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ΠΠεερρίίλληηψψηη  
  
Η Διαχείριση του Επιχειρηματικού Κινδύνου (Enterprise Risk Management / ERM) τυγχάνει 
αυξημένης προσοχής τα τελευταία χρόνια. Επιχειρήσεις, ιδρύματα και οργανισμοί αναγνωρίζουν 
την αξία της αξιολόγησης, της προτεραιοποίησης, αλλά και της ποσοτικοποίησης των κινδύνων 
που αντιμετωπίζουν ή ενδέχεται να αντιμετωπίσουν, με απώτερο σκοπό την επιλογή της βέλτιστης 
λύσης, η οποία μειώνει τις συνέπειες από τυχόν εμφάνιση τους.  
Από την άλλη μεριά, τα ανώτερα στελέχη εδώ και αρκετό καιρό επιδιώκουν να ελέγχουν με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο τις επιχειρήσεις που διοικούν. Ο Εσωτερικός Έλεγχος (Internal Control) 
προάγει την αποτελεσματικότητα, μειώνει το ρίσκο για ενδεχόμενες απώλειες και βοηθάει στην 
πιστοποίηση των οικονομικών καταστάσεων, αναφορικά με τη συμμόρφωση της επιχείρησης ως 
προς τους νόμους και τους κανόνες.  
 
Στην παρούσα εργασία εισάγεται αρχικά η νεοσύστατη έννοια της Επιχειρηματικής Διακυβέρνησης 
(Enterprise Governance), η οποία ουσιαστικά αποτελεί εξέλιξη της γνωστή μας Εταιρικής 
Διακυβέρνησης (Corporate Governance), μέσω της διασύνδεσή της με την  Επιχειρησιακή 
Διακυβέρνηση (Business Governance, σχετικής με την έννοια της επιχειρηματικής απόδοσης). 
Γίνεται εκτενής αναφορά στην έννοια και την αξία της Διαχείρισης του Κινδύνου, ως βασικό 
συστατικό της Επιχειρηματικής Διακυβέρνησης, ενώ περιγράφεται η δομή και τα στάδια 
υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για τη διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων, σε 
σχέση με τα υφιστάμενα διεθνή πρότυπα. Επιπρόσθετα δίνεται μία περιγραφή του (επίκαιρου 
σήμερα) εποπτικού πλαισίου της Βασιλείας II, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη διαχείριση των 
κινδύνων που ενέχουν οι εταιρικές συγχωνεύσεις και εξαγορές, μιας και αποτελούν συχνό 
φαινόμενο της εποχή μας. Στη συνέχεια εξετάζεται η αξία, οι δυνατότητες και οι ρόλοι σε ένα 
ολοκληρωμένο πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου, το αμφίδρομο της σχέσης του με τη Διαχείριση 
Επιχειρηματικών Κινδύνων, ενώ συνοπτικά αναφέρονται τα κύρια σημεία και οι υποδείξεις / 
συστάσεις του πιο διαδεδομένου σήμερα διεθνώς ελεγκτικού προτύπου (COSO framework). Τέλος, 
γίνεται μια προσπάθεια να διερευνηθεί τόσο η προσαρμογή όσο και η ανταπόκριση των Ελληνικών 
Τραπεζών, στις αρχές που επιτάσσει η Διαχείριση των Επιχειρηματικών Κινδύνων και ο 
Εσωτερικός Έλεγχος, στα πλαίσια ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού χρηματοπιστωτικού 
συστήματος. 
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11..  ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  
 
Οι πρόσφατες περιπτώσεις επιχειρηματικής αποτυχίας των πολύ γνωστών εταιριών: 
Enron, HIH, Tyco, Vivendi, Royal Ahold και Parmalat έχουν φέρει την Εταιρική 
Διακυβέρνηση (Corporate Governance) στην κορυφή της επιχειρηματικής και πολιτικής 
ατζέντας. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει σε διάφορες αναθεωρήσεις σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο.   

Σε μια έκθεση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (International Federation of 
Accountants/ IFAC), Rebuilding Public Confidence in Financial Reporting: An 
International Perspective, εξετάζεται το πώς τα σκάνδαλα έχουν οδηγήσει στην απώλεια 
της αξιοπιστίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και γιατί πρέπει η αξιοπιστία 
αυτή να αποκατασταθεί. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση: ‘’Η μειωμένη εμπιστοσύνη 
στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση και τις εταιρικές ανακοινώσεις, επιφέρει 
προβληματισμό στους επενδυτές, με αποτέλεσμα  την αύξηση στο κόστος του κεφαλαίου. 
Αυτό μειώνει την παραγωγικότητα της οικονομίας ". Η έκθεση εξετάζει επίσης τους 
τρόπους με τους οποίους η εμπιστοσύνη των επενδυτών μπορεί να αποκατασταθεί και 
διατυπώνει δέκα συστάσεις, καλύπτοντας θέματα που άπτονται της ηθικής, της 
αποτελεσματικότητας, του οικονομικού  ελέγχου και των λογιστικών / ελεγκτικών 
κανόνων.    

Μια πρόσφατη έρευνα από την Economist Intelligence Unit, δείχνει  ότι  πέντε έτη μετά 
από την κατάρρευση της Enron, η προσοχή που δίνεται στο ζήτημα της Εταιρικής 
Διακυβέρνησης, παραμένει ιδιαίτερα υψηλή. Πάνω από 300 ανώτερα στελέχη σε όλο τον 
κόσμο ανέφεραν, ότι το ανώτατο επίπεδο διοίκησης επενδύει τώρα για τη Διακυβέρνηση 
περισσότερο χρόνο από όσο στο προηγούμενο έτος και αναμένεται ότι περισσότερος 
χρόνος θα αφιερωθεί για το ίδιο ζήτημα στο μέλλον. Αυτό συμβαίνει παρ’ ότι τα στελέχη  
δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσουν εάν οι επιχειρήσεις διοικούνται τώρα καλύτερα, ενώ 
ένα ποσοστό της τάξης του 80% από αυτούς εκτιμούσαν ότι οι αλλαγές σε επίπεδο 
διακυβέρνησης δεν είχαν ασκήσει καμία επίδραση στα εταιρικά έσοδα. Επιπρόσθετα,  εάν 
είχε τεθεί ανάλογη ερώτηση, είναι σχεδόν βέβαιο ότι όλα τα ανώτερα στελέχη θα 
συμφωνούσαν ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να 
αποφευχθούν καταστροφικές περιπτώσεις, όπως αυτές της Enron και της WorldCom.   
 
Η συμβολή της εταιρικής διακυβέρνησης στην αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων 
προφανώς αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός. Αλλά είναι εξίσου σημαντικό ότι υπάρχουν 
παραδείγματα άλλων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως συνεπεία των 
στρατηγικών επιλογών τους. Τα αποτελέσματα μιας τέτοιας στρατηγικής αποτυχίας, 
μπορεί να είναι εξίσου σοβαρά για τους μετόχους (shareholders) και για τους 
συμμέτοχους (stakeholders) από την άποψη των κερδών, των χαμένων θέσεων 
εργασίας, των συντάξεων και της αποταμίευσης. Υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνος, στην 
αξιέπαινη πραγματικά προσπάθεια να βελτιωθούν τα πρότυπα του ελέγχου και της 
ηθικής, να δοθεί ανεπαρκής προσοχή στην αναγκαιότητα για επιχειρηματικά κέρδη και να 
διασφαλισθεί ότι οι επιχειρήσεις ακολουθούν τις σωστές στρατηγικές για να το επιτύχουν.   
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Οι Burwell και Mankins, έχουν υποστηρίξει ότι "οι παραλείψεις των Διοικητικών 
Συμβουλίων δεν είναι ο μόνος λόγος που έχει απογοητεύσει τους μέτοχους τα τελευταία 
χρόνια’’. Αναφέρουν μάλιστα παραδείγματα, συμπεριλαμβανομένων των Kmart, Vivendi 
και Nortel, όπου τα Συμβούλια έχουν αποτύχει να οδηγήσουν τη διαχείριση μακριά από 
αποφάσεις που μακροπρόθεσμα έβλαψαν την αξία των μετόχων1 . 
 
Φαίνεται λοιπόν ότι έχει δημιουργηθεί ένα χάσμα μεταξύ της ατζέντας της Εταιρικής 
Διακυβέρνησης και της φιλολογίας σχετικά με την "επιχειρηματική επιτυχία" (‘’business 
success’’) και ότι απαιτείται ή ύπαρξη ενός πλαισίου το οποίο θα φέρει τα δύο αυτά 
κοντά. Το πλαίσιο αυτό, είναι η Επιχειρηματική Διακυβέρνηση (Enterprise Governance).   
 

11..11  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΚΚΥΥΒΒΕΕΡΡΝΝΗΗΣΣΗΗ

                                                

    
 
Η Επιχειρηματική Διακυβέρνηση (Enterprise Governance) είναι ένας νεότευκτος όρος 
που περιγράφει ένα πλαίσιο, το οποίο καλύπτει και την Εταιρική Διακυβέρνηση 
(Corporate Governance) και τις πτυχές της Επιχειρησιακής Διακυβέρνησης (Business 
Governance) ενός οργανισμού. Η επίτευξη του ιδανικού, όπου η καλή εταιρική 
διακυβέρνηση θα  συνδέεται στρατηγικά με τη διαχείριση της απόδοσης, θα επιτρέψει 
στις επιχειρήσεις να επικεντρωθούν στους βασικούς παράγοντες που οδηγούν στην 
επιτυχία.  
Είναι γεγονός ότι τον τελευταίο καιρό έχει δοθεί έμφαση στην εταιρική διακυβέρνηση, 
χωρίς αντίστοιχα τα θέματα της επιχειρηματικής απόδοσης να τύχουν της ανάλογης 
προσοχής. Η Επιχειρηματική Διακυβέρνηση εξετάζει τη συνολική εικόνα της επιχείρησης, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι και με τους στρατηγικούς στόχους υπάρχει 
ευθυγράμμιση αλλά και καλή διαχείριση επιτυγχάνεται.   
 
Η έρευνα έχει φέρει στην επιφάνεια διάφορους πιθανούς ορισμούς για την Επιχειρηματική 
Διακυβέρνηση. Ο ορισμός που επιλέγεται στην εργασία αυτή, καθορίζει την 
Επιχειρηματική Διακυβέρνηση ως "το σύνολο υπευθυνοτήτων και πρακτικών που 
εξασκούνται από το διοικητικό συμβούλιο και την εκτελεστική διοίκηση, με στόχο να 
παρέχεται η στρατηγική κατεύθυνση που διασφαλίζει ότι οι στόχοι επιτυγχάνονται, 
επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι αφενός οι κίνδυνοι διαχειρίζονται κατάλληλα και 
αφετέρου  οι πόροι της επιχείρησης χρησιμοποιούνται υπεύθυνα" (ISACA)2.   

Ο ολιστικός αυτός ορισμός:   
▪ Απεικονίζει το διπλό ρόλο του διοικητικού συμβουλίου, έλεγχος και στρατηγική, 

και αναγνωρίζει τις ενυπάρχουσες βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες τάσεις 
μεταξύ της διακυβέρνησης και της δημιουργίας αξίας.   

▪ Υπογραμμίζει το ρόλο της εκτελεστικής διοικητικής ομάδας.   
▪ Καλύπτει τις εσωτερικές εργασίες της επιχείρησης, καθώς και θέματα που 

άπτονται του εξωτερικού περιβάλλοντος.   

 
1 B. Burwell and M.C. Mankins, Improving Corporate Governance from the inside, Marakon Associates, 2002 
2 Information Systems Audit and Control Association, 2001 
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▪ Επισημαίνει τη σημασία της διαφοροποίησης των ρόλων Προέδρου του ΔΣ 
(chairman) και του Διευθύνοντος Συμβούλου (chief executive officer / CEO), 
εξηγώντας έτσι γιατί πρέπει να είναι διαχωρισμένοι. 

▪ Βοηθά στην επεξήγηση του σύνθετου ρόλου του λογιστή.  
▪ Καταδεικνύει τη σημασία της ουσίας πέρα από τους τύπους.   
▪ Προσαρμόζει τα διαφορετικά πρότυπα διακυβέρνησης σε παγκόσμιο επίπεδο. 
 
 

          
 
 
Το παραπάνω σχήμα, επεξηγεί το εύρος της επιχειρηματικής διακυβέρνησης  – αποτελεί 
το ολοκληρωμένο πλαίσιο υπευθυνοτήτων μιας επιχείρησης. Γενικά, η διάσταση της 
‘’προσαρμογής’’ (conformance) αποτελεί μια ιστορική απεικόνιση, ενώ η διάσταση της 
‘’απόδοσης’’ (performance) αποτελεί μια ματιά στο μέλλον. Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι η 
εταιρική διακυβέρνηση είναι μόνο μέρος της ιστορίας, αφού και η  στρατηγική για τη 
δημιουργία αξίας, είναι εξίσου σημαντική.   

 
ΗΗ  δδιιάάσστταασσηη  ττηηςς  ππρροοσσααρρμμοογγήήςς  ((ccoonnffoorrmmaannccee  ddiimmeennssiioonn))      
Η διάσταση προσαρμογής της επιχειρηματικής διακυβέρνησης, παρουσίασε σημαντική 
ανταπόκριση τα τελευταία χρόνια, ειδικότερα μάλιστα μετά από τα διάφορα εταιρικά 
σκάνδαλα.   
Η κανονική του ονομασία είναι  "Εταιρική Διακυβέρνηση" (Corporate Governance) και 
καλύπτει ζητήματα όπως:   
▪ οι ρόλοι του προέδρου και του CEO   
▪ το διοικητικό συμβούλιο ( σύνθεση, μη εκτελεστικά μέλη, εκπαίδευση κλπ)   
▪ επιτροπές (χρηματοοικονομικού ελέγχου, ανταμοιβών και διορισμών) και 

συνεδριάσεις  
▪ ελεγκτικοί μηχανισμοί και διαδικασίες  
▪ διαχείριση κινδύνου και εσωτερικός έλεγχος   
▪ αποζημιώσεις μελών   
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Αν και υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία, εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να υπάρχει ανάλογη 
εξέλιξη στην περιοχή αυτή. Κανόνες και πρότυπα μπορούν να επιληφθούν της διάστασης 
αυτής, με τη συμμόρφωση (compliance) να αποτελεί αντικείμενο ελέγχου.  

Αναφορικά με τη διάσταση προσαρμογής, ο ρόλος του επαγγελματία λογιστή στην 
επιχείρηση είναι αυτός του ελέγχου, προκειμένου να διασφαλιστεί η υπευθυνότητα 
(accountability), ενώ αντίστοιχα ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου (internal audit) είναι να 
επιβεβαιώσει ότι οι έλεγχοι (controls) είναι αποτελεσματικοί.  Ο πρωταρχικό ρόλος των 
εξωτερικών ελεγκτών είναι να εκφέρουν μια ανεξάρτητη γνώμη σχετικά με την αλήθεια και 
τη φερεγγυότητα των οικονομικών δηλώσεων (statements) της επιχείρησης. Ανάλογα 
μάλιστα με τo δικαιοδοσία της επιχείρησης, μπορεί να τους ζητηθεί να εκφέρουν μια 
ανεξάρτητη γνώμη, σχετικά με τη συμμόρφωση της εταιρίας ως προς ορισμένες 
απαιτήσεις του νόμου και κανονισμούς. Εκπληρώνοντας το ρόλο τους, οι εξωτερικοί 
ελεγκτές θα εργαστούν στενά με εκείνους που χρεώνονται τη διακυβέρνηση της 
επιχείρησης, ειδικότερα δε με την επιτροπή ελέγχου (audit committee), όπου αυτή 
υφίσταται.   
Συχνά υπάρχουν εδραιωμένοι μηχανισμοί που ελέγχουν την πιθανή αμέλεια των μελών 
του διοικητικό συμβούλιο, με στόχο να εξασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες της εταιρικής 
διακυβέρνησης είναι αποτελεσματικές, όπως είναι οι επιτροπές ανεξάρτητων μη 
εκτελεστικών μελών ή/και, η επιτροπή ελέγχου. Τέτοιου είδους μηχανισμοί  ισχύουν 
χαρακτηριστικά σε χώρες όπου μια χωριστή επιτροπή δεν υπάρχει ή δεν προβλέπεται. 

ΗΗ  δδιιάάσστταασσηη  ττηηςς  ααππόόδδοοσσηηςς  ((ppeerrffoorrmmaannccee  ddiimmeennssiioonn))    
Η διάσταση της απόδοσης δεν συνάδει εύκολα με ένα καθεστώς προτύπων και  ελέγχου. 
Αντίθετα, προτιμάται να αναπτύξει μια σειρά από κατάλληλα εργαλεία (tools) και 
πρακτικές τεχνικές, που στη συνέχεια θα εφαρμοστούν έξυπνα στους διαφορετικούς 
τύπους επιχειρήσεων. Τα εργαλεία αυτά και οι  τεχνικές, αν και κυρίως χρησιμοποιούνται 
από τους επαγγελματίες λογιστές της επιχείρησης, επικεντρώνονται στο να βοηθήσουν το 
διοικητικό συμβούλιο να:   

▪ να λάβει στρατηγικές αποφάσεις   
▪ να προσδιορίσει αφενός το μέγεθος του κινδύνου που επιθυμεί και αφετέρου τους 

βασικούς παράγοντες της επιτυχίας, και  τέλος 
▪ να προσδιορίσει τα κρίσιμα σημεία στα οποία πρέπει να λάβει (το ΔΣ) αποφάσεις.   

Κατόπιν η εφαρμογή της στρατηγικής, σε σχέση με τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας 
πρέπει να αξιολογείται  σε συνεχή βάση.   

 
Σύμφωνα με τα παραπάνω και όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό από το παρακάτω σχήμα, 
η έννοια του κινδύνου (risk) και του ελέγχου (control), εμφανίζεται ως αναπόσπαστο 
συστατικό και στις δύο κατευθύνσεις της Επιχειρηματικής Διακυβέρνησης, είτε με την 
προοπτική της διαχείρισης (risk management and internal control) στην διάσταση της 
συμμόρφωσης, είτε με την προοπτική  του καθορισμού της στρατηγικής (strategic risk 
management) στη διάσταση της απόδοσης.  
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▪ Chairman/CEO    • Strategic Planning  
▪ Non Executive Directors   • Strategic Decision Making 

   and Alignment    • Strategic Risk Management 
▪ Audit Committee    • Scorecards   
▪ Remuneration Committee   • Strategic Enterprise Systems  
▪ Risk Management    • Continuous Improvement 
▪ Internal Audit      

      

      

  
 
Συνεπώς, η επιχειρηματική διακυβέρνηση μέσα από μια σειρά βασικών διαδικασιών (key 
processes) και δομών (structures), παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, για να βοηθήσει 
τις επιχειρήσεις να επικεντρωθούν αφενός στους παράγοντες που δημιουργούν αξία και 
βοηθούν στην εξέλιξή τους και αφετέρου να καλύψουν τις απαιτήσεις ελέγχου και 
εποπτείας.  
 

11..22  BBAALLAANNCCEEDD  SSCCOORREECCAARRDD  ΚΚΑΑΙΙ  SSTTRRAATTEEGGIICC  SSCCOORREECCAARRDD      
H αποκαλούμενη balanced scorecard, όπως αναπτύχθηκε από τους Kaplan και Norton,   
είναι ένα σημαντικό διοικητικό εργαλείο απόδοσης, που καλύπτει τέσσερις προοπτικές:   
▪ Χρηματοοικονομικά  – η στρατηγική της ανάπτυξης, της αποδοτικότητας, και του 

κινδύνου όπως διαφαίνονται από την πλευρά του μετόχου.   
▪ Πελάτης  – η στρατηγική για την αξία και τη διαφοροποίηση, όπως διακρίνεται από 

την πλευρά του πελάτη.   
▪ Εσωτερικές διαδικασίες – οι στρατηγικές προτεραιότητες για τις επιχειρησιακές 

διαδικασίες, οι οποίες δημιουργούν την ικανοποίηση πελατών και μετόχων.   
▪ Εκμάθηση και αύξηση  – οι προτεραιότητες για τη δημιουργία ενδοεταιρικού 

κλίματος εμπιστοσύνης, που υποστηρίζει την οργανωτική αλλαγή, την καινοτομία, 
και την εξέλιξη.   

Απ ότι φαίνεται, σε μερικές επιχειρήσεις, η balanced scorecard έχει χρησιμοποιηθεί για να 
μεταφραστεί η στρατηγική σε ενέργειες, μέσω της σαφούς κατανόησης του 
επιχειρησιακού προτύπου και κάποιων επιχειρηματικών κατευθύνσεων, ενώ σε άλλες 
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επιχειρήσεις, χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εστίαση σε μερικούς βασικούς 
οικονομικούς δείκτες απόδοσης. Διαφαίνεται πάντως ότι  η προσέγγιση της balanced 
scorecard είναι λιγότερο επιτυχής στην αντιμετώπιση στρατηγικών ζητημάτων,  είτε αυτά 
αφορούν σε εσωτερικά προγράμματα συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
μεταβολών των κανονιστικών πλαισίων,  είτε σε μεγάλες εξωτερικές αναστατώσεις, όπως 
μπορεί να είναι η κατάρρευση μιας αγοράς, η δραστηριότητα των ανταγωνιστών, οι 
εξαγορές και συγχωνεύσεις κλπ. Οι στρατηγικές επιλογές στις περιπτώσεις αυτές είναι 
χαρακτηριστικά αμφιλεγόμενες, αβέβαιες, σύνθετες, επηρεάζουν το σύνολο της 
επιχείρησης και επιφέρουν  μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.  

Λόγω των αδυναμιών των balanced scorecards και των προβλημάτων που προέκυψαν 
κατά τη χρήση τους, το Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), 
ανέπτυξε μια προσέγγιση για τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ζητήματα, πέρα από τη 
στρατηγική εποπτεία, την οποία ονόμασε strategic scorecard. Οι θεμελιώδεις στόχοι της 
strategic scorecard είναι :   
▪ Βοηθά το διοικητικό συμβούλιο  και ειδικότερα τα ανεξάρτητα μέλη του, στην 

εποπτεία της στρατηγικής διαδικασίας της επιχείρησης   
▪ Εξετάζει τη στρατηγική επιλογή για την αλλαγή μετασχηματισμού της επιχείρησης   
▪ Αποδίδει μια αληθινή και δίκαια άποψη της στρατηγικών θέσης και της προόδου 

της επιχείρησης   
▪ Καταγράφει ενδοεταιρικές ενέργειες και τα αποτελέσματα τους, που έχουν σχέση 

με τη στρατηγική διαδικασία  – όχι όμως σε λεπτομέρεια.   
 
Η strategic scorecard έχει τέσσερα βασικά συστατικά, όπως φαίνονται στην παρακάτω 
εικόνα, αλλά η γενική αυτή προσέγγιση θα πρέπει να προσαρμοστεί στην κατάσταση 
κάθε επιχείρησης. Βοηθά στο να προσδιοριστούν οι κρίσιμες αποφάσεις του διοικητικού 
συμβουλίου, στο συγχρονισμό των στρατηγικών επιλογών και στη διατύπωση των 
απαιτήσεων για την εφαρμογή της στρατηγικής, σε συνδυασμό πάντα με τον 
προσδιορισμό και το μετριασμό των στρατηγικών κινδύνων. Η διοίκηση, πριν και μετά 
από κάθε  συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, και εφόσον υπεισέρχεται νεώτερη 
πληροφόρηση, θα πρέπει να δίνει  επαρκή περιγραφή της δραστηριότητας και της 
κάλυψης του αναλαμβανόμενου κινδύνου. Από την άλλη μεριά ο εσωτερικός έλεγχος θα 
μπορούσε να διασφαλίσει το συμβούλιο ότι ακολουθείται η διαδικασία, παρά να 
υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για τα αποτελέσματα.   
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SSttrraatteeggiicc  ssccoorreeccaarrdd  ––  ΟΟιι  οουυσσιιώώδδεειιςς  σσυυννττεελλεεσσττέέςς    
Οι βασικοί παράγοντες / συντελεστές της strategic scorecard είναι: 

Συντελεστής 1 - Η στρατηγική θέση 

 
 
Μια επιχείρηση πρέπει σε συνεχή βάση να επανεξετάζει και πιθανόν να αναπροσαρμόζει 
τη στρατηγική θέση της. Σε έναν όμιλο εταιριών αυτό θα πρέπει να γίνεται για κάθε 
σημαντικό κομμάτι του (πχ θυγατρικές εταιρίες), καθώς επίσης και για τον ίδιο τον όμιλο 
συνολικά.   
 
Οι περιοχές που πρέπει να γίνεται επανεξέταση της στρατηγικής, ανήκουν τουλάχιστον 
στις ακόλουθες κατηγορίες:   
▪ micro environment  –  αγορά, ανταγωνισμός, πελάτες   
▪ macro environment  – οικονομικό, πολιτικό, ρυθμιστικό   
▪ απειλές από σημαντικές  / απότομες αλλαγές -  στρατηγικά σημεία κάμψης   
▪ επιχειρησιακή θέση –  μερίδιο αγοράς, διαφοροποίηση στην τιμολόγηση, 

ποιότητα, υπηρεσίες   
▪ δεξιότητες – ικανότητες πυρήνα, SWOT ανάλυση (strengths, weaknesses, 

opportunities and threats)  
▪ συμμέτοχοι  –  επενδυτές, υπάλληλοι, προμηθευτές.   

Υπάρχουν διάφορα πρότυπα διαθέσιμα. Το πρότυπο των πέντε δυνάμεων του Porter 
είναι ευρέως γνωστό (Porter, 1985). Τo διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να έχει στη 
διάθεσή του τις τελευταίες ενημερώσεις, που αφορούν στην ανάλυση των τάσεων σε 
διαστήματα κατάλληλα για την επιχείρηση, στη δομή της αγοράς και στη δυναμική του 
ανταγωνισμού. 
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Συντελεστής 2 – Οι στρατηγικές επιλογές 

 

Το συμβούλιο θα πρέπει να γνωρίζει ποιες στρατηγικές επιλογές είναι διαθέσιμες στην 
επιχείρηση, σχετικά με τα παρακάτω:   
▪ Αλλαγή του πεδίου ή σκοπού  –  γεωγραφικά, προϊόν, τομέας της αγοράς.   
▪ Αλλαγή της κατεύθυνσης  –  υψηλή / χαμηλή αύξηση, προσφορά στην τιμή / 

ποιότητα   

Οι επιλογές αυτές αποτελούν τελικά εκείνα τα στρατηγικά στοιχήματα, τα οποία έχουν τη 
μέγιστη δυνατότητα για να δημιουργήσουν ή να καταστρέψουν την επιχειρηματική αξία  
των μετόχων. Οι συνέπειες από τέτοιες επιλογές / στοιχήματα είναι συχνά δύσκολο να 
αντιστραφούν και σε αρκετές από τις περιπτωσιολογικές μελέτες, φαίνεται εκ του 
αποτελέσματος ότι ίσως απερίσκεπτα έγινε στοίχημα η ίδια η επιχείρηση. Για κάθε 
επιχείρηση υπάρχουν πιθανώς μόνο τρεις ή τέσσερις στρατηγικές επιλογές που θα είναι 
υπό ενεργό εξέταση σε κάθε χρονική περίοδο. Για κάθε μια από αυτές, είναι απαραίτητο 
το συμβούλιο να γνωρίζει ποια ανάλυση κινδύνου έχει γίνει, τι περιορισμοί πόρων 
υπάρχουν, και αν είναι εφικτό ποιες εναλλακτικές λύσεις υφίστανται.  
 
Συντελεστής 3 – Η στρατηγικής υλοποίησης 
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Από τη στιγμή που οποιοδήποτε έργο περάσει από τη φάση της αξιολόγησης (evaluation) 
στη φάση της υλοποίησης (implementation), το συμβούλιο θα πρέπει να ενημερώνεται 
για την πρόοδό του.    
Η λεπτομερής αξιολόγηση της εξέλιξης μιας συγκεκριμένης επιλογής πρέπει να έχει 
αναπτυχθεί κατάλληλα, ενώ οι προδιαγραφές για την έγκαιρη και ποιοτική επίτευξη των 
επιμέρους στόχων θα πρέπει να εκπληρώνονται. Ο κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας 
(critical success factors) πρέπει να έχουν καθοριστεί με σαφήνεια, αποτυχίες στην 
εκπλήρωση στόχων θα πρέπει να αναφέρονται σε τακτή βάση, ενώ το συμβούλιο θα 
πρέπει να ενημερώνεται όταν και όπου υπάρχουν σημεία που απαιτούν αποφάσεις. Οι 
αποφάσεις αυτές πρέπει να ληφθούν για να επιταχύνουν, να καθυστερήσουν, να 
σταματήσουν, ή ενδεχομένως να διαφοροποιήσουν τη στρατηγική. Η διοίκηση πρέπει να 
αντιδρά στη νεότερη πληροφόρηση και όχι να παραμένει άκαμπτα και δογματικά στην 
υλοποίηση του αρχικού σχεδιασμού, όταν και εφόσον αυτό απαιτείται.  
 
 Συντελεστής 4 – Οι στρατηγικοί κίνδυνοι 

 
 
Στα πλαίσια της strategic scorecard, περιλαμβάνονται συγκεκριμένες κατηγορίες 
επιβεβαιώσεων, που αφορούν στους καλυπτόμενους κίνδυνους. Ειδικότερα:   
▪ μια λεπτομερής αναθεώρηση των κινδύνων στη στρατηγική   
▪ ανάλυση της πιθανότητας και της επίδρασης, για τους βασικούς κινδύνους   
▪ στρατηγικοί κίνδυνοι που εμπεριέχονται (inherent risks) στην επιχείρηση / ανά 

οργανωτική μονάδα    
▪ διαδικασία επανεξέτασης κινδύνου (risk workshops, stress tests)   
▪ προγράμματα δράσης για την παρακολούθηση (monitoring) κινδύνων, που 

επηρεάζουν κρίσιμα σημεία    
▪ Υποχρεωτική ενσωμάτωση της διαχείριση κινδύνου σε εξαγορές και μεγάλα έργα  

Με τις απαραίτητες στρατηγικές κατευθύνσεις, το πλαίσιο της διαχείρισης του κινδύνου θα 
εφαρμόζεται αποτελεσματικά, με συνέπεια να παρέχεται η απαραίτητη πληροφόρηση στο 
διοικητικό συμβούλιο και στη διοίκηση, προκειμένου αυτοί να εκπληρώνουν με επιτυχία 
τα καθήκοντα τους (προσαρμογή και απόδοση). Ειδικότερα παρέχεται:   
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▪ Αυξημένη εμπιστοσύνη ότι οι σωστές δεξιότητες και η υποστήριξη υπάρχουν σε 
όλα τα επίπεδα, για να διαχειριστούν τον κίνδυνο σύμφωνα με τους στόχους και 
τη διάθεση (για κάλυψη του απαιτούμενου κόστους) της επιχείρησης   

▪ Βελτιωμένη ικανότητα του διοικητικού συμβουλίου, στην αξιολόγηση των  
διοικητικών προτάσεων για την αντιμετώπιση του κινδύνου. 

▪ Αύξηση της εμπιστοσύνης των μετόχων ότι η επιχείρηση λαμβάνει σοβαρά υπόψη 
της τη διαχείριση του κινδύνου, προκειμένου να υποστηρίξει αποτελεσματικά τους 
στόχους της.  

 
Το παρακάτω διάγραμμα της εταιρίας συμβούλων KPMG, συνοψίζει τα βασικά βήματα 
που απαιτούνται, για την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής προσέγγισης για τη διαχείριση 
επιχειρηματικού κινδύνου, σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου και εκτελεστικής διοίκησης.   

 
 
Για τη διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων, σημαντική εργασία έχει 
πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, από την ‘’Επιτροπή’’ COSO. 3  Η επιτροπή αυτή 
επιδιώκει να θεσπίσει ένα κοινό πλαίσιο, κάτω από μία ευρέως αποδεκτή ορολογία. Το 
πιο πρόσφατο σχέδιο που εκτίθεται για δημόσιες διαβουλεύσεις, αναφέρει ότι:   
"Η διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά μάλλον ένας 
σημαντικός προορισμός. Δεν μπορεί και δεν λειτουργεί μεμονωμένα σε μια 
επιχειρηματική οντότητα, αλλά αποτελεί μια διευκόλυνση στη διοικητική διαδικασία. Η 
διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου, σχετίζεται με την εταιρική διακυβέρνηση 
(corporate governance) μέσω της παροχής στο διοικητικό συμβούλιο της αναγκαίας 
πληροφόρησης, που αφορά στους σημαντικότερους κινδύνους και στη διαχείρισή τους. 
Παράλληλα  σχετίζεται με τη διαχείριση της απόδοσης (performance management), μέσω 
της παροχής μέτρων για τη ρύθμιση του κινδύνου. Τέλος σχετίζεται και με τον εσωτερικό 
έλεγχο, ο οποίος είναι αναπόσπαστο τμήμα της διαχείρισης επιχειρηματικού κινδύνου."   
 
Η Διαχείριση Επιχειρηματικού Κινδύνου, ως συστατικό της Επιχειρηματικής 
Διακυβέρνησης, θα αποτελέσει το κύριο θέμα μελέτης της εργασίας αυτής.  

                                                 
3 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway, ERM – Integrated Framework,  2004 
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22..  ΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΚΚΙΙΝΝΔΔΥΥΝΝΟΟΥΥ  
 

ουΗ ‘’ηγεσία’’ είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Εάν οι ηγέτες των επιχειρήσεων του 21  
αιώνα πρόκειται να επιτύχουν τη διαφορά ώστε να κάνουν τις επιχειρήσεις τους 
ξεχωριστές, τότε θα πρέπει να έχουν την ικανότητα να τις οδηγήσουν σε ένα παράτολμο 
και επικίνδυνο κόσμο. Συνεπώς η κατανόηση και η διαχείριση του κινδύνου αποτελεί 
προϋπόθεση για την επιτυχημένη καθοδήγηση των επιχειρήσεων, στην άκρως 
ανταγωνιστική αγορά του σήμερα. 
Οι επιχειρήσεις σήμερα έρχονται αντιμέτωπες καθημερινά με μια ποικιλία κινδύνων, καθ’ 
ένας από τους οποίους θα μπορούσε να απειλήσει την ομαλή εξέλιξή τους και να 
οδηγήσει στην μείωση της αξίας των μετόχων. Η διεθνής τρομοκρατία, η 
παγκοσμιοποίηση και το γεωπολιτικό περιβάλλον στο οποίο δρουν και αναπτύσσονται οι 
επιχειρήσεις αυξάνουν την πολυπλοκότητα, με αποτέλεσμα να απαιτείται αυξημένη 
συναίσθηση του ρίσκου από τις διοικήσεις τους. Η τεχνολογία και το Διαδίκτυο απαιτούν 
εταιρίες με ευέλικτα επιχειρηματικά μοντέλα, στρατηγικές και στόχους. Οι απαιτήσεις των 
πελατών για συνεχώς διαφοροποιημένες υπηρεσίες και προϊόντα οδηγούν σε νέους 
κινδύνους, μιας και είναι πολύ πιθανό η αποτυχία εκπλήρωσης των προσδοκιών τους να 
οδηγήσει σε μείωση του μεριδίου αγοράς, των εσόδων και των κερδών. Η απελευθέρωση 
των αγορών, οι αυξημένες απαιτήσεις συμμόρφωσης προς το κανονιστικό πλαίσιο και η 
αναδιάρθρωση του στελεχιακού δυναμικού των εταιριών μετά από συγχώνευση ή 
εξαγορά, φέρνουν στο προσκήνιο ρίσκα που στο παρελθόν δεν είχαν ποτέ αξιολογηθεί.  
 
Εξίσου σημαντικό παράγοντα για αυξημένη προσοχή στη διαχείριση του κινδύνου, 
αποτελεί η ανεπάρκεια της λογιστικής και οικονομικής πληροφόρησης, ιδιαίτερα σε 
περιπτώσεις που ενδεικτικά αφορούν: αναγνώριση αδικαιολόγητου εισοδήματος 
(unjustified revenue recognition), περίπλοκες επιχειρηματικές συναλλαγές που 
ανακαλύπτονται σε ‘’ειδικού σκοπού’’ επιχειρηματικές οντότητες αλλά και παρελθόντος 
χρόνου δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών (backdating stock options). Σύνθετα 
οικονομικά προϊόντα, όπως είναι τα παράγωγα, απαιτούν εξειδίκευση και αυξημένη 
κατανόηση του ενεχόμενου κινδύνου. Με βάση όλα τα παραπάνω οι διοικήσεις πρέπει να 
έχουν αυξημένη συναίσθηση της αναγκαιότητας για ολοκληρωμένη διαχείριση των 
κινδύνων και να επιδεικνύουν εντονότερη διάθεση για την ενίσχυση των δομών 
διακυβέρνησης στις επιχειρήσεις τους.  
Είναι γεγονός ότι οι καλά οργανωμένες επιχειρήσεις ήταν πάντα επικεντρωμένες στη 
διαχείριση των κινδύνων, αλλά αυτό γινόταν σε επίπεδο μιας κατανεμημένης διαχείρισης 
του ρίσκου, με βάση τη λειτουργία ή το διοικητικό μοντέλο (risk management silos). 
Καθώς οι επιχειρήσεις αναπτύσσονται τόσο σε μέγεθος όσο και σε πολυπλοκότητα και 
παράλληλα εξυπηρετούν περισσότερες αγορές, αποτελεί πρόκληση για τη διοίκηση να 
αντιληφθεί πλήρως πως συσχετίζονται και αλληλεπιδρούν οι οργανωτικές μονάδες 
μεταξύ τους - επομένως και τα ενεχόμενα ρίσκα, προκειμένου στη συνέχεια να 
αντιμετωπίσει τους κινδύνους έξω από τη φιλοσοφία της κατανεμημένης διαχείρισης τους 
ανά οργανωτική μονάδα. Σε αντίθεση λοιπόν με το προηγούμενο μοντέλο, η Διαχείριση 
του Επιχειρηματικού Κινδύνου (Enterprise Risk Management / ERM) επιτυγχάνει μια 
ολοκληρωμένη και ολιστική προοπτική των κινδύνων που αντιμετωπίζει η επιχείρηση. Η 
κεντρικά κατευθυνόμενη αντιμετώπιση του κινδύνου βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν 
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σημαίνει ότι η διοίκηση είναι αντίθετη στη λήψη κάποιου ρίσκο, αλλά ότι προσπαθεί να 
προσδιορίσει, να αξιολογήσει και να διαχειριστεί κατάλληλα τα ρίσκα, αν και εφόσον 
λαμβάνει τέτοια, με τρόπο που να αποτελούν στόχο και όχι ένδειξη άγνοιας. Το κλειδί 
είναι να λαμβάνονται υπολογισμένα και κατάλληλα διαχειρίσιμα ρίσκα σε όλο το φάσμα 
της επιχειρηματικής λειτουργίας, προκειμένου στη συνέχεια να είναι σε θέση να 
μετριαστούν προς όφελος των μετόχων . 
 
Για όλους τους παραπάνω λόγους, και όχι μόνο, η Διαχείριση του Επιχειρηματικού 
Κινδύνου, τυγχάνει αυξημένης προσοχής ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Αν και αρκετές 
επιχειρηματικές οντότητες, εταιρίες συμβούλων και επαγγελματικοί οργανισμοί, φαίνεται 
να έχουν επινοήσει διαφορετικά ονόματα για το γενικό της πλαίσιο, το βασικό τους 
σκεπτικό παραμένει το ίδιο (πάντα επίκαιρο και αναλλοίωτο). Οι εταιρίες και οι οργανισμοί 
αναγνωρίζουν την αξία του καθορισμού, της ιεράρχησης και της ποσοτικοποίησης του 
κινδύνου που αντιμετωπίζουν, με απώτερο σκοπό την επιλογή της πιο αποτελεσματικής 
δυνατής επιλογής. 
Αν ρωτήσουμε διάφορους επικεφαλείς εταιριών, σχετικά με την ερμηνεία της έννοιας  
‘’διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου’’, το πιο πιθανό είναι να λάβουμε διαφορετικές 
απαντήσεις. Αυτό συμβαίνει, διότι παρά τη μεγάλη συχνότητα κατά την οποία η έννοια 
αυτή συναντάται σε όλα τα επιχειρηματικά λεξικά, μια καθιερωμένη ερμηνεία αυτής, 
παραμένει αδύναμη, αν όχι αδύνατη. Και μολονότι αυξάνεται διαρκώς η επίγνωση της 
αναγκαιότητας για αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου, η ποικιλία πρακτικών που τη 
διαπραγματεύονται είναι μεγάλη και συνεχώς αυξάνεται. Στην έκδοση του 2004 
Enterprise Risk Management - Integrated Framework: Executive Summary Framework, 
το Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), 
αναφέρει ότι η διαχείριση του κινδύνου είναι: 

▪ ‘’Μια προοδευτική και συνεχής διαδικασία, μέσα στην επιχείρηση 
▪ που επηρεάζεται από ανθρώπους σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού, 
▪ που υλοποιείται στην εφαρμογή της στρατηγικής, 
▪ που εφαρμόζεται σε όλη την εταιρία, σε όλα τα επίπεδα και τομείς, και 

περιλαμβάνει μια ολιστική άποψη του κινδύνου 
▪ σχεδιασμένη αφενός για να εντοπίζει πιθανούς κινδύνους, οι οποίοι αν 

συμβούν, θα επηρεάσουν την επιχείρηση και αφετέρου να διαχειριστεί τον 
κίνδυνο ανάλογα με τη διάθεση και τις δυνατότητες  

▪ ικανή να παρέχει λογική διασφάλιση στη διοίκηση και το Διοικητικό 
Συμβούλιο της επιχείρησης, 

▪ με στόχο την επίτευξη των στόχων σε μία ή περισσότερες ξεχωριστές αλλά 
με κοινά χαρακτηριστικά κατηγορίες.”  

 
Μερικά αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά από την παραπάνω γενικευμένη ερμηνεία, είναι: 

▪ Η διαχείριση κινδύνου πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κύρια αρμοδιότητα, και 
▪ Είναι μέρος της εργασίας όλων – είτε στο επίπεδο που σχεδιάζεται η στρατηγική της 

επιχείρησης και οι στόχοι μιας μονάδας, είτε στην καθημερινή λειτουργία της 
επιχείρησης. 
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Οι επιχειρήσεις έχουν ως στόχο να αυξήσουν την αξία για τους έχοντες συμφέρον από  
αυτήν (stakeholders)4, και η Διαχείριση Επιχειρηματικού Κινδύνου (ΔΕΚ) έχει σχεδιαστεί 
με βάση αυτό το σκεπτικό. Συνεπώς η ΔΕΚ είναι: 
‘’Μία δομημένη και πειθαρχημένη διαδικασία, η οποία ευθυγραμμίζει τη στρατηγική, τις 
διαδικασίες, την τεχνολογία και τη γνώση, με σκοπό την αξιολόγηση και τη διαχείριση της 
αβεβαιότητας που αντιμετωπίζει η εταιρία καθώς αυξάνεται η αξία της… Είναι πραγματικά 
ένας τέλειος, ολοκληρωμένος, προνοητικός και προσανατολισμένος ως προς τις 
διαδικασίες τρόπος διαχείρισης, όλων των σημαντικών κινδύνων και ευκαιριών για την 
επιχείρηση – όχι μόνο οικονομικής φύσης – με απώτερο σκοπό την μεγιστοποίηση της 
αξίας για τους μετόχους συνολικά’’ 5.  

Οι William Shenkir and Paul Walker, τονίζουν ότι ο στόχος της ΔΕΚ είναι ‘’να δημιουργεί, 
να προστατεύει και να προάγει την αξία για τους συμμέτοχους, μέσω της διαχείρισης του 
απροσδόκητου που μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά την επίτευξη των στόχων της 
επιχείρησης’’6.  
 
Σε γενικές γραμμές, η διαχείριση επιχειρηματικού κινδύνου υπάρχει επίσημα στο χώρο 
για λίγο παραπάνω από μια δεκαετία. Σε κάποιους κλάδους επιχειρήσεων, κυρίως στις 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και στον ενεργειακό κλάδο, οι περισσότεροι 
επιχειρησιακοί κίνδυνοι διαχειρίζονται ήδη με ιδιαίτερη λεπτότητα, χρησιμοποιώντας 
περίπλοκα μοντέλα πιθανοτήτων και πολύπλοκες αναλύσεις. Άλλες εταιρίες, όπως 
μερικές στον κλάδο των υπηρεσιών ή των καταναλωτικών επιχειρήσεων, μπορεί να 
έχουν μια λιγότερο εκλεπτυσμένη αντιμετώπιση της διαχείρισης κινδύνων, αλλά η ανάγκη 
για πιο συστηματικές πρακτικές προβάλλει τώρα πιο επιτακτικά από ποτέ. 
 
Έχει υποστηριχθεί ότι είναι σπάνια η περίπτωση της επιχείρησης: που διαχειρίζεται με 
ευφυΐα το ευρύ φάσμα των κινδύνων, που επαρκώς αποτιμά και αντιμετωπίζει τον 
κίνδυνο απ όλες τις πλευρές του, που σπάει τα σύνορα της επιχείρησης όταν εμποδίζουν 
κάποιον να δει συνολικά τους κινδύνους, και που συστηματικά αναμένει και προετοιμάζει 
μια ολοκληρωμένη αντίδραση σε πιθανούς σημαντικούς κινδύνους. Όντως, οι 
επιχειρήσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μπορεί να έχουν τον έλεγχο σε μεγάλο 
εύρος των επιτοκίων / νομισματικών ισοτιμιών και των πιστωτικών κινδύνων, αλλά πόσες 
από αυτές δεν έχουν υποστεί σημαντικές ζημίες εξαιτίας ενός σοβαρού γεγονότος – όπως 
οι φυσικές καταστροφές, τρομοκρατικές ενέργειες, και άλλες απειλές – με το να 
αποτυγχάνουν να αναπτύξουν ενδεχόμενα σενάρια τέτοιων συμβάντων? Είναι επίσης 
αλήθεια ότι πολλές εταιρίες περίμεναν τη μετάβαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά 
πόσες από αυτές δεν υπέστησαν ζημίες τελικά στη φήμη ή στο πελατολόγιο τους, λόγω 

                                                 
4 Με δεδομένο ότι η Διαχείριση Επιχειρηματικού Κινδύνου εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους επιχειρήσεων, 
τις περισσότερες φορές που γίνεται αναφορά στην έννοια της ‘’αξίας’’ της επιχείρησης,  προτιμάται η χρήση 
του όρου ‘’οι έχοντες συμφέρον προς την εταιρία / συμμέτοχοι (stakeholders)’’, αντί του όρου  ‘’οι μέτοχοι 
(shareholders)’’. 
 
5 J.W. DeLoach, Enterprise-wide Risk Management: Strategies for Linking Risk and Opportunity, Financial 
Times, London, England, 2000, p. 5.  
 
6 W. Shenkir, P. Walker Enterprise Risk Management, A Statement on Management Accounting (SMA) 
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της αποτυχίας τους να προστατέψουν επαρκώς τα δεδομένα των πελατών τους στο 
διαδίκτυο? 
 
Από τη στιγμή που η ύπαρξη τέτοιων επιχειρήσεων είναι όντως σπάνια, πιστεύουμε ότι 
όταν η Διαχείριση Επιχειρηματικού Κινδύνου υλοποιείται σωστά, οι επιχειρήσεις που το 
επιτυγχάνουν αξίζουν ειδικής αναφοράς. Τις χαρακτηρίζουμε λοιπόν, ως Ευφυείς 
Επιχειρήσεις στη Διαχείριση του Κινδύνου (Risk Intelligent Enterprises). 

 

22..11  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΥΥΦΦΥΥΪΪΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΙΙΝΝΔΔΥΥΝΝΟΟΣΣ  
Φυσικά, το μονοπάτι για τον ανώτερο αυτό χαρακτηρισμό είναι μακρύ και μερικές φορές 
δύσβατο. Κάθε επιχείρηση  που φτιάχνει ένα διάγραμμα της πορείας της με στόχο την 
επιχειρηματική ευφυΐα, θα βρεθεί σε μια άλλη θέση του χάρτη, βάσει των μοναδικών 
επιχειρηματικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει και των ικανοτήτων / δεξιοτήτων που 
έχει. Στο τέλος της πορείας, αν και φαίνεται περίεργο, η επιχείρηση που κατέχει τον τίτλο 
της ευφυΐας στη διαχείριση του κινδύνου (Risk Intelligence), θα ανακαλύψει ότι μοιράζεται 
τα ίδια κοινά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων: 

▪ Πρακτικές διαχείρισης κινδύνου που περιλαμβάνουν όλη την επιχείρηση, 
δημιουργώντας συνδέσμους μεταξύ των επονομαζόμενων τμημάτων / “silos”, όπως 
αυτά  συχνά προκύπτουν στις μεγάλες και ώριμες εταιρίες 

▪ Στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα κινδύνων, 
συμπεριλαμβανομένων των ειδικών κινδύνων που αφορούν: στην ακεραιότητα, στη 
συμμόρφωση, στον ανταγωνισμό, στο περιβάλλον, στην ασφάλεια, στην εχεμύθεια, 
στην επιχειρησιακή συνέχεια, στη στρατηγική, στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, 
και στη λειτουργία 

▪ Διαδικασίες αξιολόγησης των κινδύνων, που επαυξάνουν τη συνηθισμένη έμφαση 
των πιθανοτήτων εμφάνισης τους, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα και στην ευπάθεια 

▪ Εφαρμογές διαχείρισης κινδύνου που δεν υπολογίζουν μόνο τις μεμονωμένες 
ενέργειες, αλλά λαμβάνουν υπόψη σενάρια κινδύνων και την αλληλεπίδραση 
πολλαπλών κινδύνων 

▪ Πρακτικές διαχείρισης εταιρικών κινδύνων που διαχέονται στην εταιρική κουλτούρα, 
με τρόπο που η στρατηγική και η λήψη των αποφάσεων να εξελίσσονται μέσα από τη 
διαδικασία αναγνώρισης και προσδιορισμού των κινδύνων 

▪ Φιλοσοφία διαχείρισης κινδύνων που δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στην αποφυγή 
κινδύνων, αλλά και στη λήψη κινδύνων ως μέσο δημιουργίας αξίας. 

 
Μερικά από τα παραπάνω μπορεί να είναι ήδη γνωστά. Είναι όμως όλα σημαντικά 
χαρακτηριστικά της Ευφυούς Επιχείρησης στη διαχείριση του κινδύνου.  
 
Οι Ευφυείς Επιχειρήσεις στη διαχείριση του κινδύνου, ανήκουν σε διάφορους κλάδους, 
και η κάθε επιχείρηση προσαρμόζει τις πρακτικές διαχείρισης του κινδύνου στις 
συγκεκριμένες συνθήκες και ανάγκες που έχει. Παρ όλα αυτά, όλες έχουν ένα κοινό: Οι 
επιχειρήσεις που είναι πιο αποτελεσματικές και ικανές στη διαχείριση κινδύνων τόσο στο 
παρόν όσο και στην μέλλον, θα υπερισχύσουν μακροπρόθεσμα αυτών που είναι 
λιγότερο. Με απλά λόγια, οι εταιρίες αποκομίζουν οφέλη και έχουν κέρδη όταν παίρνουν 
ρίσκα, αλλά τα χάνουν όταν αποτυγχάνουν να διαχειριστούν τα ρίσκα αυτά. 
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Οι ανταμοιβές της Επιχειρηματικής Ευφυΐας στη διαχείριση του κινδύνου 
Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Επιχειρηματικής Ευφυΐας στη διαχείριση του 
κινδύνου περιλαμβάνουν: 
▪ Βελτιωμένη ικανότητα να προλαμβάνει, να εντοπίζει άμεσα, να διορθώνει, και να 

ιεραρχεί τα σημαντικά θέματα κινδύνων 
▪ Μειωμένο φόρτο στις λειτουργίες της επιχείρησης, μέσω της συγκεκριμενοποίησης 

των αρχών και της γλώσσας διαχείρισης των κινδύνων  
▪ Μειωμένο κόστος διαχείρισης κινδύνων, μέσω της βελτιωμένης κοινοποίησης των 

πληροφοριών για τους κινδύνους και της ολοκλήρωσης των υφιστάμενων λειτουργιών 
για τη διαχείρισή τους 

▪ Ένα τρόπο βελτίωσης της στρατηγικής ευελιξίας τόσο για τα θετικά όσο και για τα 
αρνητικά σενάρια 

▪ Την ικανότητα να παρέχει ένα επαρκές επίπεδο εμπιστοσύνης στο Διοικητικό 
Συμβούλιο και στους υπόλοιπους που έχουν συμφέρον από την εταιρία 
(stakeholders), ότι το πλήρες εύρος των κινδύνων έχει κατανοηθεί και είναι  
διαχειρίσιμο. 

 
Το προφίλ των κινδύνων 
Έχει χρειασθεί μεγάλη προσπάθεια, προκειμένου η διαχείριση των επιχειρηματικών 
κινδύνων, να εμπεδωθεί στη συνείδηση της διοίκησης και του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Αξιοσημείωτη περίπτωση αποτελεί το πρόσφατα ξέσπασμα εταιρικών σκανδάλων: 
αποφάσεις δικαστηρίων πολλών εκατομμυρίων σχετικά με την Enron και τη WorldCom, 
οδηγούν τους μετόχους σε μηνύσεις κατά μελών του διοικητικού συμβουλίου, για την 
κατάσχεση προσωπικών περιουσιακών στοιχείων ως διακανονισμό, ενώ κάποιοι άλλοι 
διευθυντές ελπίζουν να αποφύγουν πληρωμές από την προσωπική τους περιουσία. 
Συγχρόνως, εικόνες στελεχών σε ‘’ύποπτες συνομιλίες’’ κατακλύζουν τις εφημερίδες και 
την τηλεόραση. Με όλα αυτά κανένα στέλεχος δεν θέλει να είναι το δόλωμα στην επόμενη 
φρενίτιδα των μέσων ενημέρωσης. 
Φυσικά, ενδεχόμενοι κίνδυνοι ελλοχεύουν και πιο μακριά από τα χρηματοοικονομικά λάθη 
και τις πράξεις απάτης: οι τρομοκρατικές ενέργειες προκαλούν κινδύνους για την συνέχεια 
της επιχείρησης, ενώ η απάτη μέσω των υπολογιστών αναδεικνύει τους κινδύνους 
ασφάλειας και προσωπικών δεδομένων. Πολυτελείς κατασκευές από αμίαντο, φέρνουν 
στην επιφάνεια τους κινδύνους για την δημόσια υγεία και την ασφάλεια. Τέλος, ελλιπής 
προετοιμασία και αδέξιες αντιδράσεις σε εταιρικές κρίσεις, βρίσκονται πίσω από τους 
κινδύνους για τη φήμη και τη δημόσια εικόνα των επιχειρήσεων. 
 
Παράλληλα, είναι γνωστές οι αυξανόμενες προσδοκίες αυτών που έχουν συμφέρον στην 
εταιρία, αλλά και ο ακτιβισμός. Σήμερα, πολλοί μεγάλοι επενδυτές επιχειρήσεων 
απαιτούν δυνατές πρακτικές διαχείρισης κινδύνων, γνωρίζοντας ότι η κεφαλαιοποίηση 
μπορεί να υποστεί άμεσα πλήγματα, αν οι εταιρίες αποτύχουν να προστατέψουν τα 
υφιστάμενα πάγια στοιχεία τους ή την αξιοπιστία των οικονομικών τους καταστάσεων. Οι 
περισσότεροι διεθνείς οίκοι υπηρεσιών αξιολόγησης δεικτών επενδύσεων και αξιοπιστίας, 
όπως οι Moody’s και Standard & Poor’s, έχουν προσθέσει την ικανότητα διαχείρισης 
εταιρικών κινδύνων στα κριτήρια τους. Με βάση τις δικές τους αξιολογήσεις, είναι πιθανό 
οι εταιρίες που φαίνονται ανίκανες στη διαχείριση των κινδύνων, να αντιμετωπίσουν μία 
σημαντική αύξηση στο κόστος κεφαλαίου. 
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Επαναπροσδιορισμός του κινδύνου 
Προτού βρεθούμε στη θέση να βελτιώσουμε την επιχειρηματική ευφυΐα στη διαχείριση του 
κινδύνου, πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε την κύρια ορολογία και τις έννοιες. Πιο 
σημαντικός, φυσικά, είναι ο όρος ‘’κίνδυνος’’ καθαυτός. Υπάρχουν πολλοί ορισμοί, με 
ποικιλία διαβαθμίσεων ως προς την λεπτομέρεια και την ακρίβεια. Έχουμε αναλύσει και 
αφομοιώσει αρκετούς, τους έχουμε συνδυάσει μέσα από τη δική μας προοπτική, και το 
αποτέλεσμα είναι: 
‘’Ο κίνδυνος είναι η πιθανότητα για ζημία που έχει προκληθεί από ένα συμβάν / γεγονός 
(event) ή μια σειρά γεγονότων και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την επίτευξη των 
στόχων μιας επιχείρησης’’. 
Ο ορισμός αυτός φαίνεται ότι εξυπηρετεί ταυτόχρονα τα υφιστάμενα πάγια περιουσιακά 
στοιχεία καθώς και την επαύξησή τους από την εκπλήρωση των μελλοντικών στόχων. 
Συνεπώς, η ευφυής διαχείριση των κινδύνων, περιλαμβάνει όχι μόνο την επιθυμία να 
αποφευχθεί κάτι αρνητικό (να εμποδίσει κάποιον hacker να κλέψει δεδομένα της εταιρίας) 
αλλά και την ανάγκη να αποκτηθεί κάτι θετικό (την επιτυχή ενσωμάτωση μιας εταιρίας 
που εξαγοράστηκε).  
 
Όπως φαίνεται και στα Παραρτήματα / Exhibit 1, ο παραδοσιακός τρόπος διαχείρισης 
κινδύνων, επικεντρωνόταν στο παρελθόν αποκλειστικά στους χρηματοοικονομικούς 
κινδύνους και τους απρόβλεπτους κινδύνους. Η προσέγγιση των κινδύνων κάτω από μια 
γενικότερη επιχειρηματική έννοια, ξεκίνησε να λαμβάνεται υπόψη και να εφαρμόζεται στη 
δεκαετία του 1990. Παρ όλα αυτά, με την εφαρμογή της Διαχείρισης Επιχειρηματικού 
Κινδύνου (ΔΕΚ), δεν σημαίνει ότι η επιχείρηση θα είναι σε θέση να προβλέπει κάθε 
πιθανό κίνδυνο που εποφθαλμιά την αξία των μετόχων. Οι περιορισμοί της ΔΕΚ 
αποτυπώνονται στο απόφθεγμα: ‘’Υπάρχουν κίνδυνοι γνωστοί - γνωστοί, γνωστοί - 
άγνωστοι και άγνωστοι - άγνωστοι’’. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διαδικασία της ΔΕΚ, οι 
γνωστοί κίνδυνοι θα αναγνωριστούν, ενώ κάποιοι άλλοι που ήταν άγνωστοι θα γίνουν 
γνωστοί. Ακόμα και μέσω μιας εύρωστης διαδικασίας όμως, κάποιοι άγνωστοι κίνδυνοι 
θα παραμείνουν άγνωστοι. Η εταιρία πρέπει να έχει μια επιχειρηματική συνέχεια ή ένα 
σχέδιο διαχείρισης εταιρικών κρίσεων, έτοιμο να εκτελεστεί όταν άγνωστοι κίνδυνοι 
παρουσιάζονται και την επηρεάζουν αρνητικά. Από την άλλη μεριά, κάποιοι άγνωστοι 
κίνδυνοι μπορεί να δημιουργήσουν μοναδικές ευκαιρίες, και οι εταιρίες πρέπει να είναι 
έτοιμες να κεφαλαιοποιήσουν κέρδη από αυτές. Οι Ευφυείς Επιχειρήσεις στη Διαχείριση 
του Κινδύνου αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο όχι μόνο ως τρωτό σημείο αλλά και ως 
ευκαιρία για πρόοδο. 
Υπάρχει λοιπόν μια σημαντική διαφοροποίηση: Οι Ευφυείς Επιχειρήσεις στη Διαχείριση 
του Κινδύνου, θεωρούν ότι η ικανότητα αναμονής και επαρκούς αντίδρασης σε μια 
ευκαιρία είναι τόσο σημαντική, όσο σημαντική είναι και η ετοιμότητα απέναντι σε μια 
πιθανή ισοπεδωτική διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης. 
 
Παράλληλα, και με βάση την προοπτική της επιχείρησης ως σύνολο, οι κίνδυνοι μπορούν 
να κατηγοριοποιηθούν σύμφωνα με μια πληθώρα πλαισίων. Ένα πλαίσιο που συχνά 
χρησιμοποιείται είναι: 

▪ Στρατηγικοί Κίνδυνοι: τα παραδείγματα περιλαμβάνουν κινδύνους σχετικούς με τη 
στρατηγική, την πολιτική, την οικονομία, τους κανονισμούς και τις συνθήκες της 
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παγκόσμιας αγοράς. Επιπρόσθετα περιλαμβάνουν κινδύνους φήμης, κινδύνους 
ηγεσίας, κινδύνους εταιρικού σήματος και τέλος κινδύνους καταναλωτικών αναγκών 
που συνεχώς αλλάζουν. 

▪ Διαχειριστικοί Κίνδυνοι: κίνδυνοι σχετικοί με το προσωπικό της εταιρίας, εταιρικές 
διαδικασίες, τεχνολογία, επιχειρησιακή συνέχεια, αποτελεσματικότητα των καναλιών, 
ικανοποίηση των πελατών, υγεία και ασφάλεια, περιβάλλον, ασφάλεια του 
προϊόντος/υπηρεσίας, αποτελεσματικότητα, ικανότητα και αλλαγή στη ολοκλήρωση 
έργων ή/και στόχων. 

▪ Χρηματοοικονομική κίνδυνοι: περιλαμβάνουν κινδύνους από αστάθεια στα ξένα 
νομίσματα, στα επιτόκια και στα εμπορεύματα. Επίσης περιλαμβάνουν πιστωτικούς 
κινδύνους, κινδύνους ρευστοποίησης και κινδύνους της αγοράς. 

▪ Απρόβλεπτοι κίνδυνοι: κίνδυνοι απέναντι στους οποίους η επιχείρηση μπορεί να 
ασφαλιστεί, όπως οι φυσικές καταστροφές, διάφορες ασφαλισμένες υπευθυνότητες, 
βλάβες των ενσώματων παγίων και τρομοκρατία. 

 
Πιθανότητα, ευπάθεια, και αλληλεπίδραση κινδύνου   
Μια άλλη σημαντική ιδιότητα της ευφυούς επιχείρησης στη κινδύνου, είναι η απαίτηση για 
διασύνδεση της πιθανότητας (probability) εμφάνισης με την ευπάθεια (vulnerability) και 
την αλληλεπίδραση (interaction) του κινδύνου. Η πιθανότητα εμφάνισης του κινδύνου, 
είναι σημαντική και καθιερωμένη στα παραδοσιακά προγράμματα διαχείρισης του 
κινδύνου. Πράγματι, πολλά γεγονότα (events) κινδύνου εμφανίζονται με τακτικότητα και 
έτσι, χρησιμοποιώντας τις στατιστικές τεχνικές, μπορούν να γίνουν διαχειρίσιμα 
αποτελεσματικά. Εντούτοις, η πιθανότητα έχει λιγότερη αξία για τους κινδύνους που 
εμφανίζονται έξω από τις κανονικές διακυμάνσεις, όπου  δηλαδή το γεγονός είναι σπάνιο 
ή πρωτοφανές, όπου οι κανόνες είναι άγνωστοι ή γρήγορα μεταβαλλόμενοι, ή όπου οι 
αιτίες εμφάνισης τους προέρχονται από εξωτερικούς παράγοντες πέρα από τον έλεγχο 
οποιουδήποτε ατόμου ή της ίδιας της επιχείρησης.   

Αν και η εκτίμηση της ευπάθειας και η αλληλεπίδραση πρέπει να ληφθούν σοβαρά 
υπόψη, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υποεκτιμηθεί η σημαντικότητα της πιθανότητας 
εμφάνισης του κινδύνου. Η πιθανότητα λειτουργεί ιδιαίτερα καλά σε πολλές εφαρμογές, 
συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών εργασιών, οι οποίες χρησιμοποιούν την 
πιθανότητα για να διαχειριστούν την αγορά, τις πιστώσεις (δάνεια), το λειτουργικό κίνδυνο 
και την ασφάλιση, που χρησιμοποιεί τα ασφαλιστικά στοιχεία για να θέσει τα ποσοστά και 
να ορίσει τα αποθέματα.   
Ανάλογα με τις μεταβλητές, η ευπάθεια μπορεί επίσης να πρέπει να διαδραματίσει έναν 
σημαντικό ρόλο στη γενική αξιολόγηση του κινδύνου. Γεγονός είναι ότι εάν ένας κίνδυνος 
είναι και σχετικός, αλλά και ασκεί εξαιρετικά υψηλή επίδραση, τότε πρέπει να εξεταστεί, 
ανεξάρτητα από τη "μακρινή" πιθανότητα εμφάνισής του (όπου ‘’εξεταστεί’’ δεν σημαίνει 
κατ ανάγκη ‘’μετριαστεί’’). Μια επιχείρηση δεν μπορεί να αφιερώσει όλη την προσοχή της 
(και τον προϋπολογισμό της) για να μετριάσει μερικούς χαμηλής πιθανότητας / υψηλής 
επίδρασης κινδύνους, αποκλείοντας άλλους με υψηλότερη πιθανότητα / χαμηλότερη 
επίδραση. Το καλύτερο θα ήταν να επιτευχθεί μια ισορροπία. Η ευπάθεια επίσης πρέπει 
να συνδυαστεί κατά περίπτωση με την πιθανότητα, ανάλογα με τις περιστάσεις, όπως 
προβλέπεται από τη διαχείριση κινδύνου της ευφυούς επιχείρησης.  

Οι πιθανές ανταποκρίσεις στον κίνδυνο μπορεί να διαφοροποιούνται σημαντικά, από την 
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απλή παρακολούθηση των κινδύνων χωρίς τη λήψη οποιονδήποτε μέτρων, μέχρι τον 
μετριασμό ή την εξάλειψη τους. Σε κάθε περίπτωση, η διαθεσιμότητα και η κατανομή των 
πόρων, είναι αυτές που καθορίζουν το μέγεθος της ανταπόκρισης.  Συμβαίνει βέβαια 
μερικές φορές να εμφανίζονται απίθανα γεγονότα με καταστρεπτική επίδραση, ενώ 
κάποιες άλλες κάποια πιθανά γεγονότα να αποτυγχάνουν στην πραγμάτωσή τους. Η 
ευφυής επιχείρηση στη διαχείριση του κινδύνου αντιλαμβάνεται έγκαιρα συνήθως το 
πιθανό, ή το μη πιθανό, και αποκρίνεται αναλόγως.   
 
Σχεδιασμός σεναρίου   
Ένας τρόπος για να αξιολογηθούν τα γεγονότα κινδύνου (risk events) με υψηλό αντίκτυπο 
/ χαμηλή πιθανότητα, είναι ο σχεδιασμός σεναρίου (scenario planning), ο οποίος 
επαυξάνει την πληροφόρηση από τα στατιστικά μοντέλα και βοηθά τις επιχειρήσεις να 
προετοιμάζονται για την αντιμετώπιση συγκεκριμένα γεγονότων. Κατά κάποιο τρόπο, ο 
σχεδιασμός σεναρίου επιτρέπει στα ανώτερα στελέχη να απαντήσουν στις ερωτήσεις: "Τι 
είναι πιθανό να ανατρέψει ή ακόμη και να ματαιώσει να τα σχέδιά μας? Και πόσο 
ευάλωτοι είμαστε εμείς σε αυτό?"   
Οι επιχειρήσεις εμπλέκονται επί μακρόν στη σύνταξη προϋπολογισμών και προβλέψεων, 
συχνά με έναν περιορισμένο τρόπο, που εξετάζει μόνο μια δεδομένη σειρά εκβάσεων (για 
παράδειγμα υποθέσεις για τη σταθερότητα των τιμών προϊόντων) και εστιάζεται 
πρωτίστως στον απευθείας αντίκτυπο των γεγονότων. Δυστυχώς, η περιορισμένη αυτή 
προσέγγιση μπορεί να αφήσει την επιχείρηση εντελώς απροετοίμαστη, ιδίως όταν 
εμφανίζονται καταστάσεις σημαντικές αλλά απροσδόκητες, είτε κακές είτε καλές.   
Αντίθετα μια ευφυής επιχείρηση στην αντιμετώπιση του κινδύνου, εξετάζει τα έμμεσα ή 
πιο μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, όπως είναι για παράδειγμα, η απώλεια της καλής 
φήμης ή και πελατών ("κακό" σενάριο) ή η απουσίας μεγάλης παραγωγικής ικανότητας 
για τη κάλυψη αυξημένων απαιτήσεων ("καλό" σενάριο). Ταυτόχρονα, ερευνά ένα 
ευρύτερο φάσμα αιτίων και αιτιατών, πέρα από το βραχυπρόθεσμο οικονομικό αντίκτυπο.   

Εντούτοις, ένα πρόβλημα που μπορεί να προκύψει με το σχεδιασμό σεναρίου, είναι το 
ακόλουθο: μπορεί να υπάρχει σχετική δυσκολία  στην ανάλυση των σεναρίων, μέσα στην 
υφιστάμενη υποδομή διαχείρισης του κινδύνου (μέσα δηλαδή στα λειτουργικά τμήματα). Η 
διοίκηση πρέπει να το γνωρίζει και να προσπαθήσει να υπερνικήσει αυτό το πρόβλημα. 
Οι υπεύθυνοι των τμημάτων πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία ανάπτυξης σεναρίου, 
προκειμένου να συνεργαστούν για να αναπτύξουν τα διασταυρούμενης λειτουργίας 
σχέδια μετριασμού του κινδύνου (cross-divisional mitigation plans), ανάλογα με τις 
λειτουργικές ανάγκες. 

Η κατάσταση ’’Silo’’   
Ο όρος "silo" περιγράφει την τάση των επιχειρήσεων να χωρίζονται σε αυτόνομα τμήματα/ 
μονάδες, των οποίων η λειτουργία βασίζεται στη γεωγραφική κατανομή ή το αντικείμενο 
ενασχόλησης. Όταν η διαχείριση κινδύνου γίνεται με τη "silo" μορφή, κάθε μια από αυτές 
τις μονάδες — όπως είναι ο εσωτερικός έλεγχος, το λογιστήριο, η πληροφορική και η 
διαχείριση προσωπικού — εφαρμόζει διαφορετικές φιλοσοφίες και προσεγγίσεις. Σε 
ακραίες περιπτώσεις μάλιστα, τα τμήματα "silo"  εξελίσσονται σε μικρά οικοσυστήματα, με 
διαφορετικές κουλτούρες και  πρακτικές.   
Από τη κατάσταση "silo", μπορεί να προκύψει ένα πλήθος προβλημάτων: διπλή 
προσπάθεια για τον ίδιο στόχο, αυξημένος όγκος εργασίας, έλλειψη εμπιστοσύνης,  
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έλλειψη τυποποίησης στη μεθοδολογία και απουσία ευφυούς διαχείρισης του κινδύνου. 
Όλα τα παραπάνω, καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολο - αν όχι αδύνατο – την ύπαρξη μιας 
σαφούς και περιεκτικής άποψης για τη φύση και το επιπέδου του κινδύνου, στο οποίο η 
επιχείρηση εκτίθεται πραγματικά.   

Η ευφυής επιχείρηση στη διαχείριση του κινδύνου γνωρίζει την τάση "silo" και λαμβάνει τα 
απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να καταργήσει τα θεσμικά εμπόδια, που μπορεί να  
εμποδίσουν τη συνεργασία στη διαχείριση του κινδύνου. Αυτά (τα μέτρα) περιλαμβάνουν 
μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ομάδων διασταυρούμενης λειτουργίας (cross – functional 
teams) που έχουν κοινή πληροφόρηση, εκτελούν κοινές αναλύσεις και συμμετέχουν στον 
προγραμματισμό των σεναρίων (scenario planning). Σε κάθε περίπτωση πάντως πρέπει 
να αποφευχθούν τυχόν καταστάσεις υπέρ-συγκέντρωσης.  
 
Αναλύοντας τον κίνδυνο 
Μερικές φορές τα ανώτερα στελέχη, αντιλαμβάνονται λανθασμένα την ευθύνη τους να 
εξετάσουν τον κίνδυνο, ως καθήκον να αποφευχθεί ο κίνδυνος. Αυτό αποτελεί 
αναμφίβολα συνταγή αποτυχίας, μιας και η αποφυγή του κινδύνου έχει ως αποτέλεσμα 
την αποφυγή της επιτυχίας. Η ευφυής ανάληψη κινδύνου με στόχο το κέρδος, είναι μια 
δομική μονάδα του επιχειρηματικού σχεδιασμού και βασικό συστατικό της δημιουργίας 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.   

Ένα μέρος από την υπευθυνότητα των στελεχών περιλαμβάνει την κατανόηση της φύσης 
του κινδύνου και ιδιαίτερα την διάκριση που πρέπει να γίνει μεταξύ των διάφορων τύπων 
κινδύνων: ανταμειβόμενος (rewarded risk) προς τον μη ανταμειβόμενο (unrewarded) και 
έμφυτος ή ενυπάρχων (inherent risk) προς τον υπολειπόμενο ή παραμένοντα (residual). 
Στις επιχειρήσεις όπου οι δυνατότητες διαχείρισης του κινδύνου δεν αναπτύσσονται 
πλήρως, ο μη ανταμειβόμενος κίνδυνος αντιπροσωπεύει συχνά την πλήρη έκταση των 
δραστηριοτήτων για τη διαχείριση του κινδύνου, λαμβάνοντας το όνομά του από το 
γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία πρόσθετη ανταμοιβή, για τη λήψη ορισμένων τύπων 
κινδύνων (για παράδειγμα κινδύνους που έχουν επιπτώσεις: στις διαδικασίες, 
ακεραιότητα των οικονομικών αναφορών και τη συμμόρφωση με τους νόμους και τους 
κανονισμούς).  Αντίθετα, ο ανταμειβόμενος κίνδυνος επικεντρώνεται στη δημιουργία αξίας 
και περιλαμβάνει τη διαχείριση των κινδύνων από τη μελλοντική αύξηση της επιχείρησης 
και την τοποθέτηση του κεφαλαίου σε κίνδυνο για την παραγωγή κερδοφόρων στόχων. 
Στην ανταμειβόμενη ανάληψη κινδύνου, η επιχείρηση λαμβάνει μια πρόσθετη ανταμοιβή / 
ασφάλιστρο για τη λήψη και τη διαχείριση του, που συνδέεται με τα νέα προϊόντα, τις 
αγορές, τα επιχειρησιακά πρότυπα, τις συμμαχίες, και τις εξαγορές.   
 
Ο έμφυτος ή ενυπάρχων κίνδυνος αναφέρεται στον κίνδυνο που υπάρχει προτού καν τον 
εξετάσουμε, για παράδειγμα ο κίνδυνος που υπάρχει ούτως ή άλλως για την επιχείρηση, 
ελλείψει οποιονδήποτε ενεργειών που λαμβάνονται για να μειώσουν την πιθανότητα 
εμφάνισής του ή τον μετριασμό των επιπτώσεών του. Κάθε επιχείρηση αντιμετωπίζει τον 
έμφυτο κίνδυνο με φυσικό τρόπο, άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο 
αποτελεσματικά.   

Ο υπολειπόμενος ή παραμένων κίνδυνος, που είναι επίσης γνωστός ως "ευπάθεια" ή 
"έκθεση στον κίνδυνο", αφορά σε αυτό που απομένει μετά τον μετριασμό του έμφυτου 
κινδύνου. Οι επιχειρήσεις μπορούν να αντιληφθούν τον υπολειπόμενο κίνδυνο, μόνο εάν 
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έχουν εξετάσει αρχικά τον έμφυτο κίνδυνο, ενώ οι ευφυείς επιχειρήσεις στη διαχείριση 
κινδύνου εξετάζουν και τον έμφυτο και τον υπολειπόμενο κίνδυνο. Αυτή η διαδικασία δίνει 
στα ανώτερα στελέχη και το διοικητικό συμβούλιο, μια πληρέστερη εικόνα σχετικά με το 
επίπεδο έκθεσης της επιχείρησης στον κίνδυνο, προκειμένου να το αξιολογήσουν και να 
αποφασίσουν κατάλληλα.   

Επαρκής έκθεση στον κίνδυνο   
Σε κάθε επιχείρηση είναι απαραίτητο εξ αρχής, ο υπεύθυνος για τη διαχείριση του 
κινδύνου να καθορίσει ένα αποδεκτό επίπεδο έκθεσης στον κίνδυνο, το οποίο θα 
αντιπροσωπεύει την ουσία του θέματος, για το διοικητικό συμβούλιο και τη διοίκηση. Σε 
κάθε περίπτωση, είτε συμπληρώνοντας ένα πλήθος γνωστοποιήσεων, που απαντούν στις 
ερωτήσεις των επενδυτών σε μια ετήσια συνεδρίαση, είτε στο χειρότερο  σενάριο, που 
απαντά σε έναν αντιτιθέμενο πληρεξούσιο μιας δίκης, η επιμέλειά του υπεύθυνου για τον 
κίνδυνο συνολικά, πρέπει να μην επιδέχεται καμία μομφή. Πρέπει με λίγα λόγια να είναι σε 
θέση να δηλώσει κατηγορηματικά και να τεκμηριώσει με σαφήνεια, ότι η έκθεση της 
επιχείρησης στον κίνδυνο, αφενός ήταν γνωστή και επαρκώς αναλυμένη και αφετέρου ότι 
η απόφαση να γίνει αποδεκτή η ανάληψή του κινδύνου, έγινε σε ενήμερη και σκόπιμη 
βάση.   

Κανένας δεν μπορεί εύλογα να αναμένει από τον υπεύθυνο διαχείρισης να είναι σωστός 
σε μόνιμη βάση, είναι σίγουρο ότι μερικά από τα στοιχήματα θα χαθούν αναπόφευκτα. 
Όμως κάθε συμμέτοχος μπορεί εύλογα να αναμένει, ότι ο υπεύθυνος λαμβάνει την 
καλύτερη απόφαση που μπορεί, συνεκτιμώντας έγκαιρα τις διαθέσιμες πληροφορίες και 
τις επιλογές που έχει στη διάθεσή του. Αρκετά απλά, η επιτυχία της επιχείρησης εξαρτάται 
από τον διαχειριστή του κάθε κινδύνου. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με γνώμονα την 
αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των κινδύνων - και για τα υφιστάμενα 
περιουσιακά στοιχεία, αλλά και για τη μελλοντική τους ανάπτυξη - είναι βέβαιο ότι 
μακροπρόθεσμα θα ξεπεράσουν τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο.  
 
Οι μελλοντικές κινήσεις   
Στην παρούσα εργασία παρέχεται μια αρκετά γενική άποψη για τη διαχείριση του 
κινδύνου από την ευφυή επιχείρηση, εξετάζοντας κυρίως τις ευρείες έννοιες παρά τα 
λεπτομερή βήματα. Υπό τη διάσταση αυτή, είναι εύλογο να δημιουργηθούν ερωτήματα 
του τύπου: "σε ποιο στάδιο ανάπτυξης βρίσκονται οι άλλες επιχειρήσεις– ειδικότερα αυτές 
που συγκαταλέγονται στους ανταγωνιστές?" και, φυσικά, "πως συνεχίζουμε από δω και 
μπρος?"   
 
Η απάντηση είναι απλή: ‘’Το πώς συνεχίζει κάποιος από δω και μπρος, εξαρτάται από το 
που είναι τώρα’’. Το πρότυπο της ευφυούς επιχειρηματικής ωριμότητας για τη διαχείριση 
του κινδύνου (Risk Intelligent Enterprise Maturity Model)7, όπως φαίνεται στην παρακάτω 
εικόνα (Figure 1), παρουσιάζει το ταξίδι που οι περισσότερες επιχειρήσεις θα δοκιμάσουν, 
για να μετεξελιχθούν σε ευφυείς επιχειρήσεις στη διαχείριση του κινδύνου.   
 
 
 

                                                 
7 Delloite, The Risk Intelligent Enterprise: ERM done right, 2006  
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Figure 1  
 

 
 
 
 
Η ευφυής επιχείρηση στη διαχείριση του κινδύνου: Τα θεμελιώδη βήματα  
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, κάθε επιχείρηση είναι ξεχωριστή, και οι ευφυείς 
πρακτικές για τη διαχείριση του κινδύνου πρέπει να προσαρμοστούν στις συγκεκριμένες 
περιστάσεις και ανάγκες. Μερικές επιχειρήσεις, μπορεί ήδη να έχουν προχωρήσει αρκετά 
κατά το πρότυπο της ευφυούς επιχειρηματικής ωριμότητας για τη διαχείριση του κινδύνου, 
ενώ κάποιες άλλες μπορεί να βρίσκονται στα αρχικά του στάδια.   

Υπό αυτήν τη μορφή, μερικά από τα παρακάτω βήματα μπορεί να βρίσκουν εφαρμογή 
στην υφιστάμενη κατάσταση, ενώ κάποια άλλα να είχαν εξεταστεί πολύ καιρό πριν. Όμως 
όλα είναι κλειδιά στη δημιουργία της ευφυούς επιχείρησης για τη διαχείριση του κινδύνου.   

▪ Θεσπίστε ένα γενικότερο πλαίσιο, πολιτική και διαδικασία για την αξιολόγηση και 
τη διαχείριση του κινδύνου   

▪ Προσδιορίστε τους βασικές κινδύνους και τις ευπάθειες της επιχείρησης και 
αναπτύξτε συγκεκριμένα πλάνα για την αντιμετώπισή τους. Αξιολογήστε την αξία 
και καθορίστε τα σημεία όπου οι κίνδυνοι μπορούν να έχουν επιπτώσεις σε αυτήν    

▪ Προσδιορίστε τη ‘’διάθεση’’ της επιχείρησης για την αντιμετώπιση του κινδύνου 
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Καθορίστε πόσο κίνδυνο έχετε ήδη αναλάβει. Αποφασίστε εάν μπορείτε να 
αναλάβετε μεγαλύτερο ή μικρότερο κίνδυνο   

▪ Αποφασίστε ποιος έχει την ευθύνη και την αρμοδιότητα να διαχειριστεί τον κίνδυνο 
εξ ονόματος της επιχείρησης   

▪ Καθορίστε την ικανότητά σας να διαχειριστείτε τον κίνδυνο σε ολοκληρωμένη και 
βιώσιμη βάση.  

 

22..22  ΕΕΚΚΤΤΙΙΜΜΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΞΞΙΙΑΑΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΚΚΙΙΝΝΔΔΥΥΝΝΟΟΥΥ  
 
Ο ρόλος της Διαχείρισης Κινδύνου στις επιχειρήσεις, έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 
χρόνια. Είκοσι έτη πριν, η διαχείριση κινδύνου υποδήλωνε απλά τους στόχους που 
έπρεπε να διασφαλιστούν. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών, οι επιχειρήσεις 
λαμβάνουν πλέον  υπόψη τους και πρόσθετους τύπους κινδύνων. Ειδικότερα, άρχισαν να 
δίνουν πολλή προσοχή στο λειτουργικό κίνδυνο και τον κίνδυνο φήμης. Πρόσφατα, οι 
στρατηγικοί κίνδυνοι έχουν προστεθεί στη γκάμα των προς εξέταση κινδύνων. Όλο και 
περισσότερο, οι λειτουργίες της διαχείρισης κινδύνου κατευθύνονται από ένα ανώτερο 
στέλεχος- με τον τίτλο του Chief Risk Officer (CRO), ενώ ο ρόλος του διοικητικού 
συμβουλίου στην παρακολούθηση του κινδύνου και στον καθορισμό ορίων, έχει αυξηθεί 
σε πολλές επιχειρήσεις.  

Μια επιχείρηση που επιλέγει να διαχειριστεί τους κινδύνους, μπορεί να το κάνει με δύο  
διαφορετικούς τρόπους: μπορεί να διαχειριστεί έναν κίνδυνο τη φορά, ή μπορεί να 
διαχειριστεί όλους τους κινδύνους συνολικά (ολιστικά). Από αυτούς μόνο ο δεύτερος 
αποτελεί προσέγγιση της Διαχείρισης Επιχειρηματικού Κινδύνου (Enterprise Risk 
Management / ERM). Σήμερα είναι ξεκάθαρο, ότι οι εταιρίες που πετυχαίνουν στη 
διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων, έχουν ένα μακροπρόθεσμο ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα, έναντι εκείνων  που εξακολουθούν να διαχειρίζονται και να ελέγχουν τους 
κινδύνους χωριστά. Το επιχείρημά είναι ότι, μια επιχείρηση αξιολογώντας και 
διαχειριζόμενη τους κινδύνους συστηματικά και με συνέπεια, αλλά και ευθυγραμμίζοντας 
την πολιτική αντιμετώπισης των κινδύνων με αντίστοιχα κίνητρα για το προσωπικό της, 
αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες επίτευξης των στρατηγικών της στόχων.   
 
II..  ΗΗ  ΔΔιιααχχεείίρριισσηη  ΕΕππιιχχεειιρρηημμααττιικκοούύ  ΚΚιιννδδύύννοουυ  δδηημμιιοουυρργγεείί  κκέέρρδδηη  γγιιαα  ττοουυςς  μμεεττόόχχοουυςς    

Η Διαχείριση Επιχειρηματικού Κινδύνου (ΔΕΚ) δημιουργεί αξία για την επιχείρηση, μέσω 
των επιπτώσεων τόσο σε macro-οικονομικό, όσο και σε micro-οικονομικό επίπεδο. Σε 
macro–οικονομικό επίπεδο, η ΔΕΚ δημιουργεί αξία με τη διευκόλυνση που παρέχει στην 
ποσολόγηση (quantification) και αιτιολόγηση (rationalization) της σχέσης κόστους – 
απόδοσης για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η επιχείρηση και ως εκ τούτου καθιστά 
δυνατή την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων που είναι απαραίτητοι για την 
υλοποίηση της στρατηγικής. Σε micro-οικονομικό επίπεδο, η ΔΕΚ, γίνεται τρόπος της 
ζωής για την επιχείρηση. Όλοι οι υλικοί κίνδυνοι έχουν ιδιοκτήτη, και η σχέση κόστους – 
απόδοσης που συνδέεται με τους μεμονωμένους κινδύνους ενσωματώνεται στη 
λειτουργία της επιχείρησης. Αν και η ακαδημαϊκή βιβλιογραφία έχει εστιάσει το 
ενδιαφέρον της κυρίως στα οφέλη σε macro-οικονομικό επίπεδο, τα αντίστοιχα οφέλη 
από τη διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου σε micro-οικονομικό επίπεδο, 
αποδεικνύονται εξαιρετικά σημαντικά στην πράξη.   
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Τα οφέλη της διαχείρισης του κινδύνου σε macro – οικονομικό επίπεδο  
Υπάρχει μεγάλη ακαδημαϊκή βιβλιογραφία, που ερευνά την εξάρτηση της αξίας της 
επιχείρησης από το συνολικό κίνδυνο8. Οι δυσμενείς εκβάσεις των ταμειακών ροών 
έχουν κόστη που συχνά υπερβαίνουν την ίδια την απώλεια των ταμειακών ροών . Εάν 
μια επιχείρηση αναμένει ταμειακές ροές €10 εκατομμυρίων για το έτος και αντ΄ αυτού 
επιτυγχάνει μια απώλεια €5 εκατομμυρίων, ένα έλλειμμα ταμειακών ροών αυτού του 
μεγέθους, έχει σε γενικές γραμμές για την επιχείρηση κόστος μεγαλύτερο από τα 
ελλείποντα €15 εκατομμύρια. Προφανώς, ένα τέτοιο έλλειμμα ταμειακών ροών έχει 
σημαντικές επιπτώσεις στις προσδοκίες της αγοράς για μελλοντική αύξηση, έτσι ώστε να 
συνδεθεί με μια μείωση της αξίας της εταιρίας κατά πολύ περισσοτέρου από τα €15 
εκείνα εκατομμύρια. Και αυτό συμβαίνει, διότι η αγορά αντιλαμβάνεται ότι η επιχείρηση 
εμφανίζει έλλειψη κεφαλαίων και πρέπει είτε να μειώσει τις προγραμματισμένες 
επενδύσεις της είτε να συλλέξει τα πρόσθετα κεφάλαια. Η συλλογή όμως των πρόσθετων 
κεφαλαίων είναι εξίσου δαπανηρή.  

Με τη διαχείριση του εν λόγω κινδύνου, μια επιχείρηση μπορεί να μειώσει την πιθανότητα 
των μεγάλων και δυσμενών ελλειμματικών ταμειακών ροών. Μέσω της αντιστάθμισης 
κινδύνου (hedging), οι εταιρίες μπορούν να μειώσουν την έκθεσή τους σε πολλούς 
κινδύνους, με χαμηλότερο σχετικά κόστος. Παραδείγματος χάριν, ένα πρόγραμμα 
αντιστάθμισης κινδύνου συναλλαγματικών ισοτιμιών, αξιοποιώντας τα συμβόλαια 
μελλοντικής εκπλήρωσης (forward contracts), έχει χαρακτηριστικά πολύ χαμηλά κόστη 
συναλλαγής. Όταν η αντιστάθμιση έχει σχετικά μικρό κόστος, δεν υπάρχει κανένας λόγος 
για μια επιχείρηση, να μην προστατευθεί από τους ενδεχόμενους οικονομικούς κινδύνους 
των ελλειμματικών ταμειακών ροών, οι οποίοι θα μπορούσαν να την αναγκάσουν ακόμη 
και να σταματήσει την υλοποίηση αξιόλογων επενδυτικών έργων. Μέσω της 
αντιστάθμισης, η επιχείρηση αναλαμβάνει μεν πρόσθετο μικρό κόστος, αλλά αυξάνει την 
πιθανότητα να είναι σε θέση να εφαρμόσει όλα τα προγράμματα καθαρής παρούσας 
αξίας που έχει εντάξει στη στρατηγικής της.  

Από την άλλη μεριά, οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν πολλούς κινδύνους, τους οποίους 
συχνά δεν μπορούν να αποφύγουν όταν δραστηριοποιούνται στις διεθνείς αγορές. Για 
παράδειγμα, μια επιχείρηση που βρίσκει έναν τρόπο να επεκτείνει τη δραστηριότητά της 
αποτελεσματικά, γνωρίζει ότι δεν μπορεί πάντα να αντισταθμίζει τους κινδύνους με μικρό 
κόστος, παρ’ όλα αυτά δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Η επιχείρηση γνωρίζει τους 
κινδύνους από την επέκταση καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο. Εάν επιδιώξει να 
αντισταθμίσει τους κινδύνους αυτούς, τα κόστη θα είναι ιδιαίτερα υψηλά, επειδή οι 
πιθανοί αντισταθμιστές του κινδύνου θα προσπαθήσουν να επιτύχουν ανάλογη 
αντιστάθμιση για τους ίδιους, με ένα καλύτερα ενημερωμένο αντισυμβαλλόμενο. Δεν 
προκαλεί έκπληξη βέβαια, το γεγονός ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν 
ασφαλιστικές συμβάσεις που παρέχουν μερική κάλυψη για την έλλειψη κερδών. 
 
Τα οφέλη της διαχείρισης του κινδύνου σε micro – οικονομικό επίπεδο  
Μια αύξηση στο συνολικό κίνδυνο είναι αναμφίβολα δαπανηρή, επειδή εκτός των άλλων,  
θα δημιουργήσει πιθανότατα ένα έλλειμμα στην επιχείρηση, που θα την αναγκάσει να 
σταματήσει την υλοποίηση πολύτιμων έργων. Το κόστος του συνολικού κινδύνου 
επομένως δημιουργεί μια σχέση ανταλλαγής  μεταξύ του κόστους που απαιτείται για την 
                                                 
8 R. Stulz, Risk Management and Derivatives, South western Publishing, 2002 
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κάλυψη του κινδύνου και τους δυνητικούς στόχους σε επιχειρηματικό επίπεδο. Εάν η 
επιχείρηση υλοποιεί ένα έργο που αυξάνει το συνολικό κίνδυνο της εταιρίας, το έργο αυτό 
πρέπει να είναι αρκετά κερδοφόρο, ώστε να καλύψει και το κόστος της αύξησης στο 
συνολικό κίνδυνο. Αυτή η αξιολόγηση (cost return tradeoff), πρέπει να γίνεται για όλες τις 
σημαντικές αποφάσεις που λαμβάνει η επιχείρηση, μιας και θα έχει σημαντική επίδραση 
στο συνολικό αναλαμβανόμενο κίνδυνο.   

Κατά την εφαρμογή της Διαχείρισης Επιχειρηματικού Κινδύνου, η επιχείρηση πρέπει να 
διασφαλίσει ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε όλα τα επίπεδα, έχουν αξιολογήσει 
επαρκώς τη σχέση κόστους – απόδοσης για τους κινδύνους που αναλαμβάνονται. Αυτό 
μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους:   

▪ Κατ' αρχάς, η επιχείρηση πρέπει να επιβεβαιώσει ότι κάθε ‘’υλικός’’ κίνδυνος 
λαμβάνεται υπόψη στη μέτρηση του συνολικού κινδύνου. Εάν ένας διευθυντής 
αναλάβει ένα νέο έργο που ασκεί οποιουδήποτε μεγέθους επίδραση στον κίνδυνο, 
θα πρέπει να παρέχει τα στοιχεία για τη μέτρηση της οριακής επίπτωσης στο  
συνολικό κίνδυνο της επιχείρησης. Η αξιολόγηση της απόδοσης του έργου σε 
σχέση με την οριακή αύξηση του κινδύνου στο ευρύτερο πεδίο της επιχείρησης, 
θα οδηγήσει στη βελτιστοποίηση της αντιμετώπισης του κινδύνου. Η αξιολόγηση 
του  κινδύνου αποκλειστικά και μόνο σε σχέση με την εκτιμούμενη απόδοση του 
κάθε έργου, αγνοεί τις διαφοροποιήσεις και τους συσχετισμούς, οδηγώντας συχνά 
σε υποεκτιμήσεις του πραγματικού επιχειρηματικού κινδύνου.   

▪ Δεύτερον, μια κεντροποιημένη σχέση κόστους-απόδοσης για τον κίνδυνο, σε 
επίπεδο μεμονωμένων έργων, θα οδηγούσε την εταιρία σε αδιέξοδο. Ένα ακραίο 
παράδειγμα θα μπορούσε να είναι αυτό των χρηματιστικών εταιριών. Μια 
κεντροποιημένη αξιολόγηση της σχέσης κόστους - απόδοσης, θα απαιτούσε τη 
συμμετοχή του CRO (Chief Risk Officer) σε κάθε απόφαση που λαμβάνει ο 
χρηματιστής, πράγμα όμως που θα δημιουργούσε σημαντικό πρόβλημα στη 
λειτουργικότητα της επιχείρησης. Αντίθετα με μια αποκεντρωμένη αξιολόγηση, 
κάθε μονάδα στην επιχείρηση πρέπει να αντιμετωπίσει τη σχέση  κόστους-
απόδοσης για τον κίνδυνο, στη λήψη κάθε απόφασης.   

▪ Τρίτον, η αξιολόγηση απόδοσης μιας μονάδας πρέπει να λάβει υπόψη τη 
συμβολή της μονάδας στο συνολικό κίνδυνο της επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό, 
η εταιρία όχι μόνο μετρά την αληθινή οικονομική επίδοση, αλλά θέτει επίσης τα 
απαραίτητα κίνητρα για τα στελέχη της, προκειμένου να διαχειριστούν 
αποτελεσματικά τη σχέση  κόστους-απόδοσης για τον κίνδυνο,  με την αποφυγή 
κινδύνων που δεν είναι οικονομικά ελκυστικοί.   

Μέσω των τριών προαναφερόμενων μηχανισμών, που είναι ουσιαστικοί στη διαχείριση 
του κινδύνου, μια εταιρία που εφαρμόζει τις αρχές της Διαχείρισης Επιχειρηματικών 
Κινδύνων, μετασχηματίζει ουσιαστικά την εργασιακή της κουλτούρα. Χωρίς τους 
μηχανισμούς αυτούς, ο κίνδυνος είτε υποεκτιμάται, είτε αξιολογείται με υποκειμενικά 
κριτήρια, είτε τέλος δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, κάποια έργα 
θα απορρίπτονταν επειδή ο κίνδυνός τους θα θεωρείτο πολύ μεγάλος, ακόμα κι αν 
υπήρχε η αίσθηση ότι έγινε λανθασμένη αξιολόγηση. Ακόμα χειρότερα, ένα τμήμα θα 
μπορούσε να πάρει ένα έργο που κάποιο άλλο τμήμα της ίδιας επιχείρησης είχε 
απορρίψει, βασιζόμενο στην προσωπική αξιολόγηση της σχέσης κόστους-απόδοσης για 
τον κίνδυνο του συγκεκριμένου έργου. Με τους μηχανισμούς που θεσπίζονται όταν 
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εφαρμόζεται η Διαχείριση Επιχειρηματικών Κινδύνων, λαμβάνονται κατά τεκμήριο υπόψη 
οι επιπτώσεις όλων των υλικών κινδύνων, που επιδρούν στον πλούτο των μετόχων, ενώ 
ταυτόχρονα κάθε κίνδυνος έχει έναν ιδιοκτήτη, με λίγα λόγια έχει επιπτώσεις στην 
αξιολόγηση της απόδοσης κάποιου. 
 
IIII..  ΗΗ  ‘‘’’σσωωσσττήή’’’’  πποοσσόόττηητταα  ττοουυ  ααννααλλααμμββααννόόμμεεννοουυ  κκιιννδδύύννοουυ      

Ένα εύλογο ερώτημα που προκύπτει πάντα κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 
κινδύνων τους οποίους αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, αφορά στον προσδιορισμό του 
βέλτιστου ποσού του συνολικού κινδύνου που πρέπει να αναλάβει. Ή, για να 
χρησιμοποιήσουμε τη γλώσσα της Διαχείρισης των Επιχειρηματικών Κινδύνων, πως θα 
προσδιοριστεί η ‘’διάθεση’’ της επιχείρησης για την αντιμετώπιση του κινδύνου. Για να 
απαντηθεί η ερώτηση αυτή, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσει η επιχείρηση, ότι οι 
δυσμενείς δαπάνες των ελλειμματικών ταμειακών ροών που συζητήσαμε νωρίτερα, δεν 
θα υπήρχαν εάν η εταιρία επένδυε ένα μεγαλύτερο απόθεμα των ιδίων κεφαλαίων (equity 
capital) σε άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία του ενεργητικού (liquid assets). Έτσι εάν η 
εταιρία υποστεί ένα απρόσμενο έλλειμμα ταμειακών ροών, θα μπορούσε απλά να 
χρησιμοποιήσει τα άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία του ενεργητικού της, για να το 
αντιμετωπίσει. Εντούτοις, η κατοχή ενός τέτοιου αποθέματος ιδίων κεφαλαίων είναι 
ακριβή. Με τη μείωση του κινδύνου, μια επιχείρηση μπορεί να μετριάσει το απόθεμα των 
ιδίων κεφαλαίων που απαιτούνται, με αποτέλεσμα να υφίσταται ουσιαστικά μια σχέση 
ανταλλαγής μεταξύ των ιδίων κεφαλαίων και του κινδύνου. Η παρέμβαση της Διαχείρισης 
Επιχειρηματικού Κινδύνου, έχει να κάνει με τον προσδιορισμό της ποσότητας 
ανταλλαγής, επιτρέποντας την επιλογή της βέλτιστης λύσης.   

Μέσω συγκεκριμένων προσεγγίσεων της Διαχείρισης Επιχειρηματικού Κινδύνου, η 
επιχείρηση μπορεί να αξιολογήσει τις οριακές επιπτώσεις ενός έργου σε κίνδυνο, καθώς 
και τους πιθανούς οικονομικούς κινδύνους που ενέχονται. Καθώς ο συνολικός κίνδυνος 
αυξάνεται, η επιχείρηση χρειάζεται όλο και περισσότερο κεφάλαιο για να τον υποστηρίξει. 
Το κόστος του πρόσθετου κεφαλαίου είναι ένα μέτρο κόστους για τη συμβολή του έργου 
στο συνολικό κίνδυνο της εταιρίας. Το έργο έχει πραγματική αξία, εάν εμφανίζει θετική 
καθαρή παρούσα αξία (NPV), αφού συμπεριληφθεί το κόστος συμβολής του στο 
συνολικό κίνδυνο της εταιρίας, ο οποίος μπορεί να είναι ήδη αρκετά υψηλός για να 
καλύψει και εκείνο το συμπληρωματικό κόστος. Ομοίως, κατά την αξιολόγηση της 
απόδοσης μιας μονάδας μέσα στην εταιρία, η μονάδα συμβάλλει στον πλούτο των 
μετόχων εάν η καθαρή προστιθέμενη οικονομική της αξία, μετά το κόστος συμβολής της 
στον κίνδυνο της επιχείρησης, είναι θετική.   
Όπως προκύπτει λοιπόν, το κεφάλαιο που απαιτείται για να υποστηρίξει τη συμβολή μιας 
δραστηριότητας στον κίνδυνο εταιρίας είναι ένα μέτρο του κινδύνου, το οποίο εύκολα 
μπορεί να επιβαρύνει τις δραστηριότητες ή τους συνολικούς κινδύνους. Η στρατηγική 
απόφαση έχει να κάνει με την πιθανότητα του αναλαμβανόμενου οικονομικού κινδύνου 
που μεγιστοποιεί τον πλούτο μετόχων. Όλα τα άλλα προκύπτουν από την απόφαση 
αυτή.      

Συνοψίζοντας τον τρόπο λειτουργίας της Διαχείρισης Επιχειρηματικού Κινδύνου, 
βλέπουμε ότι:   
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▪ Η εταιρία πρέπει να προσδιορίσει την ‘’διάθεσή’’ της για ανάληψη κινδύνων, 
επιλέγοντας την πιθανότητα του οικονομικού κινδύνου που μεγιστοποιεί τον 
πλούτο των μετόχων. Χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες διαβαθμίσεις, η 
επιχείρηση καθορίζει μια βέλτιστη εκτίμηση στόχων, βασισμένη στη διάθεση 
ανάληψης κινδύνων, για τους οποίους έχει εκτιμηθεί επαρκώς το κόστος και η 
πιθανότητα εμφάνισης του κινδύνου.   

▪ Λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση των στόχων, η επιχείρηση υπολογίζει το 
κόστος κεφαλαίου που απαιτείται για να υποστηρίξει τον κίνδυνο που λαμβάνει. 
Για τον υπολογισμό του κόστους, η επιχείρηση θεωρεί τον κίνδυνο ως δεδομένο. 

▪ Η επιχείρηση επιλέγει το βέλτιστο ποσό κεφαλαίου και κινδύνου, με βάση την 
απόδοση ή την εκτίμηση των στόχων της. Για ένα δεδομένο ποσό κεφαλαίου, η 
επιχείρηση μπορεί να μεταβάλλει τον κίνδυνο μέσω της αντιστάθμισης (hedging) ή 
της επιλογής των κατάλληλων έργων. Εναλλακτικά, για ένα δεδομένο ποσό 
συνολικού κινδύνου, η επιχείρηση μπορεί να μεταβάλλει  το κεφάλαιό της για να 
επιτύχει την εκτίμηση των στόχων της. Εν κατακλείδι, η επιχείρηση είναι αδιάφορη 
στην ανταλλαγή μεταξύ του απαιτούμενου κεφαλαίου και του αντίστοιχου 
κινδύνου.   

▪ Η επιχείρηση αποκεντρώνει κατά το δυνατόν την ανταλλαγή κεφαλαίων 
επιχειρηματικού κινδύνου, έτσι ώστε ολόκληρη η οργάνωση να λαμβάνει  
αποφάσεις που βελτιστοποιούν την ανταλλαγή αυτή.   

 

22..33  ΥΥΛΛΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ  ––  ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΚΚΙΙΝΝΔΔΥΥΝΝΟΟΥΥ  
  
Εννοιολογικά, η Διαχείριση Επιχειρηματικού Κινδύνου (ΔΕΚ) είναι απλή. Εντούτοις, η 
υλοποίηση και εν τέλει η εφαρμογή της αποτελεί μια πρόκληση. Προκειμένου μια εταιρία 
να επιτύχει στην εφαρμογή ενός πλαισίου διαχείρισης επιχειρηματικού κινδύνου, θα 
πρέπει κατ’ αρχήν να έχει κάνει αντιληπτό σε όλους ότι αυτό θα δημιουργήσει αξία. Το 
σύνολο του προσωπικού θα πρέπει να καταλάβει ότι δεν αποτελεί ακαδημαϊκή άσκηση, 
αλλά ένα κρίσιμο εργαλείο που θα επιτρέψει στην εταιρία να εφαρμόσει τη στρατηγική 
της. Συνεπώς, η Διαχείριση του Επιχειρηματικού Κινδύνου θα πρέπει να ‘’πωληθεί’’ 
επιτυχώς σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης. Επιπρόσθετα προκειμένου όλη η 
επιχείρηση να ενστερνιστεί την αξία και την αναγκαιότητα της ΔΕΚ, πρέπει να δοθούν και 
τα ανάλογα κίνητρα. Αναμφίβολα, υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες προκειμένου το όλο 
εγχείρημα να στεφθεί από επιτυχία, μιας και ο δρόμος από τη θεωρία στη πράξη κρύβει 
παγίδες και εμπεριέχει από μόνος του κινδύνους (inherent risks).  

Αν και μέχρι σήμερα, ένα πλήθος πλαισίων διαχείρισης επιχειρηματικού κινδύνου έχουν 
προταθεί από τις διάφορες επαγγελματικές οργανώσεις και τις εταιρίες συμβούλων, τα 
ουσιαστικά συστατικά των περισσότερων (πλαισίων) είναι παρόμοια. Οι περισσότερες 
διαφορές εντοπίζονται στη γλώσσα που χρησιμοποιείται για να περιγραφούν τα 
συστατικά της διαδικασία διαχείρισης κινδύνου (ERM process), καθώς επίσης και στον 
αριθμό των συγκεκριμένων βημάτων που απαιτούνται για την υλοποίηση της. Στην 
υλοποίηση / εφαρμογή της ΔΕΚ, οι περισσότερες επιχειρήσεις επιλέγουν ένα γενικό  
πλαίσιο και στη συνέχεια προσπαθούν να το προσαρμόσουν, προκειμένου αυτό να 
ανταποκρίνεται στις πολιτικές, τη διοικητική φιλοσοφία, τις ικανότητες, τις ανάγκες και το 
μέγεθος της επιχείρησης. 
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Στην παράγραφο αυτή θα αναπτύξουμε το οργανωτικό πλαίσιο για τη Διαχείριση 
Επιχειρηματικού Κινδύνου (ERM organizational context), ενώ στη συνέχεια θα 
αναφερθούμε στα βασικά συστατικά ενός γενικού πλαισίου διαχείρισης επιχειρηματικών 
κινδύνων (ERM generic framework).   
 
Οργανωτικό πλαίσιο   
Για να είναι αποτελεσματική η εφαρμογή της Διαχείρισης Επιχειρηματικού Κινδύνου, 
απαιτείται ένα προσδιορισμένο οργανωτικό πλαίσιο, το οποίο πρέπει κατ’ ελάχιστο να 
περιλαμβάνει:   

▪ Κατεύθυνση (‘’τόνος’’) από την κορυφή της διοίκησης  
▪ Διοικητική φιλοσοφία κινδύνου και διάθεση για τη διαχείριση του κινδύνου   
▪ Ακεραιότητα και ηθικές αξίες   
▪ Σαφείς στόχους και τις απαραίτητες υποδομές.   

 
Κατεύθυνση από την κορυφή   
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή της ΔΕΚ, είναι ο τόνος ή 
αλλιώς το στίγμα που δίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και την ανώτατη διοίκηση, 
επίπεδα τα οποία άλλωστε έχουν την βασική αρμοδιότητα στη διαχείριση κινδύνου. Ένα 
διοικητικό συμβούλιο με την πλειοψηφία μάλιστα των ανεξάρτητων μελών, πρέπει τακτικά 
να ζητά απαντήσεις από τα εκτελεστικά μέλη, σχετικά με τις παρακάτω ερωτήσεις: "Ποιοι 
είναι οι πιο σημαντικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η επιχείρηση; Ποιος είναι ο χρονικός 
ορίζοντάς τους; Και τι γίνεται για να τους διαχειριστούμε;" Οι συζητήσεις που γίνονται στις 
διάφορες συνεδριάσεις με αφορμή αυτές τις ερωτήσεις, στέλνουν ένα σαφές μήνυμα στην 
ανώτατη διοίκηση ότι το διοικητικό συμβούλιο αναγνωρίζει την ‘’ευαισθησία’’ της 
επιχείρησης στον κίνδυνο, και επομένως αναμένει από τα υψηλόβαθμα στελέχη να 
ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις διαδικασίες διαχείρισης των κινδύνων. Στη συνέχεια, 
η σημασία που αποδίδουν οι υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις στην αποτελεσματική 
διαχείριση του κινδύνου και οι ανάλογες αποφάσεις που λαμβάνονται, στέλνουν το 
μήνυμα  σε ολόκληρη την οργάνωση. Επιπρόσθετα, εάν η επιτροπή διαχείρισης κινδύνου 
της επιχείρησης (organization’s risk committee), εφόσον υπάρχει, και ο υπεύθυνος 
διαχείρισης κινδύνου (chief risk officer) αναφέρονται απ’ ευθείας στην Επιτροπή Ελέγχου 
(Audit Committee), επισημαίνει ακόμη πιο έντονα τη σημασία που αποδίδεται στη 
Διαχείριση του Επιχειρηματικού Κινδύνου.    
 
Διοικητική φιλοσοφία κινδύνου και διάθεση για την ανάληψη κινδύνων    
Ο πυρήνας της διοικητικής φιλοσοφίας κινδύνου μιας επιχείρησης, έγκειται στο πώς η 
διοίκηση βλέπει τους κινδύνους και τους εξετάζει κατά τη λήψη των αποφάσεων. Η 
διοίκηση  επιδιώκει να δημιουργήσει αξία αναπτύσσοντας την επιχείρηση, και η διοικητική 
φιλοσοφία κινδύνου χρησιμεύει ως ένας έλεγχος, πέρα από τον οποίο οι κίνδυνοι είναι 
αποδεκτοί στην προσπάθεια εκμετάλλευσης ευκαιριών για ανάπτυξη. Μια επιχείρηση 
είναι φυσικό να μην μπορεί να ακολουθήσει όλες τις ευκαιρίες για ανάπτυξη, αλλά 
συνήθως επιλέγει εκείνες, που εμπίπτουν αφενός στη διάθεση και αφετέρου στην ανοχή 
του αναλαμβανόμενου κινδύνου.  
Η διοικητική φιλοσοφία κινδύνου μιας οργάνωσης διαφαίνεται στη διάθεση για ανάληψη 
κινδύνων, η οποία αντικατοπτρίζει το μέγεθος του κινδύνου που η επιχείρηση μπορεί 
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βέλτιστα να χειριστεί, δεδομένων των ικανοτήτων της και των προσδοκιών των μετόχων 
της. Οι ικανότητες της επιχείρησης, με βάση την επάρκεια: του προσωπικού, της 
τεχνολογίας, και του κεφαλαίου της, είναι καθοριστικός παράγοντας για το μέγεθος του  
κινδύνου που μπορεί να αποδεχτεί συνολικά, σε σχέση πάντα με τους επιχειρηματικούς 
στόχους και τους στόχους των μετόχων.  
Η διάθεση για ανάληψη κινδύνου επηρεάζει τις πολιτικές, τις στρατηγικές αποφάσεις, και 
το ύφος λειτουργίας της επιχείρησης. Από την άλλη μεριά, οι ‘’συμμέτοχοι’’ (stakeholders) 
— οι μέτοχοι, τα στελέχη, οι υπάλληλοι, και οι εξωτερικοί συνεργάτες— έχουν τις δικές 
τους προσδοκίες σχετικά με το αποδεκτό μέγεθος  κινδύνου, με αποτέλεσμα με τη σειρά 
τους να επηρεάζουν και αυτοί τη διάθεση για ανάληψη κινδύνου από την επιχείρηση. 
Συνεπώς, οι επιχειρήσεις πρέπει να καταλάβουν και να γνωρίζουν πλήρως την διάθεση 
για ανάληψη κινδύνου όλων των συμμέτοχων, εάν επιθυμούν πραγματικά να επιτύχουν 
τα βέλτιστα αποτελέσματα.   
 
Ακεραιότητα και Ηθικές Αξίες  
Η διοικητική ασυμβίβαστη δέσμευση για ακεραιότητα και ηθική συμπεριφορά σε όλους 
τους τομείς της λήψης αποφάσεων, αποτελεί προϋπόθεση στην εφαρμογή της 
αποτελεσματικής διαχείρισης επιχειρηματικού κινδύνου. Εάν στο προσωπικό υπάρχει η 
αίσθηση ότι η διοίκηση παρεκκλίνει από τις αρχές της και δεν αποτελεί παράδειγμα 
αποδεκτής συμπεριφορά, θα ακολουθήσει πιθανώς την ίδια τακτική, θέτοντας τη φήμη 
της επιχείρησης σε κίνδυνο. Είναι γνωστό άλλωστε ότι η φήμη της επιχείρησης μπορεί να 
κτίζεται επί χρόνια, αλλά αρκεί μια στιγμή ανυποληψίας για να την βλάψει ανεπανόρθωτα. 
Σήμερα, ο κίνδυνος φήμης αναγνωρίζεται ως ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους,  
που οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαχειριστούν με επιμέλεια.   
 
Βασικά συστατικά του πλαισίου διαχείρισης επιχειρηματικού κινδύνου   
Τα βασικά συστατικά που βρίσκονται στα περισσότερα πλαίσια Διαχείρισης 
Επιχειρηματικών Κινδύνων (ERM frameworks), όπως φαίνεται στα Παραρτήματα / Exhibit 
6, είναι:  

▪ Καθορισμός της στρατηγικής και των στόχων 
▪ Προσδιορισμός των κινδύνων   
▪ Αξιολόγηση των κινδύνων   
▪ Διαχείριση των κινδύνων   
▪ Έλεγχος των κινδύνων, και   
▪ Επικοινωνία και παρακολούθηση της υλοποίησης / εφαρμογής.   

Καθορισμός της στρατηγικής και των στόχων  
Το πρώτο βήμα στο πλαίσιο της Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων, απαιτεί την  
κατανόηση και την αποσαφήνιση της στρατηγικής και των στόχων. Οι ευκαιρίες που μια 
επιχείρηση αποφασίζει να εκμεταλλευτεί διατυπώνονται με ευκρίνεια στη στρατηγική και 
τους στόχους της. Οι κίνδυνοι είναι γεγονότα ή ενέργειες που θέτουν σε αμφιβολία την 
επίτευξη της στρατηγικής και των σχετικών στόχων. Πάνω απ’ όλα, μια ολιστική και 
δυναμική κατανόηση του κινδύνου μπορεί να οδηγήσει σε νέες ή μη αναγνωρισμένες 
ευκαιρίες. Ο προσδιορισμός του κινδύνου εξαρτάται από τη σαφήνεια των στόχων που 
έχουν τεθεί ύστερα από επισταμένη ανάλυση, η οποία μπορεί να αφορά γενικά την 
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επιχείρηση, μια στρατηγική επιχειρησιακή μονάδα, μια λειτουργία, μια δραστηριότητα, μια 
διαδικασία, ή μια απαίτηση για συμμόρφωση.   
Ένα από τα οφέλη που προκύπτουν από τη Διαχείριση Επιχειρηματικών Κινδύνων, είναι 
η πιθανότητα αποκάλυψης, μέσα από τη διαδικασία εφαρμογής, ότι μερικοί στόχοι δεν 
είναι σαφείς σε όλους τους συμμέτοχους ή ότι οι στόχοι δεν έχουν γίνει κατανοητοί από 
αυτούς που θα τους υλοποιήσουν. Οι υπάλληλοι μπορεί να μην έχουν καταλάβει το πώς 
οι καθημερινές εργασίες τους επηρεάζουν τους επιχειρηματικούς στόχους. Γι αυτό 
άλλωστε και μερικές επιχειρήσεις, θεωρούν απαραίτητο να αφιερώσουν αρκετή 
προσπάθεια στη διευκρίνιση των στόχων της μονάδας, πριν κινηθούν προς το επόμενο 
βήμα. Η  Διαχείριση Επιχειρηματικών Κινδύνων απαιτεί από τις επιχειρήσεις να έχουν 
σαφώς προσδιορισμένους στόχους σε κάθε επίπεδο της οργάνωσης, από το εργαστήριο 
μέχρι την αίθουσα συνεδριάσεων.   
 
Προσδιορισμός των κινδύνων   
Ένας κατάλογος με τις διαθέσιμες τεχνικές για τον προσδιορισμό των κινδύνων 
παρουσιάζεται στα Παραρτήματα / Exhibit 7. Ο στόχος στον προσδιορισμό των κινδύνων, 
είναι να παραχθεί ένας περιεκτικός κατάλογος κινδύνων που απειλούν την επιχείρηση, 
προκειμένου στη συνέχεια να ακολουθήσει η αξιολόγησής τους. Επιλέγοντας από την 
λίστα των διαθέσιμων τεχνικών προσδιορισμού, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η 
αυστηρότητα / ακαμψία κάποιων τεχνικών, σε σχέση με κάποιες άλλες που είναι 
περισσότερο ευέλικτες αλλά πιθανόν αναποτελεσματικές. Λόγω της ποικιλομορφίας και 
της πολυπλοκότητας των κινδύνων, μπορεί να απαιτηθεί η χρήση περισσότερων της μιας 
τεχνικών, για να εξασφαλισθεί ότι προσδιορίζονται όσο το δυνατόν περισσότεροι 
κίνδυνοι. Εάν η διαδικασία αποτύχει να προσδιορίσει όλους τους κινδύνους, μπορεί 
αργότερα να οδηγηθούμε σε ένα σημαντικό πρόβλημα ή να χάσουμε μια σπάνια ευκαιρία. 
Στο συμπέρασμα της διαδικασίας προσδιορισμού κινδύνου, η επιχείρηση πρέπει να έχει 
τον πλήρη κατάλογό της κινδύνων ή τουλάχιστον μια συμφωνία για την έννοια του 
καθενός. Αυτός ο κατάλογος περιλαμβάνει και τους ενυπάρχοντες κίνδυνους (inherent 
risks) για την επιχείρηση, για τους οποίους όταν καθοριστούν οι ενέργειες μετριασμού, 
αυτό που απομένει είναι οι υπολειπόμενοι επιχειρηματικοί κίνδυνοι (residual risks).     

 
Αξιολόγηση των κινδύνων   
Μόλις προσδιοριστούν οι κίνδυνοι, η αξιολόγηση του κινδύνου είναι το επόμενο βήμα. Το 
βασικό κλειδί για τη Διαχείριση Επιχειρηματικών Κινδύνων είναι ο διαχωρισμός μεταξύ 
των κινδύνων που η επιχείρηση μπορεί να ελέγξει και εκείνων για τους οποίους έχει 
ελάχιστο ή καθόλου έλεγχο. Ένα δεύτερο και εξίσου σημαντικό κλειδί είναι να είναι 
γνωστό ποιοι κίνδυνοι μπορούν και ποιοι δεν μπορούν να μετρηθούν. Η γνώση της 
σημασίας ενός κινδύνου μέσω της αξιολόγησής του, μπορεί να οδηγήσει στην καλύτερη 
κατανομή των πόρων για την αντιμετώπισή τους. Επιπρόσθετα, γνωρίζοντας ότι κάποιος 
ο κίνδυνος συσχετίζεται με άλλους κινδύνους στην επιχείρηση, μπορεί να ενισχύσει τη 
δυνατότητα της συνολικής διαχείρισής τους.  
Μια έρευνα του 2005 από την εταιρία Protiviti, κατέδειξε ότι οι επιχειρήσεις 
χρησιμοποιούν ποικίλες προσεγγίσεις (περισσότερες από μια συγκεκριμένη), στην 
εφαρμογή της Διαχείρισης Επιχειρηματικού Κινδύνου:   
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 39% υλοποιούν εργαστήρια αξιολόγησης του κινδύνου (risk assessment workshops) 
 32% υλοποιούν προτυποποίηση του κινδύνου (risk modeling)   
 30% χρησιμοποιούν τεχνικές μέτρησης του κινδύνου    
 28% χαρτογραφούν / αποτυπώνουν τους κινδύνους.   

Οι κίνδυνοι πρέπει να αξιολογηθούν ή να μετρηθούν με κάποιο τρόπο. Στα Παραρτήματα 
/ Exhibit 8, φαίνεται η ποικιλία των διαθέσιμων προσεγγίσεων, από ποιοτική σε ποσοτική 
βάση κατεύθυνσης.   
Όταν ένας κίνδυνος είναι προσδιορισμένος, η επίπτωση είναι ότι πλέον έχει κάποια 
σημασία και μπορεί να ταξινομηθεί σε μια κλίμακα σημαντικότητας. Ένα παράδειγμα μιας 
υποκειμενικής αξιολόγησης του κινδύνου και των σχετικών ταξινομήσεων παρέχεται στα 
Παραρτήματα / Exhibit 9. Σε ένα εργαστήριο αξιολόγησης του κινδύνου (risk workshop), 
κάθε συμμετέχων μπορεί να ταξινομήσει έναν ήδη προσδιορισμένο κίνδυνο σε μια 
κλίμακα από 1 έως 3, και έτσι οι κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν με βάση την 
κλιμάκωση, δίνοντας τη δυνατότητα στη διοίκηση να επικεντρωθεί στους κινδύνους που 
έχουν ταξινομηθεί ως οι σημαντικότεροι. Οι κίνδυνοι μπορούν επίσης να αξιολογηθούν 
χρησιμοποιώντας ένα χαμηλό, μέσο, ή υψηλό επίπεδο επίπτωσης (impact) ή 
σημαντικότητας (significance). Εναλλακτικά τέλος, οι κίνδυνοι μπορούν να αξιολογηθούν 
χρησιμοποιώντας ένα επίπεδο επίπτωσης σε κόστος.  

Εκτός από την επίπτωση ή τη σημαντικότητα των κινδύνων, πρέπει να εξετασθεί και η 
πιθανότητα εμφάνισης ενός κινδύνου. Μόλις καθοριστούν η επίπτωση και η πιθανότητα, 
μπορεί να παραχθεί ένας χάρτης κινδύνου (risk map) όπως απεικονίζεται στα 
Παραρτήματα / Exhibit 10.  Όπως φαίνεται στα Παραρτήματα / Exhibit 11, οι χάρτες 
κινδύνου μπορεί να γίνουν περισσότερο λεπτομερείς με το διαχωρισμό της επίπτωσης σε 
κατηγορίες δριμύτητας ή κόστους που εκτιμάται με επιλεγμένες μετρήσεις. Η επίπτωση 
σε επίπεδα έτους μπορεί να εκτιμηθεί με βάση κάποιες μετρήσεις, όπως είναι τα κέρδη 
ανά μετοχή ή το καθαρό εισόδημα. Η πιθανότητα εμφάνισης του κινδύνου μπορεί επίσης 
να επεκταθεί σε διάφορες κατηγορίες, όπως μεγαλύτερη από 30%, 60% ή 90%, ή 
μικρότερη του 10%. Όταν τοποθετούμε κινδύνους σε ένα χάρτη, αυτοί μπορούν να 
παρουσιαστούν με βάση την ενυπάρχουσα αξιολόγηση (inherent assessment), η οποία 
είναι το επίπεδο κινδύνου σε κάθε γεγονός προτού ληφθούν οποιαδήποτε μέτρα 
μετριασμού του. Ο υπολειπόμενος   κίνδυνος (residual risk) είναι αυτό που παραμένει, 
αφού η διοίκηση έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τον μετριασμό του. Οι χάρτες 
κινδύνου μπορούν ακόμη να παρουσιαστούν, εμφανίζοντας την εκτίμηση για τον 
υπολειπόμενο κίνδυνο.   
 
Διαχείριση και Έλεγχος των κινδύνων   
Αφότου έχει καταστεί εφικτός ο προσδιορισμός και η αξιολόγηση των κινδύνων, η 
διοίκηση πρέπει να αποφασίσει πώς θα τους αντιμετωπίσει. Ένας από τους στόχους της 
Διαχείρισης Επιχειρηματικού Κινδύνου θα πρέπει να είναι η λήψη συνειδητών 
αποφάσεων για τον κίνδυνο. Οι ενέργειες που η διοίκηση πρέπει να πάρει για έναν 
δεδομένο κίνδυνο περιλαμβάνουν: αποφυγή (avoidance), μείωση (reduction), διανομή 
(sharing) και τέλος αποδοχή (acceptance). Η διοίκηση καθορίζει την απόκρισή της σε ένα 
κίνδυνο, αξιολογώντας αφενός την επίπτωση που θα έχει μια δεδομένη απόφαση στην 
πιθανότητα εμφάνισης του κινδύνου, και αφετέρου τα αντίστοιχα κόστη – κέρδη. Ο 
στόχος είναι να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα που θα φέρουν τον υπολειπόμενο κίνδυνο 
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(residual risk) της επιχείρησης, εντός των ορίων που έχουν τεθεί με βάση την διάθεση και 
τις δυνατότητες για την αντιμετώπισή του.  Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι ανοχές 
στον κίνδυνο μπορεί να ποικίλουν, αλλά συνολικά πρέπει να εμπίπτουν στα πλαίσια της 
διάθεσης για την αντιμετώπισή του, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί από το διοικητικό 
συμβούλιο και την εκτελεστική διοίκηση.  

Για να αποκριθούν και να διαχειριστούν ένα κίνδυνο κατάλληλα, οι επιχειρήσεις πρέπει να 
αναζητήσουν τις πρωταρχικές αιτίες που τον δημιουργούν. Παραδείγματος χάριν, μια 
επιχείρηση σιταριού αρχικά προσδιόρισε ως κίνδυνο, τον καιρό. Μετά από τη μελέτη του 
κινδύνου όμως, η επιχείρηση αποφάσισε ότι ο κίνδυνος που έπρεπε να διαχειριστεί ήταν 
ο όγκος του  σιταριού, και όχι ο καιρός. Αυτό συνέβη διότι διαπίστωσε ότι  πολλά 
πράγματα είχαν επιπτώσεις στον όγκο σιταριού (μεταφορές, καθυστερήσεις, σπατάλη) 
εκτός από τον καιρό. Ομοίως, μια άλλη επιχείρηση προσδιόρισε ως κίνδυνο το σεισμό. 
Μετά από την διεξοδική μελέτη του σεισμού ως κίνδυνο όμως, η επιχείρηση αποφάσισε 
ότι έπρεπε να εστιάσει σε διάφορους σχετικούς κινδύνους. Παραδείγματος χάριν, τα 
κτίρια της επιχείρησης θα μπορούσαν να είναι ασφαλή από σεισμούς, αλλά τα κτίρια των 
προμηθευτών της ή τα σπίτια των υπαλλήλων της όχι, εκτός και αν τέτοιοι κίνδυνοι 
μπορούσαν να γίνουν αποδεκτοί με βάση τις προσδοκίες των μετόχων της.  
 
Επικοινωνία και Παρακολούθηση της υλοποίησης  
Οι επιχειρήσεις σε γενικές γραμμές είναι εκτεθειμένες στον κατανεμημένο κίνδυνο, μιας 
και αποτελούν εν λειτουργία μονάδες που προσπαθούν να αυξήσουν τα κέρδη τους ή/και 
το μερίδιο αγοράς. Η επιθυμητή έκβαση για τη Διαχείριση Επιχειρηματικού Κινδύνου δεν 
είναι η αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου, αλλά αντίθετα η λήψη δυναμικών αποφάσεων 
σε όλα τα επίπεδα μιας επιχείρησης, βασισμένων στην επίγνωση και τη διαχείριση του 
κινδύνου, χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους δείκτες. Συνεπώς, η γνώση - επικοινωνία 
του κινδύνου πρέπει να είναι διαθέσιμη με τη μορφή πληροφόρησης, προς όλα τα 
επίπεδα της επιχείρησης. Είναι άλλωστε γνωστό ότι, οι συνοπτικές εκθέσεις των 
αξιολογήσεων του κινδύνου σε επίπεδο τμήματος ή λειτουργίας, παρέχουν στην ανώτερη 
διοίκηση  πολύτιμες πληροφορίες, σχετικά με τον τρόπο που τα μεσαία στελέχη βλέπουν 
και αξιολογούν τους σημαντικούς για την επιχείρηση κινδύνους.   
Η συνεχής παρακολούθηση μέσω των βασικών δεικτών απόδοσης (Key Performance 
Indicators / KPIs) και των βασικών δεικτών κινδύνου (Key Risk Indicators / KRIs), είναι 
προϋπόθεση για τις καλά οργανωμένες επιχειρήσεις και αποτελεί μόνιμη φροντίδα της 
διοίκησης. Κάτω από τη Διαχείριση Επιχειρηματικού Κινδύνου, η παρακολούθηση και ο 
έλεγχος ενισχύονται σημαντικά, αφενός με την ενσωμάτωση των πληροφοριών για τον 
προσδιορισμό και την αξιολόγηση του κινδύνου, και αφετέρου μέσω του ορισμού των 
ιδιοκτητών (owners) διαχείρισης των συγκεκριμένων κινδύνων. 
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Η υιοθέτηση της Διαχείρισης του Επιχειρηματικού Κινδύνου είναι μια σημαντική 
υποχρέωση για κάθε επιχείρηση. Η επιτυχής υλοποίηση / εφαρμογή της, απαιτεί την 
εμπλοκή υψηλόβαθμων στελεχών από το γ-επίπεδο (CEO, CFΟ, υπεύθυνος εσωτερικού 
ελέγχου, υπεύθυνος πληροφορικής) της επιχείρησης. Σε μερικές επιχειρήσεις 
προβλέπεται θέση υπευθύνου διαχείρισης κινδύνου (Chief Risk Officer /CRO), ή 
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επιτροπών διαχείρισης κινδύνου με υψηλόβαθμα στελέχη (executive-level risk 
committees), που αναφέρονται απ’ ευθείας στην επιτροπή ελέγχου (Audit Committee), 
ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την ανεξαρτησία και τη σημασία τους. Η πρωτοβουλίες 
της Διαχείρισης Επιχειρηματικού Κινδύνου, σημειώνουν μεγαλύτερη επιτυχία, όταν  
υποστηρίζονται από το διοικητικό συμβούλιο και την επιτροπή. Έτσι η εκτελεστική 
διοίκηση δεν μπορεί να αρχίσει τη διαδικασία και στη συνέχεια να κινηθεί προς άλλες 
δραστηριότητες. Το τελευταίο πράγμα που οι περισσότερες επιχειρήσεις χρειάζονται είναι 
μια εξουσιοδότηση που να επιβάλλεται από ψηλά και στη συνέχεια να εγκαταλείπεται στη 
τύχη της, μέχρι να συρρικνωθεί και να εξασθενίσει.  

Η εκπαίδευση στο πλαίσιο της Διαχείρισης του Επιχειρηματικού Κινδύνου, τη ‘’γλώσσα’’ 
ουσιαστικά του κινδύνου, αλλά και στην αξία της δυναμικής διαχείρισης κινδύνου, είναι 
ιδιαίτερα επιτακτική για την επιτυχή αντιμετώπιση των κινδύνων. Το 2006, τα εποπτικά 
συστήματα "Οικονομικής Αναφοράς για τη Διαχείριση του Κινδύνου’’ (Financial Executive 
Report on Risk Management), δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις αγκαλιάζουν την έννοια της 
ΔΕΚ, αλλά συνεχίζουν να έχουν δυσκολία στην εφαρμογή της. Σημειώνεται επίσης ότι 
σύμφωνα με τα λεγόμενα του 68% των οικονομικών διευθυντών, οι διευθύνοντες 
σύμβουλοι τους, δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη διαχείριση όλων των τύπων κινδύνων σε 
ολιστική βάση, ενώ το 58% αναφέρει ότι η επιχείρησή τους έχει μια προσέγγιση 
Διαχείρισης Επιχειρηματικού Κινδύνου, που εξετάζει τις διάφορες αλληλεπιδρόμενες 
κατηγορίας κινδύνου. Παράλληλα, μόνο το 41% θεωρεί ότι υπάρχει ένας συνεπής και 
καλά επικοινωνημένος καθορισμός "του κινδύνου" σε ολόκληρη την επιχείρηση, ενώ μόνο 
το ένα τρίτο των οικονομικών διευθυντών που συμμετείχαν στην έρευνα, γνωρίζει ότι 
υπάρχουν επίσημα επιμορφωτικά προγράμματα για τη όλα τα επίπεδα της διοίκησης.   

Ο διοικητικά υπεύθυνος (management accountant) για τη Διαχείριση του Επιχειρηματικού 
Κινδύνου, είναι ένας ρόλος που μπορεί να έχει σημαντική συνεισφορά στην μετακίνηση 
της επιχείρησης από τη κατανεμημένη διαχείριση του κινδύνου (silo state), σε μια 
ολοκληρωμένη και ολιστική προσέγγιση. Στη "νέα" εποχή της οικονομικής 
αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων, ο υπεύθυνος για τη διαχείριση των κινδύνων 
καλείται όλο και περισσότερο να εξυπηρετήσει, εάν όχι να καθοδηγήσει τις παράπλευρες 
λειτουργικές μονάδες και να εφαρμόσει τις κρίσιμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.  
 

22..55  ΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΚΚΙΙΝΝΔΔΥΥΝΝΟΟΥΥ::  ΤΤΟΟ  ΠΠΛΛΑΑΙΙΣΣΙΙΟΟ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ  

Η Διαχείριση Επιχειρηματικού Κινδύνου (Enterprise Risk Management / ERM)  είναι ένας 
παγκόσμια αποδεκτός και αναπτυσσόμενος τομέας, με αποτέλεσμα ένας σημαντικός 
αριθμός από προσεγγίσεις, να έχει ήδη δημοσιευθεί παγκοσμίως. Κάποιες από τις 
προσεγγίσεις αυτές παροτρύνουν τις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν συγκεκριμένα 
πρότυπα / πλαίσια (frameworks), ενώ κάποιες άλλες είναι του τύπου ‘’συμμορφώσου ή 
εξήγησε γιατί όχι’’. Επιπρόσθετα σε κάποιες χώρες, η χρήση των προτύπων είναι 
υποχρεωτική από το νόμο ή θεωρείται αυτονόητη. Τέλος κάποια πρότυπα με τις 
αντίστοιχες τεκμηριώσεις τους προέρχονται από γνωστούς οργανισμούς θεσμοθέτησης 
οδηγιών όπως το Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway (COSO), ενώ 
άλλα έχουν γραφτεί από ιδιώτες διαφόρων ειδικοτήτων (ασφαλιστικό, κυβερνητικό, 
μηχανολογικό), με αποτέλεσμα να υπάρχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις των 
πλαισίων κινδύνου. Κάποια τείνουν προς την οικονομική αναφορά και τον εσωτερικό 
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έλεγχο, κάποια άλλα προς τη διαχείριση, εταιρική διακυβέρνηση και υπευθυνότητα, ενώ 
μερικά προσπαθούν φιλόδοξα να καλύψουν οποιαδήποτε πιθανότητα κινδύνου.  
Όπως και αν είναι, τα πλαίσια διαχείρισης επιχειρησιακού κινδύνου είναι πολύτιμα 
εργαλεία. Συνήθως παρέχουν ένα διάγραμμα ή μια προσέγγιση που περιλαμβάνει τα 
απαραίτητα βήματα για την εφαρμογή του ERM, με την προσθήκη αντίστοιχων οδηγιών 
και παραδειγμάτων.  

Στην παράγραφο αυτή, παρουσιάζονται περιληπτικά (με εξαίρεση το πλαίσιο της 
Βασιλείας, το οποίο αναπτύσσεται διεξοδικά, λόγω της σημαντικότητας που έχει ως το 
κατ’ εξοχήν εποπτικό πλαίσιο για τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης) τα ακόλουθα πλαίσια Διαχείρισης Κινδύνου: 
 

▪ The Combined Code and Turnbull Guidance  
▪ King II Report  
▪ A Risk Management Standard by the Federation of European Risk 

Management Association (FERMA)  
▪ Australian/New Zealand Standard 4360 - Risk Management  
▪ The Institute of Management Accountants’ (IMA) “A Global Perspective on 

Assessing Internal Control over Financial Reporting” (ICoFR)  
▪ Standard & Poor’s and ERM  
▪ COSO’s Enterprise Risk Management - Integrated Framework  
▪ Basel II  

 
  
TThhee  CCoommbbiinneedd  CCooddee  aanndd  TTuurrnnbbuullll  GGuuiiddaannccee    
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Financial Reporting Council δημοσίευσε το Combined Code on 
Corporate Governance (the Code), το 2003. Παρόλο που ο Κώδικας δεν ‘’επιγράφεται’’ 
ειδικά ως πλαίσιο Διαχείρισης Επιχειρηματικού Κινδύνου, έχει πολλές ομοιότητες με αυτό, 
ενώ ο ‘’κίνδυνος’’ αναφέρεται παραπάνω από 100 φορές. Ο Κώδικας δηλώνει ότι ο ρόλος 
του διοικητικού συμβουλίου είναι να παρέχει ένα πλαίσιο αποτελεσματικού ελέγχου, έτσι 
ώστε ο κίνδυνος να μπορεί να εκτιμηθεί και να διαχειριστεί. Από το συμβούλιο απαιτείται 
επίσης να επανεκτιμά και να επαναπροσδιορίζει την αποδοτικότητα των ελέγχων, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των ελέγχων για τους οικονομικούς και λειτουργικούς 
τομείς, καθώς επίσης και των συστημάτων διαχείρισης κινδύνου. 

Το 2005, το Financial Reporting Council δημοσίευσε επίσης το Internal Control - Revised 
Guidance for Directors on the Combined Code, το οποίο αποτελεί επανέκδοση της 
αναφοράς Turnbull που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1999. Αυτές οι οδηγίες θεωρούν ότι 
το διοικητικό συμβούλιο μιας εταιρείας, χρησιμοποιεί για τον εσωτερικό έλεγχο μια 
προσέγγιση βασισμένη στην πιθανότητα κίνδυνου. Οι οδηγίες προτείνουν ότι για να 
αξιολογηθούν ο κίνδυνος που αντιμετωπίζει μια εταιρεία και η διαδικασία ελέγχου, τα 
ακόλουθα στοιχεία θα πρέπει να επανεξετασθούν: 

▪ Αξιολόγηση κινδύνου 
▪ Περιβάλλον ελέγχου και διαδικασίες ελέγχου 
▪ Πληροφορίες και επικοινωνία 
▪ Εποπτεία 
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Οι οδηγίες παρέχουν δείγματα ερωτήσεων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των διαδικασιών κινδύνου και ελέγχου. Ερωτήσεις 
σχετικές με την αξιολόγηση του κινδύνου εστιάζονται στην παρουσία καθαρών στόχων, 
αποτελεσματικής κατεύθυνσης στην αξιολόγηση του κινδύνου, μετρήσιμων στόχων 
αποδοτικότητας, αναγνώρισης και αξιολόγησης των κινδύνων σε μια συνεχόμενη βάση 
και τέλος μιας κατανόησης των αποδεκτών κινδύνων. 
  
KKiinngg  IIII  RReeppoorrtt    
Το King Report on Corporate Governance for South Africa (King II Report), εκδόθηκε το 
2002 για να προωθήσει την εταιρική διακυβέρνηση. Αυτή η αναφορά έχει 5 τμήματα: 

▪ Συμβούλιο και Διευθυντές 
▪ Διαχείριση κινδύνου 
▪ Εσωτερικός έλεγχος 
▪ Ενσωματωμένη αναφορά υποστήριξης, και 
▪ Λογιστική και έλεγχος 
 
Η αναφορά King II περιλαμβάνει επίσης ένα υπόμνημα σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου 
και τον εσωτερικό έλεγχο. Σύμφωνα με την αναφορά αυτή, το διοικητικό συμβούλιο είναι 
υπεύθυνο για τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου και την αποδοτικότητά τους. Το 
συμβούλιο θα πρέπει:  

▪ Να ορίζει πολιτικές κινδύνου 
▪ Να αξιολογεί τις διαδικασίες κινδύνου 
▪ Να αξιολογεί την έκθεση σε κάθε κίνδυνο, όπως είναι: οι φυσικοί και λειτουργικοί 

κίνδυνοι, οι κίνδυνοι που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό, οι κίνδυνοι από τη 
χρήση της τεχνολογίας, η επιχειρηματική συνέχεια και η ανάκαμψη από 
καταστροφή, οι πιστωτικοί κίνδυνοι, οι κίνδυνοι της αγοράς, καθώς και οι κίνδυνοι 
συμμόρφωσης. 

▪ Να επανεξετάζει συχνά τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου και τους σημαντικούς 
κινδύνους που αντιμετωπίζει η εταιρεία,  

▪ Να φέρει τη συνολική ευθύνη για τη γνωστοποίηση των αρχών της διαχείρισης 
κινδύνου 

  
AA  RRiisskk  MMaannaaggeemmeenntt  SSttaannddaarrdd  bbyy  FFeeddeerraattiioonn  ooff  EEuurrooppeeaann  RRiisskk  MMaannaaggeemmeenntt  
AAssssoocciiaattiioonn  ((FFEERRMMAA))    
Mια κοινοπραξία οργανισμών του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένων του 
Ινστιτούτου Διαχείρισης Κινδύνου (Institute of Risk Management) της Ένωσης 
Διαχειριστών Ασφάλειας και Κινδύνου (Association of Insurance and Risk Managers) και 
του Εθνικού Φόρουμ για Διαχείριση Κινδύνου στον δημόσιο τομέα (National Forum for 
Risk Management in the Public Sector), δημοσίευσαν το A Risk Management Standard 
(RMS) το 2004. Το RMS αντιπροσωπεύει τις καλύτερες πρακτικές, με τις οποίες οι 
εταιρείες μπορούν να συγκριθούν μεταξύ τους για να προσδιορίσουν πόσο καλά τα 
καταφέρνουν σε προδιαγεγραμμένους τομείς. Δεν είναι ένα μεγάλο έγγραφο, αλλά 
παρέχει μια διαδικασία διαχείρισης κινδύνου, η οποία περιλαμβάνει: 

▪ Σύνδεση με τους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού 
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▪ Προσδιορισμό κινδύνου, τον οποίο το RMS διαχωρίζει σε ανάλυση κινδύνου, 
αναγνώριση κινδύνου, περιγραφή κινδύνου, εκτίμηση κινδύνου και αξιολόγηση 
κινδύνου 

▪ Αναφορά κινδύνου 
▪ Απόφαση 
▪ Αντιμετώπιση κινδύνου 
▪ Αναφορά υπολειπόμενου κινδύνου, και  
▪ Παρακολούθηση 
 
AAuussttrraalliiaann//NNeeww  ZZeeaallaanndd  SSttaannddaarrdd  44336600  --  RRiisskk  MMaannaaggeemmeenntt    
Το 2004 η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία συγκρότησαν μια κοινή τεχνική επιτροπή, 
αποτελούμενη από εκπροσώπους πολλών οργανισμών, με σκοπό να δημοσιεύσουν δύο 
κείμενα σχετικά με την διαχείριση κινδύνου. Η επιτροπή ήταν πολυσύνθετη και αποτελείτο 
από ομάδες που εστιάζονται μεταξύ άλλων στην πληροφορική, στα τελωνειακά, στην 
ασφάλεια, στην άμυνα, στην διαχείριση εκτάκτων περιστατικών και στη λογιστική. Αυτό το 
πολυσύνθετο υπόβαθρο οδηγεί σε μια διαφορετική προσέγγιση από αυτές που 
μπορούμε να δούμε σε άλλα πλαίσια. Το πρώτο κείμενο (το Πρότυπο) που αρχικά 
δημοσιεύτηκε το 1999 είχε τίτλο ‘’Risk Management (the Standard)’’. Το δεύτερο 
συνοδευτικό κείμενο ‘’Risk Management Guidelines (the Guidance)’’,  παρείχε 
πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του Προτύπου. 

Το Πρότυπο (the Standard) μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε τύπο οργανισμού και 
σε οποιοδήποτε έργο ή προϊόν. Επιχειρεί να παραθέσει τα υπέρ και τα κατά του 
κινδύνου. Παρόλο που ορίζει τα στοιχεία διαχείρισης κινδύνου, δεν έχει σκοπό να 
επιβάλλει ομοιομορφία. Ο αντικειμενικός του σκοπός είναι να παρέχει καθοδήγηση σε 
αρκετούς τομείς, μερικοί από τους οποίους είναι: μια βάση για λήψη αποφάσεων, 
καλύτερη αναγνώριση κινδύνων, αύξηση αξίας, καταμερισμό πηγών, βελτιωμένη 
συμμόρφωση και εταιρική διακυβέρνηση. Η διαδικασία διαχείρισης κινδύνου του 
Προτύπου παρουσιάζεται στα Παραρτήματα / Exhibit 2. 

Το έγγραφο καθοδήγησης (the Guidance), αναλύει κάθε στοιχείο της διαδικασίας 
διαχείρισης κινδύνου. Για παράδειγμα, για το βήμα ‘’καθορισμός πλαισίου’’  τα σχόλια 
εστιάζονται στην κατανόηση των στόχων ενός οργανισμού και των εξωτερικών και 
εσωτερικών συμμέτοχων (stakeholders). Ως ένα άλλο παράδειγμα, η καθοδήγηση 
παρέχει σχόλια σχετικά με τα κριτήρια για τον καθορισμό του πλαισίου, τα οποία 
περιλαμβάνουν τις συνέπειες και τον ορισμό της πιθανότητας. Τα σχόλια σχετικά με τα 
κριτήρια περιλαμβάνουν επίσης λεπτομερή παραδείγματα υποθέσεων κριτηρίων και 
σχετικών στόχων. 
 
IIMMAA’’ss  ““AA  GGlloobbaall  PPeerrssppeeccttiivvee  oonn  AAsssseessssiinngg  IInntteerrnnaall  CCoonnttrrooll  oovveerr  FFiinnaanncciiaall  
RReeppoorrttiinngg””  ((IICCooFFRR))    
Το Institute of Management Accountants (IMA / USA), ανέπτυξε ένα πλαίσιο αξιολόγησης 
κινδύνου, προκειμένου να βοηθήσει τις διοικήσεις των επιχειρήσεων στην κοστολογικά 
αποτελεσματική συμμόρφωση, που απαιτείται από την οδηγία SOX 404. Με τον τίτλο 
"Μια σφαιρική απεικόνιση της αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου για τις οικονομικές 
αναφορές" (A Global Perspective on Assessing Internal Control over Financial 
Reporting), το πλαίσιο ICoFR περιλαμβάνει αυτοελέγχους που στηρίζονται κατά μεγάλο 
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ποσοστό στις προόδους της γενικότερης διαχείρισης κινδύνου και βασίζονται στην 
αντιμετώπιση του κινδύνου μέσω της καθιέρωσης ενός "πλαισίου διασφάλισης", 
σύμφωνο με τους επιχειρησιακούς στόχους (βλέπε Παραρτήματα / Exhibit 5). Το πλαίσιο 
διασφάλισης, όπως σχετίζεται με την οδηγία  SOX 404, παρέχει στην ουσία τις ακριβείς 
οικονομικές αναφορές (reporting), όπως αυτές προσδιορίζονται από ένα αποτελεσματικό 
σύστημα εσωτερικών ελέγχων.  
Παρ’ ότι σχεδιάστηκε για να καλύψει ανάγκες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, το 
πλαίσιο  καλύπτει εξίσου καλά και άλλες επιχειρησιακές ανάγκες, όπως είναι η αδιάλειπτη 
επιχειρησιακή λειτουργίας (business continuity planning), η διαχείριση διαδικασιών και η 
βελτιστοποίηση ελέγχου των δαπανών. Επιπρόσθετα το πλαίσιο ICoFR στηρίζεται στις 
παραδοσιακές αρχές διαχείρισης ποιότητας (Total Quality Management). Παραδείγματος 
χάριν, μόλις προσδιοριστούν το πλαίσιο διασφάλισης και το αρχικό χαρτοφυλάκιο 
ελέγχου που θα εξετάσει "τις απειλές στην επίτευξη των στόχων’’, ο εναπομένων 
κίνδυνος είναι πλέον ποσοτικά προσδιορίσιμος (από την ανάλυση των ιστορικών 
ποσοστών λάθους) και δοκιμασμένος έναντι προκαθορισμένων ορίων. Έτσι είναι εύκολο 
να προσδιοριστεί αρχικά τουλάχιστον, εάν ο κίνδυνος είναι αποδεκτός ή όχι. 
 
SSttaannddaarrdd  &&  PPoooorr’’ss  aanndd  EERRMM    
Ο διεθνής οίκος Standards & Poor’s (S&P), έχει ήδη αρχίσει να ενσωματώνει την 
πρακτική της διαχείρισης επιχειρηματικού ρίσκου (ERM) στις αξιολογήσεις του για το 
σύνολο των  επιχειρήσεων. Μέχρι πρόσφατα η αξιολόγηση αυτή εφαρμοζόταν μόνο για 
τους χρηματοδοτικούς οργανισμούς και τις ασφαλιστικές εταιρίες.  

Το πλαίσιο της S&P για την αξιολόγηση της διαχείρισης του επιχειρηματικού ρίσκου στις 
τράπεζες και τους λοιπούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, περιλαμβάνει μια 
επισκόπηση της πολιτικής διαχείρισης κινδύνου, της υφιστάμενης υποδομής διαχείρισης 
ρίσκου, και της προσδιορισμένης μεθοδολογίας αντιμετώπισης των κινδύνων. Σύμφωνα 
με το πλαίσιο της S&P, οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου επιλαμβάνονται: των 
πραγματικών προθέσεων της επιχείρησης, της εταιρικής κουλτούρας, της στρατηγικής 
ελέγχου και παρακολούθησης του κινδύνου καθώς και των διαδικασιών για την 
κοινοποίηση και τη συνειδητοποίηση του κινδύνου. Αντίστοιχα οι υποδομές για τη 
διαχείριση του κινδύνου καλύπτουν θέματα τεχνολογίας, λειτουργιών και εκπαίδευσης. 
Τέλος, σύμφωνα πάντα με το πλαίσιο της S&P, η μεθοδολογία διαχείρισης κινδύνου 
αναφέρεται στην κύρια κατανομή, την πρότυπη εξέταση, και τις μεθόδους αξιολόγησης.   

Το αντίστοιχο πλαίσιο της S&P για την αξιολόγηση της διαχείρισης επιχειρηματικού 
κινδύνου στις ασφαλιστικές εταιρίες, περιλαμβάνει εκτιμήσεις για: την εταιρική κουλτούρα 
αναφορικά με τον κίνδυνο, τους προσδιορισμένους ελέγχους, την εξέλιξη στη διαχείριση 
κινδύνου, τα χρησιμοποιούμενα πρότυπα και τις προσδιορισμένες στρατηγικές. Σύμφωνα 
με τη Standard and Poor’s, οι ασφαλιστικές εταιρίες ανάλογα με την αξιολόγησή τους 
κατατάσσονται σε μια από τις παρακάτω διαβαθμίσεις: αδύνατη, επαρκής, ισχυρή, ή 
άριστη. Ενδεικτικά μια ‘’επαρκής’’ διαβάθμιση, σημαίνει ότι μια ασφαλιστική εταιρία έχει 
"σε πλήρη λειτουργία τα απαραίτητα συστήματα ελέγχου που αφορούν όλους τους 
σημαντικούς κινδύνους."   
 
CCOOSSOO’’ss  EEnntteerrpprriissee  RRiisskk  MMaannaaggeemmeenntt  --  IInntteeggrraatteedd  FFrraammeewwoorrkk    
Το Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway (COSO), δημοσίευσε το 
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Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Control - Integrated Framework),  
το 1992. Η αρχική αυτή έκδοση αυτή συμπληρώθηκε το 2004, με το πλαίσιο Διαχείρισης 
Κινδύνου,  Enterprise Risk Management - Integrated Framework (COSO ERM), το οποίο 
απεικονίζεται στα Παραρτήματα /  Exhibits 3 & 4.  

Με βάση την έκδοση του COSO, ο ορισμός που προτείνεται για την διαχείριση του 
επιχειρηματικού κινδύνου είναι πολύ ευρύς. Αξίζει να σημειωθεί ότι, αν και το πλαίσιο της 
διαχείρισης κινδύνου (ERM framework), αντιμετωπίζεται ξεχωριστά από το πλαίσιο του  
εσωτερικού ελέγχου (Internal Control framework), σημειώνεται με σαφήνεια ότι ο 
εσωτερικός έλεγχος αποτελεί τμήμα της Διαχείρισης Επιχειρηματικού Κινδύνου (ERM).  
Επί του παρόντος, η Επιτροπή Ασφαλειών και Ανταλλαγών (Securities & Exchange 
Commission / SEC), απαιτεί από τις εταιρείες να πιστοποιήσουν εγγράφως ότι το 
σύστημα εσωτερικού ελέγχου τους σχετικά με τις οικονομικές αναφορές, είναι 
αποτελεσματικό και σε συμφωνία με ένα κατάλληλο πλαίσιο, όπως το πλαίσιο 
εσωτερικού ελέγχου COSO του 1992. Φαίνεται πάντως ότι το COSO ERM του 2004, είναι 
περισσότερο προσαρμοσμένο στην επίτευξη των στόχων του SEC, για την ανάπτυξη και 
την εφαρμογή οδηγιών εκτίμησης και διαχείρισης του κινδύνου, που θα βοηθήσουν στη 
μείωση του κόστους συμμόρφωσης με το Sarbanes Oxley Act 404.  

Μελετώντας το πλαίσιο COSO από  με μια αναλογιστική και ποσοτική οπτική γωνία, 
οδηγούμαστε στο ακόλουθο συμπέρασμα: υπάρχει μια πραγματική ευκαιρία για τις 
αναλογιστικές και μαθηματικές κοινότητες, όχι μόνο να προσθέσουν αξία στους 
οργανισμούς που ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν το πλαίσιο διαχείρισης επιχειρηματικού 
κινδύνου, αλλά και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη ενός πιο δυναμικού και ποσοτικού 
πλαισίου. Το πλαίσιο καθορίζει οκτώ βασικά στοιχεία για τη Διαχείριση Επιχειρηματικού 
Κινδύνου (ERM). Αρχίζει με την κατανόηση του εσωτερικού περιβάλλοντος της 
επιχείρησης, κινείται προς τον προσδιορισμό του κινδύνου και τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων, συνεχίζει με την εκτίμηση και την ποσοτικοποίηση του κινδύνου και 
καταλήγει με την αντιμετώπιση του κινδύνου, τον ενδεχόμενο μετριασμό του  και τις 
απαιτούμενες δραστηριότητες ελέγχου9.  Σύμφωνα πάντως με κάποιους που έχουν το 
σχετικό γνωστικό υπόβαθρο, το πλαίσιο του 2004 δεν παρέχει πολλές πρόσθετες οδηγίες 
σχετικά με το θέμα της αξιολόγησης του κινδύνου και τον ποσοτικό προσδιορισμό του. 
Στην πραγματικότητα, μόνο 8 από τις 125 σελίδες αφιερώνονται στην αξιολόγηση του 
κινδύνου.   
Το Σεπτέμβριο του 2004, το COSO δημοσίευσε ένα εγχειρίδιο - οδηγό τεχνικών 
εφαρμογής10. Ο σκοπός ήταν να δοθούν παραδείγματα για τις τεχνικές που 
χρησιμοποιούνται σε διάφορα επίπεδα μιας επιχείρησης, κατά τη διαδικασία εφαρμογής 
των αρχών διαχείρισης του επιχειρηματικού κινδύνου. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο 
περιλαμβάνει μεγαλύτερη αναφορά για το θέμα της αξιολόγησης του κινδύνου (22 από τις 
112 σελίδες) και συζητά τις ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους. Εστιάζοντας στις 
ποσοτικές μεθόδους, το εγχειρίδιο προσφέρει τρεις ευρείες τεχνικές: πιθανολογικές 
(probabilistic), μη πιθανολογικές (non-probabilistic) και τεχνικές σύγκρισης αναφοράς 
(benchmarking). Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι δύο τελευταίες τεχνικές είναι 
                                                 
9 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), Enterprise Risk 
Management – Integrated Framework, 2004 
 
10 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), Enterprise Risk 
Management – Application Techniques, 2004 
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πραγματικά ποιοτικότερης φύσης, ενώ οι πιθανολογικές τεχνικές παρουσιάζουν 
περισσότερο ενδιαφέρον για εξειδικευμένη θεώρηση παρά πρακτική.  

Παρά τον αυξημένο αριθμό επιχειρήσεων που διεθνώς εφαρμόζουν το πλαίσιο COSO, η 
πρόκληση της εξέλιξης του ως το βασικό πλαίσιο για τη διαχείριση του επιχειρηματικού 
κινδύνου, παραμένει κάτω από τις προσδοκίες. Όπως αναφέρεται άλλωστε στον οδηγό 
τεχνικών εφαρμογής: "κατά τη διάρκεια του χρόνου, πιστεύουμε ότι η πρόσθετη 
καθοδήγηση θα εξελιχθεί, μιας και επαγγελματικές οργανώσεις, όμιλοι βιομηχανιών,  
ακαδημαϊκοί, κανονιστικά πλαίσια και άλλοι, αναπτύσσουν ξεχωριστά το απαραίτητο 
υλικό για να βοηθήσουν το δικό τους αντικείμενο ενασχόλησής".  Αυτό αποτελεί μια 
ακόμη δυνατότητα προστιθέμενης αξίας, με την εφαρμογή της αναλογιστικής και 
ποσοτικής εμπειρίας στην ανάπτυξη ενός οικονομικού και λειτουργικού πλαισίου 
προτυποποίησης του κινδύνου (risk modeling). Αυτό το πλαίσιο προτυποποίησης ή 
διαμόρφωσης του κινδύνου, πρέπει να είναι αρκετά ευρύ, προκειμένου να εφαρμοστεί όχι 
μόνο στο COSO αλλά και σε όλα τα πλαίσια διαχείρισης του επιχειρηματικού κινδύνου.   
 
  BBaasseell  IIII    
Οι κανόνες για την επιβολή κεφαλαιακών απαιτήσεων στις τράπεζες στοχεύουν στην 
ενίσχυση της ικανότητας απορρόφησης ζημιών, σε περίπτωση που επέλθουν μη 
προβλέψιμοι κίνδυνοι, στους οποίους εκτίθενται οι τράπεζες με τη λειτουργία τους. Οι 
κανόνες για την επιβολή κεφαλαιακών απαιτήσεων έχουν διαμορφωθεί από την 
Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία. 

Η Επιτροπή της Βασιλείας δεν έχει νομική οντότητα, εδρεύει στην Τράπεζα Διεθνών 
Διακανονισμών (Bank for International Settlements) της Βασιλείας στην Ελβετίας, η οποία 
και της παρέχει γραμματειακή υποστήριξη.  Ιδρύθηκε το 1974 και στη σύνθεση της στη 
παρούσα φάση συμμετέχουν 13 χώρες (Βέλγιο, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, 
Ιαπωνία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο και 
ΗΠΑ). Το έργο της Επιτροπής της Βασιλείας αποβλέπει κυρίως στη διασφάλιση της 
σταθερότητας του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, αλλά και στη διαμόρφωση 
ισοδύναμων όρων ανταγωνισμού. Η Επιτροπή ενθαρρύνει συνεννοήσεις και συνεργασίες 
μεταξύ των μελών της και άλλων τραπεζικών εποπτικών αρχών. Διακινεί παγκοσμίως σε 
όλους του εποπτικούς φορείς δημοσιευμένα ή/και μη δημοσιευμένα κείμενα που 
παρέχουν κατευθύνσεις σχετικές με θέματα εποπτείας. Η συνεχής επικοινωνία 
ενδυναμώνεται από το Διεθνές Συνέδριο Τραπεζικής Εποπτείας (International 
Conference of Banking Supervisors / ICBS), το οποίο συνέρχεται κάθε δύο χρόνια. 

Όπως έχει τροποποιηθεί από τον Οκτώβριο του 2006, η Επιτροπή αναδιοργάνωσε το 
πεδίο των εργασιών της, υπό τις παρακάτω τέσσερις (4) υπό – επιτροπές:  

▪ The Accord Implementation Group  
▪ The Policy Development Group  
▪ The Accounting Task Force  
▪ The International Liaison Group  

Το ισχύον σύστημα κανόνων της Επιτροπής της Βασιλείας αναφορικά με την κεφαλαιακή 
επάρκεια των διεθνών τραπεζών  διαμορφώθηκε σταδιακά από τον Ιούλιο του 1988, όταν 
δημοσιεύτηκε το Σύμφωνο της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια, με τίτλο ‘’Διεθνής 
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11Σύγκληση της Κεφαλαιακής Μέτρησης και των Κεφαλαιακών Προτύπων’’ . Η 
προσέγγιση αυτή,  περιελάμβανε μια σειρά από συντελεστές για τα διάφορα τραπεζικά 
προϊόντα, με σκοπό τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Για παράδειγμα, σε 
ένα στεγαστικό δάνειο το 4% του υπολοίπου του πρέπει να αντιστοιχεί σε εποπτικό 
κεφάλαιο, ενώ για ένα επιχειρηματικό το 8%. Ο παραπάνω απλός υπολογισμός έδωσε 
ένα κοινό μέτρο σύγκρισης της κεφαλαιακής επάρκειας για όλες τις τράπεζες. Από την 
άλλη πλευρά, είχε σοβαρές αδυναμίες καθώς δεν διαφοροποιούσε αποτελεσματικά τις 
κεφαλαιακές απαιτήσεις, μη λαμβάνοντας υπόψη το διαφορετικό βαθμό κινδύνου του 
κάθε προϊόντος. Επίσης, δεν συμπεριλάμβανε κινδύνους όπως ο λειτουργικός κίνδυνος. 
Έτσι, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε πολλές φορές με σημαντικότερη τροποποίηση 
εκείνη του 1996 προκειμένου να συμπεριληφθούν και οι κίνδυνοι αγοράς.  

Το Σύμφωνο της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια ξεπεράστηκε από τις εξελίξεις 
στον τραπεζικό τομέα και έπαυσε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στους κινδύνους 
στους οποίους εκτίθενται οι τράπεζες. Έτσι,  η Επιτροπή της Βασιλείας εξέδωσε στις 26 
Ιουνίου 2004 το νέο Σύμφωνο για την Κεφαλαιακή επάρκεια12. Το νέο πλαίσιο προβλέπει 
µία προσέγγιση αρτιότερη και περισσότερο προσαρμοσμένη στη φύση των 
αναλαμβανόμενων κινδύνων, προάγοντας την ενισχυμένη διαχείριση του κινδύνου από 
τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, γεγονός που θα συμβάλει στη σταθερότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, θα εμπνεύσει εμπιστοσύνη στα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και θα ενισχύσει την προστασία του καταναλωτή. Οι νέες προτάσεις της 
Επιτροπής της Βασιλείας διακρίνονται σε τρεις πυλώνες:  

• Πυλώνας Ι.  Υπολογισμός ελάχιστων κεφαλαιακών υποχρεώσεων έναντι του 
πιστωτικού κινδύνου – με την  προσθήκη απαιτήσεων για κάλυψη έναντι του  
λειτουργικού κινδύνου.  

 Ο ορισμός των ιδίων κεφαλαίων, οι ελάχιστες απαιτήσεις του 8% των ιδίων 
 κεφαλαίων σε σχέση με το σταθμισμένο ενεργητικό και οι διατάξεις αναφορικά με 
 την εποπτική μεταχείριση των κινδύνων αγοράς παραμένουν αμετάβλητες. Η 
 κύρια  διαφοροποίηση έγκειται στην μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου 
 περιλαμβανομένης και της εποπτικής αντιμετώπισης των μέσων και τεχνικών 
 μείωσης του εν λόγω  κινδύνου, καθώς και στην καθιέρωση επιπρόσθετων 
 κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον λειτουργικό κίνδυνο. Για την μέτρηση του 
 πιστωτικού κινδύνου παρέχονται δύο κύριες εναλλακτικές μέθοδοι: α) η 
 τυποποιημένη μέθοδος (standardised), όπου οι συντελεστές στάθμισης 
 προσδιορίζονται με βάση τις διαβαθμίσεις οργανισμών αξιολόγησης 
 πιστοληπτικής ικανότητας και β) η μέθοδος των εσωτερικών διαβαθμίσεων (IRB), 
 όπου τα Πιστωτικά Ιδρύματα μπορούν με βάση εσωτερικές εκτιμήσεις της 
 πιστοληπτικής ικανότητας των πιστούχων να εκτιμήσουν τον πιστωτικό κίνδυνο. 
 Για κάποιες κατηγορίες ανοιγμάτων παρέχονται δύο εναλλακτικές, η βασική 
 προσέγγιση (Foundation) και η εξελιγμένη προσέγγιση (Advanced). 

• Πυλώνας II. Διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης (supervisory review process). 

                                                 
11 International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards 
12 Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework  
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 Το μέρος αυτό του πλαισίου εισάγει γενικές αρχές τέτοιες ώστε να διασφαλίζεται η 
κεφαλαιακή επάρκεια των Πιστωτικά Ιδρύματα (ΠΙ) πέραν των μηχανισμών του 
πρώτου πυλώνα. Τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα 
εκτίμησης κεφαλαιακής επάρκειας και να καθορίζουν τα κεφάλαια που απαιτούνται 
για την κάλυψη των κινδύνων που αναλαμβάνουν. Οι εποπτικές αρχές αξιολογούν 
τους κινδύνους καθώς και τις διαδικασίες παρακολούθησης και μέτρησης αυτών 
και δύνανται να απαιτούν πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις στις περιπτώσεις 
όπου δεν υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με τις διατάξεις του πρώτου πυλώνα ή 
κάποιοι κίνδυνοι που δεν αντιμετωπίζονται από τον πρώτο πυλώνα , δεν έχουν 
καλυφθεί επαρκώς με κεφάλαια από τα ΠΙ  Οι γενικές αρχές που διέπουν το μέρος 
αυτό του πλαισίου είναι: α) τα ΠΙ θα πρέπει να έχουν διαδικασία εκτίμησης της 
συνολικής κεφαλαιακής τους επάρκειας σε σχέση με τους κινδύνους που 
αναλαμβάνουν ανάλογα με την στρατηγική τους και β) οι εποπτικές αρχές πρέπει 
να αξιολογούν τις εσωτερικές εκτιμήσεις των ΠΙ αναφορικά με την κεφαλαιακή 
επάρκεια και την στρατηγική τους καθώς επίσης και την ικανότητα τους να 
παρακολουθούν και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις που αφορούν τον δείκτη 
κεφαλαιακής επάρκειας καθώς και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα εφόσον 
δεν είναι ικανοποιημένες με το αποτέλεσμα της σχετικής διαδικασίας. 

• Πυλώνας III. Πειθαρχία της Αγοράς (market discipline).  
Ενίσχυση της πειθαρχίας που επιβάλλει η αγορά στις τράπεζες μέσω της  
καθιέρωσης κανόνων  γνωστοποίησης οικονομικών και άλλων στοιχείων (Στο νέο 
πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας προβλέπονται εναλλακτικές μέθοδοι υπολογισμού 
των κεφαλαιακών απαιτήσεων πιο ευαίσθητες ως προς τον κίνδυνο, 
επιτυγχάνοντας σύγκλιση  μεταξύ του εποπτικού και του οικονομικού 
κεφαλαίου.  Επιπλέον το νέο πλαίσιο πλεονεκτεί καθώς δίνει την δυνατότητα 
διάφορων προσεγγίσεων για τον υπολογισμό του κόστους σε συστήματα και νέες 
διαδικασίες που η τράπεζα είναι διατεθειμένη να αναλάβει. 

Το σημαντικότερο γεγονός σχετικά με το νέο πλαίσιο υπολογισμού κεφαλαιακών 
απαιτήσεων που προτείνει η Επιτροπή έχει να κάνει με ειδική κεφαλαιακή απαίτηση 
έναντι του λειτουργικού κινδύνου, το οποίο θέτει τους νέους κανόνες σε συνεργασία με 
τους εθνικούς φορείς και τις κεντρικές τράπεζες.  
Μέσα από το νέο πλαίσιο προβλέπονται ξεχωριστές κεφαλαιακές απαιτήσεις βάσει 
αντίστοιχων μεθοδολογιών μέτρησης. Η δυσκολία που παρουσιάζεται σχετικά με τον 
λειτουργικό κίνδυνο είναι ότι δεν είναι εύκολα μετρήσιμος και αναφέρεται σε όλα τα είδη 
κινδύνων που δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν είτε ως κίνδυνοι αγοράς, είτε ως 
πιστωτικοί κίνδυνοι. 
 
Σύμφωνα με το προηγούμενο πλαισίου του 1988, τα ποσοστά στάθμισης των 
κεφαλαιακών απαιτήσεων είχαν καθοριστεί και σχετίζονταν περισσότερο με τον πιστωτικό 
κίνδυνο και ήταν ακόμα υψηλότερα για να καλύπτουν άλλες μορφές κινδύνου εκτός από 
τον πιστωτικό. Καθώς όμως στο νέο εποπτικό πλαίσιο προτείνονται συγκεκριμένες 
μεθοδολογίες αποκλειστικά για τον πιστωτικό κίνδυνο, μένουν ακάλυπτοι κίνδυνοι άλλων 
μορφών. Έτσι, η Επιτροπή επιβάλει επιπρόσθετους κανόνες για τον λειτουργικό κίνδυνο, 
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που κυρίως αναφέρονται  στην αυξημένη πολυπλοκότητα και στο μεγάλο εύρος των 
τραπεζικών εργασιών καθώς επίσης και στη χρήση των υπολογιστικών συστημάτων.  

Η Επιτροπή της Βασιλείας προτείνει (ενώ παράλληλα ενθαρρύνει τις αρχές και τις 
κεντρικές τράπεζες να προτείνουν λύσεις) ουσιαστικά τρείς εναλλακτικές μεθόδους 
υπολογισμού των εποπτικών κεφαλαίων για τον υπολογισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων: 

• Την προσέγγιση της μέτρησης του Βασικού Δείκτη (Basic Indicator Approach). Οι 
 Τράπεζες που εφαρμόζουν αυτή την μέθοδο θα πρέπει να υπολογίζουν εποπτικά 
 κεφάλαια ως ποσοστό του gross income με βάση τον παρακάτω τύπο: 
 
  KBIA = GI * a, όπου 
 
 KBIA είναι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις στην Basic Indicator Approach για τον 
 λειτουργικό κίνδυνο, 
 a = 15% ( η Επιτροπή μελετά την τελική τιμή αυτού του συντελεστή), 
 GI = ο μέσος όρος του gross income των τριών τελευταίων χρόνων.  Για τον 
 ορισμό του gross income έχει δοθεί ο παρακάτω τύπος : 
 
 GI = net interest income + net result of fees and commissions + net result  of 
 financial operations + other income excluding extraordinary or irregular items and 
 profits/losses from sales of securities in banking book. 
 
 Δεν  υπάρχουν κριτήρια για την εφαρμογή της μεθόδου, ωστόσο όλες οι Τράπεζες 
 αναμένεται να εφαρμόσουν τις προδιαγραφές που εξέδωσε η επιτροπή τον 
 Φεβρουάριο του 2003 13. Ο οικονομικός δείκτης είναι αντιπροσωπευτικός της 
 δραστηριότητας του τραπεζικού ιδρύματος και συνεπώς και της αντίστοιχης 
 έκθεσης στο λειτουργικό κίνδυνο. 

• την τυποποιημένη προσέγγιση (standardized approach), η οποία βασίζεται σε 
 εποπτικούς συντελεστές (όπως και στο πλαίσιο Basel I), αλλά πλέον η 
 τμηματοποίηση του χαρτοφυλακίου είναι πιο λεπτομερής, οι καθυστερήσεις και οι 
 εξασφαλίσεις παίζουν σημαντικό ρόλο, ενώ για τα δάνεια προς τις μεγάλες 
 επιχειρήσεις γίνεται διαβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας από εξωτερικό οίκο.    
 Οι Τράπεζες σύμφωνα με αυτή την εναλλακτική λύση, χωρίζουν τις 
 δραστηριότητες τους σε οκτώ βασικές κατηγορίες (business lines) . Τα εποπτικά 
 κεφάλαια για τον λειτουργικό κίνδυνο υπολογίζονται ως ποσοστό του gross 
 income για κάθε business line με βάση τον παρακάτω τύπο: 

 
  ΚTSA = Σ (GI1-8 * b1-8) 
 

 όπου ΚTSA  οι κεφαλαιακές απαιτήσεις στην Standardized Approach, 
 b1-8 = ποσοστό για κάθε business line, 
 GI1-8 = ο μέσος όρος του gross income των τριών τελευταίων χρόνων για κάθε 
 business line. 

 
                                                 
13 Basel II, Sound Practices for the  Management and Supervision of Operational Risk, 2003 
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Προβλέπονται τα παρακάτω business lines και συντελεστές b1-8 : 
− Corporate Finance (18%) 
− Trading & Sales (18%) 
− Retail Banking (12%) 
− Commercial banking (15%) 
− Payment and Settlement (18%) 
− Agency Services (15%) 
− Asset Management (12%) 
− Retail Brokerage (12%) 
 

• την προσέγγιση της εσωτερικής διαβάθμισης  (internal ratings based (IRB) 
 approach), η οποία βασίζεται σε μοντέλα μέτρησης πιστοληπτικής ικανότητας για 
 όλα τα προϊόντα και σε καθορισμό των παραμέτρων κινδύνου PD (Probability of 
 Default), LGD (Loss Given Default), EAD (Exposure At Default). Οι τρεις αυτοί 
 παράμετροι αναδεικνύουν τους τρεις βασικούς κινδύνους στους οποίους 
 αναλύεται ο πιστωτικός κίνδυνος, δηλαδή τον κίνδυνο ασυνέπειας, τον κίνδυνο 
 ανάκτησης και τον κίνδυνο ανοίγματος. Τα μοντέλα αυτά αναπτύσσονται 
 εσωτερικά από κάθε  τράπεζα με βάση τα ιστορικά στοιχεία τους και 
 αντικατοπτρίζουν το προφίλ  κινδύνου της τράπεζας. Οι κεφαλαιακές 
 απαιτήσεις των τραπεζών, που εφαρμόζουν τη λύση αυτή δεν μπορούν να 
 είναι μικρότερες από το 75% των κεφαλαιακών απαιτήσεων που θα 
 υπολογίζονταν σύμφωνα με τη Standardised προσέγγιση.  

 
Η ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου είναι μια σύνθετη 
διαδικασία. Γι’ αυτόν τον λόγο, δικαίως, οι εποπτικές αρχές της Βασιλείας δίνουν ιδιαίτερη 
έμφαση στις προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η 
ανάπτυξη αποτελεσματικών συστημάτων μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου. 

Όσο αφορά στις τράπεζες, αυτές επιλέγουν τη μέθοδο αξιολόγησης του λειτουργικού 
κινδύνου ανάλογα με τις εσωτερικές τους διαδικασίες και τα τεχνολογικά μέσα που 
διαθέτουν. Όμως, ενθαρρύνονται να κινηθούν προς την υιοθέτηση των πιο περισσότερο 
εξελιγμένων μεθόδων όσο περισσότερο αναβαθμίζουν τις εσωτερικές τους διαδικασίες 
και τα συστήματα αποτίμησης λειτουργικού κινδύνου. Η μέθοδος που θα επιλέγεται θα 
πρέπει να αντιστοιχεί στη ιδιαιτερότητα των δραστηριοτήτων τους. Και τέλος επιτρέπεται 
η χρησιμοποίηση διαφορετικών μεθόδων για διαφορετικές μονάδες δραστηριότητας. Η 
Επιτροπή προτείνει την πρώτη μέθοδο μόνο για τις τράπεζες με μικρό εύρος 
δραστηριοτήτων και περιορισμένη τοπική παρουσία, ενώ ενθαρρύνει τις υπόλοιπες να 
προχωρήσουν στην τρίτη εναλλακτική μέθοδο. Αυτό γίνεται έμμεσα, αφού στην τρίτη 
μέθοδο οι κεφαλαιακές απαιτήσεις είναι σημαντικά μικρότερες από αυτές της πρώτης. 
Επειδή όμως στην εφαρμογή της τρίτης μεθόδου απαιτείται σημαντικό χρονικό διάστημα, 
προτείνεται η δεύτερη μέθοδος.  
Τον Ιανουάριο του 2001, η  Επιτροπή εισηγήθηκε οι κεφαλαιακές απαιτήσεις να 
αποτελούν περίπου το 20% των συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεων, ωστόσο μετά από 
αντιρρήσεις ορισμένων τραπεζικών ιδρυμάτων αναθεώρησε την εισήγησή της και μείωσε 
κατά ένα σημαντικό ποσοστό τις κεφαλαιακές απαιτήσεις. Σε αυτό το σημείο πρέπει να 
επισημάνουμε ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι οι παραπάνω μεθοδολογίες βρίσκονται σε 
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πρώιμο στάδιο και δεν αποκλείεται οι τελικές προδιαγραφές να διαφέρουν σημαντικά από 
τις αρχικές προτάσεις.   

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ενός πιστωτικού ιδρύματος, βάσει και της BASEL II, 
συμπεριλαμβάνει πλέον και ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του λειτουργικού 
κινδύνου (operational risk) που αναλαμβάνει ένα πιστωτικό ίδρυμα. Συνεπώς, 
 
Εποπτικά ίδια κεφάλαια / credit risk+ market risk+ operational risk = δείκτης κεφαλαιακής 
επάρκειας. 
 
Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του λειτουργικού κινδύνου θα είναι περίπου το 12% των 
συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεων. 
 
Οι διαχειριστικές μονάδες που ορίζονται στο νέο πλαίσιο κεφαλαιακών απαιτήσεων για 
την κατάταξη των περιστατικών λειτουργικού κινδύνου είναι τα παρακάτω: 

- Corporate Finance  
- Trading and Sales  
- Retail Banking 
- Commercial Banking 
- Payment and Settlement 
- Agency Services & Custody 
- Asset Management 

 
Το νέο πλαίσιο αναπτύχθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής 
του να επιφέρει μεταβολές στις κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών ανάλογες με το 
προφίλ κινδύνου που θα παρουσιάζουν, αφήνοντας, όμως, αμετάβλητες τις συνολικές 
κεφαλαιακές απαιτήσεις ολοκλήρου του τραπεζικού συστήματος. 
Έτσι λοιπόν, χαρτοφυλάκια με πιστούχους που έχουν χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα ή 
ασθενείς εξασφαλίσεις ή μεγάλες καθυστερήσεις θα έχουν σημαντικά υψηλότερες 
κεφαλαιακές απαιτήσεις. Ανάλογα θα συμβεί σε χαρτοφυλάκια τίτλων με μεγάλη 
μεταβλητότητα. Οι τράπεζες, ειδικά αυτές που θα ακολουθήσουν το σύστημα εσωτερικών 
διαβαθμίσεων, θα αναγκαστούν να εξυγιάνουν τα χαρτοφυλάκια τους με αυστηρότερες 
πολιτικές εγκρίσεων, παρακολούθησης και Collections. Εναλλακτικά, θα οδηγηθούν σε 
μεγαλύτερες κεφαλαιακές απαιτήσεις και σε τιμολόγηση που να δικαιολογεί τον 
αναλαμβανόμενο κίνδυνο. 
Οι τράπεζες με υγιή χαρτοφυλάκια θα θελήσουν να εκμεταλλευτούν το νέο πλαίσιο και να 
μειώσουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που απορρέουν από αυτό. Για να το 
πραγματοποιήσουν θα χρειαστούν συστήματα, μοντέλα και δεδομένα που να 
αποδεικνύουν ότι οι κίνδυνοι που έχουν αναλάβει όντως οδηγούν σε χαμηλότερες 
κεφαλαιακές απαιτήσεις. Θα πρέπει να εκτιμήσουν το κατά πόσο η επένδυση σε 
συστήματα και ανθρώπινο δυναμικό αντισταθμίζεται από το κέρδος σε κεφαλαιακές 
απαιτήσεις που θα αποκτήσουν. Από την άλλη, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με 
χαρτοφυλάκια που περιέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτό θα 
τους κοστίσει σε επιπλέον κεφάλαια και ότι θα πρέπει να αιτιολογείται με μεγαλύτερη 
κερδοφορία. Στην περίπτωση αυτή ο ρόλος της διαχείρισης κινδύνων είναι πολύ 
σημαντικός, γιατί θα ελέγχει ότι τόσο το επίπεδο κινδύνων όσο και η κερδοφορία, 
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βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής αναλαμβανόμενων κινδύνων κερδοφορίας της 
τράπεζας. 
 

22..66  ΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΕΕΞΞΑΑΓΓΟΟΡΡΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΚΚΙΙΝΝΔΔΥΥΝΝΟΟΥΥ      
 
Στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης και της έξαρσης του διεθνούς ανταγωνισμού, συχνή 
προσέγγιση, αν όχι απαίτηση στις ημέρες μας, αποτελούν οι επιχειρηματικές εξαγορές 
(acquisitions) και συγχωνεύσεις (mergers). Λόγω του ιδιότυπου χαρακτήρα που 
παρουσιάζουν, της σημασίας, αλλά και των εξαιρετικών κινδύνων που ενέχονται σε 
αυτές, αποφασίσαμε να εξετάσουμε τη μορφολογία τους, στα πλαίσια του αντικειμένου 
της εργασίας, αφιερώνοντας μία ξεχωριστή παράγραφο.  
Είναι γνωστό ότι οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές είναι ριψοκίνδυνες και συχνά 
αποτυγχάνουν να επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, όταν τελικά 
πραγματοποιούνται. Αυτό συμβαίνει γιατί συχνά οδηγούνται από το συναίσθημα και τον 
ενθουσιασμό, αντί της πραγματικότητας και της λογικής, ενώ μερικές φορές και η 
συνολική διαχείριση τους είναι ελλιπής. Για το λόγο αυτό, στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα 
προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τα σημαντικά θέματα ‘’κλειδιά’’, στα οποία ενέχεται 
υψηλό ρίσκο / κίνδυνος, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται σημαντικά η συνολική διαδικασία 
της εξαγοράς. 
 
ΓΓιιααττίί  οοιι  εεξξααγγοορρέέςς  εείίννααιι  δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς    
Μία έρευνα της KPMG για τις εξαγορές το 2001, αποκάλυψε τα παρακάτω στατιστικά 
στοιχεία: 

▪ 30% των συναλλαγών πρόσθεσαν αξία 
▪ 39% των συναλλαγών δεν παρουσίασαν διαφορά 
▪ 31% των συναλλαγών μείωσαν την αξία 
 
Ο κοινός παράγοντας που οδήγησε στην αποτυχία ήταν η έλλειψη αποτελεσματικής 
διαχείρισης του έργου. Επιπλέον η έρευνα έδειξε ότι οι επιχειρήσεις που διέθεταν 
αποτελεσματική διαχείριση του έργου είχαν 29% περισσότερες πιθανότητες να επιτύχουν. 
Η φράση σε ένα άρθρο του Economist : ‘’Γιατί τόσες πολλές συγχωνεύσεις χάνουν το 
στόχο τους?’’ συμπληρώνεται από: ‘’Αυτό που συνδέει τις περισσότερες συγχωνεύσεις με 
την αποτυχία, είναι η εμμονή του αγοραστή με την συναλλαγή καθεαυτή, ιδιαίτερα όταν 
συνοδεύεται από έλλειψη προσοχής σε αυτό που συνήθως ακολουθεί - την περίπλοκη 
εργασία που πρέπει να γίνει για να εναρμονιστούν όλα τα συστήματα, οι άτυπες 
διαδικασίες και η κουλτούρα, στοιχεία που κάνουν τις συγχωνευόμενες εταιρίες να 
λειτουργούν’’.  
Έρευνα της Ernst & Young υποδεικνύει ότι τα εσωτερικά θέματα, καταδεικνύονται από το 
58% των ερωτηθέντων ως η κύρια αιτία για τον αυξημένο κίνδυνο που παρουσιάζεται 
στις διεθνείς συγχωνεύσεις, σε σχέση με τις τοπικές. Συνεπώς, θέματα όπως οι 
ρυθμιστικές διαφορές ή οι διαφορές στα πρότυπα, θεωρείται ότι μπορεί να ξεπεραστούν, 
ενώ οι περισσότερες μη χειροπιαστές διαφορές, όπως της κουλτούρας, είναι πιο δύσκολο 
να αντιμετωπιστούν. 
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Περισσότερη φρασεολογία πάνω στην ενοποίηση υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 
περίοδος μετά την εξαγορά, είναι πάντα το τελευταίο κομμάτι με το οποίο ασχολείται 
κάποιος: 
‘’το αδύναμο σημείο μιας εξαγοράς είναι ακριβώς αυτό μετά την ολοκλήρωση της 
συναλλαγής. Τότε είναι που οι εταιρίες αντιμετωπίζουν αναποφασιστικότητα και έλλειψη 
στόχου και αυτό έχει τεράστιο αρνητικό αντίκτυπο στην αξία’’.14   
 
ΟΟιι  εεξξααγγοορρέέςς  ππρρέέππεειι  νναα  ααπποοττεελλοούύνν  μμέέρροοςς  ττηηςς  σσττρρααττηηγγιικκήήςς      
Πολλές εξαγορές πραγματοποιούνται με σκοπό να επιτύχουν στρατηγικούς στόχους, 
όταν όλοι οι άλλοι τρόποι έχουν αποτύχει. Στις περιπτώσεις αυτές, η εξαγορά συχνά 
αντιμετωπίζεται ως σανίδα σωτηρίας με σκοπό την επίτευξη του στόχου και σπάνια 
επιτυγχάνει. Ομοίως όταν πραγματοποιείται μία ενοποίηση σε ένα επιχειρηματικό κλάδο 
ή όταν υπάρχει έντονη κινητικότητα σε εξαγορές στον επιχειρησιακό χώρο, η πρόκληση 
είναι να είσαι ενεργός στην αγορά των εξαγορών και δεν λαμβάνεται επαρκής χρόνος και 
προσπάθεια στην ολοκλήρωση της διαδικασίας, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο αυτό. 
Οι επιτυχημένες εξαγορές πρέπει να πραγματοποιούνται ως τμήμα μίας σχεδιασμένης 
στρατηγικής. Η στρατηγική πρέπει να εντοπίζει συγκεκριμένες επιχειρήσεις σε 
συγκεκριμένες αγορές. Σπανίως επιτυγχάνουν εξαγορές που προκύπτουν από 
καιροσκοπικές μεθόδους αγοραστών ή πωλητών, οι οποίες στη συνέχεια θεωρούνται ως 
στρατηγικά κατάλληλες. 
 
ΗΗ  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττηηςς  εεξξααγγοορράάςς  κκααιι  οοιι  κκίίννδδυυννοοιι

                                                

  
Η διαχείριση του έργου οποιασδήποτε εξαγοράς, πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε 
και διαδικασία διαχείρισης κινδύνου (risk management process). Αυτό συνήθως 
υποβοηθείται από κάποιον ειδικό (στη διαχείριση κινδύνου) και αναλύεται διεξοδικά 
παρακάτω. Μία λίστα των ενεργειών για τη διαχείριση κινδύνου περιλαμβάνει: 
▪ Επαναλαμβανόμενο έλεγχο του στρατηγικού και επιχειρησιακού σκεπτικού καθώς 

γνωστοποιούνται νεότερες πληροφορίες. 
▪ Εκτέλεση εξωτερικών ελέγχων στις ενέργειες της ομάδα διοίκησης του έργου 
▪ Σύνταξη λίστας με πιθανά σενάρια αποτυχίας και επιβεβαίωση ότι όλα έχουν 

ληφθεί υπόψη 
▪ Επιβεβαίωση ότι η ομάδα που έχει την ευθύνη υλοποίησης της συναλλαγής 

περιλαμβάνει: επαγγελματίες με την ανάλογη εμπειρία στο αντικείμενο της 
συναλλαγής, ειδικούς εξωτερικούς συμβούλους, διοικητικά υπεύθυνους για την 
μετά τη συναλλαγή περίοδο κλπ. 

▪ Ιεράρχηση του σχεδίου συγχώνευσης στο υψηλότερο διοικητικό επίπεδο, όπου με 
βάση τα κόστη και τους χρόνους οι δύο διοικήσεις θα αφοσιωθούν στην 
πληρέστερη υλοποίηση του στόχου 

▪ Σχεδιασμός της μετάβασης στην νέα επιχειρηματική κατάσταση, με σχολαστική 
λεπτομέρεια. 

▪ Κατανόηση όλων των στρατηγικών, πολιτικών, ρυθμιστικών, κοινωνικών και 
περιβαλλοντολογικών κινδύνων. 

 
14 Mergers and Acquisitions Magazine, Vol 4/2006  
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▪ Προετοιμασία αποσαφηνισμένου πλάνου ενεργειών για τη λειτουργία της νέας 
επιχείρησης, από την πρώτη μέρα μέχρι και τις πρώτες εβδομάδες. 

▪ Έγκαιρη απόφαση σχετικά με τη σύνθεση της καινούρια ομάδας διοίκησης. 
▪ Προετοιμασία και γνωστοποίηση ενός καθαρού επικοινωνιακού σχεδίου, για 

όλους τους εξαρτώμενους από την εταιρία. 
▪ Πρόληψη πιθανών εργατικών θεμάτων, ειδικά όπου υπάρχουν σωματεία ή 

εργατικά συμβούλια και σχεδιάζονται απολύσεις. Διερεύνηση πιθανών 
επιπτώσεων για την  επιχείρηση 

▪ Κατανόηση των συστημάτων πληροφορικής, καθώς και του απαιτούμενου 
σχεδίου ενοποίησης (migration plan). Επιβεβαίωση για την ύπαρξη άρτιας 
τεχνικής υποστήριξης από εξωτερικούς συνεργάτες. 

▪ Έγκαιρη αναγνώριση καταστρεπτικών κινήσεων από τους ανταγωνιστές 
▪ Διαπραγμάτευση της συμφωνίας αγοραπωλησίας, ώστε να επιτρέπεται 

προσαρμογή της τιμής. 
▪ Έλεγχος για αλλαγή των όρων της συναλλαγής σε όλα τα σημεία της σύμβασης 
▪ Επιβεβαίωση ότι η διοίκηση της εξαγοραζόμενης επιχείρησης δεσμεύεται 

επαρκώς για την παροχή κάθε βοήθειας και ότι υπάρχουν οι κατάλληλοι 
μηχανισμοί για να διατηρούν τα κίνητρα της. 

▪ Ετοιμότητα όσον αφορά την εγκατάλειψη του σχεδίου! Η αντικειμενικότητα είναι 
σημαντική, ειδικά όσο πλησιάζει κανείς πιο κοντά.  

 
Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (Figure 2), η διαδικασίας εξαγοράς ξεκινά όταν ο 
στόχος έχει προσδιοριστεί και αντιμετωπίζεται ως κατάλληλος στρατηγικά. Συχνά 
προκύπτει, τα διαδοχικά βήματα της διαδικασίας να μην είναι εξισορροπημένα όταν η 
πίεση της οικονομικής αποτίμησης και κυρίως η επαναδιαπραγμάτευση εντοπίζονται στην 
αρχή της διαδικασίας. Στην πράξη, οι δύο αυτές διαδικασίες, μπορεί έχουν αρκετές 
αλληλεπιδράσεις κατά τα στάδια 2 και 6. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι πιθανό, κάποια 
από τα βήματα που θα αναφέρουμε στη συνέχεια, να πραγματοποιούνται παράλληλα. 

 
FFiigguurree  22    
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Στάδιο 1 – Έναρξη και καθορισμός ομάδας έργου  
Υλοποιείται στο πρώτο στάδιο και πρέπει να διασφαλίζει ότι τα σωστά μέσα / πόροι 
κατανέμονται στο έργο, είτε αφορά σε ενδοεταιρικά είτε σε εξωτερικά μέσα. Οι εταιρίες 
που είχαν έναν έμπειρο διευθυντή έργου (project manager) καθ’ όλη τη διαδικασία 
εξαγοράς, από την αρχική αναγνώριση του στόχου έως και μετά την υλοποίηση, είχαν 
71% περισσότερες πιθανότητας να επιτύχουν, σε σχέση με αυτές που δεν είχαν.  
Στο στάδιο αυτό, ανατίθεται σε ένα υπεύθυνο διαχείρισης κινδύνου να διασφαλίσει (σε 
συνεργασία με τον project manager), ότι η απαραίτητη υποστήριξη για τη διαχείριση 
κινδύνου, παρέχεται ανελλιπώς από την αρχή ως το τέλος του συνολικού έργου. 
 
Στάδιο 2 – αποτίμηση στόχου 
Υπάρχει μια πλειάδα διαθέσιμων τεχνικών όπως:  η τιμή προς κέρδη (price to earnings), 
οι αριθμοδείκτες ταμειακών ροών (cash flow ratios), η απόδοση της επένδυσης (return on 
investment). Είναι συνετό να χρησιμοποιούνται ποικίλες τεχνικές παρά να βασίζεται 
κάποιος μόνο σε μία, προκειμένου να καταστεί δυνατή η παραγωγή μίας ποικιλίας 
αποτιμήσεων. Η πιο ακριβής τεχνική είναι η χρήση υποτιμημένων ταμειακών ροών 
(discounted cash flows), με σημαντική ενσωμάτωση στο κόστος κεφαλαίου. Οι υπόλοιπες 
τεχνικές είναι λιγότερο ακριβείς, αλλά μπορούν να εφαρμοστούν πειραματικά σε 
συσχέτιση με τις τιμές της αγοράς και με αντίστοιχες προηγούμενες συναλλαγές. Πρέπει 
ακόμη να γίνει ανάλυση ευαισθησίας και σεναρίου, έτσι ώστε να διερευνηθούν οι 
σημαντικές μεταβλητές και να διασφαλιστούν τα πιθανά πλεονεκτήματα. 
Είναι σημαντικό επίσης να ληφθεί υπόψη η εγγενής αξία (intrinsic value) του πλειοδότη σε 
σύγκριση με το κόστος προς πληρωμή. Κρατώντας τα υπόλοιπα σταθερά, το ζητούμενο 
πρέπει να είναι η μεγιστοποίηση της διαφοράς αυτής, ενώ  ιδεώδες θα ήταν να πληρωθεί 
μία μόνο χρηματική μονάδα (€ ή $) παραπάνω από τον υψηλότερο πλειοδότη. Τέλος 
είναι εξίσου σημαντικό να εκτιμηθεί, χρησιμοποιώντας παρόμοιες τεχνικές, η αξία της 
επιχείρησης για τον πωλητή σε σχέση με πιθανά εναλλακτικά σενάρια, όπως η συνέχιση 
της δραστηριότητας της εταιρίας, πώληση παγίων, κλπ. 

Ένα σημαντικό κόστος που συχνά δεν λαμβάνεται υπόψη, ακόμη και σε θεωρητικό 
επίπεδο, είναι ο χρόνος απασχόλησης των διοικητικών στελεχών. Μία μεγάλη εξαγορά 
απαιτεί σημαντικό χρόνο, ο οποίος σε άλλη περίπτωση θα αφιερωνόταν στη βελτίωση 
της αξίας της εταιρίας. Δύο ακόμη πεδία που πρέπει να καλυφθούν είναι τα φορολογικά 
θέματα και ο κατάλληλος φορολογικός χειρισμός της εξαγοράς τόσο κατά το αρχικό όσο 
και κατά τα επόμενα χρόνια. Θέματα μεγίστης σημασίας κατά τις εξαγορές είναι οι 
υπάρχουσες και ενδεχόμενες υποχρεώσεις, που σχετίζονται με συνταξιοδοτικά 
επιδόματα, το κόστος ιατρικής κάλυψης και οι επιπτώσεις από την συμμόρφωση με την 
κοινωνική και περιβαλλοντολογική νομοθεσία. 
Η διαδικασία αποτίμησης πρέπει να είναι αντικειμενική και καλά τεκμηριωμένη. Πρέπει δε 
να συνδέεται στενά με την ιδιάζουσα περίπτωση της κάθε επιχείρησης και κατά το 
δυνατόν, οι προϋποθέσεις θα πρέπει να είναι βασισμένες σε γεγονότα ή σε 
εξακριβωμένες υποθέσεις. Κλείνοντας θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ένας από τους 
μεγαλύτερους κινδύνους είναι η επονομαζόμενη ‘’κατάρα του νικητή’’ (winners curse), 
κατά την οποία τα συναισθήματα υπερνικούν την αντικειμενικότητα και η εταιρία κερδίζει 
την επίμαχη προσφορά με τέτοιο κόστος, που είναι απίθανο να επιφέρει οποιοδήποτε 
οικονομικό όφελος. 
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Στάδιο 3 – αναγνώριση των σημαντικών κινδύνων (risk identification) 
‘Oπως έχει ήδη αναφερθεί υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι σε μία εξαγορά. Και είναι ιδιαίτερα 
κρίσιμο η διαχείριση όλων των κινδύνων να γίνει στο πιο πρώιμο στάδιο: 

▪ Είναι η συναλλαγή συνακόλουθη με τη στρατηγική της επιχείρησης? 
▪ Ποια είναι η ποιότητα της απορροφώμενης εταιρίας? 
▪ Ποια είναι η διαδρομή της διοικητικής ομάδας της απορροφώμενης εταιρίας ? 
▪ Έχει αναλογιστεί η ομάδα διοίκησης, εναλλακτικούς τρόπους ως προς την εξαγορά? 

(εσωτερική ανάπτυξη, συμμαχία ή συνεταιρισμό). 
▪ Έχει η διοίκηση την ικανότητα να ολοκληρώσει τη συναλλαγή? 
▪ Σε υψηλό επίπεδο, ποιες συνέργιες είναι διαθέσιμες? 
▪ Μπορεί η συναλλαγή να χρηματοδοτηθεί? 
▪ Ποιά είναι η ποιότητα και τα κίνητρα της απορροφώμενης διοικητικής ομάδας? 
▪ Εντόπισε έγκαιρα τους πιθανούς παράγοντες που μπορούν να χαλάσουν τη 

συναλλαγή. 
▪ Εκτίμησε όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείς να έχεις εσωτερική 

πληροφόρηση με σκοπό την προτεραιότητά σου στην προσφορά. 
▪ Εντόπισε του άλλους υποψήφιους αγοραστές και ετοίμασε μια ανταγωνιστική 

προσφορά 
▪ Μην εγκλωβίζεσαι ή αφοσιώνεσαι υπερβολικά στην αρχική προσφορά  

Η χρήση μιας αποτύπωσης των κινδύνων διευκολύνει τη συζήτηση μεταξύ του ειδικού σε 
θέματα κινδύνων με τον διαχειριστή του έργου (project manager).  Οι επιχειρησιακοί 
κίνδυνοι πρέπει να εκτιμηθούν απo όλες τις πλευρές – στρατηγικά, οικονομικά και 
λειτουργικά. Τα θέματα που καλύπτονται σε μια τέτοια συζήτηση είναι τα εξής: 
▪ Επιχειρηματικό περιβάλλον 
▪ Λειτουργική πολυπλοκότητα 
▪ Οικονομική ευρωστία 
▪ Επιπτώσεις στην επιχείρηση  
▪ Μελλοντικές ενέργειες 

Κάθε επικεφαλής συνεπικουρείται από μια ομάδα εξειδικευμένων στελεχών, που 
υποβοηθούν τη συζήτηση. Το επιθυμητό αποτέλεσμα αυτής της άσκησης είναι να 
εντοπιστούν οι σημαντικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τις συγκεκριμένες εξαγορές και να 
επιβεβαιωθεί ότι οι μελλοντικές εργασίες θα επικεντρώνονται σε αυτούς τους κινδύνους. 
Επίσης, η διαδικασία αυτή βοηθά να ιεραρχηθούν οι ενέργειες του  ελέγχου επισκόπησης 
(due diligence) και να αποφευχθούν καταστάσεις, κατά τις οποίες σημαντικές περιοχές 
κινδύνων δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς (είτε κατά την εξέταση των δεδομένων ή την 
άσκηση του ειδικού ελέγχου, είτε ακούσια ή ακόμη και εκ προθέσεως). 
 
Στάδιο 4 – η επιχειρηματική διάσταση (business case) 
Η αποτίμηση (στάδιο 2) δεν πρέπει να λαμβάνει χώρα σαν μία μεμονωμένη αριθμητική 
πράξη. Η εξαγορά, ακόμα κι αν είναι καιροσκοπική, πρέπει να συγκλίνει με τους 
στρατηγικούς  στόχους της εταιρίας. Η διοίκηση πρέπει συνέχεια να έχει υπό τον έλεγχό 
της το έργο της εξαγοράς. Αυτό περιλαμβάνει τη σύγκλιση με τη στρατηγική, τις 
σημαντικές αξιώσεις και ευαισθησίες, καθώς και μία περίληψη των αναλαμβανόμενων 
κινδύνων (όπως στο στάδιο 3). Πρέπει επίσης να περιλαμβάνει ένα ξεκάθαρο σχέδιο 
μετάβασης (βλ. στάδιο 7) με χρονικές προθεσμίες και κατανομή των πόρων.  
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‘’Για να επιφέρει βελτιωμένη οικονομικά απόδοση μία εξαγορά, πρέπει να εμπλουτίσει τη 
στρατηγική θέση ή τους στόχους της απορροφώσας εταιρίας’’. Συγκεκριμένα, πρέπει να 
βελτιώσει την οικονομική θέση της επιχείρησης (κέρδος, μέγεθος, ανάπτυξη) ή την 
ανταγωνιστική θέση των διάφορων μονάδων της. Δοκιμάζοντας τη σχέση μεταξύ της 
στρατηγικής θέσης και της οικονομικής απόδοσης, μπορεί να βοηθήσει στην εξαγωγή 
χρήσιμων συμπερασμάτων, σχετικά με την προοπτική δημιουργίας αξίας για τη 
συναλλαγή. 
Στο στάδιο αυτό υλοποιείται λεπτομερής ανάλυση όλων των δεδομένων και διασταύρωση 
στοιχείων, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι όλοι οι σημαντικοί κίνδυνοι 
συμπεριλαμβάνονται στην περίπτωση της εξεταζόμενης επιχείρησης. Είναι συνηθισμένο 
φαινόμενο ένας συγκεκριμένος κίνδυνος να είναι εκτός της σφαίρας των ενδιαφερόντων 
της ομάδας έργου, ενώ στην πραγματικότητα αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για μια 
εταιρική επισκόπηση. 
 
Στάδιο 5 – έκθεση επισκόπησης (due diligence) 
Ο έλεγχος επισκόπησης (due diligence) είναι μια αναγνωρισμένη διαδικασία επανελέγχου 
των κινδύνων που εμπεριέχονται σε μια εξαγορά, αλλά συχνά είτε υλοποιείται πολύ αργά, 
είτε θα ήταν πιο αποτελεσματικός αν οι κίνδυνοι (που πιθανώς να ματαίωναν τη 
διαδικασία) εντοπιζόταν ακόμη πιο νωρίς. Απαιτείται η προετοιμασία μιας πλήρους λίστας 
για τον έλεγχο επισκόπησης, με τη συμμετοχή εξειδικευμένων ατόμων για κάθε τμήμα της 
λίστας αυτής: από το άτομο που είναι υπεύθυνο για την ολοκλήρωση κάποιας εργασίας 
έως τον υπεύθυνο για την έγκριση του αποτελέσματος. Είναι χρήσιμο να υπάρχουν 
εξουσιοδοτημένοι διευθυντές της εταιρίας ή ακόμα και εξειδικευμένοι σε θέματα 
λειτουργικότητας managers, για να εγκρίνουν τα σημαντικά σημεία του ελέγχου 
επισκόπησης, μιας και αυτά διαφοροποιούνται σε κάθε εξαγορά. 
Ένας θεμελιώδης στόχος του ελέγχου επισκόπησης είναι να επιβεβαιώσει ότι δεν 
υπάρχουν μαύρες τρύπες στην εξαγορά. Σε σημαντικές εξαγορές, είναι απαραίτητος ένας 
πλήρους απασχόλησης συντονιστής του ελέγχου επισκόπησης, για να διαχειριστεί τη 
σημαντική αυτή διαδικασία και να ετοιμάσει εβδομαδιαίες αναφορές που θα τονίζουν τα 
θέματα αυτά.  
 
Στάδιο 6 – ολοκλήρωση της συναλλαγής (deal finalization) 
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής της εξαγοράς, υπάρχει η ανάγκη για ένα τυπικό 
κλείσιμο (sign off). Αυτό μπορεί να έχει τη μορφή ενός σημειώματος από τον ανάδοχο, με 
μια τελική περίληψη των σημαντικών σημείων, όπως: εκατέρωθεν δεσμεύσεις, 
αποτελέσματα του ειδικού ελέγχου, εγγυήσεις και διασφαλίσεις, κίνδυνοι και ελαφρύνσεις, 
επίλυση θεμάτων κλπ. Αντίγραφα της συμφωνίας πώλησης και αγοράς και οποιαδήποτε 
άλλα έγγραφα σχετικά με τη συναλλαγή πρέπει να επισυνάπτονται στο σημείωμα του 
αναδόχου. Αυτή η διαδικασία διασαφηνίζει τη βάση της τελικής απόφασης και διασφαλίζει 
ότι όλοι είναι ενήμεροι σχετικά με τις συνθήκες και φυσικά τους κινδύνους της 
συναλλαγής. Οι κρίσιμες κινήσεις στο σημείο αυτό είναι να διασφαλιστεί ότι: 

▪ Ο ειδικός έλεγχος έχει εκτελεστεί σωστά και δεν υπάρχουν εκκρεμή θέματα 
▪ Η συναλλαγή απεικονίζει με ακρίβεια την περίπτωση της επιχείρησης 
▪ Υπάρχει ένα ξεκάθαρο σχέδιο μετάβασης 

Είναι καλύτερο να επισημοποιείται / τυποποιείται η εξέλιξη τόσο του κάθε σταδίου, όσο 
και ολόκληρης της διαδικασίας. Η καλύτερη μέθοδος είναι να έχει κάποιος τη συνολική 
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διοίκηση για την εξέλιξη της διαδικασίας και να αναφέρεται επισήμως στο Διοικητικό 
Συμβούλιο. Η επιτροπή επενδύσεων θα πρέπει να παρακολουθεί επισταμένα τις 
εξαγορές από το πρώιμο στάδιο έως και μετά τον έλεγχο και να γνωστοποιεί τις απόψεις 
της έγκαιρα και σε τακτική βάση. Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι: 
▪ Οι συναλλαγές ήταν πιο επιτυχημένες στη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας για το 

μέτοχο, όταν λήφθηκαν ξεκάθαρες αποφάσεις αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης 
των βημάτων και την κατανομή υπευθυνοτήτων σε συγκεκριμένα  άτομα. 

▪ Οι επιτυχημένοι αγοραστές, υλοποίησαν έγκαιρα και με ακρίβεια όλα τα στάδια της 
διαδικασίας εξαγοράς σε σύγκριση με αυτούς που απέτυχαν να δημιουργήσουν αξία. 

▪ Οι εταιρίες που απέτυχαν να δημιουργήσουν αξία για τον μέτοχο μέσω της εξαγοράς, 
ανέφεραν ότι θα είχαν υλοποιήσει όλες τις ενέργειες νωρίτερα, αν τους δινόταν η 
ευκαιρία να ξανακάνουν τη συναλλαγή 

▪ Υιοθετώντας μια διεξοδική διαδικασία με ξεκάθαρες αρμοδιότητες η πιθανότητα 
επιτυχίας αυξήθηκε κατά 29%. 

 
Στάδιο 7 – ολοκλήρωση και υλοποίηση (integration and implementation) 
Μεγάλο μέρος της ζημίας στην αξία κατά τις εξαγορές, συμβαίνει λόγω ανεπαρκούς 
μετάβασης στη νέα ενοποιημένη κατάσταση και τη μετέπειτα λειτουργία. Είναι μία 
περιοχή η οποία συνήθως δεν καλύπτεται επαρκώς, με αποτέλεσμα να ελλοχεύουν 
σημαντικοί κίνδυνοι. Ο ειδικός σε θέματα κινδύνου μπορεί να επιβεβαιώσει ότι οι κίνδυνοι 
σε αυτό το στάδιο έχουν κατανοηθεί πλήρως και έχουν ετοιμαστεί όλα τα σενάρια 
αντιμετώπισης τους. Μια διεξοδική ανάλυση είναι ο καλύτερος τρόπος να ιεραρχηθούν οι 
σημαντικοί κίνδυνοι και να επιβεβαιωθεί η επιτυχής αντιμετώπιση τους. Η καλύτερη 
πρακτική είναι να γίνει αυτή η άσκηση το συντομότερο δυνατό αφού ολοκληρωθεί η 
συναλλαγή (σημειώνεται ότι ένα σχέδιο μετάβασης είναι πάντα χρήσιμο για την 
περίπτωση της επιχείρησης – στάδιο 4). Στα κρίσιμα πρώιμα στάδια της εξαγοράς, η 
επιτυχής μετάβαση συμπεριλαμβάνει έγκαιρο σχεδιασμό, γρήγορη ολοκλήρωση των 
εργασιών και ξεκάθαρη επικοινωνία. Τα συγκεκριμένα σχέδια μετάβασης 
επικεντρώνονται στη ενοποίηση των: 
▪ διαδικασιών και λειτουργιών (ειδικά όταν υπάρχει αντίκτυπο στους πελάτες) 
▪ τεχνολογιών 
▪ ανθρώπων και κουλτούρας. 
 
Στάδιο 8 – έλεγχος μετά την υλοποίηση (post audit) 
Συχνά αντιμετωπίζεται ως άσκηση, προκειμένου να αναλυθούν περιπτώσεις εξαγορών 
που απέτυχαν (σε κάποιο στάδιο ή συνολικά), ενώ πιο σπάνια ζητείται από τα διοικητικά 
συμβούλια που ενδιαφέρονται για τα αποτελέσματα προηγούμενων εξαγορών. Συνιστάται 
όμως να λαμβάνει χώρα μια επίσημη διαδικασία, ένα χρόνο μετά την αρχική προσφορά, 
η οποία θα λειτουργεί ως μάθημα εμπειρίας για μελλοντικές ενέργειες. 
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33..  ΟΟ  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΈΈΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΣΣ  ΩΩΣΣ  ΕΕΝΝΙΙΑΑΙΙΟΟ  ΠΠΛΛΑΑΙΙΣΣΙΙΟΟ  
 
Τα ανώτερα εκτελεστικά στελέχη ανέκαθεν απέδιδαν μεγάλη σημασία στον έλεγχο των 
επιχειρήσεων που διοικούν. Απώτερος σκοπός ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου 
είναι η διατήρηση της κερδοφορίας της εταιρίας, η επίτευξη των στόχων της αποστολής 
της, καθώς και η ελαχιστοποίηση των ‘’εκπλήξεων’’ σε όλη της την πορεία. Ο εσωτερικός 
έλεγχος παρέχει τη δυνατότητα στη διοίκηση της εταιρίας, να ανταπεξέλθει γρήγορα στο 
μεταβαλλόμενο οικονομικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον, στις εναλλασσόμενες 
απαιτήσεις και προτεραιότητες των πελατών της, καθώς και στην αναδιάρθρωση που 
απαιτείται για τη μελλοντική της ανάπτυξη. Τέλος ο εσωτερικός έλεγχος προάγει την 
αποδοτικότητα, ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο απώλειας ή ζημίας της εταιρικής περιουσίας 
και διασφαλίζει την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων καθώς επίσης και τη 
συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς. 
Λόγω της σημασίας του εσωτερικού ελέγχου, αλλά και της βεβαιότητας ότι αποτελεί τη 
λύση για μια ποικιλία προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις,  
υπάρχει διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για αποδοτικότερα και αποτελεσματικότερα  
συστήματα ελέγχου.  
 

33..11  ΤΤΙΙ  ΕΕΙΙΝΝΑΑΙΙ  ΟΟ  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΣΣ  

Ο εσωτερικός έλεγχος σημαίνει κάτι διαφορετικό για τον καθένα. Αυτό προκαλεί σύγχυση 
μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου, των νομοθετών, των ρυθμιστικών αρχών και άλλων. 
Ως αποτέλεσμα, η δυσχέρεια στην επικοινωνία και οι διαφορετικές προσδοκίες 
δημιουργούν προβλήματα στην επιχείρηση. Τα προβλήματα αυτά δημιουργούνται , όταν 
οι ‘’όροι’’ (terms) και οι ‘’έννοιες’’, χωρίς να έχουν αποσαφηνιστεί με ακρίβεια, 
καταγράφονται σε νόμους, ή σε κανονισμούς και γίνονται κανόνες. 
 
Το παρόν κεφάλαιο αφορά στις ανάγκες και τις προσδοκίες της διοίκησης και των λοιπών 
παραγόντων. Προσδιορίζει και περιγράφει τον εσωτερικό  έλεγχο έτσι ώστε να: 

▪ Καθιερώσει  έναν κοινό ορισμό του όρου εξυπηρετώντας τις ανάγκες διαφορετικών 
πλευρών 

▪ Παρασχεθεί ένα πρότυπο έναντι του οποίου οι επιχειρήσεις και οι λοιπές οντότητες, 
μικρές ή μεγάλες, στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, κερδοσκοπικές ή μη, θα έχουν τη 
δυνατότητα να αξιολογήσουν τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και να καθορίσουν 
τους τρόπους για τη βελτίωση τους. 

 
Ο εσωτερικός έλεγχος γενικά ορίζεται ως η διαδικασία, η οποία επηρεάζεται / 
διαμορφώνεται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας, τη διοίκηση και το υπόλοιπο 
προσωπικό, και σχεδιάζεται για να παράσχει την προσήκουσα διασφάλιση σχετικά με την 
επίτευξη των στόχων στις εξής κατηγορίες: 

▪ Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα (επάρκεια) των λειτουργιών 
▪ Αξιοπιστία της οικονομικής πληροφόρησης 
▪ Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία 
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Η πρώτη κατηγορία αφορά στους βασικούς επιχειρηματικούς στόχους, 
συμπεριλαμβανομένων της αποδοτικότητας, της κερδοφορίας  και της διασφάλισης των 
πόρων. Η  δεύτερη κατηγορία σχετίζεται με την προετοιμασία και δημοσίευση αξιόπιστων 
οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων και συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων καθώς και επιλεγμένων οικονομικών στοιχείων που 
προκύπτουν από τις καταστάσεις αυτές (πχ δημοσιεύσεις σχετικά με τα κέρδη). Η  τρίτη 
κατηγορία αφορά στη συμμόρφωση με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας 
της εταιρίας. Οι παραπάνω διακριτές αλλά μερικές φορές  αλληλεπικαλυπτόμενες 
κατηγορίες, προδιαγράφουν διαφορετικές ανάγκες και  επιτρέπουν μια εστίαση στην 
επίτευξη διαφορετικών στόχων. 
 
Τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου λειτουργούν σε διαφορετικά επίπεδα αποδοτικότητας. 
Ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να θεωρηθεί αποτελεσματικός σε κάθε μια από τις 
παραπάνω κατηγορίες εφ’ όσον το διοικητικό συμβούλιο και η διοίκηση έχουν την εύλογη 
διασφάλιση /εξασφάλιση ότι: 

▪ Κατανοούν την έκταση στην οποία επιτυγχάνονται οι λειτουργικοί στόχοι της 
επιχείρησης/οντότητας 

▪ Οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται με αξιοπιστία 
▪ Υπάρχει συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς 
 
Ενώ ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί μία διαδικασία, η αποτελεσματικότητα του αποτελεί 
μια κατάσταση ή συνθήκη / προϋπόθεση της διαδικασίας σε ένα ή περισσότερα χρονικά 
σημεία. Συγκροτείται από πέντε συστατικά στοιχεία (σύμφωνα με το πλαίσιο COSO που 
θα δούμε παρακάτω),  σχετιζόμενα μεταξύ τους. Αυτά τα στοιχεία προκύπτουν από τον 
τρόπο με τον οποίο διοικείται η επιχείρηση και είναι ενσωματωμένα στη διοικητική 
διαδικασία. Αν και τα στοιχεία αυτά αφορούν όλες τις επιχειρήσεις, οι μικρές και μεσαίου 
μεγέθους εταιρίες μπορούν να τα εφαρμόσουν διαφορετικά από τις μεγάλες. Οι μικρές 
εταιρίες δηλαδή μπορεί να έχουν κι’ αυτές ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού 
ελέγχου αν και αυτό θα είναι λιγότερο τυπικό και απλούστερο στη δομή του. Τα στοιχεία 
αυτά είναι: 
 
Το Περιβάλλον Ελέγχου  
Το Περιβάλλον Ελέγχου καθορίζει την τάση ενός οργανισμού, επηρεάζοντας την 
συνείδηση ελέγχου που έχουν οι άνθρωποι του. Το Περιβάλλον Ελέγχου ουσιαστικά 
περιλαμβάνει την ακεραιότητα, τις ηθικές αξίες και τις ικανότητες των ανθρώπων της 
επιχείρησης/οντότητας, τη φιλοσοφία της διοίκησης και το στυλ με το οποίο λειτουργεί, 
τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση αναθέτει τις εξουσίες και τις ευθύνες, ι αναπτύσσει 
τους ανθρώπους της επιχείρησης, καθώς και την προσοχή και την καθοδήγηση που 
παρέχεται από το διοικητικό συμβούλιο. 
 
Η αξιολόγηση του Κινδύνου (Risk Assessment) 
Κάθε οικονομική οντότητα αντιμετωπίζει μια ποικιλία κινδύνων από εξωτερικούς και 
εσωτερικούς παράγοντες οι οποίοι θα πρέπει να εκτιμηθούν. Μια προϋπόθεση για την 
Εκτίμηση Κινδύνου είναι η καθιέρωση/καθορισμός  στόχων/σκοπών  οι οποίοι θα 
συνδέονται σε διαφορετικά επίπεδα και να είναι εσωτερικά συνεπείς. Εκτίμηση Κινδύνου 
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είναι ο εντοπισμός και η ανάλυση των  κινδύνων που σχετίζονται με την επίτευξη των 
στόχων/σκοπών καθώς και η δημιουργία μιας βάσης για τον καθορισμό του τρόπου 
διαχείρισης αυτών των κινδύνων. Λόγω του ότι οι οικονομικές, βιομηχανικές και 
λειτουργικές συνθήκες θα συνεχίσουν να αλλάζουν, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
μηχανισμοί για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των ειδικών αυτών κινδύνων που 
σχετίζονται με την αλλαγή. 
 
Οι Δραστηριότητες του Ελέγχου (Control Activities) 
Οι Ενέργειες Ελέγχου είναι πολιτικές και διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι οι διοικητικές 
οδηγίες εκτελούνται.  Επίσης διασφαλίζουν ότι τα  απαραίτητα μέτρα έχουν ληφθεί για να 
αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την επίτευξη των σκοπών της 
επιχειρηματικής οντότητας. Ενέργειες Ελέγχου διατρέχουν όλο τον οργανισμό σε όλα τα 
επίπεδα και λειτουργίες της επιχείρησης. 
Αυτές οι ενέργειες περιλαμβάνουν μια γκάμα από διαφορετικές  δραστηριότητες όπως 
εγκρίσεις, εξουσιοδοτήσεις, πιστοποιήσεις, συμφωνίες, επισκοπήσεις / θεωρήσεις της 
λειτουργικής απόδοσης, ασφάλεια της περιουσιακής κατάστασης και καταμερισμό 
αρμοδιοτήτων. 
 
Πληροφόρηση / Ενημέρωση  και Επικοινωνία  
Η σχετική πληροφόρηση θα πρέπει να εξευρεθεί, να προσεγγιστεί και να επικοινωνηθεί 
με τέτοιο τρόπο αλλά και σε χρόνο, που να επιτρέπει στους ανθρώπους να εκτελούν τα 
καθήκοντα τους. Τα πληροφοριακά συστήματα παράγουν αναφορές (reports) που 
περιέχουν λειτουργικές, χρηματοοικονομικές και  λοιπές πληροφορίες, οι οποίες τη 
δυνατότητα  της παρακολούθησης και ελέγχου  της λειτουργίας  της επιχείρησης. Τα 
συστήματα αυτά μπορούν να διαχειριστούν όχι μόνο τα εσωτερικώς δημιουργούμενα 
στοιχεία / πληροφορίες αλλά και την πληροφόρηση σχετικά με εξωτερικά γεγονότα, 
δραστηριότητες και συνθήκες. Όλα αυτά τα στοιχεία δηλαδή που είναι απαραίτητα για μια 
καλά ενημερωμένη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στοιχειοθέτησης εξωτερικών 
αναφορών (reporting). Η αποτελεσματική πληροφόρηση θα πρέπει επίσης να 
επιτυγχάνεται με μια ευρύτερη έννοια προς όλες τις κατευθύνσεις διατρέχοντας προς τα 
επάνω, προς τα κάτω και κατά μήκος όλο τον οργανισμό. Όλο το προσωπικό θα πρέπει 
να λάβει ένα ξεκάθαρο μήνυμα από την κορυφή της διοίκησης ότι οι ευθύνες και 
αρμοδιότητες του ελέγχου θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά.  Θα πρέπει να υπάρχει η 
κατανόηση του ρόλου του καθενός, μέσα στα πλαίσια του συστήματος εσωτερικού 
ελέγχου, καθώς επίσης και κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι ατομικές / 
μεμονωμένες δραστηριότητες σχετίζονται με την εργασία των υπολοίπων. Το προσωπικό 
θα πρέπει, εκτός των άλλων, να διαθέτει ένα μέσο επικοινωνίας για τη μεταφορά 
σημαντικής πληροφόρησης προς τα ανώτερα ιεραρχικά κλιμάκια. Είναι επίσης 
απαραίτητο να διαμορφωθεί και μια αποτελεσματική ροή πληροφόρησης με το εξωτερικό 
περιβάλλον όπως είναι οι πελάτες, προμηθευτές, νομοθέτες, κανονιστικές και εποπτικές 
αρχές  και μέτοχοι.  
 
H παρακολούθηση (monitoring) 
Τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή παρακολούθηση, 
διαδικασία η οποία αξιολογεί την ποιότητα της επίδοσης / απόδοσης των συστημάτων 
μέσα στο χρόνο. Αυτό επιτυγχάνεται διαμέσου των αδιάλειπτων (ongoing) ενεργειών 

 53



                                                                                      ΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΚΚΙΙΝΝΔΔΥΥΝΝΟΟΥΥ  &&  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΣΣ  

παρακολούθησης, ξεχωριστών εκτιμήσεων ή ενός συνδυασμού και των δύο. Η διαρκής 
παρακολούθηση πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και περιλαμβάνει 
τακτικές διοικητικές ενέργειες και επιθεωρήσεις, καθώς και λοιπά μέτρα που λαμβάνουν 
οι υπάλληλοι κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ο σκοπός και η συχνότητα των 
ξεχωριστών αξιολογήσεων εξαρτάται κυρίως από την εκτίμηση των κινδύνων και την 
αποτελεσματικότητα των αδιάλειπτων διαδικασιών παρακολούθησης. Οι όποιες 
ανεπάρκειες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να αναφέρονται, ενώ οι 
σημαντικότερες από αυτές θα πρέπει να γνωστοποιούνται στη διοίκηση και στο διοικητικό 
συμβούλιο. 
 
Υπάρχει συνέργεια και συσχετισμός μεταξύ των παραπάνω στοιχείων, τα οποία 
διαμορφώνουν ένα ενιαίο σύστημα, το οποίο αντιδρά δυναμικά στις μεταβαλλόμενες 
συνθήκες. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου είναι συνυφασμένα με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες της επιχειρηματικής οντότητας και υπάρχει για ουσιώδεις 
επιχειρηματικούς  λόγους. Ο εσωτερικός έλεγχος είναι πολύ αποτελεσματικός όταν οι 
έλεγχοι είναι ενσωματωμένοι στην υποδομή της επιχειρηματικής οντότητας και αποτελεί 
μέρος της ουσίας της επιχείρησης. Οι ‘’ενσωματωμένοι έλεγχοι’’ (built-in controls) 
στηρίζουν τις ποιοτικές και εξουσιοδοτημένες πρωτοβουλίες, αποφεύγουν τα περιττά 
κόστη και επιτρέπουν τη γρήγορη ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. 
 
Ο ορισμός του εσωτερικού ελέγχου -με τη βασική ιδέα της διαδικασίας που δέχεται 
επίδραση από ανθρώπους και που παρέχει εύλογη εξασφάλιση- σε συνδυασμό με την 
κατηγοριοποίηση των στόχων - στοιχείων, τα κριτήρια  αποτελεσματικότητας, καθώς και 
τις σχετικές συζητήσεις, αποτελούν το πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου (internal control 
framework).   
 

33..22  ΤΤΙΙ  ΜΜΠΠΟΟΡΡΕΕΙΙ  ΝΝΑΑ  ΚΚΑΑΝΝΕΕΙΙ  ΟΟ  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΣΣ  

Από την παραπάνω ανάλυση διαπιστώνεται ότι ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να 
βοηθήσει μια επιχειρηματική οντότητα να επιτύχει τους στόχους απόδοσης και 
κερδοφορίας και να προλάβει τυχόν απώλεια ή ζημία των resources. Επίσης μπορεί να 
διασφαλίσει μια αξιόπιστη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.  
 
Επιπλέον μπορεί να διασφαλίσει ότι η επιχειρηματική οντότητα συμμορφώνεται με το 
ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δυσφήμιση και 
όποιες άλλες συνέπειες. Συνοψίζοντας, ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να βοηθήσει την 
επιχειρηματική οντότητα να φτάσει στο σημείο που επιθυμεί και να αποφύγει κρυφούς 
κινδύνους και εκπλήξεις σ’ όλη της την πορεία.  
 

33..33  ΤΤΙΙ  ΔΔΕΕΝΝ  ΜΜΠΠΟΟΡΡΕΕΙΙ  ΝΝΑΑ  ΚΚΑΑΝΝΕΕΙΙ  ΟΟ  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΣΣ  

Δυστυχώς, ορισμένοι έχουν μεγαλύτερες και μη ρεαλιστικές προσδοκίες. Πιστεύουν σε 
απόλυτες έννοιες όπως ότι: 

▪ Ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να εξασφαλίσει την  επιτυχία μιας επιχειρηματικής 
οντότητας ή τουλάχιστον την επιβίωση της. 
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Ακόμη και ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου μπορεί να βοηθήσει -και 
μόνο να βοηθήσει- μια επιχειρηματική οντότητα να επιτύχει αυτούς τους στόχους. Μπορεί 
επίσης να θέσει στη διάθεση της διοίκησης πληροφόρηση σχετικά με την πρόοδο της 
επιχειρηματικής οντότητας ή την δυσχέρεια της να προοδεύσει σε σχέση πάντα με τους 
επιχειρηματικούς στόχους που έχουν τεθεί. Όμως ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου δεν 
μπορεί να μετατρέψει έναν ανεπαρκή διευθυντή σε έναν καλό διευθυντή. Επιπλέον, 
μεταβολές σε κυβερνητικές πολιτικές ή προγράμματα, ενέργειες του ανταγωνισμού ή 
οικονομικές συνθήκες μπορεί να είναι πέρα από τις δυνατότητες ελέγχου της διοίκησης. Ο 
εσωτερικός έλεγχος δεν μπορεί να εξασφαλίσει την επιτυχία ή ακόμη και την επιβίωση. 

▪ Ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να διασφαλίσει την αξιοπιστία της 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης καθώς και τη συμμόρφωση με νόμους και 
ρυθμίσεις  

Αυτή η άποψη επίσης δεν παρέχει καμία εγγύηση. Ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου, 
ασχέτως  από το πόσο καλό μπορεί να είναι στη σύλληψη αλλά και στη λειτουργία του, 
μπορεί να παράσχει στη διοίκηση μόνο εύλογη και όχι απόλυτη διαβεβαίωση σχετικά με 
την επίτευξη των στόχων μιας οικονομικής οντότητας. Η πιθανότητα της επίτευξης αυτής  
επηρεάζεται από περιορισμούς που είναι εγγενείς σε όλα τα συστήματα εσωτερικού 
ελέγχου. Σ’ αυτούς τους περιορισμούς περιλαμβάνεται  και η περίπτωση, όπου οι 
εκτιμήσεις κατά τη  διαδικασία λήψης των αποφάσεων να είναι  λανθασμένες, όπως 
επίσης ότι μπορεί να συμβούν αναποδιές και κλονισμοί λόγω ενός λάθους. Επιπλέον οι 
έλεγχοι μπορεί να παρεμποδιστούν από τη σκευωρία ενός ή κάποιων ατόμων, καθώς και 
από το γεγονός ότι η διοίκηση έχει πάντα τη δυνατότητα να υπερκεράσει (override) το 
σύστημα. Ένας ακόμη περιοριστικός παράγοντας είναι ότι ο σχεδιασμός ενός 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι υπάρχουν 
περιορισμοί στους διαθέσιμους πόρους και ότι τα οφέλη του συστήματος εσωτερικού 
ελέγχου πρέπει να είναι ανάλογα του κόστους του. Συνεπώς, ενώ ο εσωτερικός έλεγχος 
μπορεί να βοηθήσει μια επιχειρηματική οντότητα να επιτύχει τους στόχους της, δεν 
αποτελεί πανάκεια για όλα τα προβλήματα.  
 

33..44  ΡΡΟΟΛΛΟΟΙΙ  ΚΚΑΑΙΙ  ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΕΕΣΣ  

Σε έναν οργανισμό ο καθένας έχει ευθύνη για τον εσωτερικό έλεγχο. 
 
Η Διοίκηση 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπεύθυνος και ουσιαστικά ‘’κύριος’’ του συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου. Περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, ο Διευθύνων Σύμβουλος 
δίνει το στίγμα που επιδρά στην ακεραιότητα, στην ηθική και στους άλλους παράγοντες 
που διαμορφώνουν ένα θετικό περιβάλλον ελέγχου. Σε μια μεγάλη εταιρία ο Διευθύνων 
Σύμβουλος εκπληρώνει αυτό το καθήκον με το να ηγείται και να καθοδηγεί τα ανώτερα 
στελέχη (senior managers), αλλά και να επιβλέπει τον τρόπο με τον οποίο αυτοί 
λειτουργούν και ελέγχουν την επιχείρηση. Τα ανώτερα στελέχη με τη σειρά τους, 
αναθέτουν την ευθύνη για την εγκατάσταση συγκεκριμένων πολιτικών και διαδικασιών 
στο προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τις επιμέρους λειτουργίες των μονάδων. Σε μια 
μικρότερη επιχειρηματική οντότητα, η επιρροή του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο οποίος 
συχνά ταυτίζεται με το πρόσωπο του ιδιοκτήτη,  είναι συνήθως πιο άμεση. Σε κάθε 
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περίσταση, σε μια κατιούσας ευθύνης ιεραρχία, το στέλεχοςr γίνεται  ουσιαστικά ο 
διευθύνων σύμβουλος στη δική του σφαίρα ευθυνών και αρμοδιοτήτων. Οι οικονομικοί 
διευθυντές και τα στελέχη τους έχουν ξεχωριστή σημασία, δεδομένου ότι οι ενέργειες 
ελέγχου (control activities) που εφαρμόζουν, διατρέχουν την επιχείρηση και τα επιμέρους 
τμήματα της προς κάθε κατεύθυνση. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 
Η Διοίκηση(management) λογοδοτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο (Board of Directors), το 
οποίο είναι αρμόδιο για την διακυβέρνηση (governance), την καθοδήγηση (guidance) και 
την επίβλεψη (oversight). Ένα Διοικητικό Συμβούλιο για να είναι αποτελεσματικό πρέπει 
κυρίως να είναι αντικειμενικό, ικανό και υποψιασμένο. Θα πρέπει επίσης να  έχει  πλήρη 
γνώση των δραστηριοτήτων και του περιβάλλοντος της επιχειρηματικής οντότητας και να 
αφιερώνουν τον απαραίτητο χρόνο για να εκτελεί τις αρμοδιότητες του. Η Διοίκηση είναι 
σε θέση ή μπορεί έχει τη δυνατότητα να παρακάμψει (override) τους ελέγχους και να 
αγνοήσει ή ακόμη και να στρεβλώσει την πληροφόρηση που λαμβάνει από τους 
υφισταμένους, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα να ασκηθεί κακή και ανέντιμη διοίκηση η 
οποία εσκεμμένα διαστρεβλώνει τα αποτελέσματα προκειμένου να αποκρύψει τα ίχνη 
των πράξεων της. Ωστόσο ένα δυνατό και δραστήριο Διοικητικό Συμβούλιο έχει την 
δυνατότητα να εντοπίσει και να θεραπεύσει τέτοιου είδους προβλήματα,  ιδιαίτερα  όταν 
το έργο του υποβοηθείται από  αποτελεσματικά κανάλια πληροφόρησης και από ικανές 
χρηματοοικονομικές και   νομικές υπηρεσίες, καθώς και αποτελεσματικό εσωτερικό 
έλεγχο. 
 
Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές 
Ο ρόλος των εσωτερικών ελεγκτών είναι σημαντικός ως προς την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων, συνεισφέροντας στην συνεχή αποδοτικότητα. 
Λόγω της οργανωτικής θέσης και των αρμοδιοτήτων που έχει σε μια επιχειρηματική 
οντότητα ο εσωτερικός έλεγχος , συχνά παίζει ένα σημαντικό ρόλο παρακολούθησης στη 
λειτουργία της. 
 
Οι Εξωτερικοί Ελεγκτές 
Αν και οι εξωτερικοί ελεγκτές, εξ’ ορισμού, δεν αποτελούν μέρος του οργανισμού μιας 
επιχειρηματικής οντότητας, και ως εκ τούτου δεν αποτελούν και μέρος του συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου, επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα των εσωτερικών ελέγχων μέσω 
των ελεγκτικών τους ενεργειών, περιλαμβανομένων των συζητήσεων με τη διοίκηση και 
των συστάσεων για βελτίωση των εσωτερικών ελέγχων. Οι εξωτερικοί ελεγκτές παρέχουν 
σημαντική πληροφόρηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα του συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου. Ενώ βασικός σκοπός της λειτουργίας του εξωτερικού ελέγχου είναι 
να εκφέρει γνώμη πάνω στις οικονομικές καταστάσεις μιας επιχειρηματικής οντότητας, ο 
εξωτερικός ελεγκτής πρέπει να επιλέξει αν θα βασιστεί στην αποτελεσματικότητα των 
συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.  Για το λόγο αυτό, οι εξωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να 
κατανοήσουν το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, προκειμένου να εκτιμήσουν την έκταση 
στην οποία μπορούν να βασιστούν στο σύστημα για να καθορίσουν τη φύση, το χρόνο 
και το σκοπό των δικών τους ελεγκτικών διαδικασιών. 
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Ο ρόλος των εξωτερικών ελεγκτών καθώς και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούν, 
ποικίλουν από χώρα σε χώρα. Τα επαγγελματικά ελεγκτικά πρότυπα σε πολλές χώρες 
απαιτούν  οι έλεγχοι να σχεδιάζονται και να εκτελούνται έτσι ώστε να λαμβάνεται η 
εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι ελεύθερες από σοβαρά λάθη. Οι 
ελεγκτές επίσης εξετάζουν σε δειγματοληπτική βάση, τις υποκείμενες συναλλαγές, και τα 
στοιχεία από τα οποία προκύπτουν οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι 
γνωστοποιήσεις. Ο ελεγκτής αξιολογεί τις λογιστικές αρχές και πολιτικές  καθώς και τις  
σημαντικές εκτιμήσεις που διενεργούνται από τη διοίκηση και αξιολογεί συνολικά την 
παρουσίαση των κονδυλίων στις οικονομικές καταστάσεις. Σε ορισμένες χώρες, οι 
εξωτερικοί ελεγκτές υποχρεούνται από τις εποπτικές αρχές να παρέχουν μία 
συγκεκριμένη εκτίμηση του σκοπού, της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου, περιλαμβανομένης και της λειτουργίας εσωτερικού 
ελέγχου. 
Ένα κοινό σημείο, ωστόσο, μεταξύ των χωρών είναι η κατανόηση εκ μέρους των 
ελεγκτών της διαδικασίας εσωτερικού ελέγχου, στην έκταση που αυτή σχετίζεται με την 
αξιοπιστία και την ακρίβεια των οικονομικών καταστάσεων. Γενικά είναι αναμενόμενο ότι 
οι σημαντικές αδυναμίες που εντοπίζονται από τους εξωτερικούς ελεγκτές θα 
αναφερθούν στη διοίκηση μέσω μιας εμπιστευτικής επιστολής προς τη Διοίκηση και, σε 
πολλές χώρες, προς τις εποπτικές αρχές. Επιπρόσθετα, σε πολλές χώρες οι εξωτερικοί 
ελεγκτές μπορεί να υποχρεούνται από τις εποπτικές αρχές, να επεξηγούν τον τρόπο με 
τον οποίο αξιολογούν και συντάσσουν τις αναφορές τους πάνω στον εσωτερικό έλεγχο. 
 
Το Προσωπικό 
Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί, ως ένα βαθμό, ευθύνη του καθενός μέσα σ’ ένα 
οργανισμό και ως εκ τούτου αποτελεί μέρος της περιγραφής των αρμοδιοτήτων της 
θέσης. Ουσιαστικά όλοι οι εργαζόμενοι παράγουν πληροφορίες που αξιοποιούνται στα 
πλαίσια του συστήματος εσωτερικού ελέγχου ή λαμβάνουν διάφορα μέτρα που μπορεί να 
επηρεάζουν τον έλεγχο. Επιπλέον, όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για 
την ενημέρωση που πρέπει να παρέχεται στη διοίκηση, σχετικά με τυχόν προβλήματα 
στη λειτουργία, την ελλιπή συμμόρφωση με τον εσωτερικό κώδικα συμπεριφοράς ή 
λοιπές παραβάσεις ή ακόμη και παράνομες πράξεις. 
Ένας αριθμός εξωτερικών παραγόντων συχνά συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων 
μιας επιχειρηματικής οντότητας. Οι εξωτερικοί ελεγκτές, με την ανεξάρτητη και 
αντικειμενική τους άποψη, συνεισφέρουν άμεσα μέσω του ελέγχου των οικονομικών 
καταστάσεων  και έμμεσα με την παροχή χρήσιμης πληροφόρησης στη Διοίκηση και στο 
Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη  εκτέλεση των καθηκόντων τους. Άλλοι εξωτερικοί 
παράγοντες, που παρέχουν πληροφόρηση ικανή να επηρεάσει τον εσωτερικό έλεγχο της 
επιχειρηματικής οντότητας είναι οι νομοθέτες και οι ρυθμιστικές αρχές, οι πελάτες και όσοι 
συναλλάσσονται με την επιχείρηση, οι οικονομικοί αναλυτές, τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης κ.λπ. Ωστόσο οι εξωτερικοί παράγοντες δεν είναι υπεύθυνοι αλλά ούτε και 
αποτελούν μέρος του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της επιχειρηματικής οντότητας.    
 

33..55  ΤΤΙΙ  ΠΠΡΡΕΕΠΠΕΕΙΙ  ΝΝΑΑ  ΓΓΙΙΝΝΕΕΙΙ  

Τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν εξαρτώνται από το ρόλο και τη θέση που 
λαμβάνουν οι παράγοντες που εμπλέκονται: 
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Η Διοίκηση 
Από έρευνες που έχουν γίνει προκύπτει ότι οι περισσότεροι διευθύνοντες σύμβουλοι 
έχουν την πεποίθηση ότι βασικά έχουν τις επιχειρήσεις τους ‘‘υπό έλεγχο’’. Ωστόσο, 
αρκετοί από αυτούς έχουν διατυπώσει ότι υπάρχουν περιοχές της εταιρίας τους - ένα 
τμήμα, ένας τομέας, ή ένα στοιχείο ελέγχου που διατρέχει τις δραστηριότητες- όπου οι 
έλεγχοι είναι σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης ή χρειάζεται να ισχυροποιηθούν. Συνήθως οι 
εκπλήξεις δεν αρέσουν στους διευθύνοντες συμβούλους. Προτείνεται λοιπόν με 
πρωτοβουλία των διευθυνόντων συμβούλων να γίνει μια αξιολόγηση (ή αυτοαξιολόγηση) 
του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Χρησιμοποιώντας αυτό το πλαίσιο, ένας Διευθύνων 
Σύμβουλος, μαζί με τα βασικά στελέχη της επιχείρησης μπορεί να εστιάσει την προσοχή 
όπου απαιτείται.  
Σύμφωνα με μια προσέγγιση, ο διευθύνων σύμβουλος θα μπορούσε να συγκεντρώσει 
τους επικεφαλείς και το προσωπικό των επί μέρους τμημάτων, για να προβούν σε μια 
αρχική εκτίμηση  του εσωτερικού ελέγχου. Θα μπορούσαν στη συνέχεια να δοθούν 
οδηγίες προς τους επικεφαλείς για συζήτηση των θεμάτων που προκύπτουν με τα 
υπόλοιπα στελέχη της επιχείρησης, για εξέταση της αρχικής εκτίμησης στους τομείς της 
αρμοδιότητας τους και τέλος για να τροφοδοτήσουν τη διοίκηση με τα συμπεράσματα 
τους. Μια άλλη προσέγγιση θα μπορούσε να αφορά μια αρχική επισκόπηση των 
εταιρικών και επιχειρηματικών πολιτικών και προγραμμάτων εσωτερικού ελέγχου. 
Οποιαδήποτε κι αν είναι η προσέγγιση, μια αρχική εκτίμηση θα πρέπει να καθορίσει την  
αναγκαιότητα και τον τρόπο, προκειμένου στη συνέχεια να γίνει μια ευρύτερη και σε 
μεγαλύτερο βάθος αξιολόγηση. Επίσης θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι βρίσκεται σε 
λειτουργία μια συνεχής διαδικασία παρακολούθησης. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο    
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να συζητούν με τη διοίκηση (senior 
management) την κατάσταση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου μιας επιχειρηματικής 
οντότητας και να παρέχουν την απαραίτητη εποπτεία (oversight). Επίσης θα πρέπει να 
επιδιώκουν την συμβολή των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών. 
 
Το Προσωπικό 
Οι managers και το λοιπό προσωπικό θα πρέπει να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο 
εκτελούν τα καθήκοντα τους, στα πλαίσια που προαναφέρθηκαν και να συζητήσουν με τα 
στελέχη τις προτάσεις και τις ιδέες για τη ισχυροποίηση  του ελέγχου. Οι εσωτερικοί 
ελεγκτές θα πρέπει να επανεξετάσουν το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, 
χρησιμοποιώντας για την αξιολόγηση εξειδικευμένα εργαλεία ελέγχου.  
 
Νομοθέτες και Ρυθμιστικές Αρχές  
Τα κυβερνητικά στελέχη που συντάσσουν και θέτουν σε ισχύ τους νόμους παραδέχονται 
ότι μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές προσδοκίες αλλά και αντιλήψεις σχεδόν για κάθε 
θέμα. Οι προσδοκίες για τον εσωτερικό έλεγχο ποικίλουν κυρίως κατά δύο έννοιες. Κατ’ 
αρχή  διαφέρουν ως προς το τι μπορεί να επιτύχει ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου. 
Όπως προαναφέρθηκε, ορισμένοι πιστεύουν  ότι τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου θα 
πρέπει να προλαμβάνουν την οικονομική ζημία ή τουλάχιστον να παρεμποδίζουν / 
προλαμβάνουν την πιθανότητα αυτή να συμβεί. Κατά δεύτερον, ακόμη κι αν υπάρχει 
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συναίνεση ως προς το τι μπορεί να κάνει ή όχι ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου και ως 
προς την έννοια ‘‘εύλογη διασφάλιση’’ (reasonable assurance), υπάρχουν διαφορετικές 
απόψεις για το ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής του συστήματος και πως αυτό θα 
εφαρμοσθεί. Πριν από την θεσμοθέτηση οποιουδήποτε νομικού πλαισίου σχετικά με την 
υποχρέωση των διοικήσεων να παρέχουν πληροφόρηση για τον εσωτερικό έλεγχο, θα 
πρέπει να υπάρξει συμφωνία για ένα κοινό πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου, 
περιλαμβανομένων των περιορισμών που υφίστανται, το οποίο θα βοηθήσει στην 
επίτευξη αλλά και την υλοποίηση της συμφωνίας. 
 
Επαγγελματικές Οργανώσεις 
Οι επαγγελματικές οργανώσεις που παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με τη 
χρηματοοικονομική διοίκηση, τον έλεγχο και τα συναφή θέματα θα πρέπει να εξετάσουν 
τα πρότυπα και τις οδηγίες που εκδίδουν στα πλαίσια που προαναφέρθηκαν. Στο βαθμό 
που οι διαφοροποιήσεις στην κατανόηση και την ορολογία εξαλειφθούν, όλα τα 
εμπλεκόμενα μέρη θα ωφεληθούν. 
 
Εκπαίδευση 
Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο ακαδημαϊκής έρευνας και ανάλυσης 
προκειμένου να διαπιστωθούν τα περιθώρια για μελλοντικές βελτιώσεις. 
 
Στη συνέχεια θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά στο πιο διαδεδομένο πλαίσιο 
εσωτερικού, γνωστό ως COSO’s Internal Control Framework. Για το πλαίσιο αυτό έχουμε 
ήδη αναφερθεί στην παράγραφο 3.5, όταν το εξετάζαμε ως ένα από τα πλαίσια 
Διαχείρισης Επιχειρηματικού Κινδύνου. Εύλογα λοιπόν δημιουργείται το ερώτημα; τι είναι 
τελικά το COSO framework ? Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνου ή πλαίσιο Εσωτερικού 
Ελέγχου? 
Αν εξετάσουμε το θέμα ιστορικά, βλέπουμε ότι το 1992 η ‘’Επιτροπή’’ COSO ανέπτυξε το 
πλαίσιο (framework) για την αξιολόγηση των εσωτερικών ελέγχων (Internal Control – 
Integrated Framework ), προκειμένου να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και άλλες οντότητες 
να αξιολογήσουν και να ενισχύσουν τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου τους. Δέκα χρονιά 
μετά (2001), η COSO ξεκίνησε ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη ενός πλαισίου 
(Enterprise Risk Management – Integrated Framework), το οποίο θα επέτρεπε με εύκολο 
τρόπο στις διοικήσεις των επιχειρήσεών, να αξιολογούν και να βελτιώνουν τη διαχείριση 
επιχειρηματικού κινδύνου. Η θέσπιση όμως από το 2002 του νόμου Sarbanes – Oxley 
στην Αμερική (και αντίστοιχων νόμων/διατάξεων σε άλλες χώρες), δημιούργησε την 
απαίτηση για επέκταση του πλαισίου διαχείρισης του κινδύνου, σε θέματα πιστοποίησης 
του εσωτερικού ελέγχου, με στόχο να παρέχεται μια ευρύτερη και πιο σταθερή εστίαση 
στα ευρύτερα θέματα αντιμετώπισης των κινδύνων. Έτσι το COSO ERM πλαίσιο που 
αναπτύχθηκε τελικά, δεν προορίζεται και δεν αντικαθιστά το COSO Internal Control 
πλαίσιο, αλλά αντιθέτως το ενσωματώνει, προκειμένου οι επιχειρήσεις να είναι πλέον σε 
θέση να επανεξετάσουν το πλαίσιο διαχείρισης επιχειρηματικού κινδύνου, ικανοποιώντας 
ταυτόχρονα και τις ανάγκες του εσωτερικού ελέγχου, για να επιτύχουν μια πληρέστερη 
αντιμετώπιση των κινδύνων. 
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Το COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 
δημιουργήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1985, για να υποστηρίξει την Εθνική 
Επιτροπή Καταπολέμησης της Ψευδούς Οικονομικής Πληροφόρησης (National 
Commission on Fraudulent Financial Reporting). Η ‘’Επιτροπή’’ αποτέλεσε μια 
ανεξάρτητη πρωτοβουλία του ιδιωτικού τομέα, η οποία αφενός μελέτησε τους αιτιώδεις 
παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν στην ψευδή υποβολή οικονομικών αναφορών 
και αφετέρου ανέπτυξε τις σχετικές συστάσεις για τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους 
ανεξάρτητους ελεγκτές τους, για το SEC (Securities and Exchange Commission) και άλλα 
κανονιστικά πλαίσια (regulators), καθώς και για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.  

Η Εθνική Επιτροπή υποστηρίχτηκε από κοινού από πέντε σημαντικούς επαγγελματικούς 
συνδέσμους στις Ηνωμένες Πολιτείες: την Αμερικανική Ένωση Λογιστικής (American 
Accounting Association), το Αμερικανικό Ίδρυμα Πιστοποιημένων Δημόσιων Λογιστών 
(American Institute of Certified Public Accountants), τους Διεθνείς Ανώτερους 
Οικονομικούς Υπαλλήλους (Financial Executives International), το Ίδρυμα Εσωτερικών 
Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors), και την Εθνική Ένωση Λογιστών (National 
Association of Accountants), η οποία στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Ίδρυμα Διοικητικών 
Λογιστών (Institute of Management Accountants). Η Επιτροπή ήταν πλήρως ανεξάρτητη 
από κάθε μια από τις υποστηρικτικές οργανώσεις, ενώ σ’ αυτή συμμετείχαν 
αντιπρόσωποι από τη βιομηχανία, τη δημόσια λογιστική, τις εταιρίες επενδύσεων και το 
Χρηματιστήριο της  Νέας Υόρκης.  

Το 1992, η ‘’Επιτροπή’’ (COSO) ανέπτυξε ένα πρότυπο (Internal Control – Integrated 
Framework)για την αξιολόγηση των εσωτερικών ελέγχων. Τo πρότυπο αυτό, έχει 
υιοθετηθεί ως ένα γενικά αποδεκτό πλαίσιο για τον εσωτερικό έλεγχο, ενώ σήμερα 
αναγνωρίζεται ευρέως ως το πραγματικό κριτήριο, με βάση το οποίο οι οργανώσεις 
μετρούν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου τους. Το 
πρότυπο COSO, καθορίζει τον εσωτερικό έλεγχο ως "διαδικασία, που επηρεάζεται από 
το διοικητικό συμβούλιο μιας επιχείρησης, τη διοίκησή της και το υπόλοιπο προσωπικό, 
με σκοπό να παρέχει την εύλογη επιβεβαίωση της επίτευξης των επιχειρηματικών 
στόχων, στις ακόλουθες κατηγορίες:   
▪ Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των διαδικασιών  
▪ Αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών αναφορών (financial reporting)  
▪ Συμμόρφωση με τους νόμους προς εφαρμογή και τους κανονισμούς  
 
ΒΒαασσιικκέέςς  έέννννοοιιεεςς    
▪ Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια διαδικασία. Είναι ένα μέσο για την επίτευξη ενός 

στόχου, όχι ένας αυτοσκοπός.  
▪ Ο εσωτερικός έλεγχος επηρεάζεται από  τον ανθρώπινο παράγοντα. Δεν είναι 

μόνο πολιτικές, εγχειρίδια και σχέδια, αλλά πάνω απ’ όλα άνθρωποι σε κάθε 
επίπεδο μιας οργάνωσης.  

▪ Από τον εσωτερικό έλεγχο αναμένεται να παρέχει, στη διοίκηση και το διοικητικό 
συμβούλιο μιας επιχείρησης, μόνο την εύλογη και όχι την απόλυτη επιβεβαίωση.  

▪ Ο εσωτερικός έλεγχος συνδέεται με την επίτευξη των στόχων σε μια ή 
περισσότερες χωριστές αλλά επικαλυπτόμενες κατηγορίες.  
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ΣΣυυσσττααττιικκάά    
Σε ένα "αποτελεσματικό" σύστημα εσωτερικού ελέγχου, τα ακόλουθα πέντε συστατικά 
(όπως ήδη αναλύθηκαν στην αρχή του κεφαλαίου), λειτουργούν για να υποστηρίξουν την 
επίτευξη της αποστολής μιας επιχείρησης, των στρατηγικών και των σχετικών 
επιχειρησιακών στόχων: 
▪ Περιβάλλον ελέγχου  
▪ Αξιολόγηση του κινδύνου  
▪ Δραστηριότητες ελέγχου  
▪ Ενημέρωση και επικοινωνία  
▪ Παρακολούθηση / Έλεγχος  

Τα παραπάνω συστατικά λειτουργούν για να δημιουργήσουν τη βάση ενός ισχυρού 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου στην επιχείρηση, μέσω της κατευθυνόμενης ηγεσίας, 
των κοινών αξιών και μιας κουλτούρας που δίνει έμφαση στην υπευθυνότητα για έλεγχο. 
Οι διάφοροι κίνδυνοι προσδιορίζονται και αξιολογούνται συνήθως σε όλα τα ιεραρχικά 
επίπεδα και μέσα απ’ όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης. Οι δραστηριότητες ελέγχου 
και οι συναφείς με αυτές μηχανισμοί, είναι προσχεδιασμένοι για να εξετάσουν και να 
μετριάσουν τους σημαντικούς κινδύνους. Οι κρίσιμες πληροφορίες για τον προσδιορισμό 
των κινδύνων και την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων, μεταβιβάζονται μέσω 
προσδιορισμένων καναλιών προς τα επάνω, κάτω και προς όλη την επιχείρηση. Το 
σύστημα του εσωτερικού ελέγχου επανεξετάζεται σε συνεχή βάση, ενώ τα τυχόν 
προβλήματα εξετάζονται έγκαιρα και διεξοδικά. 
 
Έχουμε ήδη αναφέρει ότι το COSO framework είναι σήμερα το πιο διαδεδομένο πλαίσιο 
εσωτερικού ελέγχου. Ο κυριότερος λόγος γι αυτό, είναι ότι αποτελεί ένα δυναμικό και 
εξελισσόμενο μοντέλο, το οποίο συχνά εμπλουτίζεται με βάσει τις εισηγήσεις που 
υποβάλλονται στην Επιτροπή. Η ίδια η Επιτροπή μάλιστα, λόγω των αλλαγών που 
συνίστανται στις διεθνείς αγορές, συχνά εκδίδει αναφορές που περιλαμβάνουν υποδείξεις 
και συστάσεις, που συμπληρώνουν και επικαιροποιούν το βασικό πλαίσιο. Επειδή είναι 
πέρα από τα πλαίσια αυτής της εργασίας η εκτενής αναφορά στο περιεχόμενο του COSO 
framework, θεωρήσαμε αναγκαίο να αναφερθούμε παρακάτω, έστω και περιληπτικά, στις 
τρέχουσες υποδείξεις της Επιτροπής, προκειμένου ο αναγνώστης να αποκτήσει μια ιδέα 
για τη λειτουργικότητα του πλαισίου.  

ΠΠεερρίίλληηψψηη  ττωωνν  ΥΥπποοδδεείίξξεεωωνν  ττηηςς  CCOOSSOO    
Η περίληψη αυτή αποτελεί μια σύνοψη του των υποδείξεων της Επιτροπής, η οποία 
προτρέπει τους αναγνώστες να εξετάσουν τις συστάσεις μαζί με το συνοδευτικό κείμενο 
το οποίο επεξηγεί και δίνει βασικές κατευθύνσεις για τον εσωτερικό έλεγχο.  

Ι.  Συστάσεις για τις Εισηγμένες Εταιρίες  
Οι συστάσεις της Επιτροπής επικεντρώνονται κυρίως στις εισηγμένες εταιρίες. Η 
εφαρμογή των συστάσεων αυτών στο σύνολο τους, βελτιώνει την διαδικασία της 
οικονομικής πληροφόρησης μιας εταιρίας και αυξάνει την πιθανότητα έγκαιρου 
εντοπισμού και αντιμετώπισης πράξεων που συντελούν στην διαστρέβλωση  της 
οικονομικής πληροφόρησης. Για ορισμένες εταιρίες η εφαρμογή αυτών των συστάσεων 
απαιτεί μικρή ή και καμία αλλαγή στην τρέχουσα πρακτική τους. Για άλλες εταιρίες όμως 
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αυτό μπορεί να σημαίνει την προσθήκη ή τη βελτίωση μιας προτεινόμενης πρακτικής. 
Είτε πρόκειται για προσθήκη είτε για βελτίωση τα οφέλη δικαιολογούν τα κόστη. Οι 
συστάσεις της Επιτροπής για την εισηγμένη εταιρία περιλαμβάνουν:  

(1) τον ‘’τόνο’’ ή  στίγμα, την κατεύθυνση  δηλαδή που θέτει η διοίκηση (tone at the top),  
(2) τις λογιστικές λειτουργίες και τις λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου,  
(3) την επιτροπή ελέγχου,  
(4) τις αναφορές που ετοιμάζουν η διοίκηση και η επιτροπή ελέγχου,  
(5) την επιδίωξη μιας δεύτερης άποψης από τους ανεξάρτητους ελεγκτές, και  
(6) την περιοδική πληροφόρηση.  

Ο τόνος της Διοίκησης 
Οι τρεις πρώτες συστάσεις εστιάζονται στο στοιχείο που ενυπάρχει στην εταιρία και έχει 
να κάνει με τον τόνο που θέτει η ηγεσία της  και που επιδρά άμεσα στο εταιρικό 
περιβάλλον μέσα στο οποίο παράγεται η οικονομική πληροφόρηση. Σωστός τόνος 
σημαίνει ότι η  ηγεσία της εταιρίας (tone on the top) θα πρέπει να εντοπίζει και να εκτιμά 
τους παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε στρεβλή ή αναληθή οικονομική 
πληροφόρηση. Όλες οι εισηγμένες εταιρίες θα πρέπει: α) να διαθέτουν συστήματα 
εσωτερικού ελέγχου που παρέχουν την εύλογη βεβαιότητα ότι η στρεβλή οικονομική 
πληροφόρηση αποτρέπεται ή εντοπίζεται έγκαιρα και β) να αναπτύξουν και να 
εφαρμόσουν αποτελεσματικούς κώδικες εταιρικής συμπεριφοράς.  
Η επιτροπή ελέγχου πρέπει ετησίως να εξετάζει το πρόγραμμα που εφαρμόζει η διοίκηση 
για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τον κώδικα. Αυτό αποτελεί μέρος της 
συνεχούς αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 

Εσωτερική Λογιστική λειτουργία και η λειτουργία του Ελέγχου 
Οι συστάσεις της Επιτροπής στρέφονται στη συνέχεια στην ικανότητα όλων όσων 
συμμετέχουν στη διαδικασία της οικονομικής πληροφόρησης της εταιρίας, να 
αποτρέπουν / προλαμβάνουν ή να εντοπίζουν την στρεβλή / αναληθή οικονομική 
πληροφόρηση. Η εσωτερική λογιστική λειτουργία θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη έτσι 
ώστε  τις υποχρεώσεις  που έχει αναλάβει μια εισηγμένη εταιρία ως προς την οικονομική 
πληροφόρηση που πρέπει να παρέχει. 
Επιπλέον όλες οι εισηγμένες πρέπει να διαθέτουν μια αποτελεσματική και αντικειμενική 
λειτουργία εσωτερικού ελέγχου. Τα προσόντα των εσωτερικών ελεγκτών, το προσωπικό, 
η κατάσταση εντός της εταιρίας, οι εσωτερικές ‘’γραμμές’’ πληροφόρησης (reporting lines) 
και η σχέση μεταξύ της επιτροπής ελέγχου και του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να 
επαρκούν, προκειμένου να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και αποτελεσματικότητα της 
λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου. Ο εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να εξετάζει τα 
ευρήματα του ελέγχου του στα πλαίσια των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και να 
συντονίζει τις ενέργειες του με τις ενέργειες του ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή.  
 
Η Επιτροπή Ελέγχου 
Ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου είναι κρίσιμος ως προς την ακεραιότητα (integrity) της 
οικονομικής πληροφόρησης της εταιρίας. Η Επιτροπή  συστήνει τη στελέχωση των 
επιτροπών ελέγχου των εισηγμένων εταιριών από ανεξάρτητα μέλη - διευθυντές. Για να 
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είναι αποτελεσματική μια επιτροπή ελέγχου θα πρέπει να επαγρυπνεί και να ασκεί μια 
καλά πληροφορημένη επίβλεψη της διαδικασίας οικονομικής πληροφόρησης, 
περιλαμβανομένων των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Το διοικητικό συμβούλιο θα 
πρέπει να θέτει εγγράφως τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις της επιτροπής ελέγχου. 
Μεταξύ άλλων, η επιτροπή ελέγχου θα πρέπει να εξετάζει την αξιολόγηση της διοίκησης 
σχετικά με την ανεξαρτησία των εξωτερικών ελεγκτών και τα σχέδια της διοίκησης, ως 
προς την ανάθεση συμβουλευτικών υπηρεσιών στους εξωτερικούς ελεγκτές. Η Επιτροπή 
επισημαίνει και άλλα σημαντικά καθήκοντα και υποχρεώσεις της επιτροπής ελέγχου στα 
πλαίσια των συστάσεων για τις εισηγμένες εταιρίες. 
 
Εκθέσεις τις Διοίκησης και της Επιτροπής Ελέγχου
Οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων θα πρέπει να λαμβάνουν τη καλύτερη δυνατή 
πληροφόρηση σχετικά με τους ρόλους που επιτελούν η διοίκηση και η επιτροπή ελέγχου 
στη διαδικασία της οικονομικής πληροφόρησης. Η Επιτροπή συστήνει  την σύνταξη μιας 
έκθεσης  η οποία θα γνωστοποιεί ότι η διαδικασία οικονομικής πληροφόρησης αποτελεί 
ευθύνη της διοίκησης της εταιρίας. Η έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει την γνώμη της 
διοίκησης σχετικά με την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της 
εταιρίας. Η Επιτροπή επίσης συστήνει τη σύνταξη μιας επιστολής από τον πρόεδρο της 
επιτροπής ελέγχου, όπου θα περιγράφονται οι ενέργειες της επιτροπής. Και τα δύο 
παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας (έκθεση και επιστολή) θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
στη ετήσια ενημερωτική έκθεση προς τους μετόχους. 
 
H Δεύτερη Γνώμη και η Περιοδική Πληροφόρηση 
Τέλος, οι συστάσεις της Επιτροπής για τις εισηγμένες εταιρίες εστιάζονται σε δύο ακόμη 
περιπτώσεις ενίσχυσης της ακεραιότητας της διαδικασίας χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης. Η Διοίκηση θα πρέπει να παρέχει πληροφόρηση στην επιτροπή ελέγχου, 
ειδικά  όταν αυτή επιδιώκει να έχει μια δεύτερη άποψη πάνω σε κάποιο  σημαντικό 
λογιστικό θέμα, και να εξηγήσει γιατί επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος λογιστικός χειρισμός.
Η Επιτροπή επίσης συστήνει σε περίπτωση αλλαγής των εξωτερικών ελεγκτών να 
δημοσιεύονται επιπλέον γνωστοποιήσεις. Επιπρόσθετα η Επιτροπή συστήνει η περιοδική 
διαδικασία οικονομικής πληροφόρησης να εποπτεύεται από την επιτροπή ελέγχου.  
 

II. Συστάσεις προς τους Εξωτερικούς Ελεγκτές Λογιστές  

Ο ρόλος των εξωτερικών ελεγκτών λογιστών, αν και δευτερεύων συγκρινόμενος με αυτόν 
της διοίκησης και του διοικητικού συμβουλίου, είναι κρίσιμος για τη διαπίστωση και 
deterring τη στρεβλή/αναληθή χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Για να διασφαλίσει και 
βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των εξωτερικών ελεγκτών λογιστών, η Επιτροπή 
προτείνει αλλαγές στα ελεγκτικά πρότυπα, στις διαδικασίες που βελτιώνουν την ποιότητα 
του ελέγχου, στις πληροφορίες (communications) που παρέχονται σχετικά με το ρόλο του 
εξωτερικού ελεγκτή λογιστή και στη διαδικασία θεσμοθέτησης των ελεγκτικών προτύπων.   

Υπευθυνότητα για τη διαπίστωση και τη βελτίωση των δυνατοτήτων εντοπισμού 
Τα Γενικώς Αποδεκτά Ελεγκτικά Πρότυπα (GAAS) θα πρέπει να τροποποιηθούν έτσι 
ώστε να αναγνωρίζουν καλύτερα την υποχρέωση και ευθύνη του εξωτερικού ελεγκτή 
λογιστή να εντοπίζει/διαπιστώνει τη στρεβλή/αναληθή χρηματοοικονομική πληροφόρηση.  
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Τα πρότυπα θα πρέπει να επαναδιατυπώσουν αυτή την ευθύνη ώστε να απαιτείται από 
τον εξωτερικό ελεγκτή λογιστή να κάνει συγκεκριμένες ενέργειες για να εκτιμήσει την 
πιθανότητα στρεβλής/αναληθούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και να σχεδιάσει 
tests τα οποία θα μπορούν να παράσχουν εύλογη βεβαιότητα για τον εντοπισμό της. 
Μεταξύ των προτεινόμενων ενεργειών είναι και η εκτίμηση/αξιολόγηση του γενικού 
περιβάλλοντος ελέγχου, μέσω της βελτίωσης των οδηγιών καθορισμού κινδύνων και του 
σχεδιασμού δοκιμών ελέγχου. 
Επιπρόσθετα ο εξωτερικός ελεγκτής λογιστής απαιτείται να χρησιμοποιεί περισσότερο τις 
διαδικασίες αναλυτικής επισκόπησης προκειμένου να εντοπίσει τις περιοχές με αυξημένο 
κίνδυνο για στρεβλή/αναληθή χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Τέλος ο εξωτερικός 
ελεγκτής λογιστής, θα πρέπει να προβαίνει σε μια επισκόπηση των περιοδικών 
χρηματοοικονομικών στοιχείων πριν από τη δημοσίευση τους, προκειμένου να εντοπίσει 
έγκαιρα τυχόν στρεβλή/αναληθή πληροφόρηση. 

Ποιότητα Ελέγχου 
Η βελτίωση της ποιότητας του ελέγχου αυξάνει την πιθανότητα εντοπισμού της 
στρεβλής/αναληθούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Σε σχέση μ’ αυτό, η Επιτροπή 
προβαίνει σε τρείς συστάσεις. Οι πρώτες δύο έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να βελτιώσουν 
δύο από τα στοιχεία του υφιστάμενου προγράμματος διασφάλισης της ποιότητας. Η 
επίβλεψη της ελεγκτικής εργασίας-από τα επιβλέποντα μέλη της ελεγκτικής ομάδας- θα 
πρέπει να αυξηθεί ιδιαίτερα για τους καινούριους πελάτες των ελεγκτικών εταιριών που 
είναι εισηγμένοι. Η επισκόπηση της ελεγκτικής εργασίας που διενεργείται στο τέλος από 
ένα δεύτερο partner της ελεγκτικής εταιρίας, θα πρέπει να εμπλουτιστεί με περισσότερη 
εξειδικευμένη καθοδήγηση τόσο ως προς το χρόνο όσο και ως προς την ποιότητα των 
παρατηρήσεων. Με την τρίτη της σύσταση η Επιτροπή προτρέπει τις ελεγκτικές εταιρίες 
να επιδεικνύουν μεγαλύτερη ευαισθησία σε τυχόν πιέσεις που μπορεί να αναπτυχθούν 
μέσα στην ίδια την εταιρία και να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα του ελέγχου. 

Πληροφόρηση εκ μέρους των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 
Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές λογιστές πρέπει να επικοινωνούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
με όλους όσους εμπιστεύονται ή/και στηρίζονται στην εργασία τους. Το πρότυπο της 
έκθεσης ελέγχου θα πρέπει να κάνει σαφή τον ανεξάρτητο ρόλο του ελεγκτή, να εξηγεί ότι 
ένας έλεγχος σχεδιάζεται για να παρέχει εύλογη και όχι απόλυτη εξασφάλιση ότι οι 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι ελεύθερες από σημαντικά λάθη και παραλείψεις 
που προκύπτουν ως αποτέλεσμα απάτης ή λάθους. Ταυτόχρονα θα πρέπει να 
περιγράφει την έκταση στην οποία ο ελεγκτής έχει προβεί σε επισκόπηση και αξιολόγηση 
του συστήματος του εσωτερικού λογιστικού ελέγχου. Οι παραπάνω δύο ενέργειες 
προάγουν καλύτερα την εκτίμηση για τον έλεγχο, το σκοπό του και τους περιορισμούς 
του. Επίσης υποστηρίζουν την πρωταρχική ευθύνη της διοίκηση για την παροχή 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

Αλλαγή στη Διαδικασία Θέσπισης (Εισαγωγής) Ελεγκτικών Προτύπων 
Τέλος, η Επιτροπή προτείνει τη βελτίωση της διαδικασίας θέσπισης / εισαγωγής 
ελεγκτικών προτύπων, με τη αναδιοργάνωση του Συμβουλίου Ελεγκτικών Προτύπων 
(ASB) του AICPA. Η Επιτροπή θεωρεί ότι στη θέσπιση  των ελεγκτικών προτύπων θα 
πρέπει να εμπλέκονται άτομα με αυξημένα προσόντα και γνώσεις. Τα άτομα αυτά θα 
πρέπει να έχουν ιδιαίτερη αντίληψη σχετικά με τις λειτουργικές επιπτώσεις, που μπορεί 
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να προκύψουν από την εφαρμογή των ελεγκτικών προτύπων, καθώς και από τα θέματα 
πολιτικής που μπορεί να ανακύψουν από αυτά. Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει 
ένα μικρότερο σχήμα του ASB, το οποίο θα απαρτίζεται από ίσο αριθμό επαγγελματιών 
και ακαδημαϊκών με προσόντα, οι οποίοι δεν θα απασχολούνται ταυτόχρονα στο 
ελεγκτικό επάγγελμα. Επίσης προτείνεται το ASB να διοικείται και από δύο πλήρως 
απασχολούμενα στελέχη, τα οποία θα έχουν την ικανότητα να βλέπουν πέρα από τα 
τεχνικά στοιχεία του ελέγχου και θα είναι σε θέση να καταρτίζουν μια agenda θεμάτων, η 
οποία θα αντικατοπτρίζει με ευρύτητα τις υπάρχουσες ανάγκες, εξυπηρετώντας 
ταυτόχρονα τα δημόσια και ιδιωτικά συμφέροντα.  
 
III. Συστάσεις προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) και λοιπούς για τη 
βελτίωση του Ρυθμιστικού και Νομοθετικού Περιβάλλοντος  

Η δυναμική και αποτελεσματική παρέμβαση, είναι απαραίτητη για την εξάλειψη των 
περιπτώσεων στρεβλούς / αναληθούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.  
Αν και η Επιτροπή αναγνωρίζει τις σημαντικές προσπάθειες και τα επιτεύγματα της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC), θεωρεί ότι τόσο οι δημόσιες όσο και οι ιδιωτικές  αρχές 
που είναι αρμόδιες για τη διαμόρφωση του ρυθμιστικού και νομοθετικού περιβάλλοντος, 
θα πρέπει να αυξήσουν την παρέμβαση Οι προτάσεις της Επιτροπής για αυξημένη 
παρέμβαση περιλαμβάνουν νέες ποινές που θα επιβάλλει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 
μεγαλύτερες ποινικές διώξεις, βελτίωση των κανόνων που διέπουν το επάγγελμα του 
ορκωτού ελεγκτή, επάρκεια πόρων για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), βελτίωση 
στις ρυθμίσεις που αφορούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε ομοσπονδιακό επίπεδο 
και βελτίωση στην επίβλεψη που ασκείται από τα κρατικά συμβούλια για την λογιστική.  

Τα νέα αποτρεπτικά μέσα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  
Η ποινές που υπάρχουν και μπορεί να επιβληθούν σε όσους παρανομούν θα πρέπει να 
επεκταθούν. Νομοθετικά θα πρέπει να παρέχονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) 
πρόσθετα μέσα, ώστε να μπορεί να επιβάλει πρόστιμα, να ασκεί, παύει ή/και να αναβάλει 
(desist) αγωγές.  

Βελτίωση των Κανόνων του Επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή 
Μια άλλη ρυθμιστική λειτουργία, οι κανόνες που διέπουν το επάγγελμα του Ορκωτού 
Ελεγκτή έχουν ως στόχο τη μείωση των περιπτώσεων στρεβλούς / αναληθούς 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, μέσω της εξασφάλισης της ποιότητας του ελέγχου, 
έτσι ώστε να βελτιώνεται ο έγκαιρος εντοπισμός και η πρόληψη της απάτης.  
Η Επιτροπή αφού εξέτασε τους υφιστάμενους κανόνες λειτουργίας και επίβλεψης, οι 
οποίοι περιλαμβάνουν το πρόγραμμα διασφάλισης της ποιότητας της εργασίας του 
ορκωτού ελεγκτή, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν είναι απαραίτητο να θεσπιστούν 
επιπλέον ρυθμίσεις αρκεί να  προστεθούν δύο νέα στοιχεία στο υφιστάμενο σύστημα. Το 
πρώτο στοιχείο είναι η υποχρεωτική συμμετοχή των ελεγκτικών εταιριών που ελέγχουν 
εισηγμένες εταιρίες σε ένα επαγγελματικό οργανισμό, ο οποίος θα ασκεί ανεξάρτητη 
επίβλεψη και θα είναι εγκεκριμένος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ). Το δεύτερο 
στοιχείο θα πρέπει να το παρέχει η ΕΚ και αφορά στην επιβολή ουσιαστικών ποινών 
στην ελεγκτική εταιρία που αποτυγχάνει να διορθώσει ελλείψεις, οι οποίες διαπιστώνονται 
στο πρόγραμμα διασφάλισης της ποιότητας στη λειτουργίας της.
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Επάρκεια Πόρων για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) 
Η Επιτροπή απευθύνει αρκετές συστάσεις προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία 
έχει και την βασική ευθύνη τήρησης των νόμων για τις κινητές αξίες. Ως εκ τούτου η 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πρέπει να διαθέτει επαρκείς πόρους για να ασκήσει τις 
υφιστάμενες και τις πρόσθετες λειτουργίες, που βοηθούν στην πρόληψη, τον εντοπισμό 
και την εξάλειψη της στρεβλούς / αναληθούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

Βελτίωση των Ρυθμίσεων που αφορούν τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 
Οι Ρυθμιστικές Αρχές, πλην της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έχουν την ευθύνη για τη 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση των τραπεζών, ταμιευτηρίων και λοιπών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η επιτροπή προτείνει την υιοθέτηση μέτρων από τις 
αρχές αυτές, εφάμιλλων με αυτά που προτείνονται για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Για 
την ενίσχυση των προσπαθειών εντοπισμού περιστάσεων στρεβλούς / αναληθούς 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης εκ μέρους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, η 
Επιτροπή επίσης προτείνει ότι οι αρχές αυτές καθώς και οι ορκωτοί ελεγκτές, να 
παρέχουν στην  ανεξάρτητη αρχή που διενεργεί την εξέταση άμεση πρόσβαση στην 
πληροφόρηση που υπάρχει, σχετικά με τα ελεγχόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.  

Βελτίωση στην επίβλεψη που ασκείται από τα Κρατικά Συμβούλια Λογιστικής 
Τα κρατικά συμβούλια λογιστικής είναι σε θέση να αναβαθμίσουν το ρόλο τους ως προς 
την επίβλεψη των ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών. Η Επιτροπή προτείνει τα συμβούλια 
αυτά να εφαρμόζουν σε περιοδική βάση  προγράμματα  επίβλεψης / εξέτασης της 
ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τους ορκωτούς ελεγκτές. 

 
IV. Συστάσεις για την Εκπαίδευση 

Η επιτροπή κάνει ειδική αναφορά στις απαιτήσεις εκπαίδευσης και πιστοποίησης, 
περιγράφοντας με σαφήνεια τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των εσωτερικών και 
εξωτερικών ελεγκτών, το εκπαιδευτικό υλικό για τη συνεχή επιμόρφωσή τους και τέλος τη 
διαδικασία εξετάσεων με την οποία πιστοποιείται η επάρκεια εκτέλεσης του ρόλου τους.  
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44..  ΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΚΚΙΙΝΝΔΔΥΥΝΝΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟ  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΟΟΣΣ  
ΈΈΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΣΣ    ΣΣΤΤΟΟ    ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΤΤΡΡΑΑΠΠΕΕΖΖΙΙΚΚΟΟ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝ    

 
Ο τραπεζικός κίνδυνος είναι μια ‘’κρυμμένη’’ ζημία που ενδέχεται να παρουσιαστεί στο 
μέλλον, ενώ πρέπει να υπολογιστεί και να αντισταθμιστεί εκ των προτέρων. Ο 
προϋπολογισμός αυτής της ζημίας και η ένταξή του στις λειτουργίες και τη λογική των 
αποφάσεων της τράπεζας, είναι ένα πολύπλοκο και σύνθετο εγχείρημα - κλειδί για την 
ανάπτυξη και κερδοφορία των τραπεζών. Στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης και 
των αυξανόμενων κανονιστικών ρυθμίσεων, οι τραπεζικοί οργανισμοί στην Ελλάδα 
αντιμετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις σε τεχνολογικό και επιχειρηματικό επίπεδο, με 
νέες απαιτήσεις διαχείρισης κινδύνων, anti-money laundering, συμμόρφωσης με τα 
διεθνή λογιστικά πρότυπα, καθώς και ευθυγράμμισης των αντίστοιχων διαδικασιών 
εσωτερικού ελέγχου. 
 
Η διαχείριση των κινδύνων είναι πολυεπίπεδη, ξεκινώντας από το επίπεδο της μιας 
συναλλαγής και διευρυνόμενη στο καθολικό επίπεδο της τράπεζας. Σε πρώτο επίπεδο, η 
διαχείριση κινδύνων εμπλέκεται στην αξιολόγηση και τιμολόγηση δανείων στην έγκριση 
αγοράς ή πώλησης χρεογράφων / τίτλων, στην τήρηση και παρακολούθηση ορίων, ενώ 
στο ψηλότερο επίπεδο, στον υπολογισμό των προβλέψεων επισφαλειών και της 
κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι τα διάφορα 
επίπεδα διαχείρισης κινδύνων δεν είναι ανεξάρτητα, αλλά αλληλεπιδρούν. Για 
παράδειγμα, μια ελαστική πολιτική αξιολόγησης δανείων ή μια αγορά τίτλων με μεγάλη 
μεταβλητότητα, αναγόμενα στο επίπεδο της τράπεζας μπορεί να επιβαρύνουν την 
κεφαλαιακή επάρκεια και το αντίστροφο. 
Είναι φανερό ότι ο ρόλος της διαχείρισης κινδύνων είναι κεντρικός σε σχέση με όλες τις 
λειτουργίες και αποφάσεις της τράπεζας και η συμμετοχή της στη διοίκηση επιβεβλημένη. 
 
Η αλματώδης πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας κατέστησαν εφικτή την 
ποσοτικοποίηση πολλών από τους βασικούς κινδύνους της τράπεζας, όπως ο 
πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος από παράγωγα προϊόντα. Η ποσοτικοποίηση και η 
παρακολούθηση των κινδύνων πραγματοποιείται μέσω σύνθετων μαθηματικών 
μοντέλων και πληροφοριακών συστημάτων και προϋποθέτει εξειδικευμένες τεχνικές 
γνώσεις που διαφοροποιούνται από τις μέχρι σήμερα συμβατικές τραπεζικές πρακτικές. 
Ο κίνδυνος, όπως υπολογίζεται από τέτοια συστήματα, δεν αποτελεί ένα μονοσήμαντο 
μέγεθος, αλλά χαρακτηρίζεται από διάφορα επίπεδα απωλειών με τη δική τους 
πιθανότητα, τη φερόμενη ως κατανομή απωλειών. Η μέση τιμή της κατανομής αυτής 
ορίζει την ‘’Αναμενόμενη Απώλεια’’, η οποία εισάγεται ως πρόβλεψη μέσα στην 
τιμολόγηση του προϊόντος, ενώ η ακραία απώλεια που προκύπτει από την κατανομή με 
βάση κάποιο επίπεδο εμπιστοσύνης, ονομάζεται ‘’Μη Αναμενόμενη Απώλεια’’. Η διαφορά 
της μη αναμενόμενης από την αναμενόμενη απώλεια πρέπει να αντισταθμίζεται με 
ισόποσο κεφάλαιο του χρηματοπιστωτικού οργανισμού, ώστε να μπορεί να απορροφηθεί 
από αυτό στην περίπτωση που εμφανιστεί. Η διαφορά αυτή ονομάζεται οικονομικό 
κεφάλαιο. Το μέγεθος του οικονομικού κεφαλαίου δηλώνει το επίπεδο του κινδύνου αλλά 
και του κεφαλαίου που πρέπει να διακρατηθεί για την αντιστάθμισή του. 
Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός είναι κεφαλαιακά επαρκής αν έχει κεφάλαια αρκετά 
ώστε να μπορεί να καλύψει τη μη αναμενόμενη απώλεια. Οι εποπτικές Αρχές στην 
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προσπάθεια τους να προστατέψουν την ακεραιότητα του τραπεζικού συστήματος 
ελέγχοντας την έκταση των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται κάθε τράπεζα, 
προσέγγισαν το ζήτημα του οικονομικού κεφαλαίου και της κεφαλαιακής επάρκειας μέσω 
της καθιέρωσης των εποπτικών κεφαλαιακών απαιτήσεων. 
 
Αναφορικά λοιπόν με το αντικείμενο της εργασίας αυτής, βασιζόμενοι σε διαθέσιμες 
ανακοινώσεις, αναφορές και ετήσιους απολογισμούς, θα αποτυπώσουμε αρχικά την 
υλοποίηση της Διαχείρισης του Επιχειρηματικού Ρίσκου και των διαδικασιών του 
Εσωτερικού Ελέγχου, στο περιβάλλον λειτουργίας των παρακάτω τραπεζικών ιδρυμάτων: 

▪ Εθνική Τράπεζα 
▪ Alpha Bank 
▪ Εμπορική Τράπεζα  
▪ EFG Eurobank Ergasias, και 
▪ Τράπεζα Πειραιώς  
 
Το ελληνικό Τραπεζικό περιβάλλον, παρά την πολυπλοκότητά του εμφανίζει σαφείς 
τάσεις συγκέντρωσης (μια από τις μεγαλύτερες σε ευρωπαϊκό επίπεδο). Τα στοιχεία 
καταδεικνύουν ότι σήμερα οι πέντε (5) μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες συγκεντρώνουν το 
85% περίπου της αγοράς σε απόλυτα μεγέθη του ενεργητικού, των χορηγήσεων και των 
καταθέσεων. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο, εκτιμούμε ότι η μελέτη των τραπεζών 
αυτών, αποτελεί ένα ισχυρό δείγμα των τάσεων που επικρατούν στο ελληνικό 
χρηματοπιστωτικό σύστημα. 

Στη συνέχεια, θα προσπαθήσουμε μέσω προσωπικών επαφών / συνεντεύξεων 
ανώτερων στελεχών από τις ίδιες τράπεζες και τη χρήση συγκεκριμένου 
ερωτηματολογίου, να διαπιστώσουμε μέχρι κάποιο βαθμό, το μέγεθος της πραγματικής 
προσαρμογής και προσήλωσης των τραπεζών, στη διαχείριση των κινδύνων και τον 
εσωτερικό έλεγχο. Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη μας την θέση της 
Τράπεζας της Ελλάδος, όπως αυτή διατυπώθηκε πρόσφατα από τον Διοικητή της κ. 
Γκαργκάνα, εκτιμάται ότι θα είμαστε τελικά σε θέση να εξάγουμε κάποια βασικά 
συμπεράσματα, για το υπό εξέταση θέμα μας στο ελληνικό τραπεζικό περιβάλλον.    
   

44..11  ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΤΤΡΡΑΑΠΠΕΕΖΖΑΑ  
 
Το 2006, o Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας 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. Στο πλαίσιο αυτό, η Στρατηγική Διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου επιδιώκει: 

▪ να θέσει τις βάσεις για τη διαμόρφωση της νοοτροπίας, της ορολογίας, της 
 πολιτικής και των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων,   
▪ να καθορίσει το πρότυπο διακυβέρνησης της διαχείρισης κινδύνων,  στο πλαίσιο 
 τριών γραμμών άμυνας (Μονάδες ανάληψης κινδύνων, Μονάδα Διαχείρισης 
 Κινδύνων και Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου),   
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▪ να καθορίσει τις αρχές διαχείρισης κινδύνων,   
▪ να προσδιορίσει τη διάθεση, την ικανότητα και το περίγραμμα ανάληψης 
 κινδύνων σε επίπεδο Ομίλου,  
▪ να θέσει τους στόχους για τη μελλοντική ανάπτυξη ικανοτήτων για την 
 αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων.   
 
Η Στρατηγική Διαχείρισης κινδύνων περιλαμβάνει την Τράπεζα και όλες τις θυγατρικές 
εταιρίες του χρηματοπιστωτικού τομέα και αποτελεί τη βάση για όλες τις σχετικές 
πρωτοβουλίες και δράσεις που αφορούν στη διαχείριση κινδύνων καθώς και για την 
περαιτέρω ανάπτυξη πολιτικών, διαδικασιών, οδηγιών και εγχειριδίων διαχείρισης ανά 
τύπο κινδύνου (πιστωτικού, αγοράς λειτουργικού) και ανά εταιρία του Ομίλου που 
περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής.  

Οι γενικοί στόχοι της Διαχείρισης Κινδύνων του Ομίλου είναι οι εξής:  
▪ Η θέσπιση βασικών προτύπων διαχείρισης κινδύνων, με στόχο τη μεγιστοποίηση 
 του δυναμικού επίτευξης κερδών και την αξιοποίηση ευκαιριών για τη δημιουργία 
 αξίας για τους μετόχους.  
▪ Η στήριξη της επιχειρηματικής στρατηγικής του Ομίλου, εξασφαλίζοντας ότι η 
 επιδίωξη των  επιχειρησιακών στόχων γίνεται βάσει ενεργειών που εστιάζουν στον 
 έλεγχο των κινδύνων και έχουν στόχο τη σταθερότητα της κερδοφορίας και την 
 προστασία από απρόβλεπτες ζημιές  
▪ Η Βελτίωση της χρήσης, της κατανομής και της προσαρμοσμένης ως προς τον 
 κίνδυνο αποδοτικότητας κεφαλαίων, με την ενσωμάτωση των παραμέτρων 
 κινδύνου στην εκτίμηση της απόδοσης.   
▪ Η ενίσχυση της λειτουργία λήψης αποφάσεων σε επίπεδο Ομίλου, με την 
 υιοθέτηση της απαραίτητης προοπτικής διαχείρισης κινδύνου.   
▪ Η διασφάλιση της εναρμόνισης με τις βέλτιστες πρακτικές και της συμμόρφωσης 
 με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου.   
▪ Η εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της μείωσης του κόστους λειτουργίας 
 για τη Διαχείριση Κινδύνων, με την ελαχιστοποίηση των επικαλύψεων και την 
 αποφυγή ακατάλληλων ή ξεπερασμένων διαδικασιών και μεθοδολογιών.   
▪ Η βελτίωση της πληροφόρησης στα ζητήματα κινδύνου και η προώθηση μιας 
 προσανατολισμένης στη διαχείριση κινδύνου προσέγγισης σε όλα τα επίπεδα του 
 Ομίλου.   
 
Οι παραπάνω στόχοι θα επιδιωχθούν με βάση μιας κεντροποιημένη προσέγγιση, δηλ. η 
Στρατηγική Διαχείρισης Κινδύνων θα διαμορφώνεται κεντρικά για ολόκληρο τον Όμιλο και 
στη συνέχεια η τράπεζα και κάθε θυγατρική θα εφαρμόζουν υποδείγματα και συστήματα 
ευθυγραμμισμένα με τη στρατηγική αυτή.  
 
Κίνδυνος αγοράς   
Για να διαχειριστεί τον κίνδυνο αγοράς αποτελεσματικά, η Εθνική Τράπεζα υπολογίζει την 
Μέγιστη Δυνητική Ζημιά (Value at Risk / VaR) για το σύνολο του εμπορικού και του 
διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου της (AFS) σε καθημερινή βάση. Η εκτίμηση της 
είναι βασισμένη σε μια ημερήσια περίοδο εκμετάλλευσης και επίπεδο εμπιστοσύνης 99%. 
Επιπλέον, μετά από την απόκτηση της Finansbank τον Αύγουστο του 2006, η Τράπεζα 
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έχει εφαρμόσει το ίδιο πρότυπο για να ελέγξει τον κίνδυνο αγοράς του εμπορικού 
χαρτοφυλακίου της Finansbank σε εβδομαδιαία βάση (ενδεικτικά αναφέρεται ότι στα τέλη 
του 2006, το VaR του εμπορικού χαρτοφυλακίου της Finansbank ανήλθε σε € 1.03 
εκατομμύρια).    
  
Για να ελέγξει και να διαχειριστεί τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται, η Τράπεζα έχει 
καθορίσει το πλαίσιο των ορίων της Μέγιστης Δυνητικής Ζημιάς (ΜΔΖ), που καλύπτει 
αφενός το συνολικό κίνδυνο αγοράς και αφετέρου τους επιμέρους κινδύνους (κίνδυνος 
επιτοκίου, κίνδυνος συναλλάγματος και μετοχικός κίνδυνος). Τα εγκεκριμένα όρια ισχύουν  
για το σύνολο του εμπορικού και επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας.   
 
Για να διασφαλίσει την αξιοπιστία του εσωτερικού υποδείγματος μέτρησης του κινδύνου 
αγοράς, η Τράπεζα εφαρμόζει πρόγραμμα δοκιμαστικού εκ των υστέρων ελέγχου (back 
testing), o οποίος συνίσταται στην αντιπαραβολή της ημερήσιας πραγματικής μεταβολής 
της αξίας του χαρτοφυλακίου (θεωρητικό κέρδος/ζημία) με την ΜΔΖ. Από τις συνολικά 
251 εργάσιμες ημέρες του 2006, υπήρξαν μόνο 3 ημέρες, δηλ. 1,20%, όπου η 
πραγματική αλλαγή στην αξία του χαρτοφυλακίου υπερέβη τις εκτιμήσεις της ΜΔΖ.   
Από τους τρεις σημαντικούς κινδύνους (επιτοκιακός, μετοχικός, συναλλαγματικός) στους 
οποίους η Τράπεζα εκτέθηκε το 2006 (Διάγραμμα 6.1.6), μεγαλύτερη συνεισφορά στη 
διαμόρφωση της ΜΔΖ είχε ο κίνδυνος που προέρχεται από τη μεταβολή στις τιμές των 
επιτοκίων διεθνώς (επιτοκιακός) και ο κίνδυνος από τη μεταβολή στις τιμές των μετοχών 
και των μετοχικών δεικτών (μετοχικός). 
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Πιστωτικός κίνδυνος   
Η τράπεζα χρησιμοποιεί συστήματα εκτίμησης πιστωτικού κινδύνου τα οποία 
διαφοροποιούνται με βάση τα χαρτοφυλάκιά της. Τα συστήματα εκτίμησης πιστωτικού 
κινδύνου εφαρμόζονται για να εξασφαλίσουν αξιόπιστη διαβάθμιση των πιστούχων και 
επομένως βέλτιστη λήψη αποφάσεων σε θέματα πολιτικής πιστοδοτήσεων. Επιπλέον, τα 
υποδείγματα μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου εφαρμόζονται για να παραγάγουν 
στατιστικές εκτιμήσεις της Αναμενόμενης Ζημιάς (EL) μέσω υπολογισμού των 
παραμέτρων κινδύνου, δηλ. την Πιθανότητα Αθέτησης (PD), τη Ζημία σε περίπτωση 
Αθέτησης (LGD) και την Έκθεση σε Κίνδυνο Αθέτησης (ΕΑD).  

Επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο   
Το Moody's Risk Advisor (MRA) είναι το κύριο σύστημα αξιολόγησης που εφαρμόζεται 
από την Τράπεζα για το επιχειρηματικό της χαρτοφυλάκιο. Υιοθετημένο από την τράπεζα 
το 2004, είναι ένα σύστημα που επιτρέπει την αποτελεσματική αξιολόγηση των 
επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών πάνω από  €2.5 εκατ. Πρόσφατα, σε συνεργασία με την 
Moody's, η τράπεζα ολοκλήρωσε την επικύρωση και βαθμολόγηση του με βάση τα 
ιστορικά της στοιχεία. Στόχος του έργου ήταν να βελτιστοποιηθεί η προβλεπτική 
ικανότητα του υποδείγματος, όσον αφορά στη ικανότητα διάκρισης του συστήματος 
μεταξύ επισφαλών και μη επισφαλών πιστούχων καθώς και η σταθερότητα των 
παραγόμενων αποτελεσμάτων. Η Τράπεζα αξιολογεί το επιχειρηματικό της χαρτοφυλάκιο 
και καταλήγει σε βαθμολόγηση όλων των επιχειρήσεων σε 19βάθμια κλίμακα. Σε κάθε 
κατηγορία βαθμολόγησης έχει αντιστοιχηθεί και μία Πιθανότητα Αθέτησης (PD).  
 
Λιανική Τραπεζική    
Το 2006, ο σχεδιασμός των νέων συστημάτων διαχείρισης και αξιολόγησης πιστωτικού 
κινδύνου για τη λιανική τραπεζική ολοκληρώθηκε με την ανάπτυξη οικονομικό-στατιστικών 
υποδειγμάτων  σύμφωνα με τα αποδεκτά διεθνή πρότυπα, τα οποία συνεκτιμούν τη 
συμπεριφορά της ελληνικής αγοράς.    
Συγκεκριμένα, η Αναμενόμενη Ζημία (Expected Loss) εκτιμήθηκε τόσο για το 
χαρτοφυλάκιο καταναλωτικής πίστης όσο και για το χαρτοφυλάκιο μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, βάσει της εκτίμησης των βασικών μεταβλητών μέτρησης πιστωτικού 
κινδύνου, της Πιθανότητας Αθέτησης (PD), της Ζημίας κατά την Αθέτηση (LGD) και της 
Έκθεσης σε Κίνδυνο (EAD). Η αντίστοιχη εκτίμηση για το χαρτοφυλάκιο της στεγαστικής 
πίστης ολοκληρώθηκε επίσης σε μεγάλο βαθμό.   
 
Πιστωτικά ιδρύματα: Μεθοδολογία και συστήματα εκτίμησης  
Οι διατραπεζικές συναλλαγές με τα πιστωτικά ιδρύματα ενέχουν κίνδυνο 
αντισυμβαλλόμενου, ήτοι πιστωτικό κίνδυνο. Για να ελαχιστοποιήσει αυτόν τον κίνδυνο, η 
τράπεζα έχει αποφασίσει και καταμερίσει όρια κινδύνου αντισυμβαλλόμενου για πιστωτικά 
ιδρύματα, κυρίως με βάση την πιστοληπτική τους ικανότητα.  Ως αποτέλεσμα, τα 
εγκεκριμένα πιστωτικά ιδρύματα εξωτερικού για διενέργεια συναλλαγών είναι τράπεζες 
αξιολογημένες από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody’s και Standard and Poor’s, 
με πιστοληπτική διαβάθμιση κυρίως από Αααα έως Βαα3 και ΑΑΑ έως ΒΒΒ-, αντίστοιχα. 
Η φερεγγυότητα των μη αξιολογημένων από τους ανωτέρω οίκους ελληνικών τραπεζών 
εξετάζεται (Πίνακας 6.1.1) βάσει εσωτερικού υποδείγματος.  
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Κίνδυνος χώρας   
Ο κίνδυνος χώρας αφορά στους διάφορους κινδύνους που ενδέχεται να ανακύψουν λόγω 
πολιτικών ή οικονομικών προβλημάτων, είτε με τη μορφή στάσης πληρωμών (default), 
είτε με τη μορφή αδυναμίας μετατροπής του εγχωρίου νομίσματος σε διεθνή βασικά 
νομίσματα αποθεμάτων (convertibility risk) και εξαγωγής αυτών (transferability risk).  
Στα πλαίσια της διαχείρισης κινδύνου χώρας στις αναδυόμενες αγορές, η τράπεζα 
παρακολουθεί τα κεφάλαια που κατατίθενται στις αγορές αυτές, τη συμμετοχή της στο 
μετοχικό κεφάλαιο θυγατρικών εταιριών, τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις ή τις τράπεζες, 
τις διατραπεζικές τοποθετήσεις, τις εμπορικέ συναλλαγές με τράπεζες εγκατεστημένες ή 
δραστηριοποιούμενες στις χώρες αυτές, καθώς και τη διακράτηση χρεωστικών τίτλων 
εκδοτών από τις χώρες αυτές. Το επιμέρους σύνολο ορίων κινδύνου έναντι του συνολικού 
κινδύνου των χωρών και έναντι των επιμέρους κινδύνων κάθε χώρας ελέγχεται και 
αναλύεται σε καθημερινή βάση (Πίνακας 6.1.1 και Διάγραμμα 6.1.12) . 
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Κίνδυνος συγκέντρωσης   
Σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, ο κίνδυνος συγκέντρωσης, που είναι ένα 
βασικό στοιχείο της κεφαλαιακής επάρκειας ενός χρηματοπιστωτικού οργανισμού, 
ελέγχεται μέσω των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων (ΜΧΑ) σε κάθε ομάδα 
συμβεβλημένων πελατών.   
Ως Χρηματοδοτικό Άνοιγμα νοείται το σύνολο των εντός και εκτός ισολογισμού στοιχείων 
ενός πιστωτικού ιδρύματος. Θεωρείται ως μεγάλο εφόσον υπερβαίνει το 10% των 
Εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων του. 
  
Λειτουργικός κίνδυνος   
Ως λειτουργικός κίνδυνος ορίζεται η ζημία που απορρέει εξ αιτίας της ανεπάρκειας ή 
αποτυχίας εσωτερικών διαδικασιών και των συστημάτων, ανθρώπινου παράγοντα ή  
εξωτερικών γεγονότων.   
Από το 2005, η Τράπεζα εστιάζοντας στο λειτουργικό κίνδυνο, έχει συμπεριλάβει στο 
πρόγραμμα έργων Βασιλεία ΙΙ ιδιαίτερη δέσμη που αφορούσε στην ανάπτυξη και  
εφαρμογή ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισής του.   
Το 2006, και σύμφωνα με το σχετικό χρονοπρόγραμμα, η τράπεζα ολοκλήρωσε το 
σχεδιασμό του πλαισίου διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου. Στα κύρια χαρακτηριστικά του 
περιλαμβάνονται: 
▪ Η Στρατηγική, στην οποία προσδιορίζεται η αντίληψη της Τράπεζας για το 

λειτουργικό κίνδυνο (ορισμός, διάθεση ανάληψης) καθώς επίσης και οι γενικές 
κατευθύνσεις (βασικές αρχές, πλαίσιο διακυβέρνησης, διαδικασίες) για την 
ολοκληρωμένη διαχείρισή του στο ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων του Ομίλου,   

▪ Η Πολιτική, η οποία στην ουσία εξειδικεύει τη στρατηγική και παρέχει τις επιμέρους 
αρχές, τα πρότυπα και τα υποδείγματα (περιγραφή ορολογίας, ρόλων και 
ευθυνών, σύστημα εκθέσεων) για την αποτελεσματική διαχείριση του λειτουργικού 
κινδύνου,   

▪ Οι επιμέρους μεθοδολογίες και διαδικασίες, οι οποίες εντοπίζουν, αξιολογούν, 
ελέγχουν και καθορίζουν τις στρατηγικές άμβλυνσης, και παρακολουθούν τους 
δείκτες για την έγκαιρη ανίχνευση των κινδύνων και τη συλλογή ζημιογόνων 
περιστατικών,   

▪ Λεπτομερείς οδηγίες, που επιτρέπουν  την αποτελεσματική εφαρμογή του εν λόγω 
πλαισίου.   

Επιπρόσθετα πιλοτική εφαρμογή του πλαισίου διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου έχει 
πραγματοποιηθεί, ενώ καταρτίστηκε πρόγραμμα για εισαγωγή του το 2007 σε όλο το 
φάσμα δραστηριοτήτων της Τράπεζας και στη συνέχεια στο σύνολο του Ομίλου.   
Με την ολοκλήρωση της φάσης υλοποίησης, αναμένεται να πληρούνται οι εποπτικές 
προϋποθέσεις, ώστε η κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του λειτουργικού κινδύνου να 
υπολογίζονται με την τυποποιημένης προσέγγιση με την έναρξη της Βασιλείας ΙΙ. 

Κεφαλαιακή Επάρκεια   
Η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης του Ομίλου, ως αποτέλεσμα της οργανικής 
ανάπτυξης της κερδοφορίας και της γεωγραφικής αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων, 
σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διαχείριση των αναλαμβανόμενων κινδύνων, 
αποτελεί ισχυρό στρατηγικό πλεονέκτημα για την επέκταση του στην ευρύτερη περιοχή 
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της ΝΑ  Ευρώπης.   
Συγκεκριμένα, στις 31 Δεκεμβρίου 2006 ο Συνολικός και ο Βασικός Δείκτης Κεφαλαιακής 
Επάρκειας (ΔΚΕ) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 15,6% και 12,4% αντίστοιχα, σε 
σύγκριση με το 15,2% και 12,3% έναν χρόνο νωρίτερα (Διάγραμμα 6.1.14 και Πίνακας 
6.1.2). Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω δείκτες βρίσκονται σε σημαντικά υψηλότερο επίπεδο  
από τα αντίστοιχα όρια του  8% και 4% που έχουν θεσπιστεί από την Τράπεζα της 
Ελλάδος.   
Με την ενσωμάτωση του 99% της Finansbank από τον Ιανουάριο του 2007, ο Κύριος 
Βασικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Upper Tier I) εκτιμάται ότι διαμορφώνεται στο 
8% για το 2006.   
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Υλοποίηση πλαισίου εποπτείας κεφαλαιακής επάρκειας – Πρόγραμμα Βασιλεία II    
Το Πρόγραμμα Έργων ‘’Βασιλεία II’’ είναι σχεδιασμό ώστε με την υλοποίησή του ο Όμιλος 
της ΕΤΕ να επιτύχει τη συμμόρφωσή του ως προς τις απαιτήσεις του εποπτικού πλαισίου 
κεφαλαιακής επάρκειας ‘’Βασιλεία II’’ και της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις 
κεφαλαιακές απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν στην αναβάθμιση των διαδικασιών 
διαχείρισης κινδύνων και κατ’ επέκταση στην επίτευξη σημαντικών ωφελειών σε όλο το 
επιχειρηματικό φάσμα του Ομίλου.   

Το πρόγραμμα καλύπτει την Τράπεζα και τα θυγατρικά πιστωτικά της ιδρύματα και 
περιλαμβάνει όλα τα έργα που πρόεκυψαν από σχετική διαγνωστική ανάλυση της 
παρούσας κατάστασης του κάθε ιδρύματος ως προς:   
▪ Τις απαιτήσεις του εποπτικού πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας ‘’Βασιλεία II’’   
▪ οι απαιτήσεις συμμόρφωσης προς την εκάστοτε τοπική ρυθμιστική αρχή   
▪ τις βέλτιστες πρακτικές σε θέματα διαχείρισης κινδύνων   
 
Η επίδραση από την υιοθέτηση της ‘’Βασιλείας II’’ εκτιμάται ότι θα είναι ουδέτερη, παρά τις 
συντηρητικές υποθέσεις. Συγκεκριμένα, στο τέλος του 2007 αναμένεται σημαντική 
ελάφρυνση των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου, ύψους €430 
εκατ. Εντούτοις η εκτίμηση, για πρώτη φορά, κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του 
λειτουργικού κινδύνου αντισταθμίζει πλήρως την παραπάνω ελάφρυνση, με αποτέλεσμα 
η συνολική επίδραση να διαμορφώνεται οριακά αρνητική, ύψους €86 εκατ. περίπου. 
 
Κανονιστική συμμόρφωση   
Το 2006, υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις εντός του Ομίλου αναφορικά με την κανονιστική 
συμμόρφωση. Η σύσταση αυτοτελούς Διεύθυνσης κανονιστικής Συμμόρφωσης αποτελεί 
υλοποίηση της απόφασης της Διοίκησης για περαιτέρω ενίσχυση του πλαισίου 
λειτουργίας της και τονίζει τη σημασία που δίνεται σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης, 
όπως αυτά έχουν αναδειχτεί από το πόρισμα της Επιτροπής της Βασιλείας για την 
εποπτεία των Τραπεζών (Απρίλιος 2005) και υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα με τη 
δημοσίευση του ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006. 
 
Η κύρια αποστολή της νέας Διεύθυνσης είναι η παρακολούθηση του συνεχώς 
μεταβαλλόμενου  εθνικού και διεθνούς κανονιστικού περιβάλλοντος  και η εξάλειψη του 
κινδύνου παραβίασης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.   
Τη σύσταση ανεξάρτητης Διεύθυνσης ακολούθησε η υιοθέτηση από το ΔΣ της Τράπεζας 
της ‘’Πολιτικής Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εθνικής Τράπεζας και του Ομίλου’’. Η 
‘’Πολιτική’’ συνιστά κείμενο δεσμευτικό για όλο τον Όμιλο, το οποίο οριοθετεί την έννοια 
της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, καθορίζει το σκοπό και τα όργανα της εφαρμογής της, 
ενώ θέτει και στόχους για την λήψη περαιτέρω μέτρων αντιμετώπισης και μείωσης του 
κινδύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης.  Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη συμμόρφωση του 
Ομίλου, με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 το οποίο διέπει την οργάνωση 
και αξιολόγηση  του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στο σύνολό του.  
 
Εσωτερικός Έλεγχος - Επιθεώρηση   
Βάσει του νέου επιχειρησιακού σχεδίου 2007-2009 του ομίλου της Εθνικής, προβλέπεται 
η μετεξέλιξη της Επιθεώρησης σε κεντρικό συντονιστικό όργανο, που ενσωματώσει όλες 
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τις μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου.  Στο πλαίσιο αυτό:   
▪ Έχει ξεκινήσει η εφαρμογή του Σχεδίου Ενσωμάτωσης, με επισκέψεις στη  

Finansbank και τις μονάδες στο Λονδίνο και την Αλβανία (αναμένεται να 
ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2007).   

▪ Σχεδιάζεται η ανάπτυξη ενιαίας μεθοδολογίας για όλες τις μονάδες Εσωτερικού 
Ελέγχου (πιλοτική εφαρμογή από το 2008), αφού διαμορφωθούν οι κατάλληλοι 
δίαυλοι επικοινωνίας και οι γραμμές αναφοράς.  

 
Για την εναρμόνιση με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές πραγματοποιήθηκε, από 
εξειδικευμένο αξιολογητή, επισκόπηση των πολιτικών, διαδικασιών και δραστηριοτήτων 
σε σχέση με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (IIA Standards) που έχουν καθιερωθεί από τι 
Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών. Ο Εσωτερικός Έλεγχος της ΕΤΕ Χαρακτηριστικών 
(Attribute Standards) και του ‘’Κώδικα Αρχών Δεοντολογίας’’.  
 
Σημαντικής βαρύτητας αποτελεί και το έργο συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 
404 της Sarbanes – Oxley Act. Στο πλαίσιο αυτό,  συστάθηκαν ομάδες εργασίας για να 
αξιολογήσουν την αποδοτικότητα του σχεδιασμού και της λειτουργίας των μηχανισμών 
ασφάλειας, την αναγνώριση αδυναμιών ή περιοχών που επιδέχονται βελτίωση και την 
υποβολή προτάσεων για τις διορθωτικές ενέργειες. Το πρόγραμμα κάλυψε τις ακόλουθες 
βασικές περιοχές:   
▪ Επίπεδο διοίκησης / διεύθυνσης εταιρίας    
▪ Διαδικασίες σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων    
▪ Μηχανογραφικά Συστήματα   
▪ Διαδικασίες τραπεζικών εργασιών και λειτουργιών.   
 
 

44..22  AALLPPHHAA  BBAANNKK  
 
Πιστωτικός Κίνδυνος  
Ως πιστωτικός κίνδυνος ορίζεται το ενδεχόμενο ο αντισυμβαλλόμενος (πιστούχος) να µη 
δύναται να ανταποκριθεί στις συμβατικές υποχρεώσεις του (αποπληρωμή δανείων στις 
συµβατικές ημερομηνίες). Η Τράπεζα προκειμένου να αντιμετωπίσει τα ενδεχόμενα αυτά 
διενεργεί σε κάθε ημερομηνία συντάξεως των οικονομικών καταστάσεων έλεγχο 
αποµειώσεως (Impairment test) της αξίας των χρηματοδοτήσεων, σύµφωνα µε τις αρχές 
του ∆ΛΠ 39, είτε σε ατοµική βάση είτε σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, βάσει συγκεκριμένων 
κανόνων που έχει θεσπίσει.  
 
Συγκεκριμένα, για τις ομαδοποιημένες περιπτώσεις σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, 
χρησιμοποιούνται οι κάτωθι συντελεστές αποµειώσεως:  
▪ Για τα επιχειρηματικά δάνεια µε χρηματοδοτικά όρια κάτω από Ευρώ 1 εκατ. που 

παρουσιάζουν οφειλές σε καθυστέρηση πέραν των 90 ηµερών, αποµειώνονται µε 
συντελεστή 34%, ενώ όταν βρίσκονται υπό ρύθμιση, µε συντελεστή 20%.  

▪ Για τα στεγαστικά δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ηµερών, χρησιμοποιείται 
συντελεστής αποµειώσεως 10%, ενώ  

▪ Για την καταναλωτική πίστη σε καθυστέρηση χρησιμοποιείται:  
 – από 90 έως 180 ηµέρες, συντελεστής 50%  
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 – από 180 έως 270 ηµέρες, συντελεστής 70%  
 – από 270 έως 360 ηµέρες, συντελεστής 85%  
 – πάνω από 360 ηµέρες, συντελεστής 100%  
 
Οι συσσωρευμένες αποµειώσεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου 
διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 992,2 εκατ. στο τέλος του 2006. Οι διαγραφές ανήλθαν σε 
Ευρώ 372 εκατ. για όλο το έτος 2006, ενώ οι ζηµιές αποµειώσεως ως ποσοστό του 
μέσου όρου των χορηγήσεων μειώθηκαν σε 81 μονάδες βάσεως, ως συνέπεια της 
βελτιώσεως της ποιότητας του χαρτοφυλακίου.  
Σηµαντικές µμεταβολές στην οικονοµία και στη συνολική εικόνα ενός κλάδου, περικλείουν 
επιπλέον κινδύνους που αντιμετωπίζονται µε τη θέσπιση κατάλληλων πιστωτικών ορίων 
σε σχέση µε μεμονωμένους πιστούχους ή οµίλους πιστούχων, τα οποία ευρίσκονται υπό 
συνεχή παρακολούθηση. Για τις περιπτώσεις πιστούχων µε χρηματοδοτικά ανοίγματα και 
σε άλλες εταιρίες του Οµίλου, κατά την εκτίµηση του πιστωτικού κινδύνου, λαµβάνεται 
υπόψη και το συνολικό άνοιγµα στον Όµιλο. Όρια σχετιζόµενα µε συγκεκριμένα 
πιστοδοτικά προϊόντα, κατηγορίες πελατών, κλάδους και χώρες εξετάζονται και 
εγκρίνονται από την ALCO και την Εκτελεστική Επιτροπή.  
 
Η μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου πραγματοποιείται µε βάση τόσο διεθνώς 
αναγνωρισµένα μοντέλα διαβαθμίσεως όσο και µε τα εσωτερικά συστήµατα διαβαθμίσεως 
πιστωτικού κινδύνου της Τραπέζης. Παράλληλα ακολουθούνται διεθνώς ανεγνωρισμένες 
στατιστικές μέθοδοι για τον επανέλεγχο και την επαλήθευση των αποτελεσμάτων που 
παράγουν τα μοντέλα αυτά.  
Η Τράπεζα ευρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο εγκαταστάσεως και υλοποιήσεως νέου 
µμηχανογραφικού συστήματος ώστε να εφαρμόσει µε επιτυχία τις απαιτήσεις του νέου 
πλαισίου περί κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών (Βασιλεία ΙΙ) για όλο τον Όµιλο.  

Κίνδυνος Ρευστότητας  
Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στην ικανότητα του Οµίλου 
να διατηρεί επαρκή ρευστότητα για την εκπλήρωση των συναλλακτικών του 
υποχρεώσεων. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιείται Ανάλυση Ληκτότητας Ρευστότητας 
(Liquidity Gap Analysis). Υπολογίζονται οι χρηµατοροές που προκύπτουν από όλα τα 
στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού και ταξινομούνται σε χρονικές περιόδους, ανάλογα µε 
το πότε πραγματοποιούνται.  
Το μεγαλύτερο μέρος του Ενεργητικού του Οµίλου χρηματοδοτείται από πελατειακές 
καταθέσεις και οµόλογα εκδόσεως του Οµίλου. Η χρηματοδότηση αυτή μπορεί να 
διαχωριστεί σε δυο κατηγορίες:  
 
 Πελατειακές καταθέσεις για κάλυψη ταμειακών αναγκών  
 Οι καταθέσεις για σκοπούς καλύψεως ταμειακών αναγκών είναι οι καταθέσεις 
ταμιευτηρίου και όψεως. Παρά το γεγονός ότι οι καταθέσεις αυτές µμπορούν να 
αποσυρθούν χωρίς προειδοποίηση εάν ζητηθεί, η διασπορά σε αριθµό και είδος 
καταθετών διασφαλίζει την απουσία σημαντικών απρόσμενων διακυμάνσεων. Έτσι 
αυτές οι καταθέσεις αποτελούν στην πλειοψηφία τους σταθερή καταθετική βάση. Για 
την εκτίµηση των ημερήσιων εκροών από τις καταθέσεις χρησιμοποιούνται αρχές 
οικονομετρικής αναλύσεως (GARCH), και υπολογίζεται µε 99% πιθανότητα η µμέγιστη 
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ημερήσια εκροή. Για παράδειγμα, για τις καταθέσεις ταμιευτηρίου, η µμέγιστη ημερήσια 
εκροή υπολογίσθηκε στο 1,2% του υπολοίπου των καταθέσεων ταμιευτηρίου. Για τις 
καταθέσεις όψεως, η αντίστοιχη εκροή υπολογίσθηκε στο 6,3% του υπολοίπου τους.  

 
   Πελατειακές καταθέσεις και οµόλογα για επενδυτικούς σκοπούς  
Οι πελατειακές καταθέσεις και οµόλογα για επενδυτικούς σκοπούς αφορούν τις 
προθεσμιακές πελατειακές καταθέσεις, τα repos και την πώληση οµολόγων εκδόσεως 
του Οµίλου.  

 
Γενικά, όσον αφορά το σύνολο των πελατειακών καταθέσεων, αναλύονται τα υπόλοιπά 
τους ανά πελάτη και παρακολουθούνται οι 50 µμεγαλύτεροι καταθέτες.  
Σε επίπεδο Τραπέζης υπολογίζονται δείκτες ρευστότητας σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
Τραπέζης της Ελλάδος (Π.Δ./Τ.Ε. 2560) και ελέγχεται εάν οι τιµές που προκύπτουν είναι 
εντός των ορίων που τέθηκαν από τις παραπάνω οδηγίες (Π.Δ./Τ.Ε. 2560), καθώς και 
από την Επιτροπή διαχειρίσεως στοιχείων Ενεργητικού-Παθητικού (ALCO) εντός 
Τραπέζης.  
Επιπλέον, ελέγχεται η συμπεριφορά των δεικτών ρευστότητας σε υποθετικές μεταβολές 
των μεγεθών των στοιχείων Ενεργητικού - Παθητικού (ανάλυση σεναρίων), καθώς και σε 
ακραίες μεταβολές τους (προσομοίωση καταστάσεων κρίσεως).  
Σε ετήσια βάση αναλύεται η ρευστότητα της Τραπέζης σύµφωνα µε το 
προϋπολογιζόμενα μεγέθη ενεργητικού και παθητικού και καταστρώνονται εναλλακτικές 
προτάσεις για να παραµείνουν οι τιµές που υπολογίζονται για τους δείκτες ρευστότητας 
εντός των θεσπισμένων ορίων. 

Λειτουργικός Κίνδυνος  
Από το 2005, η Τράπεζα είναι µέλος του KRI Library Services, µία πρωτοβουλία του Risk 
Management Association (RMA).  
Η Τράπεζα προχωρεί στην τροποποίηση των υπαρχουσών πρακτικών διαχειρίσεως του 
λειτουργικού κινδύνου, λαµβάνοντας υπόψη την τρέχουσα βέλτιστη πρακτική και τις 
απαιτήσεις της Βασιλείας ΙΙ. Έτσι, το 2006 ξεκίνησε το έργο της Βασιλείας ΙΙ για τον 
λειτουργικό κίνδυνο, µε σκοπό την διαμόρφωση του πλαισίου διαχειρίσεως του 
λειτουργικού κινδύνου για τον Όµιλο, ώστε να υιοθετήσει την τυποποιημένη μέθοδο. Το 
έργο είναι ακόµη σε εξέλιξη.  

Κίνδυνος δραστηριοτήτων Εξωτερικού  
Αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη σηµασία της αναπτύξεως των τραπεζικών εργασιών στις 
χώρες του εξωτερικού, µε παράλληλη διατήρηση αποδεκτού επιπέδου αναλήψεως 
κινδύνων, η Τράπεζα κατά το 2006 συστηματοποίησε τη διαδικασία παρακολουθήσεως 
κινδύνων µέσω της συγκεντρώσεως και επεξεργασίας των σχετικών δεδομένων, όπως 
επίσης, µέσω της διενέργειας προσομοιώσεων καταστάσεων κρίσεων (stress tests) και 
της εφαρμογής εξελιγμένων μεθόδων αποτιµήσεων (VaR) σε επιλεγμένα χαρτοφυλάκια. 
 
Από το τέλος του 2006, η Τράπεζα ίδρυσε τη διεύθυνση Εκτιµήσεως Κινδύνων Εργασιών 
Εξωτερικού, µε στόχο την περαιτέρω προώθηση των μεθόδων και τεχνικών εκτιµήσεως 
κινδύνων, που έχουν αναπτυχθεί ήδη για την Τράπεζα, στις Τράπεζες του Οµίλου στο 
Εξωτερικό. Παράλληλα, επιδιώκεται η περαιτέρω οργάνωση και στελέχωση αντίστοιχων 
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µμονάδων διαχειρίσεως κινδύνων στις τράπεζες του Οµίλου στο εξωτερικό και η 
προσαρμογή και εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών διαχειρίσεως κινδύνων σε επίπεδο 
Οµίλου.  
 
Κεφαλαιακή επάρκεια 
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας συγκρίνει τα εποπτικά ίδια κεφάλαια του Οµίλου µε 
τους κινδύνους (σταθμισμένο ενεργητικό) που αναλαμβάνει ο ‘Οµιλος. Τα εποπτικά 
κεφάλαια περιλαμβάνουν τα κύρια βασικά κεφάλαια (μετοχικό κεφάλαιο, αποθεµατικά, 
δικαιώµατα µμειοψηφίας), τα πρόσθετα βασικά κεφάλαια (υβριδικοί τίτλοι) και τα 
συμπληρωματικά κεφάλαια (τίτλοι μειωµένης εξασφαλίσεως, αποθεµατικά 
αναπροσαρμογής ακινήτων). Το σταθµισµένο ενεργητικό περιλαμβάνει τον πιστωτικό 
κίνδυνο του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και τον κίνδυνο αγοράς του χαρτοφυλακίου 
συναλλαγών.  
 
Ο Όµιλος αξιοποιεί όλες τις σύγχρονες μεθόδους διαχειρίσεως της κεφαλαιακής 
επάρκειας. Έχει προβεί σε εκδόσεις υβριδικών τίτλων και τίτλων μειωµένης 
εξασφαλίσεως που συνυπολογίζονται στα εποπτικά κεφάλαια. Η έκδοση των εν λόγω 
τίτλων προσθέτει αξία στον μέτοχο, δεδομένου ότι το κόστος τους είναι σηµαντικά 
χαμηλότερο από αυτό του μετοχικού κεφαλαίου.  
 
Οι διαμορφωθέντες δείκτες βασικών κεφαλαίων 7,7% και συνολικής κεφαλαιακής 
επάρκειας 12,9%, ευρίσκονται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από τα ελάχιστα που απαιτεί 
η Πράξη του διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος (4% και 8% αντιστοίχως) και δίδουν τη 
δυνατότητα στον Όµιλο να αναπτύξει τις δραστηριότητές του σε όλους τους τοµείς τα 
επόµενα έτη.  
  

 

Σταθµισµένο ενεργητικό από πιστωτικό κίνδυνο  32.784  27.447  
Σταθµισµένο ενεργητικό από κίνδυνο αγοράς  782  792  
Συνολικό σταθµισµένο ενεργητικό  33.566  28.239  

Κύρια βασικά κεφάλαια (Upper tier I)  2.582  2.211  
Βασικά κεφάλαια (Tier I)  3.412  2.947  
Συνολικά εποπτικά κεφάλαια (Tier I + Tier II)  4.315  3.820  
Δείκτης κύριων βασικών κεφαλαίων (Upper Tier I) 7,7%  7,8%  
Δείκτης βασικών κεφαλαίων (Tier I)  10,2%  10,4%  
Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (Tier I + Tier II)  12,9%  13,5%  

 
 
Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων  
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank, κατά τη συνεδρίαση της 19.9.2006, αποφάσισε 
τη σύσταση Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων για την Τράπεζα σε εφαρμογή του Νόµου 
3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβερνήσεως και της Πράξεως του Διοικητού της Τραπέζης 
της Ελλάδος 2577/2006. Η Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο Μέλη µε 
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επαρκείς γνώσεις και εμπειρία στον τοµέα της διαχειρίσεως κινδύνων, που διορίζονται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο, εκ των οποίων ένα τουλάχιστον Μέλος είναι εκτελεστικό και 
ένα µη εκτελεστικό.  
 
Στην Επιτροπή αναφέρεται ο Διευθυντής Εκτιµήσεως Κινδύνων και υποβάλλει για 
έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο ένα αποτελεσματικό πλαίσιο διαχειρίσεως κινδύνων, το 
οποίο διαμορφώνει συνθήκες ασφαλούς αναπτύξεως δραστηριοτήτων, περιορίζει τις 
αρνητικές διακυμάνσεις στην κερδοφορία και συμβάλλει στην ορθολογική κατανοµή των 
κεφαλαίων.  
 
Εσωτερικός Έλεγχος  
Με σκοπό την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της Τραπέζης και τη διασφάλιση 
των συμφερόντων των μετόχων της λειτουργεί Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο 
περιλαμβάνει ένα σύνολο ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών που καλύπτουν σε 
συνεχή βάση κάθε δραστηριότητά της και συντελούν στην αποτελεσματική και ασφαλή 
λειτουργία της.  
Για την περαιτέρω ενίσχυση των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, είναι σε εξέλιξη έργο 
αναβαθμίσεως της μεθοδολογίας ελέγχου, η οποία βασίζεται στην αξιολόγηση κινδύνων 
και εγκαταστάσεως ολοκληρωμένου μηχανογραφικού προγράμματος διαχειρίσεως έργων 
εσωτερικού ελέγχου. Το πρόγραµµα αυτό καλύπτει την οργάνωση, εκτέλεση, αξιολόγηση 
της ελεγκτικής διαδικασίας, καθώς και παραγωγή αναφορών για Διοικητική 
Πληροφόρηση.  

Κανονιστική Συμμόρφωση  
Θεμελιώδης σκοπός της Μονάδος Κανονιστικής Συμμορφώσεως είναι η διαρκής 
παρακολούθηση των µμεταβολών και εξελίξεων που επέρχονται στο ρυθμιστικό και 
κανονιστικό πλαίσιο. Μέριμνά της είναι ο εντοπισµός και η αξιολόγηση των κινδύνων 
κανονιστικής συμμορφώσεως που ενέχουν οι μεταβολές αυτές και η προσαρμογή της 
Τραπέζης και των εταιριών του Οµίλου στις απαιτήσεις του ισχύοντος και εν εξελίξει 
κανονιστικού πλαισίου µέσω διαδικαστικών, λειτουργικών και οργανωτικών αλλαγών.  
Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιείται µία συνεχής συλλογή, καταγραφή, επεξεργασία και 
ερμηνεία του κανονιστικού πλαισίου, καθώς και καταγραφή των αποκλίσεων (gap 
analysis) σε σχέση µε τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις που προκύπτουν για την Τράπεζα 
και τις εταιρίες του Οµίλου.  
 
Με σκοπό την προσαρμογή στις νέες κανονιστικές απαιτήσεις η Τράπεζα κατά το 2006:  
▪ Διεύρυνε µε επιτυχία την εφαρμογή των αρχών της εταιρικής διακυβερνήσεως 

όπως είναι η σύνταξη Κώδικα Δεοντολογίας, η συμπλήρωση υφιστάμενων και η 
σύνταξη νέων κανονισµών λειτουργίας των Επιτροπών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, η εφαρμογή διατάξεων του νόµου που αφορούν αλλαγές στην 
οργανωτική δοµή της Τραπέζης, η θέσπιση κατάλληλης διαδικασίας δηλώσεως 
και ελέγχου συγκρούσεως ιδίων συμφερόντων του Προσωπικού της Τραπέζης και 
του Οµίλου.  

▪ Υιοθέτησε την εφαρμογή ελέγχων συμβατότητας µε το υφιστάμενο θεσµικό 
πλαίσιο κατά τον σχεδιασµό και ανάπτυξη νέων ή τροποποίηση υφιστάμενων 
προϊόντων και υπηρεσιών της Τραπέζης, προκειμένου να διασφαλισθεί η 
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ενημέρωση των συναλλασσόμενων για τη φύση και τα χαρακτηριστικά των 
προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και εν γένει για τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που διέπουν τις τραπεζικές συναλλαγές.  

▪ Ολοκλήρωσε την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς περί χειραγωγήσεως της αγοράς, της Τραπέζης της Ελλάδος για 
τις χρηματοπιστωτικές αγορές και του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τους κατόχους 
προνομιακής πληροφορήσεως και την υποχρέωση γνωστοποιήσεως των 
συναλλαγών τους.  

▪ Ενσωμάτωσε και εφαρμόζει τις διατάξεις του νόµου για την προστασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των ευαίσθητων προσωπικών 
δεδομένων, τήρηση εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας, γενικό τραπεζικό απόρρητο 
και απόρρητο καταθέσεων.  

▪ Υιοθέτησε μεθόδους για τη συστηµατική παρακολούθηση των παραπόνων ή 
αιτημάτων των πελατών της και εφήρμοσε κανονισμούς που διέπουν την 
προστασία του καταναλωτή και άπτονται της διασφαλίσεως των οικονομικών 
συμφερόντων του, των καταχρηστικών όρων συναλλαγών, της παραπλανητικής 
και συγκριτικής διαφηµίσεως και της αθέµιτης εµπορικής πρακτικής.  

 
Με τις αλλαγές αυτές η Τράπεζα έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη δηµιουργία 
αποτελεσματικού πλαισίου διαχειρίσεως και αντιμετωπίσεως θεµάτων που εµπίπτουν 
στις περιοχές της προλήψεως και καταστολής νομιμοποιήσεως εσόδων από εγκληματικές 
ενέργειες και της αντιμετωπίσεως περιπτώσεων ‘’απάτης περιοχές που ελλοχεύουν 
υψηλά επίπεδα κινδύνων κανονιστικής συμμορφώσεως για την Τράπεζα και τον Όµιλο.  
Στις αρμοδιότητες της Μονάδος Κανονιστικής Συμμορφώσεως ανήκουν και οι ενέργειες 
για την ασφάλεια πληροφοριών. Κύριος σκοπός είναι να ενισχύεται η εμπιστοσύνη των 
πελατών, να διασφαλίζεται η συμμόρφωση µε το κανονιστικό πλαίσιο και να 
διαφυλάσσεται η ανταγωνιστική θέση του Οµίλου. Τον Σεπτέμβριο 2006 εξεδόθη το 
Πλαίσιο Ασφαλείας Πληροφοριών Οµίλου στο οποίο περιγράφονται η Στρατηγική και οι 
Γενικές Αρχές Ασφαλείας Πληροφοριών και ορίζονται αρχές, κανόνες και διαδικασίες για 
την ορθή χρήση και προστασία της εταιρικής πληροφορίας. Επίσης, συνεργάζεται µε την 
Ελληνική Ένωση Τραπεζών και τις αρµόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την 
πρόληψη και αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού εγκλήματος µε στόχο την ενίσχυση του 
αισθήματος ασφαλείας και εμπιστοσύνης των πελατών της Τραπέζης στα συστήµατα 
ηλεκτρονικής τραπεζικής.  
Στους άµεσους στόχους είναι η εφαρμογή της ενιαίας πολιτικής κανονιστικής 
συμμορφώσεως για την Τράπεζα και τον Όµιλο, που θα περιλαμβάνει όλες τις 
κατευθυντήριες οδηγίες και ενέργειες σε σχέση µε τις υποχρεώσεις των επιµέρους 
περιοχών.  

 

44..33  ΕΕΜΜΠΠΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΤΤΡΡΑΑΠΠΕΕΖΖΑΑ  

Η Εμπορική Τράπεζα εφαρμόζει μεθοδολογίες για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, τη 
μέτρηση και την παρακολούθηση όλων των κινδύνων που προέρχονται από τα εντός και 
εκτός ισολογισμού στοιχεία, καθώς και από όλες τις δραστηριότητες, τα συστήματα και τις 
διαδικασίες της Εμπορικής Τράπεζας.  
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Μετά την εξαγορά της Εμπορικής Τράπεζας από την Crédit Agricole, δημιουργήθηκαν 
νέες προκλήσεις όσο αφορά τις λειτουργίες της. Πιο συγκεκριμένα, μετά τον εντοπισμό 
των περιοχών όπου χρειάζεται εναρμόνιση μεταξύ Εμπορικής Τράπεζας και Crédit 
Agricole, η Εμπορική Τράπεζα προχωρά στην αναβάθμιση των διαδικασιών και 
συστημάτων της σε επιμέρους τομείς. Παράλληλα, το 2006 η Εμπορική Τράπεζα ανέλαβε 
μια σειρά από προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη συμμόρφωσή της με τις απαιτήσεις 
του νέου πλαισίου της Βασιλείας II. Η συμμόρφωση με το νέο πλαίσιο βασίζεται στο 
πρόγραμμα που φέρει την κωδική ονομασία Βασιλεία II, το οποίο αποτελείται από 
επιμέρους έργα. Η Τράπεζα το 2006 δημιούργησε το Γραφείο Διαχείρισης του 
Προγράμματος Βασιλεία II, το οποίο στηρίζει την εφαρμογή αυτών των έργων σε 
συμφωνία με την αντίστοιχη στρατηγική και τον προγραμματισμό της Crédit Agricole.  

Πιστωτικός Κίνδυνος  
Η εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου περιλαμβάνει δύο επίπεδα: Πρώτον, τον κίνδυνο 
αντισυμβαλλομένου, ο οποίος ορίζεται ως η πιθανότητα αθέτησης των δανειζόμενων σε 
συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα και δεύτερον, τον κίνδυνο συγκέντρωσης, ο οποίος 
ορίζεται ως η υψηλή δανειακή έκθεση σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις, κλάδους, 
γεωγραφικές περιοχές ή χώρες. Ο τομέας των πιστωτικών κινδύνων, ωστόσο, έχει 
επηρεαστεί από διάφορες νέες εξελίξεις σε επιμέρους περιοχές. Η διαδικασία πιστωτικών 
αποφάσεων αναθεωρήθηκε, σύμφωνα με τα πρότυπα της Crédit Agricole. Όσον αφορά 
τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου στο χώρο των επιχειρήσεων, το σύστημα ταξινόμησης 
Anadefi, το οποίο αποτελεί το σύστημα ταξινόμησης του Ομίλου της Crédit Agricole, 
βρίσκεται στη διαδικασία εφαρμογής σε ολόκληρο τον Όμιλο της Εμπορικής Τράπεζας. 
Ταυτόχρονα, η Τράπεζα έχει ξεκινήσει την υλοποίηση όλων των απαιτούμενων 
αναβαθμίσεων για την εκπλήρωση των νέων προτύπων αναφοράς προς την Crédit 
Agricole. 

Για τα δάνεια λιανικής τραπεζικής, η Τράπεζα χρησιμοποιεί συγκεκριμένα υποδείγματα 
βαθμολογίας (scorecards). Η Εμπορική Τράπεζα βρίσκεται στη διαδικασία βελτίωσης των 
εφαρμογών εκτίμησης των κινδύνων λιανικής τραπεζικής, σε συνεργασία με την Crédit 
Agricole, μέσω της ανάπτυξης υποδειγμάτων βαθμολόγησης συμπεριφοράς (behavioural 
scoring), καθώς και της ανάπτυξης του συστήματος application scoring για τα στεγαστικά 
δάνεια. Η Τράπεζα εκτιμά τον πιστωτικό κίνδυνο ανά δανειακό χαρτοφυλάκιο και 
υπολογίζει τη μέγιστη ζημία που ενδέχεται να προκύψει από αυτά τα χαρτοφυλάκια. Έτσι, 
είναι σε θέση να παρακολουθεί την εξέλιξη που σημειώνεται σχετικά με την ποιότητα του 
χαρτοφυλακίου της και εισάγει τα απαραίτητα δεδομένα στο σύστημα κατανομής 
εσωτερικών προβλέψεων, ώστε να μπορεί να λαμβάνει μέτρα για να υπερκαλύπτει τη 
μέση αναμενόμενη ετήσια ζημία που αντιστοιχεί στις λογιστικές της προβλέψεις 
(impairment control). 

Ο Λειτουργικός Κίνδυνος και η λειτουργία του Διαρκούς Ελέγχου  
Η Τράπεζα έχει προβεί σε δράσεις αναφορικά με τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου 
στα πλαίσια της συμμόρφωσης με το πλαίσιο της Βασιλείας II και της συνεργασίας της με 
την Crédit Agricole. Έχει σχεδιάσει την ανάπτυξη μιας νέας λειτουργίας, η οποία θα 
βασίζεται σε διαδικασίες διαρκούς ελέγχου σε ολόκληρη την Τράπεζα, προκειμένου να 
υιοθετήσει ένα νέο πλαίσιο Διαχείρισης του Λειτουργικού Κινδύνου, σύμφωνα με τα 
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πρότυπα της Crédit Agricole. Τα δεδομένα και οι ζημίες που σχετίζονται με τον 
λειτουργικό κίνδυνο τηρούνται σε ιστορική βάση δεδομένων, της οποίας η αναβάθμιση 
έχει προγραμματιστεί με τη χρήση των εργαλείων/συστημάτων της Crédit Agricole για τη 
συλλογή και παρακολούθηση του λειτουργικού κινδύνου. 
 
Όσον αφορά τις απαιτήσεις σχετικά με την επάρκεια κεφαλαίου στο πλαίσιο της Βασιλείας 
II, η Τράπεζα έχει επιλέξει την εφαρμογή της Τυποποιημένης Προσέγγισης (Standardised 
Approach), ενώ ταυτόχρονα έχει θέσει τις βάσεις που θα της επιτρέψουν να υιοθετήσει 
την Προσέγγιση Αναβαθμισμένων Μετρήσεων (Advanced Measurements Approach). Η 
Τράπεζα διαθέτει Κέντρο Ανάκτησης Καταστροφών (Disaster Recovery Centre), και 
έχουν ήδη ξεκινήσει δραστηριότητες για την ανάπτυξη του Σχεδίου Επιχειρηματικής 
Συνέχειας (Business Continuity Plan), το οποίο θα καλύπτει το πλήρες εύρος των 
δραστηριοτήτων της Τράπεζας. Παράλληλα, η Τράπεζα ασκεί λειτουργίες κανονιστικής 
συμμόρφωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εποπτικού πλαισίου. 

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι  
Η διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο 
πλαίσιο της συνολικής διαχείρισης κινδύνων. Ο τομέας της διαχείρισης 
χρηματοοικονομικών κινδύνων επανασχεδιάζεται στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τους 
κανόνες και τις πρακτικές της Crédit Agricole, καθώς και της συμμόρφωσης με τις 
απαιτήσεις της Βασιλείας ΙΙ.  

Η διαχείριση των κινδύνων αγοράς και πιστωτικών κινδύνων που απορρέουν από τη 
διενέργεια χρηματοοικονομικών πράξεων, γίνεται σύμφωνα με τις καθιερωμένες πολιτικές 
και διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων. Πιο συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Διαχείρισης 
Κινδύνων, μαζί με άλλες μονάδες ελέγχου, διασφαλίζουν ότι οι κίνδυνοι αυτοί 
εντοπίζονται, παρακολουθούνται και διαχειρίζονται αποτελεσματικά. Η Τράπεζα 
παρακολουθεί σε καθημερινή βάση τους κινδύνους αγοράς του χαρτοφυλακίου 
συναλλαγών, οι οποίοι απορρέουν από μεταβολές των επιτοκίων, των τιμών των 
μετοχών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών 

Η Εμπορική Τράπεζα επιδιώκει το μετριασμό του κινδύνου αγοράς που σχετίζεται με τις 
συναλλαγές της μέσω της χρήσης στρατηγικών κάλυψης κινδύνων, οι οποίες συσχετίζουν 
τις κινήσεις των επιτοκίων, τιμών και περιθωρίων, ενώ χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό 
τίτλων και παραγώγων για τον περιορισμό της έκθεσής της σε κινδύνους αγοράς. Η 
Τράπεζα χρησιμοποιεί εσωτερικά συστήματα παρακολούθησης τα οποία εκτιμούν σε 
καθημερινή βάση τη Μέγιστη Δυνητική Ζημία (Value at Risk-VaR), η οποία ενδέχεται να 
προκύψει κάτω από κανονικές συνθήκες από το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. Η μέθοδος 
που χρησιμοποιείται είναι η Ιστορική Προσομοίωση, με τη χρήση χρονικού ορίζοντα 10 
ημερών καθώς και 1 ημέρας, και διάστημα εμπιστοσύνης 99%, σύμφωνα με τους κανόνες 
της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS). Για τον έλεγχο του αναλαμβανόμενου 
κινδύνου, η Τράπεζα επιβάλλει όρια κινδύνου βάσει της Μέγιστης Δυνητικής Ζημίας 
(Value at Risk).  

Για την επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας του υποδείγματος που χρησιμοποιείται για 
τον καθορισμό της Μέγιστης Δυνητικής Ζημίας, διενεργείται εκ των υστέρων έλεγχος του 
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υποδείγματος (Back Testing). Για την εκτίμηση των κινδύνων, οι οποίοι ενδέχεται να 
προκύψουν από ακραίες αλλαγές στις αγορές, η Τράπεζα έχει αναπτύξει ένα πρόγραμμα 
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress testing), το οποίο εφαρμόζεται στο 
χαρτοφυλάκιο συναλλαγών σε εβδομαδιαία βάση.  

Το 2006 η Εμπορική Τράπεζα συνέχισε τη στρατηγική επένδυσης σε διεθνή και ελληνικά 
εταιρικά ομόλογα επενδυτικής διαβάθμισης. Η Εμπορική Τράπεζα χρησιμοποιεί 
προηγμένα συστήματα εκτίμησης πιστωτικού κινδύνου για τα εταιρικά ομόλογα, και ο 
κίνδυνος που αναλαμβάνει περιλαμβάνεται στα όρια κινδύνου Τράπεζα παρακολουθεί 
τον κίνδυνο ρευστότητας μέσω της Ανάλυσης Ανοίγματος (Gap), η οποία ταξινομεί 
σύμφωνα με την ημερομηνία λήξης όλες τις ταμειακές ροές που προέρχονται από κάθε 
λογαριασμό του Ισολογισμού. Επιπλέον, η μέθοδος της ανάλυσης ανοίγματος 
χρησιμοποιείται και για τον επιτοκιακό κίνδυνο στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο, όπου όλες οι 
ταμειακές ροές που προέρχονται από τον κάθε λογαριασμό του Ισολογισμού 
ταξινομούνται σύμφωνα με την ημερομηνία επανατιμολόγησης.  

Ακολουθώντας τις διεθνείς πρακτικές διαχείρισης κινδύνου, και σε συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, το 2006 εφαρμόστηκαν σενάρια ακραίων 
επιτοκιακών αλλαγών και πραγματοποιήθηκαν υπολογισμοί της επίπτωσής τους στα 
καθαρά επιτοκιακά έσοδα, στην οικονομική αξία της καθαρής θέσης (equity), στην 
κεφαλαιακή επάρκεια και στη ρευστότητα της Τράπεζας. Ταυτόχρονα, αναπτύχθηκε νέα 
εφαρμογή για την παρακολούθηση, σε καθημερινή βάση, της θέσης της Τράπεζας και 
των δεικτών ρευστότητας, σύμφωνα με το νέο εποπτικό πλαίσιο που εισήγαγε η Τράπεζα 
της Ελλάδος. 

Πλαίσιο Κεφαλαιακής Επάρκειας της Βασιλείας ΙΙ  
Η Εμπορική Τράπεζα έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την 
προετοιμασία της για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που απορρέουν από το πλαίσιο 
της Βασιλείας ΙΙ. Με βάση το Πρόγραμμα Βασιλεία ΙΙ, έχει αναπτύξει μια σειρά από έργα 
για να ακολουθήσει, αρχικά, την Τυποποιημένη Προσέγγιση για τον υπολογισμό των 
κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον πιστωτικό και λειτουργικό κίνδυνο. Σε δεύτερο στάδιο, 
ο προγραμματισμός της εφαρμογής του Προγράμματος Βασιλεία ΙΙ επικεντρώνεται στις 
πιο αναβαθμισμένες προσεγγίσεις, σε συμφωνία με τη στρατηγική της Crédit Agricole.  

Το Πρόγραμμα Βασιλεία ΙΙ έχει οργανωθεί σε πέντε βασικούς τομείς. Ο πρώτος τομέας 
αφορά οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα, όπως η διακυβέρνηση της διαχείρισης του 
κινδύνου σε επίπεδο Ομίλου και η προσαρμογή της οργανωτικής δομής. Ο δεύτερος 
τομέας αφορά ζητήματα πολιτικών και διαδικασιών, όπως η πιστωτική πολιτική και οι 
διαδικασίες πιστοδοτήσεων, η πολιτική και η στρατηγική του χαρτοφυλακίου 
συναλλαγών, η κεφαλαιακή εκτίμηση και η τιμολόγηση, και η στρατηγική αναφορών και 
διαφάνειας. Ο τρίτος τομέας επικεντρώνεται σε ζητήματα δεδομένων και συστημάτων, 
όπως η εφαρμογή αποθήκευσης δεδομένων, οι ορισμοί δεδομένων, η ποιότητα και ο 
έλεγχος, καθώς και τα εργαλεία αναφορών για την Βασιλεία ΙΙ. Ο τέταρτος τομέας αφορά 
υποδείγματα και μεθοδολογίες, όπως η εκτίμηση παραγόντων κινδύνου διαφόρων 
χαρτοφυλακίων, η αξιολόγηση εξασφαλίσεων, οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, κ.λπ. 
Τέλος, ο πέμπτος τομέας αφορά ζητήματα λειτουργικού κινδύνου, όπως η πολιτική και 
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στρατηγική διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου, ο σχεδιασμός μεθοδολογίας, η 
μεθοδολογία συλλογής δεδομένων ζημίας, το Σχέδιο Επιχειρηματικής Συνέχειας και το 
σύστημα αναφορών. Ο σχεδιασμός του Προγράμματος Βασιλεία ΙΙ έχει λάβει υπόψη τη 
στρατηγική και την πολιτική της Crédit Agricole για το πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ.  

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και σημαντικοί πόροι έχουν διατεθεί σχετικά με την ανάπτυξη 
των συστημάτων δεδομένων και πληροφορικής, καθώς και των μοντέλων και των 
μεθοδολογιών. Πιο συγκεκριμένα, η Εμπορική Τράπεζα εγκαθιστά νέο Data Warehouse 
το οποίο είναι μελετημένο να λειτουργεί ως ένας ενιαίος χώρος αποθήκευσης όλων των 
δεδομένων που αφορούν τις πιστώσεις της Τράπεζας. Αυτή η εφαρμογή θα δώσει τη 
δυνατότητα για έγκαιρη και λεπτομερή ανάλυση δεδομένων και θα συμβάλει σε 
βελτιώσεις σχετικά με την ποιότητα των δεδομένων, την διαχείριση του πιστωτικού 
κινδύνου, την κατάρτιση αναφορών, κ.λπ. Το Data Warehouse θα αποτελέσει τη βάση για 
την εφαρμογή του συστήματος Basel II Engine. Η Τράπεζα εφαρμόζει τη λύση Basel ΙΙ 
Engine για τον υπολογισμό του εποπτικού κεφαλαίου. Η εφαρμογή αυτή θα διευκολύνει 
επίσης και την κατάρτιση εποπτικών και εσωτερικών αναφορών και την κεφαλαιακή 
ανάλυση ευαισθησίας σε ακραίες περιπτώσεις (stress testing). Επιπλέον, θα οδηγήσει 
στον αξιόπιστο υπολογισμό των κεφαλαιακών υποχρεώσεων μέσω της αποτελεσματικής 
χρήσης των τεχνικών κάλυψης πιστωτικού κινδύνου.  

Όσον αφορά τον τομέα των υποδειγμάτων και των μεθοδολογιών, η Τράπεζα έχει 
ξεκινήσει την εφαρμογή μια νέας πιστοληπτικής ταξινόμησης επιχειρήσεων, που είναι 
σύμφωνη με τις απαιτήσεις της Crédit Agricole, και θεωρείται ως η βάση για την 
εφαρμογή των αναβαθμισμένων μεθοδολογιών στο πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ. Με την 
ανάπτυξη νέων application και behavioural scorecards, η οποία έχει ξεκινήσει, θα 
εκτιμάται η πιστοληπτική ικανότητα των ιδιωτών δανειοληπτών λιανικής τραπεζικής και 
θα ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των αναβαθμισμένων μεθοδολογιών μέτρησης του 
πιστωτικού κινδύνου για το χαρτοφυλάκιο λιανικής τραπεζικής. Μέσω των ανωτέρω 
δράσεων αναμένεται η βελτίωση της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των 
οφειλετών, που θα οδηγήσει σε καλύτερες πιστοδοτικές αποφάσεις και θα επιτρέψει την 
ανάπτυξη ακριβέστερων μεθόδων τιμολόγησης προσαρμοσμένων στον κίνδυνο. 

Εσωτερικός Έλεγχος  
Η Διεύθυνση Επιθεώρησης αποτελείται από τέσσερις τομείς:  

• Ελέγχου Πιστοδοτήσεων  
• Γενικής Επιθεώρησης  
• Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής  
• Ελέγχου Μονάδων Διοίκησης και Εταιριών Ομίλου  

Οι εσωτερικοί ελεγκτές ορίστηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας 
σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΔΤΕ 2577/09.03.2006 του ν. 3016/17.05.2002 ‘’για την 
εταιρική διακυβέρνηση’’, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον ν. 3091/24.12.2002 και 
μαζί με τους 65 επιθεωρητές και τα υπόλοιπα στελέχη, έχουν την ευθύνη του εσωτερικού 
ελέγχου της Τράπεζας.  
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Η Δ/νση Επιθεώρησης, αναφέρεται στο Δ.Σ. μέσω της Επιτροπής Ελέγχου και βρίσκεται 
σε διαρκή επαφή και επικοινωνία με την Επιτροπή Ελέγχου, έτσι ώστε να διασφαλίζονται 
οι άριστες συνθήκες για την άσκηση των καθηκόντων της. Διενεργεί ελέγχους σε όλες τις 
Μονάδες του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας, με βάση το εγκεκριμένο από την 
Επιτροπή Ελέγχου ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης. Για τα συμπεράσματα των ελέγχων 
ενημερώνει, μέσω των περιοδικών αναφορών της την Επιτροπή Ελέγχου, τη Διοίκηση 
της Τράπεζας και τη Διοίκηση του Ομίλου της Crédit Agricole. 
 

44..44  EEFFGG  EEUURROOBBAANNKK  EERRGGAASSIIAASS  
Πιστωτικός Κίνδυνος  
Η EFG Eurobank Ergasias ακολουθώντας τις διεθνώς καλύτερες πρακτικές, εφαρμόζει 
μία σαφώς καθορισμένη διαδικασία πιστωτικής έγκρισης, με ανεξάρτητες αναθεωρήσεις 
των πιστωτικών ορίων και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων. Ο διαχωρισμός των 
καθηκόντων υπαγορεύει την ανεξαρτησία μεταξύ του αρμόδιου για τη σχέση account 
officer, της εγκριτικής διαδικασίας, της εκταμίευσης και του πιστωτικού ελέγχου κατά τη 
διάρκεια ζωής του δανείου. Οι πιστωτικές πολιτικές της Τράπεζας αναθεωρούνται σε 
ετήσια βάση. Το 2006 η Τράπεζα προχώρησε στην τρίτη τιτλοποίηση στεγαστικών 
δανείων (€ 1 δισ.), ενώ προχώρησε, πρώτη μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, σε 
τιτλοποίηση δανείων προς μικρές επιχειρήσεις, ύψους € 2,25 δισ. Οι τιτλοποιήσεις αυτές, 
οι οποίες έλαβαν υψηλές αξιολογήσεις από διεθνείς οίκους, επιβεβαιώνουν την άριστη 
ποιότητα του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας.  
Στην Τραπεζική Ιδιωτών Πελατών, η Eurobank EFG χρησιμοποιεί εξειδικευμένα 
στατιστικά μοντέλα για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας και της 
συμπεριφοράς των πελατών. Η διαδικασία έγκρισης είναι κεντροποιημένη. Το 
χαρτοφυλάκιο παρακολουθείται επίσης μέσω ενός εύρους στατιστικών αναλύσεων. Οι 
προβλέψεις της Τραπεζικής Ιδιωτών Πελατών βασίζονται σε αναλύσεις των 
καθυστερήσεων. Η πολιτική προβλέψεων της Τράπεζας ελέγχεται ως προς την επάρκειά 
της ανά εξάμηνο, ενώ οι υπολογισμοί των προβλέψεων πραγματοποιούνται σε μηνιαία 
βάση.  
Στη Στεγαστική Πίστη, η Eurobank EFG εφαρμόζει κεντροποιημένη διαδικασία έγκρισης 
και διαθέτει στατιστικό μοντέλο αξιολόγησης, το οποίο εφαρμόζεται παράλληλα με τη 
διαδικασία αξιολόγησης, βάσει των κανόνων πιστωτικής πολιτικής. Όλες οι εκτιμήσεις 
ακινήτων γίνονται από ανεξάρτητους μηχανικούς και ελέγχονται σε σχέση με τις 
αντικειμενικές αξίες. Το ύψος του δανείου εξαρτάται από την ανεξάρτητη αξιολόγηση και 
τη γενική οικονομική κατάσταση των οφειλετών. Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου 
παρακολουθείται επίσης από ένα εύρος στατιστικών αναλύσεων, όπως κατανομές και 
δείκτες καθυστερήσεων ανά ποσοστό χρηματοδότησης σε σχέση με την αξία του 
ακινήτου (Loan to value), διάρκεια του δανείου κλπ.  
Όσον αφορά στα δάνεια προς μικρές επιχειρήσεις, η Τράπεζα προχώρησε στην πρώτη 
τιτλοποίηση στην ελληνική αγορά αυτού του είδους χαρτοφυλακίου. Η εγκριτική 
διαδικασία είναι βασισμένη στο ακόλουθο πλαίσιο: κεντροποιημένες εγκριτικές 
διαδικασίες, ξεκάθαρες διαδικασίες εξασφαλίσεων, χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης 
μέσω της εκχώρησης απαιτήσεων από πιστωτικές κάρτες και δανεισμός σε ξένο νόμισμα 
σε πλήρως καλυμμένη βάση.  
Στο δανεισμό μεγάλων επιχειρήσεων γίνεται μεγαλύτερη χρήση της οικονομικής 
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ανάλυσης. Στις μεγάλες εταιρείες, αξιολογείται η ρευστότητα και η οικονομική ισχύς, ενώ 
απαιτείται η ομόφωνη έγκριση του αρμόδιου εγκριτικού κλιμακίου. Τα περισσότερα 
εγκεκριμένα όρια είναι βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα και εξασφαλίζονται κυρίως με 
μεταχρονολογημένες επιταγές. Σε σχέση με τις εξασφαλίσεις, είναι σημαντικό να 
σημειωθεί ότι η Τράπεζα έχει αυστηρές διαδικασίες σχετικά με την αναθεώρηση, 
αποδοχή και έλεγχο των εξασφαλίσεων. Η αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου μεγάλων 
επιχειρήσεων είναι βασισμένη σε ένα σύστημα αξιολόγησης της πιστοληπτικής 
ικανότητας, που λαμβάνει υπόψη τόσο τα χαρακτηριστικά του πιστούχου, όσο και τις 
εξασφαλίσεις.  
Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται επίσης για τον υπολογισμό των προβλέψεων σε 
τριμηνιαία βάση για το χαρτοφυλάκιο Τραπεζικής Επιχειρήσεων. Επιπλέον, ο Τομέας 
Πιστωτικού Ελέγχου πραγματοποιεί συνεχείς ελέγχους στις μονάδες διασφαλίζοντας τη 
σωστή απεικόνιση της πιστοληπτικής ικανότητας των πιστούχων.  
 
Πολιτική Αναθεώρησης Πιστοδοτήσεων  
Η διαδικασία αναθεώρησης των πιστωτικών ορίων στη Eurobank EFG ρυθμίζεται από 
τον Τομέα Πιστωτικού Ελέγχου, ο οποίος είναι αρμόδιος για τον, μετά την έγκριση, έλεγχο 
και την παρακολούθηση των χαρτοφυλακίων. Ο Τομέας Πιστωτικού Ελέγχου λειτουργεί 
ανεξάρτητα από τις επιχειρηματικές μονάδες της Τράπεζας και αναφέρεται στο Γενικό 
Διευθυντή – Risk Executive 
Κατά τη διάρκεια του 2006 η Τράπεζα συνέχισε να χρησιμοποιεί το σύστημα βαθμολογίας 
της Moody’s Risk Advisor (MRA) για όλες τις δανειοδοτήσεις του corporate / wholesale, 
όπου μπορεί να εφαρμοσθεί, το οποίο αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα με βάση 
κυρίως τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα καθώς και σημαντικά ποιοτικά κριτήρια. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι από την αρχή του 2005 η Τράπεζα παρακολουθεί όλους τους 
πιστούχους που εμφανίζουν αθέτηση των υποχρεώσεών τους (probability of default), 
προκειμένου η πληροφόρηση αυτή να χρησιμοποιηθεί για μελλοντικές τροποποιήσεις του 
συστήματος σύμφωνα με τις οδηγίες της νέας Συνθήκης της Βασιλείας (Basel ΙΙ).  
Αναφορικά με τη μέτρηση του κινδύνου, η Τράπεζα έχει αναπτύξει κατάλληλο σύστημα 
βαθμολόγησης (transactional rating), με το οποίο αξιολογούνται όλοι οι πιστούχοι της 
Τραπεζικής Επιχειρήσεων το οποίο λαμβάνει υπόψη του τόσο τη βαθμολόγηση του 
πιστούχου (Borrower Rating), όσο και την ύπαρξη οποιασδήποτε εξασφάλισης. Η έκθεση 
σε κίνδυνο της Τράπεζας σε κάθε οφειλέτη υπόκειται σε λεπτομερείς αναθεωρήσεις. Κάθε 
περίπτωση αναθεωρείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, ενώ εάν κατατάσσεται ως 
watch list, αναθεωρείται κάθε έξι μήνες ή και νωρίτερα εάν απαιτείται. Οι αναθεωρήσεις 
περιλαμβάνουν την εκτίμηση του ιστορικού του πελάτη και προβλέπουν τη μελλοντική 
χρηματοοικονομική απόδοση, την ευρωστία και τις ταμειακές ροές των ισολογισμών, μαζί 
με τις σχετικές τάσεις του κλάδου και άλλες εξωτερικές επιρροές. Τα θέματα αυτά 
εξετάζονται σε σχέση με το μέγεθος, τη δομή και τη διάρκεια της δανειοδότησης.  
Υπό την επίβλεψη της μητρικής Τράπεζας, οι θυγατρικές της στη Νέα Ευρώπη έχουν 
υιοθετήσει την ίδια δομή. Ο τομέας της διαχείρισης κινδύνων είναι, δηλαδή, ανεξάρτητη 
μονάδα που ελέγχει και παρακολουθεί τις δραστηριότητες των επιχειρηματικών μονάδων 
με μεθόδους ανάλογες με αυτές της μητρικής Τράπεζας. 
 
Εφαρμογή των κανόνων Basel II  
Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την εφαρμογή των βέλτιστων διεθνών πρακτικών 
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(best practice) στη διαχείριση κινδύνων, η Τράπεζα έχει ξεκινήσει από το 2004 ένα έργο 
μεγάλης κλίμακας με στόχο την υιοθέτηση της Μεθόδου Εσωτερικών Διαβαθμίσεων 
(”Internal Ratings Based approach”-IRB) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου πλαισίου 
κεφαλαιακής επάρκειας (Basel II).  
Το πλάνο εφαρμογής έχει καταρτιστεί σε επίπεδο Ομίλου και έχει χρονικό ορίζοντα 
τετραετίας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η Τράπεζα της Ελλάδος. 
Προβλέπει εφαρμογή της IRB για την πλειοψηφία των δανειακών χαρτοφυλακίων της 
Τράπεζας από 1η Ιανουαρίου 2008 (Foundation IRB για το Wholesale, Advanced IRB για 
το Retail) και σταδιακή μετάβαση για τα υπόλοιπα χαρτοφυλάκια της Τράπεζας καθώς και 
για θυγατρικές με σημαντικά υπόλοιπα. Στα πλαίσια του προγράμματος προσαρμογής η 
Τράπεζα έχει προχωρήσει στην δημιουργία βάσης δεδομένων για την συλλογή ιστορικών 
στοιχείων καθώς και στην ανάπτυξη ή προσαρμογή (calibration) εξελιγμένων μοντέλων 
αξιολόγησης και μέτρησης κινδύνου πελατών/δανειακών σχέσεων. 
 
Κίνδυνος Αγοράς  
Ο Κίνδυνος Αγοράς αναφέρεται στην πιθανή ζημία που μπορεί να προέλθει από τις 
μεταβολές των παραγόντων της αγοράς (επιτόκια, συναλλαγματικές ισοτιμίες, τιμές 
μετοχών, τιμές προϊόντων/ εμπορευμάτων και μεταβλητότητες αυτών των παραγόντων 
κινδύνου). Η Τράπεζα, προκειμένου να ελέγχει αποτελεσματικά τους κινδύνους αγοράς 
που απορρέουν από το σύνολο των δραστηριοτήτων της, ακολουθεί συγκεκριμένες αρχές 
και πολιτικές. Οι αντικειμενικοί στόχοι αυτών των πολιτικών είναι:  
▪ Να θέτουν το πλαίσιο αποτελεσματικού ελέγχου και διαχείρισης των σχετικών 

κινδύνων σε  επίπεδο Ομίλου.  
▪ Να εξασφαλίζουν την εφαρμογή των εποπτικών κανόνων των ελληνικών και 

ελβετικών αρχών.  
▪ Να προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην Τράπεζα.  
 
Όλοι οι κίνδυνοι αγοράς (επιτοκιακοί, συναλλαγματικοί, μετοχών, προϊόντων, 
μεταβλητότητας) παρακολουθούνται και υπολογίζονται σε καθημερινή βάση από το 
εσωτερικό μοντέλο αποτίμησης κινδύνων. Το εσωτερικό μοντέλο χρησιμοποιεί τη 
μεθοδολογία Value at Risk (δυνητική ζημία). Η Τράπεζα χρησιμοποιεί εσωτερικό μοντέλο, 
το οποίο έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, για τον υπολογισμό των 
κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι κινδύνων αγοράς από το Σεπτέμβριο του 2005.  
Για το σύνολο του 2006, το μέσο συνολικό VaR της Τράπεζας (Trading and Banking 
Book, επίπεδο εμπιστοσύνης 99%, περίοδος διακράτησης 10 ημέρες) ανήλθε σε 1,2% 
επί των Εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων και σε 6,3% επί των προ φόρων κερδών. Η 
Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων παρακολουθεί επίσης το VaR θυγατρικών εταιρειών του 
Ομίλου, όπως η EFG Eurobank Χρηματιστηριακή, η EFG Ασφαλιστική και η EFG 
Eurobank Ergasias Leasing. Για τις θυγατρικές αυτές η μεθοδολογία που ακολουθείται 
είναι ίδια με εκείνη που ακολουθείται για την Τράπεζα. H EFG Ασφαλιστική εφαρμόζει 
πρόσθετες ειδικές πολιτικές σύμφωνες με τη νομοθεσία και τους κανόνες που διέπουν τις 
ασφαλιστικές εταιρείες.  
 
Back testing  
Η Τράπεζα εφαρμόζει εκ των υστέρων έλεγχο (back testing) για να εξακριβώσει την 
ορθότητα των ρυθμίσεων και τη δυνατότητα πρόβλεψης του εσωτερικού μοντέλου 
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αποτίμησης κινδύνων. Ο έλεγχος αφορά στη σύγκριση των ημερήσιων αποτιμήσεων του 
VaR και των αντίστοιχων μεταβολών της αξίας του χαρτοφυλακίου για 250 ημέρες. Από 
τα αποτελέσματα του εκ των υστέρων ελέγχου για το 2006 προέκυψε μία υπέρβαση σε 
σύνολο 250 εργάσιμων ημερών. Σύμφωνα με την εποπτική οδηγία, με βάση αυτόν τον 
αριθμό υπερβάσεων, το υπόδειγμα χαρακτηρίζεται ως ακριβές και αξιόπιστο. 
 
Stress testing  
Δεδομένου ότι η προσέγγιση VaR δεν καλύπτει ακραίες συνθήκες αγοράς, η Τράπεζα 
εφαρμόζει προγράμματα προσομοίωσης καταστάσεων κρίσης (stress tests), προκειμένου 
να απεικονίσει την επίδραση των ακραίων κινήσεων απόκλισης των παραγόντων 
κινδύνου και την κατάτμηση των ιστορικών συσχετίσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την 
εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών (αναλύσεις ευαισθησίας και ιστορικά σενάρια) δεν 
προκύπτουν απώλειες, οι οποίες θα επηρέαζαν την ομαλή λειτουργία της Τράπεζας.  
 
Κίνδυνος Ρευστότητας  
Ο Κίνδυνος Ρευστότητας αναφέρεται σε πιθανή αδυναμία της Τράπεζας να ανταποκριθεί 
στις Ταμειακές της Υποχρεώσεις. Η Τράπεζα, προκειμένου να ικανοποιεί τις απαιτήσεις 
του Κανονιστικού πλαισίου (Τράπεζα της Ελλάδος και Ελβετική Ομοσπονδιακή Επιτροπή 
Τραπεζικής Εποπτείας), έχει θεσπίσει συγκεκριμένες πολιτικές διαχείρισης και 
παρακολούθησης της ρευστότητάς της.  
Αυτές οι πολιτικές εξασφαλίζουν ότι:  
▪ Υπάρχουν  διαρκώς επαρκή ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού, που να 

μπορούν να καλύψουν αντίστοιχες Υποχρεώσεις.  
▪ Σημαντικό μέρος των μεσοπρόθεσμων στοιχείων ενεργητικού χρηματοδοτείται 

από στοιχεία Παθητικού, ανάλογης λήξης.  
 
Η ευθύνη για τη διαχείριση της Ρευστότητας έχει ανατεθεί στην Επιτροπή Διαχείρισης 
Ενεργητικού και Παθητικού.  
 
Λειτουργικός Κίνδυνος  
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 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 
(Standardised Approach) υπολογισμού κεφαλαιακής επάρκειας λόγω Λειτουργικών 
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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.  
 
Εσωτερικός Έλεγχος  
Κύριος ρόλος του Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό 
Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας αναφορικά με το σύστημα 
εσωτερικού ελέγχου, μέσω της παροχής ανεξάρτητων και συστηματικών αξιολογήσεων 
της επάρκειας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας όλων των επιμέρους 
μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου που διέπουν την λειτουργία της Τράπεζας και των 
θυγατρικών εταιριών.  
Οργανωτικά, ο Τομέας Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται απευθείας στην Επιτροπή 
Ελέγχου, ενδυναμώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη λειτουργία του και κατοχυρώνοντας 
την ανεξαρτησία και το κύρος του. Ο Τομέας Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας διαθέτει 
το μεγαλύτερο αριθμό ελεγκτών, κατόχων διεθνών επαγγελματικών τίτλων από κάθε άλλη 
διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα.  
Προκειμένου να διασφαλιστεί η υιοθέτηση κοινών ελεγκτικών προτύπων από τις 
θυγατρικές εξωτερικού, συστάθηκε το 2006, εντός του Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου της 
Τράπεζας, εξειδικευμένη διεύθυνση παρακολούθησης και υποστήριξης των τμημάτων 
Εσωτερικού Ελέγχου των θυγατρικών εξωτερικού.  
 
Κανονιστική Συμμόρφωση  
Κατά το έτος 2006, η εξειδικευμένη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και 
Διαχείρισης Αιτημάτων της Τράπεζας ενισχύθηκε με επιπρόσθετο έμπειρο προσωπικό 
και προχώρησε σε σημαντικές επενδύσεις σε πληροφοριακά συστήματα, προκειμένου να 
ενδυναμώσει το πλαίσιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στην παροχή 
καθοδήγησης και υποστήριξης στις μονάδες κανονιστικής συμμόρφωσης των θυγατρικών 
εταιρειών της Ελλάδας και του εξωτερικού.  

 

44..55  ΤΤΡΡΑΑΠΠΕΕΖΖΑΑ  ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΙΙΩΩΣΣ  
 
Η διαχείριση κινδύνων αποτελεί μία από τις βασικές λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου της 
Τράπεζας Πειραιώς. Η Διοίκηση της Τράπεζας έχοντας ως γνώμονα τη διατήρηση της 
σταθερότητας και της συνέχειας των εργασιών της διατηρεί ως στόχο υψηλής 
προτεραιότητας τη διαρκή εξέλιξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού πλαισίου 
λειτουργιών διαχείρισης κινδύνων. Κύρια αποστολή των λειτουργιών αυτών είναι η 
διασφάλιση των συμφερόντων του Ομίλου μέσω της θέσπισης πολιτικών ανάληψης 
κινδύνων, μέσω σαφούς προσδιορισμού αποδεκτών ορίων ανάληψης κινδύνου, μέσω 
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υποστήριξης αποφάσεων που αφορούν στην βελτιστοποίηση της χρήσης εποπτικών 
κεφαλαίων, καθώς και μέσω διαρκούς εναρμόνισης των πρακτικών του Ομίλου με τις 
ενδεδειγμένες διεθνείς πρακτικές και τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου.  

Το 2006 συστήθηκε στην Τράπεζα Πειραιώς Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων σε επίπεδο 
Διοικητικού Συμβουλίου, με αρμοδιότητες σχετικές με τη διαχείριση κινδύνων, ώστε να 
καλύπτονται αποτελεσματικά όλες οι μορφές κινδύνων, συμπεριλαμβανομένου του 
λειτουργικού και να διασφαλίζεται ο ενοποιημένος έλεγχός τους, η εξειδικευμένη 
αντιμετώπισή τους και ο απαιτούμενος συντονισμός σε επίπεδο Τράπεζας και Ομίλου. 
Κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής αποτελούν η διαμόρφωση στρατηγικής ανάληψης 
κινδύνων και διαχείρισης των εποπτικών κεφαλαίων, η μέριμνα για την ανάπτυξη 
εσωτερικού συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και ο καθορισμός των αρχών που 
πρέπει να διέπουν την λειτουργία του. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον σε τριμηνιαία 
βάση, ενώ σε ετήσια βάση αξιολογεί την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της 
πολιτικής διαχείρισης κινδύνων Ομίλου, την καταλληλότητα των ορίων, την επάρκεια των 
προβλέψεων και την εν γένει επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με το ύψος και την 
μορφή των αναλαμβανομένων κινδύνων. 

Ενεργός παρέμεινε επίσης ο ρόλος της Επιτροπής Διαχείρισης Ενεργητικού-Παθητικού 
(ALCO) στη διαχείριση των αναλαμβανόμενων κινδύνων του Ομίλου. Η Επιτροπή 
συνεδριάζει τουλάχιστον σε μηνιαία βάση εξετάζοντας τις εξελίξεις των αγορών, σε 
συνδυασμό με το ύψος ανάληψης χρηματοοικονομικών κινδύνων από την Τράπεζα και 
τις θυγατρικές της. 

Στην Τράπεζα Πειραιώς λειτουργεί ως ανεξάρτητη μονάδα η Διεύθυνση Διαχείρισης 
Κινδύνων Ομίλου, η οποία αναφέρεται για θέματα της αρμοδιότητάς της στην Επιτροπή 
Διαχείρισης Κινδύνων, ενώ υπόκειται στον έλεγχο της μονάδας Εσωτερικής 
Επιθεώρησης ως προς την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 
διαχείρισης κινδύνων. Η μονάδα έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την εξειδίκευση και 
υλοποίηση της πολιτικής σε θέματα διαχείρισης κινδύνων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις 
της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων. 

Σε ότι αφορά στην υποδομή για την υποστήριξη των λειτουργιών διαχείρισης κινδύνων, 
λειτουργεί από το 2002 το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης κινδύνων Risk-Pro της 
εταιρείας IRIS με έδρα στην Ελβετία. Το σύστημα καλύπτει σήμερα το 97% των 
δραστηριοτήτων του Ομίλου, ενώ η λειτουργικότητά του επεκτείνεται διαρκώς 
προκειμένου να καλύψει την αύξηση και διεύρυνση των δραστηριοτήτων του Ομίλου. Το 
σύστημα παράγει εύρος στοιχείων και αναφορών για την ανάλυση των κινδύνων αγοράς 
και ρευστότητας και την παρακολούθηση των πιστωτικών ανοιγμάτων. Το σύστημα θα 
συνεχίσει να επεκτείνεται εντός του 2007, καθώς θα αποτελέσει το "περιβάλλον", το 
οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων, σύμφωνα 
με το νέο εποπτικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ. 

Αντίστοιχα, για τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου υπό το νέο εποπτικό πλαίσιο 
αναπτύχθηκε και τέθηκε σε πιλοτική λειτουργία εντός του 2006 νέος μηχανισμός 
καταγραφής και παρακολούθησης των ζημιογόνων συμβάντων. Το περιβάλλον αυτό θα 
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εξελιχθεί περαιτέρω και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία σε περιβάλλον Ομίλου εντός του 
2007. 

Διαχείριση Κινδύνου Αγοράς 
Ο κίνδυνος αγοράς αφορά την πιθανότητα απωλειών λόγω μεταβολής στο επίπεδο ή στη 
μεταβλητότητα των τιμών αγοράς, όπως οι τιμές μετοχών, επιτοκίων, εμπορευμάτων ή 
συναλλαγματικών ισοτιμιών, αλλά και στη μεταξύ τους σχέση. H Τράπεζα Πειραιώς 
εφαρμόζει σύγχρονες και ευρέως αποδεκτές τεχνικές για την μέτρηση του κινδύνου 
αγοράς, όπως η Αξία σε Κίνδυνο (Value at Risk), οι Δείκτες Ευαισθησίας (Sensitivity 
Indicators), το Επιτοκιακό Αποτέλεσμα σε Κίνδυνο (Earnings at Risk), καθώς και οι 
Προσομοιώσεις Καταστάσεων Κρίσης (Stress Tests). 

Η Αξία-σε-Κίνδυνο (Value-at-Risk) είναι εκτίμηση της μέγιστης δυνητικής μείωσης (ζημίας) 
στην καθαρή τρέχουσα αξία ενός χαρτοφυλακίου, που μπορεί να συμβεί σε ένα 
καθορισμένο χρονικό διάστημα και για ένα συγκεκριμένο επίπεδο εμπιστοσύνης 
(confidence level). Η Τράπεζα Πειραιώς εφαρμόζει την Risk metrics παραμετρική μέθοδο 
υπολογισμού Value-at-Risk, με χρονικό ορίζοντα μιας ημέρας και επίπεδο εμπιστοσύνης 
99%.  

Στον παρακάτω πίνακα, εμφανίζονται οι μέγιστες, ελάχιστες και μέσες τιμές Value-at-Risk 
που καταγράφηκαν το 2006, για τα διάφορα είδη κινδύνου αγοράς του συνόλου των 
χαρτοφυλακίων της Τράπεζας: 

VAR VAR VAR Μείωση λόγω 
Ποσά σε € 

Συνολικό VAR Επιτοκιακός Κίνδυνος Συναλλαγματικός διαφοροποίησης 
εκατ.

Κίνδυνος Μετοχών Κίνδυνος χαρτοφυλακίου
Ελάχιστη τιμή 4,09 3,08 2,99 0,06 -5,59 
Μέγιστη τιμή 17,36 6,92 17,33 2,16 -2,26 
Μέση τιμή 8,24 4,23 8,24 0,45 -3,64 

      
 
 

Ιδιαίτερα αυξημένος εμφανίζεται ο μετοχικός κίνδυνος, καθώς περιλαμβάνει την 
τοποθέτηση της Τράπεζας Πειραιώς σε μετοχές της Τράπεζας Κύπρου μέσω του 
Διαθέσιμου προς Πώληση χαρτοφυλακίου, η οποία ωστόσο ρευστοποιήθηκε στις 
06.03.2007.  

Για τη διαχείριση του κινδύνου αγοράς εφαρμόζεται από τις αρχές του 2003 στις μονάδες 
του Ομίλου ενιαία Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνου Αγοράς, βάσει της οποίας σε κάθε 
μονάδα του Ομίλου έχουν καθορισθεί αντίστοιχα όρια ανάληψης κινδύνου αγοράς που 
παρακολουθούνται σε συστηματική βάση Ειδικότερα, σε ότι αφορά τη διαχείριση του 
επιτοκιακού κινδύνου, εφαρμόζεται ως πρακτική η αντιστάθμιση θέσεων ομολόγων και 
δανείων σταθερού επιτοκίου με θέσεις παραγώγων, όπως τα συμβόλαια μελλοντικής 
εκπλήρωσης και οι συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων. 
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Διαχείριση Κινδύνου Ρευστότητας 
Η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας αφορά στην ικανότητα της Τράπεζας Πειραιώς να 
διατηρεί επαρκή ρευστότητα για την εκπλήρωση των συναλλακτικών της υποχρεώσεων. 
Για τη διαχείριση αυτού του κινδύνου παρακολουθούνται συστηματικά οι μελλοντικές 
απαιτήσεις σε ρευστότητα και οι αντίστοιχες ανάγκες δανεισμού ανά νόμισμα, ανάλογα με 
την προβλεπόμενη λήξη των ανοικτών συναλλαγών. Γενικότερα, η παρακολούθηση του 
κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στην ισοσκέλιση των ταμειακών εισροών και 
εκροών σε χρονικές περιόδους, ώστε υπό φυσιολογικές συνθήκες η Τράπεζα να έχει τη 
δυνατότητα να ανταποκριθεί στις ταμειακές της υποχρεώσεις. 

Κατά τη διάρκεια του 2006, η Τράπεζα Πειραιώς μείωσε περαιτέρω τον κίνδυνο 
ρευστότητας, διευρύνοντας τις πηγές άντλησης ρευστότητας τόσο στις τοπικές όσο και 
στις διεθνείς αγορές. Έτσι, από την ανάλυση του κινδύνου ρευστότητας προκύπτει ότι η 
Τράπεζα κατά το 2006 άντλησε με άνεση τα κεφάλαια που απαιτούνταν για τη 
χρηματοδότηση της αύξησης του ενεργητικού της, κυρίως μέσω της έκδοσης ομολόγων 
και άλλων τίτλων, καθώς και της αύξησης των καταθέσεων πελατών.  

Από το τέλος του 2003, εφαρμόζεται στις μονάδες του Ομίλου ενιαία Πολιτική Διαχείρισης 
Κινδύνου Ρευστότητας, η οποία εξετάζει τις ανάγκες ρευστότητας που αναμένεται να 
προκύψουν για το χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας και ενός μήνα, αναφορικά με 
υποθετικά σενάρια κρίσης ρευστότητας. 

Το 2005 εφαρμόσθηκε το νέο κανονιστικό πλαίσιο της Τράπεζας της Ελλάδος για τη 
διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας. Η Τράπεζα Πειραιώς παρακολουθεί συστηματικά 
την εκπλήρωση των αντίστοιχων δεικτών επάρκειας ρευστότητας που έχουν καθοριστεί 
από το πλαίσιο αυτό. 

Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου 
Η αποτελεσματική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, μέσω εφαρμογής των βέλτιστων 
διεθνών πρακτικών, αποτελεί στρατηγική επιδίωξη της Τράπεζας Πειραιώς, στο πλαίσιο 
της συνεχούς προσπάθειας για βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου 
πιστοδοτήσεων. Ως εκ τούτου, κατά το 2006 η Τράπεζα συνέχισε να εστιάζει στην 
περαιτέρω βελτίωση των συστημάτων αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των 
πιστούχων και παρακολούθησης των κινδύνων που αναλαμβάνονται, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις εποπτείας της κεφαλαιακής επάρκειας Βασιλείας ΙΙ. 

Σε ό,τι αφορά την επιχειρηματική πίστη, στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς εφαρμόζεται 
ενιαία πιστωτική πολιτική και πρακτική αναφορικά με τις μεθόδους αξιολόγησης και τις 
διαδικασίες έγκρισης, ανανέωσης και παρακολούθησης των πιστοδοτήσεων. Με βάση 
την ισχύουσα διαδικασία, όλα τα πιστοδοτικά όρια αναθεωρούνται ή/και ανανεώνονται 
τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, ενώ το αρμόδιο εγκριτικό κλιμάκιο καθορίζεται με βάση 
το ύψος και την κατηγορία του συνολικού πιστωτικού κινδύνου που αναλαμβάνει ο 
Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς για κάθε οφειλέτη ή ομάδα οφειλετών που σχετίζονται 
μεταξύ τους (One Obligor Concept).  

Κατά τη διάρκεια του 2006 η Τράπεζα Πειραιώς συνέχισε να χρησιμοποιεί το σύστημα 
διαβάθμισης πιστοληπτικής ικανότητας Moody's Risk Advisor (MRA) για την αξιολόγηση 
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του κινδύνου από πιστοδοτήσεις σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Το 
σύστημα αυτό, που έχει εφαρμοστεί στην Τράπεζα από τα μέσα του 2004, αξιολογεί την 
πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων με βάση τα οικονομικά τους στοιχεία, τα 
ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, καθώς και την ανάλυση του κλάδου στον οποίο αυτές 
δραστηριοποιούνται. Εντός του 2006 αναπτύχθηκε και ενσωματώθηκε νέο μοντέλο στο 
MRA, προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη αξιολόγησης των οικονομικών καταστάσεων 
των επιχειρήσεων-πιστούχων που συντάσσονται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Επιπλέον, στο πλαίσιο της εφαρμογής ενιαίας 
πιστωτικής πολιτικής και πρακτικής στον Όμιλο της Τράπεζας, το MRA εφαρμόζεται, από 
το 2005, και στις θυγατρικές στο εσωτερικό που δραστηριοποιούνται στο 
χρηματοπιστωτικό τομέα, ενώ το 2006 επεκτάθηκε η εφαρμογή του και στις θυγατρικές 
στο εξωτερικό. 

Για τη διαβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας των μικρότερων επιχειρήσεων 
χρησιμοποιείται εσωτερικά αναπτυγμένο σύστημα αξιολόγησης, ενώ παράλληλα 
αναπτύσσονται συστήματα scoring.  

Επίσης, από το τέλος του 2006 εφαρμόζεται νέο σύστημα διαβάθμισης πιστωτικού 
κινδύνου χρηματοδοτήσεων object finance αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ναυτιλιακής 
Τραπεζικής, που εντάσσονται στην κατηγορία απαιτήσεων από ειδικό δανεισμό 
(specialized lending), με βάση το νέο πλαίσιο εποπτείας της κεφαλαιακής επάρκειας της 
Βασιλείας ΙΙ Όσον αφορά στα συστήματα παρακολούθησης του χαρτοφυλακίου 
πιστοδοτήσεων προς επιχειρήσεις, εντός του 2006 τέθηκε σε εφαρμογή το νέο 
βελτιωμένο κεντρικό σύστημα πιστοδοτικών ορίων της Τράπεζας, καθώς και το σύστημα 
παρακολούθησης των πιστωτικών ανοιγμάτων σε σχέση με τις αντίστοιχες καλύψεις. 

Τέλος, όσον αφορά τις προβληματικές απαιτήσεις (περιλαμβανομένων και αυτών με 
καθυστέρηση άνω των 90 ημερών), η Τράπεζα εφαρμόζει, επί σειρά ετών, σύστημα 
στενής παρακολούθησης και διαχείρισης. Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από το εν 
λόγω σύστημα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την υλοποίηση έργων προσαρμογής στις 
απαιτήσεις του νέου πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ και την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη 
συνεχή αναβάθμισή του.  

Αναφορικά με τη λιανική τραπεζική, η Τράπεζα Πειραιώς δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην 
εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου. Η παρακολούθηση 
του πιστωτικού κινδύνου των καταναλωτικών δανείων αφορά στην ανάλυση των 
παραμέτρων της διαδικασίας αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (credit scoring), τη 
διάρθρωση του χαρτοφυλακίου, την πληθυσμιακή κατανομή των δανειοληπτών και την 
παρακολούθηση της εξέλιξης των "προβληματικών" απαιτήσεων. 

Από το τέλος του 2002 εφαρμόζονται νέα μοντέλα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 
(application scorecards) για τα καταναλωτικά και factoring δάνεια και τις πιστωτικές 
κάρτες. Επιπλέον, από το 2004 αναπτύχθηκε και λειτουργεί νέα scorecard για τα δάνεια 
αυτοκινήτου που διαχειρίζεται η θυγατρική εταιρεία Πειραιώς Multifin. Το 2005 έγινε 
εσωτερικά προσαρμογή (calibration) της scorecard των δανείων factoring στο 
χαρτοφυλάκιο της Πειραιώς Factoring. Επιπλέον, δημιουργήθηκαν μηχανισμοί 
στενότερης παρακολούθησης και αξιολόγησης των συγκεκριμένων μοντέλων, τόσο σε 
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συνεργασία με τις συμβουλευτικές εταιρείες, όσο και εσωτερικά με τη δημιουργία 
υποδομής εσωτερικών επικυρώσεων (in-house validations).Το 2006 υπήρξε περαιτέρω 
ανάπτυξη στον τομέα του credit scoring με τη δημιουργία νέων scorecards στα 
καταναλωτικά, ανοικτά, instant ανοικτά και στεγαστικά δάνεια. Παράλληλα, ξεκίνησε η 
διαδικασία ανάπτυξης behavioural scoring σε επίπεδο προϊόντων και πελάτη, 
λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία συναλλακτικής συμπεριφοράς τόσο των πιστοδοτικών 
προϊόντων όσο και καταθετικών και τρεχούμενων λογαριασμών.  

Η Τράπεζα Πειραιώς, παράλληλα με τη δυναμική ανάπτυξη των εργασιών της στις 
αγορές του εξωτερικού (Νοτιοανατολική Ευρώπη και Αίγυπτος, Ηνωμένο Βασίλειο και 
Η.Π.Α.), επιδιώκει τη συνεχή παρακολούθηση και αναβάθμιση της ποιότητας του 
πιστοδοτικού χαρτοφυλακίου των μονάδων του εξωτερικού. Ουσιαστικό ρόλο στη 
ανάληψη και παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου των μονάδων του εξωτερικού έχει 
η Διεύθυνση Επιχειρηματικής Πίστης Εξωτερικού 

Η Διεύθυνση Επιχειρηματικής Πίστης Εξωτερικού έχει ως κύρια αρμοδιότητα τη σε βάθος 
αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πιστούχων στο εξωτερικό και των 
κινδύνων που συνεπάγεται η παροχή πιστωτικών ορίων σε εταιρείες εξωτερικού, καθώς 
επίσης σε τράπεζες και χώρες. Παράλληλα, παρακολουθεί την ποιότητα του 
χαρτοφυλακίου των μονάδων του εξωτερικού και λειτουργεί ως θεματοφύλακας της 
ενιαίας πιστωτικής πολιτικής του Ομίλου προς αυτές.  

Στο πλαίσιο συνεχούς υποστήριξης των μονάδων του εξωτερικού σε θέματα πιστωτικής 
πολιτικής και εκπαίδευσης τοπικών στελεχών, η Διεύθυνση Επιχειρηματικής Πίστης 
Εξωτερικού της Τράπεζας ανέλαβε ενεργό ρόλο στην μετάδοση των αρχών πιστωτικής 
πολιτικής του Ομίλου, καθώς στην ανάδειξη τοπικών εκπαιδευτών σε θέματα 
πιστοδοτήσεων επιχειρήσεων.  

Συνέπεια όλων των παραπάνω, το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων του 
Ομίλου προς επιχειρήσεις και ιδιώτες μειώνεται διαχρονικά. Πιο συγκεκριμένα, το 
ποσοστό αυτό για το 2006 διαμορφώθηκε στο 2,4% των χορηγήσεων έναντι 3,4% το 
2005, που είναι και ο χαμηλότερος δείκτης στην ελληνική αγορά, με υψηλό δείκτη 
κάλυψης από σωρευτικές προβλέψεις (77%). 

Διαχείριση Λειτουργικού Κινδύνου 
Ο λειτουργικός κίνδυνος αναγνωρίζεται από την Τράπεζα Πειραιώς ως μια από τις 
σημαντικότερες κατηγορίες κινδύνων. Είναι ο κίνδυνος που προέρχεται από ανεπαρκείς ή 
ανεπιτυχείς εσωτερικές διαδικασίες, ανθρώπους, συστήματα ή από εξωτερικές αιτίες. 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 Blanket Bonds, συμβόλαια ασφάλισης περιουσιακών 
στοιχείων του Ομίλου ή συμβόλαια  
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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. 

Εξάλλου, είναι σε εξέλιξη το 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. Στόχος είναι η ολοκλήρωση της υλοποίησης του πλαισίου 
διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου στον Όμιλο εντός του 2007.  

Εφαρμογή των κανόνων του νέου εποπτικού πλαισίου Βασιλείας ΙΙ  
Στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς βρίσκονται σε εξέλιξη έργα που αποσκοπούν στην 
προσαρμογή του Ομίλου στις απαιτήσεις του εποπτικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ. Το 
πλαίσιο αυτό καθορίζει νέους κανόνες υπολογισμού του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 
και γενικότερα εισάγει αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχου και απαιτήσεις αναλυτικότερης 
δημοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν στο ύψος και στον τρόπο διαχείρισης των 
κινδύνων, τους οποίους αναλαμβάνει ο Όμιλος.  

Εκτός του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου αγοράς, το νέο πλαίσιο εισάγει το 
λειτουργικό κίνδυνο ως νέα παράμετρο στον υπολογισμό της κεφαλαιακής επάρκειας και 
απαιτεί τη διαμόρφωση στρατηγικής, πολιτικής και διαδικασιών για την αποτελεσματική 
διαχείρισή του. Η εφαρμογή του πλαισίου είναι σταδιακή και ξεκινά εντός του 2007. 

Για την επιτυχή υιοθέτηση των διατάξεων του νέου πλαισίου στον Όμιλο, έχουν ορισθεί 
επιτροπές, καθώς και Γραφείο Διαχείρισης Προγράμματος Βασιλείας ΙΙ, με αποστολή την 
επίβλεψη των σχετικών έργων και την τεχνική υποστήριξη των μονάδων του Ομίλου. Η 
Τράπεζα συνεργάζεται επίσης με εταιρείες συμβούλων που υποβοηθούν την υλοποίηση 
των έργων προσαρμογής, παρέχοντας τεχνογνωσία σε εξειδικευμένα θέματα που 
αφορούν στις διατάξεις του νέου πλαισίου, αλλά και γενικότερα σε υποδομές διαχείρισης 
κινδύνων. 

Οι σημαντικότερες προσαρμογές που βρίσκονται σε εξέλιξη για την εφαρμογή των 
διατάξεων του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ αφορούν τις ακόλουθες περιοχές: 

▪ πολιτικές και διαδικασίες, 
▪ οργανωτική δομή και αρχές διακυβέρνησης,  
▪ μοντέλα αξιολόγησης και αποτίμησης κινδύνων και 
▪ βάσεις δεδομένων και συστήματα διαχείρισης κινδύνων. 

Η Τράπεζα Πειραιώς στοχεύει στην υιοθέτηση της τυποποιημένης μεθόδου υπολογισμού 
των κεφαλαιακών της απαιτήσεων εντός του 2007 και εν συνεχεία στην υιοθέτηση της 
μεθόδου εσωτερικών διαβαθμίσεων. 
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Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 
Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς φροντίζει διαρκώς για την ανάπτυξη και συνεχή 
αναβάθμιση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (Σ.Ε.Ε.), προκειμένου να προστατέψει 
τα περιουσιακά του στοιχεία και να διαφυλάξει τα συμφέροντα των μετόχων. Το Σ.Ε.Ε. 
αποτελεί ένα σύνολο ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών που καλύπτουν σε συνεχή 
βάση κάθε δραστηριότητα και συντελούν στην αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία της 
Τράπεζας. Το Σ.Ε.Ε. έχει εφαρμογή σε όλες τις υπηρεσιακές μονάδες και εταιρείες του 
Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πληρώντας τις οργανωτικές και επιχειρησιακές 
προϋποθέσεις που διευκολύνουν την αποτελεσματική του λειτουργία. Το Σ.Ε.Ε. 
αποσκοπεί στην αποτελεσματική αντιμετώπιση και ελαχιστοποίηση των κινδύνων που 
αντιμετωπίζει η Τράπεζα. Υπεύθυνοι για την τήρηση του Σ.Ε.Ε. είναι οι: 

• Επιτροπή Ελέγχου και 
• Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου 

Τα μέλη του Δ.Σ. αξιολογούν την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του συστήματος 
σε ετήσια βάση και χαράζουν τη στρατηγική για τη βελτίωσή του σύμφωνα με σχετική 
έκθεση που τους υποβάλλει η Διοίκηση της Τράπεζας, αλλά και τις παρατηρήσεις της 
Επιτροπής Ελέγχου. Η έκθεση αυτή και τα σχετικά πρακτικά του Δ.Σ. υποβάλλονται στην 
Τράπεζα της Ελλάδος. Επίσης, ανά τρίμηνο το Δ.Σ. ενημερώνεται από την Επιτροπή 
Ελέγχου σχετικά με τους διενεργούμενους ελέγχους από τη Διεύθυνση Εσωτερικού 
Ελέγχου, ενώ ο επικεφαλής της μονάδας (Γενικός Επιθεωρητής) παρίσταται υποχρεωτικά 
στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Τράπεζας.  

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου  
Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία υπάγεται στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της 
Τράπεζας, είναι ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα, βρίσκεται σε διαρκή επαφή με την 
Επιτροπή Ελέγχου και έχει την ευθύνη εφαρμογής ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Εσωτερικού 
Ελέγχου είναι: 

▪ η παρακολούθηση της εφαρμογής και συνεχούς τήρησης του Εσωτερικού 
Κανονισμού Εταιρικής Διακυβέρνησης & Λειτουργίας και του Καταστατικού της 
Τράπεζας, καθώς και της τήρησης της εφαρμοστέας νομοθεσίας, 

▪ η παρακολούθηση και αναφορά στο Δ.Σ. περιπτώσεων σύγκρουσης 
συμφερόντων μελών του Δ.Σ. με την Τράπεζα, 

▪ ο τακτικός έλεγχος της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος 
Εσωτερικού Ελέγχου και η διαρκής και έγκυρη ενημέρωση των ανώτατων 
διοικητικών οργάνων της Τράπεζας για την κατάσταση και την πορεία των 
ελεγκτικών διαδικασιών,  

▪ η διενέργεια τακτικών ή ειδικών ελέγχων σε όλες τις λειτουργίες και συναλλαγές 
της Τράπεζας για να διαπιστωθεί η πιστή εφαρμογή των πάσης φύσεως 
κανονισμών, διαδικασιών λειτουργίας και προληπτικών ελεγκτικών μηχανισμών 
που έχουν θεσπισθεί, καθώς και η συμμόρφωσή της με το θεσμικό πλαίσιο που 
διέπει τη λειτουργία της, 
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▪ η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του λογιστικού συστήματος και του 
συστήματος πληροφορικής της Τράπεζας, η συστηματική παρακολούθηση της 
ορθής εφαρμογής του λογιστικού σχεδίου και των κανόνων συγκέντρωσης, 
επεξεργασίας, διαχείρισης και ασφαλούς φύλαξης στοιχείων και πληροφοριών, 
καθώς και η επαλήθευση της εγκυρότητας των λογιστικοποιούμενων στοιχείων και 
των παραγόμενων καταστάσεων, 

▪ η παρακολούθηση και εποπτεία των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου, 
▪ η εισήγηση στην Επιτροπή Ελέγχου επί θεμάτων όπως ετήσια προγράμματα και 

απολογισμοί ελέγχων, αξιολόγηση ευρημάτων και λήψη διορθωτικών ενεργειών, 
κάλυψη αναγκών εσωτερικού ελέγχου, αναφορές προς το Δ.Σ. και τις εποπτικές 
αρχές των εκθέσεων εξωτερικών ελεγκτών και 

▪ η συνεργασία με τους εξωτερικούς ελεγκτές (ορκωτούς, επιθεωρητές Τράπεζας 
Ελλάδος) και η έγκριση της παροχής πληροφοριών στη διάρκεια των ελέγχων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τράπεζα εγκατέστησε και λειτουργεί από τις αρχές του 2005 
ηλεκτρονικό σύστημα αυτόματου εντοπισμού "ύποπτων συναλλαγών", το οποίο πέραν 
των κατ΄ελάχιστο οριζομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος ως "συναλλαγών που 
πρέπει να εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή", εξετάζει και αναφέρει ως πιθανές "ύποπτες 
συναλλαγές" και άλλες 40 περιπτώσεις, με σκοπό τη συμμόρφωση της Τράπεζας με τις 
ισχύουσες διατάξεις για την πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες. 
 
Τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου εποπτεύει ο Γενικός Επιθεωρητής, ο οποίος 
διορίζεται από το Δ.Σ., αναφέρεται στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και σε ό,τι αφορά την 
εφαρμογή του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης στην Επιτροπή Ελέγχου. 
 
 

44..66  ΤΤΙΙ  ΟΟΜΜΩΩΣΣ  ΙΙΣΣΧΧΥΥΕΕΙΙ  ΠΠΡΡΑΑΓΓΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΑΑ??  --  ΕΕΡΡΩΩΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ    
 
Το παρακάτω συνοπτικό ερωτηματολόγιο προετοιμάστηκε, βασιζόμενοι στο Protiviti Risk 
Model, λαμβάνοντας υπόψη τις διαδικασίες και χρησιμοποιώντας μερικά από τα βασικά 
συστατικά της  Διαχείρισης Επιχειρηματικού Ρίσκου.  

Οι ερωτήσεις προς τα ανώτερα στελέχη των πέντε προαναφερόμενων τραπεζών, 
επικεντρώνονται στο αν και πώς η κάθε επιχείρηση: 

▪ Προσδιορίζει και επικοινωνεί τον κίνδυνο 

▪ Εκμεταλλεύεται αποτελεσματικές διαδικασίες και τον Εσωτερικό Έλεγχο, για να 
διαχειρισθεί τον κίνδυνο σε όλο το εύρος της επιχείρησης, και 

▪ Υποστηρίζει τέτοιες διαδικασίες, ώστε να υφίσταται μια δομημένη διαχείριση του 
κινδύνου. 

Με βάση τις απαντήσεις των στελεχών, ο πρώτος αριθμός στην παρένθεση αναφέρει 
πόσες ήταν οι θετικές στην ερώτηση απαντήσεις, ενώ ο δεύτερος το σύνολο των 
απαντήσεων. 
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A.  Προσδιορισμός  των  κινδύνων  A. Προσδιορισμός των κινδύνων

1. Ερώτηση: Η επιχείρησή σας χρησιμοποιεί ένα τυποποιημένο πλαίσιο, το οποίο 
βοηθάει στον εντοπισμό και τον προσδιορισμό των επιχειρηματικών κινδύνων? Αν 
ναι πιο είναι το τελικό αποτέλεσμα? 

 Απάντηση: Ναι (5/5).  Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον  
 η ύπαρξη ενός αυστηρού και παράλληλα ευέλικτου πλαισίου βοηθάει στην 
 έγκαιρη αντιμετώπιση των κινδύνων, με αποτέλεσμα τη μείωση του λειτουργικού 
 κόστους. Η διοίκηση σε όλα τα επίπεδα επικοινωνεί άμεσα και μεταβιβάζει 
 έγκαιρα και σωστά την απαιτούμενη πληροφόρηση και τις ενδεικνυόμενες 
 αποφάσεις / ενέργειες για την διαχείριση των κινδύνων.  

 

B.  Διαδικασίες  Διαχείρισης  Επιχειρηματικών  Κινδύνων    B. Διαδικασίες Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων

1. Ερώτηση: Η επιχείρησή σας χρησιμοποιεί μία συνεπή διαδικασία Διαχείρισης του 
Επιχειρηματικού Ρίσκου (Business Risk Management Process / BRMP), η οποία 
να επιτρέπει την διαχείριση των βασικών κινδύνων σε ολοκληρωμένη βάση? Αν 
ναι πιο είναι το τελικό αποτέλεσμα? 

 Απάντηση: Ναι (4/5). Επιτυγχάνεται άμεση αξιολόγηση του συνολικού κινδύνου 
και διατίθενται αποτελεσματικότερα οι πόροι για την αντιμετώπισή του. Παρέχεται 
συνεχής, συστηματική και ομοιόμορφη προσέγγιση για τη λήψη αποφάσεων για 
την  αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου.  

 

2. Ερώτηση: Υπάρχει τυπική αξιολόγηση του κινδύνου, που να επιτρέπει στη 
διοίκηση σε συνεχή βάση να εντοπίζει, να προσδιορίζει την πηγή και να μετρά την 
επίδραση των κινδύνων που επηρεάζουν άμεσα την αποτελεσματικότητα της 
επιχείρησης? Αν ναι πιο είναι το τελικό αποτέλεσμα? 

 Απάντηση: Ναι (5/5). Η τυπική αξιολόγηση του κινδύνου παρέχει τα κατάλληλα 
ποιοτικά και ποσοτικά εργαλεία για την μέτρηση της έκθεσης στον κίνδυνο και την 
πιθανότητα εμφάνισής του με αποτέλεσμα να είναι αποτελεσματικότερη η 
αντιμετώπισή του κινδύνου σε οποιαδήποτε μορφή.   

 

3. Ερώτηση: Η επιχείρησή σας διαθέτει μια διαδικασία που να επιτρέπει την 
ανάπτυξη, συνεχή παρακολούθηση και αναθεώρηση της αποτελεσματικότητας 
των στρατηγικών επιχειρηματικού κινδύνου? Αν ναι πιο είναι το τελικό 
αποτέλεσμα? 

 Απάντηση: Ναι (5/5). Έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων με 
 αποτέλεσμα την μεγιστοποίηση της αξίας των μετόχων. 

 

4. Ερώτηση: Όταν προσδιορίζεται ένας νέος παράγοντας / παράμετρος 
επιχειρηματικού κινδύνου, ανατίθεται σε έναν ‘’ιδιοκτήτη’’ με κατάλληλα προσόντα, 
προκειμένου να έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ανάπτυξη, εγκατάσταση και 
διαχείριση των αντίστοιχων διαδικασιών αντιμετώπισης του κινδύνου?  Αν ναι πιο 
είναι το τελικό αποτέλεσμα? 
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 Απάντηση: Ναι (3/5). Έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων με 
 αποτέλεσμα την μεγιστοποίηση της αξίας των μετόχων. Το αντίθετο μπορεί να 
 προκαλέσει κατάρρευση ολόκληρου του συστήματος διαχείρισης κινδύνων. 

 

5. Ερώτηση: Οι υφιστάμενες διαδικασίες διαχείρισης του επιχειρηματικού ρίσκου 
έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται από κατάλληλα εκπαιδευμένα και με την 
απαραίτητη εμπειρία άτομα κατά τρόπο έγκαιρο και αποτελεσματικό και σύμφωνα 
με τις κατευθύνσεις της επιχειρηματικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση των 
κινδύνων? Αν ναι πιο είναι το τελικό αποτέλεσμα? 

 Απάντηση: Ναι (4/5). Όμοια με την απάντηση της προηγούμενης ερώτησης.  

 

6. Ερώτηση: Οι λειτουργίες που αφορούν στην κανονιστική συμμόρφωση και οι 
υπεύθυνοι ("owners") των βασικών κινδύνων, εκτελούν περιοδικές αξιολογήσεις 
προκειμένου να παρακολουθείται και να βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα 
αντιμετώπισης του κινδύνου? Αν ναι πιο είναι το τελικό αποτέλεσμα? 

 Απάντηση: Ναι (5/5). Η κανονιστική συμμόρφωση αποτελεί απαράβατο  κανόνα 
 για τη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων και αδιαπραγμάτευτο όρο στα 
 πλαίσια του ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα την δημιουργία ενός υγιούς και 
 εύρωστου πιστωτικού συστήματος. 

 

7. Ερώτηση: Έχετε αναπτύξει ή κάνετε βελτιώσεις στο υφιστάμενο πλαίσιο των 
διαδικασιών διαχείρισης του επιχειρηματικού ρίσκου? Αν ναι πότε έγινε τελευταία 
φορά? 

 Απάντηση: Ναι (5/5). Πριν από 5 έως 12 μήνες. 

 

C.  Οργανωτική  Δομή  Διαχείρισης  Κινδύνων  C. Οργανωτική Δομή Διαχείρισης Κινδύνων

1. Ερώτηση: Στην επιχείρησή σας υπάρχει αυστηρά καθορισμένη θέση/εις με 
αποκλειστική αρμοδιότητα την διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων? 

  Απάντηση: Ναι (5/5), με μικρές αποκλίσεις. 

 

2. Ερώτηση: Υπάρχει στο οργανωτικό σας πλαίσιο μια ανώτερη/ανώτατη διοικητικά 
θέση με κύρια αρμοδιότητα την ανάπτυξη και παρακολούθηση της συνεπούς 
εφαρμογής των διαδικασιών διαχείρισης του επιχειρηματικού ρίσκου σε επίπεδο 
Ομίλου? 

 Απάντηση: Ναι (5/5). 

 

3. Ερώτηση: Οι αναφορές των υπευθύνων διαχείρισης του κινδύνου, προς το 
Διοικητικό Συμβούλιο ή την προϊστάμενη αρχή, θέτονται στη διάθεση των 
εξωτερικών ελεγκτών?  

 Απάντηση: Συνήθως Ναι (4/5). 
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Αν και οι προοπτικές του πιστωτικού συστήματος παραμένουν ευνοϊκές εφόσον 
συνεχιστεί η ανάπτυξη της διεθνούς οικονομίας, οι εποπτικές αρχές δεν μπορούν να 
εφησυχάζουν, καθώς υπάρχουν κίνδυνοι οι οποίοι, ιδίως αν εκδηλωθούν ταυτόχρονα, θα 
μπορούσαν να θέσουν το διεθνές πιστωτικό σύστημα σε σημαντική δοκιμασία. Τα 
παραπάνω τόνισε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Νικόλαος Γκαργκάνας σε ομιλία 
του στο Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο με θέμα: ‘’Διεθνές Πιστωτικό Σύστημα: 
Προκλήσεις και Προοπτικές’’. 
Σύμφωνα με τον κ. Γκαργκάνα, πρώτον, υπάρχουν ενδείξεις ποιοτικής επιδείνωσης στην 
αγορά ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων υψηλής απόδοσης (και πιστωτικού κινδύνου) 
στις ΗΠΑ. Αν και οι συνέπειες μέχρι τώρα ήταν περιορισμένες, ενδέχεται το πρόβλημα να 
ενταθεί και να επεκταθεί σε άλλες αγορές.  
Δεύτερον, τα χαμηλά επιτόκια και οι υγιείς εταιρικοί ισολογισμοί έχουν ενθαρρύνει μια 
μεγάλη αύξηση των εξαγορών επιχειρήσεων από private equity funds. Αυτό με τη σειρά 
του έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του χρέους των επιχειρήσεων που 
εξαγοράσθηκαν, οι οποίες έτσι έχουν γίνει πιο ευπαθείς σε ενδεχόμενες δυσμενείς 
οικονομικές εξελίξεις. Σε κίνδυνο εκτίθενται επίσης οι διαμεσολαβούντες -- μεταξύ των 
οποίων και τράπεζες -- που παρέχουν προσωρινή χρηματοδότηση (bridge financing) για 
εξαγορές με υψηλή μόχλευση (leveraged buyout operations, LBOs). 
Τρίτον, σύμφωνα πάντα με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, οι εισροές 
κεφαλαίων σε αναδυόμενες οικονομίες έχουν αυξηθεί σημαντικά, αντανακλώντας εν μέρει 
τις βελτιωμένες οικονομικές συνθήκες στις οικονομίες αυτές αλλά επίσης και την 
αναζήτηση αποδόσεων (search for yield), λόγω των χαμηλών επιτοκίων στις 
περισσότερες ώριμες οικονομίες. Το μέγεθος των εισροών κεφαλαίων και το σχετικά 
χαμηλό ασφάλιστρο πιστωτικού κινδύνου που ενσωματώνεται στο επιτόκιο 
υποδηλώνουν ότι οι επενδυτές αναλαμβάνουν σημαντικό κίνδυνο και ότι δεν μπορεί να 
αποκλειστεί το ενδεχόμενο μιας απότομης αντιστροφής των εισροών κεφαλαίων, που θα 
προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στις αναδυόμενες οικονομίες.  
Τέταρτον υπάρχει το ενδεχόμενο απότομης και μη ομαλής διόρθωσης των παγκόσμιων 
χρηματοοικονομικών ανισορροπιών. Το γεγονός ότι πλέον ένα μεγάλο τμήμα του 
ελλείμματος των τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ χρηματοδοτείται με κρατικά 
χρεόγραφα σταθερού επιτοκίου και όχι με ξένες άμεσες επενδύσεις ή αγορές μετοχικών 
τίτλων υποδηλώνει ότι οι εισροές κεφαλαίων στις ΗΠΑ έχουν γίνει πιο ευαίσθητες σε 
μεταβολές των διαφορών επιτοκίων και σε μία πιθανή αλλαγή του κλίματος στις αγορές.  
Πέμπτον, η παρατηρούμενη πολύ χαμηλή μεταβλητότητα των τιμών για όλα τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, καθώς και η εξαιρετικά χαμηλή διαφορά 
επιτοκίου μεταξύ διαφόρων πιστωτικών προϊόντων, υποδηλώνουν ότι οι επενδυτές δεν 
έχουν επαρκώς λάβει υπόψη το ενδεχόμενο μια διατάραξη της μεταβλητότητας να λάβει 
μεγαλύτερες διαστάσεις λόγω των διασυνδέσεων μεταξύ πιστωτικών προϊόντων και 
αγορών. 
Σε ικανοποιητικά επίπεδα η κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών. Όπως είπε ο 
κ. Γκαργκάνας, η αποδοτικότητα και η κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών 
διατηρούνται σε επίπεδα που παρέχουν περιθώρια για τη διασφάλιση της σταθερότητας 
του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και, σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότερη 
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διαχείριση των τραπεζικών κινδύνων, ενισχύουν διαχρονικά την ευρωστία του τραπεζικού 
συστήματος, καθώς και την εμπιστοσύνη των καταθετών και του επενδυτικού κοινού.  
Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία για το Μάρτιο του τρέχοντος έτους ο Δείκτης 
Κεφαλαιακής Επάρκειας των ελληνικών τραπεζών παραμένει ικανοποιητικός και 
σημαντικά υψηλότερος του ελάχιστου απαιτούμενου (8%), τόσο σε επίπεδο τράπεζας 
όσο και σε επίπεδο τραπεζικών ομίλων (13,3% και 11,4%, αντίστοιχα).  
Όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο, συνέχισε ο κ. Γκαργκάνας, το πρώτο τρίμηνο του 
2007 παρατηρήθηκε οριακή μείωση του λόγου των δανείων σε καθυστέρηση προς το 
σύνολο των δανείων των ελληνικών εμπορικών τραπεζών (σε 5,3% το Μάρτιο εφέτος, 
από 5,4% το Δεκέμβριο του 2006), επίπεδο όμως που παραμένει σημαντικά υψηλότερο 
από ότι εκείνο των μεσαίου μεγέθους τραπεζών της ΕΕ-25 (2,9% το Δεκέμβριο του 2006). 
Ειδικότερα, στο διάστημα αυτό βελτιώθηκε η ποιότητα του χαρτοφυλακίου των δανείων 
προς τα νοικοκυριά, καθώς παρατηρήθηκε μείωση του λόγου των καταναλωτικών 
δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των καταναλωτικών δανείων (Μάρτιος 2007: 
6,6%, Δεκέμβριος 2006: 6,9%) ενώ σταθερός διατηρήθηκε ο αντίστοιχος λόγος για τη 
στεγαστική πίστη (3,4%). Επίσης, μειώθηκε περαιτέρω ο λόγος των επιχειρηματικών 
δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των επιχειρηματικών δανείων (Μάρτιος 2007: 
5,8%, Δεκέμβριος 2006: 6%). 
Η Τράπεζα της Ελλάδος, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, έχει ζητήσει να λαμβάνονται τα 
κατάλληλα μέτρα από τις τράπεζες για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του 
χαρτοφυλακίου τους και την αύξηση του ποσοστού κάλυψης των καθυστερήσεων με 
προβλέψεις, ούτως ώστε να αποφεύγονται σημαντικές διακυμάνσεις του Δείκτη 
Κεφαλαιακής Επάρκειας, ενόψει μάλιστα της εφαρμογής του νέου εποπτικού πλαισίου 
(Βασιλεία II). Παράλληλα, τα νοικοκυριά θα πρέπει να σταθμίζουν προσεκτικά τις 
δυνατότητές τους για εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων, λαμβάνοντας 
υπόψη, μεταξύ άλλων, τις οικονομικές τους προοπτικές, καθώς και το ενδεχόμενο 
περαιτέρω αύξησης των επιτοκίων. 
 

44..88  ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ    
 
Η πολυδιάστατη έννοια του κινδύνου, ο εντοπισμός των διάφορων μορφών και η 
αλληλεπίδρασή τους, η προσπάθεια για τη λεπτομερή εκτίμηση και ποσοτικοποίηση των 
κινδύνων με την βοήθεια εξειδικευμένων μεθοδολογιών και πολύπλοκων επιστημονικών 
εργαλείων, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης τραπεζικής καθώς η ορθή 
διαχείριση τους διέπει τη λήψη σημαντικών αποφάσεων για την εύρυθμη και κερδοφόρα 
ανάπτυξη των τραπεζών. Η επιτυχής τραπεζική πρακτική ισοδυναμεί με την επιτυχή 
διαχείριση των διαφόρων τύπων κινδύνων. Στη σύγχρονη εποχή, που χαρακτηρίζεται 
από την παγκοσμιοποίηση των αγορών, τις μεταβολές στους κανονισμούς που τις 
διέπουν, τον εντεινόμενο ανταγωνισμό και συνεπώς την ανάπτυξη πολύπλοκων 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η φύση και ο βαθμός των κινδύνων στους οποίους είναι 
εκτεθειμένοι οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί - ανεξαρτήτως του μεγέθους, του χώρου 
δραστηριοποίησης ή της στρατηγικής τους - έχουν πολλαπλώς διευρυνθεί. 
 
Με την εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου στους χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς, προκύπτει ανάγκη εναρμόνισης με τις κοινοτικές οδηγίες και τις πρακτικές 
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που επικρατούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EE). Έμφαση δίνεται στην έγκαιρη εφαρμογή 
πρακτικών που οδηγούν στην μείωση του λειτουργικού κινδύνου, στην καταπολέμηση 
του money-laundering, καθώς και στην προστασία των συναλλασσόμενων με τις 
τράπεζες. Επιπλέον η μέτρηση και διαχείριση του πιστωτικού κίνδυνου είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς επηρεάζει το κόστος παροχής 
χρήματος, την ανταγωνιστικότητά τους και την κεφαλαιακή τους επάρκεια. Το νέο 
κανονιστικό πλαίσιο καθορίζει τις προϋποθέσεις, τις οποίες θα πρέπει να καλύπτουν οι 
μηχανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας ιδιωτών και επιχειρήσεων που 
χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες. 
 
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την ελληνική 
οικονομία για το έτος 2006, ο δανεισμός αυξάνεται με υψηλούς ρυθμούς, γεγονός που 
επιφέρει τον κίνδυνο υπερδανεισμού των νοικοκυριών και υποβάθμισης της ποιότητας 
των στοιχείων ενεργητικού των πιστωτικών ιδρυμάτων. Επιπλέον, παραμένουν υψηλά τα 
ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων, παρά τον ισχυρό εγχώριο δανεισμό, 
υποδηλώνοντας ότι οι ελληνικές τράπεζες χρειάζεται να βελτιώσουν περαιτέρω τις 
πρακτικές διαχείρισης κινδύνου. Παράλληλα, η αυξανόμενη εξάρτηση από μη λιανικές - 
και δυνητικά περισσότερο ευάλωτες - πηγές χρηματοδότησης, μπορεί να αυξήσει το 
κόστος και να υπονομεύσει την κερδοφορία των τραπεζών. 
Από την πλευρά της, η Τράπεζα Ελλάδος ενίσχυσε την παρακολούθηση των κανόνων 
δανεισμού, αύξησε τις προβλέψεις των απαιτήσεων και το συντελεστή κινδύνου για τα 
στεγαστικά δάνεια (με υψηλό δείκτη δανείου προς αξία) και εισήγαγε νέους κανόνες 
ρευστότητας. 
 
Καθώς λοιπόν η διαχείριση κινδύνων γίνεται αξίωμα στο οποίο πρέπει να πειθαρχήσουν 
όλες οι επιχειρηματικές μονάδες και λειτουργίες της τράπεζας, η σημαντικότητά της 
αποκτά ύψιστη προτεραιότητα. Για την αποτελεσματική αντιμετώπισή της, απαιτείται και η 
κατάλληλη οργάνωση σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού. 
 
Για την αξιολόγηση κινδύνου σε τραπεζικές χρηματοδοτήσεις είναι απαραίτητη η μέτρηση 
της έκθεσης σε κίνδυνο (τόσο σε επίπεδο μητρικής τράπεζας, όσο και σε επίπεδο 
ομίλου), η πρόσβαση σε αναλυτικά δεδομένα χορηγήσεων, καθώς και η ικανότητα 
δημιουργίας δυναμικού και πολυδιάστατου reporting (Βασιλεία, anti-money laundering, 
θεσμικές απαιτήσεις συμμόρφωσης). Οι δυνατότητες που δίνουν οι σύγχρονες εφαρμογές 
και εργαλεία για την κάλυψη αυτών των αναγκών, παρέχουν σήμερα στις τράπεζες τα 
μέσα για την αποτελεσματική μέτρηση κινδύνου και απόδοσης σε όλα τα επίπεδα. 
Παράλληλα, προσφέρουν στους χρήστες και στους οικονομικούς αναλυτές της τράπεζας 
τις κατάλληλες μεθόδους για την ανάλυση πελατειακής δραστηριότητας και κερδοφορίας, 
καθώς και για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας και φερεγγυότητας πελάτη. 
Με τέτοια εργαλεία, οι τράπεζες επιτυγχάνουν την ακριβή μέτρηση κινδύνων, την 
παραγωγή του compliance reporting και εν τέλει τη βελτίωση της ποιότητας του 
επενδυτικού χαρτοφυλακίου τους. 
 
Παράλληλα, η υιοθέτηση customer relationship management εφαρμογών και τεχνολογιών 
data warehousing συμβάλλει σημαντικά στη διαμόρφωση ενός συνολικού περιβάλλοντος 
ανάλυσης και μέτρησης κινδύνων, καθώς προσφέρει στις τράπεζες την ευκαιρία 
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τροφοδότησης αναλυτικών δεδομένων για το προφίλ και τη δραστηριότητα του πελάτη 
(profiling & segmentation), καθώς και την τεχνική δυνατότητα ομογενοποίησης 
δεδομένων και εξαγωγής θεσμικών αναφορών (regulatory compliance reporting). 
 
Επιπλέον, οι λύσεις διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών (business process 
management) συντελούν στην αυτοματοποίηση ροών εργασίας και στην τήρηση ενός 
συνόλου κανόνων, ρόλων και εγκριτικών ορίων που διασφαλίζουν την τράπεζα από 
παράγοντες επικινδυνότητας όπως το ανθρώπινο λάθος, η απάτη που προέρχεται από 
εσωτερικές και εξωτερικές πηγές, κ.ά. Πέραν της εξάλειψης ενδεχόμενων κινδύνων, η 
επένδυση στις σύγχρονες αυτές τεχνολογίες εξασφαλίζει για τις τράπεζες τυποποίηση 
εργασιών και μείωση λειτουργικού κόστους. Επιπρόσθετα, η ασφάλεια πληροφοριακών 
συστημάτων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αντιμετώπιση και διαχείριση 
λειτουργικού κινδύνου, καθώς επηρεάζει άμεσα στην ποιότητα και αξιοπιστία δεδομένων, 
εφαρμογών και τεχνολογικής υποδομής του οργανισμού. 
 
Οι ελληνικές τράπεζες φαίνεται ότι λαμβάνουν πλέον σοβαρά υπόψη τους όλα τα 
παραπάνω. Δεν μπορεί βέβαια κανείς να πει με απόλυτη σιγουριά αν αυτό οφείλεται σε 
προσωπική επιλογή των διοικήσεών τους, ή σε αναγκαστική προσαρμογή στο 
κανονιστικό πλαίσιο ή / και στις απαιτήσεις της αγοράς. Όποια και είναι η τελικά η 
πραγματική αιτία, η συνειδητοποίηση από τα τραπεζικά ιδρύματα της ανάγκης 
διαχείρισης των επιχειρηματικών κινδύνων και οι προσπάθειες που καταβάλλουν προς τη 
κατεύθυνση αυτή, επιταχύνονται τα τελευταία χρόνια. Ο δρόμος όμως μοιάζει να είναι 
μακρύς: 

− Το σύνολο σχεδόν των τραπεζικών ιδρυμάτων της χώρας, μόλις την τελευταία 
στιγμή (και με αρκετές ελλείψεις) κατόρθωσε να συμμορφωθεί στις επιταγές της 
Τράπεζας Ελλάδος, αναφορικά με το πλαίσιο εποπτείας κεφαλαιακής επάρκειας - 
Βασιλεία II.  

− Πρόστιμα (συνολικού ύψους 33,53 εκατ. Ευρώ/ μόνο τον Ιούνιο 2007) για 
παραβίαση σειράς διατάξεων σχετικά με το ξέπλυμα χρήματος και τη διαφάνεια 
των συναλλαγών επιβάλει συχνά η Τράπεζα της Ελλάδος σε αρκετές τράπεζες, 
χωρίς όμως να τις ονομάζει εξαιτίας της ‘’ανυπαρξίας σαφούς θεσμικού πλαισίου’’, 
σύμφωνα με την ανακοίνωσή της.  

− Από την πλευρά της η ελληνική Βουλή χρειάσθηκε να ξεπεράσει τον εαυτό της, 
και  ένα χρόνο μετά τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, ψήφισε τελικά στα τέλη Ιουλίου 
2007, το νομοσχέδιο για την ‘’Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από 
πιστωτικά ιδρύματα’’, με το οποίο ενσωματώνονται στην Ελληνική νομοθεσία οι 
διατάξεις της Βασιλείας II.  

Εμπόδια και καθυστερήσεις είναι φυσικό να υπάρχουν, όπως άλλωστε υπήρχαν πάντα 
στην καθιέρωση ενός ώριμου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το ερώτημα είναι κατά 
πόσο η επιχειρηματική προσέγγιση των ελλήνων τραπεζιτών, θα αποτελέσει ένα διαρκές 
στοιχείο υγιούς εταιρικής κουλτούρας, προκειμένου συνειδητά πλέον οι τράπεζες να 
επενδύσουν πέρα από την απόδοση (performance) και στην προσαρμογή 
(conformance), μέσω της μείωσης- και ενδεχομένως της ελαχιστοποίηση των κινδύνων, 
σε μια  προσπάθεια  επίτευξης των επιχειρηματικών τους στόχων. 
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66..  ΓΓΛΛΩΩΣΣΣΣΑΑΡΡΙΙΟΟ  ΌΌΡΡΩΩΝΝ  //  ΣΣΥΥΝΝΤΤΜΜΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  
 
 
ERM Διαχείριση Επιχειρηματικού Κίνδυνου (Enterprise Risk Management) 

IC  Εσωτερικός έλεγχος (Internal Control) 

EC Εξωτερικός έλεγχος (External control), συνήθως διενεργείται από 
ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές  

Shareholder  Μέτοχος 

Stakeholder Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον, υπευθυνότητα ή προσδοκία σε μια 
επιχείρηση: μέτοχος, διοίκηση, εργαζόμενος, προμηθευτής, συνεργάτης, 
πελάτης, κυβέρνηση, δημόσιος τομέας. 

Board  Συμβούλιο και κατ’ επέκταση διοικητικό συμβούλιο (Board of directors)  

Accountant Διοικητικά υπεύθυνος 

CIO  Chief Information Officer 

CEO  Chief Executive Officer 

CFO  Chief Financial Officer 

BSC  Balanced Scorecard 

BCP  Business Continuity Process 

DRP  Disaster Recovery Process 

COSO   Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

ISACA  Information Systems Audit and Control Association 

ITGI  Information Technology Governance Institute 

COBIT  Control Objectives for Information and Related Technology 

GAO  United States General Accounting Office 

BIS  United States Bureau of Industry and Security  

PAIB  Professional Accountants in Business 

IFAC  International Federation of Accountants 

OECD  Organisation for Economic Cooperation and Development 

AICPA  American Institute of Certified Public Accountants 
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