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Δελτίο Τύπου 

Λευκωσία, 03 Σεπτεμβρίου 2021 

Έρευνα της EY και του IIF σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων 

δείχνει ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί πλέον βασικό μέλημα για τις 

τράπεζες 

 Πάνω από το 90% των Διευθυντών Διαχείρισης Κινδύνων θεωρούν την κλιματική 

αλλαγή ως τον κορυφαίο αναδυόμενο κίνδυνο για τα επόμενα πέντε χρόνια 

 Οι χρηματοπιστωτικοί κίνδυνοι αλλά και αυτοί που αφορούν την 

κυβερνοασφάλεια αποτελούν τα κορυφαία ζητήματα που θα απασχολήσουν τις 

Διευθύνσεις Διαχείρισης Κινδύνων τους επόμενους 12 μήνες 

 

Για πρώτη φορά από την έναρξη της έρευνας, πριν από μια δεκαετία, η κλιματική αλλαγή 

βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των μακροπρόθεσμων κινδύνων που αφορούν τις τράπεζες, 

σύμφωνα με την 11η έρευνα της EY και του Ινστιτούτου Διεθνούς Χρηματοδότησης (IIF) σχετικά 

με τη διαχείριση κινδύνων των τραπεζών, “Resilient banking: capturing opportunities and 

managing risks over the long term.” Η έρευνα σε 88 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 33 χωρών 

προσφέρει μία συνοπτική εικόνα για τις αλλαγές στη διαχείριση κινδύνων που παρατηρήθηκαν 

παγκοσμίως κατά την τελευταία δεκαετία και τους κύριους κινδύνους που αναμένονται τα 

επόμενα 10 χρόνια. 

Περισσότεροι από εννέα στους δέκα (91%) των ερωτηθέντων επικεφαλής τμημάτων διαχείρισης 

κινδύνων (CRO) τραπεζών θεωρούν την κλιματική αλλαγή ως τον κορυφαίο αναδυόμενο 

κίνδυνο για τα επόμενα πέντε χρόνια. Περίπου οι μισοί (52%) των CROs είχαν δώσει την ίδια 

απάντηση το 2019. Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, σχεδόν οι μισοί (49%) CROs θεωρούν τώρα 

την κλιματική αλλαγή ως κορυφαίο κίνδυνο που απαιτεί την επείγουσα απόλυτη προσοχή κατά 

τους επόμενους 12 μήνες, σε σχέση με μόλις 17% το 2019. Πέρα από την κλιματική αλλαγή, ο 
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σημαντικότερος αναδυόμενος κίνδυνος σύμφωνα με τους ερωτηθέντες CROs είναι το συνολικό 

εύρος της παγκόσμιας οικονομικής ανάκαμψης (83%). 

Η έρευνα διαπιστώνει ότι οι τράπεζες στην πράξη ακόμα ωριμάζουν ως προς την ικανότητά 

τους να αξιολογούν τους φυσικούς και μεταβατικούς κινδύνους: λίγο περισσότερο από τις μισές 

(54%) έχουν μια βασική κατανόηση της έκθεσής τους στον κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής ενώ 

περισσότερο από το ένα τέταρτο (28%) των συμμετεχόντων έχουν σχετικά ολοκληρωμένη 

κατανόηση. 

Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, οι τράπεζες θεωρούν ότι οι χρηματοπιστωτικοί κίνδυνοι θα είναι η 

Νο1 ανησυχία τους στους επόμενους 12 μήνες – σύμφωνα με το 98% των CROs – εν μέσω της 

παγκόσμιας οικονομικής ανάκαμψης από την πανδημία του COVID-19. Η κυβερνοασφάλεια 

θεωρείται ο δεύτερος πιο επείγων κίνδυνος (80%). 

Πρόσθετα βασικά ευρήματα της έρευνας περιλαμβάνουν: 

• Σχεδόν μία στις τρεις (29%) τράπεζες πιστεύουν πλέον ότι μπορούν να μειώσουν το 

κόστος των συστημάτων ελέγχου τα επόμενα τρία χρόνια χρησιμοποιώντας δεδομένα 

και τεχνολογία για τη βελτίωση της διαχείρισης κινδύνων. 

• Επτά από τους δέκα κυριότερους αναδυόμενους κινδύνους σύμφωνα με τους CROs 

σχετίζονται με την τεχνολογία και τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του ρυθμού και 

του εύρους της αλλαγής από την ψηφιοποίηση (68%), τη διαταραχής του κλάδου λόγω 

των νέων τεχνολογιών (68%) και των απαρχαιωμένων/παρωχημένων συστημάτων 

(62%). 

• Με βάση τα διδάγματα από την πανδημία του COVID-19, το 93% των CROs αναμένουν 

να εισαχθούν νέες ή πρόσθετες κανονιστικές απαιτήσεις για την επιχειρησιακή 

ανθεκτικότητα και το 60% των CROs αναμένουν το ίδιο και για την οικονομική 

ανθεκτικότητα. 

• Οι CROs αναμένουν ότι οι τράπεζές τους θα επιταχύνουν περαιτέρω τον ψηφιακό τους 

μετασχηματισμό, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποίησης διαδικασιών (88%), του 
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εκσυγχρονισμού των βασικών τεχνολογικών πλατφόρμων (66%) και της παροχής 

βελτιωμένων πληροφοριών στους πελάτες (64%). 

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο Σάββας Πεντάρης, Συνέταιρος και Επικεφαλής του 

Χρηματοοικονομικού Τομέα της ΕΥ Κύπρου παρατηρεί: «Η πανδημία εξελίχθηκε σε ένα 

παρατεταμένο, ζωντανό stress-test για τον τραπεζικό τομέα. Η δεκαετής προσπάθεια των 

τραπεζών να ενισχύσουν την ποιότητα των κεφαλαίων και τη ρευστότητά τους, σε συνδυασμό 

με σημαντικές επενδύσεις που κατέστησαν τις βασικές τους δραστηριότητες πιο ανθεκτικές, 

επέτρεψαν στην πλειοψηφία των τραπεζών να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά αυτήν την 

πρόκληση. Ωστόσο, οι τράπεζες συνειδητοποιούν πλέον ότι η κλιματική αλλαγή έχει εξελιχθεί σε 

σημαντικό κίνδυνο για τον κλάδο, μαζί με άλλα θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής 

διακυβέρνησης. Οι τράπεζες πρέπει να παραμείνουν ανθεκτικές, να βοηθήσουν τους πελάτες 

τους στην μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών ρύπων και να προσελκύσουν 

ταλέντα με δεξιότητες διαχείρισης κινδύνου, με έμφαση στην κυβερνοασφάλεια, τη διαχείριση 

δεδομένων και την κλιματική αλλαγή». 

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.  

- τέλος - 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες:  

Ειρήνη Χαρίτου  
EY Brand, Marketing & Communications  
+357 2220 9999  
Irene.Charitou@cy.ey.com  
Website: www.ey.com/cy 
Twitter: @EY_Cyprus │ Facebook: @EYCyprus │ Instagram: eycyprus 

 

 

Σχετικά με την ΕΥ 

https://www.ey.com/en_gl/banking-capital-markets/how-banks-can-elevate-risk-management-over-the-next-decade
https://www.ey.com/cy/en/home
https://twitter.com/EY_Cyprus
https://www.facebook.com/EYCyprus/
https://www.instagram.com/eycyprus/
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ΕΥ | Ελεγκτικές | Φορολογικές | Στρατηγικές & Συναλλακτικές | Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 
 
Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, στρατηγικών & συναλλακτικών και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλουν στην 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά 
στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλους τους εταίρους μας. Mε τον τρόπο αυτό 
συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και 
για τις κοινωνίες μας.  
 
Το λογότυπο EY αφορά μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις 
οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited είναι μια βρετανική εταιρεία 
περιορισμένης ευθύνης, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η εταιρεία 
συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα καθώς και την περιγραφή των δικαιωμάτων που έχουν τα άτομα 
βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, είναι διαθέσιμα μέσω του ey.com/privacy. Για περισσότερες 
πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ey.com.  

 
 

-τέλος- 
 


