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O έλεγχο̋ των ύποπτων συναλλαγών που 

βγάζει το εκάστοτε profiling  λογισµικό δεν 

είναι ουσιαστικό̋, αφού η επιτυχία τη̋ 

συντριπτική̋ πλειοψηφία̋ των τραπεζών 

στην χρήση αυτού του λογισµικού περιορίζεται σε 

λιγότερο από 1% του TPR (πόσε̋ συναλλαγέ̋ είναι 

όντω̋ ύποπτε̋ µετά από έλεγχο των αναλυτών). 

Δηλαδή, χαµένο̋ χρόνο̋, χρήµα και συνεχή̋ έκθεση 

στου̋ κινδύνου̋.  

Η εφαρµογή του risk-based approach µε βάση 

την 3η ευρωπαϊκή οδηγία είναι µονοδιάστατη και 

δύσκολη, λόγω τη̋ φύση̋ του ρίσκου. Τα πρόστιµα 

για µη-συµµόρφωση των τραπεζών σε AML/CTF 

δεν δηµοσιοποιούνται από την Τράπεζα τη̋ Ελλάδο̋. 

Με όλα όσα συµβαίνουν στην χώρα τελευταία, είναι 

να αναρωτιέται κανεί̋ πώ̋ χειρίζονταν οι τράπεζε̋, 

µεταξύ άλλων, και τι̋ συναλλαγέ̋ των προσώπων µε 

πολιτική έκθεση (PEPs- Politically Exposed Persons). 

Ορατέ̋ οι αλλαγέ̋

Οι αλλαγέ̋ που έρχονται µε την  αναγκαστική, πλέον, 

εφαρµογή αυτών των οδηγιών για το τραπεζικό 

σύστηµα (και για άλλου̋ εποπτευόµενου̋ φορεί̋ -

όπω̋ ασφαλιστικέ̋ εταιρίε̋, κ.λπ.), είναι ορατέ̋. Το 

σενάριο να µπει η χώρα στη NCCT µαύρη λίστα του 

FATF (γεγονό̋ που θα δηµιουργούσε ασφυξία στο 

τραπεζικό σύστηµα) είναι εφιαλτικό αλλά, ελπίζω, 

απίθανο: Απίθανο φάνταζε όµω̋ πριν από κάποιου̋ 

µήνε̋ και το Διεθνέ̋ Νοµισµατικό Ταµείο και τα 

µέτρα του. Το πιο πιθανό είναι πω̋ η αυξανόµενη 

πίεση θα µεταφραστεί σε αυξανόµενου̋ ελέγχου̋, 

νέα νοµοθεσία, περισσότερη διαφάνεια στο πώ̋ 

χειρίζονται οι τράπεζε̋ αυτά τα κρίσιµα ζητήµατα, και 

βελτιωµένε̋ διαδικασίε̋ ελέγχου, τεχνολογία̋ αλλά και 

εξειδικευµένων µεθόδων για την καλύτερη προστασία 

των τραπεζών από την έκθεση στου̋ συγκεκριµένου̋ 

κινδύνου̋. Στην άλλη άκρη που αφορά στην Επιτροπή 

για το Ξέπλυµα Χρήµατο̋, το τοπίο είναι θαµπό, 

αφού δεν υφίσταται µέχρι σήµερα µια πραγµατικά 

ανεξάρτητη αρχή (που να µην υπόκειται στο Υπουργείο 

Οικονοµικών), να αποτελείται µόνο από µόνιµο 

προσωπικό (και όχι από αποσπασµένου̋) και να έχει 

τι̋ δυνατότητε̋ (σε επίπεδο τεχνολογία̋ και αναλυτών) 

να φέρει ει̋ πέρα̋ το έργο τη̋. Το ότι τίποτε από αυτά 

δεν έχει συµβεί είναι φαινόµενο διαχρονικό, αλλά έχει 

ηµεροµηνία λήξη̋. 

Ανάγκη για ουσιαστική συµµόρφωση

Μετά την τελευταία έκθεση του Financial Action Task 

Force (FATF) για την κατάσταση τη̋ Ελλάδο̋ στην 

συµµόρφωση των οδηγιών για το Ξέπλυµα Χρήµατο̋ 

και τη Χρηµατοδότηση τη̋ Τροµοκρατία̋, η πίεση 

αυξάνεται καθ’ ό,τι σε 17 από 49 recommendations του 

FATF, η χώρα δεν έχει ακόµη συµµορφωθεί πλήρω̋ 

(ή καθόλου). Σε κάποιε̋ από αυτέ̋ τι̋ οδηγίε̋, είµαστε 

στον πάτο του FATF membership, στο οποίο είµαστε 

και ιδρυτικό µέλο̋ ω̋ χώρα. 

Η άµεση δραστηριοποίηση όλων των φορέων 

– κράτου̋ και οικονοµικών οργανισµών 

– µε σκοπό την κατ’ ουσία συµµόρφωση 

µε του̋ διεθνεί̋ κανονισµού̋ για την 

καταπολέµηση του ξεπλύµατο̋ χρήµατο̋, 

πέραν  τη̋ αντιµετώπιση̋ των άµεσων 

σοβαρών κινδύνων που αναφέρθηκαν ήδη, 

θα προάγει την αξιοπιστία τη̋ χώρα̋ και θα 

συµβάλλει ουσιαστικά στην αντιµετώπιση και 

καταπολέµηση του οικονοµικού εγκλήµατο̋ 

συνολικά. 
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