
1 
 

 
Ο ρόλος της Διαχείρισης Κίνδυνων στα πλαίσια της Εταιρικής 

Διακυβέρνησης 
 
Κυρίες και κύριοι, 
 
 
 

1. Το θέμα της Διαχείρισης Κίνδυνων αλλά και της εταιρικής 
διακυβέρνησης είναι θέματα που αφορούν όλες τις εταιρικές μονάδες 
μιας οικονομίας.  Στην σημερινή παρουσίαση όμως, θα εστιάσω στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα, όπου οι εξελίξεις τόσο στην εταιρική 
διακυβέρνηση αλλά και στη διαχείριση των κινδύνων είναι ραγδαίες τα 
τελευταία χρόνια. 
 

2. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο χρηματοπιστωτικός κλάδος διαδραματίζει ένα 
πολύ σημαντικό ρόλο σε μια οικονομία, όντας η κύρια πηγή 
χρηματοδοτήσεως της οικονομίας.  
 

3. Τα χρήματα που δέχεται μια τράπεζα υπό μορφή κυρίως 
βραχυπροθέσμων καταθέσεων, τα διοχετεύει προς την ανάπτυξη της 
οικονομίας. Κυρίως, υπό μορφή μεσοπρόθεσμων δανείων σε 
επιχειρήσεις, νοικοκυριά, αλλά και γενικότερα χορηγώντας πιστωτική 
ευχέρεια στις οικονομικές μονάδες με διάφορες μεθόδους και 
προϊόντα, όπως οι πιστωτικές κάρτες κλπ. 

 

4. Οι τράπεζες, όταν δέχονται καταθέσεις, αναλαμβάνουν να τις 
επιστρέψουν στους καταθέτες με τον ανάλογο τόκο.  Επίσης, όταν 
χορηγούν πιστώσεις και δάνεια, αναμένουν να αποπληρωθούν από 
τους δανειζόμενους μαζί με τον ανάλογο τόκο.   Άρα οι τράπεζες έχουν 
ένα διαμεσολαβητικό ρόλο στην οικονομία. 

 

5. Από αυτό τον διαμεσολαβητικό ρόλο, είναι ξεκάθαρο ότι οι πιο πολλοί 
κίνδυνοι προκύπτουν στο ενεργητικό μιας τράπεζας, δηλαδή, στο 
τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες δημιουργούν τα περιουσιακά τους 
στοιχεία, χρησιμοποιώντας τα χρήματα των καταθέσεων.   

 

6. Στη δημιουργία αυτών των περιουσιακών στοιχείων από καταθέσεις, 
οι τράπεζες αναλαμβάνουν μια σειρά από κινδύνους, όπως, της 
έλλειψης ρευστότητας, κινδύνους αγοράς στη ρευστοποίηση 
περιουσιακών στοιχείων, νομικούς κινδύνους, οργανωτικούς 
κινδύνους, κινδύνους διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων, και 
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διάφορους άλλους κινδύνους.  Αλλά κυρίως αναλαμβάνουν πιστωτικό 
κίνδυνο, δηλ. τον κίνδυνο να μην αποπληρωθούν. 

 

7. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που οι τράπεζες πρέπει να διατηρούν 
προσδιορισμένα ελάχιστα ίδια κεφάλαια, για να είναι σε θέση να 
απορροφήσουν ζημιές από αθέτηση δανειακών υποχρεώσεων από 
δανειζόμενους. 

 

8. Η ύπαρξη αυτών και πολλών άλλων κινδύνων, αποδεικνύουν από 
μόνοι τους τη σημασία της σωστής διαχείρισης αυτών των κινδύνων, 
ως επίσης και της αναγκαιότητας διατήρησης ίδιων κεφαλαίων.   

 

9. Και επειδή η σωστή διαχείριση αυτών των κινδύνων είναι πολύ 
σημαντική για μια οικονομία, οι τράπεζες εποπτεύονται σε όλες τις 
δραστηριότητες τους, συνήθως από τη κεντρική τράπεζα που, μεταξύ 
άλλων εκτελεί χρέη επόπτη των τραπεζικών δραστηριοτήτων. Πλέον, 
οι συστημικές τράπεζες, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εποπτεύονται από το 
Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM).  

 

10. Για όσους έχουν σπουδάσει οικονομικά και τραπεζική, τα 
παραπάνω είναι αυτονόητα.  Όμως, είναι σημαντικό, ειδικά αυτή την 
περίοδο που διανύουμε – μια περίοδο – όπου όλοι φαίνεται να έχουν 
άποψη για το πως οι τράπεζες θα μειώσουν τα μη εξυπηρετούμενα 
δανείων – να μη ξεχνάμε τα βασικά.   

 

11. Δηλ. να μη ξεχνάμε ποιος είναι ο βασικός ρόλος των τραπεζών, να 
εμβαθύνουμε την αντίληψη μας για το τι δε πήγε καλά, και πώς 
φτάσαμε στην κατάσταση που είμαστε σήμερα.  

 

12. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να γίνει αντιληπτή η διαχρονική 
σημασία  της σωστής διαχείρισης των κινδύνων και οι συνέπειες της 
έλλειψής της. Όπως θα εξηγήσω παρακάτω, αν μη τι άλλο, η σημασία 
της διαχείρισης των κινδύνων έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.  

 

13. Είναι αντιληπτό από αυτή την μικρή εισαγωγή ότι, κατ’ουσίαν, η 
επιτυχία μιας τράπεζας εξαρτάται, σε πολύ μεγάλο βαθμό, από το 
πόσο επιτυχώς διαχειρίζεται τους κινδύνους που δημιουργούνται στο 
«χτίσιμο» των περιουσιακών της στοιχείων.  

 

14. Σε αυτό το πλαίσιο, εξίσου σημαντικός είναι και ο ρόλος του επόπτη. 
Ο ρόλος του είναι να εποπτεύει ανεξάρτητα την σωστή διαχείριση 
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κινδύνων που δημιουργούνται στους ισολογισμούς των τραπεζών από 
τη δημιουργία νέων περιουσιακών στοιχείων.  

 

15. Ως επίσης, δεδομένων αυτών των κινδύνων, αν η τράπεζα έχει τις 
απαραίτητες προβλέψεις για πιθανές ζημίες από μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια, εάν διαθέτει την απαραίτητη ρευστότητα να καλύψει αναλήψεις 
καταθέσεων, και αν έχει τα απαραίτητα ίδια κεφάλαια. 

 

16. Η μεγάλη πρόκληση που δημιουργείται διαχρονικά είναι το γεγονός 
ότι οι τρόποι με τους οποίους δημιουργούνται τα ενεργητικά  στοιχεία 
του ισολογισμού των τραπεζών, εξελίσσονται συνεχώς, 
δημιουργώντας νέους κινδύνους και συνεπώς νέες προκλήσεις για την 
διαχείριση των κινδύνων.   

 

17. Οι νέοι κίνδυνοι δημιουργούνται είτε γιατί οι ανάγκες των πελατών 
εξελίσσονται συνεχώς ως συνάρτηση των πολιτικών, οικονομικών και 
τεχνολογικών εξελίξεων 

 

18. Είτε γιατί οι τράπεζες, στην προσπάθεια τους να ικανοποιήσουν τις 
ανάγκες των πελατών τους, δημιουργούν νέα προϊόντα που, άμεσα ή 
έμμεσα δημιουργούν είτε νέους κινδύνους, ή «πακετάρουν» παλαιούς 
κινδύνους που εμφανίζονται σε νέα μορφή, οι οποίοι μπορεί να μην 
είναι εμφανείς σε πρώτη ανάγνωση. 

 

19. Με τις ραγδαίες κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και τεχνολογικές 
εξελίξεις που επικρατούν σε παγκόσμιο επίπεδο τις τελευταίες 2 
δεκαετίες, η πρόκληση στη διαχείριση των νέων κινδύνων έχει γίνει 
ιδιαίτερα μεγάλη.  

 

20. Οι προκλήσεις αυτές φάνηκαν στην κρίση του 2007- 8, η οποία 
έφερε στην επιφάνεια πολλές από αυτές τις αδυναμίες στα συστήματα 
διαχείρισης κινδύνων των τραπεζών, που απέτυχαν να αποτυπώσουν, 
και κατά συνέπεια να διαχειριστούν σωστά πολλούς από αυτούς τους 
κινδύνους. 

 

21. Η κρίση  του 2007-8 έφερε επίσης στην επιφάνεια τις αδυναμίες των 
εποπτικών αρχών, είτε γιατί το εποπτικό πλαίσιο δεν τους έδινε την 
δυνατότητα σωστής εποπτείας (π.χ. οι επενδυτικές τράπεζες στην 
Αμερική), ή γιατί η εργαλειοθήκη τους ήταν περιορισμένη, η η 
εφαρμογή της ορθής εποπτείας ήταν περιορισμένη ή γιατί, 
απλούστατα, ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των νέων διαφαινόμενων 
κινδύνων υστερούσε χρονικά. 
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22. Για αυτούς και για άλλους λογούς, και μετά από όλα όσα υπέστη ο 
χρηματοπιστωτικός κλάδος, εξαιτίας της κρίσης, σε παγκόσμιο και 
ευρωπαϊκό επίπεδο, στο ελεγκτικό και ρυθμιστικό πλαίσιο του 
τραπεζικού τομέα ήρθε ένα νέο κύμα εποπτείας, ιδιαίτερα έντονο, 
απαιτητικό και κάποιες φορές πιεστικό.  

 

23. Πιο σημαντικά, αναγνωρίζοντας την ασυμμετρία στην 
πληροφόρηση μεταξύ επόπτη και εποπτευομένου, και στην αδυναμία 
παρακολούθησης από πλευράς επόπτη των εξελίξεων στο ίδιο βαθμό 
με τις εποπτευόμενες τράπεζες, το νέο πλαίσιο μετέφερε σε ένα μεγάλο 
βαθμό την υποχρέωση της εποπτείας της διαχείρισης κινδύνων στα 
ανεξάρτητα διοικητά συμβούλια των τραπεζών, μέσα στο πλαίσιο της 
αναθεώρησης του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης των τραπεζών. 

 

24. Όπως και να το χαρακτηρίσει κανείς, όλοι, πιστεύω, ότι θα 
συμφωνήσουμε πως η κρίση δημιούργησε τις αναγκαίες συνθήκες για 
μια αναθεώρηση στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση των 
κινδύνων, προς το καλύτερο. 

 

25. Όπως καταλαβαίνετε, οι παραπάνω εξελίξεις είχαν και έχουν, και θα 
έχουν σημαντική επίδραση στο τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες 
διαχειρίζονται τους κινδύνους στην χώρα μας και αλλού. 

 

26. Πιστεύω ακράδαντα πως η νέα προσέγγιση και η εισαγωγή σωστών 
πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, οι οποίες προάγουν την 
αποτελεσματική διαχείριση των πόρων, μεταξύ των οποίων και την 
έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων, ήδη έχουν 
αρχίσει να έχουν θετικά αποτελέσματα.   

 

27. Όπως επίσης πιστεύω ότι η υιοθέτηση αυτών των νέων πρακτικών 
είναι, και θα είναι, καταλυτική στη προσπάθεια των τραπεζών να 
ορθοποδήσουν και να επανέλθουν ως πυλώνες στήριξης της υγειούς 
επιχειρηματικότητας. 

 

28.  Όλοι μας θα έχουμε ακούσει περιπτώσεις από το παρελθόν στις 
οποίες δεν υπήρξε σωστή κρίση από πλευράς τραπεζών ανάμεσα στο 
αναμενόμενο όφελος και τον πιθανό κίνδυνο.  

 

29. Και για να είμαι ξεκάθαρος, δεν αναφέρομαι στις περιπτώσεις όπου, 
δεοντολογικά τα πράγματα λειτούργησαν όπως θα έπρεπε. Γιατί, στα 
πλαίσια του επιχειρείν θα γίνουν και λανθασμένες κρίσεις μεταξύ 
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αναμενόμενου οφέλους και πιθανών κινδύνων.  Εφόσον όμως οι 
κρίσεις αυτές γίνονται μέσα στο εγκεκριμένο πλαίσιο αποφάσεων με τις 
απαραίτητες δικλείδες ασφάλειας, τέτοιες αστοχίες είναι μέρος του 
επιχειρείν. 

 

30. Αλλά αναφέρομαι στις περιπτώσεις που είτε δεν υπήρχε το σωστό 
πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων, ή δεν υπήρχε καν πλαίσιο ανεξάρτητης 
εταιρικής διακυβέρνησης που να εξασφαλίζει την αξιολόγηση των 
κινδύνων από μονάδες άλλες από αυτές που χορηγούσαν, για 
παράδειγμα, τα δάνεια.  Δηλαδή, την θεσμική ύπαρξη μονάδων μέσα 
στην τράπεζα που να ελέγχουν την εφαρμογή του συστήματος 
διαχείρισης κινδύνων και να εκφράζουν ανεξάρτητα την άποψη τους 
κατευθείαν στο ανεξάρτητο διοικητικό συμβούλιο, αν χρειασθεί.  
Θεωρώ ότι αυτές οι πρακτικές ανήκουν στο παρελθόν.  

 

31.  Πράγματι, ως αποτέλεσμα κυρίως της κρίσης στη χώρα μας, τα 
τελευταία χρόνια έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια από όλες τις 
τράπεζες και τους εποπτικούς μηχανισμούς για να δημιουργήσουμε 
ένα νέο πλαίσιο διακυβέρνησης. Ένα πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων 
μέσα σε ένα ενισχυμένο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης. 

 

32. Ένα πλαίσιο που διασφαλίζει την αποτελεσματική αξιολόγηση και 
διαχείριση του κινδύνου και παράλληλα καθιστά βέβαιο ότι οι 
αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα με τον κώδικα ηθικής του εκάστοτε 
οργανισμού. 

 

33. Ο μεγαλύτερος καταλυτής για όλες αυτές τις εξελίξεις ήταν οι 
εξελίξεις στο μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης των τραπεζών και η 
σημαντική ενδυνάμωση του ρολού των ανεξάρτητων διοικητικών 
συμβουλίων.   

 

34. Αυτό που ακολούθησε ήταν η αναβάθμιση στους ελεγκτικούς 
μηχανισμούς, στις διαδικασίες, στην εταιρική κουλτούρα και κυρίως στη 
διαχείριση των κινδύνων, κυρίως μέσω των επιτροπών διαχείρισης 
κινδύνων και την ενίσχυση του ρόλου του CRO. 

 

35.  Είναι λοιπόν μια καλή στιγμή να αναρωτηθούμε που βρισκόμαστε 
και που θέλουμε να πάμε, ειδικά στο τομέα της διαχείρισης των 
κινδύνων, που κατά γενική αποδοχή, είναι καταλυτικός για τη 
μελλοντική και διαχρονική επιτυχία του τραπεζικού συστήματος, και 
κατ’ επέκταση του στοιχήματος της ανάπτυξης της χώρας. 
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36. Στην εισαγωγή αναφέρθηκα στον καταλυτικό ρόλο της διαχείρισης 
των κινδύνων στο  «χτίσιμο» του ενεργητικού.  Θα μπορούσα να πω, 
ότι ,στο πλαίσιο μιας μοντέρνας διαχείρισης κινδύνων, η διαχείριση των 
κινδύνων του ενεργητικού, είναι η ελάχιστη απαίτηση.   

 

37. Σε ένα πιο διευρυμένο πλαίσιο, ο σκοπός της διαχείρισης κινδύνων 
είναι η διασφάλιση της βέλτιστης διαχείρισης όλων των πόρων μιας 
τράπεζας, των κεφαλαίων, των ανθρώπων και της φήμης της ίδιας της 
τράπεζας.  

 

38. Κύριος στόχος είναι να επιτευχθεί η επιθυμητή απόδοση των ιδίων 
κεφαλαίων, σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους της τράπεζας, 
διασφαλίζοντας όμως ότι όλες οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται 
προς αυτό τον στόχο, γίνονται σύμφωνα με το πλαίσιο διαχείρισης 
κινδύνων και τον κώδικα δεοντολογίας του οργανισμού. 

 

39. Σε αυτό το πλαίσιο, και για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, τα 
τελευταία χρόνια χρειάστηκε να ενισχυθούν σημαντικά οι ομάδες 
διαχειρίσεως κινδύνων των τραπεζών με νέα καταρτισμένα στελέχη. 

 

40. Υπό την καθοδήγηση των νέων διοικητικών συμβουλίων, και ειδικά 
των επιτροπών διαχείρισης κινδύνων και ελέγχου, τα νέα στελέχη 
ανέλαβαν την εφαρμογή του νέου πλαισίου, ενεργοποιώντας τους 
ελεγκτικούς μηχανισμούς και τις διαδικασίες για να προστατέψουν τις 
τράπεζες και τους ανθρώπους τους από την μη αποτελεσματική 
διαχείριση των κεφαλαίων και των άλλων πόρων τους και να 
αποφευχθεί η επανάληψη κακών πρακτικών του παρελθόντος.  

 

41. Έχοντας λοιπόν διανύσει αυτή την απόσταση, ποια είναι τα επόμενα 
βήματα, ποιο είναι το μέλλον για την διαχείριση των κινδύνων; 

 

42.  Όπως συμβαίνει στις πιο πολλές παρόμοιες περιπτώσεις.  Ίσως το 
εκκρεμές να έχει πάει λίγο παραπέρα από ότι πρέπει, και η ανάγκη για 
ανεξάρτητη διαχείριση των κινδύνων ίσως να έχει απομακρύνει τους 
υπεύθυνους για τη διαχείριση τους, παραπάνω από τι πρέπει από τις 
επιχειρηματικές ομάδες.  

 

43. Αν είμαι σωστός στη διάγνωση μου, ο επόμενος στόχος για τις 
μονάδες διαχείρισης κινδύνων είναι να συνεχίσουν την ανεξάρτητη 
επίβλεψη της διαχείρισης των πόρων των τραπεζών. 
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44. Παράλληλα όμως καλούνται να βοηθήσουν τους ιθύνοντες στις 
επιχειρηματικές μονάδες να αναλάβουν με υπευθυνότητα, τους 
επιχειρηματικούς κινδύνους με πλήρη ανάγνωση και επίγνωση των 
κινδύνων που αναλαμβάνουν στα βιβλία της τράπεζας.   

 

45. Καλούνται λοιπόν να βοηθήσουν, σε αυτό που οι αγγλοσάξονες 
ονομάζουν «clear ownership» με την πλήρη επίγνωση την κινδύνων 
που αναλαμβάνουν, μέσα στα όρια που τους έχει θέσει το Διοικητικό 
Συμβούλιο.  

 

46. Πώς θα το επιτύχει αυτό, η μονάδα διαχείρισης κινδύνων; Κατά την 
γνώμη μου, εστιάζοντας σε 4 βασικές περιοχές: 
 

1. Η πρώτη είναι η στρατηγική διαχείριση των κεφαλαίων και της 
ρευστότητας. 

 
Εδώ αναφέρομαι στην ανάγκη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στη 
διαχείριση των κινδύνων, ακολουθώντας αφενός μεν τις υποχρεώσεις 
ενός απαιτητικού εποπτικού πλαίσιού, αλλά και την ανάγκη 
παραγωγής ενός ικανοποιητικού περιθωρίου κέρδους για τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες από τις τράπεζες.  
 
Η αναγκαιότητα για τη βέλτιστη δυνατή διαχείριση των κεφαλαίων και 
της ρευστότητας είναι ζωτικής σημασίας. Και εδώ η διαχείριση των 
κινδύνων παίζει καθοριστικό ρόλο. Είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη 
μας ότι πίσω από κάθε ρίσκο υπάρχει και μια ευκαιρία.   
 
Το ρίσκο δεν είναι απαραίτητα κακό, απλώς πρέπει να αξιολογηθεί σε 
σχέση με το αναμενόμενο κέρδος. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία για 
καλύτερα αποτελέσματα και γι’ αυτό χρειαζόμαστε τη μονάδα 
διαχείρισης κινδύνων να λειτουργεί ως στρατηγικός σύμβουλος. 
 
Να το πω όσο πιο απλά μπορώ.  Δεν μπορούμε να εστιάζουμε μόνο 
στους κινδύνους, αλλά και στο αναμενόμενο κέρδος, λαμβάνοντας 
υπόψιν τους κινδύνους. 

 
 

2. Η δεύτερη είναι η στρατηγική διαχείριση των κινδύνων.  
 

Ζούμε σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, με ραγδαίες 
εξελίξεις στη τεχνολογία.  Εταιρίες τεχνολογίας έχουν ήδη εισβάλει στον 
χρηματοπιστωτικό χώρο, με πρόθεση να κάνουν ακόμα πιο αισθητή 
την παρουσία τους.  
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Η διαχείριση κινδύνων στο μέλλον θα πρέπει να αναπτύξει τις 
δεξιότητες που χρειάζονται ώστε να είναι αποτελεσματικός σύμβουλος 
για το διοικητικό συμβούλιο, το CEO αλλά και την εκτελεστική επιτροπή 
στη διαχείριση νέων κινδύνων.   
 
Να είναι σε θέση να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τους νέους κινδύνους, 
έγκαιρα και αποτελεσματικά, ώστε να μπορεί να συμβουλεύσει 
αποτελεσματικά την διοίκηση για τις επιπτώσεις που μπορούν να 
υπάρξουν. 
 
Να κατανοεί έγκαιρα σημαντικές αλλαγές που είναι μπροστά μας, και 
να έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά σε αυτόν το διάλογο,  αλλά 
και ανεξάρτητα, ώστε να γίνουν οι σωστές στρατηγικές επιλογές.  
 
Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο περιβαλλοντικός κίνδυνος που πρέπει 
πλέον να συνυπολογίζεται σε αυξανόμενο στις πιστωτικές αποφάσεις.  
 
Και ένα επιπλέον, είναι οι τεχνολογικές εξελίξεις που δημιουργούν νέες 
επιχειρηματικές ευκαιρίες, όπως για παράδειγμα η ανάδειξή των 
τραπεζικών εφαρμογών στο ιντερνέτ και η διαχείριση big data. 
 

 
3. Η τρίτη αναφέρεται στη ανάγκη για συνεχή βελτίωση του μοντέλου 

διακυβέρνησης κινδύνων. 
 
Οι ομάδες διαχείρισης κινδύνων πρέπει να είναι σε εγρήγορση, να 
έχουν τη δυνατότητα να κρίνουν πότε κάνουν ένα βήμα πίσω για να 
δουν τη μεγάλη εικόνα και  να κάνουν προτάσεις για αλλαγές προς τη 
σωστή κατεύθυνση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους τα νέα δεδομένα.  
 
Ειδικότερα, και αναφερόμενος στις γραμμές άμυνας, να έχουν 
εμπεριστατωμένη άποψη για τη σωστή εφαρμογή των εποπτικών 
οδηγιών, και στη πράξη εφαρμογή τους ώστε να μην υπάρχουν 
ερωτηματικά για το ποιος είναι υπεύθυνος, ώστε να μπορέσουν να 
λειτουργήσουν αποτελεσματικά. 
 
Οι risk takers να έχουν την δυνατότητα αλλά και την ευθύνη της 
διαχείρισης κινδύνου στη περιοχή ευθύνης τους 
 
Παράλληλα, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να λειτουργούν αποτελεσματικά 
και η διαχείριση κινδύνων να μπορεί να επιβλέπει και να παρεμβαίνει, 
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όπου χρειάζεται, ώστε να επιτυγχάνονται οι στρατηγικοί στόχοι και να 
είναι θωρακισμένος ο οργανισμός. 

 
4. Και τελευταίο είναι η διαμόρφωση κουλτούρας διαχείρισης 

κινδύνου (risk culture): 
 
Τώρα θα αναρωτηθείτε, αν γίνουν όλα τα παραπάνω μπορούμε να 
θεωρήσουμε ότι όλα θα λειτουργήσουν σωστά;  
 
Αν είναι τόσο απλά τα πράγματα, γιατί βλέπουμε έναν οργανισμό να 
επιτυγχάνει και κάποιον άλλον να μην τα καταφέρνει, σε μια εποχή που 
όλα μπορούν να αντιγραφούν, από μοντέλο λειτουργίας, τεχνολογία, 
διαδικασίες κλπ.  Πως είναι δυνατόν να βλέπουμε ένα οργανισμό να 
πετυχαίνει και ο άλλος όχι! 
 
Γιατί συμβαίνει αυτό;  
 
Η απάντηση είναι ότι οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά. Και 
δεν θα επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα αν δεν εστιάσουμε τη 
προσοχή μας στους ανθρώπους και στις επιθυμητές συμπεριφορές.  
 
Γιατί ο ανθρώπινος παράγοντας, είναι πάντα ο πιο αστάθμητος.  Ο 
τρόπος που λειτουργούν οι άνθρωποι σε έναν οργανισμό, είναι αυτός που 
διαμορφώνει την εταιρική κουλτούρα, και η εμπειρία έχει δείξει ότι, και τα 
καλυτέρα συστήματα διαχείρισης κινδύνων είναι ελλειπει, όταν λείπει η 
σωστή κουλτούρα διαχείρισης κινδύνων.   
 
Όπως είπε και ο γνωστός μάνατζμεντ γκουρού Peter Drucker, «….η 
κουλτούρα τρώει τη στρατηγική για πρωινό…»  
 
Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι η ανάγκη για την διαμόρφωση μιας σωστής 
κουλτούρας διαχείρισης κινδύνων έχει ανεβεί στη κορυφή των 
μεταρρυθμίσεων στην εταιρική διακυβέρνηση και στις προσπάθειες να 
βελτιωθούν οι πρακτικές διαχείρισης κινδύνων. 
 
Προϋπόθεση για την διαμόρφωση σωστής κουλτούρας διαχείρισης 
κινδύνων είναι η ύπαρξη ενός ανεξάρτητου διοικητικού συμβουλίου και η 
υιοθέτηση αυτού του στόχου στο υψηλότερο επίπεδο μέσα σε μια 
τράπεζα. Είναι αυτό που λένε πάλι οι Αγγλοσάξονες «…setting the tone 
from the top….». 
 
Ο στόχος αυτός θα πρέπει να υιοθετηθεί σε συνέχεια από την επιτροπή 
διαχείρισης κινδύνων ώστε να σχεδιαστούν οι κατάλληλες πρωτοβουλίες 
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για να περάσει μέσα από όλη τη τράπεζα, ως επίσης και ένα ξεκάθαρο 
πλαίσιο ελέγχου.  
 
Σήμερα η αλλαγή κουλτούρας διαχείρισης κινδύνων είναι όντως στη 
κορυφή της ατζέντας κάθε τράπεζας.  Ήδη έχει γίνει πολλή δουλειά, όμως 
η αλλαγή κουλτούρας θέλει χρόνο και επιμονή. Και στην επίτευξη αυτού 
του στόχου, η διαχείριση κινδύνων μπορεί να κάνει τη διαφορά.  
 
Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι όλα τα τραπεζικά στελέχη, από την 
κορυφή της διοίκησης μέχρι τον νεοεισερχόμενο υπάλληλο, να 
μοιράζονται ένα κοινό επίπεδο κατανόησης, και κυρίως την ανάγκη για 
υπευθυνότητα σε σχέση με την ανάληψη κινδύνου και των κανόνων 
συμπεριφοράς. 

 
Κυρίες και κύριοι, 
 
κλείνοντας, θέλω να επισημάνω ότι στο σύνθετο περιβάλλον στο οποίο 
λειτουργούμε σήμερα, η διαχείριση των κινδύνων αποτελεί ένα 
αναπόσπαστο και σημαντικό κομμάτι της εταιρικής διακυβέρνησης.   
 
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει 
στρατηγικούς στόχους, επιβλέπει την εκτέλεση των επιχειρηματικών 
σχεδίων του μάνατζμεντ μέσα στα όρια κινδύνων που έχει θέσει,  και 
γενικότερα είναι υπεύθυνο για τη σωστή εκτέλεση του μοντέλου 
διακυβέρνησης που διασφαλίζει την αποτελεσματική και συνετή διοίκηση 
του οργανισμού.  
 
Η διαχείριση των κινδύνων αγγίζει όλες τις δραστηριότητες του Διοικητικού 
συμβουλίου και δεν είναι τυχαίο ότι είναι στη κορυφή των προτεραιοτήτων 
κάθε Διοικητικού Συμβουλίου.   
 
Ξεκινώντας με τη συμμετοχή της στην διαμόρφωση της εταιρικής 
στρατηγικής διαμορφώνοντας το λεγόμενο risk appetite, η διαχείριση των 
κινδύνων, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της υποχρέωσης του ΔΣ να 
επιβλέπει τις εργασίες της  τράπεζας. 
 
Συμπεριλαμβάνει τη διαμόρφωση στρατηγικής ανάληψης κινδύνου, το 
πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων με τα ανάλογα όρια, τη στρατηγική για τη 
διαχείριση κεφαλαίων και ρευστότητας, τις κύριες πιστωτικές πολιτικές της 
τράπεζας, την εσωτερική διακυβέρνηση και το εσωτερικό πλαίσιο 
ελέγχου, την διαμόρφωση εταιρικής κουλτούρας καθώς και τις 
υποχρεώσεις εποπτικής συμμόρφωσης.  Είναι ξεκάθαρο ότι ο ρόλος της 
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διαχείρισης κινδύνων είναι κομβικός στο υψηλότερο επίπεδο εταιρικής 
διακυβέρνησης. 
 
Θα ήταν παράλειψη μου όμως, αν δεν αναφερόμουν στο ρόλο του 
Διευθύνοντα Συμβούλου που καλείται να εκτελέσει στη πράξη όλα τα 
παραπάνω.  Υπό αυτή την έννοια, θεωρώ ότι ο πιο σημαντικός 
διαχειριστής κίνδυνων σε έναν οργανισμό είναι ο ίδιος ο CEO. Είναι αυτός 
που τελικά ζυγίζει τους κινδύνους όπως παρουσιάζονται μπροστά του, 
από τη διαχείριση κινδύνων, και τα αναμενόμενα κέρδη όπως τα  
παρουσιάζουν οι επιχειρηματικές μονάδες.  Είναι αυτός που κάνει τις 
τελικές αποφάσεις όπου χρειαστεί, με τελικό κριτή βέβαια το Διοικητικό 
συμβούλιο.   
 
Και βέβαια το ίδιο ισχύει και για τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής, τους  
επικεφαλής των επιχειρηματικών μονάδων, ως και όλα τα στελέχη της 
πρώτης γραμμής και τελικά όλους τους εργαζόμενους της τράπεζας, που 
στη καθημερινότητα καλούνται να κάνουν τέτοιες αποφάσεις στα επίπεδα 
τους καθημερινά. 
 
Αφήνω τη τελευταία μου παρατήρηση για τον ρόλο του CRO.  Ένα ρόλο 
ιδιαίτερα καταλυτικό, μια και ο CRO, είναι, αφενός, στρατηγικός 
συνέταιρος με τους επιχειρηματικούς συνάδελφους του που 
αναλαμβάνουν τα ρίσκα και μαζί εισηγούνται στον CEO. 
 
Αλλά και για τον συμβουλευτικό του ρόλο στην αξιολόγηση των κινδύνων, 
απευθυνόμενος κατευθείαν στο Διοικητικό Συμβούλιο.  
 
Όλοι βασιζόμαστε στους CROs να λειτουργούν ως στρατηγικοί 
συνεργάτες και σύμβουλοι ώστε να λαμβάνονται οι σωστές αποφάσεις. 
 
 
Κυρίες και κύριοι,  
 
Ο τραπεζικός κλάδος στη χώρα μας και αλλού, δοκιμάστηκε τα χρόνια της 
κρίσης.  Αλλά μέσα από αυτή την πολυετή περιπέτεια υπάρχουν 
μαθήματα για όλους μας.  Προσωπικά, πιστεύω ότι πλέον έχουμε 
σημαντικούς λόγους να νιώθουμε αισιόδοξοι για το μέλλον αλλά δεν 
πρέπει, δεν μπορούμε, να εφησυχαστούμε.  
 
Υπάρχουν προκλήσεις μπροστά μας, αλλά σας προτείνω να τις δούμε ως 
ευκαιρία.   
 
Μια ευκαιρία, να δημιουργήσουμε την επόμενη ημέρα για τις τράπεζες. 
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Και καθοδόν να δημιουργήσουμε αξία τόσο για την οικονομία και την 
ανάπτυξη της χώρας μας, αλλά και γενικότερα, συνολικά για τη κοινωνία. 
 

…………………. 


