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Περίληψη 
 
Με τη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία γίνεται προσπάθεια μελέτης του πλαισίου 

που διέπει το Σύμφωνο της Βασιλεία II με ιδιαίτερη έμφαση στο πεδίο που 

αναφέρεται στο Λειτουργικό Κίνδυνο και τις Προσεγγίσεις υπολογισμού του. Στόχος 

είναι να ερευνηθούν οι πρακτικές που ακολουθούν τα Πιστωτικά ιδρύματα που 

δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο και να διαπιστωθεί κατά πόσο οι 

πρακτικές αυτές συνάδουν με τις διατάξεις του Συμφώνου. Τέλος γίνεται 

προσπάθεια διατύπωσης προτάσεων και πρακτικών βελτίωσης της υφιστάμενης 

κατάστασης. Τα ευρήματα της μελέτης αυτής μπορούν να συνοψιστούν στο ότι οι 

διατάξεις του Συμφώνου διασφαλίζουν σημαντικά τις διακηρύξεις τις Επιτροπής 

Βασιλείας II. Σημαντικό κρίνεται το γεγονός ότι το Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο 

είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις διατάξεις του Συμφώνου και με τα κείμενα 

διαβούλευσης της  Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας. Όσο 

αφορά τα Πιστωτικά Ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο 

διαπιστώνεται ότι τα περισσότερα από αυτά και κυρίως τα μεγαλύτερα ιδιωτικά 

ιδρύματα, παρουσιάζουν ιδιαίτερη ευαισθησία στην μελέτη και  μέτρηση του 

Λειτουργικού κινδύνου επενδύοντας σημαντικά σε τεχνολογία για τον υπολογισμό 

του. Πρέπει να τονιστεί ότι το 2007 καθώς και το Α εξάμηνο του 2008 αποτελούν 

περίοδο προσαρμογής στα νέα δεδομένα με αποτέλεσμα τη μη ύπαρξη δυνατότητας 

παροχής αξιόπιστων μετρήσιμων στοιχείων του Λειτουργικού Κινδύνου τη δεδομένη 

χρονική στιγμή. Συμπερασματικά μπορεί να αναφερθεί ότι οι αρχές του Συμφώνου 

της Βασιλείας II διασφαλίζουν έως ένα μεγάλο ποσοστό την εύρυθμη λειτουργία του  

Χρηματοπιστωτικού Συστήματος, ενώ η είσοδος του Λειτουργικού Κινδύνου με τη 

δέσμευση κεφαλαίων έναντι του, λειτουργεί ως αποτελεσματική ασφαλιστική 

δικλείδα. Όσο αφορά τον Ελληνικό χώρο παρά την πληρότητα και την αρτιότητα του 

νομοθετικού πλαισίου κρίνεται απαραίτητη η πειθαρχημένη τήρηση 

χρονοδιαγραμμάτων εναρμόνισης από πλευράς των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, κάτι το 

οποίο δεν ισχύει μέχρι την ημερομηνία συγγραφής της συγκεκριμένης εργασίας, 

καθώς ενδελεχής και τακτικός έλεγχος από πλευράς της εποπτεύουσας αρχής 

(Τράπεζα της Ελλάδος) κυρίως για την διαδικασία εναρμόνισης των μικρών 

Πιστωτικών Ιδρυμάτων.            
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Abstract 
 

The purpose of this thesis is the attempt of studying the framework of Basel II, 

emphasizing on the field concerning the Operational Risk and its measurement 

approaches. The aim is to study the practices followed by the financial institutions 

acting in the Greek territory and to understand how they comply to the Basel II 

regulations. Finally and attempt is made to suggest proposals and improving 

practices of the current situation. 

The findings of this study can be outlined to the fact that the Basel II regulations 

secure the statements of the Basel II committee. Important is the fact that the Greek 

legislative framework fully complies with the Basel II regulations and with the 

consultative documents of the Committee of European Banking Supervisor. 

Referring to the financial institutions acting in the Greek territory, it is concluded 

that most of them and specifically the greater private institutions show particular 

sensitivity to the study and measurement of the Operational Risk, investing 

substantial amount of funds in technology for its calculation. It must be mentioned 

that the year 2007 and the first semester of 2008 consist the period of adjustment to 

the new facts resulting to the unavailability of reliable calculating Operational Risk 

data for the particular period.  

In conclusion, it can be mentioned that the Basel II regulations secure up to a great 

extent proper operation of the global financial system, while the introduction of 

Operational Risk with the maintenance of funds against it, and operates as an 

effective security policy. Concerning the Greek territory, despite the integrity of 

legislative framework, the compliance to specific schedules from the part of financial 

institutions is necessary. This does not apply up to the date that this thesis is written, 

as no proper supervision from the Bank of Greece has been made, specifically about 

the compliance procedure of the small financial institutions.            
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ 

 

Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Δομή Τραπεζικού 

Συστήματος και Κανονιστικό Πλαίσιο Κριτηρίων 

Βασιλείας 

 

1.1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 
Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονείται στα πλαίσια του Διατμηματικού 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων, για στελέχη επιχειρήσεων (Executive MBA). 

Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η παρουσίαση και η  μελέτη των 

διατάξεων του Συμφώνου της Βασιλείας I και κυρίως II καθώς επίσης η αναφορά 

στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα Ελληνικά Πιστωτικά Ιδρύματα σχετικά με τις 

συγκεκριμένες διατάξεις. Παρουσιάζονται οι συνέπειες εφαρμογής των διατάξεων σε 

επίπεδο Πιστωτικών Ιδρυμάτων, ενώ γίνεται προσπάθεια ακριβούς περιγραφής των  

κατηγοριών και των παραμέτρων του Λειτουργικού Κινδύνου. Ακόμη 

αναπτύσσονται αναλυτικά οι αποδεκτές (από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών 

Τραπεζικής Εποπτείας) προσεγγίσεις για τον υπολογισμό του. Στο τελευταίο 

κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας μελετάται η αντιμετώπιση και η μεθοδολογία 

προσέγγισης του Λειτουργικού Κινδύνου από τα Πιστωτικά Ιδρύματα που 

δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο, με έμφαση στην περίπτωση της Τράπεζας 

Κύπρου. Γίνεται ακόμη προσπάθεια διερεύνησης της εναρμόνισης των Ιδρυμάτων 

με τις διατάξεις της Επιτροπής Βασιλεία II καθώς και με το ισχύων νομοθετικό 

πλαίσιο. 

Η Επιτροπή Βασιλείας έχει συσταθεί εδώ και πάνω από τριάντα έτη και στόχος της 

είναι κυρίως η διασφάλιση της σταθερότητας του διεθνούς χρηματοπιστωτικού 

συστήματος. Έχει εκδόσει δύο Σύμφωνα. Το πιο πρόσφατο γνωστό και ως Βασιλεία 

II, προσθέτει στις βασικές πηγές κινδύνου για τα Πιστωτικά Ιδρύματα τον 
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Λειτουργικό Κίνδυνο τον οποίο συγκεκριμενοποιεί και επιβάλλει (προτείνει) 

συγκεκριμένες προσεγγίσεις υπολογισμού του. 

Η αναγκαιότητα της εργασίας έγκειται στο γεγονός ότι η περίοδος συγγραφής της 

ταυτίζεται με τον καθορισμό του Ελληνικού νομοθετικού πλαισίου καθώς και με την 

μεταβατική περίοδο εναρμονισμού του Ελληνικού Τραπεζικού συστήματος στις νέες 

διατάξεις, οριοθετείτε στα τέλη του 2007 με αρχές του 2008 δίχως να υπάρχει 

ασφυκτική ημερομηνία εναρμόνισης. Επίσης η προσθήκη του Λειτουργικού 

Κινδύνου (στους Κινδύνους Αγοράς και στον Πιστωτικό Κίνδυνο) ως νέας μορφής 

Κινδύνου στα Πιστωτικά Ιδρύματα δημιουργεί την ανάγκη μελέτης του τόσο σε 

επίπεδο οριοθέτησής του όσο και σε επίπεδο υπολογισμού του, μιας και θα 

αναγκάσει τις Τράπεζες να αυξήσουν τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις (ώστε 

να παραμείνει στα αποδεκτά επίπεδα η Κεφαλαιακή Επάρκειά τους) δημιουργώντας 

έτσι αλυσιδωτές αντιδράσεις στις σχέσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων, πελατών, 

Εποπτικών Αρχών και εργαζομένων. 

Η συλλογή των στοιχείων της διπλωματικής εργασίες στηρίχθηκε στη διεθνή 

βιβλιογραφία καθώς και σε σημαντικά δημοσιεύματα σε εξειδικευμένες στο 

συγκεκριμένο θέμα ιστοσελίδες. Ουσιαστικά στοιχεία έχουν συλλεγεί από τη βάση 

δεδομένων της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, της Τράπεζας της Ελλάδος 

καθώς και της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Καθοριστική ήταν η συμβολή της 

Υπηρεσίας Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου της Τράπεζας Κύπρου στην παροχή 

πρακτικών-στατιστικών στοιχείων για την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας. 

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή μου Κο Παπαδόπουλο 

Δημήτριο για την ευκαιρία που μου έδωσε να εργαστώ κάτω από την καθοδήγησή 

του και να αναπτύξω ένα τόσο σημαντικό και επίκαιρο θέμα που αφορά άμεσα τον 

κλάδο που εργάζομαι και δραστηριοποιούμαι.     

Στο πρώτο κεφάλαιο της συγκεκριμένης εργασίας γίνεται αναφορά στο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα (κυρίως το Ελληνικό), στη δομή του τραπεζικού 

συστήματος στις προκλήσεις που παρουσιάζονται και τους κινδύνους που 

ελλοχεύουν, καθώς και στο Κανονιστικό Πλαίσιο των Κριτηρίων της Βασιλείας II.  
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1.2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και Δομή Τραπεζικού Συστήματος          
 

Τα τελευταία είκοσι χρόνια σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές στην παγκόσμια 

οικονομία προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού και της απελευθέρωσης του 

χρηματοοικονομικού συστήματος. Πυρήνας του συστήματος είναι ο τραπεζικός 

τομέας. Εμπειρικές μελέτες και η θεωρία συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι η ευρωστία 

και η εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού τομέα αποτελούν προϋποθέσεις για την 

υγιή ανάπτυξη της οικονομίας και την αποτελεσματική κατανομή των οικονομικών 

πόρων. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 καταβλήθηκαν σημαντικές 

προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος, το 

οποίο χαρακτηρίζονταν μέχρι τότε από έντονες στρεβλώσεις και εγγενείς αδυναμίες. 

Συνοπτικά οι βασικού παράγοντες που συνέβαλαν την τελευταία δεκαετία στον 

μετασχηματισμό του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος και την προσαρμογή του 

στις συνθήκες που διαμορφώνονται στην ενοποιημένη Ευρωπαϊκή 

χρηματοπιστωτική αγορά είναι: 

• Η θεσμική απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος με την κατάργηση 

των διοικητικών περιορισμών στις τιμές τις ποσότητες και τη διάρθρωση του 

πιστωτικού τομέα.  

• Η μεταβολή του πλαισίου κανόνων και εποπτείας των τραπεζών με την 

απορρύθμιση βασικών πτυχών λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος. 

• Η ενίσχυση των ρυθμών ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας και η επίτευξη 

μακροοικονομικής σταθερότητας, με την ύπαρξη χαμηλών επιτοκίων. 

• Η ταχεία τεχνολογική πρόοδος στον τομέα των επικοινωνιών και της 

πληροφορικής, η αυξανόμενη ενοποίηση των διεθνών αγορών χρήματος και 

κεφαλαίου. 

Αυτές οι θεμελιώδεις δυνάμεις μεταμόρφωσαν τον χρηματοοικονομικό τομέα, 

διαμόρφωσαν το περιβάλλον λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην 

Ελλάδα και επέδρασαν καθοριστικά στη μακροπρόθεσμη στρατηγική των 

πιστωτικών οργανισμών. Τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη δομή του 

Ελληνικού τραπεζικού συστήματος είναι: 
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• Η ταχεία πιστωτική επέκταση κυρίως στους τομείς της λιανικής τραπεζικής1. 

• Η μεταβολή στη δομή και τη μορφολογία των λειτουργικών εσόδων των 

τραπεζών. Η ταχεία πιστωτική επέκταση είχε ως αποτέλεσμα η οργανική 

κερδοφορία των τραπεζών να βασίζεται ολοένα και περισσότερο στις 

τοκοφόρες δραστηριότητές τους, στοιχείο που ενισχύει τη σταθερότητα και 

την ποιοτική σύνθεση των εσόδων2. 

• Η προσπάθεια συγκράτησης του κόστους λειτουργίας. Διαχρονικά ο έλεγχος 

της ιδιαίτερα ανελαστικής διάρθρωσης του λειτουργικού κόστους, κυρίως 

των δαπανών προσωπικού, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του 

Ελληνικού πιστωτικού συστήματος. Οι συστηματικές προσπάθειες των 

Ελληνικών τραπεζών εστιάζονται στην αναδιάρθρωση των οργανωτικών 

δομών και δικτύων και στην υλοποίηση προγραμμάτων εθελουσίων εξόδων3. 

• Η μεταβολή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των τραπεζών, η εγκατάσταση και η 

έναρξη λειτουργίας νέων τραπεζικών ιδρυμάτων και η πραγματοποίηση 

εξαγορών και συγχωνεύσεων. 

• Η επέκταση των Ελληνικών τραπεζών στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης , είτε 

οργανικά είτε μέσω  εξαγορών και συγχωνεύσεων4. 

Οι εξελίξεις αυτές έχουν ενισχύσει το επίπεδο ανταγωνισμού δημιουργώντας ένα 

περιβάλλον ευκαιριών και προκλήσεων. Έτσι απαιτείται η συστηματική εξέταση και 

η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων. Οι τράπεζες στις ημέρες μας 

                                                 
1 Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος η συνολική 
χρηματοδότηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών από τα εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα ανήλθε τα 144,6 
δις. Ευρώ τον Απρίλιο του 2006 από 59,3 δις. Ευρώ το Δεκέμβριο του 2000. Παράλληλα ο συνολικός 
δανεισμός των νοικοκυριών ανήλθε στο 38% του ονομαστικού ΑΕΠ το Δεκέμβριο του 2005 από 14% 
το Δεκέμβριο του 2000. Τράπεζα της Ελλάδος (2006). Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της 
Ελλάδος για το 2006.   
2 Τα καθαρά έσοδα από τόκους αποτελούσαν το 75% των συνολικών λειτουργικών εσόδων το 2005 
από 55% το 2000 και 44% το 1990. Τράπεζα της Ελλάδος (2006). Έκθεση του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος για το 2006.   
3 Οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν σημαντικά και διαμορφώθηκαν στο 2,1% του μέσου 
ενεργητικού των Ελληνικών τραπεζών του 2005, ποσοστό όμως που εξακολουθεί να είναι σχετικά 
υψηλό σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τράπεζα της Ελλάδος (2006). Έκθεση του Διοικητή 
της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2006.   
4 Σήμερα υπάρχει δίκτυο από 76 θυγατρικές και καταστήματα Ελληνικών τραπεζών στις χώρες της 
ΝΑ Ευρώπης με το ποσοστό συμμετοχής των ακαθάριστων εσόδων από τις συγκεκριμένες 
δραστηριότητες να προσεγγίζει το 7,5% το 2006 και να βαίνει έντονα αυξανόμενο. Τράπεζα της 
Ελλάδος (2006). Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2006.   
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μετακινούνται ολοένα και περισσότερο από τη θέση του διαμεσολαβητή στη θέση 

του διαχειριστή χρηματοοικονομικών κινδύνων. 

Η ανταπόκριση εκ μέρους των Ελληνικών τραπεζών στις ρυθμιστικές παρεμβάσεις 

των εποπτικών αρχών που έχουν ως κεντρικό άξονα την ενίσχυση της εμπιστοσύνης 

του κοινού, κυρίως μέσα από την εξασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού 

συστήματος. Η επάρκεια εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών, εσωτερικής και 

εξωτερικής εποπτείας, ιδίων κεφαλαίων, συστημάτων και πολιτικών διαχείρισης 

κινδύνων, εσωτερικών διαδικασιών και αποτελεσματικής διαχείρισης κρίνεται 

σημαντική για τους δείκτες φερεγγυότητας του πιστωτικού ιδρύματος. Οι κανόνες 

του νέου Συμφώνου της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια (Βασιλεία II) 

αναμένεται να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία των 

τραπεζών και οι Ελληνικές τράπεζες προετοιμάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. 

Το μέγεθος των Ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων παραμένει συγκριτικά μικρό για 

τα διεθνή δεδομένα. Η θέση που καταλαμβάνουν οι Ελληνικές τράπεζες στην 

Ευρωπαϊκή και παγκόσμια κατάταξη θεωρείται αναμενόμενη, αν ληφθούν υπόψη το 

σχετικά μικρό μέγεθος της εγχώριας χρηματοπιστωτικής αγοράς και οι περιορισμένη 

διεθνοποίηση των εργασιών τους. Σηματοδοτεί όμως και τις μεσοπρόθεσμες 

δυνατότητες και επιδιώξεις τους, οι οποίες εστιάζονται στην ανάδειξή τους σε 

ισχυρές περιφερειακές τράπεζες στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Σε κάθε περίπτωση 

πάντως η ενίσχυση του τραπεζικού μεγέθους εγχώρια και περιφερειακά, θα πρέπει 

να αποφέρει ικανοποιητικό οικονομικό αποτέλεσμα για την τράπεζα και τους 

μετόχους και να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του τραπεζικού συστήματος. Η 

ισχύς των τραπεζών στην αγορά που οφείλεται στην συγκέντρωση, θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται για τη μείωση αναλαμβανομένων κινδύνων και τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητάς τους. Άλλωστε σύμφωνα με τη θεωρία των διεκδικούμενων 

αγορών (Contestable Markets) ο υψηλός βαθμός συγκέντρωσης δεν συνεπάγεται 

απαραιτήτως μη ανταγωνιστικές αγορές. 

Οι προοπτικές που διαμορφώνονται για τους Ελληνικούς χρηματοπιστωτικούς 

οργανισμούς είναι ευοίωνες, αρκεί να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που αναδύονται 

από το εξωτερικό περιβάλλον. Στόχος πρέπει να είναι η επίτευξη υψηλής 

κερδοφορίας και αποδοτικότητας και αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων, σε 

ένα περισσότερο ανταγωνιστικό αλλά εύρωστο τραπεζικό σύστημα.       
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1.3. Επιτροπή Βασιλείας, Σύμφωνο Βασιλείας Ι 

 
Η επιτροπή Βασιλείας στην αρχική της μορφή (Επιτροπή για την Τραπεζική 

Εποπτεία) συστήθηκε το 1974 με μέλη της τις κεντρικές Τράπεζες και άλλες 

εποπτικές αρχές από τα κράτη –μέλη του “Group Ten” και συνεδριάζει τακτικά 

τέσσερις φορές το χρόνο. Πιο συγκεκριμένα μέλη της είναι τα ακόλουθα κράτη: 

ΗΠΑ, Γερμανία, Ιαπωνία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Καναδάς, Ολλανδία, Ιταλία, 

Ελβετία, Λουξεμβούργο, Ισπανία (από το 2001), Σουηδία, Βέλγιο. Στην 

πραγματικότητα συμμετέχουν 10 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι 

Καναδάς, ΗΠΑ και Ιαπωνία. 

Η Επιτροπή Βασιλείας δεν αποτελεί διεθνή οργανισμό αλλά μια “de facto” 

οργάνωση χωρίς νομική προσωπικότητα που λειτουργεί με την υποστήριξη της 

γραμματείας της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (Bank of International 

Settlements)5. Αφορμή για την δημιουργία της υπήρξε η κατάρρευση δύο 

σημαντικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (της Γερμανικής Bankhaus Herstat και της 

Αμερικάνικης Franklin National Bank) που οδήγησαν στην δημιουργία της 

Επιτροπής για την Τραπεζική Εποπτεία υπό την αιγίδα της Τράπεζας Διεθνών 

Διακανονισμών, η οποία στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Επιτροπή Βασιλείας.  

Οι κανόνες που περιέχονται στις εκθέσεις της δεν έχουν νομική δεσμευτικότητα 

αλλά αποτελούν “γενικές κατευθυντήριες γραμμές καλής πρακτικής”. Η Επιτροπή 

Βασιλείας περιλαμβάνει περισσότερες από τριάντα τεχνικές επιτροπές εργασίας και 

δημοσιεύει συνεχώς πολλά συμβουλευτικά κείμενα. Οι κύριοι στόχοι του Εποπτικού 

Πλαισίου Κεφαλαιακής Επάρκειας της Βασιλείας για τα Πιστωτικά Ιδρύματα 

βασίζονται στη θεωρία δημόσιας ρυθμιστικής πολιτικής (Public Regulation Theory) 

και ειδικότερα στη θεωρία Τραπεζικής Ρυθμιστικής Πολιτικής (Theory of Bank 

Regulation), και επικεντρώνονται στην : 

  

                                                 
5 (BIS). Κερδοσκοπικός Οργανισμός με έδρα τη Βασιλεία και μέλη τις Κεντρικές Τράπεζες των 
κρατών των οποίων τα νομίσματα διαπραγματεύονται στην διεθνή αγορά συναλλάγματος. Η FED δεν 
αποτελεί μέλος του οργανισμού για τεχνικούς λόγους. Η BIS λειτουργεί ως κύριος φορέας για τις 
τακτικές συναντήσεις των αξιωματούχων των Κεντρικών Τραπεζών με την ανεπίσημη συμμετοχή 
εκπροσώπου της FED. Τα χρηματοοικονομικά της αποθέματα αποτιμώνται σε χρυσά Ελβετικά 
φράγκα.(Reuters Glossary. International Economic and Financial Terms, Longman 1998)      
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  Διασφάλιση της σταθερότητας και της ευρωστίας του διεθνούς 

χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

 Διαμόρφωση ισοδυνάμων όρων ανταγωνισμού κυρίως σε διεθνές επίπεδο μεταξύ 

των διεθνώς δραστηριοποιημένων τραπεζών και μεταξύ των τραπεζών και των 

επενδυτικών εταιριών. 

 Ενθάρρυνση των Πιστωτικών Ιδρυμάτων για άσκηση αποτελεσματικής 

διοίκησης και διαχείρισης κινδύνων.    
 
 
Η πρακτική της Διαχείρισης Κινδύνων στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εξελίχθηκε 

ταχύτατα από το τέλος της δεκαετίας του 1970 ως σήμερα. Οι σημαντικότεροι λόγοι 

που οδήγησαν σε αυτή την πρακτική ήταν κυρίως η απελευθέρωση των αγορών, η 

αύξηση της ταχύτητας κυκλοφορίας των κεφαλαίων, η αυξανόμενη πολυπλοκότητα 

των χρηματοοικονομικών εργαλείων με την εισαγωγή των παραγώγων, καθώς 

επίσης και η έντονη και συνεχώς αυξανόμενη εφαρμογή της τεχνολογίας σε επίπεδο 

συναλλαγών αλλά και σε επίπεδο διαχείρισης κεφαλαίων. Βασικός παράγοντας για 

την προώθηση και την ανάπτυξη της πρακτικής της Διαχείρισης Κινδύνων ήταν οι 

ανάγκες που δημιουργήθηκαν από το συνεχώς εξελισσόμενο χρηματοοικονομικό 

περιβάλλον καθώς επίσης και από τις πιέσεις που ασκήθηκαν σε εποπτικό επίπεδο 

από τις εθνικές αρχές λόγω των προβλημάτων και της αστάθειας εκείνης της εποχής 

τόσο σε οικονομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. 

Η Διαχείριση Κινδύνων στα χρηματοοικονομικά ιδρύματα ακολούθησε με 

καθυστέρηση αυτές τις εξελίξεις παγκοσμίως. Η αύξηση των πτωχεύσεων στα 

τραπεζικά ιδρύματα κυρίως την δεκαετία του 1970 οδήγησε τις αρχές να εισάγουν 

θεσμούς και κανόνες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια. Οι κεφαλαιακές 

απαιτήσεις έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου προήλθαν κυρίως από την έλλειψη 

σωστής διαχείρισης του δανειακού χαρτοφυλακίου από μέρους των Τραπεζικών 

Ιδρυμάτων. 

Ο σημαντικότερος παράγοντας για τη Διαχείριση Κινδύνων που τέθηκε από τις 

εποπτικές αρχές ήταν η Κεφαλαιακή Επάρκεια, που στόχευε να θέσει ελάχιστο 

επίπεδο ιδίων κεφαλαίων που έπρεπε να διατηρεί κάθε πιστωτικό ίδρυμα σε σχέση 

με τον αναλαμβανόμενο Πιστωτικό Κίνδυνο. Ήταν η πρώτη φορά που συνδέθηκε το 
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ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων με τον Πιστωτικό Κίνδυνο και καθιερώθηκε ο 

συντελεστής φερεγγυότητας για την αντιμετώπιση του Πιστωτικού Κινδύνου. Ο 

Συντελεστής Φερεγγυότητας ορίζεται ως ο λόγος των Ιδίων Κεφαλαίων του 

Πιστωτικού Ιδρύματος προς τα στοιχεία του Ενεργητικού και τα εκτός ισολογισμού 

στοιχεία, σταθμισμένα ανάλογα με τον κίνδυνό τους. Η ελάχιστη τιμή του 

συντελεστή καθιερώθηκε το 8% και σχεδιάστηκε έτσι ώστε να καλύπτει τον κίνδυνο 

μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου σε όλες τις μορφές. Έτσι η 

Επιτροπή Βασιλείας επέβαλλε ένα ελάχιστο ενιαίο δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας 

8% και εναρμόνισε για πρώτη φορά το διεθνές εποπτικό σύστημα. Ο υπολογισμός 

του προκύπτει με τον ίδιο τρόπο όπως και ο συντελεστής φερεγγυότητας μόνο που 

σε αυτή την αναθεώρηση προστέθηκαν στο Σταθμισμένο Ενεργητικό στοιχεία από 

το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών ώστε να αντιπροσωπεύεται και ο Κίνδυνος Αγοράς 

επιπλέον του Πιστωτικού Κινδύνου. Τα στοιχεία αυτά σταθμίζονται ανάλογα με τον 

κίνδυνο που προέρχεται από τη μεταβολή τιμών συναλλάγματος, μετοχών, επιτοκίων 

και άλλων παραμέτρων της αγοράς. 

Η δεκαετία του 1980 χαρακτηρίστηκε από μεγάλη μεταβλητότητα στις παραμέτρους 

της αγοράς και του συναλλάγματος και ιδιαίτερα στα επιτόκια, με αποτέλεσμα 

αρνητικές επιπτώσεις στην κερδοφορία των Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Με αφορμή την 

νέα χρηματοοικονομική κατάσταση οι Εποπτικές Αρχές το 1988 επέκτειναν τους 

ήδη υπάρχοντες κανόνες και θέσπισαν νέους δίνοντας περισσότερη έμφαση στην 

εφαρμογή των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και στον Κίνδυνο Αγοράς με την επιβολή 

του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας. Έτσι τον Ιούλιο του 1988 δημοσιεύτηκε το 

Σύμφωνο της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια με τίτλο (Διεθνής Σύγκλιση 

της Κεφαλαιακής Μέτρησης και των Κεφαλαιακών Προτύπων- International 

Convergence of Capital Measurement and Capital Standards). Είναι σημαντικό να 

επισημανθεί ότι η εποπτεία του Κινδύνου Αγοράς είναι περισσότερο περίπλοκη από 

αυτήν του Πιστωτικού Κινδύνου και αυτό γιατί υπάρχει πιθανότητα σφάλματος με 

τη διπλή μέτρηση του κινδύνου, αφού δεν είναι αθροιστική. Είναι γνωστό ότι ο 

βασικός τρόπος αντιμετώπισης του κινδύνου σε ένα χαρτοφυλάκιο είναι η 

διαφοροποίησή του. Ο Κίνδυνος Αγοράς σε ένα χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από 

δύο μετοχές δεν ισούται με το αλγεβρικό άθροισμα των Κινδύνων Αγοράς δύο 

χαρτοφυλακίων που το καθένα αποτελείται από μια από τις δύο μετοχές. Οι 
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εποπτικές αρχές έπρεπε επομένως να επιτρέψουν τον συμψηφισμό θέσεων σε 

αξιόγραφα με υψηλή αρνητική συσχέτιση ώστε να αναγνωρίζουν τη βασική τεχνική 

αντιστάθμισης κινδύνου6. Στη δεκαετία του 1990 εμφανίστηκαν περιπτώσεις 

καταστροφικών ζημιών σε Πιστωτικά Ιδρύματα εξαιτίας κινδύνων που δεν 

προέρχονταν ούτε από αθέτηση εκπλήρωσης υπόσχεσης από αντισυμβαλλόμενο 

ούτε από μεγάλη μεταβλητότητα παραγόντων της αγοράς, αλλά από ατέλειες του 

πλαισίου λειτουργίας. Με αφορμή κάποιες χρηματοοικονομικές δυσλειτουργίες και 

πτωχεύσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα7  γεννήθηκε η ανάγκη διαχείρισης ενός 

πρωτοεμφανιζόμενου τύπου κινδύνου του λεγόμενου Λειτουργικού Κινδύνου 

(Operational Risk).  

Τα αποτελέσματα από την επιβολή του Πρώτου Συμφώνου της Βασιλείας ήταν 

σημαντικά και δεν άργησαν να φανούν στο Τραπεζικό Σύστημα με την αύξηση των 

εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων καθώς επίσης και με τη δημιουργία εποπτικών 

συνθηκών ισότιμου ανταγωνισμού. Παρ’ όλα τα θετικά αποτελέσματα της 

εφαρμογής του Συμφώνου οι νέες εξελίξεις στην αγορά έκαναν απαραίτητη την 

αναθεώρησή του. Σημαντικές χρηματοοικονομικές εξελίξεις περιόρισαν την 

αποτελεσματικότητά του, καθώς ουσιαστικά βασίζονταν σε μια όχι και τόσο 

ευέλικτη μεθοδολογία σταθμίσεων Πιστωτικού Κινδύνου. Η απουσία σημαντικών 

διαφοροποιήσεων των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων, ανάλογα με το ύψος του 

κινδύνου, οδήγησε πολλές τράπεζες στη χρήση του «εποπτικού arbitrage8». Σε αυτή 

την περίπτωση επιτυγχάνεται η αύξηση των περιθωρίων κέρδους των 

επιχειρηματικών δανείων χαμηλής διαβάθμισης, χωρίς την ταυτόχρονη αύξηση των 

απαιτούμενων κεφαλαίων. Έτσι η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου ενός 

                                                 
6 Σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε το κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής Βασιλείας το 1996 
επιτρέποντας στα Πιστωτικά Ιδρύματα να χρησιμοποιούν εσωτερικά μοντέλα βασισμένα στη 
μεθοδολογία της Μέγιστης Δυνητικής Ζημίας (Value at Risk, VAR). Η μέθοδος αυτή δίνει 
αποτελέσματα που αφορούν τον υπολογισμό του Κινδύνου Αγοράς ενός χαρτοφυλακίου και των 
κεφαλαιακών απαιτήσεων που συνεπάγονται. Η συνθήκη αυτή έγινε νόμος στις περισσότερες 
Ευρωπαϊκές χώρες το 1998 ενώ στην Ελλάδα ψηφίστηκε αργότερα.     
7 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η πτώχευση της Βρετανικής Barings Bank το 1995 αλλά 
και της BCCI (Bank of Credit and Commerce International) που προηγήθηκε το 1991. 
8 Ταυτόχρονη αγορά συναλλάγματος, χρεογράφων, χρηματοοικονομικών εργαλείων ή αγαθών σε μία 
αγορά και πώληση σε μία άλλη σε υψηλότερη τιμή ή ταυτόχρονο κλείσιμο ανταλλαγής σε ένα αγαθό 
σε δύο αγορές, ή μια κερδοφόρα συναλλαγή σε συνάλλαγμα (spot ή forward) που αξιοποιεί τις  
διαφορές στις αποδόσεις μεταξύ διαφορετικών αγορών. (Reuters Glossary. International Economic 
and Financial Terms, Longman 1998)      
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Τραπεζικού Ιδρύματος υποβαθμίζεται χωρίς την παράλληλη αύξηση των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων και των προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων. 

Το 1999 η Επιτροπή της Βασιλείας έδωσε στη δημοσιότητα το αναθεωρημένο 

έγγραφο του 1988 προς σχολιασμό σε θέματα Πιστωτικού Κινδύνου. Το νέο κείμενο 

οδήγησε σε συνεχείς διαβουλεύσεις μεταξύ των κεντρικών φορέων. Η βασική 

μεθοδολογία του πρώτου αναθεωρημένου Συμφώνου της Βασιλείας αφορούσε 

άμεσα τα εποπτικά Ίδια Κεφάλαια. Οι σταθμίσεις Πιστωτικού Κινδύνου ορίζονται 

ανά κατηγορία οφειλέτη, δηλαδή μικρότερου Πιστωτικού Κινδύνου είναι οι 

Κεντρικές Κυβερνήσεις και Κεντρικές Τράπεζες και στη συνέχεια ακολουθούν τα 

Πιστωτικά Ιδρύματα και οι επιχειρήσεις. Επίσης οι σταθμίσεις Πιστωτικού Κινδύνου 

για έκθεση έναντι κεντρικών κυβερνήσεων και τραπεζών βασίζονται σε διαχωρισμό 

των κρατών ανάλογα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη μέλη 

του ΟΟΣΑ  ανήκουν σε Α Ζώνη Πιστωτικού Κινδύνου, ενώ τα υπόλοιπα κράτη 

είναι σε Β Ζώνη υψηλότερου κινδύνου. Επίσης οι βραχυπρόθεσμες διατραπεζικές 

τοποθετήσεις ορίστηκαν σε δώδεκα μήνες.  

 

1.4. Συνοπτική Αναφορά στο Περιεχόμενο του Κανονιστικού 

Πλαισίου της Επιτροπής Βασιλεία ΙΙ  

 
Το πρώτο Σύμφωνο της Βασιλείας το 1988, που οδήγησε σε συνεχείς διαβουλεύσεις 

του εμπλεκόμενους κεντρικούς φορείς, είχε ως αποτέλεσμα την έκδοση νέων 

αναθεωρήσεων και την επιβολή νέων κανόνων εποπτείας. Το 2001 η Επιτροπή 

εξέδωσε νέο έγγραφο στο οποίο παρουσιάζονται με πληρέστερο και λεπτομερέστερο 

τρόπο οι αναθεωρημένες και επικαιροποιημένες προτάσεις, με προτεινόμενο χρόνο 

εφαρμογής το 2004. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη σειρά της εξέδωσε κείμενο προς 

σχολιασμό, το οποίο ουσιαστικά στήριζε το αναθεωρημένο έγγραφο της Επιτροπής 

Βασιλείας εστιάζοντας περισσότερο σε θέματα που αφορούσαν αποκλειστικά την 

Νομισματική Ένωση και αποτέλεσε βάση για την εναρμόνιση των κανονισμών της 

Επιτροπής Βασιλείας στα πλαίσια της Ευρωζώνης. 
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Το νέο αναθεωρημένο και εκτενές εποπτικό πλαίσιο της Κεφαλαιακής Επάρκειας9  

εκδόθηκε στις 26 Ιουνίου 2004 και είναι ευρύτερα γνωστό ως  Αρχές της Βασιλείας  

II10(Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital 

Standards: a Revised Framework).  

Το νέο πλαίσιο επεκτείνεται όσο αφορά την Κεφαλαιακή Επάρκεια σε θέματα 

εποπτικού ελέγχου, πειθαρχίας της αγοράς και στις ελάχιστες κεφαλαιακές 

απαιτήσεις. Η τελευταία αναθεώρηση περιέχει μερικές σημαντικές και 

πρωτοποριακές ιδέες που πρέπει να υιοθετήσουν οι κατά τόπους εθνικές εποπτικές 

αρχές11. Βασικό χαρακτηριστικό του αναθεωρημένου Εποπτικού Πλαισίου του 2001 

είναι το γεγονός ότι περιλαμβάνει και επιπλέον Κεφαλαιακές Απαιτήσεις για την 

κάλυψη ζημιών που ενδέχεται να προέλθουν από τον Λειτουργικό Κίνδυνο, όπως 

προβλήματα σε τεχνικά συστήματα υποστήριξης, λάθη εργαζομένων, φυσικές 

καταστροφές, πράξεις βανδαλισμού, δολιοφθοράς η τρομοκρατικές ενέργειες. 

Ο Λειτουργικός Κίνδυνος υφίσταται σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων των 

Πιστωτικών Ιδρυμάτων και είναι δύσκολος και δυσχερής στον εντοπισμό του. Αν 

και η προσπάθεια που γίνεται για τον καθορισμό της ποσοτικής συμμετοχής του 

σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις είναι σημαντική, είναι δύσκολο να 

υπολογιστεί με βεβαιότητα η πραγματική έκθεση των Τραπεζικών Ιδρυμάτων στον 

Λειτουργικό Κίνδυνο. Επιπλέον παρόλο που παρουσιάζονται προβληματισμοί και 

δυσκολίες στην τεχνική ανάλυση των στοιχείων, οι Εποπτικές Αρχές θεωρούν ως 

δεδομένη τη συμμόρφωση των Πιστωτικών Ιδρυμάτων στις συγκεκριμένες 

διατάξεις.   

 

 

 

                                                 
9 Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας των Πιστωτικών Ιδρυμάτων αντιπροσωπεύει την αναλογία 
μεταξύ των Ιδίων κεφαλαίων του Πιστωτικού Ιδρύματος και των στοιχείων του Ενεργητικού τα οποία 
έχουν σταθμιστεί ανάλογα με τον κίνδυνο που έχει αποφασιστεί ότι τους αναλογεί.   
10 Aποτελείται αναλυτικά από τρία συμβουλευτικά κείμενα το πρώτο τον Ιούνιο  του 1999, το 
δεύτερο τον Ιανουάριο του 2001, το τρίτο τον Απρίλιο του 2003, καθώς από τέσσερις ποσοτικές 
μελέτες επίπτωσης (Quantitative Impact Studies), και από δημοσιευμένες μελέτες αντίστοιχων 
εξειδικευμένων ερευνητικών ομάδων εργασίας. 
 
11  Στον Ελληνικό χώρο εποπτική αρχή αποτελεί η Τράπεζα της Ελλάδος που είναι υπεύθυνη για την 
έκδοση των αντιστοίχων Πράξεων του Διοικητή της καθώς και για την εφαρμογή αυτών. 
www.bankofgreece.gr
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1.4.1. Γενικές Παρατηρήσεις 

 
Οι προτάσεις για εποπτικό έλεγχο αποβλέπουν στην ευθυγράμμιση των εποπτικών 

αρχών των κρατών της ομάδας των 10 με τις εποπτικές πρακτικές οι οποίες 

εφαρμόζονται από την Κεντρική Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ( FED)12. Έτσι 

οι Εποπτικές Αρχές οφείλουν να παρακολουθούν την επάρκεια των συστημάτων 

διαχείρισης κινδύνου, την ποιότητα της εταιρικής διακυβέρνησης, την έκθεση 

κινδύνων, την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τη ρευστότητα, τις λογιστικές αρχές και την 

ποιότητα κερδοφορίας του Πιστωτικού Ιδρύματος. Με αυτό τον τρόπο παρέχεται η 

δυνατότητα επιβολής σε κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ελάχιστων κεφαλαιακών 

απαιτήσεων, οι οποίες μπορούν να είναι και υψηλότερες από το ελάχιστο όριο των 

8%, ανάλογα με την εκτιμώμενη έκθεση κινδύνου του χρηματοπιστωτικού 

ιδρύματος. 

Οι προτάσεις της Βασιλείας II βασίζονται σε τρεις αλληλένδετους και 

συμπληρωματικούς Πυλώνες οι οποίοι συμβάλλουν στην ασφάλεια και τη 

σταθερότητα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Στις επόμενες 

παραγράφους του κεφαλαίου γίνεται αναλυτική τα χαρακτηριστικά του κάθε πυλώνα 

όπως αυτά έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή Βασιλεíας II.    

 

1.4.2. Πρώτος Πυλώνας (Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις 

(Minimum Capital Requirements). 

 

Στον Πρώτο Πυλώνα ο ορισμός των ιδίων κεφαλαίων, οι ελάχιστες απαιτήσεις του 

8% των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με το σταθμισμένο ενεργητικό και οι διατάξεις 

σχετικά 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 των 

                                                 
12 (FED) Federal Reserve System. Αποτελεί το κεντρικό τραπεζικό σύστημα των Ηνωμένων 
Πολιτειών και απαρτίζεται από 12 ομοσπονδιακές τράπεζες και εδρεύει στην Washington. (Reuters 
Glossary. International Economic and Financial Terms, Longman 1998)      
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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 βασικές εναλλακτικές μέθοδοι:  
 

α) Η τυποποιημένη μέθοδος (Standardized Approach).  

Είναι η απλούστερη από τις μεθόδους υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων. Στην 

συγκεκριμένη μέθοδο οι συντελεστές στάθμισης προσδιορίζονται με βάση τις 

διαβαθμίσεις οργανισμών αξιολόγησης13 πιστοληπτικής ικανότητα14. 

Οι απαιτήσεις των Πιστωτικών ιδρυμάτων στη Τυποποιημένη Προσέγγιση 

σταθμίζονται: 

• Ανάλογα με την φύση του αντισυμβαλλόμενου (εταιρία, ιδιώτης, κράτος), 

• Ανάλογα με τη φύση της απαίτησης (στεγαστικό, καταναλωτικό, 

επιχειρηματικό, ομολογιακό, Leasing),  

• Ανάλογα με την εξασφάλιση που την ακολουθεί (χαμηλότερο συντελεστή 

στάθμισης έχουν οι απαιτήσεις που συνοδεύονται από εμπράγματες 

εξασφαλίσεις αστικών ακινήτων από αυτές που είτε δεν έχουν εξασφάλιση, 

είτε εξασφάλιση αποτελούν εμπορεύματα η εμπορικά ακίνητα) 

• Ανάλογα με την αξιολόγηση του αντισυμβαλλόμενου από τους διεθνής 

οίκους αξιολόγησης (εάν υπάρχει). 

    

                                                 
13 Παγκοσμίως αναγνωρισμένοι οργανισμοί αξιολόγησης είναι οι: 
Moodys Investors Service των ΗΠΑ. Αξιολογεί ομόλογα για λογαριασμό των επιχειρήσεων καθώς 
και τα χρέη ξένων κρατών και επιχειρήσεων. Ακόμη βαθμολογεί την πιστοληπτική ικανότητα των 
δανειζόμενων κάνοντας χρήση προκαθορισμένη διαβάθμιση. Η μακροχρόνια κατάταξη βάση χρέους 
ξεκινά από ΑΑΑ έως C. Η εταιρεία κατέχει το 40% της παγκόσμιας αγοράς αξιολογήσεων. Ιδρύθηκε 
το 1909 από τον John Mood. www.moodys.com  
Standard and Poor’s (S&P) Αποτελεί τμήμα της εταιρείας McGraw-Hill που εκδίδει 
χρηματοοικονομικές έρευνες και αναλύσεις. Είναι κυρίως γνωστή για τους χρηματιστηριακούς 
δείκτες που έχει κατασκευάσει όπως τον S&P 500 S&P/ASX 200. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1941 από 
την συγχώνευση της Poor’s Publishing και της Standards Statistics.To 1966 η S&P εξαγοράστηκε από 
την The McGraw-Hill Company. Η μακροχρόνια κατάταξη βάση χρέους είναι από AAA έως D. 
Οι εξωτερικές αξιολογήσεις πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια σύμφωνα με την Basel 
Committee on Banking Supervision: The New Basel Capital Accord, April 2003). 
www.standardandpoors.com  
Fitch Ratings LTD. Διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης με έδρα τόσο στη Νέα Υόρκη όσο 
και το Λονδίνο. Ο οίκος ιδρύθηκε το 1913 στη Νέα Υόρκη ως Fitch Publishing Company.Το 
1997συγχωνεύτηκε με την IBCA LTD. Η διαβάθμιση μακροπρόθεσμης αξιολόγησης ξεκινά με AAA 
και καταλήγει σε NR. www.fitchratings.com   
 
14 Ο όρος αναφέρεται στην αξία-ικανότητα του δανειολήπτη να δανειστεί. www.wikipedia.com    
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β) Η μέθοδος των Εσωτερικών Συστημάτων Διαβαθμίσεων (Internal Rating 

Based Approach IRB). 

Αποτελεί τμήμα των νεότερων προτάσεων για τον υπολογισμό της Κεφαλαιακής 

Επάρκειας των Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν τη 

δυνατότητα με βάση εσωτερικές εκτιμήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας των 

πιστούχων να εκτιμήσουν τον Πιστωτικό Κίνδυνο. Η συγκεκριμένη μέθοδος 

εφαρμόζει μια συγκεκριμένη συνάρτηση κάνοντας χρήση συντελεστών στάθμισης. 

Με τον τρόπο αυτό περιλαμβάνεται όλο το φάσμα της πιστοληπτικής ικανότητας του 

αντισυμβαλλόμενου φορέα με το Πιστωτικό Ίδρυμα καθώς επίσης και της 

πιθανότητας αθέτησης της υποχρέωσης από μεριάς αντισυμβαλλόμενου φορέα. Σε 

ορισμένες κατηγορίες ανοιγμάτων παρέχονται δύο εναλλακτικές μέθοδοι, η βασική 

προσέγγιση (Foundation Approach) και η εξελιγμένη προσέγγιση (Advanced 

Approach).   

Για τη μέτρηση του Λειτουργικού Κινδύνου παρέχονται τρεις βασικές μέθοδοι 

μέτρησής του η μέθοδος του Βασικού Δείκτη (Basic Indicator Approach) (BIA), η 

Τυποποιημένη Μέθοδος (Standardized Approach) (TSA), η Εναλλακτική 

Τυποποιημένη Μέθοδος (Alternate Standardized Approach, (ASA), οι Εξελιγμένες 

Προσεγγίσεις Μέτρησης (Advanced Measurement Approach) (AMA), οι οποίες 

αναπτύσσονται αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας. 

Τέλος καθορίζεται ο υπολογισμός Σταθμισμένων Ανοιγμάτων για Θέσεις σε 

Τιτλοποίηση καθώς επίσης ο υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του 

Κινδύνου Αγοράς και του Κίνδυνος Αντισυμβαλλόμενου. 

 

1.4.3. Δεύτερος Πυλώνας  

 

Ο συγκεκριμένος πυλώνας του Συμφώνου της Βασιλείας II στοχεύει στο να 

ενθαρρύνει την τήρηση υψηλών προδιαγραφών στη διαφάνεια και παρουσίαση των 

αναλαμβανόμενων κινδύνων. Πιστωτικά Ιδρύματα για τα οποία εκτιμάται από την 

αγορά ή από τις αξιολογήσεις διεθνών οίκων αξιολόγησης ότι ανήκουν σε υψηλού 

κινδύνου ιδρύματα ή διαθέτουν ανεπαρκές σύστημα διαχείρισης κινδύνων, 

επιβάλλονται κυρώσεις μέσω υψηλότερων επιτοκιακών περιθωρίων στο 
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διατραπεζικό δανεισμό και στο εκδιδόμενο χρέος. Η διαφάνεια είναι υποχρεωτική 

και επικεντρώνεται σε τομείς που αφορούν: 

 α) Τη κεφαλαιακή επάρκεια και την σύνθεση των εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων, 

 β) Την αναλυτική παρουσίαση των εκθέσεων σε κίνδυνο ανά προϊόν 

 γ) Τη διαφάνεια των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων. 

Ο δεύτερος πυλώνας του συμφώνου της Βασιλείας II αποτελεί διαδικασία εποπτικής 

αξιολόγησης (supervisory review process). Εισάγει τέτοιου είδους γενικές αρχές 

ώστε να διασφαλίζεται η Κεφαλαιακή Επάρκεια των Πιστωτικών Ιδρυμάτων πέρα 

των μηχανισμών του Πυλώνα I. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποχρεούνται να διαθέτουν 

συστήματα εκτίμησης Κεφαλαιακής Επάρκειας και να καθορίζουν τα κεφάλαια που 

απαιτούνται για την κάλυψη των κινδύνων που αναλαμβάνουν. Οι εποπτικές αρχές 

υποχρεούνται να αξιολογούν τους κινδύνους καθώς και τις διαδικασίες 

παρακολούθησης και μέτρησης αυτών και δύνανται να απαιτούν πρόσθετες 

κεφαλαιακές απαιτήσεις στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με 

τις διατάξεις του Πυλώνα I ή κάποιοι κίνδυνοι που δεν αντιμετωπίζονται από τον 

Πυλώνα I δεν έχουν καλυφθεί επαρκώς με κεφαλαία από τα Πιστωτικά Ιδρύματα. Οι 

γενικές αρχές που διέπουν τον Πυλώνα είναι: 

• Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποχρεούνται να διαθέτουν διαδικασία εκτίμησης 

της συνολικής Κεφαλαιακής τους Επάρκειας σε σχέση με την στρατηγική 

που ακολουθούν και τους κινδύνους που αναλαμβάνουν. 

• Οι εποπτικές αρχές πρέπει να αξιολογούν τις εσωτερικές εκτιμήσεις των 

Πιστωτικών Ιδρυμάτων αναφορικά με Κεφαλαιακή τους Επάρκεια και την 

στρατηγική τους καθώς επίσης και την ικανότητά 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 τα αποτελέσματα της σχετικής 

διαδικασίας. 

 

Στην αναθεωρημένη έκδοση του Συμφώνου της Βασιλείας (Βασιλεία II) γίνεται η 

αναφορά στους δύο Πυλώνες διότι η προσέγγιση της Κεφαλαιακής Επάρκειας μέσω 

των απλών σταθμίσεων κινδύνων δεν ήταν αρκετή ώστε να ικανοποιηθούν οι 

βασικοί στόχοι της Επιτροπής οι οποίοι είναι η προώθηση της ασφάλειας και της 
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σταθερότητας του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Βασική αδυναμία 

του Συμφώνου της Βασιλείας I ήταν το γεγονός ότι οι σταθμίσεις του πιστωτικού 

κινδύνου ήταν απλουστευμένες με συνέπεια να δίνεται η ευκαιρία για «Arbitrage» 

επί των εποπτικών κεφαλαίων από μέρους των Πιστωτικών Ιδρυμάτων. 

Οι ελάχιστές κεφαλαιακές απαιτήσεις αποτελούν τη βασική μεθοδολογία όπως 

καταγράφεται στο Σύμφωνο της Βασιλείας I, συμπληρωμένες από ένα σύνολο 

προσθηκών και νέων εφαρμογών. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα είναι σε θέση να 

εφαρμόσουν και να ακολουθήσουν τους νέους κανόνες δημιουργώντας ένα 

εσωτερικό σύστημα μέτρησης του Πιστωτικού Κινδύνου το οποίο να αναγνωρίζεται 

από τις εποπτικές αρχές. Ο ορισμός των εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων δεν υφίσταται 

καμία αλλαγή, όπως επίσης και οι σταθμίσεις του πιστωτικού κινδύνου αφού 

ορίζονται ανά κατηγορία οφειλέτη. Όσο αφορά τις σταθμίσεις έναντι κεντρικών 

κυβερνήσεων και τραπεζών, πλέον βασίζονται στις διαβαθμίσεις εξωτερικών 

εταιρειών πιστοληπτικής αξιολόγησης. Επίσης οι διαβαθμίσεις των συγκεκριμένων 

εταιρειών μπορούν να εφαρμοστούν με ανάλογο τρόπο και στη στάθμιση 

Πιστωτικών Κινδύνων που προέρχονται από τον χρηματοπιστωτικό και 

επιχειρηματικό χώρο. Ουσιαστική διαφοροποίηση του αναθεωρημένου Συμφώνου 

είναι η εισαγωγή νέων κανόνων που αφορούν την κάλυψη σταθμίσεων επί των 

τιτλοποιήσεων στοιχείων ενεργητικού καθώς επίσης και βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις που υπόκεινται σε κεφαλαιακή απαίτηση. 

Πέρα από τις αλλαγές στη βασική μεθοδολογία έγιναν και νέες ρυθμίσεις που 

αφορούν κυρίως την πρόληψη και τη μέτρηση των Πιστωτικών Κινδύνων. Μέσα 

από το αναθεωρημένο Σύμφωνο της Βασιλείας II δίνεται η δυνατότητα στα 

Πιστωτικά Ιδρύματα να αναπτύξουν εσωτερικά συστήματα αξιολόγησης του 

Πιστωτικού Κινδύνου σε διάφορα επίπεδα πολυπλοκότητας, ώστε να επιτυγχάνεται 

η ακριβέστερη στάθμιση κινδύνου έχοντας πάντα και την έγκριση των εποπτικών 

αρχών.    
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1.4.4. Τρίτος Πυλώνας 

 

Ο τελευταίος Πυλώνας του Συμφώνου της Βασιλείας II αναφέρεται στην πειθαρχεία 

της αγοράς (market discipline) μέσα από τη δημοσιοποίηση στοιχείων και την 

ταυτόχρονη ενίσχυση της διαφάνειας. Εισάγει διατάξεις αναφορικά με την 

παρερχομένη από τα Πιστωτικά Ιδρύματα προς του εξωτερικούς παρατηρητές, 

πληροφόρηση σχετικά με το ύψος των αναλαμβανόμενων κινδύνων, τις κεφαλαιακές 

απαιτήσεις έναντι των κινδύνων αυτών και την ακολουθούμενη στρατηγική 

προκειμένου μέσω της διαφάνειας (disclosure) να ενισχυθεί η πειθαρχεία της 

αγοράς. Η απαιτούμενη δημοσιοποίηση είναι αναγκαία προκείμενου να επιτραπεί σε 

ένα Πιστωτικό Ίδρυμα να εφαρμόσει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία υπολογισμού 

των κεφαλαιακών απαιτήσεων του πρώτου Πυλώνα. Με τον τρόπο αυτό οι αγορές 

συμβάλλουν στην αποτελεσματική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

Οι τεχνικές μεταβίβασης και οι πρακτικές μέτρησης των Πιστωτικών Κινδύνων που 

προέρχονται από σύνθετα χρηματοοικονομικά εργαλεία, όπως τα Credit Derivatives, 

Swaps options15, καθώς επίσης και από τιτλοποιήσεις ενεργητικού απεικονίζονται 

πληρέστερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Παράλληλα αυξάνεται το φάσμα των 

εξασφαλίσεων έναντι κινδύνων και οι εγγυήσεις έναντι απαιτήσεων.  

Οι εποπτικές αρχές μπορεί πλέον να μην επιβάλλουν ειδική κεφαλαιακή απαίτηση 

για τον Επιτοκιακό Κίνδυνο του επενδυτικού χαρτοφυλακίου για τα Πιστωτικά 

Ιδρύματα που παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο λόγω ανοιγμάτων ρευστότητας 

μεταξύ παθητικού και ενεργητικού, αλλά παρακολουθούν με προσοχή την 

οικονομική κατάσταση κάθε τράπεζας.  

Το σημαντικότερο γεγονός σχετικά με το πλαίσιο υπολογισμού κεφαλαιακών 

απαιτήσεων που πρότεινε η Επιτροπή της Βασιλείας II έχει να κάνει με την ειδική 

κεφαλαιακή απαίτηση έναντι του Λειτουργικού Κινδύνου. Μέσα από το νέο πλαίσιο 

προβλέπονται ξεχωριστές κεφαλαιακές απαιτήσεις βάσει αντίστοιχων μεθοδολογιών 

μέτρησης. Η δυσκολία που παρουσιάζεται σχετικά με το Λειτουργικό Κίνδυνο είναι 

ότι δεν είναι εύκολα μετρήσιμος και αναφέρεται σε όλα τα είδη κινδύνων που δεν 
                                                 
15 Η μεταφορά μεταξύ δύο ισοδύναμων μερών με δέσμευση επιτοκίου, όπου η μία πλευρά έχει 
προκαθορισμένη τιμή επιτοκίου στη λήξη ενώ η άλλη μεταβάλλεται σε σχέση με αλλαγές σε κάποιο 
δείκτη αναφοράς όπως το Libor, Euribor. (Reuters Glossary. International Economic and Financial 
Terms, Longman 1998)      
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μπορούν να χαρακτηριστούν είτε ως Κίνδυνοι Αγοράς είτε ως Πιστωτικοί Κίνδυνοι. 

Στο Σύμφωνο της Βασιλείας I τα ποσοστά στάθμισης των κεφαλαιακών απαιτήσεων 

είχαν καθοριστεί και συσχετίζονταν περισσότερο με τον Πιστωτικό Κίνδυνο και 

ήταν ακόμη υψηλότερα για να καλύπτουν και άλλες μορφές κινδύνου πέρα από τον 

πιστωτικό οι οποίες όμως δεν αναφέρονταν συγκεκριμένα. Καθώς όμως στο νέο 

εποπτικό πλαίσιο προτείνονται συγκεκριμένες μεθοδολογίες αποκλειστικά για τον 

Πιστωτικό Κίνδυνο έμεναν ακάλυπτοι οι κίνδυνοι άλλων μορφών. Έτσι η Επιτροπή 

ανέφερε επιπρόσθετους κανονισμούς για τον Λειτουργικό Κίνδυνο που κυρίως 

αναφέρονται στην αυξημένη πολυπλοκότητα και στο μεγάλο εύρος των τραπεζικών 

εργασιών καθώς επίσης και στη χρήση των υπολογιστικών συστημάτων.  

Η διαδικασία επεξεργασίας του Συμφώνου της Βασιλείας II για την Κεφαλαιακή 

Επάρκεια των Πιστωτικών Ιδρυμάτων διήρκησε αντικειμενικά ένα μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Η Επιτροπή μετά την παρουσίαση των προτάσεων της, πραγματοποίησε 

ποσοτικές μελέτες για να εκτιμήσει τις συνέπειες των προτάσεων αυτών στις 

τράπεζες (Quantitative  Impact Studies QIS) χωρίς όμως να διερευνηθούν οι αλλαγές 

που θα επιφέρουν στη συμπεριφορά των τραπεζών. Το χρονοδιάγραμμα της 

διαδικασίας για την οριστικοποίηση του νέου Πλαισίου της Βασιλείας II 

συνοψίζεται ως εξής: 

 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ II  

First Consultation Paper (CP1) Ιούνιος 1999 

QIS 1 Ιούλιος 2000 

Second Consultation Paper (CP2) Ιανουάριος 2001 

QIS 2 Απρίλιος 2001 

QIS 2.5 Νοέμβριος 2001 

QIS 3 Οκτώβριος 2002 

Third Consultation Paper (CP3) Άνοιξη 2003 

Basel II: International Convergence of 

Capital Measurement and Capital 

Standards: a Revised Framework 

Ιούνιος 2004 
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QIS 4 2004-2005( Γερμανία, Ιαπωνία, ΗΠΑ, 

Νότιος Αφρική) 

Basel II: International Convergence of 

Capital Measurement and Capital 

Standards: a Revised Framework 

Νοέμβριος 2005 

QIS 5 Δεκέμβριος 2005 

Οριστικοποίηση της Βασιλείας II Τέλος 2005 

Εφαρμογή της Βασιλείας II Αρχές 2007 

Επίσημη Έναρξη της Βασιλείας II 01/01/2008 

 

Συγκρίνοντας το Σύμφωνο της Βασιλείας I με αυτό της Βασιλείας II καταλήγουμε 

στο συμπέρασμα ότι το Σύμφωνο του 1988 επικεντρωνόταν στο συνολικό ύψος του 

κεφαλαίου του Πιστωτικού Ιδρύματος, που είναι σημαντικό στη μείωση του 

κινδύνου για χρεοκοπία και του πιθανού κόστους για τους καταθέτες σε περίπτωση 

κατάρρευσης ενός Πιστωτικού Ιδρύματος. Το νέο Πλαίσιο επικεντρώνεται στο να 

ενισχύσει τη σταθερότητα και την ασφάλεια του συστήματος δίνοντας μεγαλύτερη 

έμφαση στον εσωτερικό έλεγχο και στην αποτελεσματική διοίκηση του Πιστωτικού 

Ιδρύματος, στη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και στην πειθαρχία της αγοράς. Οι 

κυριότερες διαφορές συνοψίζονται στα εξής16: 

 

Βασιλεία I Βασιλεία II 

Μοναδική επιλογή στον υπολογισμό του 

εποπτικού κεφαλαίου σε συνάρτηση με 

τον Πιστωτικό Κίνδυνο. Ουσιαστική 

τροποποίηση έγινε το 1996 με την 

εισαγωγή εσωτερικών μεθόδων για τη 

μέτρηση του Κινδύνου Αγοράς. 

Ύπαρξη φάσματος μεθόδων για τον 

καθορισμό του εποπτικού κεφαλαίου σε 

σχέση με τον Πιστωτικό και Λειτουργικό 

Κίνδυνο. 

                                                 
16 Δημοσίευση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Κινδύνων της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος στην 
έκδοση << Ματιές στην Οικονομία>> Ιανουάριος 2007.  
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Η εποπτική πολιτική δεν ελάμβανε 

υπόψη τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των 

Πιστωτικών Ιδρυμάτων. (One size fits 

all) 

Προβλέπεται μέσω της διαδικασίας 

εποπτικού ελέγχου η εφαρμογή μεθόδων 

που ταιριάζουν με το επίπεδο 

Sophistication and Risk Profile κάθε 

Πιστωτικού Ιδρύματος. Αναγνωρίζεται ο 

ρόλος της πειθαρχίας της αγοράς. 

Μη συγκεκριμένη δομή ως προς τη 

διαφοροποίηση των συντελεστών 

στάθμισης των στοιχείων ενεργητικού ως 

προς τον Πιστωτικό Κίνδυνο. 

Καθορίζεται ακριβέστερη και πιο 

ευαίσθητη δομή στις μεταβολές του 

Πιστωτικού Κινδύνου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ 
 

Νομοθετικό Πλαίσιο και Συνέπειες Εφαρμογής του 

Πλαισίου της Βασιλείας II στην Ελλάδα 

 
2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις  

 
Η εναρμόνιση του Ελληνικού νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Επιτροπής 

Βασιλείας II ξεκινά με τον νόμο 3601/2007 με τον οποίο ενσωματώθηκαν στο 

Ελληνικό δίκαιο οι γενικές αρχές των οδηγιών 2006/48 ΕΚ και 2006/49/ΕΚ σχετικά 

με την επάρκεια Ιδίων Κεφαλαίων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Με τον νόμο αυτό 

αντικαταστάθηκαν και αναθεωρήθηκαν προυπάρχουσες διατάξεις της τραπεζικής 

νομοθεσίας (ν. 5076/1931, 1665/1951, 2076/1972, Π.Δ 267/1995) αφού εξετάστηκαν 

από την Τράπεζα της Ελλάδος οι εξελίξεις στις αγορές και η αποκτηθείσα εμπειρία.  

Στο κεφάλαιο δύο της διπλωματικής εργασίας γίνεται παρουσίαση και ανάλυση του 

νομοθετικού πλαισίου που διέπει το Ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα όπως 

αυτό έχει καθοριστεί από τις Πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, που 

αναπτύσσονται παρακάτω και οι οποίες εκδόθηκαν στις 20/08/2007 

ολοκληρώνοντας την ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο των διατάξεων του πλαισίου 

της Βασιλείας II.  

 

2.2. Μελέτη του Ελληνικού Νομοθετικού πλαισίου εναρμόνισης με 

τις διατάξεις της Βασιλείας II  

 
Αναλυτικά οι ΠΔ/ΤΕ που αναφέρονται στον Πρώτο Πυλώνα είναι: 

 

ΠΔ/ΤΕ 2588/20.08.2007. Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του 

Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση. 

 -29- 



Σύμφωνο Βασιλείας II                                                               Λειτουργικός Κίνδυνος 

Με την Πράξη αυτή καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου με την Τυποποιημένη Προσέγγιση 

(Standardized Approach) που είναι η απλούστερη από τις νέες εναλλακτικές σχετικές 

προσεγγίσεις. Με την προσέγγιση αυτή καθιερώνεται η αναλογικότερη σύνδεση των 

Ιδίων Κεφαλαίων προς τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο. Ακόμη διευρύνεται η κλίμακα 

των προκαθορισμένων συντελεστών με τους οποίους σταθμίζεται κάθε κατηγορία 

χρηματοδότησης. Λαμβάνονται παράμετροι όπως η πιστοληπτική διαβάθμιση του 

πιστούχου και η διασπορά των κινδύνων. Τέλος αναγνωρίζονται νέα είδη 

εξασφαλίσεων καθώς και πιο εξελιγμένες τεχνικές μείωσης του Πιστωτικού 

Κινδύνου όπως τα πιστωτικά παράγωγα. 

ΠΔ/ΤΕ 2589/20.08.2007. Υπολογισμός Κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του 

Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων. 

Καθιερώνεται η προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων (Internal Rating Based 

Approach) η οποία εισάγει νέα μεθοδολογία υπολογισμού των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων με βάση παραμέτρους κινδύνου, όπως η πιθανότητα αθέτησης 

συμφωνίας η πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης του πιστούχου. Επιτρέπει για πρώτη 

φορά στα Πιστωτικά Ιδρύματα να χρησιμοποιούν τα εσωτερικά τους συστήματα 

διαχείρισης για την εκτίμηση των παραμέτρων αυτών. Η Πράξη προβλέπει και τις 

προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται από πλευράς Πιστωτικών Ιδρυμάτων για την 

εφαρμογή της Εξελιγμένης εκδοχής της Προσέγγισης (Advanced IRB)  

ΠΔ/ΤΕ 2593/20.08.2007. Υπολογισμός Σταθμισμένων Ανοιγμάτων για Θέσεις σε 

Τιτλοποίηση. 

Καθορίζονται εναλλακτικές μέθοδοι για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων σε σχέση με τα ανοίγματά που αφορούν 

τιτλοποιήσεις (Securitization). 

ΠΔ/ΤΕ 2591/20.08.2007. Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του 

Κινδύνου Αγοράς. 

Καθορίζονται διατάξεις στον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του 

Κινδύνου Αγοράς, δηλαδή του Κινδύνου που οφείλεται σε διακυμάνσεις επιτοκίων, 

τιμών χρεογράφων, συναλλάγματος.    

ΠΔ/ΤΕ 2594/20.08.2007. Κίνδυνος Αντισυμβαλλόμενου. 
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Παρέχει στα Πιστωτικά Ιδρύματα τη δυνατότητα εφαρμογής νέων εξελιγμένων 

μεθόδων για τον υπολογισμό της αξίας των ανοιγμάτων ειδικά για συναλλαγές τύπου 

πώλησης και επαναγοράς (Repos) και από συμβάσεις παραγώγων, προκειμένου να 

υπολογιστούν οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του συγκεκριμένου κινδύνου. Ο 

όρος Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου αφορά ζημία που μπορεί να προκύψει εάν ένας 

αντισυμβαλλόμενος δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, λαμβάνοντας υπόψη 

και τις πιθανές διακυμάνσεις των τιμών αγοράς των χρηματοπιστωτικών μέσων που 

αφορά η συναλλαγή.  

ΠΔ/ΤΕ 2590/20.08.2007. Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις των Πιστωτικών 

Ιδρυμάτων για τον Λειτουργικό Κίνδυνο. 

Καθιερώνει την ύπαρξη κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του συγκεκριμένου 

κινδύνου. Το συγκεκριμένο αντικείμενο αναπτύσσεται διεξοδικά στα επόμενα 

κεφάλαια της διπλωματικής διατριβής.  

Το νομοθετικό πλαίσιο για τον Δεύτερο Πυλώνα απαρτίζεται από την εξής ΠΔ/ΤΕ: 

 

ΠΔ/ΤΕ. 2595.20.08.2007. Καθορισμός Διαδικασίας Αξιολόγησης Επάρκειας 

Εποπτικού Κεφαλαίου και της Διαδικασίας Εποπτικής Αξιολόγησης από την 

Τράπεζα της Ελλάδος. 

Θεσπίζονται ποιοτικού χαρακτήρα κριτήρια υπολογισμού της Κεφαλαιακής 

Επάρκειας ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε Πιστωτικού 

Ιδρύματος. Θεσπίζεται ακόμη η έννοια των εσωτερικών κεφαλαίων17 που είναι 

ευρύτερη από αυτή των εποπτικών κεφαλαίων που υπολογίζονται με τις μεθόδους 

του Πρώτου Πυλώνα. Αναφορά ακόμη γίνεται και για τη διαδικασία αξιολόγησης 

από την Τράπεζα της Ελλάδος, της εν γένει συμμόρφωσης του Πιστωτικού 

Ιδρύματος προς τις εποπτικές αρχές, αλλά και τη δυνατότητα της Τράπεζας της 

Ελλάδος να επιβάλλει πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις στις περιπτώσεις που 

κρίνει. 

 

                                                 
17 Εσωτερικά είναι τα κεφάλαια που το Πιστωτικό Ίδρυμα υποχρεούται να διαθέτει σε επάρκεια από 
πλευράς ποσότητας, ποιότητας και κατανομής για την αντιμετώπιση των πάσης φύσεως κινδύνων που 
έχει αναλάβει ή ενδέχεται να εκτεθεί. Τέτοιοι κίνδυνοι θεωρούνται αυτοί που δεν καλύπτονται ή δεν 
αντιμετωπίζονται επαρκώς όπως ο κίνδυνος συγκέντρωσης, ο κίνδυνος στρατηγικής ο κίνδυνος 
φήμης αλλά και εξωγενείς κίνδυνοι που απορρέουν από το θεσμικό, οικονομικό και επιχειρηματικό 
περιβάλλον. www.investopedia.com       
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Όσο αφορά τον Τρίτο Πυλώνα η ΠΔ/ΤΕ που απαρτίζει το νομικό πλαίσιο είναι η 

2592/20.08.2007.  

Καθορίζει ουσιαστικά τις υποχρεώσεις των Πιστωτικών Ιδρυμάτων δημοσιοποίησης 

πληροφοριών που αφορούν κυρίως τις επιχειρήσεις του ομίλου, τα Ίδια Κεφάλαια 

και τον τρόπο υπολογισμού της Κεφαλαιακής Επάρκειας, την έκθεση του Ιδρύματος 

σε κάθε μορφής κίνδυνο, περιλαμβανομένων των στρατηγικών στόχων, των 

μεθόδων αξιολόγησής και των τεχνικών μείωσης των κινδύνων αυτών. Οι σχετικές 

πληροφορίες θα δημοσιοποιούνται τουλάχιστον μια φορά το έτος στις ιστοσελίδες 

των Πιστωτικών Ιδρυμάτων. 

Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον Ελληνικό Τραπεζικό χώρο σχετικά με την 

προσαρμογή του στις διατάξεις του Συμφώνου της Βασιλείας II ολοκληρώνεται με 

την ΠΔ/ΤΕ 2587/20.0802007 για τον ορισμό των Ιδίων Κεφαλαίων που έχουν έδρα 

στην Ελλάδα καθώς και με την ΠΔ/ΤΕ 2596/20.08.2007 που αναφέρεται στην 

εποπτεία και τον έλεγχο των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των Πιστωτικών 

Ιδρυμάτων. 

Η μελέτη του συγκεκριμένου θεσμικού νομοθετικού πλαισίου και ο παραλληλισμός 

του με τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχει εκδώσει η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών 

Τραπεζικής Εποπτείας σε συνέχεια των διατάξεων του συμφώνου της Βασιλείας II 

οδηγεί στο συμπέρασμα της πλήρους συμμόρφωσης του Ελληνικού Τραπεζικού 

δικαίου με τις προσταγές του Συμφώνου. Το νομοθετικό πλαίσιο καλύπτει πλήρως 

όλες της πτυχές των διατάξεων και αναμένεται σύμφωνα με την Τράπεζα της 

Ελλάδος να επιδράσει καθοριστικά στη διαμόρφωση του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος, στην εξέλιξη των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και στον τρόπο άσκησης της 

εποπτείας. Λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε Ιδρύματος παρέχοντας τη 

δυνατότητα επιλογής μεταξύ εναλλακτικών μεθόδων υπολογισμού Κεφαλαιακών 

Απαιτήσεων κλιμακούμενης πολυπλοκότητας ευαισθησίας και κόστους. Τέλος 

ενθαρρύνει τα Πιστωτικά Ιδρύματα να υιοθετήσουν προοδευτικά τις πιο εξελιγμένες 

προσεγγίσεις δίνοντας ελαστικά περιθώρια μιας και η ολοκλήρωση της εξέλιξης 

αυτής θα εξαρτηθεί από τον ρυθμό προσαρμογής των Πιστωτικών Ιδρυμάτων. 
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2.3. Οι συνέπειες εφαρμογής του Συμφώνου της Βασιλείας II στα 

Ελληνικά Πιστωτικά Ιδρύματα 

 

Το 2007 είναι το έτος κατά το οποίο τα Ελληνικά Πιστωτικά Ιδρύματα πρέπει να 

ενσωματώσουν στην λειτουργία τους, τους κανόνες του Συμφώνου της Βασιλείας II 

για την αξιολόγηση των πάσης φύσεως κινδύνων που αναλαμβάνουν. Η 

συγκεκριμένη αποτελεί τη μεγαλύτερη θεσμική αλλαγή που έχει επηρεάσει τα 

Πιστωτικά Ιδρύματα και ιδιαίτερα τα μικρότερα από αυτά καθώς θα εντείνει τις 

πιέσεις για την δημιουργία κεφαλαιακά ισχυρών Τραπεζικών ομίλων. Ταυτόχρονα 

αναμένεται να ενταθεί περαιτέρω ο ανταγωνισμός με αποτέλεσμα την σύγκλιση των 

spreads που απολαμβάνουν οι Ελληνικές Τράπεζες σε σχέση με τις αντίστοιχες 

Ευρωπαϊκές, επηρεάζοντας έτσι αρνητικά την αύξηση της κερδοφορίας τους. Οι 

εξελίξεις αυτές αναμένεται να δημιουργήσουν προϋποθέσεις που ευνοούν τη 

δημιουργία μεγαλύτερων Τραπεζικών Ομίλων, που θα προκύψουν είτε από τη 

συγχώνευση εγχώριων Πιστωτικών Ιδρυμάτων είτε από την εξαγορά και ανάπτυξη 

Πιστωτικών Ιδρυμάτων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

Πιο συγκεκριμένα η εφαρμογή των κανόνων του Συμφώνου της Βασιλείας II οδηγεί 

τις Τράπεζες στην υιοθέτηση αυστηρότερων κριτηρίων χορήγησης καθώς και στην 

ατομική αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας όλων των δανειζόμενων που θα 

στηρίζεται στην χρήση αξιόπιστων και αναλυτικών οικονομικών στοιχείων του 

δανειοδοτούμενου. Επιπρόσθετα σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος εταιρικής 

χρηματοδότησης υποχρεούνται να εξηγήσουν λεπτομερώς τις ενέργειές τους. 

Παραδοσιακά ένα από τα βασικά κριτήρια χρηματοδότησης εταιρειών ήταν η 

ύπαρξη εξασφάλισης κυρίως με τη μορφή ακινήτου. Οι λειτουργικές χρηματικές 

ροές έρχονταν σε δεύτερη μοίρα. Με τη Βασιλεία II οι χρηματικές ροές αποκτούν 

μεγαλύτερη αξία ως κριτήριο χρηματοδότησης.  

Καθοριστικό ρόλο στην τιμολόγηση της χρηματοδότησης μιας επιχείρησης  

διαδραματίζει το κόστος κεφαλαίου του Πιστωτικού Ιδρύματος. Με το ισχύων 

καθεστώς της Βασιλείας I για κάθε 100 ευρώ δάνειο τα Πιστωτικά Ιδρύματα 

υποχρεούνται να δεσμεύουν 8 ευρώ κεφάλαιο. Το κεφάλαιο αυτό έχει ένα κόστος 

που ισούται με την προσδοκώμενη απόδοση των μετόχων της Τράπεζας. Άρα τα 8 

ευρώ που επένδυσε ένας μέτοχος με μια προσδοκώμενη απόδοση 15% πρέπει να του 
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αποδώσουν 1,2 ευρώ τα οποία αυξάνουν το κόστος του δανείου των 100 ευρώ κατά 

1,2 ευρώ. Με τη Βασιλεία II τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποχρεούνται να διατηρούν 

κεφάλαια ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα των δανειοδοτούμενων 

επιχειρήσεων. Έτσι θα διατηρούν χαμηλότερα κεφάλαια για εταιρείες με καλύτερη 

πιστοληπτική ικανότητα και κατά συνέπεια θα μπορούν να τιμολογούν τις 

συγκεκριμένες εταιρείες χαμηλότερα. Ως αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις θα 

προσπαθούν να παρουσιάζουν καλύτερα οικονομικά στοιχεία ώστε να 

απολαμβάνουν υψηλότερης πιστοληπτικής βαθμολόγησης και άρα μειωμένης 

τιμολόγησης. Στην καλή εικόνα των οικονομικών στοιχείων καθοριστικό ρόλο 

παίζουν πλέον οι χρηματικές ροές (cash flows). 

Όπως έχει αναφερθεί η Βασιλεία II δίνει τη δυνατότητα δύο εναλλακτικών μεθόδων 

εκτίμησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου στα 

Πιστωτικά Ιδρύματα. Την Τυποποιημένη Μέθοδο (το Πιστωτικό Ίδρυμα 

υποχρεούται να δεσμεύει τουλάχιστον το 8% του δανειακού του χαρτοφυλακίου σε 

Ίδια Κεφάλαια) και των Εσωτερικών Διαβαθμίσεων όπου το ύψος των Ιδίων 

Κεφαλαίων εξαρτάται από την πιστοληπτική ικανότητα του δανειζόμενου. Για να 

γίνει κατανοητή η διαφορά των δύο μεθόδων ας υποθέσουμε ότι η Τράπεζα Ι 

επιλέγει να εφαρμόσει την Τυποποιημένη Μέθοδο και η ΙΙ των Εσωτερικών 

Διαβαθμίσεων. Για τον ίδιο πελάτη που έχει δάνειο 100 ευρώ η Τράπεζα Ι θα 

υποχρεούται να δεσμεύει 8 ευρώ ενώ η Τράπεζα ΙΙ θα υποχρεούται να διατηρεί 

εποπτικά κεφάλαια που μπορεί να πλησιάσουν και τα 50 ευρώ (συντελεστής έως 

50% )18. Στην Ελληνική αγορά άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα θα ακολουθήσουν την 

πρώτη και άλλα την δεύτερη προσέγγιση. Για τις εισηγμένες στο ΧΑΑ Τράπεζες 

προβλέπεται γνωστοποίηση της μεθόδου που πρόκειται να υιοθετήσουν. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι στην αρχική φάση εφαρμογής των διατάξεων της Βασιλείας II το 

σύνολο των Πιστωτικών Ιδρυμάτων φαίνεται να επιλέγει την Τυποποιημένη Μέθοδο 

λόγω απλούστερης και οικονομικότερης εφαρμογής της, ενώ αναμένεται στο μέλλον 

οι μικρότερες Τράπεζες λόγω περιορισμένου αριθμού πελατών να συνεχίσουν να 

επιλέγουν την Τυποποιημένη Μέθοδο ενώ οι μεγαλύτερες των Εσωτερικών 

Διαβαθμίσεων. Σε αυτή τη περίπτωση οι εταιρείες με καλή πιστοληπτική ικανότητα, 

που κυρίως είναι μεγάλες εταιρείες θα συναλλάσσονται με τις μεγάλες Τράπεζες 

                                                 
18 Πηγή: Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων Τράπεζας EUROBANK. www.eurobank.gr  
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αφού θα έχουν τη δυνατότητα να τους προσφέρουν ανταγωνιστικότερη τιμολόγηση 

ενώ οι εταιρείες με χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα τις μικρότερες. 

Με την εφαρμογή των νέων κανονισμών19 το φαινόμενο όπου μια επιχείρηση με μη 

ικανοποιητικά οικονομικά στοιχεία μπορούσε να δανειστεί με προνομιακή 

τιμολόγηση λόγω προσφοράς εξασφάλισης (μετρητά, προσημείωση) εκ μέρους της 

θα περιοριστεί και οι Τράπεζες θα αναγκαστούν να τιμολογήσουν υψηλότερα. Η 

αιτία είναι ότι τα νέα μοντέλα αξιολόγησης δεν λαμβάνουν υπόψη τις εξασφαλίσεις. 

Η εφαρμογή των διατάξεων της Βασιλείας II αναμένεται να προκαλέσει αύξηση 

μεταξύ 2% έως 4%20 στα εποπτικά κεφάλαια των Ελληνικών Τραπεζών λόγω του 

υψηλού ποσοστού οριστικών καθυστερήσεων αποπληρωμής πελατών αλλά και των 

δυσκολιών ρευστοποίησης εμπράγματων εξασφαλίσεων. Αυτό δεν αποκλείεται να 

οδηγήσει τα επιτόκια σε περαιτέρω άνοδο καθώς τα μεγαλύτερα εποπτικά κεφάλαια 

αυξάνουν το λειτουργικό κόστος των Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Σε ουσιαστική 

αύξηση των εποπτικών κεφαλαίων θα οδηγήσει και η πρόσθεση του Λειτουργικού 

Κινδύνου στις βασικές κατηγορίες κινδύνου έναντι των οποίων υποχρεούνται οι 

Τράπεζες να διατηρούν εποπτικά κεφάλαια. Πέρα από τους παραπάνω παράγοντες 

που επηρεάζουν το λειτουργικό κόστος γίνεται σαφές ότι η εναρμόνιση των 

Πιστωτικών Ιδρυμάτων με τις νέες διατάξεις απαιτεί την προμήθεια από μέρους τους 

υψηλής τεχνολογίας και κόστους ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εφαρμογών καθώς 

και την πρόσληψη σημαντικού αριθμού εξειδικευμένων εργαζομένων με υψηλού 

επιπέδου κατάρτιση. 

Αυτή η μεγάλη αλλαγή στο πλαίσιο λειτουργίας των Τραπεζών θα εμφανίσει 

σταδιακά την ανάγκη δημιουργίας κεφαλαιακά ισχυρών Τραπεζικών Ομίλων. Στον 

Ελληνικό χώρο ενώ οι μεγάλες Τράπεζες μπορούν να θεωρηθούν κεφαλαιακά 

ισχυρές δεν μπορεί να θεωρηθεί το ίδιο και για τις μικρότερες για τις οποίες οι 

πιέσεις για τη δημιουργία μεγαλύτερων και ισχυρότερων σχημάτων θα αυξηθούν. 

Αλλά και για τις μεγαλύτερες οι ανάγκες μεγέθυνσης θα είναι πιεστικότερες κάτι 

                                                 
19 Οι αλλαγές προβλέπεται να αολοκληρωθούν  βαθμιαία εντός του 2008. Στο σύνολο τους τα μεγάλα 
Ελληνικά Πιστωτικά Ιδρύματα στην πρώτη φάση προσαρμογής θα ακολουθήσουν την Τυποποιημένη 
Μέθοδο που είναι παρόμοια με αυτή που ισχύει για τη Βασιλεία I. Ο ακριβής καθορισμός 
χρονοδιαγράμματος εναρμόνισης με το Σύμφωνο Βασιλείας II αποτελεί αρμοδιότητα της. 
εποπτεύουσας αρχής για τα Ελληνικά Πιστωτικά Ιδρύματα που είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. 
www.bankofgreece.gr  www.nba.gr    
20 Σύμφωνα με μελέτες της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της 
Ελλάδος. Δεκέμβριος 2006. 
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που θα οδηγήσει σε νέο γύρο συγχωνεύσεων στον οποίο ο πόλεμος για τον έλεγχο 

της αγοράς θα είναι σκληρότερος. Το ενδεχόμενο αυτό έχει κινητοποιήσει τους 

Τραπεζίτες που ετοιμάζονται για την ημέρα που θα απολέσουν στον Ελλαδικό χώρο 

τα υψηλά επιτοκιακά spreads. Εκτιμάται λοιπόν ότι οι Ελληνικές Τράπεζες θα 

βρεθούν σύντομα σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον όπου τα έσοδα δεν θα 

πραγματοποιούνται τόσο εύκολα όσο τα τελευταία χρόνια. Προετοιμάζονται λοιπόν  

είτε ενισχύοντας τις θέσεις τους στις αναδυόμενες αγορές της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης προσδοκώντας ότι από αυτές θα αντικαταστήσουν τα έσοδα από τόκους 

που θα απολέσουν από τη σύγκλιση των spreads στην εγχώρια αγορά, είτε 

σχεδιάζοντας κινήσεις που θα τους επιτρέψουν να μεγαλώσουν και να ενισχύσουν τα 

μερίδιά τους στην εγχώρια αγορά. 

Συνοψίζοντας μπορεί να αναφερθεί ότι η εναρμόνιση της Ελληνικής τραπεζικής 

αγοράς με τις διατάξεις της Βασιλείας II θα επιφέρει ανατρεπτικές μεταβολές σε 

επίπεδο Πιστωτικών Ιδρυμάτων όπου θα επηρεάσει: 

 

• Την λήψη των αποφάσεων χορήγησης 

• Την τιμολόγηση των προϊόντων χορήγησης 

• Τον υπολογισμό της Κεφαλαιακής Επάρκειας 

• Την αύξηση των λειτουργικών εξόδων  

• Την στρατηγική ανάπτυξης και επέκτασής τους 

• Τους χρηματοοικονομικούς δείκτες. 

• Την φερεγγυότητα και την αξιοπιστία τους σε παγκόσμιο επίπεδο 

 

Σε επίπεδο πελατών όπου θα επηρεάσει: 

• Την εγκρισιμότητα των εταιρικών χορηγήσεων 

• Την αναπροσαρμογή του κόστους δανεισμού  

• Την αύξηση των λειτουργικών εξόδων των επιχειρήσεων 

• Την ανάγκη ύπαρξης συγχωνεύσεων, εξαγορών ή συνεργασιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑ 
 

Λειτουργικός Κίνδυνος των Πιστωτικών Ιδρυμάτων: 

Εννοιολογικό Περιεχόμενο και Μεθοδολογία Μέτρησης στο 

Πλαίσιο της Βασιλείας II  

 

3.1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 
Σύμφωνα με την Επιτροπή Βασιλείας21 ο Λειτουργικός Κίνδυνος ορίζεται ως ο 

κίνδυνος για ζημίες που προκύπτουν από ανεπάρκεια ή αποτυχία εσωτερικών 

διαδικασιών, ανθρώπων και συστημάτων ή από εξωτερικά γεγονότα. Αυτός ο 

ορισμός περιλαμβάνει τον νομικό κίνδυνο αλλά εξαιρεί τον στρατηγικό και τον 

κίνδυνο φήμης. 

Ο Νομικός Κίνδυνος (Legal Risk) περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στον 

κίνδυνο επιβολής κυρώσεων, ποινών ή ποινικών διώξεων, ως αποτέλεσμα 

αποφάσεων των εποπτικών αρχών όπως επίσης και διαφορών με πελάτες ή λοιπούς 

αντισυμβαλλόμενους. Στρατηγικός κίνδυνος (Strategic Risk) είναι ο κίνδυνος 

αρνητικών επιπτώσεων στα κέρδη ή στο κεφάλαιο του Πιστωτικού Ιδρύματος, ως 

αποτέλεσμα λανθασμένων επιχειρηματικών αποφάσεων, μη ορθής εφαρμογής των 

αποφάσεων αυτών ή ανεπαρκούς αντίδρασης στις αλλαγές που συντελούνται στον 

κλάδο. Κίνδυνος φήμης (Reputational Risk) είναι ο κίνδυνος ενδεχόμενης ζημίας 

από απώλεια πελατών ή μελλοντικών εσόδων λόγω χειροτέρευσης της φήμης του 

οργανισμού ή η αποτυχία να εκπληρωθούν οι λογικές προσδοκίες όλων όσων έχουν 

ενδιαφέρον (μετόχων, διοίκησης, στελεχών, εργαζομένων) για την απόδοση και την 

συμπεριφορά του οργανισμού. 

Εξετάζοντας τις διαφορές του Λειτουργικού Κινδύνου από τον Πιστωτικό Κίνδυνο 

διαπιστώνουμε ότι ως Πιστωτικός Κίνδυνος ορίζεται το ενδεχόμενο δανειολήπτης η 

αντισυμβαλλόμενος να μην εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που 

έχει αναλάβει έναντι του Πιστωτικού Ιδρύματος σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες 

                                                 
21 International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards A Revised Framework, 
Updated November 2005. 
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όρους. Αιτία της ζημίας στην περίπτωση αυτή είναι η μη ορθή αξιολόγηση ή η μη 

παρακολούθηση των μεταβολών της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη. 

Λειτουργικό Κίνδυνο συνιστά η μη σωστή κατάρτιση των συμβάσεων, η μη σωστή 

λήψη των προβλεπόμενων εξασφαλίσεων, η μη τήρηση των όρων του εγκριτικού 

σημειώματος, η προσκόμιση από τον πελάτη πλαστογραφημένων εγγράφων ή 

αξιόγραφων (εξωτερική απάτη), η παροχή στο πελάτη διευκολύνσεων κατά 

παράβαση του εγκριτικού σημειώματος με λήψη από τον λειτουργό του Πιστωτικού 

Ιδρύματος ανταλλάγματος (εσωτερική απάτη). 

Από την άλλη πλευρά οι διαφορές ανάμεσα στον Λειτουργικό Κίνδυνο και τον 

Κίνδυνο αγοράς έγκειται στο γεγονός ότι στον Κίνδυνο Αγοράς υπάγονται οι 

κίνδυνοι που σχετίζονται με τη λογική ότι οποιαδήποτε ανοικτή θέση (Open 

Position)22 στις αγορές μπορεί να καλυφθεί με ζημίες λόγω δυσμενούς μετακίνησης 

των τιμών είτε αυτές αφορούν Exchange Rates (Currency Risk)23 είτε επιτόκια 

(Interest Rate Risk)24. Λειτουργικό Κίνδυνο συνιστά η μη ορθή κατάρτιση των 

συμβάσεων, απόφαση που λήφθηκε βασισμένη σε λανθασμένες πληροφορίες, 

διενέργεια πράξης αγοράς αντί πράξης πώλησης, αδυναμία διενέργειας πράξης λόγω 

συστημικών προβλημάτων, λάθος από ανθρώπινο παράγοντα σε μοντέλο το οποίο 

χρησιμοποιείται για κοστολόγηση ενός Asset. 

Ο Λειτουργικός Κίνδυνος διαφέρει από τις άλλες μορφές κινδύνου μιας και η 

ανάληψη υψηλού Λειτουργικού Κινδύνου δεν οδηγεί το Πιστωτικό Ίδρυμα σε 

αύξηση εσόδων, σε κάτι που πιθανώς θα οδηγούσε η αύξηση του Κινδύνου Αγοράς 

ή του Πιστωτικού Κινδύνου. Σημαντικό χαρακτηριστικό του Λειτουργικού 

Κινδύνου είναι η αδυναμία πρόβλεψης και μέτρησης του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

η επιβολή κεφαλαιακών απαιτήσεων (θα αναλυθούν παρακάτω) για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών του να μην είναι  ουσιαστικά αποτελεσματική μιας και 

                                                 
22 Σύνολο μελλοντικών συμβολαίων ανοικτών οποιαδήποτε χρονική στιγμή τα οποία δεν έχουν 
συμψηφιστεί και κλείσει από αντίστοιχα αντίστροφα συμβόλαια. Η έκταση της έκθεσης σε κινδύνους 
επιτοκίου αποτελεί ένδειξη στους αναλυτές για την τεχνική κατάσταση της αγοράς. Αντίστοιχοι όροι 
είναι οι Open Contracts, Open Commitments. (Reuters Glossary. International Economic and 
Financial Terms, Longman 1998)   
23 Ο κίνδυνος που προκύπτει από τις μεταβολές στις ισοτιμίες των νομισμάτων. (Reuters Glossary. 
International Economic and Financial Terms, Longman 1998)      
24 Κίνδυνος που προκύπτει από την μεταβολή των επιτοκίων των νομισμάτων. (Reuters Glossary. 
International Economic and Financial Terms, Longman 1998)      
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οι ακραίες καταστάσεις έχουν χαμηλή συχνότητα εμφάνισης ενώ οι επιπτώσεις τους 

εμφανίζουν πολύ υψηλό κόστος.         

Στο κεφάλαιο τρία γίνεται αναλυτική παρουσίαση του Λειτουργικού κινδύνου τόσο 

σε εννοιολογικό επίπεδο όσο σε επίπεδο καθορισμού και υπολογισμού του. 

 

3.2. Εννοιολογικό Περιεχόμενο και Κατηγορίες Λειτουργικού 

Κινδύνου Σύμφωνα με την Βασιλεία II (Event Type Classification 

According to Basel ΙΙ) 

 
3.2.1. Γενικά Σχόλια 

   
Οι κατηγορίες και υποκατηγορίες Λειτουργικού Κινδύνου σύμφωνα με την 

Επιτροπή της Βασιλείας II (International Convergence of Capital Measurement and 

Capital Standards, A Revised Framework, Updated November 2005), είναι οι 

παρακάτω: 

3.2.2. Εσωτερική απάτη (Internal Fraud)  
 
Ζημίες από πράξεις που διαπράττονται με πρόθεση καταδολίευσης, υπεξαίρεσης 

περιουσιακών στοιχείων ή καταστρατήγησης κανονιστικών ή νομοθετικών 

διατάξεων ή πολιτικών του Πιστωτικού Ιδρύματος στις οποίες εμπλέκεται 

τουλάχιστον ένα μέλος του οργανισμού. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που σχετίζονται 

με πρακτικές αντίθετες με τους κανόνες περί πολιτιστικής πολυμορφίας/διακριτικής 

μεταχείρισης.  

  

Α) Unauthorized market activity (Μη εξουσιοδοτημένη χρηματιστηριακή 

ενέργεια). Μη εξουσιοδοτημένη τοποθέτηση σε ευαίσθητες χρηματιστηριακές 

θέσεις, περιλαμβάνεται η εκτέλεση (trades) μέσα από μη εξουσιοδοτημένους τύπους 

συναλλαγών ή προϊόντων και συνοδεύεται από: 

• Εσκεμμένη απόκρυψη των συναλλαγών που διαπράχθηκαν 

• Μη εγκεκριμένη συναλλαγή 

• Σκόπιμη ανάληψη μη εγκεκριμένων αρμοδιοτήτων. 
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Ιδιαίτερα αναφέρεται σε (rogue trading) και εσκεμμένη απόκρυψη συναλλαγών που 

πραγματοποιήθηκαν κατά παράβαση των υφιστάμενων κανόνων και οδηγιών. 

 

Β) Internal theft and fraud (Εσωτερική κλοπή και απάτη). Όλοι οι τύποι 

διενέργειας εσωτερικής κλοπής ή υπεξαίρεσης περιουσιακών στοιχείων όπως:  

• Κατάχρηση, κλοπή, ληστεία, πλαστογραφία 

• Πλαστοπροσωπία, δωροληψία, εκβιασμός 

• Ακάλυπτες επιταγές, απάτη στην έγκριση πιστώσεων  

• Σκόπιμη καταστροφή περιουσιακών στοιχείων, σκόπιμη φοροδιαφυγή 

• Απάτη στη διαδικασία ανάληψης από λογαριασμούς καταθέσεων χρήση 

εσωτερικών πληροφοριών για συναλλαγές που δεν είναι για λογαριασμό του 

πελάτη 

• Λαθραίες εισαγωγές, λανθασμένα τιμολόγια εισαγωγών εξαγωγών  

• Κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας (Software ή Trading Models). 

 Περιλαμβάνει γεγονότα στα οποία υπάρχει συνέργεια με χωρίς εξαναγκασμό από 

άτομο εκτός του Πιστωτικού Ιδρύματος. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι πρέπει 

να υπάρχει ανάμιξη τουλάχιστον ενός υπαλλήλου ο οποίος να έχει χρηματικό όφελος 

από τη συμμετοχή του στην απάτη. 

 

3.2.3. Εξωτερική απάτη (External Fraud)  

 

Ζημίες από πράξεις που διαπράττονται από τρίτο με πρόθεση καταδολίευσης, 

υπεξαίρεσης περιουσιακών στοιχείων ή καταστρατήγησης της νομοθεσίας. 

 

Α) External theft and fraud (Εξωτερική κλοπή και απάτη). Όλοι οι τύποι 

διενέργειας εξωτερικής κλοπής ή υπεξαίρεσης περιουσιακών στοιχείων, όπως 

κλοπή, ληστεία, πλαστογραφία, απάτη με χρήση επιταγών. Δεν περιλαμβάνει 

γεγονότα στα οποία υπάρχει συμμετοχή υπαλλήλου του Πιστωτικού Ιδρύματος. Τα 

κύρια χαρακτηριστικά είναι: 

• Υπάρχει πρόθεση εξαπάτησης 

• Επιδιώκεται προσωπικό όφελος ή όφελος για στενό φίλο ή συγγενή 
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• Το Πιστωτικό Ίδρυμα είναι θύμα της απάτης (είτε άμεσα είτε λόγω κλοπής 

περιουσιακών στοιχείων πελατών)  

• Κλοπή, Εκβιασμός, Ληστεία, Πλαστογραφία 

• Απόκρυψη οικονομικών δραστηριοτήτων, Πλαστοπροσωπία 

• Ακάλυπτες επιταγές, Σκόπιμη καταστροφή περιουσιακών στοιχείων. 

   

Β) System Security (Renamed to Hacking and Disruption) (Ασφάλεια 

συστημάτων Hacking και αποδιοργάνωση). Εξωτερική μη εξουσιοδοτημένη 

πρόσβαση, κατάχρηση ή αποδιοργάνωση των συστημάτων, της δομής ή των 

δεδομένων. Περιλαμβάνει: 

• Τις απόπειρες επιθέσεων στα ηλεκτρονικά συστήματα του Πιστωτικού 

Ιδρύματος  (καταστροφή από Hackers) 

• Την κλοπή και απώλεια πληροφοριών.  

Η κύρια άμυνα του Πιστωτικού Ιδρύματος θεωρείται ότι είναι το τμήμα 

πληροφορικής (IT). 

 

3.2.4. Πρακτικές σε θέματα απασχόλησης και ασφάλειας στον 

εργασιακό χώρο (Employment Practices and Workplace Safety)  

  

Ζημίες από πράξεις αντίθετες από την εργατική νομοθεσία και τη νομοθεσία και τις 

συμβάσεις για την υγιεινή και ασφάλεια, από πληρωμές αποζημιώσεων για 

σωματικές βλάβες ή από πρακτικές αντίθετες με τους κανόνες περί πολιτιστικής 

πολυμορφίας/διακριτικής μεταχείρισης.    

 

Α) Employ relations (Εργασιακές σχέσεις). Απεργίες και όλοι οι τύποι ενεργειών 

των εργαζομένων ή των αντιπροσώπων, εμπεριέχει την εσκεμμένη μείωση της 

απόδοσης της εργασίας των εργαζομένων καθώς και την αποδιοργάνωση του χώρου 

εργασίας. Περιλαμβάνονται αποζημιώσεις λόγω μη εφαρμογής της εργατικής 

νομοθεσίας, μη ορθή τήρηση διαδικασιών σε θέματα τερματισμού συμβάσεων, 

εσφαλμένη πολιτική μισθοδοσίας και παροχών. 
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Β) Safe and environment (Ασφάλεια στο χώρο εργασίας). Ο κίνδυνος ζημιών 

από: 

• Ατυχήματα του προσωπικού ή τρίτων μέσα στο χώρο εργασίας 

• Μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τη νομοθεσία που σχετίζονται με 

την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων, των αντιπροσώπων και 

τρίτων ατόμων μέσα στο χώρο εργασίας 

• Αποζημιώσεις προσωπικού 

 

Γ) Diversity and Discrimination (Πολυμορφία και διακριτική μεταχείριση). 

Περιλαμβάνει όλες τις πράξεις διακριτικής μεταχείρισης ή διακρίσεων κατά 

παράβαση της σχετικής νομοθεσίας ή των εσωτερικών κανόνων του Πιστωτικού 

Ιδρύματος όπως σεξουαλική παρενόχληση, διάκριση λόγω φύλου ή φυλής, αδυναμία 

εφαρμογής ίσων ευκαιριών. 

 

3.2.5. Πελάτες Προϊόντα και Επιχειρηματικές πρακτικές (Client 

Products and Business Practices) 

 
Ζημία από ακούσια ή εξ αμελείας παράληψη εκπλήρωσης επαγγελματικής 

υποχρέωσης έναντι πελάτη (περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων απαιτήσεων 

απορρήτου και εντιμότητας) ή από τη φύση ή από τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. 

Α) Suitability, Disclosure and Fiduciary (Υποχρεώσεις του Πιστωτικού 

Ιδρύματος έναντι του πελάτη). Η αδυναμία υπαλλήλου ή αντιπροσώπου του 

Πιστωτικού Ιδρύματος να τηρήσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στον πελάτη καθώς 

και το καθήκον που έχει να ενεργεί προς όφελος του πελάτη. Ενδεικτικά 

αναφέρονται: 

• Αδυναμία παροχής στον πελάτη ολοκληρωμένης προσυμβατικής 

ενημέρωσης 

• Ανεπαρκείς ή λανθασμένοι συμβατικοί όροι 

• Παραπλανητική διαφήμιση 
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• Αδυναμία του Πιστωτικού Ιδρύματος να εξασφαλίσει ότι όλα τα προϊόντα 

και οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι κατάλληλα για τους πελάτες 

• Παραβιάσεις οδηγιών εμπιστευτικότητας, κοινοποίησης πληροφοριών 

• Παραβιάσεις κοινοποίησης προσωπικών δεδομένων πελατών, προσωπικής 

ζωής 

• Επιθετικές πωλήσεις, κοινοποίηση στοιχείων καταθετών, δανειστών. 

Αναφέρεται συγκεκριμένα στο καθήκον φροντίδας που έχει το Πιστωτικό Ίδρυμα 

υπέρ του πελάτη, βάζοντας τον πελάτη πάνω από το συμφέρον του Ιδρύματος. 

 

Β) Improper Business or Market Practices (Εσφαλμένες Πρακτικές). Η 

αδυναμία υπαλλήλου ή του Πιστωτικού Ιδρύματος να τηρήσει τις υποχρεώσεις που 

έχει βάση συμβολαίου ή καταστατικού. Περιλαμβάνει την αμέλεια ή άλλες ενέργειες 

που δεν έχουν σκοπό το δόλο. Καλύπτει την περίπτωση που οι διαδικασίες δε 

τηρούνται, τη περίπτωση που δεν υπάρχουν διαδικασίες ή πρακτικές και την 

περίπτωση που οι διαδικασίες παρεκκλίνουν από τις κατάλληλες διαδικασίες που 

υπάρχουν στην αγορά. Ενδεικτικά περιλαμβάνεται: 

• Η κατάχρηση αγοράς, μονοπωλιακές πρακτικές, χειραγώγηση της αγοράς 

• Η μη συμμόρφωση με τους νόμους τους κανονισμούς και τους κώδικες 

δεοντολογίας 

• Η αδυναμία εντοπισμού συναλλαγών υπόπτων για Money Laundering25  

• Η παραβίαση υποχρέωσης εχεμύθειας (tipping off) σχετικά με την υποβολή 

αναφορών ύποπτων συναλλαγών ή αιτημάτων των αρχών για παροχή 

πληροφοριών 

• Πρόστιμα για δραστηριότητα χωρίς την σχετική άδεια των αρχών ή για 

πωλήσεις προϊόντων από προσωπικό χωρίς πιστοποίηση 

• Αμφισβήτηση απόδοσης συμβουλευτικών δραστηριοτήτων (Advisory 

Services) 
                                                 
25 Ο όρος αυτός αναφέρεται στην πρακτική διεξαγωγής συγκεκεριμένων χρηματοοικονομικών 
συναλλαγών με σκοπό την απόκρυψη της ταυτότητας, της πηγής η του προορισμού των χρημάτων . 
Αποτελεί βασική διαδικασία για χρήματα που προέρχονται από την παραοικονομία. Παλαιότερα το 
Money Laundering αναφέρονταν σε χρηματοοικονομικές συναλλαγές που σχετίζονταν με το 
οργανωμένο έγκλημα.(ναρκωτικά, πορνεία, εκβιασμοί, αρχαιοκαπηλία)  Στην εποχή μας η έκφραση 
αυτή χρησιμοποιείται για να περιγράψει οποιαδήποτε χρηματοοικονομική συναλλαγή η οποία 
δημιουργεί περιουσιακό στοιχείο ή αξία ως αποτέλεσμα παράνομής πράξης. Περιλαμβάνει ενέργειες 
όπως φοροδιαφυγή ή παράνομη λογιστική. www.investopedia.com  
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• Προβλήματα χρηματοοικονομικών μοντέλων ( Product Flaws) 

 

3.2.6. Ζημία σε πάγια περιουσιακά στοιχεία (Damage of Physical 

Assets) 

   
Ζημία από απώλεια ή καταστροφή παγίων περιουσιακών στοιχείων λόγω φυσικών 

καταστροφών ή συναφών γεγονότων. 

 

Α) Natural Disasters and accidents (Φυσικές καταστροφές και 

ατυχήματα).Ζημία ή απώλεια αγαθών λόγω φυσικής καταστροφής ή ατυχήματος 

(σεισμός, πλημμύρα). 

Β) Willful Damage (Εσκεμμένη καταστροφή). Ζημία ή απώλεια αγαθών λόγω 

εσκεμμένης ενέργειας από άτομα εκτός Πιστωτικού Ιδρύματος. Αυτή η κατηγορία 

κινδύνου περιλαμβάνει ενέργειες: 

• Βιομηχανικής κατασκοπίας 

• Τρομοκρατία, εμπρησμούς, βανδαλισμούς, διαδηλώσεις.       
 

3.2.7. Διακοπή εργασιών και δυσλειτουργία συστημάτων (Business 

Disruption and System) 

 
Ζημίες από διακοπή επιχειρηματικής λειτουργίας ή δυσλειτουργία συστημάτων 

 

Α) Systems renamed to infrastructure and systems (Υποδομές και συστήματα). 

Ο αντίκτυπός στη λειτουργία του Πιστωτικού Ιδρύματος από διακοπή λειτουργίας ή 

δυσλειτουργίας των εσωτερικών συστημάτων και της εσωτερικής δομής καθώς και 

των οργανισμών κοινής ωφέλειας. Περιλαμβάνονται γεγονότα όπως: 

• Διακοπή επικοινωνίας δικτύων, τηλεπικοινωνιών, ρεύματος 

• Δυσλειτουργία προγραμμάτων Software λόγω ατελειών (Bugs) 

• Προβλήματα στο Hardware, διακοπή ή επιβράδυνση στη λειτουργία των 

servers  

 -44- 



Σύμφωνο Βασιλείας II                                                               Λειτουργικός Κίνδυνος 

• Η εισαγωγή ιών από λάθος ή προβλήματα στις υποδομές του τμήματος IT ( 

Information and Technology) 

• Η ανεπάρκεια των υποδομών από άποψη χωρητικότητας και των 

προγραμμάτων να ανταποκριθούν στον όγκο συναλλαγών 

• Η δυσλειτουργία μηχανογραφικών εφαρμογών λόγω λανθασμένων 

προδιαγραφών ή ασυμβατότητας με τα υφιστάμενα συστήματα. 

Ο αντίκτυπος μετριέται με το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την 

αποκατάσταση του προβλήματος λαμβάνοντας υπόψη και τους μηχανισμούς 

αποκατάστασης των προβλημάτων που είναι εγκατεστημένοι στο Πιστωτικό Ίδρυμα. 

 

3.2.8. Εκτέλεση, παράδοση και διαχείριση διαδικασιών (Execution, 

Delivery and Process Management) 

    
Ζημίες που οφείλονται σε ανεπάρκεια στην επεξεργασία των συναλλαγών ή τη 

διαχείριση των διαδικασιών και από τις σχέσεις με τους εμπορικούς 

αντισυμβαλλόμενους και τους προμηθευτές. 

 

Α) Transaction Capture, Execution and Maintenance (Renamed to human 

processing error) (Ανθρώπινο λάθος). Λάθη στις συναλλαγές σφάλματα και 

παραλήψεις που συμβαίνουν οπουδήποτε μέσα στον κύκλο των συναλλαγών ή των 

διαδικασιών. Περιλαμβάνονται γεγονότα όπως:  

• Μη εκτέλεση ή λάθος εκτέλεση εντολής αγοράς αντί για πώληση και το 

αντίθετο 

• Μη εκτέλεση ή καθυστέρηση εκτέλεσης πάγιας εντολής 

• Πίστωση ή χρέωση σε λάθος λογαριασμό 

• Λογιστικά λάθη, κακή απόδοση λειτουργιών 

• Προβλήματα επικοινωνίας, αποτυχία στη διαχείριση καλυμμάτων. 

Δεν περιλαμβάνει τον κίνδυνο από την χρησιμοποίηση εσφαλμένων δεδομένων. 

 

Β) Monitoring and Reporting (Renamed to Reporting and disclosure) (Αναφορά 

και γνωστοποίηση). Ο αντίκτυπος από λανθασμένη ή ανεπαρκή παροχή στοιχείων, 
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η μη έγκαιρη υποβολή των αναφορών που έχει ένα Πιστωτικό Ίδρυμα υποχρέωση να 

υποβάλλει στις εποπτικές ή άλλες αρχές. Δεν περιλαμβάνει την χρησιμοποίηση 

εσφαλμένων δεδομένων. 

 

Γ) Customer Intake and Documentation, Customer/Client Account 

Management and Trade Counterparties (Aggregated as Data Management) 

(Διαχείριση δεδομένων). Αφορά τον κίνδυνο που προκύπτει από τη λήψη 

ανεπαρκών ή ανακριβών στοιχείων κατά την έναρξη οποιασδήποτε συναλλακτικής 

σχέση με πελάτη ή προμηθευτές. Αποτέλεσμα είναι στα συστήματα του Πιστωτικού 

Ιδρύματος να είναι καταχωρημένα ελλιπή, ανεπαρκή ή λανθασμένα στοιχεία τα 

οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των συναλλαγών ή την εκπλήρωση 

υποχρεώσεων του Ιδρύματος. Επίσης περιλαμβάνει την μη λήψη όλων των 

εγγράφων (νομιμοποιητικών) που είναι απαραίτητα για την έναρξη οποιασδήποτε 

συμβατικής σχέσης με τον πελάτη. 

 

Δ) Vendors and Suppliers (Πάροχοι Υπηρεσιών-Προμηθευτές). Περιλαμβάνει 

τους κινδύνους που σχετίζονται από την ανάθεση εργασιών σε τρίτους (Outsourcing) 

ή από τη λήψη υπηρεσιών η προμηθειών από τρίτους. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

• Μη έγκαιρη παράδοση των υπηρεσιών 

• Παράδοση υπηρεσιών κακής ποιότητας 

• Χρεοκοπία του παρόχου ή του προμηθευτή 

• Παραβίαση υποχρεώσεων (κακή χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών)             
   

3.3. Μεθοδολογίες Μέτρησης Λειτουργικού Κινδύνου 

 
3.3.1. Γενικά Σχόλια 
 

Ο υπολογισμός και η μέτρηση του Λειτουργικού Κινδύνου αποτελεί μια ιδιαίτερα 

δύσκολη διαδικασία, η οποία βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης και για 

το λόγω αυτό η Επιτροπή Βασιλείας II ενθαρρύνει τις αρχές και τις Κεντρικές 

Τράπεζες να προτείνουν λύσεις. 
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Το νέο πλαίσιο περί κεφαλαιακής επάρκειας εισάγει τρεις εναλλακτικές 

προσεγγίσεις για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του 

Λειτουργικού Κινδύνου και οι οποίες παρουσιάζουν βαθμιαία αυξανόμενη 

πολυπλοκότητα. Αυτές είναι:     

• Η μέθοδος του Βασικού Δείκτη (Basic Indicator Approach) (BIA) 

• Η Τυποποιημένη Μέθοδος (Standardized Approach), (TSA), Εναλλακτική 

Τυποποιημένη Μέθοδος (Alternate Standardized Approach, (ASA) 

• Οι Εξελιγμένες Προσεγγίσεις Μέτρησης (Advanced Measurement Approach) 

(AMA) 

 

3.3.2. Μέθοδος Βασικού Δείκτη (Basic Indicator Approach) 

 
Τα Πιστωτικά Ιδρύματα που εφαρμόζουν την παραπάνω μέθοδο έχουν την 

υποχρέωση να υπολογίζουν τα εποπτικά κεφάλαια ως ποσοστό του Gross Income26  

με βάση την παρακάτω σχέση: 

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. 

Δεν υπάρχουν κριτήρια για την εφαρμογή της μεθόδου, ωστόσο τα Πιστωτικά 

Ιδρύματα εφαρμόζουν τις προδιαγραφές που εξέδωσε η Επιτροπή27. Ο οικονομικός 

δείκτης είναι αντιπροσωπευτικός της δραστηριότητας του Πιστωτικού Ιδρύματος και 

συνεπώς της αντίστοιχής έκθεσης στο Λειτουργικό Κίνδυνο. 

Με την προσέγγιση του Βασικού Δείκτη οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του 

Λειτουργικού Κινδύνου ανέρχονται στο 15% του σχετικού δείκτη εισοδήματος GI 

                                                 
26 Ο  ορισμός που έχει δοθεί από την Επιτροπή είναι ο εξής GI= net interest income+ net results of 
fees and commissions+ net results of financial operations+ other excluding extraordinary or irregular 
items and profits / losses from sales of securities in banking book. 
27 Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk February 2003. 
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(Gross Income)28. Σχετικός Δείκτης Εισοδήματος (Gross Income) σύμφωνα με την 

πράξη 2590/20.08/2007 του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ορίζεται ως ο 

μέσος των τριών τελευταίων ετών πριν την ημερομηνία αναφοράς των ακαθάριστων 

Λειτουργικών Εσόδων. Τα Ακαθάριστα Λειτουργικά  Έσοδα κατά αντιστοιχία των 

κανονισμών της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας,29 (για τα 

Πιστωτικά Ιδρύματα που εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ)), 

προέρχονται από:  

• Τόκους και εξομοιούμενα έσοδα, τόκους και εξομοιούμενα έξοδα  

• Έσοδα από μερίσματα, Έσοδα/ Έξοδα από αμοιβές –προμήθειές 

• Καθαρά πραγματοποιούμενα κέρδη/ ζημιές από χρηματοοικονομικά μέσα 

που δεν επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, εφόσον 

περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών 

• Καθαρά κέρδη/ ζημιές από χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα προς πώληση 

• Καθαρά κέρδη /ζημιές από χρηματοοικονομικά μέσα που επιμετρούνται στην 

εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, εφόσον περιλαμβάνονται στο 

εποπτικό χαρτοφυλάκιο συναλλαγών  

• Κέρδη/ ζημίες από αντιστάθμιση χρηματοοικονομικών μέσων  

• Συναλλαγματικές διαφορές, λοιπά λειτουργικά έσοδα      

Ο τριετής μέσος όρος υπολογίζεται με βάση τις τελευταίες τρεις δωδεκάμηνες 

παρατηρήσεις στο τέλος της κάθε διαχειριστικής χρήσης. Ο Σχετικός Δείκτης 

Εισοδήματος υπολογίζεται αθροίζοντας τις ετήσιες παρατηρήσεις για τις οποίες 

υπάρχουν θετικά μεγέθη και διαιρώντας με τον αριθμό των θετικών μεγεθών. Τα 

ακαθάριστα έσοδα υπολογίζονται ως το αλγεβρικό άθροισμα των παραμέτρων που 

αναφέρονται παραπάνω.  

Μελετώντας τη μέθοδο του Βασικού Δείκτη διαπιστώνουμε ότι η συσχέτιση των 

Ακαθάριστων Λειτουργικών Εσόδων και των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων για την 

κάλυψη του Λειτουργικού Κινδύνου είναι γραμμική. Αύξηση δηλαδή των εσόδων 

οδηγεί σε αύξηση των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων για την κάλυψη του Λειτουργικού 

Κινδύνου. Η σχέση αυτή ίσως απέχει πολύ από την πραγματικότητα και κάνει την 

                                                 
28 Ν.3601/2007Πράξη Διοικητή Τραπέζης Ελλάδος Αρθμ.2590/20.08.2007 Ελάχιστες Κεφαλαιακές 
Απαιτήσεις των Πιστωτικών Ιδρυμάτων για το Λειτουργικό Κίνδυνο. 
29 Committee of European Supervisors GL 10/04.04.2006 Guidelines on the implementation, 
Validation and assessment of Advanced Measurement (AMA) and Internal Ratings Based (IRB).  
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μέθοδο αναποτελεσματική αφού η αύξηση των εσόδων ταυτίζεται περισσότερο με 

την μείωση του Λειτουργικού Κινδύνου παρά με αύξηση αυτού. Παρατηρούμε 

ακόμη ότι στον υπολογισμό της Κεφαλαιακής Επάρκειας για τον υπολογισμό του 

Λειτουργικού Κινδύνου συμμετέχουν μόνο τα Ακαθάριστα Λειτουργικά έσοδα και 

κανένας άλλος παράγοντας κάτι που εντείνει την άποψη περί μειωμένη 

αποτελεσματικότητας του συγκεκριμένου Δείκτη. Καταλήγοντας διαπιστώνει κανείς 

ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη επιβράβευσης των Πιστωτικών Ιδρυμάτων που 

ακολουθούν πρακτικές μείωσης του Λειτουργικού Κινδύνου. 

Η Μέθοδος του Βασικού Δείκτη αποτελεί την απλούστερη και οικονομικότερη 

μέθοδο υπολογισμού των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων 

έναντι του Λειτουργικού Κινδύνου  που αποδέχεται η Επιτροπή Βασιλείας II και η 

Τράπεζα της Ελλάδος ως εποπτεύουσα και νομοθετούσα αρχή για τον Ελλαδικό 

χώρο. 

 

3.3.3. Τυποποιημένη Προσέγγιση (Standardized Approach) 

 
Αποτελεί τη δεύτερη μέθοδο υπολογισμού της Κεφαλαιακής Επάρκειας των 

Πιστωτικών Ιδρυμάτων έναντι του Λειτουργικού Κινδύνου. Στην μέθοδο αυτή 

προτείνεται εξειδίκευση των συντελεστών κατά τραπεζική δραστηριότητα και χρήση 

διαφορετικών οικονομικών δεικτών κατά περίπτωση. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα σε 

αυτή την εναλλακτική λύση, χωρίζουν τις δραστηριότητές τους σε οκτώ βασικές 

κατηγορίες (Business Lines). Τα εποπτικά κεφάλαια έναντι του Λειτουργικού 

Κινδύνου υπολογίζονται ως ποσοστό του Gross Income για κάθε Business Line με 

βάση την παρακάτω σχέση: 

KTSA= Σ (GI1-8*b1-8) 

 

 Όπου KTSA οι κεφαλαιακές απαιτήσεις στην Standardized Approach 

 b1-8= ποσοστό για κάθε Business Line 

 G1-8= ο μέσος όρος του Gross Income των τριών τελευταίων χρόνων για 

κάθε Business Line 
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Σύμφωνα με την Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, 2590/20.08.2007 

και σε συνέχεια των κατευθυντήριων οδηγιών της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών 

Τραπεζικής Εποπτείας, (Committee of European Supervisors GL 10/04.04.2006 

Guidelines on the implementation, Validation and assessment of Advanced 

Measurement (AMA) and Internal Ratings Based (IRB)) τα Πιστωτικά Ιδρύματα που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα υποχρεούνται να κατανέμουν τις επιχειρηματικές 

δραστηριότητές τους (Business Lines) στις παρακάτω κατηγορίες: 

• Corporate Finance (Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις): Περιλαμβάνει 

δραστηριότητες όπως αναδοχή και τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών 

μέσων (με ανάληψη κινδύνου αγοράς), υπηρεσίες συνδεδεμένες με 

την αναδοχή, υπηρεσίες επενδυτικών συμβουλών. Ακόμη υπηρεσίες 

συμβουλών σε επιχειρήσεις για θέματα κεφαλαιακής διάρθρωσης, 

βιομηχανικής στρατηγικής, συγχωνεύσεων και εξαγορών 

επιχειρήσεων, έρευνα επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση, 

καθώς και κάθε μορφή γενικών συστάσεων σχετικά με συναλλαγές σε 

χρηματοπιστωτικά μέσα. Ο συντελεστής βαρύτητας είναι 18%. 

• Trading and Sales (Διαπραγμάτευση και πωλήσεις 

χρηματοπιστωτικών μέσων). Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνει 

είναι: εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών, λήψη και 

διαβίβαση εντολών σχετικών με ένα η περισσότερα 

χρηματοπιστωτικά μέσα, εκμετάλλευση πολυμερών συστημάτων 

διαπραγμάτευσης τίτλων, διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό, 

διαμεσολάβηση στις διατραπεζικές χρηματαγορές. Ο συντελεστής 

βαρύτητας  είναι 18%.  

• Retail banking (Λιανική Τραπεζική). Περιλαμβάνει 

δραστηριότητες με φυσικά πρόσωπα ή με μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

που ικανοποιούν τα κριτήρια για την υπαγωγή στην κλάση των 

ανοιγμάτων Λιανικής Τραπεζικής όπως αναφέρονται στην ΠΔ/ΤΕ 

2588/20.08.2007. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται σε αποδοχή 

καταθέσεων και άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων, χορηγήσεις, 

χρηματοδοτικές μισθώσεις (Leasing), εγγυήσεις και αναλήψεις 
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υποχρεώσεων. Ο συντελεστής βαρύτητας της συγκεκριμένης 

επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι 12%.   

• Commercial Banking (Εμπορική Τραπεζική). Αναφέρεται σε 

αποδοχή καταθέσεων και άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων, 

χορηγήσεις, χρηματοδοτικές μισθώσεις, εγγυήσεις και αναλήψεις 

υποχρεώσεων. Ο συντελεστής βαρύτητας είναι 15%. 

• Payment and Settlement (Διενέργεια και Διακανονισμός 

Πληρωμών). Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει πράξεις διενέργειας 

πληρωμών περιλαμβανομένης και της μεταφοράς κεφαλαίων, έκδοση 

και διαχείριση μέσων πληρωμής. Ο συντελεστής βαρύτητας είναι 

18%.      

• Agency Services (Υπηρεσίες Φύλαξης και Διαχείρισης). 

Περιλαμβάνει υπηρεσίες φύλαξης και διαχείρισης 

χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, 

περιλαμβανομένης της θεματοφυλακής και συναφών υπηρεσιών όπως 

η διαχείριση διαθεσίμων και εξασφαλίσεων. Ο συντελεστής 

βαρύτητας του συγκεκριμένου Business Line είναι 15%. 

• Asset Management (Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων). 

Αναφέρεται σε διαχείριση χαρτοφυλακίου, διαχείριση Οργανισμών 

Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ) καθώς επίσης και άλλες μορφές 

διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Ο συντελεστής βαρύτητας 

είναι 12%. 

• Retail Brokerage (Υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε πελάτες 

Λιανικής Τραπεζικής). Περιλαμβάνει δραστηριότητες με φυσικά 

πρόσωπα ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ικανοποιούν τα κριτήρια 

για την υπαγωγή στην κλάση των ανοιγμάτων Λιανικής Τραπεζικής 

όπως ορίζονται από την ΠΔ/ΤΕ 2588/20.08.2007. Αναφέρεται στη 

λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικά με ένα ή περισσότερα 

χρηματοπιστωτικά μέσα, τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων 

χωρίς ανάληψη κινδύνου, εκτέλεση εντολών για λογαριασμό 

πελατών. Ο συντελεστής βαρύτητας του τελευταίου Business Line 

είναι 12%. 
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Τα Ακαθάριστα Λειτουργικά Έσοδα ανά κατηγορία επιχειρηματικής 

δραστηριότητας ανά έτος υπολογίζονται κατά αναλογία με αυτά που προβλέπονται 

για την προσέγγιση της Μεθόδου του Βασικού Δείκτη. Ο τριετής μέσος όρος 

υπολογίζεται με βάση τις τελευταίες τρεις δωδεκάμηνες παρατηρήσεις στο τέλος της 

διαχειριστικής χρήσης. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα ελεγμένα στοιχεία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν τεκμηριωμένες εκτιμήσεις του Πιστωτικού Ιδρύματος, οι οποίες 

θα πρέπει να υποστηρίζονται επαρκώς από τα λογιστικά στοιχεία και τα στοιχεία 

κόστους.   

Τα Πιστωτικά Ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σύμφωνα με την 

Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος υποχρεούνται να αναπτύξουν και να 

τεκμηριώσουν συγκεκριμένες πολιτικές και κριτήρια για την ταξινόμηση των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που έχουν αναφερθεί παραπάνω. Τα κριτήρια με 

τα οποία θα αντιστοιχιστούν οι δραστηριότητες πρέπει να αναθεωρούνται και να 

προσαρμόζονται σε συνάρτηση με την εξέλιξη και τις μεταβολές των 

δραστηριοτήτων και των κινδύνων. Γίνεται ακόμη σαφές ότι όλες οι δραστηριότητες 

πρέπει να αντιστοιχίζονται σε μια κατηγορία, ενώ δραστηριότητες που δεν είναι 

εφικτή η ταξινόμηση θα λαμβάνεται ο μεγαλύτερος συντελεστής 18%. 

 

3.3.4. Εναλλακτική Τυποποιημένη Προσέγγιση (Alternate 

Standardized Approach) (ASA) 

 
Στο πλαίσιο της Τυποποιημένης Προσέγγισης τα Πιστωτικά Ιδρύματα έχουν την 

δυνατότητα να κάνουν χρήση Εναλλακτικού Σχετικού Δείκτη για τις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες της Λιανικής Τραπεζικής και της Εμπορικής Τραπεζικής εφόσον 

ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

• Το Πιστωτικό Ίδρυμα δραστηριοποιείται σημαντικά στην Λιανική ή την 

Εμπορική Τραπεζική από τις οποίες προέρχεται τουλάχιστον το 90% του 

τριετούς μέσου όρου των ακαθάριστων λειτουργικών εσόδων. 

• Το Πιστωτικό Ίδρυμα υποχρεούται να έχει επαρκή στοιχεία που να 

τεκμηριώνουν κατά την κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος ότι ένα σημαντικό 

ποσοστό των δραστηριοτήτων Λιανικής ή Εμπορικής Τραπεζικής 
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αποτελείται από δάνεια που σχετίζονται με υψηλή πιθανότητα αθέτησης, 

καθώς και ότι η Εναλλακτική Τυποποιημένη Προσέγγιση παρέχει ένα 

περισσότερο βελτιωμένο τρόπο αξιολόγησης του Λειτουργικού Κινδύνου. Ως 

υψηλή πιθανότητα αθέτησης θεωρείται η υπερβαίνουσα το 3,5% ενώ ως 

σημαντικό ποσοστό θεωρείται το υπερβαίνον το 15% του χαρτοφυλακίου 

Λιανικής ή Εμπορικής Τραπεζικής. 

• Τα παραπάνω κριτήρια θα πρέπει να πληρούνται σε ενοποιημένη βάση. 

Πρακτικά σημαίνει ότι εάν ένα Πιστωτικό Ίδρυμα πληροί τις προϋποθέσεις 

σε ενοποιημένη βάση δικαιούται να εφαρμόσει την Εναλλακτική Προσέγγιση 

και σε ατομική βάση, το αντίθετο δεν επιτρέπεται.  

Ο  Εναλλακτικός Σχετικός Δείκτης είναι ο τριετής μέσος όρος του συνολικού 

ονομαστικού ποσού των απαιτήσεων πελατών πολλαπλασιασμένος επί 0,035. Για τις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες της Λιανικής και Εμπορικής Τραπεζικής, ως 

απαιτήσεις πελατών νοείται το σύνολο των ποσών που έχουν αναληφθεί και είναι 

κατηγοριοποιημένα στα αντίστοιχα χαρτοφυλάκια. 

  

3.3.5. Απαιτούμενα Κριτήρια για την Υιοθέτηση της Τυποποιημένης 

Προσέγγισης   

   
Τα Πιστωτικά Ιδρύματα που εφαρμόζουν την Τυποποιημένη Προσέγγιση30οφείλουν 

να τηρούν σειρά κριτηρίων πέρα των γενικών προτύπων διαχείρισης κινδύνων 31. Η 

Τράπεζα της Ελλάδος είναι ο θεματοφύλακας τήρησης των προϋποθέσεων  αυτών 

που είναι οι παρακάτω: 

• Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποχρεούνται να διαθέτουν ξεχωριστή και επαρκώς 

στελεχωμένη υπηρεσία διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου  

• Υποχρεούνται να διαθέτουν ένα τεκμηριωμένο και επαρκές σύστημα 

εκτίμησης και διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου, με σαφή κατανομή των 

σχετικών αρμοδιοτήτων που θα καλύπτει τουλάχιστον την αναγνώριση, 

                                                 
30 Σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2590/20.08.2007 
31 Σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2590/20.08.2007 
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παρακολούθηση, τον έλεγχο, τη συλλογή δεδομένων ζημιών και μείωση του 

Λειτουργικού Κινδύνου. 

•  Τα Πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να διαθέτουν διαδικασίες συστηματικής 

παρακολούθησης των δεδομένων που σχετίζονται με το Λειτουργικό 

Κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένης της καταχώρησης των ζημιών που υπέστη το 

Πιστωτικό Ίδρυμα σε βάση δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα: 1) Το ελάχιστο 

ύψος ζημιών που πρέπει να καταγράφεται είναι 1.000 ευρώ γενικά και 500 

ευρώ για τις Συνεταιριστικές Τράπεζες που δεν έχουν άδεια Πανελλήνιας 

εμβέλειας 2) Η βάση δεδομένων ζημιών από γεγονότα Λειτουργικού 

Κινδύνου πρέπει να περιέχει στοιχεία τουλάχιστον ενός έτους, προκειμένου 

να επιτραπεί η χρήση της Τυποποιημένης Προσέγγισης. 3) Η καταγραφή των 

γεγονότων του Λειτουργικού Κινδύνου πρέπει να είναι συμβατή με τις 

κατηγορίες επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχουν αναφερθεί 

παραπάνω. 4) Σε πρώτη φάση καταγράφονται τουλάχιστον οι πραγματικές 

ζημιές από γεγονότα Λειτουργικού Κινδύνου που έχουν συμβεί στο 

παρελθόν. Δεδομένου ότι η Τυποποιημένη Προσέγγιση αποτελεί τη βάση 

προετοιμασίας των αντίστοιχών Εξελιγμένων Προσεγγίσεων, τα Πιστωτικά 

Ιδρύματα ενθαρρύνονται από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής 

Εποπτείας να καταγράφουν σταδιακά ενδεχόμενες ζημιές από συμβάντα 

Λειτουργικού Κινδύνου και να αναπτύσσουν διάφορα σενάρια. Στην 

πολιτική διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου πρέπει να καθορίζονται οι 

πηγές άντλησης των στοιχείων που σχετίζονται με γεγονότα Λειτουργικού 

Κινδύνου και τις αντίστοιχες ζημιές, ο χρόνος καταγραφής, οι αρμόδιοι 

λειτουργοί του Πιστωτικού Ιδρύματος για την καταχώρηση των δεδομένων, 

το επίπεδο της ιεραρχίας τους, καθώς και η μορφή του προγράμματος στο 

οποίο καταχωρούνται τα δεδομένα. 

• Το σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου 

πρέπει να υπόκειται σε τακτική επανεξέταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στην ΠΔ/ΤΕ 2577/09.03.2006 και ιδίως τις διατάξεις που αφορούν τα 

κριτήρια ανεξαρτησίας και αποτελεσματικότητας. 

• Το σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου 

πρέπει να είναι ενσωματωμένο στη γενικότερη διαδικασία διαχείρισης 
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κινδύνων του Πιστωτικού Ιδρύματος, ενώ τα αποτελέσματά του πρέπει να 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας παρακολούθησης και 

ελέγχου του προφίλ Λειτουργικού Κινδύνου. 

• Τα Πιστωτικά Ιδρύματα πρέπει να υιοθετήσουν ένα σύστημα αναφορών, που 

να προβλέπει την υποβολή τους, μεταξύ των άλλων και στις εμπλεκόμενες 

επιχειρησιακές μονάδες και να διαθέτουν διαδικασίες λήψης αποφάσεων που 

να βασίζονται στην πληροφόρηση από τις αναφορές αυτές. 

 

3.3.6. Οι Εξελιγμένες Προσεγγίσεις Μέτρησης (Advanced 

Measurement Approach) (AMA) 

 
Η Τρίτη Προσέγγιση υπολογισμού των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του 

Λειτουργικού Κινδύνου για τα Πιστωτικά Ιδρύματα είναι η Εξελιγμένη Προσέγγιση 

Μέτρησης. Σύμφωνα με την συγκεκριμένη προσέγγιση τα Πιστωτικά Ιδρύματα 

υπολογίζουν τις Κεφαλαιακές τους Απαιτήσεις με βάση τη δική τους μεθοδολογία 

αποτίμησης Λειτουργικών Κινδύνων. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα που ακολουθούν την 

εναλλακτική αυτή προσέγγιση υποχρεούνται να υπολογίζουν τις Κεφαλαιακές τους 

Απαιτήσεις έναντι στον Λειτουργικό Κίνδυνο λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο 

κατανομής των τραπεζικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με την Τυποποιημένη 

Μέθοδο, υπολογίζοντας από ιστορικά δεδομένα και για συγκεκριμένες παραμέτρους 

την πιθανότητα να συμβούν ανάλογες περιπτώσεις σε κάποιο βάθος χρόνου καθώς 

και τη μέση απώλεια ανά περίπτωση. Οι Κεφαλαιακές Απαιτήσεις των Πιστωτικών 

Ιδρυμάτων που εφαρμόζουν αυτή τη Προσέγγιση δεν μπορούν να είναι μικρότερες 

από 75% των κεφαλαιακών απαιτήσεων που υπολογίζονται σύμφωνα με την 

Τυποποιημένη Προσέγγιση. 

Προκειμένου να υιοθετηθούν οι Εξελιγμένες Προσεγγίσεις Μέτρησης το Πιστωτικό 

Ίδρυμα υποχρεούται να λάβει την προηγούμενη έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διαβεβαίωση της Εποπτικής Αρχής ότι πληρούνται 
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μια σειρά κριτηρίων32. Τα κριτήρια για την υιοθέτηση Εξελιγμένων Προσεγγίσεων 

Μέτρησης είναι:  

 

Ποιοτικά κριτήρια: 

• Το σύστημα μέτρησης Λειτουργικού Κινδύνου πρέπει να είναι       

ενσωματωμένο στην καθημερινή διαδικασία διαχείρισης κινδύνων του 

Πιστωτικού Ιδρύματος.     

• Το Πιστωτικό Ίδρυμα πρέπει να διαθέτει ανεξάρτητη μονάδα                        

διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου. 

• Τα ανοίγματα στο Λειτουργικό Κίνδυνο και οι ζημίες που προκαλεί πρέπει 

να αποτελούν αντικείμενο τακτικών αναφορών. Απαραίτητη κρίνεται η 

θέσπιση διαδικασιών καθώς και οι συνεχείς διορθωτικές κινήσεις με στόχο 

την συνεχή εναρμόνιση με την νομοθεσία καθώς και την ενσωμάτωση του 

Feed Back στις καθημερινές διαδικασίες. 

• Το σύστημα Διαχείρισης Λειτουργικού Ελέγχου απαιτείται να είναι πλήρως 

και γραπτώς τεκμηριωμένο. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποχρεούνται να έχουν 

καταγεγραμμένες διαδικασίες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης καθώς 

και πολιτικές για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης. 

• Η διαδικασία και τα συστήματα μέτρησης και διαχείρισης του Λειτουργικού 

Κινδύνου απαιτείται να ελέγχονται σε τακτική επανεξέταση από εσωτερικούς 

και εξωτερικούς ελεγκτές. 

Ποσοτικά Κριτήρια: (Καταλληλότητα του Συστήματος μέτρησης)       

• Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποχρεούνται σύμφωνα με τις Εξελιγμένες 

Προσεγγίσεις Μέτρησης να υπολογίζουν τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις κατά 

τρόπο ώστε να καλύπτεται τόσο η αναμενόμενη ζημία όσο και μη 

αναμενόμενη, εκτός και εάν έχουν τη δυνατότητα να τεκμηριώσουν ότι η 

αναμενόμενη ζημία λαμβάνεται ικανοποιητικά υπόψη από τις εσωτερικές 

επιχειρηματικές πρακτικές. 

• Η μέτρηση πρέπει να καλύπτει δυνητικά σοβαρά ακραία γεγονότα, με 99,9% 

διάστημα εμπιστοσύνης σε χρονική περίοδο ενός έτους. 

                                                 
32 Πέρα από τα κριτήρια του Ν 3601/2007 και ΠΔ/ΤΕ 2577/09.03.2006. www.bankofgreece.gr  
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• Το σύστημα ελέγχου Λειτουργικού Κινδύνου πρέπει να λαμβάνει ορισμένα 

κύρια στοιχεία (Key Elements) που να εξασφαλίζουν ότι ανταποκρίνεται στα 

πρότυπα αξιοπιστίας. Έτσι απαιτείται η εφαρμογή:  

• Εσωτερικών δεδομένων ζημιών  

• Εξωτερικών δεδομένων ζημιών  

• Ανάλυσης σεναρίων  

• Παραγόντων που αντανακλούν το επιχειρηματικό- 

οικονομικό περιβάλλον και τα συστήματα εσωτερικού 

ελέγχου του Πιστωτικού Ιδρύματος.    

• Η στάθμιση των τεσσάρων αυτών στοιχείων στο συνολικό σύστημα 

διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου πρέπει να είναι πλήρως και γραπτώς 

τεκμηριωμένη και να παρακολουθείται διαχρονικά ως προς την ορθότητά της  

• Το σύστημα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και να καλύπτει τις κύριες πηγές 

κινδύνου που επηρεάζουν το σχήμα και τις άκρες της κατανομής ζημιών από 

Λειτουργικό Κίνδυνο. 

• Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποχρεώνονται να επικυρώνουν τις υποθέσεις 

συσχετίσεων χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες ποσοτικές και ποιοτικές 

τεχνικές. 

• Τα συστήματα μέτρησης Λειτουργικού Κινδύνου οφείλουν να διέπονται από 

συνέπεια σε εσωτερικό επίπεδο και να αποφεύγουν τον πολλαπλό 

υπολογισμό των ποιοτικών αξιολογήσεων ή των τεχνικών μείωσης κινδύνων  

      που αναγνωρίζονται σε άλλες περιοχές του πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας. 

 

Εσωτερικά Δεδομένα Ζημιών    

Οι εσωτερικές μετρήσεις του Λειτουργικού Κινδύνου, σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 

2590/20.08.2007 και σε συνάφεια με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής 

Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (Committee of European Banking 

Supervisor), πρέπει να βασίζονται σε ιστορικές παρατηρήσεις τουλάχιστον της 

τελευταίας πενταετίας ενώ τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποχρεούνται να συσχετίζουν τα 

ιστορικά στοιχεία των ζημιών με τις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες 

όπως έχουν προαναφερθεί και να τα κοινοποιούν στην Τράπεζα της Ελλάδος. 
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Οι ζημιές από Λειτουργικό Κίνδυνο που σχετίζονται με τον Πιστωτικό Κίνδυνο και 

έχουν ενταχθεί στη βάση δεδομένων γεγονότων Πιστωτικού Κινδύνου, 

καταγράφονται στη βάση δεδομένων Λειτουργικού Κινδύνου αλλά αναγνωρίζονται 

ξεχωριστά. Οι ζημιές αυτές δεν συνυπολογίζονται στις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις 

έναντι Λειτουργικού Κινδύνου όσο συνεχίζουν να αντιμετωπίζονται ως Πιστωτικός 

Κίνδυνος. Οι ζημιές από Λειτουργικό Κίνδυνο που σχετίζονται με τον Κίνδυνο 

Αγοράς πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό των Κεφαλαιακών 

Απαιτήσεων έναντι του Λειτουργικού Κινδύνου. 

Για κάθε κατηγορία ζημιογόνων γεγονότων ορίζεται από το Πιστωτικό Ίδρυμα ένα 

ελάχιστο όριο συλλογής δεδομένων. Η βάση δεδομένων πρέπει να είναι αναλυτική 

εκτενής και να καλύπτει όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ιδρύματος. 

Εκτός από πληροφορίες για τα ακαθάριστα ποσά ζημιών, πρέπει να συλλέγονται 

πληροφορίες για την ημερομηνία του γεγονότος για τυχούσα ανάκτηση 

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

αιτίες των γεγονότων που προκαλούν τις ζημιές 

 

Εξωτερικά Δεδομένα Ζημιών        

Το σύστημα μέτρησης Λειτουργικού Κινδύνου ενός Πιστωτικού Ιδρύματος οφείλει 

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

υπάρχουν ενδείξεις κινδύνου από σοβαρές ζημιές με μικρή πιθανότητα εμφάνισης. 

Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η ύπαρξη συστηματικής διαδικασίας καθορισμού των 

περιπτώσεων στις οποίες πρέπει να χρησιμοποιούνται εξωτερικά δεδομένα καθώς 

και μέθοδοι για την ενσωμάτωση αυτών των στοιχείων στο σύστημα μέτρησης 

Λειτουργικού Κινδύνου. Οι όροι και οι πρακτικές πρέπει να αξιολογούνται τακτικά 

να τεκμηριώνονται γραπτώς και να υπόκεινται σε περιοδική ανεξάρτητη 

επανεξέταση σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2577/09.03.2006. 

 

Ανάλυση Σεναρίων    

Η ανάλυση σεναρίων θεωρείται απαραίτητη από τα Πιστωτικά Ιδρύματα. Τα 

σενάρια αυτά πρέπει να βασίζονται σε γνώμες εμπειρογνωμόνων σε συνδυασμό με 

εξωτερικά δεδομένα για την αξιολόγηση της έκθεσης τους σε γεγονότα με πολύ 

σοβαρές επιπτώσεις. Διαχρονικά τέτοιες εκτιμήσεις πρέπει να επικυρώνονται και να 
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επαναξιολογούνται βάσει σύγκρισης με πραγματοποιθείσες ζημιές ώστε να 

εξασφαλίζεται η ακρίβεια αυτών.  

 

Παράγοντες Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Εσωτερικού Ελέγχου       

Η μεθοδολογία εκτίμησης του Κινδύνου πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους 

σημαντικούς παράγοντες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου που μπορεί να μεταβάλουν τον κίνδυνο. Πιο συγκεκριμένα κάθε 

παράγοντας που επιλέγεται πρέπει να αποτελεί ουσιαστική πηγή κινδύνου και η 

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

προέρχονται από τις αντίστοιχες επιχειρηματικές μονάδες. Πολύ σημαντική 

παράμετρος είναι η λογική εκτίμηση της ευαισθησίας του κινδύνου καθώς και οι 

σταθμίσεις που χρησιμοποιούνται. Βασικό στοιχείο είναι η ενσωμάτωση πιθανών 

μελλοντικών ανοδικών μεταβολών του κινδύνου λόγω μεγαλύτερης πολυπλοκότητας 

ή αύξησης του όγκου δραστηριοτήτων. 

Τα Πιστωτικά Ιδρύματα επιτρέπεται να αναγνωρίζουν την ασφάλιση και άλλους 

μηχανισμούς μεταφοράς κινδύνου, ως τεχνική μείωσης του Λειτουργικού Κινδύνου 

όταν έχουν την δυνατότητα να τεκμηριώσουν ικανοποιητικά, κατά την κρίση της 

Τράπεζας της Ελλάδος ότι επιτυγχάνεται σημαντική μείωση του κινδύνου. Η 

κεφαλαιακή ελάφρυνση που προέρχεται από την αναγνώριση της ασφάλισης και 

άλλων μηχανισμών μεταφοράς κινδύνων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων για Λειτουργικό Κίνδυνο πριν την αναγνώριση των 

τεχνικών μείωσης του κινδύνου.  

 

3.3.7. Συνδυασμός Εξελιγμένης Προσέγγισης Μέτρησης με άλλες 

προσεγγίσεις           

 
Οι κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής 

Εποπτείας καθώς και οι Πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 

ΠΔ/ΤΕ2590/20.08.2007 δίνουν τη δυνατότητα στα Πιστωτικά Ιδρύματα να 

εφαρμόζουν την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης Λειτουργικού Κινδύνου σε 

συνδυασμό με τη Προσέγγιση του Βασικού Δείκτη είτε με την Τυποποιημένη 
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Προσέγγιση εφόσον υπάρχει η αντίστοιχη έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος. 

Για να συμβεί το παραπάνω από τα Πιστωτικά Ιδρύματα πρέπει: 

• Να λαμβάνουν υπόψη όλοι οι Λειτουργικοί Κίνδυνοι με κατάλληλη 

προσέγγιση που να καλύπτει τις διάφορες δραστηριότητες που 

προσδιορίζονται σε εσωτερικό επίπεδο.    

• Να πληρούν όλα τα κριτήρια που έχουν προαναφερθεί για τις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες της Τυποποιημένης Προσέγγισης και της 

Εξελιγμένης Προσέγγισης Μέτρησης αντίστοιχα. 

• Κατά την ημερομηνία εφαρμογής της Εξελιγμένης Προσέγγισης Μέτρησης 

ένα ουσιαστικό μέρος των Λειτουργικών Κινδύνων του Ιδρύματος να 

καλύπτεται από αυτήν. 

•  Να επεκτείνει σταδιακά τη χρήση της Εξελιγμένης Μεθόδου Μέτρησης σε 

σημαντικό τμήμα των δραστηριοτήτων του, με χρονοδιάγραμμα εγκεκριμένο 

από την Τράπεζα της Ελλάδος. 
 

3.3.8. Συνδυασμός της Προσέγγισης του Βασικού Δείκτη με την 

Τυποποιημένη Προσέγγιση    

 
Η παράλληλη χρήση των δύο απλούστερων προσεγγίσεων δεν επιτρέπεται κατά 

κανόνα. Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να αποδεχτεί τον συνδυασμό των δύο 

προσεγγίσεων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με αυστηρό προσυμφωνημένο 

χρονοδιάγραμμα σταδιακής εφαρμογής της Τυποποιημένης Προσέγγισης. Ως 

εξαιρετικές περιπτώσεις θεωρούνται οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις νέων 

επιχειρηματικών μονάδων, οι συμμετοχές τα μικτά έσοδα των οποίων αποτελούν 

πολύ μικρό ποσοστό του συνόλου των μικτών εσόδων του ομίλου καθώς και 

συμμετοχές οι οποίες εδρεύουν σε κράτη τα οποία δεν ακολουθούν το Σύμφωνο 

Βασιλείας II. Στην περίπτωση παράλληλης χρήσης των δύο προσεγγίσεων και για 

όσο διάστημα αυτό επιτρέπεται, ο υπολογισμός των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων 

πρέπει να γίνεται με την Τυποποιημένη Προσέγγιση στο σύνολο του ομίλου, εκτός 

από τις εξαιρούμενες επιχειρηματικές μονάδες οι Κεφαλαιακές Απαιτήσεις των 
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οποίων υπολογίζονται με την Προσέγγιση του Βασικού Δείκτη και προστίθενται στις 

συνολικές απαιτήσεις του ομίλου. 

Όσο αφορά τις τράπεζες, αυτές επιλέγουν μέθοδο αξιολόγησης Λειτουργικού 

Κινδύνου ανάλογα με τις εσωτερικές τους διαδικασίες και τα τεχνολογικά μέσα πού 

διαθέτουν. Πάγια όμως τακτική είναι η ενθάρρυνση των Πιστωτικών Ιδρυμάτων  

ώστε να κινούνται προς την υιοθέτηση περισσότερο εξελιγμένων  μεθόδων όσο 

περισσότερο αναβαθμίζουν τις εσωτερικές τους διαδικασίες και τα συστήματα 

αποτίμησης Λειτουργικού Κινδύνου. Η προσέγγιση που επιλέγεται πρέπει να 

αντιστοιχεί στην σταθερότητα των δραστηριοτήτων τους, ενώ υπάρχει η δυνατότητα 

διαφορετικών προσεγγίσεων για διαφορετικές μονάδες δραστηριότητας. 

Η Επιτροπή προτείνει την πρώτη προσέγγιση μόνο για Πιστωτικά Ιδρύματα με μικρό 

εύρος δραστηριοτήτων και περιορισμένη τοπική παρουσία, ενώ ενθαρρύνει τις 

υπόλοιπες  να προχωρήσουν στην τρίτη προσέγγιση. Αυτό γίνεται έμμεσα αφού στις 

Εξελιγμένες Προσεγγίσεις μέτρησης Λειτουργικού Κινδύνου οι Κεφαλαιακές 

Απαιτήσεις είναι σημαντικά μικρότερες από αυτές της προσέγγισης μέσω του 

Βασικού Δείκτη. Η Επιτροπή εισηγήθηκε τον Ιανουάριο του 2001 οι Κεφαλαιακές 

Απαιτήσεις έναντι του Λειτουργικού Κινδύνου να αποτελούν περίπου το 20% των 

συνολικών Κεφαλαιακών Απαιτήσεων, ωστόσο μετά από αντιρρήσεις πολλών 

Πιστωτικών Ιδρυμάτων αναθεωρήθηκε η εισήγηση και μειώθηκε στο 12% των 

συνολικών Κεφαλαιακών Απαιτήσεων. Ολοκληρώνοντας  πρέπει να επισημανθεί ότι 

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας η οποία ουσιαστικά υλοποιεί 

τις κατευθυντήριες γραμμές του Συμφώνου Βασιλείας II, θεωρεί ότι οι παραπάνω 

προσεγγίσεις (Βασικού Δείκτη, Τυποποιημένη, Εξελιγμένη) βρίσκονται σε πρώιμο 

στάδιο και δεν αποκλείει μελλοντικά οι προδιαγραφές να αποκλίνουν σημαντικά από 

το υφιστάμενο πλαίσιο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΕΡΑ 

 

Μελέτη Υπολογισμού και Μέτρησης του Λειτουργικού 

Κινδύνου σε Πιστωτικά Ιδρύματα που Δραστηριοποιούνται 

στον Ελληνικό Χώρο 

 
4.1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
 
Στο κεφάλαιο αυτό της εργασίας, γίνεται προσπάθεια μελέτης και ανάλυσης των 

προσεγγίσεων στη μέτρηση του Λειτουργικού Κινδύνου που ακολουθούν τα 

Πιστωτικά Ιδρύματα τα οποία δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο καθώς και 

κατά πόσο οι διαδικασίες που ακολουθούν είναι εναρμονισμένες με τις 

κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Βασιλείας II καθώς και με το Ελληνικό 

νομοθετικό πλαίσιο. Κρίνεται σημαντικό να σημειωθεί ότι η έρευνα αυτή έγινε το 

μεταβατικό διάστημα από τον καθορισμό του νομοθετικού πλαισίου έως της 

καταληκτικής ημερομηνίας εναρμόνισης των Πιστωτικών Ιδρυμάτων με τις νέες 

διατάξεις. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα που μελετώνται είναι κυρίως η Τράπεζα Κύπρου, 

λόγω της δυνατότητας άντλησης στοιχείων και πληροφοριών εσωτερικής χρήσης 

του Συγκροτήματος, η Τράπεζα Πειραιώς ως μια πολύ δυναμικά αναπτυσσόμενη 

ιδιωτική  Ελληνική Τράπεζα καθώς  και η Geniki Bank ως περίπτωση Ελληνικού 

Πιστωτικού Ιδρύματος που έχει εξαγοραστεί από Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Όμιλο.           
 

4.2. Υπολογισμός και Μέτρηση Λειτουργικού Κινδύνου σε 

Πιστωτικά Ιδρύματα: Η Περίπτωση της Τράπεζας Κύπρου 

 

4.2.1. Γενικά Σχόλια   

Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ33 ιδρύθηκε το 1899 και είναι η μητρική 

εταιρεία του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου. Η Τράπεζα είναι ηγετικός 

                                                 
33 www.bankofcyprus.org  
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χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο, με δυναμική παρουσία στην Ελλάδα 

και με δραστηριότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο την Αυστραλία τη Ρουμανία και τη 

Ρωσία. 

Το Συγκρότημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και 

υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές εργασίες, χρηματοδοτήσεις Leasing, 

Factoring, χρηματιστηριακές υπηρεσίες, διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, ασφάλειες 

γενικού κλάδου και ζωής καθώς και υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής. Το μερίδιο 

αγοράς της Τράπεζας στις καταθέσεις και χορηγήσεις στην Κύπρο ανέρχεται σε 

29,5% και 26,4% αντίστοιχα ενώ λειτουργεί 144 καταστήματα. Η Τράπεζα 

επεκτάθηκε στην Ελλάδα από το 1991. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν περισσότερα από 

130 καταστήματα στον Ελλαδικό χώρο. Το μερίδιο αγοράς της σε καταθέσεις και 

χορηγήσεις πλησιάζει το 4%.  

 

4.2.2. Προφίλ Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου 

 

Κύρια χαρακτηριστικά της Τράπεζας Κύπρου, τα οποία οδήγησαν στην καθιέρωσή 

της στην Ελληνική αγορά, είναι η ποιότητα εξυπηρέτησης, η ευελιξία και η παροχή 

πρωτοποριακών προϊόντων. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, 

εφαρμόζεται ο διαχωρισμός της πελατειακής βάσης σε τρεις κύριους τομείς: των 

μεγάλων επιχειρήσεων (Corporate), των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (Retail) και 

των ιδιωτών (Consumer). Έτσι, σε συνδυασμό με τη λειτουργία ευέλικτων 

καταστημάτων που λειτουργούν ως σημεία πώλησης των προϊόντων, παρέχεται 

υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση των πελατών με εξειδικευμένα προϊόντα που 

ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. 

Το Συγκρότημα εργοδοτεί 6.192 άτομα διεθνώς. Στις 31 Δεκεμβρίου 2006 το σύνολο 

ενεργητικού του ανέρχονταν σε 25,19 δις. Ευρώ και τα Ίδια κεφάλαια σε 1.57 δις. 

Ευρώ. Οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών 

Κύπρου (ΧΑΚ) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑΑ). Η Τράπεζα είναι η 

μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία στο ΧΑΚ με κεφαλαιοποίηση 6.983.471.124 ευρώ 

(21/09/2007) και με ευρεία μετοχική διασπορά. (Ο αριθμός των μετόχων πλησιάζει 

τους 70.000 ενώ ο αριθμός των προς διαπραγμάτευση μετοχών είναι 562.276.258 με 
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ημερομηνία διαπραγμάτευσης 21/09/2007). Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η 

μετοχική δομή της Τράπεζας Κύπρου με ημερομηνία 31 Μαρτίου 2007. 

 

Πίνακας 1: Μετοχική Δομή Τράπεζας Κύπρου, 31 Μαρτίου 2007 

Μετοχική Δομή, 31 Μαρτίου 2007 

Κατηγορία Μετόχου Πλήθος Αρ. Μετοχών % 

 

349 
93 
438 

 

125.105.965 
12.057.686 
133.183.214 

 

22,6 
 2,2 
24,0 

Θεσμικοί 

 - Κύπρος* 

 - Ελλάδα 

 - Ξένοι

880 270.346.865 48,8 
Ιδιώτες 

Φυσικά & Νομικά 

πρόσωπα

 

63.340 

 

283.821.245 
 

 

51,2 

ΣΥΝΟΛΟ 64.220 554.168.110 100,0 

* Η Μαρφίν Λαϊκή Τράπεζα κατέχει 45.374.742 μετοχές (8,19% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου) 
 

 
Σκοπός της Τράπεζας Κύπρου είναι να προσφέρει σε κάθε πελάτη τα προϊόντα 

εκείνα που θα του παρέχουν προστιθέμενη αξία και να αναπτύσσει μία μακροχρόνια 

σχέση συνεργασίας που στηρίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στη διαφάνεια. 

Σημαντικό χαρακτηριστικό της είναι και το γεγονός ότι επενδύει συνεχώς στην 

τεχνολογία. 

Όραμα του συγκροτήματος είναι να γίνει η Τράπεζα Κύπρου πρώτη Τράπεζα 

προτίμησης σε Κύπρο και Ελλάδα για τους πελάτες, το προσωπικό  και τους 

επενδυτές, ώστε στα χρόνια που έρχονται να είναι μεταξύ των τριών μεγαλύτερων 

τραπεζών στον ευρύτερο Ελληνικό χώρο, να αναδειχθεί σε περιφερειακή δύναμη για 

την ευρύτερη περιοχή και να είναι ωφέλιμη για την κοινωνία στην οποία 

δραστηριοποιείται.. 
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4.2.3. Διαχείριση Κινδύνων Συγκροτήματος  

 
Το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου για την καλύτερη διαχείριση των Κινδύνων 

έχει δημιουργήσει τρεις υπηρεσίες για κάθε ένα τομέα Κινδύνου. Έτσι υπάρχει 

Υπηρεσία Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου, Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνου 

Αγοράς και Υπηρεσία Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου. Στόχος είναι η έγκαιρη 

προετοιμασία του Συγκροτήματος για την υιοθέτηση του Δευτέρου Συμφώνου της 

Βασιλείας (Basel ΙΙ) και της αντίστοιχης οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Capital 

Requirement Directive). Οι οδηγίες αυτές εκφράζονται μέσα από τη σχετική οδηγία 

της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου καθώς και της Τράπεζας της Ελλάδος, για τον 

υπολογισμό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων.  

Πρωταρχικό στόχο αποτελεί η πλήρης ολοκλήρωση εντός του 2007 των αναγκαίων 

εργασιών για την μέτρηση του Πιστωτικού και Λειτουργικού Κινδύνου βάσει της 

Τυποποιημένης Μεθόδου που προβλέπεται από την οδηγία και την οποία προτίθεται 

να οδηγήσει το Συγκρότημα στην πρώτη φάση εναρμόνισης με τις διατάξεις του 

Συμφώνου. Το μεγαλύτερο όφελος για το Συγκρότημα προβλέπεται να προέλθει από 

την υλοποίηση του μέσο-μακροπρόθεσμου στόχου που είναι η υιοθέτηση 

εξειδικευμένων μεθόδων παρακολούθησης και επιμέτρησης όλων των κατηγοριών 

Κινδύνων έτσι ώστε να μειωθούν οι πιθανές ζημίες από αυτούς τους Κινδύνους και 

κατά συνέπεια να μειωθούν και τα απαιτούμενα εποπτικά κεφάλαια. Και οι τρεις 

Υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνου του Συγκροτήματος κινούνται μεθοδικά προς αυτή 

την κατεύθυνση και αναμένεται στο άμεσο μέλλον η μεν Διαχείριση του Πιστωτικού 

Κινδύνου να γίνεται μέσα από την εφαρμογή της μεθόδου των Εσωτερικών 

Συστημάτων Διαβαθμίσεων (Internal Rating Based Approach IRB),η δε Διαχείριση 

του Λειτουργικού Κινδύνου μέσα από την εφαρμογή Εξελιγμένων Προσεγγίσεων 

Μέτρησης (Advanced Measurement Approach AMA). 

Με γνώμονα την ευελιξία και την επεκτασιμότητα των παρερχομένων λύσεων και τη 

μείωση του κόστους προσαρμογής, έχουν αναπτυχθεί λύσεις που υποστηρίζουν την 

εναρμόνιση της Τράπεζας Κύπρου με τους κανονισμούς του Δευτέρου Συμφώνου 

της Βασιλείας (Basel II) και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα 

έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση του υπολογισμού της Κεφαλαιακής Επάρκειας που 

αφορά τις εργασίες του Συγκροτήματος σε Κύπρο, Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο. 
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Το πληροφοριακό σύστημα που έχει εγκατασταθεί παρέχει στους χρήστες όχι μόνο 

τη δυνατότητα παραγωγής του τελικού αποτελέσματος, αλλά και τη δυνατότητα 

παραμετροποίησης και ανάλυσης των αποτελεσμάτων. Τα πρώτα αποτελέσματα 

παραδόθηκαν στη Κεντρική Τράπεζα Κύπρου τον Δεκέμβριο του 200634 

καθιστώντας έτσι την Τράπεζα Κύπρου πρωτοπόρο όσο αφορά την συμμόρφωση 

προς τον τρόπο αναφοράς του πακέτου πληροφοριών σε σχέση με τις απαιτήσεις του 

Δευτέρου Συμφώνου της Βασιλείας.       

                   

4.2.4. Διαχείριση Λειτουργικού Κινδύνου 

 
Η δημιουργία της κατάλληλης υποδομής και συστημάτων αλλά ίσως πολύ 

σημαντικότερο η ανάπτυξη της κατάλληλης  κουλτούρας στον Οργανισμό, είναι τα 

βασικά στοιχεία που χρειάζονται για την ορθότερη διαχείριση των Λειτουργικών 

Κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα Πιστωτικά Ιδρύματα. 

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου του Συγκροτήματος της Τράπεζας 

Κύπρου έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη εξειδικευμένων μεθόδων μέτρησης των 

Λειτουργικών Κινδύνων με στόχο τη συνεχή παρακολούθηση τους και τον έγκαιρο 

εντοπισμό πιθανών παραλήψεων. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η πλήρης 

συμμόρφωση που απαιτείται εκ μέρους του Συγκροτήματος έναντι των διατάξεων 

του Συμφώνου, ενώ προβλέπεται μακροχρόνια να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα 

από την καλύτερη αντίληψη και διαχείριση των συγκεκριμένων Κινδύνων.  

Ενδεχόμενη ζημιά από Λειτουργικούς Κινδύνους μπορεί να προκύψει από όλες τις 

δραστηριότητες του Συγκροτήματος ως συνέπεια αναποτελεσματικότητας ή 

αποτυχίας στις εσωτερικές διαδικασίες και συστήματα, λόγω εξωτερικών 

παραγόντων αλλά και λόγω του ανθρώπινου παράγοντα. Κάτω από την ομπρέλα 

λοιπόν των Λειτουργικών Κινδύνων, όπως έχει αναλυτικά αναφερθεί, 

περιλαμβάνεται ένα μεγάλο φάσμα πιθανών περιπτώσεων όπως διακοπή στη 

λειτουργία κάποιων εργασιών λόγω απρόβλεπτων εξωτερικών παραγόντων, απάτες 

οικονομικής φύσης, λάθη ή παραλήψεις στην τήρηση των διαδικασιών, παρερμηνεία 
                                                 
34 Τα Ελληνικά Πιστωτικά Ιδρύματα υποχρεούνται να παραδώσουν στην Τράπεζα της Ελλάδος τα 
πρώτα επίσημα στοιχεία σχετικά με τα Εποπτικά τους Κεφάλαια έναντι των Κινδύνων όπως αυτοί 
καθορίζονται από το Σύμφωνο της Βασιλείας II, καθώς και για την Κεφαλαιακή τους Επάρκεια στα 
μέσα του 2008. www.bankofgreece.gr     
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νόμων και κανονισμών και πολλά άλλα. Αυτοί οι κίνδυνοι δεν μπορούν εύκολα να 

προβλεφθούν αλλά είναι δυνατόν με την ορθή διαχείριση να περιοριστούν τα 

οποιαδήποτε αρνητικά αποτελέσματα. Με γνώμονα τα παραπάνω και μέσα στα 

πλαίσια που ορίζουν οι διατάξεις του Συμφώνου Βασιλείας II καθώς το Ελλαδικό 

και Κυπριακό νομοθετικό πλαίσιο, το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου έχει 

αναπτύξει την απαιτούμενη υποδομή ενώ σταδιακά αναπτύσσει και την απαιτούμενη 

κουλτούρα στο προσωπικό της. Έτσι από τις αρχές του 2007 έχουν αρχίσει να 

καταχωρούνται περιστατικά Λειτουργικών Κινδύνων στο εξειδικευμένο 

πληροφοριακό σύστημα (αναλυτική παρουσίαση θα υπάρξει στην επόμενη ενότητα) 

που έχει αναπτυχθεί ενώ άρχισε η χρήση των πληροφοριών αυτών με στόχο την 

καλύτερη διαχείριση των Λειτουργικών Κινδύνων αλλά και την πρόληψη αυτών. 

Απώτερος σκοπός για το Συγκρότημα είναι η κωδικοποίηση των εργασιών και η 

συλλογή των κατάλληλων στοιχείων που να επιτρέπουν την αξιολόγηση και 

παρακολούθηση δεικτών που αφορούν τους Λειτουργικούς Κινδύνους. Στόχος 

ακόμη είναι η σταδιακή κάλυψη όλων των εταιρειών του Συγκροτήματος 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προσφέρουν υπηρεσίες στον ευρύτερο 

χρηματοπιστωτικό τομέα όπως στον ασφαλιστικό κλάδο. Το 2007 αποτελεί 

μεταβατικό έτος για τα Πιστωτικά Ιδρύματα εναρμόνισης με τις διατάξεις του 

Συμφώνου για το λόγω αυτό η Τράπεζα Κύπρου αναλύει διεξοδικά τις διαδικασίες 

τόσο σε Ελλάδα όσο και σε Κύπρο. Παράλληλα συνεχίζεται ο καθορισμός και η 

συλλογή δεικτών επιμέτρησης του Λειτουργικού Κινδύνου. Για να επιτευχθεί αυτό 

γίνεται χρήση διεθνών πρακτικών και βάσεων δεδομένων. Συγχρόνως 

προγραμματίζεται η υιοθέτηση εντός του 2008 ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού 

συστήματος παρακολούθησης Λειτουργικών Κινδύνων με σκοπό την 

ελαχιστοποίηση των απωλειών και την μείωση των απαιτούμενων κεφαλαίων. Τέλος 

συνεχίζεται έργο τη εφαρμογής σχεδίου αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών (Business 

Continuity Plan), έτσι ώστε να διασφαλίζεται η άμεση συνέχιση παροχής υπηρεσιών. 
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4.2.5. Πληροφορικό Σύστημα Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου 

στην Τράπεζα Κύπρου 

 
Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των Λειτουργικών Κινδύνων και με στόχο 

τον εναρμονισμό με τις διατάξεις του Συμφώνου της Βασιλείας II που απαιτούν τη 

ύπαρξη βάσης δεδομένων Λειτουργικού Κινδύνου, η Τράπεζα Κύπρου έχει 

εγκαταστήσει  και λειτουργεί από τα τέλη του 2006 το Πληροφοριακό Σύστημα IRS 

(Incident Reporting System) στο οποίο καταχωρούνται όλα τα γεγονότα 

Λειτουργικού Κινδύνου ανεξάρτητα από το ποσό της ζημίας που προκλήθηκε. 

Σκοπός της καταγραφής αυτής είναι να αποκτήσει η Διοίκηση του Συγκροτήματος 

μια πλήρη εικόνα για το που βρίσκονται οι ενδεχόμενες αδυναμίες των ελέγχων και 

των διαδικασιών. Συγχρόνως το σύστημα αυτό αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για 

την μετάβαση από τη Τυποποιημένη Προσέγγιση υπολογισμού των Κεφαλαιακών 

Απαιτήσεων έναντι του Λειτουργικού Κινδύνου που ακολουθεί το Συγκρότημα τη 

στιγμή αυτή, στις Εξελιγμένες Προσεγγίσεις που αποτελεί τον μελλοντικό στόχο του 

Συγκροτήματος, μιας και με αυτό τον τρόπο προσδοκά στη μείωση των 

Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Λειτουργικού Κινδύνου και κατά συνέπεια 

στη μείωση των λειτουργικών εξόδων.     

Η λειτουργία του συστήματος είναι απλή και φιλική προς τον χρήστη. Οι 

εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι κάθε Profit Center είναι υποχρεωμένοι να 

καταγράφουν όλα τα σχετικά γεγονότα καθώς και να συμπληρώνουν τα πεδία 

χρησιμοποιώντας όλες τις γνώσεις που διαθέτουν. Για γεγονότα που υπερβαίνουν τα 

100.000 ευρώ οι Διευθυντές των Profit Centers υποχρεούνται να αναφέρουν άμεσα 

στο Διευθυντή Λειτουργικού Κινδύνου το γεγονός. 

Περιγράφοντας επιγραμματικά το IRS διαπιστώνουμε την ύπαρξη δύο Security 

Levels το Manage Events που αναφέρεται στους χρήστες που ενημερώνουν του 

σύστημα και το Only For Officers που αναφέρεται στους διαχειριστές των 

πληροφοριών που καταγράφονται. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πεδία που 

απαιτείται να συμπληρώνονται και τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες διατάξεις. Τα πεδία αυτά είναι: 

Event Title (Τίτλος Γεγονότος) Πρέπει να είναι χαρακτηριστικός και να οδηγεί σε 

κατηγοριοποίηση του γεγονότος 
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Currency (Νόμισμα) 

Customer Name, Account Number (Όνομα Πελάτη, Αριθμός Λογαριασμού) 

Date οf Incident, Date Identified (Ημερομηνία Γεγονότος-Ημερομηνία 

Αναγνώρισης) 

Estimated Potential Loss (Υπολογισμός Ενδεχόμενης Ζημιάς) Καταχωρείται το 

ποσό που εκτιμά ο χρήστης ότι ενδέχεται να ζημιωθεί το Συγκρότημα από το 

περιγραφόμενο γεγονός 

Actual Loss (Πραγματική Ζημιά)  

Worst Case Scenario (Χειρότερη Πιθανή Εξέλιξη)  

Delivery Channel (Κανάλι Μεταβίβασης, Branch, ATM, Direct Banking, Legal 

Process (Διαδικασία) Internal Fraud, Card Fraud, Human Error, External Fraud 

Involves Employ, Involves Branch (Εμπλοκή Υπαλλήλου-Καταστήματος) 

Provision (Πρόβλεψη) Καταχωρείται το ποσό που έχει εγγράψει η Τράπεζα από τη 

ζημία 

Insurance Recovery (Ασφαλιστική Αποζημίωση) 

Reconciled (Επίλυση) Η υπόθεση έχει διευθετηθεί και δεν υπάρχει καμία 

εκκρεμότητα.   

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι το IRS καταγράφει αναλυτικά και 

αποτελεσματικά όλα τα γεγονότα που σχετίζονται με το Λειτουργικό Κίνδυνο 

δίνοντας πολύ χρήσιμες πληροφορίες στη Διοίκηση του Συγκροτήματος για την 

αντιμετώπιση του Λειτουργικού Κινδύνου και δημιουργώντας μια πολύτιμη για το 

μέλλον βάση δεδομένων. Η αποτελεσματικότητά του εξαρτάται αποκλειστικά από 

την συστηματική και αδιάλειπτη τροφοδότηση στοιχείων από τους 

εξουσιοδοτημένους χρήστες. Προς αυτή την κατεύθυνση έχει δοθεί μεγάλη 

βαρύτητα έτσι ώστε να υπάρξει αλλαγή στην κουλτούρα του Οργανισμού προς αυτή 

την κατεύθυνση. Στόχος είναι η επίτευξη απόλυτης αποτελεσματικότητας του 

συστήματος και μετάβαση σε Εξελιγμένες Προσεγγίσεις μέτρησης των 

Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Λειτουργικού Κινδύνου. 
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4.2.6. Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του 

Λειτουργικού Κινδύνου στην Τράπεζα Κύπρου 

 
Όπως έχει αναφερθεί το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου ακολουθεί την 

Τυποποιημένη Προσέγγιση (Standardized Approach) υπολογισμού των 

Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Λειτουργικού Κινδύνου. Η διαφοροποίηση 

της από την μέθοδο αυτή έγγυται στο γεγονός ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες 

στις οποίες χωρίζει τη λειτουργίας της είναι έξι και όχι οκτώ. Τα ακαθάριστα 

Λειτουργικά έσοδα που προέρχονται από τα Business Lines, Agency Services και 

Corporate Finance ενσωματώνονται στις κατηγορίες που απαιτούν τον μέγιστο 

συντελεστή 18%.  

Για τον υπολογισμό της Κεφαλαιακής Επάρκειας έναντι του Λειτουργικού Κινδύνου 

είναι απαραίτητη η ύπαρξη στατιστικών στοιχείων35 της τελευταίας τριετίας 

σχετικών με τα ακαθάριστα Λειτουργικά έσοδα36 (Gross Income) ανά 

επιχειρηματική δραστηριότητα. Στη συνέχεια πολλαπλασιάζοντας με τους 

αντίστοιχους συντελεστές ανά επιχειρηματική δραστηριότητα και αθροίζοντας τα 

επιμέρους εισοδήματα υπολογίζονται τα Εποπτικά Κεφάλαια που απαιτούνται έναντι 

του Λειτουργικού Κινδύνου. Στους πίνακες 2,3,4 παρουσιάζονται τα στατιστικά 

στοιχεία των ακαθάριστων εισοδημάτων ανά επιχειρηματική δραστηριότητα όπως 

έχουν χορηγηθεί από τη Υπηρεσία Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου της 

Τράπεζας Κύπρου και αφορούν την Τράπεζα Κύπρου Ελλάδος. Οι τιμές των 

ακαθάριστων Λειτουργικών Εσόδων που παρουσιάζονται αφορούν παρατηρήσεις 

της τελευταίας εργάσιμης ημέρας κάθε έτους. Έτσι έχουμε: 

 

 

 

 

                                                 
35 Τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια έναντι του Λειτουργικού Κινδύνου 
τα οποία έχουν χορηγηθεί από την Υπηρεσία Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου της Τράπεζας 
Κύπρου αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και στα πλαίσια της εκπόνησης της 
συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας μιας και είναι διαβαθμισμένα ως εμπιστευτικά και 
απαγορεύεται η δημοσιοποίηση τους μέχρι την επίσημη χορήγηση τους στις Εποπτικές Αρχές. 
36 To Business Line Income ορίζεται ως: Income Commissions+ Interest Received- Interest Paid 
(Εισόδημα από προμήθειες+ Εισπρακτέοι Τόκοι- Πληρωτέοι Τόκοι).   
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Πίνακας 2: Ακαθάριστα Λειτουργικά Έσοδα ανά επιχειρηματική δραστηριότητα 

στην Τράπεζα Κύπρου Ελλάδος  για το 2004 

Business 

Line 

Εισόδημα 

Προμηθειών 

Εισπρακτέοι 

Τόκοι  

Πληρωτέοι 

Τόκοι 

Συνολικό 

Εισόδημα 

Asset 

Management 

35.602,06 14.554,07  50.156,13 

Commercial 

Banking 

12.621.014,64 105.555.054,32 -52.648.913 65.527.155,55 

Payment 

and 

Settlement 

6.447.258,08   6.447.258,08 

Retail 

Banking 

328.917,01 68.899.266,09 -37.387.427 31.840.755,65 

Retail 

Brokerage 

258.229,60   258.229,60 

Trading and 

Sales 

2.104.195,66 -3.493.643,46  -1.389.447,80 

Άθροισμα 21.795.217,05 170.975.231,01 -90.036.340 102.734.107,2 

 

Πίνακας 3: Ακαθάριστα Λειτουργικά Έσοδα ανά επιχειρηματική δραστηριότητα 

στην Τράπεζα Κύπρου Ελλάδος για το 2005 

Business 

Line 

Εισόδημα 

Προμηθειών 

Εισπρακτέοι 

Τόκοι  

Πληρωτέοι 

Τόκοι 

Συνολικό 

Εισόδημα 

Asset 

Management 

79.692,96 19.761,31  99.454,27 

Commercial 

Banking 

10.899.970,37 120.414.417,07 -53.919.288 77.395.098,48 

Payment 

and 

Settlement 

6.681.244,27   6.681.244,27 

 -71- 



Σύμφωνο Βασιλείας II                                                               Λειτουργικός Κίνδυνος 

Retail 

Banking 

438.566,61 83.388.392,16 -54.864.351 28.962.607,56 

Retail 

Brokerage 

374.692,33   374.692,33 

Trading and 

Sales 

1.811.13,65 -2.663.509,06  -852.195,41 

Άθροισμα 20.285.480,20 201.159.061,49 37108.783.640 112.660.901,51 

 

Πίνακας 4: Ακαθάριστα Λειτουργικά Έσοδα ανά επιχειρηματική δραστηριότητα 

στην Τράπεζα Κύπρου Ελλάδος για το 2006 

Business 

Line 

Εισόδημα 

Προμηθειών 

Εισπρακτέοι 

Τόκοι  

Πληρωτέοι 

Τόκοι 

Συνολικό 

Εισόδημα 

Asset 

Management 

178.512,07 14.262,21  192.774,29 

Commercial 

Banking 

11.236.474,78 125.659.851,84 -61.155.584 75.740.742,56 

Payment 

and 

Settlement 

7.059.802,82   7.059.802,82 

Retail 

Banking 

628.556,05 103.731.472,16 -63.808.343 40.551.684,60 

Retail 

Brokerage 

38.233,13   38.233,13 

Trading and 

Sales 

2.640.913,55 -1.404.458,69  1.236.454,87 

Άθροισμα 21.782.492,41 228.001.127,52 38124.963.92

7 

124819692,26 

 

                                                 
37 Η τιμή του συγκεκριμένου μεγέθους είναι αρνητική. 
38 Η τιμή του συγκεκριμένου μεγέθους είναι αρνητική. 

 -72- 



Σύμφωνο Βασιλείας II                                                               Λειτουργικός Κίνδυνος 

Όπως έχει αναφερθεί για τον καθορισμό των απαιτούμενων Εποπτικών Κεφαλαίων 

έναντι του Λειτουργικού Κινδύνου απαιτείται ο υπολογισμός της μέσης τιμής των 

ακαθάριστων λειτουργικών εισοδημάτων ανά επιχειρηματική δραστηριότητα της 

τελευταίας τριετίας. Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα ακαθάριστα 

ετήσια εισοδήματα για τα έτη 2004, 2005, 2006 καθώς και η μέση τιμή τους ανά 

επιχειρηματική δραστηριότητα: 

 

Πίνακας 5: Συγκεντρωτικά ακαθάριστα ετήσια εισοδήματα και μέσες τιμές ανά 

επιχειρηματική δραστηριότητα για τα έτη 2004,2005,2006   

Business 

Line 

Εισόδημα 

2006 

Εισόδημα 

2005 

Εισόδημα 

2004 

Μέση Τιμή 

Asset 

Management 

192.774,29 99.454,27 50.156,13 114.128,23 

Commercial 

Banking 

75.740.742,56 77.395.098,48 65.527.155,55 72.887.665,53 

Payment 

and 

Settlement 

7.059.802,82 6.681.244,27 6.447.258,08 6.729.435,06 

Retail 

Banking 

40.551.684,60 28.962.607,56 31.840.755,65 33.785.015,94 

Retail 

Brokerage 

38.233,13 374.962,33 258.229,60 223.718,36 

Trading and 

Sales 

1.236.454,87 -852.195,41 -1.389.447,80 -335.062,78 

Άθροισμα 124.819.692,26 112.660.901,5 102.734.107,2  

 

Τέλος οι μέσες τιμές των ακαθάριστων λειτουργικών εσόδων ανά επιχειρηματική 

δραστηριότητα πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή που τους αναλογεί. Οι τιμές 

αθροίζονται με σκοπό τον υπολογισμό των Εποπτικών Κεφαλαίων που απαιτούνται 
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έναντι του Λειτουργικού Κινδύνου. Στον πίνακα 6 παρουσιάζονται τα 

συγκεντρωτικά κεφάλαια που απαιτούνται έναντι του Λειτουργικού κινδύνου για την 

Τράπεζα Κύπρου Ελλάδος. 

 

Πίνακας 6: Υπολογισμός εποπτικών κεφαλαίων έναντι του Λειτουργικού Κινδύνου 

σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση (Standardized Approach) 

Business Line Μέση Τιμή 

Εισοδήματος 

Συντελεστής % Απαιτούμενα 

Κεφάλαια 

Agency Services  15  

Asset 

Management 

114.128,23 12 13.695,39 

Commercial 

Banking 

72.887.665,53 15 10.933.149,83 

Corporate 

Finance 

 18  

Payment and 

Settlement 

6.729.435,06 18 1.211.298,31 

Retail Banking 33.785.015,94 12 4.054.201,91 

Retail 

Brokerage 

223.718,36 12 26.846,20 

Trading and 

Sales 

-335.062,78 18 -60.311,30 

Άθροισμα 113.304.900,30  16.178.880,34 

 

Ακολουθώντας την Τυποποιημένη Προσέγγιση (Standardized  Approach) 

διαπιστώνουμε ότι για την Τράπεζα Κύπρου Ελλάδος το ελάχιστο ύψος των 

Εποπτικών Κεφαλαίων έναντι του Λειτουργικού Κινδύνου είναι 16.178.880,34 ευρώ 

ώστε να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Συμφώνου της Βασιλείας II. 

Με στόχο την σύγκριση των Εποπτικών Κεφαλαίων που απαιτούνται εφαρμόζοντας 

τις δύο βασικές μεθόδους υπολογισμού της  Κεφαλαιακής Επάρκειας έναντι του 
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Λειτουργικού Κινδύνου θα υπολογιστούν τα απαιτούμενα Εποπτικά Κεφάλαια και 

σύμφωνα με τη Προσέγγιση του Βασικού Δείκτη (Basic Indicator Approach). Ο 

υπολογισμός γίνεται πολλαπλασιάζοντας τον μέσο όρο των Λειτουργικών 

Ακαθάριστων εσόδων της τελευταίας τριετίας για την Τράπεζα Κύπρου Ελλάδος, με 

τον σταθερό συντελεστή 15%. Έχουμε λοιπόν: 

 

Κεφαλαιακές Απαιτήσεις έναντι Λειτουργικού Κινδύνου =  

113.304.900,30*15% = 16.995.735,05 ευρώ 

 

Διαπιστώνεται ότι η εφαρμογή της Προσέγγισης του Βασικού Δείκτη οδηγεί σε 

αύξηση των απαιτούμενων εποπτικών κεφαλαίων έναντι του Λειτουργικού Κινδύνου 

κατά 816.854,71 ευρώ. 

Κλείνοντας την συγκεκριμένη ενότητα κρίνεται απαραίτητη η παράθεση των 

στοιχείων της Κεφαλαιακής Βάσης και Επάρκειας του Συγκροτήματος της Τράπεζας 

Κύπρου όπως έχουν παραχωρηθεί από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων και 

έχουν δημοσιευθεί στο ετήσιο ενημερωτικό δελτίο του 2006. Τα στοιχεία 

παρατίθενται στον πίνακα 7: 

 

Πίνακας 7: Κεφαλαιακή Βάση και επάρκεια του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου 

για το 2005-2006     

Σε εκατομμύρια ευρώ  31.12.06 31.12.05 

Συμβατικά Βασικά 

Πρωτοβάθμια 

Κεφάλαια (Core Tire 1 

Capital)39

1.191.000.000 1.101.000.000 

                                                 
39 Τα κεφάλαια Tier 1 αποτελούν την βασική μέτρηση της χρηματοοικονομικής ευρωστίας και 
δύναμης ενός Πιστωτικού Ιδρύματος με την οπτική γωνία των ελεγκτικών αρχών. Περιλαμβάνει 
χρηματοοικονομικά κεφάλαια τα οποία χαρακτηρίζονται από υψηλή αξιοπιστία, υψηλή 
ρευστοποιησιμότητα και κυρίως από το μετοχικό κεφάλαιο. Κεφάλαια Tier 1 αποτελούν οι κοινές 
μετοχές, οι προνομιούχες μετοχές που είναι μη εξαγοράσιμες μη σωρευτικές και παρακρατούν τα 
κέρδη. www.wikipedia.com www.investopedia.com    
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Υβριδικά 

Πρωτοβάθμια 

Κεφάλαια(Hybrid 

Tier40  

163.000.000 146.000.000 

Δευτεροβάθμια 

Κεφάλαια (Tier 2 

Capital)41

450.000.000 564.000.000 

Σύνολο Εποπτικών 

Κεφαλαίων 

1.804.000.000 1.821.000.000 

Σταθμισμένο 

Ενεργητικό (Risk 

Weighted Assets) 

14.978.000.000 12.898.000.000 

Δείκτης Κεφαλαιακής 

Επάρκειας (Capital42 

Adequacy Ratio CAR)  

12% 14,1% 

Συμβατικός Βασικός 

Δείκτης (Core Tier 1 

Ratio) 

7,9% 8,5% 

Πρωτοβάθμιος 

Δείκτης (Tier 1 Ratio) 

9,0% 9,8% 

Δευτεροβάθμιος 

Δείκτης  (Tier 2 Ratio) 

3,0% 4,3% 

 

                                                 
40 Αποτελούν νομικά έγγραφα που έχουν χαρακτηριστικά  τόσο από μετοχές χρέους όσο και από 
μετοχικό κεφάλαιο. Υπό τον όρο ότι είναι πιο κοντά στα χαρακτηριστικά των μετοχών έχουν την 
ικανότητα να ενσωματώνουν τις απώλειες της ονομαστικής αξίας τους δίχως να παρουσιάζουν 
τριγμούς στην ρευστότητα του Πιστωτικού Ιδρύματος. Υπολογίζονται ως κεφάλαιο. 
www.investopedia.com   
41 Τα κεφάλαια Tier 2 μετρούν την χρηματοοικονομική ευρωστία των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και 
αποτελούνται από τα δεύτερα πιο αξιόπιστα κεφάλαια μετά τα Tier 1 από πλευράς ελεγκτικών αρχών. 
www.investopedia.com  
42 CAR καλείται ακόμη CRAR (Capital to Risk (Weighted Assets Ratio) είναι ό δείκτης που 
παρουσιάζει τα εποπτικά κεφάλαια του Πιστωτικού Ιδρύματος έναντι του κινδύνου. Σύμφωνα με τους 
κανονισμούς κάθε κράτους το ύψος του CAR διασφαλίζει την ικανότητα του ιδρύματος να αποσβέσει 
ένα ουσιαστικό ποσό ζημιάς. www.investopedia.com, www.rbnz.com    
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Η μελέτη της διαχείρισης των κινδύνων και κυρίως του Λειτουργικού Κινδύνου από 

μέρους της Τράπεζας Κύπρου οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το Συγκρότημα πολύ 

έγκαιρα, σε σχέση με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν θέσει οι Εποπτικές Αρχές, 

έχει εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Συμφώνου της Βασιλείας II που αφορούν τον 

Λειτουργικό Κίνδυνο. Πρακτικά ακολουθεί μέθοδο μέτρησης (Τυποποιημένη 

Προσέγγιση) απόλυτα αποδεκτή από το Σύμφωνο ενώ οι διαδικασίες και οι μέθοδοι 

που εφαρμόζει ταυτίζονται με το νομοθετικό πλαίσιο και τους περιορισμούς που 

θέτει σχετικά με την εφαρμογή της Τυποποιημένης Προσέγγισης υπολογισμού 

Εποπτικών Κεφαλαίων έναντι του Λειτουργικού Κινδύνου. Παράλληλα  δημιουργεί 

τις προδιαγραφές, μέσα από τη Λειτουργία εξειδικευμένου πληροφοριακού 

συστήματος (IRS) και σημαντικής βάσης δεδομένων, για μελλοντική υιοθέτηση των 

Εξελιγμένων Προσεγγίσεων.  

 

Χαρακτηριστικό είναι ότι το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου είναι σε θέση να 

δημοσιοποιήσει αξιόπιστα στοιχεία Κεφαλαιακής Επάρκειας και Εποπτικών 

Κεφαλαίων έναντι του Λειτουργικού Κινδύνου σύμφωνα με τις διατάξεις τις 

Βασιλείας II περίπου ένα έτος πριν της καταληκτικής ημερομηνίας που έχει τεθεί 

από την Τράπεζα της Ελλάδος. Όσο αφορά το δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας 

διαπιστώνεται ότι κινείται σε επίπεδα πολύ μεγαλύτερα από το ύψος του 8% (12% 

το 2006, 14,1% το 2005) που προβλέπεται ως ελάχιστος δείκτης Κεφαλαιακής 

Επάρκειας από το Σύμφωνο της Βασιλείας II κάτι που καταδυκνείει την ευρωστία 

την σταθερότητα, την ασφάλεια και την αξιοπιστία του Συγκροτήματος.    

Σημαντικότερο όλων είναι το γεγονός της έντονης δέσμευσης και της ουσιαστικής 

βαρύτητας που προσδίδει η Διοίκηση του Συγκροτήματος στον αποτελεσματικό 

υπολογισμό και διαχείριση των Κινδύνων και ιδιαίτερα του Λειτουργικού Κινδύνου 

σύμφωνα με τις νέες Διατάξεις. Αυτό δεν υλοποιείται μόνο με τις επενδύσεις που 

πραγματοποιεί η Τράπεζα σε επίπεδο ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εκπαίδευσης 

εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, όσο με τις καθημερινές ενέργειες 

(σεμινάρια-διαλέξεις-forum σχετικά με την σημαντικότητας των διατάξεων του 

Συμφώνου της Βασιλείας II, συνεχής παρακολούθηση και ενθάρρυνση της σωστής 

από μέρους των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων εφαρμογής του IRS, συνεχής 

παρακίνηση από πλευράς στελεχών σε προγραμματισμένες συναντήσεις 
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προσωπικού, ύπαρξη επικαιροποιημένων και σαφών εγκυκλίων) που στοχεύουν 

στην αλλαγή κουλτούρας και στάσης των εργαζομένων έναντι του συγκεκριμένου 

ζητήματος.   
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4.3. Υπολογισμός και Μέτρηση Λειτουργικού Κινδύνου σε 

Πιστωτικά Ιδρύματα: Η Περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς 

 
4.3.1. Γενικά Σχόλια 

 
Ο Όμιλος Πειραιώς43 αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς και δραστήριους 

Τραπεζικούς Ομίλους της Ελληνικής οικονομίας. Η Τράπεζα ιδρύθηκε το 1916. Για 

πολλές δεκαετίες λειτουργούσε ως ιδιωτική Τράπεζα ενώ το 1975 πέρασε υπό 

κρατικό έλεγχο όπου και παρέμεινε μέχρι το 1991. Από τον Δεκέμβριο του 1991 που 

ιδιωτικοποιήθηκε παρουσιάζει συνεχή και ταχεία ανάπτυξη εργασιών, μεγεθών και 

δραστηριοτήτων. Παράλληλα με την οργανική της ανάπτυξη η Τράπεζα Πειραιώς 

υλοποίησε και μια σειρά στρατηγικών κινήσεων με σκοπό την εδραίωσή της στην 

Ελληνική αγορά. Έτσι τη διετία 1997-1999 εξαγόρασε τις Τράπεζες Μακεδονίας – 

Θράκης και Χίου τις οποίες απορρόφησε το 2000. Το 2002 εξαγόρασε την 

ETBAbank την οποία απορρόφησε το 2003. Στις αρχές του 2005 ο Όμιλος Πειραιώς 

ενισχύοντας σημαντική τη στρατηγική του επέκταση στις αγορές της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου προχώρησε σε σειρά 

εξαγορών Πιστωτικών Ιδρυμάτων στην Βουλγαρία, στην Σερβία, στην Αίγυπτο, 

στην Ουκρανία, στην Αλβανία, στη Ρουμανία και στη Μεγάλη Βρετανία. Το σύνολο 

των υπηρεσιών προσφέρεται τόσο μέσα από το πολύ καλά οργανωμένο δίκτυο 

καταστημάτων όσο και από το ηλεκτρονικό δίκτυο τραπεζικής, τη Winbank. Η 

Winbank έχει βραβευτεί για τις υπηρεσίες της από διακεκριμένους οργανισμούς σε 

Ελλάδα και εξωτερικό ενώ είναι η μοναδική ηλεκτρονική Ελληνική Τραπεζική 

υπηρεσία που είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2000. 

Κύριους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου Πειραιώς αποτελούν  η περαιτέρω 

διεύρυνση των μεριδίων αγοράς στην Ελληνική και στις Τραπεζικές αγορές που 

δραστηριοποιείται, η βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και 

του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών του, η πρωτοπορία στη δημιουργία 

καινοτόμων προϊόντων, η περαιτέρω ενίσχυση της θέσης του Ομίλου στην λιανική 

τραπεζική και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η ενδυνάμωση στους τομείς της 

                                                 
43 www.piraeusbank.gr   
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διαχείρισης περιουσίας τρίτων και των τραπεζοασφαλειών και τέλος η ενίσχυση της 

κερδοφορίας του, με στόχο τη συνεχή αύξηση της περιουσίας των μετόχων του.           

Τον Ιούνιο του 2007 ο Όμιλος διέθετε δίκτυο 574 καταστημάτων εκ των οποίων τα 

304 στην Ελλάδα και τα 270 στο εξωτερικό. Το προσωπικό του ομίλου ανέρχονταν 

σε 10.227 εργαζόμενους, το ενεργητικό έφτανε στα 37.276 εκατομμύρια ευρώ και τα 

ίδια κεφάλαια στα 1.884 εκ. ευρώ. Το μερίδιο αγοράς της Τράπεζας Πειραιώς στην 

Ελλάδα (κατά εκτίμηση) τον Ιούνιο του 2007 σε επίπεδο χορηγήσεων, ήταν 13,2%. 

       

4.3.2. Διαχείριση Κινδύνων44

 

Η διαχείριση κινδύνων αποτελεί μια 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 κινδύνων, μέσω υποστήριξης αποφάσεων που αφορούν την 

βελτιστοποίηση της χρήσης Εποπτικών Κεφαλαίων, καθώς και μέσω διαρκούς 

εναρμόνισης των πρακτικών του Ομίλου με τις ενδεδειγμένες διεθνής πρακτικές και 

τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου. 

Το 2006 συστήθηκε στη 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 Κινδύνου 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 
                                                 
44 Τα στοιχεία που αναφέρονται έχουν χορηγηθεί από την Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων της 
Τράπεζας Πειραιώς. 
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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 τη μορφή των αναλαμβανομένων κινδύνων. 

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 την αποτελεσματικότητα των 

διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων. Η μονάδα έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό, 

την εξειδίκευση και υλοποίηση της πολιτικής σε θέματα διαχείρισης κινδύνων, 

σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων. 

Σε ότι αφορά στη υποδομή για την υποστήριξη των λειτουργιών διαχείρισης 

κινδύνου, λειτουργεί από το 2002 το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης κινδύνων   

(Risk-Pro) της εταιρείας Iris. 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 ανάληψη των 

Κινδύνων Αγοράς και Ρευστότητας και την παρακολούθηση των πιστωτικών 

ανοιγμάτων. Το σύστημα συνεχίζει 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 II.  

Αντίστοιχα, για τη διαχείριση του Λειτουργικού Κινδύνου υπό το νέο Εποπτικό 

Πλαίσιο αναπτύχθηκε και τέθηκε σε πιλοτική λειτουργία κατά τη διάρκεια του 2006 

νέος μηχανισμός καταγραφής και παρακολούθησης των ζημιογόνων συμβάντων. Το 

περιβάλλον αυτό εξελίσσεται περαιτέρω και προβλέπεται να τεθεί σε πλήρη 

λειτουργία σε περιβάλλον Ομίλου στα τέλη του 2007. 
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4.3.3. Διαχείριση Λειτουργικού Κινδύνου 

 

Ο Λειτουργικός Κίνδυνος αναγνωρίζεται από την Τράπεζα Πειραιώς ως μια από τις 

σημαντικότερες κατηγορίες κινδύνων. Οι αρμόδιες μονάδες της Τράπεζας 

λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για το 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 

εσωτερικού μηχανισμού ελέγχου και στη χρήση ασφαλιστικών συμβολαίων για την 

ελαχιστοποίηση απωλειών από Λειτουργικούς Κινδύνους. Οι ασφαλιστικές 

καλύψεις αφορούν συμβόλαια Banker Blanket Bonds, συμβόλαια ασφάλισης 

περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου ή συμβόλαια ασφάλισης που σχετίζονται με 

δάνεια ιδιωτών. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, με την 

υλοποίηση πολιτικής ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και την κάλυψη των 

δραστηριοτήτων ηλεκτρονικής τραπεζικής. Από το 2003 έχει δημιουργηθεί Business 

Continuity Site/ Disaster Recovery του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος 

της Τράπεζας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο διακοπής της μηχανογραφικής 

υποστήριξης των εργασιών της Τράπεζας. Επιπλέον, από το 2004 έχει αναπτυχθεί 

σύστημα για τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 

Εποπτικών Αρχών. Εξάλλου είναι σε εξέλιξη Project ανάπτυξης πλαισίου 

διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του νέου 

κανονιστικού πλαισίου της Βασιλείας II, με σκοπό τη συστηματοποίηση της 

διαδικασίας παρακολούθησης του Λειτουργικού Κινδύνου στον όμιλο εντός του 

2007. Η μέθοδος υπολογισμού του Λειτουργικού Κινδύνου που έχει αποφασιστεί να 

ακολουθηθεί είναι αυτή της Τυποποιημένης Προσέγγισης (Standardized Approach)45 

                                                 
45 Ζητήθηκε από την Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας Πειραιώς και μέσα στο πλαίσιο 
της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας, η χορήγηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν τον 
υπολογισμό του Λειτουργικού Κινδύνου και των απαιτούμενων εποπτικών κεφαλαίων έναντί του. Η 
χορήγησή τους δεν έγινε δυνατή λόγω αδυναμίας παροχής από μέρους της Τράπεζας τη συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων (αξιόπιστα στοιχεία θα παραχωρηθούν προς 
δημοσίευση στην Τράπεζα της Ελλάδος στα μέσα του 2008), καθώς επίσης και λόγω 
εμπιστευτικότητας των στοιχείων αυτών.  
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με άμεσο μελλοντικό στόχο την υιοθέτηση Εξελιγμένων Μεθόδων Μέτρησης του 

Λειτουργικού Κινδύνου( Advanced Measurement Methods). 

 

4.3.4. Εφαρμογή των Κανόνων του Εποπτικού Πλαισίου της 

Βασιλείας II 

 
Στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς βρίσκονται σε εξέλιξη έργα που αποσκοπούν 

στη προσαρμογή του Ομίλου στις απαιτήσεις του Εποπτικού πλαισίου της Βασιλείας 

II. Το πλαίσιο αυτό ως γνωστό καθορίζει νέους κανόνες υπολογισμού του Δείκτη 

Κεφαλαιακής Επάρκειας46 και γενικότερα εισάγει αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχου και 

απαιτήσεις αναλυτικότερης δημοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν στο ύψος και 

στον τρόπο διαχείρισης των κινδύνων του οποίους αναλαμβάνουν τα Πιστωτικά 

Ιδρύματα. Η εφαρμογή του πλαισίου είναι σταδιακή και ξεκινά εντός του 2007. 

Για την επιτυχή υιοθέτηση του νέου πλαισίου στον Όμιλο έχουν οριστεί επιτροπές, 

καθώς και υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Βασιλείας II, με αποστολή την 

επίβλεψη των σχετικών ενεργειών 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 κινδύνου. 

Οι σημαντικότερες προσαρμογές που βρίσκονται σε εξέλιξη εντός του 2007 για την 

εφαρμογή των Διατάξεων του πλαισίου της Βασιλείας II αφορούν τους παρακάτω 

τομείς: 

• Πολιτικές και διαδικασίες 

• Οργανωτική δομή και αρχές διακυβέρνησης 

• Μοντέλα αξιολόγησης και αποτίμησης κινδύνων  

• Βάσεις δεδομένων και συστήματα διαχείρισης κινδύνων 

Η Τράπεζα Πειραιώς υιοθέτησε εντός του 2007 την Τυποποιημένη Μέθοδο 

υπολογισμού των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων ενώ στοχεύει μελλοντικά να 

υιοθετήσει τη Μέθοδο των Εσωτερικών Διαβαθμίσεων.  
                                                 
46 Ο δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκεια για την Τράπεζα Πειραιώς ήταν το 2005 11% και το 2006 11% 
ενώ ο δείκτης Tier 1 ήταν το 2005 8,8% και το 2006 7,4%. 
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Συνοψίζοντας διαπιστώνεται η έντονη δέσμευση από μέρους της Διοίκησης της 

Τράπεζας Πειραιώς για πλήρη εναρμόνιση με τις Διατάξεις του Συμφώνου εντός των 

προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων. Η οργανωτική δομή του Ομίλου είναι έτσι 

διαρθρωμένη ώστε να συνάδει με τις απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου αλλά και 

να οδηγεί σε αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και δη του Λειτουργικού. Η 

Τράπεζα παρουσιάζεται να κατέχει τον απαραίτητο εξοπλισμό σε επίπεδο 

ηλεκτρονικών εφαρμογών οι οποίες ήδη λειτουργούν σε πειραματικό περιβάλλον. 

Συγχρόνως κατέχει την τεχνογνωσία για την επιτυχή μετάβαση στο νέο πλαίσιο τόσο 

μέσα από την απόκτηση έμπειρων στελεχών από την Τραπεζική αγορά όσο και από 

την συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρείες συμβούλων. Τέλος δίνει ιδιαίτερη 

βαρύτητα στην ποιότητα και την εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικού της μιας 

και σε αυτά τα χαρακτηριστικά στηρίζει την επιτυχή εφαρμογή των Διατάξεων του 

Κανονιστικού Πλαισίου της Βασιλείας II.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 -84- 



Σύμφωνο Βασιλείας II                                                               Λειτουργικός Κίνδυνος 

4.4. Υπολογισμός και Μέτρηση Λειτουργικού Κινδύνου σε 

Πιστωτικά Ιδρύματα: H Περίπτωση της Geniki Bank μέλος του 

ομίλου Societe Generale47

 
4.4.1. Γενικά Σχόλια 
 
 
Η Geniki Bank μέλος του ομίλου της Societe Generale, ενός από τους μεγαλύτερους 

και ισχυρότερους χρηματοοικονομικούς ομίλους της Ευρώπης με περισσότερους 

από 90.000 εργαζομένους και 16 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως βρίσκεται 

σήμερα σε μια πολύ σημαντική χρονική συγκυρία. Η Τράπεζα εισέρχεται σε μια νέα 

εποχή που σηματοδοτείται με την επέκταση και την αναδιοργάνωση του δικτύου των 

καταστημάτων της στα πρότυπα μιας σύγχρονης Ευρωπαϊκής Τράπεζας και το 

σχεδιασμό πρωτοποριακών και ανταγωνιστικών προγραμμάτων για τους πελάτες 

της. 

Η Geniki Bank παρέχει στους πελάτες της που ξεπερνούν τις 305.000 πλήρη γκάμα 

τραπεζικών προϊόντων που απαρτίζεται από καταθετικά και επενδυτικά προϊόντα, 

χορηγήσεις τόσο σε επίπεδο ιδιωτών όσο και σε επίπεδο μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικές και χρηματιστηριακές υπηρεσίες, ασφαλιστικές 

υπηρεσίες, υπηρεσίες Leasing. Το σύνολο των προϊόντων προωθούνται στους 

πελάτες της από τα 139 σημεία πώλησης (καταστήματα) που λειτουργούν στον 

Ελληνικό χώρο.  

Η Geniki Bank απασχολεί 2.300 εργαζόμενους, η μετοχή της είναι εισηγμένη στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και η κεφαλαιοποίησή της πλησιάζει τα 500 

εκατομμύρια ευρώ. 

Για την Geniki Bank η πρόσβαση στην κορυφαία τεχνολογία της σύγχρονής 

τραπεζικής αποτελεί σπουδαία ευκαιρία και συγχρόνως δέσμευση για την 

δημιουργία ενός συνεχόμενα καλύτερου Πιστωτικού Ιδρύματος.  

 

                                                 
47 Η επιλογή της μελέτης της Geniki Bank έγινε με γνώμονα το γεγονός ότι αποτελεί μία από τις δύο 
Ελληνικές Τράπεζες που έχουν εξαγοραστεί από μεγάλα Ευρωπαϊκά Πιστωτικά Ιδρύματα.   
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4.4.2. Εποπτεία και Συμμόρφωση με το Θεσμικό Πλαίσιο 

 

Η Geniki Bank ως μέλος του Ομίλου της Societe Genarale ακολουθεί αυστηρή 

πολιτική Συμμόρφωσης με το Θεσμικό Πλαίσιο, τόσο για λόγους δημόσιας εικόνας 

όσο και για εμπορικούς λόγους. Η Επαγγελματική Συμμόρφωση είναι εξέχουσας 

σημασίας στον τραπεζικό τομέα, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα ευρύ φάσμα κινδύνων. 

Εκτός από τις αναγνωρισμένες κατηγορίες κινδύνων στις οποίες είναι εκτεθειμένη η 

Τράπεζα, όπως νομικοί, κανονιστικοί ή πειθαρχικοί, εμπορικοί, σοβαρή απειλή 

αποτελεί η πιθανή καταστροφή της εικόνας της εξαιτίας προβλημάτων 

συμμόρφωσης. Νέοι κίνδυνοι που εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια και που 

συνδέονται με το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας οδήγησαν την Τράπεζα στην εφαρμογή νέων εργαλείων για την 

αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Επιπρόσθετα η κανονιστική Συμμόρφωση 

αποτελεί θετικό παράγοντα που συνεισφέρει ενεργά στην εξάπλωση των εργασιών. 

Για τη Geniki Bank η Συμμόρφωση δεν λογίζεται ως μια σειρά απαγορεύσεων και 

περιορισμών αλλά περισσότερο ως εφαρμογή του συνόλου των αξιών που πρέπει να 

υιοθετούνται από ολόκληρο το προσωπικό ανεξάρτητα από το επίπεδο ευθύνης τους. 

Για να μπορέσει να εφαρμόσει τις αρχές αυτές η Geniki Bank δημιούργησε το 2004 

τη Μονάδα Εποπτείας Συμμόρφωσης Θεσμικού Πλαισίου. Η αποστολή της 

ενισχύθηκε το 2006 μετά την υιοθέτηση των Πράξεων του Διοικητή της Τράπεζας 

της Ελλάδος 2587,2588,2589,2590,2591,2592,2593,2594,2595/20.08.2007 για την 

εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας II.       

 

4.4.3. Διαχείριση Κινδύνων48

 

Η Διοίκηση της Τράπεζας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή αποτελεσματικού 

πλαισίου διαχείρισης κινδύνων που να διαμορφώνει συνθήκες ασφαλούς επίτευξης 

                                                 
48 Το ενημερωτικό υλικό έχει χορηγηθεί από τον τομέα Διαχείρισης Κινδύνων της Geniki Bank και 
συγκεκριμένα από τη μονάδα Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου σε συνέχεια επικοινωνίας και 
παράκλησης χορήγησης των δεδομένων. Η χορήγηση στατιστικών στοιχείων δεν κατέστη δυνατή 
λόγω αδυναμίας χορήγησης αξιόπιστων στοιχείων εκ μέρους της Τράπεζας την χρονική στιγμή της 
συγγραφής της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας αλλά και λόγω εμπιστευτικότητας στων 
στοιχείων αυτών την συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
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των δραστηριοτήτων της, να περιορίσει τις διακυμάνσεις στην κερδοφορία της και 

να συμβάλλει στην ορθολογική κατανομή των απαιτούμενων κεφαλαίων. 

Ο Τομέας Διαχείρισης Κινδύνων και η Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού-

Παθητικού (ALCO) λειτουργούν με καθορισμένο πλαίσιο για την παρακολούθηση 

των δραστηριοτήτων του Ομίλου και τη διατήρηση του ύψους ανάληψης 

επιχειρηματικών κινδύνων σε προκαθορισμένα όρια. Η ALCO συνεδριάζει σε 

μηνιαία βάση εξετάζοντας τις εξελίξεις των αγορών σε συνδυασμό με το ύψος 

ανάληψης χρηματοοικονομικών κινδύνων από την Τράπεζα και τις θυγατρικές της. 

Η οργανωτική δομή του Τομέα Διαχείρισης Κινδύνων έχει επανακαθοριστεί μετά τις 

πρόσφατες Πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με την 

εναρμόνιση του Ελληνικού νομοθετικού Τραπεζικού Πλαισίου με τις διατάξεις της 

Βασιλείας II και περιλαμβάνει τις παρακάτω μονάδες: 

• Μονάδα Αξιολόγησης Πιστοδοτήσεων 

• Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων Αγοράς 

• Μονάδα Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου 

• Μονάδα εισπράξεων και Προβλέψεων 

• Μονάδα Οριζόντιων Θεμάτων. 

Για τον τομέα Διαχείριση Κινδύνων εκτός από τη βελτίωση της Λειτουργίας του, η 

νέα οργανωτική δομή στοχεύει στο να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες διεθνής 

πρακτικές του χρηματοπιστωτικού τομέα και όπως αυτές πηγάζουν από την μητρική 

τράπεζα Societe Generale, στις απαιτήσεις τις Τράπεζας της Ελλάδος, όπως αυτές 

καθορίζονται από τις Πράξεις του Διοικητή της, αλλά κυρίως τις αρχές που 

καθορίζονται από το Σύμφωνο της Βασιλείας II. 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων ο Τομέας Διαχείρισης Κινδύνων εφαρμόζει 

μια σειρά δραστηριοτήτων οι οποίες συνοψίζονται στις εξής: 

• Αξιολόγηση του Πιστωτικού Κινδύνου και βαθμολόγηση όλων των ενεργών 

πιστούχων πελατών. 

• Υιοθέτηση και εφαρμογή εργαλείων αξιολόγησης πιστοδοτήσεων. 

• Εκτεταμένη επαναξιολόγηση του δανειακού χαρτοφυλακίου και σχηματισμός 

των αναγκαίων προβλέψεων. 

• Διαρκής και εκτεταμένη εκπαίδευση των στελεχών σε θέματα διαχείρισης 

κινδύνων και εναρμονισμού με το κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας II. 
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4.4.4. Λειτουργικός Κίνδυνος          

 

Το Τμήμα Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου της Geniki Bank έχει αναλάβει 

σημαντικές πρωτοβουλίες με στόχο την ενίσχυση του συστήματος εσωτερικών 

ελέγχων της όπως: 

• Συλλογή δεδομένων για απώλειες στοιχείων σχετιζόμενες με Λειτουργικό 

Κίνδυνο σε μηνιαία βάση, με χρήση κατάλληλου λογισμικού. Αυτό 

επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση ανταποκριτών Λειτουργικών Κινδύνων 

τόσο στα καταστήματα (Profit Centers) όσο και στις Θυγατρικές Εταιρείες 

του Ομίλου της Τράπεζας. 

• Ολοκλήρωση της πρώτης φάσης για εκτίμηση Κινδύνων και ελέγχων για όλα 

τα τμήματα της Τράπεζας με τη χρήση αναλυτικού ερωτηματολογίου με 

στόχο την αντιμετώπιση Λειτουργικών Κινδύνων πριν την εμφάνισή τους 

μέσω των κατάλληλων διαδικασιών ελέγχου. 

• Μόνιμή Εποπτεία με στόχο τον εντοπισμό λαθών και τη βελτίωση των 

διαδικασιών ασφάλειας.     

Η Geniki Bank στην αρχική φάση εναρμόνισης με το κανονιστικό πλαίσιο της 

Βασιλείας II θα ακολουθήσει την Τυποποιημένη Προσέγγιση (Standardized 

Approach) για τον υπολογισμό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του 

Λειτουργικού Κινδύνου. Άμεσο στόχο της Μονάδας Διαχείρισης Λειτουργικού 

Κινδύνου της Τράπεζας αποτελεί η μετάβαση στις Εξελιγμένες Προσεγγίσεις 

Μέτρησης (Advanced Measurement Approach) των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων 

έναντι του Λειτουργικού Κινδύνου μιας και ταιριάζουν περισσότερο με τη 

κουλτούρα και τη φιλοσοφία της μητρικής Societe Generale. Για το υπόλοιπο του 

2007 άμεσες προτεραιότητες του Τομέα Διαχείρισης Κινδύνων είναι: 

• Η εφαρμογή των διατάξεων της Βασιλείας II 

• Η διαρκής παρακολούθηση των πάσης φύσεως κινδύνων που διατρέχει  η 

Τράπεζα. 

• Η αποτελεσματική υποστήριξη του εμπορικού τομέα, με στόχο τη βελτίωση 

των παρερχομένων υπηρεσιών.      

Πεποίθηση του Τομέα Διαχείρισης Κινδύνων είναι ότι από τις αρχές του 2008 η 

Geniki Bank θα είναι σε θέσει να εφαρμόζει πλήρως το νέο κανονιστικό πλαίσιο 
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Βασιλείας II όπως αυτό έχει καθοριστεί από τις Πράξεις τις Τράπεζας της Ελλάδος 

και συγχρόνως να δημοσιεύσει στοιχεία πριν από τον Ιούνιο του 2008 που αποτελεί 

την καταληκτική ημερομηνία εκ μέρους της Εποπτικής Αρχής. 
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4.5. Υπολογισμός και Μέτρηση Λειτουργικού Κινδύνου σε 

Πιστωτικά Ιδρύματα: H Περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας της 

Ελλάδος 

 
4.5.1. Γενικά Σχόλια 
 
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με την μεγαλύτερη και ισχυρότερη παρουσία στον 

Ελλαδικό χώρο, αλλά και με το δυναμικό προφίλ  της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 

και την Ανατολική Μεσόγειο, ηγείται του μεγαλύτερου και ισχυρότερου ομίλου 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. 

Ιδρύθηκε το 1841ως εμπορική τράπεζα και μέχρι την ίδρυση της Τράπεζας της 

Ελλάδος το 1928 είχε το εκδοτικό προνόμιο. Εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνών από την ίδρυσή του το 1880 ενώ από τον Οκτώβριο του 1999 η μετοχή της 

Τράπεζας διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. 

Ο Όμιλος της ΕΤΕ προσφέρει ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και 

υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες 

επιχειρήσεων και ιδιωτών, όπως επενδυτικές εργασίες, χρηματιστηριακές 

συναλλαγές, ασφάλειες, εργασίες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), διαχείριση 

επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring). Με το πληρέστατο δίκτυό της που αριθμεί 

561 καταστήματα και 1.399 ΑΤΜs καλύπτει ολόκληρη τη γεωγραφική έκταση της 

Ελλάδας. Στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδιασμού η ΕΤΕ εξαγόρασε το 2006 

την Τουρκική Finansbank και τη Σερβική Vojvodjanska Banka. Έτσι σήμερα μετά 

τις πρόσφατες εξαγορές στο χώρο της ΝΑ Ευρώπης, το δίκτυο της Τράπεζας στο 

εξωτερικό περιλαμβάνει 936 καταστήματα. 

Με επιβεβαιωμένη την ηγετική της θέση στην Ελληνική αγορά και με στόχο την 

πλήρη κάλυψη των πελατών της καθώς και την αύξηση της κερδοφορίας της, η ΕΤΕ 

μεριμνά για τον διαρκή εκσυγχρονισμό των διαδικασιών της επενδύοντας στην 

τεχνολογία.   
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4.5.2. Διαχείριση Κινδύνων   

 

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

ταχύτατα αναπτυσσόμενο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον, αναγνωρίζει την έκθεσή 

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

διαχείριση και ο έλεγχος των κινδύνων αυτών αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

δέσμευσης του Ομίλου να επιδιώκει σταθερά υψηλές αποδόσεις για τους μετόχους 

του. Για τον σκοπό αυτό, ο Όμιλος χάραξε τις γενικές στρατηγικές κατευθύνσεις για 

τα θεμελιώδη ζητήματα που αφορούν στην ανάληψη και διαχείριση κινδύνων, με 

γνώμονα τους επιχειρηματικούς του στόχους και τη δημιουργία πρόσθετης αξίας για 

τους μετόχους του. Συγκεκριμένα η στρατηγική διαχείρισης κινδύνων: 

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

πολιτικής και των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων στον Όμιλο 

• Περιγράφει το πρότυπο διακυβέρνησης της διαχείρισης κινδύνων στο 

πλαίσιο τριών γραμμών άμυνας (Μονάδες Ανάληψης Κινδύνων, Μονάδα 

Διαχείρισης Κινδύνων, Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου) 

• Καθορίζει τις αρχές διαχείρισης κινδύνων 

• Προσδιορίζει τη διάθεση, την ικανότητα και το περίγραμμα ανάληψης 

κινδύνων σε επίπεδο Ομίλου. 

Κατά τη διάρκεια του 2006 επιτεύχθηκε σημαντική πρόοδος στην υλοποίηση των 

έργων του προγράμματος<< Βασιλεία II >>. Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο τόσο 

την προσαρμογή και εναρμόνιση του Ομίλου στις νέες εποπτικές απαιτήσεις 

Κεφαλαιακής Επάρκειας που πηγάζουν από τις διατάξεις του Συμφώνου της 

Βασιλείας II, όσο και την περαιτέρω ενίσχυση των δυνατοτήτων και της ποιότητας 

της διαχείρισης κινδύνων και κεφαλαίου του Ομίλου. Το πρόγραμμα << Βασιλεία II 

>> περιλαμβάνει 140 έργα τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και 

σε τελικό στάδιο. Δέσμευση του Ομίλου ΕΤΕ είναι η πλήρης εναρμόνιση με τις 

Διατάξεις εντός του χρονοδιαγράμματος που έχει καθοριστεί από την Ελληνική 

εποπτεύουσα Αρχή.  
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4.5.3. Λειτουργικός Κίνδυνος 
 

Ιδιαίτερη δέσμη έργων του Προγράμματος << Βασιλεία II >> αφορά στην ανάπτυξη 

και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης του Λειτουργικού 

Κινδύνου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου εποπτικού πλαισίου αλλά και τις 

βέλτιστες διεθνώς πρακτικές. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δέσμης έργων εντός 

του 2006 έχουν ολοκληρωθεί: 

• Η ανάπτυξη στρατηγικής, πολιτικών και μεθοδολογιών για την 

αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου 

• Η πιλοτική εφαρμογή του πλαισίου διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου 

σε επίπεδο Τράπεζας 

• Το πρόγραμμα για την σταδιακή εφαρμογή του πλαισίου σε όλο το 

φάσμα των δραστηριοτήτων της Τράπεζας και του Ομίλου.   

Με στόχο τη επιτυχία του συγκεκριμένου προγράμματος ο Όμιλος της ΕΤΕ έχει 

επενδύσει σημαντικά κεφάλαια σε επίπεδο πληροφοριακών συστημάτων, 

εκπαίδευσης προσωπικού, πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού. Καθοριστική 

κρίνεται η συνεργασία με εταιρεία συμβούλων εξειδικευμένη στην υλοποίηση 

παρόμοιων projects.       

Όπως τα προηγούμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που μελετήθηκαν έτσι και η 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στην αρχική φάση εναρμόνισης με το κανονιστικό 

πλαίσιο της Βασιλείας II θα ακολουθήσει την Τυποποιημένη Προσέγγιση 

(Standardized Approach) για τον υπολογισμό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι 

του Λειτουργικού Κινδύνου. Άμεσο στόχο της Μονάδας Διαχείρισης Λειτουργικού 

Κινδύνου της Τράπεζας αποτελεί η μετάβαση στις Εξελιγμένες Προσεγγίσεις 

Μέτρησης (Advanced Measurement Approach) των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων 

έναντι του Λειτουργικού Κινδύνου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ 
 

Λειτουργικός Κίνδυνος και Κεφαλαιακή Επάρκεια 

Πιστωτικών Ιδρυμάτων 

 
5.1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
 

Η μελέτη του Συμφώνου της Βασιλείας II κατέδειξε την σημαντικότητα του ύψους 

του δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και τις αλλαγές που 

πιθανών να επέλθουν σε επίπεδο συγχωνεύσεων Τραπεζών λόγω αδυναμίας των 

μικρών του κλάδου να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες Κεφαλαιακής Επάρκειας που 

απαιτούνται από τους νέους κανονισμούς. Η αναφορά λοιπόν στη διαχρονική 

εξέλιξη του συγκεκριμένου δείκτη είναι περισσότερο από κάθε άλλη φορά 

επιβεβλημένη. Οι Τράπεζες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τους κανονισμούς της 

Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με την επάρκεια των κεφαλαίων τους. Τα κριτήρια 

που προβλέπονται για την εποπτεία της επάρκειας των κεφαλαίων των Τραπεζών 

επιβάλλουν τη διατήρηση ελάχιστων πόσων κεφαλαίων και δείκτη Κεφαλαιακής 

Επάρκειας σταθμισμένου κινδύνου ίσου με 8%, ο οποίος ως γνωστό, αποτελεί τη 

σχέση των ιδίων κεφαλαίων προς τα περιουσιακά στοιχεία, συγκεκριμένους 

λογαριασμούς τάξεως  και του τεκμαρτού ποσού που προκύπτει από τις συνολικές 

Κεφαλαιακές Απαιτήσεις για κάλυψη του Κινδύνου Αγοράς. Τουλάχιστον το ήμισυ 

των απαιτούμενων κεφαλαίων θα πρέπει να αποτελείται από βασικά ίδια κεφάλαια ( 

Tier Ι), και το υπόλοιπο από συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια (Tier ΙΙ). Το 

κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Ελληνικών Τραπεζών στο 

συγκεκριμένο θέμα συνάδει με αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα με 

τις οδηγίες των Ιδίων Κεφαλαίων, της Φερεγγυότητας και της Κεφαλαιακής 

Επάρκειας. Σύμφωνα με τη σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία οι εποπτικές αρχές κάθε 

κράτους μέλους έχουν τη δυνατότητα να αποφανθούν αν κάποια χρηματοοικονομικά 

μέσα θα συμπεριληφθούν στα κεφάλαια και να ορίσουν τις σταθμίσεις εντός 

συγκεκριμένων ορίων στις διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.   

Στο κεφάλαιο πέντε παρατίθενται αναλυτικά στατιστικά στοιχεία Κεφαλαιακής 

Επάρκειας και πιστοληπτικής διαβάθμισης των κυριοτέρων πιστωτικών ιδρυμάτων 
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που δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο και δημοσιεύουν τα συγκεκριμένα 

στοιχεία.    

 

5.2. Συγκριτικά Στατιστικά Στοιχεία Κεφαλαιακής Επάρκειας και 

Πιστοληπτικής Κατάταξης Τελευταίας Τετραετίας για τα 

Πιστωτικά Ιδρύματα που Δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό Χώρο 

 

Στον πίνακα 8 παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη του συγκεκριμένου δείκτη σε 

οκτώ Πιστωτικά Ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο. Τα 

στοιχεία αυτά έχουν αντληθεί από τα sites των συγκεκριμένων Τραπεζών όπως 

έχουν δημοσιευτεί στα ετησία ενημερωτικά τους δελτία. 

 

Πίνακας 8: Διαχρονική εξέλιξη του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας για επτά 

Πιστωτικά Ιδρύματα από 2003-2006    

 2003 2004 2005 2006 

Eurobank 9,7% 10,4% 13,5% 10,4% 

Τράπεζα 

Πειραιώς 

10,8% 13,1% 11% 11% 

Εθνική 

Τράπεζα 

Ελλάδος 

12,9% 14,7% 15,2% 15,6% 

Alpha 

Bank 

15,2% 14% 13,6% 12,9% 

Τράπεζα 

Κύπρου49

13,2% 13,7% 14,1% 12,0% 

Geniki 9,4% 10,6% 10,8% 5,9% 

                                                 
49 Ο δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας αναφέρεται σε επίπεδο Τράπεζας Κύπρου (Ελλάδος και 
Κύπρου).  
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Bank  

Εμπορική  9,4% 9,6% 8.9% 9,3% 

Αγροτική 

Τράπεζα 

Ελλάδος 

11,5% 13,2% 13,53% 11,1% 

 
Διαπιστώνεται ότι και τα οκτώ Πιστωτικά Ιδρύματα παρουσιάζουν δείκτες 

Κεφαλαιακής Επάρκειας μεγαλύτερούς από το 8% που απαιτεί ως ελάχιστο ποσοστό 

το Σύμφωνο της Βασιλείας II. Διαπίστωση ακόμη αποτελεί το γεγονός ότι στις 

περισσότερες τράπεζες υπάρχει μείωση του δείκτη το 2006 σε σχέση με το 2005 κάτι 

που πιθανόν να οφείλεται στον λεπτομερέστερο και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Συμφώνου υπολογισμό του δείκτη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα παρουσιάσουν οι 

δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας για το έτος 2007 αλλά κυρίως για το 2008 όπου με 

την πλήρη εφαρμογή των Διατάξεων και τον ενδελεχή εποπτικό έλεγχο από την 

Τράπεζα της Ελλάδος θα υπάρξει η πραγματική εικόνα της ικανότητας του κάθε 

Πιστωτικού Ιδρύματος να ανταπεξέλθει κεφαλαιακά στην αντιμετώπιση των 

κινδύνων οδηγώντας έτσι σε εξαγορές, συγχωνεύσεις ή εξεύρεση στρατηγικών 

συμμάχων. 

Κλείνοντας την συγκεκριμένη ενότητα κρίνεται απαραίτητη η παράθεση 

συγκριτικών στοιχείων σχετικά με την πιστοληπτική αξιολόγηση των Ελληνικών 

Πιστωτικών ιδρυμάτων. 

 Η πιστοληπτική ικανότητα του δανειζόμενου σύμφωνα με την Βασιλεία II αποτελεί 

τον βασικό παράγοντα χρηματοδότησης και τιμολόγησής του. Με την λογική αυτή 

τα Πιστωτικά Ιδρύματα ως εκδότες ιδίων ομολόγων, ως εταιρείες εισηγμένες στο 

χρηματιστήριο και ως δανειοδοτούμενες από τη  Ευρωπαϊκή Διατραπεζική Αγορά 

εταιρείες, δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στις εκθέσεις των διεθνών οίκων αξιολόγησης. 

Οι αξιολογήσεις αυτές καθορίζουν τα επίπεδα των Spreads και κατεπέκταση το 

κόστος δανεισμού που θα καταβάλλει το Πιστωτικό Ίδρυμα για την χρηματοδότησή 

του (χαμηλή αξιολόγηση = υψηλά Spreads-κόστος, υψηλή αξιολόγηση= χαμηλά 

Spreads-κόστος). Στον πίνακα 9 παρουσιάζεται η πιστοληπτική αξιολόγηση οκτώ 

Πιστωτικών Ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο όπως έχουν 
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δημοσιοποιηθεί από τους τρεις μεγαλύτερους και αξιόπιστους οίκους Moody’s, 

Standards and Poor’s και Fitch. Οι εκθέσεις αυτές έχουν δημοσιευτεί εντός του 2007 

και είναι οι πιο επικαιροποιημένες.    

 

Πίνακας 9. Πιστοληπτική αξιολόγηση Ελληνικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων.  

 Moody’s50 Standards and 

Poor’s51

Fitch 

Ratings52

Eurobank Aa3/P-1/C+ A-/A2 A/F1/B-2 

Τράπεζα 

Πειραιώς 

A1/P-1/C stable BBB+/A-2/ stable BBB+/F2/B 

positive 

Εθνική 

Τράπεζα 

Ελλάδος 

A2/P-1/C BBB+/A-2 A-/F2/B,C 

Alpha Bank A1/P-1 BBB+/A-2 A-/F2 

Τράπεζα 

Κύπρου 

A2/P-1 BBB/A-2 A-/F2 stable 

Εμπορική 

Τράπεζα53

Aa3/P-1 A/A-1 A+/F1 

Geniki Bank 
54Societe  

Aa3/P1/D+ AA AA 

                                                 
50 Η διαβάθμιση για τη Moody’s είναι: Μακροπρόθεσμη αξιολόγηση Aaa, Aa1, Aa2, Aa3, A1,A2, 
A3, Baa1, Baa2, Baa3, Ba1, Ba2, Ba3, B1, B2, B3, Caa1, Caa2, Caa3, Ca, C, WR, NR, P. 
Βραχυπρόθεσμη φορολογήσιμη αξιολόγηση P-1, P-2, P-3, NR.   
51 Η διαβάθμιση για την Standards and Poor’s είναι: Μακροπρόθεσμη αξιολόγηση. AAA, AA, A, 
BBB, BB, B, CCC, CC, C, CI, R, SD, D, NR. Βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση: A-1, A-2, A-3, B, C, D.  
52 Η διαβάθμιση για την Fitch Ratings είναι: Μακροπρόθεσμη αξιολόγηση. AAA, AA, A, BBB, BB, 
B, CCC, CC, C, D, NR. Βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση. F1+, F1, F2, F3, B, C, D. 
53 Η πιστοληπτική αξιολόγηση της Εμπορικής Τράπεζας αναφέρεται στην μητρική Τράπεζα από την 
οποία έχει εξαγοραστεί το 2006 την Credit Agricole.  
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Μελετώντας τις αξιολογήσεις διαπιστώνουμε ότι κινούνται σε ένα πολύ 

ικανοποιητικό επίπεδο. Παρόλο που δεν υπάρχουν άριστες αξιολογήσεις, το σύνολο 

σχεδόν των Πιστωτικών Ιδρυμάτων (εκτός της Αγροτικής η οποία δεν αξιολογείται) 

εμφανίζουν υψηλή πιστοληπτική ικανότητα ενώ παρουσιάζουν και έντονη δυναμική 

για μελλοντική βελτίωση της κατάταξής τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
54 Η πιστοληπτική αξιολόγηση της Geniki Bank Societe Generale αναφέρεται στην μητρική 
Τράπεζα από την οποία εξαγοράστηκε το 2003. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΙ 
 

Συμπεράσματα και Προτάσεις για Παραπέρα Διερεύνηση 

του Θέματος  

 

Το κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας II αποτελεί μια ορθολογική και απόλυτα 

επικαιροποιημένη προσέγγιση στον εποπτικό έλεγχο των κινδύνων που 

αντιμετωπίζουν τα Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Οι αλλαγές που επιφέρει τόσο σε 

επίπεδο υπολογισμού των Εποπτικών Κεφαλαίων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου 

όσο και σε επίπεδο εισαγωγής του Λειτουργικού Κινδύνου οχυρώνουν 

αποτελεσματικά την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία του παγκόσμιου 

Πιστωτικού Συστήματος, κάτι που αποτελεί και τον πρωταρχικό στόχο της 

Επιτροπής Βασιλείας. 

Ο καθορισμός συγκεκριμένων μεθόδων υπολογισμού τους καθώς και η θεσμοθέτηση 

ελαχίστων ορίων συνολικών Κεφαλαιακών Απαιτήσεων ανά κατηγορία κινδύνου, 

δημιουργούν περιβάλλον αξιοπιστίας σε επίπεδο αξιολόγησης και συγκριτικής 

κατάταξης των Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Ουσιαστικό πλεονέκτημα του κανονιστικού 

πλαισίου αποτελεί η δυνατότητα επιλογών που παρέχει στη μέτρηση των κινδύνων 

καθώς και η ευρύτητα πνεύματος που το χαρακτηρίζει και που έχει ως γνώμονα την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων και όχι την γραφειοκρατική 

προσέγγισή τους. Η υποχρέωση δημοσιοποίησης των δεικτών Κεφαλαιακής 

Επάρκειας καθώς και των αναλυτικών στοιχείων των Εποπτικών Κεφαλαίων έναντι 

της κάθε μορφής αναλαμβανόμενου Κινδύνου σε συνδυασμό με τον έλεγχό τους  

από τις Εποπτικές Αρχές δημιουργεί ένα πλαίσιο ασφάλειας και διαφάνειας των 

δεδομένων. 

Το Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο όπως αυτό έχει καθοριστεί από την Τράπεζα της 

Ελλάδος κινείται απόλυτα πάνω στις οδηγίες της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών 

Τραπεζικής Εποπτείας. Με δεδομένο ότι το 2007 αποτελεί το καταληκτικό έτος 

εναρμόνισης του Παγκόσμιου Πιστωτικού συστήματος με το κανονιστικό πλαίσιο 

της Βασιλείας II η δημοσίευση των πράξεων του Διοικητή της Τράπεζας της 
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Ελλάδος τον Αύγουστο του 2007 και η ψήφιση του νομοθετικού διατάγματος από 

την Ελληνική Βουλή τον Οκτώβριο του 2007 δημιουργεί την αίσθηση της 

καθυστερημένης αντίδρασης από πλευράς Ελληνικής Εποπτικής Αρχής. Αυτό 

επιβεβαιώνεται και από τις οδηγίες που έχουν δοθεί στα Ελληνικά Πιστωτικά 

Ιδρύματα σύμφωνα με τις οποίες δεν καθορίζεται σαφές χρονοδιάγραμμα 

εναρμόνισης ενώ δημιουργείται εικόνα χαλαρότητας στην εφαρμογή και τον έλεγχο 

εφαρμογής των διατάξεων. Η μοναδική υποχρέωση από τις Τράπεζες είναι η 

γνωστοποίηση προς την Τράπεζα της Ελλάδος στοιχείων Κεφαλαιακής Επάρκειας 

σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο στο δεύτερο εξάμηνο του 2008, ενώ ο 

έλεγχος της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς της Βασιλείας II καθώς και ο 

έλεγχος της ακρίβειας των στοιχείων Κεφαλαιακής Επάρκειας μεταβάλλεται με 

ασάφεια στο μέλλον. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι ο καθορισμός συγκεκριμένου και 

αυστηρού χρονοδιαγράμματος εναρμόνισης καθώς και η άμεση έναρξη ελέγχων εκ 

μέρους της Εποπτικής Αρχής θα οδηγήσουν στην θωράκιση του Ελληνικού 

Πιστωτικού συστήματος ενώ θα αυξήσουν και την αξιοπιστία του έναντι των ξένων 

επενδυτών και αναλυτών.   

Όσο αφορά τον Λειτουργικό Κίνδυνο η εισαγωγή του συμπληρώνει το πλέγμα των 

κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα Πιστωτικά Ιδρύματα. Παρά την δυσκολία στον 

καθορισμό του, το κανονιστικό πλαίσιο και η Ελληνική νομοθεσία τον περιγράφουν 

με ακρίβεια ενώ οι προσεγγίσεις μέτρησής του με σαφήνεια οδηγούν στον 

καθορισμό των απαιτούμενων Εποπτικών Κεφαλαίων έναντί του. Είναι σαφές ότι η 

εισαγωγή του ως νέα μορφή κινδύνου θα οδηγήσει σε αύξηση των απαιτούμενων 

Εποπτικών Κεφαλαίων και κατά επέκταση σε αύξηση του λειτουργικού κόστους. Το 

λειτουργικό κόστος θα αυξηθεί και από τις επενδύσεις που απαιτούνται σε επίπεδο 

εξοπλισμού και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού. Για να μπορέσει να γίνει 

ταχεία απόσβεση των επενδύσεων αυτών μέσα από τη μείωση των απαιτούμενων 

Εποπτικών Κεφαλαίων έναντι του Λειτουργικού Κινδύνου κρίνεται απαραίτητη η 

ταχύτατη μετάβαση από την Τυποποιημένη Προσέγγιση, που ακολουθεί το σύνολο 

των  Ιδρυμάτων στην πρώτη φάση εναρμόνισης, στις Εξελιγμένες Προσεγγίσεις 

Μέτρησης (Advanced Measurement Approach AMA). Η Τυποποιημένη Προσέγγιση 

είναι μεν απλή στην εφαρμογή απαιτεί δε υψηλή δέσμευση κεφαλαίων. Σε αντίθεση 

οι Εξελιγμένες Μέθοδοι Προσέγγισης που απαιτούν υψηλή εκπαίδευση του 
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προσωπικού, ουσιαστικές επενδύσεις σε εξοπλισμό αλλά σημαντικά λιγότερα 

Εποπτικά Κεφάλαια κάτι που τις κάνει να υπερέχουν έναντι της Τυποποιημένης 

μεθόδου. 

Συνοψίζοντας τις θετικές συνέπειες της εφαρμογής του Πλαισίου της Βασιλείας II 

έχουμε:  

• Αύξηση της σταθερότητας του διεθνοποιημένου τραπεζικού συστήματος 

λόγω της ύπαρξης σωστής πολιτικής κινήτρων για τα Πιστωτικά Ιδρύματα σε 

γενικές γραμμές  

• Βελτίωση της οικονομικής αποτελεσματικότητας των τραπεζών λόγω 

αναδιοργάνωσης της εσωτερικής διαχείρισης και διοίκησης 

• Εναρμόνιση της ρυθμιστικής πολιτικής στον χρηματοοικονομικό τομέα. 

 Σε αντιδιαστολή τα σημεία που προκαλούν αντιδράσεις είναι:  

• Ο ενισχυμένος ρόλος των διεθνών οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής 

ικανότητας μιας και όλο το πλαίσιο στηρίζεται στις αξιολογήσεις των 

οργανισμών αυτών, 

• Ο επιμέρους σχεδιασμός κινήτρων που ενδέχεται να επιφέρει αρνητικές 

επιδράσεις σε επίπεδο τράπεζας και πιστωτικού συστήματος γενικότερα 

• Το υψηλό κόστος εφαρμογής της Βασιλείας II για τα Πιστωτικά Ιδρύματα 

και τις Εποπτικές Αρχές που αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη και 

καθήκοντα για τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου. Σημαντικό ρόλο στο εύρος 

και στο είδος αυτών των επιπτώσεων θα έχουν οι οικονομικές συνθήκες, η 

διάρθρωση του Πιστωτικού συστήματος καθώς επίσης η φιλοσοφία και η 

κουλτούρα διοίκησης του κάθε τραπεζικού οργανισμού.   

Το κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας II αναμένεται να επιφέρει στο άμεσο μέλλον 

σημαντικές αλλαγές στο Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα. Οι αλλαγές αυτές 

επικεντρώνονται πρωταρχικά σε επίπεδο έντασης του ανταγωνισμού. Η λήψη 

απόφασης χορήγησης καθώς και το επίπεδο τιμολόγησης θα λαμβάνεται με βασικό 

κριτήριο την πιστοληπτική ικανότητα του χρηματοδοτούμενου καθώς και του 

επιπέδου της Κεφαλαιακής Επάρκειας του Πιστωτικού Ιδρύματος. Αυτό θα έχει ως 

αποτέλεσμα την μείωση των Spreads των δανείων και κατά συνέπεια τη μείωση των 

λειτουργικών εσόδων τους. Επιπροσθέτως οι Τράπεζες υποχρεούνται να 

αποδεικνύουν στις εποπτικές αρχές ότι το επιτόκιο που καθορίζουν για κάθε 
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κατηγορία δανείου καλύπτει τουλάχιστον τον Πιστωτικό Κίνδυνο που ενέχει το 

προϊόν αυτό. Στην ένταση αυτή του ανταγωνισμού πλεονεκτική θέση έχουν τα 

μεγάλα Πιστωτικά Ιδρύματα και κυρίως αυτά που έχουν πραγματοποιήσει τις 

απαιτούμενες επενδύσεις για την εναρμόνιση τους με το κανονιστικό πλαίσιο, 

επενδύσεις που για μικρού μεγέθους Πιστωτικά Ιδρύματα είναι δυσβάσταχτες. Οι 

παραπάνω εξελίξεις αναμένεται να οδηγήσουν στο προσεχές μέλλον σε 

συγχωνεύσεις εξαγορές ή στρατηγικές συνεργασίες μεταξύ των Πιστωτικών 

Ιδρυμάτων.        

Όσο αφορά τα μεγάλα Ιδιωτικά Ελληνικά Πιστωτικά Ιδρύματα είναι σαφές ότι 

διανύουν περίοδο έντονης δραστηριότητας. Οι προκλήσεις  που πρόκειται να 

επιφέρει το νέο κανονιστικό πλαίσιο είναι μεγάλες και όχι απόλυτα προβλέψιμες 

μιας και αναμένεται να ενταθούν οι πιέσεις για δημιουργία κεφαλαιακά ισχυρών 

Τραπεζικών Ομίλων. Στο σύνολό τους κυρίως τα σημαντικά Ιδρύματα έχουν 

κατανοήσει τις μεγάλες προοπτικές αλλά και τους κινδύνους που ελωχεύουν από την 

εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου. Ανεξάρτητα από την ελαστικότητα του 

χρονοδιαγράμματος που έχει τεθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος και το οποίο 

αφορά κυρίως τα μικρότερα και ευάλωτα Πιστωτικά Ιδρύματα, τα μεγαλύτερα από 

αυτά προγραμματίζουν τις λειτουργίες τους με στόχο τον πλήρη εναρμονισμό τους 

από την 01/01/2008 όπως προβλέπεται από το χρονοδιάγραμμά της Επιτροπής 

Βασιλείας II. Είναι απόλυτα σαφές ότι οποιαδήποτε απόκλιση από την συγκεκριμένη 

ημερομηνία θα λειτουργήσει επιβαρυντικά στην διεθνή εικόνα του Ιδρύματος τόσο 

έναντι των Διεθνών Οίκων Αξιολόγησης όσο και των επενδυτικών Funds που 

αποτελούν βασική πηγή άντλησης κεφαλαίων για τις Ελληνικές Τράπεζες, μέσα από 

την ουσιαστική συμμετοχή αυτών των Funds στη μετοχική τους σύνθεση. Για το 

λόγο αυτό προετοιμάζονται συστηματικά και πυρετωδώς με στόχο την πλήρη 

εναρμόνισή τους στις αρχές του 2008. Έχουν προμηθευτεί τα απαραίτητα 

πληροφορικά συστήματα δημιουργούν βάσεις δεδομένων, συνεργάζονται με 

εξειδικευμένους συμβούλους, ασφαλίζουν δραστηριότητες τους έναντι των 

κινδύνων, εκπαιδεύουν το προσωπικό τους και διαμορφώνουν κουλτούρα σύμφωνη 

με τις απαιτήσεις των νέων δεδομένων. Στο σύνολό τους ακολουθούν στην πρώτη 

φάση προσαρμογής τις απλοποιημένες προσεγγίσεις υπολογισμού των Εποπτικών 

Κεφαλαίων έναντι των κινδύνων χάριν ευκολίας. Αυτό οδηγεί σε αύξηση των 
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Εποπτικών Κεφαλαίων και σε απώλεια ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι 

κυρίως των ξένων Τραπεζικών Ιδρυμάτων που ακολουθούν Εξελιγμένες 

Προσεγγίσεις. Κοινό στόχο όμως για όλες αποτελεί η μετάβαση σε Εξελιγμένα 

Μοντέλα Προσέγγισης στο άμεσο μέλλον.  

Χαρακτηριστικό του επιπέδου  προσαρμογής και ετοιμότητας, τέσσερις μήνες πριν 

την καταληκτική ημερομηνία, είναι το γεγονός ότι οι περισσότερες μεγάλες 

ιδιωτικές  Τράπεζες είναι σε θέση να δημοσιοποιήσουν στοιχεία υπολογισμού 

Εποπτικών Κεφαλαίων ανά κατηγορία κινδύνου και Κεφαλαιακής Επάρκειας55, 

όπως δηλώνουν οι Υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνων τους, σύμφωνα με το νέο 

πλαίσιο. Εξίσου όμως χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι καμία από τις υπηρεσίες 

με τις οποίες υπήρξε γραπτή και ηλεκτρονική επικοινωνία (Eurobank, Πειραιώς, 

Alpha, Εθνική, GenikiBank) πλην της Υπηρεσίας Διαχείρισης Κινδύνων της 

Τράπεζας Κύπρου (στην οποία εργάζομαι και η παροχή στοιχείων έγινε με τη 

δέσμευση ότι θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες της εργασίας) δεν 

προχώρησε στην παροχή στοιχείων κάτι που σύμφωνα με δική μου εκτίμηση 

οφείλεται στο γεγονός της εμπιστευτικότητας των στοιχείων λόγω έντονου 

ανταγωνισμού καθώς και πιθανής μη απόλυτης ακρίβειάς τους. Δεδομένο ακόμη 

είναι ότι σε πολλά Πιστωτικά Ιδρύματα η εφαρμογή του νέου πλαισίου οδηγεί σε 

αναπροσαρμογή επί το χείρω του δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας με αποτέλεσμα να 

μην καλύπτει τη δεδομένη χρονική στιγμή το όριο του 8% που επιβάλει ως ελάχιστο 

ποσοστό το κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας II. Μια τέτοια δημοσιοποίηση θα 

έπληττε το κύρος και την αξιοπιστία των συγκεκριμένων ιδρυμάτων. Αυτός πιθανόν 

είναι και ένας από τους λόγους που οδηγεί αρκετά από αυτά σε αυξήσεις μετοχικού 

κεφαλαίου εντός του 2007. 

Δέσμευση κυρίως των Ιδιωτικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων είναι ότι εντός του πρώτου 

εξαμήνου του 2008 θα υπάρξει πλήρης εναρμόνιση με το νέο πλαίσιο τόσο στον 

υπολογισμό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων όσο και στην προληπτική αντιμετώπιση 

και μείωση των αναλαμβανόμενων κινδύνων. Σε επίπεδο Πιστωτικών Ιδρυμάτων 

που ελέγχονται από το Ελληνικό Δημόσιο δεν μπόρεσε να υπάρξει σαφής εικόνα 

λόγω της απροθυμίας και πιθανόν της αδυναμίας παροχής στοιχείων. 

                                                 
55 Δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στατιστικά στοιχεία (πλην της Τράπεζας Κύπρου) που να 
αποδεικνύουν το αληθές της συγκεκριμένης θέσης πλην της αξιοπιστίας των Ιδρυμάτων. 
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Κλείνοντας γίνεται σαφές ότι το Κανονιστικό Πλαίσιο της Βασιλείας II επιφέρει 

σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές στο παγκόσμιο πιστωτικό σύστημα. Η έγκαιρη 

προσαρμογή στις επιταγές του αποτελεί μονόδρομο για τα Ελληνικά Πιστωτικά 

Ιδρύματα εφόσον επιθυμούν να διαδραματίσουν αποτελεσματικό ρόλο στην αγορά 

της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Για τα μεγαλύτερα από αυτά αποτελεί την 

σημαντικότερη πρόκληση που έχουν αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα. Τα επιτελεία τους 

εργάζονται πυρετωδώς για την ολοκλήρωση του προγράμματος εντός των  

προκαθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων. Στο εγγύς μέλλον θα αποδειχτεί η 

αποτελεσματικότητα αυτών των ενεργειών.               
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