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ΣΥΝΟΨΗ 

Η εργασία αυτή πραγματεύεται την Προσέγγιση της Εξελιγμένης Μεθόδου 

Μέτρησης του Λειτουργικού Κινδύνου (ΛΚ), έτσι όπως αυτή ορίζεται από την 

Επιτροπή Βασιλείας για την Εποπτεία των Τραπεζών (Basel Committee on Banking 

Supervision), στο εξής Επιτροπή.  

Στο 1ο Κεφάλαιο παρουσιάζουμε τη διαχρονική εξέλιξη της αντίληψης γύρω από το 

ΛΚ, με τους σχετικούς ορισμούς που έχουν προκύψει από τη θεωρία, την πρακτική, 

αλλά και την επιστήμη, καθώς οι τραπεζικές εξελίξεις και κυρίως οι παρεμβάσεις της 

Επιτροπής έχουν δημιουργήσει μια νέα επιστημονική φιλολογία γύρω από το ΛΚ, 

καθιστώντας τον ξεχωριστό κομμάτι στη Διαχείριση Κινδύνων. 

Στο 2ο Κεφάλαιο εξετάζουμε τα κείμενα της Επιτροπής που σχετίζονται με το ΛΚ και 

παρουσιάζουμε την Προσέγγιση της Ανεπτυγμένης Μέτρησης (Advanced 

Measurement Approach), καθώς και την κριτική που δέχεται από τον κλάδο και την 

επιστήμη, πάνω σε κρίσιμα ζητήματα τα οποία θίγει. 

Στο 3ο Κεφάλαιο παρουσιάζουμε συνοπτικά τις στατιστικές μεθόδους, οι οποίες 

χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ΛΚ, με ιδιαίτερη βαρύτητα στην Θεωρία 

των Ακραίων Τιμών (Extreme Value Theory) και την Αξία σε Κίνδυνο (Value at 

Risk), τις οποίες συναντήσαμε ως επί το πλείστον. Επιπλέον, παραθέτουμε τα 

αποτελέσματα στατιστικής έρευνας που πραγματοποίησε η Επιτροπή για το ΛΚ. 

Στο 4ο Κεφάλαιο εξετάζουμε την ελληνική πραγματικότητα όσον αφορά στην 

αντιμετώπιση του ΛΚ από τις τράπεζες και τις εποπτικές αρχές, μέσα από τον 

ηλεκτρονικό τύπο και από δημοσιεύσεις. 

Στο 5ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της εργασίας αυτής και οι δικές 

μας προτάσεις για τη συνέργια που μπορεί να προκύψει από το συνδυασμό δυο 

τεχνικών, της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και της Διοίκησης του Λειτουργικού 

Κινδύνου. 
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 

1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Από την ίδρυση της πρώτης τράπεζας το 1472 στη Σιένα της Ιταλίας, οι τράπεζες 

θεωρούνταν ως τα ασφαλέστερα μέρη για την αποθήκευση των αποταμιεύσεων, όπως 

επίσης ως πηγές αστείρευτου πλούτου και δύναμης. Πολλές τράπεζες ασκούσαν 

ακόμη και πολιτική στα χρόνια που μεσολάβησαν, ενώ στις δεκαετίες του 1960 και 

του ‘70, οι μεγάλες αμερικανικές και άλλες διεθνείς τράπεζες ανέλαβαν το έργο της 

αναδιανομής του πλούτου των πετρελαιοπαραγωγικών χωρών, χρηματοδοτώντας τις 

αναπτυσσόμενες οικονομίες της Λατινικής Αμερικής. Ως τότε, οι διατραπεζικές 

συναλλαγές και η αντιπροσωπευτική τραπεζική ήταν διεργασίες, οι οποίες δεν 

ενείχαν κανένα απολύτως κίνδυνο, ενώ η αξιολόγηση της φερεγγυότητάς τους ήταν 

μια έννοια που δεν είχε συλληφθεί ακόμη.  

Με την κατάρρευση της Bankhaus Herstatt το 1974, πολλές διεθνείς τράπεζες που 

είχαν συναλλαγές μαζί της αντιμετώπισαν ζημίες. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με 

την ταχύτατη απελευθέρωση των αγορών τη δεκαετία του ’80 και την 

παγκοσμιοποίηση της δεκαετίας του ’90, οδήγησαν τις εποπτικές αρχές παγκοσμίως 

όχι μόνο στη συνειδητοποίηση της σημασίας αξιολόγησης της φερεγγυότητας των 

τραπεζικών ομίλων, αλλά και στην ανάγκη να προστατεύσουν το χρηματοπιστωτικό 

σύστημα από ζητήματα καταχρήσεων και απατών.  

Τα αίτια των τραπεζικών κρίσεων ποικίλουν. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

• Η έλλειψη εμπιστοσύνης του επενδυτικού και καταθετικού κοινού, η οποία 

προκαλείται από την αντίληψη της μείωσης της ποιότητας των περιουσιακών 

στοιχείων, ως αποτέλεσμα της μη-διασποράς του κινδύνου. 

• Η αυξημένη συγκέντρωση κινδύνου σε κλάδους ή χώρες δραστηριότητας, η 

έλλειψη πιστωτικού ελέγχου, συνετών πολιτικών δανεισμού, εσωτερικών 

διαδικασιών ελέγχου αλλά και εξωτερικών μηχανισμών (π.χ. κεντρικές τράπεζες). 

• Η συμμετοχή σε νέες δραστηριότητες, στις οποίες οι τράπεζες δεν έχουν ούτε την 

εμπειρία ούτε την τεχνογνωσία να αποδώσουν. 

• Η κακοδιαχείριση της σχέσης απαιτήσεων και υποχρεώσεων. 

• Οι απάτες και η κακή διοίκηση. 
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Σύμφωνα με το παραπάνω πλαίσιο, η μεγαλύτερη δυσκολία πρόβλεψης για τους 

παραπάνω παράγοντες βρίσκεται στην περίπτωση απάτης ή κακής διοίκησης. 

Σύμφωνα με τον Gup (1995), αυτές μπορούν να αντιμετωπισθούν εφαρμόζοντας ένα 

συμπαγές νομικό και οικονομικό πλαίσιο, το οποίο θα καθορίζει με σαφήνεια τις 

δομές του χρηματοπιστωτικού συστήματος, θα κατανέμει την ευθύνη της αποτροπής 

απατών στους διαχειριστές της τράπεζας και θα εγκαθιδρύει συστήματα εσωτερικού 

και εξωτερικού ελέγχου και ασφάλισης. 

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε1 διαπιστώθηκε ότι η έλλειψη τέτοιων αρχών και 

κανόνων εντός των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών συμβάλλουν σε 

εσωτερικές καταχρήσεις και απάτες και κατ’ επέκταση σε προβληματικές ή ακόμη 

και χρεοκοπημένες τράπεζες. Η απάντηση δόθηκε με την ενσωμάτωση των ευθυνών 

του Δ.Σ. των τραπεζών στον Ποινικό αλλά και τον Αστικό Κώδικα, με τον τελευταίο 

να περιλαμβάνει και περιπτώσεις αμέλειας ή παράβασης καθήκοντος. 

Ακολουθώντας την κρίση των ασιατικών τραπεζών το 1998, η Τράπεζα Διεθνών 

Διακανονισμών (Bank of International Settlements, B.I.S.) κινήθηκε άμεσα στη 

διατύπωση των αρχών που θεωρούνταν απαραίτητες για μια κατάλληλη δομή 

εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών, οι οποίες θα απέτρεπαν τις απάτες και τους 

παράγοντες εκείνους που οδηγούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα σε κρίση2,3. Η 

προσπάθεια της BIS για καλύτερο έλεγχο είχε ξεκινήσει μια δεκαετία πριν, ως 

συνέπεια της κρίσης που προκάλεσε η κατάρρευση της Bank for Credit and 

Commerce International (BCCI) και το σκάνδαλο που είχε δημιουργηθεί τότε, αφού η 

τράπεζα αυτή χαρακτηρίστηκε εκ των υστέρων από μια επιτροπή της Αμερικανικής 

Γερουσίας για την Τρομοκρατία, τα Ναρκωτικά και τις Διεθνείς Δραστηριότητες ως 

μια από τις κύριες τράπεζες που χρησιμοποιούνταν για τους σκοπούς αυτούς. Η ζημία 

που προκάλεσε η κατάρρευση της BCCI ήταν της τάξης των 40 δισεκατομμυρίων 

δολαρίων σε σημερινές τιμές, τα οποία ανήκαν σε πάνω από τριάντα κράτη και ένα 

εκατομμύριο καταθέτες σε όλο τον κόσμο. 

                                                 
1 “Bank Failure: an Evaluation of the Factors Contribution to the Failure of National Banks”, 
(Washington, Comptroller of Currency, June 1988) 
2  “Framework for the Evaluation of Internal Control Systems”, (Basle, B.I.S., January 1998) 
3 “Framework for Internal Control Systems in Banking Organizations”, (Basle, B.I.S., September 1998) 
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Η ευθύνη για την κατάρρευση αποδόθηκε σε τέσσερις κύριους παράγοντες: το 

τραπεζικό απόρρητο στο Λουξεμβούργο και τις Νήσους Κέημαν, στη διεθνή 

φερεγγυότητα που προσέφεραν τα δάνεια από την Bank of America, στα απεριόριστα 

κεφάλαια που προερχόταν από πετρελαϊκά κέρδη και στην κρατικοποίηση των 

τραπεζών του Πακιστάν. Στην ουσία, η έλλειψη θεσμικού πλαισίου, όσον αφορά στην 

εποπτεία μεταξύ μητρικής χώρας και χώρας δραστηριότητας , μπορεί να εξηγήσει σε 

μεγάλο βαθμό την περίπτωση της BCCI, καθώς ήταν ελάχιστα κεφαλαιοποιημένη, 

γεγονός το οποίο θα έπρεπε να την έχει αποκλείσει από τη συμμετοχή σε 

χρηματοδοτικά κέντρα εξαρχής.  

Αντίστοιχη περίπτωση αποτελεί και εκείνη της Barings. Ιδρυθείσα το 1762, ήταν η 

αρχαιότερη βρετανική εμπορική τράπεζα, έχοντας χρηματοδοτήσει τους πολέμους 

κατά του Ναπολέοντα, ενώ ήταν και η προσωπική τράπεζα της Βασίλισσας Ελισάβετ. 

Αυτή η τράπεζα χρεοκόπησε το Φεβρουάριο του 1995 από τις πράξεις ενός και μόνο 

ανθρώπου, του Nick Leeson. Ο Leeson, από τη Σιγκαπούρη, όπου είχε τοποθετηθεί 

επικεφαλής της Barings Securities και μέσα σε τρία χρόνια (1992-1995) δημιούργησε 

χρέη στην τράπεζα ύψους 827 εκατομμυρίων λιρών (GBP), ποντάροντας σε 

παράγωγα πάνω σε ασιατικούς δείκτες (ΝΙΚΚΕΙ) και σε ιαπωνικά κρατικά ομόλογα. 

Η χρεοκοπία της τράπεζας αποδίδεται σε διάφορους παράγοντες. Καταρχήν, ο Leeson 

τοποθετήθηκε επικεφαλής ενός τμήματος, για το οποίο δεν είχε αρκετή εμπειρία. 

Ελλιπής ήταν και η εμπειρία της Barings στις χρηματιστηριακές αγορές, πόσο μάλλον 

στις αγορές παραγώγων, αφού κατά βάση ήταν εμπορική τράπεζα. Επιπλέον, δόθηκε 

η ευχέρεια στον Leeson να εκτελεί συναλλαγές, οι οποίες ελέγχονταν από τον ίδιο, με 

τις καταστροφικές συνέπειες που είχε αυτό για την τράπεζα. Η σοβαρή έλλειψη 

εσωτερικού ελέγχου επέτρεψε στον Leeson να αποκρύπτει τις ζημίες σε ένα 

λογαριασμό (88888 – πέντε οκτάρια), ο οποίος δεν εμφανιζόταν στους γενικούς 

λογαριασμούς της τράπεζας. Ο 88888 στα τέλη του ’92 ήταν χρεωμένος με 2 εκατ. 

λίρες. Το ’93 το ποσό έγινε 23 εκατ. λίρες, ενώ το ’94 είχε φτάσει στα 208 εκατ., με 

τη διοίκηση της Barings να αγνοεί την πραγματικότητα και όχι μόνο. 

Στην εικονική πραγματικότητα που είχε δημιουργήσει, ο Leeson κατάφερνε να 

εντυπωσιάζει με την απόδοσή του, λαμβάνοντας και τα αντίστοιχα μπόνους από την 

τράπεζα. Στο ίδιο χρονικό διάστημα και στις λογιστικές καταστάσεις του, ο Leeson 

παρουσίαζε κέρδη της Barings Securities στη Σιγκαπούρη. Όταν, τελικά, η διοίκηση 
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της τράπεζας ανακάλυψε την πραγματική του δράση, ήταν πλέον πολύ αργά. Ο 88888 

λογαριασμός είχε φθάσει στα 827 εκατομμύρια λίρες, ήτοι περίπου 1,2 

δισεκατομμύρια ευρώ και ο Leeson ταξίδευε με τη γυναίκα του για τη Μαλαισία. Την 

ημέρα της σύλληψής του, στις 3 Μαρτίου του 1995, η Barings πωλήθηκε στην ING 

έναντι της συμβολικής τιμής της μιας αγγλικής λίρας.  

Αντίστοιχα γεγονότα συνέβησαν στη Σκανδιναβία και την Αυστραλία κατά τη 

διάρκεια της δεκαετίας του ’80, όπως και στις Ασιατικές οικονομίες στα τέλη της 

δεκαετίας του ’90. Ενώ παλαιότερα ίσχυαν πιο αυστηροί κανόνες ελέγχου των 

πιστωτικών ιδρυμάτων, η απελευθέρωση και η παγκοσμιοποίηση οδήγησαν πολλές –

κυρίως κρατικές- τράπεζες σε κρίση ή ακόμη και σε πτώχευση.  

Το ερώτημα, παρόλαυτα, παραμένει. Πόσες από τις περιπτώσεις προβληματικών ή 

πτωχευμένων τραπεζών μπορούν να αποδοθούν στο λειτουργικό κίνδυνο και πόσες 

οφείλονται σε κακή διοίκηση του πιστωτικού κινδύνου ή του κινδύνου αγοράς; Για 

να απαντήσουμε στο παραπάνω ερώτημα θα πρέπει πρώτα να δώσουμε έναν ορισμό 

για τον Λειτουργικό Κίνδυνο. 

 

1.2 ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

1.2.1 Γενικές παρατηρήσεις 

Όλες οι επιχειρήσεις είναι ευαίσθητες στον κίνδυνο μείωσης της αξίας τους από 

γεγονότα όπως ανταγωνιστικές ενέργειες, οικονομικές αλλαγές και διοικητικές 

αποφάσεις. Εντούτοις, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ανήκουν σε μια κατηγορία 

επιχειρήσεων που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε κινδύνους που προκύπτουν από 

γεγονότα που συμβαίνουν στις καθημερινές τους επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

Επιπλέον, καθώς το βασικό αγαθό που διαχειρίζονται είναι αξία, δηλαδή το χρήμα, 

ενυπάρχει ένας σημαντικός κίνδυνος οικονομικής ζημίας στις καθημερινές 

δραστηριότητες συναλλαγών τους.  

Προτού περάσουμε στον ορισμό του Λ.Κ., είναι χρήσιμο να τον αναλύσουμε σε 

όρους αιτίων, γεγονότων και ζημιών. Στο Σχήμα 1 παρατίθενται μερικοί κίνδυνοι, οι 
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Σχήμα 1: Αίτια, γεγονότα και ζημίες ΛΚ 

αιτίες τους και τα αποτελέσματα που έχουν στην αξία των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων. Εν ολίγοις, ζημία είναι η οικονομική απαξίωση της αξίας της επιχείρησης, 

κάθε ζημία προκαλείται από ένα γεγονός ή συνδυασμό γεγονότων, ενώ τα γεγονότα 

πυροδοτούνται από διάφορες αιτίες. Οι αιτίες αυτές μπορούν να διαιρεθούν σε δυο 

μεγάλες κατηγορίες, τις ελεγχόμενες και τις τυχαίες. Οι ελεγχόμενες μπορούν να 

αποδοθούν σε συγκεκριμένους παράγοντες και ως εκ τούτου να ελαχιστοποιηθούν. 

Αντίθετα, οι τυχαίες είναι είτε φυσικές είτε έξω από τη σφαίρα ελέγχου των 

επιχειρήσεων.  

Οι τυχαίες αιτίες Λ.Κ. μπορεί να είναι φυσικές καταστροφές, τρομοκρατικά 

χτυπήματα που πλήττουν την παγκόσμια οικονομία και μπορούν να αντιμετωπιστούν 

μόνο με τεχνικές άμβλυνσης, όπως η ασφάλιση ή η παρακράτηση κεφαλαίων. 

Αντίθετα, οι ελεγχόμενες αιτίες συμπεριλαμβάνουν αποτυχίες διευθέτησης 

συναλλαγών και λάθη σε μοντέλα αποτίμησης. Οι ελεγχόμενες αιτίες χρήζουν 

διοίκησης και όχι άμβλυνσης, γιατί η άμβλυνση μπορεί να οδηγήσει εκείνους που 
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εξασφαλίζονται να αποκτήσουν πιο επικίνδυνη συμπεριφορά, οδηγώντας έτσι στη 

δημιουργία «ηθικού κινδύνου». Για παράδειγμα, εάν οι ασφαλιστικές εταιρίες δεν 

υποχρέωναν τους ασφαλισμένους σε συμμετοχή στις ζημιές που προκαλούν, η 

οδηγική συμπεριφορά τους θα ήταν πιο επικίνδυνη. 

Μια άλλη χρήσιμη κατηγοριοποίηση του κινδύνου είναι σύμφωνα με το αποτέλεσμα 

που προκαλεί. Οι ζημίες που προκύπτουν μπορεί να είναι είτε στη λογιστική είτε στην 

αγοραία αξία της τράπεζας. Όπως φαίνεται και στο σχήμα, η λογιστική αξία αλλάζει 

όταν αλλάζει η αγοραία αξία μιας εμπορικής συναλλαγής. Ενδεχόμενα, η 

δημοσιοποίηση της αλλαγής μπορεί να επιφέρει αλλαγή και στην αγοραία αξία της 

επιχείρησης. Παρόλαυτα, μόνο οι αλλαγές στη λογιστική αξία είναι αποδοτέες στο 

Λ.Κ.  

Οι μέτοχοι μιας τράπεζας ενδιαφέρονται για την αγοραία αξία της. Από την άλλη, οι 

ρυθμιστικές αρχές ενδιαφέρονται για την πιθανότητα πτώχευσης, η οποία κατά κύριο 

λόγο ελέγχεται από τη λογιστική αξία της. Οι υπάρχουσες μέθοδοι υπολογισμού του 

πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου αγοράς επίσης χρησιμοποιούν τη λογιστική 

αξία κι όχι την αγοραία.   

1.2.2 Ανασκόπηση ορισμών 

 
Οι ορισμοί του λειτουργικού κινδύνου αρχικά χωρίστηκαν σε δυο μεγάλες 

κατηγορίες. Η πρώτη χρησιμοποιούσε μάλλον μια αρνητική προσέγγιση, θεωρώντας 

ότι Λ.Κ. είναι οποιοσδήποτε κίνδυνος δεν ανήκει στον κίνδυνο αγοράς και τον 

πιστωτικό. Από την άλλη, η δεύτερη κατηγορία όριζε γενικά τον Λ.Κ. ως τον κίνδυνο 

που προέρχεται από αποτυχίες στις λειτουργικές δραστηριότητες.  

Η πρώτη κατηγορία ορισμών προφανώς συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε αιτία, είτε 

τυχαία είτε ελεγχόμενη, καθώς και πάσης φύσεως γεγονότα που πυροδοτούνται από 

τις αιτίες αυτές και τις ζημίες που επιφέρουν, ανεξάρτητα με το αν συνδέονται με τις 

λειτουργικές διαδικασίες. Αυτό ενδεχομένως να προκύπτει από το γεγονός ότι 

επιπλέον ρυθμιστικά κεφάλαια που παρακρατούσαν οι τράπεζες, πέραν αυτών που 

αφορούν τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αγοράς, ορίζονταν με τον ίδιο τρόπο. 

Παρόλαυτα, εάν δεν παρακρατούνται επιπλέον κεφάλαια, ο Λ.Κ. είναι μηδενικός, 
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κάτι που είναι τελείως εκτός πραγματικότητας και σε καμία περίπτωση δεν 

επιδιώκουν οι τράπεζες σήμερα.  

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι ορισμοί που είχαν δοθεί από διάφορες μελέτες. 

Πιο συγκεκριμένα, στη μελέτη που διεξήγαγε η Ομάδα των Τριάντα (1993)4, όρισε το 

Λ.Κ. ως την αβεβαιότητα που σχετίζεται με ζημίες που προέρχονται από ανεπαρκή 

συστήματα ή ελλιπείς ελέγχους, ανθρώπινα λάθη και κακή διοίκηση. Επίσης, σε 

έρευνα των Coopers & Lybrand (1997)5, υπήρξε μια τάση από τους ερωτηθέντες να 

εστιάζουν όχι μόνο στις τραπεζικές διαδικασίες, αλλά να επεκτείνουν τις αιτίες και σε 

μη ελεγχόμενα ή τυχαία γεγονότα, όπως η τρομοκρατία, οι φυσικές καταστροφές και 

οι ανταγωνιστικές ενέργειες. Όλα τα παραπάνω ενδεχόμενα μπορούν να έχουν 

συνέπειες όχι μόνο στη λογιστική αλλά και στην αγοραία αξία των τραπεζών. 

Συνεπώς, ορισμοί οι οποίοι βασίζονται αποκλειστικά σε αιτίες μπορούν να είναι 

εξαιρετικά αόριστες.  

Η επιστήμη της μηχανολογίας ήταν εκείνη που ασχολήθηκε πρώτη με το Λ.Κ.. Από 

το 1931 κιόλας, ο Shewhart6, ένας από τους μεγαλύτερους θεωρητικούς του 

βιομηχανικού ελέγχου ποιότητας, εισήγαγε μια μέθοδο μέτρησης της μεταβλητότητας 

των διαδικασιών, η οποία μπορούσε να μειώσει την παραγωγή ελαττωματικών. 

Χρησιμοποίησε, δε, τη μέθοδο αυτή για να αποδώσει τα ελαττωματικά σε 

συγκεκριμένα αίτια. Υπό αυτή την προσέγγιση, μια προβλέψιμη διαδικασία 

λειτουργεί σε κανονικές συνθήκες, ενώ η ύπαρξη προβλημάτων αποτελεί ένδειξη ότι 

η διαδικασία ξεφεύγει εκτός ελέγχου και σηματοδοτεί τη δυνατότητα βελτίωσής της. 

Η πρακτική αυτή χρησιμοποιείται ακόμη από τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

Προεκτείνοντας την ιδέα αυτή, ο μετρήσιμος λειτουργικός κίνδυνος μπορεί να 

συμπεριλάβει γεγονότα και ζημίες, χωρίς να απαριθμεί συγκεκριμένες αιτίες. Έτσι, ο 

ορισμός που προκύπτει είναι: 

                                                 
4 “Derivatives: practices and principles” (Washington DC, Group of Thirty, 1993)  
5 “Operational Risk Management Survey” (London, Coopers & Lybrand, 1997) 
6 “Economic Control of Quality of Manufactured Product”, (Shewhart W.A. , Milwaukee, 1980, 50th 
Anniversary commemorative reissue)  
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Λειτουργικός κίνδυνος είναι η αβεβαιότητα της ζημίας που μπορεί να προκληθεί 

στη λογιστική αξία της επιχείρησης, ως αποτέλεσμα της αποτυχίας στις 

παραγωγικές διαδικασίες της επιχείρησης. 7

Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, οι παρακάτω αποτυχίες αποτελούν παραδείγματα 

λειτουργικού κινδύνου για τις τράπεζες: 

• Αποτυχία σωστής αποτίμησης ενός συμβολαίου 

• Αποτυχία ολοκλήρωσης μιας συναλλαγής 

• Αποτυχία συμμόρφωσης με σχετικούς κανονισμούς και νόμους 

• Αποτυχία σε ηλεκτρονικά συστήματα και υποστηρικτικές υποδομές 

• Αποτυχία παρακολούθησης ορίων έκθεσης στον κίνδυνο 

• Αποτυχία αναφορών σε ακριβή και χρονικά σωστή βάση 

Όπως προαναφέρθηκε, η Επιτροπή Βασιλείας για την Εποπτεία των Τραπεζών (Basel 

Committee on Banking Supervision) αντέδρασε άμεσα στην ασιατική κρίση του 

1998, δίνοντας το δικό της ορισμό για το Λ.Κ.. Σύμφωνα, λοιπόν, με την Επιτροπή 

Βασιλείας, ο ορισμός του Λ.Κ. είναι ο εξής: 

Οι πιο σημαντικοί τύποι λειτουργικού κινδύνου προέρχονται από την 

κατάρρευση των εσωτερικών συστημάτων ελέγχου και της εταιρικής 

διακυβέρνησης. Η κατάρρευση μπορεί να οδηγήσει σε οικονομικές ζημίες από 

λάθη και απάτες ή αποτυχία στην χρονικά ορθή εκτέλεση καθηκόντων, ή ακόμη 

και να εκθέσει τα συμφέροντα της τράπεζας σε κίνδυνο με άλλο τρόπο, όπως για 

παράδειγμα, από την υπέρβαση καθήκοντος των υπαλλήλων της, των στελεχών 

πιστοδοτήσεων ή άλλων υπηρεσιών, ή από τη συμπεριφορά τους με ανήθικο ή 

επικίνδυνο τρόπο. Άλλες διαστάσεις του λειτουργικού κινδύνου περιλαμβάνουν 

κρίσιμες βλάβες στα τεχνολογικά συστήματα, πυρκαγιές ή άλλες φυσικές 

καταστροφές.8

Αυτή η πρώτη προσέγγιση από την Επιτροπή είναι σαφώς πιο συγκεκριμένη από τις 

προαναφερθείσες και είναι η πρώτη που αναφέρεται αποκλειστικά στα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις ιδιαιτερότητές τους. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνει 
                                                 
7 “Defining Operational Risk”, (Jack L. King, Algo Research Quarterly, December 1998) 
8 “Operational Risk Management”, (Basle, Risk Management Sub-group of Basle Committee on 
Banking Supervision, September 1998) 
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αιτίες που δεν αφορούν αμιγώς στις λειτουργικές διεργασίες των τραπεζών, όπως για 

παράδειγμα οι φυσικές καταστροφές. Παρόλαυτα, ο υπολογισμός των αιτιών αυτών 

γίνεται μέχρι του σημείου που αυτές επηρεάζουν την ομαλή διεξαγωγή των 

τραπεζικών διεργασιών. 

Στον Πίνακα 1 παρακάτω παρουσιάζονται μερικές διάσημες ζημίες που προκλήθηκαν 

από αποτυχίες λειτουργικής φύσης. Παραδείγματος χάριν, η νεοϋορκέζικη τράπεζα 

που κράτησε για 2 ημέρες 20 εκατομμύρια δολάρια της Αμερικανικής Κεντρικής 

Τράπεζας το 1985, πλήρωσε πρόστιμο 4 εκατ. δολάρια, τα οποία της αφαιρέθηκαν 

από τη λογιστική της αξία. Όλες οι ζημίες που αναφέρονται στον Πίνακα 1 αφορούν 

τη λογιστική αξία των επιχειρήσεων. 

Ημ/νία Τύπος Εταιρίας Ζημία (σε $) Αιτιολογία 

11/85 Τράπεζα 4 εκατ. 
Προβλήματα επικοινωνίας του κεντρικού 
υπολογιστή με το σύστημα πληρωμών της 

Fed  

02/93 Επιχείρηση 1,04 δις Αυθαίρετες συναλλαγές σε προθεσμιακές 
συναλλαγές 

04/94 Μεσιτική Εταιρία 350 εκατ. Ψευδείς αναφορές για κέρδη για δυο 
συνεχόμενα έτη 

02/95 Τράπεζα 1,4 δισ. 
Ζημίες από παράγωγα στο δείκτη NIKKEI 

κρυμμένα σε αποτελεσματικούς 
λογ/σμούς 

09/95 Τράπεζα 1,1 εκατ. 30.000 αυθαίρετες συναλλαγές για πάνω 
από 11 χρόνια 

06/96 Τράπεζα 1,8 εκατ. Αυθαίρετες συναλλαγές σε παράγωγα και 
άλλα προϊόντα 

08/96 Αμοιβαίο Κεφάλαιο 19,3 εκατ. Καθυστέρηση κατακύρωσης συναλλαγών 
για ίδιο όφελος 

09/96 Τράπεζα 750 εκατ. Εικονικές επιχειρήσεις για την αποφυγή 
συμμόρφωσης  

03/97 Τράπεζα 130 εκατ. Αστάθεια προθεσμιακών συναλλαγών για 
την αύξηση τιμών 

03/97 Τράπεζα 100 εκατ. Μεταφορά κεφαλαίων σε προσωπικό 
λογαριασμό υπαλλήλου 

 

Πίνακας 1: Λειτουργικές Ζημίες και γεγονότα που τις προκάλεσαν 
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2. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΚΑΙ Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

2.1 Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ (1998) 

Παράλληλα, δε, με την πρώτη προσέγγιση, η Επιτροπή διεξήγαγε έρευνα σε τριάντα 

τραπεζικούς οργανισμούς των χωρών μελών του G10, από την οποία προέκυψαν 

αρκετά κοινά θέματα προβληματισμού. 

Καταρχάς, γίνεται η παραδοχή ότι δεν υπάρχει καθολικά κοινή αντίληψη για τον 

ορισμό του Λ.Κ.. Όπως προαναφέρθηκε, άλλες τράπεζες τον ορίζουν αρνητικά, ως 

οποιονδήποτε κίνδυνο δεν ανήκει στον κίνδυνο αγοράς ή τον πιστωτικό, ενώ άλλες 

ως τον κίνδυνο ζημίας που μπορεί να προκύψει από διάφορους τύπους ανθρωπίνων 

λαθών ή τεχνικών σφαλμάτων. Επίσης, πολλές τράπεζες συνδέουν το Λ.Κ. με τον 

κίνδυνο εκκαθάρισης ή πληρωμών, όπως επίσης και με τη διακοπή εργασιών, τους 

διοικητικούς ή νομικούς κινδύνους. Αντίθετα, υπάρχουν τράπεζες που αποδίδουν 

άλλα χαρακτηριστικά σε αυτούς τους κινδύνους και δεν τους θεωρούν αμιγώς 

λειτουργικούς, καθώς μπορεί να περιέχουν και στοιχεία από τον κίνδυνο αγοράς ή 

τον πιστωτικό. Πιο συγκεκριμένα, θεωρείται ότι μια αποτυχία ολοκλήρωσης 

συναλλαγής μπορεί να δημιουργήσει πιστωτικό κίνδυνο ή μια πτώση της αγοραίας 

αξίας της τράπεζας, μέσω της δημοσιότητας που μπορεί να λάβει ένα τέτοιο γεγονός.  

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων τραπεζών συνδέει το Λ.Κ. με τις διάφορες 

λειτουργικές υποδιευθύνσεις, συμπεριλαμβάνοντας και τις υποδομές, παρόλο που το 

μίγμα και η σχετική σπουδαιότητά τους μπορεί να διαφέρει σημαντικά μεταξύ 

τραπεζών. Έξι από τις ερωτηθείσες τράπεζες κατατάσσουν το Λ.Κ. ως τον πιο 

σημαντικό σε λειτουργίες με μεγάλο όγκο συναλλαγών, μεγάλο κύκλο εργασιών 

(συναλλαγές/ χρόνος), μεγάλο βαθμό δομικών αλλαγών και περίπλοκα υποστηρικτικά 

συστήματα. Ακόμη μεγαλύτερη σπουδαιότητα αποκτά ο Λ.Κ. εκεί όπου τα περιθώρια 

κέρδους είναι μικρά, με τη σημασία να δίδεται όχι μόνο στις υποστηρικτικές 

διαδικασίες (“back-office” activities), αλλά και στις υπηρεσίες πρώτης γραμμής, κάτι 

που στην ουσία σημαίνει ότι αφορά όλες τις λειτουργικές διεργασίες σε μια τράπεζα. 
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Πέραν των παραπάνω παρατηρήσεων, υπήρξαν τρία κοινά θέματα προβληματισμού 

για όλες τις τράπεζες, τα οποία και παρατίθενται παρακάτω σε γενικές γραμμές. 

Το πρώτο αφορούσε στην αυξανόμενη συνειδητοποίηση της σημασίας του Λ.Κ. από 

τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών. Βέβαια, οι περισσότερες τράπεζες έχουν 

αναθέσει την ευθύνη διαχείρισης του Λ.Κ. στις λειτουργικές διευθύνσεις τους. Ακόμη 

και εκείνες που αναπτύσσουν συστήματα διαχείρισης του Λ.Κ., δίνουν κάποιας 

μορφής κίνητρα στους λειτουργικούς διευθυντές για την ορθή διαχείρισή του. Τέτοια 

κίνητρα μπορεί να είναι η συμπερίληψη της μέτρησης του Λ.Κ. στη διαδικασία 

αξιολόγησης ή η υποχρέωση των λειτουργικών μονάδων να παρουσιάζουν στοιχεία 

για τις λειτουργικές ζημίες και τις επακόλουθες διορθωτικές ενέργειες, κατευθείαν 

στα υψηλότερα κλιμάκια της διοίκησης.  

Το δεύτερο κοινό σημείο ήταν ότι ενώ όλες οι τράπεζες που ερωτήθηκαν είχαν ένα 

πλαίσιο διαχείρισης του Λ.Κ., πολλές από αυτές βρίσκονταν σε πολύ πρώιμο στάδιο 

ανάπτυξης ενός θεσμικού πλαισίου μέτρησης και παρακολούθησής του. Καθώς, δε, η 

συνειδητοποίηση ότι ο Λ.Κ. είναι ένα ξεχωριστό είδος κινδύνου αποτελούσε σχετικά 

νέα πραγματικότητα, ελάχιστες τράπεζες μετρούσαν και ανέφεραν στοιχεία για αυτόν 

σε συστηματική βάση. 

Το τρίτο αφορούσε σε σημαντικά εννοιολογικά ζητήματα και σε ανάγκες δεδομένων, 

τα οποία θα χρησιμοποιούνταν για την ανάπτυξη μοντέλων μέτρησης του Λ.Κ. Σε 

αντίθεση με τον κίνδυνο αγοράς και ίσως τον πιστωτικό κίνδυνο, οι παράγοντες που 

προκαλούν το Λ.Κ. είναι κυρίως εσωτερικοί για κάθε τράπεζα και, ως εκ τούτου, δεν 

υπάρχει ένας καθαρός μαθηματικός ή στατιστικός δεσμός μεταξύ των παραγόντων 

αυτών και της πιθανότητας ή του μεγέθους της λειτουργικής ζημίας. Η εμπειρία 

μεγάλων ζημιών είναι σπάνια, ενώ ακόμη και για μικρές ζημίες υπάρχει έλλειψη σε 

ιστορικά στοιχεία τα οποία να αναφέρονται στις ζημίες αυτές και στα αίτια που τις 

προκάλεσαν. Ενώ, λοιπόν, ο τραπεζικός κλάδος απέχει από τη σύγκλιση σε μια κοινή 

βάση των μοντέλων μέτρησης, υπάρχει σύγκλιση στους παράγοντες που εξετάζονται. 

Μερικοί από αυτούς είναι: η αξιολόγηση των εσωτερικών ελέγχων ή η 

αυταξιολόγηση και διάφοροι λειτουργικοί δείκτες, όπως ο όγκος συναλλαγών, ο 

αριθμός ή το ποσοστό λαθών, οι ζημίες ή η μεταβλητότητα των εσόδων. 
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Περαιτέρω πληροφορίες από τη σχετική έρευνα της Επιτροπής παρουσιάζονται 

παρακάτω. Η Επιτροπή διαχώρισε τα αποτελέσματα σε πέντε κατηγορίες: 

Διοικητική Απροσεξία, Μέτρηση, Παρακολούθηση και Έλεγχος του Λ.Κ., 

Πολιτικές και Διαδικασίες, Εσωτερικός Έλεγχος και η Εξέταση του Πιθανού 

Ρόλου των Εποπτικών Αρχών. Θα αναφερθούμε μόνο σε εκείνες που παρουσιάζουν 

ακόμη και σήμερα εξαιρετικό ενδιαφέρον, αν και για τα ελληνικά δεδομένα αυτό 

ισχύει για όλες. 

2.1.1 Διοικητική Ασυνέπεια 

Από την έρευνα προέκυψε έμφαση στη σημασία της διοικητικής ασυνέπειας και της 

υποχρέωσης λογοδοσίας της διοίκησης των λειτουργικών μονάδων στις τράπεζες. Η 

δέσμευση της ανώτατης διοίκησης θεωρείται απόλυτα κρίσιμη για την επιτυχή 

υλοποίηση μιας συνολικής πολιτικής διαχείρισης του κινδύνου. Οι ερωτηθέντες 

απάντησαν ότι η διοικητική απροσεξία εντοπίζεται στα διοικητικά συμβούλια, στις 

διοικητικές επιτροπές, ακόμη και στις επιτροπές ελέγχου. Επίσης, τόνισαν την 

ανάγκη ύπαρξης ξεχωριστού οργάνου διοίκησης του Λ.Κ., με ευθύνες και 

αρμοδιότητες ορισμένες με σαφήνεια. Παρόλαυτα, μόλις οι μισές είχαν κάποιο 

όργανο, επιτροπή ή υπεύθυνο τέτοιου είδους. 

Σχεδόν όλες οι τράπεζες συμφώνησαν ότι η κύρια ευθύνη διαχείρισης του Λ.Κ. 

ανήκει στις λειτουργικές μονάδες ή, σε μερικές τράπεζες, στην διεύθυνση προϊόντων. 

Υπό αυτό το πρίσμα, οι διευθυντές των λειτουργικών μονάδων είναι υπεύθυνοι για τη 

σωστή υλοποίηση των συστημάτων ελέγχου του Λ.Κ. Πολλές τράπεζες ενισχύουν 

αυτή τη θέση, χρεώνοντας τις λειτουργικές ζημίες στις αντίστοιχες λειτουργικές ή 

προϊοντικές διευθύνσεις. Τέλος, όλες οι τράπεζες αναγνωρίζουν τη σημασία μιας 

τυποποιημένης προσέγγισης του λειτουργικού κινδύνου. Η ανάπτυξη της 

μεθοδολογίας αυτής είναι πιθανό να συμπεριλαμβάνει κίνητρα για τους διευθυντές 

λειτουργικών μονάδων, ούτως ώστε να εφαρμόζουν έγκυρες πολιτικές αντιμετώπισης 

του Λ.Κ., μέσω εσωτερικών ή εξωτερικών αξιολογήσεων, μέσω της ευθύνης 

καταμερισμού των κεφαλαίων που θα καλύψουν τις προβλέψεις για τον Λ.Κ. ή 

άλλους μηχανισμούς.  
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2.1.2 Μέτρηση, Παρακολούθηση και Έλεγχος του Κινδύνου 

Οι περισσότερες τράπεζες που εξετάζουν την υλοποίηση ενός μοντέλου υπολογισμού 

του Λ.Κ. βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Οι υπάρχουσες μεθοδολογίες, 

σύμφωνα με την έρευνα του 1998, ήταν σχετικά απλές και σε πειραματικό στάδιο, 

παρόλο που ορισμένες από τις ερωτηθείσες είχαν κάνει ήδη σημαντική πρόοδο σε πιο 

ανεπτυγμένα συστήματα.  

Η εμπειρία από τα υπάρχοντα πειραματικά μοντέλα μέτρησης κατέδειξε διάφορα 

ζητήματα. Οι παράγοντες Λ.Κ. που συνήθως χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες είναι 

μετρήσεις εσωτερικής απόδοσης, όπως τα αποτελέσματα εσωτερικών ελέγχων, ο 

όγκος συναλλαγών, ο κύκλος εργασιών, τα ποσοστά λαθών και η μεταβλητότητα των 

εσόδων, αντί για εξωτερικούς παράγοντες όπως η αλλαγή στην οικονομική 

κατάσταση ενός δανειζόμενου ή οι κινήσεις της αγοράς. Η αβεβαιότητα, όσον αφορά 

στη σημασία των παραγόντων που χρησιμοποιούνται, προκύπτει από την έλλειψη 

άμεσης σχέσης μεταξύ των αιτίων που δημιουργούν τις ζημίες και του μεγέθους ή της 

συχνότητας των ζημιών αυτών.  

Επιπλέον, προέκυψε το ζήτημα του κόστους μέτρησης του Λ.Κ.. Πολλές τράπεζες 

ανακάλυψαν ότι για να ερευνήσουν και να διορθώσουν προβλήματα που ενυπάρχουν 

σε λειτουργικά ζητήματα χρειάζονται πολύ περισσότερα κεφάλαια από αυτά που 

χρειάζονται για να καλύψουν απλώς τη λειτουργική ζημία. Κοινή διαπίστωση, 

πάντως, αποτελεί το γεγονός ότι τα αποτελέσματα του Λ.Κ. μπορούν να 

ομαδοποιηθούν σε δυο γενικές κατηγορίες: 

• Συχνές, μικρές ζημίες με ασήμαντα αποτελέσματα, οι οποίες προκύπτουν από 

ανθρώπινα λάθη ή παραλείψεις και συναντώνται σε όλες τις επιχειρήσεις και 

• Σπάνιες, μεγάλες ζημίες, οι οποίες όμως πολλές φορές έχουν μεγαλύτερο 

αντίκτυπο στις τράπεζες, ακόμη και από γεγονότα πιστωτικού κινδύνου ή 

κινδύνου αγοράς. Επίσης, οι περισσότερες τράπεζες δεν ήταν διατεθειμένες να 

συζητήσουν τη σχετική τους εμπειρία, με ελάχιστες από αυτές να αναγνωρίζουν 

τις σημαντικές περιπτώσεις λειτουργικών ζημιών. 

Η μέτρηση του Λ.Κ. προϋποθέτει τόσο τον υπολογισμό της πιθανότητας να συμβεί 

ένα γεγονός Λ.Κ., όσο και τον πιθανό οικονομικό αντίκτυπο του γεγονότος αυτού. Οι 

παράγοντες Λ.Κ. μπορεί να είναι ποσοτικοί, τις περισσότερες φορές, αφορούν 
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ποιοτικά στοιχεία και υποκειμενικές κρίσεις μεταφρασμένες σε μια κλίμακα 

βαθμολογίας, όπως για παράδειγμα τα αποτελέσματα ενός εσωτερικού ελέγχου. 

Παρόλαυτα, η ενσωμάτωση των παραγόντων Λ.Κ. στα συστήματα αξιολόγησης των 

τραπεζικών διεργασιών μπορεί να καταδείξει στις τράπεζες ποιες λειτουργίες είναι 

εκείνες που ενέχουν μεγαλύτερο Λ.Κ. από άλλες.  

Ιδεατά, οι παράγοντες Λ.Κ. θα έπρεπε να συνδέονται με ιστορικά στοιχεία ζημιών, 

ούτως ώστε να προκύψει μια εκτενής μεθοδολογία μέτρησης. Εφόσον, δε, οι μεγάλες 

λειτουργικές ζημίες αποτελούν σπάνια φαινόμενα, για να  δημιουργηθεί μια 

κατανομή των ιστορικών γεγονότων θα πρέπει τα στοιχεία να προέλθουν από πολλές 

τράπεζες, ειδικά αν στόχος είναι να ελεγχθούν τέτοια γεγονότα. Το ζήτημα που 

προκύπτει εδώ είναι αν τα δεδομένα αυτά προέρχονται από ίδιες κατανομές, ούτως 

ώστε να ομογενοποιηθούν, καθώς η τεχνικές προσέγγισης των τραπεζών διαφέρουν. 

Επίσης, ελέγχεται η εφαρμοσιμότητα τεχνικών ασφάλισης σε περιπτώσεις Λ.Κ.. 

Όπως καταδεικνύει η έρευνα δεν υπήρχαν τυπικές μέθοδοι μέτρησης του Λ.Κ.. Οι 

περισσότερες από τις τράπεζες που ερωτήθηκαν ήταν, πάντως, σε διαδικασία 

αναμόρφωσης των μεθοδολογιών παρακολούθησης των λειτουργικών ζημιών, 

χρησιμοποιώντας on-line διαδικασίες. Παρόλαυτα, τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης 

ήταν εντελώς διαφορετικά από τράπεζα σε τράπεζα, με άλλους οργανισμούς να 

βρίσκονται στην υλοποίηση και άλλους ακόμη στο σχεδιασμό. Μόνο μια από τις 

τριάντα τράπεζες δήλωσε ότι το σύστημα παρακολούθησης που ήδη χρησιμοποιούσε 

ήταν επαρκές. 

Για τον έλεγχο και το μετριασμό των αποτελεσμάτων του Λ.Κ. χρησιμοποιούνταν 

διάφορες τεχνικές, με κύριες αυτές του εσωτερικού ελέγχου. Μερικές τράπεζες 

εφάρμοζαν εξαρτώμενες ευχέρειες ολοκλήρωσης συναλλαγών (π.χ. ανάγκη ύπαρξης 

παραπάνω από μιας υπογραφής για την ολοκλήρωση  μιας συναλλαγής), ενώ άλλες 

τόνισαν τη σημασία χρήσης της ασφάλισης, ως μέσο άμβλυνσης των αποτελεσμάτων 

του Λ.Κ.. Άλλες δημιουργούσαν ήδη αποθεματικά για ενδεχόμενα γεγονότα, 

παρόμοια με τα αποθεματικά για την κάλυψη ζημιών από τον πιστωτικό κίνδυνο, ή 

χρησιμοποιούσαν θυγατρικές για την αντασφάλιση του Λ.Κ..   
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2.1.3 Πολιτικές και Διαδικασίες 

Το ζήτημα της αναθεώρησης πολιτικών και διαδικασιών προβλημάτισε αρκετές 

τράπεζες, μερικές από τις οποίες δήλωσαν ότι προσπαθούν να αναπτύξουν ένα 

θεσμικό πλαίσιο κοινής αρχιτεκτονικής για την εναρμόνιση των δομών που διέπουν 

τις διάφορες λειτουργίες τους. Η διαδικασία στην οποία δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση 

ήταν η τυπική επιθεώρηση νέων προϊόντων, καθώς στο ταχύτατα αναπτυσσόμενο 

εξωτερικό περιβάλλον των τραπεζών τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς και ο 

σχεδιασμός νέων προϊόντων κρίνεται επισφαλής αν δε γίνει με ιδιαίτερη προσοχή. 

2.1.4 Εσωτερικός Έλεγχος 

Ένα από τα θετικά αποτελέσματα της έρευνας αποτελεί η αναβάθμιση του ρόλου των 

εσωτερικών ελέγχων, οι οποίοι γίνονται πλέον αντιληπτοί όχι ως μέσα καταστολής 

αλλά ως εργαλεία πρόληψης γεγονότων Λ.Κ.. Αρχές όπως ο διαχωρισμός 

καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, οι ξεκάθαρες αρχές πληροφόρησης, οι επαρκείς 

λειτουργικές διαδικασίες, οι οποίες προέρχονται από τη σχετική μελέτη της 

Επιτροπής για τον Εσωτερικό Έλεγχο9 την ίδια χρονική περίοδο, υπήρχαν σε 

εφαρμογή ήδη, αν και όχι σε τόσο αναλυτικό βαθμό. Επίσης, αποτελεί γενική 

αντίληψη μεταξύ των οργανισμών ότι τα περισσότερα είδη Λ.Κ. σχετίζονται με 

αδυναμίες του εσωτερικού ελέγχου ή έλλειψη συμμόρφωσης με εσωτερικές 

διαδικασίες ελέγχου. 

Παράλληλα με την ανάπτυξη εσωτερικών συστημάτων ελέγχου, παρατηρήθηκε και η 

υιοθέτηση από μέρους των τραπεζών μεθόδων αυτοαξιολόγησης. Πολλά από τα 

δεδομένα των μεθόδων αυτών ενδεχομένως να χρησιμεύσουν και για την 

παρακολούθηση του Λ.Κ., καθώς και για την αξιολόγησή του. Προς αυτή την 

κατεύθυνση κινείται και η απόφαση ορισμένων τραπεζών να ποινικοποιήσουν την 

αποκάλυψη λειτουργικών ζημιών από τους προϊστάμενους των τμημάτων ή από τον 

εσωτερικό έλεγχο, περισσότερο από ότι αν η ζημία αποκαλυπτόταν μέσω μιας 

διαδικασίας αυτοαξιολόγησης.  

Επίσης, σημαντική θεωρείται η συμβολή των εσωτερικών ελεγκτών, με ιδιαίτερη 

έμφαση στον εντοπισμό των πιθανών προβλημάτων, στην ανεξάρτητη αξιολόγηση 

                                                 
9 “Framework For Internal Control Systems in Banking Organizations”, (Basle, Basle Committee on 
Banking Supervision, September 1998) 
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των διοικητικών πρακτικών και στην παρακολούθηση της εξέλιξης των 

προβλημάτων, από τη δημιουργία τους ως την επίλυσή τους. Τέλος, αποδίδεται 

ιδιάζουσα σημασία στην ύπαρξη ξεχωριστών διευθύνσεων χρηματοοικονομικών και 

εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών. Αυτοί οι μηχανισμοί μπορεί να είναι είτε σε 

επίπεδο τράπεζας σαν σύνολο, είτε ανά λειτουργική διεύθυνση και δεν είναι 

απαραίτητο να εστιάζουν αποκλειστικά στο Λ.Κ.. Ανάλογη σημασία αποδίδεται και 

στους εξωτερικούς ελέγχους. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι την ίδια χρονιά και συγκεκριμένα στις 

6/8/1998 εκδόθηκε η 2438 Πράξη του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, η οποία 

θέτει τις αρχές και τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούνται σε κάθε πιστωτικό 

ίδρυμα που εποπτεύεται από την ΤτΕ, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το πιστωτικό 

ίδρυμα διαθέτει επαρκές Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και να προσδιορίσει τις 

ενδεικνυόμενες αρμοδιότητες και υπευθυνότητες του πιστωτικού ιδρύματος στον 

τομέα του Εσωτερικού Ελέγχου.10

2.1.5 Εξέταση του Πιθανού Ρόλου των Εποπτικών Αρχών 

Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν το πρώιμο στάδιο στο οποίο βρίσκεται η 

ανάπτυξη μοντέλων μέτρησης και παρακολούθησης του Λ.Κ.. Οι περισσότερες 

τράπεζες συμφώνησαν ότι η διαδικασία είναι ανεπαρκώς ανεπτυγμένη για τις 

Εποπτικές Αρχές, ούτως ώστε να είναι σε θέση να υποδείξουν σαφείς οδηγίες για 

μεθοδολογίες μέτρησης ή ποσοτικά όρια για το Λ.Κ.. Σε αυτό το στάδιο, εκφράσθηκε 

η επιθυμία των τραπεζών οι Εποπτικές Αρχές να επικεντρωθούν στην ποιοτική 

βελτίωση στη διοίκηση του Λ.Κ.. Διαφωνία υπήρξε στην αναγκαιότητα ύπαρξης 

βήματος συζήτησης ζητημάτων που άπτονται του Λ.Κ., το οποίο θα φιλοξενούσαν οι 

Ε.Α., με σκοπό τον εντοπισμό των καλύτερων πρακτικών, καθώς η χρησιμότητά τους 

κρίνεται μικρή, δεδομένης της διαφορετικότητας που παρουσιάζει το κάθε πιστωτικό 

ίδρυμα.  

 
 

                                                 
10 «Πράξη Διοικητή αριθμ. 2438/6.8.98», (Αθήνα, Τράπεζα της Ελλάδος, Λουκάς Παπαδήμος, 1998) 
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2.2 ΟΡΙΣΜΟΣ 

Σε μια πρώτη προσέγγιση της Επιτροπής για τον ΛΚ11, ο ορισμός που δόθηκε είχε 

δημιουργήσει σύγχυση, καθώς αναφερόταν στο Λ.Κ. ως «ο κίνδυνος άμεσης ή 

έμμεσης ζημίας η οποία προέρχεται από ανεπαρκείς ή αποτυχημένες εσωτερικές 

διεργασίες, ανθρώπινα και συστηματικά λάθη ή από εξωτερικά γεγονότα». 

Ακολούθησε διευκρινιστικό κείμενο, το οποίο έκανε σαφές ότι ο νομικός κίνδυνος 

συμπεριλαμβάνεται στον παραπάνω ορισμό, σε αντίθεση με το στρατηγικό κίνδυνο ή 

τον κίνδυνο φήμης και πελατείας, οι οποίοι δε θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται 

στον υπολογισμό των εποπτικών κεφαλαίων για το Λ.Κ..  

Η αναθεώρηση του ορισμού έγινε με την αφαίρεση του όρου «άμεσης ή έμμεσης 

ζημίας». Αυτό έγινε γιατί υπό αυτό το πρίσμα θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν όλα 

τα έμμεσα ή και τα εναλλακτικά κόστη. Κατά τα λοιπά, ο ορισμός παρέμεινε ως είχε, 

δηλαδή «ο κίνδυνος ζημίας, η οποία προέρχεται από ανεπαρκείς ή αποτυχημένες 

εσωτερικές διαδικασίες, ανθρώπινα  και συστηματικά λάθη ή από εξωτερικά 

γεγονότα»12. Ο ορισμός αυτός εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και σήμερα. 

Παρόλαυτα, αναγνωρίζοντας την πολυπλοκότητα των τραπεζικών εργασιών και την 

ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει το κάθε πιστωτικό ίδρυμα ξεχωριστά, η Επιτροπή 

επιτρέπει την υιοθέτηση εσωτερικών ορισμών, οι οποίοι θα ανταποκρίνονται στις 

ξεχωριστές ανάγκες και διαδικασίες κάθε ιδρύματος.  

 

2.2 Η ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΕΜΜ) 

Τα στοιχεία που παραθέτονται εδώ έχουν μεταφερθεί αυτούσια από τα κείμενα της 

Επιτροπής, και πιο συγκεκριμένα από το Σύμφωνο της «Διεθνής Σύγκλισης των 

Κεφαλαιακών Μετρήσεων και των Κεφαλαιακών Προτύπων». Επίσης, παράλληλα με 

το κείμενο του Συμφώνου, παρουσιάζονται βασικοί προβληματισμοί που έχουν 

προκύψει από τη διαλογική συζήτηση που έχει προκύψει με τον κλάδο. 

                                                 
11 “Overview of the New Basel Capital Accord”, (Basle, Basle Committee on Banking Supervision, 
January 2001) 
12 “Working Paper on the Regulatory Treatment of Operational Risk”, (Basle, BCBS, September 2001) 
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Υπό το καθεστώς της ΕΜΜ, οι τράπεζες μπορούν να ρυθμίζουν το ύψος των 

διατηρούμενων εποπτικών κεφαλαίων, ανάλογα με τα αποτελέσματα που της δίνουν 

τα εσωτερικά μοντέλα μέτρησης του ΛΚ, τα οποία υπόκεινται στους ποιοτικούς και 

ποσοτικούς περιορισμούς που θέτει το Σύμφωνο. Επιπλέον, η χρήση της ΕΜΜ 

απαιτεί έγκριση από την εποπτική αρχή. Τα κριτήρια για να χρησιμοποιήσει μια 

τράπεζα την ΕΜΜ του ΛΚ χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: τα γενικά, τα ποσοτικά 

και τα ποιοτικά, όπως αυτά παρουσιάζονται ακολούθως. 

2.2.1 Τα γενικά κριτήρια  

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο και η ανώτατη διοίκησή της θα πρέπει να 

συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση του πλαισίου διαχείρισης του ΛΚ. 

(2) Το σύστημα διοίκησης του ΛΚ να είναι δομημένο και σταθερό και 

υλοποιείται με ακρίβεια. 

(3) Διαθέτει αρκετούς πόρους για την προσέγγιση της ΕΜΜ σε όλες τις βασικές 

λειτουργίες, καθώς και αντίστοιχους μηχανισμούς διοίκησης και ελέγχου. 

Η υλοποίηση ΕΜΜ από μια τράπεζα υπόκειται αρχικά σε παρακολούθηση από τις 

εποπτικές αρχές, προτού εφαρμοστεί για τον υπολογισμό εποπτικών κεφαλαίων. Η 

περίοδος παρακολούθησης επιτρέπει στις εποπτικές αρχές να εξετάσουν αν η 

προσέγγιση είναι αξιόπιστη και κατάλληλη. Όπως περιγράφεται παρακάτω, η 

εσωτερική διαδικασία ΕΜΜ μιας τράπεζας θα πρέπει να είναι σε θέση να υπολογίζει 

τις απροσδόκητες ζημίες, βασιζόμενη σε εσωτερικά και εξωτερικά στοιχεία ζημιών, 

χρησιμοποιώντας σεναριακή ανάλυση για συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες, 

τόσο εξωτερικές όσο και εσωτερικές για την τράπεζα. Επίσης, η ΕΜΜ θα πρέπει να 

κατανέμει με τέτοιο τρόπο τα εποπτικά κεφάλαια στις διάφορες λειτουργικές γραμμές 

της τράπεζας, ούτως ώστε να δημιουργεί κίνητρα για τη διαρκή βελτίωση της 

διοίκησης του ΛΚ στο επίπεδο των λειτουργικών γραμμών.  

Η Επιτροπή επανήλθε στο σημείο αυτό με διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με τα 

γενικά κριτήρια που πρέπει να πληροί μια τράπεζα για να υπαχθεί στην ΕΜΜ.  

Όσο για τα συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να πληροί η τράπεζα για να 

μπορεί να χρησιμοποιήσει ΕΜΜ του ΛΚ της, χωρίζονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες, 

τα ποιοτικά και τα ποσοτικά, όπως παρουσιάζονται αμέσως παρακάτω. 
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2.2.2 Τα ποιοτικά κριτήρια 

(1) Η τράπεζα θα πρέπει να διαθέτει ανεξάρτητη λειτουργία διοίκησης του ΛΚ, 

υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της συνολικής πολιτικής του 

ομίλου απέναντι στον ΛΚ. Με αυτό, δηλώνεται ξεκάθαρα η ύπαρξη 

ξεχωριστής Διοίκησης για τον ΛΚ, η οποία θα πρέπει να καθορίζει σε 

επίπεδο ομίλου την πολιτική και τις διαδικασίες που αφορούν το ΛΚ, θα 

πρέπει να σχεδιάζει και να υλοποιεί τόσο τη μεθοδολογία μέτρησης του ΛΚ, 

όσο και συστήματα αναφοράς και ελέγχου και, τελικά, θα πρέπει να 

καταστρώνει τη στρατηγική της τράπεζας για τον εντοπισμό, τη μέτρηση, 

την παρακολούθηση και τον έλεγχο, ή ακόμη και την άμβλυνση του ΛΚ. 

(2) Το εσωτερικό μοντέλο μέτρησης του ΛΚ θα πρέπει να ενσωματώνει τις 

καθημερινές διαδικασίες διοίκησης του ΛΚ, και τα αποτελέσματα των 

μετρήσεών του να χρησιμοποιούνται για τον παρακολούθηση και τον έλεγχο 

του ΛΚ της τράπεζας. 

(3) Θα πρέπει να υπάρχει διαρκής ενημέρωση για λειτουργικές ζημίες με 

συνεχείς διοικητικές αναφορές, από την κατώτατη διοίκηση μέχρι το Δ.Σ. 

και με αυτή τη φορά. Η τράπεζα θα πρέπει να έχει αυτοματοποιημένες 

διαδικασίες για την αντιμετώπιση γεγονότων, τα οποία προκύπτουν από τις 

διοικητικές αναφορές. 

(4) Το εσωτερικό μοντέλο μέτρησης θα πρέπει να κατοχυρώνεται και από τα 

σχετικά έγγραφα, τα οποία θα κατοχυρώνουν τις πολιτικές, τις διαδικασίες 

και τον έλεγχο του συστήματος διοίκησης του ΛΚ. Σε αυτά θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται και πολιτικές για την αντιμετώπιση θεμάτων μη 

συμμόρφωσης. 

(5) Εσωτερικός ή εξωτερικός έλεγχος εξετάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

τις διαδικασίες διοίκησης και τη μεθοδολογία μέτρησης του ΛΚ. Αυτή η 

αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται τόσο από τη σκοπιά της σωστής 

λειτουργίας των επιχειρηματικών μονάδων, όσο και από τη σκοπιά της 

ανεξάρτητης λειτουργίας του συστήματος διοίκησης του ΛΚ. 

(6) Η έγκριση της ΕΜΜ από τις εποπτικές αρχές και τους εξωτερικούς ελεγκτές 

εξαρτάται από τις διαδικασίες που ακολουθούνται, οι οποίες πρέπει να 

λειτουργούν με ικανοποιητικό τρόπο, καθώς και από τα στοιχεία και τις 
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διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ΛΚ, τα οποία θα 

πρέπει να είναι σαφή και άμεσα διαθέσιμα προς τις εποπτικές αρχές. 

2.2.3 Τα ποσοτικά κριτήρια 

Κριτήρια αξιοπιστίας της ΕΜΜ 

(1) Δεδομένης της διαρκούς εξέλιξης των προσεγγίσεων του ΛΚ, η Επιτροπή 

δεν ορίζει τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους, ούτε κρίνει τις κατανομές που 

χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του. Παρόλαυτα, η τράπεζα θα πρέπει 

να αποδείξει ότι η κατανομή που χρησιμοποιεί μπορεί να εντοπίσει πιθανά 

γεγονότα μεγάλης λειτουργικής ζημίας. Η ΕΜΜ θα πρέπει να μπορεί να 

συγκριθεί σε αξιοπιστία με ένα αντίστοιχο μοντέλο πιστωτικού κινδύνου 

(για χρονικό διάστημα ενός έτους και με διάστημα εμπιστοσύνης 99,9%). 

(2) Ως εκ τούτου, παρέχεται στις τράπεζες η ευελιξία να δημιουργήσουν ένα 

δικό τους σύστημα διοίκησης του ΛΚ. Παρόλαυτα, για τη δημιουργία των 

μοντέλων αυτών θα πρέπει οι τράπεζες να διαθέτουν αυστηρές διαδικασίες 

και ανεξάρτητες αξιολογήσεις. Πριν από την εφαρμογή της ΕΜΜ, η 

Επιτροπή θα αξιολογήσει τις διεθνείς πρακτικές για να διαπιστώσει το κατά 

πόσο ανταποκρίνεται η ΕΜΜ στην πραγματικότητα. Επίσης, εξετάζοντας τα 

στοιχεία ΛΚ που έχουν συγκεντρωθεί και συγκρίνοντάς τα με τα 

αποτελέσματα της ΕΜΜ, η Επιτροπή μπορεί να αναπροσαρμόσει τις θέσεις 

της. 

 

2.2.3.1 Λεπτομερή κριτήρια 

(1)  Κάθε εσωτερικό σύστημα μέτρησης του ΛΚ θα πρέπει να είναι συνεπές με 

τον ορισμό που έχει δοθεί για τον ΛΚ. Επίσης, θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνει όλα τα γεγονότα λειτουργικών ζημιών, καθώς και τις 

αντίστοιχες επιπτώσεις, όπως αναφέρονται ακολούθως με τους ορισμούς 

τους: 
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Κατηγορίες Γεγονότων: 

• Εσωτερική Απάτη, ήτοι ζημίες που οφείλονται σε ενέργειες που 

έχουν πρόθεση την κατάχρηση, υπεξαίρεση ή ιδιοποίηση αλλότριας 

περιουσίας ή την καταστρατήγηση νομοθεσίας κανόνων, κανονισμών ή 

εγκυκλίων και εμπλέκεται τουλάχιστον ένας εργαζόμενος. 

• Εξωτερική Απάτη, δηλαδή ζημίες που οφείλονται σε ενέργειες που 

έχουν πρόθεση την κατάχρηση, υπεξαίρεση ή ιδιοποίηση αλλότριας 

περιουσίας ή την καταστρατήγηση νομοθεσίας κανόνων ή κανονισμών 

και προέρχονται από τρίτους. 

• Εργασιακές Σχέσεις και Ασφάλεια Χώρου Εργασίας, ζημίες που 

ενδέχεται να προκληθούν από συμπεριφορές που αντίκεινται στην 

εργασιακή νομοθεσία ή στους σχετικούς με την ασφάλεια και υγιεινή 

κανονισμούς, από φυλετικές ή άλλου είδους διακρίσεις ή από 

αποζημιώσεις εργατικών ατυχημάτων. 

• Πελάτες, Προϊόντα και Επιχειρηματική Πρακτική, δηλαδή ζημίες 

που ενδέχεται να προκληθούν από αδυναμία εκπλήρωσης 

επαγγελματικών υποχρεώσεων έναντι της πελατείας και δεν 

προέρχονται από πρόθεση, αλλά οφείλονται σε αμέλεια ή στη φύση ή 

στο σχεδιασμό του προϊόντος. 

• Βλάβη Φυσικών Στοιχείων Ενεργητικού, ήτοι ζημίες που 

προκύπτουν από τη φυσική καταστροφή ή την απώλεια παγίων 

στοιχείων εξαιτίας φυσικής ή άλλου είδους καταστροφής (εξωτερικά 

γεγονότα). 

• Διακοπή Εργασιών και Αποτυχίες Συστήματος, ζημίες που 

προκύπτουν εξαιτίας διακοπής των εργασιών ή πτώσεις λειτουργίας των 

συστημάτων. 

• Διαδικασίες, Τρόπος Εκτέλεσης και Επίπεδο Αποτελέσματος, 

δηλαδή ζημίες που προέρχονται από εσφαλμένη διαδικασία, ή εξαιτίας 

εξάρτησης από προμηθευτές ή τρίτους. 

Μια πιο ενδελεχής παρουσίαση των γεγονότων ΛΚ, καθώς και των επιπτώσεών του, 

γίνεται στους Πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος. 
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Κατηγορίες Επιπτώσεων: 

• Νομική Υποχρέωση, δηλαδή κόστος βάσει αποφάσεων δικαστηρίων, 

συμβιβασμών για τακτοποίηση υποθέσεων και λοιπά νομικά έξοδα. 

• Επιβολή Ποινής, ήτοι ποινές ή οποιεσδήποτε άλλες πληρωμές 

προστίμων, όπως ανάκληση άδειας λειτουργίας κ.ά. 

• Απώλεια ή Βλάβη Στοιχείων Ενεργητικού, δηλαδή άμεση 

υποβάθμιση της αξίας στοιχείων του παγίου ενεργητικού, εξαιτίας 

συμβάντων (π.χ. αμέλεια, ατύχημα, φυσική καταστροφή). 

• Αποκατάσταση, πληρωμές σε τρίτους αναφορικά με ζημίες που 

υπέστησαν με νομική υπαιτιότητα της τράπεζας 

• Απώλεια Πόρων, δηλαδή ζημίες που πραγματοποιούνται όταν 

κάποιος τρίτος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του προς την τράπεζα και 

αποδίδονται σε λειτουργικό σφάλμα, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν 

αποφευχθεί ακόμα και αν ο τρίτος αδυνατούσε ή αρνιόταν να τηρήσει τις 

υποχρεώσεις του 

• Απομειώσεις, ήτοι άμεση μείωση της αξίας του ενεργητικού εξαιτίας 

κλοπής, απάτης, αυθαίρετης δραστηριότητας ή ζημιών που σχετίζονται 

με πιστωτικό κίνδυνο ή κίνδυνο αγοράς, προέρχονται όμως από 

λειτουργικό γεγονός. 

(2) Οι εποπτικές αρχές θα απαιτούν από τις τράπεζες να παρουσιάζουν τα 

ρυθμιστικά κεφάλαιά τους για τον ΛΚ ως το σύνολο των αναμενόμενων και 

μη αναμενόμενων ζημιών (expected and unexpected loss – EL & UL), εκτός 

κι αν οι τράπεζες είναι σε θέση να αποδείξει ότι οι αναμενόμενες ζημίες 

είναι ελεγχόμενες, σύμφωνα με τις πρακτικές που εφαρμόζουν. Αυτό 

σημαίνει ότι αν και εφόσον οι τράπεζες μπορούν να προβλέψουν επαρκώς 

τις αναμενόμενες ζημίες, τα ρυθμιστικά κεφάλαια θα αφορούν μόνο τις μη 

αναμενόμενες ζημίες.  

(3) Η μέθοδος μέτρησης του ΛΚ θα πρέπει να είναι αρκετά λεπτομερής, ούτως 

ώστε να μπορεί να εξηγήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν το σχήμα της 

ουράς της κατανομής των εκτιμήσεων ζημιών. 

(4) Οι μετρήσεις του ΛΚ για τις διάφορες λειτουργίες τις τράπεζας θα πρέπει να 

προστίθενται για τον υπολογισμό των ρυθμιστικών κεφαλαίων. Παρόλαυτα, 
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θα επιτρέπεται στις τράπεζες να χρησιμοποιούν συσχετίσεις μεταξύ του ΛΚ 

ανεξάρτητων λειτουργιών, δεδομένου ότι θα είναι σε θέση να αποδείξουν 

στις εποπτικές αρχές ότι τα συστήματα από τα οποία προκύπτουν οι 

συσχετίσεις είναι ορθά, εφαρμόζονται με ακρίβεια και λαμβάνουν υπόψη 

τους την αβεβαιότητα που ενέχουν τέτοιες συσχετίσεις. Η αξιολόγηση των 

συσχετίσεων αυτών θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα ποιοτικά και 

ποσοτικά κριτήρια. 

(5) Οποιοδήποτε σύστημα μέτρησης του ΛΚ θα πρέπει να έχει συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά. Αυτά συμπεριλαμβάνουν τη χρήση εσωτερικών 

δεδομένων, συναφών εξωτερικών δεδομένων, σεναριακή ανάλυση και 

παράγοντες που εξηγούν το επιχειρηματικό περιβάλλον και τα εσωτερικά 

συστήματα ελέγχου. 

2.2.3.2 Εσωτερικά Δεδομένα Ζημιών 

Οι τράπεζες θα πρέπει να παρακολουθούν τα εσωτερικά δεδομένα λειτουργικών 

ζημιών, σύμφωνα με τα κριτήρια που παρατίθενται εδώ. Η παρακολούθηση των 

δεδομένων αυτών αποτελεί προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη και τη σωστή 

λειτουργία ενός αξιόπιστου συστήματος διαχείρισης του ΛΚ. Μόνο με αυτόν τον 

τρόπο η μέτρηση θα απεικονίζει την πραγματική έκθεση της τράπεζας στον ΛΚ.  

Τα εσωτερικά δεδομένα είναι σαφώς πιο επαρκή, όταν σχετίζονται με την 

καθημερινή λειτουργία της τράπεζας, με τις σύγχρονες επιχειρηματικές πρακτικές, με 

τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία και τις διαδικασίες διοίκησης του κινδύνου. Για το 

λόγο αυτό, οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν καταγεγραμμένες διαδικασίες 

αξιολόγησης του συσχετισμού των ιστορικών στοιχείων με τις καθημερινές τους 

δραστηριότητες. Επίσης, για να θεωρηθούν επαρκή τα δεδομένα λειτουργικών 

ζημιών, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των ρυθμιστικών κεφαλαίων, 

θα πρέπει να κινούνται σε βάθος χρόνου πέντε ετών. Η πρώτη μετάβαση σε ΕΜΜ 

προαπαιτεί συλλογή στοιχείων για τουλάχιστον τρία έτη.  

Τα εσωτερικά δεδομένα λειτουργικών ζημιών θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 

προδιαγραφές: 

• Θα πρέπει να είναι ταξινομημένα σύμφωνα με το πρώτο επίπεδο 

κατηγοριοποίησης που έχει θέσει η Επιτροπή, έτσι όπως αυτό παρουσιάζεται στον  
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Πίνακα 3 του παραρτήματος. Με την κατηγοριοποίηση αυτή διευκολύνεται η 

αξιολόγηση της ΕΜΜ από τις εποπτικές αρχές. 

• Η συλλογή τους θα πρέπει να είναι εκτενής, με την έννοια ότι θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες και τα υποσυστήματα, ανεξαρτήτως 

γεωγραφικής θέσης. Για να εξαιρεθεί κάποια δραστηριότητα, θα πρέπει 

αποδεδειγμένα να μην έχει ουσιαστική επίπτωση στον υπολογισμό του ΛΚ. Η 

τράπεζα θα πρέπει να θέσει εκ των προτέρων το κατώτατο όριο καταγραφής ενός 

γεγονότος λειτουργικής ζημίας, για παράδειγμα τα 10.000€. Ακόμη και μεταξύ 

δραστηριοτήτων, το κατώτατο αυτό όριο μπορεί να είναι διαφορετικό, 

παρόλαυτα, η Επιτροπή εκτιμά ότι για ισομεγέθεις τράπεζες, τα όρια αυτά θα 

πρέπει να είναι περίπου ίδια. 

• Εκτός από τις πληροφορίες για το ύψος των ζημιών, οι τράπεζες θα πρέπει να 

συλλέγουν και στοιχεία σχετικά με την ημερομηνία πραγματοποίησής τους, με 

τυχούσες επιστροφές χρημάτων, καθώς και άλλες περιγραφικές πληροφορίες για 

τα γενεσιουργά αίτια των ζημιών αυτών. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να είναι σε 

ευθεία αναλογία με το ύψος των ζημιών. 

• Οι τράπεζες θα πρέπει να αναπτύξουν ένα σύστημα, με το οποίο να είναι σε θέση 

να καταμερίσουν τις λειτουργικές ζημίες που προκύπτουν από κεντροποιημένες 

λειτουργίες, οι οποίες επηρεάζουν πάνω από μια λειτουργική δραστηριότητα. Το 

ίδιο πρέπει να γίνει και για συσχετιζόμενα γεγονότα ΛΚ σε βάθος χρόνου. 

• Στοιχεία που ως τώρα καταγράφονταν στον πιστωτικό κίνδυνο, όπως για 

παράδειγμα οι παράπλευρες αποτυχίες διοίκησης, θα εξακολουθήσουν να 

παρακολουθούνται με τον τρόπο αυτό, με τη μόνη διαφορά ότι στα πλαίσια της 

Διοίκησης του ΛΚ, θα πρέπει να καταγράφονται ξεχωριστά από το σύστημα 

παρακολούθησης του ΛΚ. 

• Το ίδιο συμβαίνει και για γεγονότα που μέχρι σήμερα καταγράφονταν ως 

προκύπτοντα από τον κίνδυνο αγοράς. Θα καταγράφονται ως λειτουργικές ζημίες 

και θα συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό των απαιτούμενων ρυθμιστικών 

κεφαλαίων για την κάλυψη του ΛΚ. 

2.2.3.3 Εξωτερικά Δεδομένα Ζημιών 

Το σύστημα μέτρησης του ΛΚ μιας τράπεζας θα πρέπει να είναι σε θέση να 

χρησιμοποιήσει εξωτερικά δεδομένα λειτουργικών ζημιών (είτε αυτά είναι δημόσια, 
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είτε αφορούν τον κλάδο), ειδικά όταν υπάρχει λόγος να θεωρείται πιθανό η τράπεζα 

να είναι εκτεθειμένη σε σπάνιες, πλην δε σοβαρές, λειτουργικές ζημίες. Αυτά τα 

εξωτερικά δεδομένα θα πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες για το ύψος των 

ζημιών, το εύρος των λειτουργικών δραστηριοτήτων, στις οποίες τα γεγονότα αυτά 

συνέβησαν, τις αιτίες και τις συνθήκες που τις δημιούργησαν, καθώς και οποιαδήποτε 

άλλη πληροφορία, η οποία μπορεί να βοηθήσει στη συσχέτισή τους με λειτουργικά 

γεγονότα άλλων τραπεζών. Η τράπεζα θα πρέπει να έχει μια συστηματική διαδικασία, 

σύμφωνα με την οποία θα χρησιμοποιούνται τα εξωτερικά δεδομένα, καθώς και 

συγκεκριμένες μεθοδολογίες ενσωμάτωσης των δεδομένων αυτών στο σύστημα 

μέτρησης του ΛΚ. Οι συνθήκες και οι πρακτικές χρήσης εξωτερικών δεδομένων θα 

πρέπει να αναθεωρούνται συχνά, να καταγράφονται και να υπόκεινται σε περιοδικές 

ανεξάρτητες αξιολογήσεις. 

 

2.2.3.4 Ανάλυση Σεναρίων 

Για τον υπολογισμό της έκθεσης μιας τράπεζας στον ΛΚ και ειδικότερα σε γεγονότα 

μεγάλων λειτουργικών ζημιών, αυτή θα πρέπει να διαθέτει ένα εξειδικευμένο 

σύστημα ανάλυσης σεναρίων, το οποίο θα χρησιμοποιεί και εξωτερικά δεδομένα. Η 

δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος εγείρει την ανάγκη για εξειδικευμένα διοικητικά 

στελέχη, τα οποία θα έχουν την απαραίτητη γνώση και εμπειρία για να εκτιμήσουν 

και να προβλέψουν πιθανές μεγάλες λειτουργικές ζημίες. Οι εκτιμήσεις αυτές, για 

παράδειγμα, μπορούν να εκφραστούν ως παράμετροι μιας στατιστικής κατανομής. 

Επιπλέον, η ανάλυση σεναρίων θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των 

αποκλίσεων που πιθανόν να υπάρχουν στις υποθέσεις συσχέτισης που ενυπάρχουν 

στο σύστημα παρακολούθησης του ΛΚ και πιο συγκεκριμένα, να αξιολογεί την 

πιθανότητα ζημιών που προκύπτουν από πολλαπλά και ταυτόχρονα γεγονότα 

λειτουργικών ζημιών. Η λογικότητα των υποθέσεων αυτών θα πρέπει να εξετάζεται 

διαρκώς, κυρίως σε σύγκριση με τα πραγματικά δεδομένα λειτουργικών ζημιών. 
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2.2.3.5 Επιχειρηματικό Περιβάλλον και Παράγοντες Εσωτερικού Ελέγχου 

Το Σύστημα Διοίκησης του Κινδύνου σε μια τράπεζα, είτε χρησιμοποιεί εσωτερικά, 

είτε εξωτερικά δεδομένα, θα πρέπει να είναι σε θέση να αποτυπώνει τους 

επιχειρηματικούς και ελεγκτικούς παράγοντες εκείνους, οι οποίοι μπορούν να 

αλλάξουν το προφίλ της απέναντι στον κίνδυνο. Η στενή παρακολούθηση του 

πλαισίου λειτουργίας της τράπεζας, γιατί περί αυτού πρόκειται, μπορεί να κάνει το 

Σύστημα Διοίκησης του Κινδύνου πιο επικεντρωμένο στο μέλλον, πιο σαφές στην 

αποτύπωση των διαδικασιών διοίκησης και ελέγχου του κινδύνου, όπως επίσης 

μπορεί να βοηθήσει στην ευθυγράμμιση των στόχων της Διοίκησης του Κινδύνου με 

τον ορισμό των εποπτικών κεφαλαίων, καθώς και στην ταχύτερη αναγνώριση 

βελτιώσεων ή επιδεινώσεων στους τρόπους αντιμετώπισης του κινδύνου. Για να είναι 

αποδεκτή η παρακολούθηση τέτοιων επιχειρηματικών και ελεγκτικών παραγόντων 

από τις εποπτικές αρχές, θα πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις: 

• Η επιλογή τους θα πρέπει να αιτιολογείται, αφενός με επαρκή εμπειρικά στοιχεία, 

τα οποία να καταδεικνύουν τη σχέση τους με τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει η 

τράπεζα, αφετέρου δε σύμφωνα με την κρίση των ειδημόνων για κάθε 

επιχειρηματική ή ελεγκτική πρακτική. Σε περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό, η 

απεικόνιση των παραγόντων αυτών θα πρέπει να ποσοτικοποιείται, με τρόπο που 

να μπορεί να εξακριβωθεί η αληθοφάνειά τους. 

• Η ευαισθησία των εκτιμήσεων των παραγόντων αυτών θα πρέπει επίσης να 

αιτιολογείται επαρκώς. Εκτός από τον εντοπισμό βελτιώσεων που προέρχονται 

από βελτιώσεις στις επιχειρηματικές πρακτικές, το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να 

εντοπίζει και πιθανές αυξήσεις στην έκθεση σε κίνδυνο, λόγω πιο πολύπλοκων 

διαδικασιών ή αυξημένου όγκου συναλλαγών. 

• Οποιεσδήποτε ενέργειες θα πρέπει να τεκμηριώνονται με έγγραφα, τα οποία θα 

πρέπει να υπόκεινται σε περιοδικούς ανεξάρτητους ελέγχους, τόσο από την 

τράπεζα όσο και από τις εποπτικές αρχές. 

• Διαχρονικά, το πλαίσιο θα συγκρίνεται με τα πραγματικά δεδομένα λειτουργικών 

ζημιών, καθώς και με εξωτερικά δεδομένα, ούτως ώστε να γίνονται οι 

απαραίτητες βελτιώσεις. 
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2.2.3.6 Άμβλυνση του Κινδύνου 

Όταν μια τράπεζα χρησιμοποιεί την ΕΜΜ του ΛΚ, θα μπορεί να χρησιμοποιήσει 

τεχνικές άμβλυνσης του κινδύνου, όπως η ασφάλιση. Το μέγιστο επιτρεπτό όριο 

ασφάλισης θα είναι το 20% των ρυθμιστικών κεφαλαίων που προκύπτουν από την 

ΕΜΜ. Μεγάλη σημασία δίνεται εδώ στην ασφαλιστική ικανότητα της ασφαλιστικής 

εταιρίας, καθώς και στη διάρκεια των συμβολαίων ασφάλισης. Επίσης, η 

ασφαλιστική εταιρία δε θα πρέπει να ανήκει στην τράπεζα, ή σε μια τέτοια περίπτωση 

θα πρέπει να υπάρχει τριτεγγυητής. 

 

2.3 ΚΡΙΤΙΚΗ 

Η κριτική που δέχεται η συμπερίληψη του ΛΚ στη Βασιλεία ΙΙ εντοπίζεται κυρίως 

στη χρησιμότητα υπολογισμού του, ως προς τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος. Καθώς υπάρχουν ακόμη εννοιολογικά προβλήματα ορισμού του ΛΚ, το 

να προχωρήσει η Επιτροπή ένα βήμα παρακάτω, θέτοντας τους κανόνες στατιστικού 

υπολογισμού και παρακολούθησης του ΛΚ, φαντάζει ανούσιο για αρκετούς από τους 

επιστήμονες που ασχολούνται με το θέμα αυτό. 

Επιπλέον, τίθενται σημαντικά ζητήματα συλλογής στοιχείων, καθώς και 

ομογενοποίησής τους για την ευρύτερη χρήση τους, τόσο από τις ίδιες τις τράπεζες 

που τα συλλέγουν, όσο και από τον κλάδο και τις εποπτικές αρχές. Αυτό σημαίνει ότι 

ο ΛΚ εξαρτάται περισσότερο από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, τα οποία 

διαφέρουν από τράπεζα σε τράπεζα σε τέτοιο βαθμό, που ενδεχομένως η χρήση 

στοιχείων από άλλες τράπεζες ή η συνολική παρακολούθηση των στοιχείων αυτών 

από τις εποπτικές αρχές να καθίσταται άχρηστη.  

Τέλος, αμφισβητείται η σχέση απόδοσης – κόστους της εφαρμογής μιας ΕΜΜ για το 

ΛΚ. Οι επικριτές ισχυρίζονται ότι τόσο η δέσμευση κεφαλαίων, όσο και η 

επικέντρωση της διοίκησης των τραπεζών στη μείωση του ΛΚ ενδεχομένως να 

οδηγήσει σε λάθος στρατηγικές επιλογές. Επιπλέον, η παρακολούθηση και ο έλεγχος 

δε μπορεί να καλύψει διοικητικά κενά, οπότε θεωρούν ότι θα πρέπει να δοθεί 

περισσότερη βαρύτητα στη διοικητική λειτουργία των τραπεζών, ούτως ώστε να 

μειωθεί η πιθανότητα πραγματοποίησης γεγονότων λειτουργικών ζημιών. Οι 
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οικονομικοί πόροι, δηλαδή, που θα δαπανηθούν στην περίπτωση ανάπτυξης ΕΜΜ 

του ΛΚ, είναι προτιμότερο να κατευθυνθούν σε μια στρατηγική αντιμετώπιση του 

ΛΚ κι όχι στον έλεγχο ή την καταστολή του, καθώς, σε αρκετές περιπτώσεις μέχρι 

σήμερα, αυτό καθίσταται αδύνατο, αφού οι τράπεζες που υπέστησαν λειτουργικές 

ζημίες χρεοκόπησαν. 13  

 

                                                 
13 “Basel II and Operational Risk – Overview of key concerns”, Carolyn Currie, IQPC Operational 
Risk Forum, Sydney, March 2004 
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3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΛΚ 

Προτού περάσουμε στην παρουσίαση των στατιστικών μεθόδων υπολογισμού του 

Λειτουργικού Κινδύνου, πρέπει να κάνουμε ορισμένες παρατηρήσεις. Όπως έγινε 

πρόδηλο στο προηγούμενο μέρος της εργασίας αυτής, η Διοίκηση του ΛΚ αποτελεί 

καινοφανή κλάδο στη Διοίκηση Εταιρικών Κινδύνων.  

Ως εκ τούτου, το πλαίσιο της Επιτροπής για το ΛΚ είναι υπό διαμόρφωση. Οι 

υποχρεωτικού χαρακτήρα τοποθετήσεις της Επιτροπής αφορούν κυρίως τον τρόπο, με 

τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζουν διοικητικά τον ΛΚ οι τράπεζες. Όσον αφορά στη 

στατιστική παρακολούθησή του, η Επιτροπή μάλλον περιμένει, αλλά και ενθαρρύνει, 

την πρωτοβουλία του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος για την ανάπτυξη των 

τεχνικών εκείνων, που θα καταστήσουν δυνατή την ποσοτικοποίηση και τον έλεγχο 

του ΛΚ στατιστικά. 

Το πλαίσιο, το οποίο έχει θέσει η Επιτροπή, όσον αφορά στις στατιστικές μεθόδους 

μέτρησης του ΛΚ, είναι σχετικά χαλαρό. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από διάφορους 

παράγοντες. Καθώς ο ΛΚ θεωρείτο μέχρι πρόσφατα ένας αμιγώς ποιοτικής φύσης 

κίνδυνος, η στατιστική καταγραφή λειτουργικών ζημιών είναι σχετικά ελλιπής. 

Επιπλέον, οι στατιστικές μέθοδοι που προσαρμόστηκαν ή δημιουργήθηκαν για τον 

έλεγχο του ΛΚ είναι καινούριες, με αποτέλεσμα να μην έχει κατασταλάξει η αγορά, 

παρόλο που οι τάσεις της συγκεντρώνονται γύρω από τη Θεωρία των Ακραίων Τιμών 

(Extreme Value Theory - EVT) σε συνδυασμό με την Αξία σε Κίνδυνο (Value at Risk 

– V@R). Τέλος, καθώς η πολυπλοκότητα των διαδικασιών και των λειτουργιών, των 

οποίων άπτεται η Διοίκηση του ΛΚ, είναι πολύ μεγάλη και επηρεάζεται από πολλούς 

παράγοντες, μερικοί εκ των οποίων είναι πέραν του ελέγχου των τραπεζών, γίνεται 

προφανές ότι η επιστημονική φιλολογία γύρω από τις στατιστικές μεθόδους 

παρακολούθησης και ελέγχου του ΛΚ θα συνεχιστεί για αρκετά χρόνια ακόμη, μέχρι 

να βρεθεί η «φιλοσοφική λίθος», που θα είναι αποδεκτή από το σύνολο του 

τραπεζικού κλάδου. 

Στο Κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουμε τις δυο μεθόδους που προαναφέραμε, μέσα 

από διάφορες μελέτες περίπτωσης που συναντήσαμε στη διεθνή Βιβλιογραφία. 

Επίσης, θα δώσουμε ορισμένα στατιστικά στοιχεία από την έρευνα που 
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πραγματοποίησε η Επιτροπή το 200214. Δυστυχώς, τα δεδομένα λειτουργικών ζημιών 

φυλάσσονται ως κόρη οφθαλμού από τις τράπεζες, με αποτέλεσμα να καταστεί 

αδύνατη η συγκέντρωση πρωτογενών στοιχείων λειτουργικών ζημιών. Ειδικότερα 

στην Ελλάδα, αλλά καθώς φαίνεται και στο εξωτερικό, οι τράπεζες διακρίνουν ένα 

τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην κατοχή τέτοιων στοιχείων και ως εκ 

τούτου, είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικές στη δημοσίευσή τους. Τέλος, θα 

παρουσιάσουμε και ορισμένα σημαντικά ζητήματα που προκύπτουν, τόσο από το 

πλαίσιο που θέτει η Επιτροπή, όσο και από τις στατιστικές μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται. 

 

3.1 ΑΞΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ (VALUE AT RISK – V@R) 

Η Αξία σε Κίνδυνο (στο εξής V@R) είναι μια μέθοδος που μπορεί να μετρήσει τον 

κίνδυνο μείωσης της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή ενός χαρτοφυλακίου 

αξιών, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και με δεδομένες συνθήκες. 

Χρησιμοποιείται κυρίως από επενδυτικές τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς 

οργανισμούς για τη μέτρηση του κινδύνου αγοράς, τον οποίον φέρουν τα 

χαρτοφυλάκιά τους (Αγοραία Αξία σε Κίνδυνο – Market V@R). Γενικότερα, όμως, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες καταστάσεις, καθώς το πλαίσιό της είναι 

γενικό.  

Η V@R έχει τρεις παραμέτρους: 

• Το χρονικό ορίζοντα στον οποίο αναφέρεται (π.χ. το χρονικό διάστημα που 

σκοπεύει κάποιος να διατηρήσει ένα χαρτοφυλάκιο στην κατοχή του). Μια τυπική 

περίοδος κατοχής είναι η μια ημέρα, παρόλο που σύμφωνα με τη Ντιρεκτίβα της 

Ευρώπης για την Κεφαλαιακή Επάρκεια (European Capital Adequacy Directive), 

χρησιμοποιείται περίοδος 10 ημερών. Σε μερικές περιπτώσεις, όπως στο ΛΚ, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια περίοδος μέχρι και ένα έτος. 

• Το διάστημα εμπιστοσύνης, για το οποίο γίνεται η εκτίμηση. Δημοφιλέστερα 

είναι το 95 και 99%. 

                                                 
14 “The 2002 Loss Data Collection Exercise for Operational Risk: Summary of the Data Collected, Risk 
Management Group of the Basle Committee, Basle, March 2003 
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• Το νόμισμα, στο οποίο υπολογίζεται η V@R. 

Σε αυτό το σημείο, θα δώσουμε ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι μια τράπεζα 

κατέχει ένα εμπορικό χαρτοφυλάκιο, του οποίου η αγοραία αξία σήμερα είναι 

γνωστή. Η τράπεζα αναφέρει ότι το χαρτοφυλάκιό της αυτό έχει V@R για μια ημέρα, 

4 εκατ. €, με διάστημα εμπιστοσύνης 95%. Αυτό σημαίνει ότι – δεδομένου ότι θα 

επικρατήσουν κανονικές συνθήκες για μια ημέρα – η τράπεζα μπορεί να περιμένει 

ότι, με πιθανότητα 95%, μια αλλαγή στην αξία του χαρτοφυλακίου της δε θα 

προκαλέσει απώλειες πάνω από 4 εκατ. € στη διάρκεια της ημέρας, ή αναγνωσμένο 

αντίστροφα, υπάρχει μια πιθανότητα 5%, η ζημία που θα προκληθεί να είναι πάνω 

από 4 εκατ. €. 

 

3.1.1 Μοντέλα υπολογισμού της V@R 

Υπάρχει πληθώρα μοντέλων υπολογισμού της V@R. Κάθε μοντέλο έχει τις δικές του 

υποθέσεις, παρόλαυτα, η πιο κοινή υπόθεση σε όλα είναι ότι τα ιστορικά στοιχεία της 

αγοράς είναι ο καλύτερος εκτιμητής για το τι θα συμβεί στο μέλλον. Τα ποιο κοινά 

χρησιμοποιούμενα μοντέλα είναι: 

• Της Διακύμανσης – Συνδιακύμανσης, το οποίο υποθέτει ότι οι παράγοντες 

κινδύνου ακολουθούν την κανονική κατανομή και ότι το χαρτοφυλάκιο έχει 

γραμμική εξάρτηση με τους παράγοντες κινδύνου, άρα και αυτό έχει κανονική 

κατανομή. 

• Της Ιστορικής Προσομοίωσης, που υποθέτει ότι οι αποδόσεις των περιουσιακών 

στοιχείων θα έχουν την ίδια κατανομή που είχαν στο παρελθόν. 

• Της Προσομοίωσης Monte Carlo, όπου οι μελλοντικές αποδόσεις των 

περιουσιακών στοιχείων προκύπτουν από  περισσότερο ή λιγότερο τυχαία 

προσομοίωση. 

3.1.1.1 Το μοντέλο της Διακύμανσης – Συνδιακύμανσης 

Το μοντέλο αυτό αναπτύχθηκε και έγινε γνωστό από τη J.P. Morgan Chase, στις 

αρχές της δεκαετίας του 1990. Ακολούθως, παρουσιάζουμε την πιο απλή εκδοχή του, 

με μια μόνο ανεξάρτητη μεταβλητή κινδύνου, η οποία είναι η ίδια η αξία των 
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στοιχείων του χαρτοφυλακίου. Οι ακόλουθες δυο υποθέσεις επιτρέπουν τη 

μετάφραση της V@R σε γραμμικό αλγεβρικό πρόβλημα: 

• Το χαρτοφυλάκιο απαρτίζεται από στοιχεία, των οποίων οι κατανομές είναι 

γραμμικές και πιο συγκεκριμένα: η μεταβολή της αξίας του χαρτοφυλακίου είναι 

γραμμικά εξαρτημένη από τις μεταβολές των επιμέρους στοιχείων του, ούτως 

ώστε η απόδοση του χαρτοφυλακίου να είναι γραμμικά εξαρτημένη με τις 

επιμέρους αποδόσεις των στοιχείων του 

• Οι αποδόσεις των στοιχείων ακολουθούν την κανονική κατανομή. 

3.1.1.2 Το μοντέλο της Ιστορικής Προσομοίωσης 

Αυτή η μέθοδος υπολογισμού είναι η απλούστερη και πιο σαφής από τις τρεις. 

Χρησιμοποιεί παρελθοντικά στοιχεία, από τα οποία προκύπτει η κατανομή των 

μεταβολών στην αξία του χαρτοφυλακίου και υπολογίζεται η V@R. Τα 

πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι η απλότητα εφαρμογής, καθώς και το 

γεγονός ότι δεν υποθέτει κανονική κατανομή για τα επιμέρους στοιχεία του 

χαρτοφυλακίου. Μειονεκτήματα μπορούν να θεωρηθούν το μεγάλο πλήθος 

δεδομένων που χρειάζεται, καθώς και η έντονη υπολογιστική διαδικασία για την 

εξαγωγή στοιχείων. 

3.1.1.3 Το μοντέλο Προσομοίωσης Monte Carlo 

Η μέθοδος αυτή, αν και εννοιολογικά απλή, έχει τις μεγαλύτερες υπολογιστικές 

απαιτήσεις από τις τρεις. Η διαδικασία που ακολουθείται έχει ως εξής: 

• Αποφασίζεται ο αριθμός των επαναλήψεων που θα πραγματοποιηθούν. 

• Για κάθε επανάληψη δημιουργείται ένα τυχαίο σενάριο, σύμφωνα με κάποιο 

μοντέλο αγοράς, για την κίνηση της αγοράς. 

• Γίνεται επαναπροσδιορισμός της αξίας του χαρτοφυλακίου με τα δεδομένα που 

προκύπτουν από την προσομοίωση. 

• Υπολογίζεται το κέρδος ή η ζημία του χαρτοφυλακίου, τα οποία ορίζονται ως η 

διαφορά μεταξύ πραγματικής και προσομοιωμένης αξίας. 

• Τα προκύπτοντα στοιχεία κερδών ή ζημιών ταξινομούνται και από αυτά 

προκύπτει η κατανομή κερδών ή ζημιών του χαρτοφυλακίου. 
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• Η V@R προκύπτει με τη μέθοδο της ποσόστωσης. Αν, δηλαδή, 

πραγματοποιήσουμε 5000 προσομοιώσεις, για διάστημα εμπιστοσύνης 95%, θα 

λάβουμε τις 250 (5000 x 5%) μεγαλύτερες τιμές κερδών ή ζημιών, από τις οποίες 

θα προκύψει η V@R. 

• Τέλος, μπορούμε να υπολογίσουμε και το στατιστικό λάθος που σχετίζεται με την 

V@R, το οποίο μειώνεται όσο μεγαλώνει το πλήθος των προσομοιώσεων που 

εκτελούνται. 

 

3.1.2 Κριτική 

Δυστυχώς, η V@R δεν αποτελεί πανάκεια στις μεθοδολογίες μέτρησης του κινδύνου. 

Ένα δυσδιάκριτο πρόβλημά της είναι ότι δε λειτουργεί υπό-αθροιστικά. Μπορούμε, 

δηλαδή, να κατασκευάσουμε δυο χαρτοφυλάκια, των οποίων η V@R (A + B) > 

V@R(A) + V@R(B). Αυτό είναι παράδοξο, καθώς λογικά η διαφοροποίηση των 

χαρτοφυλακίων συνήθως μειώνει τον κίνδυνο.15

Επίσης, όσον αφορά στο ΛΚ, ενδιαφερόμαστε για γεγονότα, τα οποία εμφανίζονται 

σπάνια, αλλά μπορούν να έχουν καταστροφικές συνέπειες. Οι παραδοσιακές μέθοδοι 

V@R τείνουν να επικεντρώνονται στη συνολική κατανομή των ζημιών, αγνοώντας 

τις ακραίες τιμές. Αυτό ακριβώς καθιστά τις μεθόδους αυτές αναποτελεσματικές, 

καθώς αποτυγχάνουν να φανούν χρήσιμες εκεί που χρειάζονται περισσότερο, δηλαδή 

σε ακραίες καταστάσεις. Αυτό εν μέρει μπορεί να μετριαστεί, χρησιμοποιώντας -

όπως είδαμε- την ανάλυση σεναρίων. Όμως, τα σενάρια είναι αφενός πεπερασμένου 

πλήθους, αφετέρου δε γνωρίζουμε την πιθανότητά τους να γίνουν πραγματικότητα. 

Τέλος, η V@R δε μας δίνει πληροφορίες για τα ποσά που βρίσκονται σε κίνδυνο 

πέρα από το διάστημα εμπιστοσύνης, το οποίο μας δίνει.  

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού, τόσο στη Διοίκηση Κινδύνων, όσο και 

σε άλλες επιστήμες (Μηχανολογία – Υδρολογία), οι οποίες ασχολήθηκαν πρώτες με 

αυτό, αναπτύχθηκε η Θεωρία των Ακραίων Τιμών (Extreme Value Theory). Η 

Θεωρία αυτή αποτελεί ειδικό κλάδο της στατιστικής, ο οποίος προσπαθεί να 

χρησιμοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις λίγες πληροφορίες που υπάρχουν 

                                                 
15 “Value at Risk” (Wikipedia, the free encyclopedia, August 2007) 
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για τις ακραίες τιμές των κατανομών που μας ενδιαφέρουν για την εξαγωγή σχετικά 

ασφαλέστερων συμπερασμάτων.16  

 

3.2 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΚΡΑΙΩΝ ΤΙΜΩΝ (EXTREME VALUE THEORY) 

Η πρότυπη μαθηματική προσέγγιση για τη διοίκηση των κινδύνων χρησιμοποιεί τη 

θεωρία των πιθανοτήτων. Οι κίνδυνοι είναι τυχαίες μεταβλητές, οι οποίες 

χαρτογραφούν μελλοντικές καταστάσεις, εκφρασμένες συνήθως σε όρους κερδών ή 

ζημιών. Αυτοί οι κίνδυνοι μπορούν να εξεταστούν ξεχωριστά, ή να θεωρηθούν ως 

μέρος μιας στοχαστικής διαδικασίας, στην οποία οι μελλοντικοί κίνδυνοι εξαρτώνται 

ως ένα σημείο από τους παρελθοντικούς. Οι πιθανές τιμές που παίρνουν οι κίνδυνοι 

αυτοί, ακολουθούν μια κατανομή, η οποία στην περίπτωση του ΛΚ είναι δύσκολο να 

ορισθεί επακριβώς, παρόλο που παρελθοντικά στοιχεία μπορούν να παρέχουν 

επιμέρους εξηγήσεις για την κατανομή αυτή. Ακραία γεγονότα συμβαίνουν όταν ένας 

κίνδυνος λαμβάνει τιμές από την ουρά της καμπύλης κατανομής του. 

3.2.1 Μετρώντας Ακραίους Κινδύνους 

Μέτρηση του κινδύνου σημαίνει έκφρασή του με συγκεκριμένα στατιστικά μεγέθη, 

όπως η μέση τιμή και η διακύμανση.  Αυτό εξυπηρετεί τις απλούστερες περιπτώσεις, 

όμως, δε δίνει πληροφορίες για ακραίους κινδύνους. Το κλειδί για την απεικόνιση 

τέτοιων κινδύνων είναι το Θεώρημα των Ακραίων Τιμών, το οποίο είναι κοντινός 

συγγενής του Κεντρικού Οριακού Θεωρήματος και το οποίο μας εξηγεί πως θα 

πρέπει να είναι η κατανομή των ακραίων τιμών στο όριο, καθώς το δείγμα μας 

μεγαλώνει. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε στοιχεία ζημιών, τα οποία δε γνωρίζουμε από 

τι κατανομή προέρχονται. Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, το Θεώρημα αυτό μας λέει 

ότι η κατανομή των ακραίων τιμών μετατρέπεται ασυμπτωτικά στην:  

 

                                                 
16 “Extreme Value VAR” (Aragones, Jose.R., Carlo Blanco and Kevin Dowd, Derivatives Week, 
March 6, 2000) 
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 Οι παράμετροι μ και σ αναφέρονται στη μέση τιμή και στην τυπική απόκλιση της 

κατανομής, ενώ η τρίτη παράμετρος, το ξ, δίνει τη βαρύτητα των ουρών της 

κατανομής: όσο μεγαλύτερο, τόσο πιο πολλές παρατηρήσεις έχουμε στα άκρα της 

κατανομής. Το ξ είναι γνωστό και ως δείκτης ουράς (tail index) και οι περιπτώσεις 

που μας ενδιαφέρουν είναι εκείνες που το ξ είναι μεγαλύτερο του μηδενός (ξ > 0), το 

οποίο συναντάται κυρίως σε χρηματιστηριακές αποδόσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 

η ασυμπτωτική κατανομή μας παίρνει τη μορφή της κατανομής Fréchet.  

Αυτό το Θεώρημα μας λέει ότι η κατανομή των ακραίων τιμών έχει πάντα την ίδια 

μορφή, ανεξάρτητα από την αρχική κατανομή από την οποία προέρχονται. Αυτό είναι 

εξαιρετικά σημαντικό, καθώς μας επιτρέπει να υπολογίσουμε πιθανότητες και 

ποσοστώσεις, όπως η V@R, χωρίς να χρειάζεται να γίνουν σοβαρές υποθέσεις για 

μια άγνωστη αρχική κατανομή. 

3.2.2 Ακραίες Τιμές της V@R 

Η Θεωρία των Ακραίων Τιμών παρέχει μια φυσική προσέγγιση στην εκτίμηση της 

V@R, δεδομένου ότι η V@R ασχολείται κυρίως με τα άκρα των κατανομών που 

εξετάζονται. Για να εκτιμήσουμε τη V@R, πρέπει πρώτα να υπολογίσουμε τις 

παραμέτρους της κατανομής. Όταν γίνει αυτό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις 

παραμέτρους αυτές με διάφορες φόρμουλες, για να εξάγουμε την V@R. Δίνοντας ένα 

απλό παράδειγμα, αν θέλουμε να εκτιμήσουμε την V@R, η οποία βρίσκεται εκτός 

της κατανομής μας, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να εκτείνουμε την 

κατανομή μας εκτός του πιο ακραίου ποσοστού παρατηρήσεων, π.χ. Χκ+1, και να 

εξάγουμε την ασυμπτωτική V@R από την εκτεταμένη κατανομή χρησιμοποιώντας 

τον τύπο: 

 

όπου CL είναι το διάστημα εμπιστοσύνης για την V@R.  

Η ποιότητα που προσδίδει η χρήση της EVT στον υπολογισμό της V@R γίνεται 

αντιληπτή μέσω του Σχήματος 2 που ακολουθεί. Αυτό απεικονίζει τις ακραίες 

ημερήσιες αποδόσεις μιας μετοχής από το 1983 ως το 1999. Οι μπλε κουκίδες 

απεικονίζουν τις πραγματικές ακραίες αποδόσεις, ενώ με μοβ χρώμα στα δεξιά 
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απεικονίζεται η V@R που προκύπτει χρησιμοποιώντας την κανονική κατανομή. 

Αντίθετα, με μαύρη γραμμή απεικονίζεται η V@R που προκύπτει από τη χρήση της 

Θεωρίας Ακραίων Τιμών για την ουρά της κατανομής. Η ερμηνεία του σχήματος 

είναι αλάνθαστη: υποθέτοντας κανονική κατανομή για τις ζημίες μας, υπάρχει 

σοβαρότατος κίνδυνος να υπο-εκτιμήσουμε τον κίνδυνο.  

 

 

Σχήμα 2: EV V@R έναντι Κανονικής V@R 

 

3.2.3 EV V@R έναντι Παραδοσιακών V@R 

Η προσέγγιση της EVT στη V@R έχει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα έναντι των 

παραδοσιακών, παραμετρικών ή μη, προσεγγίσεων στη V@R.  

Η παραμετρικές προσεγγίσεις υπολογίζουν τη V@R τοποθετώντας τις αποδόσεις σε 

συγκεκριμένη κατανομή. Όμως, καθώς οι περισσότερες παρατηρήσεις βρίσκονται 

στο κέντρο κάθε εμπειρικής κατανομής, οι παραδοσιακές προσεγγίσεις τείνουν να 

δημιουργούν κατανομές που εξυπηρετούν τις κεντρικές παρατηρήσεις, οι οποίες είναι 

και οι περισσότερες, αντί να επικεντρώνονται στις ακραίες παρατηρήσεις, οι οποίες 

είναι και αυτές που μας ενδιαφέρουν. Επίσης, οι παραμετρικές προσεγγίσεις 
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υποθέτουν κατανομές που δεν εξυπηρετούν στην εκτίμηση των ουρών των 

κατανομών, ενώ η προσέγγιση της EVT επικεντρώνεται ακριβώς εκεί. 

Οι μη παραμετρικές ή οι προσεγγίσεις της ιστορικής προσομοίωσης υποφέρουν από 

τα ίδια προβλήματα. Επιπλέον, υπάρχει σοβαρός περιορισμός στην V@R η οποία 

βρίσκεται εκτός του δείγματος που χρησιμοποιείται.  

 

 

3.2.3 Κριτική   

Η Θεωρία των Ακραίων Τιμών ασχολείται με τη συχνότητα και τη σπουδαιότητα 

γεγονότων με μικρή πιθανότητα πραγματοποίησης. Ακριβώς επειδή τα γεγονότα αυτά 

είναι ακραία, η μέθοδος αυτή είναι αναγκασμένη να λειτουργεί με μικρά δείγματα 

δεδομένων, κάτι που σημαίνει ότι τα στατιστικά αποτελέσματα που μας δίνει 

(διαστήματα εμπιστοσύνης, V@R και πιθανότητα πραγματοποίησής τους) 

στερούνται ακρίβειας. Παρόλαυτα, η EVT καταφέρνει το καλύτερο δυνατό από μια 

κατάσταση εγγενώς δύσκολη και για το λόγο αυτό θεωρείται ένα βήμα μπροστά στον 

υπολογισμό της V@R. 

Φυσικά, όπως και με κάθε εργαλείο στη Διοίκηση Κινδύνων, η επιτυχής χρήση της 

EVT απαιτεί μια εκτίμηση των δυνατοτήτων και των περιορισμών της. Πολλά 

εξαρτώνται από την κρίση και την εμπειρία αυτών που τη χρησιμοποιούν, καθώς δεν 

είναι μια απλή υπολογιστική διαδικασία. Παρόλαυτα, χρησιμοποιούμενη σωστά, 

μπορεί να γίνει εξαιρετικά χρήσιμη.17

 

 3.3 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

Στη μελέτη περίπτωσης που ακολουθεί, θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε τη 

μεθοδολογία της EVT, η οποία είναι χρήσιμη για ορισμένα είδη λειτουργικών 

ζημιών. Στις δυσκολίες που προαναφέραμε, όσον αφορά στη Θεωρία, πρέπει να 
                                                 
17 “Learning Curve - Extreme Value VAR” (Aragones, Jose.R., Carlo Blanco and Kevin Dowd, 
Derivatives Week, March 6, 2000) 
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προσθέσουμε και τη φύση των δεδομένων αυτών καθαυτών. Παρόλο που η EVT 

δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό, δηλαδή για την εκτίμηση ακραίων τιμών, 

χρειάζεται επαρκή στοιχεία για να επιτύχει το στόχο της, κατάσταση η οποία δεν 

είναι ακόμη εφικτή.  

Επιπλέον, για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, επιβάλλεται η χρήση 

εξελιγμένων μεθόδων της EVT, όπως η Peak Over Threshold – POT, την οποία και 

θα παρουσιάσουμε. Τα στοιχεία που χρησιμοποιεί η μελέτη περίπτωσης προέρχονται 

από τους Embrechts, Kaufmann και Samorodnitsky (2004)18. Για τις ανάγκες της 

μελέτης περίπτωσης, είναι αρκετό να αναφέρουμε ότι τα στοιχεία αφορούν τρεις 

διαφορετικούς τύπους λειτουργικών ζημιών για μια χρονική περίοδο δέκα ετών και 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 3. 

 

Σχήμα 3: Τρεις διαφορετικοί τύποι λειτουργικών ζημιών: Τύπος 1 (n = 162), 

Τύπος 2 (n = 80), Τύπος 3 (n = 175)  

Τα χαρακτηριστικά των τριών δειγμάτων, έτσι όπως φαίνονται στο Σχήμα 3, είναι: 

• Η σχετικά μικρή περίοδος καταγραφής τους (10 έτη). 

• Οι ακραίες τιμές που λαμβάνουν. 

• Οι στιγμές πραγματοποίησης των λειτουργικών ζημιών μοιράζονται ακανόνιστα 

στο χρόνο. 
                                                 
18 “Ruin Theory Revisited”, Embrechts, Kaufmann & Samorodnitsky, Risk Management for Central 
Bank Foreign Reserves, Frankfurt, 2004 
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• Υπάρχει αύξηση των γεγονότων μετά το 1998. 

Η τελευταία παρατήρηση καταδεικνύει την ύπαρξη μεταβλητότητας στα δεδομένα. Η 

ασυνέχεια αυτή μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι, ενώ τα δεδομένα 

αναφέρονται στην περίοδο 1992-2002, μόλις στα τέλη της δεκαετίας του 1990 άρχισε 

να γίνεται αντιληπτή η ανάγκη καταγραφής δεδομένων λειτουργικών ζημιών. Αυτό 

καλείται σφάλμα αναφοράς. Τέτοιες δομικές αλλαγές μπορεί επίσης να προέρχονται 

από μεταβολές σε εσωτερικούς (διοικητικούς) ή εξωτερικούς (πολιτικο-οικονομική 

κατάσταση) παράγοντες.  

 

3.3.1 Η βασική μεθοδολογία της EVT – POT. 

Στο σημείο αυτό θα παρουσιάσουμε συνοπτικά τη μέθοδο της Peak Over Threshold – 

POT. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη μεθοδολογία αυτή μπορούν να βρεθούν στα 

κείμενα των Chavez-Demoulin, Embrecths (2005) και Chavez-Demoulin, Davison 

(2004). 

Από το πρώτο δανειζόμαστε την ορολογία που θα χρησιμοποιήσουμε σε αυτή τη 

μελέτη περίπτωσης: 

• Οι πραγματικές ζημίες δηλώνονται με Ζ1, Ζ2, … , Ζq 

• u είναι ένα τυπικά υψηλό όριο 

• W1, W2, … , Wn είναι οι ζημίες που υπερβαίνουν το όριο u, ήτοι: Wj = Zi – u για 

κάθε j = 1, 2, … , n και i = 1, 2, …, q, όπου Zi > u. 
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Σχήμα 4: Η σχηματική απεικόνιση της μεθόδου POT 

Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι το u αποτελεί μια καίρια παράμετρο, την οποία 

πρέπει να ορίσει ο σχεδιαστής του μοντέλου, ούτως ώστε οι υπερβάσεις των ζημιών 

πάνω από το όριο u να καλύπτουν τις απαραίτητες ιδιότητες για την εφαρμογή της 

POT (βλ. Leadbetter – 1991 για θεωρία και Embrechts, Klüppelberg & Milkosch – 

1997 για παραδείγματα της μεθόδου).  

Για όμοια και ανεξάρτητα κατανεμημένες ζημίες (iid losses – identically and 

independently distributed), ισχύει ότι οι υπερβάσεις W1, W2, … , Wn ακολουθούν τη 

Γενικευμένη Κατανομή Pareto (Generalized Pareto Distribution – GPD): 

 

Για το σχεδιασμό λειτουργικών ζημιών, ισχύει συνήθως ότι κ > 0, το οποίο σημαίνει 

ότι οι πραγματικές ζημίες Ζ1, Ζ2, … , Ζq ακολουθούν μια τύπου Pareto κατανομή με 

ισχυρή ουρά και δείκτη 1/κ, δηλαδή: 
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για μια αργά μεταβαλλόμενη λειτουργία L (Embrechts, Klüppelberg & Milkosch – 

1997). Από τον Leadbetter (1991) προκύπτει επίσης ότι για ένα υψηλό u, οι 

υπερβάσεις των πραγματικών ζημιών πάνω του u ακολουθούν περίπου μια ομογενή 

Poisson λειτουργία με πυκνότητα κατανομής λ > 0. Επίσης, μπορεί να προκύψει μια 

λογαριθμική λειτουργία πιθανότητας l(λ, σ, κ). Ακολούθως, η POT μπορεί να 

επεκταθεί, επιτρέποντας στις παραμέτρους λ, σ, κ να εξαρτώνται από το χρόνο και 

από επεξηγηματικές μεταβλητές, ούτως ώστε να αποφευχθεί το πρόβλημα της 

στασιμότητας. Αυτό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό στο σχεδιασμό ενός μοντέλου 

υπολογισμού του ΛΚ.  

Προτού περάσουμε στην εφαρμογή της μεθόδου POT στα δεδομένα του Σχήματος 3, 

θα ορίσουμε μια λειτουργία λ = λ(t), η οποία να συστηματοποιεί την αύξηση που 

παρουσιάζεται στις λειτουργικές ζημίες του Σχήματος 3. Επίσης, θα 

διαφοροποιηθούμε έναντι των τριών τύπων λειτουργικών ζημιών, προσαρμόζοντας 

τις παραμέτρους κ και σ καταλλήλως. Τέλος, κάνουμε μια συνοπτική αναφορά στις 

παραμέτρους του κινδύνου που θα αναλύσουμε, οι οποίες είναι η V@R και το 

Αναμενόμενο Έλλειμμα (Expected Shortfall – ES), το οποίο είναι γνωστό και ως 

Υποθετική Αξία σε Κίνδυνο (Conditional V@R). To ES είναι ένα εναλλακτικό μέτρο 

του κινδύνου, το οποίο έχει προταθεί για να μετριάσει ορισμένα εγγενή προβλήματα 

της V@R.  

Για α το οποίο πλησιάζει στη μονάδα και για την τυχαία μεταβλητή ζημιών Χ, με 

κατανομή F, η CV@R και η ES ορίζονται ως εξής: 

 

Στις περιπτώσεις που η POT μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί, τα παραπάνω μεγέθη 

μπορούν να εκτιμηθούν ως εξής: 

 45



 (1) 

και 

(2) 

Στους τελευταίους ορισμούς, τα λ, κ και σ καπελάκι είναι οι μέγιστοι εκτιμητές 

πιθανότητας των λ, κ και σ. Εκτιμητές διαστημάτων μπορούν να ληφθούν από τη 

μέθοδο δέλτα ή άλλες μεθόδους. 

 

3.3.2 Ανάλυση POT στα δεδομένα λειτουργικών ζημιών 

Επιστρέφουμε στα δεδομένα του Σχήματος 3, τα οποία αφορούν τρία διαφορετικά 

είδη λειτουργικών ζημιών για μια περίοδο 10 ετών. Η ανάλυση που ακολουθεί είναι  

ενδεικτική. Για να γίνει απόλυτα εφαρμόσιμη, χρειάζονται περισσότερα δεδομένα. 

Από τη συζήτηση για τα δεδομένα, προκύπτει ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τόσο 

το διαφορετικό τύπο ζημιών Τ, όσο και το θέμα της μη στασιμότητας (με τη 

μεταβολή των δεδομένων γύρω στο 1998). Ακολουθώντας τους Embrechts, 

Kaufmann και Samorodnitsky (2004), ενώνουμε τα δεδομένα των τριών 

διαφορετικών τύπων ζημιών για να δημιουργήσουμε μια μεγαλύτερη βάση 

δεδομένων, αντί να εξετάζουμε κάθε τύπο ξεχωριστά. Χρησιμοποιώντας την 

ανεπτυγμένη μέθοδο POT, χρησιμοποιώντας τη μη-στασιμότητα και τη 

συνδιακύμανση, η συγκέντρωση των δεδομένων προσφέρει επίσης το πλεονέκτημα 

να μας επιτρέπει την εξέταση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των επεξηγηματικών 

μεταβλητών (π.χ. υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των τύπων ζημιών και του 

πολιτικού καθεστώτος που επικρατεί;). Ακολουθώντας τους Chavez-Demoulin και 

Embrechts (2004), ορίζουμε το περιθώριο ζημιών u = 0,4 και επικεντρωνόμαστε στον 

υπολογισμό της V@R και της ES. Το προαναφερθέν δοκίμιο εμπεριέχει και ανάλυση 

ευαισθησίας για το επιλεγόμενο περιθώριο u. Το αποτέλεσμα της ανάλυσης αυτής 

καταδεικνύει ότι μικρές αλλαγές στο περιθώριο u έχουν σχεδόν μηδαμινή επίπτωση 
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στα αποτελέσματα. Τελικά, επιχειρούμε να σχεδιάσουμε το μοντέλο υπολογισμού της 

V@R και της ES σε σχέση με το χρόνο: είναι σταθερές ή αλλάζουν με την πάροδο 

του χρόνου; Εξαρτώνται από τον τύπο των ζημιών; Αν ισχύει το τελευταίο, πως 

επηρεάζονται από το χρόνο; Ακολουθώντας μια μη-παραμετρική ανάλυση, 

προσαρμόζουμε διαφορετικά μοντέλα για τα λ, κ και σ, ούτως ώστε: 

• Να έχουν λειτουργική εξάρτηση από το χρόνο g(t), όπου t είναι το έτος που 

αναφέρεται η έρευνά μας. 

• Να υπάρχει εξάρτηση από το Τ, όπου Τ ορίζεται ως ο τύπος ζημίας μέσω ενός 

δείκτη ΙΤ: 

 

με Τ = 1, 2, 3 και 

• Να συμπεριλαμβάνεται στο μοντέλο η ασυνέχεια μέσω ενός δείκτη Ι(t>tc), όπου tc 

είναι το 1998, το σημείο δηλαδή που παρατηρούμε την αλλαγή στην παρουσία 

των δεδομένων και 

 

Φυσικά, μπορεί η επιλογή του tc να γίνει με πιο εμπεριστατωμένη διαδικασία, όμως 

για την ενδεικτική απεικόνιση της μεθόδου αρκεί. Έπειτα, εφαρμόζουμε τα διάφορα 

πιθανά μοντέλα για τις παραμέτρους λ, κ και σ και τις συγκρίνουμε, χρησιμοποιώντας 

ελέγχους βασισμένους στη θεωρία πιθανοτήτων. 

Το μοντέλο που τελικά επιλέγεται για την Poisson πυκνότητα κατανομής λ(t, T) είναι:  

 

Ο πρώτος όρος στο δεξί μέρος της εξίσωσης καταδεικνύει ότι ο Τύπος της 

λειτουργικής ζημίας είναι σημαντικός για το μοντέλο, καθώς ο αριθμός των 
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υπερβάσεων για τους διαφορετικούς τύπους διαφέρει σημαντικά. Το επιλεγμένο 

μοντέλο επίσης συμπεριλαμβάνει το δείκτη ασυνέχειας Ι(t>tc), βασισμένο στην 

υπόθεση ότι το μοντέλο για β = 0 αρκεί, να απορρίπτεται στο 5%. Βρίσκουμε ότι το β 

καπελάκι ισούται με 0,47 (0,069), και ότι η πυκνότητα κατανομής έχει σημαντικά 

διαφορετικό μέσο όρο για τα χρόνια πριν το 1998 σε σχέση με μετά. Τελικά, είναι 

φανερό ότι η πυκνότητα κατανομής των ζημιών λ εξαρτάται από το χρόνο t. Αυτή η 

εξάρτηση μοντελοποιείται από την εκτιμώμενη συνάρτηση g(t) καπελάκι. 

Στο Σχήμα 5 που ακολουθεί, απεικονίζεται ακριβώς αυτή η πραγματικότητα. Οι 

προκύπτουσες καμπύλες δείχνουν να μπορούν να εξηγήσουν τη συμπεριφορά του 

αριθμού των υπερβάσεων (σημεία στα διαγράμματα) για κάθε τύπο ζημίας αρκετά 

καλά. Σημειώνουμε ότι η συμπερίληψη της συνάρτησης g(t) μας επιτρέπει να 

μοντελοποιήσουμε την ασυνέχεια που παρουσιάζουν τα στοιχεία. Τα πλεονεκτήματα 

μιας τέτοιας μη παραμετρικής τεχνικής γίνονται πολύ ευδιάκριτα.  

Αντίστοιχα, εφαρμόζουμε διάφορα μοντέλα για τις GPD παραμέτρους κ = κ(t, T) και 

σ = σ(t, T). Και για τις δυο παραμέτρους, διαβλέπουμε εξάρτηση από τον τύπο 

ζημιών κι όχι από το χρόνο. Οι εκτιμητές τους κ(Τ) και σ(Τ) καπελάκι 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 6. Για τον εκτιμητή κ(Τ), οι τιμές που λαμβάνει για τους  
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Σχήμα 5:  Εκτιμώμενη Poisson πυκνότητα κατανομής λ και 95% διαστήματα 

εμπιστοσύνης για δεδομένα ζημιών Τύπου 1, 2 και 3. Τα σημεία απεικονίζουν τον 

αριθμό των υπερβάσεων πλέον του περιθωρίου u = 0,4. 
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τύπους 1 και 2 είναι γύρω στο 0,7, ενώ για τον τύπο 3 είναι 0,3, κάτι το οποίο 

σημαίνει ότι η κατανομή ζημιών του τύπου 3 έχει λιγότερη συγκέντρωση στην ουρά 

από τους άλλους δυο τύπους. 

 

Σχήμα 6: Εκτιμώμενες GPD παράμετροι κ και σ: Επάνω η κ, κάτω η σ και 95% 

διαστήματα εμπιστοσύνης 

Η επίδραση της αλλαγής που συνέβη το 1998 δεν απεικονίζεται από τα μοντέλα 

υπολογισμού των κ και σ καπελάκι, καθώς η κατανομή δεν αλλάζει μετά το 1998. 

Τελικά, παρατηρούμε ότι η έλλειψη επαρκών στοιχείων κάνει τον υπολογισμό 

τάσεων για τις παραμέτρους κ και σ εξαιρετικά δύσκολη.  

Για να αξιολογήσουμε την καταλληλότητα των GPD παραμέτρων κ και σ, μπορούμε 

να εφαρμόσουμε ένα σύστημα διάγνωσης που να βασίζεται στα κατάλοιπα, δηλαδή 

στην υπόθεση ότι, αν το μοντέλο είναι επαρκές, τα κατάλοιπα: 

 

είναι κατά προσέγγιση ανεξάρτητα, αυτόνομα εκθετικές μεταβλητές. Στο Σχήμα 7 

παρουσιάζεται το αποτέλεσμα της διάγνωσης, το οποίο καταδεικνύει ότι το μοντέλο 

μας είναι επαρκές. 
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Σχήμα 7: Σχηματική απεικόνιση καταλοίπων 

Τώρα πρέπει να εκτιμήσουμε την 99% V@R και την 99% ES για το 2002. Για ακόμη 

μια φορά επισημαίνουμε ότι ο υπολογισμός είναι ενδεικτικός, καθώς στην πρακτική 

(Βασιλεία ΙΙ) χρησιμοποιούνται διαστήματα 99,97% για τον υπολογισμό των 

λειτουργικών ζημιών. Η ES0,99 στο έτος 2002 είναι η υποθετική προσδοκία της 

συνολικής ζημίας το 2002, δεδομένου ότι αυτή θα είναι πάνω από τα επίπεδα της 

V@R0,99. Χρησιμοποιώντας την προσέγγισή μας για τους εκτιμητές λ(t, T), κ(t, T), 

σ(t, T), , μπορούμε να προβλέψουμε τις τιμές των λ(t+1, T), κ(t+1, T), σ(t+1, T) για 

κάθε τύπο Τ.  

Χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις (1) και (2), όπου το περιθώριο u = 0,4 και λ, κ και σ 

αντικαθίστανται από τις προβλεπόμενες τιμές τους λ(t+1, T), κ(T) και σ(T) καπελάκι 

(για t = 2001 και Τ = 1, 2, 3), μπορούμε να υπολογίσουμε τις 99% V@R και 99% ES 

για το 2002. Καθώς το μοντέλο που έχει επιλεγεί για το λ εξαρτάται από το χρόνο t, 
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οι εκτιμήσεις για τις V@R και ES είναι δυναμικές (κάτι που δηλώνεται με τον 

παράγοντα d παρακάτω), καθώς και από τον τύπο της λειτουργικής ζημίας Τα 

(δείκτης Τ), ορίζουμε τις εκτιμήσεις μας ως: 

  και   

Ο Πίνακας 2 μας δίνει τις 99% V@R και 99% ES για το έτος 2002 (t = 2002) για 

κάθε τύπο λειτουργικής ζημίας (Τ = 1, 2, 3) για διαστήματα εμπιστοσύνης 95% 

(bootstrap19 confidence intervals). Οι απούσες τιμές μέσα από τις παρενθέσεις 

οφείλονται στην έλλειψη στοιχείων.   

 

Πίνακας 2: Εκτιμώμενες 99% δυναμικές V@R και ES για κάθε τύπο κινδύνου 

για το έτος 2002. Οι τιμές στις παρενθέσεις είναι τα όρια για διάστημα 

εμπιστοσύνης 95% (bootstrap confidence interval). 

Για παράδειγμα, η δυναμική V@R για τον Τύπο 1 και για το 2002 είναι 40,4 για 

διάστημα εμπιστοσύνης 99%. Παρατηρούμε επίσης ότι οι τιμές των δυναμικών V@R 

και ES για τον Τύπο 3 είναι σημαντικά χαμηλότερες, κάτι που καταδεικνύει τη 

σημασία διαχωρισμού των τύπων των ζημιών, δηλαδή της πολυμεταβλητότητας. 

Χρησιμοποιώντας τις ιστορικές εκτιμήσεις για τη V@R μπορούμε να ελέγξουμε το 

κατά πόσο το μοντέλο πρόβλεψης που εξετάσαμε είναι ικανοποιητικό, παρόλαυτα, 

χρειάζονται πολλές περισσότερες ιστορικές εκτιμήσεις. 

 

                                                 
19 Bootstrap statistics: μια τεχνική της στατιστικής, σε αντίθεση με την περιγραφική στατιστική, η 
οποία εκτιμά τα χαρακτηριστικά στατιστικών μεγεθών, ελλείψει επαρκών στοιχείων. 
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3.3.3 Σχόλιο 

Με το ενδιαφέρον για την ξεχωριστή αντιμετώπιση του ΛΚ να εντείνεται, κυρίως από 

τις προσεγγίσεις της Επιτροπής Βασιλείας, υπάρχει επιτακτική ανάγκη να εξελιχθούν 

μοντέλα, τα οποία να μπορούν να εκτιμήσουν σφοδρές ζημίες που τοποθετούνται στις 

ουρές των κατανομών. Η χρήση εξελιγμένων μεθόδων Ακραίων Τιμών, οι οποίες να 

συμπεριλαμβάνουν μεταβλητές για την επεξήγηση της μη-στασιμότητας, καθώς και 

της πολυμεταβλητότητας (αλλαγές στο επιχειρηματικό/ κοινωνικοοικονομικό 

περιβάλλον), παρέχει μια βολική, γρήγορη και ευέλικτη τεχνική, η οποία μπορεί να 

βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι βάσεις δεδομένων θα 

μεγαλώνουν.20  

 

3.4 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 

Η Επιτροπή, σε συνέχεια προηγούμενων ερευνών που πραγματοποίησε, κάλεσε τις 

συμμετέχουσες τράπεζες να υποβάλλουν στοιχεία λειτουργικών ζημιών. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας αυτής (The Loss Data Collection Exercise, March 2003) 

παρουσιάζονται εδώ σε γενικές γραμμές. Οι 89 συμμετέχουσες τράπεζες υπέβαλλαν 

47.269 δεδομένα λειτουργικών ζημιών, τα οποία αντιστοιχούν σε 7,8 δισεκατομμύρια 

ευρώ. Το πλήθος των δεδομένων αυτών παρουσιάζεται, σε σχέση με τις  λειτουργικές 

γραμμές και την κατηγορία γεγονότος, στον Πίνακα 3 που ακολουθεί. Στον Πίνακα 4 

αμέσως μετά, παρουσιάζονται τα ποσά των λειτουργικών ζημιών, με αντίστοιχη 

κατηγοριοποίηση. 

Προτού περάσουμε στην ανάγνωση των πινάκων, πρέπει να κάνουμε ορισμένες 

παρατηρήσεις. Το κατώτατο όριο αναφοράς μιας λειτουργικής ζημίας είναι οι 

10.000€ για το 75% και πλέον των δεδομένων, τόσο σε αριθμό, όσο και σε ποσό. Το 

υπόλοιπο 15% αναφέρεται σε ζημίες άνω του κατώτατου ορίου, ενώ οι μικρότερες 

ζημίες αναφέρονται στο 10% περίπου που απομένει. Στην παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων από την Επιτροπή υπάρχει πιο ενδελεχής ανάλυση των δεδομένων, 

παρόλαυτα δεν παρέχονται πρωτογενή στοιχεία, τα οποία θα μπορούσε κανείς να 

χρησιμοποιήσει για στατιστική ανάλυση.  

 
20 “Advanced Extremal Models for Operational Risk”, V. Chavez-Demoulin, P. Embrechts, Zurich, 
June 2004 



  Εσωτερική 
Απάτη 

Εξωτερική
Απάτη 

Εργασιακές 
Σχέσεις και 
Ασφάλεια 
Χώρου 
Εργασίας 

Πελατεία, 
Προϊόντα και 
Επιχειρηματική

Πρακτική 

Βλάβη 
Φυσικών  
Στοιχείων 
Ενεργητικού

Διακοπή 
Εργασίας 

και 
Αποτυχία 

Συστημάτων

Διαδικασίες, 
Τρόπος 

Εκτέλεσης 
και Επίπεδο 

Αποτελέσματος

Χωρίς  
Πληροφορίες 
Γεγονότος 

Σύνολο 

Εταιρικά  
Χρηματοοικονομικά 

17 
0,04% 

20 
0,04% 

73 
0,15% 

73 
0,15% 

16 
0,03% 

8 
0,02% 

214 
0,45% 

2 
0,00% 

423 
0,89% 

Εμπόριο και 
Πωλήσεις 

47 
0,10% 

95 
0,20% 

101 
0,21% 

108 
0,23% 

33 
0,07% 

137 
0,29% 

4.603 
9,74% 

8 
0,02% 

5.132 
10,86% 

Λιανική 
Τραπεζική 

1.268 
2,68% 

17.107 
36,19% 

2.063 
4,36% 

2.125 
4,50% 

520 
1,10% 

163 
0,34% 

5289 
11,19% 

347 
0,73% 

28.882 
61,10% 

Εμπορική 
Τραπεζική 

84 
0,18 

1.799 
3,81% 

82 
0,19% 

308 
0,65% 

50 
0,11% 

47 
0,10% 

1.012 
2,14% 

32 
0,07% 

3.414 
7,22% 

Πληρωμές και  
Διακανονισμοί 

23 
0,05% 

322 
0,68% 

54 
0,11% 

25 
0,05% 

9 
0,02% 

82 
0,17% 

1.334 
2,82% 

3 
0,01% 

1.852 
3,92% 

Υπηρεσίες  
Αντιπροσώπευσης 

3 
0,01% 

15 
0,03% 

19 
0,04% 

27 
0,06% 

8 
0,02% 

32 
0,07% 

1.381 
2,92% 

5 
0,01% 

1.490 
3,15% 

Διαχείριση  
Περιουσιακών 
Στοιχείων 

28 
0,06% 

44 
0,09% 

39 
0,08% 

131 
0,28% 

6 
0,01% 

16 
0.03% 

837 
1,77% 

8 
0,02% 

1.109 
2,35% 

Λιανική  
Μεσιτεία 

59 
0,07% 

20 
0,04% 

794 
1,68% 

539 
1,14% 

7 
0,01% 

50 
0,11% 

1.773 
3,75% 

26 
0,06% 

3.268 
6,91% 

Χωρίς Πληροφορίες 
Λειτουργικής 
Γραμμής 

35 
0,07% 

617 
1,31% 

803 
1,70% 

54 
0,11% 

13 
0,03% 

6 
0,01% 

135 
0,29% 

36 
0,08% 

1.699 
3,59% 

Σύνολο 
1.564 
3,31% 

20.039 
42,39% 

4.028 
8,52% 

3.390 
7,17% 

662 
1,40% 

541 
1,14% 

16.578 
35,07% 

467 
0,99% 

47.269 
100,00% 

 

Πίνακας 3: Δεδομένα λειτουργικών ζημιών ανάλογα με τη λειτουργική γραμμή και την κατηγορία γεγονότος 
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Πίνακας 4: Ποσά λειτουργικών ζημιών ανάλογα με τη λειτουργική γραμμή και την κατηγορία γεγονότος (εκατ. ευρώ)

  Εσωτερική 
Απάτη 

Εξωτερική
Απάτη 

Εργασιακές 
Σχέσεις και 
Ασφάλεια 
Χώρου 
Εργασίας 

Πελατεία, 
Προϊόντα και 
Επιχειρηματική

Πρακτική 

Βλάβη 
Φυσικών  
Στοιχείων 
Ενεργητικού 

Διακοπή 
Εργασίας 

και 
Αποτυχία 

Συστημάτων

Διαδικασίες, 
Τρόπος 

Εκτέλεσης 
και Επίπεδο 

Αποτελέσματος

Χωρίς  
Πληροφορίες 
Γεγονότος 

Σύνολο 

Εταιρικά  
Χρηματοοικονομικά

49,4 
0,63% 

5,0 
0,06% 

2,5 
0,03% 

157,9 
2,03% 

8,0 
0,10% 

0,5 
0,01% 

49,6 
0,64% 

0,6 
0,01% 

273,5 
3,51% 

Εμπόριο και 
Πωλήσεις 

59,5 
0,76% 

40,4 
0,52% 

64,8 
0,83% 

193,4 
2,48% 

87,9 
1,13% 

17,6 
0,23% 

698,4 
8,96% 

1,1 
0,01% 

1.163,1 
14,92% 

Λιανική 
Τραπεζική 

331,9 
4,26% 

787,1 
10,10% 

340,0 
4,36% 

254,1 
3,26% 

87,5 
1,12% 

26,5 
0,34% 

424,5 
5,45% 

37,4 
0,48% 

2.289,0 
29,36% 

Εμπορική 
Τραπεζική 

21,2 
0,27% 

324,9 
4,17% 

20,4 
0,26% 

156,4 
2,01% 

1.072,9 
13,76% 

18,2 
0,23% 

619,4 
7,95% 

23,2 
0,30% 

2.256,8 
28,95% 

Πληρωμές και  
Διακανονισμοί 

23,0 
0,29% 

21,0 
0,27% 

11,6 
0,15% 

10,5 
0,13% 

15,0 
0,19% 

78,6 
1,01% 

93,5 
1,20% 

0,3 
0,00% 

253,4 
3,25% 

Υπηρεσίες  
Αντιπροσώπευσης 

0,2 
0,00% 

3,9 
0,05% 

7,6 
0,10% 

5,0 
0,06% 

100,0 
1,28% 

40,1 
0,51% 

174,1 
2,23% 

0,8 
0,01% 

331,6 
4,25% 

Διαχείριση  
Περιουσιακών 
Στοιχείων 

6,4 
0,08% 

4,6 
0,06% 

10,2 
0,13% 

77,0 
0,99% 

2,3 
0,03% 

2,3 
0,03% 

113,2 
1,45% 

0,5 
0,01% 

216,5 
2,78% 

Λιανική  
Μεσιτεία 

61,5 
0,79% 

1,2 
0,02% 

50,7 
0,65% 

158,6 
2,03% 

513,2 
6,58% 

28,0 
0,36% 

97,1 
1,25% 

3,4 
0,04% 

913,7 
11,72% 

97,9 
1,26% 

Χωρίς Πληροφορίες 
Λειτουργικής 
Γραμμής 

10,5 
0,13% 

23,4 
0,30% 

18,7 
0,24% 

11,5 
0,15% 

6,7 
0,09% 

0,7 
0,01% 

22,7 
0,29% 

3,8 
0,05% 

Σύνολο 
563,3 
7,23% 

1.211,3 
15,54% 

526,6 
6,76% 

1.024,5 
13,14% 

1.893,4 
24,29% 

212,5 
2,73% 

2.292,6 
29,41% 

71,1 
0,91% 

7.795,5 
100,00% 

 



Οι σκιασμένες περιοχές και στους δυο πίνακες απεικονίζουν μεγάλα ποσοστά 

(αντίστοιχα από 2,5 έως 5%, από 5 έως 10%, από 10 έως 20% και από 20% και άνω). 

Για την καλύτερη ανάγνωση των Πινάκων 3 και 4, παρουσιάζουμε τα σύνολα ανά 

λειτουργική γραμμή και ανά κατηγορία γεγονότος στα Σχήματα 2, 3, 4 και 5 που 

ακολουθούν.  

Οι περισσότερες περιπτώσεις λειτουργικής ζημίας αναφέρονται στη «Λιανική 

Τραπεζική» (17.107), οι οποίες αντιστοιχούν στο 61% του συνόλου. Οι περισσότερες 

δε από αυτές οφείλονται σε Εξωτερική Απάτη (59%). Η επίδραση των γεγονότων 

αυτών στη λειτουργική ζημία των τραπεζών είναι 2.289,0 εκατ €, δηλαδή το 29% του 

συνόλου.  

Δεύτερη σε περιπτώσεις έρχεται η λειτουργική γραμμή «Εμπόριο και Πωλήσεις» 

(5.132, 10,86%), με τη συμμετοχή της στο σύνολο των ζημιών να αγγίζει το 15% 

(1.163,1 εκατ. €). Το μεγαλύτερο πρόβλημα στη λειτουργική γραμμή αυτή 

εντοπίζεται στην κατηγορία «Διαδικασίες, Τρόπος Εκτέλεσης και Επίπεδο 

Αποτελέσματος», στην οποία οφείλονται το 90% των περιπτώσεων.  

Τρίτη σε περιπτώσεις, αλλά πιο σημαντική σε σύνολο ζημιών, είναι η «Εμπορική 

Τραπεζική», με 3.414 περιπτώσεις (7,22%), οι οποίες αντιστοιχούν σε ζημίες ύψους 

2.256,8 εκατ. €, δηλαδή στο 28,95% του συνόλου, αποτέλεσμα εφάμιλλο εκείνου της 

Λιανικής Τραπεζικής, η οποία όμως αντιστοιχεί στο 61% των περιπτώσεων.  

Στην κάθετη ανάγνωση των Πινάκων 3 και 4, διακρίνουμε συγκέντρωση των 

περιπτώσεων λειτουργικών ζημιών στις κατηγορίες γεγονότων «Εξωτερική Απάτη» 

και «Διαδικασίες, Τρόπος Εκτέλεσης και Επίπεδο Αποτελέσματος», οι οποίες 

συγκεντρώνουν το 80% περίπου του συνόλου (42,39% και 35,07% αντίστοιχα). Η 

συμμετοχή τους, δε, στο σύνολο των λειτουργικών ζημιών είναι 15,54% και 29,41%, 

ήτοι 1.211,3 και 2.296,6 εκατ. € αντίστοιχα. Σε ύψος ζημιών ξεχωρίζει η κατηγορία 

«Βλάβη Φυσικών Στοιχείων Ενεργητικού», η οποία, καίτοι αφορά στο 1,40% των 

περιπτώσεων, έχει συνολικές ζημίες 1.893,4 εκατ. €, δηλαδή 24,29% του συνόλου. 

Αυτό εξηγείται εν μέρει λογικά, αν σκεφτεί κανείς ότι τα φυσικά στοιχεία του 

ενεργητικού είναι μεγάλης αξίας.  

 



Λιανική Τραπεζική, 28.882, 
61%

Εμπορική Τραπεζική, 3.414, 
7%

Πληρωμές και Διακανονισμοί, 
1.852, 4%

Υπηρεσίες Αντιπροσώπευσης, 
1.490, 3% Διαχείριση Περιουσιακών 

Στοιχείων, 1.109, 2%

Λιανική Μεσιτεία, 3.268, 7%

Χωρίς Πληροφορίες 
Λειτουργικής Γραμμής, 1.699, 

4%

Εταιρικά Χρηματοοικονομικά, 
423, 1%

Εμπόριο και Πωλήσεις, 5.132, 
11%

 
 
 

Σχήμα 2: Γεγονότα Λειτουργικού Κινδύνου ανά Λειτουργική Γραμμή 



Εμπόριο και Πωλήσεις, 
1.163,10, 15%

Λιανική Τραπεζική, 2.289,00, 
29%

Εμπορική Τραπεζική, 2.256,80, 
29%

Πληρωμές και Διακανονισμοί, 
253,4, 3%

Υπηρεσίες Αντιπροσώπευσης, 
331,6, 4%

Διαχείριση Περιουσιακών 
Στοιχείων, 216,5, 3%

Λιανική Μεσιτεία, 913,7, 12%

Χωρίς Πληροφορίες 
Λειτουργικής Γραμμής, 97,9, 

1% Εταιρικά Χρηματοοικονομικά, 
273,5, 4%

 
Σχήμα 3: Ποσά Ζημιών Λειτουργικού Κινδύνου ανά Λειτουργική Γραμμή (εκατ. €) 
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Διαδικασίες,
Τρόπος Εκτέλεσης

και Επίπεδο
Αποτελέσματος, 16.578, 35%

Διακοπή
Εργασίας

και Αποτυχία
Συστημάτων, 541, 1%

Βλάβη
Φυσικών 
Στοιχείων

Ενεργητικού, 662, 1%

Πελατεία,
Προϊόντα και 
Επιχειρηματική

Πρακτική, 3.390, 7%

Εργασιακές 
Σχέσεις και 

Ασφάλεια Χώρου
Εργασίας, 4.028, 9%

Εξωτερική
Απάτη, 20.039, 43%

Εσωτερική
Απάτη, 1.564, 3%

Χωρίς 
Πληροφορίες 

Γεγονότος, 467, 1%

 
 
 

 
Σχήμα 4: Γεγονότα Λειτουργικού Κινδύνου ανά Κατηγορία Γεγονότος 
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Διαδικασίες,
Τρόπος Εκτέλεσης

και Επίπεδο
Αποτελέσματος, 2.292,60, 29%

Διακοπή
Εργασίας

και Αποτυχία
Συστημάτων, 212,5, 3%

Βλάβη
Φυσικών 
Στοιχείων

Ενεργητικού, 1.893,40, 24%

Πελατεία,
Προϊόντα και 
Επιχειρηματική

Πρακτική, 1.024,50, 13%

Εργασιακές 
Σχέσεις και 

Ασφάλεια Χώρου
Εργασίας, 526,6, 7%

Εξωτερική
Απάτη, 1.211,30, 16%

Εσωτερική
Απάτη, 563,3, 7%

Χωρίς 
Πληροφορίες 

Γεγονότος, 71,1, 1%

 

Σχήμα 5: Ποσά Λειτουργικής Ζημίας ανά Κατηγορία Γεγονότος 

 
 

 

 



Η σημασία της έρευνας αυτής είναι αυταπόδεικτη. Μπορεί να δώσει τις απαραίτητες 

κατευθύνσεις, όχι μόνο στις συμμετέχουσες τράπεζες αλλά στον κλάδο εν γένει, για 

το που πρέπει να επικεντρωθούν οι προσπάθειες ελέγχου και μείωσης των γεγονότων 

λειτουργικών ζημιών, ανάλογα με την επίπτωση που αυτές έχουν στην περιουσία της 

τράπεζας. Με τη δέσμευση της Επιτροπής για συνέχιση των ερευνών αυτών, όλες οι 

τράπεζες οφείλουν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και να προσαρμόζονται με 

τον ταχύτερο και καλύτερο δυνατό τρόπο. 

 



4. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Ο τραπεζικός κλάδος στην Ελλάδα αποτελεί την αιχμή του δόρατος της ελληνικής 

οικονομίας. Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξή του είναι ραγδαία, με υψηλότατους 

ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης και αποκόμιση υπερκερδών. Επιπλέον, υπάρχει 

έντονη εξωστρέφεια, με τις ελληνικές τράπεζες να έχουν δυναμική παρουσία στην 

ευρύτερη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και στην Τουρκία, καθώς και πολλές 

επιθετικές κινήσεις από το εξωτερικό προς το εσωτερικό, με συμμετοχές και εξαγορές 

(Credit Agricole – Εμπορική Τράπεζα, Societe General – Γενική Τράπεζα, Marfin 

Investment Group – Λαϊκή – Εγνατία – Marfin).   

Τα ζητήματα που θίγει η Επιτροπή υιοθετούνται πλήρως από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και ενσωματώνονται στις κοινοτικές οδηγίες, δίνοντας αναγκαστικό χαρακτήρα στην 

εφαρμογή τους. Η Τράπεζα της Ελλάδος λειτουργεί εν μέρει αυτόνομα ως η αρμόδια 

ελληνική εποπτική αρχή, ακολουθώντας όμως κατά γράμμα τις οδηγίες της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.  

Ειδικότερα, τώρα, για το ΛΚ, έτσι όπως αυτός ορίζεται από την Επιτροπή στο 

«Σύμφωνο για τη Διεθνή Σύγκλιση της Κεφαλαιακής Μέτρησης και των 

Κεφαλαιακών Προτύπων» (γνωστό και ως Βασιλεία ΙΙ), τόσο σε θεσμικό επίπεδο 

(ΤτΕ), όσο και σε επίπεδο τραπεζών, γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες, παρόλο που 

ακόμη βρίσκονται σε αρχικό στάδιο. 

 

4.1 ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το θεσμικό πλαίσιο ορίζεται από την Πράξη του Διοικητή της ΤτΕ 2438 του 1998, το 

οποίο αναφέρεται στα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΣΕ). Ενστερνίζεται πλήρως 

τις αρχές που θέτει η Επιτροπή, τόσο στη Βασιλεία ΙΙ, όσο και στα εξειδικευμένα 

κείμενα που αναφέρονται στον Εσωτερικό Έλεγχο. Πιο συγκεκριμένα, οι αρχές που 

θέτει η ΠΔΤΕ 2438 είναι: 

• Η διαμόρφωση ενός εσωτερικού περιβάλλοντος στις τράπεζες, το οποίο να 

αναγνωρίζει τη σημασία της ελεγκτικής λειτουργίας, καθώς και μιας οργανωτικής 

δομής, που να διευκολύνει την αποτελεσματική λειτουργία των ΣΕΕ.  
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• Η στοχοθεσία της τράπεζας να γίνεται με βάση το είδος και το ύψος των κινδύνων 

που θα μπορεί να αναλάβει, η διαμόρφωση ρεαλιστικών προγραμμάτων 

υλοποίησης των στόχων, καθώς και η ουσιαστική συμμετοχή των 

ενδιαφερομένων. 

• Η πλήρης εφαρμογή των ΣΕΕ σε όλα τα μήκη και πλάτη του χρηματοπιστωτικού 

ιδρύματος, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, καθώς και στις 

θυγατρικές του. 

 

4.2 ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

Οι πληροφορίες που παρατίθενται εδώ προέρχονται από τις ιστοσελίδες των 

τραπεζών και τα σχετικά δελτία τύπου που εκδίδουν, καθώς και από τις ετήσιες 

εκθέσεις τους. 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:  

«Ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας, ως οργανισμός που δραστηριοποιείται σε ένα 

ταχύτατα αναπτυσσόμενο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον, αναγνωρίζει την έκθεσή 

του σε τραπεζικούς κινδύνους και την ανάγκη αποτελεσματικής διαχείρισής τους. Η 

διαχείριση και ο έλεγχος των κινδύνων αυτών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

δέσμευσης του Ομίλου να επιδιώκει σταθερά υψηλές αποδόσεις για τους μετόχους 

του. 

Για το σκοπό αυτό, ο Όμιλος χάραξε τις γενικές στρατηγικές κατευθύνσεις για τα 

θεμελιώδη ζητήματα που αφορούν στην ανάληψη και διαχείριση κινδύνων, με 

γνώμονα τους επιχειρηματικούς του στόχους και τη δημιουργία πρόσθετης αξίας για 

τους μετόχους του. 

Συγκεκριμένα, η Στρατηγική Διαχείρισης Κινδύνων: 

• Θέτει τις βάσεις για τη διαμόρφωση της νοοτροπίας, της ορολογίας, της πολιτικής 

και των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων στον Όμιλο 
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• Περιγράφει το πρότυπο διακυβέρνησης της διαχείρισης κινδύνων στο πλαίσιο 

τριών γραμμών άμυνας (Μονάδες Ανάληψης Κινδύνων, Μονάδα Διαχείρισης 

Κινδύνων, Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου) 

• Καθορίζει τις αρχές διαχείρισης των κινδύνων 

• Προσδιορίζει τη διάθεση, την ικανότητα και το περίγραμμα (προφίλ) ανάληψης 

κινδύνων σε επίπεδο Ομίλου. 

Κατά τη διάρκεια του 2006, επιτεύχθηκε σημαντική πρόοδος στην υλοποίηση των 

έργων του προγράμματος «Βασιλεία ΙΙ». Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο την 

προσαρμογή του Ομίλου στις νέες απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας, όσο και στην 

περαιτέρω ενίσχυση των δυνατοτήτων και της ποιότητας της διαχείρισης κινδύνων 

και κεφαλαίου στον Όμιλο. Το πρόγραμμα «Βασιλεία ΙΙ» περιλαμβάνει 140 έργα, τα 

οποία αναμένεται να υπερβούν τα 200 με την ενσωμάτωση της FinansBank και της 

Vojvodjanska Banka.  

Λειτουργικός Κίνδυνος: 

Ιδιαίτερη δέσμη έργων του «Βασιλεία ΙΙ» αφορά στην ανάπτυξη και υλοποίηση ενός 

ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης του ΛΚ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου 

εποπτικού πλαισίου αλλά και τις βέλτιστες διεθνώς πρακτικές. Μέσα στο 2006 

ολοκληρώθηκαν: 

• Η ανάπτυξη στρατηγικής, πολιτικών και μεθοδολογιών για την αποτελεσματική 

διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου. 

• Η πιλοτική εφαρμογή του πλαισίου διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου σε επίπεδο 

τράπεζας 

• Το πρόγραμμα για τη σταδιακή εφαρμογή του πλαισίου σε όλο το φάσμα των 

δραστηριοτήτων της Τράπεζας και του Ομίλου.» 

 

EUROBANK 

«Πέραν της ανάγκης συμμόρφωσης προς τις προβλέψεις της Βασιλείας ΙΙ, όπως αυτή 

υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Eurobank EFG αναγνωρίζει την 

κρισιμότητα της διαχείρισης των λειτουργικών κινδύνων στις επιδόσεις της. Η 
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ενεργητική διαχείριση των λειτουργικών κινδύνων που διέπουν την λειτουργία όχι 

μόνο της Τράπεζας αλλά και του Ομίλου εντάσσεται σταδιακά και συντονισμένα στις 

διαδικασίες όλων των μονάδων και θυγατρικών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

Οι επιμέρους επιχειρησιακές μονάδες του Ομίλου διατηρούν την πρωταρχική ευθύνη 

διαχείρισης των λειτουργικών κινδύνων των εργασιών τους. Η Διεύθυνση 

Διαχείρισης Λειτουργικών Κινδύνων, η οποία αναφέρεται στο Γενικό Διευθυντή Risk 

Executive έχει την ευθύνη και αρμοδιότητα να μεριμνήσει για την υλοποίηση των 

Αρχών και της Πολιτικής Διαχείρισης Λειτουργικών Κινδύνων του Ομίλου, να 

υλοποιήσει τα κατάλληλα προς τούτο εργαλεία και να υποστηρίξει τις επιμέρους 

μονάδες στην ταυτοποίηση, αξιολόγηση, άμβλυνση, παρακολούθηση και αναφορά 

των λειτουργικών κινδύνων και στην βελτίωση των εσωτερικών ελέγχων. 

Τόσο η Τράπεζα όσο και ο Όμιλος θα εφαρμόσουν την Τυποποιημένη Μέθοδο 

(Standardized Approach) υπολογισμού κεφαλαιακής επάρκειας λόγω Λειτουργικών 

Κινδύνων, όπως αυτή ορίζεται στη σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 

2004 συγκεντρώνονται και αξιολογούνται γεγονότα λειτουργικού κινδύνου με σκοπό 

την αναγνώριση των κινδύνων και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την 

ελαχιστοποίηση των λειτουργικών ζημιών. Ταυτόχρονα οργανώνεται η εφαρμογή 

δεικτών μέτρησης και προγραμμάτων αξιολόγησης λειτουργικών κινδύνων (control 

& risk self assessments) ώστε να διασφαλισθεί η πληρέστερη δυνατή αναγνώριση και 

αποτίμησή τους. Τα παραπάνω βήματα εντάσσονται στο ολοκληρωμένο πλαίσιο 

διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου το οποίο υλοποιείται σταδιακά στον Όμιλο.» 

 

MARFIN EGNATIA BANK 

«Λειτουργικός Κίνδυνος: 

Κατά την διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων εκπονούνται σχετικές διαδικασίες 

ελέγχου και παρακολούθησης των εργασιών, οι οποίες αποβλέπουν στον έλεγχο και 

ελαχιστοποίηση του συγκεκριμένου κινδύνου. Επίσης, αξιολογείται η ασφαλιστική 

κάλυψη παγίων στοιχείων και χρηματικών διαθεσίμων και εφαρμόζεται η βέλτιστη 

ασφαλιστική κάλυψη.» 
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

«Διαχείριση Λειτουργικού Κινδύνου: 

Ο λειτουργικός κίνδυνος αναγνωρίζεται από την Τράπεζα Πειραιώς ως μια από τις 

σημαντικότερες κατηγορίες κινδύνων. Οι αρμόδιες μονάδες της Τράπεζας λαμβάνουν 

τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων από νομικούς κινδύνους, 

φυσικές καταστροφές ή περιπτώσεις μη αποτελεσματικών διαδικασιών και 

πληροφοριακών συστημάτων. 

Η Τράπεζα βασίζεται στην ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των 

τεχνολογικών υποδομών της, στην ύπαρξη εσωτερικών μηχανισμών ελέγχου και στη 

χρήση ασφαλιστικών συμβολαίων για την ελαχιστοποίηση απωλειών από 

λειτουργικούς κινδύνους. Οι ασφαλιστικές καλύψεις αφορούν συμβόλαια Βanker 

Βlanket Βonds, συμβόλαια ασφάλισης περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου ή 

συμβόλαια ασφάλισης που σχετίζονται με δάνεια ιδιωτών.  

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, με την 

υλοποίηση πολιτικής ασφάλειας  πληροφοριακών συστημάτων και την κάλυψη των 

δραστηριοτήτων ηλεκτρονικής τραπεζικής. Από το 2003 έχει δημιουργηθεί Business 

Continuity Site / Disaster Recovery του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος της 

Τράπεζας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο διακοπής της μηχανογραφικής υποστήριξης 

των εργασιών της Τράπεζας. Επιπλέον, από το 2004 έχει αναπτυχθεί σύστημα για τον 

εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών. 

Από το 2004, έχει ξεκινήσει έργο ανάπτυξης πλαισίου διαχείρισης λειτουργικού 

κινδύνου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του νέου κανονιστικού πλαισίου της 

Βασιλείας ΙΙ, με σκοπό τη συστηματοποίηση της διαδικασίας παρακολούθησης του 

λειτουργικού κινδύνου στις μονάδες του Ομίλου.» 
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5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Στην Εργασία αυτή εξετάσαμε τον Λειτουργικό Κίνδυνο, σε σχέση με την Επιτροπή 

Βασιλείας και την αναπτυσσόμενη περί αυτού επιστημονική φιλολογία. Δεδομένου 

ότι ο ΛΚ είναι σχετικά καινοφανής, τουλάχιστον στην οικονομική θεωρία και 

ειδικότερα στον τραπεζικό κλάδο, η επιστήμη περιμένει από την αγορά για τα 

αποτελέσματα των διαφόρων εφαρμογών που διαρκώς προτείνονται. Καθώς, δε, 

υπάρχουν ακόμη εννοιολογικά ζητήματα, θεωρούμε ότι αυτή η φιλολογία θα 

συνεχιστεί με ακόμη πιο έντονους ρυθμούς και ότι δε θα προκύψουν καθολικά 

αποδεκτές λύσεις για τα επόμενα χρόνια, ίσως και δεκαετίες.  

Αυτό οφείλεται κυρίως στη φύση του ΛΚ, η οποία απαρτίζεται ως επί το πλείστον 

από ποιοτικά στοιχεία. Έτσι, ενυπάρχει το πρόβλημα της ποσοτικοποίησής του, κάτι 

που προσπαθεί να εισάγει η Επιτροπή μέσα από το «Σύμφωνο για τη Διεθνή 

Σύγκλιση της Κεφαλαιακής Μέτρησης και των Κεφαλαιακών Προτύπων». Οι 

αντιδράσεις είναι πολλές και αφορούν κυρίως στο θέμα της ποσοτικοποίησης, της 

δημιουργίας δηλαδή εποπτικών κεφαλαίων, τα οποία θα μπορούν να διασώσουν μια 

τράπεζα από την πιθανότητα χρεοκοπίας από ένα γεγονός λειτουργικής ζημίας.  

Η στατιστική παρακολούθηση και ο έλεγχος του ΛΚ από τις τράπεζες είναι σίγουρα 

σημαντικός, όμως δε μπορεί σε καμία περίπτωση να προφυλάξει τις τράπεζες από 

τέτοιου είδους γεγονότα. Καθώς ο ΛΚ είναι εγγενές χαρακτηριστικό της λειτουργίας 

των τραπεζών, ο μόνος τρόπος να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις του είναι η πρόληψη. 

Αυτό που θα πρέπει να κάνουν, συνεπώς, οι τράπεζες, είναι να αναμορφώσουν με 

τέτοιο τρόπο τη λειτουργία τους, ούτως ώστε να μειώσουν τα κενά εκείνα που 

επιτρέπουν την εμφάνιση γεγονότων λειτουργικών ζημιών. Αυτό απαιτεί στρατηγική 

προσέγγιση σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας τους, στο σχεδιασμό των προϊόντων και 

των διαδικασιών τους, καθώς και στον έλεγχο όλων αυτών.   

Σε αυτή την προσπάθεια, ο τραπεζικός κλάδος μπορεί να ανακαλύψει πολλούς 

συμμάχους σε άλλους επιστημονικούς κλάδους πέραν των μαθηματικών και της 

στατιστικής. Πιο συγκεκριμένα, η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας θεωρούμε ότι μπορεί 

να συνδράμει τα μέγιστα στη μείωση του ΛΚ στις τράπεζες, τόσο με τεχνικές όπως η 

SPC (Statistical Process Control), όσο και με αμιγώς ποιοτικές προσεγγίσεις στον 
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τρόπο λειτουργίας τους21. Αυτό, όμως, είναι ένα ζήτημα που ξεφεύγει από τα πλαίσια 

της Εργασίας αυτής, ενδεχομένως όμως να ανοίγει ένα εντελώς καινούριο πεδίο 

έρευνας σε Διδακτορικό Επίπεδο.  

 
 

 
21 “Potential effect of the new Basel Operational Risk Capital Requirements”, Dr Carolyn Currie, 
Sydney, September 2004 



 

 

 

 

ΣΧΗΜΑΤΑ – ΕΙΚΟΝΕΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ 



Πίνακας 1 
 

Κατηγοριοποίηση Γεγονότων Λειτουργικού Κινδύνου 
 

ΕΙΔΟΣ 
ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Αυθαίρετη ή μη 
εξουσιοδοτημένη 
δραστηριότητα 

• Απόκρυψη στοιχείων με πρόθεση 
• Διενέργεια διαδικασιών πέραν των ευχερειών 
• Παραποίηση στοιχείων από πρόθεση 

ΑΠΑΤΗ ΕΚ ΤΩΝ 
ΕΣΩ  

(INTERNAL 
FRAUD) 

Ζημίες που οφείλονται σε ενέργειες που 
έχουν πρόθεση την κατάχρηση, υπεξαίρεση ή 
ιδιοποίηση αλλότριας περιουσίας ή την 
καταστρατήγηση της νομοθεσίας κανόνων, 
κανονισμών ή εγκυκλίων και εμπλέκεται 
τουλάχιστον ένας εργαζόμενος 

Κλοπές, απάτες • Απάτες 
• Κλοπές, ληστείες, υπεξαιρέσεις, εκβιασμοί 
• Κακόβουλη καταστροφή στοιχείων ενεργητικού 
• Πλαστογραφία 
• Παραχάραξη 
• Παράνομες αναλήψεις, πλαστοπροσωπία 
• Φοροδιαφυγή, αποφυγή φορολογίας με πρόθεση 
• Δωροδοκίες, «μίζες» 
• Διενέργεια συναλλαγών για ίδιο όφελος 

Κλοπές, απάτες • Κλοπές, ληστείες, απάτες 
• Παραχάραξη, πλαστογραφία, πλαστοπροσωπία 
• Κύκλωμα επιταγών 

ΑΠΑΤΗ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ  
(EXTERNAL 

FRAUD) 

Ζημίες που οφείλονται σε ενέργειες που 
έχουν πρόθεση την κατάχρηση, υπεξαίρεση ή 
ιδιοποίηση αλλότριας περιουσίας ή την 
καταστρατήγηση της νομοθεσίας κανόνων, 
κανονισμών και προέρχονται από τρίτους 

Ασφάλεια συστημάτων • Ζημία από παραβίαση προγραμμάτων (hacking) 
• Κλοπή πληροφοριών 

Εργασιακές σχέσεις • Αποζημιώσεις, επιδόματα, τερματισμός σχέσης εργασίας 
• Απεργίες, στάσεις εργασίας κλπ 

Συνθήκες ασφάλειας και 
υγιεινής περιβάλλοντος 
εργασίας 

• Περιστατικά παραβίασης κανόνων και κανονισμών 
σχετικών με την υγεία ή την ασφάλεια των εργαζομένων 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

(EMPLOYMENT 
PRACTICES AND 

WORKPLACE 
SAFETY 

Ζημίες που ενδέχεται να προκληθούν από 
συμπεριφορές που αντίκεινται στην 
εργασιακή νομοθεσία ή στους σχετικούς με 
την ασφάλεια και την υγιεινή κανονισμούς, 
από φυλετικές ή άλλου είδους διακρίσεις ή 
από αποζημιώσεις εργατικών ατυχημάτων 

Διακρίσεις • Διακρίσεις κάθε μορφής (φυλετικές, κοινωνικές κλπ) 



Κατηγοριοποίηση Γεγονότων Λειτουργικού Κινδύνου 
 

ΕΙΔΟΣ 
ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Συστήματα 
 

• Hardware 
• Software 
• Τηλεπικοινωνίες (Η/Υ, τηλέφωνα, fax, telex) 

ΔΙΑΚΟΠΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΤΥΧΙΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
(BUSINESS 

DISRUPTION AND 
SYSTEM 

FAILURES) 

Ζημίες που προκύπτουν εξαιτίας διακοπής 
διενέργειας των εργασιών ή πτώσης των 
συστημάτων 

Παροχές  • Ηλεκτρικό ρεύμα 

Δομή διαδικασίας, εκτέλεση 
και διατήρηση 

• Σφάλμα επικοινωνίας (όχι τεχνικής φύσης) 
• Εσφαλμένη ή μη συνεχής εισαγωγή στοιχείων 
• Μη τήρηση προθεσμιών ή αρμοδιοτήτων 
• Λογιστικό σφάλμα 
• Εσφαλμένη διεκπεραίωση 
• Εσφαλμένη διαχείριση ενεχύρου 
• Μη διατήρηση στοιχείων συναλλαγών 

Παρακολούθηση, reporting • Μη διενέργεια ελέγχων 
• Μη διενέργεια αναφορών 
• Διενέργεια ανακριβών αναφορών 

Κενά στη συμπλήρωση ή 
έλλειψη απαραίτητων 
εγγράφων 

• Απώλεια ή ελλιπής ή εσφαλμένη συμπλήρωση συμβάσεων 
ή άλλων απαραίτητων από νομικής πλευράς εγγράφων 

• Απώλεια ή μη λήψη εντολών / οδηγιών πελατείας 
εγγράφως 

Αντισυμβαλλόμενοι 
πελατείας 

• Αθέτηση συμφωνημένων όρων αντισυμβαλλομένων 
πελατείας 

• Αμφισβήτηση ή απώλεια φερεγγυότητας 
αντισυμβαλλομένων πελατείας 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 
(EXECUTION, 

DELIVERY AND 
PROCESS 

MANAGEMENT) 

Ζημίες που προέρχονται από εσφαλμένη 
διαδικασία ή εξαιτίας εξάρτησης από 
προμηθευτές ή τρίτους 

Προμηθευτές • Outsourcing (ανάθεση εργασιών σε τρίτους χωρίς να 
διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο παρεχομένων υπηρεσιών 

• Δυσαρμονία σχέσεων με προμηθευτές 



Κατηγοριοποίηση Γεγονότων Λειτουργικού Κινδύνου 
 

ΕΙΔΟΣ 
ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Καταλληλότητα προϊόντος 
για τις ανάγκες της 
πελατείας, γνωστοποίηση 
όρων και καλή πίστη 

• Αθέτηση πίστης / παραβίαση οδηγιών 
• Θέματα καταλληλότητας προϊόντος, γνωστοποίησης όρων 

δανεισμού ή συνεργασίας, know your customer 
• Καταστρατήγηση ιδιωτικών στοιχείων (privacy) 
• Επιθετική πολιτική πωλήσεων 
• Εσφαλμένη χρήση γενικών ή ειδικών λογαριασμών 
• Κακή χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών 
• Μη τήρηση υποχρεώσεων δανειστή (πιστωτή) 
• Μη συμμόρφωση ή παραπλάνηση φορολογικών διατάξεων 

από πρόθεση 
• Αθέτηση υποχρεώσεων δανειστή 

Αθέμιτες πρακτικές 
προώθησης προϊόντων 

• Χρήση αθέμιτων πρακτικών για την προώθηση προϊόντων 
• Αθέμιτη εκμετάλλευση της αγοράς 
• Δραστηριότητα εκτός νομίμου άδειας 
• Ξέπλυμα χρήματος 

Ατέλειες προϊόντων • Ελαττώματα σε διαδικασίες εξυπηρέτησης προϊόντων 
(model errors) 

• Ελαττώματα στο σχεδιασμό των προϊόντων 
Συμβουλευτικές 
δραστηριότητες 

• Αμφισβήτηση που πηγάζει από τις επιδόσεις των 
συμβουλευτικών δραστηριοτήτων 

ΠΕΛΑΤΕΙΑ, 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ, 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ  
(CLIENTS, 

PRODUCTS AND 
BUSINESS 

PRACTICES) 

Ζημίες που ενδέχεται να προκληθούν από 
αδυναμία εκπλήρωσης επαγγελματικών 
υποχρεώσεων έναντι της πελατείας και δεν 
προέρχονται από πρόθεση αλλά οφείλονται 
σε αμέλεια ή στη φύση ή στο σχεδιασμό του 
προϊόντος 

Εσφαλμένη επιλογή 
πελατείας 

• Ένταξη πελάτη σε εσφαλμένη κατηγορία ή υπέρβαση 
ορίων και όρων συνεργασίας 

ΒΛΑΒΗ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
(DAMAGE TO 

PHYSICAL ASSETS) 

Ζημίες που προκύπτουν από τη φυσική 
καταστροφή ή απώλεια παγίων περιουσιακών 
στοιχείων εξαιτίας φυσικής ή άλλου είδους 
καταστροφής (εξωτερικά γεγονότα) 

Καταστροφές και άλλα 
γεγονότα 

• Απώλειες από φυσικές καταστροφές (σεισμός, πυρκαγιά, 
πλημμύρα) 

• Καταστροφές ή ανθρώπινες απώλειες από βίαια εξωτερικά 
αίτια (βανδαλισμοί, οχλαγωγία, τρομοκρατική ενέργεια) 



Πίνακας 2 
 

Κατηγοριοποίηση Γεγονότων Λειτουργικού Κινδύνου 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  

(LEGAL LIABILITY) 
Κόστος βάσει αποφάσεων δικαστηρίων, 
συμβιβασμών για τακτοποίηση υποθέσεων 
και λοιπά νομικά έξοδα 

• Επιβαρύνσεις που σχετίζονται με δικαστικές αποφάσεις ή αποτέλεσμα διαιτησίας 
(περιλαμβάνονται αμοιβές «εξωτερικών» δικηγόρων, έξοδα δικαστηρίων, ποσά 
συμβιβασμών) 

• Νομικές δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με το γεγονός 
• Απομειώσεις ή αποσβέσεις που πηγάζουν από τις ισχύουσες Αρχές Λογιστικής 

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΙΝΗΣ 
(REGULATORY ACTION) 

Ποινές ή οποιεσδήποτε άμεσες πληρωμές 
άλλων προστίμων, όπως ανάκληση άδειας 
λειτουργίας 

• Ποινή για παραβίαση κανονιστικών αρχών 
• Αμοιβές δικηγόρων για παράσταση σε ακροαματική διαδικασία που αφορά 

κανονιστική παραβίαση 
• Περιλαμβάνονται φορολογικά πρόστιμα 

ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΒΛΑΒΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
(LOSS OR DAMAGE TO 

ASSETS) 

Άμεση υποβάθμιση της αξίας στοιχείων 
παγίου ενεργητικού εξαιτίας συμβάντων 
(π.χ. αμέλεια, ατύχημα, φυσική 
καταστροφή) 

• Κόστος επανάκτησης δραστηριότητας σε σύντομο χρονικό διάστημα 
• Κόστος ενδεχόμενης χρήσης τρίτων για τη συνέχεια της δραστηριότητας 
• Κόστος αποκατάστασης εγκαταστάσεων μετά από καταστροφή (πυρκαγιά, πλημμύρα, 

βόμβα κλπ) 
• Αποσβέσεις/ Διαγραφές παγίων εξαιτίας καταστροφών (ως άνω) 
• Απώλεια/ καταστροφή άυλων στοιχείων (π.χ. στοιχείων data) 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
(RESTITUTION) 

Πληρωμές σε τρίτους αναφορικά με ζημιές 
που υπέστησαν  για τις οποίες νομικά 
υπεύθυνη η τράπεζα 

• Απαίτηση πελάτη για απώλειες από διακοπή εργασίας (για τις οποίες ευθύνεται η 
τράπεζα) 

• Σφάλμα τιμολόγησης ή απόδοσης προϊόντος που οδηγεί τον πελάτη σε αξίωση 
αποζημίωσης 

• Κόστος επιτοκίου από καθυστέρηση τακτοποίησης εκκαθαρίσεων (κεφαλαίων, 
επιταγών κλπ) 

• Εκ των έσω απάτη προξενεί απώλεια περιουσιακών στοιχείων πελατείας 
• «Εξωτερική» απάτη προξενεί απώλεια κεφαλαίων/ επενδύσεων πελατείας, για την 

αποκατάσταση της οποίας ευθύνεται η τράπεζα 
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Κατηγοριοποίηση Γεγονότων Λειτουργικού Κινδύνου 
 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΟΡΩΝ 
(LOSS OF RESOURCE) 

Ζημίες που πραγματοποιούνται όταν 
κάποιος τρίτος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις 
του προς την τράπεζα και αποδίδονται σε 
λειτουργικό σφάλμα, οι οποίες θα 
μπορούσαν ακόμη και αν ο τρίτος 
αδυνατούσε ή αρνιόταν να τηρήσει τις 
υποχρεώσεις του 

• Μεταφορά κεφαλαίων σε εσφαλμένο δικαιούχο ή διενέργεια διπλής πληρωμής, χωρίς 
να είναι δυνατή η διόρθωση 

• Ζημίες σε πιστοδοτήσεις που οφείλονται σε λειτουργικά σφάλματα, δηλαδή 
εσφαλμένη, ελλιπής, μη υφιστάμενη συμπλήρωση δανειακών συμβάσεων και λοιπών 
δικαιολογητικών. Λάθη, παραλείψεις, ή ελλιπής παρακολούθηση χρηματοδοτικών 
λογαριασμών. Σφάλματα που οδηγούν στην  αδυναμία ρευστοποίησης διασφαλιστικών 
στοιχείων 

• Αδυναμία συμψηφισμού εξαιτίας έλλειψης/ ανεπάρκειας δικαιολογητικών, ή μη 
ελέγχου φερεγγυότητας αντισυμβαλλομένων (γενικότερα) 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 
(WRITE – DOWN) 

Άμεση μείωση της αξίας του ενεργητικού 
εξαιτίας κλοπής, απάτης, αυθαίρετης 
δραστηριότητας ή ζημιών που σχετίζονται 
με πιστωτικό κίνδυνο ή κίνδυνο αγοράς και 
προέρχονται από λειτουργικό γεγονός 

• Αποτυχία κλεισίματος θέσης την κατάλληλη στιγμή με συνέπεια τη μεταβολή τιμής 
και ανάλογη ζημία 

• Απώλειες εξαιτίας μη εξουσιοδοτημένης πραγματοποίησης συναλλαγής dealer (rogue 
trader) 

• Απώλεια εξαιτίας διενέργειας συναλλαγών καθ’ υπέρβαση των εγκεκριμένων ορίων 
έκθεσης 

• Σφάλμα τιμολόγησης που οδηγεί σε μειωμένα έσοδα 
• Εκ των έσω απάτη ή κλοπή, η οποία οδηγεί σε διαγραφή των συναφών ποσών 
• Εξωτερική απάτη ή κλοπή που οδηγεί σε απώλεια ή βλάβη στοιχείων του ενεργητικού 
• Διάρρηξη των προστατευτικών δικλείδων ασφαλείας συστημάτων, που απαιτεί δαπάνη 

για τον προσδιορισμό και τη διόρθωση του προβλήματος 

 



Πίνακας 3 
 

Κατηγοριοποίηση των Λειτουργικών Γραμμών 
 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Λειτουργίες 
 

Εταιρική Χρηματοδότηση 
 

Κρατική Χρηματοδότηση 
 

Εμπορική Τραπεζική 

Εταιρικά Χρηματοοικονομικά 

 
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 

Εξαγορές και συγχωνεύσεις, 
αναδοχές, ιδιωτικοποιήσεις, 
μετοχοποιήσεις, έρευνες, 

κοινοπραξίες, κ.ά. 

 
Πωλήσεις 

 
Δημιουργία Αγοράς 

 
Μονοπωλιακές Τοποθετήσεις 

Εμπόριο και Πωλήσεις 

 
Ομόλογα 

Σταθερό εισόδημα, περιουσία, 
αγορά συναλλάγματος, 
υπηρεσίες, πιστώσεις, 

χρηματοδοτήσεις, διαχείριση 
χαρτοφυλακίου, δανεισμός και 

ρέπος, χρηματιστήριο 

 
Λιανική Τραπεζική 

 
Ιδιωτική Τραπεζική Λιανική Τραπεζική 

 
Υπηρεσίες Καρτών 

Καταναλωτική και στεγαστική 
πίστη, καταθέσεις, τραπεζικές 
υπηρεσίες, συμβουλευτικές 

υπηρεσίες, πιστωτικές και άλλες 
κάρτες 

Εμπορική Τραπεζική Εμπορική Τραπεζική 

Χρηματοδότηση έργων, 
διαχείριση ακίνητης περιουσίας, 
εμπόριο, εξαγωγές – εισαγωγές, 

χρηματοδοτική μίσθωση, 
factoring, εγγυητικές επιστολές 

κ.ά. 

Πληρωμές και Διακανονισμοί Εξωτερικοί Πελάτες 
Πληρωμές, διακίνηση 

κεφαλαίων, διακανονισμοί και 
εκκαθαρίσεις 

 
Φύλαξη 

 
Εταιρική Αντιπροσώπευση Υπηρεσίες Αντιπροσώπευσης 

 
Εταιρική Πίστη 

Χρηματικές εγγυήσεις, 
αποδεικτικά καταθέσεων, 
έκδοση μετοχών κ.ά. 

 
Διαχείριση Ιδιωτικών 
Χαρτοφυλακίων Διαχείριση Περιουσιακών 

Στοιχείων  
Διαχείριση Κρατικών 
Χαρτοφυλακίων 

Ανοικτές, κλειστές 
τοποθετήσεις, διαχείριση 
αποθεματικών, ατομική και 

δημόσια περιουσία 

Λιανική Μεσιτεία Λιανική Μεσιτεία Εκτέλεση και πλήρης 
εξυπηρέτηση 
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