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Abstract 

  

The future is unknown and no one has ever managed to predict successfully and for a 

very long period the market prices, the rate of interests, the exchanges parities and 

also to predict events that can have a great financial effect on the market or even on a 

company. The Free market economy globalization, the international trade and the 

globalization of the financial services combined with the great technological 

achievements, the worldwide spread of the Web and the evolution of information 

systems have made Bank activities much more complicated and have also created new 

types of dangers that can be a great threat for their reputation and financial 

performance. This work is divided in three parts. The first part is a literature overview 

of the Operational Risk. Operational Risk is a relatively new process in most of the 

banks and at large financial institutions is gaining the same importance as market and 

credit risk in the capital calculation. Starting with a historical overview of the 

operational risk, we give the operational risk definition as it has been given by the 

Basel Committee and we also mention the ways that it can be measured. In the end of 

the first part we analyze the IRB method and we define the most significant 

Operational Risk related scandals and events. Moving to the second part we have a 

literature overview of the Basel committee, starting with a historical review where we 

mainly focus on the second Accord of the Basel Committee called Basel II and we 

examine its implementation by the financial institutions from all over the world giving 

extra attention to Greek Banks. Furthermore we give a detailed review of the three 

Basel Committee pillars, we mention some of the reviews and disadvantages about 

Basel II and we close the second part by making a quick review of the third Accord of 

the Basel Committee- Basel III.  In the third and final part of this work we conduct an 

analysis based on the impact that public announcements of a security breach have on 

the market value of affected companies and financial institutions over an eight year 

period. So in this study we investigate the effect of cyber attacks and data breaches 

announcements on stocks. For this reason we use the data from Identity Theft Center 

and market data from the search machine yahoo. Finance for the period 2005-2013. 
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Εισαγωγή 

Το μέλλον είναι αβέβαιο και κανείς δεν έχει καταφέρει να προβλέψει με επιτυχία και για μεγάλα 

χρονικά διαστήματα την πορεία των χρηματιστηρίων, των επιτοκίων, των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών ή γεγονότων που έχουν μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις. Η απελευθέρωση των αγορών, 

το παγκόσμιο εμπόριο, η αστραπιαία εξέλιξη της τεχνολογίας και η παγκοσμιοποίηση των 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε συνδυασμό με την εξάπλωση του διαδικτύου και την πρόοδο 

των πληροφοριακών συστημάτων  καθιστούν τις δραστηριότητες των τραπεζών πιο πολύπλοκες και 

φέρνουν στο προσκήνιο νέους κινδύνους οι οποίοι ήταν απαξιωμένοι και πλέον χρήζουν άμεση 

αντιμετώπισης και διαφοροποιούν το προφίλ του κινδύνου τους. 

Όμως, οι οικονομικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από αυτή την αβεβαιότητα μπορεί να είναι 

διαχειρίσιμοι.Μια από τις διαφορές της σύγχρονης επιχειρηματικότητας σε σχέση με αυτήν του 

παρελθόντος είναι η ικανότητά μας να ταυτοποιήσουμε τον κίνδυνο , να τον αξιολογήσουμε, να 

εντοπίσουμε τις επιπτώσεις του αλλά και η δυνατότητα να παίρνουμε αποφάσεις και πρωτοβουλίες 

για την αποφυγή αλλά και την ελαχιστοποίηση αυτών των επιπτώσεων. Οι πηγές που μας 

ενδιαφέρουν στον χώρο της διαχείρισης του κινδύνου είναι τρείς: 

 

1. Ο Πιστωτικός κίνδυνος 

2. Ο κίνδυνος αγοράς 

3. Ο Λειτουργικός κίνδυνος 

Στην παρούσα εργασία  στο πρώτο μέρος της θα ασχοληθούμε με τον Λειτουργικό κίνδυνο. 

Ο όρος «Λειτουργικός Κίνδυνος», που ελάχιστα ακουγόταν 10 χρόνια πριν, σήμερα 

χρησιμοποιείται εξαιρετικά συχνά στις επιχειρήσεις και τράπεζες και είναι πλέον αποδεκτό ότι 

παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την κερδοφορία, την αξία και τη 

φήμη μιας εταιρείας, ακόμα και την επιβίωσή της καθώς εκθέτει τις τράπεζες σε σημαντικές 

ζημιές. 

  Ο πιο διαδεδομένος ορισμός του Λειτουργικού Κινδύνου δίνεται από την Επιτροπή της 

Βασιλείας (Basel Committee) μέσα στα πλαίσια της Βασιλείας ΙΙ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ευρέος από τράπεζες και επιχειρήσεις . Η παρούσα εργασία μας χωρίζεται σε 3 μέρη. 

Το πρώτο μέρος αποτελεί μια βιβλιογραφική επισκόπηση του λειτουργικού κινδύνου. Στο πρώτο 

κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός του λειτουργικού κινδύνου ,γίνεται μια προσπάθεια να αποδοθεί σωστά 

η μέτρηση του καθώς και η μοντελοποίηση του, αναφέρονται επίσης οι αρχές για την διαχείριση 
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του, η εσωτερική  διαδικασία της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών καθώς επίσης γίνεται 

αναφορά σε παραδείγματα από τα πιο σημαντικά περιστατικά που σχετίζονται με τον Λειτουργικό 

Κίνδυνο. 

Το δεύτερο κεφάλαιο ξεκινάει κάνοντας μια ιστορική ανασκόπηση της Επιτροπής της Βασιλείας 

, κάνει μια μικρή αναφορά στην Βασιλεία Ι και συνεχίζει με την Βασιλεία ΙΙ όπου και αναφέρονται 

επιγραμματικά οι βασικοί πυλώνες της και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και ρυθμιστικό πλαίσιο 

στην Ελλάδα καθώς και η ενσωμάτωση του στην Ελληνική νομοθεσία και η εφαρμογή του. Γίνεται 

επίσης μια σύντομη αναφορά σε μειονεκτήματα της Βασιλείας ΙΙ και σε κριτικές που έχει δεχθεί και 

τέλος κλείνει με μιαν αναφορά στην Βασιλεία ΙΙΙ. 

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εργασίας πραγματοποιείται μια έρευνα  σχετική με τον 

αντίκτυπο που έχει πάνω στην χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής μιας επιχείρησης ή ενός  

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος  η δημόσια ανακοίνωση της για παραβίαση που δέχτηκε στην 

ασφάλεια της με αποτέλεσμα την απώλεια ηλεκτρονικών και διαδικτυακών στοιχείων και 

δεδομένων. Συγκεντρώσαμε λοιπόν στοιχεία  για 139 επιχειρήσεις και τράπεζες οι οποίες ανήκουν 

στον τραπεζικό, πιστωτικό και χρηματοοικονομικό τομέα για μια περίοδο οκτώ ετών από το 2005-

2009. Έπειτα για να υπολογίσουμε τις μέσες προσαρμοσμένες αποδόσεις ( AR ) και τις σωρευτικές 

μέσες προσαρμοσμένες αποδόσεις (  CAR ) χρησιμοποιήσαμε το υπόδειγμα των προσαρμοσμένων 

αποδόσεων  με τον δείκτη της αγοράς (Market Adjusted Returns Model) για να καταλήξουμε στα 

αποτελέσματα μας. Σκοπός αυτού του τελευταίου μέρος είναι να εξετάσουμε εάν οι μετοχές των 

επιχειρήσεων του τομέα Banking/Financial/Credit αντιδρούν αρνητικά στις δημόσιες  ανακοινώσεις 

των επιχειρήσεων αυτών για παραβίαση στην ασφάλεια τους. Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό 

αναλύονται και εξηγούνται  τα αποτελέσματα  της έρευνας και προτείνεται η επιπλέον έρευνα που 

θα μπορούσε και πρέπει να πραγματοποιηθεί πάνω σε αυτό το θέμα. 
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ΜΕΡΟΣ Α: 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
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Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικού Κινδύνου 

Ο όρος «Λειτουργικός κίνδυνος» αλλά και οι στρατηγικές  διαχείρισης του έχουν γίνει γνωστά τα 

τελευταία χρόνια και αποτελούν  πλέον ένα ζήτημα που απασχολεί πολλούς ερευνητές. Ο 

Λειτουργικός κίνδυνος  είναι από τους παλιότερους κινδύνους που οι τράπεζες , οι επιχειρήσεις αλλά 

και τα υπόλοιπα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα  έχουν αντιμετωπίσει αλλά όπως παρατηρείται ,πριν 

την δεκαετία του 80 δεν είχε γίνει καμιά προσπάθεια αποτίμησης του αλλά και καμιά θεσμική 

παρέμβαση για να αντιμετωπιστούν περιστατικά που απειλούσαν αλλά και εξακολουθούν  να 

απειλούν την επιβίωση των χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Η σημαντικότητα του ξεκίνησε  να 

αυξάνεται μετά από επιθυμία για βελτίωση του τραπεζικού τομέα καθώς αρκετά σημαντικά  

γεγονότα αλλά και μετά από κρίσεις με μεγάλο χρηματοοικονομικό αντίκτυπο που προήλθαν από 

τον Λειτουργικό κίνδυνο . Ένα από αυτά τα σημαντικά γεγονότα ήταν και η περίπτωση της 

Γερμανικής τράπεζας Bankhauss  Herstatt η οποία στις 26 Ιουνίου του  1974 μετά το κλείσιμο των 

διατραπεζικών συστημάτων οδήγησε  τους αντισυμβαλλόμενους της σε ζημία 620 εκατομμύρια 

δολάρια.  

   Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους η  Franklin National  Bank  της Νέας Υόρκης  έκλεισε τις 

πόρτες τις έπειτα από τεράστιες ζημιές ου υπέστη σε ξένο συνάλλαγμα. Τρείς μήνες μετά σε 

απάντηση σε άλλα κρούσματα στις διεθνής χρηματαγορές ,οι κεντρικές  τράπεζες των G-10 χωρών 

δημιούργησαν την «Επιτροπή  της Βασιλείας  για την υλοποίηση και τον συντονισμό  μιας ενιαίας 

στρατηγικής γύρω από την διαχείριση των κινδύνων αλλά και για την εποπτεία του τραπεζικού 

συστήματος. Σκοπός της  ήταν να πετύχει χρηματοοικονομική σταθερότητα βελτιώνοντας την 

εποπτεία αλλά και την ποιότητα της τραπεζικής εποπτείας παγκοσμίως.  Μια από τις κύριες 

προτεραιότητες της επιτροπής ήταν  η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Στις αρχές λοιπόν του 

1980, με την κρίση στην Λατινική Αμερική  η Επιτροπή ανησυχούσε για τους  χαμηλούς δείκτες 

κεφαλαίου των διεθνών τραπεζών ενώ οι κίνδυνοι αυξάνονταν  . Οι  χώρες της Επιτροπής  

αναγνώριζαν την μεγάλη ανάγκη συνεργασίας για ενδυνάμωση και σταθερότητα του διεθνούς 

χρηματοπιστωτικού συστήματος.  

   Τον Ιούλιο του 1988, η επιτροπή δημοσίευσε το Σύμφωνο της Βασιλείας για την 

Κεφαλαιακή Επάρκεια δίνοντας του τον τίτλο  “Διεθνής Σύγκλιση της Κεφαλαιακής Μέτρησης και 

των Κεφαλαιακών προτύπων” ή αλλιώς Βασιλεία 1. Η οδηγία προέβλεπε ότι το σύνολο των 

κεφαλαίων θα έπρεπε να ανέρχονται τουλάχιστον στο 8%  των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο 

στοιχείων του ενεργητικού. Το πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκε όχι μόνο για τις χώρες μέλη αλλά και 

για όλες τις Κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως και κατέταξε τα στοιχεία του ενεργητικού σε τέσσερις 
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κατηγορίες, με τον συντελεστή να λαμβάνει τιμές: 0%, 20% ,50% και 100%. Τα εξω-λογιστικά  

στοιχεία κατατάσσονται επίσης σε τέσσερις κατηγορίες κινδύνου με αντίστοιχους  συντελεστές 

στάθμισης. Η επιτροπή επίσης βελτίωσε και ενίσχυσε το αρχικό της  πλαίσιο  θέτοντας επί τάπητος 

και άλλους κινδύνους εκτός από τον πιστωτικό στον οποίο είχε επικεντρωθεί η Οδηγία του 1988. 

Τον Ιανουάριο του 1996  έγινε μια τροποποίηση χρησιμοποιώντας πρόβλεψη για τους κινδύνους της 

αγοράς προερχόμενοι από  έκθεση των τραπεζών σε ξένο συνάλλαγμα, διαπραγματεύσιμα 

χρεόγραφα ,μετοχές, εμπορεύματα και δικαιώματα. Σημαντικό εδώ είναι ότι επιτρέπεται στις 

τράπεζες  να χρησιμοποιούν δικά τους μοντέλα μέτρησης του κινδύνου για να μετρούν τον κίνδυνο 

αγοράς με σκοπό να υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς και ποσοτικούς κανόνες.  

    Παρά το γεγονός ότι τα βήματα που έγιναν ήταν θετικά και ενθαρρυντικά, οι προτάσεις της  

Επιτροπής  δημιούργησαν και ορισμένα προβλήματα παραδείγματος  χάρης το σύστημα που 

δημιουργήθηκε από την Επιτροπή προέβλεπε ότι για κάθε επιχειρηματικό δάνειο προβλέπει το ίδιο 

ύψος ιδίων κεφαλαίων, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο ένα αντικίνητρο στην παροχή δανείου σε 

επιχειρήσεις με μεγάλη πιστοληπτική αξιοπιστία. Προβλήματα επίσης όπως η τέλεια θετική 

συσχέτιση των αποδόσεων των περιουσιακών στοιχειών που υπερεκτιμά τον αναλαμβανόμενο 

κίνδυνο καθώς αυξάνει αντίστοιχα το ποσό του απαιτούμενου κεφαλαίου αλλά και οι ρυθμιστικές 

συναλλαγές κεφαλαίου (RCA – Regulatory Capital Arbitrage) που έχουν αναπτυχθεί από τις 

τράπεζες  στις οποίες έχουμε μείωση του ύψους των απαιτούμενων θεσμικά κεφαλαίων, δίχως να 

αλλάζει η διάρθρωση του κινδύνου. Η επιτροπή τον Απρίλιο του 2003 έχοντας λάβει υπόψη όλα τα 

παραπάνω προβλήματα δημοσίευσε το δεύτερο συμβουλευτικό κείμενο. 

    Τον Ιούνιο του 1999, η Επιτροπή έκανε μια πρόταση για ένα νέο πλαίσιο κεφαλαιακής 

επάρκειας  και αντικατάσταση της Βασιλείας 1 θέλοντας να καλύψει τις ελλείψεις . Αυτό οδήγησε  

στην κυκλοφορία του πλαισίου «Revised Capital Framework» τον Ιούνιο του 2004  γνωστό ως 

Βασιλεία 2. Η Βασιλεία 2 παρέχει καλύτερες εναλλακτικές από την Βασιλεία 1 καθώς αυξάνεται η 

συσχέτιση των υποχρεώσεων των τραπεζών σε ίδια κεφάλαια με τους κινδύνους  του ισολογισμού 

τους, διευρύνεται η εξειδίκευση των εποπτικών ελέγχων σε μεγαλύτερο φάσμα τραπεζικών 

εργασιών (πιστωτικά παράγωγα, τιτλοποίηση δανείων και project finance και ενισχύονται τα 

κίνητρα των τραπεζών για βελτίωση των συστημάτων και διαδικασιών διαχείρισης των κινδύνων 

τους. Επίσης προωθείται ο στόχος μεγαλύτερης διαφάνειας των ισολογισμών και της δομής των 

ανειλημμένων κινδύνων και εναρμονίζονται οι διαδικασίες εποπτείας των εσωτερικών συστημάτων 

και μηχανισμών διαχείρισης  κινδύνων των τραπεζών. Βέβαια ένας τομέας στον οποίο συνέβαλε 

καθοριστικά η Επιτροπή είναι η συμβολή της στην διαχείριση του Λειτουργικού κινδύνου, τον οποίο 

η Βασιλεία 1 δεν είχε προβλέψει ίσως επειδή δεν είχε γίνει μέχρι τότε κατανοητή η τεράστια 
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σημασία του για την ορθή λειτουργία ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος η λόγο της 

πολυπλοκότητας του. Γεγονότα όμως που συνέβησαν μεταξύ της Βασιλείας 1 (1988) και της 

Βασιλείας 2 (2004) όπως η κατάρρευση της  Soceite Generale/Jerome Kervie, Barings Bank/ Nick 

Leeson (1995), Daiwa Bank, Allied Irish Bank (2002), Ο σεισμός στις 17 Αυγούστου 1999 ή και 

ακόμα το τρομοκρατικό χτύπημα της 11
ης Σεπτεμβρίου (2001) έδειξαν ότι σκάνδαλα , φυσικές 

καταστροφές και απρόβλεπτα   περιστατικά μπορούν να κλονίσουν την λειτουργία του ευρύτερου  

χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

Η Επιτροπή με την Βασιλεία 2 δημιούργησαν ένα πλαίσιο για την διαχείριση του 

Λειτουργικού Κινδύνου αλλά και την μείωση του. Μέσα από τους τρείς πυλώνες της τους οποίους 

θα αναλύσουμε παρακάτω (Πυλώνας 1 – ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, Πυλώνας 2 – 

διαδικασίες εποπτικής αξιολόγησης και Πυλώνας 3 – Πειθαρχεία της αγοράς)  συμβάλει στην 

μείωση του. 

 

Ορισμός Λειτουργικού Κινδύνου 

Λειτουργικός Κίνδυνος  είναι ο κίνδυνος που προέρχεται από την εκτέλεση των επιχειρησιακών 

λειτουργιών μιας επιχείρησης, οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλο όγκο συναλλαγών, είναι πολύπλοκες 

και εμφανίζουν μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές.  Ο  Λειτουργικός Κίνδυνος είναι μια ευρεία έννοια 

που εξετάζει τους κινδύνους προερχόμενους από τον ανθρώπινο παράγοντα, τα συστήματα που η 

κάθε επιχείρηση και τράπεζα υιοθετεί και χρησιμοποιεί αλλά και τις ποικίλες διαδικασίες μέσω των 

οποίων μια επιχείρηση λειτούργει.  

Σύμφωνα  με τον ορισμό που μας έχει δοθεί από την Επιτροπή της Βασιλείας «Λειτουργικός 

Κίνδυνος ορίζεται ως ο κίνδυνος άμεσης απώλειας, που είναι αποτέλεσμα των ανεπαρκών ή 

αποτυχημένων εσωτερικών διαδικασιών των ανθρώπων, των συστημάτων ή των εξωτερικών 

γεγονότων». Ο παραπάνω ορισμός μας ταξινομεί τις απώλειες από τον Λειτουργικό Κίνδυνο σε 

τέσσερις ομάδες τον ανθρώπινο παράγοντα, την τεχνολογία τις διαδικασίες και τα εξωτερικά 

γεγονότα, τα οποία θα τα δούμε πιο αναλυτικά παρακάτω.  

Όπως παρατηρείτε με το πέρασμα των ετών  και τα ποικίλα περιστατικά και γεγονότα που 

έχουν συμβεί αλλά και εξακολουθούν να συμβαίνουν, ο Λειτουργικός Κίνδυνος εξελίσσεται και  

λαμβάνει χώρα  σε διαφορετικές μορφές. Τα τελευταία χρόνια η διαχείριση του καθίσταται αναγκαία 

και ζωτικής σημασίας για την συνέχιση της λειτουργίας αλλά και την επιβίωση ενός 
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χρηματοπιστωτικού ομίλου. Πλέον  τα πιστωτικά ιδρύματα και οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι σε 

θέση αναγνωρίζουν και να μπορούν να αξιολογούν  το ύψος του Λειτουργικού κινδύνου που 

περιέχετε σε όλα τα προϊόντα, τις διαδικασίες και  τα συστήματα  τους καθώς  ο Λειτουργικός 

Κίνδυνος είναι  συνυφασμένος με όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων και των καθηκόντων  ενός 

πιστωτικού ιδρύματος. Πρέπει επίσης να υπάρχει και ένα πλάνο ή στρατηγική από τα ιδρύματα και 

τις επιχειρήσεις για ελαχιστοποίηση των ζημιών που μπορούν να προκληθούν από τον Λειτουργικό 

Κίνδυνο σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης των συνθηκών της ορθής λειτουργίας  τους. 

Με βάση νέες προτάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας  για την εποπτεία των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όπως έχουν ενσωματωθεί από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 

την οδηγία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής  Τράπεζας στις 3 Ιουλίου 2014 σχετικά με τις απαιτήσεις 

επίβλεψης για συστημικώς σημαντικά συστήματα  πληρωμών (ΕΚΤ/2014/28)  με το άρθρο 15 που 

αφορά τον Λειτουργικό Κίνδυνο: Οι πιστωτικοί οργανισμοί  πρέπει να θεσπίζουν ένα ισχυρό 

πλαίσιο με κατάλληλα συστήματα, πολιτικές, διαδικασίες και ελέγχους για τον εντοπισμό και την 

διαχείριση του Λειτουργικού Κινδύνου και ότι πρέπει να θεσπίζεται ένα σχέδιο επιχειρησιακής 

συνέχειας για την αντιμετώπιση συμβάντων που δημιουργούν σημαντικό κίνδυνο διακοπής 

εργασιών του ιδρύματος . Η ικανότητα για ποιοτική αξιολόγηση  και ποσοτικοποίηση των 

Λειτουργικών  Κινδύνων αποτελεί μια βάση για να υπολογιστούν τα απαιτούμενα κεφάλαια που 

πρέπει να διαθέτουν τα πιστωτικά ιδρύματα έναντι του Λειτουργικού Κινδύνου κάτι που αποτελεί  

μια νέα πρόκληση το παρόν και μέλλον των ιδρυμάτων. 

 

Ανάλυση της Διαχείρισης του Λειτουργικού Κινδύνου – Προσέγγιση της 

Βασιλείας 2 

Η επιτροπή της Βασιλείας όρισε τον Λειτουργικό Κίνδυνο  ως τον κίνδυνο άμεσης απώλειας που 

προκύπτει  από ανεπαρκείς  ή αποτυχημένες εσωτερικές διαδικασίες, των ανθρώπων, των 

συστημάτων ή των εξωτερικών γεγονότων. Βασισμένοι λοιπόν σε αυτόν τον ορισμό για την 

διαχείριση του Λειτουργικού Κινδύνου κατονομάζονται επτά πιθανές ομάδες από τις οποίες πηγάζει 

ο Λειτουργικός Κίνδυνος (Επιτροπή της Βασιλείας 2003 α). 

  Ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα: 

 

a) Εσωτερική απάτη:  απώλειες σχετικές με απάτη, παράνομη χρησιμοποίηση των 

περιουσιακών στοιχείων ή των δικαιωμάτων και παραβιάσεις των κανονιστικών 
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πράξεων ή διατάξεων της εταιρείας, με εξαίρεση περιπτώσεις που σχετίζονται με 

πρακτικές που είναι αντίθετες με τους κανόνες περί πολυμορφίας / διακριτικής 

μεταχείρισης στις οποίες εμπλέκετε τουλάχιστον ένα μέλος της επιχείρησης  δηλαδή 

ένα άτομο μέσα από την εταιρία (εργαζόμενος, μάνατζερ κλπ).  

b) Εξωτερική απάτη: απώλειες και ζημιές σχετικές με απάτη, υπεξαίρεσης 

περιουσιακών στοιχείων ή παραβιάσεις των νομικών πράξεων που προκαλούνται από 

κάποιον τρίτο 

c) Θέματα ασφαλείας εργατικού δυναμικού και εργασιακών πρακτικών:  απώλειες 

και ζημιές που προκύπτουν από ασυνέπειες  στις πρακτικές απασχόλησης αλλά και  

πράξεις αντίθετες με την εργατική νομοθεσία, στην ασφάλιση των εργαζομένων  και 

στις διαδικασίες εποπτείας της ασφάλειας αλλά και υγιεινής. Επίσης αφορούν 

απώλειες και ζημιές που προκύπτουν από αξιώσεις για εργατικά ατυχήματα και 

αξιώσεις για  πρακτικές αντίθετες με τους κανόνες σχετικούς με την πολιτιστική 

πολυμορφία και διακριτική μεταχείριση. 

d) Πελάτες, προϊόντα και επιχειρηματικές πρακτικές:  ζημιές που σχετίζονται με 

ακούσιες  ή εξ αμελείας παραλείψεις εκπλήρωσης των επαγγελματικών υποχρεώσεων 

έναντι πελατών (περιλαμβανομένης της απαίτησης για εμπιστοσύνης και εντιμότητα 

αλλά και ζημιές  από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την φύση του προϊόντος. 

 

 Τα εξωτερικά γεγονότα και  δυσλειτουργία των συστημάτων : 

 

 

a) Ζημίες και απώλειες σε ενσώματα περιουσιακά στοιχεία: απώλειες που 

προκύπτουν από  ζημιές η απώλειες ενσώματων περιουσιακών στοιχείων κυρίως από 

φυσικές καταστροφές ή άλλα γεγονότα. 

b) Διακοπή των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και αποτυχία του συστήματος: 

ζημιές σχετικές με διακοπή των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων ή πρόβλημα στα 

συστήματα πληροφόρησης, τηλεπικοινωνιών ή άλλα συστήματα. 

 

 Ο ρόλος των διαδικασιών:   
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a) Εκτέλεση, παράδοση και διαχείριση των διαδικασιών: απώλειες που 

προκαλούνται από  ανεπάρκειες στην επεξεργασία των συναλλαγών ή στη διαχείριση 

των διαδικασιών και από τις σχέσεις με τους επιχειρηματικούς εταίρους και τους 

εμπόρους. 

 

Η παραπάνω ταξινόμηση μας βοηθά να εντοπίζουμε τις πηγές του Λειτουργικού Κινδύνου. Μας 

δίνει επίσης τη δυνατότητα να προβούμε  σε μια ποσοτική εκτίμηση των ζημιών που σχετίζονται με 

το λειτουργικό κίνδυνο. Η Επιτροπή της Βασιλείας προτείνει τρεις προσεγγίσεις που 

χρησιμοποιούνται για ακριβής εκτίμηση των δυνητικών ζημιών και την αποφασιστικότητα της 

ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης (Επιτροπή της Βασιλείας, 2004): 

a. Η Μέθοδος του Βασικού Δείκτη (Basic Indicator Approach) 

b. Η τυποποιημένη μέθοδος  (Standardized Approach ) 

c. Τις Εξελιγμένες Προσεγγίσεις (AMA) 

Τα οποία θα εξετάσουμε πιο αναλυτικά παρακάτω. 

 

Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων Τραπεζικών Ιδρυμάτων Έναντι  
Λειτουργικού Κινδύνου. 

Το νέο πλαίσιο περί κεφαλαιακής επάρκειας έτσι όπως ορίζεται από τον πρώτο πυλώνα του σχεδίου 

της Συνθήκης της Βασιλείας II αναφέρει ότι τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να υπολογίζουν τις 

κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του λειτουργικού κινδύνου:  

α. Με την Προσέγγιση του Βασικού Δείκτη (Basic Indicator Approach) 

β. Με την Τυποποιημένη Προσέγγιση, μετά από σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας 

της Ελλάδος  (Standardized Approach) 

γ. Με Εξελιγμένες Προσεγγίσεις Μέτρησης, κατόπιν άδειας της Τράπεζας της 

Ελλάδος .( Advanced Measurement Approach) 

Οι οδηγίες της Βασιλείας 2 ενσωματώνονται κα ι στο ΠΔΤΕ 2590/2007 με θέμα οι «Οι 

Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις των Πιστωτικών Ιδρυμάτων για το Λειτουργικό Κίνδυνο».  Η 
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προσέγγιση που επιλέγεται , θα εφαρμόζεται τόσο σε ατομική όσο και σε ενοποιημένη βάση, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο N. 3601/2007,καλύπτοντας όλους τους σχετικούς 

επιχειρηματικούς τομείς του πιστωτικού ιδρύματος και του Ομίλου. Η προσέγγιση που επιλέγεται θα 

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

πιστωτικό ίδρυμα. 
1 

Τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία, χρησιμοποιούν την Τυποποιημένη Προσέγγιση ή τις 

Εξελιγμένες Προσεγγίσεις Μέτρησης δεν επιτρέπεται να επανέλθουν στη χρήση απλούστερης 

προσέγγισης. Σε ειδικές περιπτώσεις, και μετά την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος, η Τράπεζα 

της Ελλάδος μπορεί να χορηγήσει άδεια επιστροφής σε λιγότερο εξελιγμένη προσέγγιση εφόσον 

υφίστανται αποδεδειγμένα σημαντικοί λόγοι.
2 

Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις που προκύπτουν από τις δύο πρώτες προσεγγίσεις βασίζονται σε 

συγκεκριμένους συντελεστές , οι οποίοι προσδιορίστηκαν από τα αποτελέσματα των διερευνητικών 

ποσοτικών μελετών που διενέργησε η Επιτροπή της Βασιλείας. Οι δύο πρώτες μέθοδοι αποτελούν 

γενικευμένες απεικονίσεις της τραπεζικής πραγματικότητας και σε καμιά περίπτωση δεν 

απεικονίζουν τους πραγματικούς Λειτουργικούς κινδύνους του κάθε μεμονωμένου πιστωτικού 

ιδρύματος. Ο λόγος που χρησιμοποιούνται από τα ευρωπαϊκά τραπεζικά ιδρύματα και 

χρησιμοποιούνται από  τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα είναι η έλλειψη επαρκών  ιστορικών  ή 

τρεχουσών στοιχείων  για τις ζημιές που έχει υποστεί η εκάστοτε τράπεζα εξαιτίας του Λειτουργικού 

κινδύνου.
3 

Η Μέθοδος  του Βασικού Δείκτη (Basic Indicator Approach). 

Με βάση την προσέγγιση του Βασικού Δείκτη, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να 

διακρατούν το 15%  του μέσου όρου του κύκλου εργασιών των τελευταίων τριών ετών ως εποπτικά 

κεφάλαια έναντι του λειτουργικού κινδύνου. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που χρησιμοποιούν 

αυτήν την μέθοδο θα πρέπει να υπολογίζουν εποπτικά κεφάλαια ως ποσοστό του gross income 

σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο
4: 

          

Όπου 

 KBIA= Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον Λειτουργικό Κίνδυνο 

 GI=  Ο μέσος όρος του gross income για τα τελευταία τρία  χρόνια 
                                                           
1
 Bank Of Greece, www.bankofgreece.gr 

2
 Bank Of Greece, www.bankofgreece.gr 

3
 Μιχαηλίδου Άννα, Βασιλεία 2 και διαχείριση του Λειτουργικού κινδύνου 

4
 Μιχαηλίδου Άννα,2011 Βασιλεία 2 και διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου. 
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 α=15% 

Η Επιτροπή της Βασιλείας έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο φάσμα το οποίο περιλαμβάνει 

περισσότερο εξελιγμένες μεθοδολογίες αλλά  η μέθοδος του Βασικού Δείκτη αποτελεί την βάση 

αφετηρίας από την  οποία  ξεκίνησε η εξέλιξη αυτή. Σύμφωνα με την Επιτροπή της Βασιλείας η 

μέθοδος του Βασικού δείκτη είναι εύκολα εφαρμόσιμη και  μπορεί να χρησιμοποιηθεί  από  όλα τα 

πιστωτικά ιδρύματα ανεξαρτήτως πολυπλοκότητας και φιλοσοφίας. Η Μέθοδος του Βασικού Δείκτη 

είναι η πιο απλή μέθοδος από αυτές που ορίζει η Επιτροπή της Βασιλείας και υιοθετείτε κυρίως από 

τα μικρά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπου η εφαρμογή του είναι πιο απλή και πιο εύκολη. 
5 

 

Η Τυποποιημένη Μέθοδος (The Standardized Approach) 

 

 Η προσέγγιση αυτή αποτελεί μια πιο εξελιγμένη μορφή της Μεθόδου  του Βασικού Δείκτη καθώς 

αναγνωρίζει ότι ο λειτουργικός κίνδυνος διαφοροποιείται ανάλογα με τον τομέα επιχειρηματικής 

δραστηριοποίησης,. Οι δραστηριότητες του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος  κατανέμονται σε 

συγκεκριμένους τομείς, εποπτικά καθορισμένους συγκεκριμένα σε οκτώ επιχειρηματικές 

δραστηριότητες (business lines).6 Ο υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του 

Λειτουργικού Κινδύνου γίνεται με την στάθμιση του κύκλου εργασιών των παραπάνω 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με ποσοστά που κυμαίνονται μεταξύ 12% και 18%.
7 Για τον 

υπολογισμό των εποπτικών κεφαλαίων χρησιμοποιείται ο εξής παρακάτω τύπος. 

                   

Όπου 

 KTSA= Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις  

 B1-8= το ποσοστό για κάθε (business line) 

 GI1-8= Ο μέσος όρος του gross income των τριών τελευταίων χρόνων για κάθε (business 

line) 

  

                                                           
5
 Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου, Βασιλεία 2 και λειτουργικός κίνδυνος, Victor Dowd Measurment of operational risk, 

The Basel Approach  
6
 Δημήτρης Μυλωνάς, Οι επιπτώσεις από την εφαρμογή του συμφώνου της Επιτροπής της Βασιλείας 2 στο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα και στην ελληνική κοινωνία. 
7
 Μιχαηλίδου Άννα,2011 Βασιλεία 2 και διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου 
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Σύμφωνα με την Επιτροπή της Βασιλείας ισχύει η παρακάτω χαρτογράφηση των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων: 

 
Επιχειρηματικός 

τομέας 
β 

Δραστηριότητες 

Επενδυτική 

Τραπεζική 

Χρηματοδότηση 

Μεγάλων 

Επιχειρήσεων 
18% 

Επιχειρηματική 

Τραπεζική, 

Χρηματοδότηση 

Κεντρικών/τοπικών 

κυβερνήσεων, 

Επενδυτική 

Τραπεζική, 

Συμβουλευτικές 

Υπηρεσίες 

Διαπραγμάτευση 

και Πωλήσεις 
18% 

Πωλήσεις, market 
making, Διαχείριση 

ιδίων θέσεων, 

Διαχείριση 

Διαθεσίμων 

Παραδοσιακές 

Τραπεζικές 

Εργασίες 

Λιανική Τραπεζική 12% 

Λιανική 

Τραπεζική, 

Διαχείριση 

Περιουσίας 

Ιδιωτών, 

Διαχείριση 

Πιστωτικών 

Καρτών 

Εμπορική 

Τραπεζική 
15% 

Χρηματοδότηση 

Έργων, 

Κτηματομεσιτία, 

Εμπορική 

Χρηματοδότηση, 

Χρηματοδοτική 

Μίσθωση 
Πληρωμές 

&Διακανονισμοί 
18% 

Υπηρεσίες 

πελατών  

Υπηρεσίες 

Πρακτόρευσης 
15% 

Θεματοφυλακή, 

εταιρική 

εκπροσώπηση, 

corporate trust 

Λοιπές Εργασίες 

Διαχείριση 

Περιουσιακών 

στοιχείων 
12% 

Διαχείριση 

διακεκριμένων 

Κεφαλαίων 
Λιανική 

Χρηματομεσιτία 
12% 

Λιανική 

Χρηματομεσιτία 
8 

                                                           
8
 Δημήτρης Μυλωνάς, Οι επιπτώσεις από την εφαρμογή του συμφώνου της Επιτροπής της Βασιλείας 2 στο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα και στην ελληνική κοινωνία. 
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Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να αναπτύξουν και να τεκμηριώσουν γραπτώς  

συγκεκριμένες πολιτικές και κριτήρια για την ταξινόμηση των επιχειρηματικών τους 

δραστηριοτήτων στις παραπάνω κατηγορίες. Τα κριτήρια αντιστοίχησης πρέπει να αναθεωρούνται 

και να προσαρμόζονται σε συνάρτηση με την εξέλιξη και τις μεταβολές των δραστηριοτήτων και 

των κινδύνων. Η ταξινόμηση αυτή θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια:  

1. Όλες οι λειτουργίες ενός πιστωτικού ιδρύματος θα πρέπει να αντιστοιχίζονται σε κάποια από 

τις προκαθορισμένες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, χωρίς επικαλύψεις. 

2. Οι δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις προκαθορισμένες κατηγορίες, αλλά 

αποτελούν υποστηρικτικές λειτουργίες (ancillary functions) σε κάποια από τις βασικές 

δραστηριότητες θα ταξινομούνται στην κατηγορία δραστηριότητας που υποστηρίζουν. 

3. Αν οι εν λόγω δραστηριότητες έχουν υποστηρικτικό χαρακτήρα για περισσότερες της μίας 

κατηγορίες επιχειρηματικής δραστηριότητας, θα πρέπει να προσδιορίζονται από τα 

πιστωτικά ιδρύματα αντικειμενικά κριτήρια κατηγοριοποίησής τους. 

4. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ταξινόμηση μιας λειτουργίας σε κάποια κατηγορία, 

τότε αυτή θα λαμβάνει τον υψηλότερο συντελεστή (18%). Τον ίδιο συντελεστή θα 

λαμβάνουν και οι τυχόν υποστηρικτικές σε αυτή λειτουργίες..  

5. Τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να χρησιμοποιούν τις δικές τους μεθοδολογίες εσωτερικής 

τιμολόγησης για την κατανομή των εσόδων ανά τομέα δραστηριότητας. Τα κόστη που 

συνδέονται με μία επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά καταλογίζονται σε άλλη, μπορούν να 

αντιστοιχίζονται εκ νέου με την αντίστοιχη δραστηριότητα, για παράδειγμα με τη χρήση 

μεγεθών που προκύπτουν από τιμές εσωτερικής μεταφοράς (transfer pricing). 

6. Η ταξινόμηση των δραστηριοτήτων πρέπει να είναι συμβατή με τους ορισμούς των 

δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων 

έναντι του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου αγοράς.  

7. Η διοίκηση του πιστωτικού ιδρύματος είναι υπεύθυνη για τη διαμόρφωση πολιτικής 

αντιστοίχισης των Σχετικών Δεικτών και των τομέων δραστηριότητας. 

8. . Η διαδικασία αντιστοίχισης θα πρέπει να υπόκειται σε ανεξάρτητη επανεξέταση, σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στην ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006,όπως εκάστοτε ισχύει, και ιδίως τις 

διατάξεις που αφορούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας και αποτελεσματικότητας.
9 

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την μέθοδο θα πρέπει να 

πληρούν ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά και κυρίως απαιτεί οργανωμένες διαδικασίες και 

ελέγχους για την μέτρηση και την διαχείριση του Λειτουργικού κινδύνου. 
10 Το ΠΔΤΕ 2590/2007 

προβλέπει και την χρήση της Εναλλακτικής τυποποιημένης προσέγγισης.  

 

Εξελιγμένες Προσέγγισης Μέτρησης (Advanced Measurement Approach) 

 

                                                                                                                                                                                                   
 
9
 Victor Dowd Measurement of operational risk, The Basel Approach, Bank Of Greece, www.bankofgreece.gr  

 
10

 Δημήτρης Μυλωνάς, Οι επιπτώσεις από την εφαρμογή του συμφώνου της Επιτροπής της Βασιλείας 
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Προκειμένου ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα να υιοθετήσει Εξελιγμένες Προσεγγίσεις 

μέτρησης  έχοντας ως βάση τα δικά του συστήματα για την μέτρηση του λειτουργικού κινδύνου θα 

πρέπει προηγουμένως να έχει  λάβει την έγκριση της Τράπεζας Ελλάδος. Το πιστωτικό ίδρυμα θα 

πρέπει να διαβεβαιώνει την  Τράπεζα της Ελλάδος ότι πληροί τουλάχιστον τα παρακάτω κριτήρια, 

επιπλέον των γενικών προτύπων διαχείρισης κινδύνων του Άρθρου 26 του Ν.3601/2007 και τα 

σχετικά κριτήρια της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006, όπως εκάστοτε ισχύει. Η τήρηση των κριτηρίων 

διαπιστώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με  τις ισχύουσες διατάξεις, προς την οποία 

γνωστοποιείται και κάθε σημαντική μεταβολή για αξιολόγηση. Τα κριτήρια για την υιοθέτηση των 

Εξελιγμένων προσεγγίσεων είναι τόσο ποιοτικά όσο ποσοτικά .
11  

Ποιοτικά κριτήρια: 

 Το εσωτερικό σύστημα μέτρησης λειτουργικού κινδύνου θα πρέπει να είναι ενσωματωμένο 

στην καθημερινή διαδικασία διαχείρισης κινδύνων του πιστωτικού ιδρύματος. 

 Το πιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει να διαθέτει ανεξάρτητη μονάδα διαχείρισης του 

λειτουργικού κινδύνου. 

 Το πιστωτικό ίδρυμα πρέπει, επίσης, να διαθέτει ένα τεκμηριωμένο και επαρκές σύστημα 

για την εκτίμηση και τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου, με σαφή κατανομή των 

σχετικών αρμοδιοτήτων που θα καλύπτει την αναγνώριση, αξιολόγηση, μέτρηση, 

παρακολούθηση, έλεγχο και μείωση του λειτουργικού κινδύνου, τη συλλογή δεδομένων 

ζημιών και το σύστημα αναφορών.  

 

 Το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να διαθέτει μεθοδολογίες κατανομής κεφαλαίων για την 

κάλυψη του λειτουργικού κινδύνου στις σημαντικότερες δραστηριότητες, καθώς και κίνητρα 

για τη μείωση του λειτουργικού κινδύνου. 

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

αποτελούν αντικείμενο τακτικών αναφορών. Επιπλέον, το πιστωτικό ίδρυμα πρέπει να έχει 

θεσπίσει σχετικές διαδικασίες για τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. 

 Το σύστημα διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου του πιστωτικού ιδρύματος πρέπει να είναι 

πλήρως και γραπτώς τεκμηριωμένο. Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να έχουν 

καταγεγραμμένες διαδικασίες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης, καθώς και πολιτικές για 

την αντιμετώπιση των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης.  

 

 Η διαδικασία διαχείρισης και τα συστήματα μέτρησης λειτουργικού κινδύνου, θα υπόκεινται 

σε τακτική επανεξέταση από εσωτερικούς ή / και εξωτερικούς ελεγκτές. Η πιστοποίηση του 

συστήματος μέτρησης λειτουργικού κινδύνου από την Τράπεζα της Ελλάδος, θα 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

i. ότι οι εσωτερικές διαδικασίες επικύρωσης του πιστωτικού ιδρύματος, λειτουργούν με 

ικανοποιητικό τρόπο.  

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

κινδύνων είναι διαφανείς και προσβάσιμες από τα αρμόδια στελέχη.  

  

                                                           
11

 Bank Of Greece, www.bankofgreece.gr 
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Ποσοτικά κριτήρια:  

a) Καταλληλότητα του συστήματος μέτρησης: Τα πιστωτικά ιδρύματα θα υπολογίζουν τις 

κεφαλαιακές τους απαιτήσεις, κατά τρόπο ώστε να καλύπτεται τόσο η αναμενόμενη ζημία 

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

αναμενόμενη ζημία λαμβάνεται ικανοποιητικά υπόψη από τις εσωτερικές επιχειρηματικές 

πρακτικές. Σε αυτή την περίπτωση, δύναται να μην λάβει υπόψη την αναμενόμενη ζημία. Η 

μέτρηση θα καλύπτει δυνητικά σοβαρά ακραία γεγονότα, με 99,9% διάστημα εμπιστοσύνης 

σε χρονική περίοδο ενός (1) έτους.  

Το σύστημα μέτρησης λειτουργικού κινδύνου ενός πιστωτικού ιδρύματος θα πρέπει 

να περιλαμβάνει ορισμένα κύρια στοιχεία (key elements) που εξασφαλίζουν ότι 

ανταποκρίνεται στο πρότυπο αξιοπιστίας της παρ. ii. Μεταξύ αυτών απαιτείται η 

χρησιμοποίηση: (1) εσωτερικών δεδομένων ζημιών, (2) εξωτερικών δεδομένων ζημιών, (3) 

ανάλυσης σεναρίων και (4) παραγόντων που αντανακλούν το επιχειρηματικό / οικονομικό 

περιβάλλον και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου του πιστωτικού ιδρύματος, όπως αυτά 

περιγράφονται στη συνέχεια. Η στάθμιση των τεσσάρων αυτών στοιχείων στο συνολικό 

σύστημα διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου θα πρέπει να είναι πλήρως και γραπτώς 

τεκμηριωμένη και να παρακολουθείται διαχρονικά ως προς την ορθότητά της. 

  Οι συσχετίσεις των ζημιών από λειτουργικό κίνδυνο μεταξύ μεμονωμένων 

εκτιμήσεων (πρόκειται για εκτιμήσεις που προκύπτουν από το μοντέλο) λειτουργικού 

κινδύνου, θα αναγνωρίζονται μόνο εφ’ όσον τα πιστωτικά ιδρύματα τεκμηριώσουν 

ικανοποιητικά κατά την κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος ότι τα συστήματα μέτρησης των 

συσχετίσεων αυτών είναι εύρωστα, εφαρμόζονται με ακεραιότητα και λαμβάνουν υπόψη την 

αβεβαιότητα που εμπεριέχεται σε οποιαδήποτε τέτοια εκτίμηση συσχετίσεων, ιδιαίτερα σε 

περιόδους κρίσεων.  

Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να επικυρώνουν τις υποθέσεις συσχετίσεων, 

χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες ποσοτικές και ποιοτικές τεχνικές. Τα συστήματα μέτρησης 

λειτουργικού κινδύνου, θα πρέπει να διέπονται από συνέπεια σε εσωτερικό επίπεδο και να 

αποφεύγουν τον πολλαπλό υπολογισμό των ποιοτικών αξιολογήσεων ή των τεχνικών 

μείωσης κινδύνων, που αναγνωρίζονται σε άλλες περιοχές του πλαισίου κεφαλαιακής 

επάρκειας (πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος αγοράς). 

b) Εσωτερικά Δεδομένα Ζημιών: Οι εσωτερικές μετρήσεις του λειτουργικού κινδύνου θα 

πρέπει να βασίζονται σε ιστορικές παρατηρήσεις χρονικής περιόδου τουλάχιστον πέντε (5) 

ετών. Κατά παρέκκλιση της υποχρέωσης αυτής, όταν ένα πιστωτικό ίδρυμα υιοθετεί για 

πρώτη φορά μία Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης, είναι αποδεκτές από την Τράπεζα της 

Ελλάδος ιστορικές παρατηρήσεις χρονικής περιόδου τουλάχιστον τριών (3) ετών. 

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

ζημιών από λειτουργικό κίνδυνο με τις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες και με τις 

κατηγορίες γεγονότων λειτουργικού κινδύνου. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να είναι 

διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τα κριτήρια για τον επιμερισμό των ζημιών στις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες και στις κατηγορίες γεγονότων λειτουργικού κινδύνου θα 

πρέπει να είναι γραπτώς τεκμηριωμένα και αντικειμενικά. Οι ζημιές από λειτουργικό 

κίνδυνο που σχετίζονται με τον πιστωτικό κίνδυνο και έχουν ιστορικά ενταχθεί στη βάση 

δεδομένων γεγονότων πιστωτικού κινδύνου, θα καταγράφονται στη βάση δεδομένων 
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λειτουργικού κινδύνου αλλά θα αναγνωρίζονται ξεχωριστά. Οι ζημιές αυτές δεν θα 

συνυπολογίζονται στις κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι λειτουργικού κινδύνου, όσο 

συνεχίζουν να αντιμετωπίζονται ως πιστωτικός κίνδυνος για σκοπούς υπολογισμού των 

ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων. Οι ζημιές από λειτουργικό κίνδυνο που σχετίζονται με 

τον κίνδυνο αγοράς, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων έναντι του λειτουργικού κινδύνου (Πράξη Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος 

αριθμ. 2590,2007. 

Για κάθε κατηγορία ζημιογόνων γεγονότων θα πρέπει να οριστεί ένα κατάλληλο ελάχιστο 

όριο για τη συλλογή δεδομένων. Η βάση δεδομένων του πιστωτικού ιδρύματος με ζημιές 

από λειτουργικό κίνδυνο, θα πρέπει να είναι αναλυτική και εκτενής ώστε να καλύπτει όλες 

τις σημαντικές δραστηριότητες και τα ανοίγματα από όλα τα συστήματα και τις γεωγραφικές 

περιοχές όπου δραστηριοποιείται το πιστωτικό ίδρυμα Το πιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει να 

τεκμηριώνει για κάθε εξαιρούμενη δραστηριότητα ή άνοιγμα (τόσο μεμονωμένα όσο και στο 

σύνολό τους) ότι δεν θα έχει καμία ουσιώδη επίπτωση στη συνολική εκτίμηση του κινδύνου. 

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

πρέπει να συλλέγουν πληροφορίες για την ημερομηνία του γεγονότος, τυχόν ανάκτηση 

ακαθάριστων ποσών ζημίας,  καθώς και περιγραφικές πληροφορίες για τις πηγές ή τις αιτίες 

των γεγονότων που προκαλούν τις ζημιές.  

Πρέπει επίσης να υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια επιμερισμού σε επιχειρηματικές 

δραστηριότητες, ζημιών που προέρχονται από ένα γεγονός λειτουργικού κινδύνου μίας 

κεντρικής μονάδας ή μιας λειτουργίας που εκτείνεται σε περισσότερες από μια 

επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως και από συσχετιζόμενα γεγονότα διαχρονικά. 

Τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να έχουν γραπτώς τεκμηριωμένες διαδικασίες για την 

αξιολόγηση της καταλληλότητας των ιστορικών στοιχείων ζημιών, συμπεριλαμβανομένων 

των περιπτώσεων παρεμβάσεων, κλιμακώσεων ή οποιονδήποτε άλλων αναπροσαρμογών, 

στις οποίες θα καθορίζεται επίσης η επιτρεπόμενη έκταση αναπροσαρμογών καθώς και 

ποιος και σε ποια έκταση θα είναι εξουσιοδοτημένος για τη λήψη των αποφάσεων αυτών. 

c) Εξωτερικά Δεδομένα Ζημιών: 

 i. Το σύστημα μέτρησης λειτουργικού κινδύνου ενός πιστωτικού ιδρύματος οφείλει να 

περιλαμβάνει και τη χρήση εξωτερικών δεδομένων, ιδίως στην περίπτωση που υπάρχουν 

ενδείξεις ότι το πιστωτικό ίδρυμα έχει κίνδυνο να αντιμετωπίσει σοβαρές ζημιές με μικρή 

πιθανότητα εμφάνισης. Τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να έχουν μία συστηματική 

διαδικασία για τον καθορισμό των περιπτώσεων στις οποίες πρέπει να χρησιμοποιούνται 

εξωτερικά δεδομένα και των μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν για την ενσωμάτωση αυτών 

των στοιχείων στο σύστημα μέτρησης λειτουργικού κινδύνου.  

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

τακτικά, να τεκμηριώνονται γραπτώς και να υπόκεινται σε περιοδική ανεξάρτητη 

επανεξέταση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006, όπως εκάστοτε 

ισχύει, και ιδίως τις διατάξεις που αφορούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας και 

αποτελεσματικότητας. 

d) Ανάλυση Σεναρίων: 

Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να χρησιμοποιούν ανάλυση σεναρίων βασιζόμενων 



19 
 

σε γνώμες εμπειρογνωμόνων σε συνδυασμό με εξωτερικά δεδομένα για την αξιολόγηση της 

έκθεσής τους σε γεγονότα με πολύ σοβαρές επιπτώσεις. Διαχρονικά τέτοιες εκτιμήσεις 

πρέπει να επικυρώνονται και να επαναξιολογούνται 

βάσει σύγκρισης με πραγματοποιηθείσες ζημιές ώστε να εξασφαλίζεται ότi ανταποκρίνονται 

στην πραγματικότητα. 

e) Παράγοντες Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Εσωτερικού Ελέγχου:  

Η μεθοδολογία εκτίμησης κινδύνου ενός πιστωτικού ιδρύματος θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνει όλους τους σημαντικούς παράγοντες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

και των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, που μπορούν να μεταβάλουν το «προφίλ» 

κινδύνου. Ειδικότερα: 

i. Κάθε παράγοντας που επιλέγεται πρέπει να αποτελεί ουσιαστική πηγή κινδύνου και η 

επιλογή του να βασίζεται στην εμπειρία και τη γνώμη εμπειρογνωμόνων που θα προέρχονται 

από την/τις αντίστοιχη/ες επιχειρηματική/ες μονάδα/ες.  

ii. Η ευαισθησία των εκτιμήσεων του κινδύνου στις μεταβολές αυτών των παραγόντων και 

οι σταθμίσεις τους θα πρέπει να έχουν λογική βάση. Πέρα από την ενσωμάτωση των 

μεταβολών του κινδύνου λόγω βελτιώσεων στους ελέγχους, το σύστημα μέτρησης θα πρέπει 

επίσης να ενσωματώνει και πιθανές ανοδικές μεταβολές (αυξήσεις) του κινδύνου λόγω 

μεγαλύτερης πολυπλοκότητας ή αύξησης του όγκου των δραστηριοτήτων.  

Το σύστημα μέτρησης θα πρέπει να τεκμηριώνεται γραπτώς και να υπόκειται σε 

ανεξάρτητη επανεξέταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006,όπως 

εκάστοτε ισχύει. Διαχρονικά, η διαδικασία και τα αποτελέσματα θα πρέπει να 

επικυρώνονται και να επαναξιολογούνται μέσω σύγκρισης με πραγματικά εσωτερικά,  αλλά 

και εξωτερικά δεδομένα ζημιών. (Πράξη Διοικητή Τράπεζας Ελλάδος αριθμ.2590,2007)
12 

Επιπλέον το εν λόγο Προεδρικό Διάταγμα προβλέπει και την συνδυαστική προσέγγιση. 

Αναλυτικότερα, αναφέρεται στις προϋποθέσεις που  πρέπει να πληρούν τα πιστωτικά 

ιδρύματα ώστε να συνδυάσουν είτε την Εξελιγμένη  Προσέγγιση Μέτρησης  με μια από τις 

άλλες δύο προβλεπόμενες μεθόδους είτε την Τυποποιημένη Προσέγγιση με την Μέθοδο του 

Βασικού Δείκτη.
13 

  

                                                           
12

 Bank Of Greece, www.bankofgreece.gr 
13

 Μιχαηλίδου Άννα, 2011 Βασιλεία 2 και διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου.  
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Πίνακας 1 Γεγονότα ζημιών προερχόμενων από λειτουργικό κίνδυνο 

Κατηγορία γεγονότων Ορισμός 

1. Εσωτερική απάτη 

Ζημιές από πράξεις που 

διαπράττονται με πρόθεση 

καταδολίευσης, υπεξαίρεσης 
περιουσιακών στοιχείων ή 

καταστρατήγησης 

κανονιστικών ή νομοθετικών 

διατάξεων ή πολιτικών της 

επιχείρησης, με την εξαίρεση 

των περιπτώσεων που 

σχετίζονται με πρακτικές 

αντίθετες με τους κανόνες 

περί 
πολιτιστικής πολυμορφίας / 

διακριτικής μεταχείρισης, στις 

οποίες εμπλέκεται 

τουλάχιστον ένα μέλος της 

επιχείρησης. 

2. Εξωτερική απάτη 

Ζημιές από πράξεις που 

διαπράττονται από τρίτο με 

πρόθεση καταδολίευσης, 

υπεξαίρεσης περιουσιακών 

στοιχείων ή καταστρατήγησης 

της νομοθεσίας. 

3.Θέματα ασφάλειας 

εργατικού 
δυναμικού και εργασιακών 

πρακτικών 

Ζημιές από πράξεις αντίθετες 

με την εργατική νομοθεσία και 

τη νομοθεσία και τις 

συμβάσεις για την υγιεινή και 

την ασφάλεια, από πληρωμές 

αποζημιώσεων για σωματική 

βλάβη ή από πρακτικές 

αντίθετες με τους κανόνες 

περί πολιτιστικής 

πολυμορφίας διακριτικής 

μεταχείρισης. 

4. Πελάτες, προϊόντα και 

επιχειρηματικές πρακτικές, 

Ζημιές από ακούσια ή εξ 

αμελείας παράλειψη 

εκπλήρωσης επαγγελματικής 

υποχρέωσης έναντι πελάτη 

(περιλαμβανομένων των 

απαιτήσεων εμπιστοσύνης και 

εντιμότητας), ή από τη φύση ή 

τα χαρακτηριστικά του 

προϊόντος. 
5. Βλάβη σε ενσώματα 

περιουσιακά στοιχεία 
Ζημιές από απώλεια ή βλάβη 

ενσώματων περιουσιακών 
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στοιχείων λόγω φυσικών 

καταστροφών ή άλλων 

γεγονότων 

6. Διακοπή δραστηριότητας 

και δυσλειτουργία 

συστημάτων 

Ζημιές από διακοπή 

επιχειρηματικής 

δραστηριότητας ή 

δυσλειτουργίας των 

συστημάτων. 

7. Εκτέλεση, παράδοση και 

διαχείριση των διαδικασιών 

Ζημιές από ανεπάρκειες στην 

επεξεργασία των συναλλαγών 

ή στη διαχείριση των 

διαδικασιών 
και από τις σχέσεις με τους 

εμπορικούς 

αντισυμβαλλομένους και τους 

πωλητές. 
14

 

 

Μερικές  τράπεζες χρησιμοποιούν μεθόδους για την διαχείριση του Λειτουργικού Κινδύνου οι 

οποίες είναι κατάλληλα προσαρμοσμένες  στις ιδιαιτέρες δραστηριότητες τους αλλά και στον 

κίνδυνο που επιθυμούν να αναλάβουν. Η Επιτροπή της Βασιλείας συνιστά ότι οι τράπεζες αυτές  θα 

πρέπει να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν αυτές τις μεθόδους διαχείρισης του Λειτουργικού Κινδύνου 

με την διαφορά όμως ότι οι μέθοδοι αυτοί θα πρέπει να προσαρμόζονται σ τις συστάσεις της 

Βασιλείας 2 ακλουθώντας με τον τρόπο αυτό την βέλτιστη πρακτική για την διαχείριση του 

κινδύνου. Συμφώνα με την Μέθοδο της Εξελιγμένης Μέτρησης οι τράπεζες χρησιμοποιούν για κάθε 

τραπεζική δραστηριότητα μια δική τους ξεχωριστή μεθοδολογία για την μέτρηση της  έκθεσης στον 

Λειτουργικό Κίνδυνο, για τον υπολογισμό των απωλειών και για τον υπολογισμό των ελάχιστων 

κεφαλαιακών απαιτήσεων. Η Επιτροπή της Βασιλείας δεν απαιτεί οι τράπεζες να χρησιμοποιήσουν 

μια συγκεκριμένη  μεθοδολογία αλλά επικεντρώνεται κυρίως στο διοικητικό κομμάτι  της 

διαχείρισης του Λειτουργικού Κινδύνου. Η Επιτροπή με αυτόν τον τρόπο παραχωρεί στις τράπεζες 

μια μερική ελευθέρια για την διαχείριση των κινδύνων.  (Rowe, 2004; Frachot, 2004;De 

Fontnouvelle, 2003) 

        Από την ανάλυση των συστάσεων που προτείνει η Βασιλεία 2, παρατηρείται ότι δίνετε μεγάλη 

προσοχή στην Μέθοδο της Εξελιγμένης Μέτρησης καθώς οι δύο πρώτες μέθοδοι ( η Μέθοδος του 

Βασικού Δείκτη και η Τυποποιημένη μέθοδος)δεν απαιτούν λεπτομερής οδηγίες για την διαχείριση 

του Λειτουργικού Κινδύνου, καθώς επικεντρώνουν την προσοχή τους στις ελάχιστες κεφαλαιακές 

απαιτήσεις με βάση το ακαθάριστο εισόδημα χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους την έκθεση της 

                                                           
14

 BANK OF GREECE, www.bankofgreece.gr 
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τράπεζας στον Λειτουργικό Κίνδυνο .  Αυτό όμως δεν ισχύει και στην περίπτωση της Εξελιγμένης 

Μεθόδου όπου συστάσεις για την εφαρμογή της Μεθόδου πρέπει να εφαρμόσουν.  

  Για να μπορεί μια τράπεζα να εφαρμόσει την Προσέγγιση της Εξελιγμένης Μεθόδου  θα 

πρέπει πρώτα να πληροί τα παρακάτω κριτήρια σύμφωνα με την Επιτροπή της Βασιλείας ( Basel 

Committee, 2004): 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη με βάση της 

αρμοδιότητες τους να συμμετέχουν στο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης του 

Λειτουργικού Κινδύνου. 

 Η τράπεζα διαθέτει ένα λειτουργικό σύστημα διαχείρισης το οποίο είναι εννοιολογικά  άρτιο 

και εφαρμόζεται με ακεραιότητα. 

 Η τράπεζα διαθέτει επαρκείς πόρους για την χρησιμοποίηση της προσέγγισης σε διάφορους 

επιχειρησιακούς τομείς καθώς και στον έλεγχο των διαδικασιών ελέγχου. 

Όταν η τράπεζα πληροί τα παραπάνω κριτήρια  τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει την Εξελιγμένη 

μέθοδο και αφού διαλέξει μέθοδο θα πρέπει έπειτα να ακολουθήσει λεπτομερώς  τις αρχές για την 

διαχείριση του Λειτουργικού Κινδύνου που έχουν θεσπιστεί από την Επιτροπή της Βασιλείας. Η 

Επιτροπή της Βασιλείας ξεχωρίζει τρείς  αρχές για την διαδικασία διαχείρισης του Λειτουργικού 

Κινδύνου: τις αρχές για την διαχείριση του Λειτουργικού Κινδύνου και τις λεπτομερής περιγραφές 

των διαδικασιών διαχείρισης. Κατά την επιτροπή της Βασιλείας τρία είναι τα στοιχεία που 

αποτελούν την βάση του πλαισίου για την διαχείριση του Λειτουργικού Κινδύνου (Basel Committee 

2003), 1) διαχείριση του Λειτουργικού κινδύνου σε όλη την επιχείρηση 2) εποπτεία των 

επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και 3) δοκιμές και επαληθεύσεις των λειτουργιών. Σύμφωνα με 

τους (Beglinger, 2001 ; Bielski, 2003 και Kuritzes,2002) οι τρείς αυτοί παράγοντες είναι  

λειτουργικά ανεξάρτητες συνιστώσες της επιχείρησης και η συνεργασία τους απαιτείται για μια 

επιτυχημένη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης του Λειτουργικού Κινδύνου. 

Ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας για την διαχείριση του Λειτουργικού κινδύνου με την 

Εξελιγμένη Μέθοδο είναι η μέτρηση του Λειτουργικού Κινδύνου πάνω στην οποία βασίζονται οι 

ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις. Η μέτρηση του κινδύνου της επιχείρησης σχετίζεται με την 

αναγνώριση και τον ορισμό των πηγών  του Λειτουργικού Κινδύνου, τον προσδιορισμό του 

επιπέδου έκθεσης στον κίνδυνο και  την έπειτα αξιολόγηση των πιθανών ζημιών. Τα αποτελέσματα 

της αξιολόγησης του κινδύνου αποτελεί την διαδικασία για τον υπολογισμό της ελάχιστης 
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κεφαλαιακής απαίτησης οπότε τα αποτελέσματα θα πρέπει να αντανακλούν με ακρίβεια την  έκθεση 

της τράπεζας σε κίνδυνο.  

Όπως προαναφέρθηκε η Επιτροπή της Βασιλείας δίνει την ελευθερία στις τράπεζες να διαλέξουν 

οι ίδιες τα εργαλεία και τις μεθόδους για την μέτρηση του Λειτουργικού Κινδύνου, ανεξάρτητα 

όμως από τις μέθοδος ο Λειτουργικός Κίνδυνος θα πρέπει να μετράτε σε κάθε τομέα της τράπεζας. 

Η Βασιλεία 2 αναφέρει ως υποχρεωτικά στοιχεία για την μέτρηση του Λειτουργικού Κινδύνου 

δεδομένα από γεγονότα εσωτερικών και εξωτερικών απωλειών , τα αποτελέσματα από την ανάλυση 

των σεναρίων που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση του Λειτουργικού Κινδύνου  και την 

εκτίμηση των εσωτερικών διαδικασιών και του τραπεζικού περιβάλλοντος. Η εκτιμώμενη ετήσια 

ζημιά από τον Λειτουργικό Κίνδυνο υπολογίζεται με τα παραπάνω δεδομένα και μέσω αυτής 

υπολογίζεται και η ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση. Κατά την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης στον 

Λειτουργικό Κίνδυνο οι  απώλειες που περιλαμβάνονται στην διαδικασία της μέτρησης είναι δύο, οι 

αναμενόμενες και οι μη αναμενόμενες.( Hoffman, 2002 ; Marshall, 2001; Ebnother, 2003 και 

Embrechts,2002). 

Η Βασιλεία 2 προτείνει την ταξινόμηση σε ομάδες των πηγών του Λειτουργικού Κινδύνου για 

την συλλογή δεδομένων για γεγονότα που συνέβησαν λόγο έκθεσης στον Λειτουργικό Κίνδυνο. 

Αυτό βοηθάει στον εντοπισμό των ζημιών συνδεδεμένων με μια ομάδα από γεγονότα Λειτουργικού 

Κινδύνου. Η κατάταξη των γεγονότων που γίνεται από την Βασιλεία 2 απαιτεί ότι όλα τα επιλεγμένα 

γεγονότα, που έχουν προκαλέσει τραπεζικές ζημιές (μετά από έκθεση στον Λειτουργικό Κίνδυνο) 

πρέπει να αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων, η οποία θα δίνει αναλυτικές πληροφορίες για ο 

κάθε συμβάν. Η Βασιλεία 2 προτείνει τις παρακάτω πληροφορίες(Basel Committee 2003): 

 Το ποσό της απώλειας 

 Η περιγραφή ενός γεγονότος απώλειας 

 Κοινοποίηση της απώλειας και πηγές κάλυψης 

 Είδος /Τύπος ζημιογόνου γεγονότος 

 Ημερομηνία του ζημιογόνος γεγονότος 

 Ημερομηνία κοινοποίησης του ζημιογόνου γεγονότος 

 Ημερομηνία τέλους του γεγονότος 

 Οι ενέργειες που πάρθηκαν από τους μάνατζερ μετά την ανακοίνωση του γεγονότος της 

ζημιάς 

 Ασφάλιση και άλλες πληρωμές 
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Εκτός από τα παραπάνω και άλλες πληροφορίες που μπορούν να θεωρηθούν χρήσιμες  για 

την διαχείριση του Λειτουργικού Κινδύνου μπορεί να προστεθεί με τα παραπάνω. Επίσης 

μαθηματικές και στατιστικές μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εξεταστεί το επίπεδο 

έκθεσης στον Λειτουργικό Κίνδυνο και στον υπολογισμό των ελάχιστων κεφαλαιακών 

απαιτήσεων για την κάλυψη σε κίνδυνο.  Σε βάθος χρόνου συγκεντρώνοντας αρχεία από 

απώλειες οφειλόμενες από τον Λειτουργικό Κίνδυνο  μπορούν να χρησιμοποιηθούν ποσοτικές 

μέθοδοι για την μέτρηση του Λειτουργικού Κινδύνου. Η μεγάλη ποικιλία των μεθόδων αλλά και 

η επιλογή που δίνει η Βασιλεία έτσι ώστε να μην υπάρχει όριο στην επιλογή συγκεκριμένης 

μεθόδου δίνοντας στις τράπεζες την ελευθερία επιλογής της κατάλληλης μεθόδου γι αυτές στον 

υπολογισμό του βαθμού έκθεσης στον Λειτουργικό Κίνδυνο η Επιτροπή της Βασιλείας έχει 

θεσπίσει τα εξής στάνταρ για την ποσοτική μέτρηση του Λειτουργικού Κινδύνου (Basel 

Committee,2003b,2004).  Η Επιτροπή της Βασιλείας θέτει τα ακόλουθα στάνταρ  για την 

ποσοτική μέτρηση του Λειτουργικού Κινδύνου: 

a. Τουλάχιστον πέντε χρόνια, να κρατάνε οι τράπεζες αρχείο από ζημιές λόγο Λειτουργικού 

Κινδύνου. Είναι σημαντικό οι τράπεζες να κρατάνε αρχείο από τις ζημιές που 

προκλήθηκαν από τον Λειτουργικό Κίνδυνο για μεγάλο χρονικό διάστημα γιατί με αυτόν 

τον τρόπο όχι μόνο εγγυούνται την σωστή ποσοτική μέτρηση σε επίπεδο έκθεσης στον 

Λειτουργικό Κίνδυνο αλλά και γεγονότα τα οποία εμφανίζονται σχετικά σπάνια 

αποθηκεύονται στα δεδομένα. Τέλος σε περιπτώσεις που οι τράπεζες χρησιμοποιούν την 

Εξελιγμένη Μέθοδο αλλά δεν έχουν αρχείο γεγονότων για πέντε χρόνια μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν την μέθοδο με όσα αρχεία έχουν η αλλιώς η μέθοδος( Monte-Carlo ) 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των ζημιών από τον Λειτουργικό Κίνδυνο. 

b. Η ποσοτική ανάλυση του επιπέδου έκθεσης στον κίνδυνο πρέπει να έχει 99.9 τις εκατό 

εμπιστοσύνη . Η υψηλού επιπέδου εμπιστοσύνη απαιτεί ένα υψηλότερο επίπεδο 

υπολογισμένης έκθεσης στον Λειτουργικό Κίνδυνο, το οποίο με την σειρά του καθορίζει 

ένα υψηλότερο ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο. Αυτό θέλει να αποδείξει ότι υψηλό 

επίπεδο της εμπιστοσύνης στην μέτρηση του κινδύνου είναι απαραίτητο για την μέτρηση 

του Λειτουργικού Κινδύνου . 

c. Όταν υπολογίζουμε το ύψος των ζημιών, οι ασφαλιστικές και άλλες πληρωμές που 

καλύπτουν κάποιες από τις απώλειες πρέπει να ληφθούν υπόψη. Το ύψος της ζημιάς θα 

πρέπει να ελαττωθεί εάν καλύπτεται από ασφαλιστικές πληρωμές αλλά το ποσό μπορεί 

να ελαττωθεί μόνο κατά 20 τις εκατό.( Basel Committee, 2004). Σύμφωνα με τον 

Scott(2002) η ασφάλιση σε ζημίες από τον Λειτουργικό Κίνδυνο μπορεί μόνο να 
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χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο για την εν μέρει μείωση του ελάχιστου κανονιστικού 

κεφαλαίου. 

Σύμφωνα με τους (Jameson 2002, Hiwatashi, 2002 , Leippold 2005) η ποιοτική ανάλυση 

των ιστορικών γεγονότων μας βοηθάει να υπολογίσουμε την  έκθεση της τράπεζας στον 

Λειτουργικό Κίνδυνο αλλά η μέθοδος αυτή είναι αναξιόπιστη εκτός εάν γίνουν μελλοντικές 

αλλαγές. Γι αυτόν τον λόγο η Βασιλεία 2 προτείνει να προστεθεί ένας παράγοντας για την 

εκτίμηση του πιθανού μέλλοντος οπού αυτό θα προθέτει τις αναμενόμενες μελλοντικές 

διακυμάνσεις που ενδεχομένως θα επηρεάζουν την έκθεση της επιχείρησης στον κίνδυνο και 

στον υπολογισμό των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων. Η Επιτροπή της Βασιλείας το 

(2003) δήλωσε ότι η μέθοδος της ανάλυσης σεναρίων (scenario analysis) είναι η καλύτερη 

μέθοδος για τον υπολογισμό της επίδρασης των μελλοντικών αλλαγών. Σύμφωνα με τους 

(Crouchy, 2000; Newman, 2005 ;Barbara, 2003) η μέθοδος ανάλυσης των σεναρίων δίνει  

μια γενίκευση των υποκειμενικών απόψεων των διευθυντών των τραπεζών σχετικές με τις 

εξωτερικές επιδράσεις του Λειτουργικού Κίνδυνου στις τράπεζες και τις μελλοντικές 

αλλαγές σχετικά με τις διακυμάνσεις του επιπέδου έκθεσης στον Λειτουργικό Κίνδυνο. Η 

μέθοδος των σεναρίων λειτουργεί επίσης συμπληρωματικά με την ποσοτική μέθοδο δίνοντας 

περισσότερες πληροφορίες  και δεδομένα για τα πηγές του Λειτουργικού Κινδύνου 

(Powojowski, 2002).  

Γενικά η Επιτροπή της Βασιλείας προτείνει την χρησιμοποίηση της Μεθόδου του Σεναρίου 

Ανάλυσης σε συνδυασμό με την ποσοτική μέθοδο η οι τράπεζες να χρησιμοποιούν την μέθοδο του 

σεναρίου ανάλυσης ως την κύρια μέθοδο για την μέτρηση του κινδύνου όταν δεν υπάρχουν αρκετά 

δεδομένα για την χρησιμοποίηση της ποσοτικής μεθόδου. (The Specifics of Operational Risk 

Assessment Methodology Recommended by Basel II,Šarūnas Kraujalis, Edita Karpavičienė, 

Aurelijus Cvilikas) 

Συνοψίζοντας, θα πρέπει να επαναλάβουμε ότι η Επιτροπή της Βασιλείας δίνει στις τράπεζες 

την δυνατότητα επιλογής της μεθόδου που θα είναι κατάλληλη για το ύψος της έκθεσης στον 

Λειτουργικό Κίνδυνο αλλά και για το είδος των δραστηριοτήτων της. Επίσης μεγάλη έμφαση δίνεται 

όπως παρατηρείτε από την Επιτροπή στην Εξελιγμένη Μέθοδο(AMA) καθώς κατά την Επιτροπή οι 

τράπεζες πρέπει να εφαρμόζουν την εξής μεθοδολογία σε σχέση με τις πρώτες δύο καθώς αποτελεί 

την πιο έμπιστη εμπειρικά μέθοδο που λαμβάνει υπόψη και εξωτερικούς παράγοντες και μελλοντικά 

γεγονότα και δεν επικεντρώνεται μονάχα στο ποσό του ακαθάριστου εισοδήματος ενός ιδρύματος 

για τον υπολογισμό των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων απέναντι στον κίνδυνο. Ενώ σήμερα 

λίγα είναι τα πιστωτικά ιδρύματα που χρησιμοποιούν την Εξελιγμένη μέθοδο για την διαχείριση του 
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Λειτουργικού Κινδύνου και τον υπολογισμό των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων στο μέλλον 

προβλέπεται ότι η χρησιμοποίηση της Μεθόδου του Βασικού Δείκτη και της Τυποποιημένης 

Μεθόδου θα ελαττωθούν γιατί αδυνατούν να διαχειριστούν σωστά τον Λειτουργικό Κίνδυνο και 

χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα για το χαμηλό ύψος των απαιτήσεων τους για επενδύσεις σε 

εργαζομένους αλλά και σε διαδικασίες και προγράμματα. Η Εξελιγμένη όμως Μέθοδος είναι αυτή 

που πραγματικά έχει μέλλον και διαχειρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο( σε σχέση με τις 

μεθόδους και τα εργαλεία που υπάρχουν) τον Λειτουργικό Κίνδυνο οπότε οι τράπεζες που θέλουν να 

επιβιώσουν μελλοντικά θα πρέπει να αρχίσουν να χρησιμοποιούν αυτήν την σχετικά νέα μέθοδο. 

 

Ονομαστικός, Συνηθισμένος και Εξαιρετικός Λειτουργικός Κίνδυνος  

Μια σημαντική αρχή για καλό μάνατζμεντ είναι ο μάνατζερ να συγκεντρώσει την προσοχή του σε 

κρίσιμα ζητήματα στα οποία καλές ιδέες και σωστές αποφάσεις μπορούν να κάνουν την διαφορά. 

Δεν υπάρχει λόγος  να μας ανησυχούν θέματα που δεν μπορούν να διαχειριστούν αλλά ούτε και 

υπάρχει λόγος στο να συγκεντρώνουμε πληροφορίες εάν αυτές  δεν επηρεάζουν κάποιες από τις 

αποφάσεις  μας. 

Υπάρχουν γεγονότα τα οποία οδηγούν σε προβλήματα που απαιτούν την προσοχή μας  

παρόλα αυτά όμως αρκετές ευκαιρίες  μπορεί να χαθούν ή εναλλακτικές πρακτικές  να μείνουν 

αχρησιμοποίητες εκτός εάν βρεθεί κάποιος που να σκέφτεται  και να  βλέπει μπροστά  σε σημαντικά 

ζητήματα .Πάντοτε ένα καινοτόμο, δημιουργικό και συγκροτημένο μυαλό αλλά και η εμπειρίες 

πάνω στην δουλεία αποτελούν δύο από τα  βασικότερα προσόντα ενός μάνατζερ που λαμβάνει τις 

αποφάσεις, Συνήθως όμως ένα μόνο άτομο με τα παραπάνω προσόντα δεν θα μπορέσει να επιτύχει 

τους στόχους του σε ένα περιβάλλον όπου δεν υπάρχει οργάνωση. Ένας οργανισμός στον οποίο οι 

λειτουργίες και οι ευθύνες είναι κατακερματισμένες, όπου η εσωτερική επικοινωνία είναι 

περιορισμένη και κωδικοποιημένη, όπου η ατομικότητα ενθαρρύνεται της ομαδικότητας  και οι 

πληροφορίες δεν κοινοποιούνται σωστά, όπου οι μάνατζερ και το προσωπικό είναι πολύ 

ασχολημένοι με τις εργασίες τους  και δεν βλέπουν τις συμβαίνει γύρω τους, όπου άτομα δίχως την 

κατάλληλη εκπαίδευση αλλά και την άδεια έχουν πρόσβαση σε κρίσιμα  δεδομένα της εταιρίας τότε 

ένας οργανισμός οδηγείτε τυφλά σε Λειτουργικές ζημιές. 

Θα πρέπει οι μάνατζερ να κοιτούν και πέρα από την δουλειά του γραφείου τους  να 

επικοινωνούν και να συνεργάζονται και με άλλα τμήματα της επιχείρησης , να τους δίνεται ο χρόνος 

και τα κίνητρα να κοιτούν στο μέλλον να σκέφτονται διαφορετικούς τρόπους για επενδύσεις και να 
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συζητούν και να εφαρμόζουν νέες ιδέες, τότε είναι λιγότερο πιθανό στο μέλλον να βρεθούν προ 

εκπλήξεων. Ένα ενδιαφέρον αντικείμενο  είναι εάν υπάρχουν γενικές μέθοδοι για να αναληφθούμε 

μια κατάσταση στην οποία οι ζημιές από τον Λειτουργικό Κίνδυνο παίζουν σημαντικό ρόλο. Είναι 

λοιπόν χρήσιμο να κατατάξουμε τον Λειτουργικό Κίνδυνο σε τρείς κατηγορίες συμφώνα με την  

συχνότατα των απωλειών:  1.ο ονομαστικός λειτουργικός κίνδυνος  2. ο συνηθισμένος λειτουργικός 

κίνδυνος και 3. ο εξαιρετικός λειτουργικός κίνδυνος. Πιο αναλυτικά : 

a. Ονομαστικός Λειτουργικός Κίνδυνος:  ονομάζεται ο κίνδυνος των επαναλαμβανόμενων 

απωλειών (οι απώλειες μπορεί να συμβαίνουν κατά μέσο όρο μια φορά τη εβδομάδα ή πιο 

συχνά) που συνδέονται με μια τρέχουσα δραστηριότητα όπως για παράδειγμα ο κίνδυνος 

τακτοποίησης ή ο κίνδυνος ανθρώπινου λάθους σε μια συναλλαγή. Τέτοιες απώλειες  θα 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για να βελτιστοποιηθούν οι διαδικασίες και   να συγκριθούν 

με το κόστος που απαιτείται για τον έλεγχο αυτών των διαδικασιών. Ένα συχνό συμπέρασμα 

μετά την μελέτη των ονομαστικών  λειτουργικών κινδύνων είναι ότι είναι υπερβολικά 

ακριβοί ’βελτιωμένες διαδικασίες, και καλύτερης ποιότητας κουλτούρα έχει αποδείξει ότι 

μακροπρόθεσμα αποκτούνται από την τράπεζα  στρατηγικά πλεονεκτήματα πάνω στην 

σχέση με τους πελάτες τα αλλά και πλεονεκτήματα σχετικά με την φήμη του ιδρύματος. 

b. Συνηθισμένος Λειτουργικός Κίνδυνος: ορίζεται ως ο κίνδυνος που έχει ελάχιστη 

συχνότητα αλλά μεγαλύτερες απώλειες, οι οποίες όμως δεν απειλούν την επιβίωση του 

ιδρύματος. Βρίσκονται μεταξύ σημαντικών συνεπειών μιας στρατηγικής επιλογής και πρέπει 

να αναλυθούν μέσα στα πλαίσια αυτής της επιλογής. Συγκεκριμένα οι σχέσεις μεταξύ αυτών 

των κινδύνων και άλλων κινδύνων συνδεόμενων με την ίδια στρατηγική επιλογή πρέπει να 

κατανοηθούν και να διαχωριστούν πλήρως. 

c. Εξαιρετικός Λειτουργικός Κίνδυνος: είναι ο κίνδυνος (ο οποίος δεν έχει παρά πολύ μικρές 

πιθανότητες να εμφανιστεί μέσα σε ένα έτος) που μπορεί να απειλήσει την επιβίωση ενός 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Αναφέρεται κυρίως σε γεγονότα με μικρή συχνότητα 

εμφάνισης αλλά με πολλαπλούς αντίκτυπους σε μια τράπεζα. Λόγω τον σοβαρών και 

μεγάλων διαστάσεων συνεπειών που μπορούν να πάρουν οι κίνδυνοι αυτοί απαιτούν άμεση 

και σωστή  διαχείριση. Παράδειγμα ενός τέτοιου κινδύνου είναι και οι κυβερνο-επιθέσεις και 

οι ιοί στα λογισμικά προγράμματα των ιδρυμάτων που θα αναλυθούν στα παρακάτω 

κεφάλαια.  
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ICAAP- Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής 

Επάρκειας 

Η αναφορά για την εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας παράγεται 

ετησίως και αντιπροσωπεύει τις εκτιμήσεις για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις μιας τράπεζας. Σύμφωνα 

με τον ορισμό που έχει δώσει η Επιτροπή της Βασιλείας είναι μια νέα απαίτηση για τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που απαιτεί τις παρακάτω εκτιμήσεις: Τις ελάχιστες κεφαλαιακές 

απαιτήσεις (πυλώνας 1), την έκταση των συνολικών κονδυλίων των μετόχων που απαιτούνται για 

την κάλυψη των στρατηγικών που ακολουθεί η τράπεζα και για να διατηρεί τις ελάχιστες 

κεφαλαιακές απαιτήσεις και την κατανόηση των σημαντικών κινδύνων από το Διοικητικό 

Συμβούλιο αλλά και την επαρκή και κατάλληλη διαχείριση των κινδύνων. 

Τέσσερα κρίσιμα για οποιαδήποτε εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της κεφαλαιακής 

επάρκειας είναι: η αξιολόγηση, η ταυτοποίηση και η μέτρηση των κινδύνων στους οποίους μια 

τράπεζα εκτίθεται ή μπορεί να εκτεθεί, εφαρμογή τεχνικών μετριασμού που μπορεί να βοηθήσει 

στην μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων και τεχνικές και ασκήσεις αντοχής stress-testing και τον 

ρόλο του διοικητικού συμβουλίου και του γενικού διευθυντή. 

Ο δεύτερος πυλώνας απαιτεί ότι οι κίνδυνοι οι οποίοι παρουσιάζονται σε μια επιχείρηση θα 

πρέπει να συζητούνται σε σημείο που έχουν αποδεχθεί και κατανοηθεί από την διοίκηση και επίσης 

απαιτεί οι τράπεζες να διατηρούν τους δείκτες κεφαλαιακή απαίτησης σταθερούς  και να εξετάζουν 

άλλους εσωτερικούς κινδύνους που μπορεί να οδηγήσουν την επιχείρηση σε απώλειες( πχ απάτες, 

παράνομες διαπραγματεύσεις, αποτυχίες στρατηγικών κα). Τα τμήματα μια επιχείρησης θα πρέπει 

να συνεργάζονται για την καλύτερη προετοιμασία των πλάνων για την αντιμετώπιση των κινδύνων.   

Η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας πρέπει να προσαρμόζεται 

ανάλογα για κάθε επιχείρηση λαμβάνοντας υπόψη τους συγκεκριμένους κινδύνους που αναλαμβάνει 

και τις διαθέσιμες πληροφορίες που διαθέτει. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει, αρχικά τον 

προσδιορισμό των κινδύνων σε μια λίστα, τις συνεντεύξεις του προσωπικού και την αξιολόγηση των 

κινδύνων. Έπειτα αξιολογείτε το κεφάλαιο που απαιτείται  για την αντιμετώπιση του κίνδυνου και 

γίνεται ο μελλοντικός προγραμματισμός του κεφαλαίου με τεστ αντοχής και σενάρια ανάλυσης. Στο 

τέλος πρέπει να απαντηθεί ποιό είναι το φάσμα του κεφαλαίου που έχει εντοπιστεί και πόσο 

εσωτερικό κεφάλαιο θα πρέπει μια επιχείρηση να κρατεί στην κατοχή της. 

Οι μάνατζερ και η διοίκηση θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη και τους εξής παρακάτω 

κινδύνους: 
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 Πιστωτικός Κίνδυνος- credit risk 

 Κίνδυνος Αγοράς- market risk 

 Λειτουργικός Κίνδυνος- operational risk 

 Κίνδυνος Ρευστότητας-liquidity risk 

 Ασφαλιστικός Κίνδυνος-insurance risk 

 Συγκεντρωτικός Κίνδυνος- concentration risk 

 Κίνδυνος Σφαλμάτων-residual risk 

 Κίνδυνος Τιτλοποίησης- securitization risk 

 Επιχειρηματικός Κίνδυνος- business risk 

 Διαδικτυακός Κίνδυνος- internet rate risk 

 Κίνδυνος υποχρεωτικής Συνταξιοδότησης-pension obligatory risk 

 Και άλλοι κίνδυνοι που έχουν αναγνωριστεί   

Η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας έχει την εξής δομή: 

 Περίληψη 

 Υπόβαθρο της διαδικασίας της αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας 

 Δήλωση της επιχείρησης για την στάση της απέναντι στον κίνδυνο 

 Επιχειρηματική Στρατηγική 

  Αξιολόγηση του κινδύνου 

 Σχεδιασμός του κεφαλαίου 

 Στρες τεστ και σενάρια ανάλυσης 

 Υιοθέτηση της εσωτερικής διαδικασίας της αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της κεφαλαιακής 

επάρκειας πρέπει να διαχωρίζει από το κεφάλαιο που απαιτείται για τις ρυθμιστικές αρχές 

από το πραγματικό κεφάλαιο και το κεφάλαιο που θα πρέπει η επιχείρηση να διατηρεί για 

επιχειρησιακούς λόγους. Η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας 

απαιτεί τεστ αντοχής (stress-test) και την ανάλυση σεναρίων για να αποδείξει τους κινδύνους 

σε επιχειρησιακό βαθμό. 

Η διοίκηση θα πρέπει να δείχνει ότι το ICAAP είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι από τις 

διαδικασίες της και ενθαρρύνει τον γενικό διευθυντή να υποστηρίζει την ιδέα του ICAAP. Οι 

επιχειρήσεις θα πρέπει να εξηγούν τον τρόπο με το οποίο το ICAAP χρησιμοποιείτε όσο 

βαδίζει η επιχείρηση μελλοντικά και το πώς οι βασικοί δείκτες κινδύνου και οι δείκτες 
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οικονομικού κεφαλαίου μπορούν να αναβαθμίζονται και να παρουσιάζονται στο συμβούλιο 

όταν είναι αναγκαίο.  

Αυτό όμως στο οποίο καταλήγουμε δεν είναι ακόμη μια διαδικασία διαχείρισης του 

Λειτουργικού Κινδύνου αλλά ότι ο Λειτουργικός Κίνδυνος δεν είναι έναν ακόμα κίνδυνο που 

πρέπει οι τράπεζες να αντιμετωπίσουν αλλά αποτελεί έναν κίνδυνο του οποίου η διαχείριση 

πρέπει να ενσωματωθεί στις καθημερινές διαδικασίες και δραστηριότητες της τράπεζας και 

να διαχειρίζεται με τον σωστό τρόπο, πάντα σε συνδυασμό με τους υπόλοιπούς κινδύνους. 

 

Αρχές για την διαχείριση του Λειτουργικού Κινδύνου 

Ο Λειτουργικός κίνδυνος υπάρχει σε όλα τα προϊόντα, τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα 

συστήματα μιας τράπεζας και η σωστή διαχείριση του  αποτελούσε πάντα έναν από τους βασικούς 

παράγοντες του προγράμματος που αφορούσε την διαχείριση των κινδύνων μιας τράπεζας. Οι 

διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την διαχείριση του Λειτουργικού Κινδύνου είναι αποτέλεσμα 

πολιτικών και στρατηγικών που θα ακολουθήσει το συμβούλιο και ο ανώτερος διευθυντής «Senior 

Manager» όταν διαχειρίζονται το χαρτοφυλάκιο, τις δραστηριότερες, τις διαδικασίες και τα 

συστήματα. Η Επιτροπή της Βασιλείας με μια σειρά από αρχές προσπαθεί να προωθήσει και να 

ενισχύσει την καλή διαχείριση του Λειτουργικού Κινδύνου σε όλες τις πτυχές του τραπεζικού 

συστήματος. 

 Θεμελιώδεις αρχές διαχείρισης του Λειτουργικού Κινδύνου:  

a) Αρχή Πρώτη : Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία 

για την δημιουργία μιας κουλτούρας για ισχυρή διαχείριση του κινδύνου. Το 

συμβούλιο σε συνεργασία με τον ανώτερο διευθυντή «Senior Manager»θα πρέπει 

να δημιουργήσουν ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας που θα καθοδηγείται από 

ισχυρή διαχείριση του κινδύνου και η οποία θα υποστηρίζει και θα παρέχει τα 

κατάλληλα πρότυπα και κίνητρα για μια υπεύθυνη και επαγγελματική 

συμπεριφορά. Από αυτήν την άποψη είναι ευθύνη του συμβουλίου το να υπάρχει 

μια κουλτούρα για ισχυρή διαχείριση του Λειτουργικού Κινδύνου σε όλες τις 

διαδικασίες και δραστηριότητες του οργανισμού. 

b) Αρχή Δεύτερη: Οι τράπεζες θα πρέπει να αναπτύξουν, να εφαρμόζουν και να 

διατηρούν ένα πλαίσιο το οποίο θα είναι πλήρως ενσωματωμένο στις συνολικές 

διαδικασίες διαχείρισης των κινδύνων τους. Το πλαίσιο αυτό για την διαχείριση 

του Λειτουργικού Κινδύνου, επιλεγμένο από την ίδια την τράπεζα θα εξαρτάται 

από μια σειρά από παράγοντες, συμπεριλαμβανομένους και την φύση, το μέγεθος, 

την πολυπλοκότητα και το προφίλ κινδύνου της εκάστου τράπεζας.  

 Διοίκηση- Συμβούλιο Μετόχων: 

a) Aρχή Τρίτη: Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να θεσπίσει, να εγκρίνει 

και να επανεξετάζει περιοδικά το πλαίσιο που έχει δημιουργήσει. Το 
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διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να εποπτεύει συνεχώς τον ανώτερο 

διευθυντή για να επιβεβαιώνει ότι  οι πολιτικές, οι διαδικασίες και τα 

συστήματα εφαρμόζονται επιτυχώς και αποτελεσματικά σε όλα τα επίπεδα 

αποφάσεων. 

b) Αρχή Τέταρτη: Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει και να 

επανεξετάζει το επίπεδο κινδύνου και την αντοχή στον Λειτουργικό 

Κίνδυνο σε σχέση πάντα με την φύση, τον τύπο αλλά και το επίπεδο 

Λειτουργικού Κινδύνου που η τράπεζα είναι διατεθειμένη να αναλάβει. 

 Ανώτερη Διεύθυνση:  

a) Αρχή Πέμπτη: Τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη θα πρέπει να 

αναπτύξουν μια ξεκάθαρη, αποτελεσματική και ισχυρή δομικά 

διακυβέρνηση με ευκρινείς, διαφανείς και συνεπείς γραμμές 

υπευθυνότητας. Ο ανώτερος διευθυντής είναι υπεύθυνος για την 

συνεχή εφαρμογή αλλά και διατήρηση των πολιτικών που ακολουθεί 

το συμβούλιο μέσα σε όλες τις διαδικασίες και τα συστήματα για την 

διαχείριση του Λειτουργικού Κινδύνου σε όλα τα προϊόντα της 

τράπεζας, στις δραστηριότητες της, στις διαδικασίες και τα συστήματα 

που συνάδουν με την πολιτική ανάληψης των κινδύνων. 

 

 Αναγνώριση και αξιολόγηση: 

b) Αρχή Έκτη:  Η διεύθυνση θα πρέπει να εξασφαλίσει την αναγνώριση 

και την εκτίμηση του Λειτουργικού Κινδύνου που υπάρχει μέσα σε 

όλα τα προϊόντα, τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα 

συστήματα της για να επιβεβαιώσει ότι οι εγγενείς κίνδυνοι και τα 

κίνητρα είναι καλά κατανοητά. 

c) Αρχή Έβδομη:   Η διεύθυνση θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι υπάρχει 

μια διαδικασία έγκρισης για όλα τα νέα προϊόντα, τις διαδικασίες και 

τα συστήματα που αξιολογούνται πλήρως για τον Λειτουργικό τους 

Κίνδυνο. 

 Παρακολούθηση και Αναφορά: 

a) Αρχή Όγδοη :Η διοίκηση πρέπει να εφαρμόζει μια διαδικασία που 

να ελέγχει και να παρακολουθεί συχνά τα προφίλ του 

Λειτουργικού Κινδύνου και τις εκθέσεις των περιουσιακών 

στοιχείων σε ζημιές. Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν στις σωστές 

θέσεις οι κατάλληλοι μηχανισμοί αναφορών σε όλα τα επίπεδα 

έτσι ώστε να υποστηρίζουν την προληπτική διαχείριση του 

Λειτουργικού Κινδύνου. 

 Έλεγχος και Μείωση: 

b) Αρχή Ένατη:  Οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν ένα ισχυρό 

περιβάλλον ελέγχου που να αξιοποιεί τις πολιτικές, τις 

διαδικασίες και τα συστήματα  για να εκτελεί κατάλληλους 

εσωτερικούς ελέγχους και τα κατάλληλα μέτρα για την άμβλυνση 

του κινδύνου αλλά και τις στρατηγικές για την μεταφορά του. 

 Ελαστικότητα και συνέχεια στην εργασία: 
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c) Αρχή Δέκατη: Οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν επιχειρηματική 

ελαστικότητα αλλά και σχέδια για συνέχεια των δραστηριοτήτων 

τους για να εξασφαλίζουν την ικανότητα να λειτουργούν σε 

συνεχή βάση και να περιορίζουν τις ζημιές σε περίπτωση σοβαρής 

αποδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων τους. 

 Ο ρόλος της αποκάλυψης: 

d) Αρχή Ενδέκατη: Οι δημοσιοποιήσεις της τράπεζας θα πρέπει να 

επιτρέπουν στους μετόχους να έχουν την δυνατότητα να 

αξιολογήσουν την προσέγγιση του ιδρύματος στην διαχείριση του 

Λειτουργικού Κινδύνου.  

 

Μετά από παρατήρηση τριών από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ελλάδος: την Εθνική 

Τράπεζα, την Τράπεζα της Ελλάδος, την Τράπεζα Πειραιώς αλλά και τα μικρότερα υποκαταστήματα 

τους έγινε γνωστό ότι οι τράπεζες στην Ελλάδα μεγάλες και μικρές αναγνωρίζουν τον Λειτουργικό 

Κίνδυνο ως ένα είδος ξεχωριστού κινδύνου και αναγνωρίζουν την σημαντικότητα διαχείρισης του 

καθώς  και την επιπλέον αξία που προσδίδει η καλή του διαχείριση στους μετόχους της επιχείρησης. 

Οι ατομικές τράπεζες αλλά και οι τράπεζες που ανήκουν σε όμιλο  αναγνωρίζουν την έκθεση τους 

σε Λειτουργικό Κίνδυνο, ο οποίος πηγάζει από την καθημερινή τους λειτουργία και από την 

υλοποίηση των επιχειρηματικών τους στόχων. 

Οι τράπεζες στην Ελλάδα εφαρμόζουν με συνέπεια το Πλαίσιο Διαχείρισης του 

Λειτουργικού Κινδύνου τόσο στις μονάδες της ίδιας τράπεζας όσο και στις θυγατρικές τους 

θέλοντας να καλύψουν τους τομείς για αναγνώριση, αξιολόγηση, μέτρηση, μείωση αλλά και 

παρακολούθηση του Λειτουργικού Κινδύνου και η διαρκής εξέλιξή του αποτελεί προϋπόθεση για 

την έγκαιρη  και αποτελεσματική υποστήριξη τις επιχειρηματικής λειτουργίας του ιδρύματος ή του 

Ομίλου και την εκπλήρωση των εποπτικών του απαιτήσεων. Οι τράπεζες το 2013-2014 συνεχίζουν 

την υλοποίηση της διαδικασίας για αυτό-αξιολόγηση των κινδύνων (Risk and Control Self – 

Assessment,RCSA) σε όλες τις επιχειρηματικές και υποστηρικτικές μονάδες της τράπεζας και στις 

θυγατρικές τους. Επίσης εφαρμόζουν την μεθοδολογία για την συλλογή των εσωτερικών δεδομένων 

ζημιών που προκαλούνται από συμβάντα Λειτουργικού Κινδύνου και παρακολουθούν το προφίλ 

κινδύνου της τράπεζας σε συνεχή βάση δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη, εφαρμογή και 

παρακολούθηση των κατάλληλων σχεδίων δράσης προκειμένου να διασφαλίσουν ότι όλα τα 

απαραίτητα μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Τέτοια σχέδια δράσης όπως 

συστήματα εσωτερικών ελέγχων (ΣΕΕ), εργασίες για βελτίωση των (ΣΕΕ) μέσω του (RCSA), 

ασφαλιστική κάλυψη (σύναψη ασφαλιστηρίων ως σημαντική τεχνική μείωσης του Λειτουργικού 

Κινδύνου  τα οποία καλύπτουν τη μερική ή ολική ζημιά που προέρχεται από συγκεκριμένες 

κατηγορίες συμβάντων Λειτουργικού κινδύνου) αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινής ατζέντας 

των τραπεζών, Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι αρχίζουν οι ελληνικές τράπεζες έστω και δειλά, να 

αναπτύσσουν σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας σε πιο οργανωμένα πλαίσια για την αντιμετώπιση 

και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών  συνεπειών οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τη συνέχεια 

της επιχειρησιακής τους λειτουργίας σε έκτακτες καταστάσεις κρίσης αλλά  και να εκπαιδεύουν 

ανθρώπινο δυναμικό σε θέματα Λειτουργικού Κινδύνου ενισχύοντας έτσι την εξοικείωση και την 

ευαισθητοποίηση του προσωπικού στην διαχείριση και αντιμετώπιση του κινδύνου αυτού. Δεν είναι 
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λίγες και οι τράπεζες που επένδυσαν σε νέα πληροφοριακά συστήματα για την αναγνώριση και 

αντιμετώπιση του Λειτουργικού Κινδύνου.  

  Συνοψίζοντας λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι οι Ελληνικές Τράπεζες βρίσκονται σε καλό 

στάδιο όσον αφορά την διαχείριση του Λειτουργικού Κινδύνου σε επίπεδο μονάδων διαχείρισης και 

σε επίπεδο διοίκησης. Παρόλα αυτά θα πρέπει να επενδύσουν ακόμα περισσότερο σε τομείς όπως 

εκπαίδευση του προσωπικού, σε πληροφοριακά συστήματα και σε μοντέλα μέτρησης του κινδύνους 

γιατί όπως έχουμε προαναφέρει ο Λειτουργικό Κίνδυνος είναι ένα ιδιαίτερο είδος κινδύνου και η 

προσέγγιση του απαιτέι την χρήση μοντέλων με ιδιαιτέρες ικανότητες. 

 

Τα πιο Σημαντικά Περιστατικά που Σχετίζονται με τον Λειτουργικό 

Κίνδυνο (Τραπεζικά σκάνδαλα/Μεγάλα περιστατικά) 

 Bank of Credit and Commerce International (BCCI):  Η τράπεζα ιδρύθηκε το 1972 στο 

Άμπου Ντάμπι. Το Άμπου Ντάμπι είναι το πλουσιότερο μέρος των Ηνωμένων Αραβικών 

Εμιράτων .Είναι πλούσιο σε κοιτάσματα πετρελαίου και συνορεύει με την Σαουδική Αραβία 

και το Ομάν. Η τράπεζα ήταν ενσωματωμένη με το Λουξεμβούργο και έχει την έδρα της στο 

Λονδίνο με περισσότερα από 400 υποκαταστήματα και είχε θυγατρικές σε όλον τον κόσμο.  

Άνηκε κατά κύριο λόγο σε Άραβες από τις χώρες του Κόλπου και ουσιαστικά λειτουργούσε 

στο Πακιστάν. Το 1975,αυτό χωρίστηκε σε δύο οντότητες, η εγκατεστημένη στα νησιά 

Cayman που έγινε γνωστή ως « η τράπεζα μέσα σε άλλη τράπεζα» ήταν αυτή στην οποία 

δισεκατομμύρια δολάρια  εξαφανίστηκαν δίχως ίχνος . Αυτό το σκάνδαλο δείχνει την 

ιστορία το πώς ο πλούτος και η διαφθορά στην Λατινική Αμερική κατάφερε να κλέψει 

σχεδόν κάθε δολάριο που είχαν δανειστεί από τις τράπεζες της Δύσης, δημιουργώντας την 

κρίση χρέους της δεκαετίας του 1980, αλλά και το πώς οι ηγέτες των κρατών όπως  

Ferdinand Marcos, Saddam Hussein, Manuel Noriega και άλλοι μετέφεραν δισεκατομμύρια 

από τα δημόσια ταμεία και τα έκρυψαν σε  λογαριασμούς στην Σουηδία και  στα νησιά 

Cayman περνώντας απαρατήρητοι από τις ρυθμιστικές αρχές’ πως το Πακιστάν και το Ιράκ 

βρήκε χρήματα για τα πυρηνικά όπλα και πως η Λιβύη έκτισε πυρηνικά εργοστάσια;  (De 

Graw David, 2004). 

 Societe Generale / Jerome Kervie:  Σημαντικές ελλείψεις στους εσωτερικούς ελέγχους, μη 

εξουσιοδοτημένες εμπορικές δραστηριότητες,   ηλεκτρονική πειρατεία και παραβίαση της 

εμπιστοσύνης που αφορούσε μια συνειδητή προσπάθεια από εμπόρους να εξαπατήσουν τους 

μάνατζερ τους είχε παρατηρηθεί.   Ο Jerome Kerviel κατηγορείται για την δημιουργία 

τεράστιων απωλειών από έναν απλό μη εξουσιοδοτημένο έμπορο στην ιστορία των 

χρηματοοικονομικών. Κατά την διάρκεια του 2007 έκανε παράνομες συναλλαγές αξίας 30 

δις ευρώ σε (European stock market futures ) κερδίζοντας 1.4 δίς στο τέλος του έτους. 

Κάνοντας γνωστή την σημαντικότητα της έκθεσής του και τα κέρδη του με πλασματικές 

συναλλαγές , πήγε τον Ιανουάριο του 2008 για να κάνει μεγαλύτερα κέρδη. Η τράπεζα 

δήλωσε πως  εσκεμμένα έχασε  λεφτά  το 2008  για να μειώσει  το ύποπτο μέγεθος από τα 

κέρδη του 2007. (Blanch, 2009). Ήταν το σκάνδαλο που συγκλόνισε τον τραπεζικό κόσμο. Η 

Γαλλική τράπεζα Societe Generale αποκάλυψε πρόσφατα στοιχεία της καταστροφής που 
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δημιουργήθηκε από απατεώνες εκ των έσω που κόστισαν στο ίδρυμα 7.2 δίς σε δολάρια από 

δόλιες συναλλαγές. Ήταν το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία μέχρι εκείνη την εποχή. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/January_2008_SocieteGenerale_trading_loss_incident.3.4) 

 Barings Bank / Nick Leeson:  (1762– 1995) ήταν από τις παλαιότερες εμπορικές τράπεζες 

του Λονδίνου μέχρι την κατάρρευση της το 1995, όταν ένας από τους υπαλλήλους της ο Nick 

Leeson, έχασε 827 £ (1.3$)λόγο της επένδυσης του με κερδοσκοπικό σκοπό σε συμβόλαια 

μελλοντική εκπλήρωσης, στα γραφεία της τράπεζας στην Σιγκαπούρη. 

((http://en.wikipedia.org/wiki/Barings_Bank 2011). 

 Daiwa Bank / Toshihide Iguchi: Ένας από τους εργαζόμενούς της διαπραγματευόταν 

παράνομα εθνικά ομόλογα των ΗΠΑ για έντεκα χρόνια χωρίς να γίνει αντιληπτός, 

προκαλώντας στην τράπεζα ζημιές 1.1$ δίς. Από τότε το περιστατικό μετατράπηκε σε 

διεθνές σκάνδαλο έχοντας σαν αποτέλεσμα αστικές, ποινικές  και  διοικητικές οφειλές ,τόσο 

στις ΗΠΑ όσο και στην Ιαπωνία. Ποτέ μέχρι τότε δεν υπήρξε ένα οικονομικό περιστατικό με 

τέτοιο μεγάλο αντίκτυπο μεταξύ Ιαπωνίας και ΗΠΑ. (The Vanderbilt University Journal 

1996) 

 Allied Irish Bank / John Rusnak:  Η Allied Irish Bank (AIB), η δεύτερη μεγαλύτερη 

τράπεζα στην Ιρλανδία, συγκλονίστηκε από ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην 

τραπεζική ιστορία το 2002, χάνοντας πάνω από 691 εκατομμύρια δολάρια όταν  ένας 

έμπορος νομισμάτων (Currency Trader) John Rusnack σε γραφείο της τράπεζας στην 

Βαλτιμόρη, επένδυσε εσφαλμένα σε Ιαπωνικά γιέν και κράτησε κρυφές  τις ζημιές της 

τράπεζας   για σχεδόν πέντε χρόνια. (http://www.scribd.com/doc/39948847/Encyclopedy-

white-collarcrime 2011) 

 Ο σεισμός στις 17 Αυγούστου το 1999 και οι ζημιές των τραπεζών: Στις 17 Αυγούστου 

του 1999 ένας σεισμός μεγέθους 7,4 ρίχτερ χτύπησε τις επαρχίες της Kocaeli και Sakarya 

στην βορειοδυτική Τουρκία, μια πυκνοκατοικημένη περιοχή στη βιομηχανική ενδοχώρα της 

Τουρκίας .Ο σεισμός αυτός  θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες καταστροφές που έχουν 

πλήξει μια  σύγχρονη ,βιομηχανική περιοχή από τον σεισμό του 1923 στο Τόκυο. Μέσα από 

αυτήν την τραγωδία δημιουργήθηκαν μεγάλες απώλειες και ζημιές για υποκαταστήματα της 

τράπεζας (Erdik M. 1999). Οι τραπεζικές συναλλαγές διακόπηκαν και η αποκατάσταση των 

ζημιών αυτών πήρε πολύ χρόνο και ένα μεγάλο ποσό χρημάτων δαπανήθηκε για 

αποκατάσταση των ζημιών. 

 Το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης  Σεπτεμβρίου:  Η τρομοκρατική επίθεση στο 

Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001 ήταν  μια από της μεγαλύτερες 

κρίσεις  Λειτουργικού κινδύνου στην οικονομική ιστορία, σύμφωνα με τον Jeff Ingber 

(συγγραφέας του Ressurecting The Street και Managing Director in the Independent Risk 

function at Citygroup). Την ημέρα της τραγωδίας  τρείς στους τέσσερις ανθρώπου έχασαν 

την ζωή τους  και το 9/11 αντιπροσώπευε μεγάλες καταστροφές στις χρηματαγορές. Κτήρια, 

γραμμές τηλεπικοινωνίας, μετακινήσεις  και άλλου είδους παροχές καταστράφηκαν και 

χειρόγραφα και ηλεκτρονικά αρχεία  έπαθαν ανεπανόρθωτες ζημιές. Προτεραιότητα των 

ΗΠΑ ήταν να ξανανοίξουν οι αγορές όσο το γρηγορότερο δυνατόν για να δείξουν στην Αλ 

Κάιντα και σε όλο τον κόσμο ότι οι ΗΠΑ έχουν την δυνατότητα να ανακάμψουν από της 

ζημιές. Η τρομοκρατική αυτή επίθεση είχε έναν επαναστατικό  αντίκτυπο  στις 

επιχειρησιακές ανησυχίες όπως αποκατάσταση  των καταστροφών και  σχεδιασμό για 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Οι ηλεκτρονικές σελίδες για ‘’Back Up’’ ενημερώθηκαν και 

http://en.wikipedia.org/wiki/January_2008_SocieteGenerale_trading_loss_incident.3.4
http://en.wikipedia.org/wiki/Barings_Bank%202011
http://www.scribd.com/doc/39948847/Encyclopedy-white-collarcrime%202011
http://www.scribd.com/doc/39948847/Encyclopedy-white-collarcrime%202011
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDMQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.goodreads.com%2Fauthor%2Fshow%2F4708341.Jeff_Ingber&ei=Q_nlU5-kFsGaygOpkIHwDA&usg=AFQjCNEhU86vj3KnLA4pwa7K_xRvfAW95A&bvm=bv.72676100,d.bGQ
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επεκτάθηκαν αλλά και δημιουργήθηκαν καινοτόμα τεχνολογικά επιτεύγματα όπως το 

‘’Cloud Computing’’ καθώς πολλά από τα προηγούμενα συστήματα αποδείχτηκαν ανεπαρκή 

στις  9/11. Ο Λειτουργικός Κίνδυνος σαν ξεχωριστή μέριμνα έγινε πιο αισθητός στον κλάδο 

των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Πιο αυστηρά μέτρα και νομοθεσία περί ασφάλειας στο 

κυβερνοχώρο άρχισε από τότε να εξετάζει το Κογκρέσο. (The Greatest Operational Risk 

Crisis in Financial History Posted on April 26, 2012),  

(http://rmablog.rmahq.org/2012/04/26/september-11-2001-the-greatest-operational-risk-

crisis-in-financial-history/) 

http://rmablog.rmahq.org/2012/04/26/september-11-2001-the-greatest-operational-risk-crisis-in-financial-history/
http://rmablog.rmahq.org/2012/04/26/september-11-2001-the-greatest-operational-risk-crisis-in-financial-history/
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ΜΕΡΟΣ Β: 

ΒΑΣΙΛΕΙΑ
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Εισαγωγή Βασιλεία 

Η κατάρρευση του συστήματος των ελεγχόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών (Bretton Woods 

1973) σύντομα οδήγησε σε απώλειες. Στις 26 Ιουνίου του 1974 η ομοσπονδιακή τραπεζική εποπτική 

υπηρεσία της Δυτικής Γερμανίας  απέσυρε την τραπεζική άδεια της Bankhaus Herstatt όταν 

διαπίστωσε πως το άνοιγμα της τράπεζας σε συνάλλαγμα ανερχόταν σε τρείς φορές το κεφάλαιο της. 

Οι τράπεζες εκτός Γερμανίας υπέστησαν επίσης βαριές απώλειες στις εκκρεμείς συναλλαγές τους με 

την Herstat, αναφέροντας για μια πανωλεθρία διεθνών διαστάσεων. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, 

η Franklin National Bank της Νέας Υόρκης έκλεισε τις πόρτες της μετά από τεράστιες απώλειες σε 

συνάλλαγμα. Τρείς μήνες αργότερα οι διοικητές των τραπεζών του G-10, συγκρότησαν μια 

Επιτροπή για Τραπεζικούς Κανόνες και Εποπτικές Πρακτικές.  

Η επονομαζόμενη ως Επιτροπή της Βασιλείας είχε σχεδιαστεί ως ένα φόρουμ για την 

τακτική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών πάνω σε θέματα  τραπεζικής εποπτείας της οποίας 

στόχος ήταν και είναι η ενίσχυση της σταθερότητας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μέσα από 

την βελτίωση της ποιότητας και της τεχνογνωσίας της τραπεζικής εποπτείας σε παγκόσμια κλίμακα. 

Η Επιτροπή της Βασιλείας επιδιώκει να πετύχει τους στόχους της μέσω της θέσπισης ελάχιστων 

εποπτικών προτύπων , για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και των τεχνικών στην εποπτεία 

του διεθνούς τραπεζικού συστήματος και μέσω της πολύτιμης ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με 

τις εθνικές εποπτικές ρυθμίσεις. Η Επιτροπή επίσης συνεργάζεται και με άλλους φορείς καθορισμού 

προτύπων όπως παραδείγματος χάρη τον ασφαλιστικό κλάδο για να είναι έτοιμη να αντιμετωπίζει 

διάφορες προκλήσεις που παρουσιάζονται στις διαφορές δραστηριότητες των  χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων.  

Από την πρώτη συνάντηση τους τον Φεβρουάριο το 1975, οι συναντήσεις άρχισαν να 

γίνονται όλο και πιο συχνά τρείς με τέσσερις φορές τον χρόνο και από τα δέκα αρχικά κράτη που 

συγκροτούσαν την επιτροπή έχουν φτάσει να είναι 27. Η Επιτροπή πλέον δίνει αναφορά για τις 

εργασίες της  σε ένα εποπτικό όργανο (GHOS- Group of Central Bank Governors and Heads of 

Supervision) που αποτελείται από τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών και τα ανώτερα 

διευθυντικά στελέχη των τραπεζών τω χωρών που ανήκουν στην Επιτροπή. Οι χώρες μέσα στην 

Επιτροπή εκπροσωπούνται από τις κεντρικές τους τράπεζες και από την αρχή που είναι υπεύθυνη 

για την εποπτεία των τραπεζικών δραστηριοτήτων.  Πρόεδρος τη Επιτροπής από τον Ιούλιο του 

2011  είναι ο κ. Stefan Ingves διευθυντής της Sveriges Riskbak και έχει εκλεχθεί έως τον Ιούνιο του 

2017. Άξιο αναφοράς είναι ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής δεν έχουν νομική ισχύ, απλά η Επιτροπή 

καθορίζει πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές και συνιστά τα κράτη μέλη να τις ακολουθούν 
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ενθαρρύνοντας με τον τρόπο αυτό την σύγκλιση προς κοινά πρότυπα και εναρμόνιση των εποπτικών 

προσεγγίσεων. 

Ένας από τους βασικούς και πρωταρχικούς στόχους της δουλειάς της Επιτροπής ήταν να 

καλύψει τα κενά που υπήρχαν στην εποπτεία των τραπεζών σε παγκόσμιο επίπεδο έτσι ώστε  κανένα 

ξένο τραπεζικό ίδρυμα να μην μπορεί να ξεφύγει από την εποπτεία και ότι η εποπτεία θα είναι 

σταθερή και επαρκείς στις χώρες μέλη. Ένα πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση ήταν το 

περιοδικό που δημοσιεύτηκε το 1975 γνωστό ως “Concordat” το οποίο περιείχε αρχές σύμφωνα με 

τις οποίες η εποπτική ευθύνη πρέπει να μοιράζεται ακόμα και στα υποκαταστήματα των ξένων 

τραπεζών και στις κοινοπραξίες μεταξύ μητρικής και θυγατρικής. Τον Μάιο του 1983, η Επιτροπή 

θα προβεί στην αναθεώρηση και στην επανέκδοση ως αρχές πλέον για τα υποκαταστήματα των 

ξένων τραπεζών. Με τα χρόνια πι αρχές του “Concordat” ενισχύθηκαν και τροποποιήθηκαν. Επίσης 

σημαντικό τον Οκτώβριο του 1996, η Επιτροπή έκδωσε μιαν αναφορά σχετική με την εποπτεία των 

διασυνοριακών συναλλαγών  παρουσιάζοντας προτάσεις για την υπέρβαση των εμποδίων για 

αποτελεσματική και ενοποιημένη εποπτεία των διασυνοριακών δραστηριοτήτων των τραπεζών 

διεθνώς. Το παρών έγγραφο εγκρίθηκε από 140 χώρες και βοήθησε στην ανάπτυξη της συνεργασίας 

των χωρών στον τομέα της εποπτείας. 

Τέλος, η συμμετοχή εποπτείας και εκτός των G-10 έπαιξε επίσης ζωτικό ρόλο στην 

διαμόρφωση και την δημιουργία των βασικών αρχών που αποτέλεσαν τον κορμό για 

αποτελεσματική τραπεζική εποπτεία. Η ώθηση εδώ δόθηκε από μια αναφορά των G-7 το 1996 οι 

οποίοι θέλανε αποτελεσματική εποπτεία σε όλες της σημαντικές χρηματαγορές, 

συμπεριλαμβανομένων και των αναδυόμενων οικονομιών. Όπως είχε εκδοθεί τον Σεπτέμβρη του 

1997 αποτελούταν από 25 βασικές αρχές οι οποίες κατά την Βασιλεία θα ήταν αποτελεσματικές για 

εποπτεία και μετά από πολλές αλλαγές κατέληξε τον Σεπτέμβριο του 2012 να αποτελείτε από 29 

αρχές καλύπτοντας τους τομείς της εποπτείας, την ανάγκη για έγκαιρες και καθοριστικές ενέργειες 

στην εποπτεία, τις εποπτικές προσδοκίες των τραπεζών και την συμμόρφωση με τα πρότυπα 

εποπτείας.  
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Βασιλεία Ι 

Από το 1965 έως το 1981 είχαμε οκτώ πτωχεύσεις τραπεζών μόνο στις ΗΠΑ  και η δεκαετία του ‘80 

χαρακτηρίστηκε ως μια δεκαετία με κρίσεις στις αποταμιεύσεις και στα δάνεια. Οι τράπεζες σε όλο 

τον κόσμο δάνειζαν σε υπερβολικό βαθμό και το εξωτερικό χρέος των χωρών μεγάλωνε σε μη 

βιώσιμο ρυθμό. Ο κίνδυνος πτώχευσης των τραπεζών αυξανόταν καθώς η ασφάλεια και η εποπτεία 

τους ήταν χαμηλή. Για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών ιδρύθηκε όπως προαναφέρθηκε η 

Επιτροπή της Βασιλείας το 1987 από τους G-10  στην Σουηδία.  

Η επιτροπή της Βασιλείας το 1988 θέσπισε τα κριτήρια τα οποία είναι απαραίτητα και πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό  του βέλτιστου μεγέθους του κεφαλαίου μιας τράπεζας 

και την καθιέρωση του ελάχιστου κεφαλαιακού επιπέδου που πρέπει μια τράπεζα να διαθέτει. Το 

αρχικό σύμφωνο αφορά την διεθνή εναρμόνιση των κανόνων της κεφαλαιακής επάρκειας καθώς και 

το πιστωτικό κίνδυνο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Σύμφωνα με τους ακριβείς κανόνες της 

Επιτροπής, οι τράπεζες θα πρέπει να συντελεστή ή δείκτη φερεγγυότητας οποίος αρχικά 

διαμορφώθηκε στο 4% και μετά στο 8% **
15

και δίνει την δυνατότητα στα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα μέσα από την τιτλοποίηση των στοιχείων, να προβαίνουν σε μείωση των απασχολούμενων 

κεφαλαίων δίχως να μειώσουν αντίστοιχα τον οικονομικό κίνδυνο (regulatory arbitrage). Πλέον οι 

περισσότερες τράπεζες στις ανεπτυγμένες χώρες  έχουν δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας τουλάχιστον 

10%.  

Κύριος στόχος της Επιτροπής στη Βασιλεία Ι ήταν η ενίσχυση της σταθερότητας του 

τραπεζικού συστήματος διεθνώς και η εγκαθίδρυση ενός δίκαιου και συνεπούς παγκοσμίου 

τραπεζικού συστήματος προκειμένου να μειωθεί ο άνισος ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Βασικό επίτευγμα της Βασιλείας Ι ήταν ο καθορισμός του τραπεζικού 

κεφαλαίου και του κεφαλαιακού δείκτη, προτού όμως καθορίσει τους κανόνες για τις ελάχιστες 

κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών σε παγκόσμιο επίπεδο έδωσε τον ορισμό του τραπεζικού 

κεφαλαίου. 

Η Βασιλεία Ι σύμφωνα με το “Two-Tiered Capital” ορίζει ότι το κεφάλαιο βασίζεται σε δύο 

επίπεδα: 

                                                           
15 Εποπτικά κεφάλαια/ Πιστωτικός Κίνδυνος + Κίνδυνος Αγοράς >8% 
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 Tier 1-(Κύριο Κεφάλαιο): Το πρώτο επίπεδο κεφαλαίου περιλαμβάνει το κεφάλαιο και τα 

αποθεματικά, μετά την αφαίρεση των απωλειών της τρέχουσας χρονιάς, τις μελλοντικές 

επιστροφές φόρου και τα ακαθόριστα περιουσιακά στοιχεία. 

 Tier-2(Συμπληρωματικό Κεφάλαιο): Το δεύτερο επίπεδο κεφαλαίου περιλαμβάνει όλα τα άλλα 

κεφάλαια όπως πχ τα κέρδη από επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία, μακροπρόθεσμο χρέος με 

λήξη μεγαλύτερη των πέντε ετών και αφανή αποθεματικά (μεγάλες ανοχή για ζημιές σε δάνεια 

και μισθώσεις). Τα βραχυπρόθεσμα και ακάλυπτα από ασφάλεια χρέη( χρέη χωρίς εγγυήσεις) 

δεν περιλαμβάνονται στον ορισμό του κεφαλαίου. 

 

Οι Παραλήψεις της Βασιλείας Ι 

Η Βασιλεία Ι μπορεί να είχε πολλά πλεονεκτήματα και να ήταν ένα πρωτοπόρο βήμα για την 

συλλογική και εναρμονισμένη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και τον υπολογισμό των 

ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζικών ιδρυμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά 

σημαίνει ότι δεν είχε και αρκετές ελλείψεις. Τα κύρια σημεία για τα οποία δέχτηκε κριτική είναι τα 

ακόλουθα: 

 Περιορισμένη διαφοροποίηση του πιστωτικού κινδύνου: Υπάρχουν τέσσερις γενικοί 

συντελεστές στάθμισης του κινδύνου (0%, 20%, 50% και 100%) βασιζόμενοι σε ένα δείκτη 

ελάχιστης κεφαλαιακής επάρκειας 8%. 

 Στατική μέτρηση του κινδύνου αθέτησης : Η υπόθεση ότι ένας δείκτης ελάχιστης 

κεφαλαιακής επάρκειας 8%  είναι ικανός να προστατεύσει τις τράπεζες από πτώχευση δεν 

λαμβάνει υπόψη την μεταβαλλόμενη φύση του κινδύνου αθέτησης. 

 Μη αναγνώριση της δομής και του όρου του πιστωτικού κινδύνου: Οι κεφαλαιακές 

επιβαρύνσεις τοποθετούνται στο ίδιο επίπεδο ανεξάρτητα από την διάρκεια έκθεσης στον 

πιστωτικό κίνδυνο. 

 Απλοποιημένοι υπολογισμοί των πιθανών, μελλοντικών κινδύνων  των αντισυμβαλλόμενων: 

Οι τρέχουσες κεφαλαιακές απαιτήσεις αγνοούν το διαφορετικό επίπεδο των κινδύνων που 

σχετίζεται με τις διαφορετικές ισοτιμίες και τον μακροοικονομικό κίνδυνο. Αυτό με άλλα 

λόγια προϋποθέτει μια κοινή αγορά για όλους τους φορείς, κάτι που δεν είναι εφικτό στην 

πραγματικότητα. 

 Έλλειψη αναγνώρισης των επιπτώσεων από την διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου: Το 

άθροισμα των μεμονωμένων εκθέσεων στον κίνδυνο δεν είναι το ίδιο όπως η μείωση του 

κινδύνου μέσω της διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου γι αυτόν το λόγο η άθροιση όλων 

των κινδύνων μπορεί να προκαλέσει λανθασμένη εκτίμηση του κινδύνου. 

Οι παραπάνω κριτικές οδήγησαν στην δημιουργία  ενός νέου συμφώνου της Επιτροπής της 

Βασιλείας  γνωστό και ως Βασιλεία ΙΙ, στην οποία έχει προστεθεί και ο Λειτουργικός Κίνδυνος και 

νέα εργαλεία για τον υπολογισμό του πιστωτικού κινδύνου, παρ’ όλα όμως αυτά η Βασιλεία Ι σαν το 

πρώτο διεθνές όργανο αξιολόγησης της σημασίας του κινδύνου σε σχέση με το κεφάλαιο θα 

παραμείνει ένα ορόσημο στον χρηματοοικονομικό και τραπεζικό τομέα της ιστορίας. 
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Βασιλεία ΙΙ 

Η Βασιλεία ΙΙ είναι η δεύτερη σε σειρά από τις συμφωνίες που έχει μέχρι τώρα εκδώσει η Επιτροπή 

της Βασιλείας η οποία αργότερα επεκτάθηκε και αντικαταστάθηκε αποτελεσματικά από την 

Βασιλεία ΙΙΙ. Η Βασιλεία ΙΙ είναι μια σειρά από κανονισμούς και συστάσεις που εκδόθηκαν από την 

Επιτροπή με σκοπό την τραπεζική εποπτεία. Η Βασιλεία ΙΙ δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2004 με 

στόχο την δημιουργία ενός διεθνούς προτύπου  που απευθύνεται στις ρυθμιστικές αρχές των 

τραπεζών για να τις βοηθήσει στον έλεγχο και υπολογισμό του  κεφαλαίου που απαιτείτε να 

κρατούν οι τράπεζες έτσι ώστε να είναι προστατευμένες από διάφορους τύπους 

χρηματοοικονομικών και λειτουργικών κινδύνων που απειλών την επιβίωση και την καλή 

λειτουργία τους. Η Βασιλεία ΙΙ άρχισε να εφαρμόζετε το 2006 και περιλαμβάνει τρεις κύριους 

πυλώνες: 

1. Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από τις τράπεζες για να 

διατηρείτε η ισορροπία. Ο πρώτος πυλώνας ανήκει ουσιαστικά στην Βασιλεία Ι αλλά εδώ 

βελτιώθηκε και επεκτάθηκε λαμβάνοντας υπόψη τον Λειτουργικό Κίνδυνο( απάτες και 

συστημικές κρίσεις) και τον πιστωτικό κίνδυνο. Επιπλέον σύμφωνα με την Βασιλεία ΙΙ ο 

πιστωτικός κίνδυνος θα πρέπει να υπολογίζεται χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους 

υπολογισμού με βάση τις απαιτήσεις και προτιμήσεις των τραπεζών( συστήματα εσωτερικής 

αξιολόγησης). 

2. Η ενίσχυση του ελέγχου των κεντρικών τραπεζών στις εμπορικές τράπεζες , λαμβάνοντας 

υπόψη τρέχουσες στρατηγικές που ακολουθούν αναλαμβάνοντας σημαντικό κίνδυνο. 

3. Πειθαρχεία της αγοράς και διαφάνεια. Διαφάνεια μέσω της παροχής πληροφοριών στο κοινό 

όσον αφορά το επίπεδο των αποθεμάτων, τους κινδύνους και την διαχείριση ενός 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. 

Οι παραπάνω πυλώνες θα εξεταστούν αναλυτικά παρακάτω. 

Το πρώτο σύμφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας η Βασιλεία Ι ασχολήθηκε μόνο με 

ορισμένα τμήματα από τους παραπάνω τρείς πυλώνες παραδείγματος χάρη ασχολήθηκε 

αποκλειστικά με τον πιστωτικό κίνδυνο ενώ ο κίνδυνος της αγοράς αφέθηκε σε δεύτερη 

μοίρα και ο Λειτουργικός κίνδυνος δεν αναφέρθηκε καθόλου. 

Τόσο οι χώρες μέλη που αποτελούσαν την Επιτροπή όσο και χώρες μη μέλη 

συμφώνησαν και αποφάσισαν να υιοθετήσουν (σε διαφορετικές χρονικές κλίμακες) τους 
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νέους κανόνες της Βασιλείας και με αυτόν τον τρόπο η συνεπής εφαρμογή του νέου πλαισίου 

πέρα από τα σύνορα αποτέλεσε μια πρόκληση για την Επιτροπή. Για να ενθαρρύνει επίσης 

την συνεργασία και την κοινή πλεύση η ομάδα υπεύθυνη για την εποπτεία και τις εφαρμογές 

της Βασιλείας  (SIG) έχει δημιουργήσει μια ανοικτή ομάδα στην οποία συζητούνται θέματα 

αμοιβαίου ενδιαφέροντος μεταξύ των εποπτικών αρχών και μεταξύ χώρων που δεν είναι 

μέλη της Επιτροπής. Τον Ιανουάριο του 2009 η εντολή της Επιτροπής διευρύνθηκε και 

επικέντρωσε την προσοχή της στην γενικότερη εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών και 

προτύπων της.  

Τέλος μια πρόκληση που καλείται ακόμη και σήμερα να αντιμετωπίσει η Επιτροπή 

μέσα από το πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ  είναι η έγκριση και η χρησιμοποίηση των πρακτικών 

και των κανόνων που θεσπίζει  για την αντιμετώπιση και μέτρηση του κινδύνου από τα 

πιστωτικά ιδρύματα λαμβάνοντας υπόψη την διαφορετικότητα τους. Για τον λόγο αυτό η 

Βασιλεία ΙΙ επέκτεινε το πεδίο εφαρμογής της και απαίτησε από τα κράτη μέλη και τα 

συνεργαζόμενα με αυτήν κράτη μεγαλύτερο βαθμό συνεργασίας των εποπτικών αρχών  και 

εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασίας 

στο πλαίσιο των εξελιγμένων μεθόδων μέτρησης του κινδύνου. 

 

Ο Πρώτος Πυλώνας – Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις (Minimum 
Capital Requirements) 

Ο πρώτος πυλώνας της Βασιλείας ΙΙ παρουσιάζει τον υπολογισμό του συνόλου των ελάχιστων 

κεφαλαιακών απαιτήσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση του πιστωτικού, του λειτουργικού 

και του κίνδυνου αγοράς. Ο δείκτης της κεφαλαιακής επάρκειας υπολογίζεται με βάση τον ορισμό 

του ρυθμιστικού κεφαλαίου και των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού. Ο συνολικός δείκτης 

κεφαλαιακής επάρκειας δεν θα πρέπει να είναι μικρότερος του 8%. Στο δεύτερο επίπεδο (Tier 2) το 

κεφάλαιο ελαττώνεται στο 100% του κεφαλαίου του πρώτου επιπέδου (Tier 1). To 8% του 

σταθμισμένου ενεργητικού των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων, βασισμένο στον πιστωτικό, 

στον λειτουργικό και τον κίνδυνο αγοράς υπολογίζεται χωριστά για καθένα από τρία είδη κινδύνου. 

 

Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις= 8% * Κίνδυνοι των Σταθμισμένων Στοιχείων του 

Ενεργητικού(Πιστωτικός+ Λειτουργικός+ Κίνδυνος Αγοράς) (1) 
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Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις ή ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας υπολογίζεται με τον 

παρακάτω τύπο: 

Εποπτικά  Ίδια Κεφάλαια/ Σύνολο Σταθμισμένων (κατά κίνδυνο) Ανοιγμάτων= Δείκτης 

Κεφαλαιακής Επάρκειας(ελάχιστος 8%) (2) 

Εποπτικά Κεφάλαια: Βασικά + Συμπληρωματικά (ΠΔΤΕ:2587/20.8.2007) 

Βασικά(≥ 4%): Μετοχικό+ Αποθεματικά+ Κέρδη κ.α. 

Συμπληρωματικά: Αποθεματικά Αναπροσαρμογής + ομολογιακά δάνεια μειωμένης 

εξασφάλισης 

Σύνολο Ανοιγμάτων σε(Risk Weighted Assets): Κίνδυνους Τραπεζικού + Εμπορικού 

Χαρτοφυλακίου (Κίνδυνοι Πιστωτικοί+ Λειτουργική + Αγοράς)  

 

Όσον αφορά τώρα το θεωρητικό υπόβαθρο του πρώτου πυλώνα το χωρίζουμε σε δύο 

κατηγορίες στις αναμενόμενες και μη αναμενόμενες ζημιές. Ως αναμενόμενες ζημιές ορίζουμε το 

μέσο προβλεπόμενο ετήσιο επίπεδο ζημιών ενός δανειακού χαρτοφυλακίου, τις οποίες οι τράπεζες 

αντιμετωπίζουν σαν στοιχείο κόστους και τις καλύπτουν μέσω προβλέψεων επηρεάζοντας τα 

σχετικά spreads. Από την άλλη οι μη αναμενόμενες ζημιές, αντιστοιχούν σε αποκλίσεις ζημιών άνω 

του μέσου όρου. Οι κανόνες της Βασιλείας θέλουν να καλύπτονται από τα ίδια κεφάλαια των 

τραπεζών τω οποίων η ετήσια απόδοση ενσωματώνεται στις τιμές των τραπεζικών υπηρεσιών και τα 

σχετικά spreads. (BIS. An Explanatory Note of the Basel ii IRB Risk Weight Functions 2005)  

Οι Βασικές σχέσεις για την μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου είναι: 

 Αναφορικά με τις αναμενόμενες ζημιές (EL) οι οποίες επηρεάζουν το ύψος των ετήσιων 

προβλέψεων: EL=PD*EAD*LGD όπου  

PD: Η πιθανότητα αθέτησης των δανειακών υποχρεώσεων (Probability of Default) 

EAD: Το ύψος της δανειακής οφειλής την στιγμή της αθέτησης (exposure at default) 

LGD: Το ποσοστό τελικής ζημιάς από την καθυστέρηση δανείου (Loss given default) 

 Σχετικά με τις μη αναμενόμενες ζημιές(UL) οι οποίες επηρεάζουν το ύψος των εποπτικών 

κεφαλαίων UL=RWA*8%  

Όπου RWA: Το σταθμισμένο κατά τον κίνδυνο πιστωτικό άνοιγμα 

 Μείωση EL και UL βάση ποιότητας εξασφαλίσεων. 
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Εικόνα 1: Αναστάσιος Τσάμης 

 

Άρα αυτό που παρατηρούμε στους παραπάνω τύπους της Βασιλείας ΙΙ είναι ότι, για τον 

υπολογισμό των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων υιοθετούνται πολλαπλές προσεγγίσεις , 

περισσότερο πολύπλοκες και με ευαισθησία στον αναλαμβανόμενο κίνδυνο. Όσον αφορά τον 

πιστωτικό κίνδυνο η Επιτροπή της Βασιλείας προτείνει τρείς μεθόδους προσέγγισης για να 

υπολογίσει ένα πιστωτικό ίδρυμα τα κεφάλαια που θα πρέπει να κρατεί για εποπτικούς λόγους:  Την 

τυποποιημένη μέθοδο (Standardized Approach), την μέθοδο των εσωτερικών συστημάτων 

διαβάθμισης(Internal rating approach (IRB)) και Εξελιγμένη Προσέγγιση (Advanced Approach (A-

IRB)). Επίσης η Επιτροπή της Βασιλείας για τον υπολογισμό των ελάχιστων κεφαλαιακών 

απαιτήσεων απέναντι στον κίνδυνο της αγοράς προτείνει την χρησιμοποίηση της τυποποιημένης 

μεθόδου (Standardized Approach) και την μέθοδο του εσωτερικού VAR( Value At Risk).Τέλος η 

Επιτροπή εισάγει για πρώτη φορά τον τις μεθόδους για τον υπολογισμό των ελάχιστων κεφαλαιακών 

απαιτήσεων έναντι του λειτουργικού κινδύνου με πρώτη την μέθοδο του βασικού δείκτη(Basic 

Indicator Approach), την τυποποιημένη μέθοδο (Standardized Approach) και την εξελιγμένη μέθοδο 

μέτρησης (Advanced Measurement Approach). Πολύ σημαντικό είναι ότι η Επιτροπή επιτρέπει στα 

πιστωτικά ιδρύματα να διαλέξουν μεταξύ δύο εναλλακτικών μεθοδολογιών την μέθοδο της Απλής 

Προσέγγισης(Standardized Approach) και την Ευρεία Προσέγγιση. Οι τράπεζες μπορούν να 

υιοθετήσουν μια εκ των μεθόδων αλλά όχι και τις δύο αναφορικά με το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. 

Για τα ανοίγματα των χαρτοφυλακίων συναλλαγών η υιοθέτηση της ευρείας μεθόδου είναι 

υποχρεωτική.( Ευτυχία Παπαμιχαήλ)  
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Η Τυποποιημένη Μέθοδος ( Standardized Approach): 

Η αντιμετώπιση του Πιστωτικού Κινδύνου μέσα από το πρίσμα της Βασιλείας ΙΙ διαφέρει 

σημαντικά από την προσέγγιση που ακολουθεί η Βασιλεία Ι (1988). Με το νέο πλαίσιο, ο τρόπος 

υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου είναι  ο πιο απλός από 

τις νέες και εξελιγμένες εναλλακτικές προσεγγίσεις. Μέσω αυτής της προσέγγισης βελτιώνεται το 

αρχικό πλαίσιο (Βασιλεία Ι) με την καθιέρωση αναλογικότερης σύνδεσης των κεφαλαίων προς τον 

αναλαμβανόμενο κίνδυνο, αναγνώρισης της συμβολής ευρύτερου φάσματος εξασφαλίσεων στην 

μείωση των κεφαλαιακών υποχρεώσεων και  αναγνώριση της μειωτικής επίδρασης στον κίνδυνο 

των πιστωτικών παραγόντων .  Στην μέθοδο αυτήν το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα προσδιορίζει μια 

στάθμιση κινδύνου για κάθε περιουσιακό στοιχείο και παράγει ένα σύνολο από τις αξίες αυτών των 

σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων(Μιχαηλίδου Άννα). Η Τυποποιημένη Μέθοδος χρησιμοποιεί 

τις διαβαθμίσεις των εξωτερικών οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας. Μέσω 

του τύπου (2) εάν αντικαταστήσουμε την στάθμιση κινδύνου με 100% σημαίνει ότι μια έκθεση στον 

κίνδυνο περιλαμβάνεται στον υπολογισμό της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που σταθμίζονται 

με βάση τον κίνδυνο, το οποίο συνεπάγεται έναν δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας ίσο με το 8% αυτής 

της αξίας. 

Ενδεικτικά Ανοίγματα Εντός Ισολογισμού 

Συντελεστές στάθμισης:% ανοίγματος. 

 

 Rating Προς 

Δημόσιο 

Προς 

Τράπεζες 

Βραχ-

Μακρ>3μηνών 

Προς 

Επιχειρήσεις 

Retail Στεγαστικά 

LTV<75% 

 AAA….AA- 0 20              20 20 75 35 

 A+….A- 20 20              50 50 75 35 

 BBB+…..BBB- 50 20              50 100 75 35 

 BB+…..BB- 100 50              100 100 75 35 

 B+…..B- 100 50              100 150 75 35 

 CCC και κάτω 150 150            150 150 75 35 

 UNRATED 100 20              50 100 75 35 

(Αναστάσιος Τζήμας). 
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ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  

Μείωση του πιστωτικού κινδύνου όταν τα ανοίγματα καλύπτονται από ισχυρό πλέγμα 

πιστωτικής προστασίας, ήτοι: 

 

1. Χρηματοοικονομικές Εξασφαλίσεις ποιότητας: Για τις χρηματοοικονομικές εξασφαλίσεις 

ποιότητας έχουμε δύο μεθόδους 

a. Απλή Μέθοδος : Στην απλή μέθοδο οι συντελεστές στάθμισης του ανοίγματος 

υποκαθίστανται από τους συντελεστές της εξασφάλισης(minimum  

συντελεστής κινδύνου 20%) 

b. Αναλυτική Μέθοδος: Στην αναλυτική μέθοδο μειώνεται το ίδιο πιστωτικό 

άνοιγμα κατά το ποσοστό κάλυψης του από την αξία της εξασφάλισης. Στις 

εξασφαλίσεις υψηλότερης μεταβλητότητας αξία (Volatility), διαφορετικής 

διάρκειας και νομίσματος το ποσοστό κάλυψης μειώνετε με την χρήση 

συντελεστών παραγωγής.    

2. Υποθήκες σε αστικά και εμπορικά ακίνητα: Εδώ εφαρμόζονται συντελεστές κινδύνου 35% 

για υποθήκες σε αστικά και 50% σε εμπορικά ακίνητα εφόσον η σχέση “ Loan to Value” 

είναι ≤75% και 50% αντίστοιχα. 

3. Εγγυήσεις τρίτων ή καλύψεις μέσω πιστωτικών παραγώγων : Εφαρμογή των συντελεστών 

κινδύνου των εγγυητών επί του ποσοστού παρεχόμενης κάλυψης κάτω από όρους σχετικά με 

το ανέκκλητο χαρακτήρα της και τα νομικά της αποτελέσματα. 

4. Τέλος έχουμε την εκχώρηση συμβάσεων(ασφαλιστηρίων ζωής, καταθέσεων σε τρίτους κ.α. 

Εδώ έχουμε την υποκατάσταση των συντελεστών κινδύνου του δανείου από τους 

συντελεστές κινδύνου των ασφαλιστικών εταιριών ή των τραπεζών όπου τηρούνται οι 

καταθέσεις 

 

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ (Internal Ratings-

Based  Approach) 

 

Η μέθοδος αυτή αποτελεί μια νέα μεθοδολογία για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής 

επάρκειας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Βασικός άξονας της προσέγγισης αυτής είναι η 

αναγνώριση της αξιοπιστίας των εσωτερικών συστημάτων, διαβάθμισης των πιστωτικών κινδύνων 
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των τραπεζών και η χρησιμοποίηση των εκτιμήσεων τους αναφορικά με τις πιθανότητες αθέτησης 

των δανειοληπτών σαν αφετηρία για την εκτίμηση των κεφαλαιακών υποχρεώσεων των τραπεζών. 

Ως σύστημα διαβάθμισης νοείτε το σύνολο των μεθοδολογιών, διαδικασιών, ελέγχων, συστημάτων 

πληροφορικής και βάσεων δεδομένων που υποστηρίζουν την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου 

και την ταξινόμηση των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων σε βαθμίδες κινδύνου ή σε ομάδες με ομοειδή 

χαρακτηριστικά κινδύνου, καθώς και την ποσοτικοποίηση των παραμέτρων κινδύνου, ήτοι της 

αθέτησης υποχρέωσης και της ζημιάς για κάθε κατηγορία χρηματοδοτικού ανοίγματος. (Αναστάσιος 

Τσάμης). Η συγκεκριμένη μεθοδολογία επίσης επιτρέπει σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα να 

χρησιμοποιήσει το δικό του σύστημα διαβάθμισης και τους αποκλειστικά δικούς του υπολογισμούς 

για τις πιθανότητες εισόδου στην προεπιλογή (PD), αλλά οι απώλειες σε περιπτώσεις αθέτησης των 

αντισυμβαλλόμενων (LGD) παρέχονται από ένα εποπτικό όργανο. Η Βασιλεία ΙΙ επιβάλλει η 

ταξινόμηση των ανοιγμάτων προς τιε επιχειρήσεις να γίνετε σε δύο επίπεδα (rating system δυο 

διαστάσεων) για τα ανοίγματα λιανικής και ότι η εκτίμηση PDs και LGDs μπορεί να γίνετε 

ταυτόχρονα και σε δύο επίπεδα. 

Πότε υπάρχει αθέτηση των υποχρεώσεων 

Ως αθέτηση υποχρέωσης του πιστούχου ορίζεται από την Τ.Ε. η πραγματοποίησης ενός ή και των 

δύο παρακάτω γεγονότων: 

 Το πιστωτικό ίδρυμα θεωρεί ότι ο πιστούχος είναι ευλόγως πιθανόν να μην εκπληρώσει στο 

σύνολο τους τις υποχρεώσεις πληρωμών προς το πιστωτικό ίδρυμα. 

 Ο πιστούχος έχει εμφανίσει ουσιαστική καθυστέρηση άνω των 90 ημερών( 180 προκειμένου 

περί ΔΕΚΟ ή ενυπόθηκων στεγαστικών στην αποπληρωμή κάποιας εκ των υποχρεώσεων 

του). 

 Ουσιαστική καθυστέρηση θεωρείτε ότι εμφανίζεται όταν το ποσό της καθυστέρησης 

υπερβαίνει το μεγαλύτερο μεταξύ των: 

a) 5% της δόσης, εφόσον υπάρχουν προκαθορισμένες δόσεις, ή το 2% του εν ισχύ 

ορίου εφόσον πρόκειται για ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό και 

b) 500€ για ανοίγματα έναντι επιχειρήσεων, 100€ για ανοίγματα λιανικής 

ασφαλιζόμενα με ακίνητα τα οποία χρησιμοποιούνται ως κατοικίες και 50€ για 

λοιπά ανοίγματα. 
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IRB και ο ρόλος των rating systems 

 

Η μέθοδος των εσωτερικών διαβαθμίσεων, αποδέχεται τις εκτιμήσεις των rating systems 

σχετικά με τις PDs ανά βαθμίδα κινδύνου και τις μετατρέπει σε (συντηρητικές από πλευράς 

εποπτικών αρχών) εκτιμήσεις μη αναμενόμενων ζημιών (δηλ δυνητικές ζημιές σε φάση ύφεσης) 

επομένως σε εκτιμήσεις κεφαλαιακών υποχρεώσεων, κάτω από τις παραδοχές σχετικά με την τιμή 

του συντελεστή συσχέτισης των πιστωτικών κινδύνων των δανειοληπτών σε σχέση με την 

οικονομία(συστηματικός κίνδυνος και το ποσοστό τελικής ζημιάς (LGD) σε περίπτωση αθέτησης. 

Για τις επιχειρήσεις οι εκτιμήσεις των κεφαλαιακών υποχρεώσεων διαφοροποιούνται ανάλογα με το 

μέγεθος των πωλήσεων και της διάρκειας του δανείου. Επίσης οι εκτιμήσεις για τα ανοίγματα 

λιανικής δεν περιλαμβάνουν προσαρμογές λόγω μεγέθους και λόγω διάρκειας. Διαφέρουν οι 

συντελεστές συσχέτισης οι οποίοι διαφοροποιούνται για τα στεγαστικά- καταναλωτικά δάνεια. 

Τέλος οι τράπεζες υποχρεούνται παράλληλα σε εκτιμήσεις κεφαλαιακών υποχρεώσεων στο πλαίσιο 

σεναρίων ακραίων καταστάσεων (stress testing). (Αναστάσιος Τσάμης). 

Το πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ επιτρέπει στις τράπεζες την χρησιμοποίηση τόσο μιας Βασικής 

Μεθόδου όσο και Εξελιγμένων Μεθοδολογιών για επιχειρησιακές και χρηματοπιστωτικές εκθέσεις. 

Με την Βασική και τις Προχωρημένες Μεθόδους Εσωτερικών Διαβαθμίσεων το εύρος των 

σταθμισμένων κινδύνων είναι πιο ποικίλο από αυτό της τυποποιημένης μεθόδου, με αποτέλεσμα 

μεγαλύτερη ευαισθησία στον κίνδυνο.(Μχαηλίδου Άννα) 

IRB  : Δύο Μέθοδοι 

Η μέθοδος των εσωτερικών διαβαθμίσεων χωρίζεται όπως και η τυποποιημένη προσέγγιση 

που εξετάσαμε προηγουμένως σε δύο μεθόδους την Θεμελιώδης Μέθοδο και την Εξελιγμένη 

Μέθοδο. Όσον αφορά την θεμελιώδης μέθοδο (foundation approach) δεδομένα από τις εποπτικές 

αρχές είναι τα ποσοστά ζημιών (LGD) για τα επιχειρηματικά δάνεια (45% για δάνεια κανονικής 

εξοφλητικής προτεραιότητας και 75% για ήσσονος προτεραιότητες).  Για την Εξελιγμένη Μέθοδο 

(Advanced) οι τράπεζες χρησιμοποιούν εσωτερικές εκτιμήσεις ποσοστού ζημιάς και για τα 

επιχειρηματικά ανοίγματα λιανικής με βάση εσωτερικά υποδείγματα και μακροχρόνιες βάσεις 

δεδομένων. Απαραίτητη ωστόσο προϋπόθεση για να λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη εξασφαλίσεων 

κατά την εκτίμηση του (LGD), είναι το πιστωτικό ίδρυμα να έχει υιοθετήσει επαρκείς εσωτερικές 

διαδικασίες για την διαχείριση των εξασφαλίσεων, την νομική ασφάλεια και τη διαχείριση των 

συναφών κινδύνων.  Πολύ σημαντικό είναι ότι τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να 
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χρησιμοποιήσουν γενικά την Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων (IRB) για να υπολογίσουν τα 

σταθμισμένα κατά κίνδυνο χρηματοπιστωτικά ανοίγματα, αφού έχουν λάβει την ειδική άδεια από 

την Τράπεζα Ελλάδος. 

Όπως και στην  τυποποιημένη μέθοδο έτσι και εδώ έχουμε τεχνικές για την μείωση του πιστωτικού 

κινδύνου Τα μέσα πιστωτική προστασίας που χρησιμοποιούνται είναι επιγραμματικά τα ακόλουθα: 

a) Οι γνωστές εξασφαλίσεις της Τυποποιημένης μεθόδου ( Χρηματοοικονομικού χαρακτήρα 

ενέχυρα, ακίνητα αστικά και εμπορικά, Εγγυήσεις και πιστωτικά παράγωγα) 

b) Εισπρακτικές Απαιτήσεις Επιχειρήσεων( γραμμάτια, επιταγές) αλλά και αυτοκίνητα και 

πλοία( τα οποία έχει στην κυριότητα της η τράπεζα). 

 

Πυλώνας ΙΙ 

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο και τους κανόνες που έχει θεσπίσει η Επιτροπή της 

Βασιλεία ΙΙ, το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας είναι άμεσα υπεύθυνο για την 

διαχείριση των κινδύνων και την διατήρηση του κεφαλαίου σε τέτοια επίπεδα σχετικά 

με το προφίλ κινδύνου που θέλει να διατηρεί ένα τραπεζικό ίδρυμα.  Επίσης οι αρχές 

είναι υπεύθυνες για την δημιουργία ενός περιβάλλοντος πλαισιωμένου με κανόνες, 

κατάλληλους για εποπτεία αλλά και την σωστή εφαρμογή των κανόνων αυτών 

(κανόνες δηλαδή για την σωστή μέτρηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων και ενέργειες 

συναφείς με την αποκατάσταση πιθανών ανισορροπιών). Ο δεύτερος πυλώνας εισάγει 

γενικές αρχές τέτοιες ώστε να διασφαλίζεται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα η 

κεφαλαιακή επάρκεια πέρα από τις αρχές και τους μηχανισμούς του πρώτου πυλώνα 

έτσι λοιπόν το πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ παρουσιάζει τις παρακάτω αρχές: 

 Οι τράπεζες θα πρέπει να διαθέτουν εσωτερικές διαδικασίες και διεργασίες για 

την σωστή μέτρηση του κεφαλαίου, σε σχέση πάντα με το προφίλ του κινδύνου 

τους αλλά και στρατηγικές για την αντιμετώπιση τυχόν απρόοπτων 

περιστατικών. 
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 Οι εποπτικές αρχές απαιτούνται να αξιολογούν τέτοιες εσωτερικές διαδικασίες 

και στρατηγικές μαζί με την ικανότητα του κάθε τραπεζικού ιδρύματος για 

παρακολούθηση και συμμόρφωση. 

 Επίσης οι εποπτικές αρχές πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα επίπεδα των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων, θα διατηρούνται πάνω από τα ελάχιστά αποδεκτά 

στοιχεία σε όλο τον τραπεζικό τομέα. Από την άποψη αυτή, επίπεδα άνω του 

ελαχίστου μπορεί να απαιτούνται από τις αρχές σε συνολικό επίπεδο ή για 

ορισμένες μεμονωμένες κατηγορίες. 

 Οι εποπτικές αρχές πρέπει να είναι ικανές να παρέμβουν εγκαίρως σε 

περίπτωση που τυχών αρνητικές εξελίξεις από τις κεφαλαιακές απαιτήσεις  

εντοπιστούν, προκειμένου να απαιτήσουν άμεση δράση από τα « μολυσμένα» 

ιδρύματα. 

Οι εποπτικές αρχές αξιολογούν τόσο τους κινδύνους που τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα αναλαμβάνουν όσο και τις διαδικασίες αξιολόγησης και μέτρησης των 

κινδύνων αυτών και μπορεί να διατάξουν οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα να 

αυξήσει το κεφάλαιο του, όταν κρίνουν ότι  οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται 

δεν καλύπτονται επαρκώς από το παρόν κεφάλαιο. Επίσης σύμφωνα με τον 

δεύτερο πυλώνα της Βασιλείας ΙΙ οι τράπεζες με προηγμένες δυνατότητες στην 

διαχείριση του κινδύνου επιτρέπεται να χρησιμοποιούν δικά τους εσωτερικά 

συστήματα  για την αξιολόγηση του κινδύνου κάτι που είναι γνωστό ως 

«εσωτερική αξιολόγηση». 

Ένα από τα προβλήματα που εξακολουθεί να υπάρχει και πρέπει να 

διευκρινιστεί σχετικά με τον δεύτερο πυλώνα είναι  η σχέση μεταξύ των αρχών της 

χώρας προέλευσης και της χώρας προορισμού του τραπεζικού κεφαλαίου, με άλλα 

λόγια  η σχέση μεταξύ των εποπτικών αρχών της χώρας στην οποία εδρεύει η 

μητρική τράπεζα και τις χώρες στις οποίες βρίσκονται οι θυγατρικές της. Το 

συγκεκριμένο πρόβλημα είναι αρκετά σημαντικό καθώς τράπεζες της κεντρικής 

και ανατολικής Ευρώπης ακόμη και η Ρουμανία κυριαρχούνται από τα 
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υποκαταστήματα τους στην Δυτική Ευρώπη. Η ουσία του προβλήματος δίνετε από 

την ασυμμετρία του μηχανισμού μεταφοράς του κινδύνου. Τα προβλήματα που 

πιθανόν να αντιμετωπίσει η μητρική είναι πολύ πιθανόν να μεταφερθούν γρήγορα 

στις θυγατρικές της ενώ προβλήματα των θυγατρικών θα έχουν μικρότερο 

αντίκτυπο λόγω της οικονομικής δύναμης των διαφόρων φορέων. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις απαραίτητο είναι να διευκρινιστεί η έκταση της ανταλλαγής των 

πληροφοριών μεταξύ των χωρών προέλευσης και υποδοχής των εποπτικών αρχών, 

έτσι ώστε οι αρχές της χώρας υποδοχής να μπορούν εγκαίρως να λάβουν μέτρα σε 

περίπτωση που η μητρική τράπεζα έχει προβλήματα και από την άλλη πρέπει να 

διευκρινιστεί ποιος έχει τον ρόλο του δανειστή τελευταίας στιγμής σε περίπτωση 

προβλημάτων που δημιουργηθούν από την μητρική τράπεζα  σε θυγατρικές της σε 

άλλες χώρες. 

Τέλος σύμφωνα με την αναθεωρημένη έκδοση του Συμφώνου της Βασιλείας ο 

ορισμός των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων και οι σταθμίσεις του πιστωτικού 

κινδύνου που ορίζονται ανά κατηγορία οφειλέτου και δεν υφίστανται καμία 

αλλαγή. Αντίθετα οι σταθμίσεις έναντι τραπεζών και   κεντρικών κυβερνήσεων 

βασίζονται σε διαβαθμίσεις εξωτερικών εταιριών πιστοληπτικής αξιολόγησης  και 

επιπλέον εισάγονται νέοι κανόνες που δεν υπήρχαν στο προηγούμενο έγγραφο και 

σχετίζονται με την κάλυψη σταθμίσεων επί των τιτλοποιήσιμων στοιχείων 

ενεργητικού καθώς και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που υπόκεινται σε 

κεφαλαιακή απαίτηση. Το νέο σύμφωνο δίνει την δυνατότητα όπως 

προαναφέρθηκε στις τράπεζες να αναπτύξουν δικά τους εσωτερικά συστήματα για 

την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου για να επιτευχθεί η καλύτερη και 

ακριβέστερη στάθμιση του κινδύνου( Bank Of International Settlements 2003)  
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ΤΡΙΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ – Πειθαρχεία Της Αγοράς 

Ο τρίτος πυλώνας αναφέρεται στην πειθαρχεία της αγοράς μέσω της δημοσιοποίησης στοιχείων και 

κατά συνέπεια της ενίσχυσης της διαφάνειας. Κύριος σκοπός του τρίτου πυλώνα της Βασιλείας II 

είναι να συμπληρώνει τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις (του πρώτου πυλώνα) και την 

διαδικασία της εποπτικής αξιολόγησης (του δεύτερου πυλώνα). Η Επιτροπή της Βασιλείας μέσω του 

τρίτου πυλώνα έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την πειθαρχεία της αγοράς μέσω της ανάπτυξης μιας 

σειράς από γνωστοποιήσεις απαιτήσεων προς το εξωτερικό, οι οποίες θα επιτρέψουν στους 

συμμετέχοντες της  αγοράς να αξιολογούν και να εκτιμούν βασικά κομμάτια των πληροφοριών 

σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου, των εκθέσεων στον κίνδυνο, των διαδικασιών 

αξιολόγησης των κινδύνων και της κεφαλαιακής επάρκειας του ιδρύματος
16

. Έτσι οι αγορές 

μπορούν να συντελέσουν στην αποτελεσματική εποπτεία  του χρηματοπιστωτικού συστήματος, 

αφού θα απαιτούν για κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα υψηλότερο ή χαμηλότερο κόστος κεφαλαίων, 

ανάλογα με το ύψος των αναλαμβανόμενων κινδύνων και τις διαδικασίες και μεθοδολογίες 

διαχείρισης τους.
17 . Η Επιτροπή πιστεύει ότι οι γνωστοποιείς αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία κάτω 

από το πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ, όπου η εξάρτηση σε εσωτερικές μεθοδολογίες δίνει στις τράπεζες 

μεγαλύτερη διακριτική ευχέρεια κατά την εκτίμηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων.
18 

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την εφαρμογή των νέων προτάσεων η έμφαση στη 

δημοσιοποίηση στοιχείων μετατοπίζεται από την λογιστική και χρηματοοικονομική ανάλυση στην 

ανάλυση των κινδύνων και της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων. Η Επιτροπή της 

Βασιλείας αναγνωρίζει την ανάγκη ύπαρξης ενός πλαισίου για την δημοσιοποίηση στοιχείων κάτω 

από τον τρίτο πυλώνα, το οποίο δεν θα έρχεται σε σύγκρουση με τις απαιτήσεις των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων, που έχουν ευρύτερο πλαίσιο εφαρμογής
19

. Οι 

γνωστοποιήσεις/δημοσιοποιήσεις των τραπεζών πρέπει να έχουν συνέπεια με τον τρόπο που τα 

ανώτερα διευθυντικά στελέχη και το διοικητικό συμβούλιο αξιολογεί και διαχειρίζεται τους 

κινδύνους της τράπεζας και πρέπει πρώτιστος να εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο τους. 

Κάτω από την προσέγγιση του πρώτου πυλώνα, οι τράπεζες χρησιμοποιούν συγκεκριμένες 

προσεγγίσεις/μεθόδους για την μέτρηση των διαφόρων κινδύνων που αντιμετωπίζουν και για να 

υπολογίσουν τις κεφαλαιακές τους απαιτήσεις. Η Επιτροπή εκτιμά ότι η παροχή γνωστοποιήσεων 

βασιζόμενες στο  κοινό αυτό πλαίσιο, είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για την ενημέρωση της 

                                                           
16

 Bank of International Settlements, 2003 
17

 Μυλωνάς Δημήτριος -Οι επιπτώσεις από την εφαρμογή του Συμφώνου της Επιτροπής της Βασιλείας ΙΙ στο 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και στην Ελληνική οικονομία  
18

 Bank of International Settlements, 2003 
19

 Μυλωνάς Δημήτριος 
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αγοράς σχετικά με την έκθεση της τράπεζας σε αυτούς τους κινδύνους και παρέχει ένα συνεπές και 

κατανοητό πλαίσιο γνωστοποιήσεων που ενισχύει την συγκρισιμότητα.
20 Η δημοσιοποίηση 

ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων είναι αναγκαίο να καλύπτει τους παρακάτω σημαντικούς τομείς: 

τις γενικές αρχές της εγκεκριμένης από το ΔΣ πολιτικής δημοσιοποίησης στοιχείων, το πεδίο 

εφαρμογής του εποπτικού πλαισίου, την κεφαλαιακή διάρθρωση ,δηλαδή το ύψος, του τύπους και τα 

χαρακτηριστικά των συστατικών στοιχείων του εποπτικού κεφαλαίου, την κεφαλαιακή επάρκεια και 

το ύψος των ανοιγμάτων και την αξιολόγηση των αναλαμβανόμενων κινδύνων.
21  

Επισημάνεται ότι νέες απαιτήσεις δημοσιοποίησης περιλαμβάνουν σημαντικές διαφορές από 

τη συνήθη πρακτική των πιστωτικών ιδρυμάτων. Ο όγκος των στοιχείων προς δημοσιοποίηση είναι 

σημαντικός και οι παρεχόμενες πληροφορίες σύνθετες. Ακόμη, η δημοσιοποίηση στοιχείων θα 

πρέπει να γίνετε τουλάχιστον δυο φορές τον χρόνο εάν τα στοιχεία που δημοσιεύονται 

μεταβάλλονται συχνά. Για να μετριάσει το βάρος που συνεπάγεται αυτή η δημοσιοποίηση, η 

Επιτροπή της Βασιλείας προτείνει την εφαρμογή του ελέγχου σημαντικότητας, ορίζοντας ότι μια 

πληροφορία θεωρείται σημαντική εφόσον η παράλειψη ή η εσφαλμένη διατύπωσή της θα μπορούσε 

να αλλάξει ή να επηρεάσει την απόφαση και  την εκτίμηση του αποδέκτη της. Ο ορισμός αυτός είναι 

συνεπής με τα Διεθνή  και πολλά εθνικά Λογιστικά Πρότυπα.
22 

Η Επιτροπή επίσης έχει επίγνωση του γεγονότος ότι οι εποπτικές αρχές έχουν στην διάθεση 

τους διαφορετικές εξουσίες για να πετύχουν  τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις. Η πειθαρχεία της 

αγοράς που προτείνει ο τρίτος πυλώνας μπορεί να συμβάλει σε ένα ασφαλές και υγιές τραπεζικό 

περιβάλλον, το οποίο είναι κάτι που απαιτούν οι εποπτικές αρχές για την ασφαλή και υγιής 

λειτουργία μιας επιχείρησης.   Εναλλακτικά οι εποπτικές αρχές έχουν την εξουσία να απαιτήσουν 

από τις τράπεζες πληροφορίες (με την μορφή αναφορών), τις οποίες και μπορούν να 

γνωστοποιήσουν όλες ή ένα μέρος από αυτές στο ευρύτερο κοινό.
23 

Τέλος, σημαντικό θεωρείται το γεγονός ότι μέσω του νέου αυτού πλαισίου και για τον 

υπολογισμό των  κεφαλαιακών απαιτήσεων η Επιτροπή πρώτη φορά μεριμνά και θέτει κανόνες, 

οδηγίες και μεθοδολογίες μέτρησης του υπολογισμού των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων 

έναντι του λειτουργικού κινδύνου αλλά και νέους κανόνες συνεργασίας με τις κεντρικές τράπεζες 

και τις εθνικές εποπτικές αρχές. Ένα όμως από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Επιτροπή είναι η 

δυσκολία μέτρησης του λειτουργικού κινδύνου και το γεγονός ότι λειτουργικοί χαρακτηρίζονται οι 
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 Bank Of International Settlements, 2003 
21

 Μυλωνάς Δημήτριος 
22

 Basel Committee on Banking Supervision, 2004 
23

 Bank of International Settlements, 2003 
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κίνδυνοι που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως πιστωτικοί ή ως κίνδυνοι αγοράς. Η αναγνώριση, 

ο υπολογισμός και η μέτρηση του λειτουργικού κινδύνου στον οποίο έχουμε αναφερθεί στο 

προηγούμενο κεφάλαιο αποτελούν μια πρωτόγνωρη σχετικά αλλά και δύσκολη διαδικασία για τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και η Επιτροπή ενθαρρύνει κεντρικές τράπεζες και εποπτικές αρχές να 

συνεργάζονται σε βάθος και να προτείνουν λύσεις. 

 

Βασιλεία ΙΙ VS Βασιλεία Ι 

Βασική διαφορά του πρώτου Συμφώνου της Βασιλείας με το δεύτερο αποτελεί ο τρόπος 

υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού και Λειτουργικού κινδύνου. Η 

Βασιλεία ΙΙ για πρώτη φορά αναφέρεται στον Λειτουργικό κίνδυνο και στις ελάχιστες κεφαλαιακές 

απαιτήσεις που θα πρέπει να διαθέτουν τα τραπεζικά ιδρύματα για την αντιμετώπιση του και επίσης 

η Βασιλεία ΙΙ επαναπροσδιορίζει το πλαίσιο των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον 

πιστωτικό κίνδυνο. 

Αυτά τα οποία παραμένουν σχεδόν αμετάβλητα είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον 

υπολογισμό των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων για την κάλυψη έναντι του κινδύνου της 

αγοράς και το ελάχιστο όριο των κεφαλαιακών απαιτήσεων που παραμένει στο 8%. 

      Παρακάτω παραθέτουμε τα βασικά πλεονεκτήματα της Βασιλείας Ι έναντι της Βασιλείας ΙΙ: 

1. Στην Βασιλεία ΙΙ αυξάνεται η συσχέτιση των υποχρεώσεων των τραπεζών σε ίδια κεφάλαια 

με τους κινδύνους του ισολογισμούς τους και υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία στον κίνδυνο. 

Για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου 

λαμβάνονται υπόψη η πιστοληπτική ικανότητα και το επίπεδο κινδύνου του 

αντισυμβαλλόμενου.   

2. Διευρύνεται η εξειδίκευση των εποπτικών ελέγχων σε μεγαλύτερο φάσμα τραπεζικών 

εργασιών ( πιστωτικά παράγωγα, τιτλοποίηση δανείων, project finance κα)  

3. Ενισχύονται τα κίνητρα των τραπεζών για την βελτίωση των συστημάτων και διαδικασιών 

διαχείρισης των κινδύνων τους   

4. Προωθείται ο στόχος της μεγαλύτερης διαφάνειας των ισολογισμών και της δομής των 

ανειλημμένων κινδύνων 

5. Εναρμονίζονται οι διαδικασίες εποπτείας των εσωτερικών συστημάτων και μηχανισμών 

διαχείρισης των κινδύνων των τραπεζών. 



55 
 

6. Καθορίζονται οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του Λειτουργικού Κινδύνου. 

Ενώ τα αποτελέσματα διαφέρουν από τράπεζα σε τράπεζα για την μετάβαση του πρώτου 

συμφώνου στο δεύτερο σε κάθε περίπτωση τα οφέλη που αποκόμισαν οι τράπεζες με την 

υιοθέτηση του δεύτερου συμφώνου είναι μεγάλα. 

 

Η Εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙ στην Ελλάδα 

Οι καινοτομίες που εισάγει η Βασιλεία ΙΙ είναι αναμφισβήτητα πολλές όπως πολλά είναι και τα 

εμπόδια, οι προκλήσεις αλλά και οι προοπτικές εφαρμογής της. Αυτές σηματοδοτούν το δρόμο που 

θα ακολουθήσει στο μέλλον η τραπεζική  χρηματοδότηση επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, 

λαμβάνοντας υπόψη της την τιμολόγηση των δανείων και τις εποπτικές επιπτώσεις κάθε χορήγησης. 

Η Συνθήκη της Βασιλείας αποτελεί τεράστια πρόκληση και για τα Ελληνικά χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα αλλά και τους εποπτικούς φορείς.
24 

Με την Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος ΠΔ/ΤΕ 2438/6.8.1998 σχετικής με το 

«Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των 

πιστωτικών ιδρυμάτων και προσδιορισμός αρμοδιοτήτων των οργάνων τους στον τομέα του 

Εσωτερικού Ελέγχου» ξεκίνησε η ενσωμάτωση της Βασιλείας ΙΙ στο Ελληνικό Τραπεζικό Δίκαιο. 

Το παραπάνω διάταγμα περιλαμβάνει τόσο τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν την Βασιλεία ΙΙ 

όσο και τα κείμενα που αφορούν τον Εσωτερικό Έλεγχο. Στόχοι του διατάγματος ήταν να 

διαμορφωθεί ένα εσωτερικό περιβάλλον στις τράπεζες που θα αναγνωρίζει την σημασία της 

ελεγκτικής λειτουργίας και θα διευκολύνει την αποτελεσματική λειτουργία των Συστημάτων 

Εσωτερικού Ελέγχου. Επίσης οι στόχοι των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων θα πρέπει πλέον να 

θέτονται έχοντας ως βάση το είδος και το ύψος των αναλαμβανόμενων κινδύνων, την διαμόρφωση 

ρεαλιστικών προγραμμάτων υλοποίησης των στόχων καθώς και ουσιαστική συμμετοχή των 

ενδιαφερόμενων. Επιπλέον σύμφωνα με το διάταγμα θα πρέπει να υπάρχει πλήρης εφαρμογή των 

Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου σε όλα τα μήκη και πλάτη του πιστωτικού ιδρύματος (εσωτερικό, 

εξωτερικό και θυγατρικές).
25 

Επιπλέον, η ενσωμάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανάληψη και ην άσκηση δραστηριότητας των  
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πιστωτικών ιδρυμάτων και της Οδηγίας 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για την επάρκεια των Ιδίων Κεφαλαίων των επιχειρήσεων, επενδύσεων και των 

πιστωτικών ιδρυμάτων ολοκληρώθηκε το 2007 μέσω της ψήφισης του νόμου « Ανάληψη και 

άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών 

ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις».
26  

 

Στην Ελλάδα οι τράπεζες με την πρώτη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙ δεν μπορούσαν να 

αποφύγουν μια αρνητική μεταβολή στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας καθώς το νέο Σύμφωνο της 

Βασιλείας ΙΙ θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες κεφαλαιακές απαιτήσεις, ιδιαίτερα στα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα με χαλαρότερα κριτήρια αξιολόγησης χορηγήσεων. Μια όμως από τις μεγαλύτερες 

προκλήσεις της Βασιλείας ΙΙ  στην Ελλάδα αποτελεί η κατανόηση του νέου θεσμικού πλαισίου από 

όλες τις βαθμίδες της διοικητικής ιεραρχίας των τραπεζών, ώστε να συνεκτιμώνται και οι 

κεφαλαιακές επιπτώσεις των στρατιγικών αποφάσεων που λαμβάνονται. 

 

Η Ενσωμάτωση της Βασιλείας II στην Ελληνική Νομοθεσία και οι 

Επιπτώσεις της 

Οι καινοτομίες που εισάγει η Βασιλεία ΙΙ είναι αναμφισβήτητα πολλές όπως πολλά είναι και τα 

εμπόδια, οι προκλήσεις αλλά και οι προοπτικές εφαρμογής της. Αυτές σηματοδοτούν το δρόμο που 

θα ακολουθήσει στο μέλλον η τραπεζική  χρηματοδότηση επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, 

λαμβάνοντας υπόψη της την τιμολόγηση των δανείων και τις εποπτικές επιπτώσεις κάθε χορήγησης. 

Η Συνθήκη της Βασιλείας αποτελεί τεράστια πρόκληση και για τα Ελληνικά χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα αλλά και τους εποπτικούς φορείς.
27 

Με την Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος ΠΔ/ΤΕ 2438/6.8.1998 σχετικής με το 

«Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των 

πιστωτικών ιδρυμάτων και προσδιορισμός αρμοδιοτήτων των οργάνων τους στον τομέα του 

Εσωτερικού Ελέγχου» ξεκίνησε η ενσωμάτωση της Βασιλείας ΙΙ στο Ελληνικό Τραπεζικό Δίκαιο. 

Το παραπάνω διάταγμα περιλαμβάνει τόσο τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν την Βασιλεία ΙΙ 

όσο και τα κείμενα που αφορούν τον Εσωτερικό Έλεγχο. Στόχοι του διατάγματος ήταν να 

διαμορφωθεί ένα εσωτερικό περιβάλλον στις τράπεζες που θα αναγνωρίζει την σημασία της 
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ελεγκτικής λειτουργίας και θα διευκολύνει την αποτελεσματική λειτουργία των Συστημάτων 

Εσωτερικού Ελέγχου. Επίσης οι στόχοι των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων θα πρέπει πλέον να 

θέτονται έχοντας ως βάση το είδος και το ύψος των αναλαμβανόμενων κινδύνων, την διαμόρφωση 

ρεαλιστικών προγραμμάτων υλοποίησης των στόχων καθώς και ουσιαστική συμμετοχή των 

ενδιαφερόμενων. Επιπλέον σύμφωνα με το διάταγμα θα πρέπει να υπάρχει πλήρης εφαρμογή των 

Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου σε όλα τα μήκη και πλάτη του πιστωτικού ιδρύματος (εσωτερικό, 

εξωτερικό και θυγατρικές).
28 

Επιπλέον, η ενσωμάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανάληψη και ην άσκηση δραστηριότητας των  

πιστωτικών ιδρυμάτων και της Οδηγίας 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για την επάρκεια των Ιδίων Κεφαλαίων των επιχειρήσεων, επενδύσεων και των 

πιστωτικών ιδρυμάτων ολοκληρώθηκε το 2007 μέσω της ψήφισης του νόμου « Ανάληψη και 

άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών 

ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις».
29  

  

Ελλάδα και Κεφαλαιακή Επάρκεια (Βασιλεία ΙΙ)  

 

Σύμφωνα με την τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια ,με τις 

ΠΔ/ΤΕ 2630/2010, 2588/2007, 2589/2007, 2590/2007, 2646/2011, 2655/19.03.2012, 2645/2011,259

4/2007, 2595/2007, 2635/2010 και ΠΔ/ΤΕ 2620/28.08.2009 ολοκληρώνεται, κατ’ εξουσιοδότηση 

του ν.3601/2007, η ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο των εξειδικευμένων διατάξεων των Οδηγιών 

2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ σχετικά με την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών 

ιδρυμάτων και των ΑΕΠΕΥ. Το εν λόγω εποπτικό πλαίσιο, γνωστό και ως Βασιλεία II, καθιέρωσε 

τους τρεις θεμελιώδεις άξονες εποπτείας (Πυλώνες) 

Αναφέρουμε συνοπτικά ότι: 

 το ΠΔ/ΤΕ 2630/2010 αφορά τον «Ορισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων 

που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα»  
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 το ΠΔ/ΤΕ 2588/20.8.2007  αφορά τον «Υπολογισμό Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του 

Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση» (τροποποιητική ΠΔ/ΤΕ 

2631/29.10.2010) 

 το  ΠΔ/ΤΕ 2589/20.8.2007 αφορά τον «Υπολογισμό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι 

του Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Προσέγγιση Εσωτερικών 

Διαβαθμίσεων» (τροποποιητική ΠΔ/ΤΕ 2631/29.10.2010)  

 το ΠΔ/ΤΕ 2590/20.8.2007 αφορά τις  «Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις των 

Πιστωτικών Ιδρυμάτων για το Λειτουργικό Κίνδυνο» (τροποιητική ΠΔ/ΤΕ 

2631/29.10.2010) 

 το ΠΔ/ΤΕ 2646/9.9.2011 αφορά τον «Υπολογισμό Κεφαλαιακών Απαιτήσεων των 

Πιστωτικών Ιδρυμάτων για τον Κίνδυνο Αγοράς» 

 το ΠΔ/ΤΕ 2655/19.03.2012 αφορά τα  «Τεχνικά Κριτήρια σχετικά με τη διαφάνεια και τις 

δημοσιοποιήσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικής φύσεως πληροφοριών – 

Αντικατάσταση της ΠΔ/ΤΕ 2592/20.8.2007, όπως ισχύει». 

  Το ΠΔ/ΤΕ 2645/12.08.2011, το οποίο αντικαθιστά την ΠΔ/ΤΕ 2633/29.10.2010 αφορά τον 

«Υπολογισμό των Σταθμισμένων Ανοιγμάτων για Θέσεις σε Τιτλοποίηση» 

 Το ΠΔ/ΤΕ 2594/20.8.2007 αφορά τον «Κίνδυνο αντισυμβαλλομένου» και η τροποποιητική 

αυτής, ΠΔ/ΤΕ 2634/29.10.2010 

 Το ΠΔ/ΤΕ 2595/20.8.2007 αφορά τον «Καθορισμό των κριτηρίων που πρέπει να διέπουν τη 

Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ) των πιστωτικών 

ιδρυμάτων και της Διαδικασίας Εποπτικής Αξιολόγησης (ΔΕΑ) από την Τράπεζα της 

Ελλάδος» 

 Το ΠΔ/ΤΕ 2635/29.10.2010 αφορά την «Εποπτεία και τον έλεγχο των μεγάλων 

χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων» 

 Και τέλος το ΠΔ/ΤΕ 2620/28.8.2009 με  Κωδικοποίηση 2598/02.11.2007 αφορά το 

«Πλαίσιο εποπτείας καλυμμένων ομολογιών που εκδίδονται από Π.Ι. covered bonds»
30

   

Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου 

Όσον αφορά τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου, με την ΠΔ/ΤΕ 

2577/9.3.2006 προσαρμόστηκαν στις τρέχουσες συνθήκες οι αρχές λειτουργίας και τα 

κριτήρια αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) των 

                                                           
30

http://www.bankofgreece.gr/pages/el/supervision/legalf/creditinstitutions/supervisionrules/capitaladequacy.aspx 

http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%A0%CE%94.%CE%A4%CE%95_2588-20.8.2007_%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%91%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD_%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%85.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%A0.%CE%94_2631-29.10.2010_.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%A0.%CE%94_2631-29.10.2010_.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%A0%CE%94.%CE%A4%CE%95_2589-20.8.2007_%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%91%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD_%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9_%CE%A0%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%85_%CE%BC%CE%B5_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%AD%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%B7_%CE%95%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%A0.%CE%94_2631-29.10.2010_.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%A0%CE%94.%CE%A4%CE%95_2590-20.8.2007_%CE%95%CE%BB%CE%AC%CF%87%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82_%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%91%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A0%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%99%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF_%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%BF.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%A0.%CE%94_2631-29.10.2010_.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%A0.%CE%94_2631-29.10.2010_.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%A0%CE%94.%CE%A4%CE%95_2646-9.9.2011.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%A0%CE%94_%CE%A4%CE%95_2655.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%A0%CE%94.%CE%A4%CE%95_2594-20.8.2007-%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%A0.%CE%94_2634-29.10.2010_.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%A0%CE%94.%CE%A4%CE%95_2595-20.8.2007_%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD%20%CF%80%CE%BF%CF%85%20%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9%20%CE%BD%CE%B1%20%CE%B4%CE%B9%CE%AD%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BD%20%CF%84%CE%B7%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%20%CE%91%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%95%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82%20%CE%95%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%BF.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%A0.%CE%94_2635-29.10.2010_.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%A0%CE%94_%CE%A4%CE%95_2620_28_08_2009_%CE%9A%CF%89%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%202598_02.11.2007%20%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF_%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CF%80%CE%BF%CF%85_%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CE%A0.%CE%99.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%A0%CE%94.%CE%A4%CE%95_2577-9.3.2006_%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AD%CF%82_%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%95%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%95%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%85.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%A0%CE%94.%CE%A4%CE%95_2577-9.3.2006_%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AD%CF%82_%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%95%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%95%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%85.pdf
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πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, τόσο σε επίπεδο ιδρύματος όσο και σε επίπεδο 

ομίλου.
31 

 

 

Επάρκεια Προβλέψεων 

Με την ΠΔ/ΤΕ 2442/29.1.1999, όπως ισχύει, καθορίζονται οι συντελεστές που 

εφαρμόζονται επί ορισμένων κατηγοριών απαιτήσεων σε καθυστέρηση των πιστωτικών 

ιδρυμάτων για τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού προβλέψεων. Οι ελάχιστες αυτές 

προβλέψεις καθορίζονται για εποπτικούς σκοπούς και συνδέονται με την αξιολόγηση της 

κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται 

αναλυτικά ο κατάλογος των εγγράφων που αποτελούν το θεσμικό πλαίσιο αυτής της 

ενότητας.32 

Ρευστότητα 

Με την Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2614/7.4.2009 όπως τροποποιήθηκε από 

την απόφαση ΕΤΠΘ 285/8/09.07.2009 και την ΠΔ/ΤΕ 2626/29.7.2010 μεταβλήθηκε, συμπληρώθηκε 

και ενισχύθηκε το πλαίσιο και οι αρχές διαχείρισης της ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων τα 

οποία είχαν οριστεί με την προγενέστερη και πλέον καταργηθείσα ΠΔ/ΤΕ 2560/01.04.2005. 33 

 

Εποπτεία Πιστωτικού Συστήματος 

H Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος (ΔΕΠΣ) της Τράπεζας της Ελλάδος είναι 

επιφορτισμένη με την άσκηση της προληπτικής εποπτείας των Ελληνικών πιστωτικών και 

χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, η οποία στοχεύει στη διασφάλιση της σταθερότητας και της εύρυθμης 

λειτουργίας του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση της 

εποπτείας έχει διαμορφωθεί από την ενσωμάτωση της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας, η οποία με 

τη σειρά της είναι συμβατή με τις αρχές της Βασιλείας ΙΙ. Πιο συγκεκριμένα, ο Νόμος 

                                                           
31
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 Bank of Greece 
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 Bank of Greece 

http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%A0%CE%94.%CE%A4%CE%95_2442-29.1.1999_%CE%95%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AD%CF%88%CE%B5%CF%89%CE%BD_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9_%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD_%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82_%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf
http://www.bankofgreece.gr/pages/el/supervision/legalf/creditinstitutions/supervisionrules/forecast.aspx#list
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%A0%CE%94.%CE%A4%CE%95_2614-7.4.2009_%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF_%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%85_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CF%81%CE%B5%CF%85%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%95%CE%A4%CE%A0%CE%98_285-8-9.7.2009_%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%94_%CE%A4%CE%95_2614_2009_%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF_%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%85_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%A4%CE%95_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CF%81%CE%B5%CF%85%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A0.%CE%99.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%A0%CE%94.%CE%A4%CE%95_2626-29.07.2010_%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%94_%CE%A4%CE%95_2614_7.4.2009.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%9D.3601-1.8.2007-%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1.pdf
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3601/2007 (όπως τροποποιήθηκε από 

τους ν.3693/2008,ν.3746/2009, ν.3862/2010 , 4002/2011 και 4021/2011) και οι Πράξεις 

Διοικητή 2630/2010,2588/2007, 2589/2007, 2590/2007, 2646/2011, 2592/2007, 2645/2011,  2594/20

07,2595/2007, 2635/2010 συνιστούν το πλαίσιο εποπτείας (Βασιλεία ΙΙ). Επιπλέον, στο θεσμικό 

εποπτικό πλαίσιο περιλαμβάνονται  και οι Πράξεις Διοικητή 

, 2577/2006, 2595/2007 και 2597/2007 που αφορούν τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και 

οι αποφάσεις ΕΤΠΘ 281/17.03.2009, 285/6/9.7.2009 και290/12/11.11.2009 που αφορούν την 

πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση των 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και λοιπά 

θέματα.  

Ειδικότερα, ο ν. 3601/2007, όπως ισχύει, και οι ανωτέρω ΠΔ/ΤΕ σχετικά με το πλαίσιο 

εποπτείας «Βασιλεία ΙΙ» αποτελούν ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη των αντίστοιχων 

διατάξεων των Οδηγιών 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ,και 2007/64/ΕΚ, 2009/111/ΕΚ (CRD II) 

και 2010/76/ΕΕ (CRD III) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Οδηγιών 

2009/27/ΕΚ και 2009/83/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Με το ν. 4021/2011 ενσωματώθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 2009/111/ΕΚ (CRD II) οι οποίες 

αφορούν τροποποιήσεις του ν. 3601/2007 και συνίστανται κυρίως στα εξής: 

 ορίζεται η έννοια των σημαντικών υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων, 

 καθιερώνεται ο θεσμός του «σώματος εποπτών» (ομάδα συγκροτούμενη από τις εποπτικές 

αρχές πιστωτικών ιδρυμάτων με παρουσία σε άλλα κράτη-μέλη ή τρίτες χώρες, μέσω 

θυγατρικού πιστωτικού ιδρύματος ή σημαντικού υποκαταστήματος), 

 καθιερώνεται η υποχρέωση υιοθέτησης των κατευθυντήριων γραμμών, προτύπων, 

συστάσεων της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής με γνώμονα τη σύγκλιση των εποπτικών 

μέσων και μεθόδων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θεσπίζεται η υποχρέωση της Τράπεζας της 

Ελλάδος να συμμετέχει στις δραστηριότητές της, 

 καθορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας των αρμόδιων εποπτικών αρχών και λήψης απόφασης 

σε περιπτώσεις πιστωτικών ιδρυμάτων με παρουσία σε διαφορετικά κράτη-μέλη σε καιρούς 

ομαλής λειτουργίας ή κρίσεων. 

Οι λοιπές διατάξεις της Οδηγίας 2009/111/ΕΚ (CRD II) οδήγησαν στην αντικατάσταση ή/και 

τροποποίηση προϋπάρχων κανονιστικών διατάξεων. Συγκεκριμένα, εκδόθηκαν οι ΠΔ/ΤΕ 2630-

2631-2632-2633-2634-2635/29.10.2010, που αφορούν αντίστοιχα: α) τον ορισμό των Ιδίων 

http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_3693_174-A_08_25_08_2008.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_3746_2009.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/N%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_3862_2010.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/N%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_4002_18-8-2011.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/N4021_2011.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%A0.%CE%94_2630-29.10.2010_.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%A0%CE%94.%CE%A4%CE%95_2588-20.8.2007_%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%91%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD_%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%85.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%A0%CE%94.%CE%A4%CE%95_2589-20.8.2007_%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%91%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD_%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9_%CE%A0%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%85_%CE%BC%CE%B5_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%AD%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%B7_%CE%95%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%A0%CE%94.%CE%A4%CE%95_2590-20.8.2007_%CE%95%CE%BB%CE%AC%CF%87%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82_%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%91%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A0%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%99%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF_%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%BF.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%A0%CE%94.%CE%A4%CE%95_2646-9.9.2011.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%A0%CE%94.%CE%A4%CE%95_2592-20.8.2007_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%20%CE%BC%CE%B5_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%A0%CE%94.%CE%A4%CE%95_2645-9.9.2011.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%A0%CE%94.%CE%A4%CE%95_2594-20.8.2007-%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%A0%CE%94.%CE%A4%CE%95_2594-20.8.2007-%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%A0%CE%94.%CE%A4%CE%95_2595-20.8.2007_%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD%20%CF%80%CE%BF%CF%85%20%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9%20%CE%BD%CE%B1%20%CE%B4%CE%B9%CE%AD%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BD%20%CF%84%CE%B7%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%20%CE%91%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%95%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82%20%CE%95%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%BF.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%A0.%CE%94_2635-29.10.2010_.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%A0%CE%94.%CE%A4%CE%95_2577-9.3.2006_%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF_%CE%B1%CF%81%CF%87%CF%8E%CE%BD_%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CE%95%CE%95.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%A0%CE%94%CE%A4%CE%95_2595-20.08.2007_%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CF%80%CE%BF%CF%85_%CE%B4%CE%B9%CE%AD%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BD_%CF%84%CE%B7_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%95%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%A0%CE%94.%CE%A4%CE%95_2597-31.10.2007_%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF_%CE%B1%CF%81%CF%87%CF%8E%CE%BD_%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%95%CE%A4%CE%A0%CE%98_281-17.03.2009_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%87%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%BF%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B4%CF%89%CE%BD_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%82_%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%95%CE%A4%CE%A0%CE%98_285-6-9.7.2009_%CE%95%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%B1%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AE%CE%B8%CF%89%CE%BD_%CE%AE_%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%80%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BB_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%80%CE%B1%CF%81_13-14_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%AC%CF%81_4_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%BD3691_2008.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%95%CE%A4%CE%A0%CE%98_290-12-11.11.2009_%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82%20%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%BA%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%9D.3601-1.8.2007-%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%95.2006-48.xls
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%95-2006-49.xls
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1_EK-64-13.11.2007-%CE%93%CE%B9%CE%B1_%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CF%8E%CE%BD_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B5%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/DIRECTION%202009_111_%CE%95%CE%9A.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/DIRECTION2010_76_%CE%95%CE%95.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/N4021_2011.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%9D.3601-1.8.2007-%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/DIRECTION%202009_111_%CE%95%CE%9A.pdf
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Κεφαλαίων, β) την εφαρμογή της Τυποποιημένης Προσέγγισης, της Προσέγγισης Εσωτερικών 

Διαβαθμίσεων και τον λειτουργικό κίνδυνο, γ) τη δημοσιοποίηση στοιχείων (Πυλώνας ΙΙΙ), δ) την 

τιτλοποίηση, ε) τους κινδύνους αγοράς και αντισυμβαλλομένου, και στ) τα μεγάλα χρηματοδοτικά 

ανοίγματα.  

Επιπλέον, με το ν. 4021/2011:  

 Ενσωματώνονται ορισμένες διατάξεις της Οδηγίας 2010/76/ΕΕ (CRD III), σχετικά με τα 

μέτρα του Πυλώνα ΙΙ (ν. 3601/2007, άρθρο 62, παρ. 2, εδ. στ) και η)) και με τα κριτήρια που 

λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του κατάλληλου επιπέδου των ιδίων κεφαλαίων των 

πιστωτικών ιδρυμάτων (ν. 3601/2007, άρθρο 62, παρ. 4) 

 Υιοθετούνται οι διατάξεις της Οδηγίας 2009/110/ΕΚ για τη ρύθμιση έκδοσης ηλεκτρονικού 

χρήματος και την εποπτεία της έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος. Οι διατάξεις του κεφ. Ι 

του ν. 3601/2007 που αναφέρονται στα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος (άρθρα 51-59) 

καταργούνται δεδομένου ότι με τις νέες διατάξεις τα Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος 

παύουν να είναι πιστωτικά ιδρύματα και εντάσσονται πλέον στην κατηγορία των 

χρηματοδοτικών ιδρυμάτων. 

 Ενισχύεται το πλαίσιο εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων και θεσπίζονται μέτρα 

εξυγίανσης εκ μέρους της Τράπεζας της Ελλάδος επί αυτών, με στόχο την αποτελεσματική 

διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Ειδικότερα, ενισχύονται σημαντικά οι 

εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος προκειμένου να αντιμετωπισθεί έγκαιρα 

η μη συμμόρφωση ή ο κίνδυνος μη συμμόρφωσης πιστωτικών ιδρυμάτων με τις απαιτήσεις 

του νόμου και των σχετικών αποφάσεών της, και εξειδικεύεται περαιτέρω το ισχύον 

καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης. 

Επιπρόσθετα, με την ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012, επανακαθορίζονται και 

συμπληρώνονται οι υποχρεώσεις περιοδικής υποβολής εποπτικής φύσεως στοιχείων και 

πληροφοριών από τα πιστωτικά ιδρύματα, ορισμένα χρηματοδοτικά ιδρύματα και τα 

ιδρύματα πληρωμών προς την Τράπεζα της Ελλάδος και καθορίζονται τα πρόσωπα που 

έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα 

Επίσης, για την ενημέρωση των εποπτευόμενων ιδρυμάτων και άλλων φορέων της 

τραπεζικής αγοράς και των συναλλασσομένων, στην ενότητα αυτή διατίθενται τα σχετικά με 

τις διαδικασίες Διαβούλευσηςκείμενα, τη συνεργασία με άλλες αρχές, την πιστοποίηση των 

στελεχών, καθώς και Ανακοινώσειςεποπτικού περιεχομένου, κατά χρονολογική σειρά.  

http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/N4021_2011.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/DIRECTION2010_76_%CE%95%CE%95.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%9D.3601-1.8.2007-%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%9D.3601-1.8.2007-%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/DIRECTION%202009_110_%CE%95%CE%9A.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%9D.3601-1.8.2007-%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%A0%CE%94_%CE%A4%CE%95_2651.pdf
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Supervision/Diavoulevseis/default.aspx
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Supervision/cooperation/default.aspx
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Supervision/PistopoiisiStelehon/default.aspx
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Supervision/PistopoiisiStelehon/default.aspx
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/Announcements/default.aspx?Filter_Type=2
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Στην ιστοσελίδα Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις παρουσιάζονται το θεσμικό πλαίσιο και 

οι κατευθυντήριες οδηγίες (Εγκύκλιοs για τον Πυλώνα ΙΙ) που αφορούν την εφαρμογή του 

νέου πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων. Επίσης, δημοσιεύονται 

υπό μορφή Συχνών Ερωτήσεων (FAQ - Frequently Asked Questions) διευκρινίσεις σχετικές 

με την εφαρμογή του εν λόγω πλαισίου. Τέλος, είναι διαθέσιμοι Πίνακες Ιδρυμάτων 

Εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος.
34 

 

Βασιλεία ΙΙ μια Διαφορετική Προσέγγιση 

Όπως και στο Σύμφωνο της Βασιλείας Ι έτσι και στο σύμφωνο της Βασιλείαw ΙΙ έχουμε εκτός από 

τις θετικές κριτικές και τα πλεονεκτήματα που μας προσφέρει και αρνητικές κριτικές και 

μειονεκτήματα. Η υιοθέτηση των κανόνων και των πρακτικών που προτείνουν τα Σύμφωνα που 

ορίζει η Επιτροπή δεν έχουν πάντοτε τα ίδια αποτελέσματα σε όλες τις τράπεζες κατά την εφαρμογή 

τους. Παρακάτω παραθέτουμε κάποια από τα αρνητικά αποτελέσματα που μπορεί να εμφανιστούν 

κατά την εφαρμογή του δεύτερου Συμφώνου της Βασιλείας την Βασιλεία ΙΙ. 

1. Επαγωγή της διάκρισης μεταξύ των τραπεζών (κυρίως μεταξύ μεγάλων και μικρών 

τραπεζών), επειδή οι μικρές τράπεζες για λόγους οικονομικούς και έλλειψης προσωπικού ( 

ανθρώπινου δυναμικού και κατάρτισης) δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν προηγμένες 

μεθόδους αξιολόγησης, ελέγχων και διαχείρισης των κινδύνων και για τον λόγο αυτό οι 

δείκτες τους δεν έχουν την ίδια φερεγγυότητα όπως οι δείκτες των μεγάλων τραπεζών. 

2. Δίνετε έμφαση στις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές των συναλλαγών μεταξύ τραπεζών του 

συστήματος. Οι μικρές τράπεζες αναμένεται να αποχωρήσουν από την αγορά. 

3. Αλλαγές στην δανειοδότηση του πιστωτικού κινδύνου και των πιστωτικών προϊόντων, 

ανάλογα με την ποιότητα του δανειολήπτη. Για τους πιο επικίνδυνους δείκτες τα επιτόκια θα 

είναι υψηλότερα καθώς περιλαμβάνουν υψηλότερο κίνδυνο. 

4. Ποινές στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω  συστημάτων εσωτερικής διαβάθμισης. Όπως 

είναι γνωστό οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θεωρούνται από την φύση τους πιο ριψοκίνδυνες 

και έχουν χαμηλότερη ποιότητα για συγκεκριμένες κατηγοριοποιήσεις. Αυτό μπορεί να 

οδηγήσει στην κατάρρευση της πίστωσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σταδιακά να 

αυξήσει τα επιτόκια.  

                                                           
34

 http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Supervision/default.aspx  Bank of Greece 

http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%95%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%95%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD.pdf
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Supervision/default.aspx
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Υπάρχουν επίσης αρκετοί σύμφωνα με τον (Simon Samuels) στο άρθρο του «Γιατί οι 

τράπεζες δεν εμπιστεύονται την Βασιλεία ΙΙ», που  αναφέρουν ότι υπάρχει μια έλλειψη 

εμπιστοσύνης απέναντι στο πλαίσιο και τους κανονισμούς της Βασιλείας ΙΙ λόγο του γεγονότος 

ότι οι χώρες που έχουν υιοθετήσει τις πρακτικές της Βασιλείας ΙΙ χρησιμοποιώντας είτε την 

βασική, είτε την τυποποιημένη και εξελιγμένη μέθοδο τα αποτελέσματα τους είχαν μεγάλες 

αποκλίσεις. Το πιο παράδοξο όμως είναι ότι ακόμη και όταν οι τράπεζες υιοθέτησαν την ίδια 

μέθοδο για υπολογισμό των κινδύνων και των κεφαλαιακών απαιτήσεων όχι μόνο δεν 

κατέληξαν στα ίδια αποτελέσματα αλλά κατέληξαν σε πολύ μεγάλο εύρος αποτελεσμάτων. 

Υποστηρίζουν λοιπόν ότι οι κεφαλαιαγορές δεν μπορούν πλέον να συγκρίνουν τους  δείκτες που 

χρησιμοποιεί το μοντέλο της Βασιλείας ακόμη και για  τις τράπεζες που υιοθετούν τις ίδιες 

μεθόδους. Επισημαίνουν επίσης ότι οι εποπτικοί δείκτες της Βασιλείας απέτυχαν να ξεχωρίσουν 

μεταξύ των τραπεζών που επιβίωσαν την κρίση του 2008 και των τραπεζών που χρεοκόπησαν 

και ότι δείκτες βασισμένοι στην αγορά απέναντι σε αυτούς της Βασιλείας αποδείχθηκαν 

καλύτεροι στην πρόβλεψη οικονομικών καταστροφών.  

Ο Simon Samuels αναφέρει ότι ένα τεστ υποθετικού χαρτοφυλακίου (The hypothetical 

portfolio test) που πραγματοποιήθηκε από την FSA( Financial Service Authority) έπειτα από 

έρευνα σε 13 Ευρωπαϊκές Τράπεζες στις οποίες δόθηκε ένα υποθετικό χαρτοφυλάκιο με δάνεια 

(περιείχε ανοίγματα σε επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια σε άλλες τράπεζες) και τους ζητήθηκε 

να εκτιμήσουν τις πιθανότητες αθετήσεως, το εύρος των αποτελεσμάτων για την ίδια έκθεση 

στον κίνδυνο ήταν μεγάλο και ανησυχητικό σύμφωνα με τους επικριτές της Βασιλείας ΙΙ. Τέλος 

οι επικριτές  της Βασιλείας ΙΙ υποστηρίζουν ότι για να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη της 

αγοράς και των επενδυτών θα πρέπει να προσπαθήσουν να πείσουν τους επενδυτές για την 

ευρωστία του μοντέλου ή να το αντικαταστήσουν  με κάτι άλλο λιγότερο περίπλοκο και 

περισσότερο κατανοητό  από τους επενδυτές και τα ιδρύματα. 

 

Βασιλεία ΙΙΙ 

Η Βασιλεία ΙΙΙ αποτελεί το τρίτο Σύμφωνο σε σειρά της Επιτροπής της Βασιλείας και αποτελεί ένα 

παγκόσμιο εθελοντικό και κανονιστικό πρότυπο για τα ίδια κεφάλαια των τραπεζών, των στρες 

ελέγχων (stress-testing) και τον κίνδυνο ρευστότητας της αγοράς . Το τρίτο λοιπόν σύμφωνο της 

Βασιλείας συμφωνήθηκε από τα μέλη της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία  το 

2010-11 και είχε προγραμματιστεί να τεθεί σε εφαρμογή από το 2013 έως το 2015, αλλά έπειτα από 
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αλλαγές μετατέθηκε η ημερομηνία και από τις 7 Ιανουαρίου του 2013 επεκτάθηκε η εφαρμογή του 

μέχρι το 2019. Η Βασιλεία ΙΙΙ αναπτύχθηκε για την αντιμετώπιση των ελλείψεων στον τομέα των 

χρηματοπιστωτικών ρυθμίσεων που έγιναν κυρίως γνωστές από την χρηματοοικονομική κρίση στα 

τέλη της δεκαετίας του 2000 αλλά και για την ενδυνάμωση των τραπεζικών κεφαλαιακών 

απαιτήσεων με την αύξηση της ρευστότητας των τραπεζών και της τραπεζικής μόχλευσης.
35 Στις 16 

Δεκεμβρίου του 2010 η Επιτροπή υιοθέτησε και δημοσίευσε δύο σημαντικές εκθέσεις με τίτλο: 

 Βασιλεία ΙΙΙ: Ένα παγκόσμιο ρυθμιστικό πλαίσιο για περισσότερο  ανθεκτικές τράπεζες και 

τραπεζικά συστήματα . και 

 Βασιλεία ΙΙΙ: Διεθνές πλαίσιο για την μέτρηση του κινδύνου ρευστότητας, τα πρότυπα και 

παρακολούθηση. 

Οι εκθέσεις αυτές αποτελούν το προϊόν εκτενών διαβουλεύσεων που έλαβαν χώρα από το 2008 

διαμέσων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης (2007-2009). Οι δύο παραπάνω εκθέσεις είναι 

πλέον γνωστές ως το κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ και αποτελούν την πιο σημαντική και 

άμεση αντίδραση της Επιτροπής  στην πρόσφατη κρίση. Με τις διατάξεις αυτές καθιερώνεται ένα 

νέο διεθνές κανονιστικό πλαίσιο για τις διεθνής τράπεζες με αναθεώρηση του ισχύοντος πλαισίου 

και με στόχο την διεθνή ενδυνάμωση του τραπεζικού συστήματος μέσω αφενός της ενίσχυσης της 

μικρο-προληπτικής ρυθμιστικής παρέμβασης στην λειτουργία των τραπεζών με στόχο την ενίσχυση 

της ανθεκτικότητας των τραπεζών σε περιόδους έντασης  και αφετέρου της αντιμετώπισης μέσω 

μακρο-προληπτικής ρυθμιστικής παρέμβασης, του συστημικού κινδύνου που μπορεί να εκδηλωθεί 

στο σύνολο του τραπεζικού συστήματος και κυρίως της «προκυκλικής» μεγέθυνσης του εν λόγο 

κινδύνου εν βάθος χρόνου. Μέσω των μακρο-προληπτικών πολιτικών επιδιώκεται η αντιμετώπιση 

των δύο διαστάσεων με τις οποίες εκδηλώνεται ο συστημικός κίνδυνος. Η πρώτη διάσταση είναι η  

«χρονική διάσταση» (time dimension), η εξέλιξη δηλαδή του συστημικού κινδύνου σε βάθος χρόνου 

και η δεύτερη είναι η «διατομεακή διάσταση» (cross-sectional dimension), η κατανομή δηλαδή του 

κινδύνου στο χρηματοπιστωτικό σύστημα σε κάθε δεδομένο χρονικό σημείο. Επομένως η Βασιλεία 

ΙΙΙ επιδιώκει μια σημαντική ενίσχυση του περιεχομένου των διατάξεων του ισχύοντος κανονιστικού 

και ρυθμιστικού πλαισίου και την καθιέρωση κανόνων μακρο-προληπτικής ρυθμιστικής 

παρέμβασης. Επίσης η Βασιλεία ΙΙΙ δρομολογεί μια τροποποίηση των διατάξεων του ισχύοντος 
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κανονιστικού πλαισίου που αφορούν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις    των τραπεζών διεθνώς για 

κάλυψη έναντι των κινδύνων αγοράς.
36  

 

Οι διατάξεις της Βασιλείας ΙΙΙ 

Από συστηματική άποψη οι διατάξεις της Βασιλείας ΙΙΙ μπορούν να καταταγούν σε δύο κατηγορίες:  

 Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι διατάξεις μέσω των οποίων επέρχονται τροποποιήσεις 

σε διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου που διέπει την κεφαλαιακή επάρκεια των 

διεθνών τραπεζών καθώς και προσθήκες σε αυτό. 

 Στην δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι διατάξεις με τις οποίες καθιερώνονται τα καινοτόμα 

στοιχεία δηλαδή , εκείνες μέσω των οποίων καθιερώνονται νέοι κανόνες μικρο-προληπτικής, 

κυρίως ρυθμιστικής παρέμβασης στη λειτουργία των τραπεζών και εκείνες με τα οποίες 

καθιερώνονται κανόνες μακρο-προληπτικής ρυθμιστικής παρέμβασης  

Όσον αφορά τις τροποποιήσεις και τις προσθήκες στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει 

την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών αναφέρουμε επιγραμματικά τις: 

 Διατάξεις για τα ελάχιστα ίδια κεφάλαια των τραπεζών που αποτελούν μια σημαντική 

τροποποίηση του ισχύον κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με την κεφαλαιακή επάρκεια 

των τραπεζών και αφορά τον ορισμό των εποπτικών ίδιων κεφαλαίων) 

 Διατάξεις για την κάλυψη των τραπεζών έναντι της έκθεσής τους στον πιστωτικό 

κίνδυνο, όπου επιδιώκεται η ενίσχυση της κάλυψης των τραπεζών έναντι της έκθεσής 

τους στον πιστωτικό κίνδυνο από στοιχεία του χαρτοφυλακίου τους ( εντός και εκτός 

ισολογισμού) όπως παραδείγματος χάρη χρηματιστηριακά παράγωγα μέσα, συμφωνίες 

πώλησης και επαναγοράς, δάνεια για την αγορά κινητών αξιών και θέσεων σε παράγωγα 

μέσα.
37 
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Καινοτόμα στοιχεία 

Τα καινοτόμα στοιχεία που φέρει το νέο κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ αφορούν:  

 Τον συντελεστή μόχλευσης, καθώς ένα από τα βασικά αίτια της πρόσφατης 

χρηματοπιστωτική κρίσης ήταν η υπερβολική μόχλευση των τραπεζών. Για την 

αποφυγή λοιπόν της εμφάνισης του ιδίου φαινομένου στο μέλλον καθιερώνεται ένας 

απλός συντελεστής μόχλευσης, ο οποίος δεν βασίζεται στον κίνδυνο και θα 

εφαρμόζεται συμπληρωματικά προς τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας. Ο 

συντελεστής αυτός μόχλευσης ανέρχεται σε ύψος σε 3%.   

Συντελεστής Μόχλευσης= Βασικά Ίδια Κεφάλαια / Τα ανοίγματά τραπεζών  

Όπου 

 Βασικά Κεφάλαια: Τα Βασικά Κεφάλαια των τραπεζών   

Ανοίγματα: Τα ανοίγματα των τραπεζών (εντός και εκτός ισολογισμού),βάση της λογιστικής 

τους αξίας χωρίς στάθμιση κατά τον κίνδυνο και χωρίς δικαίωμα συμψηφισμού απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων.
38 

Το νέο πλαίσιο εισάγει επίσης για πρώτη φορά σε διεθνές επίπεδο δύο συντελεστές ρευστότητας των 

τραπεζών (liquidity ratios) αναφορικά έχουμε: 

 Τον Συντελεστή Κάλυψης της Ρευστότητας ,με τον οποίο επιδιώκετε η διασφάλιση 

της ύπαρξης επαρκών, υψηλής ποιότητας ρευστοποιήσιμων στοιχείων του 

ενεργητικού ώστε να καλυφθούν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 και 

 Τον Συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης, με την καθιέρωση του οποίου 

επιδιώκεται η δημιουργία κινήτρων στις τράπεζες να χρησιμοποιούν σταθερές πηγές 

για την χρηματοδότηση των περιουσιακών του στοιχείων η διάρκεια των οποίων 

υπερβαίνει το ένα έτος. 
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39 

 

Τέλος, όπως προαναφέρθηκε και παραπάνω το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο της 

Βασιλείας ΙΙΙ αναθεωρεί τον ορισμό των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων και αυξάνει τις κεφαλαιακές 

απαιτήσεις των τραπεζικών οργανισμών. Οι ποσοτικές απαιτήσεις και τα χρονοδιαγράμματα για την 

σταδιακή εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ εγκρίθηκαν από τις δικαιοδοσίες 27 κρατών μελών και 44 

κεντρικές τράπεζες κα τις εποπτικές τους αρχές, τον Σεπτέμβρη του 2010 και εγκρίθηκα από τους 

αρχηγούς της G-20 στις 12 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Η Επιτροπή συνιστά ότι οι τράπεζες θα 

πρέπει να έχουν ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του νέου πλαισίου μέχρι το 2019. Οι συμφωνίες της 

Βασιλείας δεν αποτελούν συνθήκες, κάθε χώρα ξεχωριστά μπορεί να τις τροποποιήσει ανάλογα με 

τις δικές της ιδιαίτερες ανάγκες και προτεραιότητες όταν εφαρμόζουν κεφαλαιακές απαιτήσεις στην 

εθνική τους τράπεζα. Η εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ αποτελεί μια πρόκληση για κάθε τράπεζα. 
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Εισαγωγή 

Οι κίνδυνοι που συνάδουν με τα πληροφοριακά συστήματα σε συνδυασμό με την ραγδαία ανάπτυξη 

της τεχνολογίας  είναι ένα θέμα που απασχολεί όλο και πιο έντονα της επιχειρήσεις και τα 

χρηματοδοτικά ιδρύματα σε παγκόσμια κλίμακα. Οι ανησυχίες αυτές προκαλούνται από το γεγονός 

ότι μια παραβίαση της ασφάλειας και κλοπή των ηλεκτρονικών και προσωπικών δεδομένων μια 

εταιρίας μπορεί να έχει σοβαρό αντίκτυπο  στην χρηματοοικονομική απόδοση και στην φήμη μιας 

εταιρίας. Υπάρχουν όμως στρατηγικές ή προσπάθειες για να μπορέσουν οι εταιρίες να ελαττώσουν 

σημαντικά τον χρηματοοικονομικό αντίκτυπο που έχουν οι παραβιάσεις αυτές στην εταιρία. Πολλοί 

είναι αυτοί που έχουν προσπαθήσει να   μετρήσουν τον χρηματοοικονομικό αντίκτυπο από απώλειες 

ηλεκτρονικών και δεδομένων σε μια επιχείρηση και έχουν προτείνει απαραίτητα προληπτικά μέτρα 

για να αποτραπούν τέτοιες προσπάθειες. Τα μέτρα αυτά μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες, 

σε τεχνικά( έλεγχοι και κωδικοί πρόσβασης, τείχη φωτιάς ”Firewalls” ) και χρηματοοικονομικά ( 

αγορά ασφάλειας απέναντι στο διαδίκτυο). Το  τελευταίο στάδιο περιλαμβάνει την διατήρηση ενός 

αποδεκτού επιπέδου κινδύνου. Υπάρχουν πολλές επιστημονικές έρευνες που επικεντρώνουν την 

προσοχή τους στα μέτρα που απαιτούνται  για ελάττωση του κινδύνου από το διαδίκτυο και 

προσπαθούν να αποτελέσουν μια βοήθεια ως προς τους “managers” των εταιριών για να επιλέγουν 

σωστά τα τεχνικά μέτρα για πρόληψη που ταιριάζουν κατάλληλα στις οργανωτικές ανάγκες της 

κάθε εταιρίας. Παρ’ όλα αυτά υπάρχει ένα σχετικά μικρό αλλά συνεχώς εξελισσόμενο κομμάτι 

έρευνας που μπορεί να βοηθήσει τους μάνατζερ όσον αφορά στο πόσο ευάλωτη είναι η εταιρία τους 

στις παραβιάσεις ασφαλείας των πληροφοριών τους.
40

Ο οικονομικός και χρηματοοικονομικός αντίκτυπος που έχουν οι ηλεκτρονικές και διαδικτυακές 

επιθέσεις με σκοπό την απώλεια ηλεκτρονικών και δεδομένων  απασχολεί σε έναν μεγάλο βαθμό τις 

εταιρίες οι οποίες προσπαθούν να αποφασίσουν στο που να στηρίξουν τα  χρήματα τους « budget»  

για την ασφάλεια των προσωπικών τους δεδομένων και πληροφοριών. Καθώς η τεχνολογία 

εξελίσσεται και προχωρά ραγδαία οι εταιρίες αναγκάζονται συνεχώς να επανεξετάζουν και να 

αξιολογούν το πληροφοριακό τους περιβάλλον καθώς νέες απειλές εμφανίζονται καθημερινά. Στο 

παρελθόν πολλοί ήταν διευθυντές του πληροφοριακού τομέα μιας επιχείρησης που στηρίζονταν 

στον λεγόμενο “FUD” δηλαδή φόβος, αβεβαιότητα, αμφιβολία για να πείσουν την ανώτατη 

διοίκηση μιας επιχείρησης να διαθέσει ένα μέρος των χρημάτων της για προστασία έναντι των 

απειλών αυτών πλέον υπάρχουν ασφαλιστικές που έχουν δημιουργήσει πίνακες που κατά τα 

λεγόμενα τους μπορούν να μετρήσουν τις απώλειες που μπορεί να έχει μια επιχείρηση έπειτα από 
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μια επίθεση από “Hackers” ή απώλεια ηλεκτρονικών δεδομένων το οποίο είναι κάτι όμως που είναι 

ακόμη υπό αμφισβήτηση από την επιστημονική κοινότητα. Ο λόγος αμφισβήτησης των παραπάνω 

υπάρχει γιατί ο υπολογισμός των χρηματοοικονομικών απωλειών  από τέτοιες επιθέσεις είναι 

δύσκολος πρακτικά να επιτευχθεί για τους εξής λόγους : 

 Πολλοί οργανισμοί δεν έχουν την δυνατότητα ή δεν θέλουν να πολιτικοποιήσουν τις 

χρηματοοικονομικές τους απώλειες  λόγο παραβίασης της ασφάλειάς τους.
41 

 Υπάρχει επίσης έλλειψη ιστορικού δεδομένων για πολλές απώλειες για τις οποίες δεν έγινε 

καμιάν αναφορά. Οι εταιρίες προσπαθούν να  αποφύγουν την δημοσίευση των στοιχείων 

αυτών για λόγους κυρίως ντροπής, φόβου για μελλοντικές επιθέσεις και εγκλήματα και 

κυρίως φόβου για αρνητική επίδραση στην φήμη τους. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν επίσης 

τον φόβο ότι οι ανταγωνιστές τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις επιθέσεις αυτές για να 

αποκτήσουν στρατηγικό πλεονέκτημα απέναντι τους.
42 

 Επιπλέον, οι επιχειρήσεις μπορεί επίσης να φοβούνται τις αρνητικές χρηματοοικονομικές 

συνέπειες που έχει η μη δημοσιοποίηση των γεγονότων αυτών της παραβίασης της 

ασφάλειας τους.
43 44  

Σύμφωνα με τους Anna Hovav et al, το να δικαιολογούν οι επιχειρήσεις  το χρηματικό ποσό που 

καταβάλουν για την ασφάλεια των πληροφοριακών τους συστημάτων  χρησιμοποιώντας τα μέτρα 

(ROSI) είναι δύσκολο να επιτευχθεί καθώς τα λογιστικά βασισμένα μέτρα (ROSI) παρουσιάζουν 

ελλείψεις λόγο έλλειψης χρόνου και πηγών για την ικανοποιητική μέτρηση του χρηματοοικονομικού 

κόστους που έχει  μια εταιρία από ηλεκτρονικές απώλειες δεδομένων καθώς οι επιχειρήσεις 

επικεντρώνουν την τοποθέτηση των κεφαλαίων τους  στην κατανόηση των νέων τεχνολογιών και  

για αποτροπή μελλοντικών απειλών ασφαλείας. Επίσης απώλειες όπως πχ απώλεια ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος  και απώλεια φήμης, που μπορούν να είναι συνέπειες απωλειών ηλεκτρονικών και 

δεδομένων αλλά και παραβίαση της ασφάλειας μια επιχείρησης  δεν περιλαμβάνονται στα μέτρα 

(ROSI) επειδή το κόστος τους δεν είναι άμεσα και εύκολα μετρήσιμο. Σαν συνέπεια υπάρχει η 

ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση που να μπορεί να λάβει υπόψη της, τις οικονομικές και 

χρηματοοικονομικές επιπτώσεις της παραβίασης της ασφάλειας πληροφοριών μια επιχείρησης και 

τις απώλειας ηλεκτρονικών στοιχείων και δεδομένων. Μια τέτοια λοιπόν προσέγγιση είναι να 

μετρήσουμε τον αντίκτυπο που έχει η απώλεια ηλεκτρονικών στοιχείων και δεδομένων και η 
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παραβίαση της ασφάλειας μιας επιχείρησης στην χρηματιστηριακή της τιμή. Μια τέτοια προσέγγιση 

περιλαμβάνει τις προσδοκίες της αγοράς για απώλειες που οφείλονται σε παραβιάσεις της 

ασφάλειας μιας επιχείρησης και δικαιολογείται επειδή συνήθως  οι επιχειρήσεις επηρεάζονται 

περισσότερο από μια δημόσια έκθεση στην αγορά παρά από την ίδια την επίθεση. 

 Στην παρούσα μελέτη προσπαθούμε να εξετάσουμε εάν η δημόσια ανακοίνωση μιας 

επιχείρησης ή  ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος  παραβίασης της ασφάλειας του, η οποία έχει σαν  

αποτέλεσμα την απώλεια ηλεκτρονικών και διαδικτυακών στοιχείων και δεδομένων έχει αντίκτυπο 

πάνω στην χρηματιστηριακή της τιμή. Συλλέξαμε λοιπόν στοιχεία από εισηγμένες επιχειρήσεις του 

χρηματοπιστωτικού και τραπεζικού τομέα που δέχθηκαν παραβίαση στην ασφάλεια τους για μια 

περίοδο οκτώ έτων από το 2005-2013 και χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των προσαρμοσμένων 

αποδόσεων  με τον δείκτη της αγοράς (Market Adjusted Returns Model) καταλήξαμε στο 

συμπέρασμα ότι μια τέτοια παραβίαση στην ασφάλεια τους δεν έχει σημαντικό αντίκτυπο πάνω 

στην χρηματιστηριακή τιμή των επιχειρήσεων αυτού του τομέα , κάτι που θα δούμε και πιο 

αναλυτικά παρακάτω.  

 

 Τι Είναι το Κυβερνοέγλημα; 

Το διαδίκτυο είναι πλέον η πηγή ζωής όλων των παγκόσμιων επικοινωνιών, των 

διαφημίσεων και των παγκόσμιων συναλλαγών αλλά είναι επίσης και  πηγή νέων κινδύνων ,για τις 

επιχειρήσεις και τα τραπεζικά ιδρύματα, οι οποίοι αυξάνονται με ραγδαίο ρυθμό. Έχει υπολογιστεί 

ότι πέντε δισεκατομμύρια συσκευές έχουν πλέον πρόσβαση στο διαδίκτυο και αναμένεται ο αριθμός 

τους να φτάσει στα 50 δισεκατομμύρια μέχρι το 2020.
45  Καθώς λοιπόν η επικοινωνία μέσω 

διαδικτύου διευκολύνει το εμπόριο και κάθε είδους οργανωτική διαδικασία, ,μεγεθύνει και τις 

επιπτώσεις του ανθρώπινου λάθους   και ενισχύει τα προϊόντα και τις διαδικασίες του 

κυβερνοεγκλήματος. Τα “Cyber frauds”, “Cyberspooks”, “Cyberfools” και “CyberMischief makers” 

απλώνονται σε όλο το διαδίκτυο και το τίμημα των θυμάτων τους είναι βαρύ. Σύμφωνα λοιπόν με 

την παγκόσμια λογιστική εταιρία “PWC”,  “ως  κυβερνοέγκλημα  ορίζετε ένα οικονομικό έγκλημα 

που διαπράττεται με την χρήση υπολογιστών και του διαδικτύου. Περιλαμβάνει ιούς, παράνομη 

λήψη αρχείων, τα λεγόμενα phishing and pharming ( είδος διαδικτυακής απάτης με σκοπό την 

εξαπάτηση χρηστών) και κλοπή ηλεκτρονικών δεδομένων και στοιχείων και προσωπικών 

δεδομένων όπως πχ κωδικοί πρόσβασης. Σύμφωνα με την “US security and privacy”  οι παγκόσμιες 
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διαδικτυακές επιθέσεις αυξήθηκαν κατά 2000%  τα τελευταία τρία χρόνια και στη Νέα Ζηλανδία το 

κυβερνοέγκλημα κατατάσσεται τρίτο  ανάμεσα στα κυρίαρχα οικονομικά εγκλήματα.
46 

 

Ποιες Είναι οι Απειλές που Μπορεί να Αντιμετωπίσουν οι Εταιρίες και 

από πού Προέρχονται; 

Οι απειλές μπορεί να είναι από εσκεμμένες ή μη πήγες αλλά και από στοχευόμενες και μη 

ενέργειες. Δράστες μπορεί να είναι δυσαρεστημένοι εργαζόμενοι, ανειδίκευτοι και μη εκπαιδευμένοι 

IT( Information Technology) χρήστες, hackers, ιοί. Ενώ η πλειοψηφία των απειλών είναι εκτός 

επιχείρησης δεν είναι λίγες και οι περιπτώσεις που εμφανίστηκαν και απειλές μέσα στην ίδια την 

επιχείρηση. Οι κυβερνοκίνδυνοι υπάρχουν σε κάθε τμήμα μιας εταιρίας όχι μόνο στο τμήμα των 

πληροφοριακών της συστημάτων. Οι επιθέσεις περιλαμβάνουν: 

 Διαδικτυακές κλοπές και απάτες, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής τραπεζικής 

απάτης και την κλοπή του αριθμού πιστωτικής κάρτας. 

 Διαδικτυακό σαμποτάζ και τρομοκρατία όταν ομάδες συρρέουν στο διαδίκτυο, προκαλώντας 

αναστάτωση   και οικονομικές ζημιές μεταδίδοντας ιούς και παραβιάζοντας δεδομένα. 

 Βιομηχανική κατασκοπία, κλέβοντας εμπιστευτικές εμπορικές πληροφορίες και πνευματική 

ιδιοκτησία  

 Hacking, όπου οι προγραμματιστές επιτίθενται σε ατέλειες του συστήματος των εταιριών για 

να αποκτήσουν πρόσβαση στα πληροφοριακά τους συστήματα και δεδομένα. 

 Ενδοεταιρικές επιθέσεις, από δυσαρεστημένους εργαζόμενους που θέλουν να πάρουν 

εκδίκηση, η ενεργώντας με δόλο. 

Οι μη κακόβουλες επιθέσεις περιλαμβάνουν 

 Τυχαίες αλλά μεγάλης κλίμακας αποτυχίες συστημάτων ,προκαλούμενες από ατέλειες και 

αδυναμίες συστημάτων ή φυσικές καταστροφές. 

 Ανθρώπινα λάθη,  δεδομένα λανθασμένα τοποθετημένα ή λανθασμένα μεταφερόμενα. 

 Κακή χρήση συσκευών που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο πχ smartphones,tablets.47 
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Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν σχέδια άμυνας και να είναι έτοιμες να διαχειριστούν και 

κακόβουλες και μη κακόβουλες επιθέσεις στα πληροφοριακά τους συστήματα. Οι κίνδυνοι 

αυξάνονται διαρκώς όπως επίσης και το κόστος της αποτυχίας για προετοιμασία.     

 

Με Ποιους Τρόπους Μπορούν Οι Επιχειρήσεις να Προστατευτούν από 

Τυχόν Παραβιάσεις στην Ασφάλεια τους; 

“Καμιά εταιρία δεν είναι αρκετά μικρή για να δεχθεί επίθεση” 
48

.Σύμφωνα μάλιστα με ιστορικά 

γεγονότα, πολλές είναι οι επιχειρήσεις που έχουν αφιερώσει πολλούς  από τους πόρους τους , στην 

προσπάθεια τους να προετοιμαστούν και  να αντιμετωπίσουν μεγάλες απειλές  στην ασφάλεια τους 

από κυβερνοεπιθέσεις με σκοπό να μην είναι εκτεθειμένοι και ευάλωτοι σε τέτοιες παραβιάσεις. 

Εταιρίες χρηματοπιστωτικοί και κρατικοί φορείς δίνουν καθημερινά μια δύσκολη μάχη 

προσπαθώντας να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουν την επόμενη κίνηση 

των “hacker”.    

Ένας τρόπος για να μπορέσει μια επιχείρηση ή τράπεζα να προστατευτεί από επιθέσεις είναι 

να εγκαταστήσει έναν υπολογιστή αποκλειστικά και μόνο για” Banking”. Ο συγκεκριμένος 

υπολογιστής μάλιστα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ούτε για “emails” ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

αλλά και ούτε για άλλες διεργασίες, με αυτόν τον τρόπο είναι πιο δύσκολο για έναν κυβερνο-

εγκληματία να αποκτήσει πρόσβαση στον υπολογιστή αυτόν. Οι εταιρίες θα πρέπει να αποφεύγουν 

να χρησιμοποιούν έναν κοινό υπολογιστή που έχει πρόσβαση σε όλο το δίκτυο τους για διεργασίες 

“Banking” καθώς και να αποφεύγουν να χρησιμοποιούν φορητούς υπολογιστές  που είναι 

συνδεμένοι σε κοινόχρηστο δίκτυο “Wi-Fi” για να πραγματοποιήσουν χρηματοοικονομικές 

συναλλαγές.   

Άλλος ένας επιπλέον τρόπος για την προστασία των επιχειρήσεων είναι να δημιουργήσουν 

ένα ασφαλή, και μοναδικό κωδικό για τους τραπεζικούς λογαριασμούς ο οποίος θα αλλάζει κάθε 

τρείς μήνες και ο οποίος θα πρέπει να διαφέρει από κάθε άλλο λογαριασμό δηλαδή λογαριασμό 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο λογαριασμός αυτός θα πρέπει να 

ελέγχεται κάθε μέρα και οι κωδικοί πρόσβασης δεν θα πρέπει να αποθηκεύονται σε μέρος τέτοιο 

όπου κάποιος μπορεί να έχει πρόσβαση πχ σε ένα Smartphone. 
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Δεν είναι λίγες βέβαια και οι τράπεζες που προσφέρουν προγράμματα για προστασία και 

ασφάλεια στο διαδίκτυο όπως πχ το πρόγραμμα “Trusteer Rapport” το οποίο δημιουργεί μια φούσκα 

προστασίας γύρω από τις τραπεζικές δραστηριότητες των εταιριών και των ιδιωτών. Το πρόγραμμα 

αυτό όταν εντοπίσει έναν ιό των αφαιρεί απευθείας από τον υπολογιστή του πελάτη, επίσης 

κρυπτογραφεί της αναζητήσεις που έγιναν έτσι ώστε οι κυβερνο-εγκληματίες να μην μπορούν να 

βρουν τους κωδικούς πρόσβασης και επιβεβαιώνει τον χρήστη ότι έχει συνδεθεί στην πραγματική 

σελίδα της τράπεζας και όχι σε σελίδα δημιουργούμενη από κυβερο- εγκληματίες. Οι τράπεζες 

επίσης εξετάζουν και τρόπους με τους οποίους η πρόσβαση σε ατομικά στοιχεία να είναι ασφαλείς 

και εύκολη με όσο το δυνατόν μικρότερο κόστος. 

Σταδιακή πρόοδος υπάρχει ακόμη και στον τομέα των ασφαλίσεων απέναντι σε 

κυβερνοεπιθέσεις , αλλά ακόμη δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς ο τομέας αυτός και δεν είναι λίγες 

φόρες που η ασφάλιση είναι οικονομικά δυσβάσταχτη για τις επιχειρήσεις πολλές ασφαλιστικές δεν 

μπορούν να υπολογίσουν το κόστος του κινδύνου το οποίο αναλαμβάνουν και ενδέχεται σε 

περίπτωση επίθεσης να καλύψουν.   

Σύμφωνα με τον Robert E. Holtfreter et al, 2004 ασχέτως με την κύρια δραστηριότητα με την 

οποία απασχολείτε μια επιχείρηση, υπάρχουν δημιουργικοί τρόποι για να δυσκολέψουν το έργο των 

“Hackers” παραθέτοντας μια σειρά από παραδείγματα σχετικά με τι θα πρέπει να κάνουν οι 

επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους για να προστατεύσουν τα δεδομένα τους και να δυσκολέψουν 

την είσοδο “Hacker” στα συστήματα τους. Τα πρώτα πέντε παραδείγματα παραθέτονται από την 

“Data Recovery”
49 

 

1. Επανεξέταση του παροχέα υπηρεσιών για την προστασία των δεδομένων της 

επιχείρησης, έτσι ώστε  να βεβαιωθεί η επιχείρηση ότι είναι ο κατάλληλος. Όσον αφορά 

τις κυβερνοεπιθέσεις ,για να διατηρήσουμε ασφαλές ένα δίκτυο απαιτούνται προληπτικές και 

να έχει σωστή στρατηγική αντίδραση. Στο τέλος, το κόστος για ασφάλεια μπορεί να 

αποδειχτεί ότι είναι το ελάχιστο σε σύγκριση με τον μετριασμό μιας επιτυχημένης 

παραβίασης. 

2. Να αποφασιστεί ποιος πρέπει να έχει πρόσβαση στα κεντρικά υπολογιστικά συστήματα/ 

διακομιστές  (Servers) της επιχείρησης. Μια καλή πρακτική είναι να αναθέσουν τις 

εταιρικές υπηρεσίες σε ένα κέντρο δεδομένων (data center) που μπορεί να επικεντρωθεί στην 

παροχή διαδικτυακής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης και της δυσκολίας στο να διεισδύσει 
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στους τείχους φωτιάς “Firewalls”  και την ανάκτηση των δεδομένων σε περίπτωση 

καταστροφής. Αυτό θα αποτρέψει μη εξουσιοδοτημένα άτομα στο να αποκτήσουν πρόσβαση 

στους διακομιστές. 

3. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν μια καλά μελετημένη  πολιτική ασφάλειας για το 

διαδίκτυο. Για να πετύχει η συγκεκριμένη πολιτική θα πρέπει να ενημερωθούν κατάλληλα 

οι υπάλληλοι της εταιρίας με φυλλάδιο που να καλύπτει τις πληροφορίες που θα πρέπει να 

γνωρίζουν σχετικά με την προστασία των δεδομένων της επιχείρησης. 

4. Ενημέρωση του λογισμικού και χρήση ενός  βιομηχανικού τύπου διαδικτυακού τείχους 

προστασίας και ασφάλειας των δεδομένων. Αυτό θα βοηθήσει στην ματαίωση της 

προσπάθειας των  “Hacker” καθώς θα προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τα τρωτά  σημεία 

του Λειτουργικού συστήματος , της βάσης δεδομένων ακόμη και του ειδικευμένου 

λογισμικού, όπως η διαχείριση των πελατειακών σχέσεων ή τον προγραμματισμό των 

επιχειρηματικών πόρων. 

5. Χρησιμοποίηση νέων στρατηγικών για την δημιουργία διαδικτυακών αντιγράφων 

ασφαλείας, όπως απομακρυσμένα αντίγραφα ασφαλείας  δεδομένων και αντιγραφή των 

δεδομένων και προσεκτική φύλαξη των αντιγράφων επειδή ένας λάθος χειρισμός τους 

μπορεί να αποτελέσει την μεγαλύτερη απειλή για την διαδικτυακή ασφάλεια  μιας 

επιχείρησης. 

6. Αποκρυπτογράφηση όλων των προσωπικών πληροφοριών, οι οποίες είναι αποθηκευμένες 

σε φορητούς υπολογιστές ή άλλες φορητές συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε κάποιο 

δημόσιο δίκτυο χρησιμοποιώντας Ειδικευμένα Πρότυπα  Κρυπτογράφησης (AES- Advanced 

Encryption Standard)   

7. Περιοδική αλλαγή των κωδικών πρόσβασης , χρησιμοποιώντας μια μίξη από τουλάχιστον 

οκτώ γράμματα και αριθμούς, αποφεύγοντας κοινές φράσεις, ονόματα κλπ. 

8. Να κρατούν οι επιχειρήσεις μερικές  σημαντικές πληροφορίες  εκτός διαδικτύου.
50 

 

 Τέλος, ένα πράγμα είναι σίγουρο, μπορεί μια επιχείρηση να έχει όλα τα μέσα για ασφάλεια 

απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις, αλλά οι κυβερνο-εγκληματίες εξελίσσονται τόσο γρήγορα που πάντα 

βρίσκουν νέους τρόπους να διαρρήξουν τους λογαριασμούς σπάζοντας τους κωδικούς πρόσβασης. 

Πρέπει η κάθε εταιρία και ο κάθε κυβερνητικός φορέας να είναι πάντα προετοιμασμένοι για τα 

χειρότερα. 
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Ο Χρηματοοικονομικός Αντίκτυπος των Απωλειών Ηλεκτρονικών και 

Διαδικτυακών Στοιχείων και Δεδομένων. 

Σύμφωνα με τους Howard και Longstaff ως περιστατικό παραβίασης της ασφάλειας των 

πληροφοριακών συστημάτων θεωρείτε “οποιαδήποτε πραγματικό ή εικαζόμενο γεγονός σχετικό με 

την ασφάλεια των υπολογιστών ή των ηλεκτρονικών δικτύων. Μερικά παραδείγματα είναι η 

εισβολή σε συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών μέσω του διαδικτύου, εμφάνιση ιών που 

προσβάλουν τους υπολογιστές ή ανιχνεύσεις για τρωτά σημεία  μέσω του διαδικτύου σε μια σειρά 

υπολογιστών συστημάτων.
51 (βλέπε πίνακα 5.2) 

Στην εργασία αυτή θεωρούμε ότι μια παραβίαση της ασφάλειας στο διαδίκτυο είναι ένα 

αρνητικό συμβάν που πλήττει την ασφάλεια των υπολογιστικών συστημάτων  και δεν αναμένεται να 

συμβεί σε τακτική βάση. Προηγούμενες μελέτες έχουν εκτιμήσει τις οικονομικές επιπτώσεις 

διαφόρων τέτοιων απροσδόκητων γεγονότων πάνω στις επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας τόσο  μέτρα 

βασιζόμενα στην αγορά όσο και μέτρα βασισμένα στην λογιστική  για να αξιολογήσουν την 

απόδοση τους. Ωστόσο η πιο δημοφιλής προσέγγιση της έρευνας  είναι μέσω ενός “event study”. Η 

ανάλυση του “event study” εξετάζει την χρηματιστηριακή αντίδραση της μετοχής έπειτα από 

δημόσια ανακοίνωση της απώλειας ηλεκτρονικών και δεδομένων ή γεγονότος παραβίασης της 

ασφαλείας από την επιχείρηση και βασίζεται στην υπόθεση της αποδοτικής αγοράς. Σύμφωνα 

λοιπόν και με την  “semistrong” υπόθεση της αποτελεσματικής  αγοράς, η αγοραία τιμή μιας 

επιχείρησης αντικατοπτρίζει πλήρως όλες τις δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες στο κοινό.
52 
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53 

Για τον λόγο αυτό η προσαρμοσμένη απόδοση της μετοχής  η οποία συνδέεται με ένα απροσδόκητο 

γεγονός  θα πρέπει να παρατηρηθεί και να μετρηθεί εφ όσον υπάρχουν πληροφορίες σχετικές με το 

γεγονός. Μερικές από τις  έρευνες του παρελθόντος έχουν δείξει ότι η δημοσιοποίηση ειδήσεων για 

μια επιχείρηση, που αφορούν αρνητικά  γεγονότα βλέπετε από την αγορά ως κάτι αρνητικό και έχει 

αρνητική επίπτωση πάνω στην τιμή της μετοχής.
54   Συνήθως οι επιχειρήσεις  που αντιμετωπίζουν 

μια απώλεια ή ένα καταστροφικό γεγονός έχουν μια άμεση αρνητική επίδραση στην τιμή της 

μετοχής τους και ότι η αγορά τις “τιμωρεί” με την επίπτωση αυτή να γίνετε αισθητή τις πρώτε μέρες 

μετά την ανακοίνωση του αρνητικού συμβάν.
55 Αρκετές όμως είναι και η περιπτώσεις κατά τις 

οποίες η χρηματιστηριακή τιμή μιας μετοχής όπως σε περιπτώσεις  παραβίασης ασφάλειας των 

ηλεκτρονικών συστημάτων και κλοπής ηλεκτρονικών στοιχείων και δεδομένων όπου η τιμή της 

μετοχής δεν επηρεάστηκε αρνητικά.  Αυτό από μερικούς εξηγείτε στο ότι οι επενδυτές 
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αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο από δραστηριότητες και επιθέσεις στο διαδίκτυο και η επίδραση του 

δεν είναι τόσο αισθητή στην χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής μιας  μη επιχείρησης του διαδικτύου 

όσο αυτήν σε επιχειρήσεις του διαδικτύου πχ επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου.
56  Λαμβάνοντας 

υπόψη όλα τα παραπάνω αναμένουμε εμείς στην έρευνα μας η δημοσιοποίηση αρνητικών 

γεγονότων που αφορούν την παραβίαση της ασφάλειας των εταιριών και έχουν ως αποτέλεσμα 

απώλειες ηλεκτρονικών και άλλων δεδομένων να έχει μια μικρή και λιγότερο σημαντική επίδραση 

πάνω στην χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών που κυρίως θα γίνετε αισθητή τις πρώτες μέρες μετά 

την ανακοίνωση του συμβάν. 

Το Υπόδειγμα της Αγοράς (Market Model) 

Το υπόδειγμα της αγοράς υποθέτει πως οι αποδόσεις των μετοχών δημιουργούνται με την εξής 

διαδικασία:  

Rit= α+β*Rmt+ eit   όπου, 

 i=1………,N, 

 t=1…….,N, 

 Rit= Η απόδοση της μετοχής  i μέχρι την μέρα t, 

 Rmt= Η απόδοση χαρτοφυλακίου αγοράς την ημέρα t, 

  
            

        
  είναι ο συστηματικός κίνδυνος 

                  και eit= το υπολογιστικό σφάλμα (ή ο διατακτικός όρος ) της 

μετοχής ( i ) την ημέρα t που έχει κανονική κατανομή και μέσο μηδέν (0). Επίσης 

υποθέτουμε ότι η διακύμανση του eit  είναι σταθερή διαμέσου χρόνου. 

Για όλα τα υποδείγματα εκτίμησης αποδόσεων, τόσο οι αποδόσεις των μετοχών (Rit) , όσο και οι 

αποδόσεις της αγοράς (Rmt)  υπολογίζονται με την χρήση λογάριθμου ως εξής: 

Rit=ln(Pit)-ln(Pit-1) όπου,  

 Pit= η τιμή της μετοχής i την ημέρα t, 

 Pit-1= η τιμή της μετοχής I την ημέρα t-1 και  

 Rit = ο νεπέριος λογάριθμος της απόδοσης της μετοχής i την ημέρα t. Κατά αντιστοιχία  

υπολογίζεται και η απόδοση της αγοράς Rmt  

Το χαρτοφυλάκιο της αγοράς είναι ο δείκτης  που περιέχει όλες τις μετοχές σε αναλογία με την αξία 

τους στην αγοράς. Στην παρούσα μελέτη  χρησιμοποιείται οι «Δείκτες NYSE και NASDAQ» 

προσαρμοσμένος για τα διανεμηθέντα μερίσματα και συνεπώς αποτελεί αντιπροσωπευτικό μέτρο 
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απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου. Πολλές φορές η έλλειψη για αρκετές μετοχές συναλλαγών επί 

καθημερινής βάσης και οι ετεροχρονισμένες συναλλαγές δημιουργούν σοβαρά οικονομετρικά 

προβλήματα στον υπολογισμό του συντελεστή β (non-synchronous or thin trading). Οι  Scholes και 

Williams (1997) και Dimson (1979) παρουσίασαν υποδείγματα επίλυσης αυτών των προβλημάτων. 

Ο συντελεστής β της μετοχής (i) είναι το μέτρο ευαισθησίας της μετοχής αυτής στις μεταβολές της 

αγοράς  ( συστηματικός κίνδυνος ). Ορίζεται ως το πηλίκο της συνδιακύμανσης της απόδοσης της 

μετοχής (i)  με αυτή της αγοράς δια την διακύμανση των αποδόσεων της αγοράς. 
57 Οι 

υπερβάλλουσες αποδόσεις  eit (abnormal returns) προσδιορίζονται αφαιρώντας τις αναμενόμενες 

αποδόσεις από της αποδόσεις που πραγματοποιήθηκαν.  

  
            

        
 

 

Δηλαδή το [α+ β*Rmt] είναι η «κανονική» απόδοση της μετοχής (i) την ημέρα t και το  eit  είναι η 

έκτατη  ή υπερβάλλουσα απόδοση της μετοχής (i) την ημέρα (t). 

Για τον υπολογισμό των υποβαλλουσών αποδόσεων την ημέρα του γεγονότος και γύρω από αυτήν 

(περίοδος του γεγονότος) για το σύνολο των εταιριών του δείγματος  χρησιμοποιούνται οι μέσες 

υπερβάλλουσες αποδόσεις (Average Abnormal Returns). Οι μέσες υπερβάλλουσες αποδόσεις 

δίνονται από τον τύπο
58: 

          
          

 
 

  

Όπου  

            : οι μέσες υπερβάλλουσες αποδόσεις  την ημέρα  t όπου t=-25,….+25 

     : οι υπερβάλλουσες αποδόσεις  της μετοχής i την ημέρα t όπου t= -25…..+25 

  : Ο αριθμός των εταιριών που συμπεριλαμβάνετε στο δείγμα. 

Ένα τελευταίο βήμα στην ανάλυση των υπερβαλλουσών αποδόσεων  είναι ο υπολογισμός είναι  

υπολογισμός των  «αθροιστικών» ή «σωρευτικών» μέσων υπερβαλλουσών αποδόσεων CAR ( 

Cumulative Abnormal Returns) για την περίοδο από [-25, +25] για το σύνολο των εταιριών που 

περιλαμβάνονται στο δείγμα μας. 

Ο σωρευτικός μέσος των υπερβαλλουσών αποδόσεων για τις Ν μετοχές του δείγματος υπολογίζεται 

από την ημέρα t1 έως την ημέρα t2 ώ εξής: 
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                                                           59 

 

Το υπόδειγμα των προσαρμοσμένων αποδόσεων  με τον δείκτη της αγοράς 

(Market Adjusted Returns Model). 

 

Στο υπόδειγμα αυτό η υπερβάλλουσα απόδοση της μετοχής (i) δίνετε από την διαφορά 

μεταξύ της απόδοσης (Rit) και της αντίστοιχης απόδοσης του χαρτοφυλακίου  κατά την μέρα t (Rmt):   

ARit= Rit-Rmt 

Το υπόδειγμα αυτό υποθέτει ότι σε κάθε περίοδο (t) οι αναμενόμενες αποδόσεις είναι  ίδιες για όλες 

τις μετοχές , δηλαδή Rmt, αλλά όχι υποχρεωτικά σταθερές για κάποια συγκεκριμένη μετοχή. Όπως 

και στην περίπτωση του υποδείγματος της αγοράς , έτσι και στο υπόδειγμα των προσαρμοσμένων 

αποδόσεων με τον δείκτη της αγοράς , υπολογίζονται οι μέσες υπερβάλλουσες αποδόσεις (            ) 

και οι σωρευτικές μέσες υπερβάλλουσες αποδόσεις  [Car(t1, t2)] για το δείγμα Ν μετοχών. 

 

Το υπόδειγμα των μέσων  Προσαρμοσμένων αποδόσεων (Mean Adjusted 

Returns Model) 

 

Στο υπόδειγμα αυτό ο μέσος των πραγματικών αποδόσεων της μετοχής (i) (Rit) για την περίοδο 

γεγονότος χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αναμενόμενης απόδοσης της μετοχής: 

 Στην περίπτωση αυτή, οι υπερβάλλουσες αποδόσεις της μετοχής (i) την ημέρα t 

υπολογίζονται ως εξής:                   

Επίσης οι υπερβάλλουσες αποδόσεις , χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των μέσων 

υπερβαλλουσών αποδόσεων            και των σωρευτικών μέσων υπερβαλλουσών αποδόσεων 

[            για το δείγμα των Ν μετοχών.  Στην εργασία αυτή υπολογίζονται οι υπερβάλλουσες 

αποδόσεις για κάθε μετοχή χρησιμοποιώντας τα υποδείγματα της αγοράς και των προσαρμοσμένων 

αποδόσεων με το δείκτη της αγοράς για μια περίοδο [51] ημερών  (-25,+25) γύρω από την ημέρα (0) 

του γεγονότος. Η ανωτερότητα των δύο παραπάνω υποδειγμάτων όσον αφορά την εκτίμηση των 

αναμενόμενων αποδόσεων στην ανακοίνωση διαφόρων οικονομικών γεγονότων έχει εμπειρικά 

υποστηριχθεί από τους Brown και Warner (1985).60  Η ανωτερότητα τους έχει να κάνει με το 
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γεγονός πως εξουδετερώνουν πιθανές μεταβολές που προκαλούνται στην αγορά και επικεντρώνουν 

το ενδιαφέρον τους στις μεταβολές που προκαλούνται  αποκλειστικά από την υπό εξέταση 

επιχείρηση . Οι απροσάρμοστες υπερβάλλουσες αποδόσεις και το υπόδειγμα των μέσων 

προσαρμοσμένων αποδόσεων αποτυγχάνουν να επιτύχουν τα παραπάνω.
61 

 

Προηγούμενες Μελέτες 

Ο Imad Moosaa et al, 2011 δημοσίευσαν μια ολοκληρωμένη μελέτη για 54 ζημιογόνα 

γεγονότα λειτουργικού κινδύνου που βίωσαν οκτώ τράπεζες από την Αυστραλία την περίοδο 1990 

με 2007. Τα αποτελέσματα της έρευνας τους έδειξαν ότι οι ανακοινώσεις των ζημιών από τα 

γεγονότα του λειτουργικού κινδύνου σε μια επιχείρηση  είχαν μια αρνητική επίδραση στην τιμή της 

μετοχής και στην χρηματιστηριακή αξία της επιχείρησης . Επιπλέον έρευνα αποκαλύπτει ότι  δεν 

υπάρχει συστηματική σχέση μεταξύ των ζημιών και των χαρακτηριστικών των τραπεζών όπως 

παραδείγματος χάρη το μέγεθος και η μόχλευση. Τα αποτελέσματα της έρευνα έδειξαν τέλος ότι ενώ 

η συχνότητα εκδήλωσης ενός συγκεκριμένου τύπου γεγονότος είναι ανεξάρτητη του υποκείμενης 

επιχειρηματικού τομέα/ γραμμής παραγωγής, υπάρχει μια σχέση μεταξύ του ποσού της απώλειας και 

του επιχειρηματικού τομέα ή της γραμμής παραγωγής.  Η μείωση της χρηματιστηριακής αξίας σε 

σχέση με το ποσό της ζημιάς βρέθηκε να είναι ανεξάρτητη από το είδος του υποκείμενου γεγονότος 

απώλειας.  

Οι Karpoff et al , 1993 σε έρευνα που διεξήγαγαν, ανέλυσαν την απώλεια που υφίσταται μια 

επιχείρηση στην φήμη της όταν αντιμετωπίζει μια ποινική δίωξη για απάτη. Αφού πήραν  ένα δείγμα 

από ανακοινώσεις εταιριών σχετικές με απάτη από το 1978 έως το 1987, βρήκαν ότι οι αρχικές 

ανακοινώσεις για απάτη εις βάρος ιδιωτών και κυβερνητικών υπηρεσιών αντιστοιχούν σε μια μέση 

μείωση των τιμών των μετοχών σχετική με  1.3% και 5.1% αντίστοιχα. Επίσης μέσα από τη έρευνα 

αυτή βρήκαν ότι τα πρόστιμα και οι δαπάνες που επέβαλε η επιχείρηση στο χρηματιστήριο ,οι 

κυρώσεις και οι χρηματικές ποινές ανέρχονταν σε ποσό λιγότερο από 10% από την πραγματική 

απώλεια που είχαν οι επιχειρήσεις όσον αφορά την χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών τους.  Οι 

Karpoff και Lott μετά το πέρας της έρευνας και της αξιολόγησης των δεδομένων τους κατέληξαν 

στο συμπέρασμα όπου θεωρούν απίθανο το γεγονός ότι, οι μεγάλες μειώσεις στην χρηματιστηριακή 

αξία των επιχειρήσεων οφείλονται σε προσδοκίες των επενδυτών για μελλοντικές κυρώσεις λόγο 

απάτης, αντίθετα όμως βρήκαν ότι τα κέρδη μια επιχείρησης μειώνονται μετά από μια ανακοίνωση 

σχετική με απάτη. 

                                                                                                                                                                                                   
 
61

 Απόστολος Δασίλας, Ανάλυση της μερισματικής πολιτικής των εταιριών του χρηματιστηρίου Αθηνών: Οι 
περιπτώσεις της αποκοπής και της ανακοίνωσης διανομής μερίσματος 



82 

Η Επιτροπή της Βασιλείας έχει πραγματοποιήσει δύο έρευνες πάνω σε γεγονότα που 

αφορούν τον λειτουργικό κίνδυνο και έχουν παρουσιάσει  απώλειες, η μία το 2001 και η άλλη το 

2002 (Επιτροπή της Βασιλείας 2003).  Το δείγμα της έρευνας κάλυψε τράπεζες από πολλές χώρες 

και συλλέχτηκαν στοιχεία για έναν αριθμό  γεγονότων που αφορούσαν τον λειτουργικό κίνδυνο τα 

οποία και κατατάχτηκαν με βάση τον τύπο του λειτουργικού κινδύνου. Παρ’ όλα αυτά οι έρευνες 

αυτές δεν αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο από άποψη αποτελέσματος, καθώς δεν μπορούν να 

αναγνωριστούν ούτε τα ονόματα των τραπεζών αλλά ούτε και οι ημερομηνίες των γεγονότων των 

λειτουργικών απωλειών. Επιπλέον, δεν είναι σαφές ότι τα δεδομένα  των ερευνών αυτών της 

Επιτροπής της Βασιλείας είναι τόσο αντιπροσωπευτικά όσο τα δεδομένα μιας βάσης δεδομένων 

όπως παραδείγματός χάρη της OpVar λόγο του μικρού αριθμού των τραπεζών που 

χρησιμοποιήθηκαν στο δείγμα και την απουσία των ασφαλιστικών εταιριών μέσα στο δείγμα. 

Οι Zoe-Vonna Palmrose et al, 2004 σε ερευνα τους εξέτασαν και αξιολόγησαν την αντίδραση

της αγοράς στις ανακοινώσεις των κερδών επαναδιατήπωσης χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 403 

επαναδιατυπώσεων από το 1995 έως το 1999. Στην έρευνα αυτή που διεξήγαγαν αντί να

χρησιμοποιήσουν μια από τις συνήθεις και γνωστές βάσεις για την συλλογή των δεδομένων τους

όπως πχ OpVar, κατάρτισαν τα δικά τους δεδομένα αναζητώντας μέσω της Lexis-Nexis και τηw 

Επιτροπή κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ. Μέσα από την έρευνα τους βρήκαν ότι πάνω από ένα παράθυρο

δύο ημερών γύρω από την ανακοίνωση η μέση μη φυσιολογική απόδοση είναι περίπου -9%. Μεγάλο

ενδιαφέρον στην έρευνα τους αποτελεί το γεγονός ότι περισσότερες αρνητικές αποδόσεις

σχετίζονται με αναμορφώσεις που αφορούν απάτη, επιρεάζουν περισσότερους λογαριασμούς, 

μειώνουν το δηλωθέν εισόδημα και αποδίδονται σε ελεκτές ή μάνατζερ. Επίσης σημαντικό εύρημα

της ερευνάς τους είναι ότι η αντίδραση της αγοράς είναι περισσότερο αρνητική για αναμορφώσεις

που αφορούν απάτη. Οι Palmrose etc.  φτάνουν στο συμπέρασμα ότι οι επενδυτές ανυσηχούν

περισσότερο για αναμορφώσεις που έχουν αρνητικές συνέπειες στην ανεντιμότητα/ακαιρεότητα της

διαχείρισης απ’ ότι για τις αναμορφώσεις για “τεχνικά λογιστικά θέματα”. 

Οι J. David Cummins et al, 2004   δημοσίευσαν μια μελέτη η οποία αφορούσε την εκδηλώση  

των επιπτώσεων που είχαν τα γεγονότα του Λειτουργικού Κινδύνου στις χρηματιστηριακές τιμές

των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιριών. Λαμβάνονοτας κυρίως τα δεδομένα τους από την

βάση δεδομένων OpVar και χρησιμοποιόντας για μεθοδολογία το μοντέλο της αγοράς αλλά και το

three-factor model ένα μοντέλο δικής τους επινόησης αφού μάζεψαν τα απαραίτητα δεδομένα

ξεκίνησαν την ανάλυση τους . Η ανάλυση τους κάλυπτε όλα τα δημοσίως αναφερθέντα

(δημοσιευμένα) γεγονότα που αφορούσαν τον λειτουργικό κίνδυνο σε τράπεζες και ασφαλιστικές

εταιρίες. Οι οποίες ήταν εισηγμένες στο χρηματιστήριο  των ΗΠΑ  από το 1978-2003.  Ως 
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απαραίτητη προυπόθεση για την επιλογή του δείγματος εκτός από το να είανι τα ιδρύματ εισηγμένα

στο χρηματιστήριο, ήταν η ζημία που είχε προκληθεί απο το γεγονός ή τα γεγονότα του

Λειτουργικού Κινδύνου να είναι τουλάχιστον σε χρηματικό ποσό 10 εκατομμύρια δολλάρια. 

Έχοντας ως τελικά δεδομένα, τα στοιχεία από 403 τράπεζες και 89 ασφαλιστικές εταιρίες τα

αποτελέσματα αποκάλυψαν,  ότι υπήρχε μια  ισχυρή  και στατιστικά σημαντική αρνητική αντίδραση

πάνω στην τιμή της μετοχής έπειτα από τις ανακοινώσεις απωλειών από γεγονότα λειτουργικού

κινδύνου. Επίσης η μελέτη έδειξε ότι καταμέσο όρο η αγοραία αξία των ασφαλιστικών εταιριών

επιρεάστικε σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτήν των τραπεζών και επιπλέον ότι η απώλεια της

αγοραίας αξίας υπερέβει σημαντικά το ποσό των απωλειών σχετικών με τον Λειτουργικό κίνδυνο, 

υπονοώντας ότι οι απώλειες αυτές μεταφέρουν δυσμενείς συνέπειες για τις μελλοντικές ταμειακές

ροές. Αποδείκτηκε επίσης ότι οι απώλειες ήταν μεγαλύτερες για ιδρύματα με υψηλό δείκτη Tobin Q 

Ratios, υπονοώντας ότι οι απώλειες απο γεγονότα Λειτουργικού Κινδύνου ήταν πιο δαπανηρές σε

χρηματιστηριακή αξία για ιδρύματα με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης. 

Οι Jason Perry et al, 2005 διεξήγαγαν μια έρευνα στην οποία εξέταζαν την αντίδραση που 

είχε η  τιμή της μετοχής ενός ιδρύματος στις ανακοινώσεις σημαντικών απωλειών από  γεγονότα 

Λειτουργικού κινδύνου. Χρησιμοποιώντας σαν βάσεις δεδομένων την Algo Opdata (OpVar) και 

OpVantage First και δημιουργώντας μια σειρά από κριτήρια για την επιλογή του δείγματος έκαναν  

την ανάλυση τους χρησιμοποιώντας το μοντέλο της αγοράς με έναν παράγοντα (one-factor market 

model) για να προσαρμόσουν τις επιμέρους αποδόσεις των μετοχών στις συνολικές αλλαγές της 

αγοράς. Εάν σύμφωνα με την μελέτη τους η χρηματιστηριακή αξία της επιχείρησης μειωθεί κατά 

ποσό περισσότερο από το ποσό της απώλειας του Λειτουργικού Κινδύνου που είχε ανακοινωθεί, 

αυτό ερμηνεύετε ως απώλεια φήμης (reputational  loss). Τα αποτελέσματα της έρευνας τους έδειξαν 

ότι οι χρηματιστηριακές αξίες των ιδρυμάτων πέφτουν σε αναλογία ένα προς ένα με τις απώλειες 

που προκλήθηκαν από εξωτερικά γεγονότα, αλλά έχουν πτώση δύο φορές πάνω από το ποσοστό της 

απώλειας σε περιπτώσεις εσωτερικής απάτης. Επίσης βρήκαν ότι για επιχειρήσεις με αδύναμα 

δικαιώματα μετοχών (weak shareholder rights), δεν υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των 

γεγονότων εσωτερικής απάτης και των γεγονότων μη εσωτερικής απάτης σε αντίκτυπο στις 

χρηματιστηριακές αποδόσεις των επιχειρήσεων. Ωστόσο για επιχειρήσεις με ισχυρά δικαιώματα 

μετοχών (strong shareholder rights), ενώ δεν βρήκαν αποδείξεις για το εάν η αγορά αντιδρά σε 

αναλογία περισσότερο από ένα προς ένα σε ανακοινώσεις περιπτώσεων μη εσωτερικής απάτης , 

βρήκαν ισχυρές και αδιάσειστες αποδείξεις ότι η χρηματιστηριακή αξία έχει πτώση μεγαλύτερη από 

ένα προς ένα σε ανακοινώσεις περιπτώσεων εσωτερικής απάτης. Τα παραπάνω ευρήματα της 

μελέτης είναι συνεπής ως προς το να υπάρχει μια υπόληψη επιπτώσεων για της απώλειες λόγω της

εσωτερικής απάτης, ενώ οι εξωτερικά προκαλούμενες απώλειες δεν έχουν αντίκτυπο στην φήμη του

ιδρύματος. 



Μεθοδολογία 

 

Στην παρούσα έρευνα που διεξάγουμε θέλουμε να αποδείξουμε εάν οι τιμές των μετοχών ,των 

εισηγμένων μόνο χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, επηρεάζονται λόγο ζημιών και απωλειών που 

έχουν υποστεί  από γεγονότα παραβίασης της ασφάλεια τους. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω οι 

παραβιάσεις ασφάλειας και οι επιθέσεις στην ασφάλεια που δέχεται μια επιχείρηση για το δείγμα 

μας αφορούν: 

 

 Κακές πρακτικές ασφαλείας 

 Επιθέσεις από “Hackers” 

 Ενδοεταιρικές επιθέσεις  

 Κλοπή δεδομένων από πληροφοριακά συστήματα 

 Απώλεια ηλεκτρονικών και δεδομένων 

 Άλλα ( πχ παράνομες πωλήσεις ή κλοπή προσωπικών δεδομένων) 

 

Στην μελέτη μας εστιάσαμε την προσοχή μας σε επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία 

“Banking/ Credit/ Financial”  που ανήκουν δηλαδή στον τραπεζικό ,πιστωτικό και 

χρηματοοικονομικό τομέα. Τα ονόματα των επιχειρήσεων που δέχτηκαν παραβιάσεις στην ασφάλεια 

τους με αποτέλεσμα να έχουν απώλειες ηλεκτρικών στοιχείων και δεδομένων καθώς και τις 

ημερομηνίες των συμβάντων τα πήραμε από “ Identity Theft Resource Center” (Κέντρο Κλοπής 

Ταυτότητας Και Πληροφόρησης) και συγκεντρώσαμε στοιχεία για επιχειρήσεις για μια περίοδο 

οκτώ ετών ξεκινώντας από το 2005 μέχρι και το 2013. Από ένα αρχικό δείγμα 341 γεγονότων 

καταλήξαμε να πάρουμε μόνο τις 139 από αυτές μετά από φιλτράρισμα του δείγματος. Παρακάτω 

παραθέτουμε τον συνολικό αριθμό των επιχειρήσεων που δέχθηκαν μια παραβίαση στην ασφάλεια 

τους όσο και τον αριθμό των γεγονότων που χρησιμοποιήθηκαν για κάθε έτος στο δείγμα μας. 

 Ξεκινάμε με την χρονολογία 2005, από το δείγμα 20 χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μόνο οι 

8 από τις 20 είναι εισηγμένες και μόνο τις 8 αυτές περιλαμβάνουμε στο δείγμα μας. 

 Συνεχίζουμε με την χρονολογία 2006, από τα 31 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μόνο τα 11 

έχουν τις μετοχές τους εισηγμένες στο χρηματιστήριο οπότε στο δείγμα μας περιλαμβάνουμε 

μόνο τις 11 αυτές μετοχές. 



 Στην χρονολογία 2007, από τα 31 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μόνο τα 10 έχουν τις μετοχές 

τους εισηγμένες στο χρηματιστήριο και τις περιλαμβάνουμε και τις 10 στο δείγμα μας. 

 Στην χρονολογία 2008, οι εισηγμένες είναι 24 από τις 78 οπότε τις 24 αυτές περιλαμβάνω 

μόνο στο δείγμα 25 με την Merrill Lynch. 

 Στην χρονολογία 2009,  από δείγμα 57 χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μόνο τα 24 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο  και μόνο αυτά 

περιλαμβάνω στο δείγμα μου. 

 Στην χρονολογία 2010, από το δείγμα των 54 χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων παίρνουμε 

μόνο τα 29 επειδή τα 29 αυτά είναι μόνο εισηγμένα στο χρηματιστήριο. 

 Στην χρονολογία 2011, από το δείγμα των 28 χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μόνο τα 12 από 

αυτά περιλαμβάνουμε στο δείγμα μας γιατί έχουν τις μετοχές τους εισηγμένες στο 

χρηματιστήριο. 

 Στην χρονολογία 2012, από το δείγμα των 18 χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μόνο τα 8 από 

αυτά περιλαμβάνουμε μόνο τα 8 αυτά   που είναι εισηγμένα στο χρηματιστήριο. 

 Και τέλος στην χρονολογία 2013, από το δείγμα των 24 χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μόνο 

τα 13 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι οι μετοχές τους στο χρηματιστήριο  οπότε 

χρησιμοποιώ τα 13 αυτά. 

 

Πίνακας 1 Κατανομή ανά χρονιά των γεγονότων παραβίασης της ασφαλείας για τις 

επιχειρήσεις  του δείγματός μας 

Έτη 200

5 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Σύνολο 

Περιστατικών 
20 31 31 78 57 54 28 18 24 

Περιστατικά που 

χρησιμοποιήθηκα

ν στο δείγμα μας 

8 11 10 24 24 29 12 8 13 

Ποσοστό 
40% 

35,4

% 

32,2

% 

30,7

% 

42,1

% 

53,7

% 

42,8

% 
44,4% 54,1% 

 

 



Στο δείγμα της ανάλυσης μας για λόγους ακριβείας, ομοιογένειας και καλύτερης 

αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος μας δεν συμπεριλάβαμε : 

1. Επιχειρήσεις των οποίων οι μετοχές διαπραγματεύονταν σε (OTC markets – Over The 

Counter) στις οποίες οι συναλλαγές γίνονται απευθείας μεταξύ δύο μερών, χωρίς καμιά 

επίβλεψη της συναλλαγής.  

2. Επίσης αφήσαμε εκτός δείγματος επιχειρήσεις με (Private stock), επιχειρήσεις που δεν είναι 

εισηγμένες και δεν διαπραγματεύονται σε κάποια χρηματιστηριακή αγορά.  

3. Αποκλείστηκαν και επιχειρήσεις που δεν ήταν εισηγμένες και για τις οποίες δεν είχαμε 

πληροφορίες όσον αφορά την μετοχή τους την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε το 

γεγονός. 

 Καταλήξαμε λοιπόν στην μελέτη μας να έχουμε ένα δείγμα από 139 επιχειρήσεις των οποίων οι 

μετοχές ήταν εισηγμένες στο χρηματιστήριο την ημερομηνία του γεγονότος και 

διαπραγματεύονται στους δείκτες NYSE και NASDAQ. 

Το υπόδειγμα των προσαρμοσμένων αποδόσεων  με τον δείκτη της αγοράς (Market Adjusted 

Returns Model) χρησιμοποιήθηκε για να για να υπολογίσουμε τις μέσες προσαρμοσμένες 

αποδόσεις (Abnormal Returns) και τις  σωρευτικές μέσες προσαρμοσμένες αποδόσεις 

(Cumulative Abnormal Returns), στο οποίο υπόδειγμα  η υπερβάλλουσα απόδοση της μετοχής (i) 

δίνετε από την διαφορά μεταξύ της απόδοσης (Rit) και της αντίστοιχης απόδοσης του χαρτοφυλακίου  

κατά την μέρα t (Rmt). Το υπόδειγμα αυτό υποθέτει ότι σε κάθε περίοδο (t) οι αναμενόμενες αποδόσεις 

είναι  ίδιες για όλες τις μετοχές , δηλαδή Rmt, αλλά όχι υποχρεωτικά σταθερές για κάποια 

συγκεκριμένη μετοχή. . Όπως και στην περίπτωση του υποδείγματος της αγοράς , έτσι και στο 

υπόδειγμα των προσαρμοσμένων αποδόσεων με τον δείκτη της αγοράς , υπολογίζονται οι μέσες 

υπερβάλλουσες αποδόσεις (            ) και οι σωρευτικές μέσες υπερβάλλουσες αποδόσεις  [Car(t1, t2)] για 

το δείγμα Ν μετοχών.  

. Για τον υπολογισμό των μέσων προσαρμοσμένων αποδόσεων και των σωρευτικών μέσων 

προσαρμοσμένων αποδόσεων χρησιμοποιήσαμε ένα εύρος ,εικοσιπέντε μερών πριν [-25] το 

γεγονός και [+25] και εικοσιπέντε μέρες μετά το γεγονός, συμπεριλαμβανομένης πάντα της 

ημέρας του γεγονότος [0] καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο ένα συνολικό διάστημα 51 ημερών 

γύρω από το γεγονός. Σε μερικές όμως επιχειρήσεις όπου η ακριβής μέρα πριν [-1] ή η ακριβής 

μέρα μετά το γεγονός [+1] ήταν αργία ή δεν γινόταν διαπραγματεύσεις στα χρηματιστήρια 

πήραμε την αμέσως προηγούμενη και την αμέσως επόμενη αντίστοιχα. Για την συλλογή των 

δεδομένων και των στοιχείων αναφορικά με τις τιμές των μετοχών για τις ανάλογες ημερομηνίες  και 



για την επαλήθευση εάν οι μετοχές των επιχειρήσεων διαπραγματεύονται σε κάποιο χρηματιστήριο 

χρησιμοποιήσαμε τον ηλεκτρονικό ιστότοπο και εξειδικευμένη μηχανή αναζήτησης (yahoo finance)1 

καθώς και πάλι για λόγους επαλήθευσης των στοιχείων τον ηλεκτρονικό ιστότοπο (market watch)2. 

Όλοι οι έλεγχοι σημαντικότητας του δείγματός μας  πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας την 

στατιστική μέθοδο ανάλυσης  T-test με βάση την οποία συγκρίναμε για κάθε χρονιά ξεχωριστά τα 

δεδομένα της τελευταίας σειράς «T-Statistic» κάθε πίνακα με το t-πίνακα που αντιστοιχούσε σε κάθε 

περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη πάντα το επίπεδο σημαντικότητας (α=0.05 και α=0.1) και τους 

βαθμούς ελευθερίας (ν) που είχαμε στην περίπτωσή μας.  

Για να διεξάγουμε το στατιστικό T-test και να καταλήξουμε σε συμπεράσματα σχετικά με την στατιστική 

σημαντικότητα και μη των δεδομένων μας διεξαγάγαμε σύμφωνα με την μεθοδολογία του στατιστικού T-

test για κάθε περίπτωση ένα τεστ υποθέσεων. Στο συγκεκριμένο τεστ είχαμε δύο υποθέσεις την μηδενική 

υπόθεση «H0» και την εναλλακτική υπόθεση «H1». Αναλυτικά οι υποθέσεις ήταν: 

 H0: Η ανακοίνωση της παραβίασης της ασφάλειας μιας εταιρίας με αποτέλεσμα την απώλεια 

ηλεκτρονικών στοιχείων και δεδομένων θα επηρεάσει αρνητικά την μέση προσαρμοσμένη 

απόδοση της μετοχής “Χ”  για την ημέρα της ανακοίνωσης. 

Και 

 H1: Η ανακοίνωση της παραβίασης της ασφάλειας μιας εταιρίας με αποτέλεσμα την απώλεια 

ηλεκτρονικών στοιχείων και δεδομένων δεν θα επηρεάσει αρνητικά την προσαρμοσμένη απόδοση 

της μετοχής “Χ” για την ημέρα της ανακοίνωσης). 

Επίσης  

 H3: Η σωρευτική μέση προσαρμοσμένη απόδοση για τις μετοχές του δείγματός μας και τα 

διαστήματα που έχουμε ορίσει σε κάθε έτος την περίοδο του γεγονότος είναι στατιστικά 

σημαντική και αρνητική. 

Και 

 H4: Η σωρευτική μέση προσαρμοσμένη απόδοση για τις μετοχές του δείγματός μας και τα 

διαστήματα που έχουμε ορίσει σε κάθε έτος την περίοδο του γεγονότος δεν είναι στατιστικά 

σημαντική και αρνητική 

Αν κατά την διεξαγωγή του ελέγχου ισχύει ότι t-πίνακα>t-άσκησης απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση 

«Η0» και δεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση «Η1». Εάν στον έλεγχο που πραγματοποιούμε ισχύει το 

αντίθετο δηλαδή t-πίνακα<t-άσκησης τότε αντίστοιχα απορρίπτουμε την εναλλακτική υπόθεση «Η1»και 

δεχόμαστε την μηδενική υπόθεση «Η0». Με τον παραπάνω τρόπο διεξήχθη ο έλεγχος για την στατιστική 

σημαντικότητα  των δεδομένων μας.

                                                           
1
 www.yahoofinance.com 

2
 www.marketwatch.com 
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Ανάλυση Πινάκων – Αποτελέσματα  AR 

Για την χρονιά 2005 έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα

Πίνακας 1

2005 [-1,0] [-1,1] [0,1]* [0,5] [0,10] [0,25] 

MEAN -0.001457 0.00188903 0.003350811 0.00528693 -0.00747 -0.01218 

MEDIAN -0.0004995 0.00217489 0.004002251 -0.00241852 -0.01458 -0.0238128 

Number Of 

Negative 

Returns 

50.00% 50.00% 12.50% 50.00% 62.50% 75.00% 

Τυπική 

απόκλιση 
0.00485896 0.006250453 0.002995841 0.020835271 0.01739 0.0412143 

T- 

Statistic 
-0.848690 0.854815615 3.163560605 0.717710584 -1.21518 -0.835881 

62

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι η μέση προσαρμοσμένη απόδοση για τα διαστήματα [-

1,1], [0,1] και[0,5] είναι θετική γεγονός που υποδεικνύει ότι η τιμή της μετοχής δεν επηρεάστηκε 

αρνητικά από την επίσημη ανακοίνωση της εταιρίας για απώλεια ηλεκτρονικών και δεδομένων. 

Ωστόσο στατιστικά σημαντική για   α=0.05 και α=0.1 είναι μόνο για το διάστημα [0,1]. Για τις 

                                                          
62

Πίνακας 1 



85 

περιόδους [-1,0] , [0,10] και [0,25] η μέση προσαρμοσμένη απόδοση είναι αρνητική αλλά όχι 

στατιστικά σημαντική. Μάλιστα παρατηρούμε ότι σε αυτά τα διαστήματα το  ποσοστό των μετοχών 

που παρουσίασαν αρνητική προσαρμοσμένη απόδοση κυμαίνεται μεταξύ 50%-75%. 

Δεδομένου τώρα ότι έχουμε  8 παρατηρήσεις (ν=8) έχω ότι  για α=5% ή α=0.05  

 Το t- πίνακα=1.860 συγκρίνοντας το με τις παραπάνω τιμές παρατηρώ ότι μόνο μετάξύ του 

διαστήματος [0,1] παρατηρώ ότι t-άσκησης> t-πίνακα οπότε σε αυτό το σημείο είναι 

στατιστικά σημαντικό.  

Πάλι έχοντας σαν δεδομένο ότι έχω 8 παρατηρήσεις (ν=8) έχω ότι για α=10% ή α=0.1 

 To t-πίνακα=1.397 συγκρίνοντας το με τις παραπάνω τιμές παρατηρώ ότι μόνο πάλι μεταξύ 

του διαστήματος [0,1] παρατηρώ  ότι t-άσκησης> t-πίνακα οπότε σε αυτό το σημείο είναι 

στατιστικά σημαντικό. 

Για την χρονιά 2006 έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα

Πίνακας 2

[-1,0] [-1,1] [0,1] [0,5] [0,10] [0,25] 

MEAN 

-0.00149965 -0.00471 -0.0032142 0.000532914 -0.01358 -0.01947 

MEDIAN 

0.000649234 -0.00486 -0.0035732 -0.00736509 0.01066 0.00927 

Number Of 
Negative 
Returns 

45.45% 63.64% 72.73% 54.55% 27.27% 45.45% 

Τυπική 
απόκλιση 0.008945277 0.0151 0.0114415 0.026744005 0.08257 0.10538 

T- 
Statistic -0.556023 -1.03558 -0.931706 0.066088671 -0.54559 -0.61279 

63

                                                          
63

Πίνακας 2 
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Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι η μέση προσαρμοσμένη απόδοση για το διάστημα  

[0,5] είναι θετική γεγονός που υποδεικνύει ότι η τιμή της μετοχής δεν επηρεάστηκε αρνητικά από 

την ανακοίνωση της εταιρίας για απώλεια ηλεκτρονικών και δεδομένων  . Ωστόσο δεν είναι 

στατιστικά σημαντική ούτε για α=0.05 και α=0.1 για κανένα από τα παραπάνω διαστήματα. Για τις 

περιόδους [-1,0] , [-1, 1], [0,1], [0,10] και [0,25] η μέση προσαρμοσμένη απόδοση είναι αρνητική 

αλλά όχι στατιστικά σημαντική. Παρατηρούμε επίσης ότι στα διαστήματα αυτά  το ποσοστό των 

μετοχών που παρουσίασαν αρνητική προσαρμοσμένη απόδοση κυμαίνεται μεταξύ 27.27%-72.73%. 

Δεδομένου τώρα ότι έχουμε  11 παρατηρήσεις (ν=11) έχω ότι  για α=5% ή α=0.05 

 Το t- πίνακα=1.796 συγκρίνοντας το με τις παραπάνω τιμές παρατηρώ ότι κανένα από τα 

διαστήματα που εξετάζουμε δεν εμφανίζει κάποια στατιστική σημαντικότητα.   

Πάλι έχοντας σαν δεδομένο ότι έχω 11 παρατηρήσεις (ν=11) έχω ότι για α=10% ή α=0.1 

 Το  t-πίνακα=1.363 συγκρίνοντας το με τις παραπάνω τιμές παρατηρώ ότι κανένα από τα 

διαστήματα που εξετάζουμε δεν εμφανίζει κάποια στατιστική σημαντικότητα. 

Για την χρονιά 2007 έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα 

Πίνακας 3

[-1,0]* [-1,1]* [0,1] [0,5] [0,10] [0,25] 

MEAN -0.00501875 -0.0046 0.000447987 0.00297742 -0.00906 -0.0076734 

MEDIA

N 
-0.00473199 -0.00449 -0.000609 0.00954343 -0.01481 -0.0070437 

Number 

Of 

Negative 

Returns 

90.00% 80.00% 60.00% 40.00% 60.00% 50.00% 

Τυπική 

απόκλιση 
0.00461867 0.00708 0.005760177 0.02423651 0.03171 0.06285665 

T- 

Statistic 
-3,436195 -2.05397 0.245940086 0.38848058 -0.90408 -0.38604664 

                                                          
64

Πίνακας 3 



87 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι η μέση προσαρμοσμένη απόδοση για τα διαστήματα 

[0,1] και  [0,5] είναι θετική κάτι που μας υποδεικνύει ότι η τιμή της μετοχής δεν επηρεάστηκε 

αρνητικά από την επίσημη ανακοίνωση της εταιρίας για απώλεια ηλεκτρονικών και δεδομένων.  

Παρατηρούμε επίσης ότι στατιστικά σημαντική για α=0.05 και α=0.1 είναι τα διαστήματα [-1,0] και 

[-1,1]. Για τις περιόδους τώρα [-1,0], [-1,1], [0,10] και [0,25] η μέση προσαρμοσμένη απόδοση είναι 

αρνητική και στατιστικά σημαντική όπως προαναφέρθηκε μόνο για τα διαστήματα [-1,0] και [-1,1]. 

Παρατηρούμε ότι στα παραπάνω αυτά  διαστήματα ( [-1,0] , [-1,1], [0,10] και [0,25] ) το ποσοστό 

των μετοχών που παρουσίασαν αρνητική προσαρμοσμένη απόδοση  κυμαίνεται μεταξύ 50%-90%. 

Δεδομένου τώρα ότι έχουμε  10 παρατηρήσεις (ν=10) έχω ότι  για α=5% ή α=0.05 

 Το t- πίνακα=1.812 συγκρίνοντας το με τις παραπάνω τιμές παρατηρώ ότι  μεταξύ του 

διαστήματος [-1,0] και [-1,1]  τα δεδομένα μας είναι στατιστικά σημαντικά. Παρατηρώ 

δηλαδή ότι t-άσκησης> t-πίνακα.  

Πάλι έχοντας σαν δεδομένο ότι έχω 10 παρατηρήσεις (ν=10) έχω ότι για α=10% ή α=0.1 

 Το  t-πίνακα=1.372  συγκρίνοντας το με τις παραπάνω τιμές παρατηρώ ότι  μεταξύ του 

διαστήματος [-1,0] και [-1,1]  τα δεδομένα μας είναι στατιστικά σημαντικά. Παρατηρώ 

δηλαδή ότι t-άσκησης> t-πίνακα.  
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Για την χρονιά 2008 έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα 

Πίνακας 4

[-1,0] [-1,1] [0,1] [0,5] [0,10] [0,25] 

MEAN -0.00450660 -0.00403 0.00068641 0.002451 0.01225 0.00503 

MEDIAN -0.00800949 -0.00296 -0.0007291 -0.003210 0.01469 0.03348 

Number 

Of 

Negative 

Returns 

58.33% 62.50% 54.17% 58.33% 29.17% 37.50% 

Τυπική 

απόκλιση 
0.02390891 0.03053 0.02249422 0.070901 0.12569 0.22409 

T-statistic 
-0.923411 -0.64702 0.14949363 0.169411 0.4776 0.10999 

65

Έπειτα από μελέτη του παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι η μέση προσαρμοσμένη απόδοση είναι 

θετική για τα διαστήματα [0,1], [0,5], [0,10] και [0,25] γεγονός που μας υποδεικνύει ότι η τιμή της 

μετοχής δεν επηρεάστηκε αρνητικά μετά  από την   επίσημη ανακοίνωση της εταιρίας για απώλειες 

ηλεκτρονικών και δεδομένων. Παρατηρώ όμως ότι  για α=0.05 και α=0.1 δεν είναι στατιστικά 

σημαντική για κανένα από τα παραπάνω διαστήματα. Επίσης για τις περιόδους  [-1,0] και [-1,1] η 

μέση προσαρμοσμένη απόδοση είναι αρνητική αλλά όχι στατιστικά σημαντική. Μάλιστα 

παρατηρούμε ότι σε αυτά τα παραπάνω διαστήματα το ποσοστό των μετοχών που παρουσίασαν 

αρνητική προσαρμοσμένη απόδοση κυμαίνετε μεταξύ 58.33%-62.50% . 

Δεδομένου τώρα  ότι έχουμε  24 παρατηρήσεις (ν=24) έχω ότι  για α=5% ή α=0.05 

 Το t- πίνακα=1.711 συγκρίνοντας το με τις παραπάνω τιμές παρατηρώ ότι  κανένα από τα 

δεδομένα μας δεν είναι στατιστικά σημαντικά. Παρατηρώ δηλαδή ότι t-άσκησης< t-πίνακα.  

Πάλι έχοντας σαν δεδομένο ότι έχω 24 παρατηρήσεις (ν=24) έχω ότι για α=10% ή α=0.1 
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 Το t-πίνακα=1.318 συγκρίνοντας το  επίσης με τις παραπάνω τιμές παρατηρώ ότι  κανένα

από τα δεδομένα μας δεν είναι στατιστικά σημαντικά.  

Για την χρονιά 2009 έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα 

Πίνακας 5

[-1,0] [-1,1] [0,1] [0,5] [0,10] [0,25]* 

MEAN -0.010020 -0.02103 -0.0121396 0.011716428 0.0260081 0.06959 

MEDIAN 6.1079E-5 -0.01739 -0.0076656 -0.00311316 -0.009697 0.00193 

Number 

Of 

Negative 

Returns 

50.00% 58.33% 62.50% 58.33% 50.00% 50.00% 

Τυπική 

απόκλιση 
0.06114834 0.08307 0.0504903 0.132633001 0.1436395 0.22675 

T- 

Statistic 
-0.802831 -1.24041 -1.1778869 0.432762124 0.8870354 1.50348 

66

Μελετώντας τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι η μέση προσαρμοσμένη απόδοση 

για τα διαστήματα [0,5], [0,10] και [0,25] είναι θετική κάτι που σημαίνει ότι η τιμή της μετοχής δεν 

επηρεάστηκε από την επίσημη ανακοίνωση της εταιρίας για απώλεια ηλεκτρονικών και δεδομένων. 

Ωστόσο στατιστικά σημαντική για α=0.05 και α=0.1 είναι μόνο για α=0.1 το  διάστημα [0,25]. Για 

τις περιόδους [-1,0], [-1,1] και [0,1] η μέση προσαρμοσμένη απόδοση είναι θετική και όχι 

στατιστικά σημαντική. Στα διαστήματα επίσης αυτά παρατηρούμε ότι το ποσοστό των μετοχών που 

παρουσίασαν αρνητική προσαρμοσμένη απόδοση κυμάνετε μεταξύ 50%-62.50%.  

Δεδομένου τώρα ότι έχουμε  24 παρατηρήσεις (ν=24) έχω ότι  για α=5% ή α=0.05 

 Το t- πίνακα=1.711 συγκρίνοντας το με τις παραπάνω τιμές παρατηρώ ότι  κανένα από τα 

δεδομένα μας δεν είναι στατιστικά σημαντικά. Παρατηρώ δηλαδή ότι t-άσκησης< t-πίνακα.  

Πάλι έχοντας σαν δεδομένο ότι έχω 24 παρατηρήσεις (ν=24) έχω ότι για α=10% ή α=0.1 
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 Το t-πίνακα=1.318 συγκρίνοντας το  επίσης με τις παραπάνω τιμές παρατηρώ ότι  μόνο ένα 

από τα δεδομένα μας είναι στατιστικά σημαντικό και αντιστοιχεί στην περίοδο [0,25]. 

Δηλαδή  t-άσκησης>t-πίνακα. 

Για την χρονιά 2010 έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα  

Πίνακας 6

[-1,0]** [-1,1]*/** [0,1] [0,5] [0,10]** [0,25] 

MEAN 0.0057145 0.00768 0.0020207 0.0888425 0.01242 0.00188 

MEDIA

N 
0.00205229 0.00269 0.00217513 -0.0035015 0.0114 0.00497 

Number 

Of 

Negative 

Returns 

41.38% 48.28% 31.03% 62.07% 37.93% 44.83% 

Τυπική 

απόκλιση 
0.01967342 0.02149 0.00981548 0.5042852 0.04119 0.05954 

T- 

Statistic 
1.56421971 1.92553 1.10863681 0.94873183 1.62397 0.17007 

67

Αναλύοντας τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι η μέση προσαρμοσμένη απόδοση για  όλα τα 

παραπάνω διαστήματα, δηλαδή για τα διαστήματα [-1,0], [-1,1], [0,1], [0,5], [0,10] και [0,25] είναι 

θετική γεγονός που υποδεικνύει ότι η τιμή της μετοχής δεν επηρεάστηκε αρνητικά μετά από την 

επίσημη ανακοίνωση της εταιρίας για απώλειες ηλεκτρονικών και δεδομένων. Παρατηρώ επίσης ότι 

για α=0.05 στατιστικά σημαντική είναι το   διάστημα [-1,1] ενώ για α=0.1 στατιστικά σημαντική 

είναι τα διαστήματα [-1,0], [-1,1] και [0,10]. Δεν έχουμε κανένα από τα παραπάνω διαστήματα  

αρνητική μέση προσαρμοσμένη απόδοση οπότε δεν έχουμε και ποσοστό μετοχών που να  

παρουσίασαν αρνητική προσαρμοσμένη απόδοση. 

Δεδομένου τώρα ότι έχουμε  29 παρατηρήσεις (ν=29) έχω ότι  για α=5% ή α=0.05 
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 Το t- πίνακα=1.699 συγκρίνοντας το με τις παραπάνω τιμές παρατηρώ ότι  για την περίοδο  

[-1,1] τα δεδομένα μας είναι στατιστικά σημαντικά. Παρατηρώ δηλαδή ότι t-άσκησης>t-

πίνακα.  

Πάλι έχοντας σαν δεδομένο ότι έχω 29 παρατηρήσεις (ν=29) έχω ότι για α=10% ή α=0.1 

 Το t- πίνακα=1.311 συγκρίνοντας το με τις παραπάνω τιμές παρατηρώ ότι  για τις περιόδους 

[-1,0], [-1,1] και [0,10], τα δεδομένα μας είναι στατιστικά σημαντικά.  

Για την χρονιά 2011 έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα  

Πίνακας 7

[-1,0] [-1,1] [0,1] [0,5]* [0,10]* [0,25]* 

MEAN 0.00095903 -0.00071 -0.00183112 -0.0186587 -0.026088 -0.0506829 

MEDIA

N 
0.00127892 -0.0073 -0.00238476 -0.0165599 -0.036566 -0.0386806 

Number 

Of 

Negative 

Returns 

41.67% 58.33% 58.33% 75.00% 66.67% 91.67% 

Τυπική 

απόκλισ

η 

0.01040623 0.02616 0.017377948 0.025983582 0.04168068 0.050906 

T- 

Statistic 
0.31924745 -0.09361 -0.36501384 -2.4875637 -2.168257 -3.448887 

68

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι η μέση προσαρμοσμένη απόδοση για το διάστημα [-

1,0] είναι θετική γεγονός που υποδεικνύει ότι η τιμή της μετοχής δεν επηρεάστηκε αρνητικά από την 

επίσημη ανακοίνωση της εταιρίας για απώλεια ηλεκτρονικών και δεδομένων. Ωστόσο στατιστικά 

σημαντική για α=0.05 και α=0.1 είναι τα διαστήματα [0,5], [0,10] και [0,25]. Για τις περιόδους [-

1,1], [0,1], [0,5], [0,10] και [0,25] η μέση προσαρμοσμένη απόδοση είναι αρνητική αλλά είναι 

στατιστικά σημαντική μόνο στα διαστήματα [0,5], [0,10] και [0,25]. Επίσης παρατηρούμε ότι σε 
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αυτά τα διαστήματα το ποσοστό των μετοχών που παρουσίασαν αρνητική προσαρμοσμένη απόδοση 

κυμαίνεται μεταξύ 58.33%-91.67% .   

Δεδομένου τώρα ότι έχουμε  12 παρατηρήσεις (ν=12) έχω ότι  για α=5% ή α=0.05 

 Το t- πίνακα=1.782  συγκρίνοντας το με τις παραπάνω τιμές παρατηρώ ότι για τις περιόδους 

[0,5] , [0,10] και [0,25] τα δεδομένα μας είναι στατιστικά σημαντικά.  

Πάλι έχοντας σαν δεδομένο ότι έχω 12 παρατηρήσεις (ν=12) έχω ότι για α=10% ή α=0.1  

 Το  t- πίνακα=1.356 συγκρίνοντας το με τις παραπάνω τιμές παρατηρώ ότι επίσης για τις 

περιόδους [0,5] , [0,10] και [0,25] τα δεδομένα μας είναι στατιστικά σημαντικά. 

Για την χρονιά 2012 έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα 

Πίνακας 8

[-1,0]* [-1,1]* [0,1] [0,5] [0,10] [0,25] 

MEAN 0.008115417 0.00913 0.001060586 -0.0040254 0.00482 -0.002411 

MEDIA

N 
0.005680615 0.00938 0.001039294 -0.0073627 0.00577 0.00167846 

Number 

of 

Negative 

Returns 

12.50% 25.00% 50.00% 62.50% 37.50% 50.00% 

Τυπική 

απόκλισ

η 

0.011781154 0.01186 0.005679717 0.01770491 0.02473 0.04342205 

T- 

Statistic 
1.948354511 2.17729 0.528158215 -0.6430871 0.55134 -0.157102 

69

Μελετώντας τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι η μέση προσαρμοσμένη 

απόδοση είναι θετική για τα διαστήματα [-1,0], [-1,1], [0,1] και [0,10] κάτι που σημαίνει ότι η τιμή 
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της μετοχής δεν επηρεάστηκε αρνητικά από την επίσημη ανακοίνωση της εταιρίας, για απώλεια 

ηλεκτρονικών και δεδομένων. Επίσης στατιστικά σημαντική για α=0.05 και α=0.1 είναι μόνο τα 

διαστήματα [-1,0] και [-1,1]. Για τις περιόδους [0,5] και [0,25] η μέση προσαρμοσμένη απόδοση 

είναι αρνητική  αλλά δεν είναι στατιστικά σημαντική. Σε αυτά τα διαστήματα το ποσοστό ων 

μετοχών που παρουσίασαν αρνητική προσαρμοσμένη απόδοση κυμαίνεται μεταξύ 50%-62.50% . 

Δεδομένου τώρα ότι έχουμε  8 παρατηρήσεις (ν=8) έχω ότι  για α=5% ή α=0.05  

 Το t- πίνακα=1.860  συγκρίνοντας το με τις παραπάνω τιμές παρατηρώ ότι για τις περιόδους 

[-1,0] και [-1,1] τα δεδομένα μας είναι στατιστικά σημαντικά.  

Πάλι έχοντας σαν δεδομένο ότι έχω 8 παρατηρήσεις (ν=8) έχω ότι για α=10% ή α=0.1 

  Το  t- πίνακα=1.397  συγκρίνοντας το με τις παραπάνω τιμές παρατηρώ ότι πάλι για τις 

ίδιες περιόδους  [-1,0] και [-1,1] τα δεδομένα μας είναι στατιστικά σημαντικά. 

Για την χρονιά 2013 έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα  

Πίνακας 9

[-1,0] [-1,1] [0,1] [0,5] [0,10] [0,25] 

MEAN -0.0014868 -0.00371 -0.00227 -0.002778 -0.00565 0.012571447 

MEDIAN 
-0.002282 -0.00325 -0.00054 

-

0.0001099 
-0.00166 0.004360226 

Number 

Of 

Negative 

Returns 

53.85% 53.85% 53.85% 53.85% 53.85% 46.15% 

Τυπική 

απόκλιση 
0.0115699 0.01602 0.00797 0.0136588 0.0192 0.04988495 

T- 

Statistic 
-0.46 -0.83 -1.03 -0.73 -1.06 0.91 
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70

Από τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι, η μέση  προσαρμοσμένη απόδοση 

για το διάστημα [0,25] είναι θετική, γεγονός που υποδεικνύει ότι η τιμή της μετοχής δεν 

επηρεάστηκε αρνητικά  μετά από την επίσημη ανακοίνωση της εταιρίας για απώλειες ηλεκτρονικών 

και δεδομένων. Ωστόσο δεν είναι στατιστικά σημαντική για α=0.05 και α=0.1 για καμιά από τις 

παραπάνω περιόδους μας. Επίσης παρατηρώ ότι για της περιόδους [-1,0], [-1,1], [-0,1], [0,5] και 

[0,10] η μέση προσαρμοσμένη απόδοση είναι αρνητική αλλά δεν είναι στατιστικά σημαντική. 

Μάλιστα παρατηρούμε ότι σε αυτά τα διαστήματα το ποσοστό των μετοχών που παρουσίασαν 

αρνητική προσαρμοσμένη απόδοση κυμαίνετε στο 53.85% σε κάθε διάστημα . 

Δεδομένου τώρα ότι έχουμε  13 παρατηρήσεις (ν=13) έχω ότι  για α=5% ή α=0.05  

 Το t- πίνακα=1.771  συγκρίνοντας το με τις παραπάνω τιμές παρατηρώ ότι για καμιά 

περίοδο τα δεδομένα μας δεν είναι στατιστικά σημαντικά.  

Πάλι έχοντας σαν δεδομένο ότι έχω 13 παρατηρήσεις (ν=13) έχω ότι για α=10% ή α=0.1 
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Ανάλυση Πινάκων – Αποτελέσματα  CAR 

Για την χρονιά 2005 έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα 

Πίνακας 10

[0,0] [0,1] [0,5] [0,10] [0,25] 

MEAN 0.002582 0.001031 0.001328 -0.00876 -0.01129 
MEDIA
N 

0.003823 0.005177 -0.00252 -0.01385 -0.00572 

Number 
Of 
Negativ
e 
Returns 

25.00% 37.50% 50.00% 62.50% 50.00% 

Τυπική 

απόκλισ

η 
0.00727 0.012877 0.029639 0.029953 0.059918 

T- 
Statistic 

1.004568 0.226559 0.12673 -0.82736 -0.53277 

71

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι η μέση προσαρμοσμένη απόδοση για τα 

διαστήματα [0,0], [0,1] και[0,5] είναι θετική γεγονός που υποδεικνύει ότι η τιμή της 

μετοχής δεν επηρεάστηκε αρνητικά από την επίσημη ανακοίνωση της εταιρίας για 

απώλεια ηλεκτρονικών και δεδομένων. Ωστόσο στατιστικά σημαντική δεν είναι για 

κανένα διάστημα . Για τις περιόδους [0,10] και [0,25] η μέση προσαρμοσμένη 

απόδοση είναι αρνητική αλλά όχι στατιστικά σημαντική. Μάλιστα παρατηρούμε ότι 

σε αυτά τα διαστήματα το  ποσοστό των μετοχών που παρουσίασαν αρνητική 

προσαρμοσμένη απόδοση κυμαίνεται μεταξύ 50%-62.50%. 

Δεδομένου τώρα ότι έχουμε  8 παρατηρήσεις (ν=8) έχω ότι  για α=5% ή α=0.05  

 Το t- πίνακα=1.860 συγκρίνοντας το με τις παραπάνω τιμές παρατηρώ ότι  σε 

κανένα  διάστημα  το t-άσκησης> t-πίνακα οπότε σε καμιά περίοδο δεν είναι 

στατιστικά σημαντικό.   

Πάλι έχοντας σαν δεδομένο ότι έχω 8 παρατηρήσεις (ν=8) έχω ότι για α=10% ή 

α=0.1 

 To t-πίνακα=1.397 συγκρίνοντας το με τις παραπάνω τιμές παρατηρώ ότι σε 

κανένα διάστημα δεν παρατηρώ το t-άσκησης> t-πίνακα δεν είναι στατιστικά 

σημαντικό. 
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Για την χρονιά 2006 έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα 

Πίνακας 11

[0,0] [0,1]* [0,5] [0,10] [0,25] 

MEAN -0.00274728 -0.01597 -0.0052 -0.01727 -0.01883 
MEDIAN 0.00075741 -0.00513 -0.00909 -0.01163 -0.07313 
Number 
Of 
Negative 
Returns 

45.45% 54.55% 63.64% 54.55% 54.55% 

Τυπική 

απόκλιση 
0.02077221

2 
0.03525 0.03413 0.105048 0.176652 

T- 
Statistic 

-0.43864917 -1.50183 -0.50506 -0.54539 -0.35361 

72

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι η μέση προσαρμοσμένη απόδοση για 

κανένα διάστημα δεν είναι θετική γεγονός που υποδεικνύει ότι η τιμή της μετοχής 

επηρεάστηκε αρνητικά από την ανακοίνωση της εταιρίας για απώλεια ηλεκτρονικών 

και δεδομένων  . Ωστόσο είναι στατιστικά σημαντική μόνο για α=0.1 για το διάστημα 

[0,1] . Για όλες τις περιόδους η μέση προσαρμοσμένη απόδοση είναι αρνητική αλλά 

είναι στατιστικά σημαντική μόνο για το διάστημα [0,1]. Παρατηρούμε επίσης ότι στα 

διαστήματα αυτά  το ποσοστό των μετοχών που παρουσίασαν αρνητική 

προσαρμοσμένη απόδοση κυμαίνεται μεταξύ 45.45%-63.64%. 

Δεδομένου τώρα ότι έχουμε  11 παρατηρήσεις (ν=11) έχω ότι  για α=5% ή α=0.05 

 Το t- πίνακα=1.796 συγκρίνοντας το με τις παραπάνω τιμές παρατηρώ ότι 

κανένα από τα διαστήματα που εξετάζουμε δεν εμφανίζει κάποια στατιστική 

σημαντικότητα.   

Πάλι έχοντας σαν δεδομένο ότι έχω 11 παρατηρήσεις (ν=11) έχω ότι για α=10% ή 

α=0.1 

 Το  t-πίνακα=1.363 συγκρίνοντας το με τις παραπάνω τιμές παρατηρώ ότι 

μόνο ένα από τα διαστήματα που εξετάζουμε εμφανίζει κάποια στατιστική 

σημαντικότητα και στο οποίο ισχύει ότι t-άσκησης>t-πίνακα και αυτό είναι 

το [0,1]. 

Για την χρονιά 2007 έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα 
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Πίνακας 12

[0,0] [0,1] [0,5] [0,10] [0,25] 

MEAN 0.02013813 0.01140367 -0.01798 0.04494 0.129556 
MEDIA
N 

0.00116666 0.002176221 -0.00754 0.014926 0.003569 

Number 
Of 
Negative 
Returns 

50.00% 50.00% 60.00% 40.00% 50.00% 

Τυπική 

απόκλιση 0.06092207 
0.030060669 0.055835 0.142355 0.379306 

T- 
Statistic 

1.04530871 1.199626338 -1.0185 0.998298 1.08011 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι η μέση προσαρμοσμένη απόδοση για τα 

διαστήματα [0,0], [0,1],[0,10]και [0,25] είναι θετική κάτι που μας υποδεικνύει ότι η 

τιμή της μετοχής δεν επηρεάστηκε αρνητικά από την επίσημη ανακοίνωση της 

εταιρίας για απώλεια ηλεκτρονικών και δεδομένων.  Παρατηρούμε επίσης ότι 

στατιστικά σημαντική για α=0.05 και α=0.1  κανένα από τα διαστήματα δεν είναι 

στατιστικά σημαντικό .Για την περίοδο τώρα [0,5] η μέση προσαρμοσμένη απόδοση 

είναι αρνητική αλλά όχι στατιστικά σημαντική. Παρατηρούμε ότι στο  διάστημα αυτό 

[0,5]  το ποσοστό των μετοχών που παρουσίασαν αρνητική προσαρμοσμένη απόδοση  

είναι 60%. 

Δεδομένου τώρα ότι έχουμε  10 παρατηρήσεις (ν=10) έχω ότι  για α=5% ή α=0.05 

 Το t- πίνακα=1.812 συγκρίνοντας το με τις παραπάνω τιμές παρατηρώ ότι  

κανένα από τα παραπάνω διαστήματα δεν ισχύει ότι t-άσκησης> t-πίνακα 

οπότε κανένα δεν είναι στατιστικά σημαντικό.  

Πάλι έχοντας σαν δεδομένο ότι έχω 10 παρατηρήσεις (ν=10) έχω ότι για α=10% ή 

α=0.1 

 Το  t-πίνακα=1.372  συγκρίνοντας το με τις παραπάνω τιμές παρατηρώ ότι  

κανένα από τα παραπάνω διαστήματα δεν ισχύει ότι t-άσκησης> t-πίνακα 

οπότε κανένα δεν είναι στατιστικά σημαντικό .  

Για την χρονιά 2008 έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα 
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Πίνακας 13

[0,0] [0,1] [0,5] [0,10] [0,25] 

MEAN -0.00082 0.041056 -0.04427 -0.0682 -0.15719 
MEDIA
N 

-0.01085 -0.00917 0.000454 -0.00949 -0.01667 

Number 
Of 
Negative 
Returns 

62.50% 58.33% 50.00% 58.33% 50.00% 

Τυπική 

απόκλιση 
0.068794 0.188034 0.304451 0.311833 0.723539 

T-
statistic -0.05845 1.069653 -0.71229 -1.07148 -1.06432 

73

Έπειτα από μελέτη του παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι η μέση προσαρμοσμένη 

απόδοση είναι θετική μόνο για το διάστημα [0,1] γεγονός που μας υποδεικνύει ότι η 

τιμή της μετοχής δεν επηρεάστηκε αρνητικά μετά  από την   επίσημη ανακοίνωση της 

εταιρίας για απώλειες ηλεκτρονικών και δεδομένων. Παρατηρώ όμως ότι  για α=0.05 

και α=0.1 δεν είναι στατιστικά σημαντική για κανένα από τα παραπάνω διαστήματα. 

Επίσης για τις περιόδους  [0,0],[0,5],[0,10] και [0,25] η μέση προσαρμοσμένη 

απόδοση είναι αρνητική αλλά όχι στατιστικά σημαντική. Μάλιστα παρατηρούμε ότι 

σε αυτά τα παραπάνω διαστήματα το ποσοστό των μετοχών που παρουσίασαν 

αρνητική προσαρμοσμένη απόδοση κυμαίνετε μεταξύ 50.00%-62.50% . 

Δεδομένου τώρα  ότι έχουμε  24 παρατηρήσεις (ν=24) έχω ότι  για α=5% ή α=0.05 

 Το t- πίνακα=1.711 συγκρίνοντας το με τις παραπάνω τιμές παρατηρώ ότι  

κανένα από τα δεδομένα μας δεν είναι στατιστικά σημαντικά. Παρατηρώ 

δηλαδή ότι t-άσκησης< t-πίνακα.  

Πάλι έχοντας σαν δεδομένο ότι έχω 24 παρατηρήσεις (ν=24) έχω ότι για α=10% ή 

α=0.1 

 Το t-πίνακα=1.318 συγκρίνοντας το  επίσης με τις παραπάνω τιμές παρατηρώ 

ότι  κανένα από τα δεδομένα μας δεν είναι στατιστικά σημαντικά.  

Για την χρονιά 2009 έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα 
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Πίνακας 4 
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Πίνακας 14

[0,0]* [0,1]** [0,5]** [0,10]** [0,25]* 

MEAN -0.03162 -0.0383 -0.0975 -0.10465 -0.24804 
MEDIAN -0.02552 -0.0189 -0.0508 -0.03916 -0.10301 
Number 
Of 
Negative 
Returns 

70.83% 79.17% 62.50% 58.33% 58.33% 

Τυπική 

απόκλιση 
0.07872 0.117812 0.246559 0.351963 0.709914 

T-
Statistic 

-1.96794 -1.59274 -1.93719 -1.45666 -1.7117 

74

Μελετώντας τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι η μέση 

προσαρμοσμένη απόδοση δεν είναι θετική για κανένα από τα παραπάνω διαστήματα 

κάτι που σημαίνει ότι η τιμή της μετοχής επηρεάστηκε από την επίσημη ανακοίνωση 

της εταιρίας για απώλεια ηλεκτρονικών και δεδομένων. Ωστόσο στατιστικά 

σημαντική για α=0.05 και α=0.1 είναι για όλα τα διαστήματα. Για τις περιόδους [0,0], 

[0,1],[0,5],[0,10] και [0,25] η μέση προσαρμοσμένη απόδοση είναι αρνητική και  

στατιστικά σημαντική. Στα διαστήματα επίσης αυτά παρατηρούμε ότι το ποσοστό 

των μετοχών που παρουσίασαν αρνητική προσαρμοσμένη απόδοση κυμάνετε μεταξύ 

58.33%-79.17%.  

Δεδομένου τώρα ότι έχουμε  24 παρατηρήσεις (ν=24) έχω ότι  για α=5% ή α=0.05 

 Το t- πίνακα=1.711 συγκρίνοντας το με τις παραπάνω τιμές παρατηρώ ότι  τα 

διαστήματα [0,0] και [0,25] από τα δεδομένα μας  είναι στατιστικά 

σημαντικά. Παρατηρώ δηλαδή ότι t-άσκησης>t-πίνακα.  

Πάλι έχοντας σαν δεδομένο ότι έχω 24 παρατηρήσεις (ν=24) έχω ότι για α=10% ή 

α=0.1 

 Το t-πίνακα=1.318 συγκρίνοντας το  επίσης με τις παραπάνω τιμές παρατηρώ 

ότι  τα διαστήματα [0,1],[0,5] και[0,10]από τα δεδομένα μας είναι στατιστικά 

σημαντικά. Δηλαδή  t-άσκησης>t-πίνακα. 

Για την χρονιά 2010 έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα  
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Πίνακας 15

[0,0] [0,1] [0,5] [0,10] [0,25] 

MEAN -0.04999528 -0.06292 -0.13827 -0.16424 -0.47983 
MEDIA
N 

0.00200527 0.010447 -0.00266 0.015556 -0.01587 

Number 
Of 
Negative 
Returns 

48.28% 41.38% 51.72% 44.83% 51.72% 

Τυπική 

απόκλιση 
0.20985086 0.277951 0.593523 1.029081 2.143924 

T- 
Statistic 

-1.28297224 -1.21906 -1.25456 -0.85944 -1.20524 

75

Αναλύοντας τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι η μέση προσαρμοσμένη 

απόδοση για  κανένα από τα παραπάνω διαστήματα, δηλαδή για τα διαστήματα [-

1,0], [-1,1], [0,1], [0,5], [0,10] και [0,25] δεν είναι θετική γεγονός που υποδεικνύει ότι 

η τιμή της μετοχής  επηρεάστηκε αρνητικά μετά από την επίσημη ανακοίνωση της 

εταιρίας για απώλειες ηλεκτρονικών και δεδομένων. Παρατηρώ επίσης ότι για α=0.05 

και α=0.1 δεν είναι στατιστικά σημαντική για κανένα   διάστημα. Αρνητική μέση 

προσαρμοσμένη απόδοση οπότε έχουμε για όλα τα διαστήματα κανένα όμως δεν 

είναι στατιστικά σημαντικό. Το ποσοστό μετοχών που  παρουσίασαν αρνητική 

προσαρμοσμένη απόδοση κυμαίνεται από 41.38%-51.72%. 

Δεδομένου τώρα ότι έχουμε  29 παρατηρήσεις (ν=29) έχω ότι  για α=5% ή α=0.05 

 Το t- πίνακα=1.699 συγκρίνοντας το με τις παραπάνω τιμές παρατηρώ ότι  

για καμιά  από τις παραπάνω περιόδους  τα δεδομένα μας δεν είναι 

στατιστικά σημαντικά. Παρατηρώ δηλαδή ότι t-άσκησης<t-πίνακα.  

Πάλι έχοντας σαν δεδομένο ότι έχω 29 παρατηρήσεις (ν=29) έχω ότι για α=10% ή 

α=0.1 

 Το t- πίνακα=1.311 συγκρίνοντας το με τις παραπάνω τιμές παρατηρώ ότι  

για καμιά από  τις παραπάνω περιόδους τα δεδομένα μας δεν είναι 

στατιστικά σημαντικά. Παρατηρώ δηλαδή ότι t-άσκησης<t-πίνακα. 

Για την χρονιά 2011 έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα  
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Πίνακας 16

[0,0] [0,1] [0,5] [0,10]* [0,25] 

MEAN 0.004067 0.003194 -0.00761 -0.02497 -0.00867 
MEDIA
N 

0.006048 0.003622 -0.01109 -0.03406 -0.00144 

Number 
Of 
Negative 
Returns 

41.67% 50.00% 58.33% 91.67% 50.00% 

Τυπική 

απόκλισ

η 
0.030364 0.033147 0.043285 0.05495 0.079362 

T- 
Statistic 

0.463943 0.333784 -0.60903 -1.57386 -0.37856 

76

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι η μέση προσαρμοσμένη απόδοση για το 

διάστημα [0,0] και [0,1] είναι θετική γεγονός που υποδεικνύει ότι η τιμή μας μετοχής 

δεν επηρεάστηκε αρνητικά από την επίσημη ανακοίνωση μας εταιρίας για απώλεια 

ηλεκτρονικών και δεδομένων. Ωστόσο στατιστικά σημαντική για α=0.05 και α=0.1 

είναι μόνο το διάστημα [0,1]. Για μας περιόδους [0,5], [0,10] και [0,25] η μέση 

προσαρμοσμένη απόδοση είναι αρνητική αλλά δεν είναι στατιστικά σημαντική. Μας 

παρατηρούμε ότι σε αυτά τα διαστήματα το ποσοστό των μετοχών που παρουσίασαν 

αρνητική προσαρμοσμένη απόδοση κυμαίνεται μεταξύ 50.00%-91.67% .   

Δεδομένου τώρα ότι έχουμε  12 παρατηρήσεις (ν=12) έχω ότι  για α=5% ή α=0.05 

 Το t- πίνακα=1.782  συγκρίνοντας το με μας παραπάνω τιμές παρατηρώ ότι 

για μας παραπάνω περιόδους τα δεδομένα μας δεν είναι στατιστικά 

σημαντικά. Δηλαδή t-άσκησης> t-πίνακα. 

Πάλι έχοντας σαν δεδομένο ότι έχω 12 παρατηρήσεις (ν=12) έχω ότι για α=10%

ή α=0.1  

 Το  t- πίνακα=1.356 συγκρίνοντας το με μας παραπάνω τιμές παρατηρώ ότι 

μόνο για την περίοδο [0,1] τα δεδομένα μας είναι στατιστικά σημαντικά. 

Δηλαδή  t-άσκησης>t-πίνακα. 

Για την χρονιά 2012 έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα  
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Πίνακας 17

2012 [0,0] [0,1] [0,5] [0,10] [0,25]* 

MEAN 0.007334 0.00784 -0.00209 -0.00884 -0.0322 
MEDIA
N 

0.00605 0.007635 0.000682 -0.008 -0.0357 

Number 
of 
Negative 
Returns 

25.00% 37.50% 50.00% 75.00% 75.00% 

Τυπική 

απόκλισ

η 
0.01694 0.019462 0.013681 0.019018 

0.0540
0 

T- 
Statistic 

1.145516 1.065782 -0.40492 -1.23048 -1.5812 

77

Μελετώντας τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι η μέση 

προσαρμοσμένη απόδοση είναι θετική για τα διαστήματα [0,0] και  [0,1] που 

σημαίνει ότι η τιμή της μετοχής δεν επηρεάστηκε αρνητικά από την επίσημη 

ανακοίνωση της εταιρίας, για απώλεια ηλεκτρονικών και δεδομένων. Επίσης 

στατιστικά σημαντική για α=0.05 και α=0.1 δεν είναι για κανένα διάστημα. Για τις 

περιόδους [0,5], [0,10] και [0,25] η μέση προσαρμοσμένη απόδοση είναι αρνητική  

αλλά δεν είναι στατιστικά σημαντική. Σε αυτά τα διαστήματα το ποσοστό ων 

μετοχών που παρουσίασαν αρνητική προσαρμοσμένη απόδοση κυμαίνεται μεταξύ 

50%-75% . 

Δεδομένου τώρα ότι έχουμε  8 παρατηρήσεις (ν=8) έχω ότι  για α=5% ή α=0.05  

 Το t- πίνακα=1.860  συγκρίνοντας το με τις παραπάνω τιμές παρατηρώ ότι 

για καμιά από τις παραπάνω περιόδους τα δεδομένα μας δεν είναι στατιστικά 

σημαντικά. Δηλαδή ισχύει ότι t-άσκησης<t-πίνακα.  

Πάλι έχοντας σαν δεδομένο ότι έχω 8 παρατηρήσεις (ν=8) έχω ότι για α=10% ή 

α=0.1 

  Το  t- πίνακα=1.397  συγκρίνοντας το με τις παραπάνω τιμές παρατηρώ ότι 

μόνο για την  περίοδο  [0,25] τα δεδομένα μας είναι στατιστικά σημαντικά. 

Δηλαδή ισχύει ότι t-άσκησης>t-πίνακα. 

Για την χρονιά 2013 έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα  
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Πίνακας 18

2013 [0,0] [0,1] [0,5] [0,10] [0,25] 

MEAN -0.0033 -0.00552 -0.00636 -0.0094 0.004524 
MEDIAN -0.00161 

-0.00213 -0.00614 -0.00954 -0.00204 

Number 
Of 
Negative 
Returns 

53.85% 69.23% 53.85% 69.23% 53.85% 

Τυπική 

απόκλιση 
0.016845 0.016909 0.027282 0.029283 0.064136 

T- 
Statistic 

-0.70552 -1.1781 -0.84077 -1.15757 0.254354 

78

Από τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι, η μέση  

προσαρμοσμένη απόδοση για το διάστημα [0,25] είναι θετική, γεγονός που 

υποδεικνύει ότι η τιμή της μετοχής δεν επηρεάστηκε αρνητικά  μετά από την επίσημη 

ανακοίνωση της εταιρίας για απώλειες ηλεκτρονικών και δεδομένων. Ωστόσο δεν 

είναι στατιστικά σημαντική για α=0.05 και α=0.1 για καμιά από τις παραπάνω 

περιόδους μας. Επίσης παρατηρώ ότι για της περιόδους [-1,0], [-1,1], [-0,1], [0,5] και 

[0,10] η μέση προσαρμοσμένη απόδοση είναι αρνητική αλλά δεν είναι στατιστικά 

σημαντική. Μάλιστα παρατηρούμε ότι σε αυτά τα διαστήματα το ποσοστό των 

μετοχών που παρουσίασαν αρνητική προσαρμοσμένη απόδοση κυμαίνετε μεταξύ 

53.85%-69.23%. 

Δεδομένου τώρα ότι έχουμε  13 παρατηρήσεις (ν=13) έχω ότι  για α=5% ή α=0.05  

 Το t- πίνακα=1.771  συγκρίνοντας το με τις παραπάνω τιμές παρατηρώ ότι 

για καμιά περίοδο τα δεδομένα μας δεν είναι στατιστικά σημαντικά.  

Πάλι έχοντας σαν δεδομένο ότι έχω 13 παρατηρήσεις (ν=13) έχω ότι για α=10%

ή α=0.1 

 Το t- πίνακα=1.350 συγκρίνοντας το με τις παραπάνω τιμές παρατηρώ ότι 

και πάλι ότι  για καμιά περίοδο τα δεδομένα μας δεν είναι στατιστικά 

σημαντικά. 
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Ανάλυση και Αποτελέσματα 

Για να ελέγξουμε την  υπόθεση  “H1” , υπολογίσαμε τις μέσες προσαρμοσμένες 

αποδόσεις για κάθε εταιρία ξεχωριστά , αναλύσαμε τα αποτελέσματα και 

υπολογίσαμε τον αντίκτυπο που έχει μια παραβίαση της ασφάλειας πάνω στην 

χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής. Οι πίνακες 1-9 που δείξαμε αναλυτικά παραπάνω 

μας δείχνουν αναλυτικά για κάθε χρονιά τα αποτελέσματα. Συγκεντρωτικά λοιπόν για 

όλα τα έτη παρατηρούμε ότι η ανακοίνωση της παραβίασης της ασφάλειας μιας 

εταιρίας με αποτέλεσμα την απώλεια ηλεκτρονικών στοιχείων και δεδομένων δεν θα 

επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό αρνητικά την προσαρμοσμένη απόδοση της μετοχής “Χ” 

για την ημέρα της ανακοίνωσης μετά από t-test έλεγχο. Παρατηρούμε ότι για τα 

περισσότερα έτη και για τα διαστήματα που έχουμε ορίσει τα αποτελέσματα μας δεν 

είναι στατιστικά σημαντικά και ότι η τιμές των μετοχών για την πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων δεν επηρεάστηκαν αρνητικά από την επίσημη ανακοίνωσης για την 

παραβίαση της ασφάλειας που δέχτηκαν. Βέβαια,  για τις λίγες περιπτώσεις όπου οι 

μετοχές κάποιων εταιριών επηρεάστηκαν αρνητικά και τα αποτελέσματα ήταν 

στατιστικά σημαντικά ήταν κυρίως για τα διαστήματα [-1,0] , [-1.1] και [0,25], 

δηλαδή για μια μέρα πριν το γεγονός [-1] την μέρα του γεγονότος [0] μια μέρα μετά 

[1] και εικοσιπέντε μέρες μετά το γεγονός [25] όπου παρατηρήσαμε έναν μικρό 

αρνητικό αντίκτυπο στην χρηματιστηριακή τιμή  των μετοχών για λίγες μεμονωμένες 

περιπτώσεις. Οπότε η υπόθεση H1 έγινε δεκτή. 

 Για να ελέγξουμε την υπόθεση Η3 υπολογίσαμε και μετρήσαμε την 

σωρευτική μέση προσαρμοσμένη απόδοση (Cumulative Abnormal Return) για κάθε 

εταιρία και για κάθε έτος. Οι πίνακες 10-18 που δείξαμε αναλυτικά παραπάνω  

δείχνουν αναλυτικά τα αποτελέσματα για κάθε εταιρία, έτος και διάστημα που 

εξετάζουμε. Οι σωρευτικές μέσες προσαρμοσμένες αποδόσεις για αρκετά από τα 

διαστήματα που έχουμε ορίσει και για κάθε έτος είναι αρνητικές γεγονός που 

υποδεικνύει ότι η τιμή της μετοχής στα διαστήματα εκείνα  επηρεάστηκε αρνητικά 

μετά από την επίσημη ανακοίνωση της εταιρίας για απώλειες ηλεκτρονικών και 

δεδομένων αλλά η πλειοψηφία τους είναι στατιστικά μη σημαντική. Με λίγα λόγια η 

υπόθεση   “H3” δεν ισχύει και δεχόμαστε λοιπόν την υπόθεση “H4” ότι δηλαδή η 

σωρευτική μέση προσαρμοσμένη απόδοση για τις μετοχές του δείγματός μας και τα 

διαστήματα που έχουμε ορίσει σε κάθε έτος την περίοδο του γεγονότος δεν είναι 

στατιστικά σημαντική και αρνητική. Ωστόσο στις λίγες περιπτώσεις όπου η 

σωρευτική μέση προσαρμοσμένη απόδοση είναι στατιστικά σημαντική και αρνητική 

είναι στα κυρίως για όλα τα έτη στα διαστήματα [0,1] και [0,25] δηλαδή την ημέρα 

του γεγονότος [0] , μια μέρα μετά [1] και [25] μετά το γεγονός.  Άξιο παρατήρησης 

και αναφοράς αποτελεί το γεγονός ότι την χρονιά 2009 για όλα τα διαστήματα τα 

οποία έχουμε ορίσει η σωρευτική μέση προσαρμοσμένη απόδοση (CAR) είναι 

στατιστικά σημαντική και αρνητική κάτι που σημαίνει ότι για όλες τις εταιρίες του 

δείγματός μας για την χρονιά 2009 οι χρηματιστηριακές τιμές όλων των μετοχών της 

επηρεάστηκαν αρνητικά από την επίσημη ανακοίνωση της εταιρίας για απώλεια 

ηλεκτρονικών και δεδομένων. Για τις περιόδους [0,0], [0,1],[0,5],[0,10] και [0,25] της 
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χρονιάς 2009 η μέση προσαρμοσμένη απόδοση είναι αρνητική και  στατιστικά 

σημαντική και στα παραπάνω διαστήματα αυτά επίσης παρατηρούμε ότι το ποσοστό 

των μετοχών που παρουσίασαν αρνητική προσαρμοσμένη απόδοση κυμάνετε μεταξύ 

58.33%-79.17%.   

Τα αποτελέσματα μας λοιπόν συμφωνούν με προηγούμενες μελέτες στις 

οποίες μια παραβίαση της ασφάλειας των επιχειρήσεων έχει πολύ μικρό αντίκτυπο 

έως και μηδενικό πάνω στην χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών των εταιριών(πχ 

Anna Hovat,Λιβάνης και Λαζαρίδης κα). 

 

Εξήγηση Αποτελεσμάτων 

 

Σε γενικά πλαίσια λοιπόν παρατηρούμε ότι τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα μας 

δείχνουν ότι δεν υπάρχει σημαντικός και στατιστικά σημαντικός αντίκτυπος πάνω 

στην χρηματιστηριακή τιμή των επιχειρήσεων του δείγματός μας οι οποίες δέχθηκαν 

μια παραβίαση στην ασφάλεια τους με αποτέλεσμα την απώλεια ηλεκτρονικών και 

διαδικτυακών στοιχείων και δεδομένων. Οι μέσες προσαρμοσμένες αποδόσεις για τα 

διαστήματα που έχουμε πάρει και για όλα τα έτη είναι τόσο αρνητικές όσο και 

θετικές αλλά στη πλειοψηφία τους δεν είναι στατιστικά σημαντικές. Όσον αφορά τις 

σωρευτικές μέσες αποδόσεις για τα διαστήματα που έχουμε πάρει και για όλα τα έτη 

είναι στην πλειοψηφία τους αρνητικές αλλά όχι στατιστικά σημαντικές. Εξαίρεση 

βέβαια αποτελεί η χρονιά 2009 στην οποία οι σωρευτικές μέσες προσαρμοσμένες 

αποδόσεις είναι για όλα τα διαστήματα που έχουμε ορίσει αρνητικές και στατιστικά 

σημαντικές. Η εξήγηση των παραπάνω αποτελεσμάτων μπορεί να οφείλονται στους 

εξής παρακάτω λόγους: 

1. Υπάρχει μικρή επίγνωση στο ευρύ κοινό για την πραγματική ζημιά και τις 

απώλειες που μπορούν να προσκαλέσουν οι παραβιάσεις στην ασφάλεια μιας 

επιχείρησης(security breach) και έτσι η αγορά δεν αντιδρά σε τέτοιες 

ανακοινώσεις.  

2. Ο τομέας/κλάδος στον οποίο ανήκουν οι επιχειρήσεις παίζει πολύ σημαντικό 

ρόλο στην επίδραση που θα έχει μια ανακοίνωση της παραβίασης της 

ασφάλειας μιας επιχείρησης πάνω στην χρηματιστηριακή της τιμή . Εάν οι 

επιχειρήσεις του δείγματος μας ανήκαν σε έναν κλάδο στον οποίο η κύρια 

δραστηριότητα τους ήταν το ηλεκτρονικό εμπόριο ή ήταν επιχειρήσεις 

καθαρά διαδικτυακές τότε τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι 

διαφορετικά 

Η μελέτη μας δείχνει ότι η αγορά δεν τιμωρεί σε σημαντικό βαθμό τις 

επιχειρήσεις που ανήκουν στον τραπεζικό, χρηματοοικονομικό και πιστωτικό 

τομέα μετά από δημόσια ανακοίνωση τους για παραβίαση της ασφάλεια τους με 

αποτέλεσμα την απώλεια ηλεκτρονικών και διαδικτυακών στοιχείων και 
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δεδομένων. Επίσης, η υπόθεση ότι οι δυνάμεις τις αγοράς μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σαν ένα μέσο για να ελέγξουν τις παραβιάσεις ασφαλείας και 

για να αυξήσουν την αξιοπιστία των υπολογιστικών συστημάτων μπορεί να είναι 

εσφαλμένη. 

 

Συμπεράσματα 

Η έρευνα που διεξήγαμε αφορά την επίπτωση που έχει πάνω στην 

χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή μιας 

εταιρίας, η οποία δραστηριοποιείται στον τραπεζικό, χρηματοοικονομικό και 

πιστωτικό τομέα ,η δημόσια ανακοίνωση  παραβίασης της ασφάλειας του με 

αποτέλεσμα την απώλεια ηλεκτρονικών καθώς και διαδικτυακών στοιχείων και 

δεδομένων. Μετά από την συγκέντρωση των στοιχείων για 139 επιχειρήσεις που 

αποτέλεσαν το τελικό δείγμα μας και για μια περίοδο οκτώ ετών από το 2005-

2013 χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των προσαρμοσμένων αποδόσεων  με τον 

δείκτη της αγοράς (Market Adjusted Returns Model) για τον υπολογισμό των  

μέσων προσαρμοσμένων και σωρευτικών μέσων προσαρμοσμένων αποδόσεων 

και για ένα εύρος 51 ημερών γύρω από την ημέρα του γεγονότος 

περιλαμβάνοντας και την ημέρα του γεγονότος [0] καταλήξαμε στο συμπέρασμα 

ότι οι δημόσιες ανακοινώσεις μιας παραβίασης της ασφάλειας μιας επιχείρησης ή 

ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που είχαν σαν αποτέλεσμα την απώλεια 

ηλεκτρονικών και διαδικτυακών στοιχείων και δεδομένων δεν έχουν σημαντικό 

αντίκτυπο πάνω στην χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής τους. Για τις ελάχιστες 

αυτές περιπτώσεις που παρατηρείτε αρνητική και στατιστικά σημαντική επίδρασή 

πάνω στην χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών  παρατηρείται κυρίως για τις 

μέσες προσαρμοσμένες αποδόσεις στα διαστήματα [-1,0] , [-1.1] και [0,25] και για 

τις σωρευτικές μέσες προσαρμοσμένες είναι τα διαστήματα [0,1] και [0,25]. Περαιτέρω 

έρευνα λοιπόν απαιτείται για να κατανοήσουμε  τους πραγματικούς κινδύνους που 

συνδέονται με μια παραβίαση της ασφάλειας μιας επιχείρησης. Επιπλέον υπάρχει και η 

ανάγκη για καλύτερη κατανόηση των παραγόντων που θα μπορούν να μειώσουν τους 

κινδύνους των παραβιάσεων ασφαλείας των επιχειρήσεων και θα οδηγήσουν σε ένα πιο 

αξιόπιστο πληροφοριακό και τεχνολογικό περιβάλλον. 
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Περεταίρω Έρευνα 

Η παραπάνω συζήτηση προτείνει την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα στον 

τομέα αυτόν. Κατ’ αρχήν υπάρχει η ανάγκη για ακόμη καλύτερη κατανόηση  του 

πραγματικού οικονομικού και χρηματοοικονομικού αντίκτυπου που έχει μια 

παραβίαση της ασφάλειας των επιχειρήσεων πάνω στην χρηματιστηριακή τους 

τιμή. Επίσης Θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να συνεχίσουμε τη μελέτη μας με την 

εξέταση του κατά πόσον ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιούνται οι εταιρείες 

που έχουν πληγεί από μια επίθεση στον κυβερνοχώρο , σχετίζεται με το μέγεθος 

των αρνητικών επιπτώσεων στο χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών των 

εταιριών. Επιπλέον μπορούμε να διευκρινίσουμε άλλα χαρακτηρίστηκα της 

εταιρίας όπως ο κύκλος εργασιών της, ο αριθμός των εργαζομένων που αυτή 

απασχολεί, η γεωγραφική περιοχή της δραστηριότητας κ.α. Τέλος θα μπορούσε 

να διεξαχθεί περεταίρω έρευνα η οποία να εξετάζει κατά πόσο μια αρνητική 

επίδραση στην χρηματιστηριακή αξία  της μετοχής μιας επιχείρησης που 

οφείλεται σε παραβίαση της ασφάλειας της συνδέεται με τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης (εφημερίδες, τηλεόραση, ραδιόφωνα, διαδίκτυο κα) στα οποία η 

επιχείρηση ανακοινώνει επισήμως ότι έχει υποστεί παραβίαση στην ασφάλεια της 

με αποτέλεσμα την απώλεια ηλεκτρονικών και διαδικτυακών στοιχείων και 

δεδομένων. 
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