και 

γι’ αυτό ασχολήθηκε τα επόµενα χρόνια µε το ζήτηµα της κεφαλαιακής επάρκειας. 

Εξαιτίας των δύο αυτών συµβάντων η Επιτροπή θεώρησε αναγκαίο να λάβει µέτρα 

που αποτρέπουν την κεφαλαιακή διάβρωση των τραπεζών και να γεφυρώσει το 

χάσµα  στο τρόπο που αξιολογούν την κεφαλαιακή επάρκεια οι διεθνώς 

δραστηριοποιούµενοι πιστωτικοί οργανισµοί. 

Κάπως έτσι κατέληξε η Επιτροπή στη δηµιουργία ενός συµβουλευτικού 

εγγράφου το ∆εκέµβριο του 1987, το οποίο αφού υπέστη ορισµένες αναγκαίες 

παρατηρήσεις έγινε γνωστό ως Συµφωνία της Βασιλείας I (Basel Accord I). Το πρώτο 

εποπτικό πλαίσιο αρχικά εγκρίθηκε από τις αρµόδιες αρχές των χωρών που 

συµµετέχουν στη σύνθεση της επιτροπής και εν συνεχεία εφαρµόστηκε από τις 

τράπεζες τον Ιούλιο του 1988. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η Συµφωνία της 

Βασιλείας I υιοθετήθηκε και από χώρες που δε συµµετέχουν στη σύνθεση της 

Επιτροπής, οι τράπεζες των οποίων δραστηριοποιούνται έντονα διεθνώς. Ειδικά στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση το πρώτο εποπτικό πλαίσιο ενσωµατώνεται στη κοινοτική 

νοµοθεσία. Στο σηµείο αυτό να αναφερθεί ότι ένα σταθερό τραπεζικό σύστηµα 

εξαρτάται όχι µόνο από την ύπαρξη υψηλών δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας αλλά 

και από το πόσο καλά δοµηµένη και οργανωµένη είναι µια τράπεζα, από τα 

συστήµατα εσωτερικού ελέγχου που χρησιµοποιεί καθώς επίσης και από τον τρόπο 

µε τον οποίο διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιό της. 

Η Συµφωνία της Βασιλείας I ασχολείται µε την κεφαλαιακή επάρκεια των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Η ταξινόµηση του κινδύνου που σχετίζεται µε την 

κεφαλαιακή επάρκεια, δηλαδή του κινδύνου που προκύπτει από ξαφνική απώλεια, 

γίνεται σε πέντε κατηγορίες (0%, 10%, 20%, 50%, 100%). Το πρώτο εποπτικό 

πλαίσιο προκειµένου να διαχειριστεί το πιστωτικό κίνδυνο, εισήγαγε έναν 

αριθµοδείκτη, γνωστό ως συντελεστή φερεγγυότητας ή δείκτη κεφαλαιακής 

επάρκειας (capital adequacy index). Ο συντελεστής φερεγγυότητας είναι ο λόγος των 

εποπτικών ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών ως προς τα στοιχεία του ενεργητικού, 

αφού πρώτα αυτά οµαδοποιηθούν σε εντός και εκτός ισολογισµού στοιχεία, 
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σταθµισµένα µε τον κίνδυνο που αυτά εµπεριέχουν. Η Βασιλεία I έθεσε ένα ελάχιστο 

όριο απαιτούµενων ιδίων κεφαλαίων ίσο µε 8%.  Σηµειώνεται επιπλέον ότι για πρώτη 

φορά γίνεται σύνδεση του πιστωτικού κινδύνου µε το ύψος των ιδίων κεφαλαίων.     

Να σηµειωθεί ότι το εποπτικό κεφάλαιο απαρτίζεται από το κύριο (ή βασικό) 

κεφάλαιο (Tier I) και το συµπληρωµατικό (ή δευτερεύον) κεφάλαιο (Tier II). Το 

κύριο κεφάλαιο αποτελείται από το µετοχικό κεφάλαιο και τα δηµοσιευµένα 

αποθεµατικά, ενώ το συµπληρωµατικό αποτελείται από τις προβλέψεις για επισφαλή 

δάνεια, τα αφανή αποθεµατικά από προσαρµογή και τις προνοµιούχες µετοχές και τα 

µετατρέψιµα οµόλογα που δεν περιλαµβάνονται στο κύριο κεφάλαιο. Ακόµη ο 

τρόπος στάθµισης των στοιχείων του ενεργητικού είναι ίδιος για όλους τους 

πιστωτικούς οργανισµούς και αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο που αυτοί 

αναλαµβάνουν.  

Ο λόγος για τον οποίο συνυπολογίζονται και τα στοιχεία εκτός ισολογισµού 

είναι για να υπάρχει πλήρης και εξονυχιστικός έλεγχος για όλους τους κινδύνους 

στους οποίους εκτίθενται τα πιστωτικά ιδρύµατα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο δείκτης 

φερεγγυότητας υπολογίζει τον ειδικό κίνδυνο και όχι τον γενικό, σταθµίζοντας κάθε 

στοιχείο του ενεργητικού µε ένα συντελεστή που προκύπτει από τον πιστωτικό 

κίνδυνο που αφορά το εν λόγω στοιχείο.    

4.3.2 Τροποποιήσεις της Βασιλείας I 

∆εν πέρασαν πολλά χρόνια, και το πρώτο κανονιστικό πλαίσιο δέχθηκε πολλές 

αλλαγές και τροποποιήσεις2, προκειµένου να ανταποκριθεί στις δύσκολες και 

συνεχείς µεταβολές που υπέστη το παγκόσµιο τραπεζικό σύστηµα. Μεταβολές όπως 

η φθίνουσα πορεία της κερδοφορίας των τραπεζών τη δεκαετία του 1980, λόγω 

µεταβλητότητας των επιτοκίων, ή καταρρεύσεων τραπεζών εξαιτίας νέων κινδύνων 

που εµφανίστηκαν την αγορά και δεν µπορούσαν να αντιµετωπιστούν 

αποτελεσµατικά. Η πιο σηµαντική προσαρµογή του πραγµατοποιήθηκε τον 

Ιανουάριο του 1997, µε απώτερο σκοπό να λαµβάνουν υπόψη τα εποπτικά 

καθεστώτα όλων των κρατών µελών το κίνδυνο της αγοράς3, πέρα του πιστωτικού 

κινδύνου. Μέχρι τώρα το εποπτικό πλαίσιο επισήµανε πως η κάλυψη του πιστωτικού 

                                                           
2 Οι τροποποιήσεις είναι τέσσερις στο σύνολο µε τις τρεις πρώτες να έχουν µια µορφή κάπως τεχνική 
και την τέταρτη να αποτελεί την πιο καθοριστική για την τελική µορφή του 
3 Είναι ο κίνδυνος που προκύπτει από µεταβολές στις τιµές της αγοράς και προκαλεί απώλειες στις 
εντός και εκτός ισολογισµού θέσεις της τράπεζας 
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κινδύνου, που µπορεί να αντιµετωπίσει µια τράπεζα µέσω της σταθερής κεφαλαιακής 

επάρκειας, αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Πλέον όµως θεωρεί σηµαντική την κάλυψη 

των πιστωτικών οργανισµών και από τον κίνδυνο της αγοράς, στον οποίο εκτίθενται 

όσοι διατηρούν εξ’ αυτών ανοιχτή θέση σε µετοχές, συνάλλαγµα και παράγωγα 

προϊόντα.  

Επιπλέον πολλές τράπεζες έχουν να αντιµετωπίσουν τον κίνδυνο της αγοράς 

επειδή διατηρούν ανοιχτή θέση σε διαπραγµατεύσιµους τίτλους χρέους. Στην 

περίπτωση αυτή οι τράπεζες µέχρι τις 21-12-1997, που ήταν η καταλυτική 

ηµεροµηνία για την εφαρµογή των νέων οδηγιών, ήταν υποχρεωµένες να 

προχωρήσουν σε διαχωρισµό του χαρτοφυλακίου τους σε επενδυτικό και σε 

εµπορικό. ∆ηλαδή σε αυτό που κατείχαν για εισόδηµα ή επένδυση και σε αυτό που 

κατείχαν για µεταπώληση σε δευτερογενείς αγορές αντίστοιχα.     

Η προσθήκη του κινδύνου της αγοράς είχε σαν αποτέλεσµα την αλλαγή και 

του συντελεστή φερεγγυότητας, αφού στον παρονοµαστή συµπεριλαµβάνεται και 

αυτός. Στο τροποποιηµένο έγγραφο του 1988 αναλύονται λεπτοµερώς τα συστήµατα 

υπολογισµού της επίδρασης του αναλαµβανόµενου κινδύνου της αγοράς στην 

κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Σηµαντική επίπτωση αυτής της αναθεώρησης 

είναι ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν εσωτερικά 

συστήµατα αξίας σε κίνδυνο (Value at Risk- VaR). Αυτό όµως µπορούσε να 

επιτευχθεί µόνο από τα ιδρύµατα που ανταπεξέρχονταν σε αυστηρά ποσοτικά και 

ποιοτικά πρότυπα, πρότυπα που καθορίζονται από τους ελεγκτικούς οργανισµούς. 

4.3.3 Μειονεκτήµατα της Βασιλείας I 

Παρόλο που το Σύµφωνο της Βασιλείας I αντιµετωπίστηκε θετικά από τους 

πιστωτικούς οργανισµούς, λόγω του ότι συνέβαλε στην αύξηση της κεφαλαιακής 

τους επάρκειας, αργότερα δέχθηκε έντονη κριτική και αντιµετωπίστηκε µε αρνητική 

διάθεση εξαιτίας της αναποτελεσµατικότητας του να ανταποκριθεί επάξια σε διάφορα 

θέµατα που προέκυψαν (είτε αδυναµία κάλυψης κινδύνων ή καινούργιων προϊόντων 

που εµφανίστηκαν στην αγορά, όπως τα swaps, είτε αδυναµία διαχείρισης 

χαρτοφυλακίων των τραπεζών)  ή που ήδη υπήρχαν. 

Στη συνέχεια παρατίθενται τα βασικότερα µειονεκτήµατα που παρουσίασε  το 

πρώτο κανονιστικό πλαίσιο:    
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i. Το πρώτο µειονέκτηµα βρίσκεται στην εκτίµηση της κεφαλαιακής επάρκειας, 

η οποία δε γινόταν µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο και παρουσίαζε 

αδυναµίες λόγω της αυθαίρετης οµαδοποίησης των στοιχείων του ενεργητικού 

σε διάφορες κατηγορίες κινδύνου και στην εν συνεχεία στάθµισή τους µε 

συντελεστές που δεν ανταποκρίνονταν στο πραγµατικό επίπεδο κινδύνου που 

ήταν εκτεθειµένα. 

ii.  ∆εύτερον, δε λάµβανε υπόψη δύο σηµαντικούς παράγοντες που µειώνουν σε 

ικανοποιητικό βαθµό το κίνδυνο µιας τράπεζας. Αυτοί οι παράγοντες είναι το 

µέγεθος που µπορεί να έχει ένα χαρτοφυλάκιο καθώς και η πιθανή 

διαφοροποίησή του για ελαχιστοποίηση του κινδύνου. Απεναντίας το εποπτικό 

πλαίσιο πίστευε πως ο συνολικός κίνδυνος δεν είναι τίποτα άλλο παρά το 

άθροισµα των κινδύνων που συνεπάγονται τα επιµέρους στοιχεία ενός 

χαρτοφυλακίου. 

iii.  Τρίτο µειονέκτηµα αποτελεί η διαφορετική µεταχείριση που εκλάµβαναν οι 

κρατικοί τίτλοι χρέους σε σχέση µε τους υπόλοιπους που εκδίδονταν από 

ιδιώτες. Το εποπτικό πλαίσιο τους τοποθετούσε στο χαµηλότερο επίπεδο 

κινδύνου, σχεδόν µηδενικό, κάνοντάς τους περισσότερο ελκυστικούς στους 

επενδύτες, κάτι που τους έδινε ένα επιπλέον πλεονέκτηµα. 

iv. Τέταρτο, είναι ο διαχωρισµός του κεφαλαίου σε δύο κατηγορίες, το µετοχικό 

κεφάλαιο και οι υπόλοιποι τύποι εποπτικού κεφαλαίου. Σύµφωνα µε τη 

Συµφωνία της Βασιλείας I η πρώτη κατηγορία είναι ανώτερη από τη δεύτερη. 

Αντίθετα αποδείχθηκε ότι οι λοιποί τύποι εποπτικού κεφαλαίου είναι πιο 

σηµαντικοί από το µετοχικό κεφάλαιο, αφού παρέχουν τόσο στους επενδυτές 

όσο και στις εποπτικές αρχές περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον 

κίνδυνο που αναλαµβάνουν οι τράπεζες και µε τις δραστηριότητες που 

ασκούν. 

v. Η τελευταία αδυναµία του εποπτικού πλαισίου είναι ότι οδήγησε τη 

πλειοψηφία των τραπεζών στην εφαρµογή µεθόδων αποφυγής κεφαλαιακών 

υποχρεώσεων, εξαιτίας των ελαττωµατικών πρακτικών που χρησιµοποιούσαν 

για να µετρήσουν το κίνδυνο στον οποίο εκτίθονταν οι πιστωτικοί οργανισµοί 

και για να προσδιορίσουν τις ανάλογες κεφαλαιακές τους απαιτήσεις. Αξίζει 

να σηµειωθεί ότι η αποφυγή κεφαλαιακών υποχρεώσεων πραγµατοποιήθηκε 

µε την αντικατάσταση στοιχείων χαµηλής ρευστότητας µε διαπραγµατεύσιµα 

στοιχεία κεφαλαιαγοράς. 
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Από τα παραπάνω µπορεί εύκολα κανείς να συµπεράνει ότι η Συµφωνία της 

Βασιλείας I δυστυχώς δεν κατόρθωσε να επιτύχει τους στόχους της, ο κυριότερος από 

τους οποίους ήταν να εξασφαλίσει ένα σταθερό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα 

αποτρέποντας την εµφάνιση κρίσεων. 

Τέλος δεν κατάφερε να επιφέρει σύγκλιση στον τρόπο που χειρίζονται τα 

πιστωτικά ιδρύµατα τα λογιστικά, φορολογικά και νοµικά θέµατά τους, διατηρώντας 

έτσι τις µεταξύ τους ανταγωνιστικές ανισότητες. 

 

4.4 Βασιλεία II 

 

4.4.1 Εισαγωγή  

Λόγω των µειονεκτηµάτων που αναφέρθηκαν πρωτύτερα, δεν αποτελεί έκπληξη το 

γεγονός ότι η Επιτροπή της Βασιλείας προέβη σε αντικατάσταση του αρχικού 

εποπτικού πλαισίου µε ένα νέο, πιο αποτελεσµατικό, το οποίο θα µπορεί να 

ανταπεξέλθει στις ανάγκες ενός χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, που είναι γεµάτο 

από εξελίξεις, καινοτοµίες και πολλούς κινδύνους. 

Από το 1999 που έπεσε στο τραπέζι η πρόταση για  τροποποίηση του αρχικού 

εποπτικού πλαισίου µέχρι τις 26 Ιουνίου του 2004 µε τη τελική δηµοσίευση του 

κειµένου της Συµφωνίας της Βασιλείας II (Basel Accord II), έλαβαν χώρα πλήθος 

συζητήσεων και διαβουλεύσεων µεταξύ επιφανών προσώπων της τραπεζικής αγοράς 

και τον εποπτικών αρχών για να καταλήξουν στο συγκεκριµένο, ανανεωµένο πλέον 

δεύτερο κανονιστικό πλαίσιο. Τη Βασιλεία II ακολούθησαν δύο κοινοτικές οδηγίες 

που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2006 (Οδηγία 2006/48/ΕΚ σχετικά µε την 

ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας των τραπεζών και Οδηγία 2006/49/ΕΚ σχετικά 

µε την επάρκεια των απαιτούµενων ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών και των 

επιχειρήσεων επενδύσεων), µε τις οποίες έπρεπε να συντονιστούν τα τραπεζικά 

συστήµατα και οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών της Ευρωζώνης για 

την καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του νέου Συµφώνου.     

Τα µέτρα που περιείχε η Συµφωνία της Βασιλείας II, ξεκίνησαν να τα 

εφαρµόζουν όχι µόνο τα εποπτικά συστήµατα των κρατών που την απαρτίζουν, αλλά 
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και των υπολοίπων χωρών. Τα µέτρα αυτά που αποτελούν βέλτιστες πρακτικές για 

την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών και την διαχείριση των κινδύνων τους 

στοχεύουν σε θέµατα σχετικά µε τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, τη 

διαδικασία εποπτικού ελέγχου και την πειθαρχεία της αγοράς.    

Η παγκόσµια, συνεπής και τακτική εφαρµογή του νέου εποπτικού πλαισίου 

είναι καθοριστικής σηµασίας και προϋποθέτει την οµαλή συνεργασία των εποπτικών 

αρχών και των πιστωτικών οργανισµών των χωρών. 

Για τη συνεχή βελτίωση της συνεργασίας των αρµοδίων αρχών και τη 

σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών που χρησιµοποιούνται, η Επιτροπή σύστησε την 

Οµάδα Υλοποίησης του Πλαισίου (Accord Implementation Group), η οποία έρχεται 

σε επαφή µε τις ρυθµιστικές αρχές των χωρών που δε συµµετέχουν στην Επιτροπή 

και συζητά µαζί τους θέµατα που αφορούν άµεσα και τις δυο πλευρές. 

4.4.2 Χαρακτηριστικά της Συµφωνίας της Βασιλείας II 

Το νέο εποπτικό πλαίσιο έχοντας και αυτό σαν στόχο ένα σταθερό, ασφαλές, 

αξιόπιστο και αποτελεσµατικό διεθνές τραπεζικό σύστηµα, άλλαξε τον τρόπο µε τον 

οποίο εκτιµούν τις κεφαλαιακές τους υποχρεώσεις οι τράπεζες, κάνοντας τον λίγο πιο 

περίπλοκο. 

Στο προηγούµενο πλαίσιο θεωρήθηκε αναγκαία η κάλυψη του πιστωτικού 

κινδύνου και του κινδύνου της αγοράς, στους οποίους και εκτίθενται οι πιστωτικοί 

οργανισµοί. Με τη Συµφωνία της Βασιλείας II ενσωµατώνεται και η κάλυψη του 

λειτουργικού κινδύνου, στον οποίο και δίνεται η µεγαλύτερη έµφαση, χωρίς βέβαια 

να επηρεάζει στο ελάχιστο τους κανόνες που αφορούν τους δύο άλλους κινδύνους. 

Αυτό, µαζί µε την ενίσχυση της αρχής της πειθαρχίας της αγοράς, είχε σαν 

αποτέλεσµα να υιοθετηθούν πιο ποιοτικές πρακτικές για τη διαχείριση των κινδύνων 

και υψηλότερες απαιτήσεις από την πλευρά των τραπεζών για παροχή πληροφοριών.  

Το νέο πλαίσιο θεωρεί αναγκαίο για κάθε τράπεζα να διαθέτει ένα πλήρες και 

οργανωµένο πλαίσιο για να διαχειρίζεται τους κινδύνους που την απειλούν. Γι’ αυτό 

αποτελεί επιτακτική ανάγκη η αναδιάρθρωση της επιχειρησιακής στρατηγικής της 

κάθε τράπεζας, καθώς επίσης η αναθεώρηση του τρόπου µε τον οποίο 

αντιµετωπίζουν τις απειλές που τους παρουσιάζονται. 
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Τα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από την εφαρµογή των νέων µεθόδων 

αντιµετώπισης των κινδύνων, έχουν κυρίως σχέση µε τα χαµηλότερα επίπεδα 

κεφαλαιακών υποχρεώσεων που µπορούν να επιτύχουν τα πιστωτικά ιδρύµατα σε 

συνδυασµό πάντα µε τις, σύµφωνες µε το πρώτο πλαίσιο, κεφαλαιακές απαιτήσεις. 

Με την πραγµατοποίηση αυτών των αλλαγών συντελούνται ριζικές αλλαγές στη δοµή 

και τη λειτουργία των τραπεζών. Πιο συγκεκριµένα, παρατηρούνται µεταβολές σε 

τµήµατα των τραπεζών όπως το ανθρώπινο δυναµικό, τα πληροφοριακά συστήµατα, 

οι χρηµατοδοτικές λειτουργίες κ.α.. 

Με την πάροδο του χρόνου, το νέο εποπτικό πλαίσιο παρείχε στις τράπεζες τη 

δυνατότητα να γίνονται περισσότερο ανταγωνιστικές και αποδοτικές, µε τη σωστή 

κατανοµή του κεφαλαίου τους σε δραστηριότητες και επενδύσεις που τους απέφεραν 

καλύτερες αποδόσεις για ένα συγκεκριµένο επίπεδο κινδύνου. Εποµένως  ένα από τα 

οφέλη της υιοθέτησης του Συµφώνου της Βασιλείας II είναι η δυνατότητα που έχουν 

πλέον τα πιστωτικά ιδρύµατα να αξιολογούν καλύτερα τη σχέση απόδοσης και 

κινδύνου και συνεπώς να βελτιώνουν την κατανοµή των κεφαλαίων που διαθέτουν. 

Η συµµόρφωση και εφαρµογή των νέων εποπτικών πρακτικών και προτύπων, 

προκαλεί σηµαντικές µεταβολές στη δοµή και την οργάνωση των τραπεζών, καθώς 

και στη στρατηγική τους διάρθρωση. Ακόµη και για τα πιστωτικά ιδρύµατα που δεν 

είναι υποχρεωτική η εναρµόνιση µε τα νέα εποπτικά πρότυπα, καταλήγουν εν τέλει 

να τα υιοθετούν προκειµένου να παραµείνουν ανταγωνιστικοί ως προς τις τράπεζες 

που τα εφαρµόζουν. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι υπό τη Βασιλεία II παρατηρείται µια έντονη 

προτροπή προς τα πιστωτικά ιδρύµατα για ολοένα και µεγαλύτερη χρήση εσωτερικών 

συστηµάτων αξιολόγησης των κινδύνων. Για το λόγο αυτό τα συστήµατα αυτά θα 

πρέπει να ικανοποιούν ένα σύνολο ελάχιστων απαιτήσεων ώστε οι εκτιµήσεις τους 

για την διαχείριση του κινδύνου να είναι αξιόπιστες.  

Με τη Βασιλεία II οι τράπεζες έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν µεταξύ 

αρκετών εναλλακτικών προτάσεων για το πώς µπορούν να προσδιορίσουν τις 

κεφαλαιακές τους απαιτήσεις που αφορούν τον πιστωτικό και λειτουργικό κίνδυνο. 

Τόσο οι τράπεζες όσο και οι εποπτικές αρχές είναι ελεύθερες ως προς την επιλογή 

αφενός των πρακτικών που θα ακολουθήσουν και αφετέρου του τρόπου µε τον οποίο 
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θα πραγµατοποιηθούν αυτές οι πρακτικές, προκειµένου να είναι σωστή και δίκαιη η 

εφαρµογή τους. 

Το αναθεωρηµένο πλαίσιο χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερη ευαισθησία ως 

προς το κίνδυνο από το αρχικό. Για παράδειγµα, υπάρχουν χώρες στις οποίες 

εφαρµόζεται το κανονιστικό πλαίσιο και οι τράπεζες των οποίων εµφανίζουν 

υψηλότερα επίπεδα κινδύνου απ’ ότι συνηθίζεται. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι εθνικές 

εποπτικές αρχές επιτρέπουν αλλά και επιβάλλουν το υψηλότερο επίπεδο των ορίων 

κεφαλαιακής επάρκειας από αυτό που ορίζει το σύµφωνο.    

Η προσαρµογή στο νέο πλαίσιο δε µπορεί σε καµία περίπτωση να 

χαρακτηριστεί εύκολη. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα εµφανές σε πιστωτικά ιδρύµατα µε 

υψηλή γεωγραφική διασπορά και σύνθετο χαρτοφυλάκιο, αφού οι ανάγκες για 

µεγάλη συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών, όπως και η περαιτέρω 

επεξεργασία τους είναι σε σηµαντικό βαθµό αυξηµένες. 

4.4.3 Στόχοι της Συµφωνίας της Βασιλείας II 

Η Επιτροπή της Βασιλείας µε την αναθεώρηση της Βασιλείας I θέλει να επιτύχει την 

ανάπτυξη ενός κανονιστικού πλαισίου που όχι µόνο θα διασφαλίσει αλλά και θα 

ενισχύσει τη σταθερότητα και την οµαλή λειτουργία τους διεθνούς 

χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος. 

Κύρια επιδίωξη του νέου κανονιστικού πλαισίου είναι αφενός η υιοθέτηση 

βέλτιστων πρακτικών από τα πιστωτικά ιδρύµατα για την διαχείριση των κινδύνων 

που αντιµετωπίζουν και αφετέρου η παροχή ακριβέστερων, αυστηρότερων και 

ποιοτικότερων κριτηρίων στους επόπτες και στην αγορά για τη διασφάλιση της 

κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυµάτων καθώς και για τη µείωση του 

επιπέδου των κινδύνων.  

Επίσης επιτακτική ανάγκη αποτελεί ο προσδιορισµός κεφαλαιακών 

απαιτήσεων περισσότερων ευαίσθητων ως προς το ύψος του αναλαµβανόµενου 

κινδύνου, ο οποίος θα εναρµονίζεται µε τα εποπτικά και λογιστικά πρότυπα που 

ισχύουν σε κάθε κράτος που συνθέτει την Επιτροπή.  

Επιπλέον η Επιτροπή της Βασιλείας προσδοκά τη µέγιστη δυνατή συνέπεια 

στην υλοποίηση του δεύτερου συµφώνου από όλες τις ελεγκτικές αρχές τόσο των 
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χωρών υποδοχής όσο και των χωρών προέλευσης των τραπεζών που 

δραστηριοποιούνται διεθνώς. Αυτό θα επιτευχθεί µε την ανταλλαγή πληροφοριών 

σχετικών µε τον τρόπο που εφαρµόζουν αυτές το δεύτερο κανονιστικό πλαίσιο, µε τη 

στενή και οµαλή τους συνεργασία αλλά και µε τον εντατικό εποπτικό έλεγχο των 

εθνικών αγορών. 

Ακόµη επιδιώκεται η γεφύρωση του χάσµατος µεταξύ του εποπτικού και του 

οικονοµικού κεφαλαίου4 των πιστωτικών οργανισµών, µέσω της επικύρωσης από 

τους επόπτες της αποτίµησης του κινδύνου που πραγµατοποιούν οι πιστωτικοί 

οργανισµοί.    

Εν κατακλείδι το νέο πλαίσιο αποσκοπεί στην πλήρη κάλυψη όλων των 

κινδύνων, χρηµατοοικονοµικών και µη, που αντιµετωπίζουν οι τράπεζες, στην 

τόνωση της ανταγωνιστικότητας των πιστωτικών ιδρυµάτων, την ενίσχυση της 

διαφάνειας της αγοράς, στη συχνότερη εποπτική εξέταση των µηχανισµών που 

χρησιµοποιούν οι τράπεζες για να διασφαλίσουν την επάρκειά τους και να αµβλύνουν 

το επίπεδο του κινδύνου. 

4.4.4 Οι τρεις Πυλώνες 

Η συµφωνία της Βασιλείας II περιέχει τρεις κύριους άξονες, γνωστοί και ως Πυλώνες 

(Pillars), και επιδιώκει τη σύνδεση των κεφαλαιακών υποχρεώσεων µε τον κίνδυνο 

που αναλαµβάνει το πιστωτικό ίδρυµα. Η ακριβής εκτίµηση του κινδύνου είναι 

αρκετά δύσκολη και επίπονη διαδικασία. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος η 

Επιτροπή επέµενε τόσο στη συνεχή βελτίωση των πρακτικών που είναι απαραίτητη 

για την αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου.  

Οι τρεις Πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζεται και λειτουργεί το Σύµφωνο 

της Βασιλείας II, εµφανίζονται επιγραµµατικά στο πίνακα που απεικονίζεται 

παρακάτω, ενώ στις επόµενες σελίδες αναλύονται εκτενέστερα: 

 

 

 

                                                           
4
 Ως οικονοµικό κεφάλαιο ορίζεται το ύψος των ιδίων κεφαλαίων που απαιτείται για να αντιµετωπισθεί 
µια απροσδόκητη ζηµιά ή ένας µη αναµενόµενος κίνδυνος που συνεπάγεται απώλεια κεφαλαίου  
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Πίνακας 4.1: Συνοπτική παρουσίαση των τριών Πυλώνων 

Πυλώνας I Πυλώνας II Πυλώνας III 

Ελάχιστες κεφαλαιακές 

απαιτήσεις 
Εποπτικός έλεγχος Πειθαρχία της αγοράς 

Κίνδυνος της αγοράς 

• Ελάχιστες µεταβολές 

σε σχέση µε Basel Ι 

 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

• Σηµαντικές αλλαγές σε 

σχέση µε Basel Ι 

• Τρεις διαφορετικές 

προσεγγίσεις για την 

εκτίµηση των 

ελάχιστων 

κεφαλαιακών 

απαιτήσεων 

• Παροχή κινήτρων 

στους πιστωτικούς 

οργανισµούς για την 

υιοθέτηση εξελιγµένων 

µεθόδων διαχείρισης 

του πιστωτικού 

κινδύνου, βασισµένες 

κυρίως στις µεθόδους 

εσωτερικών 

διαβαθµίσεων  

• Απαιτήσεις για χρήση 

εξελιγµένων 

συστηµάτων συλλογής 

και ελέγχου 

Οι πιστωτικοί οργανισµοί 

θα πρέπει να διαθέτουν 

αξιόπιστες διαδικασίες 

αξιολόγησης της 

κεφαλαιακής επάρκειας 

και αποτελεσµατική 

στρατηγική διατήρησης 

του απαιτούµενου 

επιπέδου εποπτικών 

κεφαλαίων  

 

Οι εποπτικές αρχές θα 

πρέπει να επιβλέπουν και 

να αξιολογούν τα 

εσωτερικά συστήµατα των 

πιστωτικών οργανισµών 

και τις ακολουθούµενες 

στρατηγικές διατήρησης 

της κεφαλαιακής τους 

επάρκειας 

 

Οι εποπτικές αρχές θα 

πρέπει να αναµένουν, 

αλλά και να απαιτούν από 

τους πιστωτικούς 

οργανισµούς να διατηρούν 

εποπτικά κεφάλαια 

σηµαντικά υψηλότερα των 

ελαχίστων απαιτούµενων 

Η πειθαρχία της αγοράς 

ενισχύει τις προσπάθειες 

για προώθηση της 

ασφάλειας και ισχύος των 

πιστωτικών οργανισµών  

 

Οι αυξηµένες απαιτήσεις 

για παροχή κύριας και 

πρόσθετης πληροφόρησης 

καθιστούν την πειθαρχία 

της αγοράς περισσότερο 

αποτελεσµατική 
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πληροφοριών 

Ελάχιστες κεφαλαιακές 

απαιτήσεις 

 

 

Λειτουργικός κίνδυνος 

• Νέο στοιχείο του 

εποπτικού πλαισίου 

• Τρεις διαφορετικές 

προσεγγίσεις για την 

εκτίµηση των 

ελάχιστων 

κεφαλαιακών 

απαιτήσεων  

 

Είναι στη διακριτική 

ευχέρεια των εποπτικών 

αρχών να επιβάλλουν 

πρόσθετες κεφαλαιακές 

επιβαρύνσεις 

 

Οι εποπτικές αρχές θα 

πρέπει να παρεµβαίνουν 

σε πρώιµα στάδια για την 

αποτροπή και 

αντιµετώπιση της 

κεφαλαιακής αναιµίας των 

πιστωτικών οργανισµών  

 Πηγή: KPMG, “The Basel Handbook: A Guide for Financial Practitioners”, London, 2005 

4.4.5 Πυλώνας I: Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις 

Το νέο πλαίσιο, η Βασιλεία II, αν και διαφοροποιείται αρκετά από την Βασιλεία I, 

διατηρεί κάποια κλειδιά του πρώτου κανονιστικού πλαισίου. Τέτοια είναι ο ορισµός 

των εποπτικών κεφαλαίων, το ποσοστό των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων στο 

8% σε σχέση µε το σταθµισµένο ενεργητικό και οι διατάξεις που αναφέρονται στην 

εποπτική µεταχείριση των κινδύνων της αγοράς. Το νέο πλαίσιο διαφέρει από το 

πρώτο ως προς τις µεθόδους µέτρησης του πιστωτικού κινδύνου, τον τρόπο που 

αντιµετωπίζουν οι εποπτικές αρχές τα µέσα µείωσης του κινδύνου αυτού, καθώς και 

την δέσµευση επιπρόσθετων κεφαλαίων για τον λειτουργικό κίνδυνο. 

Υπό το Σύµφωνο της Βασιλείας II, στις τράπεζες παρέχονται δύο 

εναλλακτικές µέθοδοι- προσεγγίσεις για την εκτίµηση των κεφαλαιακών τους 

απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου. Αυτές είναι η Τυποποιηµένη Μέθοδος 

(Standardized Method) και η Μέθοδος των Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων (Internal 

ratings- based Approach).  

Η Βασιλεία II αναθεώρησε την ισχύουσα Τυποποιηµένη Μέθοδο της αρχικής 

συνθήκης του 1988 για την εύρεση των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Η νέα 

Τυποποιηµένη Μέθοδος διαφέρει ιδιαίτερα από την πρώτη και είναι η πιο απλή από 
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τις νέες προσεγγίσεις. Είναι πιο ευαίσθητη στις µεταβολές του κινδύνου, στο βαθµό 

που οι συντελεστές στάθµισης του προσδιορίζονται µε βάση τη φερεγγυότητα του 

αντισυµβαλλόµενου, η οποία και καθορίζεται από οργανισµούς αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή η κάθε τράπεζα προσδιορίζει 

µια στάθµιση κινδύνου για κάθε περιουσιακό της στοιχείο και στο τέλος παράγει ένα 

σύνολο από τις αξίες αυτών των περιουσιακών της στοιχείων.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι γίνεται χρήση τεσσάρων τεχνικών στην 

Τυποποιηµένη Μέθοδο για να επιτευχθεί η άµβλυνση του πιστωτικού κινδύνου. 

Αυτές είναι οι χρηµατοοικονοµικές εξασφαλίσεις ποιότητας, οι υποθήκες σε αστικά 

και εµπορικά ακίνητα, οι εγγυήσεις τρίτων ή καλύψεις µέσω πιστωτικών παραγώγων 

και η εκχώρηση συµβάσεων, δηλαδή ασφαλιστηρίων ζωής, καταθέσεων σε τρίτους. 

Η άλλη µεθοδολογία που χρησιµοποιείται για την εκτίµηση των ελάχιστων 

κεφαλαιακών υποχρεώσεων είναι η Μέθοδος των Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων, 

σύµφωνα µε την οποία οι πιστωτικοί οργανισµοί αξιολογούν τον πιστωτικό κίνδυνο 

των χαρτοφυλακίων τους χρησιµοποιώντας τα δικά τους εσωτερικά συστήµατα για 

την µέτρηση του κινδύνου που αντιµετωπίζουν. Τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 

προσπαθούν να εκτιµήσουν όσο το δυνατόν ακριβέστερα τη πιστοληπτικά ικανότητα 

των δανειοληπτών. Τα αποτελέσµατα από την ενέργεια αυτή µεταφράζονται σε 

εκτιµήσεις µιας µελλοντικής πιθανής απώλειας ποσού, διαµορφώνοντας έτσι τη βάση 

των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων. Με τη µέθοδο αυτή, οι τράπεζες έχουν την 

δυνατότητα να επιλέξουν µεταξύ δύο εναλλακτικών προσεγγίσεων για τον 

υπολογισµό της κεφαλαιακής τους επάρκειας, ανάλογα µε το πόσο εξελιγµένα είναι 

τα εσωτερικά συστήµατα ελέγχου διαβάθµισης κινδύνου που χρησιµοποιούν. Αυτές 

οι µέθοδοι είναι η Βασική (Foundation) Μέθοδος και η Εξελιγµένη (Advanced) 

Μέθοδος. Οι δύο αυτές µεθοδολογίες εµφανίζουν µεγαλύτερη ευαισθησία στον 

κίνδυνο και παρέχουν ένα εύρος σταθµισµένου κινδύνου µεγαλύτερο και πιο ποικίλο 

από το αντίστοιχο της Τυποποιηµένης Μεθόδου. 

Η νέα αυτή µεθοδολογία βασίζεται σε τρία κύρια στοιχεία: στις εκτιµήσεις 

των παραµέτρων του πιστωτικού κινδύνου, των οποίων η ποσοτικοποίηση απαιτεί 

πλήρη τεκµηρίωση και ανανέωση τουλάχιστον κάθε χρόνο, στον τρόπο µε τον οποίο 

οι παράµετροι µετατρέπονται σε διαβαθµισµένο ενεργητικό και εν συνεχεία σε 
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κεφαλαιακές απαιτήσεις, και τέλος στο ελάχιστο µέγεθος του κεφαλαίου που 

απαιτείται για την εφαρµογή της µεθόδου.  

Στον Πυλώνα I εισάγεται για πρώτη φορά η έννοια του λειτουργικού 

κινδύνου. Ο λειτουργικός κίνδυνος ορίζεται ως ο κίνδυνος που προκύπτει από την 

αποτυχία ή ακόµη και την ανεπάρκεια εσωτερικών διαδικασιών των ανθρώπων, των 

συστηµάτων ή από εξωτερικά γεγονότα. Στον ορισµό αυτό του λειτουργικού 

κινδύνου περιλαµβάνεται ο νοµικός κίνδυνος, ενώ αποκλείονται οι κίνδυνοι φήµης 

και στρατηγικής, αφού η αξιολόγηση και ποσοτικοποίησή τους είναι αρκετά δύσκολη 

διαδικασία σε µια εναρµονισµένη βάση. Για τον υπολογισµό του απαιτούµενου 

κεφαλαίου έναντι του λειτουργικού κινδύνου υπάρχει το περιθώριο επιλογής µεταξύ 

τεσσάρων προσεγγίσεων: η προσέγγιση του Βασικού ∆είκτη (Basic Indicator 

Approach), η Τυποποιηµένη Προσέγγιση (Standardized Approach), η Εναλλακτική 

Τυποποιηµένη Προσέγγιση (Alternative Standardized Approach) και οι Εξελιγµένες 

Προσεγγίσεις Εκτίµησης (Advanced Measurement Approach).  

Η Επιτροπή της Βασιλείας προσδίδει µεγάλη σηµασία την αντιµετώπιση του 

εν λόγω κινδύνου. Αυτό είναι εµφανές από το γεγονός ότι τον συµπεριλαµβάνει ήδη 

από τον πρώτο Πυλώνα και δεν τον εµφανίζει στον δεύτερο, ιδιαίτερα αν ληφθεί 

υπόψη ότι το µεγαλύτερο κοµµάτι του συγκεκριµένου λειτουργικού κίνδυνου δεν 

προέρχεται από την επιδίωξη των πιστωτικών οργανισµών να αποκοµίσουν 

επιπρόσθετα κέρδη αναλαµβάνοντας µεγαλύτερο ρίσκο. 

Οι τράπεζες έχουν την ευχέρεια ανάλογα µε τα µέσα που διαθέτουν και τις 

εσωτερικές διαδικασίες που ακολουθούν να εφαρµόσουν όποια µέθοδο αξιολόγησης 

του λειτουργικού κινδύνου επιθυµούν, αν και στις τράπεζες που δραστηριοποιούνται 

σε διεθνές επίπεδο ενθαρρύνεται η χρήση των πιο Εξελιγµένων Μεθοδολογιών.  

Ο Πυλώνας I κλείνει µε τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι 

του κινδύνου της αγοράς. Όπως και στον πιστωτικό κίνδυνο έτσι και εδώ η εκτίµηση 

των κεφαλαιακών απαιτήσεων γίνεται σε ενοποιηµένη βάση για τα διεθνώς ενεργά 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Για τις τράπεζες που παρουσιάζουν τις οικονοµικές 

τους καταστάσεις σε ενοποιηµένη µορφή, οι αρµόδιοι εποπτικοί φορείς επιτρέπουν ο 

συµψηφισµός ή η εκκαθάριση θέσεων να γίνεται σε ενοποιηµένη βάση. Παράλληλα, 

υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι εθνικές εποπτικές αρχές δεν επιτρέπουν την ισχύ των 
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κανόνων εκκαθάρισης ή συµψηφισµού και έτσι τα πιστωτικά ιδρύµατα είναι 

υποχρεωµένα να προβούν σε παρουσίαση της θέσης τους σε διακριτή βάση.  

Για τον υπολογισµό των κεφαλαίων που απαιτούνται έναντι του κινδύνου της 

αγοράς παρέχονται δύο βασικές µέθοδοι: η Τυποποιηµένη Μέθοδος (Standardized 

Method) και η Μέθοδος των Εσωτερικών Συστηµάτων (Internal Models Approach).  

Η Τυποποιηµένη Μέθοδος διαχωρίζει τον κίνδυνο θέσης σε δύο παραµέτρους, 

τον ειδικό κίνδυνο και το γενικό κίνδυνο. Ως ειδικός ορίζεται ο κίνδυνος που 

προκαλεί απώλειες λόγω δυσµενών µεταβολών στη τιµή ενός µεµονωµένου  τίτλου, 

οι οποίες µεταβολές οφείλονται σε παράγοντες που σχετίζονται µε τον ίδιο τον 

εκδότη του τίτλου. Όσο αφορά το γενικό κίνδυνο, είναι ο κίνδυνος να µεταβληθεί η 

τιµή ενός συγκεκριµένου τίτλου εξαιτίας της µεταβολής των επιτοκίων της αγοράς, η 

οποία και δεν έχει καµία απολύτως σχέση µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά ενός 

µεµονωµένου τίτλου.  

Κάθε χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα οφείλει να εκτιµά αρχικά το ποσό των 

κεφαλαίων που απαιτείται έναντι του πιστωτικού και λειτουργικού κινδύνου και στη 

συνέχεια τις κεφαλαιακές του υποχρεώσεις που στοχεύουν στην κάλυψη του 

κινδύνου της αγοράς, έτσι ώστε να προσδιορίσει και το µέρος του κύριου και 

συµπληρωµατικού εποπτικού κεφαλαίου που θα επαρκεί για την αντιµετώπιση και 

άµβλυνση αυτού του κινδύνου. 

Μια ακόµη αλλαγή που επιφέρει ο πρώτος Πυλώνας στο νέο σύµφωνο είναι η 

διαµόρφωση ενός αναλυτικού πλαισίου για την εποπτική µεταχείριση των 

τιτλοποιηµένων απαιτήσεων, κάτι που δεν υπήρχε στο πρώτο σύµφωνο. 

Τέλος τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που ικανοποιούν κάποια κριτήρια θα 

έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν τεχνικές περιορισµού του κινδύνου 

(εξασφαλίσεις, εγγυήσεις, πιστωτικά παράγωγα, συµψηφισµός στοιχείων εντός 

ισολογισµού), προκειµένου να µειώσουν τις κεφαλαιακές τους επιβαρύνσεις.  

4.4.6 Πυλώνας II: ∆ιαδικασία Εποπτικού Ελέγχου 

Με το νέο αναθεωρηµένο σύµφωνο της Βασιλείας, εισάγεται η διαδικασία εποπτικού 

ελέγχου, η οποία έχει σαν απώτερο σκοπό όχι µόνο τη διασφάλιση της κεφαλαιακής 

επάρκειας των τραπεζών έναντι όλων των κινδύνων που έχουν να αντιµετωπίσουν, 
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αλλά και την υιοθέτηση βελτιωµένων µεθόδων διαχείρισης και εποπτείας των 

κινδύνων. 

Σύµφωνα µε τον Πυλώνα II η δηµιουργία, ανάπτυξη και εφαρµογή 

εσωτερικών πρακτικών αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας και η επιβολή 

κεφαλαιακών στόχων αντίστοιχων του επιπέδου κινδύνου στο οποίο εκτίθεται η κάθε 

τράπεζα αποτελεί αρµοδιότητα τόσο του διοικητικού συµβουλίου όσο και της 

διοίκησης της. Αποκλειστική ευθύνη της διοίκησης του πιστωτικού οργανισµού 

αποτελεί και η εξασφάλιση της κεφαλαιακής επάρκειας πέρα από το ύψος των 

εποπτικών κεφαλαίων που απαιτούνται. Καθοριστικής σηµασίας είναι και η 

ανάπτυξη, από µεριάς διοίκησης, ενός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, ενισχυµένου 

µε αυστηρούς κανόνες εσωτερικού ελέγχου και πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης 

µε αποτέλεσµα να είναι συνεπές και αξιόπιστο το επίπεδο εκείνο του κεφαλαίου που 

είναι ικανό για την κάλυψη των υποκείµενων κινδύνων. Βέβαια απαραίτητη 

προϋπόθεση για να θεωρηθεί αξιόπιστη αυτή η διαδικασία είναι η ανεξάρτητη και 

αµερόληπτη αξιολόγηση της από εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές.  

Με τον δεύτερο Πυλώνα προσδιορίζονται ορισµένα στοιχεία κινδύνων ή 

κάποιοι παράγοντες, οι οποίοι µε στον πρώτο Πυλώνα είτε δε λαµβάνονταν υπόψη 

είτε δε καλύπτονταν πλήρως. Επιπλέον µε τον Πυλώνα II ελέγχεται κατά πόσο οι 

τράπεζες  έχουν εναρµονιστεί µε τα ελάχιστα κριτήρια και τις απαιτήσεις 

δηµοσιοποίησης που συνεπάγεται η χρήση των εξελιγµένων µεθοδολογιών (Μέθοδος 

Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων και Εξελιγµένες Προσεγγίσεις Εκτίµησης για τον 

υπολογισµό του πιστωτικού και λειτουργικού κινδύνου αντίστοιχα) του Πυλώνα I. 

Τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου προσδιορίζουν τέσσερις αρχές στο σύνολο. 

Αρχή 1: Τόσο οι διαδικασίες αξιολόγησης που υιοθετούν τα πιστωτικά 

ιδρύµατα όσο και οι στρατηγικές που ακολουθούν για να διασφαλιστεί η 

κεφαλαιακής τους επάρκεια πρέπει να είναι ανάλογες του κινδύνου στον οποίο 

εκτίθενται. 

Αρχή 2: Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να επιθεωρούν συστηµατικά τα 

εσωτερικά συστήµατα ελέγχου και να αξιολογούν τους στρατηγικούς στόχους των 

πιστωτικών ιδρυµάτων σε σχέση µε την επάρκεια του κεφαλαίου τους. Θα πρέπει 

επίσης να ελέγχουν κατά πόσο τα συστήµατα και οι στρατηγικές αυτές συνάδουν µε 
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τα αυστηρώς προκαθορισµένα εποπτικά όρια. Στην περίπτωση που οι επόπτες δεν 

είναι ικανοποιηµένοι από τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τη διενέργεια του 

ελέγχου, έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε ενέργειες κατάλληλες για την 

συµµόρφωση των πιστωτικών ιδρυµάτων. 

Αρχή 3: Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να επιζητούν από τα πιστωτικά 

ιδρύµατα να λειτουργούν σε ένα επίπεδο κεφαλαίου υψηλότερο από το ελάχιστο όριο 

του 8%. Γι’ αυτό και απαιτούν από τα πιστωτικά ιδρύµατα να διατηρούν ένα 

περιθώριο ασφαλείας, ικανό να καλύπτει την εµφάνιση απρόσµενων κινδύνων και 

αβεβαιοτήτων. 

Αρχή 4: Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να παρεµβαίνουν 

έγκαιρα ανά πάσα στιγµή, ώστε να µηδενίζεται η πιθανότητα µείωσης του κεφαλαίου 

σε επίπεδα µικρότερα από αυτά που έχουν καθοριστεί µε βάση το προφίλ κινδύνου 

του εκάστοτε πιστωτικού ιδρύµατος. Επίσης να επιβάλλουν δραστικά µέτρα σε 

περίπτωση που το ύψος του κεφαλαίου είτε δεν µπορεί να διατηρηθεί σταθερό είτε 

δεν µπορεί να επανέλθει στα επιθυµητά επίπεδα. 

 Η προώθηση εποικοδοµητικού διαλόγου και στενής συνεργασίας µεταξύ 

πιστωτικών ιδρυµάτων και εποπτικών αρχών έχει ως στόχο την αποτελεσµατική 

εποπτεία, την επίλυση προβληµάτων και την εναρµόνιση των τραπεζικών 

οργανισµών µε τα καθορισµένα όρια. Οι αρµόδιες εποπτικές αρχές είναι υπεύθυνες 

για τη συµµόρφωση των πιστωτικών ιδρυµάτων µε τα όσα προβλέπονται από την 

µεριά τους. Οφείλουν να αξιολογούν κατά πόσο τα εσωτερικά συστήµατα που 

εφαρµόζουν οι τράπεζες  ανταποκρίνονται σε συγκεκριµένες προδιαγραφές, να 

ελέγχουν κατά πόσο τα κεφάλαια στην τράπεζα είναι επαρκή για το προφίλ κινδύνου 

της, να προβαίνουν σε διορθωτικές παρεµβάσεις όταν κάποια τράπεζα αποτύχει να 

εκπληρώσει τις ελάχιστες κεφαλαιακές της υποχρεώσεις, προκειµένου να επιστρέψει 

στην κατάσταση που συνάδει µε τους ισχύοντες εποπτικούς κανόνες.  

Αυτή η ολοένα και στενότερη συνεργασία µεταξύ πιστωτικού οργανισµού και 

εποπτικής αρχής στοχεύει τόσο στην επίλυση των οποιοδήποτε προβληµάτων 

εµφανίζονται όσο και στη συµµόρφωση των τραπεζών µε τις εποπτικές πρακτικές. 

Και αυτό γιατί παρόλο που η διατήρηση υψηλού επιπέδου κεφαλαίων σε µια τράπεζα 

συµβάλλει στην αποτελεσµατικότερη εφαρµογή των τεχνικών διαχείρισης και 

ελέγχου των κινδύνων, σε καµία περίπτωση δε θα πρέπει να αποτελεί τη µοναδική 
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λύση άµβλυνσης των κινδύνων που περικυκλώνουν µια τράπεζα ή να υποκαθιστά τις 

εσωτερικές διαδικασίες ορθής και συνετής αντιµετώπισης κινδύνων που οφείλει να 

υιοθετεί η κάθε τράπεζα.     

Τέλος δύο σηµαντικές συνιστώσες της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου είναι η 

διασυνοριακή συνεργασία των εποπτικών αρχών, και η διαφάνεια που πρέπει να 

χαρακτηρίζει το έργο τους. Οι εποπτικές αρχές καλούνται να προβούν σε 

δηµοσιοποίηση των κριτηρίων βάση των οποίων αξιολογούν τους µηχανισµούς 

εκτίµησης των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών. Η υπεύθυνη, διαφανής και 

αναλυτική παρουσίαση των αποφάσεών τους είναι υποχρεωτική και αφορά στοιχεία 

σχετικά µε το ύψος ή µε τη σύνθεση του εποπτικού κεφαλαίου, όπως επίσης µε το 

εύρος του κινδύνου που αντιµετωπίζουν τα πιστωτικά ιδρύµατα ή τις µεθόδους 

διαχείρισής του που εφαρµόζουν. 

4.4.7 Πυλώνας III: Πειθαρχία της Αγοράς  

Η Βασιλεία II µε τον τρίτο Πυλώνα στοχεύει στην ενίσχυση της πειθαρχίας της 

αγοράς. Αυτό επιτυγχάνεται µε την απαίτηση για παροχή εκτεταµένων πληροφοριών 

εκ’ µέρους των τραπεζικών οργανισµών σε θέµατα σχετικά µε την εκτίµηση 

κεφαλαιακής επάρκειας, το βαθµό έκθεσης στον κίνδυνο και τα εσωτερικά 

συστήµατα αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνου. 

Η επιβολή υποχρεωτικής παροχής πληροφοριών κρίνεται αναγκαία καθώς 

ενισχύεται η διαφάνεια και η ασφάλεια του τραπεζικού συστήµατος και 

επιτυγχάνεται η κατά το δυνατόν βέλτιστη συγκρισιµότητα µεταξύ των 

εφαρµοζόµενων πρακτικών.  

Η απόσπαση αναγκαίων πληροφοριών από τα πιστωτικά ιδρύµατα 

πραγµατοποιείται µε τη χρήση διαφόρων µέσων από την πλευρά των εποπτών. Τέτοια 

µέσα αποτελούν η παροχή διαφόρων κινήτρων, οι απειλές για επιβολή κυρώσεων ή 

προστίµων, καθώς και η εκτεταµένη διαβούλευση µε τη διοίκηση. Η επιλογή του 

µέσου καθορίζεται από τη νοµική ισχύ της αρµόδιας ελεγκτικής αρχής και το βαθµό 

σηµαντικότητας της πληροφορίας. 

Η Επιτροπή της Βασιλείας θεωρεί αναγκαία τη διάκριση της παροχής 

πληροφόρησης σε δύο κατηγορίες: για εποπτικούς σκοπούς και για λοιπές 

υποχρεώσεις των τραπεζών. Η απόφαση των τραπεζών για το ποιες πληροφορίες 
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µπορούν να δηµοσιοποιήσουν στηρίζεται στη σπουδαιότητα αυτών των 

πληροφοριών. Ουσιώδεις είναι οι πληροφορίες των οποίων η απόκρυψη µπορεί να 

οδηγήσει σε λανθασµένες αποφάσεις του αποδέκτη τους. Εµπιστευτικές ορίζονται οι 

πληροφορίες, η δηµοσιοποίηση των οποίων θα σήµαινε αφενός απώλεια του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος των τραπεζών έναντι των αντιπάλων τους και 

αφετέρου θα µείωνε την αξία των περιουσιακών της στοιχείων. Ακόµη εµπιστευτικές 

ονοµάζονται αυτές που µε την δηµοσιοποίησή τους διακυβεύονται τα απόρρητα 

δεδοµένα των πελατών και άλλων αντισυµβαλλόµενων µε την τράπεζα. Ο λόγος 

απόκρυψης των συγκεκριµένων πληροφοριών είναι προφανής και πλήρως 

κατανοητός. Στην περίπτωση αυτή οι τράπεζες πρέπει να είναι προσεκτικές και να 

κάνουν µια απλή αναφορά της κατάστασης και να περιγράφουν το λόγο µη 

αποκάλυψης των εν λόγω πληροφοριών. 

Παρόλο που οι τράπεζες υποχρεούνται από το εποπτικό πλαίσιο να 

δηµοσιοποιούν πληροφορίες κάθε έξι µήνες υπάρχουν και ορισµένες εξαιρέσεις. Για 

παράδειγµα, τις πληροφορίες που αφορούν τις µεθόδους διαχείρισης κινδύνων, τις 

αρχές της διοίκησης, τους γενικούς και στρατηγικούς στόχους, οι τράπεζες δύνανται 

να τις παρέχουν κάθε χρόνο, ενώ πληροφορίες όπως η σύνθεση του κύριου 

κεφαλαίου, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και τα ποσοστά έκθεσης στον κίνδυνο 

δηµοσιοποιούνται κάθε τρεις µήνες λόγω του ότι το νέο πλαίσιο εµφανίζει 

µεγαλύτερη ευαισθησία στους κινδύνους.            

Ούτε η εφαρµογή του τρίτου Πυλώνα είναι ίδια σε όλες τις χώρες, καθώς η 

κάθε τράπεζα λειτουργεί µε το νοµικό πλαίσιο που ισχύει στη χώρα που ασκεί τη 

δραστηριότητά της. Ακόµη οι εποπτικοί έλεγχοι δεν είναι κοινοί για όλες τις τράπεζες 

και διαφοροποιούνται ανάλογα µε την αποτελεσµατικότητα των εσωτερικών 

συστηµάτων εκτίµησης των κεφαλαίων και διαχείρισης των κινδύνων που διαθέτουν.    

4.4.8 Σύγκριση των δύο Συµφώνων 

Οι βασικότερες διαφορές µεταξύ των κανόνων της Βασιλείας I και της Βασιλείας II 

είναι οι ακόλουθες: 

• Το πλαίσιο που έχει αναπτύξει το αναθεωρηµένο σύµφωνο για τις 

κεφαλαιακές υποχρεώσεις των τραπεζών είναι πιο πολύπλοκο. 
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• Η Βασιλεία I εστιάζει όχι µόνο στην κεφαλαιακή επάρκεια, αλλά και στην 

ενίσχυση και βελτίωση της εποπτείας και διαχείρισης των τραπεζικών 

κινδύνων, παρέχοντας κίνητρα για στενότερη συνεργασία και περισσότερη 

διαφάνεια. 

• Το νέο κανονιστικό πλαίσιο επικεντρώνεται στο λειτουργικό κίνδυνο, πέραν 

του πιστωτικού και του κινδύνου της αγοράς. 

• Η  Βασιλεία II είναι πιο ευαίσθητη ως προς τους αναλαµβανόµενους 

κινδύνους από την Βασιλεία I. 

• Η Επιτροπή της Βασιλείας σχεδίασε τη Βασιλεία II µε τέτοιο τρόπο, ώστε να 

υιοθετηθεί κυρίως από τους διεθνώς δραστηριοποιούµενους πιστωτικούς 

οργανισµούς. 

• Η ακριβέστερη απεικόνιση του εύρους των κινδύνων στους οποίους 

εκτίθενται οι τράπεζες αλλά και η ενθάρρυνση για περαιτέρω βελτίωση στον 

υπολογισµό των κινδύνων υπό τη Βασιλεία II βοηθά τις τράπεζες να 

προσδιορίσουν ευκολότερα το σύνολο των κεφαλαίων που υποχρεούνται να 

διατηρούν. 

• Καινοτοµία του αναθεωρηµένου πλαισίου αποτελεί η µεγαλύτερη χρήση των 

εσωτερικών συστηµάτων µέτρηση, διαχείρισης και άµβλυνσης των κινδύνων. 

• Οι πιστωτικοί οργανισµοί έχουν να επιλέξουν µεταξύ εναλλακτικών µεθόδων 

εκτίµησης των κεφαλαιακών τους απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού και 

λειτουργικού κινδύνου. 

4.4.9 Πλεονεκτήµατα από την χρήση της Βασιλείας II 

Με την εφαρµογή της Βασιλείας II προκύπτουν οφέλη, τα οποία αφορούν κυρίως α) 

τη βελτίωση και την ενίσχυση των κανόνων και των πρακτικών για την κεφαλαιακή 

επάρκεια, στους οποίους γίνεται αναφορά όχι µόνο για τις ελάχιστες κεφαλαιακές 

απαιτήσεις αλλά και για την εποπτεία και την πειθαρχία των πιστωτικών ιδρυµάτων 

και β) την επίτευξη της µεγαλύτερης ευαισθησίας ως προς τον κίνδυνο των 

προσεγγίσεων εκτίµησης των κεφαλαιακών αναγκών, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η 

ορθή ανακατανοµή τους. 

Η εισαγωγή και υιοθέτηση των νέων αυστηρών κανόνων του νέου εποπτικού 

πλαισίου συντελεί στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας τόσο σε 
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εθνικό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο. Αυτό αποδεικνύεται από την αύξηση των 

συγχωνεύσεων των πιστωτικών οργανισµών. 

Το νέο πλαίσιο προωθεί στις τράπεζες προγράµµατα µακροπρόθεσµου 

σχεδιασµού, τα οποία θα συµβάλλουν σε χαµηλότερο κεφαλαιακό κόστος και 

αποτελεσµατικότερη λειτουργία. Τα πιστωτικά ιδρύµατα που θα προβούν στην 

υιοθέτηση πιο εξελιγµένων µεθόδων υπολογισµού κεφαλαιακών υποχρεώσεων και 

διαχείρισης κινδύνων θα αποκοµίσουν σηµαντικά οφέλη. Η πρόσθετη αξία του 

µετόχου επιτυγχάνεται είτε µε την αύξηση των κεφαλαίων είτε µε την µείωση του 

λειτουργικού κόστους, τα οποία και είναι αποτέλεσµα τεσσάρων διαφορετικών 

παραγόντων ή µίγµατος αυτού. Οι παράγοντες αυτοί είναι οι ακόλουθοι: 

• Ο περιορισµός των ζηµιών που οφείλονται στον πιστωτικό κίνδυνο. Αυτό 

µπορεί να επιτευχθεί µε την ενδυνάµωση της πειθαρχίας και την βελτίωση 

των διαδικασιών και των πολιτικών πιστοδοτήσεων, ανακτήσεων και 

διαγραφών επισφαλών απαιτήσεων ή µε τον εντοπισµό και διαχωρισµό των 

δανειοληπτών σε σχέση µε τον κίνδυνο που αναλαµβάνουν 

χρησιµοποιώντας τα εσωτερικά συστήµατα διαβάθµισης του πιστωτικού 

κινδύνου. Με τη χρήση µεθόδων άµβλυνσης του πιστωτικού κινδύνου 

βελτιώνεται η πιθανότητα αποπληρωµής και επιτυγχάνεται ο απώτερος 

στόχος που είναι η προσέλκυση καλύτερων πελατών και κατάλληλης 

δόµησης της µορφής πιστοδότησης. 

• Η υιοθέτηση καλύτερων πολιτικών και διαδικασιών για σχηµατισµό 

προβλέψεων για επισφαλή δάνεια. Οι τράπεζες έχουν µια πλήρη εικόνα για 

το ποια δάνεια ή χαρτοφυλάκια είναι αποδοτικότερα, όταν η πληροφόρηση 

που λαµβάνουν για τα στοιχεία κινδύνου είναι ορθή. Υπό τη Βασιλεία II 

συνιστώσες κινδύνου, όπως η πιθανότητα αθέτησης ή η ζηµιά και έκθεση 

σε περίπτωση αθέτησης, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το σχηµατισµό 

προβλέψεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) αφού πρώτα υποστούν την κατάλληλη 

προσαρµογή.  

• Η βελτίωση της τιµολόγησης, περιλαµβάνοντας τις συνιστώσες κινδύνου 

(risk adjusted pricing). Πλέον οι τράπεζες έχουν την ευχέρεια να 

εφαρµόσουν µια διαφοροποιηµένη τιµολογιακή πολιτική στους 
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δανειολήπτες της (επιβράβευση των πελατών που είναι συνεπείς µε 

χαµηλότερο επιτόκιο), εξαιτίας της δυνατότητας να τους εντοπίζουν εύκολα 

και γρήγορα και να τους διαχωρίζουν ανάλογα µε το βαθµό κινδύνου που 

αναλαµβάνουν. Η βελτίωση της τιµολόγησης επιτρέπει στις τράπεζες να 

εντοπίσουν έγκαιρα ελκυστικές πηγές εσόδων και παράλληλα τις δίνει τη 

δυνατότητα να αιτιολογήσουν πλήρως, τόσο στου πελάτες όσο και στη 

διοίκηση, το ύψος του επιτοκίου που είναι συναφές µε τον 

αναλαµβανόµενο κίνδυνο.  

• Η µείωση του λειτουργικού κόστους ή των λειτουργικών ζηµιών, µε την 

χρήση της δοµηµένης τακτικής καταγραφής, δηλαδή τη δηµιουργία βάσης 

δεδοµένων του λειτουργικού κινδύνου και ανάλυση των στοιχείων που 

έχουν ζηµιωθεί ή µε την ανάπτυξη ενός πλαισίου διαχείρισης λειτουργικού 

κινδύνου, το οποίο εστιάζει στις µεθόδους που χρησιµοποιούν 

εξειδικευµένα εργαλεία ή µεθοδολογίες. Τα εργαλεία αυτά θα λειτουργούν 

σαν ένα αφού θα έχουν την ικανότητα να προβλέπουν µελλοντικά γεγονότα 

και ενδεχόµενες ζηµιές. Οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτό το 

πλαίσιο διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου, το οποίο παράλληλα 

λειτουργεί και σαν σύστηµα ελέγχου µε δυνατότητα µετεξέλιξης σε 

σύστηµα διαχείρισης ολικής ποιότητας (total quality management), 

συντελούν στην τροποποίηση των υφιστάµενων διαδικασιών κάνοντάς τες 

πιο αποτελεσµατικές και στοχεύοντας εν τέλει στην µείωση του 

λειτουργικού κινδύνου. 

Το όφελος του τρίτου Πυλώνα είναι ότι επέρχεται µεγαλύτερη διαφάνεια κάτι 

το οποίο επιθυµούν οι επόπτες, οι επενδυτές, οι αναλυτές και οι εξωτερικοί 

οργανισµοί πιστοληπτικής ικανότητας.  

Η εφαρµογή της Βασιλείας II ίσως θεωρηθεί επαναστατική, συµβάλλοντας 

στην δηµιουργία ενός πιο υγιούς περιβάλλοντος για να ασκούν τη δραστηριότητά 

τους οι τράπεζες. Το νέο σύµφωνο προκαλεί αλλαγές σε όλες τις τραπεζικές 

δραστηριότητες, καθώς και στις σχέση των πιστωτικών οργανισµών µε τους πελάτες 

και τους µετόχους. 

Η Βασιλεία II επέφερε θετικές αλλαγές και στις θυγατρικές των ελληνικών 

πιστωτικών ιδρυµάτων που δραστηριοποιούνται στην νοτιοανατολική Ευρώπη, 

καθώς πρώτον θα εξασφαλίσει την ασφαλή επέκτασή τους στην περιοχή και δεύτερον 
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µε την παρουσία τους εκεί συµβάλλουν στη διαµόρφωση ενός καλύτερου 

επιχειρησιακού πρότυπου λειτουργίας των ελληνικών οµίλων (group operating 

model) µε την εναρµόνιση των οργανωτικών δοµών, των πολιτικών και των 

πληροφοριακών συστηµάτων.      

4.4.10 Συνέπειες από την εφαρµογή των κανόνων της Βασιλείας II   

Το αναθεωρηµένο σύµφωνο περιλαµβάνει αρκετά θετικά στοιχεία. Ορισµένα από 

αυτά είναι η αναγκαιότητα διατήρησης κεφαλαιακών απαιτήσεων για την κάλυψη του 

λειτουργικού κινδύνου, του νοµικού, του πιστωτικού και της αγοράς, η ανάπτυξη 

εσωτερικών µηχανισµών διαχείρισης και αξιολόγησης των κινδύνων καθώς και η 

εξάλειψη του αυθαίρετου διαχωρισµού των χωρών σε εντός και εκτός του 

Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.).  

Μια ακόµη συνέπεια του της Συµφωνίας της Βασιλείας II είναι ότι µε την 

υιοθέτηση  των νέων κανονισµών το βασικό κριτήριο για τη χρηµατοδότηση 

επιχειρήσεων είναι οι λειτουργικές ταµειακές ροές τους και όχι η ύπαρξη 

εξασφαλίσεων (µετρητά, προσηµείωση υποθήκης κ.α.). Έτσι οι τράπεζες είναι σε 

θέση να απορρίψουν την αίτηση µιας επιχείρησης για δάνειο αν οι χρηµατικές ροές 

της δεν είναι ικανοποιητικές.  

Η ενσωµάτωση των κανόνων του αναθεωρηµένου πλαισίου στις ελληνικές 

τράπεζες αποτελεί τη σηµαντικότερη θεσµική αλλαγή που έχει επηρεάσει τα εγχώρια 

τραπεζικά ιδρύµατα. Με την υιοθέτηση των κανόνων του, οι τράπεζες εφάρµοσαν 

αυστηρότερα κριτήρια χορήγησης δανείων και αξιολόγησης της φερεγγυότητας των 

δανειοληπτών, εξετάζοντας εξονυχιστικά τα οικονοµικά τους στοιχεία. 

Τα υψηλά ποσοστά καθυστερήσεων αποπληρωµής πελατών και των 

δυσκολιών ρευστοποίησης εµπράγµατων εξασφαλίσεων συνέβαλαν στην άνοδο των 

εποπτικών κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών από 2% έως 4%. Αυτό είναι πιθανό 

να έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση των επιτοκίων, αφού τα µεγαλύτερα εποπτικά 

κεφάλαια συνεπάγονται υψηλότερο λειτουργικό κόστος. Στην αύξηση των εποπτικών 

κεφαλαίων συµβάλει και η ενσωµάτωση του λειτουργικού κινδύνου. 

 Η διαδικασία εναρµόνισης µε τις νέες διατάξεις είναι επίπονη και κοστίζει 

αρκετά, αφού απαιτεί υψηλής τεχνολογίας ηλεκτρονικό εξοπλισµό και πρόσληψη 
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ειδικά καταρτισµένου προσωπικού, που συµβάλουν στην αύξηση του λειτουργικού 

κόστους. 

4.4.11 Κριτική της Βασιλείας II   

Παρόλο που η Βασιλεία II διορθώνει πολλά βασικά µειονεκτήµατα της Βασιλείας I 

(µικρή ευαισθησία ως προς τον κίνδυνο, περιορισµένη χρήση µεθόδων µείωσης του 

κινδύνου, ελλιπής εποπτεία και πειθαρχία της αγοράς), δεν είναι λίγοι οι 

οικονοµολόγοι και οι φορείς της αγοράς (policy makers) που της άσκησαν κριτική 

εντοπίζοντας τα ελαττώµατά της και προτείνοντας λύσεις για την βελτίωσή της. 

Τα αδύναµα σηµεία του νέου πλαισίου είναι τα εξής:   

• Η πολυπλοκότητά της, η οποία και δεν µπορεί να καθοριστεί µε ακρίβεια.  

• Η ανικανότητα των τραπεζών να υπολογίσουν µόνο τον κίνδυνο που 

σχετίζεται µε τα περιουσιακά τους στοιχεία. Τα πιστωτικά ιδρύµατα µέχρι 

στιγµής υπολογίζουν τον κίνδυνο στον οποίο εκτίθεται το χαρτοφυλάκιό τους 

στο σύνολό του και έτσι αποτυγχάνουν να εντοπίσουν τα στοιχεία που 

µπορούν να µειώσουν σηµαντικά το συνολικό κίνδυνο. 

• Η συνεχής εξέλιξη και βελτίωση των µεθόδων διαχείρισης κινδύνου που 

καθιστά ακόµη και τις πιο πρόσφατες τεχνικές να θεωρούνται ξεπερασµένες. 

• Η διαδικασία εναρµόνισης µε τις διατάξεις του νέου συµφώνου θεωρείται 

κοστοβόρα αφού συνεπάγεται υψηλής τεχνολογίας συστήµατα διαχείρισης 

κινδύνου και πρόσληψη εξειδικευµένου προσωπικού, χωρίς να υπάρχει 

αντιστάθµιση του κόστους από την µείωση των κεφαλαίων. 

• Η ασάφεια που την χαρακτηρίζει και η οποία οφείλεται στις υπερβολικά 

αναλυτικές οδηγίες της. Η ασάφεια αυτή προκύπτει πρώτον από την 

πολυπλοκότητα πολλών σηµείων της, τα οποία δεν έχουν υποστεί 

επεξεργασία. Η αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος µπορεί να αργήσει 

αφού πρέπει πρώτα να συµφωνήσουν οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές για την 

διευθέτησή τους. ∆εύτερον προκύπτει από το γεγονός ότι οι εποπτικές αρχές 

είναι ελεύθερες ως προς την επιλογή του τρόπου που θα αξιολογήσουν τα 

εσωτερικά τους συστήµατα και την επιλογή των πληροφοριών που θα 

γνωστοποιήσουν.  
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• Η µη συµµόρφωση µε τους κανόνες των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων µε 

αποτέλεσµα τη µείωση της διαφάνειας και τη προώθηση της διαφθοράς. 

• Η βαρύτητα που δίνεται στις αξιολογήσεις των εξωτερικών οργανισµών 

πιστοληπτικής αξιολόγησης. Οι αξιολογήσεις αυτών των οίκων δεν είναι 

πάντα ακριβείς, αφού αντί να προβλέπουν τις τάσεις της αγοράς ως είθισται, 

αυτοί απλά τις ακολουθούν. Έτσι υπονοµεύεται η αξιοπιστία των εξωτερικών 

οργανισµών πιστοληπτικής αξιολόγησης και µειώνεται ο βαθµός διαφάνειας. 

Αυτό αποδεικνύεται από τις καταρρεύσεις µεγάλων εταιριών σε Αµερική και 

Ευρώπη. Με κριτική µατιά αντιµετωπίζονται και οι µεθοδολογίες που 

χρησιµοποιούν αυτοί οι οίκοι. Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση 

πρόκειται να θεσπίσει ειδικούς κανόνες σχετικά µε την εσωτερική οργάνωση 

τους και τις µεθόδους που χρησιµοποιούν.  

Οι κύριες ανησυχίες επικεντρώνονται στο αν πράγµατι η Βασιλεία II προωθεί 

την χρηµατοοικονοµική σταθερότητα. Τα µοντέλα των Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων 

που εφάρµοσαν οι τράπεζες για την εκτίµηση των κεφαλαιακών τους απαιτήσεων 

παρουσίασαν αρκετές αδυναµίες. Αυτό σηµαίνει πως αν ο υπολογισµός του κινδύνου 

είναι ανακριβής,  τότε και ο υπολογισµός των κεφαλαιακών απαιτήσεων που 

βασίζεται πάνω σε αυτόν δε θα διασφαλίσει την σταθερότητα και την οµαλή 

λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Χαρακτηριστικά, οι Morris και Shin 

(1999) υποστηρίζουν ότι τα µοντέλα VaR δεν υπολογίζουν την ενδογενή στρατηγική 

φύση του κινδύνου και συνεπώς σε µια κατάσταση κρίσης, οι συµµετέχοντες στην 

αγορά δεν είναι σωστά προετοιµασµένοι. Ακόµη, οι Danlelsson et al. (2001) θεωρούν 

ότι τα ισχύοντα µοντέλα  αντιµετωπίζουν λανθασµένα τον κίνδυνο σαν µια σταθερή 

διαδικασία που προσδιορίζεται εξωγενώς παράγοντας µε τον τρόπο αυτό ανακριβείς 

προβλέψεις των κινδύνων και παραπλανητικά αποτελέσµατα. Λύση σε αυτές τις 

αδυναµίες µπορεί να δοθεί µε τη χρήση διαθέσιµων µεθόδων που όµως δεν 

προβλέπονται από τη νέα ρύθµιση.  

Με αρνητική διάθεση αντιµετώπισαν και άλλοι τις Μεθόδους των 

Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων. Οι Benink και Kaufman (2008) υποστηρίζουν πως µε τις 

µεθόδους αυτές τα αποτελέσµατα µέτρησης του κινδύνου µπορεί να είναι 

παραπλανητικά και συνεπώς οι τράπεζες να υποτιµήσουν την έκθεσή τους σε αυτόν. 

Επιπλέον ο Onado (2008) δεν είναι σύµφωνος µε την άποψη ότι οι δυνάµεις της 

αγοράς είναι ο πιο αποτελεσµατικός µηχανισµός για τον εντοπισµό του κατάλληλου 
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επιπέδου κεφαλαίου σε σχέση µε τις ρυθµιστικές αρχές. Ακόµη δε θεωρεί ότι οι 

πιστωτικοί οργανισµοί λόγω της πείρας τους έχουν τη δυνατότητα να µετρήσουν το 

επίπεδο του κινδύνου τους και κατ’ επέκταση το ύψος των εποπτικών κεφαλαίων 

τους. Προς υπεράσπιση της Βασιλείας II αξίζει να αναφερθεί πως δεν προτρέπει τους 

πιστωτικούς οργανισµούς να χρησιµοποιήσουν τη Μέθοδο των Εσωτερικών 

∆ιαβαθµίσεων ως την πιο κατάλληλη, αλλά απεναντίας αφήνει στη βούλησή τους την 

επιλογή της µεθόδου που ταιριάζει περισσότερο στα χαρακτηριστικά και στο προφίλ 

κινδύνου του εκάστοτε οργανισµού. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο τονίζει πως στην 

περίπτωση που οι τράπεζες εφαρµόσουν τη Μέθοδο των Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων 

αναγκαία είναι η χρήση κατάλληλων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και η 

οργάνωση της δοµής τους. Τέλος ένα λάθος των πιστωτικών οργανισµών είναι πως 

προβαίνουν απλά στην ποσοτικοποίηση του κινδύνου, χωρίς να λαµβάνουν υπόψη τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά του.         

∆εν είναι λίγοι εκείνοι που κατηγόρησαν τη Βασιλεία II ότι αντί να αυξήσει 

το ύψος των απαιτούµενων εποπτικών κεφαλαίων των τραπεζών, εκείνη το διατήρησε 

στο ίδιο επίπεδο µε τη Βασιλεία I. Αυτό όµως δικαιολογείται απόλυτα αν ληφθεί 

υπόψη ότι η µετάβαση από το ένα πλαίσιο στο άλλο πρέπει να γίνει σταδιακά και 

οµαλά προκειµένου να αποτραπούν οι µεγάλες διακυµάνσεις των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων. Αν το νέο πλαίσιο απαιτούσε αύξηση της κεφαλαιακής θέσης των 

τραπεζών, παράλληλα θα αυξανόταν και ο πιστωτικός κίνδυνος µε αρνητικές 

συνέπειες για το οικονοµικό σύστηµα. 

Κριτική έχει γίνει και για το ότι το δεύτερο σύµφωνο ενισχύει την 

κυκλικότητα των επιχειρησιακών διακυµάνσεων. Αν αυξηθεί ο βαθµός ευαισθησίας 

των κεφαλαιακών απαιτήσεων στον υπολογισµό του κινδύνου και ο κίνδυνος αυτός 

έχει την τάση να αυξάνεται στις οικονοµικές πτώσεις, οι πιστωτικοί οργανισµοί 

δύναται να σταµατήσουν τον δανεισµό τη στιγµή που η οικονοµία είναι περισσότερο 

ευάλωτη. Από την άλλη µεριά πολλοί υποστηρίζουν ότι η προκυκλικότητα στα 

οικονοµικά συστήµατα είναι ενδηµική και όχι απόρροια των κεφαλαιακών αναγκών 

και πως η Βασιλεία II µε τις προτάσεις της προσπαθεί να την περιορίσει. Αρχικά 

επιβάλλει στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα να διατηρούν επαρκή κεφάλαια για κάθε 

περίπτωση. Έτσι οι τράπεζες κατά τη διάρκεια δύσκολων οικονοµικών περιόδων θα 

έχουν ένα απόθεµα κεφαλαίου, γνωστό και ως απόθεµα ασφαλείας το οποίο µετά σε 

ευνοϊκότερες περιόδους θα αποκαθιστούν. Ακόµη για το επίπεδο των εποπτικών 
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κεφαλαίων οι τράπεζες πρέπει να συνυπολογίζουν και τις εποπτικές διαδικασίες και 

την πειθαρχία της αγοράς πέρα από τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις. Τρίτον τα 

συστήµατα µέτρησης του πιστωτικού κινδύνου που υιοθετούνται δε θα πρέπει να 

επηρεάζονται από τις διάφορες βραχυπρόθεσµες τροποποιήσεις.    

Η Βασιλεία II θεωρήθηκε υπεύθυνη για την κρίση που ξέσπασε το 2008. Το 

στοιχείο όµως που άρει τις κατηγορίες εις βάρος της είναι ότι οι προτάσεις της δεν 

υιοθετούνταν πλήρως εκείνη την περίοδο. Όταν επήλθε η κρίση οι τράπεζες 

λειτουργούσαν υπό το καθεστώς της Βασιλείας I, φέρνοντας µε αυτό τον τρόπο στην 

επιφάνεια τα ελαττώµατα της, δηλαδή τη µικρή ευαισθησία στους κινδύνους και την 

µικρή ικανότητα προσαρµογής στις καινοτοµίες της αγοράς. Από την άλλη µεριά, σε 

πολλές τράπεζες ενώ οι κεφαλαιακές απαιτήσεις ήταν σύµφωνες µε τη Βασιλεία I, 

είχαν προχωρήσει σε αναθεώρηση των προτύπων για να υιοθετήσουν το δεύτερο 

σύµφωνο. Εποµένως κατά την µετάβαση αυτή δεν υπολόγισαν την πραγµατική τους 

έκθεση στους νέους κινδύνους.  

Συνεπώς η Βασιλεία II δεν είναι τόσο αθώα και οι αδυναµίες της πρέπει να 

εντοπιστούν και να αντιµετωπιστούν έγκαιρα.     

4.4.12 Κρίση και Βασιλεία II   

Οι αλυσιδωτές καταρρεύσεις µεγάλων αµερικάνικων και ευρωπαϊκών τραπεζών που 

οδήγησαν το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα σε βαθιά ύφεση αποδεικνύουν περίτρανα 

πως οι εποπτικοί κανόνες και οι πολιτικής που υιοθετήθηκαν µέχρι τότε δεν ήταν 

επαρκείς. Εποµένως για την επίτευξη ενός σταθερού και ασφαλούς συστήµατος 

κρίνεται αναγκαία η χρήση νέων βελτιωµένων και αποτελεσµατικότερων 

µηχανισµών.  

Η τρέχουσα οικονοµική κρίση εκδηλώθηκε το 2007 στις Ηνωµένες Πολιτείες 

της Αµερικής, και έκτοτε έχει βυθίσει στην ύφεση πολλές χώρες ανά την υφήλιο ενώ 

κάποιες έχουν υποστεί απλά αναταραχές. Για το λόγο αυτό είναι επιτακτική η εύρεση 

µιας νέας στρατηγικής που θα επιφέρει ριζικές µεταρρυθµίσεις και αναπροσαρµογές 

τόσο δε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο. 

Οι αδυναµίες της Βασιλείας II που επιδρούν αρνητικά πάνω στη διασφάλιση 

και τη σταθερότητα του συστήµατος και που έχουν συµβάλλει εν µέρει στην ύπαρξη 

της τρέχουσας κρίσης είναι ο επιµερισµός του κινδύνου, η διάχυση πληροφοριών, η 
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δυνατότητα απορρόφησης ζηµιών και ο κίνδυνος µετάδοσης κρίσεων και αναλύονται 

στις επόµενες παραγράφους. 

Η Βασιλεία II στην προσπάθειά της να επιµερίσει τον κίνδυνο µέσα στο 

τραπεζικό σύστηµα εισήγαγε ορισµένες πολιτικές στις τράπεζες που εφάρµοσαν τις 

τεχνικές της τιτλοποίησης προκειµένου να µεταφέρουν τον πιστωτικό κίνδυνο και 

θεώρησε τα παράγωγα ως µέσο µείωσης του κινδύνου. Η µεταφορά αυτή όµως 

οδηγεί σε νέους κινδύνους που βρίσκονται σε τοµείς εκτός του τραπεζικού 

συστήµατος και του εποπτικού πλαισίου επηρεάζοντας αρνητικά τη 

χρηµατοοικονοµική σταθερότητα. 

Το νέο πλαίσιο µε τον τρίτο Πυλώνα που αφορά την πειθαρχία της αγοράς 

εστιάζει στη διαφάνεια της αγοράς και στην παροχή πληροφόρησης κατάλληλης για 

την ορθή αξιολόγηση της εκάστοτε τράπεζας. Οι παράγοντες της αγοράς επιθυµούν 

την πειθαρχία του πιστωτικού οργανισµού ώστε να µη χαθεί µέρος των κεφαλαίων 

τους. Απαραίτητα συστατικά για την επιβολή της πειθαρχίας είναι οι κατάλληλες 

προς αξιολόγηση πληροφορίες, η σωστή ερµηνεία αυτών αλλά και η δυνατότητα 

επιβολής διορθωτικών αλλαγών. Το αρνητικό µε το αναθεωρηµένο σύµφωνο είναι ότι 

δε λαµβάνει υπόψη τις δύο τελευταίες παραµέτρους. 

Η εκτίµηση κινδύνων από πλευράς τραπεζών γίνεται µε βάση το παρελθόν. 

Συνεπώς η αδυναµία αυτού του συστήµατος είναι ότι δεν µπορεί να εκτιµήσει µια µη 

αναµενόµενη ζηµιά, ούτε και το ύψος των εποπτικών κεφαλαίων για την απορρόφηση 

αυτής της ζηµιάς, κάτι που έρχεται σε αντίθεση µε την αρχική λογική της Βασιλείας 

II. Οι τράπεζες προκειµένου να περιορίσουν αυτό το πρόβληµα χρησιµοποιούν 

ασκήσεις προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress testing). 

Η µετάδοση κρίσεων στο σύγχρονο οικονοµικό περιβάλλον καθορίζεται από 

το πώς αντιδρούν οι εποπτικές αρχές στην εµφάνιση µιας κρίσης και από τη 

συσχέτιση των τραπεζών. Η Βασιλεία II αγνοεί τους δύο παράγοντες και εποµένως 

συµβάλλει εν µέρει στην αποφυγή µετάδοσης κρίσεων.  

Η επίτευξη και διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος δεν επηρεάζεται εξ’ ολοκλήρου από την ύπαρξη ενός εποπτικού 

πλαισίου κεφαλαιακών απαιτήσεων, όπως είναι η Βασιλεία II, όσο άρτια και αν έχει 

σχεδιαστεί. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη και να 
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ενσωµατωθούν στο πλαίσιο, για να γίνει αποδοτικότερο. Τέτοια είναι, ένα ισχυρότερο 

εποπτικό σύστηµα που θα αποσκοπεί στην πρόβλεψη, διαχείριση και επίλυση 

συστηµικών κρίσεων, αυστηρότεροι κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών 

οργανισµών και των χρηµατοοικονοµικών εταιριών, καθώς και ελεγκτικοί 

µηχανισµοί που είτε θα προλαµβάνουν την εµφάνιση συστηµικών φαινοµένων ή θα 

τις µετριάζουν. 

Η Βασιλεία II δεν έδωσε τη δέουσα προσοχή σε σηµαντικούς κινδύνους, και 

παράλληλα θεώρησε τις τράπεζες ικανές να αντιµετωπίσουν τους κινδύνους τους και 

γι’ αυτό διαψεύστηκε. Η υφιστάµενη κρίση έφερε στο φως τις ελλείψεις του δεύτερου 

κανονιστικού πλαισίου και την ανάγκη τροποποίησής του προκειµένου να 

ανταποκριθεί στο διαρκώς µεταβαλλόµενο οικονοµικό περιβάλλον. Ακόµη για την 

καλύτερη λειτουργία της πραγµατικής οικονοµίας απαιτείται η ανάπτυξη ενός 

πλαισίου που θα µεριµνά και για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας, κάτι που 

δεν γινόταν µε το δεύτερο σύµφωνο. Όλα αυτά οδήγησαν στη σύνταξη της Βασιλείας 

III.    

 

4.5. Βασιλεία III 

 

4.5.1 Εισαγωγή  

Αν και µε τη Βασιλεία II συντελέστηκαν σηµαντικές µεταβολές στο διεθνές 

τραπεζικό σύστηµα, οι εξελίξεις στην οικονοµία τα τελευταία χρόνια αποκάλυψαν τις 

αδυναµίες αυτού του εποπτικού πλαισίου καθώς και την ανάγκη για επιπλέον αλλαγές 

στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Σύµφωνα µε τη Βασιλεία II τρεις κατηγορίες 

κίνδυνου, ο πιστωτικός, ο κίνδυνος της αγοράς και ο λειτουργικός είναι αυτοί από 

τους οποίους εξαρτάται η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Όµως οι συνεχόµενες 

κρίσεις έφεραν στο προσκήνιο την ανάγκη για σύνδεση της κεφαλαιακής επάρκειας 

µε τον κίνδυνο της ρευστότητας και για περαιτέρω ενίσχυσή της, αφού από µόνη της 

δεν µπορεί να βελτιώσει τη θέση των τραπεζών. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή 

προχώρησε στη δηµοσίευση του τρίτου εποπτικού πλαισίου, γνωστού και ως 

Σύµφωνο της Βασιλείας III (Basel Accord III).  
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Ιστορικά οι πρώτες προτάσεις για αλλαγή του δεύτερου κανονιστικού 

πλαισίου ξεκίνησαν το 2007. Τα πρώτα κείµενα σχετικά µε τη Βασιλεία III έκαναν 

την εµφάνισή τους το 2008, λίγους µήνες µετά την κατάρρευση µίας από τις 

µεγαλύτερες αµερικανικές τράπεζες της Lehman Brothers, ενώ τα τελικά κείµενα 

δηµοσιεύθηκαν το 2009. Βασικός στόχος και των τριών Συµφωνιών είναι η 

δηµιουργία ενός ασφαλούς χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος που θα απορροφά γρήγορα 

και αποτελεσµατικά τις διάφορες δυσχέρειες που εµφανίζονται. Η Βασιλεία III 

προσπαθεί να διαχειριστεί το πρόβληµα της κεφαλαιακής µόχλευσης και να προβεί σε 

εκείνες τις ενέργειες που θα σταµατήσουν την κακή διαχείριση της ρευστότητας. 

Το χρονικό διάστηµα που θα απαιτηθεί για την υιοθέτηση των εφαρµογών 

που προβλέπει η   Συµφωνία της Βασιλείας III αναµένεται µεγάλο, καθώς το νέο 

εποπτικό πλαίσιο είναι αρκετά δύσκολο στην εφαρµογή του και το περιεχόµενό του 

είναι περίπλοκο. Αυτό έχει σα συνέπεια οι εποπτικές αρχές πολλών χωρών να 

αντιµετωπίζουν προβλήµατα. 

4.5.2 Στόχοι της Βασιλείας III 

Το νέο σύµφωνο έχει σαν στόχο να προστατέψει καλύτερα το τραπεζικό σύστηµα 

από τους κλυδωνισµούς της αγοράς. Οι βασικές αλλαγές που επιφέρει το Σύµφωνο 

της Βασιλείας III, για να πετύχει το  σκοπό του, επηρεάζουν τέσσερις κύριους τοµείς: 

τη σύσταση του κεφαλαίου, τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, την 

προκυκλικότητα και τη διαχείριση ρευστότητας. 

Η πιο πρόσφατη αναθεώρηση της συνθήκης της Βασιλείας στοχεύει κυρίως: 

• Σε µια ποιοτική σύσταση του κεφαλαίου, στηριζόµενη στη διαφάνεια της 

κεφαλαιακής βάσης. 

• Στην αύξηση του ποσοστού κεφαλαιακής επάρκειας έναντι του πιστωτικού 

κινδύνου που οφείλεται σε παράγωγα, χρηµατιστηριακές δραστηριότητες και 

repos. Επιπρόσθετα, στοχεύει και στη δηµιουργία ενός ξεχωριστού 

«περιθωρίου συντήρησης» που θα αποτελεί µια ασπίδα προστασίας στα 

δύσκολα χρόνια των περιόδων ύφεσης. 

• Στον περιορισµό της συµβολής της προκυκλικότητας, αφού θεωρείται ένας 

από τους κυριότερους λόγους έντασης της κρίσης. Αυτό θα επιτευχθεί µε τη 

χρήση προβλέψεων που θα βασίζονται στις µελλοντικές ζηµιές, θα 
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αντικατοπτρίζουν τις πραγµατικές ζηµιές µε µεγαλύτερη διαφάνεια και δε θα 

εµφανίζονται τόσο προκυκλικές όσο οι υφιστάµενες προβλέψεις.   

• Ενώ όσο αφορά τη διαχείριση ρευστότητας, ορίζεται ένα εκτεταµένο πλαίσιο 

για τον υπολογισµό του κινδύνου ρευστότητας, προτείνοντας δύο µέτρα: α) 

τον ∆είκτη Κάλυψης της Ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio) και β) το 

Καθαρό Σταθερό Ποσοστό Χρηµατοδότησης (Net Stable Funding Ratio). 

Η Βασιλεία III επικεντρώνεται στα θέµατα που πρέπει, αλλά ο τρόπος που το 

κάνει προκαλεί µια ανησυχία. Η αναθεώρηση αυτή είναι αναγκαία, από τη στιγµή 

που οι νέες συνθήκες απαιτούν µια αλλαγή. Ο χρόνος θα δείξει αν η Βασιλεία III θα 

είναι πιο αποτελεσµατική και αποδοτική από τους προκατόχους της. 

4.5.3 Αλλαγές που επιφέρει η Βασιλεία III 

Πολλοί πιστεύουν ότι το Σύµφωνο της Βασιλείας III αποτελεί απλώς µια προέκταση 

του Συµφώνου της Βασιλείας II και όχι αντικατάστασή του, ενσωµατώνοντας µαζί µε 

την αναθεώρηση που πραγµατοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2009 και το ∆είκτη 

Μόχλευσης
5 και τις κεφαλαιακές απαιτήσεις. 

Απεναντίας υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν πως τα κοινά που 

παρουσιάζει µε την Βασιλεία I είναι περισσότερα σε σχέση µε τη Βασιλεία II. Την 

άποψή τους αυτή βασίζουν στο γεγονός ότι στην εξίσωση του δείκτη κεφαλαιακής 

επάρκειας δίνουν περισσότερη βαρύτητα στον αριθµητή, όπως και η Βασιλεία I και 

όχι στον παρονοµαστή όπως συνέβη στη Βασιλεία II.   

Η Βασιλεία III επιδιώκει να αυξήσει όχι µόνο το επίπεδο κεφαλαίου αλλά και 

να  ενισχύσει την ποιότητα αυτού σε σχέση µε τους προκατόχους της. Παρόλο που οι 

τραπεζίτες αντιλαµβάνονται την ανάγκη της ύπαρξης ενός υψηλότερου επιπέδου 

ρευστότητας και κεφαλαιακών απαιτήσεων, παράλληλα ανησυχούν ότι τα υψηλά 

αυτά ποσοστά κεφαλαίου και ρευστότητας θα συµβάλλουν στο να δανείζουν 

λιγότερο, βλάπτοντας έτσι όχι µόνο τα κέρδη τους αλλά και την οικονοµία. 

                                                           
5
 Το ελάχιστο ποσοστό στο οποίο θα πρέπει να ανέρχεται αυτός ο δείκτης είναι 3%, εξασφαλίζοντας µε 
αυτόν τον τρόπο ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα δε δανείζονται ανεξέλεγκτα και αδικαιολόγητα. Σύµφωνα 
µε τις διατάξεις της Βασιλείας III η χρήση του ∆είκτη Μόχλευσης θα συµβάλει στην αποφυγή 
εµφάνισης υψηλής µόχλευσης των πιστωτικών ιδρυµάτων, καθώς µέχρι τώρα δεν είναι λίγοι αυτοί που 
κατηγόρησαν την Επιτροπή της Βασιλείας, ότι δε χρησιµοποιούσε τέτοιους συντελεστές. Είναι 
γνωστός και ως “backstop measure”, δηλαδή το µέτρο που θα χρησιµοποιηθεί είτε για να αποτρέψει 
µια κατάσταση να ξεφύγει, είτε για να περιορίσει την εµφάνιση ανεπιθύµητων καταστάσεων.  
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Με βάση τα κριτήρια του τρίτου κανονιστικού πλαισίου οι τράπεζες θα 

αυξήσουν το ποσοστό των κοινών µετοχών ως προς το σταθµισµένο ενεργητικό τους, 

το δείκτη κεφαλαίων πρώτης διαβάθµισης και θα διατηρούν ένα επιπρόσθετο 

ποσοστό σε κοινές µετοχές για λόγους ασφάλειας σε περιόδους κρίσης. 

Με την εφαρµογή των νέων µέτρων αναµένεται η θετική αντίδραση της 

αγοράς και µάλιστα στο προσεχές διάστηµα. Μια ακόµη συνέπεια της υιοθέτησης της 

Βασιλείας III είναι η µείωση της αβεβαιότητας στο σύνολο των ευρωπαϊκών 

τραπεζών. Εκτιµάται ότι ο τραπεζικός κλάδος της Ευρώπης στο σύνολό του θα 

ικανοποιεί αρκετά κριτήρια έως το 2015, αν και ορισµένες τράπεζες αναµένεται να 

έχουν έλλειψη κεφαλαίων και συνεπώς µειωµένα ή και µηδενικά µερίσµατα. 

Ενώ πολλοί υποστηρίζουν πως οι αλλαγές που αναφέρθηκαν στην πρωτύτερα  

είναι ιδιαίτερα θετικές, δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι το τρίτο σύµφωνο 

δηµιουργεί πολλά και σοβαρά προβλήµατα στις τράπεζες, καθώς όλο αυτό το 

αρνητικό κλίµα που επικρατεί στην παγκόσµια οικονοµία έχει δηµιουργήσει 

µεταβολές στους εποπτικούς κανονισµούς και στα εποπτικά πρότυπα και απαιτεί 

µεγάλες αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου. Το πλαίσιο της Βασιλείας III απαίτησε 

από τις τράπεζες να διαθέτουν πολύ µεγάλα ποσά κεφαλαίου και τους δίνει ένα 

περιθώριο µέχρι το 2018 να συµµορφωθούν µε αυτό τον όρο. Πιο συγκεκριµένα, 

επέβαλε στις τράπεζες να διαθέτουν σε κεφάλαια τουλάχιστον το 7% του ενεργητικού 

τους. Μέσα σε αυτό το 7%, συµπεριλαµβάνεται και ένα µαξιλάρι- περιθώριο 

ασφαλείας 2,5% για τυχόν κρίσεις που είναι πιθανό να αντιµετωπίσουν. 

Από το νέο εποπτικό πλαίσιο προκύπτουν άλλα δύο προβλήµατα. Ο 

υψηλότερος κίνδυνος που αναλαµβάνουν οι πελάτες των επενδυτικών πιστωτικών 

ιδρυµάτων είναι το πρώτο πρόβληµα, το οποίο και οφείλεται στην πώληση και στο 

κλείσιµο συγκεκριµένων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Το δεύτερο πρόβληµα 

είναι η αύξηση του συστηµικού κινδύνου που προέρχεται από τον περιορισµό της 

διατραπεζικής χρηµατοδότησης.  

Η µεταβατική περίοδος προσαρµογής του νέου εποπτικού πλαισίου φαίνεται 

πως θα τελειώσει, κάπως αργά, το 2023 και δυστυχώς για τους διεθνώς 

δραστηριοποιούµενους πιστωτικούς οργανισµούς και κυρίως για τους ευρωπαϊκούς 

δε πρόκειται να είναι ούτε εύκολη ούτε ανώδυνη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΡΕΥΝΑ 

 

 

5.1 Εισαγωγή 

 

Στην παρούσα και τελευταία ενότητα πραγµατοποιείται µια έρευνα σχετικά µε την 

σηµαντικότητα ύπαρξης των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου στα πιστωτικά 

ιδρύµατα. Τα δεδοµένα συλλέχθηκαν µέσω ερωτηµατολογίου από 79 τραπεζικούς 

υπαλλήλους 12 ελληνικών τραπεζών. Ακόµη στην ενότητα αυτά παρουσιάζονται η 

στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων του ερωτηµατολογίου, τα συµπεράσµατα 

που προέκυψαν, αλλά και περαιτέρω προτάσεις.  

 

5.2 Σκοπός Έρευνας 

 

Η παρούσα έρευνα έχει σαν σκοπό να αναδείξει την άποψη των τραπεζικών 

υπαλλήλων σχετικά µε την σηµαντικότητα της ύπαρξης και λειτουργίας τόσο της 

Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, όσο και των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου που 

υιοθετούν οι εγχώριοι πιστωτικοί οργανισµοί. Ακόµη στοχεύει στην ανάδειξη 

πιθανών περιθωρίων βελτίωσης του εσωτερικού ελέγχου στα τραπεζικά ιδρύµατα και 

προτάσεων για αντιµετώπιση και επίλυση συγκεκριµένων περιπτώσεων.   

 

5.3 Πληθυσµός, ∆είγµα και Τεχνική ∆ειγµατοληψίας Έρευνας 

 

Το ερωτηµατολόγιο απευθύνεται σε όλους του τραπεζικούς υπαλλήλους ανεξάρτητα 

από τη θέση που κατέχουν, το φύλο, την ηλικία, την εκπαίδευση και το χρόνο 
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απασχόλησής τους στον τραπεζικό κλάδο. Αν και µια πρώτη σκέψη ήταν να σταλεί 

αποκλειστικά και µόνο στους υπαλλήλους που στελεχώνουν τις θέσεις των 

εσωτερικών ελεγκτών των πιστωτικών οργανισµών, καθώς είναι ειδικοί επί του 

θέµατος, πολύ γρήγορα απορρίφθηκε αυτή η ιδέα γιατί πρώτον θεωρήθηκε πως είναι 

πολύ πιθανό η άποψή τους να µην είναι αµερόληπτη, γεγονός που θα οδηγούσε στην 

εξαγωγή λανθασµένων συµπερασµάτων, και δεύτερον γιατί αυτό που προσπαθεί να 

επιτευχθεί µέσα από την λόγω έρευνα είναι το πώς αντιλαµβάνονται τον εσωτερικό 

έλεγχο και τα συστήµατα αυτού όλοι οι τραπεζικοί υπάλληλοι, ελεγχόµενοι και 

ελεγκτές.     

Ο πληθυσµός της έρευνας είναι οι ακόλουθες 12 ελληνικές τράπεζες που 

δραστηριοποιούνται στην πόλη της Θεσσαλονίκης: η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η 

Εµπορική Τράπεζα, η Ελληνική Τράπεζα, η Πανελλήνια Τράπεζα, η Alpha Bank, η 

Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, η Attica Bank, η CPB Bank, η Millennium Bank, η 

Postbank, η Proton Bank και η Probank.  

Από τα 90 ερωτηµατολόγια που διανεµήθηκαν σε έντυπη µορφή σους 

τραπεζικούς υπαλλήλους, απαντήθηκαν τα 79, τα οποία και αποτελούν το δείγµα της 

έρευνας. Να σηµειωθεί ότι για την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων, το ελάχιστο 

µέγεθος του δείγµατος που απαιτείται είναι 33. Φυσικά όσο πιο µεγάλο το δείγµα, 

τόσο πιο αξιόπιστα τα συµπεράσµατα. Εποµένως το δείγµα της παρούσας έρευνας 

µπορεί να θεωρηθεί ως ικανοποιητικό. 

 

5.4 Μορφή Ερωτηµατολογίου 

 

Το ερωτηµατολόγιο, πέρα από της ερωτήσεις που πραγµατεύονται το αντικείµενο της 

έρευνας, περιλαµβάνει και δηµογραφικές ερωτήσεις που αφορούν τα υποκείµενα της 

έρευνας, δηλαδή τους ερωτώµενους. 

Οι ερωτήσεις της έρευνας αναφέρονται σε θέµατα σχετικά µε  τη Μονάδα 

Εσωτερικού Ελέγχου και µε τα πέντε συστατικά στοιχεία που απαρτίζουν το σύστηµα 

εσωτερικού ελέγχου. Σύµφωνα µε τον Καζαντζή (2006) αυτά είναι το περιβάλλον 

ελέγχου, η εκτίµηση των κινδύνων από την ίδια την οικονοµική µονάδα, οι 
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µηχανισµοί εσωτερικού ελέγχου, τα συστήµατα επικοινωνίας και πληροφόρησης και 

η παρακολούθηση και διαχείριση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. 

Η µορφή των ερωτήσεων είναι κλειστού τύπου, προκειµένου να επιτευχθεί η 

γρήγορη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου από τους τραπεζικούς υπαλλήλους και 

προκειµένου να είναι ευκολότερη η κωδικοποίηση των ερωτήσεων για την µετέπειτα  

στατιστική τους ανάλυση.  

Για την απάντηση των ερωτήσεων χρησιµοποιήθηκε η βαθµολογική κλίµακα 

Likert, µε τις εξής πέντε διαβαθµίσεις «Καθόλου», «Σε µικρή κλίµακα», «Σε µέτρια 

κλίµακα», «Σε µεγάλη κλίµακα» και «Πάρα πολύ». 

 

5.5 Στατιστική Ανάλυση Ερωτηµατολογίου 

 

Για την ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό 

πρόγραµµα SPSS 17 (Statistical Package for Social Sciences). Πριν την ανάλυση των 

απαντήσεων του ερωτηµατολογίου από το παραπάνω στατιστικό πρόγραµµα, 

προηγήθηκε η κωδικοποίησή τους στο Microsoft Office Excel 2007.  

Από τη χρήση του SPSS προέκυψαν οι ακόλουθοι πίνακες συχνότητας και τα 
διαγράµµατα πίτας. Να σηµειωθεί ότι όπου QDi= Στοιχεία Επιχείρησης, QDei= 
∆ηµογραφικά Στοιχεία και QRi= Ερωτήσεις Έρευνας. 

 

  



 

Πίνακας 5.1: Πίνακας συχνότητας για τη µεταβλητή

Πίνακας 5.2: Πίνακας συχνότητας για τη µεταβλητή

 

                                                          
6
 1= Εθνική Τράπεζα, 2= Ελληνική Τράπεζα

7= CPB Bank, 8= Millennium Bank, 9= 
7
 0= Κενό, 1= Ταµίας, 2= Υπάλληλος, 3= 

QD1 

  
Frequency Percent 

Valid 61 10 12,7 

2 6 7,6 

3 10 12,7 

4 5 6,3 

5 13 16,5 

6 5 6,3 

7 5 6,3 

8 4 5,1 

9 6 7,6 

10 3 3,8 

11 6 7,6 

12 6 7,6 

Total 79 100,0 

QD2 

  
Frequency Percent 

Valid 70 39 49,4 

1 6 7,6 

2 15 19,0 

3 9 11,4 

4 6 7,6 

5 4 5,1 

Total 79 100,0 

συχνότητας για τη µεταβλητή QD1  και Γράφηµα 5.1: ∆ιάγραµµα πίτας για τη µεταβλητή

 

 

 

 

 

συχνότητας για τη µεταβλητή QD2  και Γράφηµα 5.2: ∆ιάγραµµα πίτας για τη µεταβλητή

 

  

                   

Ελληνική Τράπεζα, 3= Εµπορική Τράπεζα, 4= Πανελλήνια Τράπεζα, 5= Alpha Bank
, 9= Postbank, 10=Probank, 11= Proton Bank, 12= Eurobank. 

Υπάλληλος, 3= Προϊστάµενος, 4= Υποδιευθυντής, 5= ∆ιευθυντής. 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

12,7 12,7 

7,6 20,3 

12,7 32,9 

6,3 39,2 

16,5 55,7 

6,3 62,0 

6,3 68,4 

5,1 73,4 

7,6 81,0 

3,8 84,8 

7,6 92,4 

7,6 100,0 

100,0  

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

49,4 49,4 

7,6 57,0 

19,0 75,9 

11,4 87,3 

7,6 94,9 

5,1 100,0 

100,0  
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για τη µεταβλητή QD1 

 

για τη µεταβλητή QD2 

Bank, 6= Attica Bank, 



 

Πίνακας 5.3: Πίνακας συχνότητας για τη µεταβλητή

 
Πίνακας 5.4: Πίνακας συχνότητας για τη µεταβλητή

 

Πίνακας 5.5: Πίνακας συχνότητας για τη µεταβλητή

                                                          
8 0= Άντρας, 1=Γυναίκα 
9 1= <30, 2= 30-50, 3= >50 
10 1= Λύκειο, 2= Πανεπιστηµιακή εκπαίδευση

QDe1 

  

Frequency Percent 

Percent

Valid 80 33 41,8 

1 46 58,2 

Total 79 100,0 

QDe2 

  
Frequency Percent 

Percent

Valid 91 7 8,9 

2 62 78,5 

3 10 12,7 

Total 79 100,0 

QDe3 

  
Frequency Percent 

Percent

Valid 101 21 26,6 

2 40 50,6 

3 18 22,8 

Total 79 100,0 

συχνότητας για τη µεταβλητή QDe1 και Γράφηµα 5.3: ∆ιάγραµµα πίτας για τη µεταβλητή

 

συχνότητας για τη µεταβλητή QDe2 και Γράφηµα 5.4: ∆ιάγραµµα πίτας για τη µεταβλητή

 

συχνότητας για τη µεταβλητή QDe3 και Γράφηµα 5.5: ∆ιάγραµµα πίτας για τη µεταβλητή

                   

Πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, 3= Μεταπτυχιακό/ ∆ιδακτορικό 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

41,8 41,8 

58,2 100,0 

100,0 
 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

8,9 8,9 

78,5 87,3 

12,7 100,0 

100,0 
 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

26,6 26,6 

50,6 77,2 

22,8 100,0 

100,0  
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για τη µεταβλητή QDe1 

 

για τη µεταβλητή QDe2 

 

για τη µεταβλητή QDe3 

 



 

Πίνακας 5.6: Πίνακας συχνότητας για τη µεταβλητή

 

Πίνακας 5.7: Πίνακας συχνότητας για τη µεταβλητή

Πίνακας 5.8: Πίνακας συχνότητας για τη µεταβλητή

                                                          
11

 1= <5, 2= 5-15, 3= 16-20, 4= >20 
12

 0=Καθόλου, 1= Σε µικρή κλίµακα, 2= Σε

QDe4 

  
Frequency Percent 

Percent

Valid 111 3 3,8 

2 41 51,9 

3 12 15,2 

4 23 29,1 

Total 79 100,0 

QR1 

  
Frequency Percent 

Percent

Valid 121 1 1,3 

2 12 15,2 

3 43 54,4 

4 23 29,1 

Total 79 100,0 

QR2 

  
Frequency Percent 

Valid 1 6 7,6 

2 16 20,3 

3 47 59,5 

4 10 12,7 

Total 79 100,0 

συχνότητας για τη µεταβλητή QDe4 και Γράφηµα 5.6: ∆ιάγραµµα πίτας για τη µεταβλητή

 

συχνότητας για τη µεταβλητή  QR1 και Γράφηµα 5.7: ∆ιάγραµµα πίτας για τη µεταβλητή

 

συχνότητας για τη µεταβλητή QR2  και Γράφηµα 5.8: ∆ιάγραµµα πίτας για τη µεταβλητή

 

                   

κλίµακα, 2= Σε µέτρια κλίµακα, 3= Σε µεγάλη κλίµακα, 4= Πάρα πολύ 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

3,8 3,8 

51,9 55,7 

15,2 70,9 

29,1 100,0 

100,0  

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

1,3 1,3 

15,2 16,5 

54,4 70,9 

29,1 100,0 

100,0  

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

7,6 7,6 

20,3 27,8 

59,5 87,3 

12,7 100,0 

100,0  
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για τη µεταβλητή QDe4 

 

για τη µεταβλητή QR1 

 

για τη µεταβλητή QR2 

 



 

 

Πίνακας 5.9: Πίνακας συχνότητας για τη µεταβλητή

 

Πίνακας 5.10: Πίνακας συχνότητας για τη

Πίνακας 5.11: Πίνακας συχνότητας για τη

 

QR3 

  
Frequency Percent 

Valid 0 1 1,3 

1 1 1,3 

2 7 8,9 

3 27 34,2 

4 43 54,4 

Total 79 100,0 

QR4 

  

Frequency Percent 

Valid 2 4 5,1 

3 36 45,6 

4 39 49,4 

Total 79 100,0 

QR5 

  
Frequency Percent 

Valid 1 3 3,8 

2 12 15,2 

3 43 54,4 

4 21 26,6 

Total 79 100,0 

συχνότητας για τη µεταβλητή QR3 και Γράφηµα 5.9: ∆ιάγραµµα πίτας για τη µεταβλητή

 

συχνότητας για τη µεταβλητή QR4 και Γράφηµα 5.10: ∆ιάγραµµα πίτας για τη µεταβλητή

 

συχνότητας για τη µεταβλητή QR5 και Γράφηµα 5.11: ∆ιάγραµµα πίτας για τη µεταβλητή

 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

1,3 1,3 

1,3 2,5 

8,9 11,4 

34,2 45,6 

54,4 100,0 

100,0  

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

5,1 5,1 

45,6 50,6 

49,4 100,0 

100,0  

 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

3,8 3,8 

15,2 19,0 

54,4 73,4 

26,6 100,0 

100,0  
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τη µεταβλητή QR3 

 

για τη µεταβλητή QR4 

 

για τη µεταβλητή QR5 

 



 

Πίνακας 5.12: Πίνακας συχνότητας για τη

Πίνακας 5.13: Πίνακας συχνότητας για τη

Πίνακας 5.14: Πίνακας συχνότητας για τη

 

QR6 

  
Frequency Percent

Valid 0 2 2,5

1 3 3,8

2 14 17,7

3 41 51,9

4 16 20,3

Total 76 96,2

Missing System 3 3,8

Total 79 100,0

QR7 

  
Frequency Percent 

Valid 1 1 1,3 

2 11 13,9 

3 40 50,6 

4 27 34,2 

Total 79 100,0 

QR8 

  
Frequency Percent

Valid 1 1 1,3

2 3 3,8

3 38 48,1

4 36 45,6

Total 78 98,7

Missing System 1 1,3

Total 79 100,0

συχνότητας για τη µεταβλητή QR6 και Γράφηµα 5.12: ∆ιάγραµµα πίτας για τη µεταβλητή

 

 

συχνότητας για τη µεταβλητή QR7 και Γράφηµα 5.13: ∆ιάγραµµα πίτας για τη µεταβλητή

 

συχνότητας για τη µεταβλητή QR8 και Γράφηµα 5.14: ∆ιάγραµµα πίτας για τη µεταβλητή

 
 

Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

2,5 2,6 2,6 

3,8 3,9 6,6 

17,7 18,4 25,0 

51,9 53,9 78,9 

20,3 21,1 100,0 

96,2 100,0  

3,8   

100,0   

 

 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 1,3 1,3 

 13,9 15,2 

 50,6 65,8 

 34,2 100,0 

 100,0  

 

Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

1,3 1,3 1,3 

3,8 3,8 5,1 

48,1 48,7 53,8 

45,6 46,2 100,0 

98,7 100,0  

1,3   

100,0   
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για τη µεταβλητή QR6 

 

για τη µεταβλητή QR7 

 

για τη µεταβλητή QR8 

 



 

Πίνακας 5.15: Πίνακας συχνότητας για τη

 

 

 

Πίνακας 5.16: Πίνακας συχνότητας για τη

 

 

 

 

 

QR9 

  

Frequency Percent 

Valid 1 1 1,3 

2 5 6,3 

3 30 38,0 

4 33 41,8 

Total 69 87,3 

Missing System 10 12,7 

Total 79 100,0 

QR10 

  
Frequency Percent

Valid 1 1 1,3

2 7 8,9

3 45 57,0

4 14 17,7

Total 67 84,8

Missing System 12 15,2

Total 79 100,0

συχνότητας για τη µεταβλητή QR9 και Γράφηµα 5.15: ∆ιάγραµµα πίτας για τη µεταβλητή

 

  

συχνότητας για τη µεταβλητή QR10 και Γράφηµα 5.16: ∆ιάγραµµα πίτας για τη µεταβλητή

 

 

 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 1,4 1,4 

 7,2 8,7 

 43,5 52,2 

 47,8 100,0 

 100,0  

   

   

 

Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

1,3 1,5 1,5 

8,9 10,4 11,9 

57,0 67,2 79,1 

17,7 20,9 100,0 

84,8 100,0  

15,2   

100,0   
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για τη µεταβλητή QR9 

 

για τη µεταβλητή QR10 

 



 

Πίνακας 5.17: Πίνακας συχνότητας για τη

 
 
 
 
 
 
Πίνακας 5.18: Πίνακας συχνότητας για τη

 

 

 

 

QR11 

 

  
Frequency Percent

Valid 0 2 2,5

1 8 10,1

2 13 16,5

3 25 31,6

4 11 13,9

Total 59 74,7

Missing System 20 25,3

Total 79 100,0

QR12 

  
Frequency Percent

Valid 0 3 3,8

1 1 1,3

2 17 21,5

3 27 34,2

4 29 36,7

Total 77 97,5

Missing System 2 2,5

Total 79 100,0

συχνότητας για τη µεταβλητή QR11 και Γράφηµα 5.17: ∆ιάγραµµα πίτας για τη µεταβλητή

 

 

συχνότητας για τη µεταβλητή QR12 και Γράφηµα 5.18: ∆ιάγραµµα πίτας για τη µεταβλητή

 

 

Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

2,5 3,4 3,4 

10,1 13,6 16,9 

16,5 22,0 39,0 

31,6 42,4 81,4 

13,9 18,6 100,0 

74,7 100,0  

25,3   

100,0   

 

Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

3,8 3,9 3,9 

1,3 1,3 5,2 

21,5 22,1 27,3 

34,2 35,1 62,3 

36,7 37,7 100,0 

97,5 100,0  

2,5   

100,0   
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για τη µεταβλητή QR11 

 

για τη µεταβλητή QR12 

 



 

Πίνακας 5.19: Πίνακας συχνότητας για τη

 

 

 

 

 

Πίνακας 5.20: Πίνακας συχνότητας για τη

 

 

 

 

QR13 

  
Frequency Percent

Valid 0 1 1,3

2 10 12,7

3 32 40,5

4 35 44,3

Total 78 98,7

Missing System 1 1,3

Total 79 100,0

QR14 

  
Frequency Percent

Valid 2 10 12,7

3 41 51,9

4 11 13,9

Total 62 78,5

Missing System 17 21,5

Total 79 100,0

συχνότητας για τη µεταβλητή QR13 και Γράφηµα 5.19: ∆ιάγραµµα πίτας για τη µεταβλητή

 
 

συχνότητας για τη µεταβλητή QR14 και Γράφηµα 5.20: ∆ιάγραµµα πίτας για τη µεταβλητή

 

 

Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

1,3 1,3 1,3 

12,7 12,8 14,1 

40,5 41,0 55,1 

44,3 44,9 100,0 

98,7 100,0  

1,3   

100,0   

 

Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

12,7 16,1 16,1 

51,9 66,1 82,3 

13,9 17,7 100,0 

78,5 100,0  

21,5   

100,0   
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για τη µεταβλητή QR13 

 

για τη µεταβλητή QR14 

 

 



 

 

Πίνακας 5.21: Πίνακας συχνότητας για τη

 

 

 

 

 

Πίνακας 5.22: Πίνακας συχνότητας για τη

 
 

QR15 

  
Frequency Percent

Valid 1 1 1,3

2 9 11,4

3 38 48,1

4 17 21,5

Total 65 82,3

Missing Syste

m 

14 17,7

Total 79 100,0

QR16

  
Frequency Percent

Valid 1 2 2,5

2 13 16,5

3 36 45,6

4 22 27,8

Total 73 92,4

Missing System 6 7,6

Total 79 100,0

συχνότητας για τη µεταβλητή QR15 και Γράφηµα 5.21: ∆ιάγραµµα πίτας για τη µεταβλητή

 
 

 

συχνότητας για τη µεταβλητή QR16 και Γράφηµα 5.22: ∆ιάγραµµα πίτας για τη µεταβλητή

 
 

 

Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

1,3 1,5 1,5 

11,4 13,8 15,4 

48,1 58,5 73,8 

21,5 26,2 100,0 

82,3 100,0  

17,7   

100,0   

QR16 

Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

2,5 2,7 2,7 

16,5 17,8 20,5 

45,6 49,3 69,9 

27,8 30,1 100,0 

92,4 100,0  

7,6   

100,0   

73 

για τη µεταβλητή QR15 

 

για τη µεταβλητή QR16 

 

 



 

 
 
Πίνακας 5.23: Πίνακας συχνότητας για τη

 
 
 

 

 

 

Πίνακας 5.24: Πίνακας συχνότητας για τη

 

 

 

QR17

  
Frequency Percent

Valid 1 1 1,3

2 1 1,3

3 18 22,8

4 56 70,9

Total 76 96,2

Missing System 3 3,8

Total 79 100,0

QR18

  
Frequency Percent

Valid 0 2 2,5

1 7 8,9

2 15 19,0

3 30 38,0

4 16 20,3

Total 70 88,6

Missing System 9 11,4

Total 79 100,0

συχνότητας για τη µεταβλητή QR17 και Γράφηµα 5.23: ∆ιάγραµµα πίτας για τη µεταβλητή

 
 

συχνότητας για τη µεταβλητή QR18 και Γράφηµα 5.24: ∆ιάγραµµα πίτας για τη µεταβλητή

 

QR17 

Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

1,3 1,3 1,3 

1,3 1,3 2,6 

22,8 23,7 26,3 

70,9 73,7 100,0 

96,2 100,0  

3,8   

100,0   

QR18 

Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

2,5 2,9 2,9 

8,9 10,0 12,9 

19,0 21,4 34,3 

38,0 42,9 77,1 

20,3 22,9 100,0 

88,6 100,0  

11,4   

100,0   
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για τη µεταβλητή QR17 

 

για τη µεταβλητή QR18 

 



 

Πίνακας 5.25: Πίνακας συχνότητας για τη

 

 

 

. 

QR19

  
Frequency Percent

Valid 0 1 

1 2 

2 10 12,7

3 37 46,8

4 19 24,1

Total 69 87,3

Missing System 10 12,7

Total 79 100,0

συχνότητας για τη µεταβλητή QR19 και Γράφηµα 5.25: ∆ιάγραµµα πίτας για τη µεταβλητή

 

 

 

QR19 

Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

1,3 1,4 1,4 

2,5 2,9 4,3 

12,7 14,5 18,8 

46,8 53,6 72,5 

24,1 27,5 100,0 

87,3 100,0  

12,7   

100,0   

75 

για τη µεταβλητή QR19 
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5.5.1 Έλεγχοι ανεξαρτησίας 

Τα είδη των µεταβλητών της έρευνας είναι δύο. Έχουµε µεταβλητές κατηγορίας 

(nominal) και µεταβλητές διάταξης (ordinal). Η διαφορά αυτών των δύο µεταβλητών 

είναι ότι στις µεταβλητές κατηγορίας δεν έχει νόηµα η σειρά, ενώ στις µεταβλητές 

διάταξης η σειρά είναι σηµαντική. Συγκεκριµένα στην έρευνά µας, µεταβλητές 

κατηγορίας είναι τα στοιχεία της επιχείρησης, καθώς και τα δηµογραφικά στοιχεία, 

και µεταβλητές διάταξης όλες οι ερωτήσεις που αφορούν την έρευνα. 

Επιλέχθηκαν δύο τεστ ανεξαρτησίας ελέγχου: το Pearson’s Chi-square Test 

(x2) και το Spearman’s Correlation Test.  

Pearson’s Chi-square Test (x2) 

Το εν λόγω τεστ ελέγχει το βαθµό εξάρτησης ή µη που υπάρχει µεταξύ δύο 

µεταβλητών. Για να υπάρχει σχέση εξάρτησης θα πρέπει η τιµή του x2 να είναι 

µικρότερη από το επίπεδο σηµαντικότητας p=0,05. Η µηδενική υπόθεση (H0) 

υποδηλώνει πως οι µεταβλητές είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους, και η δεύτερη 

υπόθεση (H1) υποδηλώνει πως οι µεταβλητές είναι µεταξύ τους εξαρτηµένες. Το Chi-

square Test χρησιµοποιείται τόσο µεταξύ µεταβλητών κατηγορίας, όσο και µεταξύ 

µεταβλητών κατηγορίας και διάταξης.      

Στην έρευνα µας, οι σχέσεις που ελέγξαµε είναι τόσο µεταξύ των στοιχείων 

της επιχείρησης και των ερωτήσεων της έρευνας όσο και µεταξύ των δηµογραφικών 

στοιχείων και των ερωτήσεων της έρευνας. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τις 

περισσότερες φορές η τιµή του x2 είναι υψηλότερη από το επίπεδο σηµαντικότητας, 

µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει εξάρτηση και οι µεταβλητές να µην είναι στατιστικά 

σηµαντικές. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα ποσοστά των σχέσεων εξάρτησης 

µόνο των ερωτήσεων που είναι στατιστικά σηµαντικές. 
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Πίνακας 5.26: Έλεγχος ανεξαρτησίας (Pearson’s Chi-square Test (x2)) 

 QD1 QD2 QDe1 QDe2 

QR1 0,013 0,034   

QR2 0,015 0,032   

QR3 0,032    

QR4  0,010   

QR5 0,012    

QR6  0,036  0,011 

QR9 0,010 0,000   

QR10 0,023    

QR11   0,019  

QR15  0,006   

QR17 0,036    

 

Spearman’s Correlation Test 

Στη στατιστική, ο συντελεστής συσχέτισης Spearman, είναι ένα µη-παραµετρικό 

µέτρο της στατιστικής εξάρτησης µεταξύ δύο µεταβλητών. Αξιολογεί το πόσο καλά 

µπορεί να περιγραφεί η σχέση µεταξύ των δύο µεταβλητών χρησιµοποιώντας µια 

µονότονη συνάρτηση. Το πρόσηµο της συσχέτισης Spearman δείχνει την κατεύθυνση 

της σχέσης µεταξύ των δύο µεταβλητών (http://el.wikipedia.org). Αν το πρόσηµο 

είναι θετικό τότε η σχέση των µεταβλητών είναι ανάλογη. Αν το πρόσηµο είναι 

αρνητικό τότε η σχέση των µεταβλητών είναι αντιστρόφως ανάλογη. 

Χρησιµοποιείται µεταξύ µεταβλητών διάταξης.  

Για την πραγµατοποίηση του παραπάνω ελέγχου δηµιουργήσαµε, µε τη 

βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS, µια µήτρα διαστάσεων 19x 19, συµµετρική 

ως προς τη διαγώνιο. Τα ζεύγη ερωτήσεων που θεωρήθηκαν ως άξια προς σχολιασµό 

είναι τα εξής: 3-8, 8-10, 9-11 και 13-18.  

 

5.6 ∆ιεξαγωγή Συµπερασµάτων και περαιτέρω Προτάσεις 
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Από τη µελέτη των πινάκων συχνοτήτων που αφορούν τα δηµογραφικά στοιχεία των 

ερωτηθέντων προκύπτει ότι το 73,4% των τραπεζικών υπαλλήλων έχουν 

πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, µε το 22,8% εξ’ αυτών να κατέχει κάποιο µεταπτυχιακό 

τίτλο ή διδακτορικό, ενώ όσο αφορά την επαγγελµατική τους εµπειρία από το σύνολο 

των 79 υπαλλήλων που συµµετείχαν στην έρευνα µόνο τρεις εργάζονται για λιγότερα 

από 5 χρόνια στον τραπεζικό κλάδο. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία συµπεραίνουµε 

ότι το δείγµα µας διαθέτει και το γνωστικό υπόβαθρο αλλά και την κατάλληλη πείρα 

για να αξιολογήσει όσο το δυνατόν πιο ορθά γίνεται τις διαδικασίες και τα συστήµατα 

εσωτερικού ελέγχου, εποµένως αναµένουµε τα αποτελέσµατα της έρευνας να είναι 

αξιόλογα.   

Σχετικά µε το αν η εκτέλεση και ο έλεγχος των διαδικασιών που 

πραγµατοποιούνται σε µια τράπεζα καθορίζονται από συγκεκριµένες πολιτικές, η 

συντριπτική πλειοψηφία των υπαλλήλων, οι 75 από τους 79 πιστεύουν ότι αυτό 

συµβαίνει σε µεγάλο βαθµό. Το αποτέλεσµα αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, αφού 

αποδεικνύει ότι οι τράπεζες είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο ως προς την 

παρακολούθηση του ελέγχου που διενεργείται στο εσωτερικό τους, αφού ο σαφώς 

καθορισµένος τρόπος εκτέλεσης και ελέγχου των διαδικασιών είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για την σχετική µε τον εσωτερικό έλεγχο παρακολούθηση.    

Αναφορικά µε την ερώτηση για το κατά πόσο υποβάλλεται σε επανέλεγχο η 

εργασία των επιθεωρητών από τρίτα άτοµα της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης, τα οποία 

και δε συµµετείχαν στον αρχικό έλεγχο τα αποτελέσµατα παρουσιάζουν έντονο 

ενδιαφέρον, καθώς παρόλο που ένα αξιόλογο ποσοστό απάντησε πως αυτό συµβαίνει 

«Σε µεγάλη κλίµακα» (31,6%) ή και «Πάρα πολύ» (13,9%), θα πρέπει να ληφθεί 

σοβαρά υπόψη ότι το υπόλοιπο 29,1% διαθέτει µια αρνητική και ουδέτερη στάση ως 

προς το συγκεκριµένο γεγονός, ενώ 20 από τους υπαλλήλους (ποσοστό 25,3%) δε 

γνωρίζουν καν αν πραγµατοποιείται αυτός ο επανέλεγχος. Εποµένως οι διοικήσεις 

των τραπεζών θα πρέπει να µεριµνήσουν περισσότερο επί του θέµατος και να 

επιβάλλουν ως υποχρεωτικό και αναπόσπαστο κοµµάτι του εσωτερικού ελέγχου, τον 

επανέλεγχο του ελεγκτικού έργου των επιθεωρητών από άλλα άτοµα, προκειµένου 

αυτό να είναι πιο αξιόπιστο και αµερόληπτο.   
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Σε ότι αφορά την ωφέλεια που αποκοµίζουν τόσο οι πελάτες όσο και το 

προσωπικό της τράπεζας από την ύπαρξη και λειτουργία της ∆ιεύθυνσης 

Επιθεώρησης µε βάση τα ποσοστά 37,7% και 44,9% αντίστοιχα στην διαβάθµιση 

«Πάρα πολύ» συµπεραίνουµε ότι η  λειτουργία της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης είναι 

χρήσιµη και η ύπαρξή της αναγκαία τόσο για τους πελάτες όσο και για τους 

τραπεζικούς υπαλλήλους, συµβάλλοντας θετικά στην προσθήκη αξίας στο εκάστοτε 

τραπεζικό ίδρυµα.    

Στην ερώτηση για την απαραίτητη ή µη περαιτέρω εκπαίδευση εκείνων των 

υπαλλήλων που σκοπεύουν να στελεχώσουν τις θέσεις των επιθεωρητών, προκύπτει 

ότι το 79,4% των εργαζοµένων των πιστωτικών οργανισµών κρίνουν επιτακτική την 

επιπλέον επιµόρφωση των συγκεκριµένων υπαλλήλων. Η κατοχή ιδιαίτερων 

προσόντων και εξειδικευµένων γνώσεων για την στελέχωση αυτών των θέσεων, σε 

σχέση µε άλλες µέσα στην τράπεζα, κρίνεται αναγκαία καθώς οι εν λόγω υπάλληλοι 

πρέπει να είναι πολύ καλοί γνωστές του αντικειµένου προκειµένου να αποφευχθούν 

λάθη κατά τη διενέργεια του ελέγχου και να εκτιµηθούν σωστά τα αποτελέσµατα των 

ελεγκτικών διαδικασιών. 

Σηµαντικά είναι και τα συµπεράσµατα που εξάγονται ως προς το βαθµό που η 

διαδικασία πρόσληψης και στελέχωσης των θέσεων των εσωτερικών ελεγκτών είναι 

διαφανής. Παρόλο που το 51,9% των υπαλλήλων απαντά «Σε µεγάλη κλίµακα», δε 

θα πρέπει να µας αφήσει απροβληµάτιστους και το 21,5% των υπαλλήλων που δε 

γνωρίζουν κατά πόσο επικρατούν αξιοκρατικά κριτήρια για την πλήρωση αυτών των 

θέσεων. Να επισηµανθεί ότι το έργο του εσωτερικού ελεγκτή πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από ανεξαρτησία και αξιοκρατία και ότι η αδιαφανής στελέχωση των 

θέσεων των επιθεωρητών θα οδηγήσει σε προβλήµατα κατά τη διάρκεια 

πραγµατοποίησης των ελεγκτικών διαδικασιών, καθώς η ακεραιότητα και αξιοπιστία 

των ελεγκτών είναι αµφίβολη. 

Κάτι ακόµη που απορρέει από την έρευνα είναι ότι οι ελεγχόµενοι έχουν τη 

δυνατότητα να ασκήσουν ένσταση και να ζητήσουν επιπλέον σχολιασµό επί των 

τελικών πορισµάτων των ελεγκτών σε ποσοστό που ανέρχεται στο 58,3%. Ποσοστό 

αρκετά υψηλό που αποδεικνύει το δηµοκρατικό χαρακτήρα της διαδικασίας του 

εσωτερικού ελέγχου. 
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Τέλος αναφορικά µε την ύπαρξη συστηµάτων παρακολούθησης της τήρησης 

των προτάσεων που συστήνουν οι επιθεωρητές, από τους 69 υπαλλήλους που 

απάντησαν σε αυτήν την ερώτηση το 53,6% θεωρεί ότι αυτό συµβαίνει σε «Σε 

µεγάλη κλίµακα» και το 27,5% «Πάρα πολύ». Τα αποτελέσµατα αυτά είναι πολύ 

σηµαντικά, καθώς η τήρηση των διορθωτικών ενεργειών που προτείνουν οι ελεγκτές 

είναι καθοριστικής σηµασίας για την εύρυθµη λειτουργία των τραπεζών. Εξάλλου οι 

επιθεωρητές είναι υποχρεωµένοι να ελέγχουν σε τακτά διαστήµατα αν τηρούνται 

αυτά που έχουν επισηµάνει στις εκθέσεις τους και κατά πόσο οι συστάσεις τους έχουν 

επιφέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα στις τράπεζες.     

 

Σχετικά µε το πρώτο τεστ ανεξαρτησίας ενώ αναµενόταν να προκύψουν σχέσεις 

εξάρτησης µεταξύ αρκετών µεταβλητών, εν τέλει παρατηρούνται µόνο µεταξύ 

ορισµένων και παρακάτω αναφέρονται αυτές που κρίνονται περισσότερο σηµαντικές.   

Πιο αναλυτικά, προκύπτει ότι: 

• Η τράπεζα που δουλεύει ο κάθε ερωτηθέντας, επηρεάζει το πως 

αντιλαµβάνεται την ύπαρξη ενός εγχειριδίου διαδικασιών (x2=0,013), τον 

τρόπο που διαχωρίζονται τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες του κάθε 

εργαζόµενου (x2=0,015), την ύπαρξη ενός κώδικα δεοντολογίας (x2=0,032), 

τη συχνότητα διενέργειας τακτικών αλλά και έκτακτων ελέγχων (x2=0,012), 

την ορθή αξιολόγηση της αποδοτικότητας των ελεγκτικών εργασιών από 

την Επιτροπή Ελέγχου (x2=0,023) και τη σύνταξη τελικού πορίσµατος µε το 

πέρας του ελέγχου (x2=0,036). Γενικά παρατηρούµε ότι η τράπεζα που 

δουλεύει ο κάθε υπάλληλος έχει σχέση εξάρτησης µε τις ερωτήσεις που 

αφορούν κυρίως το περιβάλλον ελέγχου.  

• Η θέση που κατέχει ο κάθε τραπεζικός υπάλληλος τον επηρεάζει στο πως θα 

απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικές µε τον καθορισµό της εκτέλεσης και του 

ελέγχου των διαδικασιών κάτω από συγκεκριµένες πολιτικές (x2=0,010), το 

βαθµό και  την έκταση του ελέγχου σε κάθε περίπτωση (x2=0,036) ή τον 

επανέλεγχο του ελεγκτικού έργου των επιθεωρητών από τρίτα άτοµα της 

∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης (x2=0,006). Όπως η τράπεζα που δουλεύει, έτσι 

και  η θέση που κατέχει σχετίζεται µε το πως αντιλαµβάνεται την ύπαρξη 

ενός εγχειριδίου που αναφέρει λεπτοµερώς τις εργασίες του κάθε 
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υπαλλήλου, καθώς και τον τρόπο εκτέλεσης αυτών (x2=0,034), αλλά και τον 

τρόπο που διαχωρίζονται σαφώς τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες του 

κάθε εργαζόµενου (x2=0,032). Αυτό πιθανότατα συµβαίνει γιατί ο βαθµός 

της θέσης που κατέχει ο κάθε υπάλληλος τον κάνει να αντιλαµβάνεται 

διαφορετικά κάποιες αυστηρώς καθορισµένες διαδικασίες και πολιτικές, 

όπως αυτές που αναφέρθηκαν. Όσο πιο υψηλόβαθµος είναι κάποιος 

υπάλληλος, τόσο θεωρεί επιτακτική την ύπαρξη αυτών. 

• Η απάντηση που σχετίζεται µε το φύλο του ερωτηθέντα έχει σχέση 

εξάρτησης µε την απάντηση που σχετίζεται µε τον επανέλεγχο του 

ελεγκτικού έργου των επιθεωρητών από τρίτα άτοµα της ∆ιεύθυνσης 

Επιθεώρησης που δεν έλαβαν µέρος στον αρχικό έλεγχο (x2=0,019).    

• Η ηλικία των τραπεζικών υπαλλήλων παρουσιάζει σχέση εξάρτησης µε το 

αν ο βαθµός και η έκταση του ελέγχου που διενεργείτε στην κάθε 

περίπτωση είναι ανάλογα της σηµαντικότητάς του (x2=0,011).  

Αξιοσηµείωτο είναι ότι σχέσεις εξάρτησης δεν προκύπτουν µεταξύ των 

δηµογραφικών στοιχείων, εκπαίδευση και επαγγελµατική πείρα, µε καµία από τις 

ερωτήσεις που αφορούν την έρευνα. Το γεγονός αυτό προκαλεί έκπληξη καθώς τόσο 

η εκπαίδευση όσο και η επαγγελµατική πείρα των τραπεζικών υπαλλήλων είναι 

σηµαντικές συνιστώσες επηρεασµού του τρόπου αντίληψης και αξιολόγησης της 

σηµαντικότητας ύπαρξης και λειτουργίας των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου. 

 

Αναφορικά µε το δεύτερο τεστ ανεξαρτησίας ελέγχθηκε τι είδους συσχέτιση υπάρχει 

µεταξύ των ερωτήσεων 3-8, 8-10, 9-11 και 13-18 και καταλήξαµε στα ακόλουθα.  

Αρχικά παρατηρούµε ότι υπάρχει σχέση εξάρτησης µεταξύ της ύπαρξης 

κώδικα δεοντολογίας και της ποιότητας των πληροφοριών που παρέχονται από τους 

τραπεζικούς υπαλλήλους στους εσωτερικούς ελεγκτές κατά τη διενέργεια του 

ελεγκτικού τους έργου. Αυτό µπορεί εν µέρει να το περιµέναµε καθώς όπως είναι 

γνωστό µε τον κώδικα δεοντολογίας εξασφαλίζεται ότι οι τραπεζικοί υπάλληλοι 

ενεργούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να τηρούνται οι ηθικές αξίες, αλλά και η ακεραιότητα 

αυτών. Άρα το ότι θα παρέχουν αξιόπιστες πληροφορίες στους εσωτερικούς ελεγκτές 

κάθε φορά που θα τους ζητηθεί είναι κάπως αναµενόµενο. Το ότι επαληθεύεται όµως 

η σκέψη µας αυτή είναι πολύ σηµαντικό.     
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Σχέση εξάρτησης µε θετική συσχέτιση υπάρχει και µεταξύ της παροχής 

αξιόπιστων πληροφοριών από τους εργαζόµενους στους ελεγκτές και της ορθής 

εκτίµησης της αποδοτικότητας των ελεγκτικών διαδικασιών από την Επιτροπή 

Ελέγχου. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό γιατί δείχνει πως η Επιτροπή Ελέγχου δε 

δέχεται αβίαστα τα αποτελέσµατα που λαµβάνει από τη ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης, 

αλλά λαµβάνει υπόψη και την ύπαρξη πιθανών παραµέτρων (αναληθείς πληροφορίες) 

που µπορεί να οδηγήσουν σε διαστρεβλωµένα αποτελέσµατα. 

Σηµαντική είναι και η θετική σχέση εξάρτησης που υπάρχει µεταξύ της 

αξιολόγησης του ελεγκτικού έργου των επιθεωρητών από τη διοίκηση και του 

επανέλεγχου του τελεσθέντα ελέγχου από τα άτοµα της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης 

που δε συµµετείχαν σε αυτόν. Ουσιαστικά αυτό σηµαίνει ότι η εγκυρότητα των 

αποτελεσµάτων του αρχικού ελέγχου επαληθεύεται εις διπλούν, καθιστώντας τον µε 

τον τρόπο αυτό αξιόπιστο σε µεγαλύτερο βαθµό. 

Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι σχέση µη εξάρτησης µε αρνητική συσχέτιση 

παρατηρείται µεταξύ του οφέλους που αποκοµίζει το προσωπικό από την ύπαρξη και 

λειτουργία της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης και της δυνατότητας να ασκήσουν οι 

ελεγχόµενοι ένσταση ή να ζητήσουν περαιτέρω σχολιασµό στα τελικά πορίσµατα των 

ελεγκτών. Από την έρευνα προέκυψε ότι η λειτουργία της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης 

είναι πολύ χρήσιµη για την δραστηριοποίηση και την εργασία του προσωπικού. Κατά 

συνέπεια θα περιµέναµε το τελευταίο να έχει την ευχέρεια να λάβει τις επιπρόσθετες 

διευκρινίσεις που ενδεχοµένως θα ζητούσε από την έκθεση που συντάσσεται µε το 

τέλος της διενέργειας του ελέγχου. Έτσι ενώ αναµενόταν να υπάρχει εξάρτηση, 

τελικά αυτά τα δύο γεγονότα δε σχετίζονται µεταξύ τους.   

 

Από τη µελέτη των ερωτηµατολόγιων προκύπτει ότι οι υπάλληλοι επέλεξαν τις 

περισσότερες φορές τις απαντήσεις «Σε µεγάλη κλίµακα» και «Πάρα πολύ» σε σχέση 

µε τις άλλες τρεις που υποδηλώνουν µια πιο αρνητική και ουδέτερη στάση, 

αποδεικνύοντας ότι στα εγχώρια τραπεζικά ιδρύµατα όντως πραγµατοποιούνται 

εσωτερικοί έλεγχοι και µάλιστα ικανοποιητικού επιπέδου.     

Παρόλα αυτά σε ένα περιβάλλον όπως το τραπεζικό που ολοένα και 

µεταβάλλεται, µε καινούργιες προκλήσεις και αυξηµένες απαιτήσεις να εµφανίζονται 
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σε καθηµερινή βάση υπάρχουν πάντα περιθώρια για βελτίωση. Οι διευθύνσεις 

εσωτερικού ελέγχου καλό θα είναι να προβούν σε αλλαγές ενισχύοντας τη δοµή και 

οργάνωσή τους. Με τον τρόπο αυτό θα συµβάλλουν στην ουσιαστική αναβάθµιση 

των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και στην εξασφάλιση του οφέλους που πρέπει 

να αποκοµίζουν όλα τα συµβαλλόµενα µε την τράπεζα µέλη (πελάτες, υπάλληλοι, 

µέτοχοι) από την εύρυθµη λειτουργιά τους.   

Οι διοικήσεις των τραπεζών οφείλουν να ελέγχουν ετησίως την επάρκεια και 

αποδοτικότητα των συστηµάτων ελέγχου που διαθέτουν ούτως ώστε να περιορίζουν 

το επίπεδο κινδύνου που εκτίθενται. Ακόµη πρέπει να στηρίζουν το έργο των 

ελεγκτών προκειµένου να πραγµατοποιείται µε το καλύτερο δυνατό τρόπο. Εποµένως 

δεν θα πρέπει να τους ασκούν πίεση ως προς το χρόνο που απαιτείται για τη 

διενέργεια του ελέγχου, και θα πρέπει να είναι πρόθυµοι να τους βοηθήσουν να 

συλλέξουν τα απαραίτητα στοιχεία για να επιτελέσουν το έργο τους.         

Τέλος τόσο οι διοικήσεις όσο και οι τραπεζικοί υπάλληλοι καλό θα είναι να 

καταλάβουν πως η δουλειά των επιθεωρητών δεν είναι καθαρά και µόνο ελεγκτική 

αλλά πλέον είναι και συµβουλευτικού χαρακτήρα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

Η απελευθέρωση των αγορών, η αυξανόµενη χρήση της τεχνολογίας στις συναλλαγές 

και η ανοδική τάση της ταχύτητας κυκλοφορίας του κεφαλαίου ανάγκασαν τις 

τράπεζες να εφαρµόσουν πρακτικές για να αντιµετωπίζουν και να διαχειρίζονται όσο 

το δυνατόν καλύτερα τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται. Η κατάρρευση του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος ανάγκασε πολλές τράπεζες να προβούν σε 

αναθεώρηση των στρατηγικών τους αποφάσεων αναφορικά τόσο µε τον εσωτερικό 

όσο και µε τον εξωτερικό έλεγχο. 

Ο εσωτερικός έλεγχος των τραπεζών παρουσιάζει διαφορές σε σχέση µε 

αντίστοιχους ελέγχους που διενεργούνται σε άλλες επιχειρήσεις, λόγω κάποιων 

ιδιαιτεροτήτων που εµφανίζει. Ο τραπεζικός εσωτερικός έλεγχος πρέπει να είναι 

σύµφωνος µε τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης αλλά και µε τους κανόνες των 

εθνικών εποπτικών φορέων, ενώ τα συστήµατα του πρέπει να είναι αυστηρώς 

καθορισµένα προκειµένου να είναι αποδοτικά ως προς την αντιµετώπιση των 

κινδύνων που αντιµετωπίζουν οι πιστωτικοί οργανισµοί.  

Επιπλέον στην παρούσα διπλωµατική εργασία γίνεται µια προσπάθεια 

ανάλυσης της σηµασίας της εποπτείας του τραπεζικού συστήµατος. Αναφέρονται τα 

τρία κανονιστικά πλαίσια της Επιτροπής της Βασιλείας, και επισηµαίνεται το κύριο 

σηµείο αυτών, δηλαδή το απαιτούµενο ύψος των κεφαλαιακών απαιτήσεων που 

πρέπει να διατηρούν οι τράπεζες, καθώς επίσης και ορισµένα άλλα εξίσου σηµαντικά. 

Το σύµφωνο που αναλύθηκε εκτενέστερα είναι αυτό της Βασιλείας II, γιατί 

διαφοροποίησε τον τρόπο υπολογισµού της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών. 
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Αξιότιµοι/ες Κύριοι/Κυρίες, 

Το παρόν εµπιστευτικό ερωτηµατολόγιο, που χρησιµοποιείται ως εργαλείο έρευνας 

για την διεξαγωγή της διπλωµατικής µου εργασίας µε τίτλο «Ο Εσωτερικός Έλεγχος 

των τραπεζών και τα Σύµφωνα της Βασιλείας», έχει σαν σκοπό να αναδείξει την 

άποψη των τραπεζικών υπαλλήλων σχετικά µε την σηµαντικότητα13 της ύπαρξης και 

λειτουργίας τόσο της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης, όσο και των Συστηµάτων 

Εσωτερικού Ελέγχου που υιοθετούν οι εγχώριοι πιστωτικοί οργανισµοί. Ακόµη 

στοχεύει στην ανάδειξη πιθανών περιθωρίων βελτίωσης του εσωτερικού ελέγχου στα 

τραπεζικά ιδρύµατα και προτάσεων για αντιµετώπιση και επίλυση συγκεκριµένων 

περιπτώσεων.    

Η εµπειρία σας και η συµβολή σας θα βοηθήσει στην εκπόνηση της διπλωµατικής 

µου εργασίας και στην εξαγωγή ουσιωδών συµπερασµάτων. Να σηµειωθεί ότι ο  

τρόπος σχεδιασµού του ερωτηµατολογίου είναι τέτοιος ώστε να επιτυγχάνεται η 

γρήγορη και εύκολη συµπλήρωσή του. Εποµένως θα σας ήµουνα ιδιαίτερα ευγνώµων 

αν διαθέτατε 10 λεπτά από το χρόνο σας για τη συµπλήρωσή του. 

Τέλος να ληφθεί υπόψη ότι : 

• Οι απαντήσεις είναι εµπιστευτικές και ανώνυµες 

• Σε περίπτωση που υπάρχει κάποια ερώτηση της οποίας την απάντηση δε 

γνωρίζετε, παρακαλώ συνεχίστε στην επόµενη, χωρίς τη συµπλήρωση αυτής 

• Υπάρχει πιθανότητα να χρησιµοποιείται διαφορετική ορολογία από τράπεζα 

σε τράπεζα για µια συγκεκριµένη έννοια 

• Ακόµη και αν µια απάντηση θεωρείται από τη µεριά σας αυτονόητη, 

παρακαλώ σηµειώστε την, ούτως ώστε να επαληθευτεί η σηµασία της 

ύπαρξης σχετικής νοµοθέτησης. 

 

Αναµένοντας την απάντηση σας, σας ευχαριστώ εκ’ των προτέρων! 

Με εκτίµηση, 

Μουλαρά Αγγελική 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 

                                                           
13

 συµβουλευτικού χαραχτήρα, αξιολόγησης, ελέγχου 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Στοιχεία Επιχείρησης 

Επωνυµία Τράπεζας …………………………………………………………………… 

Θέση που κατέχετε (προαιρετικά) ……………………………………………………. 

 

∆ηµογραφικά Στοιχεία 

1. Φύλο 

a. Άντρας 

b. Γυναίκα 

2. Ηλικία 

a. <30 

b. 30-50 

c. >50 

3. Εκπαίδευση 

a. Λύκειο 

b. Πανεπιστηµιακή εκπαίδευση 

c. Μεταπτυχιακό/ ∆ιδακτορικό 

4. Επαγγελµατική εµπειρία 

a. <5 

b. 5-15 

c. 16-20 

d. >20 

 

Ερωτήσεις Έρευνας 

1. Οι εργασίες που επιτελεί ο κάθε εργαζόµενος, καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης 

αυτών, είναι αυστηρώς και λεπτοµερώς καθορισµένες, σύµφωνα µε κάποιο 

εγχειρίδιο; 

a. Καθόλου  
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b. Σε µικρή κλίµακα 

c. Σε µέτρια κλίµακα 

d. Σε µεγάλη κλίµακα 

e. Πάρα πολύ 

2. Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες του προσωπικού της Τράπεζας, σε όλα τα 

επίπεδα, διαχωρίζονται σαφώς;  

a. Καθόλου  

b. Σε µικρή κλίµακα 

c. Σε µέτρια κλίµακα 

d. Σε µεγάλη κλίµακα 

e. Πάρα πολύ 

3. Υπάρχει κάποιος Κώδικας ∆εοντολογίας, σύµφωνα µε τον οποίο να ενεργούν 

οι τραπεζικοί υπάλληλοι ώστε να τηρούνται οι ηθικές αξίες αλλά και οι 

ακεραιότητα αυτών; 

a. Καθόλου  

b. Σε µικρή κλίµακα 

c. Σε µέτρια κλίµακα 

d. Σε µεγάλη κλίµακα 

e. Πάρα πολύ 

4. Η εκτέλεση και ο έλεγχος των διαδικασιών που πραγµατοποιούνται σε µια 

Τράπεζα καθορίζονται από συγκεκριµένες πολιτικές; 

a. Καθόλου  

b. Σε µικρή κλίµακα 

c. Σε µέτρια κλίµακα 

d. Σε µεγάλη κλίµακα 

e. Πάρα πολύ 

5. Ελεγκτικές διαδικασίες πραγµατοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα 

αλλά και σε έκτακτα; 

a. Καθόλου  

b. Σε µικρή κλίµακα 

c. Σε µέτρια κλίµακα 

d. Σε µεγάλη κλίµακα 

e. Πάρα πολύ 
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6. Ο εσωτερικός έλεγχος που διενεργείται είναι ίδιος σε όλες τις περιπτώσεις ή 

διαφέρει σε βαθµό και έκταση ανάλογα µε την εκάστοτε περίπτωση; 

a. Καθόλου  

b. Σε µικρή κλίµακα 

c. Σε µέτρια κλίµακα 

d. Σε µεγάλη κλίµακα 

e. Πάρα πολύ 

7. Οι ασφαλιστικές δικλείδες που διαθέτει το σύστηµα ελέγχου της Τράπεζας 

είναι ικανό να αποτρέψει τυχόν παράνοµες συναλλαγές; 

a. Καθόλου  

b. Σε µικρή κλίµακα 

c. Σε µέτρια κλίµακα 

d. Σε µεγάλη κλίµακα 

e. Πάρα πολύ 

8. Οι πληροφορίες που παρέχονται στον εσωτερικό ελεγκτή από το προσωπικό 

της Τράπεζας είναι αξιόπιστες; 

a. Καθόλου  

b. Σε µικρή κλίµακα 

c. Σε µέτρια κλίµακα 

d. Σε µεγάλη κλίµακα 

e. Πάρα πολύ 

9. Το ελεγκτικό έργο των επιθεωρητών αξιολογείται από τη ∆ιοίκηση του 

τραπεζικού ιδρύµατος; 

a. Καθόλου  

b. Σε µικρή κλίµακα 

c. Σε µέτρια κλίµακα 

d. Σε µεγάλη κλίµακα 

e. Πάρα πολύ 

10. Η Επιτροπή Ελέγχου, από τις εκθέσεις που λαµβάνει από τη ∆ιεύθυνση 

Επιθεώρησης, εκτιµά ορθά την αποδοτικότητα των ελεγκτικών διενεργειών; 

a. Καθόλου  

b. Σε µικρή κλίµακα 

c. Σε µέτρια κλίµακα 

d. Σε µεγάλη κλίµακα 
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e. Πάρα πολύ 

11. Η εργασία των επιθεωρητών υποβάλλεται σε επανέλεγχο από άτοµα της 

∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης, τα οποία δεν έλαβαν µέρος στον αρχικό έλεγχο; 

a. Καθόλου  

b. Σε µικρή κλίµακα 

c. Σε µέτρια κλίµακα 

d. Σε µεγάλη κλίµακα 

e. Πάρα πολύ 

12. Η λειτουργία της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης ωφελεί τους πελάτες; 

a. Καθόλου  

b. Σε µικρή κλίµακα 

c. Σε µέτρια κλίµακα 

d. Σε µεγάλη κλίµακα 

e. Πάρα πολύ 

13. Η λειτουργία της ∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης ωφελεί το προσωπικό της 

Τράπεζας; 

a. Καθόλου  

b. Σε µικρή κλίµακα 

c. Σε µέτρια κλίµακα 

d. Σε µεγάλη κλίµακα 

e. Πάρα πολύ 

14. Η πρόσληψη και στελέχωση των θέσεων των εσωτερικών ελεγκτών 

χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και αξιοκρατία; 

a. Καθόλου  

b. Σε µικρή κλίµακα 

c. Σε µέτρια κλίµακα 

d. Σε µεγάλη κλίµακα 

e. Πάρα πολύ 

15. Το γνωστικό υπόβαθρο των επιθεωρητών είναι επαρκές για την αντιµετώπιση 

τυχόν προβληµάτων και την ορθή επίλυση αυτών, κατά την εφαρµογή 

ελεγκτικών διαδικασιών;  

a. Καθόλου  

b. Σε µικρή κλίµακα 

c. Σε µέτρια κλίµακα 
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d. Σε µεγάλη κλίµακα 

e. Πάρα πολύ 

16. Απαιτείται περαιτέρω εκπαίδευση των τραπεζικών υπαλλήλων προτού 

στελεχώσουν αυτές τις θέσεις; 

a. Καθόλου  

b. Σε µικρή κλίµακα 

c. Σε µέτρια κλίµακα 

d. Σε µεγάλη κλίµακα 

e. Πάρα πολύ 

17. Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος, ο εσωτερικός ελεγκτής συντάσσει σχετικό 

πόρισµα µε προτεινόµενες διορθωτικές ενέργειες; 

a. Καθόλου  

b. Σε µικρή κλίµακα 

c. Σε µέτρια κλίµακα 

d. Σε µεγάλη κλίµακα 

e. Πάρα πολύ 

18. Οι ελεγχόµενοι έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν ένσταση και να ζητήσουν 

επιπλέον σχολιασµό πάνω στο τελικό πόρισµα των ελεγκτών; 

a. Καθόλου  

b. Σε µικρή κλίµακα 

c. Σε µέτρια κλίµακα 

d. Σε µεγάλη κλίµακα 

e. Πάρα πολύ 

19. Υπάρχει κάποιο σύστηµα παρακολούθησης τήρησης των προτάσεων των 

επιθεωρητών;    

a. Καθόλου  

b. Σε µικρή κλίµακα 

c. Σε µέτρια κλίµακα 

d. Σε µεγάλη κλίµακα 

e. Πάρα πολύ 

 

Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας!  


