
1 
 

 

 

 

 

 

 

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ 

ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

 

Ο ξόινο ηεο δηαρείξηζεο εηαηξηθνύ  θηλδύλνπ θαη εζσηεξηθνύ ειέγρνπ 

ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξύκαηα 

 

Σεο 

ΥΑΪΣΗΓΟΤ ΟΛΓΑ 

 

Δπηβιέπνληαο: Γ. Γξνγαιάο 

 

 

 

Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα ηελ απφθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ  

δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ 



2 
 

Δπραξηζηίεο 

 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο εξγαζίαο, θαζψο θαη γηα ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία 

καο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπσλ θαζεγεηή θ. Γεψξγην Γξνγαιά . 

Δπίζεο, επραξηζηψ φινπο ηνπο δηδάζθνληεο θαζεγεηέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ γηα ηηο γλψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ καο παξείραλ. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη ηνπο θίινπο κνπ 

γηα ηελ αγάπε ηνπο ,ηελ ππνκνλή ηνπο θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζε φιε ηελ δηάξθεηα 

ησλ ζπνπδψλ κνπ. 

 

 

Πεξίιεςε 

Ζ πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηα ζθάλδαια, φπσο ε Enron, έζεζαλ πνιιά 

εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ απμαλφκελε επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ αλάγθε θαηάιιειεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηνλ θιάδν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ. Αλαιπηέο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί παξαηεξεηέο πξνζπαζνχλ λα εμαθξηβψζνπλ ηελ επάξθεηα ησλ 

ζπζηεκάησλ, πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαζψο θαη ηε 

ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο ηξέρνπζεο βέιηηζηεο πξαθηηθέο. 

Οη απαηηήζεηο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο απμάλνληαη ζεκαληηθά. Απηφ νδήγεζε ζηε 

κεηαηφπηζε ησλ επζπλψλ θαη ησλ ξφισλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ο εζσηεξηθφο 

έιεγρνο θαηαβάιιεη πξνζπάζεηεο γηα ηελ παξνρή αλεμάξηεηεο γλψκεο, ηδίσο φζνλ 

αθνξά ηελ επίηεπμε αληηθεηκεληθνχ ζθνπνχ εληφο ελφο νξγαληζκνχ. ε γεληθέο 

γξακκέο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη θξίζηκνο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, δεδνκέλνπ φηη 

επηθεληξψλεηαη ζηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ θαη ζηελ επίηεπμε ησλ εηαηξηθψλ ζηφρσλ. 

Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη λα κειεηήζεη ην 

δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνλ ηνκέα ησλ 

ηξαπεδψλ  

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Δζσηεξηθφο έιεγρνο, δηαρείξηζε θηλδχλσλ, ηξαπεδηθφο θιάδνο, 

πηζησηηθφο θίλδπλνο, θίλδπλνο αγνξάο 
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Abstract 

The recent financial crisis and scandals, such as Enron, have raised many questions 

about the growing awareness and need for proper risk management in the financial 

institutions sector. Analysts and financial observers are trying to determine the 

adequacy of risk management systems, policies and procedures as well as their 

compliance with current best practices. 

The requirements of the banking system are increasing significantly. This has led to a 

shift in the responsibilities and roles of internal control. Internal control strives to 

provide an independent opinion, in particular as regards the achievement of an 

objective within an organization. In general, internal control is crucial in the banking 

sector, as it focuses on reducing risks and achieving corporate goals. In this context, 

the purpose of this paper is to study the issue of risk management and internal control 

in the banking sector. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1-ΔΗΑΓΩΓΖ 

1.1 Δηζαγσγή 

Ο θίλδπλνο είλαη εγγελήο ζε θάζε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη θάζε νξγαληζκφο 

πξέπεη λα ηνλ δηαρεηξίδεηαη αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηε θχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, 

δηφηη ρσξίο δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαλέλαο νξγαληζκφο δελ κπνξεί λα επηβηψζεη 

καθξνπξφζεζκα. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή νη επηρεηξήζεηο ζήκεξα αληηκεησπίδνπλ 

πνιχ κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο απφ φ, ηη ζην παξειζφλ ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε 

νηθνλνκηθή, ηερλνινγηθή θαη λνκηθή αιιειεμάξηεζε γίλνληαη φιν θαη πην 

δηαδεδνκέλεο θαη έληνλεο.  

Ο θίλδπλνο κπνξεί λα επεξεάζεη πνιινχο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο ζηξαηεγηθή, 

ιεηηνπξγία, ρξεκαηνδφηεζε, ηερλνινγία θαη πεξηβάιινλ. Όζνλ αθνξά ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο, κπνξεί λα πεξηιακβάλεη, γηα παξάδεηγκα, απψιεηα βαζηθνχ 

πξνζσπηθνχ, ζεκαληηθέο κεηψζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη άιισλ πφξσλ, ζνβαξέο 

δηαηαξαρέο ζηε ξνή πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ, ππξθαγηέο ή άιιεο θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο, πνπ νδεγνχλ ζε δηαθνπέο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ή απψιεηα εγγξαθψλ. 

Γεληθφηεξα, ν θίλδπλνο πεξηιακβάλεη επίζεο ζέκαηα φπσο απάηε, ζπαηάιε, 

θαηάρξεζε θαη θαθή δηαρείξηζε.  

Ζ δηαρείξηζε θηλδχλνπ είλαη κηα ζεκαληηθή θαη δσηηθήο ζεκαζίαο δξαζηεξηφηεηα πνπ 

αζθείηαη απφ ηε δηνίθεζε βάζεη ησλ ζπλεηζθνξψλ φισλ ησλ κνλάδσλ θαη ησλ 

δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ εληφο ηεο νληφηεηαο γηα ηνλ έιεγρν ησλ θηλδχλσλ. Ζ 

ειεγθηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ θαη ππάξρεη ηζρπξή ζρέζε κεηαμχ ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη 

ηνπ επηπέδνπ δέζκεπζεο γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ (Drogalas and Siopi, 2017). 

Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη φζν πεξηζζφηεξν ε επηρείξεζε ζα δεζκεπηεί θαη 

είλαη πξφζπκε γηα δηαρείξηζε θηλδχλσλ, ηφζν πεξηζζφηεξν ππάξρεη ε αλάγθε γηα 

ρξήζε ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

1.2 Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο θαη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο  

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη λα εμεηάζεη ην δήηεκα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα. Αλαιπηηθφηεξα, 

δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έλλνηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηα είδε ηνπ 
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εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηε 

δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο. Μεξηθέο απφ ηηο βαζηθέο εξσηήζεηο 

πνπ θαινχκαζηε λα απαληήζνπκε κέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο αιιά θαη 

ηεο εκπεηξηθήο κειέηεο είλαη νη αθφινπζεο: 

 Ση είλαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο θαη πσο εθαξκφδεηαη ζηηο ηξάπεδεο; 

 Πνηα είλαη ηα είδε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ; 

 πκβάιιεη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ ζηηο ηξάπεδεο; 

 Πνηα είλαη ε ζρέζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ; 

 Δίλαη απνηειεζκαηηθή ε εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ; 

Πξνθεηκέλνπ λα απαληήζνπκε ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ, ζα εμεηάζνπκε βαζηθά 

ζέκαηα, ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ φπσο είλαη ν ξφινο ηνπ ηε 

δηαρείξηζε θηλδχλσλ, ν ζηφρνο ηνπ, ηα ζπζηήκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ελψ ζα 

πξαγκαηνπνηήζνπκε θαη εκπεηξηθή αλάιπζε γηα λα κειεηήζνπκε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο. 

1.3 Γνκή ηεο εξγαζίαο 

Ξεθηλψληαο ηε βαζηθή αλάιπζε ηεο εξγαζίαο, ζην δεχηεξν θεθάιαην ζα ζπδεηεζνχλ 

έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ. πγθεθξηκέλα, ζα κειεηεζνχλ ην 

πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, θαζψο θαη νη θαηεγνξίεο ησλ ηξαπεδηθψλ 

θηλδχλσλ. ηε ζπλέρεηα, ζην ηξίην θεθάιαην ζα κειεηήζνπκε ηελ επίδξαζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ θιάδν. Αλαιπηηθφηεξα, ζα εμεηαζηνχλ 

εηο βάζνο, ζέκαηα αλαθνξηθά κε ηα ζπζηήκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηα πξφηππα 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ θαη ηελ επίδξαζή ηνπ ζηελ νηθνλνκηθή 

απφδνζε.  

Πξνρσξψληαο ζην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. 

πγθεθξηκέλα αλαιχνληαη ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ έξεπλα θαζψο επίζεο θαη ε κεζνδνινγία θαη ην ζηαηηζηηθφ 

πξφγξακκα πνπ εθαξκφζηεθαλ.  

πλερίδνληαο ζην πέκπην θεθάιαην, πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάιπζε θαη ε παξνπζίαζε 

ησλ εκπεηξηθψλ απνηειεζκάησλ ελψ ηέινο, ζην έθην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα 
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ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο ζηα νπνία θαηαιήγνπκε κέζσ ηεο κειέηεο καο ζην 

ζέκα ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο ηξάπεδεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2-ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΗΝΓΤΝΩΝ ΣΗ ΣΡΑΠΔΕΔ 

2.1 Σν πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ  

Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ ζεσξείηαη σο αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο θαιήο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο θαη σο εθ ηνχηνπ νδεγεί ζε θαιχηεξε παξνρή ππεξεζηψλ, πην 

απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ζπάλησλ πφξσλ θαη θαιχηεξε δηαρείξηζε 

έξγσλ (Collier et al., 2007). Έρεη λα θάλεη κε ηνλ εληνπηζκφ, ηελ αλάιπζε θαη ηνλ 

έιεγρν ηέηνησλ θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ ηνπο πφξνπο, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ην 

πξνζσπηθφ θαη ηελ θεξδνθφξα ηθαλφηεηα κηαο εηαηξείαο.  

χκθσλα κε ηνλ Dorfman (2007), ε δηαρείξηζε θηλδχλνπ είλαη ε ινγηθή αλάπηπμε θαη 

εθαξκνγή ελφο ζρεδίνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πηζαλψλ απσιεηψλ. Δίλαη ζεκαληηθφ 

γηα έλαλ νξγαληζκφ λα εθαξκφδεη πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ψζηε λα 

δηαρεηξίδεηαη ηελ έθζεζή ηνπ ζε θηλδχλνπο, θαζψο θαη λα πξνζηαηεχεη ηα 

πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία. Ζ νπζία είλαη λα πξνεηνηκαζηνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ειέγρνπ θαη ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δεκηψλ πξνηνχ ζπκβνχλ. Ο 

Dorfman ζπλερίδεη λα ηζρπξίδεηαη φηη ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ είλαη κηα ζηξαηεγηθή 

πξνγξακκαηηζκνχ πξηλ απφ ηελ απψιεηα πφξσλ. 

Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ είλαη κηα δηαδηθαζία θαηαλφεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ 

θηλδχλσλ ζηνπο νπνίνπο ε νληφηεηα ππφθεηηαη αλαπφθεπθηα ζηελ πξνζπάζεηα 

επίηεπμεο ησλ εηαηξηθψλ ηεο ζηφρσλ. Γηα δηαρεηξηζηηθνχο ζθνπνχο, νη θίλδπλνη 

ρσξίδνληαη ζπλήζσο ζε θαηεγνξίεο φπσο ιεηηνπξγηθή, νηθνλνκηθή, λνκηθή 

ζπκκφξθσζε, πιεξνθνξίεο θαη πξνζσπηθφ. Έλα παξάδεηγκα νινθιεξσκέλεο ιχζεο 

ζηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ είλαη ε δηαρείξηζε επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ (CIMA, 2005).  

Σν Ηλζηηηνχην Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ παξείρε επίζεο έλαλ πην ιεπηνκεξή νξηζκφ ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν πξφθεηηαη γηα δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο 

νη νξγαληζκνί αληηκεησπίδνπλ κεζνδνινγηθά ηνπο θηλδχλνπο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπο κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ζηαζεξνχ νθέινπο ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα θαη ζε φιν ην 

ραξηνθπιάθην φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ (IRM et al., 2002). 

Ο νξηζκφο πεξηιακβάλεη βαζηθέο έλλνηεο ζεκειηψδεηο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 

εηαηξείεο θαη νη νξγαληζκνί δηαρεηξίδνληαη ηνπο θηλδχλνπο, παξέρνληαο κηα βάζε γηα 

εθαξκνγή ζε νξγαληζκνχο, βηνκεραλίεο θαη ηνκείο. Δπηθεληξψλεηαη άκεζα ζηελ 
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επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ κηα ζπγθεθξηκέλε νληφηεηα θαη 

παξέρεη κηα βάζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαρείξηζεο 

επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. Μεηαμχ ησλ ζπζηαηηθψλ είλαη ηα αθφινπζα (Drogalas and 

Siopi, 2017): 

 Δζσηεξηθό πεξηβάιινλ: Σν εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ έρεη λα θάλεη κε ην πσο 

αληηκεησπίδεηαη ν θίλδπλνο απφ ην πξνζσπηθφ ελφο νξγαληζκνχ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θηινζνθίαο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, ηεο φξεμεο 

θηλδχλνπ, ησλ εζηθψλ αμηψλ, ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο εληφο 

ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγεί έλαο νξγαληζκφο. 

 Ρύζκηζε ζηόρνπ: Πξνηνχ ε δηνίθεζε κπνξεί λα εληνπίζεη πηζαλά γεγνλφηα 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηα επηηεχγκαηα ηνπ νξγαληζκνχ, πξέπεη 

πξψηα λα ζέζεη ζηφρνπο γηα ηελ εηαηξεία. Ζ δηαρείξηζε επηρεηξεκαηηθνχ 

θηλδχλνπ δηαζθαιίδεη φηη ε δηνίθεζε έρεη εθαξκφζεη κηα δηαδηθαζία γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ζηφρσλ θαη φηη νη επηιεγκέλνη ζηφρνη ππνζηεξίδνπλ θαη 

επζπγξακκίδνληαη κε ηελ απνζηνιή ηεο νληφηεηαο θαη είλαη ζπλεπείο κε ηελ 

«φξεμε» γηα αλάιεςε θηλδχλνπ. 

 Αλαγλώξηζε ζπκβάλησλ: Δίλαη ζεκαληηθφ λα εληνπίδνληαη εζσηεξηθά θαη 

εμσηεξηθά ζπκβάληα ηθαλά λα επεξεάζνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

νξγαληζκνχ, δηαθξίλνληαο κεηαμχ θηλδχλσλ θαη επθαηξηψλ. Οη επθαηξίεο 

δηνρεηεχνληαη πίζσ ζηε ζηξαηεγηθή ηεο δηαρείξηζεο ή ζηε δηαδηθαζία 

θαζνξηζκνχ αληηθεηκέλσλ. 

 Δθηίκεζε Κηλδύλνπ: Ζ εθηίκεζε θηλδχλνπ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο 

πνζνηηθήο ή πνηνηηθήο αμίαο ηνπ θηλδχλνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε έλα 

ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο εάλ ζπκβεί. Απηφ πεξηιακβάλεη αλάιπζε θαη 

αμηνιφγεζε. Ζ πνζνηηθή αλάιπζε θηλδχλνπ απαηηεί ηνλ ππνινγηζκφ δχν 

ζηνηρείσλ: ηελ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί ην ζπκβάλ θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ 

ζπκβάληνο. Δπνκέλσο, πξέπεη λα αλαιπζεί, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

πηζαλφηεηα θαη ηνλ αληίθηππν, σο βάζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ 

δηαρείξηζήο ηνπο.  

 Απόθξηζε Κηλδύλνπ: Δδψ πξέπεη λα απνθαζίδεη ε δηνίθεζε ζρεηηθά κε ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ πξέπεη λα απνθχγεη, λα απνδερηεί, λα κεηψζεη ή λα κεηαθέξεη 

θαη λα αλαπηχμεη έλα ζχλνιν ελεξγεηψλ γηα ηελ επζπγξάκκηζε ησλ θηλδχλσλ 

κε ηελ αλνρή θηλδχλνπ. 
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 Γξαζηεξηόηεηεο ειέγρνπ: Οη δξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ φπσο είλαη ν έιεγρνο 

ιεηηνπξγίαο θαη αλαθνξά, εμνπζηνδφηεζε, επαιεζεχζεηο, εγθξίζεηο θαη 

θαηακεξηζκφο θαζεθφλησλ ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεχγνληαη νη θίλδπλνη πινπνίεζεο. 

 Πιεξνθνξίεο θαη επηθνηλσλία: εκαληηθέο θαη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πξέπεη 

λα θνηλνπνηνχληαη κε ηνλ θαηάιιειν θαη έγθαηξν ηξφπν, ψζηε νη εξγαδφκελνη 

λα κπνξνχλ λα εθηεινχλ ζσζηά ηα θαζήθνληα θαη ηηο επζχλεο ηνπο. Σν 

ζχζηεκα επηθνηλσλίαο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη φιεο νη πιεξνθνξίεο, ζεηηθέο 

θαη αξλεηηθέο, θηάλνπλ ζηελ αλψηεξε δηνίθεζε ρσξίο θαζπζηέξεζε. 

 Παξαθνινύζεζε: Ζ δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο πεξηιακβάλεη ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ δξαζηεξηνηήησλ παξαθνινχζεζεο, 

ρσξηζηήο αμηνιφγεζεο ή θαη ησλ δχν. Απφ απηνχο ηνπο νξηζκνχο θαη ηηο 

ζπδεηήζεηο, κπνξεί λα θαλεί φηη ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ είλαη κηα ζπλερήο 

δηαδηθαζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πηζαλφηεηαο απψιεηαο. ηφρνο ηνπ είλαη 

λα δεκηνπξγήζεη έλα πεηζαξρεκέλν, δνκεκέλν θαη ειεγρφκελν πεξηβάιινλ 

εληφο ηνπ νπνίνπ νη θίλδπλνη γηα ηνλ νξγαληζκφ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ θαη 

λα δηαηεξεζνχλ εληφο πξνθαζνξηζκέλσλ θαη απνδεθηψλ νξίσλ.  

Ζ εθηίκεζε θηλδχλνπ είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία πνπ απαηηεί ηαθηηθή επαλεμέηαζε 

θαζψο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο αιιαγέο επεξεάδνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο εηαηξείαο. Πεξηπηψζεηο πνπ απαηηνχλ ηδηαίηεξε πξνζνρή πεξηιακβάλνπλ 

νπζηαζηηθά αιιαγέο ζην ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ, λέν πξνζσπηθφ, λέα ή αλαλεσκέλα 

ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ, ηαρεία αλάπηπμε, λέα ηερλνινγία, πξντφληα ή 

δξαζηεξηφηεηεο, εηαηξηθή αλαδηάξζξσζε, εμαγνξέο, πσιήζεηο θαη μέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο.  

Έλα πιαίζην γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ζηνρεχεη λα βνεζήζεη έλαλ νξγαληζκφ 

λα δηαρεηξηζηεί ηνπο θηλδχλνπο ηνπ απνηειεζκαηηθά κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο 

δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζε δηάθνξα επίπεδα θαη ζε ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα 

ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη απηά ηα βαζηθά βήκαηα: θαηαλφεζε ηεο 

απνζηνιήο ηνπ νξγαληζκνχ, απφδνζε ηεο αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ γηα ηνλ εληνπηζκφ 

ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνζηνιή, θαηεγνξηνπνίεζε θαη ηεξάξρεζε ησλ 

θηλδχλσλ, δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ, εθπαίδεπζε θαη έιεγρνη γηα θηλδχλνπο πςεινχ 
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επηπέδνπ. Ζ θαηαλφεζε ηεο απνζηνιήο ηνπ νξγαληζκνχ είλαη ην πξψην βήκα γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θηλδχλσλ.  

2.2 Γηαρείξηζε θηλδύλσλ ζηηο ηξάπεδεο 

Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ εμειίρζεθε απφ κηα απζηεξά ηξαπεδηθή δξαζηεξηφηεηα, πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηφηεηα ησλ δαλείσλ, ζε έλα πνιχ πεξίπινθν ζχλνιν δηαδηθαζηψλ 

θαη κέζσλ ζην ζχγρξνλν ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Τπνγξακκίδεη ην γεγνλφο 

φηη ε επηβίσζε ελφο νξγαληζκνχ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ 

λα πξνβιέπεη θαη λα πξνεηνηκάδεηαη γηα ηελ αιιαγή θαη φρη απιψο λα πεξηκέλεη ηελ 

αιιαγή θαη λα αληηδξά ζε απηήλ.  

Ο θίλδπλνο ζπλδέεηαη κε ηελ αβεβαηφηεηα θαη αληηθαηνπηξίδεηαη κε ηελ επηβάξπλζε 

ζην ζεκειηψδεο / βαζηθφ, δειαδή ζηελ πεξίπησζε ηεο επηρείξεζεο είλαη ην θεθάιαην, 

ην νπνίν είλαη ην καμηιάξη πνπ πξνζηαηεχεη ηνπο θαηφρνπο επζχλεο ελφο ηδξχκαηνο. 

Απηνί νη θίλδπλνη είλαη αιιειεμαξηψκελνη θαη ηα γεγνλφηα πνπ επεξεάδνπλ κηα 

πεξηνρή κπνξεί λα έρνπλ επηπηψζεηο θαη δηείζδπζε γηα κηα ζεηξά άιισλ θαηεγνξηψλ 

θηλδχλνπ (Drogalas and Siopi, 2017). 

Τπάξρεη, επνκέλσο, ε αλάγθε θαηαλφεζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ δηαηξέρνπλ νη ηξάπεδεο 

θαη λα δηαζθαιηζηεί φηη νη θίλδπλνη αληηκεησπίδνληαη ζσζηά θαη ειέγρνληαη 

απνηειεζκαηηθά. Κάζε ζπλαιιαγή πνπ πξαγκαηνπνηεί κηα ηξάπεδα αιιάδεη ην πξνθίι 

θηλδχλνπ ηεο ηξάπεδαο θαζηζηψληαο έηζη ζρεδφλ αδχλαηε ηελ παξνρή ελεκέξσζεο 

αλαθνξηθά κε ην πξνθίι θηλδχλνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηνπ ηδξχκαηνο. Ζ δηαρείξηζε 

θηλδχλνπ πεξηγξάθεηαη σο ε εθηέιεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα 

ειαρηζηνπνηνχλ ηνλ αξλεηηθφ αληίθηππν ηεο αβεβαηφηεηαο ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο 

απψιεηεο (Schmidt θαη Roth, 1990). 

Ο Redja (1998) νξίδεη επίζεο ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ σο κηα ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ, ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαζαξήο έθζεζεο ζε δεκίεο πνπ 

αληηκεησπίδεη έλαο νξγαληζκφο ή έλα άηνκν, θαη γηα ηελ επηινγή θαη ηελ εθαξκνγή 

ησλ θαηαιιειφηεξσλ ηερληθψλ γηα ηε ζεξαπεία ηέηνησλ αλνηγκάησλ. Ζ δηαδηθαζία 

πεξηιακβάλεη: αλαγλψξηζε, κέηξεζε θαη δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ.  

Ο Bessis (2010) πξνζζέηεη επίζεο φηη εθηφο απφ ηε δηαδηθαζία, ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ 

πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν εξγαιείσλ θαη κνληέισλ γηα ηε κέηξεζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ 
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θηλδχλνπ. Οη ζηφρνη ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πεξηιακβάλνπλ ηελ ειαρηζηνπνίεζε 

ησλ δεκηψλ ζπλαιιάγκαηνο, ηε κείσζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ, 

θαη ηελ πξνζηαζία ησλ θεξδψλ. 

Μηα άιιε νκάδα εξεπλεηψλ δήισζε φηη ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ αθνξά ηε δηαζθάιηζε 

φηη νη θίλδπλνη ιακβάλνληαη ζπλεηδεηά κε πιήξε γλψζε, ζαθή ζθνπφ θαη θαηαλφεζε, 

έηζη ψζηε λα κπνξεί λα κεηξεζεί θαη λα κεηξηαζηεί γηα λα απνηξέςεη κηα επηρείξεζε 

απφ ην λα ππνζηεί απαξάδεθηε απψιεηα πξνθαιψληαο ηελ απνηπρία ή ηελ πιηθή 

βιάβε ζε φηη αθνξά ηελ αληαγσληζηηθή ηνπ ζέζε. 

Γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη νη ηξάπεδεο ιεηηνπξγνχλ ζε έλα πγηέο πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ κε κεησκέλν αληίθηππν αβεβαηφηεηαο θαη πηζαλψλ δεκηψλ, νη δηαρεηξηζηέο 

ρξεηάδνληαη αμηφπηζηα κέηξα θηλδχλνπ γηα λα θαηεπζχλνπλ θεθάιαηα ζε 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηνπο θαιχηεξνπο δείθηεο θηλδχλνπ / αληακνηβήο. Ζ δηνίθεζε 

ρξεηάδεηαη εθηηκήζεηο γηα ην κέγεζνο ησλ πηζαλψλ απσιεηψλ γηα λα παξακείλεη εληφο 

ησλ νξίσλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ πξνζεθηηθά εζσηεξηθά δεηήκαηα θαη απφ ηηο 

ξπζκηζηηθέο αξρέο.  

Υξεηάδνληαη επίζεο κεραληζκνχο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ζέζεσλ θαη ηε δεκηνπξγία 

θηλήηξσλ γηα ζπλεηή αλάιεςε θηλδχλσλ απφ ηκήκαηα θαη άηνκα. χκθσλα κε ηνλ 

Pyle (1997), ε δηαρείξηζε θηλδχλνπ είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη δηαρεηξηζηέο 

ηθαλνπνηνχλ απηέο ηηο αλάγθεο εληνπίδνληαο βαζηθνχο θηλδχλνπο, ιακβάλνληαο 

ζπλεπή, κέηξα ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, επηιέγνληαο πνηνη θίλδπλνη ζα κεησζνχλ, πνηνη 

ζα απμεζνχλ θαη κε πνηα κέζα.  

Ο Bessis (2010) ππνδεηθλχεη φηη ν ζηφρνο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ είλαη ε κέηξεζε 

ησλ θηλδχλσλ πξνθεηκέλνπ λα ηνπο παξαθνινπζεί θαη λα ηνλ ειέγρεη, θαη επίζεο λα 

ηνπ επηηξέπεη λα εμππεξεηεί άιιεο ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ζε κηα ηξάπεδα εθηφο απφ 

ηελ άκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο ιεηηνπξγία. Απηά πεξηιακβάλνπλ ηελ παξνρή 

βνήζεηαο ζηελ εθαξκνγή ηεο ηειηθήο ζηξαηεγηθήο ηεο ηξάπεδαο παξέρνληάο ηεο κηα 

θαιχηεξε εηθφλα ηνπ κέιινληνο θαη σο εθ ηνχηνπ ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θαηάιιειεο 

επηρεηξεκαηηθήο πνιηηηθήο θαη ηε βνήζεηα ζηελ αλάπηπμε αληαγσληζηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ κέζσ ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο θαηάιιειεο ηηκνιφγεζεο θαη ηεο 

δηακφξθσζεο άιισλ ζηξαηεγηθψλ δηαθνξνπνίεζεο κε πξνθίι θηλδχλνπ πειαηψλ. 
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χκθσλα κε ηνλ Santomero (1995), ε δηαρείξηζε ηεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο βαζίδεηαη 

ζε κηα ζεηξά βεκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 

πλήζσο πεξηέρνπλ ηέζζεξα κέξε πνπ είλαη πξφηππα θαη εθζέζεηο, φξηα ζέζεο ή 

θαλφλεο, επελδπηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ή ζηξαηεγηθέο θαη ζπκβφιαηα 

θηλήηξσλ θαη απνδεκίσζε. 

 Απηά ηα εξγαιεία γεληθά δεκηνπξγνχληαη γηα ηε κέηξεζε ηεο έθζεζεο, ηνλ 

θαζνξηζκφ δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαρείξηζε απηψλ ησλ εθζέζεσλ, ηνλ πεξηνξηζκφ 

κεκνλσκέλσλ ζέζεσλ ζε απνδεθηά επίπεδα ελψ επίζεο ελζαξξχλνπλ ηνπο 

ππεχζπλνπο ιήςεο απνθάζεσλ λα δηαρεηξίδνληαη ηνλ θίλδπλν κε ηξφπν πνπ λα είλαη 

ζπλεπήο κε ηνπο ζηφρνπο ηεο εηαηξείαο. 

Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο δηαρείξηζεο ησλ ηξαπεδψλ είλαη λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηα 

αλακελφκελα θέξδε ιακβάλνληαο ππφςε ηε κεηαβιεηφηεηά ηνπο. Απηφ απαηηεί 

ελεξγή δηαρείξηζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα. Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ είλαη επνκέλσο κηα πξνζπάζεηα λα κεησζεί ε 

κεηαβιεηφηεηα ηνπ θέξδνπο πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηψζεη ηελ αμία ηνπ πινχηνπ 

ησλ κεηφρσλ. Γηάθνξνη ζπγγξαθείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Froot et al. (1993), 

έρνπλ πξνζθέξεη ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη δηεπζπληέο πξέπεη λα αζρνινχληαη κε 

ηελ ελεξγφ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπο. 

χκθσλα κε ηνπο Oldfield θαη Santomero (1995), ε πξφζθαηε αλαζθφπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο παξνπζηάδεη ηέζζεξηο βαζηθνχο ιφγνπο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

θηλδχλσλ. Απηά πεξηιακβάλνπλ ην πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ ησλ δηαρεηξηζηψλ λα 

πξνζηαηεχνπλ ηηο ζέζεηο θαη ηνλ πινχην ηνπο ζηελ εηαηξεία. Τπνζηεξίδεηαη φηη, ιφγσ 

ηεο πεξηνξηζκέλεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα δηαθνξνπνηνχλ ηηο επελδχζεηο ηνπο ζηηο δηθέο 

ηνπο εηαηξείεο, απνθεχγνπλ ηνλ θίλδπλν θαη πξνηηκνχλ ηε ζηαζεξφηεηα ησλ θεξδψλ 

ηεο εηαηξείαο απφ ηελ αζηάζεηα. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή, φια ηα πξάγκαηα είλαη ίζα, 

ελψ κηα ηέηνηα ζηαζεξφηεηα βειηηψλεη ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο. 

Πέξα απφ ηα δηαρεηξηζηηθά θίλεηξα, ε επηζπκία λα δηαζθαιηζηεί ε επηβάξπλζε ηεο 

ρακειφηεξεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο είλαη κηα άιιε ινγηθή γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο 

λα αλαδεηήζνπλ κεησκέλε αζηάζεηα ησλ θεξδψλ κέζσ ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Με 

ηα πξννδεπηηθά θνξνινγηθά ρξνλνδηαγξάκκαηα, ε αλακελφκελε θνξνινγηθή 

επηβάξπλζε κεηψλεηαη φηαλ ην εηζφδεκα εμνκαιχλεηαη, ζπλεπψο επηδηψθνληαη 
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δξαζηεξηφηεηεο πνπ κεηψλνπλ ηελ αζηάζεηα ησλ αλαθεξφκελσλ θνξνινγεηέσλ 

εζφδσλ θαζψο ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο αμίαο ησλ κεηφρσλ.  

Ίζσο ην πην ζπλαξπαζηηθφ ζθεπηηθφ γηα ηνπο δηεπζπληέο λα αζρνινχληαη κε ηε 

δηαρείξηζε θηλδχλσλ κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ θεξδψλ είλαη ην 

θφζηνο πηζαλήο νηθνλνκηθήο δπζρέξεηαο. Ζ ζεκαληηθή απψιεηα θεξδψλ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε απψιεηα εκπηζηνζχλεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

εηαηξείαο, απψιεηα ζηξαηεγηθήο ζέζεο ζηνλ θιάδν, αλάθιεζε άδεηαο ή λαχισζεο θαη 

αθφκε θαη πηψρεπζε.  

Δπηπιένλ, ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ επηδηψθεηαη επεηδή νη επηρεηξήζεηο ζέινπλ λα 

απνθχγνπλ ηα ρακειά θέξδε πνπ ηηο αλαγθάδνπλ λα αλαδεηήζνπλ επθαηξίεο 

εμσηεξηθψλ επελδχζεσλ. Όηαλ ζπκβαίλεη απηφ, νδεγεί ζε κε βέιηηζηεο επελδχζεηο 

θαη ζπλεπψο ρακειφηεξε αμία ησλ κεηφρσλ δεδνκέλνπ φηη ην θφζηνο κηαο ηέηνηαο 

εμσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη πςειφηεξν απφ ηα εζσηεξηθά θεθάιαηα ιφγσ 

αηειεηψλ ζηελ θεθαιαηαγνξά. 

Απηφ ην αλεπηζχκεην απνηέιεζκα ελζαξξχλεη ηνπο δηεπζπληέο λα μεθηλήζνπλ ελεξγά 

ηηο ζηξαηεγηθέο κείσζεο ηεο κεηαβιεηφηεηαο, νη νπνίεο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε 

κείσζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ θεξδψλ. Πηζηεχεηαη φηη νπνηαδήπνηε απφ ηηο 

πξναλαθεξζείζεο ινγηθέο είλαη επαξθήο γηα λα παξαθηλήζεη ηε δηνίθεζε λα 

αζρνιεζεί κε ηνλ θίλδπλν θαη λα μεθηλήζεη κηα πξνζεθηηθή αμηνιφγεζε ηφζν ηνπ 

επηπέδνπ θηλδχλνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε νπνηνδήπνηε ρξεκαηννηθνλνκηθφ πξντφλ φζν 

θαη ησλ πηζαλψλ ηερληθψλ κεηξηαζκνχ ηνπ θηλδχλνπ. 

2.3 Καηεγνξίεο ηξαπεδηθώλ θηλδύλσλ  

Όπσο ζεκείσζε ν Merton (1989), έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ είλαη ν ζπλδπαζκφο  θαη ν δηαρσξηζκφο ησλ 

θηλδχλσλ. Ωζηφζν, δελ πξέπεη λα βαξχλνπλ άκεζα φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ελππάξρνπλ ζηελ επηρείξεζή ηνπο. Μεξηθά κπνξνχλ λα αληαιιαρζνχλ ή λα 

κεηαθεξζνχλ ελψ άιια κπνξνχλ λα εμαιεηθζνχλ εληειψο. Δίλαη επνκέλσο ρξήζηκν 

λα αλαζπγθξνηεζνχλ νη θίλδπλνη πνπ ελππάξρνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα 

πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία ζε ηξεηο μερσξηζηέο ππννκάδεο ζχκθσλα κε ηε θχζε ηνπο, 

έηζη ψζηε νη θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο λα κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ γηα λα ηνπο 

κεηξηάζνπλ.  
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Δπνκέλσο, ν θίλδπλνο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα κπνξεί λα 

ρσξηζηεί ζε ηξεηο δηαθξηηέο θαηεγνξίεο απφ ηε δηνίθεζε. Πξφθεηηαη γηα ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ κπνξνχλ λα εμαιεηθζνχλ ή λα απνθεπρζνχλ απφ απιέο 

επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο, θηλδχλνπο πνπ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζε άιινπο 

ζπκκεηέρνληεο θαη θηλδχλνπο πνπ πξέπεη λα δηαρεηξίδνληαη ελεξγά ζε ζηαζεξφ 

επίπεδν.  

Ζ απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ εληειψο απφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο έρεη σο ζηφρν λα 

απαιιάμεη ηελ ηξάπεδα απφ θηλδχλνπο πνπ δελ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο ή λα απνξξνθήζεη ηε βέιηηζηε πνζφηεηα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο 

θηλδχλνπ. Απηφ γίλεηαη κε ηε ζπκκεηνρή ζε ελέξγεηεο φπσο πξφηππα αλαδνρήο, 

δηαθνξνπνίεζε, αληηζηάζκηζε, αληαζθάιηζε θαη έξεπλα δένπζαο επηκέιεηαο γηα ηε 

κείσζε ησλ δεκηψλ εμαιείθνληαο θηλδχλνπο πνπ είλαη πεξηηηνί γηα ηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ ζθνπφ ηεο ηξάπεδαο. 

Αθνχ επηηεπρζνχλ ηα παξαπάλσ κε επηηπρία, ζα απνκείλεη έλα κέξνο ησλ 

ζπζηεκαηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ θηλδχλσλ πνπ ζα πξέπεη λα ειαρηζηνπνηεζνχλ φζν 

ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν θαη ην επίπεδν θαη ην θφζηνο ηνπο ζα θνηλνπνηεζεί ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή κηα πξνζπάζεηα απνθπγήο απηψλ ησλ 

θηλδχλσλ ζα πεξηνξίζεη ηνπο θηλδχλνπο, αιιά ζα κεηψζεη επίζεο ηελ θεξδνθνξία ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Οξηζκέλνη θίλδπλνη κπνξνχλ επίζεο λα 

κεηαθεξζνχλ απφ ηελ ηξάπεδα, φηαλ δελ ππάξρεη πξνζηηζέκελε αμία ή αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απνξξφθεζε ή θαη ηε δηαρείξηζε ηνπο, ζε άιια 

κέξε πνπ βξίζθνληαη ζε θαιχηεξεο ζέζεηο γηα λα ηα δηαρεηξηζηνχλ θαη λα 

επσθειεζνχλ απφ απηά. 

Τπάξρεη αθφκε κηα θαηεγνξία θηλδχλσλ πνπ πξέπεη λα απνξξνθεζνχλ θαη λα 

επηζεσξεζνχλ επηζεηηθά ζε επίπεδν ηξαπεδηθήο δηφξζσζεο, επεηδή ππάξρνπλ θαινί 

ιφγνη γηα ηε ρξήζε πεξαηηέξσ πφξσλ γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο. Οξηζκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο εγγελψλ θηλδχλσλ πνπ ζα πξέπεη λα δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά 

απφ ηελ ηξάπεδα πεξηιακβάλνπλ εθείλεο φπνπ ε θχζε ηνπ ελζσκαησκέλνπ θηλδχλνπ 

κπνξεί λα είλαη πεξίπινθε θαη δχζθνιε λα απνθαιπθζεί ζε κε εηαηξηθά ζπκθέξνληα.  

Δπηπιένλ, ε απνθάιπςε πιεξνθνξηψλ γηα πειάηεο κπνξεί λα δψζεη ζηνπο 

αληαγσληζηέο αδηθαηνιφγεην πιενλέθηεκα. Ζ εζσηεξηθή δηαρείξηζε νξηζκέλσλ 



20 
 

θηλδχλσλ κπνξεί επίζεο λα είλαη απαξαίηεηε επεηδή είλαη θεληξηθή γηα ηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ ζθνπφ ηεο ηξάπεδαο, δηφηη απνηεινχλ ηε βάζε ηεο εηαηξείαο. Απηφ 

πεξηιακβάλεη ζέζεηο ηδηνθηεζίαο πνπ γίλνληαη απνδεθηέο ιφγσ ησλ θηλδχλσλ θαη ηεο 

αλακελφκελεο απφδνζεο.  

ε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο φηαλ απνξξνθάηαη ν θίλδπλνο, ε δξαζηεξηφηεηα 

δηαρείξηζεο θηλδχλνπ απαηηεί ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ησλ απνδφζεσλ 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζεσξείηαη σο κέξνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη ηξάπεδεο πξέπεη λα δέρνληαη κφλν απηνχο 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο ζεηξάο ησλ ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο 

ηεο ηξάπεδαο (Oldfield θαη Santomero, 1995). 

Ζ ηξαπεδηθή αλαθέξεηαη ζηε δηακεζνιάβεζε κεηαμχ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

απνηακηεπηψλ αθελφο θαη ησλ θεθαιαίσλ πνπ αλαδεηνχλ νη επηρεηξεκαηίεο απφ ηελ 

άιιε.  Ωο εθ ηνχηνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, 

νη ηξάπεδεο αλαιακβάλνπλ δηάθνξνπο θηλδχλνπο νηθνλνκηθνχο θαη κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο. Δπηπιένλ, ν θίλδπλνο πνπ ελέρεη ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπο δηαθέξεη απφ ην έλα πξντφλ ή ηελ ππεξεζία ζην άιιν.  

Απηνί νη θίλδπλνη έρνπλ νκαδνπνηεζεί απφ δηάθνξνπο ζπγγξαθείο κε δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο γηα λα αλαπηχμνπλ ηα πιαίζηα γηα ηηο αλαιχζεηο ηνπο, αιιά νη ζπλεζηζκέλνη 

πνπ εμεηάδνληαη είλαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, νη θίλδπλνη αγνξάο, πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, ηνλ θίλδπλν επηηνθίνπ θαη ηνλ θίλδπλν ζπλαιιάγκαηνο, ν 

λνκηθφο θίλδπλνο, θαη πην πξφζθαηα, ν ζηξαηεγηθφο θίλδπλνο θαη θίλδπλνο θήκεο. 

2.3.1 Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

Ζ αλάιπζε ηεο νηθνλνκηθήο επξσζηίαο ησλ δαλεηνιεπηψλ ππήξμε ζηνλ ππξήλα ηεο 

ηξαπεδηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηελ ίδξπζή ηεο. Απηή ε αλάιπζε αλαθέξεηαη ζε 

απηφ πνπ ζήκεξα είλαη γλσζηφ σο πηζησηηθφο θίλδπλνο, δειαδή ν θίλδπλνο πνπ ν 

αληηζπκβαιιφκελνο δελ εθπιεξψλεη κηα ππνρξέσζε πνπ νθείιεη ζηνλ πηζησηή ηνπ. 

Απνηειεί αθφκε κεγάιε αλεζπρία γηα ηηο ηξάπεδεο, αιιά ην εχξνο ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ έρεη δηεπξπλζεί πάξα πνιχ κε ηελ αλάπηπμε ησλ αγνξψλ παξαγψγσλ.  

Έλαο άιινο νξηζκφο ζεσξεί ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν σο ην θφζηνο αληηθαηάζηαζεο ησλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ φηαλ ν αληηζπκβαιιφκελνο αζεηήζεη. ρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε 
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θηλδχλσλ θαη ηελ ηξαπεδηθή, ν πηζησηηθφο θίλδπλνο νξίδεηαη σο ε πηζαλή νηθνλνκηθή 

δεκία πνπ νθείιεηαη ζηελ απνηπρία ησλ πειαηψλ λα ηηκήζνπλ πιήξσο ηνπο φξνπο 

δαλείνπ ή ζπκβνιαίνπ. Απηφο ν νξηζκφο κπνξεί λα επεθηαζεί ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη 

ηνλ θίλδπλν απψιεηαο αμίαο ραξηνθπιαθίνπ σο απνηέιεζκα ηεο κεηάβαζεο απφ 

πςειφηεξν βαζκφ θηλδχλνπ ζε ρακειφηεξν.  

Οη Gruning θαη Bratanovic (2009) νξίδνπλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν σο ηελ πηζαλφηεηα 

ν νθεηιέηεο λα κελ απνπιεξψζεη ηηο θχξηεο θαη άιιεο επελδπηηθέο ηακεηαθέο ξνέο 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζε κηα ζχκβαζε πίζησζεο. χκθσλα κε 

ηελ ηξαπεδηθή, ν πηζησηηθφο θίλδπλνο ζεκαίλεη φηη νη πιεξσκέο κπνξεί λα 

θαζπζηεξήζνπλ ή λα κελ γίλνπλ θαζφινπ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

πξνβιήκαηα ηακεηαθψλ ξνψλ θαη λα επεξεάζεη ηε ξεπζηφηεηα κηαο ηξάπεδαο.  

Ο ζηφρνο ηεο δηαρείξηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ ξπζκνχ 

απφδνζεο κηαο πξνζαξκνζκέλεο ζε θίλδπλν ηξάπεδαο δηαηεξψληαο ηελ έθζεζε ζηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν εληφο απνδεθηψλ παξακέηξσλ. Πεξηζζφηεξν απφ ην 70 ηνηο εθαηφ 

ηνπ ηζνινγηζκνχ κηαο ηξάπεδαο ζρεηίδεηαη γεληθά κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη σο εθ 

ηνχηνπ ζεσξείηαη ε θχξηα αηηία πηζαλψλ δεκηψλ θαη ηξαπεδηθψλ απνηπρηψλ.  

Ζ έιιεηςε δηαθνξνπνίεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ππήξμε ν πξσηαξρηθφο έλνρνο 

γηα ηξαπεδηθέο απνηπρίεο. Σν δίιεκκα είλαη φηη νη ηξάπεδεο έρνπλ έλα ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα ζηε ιήςε δαλείσλ ζε νληφηεηεο κε ηηο νπνίεο έρνπλ ζπλερή ζρέζε, 

δεκηνπξγψληαο έηζη ππεξβνιηθέο ζπγθεληξψζεηο ζε γεσγξαθηθνχο θαη βηνκεραληθνχο 

ηνκείο. Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πεξηιακβάλεη ηφζν ηνλ θίλδπλν πνπ ν νθεηιέηεο είηε ν 

αληηζπκβαιιφκελνο δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ ππνρξέσζή ηνπο γηα εμππεξέηεζε 

ηνπ ρξένπο, γλσζηφ θαη σο θίλδπλνο αζέηεζεο θαη ηνλ θίλδπλν κείσζεο ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ νθεηιέηε ή ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ. 

Δλψ ε πξνεπηινγή πξνθαιεί νιηθή ή κεξηθή απψιεηα νπνηνπδήπνηε πνζνχ πνπ 

δαλείζηεθε απφ ηελ ηξάπεδα ζηνλ νθεηιέηε ή ηνλ αληηζπκβαιιφκελν, κηα επηδείλσζε 

ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο νδεγεί ζηελ αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο. ην 

ζχκπαλ ηεο αγνξάο, ε επηδείλσζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ελφο δαλεηνιήπηε 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε δεκία, επεηδή ππξνδνηεί κηα αλνδηθή θίλεζε ηεο απαηηνχκελεο 

απφδνζεο ηεο αγνξάο γηα λα αληηζηαζκίζεη ηνλ πςειφηεξν θίλδπλν θαη πξνθαιεί 

κείσζε ηεο αμίαο (Bessis, 2010).  
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Καλνληθά, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ δαλεηνιήπηε θαζψο θαη ε ηξέρνπζα αμία 

νπνηνπδήπνηε ππνθείκελνπ κέζνπ έρνπλ ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηηο ηξάπεδεο θαηά 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ πηζησηηθψλ θηλδχλσλ ησλ νθεηιεηψλ ή ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ 

(Santomero, 1997). χκθσλα κε ηνπο Greuning θαη Bratanovic (2009), νη επίζεκεο 

πνιηηηθέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κηαο ηξάπεδαο θαη 

εθαξκφδνληαη απφ ηε δηνίθεζε παίδνπλ δσηηθφ ξφιν ζηε δηαρείξηζε πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ.  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, κηα ηξάπεδα ρξεζηκνπνηεί κηα πηζησηηθή ή δαλεηνδνηηθή 

πνιηηηθή γηα λα πεξηγξάςεη ην εχξνο θαη ηελ θαηαλνκή ησλ πηζησηηθψλ 

δηεπθνιχλζεσλ κηαο ηξάπεδαο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαρεηξίδεηαη έλα 

ραξηνθπιάθην πηζηψζεσλ - δειαδή, πψο πξνέξρνληαη νη επελδχζεηο θαη ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Τπάξρνπλ επίζεο ειάρηζηα πξφηππα πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ.  

Απηά θαιχπηνπλ ηνλ εληνπηζκφ ππαξρφλησλ θαη δπλεηηθψλ θηλδχλσλ, ηνλ νξηζκφ 

ησλ πνιηηηθψλ πνπ εθθξάδνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο ηξάπεδαο, ηε θηινζνθία ηεο 

δηαρείξηζεο θαη ηνλ θαζνξηζκφ παξακέηξσλ εληφο ησλ νπνίσλ ζα ειέγρεηαη ν 

πηζησηηθφο θίλδπλνο. Τπάξρνπλ ζπλήζσο ηξία είδε πνιηηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηαρείξηζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ.  

Σν πξψην ζχλνιν ζηνρεχεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ή ηε κείσζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, 

πνπ πεξηιακβάλεη πνιηηηθέο ζπγθέληξσζεο θαη κεγάισλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

αλνηγκάησλ, δηαθνξνπνίεζε θαη δαλεηζκφ ζε ζπλδεδεκέλα κέξε. Σν δεχηεξν ζεη 

ζηνρεχεη ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, επηβάιινληαο πεξηνδηθή 

αμηνιφγεζε ηεο ζπιιεθηηθφηεηαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο. Σν ηξίην ζχλνιν πνιηηηθψλ 

ζηνρεχεη ζηελ πξφβιεςε δεκηψλ ή ζηελ απνδεκίσζε ζε επίπεδν θαηάιιειν γηα ηελ 

απνξξφθεζε ηεο αλακελφκελεο δεκίαο. 

2.3.2 Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

χκθσλα κε ηνπο Greuning θαη Bratanovic (2009), κηα ηξάπεδα αληηκεησπίδεη 

θίλδπλν ξεπζηφηεηαο φηαλ δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζαξκφζεη απνηειεζκαηηθά 

ηελ εμαγνξά θαηαζέζεσλ θαη άιισλ ππνρξεψζεσλ θαη λα θαιχςεη ηηο απμήζεηο 

ρξεκαηνδφηεζεο ζην ραξηνθπιάθην δαλείσλ θαη επελδχζεσλ. Ζ Δπηηξνπή Βαζηιείαο 

γηα ηελ επνπηεία ησλ ηξαπεδψλ, θαζφξηζε ηε ξεπζηφηεηα σο ηελ ηθαλφηεηα κηαο 
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ηξάπεδαο λα ρξεκαηνδνηεί απμήζεηο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη λα εθπιεξψλεη 

ηηο ππνρξεψζεηο πνπ θαζίζηαληαη απαηηεηέο, ρσξίο λα δεκηνπξγνχληαη απαξάδεθηεο 

απψιεηεο. Ωζηφζν, ν Bessis (2010) εμεηάδεη ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο απφ ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο. 

Ζ πξψηε νπηηθή είλαη φηαλ ε ηξάπεδα αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ζηελ άληιεζε 

θεθαιαίσλ κε ινγηθφ θφζηνο ιφγσ ησλ φξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ φγθν 

ζπλαιιαγψλ, ην επίπεδν ησλ επηηνθίσλ θαη ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπο θαη ηηο δπζθνιίεο 

ζηε ρξεκαηνδφηεζε ελφο αληηζπκβαιινκέλνπ. Ζ δεχηεξε γσλία εμεηάδεη ηε 

ξεπζηφηεηα σο καμηιάξη αζθαιείαο πνπ βνεζά λα θεξδίζνπλ ρξφλν ζε δχζθνιεο 

θαηαζηάζεηο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο νξίδεηαη σο κηα 

θαηάζηαζε φπνπ νη βξαρππξφζεζκεο αμίεο ελεξγεηηθνχ δελ επαξθνχλ γηα λα 

αληηζηνηρνχλ ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ή ηηο απξνζδφθεηεο εθξνέο.  

Ζ ηειηθή γσλία είλαη απηή απφ φπνπ ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζεσξείηαη σο ε αθξαία 

θαηάζηαζε. Μηα ηέηνηα θαηάζηαζε κπνξεί λα πξνθχςεη απφ πεξηπηψζεηο κεγάισλ 

δεκηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ δεηήκαηα ξεπζηφηεηαο θαη ακθηβνιίεο γηα ην κέιινλ ηεο 

ηξάπεδαο. Σέηνηεο ακθηβνιίεο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε καδηθή αλάιεςε ρξεκάησλ 

ή θιείζηκν πηζησηηθψλ νξίσλ απφ άιια ηδξχκαηα πνπ πξνζπαζνχλ λα πξνζηαηεπζνχλ 

απφ πηζαλή αζέηεζε. Καη νη δχν κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα βίαηε θξίζε 

ξεπζηφηεηαο πνπ πηζαλψο θαηαιήγεη ζε πηψρεπζε. Τπάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ξεπζηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ θαη κε ηε ζεηξά ηνπο επεξεάδνπλ ην πνζφ 

ξεπζηφηεηαο πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ. 

2.3.3 Κίλδπλνο επηηνθίνπ 

ε γεληθέο γξακκέο, ν θίλδπλνο επηηνθίνπ είλαη ε πηζαλφηεηα αιιαγψλ ζηα επηηφθηα 

γηα ηε κείσζε ησλ θεξδψλ ή ηεο αμίαο κηαο ηξάπεδαο. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα δάλεηα 

θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ηζνινγηζκνχ ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ θαηαζέζεσλ πξνζεζκίαο ή 

απνηακίεπζεο, δεκηνπξγνχλ έζνδα θαη θφζηε πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηα επηηφθηα θαη 

δεδνκέλνπ φηη ηα επηηφθηα είλαη αζηαζή, έηζη είλαη θαη ηα θέξδε. Αλ θαη ν θίλδπλνο 

επηηνθίνπ είλαη πξνθαλήο γηα ηνπο δαλεηνιήπηεο θαη ηνπο δαλεηζηέο κε κεηαβιεηά 

επηηφθηα, φζνη αζρνινχληαη κε ζπλαιιαγέο ζηαζεξνχ επηηνθίνπ δελ εμαηξνχληαη απφ 

ηνπο θηλδχλνπο επηηνθίνπ ιφγσ ηνπ θφζηνπο επθαηξίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο 

θηλήζεηο ηεο αγνξάο (Bessis, 2010). 
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χκθσλα κε ηνπο Greuning θαη Bratanovic (2009), ν ζπλδπαζκφο ελφο επκεηάβιεηνπ 

πεξηβάιινληνο επηηνθίσλ, ηεο απνξξχζκηζεο θαη ελφο απμαλφκελνπ θάζκαηνο 

πξντφλησλ εληφο θαη εθηφο ηζνινγηζκνχ έρνπλ θάλεη ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ 

επηηνθίνπ κηα απμαλφκελε πξφθιεζε. Σαπηφρξνλα, ε ελεκεξσκέλε ρξήζε 

παξαγψγσλ επηηνθίνπ, φπσο είλαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζπκβφιαηα κειινληηθήο 

εθπιήξσζεο θαη νη αληαιιαγέο επηηνθίσλ, κπνξεί λα βνεζήζνπλ ηηο ηξάπεδεο λα 

δηαρεηξηζηνχλ θαη λα κεηψζνπλ ηελ έθζεζε επηηνθίσλ πνπ είλαη εγγελήο ζηελ 

επηρείξεζή ηνπο.  

Δπνκέλσο, νη επνπηηθέο αξρέο δίλνπλ κεγάιε έκθαζε ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ επηηνθίνπ. Οη Greuning θαη Bratanovic (2009) ππνζηεξίδνπλ 

φηη νη ηξάπεδεο αληηκεησπίδνπλ θίλδπλν επηηνθίνπ απφ ηέζζεξηο θχξηεο πεγέο, δειαδή 

ηνλ θίλδπλν επαλαηηκνιφγεζεο, ηνλ θίλδπλν θακπχιεο απφδνζεο, ηνλ θίλδπλν βάζεο 

θαη ηελ πξναηξεηηθφηεηα.  

Ζ θχξηα θαη πην ζπρλά ζπδεηεκέλε πεγή θηλδχλνπ επηηνθίνπ πεγάδεη απφ ρξνληθέο 

δηαθνξέο ζηε δηάξθεηα ησλ ζηαζεξψλ επηηνθίσλ θαη ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ 

θπκαηλφκελσλ επηηνθίσλ ησλ ηξαπεδηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεσλ θαη 

ζέζεσλ εθηφο ηζνινγηζκνχ. Σν βαζηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζε 

ηνπ θηλδχλνπ επαλαηηκνιφγεζεο είλαη ε δηάξθεηα, ε νπνία πξνυπνζέηεη κεηαηφπηζε 

ζηελ θακπχιε απφδνζεο.  

Δπίζεο, νη αλαληηζηνηρίεο επαλαηηκνιφγεζεο εθζέηνπλ ζε κηα ηξάπεδα ηνλ θίλδπλν λα 

πξνθχςνπλ απφ αιιαγέο ζηελ θιίζε θαη ην ζρήκα ηεο θακπχιεο απφδνζεο. Ο 

θίλδπλνο θακπχιεο απφδνζεο πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ νη κεηαβνιέο ηεο θακπχιεο 

απφδνζεο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ην εηζφδεκα κηαο ηξάπεδαο ή ηελ ππνθείκελε 

νηθνλνκηθή αμία.  

Μηα άιιε ζεκαληηθή πεγή θηλδχλνπ επηηνθίνπ είλαη ν βαζηθφο θίλδπλνο, ν νπνίνο 

πξνθχπηεη απφ ηελ αηειή ζπζρέηηζε ζηελ πξνζαξκνγή ησλ επηηνθίσλ πνπ 

θεξδίδνληαη θαη πιεξψλνληαη ζε δηαθνξεηηθά κέζα κε δηαθνξεηηθά παξφκνηα 

ραξαθηεξηζηηθά επαλαηηκνιφγεζεο. Όηαλ αιιάδνπλ ηα επηηφθηα, απηέο νη δηαθνξέο 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε απξνζδφθεηεο αιιαγέο ζηηο ηακεηαθέο ξνέο θαη ζηα θέξδε 

πνπ θαηαλέκνληαη κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεσλ θαη κέζσλ εθηφο 

ηζνινγηζκνχ παξφκνηαο ιήμεο (Wright θαη Houpt, 1996). 
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2.3.4 Κίλδπλνο ζπλαιιάγκαηνο 

Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη φηαλ ππάξρεη κηα 

απξνζδφθεηε κεηαβνιή ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο πνπ κεηαβάιιεη ην πνζφ ηνπ 

λνκίζκαηνο γηα ηελ απνπιεξσκή ελφο ρξένπο ζε μέλν λφκηζκα. Ο Bessis (2010) 

νξίδεη ηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν σο θίλδπλν δεκίαο ιφγσ αιιαγψλ ζηηο 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. Σέηνηα απψιεηα θεξδψλ κπνξεί λα πξνθχςεη ιφγσ 

αλαληηζηνηρίαο κεηαμχ ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηεο αμίαο ηνπ 

θεθαιαίνπ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζε μέλα λνκίζκαηα ή αλαληηζηνηρίαο κεηαμχ ησλ 

μέλσλ απαηηήζεσλ θαη ησλ μέλσλ ππνρξεψζεσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε εγρψξην 

λφκηζκα.  

χκθσλα κε ηνπο Greuning θαη Bratanovic (2009), ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο είλαη 

θεξδνζθνπηθφο θαη ζπλεπψο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θέξδνο ή δεκία, αλάινγα κε ηελ 

θαηεχζπλζε ησλ κεηαβνιψλ ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. Ο ζπλαιιαγκαηηθφο 

θίλδπλνο ζεσξείηαη γεληθά φηη πεξηιακβάλεη θίλδπλν ζπλαιιαγψλ, νηθνλνκηθφ 

θίλδπλν θαη θίλδπλν επαλεθηίκεζεο. Ο θίλδπλνο ζπλαιιαγήο είλαη ν αληίθηππνο ησλ 

αιιαγψλ ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο κε βάζε ηηο ηηκέο απαηηήζεσλ θαη ηηο μέλεο 

ππνρξεψζεηο. 

Δλαιιαθηηθά, γλσζηφο σο επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο, ν νηθνλνκηθφο θίλδπλνο 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ αληίθηππν ησλ κεηαβνιψλ ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ζηε 

καθξνπξφζεζκε ζέζε κηαο εηαηξείαο. Με ηελ απμαλφκελε παγθνζκηνπνίεζε, ην 

θεθάιαην θηλείηαη γξήγνξα γηα λα επσθειεζεί απφ ηηο αιιαγέο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο 

ηζνηηκίεο θαη ζπλεπψο νη ππνηηκήζεηο μέλσλ λνκηζκάησλ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε 

απμεκέλν αληαγσληζκφ ηφζν ζηε δηεζλή φζν θαη ζηελ εγρψξηα αγνξά. Απηφ ην 

θαηλφκελν θαζηζηά απηφ ην ζηνηρείν ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ πνιχ θξίζηκν 

γηα ηε δηαρείξηζή ηνπ. 

2.3.5 Λεηηνπξγηθόο θίλδπλνο 

Ο ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο άκεζεο ή έκκεζεο απψιεηαο πνπ πξνθχπηεη 

απφ αλεπαξθείο ή απνηπρεκέλεο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο, άηνκα θαη ζπζηήκαηα ή απφ 

εμσηεξηθά γεγνλφηα. Γπζιεηηνπξγίεο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ, ζπζηεκάησλ 

αλαθνξάο, εζσηεξηθψλ θαλφλσλ παξαθνινχζεζεο θαη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηε ιήςε έγθαηξσλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ ή ε ζπκκφξθσζε κε 
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ηνπο θαλφλεο εζσηεξηθήο πνιηηηθήο θηλδχλνπ νδεγνχλ ζε ιεηηνπξγηθνχο θηλδχλνπο 

(Bessis, 2010).  

Οη ιεηηνπξγηθνί θίλδπλνη, επνκέλσο, εκθαλίδνληαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα, φπσο 

αλζξψπηλα ιάζε, δηαδηθαζίεο θαη ηερληθή θαη ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ. Δπεηδή ν 

ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο είλαη έλαο έγθαηξνο θίλδπλνο, ειιείςεη απνηειεζκαηηθήο 

παξαθνινχζεζεο θαη αλαθνξάο θηλδχλσλ, νξηζκέλνη ζεκαληηθνί θίλδπλνη ζα 

αγλνεζνχλ, δελ ζα ππάξρεη ψζεζε γηα δηνξζσηηθή δξάζε θαη απηφ κπνξεί λα έρεη 

θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο.  

Δμειίμεηο ζην ζχγρξνλν ηξαπεδηθφ πεξηβάιινλ, φπσο απμεκέλε εμάξηεζε απφ 

εμειηγκέλε ηερλνινγία, επέθηαζε ιηαληθψλ δξαζηεξηνηήησλ, αλάπηπμε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, εμσηεξηθή αλάζεζε ιεηηνπξγηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ θαη 

κεγαιχηεξε ρξήζε δνκεκέλεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ηζρπξίδνληαη φηη κεηψλνπλ ηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν θαη ηνλ θίλδπλν αγνξάο ζπλέβαιαλ ζε πςειφηεξα επίπεδα 

ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ ζηηο ηξάπεδεο (Greuning θαη Bratanovic, 2009). 

Παξά φιεο απηέο ηηο πξνζπάζεηεο ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, ππάξρνπλ πξνθιήζεηο φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζή ηνπ. 

Πξψηνλ, είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηνχλ θαζνιηθά εθαξκφζηκεο αηηίεο ή 

παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε ηππηθψλ 

εξγαιείσλ θαη ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο, θαζψο ηα γεγνλφηα είλαη ζε κεγάιν βαζκφ 

εζσηεξηθά γηα κεκνλσκέλεο ηξάπεδεο.  

Δπηπιένλ, ην κέγεζνο ησλ πηζαλψλ απσιεηψλ απφ ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο 

θηλδχλνπ ζπρλά δελ είλαη εχθνιν λα πξνβιεθζεί. Σέινο, είλαη δχζθνιν λα ζρεδηαζηεί 

έλαο απνηειεζκαηηθφο κεραληζκφο γηα ηε ζπζηεκαηηθή αλαθνξά ησλ ηάζεσλ ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ θηλδχλσλ κηαο ηξάπεδαο, επεηδή νη πνιχ κεγάιεο ιεηηνπξγηθέο δεκίεο 

είλαη ζπάληεο ή απνκνλσκέλεο.  

Λφγσ ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ κεζνδνινγηθψλ πξνθιήζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ 

ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν, ην πξψην ζηάδην αλάπηπμεο ελφο απνηειεζκαηηθνχ πιαηζίνπ 

γηα ηε δηαρείξηζή ηνπ είλαη ε δεκηνπξγία κηαο θνηλήο ηαμηλφκεζεο ησλ ζπκβάλησλ 

απψιεηαο πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκεχζεη σο ππνδνρή γηα ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηε ζπρλφηεηα θαη ην θφζηνο ησλ ζπκβάλησλ.  
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2.3.6 ηξαηεγηθόο θίλδπλνο 

Δλψ ν ρξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο θαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο ζηνλ ηξαπεδηθφ 

ηνκέα έρνπλ δηεξεπλεζεί απζηεξά, νη επηπηψζεηο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πνιιψλ 

εηαηξηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη ε αβεβαηφηεηα ηεο εμσηεξηθήο αγνξάο θαη ηεο 

βηνκεραλίαο έρνπλ ιάβεη ζρεηηθά κηθξή πξνζνρή (Miller, 1992) Οη Slywotzky θαη 

Drzik (2005), νξίδνπλ ηνλ ζηξαηεγηθφ θίλδπλν σο ηε ζεηξά εμσηεξηθψλ γεγνλφησλ 

θαη ηάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα θαηαζηξέςνπλ ηελ πνξεία αλάπηπμεο θαη ηελ αμία ησλ 

κεηφρσλ κηαο εηαηξείαο.  

Δλψ απηνί νη δχν ζπγγξαθείο ζεσξνχλ ηνλ ζηξαηεγηθφ θίλδπλν σο κνλαδηθή ζπλέπεηα 

εμσηεξηθψλ ζπκβάλησλ, άιινη ζπγγξαθείο βιέπνπλ ηνλ ζηξαηεγηθφ θίλδπλν σο ηνλ 

ηξέρνληα θαη ηνλ πηζαλφ αληίθηππν ζηα θέξδε ή θαη ζην θεθάιαην πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ εζσηεξηθέο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο δπζκελείο επηρεηξεκαηηθέο 

απνθάζεηο, αθαηάιιειε εθαξκνγή απνθάζεσλ ή έιιεηςε αληαπφθξηζεο ζηηο αιιαγέο 

ηεο βηνκεραλίαο.  

Δπνκέλσο, ζεσξνχλ ηνλ ζηξαηεγηθφ θίλδπλν σο ζπλάξηεζε ηεο ζπκβαηφηεηαο ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ελφο νξγαληζκνχ, ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ 

αλαπηχρζεθαλ γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ, ησλ πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

έλαληη απηψλ ησλ ζηφρσλ θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο πινπνίεζεο. Οη Emblemsvåg θαη 

Kjølstad (2002), νξίδνπλ επίζεο ηνλ ζηξαηεγηθφ θίλδπλν σο ηνλ θίλδπλν πνπ 

πξνθχπηεη θαζψο κηα επηρείξεζε επηδηψθεη ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηεο ζηφρνπο είηε 

ηηο εθκεηαιιεπφκελεο επθαηξίεο ή / θαη κεηψλνληαο ηηο απεηιέο.  

Ο ζηξαηεγηθφο θίλδπλνο πεξηιακβάλεη κηα πνηθηιία αβεβαηνηήησλ πνπ δελ έρνπλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ραξαθηήξα, αιιά πξνθαινχληαη απφ καθξννηθνλνκηθνχο 

παξάγνληεο, ηάζεηο ηνπ θιάδνπ ή αιινηψζεηο ζηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο κηαο 

εηαηξείαο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εηαηξεία, ηα θέξδε θαη ηελ αμία ησλ κεηφρσλ αξλεηηθά.  

Οη ζηξαηεγηθνί θίλδπλνη ζπρλά απνηεινχλ κεξηθά απφ ηα κεγαιχηεξα αλνίγκαηα κηαο 

επηρείξεζεο θαη σο εθ ηνχηνπ κπνξεί λα είλαη κηα πην ζνβαξή αηηία θαηαζηξνθήο ηεο 

αμίαο. Γπζηπρψο, θαζψο νη ζηξαηεγηθνί θίλδπλνη είλαη ζπρλά εμαηξεηηθά απξφβιεπηνη 

θαη δηαθφξσλ κνξθψλ, νη δηαρεηξηζηέο δελ έρνπλ αθφκε θαηαθέξεη λα αλαπηχμνπλ 

ζπζηεκαηηθά εξγαιεία θαη ηερληθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο (Slywotzky θαη Drzik, 

2005). 
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Μηα απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ην κεηνλέθηεκα ηνπ θηλδχλνπ. Θα πξέπεη λα επηδηψθεη λα αληηκεησπίζεη 

φιεο ηηο απψιεηεο, ηφζν απφ αηπρήκαηα φζν θαη απφ αηπρείο επηρεηξεκαηηθέο θξίζεηο, 

θαη λα αμηνπνηεί επθαηξίεο γηα θέξδε κέζσ ηεο νξγαλσηηθήο θαηλνηνκίαο θαη ηεο 

αλάπηπμεο. Ζ θαηάζρεζε ηνπ αλνδηθνχ θηλδχλνπ πεξηιακβάλεη ηελ αλαδήηεζε 

επθαηξηψλ θαη ηελ αλάπηπμε ζρεδίσλ δξάζεο γηα απηέο ηηο επθαηξίεο φηαλ ηηο 

παξνπζηάδεη ην κέιινλ.  

Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ κεηνλεθηήκαηνο απφ ηελ άιιε πιεπξά γίλεηαη κε ηε κείσζε ηεο 

πηζαλφηεηαο εκθάληζεο θαη ηνπ εχξνπο ησλ απσιεηψλ θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε 

αλάθηεζεο απφ απηέο ηηο απψιεηεο. Οη Beasley θαη Frigo (2007) ππνζηεξίδνπλ φηη ην 

πξψην βήκα ζηε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζε θηλδχλνπ είλαη λα βξεη έλαλ ηξφπν 

ζπζηεκαηηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ κηαο 

εηαηξείαο.  

Έηζη, ε ζηξαηεγηθή ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ μεθηλά κε ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν έλα επξχ θάζκα πηζαλψλ γεγνλφησλ θαη 

ζελαξίσλ ζα επεξεάζεη ηελ εθηέιεζε ζηξαηεγηθήο κηαο επηρείξεζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηειηθήο επίδξαζεο ζηελ απνηίκεζε ηεο εηαηξείαο. 

2.3.7 Κίλδπλνο θήκεο 

Ο θίλδπλνο θήκεο αλαθέξεηαη σο θεθάιαην κηαο εηαηξείαο θαη ππφθεηηαη ζε θίλδπλν. 

χκθσλα κε ηνπο Atkins et al. (2006) ε θήκε κηαο εηαηξείαο πεξηιακβάλεη δηάθνξα 

άπια ζηνηρεία, φπσο είλαη ε πηζαλή κειινληηθή ξνή θεξδψλ θαη ε αμία ηεο επσλπκίαο 

ηεο. Απηά ηα άπια κπνξεί λα είλαη αξθεηέο θνξέο ε αμία ησλ ελζψκαησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε εηαηξείεο κε θαιή θήκε. 

Αληίζεηα, κηα εηαηξεία κε θησρή θήκε κπνξεί λα έρεη αξλεηηθή θήκε ζηα ίδηα 

θεθάιαηα φηαλ ε εηαηξεία απνηηκάηαη ζε ιηγφηεξν απφ ηελ αμία ησλ ελζψκαησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο. ε κηα δεκνζίεπζε ηνπ Economist Intelligent Unit 

(EIU) ην 2005 ν θίλδπλνο θήκεο ζεσξήζεθε φηη απνηειεί κηα απφ ηηο αλαδπφκελεο 

θαη νινέλα θαη πην ζεκαληηθέο ηάμεηο θηλδχλνπ ζηνλ θαηάινγν πξνηεξαηφηεηαο ησλ 

πεξηζζφηεξσλ δηαρεηξηζηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3-ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΗ ΣΡΑΠΔΕΔ 

3.1 Δζσηεξηθόο έιεγρνο θαη ζπζηήκαηα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη νιφθιεξν ην ζχζηεκα εζσηεξηθψλ ειέγρσλ πνπ 

ζεζπίδεηαη πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη εχινγε δηαζθάιηζε γηα:  

(α) απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία  

(β) εζσηεξηθφ δεκνζηνλνκηθφ έιεγρν θαη  

(γ) ζπκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο.  

Ωζηφζν, ζε φηη αθνξά ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο 

πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηνπο δηεπζπληέο θαη ηε δηαρείξηζε 

κηαο νληφηεηαο γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο, δηαζθαιίδνληαο, 

ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ηελ εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή ζπκπεξηθνξά κηαο 

επηρείξεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηήξεζεο ησλ εζσηεξηθψλ πνιηηηθψλ, ηε 

δηαθχιαμε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηελ πξφιεςε θαη ηνλ εληνπηζκφ απάηεο θαη 

ζθάικαηνο, ηελ αθξίβεηα θαη πιεξφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ αξρείσλ θαη ηελ έγθαηξε 

πξνεηνηκαζία αμηφπηζησλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ (CIMA, 2006). 

Έλαο ηζρπξφο εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί κηα απφ ηηο θαιχηεξεο άκπλεο έλαληη ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ απνηπρηψλ θαζψο θαη ζεκαληηθή θηλεηήξηα δχλακε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο απφδνζεο. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ βαζηθψλ ηνκέσλ θηλδχλνπ 

ελφο νξγαληζκνχ, απηνί νη θίλδπλνη ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ ζχκθσλα κε κηα 

θαζνξηζκέλε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο θηλδχλνπ (Drogalas et al., 2020). Απηή ε 

ζηξαηεγηθή παξάγεηαη θαηάιιεια ζηνπο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο πνπ επηδηψθνπλ λα 

κεηξηάζνπλ ηα πςειά επίπεδα θηλδχλσλ. Κάζε έιεγρνο ζα αληηκεησπίδεη έλαλ 

θαζνξηζκέλν θίλδπλν ή ζα απνηειεί κέξνο κηαο θαλνληζηηθήο απαίηεζεο πνπ κε ηε 

ζεηξά ηνπ αληηκεησπίδεη ηνλ θίλδπλν παξαβίαζεο ησλ λφκσλ, δηαδηθαζηψλ θαη 

θαλφλσλ. 

Ο γλσζηφο νξηζκφο γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζε φιν ηνλ θφζκν δίλεηαη απφ ηελ 

COSO θαη ζχκθσλα κε απηήλ, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο νξίδεηαη επξέσο σο κηα 

δηαδηθαζία, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ηνπο δηεπζπληέο θαη 
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ην πξνζσπηθφ κηαο επηρείξεζεο. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο παξέρεη εχινγε δηαζθάιηζε 

ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

- Απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ. 

- Αμηνπηζηία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ. 

- πκκφξθσζε κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο.  

χκθσλα κε ην πιαίζην ηεο COSO, εθαξκφδνληαη εζσηεξηθνί έιεγρνη φρη κφλν γηα λα 

βνεζήζνπλ ηηο εηαηξείεο λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο θεξδνθνξίαο θαη λα επηηχρνπλ ηηο 

απνζηνιέο ηνπο, αιιά θαη λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηηο εθπιήμεηο ζηελ πνξεία. Έλα 

ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ επηηξέπεη ζηε δηαρείξηζε λα αληηκεησπίδεη γξήγνξα 

αιιαγέο νηθνλνκηθέο θαη αληαγσληζηηθά πεξηβάιινληα, αιιαγέο ζηελ αγνξά, φπσο 

αιιαγή ησλ απαηηήζεσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ ησλ πειαηψλ θαη αλαδηάξζξσζε. 

Ο απνηειεζκαηηθφο εζσηεξηθφο έιεγρνο απαηηεί έλα ηζρπξφ πεξηβάιινλ ειέγρνπ θάησ 

απφ ην νπνίν εθαξκφδνληαη ηα άιια ζηνηρεία. Πξέπεη λα ππάξρνπλ νη αξρέο ζηηο 

νπνίεο βαζίδεηαη ν θαιφο έιεγρνο θαη ε δέζκεπζε γηα νξζή ζπκκφξθσζε ειέγρνπ, 

ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πγηήο δηαδξαζηηθή δνκή ειέγρνπ. Ζ εθηίκεζε 

επηθηλδπλφηεηαο απνηειεί ηε βάζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνχ απαηηνχληαη 

δξαζηεξηφηεηεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (Drogalas et al., 2020).  

Απηφ επηηξέπεη ζηνλ νξγαληζκφ λα επηθεληξσζεί ζε απηνχο ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζα 

επεξεάζνπλ ηε ζπλνιηθή επηηπρία ηεο εηαηξείαο. Ζ επηθνηλσλία πιεξνθνξηψλ πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ άζθεζε εζσηεξηθψλ ειέγρσλ ελεκεξψλεη ην βαζηθφ πξνζσπηθφ 

θαη ηε δηνίθεζε γηα πηζαλά πξνβιήκαηα. Έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα 

παξαθνινχζεζεο είλαη έλα ζπλερέο πξφγξακκα αμηνιφγεζεο πνπ επηβιέπεη ην 

ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ειέγρσλ ζηνλ πεξηνξηζκφ 

ησλ θηλδχλσλ. 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο πξέπεη επίζεο λα είλαη πξνζαξκνζκέλνο ζηηο αλάγθεο ηεο θάζε 

επηρείξεζεο. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή φζν πην πεξίπινθα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ελφο 

νξγαληζκνχ, ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην θφζηνο (IRM et al., 2002). Σα ζθάλδαια ησλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ ππνγξάκκηζαλ ηελ αλάγθε αμηνιφγεζεο, ειέγρνπ θαη 
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αλαδηαηχπσζεο ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη ησλ ηζνδπγίσλ πξνθεηκέλνπ λα 

θαζνδεγήζνπλ ηα ζηειέρε επηρεηξήζεσλ θαη ηα άηνκα ζηε ιήςε απνθάζεσλ.  

Σέινο, ππάξρεη αλάγθε γηα ηηο εηαηξείεο λα έρνπλ ζηξαηεγηθή πξνζηαζίαο θηλδχλσλ 

(Chorafas, 2008). Ζ αζθάιηζε είλαη γλσζηφ φηη είλαη κία απφ ηηο κεζφδνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη εηαηξείεο σο ρξεκαηνδφηεζε θηλδχλσλ πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ 

νηθνλνκηθή πξνζηαζία έλαληη ησλ επηπηψζεσλ ησλ θηλδχλσλ. Ωζηφζν, πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη απψιεηεο φπσο ε νξγαλσηηθή θήκε θαη ην εζηθφ ησλ εξγαδνκέλσλ 

είλαη αλαζθάιηζηεο θαη είλαη δχζθνιν λα αλαθηεζνχλ κφιηο ραζνχλ. Δπνκέλσο, νη 

νξγαληζκνί πξέπεη λα θαηαβάινπλ πξνζπάζεηεο γηα λα δηαηεξήζνπλ ηε θήκε θαη ηελ 

θαιή ζέιεζε ηνπο. 

3.2 Δπηηξνπή εζσηεξηθνύ ειέγρνπ 

χκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ρξεζηήο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο 

θαη ε επηηξνπή ειέγρνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηε ιεηηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ, 

θαζψο δηαζθαιίδνπλ ηε δηαρείξηζε ηεο ηαθηηθήο θαη επαξθνχο απφδνζεο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, αλαδεηψληαο ειιείςεηο, αδπλακίεο θαη εληζρχνληαο 

απνηειεζκαηηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο.  

πλήζσο, ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο δελ εκπιέθεηαη ζε θακία δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ. Θεσξείηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζα ήηαλ ζπλεηφ γηα ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή λα έρεη ιφγν. Ο 

εζσηεξηθφο ειεγθηήο δηαζθαιίδεη κφλν ηηο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ πνπ 

πηνζεηνχληαη απφ ηα ελδηαθεξφκελα ηκήκαηα. ε κηα κεγάιε εηαηξεία, δηαθνξεηηθά 

ηκήκαηα, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ ζρεηηθνχ θηλδχλνπ, κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ ηε 

ιεηηνπξγία δηαρείξηζεο θηλδχλσλ.  

Θα ήηαλ επνκέλσο απαξαίηεην γηα ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή λα ιάβεη πξψηα κηα δίθαηε 

ηδέα γηα ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο θηλδχλσλ θαη λα ιεθζνχλ κέηξα γηα λα επηβεβαησζεί 

φηη έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ αξθεηέο δηαζθαιίζεηο γηα ηε δηαρείξηζε απηψλ ησλ θηλδχλσλ. 

ηελ πεξίπησζε άιισλ θηλδχλσλ, φπσο πεξηβαιινληηθνί θαη ηερλνινγηθνί θίλδπλνη, ν 

εζσηεξηθφο ειεγθηήο ελδέρεηαη λα κελ έρεη γλψζε εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηε 

ζνβαξφηεηα ησλ θηλδχλσλ θαη ζα πξέπεη λα δεηήζεη βνήζεηα απφ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο επηθεθαιήο ησλ ηκεκάησλ γηα λα εμεηάζεη ηε δηαδηθαζία 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ.  
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3.3 Πξόηππα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ 

Οη Glazer θαη Jaenike (1980) ππνζηήξημαλ φηη ε εθηέιεζε ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ 

ζχκθσλα κε ηα πξφηππα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειέγρνπ. Οη Ridley θαη D‟Silva (1997) δηαπίζησζαλ ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην φηη ε ζπκκφξθσζε κε ηα επαγγεικαηηθά πξφηππα είλαη ν πην 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ πξνζηηζέκελε αμία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σα 

πξφηππα γηα ηνπο ειέγρνπο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν 

δεκνζηεχνληαη απφ ηε δηνξγαληθή ζπκθσλία (2008) θαη πεξηιακβάλνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά, απφδνζε θαη πξφηππα εθαξκνγήο.  

Γεληθά, ηα επίζεκα πξφηππα ειέγρνπ αλαγλσξίδνπλ φηη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο 

παξέρνπλ επίζεο ππεξεζίεο ζρεηηθά κε πιεξνθνξίεο εθηφο απφ ηηο νηθνλνκηθέο 

εθζέζεηο. Απαηηνχλ απφ ηνπο ειεγθηέο λα εθηεινχλ ην ξφιν ηνπο αληηθεηκεληθά θαη 

ζχκθσλα κε απνδεθηά θξηηήξηα γηα επαγγεικαηηθή πξαθηηθή, έηζη ψζηε ε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ λα αμηνινγεί θαη λα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε 

ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο δηαθπβέξλεζεο ρξεζηκνπνηψληαο κηα 

ζπζηεκαηηθή θαη πεηζαξρεκέλε πξνζέγγηζε.  

Απηφ είλαη ζεκαληηθφ φρη κφλν γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο, αιιά 

επεηδή ην πεδίν ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ειεγθηή ζα κπνξνχζε λα ζπλεπάγεηαη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ηνκέσλ ζηνπο νπνίνπο εκπιέθεηαη έλα πςειφ επίπεδν θξίζεο, θαη νη 

εθζέζεηο ειέγρνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηηο απνθάζεηο ή ηελ πνξεία 

ησλ ελεξγεηψλ πνπ έρεη πηνζεηήζεη ε δηνίθεζε (Bou-Raad, 2000).  

3.4 Αλεμαξηεζία εζσηεξηθνύ ειέγρνπ 

χκθσλα κε ηνλ Chun (1997) ε αλεμαξηεζία είλαη ε νπζία ηνπ ειέγρνπ. Ο 

εζσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηνο ηφζν απφ ην πξνζσπηθφ φζν θαη 

απφ ηηο επηρεηξεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ελφο νξγαληζκνχ. Γηαθνξεηηθά, ε 

αθεξαηφηεηα ησλ απφςεσλ, ζπκπεξαζκάησλ θαη ζπζηάζεσλ ηνπ ειεγθηή ζα ήηαλ 

χπνπηε. Δπνκέλσο, ε αλεμαξηεζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

επίηεπμε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ ζηφρνπ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  
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Απηή ε αλεμαξηεζία πξνθχπηεη θπξίσο απφ δχν ραξαθηεξηζηηθά - ηελ νξγαλσηηθή 

θαηάζηαζε θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα. Ο Dumitrescu (2004) ζην άξζξν ηνπ 

αλαθνξηθά κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζε ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο αλαγλσξίδεη φηη 

θάζε ηξάπεδα πξέπεη λα δηαζέηεη ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζην νπνίν, φζνλ αθνξά 

ηνλ φγθν θαη ηε θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο - κπνξεί λα βαζηζηεί. ηηο κηθξφηεξεο 

ηξάπεδεο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο παξέρεηαη ζπρλά εμσηεξηθά. Σν ηκήκα εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζε ηξαπεδηθφ ίδξπκα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεην απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ειέγρεη θαη πξέπεη επίζεο λα είλαη αλεμάξηεην απφ ηηο θαζεκεξηλέο δηαδηθαζίεο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

Με απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη εγγπεκέλν φηη απηφ ην ηκήκα εθηειεί ηηο δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπ αληηθεηκεληθά θαη ακεξφιεπηα. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ελδέρεηαη λα κελ έρνπλ 

ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ κε ηελ ηξάπεδα. Κάζε ηξάπεδα ζα πξέπεη λα έρεη 

ηππνπνηεκέλεο αξρέο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ λα πξνβιέπνπλ ηε ζέζε θαη ηηο 

εμνπζίεο ηεο ζην πιαίζην ηεο ηξάπεδαο. Θα πξέπεη εδψ λα θσδηθνπνηεζεί ην πεδίν 

εξγαζίαο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, ε ζέζε νιφθιεξνπ ηνπ ηκήκαηνο ζηελ 

νξγαλσηηθή δνκή ηεο ηξάπεδαο θαη νη ζρέζεηο κε άιιεο ππεξεζίεο ειέγρνπ. 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθφο θαη ακεξφιεπηνο, πνπ ζεκαίλεη 

φηη πξέπεη λα αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ ρσξίο ακθηβνιίεο θαη παξεκβνιέο. Σα 

κέιε ηεο νκάδαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο εξγαζίεο ηεο 

ηξάπεδαο ή ζηελ επηινγή θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ 

επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, θαζψο θαη ηα εζσηεξηθά θίλεηξα θαη ε ζπζηεκαηηθή 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θάζε εζσηεξηθνχ ειεγθηή είλαη βαζηθνί παξάγνληεο γηα ηε 

ζσζηή ιεηηνπξγία νιφθιεξνπ ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο ηξάπεδαο.  

Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη ππεχζπλνο φηη 

ην ηκήκα εθηειεί ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δένπζεο αξρέο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα ιεθζεί φηη ην ζρέδην ειέγρνπ 

θαηαξηίδεηαη επίζεκα θαη νη δηαδηθαζίεο γηα φια ηα κέιε ηεο νκάδαο είλαη γξαπηέο. Ζ 

επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ησλ ππαιιήισλ ηνπ ηκήκαηνο πξέπεη πάληα λα 

δηαζθαιίδεηαη, φπσο θαη ε ηαθηηθή εθπαίδεπζή ηνπο.  

Ζ ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηνίθεζε ηεο ηξάπεδαο θαη ην 

δηνηθεηηθφ ηεο ζπκβνχιην, ελδερνκέλσο θαη πξνο ηελ επηηξνπή ειέγρνπ, εάλ ε 
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ηξάπεδα δηαζέηεη. Απηά ηα φξγαλα ηεο ηξάπεδαο πξέπεη θαηά θχξην ιφγν λα 

ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ηνπ ζρεδίνπ ειέγρνπ θαη ηελ επίηεπμε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηκήκαηνο. 

3.5 Ο εζσηεξηθόο έιεγρνο ζε ηξαπεδηθνύο νξγαληζκνύο 

Παξφιν πνπ ε αλάγθε αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ακεξνιεςίαο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία 

γηα ην ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε έλα ηξαπεδηθφ ίδξπκα, απηφ δελ απνθιείεη ην 

ελδερφκελν θαη απηφ ην ηκήκα λα ζπκβάιεη ζηε ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Οξηζκέλεο ηξάπεδεο έρνπλ επίζεο εηζαγάγεη έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, ην νπνίν δελ αληηθαζηζηά, αιιά ζπκπιεξψλεη ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο ηξάπεδαο. Πξφθεηηαη γηα κηα ηππηθή θαη ηεθκεξησκέλε 

δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε δηνίθεζε θαη νη εξγαδφκελνη αλαιχνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη αμηνινγνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Ζ δηνίθεζε πξέπεη λα δηαζθαιίζεη κηα νξγαλσηηθή δνκή πνπ θαζνξίδεη ζαθψο ηηο 

εμνπζίεο θαη ηελ επζχλε. Δίλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ, πξνηείλεη 

θαηάιιεινπο κεραληζκνχο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη παξαθνινπζεί ηελ επάξθεηα θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο απνηειεί κέξνο ηεο 

επαλαιακβαλφκελεο παξαθνινχζεζεο ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο 

ηξάπεδαο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ θεθαιαίνπ. Ωο εθ 

ηνχηνπ, βνεζά ηε δηνίθεζε θαη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζηελ απνηειεζκαηηθή 

εθηέιεζε ηεο επζχλεο ηνπο. 

Κάζε ηξάπεδα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ νπνία - ζε 

ζρέζε κε ηνλ φγθν θαη ηε θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο - κπνξεί λα βαζίδεηαη. ηηο 

κηθξφηεξεο ηξάπεδεο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο παξέρεηαη ζπρλά εμσηεξηθά. Ζ ππεξεζία 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ελφο ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ειέγρεη θαη πξέπεη επίζεο λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηηο 

θαζεκεξηλέο δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη εγγπεκέλν φηη απηφ ην ηκήκα εθηειεί ηηο δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπ αληηθεηκεληθά θαη ακεξφιεπηα. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ελδέρεηαη λα κελ έρνπλ 

ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ κε ηελ ηξάπεδα. Κάζε ηξάπεδα ζα πξέπεη λα έρεη 

ηππνπνηεκέλεο αξρέο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ λα πξνβιέπνπλ ηε ζέζε θαη ηηο 
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εμνπζίεο ηεο ζην πιαίζην ηεο ηξάπεδαο. Θα πξέπεη εδψ λα θσδηθνπνηεζεί ην πεδίν 

εξγαζίαο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, ε ζέζε νιφθιεξνπ ηνπ ηκήκαηνο ζηελ 

νξγαλσηηθή δνκή ηεο ηξάπεδαο, νη ζρέζεηο κε άιιεο ππεξεζίεο ειέγρνπ θ.ιπ. 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθφο θαη ακεξφιεπηνο, πνπ ζεκαίλεη 

φηη πξέπεη λα αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ ρσξίο ακθηβνιίεο θαη παξεκβνιέο. Σα 

κέιε ηεο νκάδαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο εξγαζίεο ηεο 

ηξάπεδαο ή ζηελ επηινγή θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (Lois et al., 

2020). Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, θαζψο θαη ηα εζσηεξηθά θίλεηξα θαη ε 

ζπζηεκαηηθή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θάζε εζσηεξηθνχ ειεγθηή είλαη βαζηθνί 

παξάγνληεο γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία νιφθιεξνπ ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ηεο ηξάπεδαο.  

Οη επνπηηθέο αξρέο ηξαπεδψλ ζα πξέπεη λα αμηνινγνχλ ην έξγν ηνπ ηκήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κηαο ηξάπεδαο θαη, φπνπ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ εξγαζία 

ηνπο, κπνξνχλ λα βαζίδνληαη ζηα επξήκαηα ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ηνκέσλ δπλεηηθνχ θηλδχλνπ. Οη ειεγθηηθνί θνξείο εθδίδνπλ δηάθνξα κέηξα 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα θαη ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ωζηφζν, ην 

πεδίν εθαξκνγήο απηψλ ησλ κέηξσλ πνηθίιιεη απφ ρψξα ζε ρψξα, αλ θαη γεληθά 

θαιχπηεη ηηο βαζηθέο αξρέο ελφο θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ θεθαιαίνπ, ηεο δηαρείξηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη άιισλ θηλδχλσλ.  

Ζ ηξαπεδηθή επνπηεία ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Έλα απφ απηά είλαη φηη αμηνινγεί ην έξγν ηεο 

ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο 

δνθηκψλ ζηνλ εληνπηζκφ, ηε κέηξεζε, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

θηλδχλσλ. Δάλ ε επνπηηθή αξρή ηεο ηξάπεδαο είλαη ηθαλνπνηεκέλε κε ην έξγν ηεο 

ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηηο εθζέζεηο ησλ εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ σο ηνλ πξσηαξρηθφ κεραληζκφ γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ πηζαλψλ 

πξνβιεκάησλ ηεο ηξάπεδαο ή ησλ πεδίσλ πηζαλψλ θηλδχλσλ πνπ νη ειεγθηέο δελ 

έρνπλ αθφκε ειέγμεη. 

Οη επνπηηθέο αξρέο ηξαπεδψλ ζα πξέπεη λα δηεμάγνπλ ηαθηηθέο ζπδεηήζεηο κε ηνπο 

εζσηεξηθνχο ειεγθηέο κηαο ηξάπεδαο ζρεηηθά κε ηνπο ηνκείο θηλδχλνπ θαη ηα κέηξα 

πνπ ζα είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ θηλδχλσλ. Παξφιν πνπ νη 
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εζσηεξηθνί ειεγθηέο δελ θαηαξηίδνπλ φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ζε κηα ηξάπεδα - εθηφο απφ 

ηηο δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ - είλαη θαζήθνλ ηνπο, θαη πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ 

κεηφρσλ θαη ησλ πηζησηψλ ηεο ηξάπεδαο, λα ελεκεξψλνπλ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

θαη ηελ επηηξνπή ειέγρνπ, εάλ πηζηεχεη φηη ε δηεχζπλζε ηεο ηξάπεδαο ελεξγεί ζε 

αληίζεζε κε ηνπο λνκηθνχο θαλνληζκνχο ή ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο ηεο 

ηξάπεδαο.  

3.6 ύζηεκα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θαη νηθνλνκηθή απόδνζε 

Λίγεο κφλν αθαδεκατθέο κειέηεο έρνπλ εμεηάζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη αθφκε ιηγφηεξεο έρνπλ αζρνιεζεί εκπεηξηθά κε ην δήηεκα. 

ε κηα απφ ηηο ιίγεο κειέηεο πνπ εμέηαζαλ ηελ επίδξαζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ζηελ νξγαλσηηθή απφδνζε, ν Eden, (1996) αλέζεζε 224 ηξαπεδηθά ππνθαηαζηήκαηα 

ζε πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο θαη παξαθνινχζεζε ηελ απφδνζή ηνπο γηα έλα ρξφλν.  

Σα επξήκαηά ηνπο έδεημαλ φηη ε απφδνζε βειηηψζεθε ζεκαληηθά θαηά ην εμάκελν 

κεηά ηνλ έιεγρν ζηα πεηξακαηηθά ππνθαηαζηήκαηα, ελψ ηα ππνθαηαζηήκαηα ειέγρνπ 

παξνπζίαζαλ κείσζε ιφγσ ησλ θαθψλ γεληθψλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλζεθψλ. Δλψ 

απηή ε κειέηε πξνζθέξεη έλα ρξήζηκν ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν θαιφο έιεγρνο κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ απφδνζε κηαο 

εηαηξείαο, δελ θηάλεη αξθεηά γηα λα εμεγήζεη πφηε θαη γηαηί ιεηηνπξγεί ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ ηε δηεπθνιχλνπλ ή ηελ εκπνδίδνπλ. 

Οη Cooper θαη Craig (1983) κειέηεζαλ ηνλ ξφιν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ 

πεξηνρή ηεο Αζίαο-Δηξεληθνχ. Απηή ε ζεκαληηθή έξεπλα γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν 

ζηελ Απζηξαιία βξήθε κηα ζεηξά δεηεκάησλ πνπ απαζρνινχζαλ ην ειεγθηηθφ 

επάγγεικα. Γηαπηζηψζεθε φηη ππήξραλ νξηζκέλεο παξαλνήζεηο ζρεηηθά κε ην ηη 

έθαλαλ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο θαη ηη αληηιήθζεθαλ νη δηεπζχλνληεο ζχκβνπινί ηνπο 

φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έθαλαλ. Αλαιπηηθφηεξα, ππήξραλ πξνζδνθίεο απφ ηνλ 

δηεπζχλνληα ζχκβνπιν φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζα κπνξνχζε λα θάλεη πεξηζζφηεξα 

απφ ηα παξαδνζηαθά νηθνλνκηθά. 

Ωζηφζν, ην επάγγεικα ζηελ Απζηξαιία ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ππέθεξε 

απφ πξφβιεκα εηθφλαο, δελ είρε έλα ηζρπξφ επαγγεικαηηθφ ζψκα γηα λα 

εθπξνζσπήζεη ηα ζπκθέξνληά ηνπ φπσο έρεη ηψξα, θαη δελ ππήξραλ γεληθά απνδεθηά 

επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ αλαγλσξίζηεθαλ σο απαξαίηεηα γηα ηελ άζθεζε ηνπ 
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εζσηεξηθνχ ειεγθηή. Ζ κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ζχγρξνλνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ωζηφζν, έζεζε ην ζθεληθφ γηα πνιιέο 

κεηαγελέζηεξεο κειέηεο ζηελ Απζηξαιία, ην Υνλγθ Κνλγθ θαη ηε Μαιαηζία. 

χκθσλα κε ηνλ Peursem (2004), πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζεκαληηθή κειέηε ζηε Νέα 

Εειαλδία ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν θαη ηελ εμνπζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή. ε απηήλ ηε 

κειέηε, δεηήζεθε απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο λα δνπλ εάλ νη ιεηηνπξγίεο πνπ 

εθηεινχλ ζε ζρέζε κε ηηο ειεγθηηθέο ππνρξεψζεηο είλαη απαξαίηεηεο θαη ζε πνην 

βαζκφ αηζζάλνληαη φηη απνιακβάλνπλ ηελ εμνπζία θαη ηελ αλεμαξηεζία απφ ηε 

δηνίθεζε πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πεξηκέλνπλ απφ έλαλ επαγγεικαηία.  

Ζ έξεπλα απνηέιεζε κηα έξεπλα ησλ ειεγθηψλ ηεο Νέαο Εειαλδίαο. Έλα πνιχ πςειφ 

πνζνζηφ απφθξηζεο (73%) επηηεχρζεθε ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή έξεπλα θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε. Ζ κειέηε δηαπίζησζε φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο αιεζηλνχ 

επαγγέικαηνο ππάξρνπλ αιιά δελ θπξηαξρνχλ. εκαληηθά, θαη σο ππννκάδεο, ν 

Peursem παξαηήξεζε επίζεο φηη ε δεκφζηα πξαθηηθή θαη νη έκπεηξνη ειεγθηέο 

ελδέρεηαη λα έρνπλ κεγαιχηεξε επηξξνή ζηε δηνίθεζε, θαη νη ειεγθηέο πνπ είλαη 

εθπαηδεπκέλνη ζηε ινγηζηηθή κπνξνχλ λα απνιακβάλνπλ κεγαιχηεξε ζέζε ιφγσ ηεο 

κπζηηθηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε γλσζηνχο 

επαγγεικαηηθνχο θνξείο ινγηζηηθήο.  

Ζ έξεπλα ππνζηεξίδεη πξνεγνχκελεο κειέηεο ησλ Coopers θαη Craig (1983) θαη 

Grambling (1997) πνπ φινη εμέθξαζαλ ζνβαξέο επηθπιάμεηο ζρεηηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή. ε κηα κειέηε 

παξαθνινχζεζεο ζηε Νέα Εειαλδία, ν Peursem εμέηαζε ην ξφιν ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειεγθηή ηεο Νέαο Εειαλδίαο θαη αληηιήθζεθε ηελ επηξξνή ηνπ ειεγθηή επί ηνπ ξφινπ 

απηνχ. Ζ έξεπλα δηαπίζησζε φηη ππάξρνπλ ηξεηο έλλνηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ εθείλνπο 

πνπ ηζνξξνπνχλ θαιχηεξα ηνλ ξφιν ηνπο: ε εμσηεξηθή επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειεγθηή, ε παξνπζία ελφο επίζεκνπ θαη αλεπίζεκνπ δηθηχνπ 

επηθνηλσλίαο  θαη ε ζέζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ξφινπ ηνπο. 

Ζ ελεκέξσζε απηψλ ησλ ελλνηψλ είλαη ν έιεγρνο ή ε ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ηεο 

αζάθεηαο. Απηή ήηαλ κηα πνηνηηθή κειέηε ρξεζηκνπνηψληαο κηα πξνζέγγηζε 

πνιιαπιψλ πεξηπηψζεσλ ζηελ νπνία ν εξεπλεηήο έθαλε παξαηεξήζεηο, εμέηαζε 

έγγξαθα θαη πήξε ζπλέληεπμε απφ αλψηεξνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο ζε έμη 
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νξγαληζκνχο ηεο Νέαο Εειαλδίαο. Ωζηφζν, είλαη κηα πνιχ εκπεξηζηαησκέλε κειέηε 

θαη πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο πνπ αλακθηζβήηεηα δελ είλαη άκεζα δηαζέζηκεο ζε κηα 

πην παξαδνζηαθή πνζνηηθή έξεπλα.  

χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο (2002) θάζε ηξάπεδα ζα πξέπεη 

λα έρεη κφληκε ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψλεη ηα 

θαζήθνληα θαη ηηο επζχλεο ηεο. Ζ αλψηεξε δηνίθεζε ζα πξέπεη λα ιάβεη φια ηα 

απαξαίηεηα κέηξα, ψζηε ε ηξάπεδα λα κπνξεί λα βαζίδεηαη ζπλερψο ζε κηα 

θαηάιιειε ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζην κέγεζφο ηεο 

θαη ζηε θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Απηά ηα κέηξα πεξηιακβάλνπλ ηελ παξνρή 

ησλ θαηάιιεισλ πφξσλ θαη ην πξνζσπηθφ ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο.  

Μηα έξεπλα, απφ ηελ Ernst & Young, δεκνζθφπεζε 695 δηεπζπληηθά ζηειέρε ειέγρνπ 

θαη ζηειέρε C-suite θαη δηαπίζησζαλ φηη ην 80 ηνηο εθαηφ απφ απηνχο παξαδέρηεθε 

φηη ε ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο έρεη πεξηζψξηα βειηίσζεο. 

Ζ έξεπλα δηαπίζησζε φηη ην 75% ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεχνπλ φηη ε ηζρπξή 

δηαρείξηζε θηλδχλσλ έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ απφδνζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ 

θεξδψλ ηνπο. Ωζηφζν, έλα πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεχεη φηη ε ιεηηνπξγία 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηνπο έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηηο ζπλνιηθέο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα 

ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ.  

Καζψο ν ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πεξηζηξέθεηαη θαη απμάλνληαη νη πξνζδνθίεο 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, νη ιεηηνπξγίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απαηηνχλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξεο ηθαλφηεηεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο πην παξαδνζηαθέο ηερληθέο δεμηφηεηεο, 

φπσο ε ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο κε κνλάδεο δηνίθεζεο θαη επηρεηξήζεσλ ζε ζρεηηθά 

επηρεηξεκαηηθά ζέκαηα. Ο Mawanda (2008) πξαγκαηνπνίεζε έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο 

επηπηψζεηο ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηδφζεηο 

ζε ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Οπγθάληα.  

ηε κειέηε ηνπ, δηεξεχλεζε θαη πξνζπάζεζε λα απνδείμεη ηε ζρέζε κεηαμχ 

ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ ζε έλα Ίδξπκα 

Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Οπγθάληα. Οη εζσηεξηθνί έιεγρνη εμεηάζηεθαλ απφ ηελ 

πξννπηηθή ηνπ Πεξηβάιινληνο Διέγρνπ, ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ησλ 

Γξαζηεξηνηήησλ Διέγρνπ, φπνπ ε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε επηθεληξψζεθε ζηε 

ξεπζηφηεηα, ηε ινγνδνζία θαη ηελ αλαθνξά σο ηα κέηξα ηεο νηθνλνκηθήο απφδνζεο. 
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Ο εξεπλεηήο μεθίλεζε λα πξνζδηνξίδεη ηηο αηηίεο ηεο επίκνλεο θαθήο νηθνλνκηθήο 

απφδνζεο απφ ηελ άπνςε ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ.  

Ζ κειέηε δηαπίζησζε κηα ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη ηεο νηθνλνκηθήο απφδνζεο. Ζ έξεπλα πξνηείλεη ηελ θαηάξηηζε πξνθίι 

ηθαλφηεηαο ζην ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ κειέηε αλαγλψξηζε σο εθ ηνχηνπ ην 

ξφιν ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηε δεκηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ 

επεξεάδεη ηελ νηθνλνκηθή απφδνζε ησλ νξγαληζκψλ. Ο Mutua (2012) εξεχλεζε ηνλ 

αληίθηππν ηνπ ειέγρνπ βάζεη θηλδχλνπ ζηελ νηθνλνκηθή απφδνζε ησλ εκπνξηθψλ 

ηξαπεδψλ ζηελ Κέλπα.  

Παξφιν πνπ ε κειέηε ηεο επηθεληξψζεθε ζηνλ έιεγρν βάζεη θηλδχλνπ, αλαγλψξηζε 

φηη ε νηθνλνκηθή απφδνζε απαηηεί έλαλ θαηάιιειν απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ 

εζσηεξηθφ έιεγρν. Απφ ηα επξήκαηα, ε κειέηε θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ν 

έιεγρνο βάζεη θηλδχλσλ κέζσ πξνηχπσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ζηειέρσζεο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα εληζρπζεί ψζηε νη επηρεηξήζεηο λα είλαη ζε ζέζε λα 

εληνπίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο εγθαίξσο θαη λα επηθεληξψλνληαη ζε ηνκείο πςεινχ 

θηλδχλνπ πνπ νδεγνχλ ζε απμεκέλε δηαθάλεηα θαη ινγνδνζία, εληζρχνληαο έηζη ηελ 

νηθνλνκηθή εθηέιεζε. Απηή ε έξεπλα έδεημε φηη ππάξρεη πξάγκαηη ζρέζε κεηαμχ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο απφδνζεο. 

Ο Ndege (2012) εξεχλεζε ηελ απφδνζε θαη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο ησλ 

εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ ζηελ Κέλπα. Ο ζηφρνο ηεο κειέηεο ηνπ ήηαλ λα εληνπίζεη 

παξάγνληεο, ζε κνξθή αλαινγίαο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ ηξαπεδηθή απφδνζε φπσο 

κεηξηέηαη κέζσ ηεο απφδνζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (ROA) θαη ηεο απφδνζεο 

ηδίσλ θεθαιαίσλ (ROE). ηε κειέηε ηνπ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη 

ιεηηνπξγίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη νη ζπζηάζεηο δελ έρνπλ κφλν βξαρππξφζεζκε 

επίδξαζε ζηε ιεηηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ, αιιά είλαη ε ξαρνθνθαιηά ελφο 

νξγαληζκνχ θαη ππαγνξεχνπλ ηελ επεκεξία ή ηελ πηψζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

νξγαληζκνχ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε απνδνρή ηνπ πξέπεη λα ηνληζηεί ζε φια ηα 

επίπεδα θαη ηδηαίηεξα ζηε δηνίθεζε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο βησζηκφηεηάο ηεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4-ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ  

4.1 θνπόο ηεο έξεπλαο 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο είλαη λα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζηελ απφδνζε ησλ ηξαπεδψλ θαζψο επίζεο θαη λα κειεηήζεη ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ 

ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. Πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη κέζσ 

ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο αιιά θαη ηεο εκπεηξηθήο κειέηεο: 

 λα αλαιπζνχλ ζε βάζνο νη έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν 

 λα εληνπηζηεί ε επίδξαζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα 

 θαη λα κειεηεζεί ε ζπνπδαηφηεηα ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ γηα ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ζε φηη αθνξά ην εκπεηξηθφ κέξνο ηεο 

εξγαζίαο, απηφ ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε. Σν πξψην κέξνο αθνξά εξσηήζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ελψ ην δεχηεξν κέξνο ηεο έξεπλαο 

πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη ηε δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ ζηνλ ηνκέα ησλ ηξαπεδψλ. 

4.2 Σν εξγαιείν ηεο έξεπλαο 

Ζ θιίκαθα Likert απνηειεί έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο, ζην νπνίν βαζίδνληαη νη 

πεξηζζφηεξεο κειέηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εξσηεκαηνιφγηα γηα εξεπλεηηθνχο 

ζθνπνχο. Απψηεξνο ζθνπφο είλαη ε κέηξεζε ησλ απφςεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ 

αηφκσλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. Οη απαληήζεηο ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ 

"ζπκθσλψ απφιπηα ή πάξα πνιχ", "ζπκθσλψ ή πνιχ", "νχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ ή αξθεηά", "δηαθσλψ ή ιίγν" θαη "δηαθσλψ απφιπηα ή θαζφινπ".  

Γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη αξηζκνί. Αλαιπηηθφηεξα, 

γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο νη ηηκέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηελ 

αληίζηνηρε εξκελεία έρνπλ σο εμήο, 1 = δηαθσλψ απφιπηα ή θαζφινπ, 2 = δηαθσλψ ή 

ιίγν, 3 νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ ή κέηξηα, 4 = ζπκθσλψ ή πνιχ θαη 5 = 

ζπκθσλψ πνιχ ή πάξα πνιχ.  
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Οη θιίκαθεο Likert ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο. Γεληθά, κηα 

θιίκαθα Likert παξνπζηάδεη ζηνλ ζπκκεηέρνληα έλα εξψηεκα θαη δεηά απφ ηνλ 

εξσηψκελν λα αμηνινγήζεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ζπκθσλεί κε απηήλ ηελ πεξίπησζε. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην εξσηεκαηνιφγην δηαλεκήζεθε ζε εξγαδφκελνπο ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαη ζπλνιηθά ζπκπιεξψζεθαλ 70 εξσηεκαηνιφγηα. ηε 

ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε ηηο εξσηήζεηο πνπ έρνπκε ζπκπεξηιάβεη ζην δεχηεξν κέξνο 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ φπνπ εμεηάδνπκε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη ηε δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ.  

 Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θηλδχλσλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Θεσξείηε πσο ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο δξα αλεμάξηεηα θαη ακεξφιεπηα. 

 Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο έρεη πξφζβαζε ζε φια ηα αξρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο. 

 Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξαγκαηνπνηνχλ ειέγρνπο επηθεληξσκέλνπο ζε εηδηθά 

ζέκαηα θαη ππεξεζίεο. 

 Σν πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη έκπεηξν θαη 

εμεηδηθεπκέλν. 

 Οη πνιηηηθέο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θνηλνπνηνχληαη ζε φινπο ηνπο ππαιιήινπο 

ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Σν ηκήκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά φζνλ αθνξά ηνλ 

εληνπηζκφ ζθαικάησλ. 

 Οη πηέζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ σζνχλ ηνπο ππαιιήινπο 

ζηελ απάηε. 

 Ζ έιιεηςε ηζρπξψλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ δεκηνπξγεί επθαηξίεο γηα απάηε. 

 Οη αιιαγέο ζηνπο θηλδχλνπο αλαγλσξίδνληαη θαη ηαπηίδνληαη κε ηνπο ξφινπο 

θαη ηηο επζχλεο ηεο ηξάπεδαο. 

 Ζ ηξάπεδα πξαγκαηνπνηεί αλάιπζε ηνπ πξνθίι ηνπ πειάηε πξηλ ηελ ρνξήγεζε 

ηεο πίζησζεο. 
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 Οη δηαδηθαζίεο ηεο αλαθνξάο θαη ηεο επηθνηλσλίαο εληφο ηεο ηξάπεδαο 

ππνζηεξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θηλδχλνπ. 

 Ζ ηξάπεδα ειέγρεη ηηο αμηνινγήζεηο ηεο ρψξαο ζε ηαθηηθή βάζε ζε φηη αθνξά 

ηηο δηεζλείο επελδχζεηο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε. 

 Ζ ηξάπεδα πηνζεηεί δηάθνξεο κεζνδνινγίεο κέηξεζεο ησλ θηλδχλσλ ζε φηη 

αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. 

 Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ειέγρεη ηαθηηθά ηελ ηθαλφηεηα ηεο ηξάπεδαο λα 

δηαρεηξίδεηαη ηνπο θηλδχλνπο απνηειεζκαηηθά. 

 Τπάξρεη ζπλεξγαζία αλάµεζα ζην ηκήκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηα 

ππφινηπα ηµήµαηα ηεο ηξάπεδαο. 

 Διέγρνληαη πην πξνζερηηθά ζπλαιιαγέο κε αζπλήζηζηα πνζά ή αζπλήζηζηε 

ζπρλφηεηα; 

 Τπάξρνπλ δηαπξνζσπηθέο - θηιηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ειεγθηψλ θαη ησλ 

ππαιιήισλ; 

4.3 ηαηηζηηθή Αλάιπζε 

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ 

ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ “SPSS 23.0 γηα Windows”, εθαξκφδνληαο ηε κέζνδν ηεο 

πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο. Ζ πεξηγξαθηθή αλάιπζε πεξηιάκβαλε ηελ θαηαλνκή 

ζπρλνηήησλ ησλ πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ (απφιπηε θαη ζρεηηθή % ζπρλφηεηα) θαη 

εθηηκήζεηο ησλ παξακέηξσλ ζέζεο θαη δηαζπνξάο ησλ πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ (κέζε 

ηηκή, δηάκεζνο ηηκή, ζηαζεξή απφθιηζε, ειάρηζηε θαη κέγηζηε ηηκή). Ωζηφζν, φπσο 

αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζπλνιηθά δφζεθαλ θαη 

απαληήζεθαλ 70 εξσηεκαηνιφγηα απφ εξγαδφκελνπο ζε δηάθνξεο εηδηθφηεηεο ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5-ΔΜΠΔΗΡΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

5.1 Αμηνπηζηία Δξσηεκαηνινγίνπ 

Ο πίλαθαο 1 πνπ αθνινπζεί ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε 

ηελ αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Αλαιπηηθφηεξα, εθηηκήζακε ηνλ ζπληειεζηή 

Cronbach‟s Alpha ν νπνίνο δείρλεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Όηαλ ε ηηκή 

ηνπ ζπληειεζηή α είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε ηνπ 0,70 ραξαθηεξίδεηαη πνιχ θαιή ε 

αμηνπηζηία ησλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Γηαπηζηψλνπκε φηη ε ηηκή ε ζπλνιηθή απφ φιεο ηηο εξσηήζεηο αλαθνξηθά κε ηε 

δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ηζνχηαη κε 0,620 θαη επνκέλσο ζα 

ιέγακε φηη είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή. ε φηη αθνξά ηελ θάζε εξψηεζε μερσξηζηά, 

παξαηεξνχκε φηη  ε ρακειφηεξε ηηκή ηζνχηαη κε 0,574 ελψ ε πςειφηεξε ηηκή ηζνχηαη 

κε 0,788.  

Πίλαθαο 1-Cronbach’s Alpha 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items 

N of Items 

,620 ,455          18 

 Scale Mean Cronbach's Alpha  

Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ είλαη ζεκαληηθή γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

νξγαληζκνχ? 

62,84 ,607 

Θεσξείηαη πσο ν εζσηεξηθφο 

ειεγθηήο δξα αλεμάξηεηα θαη 

ακεξφιεπηα? 

63,29 ,584 

Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο έρεη 

πξφζβαζε ζε φια ηα αξρεία θαη 

ηηο πιεξνθνξίεο 

63,24 ,693 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο 

πξαγκαηνπνηνχλ ειέγρνπο 

επηθεληξσκέλνπο ζε εηδηθά 

ζέκαηα θαη ππεξεζίεο 

62,97 ,607 

Σν πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη 

62,97 ,680 
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έκπεηξν θαη εμεηδηθεπκέλν 

Οη πνιηηηθέο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θνηλνπνηνχληαη ζε 

φινπο ηνπο ππαιιήινπο ηνπ 

νξγαληζκνχ 

62,31 ,609 

Σν ηκήκα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ιεηηνπξγεί 

ηθαλνπνηεηηθά φζνλ αθνξά ηνλ 

εληνπηζκφ ζθαικάησλ 

62,91 ,598 

Οη πηέζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ σζνχλ 

ηνπο ππαιιήινπο ζηελ απάηε 

63,29 ,619 

Ζ έιιεηςε ηζρπξψλ ζπζηεκάησλ 

ειέγρνπ δεκηνπξγεί επθαηξίεο 

γηα απάηε 

63,04 ,788 

Οη αιιαγέο ζηνπο θηλδχλνπο 

αλαγλσξίδνληαη θαη ηαπηίδνληαη 

κε ηνπο ξφινπο θαη ηηο επζχλεο 

ηεο ηξάπεδαο 

63,06 ,617 

Ζ ηξάπεδα πξαγκαηνπνηεί 

αλάιπζε ηνπ πξνθίι ηνπ πειάηε 

πξηλ ηελ ρνξήγεζε ηεο πίζησζεο 

63,54 ,694 

Οη δηαδηθαζίεο ηεο αλαθνξάο θαη 

ηεο επηθνηλσλίαο εληφο ηεο 

ηξάπεδαο ππνζηεξίδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε 

θηλδχλνπ 

63,06 ,606 

Ζ ηξάπεδα ειέγρεη ηηο 

αμηνινγήζεηο ηεο ρψξαο ζε 

ηαθηηθή βάζε ζε φηη αθνξά ηηο 

δηεζλείο επελδχζεηο θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε 

63,57 ,623 

Ζ ηξάπεδα πηνζεηεί δηάθνξεο 

κεζνδνινγίεο κέηξεζεο ησλ 

θηλδχλσλ ζε φηη αθνξά ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο 

63,51 ,709 

Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ειέγρεη 

ηαθηηθά ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

ηξάπεδαο λα δηαρεηξίδεηαη ηνπο 

θηλδχλνπο απνηειεζκαηηθά 

63,16 ,631 
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Τπάξρεη ζπλεξγαζία αλάµεζα 

ζην ηκήκα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη ηα ππφινηπα 

ηµήµαηα ηεο ηξάπεδαο 

63,10 ,686 

Διέγρνληαη πην πξνζερηηθά 

ζπλαιιαγέο κε αζπλήζηζηα πνζά 

ή αζπλήζηζηε ζπρλφηεηα; 

63,60 ,689 

Τπάξρνπλ δηαπξνζσπηθέο - 

θηιηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

ειεγθηψλ θαη ησλ ππαιιήισλ; 

63,83 ,574 

 

5.2 Δκπεηξηθά απνηειέζκαηα πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο 

Ο πίλαθαο 2 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ην θχιν ησλ 

εξσηεζέλησλ. Παξαηεξνχκε φηη 38 άηνκα απφ ηα 70 είλαη άληξεο ελψ 32 είλαη νη 

γπλαίθεο.  

Πίλαθαο 2-Πνην είλαη ην θύιν ζαο? 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Άληξαο 38 54,3 54,3 54,3 

Γπλαίθα 32 45,7 45,7 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Πξνρσξψληαο ζηνλ πίλαθα 3 θαη ζηελ αλάιπζε ηεο δεχηεξεο εξψηεζεο αλαθνξηθά 

κε ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία, παξαηεξνχκε φηη ην 65,7% πνπ είλαη ε πιεηνςεθία έρεη 

εξγαζηαθή εκπεηξία απφ 1-5 έηε ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν. Δπίζεο, ην 28,6% δειψλεη φηη 

εξγάδεηαη ζε ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ρξνληθή πεξίνδν 6-10 έηε θαη ηέινο 

κφλν ην 5,7% έρεη επαγγεικαηηθή εκπεηξία απφ 11 έηε θαη πάλσ.  

Πίλαθαο 3-Πνηα είλαη ε εξγαζηαθή ζαο εκπεηξία? 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1-5 έηε 46 65,7 65,7 65,7 

11 θαη 

πάλσ 

4 5,7 5,7 71,4 

6-10 έηε 20 28,6 28,6 100,0 

Total 70 100,0 100,0  
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ηε ζπλέρεηα, ν πίλαθαο 4 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ ζέζε πνπ 

θαηέρνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα. Αλαιπηηθφηεξα, 

παξαηεξνχκε φηη ην 77,1% ππνζηεξίδεη φηη θαηέρεη ζέζε απινχ ππαιιήινπ ζηε 

ηξάπεδα ελψ ην 17,1% δειψλεη φηη είλαη εζσηεξηθνί ειεγθηέο. Σν 4,3% θαίλεηαη λα 

θαηέρεη θάπνηα δηεπζπληηθή ζέζε ελψ ην 1,4% κφιηο δειψλεη φηη είλαη ππεχζπλνο 

ηκήκαηνο.  

Πίλαθαο 4-Πνηα είλαη ε ζέζε πνπ έρεηε ζην ρξεκαηνπηζησηηθό ίδξπκα? 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γηεπζπληήο 3 4,3 4,3 4,3 

Δζσηεξηθφο 

ειεγθηήο 

12 17,1 17,1 21,4 

Τπάιιεινο 54 77,1 77,1 98,6 

Τπεχζπλνο 

ηκήκαηνο 

1 1,4 1,4 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

ηε ζπλέρεηα, ν πίλαθαο 5 θαη ην δηάγξακκα 1 απεηθνλίδνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνθχςαλε απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ ζηελ πξψηε εξψηεζε ηνπ 

δεχηεξνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. πγθεθξηκέλα, παξαηεξνχκε φηη νη απφςεηο 

ζηελ εξψηεζε „‟Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θηλδχλσλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ‟‟ πνηθίινπλ κε ηελ πιεηνςεθία σζηφζν λα 

δειψλεη φηη ζπκθσλεί θαζψο ην 51,4% θαη ην 25,7% αληίζηνηρα ζεσξεί φηη είλαη 

πνιχ θαη πάξα πνιχ ζεκαληηθή αληίζηνηρα. Δπίζεο, 16 άηνκα ζεσξνχλ φηη είλαη 

αξθεηά ζεκαληηθή. 

Πίλαθαο 5-Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θηλδύλσλ είλαη ζεκαληηθή γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ νξγαληζκνύ 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Αξθεηά 16 22,9 22,9 22,9 

Πάξα 

πνιχ 

18 25,7 25,7 48,6 

Πνιχ 36 51,4 51,4 100,0 

Total 70 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 1-Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θηλδύλσλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ νξγαληζκνύ 

 

 

Πξνρσξψληαο ηελ αλάιπζή καο ζηνλ πίλαθα 6 θαη ην δηάγξακκα 2, δηαπηζηψλνπκε 

φηη ζε φηη αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δξα ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο ην 52,9% 

θαίλεηαη λα δειψλεη φηη έρεη δξα πνιχ αλεμάξηεηα θαη ακεξφιεπηα ελψ ην 42,9% 

ζεσξεί φηη δξα αξθεηά αλεμάξηεηα. Σέινο, κφιηο ην 4,3% ππνζηεξίδεη φηη νη 

εζσηεξηθνί ειεγθηέο δξνπλ πάξα πνιχ αλεμάξηεηα θαη ακεξφιεπηα.  

Πίλαθαο 6-Θεσξείηε πσο ν εζσηεξηθόο ειεγθηήο δξα αλεμάξηεηα θαη 

ακεξόιεπηα 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Αξθεηά 30 42,9 42,9 42,9 

Πάξα 

πνιχ 

3 4,3 4,3 47,1 

Πνιχ 37 52,9 52,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 2-Θεσξείηε πσο ν εζσηεξηθόο ειεγθηήο δξα αλεμάξηεηα θαη 

ακεξόιεπηα 

 

 

 

πλερίδνληαο ζηνλ πίλαθα 7 θαη ζην δηάγξακκα 3 παξαηεξνχκε φηη ην 65,7% ζεσξεί 

φηη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο έρνπλ πξφζβαζε ζε φια ηα αξρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο 

εηαηξείαο ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ελψ ην 34,3% ππνζηεξίδεη φηη νη ειεγθηέο έρνπλ 

πξφζβαζε ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ. 

Πίλαθαο 7-Ο εζσηεξηθόο ειεγθηήο έρεη πξόζβαζε ζε όια ηα αξρεία 

θαη ηηο πιεξνθνξίεο 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Αξθεηά 24 34,3 34,3 34,3 

Πνιχ 46 65,7 65,7 100,0 

Total 70 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 3- Ο εζσηεξηθόο ειεγθηήο έρεη πξόζβαζε ζε όια ηα αξρεία θαη ηηο 

πιεξνθνξίεο 

 

 

 

Ο πίλαθαο 8 θαη ην δηάγξακκα 4 ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ζηελ 

εξψηεζε „‟Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξαγκαηνπνηνχλ ειέγρνπο επηθεληξσκέλνπο ζε 

εηδηθά ζέκαηα θαη ππεξεζίεο‟‟. Γηαπηζηψλνπκε φηη ην 67,1% ζπκθσλεί κε ηελ άπνςε 

απηή, ην 20% είλαη νπδέηεξν θαζψο νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί ελψ ην 12,9% 

ζπκθσλεί αξθεηά. 

 

Πίλαθαο 8-Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξαγκαηνπνηνύλ ειέγρνπο 

επηθεληξσκέλνπο ζε εηδηθά ζέκαηα θαη ππεξεζίεο 

 Frequen

cy 

Percen

t 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 

14 20,0 20,0 20,0 

πκθσλψ 47 67,1 67,1 87,1 

πκθσλψ αξθεηά 9 12,9 12,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 4-Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξαγκαηνπνηνύλ ειέγρνπο 

επηθεληξσκέλνπο ζε εηδηθά ζέκαηα θαη ππεξεζίεο 

 

 

Ο πίλαθαο 9 θαη ην δηάγξακκα 5 ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ζηελ 

εξψηεζε „‟Σν πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη έκπεηξν θαη 

εμεηδηθεπκέλν‟‟. Αλαιπηηθφηεξα, δηαπηζηψλνπκε πσο ην 58,6% θαίλεηαη λα ζπκθσλεί 

κε ηελ άπνςε απηή ελψ ην 24,3% δειψλεη νπδέηεξν. Δπίζεο, ην 17,1% ζπκθσλεί 

αξθεηά κε ηε δήισζε φηη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο είλαη έκπεηξνη ζηε δνπιεηά ηνπο.  

Πίλαθαο 9-Σν πξνζσπηθό ηνπ ηκήκαηνο ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ είλαη έκπεηξν 

θαη εμεηδηθεπκέλν 

 Frequen

cy 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 

17 24,3 24,3 24,3 

πκθσλψ 41 58,6 58,6 82,9 

πκθσλψ αξθεηά 12 17,1 17,1 100,0 

Total 70 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 5-Σν πξνζσπηθό ηνπ ηκήκαηνο ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ είλαη έκπεηξν 

θαη εμεηδηθεπκέλν 

 

 

Σφζν ν πίλαθαο 10 φζν θαη ην δηάγξακκα 6 παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ζηελ 

εξψηεζε „‟Οη πνιηηηθέο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θνηλνπνηνχληαη ζε φινπο ηνπο 

ππαιιήινπο ηνπ νξγαληζκνχ‟‟. Σν 20% εκθαλίδεηαη νπδέηεξν θαζψο νχηε ζπκθσλεί 

νχηε δηαθσλεί κε ηελ άπνςε απηή ελψ ην 58,6% ππνζηεξίδεη φηη ζπκθσλεί. Σέινο, 15 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζπκθσλνχλ αξθεηά. 

Πίλαθαο 10-Οη πνιηηηθέο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θνηλνπνηνύληαη ζε όινπο ηνπο 

ππαιιήινπο ηνπ νξγαληζκνύ 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 

14 20,0 20,0 20,0 

πκθσλψ 41 58,6 58,6 78,6 

πκθσλψ 

αξθεηά 

15 21,4 21,4 100,0 

Total 70 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 6-Οη πνιηηηθέο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θνηλνπνηνύληαη ζε όινπο ηνπο 

ππαιιήινπο ηνπ νξγαληζκνύ 

 

 

 

ε φηη αθνξά ηελ εξψηεζε „‟Σν ηκήκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ιεηηνπξγεί 

ηθαλνπνηεηηθά φζνλ αθνξά ηνλ εληνπηζκφ ζθαικάησλ‟‟, παξαηεξνχκε πσο 40 άηνκα 

ζπκθσλνχλ κε ηελ άπνςε απηή ελψ 16 απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζπκθσλνχλ αξθεηά. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο 14 άηνκα δειψλνπλ φηη είλαη νπδέηεξα θαζψο 

νχηε ζπκθσλνχλ νχηε δηαθσλνχλ.  

Πίλαθαο 11-Σν ηκήκα ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά όζνλ 

αθνξά ηνλ εληνπηζκό ζθαικάησλ 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 

14 20,0 20,0 20,0 

πκθσλψ 40 57,1 57,1 77,1 

πκθσλψ αξθεηά 16 22,9 22,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 7-Σν ηκήκα ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά όζνλ 

αθνξά ηνλ εληνπηζκό ζθαικάησλ 

 

 

 

Αλαιχνληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 12 θαη ηνπ δηαγξάκκαηνο 8 αλαθνξηθά κε 

ηελ εξψηεζε „‟Οη πηέζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ σζνχλ ηνπο 

ππαιιήινπο ζηελ απάηε‟‟, δηαπηζηψλνπκε φηη ην 61,4% ζπκθσλεί κε ηελ άπνςε απηή 

ελψ ην 38,6% θαίλεηαη λα δειψλεη νπδέηεξν.  

Πίλαθαο 12-Οη πηέζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ σζνύλ ηνπο 

ππαιιήινπο ζηελ απάηε 

 Frequen

cy 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 

27 38,6 38,6 38,6 

πκθσλψ 43 61,4 61,4 100,0 

Total 70 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 8-Οη πηέζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ σζνύλ ηνπο 

ππαιιήινπο ζηελ απάηε 

 

 

 

πλερίδνληαο κε ηνλ πίλαθα 13 θαη ην δηάγξακκα 9 ιακβάλνπκε ηα απνηειέζκαηα 

ζηελ εξψηεζε „‟Ζ έιιεηςε ηζρπξψλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ δεκηνπξγεί επθαηξίεο γηα 

απάηε‟‟, δηαπηζηψλνπκε φηη ην 57,1% ζπκθσλεί κε ηελ άπνςε απηή ελψ ην 28,6% 

θαίλεηαη λα δειψλεη νπδέηεξν. Σέινο, ην 14,3% δειψλεη φηη ζπκθσλεί αξθεηά. 

Πίλαθαο 13-Ζ έιιεηςε ηζρπξώλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ δεκηνπξγεί επθαηξίεο γηα 

απάηε 

 Frequen

cy 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 

20 28,6 28,6 28,6 

πκθσλψ 40 57,1 57,1 85,7 

πκθσλψ αξθεηά 10 14,3 14,3 100,0 

Total 70 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 9-Ζ έιιεηςε ηζρπξώλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ δεκηνπξγεί επθαηξίεο γηα 

απάηε 

 

 

 

Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηνλ πίλαθα 14 θαη ην δηάγξακκα 10 έρνπλ δείμεη 

πσο ζε φηη αθνξά ηελ εξψηεζε „‟Οη αιιαγέο ζηνπο θηλδχλνπο αλαγλσξίδνληαη θαη 

ηαπηίδνληαη κε ηνπο ξφινπο θαη ηηο επζχλεο ηεο ηξάπεδαο‟‟, ην 75,7% θαίλεηαη λα 

ζπκθσλεί κε ηελ άπνςε απηή ελψ ην 14% δειψλεη νπδέηεξν. Σέινο, ην ππφινηπν 

4,3% ππνζηεξίδεη πσο ζπκθσλεί αξθεηά.  

Πίλαθαο 14-Οη αιιαγέο ζηνπο θηλδύλνπο αλαγλσξίδνληαη θαη ηαπηίδνληαη κε ηνπο 

ξόινπο θαη ηηο επζύλεο ηεο ηξάπεδαο 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ 

14 20,0 20,0 20,0 

πκθσλψ 53 75,7 75,7 95,7 

πκθσλψ αξθεηά 3 4,3 4,3 100,0 

Total 70 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 10-Οη αιιαγέο ζηνπο θηλδύλνπο αλαγλσξίδνληαη θαη ηαπηίδνληαη κε 

ηνπο ξόινπο θαη ηηο επζύλεο ηεο ηξάπεδαο 

 

 

 

ηε ζπλέρεηα ν πίλαθαο 15 θαη ην δηάγξακκα 10 παξνπζηάδνπλ ηελ αλάιπζε ησλ 

απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε „‟Ζ ηξάπεδα πξαγκαηνπνηεί αλάιπζε ηνπ πξνθίι ηνπ 

πειάηε πξηλ ηελ ρνξήγεζε ηεο πίζησζεο‟‟. Οη 37 απφ ηνπο 70 ζπκκεηέρνληεο 

ζεσξνχλ φηη ε ηξάπεδα αλαιχεη ην πξνθίι ηνπ πειάηε ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ, ελψ νη 

21 απφ ηνπο 70 πηζηεχνπλ ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ φηη ηζρχεη θάηη ηέηνην. Σέινο, 12 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαίλεηαη λα ζεσξνχλ φηη ε ηξάπεδα αλαιχεη ην πξνθίι ηνπ 

πειάηε ζε ιίγν βαζκφ.  

Πίλαθαο 15-Ζ ηξάπεδα πξαγκαηνπνηεί αλάιπζε ηνπ πξνθίι ηνπ πειάηε 

πξηλ ηελ ρνξήγεζε ηεο πίζησζεο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Αξθεηά 21 30,0 30,0 30,0 

Λίγν 12 17,1 17,1 47,1 

Πνιχ 37 52,9 52,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 10- Ζ ηξάπεδα πξαγκαηνπνηεί αλάιπζε ηνπ πξνθίι ηνπ πειάηε πξηλ 

ηελ ρνξήγεζε ηεο πίζησζεο 

 

 

Ο πίλαθαο 16 θαη ην δηάγξακκα 11 ζηε ζπλέρεηα, αλαιχνπλ ηα απνηειέζκαηα ζηελ 

εξψηεζε „‟Οη δηαδηθαζίεο ηεο αλαθνξάο θαη ηεο επηθνηλσλίαο εληφο ηεο ηξάπεδαο 

ππνζηεξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θηλδχλνπ‟‟. Παξαηεξνχκε φηη ην 61,4% 

δειψλεη πσο νχηε ζπκθσλεί κε ηελ άπνςε απηή ελψ ην 27,1% δειψλεη νπδέηεξν. 

Σέινο, ην 11,4% θαίλεηαη πσο ζπκθσλεί αξθεηά κε ηελ άπνςε απηή.  

Πίλαθαο 16-Οη δηαδηθαζίεο ηεο αλαθνξάο θαη ηεο επηθνηλσλίαο εληόο ηεο 

ηξάπεδαο ππνζηεξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θηλδύλνπ 

 Frequen

cy 

Percen

t 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 

19 27,1 27,1 27,1 

πκθσλψ 43 61,4 61,4 88,6 

πκθσλψ αξθεηά 8 11,4 11,4 100,0 

Total 70 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 11-Οη δηαδηθαζίεο ηεο αλαθνξάο θαη ηεο επηθνηλσλίαο εληόο ηεο 

ηξάπεδαο ππνζηεξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θηλδύλνπ 

 

 

 

πλερίδνληαο ηελ αλάιπζή καο ζηνλ πίλαθα 17, παξαηεξνχκε πσο ζε φηη αθνξά ηελ 

εξψηεζε „‟Ζ ηξάπεδα ειέγρεη ηηο αμηνινγήζεηο ηεο ρψξαο ζε ηαθηηθή βάζε ζε φηη 

αθνξά ηηο δηεζλείο επελδχζεηο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε‟‟, θαίλεηαη πσο ην 52,9% 

δειψλεη πσο ε ηξάπεδα ειέγρεη ηηο αμηνινγήζεηο ηεο ρψξαο ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ, 

ελψ ην 20% δειψλεη φηη πξαγκαηνπνηνχληαη αμηνινγήζεηο ζε ιίγν βαζκφ. Σέινο, 19 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ππνζηεξίδνπλ φηη ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα ζην νπνίν 

εξγάδνληαη ειέγρεη ηηο αμηνινγήζεηο ζε φηη αθνξά ηηο επελδχζεηο θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ. 

Πίλαθαο 17-Ζ ηξάπεδα ειέγρεη ηηο αμηνινγήζεηο ηεο ρώξαο ζε ηαθηηθή βάζε 

ζε όηη αθνξά ηηο δηεζλείο επελδύζεηο θαη ηε ρξεκαηνδόηεζε 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Αξθεηά 19 27,1 27,1 27,1 

Λίγν 14 20,0 20,0 47,1 

Πνιχ 37 52,9 52,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 12-Ζ ηξάπεδα ειέγρεη ηηο αμηνινγήζεηο ηεο ρώξαο ζε ηαθηηθή βάζε 

ζε όηη αθνξά ηηο δηεζλείο επελδύζεηο θαη ηε ρξεκαηνδόηεζε 

 

 

Ο πίλαθαο 18 απεηθνλίδεη ηα απνηειέζκαηα ζηελ εξψηεζε „‟Ζ ηξάπεδα πηνζεηεί 

δηάθνξεο κεζνδνινγίεο κέηξεζεο ησλ θηλδχλσλ ζε φηη αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηέο 

ηεο‟‟. Σν 54,3% ππνζηεξίδεη φηη απηφ ζπκβαίλεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ, ελψ ην 30% 

ζεσξεί φηη ηζρχεη ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ. Δπηπιένλ, παξαηεξνχκε φηη ην 15,7% 

ζεσξεί φηη ε ηξάπεδα πηνζεηεί ζε ιίγν βαζκφ δηάθνξεο κεζνδνινγίεο κέηξεζεο ησλ 

θηλδχλσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο.  

Πίλαθαο 18-Ζ ηξάπεδα πηνζεηεί δηάθνξεο κεζνδνινγίεο κέηξεζεο 

ησλ θηλδύλσλ ζε όηη αθνξά ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο 

 Frequ

ency 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Αξθεηά 21 30,0 30,0 30,0 

Λίγν 11 15,7 15,7 45,7 

Πνιχ 38 54,3 54,3 100,0 

Total 70 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 13-Ζ ηξάπεδα πηνζεηεί δηάθνξεο κεζνδνινγίεο κέηξεζεο ησλ 

θηλδύλσλ ζε όηη αθνξά ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο 

 

 

πλερίδνληαο ηελ αλάιπζή καο ζηνλ πίλαθα 19 θαη ζην δηάγξακκα 14 παξαηεξνχκε 

πσο ζε φηη αθνξά ηελ εξψηεζε „‟Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ειέγρεη ηαθηηθά ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο ηξάπεδαο λα δηαρεηξίδεηαη ηνπο θηλδχλνπο απνηειεζκαηηθά‟‟, ην 48,6% 

ζπκθσλεί κε ηελ άπνςε απηή, ελψ ην 38,6% δειψλεη νπδέηεξν. Δπίζεο, ην 12,9% 

θαίλεηαη λα ζπκθσλεί αξθεηά κε ηελ άπνςε φηη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ειέγρεη 

ηαθηηθά ηελ ηθαλφηεηα ηεο ηξάπεδαο λα δηαρεηξίδεηαη ηνπ θηλδχλνπο απνηειεζκαηηθά.  

Πίλαθαο 19-Σν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ειέγρεη ηαθηηθά ηελ ηθαλόηεηα ηεο 

ηξάπεδαο λα δηαρεηξίδεηαη ηνπο θηλδύλνπο απνηειεζκαηηθά 

 Frequen

cy 

Percen

t 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 

27 38,6 38,6 38,6 

πκθσλψ 34 48,6 48,6 87,1 

πκθσλψ αξθεηά 9 12,9 12,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 14-Σν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ειέγρεη ηαθηηθά ηελ ηθαλόηεηα ηεο 

ηξάπεδαο λα δηαρεηξίδεηαη ηνπο θηλδύλνπο απνηειεζκαηηθά 

 

 

 

πλερίδνληαο ζηνλ πίλαθα 20 θαη ζην δηάγξακκα 15, παξαηεξνχκε φηη ε πιεηνςεθία 

ησλ εξσηεζέλησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 51,4% θαίλεηαη λα ζπκθσλεί κε ηελ άπνςε 

φηη ππάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ 

ηκεκάησλ ηεο εθάζηνηε ηξάπεδαο. Αλαιπηηθφηεξα, ην 34,3% δειψλεη φηη νχηε 

ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί κε ηελ άπνςε απηή. Σέινο, ην 14,3% δειψλεη πσο ζπκθσλεί 

αξθεηά κε ηε ζπγθεθξηκέλε δήισζε.  

Πίλαθαο 20-Τπάξρεη ζπλεξγαζία αλάµεζα ζην ηκήκα ηνπ εζσηεξηθνύ 

ειέγρνπ θαη ηα ππόινηπα ηµήµαηα ηεο ηξάπεδαο 

 Frequen

cy 

Percen

t 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Οχηε ζπκθσλψ 

νχηε δηαθσλψ 

24 34,3 34,3 34,3 

πκθσλψ 36 51,4 51,4 85,7 

πκθσλψ αξθεηά 10 14,3 14,3 100,0 

Total 70 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 15-Τπάξρεη ζπλεξγαζία αλάµεζα ζην ηκήκα ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ 

θαη ηα ππόινηπα ηµήµαηα ηεο ηξάπεδαο 

 

 

ηε ζπλέρεηα, ν πίλαθαο 21 θαη ην δηάγξακκα 16 πνπ αθνινπζνχλ παξαθάησ, 

παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ζηελ εξψηεζε „‟Διέγρνληαη πην πξνζερηηθά 

ζπλαιιαγέο κε αζπλήζηζηα πνζά ή αζπλήζηζηε ζπρλφηεηα;‟‟. χκθσλα κε ηελ 

αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ παξαηεξνχκε φηη ην 47,1% δειψλεη φηη νη ζπλαιιαγέο 

ειέγρνληαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ελψ ην 32,9% ζεσξεί φηη ν έιεγρνο ζε αζπλήζε 

πνζά πξαγκαηνπνηείηαη εθ κέξνπο ηεο ηξάπεδαο ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ.  

Πίλαθαο 21-Διέγρνληαη πην πξνζερηηθά ζπλαιιαγέο κε αζπλήζηζηα 

πνζά ή αζπλήζηζηε ζπρλόηεηα; 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Αξθεηά 23 32,9 32,9 32,9 

Λίγν 14 20,0 20,0 52,9 

Πνιχ 33 47,1 47,1 100,0 

Total 70 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 16- Διέγρνληαη πην πξνζερηηθά ζπλαιιαγέο κε αζπλήζηζηα πνζά ή 

αζπλήζηζηε ζπρλόηεηα; 

 

 

 

Σέινο, ηφζν ν πίλαθαο 22 φζν θαη ην δηάγξακκα 17 απεηθνλίδνπλ ηηο απαληήζεηο ζηελ 

εξψηεζε „‟Τπάξρνπλ δηαπξνζσπηθέο - θηιηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ειεγθηψλ θαη ησλ 

ππαιιήισλ;‟‟. Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 50% 

ππνζηεξίδεη φηη ππάξρνπλ ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ 

ησλ ειεγθηψλ θαη ησλ ππαιιήισλ. Σν 28,6% ζεσξεί φηη ππάξρνπλ δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ελψ ην 21,4% ζεσξεί φηη ππάξρνπλ ζε ιίγν βαζκφ.  

Πίλαθαο 22-Τπάξρνπλ δηαπξνζσπηθέο - θηιηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ 

ειεγθηώλ θαη ησλ ππαιιήισλ; 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Αξθεηά 35 50,0 50,0 50,0 

Λίγν 15 21,4 21,4 71,4 

Πνιχ 20 28,6 28,6 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

 

 

 



64 
 

 

Γηάγξακκα 17- Διέγρνληαη πην πξνζερηηθά ζπλαιιαγέο κε αζπλήζηζηα πνζά ή 

αζπλήζηζηε ζπρλόηεηα; 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

6.1 πκπεξάζκαηα 

Όιεο νη κνξθέο νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αληηκεησπίδνπλ θηλδχλνπο. Οξηζκέλνη 

απφ απηνχο ηνπο θηλδχλνπο, ηφζν εζσηεξηθνί φζν θαη εμσηεξηθνί ζπλεπάγνληαη 

ηεξάζηηεο απψιεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζηεξήζνπλ κηα επηρείξεζε απφ ηε ζπλέρεηα 

ηεο, εάλ δελ ηεζεί ζε εθαξκνγή ε ζσζηή δηαρείξηζε. Απηέο ηηο κέξεο, ε δηαρείξηζε 

ηνπ θηλδχλνπ έρεη γίλεη απαξαίηεηε. Ο θίλδπλνο έρεη νξηζηεί σο ε αβέβαηε κειινληηθή 

εθδήισζε πνπ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ, 

επηρεηξεζηαθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη γηα ην ιφγν απηφ είλαη 

ζεκαληηθή ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ.  

Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ζηνλ ηξαπεδηθφ 

ηνκέα έρεη αιιάμεη θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ζε κεγάιν βαζκφ σο απάληεζε ζε 

θαλνληζκνχο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε θαη ηα 

πξφζηηκα πνπ επηβιήζεθαλ κεηά απφ απηήλ. Ωζηφζν, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ηάζεηο 

πνπ ππνδειψλνπλ φηη ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ ζα αληηκεησπίζεη αθφκε πην ζεκαληηθή 

αιιαγή ηελ επφκελε δεθαεηία. 

Πξνρσξψληαο, ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, ζα ιέγακε φηη ε ζεκαζία ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ απμαλφκελε δήηεζε γηα απηήλ ηελ ππεξεζία ζε φινπο 

ηνπο νξγαληζκνχο θαη ζηελ ηαρεία αλάπηπμή ηνπ. Ωζηφζν, νη εξεπλεηέο έρνπλ δψζεη 

ιίγε πξνζνρή ζε απηή ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ επίδξαζή ηεο ζηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο 

ησλ νξγαληζκψλ.  

Ο ζηφρνο απηήο ηεο κειέηεο ήηαλ λα εμεηάζεη ην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ 

θαη ηνπ  εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν. Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ έξεπλα θαη νη απαληήζεηο πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ απηφ ήηαλ 

ηα θχξηα δεδνκέλα πνπ αλαιχζεθαλ κέζσ ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο. 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

 Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 50% ππνζηεξίδεη φηη 

ππάξρνπλ ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

ειεγθηψλ θαη ησλ ππαιιήισλ.  
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 Σν 47,1% δειψλεη φηη νη χπνπηεο ζπλαιιαγέο ειέγρνληαη ζε πνιχ κεγάιν 

βαζκφ απφ ηελ ηξάπεδα.  

 Δπίζεο, θαίλεηαη λα ππάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ ηκεκάησλ ηεο εθάζηνηε ηξάπεδαο.  

 Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ειέγρεη ηαθηηθά ηελ ηθαλφηεηα ηεο ηξάπεδαο λα 

δηαρεηξίδεηαη ηνπο θηλδχλνπο. 

 Ζ ηξάπεδα πηνζεηεί δηάθνξεο κεζνδνινγίεο κέηξεζεο ησλ θηλδχλσλ ζε φηη 

αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. 

 Ζ ηξάπεδα ειέγρεη ηηο αμηνινγήζεηο ηεο ρψξαο ζε ηαθηηθή βάζε ζε φηη αθνξά 

ηηο δηεζλείο επελδχζεηο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ζε ηαθηηθή βάζε. 

 Οη δηαδηθαζίεο ηεο αλαθνξάο θαη ηεο επηθνηλσλίαο εληφο ηεο ηξάπεδαο 

ππνζηεξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θηλδχλνπ ζε κεγάιν βαζκφ. 

 Οη ηξάπεδεο πξαγκαηνπνηνχλ αλάιπζε ηνπ πξνθίι ηνπ πειάηε πξηλ ηελ 

ρνξήγεζε ηεο πίζησζεο ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ.  

 Οη αιιαγέο ζηνπο θηλδχλνπο αλαγλσξίδνληαη θαη ηαπηίδνληαη κε ηνπο ξφινπο 

θαη ηηο επζχλεο ηεο ηξάπεδαο ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ. 

 Τπνζηεξίδεηαη ε άπνςε φηη ε έιιεηςε ηζρπξψλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ 

δεκηνπξγεί επθαηξίεο γηα απάηε. 

 Οη πηέζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ σζνχλ ηνπο ππαιιήινπο 

ζηελ απάηε ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο.  

 Σν ηκήκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά φζνλ αθνξά ηνλ 

εληνπηζκφ ζθαικάησλ, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο.  

 χκθσλα κε ην 58,6%, νη πνιηηηθέο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θνηλνπνηνχληαη ζε 

φινπο ηνπο ππαιιήινπο ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Σν πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη έκπεηξν θαη 

εμεηδηθεπκέλν ζηελ πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο.  

 Ο η εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξαγκαηνπνηνχλ ειέγρνπο επηθεληξσκέλνπο ζε εηδηθά 

ζέκαηα θαη ππεξεζίεο, ζχκθσλα κε ην 67,1%. 



67 
 

 Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο έρνπλ πξφζβαζε ζε φια ηα αξρεία θαη ηηο 

πιεξνθνξίεο ηεο εηαηξείαο ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ. 

 ηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηζζφηεξσλ ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο δξα αλεμάξηεηα 

θαη ακεξφιεπηα.  

 Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θηλδχλσλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ.   

6.2 Πξνηάζεηο 

Με βάζε ηελ εκπεηξηθή θαη βηβιηνγξαθηθή αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζακε 

θαηαιήγνπκε ζηηο αθφινπζεο ζπζηάζεηο-πξνηάζεηο. Πξέπεη λα παξέρνληαη επαξθείο 

πφξνη γηα ην πξνζσπηθφ γηα ηε δηελέξγεηα απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη 

εζσηεξηθψλ ειέγρσλ. Σν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη επίζεο λα είλαη θαιά εμνπιηζκέλν 

ψζηε λα ηνπο επηηξέπεη λα εθηεινχλ ηξέρνπζεο θαη πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

ηδξχκαηνο. 

Θα πξέπεη λα είλαη βέβαην φηη ην πξνζσπηθφ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο κπνξεί θαη θαηαλνεί 

ηα ζέκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζρεηίδνληαη νη 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο κε ηηο κνλάδεο ηεο εηαηξείαο. Δπνκέλσο, νη ζπλαληήζεηο, ηα 

πξνγξάκκαηα ή ηα ζεκηλάξηα ζα πξέπεη λα νξγαλψλνληαη ζπρλά, πξνθεηκέλνπ λα 

παξέρνληαη πιεξνθνξίεο, δείρλνληαο πψο ν θάζε ηνκέαο εξγαζίαο ζρεηίδεηαη ν έλαο 

κε ηνλ άιινλ. 

Σέινο, ηα εγρεηξίδηα ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ζα πξέπεη λα 

δηαηίζεληαη ζε φινπο ηνπο ππαιιήινπο αλά πάζα ζηηγκή θαη λα επηβεβαηψλεηαη φηη νη  

εξγαδφκελνη ζπκκνξθψλνληαη κε απηέο ηηο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο αλά πάζα 

ζηηγκή. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη πιήξεο ζπκκφξθσζε απφ φινπο ηνπο 

ππαιιήινπο, ζα πξέπεη ε δηνίθεζε λα αλαιάβεη ηζρπξέο θαη θαηάιιειεο ελέξγεηεο 

θαηά ηνπ ππεξήκεξνπ πξνζσπηθνχ αλάινγα κε ηελ παξαβίαζε, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο 

απνηξέςεη απφ ηελ επαλάιεςε ηέηνησλ αδηθεκάησλ θαη λα ιεηηνπξγήζεη 

παξαδεηγκαηηθά θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο ππαιιήινπο.  
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Παξάξηεκα  

Δξσηεκαηνιόγην  

Α) Γεκνγξαθηθέο εξσηήζεηο 

1) Πνην είλαη ην θχιν ζαο? 

 Άληξαο  

 Γπλαίθα 

 

2) Πνηα είλαη ε εξγαζηαθή ζαο εκπεηξία? 

 1-5 έηε 

 6-10 

 11 θαη πάλσ 

 

3) Πνηα είλαη ε ζέζε πνπ έρεηε ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα? 

 Τπάιιεινο 

 Τπεχζπλνο ηκήκαηνο 

 Γηεπζπληήο 

 Δζσηεξηθφο ειεγθηήο 

 Άιιν 

Β) Δζσηεξηθόο έιεγρνο θαη Γηαρείξηζε θηλδύλσλ 

4) Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θηλδχλσλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ; 

 Καζφινπ 

 Λίγν 

 Αξθεηά 

 Πνιχ 

 Πάξα πνιχ 

 

5) Θεσξείηε πσο ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο δξα αλεμάξηεηα θαη ακεξφιεπηα; 

 Καζφινπ 

 Λίγν 

 Αξθεηά 
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 Πνιχ 

 Πάξα πνιχ 

 

6) Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο έρεη πξφζβαζε ζε φια ηα αξρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο 

 Καζφινπ 

 Λίγν 

 Αξθεηά 

 Πνιχ 

 Πάξα πνιχ 

 

7) Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξαγκαηνπνηνχλ ειέγρνπο επηθεληξσκέλνπο ζε εηδηθά 

ζέκαηα θαη ππεξεζίεο 

 Γηαθσλψ αξθεηά 

 Γηαθσλψ 

 Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ 

 πκθσλψ  

 πκθσλψ αξθεηά 

 

8) Σν πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη έκπεηξν θαη 

εμεηδηθεπκέλν 

 Γηαθσλψ αξθεηά 

 Γηαθσλψ 

 Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ 

 πκθσλψ  

 πκθσλψ αξθεηά 

 

9) Οη πνιηηηθέο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θνηλνπνηνχληαη ζε φινπο ηνπο ππαιιήινπο ηνπ 

νξγαληζκνχ 

 Γηαθσλψ αξθεηά 

 Γηαθσλψ 

 Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ 

 πκθσλψ  

 πκθσλψ αξθεηά 
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10) Σν ηκήκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά φζνλ αθνξά ηνλ 

εληνπηζκφ ζθαικάησλ 

 Γηαθσλψ αξθεηά 

 Γηαθσλψ 

 Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ 

 πκθσλψ  

 πκθσλψ αξθεηά 

 

11)  Οη πηέζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ σζνχλ ηνπο ππαιιήινπο 

ζηελ απάηε 

 Γηαθσλψ αξθεηά 

 Γηαθσλψ 

 Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ 

 πκθσλψ  

 πκθσλψ αξθεηά 

 

12)  Ζ έιιεηςε ηζρπξψλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ δεκηνπξγεί επθαηξίεο γηα απάηε 

 Γηαθσλψ αξθεηά 

 Γηαθσλψ 

 Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ 

 πκθσλψ  

 πκθσλψ αξθεηά 

 

13)  Οη αιιαγέο ζηνπο θηλδχλνπο αλαγλσξίδνληαη θαη ηαπηίδνληαη κε ηνπο ξφινπο 

θαη ηηο επζχλεο ηεο ηξάπεδαο 

 Γηαθσλψ αξθεηά 

 Γηαθσλψ 

 Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ 

 πκθσλψ  

 πκθσλψ αξθεηά 
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14)  Ζ ηξάπεδα πξαγκαηνπνηεί αλάιπζε ηνπ πξνθίι ηνπ πειάηε πξηλ ηελ ρνξήγεζε 

ηεο πίζησζεο 

 Καζφινπ 

 Λίγν 

 Αξθεηά 

 Πνιχ 

 Πάξα πνιχ 

 

15)  Οη δηαδηθαζίεο ηεο αλαθνξάο θαη ηεο επηθνηλσλίαο εληφο ηεο ηξάπεδαο 

ππνζηεξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θηλδχλνπ 

 Γηαθσλψ αξθεηά 

 Γηαθσλψ 

 Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ 

 πκθσλψ  

 πκθσλψ αξθεηά 

 

16)  Ζ ηξάπεδα ειέγρεη ηηο αμηνινγήζεηο ηεο ρψξαο ζε ηαθηηθή βάζε ζε φηη αθνξά 

ηηο δηεζλείο επελδχζεηο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε 

 Καζφινπ 

 Λίγν 

 Αξθεηά 

 Πνιχ 

 Πάξα πνιχ 

 

17)  Ζ ηξάπεδα πηνζεηεί δηάθνξεο κεζνδνινγίεο κέηξεζεο ησλ θηλδχλσλ ζε φηη 

αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο 

 Καζφινπ 

 Λίγν 

 Αξθεηά 

 Πνιχ 

 Πάξα πνιχ 
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18) Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ειέγρεη ηαθηηθά ηελ ηθαλφηεηα ηεο ηξάπεδαο λα 

δηαρεηξίδεηαη ηνπο θηλδχλνπο απνηειεζκαηηθά 

 Γηαθσλψ αξθεηά 

 Γηαθσλψ 

 Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ 

 πκθσλψ  

 πκθσλψ αξθεηά 

 

19) Τπάξρεη ζπλεξγαζία αλάµεζα ζην ηκήκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηα 

ππφινηπα ηµήµαηα ηεο ηξάπεδαο 

 Γηαθσλψ αξθεηά 

 Γηαθσλψ 

 Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ 

 πκθσλψ  

 πκθσλψ αξθεηά 

 

20)  Έρεη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο πξφζβαζε ζε φια ηα αξρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο; 

 Καζφινπ 

 Λίγν 

 Αξθεηά 

 Πνιχ 

 Πάξα πνιχ 

 

21)  Διέγρνληαη πην πξνζερηηθά ζπλαιιαγέο κε αζπλήζηζηα πνζά ή αζπλήζηζηε 

ζπρλφηεηα; 

 Καζφινπ 

 Λίγν 

 Αξθεηά 

 Πνιχ 

 Πάξα πνιχ 

 

22) Τπάξρνπλ δηαπξνζσπηθέο - θηιηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ειεγθηψλ θαη ησλ 

ππαιιήισλ; 
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 Καζφινπ 

 Λίγν 

 Αξθεηά 

 Πνιχ 

 Πάξα πνιχ 

 


