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ΣΥΝΟΨΗ

Αντικείµενο της συγκεκριµένης διπλωµατικής εργασίας είναι η παρουσίαση της
διαδικασίας τιτλοποίησης απαιτήσεων όπως αυτή έχει αναπτυχθεί τόσο στον διεθνή όσο
και στον ελληνικό χρηµατοπιστωτικό κλάδο, την τελευταία κυρίως δεκαετία. Κατά
συνέπεια στα πλαίσια αυτής και συγκεκριµένα στο εισαγωγικό κεφάλαιο γίνεται αναφορά
στην εµφάνιση του φαινοµένου στην διεθνή, αρχικά, οικονοµική πραγµατικότητα και
έπειτα στον ελληνικό τραπεζικό χώρο. Ταυτόχρονα πραγµατοποιείται µία σύντοµη
ιστορική αναδροµή του φαινοµένου ενώ σχολιάζονται τα κίνητρα που ωθούν διάφορους
φορείς – Τραπεζικά Ιδρύµατα, επενδυτές, Εταιρίες Ειδικού Σκοπού – να εµπλακούν στην
προαναφερόµενη διαδικασία.

Στην δεύτερη ενότητα, παρουσιάζεται αναλυτικά το νοµικό πλαίσιο της Ελλάδας
αναφορικά µε την διαδικασία τιτλοποίησης απαιτήσεων. Βάσει της αντίστοιχης ελληνικής
νοµοθεσίας ορίζεται η συγκεκριµένη διαδικασία, περιγράφονται η λειτουργία και τα
χαρακτηριστικά της, οι εµπλεκόµενοι φορείς και οι διάφορες κατηγορίες τιτλοποίησης.
Στη συνέχεια, η τρίτη ενότητα αφορά την εµφάνιση της ανάγκης θεσµοθετηµένων ελέγχων
των Πιστωτικών ιδρυµάτων διεθνώς, τη σύναψη της πρώτης και της δεύτερης Συνθήκης
της Επιτροπής της Βασιλείας, την εφαρµογή τους καθώς και τον βαθµό επίδρασης τους
στη λειτουργία των Πιστωτικών Ιδρυµάτων µέσω της διαδικασίας τιτλοποίησης.

Η τέταρτη ενότητα αναφέρεται στα βαθύτερα αίτια εµφάνισης της τρέχουσας
χρηµατοπιστωτικής κρίσης και στην εξάπλωσή της στο παγκόσµιο οικονοµικό στερέωµα
διαµέσου της αλόγιστης χρήσης τιτλοποιήσεων από το χρηµατοπιστωτικό τοµέα διεθνώς.
Τέλος, στο πέµπτο κεφάλαιο της παρούσης εργασίας επισηµαίνεται η πρώτη τιτλοποίηση
απαιτήσεων από στεγαστικά δάνεια του Συγκροτήµατος της Τράπεζας Κύπρου στην
Ελλάδα και η αξιολόγηση « Ααα » των οµολογιών σε ποσοστό 95%, η οποία είναι η
µεγαλύτερη ιστορικά στην Ελληνική αγορά.

Τα συµπεράσµατα και οι προτάσεις προς εφαρµογή παρατίθενται στην έκτη ενότητα.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Σύµφωνα µε τον καθηγητή του Harvard Business School J. Lerner, οι χρηµατοοικονοµικοί
νεωτερισµοί οδηγούν αρχικά σε ένα κύκλο θετικών επιπτώσεων, αντιγράφονται και µε
αυτόν τον τρόπο εντείνεται ο ανταγωνισµός. Πολύ συχνά, βέβαια, οι θετικές αυτές
επιπτώσεις όχι µόνο δεν συνεχίζονται αιώνια, αλλά σε σύντοµο χρονικό διάστηµα
µπορούν να επιφέρουν καταστροφικά αποτελέσµατα, λόγω υπερβολής στον τρόπο χρήσης
τους. Είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι η πλειοψηφία των επενδυτών ενστερνίζεται τη
θεωρία, πως οτιδήποτε απέφερε χρήµα χθες, θα αποφέρει χρήµα και σήµερα. Τα
κυβερνητικά µέτρα, από την άλλη πλευρά, θεωρείται πολύ δύσκολο να επιβάλλουν
περιορισµούς στη χρήση των νεωτερισµών αυτών, στο µέτρο που οι επενδυτές
αποκοµίζουν κέρδη.

Ο καθηγητής J. Lerner συνεχίζει, υποστηρίζοντας ότι στην ανωτέρω περίπτωση µόνο µία
κρίση µπορεί να ξεκαθαρίσει τα πράγµατα, αναφερόµενος προφανώς στην παρούσα κρίση,
η οποία έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην παγκόσµια οικονοµία. Όσον αφορά το βάθος και
τη διάρκεια της πρόσφατης χρηµατοπιστωτικής κρίσης, οι απόψεις διίστανται. Όσον
αφορά, όµως, τα αίτια της κρίσης υπάρχει οµοφωνία σε αρκετά µεγάλο βαθµό, η οποία
υποδεικνύει ως µία από τις βασικές παραµέτρους αυτής, την τιτλοποίηση τραπεζικών
απαιτήσεων ( securitization ). Πρόκειται για µία νέα µορφή χρηµατοδότησης και
διαχείρισης πιστωτικών κινδύνων η οποία άρχισε να εξαπλώνεται πριν από µία περίπου
δεκαετία, για να πάρει στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής κυριολεκτικώς τη µορφή
χιονοστιβάδας. Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω διαδικασία αποτελεί ένα σηµαντικό
χρηµατοοικονοµικό εργαλείο όταν χρησιµοποιείται µε σύνεση, το οποίο συντελεί στην
ανάπτυξη των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και κατ επέκταση των οικονοµιών στις
οποίες δραστηριοποιούνται.

Σύµφωνα µε παλαιότερη µελέτη της Alpha Bank ( 2004 ), η τράπεζα χρησιµοποιεί τη
διαδικασία τιτλοποίησης απαιτήσεων προκειµένου να αντλήσει πρόσθετη ρευστότητα,
µεταβιβάζοντας ταυτόχρονα τον πιστωτικό κίνδυνο που ενυπάρχει σε ένα επιλεγµένο
χαρτοφυλάκιο δανείων της. Ο

πιστωτικός κίνδυνος µεταβιβάζεται είτε σε θεσµικούς
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επενδυτές είτε σε ασφαλιστικές εταιρίες, ενώ το εν λόγω χαρτοφυλάκιο ονοµάζεται
χαρτοφυλάκιο αναφοράς. Η µεταβίβαση αυτή µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους :
i.

Οριστική εκχώρηση του χαρτοφυλακίου αναφοράς σε µία Εταιρία Ειδικού Σκοπού
( ΕΕΣ ) έναντι µετρητών ( cash securitization ). Η ΕΕΣ χρηµατοδοτεί την αγορά
του χαρτοφυλακίου αναφοράς µέσω της έκδοσης σειράς διαβαθµισµένων ως προς
το βαθµό της πιστοληπτικής του ικανότητας οµολόγων, ενώ το συνολικό πακέτο
συµπληρώνεται µε την έκδοση ενός χαµηλού ποσοστού οµολόγων µειωµένης
εξασφάλισης που διακινούνται συνήθως µε την µεταβιβάζουσα τράπεζα. Τα
οµόλογα που έχουν εκδοθεί εξασφαλίζονται από το χαρτοφυλάκιο αναφοράς και
εξυπηρετούνται από τις χρηµατικές ροές που προκύπτουν από αυτό το
χαρτοφυλάκιο. Έτσι, ως αποτέλεσµα της µεταβίβασης αυξάνονται τα ρευστά
διαθέσιµα της τράπεζας και µειώνονται οι χορηγήσεις κατά το ποσό που
αντιστοιχεί στην αξία του ΧΑ. Βασικό στοιχείο της συναλλαγής είναι ο πλήρης
νοµικός διαχωρισµός του ΧΑ και των υποχρεώσεων από τα οµολογιακά δάνεια
από την µεταβιβάζουσα τράπεζα. Οι απαιτήσεις από τα δάνεια και τα λοιπά
στοιχεία που συµπεριλαµβάνονται στο ΧΑ, δεν εµφανίζονται πια στον ισολογισµό
της Τραπέζης (αλλά µόνο στον ισολογισµό της ΕΕΣ).

ii.

Την πληρωµή ασφαλίστρων σε µία Εταιρία Ειδικού Σκοπού για την ανάληψη από
την τελευταία του πιστωτικού κινδύνου που ενυπάρχει στο χαρτοφυλάκιο
αναφοράς ( synthetic securitization ). Η ΕΕΣ, από την πλευρά της, εκδίδει οµόλογα
που είναι συνδεδεµένα µε τον πιστωτικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου αναφοράς
( credit linkes notes ), ή πραγµατοποιεί µε άλλες τράπεζες ανταλλαγές πιστωτικής
χρεοκοπίας ( credit default swaps ). Oι σχετικές απαιτήσεις από τα δάνεια και από
άλλα στοιχεία θα εξακολουθήσουν να εµφανίζονται στον ισολογισµό της
µεταβιβάζουσας τραπέζης. Η όλη διαδικασία τιτλοποίησης αυτής της µορφής
µπορεί να είναι λιγότερο δαπανηρή για την ενδιαφερόµενη τράπεζα και να παρέχει
µεγαλύτερες δυνατότητες ευελιξίας.

∆εδοµένου, ότι η τιτλοποίηση απαιτήσεων είναι µια εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία, η
οργάνωση της λειτουργίας της απαιτεί τη χρησιµοποίηση εξειδικευµένων διεθνώς
επενδυτικών τραπεζών, καθώς και άλλων εταιρειών παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών
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(νοµικών, οργανωτικών, κ.ά.). Ιδιαίτερης σηµασίας είναι ο ρόλος των εταιρειών µέτρησης
της πιστοληπτικής ικανότητας για την πιστοληπτική διαβάθµιση τόσο των δανείων που
συµπεριλαµβάνονται στο ΧΑ, όσο και των οµολόγων που εκδίδονται από την ΕΕΣ.

Ταυτόχρονα περίπλοκος και διφορούµενος θεωρείται και ο ρόλος των ίδιων των
εµπορικών τραπεζών στη διαδικασία της τιτλοποίησης. Καταρχήν, η εµπορική τράπεζα
µπορεί να θεωρείται η µεταβιβάζουσα τράπεζα, ήτοι εκείνη η οποία ενδιαφέρεται να
µεταβιβάσει τµήµα από το χαρτοφυλάκιο των απαιτήσεών της. Σε αυτήν την περίπτωση,
διαδραµατίζουν συχνά και το ρόλο του διαχειριστή του χαρτοφυλακίου αναφοράς – το
οποίο έχει µεταβιβαστεί στην ΕΕΣ – καθώς καλείται να αναλάβει την διαδικασία
συγκέντρωσης των ταµειακών ροών από την σταδιακή είσπραξη των απαιτήσεων. Οι
µεγάλοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί µε παγκόσµια εµβέλεια, δραστηριοποιούνται
παράλληλα και στον τοµέα παροχής εξειδικευµένων υπηρεσιών οργάνωσης των
ιδιωτικοποιήσεων και στην τοποθέτηση ( placement ) των οµολόγων που εκδίδονται µε
κάλυψη το χαρτοφυλάκιο αναφοράς στους θεσµικούς επενδυτές. Τέλος, πολλές φορές οι
τράπεζες λειτουργούν και ως επενδυτές καθώς αγοράζουν οι ίδιες ποσότητες από τα
οµόλογα που εκδίδονται µε εξασφάλιση τις τιτλοποιούµενες απαιτήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, κύρια επιδίωξη των τραπεζών µε την εφαρµογή των µεθόδων της
τιτλοποίησης απαιτήσεων είναι η απρόσκοπτη συνέχιση της πορείας ανάπτυξης των
δραστηριοτήτων

τους

στον

τοµέα

των

χορηγήσεων

και

η

επίτευξη

των

χρηµατοοικονοµικών τους στόχων, µε τη χρήση αποτελεσµατικότερων µηχανισµών
χρηµατοδότησης και χωρίς κίνδυνο υπερβολικής επέκτασης του ενεργητικού τους σε
σχέση µε τα ίδια κεφάλαιά τους. Εποµένως, χωρίς τον κίνδυνο µίας ανησυχητικής
επιδείνωσης των δεικτών της κεφαλαιακής τους επάρκειας. Με τον τρόπο αυτόν
εξασφαλίζεται -θεωρητικά, τουλάχιστον- η συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας των
τραπεζών, δεδοµένου ότι η τιτλοποίηση των απαιτήσεων µπορεί να λύσει προβλήµατα
κεφαλαιακής επάρκειας και άρα χρηµατοδότησης της αναπτυξιακής προσπάθειας.
Επιπλέον, η τιτλοποίηση αποτελεί πρόσθετο µοχλό για την ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς
θεσµικών επενδυτών και ασφαλιστικών εταιρειών -φορείς οι οποίοι µπορούν να
αναλάβουν απ' ευθείας τους πιστωτικούς κινδύνους που ενυπάρχουν στα χαρτοφυλάκια
των τραπεζικών δανείων.
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Συνολικά, το κέρδος από την τιτλοποίηση απαιτήσεων συνίσταται στο περιθώριο που
προκύπτει αν, από την απόδοση των δανείων που συµπεριλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο
αναφοράς , αφαιρεθούν:
1.

το επιτόκιο των οµολόγων που θα εκδοθούν

2.

το µη επιτοκιακό κόστος που προκύπτει από τις διαδικασίες οργάνωσης και
διαχείρισης της τιτλοποίησης (επενδυτικές τράπεζες, εταιρείες παροχής νοµικών
συµβουλών, εταιρείες µέτρησης της πιστοληπτικής ικανότητας, κ.α.)

3.

το κόστος των απωλειών από επισφαλή δάνεια στο ΧΑ που επιβαρύνει την
µεταβιβάζουσα τράπεζα.

Η τελευταία αυτή παράµετρος στην προαναφερόµενη διαδικασία υπολογισµού του
κέρδους των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, αποτέλεσε ουσιαστικά την

« αχίλλειο

πτέρνα » των αµερικάνικων τραπεζών. Οι χορηγήσεις υπερβολικών δόσεων επισφαλών
δανείων, τελικά «έπνιξαν» τους χορηγούς και οδήγησαν στην παγκόσµια
χρηµατοπιστωτική κρίση, την σοβαρότερη ίσως, των τελευταίων πενήντα ετών.
Ωστόσο η τιτλοποίηση απαιτήσεων εξακολουθεί να θεωρείται χρήσιµο εργαλείο στα
χέρια τραπεζικών ιδρυµάτων και κυβερνήσεων, αποτελεί σίγουρα ενδιαφέρον
αντικείµενο µελέτης και έρευνας και αυτός είναι ό βασικότερος λόγος για τον οποίο η
παρούσα µελέτη πραγµατεύεται την εν λόγω διαδικασία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – EΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΗΝ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ

1.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Νέους ορίζοντες στον τοµέα της χρηµατοδότησης των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και
αργότερα των επιχειρήσεων έχουν ανοίξει οι τιτλοποιήσεις δανείων και άλλων
µελλοντικών απαιτήσεων. Οι τιτλοποιήσεις επιτρέπουν στους επενδυτές να προχωρήσουν
σε διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου τους. ∆ιαµέσου της συγκεκριµένης διαδικασίας, η
τράπεζα αποκτά ρευστότητα µε χαµηλότερο κόστος συγκριτικά µε εκείνο που θα είχε αν
δανειζόταν η ίδια απευθείας, καθώς τα οµόλογα έχουν υψηλό βαθµό πιστοληπτικής
ικανότητας, π.χ. ΑΑΑ, και εποµένως χαµηλότερο κόστος εξυπηρέτησης. Σηµειώνεται ότι
η οµαδοποίηση των απαιτήσεων µειώνει τον κίνδυνο για τον επενδυτή-αγοραστή των
οµολόγων λόγω ευρύτερης διασποράς, αφού ακόµη κι αν κάποιος σταµατήσει να
εξυπηρετεί το δάνειό του, οι άλλοι συνεχίζουν. Η τιτλοποίηση, η οποία στην ουσία είναι
µια προεξόφληση µελλοντικών απαιτήσεων, βοηθά στην άντληση φθηνών κεφαλαίων
λόγω µεταφοράς του πιστωτικού κινδύνου και ταυτόχρονα βελτιώνει την κεφαλαιακή
επάρκεια ενός πιστωτικού ιδρύµατος (Κοντογιάννης, 2003). Επιπλέον, η τιτλοποίηση
δίνει τη δυνατότητα σε τράπεζες ή και επιχειρήσεις που δεν έχουν πιστοληπτική
διαβάθµιση από διεθνείς οργανισµούς (Moody's, S&P, Fitsch) να βγουν στις διεθνείς
κεφαλαιαγορές και να αντλήσουν κεφάλαια ανωνύµως.

Η τιτλοποίηση θεωρείται ένα χρήσιµο χρηµατοοικονοµικό εργαλείο για την πώληση
στοιχείων του ενεργητικού ενός οργανισµού, ήτοι τράπεζας στην περίπτωση µας, υπό
µορφή απαιτήσεων. Ως στοιχεία του ενεργητικού στην παρούσα µελέτη ορίζονται τα
δικαιώµατα ή η πρόσβαση σε µελλοντικά οικονοµικά οφέλη τα οποία αφορούν µία
οντότητα και έχουν δηµιουργηθεί ως αποτέλεσµα παρελθοντικών συναλλαγών. Κατά τη
διαδικασία της τιτλοποίησης στοιχεία του ενεργητικού ενός οργανισµού ή µίας τράπεζας
συγκεντρώνονται, οµαδοποιούνται µε βάση κοινά χαρακτηριστικά και µεταπωλούνται ως
οµολογίες ( securities ) στους επενδυτές. Οι οµολογιακοί αυτοί τίτλοι επειδή
εξασφαλίζονται η υποστηρίζονται από στοιχεία του ενεργητικού ονοµάζονται Asset –
Baked Securities και δεν αποτελούν υποχρεώσεις για τους πωλητές - τράπεζες. Οι
επενδυτές από την άλλη πλευρά, θεωρούν την προερχόµενη από τα στοιχεία του
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ενεργητικού ροή µετρητών ως απόδοση της επένδυσης τους στις οµολογίες. Η τιτλοποίηση
έχει εξελιχθεί, τα τελευταία κυρίως χρόνια, σε µία από τις σηµαντικότερες µεθόδους
χρηµατοδότησης όπου ο επενδυτής συµφωνεί ουσιαστικά να αποτιµήσει µόνο τον
πιστωτικό κίνδυνο που προέρχεται από το συγκεκριµένο σύνολο στοιχείων του
ενεργητικού που τιτλοποιείται, ενώ ταυτόχρονα αποµακρύνει τον πιστωτικό κίνδυνο από
τον αρχικό κάτοχο των στοιχείων.

Η τιτλοποίηση στοιχείων του ενεργητικού διαφέρει από τις κλασσικές µορφές δανεισµού
διαµέσου αντίστοιχων εξασφαλίσεων, µε την έννοια ότι οι απαιτήσεις από δάνεια, κάρτες
κλπ, αναθέτονται ή πωλούνται σε τρίτο εµπλεκόµενο µέρος, ένα Όχηµα Ειδικού Σκοπού
το οποίο λειτουργεί µε την µορφή εταιρίας. Η Εταιρία Ειδικού Σκοπού, µε τη σειρά της
προχωρά στην έκδοση των Asset Baked Securities προκειµένου να χρηµατοδοτήσει την
αγορά των στοιχείων του ενεργητικού. Η τιτλοποίηση, θα µπορούσε κανείς να
υποστηρίξει, ότι κατά µία έννοια έχει προέλθει από την διαδικασία του φάκτορινγκ. Στο
φάκτορινγκ, βέβαια, ο πωλητής των απαιτήσεων δεν έχει πλέον καµία σύνδεση µε αυτές
και δεν συµµετέχει στην συλλογή των µετρητών που γεννούν οι απαιτήσεις. Αναλυτική
παρουσίαση των προαναφερόµενων εννοιών ακολουθεί σε σχετικό κεφάλαιο της
παρούσας µελέτης.

Τα τελευταία τριάντα χρόνια, η χρήση της τιτλοποίησης ως χρηµατοοικονοµικό εργαλείο
έχει γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη, όχι µόνο στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής που
θεωρούνται ως η γενέτειρα της τιτλοποίησης, αλλά παγκοσµίως. Έχει εξελιχθεί σε
σηµαντική πηγή χρηµατοδότησης µεγάλων οργανισµών, αλλά κυρίως τραπεζών και άλλων
χρηµατοπιστωτικών

ιδρυµάτων.

Η

διαδικασία

της

τιτλοποίησης

ποικίλλει

σε

πολυπλοκότητα ανάλογα µε τους λογιστικούς και νοµικούς περιορισµούς της εκάστοτε
χώρας αλλά και το είδος των στοιχείων του ενεργητικού που τιτλοποιούνται.

Η ανάπτυξη της αγοράς τιτλοποιήσεων τις τελευταίες δεκαετίες άσκησε ιδιαίτερα θετικές
επιδράσεις στις χρηµατιστηριακές αγορές. Η εισαγωγή µιας νέας µορφής δανεισµού,
ειδικά θεσµοθετηµένης από την πολιτεία, διεύρυνε τις χρηµατιστηριακές αγορές.
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Παράλληλα η τιτλοποίηση επιτρέπει στους επενδυτές να επενδύσουν σε στοιχεία του
ενεργητικού στα οποία, σε κάθε άλλη περίπτωση δεν θα είχαν πρόσβαση και συνεισφέρει
στη διαθεσιµότητα υψηλής ποιότητας οµολογιών προς τους αυτούς.

1.2 Εµφάνιση της τιτλοποίησης σε διεθνές επίπεδο

Η τιτλοποίηση αποτελεί προϊόν των τελευταίων δεκαετιών που ανταποκρίνεται στην
ανάγκη για χρηµατοδότηση των µεγάλων επιχειρήσεων, συνεπώς των Ανωνύµων
Εταιριών. Θεωρείται πως στην εµφάνιση και στην ανάπτυξη της τιτλοποίησης συνέτεινε η
τάση της αποδιαµεσολάβησης των τραπεζών στις χρηµατοδοτήσεις, η οποία αρχικώς
δηµιούργησε το κατάλληλο έδαφος για την ανάπτυξη αξιογραφικών χρηµατοδοτήσεων
µέσω των κεφαλαιαγορών (Hastenflug, 1991:32 ). O συνδυασµός της αποδιαµεσολάβησης
µε την απορρύθµιση και την απελευθέρωση των αγορών, την µείωση του κόστους
χρήµατος, την εξοικείωση µε την αξιογραφική χρηµατοδότηση, την παγκοσµιοποίηση και
την διεθνοποίηση των κεφαλαιογορών τελικά οδήγησαν στην ανάπτυξη της τιτλοποίησης
(Bär, 1997:21 ).

Η τιτλοποίηση απαιτήσεων αποτελεί µία ευρέως διαδεδοµένη χρηµατοοικονοµική
µεθοδολογία η οποία βρίσκει εφαρµογή στην χρηµατοδότηση τραπεζών και µεγάλων
επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, η διαδικασία της τιτλοποίησης χρησιµοποιείται από τις
τράπεζες στην προσπάθεια τους να διαχειριστούν τον πιστωτικό κίνδυνο που
αναλαµβάνουν. Στην πραγµατικότητα ο όρος είχε δύο διαφορετικές ερµηνείες. Αρχικά,
είχε ταυτιστεί µε την διαδικασία διαµεσολάβησης ή και της δηµιουργίας οµολογιακών
τίτλων οι οποίοι εκδίδονταν για υποστηρίξουν τον τραπεζικό δανεισµό. Στη συνέχεια, ο
όρος χρησιµοποιήθηκε για να υποδηλώσει µία µορφή δοµηµένης χρηµατοδότησης, µε
άλλα λόγια αναφέρεται στη διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας οµοιογενή, δύσκολα
ρευστοποιήσιµα στοιχεία του ενεργητικού, οµαδοποιούνται και αναδιανέµονται,
δηµιουργώντας απαιτήσεις από µελλοντικές ροές µετρητών καθώς και άλλα οικονοµικά
οφέλη τα οποία είναι συνδεδεµένα µε τα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία έχουν
µεταπωληθεί στους επενδυτές ως οµολογίες (Lumpkin, 1999:25 ).
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Αρκετοί είναι οι ορισµοί που έχουν αποδοθεί στην τιτλοποίηση τα τελευταία χρόνια, όπως
εκείνος του Pulido, ο οποίος το 2004 υποστήριξε ότι η τιτλοποίηση στην απλούστερη
µορφή της θα µπορούσε να θεωρηθεί ως µορφή χρηµατοδότησης απαιτήσεων που
προκύπτουν από στεγαστικά δάνεια, υπηρεσίες leasing και υπόλοιπα πιστωτικών καρτών,
µε τη δηµιουργία ελεύθερα εµπορεύσιµων οµολογιών οι οποίες εξασφαλίζονται από τις
προαναφερόµενες απαιτήσεις. Παράλληλα, ο Andrews και οι συνεργάτες του το 2004,
περιέγραψαν την τιτλοποίηση ως διαδικασία η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη ενός
πιστωτικού µοντέλου εµπλουτισµένου µε την εξασφάλιση στοιχείων του ενεργητικού ενός
οργανισµού, το οποίο ουσιαστικά έχει αποσυνδεθεί, βάση σχετικής νοµολογίας, από την
προοπτική χρεωκοπίας του αρχικού ιδιοκτήτη των προαναφερόµενων στοιχείων. Με άλλα
λόγια µία εταιρία ή µία τράπεζα η οποία έχει στο ενεργητικό της στοιχεία του ενεργητικού
όπως απαιτήσεις από δάνεια, τις πουλάει σε µία Εταιρία Ειδικού Σκοπού. Η τελευταία
εκδίδει οµολογίες οι οποίες γίνονται αντικείµενο διαπραγµάτευσης στις κεφαλαιαγορές,
ήτοι απευθύνονται σε επενδυτές, προκειµένου να χρηµατοδοτήσει την αγορά των
απαιτήσεων, η οποία έχει προηγηθεί. Οι ταµειακές ροές οι οποίες προκύπτουν από την
είσπραξη των ανωτέρω απαιτήσεων, κατευθύνονται στην Εταιρία Ειδικού Σκοπού,
προκειµένου αυτή να προβεί σε αποπληρωµή κεφαλαίων και στην απόδοση τόκων στους
επενδυτές.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, συναντούµε τις πρώτες συναλλαγές οι οποίες αφορούν
τιτλοποίηση απαιτήσεων, στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Οι πρώτες αυτές
κινήσεις πραγµατοποιήθηκαν από Κρατικούς Οργανισµούς Ενυπόθηκων Στεγαστικών
∆ανείων. Παρόµοιες ενέργειες συνεχίστηκαν µέχρι τα µέσα του 1980. Το 1985 λαµβάνει
χώρα η πρώτη τιτλοποίηση απαιτήσεων από παροχή υπηρεσιών leasing από αµερικάνικη
εταιρία µε την επωνυµία “ Sperry Lease Corporation ” ( Henderson, 1997:3 ). Σηµειώνεται
ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής αποτέλεσαν ίσως την µεγαλύτερη και µία από τις
περισσότερο καινοτόµες και ελκυστικές αγορές δανείων παγκοσµίως. Παράλληλα µε την
τιτλοποίηση αναπτύχθηκαν διάφορες νέες µορφές ανταγωνισµού µεταξύ των τραπεζών,
διαφοροποιήθηκαν οι πηγές εύρεσης πλεονάζουσας ρευστότητας τόσο για τα
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα όσο και για τους µεγάλους δηµόσιους και ιδιωτικούς
οργανισµούς, επιβλήθηκαν κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας και τέλος επισηµάνθηκε η
σηµαντικότητα της έννοιας του πιστωτικού κινδύνου.
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Μέχρι το 1995, η πλειοψηφία του όγκου συναλλαγών που αφορούσε τιτλοποιήσεις
πραγµατοποιούνταν στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Ενώ από το 1996 και έπειτα
παρατηρείται ραγδαία ανάπτυξη στην Ευρώπη και από το 1997 στην Αυστραλία και στην
Ιαπωνία ( De Pauw and Ross, 2000:4 ). Αξίζει να σηµειωθεί ότι µέχρι το 2006 η συνολική
αξία των εκδοθεισών οµολογιακών τίτλων από τιτλοποιήσεις ιδιωτικών φορέων
παγκοσµίως, ( εξαιρείται ο δηµόσιος τοµέας ) ανέρχονταν στο ποσό των πέντε
τρισεκατοµµυρίων δολαρίων. Από αυτά, τα 3,5 τρισεκατοµµύρια δολάρια αφορούν την
αγορά των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής. Προ της περιόδου κρίσης περίπου το 40% των
στεγαστικών δανείων και το 20% των εµπορικών δανείων χρηµατοδοτούνταν από το κύµα
των τιτλοποιήσεων. Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την ίδια χρονική περίοδο, οι
τράπεζες δάνειζαν το 85% - 90% της αξίας των ακινήτων που επρόκειτο να αγορασθούν,
ενώ σήµερα το ποσοστό αυτό έχει υποχωρήσει σε 70% - 80% ( John Kiff et al, 2009:84 ).

∆ιάγραµµα 1.1.

ABCP : asset baked commercial paper
ABS : asset baked securities
CDO : colletarallised debt obligation
CDO2 : CDOs backed by CDO, ABS and
MBS
MBS : mortgage baked securities
Οι πληροφορίες για το έτος 2009, αφορούν
στοιχεία 06-2009.
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∆ιάγραµµα 1.2.

ABCP : asset baked commercial paper
ABS : asset baked securities
CDO : colletarallised debt obligation
CDO2 : CDOs backed by CDO, ABS and
MBS
MBS : mortgage baked securities
Οι πληροφορίες για το έτος 2009, αφορούν
στοιχεία 06-2009.

∆ιάγραµµα 1.3.

ABCP : asset baked commercial paper
ABS : asset baked securities
CDO : colletarallised debt obligation
CDO2 : CDOs backed by CDO, ABS and
MBS
MBS : mortgage baked securities
Οι πληροφορίες για το έτος 2009, αφορούν
στοιχεία 06-2009.

O Henderson ( 1997:4 ) αναφέρει τρία βασικά στοιχεία των χρηµαταγορών τα οποία
ευνόησαν την ανάπτυξη των τιτλοποιήσεων διεθνώς. Αρχικά υποστηρίζει ότι τα δάνεια τα
οποία

προσφέρονται

σε

επιχειρήσεις

και

ιδιώτες,

παρουσιάζουν

αυξηµένη

εµπορευσιµότητα και υποστηρίζονται από ένα ολοκληρωµένο δίκτυο από µεσάζοντες,
συµβούλους και επενδυτές. Το εν λόγω δίκτυο έχει ήδη δηµιουργήσει µια αγορά αρκετά
ώριµη για την αγοροπωλησία οµολογιακών τίτλων. Ταυτόχρονα, η διαδικασία της
τιτλοποίησης αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της αγοράς στα πλαίσια της γενικότερης
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τάσης της οικονοµίας για outsourcing και λειτουργική εξειδίκευση. Ας µην ξεχνάµε ότι η
τιτλοποίηση αντιµετωπίζει κάθε κοµµάτι της διαδικασίας συγκέντρωσης, διαχείρισης και
χρηµατοδότησης µιας οµάδας στοιχείων του ενεργητικού µε τρόπο ξεχωριστό.
Παράλληλα, η πολυπλοκότητα της όλης διαδικασίας, το µέγεθος του ρίσκου που
αναλαµβάνουν οι συµβαλλόµενοι καθώς και η ένταση των συντονισµένων ενεργειών που
απαιτούνται από διάφορα τµήµατα ενός χρηµατοπιστωτικού οργανισµού προϋποθέτουν
βαθιά γνώση της τεχνολογίας, εξοικείωση και ικανότητα διαχείρισης πολύπλοκων βάσεων
δεδοµένων. Η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών, αποτέλεσε το
βασικό πυλώνα της ευρείας αποδοχής της τιτλοποίησης σε παγκόσµιο επίπεδο.

Σύµφωνα µε µελέτη του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου τον Ιούλιο του 2009 ( Kiff et al.,
2009:81 ), η ραγδαία ανάπτυξη της τιτλοποίησης απαιτήσεων εµφανίζεται κυρίως ως
αποτέλεσµα των ακόλουθων παραγόντων :

1.

∆ηµιούργησε τις προϋποθέσεις ώστε τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα να
διαχειρίζονται περισσότερο αποτελεσµατικά τον πιστωτικό, κεφαλαιουχικό και τον
κίνδυνο ρευστότητας.

2.

Παρείχε τη δυνατότητα για την αύξηση της απόδοσης της δραστηριότητας
χορήγησης δανείων, καθώς οι τράπεζες δεν ήταν πλέον υποχρεωµένες να
« αποθηκεύουν » µόνιµα τον πιστωτικό τους κίνδυνο.

3.

Ανταποκρίθηκε αποτελεσµατικά στις ανάγκες των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων
για περισσότερο εξειδικευµένα και προσαρµοσµένα σε συγκεκριµένες ανάγκες,
εργαλεία χρηµατοδότησης, καθώς επίσης και στις ανάγκες των επενδυτών για
επενδύσεις που εξασφάλιζαν υψηλές αποδόσεις, σταθερό εισόδηµα και
προστάτευαν από τον επιτοκιακό κίνδυνο.

4.

Αντιµετωπίσθηκε χωρίς ιδιαίτερο σκεπτικισµό από τα γραφεία αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας (credit rating agencies ), τα οποία έδειξαν ιδιαίτερη
προθυµία να χαρίσουν υψηλές βαθµολογίες στις απαιτήσεις προς τιτλοποίηση.
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5.

Η ιδιαίτερα ευνοϊκή οδηγία της συνθήκης Βασιλείας Ι, αναφορικά µε την
κεφαλαιακή επάρκεια των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, στα πλαίσια της οποίας
ο συντελεστής βαρύτητας για τον κίνδυνο της κεφαλαιακής επάρκειας ήταν
µηδενικός για τα προϊόντα που είχαν τιτλοποιηθεί.

Με την εξέλιξη της διαδικασίας παρατηρείται διαφοροποίηση στην φύση των στοιχείων
του ενεργητικού τα οποία δύναται να τιτλοποιηθούν. Σε αρχικό στάδιο, η τιτλοποίηση
αφορούσε απαιτήσεις οι προέρχονταν από ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια, επιχειρηµατικά
δάνεια, φοιτητικά δάνεια, δάνεια αυτοκινήτων, µισθώµατα leasing κ.α. Έπειτα, συναντά
κανείς και λιγότερο συνηθισµένα είδη τιτλοποίησης όπως τα franchise loans, τα standed
costs των εταιριών κοινής ωφέλειας όπως ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού, Εταιρία
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, αλλά και πάγια στοιχεία που είναι απαραίτητα
για την λειτουργία µιας εταιρίας, όπως σιδηροδροµικά βαγόνια ( railcars ), ναυτιλιακά
κιβώτια ( shipping containers ). Συνοψίζοντας επισηµαίνεται ότι οποιαδήποτε παρούσα ή
µελλοντική χρηµατική ροή που δηµιουργείται από στοιχεία του ενεργητικού µπορεί να
τιτλοποιηθεί, εφόσον ο νοµοθέτης της χώρας που η απαίτηση έχει καταγραφεί, το
επιτρέπει.

1.3 Εµφάνιση της τιτλοποίησης στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η τιτλοποίηση απαιτήσεων παρουσιάστηκε σε αρκετά ώριµο στάδιο µε
συνέπεια να υπάρχει διεθνής εµπειρία και πρακτική αντιµετώπιση των ζητηµάτων που
προκύπτουν. Αυτό που τελικά ήταν το κίνητρο για την ανάπτυξή της στην Ελλάδα ήταν το
γενικό ενδιαφέρον για χρηµατοδοτήσεις µέσω ρευστοποίησης ρευστοποιήσιµων, αλλά µη
ρευστών περιουσιακών στοιχείων (Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, Υπουργείο
Οικονοµίας, 2009:7). Παράλληλα µεγάλο ήταν το ενδιαφέρον των τραπεζών για
ρευστοποίηση µέρους του ενεργητικού τους και για αντίστοιχη απαλλαγή από τις
κεφαλαιακές τους υποχρεώσεις.
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Η πρώτη εµφάνιση της τιτλοποίησης στην Ελλάδα έγινε ουσιαστικά µε το Νόµο
2501/2000 και τον συµπληρωµατικό σε αυτόν Νόµο 2843/2000. Ο πρώτος νόµος, ήτοι ο
Ν. 2801/2000, αφορά περιοριστικά µόνο τον ∆ηµόσιο Τοµέα και τους φορείς του. Με
αυτόν τον τρόπο δόθηκε το δικαίωµα σε νοµικά πρόσωπα του ∆ηµοσίου Τοµέα να
αξιοποιήσουν περιουσιακά τους στοιχεία, ρευστοποιήσιµα αλλά µη ρευστά, προς όφελος
ουσιαστικά των δηµόσιων δηµοσιονοµικών της χώρας. Αν και ο νόµος αυτός δεν επέτρεπε
την χρήση της διαδικασίας τιτλοποίησης και από τον ιδιωτικό τοµέα, ήταν η πρώτη
εισαγωγή της συγκεκριµένης διαδικασίας στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα την περίοδο 1999 –
2001, το Ελληνικό ∆ηµόσιο ανέπτυξε σηµαντική δραστηριότητα στην τιτλοποίηση
περιουσιακών στοιχείων ή των χρηµατικών ροών που προέκυπταν από περιουσιακά
στοιχεία. Προχώρησε λοιπόν, στην τιτλοποίηση απαιτήσεων από διάφορες κατηγορίες
εσόδων, όπως Κ.Π.Σ. ΙΙΙ, διόδια, τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων, έσοδα από λαχεία κ.α.,
µε στόχο αφενός την επίτευξη χαµηλότερου κόστους δανεισµού – έναντι του δανεισµού
του µέσω της έκδοσης οµολόγων – και αφετέρου την αναγνώριση αυτών των χρηµατικών
ροών ως περιουσιακών στοιχείων του ∆ηµοσίου τα οποία θα µπορούσαν να αφαιρεθούν
από το δηµόσιο χρέος, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
δραστηριότητα αυτή διακόπηκε το 2002, όταν η Ελληνική Κυβέρνηση, σε συµφωνία µε
την Eurostat, αποφάσισε να συµπεριλάβει και τα « τιτλοποιηµένα έσοδα » στο χρέος της
Γενικής Κυβέρνησης και ως αποτέλεσµα διέκοψε πλήρως τη διαδικασία τιτλοποίησης
απαιτήσεων και της έκδοσης οµολόγων µε ενεχυρίαση περιουσιακών στοιχείων του
∆ηµοσίου ( ABS ) (Alpha Bank 2004 ).

Η Aspis Bank ήταν η πρώτη ελληνική τράπεζα η οποία έσπευσε να επωφεληθεί του Ν.
3156 του Ιουνίου του 2003 ο οποίος έδινε τη δυνατότητα και σε πιστωτικά ιδρύµατα να
τιτλοποιούν επί µελλοντικών ταµειακών ροών, προχωρώντας στην τιτλοποίηση
στεγαστικών δανείων ( MRBS ) ύψους 250 εκατοµµυρίων ευρώ ( Κοντογιάννης, 2003:1 ).
Επισηµαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της πρόσφατης χρηµατοοικονοµικής κρίσης, τόσο οι
ελληνικές όσο και οι κυπριακές τράπεζες οδηγήθηκαν σε µεγάλο βαθµό σε χρήση του
εργαλείου της τιτλοποίησης. Όπως τουλάχιστο έχει εκτιµηθεί από τους τραπεζικούς
κύκλους της χώρας, οι τιτλοποιήσεις δανείων βοηθούν στην αύξηση της ρευστότητας και
τη µείωση του κόστους χρήµατος για τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Κατά συνέπεια
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επίκειται σταδιακή αποκλιµάκωση των επιτοκίων και δυνατότητα περεταίρω στήριξης της
ελληνικής οικονοµίας ( ∆ηµητροµανωλάκης, 2009:1 ).

Το εξάµηνο 11/2008 – 05/2009 οι εµπορικές τράπεζες στην Ελλάδα έχουν αντλήσει περί
τα 15 – 20 δισεκατοµµύρια ευρώ από τιτλοποιήσεις δανείων που καταθέτουν στην
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προκειµένου να λάβουν την αποκαλούµενη ρευστότητα.
Ενδεικτικά αναφέρουµε τις παρακάτω περιπτώσεις τραπεζών :
1.

Εθνική Τράπεζα: Το Νοέµβριο του 2008 προέβη στην έκδοση δύο σειρών
καλυµµένων οµολογιών ποσού 1 δισ. ευρώ έκαστη, διάρκειας 5 και 6 ετών
αντίστοιχα (µε δυνατότητα παράτασης ενός έτους) και µε ετήσιο επιτόκιο ΕΚΤ
πλέον περιθωρίου 0,65% και 0,70% αντίστοιχα. Η έκδοση έλαβε χώρα στο πλαίσιο
προγράµµατος έκδοσης καλυµµένων οµολογιών µέχρι ποσού των 10 δισ. ευρώ, µε
κύρια εξασφάλιση (κάλυµµα) στεγαστικά δάνεια και µε βάση προηγούµενη
έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος.

2.

Efg Eurobank: Στα τέλη Φεβρουαρίου του 2009 προχώρησε σε τιτλοποίηση
απαιτήσεων από συµβάσεις πίστωσης µε ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασµό ύψους
3.300.000.000 ευρώ, οι οποίες προέρχονται από το χαρτοφυλάκιο της Τραπεζικής
Επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα τον Μάιο του 2009 ολοκλήρωσε την άντληση 500
εκατ. ευρώ από τις διεθνείς και εγχώριες αγορές. Η έκδοση χαρακτηρίστηκε
επιτυχηµένη, καθώς για το οµόλογο αυτό εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον από 80
και πλέον εγχώριους και ξένους θεσµικούς επενδυτές, που επιβεβαιώθηκε από την
υπερκάλυψη της έκδοσης, η οποία προσέγγισε τις 1,8 φορές.

3.

Τράπεζα Πειραιώς: Στις αρχές Μαΐου προχώρησε στη δεύτερη τιτλοποίηση
επιχειρηµατικών δανείων ύψους 900 εκατοµµυρίων ευρώ. Η έκδοση των
οµολογιών από την τιτλοποίηση πραγµατοποιήθηκε από την εδρεύουσα στο
Λονδίνο Εταιρεία Ειδικού Σκοπού µε την επωνυµία AXIA ΙΙ Finance PLC. Η
πρώτη τιτλοποίηση επιχειρηµατικών δανείων της ύψους 1,75 δισ. ευρώ είχε γίνει
το Νοέµβριο του 2008.
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4.

Η Τράπεζα Κύπρου : Στα µέσα Μαΐου προχώρησε στην πρώτη της τιτλοποίηση
στεγαστικών δανείων ύψους 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ.

1.4 Κίνητρα για τιτλοποίηση

1.4.1 Κίνητρα τιτλοποίησης για τα Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα
∆ιαχείριση κεφαλαιακής επάρκειας : Το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα έχει τη δυνατότητα να
µειώσει την πιθανότητα εµφάνισης σηµαντικών ζηµιών ( risk based ) αναφορικά µε τις
κεφαλαιακές απαιτήσεις που τίθενται και έτσι να « απελευθερώσει » κεφάλαιο για νέες
χρήσεις. Ουσιαστικά µειώνονται οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις απαιτήσεις που
τιτλοποιούνται. Από στρατηγικής άποψης το «κεφάλαιο» καθορίζει µε πολλούς τρόπους
οποιαδήποτε δραστηριότητα ή ενέργεια ενός πιστωτικού ιδρύµατος. Για παράδειγµα,
καθορίζει τη δυνατότητα «µόχλευσης» του πιστωτικού ιδρύµατος, την ικανότητα να
αυξάνει το ενεργητικό του και συνεπώς την κερδοφορία του (π.χ. παρέχοντας δάνεια,
επενδύοντας σε εµπορεύσιµα περιουσιακά στοιχεία), να µεγεθύνεται (π.χ. εξαγορές) και να
ανταµείβει τους µετόχους του (π.χ. µερίσµατα, προγράµµατα επαναγοράς ιδίων µετοχών).
Αναµφισβήτητα, η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων (η οποία συνίσταται από το
επίπεδο των κερδών και την κεφαλαιακή βάση που απαιτείται για την επίτευξη των
κερδών αυτών) αποτελεί το σηµαντικότερο στοιχείο για τους µετόχους ενός πιστωτικού
ιδρύµατος.

∆ιαφοροποίηση των πηγών χρηµατοδότησης : ∆ιαµέσου της τιτλοποίησης το πιστωτικό
ίδρυµα επιτυγχάνει διαφοροποίηση των χρηµατοδοτικών πηγών του.

Πρόσθετη πηγή χρηµατοδότησης : Η τιτλοποίηση αποτελεί µία πηγή πρόσθετης
χρηµατοδότησης, συµπληρωµατικής της πηγής η οποία αναφέρεται στην καταθετική βάση
του πιστωτικού ιδρύµατος. Ουσιαστικά το τραπεζικό ίδρυµα παύει να έχει ως κύρια πηγή
χρηµατοδότησης τις καταθέσεις των επενδυτών, οι οποίες στην πλειοψηφία τους
κοστίζουν ακριβά και κατευθύνεται σε χαµηλότερου κόστους δανεισµό. Ο αυξηµένος
ανταγωνισµός µεταξύ των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων καθώς και τα µειωµένα
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περιθώρια κέρδους από την δραστηριότητα της διαµεσολάβησης των Τραπεζικών
Ιδρυµάτων, ουσιαστικά, επέβαλλαν την προαναφερόµενη µετατόπιση ( Pais, 2009:205 ).

∆ιαχείριση Ενεργητικού – Παθητικού : Η χρήση της τιτλοποίησης επιτρέπει στο πιστωτικό
ίδρυµα να διαχειριστεί αποδοτικότερα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού του.
Συγκεκριµένα, αυξάνοντας , το πιστωτικό ίδρυµα, την ρευστότητα του διαµέσου
µακροπρόθεσµης τιτλοποίησης είναι σε θέση να προβεί σε χορήγηση µακροπρόθεσµων
δανείων. Ουσιαστικά, το πιστωτικό ίδρυµα εξασφαλίζει ρευστότητα από µακροπρόθεσµες
πηγές, υποκαθιστώντας

την χρηµατοδότηση του από την βραχυπρόθεσµη πηγή των

καταθέσεων.

Πελατειακές σχέσεις : Η τιτλοποίηση δίνει τη δυνατότητα στο πιστωτικό ίδρυµα να
διαχειριστεί την µεγάλη συγκέντρωση πιστώσεων σε συγκεκριµένους πελάτες,
διατηρώντας παράλληλα τις επιτυχηµένες και σηµαντικές συνεργασίες. Με άλλα λόγια
επιτρέπει τη συνέχιση των πελατειακών σχέσεων, ενώ ταυτόχρονα µειώνει την έκθεση
στον πιστωτικό κίνδυνο του συγκεκριµένου πελάτη.

Μετατόπιση Κινδύνου : Μέσω της τιτλοποίησης (securitization) µια τράπεζα µεταβιβάζει
τον πιστωτικό κίνδυνο που ενυπάρχει σε ένα χαρτοφυλάκιο π.χ δανείων της σε άλλους
επενδυτές (π.χ τράπεζες, hedge funds, ασφαλιστικές εταιρίες). Η µεταβίβαση είναι δυνατή
µε δύο τρόπους:



Με οριστική εκχώρηση του χαρτοφυλακίου έναντι µετρητών σε µια SPV ( Εταιρία
Ειδικού Σκοπού ). Αυτή, µε εγγύηση τις υποκείµενες αξίες, χρηµατοδοτεί την
αγορά µε έκδοση rated οµολόγου που εξυπηρετείται από την ωρίµανση στο
χαρτοφυλάκιο.



Με την πληρωµή ασφαλίστρων σε µια SPV, ώστε να αναλάβει τον πιστωτικό
κίνδυνο (synthetic securitization), H SPV εκδίδει οµολόγα, τα οποία συνδέονται µε
τον πιστωτικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου (credit linked notes) ή προβαίνει σε
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ανταλλαγές κινδύνου πιστωτικής αθέτησης (credit default swaps) µε άλλες
τράπεζες.
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ενδεχόµενης αδυναµίας του πελάτη της τράπεζας
να εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις και να εξυπηρετήσει το δάνειό του, µε
αποτέλεσµα τη µη εξόφληση ή την καθυστερηµένη αποπληρωµή ( Επιτροπή Εποπτείας
Ιδιωτικής Ασφάλισης, Υπουργείο Οικονοµίας, 2009:6 ). Έτσι οι τράπεζες επιτυγχάνουν
περιορισµό του κινδύνου, που επιτρέπει επέκταση του ενεργητικού τους µε τα ίδια
κεφάλαια που διαθέτουν και αντιµετώπιση προβληµάτων κεφαλαιακής επάρκειας.

Νέα προϊόντα : ∆ιαµέσου της τιτλοποίησης, το πιστωτικό ίδρυµα εξασφαλίζει πρόσβαση
σε χαµηλότερου κόστους δανεισµό, µε αποτέλεσµα να µπορεί να προσφέρει νέα,
περισσότερο ελκυστικά προϊόντα στους πελάτες του.

Πρόσθετο εισόδηµα : Οι τράπεζες µπορούν να µεταβιβάζουν κινδύνους, να µεσολαβούν
στην µεταβίβαση ή να αναλαµβάνουν µεταβιβαζόµενους κινδύνους και να προσφέρουν
συµβουλευτικές υπηρεσίες εισπράττοντας προκαθορισµένη αµοιβή.

1.4.2 Kίνητρα τιτλοποίησης για τους διαµεσολαβητές
Οι διαµεσολαβητές κατέχουν καθοριστικό ρόλο στην συνολική διαδικασία της
τιτλοποίησης, καθώς είναι εκείνοι οι οποίοι αναλαµβάνουν να συντονίζουν τις
δραστηριότητες όλων των συµµετεχόντων, ήτοι εκδοτών, επενδυτών, νοµικών
συµβούλων, των εταιρειών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας κ.α. αντιµετωπίζουν
την τιτλοποίηση ως απαραίτητο χρηµατοοικονοµικό εργαλείο για την ανάπτυξη των
πιστωτικών ιδρυµάτων, διαµέσου της αποτελεσµατικότερης διαχείρισης του πιστωτικού
κινδύνου.

1.4.3 Κίνητρα τιτλοποίησης για τους επενδυτές
Στους επενδυτές περιλαµβάνονται διάφορα χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα όπως Τράπεζες,
Ασφαλιστικές Εταιρείες, Αµοιβαία Κεφάλαια, Εταιρείες Επενδύσεων, Ασφαλιστικά και
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Συνταξιοδοτικά Ταµεία. Τα ισχυρότερα , για τους ανωτέρω, κίνητρα προκειµένου να
επενδύσουν σε τιτλοποιηµένα προϊόντα θεωρούνται τα εξής :

Ασφάλεια : Οι επενδυτές εξασφαλίζουν διαµέσου της συγκεκριµένης επένδυσης µία άµεση
απαίτηση σε ένα χαρτοφυλάκιο στοιχείων ενεργητικού, διαφοροποιηµένο και πιστωτικά
εµπλουτισµένο. Καθώς το χαρτοφυλάκιο έχει αποµακρυνθεί από το πιστωτικό ίδρυµα
είναι ουσιαστικά προστατευµένο από τους γενικευµένους κινδύνους οι οποίοι µπορεί να
απειλήσουν τον εκδότη των απαιτήσεων. Ταυτόχρονα, οι τιτλοποιηµένες απαιτήσεις
απέχουν ουσιαστικά από τον κίνδυνο αδυναµίας κάλυψης των υποχρεώσεων ενός
µεµονωµένου οφειλέτη, ο οποίος επηρεάζει άµεσα το πιστωτικό ίδρυµα, αλλά
απειροελάχιστα τον επενδυτή ο οποίος έχει επενδύσει σε ένα διαφοροποιηµένο
χαρτοφυλάκιο ( Giddy, 2000:20 ). Ταυτόχρονα, λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της
δεκαετίας 1993 – 2003 στην Ευρώπη, θεωρείται ασφαλέστερη η επένδυση επί
τιτλοποιηµένων απαιτήσεων συγκριτικά µε µια αντίστοιχη επένδυση αγοράς µετοχικών
τίτλων µιας εταιρίας. Σύµφωνα µε τον Kothari ( 2003:119 ), στα πλαίσια του
προαναφερόµενου χρονικού διαστήµατος, δεν αναφέρθηκε επισήµως κανένα παράπτωµα ή
πρόβληµα, το οποίο να αφορά άµεσα την έκδοση τιτλοποιηµένων απαιτήσεων.

∆ιαφοροποίηση : Η επένδυση σε τιτλοποιηµένες απαιτήσεις προσφέρει ποικιλία στις
κατηγορίες των στοιχείων του ενεργητικού που συµµετέχουν καθώς και στον κίνδυνο που
κανείς αναλαµβάνει, καλύπτοντας όλο το φάσµα του πιστωτικού κινδύνου. ∆εδοµένου ότι
η δηµιουργία µιας οµολογίας ΑΒS προέρχεται από οµαδοποιηµένα στοιχεία του
ενεργητικού που προηγουµένως έχουν διαφοροποιηθεί, εξασφαλίζεται εξ ορισµού η
διαφοροποίηση στο χαρτοφυλάκιο του επενδυτή. Επιπρόσθετα, ο επενδυτής µπορεί να
προφυλαχθεί από την έκθεση του σε µεγάλο βαθµό σε µία συγκεκριµένη επιχείρηση,
εξακολουθώντας όµως να επενδύει σε χαρτοφυλάκιο το οποίο περιλαµβάνει εταιρίες οι
οποίες δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο µε την ανωτέρα.

Ευελιξία : Οι οµολογίες οι οποίες εκδίδονται αναφέρονται σε διαφορετικά επίπεδα
πιστωτικού κινδύνου, διαφορετικές λήξεις και φυσικά αντίστοιχες αποδόσεις. Γι’ αυτό
άλλωστε το λόγο απευθύνονται σε µεγάλη γκάµα επενδυτών µε ποικίλους επενδυτικούς
στόχους.
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Κατηγορίες επενδυτών
Εταιρίες Επενδύσεων

43%

Ασφαλιστικές εταιρίες

22%

∆ιαχείρισης κεφαλαίων

16%

Κυβερνητικές υπηρεσίες

5%

Επιχειρήσεις

4%

Αµοιβαία κεφάλαια

3%

Συνταξιοδοτικά ταµεία

2%

Άλλα

5%

Moody’ s 2006

Ευελιξία ∆ιαβάθµισης : Η ευελιξία διαβάθµισης αναφέρεται στην σταθερότητα της
αξιολόγησης µιας οµολογίας µετά την έκδοση. Με άλλα λόγια, αφορά την πιθανότητα για
µία οµολογία ΑΒS να χάσει µέρος της αξίας της στην αγορά. Όσον αφορά, λοιπόν την
έκδοση τιτλοποιηµένων τίτλων, τα γραφεία αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας,
οργάνωσαν συγκεκριµένη έρευνα, τα αποτελέσµατα της οποίας έγιναν γνωστά διαµέσου
ειδικής έκδοσης και υποδηλώνουν ότι οι επενδύσεις στην τιτλοποίηση θεωρούνται
σηµαντικά ασφαλέστερες από τις αντίστοιχες σε εταιρικό χρέος ( Kothari, 2003:119 ).

∆ιαφάνεια : Στα πλαίσια της επένδυσης σε τιτλοποιηµένα προιόντα, η ποιότητα της
πληροφόρησης η οποία αναφέρεται στο σύνολο της διαδικασίας, θεωρείται ως η πλέον
αξιόπιστη και ακριβής. Ειδικότερα αναφορικά µε τα στοιχεία του ενεργητικού που
τιτλοποιούνται και εκ των οποίων προέρχονται οι ταµειακές ροές οι οποίες εξασφαλίζουν
την απόδοση της επένδυσης. Η διαφάνεια εξασφαλίζεται και µε τη µεσολάβηση των
διεθνών οίκων πιστοληπτικής διαβάθµισης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ
ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

2.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Στην παρούσα ενότητα ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία να γνωρίσει το ισχύον νοµικό
πλαίσιο της χώρας µας αναφορικά µε τη διαδικασία τιτλοποίησης απαιτήσεων. Ορίζεται η
διαδικασία της τιτλοποίησης, καθώς και η λειτουργία της, ενώ παράλληλα αποσαφηνίζεται
ο ρόλος της Μεταβιβάζουσας – Χρηµατοδοτούµενης

Επιχείρησης και της Εταιρίας

Ειδικού Σκοπού. Γίνεται σαφής αναφορά στον σκοπό σύστασης της Εταιρίας Ειδικού
Σκοπού, στην έδρα και τη νοµική της µορφή, καθώς και στους περιορισµούς που τίθενται
όσον αφορά την µετοχικής σύνθεση και την αυτοτέλεια της. Ταυτόχρονα, παρουσιάζεται ο
ρόλος των Οίκων Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, οι αρµοδιότητες τους και ο βαθµός
επίδρασης που ασκούν στις αποφάσεις των επενδυτών. Στην συνέχεια, περιγράφονται τα
βασικά είδη τιτλοποίησης, µε τις σηµαντικότερες διαφορές τους. Τέλος, στόχος της
συγκεκριµένης ενότητας είναι να γίνει σαφής στο ευρύ κοινό, η λειτουργία της
τιτλοποίησης και πως αυτή εξυπηρετεί τις ανάγκες των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.

2.2 Noµικό πλαίσιο της διαδικασίας τιτλοποίησης απαιτήσεων

Η τιτλοποίηση έχει εισαχθεί στην Ελλάδα, όπως έχει προαναφερθεί, στα πλαίσια του
Νόµου 3156/2003 και συγκεκριµένα µε το άρθρο 10. Η τιτλοποίηση απαιτήσεων από
ακίνητα οριοθετείται µε το άρθρο 11 του ιδίου νόµου. Ο Ν. 3156/2003 έχει εισαχθεί στην
Ελληνική Νοµοθεσία µε τον τίτλο « Οµολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και
απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες

διατάξεις ».

2.2.1 Ορισµός – Λειτουργία της τιτλοποίησης

Τόσο ο τίτλος του Ν. 3156/2003 όσο και το σύνολο των ρυθµίσεων που περιλαµβάνει,
δηµιουργούν δικαιολογηµένα την εντύπωση πως η τιτλοποίηση αποτελεί ουσιαστικά είδος
οµολογιακού δανείου. Εντούτοις υπάρχει σηµαντική διαφοροποίηση ανάµεσα στην
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τιτλοποίηση και σε ένα κοινό οµολογιακό δάνειο, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που
χαρακτηρίζουν την πρώτη. Συγκεκριµένα, ο νόµος ( άρθρο 10, παράγραφος α ) ορίζει πως
η τιτλοποίηση απαιτήσεων είναι η µεταβίβαση επιχειρηµατικών απαιτήσεων λόγω
πώλησης µε σύµβαση που καταρτίζεται εγγράφως µεταξύ « µεταβιβάζοντος » και
« αποκτώντος ». Παράλληλα η διαδικασία συνδυάζει την έκδοση και διάθεση,
αποκλειστικά µε ιδιωτική τοποθέτηση, οµολογιών οποιουδήποτε είδους ή µορφής. Η
εξόφληση των οµολογιών πραγµατοποιείται κυρίως από το προϊόν είσπραξης των
επιχειρηµατικών απαιτήσεων που µεταβιβάζονται.

Τα ζητήµατα τα οποία πραγµατεύεται η τιτλοποίηση απαιτήσεων αναφέρονται, σε γενικές
γραµµές, παρακάτω. Καταρχήν η τιτλοποίηση, όπως άλλωστε και το κοινό οµολογιακό
δάνειο, ενσωµατώνει την έννοια της χρηµατοδότησης – άντλησης κεφαλαίων µέσω της
έκδοσης οµολογιών προς τους επενδυτές. Από την άλλη πλευρά και σε αντίθεση µε το
κοινό οµολογιακό δάνειο, η εταιρία που χρηµατοδοτείται δεν επιθυµεί να αποπληρωθούν
οι οµολογίες µέσω ιδίων κεφαλαίων ή στοιχείων από την ευρύτερη εταιρική της
περιουσία. Επιδιώκει την αποπληρωµή των οµολογιών από συγκεκριµένα περιουσιακά της
στοιχεία, τα οποία είναι ρευστοποιήσιµα αλλά δεν είναι ακόµη ρευστά. Σηµειώνεται ότι η
εταιρία – χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα στην περίπτωση µας – αντικαθιστώντας µη ρευστά
περιουσιακά στοιχεία µε ρευστό χρήµα, δεν αυξάνει το παθητικό της. Η ανωτέρω
διαδικασία δεν οδηγεί σε επιπρόσθετο χρέος και κατ επέκταση σε αύξηση του παθητικού
σκέλους της χρηµατοδοτούµενης εταιρίας. Συνήθως επιλέγει για αυτόν τον σκοπό
συγκεκριµένες απαιτήσεις που δεν είναι ληξιπρόθεσµες, σε αρκετές περιπτώσεις ούτε καν
γεννηµένες και τις τιτλοποιεί, δηλαδή τις ενσωµατώνει σε αξιόγραφα, οµολογίες. Η αξία
των απαιτήσεων αποτελεί την αξία των οµολογιών που εκδίδονται, ενώ η ρευστοποίηση
των πρώτων οδηγεί στην αποπληρωµή των τίτλων που είχαν εκδοθεί.

Ιδιαίτερα σηµαντικό κρίνεται το γεγονός ότι ο Νόµος στα πλαίσια του ορισµού της
διαδικασίας αναφέρει πως στην τιτλοποίηση απαιτήσεων υφίσταται µεταβίβαση των
απαιτήσεων λόγω πώλησης. Σύµφωνα, λοιπόν, µε τον ορισµό στην διαδικασία
τιτλοποίησης υπάρχει κάποιος που µεταβιβάζει και κάποιος που αποκτά τις απαιτήσεις
βάσει των οποίων εκδίδονται οι οµολογίες. Ο « µεταβιβάζων » είναι η εταιρία που κατέχει
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τις απαιτήσεις και επιθυµεί την χρηµατοδότηση της, ενώ ο « αποκτών » είναι η Εταιρία
Ειδικού Σκοπού, η οποία αποκτά τις απαιτήσεις. Η τελευταία έχει ως µοναδικό σκοπό να
εκδώσει τις οµολογίες. Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 10, οι οµολογίες
χρηµατοδοτούν άµεσα την Εταιρία Ειδικού Σκοπού και έµµεσα την µεταβιβάζουσα
εταιρία, η οποία λαµβάνει το τίµηµα της πώλησης των απαιτήσεων, ενώ οι οµολογίες που
έχουν εκδοθεί θα αποπληρωθούν από την είσπραξη των απαιτήσεων.

Η ανωτέρω περιγραφή της διαδικασίας τιτλοποίησης απαιτήσεων δηµιουργεί εύλογα το
ερώτηµα για το ποιος είναι ό λόγος της εµπλοκής µιας δεύτερης εταιρίας ( Eταιρία Ειδικού
Σκοπού ) και ποια η χρησιµότητά της. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η
Εταιρία Ειδικού Σκοπού συµµετέχει στην διαδικασία για δύο κυρίως λόγους :


Προκειµένου να αποσαφηνιστεί πλήρως στο επενδυτικό κοινό το γεγονός ότι οι
απαιτήσεις, βάσει των οποίων εκδίδονται οι οµολογίες, είναι πλήρως αποξενωµένες
και αποχωρισµένες από την εταιρική περιουσία της χρηµατοδοτούµενης και
µεταβιβάζουσας
µεταβιβάζουσα

εταιρίας.
εταιρία

Ο

διαχωρισµός

σηµαντικά

αυτός

λογιστικά,

εξασφαλίζει

φορολογικά

και

για

την

εποπτικά

πλεονεκτήµατα. Αυτά πηγάζουν από το γεγονός ότι η διαδικασία χρηµατοδότησης
που

περιγράφεται

αφορά την

µεταβίβαση

περιουσιακών

στοιχείων

της

χρηµατοδοτούµενης εταιρίας και συνεπάγεται δανεισµό µέσω ιδίων και όχι ξένων
κεφαλαίων. Με άλλα λόγια, το παθητικό της µεταβιβάζουσας εταιρίας δεν
επιβαρύνεται, ενώ η ίδια χρηµατοδοτείται. Αντίθετα για την Εταιρία Ειδικού
Σκοπού, η άντληση κεφαλαίων µέσω της έκδοσης οµολογιών για την αποπληρωµή
του τιµήµατος αγοράς των απαιτήσεων, θεωρείται ως χρηµατοδότηση µέσω ξένων
κεφαλαίων και επιβαρύνει το παθητικό σκέλος του ισολογισµού της.


Επιπλέον, για να γίνει κατανοητό ότι ο µοναδικός στόχος των υπό τιτλοποίηση
απαιτήσεων, είναι να ικανοποιήσουν τις αξιώσεις τους, έτσι ώστε να
εξασφαλιστούν οι επενδυτές που κατέχουν τις οµολογίες. Η Εταιρία Ειδικού
Σκοπού διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις θα αποξενωθούν νοµικά και οικονοµικά από
την χρηµατοδοτούµενη εταιρία. Γίνεται σαφής διαχωρισµός τους από την εταιρική
περιουσία της χρηµατοδοτούµενης εταιρίας, µε αποτέλεσµα να γνωρίζουν οι
πιστωτές της ότι δεν είναι δυνατό µετά την τιτλοποίηση των απαιτήσεων να
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ικανοποιηθούν και από αυτές. Αυτό συµβαίνει διότι οι απαιτήσεις ρευστοποιούνται
µε σκοπό την αποπληρωµή των οµολογιών που έχουν εκδοθεί.

Στα πλαίσια των ανωτέρω διευκρινήσεων, γίνεται σαφές ότι η Εταιρία Ειδικού Σκοπού
καταβάλλει προκαθορισµένο τίµηµα για να αποκτήσει υπό την πλήρη κυριότητα της, τις
τιτλοποιηµένες απαιτήσεις. Μέσω της καταβολή του τιµήµατος αγοράς των απαιτήσεων η
µεταβιβάζουσα εταιρία αντλεί την επιθυµητή χρηµατοδότηση. Σηµειώνεται ότι αν και εκ
πρώτης όψεως, η σχέση χρηµατοδότησης στα πλαίσια της τιτλοποίησης φαίνεται ως
τριµερής, ήτοι επενδυτές, Εταιρία Ειδικού Σκοπού και µεταβιβάζουσα εταιρία, ουσιαστικά
είναι διµερής. Ο ρόλος της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού είναι καθαρά διαµεσολαβητικός, ενώ
η πρωτογενής χρηµατοδότηση της µεταβιβάζουσας εταιρίας έχει ως πηγή τους επενδυτές,
ήτοι αγοραστές των οµολογιών. Η ορολογία που χαρακτηρίζει τους τίτλους που εκδίδονται
κατά τη συγκεκριµένη διαδικασία είναι κυρίως « asset baked securities » ή « mortgage
backed securities ». Με τον πρώτο όρο εννοούνται οι τίτλοι που εκδίδονται και η
αποπληρωµή τους καλύπτεται από απαιτήσεις και γενικά περιουσιακά στοιχεία κινητά.
Αντίθετα, µε τον δεύτερο όρο εννοούνται οι τίτλοι που εκδίδονται και η αποπληρωµή τους
καλύπτεται από ρευστοποίηση απαιτήσεων που εξασφαλίζονται µε υποθήκες και
εµπράγµατες ασφάλειες σε ακίνητα.

2.2.2 Βασικά χαρακτηριστικά – Λειτουργία της τιτλοποίησης

Ο Νόµος 3156/2003 δεν είναι ιδιαίτερα αναλυτικός αναφορικά µε την πολυπλοκότητα της
διαδικασίας τιτλοποίησης, τον αριθµό των φορέων οι οποίοι εµπλέκονται, τους ρόλους
τους κ.α. Θα πρέπει, λοιπόν, να επισηµανθεί ότι στην συγκεκριµένη διαδικασία κρίνεται
απαραίτητη η εµπλοκή ποικίλλων φορέων προκειµένου να διασφαλιστεί η σωστή
λειτουργία της µε την επίτευξη των αναµενόµενων αποδόσεων σε βάθος χρόνου. Στα
πλαίσια του ορισµού της διαδικασίας, όπως αυτός έχει περιγραφεί ανωτέρω, αναφέρθηκαν
επιγραµµατικά κάποια χαρακτηριστικά της διαδικασίας, τα οποία αναλύονται περαιτέρω
στην παρούσα παράγραφο. Τα βασικά στοιχεία της λειτουργίας αναδεικνύονται από τα
µέρη που εµπλέκονται και την γενικότερη θέση τους στην διαδικασία. Η τιτλοποίηση
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τίθεται σε λειτουργία ουσιαστικά και τυπικά από την βούληση µιας εταιρίας να
χρηµατοδοτηθεί έναντι των λογιστικών επιχειρηµατικών της απαιτήσεων.

1. Μεταβιβάζουσα – Χρηµατοδοτούµενη επιχείρηση

Η µεταβιβάζουσα επιχείρηση, σύµφωνα πάντα µε το άρθρο 10, παράγραφος 2 του Νόµου
3156/2003, είναι αυτή που ενδιαφέρεται να χρησιµοποιήσει τις απαιτήσεις της µε σκοπό
την χρηµατοδότησή της. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο Νόµος καθορίζει την µεταβίβαση
των επιχειρηµατικών απαιτήσεων λόγω πώλησης, δίνοντας έτσι την ιδιότητα του πωλητή
στην εταιρία που θέλει να χρηµατοδοτηθεί µέσω των απαιτήσεων της. Ο χαρακτηρισµός
της µεταβιβάζουσας εταιρίας ως πωλητή, αναφέρεται στη νοµική φύση της θέσεως της
στην διαδικασία τιτλοποίησης.

Ταυτόχρονα, τίθεται το ερώτηµα για το ποια θεωρούνται απαραίτητα χαρακτηριστικά
στοιχεία τα οποία πρέπει να διαθέτει µία εταιρία, προκειµένου να µπορέσει να µεταβιβάσει
– πωλήσει τις επιχειρηµατικές της απαιτήσεις. Ο Νόµος λοιπόν, ορίζει πως ο µεταβιβάζων
δύναται να είναι έµπορος µε κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα η στην αλλοδαπή, εφόσον έχει
εγκατάσταση στην Ελλάδα. Η εµπορική ιδιότητα εξασφαλίζει πως όντως η τιτλοποίηση θα
αφορά επιχειρηµατικές απαιτήσεις. Ουσιαστικά, επιτρέπεται σε κάθε έµπορο να
χρηµατοδοτηθεί µέσω της τιτλοποίησης, καθώς και σε Ανώνυµες Εταιρίες, Εταιρίες
Περιορισµένης Ευθύνης και Συνεταιρισµούς. Σηµειώνεται ότι σε διαφορετικά νοµοθετικά
συστήµατα, όπως εκείνο της Βραζιλίας ή και της Γαλλίας, υπάρχουν αυστηρά κριτήρια για
το είδος της εταιρίας που µπορεί να πάρει την ιδιότητα του πωλητή και να µεταβιβάσει
απαιτήσεις της. Για παράδειγµα ο αντίστοιχος γαλλικός νόµος του 1988, πριν την
τροποποίηση του επέτρεπε την τιτλοποίηση απαιτήσεων µόνο από πιστωτικά ιδρύµατα.

Η τιτλοποίηση, όπως έχει προαναφερθεί, πολλές φορές ταυτίζεται µε την έννοια του
οµολογιακού δανείου, καθώς µάλιστα και ο Νόµος 3156/2003 ονοµάζει τα δάνεια των
άρθρων 10 και 11 ως οµολογιακά. ∆εδοµένου ότι οµολογιακά δάνεια δύναται να
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εκδώσουν αποκλειστικά Ανώνυµες Εταιρίες, δηµιουργείται εκ πρώτης όψεως, η
λανθασµένη εντύπωση πως η ιδιότητα του εµπόρου αφορά µόνο τις ανωτέρω εταιρίες.
Σηµειώνεται ότι οι οµολογίες όντως εκδίδονται από εταιρία µε τη νοµική µορφή της
ανώνυµης, ήτοι την Εταιρία Ειδικού Σκοπού, εντούτοις οι επιχειρηµατικές απαιτήσεις
προς τιτλοποίηση µπορούν να προέρχονται από κάθε εµπορικό πρόσωπο, το οποίο και
δύναται να χρηµατοδοτηθεί. Ταυτόχρονα η θέσπιση της εµπορικής ιδιότητας του
« πωλητή », δηµιουργεί τον σηµαντικό περιορισµό της χρηµατοδότησης µέσω
τιτλοποίησης απαιτήσεων µόνο από τον ιδιωτικό τοµέα.

Με άλλα λόγια, η νοµοθεσία δεν επιτρέπει την άντληση κεφαλαίων µέσω τιτλοποίησης
στον δηµόσιο τοµέα και στην δηµόσια οικονοµία, καθώς η άσκηση της κρατικής εξουσίας
και η δηµόσια διοίκηση δεν µπορούν να ταυτιστούν µε την εµπορική ιδιότητα. Εξαίρεση
στον κανόνα αποτελούν οι δηµόσιες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν την µορφή ιδιωτικού
φορέα ως Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου και διατηρούν το δικαίωµα να προχωρούν
σε τιτλοποίηση επιχειρηµατικών τους απαιτήσεων. Θυµίζουµε, ότι η χρηµατοδότηση του
∆ηµοσίου Τοµέα µέσω τιτλοποίησης απαιτήσεων είχε ρυθµιστεί νωρίτερα µε το Νόµο
2801/2000 και τις µεταβατικές του διατάξεις.

Ένα άλλο κριτήριο, το οποίο εξετάζεται προκειµένου µία εµπορική επιχείρηση να
µπορέσει να µεταβιβάσει επιχειρηµατικές της απαιτήσεις και να χρηµατοδοτηθεί µέσω
τιτλοποίησης, είναι η καταλληλότητα της έδρας της. Η έδρα του µεταβιβάζοντος πρέπει να
είναι στην Ελλάδα ή και στην αλλοδαπή µε την προϋπόθεση όµως να έχει και
εγκατάσταση στην Ελλάδα. Συνεπώς χρήση των διατάξεων του εν λόγω Νόµου, µπορούν
να κάνουν επιχειρήσεις που αποκτούν απαιτήσεις στα πλαίσια άσκησης εµπορικής
δραστηριότητας στην Ελλάδα. Αυτό βέβαια δεν αποκλείει τις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά µέσω υποκαταστηµάτων, ενώ έχουν έδρα σε
χώρα της αλλοδαπής. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Νόµος έχει χαρακτηριστεί ως
« ελληνοκεντρικός », δεδοµένου ότι προωθεί την τιτλοποίηση απαιτήσεων που
προέρχονται από δραστηριότητα ελληνικών η ξένων εταιριών στην Ελλάδα και αποφεύγει,
λόγω επικινδυνότητας, την τιτλοποίηση απαιτήσεων πωλητών µε έδρα και δραστηριότητα
αποκλειστικά στο εξωτερικό.
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Αναφορικά µε την συνολική διαχείριση των απαιτήσεων που τιτλοποιούνται,
συµπεριλαµβανοµένης της ροής των πληρωµών, η οποία διασφαλίζει τη συνέχεια της
διαδικασίας, ανατίθεται στην µεταβιβάζουσα εταιρία. Συνοπτικά η χρηµατοδοτούµενη
εταιρία µεταβιβάζει κάθε νοµική, οικονοµική και πραγµατική εξουσία επί των
απαιτήσεων, στην Εταιρία Ειδικού Σκοπού, η οποία µε τη σειρά της επαναµεταβιβάζει
στην πρώτη τις εξουσίες διαχείρισης και είσπραξης των απαιτήσεων. Η « πωλήτρια »
εταιρία αναλαµβάνει και εκτελεί τις ανωτέρω εξουσίες έναντι προκαθορισµένης αµοιβής,
την οποία λαµβάνει ως διαχειρίστρια. Ωστόσο ο κυριότερος λόγος για τον οποίο κρίνεται
απαραίτητη η διαχείριση της είσπραξης των απαιτήσεων από την ίδια την εταιρία, είναι ότι
εκείνη έχει άµεση επαφή µε την πελατειακή της βάση και διαθέτει την απαραίτητη
ευελιξία ώστε να οργανώσει την αποτελεσµατική ροή των πληρωµών. Ταυτόχρονα, η
µεταβιβάζουσα εταιρία δεν επιθυµεί την αναστάτωση των πελατών της, οι οποίοι
ουσιαστικά αγνοούν ότι οι οφειλές τους έχουν µεταβιβαστεί και επιδιώκει να
συναλλάσσεται αυτή µαζί τους.

Τέλος, η µεταβιβάζουσα και χρηµατοδοτούµενη επιχείρηση δεν είναι απαραίτητο να είναι
µία, καθώς στην διεθνή πρακτική έχει πολλάκις παρατηρηθεί η τιτλοποίηση οµοειδών
απαιτήσεων από οµοειδείς επιχειρήσεις, µε την µεσολάβηση µιας Εταιρίας Ειδικού
Σκοπού.

2. Εταιρία Ειδικού Σκοπού

Σύµφωνα µε το Νόµο 3156/2003, το νοµικό πρόσωπο το οποίο αποκτά τις απαιτήσεις έχει
ως

µοναδικό

σκοπό

λειτουργίας

του

την

απόκτηση

των

προαναφερόµενων

επιχειρηµατικών απαιτήσεων για την τιτλοποίηση τους. Επιπρόσθετα αναθέτει ρητά τον
ρόλο του εκδότη των οµολογιών στο ίδιο νοµικό πρόσωπο, αποσαφηνίζοντας πλήρως την
έλλειψη κάθε είδους ανάµειξης της µεταβιβάζουσας εταιρίας στην έκδοση των τίτλων.
Μέσω της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού επιτυγχάνεται, όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, η
οριστική αποµάκρυνση των απαιτήσεων από την χρηµατοδοτούµενη εταιρία καθώς και η
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ακινητοποίηση τους, ήτοι η ρευστοποίηση τους προς ικανοποίηση των δανειστών
( επενδυτών ) µόνο στα πλαίσια της διαδικασίας τιτλοποίησης.

Σύσταση - Έδρα

Η συµµετοχή της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού είναι εκείνη που διαφοροποιεί τη διαδικασία
της τιτλοποίησης απαιτήσεων από ένα κλασσικό οµολογιακό δάνειο. Η Εταιρία Ειδικού
Σκοπού δύναται να προϋπάρχει και κατόπιν τροποποιήσεων στο καταστατικό της να
µπορέσει να αγοράσει τις απαιτήσεις από την µεταβιβάζουσα εταιρία. Στην περίπτωση
αυτή ενέχεται ο κίνδυνος το παθητικό σκέλος του ισολογισµού της υφιστάµενης εταιρίας
να είναι επιβαρυµένο, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται προβλήµατα στους επενδυτές και
δανειστές της. Η συνήθης διαδικασία προβλέπει την ίδρυση µιας καινούριας εταιρίας µε
µοναδικό σκοπό :



Την απόκτηση των απαιτήσεων από την πωλήτρια και χρηµατοδοτούµενη εταιρία



Την έκδοση των τίτλων για την αποπληρωµή του τιµήµατος αγοράς των
απαιτήσεων

Ο σκοπός της εταιρίας καθορίζεται βάσει του καταστατικού της και περιορίζεται στις
ανωτέρω διατυπώσεις. Το παθητικό της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού επιβαρύνεται κατά το
ποσό που απαιτείται για την µεταβίβαση των απαιτήσεων, το οποίο προέρχεται από την
πώληση

των

οµολογιακών

τίτλων

που

η

ίδια

έχει

εκδώσει.

Αντιθέτως

η

χρηµατοδοτούµενη εταιρία δεν επιβαρύνει το παθητικό της, διότι τα κεφάλαια που
λαµβάνει από την πώληση των απαιτήσεων δεν θεωρούνται δανεισµός, αλλά έσοδα από
πώληση περιουσιακών της στοιχείων. Όπως είναι κατανοητό η µεσολάβηση της Εταιρίας
Ειδικού Σκοπού δηµιουργεί ιδιαίτερα ευνοϊκές προϋποθέσεις όσον αφορά το πτωχευτικό,
λογιστικό, φορολογικό και εποπτικό δίκαιο της χώρας µας, στην χρηµατοδοτούµενη
εταιρία.
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Αναφορικά µε την σύσταση και την έδρα της εταιρίας σηµειώνεται ότι οι διατάξεις του
Νόµου 3156/2003 ευνοούν την σύσταση της εταιρίας στην Ελλάδα, χωρίς ωστόσο να την
απαγορεύουν εκτός της ελληνικής επικράτειας και µάλιστα µε µορφώµατα που το
ελληνικό δίκαιο δεν αναγνωρίζει. Συγκεκριµένα, εταιρία η οποία έχει έδρα στην Ελλάδα
θα πρέπει να έχει τη νοµική µορφή της Ανώνυµης Εταιρίας και διέπεται από τις διατάξεις
του νόµου περί Ανωνύµων Εταιριών. Άλλα νοµικά συστήµατα επιτρέπουν στην Εταιρία
Ειδικού Σκοπού να συσταθεί µε την µορφή Ο.Ε., Ε.Π.Ε. κ.α. αναλόγως διαφόρων
φορολογικών και άλλων κινήτρων.

Συνήθης πρακτική των επιχειρήσεων στην Ελλάδα που επιλέγουν να προβούν σε
τιτλοποίηση των απαιτήσεων τους, είναι η σύσταση Εταιριών Ειδικού Σκοπού στο
εξωτερικό. Θεωρούν πως µε την επιλογή αυτή παρέχεται καλύτερη προστασία µέσω του
νοµικού συστήµατος της χώρας τιτλοποίησης έναντι των αξιώσεων των δανειστών της
µεταβιβάζουσας εταιρίας. Παρόλα αυτά, οι διατάξεις του Νόµου µε τις φοροαπαλλαγές
που θεσµοθετούν, καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή την επιλογή της Ελλάδας ως
έδρας της εταιρίας.

Αυτοτέλεια της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού

Ο στόχος για την σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία της διαδικασίας τιτλοποίησης
επιβάλει την πλήρη αυτοτέλεια της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού, τόσο από την
χρηµατοδοτούµενη εταιρία όσο και από τους υπόλοιπους φορείς που συµµετέχουν.
Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ανεξάρτητη λειτουργία της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού
µε γνώµονα την διασφάλιση των συµφερόντων των οµολογιούχων επενδυτών αλλά και
των υπολοίπων δανειστών της τιτλοποίησης. Με την ανεξαρτησία της Εταιρίας Ειδικού
Σκοπού περιφρουρείται το ανέπαφο των απαιτήσεων από τους πιστωτές της
µεταβιβάζουσας εταιρίας και εξασφαλίζεται η οµαλή ροή των κεφαλαίων, από την
ρευστοποίηση των απαιτήσεων, προς τους επενδυτές. Ιδιαίτερα σηµαντικό θεωρείται το
γεγονός ότι τα κεφάλαια αυτά δεν αναµειγνύονται µε άλλα κεφάλαια της µεταβιβάζουσας
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εταιρίας και είναι προστατευµένα από κινδύνους πιστωτικούς, επιχειρηµατικούς κ.α.
προσώπων µε διαφορετικά συµφέροντα από εκείνα των επενδυτών.

Η διεθνής εµπειρία από την χρήση της τιτλοποίησης υποδεικνύει την σύσταση της εταιρίας
από φορείς ανεξάρτητους από κάθε µέλος της διαδικασίας και µάλιστα ενθαρρύνει την
επιλογή ιδρυµάτων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Στην ελληνική πραγµατικότητα
επιλέγεται συνήθως η λύση της κατοχής της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού από τον εκπρόσωπο
των οµολογιούχων επενδυτών, ο οποίος άλλωστε είναι ο πλέον αρµόδιος για να
εξασφαλίσει τα συµφέροντα των κατόχων των οµολόγων και το βαθµό ανεξαρτησίας που
απαιτείται. Ταυτόχρονα, ο νοµοθέτης θέλοντας να θωρακίσει το αδιάβλητο της
διαδικασίας ορίζει τις µετοχές της εταιρίας ως ονοµαστικές. Η ονοµαστικοποίηση
διευκολύνει σηµαντικά τον έλεγχο του καθεστώτος κυριότητας της Εταιρίας Ειδικού
Σκοπού και καθιστά δυνατή την διαπίστωση της νοµικής σχέσης µεταξύ της τελευταίας
και της µεταβιβάζουσας εταιρίας. Εντούτοις ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις
επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως συνδεδεµένες µε την χρηµατοδοτούµενη εταιρία και
πολύ περισσότερο στα κριτήρια βάσει των οποίων δύο εταιρίες χαρακτηρίζονται ως
συνδεδεµένες ( Nόµος 2190/1920 ).

Aρµοδιότητες – Έκδοση Οµολογιών

Στα πλαίσια της προσπάθειας για την τήρηση διαφάνειας καθ όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας τιτλοποίησης και για την διατήρηση των σκοπών της Εταιρίας Ειδικού
Σκοπού στα στενά πλαίσια της νοµοθεσίας και των αυστηρών κανόνων που θέτουν οι
διεθνείς αγορές και οι επενδυτές, ο Νόµος 3156/2003 οριοθετεί µε σαφήνεια τις
αρµοδιότητές της στο άρθρο 10, παράγραφοι 5 και 7.

Συγκεκριµένα στην παράγραφο 5 ορίζει πως η Εταιρία Ειδικού Σκοπού έχει την
αρµοδιότητα της ανάθεσης σε συγκεκριµένα πρόσωπα, της διάθεσης και της αναδοχής των
οµολογιών, της είσπραξης και της διαχείρισης των οµολογιών και την εκπροσώπηση των
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οµολογιούχων επενδυτών. Ως προς τα χαρακτηριστικά των οµολογιών τίθεται ο
περιορισµός της ελάχιστης ονοµαστικής αξίας ανά οµολογία σε τουλάχιστο εκατό χιλιάδες
ευρώ ( € 100,0 χιλ ). Σηµειώνεται, επίσης ότι οι αποφάσεις για την έκδοση και το είδος
των οµολογιών λαµβάνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας. Οι αρµοδιότητες
της Γενικής Συνέλευσης στην συγκεκριµένη απόφαση είναι περιορισµένες, δεδοµένου ότι
οι ανωτέρω αποφάσεις δεν αναφέρονται σε έκτακτη ενέργεια, ώστε να απαιτείται η
κινητοποίησή της.

Στην παράγραφο 7, ο Νόµος ορίζει ότι η Εταιρία Ειδικού Σκοπού, στα πλαίσια πάντοτε
των σκοπών της τιτλοποίησης και για λόγους αντιστάθµισης κινδύνων, µπορεί να συνάπτει
πάσης φύσεως δάνεια ή πιστώσεις και ασφαλιστικές ή εξασφαλιστικές συµβάσεις,
συµπεριλαµβανοµένου και συµβάσεων χρηµατοοικονοµικών παραγώγων. Από την
διάταξη αυτή συνάγεται ότι η εταιρία έχει την αρµοδιότητα να συµβάλλεται µε κάθε
πρόσωπο που θα θωρακίσει ως πιστοδότης και πάροχος εξασφαλίσεων την απρόσκοπτη
ροή πληρωµών προς τους επενδυτές. Παρόλα αυτά γίνεται σαφές ότι η εταιρία δεν
εµφανίζει µια πιο ουσιαστική δραστηριότητα, δεν δηµιουργεί παθητικό σκέλος και δεν
αναλαµβάνει κινδύνους πέραν των απολύτως απαραίτητων.

3. Οίκοι Πιστοληπτικής Αξιολόγησης ( Credit Rating Agencies )

O οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης είναι µέρος της διαδικασίας τιτλοποίησης µε
σηµαντικό ρόλο σε αυτήν. Ωστόσο ο Νόµος 3156/2003 µόνο στην παράγραφο 1 του
άρθρου 10 αναφέρεται στους οίκους αυτούς.

Συγκεκριµένα αναφέρεται πως η δυνατότητα απόκτησης των τίτλων από την διαδικασία
της τιτλοποίησης από αµοιβαία κεφάλαια και εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου µε έδρα
την Ελλάδα, εξαρτάται από την αξιολόγηση των οµολογιών από έναν διεθνώς
αναγνωρισµένο οίκο αξιολόγησης ( credit rating agency ) σε ποσοστό το οποίο
χαρακτηρίζεται διεθνώς ως επενδυτικού βαθµού ( investment grade ). Ταυτόχρονα, σε
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άλλο σηµείο του άρθρου ορίζεται η αρµοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να
προσδιορίζει τις εταιρίες που µπορούν να αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα των
εκδοτριών, καθώς και να προσδιορίζονται οι ενέργειες για την δηµοσιοποίηση αυτής της
αξιολόγησης.

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης εµπλέκεται στην επιλογή των απαιτήσεων που θα
τιτλοποιηθούν αλλά και στην αξιολόγηση των οµολογιών που θα εκδοθούν. Οι επενδυτές
που θα αποκτήσουν τις οµολογίες δεν έχουν το γνωστικό υπόβαθρο και την οργανωτική
πολυτέλεια να αναλύσουν την διαδικασία τιτλοποίησης και όλες τις παραµέτρους αυτής.
Προς αυτήν την κατεύθυνση ο οίκος µε την έρευνα που κάνει εκλαϊκεύει και ερµηνεύει
την διαδικασία τιτλοποίησης προς όφελος των επενδυτών. Η βαθµολόγηση του οίκου
αξιολόγησης αποτελεί είδος εξασφάλισης για τον επενδυτή ως προς την επιλογή του
( Wenzel, 1996:1609 ). Παράλληλα προσφέρει στον επενδυτή, τη δυνατότητα
αντικειµενικής και σταθερής εικόνας για διαφορετικές επενδύσεις µε ίδιους επενδυτικούς
κινδύνους ( Wenzel, 1996:

1610 ). Η αξιολόγηση του οίκου αυτού είναι καθοριστική για

την απορρόφηση των οµολογιών από το επενδυτικό κοινό και κατά συνέπεια για την
χρηµατοδοτική – επενδυτική επιτυχία της τιτλοποίησης, δεδοµένου ότι αν αυτή δεν
υφίσταται θεωρείται πως η τιτλοποίηση έχει πολύ χαµηλή επενδυτική αξία και
ενσωµατώνει πολλούς κινδύνους ( Däubler, 2003:429 ).

Η ανάθεση της αξιολόγησης στον οίκο της πιστοληπτικής αξιολόγησης γίνεται µε
σύµβαση µεταξύ του οίκου και της µεταβιβάζουσας εταιρίας ή Εταιρίας Ειδικού Σκοπού.
Από την µεταβιβάζουσα εταιρία παραδίδονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την
διενέργεια της αξιολόγησης. Ο βαθµός πιστοληπτικής ικανότητας των οµολόγων που
εξασφαλίζονται από το χαρτοφυλάκιο προσδιορίζεται από την εκτιµώµενη επάρκεια των
χρηµατικών ροών που προκύπτουν από το χαρτοφυλάκιο αναφοράς για την εξυπηρέτηση,
ήτοι την πληρωµή των τόκων και των χρεολυσίων, των οµολόγων. Σηµειώνεται ότι σε
πολλές περιπτώσεις ο βαθµός ενός τµήµατος του χαρτοφυλακίου αναφοράς µπορεί να
είναι χαµηλός και να χαρακτηρίζεται κερδοσκοπικός, ενώ το χαρτοφυλάκιο αναφοράς
µπορεί να περιλαµβάνει και δάνεια µε σχετικά υψηλή βαθµολογία.
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Η διαδικασία της αξιολόγησης ξεκινά µε την εκτίµηση του µέσου βαθµού πιστοληπτικής
ικανότητας του χαρτοφυλακίου αναφοράς και µε την εκτίµηση του βαθµού διασποράς ( σε
πόσους οικονοµικούς κλάδους κατανέµονται τα δάνεια ) αυτού του χαρτοφυλακίου (
Alpha Bank, 2004 ). Οι δύο αυτοί παράµετροι, σε συνδυασµό µε τα πρόσθετα µέτρα
ενίσχυσης της πιστοληπτικής ικανότητας , χρησιµοποιούνται στη συνέχεια για τον
προσδιορισµό των ποσοστών των διάφορων σειρών οµολογιών, µε διαφορετικούς
συνδυασµούς κινδύνου – απόδοσης, που θα εκδοθούν. Κάποια άλλα θέµατα που
προκύπτουν κατά την αξιολόγηση της βαθµολογίας των οµολογιών είναι τα ακόλουθα :

1. Ανάλυση των χρηµατικών ροών που προκύπτουν από το χαρτοφυλάκιο αναφοράς.
Στην συγκεκριµένη διαδικασία καθορίζεται η συχνότητα των χρηµατικών ροών και
εντοπίζονται οι τυχόν ανισορροπίες ( mismatch ) από τα δάνεια του χαρτοφυλακίου
αναφοράς και των πληρωµών τόκων και χρεωλυσίων στις εκδιδόµενες οµολογίες.
Παράλληλα προσδιορίζεται και ο βαθµός της επίδρασης των χρεοκοπιών ή
καθυστερήσεων των πληρωµών που ενδέχεται να προκύψουν σε κάποια από αυτά
τα δάνεια.

2. Έλεγχος ακραίων καταστάσεων ( stress testing ). Κατά τη διάρκεια του ελέγχου
εξετάζεται η συµπεριφορά του χαρτοφυλακίου αναφοράς υπό ακραίες συνθήκες,
όπως η πιθανότητα χρεοκοπίας, το χρονικό διάστηµα εντός του οποίου µπορεί να
συµβεί µία χρεοκοπία, το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την συγκέντρωση
από το χαρτοφυλάκιο των απαιτούµενων χρηµατικών ροών, σε περίπτωση
χρεοκοπίας, προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι οµολογίες που έχουν εκδοθεί.

3. Ανάλυση των κινδύνων αγοράς όπου υπάρχουν. Εξετάζεται η πιθανότητα καθώς
και οι συνέπειες που µπορούν να προκύψουν από µία ενδεχόµενη µεγάλη µεταβολή
στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Σηµειώνεται ότι υπάρχει πιθανότητα το
χαρτοφυλάκιο αναφοράς να είναι εκφρασµένο σε ένα νόµισµα, ενώ οι εκδιδόµενες
οµολογίες σε διαφορετικό. Οι αποκλίσεις αυτές είναι πιθανό να επηρεάσουν τις
χρηµατικές ροές που απαιτούνται για την ικανοποίηση των επενδυτών.
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4. Ανάλυση νοµικών κινδύνων. Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης της πιστοληπτικής
ικανότητας, οφείλουν να εξετάζουν λεπτοµερώς το νοµικό πλαίσιο εντός του
οποίου πραγµατοποιείται η τιτλοποίηση απαιτήσεων. Ειδική αναφορά γίνεται στην
αυτοτέλεια της εταιρίας ειδικού σκοπού και στην αποµόνωση της από τυχόν
χρεοκοπία της µεταβιβάζουσας τράπεζας, στην διασφάλιση ποιότητας στις
εξασφαλίσεις που υποστηρίζουν το χαρτοφυλάκιο αναφοράς κ.α.

5. Εκτίµηση της δυνατότητας, αποτελεσµατικότητας και της πιστοληπτικής
ικανότητας

του

διαχειριστή

του

χαρτοφυλακίου

αναφοράς,

ήτοι

της

µεταβιβάζουσας – χρηµατοδοτούµενης τράπεζας.

2.3 Βασικές κατηγορίες τιτλοποίησης απαιτήσεων

∆εδοµένου ότι η τιτλοποίηση απαιτήσεων είναι µια εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία,
θεωρείται αναµενόµενη η διάκριση της σε διάφορες υποκατηγορίες, ικανές να
συµπεριλάβουν την πλειοψηφία των στοιχείων του ενεργητικού, όπως αναλύεται
παρακάτω :

2.3.1 Τιτλοποίηση απαιτήσεων τοις µετρητοίς ( Cash Securitisation )

Σε αυτήν την περίπτωση, η τράπεζα συγκεντρώνει ένα χαρτοφυλάκιο δανείων πελατών της
ή άλλων πιστωτικών απαιτήσεων της ( το χαρτοφυλάκιο αναφοράς ) και το µεταβιβάζει σε
µία Εταιρία Ειδικού Σκοπού που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό. Η Εταιρία Ειδικού
Σκοπού διαθέτει τα αναγκαία ίδια κεφάλαια και µετοχικό κεφάλαιο που καταβάλλεται από
επενδυτές που δεν έχουν καµία σχέση µε την µεταβιβάζουσα Τράπεζα, και εκδίδει
οµολογιακά δάνεια µε κάλυψη το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που της έχει µεταβιβαστεί από
την µεταβιβάζουσα Τράπεζα. Με τα έσοδα από την πώληση των οµολόγων πληρώνεται η
Τράπεζα για τη µεταβίβαση του χαρτοφυλακίου αναφοράς. Το αποτέλεσµα αυτής της
µεταβίβασης έγκειται στο ότι αυξάνονται τα ρευστά διαθέσιµα της Τράπεζας και
µειώνονται οι χορηγήσεις κατά το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία του χαρτοφυλακίου
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αναφοράς. Βασικό στοιχείο της συναλλαγής είναι ο πλήρης νοµικός διαχωρισµός του
χαρτοφυλακίου αναφοράς και των υποχρεώσεων από τα οµολογιακά δάνεια από την
µεταβιβάζουσα Τράπεζα. Οι απαιτήσεις από τα δάνεια και τα λοιπά στοιχεία που
συµπεριλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο αναφοράς, δεν εµφανίζονται πια στον ισολογισµό
της Τραπέζης, αλλά µόνο στον ισολογισµό της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού. Αυτό
συνεπάγεται µείωση της αξίας του σταθµισµένου ως προς τον κίνδυνο Ενεργητικού της
Τραπέζης, αφού τα µετρητά που έλαβε ως αντίτιµο δεν προσµετρούνται σε αυτό το
ενεργητικό, καθώς έχουν µηδενικό συντελεστή κινδύνου.

Η τιτλοποίηση απαιτήσεων τοις µετρητοίς διακρίνεται στις εξής δύο υποκατηγορίες:
 Παραδοσιακή Τιτλοποίηση.
Στην παραδοσιακή τιτλοποίηση το χαρτοφυλάκιο αναφοράς περιλαµβάνει οµοειδή δάνεια
και άλλες απαιτήσεις µε σαφώς προσδιορισµένες χρηµατικές ροές στο µέλλον, όπως
στεγαστικά δάνεια, επιχειρηµατικά οµόλογα, πολυετή δάνεια σταθερού επιτοκίου κ.α. Σε
αυτή την κατηγορία εντάσσονται η έκδοση οµολόγων που καλύπτονται µε ενεχυριαζόµενα
στεγαστικά δάνεια ( Collateralized Mortgage Obligations ή CMOs ) και µε επιχειρηµατικά
οµόλογα ( Collateralized Bonds Obligations ή CBOs ). Η συναλλαγή αυτή έχει ως
συνήθως τον τύπο της οριστικής πώλησης των δανείων που συµπεριλαµβάνονται στο
χαρτοφυλάκιο αναφοράς , πράγµα που σηµαίνει ότι η µεταβιβάζουσα τράπεζα δεν είναι
υποχρεωµένη να προσθέσει στη συνέχεια νέα δάνεια στο χαρτοφυλάκιο αναφοράς, στην
περίπτωση που η αξία αυτού του χαρτοφυλακίου µειωθεί σε µη αναµενόµενα χαµηλά
επίπεδα λόγω διάφορων δυσµενών εξελίξεων. Στην πραγµατικότητα η συναλλαγή
εξακολουθεί να λειτουργεί έως ότου µια ενδεχόµενη έξαρση χρεωκοπιών µειώσει τις
χρηµατικές ροές από το χαρτοφυλάκιο αναφοράς σε επίπεδα χαµηλότερα από τα
απαιτούµενα για να εξυπηρετηθούν στο ακέραιο από τα διαβαθµισµένα οµόλογα που
έχουν εκδοθεί.
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∆ιάγραµµα 2.1.

 Τιτλοποίηση απαιτήσεων διαφόρων κατηγοριών επιχειρηµατικών δανείων και
ανακυκλούµενων πιστώσεων.
Στην τιτλοποίηση απαιτήσεων διαφόρων κατηγοριών επιχειρηµατικών δανείων και
ανακυκλούµενων πιστώσεων στο χαρτοφυλάκιο αναφοράς περιλαµβάνονται δάνεια
διαφορετικών τύπων, τα οποία µπορεί να µην είναι σταθερά σε όλη τη διάρκεια της
συναλλαγής. Αυτή η έλλειψη σταθερότητας απαιτεί ενεργή διαχείριση για να
εξασφαλιστούν οι αναγκαίες χρηµατικές ροές για την αποπληρωµή των τόκων και των
χρεολυσίων των οµολόγων που έχουν εκδοθεί από την Εταιρία Ειδικού Σκοπού. Στην
περίπτωση αυτή το χαρτοφυλάκιο αναφοράς περιλαµβάνει δάνεια, όπως πιστωτικές
κάρτες και επιχειρηµατικές πιστωτικές διευκολύνσεις οι οποίες επιτρέπουν στο
δανειζόµενο να µεταβάλλει το ποσό που έχει δανειστεί εντός ενός προκαθορισµένου
πιστωτικού ορίου. Η εξυπηρέτηση των δανείων από τους δανειζόµενους είναι εφικτό να
πραγµατοποιείται µε διάφορους τρόπους όπως για παράδειγµα µε ισόποσα τοκοχρεολύσια,
µε πληρωµή των τόκων ανά µήνα ή τρίµηνο και της ονοµαστικής αξίας του δανείου στη
λήξη του, µε πληρωµή τόσο των τόκων όσο και της ονοµαστικής αξίας των οµολογιών στη
λήξη τους, µε ανακυκλούµενες πιστώσεις κ.α. Σε αυτού του είδους την τιτλοποίηση η
µεταβιβάζουσα Τράπεζα διατηρεί συνήθως κάποιο µετοχικό κεφάλαιο επί των χρηµατικών
ροών που προκύπτουν από τα χαρτοφυλάκιο αναφοράς µετά τη µεταβίβασή του.
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Γι αυτό άλλωστε το λόγο, το χαρτοφυλάκιο αναφοράς συνήθως µεταβιβάζεται σε κάποιο
master trust στο οποίο συµµετέχουν τόσο η Εταιρία Ειδικού Σκοπού όσο και η
µεταβιβάζουσα Τράπεζα. Το ποσοστό συµµετοχής της Τράπεζας στο master trust,
προκύπτει από την αφαίρεση του αναγκαίου ποσοστού της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού, το
οποίο απαιτείται να έχει προκειµένου να εξυπηρετούνται απρόσκοπτα οι διαβαθµισµένες
οµολογίες που έχει εκδώσει. Η συγκεκριµένη κατηγορία περιλαµβάνει την έκδοση
οµολόγων από την Εταιρία Ειδικού Σκοπού τα οποία καλύπτονται µε ενεχειριαζόµενα
επιχειρηµατικά δάνεια

( Collateralized Loans Obligations ή CLOs ). Η δηµιουργία ενός

master trust αποτελεί ιδανική λύση για την τιτλοποίηση ενός χαρτοφυλακίου
ανακυκλούµενων δανειών, όπως για παράδειγµα είναι ένα χαρτοφυλάκιο δανείων
µικροµεσαίων επιχειρήσεων ( SMEs loans ).
∆ιάγραµµα 2.2.

Στην περίπτωση αυτή η µεταβιβάζουσα Τράπεζα συνεχίζει να παρέχει επιπλέον
χορηγήσεις προς τους πελάτες των δανείων που έχουν συµπεριληφθεί στο χαρτοφυλάκιο
αναφοράς, µε χρηµατοδότηση τους από τους τόκους και τα χρεολύσια ( αποπληρωµές
δανείων ), που πραγµατοποιούνται σε µία εκ των προτέρων προσδιορισµένη περίοδο
ανακύκλωσης. Σηµειώνεται ότι κατά την περίοδο ανακύκλωσης οι επενδυτές των
οµολόγων λαµβάνουν µόνο µηνιαίες πληρωµές τόκων. Η Εταιρία Ειδικού Σκοπού
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φροντίζει έτσι ώστε τα οµόλογα που εκδίδει να λήγουν µετά το τέλος της
προαναφερόµενης περιόδου ανακύκλωσης ( η οποία µπορεί να διαρκεί από 2 έως 10
έτη ), πράγµα που σηµαίνει ότι οι ονοµαστικές αξίες αυτών των οµολόγων έχουν
προσδιοριστεί να πληρώνονται µετά τη λήξη της περιόδου ανακύκλωσης. Με άλλα λόγια,
στα πλαίσια της ανωτέρω διαδικασίας οι εισπράξεις χρεολυσίων ( αποπληρωµές ) των
δανείων του χαρτοφυλακίου αναφοράς , κατά την περίοδο ανακύκλωσης, επιστρέφονται
πίσω στη µεταβιβάζουσα Τράπεζα που τις χρησιµοποιεί για την χορήγηση νέων δανείων.
Το ποσοστό συµµετοχής της µεταβιβάζουσας Τράπεζας στο master trust µειώνεται µε την
επιστροφή των εισπράξεων από τα χρεολύσια και αυξάνεται µε την ενσωµάτωση στο trust
των νέων δανείων που χορηγεί η Τράπεζα.

2.3.2 Τιτλοποίηση απαιτήσεων συνθετικής µορφής ( Synthetic Securitization )

Στην τιτλοποίηση απαιτήσεων συνθετικής µορφής δεν υπάρχει µεταβίβαση του
χαρτοφυλακίου αναφοράς σε Εταιρία Ειδικού Σκοπού, όπως συµβαίνει σε όλες τις
προαναφερόµενες περιπτώσεις. Εδώ πραγµατοποιείται ουσιαστικά µεταφορά του
πιστωτικού

κινδύνου

που

προκύπτει

από

το

χαρτοφυλάκιο

αναφοράς

µέσω

χρηµατοοικονοµικών παραγώγων. Η µεταβίβαση του κινδύνου µπορεί να είναι:
 χρηµατοδοτούµενη ( funded ), οπότε λαµβάνει τον τύπο της έκδοσης ( από την
παρεµβαλλόµενη Εταιρία Ειδικού Σκοπού ) οµολόγων, τα οποία συνδέονται µε
τον πιστωτικό κίνδυνο του συγκεκριµένου χαρτοφυλακίου

( Credit Linked Notes

ή CLNs )
 µη χρηµατοδοτούµενη ( non funded ), όπως για παράδειγµα µε τη σύναψη ενός
συµβολαίου

ανταλλαγής

του

κινδύνου

χρεοκοπίας

του

συγκεκριµένου

χαρτοφυλακίου των δανείων αναφοράς ( Credit Default Swaps ). Μπορεί επίσης,
να λάβουν τη µορφή εγγυήσεων που αντισταθµιζουν τον πιστωτικό κίνδυνο στον
οποίο εκτίθεται η µεταβιβάζουσα Τράπεζα.

Η βασική διαφορά ανάµεσα στους δύο τύπους τιτλοποιήσεων αναφέρεται στο γεγονός ότι
οι σχετικές απαιτήσεις από τα δάνεια και από άλλα στοιχεία θα εξακολουθήσουν να
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εµφανίζονται στον ισολογισµό της µεταβιβάζουσας Τραπέζης. Η όλη διαδικασία
τιτλοποίησης αυτής της µορφής µπορεί να είναι λιγότερο δαπανηρή για την ενδιαφερόµενη
Τράπεζα και να παρέχει µεγαλύτερες δυνατότητες ευελιξίας. Επισηµαίνεται ότι από την
Επιτροπή για την Τραπεζική Εποπτεία της Βασιλείας, έχουν τεθεί οι προυποθέσεις που
απαιτείται να πληρούνται προκειµένου η συνθετική τιτλοποίηση να συµβάλλει στη
βελτίωση της κεφαλαιακής επάρκειας της µεταβιβάζουσας Τράπεζας.

2.3.3 Επιλογή µεταξύ των δύο βασικών µορφών τιτλοποίησης απαιτήσεων

∆εδοµένου ότι πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι σε χώρες µε διαφορετικά
νοµικά συστήµατα και τραπεζικές πρακτικές χρηµατοδότησης επιχειρήσεων, η
τιτλοποίηση απαιτήσεων από επιχειρηµατικά δάνεια, και κυρίως από ανακυκλούµενες
πιστώσεις, είναι πολύ πιθανό να αντιµετωπίσει εµπόδια κατά την µεταβίβαση του
χαρτοφυλακίου αναφοράς στην Εταιρία Ειδικού Σκοπού. Ενδέχεται, λοιπόν, ότι οι
περιορισµοί και τα κριτήρια τα οποία θα χρησιµοποιηθούν κατά τη διαδικασία
τιτλοποίησης των απαιτήσεων, όπως για παράδειγµα, προσδιορισµός από τα Rating
Agencies σχετικά χαµηλού µέσου βαθµού πιστοληπτικής ικανότητας του χαρτοφυλακίου
αναφοράς λόγω έλλειψης λεπτοµερών στοιχείων για τα δάνεια τα οποία αξιολογούνται, να
θεωρηθούν ότι δεν συνάδουν µε την επιχειρηµατική στρατηγική της τραπέζης.

Σε αυτή την περίπτωση πολλοί υποστηρίζουν ότι είναι προτιµότερο να χρησιµοποιείται η
µέθοδος της τιτλοποίησης απαιτήσεων συνθετικής µορφής, η οποία δεν απαιτεί την
µεταβίβαση του χαρτοφυλακίου αναφοράς στην Εταιρία Ειδικού Σκοπού αλλά απλή
µεταβίβαση του πιστωτικού κινδύνου αυτού µέσω πιστωτικών παραγώγων. Βέβαια και
στην περίπτωση αυτής της κατηγορίας τιτλοποίησης απαιτείται λεπτοµερειακή
αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου αναφοράς από τις εταιρίες µέτρησης πιστοληπτικής
ικανότητας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – H EΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΣΤΗΝ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

3.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Το τρίτο κεφάλαιο πραγµατεύεται τις σηµαντικές επιδράσεις της δεύτερης Συνθήκης της
Επιτροπής της Βασιλείας στις τιτλοποιήσεις απαιτήσεων των χρηµατοπιστωτικών
ιδρυµάτων σε διεθνές επίπεδο. Αρχικά παραθέτουµε τους λόγους για τους οποίους
απαιτείται η θεσµοθέτηση της λειτουργίας των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων καθώς και
τις ανάγκες της διεθνούς οικονοµίας που τους επιβάλλουν. Έπειτα πραγµατοποιείται µία
σύντοµη ιστορική αναδροµή για το πώς ωρίµασαν οι συνθήκες για την σύναψη της
πρώτης Συνθήκης της Βασιλείας καθώς και τους νέους κανονισµούς που τέθηκαν για το
σύνολο πλέον των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Παρόλα αυτά, διάφορα νοµοθετικά
κενά και παραλείψεις που ενέκυψαν στην πρώτη Συνθήκη, έθεσαν το υπόβαθρο για νέους
προβληµατισµούς και την δηµιουργία µιας δεύτερης, περισσότερο ολοκληρωµένης,
Συνθήκης. Η έννοια του πιστωτικού κινδύνου καθώς και οι τεχνικές µέτρησης αυτού,
όπως καθορίζονται στα πλαίσια της Συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ, παρουσιάζονται
αναλυτικά στις δύο τελευταίες ενότητες του κεφαλαίου και βοηθούν τον αναγνώστη να
αντιληφθεί πρακτικά το περιεχόµενο και τον τρόπο λειτουργίας τους.

3.2 Η έννοια των τραπεζικών κανονισµών

Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι τράπεζες αποτελούν το αρχαιότερο είδος χρηµατοοικονοµικού
οργανισµού και ανέκαθεν βρισκόταν υπό κυβερνητικούς, νοµοθετικούς και λοιπούς
ελέγχους. Οι αυστηροί κανονισµοί που έχουν κατά καιρούς τεθεί για την διαχείριση των
ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών είναι οι πλέον χαρακτηριστικοί. Η προσπάθεια για την
οριοθέτηση της λειτουργίας των τραπεζών είναι αποτέλεσµα α) του κυρίαρχου ρόλου που
οι τελευταίες κατέχουν στην χρηµατοοικονοµική διαµεσολάβηση, β) της σηµαντικότητας
των ιδίων κεφαλαίων για την ευρωστία τους και γ) των προσπαθειών που είχαν
καταβληθεί τις τελευταίες κυρίως δεκαετίες, από την διεθνή κοινότητα για την υιοθέτηση
κοινών τραπεζικών µέτρων ( Santos, 2000:1 ). Τέλος, η ανάγκη για θεσµοθέτηση κανόνων
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γεννάται και από την φύση του τραπεζικού τοµέα η οποία χαρακτηρίζεται από µεγάλη
έλλειψη σταθερότητας.

Προκειµένου να γίνει κατανοητό το πλέγµα των κανονισµών οι οποίοι αφορούν τον
τραπεζικό τοµέα, ο ( White 1999:4 ) προτείνει την ακόλουθη ταξινόµηση :



Οικονοµικοί κανόνες

Αυτή η κατηγορία κανονισµών περιλαµβάνει κρατικούς ελέγχους αναφορικά µε τα
επιτόκια δανεισµού σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, τα καταθετικά επιτόκια που προσφέρονται
στους επενδυτές. Επιπλέον αναφέρεται στον έλεγχο των προµηθειών και των εξόδων που
επιβάλλουν οι τράπεζες για τις υπηρεσίες που προσφέρουν, στην οριοθέτηση των
αρµοδιοτήτων των τραπεζών, στις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την χρηµατοδότηση
συγκεκριµένων κλάδων της οικονοµίας.



Κανόνες Πληροφόρησης

Εδώ οριοθετείται το επίπεδο των πληροφοριών που είναι υποχρεωµένες να παρέχουν οι
τράπεζες, εφόσον συντρέχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις και προβλέπεται από την
νοµοθεσία της εκάστοτε χώρας.



Κανόνες ασφάλειας και ευρωστίας

Οι συγκεκριµένοι κανόνες στοχεύουν στην προστασία της φερεγγυότητας του τραπεζικού
ιδρύµατος, προκείµενου αυτό να µη θεωρηθεί ως αναξιόπιστο. Περιλαµβάνουν ρυθµίσεις
για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, έτσι ώστε να αποµακρύνεται κατά το µέγιστο
η πιθανότητα χρεωκοπίας και περιορισµούς στις δραστηριότητες που ασκούνται ώστε να
ελεγχθούν και να είναι µετρήσιµοι οι πιθανοί κίνδυνοι ( πιστωτικός, λειτουργικός,
ρευστότητας κ.α.). Ταυτόχρονα, αξιολογούν τις ικανότητες και δεξιότητες των στελεχών
που ασκούν τη διοίκηση της Τράπεζας καθώς και την ηθική των µεθόδων που εφαρµόζουν
στην άσκηση των τραπεζικών δραστηριοτήτων. Σύµφωνα µε τον Jackson et al ( 2002:11 )
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η θέσπιση αυστηρών πλαισίων κεφαλαιακής επάρκειας, προτείνεται στα πλαίσια της
προσπάθειας των ελεγκτών των πιστωτικών ιδρυµάτων να περιορίσουν στο ελάχιστο της
πιθανότητα κατάρρευσης ενός από αυτά. Εντούτοις δεν ενδιαφέρονται να την εξαφανίζουν
οριστικά, δεδοµένου ότι το τραπεζικό σύστηµα είναι δυναµικό και κάτι τέτοιο θα
απαιτούσε την δέσµευση τεράστιων κεφαλαίων.



Προστασία των καταθετών

Τη σηµαντικότερη ίσως, αιτία για αυστηρό έλεγχο και διαφάνεια στον τραπεζικό τοµέα
αποτελεί η προστασία του καταθέτη. Η αναγκαιότητα αυτή αναπτύχθηκε κυρίως τις
τελευταίες δεκαετίες που το κοινό χρησιµοποιεί σε µεγάλο βαθµό τις τράπεζες στην
καθηµερινότητά του. Είναι γνωστό ότι οι καταθέτες αποτελούν ουσιαστικά τους δανειστές
των τραπεζών, εφόσον οι καταθέσεις τους χρησιµοποιούνται καθηµερινά για την
χορήγηση δανείων. Σηµειώνεται ότι µικρά είναι τα ποσά που κατατίθενται στις κεντρικές
τράπεζες, ενώ η πλειοψηφία αυτών χρησιµοποιείται για την δηµιουργία απαιτήσεων (
χορήγηση δανείων ). H τύχη, λοιπόν των καταθετών είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την
κεφαλαιακή επάρκεια του πιστωτικού ιδρύµατος και µε την ποιότητα του χαρτοφυλακίου
των απαιτήσεων που διαθέτει. Σε αυτά τα πλαίσια το κράτος προσφέρει εγγύηση για τις
τραπεζικές καταθέσεις και γενικά προσπαθεί να προστατεύει τόσο τους καταθέτες, όσο και
τις τράπεζες για να αποτρέψει µία πιθανή κατάρρευση τους.



Ανταγωνισµός

Στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισµού µεταξύ των τραπεζών, το κράτος θέτει κανονισµούς
για την αποφυγή της δηµιουργίας µονοπωλιακών καταστάσεων.



Σύστηµα πληρωµών

Η συγκεκριµένη κατηγορία περιλαµβάνει κανόνες για την ασφαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία του συστήµατος πληρωµών στην εγχώρια αγορά αλλά και στο εξωτερικό, µέσω
πιστωτικών καρτών, ταξιδιωτικών επιταγών, τραπεζικών επιταγών, χρεωστικών καρτών
κ.α.
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Προστασία καταναλωτή

∆εδοµένου ότι τα τραπεζικά προϊόντα στην πλειοψηφία τους είναι αρκετά περίπλοκα και
δυσνόητα για άτοµα περιορισµένης µόρφωσης και εκπαίδευσης, τα οποία δύναται να
παραπλανηθούν, έγκειται στην αρµοδιότητα του κράτους να τα προστατέψει από τέτοιου
είδους συµπεριφορές.



Σύγκρουση συµφερόντων

Η πιθανή σύγκρουση συµφερόντων αποτελεί στις µέρες µας, το ισχυρότερο κίνητρο για
τον πλήρη διαχωρισµό του εµπορικού πιστωτικού ιδρύµατος από το επενδυτικό. Στην
προσπάθεια της η τράπεζα να προστατέψει τα συµφέροντα της, είναι πιθανό να αποκρύψει
στοιχεία τα οποία θα µπορούσαν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιµα σε έναν ιδιώτη καταναλωτή
ο οποίος εξετάζει το ενδεχόµενο να επενδύσει µέσω της αγοράς οµολογιών ή µετοχών µιας
εταιρίας. Υποθέτοντας ότι η εταιρία αυτή είναι χρηµατοδοτούµενη από την τράπεζα και
αδυνατεί να καλύψει εγκαίρως τις οφειλές της, λόγω προβληµάτων που αντιµετωπίζει,
είναι εύκολο να συµπεράνει κανείς ότι η τράπεζα θα προσπαθήσει να αποκρύψει τις
ληξιπρόθεσµες οφειλές της εταιρίας. Ταυτόχρονα, ο επενδυτής µη έχοντας την κατάλληλη
πληροφόρηση είναι πιθανό να προβεί στην αγορά των µετοχών της προβληµατικής
εταιρίας, προσφέροντάς της την αναγκαία ρευστότητα. Εντούτοις αγνοεί τον κίνδυνο να
χάσει µέρος ή και όλα το κεφάλαιο που έχει επενδύσει.

3.3 Η ανάπτυξη των τραπεζικών κανονισµών και η Συνθήκη Βασιλείας Ι

Η ιστορία της προσπάθειας επιβολής κοινά αποδεκτών κανονισµών για την ρύθµιση της
λειτουργίας των τραπεζών είναι αρκετά περίπλοκη. Εντούτοις

η

πρακτική της

∆ιαχείρισης Κινδύνων στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα εξελίχθηκε ταχύτητα από το τέλος
της δεκαετίας του 1970 ως σήµερα. Οι σηµαντικοί λόγοι που έγινε κάτι τέτοιο 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 τη χρήση της τεχνολογίας σε επίπεδο
συναλλαγών αλλά και σε επίπεδο διαχείρισης κεφαλαίων. Ο βασικός παράγοντας για την
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προώθηση και την ανάπτυξη της πρακτικής της ∆ιαχείρισης 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. 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 προήρθαν κυρίως από την έλλειψη σωστής
διαχείρισης του δανειακού χαρτοφυλακίου των ιδρυµάτων.
Στα µέσα της δεκαετίας του 1980 οι τραπεζικοί αναλυτές θορυβήθηκαν ιδιαίτερα
διαπιστώνοντας τις εξής τρεις παραµέτρους ( Hempel and Simonson, 1999:328 ):
1. Οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες που χρησιµοποιούνταν για την αξιολόγηση των
τραπεζών, δεν ήταν σε θέση να διαφοροποιήσουν τις τράπεζες που είχαν χαµηλού
ρίσκου στοιχεία στο ενεργητικό τους από τις τράπεζες που εµφάνιζαν υψηλού
ρίσκου ενεργητικό. Η πολιτική αυτή, µάλιστα, ενθάρρυνε τις τράπεζες να προβούν
σε υψηλού ρίσκου επενδύσεις, καθώς οι κεφαλαιακές απαιτήσεις που είχαν τεθεί
ήταν οι ίδιες. Για παράδειγµα τόσο για την χορήγηση ενός δανείου έναντι
δέσµευσης µετρητών όσο και για την χορήγηση ενός ισόποσου µε προσωπικές
εγγυήσεις απαιτούνταν η παρακράτηση ίδιου ύψους ιδίων κεφαλαίων.
2. Οι τράπεζες, προκειµένου να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των στοιχείων του
ενεργητικού τους, στράφηκαν στην χρήση προϊόντων, όπως παράγωγα, εγγυητικές
επιστολές κ.α., τα οποία αφενός δεν απεικονίζονταν στον ισολογισµό τους
αφετέρου δεν επηρέαζαν τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. Συγκεκριµένα, ο
υπολογισµός της κεφαλαιακής επάρκειας ενός τραπεζικού ιδρύµατος βασίζοντας
στα στοιχεία που απεικονίζονταν λογιστικά, αγνοώντας παντελώς στοιχεία εκτός
ισολογισµού µε µεγάλο ρίσκο.
3. Οι κανονισµοί για την κεφαλαιακή επάρκεια δεν γνώριζαν διεθνή αποδοχή, µε
αποτέλεσµα κάθε χώρα να έχει θεσπίσει δικούς της. Η κατάσταση αυτή προσέδιδε
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε τράπεζες οι οποίες λειτουργούσαν σε χώρες µε
ελαστικό ρυθµιστικό και εποπτικό πλαίσιο.
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Ο σηµαντικότερος παράγοντας για την ∆ιαχείριση Κινδύνων που τέθηκε από τις
Εποπτικές Αρχές είναι η Κεφαλαιακή Επάρκεια, που στοχεύει να θέσει ελάχιστο επίπεδο
ιδίων κεφαλαίων που πρέπει να έχει κάθε πιστωτικό ίδρυµα σε σχέση µε τον
αναλαµβανόµενο πιστωτικό κίνδυνο. Σύµφωνα µε τον White ( 1999:14 ) η επιµονή του
ελεγκτικού µηχανισµού στην διατήρηση ενός ελάχιστου ύψους κεφαλαίου, οφείλεται στο
γεγονός ότι αποτελεί ουσιαστικά ένα χρηµατοοικονοµικό µαξιλάρι ικανό να απορροφήσει
τις συνέπειες από ένα αφερέγγυο ποιοτικά χαρτοφυλάκιο. Επιπλέον, η τήρηση ελάχιστου
κεφαλαιακού επιπέδου, προσφέρει και έµµεσα πλεονεκτήµατα καθώς όσο µεγαλύτερη
είναι η συµµετοχή των ιδιοκτητών στα ίδια κεφάλαια της τράπεζας, τόσο µεγαλύτερο θα
είναι το κόστος από µία πιθανή χρεωκοπία και κατά συνέπεια τόσο λιγότερο πρόθυµοι
είναι οι ιδιοκτήτες να ρισκάρουν. Είναι πρώτη φορά που συνδέεται το ύψος των Ιδίων
Κεφαλαίων µε το Πιστωτικό Κίνδυνο και καθιερώνεται 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 µε τον κίνδυνο τους. Η ελάχιστη τιµή του
Συντελεστή καθιερώθηκε στο 8% και είναι σχεδιασµένος να καλύπτει τον κίνδυνο µη
εκπλήρωσης της υποχρέωσης του αντισυµβαλλόµενου σε όλες τις µορφές.

Έτσι το Σύµφωνο της Βασιλείας επέβαλλε ένα ελάχιστο ενιαίο δείκτη κεφαλαιακής
επάρκειας, 8%, και εναρµόνισε για πρώτη φορά το διεθνές εποπτικό σύστηµα ( Hall and
Kaufman 2002:16 ). 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. Συγκεκριµένα
τουλάχιστο το ήµισυ των απαιτούµενων ιδίων κεφαλαίων πρέπει να ανήκει στην
κατηγορία των βασικών ιδίων κεφαλαίων ( Tier I ) και το υπόλοιπο στην κατηγορία των
συµπληρωµατικών ιδίων κεφαλαίων ( Tier II ). Στα βασικά ίδια κεφάλαια
περιλαµβάνονται :



Μετοχικό κεφάλαιο
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Αποθεµατικά από κεφαλαιοποίηση κερδών, διαφορές υπέρ το άρτιον και λοιπά
αποθεµατικά



Κέρδη εις νέον



Καινοτόµοι τίτλοι Tier I, ιδίως προνοµιούχες µετοχές µη σωρευτικού µερίσµατος



∆ικαιώµατα µειοψηφίας



Αρνητικές διαφορές ενοποίησης

Από τον υπολογισµό των βασικών κεφαλαίων αφαιρούνται :



Ο αριθµός των ιδίων µετοχών και ιδίων µετοχών Tier I



Οι καθαρές ζηµίες προηγούµενων ετών καθώς και οι ζηµίες του τρέχοντος έτους



Η υπεραξία της επιχείρησης



Οι ενδιάµεσες µη δηµοσιευµένες καθαρές ζηµίες



Το 50% του σωρευτικού ελλείµµατος από τυχόν ασφαλιστικά προγράµµατα
καθορισµένων παροχών



Αρνητικές διαφορές αποτίµησης µετά φόρων του διαθέσιµου προς πώληση του
µετοχικού χαρτοφυλακίου



Οι θετικές διαφορές ενοποίησης

Στα συµπληρωµατικά κεφάλαια ( Tier II ) περιλαµβάνονται κυρίως :



Αποθεµατικά από την επανεκτίµηση της αξίας των παγίων



Αποθεµατικά για την κάλυψη γενικών τραπεζικών κινδύνων



Προνοµιούχες µετοχές σωρευτικού µερίσµατος και δάνεια µειωµένης εξασφάλισης
µε ελάχιστη διάρκεια 5 ετών



Το 45% των θετικών διαφορών αποτίµησης του διαθέσιµου προς πώληση
µετοχικού χαρτοφυλακίου



Άλλα πιστωτικά µέσα αόριστης διάρκειας που προσοµοιάζουν µε ίδια κεφάλαια
εφόσον πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις

Από το άθροισµα των βασικών και συµπληρωµατικών ιδίων κεφαλαίων πρέπει να
αφαιρούνται :
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Τοποθετήσεις σε µη ενοποιηµένες θυγατρικές και σε άλλα χρηµατοδοτικά
ιδρύµατα για ποσό άνω του 10% των κεφαλαίων



Το

50%

του

σωρευτικού

ελλείµµατος

από

ασφαλιστικά

προγράµµατα

καθορισµένων παροχών για το προσωπικό


Το

άθροισµα

όλων

των

συµµετοχών

στο

µετοχικό

κεφάλαιο

άλλων

χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων, κατά το µέτρο που υπερβαίνει το 10% της
κεφαλαιακής βάσης του πιστωτικού ιδρύµατος.
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 τη νέα
χρηµατοοικονοµική κατάσταση οι Εποπτικές Αρχές επέκτειναν τους ήδη υπάρχοντες
κανόνες και θέσπισαν νέους δίνοντας περισσότερο έµφαση στην εφαρµογή των
Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και στον Κίνδυνο Αγοράς µε την επιβολή του ∆είκτη
Κεφαλαιακής Επάρκειας. Είναι σηµαντικό να επισηµάνουµε ότι η εποπτεία του Κινδύνου
Αγοράς είναι πιο περίπλοκη από αυτή του Πιστωτικού Κινδύνου επειδή υπάρχει
πιθανότητα σφάλµατος µε τη διπλή µέτρηση κινδύνου, αφού δεν πρόκειται για αθροιστική.
Είναι γνωστό ότι ο βασικός τρόπος αντιµετώπισης κινδύνου σε χαρτοφυλάκιο είναι η
διαφοροποίηση του. Για παράδειγµα, ο κίνδυνος αγοράς σε ένα χαρτοφυλάκιο που
αποτελείται από 2 µετοχές δεν ισούται µε το αλγεβρικό άθροισµα των κινδύνων αγοράς 2
χαρτοφυλακίων που το καθένα αποτελείται από µία από τις δύο µετοχές. Οι εποπτικές
αρχές πρέπει εποµένως να επιτρέψουν το συµψηφισµό θέσεων σε αξιόγραφα µε υψηλή
αρνητική συσχέτιση ώστε να αναγνωρίζουν τη βασική τεχνική αντιστάθµισης κινδύνου. Σε
αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε το Σύµφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας το 1996
επιτρέποντας στα Πιστωτικά ιδρύµατα να χρησιµοποιούν εσωτερικά µοντέλα βασισµένα
στη µεθοδολογία της Μέγιστης ∆υνητικής Ζηµίας. Η µέθοδος αυτή δίνει αποτελέσµατα
που αφορούν τον υπολογισµό του Κινδύνου Αγοράς ενός χαρτοφυλακίου και των
συνεπαγόµενων Κεφαλαιακών Απαιτήσεων. Η συνθήκη αυτή έγινε νόµος στις
περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες τον Ιούνιο του 1998, ενώ στην Ελλάδα ψηφίσθηκε
αργότερα.
Στη δεκαετία του 1990 εµφανίστηκαν περιπτώσεις καταστροφικών ζηµιών σε Πιστωτικά
Ιδρύµατα εξαιτίας κινδύνων που δεν προέρχονταν ούτε από αθέτηση εκπλήρωσης
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υποχρέωσης από αντισυµβαλλόµενο ούτε από µεγάλη µεταβλητότητα παραγόντων
αγοράς,

αλλά από

ατέλειες του

πλαισίου

λειτουργίας.

Με αφορµή

κάποιες

χρηµατοοικονοµικές δυσλειτουργίες και πτωχεύσεις σε Πιστωτικά Ιδρύµατα γεννήθηκε η
ανάγκη διαχείρισης ενός πρωτοεµφανιζόµενου τύπου κινδύνου, του λεγόµενου
Λειτουργικού Κινδύνου. Τα αποτελέσµατα από την επιβολή των κανόνων του Συµφώνου
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 αυτά όµως, µε τις νέες εξελίξεις ήταν απαραίτητη η
αναθεώρησή

του.

Σηµαντικές

χρηµατοοικονοµικές

εξελίξεις

περιόρισαν

την

αποτελεσµατικότητα του, καθώς ουσιαστικά βασιζόταν 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 arbitrage» ( Hall
and Kaufman, 2002:14 ). Σε αυτή την περίπτωση επιτυγχάνεται η αύξηση των περιθωρίων
κέρδους των δανείων χαµηλής διαβάθµισης, χωρίς την ταυτόχρονη αύξηση των
απαιτούµενων κεφαλαίων. ∆εδοµένου ότι σύµφωνα µε τους κανονισµούς της Συνθήκης
Βασιλείας Ι, ο ίδιος συντελεστής βαρύτητας και το ίδιο κόστος κεφαλαίου αποδίδονταν σε
όλα τα δάνεια ανεξαρτήτως της κατηγορίας ενεργητικού που αυτά άνηκαν, οι τράπεζες
θεώρησαν την κατάσταση ως κίνητρο για την δηµιουργία απαιτήσεων µε µεγαλύτερο
ρίσκο. Τα προαναφερόµενα υψηλού ρίσκου προϊόντα προσφέρονταν βέβαια µε
υψηλότερες τιµολογήσεις, γεγονός το οποίo αύξησε σηµαντικά το περιθώριο κέρδους των
τραπεζών. Έτσι, η ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων µιας τράπεζας υποβαθµίζεται,
χωρίς την παράλληλη αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων και των προβλέψεων. Το «
εποπτικό arbitrage » αντανακλά την προσπάθεια των τραπεζών να διατηρήσουν το κόστος
χρηµατοδότησης τους όσο το δυνατόν χαµηλότερο. Καθώς το κόστος των ιδίων
κεφαλαίων, σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία, είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο των
ξένων κεφαλαίων, όταν οι τράπεζες υποχρεούνται να διατηρούν αυξηµένα ίδια κεφάλαια
συγκριτικά µε το τι θα επέλεγαν οι ίδιες να κρατήσουν, αρχίζουν να αντιµετωπίζουν τους
κανονισµούς αυτούς παρόµοια µε εκείνους της φορολογίας. Όπως λοιπόν προσπαθούν να
µειώσουν τους φόρους που τους αναλογούν, έτσι προσπαθούν και να µειώσουν τα
απαιτούµενα ίδια κεφάλαια. Η τιτλοποίηση τραπεζικών απαιτήσεων αποτελεί ένα χρήσιµο
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εργαλείο χρηµατοδότησης, το οποίο ικανοποιεί στο µέγιστο τους προαναφερόµενους
στόχους των πιστωτικών ιδρυµάτων ( Jackson, 1999:21 ).
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 αφορά άµεσα τα εποπτικά ιδία
κεφάλαια. Οι σταθµίσεις πιστωτικού κινδύνου ορίζονται ανά κατηγορία οφειλέτου,
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 θα βασίζονται σε διαχωρισµό των κρατών ανάλογα µε τα στοιχεία του ΟΟΣΑ.
Αυτό σηµαίνει ότι τα κράτη µέλη του ΟΟΣΑ θα ανήκουν σε Α’ Ζώνη πιστωτικού
κινδύνου, ενώ τα λοιπά κράτη θα είναι σε Β’ Ζώνη υψηλότερου κινδύνου. Επίσης, οι
βραχυπρόθεσµες διατραπεζικές τοποθετήσεις ορίζονται σε 12 µήνες.

3.4 Tο υπόβαθρο και η κινητοποίηση για την Συνθήκη της Βασιλείας ΙΙ

Tο πρώτο Σύµφωνο της Βασιλείας το 1988, που οδήγησε σε συνεχείς διαβουλεύσεις
µεταξύ των κεντρικών φορέων, είχε ως αποτέλεσµα νέες αναθεωρήσεις και επιβολή νέων
κανόνων εποπτείας. Το 2001, η Επιτροπή εξέδωσε και νέο έγγραφο, στο οποίο
παρουσιάζονται µε λεπτοµερέστερο τρόπο οι αναθεωρηµένες προτάσεις, µε προβλεπόµενο
χρόνο εφαρµογής το 2004. Η Ευρωπαϊκή Ένωση µε τη σειρά της εξέδωσε κείµενο προς
σχολιασµό, το οποίο ουσιαστικά στήριζε το έγγραφο της Βασιλείας αλλά εστίαζε
περισσότερο σε θέµατα που αφορούσαν αποκλειστικά τη Νοµισµατική Ένωση και
αποτέλεσε βάση για την εναρµόνιση της Βασιλείας στα πλαίσια της Ευρωζώνης.

Το νέο πλαίσιο επεκτείνεται όσον αφορά την κεφαλαιακή εποπτεία, 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 εθνικές εποπτικές αρχές. Η αναθεώρηση του Εποπτικού Πλαισίου το 2001
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περιλαµβάνει και επιπλέον Κεφαλαιακές Απαιτήσεις για την κάλυψη ζηµιών που
ενδέχεται να προέλθουν από Λειτουργικό Κίνδυνο, όπως προβλήµατα σε τεχνικά
συστήµατα υποστήριξης, ανθρώπινα λάθη, φυσικές καταστροφές ή παράνοµες πράξεις.

Ο λειτουργικός κίνδυνος υφίσταται σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων των Πιστωτικών
Ιδρυµάτων από ίδρυσης και είναι δύσκολος και δυσχερής στον εντοπισµό του. Σε αυτό το
είδος κινδύνου ανήκουν κοινωνικά γεγονότα και καταστροφές όπως το τροµοκρατικό
περιστατικό της 11ης Σεπτεµβρίου, το οποίο προκάλεσε µεγάλο ύψος οικονοµικών ζηµιών.
Αν και η προσπάθεια που γίνεται για την ποσοτική του µέτρηση σχετικά µε τις
Κεφαλαιακές Απαιτήσεις είναι σηµαντική, είναι δύσκολο να είµαστε βέβαιοι για την
πραγµατική έκθεση της τράπεζας στο λειτουργικό κίνδυνο. Και επιπλέον, παρόλο που
παρουσιάζονται προβληµατισµοί και δυσκολίες στην τεχνική ανάλυση των στοιχείων, οι
Εποπτικές Αρχές θεωρούν ως δεδοµένη τη συµµόρφωση των Πιστωτικών Ιδρυµάτων στη
συγκεκριµένη πρόταση.

Οι προτάσεις για εποπτικό έλεγχο (Πυλώνας 1) 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 Η.Π.Α. 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 µιας
τράπεζας. Με αυτό τον τρόπο, θα έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν σε κάθε
χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις , οι οποίες θα µπορούν
να είναι και υψηλότερες από το ελάχιστο όριο των 8%, ανάλογα µε την εκτιµώµενη
έκθεση κινδύνου της τράπεζας.

3.4.1 Η διάρθρωση της Συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ

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

Ο δεύτερος πυλώνας (Πυλώνας 2) του Συµφώνου της Βασιλείας στοχεύει να ενθαρρύνει
την τήρηση υψηλών προδιαγραφών στη διαφάνεια και παρουσίαση των αναλαµβανόµενων
κινδύνων.

Όσες τράπεζες εκτιµάται στην αγορά ότι ανήκουν σε υψηλού κινδύνου

ιδρύµατα ή έχουν ανεπαρκές σύστηµα διαχείρισης κινδύνων, θα τους επιβάλλονται
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κυρώσεις µέσω υψηλότερων περιθωρίων επιτοκίου στο διατραπεζικό δανεισµό και στο
εκδιδόµενο χρέος. Η διαφάνεια των στοιχείων είναι υποχρεωτική, και επικεντρώνεται σε
συγκεκριµένους τοµείς. Αυτοί αφορούν κυρίως στοιχεία για την κεφαλαιακή επάρκεια και
τη σύνθεση των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων, την αναλυτική παρουσίαση των εκθέσεων σε
κίνδυνο ανά προϊόν και την διαφάνειες των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων.
∆εύτερος πυλώνας : ∆ιαδικασία εποπτικής αξιολόγησης (supervisory review process). Το
µέρος αυτό του πλαισίου εισάγει γενικές αρχές τέτοιες ώστε να διασφαλίζεται η
κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυµάτων πέραν των µηχανισµών του πρώτου
πυλώνα. Τα πιστωτικά ιδρύµατα θα πρέπει να διαθέτουν σύστηµα εκτίµησης κεφαλαιακής
επάρκειας και να καθορίζουν τα κεφάλαια που απαιτούνται για την κάλυψη των κινδύνων
που αναλαµβάνουν. Οι εποπτικές αρχές αξιολογούν τους κινδύνους καθώς και τις
διαδικασίες παρακολούθησης και µέτρησης αυτών και δύνανται να απαιτούν πρόσθετες
κεφαλαιακές απαιτήσεις στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει πλήρης συµµόρφωση µε τις
διατάξεις του πρώτου πυλώνα ή κάποιοι κίνδυνοι που δεν αντιµετωπίζονται από τον πρώτο
πυλώνα , δεν έχουν καλυφθεί επαρκώς µε κεφάλαια από τα πιστωτικά ιδρύµατα Οι
γενικές αρχές που διέπουν το µέρος αυτό του πλαισίου είναι: α) τα πιστωτικά ιδρύµατα θα
πρέπει να έχουν διαδικασία εκτίµησης της συνολικής κεφαλαιακής τους επάρκειας σε
σχέση µε τους κινδύνους που αναλαµβάνουν ανάλογα µε την στρατηγική τους και β) οι
εποπτικές αρχές πρέπει να αξιολογούν τις εσωτερικές εκτιµήσεις των πιστωτικών
ιδρυµάτων αναφορικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια και την στρατηγική τους καθώς επίσης
και την ικανότητα τους να παρακολουθούν και να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις που
αφορούν τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας καθώς και να λαµβάνουν τα απαραίτητα
µέτρα εφόσον δεν είναι ικανοποιηµένες µε το αποτέλεσµα της σχετικής διαδικασίας.

Στην αναθεωρηµένη έκδοση του Συµφώνου Βασιλείας γίνεται η αναφορά των 2 πυλώνων
γιατί η προσέγγιση της κεφαλαιακής επάρκειας µέσω των απλών σταθµίσεων κινδύνων
δεν ήταν αρκετή για να ικανοποιήσει τους βασικούς στόχους της Επιτροπής, οι οποίοι
είναι η προώθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας του χρηµατοοικονοµικού
συστήµατος. Μία βασική αδυναµία του πρώτου Συµφώνου της Βασιλείας ήταν ότι οι
σταθµίσεις πιστωτικού κινδύνου ήταν απλές, µε συνέπεια να υπάρχει ευκαιρία για
«arbitrage» επί των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων από µέρους τραπεζών.
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Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις αποτελούν την βασική µεθοδολογία όπως
καταγράφεται στο πρώτο Σύµφωνο, µε επιπλέον ένα σύνολο προσθηκών και νέων
επιλογών. Οι τράπεζες θα είναι σε θέση να εφαρµόσουν και να ακολουθήσουν τους νέους
κανόνες δηµιουργώντας ένα εσωτερικό σύστηµα µετρήσεως του πιστωτικού κινδύνου, το
οποίο θα αναγνωριστεί από τις εποπτικές αρχές. Ο ορισµός των εποπτικών ιδίων
κεφαλαίων δεν υφίσταται καµία αλλαγή, όπως επίσης και οι σταθµίσεις του πιστωτικού
κινδύνου ορίζονται ανά κατηγορία οφειλέτου. Όσον αφορά στις σταθµίσεις έναντι
κεντρικών κυβερνήσεων και τραπεζών, πλέον βασίζονται στις διαβαθµίσεις εξωτερικών
εταιρειών πιστοληπτικής αξιολογήσεως. Επίσης, οι διαβαθµίσεις των εξωτερικών εταιριών
πιστοληπτικής αξιολόγησης µπορούν να εφαρµοστούν µε ανάλογο τρόπο και στη
στάθµιση πιστωτικών κινδύνων που προέρχονται από τον τραπεζικό και επιχειρηµατικό
χώρο. Επιπλέον, εισάγονται νέοι κανόνες που στο προηγούµενο έγγραφο δεν υπήρχαν και
αφορούν την κάλυψη σταθµίσεων επί των τιτλοποιήσεων στοιχείων ενεργητικού καθώς
επίσης και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις που υπόκεινται σε κεφαλαιακή απαίτηση. Ο
ορισµός των βραχυπρόθεσµων διατραπεζικών τοποθετήσεων είναι πλέον 3 µήνες.

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 δίνεται η δυνατότητα στα τραπεζικά ιδρύµατα να αναπτύξουν
εσωτερικά συστήµατα αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου σε διάφορα επίπεδα
πολυπλοκότητας, ώστε να επιτευχθεί ακριβέστερη στάθµιση κινδύνου µε την έγκριση των
εποπτικών αρχών.

Τρίτος πυλώνας : Πειθαρχία της Αγοράς (market discipline). Ο τρίτος πυλώνας εισάγει
διατάξεις αναφορικά µε την παρεχόµενη από τα πιστωτικά ιδρύµατα προς το εξωτερικό
πληροφόρηση για το ύψος των αναλαµβανοµένων κινδύνων , τις κεφαλαιακές απαιτήσεις
έναντι των κινδύνων αυτών και την ακολουθούµενη στρατηγική προκειµένου µέσω της
διαφάνειας (disclosure) να ενισχυθεί η πειθαρχία της αγοράς.

Οι τεχνικές µεταβιβάσεως και οι πρακτικές µετρήσεως των πιστωτικών κινδύνων που
προέρχονται από σύνθετα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία, όπως είναι τα credit derivatives,
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swap options, καθώς επίσης και από τιτλοποιήσεις ενεργητικού, απεικονίζονται
πληρέστερα µε µεγαλύτερη προσοχή. 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 τις τράπεζες που παρουσιάζουν σηµαντικό κίνδυνο λόγω ανοιγµάτων
ρευστότητας µεταξύ παθητικού/ενεργητικού, αλλά παρακολουθούν µε προσοχή την
οικονοµική κατάσταση της κάθε τράπεζας.

Το σηµαντικότερο γεγονός σχετικά µε το νέο πλαίσιο υπολογισµού κεφαλαιακών
απαιτήσεων που προτείνει η Επιτροπή έχει να κάνει µε ειδική κεφαλαιακή απαίτηση
έναντι του λειτουργικού κινδύνου, το οποίο θέτει τους νέους κανόνες σε συνεργασία µε
τους εθνικούς φορείς και τις κεντρικές τράπεζες. Μέσα από το νέο πλαίσιο προβλέπονται
ξεχωριστές κεφαλαιακές απαιτήσεις βάσει αντίστοιχων µεθοδολογιών µέτρησης. Η
δυσκολία που παρουσιάζεται σχετικά µε τον λειτουργικό κίνδυνο είναι ότι δεν είναι
εύκολα µετρήσιµος και αναφέρεται σε όλα τα είδη κινδύνων που δεν µπορούν να
χαρακτηρισθούν είτε ως κίνδυνοι αγοράς, είτε ως πιστωτικοί κίνδυνοι.

Investopedia
Σύµφωνα µε το προηγούµενο πλαισίου του 1988, τα ποσοστά στάθµισης των
κεφαλαιακών απαιτήσεων είχαν καθοριστεί και σχετίζονταν περισσότερο µε τον πιστωτικό
κίνδυνο και ήταν ακόµα υψηλότερα για να καλύπτουν άλλες µορφές κινδύνου εκτός από
τον πιστωτικό. Καθώς όµως στο νέο εποπτικό πλαίσιο προτείνονται συγκεκριµένες
µεθοδολογίες αποκλειστικά για τον πιστωτικό κίνδυνο, µένουν ακάλυπτοι κίνδυνοι άλλων
µορφών. Έτσι, η Επιτροπή αναφέρει επιπρόσθετους κανόνες για τον λειτουργικό κίνδυνο,
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που κυρίως αναφέρονται

στην αυξηµένη πολυπλοκότητα και στο µεγάλο εύρος των

τραπεζικών εργασιών καθώς επίσης και στη χρήση των υπολογιστικών συστηµάτων. Ο
υπολογισµός και η µέτρηση του λειτουργικού κινδύνου όπως έχει αναφερθεί είναι µια
δύσκολη εργασία, η οποία ακόµα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης και για αυτό η
Επιτροπή ενθαρρύνει τις αρχές και τις κεντρικές τράπεζες να προτείνουν λύσεις.
Υπάρχουν τρεις εναλλακτικές µεθόδους αποτίµησης του λειτουργικού κινδύνου. Η πρώτη
µέθοδος αφορά τη µέτρηση του Βασικού ∆είκτη (Basic Indicator Approach).

Οι Τράπεζες που εφαρµόζουν αυτή την µέθοδο θα πρέπει να υπολογίζουν εποπτικά
κεφάλαια ως ποσοστό του gross income µε βάση τον παρακάτω τύπο:
KBIA = GI * a

-

όπου KBIA είναι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις στην Basic Indicator Approach για
τον λειτουργικό κίνδυνο

-

a = 15% ( η Επιτροπή µελετά την τελική τιµή αυτού του συντελεστή)

-

GI ο µέσος όρος του gross income των τριών τελευταίων χρόνων. Για τον ορισµό
του gross income έχει δοθεί ο παρακάτω τύπος :

GI = net interest income + net result of fees and commissions + net result of financial
operations + other income excluding extraordinary or irregular items and profits/losses
from sales of securities in banking book.

∆εν

υπάρχουν κριτήρια για την εφαρµογή της µεθόδου, ωστόσο όλες οι Τράπεζες

αναµένεται να εφαρµόσουν τις προδιαγραφές για “Sound Practices for the Management
and Supervision of Operational Risk” που εξέδωσε η επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2003.
Ο οικονοµικός δείκτης είναι αντιπροσωπευτικός της δραστηριότητας του τραπεζικού
ιδρύµατος και συνεπώς και της αντίστοιχης έκθεσης στο λειτουργικό κίνδυνο.
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Η δεύτερη µέθοδος ονοµάζεται τυποποιηµένη (Standardized Approach) και σε αυτήν
προτείνεται εξειδίκευση των συντελεστών κατά τραπεζική δραστηριότητα και χρήση
διαφορετικών οικονοµικών δεικτών κατά περίπτωση. Οι Τράπεζες σύµφωνα µε αυτή την
εναλλακτική λύση, χωρίζουν τις δραστηριότητες τους σε οκτώ βασικές κατηγορίες
(business lines) . Τα εποπτικά κεφάλαια για τον λειτουργικό κίνδυνο υπολογίζονται ως
ποσοστό του gross income για κάθε business line µε βάση τον παρακάτω τύπο:

ΚTSA = Σ(GI1-8 * b1-8)

-

όπου ΚTSA οι κεφαλαιακές απαιτήσεις στην Standardized Approach

-

b1-8 = ποσοστό για κάθε business line,

-

GI1-8 = ο µέσος όρος του gross income των τριών τελευταίων χρόνων για κάθε
business line.

Προβλέπονται τα παρακάτω business lines και συντελεστές b1-8 :
-

Corporate Finance (18%)

-

Trading & Sales (18%)

-

Retail Banking (12%)

-

Commercial banking (15%)

-

Payment and Settlement (18%)

-

Agency Services (15%)

-

Asset Management (12%)

-

Retail Brokerage (12%)

Η τρίτη µέθοδος είναι η εσωτερική µέτρηση (Advanced Measurement Approach). Οι
Τράπεζες σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή , υπολογίζουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις µε
βάση την δική τους µεθοδολογία αποτίµησης λειτουργικών κινδύνων. Για να εφαρµοσθεί
η µεθοδολογία θα πρέπει να εκπληρώνονται µια σειρά από ποιοτικά και ποσοτικά
κριτήρια. Οι Τράπεζες που θα ακολουθήσουν αυτή την εναλλακτική λύση θα πρέπει να
υπολογίζουν τις κεφαλαιακές τους απαιτήσεις λαµβάνοντας υπ’ όψιν τον τρόπο κατανοµής
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των τραπεζικών δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την προηγούµενη µέθοδο, υπολογίζει από
ιστορικά δεδοµένα και για συγκεκριµένες παραµέτρους την πιθανότητα να συµβούν
ανάλογες περιπτώσεις σε κάποιο βάθος χρόνου και τη µέση απώλεια ανά περίπτωση. Οι
κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών που εφαρµόζουν αυτή τη λύση δεν µπορούν να
είναι µικρότερες από το 75% των κεφαλαιακών απαιτήσεων που θα υπολογίζονταν
σύµφωνα µε την Standardized µέθοδο.

Όσο αφορά τις τράπεζες, αυτές επιλέγουν µέθοδο αξιολόγησης του λειτουργικού κινδύνου
ανάλογα µε τις εσωτερικές τους διαδικασίες και τα τεχνολογικά µέσα που διαθέτουν.
Όµως, ενθαρρύνονται να κινηθούν προς την υιοθέτηση των πιο περισσότερο εξελιγµένων
µεθόδων όσο περισσότερο αναβαθµίζουν τις εσωτερικές τους διαδικασίες και τα
συστήµατα αποτίµησης λειτουργικού κινδύνου. Η µέθοδος που θα επιλέγεται θα πρέπει να
αντιστοιχεί στη συνθετότητα

των δραστηριοτήτων τους. Και τέλος επιτρέπεται η

χρησιµοποίηση διαφορετικών µεθόδων για διαφορετικές µονάδες δραστηριότητας.

Η Επιτροπή προτείνει την πρώτη µέθοδο µόνο για τις τράπεζες µε µικρό εύρος
δραστηριοτήτων και περιορισµένη τοπική παρουσία, ενώ ενθαρρύνει τις υπόλοιπες να
προχωρήσουν στην τρίτη εναλλακτική µέθοδο. Αυτό γίνεται έµµεσα, αφού στην Τρίτη
µέθοδο οι κεφαλαιακές απαιτήσεις είναι σηµαντικά µικρότερες από αυτές της πρώτης.
Επειδή όµως στην εφαρµογή της τρίτης µεθόδου απαιτείται σηµαντικό χρονικό διάστηµα,
προτείνεται η δεύτερη µέθοδος. Η Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2001 εισηγήθηκε οι
κεφαλαιακές απαιτήσεις να αποτελούν περίπου το 20% των συνολικών κεφαλαιακών
απαιτήσεων, ωστόσο µετά από αντιρρήσεις ορισµένων τραπεζικών

ιδρυµάτων

αναθεώρησε την εισήγησή της και µείωσε κατά ένα σηµαντικό ποσοστό τις κεφαλαιακές
απαιτήσεις. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να επισηµάνουµε ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι οι
παραπάνω µεθοδολογίες βρίσκονται σε πρώιµο στάδιο και δεν αποκλείεται οι τελικές
προδιαγραφές να διαφέρουν σηµαντικά από τις αρχικές προτάσεις.
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Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ενός πιστωτικού ιδρύµατος , βάσει και της Συνθήκης
Βασιλείας II, συµπεριλαµβάνει πλέον και ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του
λειτουργικού κινδύνου (operational risk) που αναλαµβάνει ένα πιστωτικό ίδρυµα.

Εποπτικά ίδια κεφάλαια / credit risk + market risk + operational risk = δείκτης
κεφαλαιακής επάρκειας.

Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του λειτουργικού κινδύνου θα είναι περίπου το 12%
των συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεων.
Οι διαχειριστικές µονάδες που ορίζονται στο νέο πλαίσιο κεφαλαιακών απαιτήσεων για
την κατάταξη των περιστατικών λειτουργικού κινδύνου είναι τα παρακάτω:


Corporate Finance



Trading and Sales



Retail Banking



Commercial Banking



Payment and Settlement



Agency Services & Custody



Asset Management



Retail brokerage

Εννοείται ότι κάθε µία από αυτές τις διαχειριστικές µονάδες αναλύεται σε περισσότερα
επίπεδα και οµάδες δραστηριοτήτων.

3.5 Τεχνικές µέτρησης πιστωτικού κινδύνου

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των αναλυτών, αναµένεται ότι τόσο οι ρυθµίσεις του δεύτερου
όσο και του τρίτου πυλώνα, δεν πρόκειται να επηρεάσουν τη χρήση της τιτλοποίησης από
τις τράπεζες, ως χρηµατοδοτικού εργαλείου. Αντίθετα οι κανονισµοί του πρώτου πυλώνα,
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αναφορικά µε τις προτεινόµενες µεθόδους µέτρησης του πιστωτικού κινδύνου, είναι
εκείνοι που ασκούν σηµαντική επίδραση επί της τιτλοποίησης τραπεζικών απαιτήσεων. Ο
πιστωτικός κίνδυνος µπορεί να υπολογισθεί, όπως έχει προαναφερθεί, µε την
χρησιµοποίηση τριών διαφορετικών µεθόδων:


Τυποποιηµένη Μέθοδος ( Standarised )



Μέθοδος Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων – Βασική Προσέγγιση ( Foundation IRB )



Μέθοδος Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων – Εξελιγµένη Προσέγγιση ( Advanced IRB )

3.5.1 Τυποποιηµένη Μέθοδος

Η µέτρηση του πιστωτικού κινδύνου, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
( 2005:52 ), µέσω της Τυποποιηµένης Μεθόδου και στα πλαίσια των νέων κανονισµών,
δεν διαφέρει ουσιαστικά από την αντίστοιχα οριζόµενη στην Συνθήκη της Βασιλείας Ι.
Εντούτοις εµφανίζει υψηλότερο επίπεδο « ευαισθησίας » αναφορικά µε την έννοια του
κινδύνου γενικότερα. Οι βασικότερες αλλαγές αναφέρονται στην αποµάκρυνση από το
ελάχιστο επίπεδο του 8% και στην υιοθέτηση µιας νέας προσέγγισης, που κατηγοριοποιεί
την έννοια του κινδύνου και χρησιµοποιεί σε µεγαλύτερο βαθµό εξωτερικές πιστοληπτικές
αξιολογήσεις για να διαφοροποιήσει τον πιστωτικό κίνδυνο. Τοποθετεί τα στοιχεία του
ενεργητικού σε 13 διαφορετικές κατηγορίες, οι οποίες µάλιστα έχουν διαφορετικούς
συντελεστές βαρύτητας. Επιπρόσθετα, η συγκεκριµένη µέθοδος καθορίζει συντελεστές
βαρύτητας του κινδύνου για υψηλού ρίσκου κατηγορίες και για την χρονική διάρκεια που
έχουν τα εξασφαλιστικά ανοίγµατα και περιλαµβάνει εκτεταµένους κανόνες για να
µετριαστεί αποτελεσµατικά ο πιστωτικός κίνδυνος

( Bugie, 2004:4 ).

Οι απαιτήσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων αξιολογούνται από διεθνείς οίκους αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας ( Fitch, Moodys κ.α. ) και ανάλογα µε διάφορα ποιοτικά
χαρακτηριστικά τους ( είδος εξασφάλισης, χρονικός ορίζοντας

διευκόλυνσης κ.α. ),

κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες. Όσο ψηλότερα στην κατηγοριοποίηση βρίσκεται
µία απαίτηση, τόσο µικρότερο είναι το ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων που είναι
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υποχρεωµένη η τράπεζα να παρακρατά ( Fitch Ratings, 2005:4 ). Ανάλογα µε την
βαθµολογία που συγκεντρώνει µία κατηγορία απαιτήσεων, ο συντελεστής βαρύτητας για
την µέτρηση του πιστωτικού κινδύνου, ποικίλλει ανάµεσα σε 0% και 150%. Απαιτήσεις
που δεν έχουν βαθµολογηθεί έχουν συντελεστή βαρύτητας 100%. Σηµειώνεται ότι
απαιτήσεις κατά κεντρικών κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών, έχουν µικρότερο
συντελεστή βαρύτητας από απαιτήσεις κατά εταιριών, ακόµη και αν η βαθµολογία που
έχουν λάβει δεν διαφέρει. Αναφορικά µε τις απαιτήσεις κατά τραπεζών υπάρχουν δύο
επιλογές: α ) o συντελεστής βαρύτητας καθορίζεται βάσει της εξωτερικής βαθµολογίας
που λαµβάνει η τράπεζα από οίκο πιστοληπτικής διαβάθµισης και β ) o συντελεστής
βαρύτητας καθορίζεται από το rating που λαµβάνει η χώρα στην οποία βρίσκεται η έδρα
της τράπεζας. Στην δεύτερη περίπτωση το rating της τράπεζας είναι ένα επίπεδο
χαµηλότερο από το αντίστοιχο της χώρας.

Παρακάτω παρατίθεται αναλυτικός πίνακας µε τους συντελεστές βαρύτητας ( Basel
Committee, 2005:15-19 )

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – Συντελεστές βαρύτητας στην Τυποποιηµένη Μέθοδο ( % )

Rating

Χ ώ ρα

Τράπεζα

Τράπεζα

( Επιλ α ) ( Eπιλ β )

Εταιρίε

Εµπορικό

Στεγαστικό ∆Ν

ς

real estate

real estate

προσωπικά
& σε ΜΜΕ

0

20

20

20

100

35

75

Α+έως A-

20

50

50

50

100

35

75

BBB+ έως

50

100

50

100

100

35

75

100

100

100

100

100

35

75

ΑΑΑ έως
ΑΑ -

ΒΒΒΒΒ+ έως
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ΒΒΒ+έως Β-

100

100

100

150

100

35

75

Χαµηλότερ

150

150

150

150

100

35

75

100

100

50

100

100

35

75

ο από ΒUnrated

Στεγαστικά δάνεια τα οποία εξασφαλίζονται από το ακίνητο το οποίο είτε κατοικείται από
τον δανειολήπτη είτε ενοικιάζεται σε τρίτο, έχουν συντελεστή βαρύτητας 35%, ενώ
µακροπρόθεσµα δάνεια για αγορά εταιρικών ακινήτων έχουν 100%. Ανάλογα µε τις
σχετικές διατάξεις συντελεστής βαρύτητας 100% ή 150% αφορά το εξασφαλιστικό
άνοιγµα οποιουδήποτε δανείου ( εξαιρουµένων των στεγαστικών δανείων ), το οποίο έχει
ληξιπρόθεσµες οφειλές για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 90 ηµερών ( Συνθήκη
Βασιλείας 2005 : 20-21) .

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, στα πλαίσια της Τυποποιηµένης Μεθόδου, προκύπτει
από την ακόλουθη εξίσωση :
Capital / ( Credit risk – weighted assets + Operational risk charge * 12,5 + Market risk
charge * 12,5 ) > 8%

( Fitch Ratings 2005 : 4 )

Οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια, συµπεριλαµβάνονται στα συµπληρωµατικά κεφάλαια
Tier II µέχρι το ποσό που αντιστοιχεί στο 1,25% των στοιχείων του ενεργητικού που έχουν
αξιολογηθεί ( risk weighted assets ).

Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι η Επιτροπή της Βασιλείας θεωρεί ότι το ποσοστό
µεταβλητότητας στην τιµή µιας εµπράγµατης εξασφάλισης παίζει σηµαντικό ρόλο στο
βαθµό προστασίας που αυτό προσφέρει. Όσο περισσότερο ευµετάβλητη είναι η τιµή της
εξασφάλισης , τόσο πιθανότερη είναι µία πτώση στην τιµή του, µε αποτέλεσµα την µείωση
της ασφάλειας που προσφέρει. Γι αυτό το λόγο τα πιστωτικά ιδρύµατα καθορίζουν
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συντελεστές, για κάθε είδος εξασφάλισης ( προσωπικές εγγυήσεις, υποθήκες, εκχώρηση
απαιτήσεων, δέσµευση µετρητών ), οι οποίοι δηλώνουν την πραγµατική εξασφαλιστική
αξία που δηµιουργείται µε τη χρήση τους. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις στις οποίες η
ονοµαστική αξία ή η εµπορική αξία µιας εξασφάλισης να συµπίπτει µε την εξασφαλιστική,
η οποία είναι συνήθως µικρότερη. Για παράδειγµα η εξασφαλιστική αξία που
δηµιουργείται µε την δέσµευση µετρητών σε καταθετικό λογαριασµό της τράπεζας είναι
σαφώς µεγαλύτερη από την αντίστοιχη που δηµιουργεί η εγγραφή υποθήκης σε αστικό
ακίνητο.

3.5.2 Μέθοδος Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων

Η εφαρµογή της µεθόδου αυτής βασίζεται στην αποτελεσµατική µέτρηση των
απρόβλεπτων απωλειών και των προβλεπόµενων απωλειών ( Basel Committee, 2005 :48 ).
Συγκεκριµένες κεφαλαιακές απαιτήσεις επιβάλλονται για το τµήµα του µεγέθους που
αφορά τις απρόβλεπτες απώλειες, που δηµιουργεί η µη πληρωµή ενός δανείου. Η µέθοδος
αυτή επιτρέπει στα πιστωτικά ιδρύµατα να µετρήσουν το µέγεθος του πιστωτικού
κινδύνου στον οποίο έχουν εκτεθεί, χρησιµοποιώντας δικές τους εσωτερικές µεθόδους
αποτίµησης. Σηµειώνεται ότι παράµετροι όπως, οι συντελεστές βαρύτητας και οι
κεφαλαιακές απαιτήσεις καθορίζονται µε συνδυασµό ποσοτικών δεδοµένων που
παρέχονται τόσο από την τράπεζα όσο και από τις εποπτικές αρχές της κάθε χώρας.

Το πλαίσιο εφαρµογής της συγκεκριµένης µεθόδου στοχεύει στην τήρηση ρυθµίσεων για
την έγκαιρη κάλυψη από το πιστωτικό ίδρυµα µιας πιθανής οικονοµικής απώλειας,
διακρίνοντας τις απώλειες σε προβλεπόµενες και απρόβλεπτες ( Fitch Ratings, 2005 : 4 ).
H προβλεπόµενη απώλεια αναφέρεται στον µέσο όρο των απωλειών που ένα πιστωτικό
ίδρυµα αναµένει να αντιµετωπίσει κατά την είσπραξη των απαιτήσεων του και θα πρέπει
να καλυφθεί από το ειδικό αποθεµατικό που παρακρατά. Το ειδικό αποθεµατικό ορίζεται
ως οι προβλέψεις που η τράπεζα διενεργεί, οι διαγραφές και οι προεξοφλήσεις επισφαλών
απαιτήσεων ( Bugie, 2004:8 ). H απρόβλεπτη απώλεια αναφέρεται στην απώλεια η οποία
υπερβαίνει τις προβλέψεις της τράπεζας και υπολογίζεται βάσει στατιστικής κατανοµής
πιθανών ζηµιών σε ένα συνολικό χαρτοφυλάκιο, χρησιµοποιώντας επίπεδο εµπιστοσύνης
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µε πιθανότητα 99,9%. Με άλλα λόγια η πιθανότητα οι απώλειες της τράπεζας να υπερβούν
των ελαχίστων παρακρατούµενων ιδίων κεφαλαίων, κατά την επόµενη χρονιά, εκτιµάται
ως µία στις χίλιες (Basel Committee, 2004 c ).

Σηµειώνεται ότι η προβλεπόµενη απώλεια επηρεάζει σε µικρό σχετικά βαθµό τις
απαιτούµενες κεφαλαιακές απαιτήσεις για έναν υψηλής ποιότητας δανειολήπτη και σε
πολύ µεγαλύτερο για έναν µικρότερης φερεγγυότητας δανειολήπτη. Για παράδειγµα, για
δάνειο το οποίο χορηγείται σε δανειολήπτη υψηλής ποιότητας, η τράπεζα αναµένει την
οµαλή αποπληρωµή του, θεωρώντας ότι δεν θα αντιµετωπίσει µελλοντικά προβλήµατα.
Στην περίπτωση που το δάνειο καταστεί ληξιπρόθεσµο ή ακόµη µεταφερθεί σε καθεστώς
οριστικής καθυστέρησης κ.α., η εκτίµηση της τράπεζας δεν θα επαληθευθεί και η
συγκεκριµένη περίπτωση θα συµπεριληφθεί στις απρόβλεπτες απώλειες. Αντίθετα, για
έναν δανειστή αµφίβολης φερεγγυότητας, η πιθανότητα πιστωτικής απώλειας είναι πολύ
µεγαλύτερη, µε αποτέλεσµα η τράπεζα να την συµπεριλάβει στις τιµολογιακές και
αποθεµατικές στρατηγικές που εφαρµόζει.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στην προκειµένη περίπτωση υπολογίζεται ως εξής :
Capital + ( LLR – Credit Risk EL) / ( Credit Risk UL * 12,5 + Operational Risk charge *
12,5 + Market Risk charge * 12,5 ) > 8%

( Fitch Ratings 2005 : 5 )

LLR= Loan Loss Reserves
EL= Εxpected Loss
UL= Unexpected Loss

Όπως παρατηρούµε παραπάνω, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις µέσω αυτής της µεθόδου
καλύπτουν ουσιαστικά µόνο τις απρόβλεπτες απώλειες ( UL ), δηλαδή τις απώλειες οι
οποίες δεν εξασφαλίζονται από το αντίστοιχο αποθεµατικό κεφάλαιο

( LLR ). H

Επιτροπή της Βασιλείας παρέχει τη δυνατότητα στις Τράπεζες να επιλέξουν ανάµεσα σε
δύο εσωτερικές µεθόδους, προκειµένου να υπολογίσουν τις απαιτούµενες κεφαλαιακές
απαιτήσεις. Η πρώτη τεχνική αφορά την Βασική Προσέγγιση ενώ η δεύτερη την
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εξελιγµένη. Η κύρια διαφορά ανάµεσα τους είναι ο καθορισµός ορισµένων εισερχόµενων
µεταβλητών.

3.6 Ο πιστωτικός κίνδυνος υπό το πρίσµα της τιτλοποίησης απαιτήσεων

Η Βασιλεία ΙΙ σε αντίθεση µε την Βασιλεία Ι, δηµιούργησε ένα διεθνές πλαίσιο
κανονισµών για την εποπτεία των κάθε είδους συναλλαγών των πιστωτικών ιδρυµάτων,
που αφορούν την τιτλοποίηση απαιτήσεων. Η Συνθήκη ενδιαφέρεται κυρίως για την
οικονοµική υπόσταση των συναλλαγών µέσω της διαδικασίας τιτλοποίησης και όχι τόσο
για τη νοµική. Η νοµική υπόσταση της όλης διαδικασίας έχει άλλωστε καθοριστεί σε
προηγούµενες αναφορές της Επιτροπής της Βασιλείας. Έτσι σε συναλλαγές τιτλοποίησης
όπου η χρηµατοδοτούµενη τράπεζα µεταβιβάζει τα στοιχεία του ενεργητικού της, αλλά
διατηρεί τον οικονοµικό κίνδυνο σε δοµηµένα ανάλογα µε το είδος των απαιτήσεων και
τον πιστωτικό κίνδυνο, junior tranches, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις υπολογίζονται βάσει
του παρακρατηµένου κινδύνου. Η προσέγγιση αυτή αφορά τις τράπεζες τόσο στο ρόλο του
µεταβιβάζοντα απαιτήσεων όσο και σε εκείνου του επενδυτή – αγοραστή οµολογιακών
τίτλων. Με άλλα λόγια, τα Πιστωτικά Ιδρύµατα είναι πλέον υποχρεωµένα να κρατούν
αποθέµατα ιδίων κεφαλαίων για όλες τις συναλλαγές τους που αφορούν τιτλοποίηση,
δηλαδή µεταβίβαση απαιτήσεων, επενδύσεις σε οµολογίες ( Asset Baked Securities - ΑΒS,
Residential Mortgaged Baked Securities – RMBS ) και junior securities ( οµολογίες, οι
κάτοχοι των οποίων, σε περίπτωση αφερεγγυότητας, αποζηµιώνονται σε δεύτερη φάση,
έπειτα από τους κατόχους senior securities ).

Για τον καθορισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων, όσον αφορά την έκθεση της Τράπεζας
σε τιτλοποιήσεις, η Βασιλεία ΙΙ επιτρέπει στα Πιστωτικά Ιδρύµατα να επιλέξουν µεταξύ
των δύο µεθόδων ( Standarised – Τυποποιηµένη Μέθοδος

και IRB – Μέθοδος

Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων ). Συνοπτικά αναφέρουµε τα εξής :



Στην περίπτωση της Τυποποιηµένης Μεθόδου, τα απαιτούµενα ίδια κεφάλαια
καθορίζονται ανάλογα µε το rating µε το οποίο έχουν βαθµολογήσει οι διεθνείς
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οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, τα λεγόµενα Credit Rating Agencies,
τη συνολική έκθεση της Τράπεζας σε τιτλοποιηµένα προϊόντα.


Στην περίπτωση της Μεθόδου Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων, δεν ισχύει πλέον η
διάκριση ανάµεσα στην Βασική και Εξελιγµένη Προσέγγιση όσο αφορά τον
υπολογισµό των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων για την συνολική έκθεση
στην τιτλοποίηση. Εντούτοις, στην Μέθοδο ΙRB εξακολουθούν να υπάρχουν δύο
προσεγγίσεις ανάλογα µε το αν τα τιτλοποιηµένα προϊόντα έχουν χαρακτηριστεί ως
rated ή unrated.

Για τη συνολική έκθεση του Πιστωτικού Ιδρύµατος σε τιτλοποιήσεις οι οποίες έχουν
αξιολογηθεί από Credit Rating Agencies η Credit Rating Approach συνδέει το ύψος των
κεφαλαιακών απαιτήσεων µε credit rating που έχει αποδοθεί στα τιτλοποιηµένα
χαρτοφυλάκια. Σε γενικές γραµµές, η RBA προσοµοιάζει µε την Standarised Method, αν
και οι απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας σύµφωνα µε την πρώτη είναι συνήθως
χαµηλότερες και οι περιορισµοί που τίθενται διαφοροποιηµένοι.

Στην περίπτωση που τα στοιχεία του ενεργητικού έχουν χαρακτηρισθεί ως unrated, το
Πιστωτικό Ίδρυµα εφαρµόζει την µέθοδο µε τη διεθνή ονοµασία « Supervisory Formula »
( SF ), σύµφωνα µε την οποία ο υπολογισµός των παρακρατούµενων ιδίων κεφαλαίων
καθορίζεται βάσει χαρακτηριστικών όπως : το απαιτούµενο ύψος ιδίων κεφαλαίων στην
περίπτωση που το χαρτοφυλάκιο δεν είχε τιτλοποιηθεί, το µέγεθος του χαρτοφυλακίου, η
διάρθρωση του χαρτοφυλακίου κ.α.

Πέραν λοιπόν της επίδρασης στον υπολογισµό της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών,
η Βασιλεία ΙΙ επηρεάζει άµεσα και σε σηµαντικό βαθµό τις επενδυτικές τους αποφάσεις.
Συγκεκριµένα ο Hansen ( 2005 ) θέλοντας να µελετήσει το κατά πόσο η νέα Συνθήκη
επηρεάζει το είδος των επενδύσεων µιας Τράπεζας, προχώρησε στην ακόλουθη
διαδικασία. Υπολόγισε τα ίδια κεφάλαια που είναι υποχρεωµένη να παρακρατά µία
τράπεζα για ένα χαρτοφυλάκιο απαιτήσεων που βρίσκεται στον Ισολογισµό της και τις
αντίστοιχες για την περίπτωση που το ίδιο χαρτοφυλάκιο έχει τιτλοποιηθεί. Στην ανάλυση
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συµπεριέλαβε χαρτοφυλάκια µε διάφορες απαιτήσεις και διαφορετικά επίπεδα πιστωτικού
κινδύνου. Τα αποτελέσµατα επαλήθευσαν την παραπάνω εκτίµηση αναφορικά µε την
επενδυτική πολιτική των Πιστωτικών Ιδρυµάτων.

Καταρχήν διαπίστωσε ότι οι τράπεζες που εφαρµόζουν την Μέθοδο IRB απαιτείται να
παρακρατούν λιγότερα ίδια κεφάλαια για περιπτώσεις τιτλοποιήσεων που αφορούν credit
rated απαιτήσεις και περισσότερα για unrated απαιτήσεις. Επιπλέον, σε αρκετές
περιπτώσεις, είναι προς το συµφέρον των ανωτέρων τραπεζών να επιλέγουν την
τιτλοποίηση στοιχείων του ενεργητικού τους, παρά να κρατούν στον Ισολογισµό τους τα
ίδια αυτά στοιχεία. Αυτό συµβαίνει καθώς µε τους νέους κανονισµούς που θέτει η
Επιτροπή της Βασιλείας, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις είναι χαµηλότερες στην πρώτη
περίπτωση συγκριτικά µε την δεύτερη. Για παράδειγµα, οµολογιακοί τίτλοι ( ABS ) που
εκδίδονται από τιτλοποίση απαιτήσεων πιστωτικών καρτών και µακροπρόθεσµων
επιχειρηµατικών δανείων έναντι υποθήκης, θεωρούνται ιδιαίτερα ελκυστικοί για τα
Πιστωτικά Ιδρύµατα. Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις που
έχουν τεθεί για πιστωτικές κάρτες και για τα εν λόγω δάνεια όταν αυτά εµφανίζονται στον
Ισολογισµό της τράπεζας είναι πολύ υψηλότερες από όταν αυτά τιτλοποιούνται, η
ανωτέρω διαπίστωση είναι κατανοητή.

Ανάλογη είναι η αντιµετώπιση των οµολογιακών τίτλων που εκδίδονται έναντι
στεγαστικών δανείων ( RMBS ) , αν και η διαφορά στις κεφαλαιακές απαιτήσεις είναι
σχετικά µικρή συγκριτικά µε την προηγούµενη περίπτωση. Αναφορικά µε τα
επονοµαζόµενα CDOs ( Collateralised Debt Obligations ), τα οποία αναφέρονται σε
οµαδοποιηµένες απαιτήσεις διαφόρων προϊόντων διαφόρων κατηγοριών και διαφορετικού
πιστωτικού κινδύνου, οι οποίες δεν εξασφαλίζονται συνήθως από υποθήκες, είναι σχεδόν
αδιάφορο για τα Πιστωτικά Ιδρύµατα να προχωρήσουν σε τιτλοποίηση τους, καθώς οι
κεφαλαιακές απαιτήσεις ανέρχονται και στις δύο περιπτώσεις περίπου στο ίδιο ποσό.
Επισηµαίνεται ότι όλα τα παραπάνω ισχύουν για απαιτήσεις οι οποίες έχουν αξιολογηθεί
από διεθνείς οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ( rated ).
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Επίσης, για τα χαρτοφυλάκια τα οποία απαρτίζονται από unrated απαιτήσεις τα Πιστωτικά
Ιδρύµατα έχουν όφελος να τα κρατούν στον Ισολογισµό τους και να µην τα τιτλοποιούν,
καθώς τα απαιτούµενα ίδια κεφάλαια στην περίπτωση της τιτλοποίησης είναι πολύ
υψηλότερα από ότι στην αντίθετη περίπτωση.

Τέλος, η Βασιλεία ΙΙ ενισχύει την χρήση των Hedge Funds, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις
επιτρέπει την χρήση των πιστωτικών παραγώγων και την πώληση τους σε οργανισµούς οι
οποίοι δεν ανήκουν στον τραπεζικό τοµέα και κατά συνέπεια δεν υπόκεινται στους
κανονισµούς την Βασιλείας. Στην περίπτωση που οι τράπεζες υποχρεούνται να κρατούν
µεγάλο ύψος ίδιων κεφαλαίων λόγω unrated απαιτήσεων, έχουν τη δυνατότητα να
µεταβιβάζουν τον πιστωτικό κίνδυνο τους µέσω swaps, options και contracts σε επενδυτές
οι οποίοι αναζητούν υψηλού ρίσκου προϊόντα για την εξασφάλιση υψηλών αποδόσεων, τα
λεγόµενα hedge funds. Συνοψίζοντας επισηµαίνουµε ότι η Βασιλεία ΙΙ προσπαθεί να
ελέγξει το κεφαλαιακό arbitrage των τραπεζών µε δύο ουσιαστικά τρόπους, ήτοι
συνδέοντας το ύψος των κεφαλαιακών απαιτήσεων µε :



Την οικονοµική προσέγγιση της διαδικασίας τιτλοποίησης και των αποτελεσµάτων
αυτής και όχι τη νοµική ( µεταβίβαση των απαιτήσεων ).



Το µέγεθος του πιστωτικού κινδύνου στον οποίο η τράπεζα είναι πραγµατικά
εκτεθειµένη, παρά την µεταβίβαση των απαιτήσεων της, µέσω παραγώγων, junior
securities, swaps κ.α.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

4

–

Η

ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΣΤΑ

ΠΛΑΙΣΙΑ

ΤΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

4.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

∆εδοµένου ότι η τρέχουσα παγκόσµια οικονοµική κρίση έχει συνδεθεί τόσο άµεσα όσο και
έµµεσα µε το χρηµατοοικονοµικό εργαλείο των τιτλοποιήσεων, στο συγκεκριµένο
κεφάλαιο γίνεται µία σύντοµη αναφορά στα βαθύτερα αίτια που την προκάλεσαν. Είναι
κοινά αποδεκτό ότι η πρακτική των τιτλοποιήσεων, ως φθηνό µέσο δανεισµού και
εργαλείο για την αποµάκρυνση του πιστωτικού κινδύνου, χρησιµοποιήθηκε στο µέγιστο
βαθµό από τα πιστωτικά ιδρύµατα διεθνώς. Η υπέρµετρη χρήση και γενικότερα η
ασυδοσία η οποία χαρακτήρισε την πολιτική πολλών πιστωτικών ιδρυµάτων αναφορικά µε
τις τιτλοποιήσεις των απαιτήσεων τους, έθεσε τις βάσεις για την δηµιουργία της
προαναφερόµενης κρίσης.

Ταυτόχρονα,

παραθέτουµε σύντοµο

ιστορικό µε τα

σηµαντικότερα γεγονότα τα οποία οδήγησαν στο ξέσπασµα της κρίσης και ποια η σύνδεση
τους µε τις τιτλοποιήσεις.

4.2 Χαρακτηριστικά της χρηµατοπιστωτικής κρίσης

Μία χρηµατοπιστωτική κρίση λαµβάνει χώρα όταν µεγάλος αριθµός πιστωτικών
ιδρυµάτων εκδίδουν ή έχουν πωλήσει δάνεια υψηλού κινδύνου τα οποία αρχίζουν να
εµφανίζουν ληξιπρόθεσµες οφειλές, ήτοι να µην εξυπηρετούνται οµαλά. Καθώς οι
δανειολήπτες αδυνατούν να είναι τυπικοί στις πληρωµές τους, τα πιστωτικά ιδρύµατα που
έχουν εκδώσει τα εν λόγω δάνεια αρχίζουν να αντιµετωπίζουν προβλήµατα ρευστότητας,
λόγω έλλειψης πληρωµών. Η προαναφερόµενη κατάσταση οδηγεί σε µία µακρά χρονική
περίοδο, όπου τα πιστωτικά ιδρύµατα επαναξιολογούν την ικανότητα αποπληρωµής των
δανειοληπτών,

επανακαθορίζουν

κριτήρια

και

περιορισµούς

αναφορικά

µε

χρηµατοδοτήσεις, γεγονός το οποίο συνεπάγεται σε δυσκολίες από την πλευρά των
χρεωστών να βρουν πιστωτές ( International Monetary Fund, 2009 : 3-9).
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Η παγκόσµια χρηµατοοικονοµική κρίση που συνεχίζει ακόµα να ξεδιπλώνεται
περιγράφηκε από τον Alan Greenspan, πρώην πρόεδρο της Fed, σαν γεγονός « που
εµφανίζεται µία φορά στα 100 χρόνια ». Πρόκειται για την πρώτη παγκοσµιοποιηµένη
κρίση. Όλες οι αγορές στον κόσµο υφίστανται, µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο, τις
συνέπειές της και οι χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί στις περισσότερες χώρες
δοκιµάζονται σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Η τρέχουσα κρίση ξεκίνησε το 2007 από
την µη προβλεφθείσα αδυναµία εκπλήρωσης υποχρεώσεων στην αγορά στεγαστικής
πίστης µειωµένης εξασφάλισης (sub-prime mortgage market) των ΗΠΑ και επεκτάθηκε
διεθνώς.

Η κρίση λοιπόν, ήταν κυρίως το αποτέλεσµα της υποτίµησης του κινδύνου στις αγορές
τιτλοποιηµένων χρηµατοπιστωτικών προϊόντων. Επιθετικές πολιτικές χορήγησης δανείων
και συµµορφούµενοι αξιολογητές πιστοληπτικής ικανότητας πολλαπλασιάστηκαν και
συνέβαλλαν στην τροφοδότηση της αύξησης των τιµών των ακινήτων. Προκειµένου να
διευρύνουν τα κέρδη τους, εκµεταλλευόµενοι τα κίνητρα της διεθνούς αγοράς, τα
Πιστωτικά Ιδρύµατα, ως χορηγοί στεγαστικών δανείων, σχεδίαζαν να πωλήσουν τα
ενυπόθηκα δάνεια σε οργανισµούς τιτλοποίησης και έπειτα να διαθέσουν τους εκδοθέντες
οµολογιακούς τίτλους σε περισσότερες κατηγορίες επενδυτών. Μέσω της συγκεκριµένης
διαδικασίας επέτυχαν τη µεταφορά των υποκείµενων απαιτήσεων εκτός ισολογισµού τους
και συνεπώς εκτός εποπτικών κεφαλαιακών υποχρεώσεων, µε απώτερο στόχο την
περαιτέρω ενίσχυση της πιστωτικής τους επέκτασης.

Συγκεκριµένα, η πιστωτική πολιτική των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, τόσο της
Μεγάλης Βρετανίας όσο και των ΗΠΑ, τα τελευταία κυρίως χρόνια, χαρακτηρίστηκε ως
επιθετική. Οι τράπεζες προχωρούσαν σε επιφανειακές και επιπόλαιες αξιολογήσεις της
πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών τους, ενώ πολύ συχνά ήταν πρόθυµες να
δανείσουν το πενταπλάσιο του εισοδήµατος ενός νοικοκυριού (σε αντίθεση µε τις 2 µε 3
φορές της παραδοσιακής πολιτικής). Τέλος, υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες τα όρια
δανεισµού άγγιξαν το 125% της αξίας της χρηµατοδοτούµενης κατοικίας. Τα
υποθηκευµένα δάνεια συσκευάστηκαν σε επενδυτικούς τίτλους και µεταπωλήθηκαν σε
επενδυτές σε ολόκληρο τον κόσµο. Στη επιτάχυνση της διαδικασίας συνέβαλλε η
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εµφάνιση νέων εταιριών-επενδυτών, οι οποίες προχώρησαν σε κερδοσκοπική αύξηση της
δανειακής τους επιβάρυνσης για την έκδοση βραχυχρόνιων τίτλων χαµηλού κόστους
χρηµατοδότησης από τα έσοδα της πώλησης των οποίων επένδυαν στην αγορά
µακροχρόνιων τιτλοποιηµένων προϊόντων υψηλότερης απόδοσης αλλά χαµηλότερης
ρευστότητας και διαφάνειας ( Wehinger, 2008:2-7 ).

Η συνεχιζόµενη πώληση τιτλοποιηµένων προϊόντων µειούµενης εξασφάλισης καθώς και η
αδυναµία λήψης νέων πιστώσεων για την αναχρηµατοδότηση της δραστηριότητας
εκδόσεων νέων οµολογιών, δηµιούργησαν τα πρώτα ρευστοτικά προβλήµατα στην
παγκόσµια οικονοµία. Η κατάσταση σαφώς χειροτέρεψε λόγω της αυξανόµενης
αναντιστοιχίας µεταξύ του χρόνου ληκτότητας χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και
υποχρεώσεων και της συρρικνούµενης ρευστότητας, του κύκλου αναχρηµατοδότησης και
επανεπένδυσης και την αδυναµία των εταιριών αυτών να αποπληρώσουν τις οφειλόµενες
βραχυχρόνιες υποχρεώσεις τους αλλά και να διαθέσουν περαιτέρω τις τιτλοποιηµένες
µακροπρόθεσµες επενδύσεις τους, ελλείψει αγοραστών ( Wignall-Blundell, 2008: 10-15 ).
Επιπλέον την κρίση επιτάχυνε η έλλειψη αυτοτέλειας των εταιριών ειδικού σκοπού, οι
οποίες

επέστρεφαν τµήµα του απώλητου πιστωτικού κινδύνου στους τιτλοποιούντες

χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς στο πλαίσιο ενεργοποίησης πιστωτικών διευκολύνσεων
που είχαν συµβατικά εξασφαλίσει µε αυτούς, προκειµένου να επιστρέφουν µετρητά στους
επενδυτές που αγόραζαν τα δοµηµένα προϊόντα τους σε δύσκολες περιόδους.

4.3 Σύντοµο ιστορικό
Τα πρώτα σηµάδια της κρίσης είχαν εµφανιστεί στις αυξηµένες προβλέψεις αδυναµίας
συλλογής χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων που χαρακτήρισαν τους ισολογισµούς των
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων του 2006. Πριν το ξέσπασµα της κρίσης, ειδικές αναφορές
αναλυτών έδιναν ήδη από το 2007 περιοδικές προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο στην αγορά
στεγαστικών δανείων µειωµένης εξασφάλισης. Εντούτοις, την περίοδο εκείνη οι
θεωρήσεις για τυχόν κατάρρευση του συστήµατος εστιαζόταν στον περιορισµό του
κινδύνου µόνο εντός του κλάδου ακίνητης περιουσίας και ειδικότερα στην αγορά
στεγαστικής πίστης, χωρίς επέκτασή του στην λοιπή οικονοµία. Το ενδεχόµενο επέκτασης
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της κρίσης έγινε αντιληπτό όταν, µε το ξέσπασµα της τον Αύγουστο 2007, διαπιστώθηκε
ότι

οι

γεωγραφικά

διασπαρµένοι

και

επιχειρηµατικά

διαφοροποιηµένοι

χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί επηρεάζονταν αρνητικά από την έκθεση τους στην αγορά
τιτλοποιηµένων στεγαστικών δανείων µειωµένης εξασφάλισης των ΗΠΑ.

Αυτό που τελικά προκάλεσε την αρχική αναστάτωση και εξελίχθηκε σε κρίση ήταν τα
επίµονα προβλήµατα στις αγορές τιτλοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων, οι
οποίες αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια για την ικανοποίηση απαιτήσεων υψηλότερης
απόδοσης επενδύσεων. Η επιβεβαίωση των αρνητικών προβλέψεων στην αγορά
τιτλοποιηµένων στεγαστικών δανείων µειωµένης εξασφάλισης στις ΗΠΑ κατέστησε
διεθνώς σαφές ότι τα σύνθετα αυτά χρηµατοπιστωτικά µέσα χαρακτηρίζονταν από
περιορισµένη διαφάνεια, αβεβαιότητα στη αποτίµηση, και τελικά σηµαντικό κίνδυνο
δυνητικής κεφαλαιακής απώλειας. Η αναστάτωση αναπτύχθηκε σε διαδοχικά κύµατα,
χαρακτηριζόµενα από υψηλή µεταβλητότητα χρηµατιστηριακών τιµών. Συγκεκριµένα
αναφέρουµε :



Στις αρχές του 2007 επικρατούσε έντονη φηµολογία γύρω από τη στεγαστική αγορά
των ΗΠΑ που παρουσίαζε σηµάδια κόπωσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
προέβαινε διαρκώς σε σταδιακές αυξήσεις του ευρωπαϊκού επιτοκίου ώστε να
αντιµετωπίσει τις πληθωριστικές πιέσεις που ταλάνιζαν την ευρωπαϊκή οικονοµία.
Έντονα πλήττονταν οι δανειολήπτες, ενώ παράγοντες στην τραπεζική αγορά
συνιστούσαν στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα να είναι πιο φειδωλά στη χορήγηση
δανείων. Την ίδια στιγµή το δολάριο εξακολουθούσε να υποχωρεί έναντι του ευρώ.
Στην Ελλάδα δηµιουργήθηκε τεράστιο απόθεµα νεόδµητων κατοικιών.



Τον Ιούλιο του 2007 κι ενώ πολλοί επίσηµοι παράγοντες της αµερικανικής οικονοµίας
προσπαθούσαν να καθησυχάσουν τους επενδυτές, κεφάλαια της Bear Stearns
πτώχευσαν λόγω κατοχής CDOs που βασίζονταν σε sub-prime στεγαστικά δάνεια και
της υποχρέωσης της τράπεζας να εξυπηρετήσει τις απαιτήσεις των πιστωτών της µε
ρευστοποίηση των στοιχείων της. Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής
ικανότητας (CRAs) υποβάθµισαν τα CDOs που βασίζονταν σε στεγαστικά δάνεια
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χαµηλής εξασφάλισης ( sub – primes ) και επλήγη η αυτοπεποίθηση της αγοράς για
την ασφάλεια στη στεγαστική πίστη.


Στις 9 Αυγούστου του 2007, µεγάλη κρίση ξέσπασε στις ΗΠΑ από την αδυναµία
µεγάλων οµάδων του πληθυσµού να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του για δάνεια
sub-primes. Οι πλειστηριασµοί διαδέχθησαν ο ένας τον άλλον ενώ οι τράπεζες
ξέµειναν από ρευστό και οι καταθέτες έσπευσαν στον γκισέ των τραπεζών για να
κάνουν ανάληψη των χρηµάτων τους. Η αδυναµία είσπραξης των απαιτήσεων των
αµερικανικών τραπεζών από τους δανειολήπτες των subprimes, συνεπάχθηκε και την
αδυναµία πληρωµής των υποχρεώσεων σε τοκοµερίδια και αξίες οµολόγων και CDOs
(οµόλογα β' γενιάς) στα οποία είχαν επενδύσει πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες, την ίδια
στιγµή που πλήθαιναν οι αναλήψεις πανικού. Τα οµόλογα που κατείχαν οι τελευταίες
δεν είχαν αντίκρυσµα, ενώ το πρόβληµα ρευστότητας προκάλεσε δυσπιστία στη
δυνατότητα αποπληρωµής σε περίπτωση δανεισµού µιας τράπεζας από µια άλλη, µε
αποτέλεσµα να αυξηθούν τα επιτόκια της διατραπεζικής αγοράς. Το γεγονός αυτό
έκανε δύσκολη και κοστοβόρα µια πιθανή αίτηση δανειοδότησης µιας ελληνικής
τράπεζας από µία άλλη (ελληνική ή ευρωπαϊκή), κόστος που µετακυλήθηκε στους
πελάτες, παράλληλα µε τις αυξήσεις του ευρωπαϊκού επιτοκίου.



Το Σεπτέµβριο του 2007, δύο γερµανικές τράπεζες, η Sachsen Landesbank και η IKB
ανακοίνωσαν ότι υπέστησαν ουσιαστικές απώλειες από την κατοχή των RMBS
( Residential Mortgaged Backed Securities ). Η βρετανική Northern Rock βίωσε τη
µεγαλύτερη ουρά (bank run) των τελευταίων δεκαετιών σε µια χώρα που φηµίζεται για
τα µεγάλα εγγυηµένα χρηµατικά αποθέµατα. Σηµειώνεται ότι µέχρι τα τέλη του 2007 η
Northern Rock κρατικοποιήθηκε από τη βρετανική κυβέρνηση.

Τα παραπάνω γεγονότα συνετέλεσαν αποφασιστικά στην αλλαγή της ψυχολογίας των
επενδυτών, οι οποίοι επαναξιόλογησαν τις επενδύσεις τους και τον κίνδυνο που είχαν
αναλάβει, απαιτώντας µεγαλύτερες αποδόσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις η έλλειψη
ενδιαφέροντος από την πλευρά των επενδυτών οδήγησε σε πλήρη ατονία των αγορών. Η
αυξηµένη

αβεβαιότητα

για

την

πορεία

των

αγορών

οδήγησε

σε

αυξηµένη

µεταβλητότητα χρηµατιστηριακών τιµών, σε σηµαντική µείωση της ρευστότητας και
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συναλλακτικής δραστηριότητας στις δευτερογενείς αγορές (ακόµη και για τίτλους υψηλής
πιστοληπτικής διαβάθµισης) και επέφερε σχεδόν παύση δραστηριότητας στην πρωτογενή
αγορά τίτλων. Παράλληλα, η αβεβαιότητα επεκτάθηκε ραγδαία και στους οργανισµούς
ασφάλισης οµολογιακών τίτλων, δεδοµένου ότι αρκετοί από αυτούς αντιµετώπισαν
προβλήµατα φερεγγυότητας. Η υποτίµηση της πιστοληπτικής τους ικανότητας οδήγησε
κατά συνέπεια σε υποτίµηση της πιστοληπτικής διαβάθµισης των οµολογιακών τίτλων,
την αξία των οποίων είχαν εγγυηθεί ( Wehinger, 2008:11-13 ).

Το επόµενο έτος, ήτοι 2008, οι ενδείξεις εξακολουθούσαν να είναι ανησυχητικές και οι
εξελίξεις ραγδαίες :

 Τον Μάρτιο του 2008 πραγµατοποιείται η πώληση της Bear Stearns σε στην J.P.
Morgan έναντι πρωτοφανούς χαµηλού τιµήµατος. Οι αγορές βρίσκονται στη δίνη
της χρηµατοπιστωτικής κρίσης.
 Τον Σεπτέµβριο του 2008, η αµερικανική κεντρική τράπεζα προσέφερε έκτακτη
οικονοµική ενίσχυση 85 δισεκατοµµυρίων δολαρίων στην ασφαλιστική εταιρεία
AIG, προκειµένου να αποτρέψει την κατάρρευσή της. Ο αµερικανικός κολοσσός
Lehman Brothers κήρυξε πτώχευση, προκαλώντας αναστάτωση στην κυβέρνηση
των ΗΠΑ. Τον ίδιο µήνα, η Merrill Lynch εξαγοράστηκε από την Bank of
America. Ο πρόεδρος Τζορτζ Μπους πρότεινε την άµεση ενίσχυση της
ρευστότητας των τραπεζών για τη διάσωση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
( Σχέδιο Πόλσον ), πριν πληγεί περαιτέρω η οικονοµία της χώρας, ενώ
παράλληλα, εξαγοράζονται, οι Fannie Mae και Freddie Mac. Tέλος, µετά την
κρατικοποίηση της Brandford and Bingley από τη βρετανική κυβέρνηση,
πραγµατοποιήθηκε µερική κρατικοποίηση του ευρωπαϊκού κολοσσού Fortis από
το Βέλγιο, το Λουξεµβούργο και την Ολλανδία.
 Τον Οκτώβριο του 2008 η Hypo Real Estate, η δεύτερη µεγαλύτερη τράπεζα
στεγαστικών δανείων της ευρωπαϊκής οικονοµίας, ανακοινώνει ότι το σχέδιο
διάσωσής της, ύψους 35 δισ. ευρώ κατέρρευσε, µετά την αποκάλυψη νέων
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ελλειµµάτων. Στην Ιταλία κινδυνεύει η δεύτερη µεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, η
Unicredit, ενώ το άλλοτε εύρωστο κράτος της Ισλανδίας κινδυνεύει µε πτώχευση,
λόγω της µεγάλης έκθεσης στα τοξικά οµόλογα. Τα χρέη των ισλανδικών
τραπεζών υπολογίζονται στα 138,34 δισ. δολάρια, σε σύγκριση µε τα 19,37 δισ.
δολάρια στα οποία ανέρχεται το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Το νόµισµα της
χώρας υποτιµάται και οι πληθωριστικές πιέσεις εντείνονται και η κυβέρνηση
διαπραγµατεύεται τη δανειοδότησή της από τη Ρωσία, ενώ τελικά καταλήγει στο
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.

Όσον αφορά το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, επισηµαίνεται ότι το σύνολο των τραπεζών
της χώρας, λόγω των συντηρητικών πολιτικών που εφάρµοσαν, συγκριτικά µε τις λοιπές
ευρωπαϊκές τράπεζες, είχε µικρή έκθεση σε τοξικά προϊόντα. Έπειτα από κυβερνητικές
διαβεβαιώσεις και σχετικές δηλώσεις του ∆ιοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, το εγχώριο
τραπεζικό σύστηµα χαρακτηρίσθηκε ως υγιές. Τα µέτρα αντιµετώπισης των προβληµάτων
στην Ελλάδα εστίασαν στην διασφάλιση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, µε τη
χορήγηση 28 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 8 δισ. σε µορφή κρατικών οµολόγων, ενώ
ορίστηκε ως κεφαλαιακή βάση των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων ποσό µέχρι 5 δισ.
ευρώ.

Το πάγωµα των κεφαλαιαγορών που ακολούθησε το ξέσπασµα της κρίσης οδήγησε τα
χρηµατοπιστωτικά συστήµατα διεθνώς σε αναστάτωση. Τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα
που είχαν επιλέξει επιχειρηµατικές πολιτικές δηµιουργίας και διάθεσης τιτλοποιηµένων
απαιτήσεων δανείων διαπίστωσαν την αδυναµία πώλησής τους. Οι εταιρίες-οχήµατα
δοµηµένων επενδύσεων βρέθηκαν αντιµέτωπες µε εκτεταµένη αποχή επενδυτών και
συνάντησαν υψηλή δυσκολία σύναψης νέων δανείων αναχρηµατοδότησης της
δραστηριότητάς τους. Το µέγεθος του προβλήµατος ήταν ανάλογο του επενδυτικού
ανοίγµατος σε σύνθετα χρηµατοπιστωτικά µέσα υψηλού κινδύνου. Η πλέον ενδεικτική
περίπτωση στην Ευρώπη ήταν η τράπεζα Northern Rock, η οποία ως συνέπεια της έκθεσής
της σε υψηλό κίνδυνο αντιµετώπισε αυξανόµενη αδυναµία µεσο-µακροχρόνιου
δανεισµού, που την οδήγησε σε αδυναµία εκπλήρωσης υποχρεώσεων και τελικά σε
κρατική παρέµβαση διάσωσής της ( όπως έχει ήδη αναφερθεί ).
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Αντιµέτωπα µε την αναγκαιότητα ίδιας αναχρηµατοδότησης των εταιριών-οχηµάτων
ειδικού σκοπού, τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα οδηγήθηκαν σε διακράτηση ρευστότητας
έναντι

κινδύνου

µελλοντικών

οχλήσεων

κάλυψης

µη

εξυπηρετούµενων

χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και διογκούµενου φόβου απόσυρσης καταθέσεων. Το
γεγονός αυτό οδήγησε σε απροθυµία χορήγησης ρευστότητας σε άλλα ιδρύµατα πέραν
ενός πολύ βραχυχρόνιου ορίζοντα, προκαλώντας ασφυξία στην διατραπεζική αγορά
χρήµατος και εποµένως στη δυνατότητα αναχρηµατοδότησης άµεσων υποχρεώσεων
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, µε αποτέλεσµα την αύξηση της απόκλισης (spread)
µεταξύ των επιτοκίων δανεισµού της διατραπεζικής αγοράς στην ευρωζώνη και τις ΗΠΑ
και τελικά τον εξαναγκασµό των κεντρικών τραπεζών σε άµεση παρέµβαση ενίσχυσης της
ρευστότητας στις αγορές. Η παρέµβαση περιέλαβε τα παραδοσιακά µέτρα άσκησης
πολιτικής αλλά και νέα µέτρα, όπως η άµεση αγορά ‘τοξικών’ προϊόντων, η επέκταση του
εύρους των αποδεκτών ως εγγύηση χρηµατοπιστωτικών µέσων, και η επέκταση των
συµβάσεων ανταλλαγής (swaps) κεφαλαίων µεταξύ κεντρικών τραπεζών. Ωστόσο, παρά
την παρέµβαση αυτή, η αυξηµένη ζήτηση ρευστότητας στη διατραπεζική αγορά οδήγησε
σε µεγάλη αύξηση του κόστους χρήµατος (πάνω από τους στόχους της νοµισµατικής
πολιτικής).

Η εξέλιξη της κρίσης οδήγησε σε αναθεώρηση αποτιµήσεων µε εκτιµήσεις συνολικής
κεφαλαιακής ζηµίας άνω του 1 τρισεκ. δολαρίων ΗΠΑ.

4.4 Αίτια της χρηµατοπιστωτικής κρίσης

Η εµφάνιση της πρόσφατης χρηµατοοικονοµικής κρίσης είναι κυρίως αποτέλεσµα της
υιοθέτησης συγκεκριµένων συµπεριφορών των επενδυτών, των πιστωτικών ιδρυµάτων και
των κυβερνητικών αρχών στα πλαίσια µεταβολής των ποιοτικών χαρακτηριστικών της
παγκόσµιας οικονοµίας. Οι µεταβολές αυτές, οι οποίες αναλύονται παρακάτω, ουσιαστικά
δίνουν µία αποδεκτή και κατανοητή εξήγηση για την υιοθέτηση των προαναφερόµενων
συµπεριφορών.
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1. Αυξηµένη ζήτηση χρηµατοοικονοµικών επενδύσεων
Η

πτώση

των

πραγµατικών

επιτοκίων

στην

παγκόσµια

οικονοµία,

η

οποία

πραγµατοποιήθηκε σταδιακά την τελευταία δεκαετία, κυρίως ως αποτέλεσµα της µείωσης
του πληθωρισµού και της διεύρυνσης των δυνατοτήτων χορήγησης πιστώσεων σε πολύ
χαµηλό κόστος διεθνώς, συνέβαλλε καταλυτικά στην δηµιουργία των προϋποθέσεων για
αυξηµένη ζήτηση επενδύσεων.

Τα υψηλά ποσοστά αποταµίευσης πολλών ασιατικών

χωρών, όπως Ιαπωνία και Κίνα, αλλά και πετρελαιοπαραγωγικών χωρών της Μέσης
Ανατολής, καθώς και της Ρωσίας και της Σκανδιναβίας, ως αποτέλεσµα της ανοδικής
πορείας στην τιµή του πετρελαίου, συνετέλεσαν στην δηµιουργία κρατικών επενδυτικών
κεφαλαίων αναδυόµενων χωρών. Οι οφειλέτες αυτών των χωρών απολάµβαναν
µακροχρόνιο δανεισµό σε ιδιαίτερα προνοµιακά επιτόκια, γεγονός το οποίο ουσιαστικά
ενθάρρυνε την περεταίρω δανειοδότηση για χρηµατοδότηση νέων επενδυτικών
δραστηριοτήτων ( International Monetary Fund, 2009:3 ).

Από την άλλη πλευρά, οι κυβερνήσεις πολλών δυτικών χωρών προσανατολίσθηκαν σε
αύξηση των εθνικών δαπανών τους, πολύ µεγαλύτερη από την αύξηση στο εθνικό τους
εισόδηµα, προκειµένου να ανταγωνιστούν τις χώρες µε υψηλή αποταµίευση. Αποτέλεσµα
αυτών των δραστηριοτήτων ήταν η εµφάνιση τεράστιων ελλειµµάτων στα ισοζύγια
τρεχουσών συναλλαγών τους. Στα πλαίσια λοιπόν, της προσπάθειας των ανεπτυγµένων
χωρών, να διατηρήσουν υψηλή των εγχώρια ζήτηση και κατανάλωση και ταυτόχρονα
ελεγχόµενο τον πληθωρισµό, οι κεντρικές τράπεζες τους αναγκάστηκαν να διατηρήσουν
σε πολύ χαµηλά επίπεδα τα επιτόκια δανεισµού. Απόρροια των χαµηλών επιτοκίων ήταν η
ραγδαία αύξηση των πιστώσεων στην αγορά, η οποία βέβαια χρηµατοδοτούσε την
κατανάλωση διατηρώντας την αναπτυξιακή πορεία των χωρών σε ικανοποιητικό επίπεδο.
Είναι προφανές ότι η ανάπτυξη στον µεγαλύτερο βαθµό της βασίζονταν σε ξένα κεφάλαια
και όχι σε ίδια κεφάλαια των επενδυτών, γεγονός το οποίο υποβοηθούσε στην ανάληψη
µεγαλύτερου ρίσκου ( Xαρδούβελης, 2009:8 ) .

Οι

επενδυτές

αποζητώντας

υψηλότερες

αποδόσεις

στις

επενδύσεις

τους

και

διαπιστώνοντας ότι ήταν σχεδόν αδύνατο να τις εξασφαλίσουν από τίτλους σταθερού
εισοδήµατος, στράφηκαν σε επενδυτικές ευκαιρίες υψηλότερου ρίσκου. Η ανάληψη
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µεγαλύτερου κινδύνου εξασφάλιζε υψηλότερες αποδόσεις. Η ζήτηση επενδυτικών τίτλων
ενισχύθηκε ουσιαστικά από την αυξηµένη επενδυτική δραστηριότητα µη τραπεζικών
οργανισµών, όπως τα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά κεφάλαια, τα αµοιβαία κεφάλαια,
οι διαχειριστές διαθεσίµων και χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων/υποχρεώσεων µεγάλων
οργανισµών και εταιριών, αλλά επίσης και την εµφάνιση νέων επενδυτών (hedge funds,
private equity funds, CDO/CLO funds, SIVs/Conduits, κλπ). Η τεράστια διεύρυνση της
επενδυτικής βάσης συνέβαλλε αφενός στην ευκολότερη έκδοση και διάθεση από τα
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα παραδοσιακών και νέων χρηµατοπιστωτικών µέσων,
ειδικότερα δε των τιτλοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεών τους, η αναδοχή των
οποίων υποστηρίχτηκε από τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς έναντι αδρής αµοιβής.
2. Αυξηµένη προσφορά χρηµατοοικονοµικών επενδύσεων

Ο χρηµατοοικονοµικός τοµέας ανταποκρινόµενος στις απαιτήσεις της υψηλής ζήτησης
για καινοτόµα προϊόντα υψηλών αποδόσεων, και εκµεταλλευόµενος τις ραγδαίες
τεχνολογικές εξελίξεις, το ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον και την αλλαγή στην χρήση νέων
τεχνικών για τον υπολογισµό της κεφαλαιακής επάρκειας, προχώρησε στην άσκηση νέας
επιχειρηµατικής στρατηγικής, της γνωστής µε την επωνυµία « originate and distribute ». Η
υιοθέτηση της συγκεκριµένης στρατηγικής περιελάµβανε την την δηµιουργία και διάθεση
αυξανόµενα σύνθετων και εξειδικευµένων χρηµατοπιστωτικών προϊόντων υψηλότερης
απόδοσης έναντι υψηλότερου κινδύνου ( Wehinger, 2008:2 ).
Η νέα επιχειρηµατική στρατηγική αφορούσε την διαδικασία πιστωτικής διαµεσολάβησης,
σύµφωνα µε την οποία ο πιστωτικός κίνδυνος αρχικά αποσυνδέεται από τις χορηγηθείσες
πιστώσεις,

στην

συνέχεια

αναπακετάρεται,

κατηγοριοποιείται,

τιτλοποιείται

και

διανέµεται υπό µορφή νέων χρηµατοπιστωτικών µέσων στους επενδυτές. Ουσιαστικά η
στρατηγική επέκταση των Πιστωτικών Ιδρυµάτων βασίζοντας πλέον στην διαδικασία
τιτλοποίησης χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων, µέσω των οποίων αποµάκρυναν τον
πιστωτικό κίνδυνο από τον Ισολογισµό τους και ταυτόχρονα εξασφάλιζαν χαµηλότερου
κόστους δανεισµό. Τα Πιστωτικά Ιδρύµατα προκειµένου να εµφανίσουν ελκυστικά
προϊόντα στους επενδυτές, οι οποίοι σηµειώνεται δεν είχαν όλοι το ανάλογο υπόβαθρο
ώστε να συνειδητοποιήσουν το µέγεθος του κινδύνου που αναλάµβαναν, δηµιούργησαν
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ποικιλία νέων προϊόντων αµφιβόλου καταβολής των αποδόσεων που υπόσχονταν, και τα
τοποθέτησαν σε διάφορες κατηγορίες δοµηµένων χαρτοφυλακίων ( όπως CDOs – Credit
Default Obligations, CDS – Credit Default Swaps ).

Η επιχειρηµατική αυτή στρατηγική προσφοράς τίτλων ενισχύθηκε από την αίσθηση
ασφάλειας κινδύνου που παρείχαν οι εγγυήσεις καταθέσεων και οι παρεµβάσεις έσχατης
χορήγησης ρευστότητας των κεντρικών τραπεζών (moral hazard), αλλά και από την
χαµηλή ευαισθησία της στις αλλαγές νοµισµατικής πολιτικής λόγω της δυνατότητας
µεταφοράς κινδύνων από τους µητρικούς ισολογισµούς στις θυγατρικές εταιρίες-οχήµατα
ειδικού σκοπού. Ιδιαίτερα σηµαντικός ήταν ο ρόλος των εταιριών αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας, οι θετικές αξιολογήσεις των οποίων ενθάρρυναν τους
επενδυτές να αγοράσουν τους εκδοθέντες από τις εταιρίες ειδικού σκοπού οµολογιακούς
τίτλους. ∆οθέντος ότι η διαβάθµιση παρεχόταν έναντι αµοιβής, οι οργανισµοί αυτοί είχαν
το κίνητρο της παροχής υψηλής διαβάθµισης που καθησύχαζε τους δυνητικούς αγοραστές
των τίτλων αυτών οδηγώντας σε µεγάλη αύξηση του όγκου πωλήσεών τους.
3. Ανταγωνισµός στην αγορά χρηµατοοικονοµικών επενδύσεων

Ένας άλλος παράγοντας που συνέβαλλε στην εµφάνιση της κρίσης είναι η ένταση του
ανταγωνισµού στον τοµέα παροχής χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών και η σταδιακή
συρρίκνωση των απαιτούµενων εγγυήσεων κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων. Η
υιοθέτηση της νέας επιχειρηµατικής στρατηγικής, οδήγησε τα Πιστωτικά Ιδρύµατα να
εστιάσουν την προσοχή τους στην αύξηση της κερδοφορίας τους µέσω της παροχής
διάφορων επενδυτικών προϊόντων και στην αύξηση της χρηµατιστηριακής τους τιµής,
παραβλέποντας την παραδοσιακή µεσολαβητική τους δραστηριότητα ( λήψη καταθέσεων
και χορήγηση πιστώσεων µε περιθώριο ). Τα Πιστωτικά Ιδρύµατα διαπίστωσαν ότι
παρέχοντας επενδυτικές υπηρεσίες και διενεργώντας επενδυτικές συναλλαγές, είχαν την
δυνατότητα να µειώσουν τα απαιτούµενα ίδια κεφάλαια, γεγονός το οποίο αύξησε την
αποδοτικότητα τους καθώς και την χρηµατιστηριακή τους τιµή.

Η ανωτέρω διαπίστωση οδήγησε στην ένταση του ανταγωνισµού µεταξύ των εµπορικών
και επενδυτικών τραπεζών ( κυρίως στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής ), δεδοµένου ότι
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οι τελευταίες είχαν την δυνατότητα να διενεργούν διάφορες επενδυτικές συναλλαγές µε
χαλαρότερη εποπτεία. Αυτό ουσιαστικά επετεύχθη το 1999 µε την κατάργηση του Νόµου
Glass Steagall στις ΗΠΑ, οπότε και νοµιµοποιήθηκε η δυνατότητα των εµπορικών
τραπεζών να συµµετέχουν σε κερδοσκοπικές δραστηριότητες µειωµένων εποπτικών
κεφαλαιακών απαιτήσεων. Ο συνδυασµός των πολύ χαµηλών πραγµατικών επιτοκίων µε
τον αυξανόµενο ανταγωνισµό µεταξύ των τραπεζών, οδήγησε σε συµπίεση του
περιθωρίου κέρδους των τελευταίων ετών ( Organisation for Economic Co Operation and
Development, 2009 ). Οι τράπεζες οδηγήθηκαν σε επιπόλαιες αποφάσεις ολοένα και
µεγαλύτερου δανεισµού σε οφειλέτες µειωµένης φερεγγυότητας. Άµεση συνέπεια αυτής
της πολιτικής ήταν η χαλάρωση των υπαρχόντων εγγυήσεων κάλυψης επενδυτικών
εξασφαλιστικών ανοιγµάτων. Με άλλα λόγια, οι ζητούµενες εγγυήσεις εξασφάλισης
δανείων σταδιακά µειώθηκαν, ενώ οι έλεγχοι των ισολογισµών των χρηµατοδοτούµενων
εταιριών ήταν ελλιπής, οι υποχρεώσεις διαφάνειας λιγότερες κ.α. ( International Monetary
Fund, 2009:10 ).

Άµεση απόρροια αυτού του είδους του ανταγωνισµού µεταξύ των χρηµατοπιστωτικών
ιδρυµάτων, ήταν η εµφάνιση των δανείων χαµηλής εξασφάλισης. Στις ΗΠΑ, η αύξηση του
ποσοστού των στεγαστικών δανείων µειωµένης εξασφάλισης επί του συνόλου
στεγαστικών δανείων ανήλθε από 23% το 2000 σε 40% το 2007 ( Sufi and Mian, 2008 :
12). O αντίκτυπος από την αύξηση των δανείων χαµηλής εξασφάλισης ήταν τεράστιος
στην παγκόσµια οικονοµία, καθώς τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα είχαν αναµειχθεί σε
περίπλοκες διαδικασίες όχι µόνο έκδοσης τέτοιων δανείων, αλλά και επενδύσεων σε
προιόντα τα οποία ήταν εξασφαλισµένα από τέτοιου είδους δάνεια.
4. Ρυθµιστικό πλαίσιο παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών

Οι

προαναφερθείσες

εξελίξεις

και

κίνητρα

αγοράς

αποτελούν

συνέπειες του

µετασχηµατισµού του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού συστήµατος που άρχισε την δεκαετία
του ’70 και χαρακτηρίστηκε από την απελευθέρωση των αγορών, την άρση των
περιορισµών

στις

διεθνείς

κινήσεις

κεφαλαίων

και

την

απελευθέρωση

των

συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Οι εξελίξεις αυτές συνέβαλαν στην εµφάνιση σηµαντικών
ευκαιριών κερδοσκοπίας διεθνώς και επέφεραν την ιδιωτικοποίηση του συναλλαγµατικού
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κινδύνου (Eatwell and Taylor, 2000).

Η ιδιωτικοποίηση του συναλλαγµατικού κινδύνου συνέβαλε στην δηµιουργία νέων
χρηµατοπιστωτικών µέσων (παράγωγα προϊόντα), η διάθεση των οποίων απαιτούσε την
άρση κάθε ρυθµιστικού εµποδίου στην διάχυση κινδύνου. Πολλά είδη συναλλαγµατικών
ελέγχων καταργήθηκαν, ενώ η γενικότερη απελευθέρωση των αγορών κυριάρχησε και
στον

τραπεζικό

τοµέα,

χαλαρώνοντας

πληθώρα

ποσοτικών

και

ποιοτικών

χαρακτηριστικών που όφειλαν τα Πιστωτικά Ιδρύµατα να διαθέτουν. Παράλληλα, οι
εποπτικές αρχές αφενός δεν αντιλήφθηκαν εγκαίρως τον κίνδυνο που έκρυβε η
αποδυνάµωση των ελεγκτικών µηχανισµών, αφετέρου υπέκυψαν σε πιέσεις των
κυβερνητικών µηχανισµών για χαλαρή νοµισµατική πολιτική και δεν παρενέβησαν
διαρθρωτικά. Η ανάληψη αυξανόµενων επενδυτικών κινδύνων διευκολύνθηκε από την
ρύθµιση των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων επί των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων
( Χ. Καµπόλης, 2009 :2 ) :



Η πρόβλεψη εφαρµογής των κανόνων της Βασιλείας ΙΙ (π.χ. µείωση συντελεστή
κάλυψης για στεγαστικά δάνεια) ενθάρρυνε την συγκέντρωση χρηµατοπιστωτικών
µέσων µειωµένης κεφαλαιακής κάλυψης στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια και
επέτρεψε τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα να επεκτείνουν την επιχειρηµατική τους
δραστηριότητα µε λιγότερα εποπτικά ίδια κεφάλαια.



Η κατάργηση του νόµου Glass Steagall και η θέσπιση του νόµου Gramm Leach
Bliley (Financial Competitiveness Act) το 1999 στις ΗΠΑ. Ο κανόνας αυτός
απαγόρευε τη συνεργασία εµπορικών και επενδυτικών τραπεζών προκειµένου να
προστατεύονται οι επενδυτές.



Η θέσπιση της ISD το 1992 και πρόσφατα της MiFID το 2006 στην Ευρώπη
διεύρυναν

το

πεδίο

άσκησης

επιχειρηµατικής

δραστηριότητας

σε

νέα

χρηµατοπιστωτικά µέσα και υπηρεσίες µε παράλληλη µείωση των συνολικών
απαιτούµενων κεφαλαίων, ενώ θεσµοποίησαν τις εξω-χρηµατιστηριακές αγορές.

Η τρέχουσα κρίση µοιάζει τελικά να είναι το αποτέλεσµα της υιοθέτησης οµοιογενούς
συµπεριφοράς στις διεθνείς αγορές: όλοι οι επενδυτές ζητούσαν εναλλακτικές επενδύσεις
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αυξηµένης απόδοσης έναντι υψηλότερου κινδύνου, τις οποίες όλοι προτρέπονταν (και
τελικά

επέλεγαν)

να

χρηµατοδοτήσουν

µέσω

αυξηµένου

δανεισµού,

όλα

τα

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα δηµιουργούσαν και προσέφεραν ανταγωνιστικά νέα
καινοτοµικά επενδυτικά προϊόντα υψηλή απόδοσης έναντι υψηλής πολυπλοκότητας και
αδιαφάνειας, και τελικά ο έντονος ανταγωνισµός µεταξύ όλων των χρηµατοπιστωτικών
ιδρυµάτων για την διάθεση των σύνθετων αυτών χρηµατοπιστωτικών µέσων που
ακολούθησε, οδήγησαν συνολικά στην εµφάνιση και διάρκεια της τρέχουσας κρίσης ως
αποτέλεσµα ενός πολύπλοκου συνδυασµού αυθαίρετων αποτιµήσεων και κεφαλαιακών
ζηµιών που προκλήθηκαν από τα συνεχιζόµενα προβλήµατα ρευστότητας στις αγορές,
που είχαν πρωτοεµφανιστεί στην αγορά στεγαστικής πίστης µειωµένης εξασφάλισης των
ΗΠΑ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕ∆: ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ
∆ΑΝΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

5.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Στην

προτελευταία

ενότητα

της

παρούσης

µελέτης,

γίνεται

αναφορά

στο

χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα της Τράπεζας Κύπρου, το οποίο τον Μάιο του 2009 προχώρησε
στην πρώτη τιτλοποίηση απαιτήσεων του. Αρχικά παρουσιάζονται οι δραστηριότητες τις
οποίες αναπτύσσει το ίδρυµα στη χώρα µας, ενώ παραθέτουµε και ένα σύντοµο ιστορικό
προκειµένου να γίνει κατανοητή η συνολική παρουσία του στον τραπεζικό τοµέα. Έπειτα
παρουσιάζονται οι µέθοδοι που η Τράπεζα Κύπρου ακολουθεί για την αποτελεσµατική
διαχείριση αφενός του πιστωτικού κινδύνου και αφετέρου του κινδύνου αγοράς και του
λειτουργικού κινδύνου. Τέλος, παραθέτουµε πληροφορίες σχετικά µε την τιτλοποίηση
στεγαστικών δανείων ύψους € 1 δις και την αξιολόγηση των οµολογιών µε βαθµό « Ααα »
σε ποσοστό 95% .

5.2 Προφίλ του Συγκροτήµατος

Η Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρία Λτδ ιδρύθηκε το 1899 και είναι η µητρική εταιρία
του Συγκροτήµατος Τράπεζας Κύπρου. Η Τράπεζα είναι ο ηγετικός χρηµατοοικονοµικός
οργανισµός στην Κύπρο, µε δυναµική παρουσία στην Ελλάδα και τη Ρωσία και µε
δραστηριότητες στο Ηνωµένο Βασίλειο, την Αυστραλία, τη Ρουµανία και την Ουκρανία.
Η τράπεζα λειτουργεί µε άδεια της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και υπόκειται στο
ρυθµιστικό και εποπτικό ρόλο της ιδίας Αρχής. Το Συγκρότηµα προσφέρει σήµερα ένα
ευρύ φάσµα χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαµβάνει τραπεζικές
υπηρεσίες στην Κύπρο, Ελλάδα, Ηνωµένο Βασίλειο, Αυστραλία, Ρουµανία, Ρωσία και
Channel Islands, χρηµατοδοτήσεις leasing, φάκτοριγκ, χρηµατιστηριακές υπηρεσίες,
διαχείριση αµοιβαίων κεφαλαίων, υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής, ασφάλειες γενικού
κλάδου και ζωής στην Κύπρο και Ελλάδα.
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Tο µερίδιο αγοράς της Τράπεζας στις καταθέσεις και χορηγήσεις στην Κύπρο,
περιλαµβανοµένων των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυµάτων, ανέρχεται σε 28,3% και
27,6%, αντίστοιχα. Η Τράπεζα λειτουργεί 143 καταστήµατα στην Κύπρο. Η Τράπεζα
επεκτάθηκε στην Ελλάδα από το 1991. Η δυναµική επέκταση των εργασιών της Τράπεζας
στην Ελλάδα άρχισε το 1999. Η Τράπεζα λειτουργεί 163 καταστήµατα στην Ελλάδα. Το
µερίδιο αγοράς της Τράπεζας στις καταθέσεις και χορηγήσεις στην Ελλάδα ανέρχεται σε
περίπου 4,0%. Η Κύπρου Leasing, η θυγατρική εταιρία της Τράπεζας που λειτουργεί στην
Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση στην αγορά στον τοµέα leasing (18% µερίδιο αγοράς).

Υλοποιώντας το στρατηγικό επιχειρησιακό πλάνο, το Συγκρότηµα επεκτάθηκε στην
Ανατολική Ευρώπη και εισήλθε στις αγορές της Ρουµανίας, Ουκρανίας και Ρωσίας το
2007 και 2008. Στη Ρωσία το Συγκρότηµα επεκτάθηκε το 2007 µέσω θυγατρικής εταιρίας
και αποτέλεσε τον πρώτο Ελληνικό Τραπεζικό Όµιλο που διείσδυσε στη Ρωσική αγορά.
Το 2008 το Συγκρότηµα ενίσχυσε την παρουσία του στη Ρωσική αγορά µε την εξαγορά
του 80% του µετοχικού κεφαλαίου της Ρωσικής Uniastrum Bank. H Uniatrum
Bank ιδρύθηκε το 1994, εδρεύει στη Μόσχα και διαθέτει το 13ο µεγαλύτερο δίκτυο
καταστηµάτων στη Ρωσία µε περισσότερα από 220 καταστήµατα και παρουσία σε 43
επαρχίες. Η Uniastrum Bank µε υψηλή αναγνωρισιµότητα στη Ρωσική αγορά παρέχει µια
ευρεία γκάµα προϊόντων στη λιανική τραπεζική αγορά. Τον Σεπτέµβριο του 2009,
καταλάµβανε τη 30η θέση στα καταναλωτικά δάνεια ενώ, η εξαιρετική δυναµική της στην
προσέλκυση καταθέσεων την κατατάσσει στη 17η θέση όσον αφορά καταθέσεις ιδιωτών.

Στη Ρουµανία το Συγκρότηµα επεκτάθηκε µε την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών leasing
και σήµερα λειτουργεί 11 καταστήµατα. Στην Ουκρανία το Συγκρότηµα διαθέτει 34
καταστήµατα προσφέροντας τραπεζικές υπηρεσίες στην Ουκρανική αγορά µέσω
θυγατρικής εταιρίας. Το Συγκρότηµα λειτουργεί επίσης στο Ηνωµένο Βασίλειο και την
Αυστραλία µέσω τεσσάρων και δέκα καταστηµάτων αντίστοιχα εξυπηρετώντας µια ευρεία
βάση πελατών.
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, το Σύνολο Ενεργητικού του Συγκροτήµατος ανερχόταν
σε €36,11 δις και τα Ίδια Κεφάλαιά του σε €2,06 δις (Παράρτηµα 1). Η πιστοληπτική
διαβάθµιση του Συγκροτήµατος παρουσιάζεται παρακάτω :
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ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ

ΜΟΟDY’ S
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A2 ( ΣΤΑΘΕΡΟΣ

BBB+( ΣΤΑΘΕΡΟΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ)

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ)

P-1

F2

Οι µετοχές της Τράπεζας Κύπρου είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου
(ΧΑΚ) και στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Η Τράπεζα είναι η µεγαλύτερη εισηγµένη εταιρία
στο ΧΑΚ σε κεφαλαιοποίηση µε ευρεία µετοχική διασπορά.
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5.2.1 Βασικά µεγέθη του Συγκροτήµατος

Παρακάτω παραθέτουµε τα Βασικά µεγέθη του Συγκροτήµατος της Τράπεζας Κύπρου,
όπως αυτά παρουσιάζονται στην Ετήσια Έκθεση για το 2008

:

5.3 Σύντοµο ιστορικό – από το 1899 έως σήµερα
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[ 1899 ]
Ίδρυση και λειτουργία του «Ταµιευτηρίου η Λευκωσία» από φιλοπρόοδους πολίτες της
Λευκωσίας.

[ 1912 ]
Μετονοµασία του Ταµιευτηρίου σε «Τράπεζα Κύπρου», που αναγνωρίστηκε ως ανώνυµη
εταιρία.

[ 1930 ]
Εγγραφή της Τράπεζας Κύπρου ως εταιρίας περιορισµένης ευθύνης (Τράπεζα Κύπρου
Λίµιτεδ), σύµφωνα µε τον κυπριακό Περί Εταιριών Νόµο 18 του 1922.

[ 1943 ]
Συγχώνευση της Τράπεζας Κύπρου µε τραπεζικά ιδρύµατα των άλλων πόλεων και
επέκτασή της σ΄ ολόκληρη την Κύπρο. Υιοθέτηση του αρχαίου κυπριακού νοµίσµατος µε
την επιγραφή «ΚΟΙΝΟΝ ΚΥΠΡΙΩΝ» ως εµβλήµατός της.

[ 1944 - 1964 ]
Ίδρυση της Κτηµατικής Τράπεζας Κύπρου (1944), των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου
(1951), της Τράπεζας Κύπρου (Λονδίνο) (1955), για εξυπηρέτηση της κυπριακής
παροικίας του Λονδίνου και του Οργανισµού Χρηµατοδοτήσεως Τράπεζας Κύπρου (1964)
και εισαγωγή του θεσµού της ενοικιαγοράς στην Κύπρο.

[ 1973 ]
Αναδιάρθρωση του Συγκροτήµατος και ίδρυση της Τράπεζας Κύπρου (Επενδύσεις) που
ανέλαβε τις µετοχές της Τράπεζας Κύπρου και όλων των εξαρτηµένων εταιριών της.

[ 1980-90 ]
Ανάληψη του κύκλου εργασιών της Τράπεζας Τσιάρτερτ στην Κύπρο. Ίδρυση του
Κυπριακού Οργανισµού Επενδύσεων & Αξιών (CISCO).Ένταξη της εταιρίας Κέρµια στο
Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου .Ίδρυση Γραφείων Αντιπροσωπείας της Τράπεζας
στην Ελλάδα και στην Αυστραλία. Ίδρυση του Πολιτιστικού Ιδρύµατος Τραπέζης
Κύπρου. Ίδρυση της ασφαλιστικής εταιρίας EuroLife µε ειδίκευση στις ασφάλειες ζωής.
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[ 1991 ]
Λειτουργία του πρώτου καταστήµατος της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα .Ίδρυση του
Ιατρικού Ιδρύµατος Τράπεζας Κύπρου.

[ 1992 ]
Ίδρυση της Τράπεζας Κύπρου (Φάκτορς).

[ 1994 ]
Ίδρυση της ABC Factors, της πρώτης εταιρίας factoring στην Ελλάδα, σε συνεργασία και
µε ίση συµµετοχή της Alpha Τράπεζας.Αγορά της Karmazi Properties & Investments και
µετονοµασία της σε Kermia Properties & Investments.

[ 1995 ]
Ίδρυση γραφείου αντιπροσωπείας στη Νότιο Αφρική. Λειτουργία του BOC Global Equity
Fund, του πρώτου διεθνούς αµοιβαίου κεφαλαίου που δηµιουργήθηκε από κυπριακή
τράπεζα .Ίδρυση του Μουσείου Ιστορίας της Κυπριακής Νοµισµατοκοπίας.

[ 1996 ]
Ίδρυση στο Guernsey της εταιρίας Bank of Cyprus (Channel Islands), της πρώτης
ελληνικής διεθνούς τραπεζικής µονάδας στα Channel Islands. Ίδρυση γραφείου
αντιπροσωπείας

στο

Τορόντο

του

Καναδά.

Λειτουργία

του

πρώτου

πλήρως

αυτοµατοποιηµένου καταστήµατος 24ωρης εξυπηρέτησης στην Κύπρο. Πραγµατοποίηση
της πρώτης διεθνούς έκδοσης χρεογράφων ύψους €68.34 εκατ.

[ 1997 ]
Ίδρυση στην Ελλάδα της εταιρίας Κύπρου Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις (Κύπρου Leasing).
Λειτουργία του πρώτου καταστήµατος της Τράπεζας Κύπρου στο Λονδίνο, το οποίο
λειτουργεί παράλληλα µε την Τράπεζα Κύπρου (Λονδίνο).

[ 1998 ]
Ίδρυση γραφείων αντιπροσωπείας στη Νέα Υόρκη και στη Μόσχα .Ίδρυση στην Ελλάδα
της Ανώνυµης Εταιρίας ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων, Κύπρου ΑΕ∆ΑΚ. Εισαγωγή
της µετοχής του Συγκροτήµατος στο Χρηµατιστήριο του Λονδίνου µε τη µορφή των
91

Η διαδικασία τιτλοποίησης απαιτήσεων στον Ελλήνικό Τραπεζικό χώρο. Η περίπτωση τιτλοποίησης
στεγαστικών δανείων της Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσιας Εταιρίας Λίµιτεδ.

∆ιεθνών Πιστοποιητικών (Global Depositary Receipts -GDRs). Έναρξη λειτουργίας του
Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου στη Λευκωσία.

[ 1999 ]
Υποβολή Ενηµερωτικού ∆ελτίου για εισαγωγή των µετοχών του Συγκροτήµατος στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Αναδιάρθρωση του Συγκροτήµατος και αντικατάσταση
των µετοχών της Τράπεζας Κύπρου (Επενδύσεις) µε µετοχές της Τράπεζας Κύπρου Λτδ,
σε αναλογία δύο προς µία .Ίδρυση γραφείου αντιπροσωπείας στο Βουκουρέστι .Ίδρυση
της Κύπρου Εµπορικής ΑΕ και της Κύπρου Ακίνητα ΑΕ.

[ 2000 ]
Επιτυχής εισαγωγή της µετοχής της Τράπεζας στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ).
Ίδρυση της Bank of Cyprus Australia Pty Ltd και λειτουργία των πρώτων καταστηµάτων
της εταιρίας. Ίδρυση της BΟC Ventures Ltd. και της Τράπεζας Κύπρου Αµοιβαία
Κεφάλαια Λτδ. Εισαγωγή του Direct Banking για παροχή υπηρεσιών µέσω εναλλακτικών
καναλιών εξυπηρέτησης (διαδίκτυο, τηλέφωνο, WAP).

[ 2001]
Σύσταση καταστήµατος των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου στην Ελλάδα, µε την ονοµασία
Κύπρου Ασφαλιστική, και της EuroLife, µε την ονοµασία Κύπρου Ζωής. Εξαγορά της
ελληνικής χρηµατιστηριακής εταιρίας Victory ΑΧΕΠΕΥ και µετονοµασία της σε Κύπρου
ΑΧΕΠΕΥ (Κύπρου Χρηµατιστηριακή). Επιτυχής έκδοση οµολογιακού δανείου ύψους 275
εκατ. ευρώ (£160 εκατ.), το µεγαλύτερο που πραγµατοποιήθηκε από κυπριακό ή ελληνικό
χρηµατοοικονοµικό οργανισµό. Πώληση του µεριδίου (50%) της Τράπεζας Κύπρου Λτδ
στην ABC Factors προς την Alpha Τράπεζα.

[ 2002 ]
Σύσταση υπηρεσιών factoring εντός της Τράπεζας στην Ελλάδα.

[ 2005 ]
Συγχώνευση

εργασιών

της

Τράπεζας

Κύπρου

Φάκτορς

και

του

Οργανισµού

Χρηµατοδοτήσεως Τράπεζας Κύπρου στην Τράπεζα Κύπρου.
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[ 2006 ]
Έναρξη παροχής χρηµατοδοτικών µισθώσεων στη Ρουµανία, µέσω της Cyprus Leasing
Romania.

[ 2007 ]
Έναρξη τραπεζικών εργασιών στη Ρουµανία και τη Ρωσία.

[ 2008 ]
Εξαγορά της Ουκρανικής Τράπεζας AvtoZAZBank και προσφορά τραπεζικών εργασιών
στην Ουκρανία. Εξαγορά του 80% του µετοχικού κεφαλαίου της Uniastrum Bank στη
Ρωσία και επέκταση των τραπεζικών εργασιών στον τοµέα ιδιωτών στην τοπική αγορά.

5.4 ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ
ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ

Το έργο που καλούνται να επιτελέσουν οι τρεις τοµείς διαχείρισης κινδύνων (Πιστωτικού,
Αγοράς και Λειτουργικού) γίνεται ακόµα πιο σηµαντικό στο νέο περιβάλλον που
διαµορφώνεται λόγω της διεθνούς οικονοµικής κρίσης. Οι βάσεις για τη διαχείριση
κινδύνων σε όλους τους τοµείς είχαν ήδη τεθεί από το Συγκρότηµα, ενώ σταδιακά
αναβαθµίζονται οι εξειδικευµένες µέθοδοι παρακολούθησης και επιµέτρησης των
κινδύνων στα πλαίσια των σχετικών οδηγιών του δευτέρου Σύµφωνου της Βασιλείας
(Basel II).

5.4.1 ∆ιαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου
Το Συγκρότηµα, µέσω του άρτια εκπαιδευµένου και εξειδικευµένου προσωπικού του αλλά
και χρησιµοποιώντας σύγχρονα συστήµατα αξιολόγησης κινδύνων, δίνει ιδιαίτερη
σηµασία στη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου. Κατά το 2008, έγινε σηµαντική
πρόοδος στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου συστήµατος επιµέτρησης και στάθµισης του
πιστωτικού κινδύνου για ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων του Συγκροτήµατος. To
2008 ο υπολογισµός της κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήµατος έγινε µε βάση την
Τυποποιηµένη

Μέθοδο

(Standardised

Approach).

Παράλληλα,

συνεχίστηκαν

οι
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διαδικασίες ώστε να τεθούν τα θεµέλια για την εφαρµογή της Μεθόδου Εσωτερικών
∆ιαβαθµίσεων (IRB Approach) όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο.

Σηµαντική πτυχή της διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου αποτελεί η ανάπτυξη νέων και η
συνεχής βελτίωση των υφισταµένων συστηµάτων αξιολόγησης της πιστοληπτικής
ικανότητας των πελατών του Συγκροτήµατος που διαθέτουν χρεωστικούς λογαριασµούς.
Στον

τοµέα

ιδιωτών,

για

προσεκτική

αξιολόγηση

των

πιστούχων

και

των

αναλαµβανόµενων πιστωτικών κινδύνων, εφαρµόζονται και βελτιώνονται σε συνεχή βάση
τα συστήµατα credit scoring για νέους πελάτες και behavioural scoring για υφιστάµενους
πελάτες. Κατά το 2008 ολοκληρώθηκε η διαµόρφωση του νέου συστήµατος επιµέτρησης
του πιστωτικού κινδύνου για µικροµεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις µε κοινή βάση την
πλατφόρµα του

συστήµατος επιµέτρησης πιστωτικού κινδύνου Moody’s Risk Advisor.

Στόχος του συστήµατος είναι η ορθολογιστική αξιολόγηση της ικανότητας εξυπηρέτησης
των δανειακών υποχρεώσεων του πελάτη και ο υπολογισµός του πιστωτικού κινδύνου που
αναλαµβάνει η Τράπεζα.
Η εφαρµογή του πιο πάνω συστήµατος διευκολύνει την καλύτερη πρόβλεψη του ύψους
τυχόν µελλοντικών επισφαλειών αλλά και των απαιτούµενων κεφαλαίων που πηγάζουν
από την εφαρµογή των σχετικών εποπτικών κανονισµών. Πιο συγκεκριµένα, η εφαρµογή
χρησιµοποιείται µε τρόπο που να συνάδει µε τους κανονισµούς της Βασιλείας ΙΙ, ώστε να
µπορέσει το Συγκρότηµα να υιοθετήσει τη Μέθοδο Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων στο
µέλλον. Βασικός στόχος παραµένει ο οµοιόµορφος χειρισµός του πιστωτικού κινδύνου,
τόσο σε επίπεδο συστηµάτων, όσο και σε επίπεδο διαµόρφωσης πιστωτικής πολιτικής, σε
όλες τις γεωγραφικές περιοχές όπου δραστηριοποιείται το Συγκρότηµα ( Παράρτηµα 2 ).

5.4.2 ∆ιαχείριση Κινδύνου Αγοράς
H Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Κινδύνων Αγοράς Συγκροτήµατος έχει την ευθύνη επιµέτρησης
και παρακολούθησης του κινδύνου αγοράς, του κινδύνου ρευστότητας και του πιστωτικού
κινδύνου µε ανταποκριτές και χώρες. Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Περιουσιακών
Στοιχείων/Υποχρεώσεων Συγκροτήµατος (Ε∆ΕΠ) καθορίζει την πολιτική για τη
διαχείριση των κινδύνων αυτών. Η Ε∆ΕΠ εγκρίνει το µέγεθος των αποδεκτών κινδύνων
και ορίων, τα οποία επικυρώνονται από την

Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων του
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∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η παρακολούθηση των πιο πάνω κινδύνων, σε επίπεδο
Συγκροτήµατος, επιτυγχάνεται µέσω λειτουργών διαχείρισης κινδύνων αγοράς στις
διάφορες χώρες όπου δραστηριοποιείται το Συγκρότηµα.
Η κρίση στις χρηµαταγορές που κορυφώθηκε το δεύτερο εξάµηνο του 2008 έκανε
επιτακτική την ανάγκη για καθηµερινή ανάλυση και παρακολούθηση του πιστωτικού
κίνδυνου µε άλλες τράπεζες καθώς και της ρευστότητας του Συγκροτήµατος. Επίσης
διενεργήθηκαν αναλύσεις ευαισθησίας και σεναρίων κρίσης για όλους τους κινδύνους
αγοράς. Ως αποτέλεσµα της κρίσης, το Συγκρότηµα έκλεισε τα µικρά χαρτοφυλάκια
συναλλαγών σε ξένο νόµισµα που διατηρούσε. Κατά το 2008 καθορίστηκε το πλαίσιο για
την παρακολούθηση των κινδύνων αγοράς σε Ουκρανία και Ρωσία.

Όσον

αφορά την

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης

∆ιαθεσίµων

Συγκροτήµατος (Υ∆∆Σ),

επισηµαίνεται ο σηµαντικός της ρόλος κατά τη διάρκεια της διεθνούς οικονοµικής κρίσης,
στην διατήρηση των υψηλών επιπέδων ρευστότητας του Συγκροτήµατος. Συγκεκριµένα, η
Υπηρεσία έχει την ευθύνη της ενεργούς διαχείρισης των στοιχείων ενεργητικού και
παθητικού του Συγκροτήµατος στο πλαίσιο στρατηγικής που καθορίζεται από την
Επιτροπή ∆ιαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων/Υποχρεώσεων Συγκροτήµατος (Ε∆ΕΠ). Η
Υ∆∆Σ δραστηριοποιείται στις αγορές χρήµατος και οµολόγων.

Στόχος είναι η αύξηση της κερδοφορίας του Συγκροτήµατος µέσω της αποτελεσµατικής
διαχείρισης των ρευστών διαθεσίµων και των υποχρεώσεων. Τα ρευστά διαθέσιµα
τοποθετούνται κυρίως σε καταθέσεις και εµπορεύσιµα χρεόγραφα υψηλής φερεγγυότητας.
Η άντληση πόρων πραγµατοποιείται κυρίως µέσω προγραµµάτων έκδοσης οµολόγων στην
Κύπρο και το εξωτερικό, καθώς και από άλλες πηγές, όπως ο διατραπεζικός δανεισµός.

Η Υ∆∆Σ, πάντοτε µε τη στήριξη και καθοδήγηση της Ε∆ΕΠ και µε τη συνεργασία του
δικτύου

καταστηµάτων,

αντιµετωπίζει

µε

σύνεση

και

διορατικότητα

τη

χρηµατοοικονοµική κρίση που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2007 και που συνεχίστηκε και
επιδεινώθηκε κατά το 2008. Αναδεικνύοντας και αξιοποιώντας τις συνέργιες που
προκύπτουν από την κεντρική καθοδήγηση και έλεγχο των µονάδων διαχείρισης
διαθεσίµων της κάθε χώρας και ενεργώντας έγκαιρα και προληπτικά στην κεφαλαιαγορά,
η Υ∆∆Σ έχει συµβάλει καθοριστικά στην επιτυχή αντιµετώπιση της κρίσης. Ως
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αποτέλεσµα, το Συγκρότηµα διαθέτει σήµερα έναν υγιή δείκτη ρευστότητας και τα ρευστά
διαθέσιµα του είναι προσεκτικά τοποθετηµένα σε τράπεζες, κεντρικές τράπεζες και
κυβερνήσεις υψηλής φερεγγυότητας.

Η Υ∆∆Σ δραστηριοποιείται επίσης στην αγορά συναλλάγµατος και παραγώγων,
στοχεύοντας στην αποτελεσµατική διαχείριση του συναλλαγµατικού και του επιτοκιακού
κινδύνου εντός των αυστηρών ορίων που έχει θέσει η Ε∆ΕΠ. Η εξυπηρέτηση των
πελατών, είτε µέσω των δικτύων καταστηµάτων είτε µέσω απευθείας πρόσβασης στην
Υ∆∆Σ ήταν πάντοτε στις επιδιώξεις και στους πρωταρχικούς στόχους της Υπηρεσίας. Η
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων Κύπρου κατέχει κυρίαρχη θέση στην αγορά
συναλλάγµατος και έχει αξιολογηθεί για δεύτερη συνεχή χρονιά από το διεθνούς κύρους
οικονοµικό περιοδικό Global Finance ως η καλύτερη τράπεζα στην Κύπρο στον τοµέα του
συναλλάγµατος.

Η Μονάδα Εξυπηρέτησης Μεγάλων Επιχειρήσεων και Θεσµικών Επενδυτών στην Κύπρο
έχει διευρύνει τη δραστηριότητά της στους τοµείς των καταθέσεων, των επενδυτικών
προϊόντων και των Xρηµατοοικονοµικών εργαλείων κάλυψης κινδύνου. Η εν λόγω
µονάδα έχει πετύχει σηµαντική ετήσια αύξηση στις υπό διαχείριση καταθέσεις από
θεσµικούς επενδυτές, παρά το οξύτερο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Σηµαντική αύξηση
επιτεύχθηκε επίσης στις συναλλαγές σε οµόλογα και παράγωγα. Στο πλαίσιο της
αξιοποίησης των συνεργιών µε άλλες µονάδες του Συγκροτήµατος, έχει υλοποιηθεί, σε
λειτουργικό επίπεδο, η συνεργασία µε το Private Banking σε Κύπρο και Ελλάδα, για τη
διάθεση καταθετικών και επενδυτικών προϊόντων. Κατά το 2009, θα ολοκληρωθεί η
ένταξη των εργασιών των Μονάδων ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων του Συγκροτήµατος στην
Ουκρανία και Ρωσία στο κεντροποιηµένο µοντέλο της Υ∆∆Σ, καθώς και η υλοποίηση της
στρατηγικής που διέπει το συντονισµό στις σχέσεις µε ανταποκρίτριες τράπεζες, σε
επίπεδο Συγκροτήµατος.



Επιτοκιακός Κίνδυνος

Για αντιµετώπιση του κινδύνου από αλλαγές στα επιτόκια υπάρχουν όρια µέγιστης
απώλειας ετήσιων εσόδων από τόκους για την πρώτη τριετία και µικρά όρια ανοικτής
επιτοκιακής θέσης για περιόδους πέραν των τριών χρόνων. Υπάρχει επίσης όριο για τη
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µεταβολή στην οικονοµική αξία του Συγκροτήµατος από αλλαγή στα επιτόκια κατά 2%,
το οποίο ανέρχεται σε 10% των κεφαλαίων του Συγκροτήµατος.



Συναλλαγµατικός Κίνδυνος

Για περιορισµό του κινδύνου από µεταβολές στις τιµές συναλλάγµατος έχουν εγκριθεί
όρια ανοικτής συναλλαγµατικής θέσης τα οποία είναι χαµηλότερα από τα όρια που
καθορίστηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Υπάρχει επίσης όριο για τη
µέγιστη δυνητική ζηµιά.



Κίνδυνος Ρευστότητας

Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Κινδύνων Αγοράς Συγκροτήµατος παρακολουθεί τη ρευστότητα
του Συγκροτήµατος και βεβαιώνεται πως τηρούνται τα διάφορα όρια που έχουν τεθεί από
τις εποπτικές αρχές και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.



Πιστωτικός Κίνδυνος µε Ανταποκριτές και Χώρες

Ως αποτέλεσµα της οικονοµικής κρίσης και των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν πολλές
τράπεζες, το Συγκρότηµα περιόρισε σηµαντικά κατά το 2008 τον αριθµό τραπεζών µε τις
οποίες έχει όρια καθώς και τη µέγιστη διάρκεια των συναλλαγών. ∆εν ακολουθείται πλέον
το µοντέλο που βασιζόταν κυρίως στο βαθµό φερεγγυότητας της κάθε τράπεζας. Όρια
δίνονται σε τράπεζες που έχουν σηµαντικό µερίδιο της τοπικής αγοράς, ισχυρή οικονοµική
κατάσταση και µεγάλη πιθανότητα να βοηθηθούν από τις τοπικές αρχές σε περίπτωση
προβλήµατος. Παρακολουθούνται σε καθηµερινή βάση οι οικονοµικές εξελίξεις, οι
µεταβολές στις πιστοληπτικές διαβαθµίσεις και άλλα νέα, και όπου κρίνεται αναγκαίο
διαφοροποιούνται τα όρια.

5.4.3 ∆ιαχείριση Λειτουργικού Κινδύνου
Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου συνέχισε τις εργασίες για ανάπτυξη
εξειδικευµένων µεθόδων επισήµανσης, αξιολόγησης και επιµέτρησης των λειτουργικών
κινδύνων που αντιµετωπίζει το Συγκρότηµα µε σκοπό τη συνεχή παρακολούθησή τους,
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τον έγκαιρο εντοπισµό πιθανών κενών και τη λήψη διορθωτικών µέτρων. Ενδεχόµενη
ζηµιά από λειτουργικούς κινδύνους µπορεί να προκύψει από όλες τις δραστηριότητες του
Συγκροτήµατος ως συνέπεια αναποτελεσµατικότητας ή αποτυχίας στις εσωτερικές
διαδικασίες και τα συστήµατα, λόγω του ανθρώπινου παράγοντα αλλά και λόγω
εξωτερικών παραγόντων. Συνεπώς, κάτω από την οµπρέλα των λειτουργικών κινδύνων
περιλαµβάνεται ένα µεγάλο φάσµα πιθανών περιπτώσεων που δεν είναι εύκολα
προβλέψιµες. Οι νέες συνθήκες που δηµιουργούνται στο περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί
το Συγκρότηµα, όπως διαµορφώνονται από την παγκόσµια οικονοµική κρίση, αναµένεται
ότι θα αυξήσουν την πιθανότητα ζηµιών από λειτουργικό κίνδυνο. Είναι δυνατό µε την
ορθή διαχείριση να περιοριστούν τα οποιαδήποτε αρνητικά αποτελέσµατα τέτοιων
περιπτώσεων.
Οι προσπάθειες της Yπηρεσίας για την ανάπτυξη της κατάλληλης κουλτούρας στο
Συγκρότηµα, για καλύτερη επίγνωση του λειτουργικού κινδύνου και τρόπων διαχείρισής
του, έχουν εντατικοποιηθεί µέσω παρουσιάσεων σε προσωπικό και ∆ιεύθυνση. Η
επιµόρφωση του προσωπικού σε θέµατα διαχείρισης λειτουργικών κινδύνων είναι ίσως η
καλύτερη πρόληψη. Η ευαισθητοποίηση

του προσωπικού του Συγκροτήµατος στην

αναγνώριση των λειτουργικών κινδύνων που προκύπτουν κατά την καθηµερινή τους
εργασία αντικατοπτρίζεται στην πιο

εµπεριστατωµένη ενηµέρωση του συστήµατος

αναφοράς περιστατικών λειτουργικού κινδύνου. Στόχος της Υπηρεσίας ήταν να δοθεί
πρόσβαση στο σύστηµα αναφοράς περιστατικών λειτουργικού κινδύνου σε όλες τις νέες
µονάδες του Συγκροτήµατος εντός του 2009.

5.5 Τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων του Συγκροτήµατος

Την 20η Μαΐου 2009 η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της τιτλοποίησης
στεγαστικών δανείων στην Ελλάδα, ύψους 1 δις Ευρώ. Πρόκειται για την πρώτη
τιτλοποίηση µε Ελληνικά περιουσιακά στοιχεία από Τράπεζα µε έδρα εκτός Ελλάδας, και
αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση των δεικτών ρευστότητας τους Συγκροτήµατος.
Ταυτόχρονα, αποτελεί την πρώτη τιτλοποίηση τόσο της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα
όσο και του Συγκροτήµατος γενικότερα.
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Τα Οµόλογα, ύψους € 1 δισ., έχουν εκδοθεί από την Katoikia I Mortgage Finance Plc,
εταιρεία ειδικού σκοπού στο Ηνωµένο Βασίλειο, και έχουν εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο
του Λουξεµβούργου. Η έκδοση διοργανώθηκε από την Barclays Capital. Η πιστοληπτική
διαβάθµιση των οµολογιών έγινε από τον οίκο Moody’ s. Τα οµόλογα διακρίνονται σε δύο
κατηγορίες Α και Β. Τα Οµόλογα Κατηγορίας Α, ύψους €886,6 εκ. έχουν πιστοληπτική
διαβάθµιση Aaa ενώ τα Οµόλογα Κατηγορίας Β, ύψους €113,4 εκ., δεν έχουν
πιστοληπτική διαβάθµιση. Σηµειώνεται ότι η αξιολόγηση « Ααα » των οµολογιών, σε
ποσοστό 95% είναι η µεγαλύτερη ιστορικά στην Ελληνική αγορά. Η προαναφερόµενη
αξιολόγηση επιβεβαιώνει ουσιαστικά την άριστη ποιότητα των στεγαστικών δανείων που
έχει χορηγήσει το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα. Το γεγονός αποκτά
µεγαλύτερη σηµασία, δεδοµένου ότι η αξιολόγηση πραγµατοποιήθηκε εν µέσω της
οικονοµικής κρίσης, κατά τη διάρκεια της οποίας υιοθετήθηκαν σαφώς αυστηρότερα
κριτήρια.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του Α εξαµήνου του 2009 ( Παράρτηµα 3 ) και παρά τις
δυσµενέστατες διεθνείς οικονοµικές συνθήκες το Συγκρότηµα πράγµατι διατήρησε και
ενίσχυσε την ισχυρή ρευστότητα του, µε δείκτη δανείων προς καταθέσεις 89%.
Σηµειώνεται ότι το Συγκρότηµα διαθέτει ισχυρή ρευστότητα στις δυο κύριες αγορές που
λειτουργεί µε τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις σε Κύπρο και Ελλάδα να ανέρχεται στις
30 Ιουνίου 2009 σε 81% και 87% αντίστοιχα. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων του
Συγκροτήµατος διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα (13,9%) σε ένα ιδιαίτερα
απαιτητικό και αρνητικό περιβάλλον. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας µε βάση τις αρχές
της Βασιλείας ΙΙ διαµορφώθηκε σε 12,4%. Στις 30 Ιουνίου 2009, τα ίδια κεφάλαια του
Συγκροτήµατος ανέρχονταν σε €2,22 δις βελτιωµένα κατά 1,62 δις αναφορικά µε τον
12/2008.

Τέλος, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην αποτελεσµατική διαχείριση πιστωτικού κινδύνου,
συγκράτησε το ποσοστό µη εξυπηρετούµενων δανείων στο ικανοποιητικό επίπεδο 4,9%
στις 30 Ιουνίου 2009. Το Συγκρότηµα αύξησε σηµαντικά τη χρέωση για προβλέψεις το α’
εξάµηνο 2009 λαµβάνοντας υπόψη τη χειροτέρευση του οικονοµικού περιβάλλοντος και
τη µερική επιδείνωση του δανειακού χαρτοφυλακίου. Παρά την εν λόγω αύξηση, η
χρέωση για προβλέψεις για αποµείωση δανείων του Συγκροτήµατος (€96 εκατ.)
συγκρατήθηκε στο 0,76% (2008: 0,41%) των συνολικών δανείων (σε ετήσια βάση),
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αντικατοπτρίζοντας τόσο την υψηλή ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου του
Συγκροτήµατος, όσο και το πολύ ικανοποιητικό επίπεδο των σωρευµένων προβλέψεων, το
οποίο περιλαµβάνει σωρευµένη πρόβλεψη για αποµείωση σε συλλογική βάση της τάξης
του 1% των συνολικών δανείων. Παράλληλα το Συγκρότηµα διατήρησε το υψηλό
ποσοστό κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων δανείων µε προβλέψεις σε 60% στις 30
Ιουνίου 2009. Το υπόλοιπο των µη εξυπηρετούµενων δανείων είναι πλήρως καλυµµένο µε
εµπράγµατες εξασφαλίσεις µε το ποσοστό της κάλυψης περιλαµβανοµένων των
εµπράγµατων εξασφαλίσεων να ανέρχεται σε 123% (110% λαµβάνοντας υπόψη την αξία
καταναγκαστικής πώλησης ).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΕΡΑ
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Η ανάπτυξη των χρηµαταγορών και η συνεχώς αυξανόµενη χρήση πολύπλοκων
τραπεζικών προϊόντων έχουν επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στο περιβάλλον στο οποίο
δραστηριοποιούνται τα τραπεζικά ιδρύµατα, για τα οποία η ελαχιστοποίηση των κινδύνων
που αντιµετωπίζουν, είναι µια συνεχής πρόκληση. Είναι κοινή διαπίστωση ότι ένα
τραπεζικό σύστηµα που είναι αποδοτικό και διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή βάση αποτελεί
καθοριστικό παράγοντα για τη διατήρηση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού
τοµέα και γενικότερα για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από δυσµενείς εξελίξεις
του οικονοµικού περιβάλλοντος.

Η εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων θεωρείται απαραίτητη για τη διασφάλιση
της εύρυθµης λειτουργίας τόσο των ιδίων όσο και των οικονοµιών των χωρών που
δραστηριοποιούνται. Η παγκόσµια αποδοχή αφενός του πρώτου Συµφώνου της Βασιλείας
και αφετέρου του δευτέρου, έπειτα από µερικά χρόνια, αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες
προς την συγκεκριµένη κατεύθυνση. Εντούτοις στις νέες χρηµατοοικονοµικές τεχνικές
των τραπεζικών ιδρυµάτων, ανάµεσά τους και η τιτλοποίηση απαιτήσεων, αποδόθηκε
µεγάλο µέρος των ευθυνών για το ξέσπασµα της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης.
Αυτό συνέβη καθώς ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του 1990 άρχισαν να γίνονται
εµφανείς σηµαντικές ελλείψεις του εποπτικού και ρυθµιστικού πλαισίου που όριζε η
Επιτροπή της Βασιλείας. Σύµφωνα µε δηλώσεις του πρώην διοικητού της Τράπεζας της
Ελλάδος, κ. Γκαργκάνα Ν. ( ∆εκέµβριος 2003 ), ορισµένες από τις βασικότερες ελλείψεις
και αδυναµίες του πρώτου Συµφώνου είναι οι εξής :

1. Η οµαδοποίηση στις κατηγορίες στάθµισης για τον πιστωτικό κίνδυνο ήταν πολύ
συγκεντρωτική και ως ένα βαθµό αυθαίρετη, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει επαρκής
διαφοροποίηση µε βάση τον πραγµατικό πιστωτικό κίνδυνο κάθε χρηµατοδοτικού
ανοίγµατος.
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2. ∆εν λαµβάνονταν υπόψη οι λοιποί κίνδυνοι και ειδικότερα, ο λειτουργικός κίνδυνος,
δηλαδή κίνδυνος από ανεπάρκεια των πληροφορικών συστηµάτων, λάθη κατά τη
διεκπεραίωση των συναλλαγών, κατάχρηση κλπ, αλλά εµµέσως εθεωρείτο ότι οι
κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον πιστωτικό και τον κίνδυνο αγοράς κάλυπταν και τους
λοιπούς κινδύνους.
3. Η εποπτική αντιµετώπιση ορισµένων τεχνικών και προϊόντων δεν ήταν επαρκώς
εξειδικευµένη. Για παράδειγµα η τιτλοποίηση απαιτήσεων και τα πιστωτικά παράγωγα,
τεχνικές που έχουν σηµειώσει σηµαντική ανάπτυξη ως µέσα µεταφοράς πιστωτικού
κινδύνου στην αγορά ή σε άλλες εταιρίες, κυρίως τράπεζες και ασφαλιστικές.
4. Το Σύµφωνο όχι µόνο δεν παρείχε κίνητρα στις τράπεζες να αναπτύξουν βελτιωµένα
συστήµατα διαχείρισης κινδύνων αλλά, αντίθετα, αφενός ενθάρρυνε σε ορισµένες
περιπτώσεις την τυπική µόνο συµµόρφωση προς τις διατάξεις και, αφετέρου, υποχρέωνε
τις τράπεζες που είχαν αξιόπιστα συστήµατα υπολογισµού του πιστωτικού κινδύνου και
των απαιτουµένων για την κάλυψή του κεφαλαίων να προβαίνουν σε διπλό υπολογισµό
κεφαλαιακών απαιτήσεων, ένα για εσωτερική χρήση και ένα για συµµόρφωση µε τις
εποπτικές διατάξεις.

Η συνειδητοποίηση των αδυναµιών του υφιστάµενου Συµφώνου αλλά και η πίεση της
αγοράς οδήγησε στην έναρξη των εργασιών για την αναθεώρησή του από την Επιτροπή
Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία όφειλε να
αναθεωρήσει τις Οδηγίες περί κεφαλαιακής επάρκειας οι οποίες σε αντίθεση µε τις
συστάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας είναι υποχρεωτικές. Κύριοι στόχοι του
αναθεωρηµένου Συµφώνου ήταν:

1. Η αντιστοίχηση, κατά το δυνατόν, των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών µε τον πιστωτικό
κίνδυνο, που πράγµατι εµπεριέχεται σε κάθε χρηµατοδοτικό άνοιγµα.
2. Η διεύρυνση των εποπτικά αναγνωριζόµενων µέσων και τεχνικών αντιστάθµισης ή
µεταφοράς των πιστωτικών κινδύνων.
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3. Ο καθορισµός συγκεκριµένων κεφαλαιακών απαιτήσεων για την κάλυψη του
λειτουργικού κινδύνου.
4. Η ενθάρρυνση των τραπεζών για τη χρήση εσωτερικών συστηµάτων µέτρησης και
διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου.
5. Ο προσδιορισµός βασικών αρχών και κριτηρίων που θα διέπουν τη διαδικασία
αξιολόγησης από τις εποπτικές αρχές της πολιτικής και των µηχανισµών των τραπεζών για
τη διασφάλιση της κεφαλαιακής τους επάρκειας. Η αξιολόγηση αυτή θα λαµβάνει υπόψη
τη φύση και το εύρος των δραστηριοτήτων των εποπτευόµενων πιστωτικών ιδρυµάτων και
το είδος και ύψος των σχετικών κινδύνων που αναλαµβάνουν.
6. Η ενίσχυση της αρχής της πειθαρχίας που η αγορά επιβάλει στα πιστωτικά ιδρύµατα
µέσω της υποχρεωτικής δηµοσιοποίησης ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων που να
επιτρέπουν την αντικειµενική αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας και της
αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων. Η αξιολόγηση αυτή από την
αγορά ουσιαστικά προσδιορίζει και το κόστος δανεισµού των τραπεζών και κατά συνέπεια
και την επιτοκιακή πολιτική έναντι των πελατών.

Το πνεύµα των ανωτέρω τροποποιήσεων υποδηλώνει την σαφή πρόθεση των εποπτικών
αρχών να ελέγξουν συστηµατικά την διαδικασία τιτλοποίησης απαιτήσεων. ∆εδοµένου ότι
η αποτελεσµατικότητα του συγκεκριµένου χρηµατοοικονοµικού εργαλείου θεωρείται
σηµαντική για τη λειτουργία των τραπεζικών ιδρυµάτων, σε καµία περίπτωση δεν
υπονοείται η κατάργησή της. Επισηµαίνεται, ότι ήδη αποτελεί κοινή παραδοχή για το
σύνολο του παγκόσµιου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, το γεγονός ότι η αλόγιστη και
υπέρµετρη χρήση του συγκεκριµένης µεθόδου είχε ως αποτέλεσµα την ταχύτατη
εξάπλωση των συνεπειών της οικονοµικής κρίσης σε διεθνές επίπεδο. Παρόλα αυτά κανείς
δεν αµφισβητεί την χρησιµότητα της µεθόδου και τα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από
την ορθολογική της χρήση ( βλέπε κεφάλαιο 1 – 1.4 Κίνητρα για τιτλοποίηση ) και
δεδοµένης αυτής της παραδοχής η Επιτροπή της Βασιλείας έχει ήδη προβεί στις παρακάτω
αλλαγές ( Α.Kαλαϊτζής, 2009:71):
1.Συντελεστές στάθµισης επανατιτλοποίησης (Resecuritisation Risk Weights)
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Οι τράπεζες που χρησιµοποιούν την βασισµένη σε εσωτερικές µετρήσεις (IRB)
προσέγγιση για την τιτλοποίηση θα πρέπει να εφαρµόσουν υψηλότερους συντελεστές
στάθµισης στα ανοίγµατα (exposures) επανατιτλοποίησης.
2. Τυποποιηµένοι συντελεστές στάθµισης (Standardised Risk Weights)
H ανάλυση στους αναθεωρηµένους συντελεστές στάθµισης για τις επανατιτλοποίησεις σε
IRB κατέδειξε ότι οι συντελεστές στάθµισης στην τυποποιηµένη προσέγγιση πρέπει
επίσης να αλλάξουν για τα παρόµοια ανοίγµατα.
3.Χρήση των εκτιµήσεων υποκείµενων στην αυτό-εγγύηση (Self-guarantee)

Οι τράπεζες δεν θα επιτρέπονται να χρησιµοποιήσουν τις εκτιµήσεις για τις εκθέσεις σε
κινδύνους υποκείµενους στις αυτό-εγγυήσεις προσθέτοντας τη γλώσσα (language) στο
πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ έτσι ώστε µια τράπεζα να µη µπορεί να αναγνωρίσει τις
εκτιµήσεις, είτε στην τυποποιηµένη προσέγγιση (SA) είτε στην προσέγγιση IRB, που είναι
βασισµένη στις εγγυήσεις ή σε παρόµοια υποστήριξη που παρέχεται από την ίδια την
τράπεζα.
4.Λειτουργικές απαιτήσεις για την πιστωτική ανάλυση (Credit Analysis)

Οι τράπεζες θα πρέπει να ικανοποιούν ειδικά λειτουργικά κριτήρια προκειµένου να
χρησιµοποιηθούν οι συντελεστές στάθµισης που διευκρινίζονται στο πλαίσιο της
Βασιλείας ΙΙ για την τιτλοποίηση. Αυτά τα κριτήρια θα εξασφαλίσουν ότι οι τράπεζες θα
εκτελούν την οφειλόµενη επιµέλειά τους και δεν θα στηρίζονται απλά στις πιστωτικές
εκτιµήσεις των αντιπροσωπειών εκτίµησης. Η αποτυχία να ικανοποιηθούν αυτά τα
κριτήρια για ένα δεδοµένο άνοιγµα τιτλοποίησης θα οδηγούσε στην αφαίρεσή του.
Ταυτόχρονα, το διοικητικό συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)
ανακοίνωσε πρόσφατα την απόφαση του για την τροποποίηση των απαιτήσεων
πιστοληπτικής διαβάθµισης όσον αφορά τους τίτλους που προέρχονται από τιτλοποίηση
(asset-backed securities) για χρήση στο Ευρωσύστηµα. Όπως σηµειώνεται σε σχετική
ανακοίνωση, το Ευρωσύστηµα θα απαιτεί τουλάχιστον δύο πιστοληπτικές διαβαθµίσεις
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από αποδεκτούς εξωτερικούς οργανισµούς αξιολόγησης για όλους τους τίτλους αυτού του
είδους που θα εκδίδονται από 1ης Μαρτίου 2010. Για τον καθορισµό της καταλληλότητας
των εν λόγω τίτλων, το Ευρωσύστηµα θα εφαρµόζει τον κανόνα της δεύτερης καλύτερης
πιστοληπτικής διαβάθµισης, γεγονός που σηµαίνει ότι όχι µόνο η καλύτερη αλλά και η
δεύτερη καλύτερη πιστοληπτική διαβάθµιση θα πρέπει να συµµορφώνεται προς το
ελάχιστο όριο πιστοληπτικής διαβάθµισης που ισχύει για τους τίτλους αυτούς.
Από την 1η Μαρτίου 2011, ο εν λόγω κανόνας καθώς και η απαίτηση για τουλάχιστον δύο
πιστοληπτικές διαβαθµίσεις θα ισχύουν για όλους τους τίτλους που προέρχονται από
τιτλοποίηση, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία έκδοσής τους.

Τέλος, συνοψίζοντας θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι τόσο η γιγάντωση της χρήσης της
τιτλοποίησης τραπεζικών απαιτήσεων διεθνώς όσο και η ραγδαία εξάπλωση της εν λόγω
χρηµατοπιστωτικής κρίσης είναι αποτέλεσµα των σηµαντικών ελλείψεων σε επίπεδο
ελεγκτικό και ρυθµιστικό για τα πιστωτικά ιδρύµατα. Σύµφωνα, µάλιστα

µε δηλώσεις

του ∆ιοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Ορφανίδη Α., οι τρέχουσες
εξελίξεις στις διεθνείς χρηµατοοικονοµικές αγορές καταδεικνύουν έντονα την ανάγκη για
πιο αποτελεσµατική ρύθµιση και εποπτεία. Τα γεγονότα που όλοι έχουν βιώσει από την
έναρξη της παγκόσµιας χρηµατοοικονοµικής αναταραχής τον Αύγουστο του 2007,
υποδηλώνουν ότι η µέχρι σήµερα εφαρµοσθείσα εποπτεία του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος

εµπεριείχε

σοβαρά

κενά.

Η

εµπειρία

όχι

µόνο

της

σηµερινής

χρηµατοοικονοµικής κρίσης αλλά και η ιστορική οικονοµική εξέλιξη των τελευταίων
αιώνων καταδεικνύουν ότι είναι αδύνατο να αποτραπούν πλήρως οι µελλοντικές κρίσεις.
Ο κ. Ορφανίδης συνεχίζει επισηµαίνοντας την ύπαρξη δύο παραγόντων, καθοριστικών για
την λειτουργία των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων παγκοσµίως, όπως αυτοί προκύπτουν
από τα αποτελέσµατα της τρέχουσας κρίσης.

Ο πρώτος παράγοντας είναι η άσκηση της τραπεζικής εποπτείας από τις Κεντρικές
Τράπεζες. Η χρηµατοοικονοµική κρίση έχει αποδείξει ότι εκείνες οι χώρες, των οποίων οι
Κεντρικές Τράπεζες είχαν άµεση πρόσβαση και ενδελεχή γνώση των εποπτικών
δεδοµένων ολόκληρου του τραπεζικού τοµέα, τόσο σε µακρο-οικονοµικό όσο και σε
µικρο-οικονοµικό επίπεδο, ήταν σε καλύτερη θέση να αντιµετωπίσουν µε επιτυχία τις
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επιπτώσεις της κρίσης. Ο λόγος ανάγεται στο ότι οι Κεντρικές Τράπεζες ασκούσανε τόσο
µικρο-προληπτική όσον και µακρο-προληπτική εποπτεία. Αυτό επέτρεπε τη λήψη
έγκαιρων και ολοκληρωµένων αποφάσεων σε θέµατα ενίσχυσης της ρευστότητας και της
φερεγγυότητας της κάθε τράπεζας ξεχωριστά αλλά και του συνόλου του τραπεζικού
συστήµατος. Η ανάγκη για στενότερη συνεργασία στην ανταλλαγή οικονοµικών και
εποπτικών πληροφοριών µεταξύ της Κεντρικής Τράπεζας και του Εποπτικού Φορέα
τονίζεται και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στην πρόσφατη έκθεση του Jacques de Larosiere
που, µεταξύ άλλων, προτείνει τη δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Συστηµικού
Κινδύνου, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δίνοντας µ’ αυτό τον
τρόπο κάποιο εποπτικό ρόλο στο Ευρωσύστηµα.

Ο δεύτερος παράγοντας είναι ότι η άσκηση της τραπεζικής εποπτείας πρέπει να διέπεται
από τεχνοκρατικά και ορθολογιστικά κριτήρια, απόλυτα ανεξάρτητα και απαλλαγµένα από
οποιεσδήποτε πρόσκαιρες πολιτικές σκοπιµότητες και επιδράσεις. Η εµπειρία των
τελευταίων µηνών υποδεικνύει ότι χώρες και τοµείς όπου η αρµοδιότητα της εποπτείας
δεν εξασκείτο από ουσιαστικά ανεξάρτητους φορείς και ήταν επιρρεπής σε πολιτικές
επιδράσεις και παρεµβολές ενίσχυσαν την παρούσα κρίση.
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