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Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή
1.1.

Εισαγωγή

Οι ραγδαίες εξελίξεις στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, όπως για παράδειγμα
ο πληθωρισμός, ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών, η αυξημένη
αβεβαιότητα, η αστάθεια των επιτοκίων, οι εξειδικευμένες απαιτήσεις των πελατών
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και ο έντονος ανταγωνισμός αποτελούν
μερικές από τις βασικές αιτίες για την συνεχή και επιτακτική ανάγκη άντλησης
κεφαλαίων.
Επιπλέον, η ανακάλυψη νέων τρόπων διαχείρισης χρημάτων και ρίσκου μέσω της
χρήσης επενδυτικών κεφαλαίων

αποτελέσαν σημαντικό παράγοντα για την

δημιουργία νέων χρηματοοικονομικών εργαλείων. Γίνεται κατανοητό πως η
ανάπτυξη και η εξέλιξη του ιδιωτικού τομέα δεν είναι εφικτή με την χρήση των ιδίων
κεφαλαίων. Η άμεση αναζήτηση ξένων κεφαλαίων μέσω δανεισμού από πιστωτικά
ιδρύματα αποτελεί μονόδρομο.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης
αντικαθιστώντας τις παραδοσιακές μορφές δανεισμού των πιστωτικών ιδρυμάτων
μέσω των αξιογραφικών κεφαλαιαγορών η οποία αναφέρεται ως τιτλοποίηση.
Παρατηρείται από τα παραπάνω πως η τιτλοποίηση λειτουργεί καταλυτικά στην
άντληση κεφαλαίων τόσο ως εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης όσο και ως
ευνοϊκή και ανταγωνιστική λύση έναντι της πιστωτικής αγοράς. Η χορήγηση
κεφαλαίων μέσω της έκδοσης αξιογράφων αποτελεί μία φθηνότερη λύση αναζήτησης
ξένων κεφαλαίων, από χρηματοδότες οι οποίοι κινούνται ανώνυμα στην αξιογραφική
αγορά ανταγωνίζοντας την έως τώρα μονοπωλιακή δανειοδότηση των πιστωτικών
ιδρυμάτων.
Από την άλλη πλευρά το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα αντιμετωπίζει τη
χειρότερη χρηματοοικονομική κρίση μετά το μεγάλο κραχ του 1929. Η κρίση
ξεκίνησε με το σπάσιμο της φούσκας ακινήτων το καλοκαίρι του 2007,
επιβαρύνοντας τα πιστωτικά ιδρύματα εξαιτίας της αδυναμίας των οφειλετών να
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους γεγονός που οδήγησε σε μεγάλο αριθμό
χρεοκοπιών στεγαστικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου και την μεταφορά αυτών
στην αγορά των εταιρικών ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης που είχαν εκδοθεί για
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τη χρηματοδότηση των τιτλοποιημένων στεγαστικών δανείων. Όλο αυτό οδήγησε
στην έλλειψη ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων, με αποτέλεσμα η τιτλοποίηση
να διαδραματίζει μείζον ρόλο πηγής χρηματοδότησης.
Σήμερα παρατηρείται έντονα το φαινόμενο της σταδιακής υποχώρησης του
παραδοσιακού ρόλου των πιστωτικών ιδρυμάτων ως δανειστή με την απλή διατήρηση
ενός διαμεσολαβητικού ρόλου στη μεταφορά πόρων από τους επενδυτές στις
χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις. Με λίγα λόγια ο θεσμός της τιτλοποίησης δίνει την
δυνατότητα σε μία επιχείρηση να μετατρέψει την μελλοντική και προβλέψιμη ροή
πληρωμών που θα προκύψει από υπάρχουσες ή μη ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις σε
άμεση ρευστότητα μέσω έκδοσης τίτλων προς το κοινό.
Ο θεσμός ξεκίνησε το 1930 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής λόγω της έντονης
ανάγκης για ρευστότητα στην αγορά των στεγαστικών δανείων. Πολύ αργότερα
έκανε την εμφάνισή του και στον Ευρωπαϊκό χώρο αλλά στην χώρα μας έκανε την
πρώτη του εμφάνιση με τον Ν. 2801/2000 και αφορούσε τη μείωση του δημοσίου
χρέους και του κυβερνητικού ελλείμματος. Η θεσμοθέτησή της στον ιδιωτικό τομέα
της χώρας μας έγινε με τον Ν.3156/2003.
Συνοψίζοντας, η τιτλοποήση είχε άμεση και ραγδαία εξέλιξη ως θεσμός λόγω της
έντονης ανάγκης εύρεσης εναλλακτικής άντλησης κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα.

1.2. Διάρθρωση εργασίας
Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να προσεγγίσει την διαδικασία της τιτλοποιήσης
των απαιτήσεων σε θεωρητική βάση με την βοήθεια της βιβλιογραφικής έρευνας. Πιο
συγκεκριμένα αναλύεται η έννοια της τιτλοποίησης η διαδικασία πραγματοποίησής
της καθώς και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με τον συγκεκριμένο θεσμό.
Στο πρώτο κεφάλαιο συναντάται η εισαγωγή και η ιστορική αναδρομή του θεσμού
της τιτλοποίησης. Πως και από πού ξεκίνησε και πότε εμφανίστηκε στην χώρα μας.
Έπειτα στο κεφάλαιο δύο βλέπουμε τον ορισμό της τιτλοποίησης όπως έχει
αποδοθεί και

την ανάλυσή της υπό τις δύο βασικές έννοιες

που βάσει της

βιβλιογραφίας διακρίνεται.
Συνεχίζοντας, στο κεφάλαιο τρία, επισημαίνονται τα συμμετέχοντα μέρη που
λαμβάνουν μέρος και είναι οι κύριοι παράγοντες στην διαδικασία της τιτλοποίησης.
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Στο κεφάλαιο τέσσερα αναλύονται τα είδη των απαιτήσεων

καθώς και τα

χαρακτηριστικά αυτών τα οποία μπορούν να ελαττώσουν τόσο το κόστο όσο και τον
χρόνο του θεσμού.
Στο κεφάλαιο πέντε

παρουσιάζεται όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά γίνεται η

διαδικασία της τιτλοποίησης αναφέροντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα
αυτής. Επίσης παρατίθενται οι μορφές του θεσμού και η διάκρισή της βασιζόμενη
στα τραπεζικά ιδρύματα.

Στο τελευταίο μέρος του κεφαλαίου βλέπουμε την

σύγκριση της τιτλοποίησης με άλλους θεσμούς ενίσχυσης ρευστότητας.
Επιπλέον στο κεφάλαιο έξι γίνεται νύξη στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα τα οποία
πραγματεύονται τον παραπάνω θεσμό καθώς και μία σχετική αναφορά για την
τιτλοποίηση βάση της Βαιλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ.
Στο κεφάλαιο επτά γίνεται μία αναφορά για τις επιπτώσεις της κρίσης τόσο στον
θεσμό της τιτλοποίησης όσο και στην αγορά ενώ στο κεφάλαιο οχτώ συναντάται
επιγραμματικά η τιτλοποίηση και η διαπραγμάτευση των κόκκινων δανείων μέσω
αυτής, στην χώρα μας.
Τελειώνοντας, η εργασία έχει σαν στόχο την ανάλυση και περιγραφή του θεσμού
της τιτλοποίησης όπως αναλύεται στη σχετική βιβλιογραφία και σε αναλύσεις
ειδικών του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ο θεσμός της τιτλοποίησης έγινε ευρεία
γνωστός μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2007 και έπειτα, ενώ στην ελληνική
πραγματικότητα είναι στην επικαιρότητα σήμερα εξαιτίας του χειρισμού των
«κόκκινων δάνειων» από Ελληνικά Τραπεζικά Ιδρύματα. Η τιτλοποίηση ως εργαλείο
χρηματοδότησης εμφανίζει συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις παραδοσιακές
μορφές χρηματοδοτήσεις και ίσως είναι ένας από τους λόγους που είχε ραγδαία
εξάπλωση από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 έως και σήμερα.
Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2007 έγειρε πολλά ερωτήματα όσον αφορά το
θεσμό της τιτλοποίησης και το βαθμό που θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τους
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Σε αυτή τη προσπάθεια θωράκισης των
χρηματοπιστωτικών οργανισμών αλλά και στο πλαίσιο των κανόνων που θα πρέπει
να διέπουν τις διάφορες μορφές τιτλοποίησης από τους ενδιαφερόμενους είναι το
σύμφωνο της Βασιλείας και ειδικότερα η Βασιλεία ΙΙΙ όπου οι οδηγίες που προτείνει
έχουν νομοθετηθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο με τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες.
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Κεφάλαιο 2 – Επισκόπηση

2.1.Επισκόπηση Βιβλιογραφίας
Ο θεσμός της τιτλοποίησης αποτελεί επίκαιρο θέμα αναφοράς, μετά από τη
χρηματοοικονομική κρίση του 2007, με το οποίο έχουν καταπιαστεί πολλοί
συγγραφείς, οικονομικοί αναλυτές και αρθρογράφοι τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε
επιχειρησιακό επίπεδο. Στη συνέχεια παρατίθενται επιγραμματικά η έννοια και η
ανάλυση του θεσμού της τιτλοποίησης όπως έχει καταγραφεί στη σχετική
βιβλιογραφία.
Σύμφωνα με τον Ι. Βενιέρη (2005),η τιτλοποίηση έχει την προέλευσή της από το
Αμερικανικό δίκαιο. Βασική αιτία ύπαρξης του θεσμού θεωρείται η εξεύρεση
κεφαλαίων από τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία είχαν πρόβλημα ρευστότητας διότι
χορηγούσαν στεγαστικά δάνεια μεγάλης διάρκειας με χαμηλό σταθερό επιτόκιο. Η
έννοια της τιτλοποίησης έρχεται αργότερα στην ελληνική πραγματικότητα με βάσει
τον Ν.(2801/2000) και με την τροποποίηση αυτού Ν.2843/2000 με σκοπό τη μείωση
του δημοσίου χρέους και του κυβερνητικού ελλείμματος. Μέχρι το 2004 δεν
εμφανίζονται τιτλοποιήσεις τραπεζικών απαιτήσεων στον ιδιωτικό τομέα, ενώ το
Ελληνικό Δημόσιο προχώρησε ήδη από το 1999-2001 στην τιτλοποίηση απαιτήσεων
από μελλοντικά έσοδα.
Το αντικείμενο τιτλοποιήσης μπορεί να είναι: α) απαίτηση κατά τρίτου όπως για
παράδειγμα απαιτήσεις δανείων (στεγαστικών, επαγγελματικών, καταναλωτικών,
πιστωτικών καρτών, συμφωνιών leasing ή franchising β) απαίτηση κατά τρίτου ο
οποίος δε μετέχει στην τιτλοποίηση, γ) μελλοντική ή υφιστάμενη απαίτηση η οποία
κατά τον χρόνο της μεταβίβασης δεν υπάρχει –υφίσταται- ως νομική βάση αξίωσης δ)
απαίτηση υπό αίρεση, μεταβιβάζεται το δικαίωμα προσδοκίας χωρίς να υφίσταται η
απαίτηση.
Η διαδικασία της

είναι η ακόλουθη: η επιχείρηση που ενδιαφέρεται για

χρηματοδότηση είναι δικαιούχος απαιτήσεων έναντι τρίτων. Αυτές οι απαιτήσεις
βρίσκονται ήδη στο ενεργητικό της εταιρίας αλλά δεν είναι ληξιπρόθεσμες ώστε να
μπορούν να εισπραχθούν άμεσα. Σε μερικές περιπτώσεις είναι μελλοντικές
απαιτήσεις έναντι τρίτων. Η άμεση ανάγκη για μετρητά ή ακόμα και η αδυναμία
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είσπραξης αυτών των απαιτήσεων μπορεί να οδηγήσει μια επιχείρηση στην
υιοθέτηση της διαδικασίας της τιτλοποίησης ώστε να εξασφαλίσει ρευστότητα. Ο
συγγραφέας, διακρίνει τις μορφές του θεσμού με βάση τις απαιτήσεις που τιτλοποιεί.
Ειδικότερα,
την τιτλοποίηση ενυπόθηκων απαιτήσεων
την τιτλοποίηση των υπόλοιπων απαιτήσεων
την τιτλοποίηση απαιτήσεων του αρθ. 11 Ν. 3156 δηλαδή την τιτλοποίηση
απαιτήσεων από ακίνητα,
συνθετική τιτλοποίηση που οδηγεί στην έκδοση συνθετικών τίτλων (synthetic
backed securities)
Υπάρχουν δύο κατηγορίες εξασφαλίσεων οι πιστωτικές (credit enhacement), που
αφορούν την αδυναμία ρευστοποίησης των απαιτήσεων

και οι εξασφαλίσεις

ρευστότητας, οι οποίες πραγματεύονται την καθυστέρηση ρευστοποίησης. Μία
ακόμη μορφή κατηγοριοποίησης είναι οι εξασφαλίσεις εκ της διάρθρωσης
τιτλοποίησης, σε εξασφαλίσεις που παρέχει η μεταβιβάζουσα εταιρία και σε
εξασφαλίσεις που παρέχουν τρίτοι φορείς που ουσιαστικά είναι οι πραγματικοί
πιστοδότες και χορηγοί εξασφαλίσεων.
Επιπλέον, ορίζει ακόμη έναν τρόπο κατηγοριοποίησης της, ο οποίος αφορά την
διάρθρωση της διαδικασίας. Οι τρεις κατηγορίες είναι η τιτλοποίηση i) με άμεση ροή
πληρωμών (passthrough),

ii) με έμμεση ροή πληρωμών (paythrough) και iii) η

κλιμακωτή διάρθρωση πληρωμών.
Κατά την άποψη του D.Pulido (2004) οι πρώτες συναλλαγές τιτλοποίησης έγιναν στις
αρχές τις δεκαετίας του 1970 και αφορούσαν πωλήσεις «λιμναζόντων» στεγαστικών
δανείων από τους Κρατικούς Οργανισμούς Στεγαστικών Δανείων των ΗΠΑ. Το
1968 δημιουργείται στις ΗΠΑ η τιτλοποίηση των ενυπόθηκων δανείων από την
GNMA (Government National Mortage Assosiation) και αποτέλεσε την βάση για τη
δημιουργία των σημερινών MBS (Mortage Backed Securities). H GNMA ήταν αυτή
που δημιούργησε το πρώτο χρηματοοικονομικό προϊόν ενυπόθηκων δανείων το οποίο
κατ’ επέκταση το πούλησε στους ενδιαφερόμενους επενδυτές.
Μία άλλη εκδοχή, προγενέστερη των παραπάνω σύμφωνα με τον, P.L.Zweig (1989)
η πρώτη τιτλοποίηση απαιτήσεων πραγματοποιήθηκε από την παροχή υπηρεσιών
Leasing στην αμερικανική αγορά το 1985 γεγονός ιδιαίτερα προοδευτικό για την
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εποχή εκείνη. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 η τιτλοποίηση ξεκίνησε να
εφαρμόζεται σε ένα ευρύ φάσμα παροχών όπως για παράδειγμα στον τομέα της
ασφάλισης.
Κατά τον Α.Δημητρακόπουλο (2008) η τιτλοποίηση με την ευρεία έννοια είναι κάθε
αξιογραφική ενσωμάτωση δικαιωμάτων που έχει ως σκοπό την άντληση κεφαλαίων
και τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
ΟA.Carron. (1991) όρισε πως η τιτλοποίηση είναι μια διαδικασία δημιουργίας
ρευστοποιήσιμων χρηματοοικονομικών μέσων, με τα στοιχεία του ενεργητικού ενός
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

Στόχοι της διαδικασίας τιτλοποίησης είναι οι

ακόλουθοι:


Η είσοδος δυνητικών πηγών χρηματοδότησης στο τραπεζικό σύστημα



Η βελτίωση της ρευστότητας του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος λόγω της
απομάκρυνσης τοποθετήσεων του Ενεργητικού που κατείχαν υψηλή στάθμιση
έναντι των κινδύνων



Η άντληση μεγάλου ύψους κεφαλαίων με ταυτόχρονη εύνοια της πολιτικής
που ακολουθεί η τράπεζα



Η αύξηση της κερδοφορίας με αναπροσαρμογή των θέσεων του Ενεργητικού



Η ορθότερη διαχείριση κινδύνων της αγοράς

Από την άλλη πλευρά η Hyun Song Shin, (2009) διατύπωσε 2 απόψεις σχετικά με την
τιτλοποίηση την παλαιότερη και την πιο πρόσφατη. Η πρώτη συναντάται πριν την
χρηματοπιστωτική κρίση του 2007 η οποία ισχυριζόταν τον θετικό ρόλο που παίζει
τόσο στη διασπορά του χρηματοπιστωτικού κινδύνου όσο και στην ενίσχυση της
ανθεκτικότητας των τραπεζών στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αντίθετα, η νέα
εκδοχή οποία εμφανίζεται μετά το 2008, υπερασπίζεται πως η τιτλοποίση διαμέσου
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων επιτρέπει το ακανθώδες πρόβλημα των
επισφαλών δανείων να διαχειρίζεται από τους επενδυτές.
Έπειτα ακόμη ένας ορισμός του θεσμού κατά τονV.Kothari,(2006) θεωρείται η κάθε
διαδικασία με την οποία μετατρέπεται μια οικονομική σχέση σε συναλλαγή.
Ειδικότερα, την ορίζει ως ένα εργαλείο δομημένης χρηματοδότησης όπου μια
οντότητα επιχειρεί να συγκεντρώσει τους τόκους της σε μια αναγνωρίσιμη χρηματική
ροή σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, να μεταφέρει την ίδια διαδικασία στους
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επενδυτές με ή χωρίς την ύπαρξη περαιτέρω εγγυήσεων και να επιτύχει τον σκοπό
της άντλησης κεφαλαίων. Τα οφέλη από τη χρήση της τιτλοποίησης απαιτήσεων
μεταξύ άλλων είναι τα ακόλουθα:


Η πιθανότητα απόκτησης χαμηλότερου κόστους χρηματοδότησης



Η δυνατότητα διαφοροποίησης των πηγών χρηματοδότησης



Η δυνατότητα διαχείρισης του επενδυτικού κινδύνου

Σύμφωνα με τους KiffJ, Jobst A, Kisser. M, Scarlatta J. &Kim YS, (2009) η
τιτλοποίηση σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, εμφανίζεται στην Ευρώπη στην δεκαετία του
’80 και φτάνει στο ζενίθ δέκα χρόνια αργότερα, στις αρχές της νέας χιλιετίας.
Συγκεκριμένα το 2006 φτάσαμε τα 5τρισεκατομμύρια δολάρια ενώ το 2009 εξαιτίας
της μεγάλης χρηματοπιστωτικής κρίσης έπεσε στα 1,1 τρισεκατομμύρια δολάρια

Ένα πλεονέκτημα από τη τιτλοποίηση των απαιτήσεων κατά τους Davidson, A.,
Sanders, A., WolffL., Ching, A. (2003), είναι τα κίνητρα που τυγχάνει να έχουν οι
επιχειρήσεις όπως φορολογικά, στρατηγικά, λογιστικά και νομοθετικά.
Ενδεικτικά τα πλεονεκτήματα της τιτλοποίησης κατά I.H. Giddy, (2000) για την
οικονομία των εθνικών κρατών που την έχουν υιοθετήσει είναι τα ακόλουθα: η
ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς, η δημιουργία μίας επιπλέον πηγής χρηματοδότησης
για αναπτυσσόμενες εταιρίες καθώς και η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας
αφού οι επιχειρήσεις που μπορούν να εκκινήσουν μια τέτοια διαδικασία πρέπει να
είναι εγχώριες.
Ο Θ. Κουλoυριανός, (2006) αναφέρει πως τον ρόλο του πωλητή στην τιτλοποίηση
τον αναλαμβάνει ο άμεσα ενδιαφερόμενος για την λήψη της χρηματοδότησης. Ο
νόμος 3156/2003 ορίζει πως ο μεταβιβάζων (originator) είναι είτε φυσικό είτε νομικό
πρόσωπο που διενεργεί εμπορικές πράξεις. Οφείλεται να αναφερθεί πως είναι δυνατή
και η συμμετοχή περισσότερων πωλητών σε μία τιτλοποίηση (multi seller
securitization conduit) , η οποία προσφέρει την δυνατότητα επιμερισμού των εξόδων
της διαδικασίας μεταξύ περισσότερων χρηματοδοτούμενων εταιριών. Συγκεκριμένα
γίνεται χρήση μίας εταιρίας ειδικού σκοπού με την οποία τιτλοποιούνται ομάδες
απαιτήσεων οι οποίες από μόνες τους δε θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μία
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επαρκή δεξαμενή περιουσιακών στοιχείων για την δικαιολόγηση των εξόδων της
διαδικασίας. Η νομοθεσία ορίζει πως ο αποκτών είναι νομικό ή νομικά πρόσωπα. Με
αυτό γίνεται αμέσως αντιληπτό πως δεν υπάρχει αποκλεισμός στην συμμετοχή
περισσότερων εταιριών ειδικού σκοπού (multi-tier structure). Η πρακτική ύπαρξης 2
εταιριών ειδικού σκοπού είναι γνωστή ως FINCO (finance company structure). Η
μεταβιβάζουσα εταιρία παραχωρεί τις απαιτήσεις της σε θυγατρική εταιρία ειδικού
σκοπού και έπειτα αυτή με τη σειρά της, μεταβιβάζει τις απαιτήσεις σε μία
ανεξάρτητη εταιρία ειδικού σκοπού με καταπιστευτική μεταβίβαση (εξασφάλιση) ή
ενέχυρο. Η εταιρία αυτή είναι τελείως ανεξάρτητη από την μεταβιβάζουσα εταιρία
και δε συνδέεται ούτε οικονομικά αλλά ούτε και νομικά με αυτή. Η δεύτερη αυτή
εταιρία εκδίδει τις ομολογίες που καλύπτονται από τις απαιτήσεις.
Σύμφωνα με τον Χ.Νεγκάκη (2016) η εταιρία ειδικού σκοπού, είναι εταιρία χωρίς
κεφάλαιο και εισόδημα και δεν προσδίδει καμία επιπλέον αξία στα ήδη υπάρχοντα
κεφάλαια και το εισόδημα της μεταβιβάζουσας εταιρίας, καθώς είναι απόλυτα
ανεξάρτητα από αυτή. Η περιορισμένη δραστηριότητά της έχει ως σκοπό τον
περιορισμό των ενεργειών της δηλαδή των υποχρεώσεών της έτσι ώστε να μην
αποκτήσει παθητικό εκτός των σκοπών της τιτλοποίησης. Οι ομολογίες εκδίδονται
από την παραπάνω ανεξάρτητη αρχή, την εταιρία ειδικού σκοπού, που ιδρύεται
αποκλειστικά για να μπορέσει η μεταβιβάζουσα και χρηματοδοτούμενη εταιρία να
διαχωρίσει πλήρως τις απαιτήσεις από την εταιρική της περιουσία και ευθύνεται για
την εκπλήρωση των αξιώσεων των δανειστών.
Οι Ν.Ζαγορήσιος, Ι.Ασημέλης (2011) αναφέρουν πως οι οίκοι αξιολόγησης, ως
συμμετέχοντα μέρη της τιτλοποίησης προβαίνουν σε ποσοτική και ποιοτική
αξιολόγηση της συναλλαγής. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που αξιολογούν είναι η
εγκριτική διαδικασία των δανείων (under writing), οι διαδικασίες ανάκτησης
καθυστερημένων οφειλών, τα χαρακτηριστικά των δανείων, το νομικό και
φορολογικό πλαίσιο κ.λπ. Η ποσοτική διαδικασία στηρίζεται σε ένα μοντέλο
χρηματορροών «cash flow model».
Επιπροσθέτως, αναλύουν ένα άλλο χρηματοοικονομικό προϊόν κοινό με την
τιτλοποίηση απαιτήσεων αυτό των καλυμμένων ομολογιών. Ως καλυμμένες
ομολογίες ορίζονται τα ομόλογα που έχουν διπλή κάλυψη από: α) Την εγγύηση του
πιστωτικού ιδρύματος και β) τα χαρτοφυλάκια των δανείων που έχουν διαχωριστεί
από τα υπόλοιπα στοιχεία ενεργητικού (χαρτοφυλάκιο ασφαλείας) τα οποία
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αποτελούνται συνήθως από ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια που τηρούν συγκεκριμένα
κριτήρια καταλληλόλητας.
Ακόμα ένας παρόμοιος θεσμός αναλύεται από τον Γ .Λαζαρίδη,(2001) αυτός της
πρακτορείας απαιτήσεων(factoring). Η πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων
είναι μία ακόμα σύγχρονη μορφή χρηματοδότησης που δίνει τη δυνατότητα στις
επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσει μέρος του ενεργητικού της ώστε να αντλήσει
αναγκαία κεφάλαια. Βέβαια οι πρώτες μορφές πρακτορείας απαιτήσεων έκαναν την
εμφάνισή τους τον 15ο και 16ο αιώνα μΧ. ενώ με τη μορφή που διενεργείται σήμερα
εμφανίστηκε τον 19ο αιώνα.
Τελειώνοντας, σύμφωνα με τον Γκόρτσο (2006)η δημιουργία από μια σειρά
προβλημάτων στην όλη δομή του συστήματος (αύξηση του συναλλαγματικού και του
επιτοκιακού κινδύνου, υψηλοί ρυθμοί πληθωρισμού, αύξηση του κόστους
λειτουργίας των επιχειρήσεων, χρεοκοπίες επιχειρήσεων, αύξηση της ανεργίας, μη
εξυπηρέτηση δανείων οδήγησε στη δημιουργία της Επιτροπής της Βασιλείας1974,
από τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών της ομάδας των δέκα κρατών (G-10) και
την υποστήριξη της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (Bank of International
Settlements) και έχοντας ως σκοπό την καθιέρωση ενιαίων κανόνων ελέγχου και
εποπτείας, για την διασφάλιση της σταθερότητας και της ομαλής λειτουργίας του
διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος. (Βασιλεία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ).
Ο θεσμός της τιτλοποίησης ως εργαλείο χρηματοδότησης πρωτοεμφανίστηκε στην
Αμερική στις αρχές της δεκαετίας του 1970 ενώ στην Ελλάδα εμφανίστηκε για πρώτη
φορά

από

το

Ελληνικό

Δημόσιο

τη

περίοδο

του

1999-2001.

Με

τη

χρηματοοικονομική κρίση του 2007 και έπειτα ο θεσμός της τιτλοποίησης είναι στο
επίκεντρο των οικονομικών οργανισμών και φόρα όσον αφορά το τρόπο αλλά και το
πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
και οργανισμούς.
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Κεφάλαιο 3 – Εισαγωγικά στοιχεία
Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται η εξέλιξη του θεσμού της τιτλοποίησης, η οποία
εμφανίστηκε σχεδόν πριν από σαράντα χρόνια, την πορεία της έως και σήμερα καθώς
και τον ορισμό της όπως τη προσδιορίζει η σχετική βιβλιογραφία.

3.1 Ιστορική αναδρομή
Ο θεσμός της τιτλοποίησης δεν αποτελεί ένα σύγχρονο φαινόμενο αλλά
εμφανίζεται ενεργά στο προσκήνιο πριν 40 χρόνια διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο
τόσο στο τραπεζικό σύστημα όσο και στον ιδιωτικό τομέα, γεγονός που
αποδεικνύεται από την σημερινή αποτελεσματικότητά της. Η αιτία της ραγδαίας
ανάπτυξής της οφείλεται στην επιθυμία αναζήτησης εναλλακτικών δυνατοτήτων
άντλησης κεφαλαίων έναντι των κλασσικών μεθόδων που υπήρχαν μέχρι τότε.
Η επιθυμία της δημιουργίας της εμφανίζεται με το πέρας του Δεύτερου
Παγκοσμίου πολέμου. Συγκεκριμένα, η ζήτηση των στεγαστικών δανείων ολοένα και
αυξάνονταν εξαιτίας της επιτακτικής ανάγκης βελτίωσης της οικονομίας. Γίνεται
αντιληπτό πως δημιουργήθηκε η ανάγκη «σύστασης» ενός νέου χρηματοοικονομικού
προϊόντος το οποίο θα μπορούσε να προσφέρει τα δάνεια αυτά καλύπτοντας την
αυξανόμενη ζήτηση. Με άλλα λόγια, το νέο προϊόν έπρεπε να μπορέσει να
εξασφαλίσει περισσότερους πόρους για την χορήγηση των στεγαστικών δανείων.
Μέσω της τιτλοποίησης οι τράπεζες θα καθόριζαν τις υποθήκες, θα διαμέλιζαν τον
πιστωτικό κίνδυνο και θα δημιουργούσαν νέες ταμειακές ροές μέσα από τα δάνεια
αυτά.
Η τιτλοποίηση με την μορφή που την γνωρίζουμε σήμερα, έχει την προέλευσή της
από το Αμερικανικό δίκαιο 1 . Βασική αιτία ήταν η αναζήτηση κεφαλαίων στα
πιστωτικά ιδρύματα τα οποία είχαν χορηγήσει στεγαστικά δάνεια μεγάλης διάρκειας
με χαμηλό σταθερό επιτόκιο. Ήδη από 1930, πριν την επίσημη δημιουργία της
τιτλοποίησης, η Αμερικανική κυβέρνηση ίδρυσε τον Ομοσπονδιακό Φορέα
Ασφάλισης Στεγαστικών δανείων (Federal Housing Administrationή FHA) για την
Ιακωβος Κ. Βενιέρης, «Τιτλοποίηση απαιτήσεων σύμφωνα με τον Ν.3156/2003 υπό το πρίσμα και
της διεθνούς πρακτικής. Εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2005, σελ.48
1
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εξασφάλιση αποπληρωμής στεγαστικών δανείων τα οποία χορηγούνταν σε
οικογένειες με χαμηλό εισόδημα. Έπειτα, το 1938 δημιουργείται η Ομοσπονδιακή
Ένωση Στεγαστικών δανείων (Federal National Mortage Associationή FNMA), η
οποία λειτούργησε ως πυλώνας για την δημιουργία της τιτλοποίησης. Η
συγκεκριμένη Ένωση, αγόραζε από τα πιστωτικά ιδρύματα τα δάνεια τα οποία ήταν
ασφαλισμένα από τους οργανισμούς FHAή VA2και στη συνέχεια εξέδιδε ομόλογα (η
FNMA) για να αποπληρώσει το τίμημα της αγοράς της. Παρατηρούμε πως έτσι
δημιουργήθηκε η σύνδεση μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των
απαιτήσεών τους με τις κεφαλαιαγορές με εκδότη των αξιόγραφων 3 όχι τα πιστωτικά
ιδρύματα αλλά την FNMA.
Στις αρχές τις δεκαετίας του 19704 οι πρώτες συναλλαγές αυτής της μορφής,
αφορούσαν πωλήσεις «λιμνάζοντων» στεγαστικών δανείων από τους Κρατικούς
Οργανισμούς Στεγαστικών Δανείων των ΗΠΑ στις ΗΠΑ. Το 1968 δημιουργείται η
τιτλοποίηση των ενυπόθηκων δανείων από την GNMA (Government National
Mortage Assosiation) και αποτέλεσε την βάση για τη δημιουργία των σημερινών
MBS (Mortage Backed Securities). Η GNMA ήταν αυτή που δημιούργησε το πρώτο
χρηματοοικονομικό προϊόν ενυπόθηκων δανείων το οποίο κατ’ επέκταση το πούλησε
στους ενδιαφερόμενους επενδυτές. Αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός πως το προϊόν
αυτό (MBS) έγινε άμεσα αποδεκτό και φυσικά με μεγάλη ζήτηση διότι είχε την
εγγύηση του Αμερικανικού Δημοσίου.
Έπειτα ακολούθησαν η FreddieMac και η FannieMae, οι δύο μεγαλύτερες GSEs
(Government Sponsored Enterprises). Oι εταιρίες αυτές δημιουργήθηκαν από το
Αμερικανικό Κογκρέσο και λειτούργησαν στον χρηματοπιστωτικό τομέα ως εταιρίες
ενίσχυσης πίστωσης σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας καθιστώντας τους πιο
αποτελεσματικούς με ταυτόχρονη ανάδειξη και ενίσχυση της διαφάνειάς τους. Οι
GSEs με την σειρά τους εξέδωσαν τα δικά τους MBS τα οποία μολονότι δεν είχαν
την άμεση εγγύηση του Αμερικανικού Δημοσίου όπως γινόταν με την GNMA,
εγγυούνταν για την πληρωμή των τοκοχρεολυσίων τους με αποτέλεσμα οι επενδυτές
να τις εμπιστευθούν σαν να είχαν κρατική εγγύηση.

VA: Veterans Administration, όμοιος θεσμός με τη FHA μόνο που βοηθούσε απόστρατους
βετεράνους.
3
Τα αξιόγραφα ονομάζονταν “MortageBackedSecurities”, ομολογίες που καλύπτονταν από απαιτήσεις
με ασφάλεια υποθηκών και ενσωμάτωναν δικαίωμα επί των απαιτήσεων που τιτλοποιούνταν.
4
Pulido D. (2004) “Securitization 101- an introduction to securitization”, Deloitte, Financial Services,
October 2004, Vol. 9, Issue 3
2
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Στα μέσα της δεκαετίας του ’80 οι ιδιωτικές τράπεζες, δημιούργησαν τα δικά τους
MBS τα οποία εμφάνιζαν μεγάλο πιστωτικό κίνδυνο διότι δεν είχαν την εγγύηση από
το Αμερικανικό δημόσιο. Το 1985 γίνεται η πρώτη τιτλοποίηση απαιτήσεων από την
παροχή υπηρεσιών Leasing στην αμερικανική αγορά5 γεγονός ιδιαίτερα προοδευτικό
για την εποχή εκείνη.Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 η τιτλοποίηση ξεκίνησε να
εφαρμόζεται σε ένα ευρύ φάσμα παροχών όπως για παράδειγμα στον τομέα της
ασφάλισης. Μετά το 1990 συναντάται η τιτλοποίηση και σε άλλες μορφές δανείων
όπως για παράδειγμα, επιχειρηματικών, καταναλωτικών, δανείων για πιστωτικές
κάρτες κ.ο.κ τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία των ABS (Asset
Backed Securities).
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό πως η τιτλοποίηση έως και την δεκαετία της ’90
εφαρμόστηκε κατά κόρον στις ΗΠΑ. Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τα ποσά
των στεγαστικών δανείων που βρίσκονταν σε εκκρεμότητα και το ποσό αυτών που
είχαν τιτλοποιηθεί στην αμερικανική αγορά.

1980
1985
1990
1995
2000
2005
2007
2008
Γ΄τρίμηνο
2009

Σύνολο
στεγαστικών
δανείων
(δισ.δολ.)
1,458
2,3680
3,781
4,525
6,754
12,065
14,529
14,616

Τιτλοποιημένα στεγαστικά
δάνεια/Σύνολο δανείων (%)
12%
25%
35%
52%
53%
60%
63%
62%
64%

14,419

Πηγή: Γκ.Χαρδούβελης (ΕΜΟΠ, 2010)

Από τα παραπάνω δεδομένα γίνεται αμέσως κατανοητό πως ο θεσμός της
τιτλοποίησης εξελίχθηκε ραγδαία όσον αφορά τον τομέα των στεγαστικών δανείων
τα οποία αποτελούν προτεραιότητα σε τέτοιου είδους συναλλαγές . Παρατηρείται
πως το 1980 μόλις το 12 % των στεγαστικών δανείων ήταν τιτλοποιημένα ενώ στα
μέσα της δεκαετίας του ’90 πάνω από τα μισά προσφέρονταν ως εγγύηση. Το 2009,

Zweig, P.L. (1989) “Asset – Backed Securities”, Library Economics Liberty, www.econlib.org
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το ποσοστό αγγίζει το 65% ή διαφορετικά τα 2 στα 3 στεγαστικά δάνεια
τιτλοποιούνται.
Στην Ευρώπη εμφανίζεται δειλά στην δεκαετία του ’80 και φτάνει στο ζενίθ
δέκα χρόνια αργότερα, στις αρχές της νέας χιλιετίας. Συγκεκριμένα το 2006 φτάσαμε
τα 5τρισεκατομμύρια δολάρια6 ενώ το 2009 εξαιτίας της μεγάλης χρηματοπιστωτικής
κρίσης έπεσε στα 1,1 τρισεκατομμύρια δολάρια.
Στην χώρα μας η έννοια της τιτλοποίησης έρχεται πολύ αργότερα με τον νόμο
(2801/2000) και τον τροποποιητικό αυτού 2843/2000 7 με σκοπό τη μείωση του
δημοσίου χρέους και του κυβερνητικό ελλέιμματος. Μέχρι το 2004 δεν εμφανίζονται
τιτλοποιήσεις τραπεζικών απαιτήσεων στον ιδιωτικό τομέα . Αντίθετα την διετία
1999-2001 το Ελληνικό Δημόσιο προχώρησε στην τιτλοποίση απαιτήσεων από
διάφορες κατηγορίες εσόδων όπως τα διόδια, τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων τα
οποία ανήκουν στα περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου. Η τιτλοποίηση στόχευε στον
φθηνότερο δανεισμό και τη μείωση του δημόσιου χρέους μέσω της αναγνώρισης των
χρηματικών ροών . Το 2003 εισάγεται

ο νόμος 3156/2003 που αφορούσε την

τιτλοποηση απαιτήσεων επιπλέον τα ομολογιακά δάνεια και τις απαιτήσεις από
ακίνητα. Γίνεται αντιληπτό πως η νομοθεσία αυτή επιτρέπει πλέον στον ιδιωτικό
τομέα την τιτλοποίηση παρέχοντας του ακόμη μία μορφή άντλησης κεφαλαίων.

3.2.Τιτλοποίηση-ορισμός
Η

τιτλοποίηση

χρηματοοικονομικών

είναι

μια

μέσων,

διαδικασία
με

τα

δημιουργίας

στοιχεία

του

ρευστοποιήσιμων
ενεργητικού

ενός

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Ειδικότερα, η τιτλοποίηση αποτελεί κάθε είδος
ομολογιακού δανείου που είναι αποτέλεσμα της επιλογής μίας εταιρίας να
χρηματοδοτηθεί από την κεφαλαιαγορά με την έκδοση ομολογιών ή άλλων τίτλων. Η
παραπάνω μορφή τιτλοποίησης, αναλύεται και στον ορισμό του άρθρου 10
παράγραφο 1του Ν.3156/2003 σύμφωνα με τον οποίο «τιτλοποιηση απαιτήσεων είναι
η μεταβίβαση επιχειρηματικών απαιτήσεων λόγω πώλησης με σύμβαση που
καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ μεταβιβάζοντος και αποκτώντος, σε συνδιασμό με την
Kiff J, Jobst A, Kisser M, Scarlatta J & Kim YS, (2009) “ Restarting securitization markets: Policy
proposals and Pitfalls “ Chapter 2, Global Financial Stability Report, July 2009.
7
Ιακωβος Κ. Βενιέρης, «Τιτλοποίηση απαιτήσεων σύμφωνα με τον Ν.3156/2003 υπό το πρίσμα και
της διεθνούς πρακτικής. Εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2005, σελ.56
6
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έκδοση και διάθεση με ιδιωτική τοποθέτηση μόνον, ομολογιών οποιουδήποτε είδους
και μορφής, η εξόφληση των οποίων πραγματοποιείται κυρίως από το προϊόν
είσπραξης των επιχειρηματικών απαιτήσεων που μεταβιβάζονται». Ο θεσμός αυτός
έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου δανείων και
συσκευασίας κινητών αξιών. Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οργάνωση του
ενεργητικού και του παθητικού των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και στην
διαχείριση των κινδύνων αφού με την υλοποίηση τους πραγματοποιούνται διάφοροι
στόχοι όπως :


Την είσοδο δυνητικών πηγών χρηματοδότησης στο τραπεζικό σύστημα



Την βελτίωση8 της ρευστότητας του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος λόγω της
απομάκρυνσης τοποθετήσεων του Ενεργητικού που κατείχαν υψηλή στάθμιση
έναντι των κινδύνων



Την άντληση μεγάλου ύψους κεφαλαίων με ταυτόχρονη εύνοια της πολιτικής
που ακολουθεί η τράπεζα



Την αύξηση της κερδοφορίας με αναπροσαρμογή των θέσεων του
Ενεργητικού



Την ορθότερη διαχείριση κινδύνων της αγοράς

Αναλυτικότερα, έχουν διατυπωθεί δύο απόψεις σχετικά με την τιτλοποίηση η
παλαιότερη και η πιο πρόσφατη. Η πρώτη συναντάται πριν την χρηματοπιστωτική
κρίση του 2007 η οποία ισχυριζόταν τον θετικό ρόλο που παίζει τόσο στη διασπορά
του χρηματοπιστωτικού κινδύνου όσο και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των
τραπεζών στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αντίθετα, η νέα εκδοχή οποία εμφανίζεται
μετά το 2008, υπερασπίζεται πως η τιτλοποίση διαμέσου των χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων επιτρέπει το ακανθώδες πρόβλημα των επισφαλών δανείων να
διαχειρίζεται από τους επενδυτές9.Τα επισφαλή δάνεια άλλωστε ή διαφορετικά τα μη
εξυπηρετούμενα, είτε «στέκονται» στους ισολογισμούς των τραπεζών ως απαιτήσεις,
γεγονός που επιβαρύνει τα αποτελέσματά της, είτε βρίσκονται σε εταιρίες ειδικού
σκοπού, και χορηγούνται από αυτές με επακόλουθο να αυξάνεται η ρευστότητά τους.
Γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω πως η τιτλοποίηση αποτελεί μία επιτακτική

Carron,Andrew S.(1991): Asset –backed securities, in: Fabbozi, Frank J. (editor), The handbook of
fixed income securities, Third Edition One Irwin, Homewood, Illinois
9
securitization and financial stability, Hyun Song Shin,The Economic Journal, 2009 - Wiley Online
Library
8
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ανάγκη σήμερα όχι μόνο για λόγους ρευστότητας αλλά και εξαιτίας της οικονομικής
εξέλιξης που πραγματοποιείται.
Οφείλεται να αναφερθεί πως στην βιβλιογραφία συναντώνται δύο κατηγορίες
ορισμών για την τιτλοποίηση αυτή με την ευρεία έννοια και εκείνη με την στενή
έννοια. Αναλυτικότερα :
3.2.1. Τιτλοποίηση με την ευρεία έννοια: είναι κάθε αξιογραφική ενσωμάτωση

δικαιωμάτων που έχει ως σκοπό την άντληση κεφαλαίων και τη χρηματοδότηση των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

10

. Με άλλα λόγια η χρηματοδότηση της

επιχείρησης πραγματοποιείται μέσω της έκδοσης ομολογιών, κοινών, ασφαλισμένων
με υποθήκη, μετατρέψιμων, εμπορικών χρεωστικών ομολόγων, πιστοποιητικών
καταθέσεων και διάφορων άλλων τίτλων. Ένας τρόπος χρηματοδότησης είναι δια
μέσου πιστοδοτικών χορηγήσεων με την έκδοση χρεογράφων ή αξιογράφων που
διαπραγματεύονται στις αγορές χρήματος κατά κόρον από τις τράπεζες, οι οποίες
λαμβάνουν τον ρόλο του διαμεσολαβητή. Συνοπτικά τιτλοποίηση υπό την ευρεία
είναι η μεταφορά της χρηματοδότησης στις αγορές χρήματος από την πιστωτική
αγορά. Με τον τρόπο αυτό παρακάμπτεται η πιστωτική αγορά των τραπεζών αφού
είναι η κλασσική ιδιότητά τους και μετατοπίζεται η χρηματοδότηση της
κεφαλαιαγοράς.
3.2.2.Τιτλοποίση με την στενή έννοια: είναι η διαδικασία που περιγράφεται από

τον νόμο 3156/2003 όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Αποτελεί την ενσωμάτωση σε
ομολογίες αποκλειστικά και μόνο αξιώσεων της εκδότριας εταιρίας κατά τρίτων και
τη διανομή των ομολογιών αυτών στους επενδυτές μέσω μιας εταιρίας ειδικού
σκοπού, η οποία ονομάζεται έτσι επειδή δεν έχει άλλο αντικείμενο παρά μόνο την
έκδοση ομολογιών και την άντληση κεφαλαίων ώστε να ικανοποιηθεί η αξίωση της
χρηματοδοτούμενης εταιρίας για το τίμημα της μεταβίβασης.
Οφείλεται να αναφερθεί ακόμη ένας ορισμός που συναντάται συχνά στην ξένη
βιβλιογραφία από τον επιστήμονα Vonord Kothari

11

ο οποίος όρισε την

τιτλοποίησηση ως κάθε διαδικασία με την οποία μετατρέπεται μια οικονομική σχέση
σε συναλλαγή. Ειδικότερα, την όρισε ως ένα εργαλείο δομημένης χρηματοδότησης
όπου μια οντότητα επιχειρεί να συγκεντρώσει τους τόκους της σε μια αναγνωρίσιμη
χρηματική ροή σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, να μεταφέρει την ίδια
Δημητρακόπουλος Α.Ν. (2008) «Τιτλοποίηση απαιτήσεων: Μια πρώτη προσέγγιση της έννοιας και
της διαδικασίας πραγματοποίησής της», www.e-themis.gr
11
Kothari, V. (2006) “Securitization: the financial instrument of the future”, Wiley Finance,
www.investopedia.com
10

18

διαδικασία στους επενδυτές με ή χωρίς την ύπαρξη περαιτέρω εγγυήσεων και να
επιτύχει τον σκοπό της άντλησης κεφαλαίων.
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Κεφάλαιο 4 – Συμμετέχοντα μέρη
Στο ακόλουθο κεφάλαιο αναλύονται τα μέρη που συμμετέχουν στη διαδικασία για
τη τιτλοποίηση των απαιτήσεων. Αρχικά εμφανίζεται ο πωλητής των απαιτήσεων
έπειτα η εταιρία που διεξάγει τη διαδικασία ήτοι η «εταιρία ειδικού σκοπού», ο
διαχειριστής που ασκεί τα καθήκοντα διαχείρισης και είσπραξης των απαιτήσεων.
Έπειτα ακολουθεί ο εκπρόσωπος των ομολογιούχων, εμπιστευματοδόχος ,που
αναλαμβάνει την ασφαλή ροή πληρωμών προς τους τιτλούχους δανειστές. Επίσης
αναφέρονται οι

πιστοδότες και οι χορηγοί εξασφάλισης ή ρευστότητας που

ουσιαστικά αναλαμβάνουν να καλύψουν το έλλειμα εξασφάλισης κατά τη διαδικασία
της τιτλοποίησης. Περιγράφονται τα είδη εξασφαλίσεων όπως διαρθρωτικές,
εσωτερικές και εξωτερικές εξασφαλίσεις. Στη συνέχεια παρατίθενται οι οίκοι
αξιολόγησης που έχουν το ρόλο να αξιολογούν τις κινητές αξίες που βρίσκονται στις
κεφαλαιαγορές. Τέλος, αναφέρονται οι εκδιδόμενοι τίτλοι καθώς και τα είδη των
μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων

4.1. Ο πωλητής των απαιτήσεων
Τον ρόλο του πωλητή στην τιτλοποίηση τον αναλαμβάνει ο άμεσα ενδιαφερόμενος
για την λήψη της χρηματοδότησης. Ο νόμος 3156/2003 ορίζει πως ο μεταβιβάζων
(originator) είναι είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο που διενεργεί εμπορικές πράξεις.
Οφείλεται να αναφερθεί πως είναι δυνατή και η συμμετοχή περισσότερων πωλητών
σε μία τιτλοποίηση (multi seller securitization conduit), η οποία προσφέρει την
δυνατότητα επιμερισμού των εξόδων της διαδικασίας μεταξύ περισσότερων
χρηματοδοτούμενων εταιριών. Συγκεκριμένα γίνεται χρήση μίας εταιρίας ειδικού
σκοπού με την οποία τιτλοποιούνται ομάδες απαιτήσεων οι οποίες από μόνες τους δε
θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μία επαρκή δεξαμενή περιουσιακών στοιχείων για
την δικαιολόγηση των εξόδων της διαδικασίας.12

4.2. Εταιρία ειδικού σκοπού

Θ. Κουλoυριανός «Ο θεσμός της τιτλοποίησης απαιτήσεων ως μορφή χρηματοδότησης των
επιχειρήσεων σύμφωνα με το Ν.3156/2003», 2006 σελ.184
12
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Η εταιρία ειδικού σκοπού είναι αποκλειστικά και μόνο ανώνυμη εταιρία 13 και
ιδρύεται με τον σκοπό την αγορά των απαιτήσεων από την πωλήτρια εταιρία και την
έκδοση ομολογιών ή άλλων αξιογράφων, η εξόφληση των οποίων θα καλυφθεί με το
προϊόν είσπραξης των απαιτήσεων. Ουσιαστικά, λαμβάνει τον ρόλο του νομικού
φορέα των απαιτήσεων έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ο νομικός και οικονομικός
αποχωρισμός τους από την μεταβιβάζουσα εταιρία.
Η σύστασή της προβλέπεται από την από τον νόμο 3156/2003 και μοναδική
δραστηριότητά της είναι η απόκτηση των απαιτήσεων από την μεταβιβάζουσα
εταιρία. Η δραστηριότητά της δεν μπορεί να θεωρηθεί πως εμπίπτει στην έννοια
παροχής πιστώσεων, καθώς η συναλλαγή της με την μεταβιβάζουσα εταιρία δεν έχει
τη μορφή δανεισμού. Επιπλέον δεν είναι εφικτό να ενταχθεί στην έννοια των
συναλλαγών με αντικείμενο τα αξιόγραφα, προθεσμιακά συμβόλαια και κινητές αξίες
διότι αν και εκδίδει τίτλους, η διάθεσή τους γίνεται με τη μεσολάβηση άλλων
πιστωτικών ιδρυμάτων, χωρίς η εταιρία ειδικού σκοπού να αποκτά διαφορετική θέση
από κάθε εταιρία που εκδίδει ένα ομολογιακό δάνειο.
Η νομοθεσία προβλέπει ενδεικτική απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων της εταιρίας
ειδικού σκοπού στη διαδικασία της τιτλοποίησης. Στο άρθρο 10 παρ.7 Ν.3156/2003
ορίζεται πως «η εταιρία ειδικού σκοπού μπορεί να συνάπτει πάσης φύσεως δάνεια ή
πιστώσεις και ασφαλιστικές ή εξασφαλιστικές συμβάσεις, καθώς και συμβάσεις
χρηματοοικονομικών παραγώγων». Ενδεικτικά, στους σκοπούς της τιτλοποίησης
περιλαμβάνονται η άντληση κεφαλαίων που απαιτούνται για την απόκτηση των
μεταβιβαζομένων απαιτήσεων, η έκδοση και η διάθεση ομολογιών καθώς και η
εξόφλησή τους.
Η απόφαση για την έκδοση του ομολογιακού δανείου λαμβάνεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ειδικού σκοπού 14 . Αξιοσημείωτο αποτελεί το
γεγονός πως η απόφαση λαμβάνεται από την Διοίκηση διότι η έκδοση τίτλων από την
εταιρία ειδικού σκοπού είναι δραστηριότητα της οντότητας. Συγκεκριμένα, η
διοίκηση αποφασίζει για τους όρους του ομολογιακού δανείου, για το ανώτατο ποσό
αυτού, τη μορφή, την ονομαστική αξία ή των αριθμό των ομολογιών, τον τρόπο
κάλυψης του δανείου, το επιτόκιο, τον χρόνο αποπληρωμής των υποχρεώσεων από
τις ομολογίες κ.ο.κ. Αντιθέτως, η διενέργεια της τιτλοποίησης λαμβάνεται από τη
Γενική Συνέλευση της μεταβιβάζουσας εταιρίας.
13
14

Άρθρο 10 παρ.3 ν.3156/2003
Άρθρο 10 παρ.5 ν.3156/2003
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Δεν πρόκειται για εταιρία με κεφάλαιο και εισόδημα και δεν προσδίδει καμία
επιπλέον αξία στα ήδη υπάρχοντα κεφάλαια και το εισόδημα της μεταβιβάζουσας
εταιρίας, καθώς είναι απόλυτα ανεξάρτητα από αυτή.
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Η περιορισμένη

δραστηριότητά της έχει ως σκοπό τον περιορισμό των ενεργειών της δηλαδή των
υποχρεώσεών της έτσι ώστε να μην αποκτήσει παθητικό εκτός των σκοπών της
τιτλοποίησης.
Η εταιρία ειδικού σκοπού, έχει συνήθως δύο μορφές, αναλόγως με τη ροή
πληρωμών που ακολουθείται. Τη μορφή του trusteeεφόσον επιλεχθεί η διάρθρωση
άμεσης ροής πληρωμών ή τη μορφή κεφαλαιουχικής εταιρίας εάν επιλεχθεί η
διάρθρωση έμμεσης ροής πληρωμών.
Στην περίπτωση του trustee, σχηματίζεται η εταιρία που αποτελεί περιουσιακό και
νομικό μόρφωμα, χωρίς νομική προσωπικότητα. Πρόκειται για συνιδιοκτησία των
επενδυτών επί της ομάδας των απαιτήσεων που έχει τιτλοποιηθεί. Τις απαιτήσεις, τις
αποκτά ο εμπιστευματοδόχος (trustee), με βάση το θεσμό του εμπιστεύματος (trust)
και εκδίδει μερίδια συγκυριότητας στην ομάδα των απαιτήσεων. Στη δεύτερη
περίπτωση, η προώθηση των κεφαλαίων γίνεται μέσω της κεφαλαιουχικής
διαχείρισης (asset management) των ροών πληρωμής από την εταιρία ειδικού σκοπού
και οδηγεί στην έκδοση ομολογιών.
Η νομοθεσία16 ορίζει πως ο αποκτών είναι νομικό ή νομικά πρόσωπα. Με αυτό
γίνεται αμέσως αντιληπτό πως δεν υπάρχει αποκλεισμός στην συμμετοχή
περισσότερων εταιριών ειδικού σκοπού (multi-tier structure)17. Η πρακτική ύπαρξης
2 εταιριών ειδικού σκοπού είναι γνωστή ως FINCO (finance company structure). Η
μεταβιβάζουσα εταιρία παραχωρεί τις απαιτήσεις της σε θυγατρική εταιρία ειδικού
σκοπού και έπειτα αυτή με τη σειρά της, μεταβιβάζει τις απαιτήσεις σε μία
ανεξάρτητη εταιρία ειδικού σκοπού με καταπιστευτική μεταβίβαση (εξασφάλιση) ή
ενέχυρο. Η εταιρία αυτή είναι τελείως ανεξάρτητη από την μεταβιβάζουσα εταιρία
και δε συνδέεται ούτε οικονομικά αλλά ούτε και νομικά με αυτή. Η δεύτερη αυτή
εταιρία εκδίδει τις ομολογίες που καλύπτονται από τις απαιτήσεις.
Θα πρέπει να τονιστεί πως στην περίπτωση που η διαδικασία σταματούσε με τη
δημιουργία της θυγατρικής τα πλεονεκτήματα δε θα πραγματοποιούνταν καθώς οι
Νεγκάκης Ι. Χρήστος «Λογιστική εταιριών σύμφωνα με τα Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα» Σελ.569
16
Άρθρο 10 παρ.2 ν.3156/2003
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Κουλουριανός Θ. 2006 «Ο θεσμός της τιτλοποίησης απαιτήσεων ως μορφή χρηματοδότησης των
επιχειρήσεων σύμφωνα με τον νόμο 3156/2003» σελ.184
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απαιτήσεις δε θα αποχωρίζονταν λογιστικά από τη μεταβιβάζουσα εταιρία αφού θα
φαινόταν στις ενοποιημένες καταστάσεις και των δύο. Γίνεται αντιληπτό, πως χάρις
της ανεξαρτησίας της δεύτερης εταιρίας ειδικού σκοπού από την μεταβιβάζουσα,
προστατεύονται οι δανειστές από τον κίνδυνο πτώχευσης της μεταβιβάζουσας
εταιρίας.
Τέλος, η εταιρία ειδικού σκοπού είτε είναι νομικό πρόσωπο είτε νομικά, οφείλει
καθ’ όλη τη διάρκεια της τιτλοποίησης να ελέγχει πλήρως την τύχη των απαιτήσεων
ακόμη και αν αναθέσει τη διαχείριση τους στην μεταβιβάζουσα εταιρία.

4.3. Διαχειριστής απαιτήσεων
Μετά την απόκτηση των δικαιωμάτων από την μεταβιβάζουσα εταιρία, ακολουθεί
η διεκδίκηση και η αξιοποίησή τους από την εταιρία ειδικού σκοπού, η οποία δε
διαθέτει τους απαραίτητους μηχανισμούς για την ανάληψη αυτών. Αυτό συμβαίνει
διότι όπως αναφερθήκαμε και προηγουμένως, η εταιρία ειδικού σκοπού έχει ως μόνο
στόχο την τιτλοποίηση απαιτήσεων και την έκδοση τίτλων. Έτσι λοιπόν, της δίνεται η
δυνατότητα από την νομοθεσία να μεταβιβάσει τα καθήκοντα διαχείρισης και
είσπραξης των απαιτήσεων σε άλλο πρόσωπο, τον διαχειριστή (servicer).
Τα καθήκοντα του διαχειριστή μπορούν να ανατεθούν σε πιστωτικό ή
χρηματοδοτικό ίδρυμα που παρέχει νόμιμες υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση18 . Ο
νομοθέτης δίνει την δυνατότητα η μεταβιβάζουσα εταιρία να αναλάβει τον ρόλο του
διαχειριστή έτσι ώστε οι οφειλέτες να μην καταλαβαίνουν την μεταβίβαση και να μη
δίνονται οι εντυπώσεις στην αγορά για την μεταβιβάζουσα εταιρία πως υπάρχει η
ανάγκη για ρευστότητα.
Η νομοθεσία δε προβλέπει άμεσα τη δυνατότητα αντικατάστασης του διαχειριστή,
ωστόσο προκύπτει έμμεσα η δυνατότητα αυτή καθώς ορίζει πως κάθε μεταβολή της
σύμβασης ανάθεσης εγγράφεται στο ειδικό βιβλίο του Ν.2844/2000. Αιτίες για την
αλλαγή του διαχειριστή μπορούν να είναι η πτώχευση, η πλημμελής ή μη
εμπρόθεσμη εκπλήρωση των καθηκόντων του κ.ο.κ.
Ο διαχειριστής οφείλει να εισπράξει τις απαιτήσεις σε κεφάλαιο και τόκο
σύμφωνα με το ληξιπρόθεσμο και τους όρους της πληρωμής. Είναι αποδεκτή η χρήση
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δικαστικής και εξωδικαστικής ενέργειας προκειμένου να ρευστοποιηθεί η απαίτηση
στο ύψος της αξίας της. Στα γενικότερα καθήκοντα του διαχειριστή ανήκει η
εποπτεία της περιουσιακής αξίας των απαιτήσεων. Καθορίζει την επιτοκιακή
πολιτική έναντι των οφειλετών, την οικονομική αξιολόγηση των απαιτήσεων και την
αντιμετώπιση των επισφαλειών. Είναι συνηθισμένο το φαινόμενο, ο διαχειριστής να
έχει την υποχρέωση να καλύπτει ελλείμματα ρευστότητας στη διαδικασία
τιτλοποίησης στην περίπτωση καθυστέρησης ή λόγω ελλειμμάτων πληρωμών από
τους οφειλέτες. Η ευθύνη του διαχειριστή για τα καθήκοντά του ορίζεται στο άρθρο
714 του Αστικού κώδικα.

4.4. Εκπρόσωπος των ομολογιούχων, εμπιστευματοδόχος
Η εταιρία ειδικού σκοπού, λαμβάνει τον ρόλο του εμπιστευματοδόχου

στην

διαδικασία της τιτλοποίησης με άμεση διάρθρωση πληρωμών. Η ομάδα απαιτήσεων
ως περιουσιακό δικαίωμα μετατρέπεται σε τίτλους που εκπροσωπούν δικαίωμα
ιδιοκτησίας πάνω στην ομάδα των απαιτήσεων, και οι τίτλοι αυτοί εκδίδονται από τον
εμπιστευματοδόχου. Με άλλα λόγια η εταιρία ειδικού σκοπού αποκτά τις απαιτήσεις
με μορφή εμπιστεύματος και οι επενδυτές αποκτούν μερίδια ιδιοκτησίας στο
εμπίστευμα και καθίστανται ιδιοκτήτες στην τιτλοποιημένη ομάδα απαιτήσεων.
Συναντάται άλλη μία μορφή εμπιστευματοδόχου κατά την οποία δεν ταυτίζεται με
την εταιρία ειδικού σκοπού. Συγκεκριμένα, αν και υπάρχει εταιρία ειδικού σκοπού η
οποία

αποκτά

στο

όνομα

και

για

λογαριασμό

της

τις

απαιτήσεις,

ο

εμπιστευματοδόχος συμμετέχει ως πρόσθετο μέρος και εντείνει την προώθηση των
κεφαλαίων από τη ρευστοποίηση των απαιτήσεων στους τιτλούχους επενδυτές.
Αναλαμβάνει δηλαδή την ασφαλή ροή πληρωμών προς τους τιτλούχους δανειστές.19

4.5. Πιστοδότες και χορηγοί εξασφάλισης ή ρευστότητας
Η τιτλοποίηση όντας ένα είδος ομολογιακού δανείου αποτελεί μία μορφή
πίστωσης άμεση για την εταιρία ειδικού σκοπού και έμμεση για την μεταβιβάζουσα
εταιρία. Σε κάθε μορφή πίστωσης ελλοχεύει ο κίνδυνος μη αποπληρωμής της
Ι.Βένιερη «Τιτλοποίηση απαιτήσεων σύμφωνα με τον Ν.3156/2003 υπό το πρίσμα και της διεθνούς
πρακτικής». Εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2005 σελ.278
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αξίωσης. Η τιτλοποίηση σε αντίθεση με το ομολογιακό δάνειο δεν εξασφαλίζει την
ικανοποίηση των δανειστών από την εταιρική περιουσία. Οι τιτλοποιημένες
απαιτήσεις δε μπορούν πάντα να εξασφαλίσουν τους δανειστές ως προς την
ικανοποίηση της αξίωσής τους. Το έλλειμμα εξασφάλισης αυτό που συναντάται στην
τιτλοποίηση καλούνται να καλύψουν οι εξασφαλίσεις. Ο νόμος 3156/2003 δεν
αναφέρει τις κατηγορίες εξασφαλίσεων αφήνοντας το ελεύθερο επιλογής στα
εμπλεκόμενα μέρη. Υπάρχουν δύο (2) κατηγορίες εξασφαλίσεων οι πιστωτικές
(credit enhacement), που αφορούν την αδυναμία ρευστοποίησης των απαιτήσεων και
οι εξασφαλίσεις ρευστότητας, οι οποίες πραγματεύονται την καθυστέρηση
ρευστοποίησης. Μία ακόμη μορφή κατηγοριοποίησης είναι οι εξασφαλίσεις εκ της
διάρθρωσης της τιτλοποίησης, σε εξασφαλίσεις που παρέχει η μεταβιβάζουσα εταιρία
και σε εξασφαλίσεις που παρέχουν τρίτοι φορείς που ουσιαστικά είναι οι πραγματικοί
πιστοδότες και χορηγοί εξασφαλίσεων. Πιο συγκεκριμένα:

4.5.1. Διαρθρωτικές εξασφαλίσεις:20

Α. Πλεονασματική μεταβίβαση απαιτήσεων: Αποτελεί μία συνηθισμένη
πρακτική κατά την οποία, η ενδιαφερόμενη εταιρία μεταβιβάζει απαιτήσεις που
ενσωματώνουν μεγαλύτερη αξία από τα κεφάλαια που λαμβάνει. Με άλλα λόγια, η
ονομαστική αξία των απαιτήσεων είναι μικρότερη της πραγματικής τους αξίας. Η
μεταβιβάζουσα εταιρία αναγκάζεται να παραιτηθεί από τμήμα της αξίας των
απαιτήσεων που μεταβιβάζει Όταν η διαδικασία της τιτλοποίησης ολοκληρωθεί το
πλεόνασμα των απαιτήσεων μπορεί να επιστραφεί στην μεταβιβάζουσα εταιρία.
Β. Έκδοση σειράς τίτλων: Η δεύτερη μορφή εξασφάλισης συναντάται στην
κλιμακωτή ροή πληρωμών και συναντάται μία ποικιλία τίτλων με διαφορετικές
αποδόσεις , εξασφαλίσεις και χαρακτηριστικά. Με τον τρόπο αυτό διανέμεται το
σύνολο των κινδύνων σε διαφορετικό βαθμό στους κατόχους των τίτλων.
Αναλυτικότερα, σε αυτή την περίπτωση το ρίσκο κατανέμεται σε διαφορετικές
βαθμίδες

(tranches)οι οποίες έχουν διαφορετικό βαθμό προστασίας ή έκθεσης

μεμονωμένα. Υπάρχει η προνομιούχα κατηγορία A (ΑΑΑ, που δηλώνει χαμηλό
Ι.Βένιερη «Τιτλοποίηση απαιτήσεων σύμφωνα με τον Ν.3156/2003 υπό το πρίσμα και της διεθνούς
πρακτικής». Εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2005 σελ.313
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κίνδυνο)και οι υποδεέστερες αυτής B, C (ΒΒΒ, CCC, που έχουν υψηλότερο κίνδυνο)
οι οποίες «προστατεύουν» την κατηγορία Α. Οι προνομιούχες κατηγορίες έχουν
πρώτες την αξίωση ρευστών που δημιουργούνται από την εταιρία ειδικού σκοπού
ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες έχουν δικαίωμα απαίτησης μόνο όταν έχουν
αποπληρωθεί οι πρώτες. Εάν τα τιτλοποιημένα περιουσιακά στοιχεία δε μπορούν να
καλύψουν τις πληρωμές, οι απώλειες απορροφούνται πρώτα από τις υποδεέστερες
κατηγορίες, (B και C) ενώ οι προνομιούχες παραμένουν ανεπηρέαστες έως το σημείο
που το ποσό υπερβεί τις χαμηλότερες κατηγορίες.
Γίνεται αντιληπτό πως οι κατώτερες κατηγορίες (equity classes) είναι αυτές που
είναι περισσότερο εκτεθειμένες στον κίνδυνο αποπληρωμής. Κάποιες φορές οι
παραπάνω κατηγορίες λαμβάνουν μόνο ή και καθόλου τις υπολειμματικές ταμειακές
ροές εφόσον οι υπόλοιπες έχουν ήδη πληρωθεί. Συνηθίζεται οι κατώτερες κατηγορίες
να ανήκουν στην αρχική εταιρία η οποία υλοποίησε την εκχώρηση.
Γ. Αποθεματικοί λογαριασμοί (spread ή reserve accounts). Σε αυτή την μορφή
εξασφάλισης, δημιουργούνται αποθεματικά από τη διαφορά μεταξύ της απόδοσης
των απαιτήσεων και της αποδόσεως των τίτλων που έχουν εκδοθεί. Δημιουργούνται
αποθεματικά από την υψηλότερη επιτοκιακή απόδοση των απαιτήσεων σε σχέση με
την απόδοση των τίτλων που έχουν εκδοθεί. Η χρήση του αποθεματικού εξαρτάται
από τις ανάγκες του συστήματος πληρωμών. Οφείλεται να αναφερθεί πως το απόθεμα
που δημιουργείται στηρίζεται στην πρόωρη εξόφληση των απαιτήσεων από τους
οφειλέτες και καλύπτει κενά ρευστότητας όταν το επιτόκιο των απαιτήσεων είναι
κυμαινόμενο και παρουσιάζει απόκλιση από την αναμενόμενη απόδοση.

4.5.2. Εσωτερικές εξασφαλίσεις (εξασφαλίσεις της μεταβιβάζουσας εταιρίας)21

Α. Μερικό δικαίωμα αναγωγής κατά της μεταβιβάζουσας εταιρίας: Στην
συγκεκριμένη περίπτωση, η μεταβιβάζουσα εταιρία, αναλαμβάνει την ευθύνη εις
ολόκληρον σε περίπτωση αδυναμίας αποπληρωμής κάποιας απαίτησης, η οποία έχει
εκχωρηθεί. Συγκεκριμένα, είτε δέχεται πίσω την απαίτηση αυτή που δεν μπορεί να

Ι.Βένιερη «Τιτλοποίηση απαιτήσεων σύμφωνα με τον Ν.3156/2003 υπό το πρίσμα και της διεθνούς
πρακτικής». Εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2005
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αποπληρωθεί και εκχωρεί κάποια άλλη ίσης αξίας, είτε επιστρέφει το αναλογούν
αντίτιμο της απαίτησης.
Β. Ανάληψη εγγύησης από τη μεταβιβάζουσα εταιρία: Αυτή η μορφή
συναντάται κυρίως όταν η μητρική υπόσχεται πως κάποια θυγατρική της θα
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Η μεταβιβάζουσα εταιρία υποχρεώνεται με απλή
εγγύηση, εγγυητική επιστολή ή σε επιστολή υποστήριξης ή ενδιαφέροντος.
Γ. Ανάληψη υποχρέωσης για παροχή ρευστότητας: Η μεταβιβάζουσα εταιρία
υποχρεούται να παρέχει ρευστότητα ανά πάσα ώρα και στιγμή προς στους δανειστές
της τιτλοποίησης χωρίς αυτό να συνεπάγεται και την κάλυψη συγκεκριμένου
κινδύνου από την τιτλοποίηση .
4.5.3. Εξωτερικές εξασφαλίσεις (εξασφαλίσεις τρίτων)22

Α. Τραπεζική εγγύηση: Η εξασφάλιση αποτελεί την κλασσική μορφή εγγύησης
κατά την οποία εγγυητής είναι είτε μία τράπεζα είτε ένας χρηματοπιστωτικός φορέας.
Σε αυτή την περίπτωση συνήθως χρησιμοποιείται η πιστωτική εγγυητική επιστολή
όπου η τράπεζα αναλαμβάνει την ευθύνη καταβολής του ποσού που αναγράφει η
επιστολή.
Β. Εξασφάλιση ασφαλιστικής εταιρίας : Η ασφαλιστική εταιρία καλύπτει τα
ελλείμματα των πληρωμών που προκύπτουν και είναι υποχρεωμένη να τα εξαλείψει
πλήρως. Ο δικαιούχος της εξασφάλισης είναι η εταιρία ειδικού σκοπού. Πιο
αναλυτικά, πρόκειται για μία ασφαλιστική σύμβαση με ασφαλιστική εταιρία που ο
ασφαλισμένος κίνδυνος είναι η καθυστέρηση ή μη αποπληρωμή της οφειλής από τους
οφειλέτες των απαιτήσεων. Σχεδόν πάντα καλύπτει το σύνολο του πιστωτικού
κινδύνου από τις απαιτήσεις που μεταβιβάζονται.
Γ. Εξασφάλιση μέσω ανταλλαγής χρηματοοικονομικών μέσων (swaps):Σε
αυτή την περίπτωση πρόκειται για εξασφάλιση που συνίσταται σε ανταλλαγή
επιτοκίου ή νομίσματος. Η εταιρία ειδικού σκοπού αναλαμβάνει την πληρωμή
κεφαλαίων στον χρηματοοικονομικό φορέα που υπολογίζονται σε τόκο και σταθερό
επιτόκιο και εκείνος με την σειρά του θα της προσφέρει κεφάλαια σταθερού
Ι.Βένιερη «Τιτλοποίηση απαιτήσεων σύμφωνα με τον Ν.3156/2003 υπό το πρίσμα και της διεθνούς
πρακτικής». Εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2005
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επιτοκίου. Στην περίπτωση ανταλλαγής νομίσματος, η εταιρία ειδικού σκοπού
λαμβάνει παροχή επί κεφαλαίου με σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο
υπολογίζεται σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα των κατεχόμενων απαιτήσεων.
Δ. Εξασφάλιση ρευστότητας από τρίτο πρόσωπο : Αυτή η μορφή ρευστότητας
εμφανίζεται κυρίως στα αρχικά στάδια της εταιρίας ειδικού σκοπού, όταν έχει ανάγκη
από κεφάλαια για την αντιμετώπιση των δαπανών. Συνήθως παρέχεται ρευστότητα
από τράπεζα ή τράπεζες αλλά δεν είναι καθόλου απίθανο να δίνεται και από ιδιώτες ή
από εταιρίες.
Συμπεραίνουμε πως η μεταβιβάζουσα εταιρία αποχωρίζεται τις απαιτήσεις και δε
φέρει καμία ευθύνη για τη μη ρευστοποίησή τους. Ο πιστωτικός και επενδυτικός
κίνδυνος αναλαμβάνεται από τους χορηγούς εξασφαλίσεων οι οποίοι παρεμβάλλονται
μεταξύ της μεταβιβάζουσας εταιρίας και των επενδυτών. Οι εξασφαλίσεις, έχουν ως
αποτέλεσμα την ενίσχυση της τόσο της πιστοληπτικής εικόνας των τίτλων όσο και
της αξιοπιστίας ολόκληρης της διαδικασίας.

4.6. Οίκοι αξιολόγησης
Η ελληνική νομοθεσία ορίζει πως 23 η δυνατότητα απόκτησης τίτλων από εταιρίες
επενδύσεων χαρτοφυλακίου εξαρτάται από το αν οι ομολογίες έχουν αξιολογηθεί
πιστοληπτικά από έναν διεθνώς αναγνωρισμένο οίκο αξιολόγησης (risk rating
agency). Ο οίκος βαθμολογεί κινητές αξίες που βρίσκονται στις κεφαλαιαγορές ή στις
χρηματαγορές αναλόγως με την επικινδυνότητα τους. Μέσω της αξιολόγησης γίνεται
εμφανής η έκθεση του δανειστή στους επενδυτικούς κινδύνους και διαμορφώνεται η
αποζημίωσή του για την παραπάνω έκθεση. Η σχέση που προκύπτει είναι αντίστροφη
και έχει ως εξής : Όσο πιο υψηλή επικινδυνότητα υπάρχει, άρα μεγαλύτερη έκθεση
στον κίνδυνο, τόσο πιο χαμηλός-μειωμένος ο βαθμός αξιολόγησης. Κατά την
διάρκεια της τιτλοποίησης οι οίκοι εκτιμούν την πιθανότητα που έχουν οι εκδιδόμενοι
τίτλοι να αποδώσουν προς τον δικαιούχο το συμφωνημένο κεφάλαιο και τόκο στον
συμφωνημένο χρόνο.24 Με άλλα λόγια, αξιολογείται η δυνατότητα της διαδικασίας
και των απαιτήσεων να προκαλέσουν έγκαιρα ροή πληρωμών από τους οφειλέτες
προς τους τιτλούχους.
Άρθρο 10 Ν.3156/2003
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πρακτικής. Εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2005 σελ.359
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Επιπλέον, η αξιολόγηση διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο και για την μεταβιβάζουσα
εταιρία διότι αποκτώντας υψηλή βαθμολογία θα εξασφαλίσει μεγάλους επενδυτές της
κεφαλαιαγοράς. Η υψηλή βαθμολογία δημιουργεί στους επενδυτές την εντύπωση της
ασφαλούς επένδυσης άρα οι κίνδυνοι είναι μειωμένοι και η ασφάλεια των
επενδύσεων ισούται με μικρότερη επιτοκιακή απόδοση των ομολογιών. Κατανοούμε
πως αντικείμενο αξιολόγησης δεν είναι η μεταβιβάζουσα εταιρία αλλά οι απαιτήσεις
που μεταβιβάζονται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να δίνεται το δικαίωμα σε εταιρίες με
χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα να βαθμολογούνται ευνοϊκά όταν οι απαιτήσεις που
τιτλοποιούν είναι ποιοτικές και ασφαλείς.
Οι οίκοι αξιολόγησης προβαίνουν σε ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση της
συναλλαγής. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που αξιολογούν είναι η εγκριτική
διαδικασία των δανείων (under writing), οι διαδικασίες ανάκτησης καθυστερημένων
οφειλών, τα χαρακτηριστικά των δανείων, το νομικό και φορολογικό πλαίσιο κ.λπ. Η
ποσοτική διαδικασία στηρίζεται σε ένα μοντέλο χρηματορροών (cash flow model).
Στο μοντέλο χρηματορροών εισέρχονται οι βασικές παράμετροι για την απεικόνιση
των χρηματορροών που είναι ενδεικτικά:25


Το ποσοστό αθέτησης των δανείων (default rate).



Το ποσοστό ανάκτησης καθυστερημένων δανείων (recovery rate).



Ο επιτοκιακός κίνδυνος (interest rate risk).



Ο κίνδυνος πρόωρης αποπληρωμής των δανείων (pre-payment risk). Για τις
ανωτέρω παραμέτρους εφαρμόζονται σενάρια προσομοίωσης ακραίων
καταστάσεων που είναι συνάρτηση της διαβάθμισης.

Για παράδειγμα, σε ένα χαρτοφυλάκιο καταναλωτικών δανείων και δανείων
αυτοκινήτων η S&P και η Fitch εφαρμόζουν συγκεκριμένους πολλαπλασιαστές επί
των ποσοστών καθυστέρησης και ποσοστά περικοπής επί του ποσοστού ανάκτησης
των καθυστερημένων οφειλών (recoveries). Μεγαλύτερη διαβάθμιση συνεπάγεται
υψηλότερους πολλαπλασιαστές και ποσοστά περικοπής. Οι χρηματορροές του
δανειακού χαρτοφυλακίου, όπως υπολογίζονται, θα πρέπει να καλύπτουν τις
χρηματορροές των τίτλων που εκδίδονται. Βάσει του μοντέλου χρηματορροών
καθορίζεται η πιστωτική ενίσχυση (credit enhancement) που πρέπει να έχει κάθε
τμήμα της τιτλοποίησης, προκειμένου να αντιστοιχεί σε μια διαβάθμιση. Η
μεθοδολογία διαφέρει ανάλογα με το είδος των τιτλοποιημένων δανείων.
«Τιτλοποιήσεις και καλυμμένες ομολογίες ως εργαλεία ρευστότητας» Ν.Ζαγορήσιος, Ι.Ασημέλης
www.hba.gr
25
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4.7. Εκδιδόμενοι τίτλοι, τιτλούχοι επενδυτές
Στην τιτλοποίηση, οι τιτλούχοι επενδυτές είναι αυτοί που θέτουν σε κίνηση την
διαδικασία

ροής κεφαλαίων με κατάληξη τη χρηματοδοτούμενη μεταβιβάζουσα

εταιρία. Όταν ξεκινά η ροή πληρωμών από τη ρευστοποίηση των απαιτήσεων προς
την αποπληρωμή των εκδιδόμενων τίτλων αποτελεί το κύριο αποδέκτη. Η
χρηματοδότηση είναι άμεση για την εταιρία ειδικού σκοπού και έμμεση για τη
μεταβιβάζουσα εταιρία.

4.8. Μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις
4.8.1 Είδη

Οι απαιτήσεις οι οποίες τιτλοποιούνται με άμεσο στόχο την ρευστοποίησή τους
προκαλούν την προώθηση των κεφαλαίων στο σύστημα πληρωμών της τιτλοποίησης.
Το άθροισμα της ονομαστικής αξίας των εκδιδόμενων τίτλων, των αμοιβών και των
εξόδων για την διαδικασία της τιτλοποίησης θα πρέπει να αντιστοιχούν στην
συνολική αξία των τιτλοποιημένων απαιτήσεων χωρίς να υπερτερούν. Πιο
συγκεκριμένα, τα είδη των απαιτήσεων ή διαφορετικά αντικείμενο τιτλοποιήσης
μπορεί να είναι26:


Απαίτηση

κατά

(στεγαστικών,

τρίτου

όπως

επαγγελματικών,

για

παράδειγμα

καταναλωτικών,

απαιτήσεις

δανείων

πιστωτικών

καρτών,

συμφωνιών leasingή franchisingκαι κάθε άλλη μορφή αξίωσης που είναι
λογιστική , δηλαδή καταγραμμένη στην περιουσία της επιχείρησης αλλά όχι
ρευστή και μπορεί να ρευστοποιηθεί όταν καταστεί ληξιπρόθεσμη .


Απαίτηση κατά τρίτου ο οποίος δε μετέχει στην τιτλοποίηση. Κατανοούμε
πως ο πωλητής δε μπορεί να μεταβιβάσει τις απατήσεις που έχει έναντι των
αναδόχων των πιστοδοτών ή της εταιρίας ειδικού σκοπού. Αυτό συμβαίνει
προκειμένου να μη μεταβάλλονται οι θέσεις των μερών στη διαδικασία
καθώς δε θα ήταν δυνατή η αντικειμενική εποπτεία της διαδικασίας από τα
εμπλεκόμενα μέρη. Από την άλλη πλευρά, δεν εμποδίζεται από την
νομοθεσία η δυνατότητα των οφειλετών να καταστούν ταυτόχρονα και

Ι.Βένιερη Τιτλοποίηση απαιτήσεων σύμφωνα με τον Ν.3156/2003 υπό το πρίσμα και της διεθνούς
πρακτικής. Εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2005 σελ.122
26
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ομολογιούχοι

δανειστές

και

να υπάρξει συμψηφισμός μεταξύ της

τιτλοποιούμενης απαίτησης και της απαίτησης εκ της ομολογίας27.


Μελλοντική ή υφιστάμενη απαίτηση η οποία κατά τον χρόνο της
μεταβίβασης δεν υπάρχει –υφίσταται- ως νομική βάση αξίωσης. Θεωρείται
καταρτισμένη η συμφωνία της μεταβίβασης και εκκρεμεί η γέννηση και η
ολοκλήρωση της απαίτησης.



Απαίτηση υπό αίρεση , μεταβιβάζεται το δικαίωμα προσδοκίας χωρίς να
υφίσταται η απαίτηση. Οι υπό αίρεση απαιτήσεις δε μπορούν να
προκαλέσουν ροή πληρωμών παρά μόνο σε περίπτωση μεταπώλησής τους.

4.8.2. Χαρακτηριστικά απαιτήσεων

Στην

διαδικασία

της

τιτλοποίησης

εμφανίζονται

δύο

κατηγορίες

χαρακτηριστικών των απαιτήσεων, στα απολύτως απαραίτητα χαρακτηριστικά και σε
εκείνα που καθιστούν πιο εύκολη την όλη διαδικασία. Αναλυτικότερα ως απολύτως
απαραίτητα ορίζονται:28


Δυνατότητα ρευστοποίησης των απαιτήσεων: Οι απαιτήσεις οφείλουν να είναι
ικανές να προκαλέσουν ροή πληρωμών, διαφορετικά δεν είναι κατάλληλες για
την τιτλοποίηση. Οι απαιτήσεις με υψηλό κίνδυνο επισφαλειών και
αφερεγγυότητας των οφειλετών καθώς και η ελαττωματική ικανοποιήσή τους
λόγω ενστάσεων και δικαιωμάτων των οφειλετών, ισοδυναμούν με απαιτήσεις
ανίκανες προς μεταβίβαση.



Δυνατότητα πρόβλεψης και υπολογισμού της ροής κεφαλαίων: Μία ακόμη
βασική προϋπόθεση είναι η πρόβλεψη του ύψους και της συχνότητας της ροής
των πληρωμών από τις απαιτήσεις. Εάν πράγματι δημιουργείται ρευστότητα
χάρις των απαιτήσεων αλλά ο χρόνος δε μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς
τότε δεν είναι «ικανές» να συμμετέχουν στην διαδικασία της τιτλοποίησης.
Για την πρόβλεψη των ροών είναι απαραίτητη η γνώση και η μελέτη της
αποδοτικότητας των απαιτήσεων. Ο συντονιστής της διαδικασίας καθώς και ο

Ι.Βένιερη Τιτλοποίηση απαιτήσεων σύμφωνα με τον Ν.3156/2003 υπό το πρίσμα και της διεθνούς
πρακτικής. Εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2005 σελ.129
28
Ι.Βένιερη Τιτλοποίηση απαιτήσεων σύμφωνα με τον Ν.3156/2003 υπό το πρίσμα και της διεθνούς
πρακτικής. Εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2005 σελ.145
27

31

οίκος πιστοληπτικής ικανότητας απευθύνονται στην πωλήτρια εταιρία έτσι
ώστε να ενημερωθούν για τα οικονομικά στοιχεία απόδοσης των απαιτήσεων.


Δυνατότητα νομικής και τεχνικής απομάκρυνσης : Οι απαιτήσεις πρέπει να
μπορούν να αποκοπούν από την περιουσία της μεταβιβάζουσας εταιρίας τόσο
νομικά όσο και τεχνικά.29 Ο τεχνικός προσδιορισμός είναι αναγκαίος για να
αποξενωθούν οι απαιτήσεις καθώς χωρίς αυτόν ακυρώνεται και ο νομικός
διαχωρισμός των απαιτήσεων. Αν οι απαιτήσεις ανήκουν στην εταιρία ειδικού
σκοπού όμως είναι αναμεμειγμένες στην περιουσία του πωλητή, κινδυνεύει η
ασφαλής ικανοποίηση των επενδυτών.

4.8.3. Χαρακτηριστικά που ελαττώνουν το κόστος και τον χρόνο της
τιτλοποίησης.



Ομοειδείς απαιτήσεις: Η συγκέντρωση απαιτήσεων οι οποίες είναι
ομοιογενείς, αυτές που αποτελούνται από κοινά –όμοια- στοιχεία όπως για
παράδειγμα η όμοια νομική φύση, διευκολύνει την συνολική αξιολόγηση
αυτών (των απαιτήσεων), αποφεύγοντας τον μεμονωμένο έλεγχο κάθε
απαίτησης. Κατανοούμε πως έτσι ελαττώνεται ο χρόνος για την
αξιολόγηση τους. Επιπλέον, οι ομοειδείς απαιτήσεις έχουν όμοιες
πιθανότητες αφερεγγυότητας ή υπερημερίας κι έτσι αντιμετωπίζονται
ενιαία. Γίνεται κατανοητό πως η ομοιογένεια οδηγεί σε σταθερότητα των
ροών πληρωμής χωρίς διακυμάνσεις των πληρωμών από τους οφειλέτες.



Διασπορά και διαφοροποίηση οφειλετών: Ο μικρός αριθμός οφειλετών
καθιστά την ροή πληρωμών να εμφανίζει περισσότερες πιθανότητες σε
αφερεγγυότητα, υπερημερία καθώς και επισφάλειες. Αυτό συμβαίνει διότι
είναι περισσότερο πιθανό να εμφανίσουν ταυτόχρονα διακυμάνσεις στην
εμπρόθεσμη εκπλήρωση των απαιτήσεων διότι οι λίγοι οφειλέτες έχουν
μεγάλο βάρος, ατομικά, στη ροή πληρωμών. Κατανοούμε από τα
παραπάνω πως οι οφειλέτες θα πρέπει να είναι κατανεμημένοι έτσι ώστε
να περιορίζουν την πιθανότητα ταυτόχρονων διακυμάνσεων.

Άρθρο 10 Ν.3156/2003 παρ. 6 εδάφιο α΄ αναφέρει τις απαιτήσεις που προσδιορίζονται ή μπορούν να
προσδιοριστούν με οποιονδήποτε τρόπο. Ο προσδιορισμός είναι στοιχείο της δυνατότητας των
απαιτήσεων να απομονωθούν από την περιουσία του πωλητή.
29
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Ελάχιστος όγκος απαιτήσεων: Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μέσω
τιτλοποίησης, αφορά μεγάλα κεφάλαια. Σε περίπτωση ιδιωτικής
τοποθέτησης ο μέσος όρος ανέρχεται στα 100.000.000 ευρώ ενώ σε
δημόσια διάθεση τίτλων 300.000.000 ευρώ. Δεν έχει διενεργηθεί
τιτλοποίηση με ποσά μικρότερα των 50.000.000 ευρώ. Θα πρέπει ο όγκος
των απαιτήσεων να καλύπτει τα έξοδα, τις αμοιβές και τις αξιώσεις των
τιτλούχων επενδυτών.

33

Κεφάλαιο 5 – Στάδια τιτλοποίησης και χαρακτηριστικά
Σκοπός του κεφαλαίου είναι να αναλύσει λεπτομερώς τα στάδια της
τιτλοποίησης. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφεται η διαδικασία του θεσμού, έπειτα τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, καθώς και οι μορφές της που διακρίνονται
όπως αναφέρονται στη σχετική βιβλιογραφία. Στη συνέχεια, περιγράφεται η διάκριση
της τιτλοποίησης βάση των τραπεζών καθώς και συγκριτική ανάλυση του θεσμού σε
σχέση με άλλους θεσμούς ενίσχυσης της ρευστότητας.

5. 1. Διαδικασία τιτλοποίησης
Η βασική πορεία της διαδικασίας τιτλοποίησης παρουσιάζεται στο παρακάτω
διάγραμμα.
Απαιτήσεις προς
Τιτλοποίηση

Εταιρία Αξιολόγησης

Πληρωμές τόκων και κεφαλαίου

Εκτίμηση Πιστωτικού Κινδύνου

Πώληση απαιτήσεων

Εκχωρητής
(originator)

Τίτλοι

Εταιρία Ειδικού Σκοπού
(SPV)
Πληρωμή

Επενδυτές

Πληρωμή

Θεματοφύλακας
(Trustee)

Φορέας ενίσχυσης
Πιστοληπτικής
ικανότητας
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Το παραπάνω γράφημα παρουσιάζει με αρκετά περιληπτικό τρόπο τη διαδικασία
της τιτλοποίησης όπως αυτή εμφανίζεται στις περισσότερες βιβλιογραφικές
αναφορές. Η διαδικασία είναι η εξής 30 : η επιχείρηση που ενδιαφέρεται για
χρηματοδότηση είναι δικαιούχος απαιτήσεων έναντι τρίτων. Αυτές οι απαιτήσεις
βρίσκονται ήδη στο ενεργητικό της εταιρίας αλλά δεν είναι ληξιπρόθεσμες ώστε να
μπορούν να εισπραχθούν άμεσα. Σε μερικές περιπτώσεις είναι μελλοντικές
απαιτήσεις έναντι τρίτων. Η άμεση ανάγκη για μετρητά ή ακόμα και η αδυναμία
είσπραξης αυτών των απαιτήσεων μπορεί να οδηγήσει μια επιχείρηση στην
υιοθέτηση της διαδικασίας της τιτλοποίησης ώστε να εξασφαλίσει ρευστότητα.
Συνήθως, η ενδιαφερόμενη εταιρία διενεργεί έλεγχο (μέσω κάποιων εκ των
υψηλόβαθμων στελεχών της) των απαιτήσεων που υπάρχουν στο ενεργητικό της
εταιρίας ώστε να αποφασίσει αν η χρηματοδότηση που θα προκύψει από την
τιτλοποίηση είναι συμφέρουσα και αν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εταιρίας.
Έπειτα, η ενδιαφερόμενη εταιρία πωλεί και μεταβιβάζει τις απαιτήσεις σε μια
εταιρία ειδικού σκοπού, η οποία έχει ως αποκλειστικό σκοπό λειτουργίας τη
διαχείριση αυτών των απαιτήσεων. Η εταιρεία αυτή, αφού συσταθεί, μεταβιβάζεται
σε τρίτο, ανεξάρτητο φορέα ώστε να μην ελέγχεται από κανένα συμμετέχοντα στη
διαδικασία και να εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα όλων των κινήσεων. Η εταιρεία
ειδικού σκοπού καταβάλλει στην πωλήτρια εταιρία το αντίστοιχο τίμημα με
αποτέλεσμα η πρώτη να αποκτά τη ρευστότητα που επιθυμεί. Έτσι, αποκτάται η αξία
των απαιτήσεων πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες και μετατρέπεται μέρος της
λογιστικής περιουσίας της σε ρευστό. Η εταιρία ειδικού σκοπού, στη συνέχεια, για να
εξασφαλίσει το τίμημα που πρέπει να καταβάλλει, εκδίδει ομολογίες τις οποίες
διαθέτει στο κοινό.
Σύμφωνα με τον νόμο 3156/2003, η διάθεση ομολογιών μπορεί να έχει τη μορφή
ιδιωτικής τοποθέτησης ενώ οι επενδυτές δεν μπορούν να υπερβούν τους 150. Με
αυτό τον τρόπο εξαιρούνται οι θεσμικοί επενδυτές ή τουλάχιστον να τους περιορίζει
όταν διαχειρίζονται κεφάλαια πολλών επενδυτών. Τα ποσά που προέρχονται από την
πώληση

των

ομολογιών

καταλήγουν

στην

αρχική

εταιρία

και

μάλιστα

παρουσιάζονται ως χρηματοδότηση από ίδια κεφάλαια αφού προέρχονται από
πώληση περιουσιακών στοιχείων.
Βενιέρης Ι. (2005) « Τιτλοποίηση απαιτήσεων σύμφωνα με το ν. 3156/2003 υπό το πρίσμα και της
διεθνούς Πρακτικής», Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2005.
30
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Όταν οι τιτλοποιημένες απαιτήσεις γίνουν ληξιπρόθεσμες και αποπληρωθούν, οι
τιτλούχοι επενδυτές απολαμβάνουν το ποσό της είσπραξης από την εκμετάλλευση
των απαιτήσεων μέσα από τη ροή κεφαλαίων που προκύπτει. Για να γίνει βέβαια
αυτό, θα πρέπει η εταιρία ειδικού σκοπού αλλά και ο αρχικός ενδιαφερόμενος να
εξασφαλίσουν ότι οι απαιτήσεις θα αποπληρωθούν μόλις καταστούν ληξιπρόθεσμες
διαφορετικά το σχέδιο θα αποτύχει μιας και δε θα υπάρχουν τα απαραίτητα χρήματα
για να πληρωθούν οι επενδυτές των ομολογιών.
Συνοψίζοντας, σύμφωνα με τον νόμο 3156/2003 τα βασικά στοιχεία της
διαδικασίας είναι.31


Η ύπαρξη απαιτήσεων στον ισολογισμό που να είναι ρευστοποιήσιμες αλλά
και σχετικά προβλέψιμες όσον αφορά τις ροές μετρητών που προσφέρουν,



Η ομαδοποίηση των απαιτήσεων από την ενδιαφερόμενη εταιρία



Η πώληση και μεταβίβασή τους σε πλήρως ανεξάρτητη εταιρία ειδικού
σκοπού,



Η έκδοση ομολογιών από την εταιρία ειδικού σκοπού και η προώθηση αυτών
των ομολογιών σε επενδυτές ώστε να πληρωθεί το τίμημα της αγοράς των
απαιτήσεων



Η αποπληρωμή των επενδυτών όταν οι τιτλοποιημένες απαιτήσεις καταστούν
ληξιπρόθεσμες και ρευστοποιηθούν.

5.2. Πλεονεκτήματα
απαιτήσεων :

και

μειονεκτήματα

της

τιτλοποίησης

Τα πλεονεκτήματα από την τιτλοποίηση των απαιτήσεων όπως αναφέρονται στη
σχετική βιβλιογραφία είναι τα ακόλουθα:


Η πιθανότητα απόκτησης χαμηλότερου κόστους χρηματοδότησης32: Οι εταιρίες
που δεν έχουν ιδιαίτερη πιστωτική δυνατότητα τους δίνεται η ευκαιρία να
αποκτήσουν περιουσιακά στοιχεία υψηλής ποιότητας. Εκμεταλλευόμενοι το γεγονός
ότι οι αγορές χρήματος δεν είναι σε θέση να διακρίνουν την ποιότητα των στοιχείων

Ν.3156/2003 άρθρο 10 εδάφιο γ΄.
Pulido D. (2004) “Securitization 101- an introduction to securitization”, Deloitte, Financial Services,
October 2004, Vol. 9, Issue 3
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σε σχέση με τις λοιπές επενδύσεις της εταιρίας τους δίδεται η ευκαιρία να αντλήσουν
φθηνότερη χρηματοδότηση. Κατά την τιτλοποίηση οι απαιτήσεις διαχωρίζονται από
την εταιρία και αποσυνδέεται η ποιότητα των τίτλων από την πορεία και αξιοπιστία
της εταιρίας. Για εταιρίες με χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα η τιτλοποίηση είναι μια
επιλογή που μπορεί να προσφέρει χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης. Το γεγονός
αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για επιχειρήσεις που είναι ιδιαίτερα πετυχημένες στη
διαχείριση επενδύσεων αλλά είτε λόγω μικρού μεγέθους είτε λόγω έλλειψης
εμπειρίας σε θέματα χρηματοδοτήσεων δεν πετυχαίνουν επωφελείς διακανονισμούς
όρων χρηματοδοτήσεων.


Η δυνατότητα διαφοροποίησης των πηγών χρηματοδότησης 33 :Οι επιχειρήσεις
που επιθυμούν να αξιοποιήσουν αυτό το εργαλείο χρηματοδότησης θα πρέπει πρώτα
να έχουν παρουσιάσει μια σειρά από πετυχημένες εκδόσεις ομολογιών και άλλων
παρεμφερή τίτλων προκειμένου να έχουν δημιουργήσει μια αξιόπιστη αγορά
τιτλοποιημένων απαιτήσεων. Εφόσον η επιχείρηση αποκτήσει τη καλή φήμη στη
συγκεκριμένη αγορά θα μπορεί να χρηματοδοτείτε είτε με έκδοση ομολογιών είτε με
τιτλοποίηση απαιτήσεων με επωφελής όρους χρηματοδότησης. Ουσιαστικά πλέον η
επιχείρηση έχει περισσότερες επιλογές και χρηματοδοτικά εργαλεία για τη κάλυψη
των αναγκών χρηματοδότησης της.



Η δυνατότητα διαχείρισης του επενδυτικού κινδύνου34: Σύμφωνα με τους Kothari
και Fabozi, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος επιτοκίου, παύει να υφίσταται για
τις εταιρίες, των στοιχείων που έχουν τιτλοποιηθεί. Τη συγκεκριμένη δυνατότητα την
αξιοποιούν ιδιαίτερα εταιρίες του ανήκουν στο τραπεζικού κλάδου και όχι μόνο.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι μια τράπεζα που εκδίδει μακροχρόνια στεγαστικά
δάνεια σταθερού επιτοκίου με χρηματοδότηση από βραχυπρόθεσμα χρηματοδοτικά
μέσα .Η τράπεζα αντιμετωπίζει το κίνδυνο του επιτοκίου εξαιτίας της ανακολουθίας
μεταξύ της διάρκειας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. Η τράπεζα με τη
τιτλοποίηση όμως των προαναφερόμενων στεγαστικών δανείων και εισπράττοντας
τις μελλοντικές χρηματικές ροές καταφέρνει να ισορροπήσει τη χρονικά ανακολουθία
μεταξύ των δύο στοιχείων του Ισολογισμού. Επιπροσθέτως αφαιρείται και ο

Fabozi, F., Kothari V., (2008) “Introduction to securitization”, John Wiley & Sons, Inc.,
Fabozi, F., Kothari V., (2008) “Introduction to securitization”, John Wiley & Sons, Inc.,

33
34

37

πιστωτικός κίνδυνος σε μεγάλο βαθμό μιας και ο εκδότης των τιτλοποιημένων
απαιτήσεων συμμετέχει σε μικρότερο βαθμό στη δομή που δημιουργείται.


Πιθανή ανακούφιση από κεφαλαιακές απαιτήσεις για εταιρίες που πρέπει να
ικανοποιήσουν απαιτήσεις κεφαλαίων υψηλού ρίσκου 35 : Οι επιχειρήσεις που
διατηρούν χαρτοφυλάκια υψηλού κινδύνου απαιτείται να διατηρούν και αυξημένα
κεφαλαιακά αποθέματα που σημαίνει αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο ανάλογα με τη
βαρύτητα του κάθε περιουσιακού στοιχείου. Με τη τιτλοποίηση απαιτήσεων
μειώνεται ο πιστωτικός κίνδυνος της επιχείρησης αφενός και αφετέρου απαιτείται και
μικρότερη κεφαλαιακή βάση. Σύμφωνα με τους Kothari και Fabozi, αυτός είναι και ο
βασικός λόγος που πολλές επιχειρήσεις , χωρίς να έχουν άμεση ανάγκη από
ρευστότητα , προχωρούν σε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων που υπ’ άλλες συνθήκες θα
διατηρούσαν στο χαρτοφυλάκιο τους.



Η δυνατότητα επίτευξης χρηματοδότησης εκτός ισολογισμού
τιτλοποίηση

απαιτήσεων

γίνεται

μεταφορά

περιουσιακών

36

: Με την

στοιχείων

εκτός

Ισολογισμού με αποτέλεσμα να μειώνεται το μέγεθος της μόχλευσης στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνονται και
οι χρηματοοικονομικοί δείκτες όπως ο δείκτης ROE (Return on Equity –
Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων). Η δυνατότητα όμως αυτή επηρεάζει την
χρηματοοικονομική εικόνα της εταιρίας και πολλές διαστρεβλώνει τη πραγματική
εικόνα της εταιρίας, χαρακτηριστικό παράδειγμα το σκάνδαλο της Enron όπου η
τιτλοποίηση απαιτήσεων είχε σαν σκοπό τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής
κατάστασης της επιχείρησης. Πλέον, τόσο από νομοθετικής άποψης όσο και με τα
νέα λογιστικά πρότυπα προσπαθούν να προλάβουν παρόμοιες καταστάσεις όπως
αναφέρθηκαν στα παραδείγματα. Οι οικονομικοί αναλυτές πλέον εξετάζουν τη
μόχλευση μιας επιχείρησης λαμβάνοντας υπόψη τόσο αυτή που παρουσιάζεται στους
Ισολογισμούς όσο και την εξωτερική.
Δημιουργία εισοδήματος 37 : Με τη τιτλοποίηση απαιτήσεων, όπως έχει αναφερθεί
παραπάνω, χρησιμοποιείται προκειμένου να μετατραπούν περιουσιακά στοιχεία που
Fabozi, F., Kothari V., (2008) “Introduction to securitization”, John Wiley & Sons, Inc.,
Fabozi, F., Kothari V., (2008) “Introduction to securitization”, John Wiley & Sons, Inc.,
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απαιτούν υψηλά κεφάλαια σε αντίστοιχα με λιγότερα κεφάλαια που αποφέρουν το
ίδιο όφελος. Με αυτή τη διαδικασία οι εταιρίες αυξάνουν τα έσοδα τους από αμοιβές
που αφορούν τις απαιτήσεις τους χωρίς να πρέπει να αυξήσουν τη κεφαλαιακή τους
βάση. Το συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό εργαλείο χρησιμοποιείται κυρίως από
τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία τα σημαντικότερα
πλεονεκτήματα ενδεικτικά είναι τα ακόλουθα:
 Διατήρηση ικανοποιητικού βαθμού κεφαλαιακής επάρκειας 38 : σε περιπτώσεις
υψηλού ρυθμού αύξησης των χορηγήσεων, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση κεφαλαίων
μέσω μείωσης σταθμισμένου ως προς τον πιστωτικό κίνδυνο ενεργητικό αφού η
τράπεζα απομακρύνει από το χαρτοφυλάκιο δάνεια (μέσω τιτλοποίησης και
μεταβίβασής τους στην εταιρία ειδικού σκοπού) που σταθμίζονται με συντελεστή
πιστωτικού κινδύνου 50% ή 100% με ρευστά διαθέσιμα μηδενικός πιστωτικός
κίνδυνος).
Ενίσχυση βαθμού ρευστότητας ενεργητικού 39 : ισχύει ότι και στις λοιπές εταιρίες,
δηλαδή ανταλλάσσονται στοιχεία με χαμηλό βαθμό ρευστότητας με μετρητά, τα
οποία η τράπεζα (αλλά και η κάθε επιχείρηση) μπορεί να χρησιμοποιήσει κατά το
δοκούν επιτυγχάνοντας επιπλέον αποδόσεις.
 Δυνατότητα ενίσχυσης της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων

40

: ακόμα ένα

πλεονέκτημα που εμμέσως αναφέρθηκε προηγουμένως, αφού η τιτλοποίηση
απαιτήσεων

επιτρέπει

την

πραγματοποίηση

υψηλότερου

κύκλου

εργασιών

(περισσότερα ρευστά διαθέσιμα = μεγαλύτερες δυνατότητες δανειοδότησης),
υψηλότερων εσόδων από προμήθειες και διατήρηση του περιθωρίου επιτοκίων ως
κέρδος της τράπεζας αντί για χρήση του για την κάλυψη πιστωτικών κινδύνων.
 Αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων τραπεζών 41 : αυτό επιτυγχάνεται μέσω της
μεταφοράς μέρους των δανειστικών χαρτοφυλακίων σε θεσμικούς επενδυτές και
εταιρίες που εξειδικεύονται στη διαχείριση τέτοιων χαρτοφυλακίων. Με τη

«Οικονομικό Δελτίο – Τριμηνιαία Έκδοση της Alpha Bank», Μάρτιος 2004, Τεύχος 89
«Οικονομικό Δελτίο – Τριμηνιαία Έκδοση της Alpha Bank», Μάρτιος 2004, Τεύχος 89
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τιτλοποίηση απαιτήσεων οι τράπεζες βελτιώνουν τις επιδόσεις τους σε κρίσιμους
τομείς λειτουργίας τους, όπως η Ρευστότητα, η Αποδοτικότητα καθώς και η
διαχείριση κινδύνων. Σύμφωνα με την άποψη του Davidson και των συνεργατών42ένα
ακόμα πλεονέκτημα από τη τιτλοποίηση των απαιτήσεων, είναι τα κίνητρα που
τυγχάνει να έχουν οι επιχειρήσεις όπως φορολογικά, στρατηγικά, λογιστικά και
νομοθετικά. Τα συγκεκριμένα κίνητρα δεν είναι εύκολο να συγκεκριμενοποιηθούν
καθώς αλλάζουν από την ισχύουσα νομοθεσία του κάθε κράτους. Θα αναφέρουμε
ενδεικτικά τη λογιστική πλευρά του θέματος για τις επιχειρήσεις, όπου επιθυμώντας
να καταγράψουν τις τιτλοποίησης ως πωλήσεις ,κατά το τέλος της συναλλαγής, οι
πωλήσεις ομολόγων και η αξία των τόκων που εισπράττονται είναι πιθανόν να
καταγράψουν κέρδη. Ακόμα ένα πλεονέκτημα που αναφέρεται στη βιβλιογραφία για
τη τιτλοποίηση απαιτήσεων είναι η εφαρμογή στην εθνική οικονομία των κρατών που
το εφαρμόζουν σε μεγάλη κλίμακα και για μεγάλο χρονικό διάστημα. 43 Στις
προηγμένες αυτές αγορές τα πλεονεκτήματα είναι τα ακόλουθα:
i.Η κεφαλαιαγορά αναπτύσσεται καθώς οι τίτλοι που προκύπτουν και βγαίνουν στην
αγορά είναι υψηλής ποιότητας αφού περνούν από ενδελεχή έλεγχο,
ii.Δημιουργείται μια επιπλέον πηγή χρηματοδότησης για αναπτυσσόμενες εταιρίας με
προοπτικές που όμως δεν έχουν ακόμα την επιφάνεια ή το μέγεθος ώστε να αντλούν
κατά βούληση κεφάλαια από τους συνήθεις διαύλους,
iii.Ενισχύεται η τοπική επιχειρηματικότητα αφού οι επιχειρήσεις που μπορούν να
εκκινήσουν μια τέτοια διαδικασία πρέπει να είναι εγχώριες ή να έχουν δραστηριότητα
στην τοπική αγορά μέσω υποκαταστημάτων.
Εκτός από τα πλεονεκτήματα που αναφέρει η βιβλιογραφία υπάρχουν και
μειονεκτήματα. Η τιτλοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε πρόβλημα εντολέα –
εντολοδόχου (Principal agent problem)όπου η εταιρεία που χορηγεί την πίστωση
διατηρεί ελάχιστο ενδιαφέρον για τα τιτλοποιημένα περιουσιακά στοιχεία. Για
παράδειγμα εάν επικίνδυνα δάνεια μπορούν να πωληθούν μέσω της διαδικασίας, ο
εκδότης του δανείου δεν έχει το ίδιο κίνητρο για την εξέταση της πιστοληπτικής
ικανότητας των πελατών του όπως θα γινόταν σε διαφορετική περίπτωση. Με αυτό
τον τρόπο εκδίδονται δάνεια μειωμένης πιστοληπτικής ικανότητας. Ένα ακόμα
μειονέκτημα είναι ότι το πιο κρίσιμο βήμα της διαδικασίας είναι το τελευταίο,
Davidson, A., Sanders, A., Wolff L., Ching, A. (2003) “Securitization – Structuring and investment
analysis”, John Wiley & Sons, Inc.
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δηλαδή η πώληση των τίτλων που εκδίδονται στους επενδυτές ώστε να διασφαλιστεί
η ρευστότητα που απαιτείται για τη πληρωμή της αγοράς των απαιτήσεων από την
εταιρία. Σε περίπτωση με επιτυχίας αυτού του σταδίου, χάνεται ολόκληρη η
προσπάθεια που έχει από τα συμβαλλόμενα μέρη δηλαδή την ενδιαφερόμενη εταιρία
καθώς και την εταιρία ειδικού σκοπού που έχει συσταθεί. Επιπροσθέτως η διαδικασία
της τιτλοποίησης απαιτεί εντατική συλλογή δεδομένων και πληροφοριών 44 και
αρκετή γραφειοκρατική εργασία προκειμένου να ολοκληρωθούν όλα τα βήματα και
όλες οι ενέργειες (λ.χ. η ίδρυση εταιρίας ειδικού σκοπού).
Τέλος ένα μειονέκτημα που είχε εμφανιστεί κατά κόρον τα προηγούμενα χρόνια
είναι ότι πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν τη διαδικασία της τιτλοποίησης
απαιτήσεων με τέτοιο τρόπο ώστε να παρουσιάσουν μια εικόνα διαφορετική σε
σχέση με τη πραγματικότητα. Κλασικό παράδειγμα που αναφέρεται στη
Βιβλιογραφία είναι αυτό της ENRONπου στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας
χρησιμοποιώντας

διάφορες

λογιστικές

και

χρηματοοικονομικές

πρακτικές

εξαπατούσε το επενδυτικό κοινό και τελικά κατέρρευσε. H ΕNRON45ανακάλυψε τη
συγκεκριμένη τακτική στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Το συνολικό εγχείρημα
ονομάστηκε σχέδιο Cactus εφαρμόστηκε από τον Άντριου Φάστοου, ο οποίος
προσλήφθηκε στην εταιρία αποκλειστικά για αυτό το σκοπό. Ο στόχος ήταν να
μεταβιβάζονται οι κίνδυνοι και οι οφειλές εκτός των λογιστικών βιβλίων της εταιρίας
στην εταιρία ειδικού σκοπού που ιδρύθηκε. Το ανήθικο του όλου ζητήματος ήταν το
γεγονός ότι η εταιρία ειδικού σκοπού, η οποία κανονικά ήταν ανεξάρτητη,
ελέγχονταν από την ENRON οπότε όλες οι αποφάσεις στρατηγικής σημασίας
λαμβάνοντας ουσιαστικά από την ίδια την ENRON. Bάσει του σχεδίου, λοιπόν, η
ENRON εξασφάλισε δεσμεύσεις για χορήγηση δανείων σε παραγωγούς φυσικού
αερίου με αντάλλαγμα παραγωγικές αμοιβές, τις τοποθέτησε στην εταιρία ειδικού
σκοπού και πούλησε τα μερίδια σε μεγάλους θεσμικούς επενδυτές. Οι επενδυτές στη
συνέχεια μπορούσαν να μεταπωλούν το αέριο της ENRON, η οποία με τη σειρά της
θα το χρησιμοποιούσε για να ανταπεξέρθει στις υποχρεώσεις της από τα
μακροπρόθεσμα συμβόλαια που είχε συνάψει. Με λίγα λόγια, οι εκτός της εταιρίας
προμήθευαν τα μετρητά, οι παραγωγοί χρηματοδοτούνταν, οι πελάτες αγόραζαν το
φυσικό αέριο σε σταθερή τιμή και η ENRON αποκόμιζε τεράστια κέρδη. Αυτό είναι
Lumpkin S. “Trends and developments in securitization”, Financial Market Trends, No. 74, October
1999
45
Eichenwald, K. (2005) «Σκάνδαλο ENRON – Η συνωμοσία των ηλιθίων», Έρευνα, Μοντέρνοι
καιροί
44

41

ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα χειραγώγησης της συγκεκριμένης μεθόδου με
παράνομους σκοπούς. Όλα αυτά βέβαια αποκαλύφθηκαν το 2001 όταν και
κατέρρευσε η εταιρία.
Είναι απαραίτητο να αναφέρουμε ότι πέρα από τα όποια πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα που εμφανίζει η διαδικασία της τιτλοποίησης απαιτήσεων ,η κάθε
επιχείρηση που σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο εργαλείο πρέπει να
σταθμίζει όλα τα θετικά και αρνητικά ώστε να διαπιστώσει εάν της προσφέρει
πραγματικό κέρδος.

5.3.Μορφές τιτλοποίησης
Η βασική διάκριση των κατηγοριών της τιτλοποίησης γίνεται με βάση την
μορφή της ροής των πληρωμών στο σύστημα εισροών και εκροών της διαδικασίας.
Η σημαντικότερη όμως διάκριση μεταξύ των μορφών τιτλοποιήσεων συνίσταται με
βάση τις απαιτήσεις που τιτλοποιεί46. Θα μπορούσαμε να τις διακρίνουμε σε τέσσερις
(4) κατηγορίες-μορφές.


Την τιτλοποίηση των υπόλοιπων απαιτήσεων που αποτελούν κάλυμμα
για την έκδοση των τίτλων και οδηγούν στην έκδοση τίτλων με
κάλυμμα απαιτήσεων (asset backed securities) χωρίς κάποια ειδική
εξασφάλιση,



Την τιτλοποίηση ενυπόθηκων απαιτήσεων, δηλαδή απαιτήσεων
ασφαλισμένων με υποθήκη η οποία οδηγεί στην έκδοση τίτλων που
ονομάζονται τίτλοι με ασφάλεια υποθήκης (mortgage backed securities)



Την τιτλοποίηση απαιτήσεων του αρθ. 11 Ν. 3156

δηλαδή την

τιτλοποίηση απαιτήσεων από ακίνητα,


Την συνθετική τιτλοποίηση που οδηγεί στην έκδοση συνθετικών τίτλων
(synthetic backed securities).

5.3.1 Τιτλοποίηση με κάλυμμα απαιτήσεων (Asset backed securities)

Ιάκωβος Κ. Βενιέρης, (2005), “ Τιτλοποίηση απαιτήσεων σύμφωνα με τον Ν. 3156/2003 υπό το
πρίσμα και της διεθνούς πρακτικής”, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Κομοτηνή σελ. 478
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Τα ABS αποτελούν αξιόγραφα με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων.
Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι διαδικασίες τιτλοποίησης που στηρίζονται σε
κάθε μορφή απαίτησης, η οποία εξασφαλίζεται με διάφορες ασφάλειες αλλά όχι με
υποθήκη. Τα ABSαποτελούν ομόλογα τα οποία βασίζονται σε διάφορες κατηγορίες
επενδύσεων ή τραπεζικών απαιτήσεων (στεγαστικών δανείων , πιστωτικές κάρτες,
καταναλωτικά δάνεια κλπ) και δημιουργούν ταμειακές ροές για την πληρωμή των
κατόχων των αξιογράφων που προέρχονται από τα υποκείμενά τους δάνεια ή τους
εισπρακτέους λογαριασμούς.
Οι πωλητές των απαιτήσεων αποκτούν σημαντική ρευστότητα, ο εκδότης
επιτυγχάνει χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης και ο αγοραστής απολαμβάνει
υψηλότερες αποδόσεις συγκριτικά με ένα κοινό ομόλογο. Για παράδειγμα η αγορά
ενός συγκεκριμένου τύπου απαιτήσεων από ένα fundδημιουργεί ένα επενδυτικό
προϊόν με πολλούς συμμετέχοντες βασισμένο σε μία συγκεκριμένη «κατηγορία»
δανείων π.χ. στεγαστικών. Αναλόγως με το ποσό που έχει συλλέξει, δημιουργεί ένα
ομόλογο του οποίου οι πληρωμές βασίζονται στις πληρωμές (ταμειακές ροές στην
πραγματικότητα) που δημιουργούν τα στεγαστικά δάνεια. Έτσι, το επενδυτικό προϊόν
(στην περίπτωσή μας τα στεγαστικά δάνεια) αποκτούν σημαντική ρευστότητα αφού
γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε δευτερογενείς αγορές ομολόγων. Ο
εκδότης του ομολόγου, δίνει ρευστότητα στις τράπεζες που έχουν στην κατοχή τους
τα δάνεια εξαγοράζοντάς τα με μεγάλο κούρεμα αφού προπληρώνει την αξία των
δανείων και έπειτα υπόσχεται υψηλές απολαβές στους αγοραστές των ομολόγων
αυτών. Αγοράζοντας ένα μεγάλο αριθμό απαιτήσεων από διαφορετικούς κατόχους
επιτυγχάνεται σημαντική διαφοροποίηση του κινδύνου, μείωση του κόστους λόγω
οικονομιών κλίμακας με αποτέλεσμα να επιτύχει υψηλές αποδόσεις με μικρό ρίσκο.

5.3.2 Τιτλοποίηση με κάλυμμα απαιτήσεων με υποθηκική εξασφάλιση(Mortage
backed securities)

Η δεύτερη μορφή τιτλοποίησης διαδραματίζει και έχει ήδη λάβει καθοριστικό
ρόλο στον τομέα της τιτλοποίησης, όπως την γνωρίζουμε σήμερα. Η μόνη αναφορά
της Ελληνικής νομοθεσίας σ’ αυτήν την μορφή τίτλων γίνεται στην ΠΔ/ΤΕ
2479/2001 που αφορά τον συντελεστή φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων
όπου στην παρ. 5 του μόνου άρθρου γίνεται αναφορά σε τίτλους που εξασφαλίζονται
43

από υποθήκη. Πρόκειται λοιπόν για τίτλους που καλύπτονται από απαιτήσεις με
ασφάλεια υποθηκική. Η αποπληρωμή τους γίνεται αρχικά από την αξιοποίηση και
είσπραξη των απαιτήσεων και σε περίπτωση αδυναμίας γίνεται η αποπληρωμή με
άσκηση του δικαιώματος εκ της υποθήκης. Στην συγκεκριμένη κατηγορία
συγκαταλέγονται κυρίως τα στεγαστικά δάνεια καθώς και τα επιχειρηματικά των
οποίων η εξόφληση εξασφαλίζεται από την υποθήκη σε ακίνητο. Τα στεγαστικά
δάνεια βοηθούν περισσότερο στον σκοπό της τιτλοποίησης διότι υπάρχει εύρος
μικρών δανείων με διασπορά των απαιτήσεων με διαφορετικούς οφειλέτες ενώ στα
επιχειρηματικά δάνεια οι απαιτήσεις δεν εξυπηρετούν την διασπορά του πιστωτικού
κινδύνου σε περισσότερες πηγές.
Το βασικό πλεονέκτημα που συναντάμε σε αυτή την μορφή τιτλοποίησης είναι
το γεγονός πως ο κάθε δανειστής έχει την κάλυψη της άσκησης του εμπράγματου
δικαιώματος της υποθήκης κατοχυρώνει την απαίτηση του σε πολύ μεγαλύτερο
βαθμό σε σχέση με έναν δανειστή που στρέφεται κατά του οφειλέτη με μόνη την
ενοχική του αξίωση. Έπειτα, τα μέρη δεν αναγκάζονται να προσφεύγουν στην
αναζήτηση πολυδάπανων εξασφαλίσεων. Με την παραπάνω μορφή εξασφάλισης,
εντείνεται η τάση των επενδυτών να δίνουν περισσότερη σημασία στην ποιότητα των
απαιτήσεων και στην ασφάλεια που παρέχει η υποθήκη στην περίπτωση
ρευστοποίηση ς των απαιτήσεων παρά στην πιστοληπτική και επιχειρηματική εικόνα
της μεταβιβάζουσας εταιρίας.
Η τιτλοποίηση με την ανωτέρω μορφή παρουσιάζει αρκετά κοινά στοιχεία με
τα γερμανικά κτηματικά ομόλογα αλλά και τα ελληνικά κτηματικά ομόλογα του ΠΔ
22/3047. Και στις δύο περιπτώσεις ο επενδυτής-κάτοχος του τίτλου έχει αξίωση κατά
της εκδότριας εταιρείας και αναμένει την αξιοποίηση του έστω δευτερογενώς από την
κάλυψη της εμπράγματης ασφάλειας. Η ασφάλεια αυτή συνίσταται στην υποθήκη σε
ακίνητο όχι της εκδότριας των τίτλων αλλά σε ακίνητο τρίτου προσώπου, το οποίο
είναι οφειλέτης της μεταβιβάζουσας εταιρίας.

5.3.2.1. Mortage Passthrough Securities

Ιάκωβος Κ. Βενιέρης, (2005), “ Τιτλοποίηση απαιτήσεων σύμφωνα με τον Ν. 3156/2003 υπό το
πρίσμα και της διεθνούς πρακτικής”, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Κομοτηνή σελ. 483
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Τα passthrough αποτέλεσαν μία καινοτομία στη δευτερογενή αγορά ενυπόθηκων
δανείων . Η αγορά των ολόκληρων δανείων έπασχε από έλλειψη ρευστότητας με
αποτέλεσμα να παρουσιαστεί ο κίνδυνος για τους δανειστές ενυπόθηκων δανείων να
μη μπορούν να βρουν αγοραστές εάν ήθελαν να πουλήσουν τα χαρτοφυλάκια των
δανείων τους γρήγορα και σε μία αποδεκτή τιμή. Η διατήρηση ωστόσο των δανείων
σήμαινε αυτόματα τον κίνδυνο αύξησης του επιτοκίου κάτι που θα οδηγούσε τον
δανειστή σε υψηλότερο κόστος από όφελος. Ένα mortage passthrough είναι
έναMBSπου οι ταμειακές ροές από την υποκείμενη ομάδα στεγαστικών δανείων
διανέμονται στους κατόχους σε μία αναλογική βάση. Συγκεκριμένα, αν υπάρχουν
xπιστοποιητικά που εκδόθηκαν από μία ομάδα ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων,
τότε ο κάτοχος ενός πιστοποιητικού δικαιούται το 1/xτων ταμειακών ροών από την
ομάδα των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων. Οι ταμειακές ροές για τον κάτοχο,
εξαρτώνται από τις ταμειακές ροές των υποκείμενων δανείων: μηνιαίες πληρωμές του
δανείου, τόκοι και κεφάλαιο. Οι μηνιαίες ταμειακές ροές για ένα passthroughείναι
λιγότερες από τις ταμειακές ροές των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων κατά ένα
ποσό ίσο με την αμοιβή για το διαχειριστικό κόστος των δανείων ή άλλων
αποζημιώσεων. Οι αποζημιώσεις είναι εκείνες που χρεώνονται από τον εκδότη η τον
εγγυητή του passthroughγια την παροχή εγγύησης στον εκδότη. Το κουπόνι ενός
passthroughείναι μικρότερο από το επιτόκιο του ενυπόθηκου στεγαστικού δανείου
κατά την αμοιβή της παροχής υπηρεσίας και της εγγύησης.
Τα στεγαστικά δάνεια που συμπεριλαμβάνονται στην ομάδα

που θα

τιτλοποιηθεί δεν έχουν ούτε την ίδια λήξη ούτε και την ίδια τιμή. Κατανοούμε πως
για να περιγραφεί ένα τέτοιου είδους αξιόγραφο καθορίζεται μία σταθμισμένη μέση
τιμή κουπονιού και μία σταθμισμένη μέση λήξη. Η σταθμισμένη μέση τιμή
κουπονιού (WAC) βρίσκεται σταθμίζοντας

το επιτόκιο κάθε

ενυπόθηκου

στεγαστικού δανείου στην ομάδα με την αξία του ενυπόθηκου δανείου σε σχέση με
την συνολική αξία των στεγαστικών δανείων. Η σταθμισμένη λήξη (WAM)
βρίσκεται σταθμίζοντας τον υπολειπόμενο αριθμό μηνών ως την λήξη για κάθε
ενυπόθηκο στεγαστικό δάνειο στην ομάδα με την αξία των ενυπόθηκων στεγαστικών
δανείων.

5.3.2.2. Agency Mortage Passthrough Securities
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Τα passthrough αξιόγραφα εκδίδονται είτε από το ομοσπονδιακό κυβερνητικό
πρακτορείο των ΗΠΑ Government National Mortage Association (Ginnie Mae) είτε
από τις κυβερνητικά χρηματοδοτούμενες εταιρίες Federal National Mortage
Association (FannieMae) και Federal Home Loan Mortage Corporation (Freddie
Mae). Τα passthroughπου εκδίδονται από την Ginnie Mae θεωρούνται χαμηλού
κινδύνου διότι καλύπτονται πλήρως από την Αμερικανική κυβέρνηση. Είναι
εγγυημένα αναφορικά με την έγκαιρη πληρωμή τόκων και κεφαλαίων κάτι που
σημαίνει πως οι τόκοι και το κεφάλαιο θα πληρώνονται όταν οφείλονται ακόμη και
αν κάποιος από τους δανειολήπτες δε καταφέρει να το αποπληρώσει. Από την άλλη
πλευρά, τα passthroughπου εκδίδονται από τηνFannieMae αν και δεν έχουν την
εγγύηση από την κυβέρνηση, οι περισσότεροι συμμετέχοντες τα θεωρούν όμοια αλλά
όχι πανομοιότυπα σε πιστωτική αξία με αυτά της Ginnie Mae.Διατηρούν ωστόσο την
εγγύηση έγκαιρων πληρωμών τόσο του κεφαλαίου όσο και των τόκων. Τέλος, τα
αξιόγραφα τα οποία εκδίδονται από την FreddieMae είναι διαφορετικών ειδών
εγγύησης και θεωρούνται όμοια αλλά όχι πανομοιότυπα σε πιστωτική αξία με αυτά
της Ginnie Mae.

5.3.3. Τιτλοποίηση απαιτήσεων από ακίνητα (real estate securities)

Η τρίτη κατηγορία τιτλοποίησης εμφανίζεται στο ελληνικό δίκαιο με το άρθρο
11 του Ν.3156/2003. Οι τίτλοι που εκδίδονται από τη διαδικασία αυτή ονομάζονται
real estate securities.
Σύμφωνα με την παρ. 1 του αρθ.11, τιτλοποίηση απαιτήσεων από ακίνητα είναι
η μεταβίβαση ακινήτων, κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία λόγω πώλησης με
έγγραφη σύμβαση μεταξύ μεταβιβάζοντος και αποκτώντος σε συνδυασμό με την
έκδοση και διάθεση, με ιδιωτική τοποθέτηση μόνο, ομολογιών οποιουδήποτε είδος ή
μορφής, ονομαστικής αξίας της καθεμίας τουλάχιστον εκατό χιλ. ευρώ, η εξόφληση
των οποίων πραγματοποιείται από 48


το προϊόν της διαχείρισης ή πώλησης των ακινήτων που μεταβιβάζονται
και



από δάνεια, πιστώσεις ή συμβάσεις παραγώγων χρηματοοικονομικών
μέσων.

48

Άρθρο 11, Ν.3156/2003
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Συνοπτικά, σε αυτή την περίπτωση έχουμε μεταβίβαση ακινήτων και όχι
απαιτήσεων όπως συναντήσαμε παραπάνω και επιπλέον παρατηρείται διαφορετικός
τρόπος εκμετάλλευσης των τιτλοποιούμενων περιουσιακών στοιχείων.
Είναι μια μορφή τιτλοποίησης που χρησιμοποιεί χαρακτηριστικά της
πρακτορείας απαιτήσεων καθώς και της διαδικασίας της χρηματοδοτικής μίσθωσης
ειδικότερα με την μορφή sale and lease back. H εταιρεία που επιδιώκει να
χρηματοδοτηθεί μέσω τιτλοποίησης μεταβιβάζει στην εταιρεία ειδικού σκοπού
εμπράγματα δικαιώματα της επί των ακινήτων της (επικαρπία ή κυριότητα). Το
τίμημα της αγοράς των ακινήτων θα αντληθεί από τα κεφάλαια των ομολογιούχων
δανειστών ενώ με την εκμετάλλευση των ακινήτων θα αποπληρωθούν οι εκδιδόμενοι
τίτλοι. Κατά κανόνα, εκμετάλλευση ακινήτων θεωρείται αρχικά η εκμίσθωσή τους
και η μετέπειτα πώλησή τους. Συνεπώς, κύρια εκμετάλλευση συνιστά η εκμίσθωση
των ακινήτων στον αρχικό κύριο η οποία χρηματοδοτείται από την τιτλοποίηση αλλά
διατηρεί και την χρήση των ακινήτων ως μισθωτής. Πριν την λήξη της διαδικασίας
της τιτλοποίησης η πρακτική επιβάλλει την επαναμεταβίβαση των ακινήτων στην
μεταβιβάζουσα επιχείρηση.

5.3.4. Συνθετική τιτλοποίηση (synthetic securities)

Η τελευταία μορφή τιτλοποίησης δεν έχει ενταχθεί με αναλυτικές ρυθμίσεις στο
Ν. 3156/2003, ούτε έχει χρησιμοποιηθεί αρκετά στη διεθνή αγορά. Στην παραπάνω
μορφή δεν υφίσταται μεταβίβαση των απαιτήσεων όπως στις άλλες κατηγορίες
τιτλοποίησης δηλαδή δεν υπάρχει οικονομική και νομική αποξένωση των απαιτήσεων
από την μεταβιβάζουσα εταιρία.. Αυτή η μορφή, παρότι έχει βάση παράγωγα
αξιογραφικά προϊόντα, βασίζεται στη διαδικασία της τιτλοποίησης και αποτελεί
μόρφωμα των τελευταίων ετών. Στην κατηγορία αυτή, όπως ήδη προαναφέρθηκε, δεν
λαμβάνει χώρα ουσιαστικά μεταβίβαση των απαιτήσεων, αλλά μόνο μεταβίβαση των
κινδύνων που ενσωματώνουν οι απαιτήσεις και η ρευστοποίησή τους. Με άλλα λόγια,
η μεταβιβάζουσα εταιρία κρατά το ιδιοκτησιακό δικαίωμα επί των απαιτήσεών αλλά
μεταφέρει στην εταιρία ειδικού σκοπού τους κινδύνους που ενσωματώνουν οι
απαιτήσεις και έτσι έμμεσα μετακυλίονται και στους τελικούς επενδυτές.

Η

μετάθεση του κινδύνου γίνεται μέσω χρηματοοικονομικών προϊόντων τα οποία
μεταβιβάζουν τους κινδύνους στην εταιρία ειδικού σκοπού η οποία μπορεί να τους
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εκχωρήσει είτε σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σε ασφαλιστικές εταιρίες ή
γενικότερα σε επενδυτές που παρέχουν εξασφαλίσεις.
Αναλυτικότερα, η μεταβιβάζουσα εταιρία, εκδίδει τίτλους οι οποίοι έχουν
ενσωματώσει τους κινδύνους από την ομάδα των απαιτήσεων και η εταιρία ειδικού
σκοπού αποκτά τους παραπάνω τίτλους αναλαμβάνοντας πλέον τους κινδύνους της
μεταβιβάζουσας εταιρίας. Οι τελικοί επενδυτές ή διαφορετικά οι αγοραστές των
τίτλων αναλαμβάνουν πλέον οριστικά ολόκληρο τον κίνδυνο. Σε περίπτωση
πιστωτικού κινδύνου το ποσό που θα λάβει η εταιρία ειδικού σκοπού μειώνεται σε
σχέση με τους τίτλους που εξέδωσε η μεταβιβάζουσα εταιρία. Γίνεται κατανοητό,
πως η εταιρία ειδικού σκοπού καθώς και οι τελικοί επενδυτές, επωμίζονται τον
κίνδυνο μη ρευστοποίησης ολόκληρου του ποσοστού των απαιτήσεων που τους
αναλογεί.
Επιπρόσθετα,

μία

ακόμη

εναλλαγή

είναι

η

σύμβαση

ανταλλαγής

χρηματοοικονομικών μέσων (swap agreement) μεταξύ μεταβιβάζουσας εταιρίας και
εταιρίας ειδικού σκοπού. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρία ειδικού σκοπού
αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει συγκεκριμένη ροή κεφαλαίων ανεξαρτήτως
των καταστάσεων που μπορούν να μειώσουν την αξία των απαιτήσεων. Εάν όλα
κυλίσουν ομαλά χωρίς της ύπαρξη πιστωτικού κινδύνου, τότε η εταιρία ειδικού
σκοπού επωμίζεται το σύνολο της αξίας των απαιτήσεων και το προωθεί στους
τελικούς επενδυτές. Στην αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή επέλθει πιστωτικός
κίνδυνος, αναλαμβάνει πράγματι τον κίνδυνο ρευστοποιεί τις απαιτήσεις μειωμένες
στο ποσοστό του πραγματοποιηθέντος κινδύνου.
5.3.4.1 Διασφαλισμένες δανειακές υποχρεώσεις (CDOs)

Οι

διασφαλισμένες

δανειακές

υποχρεώσεις

(CDOs)

είναι

ένα

σύνθετο

χρηματοοικονομικό προϊόν το οποίο είναι αποτέλεσμα της ραγδαίας ανάπτυξης της
τιτλοποίησης. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία ειδικού σκοπού εκδίδει ομόλογα ή δάνεια
έναντι μίας επένδυσης στις ταμιακές ροές ενός υποκείμενου πακέτου τίτλων . Οι
παραπάνω τίτλοι σύμφωνα με τους Fabozzi, Henry

και Choudhry (2006)

περιλαμβάνουν έναν ή περισσότερους από τους δανειακούς τύπους υποχρεώσεων :


Φερέγγυα και επισφαλή ομόλογα εταιριών με υψηλή απόδοση

(investment grade and high yield corporate bonds)


Ομόλογα αναδυόμενων αγορών (emerging market bonds)
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Χρεόγραφα με υποθήκη κατοικίας (Residential Mortage-Backed

Securities), RMBS


Χρεόγραφα με υποθήκη εμπορικών ακινήτων (Commercial Mortage-

Backed Securities),CMBS


Διασφαλισμένα, καλυμμένα ομόλογα (Asset Backed Securities)ABS



Τραπεζικά δάνεια



Χρέος εταιριών επενδύσεων σε ακίνητα και παροχής πιστώσεων σε

κατασκευαστικές εταιρίες49(Real estate Investment Trusts- REITDebt)


Δάνεια επενδύσεων με υψηλό επιχειρηματικό κίνδυνο και χρέος του

οποίου η αποπληρωμή των τόκων και των κεφαλαίων καθυστερεί

λόγω

εκκαθάρισης ή πτώχευσης του οφειλέτη.


Άλλα CDOs

Το υποκείμενο πακέτο τίτλων, ή διαφορετικά CDO, αναφέρεται ως CBO
(Collateralized Bond Obligations)όταν αποτελείται από ομολογιακούς τίτλους στους
οποίους συμπεριλαμβάνονται τα φερέγγυα και επισφαλή ομόλογα εταιριών με υψηλή
απόδοση, τα ομόλογα αναδυόμενων αγορών καθώς και άλλα CDOs. Η πρόσθετη
εξασφάλιση των τελευταίων περιλαμβάνει

xρεόγραφα με υποθήκη κατοικίας,

xρεόγραφα με υποθήκη εμπορικών ακινήτων, Χρέος εταιριών επενδύσεων σε
ακίνητα και παροχής πιστώσεων σε κατασκευαστικές εταιρίες και Διασφαλισμένα,
καλυμμένα ομόλογα. Από την άλλη πλευρά, όταν το CDO είναι πακέτο δανειακών
υποχρεώσεων , τότε αναφέρεται ως CLO (Collateralized Loan Obligation).
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Οι επενδυτές αγοράζουν μερίδια ή ομολογίες των εταιριών αυτών για να αυξήσουν την απόδοση
των κεφαλαίων τους αντί να επενδύσουν στην αγορά ακινήτων.
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CDO

Ισολογισμός

Εξισορροπητική

Συνθετικά

(Balance sheet)

κερδοσκοπία (Arbitrage)

(Synthetic)

Ταμειακή Ροή
(Cash Flow)

Τρέχουσα Αξία
(Market Value)

Ταμειακή Ροή
(Cash Flow)

Οδηγούμενο από τον
Ισολογισμό

Οδηγούμενο
εξισορροπητική

(Balance
sheet
(Arbitrage driven)

Στατικό ή Διοικούμενο
(Staticor Managed)

Πλήρως Χρηματοδοτούμενο

Μερικώς Χρηματοδοτούμενο

(Fully funded)

(Partially funded)

Μη χρηματοδοτούμενο
(Unfunded)

Η πρώτη κατηγοριοποίηση των CDOs είναι ανάμεσα στα ρευστοποιήσιμα (cash), τα
οποία αναφέρονται σε «πακέτα» αγοράς τίτλων τοις μετρητοίς και στα συνθετικά
(synthetic) στα οποία ο επενδυτής αναλαμβάνει τον οικονομικό κίνδυνο στο
«πακέτο» τίτλων50.
Η δεύτερη κατηγοριοποίηση βασίζεται στον σκοπό του εγγυητή-εκδότη .
Ειδικότερα, ο εγγυητής, μπορεί να επιθυμεί την μετακίνηση των τίτλων από τον
ισολογισμό για να «ελαφρύνει» το Ενεργητικό του κυρίως από άποψη κινδύνου. Έτσι
με ένα «διαμορφωμένο» Ενεργητικό δημιουργεί ένα ελκυστικό χαρτοφυλάκιο το
οποίο διαβαθμίζεται από τους οίκους αξιολόγησης και κυκλοφορεί στην επενδυτική
αγορά. Η παραπάνω μέθοδος αποτελεί βασική τακτική των τραπεζών. Από την άλλη
50

Η ανάληψη του κινδύνου πραγματοποιείται μέσω ενός πιστωτικού παραγώγου.
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πλευρά, ο εγγυητής μπορεί να επιθυμεί την κερδοσκοπία είτε κερδίζοντας μία αμοιβή
για την διοίκηση του «υποκείμενου πακέτου τίτλων» είτε να «αιχμαλωτίσει» μια
διαφορά απόδοσης (spread) ανάμεσα στη απόδοση που λαμβάνει πάνω στην
πρόσθετη ασφάλεια και στο κόστος δανεισμού κεφαλαίων για να αγοράσει την
πρόσθετη ασφάλεια.
Η κερδοσκοπία των CDOs διαχωρίζονται στα ταμειακής ροής και στα τρέχουσας
αξίας που βασίζονται πάνω στον μηχανισμό πιστωτικής προστασίας που εξασφαλίζει
την αποπληρωμή του χρέους των CDOs. Σε ένα CDO ταμειακής ροής, , το μετά την
χρεοκοπία επιτόκιο, και οι αποκαταστάσεις χρεοκοπίας του παρέχουν πιστωτική
προστασία. Αντίθετα, σε ένα τρέχουσας αξίας CDO το CDO έχει την ικανότητα να
ρευστοποιεί επαρκείς προσόδους από την πώληση των τίτλων για να αποπληρώσει
τις οφειλές του.

5.4.Διάκριση τιτλοποίησης βάση των τραπεζών
Μία ενδιαφέρουσα κατηγοριοποίηση που αφορά κυρίως τις τράπεζες και
περιλαμβάνει όλη τη γκάμα των τιτλοποιήσεων κάνει η τράπεζα Alpha Bank σε ένα
από τα οικονομικά δελτία που εκδίδει ανά τακτά χρονικά διαστήματα. ∆διακρίνονται
οι εξής κατηγορίες τιτλοποίησης µε τα χαρακτηριστικά τους:

5.4.1. Τιτλοποίηση απαιτήσεων τοις µμετρητοίς (cash securitization)

Η τράπεζα δημιουργεί ένα χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει δάνεια πελατών της ή
άλλες πιστωτικές απαιτήσεις και τα µκαταβιβάζει, ως είθισται, σε µαι εταιρία ειδικού
σκοπού,

η οποία διαθέτει τα αναγκαία ίδια κεφάλαια που καταβάλλονται από

επενδυτές ανεξάρτητους από την πωλήτρια τράπεζα. Στη συνέχεια,

εκδίδει

ομολογιακά δάνεια µε κάλυψη το µμεταβιβασθέν χαρτοφυλάκιο και µε τα έσοδα που
προκύπτουν από την πώληση των ομολόγων, πληρώνει την πωλήτρια τράπεζα. Με
αυτόν τον τρόπο, το λογιστικό αλλά και ουσιαστικό αποτέλεσμα είναι να αυξηθούν
τα ρευστά διαθέσιμα της τράπεζας και να μειωθούν οι χορηγήσεις. Τα
µμεταβιβασθέντα δάνεια διαγράφονται από τον ισολογισμό της τράπεζας και
µμεταφέρονται στον αντίστοιχο της εταιρίας ειδικού σκοπού. Έτσι, η πωλήτρια
εταιρία µγειώνει τον κίνδυνο ενεργητικού αφού τα µμετρητά που αντικατέστησαν τις
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χορηγήσεις έχουν µμηδενικό συντελεστή κινδύνου. Η διαδικασία της τιτλοποίησης
μπορεί να διακριθεί σε δύο υποκατηγορίες α) 51 η παραδοσιακή μορφή και β) 52
διαφόρων

κατηγοριών

επιχειρηματικών

δανείων

και

ανακυκλωμένων

πιστώσεων.
α) Με την παραδοσιακή τιτλοποίηση το πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να επιτύχει
μεταφορά του πιστωτικού κινδύνου και κεφαλαιακή ελάφρυνση εάν πωληθούν και τα
κατώτερα τμήματα της τιτλοποίησης σε επενδυτές. Ωστόσο, εάν ο στόχος είναι η
άντληση ρευστότητας με χαμηλό επιτοκιακός κόστος, το πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να
επιλέξει να διατηρήσει τα κατώτερα ή και τα μεσαία τμήματα και να πωλήσει σε
επενδυτές μόνο τα ανώτερα. Η παραδοσιακή μέθοδος αποτελεί την βασική
διαδικασία πάνω στην οποία στηρίζονται όλες οι παραλλαγές. Το χαρτοφυλάκιο
αναφοράς αποτελείται από ομοειδή δάνεια και άλλες απαιτήσεις με σαφώς
προσδιορισμένες χρηματικές ροές στο μέλλον (στεγαστικά δάνεια, επιχειρηματικά
ομόλογα, πολυετή δάνεια σταθερού επιτοκίου κ.ο.κ).
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται η έκδοση ομολόγων που καλύπτονται με
ενεχυριαζόμενα στεγαστικά δάνεια (Collateralized Mortage Obligations ή CMOs) και
με επιχειρηματικά ομόλογα (Collateralized Bonds Obligations ή CBOs). H

μορφή

αυτή έχει συνήθως την οριστική πώληση των δανείων που περιλαμβάνονται στο
χαρτοφυλάκιο αναφοράς με αποτέλεσμα η μεταβιβάζουσα τράπεζα να μην είναι
υποχρεωμένη να προσθέσει στην συνέχεια νέα δάνεια στο χαρτοφυλάκιο αναφοράς
ακόμη και αν η αξία αυτού μειωθεί σε μη αναμενόμενα χαμηλά επίπεδα λόγω
χρεοκοπιών ή διαφόρων δυσμενών εξελίξεων.
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Παραδοσιακή Τιτλοποίηση Απαιτήσεων τοις μετρητοίς
(Στεγαστικά Δάνεια, Μακροχρόνια Δάνεια)

Διαχειριστής
του ΧΑ

Μεταβιβάζουσα
Τράπεζα:
Μεταβιβάζει το ΧΑ
Στην ΕΕΣ

ΧΑ

Θεματοφύλακας:
Προστατεύει τα συμφέροντα
των ομολογιούχων

ΕΕΣ: Εκδότης των
των διαβαθμισμένων
ομολόγων με ενέχυρο
το ΧΑ (ABS)

Εισπράξεις από

ABS

Θεσμικοί Επενδυτές:
Αγοραστές των
διαβαθμισμένων
ομολόγων

Εισπράξεις από
έκδοση διαβαθμισμένων
ομολόγων

Συμβάσεις
Δανείων

έκδοση διαβαθμισμένων
Συμφωνία
Ανταλλαγής

Οφειλέτες Δανείων
Α, Β, Γ ,…………..Ν

Αντισυμβαλλόμενοι σε
ανταλλαγές (spes)
Επιτοκίων και νομισμάτων
Χρεολυσίων στα ABS

Εταιρία Παροχή Πιστωτικής
Ενίσχυσης: Εγγυάται την
πληρωμή των τόκων και των

Σημείωση: ABS (Assets Backed Securities)

β) Η δεύτερη περίπτωση διαδικασίας τιτλοποίησης διαφόρων κατηγοριών
επιχειρηματικών δανείων και ανακυκλωμένων πιστώσεων περιλαμβάνει δάνεια
διαφόρων τύπων τα οποία είναι πιθανό να μην είναι σταθερά καθ’ολη την διάρκεια
της συναλλαγής και απαιτούν 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.
Στο παρόν χαρτοφυλάκιο αναφοράς, περιλαμβάνονται δάνεια τα οποία δίνουν την
δυνατότητα στον δανειζόμενο να μεταβάλλει το ποσό που έχει δανειστεί (π.χ.
πιστωτικές κάρτες). Στην τιτλοποίηση αυτής την μορφής η μεταβιβάζουσα τράπεζα
διατηρεί κάποιο μετοχικό μερίδιο επί των χρηματικών ροών που προκύπτει από το
χαρτοφυλάκιο αναφοράς μετά τη μεταβίβασή του και για τον λόγο αυτό,
μεταβιβάζεται σε κάποιο master trust στο οποίο συμμετέχουν και η εταιρία ειδικού
σκοπού αλλά και η μεταβιβάζουσα τράπεζα. Σε αυτή την κατηγορία εκδίδονται
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ομόλογα από την Εταιρία Ειδικού Σκοπού που καλύπτονται με ενεχυριαζόμενα
επιχειρηματικά δάνεια (Collateralized Loans Obligation ή CLOs).
Οφείλεται να αναφερθεί πως η μεταβιβάζουσα τράπεζα συνεχίζει να παρέχει
επιπλέον χορηγήσεις προς τους πελάτες των δανείων που έχουν συμπεριληφθεί στο
χαρτοφυλάκιο με την χρηματοδότησή τους από τις αποπληρωμές των δανείων μέσω
τόκων και χρεολυσίων που πραγματοποιούνται σε μία προσδιορισμένη περίοδο
ανακύκλωσης (revolving period), στην οποία οι επενδυτές ομολόγων λαμβάνουν
μόνο μηνιαίες πληρωμές τόκων. Τα ομόλογα τα οποία εκδίδονται έχουν λήξη μετά το
τέλος της περιόδου ανακύκλωσης (2-10 έτη) με αποτέλεσμα οι ονομαστικές αξίες των
ομολόγων πληρώνονται μετά την περίοδο ανακύκλωσης. Γίνεται κατανοητό από τα
παραπάνω πως οι εισπράξεις των χρεολυσίων των δανείων του χαρτοφυλακίου
αναφοράς, κατά την περίοδο ανακύκλωσης επιστρέφονται στην μεταβιβάζουσα
τράπεζα έτσι ώστε να τα χρησιμοποιεί για τη νέα χορήγηση δανείων.
Τιτλοποίησηανακυκλωμένων πιστώσεων
(επιχειρηματικών δανείων, πιστωτικών καρτών κ.α.)
Πώληση του ΧΑ
Μεταβιβάζει το ΧΑ Δανείων

Μεταβιβάζουσα
Τράπεζα:
Α,Β,Γ, …………..Ν
στην ΕΕΣ

Συμβάσεις

Οφειλέτες Δανείων

Συμφωνία Διαχείρισης ΧΑ

Απαιτούμενο
μερίδιο της
μεταβιβάζουσας
τράπεζας

ΕΕΣ

Υπερβάλλον
μερίδιο της
μεταβιβάζουσας
τράπεζας

Μεταβίβαση
του ΧΑ

Αξία Δανείων
που απαιτείται
για την
εξυπηρέτηση
των τόκων και
των χρεολυσίων
των ομολόγων
που εκδίδονται

MasterTrust

Σχήμα ΙΙΙ. ΤιτλοποίησηΑνακυκλωμένων Πιστώσεων

54

Σειρές
Ομολόγων
Σειρές
Ομολόγων
Σειρές
Ομολόγων

5.4.2. Τιτλοποίηση απαιτήσεων συνθετικής μορφής:

Η βασική διαφοροποίηση αυτής της μεθόδου από την κλασική τιτλοποίηση είναι
ότι δεν υπάρχει εταιρία ειδικού σκοπού και η μεταφορά του πιστωτικού κινδύνου
πραγματοποιείται μέσω χρηματοοικονομικών παραγώγων. Η μεταβίβαση μπορεί να
είναι χρηματοδοτούμενη (έκδοση ομολόγων που συνδέονται με τον πιστωτικό
κίνδυνο του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου) ή μη χρηματοδοτούμενη(συμβόλαια
ανταλλαγής spes). Επίσης, μπορούν να πάρουν τη μορφή εγγυήσεων που να
αντισταθμίζουν τον πιστωτικό κίνδυνο στον οποίο εκτίθεται η πωλήτρια τράπεζα.
Μια ακόμα βασική διαφορά σε σχέση με την παραδοσιακή μέθοδο που έχει
περιγραφεί μέχρι στιγμής (πέραν της μη ύπαρξης εταιρίας ειδικού σκοπού) είναι και
το γεγονός ότι οι απαιτήσεις δεν αφαιρούνται από τον ισολογισμό της
ενδιαφερόμενης εταιρίας.
Ο λόγος επιλογής αυτής της μεθόδου είναι η ευκολότερη διαδικασία που απαιτείται
και το μικρότερο κόστος που προκύπτει από αυτό το γεγονός. Στις τιτλοποιήσεις
σύνθετης μορφής, η μεταβιβάζουσα εταιρία θεωρείται ότι μεταβιβάζει στην εταιρία
ειδικού σκοπού ένα σημαντικό μέρος του πιστωτικού κινδύνου εφόσον ισχύουν
κάποιες προϋποθέσεις53.Υπάρχει νομική γνωμοδότηση από την οποία να προκύπτει
ότι ένα σημαντικό μέρος του πιστωτικού κινδύνου έχει μεταφερθεί σε τρίτους, οι
συμβάσεις και όλα τα σχετικά έγγραφα αντικατοπτρίζουν την οικονομική ουσία
της συναλλαγής, τα χρηματοοικονομικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται δεν
περιέχουν όρους που να επιβάλλουν ουσιώδη όρια σημαντικότητας κάτω από τα
οποία η πιστωτική προστασία δεν ενεργοποιείται λόγω ενός πιστωτικού γεγονότος,
να προβλέπουν τον τερματισμό της προστασίας σε περίπτωση επιδείνωσης της
ποιότητας των υποκείμενων ανοιγμάτων και να αυξάνουν το κόστος της
προστασίας σε περίπτωση επιδείνωσης της ποιότητας των ανοιγμάτων.

5.4.3 Διάκριση τιτλοποίησης βάση της διάρθρωσης

Τράπεζα της Ελλάδας (2007) «Υπολογισμός σταθμισμένων ανοιγμάτων για θέσεις σε τιτλοποίηση»,
Πράξη Διοικητή Αριθμού 2583/20.8.2007
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Στην βιβλιογραφία μας συναντάμε ακόμη έναν τρόπο κατηγοριοποίησης της
τιτλοποίησης, αυτός της διάρθρωσης της όλης διαδικασίας. Οι τρεις κατηγορίες
είναι54 η τιτλοποίηση I) με άμεση ροή πληρωμών (Pass through), ii) με έμμεση ροή
πληρωμών (Pax through) και iii) η κλιμακωτή διάρθρωση πληρωμών. Οι διαφορές
που θα αναλύσουμε παρακάτω, εντοπίζονται κυρίως στη φύση των εκδιδόμενων
τίτλων, στον τρόπο πληρωμής των επενδυτών καθώς και στον τρόπο αποπληρωμής
των εκ δοθέντων τίτλων. Ειδικότερα:
I) άμεση ροή πληρωμών: η πρώτη κατηγορία αποτελεί αρχική και πιο γνωστή
μέθοδο που χρησιμοποιούταν. Η πωλήτρια εταιρία πωλεί τις απαιτήσεις στην εταιρία
ειδικού σκοπού, η οποία εκδίδει τίτλους (πιστοποιητικά ιδιοκτησίας και όχι
ομολογίες) που ενσωματώνουν ιδιοκτησιακό δικαίωμα στο σύνολο των απαιτήσεων
και οι κάτοχοι γίνονται συν δικαιούχοι. Η εταιρία αγοράζει τις απαιτήσεις έναντι ενός
τιμήματος που απολαμβάνει η πωλήτρια εταιρία και τις μεταπωλεί σε τρίτους
επενδυτές. Έτσι, οι τίτλοι που εκδίδονται δεν δημιουργούν απαίτηση έναντι της
εταιρίας ειδικού σκοπού ενώ οι επενδυτές εκτίθενται άμεσα στην απόδοση των
τιτλοποιημένων απαιτήσεων 55 . Επίσης σε αυτή τη μορφή τιτλοποίησης ο εκδότης
προωθεί στους επενδυτές όλο το ύψος του κεφαλαίου που φτάνει σε αυτόν. Γίνεται
κατανοητό πως η άμεση προώθηση ολόκληρου του κεφαλαίου αποτελεί το
χαρακτηριστικό το οποίο έδωσε και το όνομα στη συγκεκριμένη μέθοδο. Το
αποτέλεσμα αυτής της κίνησης είναι ότι μεταφέρονται στους επενδυτές κίνδυνοι που
αφορούν τις απαιτήσεις όπως καθυστερήσεις πληρωμών. Ένας ακόμη κίνδυνος είναι
η πρόωρη εξόφληση των απαιτήσεων 56 από τους οφειλέτες που οδηγεί σε πρόωρη
εξόφληση των επενδυτών με αποτέλεσμα να εξαφανίζεται το στοιχείο του
ενεργητικού που δημιουργεί τη ροή των κεφαλαίων. Άρα, μειώνεται η απόδοση των
εκ δοθέντων τίτλων και το πόσο των τόκων που θα πλήρωναν οι οφειλέτες αν
εξοφλούσαν την οφειλή τους στη λήξη της.
ii) έμμεση ροή πληρωμών: Σε αυτή την περίπτωση έχουν τη μορφή ομολογιών
και οι επενδυτές57. Πιο συγκεκριμένα, αγοράζοντάς τους, αποκτούν ένα μέρος μόνο

Βενιέρης Ι. (2005) Τιτλοποίηση απαιτήσεων σύμφωνα με το ν. 3156/2003 υπό το πρίσμα και της
διεθνούς πρακτικής Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή
55
Murt, S., Hedge, S. et al. (1999) “Report of the in-house working group on asset securitization”,
Reserve Bank of India, Mumbai, December, 1999
56
Βενιέρης Ι. (2005) Τιτλοποίηση απαιτήσεων σύμφωνα με το ν. 3156/2003 υπό το πρίσμα και της
διεθνούς πρακτικής Εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή
57
Murt, S., Hedge, S. et al. (1999) “Report of the in-house working group on asset securitization”,
Reserve Bank of India, Mumbai, December, 1999
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των τιτλοποιημένων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία όμως παραμένουν στην
ιδιοκτησία της εταιρίας ειδικού σκοπού. Οι επενδυτές παίρνουν το ρόλο του δανειστή
προς την εταιρία ειδικού σκοπού. Στην κατηγορία αυτή, δεν υπάρχει η άμεση
προώθησή κεφαλαίου προς τους επενδυτές όπως συνέβαινε στην προηγούμενη
περίπτωση, αλλά η ροή κεφαλαίου παρακρατείτε από την εταιρία ειδικού σκοπού η
οποία δομεί τις πληρωμές όπως αυτή θεωρεί καλύτερα. Στην περίπτωση της πρόωρης
τα κεφάλαια διατηρούνται από την εταιρία ειδικού σκοπού και διοχετεύονται μόνο τα
συμφωνημένα ποσά προς τους επενδυτές. Τα υπόλοιπα παρακαλούνται και
επανατοποθετούνται σε επενδύσεις με στόχο να αποφέρουν επιπλέον κέρδη τα οποία
είτε χρησιμοποιούνται ως ασφάλεια σε περίπτωση μη ικανοποίησης κάποιας
απαίτησης είτε στο τέλος προωθούνται την πωλήτρια εταιρία. Ένα πλεονέκτημα που
προκύπτει από τα παραπάνω είναι ότι στην τιτλοποίηση έμμεσης ροής πληρωμών, οι
ροές κεφαλαίων είναι προβλέψιμες αφού πραγματοποιούνται με βάση τα
συμφωνημένα. Κατανοούμε πως στις 2 παραπάνω κατηγορίες ως βασική διαφορά
εντοπίζεται στους τίτλους που εκδίδονται. Η εταιρία ειδικού σκοπού στην έμμεση
περίπτωση, δεν εκδίδει πιστοποιητικά αλλά ομολογίες. Αγοράζει τις απαιτήσεις από
την πωλήτρια εταιρία και καταβάλει το τίμημα της αγοράς με τα κεφάλαια που έχει
δανειστεί από τους επενδυτές. Το δικαίωμα ιδιοκτησίας αυτών περιορίζεται μόνο
στον τίτλο ο οποίος δεν ενσωματώνει περιουσιακό δικαίωμα επί της ομάδας των
απαιτήσεων αλλά δικαίωμα ενεχύρου επαίτης.
iii) κλιμακωτή διάρθρωση πληρωμών: Η τρίτη κατηγορία παρουσιάζει πολλά
κοινά χαρακτηριστικά με την έμμεση μέθοδο και θα μπορούσαμε να πούμε πως
αποτελεί μία παραλλαγή της. Πρωταρχικός στόχος της συγκεκριμένης μεθόδου είναι
η αντιμετώπιση των κινδύνων που προκαλούνται για τους επενδυτές από την πρόωρη
εξόφληση και ρευστοποίηση των απαιτήσεων. Βασικό της γνώρισμα είναι η έκδοση
πολλαπλών σειρών τίτλων, οι οποίες διακρίνονται από κλιμακωτή λήξη και
αποπληρωμή ενώ η ροή κεφαλαίων δεν είναι ομοιόμορφη. Έτσι, δεν διατίθεται μόνο
μία σειρά τίτλων με ενιαίο χρόνο λήξης και ενιαία επιτοκιακή απόδοση. Ουσιαστικά,
όλες οι σειρές λαμβάνουν ταυτόχρονα τους τόκους που προβλέπονται αλλά το
κεφάλαιο αρχίζει να αποπληρώνεται από τη σειρά με τη μικρότερη λήξη γεγονός που
οδηγεί στη διαφορετική επενδυτική αξιολόγηση από τους οίκους πιστοληπτικής
βαθμολογίας. Το πλεονέκτημα είναι ότι επιτρέπεται η έκδοση τίτλων με διάρκεια
πλήρως ανεξάρτητη από το ληξιπρόθεσμο των απαιτήσεων και με κυμαινόμενο
επιτόκιο.
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Συνοψίζοντας, στην πρώτη μέθοδο η διάρθρωση βασίζεται στη σταθερή και άμεση
προώθηση της ροής κεφαλαίων στους επενδυτές με την έκδοση πιστοποιητικών
ιδιοκτησίας επί του συνόλου των τιτλοποιούμενων απαιτήσεων που τους καθιστά
συγκύριους. Η έμμεση ροή στηρίζεται στη κεφαλαιακή διαχείριση των πληρωμών
από την εταιρία ειδικού σκοπού που προωθεί τα κεφάλαια στους επενδυτές με
προκαθορισμένο πλάνο αποπληρωμής των τίτλων που ενσωματώνουν ενοχικό
δικαίωμα έναντι της εταιρίας ειδικού σκοπού. Η κλιμακωτή διάρθρωση ροής
πληρωμών στηρίζεται στην κεφαλαιακή διαχείριση των απαιτήσεων και στην
κλιμάκωση αποπληρωμής τίτλων.
Τελειώνοντας, οφείλουμε να αναφέρουμε πως οι μορφές τιτλοποίησης που
συναντώνται στην χώρα μας είναι μόνο αυτές της έμμεσης ροής πληρωμών σύμφωνα
με την ελληνική νομοθεσία 3156/200358 ενώ στην διεθνή αγορά παρατηρείται, όπως
είδαμε και παραπάνω, ευελιξία στον τομέα της τιτλοποίησης.

5.5. Ο θεσμός της τιτλοποίησης η σύγκριση με άλλους θεσμούς
ενίσχυσης ρευστότητας .
Η άντληση ρευστότητας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και η
χρηματοδότηση των επιχειρήσεων γίνεται όπως είδαμε και παραπάνω, είτε με την
τιτλοποίηση των απαιτήσεων είτε με άλλους αντίστοιχους θεσμούς

οι οποίοι

παρουσιάζουν πολλά κοινά σημεία με αυτά της τιτλοποίησης. Βασικός σκοπός των
χρηματοοικονομικών προϊόντων είναι η χρηματοδότηση των οντοτήτων που την
έχουν πραγματικά ανάγκη.
5.5.1. Έκδοση ομολογιών

Η διαδικασία της τιτλοποίησης, περιλαμβάνει την έκδοση ομολογιών , από την
εταιρία ειδικού σκοπού οι οποίες μετέπειτα προωθούνται σε τρίτους επενδυτές.
Πολλοί είναι αυτοί που συγχέουν και ίσως τακτοποιούν την τιτλοποίηση με την
έκδοση ενός ομολογιακού δανείου. Το κοινό σημείο που υφίσταται μεταξύ των δύο
προϊόντων είναι πως και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει η έκδοση των ομολογιών από
την εταιρία ή το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, η οποία επιθυμεί την συγκέντρωση
Νόμος 3156/2003 ΦΕΚ Α/ 157/ 25.6.2003 «Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και
απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις»
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κεφαλαίων. Οι επενδυτές των ομολογιών αναμένουν την επιστροφή των κεφαλαίων
τους αλλά αποσκοπούν κυρίως στην μελλοντική αμοιβή τους από την είσπραξη
τόκου. Γίνεται αντιληπτό πως το μέσο(ομολογίες) και ο σκοπός (άντληση
κεφαλαίων), των προϊόντων είναι κοινός.
Από την άλλη πλευρά η τιτλοποίηση και η έκδοση ομολογιών παρουσιάζουν
διαφορές. Ειδικότερα

μία βασική και σημαντική διαφορά, είναι ο εκδότης των

ομολογιών.59Στο ομολογιακό δάνειο, η εκδότρια εταιρία είναι η ίδια η ενδιαφερόμενη
εταιρία, η οποία έχει και την υποχρέωση της ικανοποίησης των επενδυτών. Στην
τιτλοποίηση των απαιτήσεων οι ομολογίες εκδίδονται από μία ανεξάρτητη αρχή την
εταιρία ειδικού σκοπού,

που ιδρύεται αποκλειστικά για να μπορέσει η

μεταβιβάζουσα και χρηματοδοτούμενη εταιρία να διαχωρίσει πλήρως τις απαιτήσεις
από την εταιρική της περιουσία60 και ευθύνεται για την εκπλήρωση των αξιώσεων
των δανειστών.
Μια ακόμη διαφορά μεταξύ των δύο προϊόντων είναι ο τρόπος με τον οποίο
γίνεται η ικανοποίηση των απαιτήσεων των δανειστών. Πιο συγκεκριμένα, στην
έκδοση ομολογιακών δανείων, οι επενδυτές μπορούν να ικανοποιηθούν από το
σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση οι
επενδυτές πρέπει να ελέγχουν το ιστορικό και την οικονομική κατάσταση της
εταιρίας, η οποία εκδίδει τα ομολογιακά δάνεια ώστε να διαπιστώνουν κατά πόσο
θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει. Αντίθετα, κατά
την τιτλοποίηση απαιτήσεων, οι επενδυτές πρέπει να ενδιαφέρονται μόνο για τη φύση
των απαιτήσεων που ενσωματώνονται στον τίτλο που έχει εκδώσει η εταιρία ειδικού
σκοπού αφού η μεταβιβάζουσα εταιρία δεν ευθύνεται με το σύνολο της περιουσίας
της παρά μόνο με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις που έχει μεταβιβάσει. Άλλωστε, η
ύπαρξη της εταιρίας ειδικού σκοπού διασφαλίζει ότι οι επενδυτές δε θα μπορέσουν να
κινηθούν νομικά εναντίον της μεταβιβάζουσας εταιρίας.
Οι διαφορές μεταξύ των χρηματοοικονομικών προϊόντων, καθορίζουν και τη
μορφή της χρηματοδότησης που λαμβάνει η εταιρία. Η χρηματοδότηση στην
τιτλοποίηση γίνεται

με ίδια κεφάλαια αφού η εταιρία ανταλλάζει ουσιαστικά

περιουσιακά στοιχεία της με ρευστά διαθέσιμα ενώ στην έκδοση ομολογιακού
Βενιέρης Ι. (2005) «Τιτλοποίηση απαιτήσεων σύμφωνα με το ν.3156/2003 υπό το πρίσμα και της
διεθνούς πρακτικής » Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα , Αθήνα-Κομοτηνή.
60
Νεγκάκης Χρήστος (2016) «Λογιστική εταιριών σύμφωνα με τα Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα» σελ. 570
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δανείου η χρηματοδότηση γίνεται με ξένα κεφάλαια αφού θα πρέπει κάποια στιγμή
να αποπληρώσει αυτό το δάνειο.

5.5.2. Καλυμμένες ομολογίες

Ένας άλλο χρηματοοικονομικό προϊόν κοινό με την τιτλοποίηση απαιτήσεων
είναι αυτό των καλυμμένων ομολογιών 61 .Ως καλυμμένες ομολογίες ορίζονται τα
ομόλογα που έχουν διπλή κάλυψη από: α) Την εγγύηση του πιστωτικού ιδρύματος
και β) τα χαρτοφυλάκια των δανείων που έχουν διαχωριστεί από τα υπόλοιπα
στοιχεία ενεργητικού (χαρτοφυλάκιο ασφαλείας) τα οποία αποτελούνται συνήθως
από

ενυπόθηκα

στεγαστικά

δάνεια

που

τηρούν

συγκεκριμένα

κριτήρια

καταλληλόλητας.
Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να διαχωρίσουμε τα ABS (χρεόγραφα
εξασφαλισμένα με περιουσιακά στοιχεία) από τα covered bonds (καλυμμένες
ομολογίες). Η διαδικασία της

τιτλοποίησης ή διαφορετικά τα χρεόγραφα που

προκύπτουν από την τιτλοποίηση, οδηγούν στην έκδοση ενός ABS. Τα Asset Backed
Securities είναι τίτλοι χρέους που εκδίδουν οι τράπεζες, οι οποίοι έχουν ως
εξασφάλιση περιουσιακά στοιχεία τα οποία βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιό τους και
τα οποία από μόνα τους δεν θα ενδιέφεραν τους επενδυτές. Για παράδειγμα, μια
τράπεζα μπορεί να εκδώσει ABS χρησιμοποιώντας ως εξασφάλιση τα προσδοκώμενα
έσοδα από στεγαστικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες ή καταναλωτικά
δάνεια, ακόμα και τα μελλοντικά ενοίκια από ακίνητά της. Αντίθετα, τα Covered
Bonds είναι ομόλογα τα οποία εκδίδουν οι τράπεζες τα οποία «καλύπτονται» από
περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν στον ισολογισμό τους οι τράπεζες. Πρόκειται
για τίτλους χρέους που μοιάζουν πολύ με τα ABS, καθώς και σε αυτή την περίπτωση
εξασφαλίζονται μέσω απαιτήσεων από τιτλοποιημένα δάνεια, επιχειρηματικά,
στεγαστικά ή και καταναλωτικά. Η διαφορά σε σχέση με τα ABS είναι ότι στην
περίπτωση των καλυμμένων ομολογιών ο εκδότης υποχρεούται να διατηρήσει στον
ισολογισμό του τα τιτλοποιημένα περιουσιακά στοιχεία.

Ζαγορήσιος, Ν., Ασημέλης Ι. (2011) «Τιτλοποιήσεις και καλυμμένες ομολογίες ως εργαλεία
ρευστότητας», Διεύθυνση Capital Management & Τραπεζικής εποπτείας Alpha Bank
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Ένα κοινό στοιχείο που παρατηρείται στα καλυμμένα ομόλογα και στις
τιτλοποιήσεις απαιτήσεων είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις δημιουργείται μία
εταιρία ειδικού σκοπού. Τα προγράμματα καλυμμένων ομολογιών διαχωρίζονται σε
άμεσης έκδοσης και έμμεσης έκδοσης. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το χαρτοφυλάκιο
ασφαλείας ανανεώνεται με νέα δάνεια ώστε να μπορούν να υποστηριχθούν πολλές
εκδόσεις ομολόγων. Επιπλέον ο στόχος και των δύο θεσμών είναι η άντληση
ρευστότητας. Παρόλα αυτά, πέρα των ομοιοτήτων, υπάρχουν σημαντικές διαφορές.
Αναλυτικότερα, οι καλυμμένες ομολογίες φέρουν και την εγγύηση του πιστωτικού
ιδρύματος(εκτός από το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας) με συνέπεια ο πιστωτικός
κίνδυνος να βαραίνει το πιστωτικό ίδρυμα κάτι το οποίο δεν συναντάται στις
τιτλοποιήσεις των απαιτήσεων. Επιπλέον, τα καλυμμένα ομόλογα χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά για άντληση ρευστότητας ενώ η τιτλοποίηση γίνεται και με στόχο τη
διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου (ο οποίος μεταβιβάζεται μαζί με τις απαιτήσεις
που αποξενώνονται από τον ισολογισμό της μεταβιβάζουσας εταιρίας). Οι
καλυμμένες ομολογίες ενός προγράμματος είναι της ίδιας εξασφάλισης ενώ στην
τιτλοποίηση εκδίδονται δύο τμήματα ομολόγων διαφορετικής εξασφάλισης.
Επιπρόσθετα, στις καλυμμένες ομολογίες τα στοιχεία ενεργητικού που συνθέτουν το
χαρτοφυλάκιο ασφαλείας μπορούν να είναι ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια ή δάνεια
προς κεντρικές κυβερνήσεις κτλ. Αντίθετα, στις τιτλοποιήσεις το ενέχυρο μπορεί να
αποτελείται από οποιοδήποτε στοιχείο ενεργητικού. Τέλος η δομή των συναλλαγών
καλυμμένων ομολογιών είναι πιο τυποποιημένες και δεν επιτρέπουν μεγάλη ευελιξία
σε αντίθεση με αυτή των τιτλοποιήσεων που είναι πιο πολύπλοκη και προσαρμόζεται
ευκολότερα στις ανάγκες της εκάστοτε εταιρίας. Και οι δύο μέθοδοι αποτελούν
σχετικά καινούριο εργαλείο στην ελληνική αγορά και μπορεί να υπάρχει σύγχυση ως
προς τα χαρακτηριστικά του κάθε ένα. Ειδικά οι καλυμμένες ομολογίες ρυθμίστηκαν
νομοθετικά μόλις το 2007 και η πρώτη πραγματοποιήθηκε από την Alpha Bank το
2008.

5.5.3. Factoring

Τρίτος παρόμοιος θεσμός είναι αυτός της πρακτορείας απαιτήσεων(factoring). Η
πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων είναι μία ακόμα σύγχρονη μορφή
χρηματοδότησης που δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσει μέρος
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του ενεργητικού της ώστε να αντλήσει αναγκαία κεφάλαια. Βέβαια οι πρώτες μορφές
πρακτορείας απαιτήσεων έκαναν την εμφάνισή τους τον 15ο και 16ο αιώνα μ.Χ. ενώ
με τη μορφή που διενεργείται σήμερα εμφανίστηκε τον 19ο αιώνα62. Στην Ελλάδα τα
τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται συχνά από επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την ελληνική
νομοθεσία, εταιρίες πρακτορείας μπορούν να είναι τράπεζες που λειτουργούν στην
Ελλάδα και εταιρίες που έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο της πρακτορεία
απαιτήσεων. Αυτό που προσφέρει ο πράκτορας στις επιχειρήσεις είναι ο έλεγχος της
πίστωσης, η διάθεση χρηματικού κεφαλαίου πριν την πληρωμή του λογαριασμού και
η ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου σε ορισμένες τουλάχιστον περιπτώσεις
(πρακτορεία με δικαίωμα αναγωγής). Το μέρος του ενεργητικού που χρησιμοποιείται
από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δεν είναι σε ρευστή μορφή, όπως γίνεται
αντιληπτό. Η διαδικασία είναι η εξής: η εταιρία εκχωρεί κάποιες από τις απαιτήσεις
της σε εταιρία πρακτορείας, η οποία καταβάλλει ένα ποσό είσπραξης στην πωλήτρια
εταιρία πριν αυτές γίνουν ληξιπρόθεσμες. Μετατρέπονται έτσι οι απαιτήσεις σε
ρευστά διαθέσιμα. Μέχρι αυτό το σημείο, δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφορές
μεταξύ πρακτορείας απαιτήσεων και τιτλοποίησης. Παρόλα αυτά σε γενικές γραμμές,
η τιτλοποίηση είναι αρκετά πιο πολύπλοκη ως διαδικασία. Στην τιτλοποίηση η
εταιρία ειδικού σκοπού πρέπει να πουλήσει τους τίτλους που εξέδωσε από τις
απαιτήσεις ώστε να αποπληρώσει το κόστος αγοράς τους από την πωλήτρια εταιρία.
Στην πρακτορεία όμως, η εταιρία πρακτορείας χρησιμοποιεί ίδια κεφάλαια για να
πληρώσει.
Επίσης, η εταιρία πρακτορείας προϋπάρχει μιας συγκεκριμένης συναλλαγής και θα
συνεχίσει να υπάρχει και με το πέρας της συναλλαγής. Αντίθετα, η εταιρία ειδικού
σκοπού δημιουργείται με σκοπό τη διεκπεραίωση μιας συγκεκριμένης πράξης
τιτλοποίησης και όταν αυτή ολοκληρωθεί λύνεται. Μία ακόμα διαφορά είναι ότι
στην τιτλοποίηση εμπλέκεται η κεφαλαιαγορά λόγω της έκδοσης ομολογιών ενώ
στην πρακτορεία δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Σημαντική διαφορά είναι το γεγονός ότι στην
πρακτορεία προβλέπεται κάποιες φορές η απλή δανειοδότηση της πωλήτριας εταιρίας
και δεν γίνεται οριστική μεταβίβαση των απαιτήσεων. Στην τιτλοποίηση η
μεταβίβαση είναι γνήσια και οριστική. Τέλος, συνήθως η πρακτορεία είναι
οικονομικά συμφέρουσα αφού η διαδικασία είναι πιο

απλή αν και αυτό δεν

Λαζαρίδης, Γ. (2001) «Σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης», Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
Θεσσαλονίκη, 2001
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συμβαίνει πάντα αφού τα συμφέροντα της εταιρίας πρακτορείας αυξάνουν το
συνολικό κόστος.

5.5.4.Forfaiting

Η τεχνική αυτή αναφέρεται στο μακροπρόθεσμο ελεύθερο διεθνές εμπόριο. Στην
περίπτωση αυτή, ο χρηματοδότης παραιτείται του δικαιώματός του για αναγωγή στον
εξαγωγέα σε περίπτωση μη αποπληρωμής. Με την τεχνική αυτή δίνεται στον
εξαγωγέα πλήρης προστασία έναντι διαφόρων εμπορικών και πολιτικών κινδύνων.
Πωλητές των απαιτήσεων αυτών είναι συνήθως εξαγωγείς που έχουν αποδεχθεί αυτές
τις απαιτήσεις για εμπορεύματα που διέθεσαν σε ξένους εισαγωγείς. Σαν διαδικασία
ξεκίνησε τη δεκαετία του 1950 όταν και άρχισε να ανθεί το διεθνές εμπόριο. Η
τεχνική του forfaiting ομοιάζει περισσότερο στην πρακτορεία απαιτήσεων που
αναλύθηκε στην προηγούμενη παράγραφο με τη βασική διαφορά ότι χρησιμοποιείται
κυρίως σε μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συναλλαγές ενώ η πρακτορεία
απαιτήσεων χρησιμοποιείται σε βραχυπρόθεσμες περιπτώσεις. Οι βασικές διαφορές
με την είναι πως δεν υπάρχει εταιρία ειδικού σκοπού, δεν εμπλέκεται η κεφαλαιαγορά
ενώ τέλος δεν γίνεται οριστική μεταβίβαση των απαιτήσεων.
Με

βάση

τα

παραπάνω,

παρατηρείται

ότι

οι

περισσότερες

μορφές

χρηματοδότησης που αναφέρθηκαν, είτε προϋπήρχαν είτε όχι της τιτλοποίησης,
δημιουργήθηκαν με βάση τις συνθήκες της εκάστοτε χρονικής περιόδου. Οι βασικοί
λόγοι που ωθούν τις επιχειρήσεις να τις υιοθετούν είναι η άντληση χρηματικών
κεφαλαίων και η μείωση του πιστωτικού κινδύνου. Παρόλα αυτά οι διαφορές είναι
σημαντικές και δομικές και θα πρέπει η κάθε εταιρία που ενδιαφέρεται να αντλήσει
κεφάλαια να μελετά τα ειδικά χαρακτηριστικά της κάθε μεθόδου και να επιλέγει αυτή
που την συμφέρει καλύτερα.
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Κεφάλαιο 6 –ΔΛΠ και ο Θεσμός της Τιτλοποίησης
Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρεται το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 32 που
χρησιμοποιείται για τη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών μέσων καθώς και το
ΔΛΠ 39 που προσδιορίζει τις λογιστικές πολιτικές για την αναγνώριση και
αποτίμηση των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων. Επίσης
αναλύεται το Σύμφωνο της Βασιλείας και τις μετέπειτα τροποποιήσεις όπως ισχύουν
σήμερα με τη Βασιλεία ΙΙΙ.

Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων βοηθά τους επενδυτές να
συγκρίνουν ευκολότερα τις εισηγμένες εταιρείες ανά κλάδο στην ΕΕ, συνεισφέρουν
στην διαφάνεια και στην αναβάθμιση της πληροφόρησης προς το επενδυτικό κοινό με
αποτέλεσμα την βελτίωση της εμπιστοσύνης η οποία λειτουργεί καταλυτικά για την
αύξηση των ξένων επενδύσεων στην αγορά.
Τα ΔΛΠ άρχισαν να εφαρμόζονται υποχρεωτικά στην χώρα μας το 2010 και
αφορούν όλες τις ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των
τραπεζών. Τα συγκεκριμένα πρότυπα ρυθμίζουν όλες τις πτυχές της λειτουργίας µιας
επιχείρησης και τον τρόπο παρουσίασης αυτών των πτυχών προς το επενδυτικό
κοινό. Επίσης, δίνουν μία σειρά από πληροφορίες σχετικά με τον θεσμό της
τιτλοποίησης όπως για παράδειγμα την λογιστική αντιμετώπιση απομάκρυνσης των
δανείων από το χαρτοφυλάκιο που μας ενδιαφέρει.
Συγκεκριµένα, το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27 απαιτεί την ενοποίηση όλων
των οικονοµικών µονάδων που ελέγχονται από την µμητρική επιχείρηση. Η ειδική
φύση όµως της εταιρίας ειδικού σκοπού δημιούργησε την ανάγκη για περαιτέρω
διευκρινήσεις κάτι που έγινε µη τη διερμηνεία Μ.Ε.∆. 12 (Μόνιµη Επιτροπή
∆ιερµηνειών) και αργότερα την Ε.∆.∆.Π.Χ.Π. 12 (Επιτροπή ∆ιερµηνειών ∆ιεθνών
Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) που την αντικατέστησε και αφορά
την Ενοποίηση και τις οικονοµικές µμονάδες ειδικού σκοπού63.
Οι παραπάνω διερμηνείες αναφέρονται σε µια σειρά από πρότυπα όπως το
∆.Λ.Π. 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και στο
∆.Π.Χ.Π 2 «Πληρωµές βασιζόµενες σε συµµετοχικούς τίτλους». Η διαχείριση µιας
µμονάδας ειδικού σκοπού,
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όπως στις τιτλοποιήσεις,

Grant Thornton,2006
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είναι ιδιαίτερα σηµαντικό

ζήτηµα αφού µπορεί να επηρεάσει την εικόνα ολόκληρης της επιχείρησης.

Οι

εταιρίες ειδικού σκοπού δημιουργούνται µε νομικές διευθετήσεις που θέτουν
αυστηρούς περιορισμούς στις αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων από το διοικητικό
συμβούλιο ή από τους διαχειριστές πάνω στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της
εταιρίας. Η εταιρία που δημιουργεί τη µμονάδα ειδικού σκοπού µπορεί να της
µμεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία,

κάτι άλλωστε που αποτελεί τη βάση της

τιτλοποίησης απαιτήσεων. Αυτές οι µμονάδες πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις
ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρίας µόνο στις
περιπτώσεις που προκύπτει ότι ελέγχονται από αυτήν µέσω του προκαθορισµού των
δραστηριοτήτων τους ή µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Με βάση αυτά που ήδη έχουν
αναφερθεί ως προς το χαρακτήρα της εταιρίας ειδικού σκοπού αλλά και σύµφωνα µε
τα οριζόµενα από τον σχετικό νόµο, δεν τίθεται θέµα ενοποίησής της στην πωλήτρια
εταιρία αφού µη εταιρία ειδικού σκοπού είναι πλήρως ανεξάρτητη (γεγονός που
διασφαλίζεται µε µια σειρά από ρυθµίσεις όπως ονοµαστικές µετοχές που επιτρέπουν
τον έλεγχο, η σύνθεση του διοικητικού της συµβουλίου κτλ).

6.1. Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 32
ΔΛΠ 32: Χρηματοοικονομικά μέσα : γνωστοποίηση και παρουσίαση
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Σκοπός του παρόντος Προτύπου είναι να καθιερώσει αρχές για την παρουσίαση

των χρηματοοικονομικών μέσων ως υποχρεώσεις ή ίδια κεφάλαια και για τον
συμψηφισμό

των

χρηματοοικονομικών

χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων.

Ισχύει

περιουσιακών
για

την

στοιχείων

και

κατάταξη

των

χρηματοοικονομικών μέσων από την προοπτική του εκδότη, ως χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία, χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και συμμετοχικούς τίτλους
και την κατάταξη των σχετικών τόκων, μερισμάτων, ζημιών και κερδών. και τις
συνθήκες υπό τις οποίες τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις πρέπει να συμψηφίζονται.
Οι αρχές του παρόντος Προτύπου συμπληρώνουν τις αρχές για την αναγνώριση
και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά μέσα:
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Αναγνώριση και επιμέτρηση, και για την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με
αυτά στο ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις.
Ορισμοί
Οι ακόλουθοι όροι χρησιμοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο με τις έννοιες που
καθορίζονται:
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ταυτόχρονα ένα
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο για μια οικονομική οντότητα και μια
χρηματοοικονομική υποχρέωση ή έναν συμμετοχικό τίτλο για μια άλλη οικονομική
οντότητα.
Χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι κάθε περιουσιακό στοιχείο που
αφορά:
α) ταμιακά διαθέσιμα
β) συμμετοχικό τίτλο άλλης οικονομικής οντότητας
γ) συμβατικό δικαίωμα:
i) για την παραλαβή μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού
στοιχείου από μια άλλη οικονομική οντότητα ή
ii) για την ανταλλαγή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή
υποχρεώσεων με μια άλλη οικονομική οντότητα υπό όρους δυνητικά ευνοϊκούς για
την οικονομική οντότητα ή
δ) σύμβαση που δύναται να ή θα διακανονιστεί με ιδίους συμμετοχικούς τίτλους
της ίδιας της οικονομικής οντότητας και είναι:
i) μη παράγωγο για το οποίο η οικονομική οντότητα υποχρεούται ή μπορεί να
υποχρεούται να λάβει μεταβλητή ποσότητα ιδίων συμμετοχικών τίτλων της
οικονομικής οντότητας ή
ii) παράγωγο που θα ή μπορεί να διακανονιστεί με τρόπο άλλο εκτός από την
ανταλλαγή

συγκεκριμένου

ποσού

μετρητών

ή

άλλου

χρηματοοικονομικού

περιουσιακού στοιχείου έναντι συγκεκριμένου αριθμού ιδίων συμμετοχικών τίτλων
της οικονομικής οντότητας. Για τον σκοπό αυτό, οι ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι της
οικονομικής οντότητας δεν περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικά μέσα με δικαίωμα
αποπληρωμής που κατατάσσονται ως συμμετοχικοί τίτλοι, σύμφωνα με τις
παραγράφους 16A και 16B, μέσα που επιβάλλουν στην οικονομική οντότητα την
δέσμευση να παραδώσει σε τρίτους αναλογικό μερίδιο των καθαρών περιουσιακών
66

στοιχείων της οικονομικής οντότητας μόνο σε περίπτωση εκκαθάρισης και
κατατάσσονται ως συμμετοχικοί τίτλοι, σύμφωνα με τις παραγράφους 16Γ και 16Δ, ή
μέσα, που αποτελούν συμβάσεις για την μελλοντική παραλαβή ή παράδοση των
συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας.
Χρηματοοικονομική υποχρέωση είναι κάθε υποχρέωση που αφορά:
(α) συμβατική δέσμευση:
(i) για παράδοση μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου
σε μια άλλη οικονομική οντότητα ή
(ii) για την ανταλλαγή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με μια άλλη οικονομική οντότητα υπό όρους
δυνητικά δυσμενείς για την οικονομική οντότητα ή
β) σύμβαση που δύναται ή πρόκειται να διακανονιστεί με ίδιους συμμετοχικούς
τίτλους της οικονομικής οντότητας και είναι:
i) μη παράγωγο για το οποίο η οικονομική οντότητα υποχρεούται ή μπορεί να
υποχρεούται να παραδώσει μεταβλητή ποσότητα των ιδίων συμμετοχικών τίτλων της
οικονομικής οντότητας, ή
ii) παράγωγο που δύναται ή πρόκειται να διακανονιστεί εκτός από την ανταλλαγή
συγκεκριμένου ποσού μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού
στοιχείου με συγκεκριμένη ποσότητα ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής
οντότητας. Για τον σκοπό αυτό, τα δικαιώματα, τα δικαιώματα προαίρεσης ή τα
δικαιώματα αγοράς για την απόκτηση συγκεκριμένης ποσότητας ιδίων συμμετοχικών
τίτλων της οικονομικής οντότητας έναντι συγκεκριμένου ποσού οποιουδήποτε
νομίσματος είναι συμμετοχικοί τίτλοι εάν η οικονομική οντότητα προσφέρει τα
δικαιώματα, τα δικαιώματα προαίρεσης ή τα δικαιώματα αγοράς κατ’ αναλογία σε
όλους τους υφιστάμενους ιδιοκτήτες ιδίων μη παραγώγων συμμετοχικών τίτλων της
ίδιας κατηγορίας. Επίσης για τους σκοπούς αυτούς, στους ίδιους συμμετοχικούς
τίτλους της οικονομικής οντότητας δεν περιλαμβάνουν διαθέσιμα χρηματοοικονομικά
μέσα που κατατάσσονται ως συμμετοχικοί τίτλοι σύμφωνα με τις παραγράφους 16A
και 16B, μέσα που επιβάλλουν στην οικονομική οντότητα την δέσμευση να
παραδώσει σε τρίτους αναλογικό μερίδιο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων μόνο
σε περίπτωση εκκαθάρισης και κατατάσσονται ως συμμετοχικοί τίτλοι, σύμφωνα με
τις παραγράφους 16Γ και 16Δ, ή μέσα που αποτελούν συμβάσεις για την μελλοντική
παραλαβή ή παράδοση των συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας.
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Συμμετοχικός τίτλος είναι κάθε σύμβαση που αποδεικνύει ένα δικαίωμα στο
υπόλοιπο που απομένει, εάν, από τα περιουσιακά στοιχεία μιας οικονομικής
οντότητας, αφαιρεθούν οι υποχρεώσεις της.
Υποχρεώσεις και ίδια κεφάλαια
Ο εκδότης ενός χρηματοοικονομικού μέσου κατατάσσει το μέσο ή τα επιμέρους
στοιχεία του κατά την αρχική αναγνώριση ως χρηματοοικονομική υποχρέωση, ως
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή ως συμμετοχικό τίτλο σύμφωνα με την
ουσία της σχετικής συμβάσεως και τους ορισμούς της χρηματοοικονομικής
υποχρέωσης, του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου και του συμμετοχικού
τίτλου.
Όταν ο εκδότης εφαρμόζει τους ορισμούς για να προσδιορίσει αν ένα
χρηματοοικονομικό μέσο είναι συμμετοχικός τίτλος και όχι χρηματοοικονομική
υποχρέωση, το μέσο είναι συμμετοχικός τίτλος εφόσον και μόνον εφόσον και οι δύο
συνθήκες (α) και (β) που ακολουθούν πληρούνται.
α) Το μέσο δεν συμπεριλαμβάνει καμία συμβατική δέσμευση:
i) για παράδοση μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου
σε μια άλλη οικονομική οντότητα ή
ii) για την ανταλλαγή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή
υποχρεώσεων με μια άλλη οικονομική οντότητα υπό όρους δυνητικά δυσμενείς για
τον εκδότη.
β) Αν το μέσο δύναται ή πρόκειται να διακανονιστεί με ίδιους συμμετοχικούς
τίτλους του εκδότη, είναι:
i) μη παράγωγο το οποίο δεν περιλαμβάνει καμία συμβατική δέσμευση που να
υποχρεώνει τον εκδότη να παραδώσει μεταβλητή ποσότητα των ιδίων συμμετοχικών
τίτλων του, ή
ii) παράγωγο που πρόκειται να διακανονιστεί μόνον από τον εκδότη με την
ανταλλαγή

συγκεκριμένου

ποσού

μετρητών

ή

άλλου

χρηματοοικονομικού

περιουσιακού στοιχείου με συγκεκριμένη ποσότητα ιδίων συμμετοχικών τίτλων της
οικονομικής οντότητας. Για το σκοπό αυτό, τα δικαιώματα, τα δικαιώματα
προαίρεσης ή τα δικαιώματα αγοράς για την απόκτηση συγκεκριμένης ποσότητας
ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας έναντι συγκεκριμένου ποσού
οποιουδήποτε νομίσματος είναι συμμετοχικοί τίτλοι εάν η οικονομική οντότητα
προσφέρει τα δικαιώματα, τα δικαιώματα προαίρεσης ή τα δικαιώματα αγοράς κατ’
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αναλογία σε όλους τους υφιστάμενους ιδιοκτήτες ιδίων μη παραγώγων συμμετοχικών
τίτλων της ίδιας κατηγορίας.
Μια συμβατική δέσμευση, συμπεριλαμβανομένης εκείνης που απορρέει από
παράγωγο χρηματοοικονομικό μέσο, που μπορεί ή θα καταλήξει στη μελλοντική
παραλαβή ή παράδοση ιδίων συμμετοχικών τίτλων του εκδότη, αλλά που δεν πληροί
τις συνθήκες (α) και (β) ανωτέρω δεν είναι συμμετοχικός τίτλος.
Επιλογές διακανονισμού
Όταν ένα παράγωγο χρηματοοικονομικό μέσο παρέχει στο ένα μέρος τη
δυνατότητα να επιλέξει τον τρόπο διακανονισμού (π.χ. ο εκδότης ή ο κάτοχος έχουν
τη δυνατότητα να επιλέξουν διακανονισμό μέσω συμψηφισμού ή μέσω της
ανταλλαγής

μετοχών

έναντι

μετρητών),

τότε

αποτελεί

χρηματοοικονομικό

περιουσιακό στοιχείο ή χρηματοοικονομική υποχρέωση εκτός αν όλοι οι
εναλλακτικοί τρόποι συμψηφισμού θα κατέληγαν στο χαρακτηρισμό του ως
συμμετοχικό τίτλο.
Ένα παράδειγμα παράγωγου χρηματοοικονομικού μέσου με επιλογή του τρόπου
διακανονισμού, το οποίο αποτελεί χρηματοοικονομική υποχρέωση είναι το μετοχικό
δικαίωμα προαίρεσης όπου ο εκδότης μπορεί να διακανονίσει συμψηφιστικά τοις
μετρητοίς ή ανταλλάσσοντας ίδιες μετοχές του έναντι μετρητών. Παρομοίως,
ορισμένες συμβάσεις αγοράς ή πώλησης μη χρηματοοικονομικού στοιχείου έναντι
των ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του παρόντος Προτύπου επειδή μπορούν να διακανονιστούν είτε με την
παράδοση μη χρηματοοικονομικού στοιχείου είτε συμψηφιστικά τοις μετρητοίς είτε
με άλλο χρηματοοικονομικό μέσο (βλ. παραγράφους 8-10). Τέτοιες συμβάσεις είναι
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις και όχι συμμετοχικοί τίτλοι.
Ο εκδότης ενός μη παράγωγου χρηματοοικονομικού μέσου αξιολογεί τους όρους
του χρηματοοικονομικού μέσου ώστε να προσδιορίσει αν περιέχει στοιχείο
υποχρέωσης

καθώς

κατατάσσονται

και

χωριστά

στοιχείο
ως

των

ιδίων

κεφαλαίων.

χρηματοοικονομικές

Τέτοια

στοιχεία

υποχρεώσεις,

ως

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή ως συμμετοχικοί τίτλοι.
Η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει διακεκριμένα τα μέρη που συγκροτούν ένα
χρηματοοικονομικό μέσο, το οποίο α) δημιουργεί χρηματοοικονομική υποχρέωση της
οικονομικής οντότητας και β) παρέχει ένα δικαίωμα προαίρεσης στον κάτοχο του
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μέσου να το μετατρέψει σε συμμετοχικό τίτλο της οικονομικής οντότητας. Για
παράδειγμα, ένα ομόλογο ή συναφές μέσο, μετατρέψιμο από τον κάτοχο σε
συγκεκριμένο αριθμό κοινών μετοχών της οικονομικής οντότητας, αποτελεί ένα
σύνθετο χρηματοοικονομικό μέσο. Από την προοπτική της οικονομικής οντότητας,
ένα τέτοιο μέσο αποτελείται από δύο συνθετικά μέρη: μια χρηματοοικονομική
υποχρέωση

(μια

συμβατική

υποχρέωση

να

παραδώσει

μετρητά

ή

άλλο

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο) και έναν συμμετοχικό τίτλο (ένα δικαίωμα
προαίρεσης αγοράς που παρέχει στον κάτοχο τη δυνατότητα, για μια καθορισμένη
χρονική περίοδο, να μετατρέψει τον τίτλο σε κοινές μετοχές της οικονομικής
οντότητας). Το οικονομικό αποτέλεσμα της έκδοσης ενός τέτοιου μέσου είναι
ουσιαστικά το ίδιο με την ταυτόχρονη έκδοση ενός χρεωστικού τίτλου, με ρήτρα
πρόωρου διακανονισμού και δικαιώματα αγοράς κοινών μετοχών ή με την έκδοση
χρεωστικού τίτλου με αποσπάσιμα δικαιώματα αγοράς μετοχών. Κατά συνέπεια, σε
όλες τις περιπτώσεις, η οικονομική οντότητα παρουσιάζει το στοιχείο της
υποχρέωσης και το στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων διακεκριμένα στον ισολογισμό της.
Η κατάταξη των στοιχείων της υποχρέωσης και των ιδίων κεφαλαίων ενός
μετατρέψιμου μέσου δεν αναθεωρείται, ως αποτέλεσμα της μεταβολής της
πιθανότητας άσκησης του δικαιώματος μετατροπής, ακόμη και όταν η άσκηση του
δικαιώματος έχει καταστεί προφανώς οικονομικά επωφελής για ορισμένους
κατόχους. Οι κάτοχοι δεν ενεργούν πάντοτε με προβλέψιμο τρόπο, επειδή π.χ. οι
φορολογικές συνέπειες οι οποίες προκύπτουν από τη μετατροπή μπορεί να διαφέρουν
μεταξύ διαφορετικών κατόχων. Περαιτέρω, η πιθανότητα μετατροπής μεταβάλλεται
από χρόνο σε χρόνο. Η δέσμευση της οικονομικής οντότητας να προβεί σε
μελλοντικές πληρωμές παραμένει σε εκκρεμότητα, μέχρις ότου αυτή εξαλειφθεί μέσω
της μετατροπής ή της λήξης του μέσου ή κάποιας άλλης συναλλαγής.
Το ΔΛΠ 39 ασχολείται με την επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι συμμετοχικοί τίτλοι είναι μέσα που
φανερώνουν ένα υπολειμματικό δικαίωμα επί των περιουσιακών στοιχείων μιας
οικονομικής οντότητας, μετά την αφαίρεση όλων των υποχρεώσεών της. Συνεπώς,
όταν η αρχική λογιστική αξία ενός σύνθετου χρηματοοικονομικού μέσου κατανέμεται
στα συνθετικά στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων και της υποχρέωσης, η υπολειμματική
αξία εκχωρείται στο στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων μετά την αφαίρεση από την
εύλογη αξία του μέσου ως σύνολο του ποσού που προσδιορίστηκε ιδιαιτέρως για το
στοιχείο της υποχρέωσης. Η αξία οποιωνδήποτε παράγωγων χαρακτηριστικών (όπως
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ένα δικαίωμα προαίρεσης αγοράς) ενσωματωμένων στο σύνθετο χρηματοοικονομικό
μέσο εκτός του στοιχείου των ιδίων κεφαλαίων (όπως είναι ένα δικαίωμα
μετατροπής) περιλαμβάνεται στο στοιχείο της υποχρέωσης. Το άθροισμα της
λογιστικής αξίας που εκχωρείται στα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων και της
υποχρέωσης, κατά την αρχική αναγνώριση, είναι σε κάθε περίπτωση ίση προς την
εύλογη αξία με την οποία θα μπορούσε να εμφανίζεται το μέσο ως ένα σύνολο. Κατά
την αρχική αναγνώριση των συνθετικών στοιχείων του χρηματοοικονομικού μέσου
δεν προκύπτει κέρδος ή ζημία.
Σύμφωνα με την προσέγγιση που περιγράφηκε στην παράγραφο 31, ο εκδότης
μιας ομολογίας μετατρέψιμης σε κοινές μετοχές προσδιορίζει αρχικά τη λογιστική
αξία του στοιχείου της υποχρέωσης επιμετρώντας την εύλογη αξία μιας παρόμοιας
υποχρέωσης (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε ενσωματωμένων παράγωγων
χαρακτηριστικών που δεν ανήκουν στον συμμετοχικό τίτλο) που δεν συνοδεύεται από
στοιχείο ιδίων κεφαλαίων. Η λογιστική αξία με την οποία εμφανίζεται ο
συμμετοχικός τίτλος ο οποίος αντιπροσωπεύει το δικαίωμα μετατροπής σε κοινές
μετοχές, μπορεί ακολούθως να προσδιοριστεί με αφαίρεση της εύλογης αξίας της
χρηματοοικονομικής

υποχρέωσης

από

τη

εύλογη

αξία

του

σύνθετου

χρηματοοικονομικού μέσου ως σύνολο.

6.2. Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39
ΔΛΠ 39: Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων.
Το ΔΛΠ 39 τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου του 2005. ενώ το πρότυπο
έκανε αλλαγές στη λογιστική αντιμετώπιση των παραγώγων, ένα ακόμη σημαντικό
πεδίο με το οποίο ασχολήθηκε είναι και η από- αναγνώριση. Σε περιπτώσεις
τιτλοποίησης, τα στοιχεία από- αναγνωρίζονται και τίθενται εκτός ισολογισμού.
Όπως και το FASB 140, το λογιστικό πρότυπο 39 εφαρμόζεται μόνο σε
περιπτώσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων. Επιπλέον, το ΔΛΠ 39 εφαρμόζεται σε
στοιχεία που υπάρχουν ήδη στον ισολογισμό.
Το ΔΛΠ 39 προσδιορίζει τις λογιστικές πολιτικές για την αναγνώριση και
αποτίμηση των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων. Σκοπός του
παρόντος Προτύπου είναι να καθιερώσει αρχές για την αναγνώριση και την
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επιμέτρηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων και κάποιων συμβολαίων αγοράς ή πώλησης μη χρηματοοικονομικών
στοιχείων. Οι απαιτήσεις παρουσίασης πληροφοριών σχετικά με χρηματοοικονομικά
μέσα αναφέρονται στο ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση.
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Σκοπός του ΔΛΠ 39 είναι (σε συνδυασμό με το ΔΛΠ 32) να βοηθήσει τους

χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να κατανοήσουν τη σημασία και την
επίδραση των χρηματοοικονομικών μέσων στην οικονομική θέση, στα αποτελέσματα
και στις ταμειακές ροές της επιχείρησης. Προσπαθεί να προσδιορίσει τις λογιστικές
πολιτικές που πρέπει να ακολουθούνται για την αναγνώριση και αποτίμηση των
χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και

ορισμένων

συμβάσεων αγοράς ή πώλησης μη χρηματοοικονομικών στοιχείων. Αναλυτικότερα :
Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 αναφέρει ότι όταν µια επιχείρηση διατηρεί
τα συµβατικά δικαιώµατα να εισπράττει ταµειακές ροές από µια χρηµατοοικονοµική
απαίτηση,

αλλά αναλαµβάνει τη συµβατική υποχρέωση να πληρώνει αυτές τις

ταµειακές ροές σε κάποιους τελικούς αποδέκτες, τότε η επιχείρηση χειρίζεται το
οικονοµικό γεγονός ως µια µεταβίβαση της χρηµατοοικονοµικής απαίτησης, εφόσον
πληρούνται τρεις προϋποθέσεις:
1. Η επιχείρηση δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει κάποιο ποσό στους τελικούς
αποδέκτες εκτός αν εισπράξει χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις του ίδιου σκοπού,
2. Η επιχείρηση απαγορεύεται να πληρώσει ή να υποθηκεύσει τις
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις εκτός αν δίνονται ως εξασφάλιση στους τελικούς
αποδέκτες για την υποχρέωση που έχει αναλάβει να καταβάλει κάποια ποσά σε
αυτούς.
3. Η επιχείρηση έχει υποχρέωση να µεταβιβάζει οποιεσδήποτε εισροές
εισπράττει για λογαριασµό των τελικό αποδεκτών χωρίς καθυστέρηση66.
Όταν η επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να πληρώσει τους τελικούς αποδέκτες
ακόµα και αν δεν εισπράττει τις απαιτήσεις δεν θεωρείται ότι υπάρχει µεταβίβαση
των χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων. Έτσι, η τιτλοποίηση δεν έχει ως αποτέλεσµα
την αποµάκρυνση των απαιτήσεων από τον ισολογισµό αλλά τη δηµιουργία
υποχρεώσεων.

Οι

σηµειώσεις

των

οικονοµικών

καταστάσεων

θα

πρέπει

νααναφέρουν ότι οι απαιτήσεις αποτελούν εξασφάλιση για την τιτλοποίηση µε στόχο
την βελτίωση της ρευστότητας της επιχείρησης.
65
66

www.taxheaven.gr
GrantThornton,2006

72

Με το χρηματοδοτικό εργαλείο της τιτλοποίησης, συγκεντρώνεται μια ομάδα
στοιχείων τα οποία εκχωρούνται σε μια εταιρία-όχημα (SPV) και η οποία στη
συνέχεια τα μετατρέπει σε ομόλογα και τα διοχετεύει σε επενδυτές-ομολογιούχους.
Επειδή όμως ο κίνδυνος, οι αρχικοί δανειολήπτες αυτής της ομάδας δανείων να μην
μπορέσουν να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους είναι μεγαλύτερη από τη
δυνατότητα αποπληρωμής του Δημοσίου, η απόδοση και ο κίνδυνος των προϊόντων
της τιτλοποίησης είναι υψηλότερος από τα ομόλογα του Δημοσίου. Με αυτή την
πρακτική, η επιχείρηση απομακρύνει από το χαρτοφυλάκιό της μακροχρόνια
δεσμευμένα κεφάλαια, αφού αντλεί ρευστότητα από τις εταιρίες οχήματα που
αντλούν ρευστό από την πώληση των ομολόγων στους επενδυτές.
Σε γενικές γραμμές, τα λογιστικά πρότυπα εστιάζουν περισσότερο στις
πωλήσεις , και γι’ αυτό εφαρμόζονται ακόμη και σε πωλήσεις όπου δεν υφίσταται
καν τιτλοποίηση. Μπορούμε να σημειώσουμε επίσης ότι το ΔΛΠ 39 ασχολείται με
την απόαναγνώριση και το FAS140 με τις μεταβιβάσεις. Και οι δύο αυτές ενέργειες
αποτελούν το πρώτο βήμα για μια τιτλοποίηση. Η έκδοση τίτλων από ένα SPV
μπορεί να αντιμετωπιστεί και σαν πώληση. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η τιτλοποίηση δεν
βρίσκεται στο επίκεντρο των λογιστικών προτύπων που καλούνται να την
αντιμετωπίσουν.
Έτσι, τα κύρια κείμενα που ασχολούνται με την τιτλοποίηση είναι:


Το FASB 140



Το IAS 39, και



Το FRS 5 (στο Ηνωμένο Βασίλειο).

Το ΔΛΠ 39 είναι περισσότερο μια δήλωση αρχών, παρά λεπτομερείς κανόνες.
Αντίθετα το FASB καθορίζει ακόμη και τις μικρότερες λεπτομέρειες.

6.3 Βασιλεία και Τιτλοποίηση Απαιτήσεων
Ιστορικό Πλαίσιο – Ο δρόμος προς τη Βασιλεία
Η ανάγκη επιβολής κοινών εποπτικών κανονισμών για τη ρύθμιση της λειτουργίας
των τραπεζών γενικά , αλλά και της ανάγκης διαχείρισης των κινδύνων που αυτές
αντιμετωπίζουν ειδικότερα , έχει ως αφετηρία τη δεκαετία του 1970 και τα σημαντικά
γεγονότα που σημάδεψαν τότε τη πορεία του χρηματοπιστωτικού
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συστήματος,

αναδεικνύοντας τις αδυναμίες του συστήματος όσον αφορά τη προστασία των
συναλλασσόμενων και τον έλεγχο της αγοράς.
Η κατάρρευση το 1971, του συστήματος των σταθερών ισοτιμιών, που ήταν
σε ισχύ από το 1944 με τη συμφωνία του Bretton Woods καθώς και η πρώτη
πετρελαϊκή κρίση που ακολούθησε , δημιούργησαν μια σειρά από προβλήματα στην
όλη δομή του συστήματος (αύξηση του συναλλαγματικού και του επιτοκιακού
κινδύνου, υψηλοί ρυθμοί πληθωρισμού ,αύξηση του κόστους λειτουργίας των
επιχειρήσεων ,χρεοκοπίες επιχειρήσεων, αύξηση της ανεργίας, μη εξυπηρέτηση
δανείων, κλείσιμο τραπεζών ,δημιουργία ενός γενικότερου κλίματος αβεβαιότητας
και αστάθειας67.Οι πρώτες χρηματιστηριακές κρίσεις της εποχής σημειώθηκαν στις
ΗΠΑ και Γερμανία το 1974.Στις ΗΠΑ η χρεοκοπία μιας μικρής σχετικά τράπεζας ,
της Franklin National, απείλησε όχι μόνο το μέλλον άλλων τραπεζών στη χώρα αλλά
και ολόκληρης της αγοράς δολαρίων. .Στη Γερμανία η αδυναμία της Bank hauls
Herstatt«να κλείσει» τις άστοχες θέσεις που κατείχε σε προθεσμιακές πράξεις
συναλλάγματος, είχε ως αποτέλεσμα οι εποπτικές αρχές της χώρας να ζητήσουν τη
διακοπή λειτουργίας της, γεγονός που προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις στο
διεθνές τραπεζικό σύστημα καθώς συμπαρέσυρε και άλλες τράπεζες που είχαν
ανοιχτές θέσεις με την Herstatt.
Ταυτόχρονα η απελευθέρωση των αγορών , η διεθνοποίηση των τραπεζών , η
δημιουργία και διάδοση νέων πολύπλοκων χρηματοοικονομικών εργαλείων (λ.χ.
τιτλοποίηση απαιτήσεων, πιστωτικά παράγωγα) και η μεγάλη ανομοιογένεια των
εποπτικών , θεσμικών πλαισίων μεταξύ των διαφόρων χωρών, προκάλεσαν έντονη
ανησυχία στους κύκλους των κεντρικών τραπεζών των βιομηχανικών χωρών όσον
αφορά το ύψος των ιδίων κεφαλαίων των πολυεθνικών τραπεζικών ιδρυμάτων
εξαιτίας

του σκληρού ανταγωνισμού στη διεθνοποιημένη τραπεζική αγορά. Η

κατάσταση αυτή δημιούργησε την ανάγκη μιας πλατφόρμας που θα επέβαλε δίκαιο
και θεμιτό ανταγωνισμό στο τραπεζικό τομέα διεθνώς. Βασική προτεραιότητα
αποτελούσε η επιβολή κεφαλαιακών απαιτήσεων στις τράπεζες προκειμένου να
ενισχυθεί η ικανότητά τους να «απορροφούν» τις ζημιές που θα προκύπταν από
ενδεχόμενους κινδύνους που θα εκτίθεντο αλλά και να μειωθούν τα κίνητρα για την
αλόγιστη ανάληψη κινδύνων από πλευράς τους. Επίσης έπρεπε να δημιουργηθεί ένα
ευρύτερο δίκτυο ασφάλειας το οποίο θα θωράκιζε το διεθνές τραπεζικό σύστημα ,
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διασφαλίζοντας παράλληλα τη σταθερότητά του και προλαμβάνοντας τυχόν
συστημικές κρίσεις68.
Η κινητοποίηση που υπήρξε , ιδιαίτερα μετά την κατάρρευση της Herstattγια
την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων τέτοιου είδους οδήγησε
στη δημιουργία της Επιτροπής της Βασιλείας. Η Επιτροπή ιδρύθηκε στο τέλος του
1974, από τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών της ομάδας των δέκα κρατών (G10) την υποστήριξη της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (Bank of International
Settlements) και έχοντας ως σκοπό την καθιέρωση ενιαίων κανόνων ελέγχου και
εποπτείας , για την διασφάλιση της σταθερότητας και της ομαλής λειτουργίας του
διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος.
Η Επιτροπή της Βασιλείας προωθεί, στηρίζει και διευκολύνει την ανάπτυξη
διαλόγου μεταξύ των χωρών –μελών σε θέματα τραπεζικής εποπτείας. Δεν έχει
κάποια τυπική υπερεθνική εξουσία ή αρμοδιότητα και οι κανόνες που προτείνει δεν
επιβάλλονται. Σκοπός είναι να εισηγείται μεθόδους και πρακτικές συμβουλευτικού
χαρακτήρα , προσδοκώντας ότι θα γίνουν κοινά αποδεκτές.
Τον Ιούλιο του 1988 η Επιτροπή της Βασιλείας οριστικοποίησε ένα σύστημα
μέτρησης του κινδύνου γνωστό ως «Σύμφωνο της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή
Επάρκεια» (Based Capital Accordή BaselI) το οποίο τέθηκε τελικά σε ισχύ το 1992.
Στη συνέχεια η Επιτροπή, αναγνωρίζοντας την ανάγκη τροποποίησης των
διατάξεων του Συμφώνου για να ανταποκριθεί καλύτερα στις τρέχουσες ανάγκες του
χρηματοπιστωτικού χώρου και ειδικότερα στο τομέα του πιστωτικού κινδύνου,
προχώρησε το 1999 σε εκτεταμένες διαβουλεύσεις για τη τροποποίηση του αρχικού
Συμφώνου. Αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων αυτών υπήρξε η αναθεώρηση του
πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών με τη δημοσίευση , τον Ιούνιο
του 2004, του τελικού κειμένου του νέου πλαισίου , γνωστού και ως Βασιλεία ΙΙ
(BaselII: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards:
aRevised Framework). Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης οι δυο βασικές κοινοτικές
πράξεις με τις

οποίες επήλθε ενσωμάτωση του νέου πλαισίου στην ευρωπαϊκή

τραπεζική νομοθεσία είναι η Οδηγία 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου για την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας των πιστωτικών
ιδρυμάτων και η Οδηγία 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των
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πιστωτικών ιδρυμάτων. Σε αντίθεση με τις συστάσεις της Βασιλείας , οι δυο
προαναφερόμενες οδηγίες είναι υποχρεωτικές.
Στις 16 Δεκεμβρίου 2010, εκδόθηκαν από την Επιτροπή της Βασιλείας για την
Τραπεζική Εποπτεία , δυο εκθέσεις που συνθέτουν το διεθνές κανονιστικό πλαίσιο
που είναι γνωστό ως «Βασιλεία ΙΙΙ». Οι εκθέσεις αυτές αποτελούν το αποτέλεσμα
έντονων διαβουλεύσεων που έλαβαν χώρα από το 2008, μεσούσης της διεθνούς
χρηματοπιστωτικής κρίσης και είχαν ως στόχο στην ενδυνάμωση της σταθερότητας
του τραπεζικού συστήματος διεθνώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει την οδηγία
2013/36/ΕΕ και τον κανονισμό 575/2013 με τα οποία ενσωματώνονται στοευρωπαικό
δίκαιο οι κανόνες της Βασιλεία ΙΙΙ.Η ενσωμάτωση των παραπάνω διατάξεων στο
Ελληνικό δίκαιο έγινε με το Ν.4261/2014.

6.3.1. Βασιλεία Ι

Οι βασικές διατάξεις του αρχικού συμφώνου, μεταξύ άλλων αφορούσαν:


Στο τρόπο υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων των πιστωτικών

ιδρυμάτων για την κάλυψη έναντι της έκθεση τους στο πιστωτικό κίνδυνο από τα
στοιχεία του Ισολογισμού τους.


Στον προσδιορισμό των στοιχείων που μπορούν να περιλαμβάνονται στην

έννοια των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων για τις ανάγκες υπολογισμού της
κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων.
Στο ερώτημα για το ύψος των κεφαλαίων που πρέπει να διαθέτει ένα πιστωτικό
ίδρυμα, η επιτροπή της Βασιλείας απάντησε ότι εξαρτάται από τους κινδύνους που
αυτό αναλαμβάνει. Πρακτικά αυτό το εξειδίκευσε με το δείκτη κεφαλαιακής
επάρκειας ή συντελεστή φερεγγυότητας (Solvency Ratio) ο οποίος θα αντιπροσώπευε
το ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο ίδιων κεφαλαίων που θα έπρεπε να είχε ένα πιστωτικό
ίδρυμα , σε σχέση με το κίνδυνο που αυτό αναλάμβανε ενώ ταυτόχρονα θα
λειτουργούσε και ως ένα διεθνές αποδεκτό μέτρο σύγκρισης της φερεγγυότητας των
τραπεζικών ιδρυμάτων69. Η τιμή του δείκτη καθορίσθηκε ως η αναλογία μεταξύ των
ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος και των εντός και εκτός Ισολογισμού
στοιχείων του Ενεργητικού του, σταθμισμένων με το κίνδυνο που καθένα από αυτά
τεκμαίρονταν ότι εμπεριείχε. Συγκεκριμένα βάσει αυτού του συστήματος , οι
69

Bieg& Kramer 2006

76

τράπεζες υποχρεούνταν να κατέχουν συνεχώς συνολικό ισοδύναμο κεφάλαιο
τουλάχιστον στο οχτώ τοις εκατό (8%) του σταθμισμένου ενεργητικού τους για να
καλύψουν την έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο τους. Η προαναφερόμενη κεφαλαιακή
βάση θα χρησίμευε ως μέσο για τις τράπεζες για την απορρόφηση ζημιών οι οποίες
απέρρεαν κυρίως από πιστωτικές συναλλαγές.
Για λόγους κεφαλαιακής επάρκειας τα ιδία κεφάλαια των τραπεζικών ιδρυμάτων
που θα χρησιμοποιούνταν για τον απολογισμό του ανωτέρου δείκτη (εποπτικά ίδια
κεφάλαια), ορίστηκαν διαφορετικά από τα αντίστοιχα λογιστικά ίδια κεφάλαια. Έτσι
για τον ορισμό των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων χρησιμοποιήθηκαν δύο βαθμίδες ή
επίπεδα (Tiers) , τα βασικά ίδια κεφάλαια (TierI capital) τα οποία θα αποτελούνταν
κυρίως από κοινές μετοχές και εμφανή αποθεματικά ( ή παρακρατηθέντα κέρδη) και
τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια (TierII capital) στα οποία θα περιλαμβανόταν
λοιπές εσωτερικές ή εξωτερικές πηγές κεφαλαίων που διαθέτει μια Τράπεζα π.χ.
αφανή αποθεματικά, ομολογιακά δάνεια μειωμένης εξασφάλισης ή υβριδικά. Το
πενήντα τοις εκατό (50%) των απαιτούμενων ιδίων κεφαλαίων θα έπρεπε να ανήκουν
στη κατηγορία Ι (TierI ≥ 4%) ενώ ταυτόχρονα υπήρχε υποχρέωση διατήρησης ενός
ελάχιστου ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) των κοινών μετοχών για κάλυψη στοιχείων
του ενεργητικού εκτεθειμένων σε κίνδυνο70.
Για τη στάθμιση των στοιχείων του ενεργητικού ( την αξιολόγηση δηλαδή του
κινδύνου στο ενεργητικό των Τραπεζών), η Βασιλεία Ι όρισε τέσσερεις
τυποποιημένους συντελεστές στάθμισης κινδύνου ( 0% μετρητά, απαιτήσεις έναντι
χωρών του ΟΑΣΑ κλπ., 20% απαιτήσεις έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων και δημοσίων
οργανισμών χωρών μελών του ΟΑΣΑ κλπ., 50% στεγαστικά δάνεια κλπ., και 100%
όλες οι υπόλοιπες απαιτήσεις) που θα εμφανιζόταν από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα
προκειμένου κάθε εντός, αλλά και εκτός ισολογισμού στοιχείο ενεργητικού, να
σταθμίζονταν με το συντελεστή της κινδύνου που αντιπροσώπευε. Αυτό σήμαινε ότι
τα τραπεζικά χαρτοφυλάκια απαιτήσεων αντιπροσώπευαν μηδενικό κίνδυνο
(συντελεστής στάθμισης κινδύνου 0%) δεν δημιουργούσαν πρόσθετες κεφαλαιακές
απαιτήσεις στο πιστωτικό ίδρυμα ενώ οι απαιτήσεις που λάμβαναν συντελεστή
στάθμισης κινδύνου 20% ,δημιουργούσαν πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις που
ανέρχονταν σε ποσοστό 1,6% της αξίας αυτών. Τέλος οι κατηγορίες απαιτήσεων
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υψηλού κινδύνου (όπου ο συντελεστής κινδύνου μπορεί να έφτανε το 100%)
επέβαλαν στις τράπεζες ως ελάχιστο ποσοστό στάθμισης το 8%71.
Η εφαρμογή του συμφώνου είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των εποπτικών ιδίων
κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων οδηγώντας ταυτόχρονα στην διαμόρφωση
συνθηκών ισότιμου ανταγωνισμού στον χρηματοπιστωτικό κλάδο.
Το 1996 το αρχικό σύμφωνο επεκτάθηκε (Amendment to the Basle Accord)
προκειμένου να συμπεριληφθεί – εκτός από το πιστωτικό κίνδυνο (credit risk) –και ο
κίνδυνος αγοράς (market risk) ο οποίος προέρχεται από τις μεταβολές των
μεταβλητών της αγοράς , όπως συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές μετοχών,
τιμές προϊόντων/εμπορευμάτων.
Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 οι δυσλειτουργίες που παρουσιάστηκαν στον
χρηματοπιστωτικό τομέα – οδηγώντας ακόμα και σε πτώχευση πιστωτικών
ιδρυμάτων- είχαν να κάνουν όχι τόσο με την αθέτηση εκπλήρωσης της υποχρέωσης
αντισυμβαλλομένου ή την μεταβλητότητα των τιμών της αγοράς όσο και με την
ανεπάρκεια του υφιστάμενου πλαισίου λειτουργίας να διαχειρισθεί και τους λοιπούς
κινδύνους , ιδιαίτερα δε το λειτουργικό κίνδυνο που αναφέρεται στην πιθανότητα
ζημιών λόγω προβλημάτων στις εσωτερικές διαδικασίες , στον ανθρώπινο παράγοντα
, στα πληροφοριακά ή μηχανογραφικά συστήματα και σε εξωτερικά γεγονότα.
Ταυτόχρονα, η ταχύτατη ανάπτυξη νέων πολύπλοκων χρηματοπιστωτικών
εργαλείων προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι όλο και μεγαλύτερες ανάγκες του
τραπεζικού συστήματος στους τομείς άντλησης κεφαλαίων και διαχείρισης κινδύνων
(π.χ. τιτλοποίηση απαιτήσεων, πιστωτικά παράγωγα) προκάλεσε πρόσθετους
προβληματισμούς και ανησυχία για το αν οι υφιστάμενοι κανόνες κεφαλαιακής
επάρκειας , που είχαν σχεδιασθεί με βάσει τα χαρακτηριστικά του τραπεζιού
συστήματος της δεκαετίας του 1980 στοχεύοντας μόνο στις ανεπτυγμένες χώρες του
G-10, μπορούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του διεθνούς τραπεζικού τομέα.
Τα βασικά ζητήματα που είχαν προκύψει είναι τα ακόλουθα εν συντομία:


Οι σταθμίσεις που προέβλεπε το αρχικό σύμφωνο βασίστηκαν αποκλειστικά

στην έκθεση στο πιστωτικό κίνδυνο (η έκθεση στο κίνδυνο αγοράς προστέθηκε
αργότερα). Ήταν λοιπόν αμφίβολο αν οι προβλεπόμενες , βάσει του συμφώνου,
κεφαλαιακές απαιτήσεις ήταν επαρκείς για την κάλυψη και των λοιπών κινδύνων που
αντιμετώπιζαν οι τράπεζες και ειδικότερα του λειτουργικού κινδύνου.
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Η στάθμιση των στοιχείων του ενεργητικού, μέσω της ομαδοποίησης και

κατάταξή τους

σε συγκεκριμένες κατηγορίες κινδύνου, ήταν τυποποιημένη και

ενιαία για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα (one size fitall) θα μπορούσε δε να
χαρακτηρισθεί ως αρκετά αυθαίρετη και ως ένα βαθμό απλοϊκή, καθώς στάθμιζε όλα
τα στοιχεία κάθε κατηγορίας με τον ίδιο συντελεστή (π.χ. για όλα τα επιχειρηματικά
δάνεια – είτε επρόκειτο για δάνειο προς μεγάλη πολυεθνική εταιρία είτε προς μικρή
οικογενειακή επιχείρηση – ο συντελεστής στάθμισης ήταν 100% ενώ παρά το
διαφορετικό πιστωτικό κίνδυνο μεταξύ των τοποθετήσεων σε διαφορετικές χώρες του
ΟΑΣΑ, η έκθεση σε δανεισμό προς τις χώρες αυτές σταθμιζόταν γενικά με
συντελεστή κινδύνου 0% ) χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πιστοληπτική ποιότητα της
δανειοδοτούμενης επιχείρησης , ο πραγματικός δηλαδή πιστωτικός κίνδυνος. Σαν
αποτέλεσμα αυτού παρόλο που το ισχύον πλαίσιο της Βασιλείας (Βασιλεία Ι) είχε
πολλές θετικές επιπτώσεις στην ευρωστία των τραπεζών, καθώς οδήγησε σε αύξηση
της κεφαλαιακής του βάσης , ταυτόχρονα επιβάρυνε περισσότερο τα πιστωτικά
ιδρύματα για τα «καλά» δάνεια των χαρτοφυλακίων τους ενώ σε κάποιες περιπτώσεις
εξωθούσε τις τράπεζες στην επιλογή της δημιουργίας χρηματοδοτικών ανοιγμάτων
υψηλότερου κινδύνου (λόγω των ιδίων κεφαλαιακών απαιτήσεων) ,προκειμένου να
μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους.


Το ισχύον εποπτικό πλαίσιο δεν μπορούσε να απεικονίσει και να σταθμίσει με

το πιο σωστό τρόπο τις σύγχρονες τεχνικές μεταβίβασης του πιστωτικού κινδύνου
όπως

η

τιτλοποίηση

και

τα

πιστωτικά

παράγωγα.

Έτσι

επέτρεπε

στα

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, να αναπτύξουν στη βάση αυτών των τεχνικών το
λεγόμενο ρυθμιστικό αρμπιτραζ (Regulatory Capital Arbitrage, RCA) προκειμένου
να εμφανίζουν υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας χωρίς ωστόσο να έχει
επιτευχθεί αντίστοιχη μείωση της έκθεση τους σε πιστωτικό κίνδυνο. Μέσω τέτοιων
τεχνικών τα πιστωτικά ιδρύματα αύξαναν τα περιθώρια κέρδους τους και κατάφερναν
υποβαθμίζουν τη ποιότητα των δανειακών χαρτοφυλακίων τους ενεργητικού τους
χωρίς ταυτόχρονα να υποχρεούνται σε αύξηση ρυθμιστικών κεφαλαιακών
απαιτήσεων τους.


Το πρώτο σύμφωνο δεν παρείχε κίνητρα στις τράπεζες να αναπτύξουν

βελτιωμένα συστήματα μέτρησης και διαχείρισης κινδύνου και ως εκ τούτου αυτές
επιδείκνυαν απροθυμία ως προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση , λόγω του υψηλού
απαιτούμενου κόστους. Το γεγονός δε ότι η Βασιλεία Ι απαιτούσε – σε ορισμένες
περιπτώσεις – μόνο τυπική συμμόρφωση, ανάγκαζε τους μεγάλους τραπεζικούς
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οργανισμούς που είχαν επενδύσει στον συγκεκριμένο τομέα

και

διέθεταν

αξιόπιστα συστήματα υπολογισμού τόσο του πιστωτικού κινδύνου όσο και των
κεφαλαιακών

απαιτήσεων,

να

προβαίνουν

σε

διπλούς

υπολογισμούς

των

κεφαλαιακών απαιτήσεων αφενός μεν για δική τους εσωτερική χρήση αφετέρου δε
για εποπτική συμμόρφωση.

6.3.2. Βασιλεία ΙΙ

Η νέα συμφωνία είχε στόχο να βελτιώσει την ασφάλεια και αρτιότητα του
χρηματοοικονομικού συστήματος εστιάζοντας στην επαρκή κάλυψη του συνόλου των
χρηματοοικονομικών και μη κινδύνων, στον εσωτερικό έλεγχο και διαχείριση των
χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, στη διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης και στη
πειθαρχεία της αγοράς72.
Οι νέες προτάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας , ενσωματώθηκαν σε τρείς
θεματικές ενότητες (Πυλώνες):


Στην τροποποίηση του πλαισίου υπολογισμού ελάχιστων κεφαλαιακών

υποχρεώσεων έναντι πιστωτικού κινδύνου -με τη προσθήκη απαιτήσεων για κάλυψη
έναντι του λειτουργικού κινδύνου (Πυλώνας Ι)


Στην καθιέρωση διαδικασιών για το διαρκή έλεγχο της επάρκειας των ιδίων

κεφαλαίων των τραπεζών (Πυλώνας ΙΙ)


Στην ενδυνάμωση της πειθαρχίας που επιβάλλει η αγορά στις τράπεζες μέσω

της καθιέρωσης κανόνων γνωστοποίησης οικονομικών και άλλων στοιχείων
(Πυλώνας ΙΙΙ).
Πρώτος Πυλώνας: Ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις (minimum capital
Με την νέα συμφωνία διατηρείται η αναλόγια του οχτώ τοις εκατό ανάμεσα
στα ίδια κεφάλαια της τράπεζας και στα (εντός και εκτός ισολογισμού) στοιχεία του
ενεργητικού τα οποία έχουν σταθμιστεί με τον κίνδυνο που έχει αποφασισθεί ότι τους
αναλογεί. Αλλάζει όμως ριζικά το πλαίσιο υπολογισμού των κεφαλαιακών
απαιτήσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο καθώς και η εποπτική αντιμετώπιση των
τεχνικών μείωσής τους, ενώ καθιερώνονται επιπρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις
και για τον λειτουργικό κίνδυνο. Στα πλαίσια αυτών των τροποποιήσεων παρέχονται
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πλέον στις τράπεζες δύο εναλλακτικές μέθοδοι προσέγγισης του πιστωτικού κινδύνου
τους.


Η τυποποιημένη μέθοδος προσέγγισης (standardized approach) που

ουσιαστικά αποτελεί βελτίωση της υπάρχουσας τυποποιημένης προσέγγισης στη
Βασιλεία Ι. Η κατάταξη των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων (δανείων και πιστώσεων),
σε συγκεκριμένη κατηγορία στάθμισης κινδύνου , γίνεται με βάση τις διαβαθμίσεις
εξειδικευμένων , Εξωτερικών Οργανισμών Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Π.Α.),
αναγνωρισμένων από τις εποπτικές αρχές κάθε χώρας, ενώ αυξάνεται και ο αριθμός
των κατηγοριών κατάταξης και λαμβάνεται υπόψη και το είδος του αξιολογούμενου
ανοίγματος (ο πραγματικός δηλαδή κίνδυνος). Υπενθυμίζεται εδώ ότι οι συντελεστές
στάθμισης κινδύνου επηρεάζουν άμεσα το κόστος χρηματοδότησης και επομένως και
τη προσφορά και τιμολόγηση των τραπεζικών προϊόντων καθώς οι τράπεζες θα
πρέπει να διακρατούν κεφάλαιο κατ’ αναλογία του σταθμισμένου έναντι του
κινδύνου του ενεργητικού τους73


Η μέθοδος των εσωτερικών διαβαθμίσεων (Internal ratings based), όπου

τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να αναπτύξουν εσωτερικά συστήματα
αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου – επιλέγοντας ανάμεσα σε δύο διαφορετικά
επίπεδα πολυπλοκότητας (για την ακριβότερη στάθμιση του κινδύνου), υπό την
προϋπόθεση ότι αυτά έχουν εγκριθεί από τις τοπικές εσωτερικές αρχές.
Δεύτερος Πυλώνας: Η Διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης (supervisory review
process)
Το μέρος αυτό του πλαισίου εισάγει γενικές αρχές για να διασφαλίζεται η
κεφαλαιακή επάρκεια των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, πέραν των μηχανισμών
του πρώτου πυλώνα:
Οι τράπεζες θα πρέπει να διαθέτουν εσωτερικό σύστημα εκτίμησης κεφαλαιακής
επάρκειας ώστε να μπορούν να προσδιορίσουν τα κεφάλαια που απαιτούνται για την
κάλυψη των κινδύνων που αναλαμβάνουν στα πλαίσια και της στρατηγικής που
ακολουθούν.


Οι εποπτικές αρχές θα αξιολογούν αυτή την εσωτερική διαδικασία εκτίμησης

των κινδύνων και αν δεν είναι ικανοποιημένες με τους υφιστάμενους μηχανισμούς
εσωτερικού ελέγχου θα μπορούν να επεμβαίνουν διορθωτικά.
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Οι τράπεζες αναμένεται να λειτουργούν, τηρώντας πάντα, ένα ύψος

κεφαλαιακής επάρκειας που θα υπερβαίνει το καθορισμένο ως ελάχιστο, από το
πρώτο άξονα.


Τέλος, οι εποπτικές αρχές θα μπορούν να επεμβαίνουν προληπτικά ώστε να

μη μειωθεί το ύψος των κεφαλαίων κάτω από αυτό που έχει προκαθοριστεί ως
ασφαλές.
Για την υλοποίηση όλων των παραπάνω, λαμβάνουν χώρα προσομοιώσεις ακραίων
καταστάσεων, τα λεγόμενα stress tests, προκειμένου να προσδιορισθεί η επίδραση
ακραίων οικονομικών εξελίξεων στη λειτουργία του εκάστοτε εξεταζόμενου
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.
Τρίτος Πυλώνας: Πειθαρχεία της Αγοράς (market discipline)
Ο συγκεκριμένος πυλώνας καθορίζει απαιτήσεις σχετικά με την παρεχόμενη - από
τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προς το εξωτερικό περιβάλλον – πληροφόρηση τόσο
για το ύψος των αναλαμβανόμενων κινδύνων όσο και για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις
έναντι αυτών των κινδύνων και την πολιτική, προκειμένου να ενισχυθεί η πειθαρχία
της αγοράς, μέσα από διαφανείς διαδικασίες ( ενδελεχής έλεγχος των οικονομικών
καταστάσεων των Τραπεζών, από τις εποπτικές αρχές).
6.3.3. Βασιλεία ΙΙΙ

Η Βασιλεία ΙΙΙ αποτελεί τη δεύτερη μείζονα τροποποίηση ενός ήδη υφιστάμενου
κανονιστικού πλαισίου που έχει διαμορφώσει η Επιτροπή της Βασιλείας
(προϋποθέτει δηλαδή των ύπαρξη μιας Βασιλείας Ι και Βασιλείας ΙΙ ) η οποία
κατέστη αναγκαία λόγω της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Πράγματι στο πλαίσιο της ενασχόλησης της με το ζήτημα της μικρο-προληπτικής
ρυθμιστικής παρέμβασης στη λειτουργία των τραπεζών, η οποία χρονολογείται από
τα μέσα της δεκαετίας του 1980, η Επιτροπή της Βασιλείας ανέλαβε πρωτοβουλίες
για τη διεθνή σύγκλιση του περιεχομένου των κανόνων βάσει των οποίων γίνεται ο
υπολογισμός και η εκπλήρωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων των διεθνών τραπεζών
για κάλυψη έναντι της έκθεσής τους σε διαφόρους κινδύνους, προϊόν της οποίας
υπήρξε το 1988 η «Βασιλεία Ι» και το 2004 η «Βασιλεία ΙΙ» , οι οποίες, όπως
ισχύουν, συνθέτουν το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
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Τα αίτια της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και οι δικαιολογητικές
βάσεις αναθεώρησης του 201074
Τα αίτια της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης υπήρξαν πολλά, και ανάγονται σε
αστοχίες:
 της ρυθμιστικής παρέμβασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα ( μεταξύ άλλων
και της έλλειψης επαρκών κανόνων μακρο-προληπτικής φύσεως).
των ισχυόντων τραπεζικών λογιστικών προτύπων.
 της μικρο-προληπτικής εποπτείας που ασκείτο στους φορείς παροχής
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
 των ιδίων των φορέων παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ( ιδίως σε σχέση
με τα εσωτερικά κίνητρα απόδοσης –αμοιβών των στελεχών τους).
 αλλά και της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής σε πολλά κράτη.
Κατά το χρονικό σημείο εκδήλωσης της κρίσης, το 2007, στα περισσότερα κράτη
το τραπεζικό συστημάτων οποίων επλήγη από αυτήν, η κεφαλαιακή επάρκεια των
τραπεζών ήταν πάντως επαρκής, σε αυτό δε συνέβαλε αναμφίβολα το γεγονός ότι τα
περισσότερα κράτη από τα εν λόγω κράτη είχαν ενσωματώσει στο εθνικό τους δίκαιο
της διατάξεις της «Βασιλείας ΙΙ». Αυτό βέβαια αποδείχθηκε ότι δεν ήταν αρκετό για
να αποτρέψει ούτε την εκδήλωση της κρίσης, ούτε την επέλευση των προβλημάτων
που ανέκυψαν εξ αιτίας της, λόγω της συνδρομής περισσότερων παραγόντων.
Ειδικότερα:
i.

Όπως επισημαίνει η Επιτροπή της Βασιλείας, ένα από τα βασικά αίτια της

κρίσης υπήρξε η υπερβολική « μόχλευση » του τραπεζικού συστήματος πολλών
κρατών, η οποία έλαβε χώρα τόσο εντός όσο και εκτός ισολογισμού ενός σημαντικού
αριθμού τραπεζών. Μολονότι δε οι συντελεστές κεφαλαιακής επάρκειας των εν λόγω
τραπεζών ήταν κατ’ αρχήν ισχυροί, η μόχλευση οδήγησε σε σταδιακή διάβρωση
τους. Η μόχλευση αυτή υπήρξε, εν μέρει τουλάχιστον, και προϊόν του ισχύοντος
κανονιστικού πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια, καθώς οι τράπεζες με στόχο να
μειώσουν το κόστος από την εφαρμογή του, προσέφυγαν ευρέως σε τεχνικές
«ρυθμιστικού αρμπιτράζ» (regularcapitalarbitrage) , κυρίως δε σε «υπερβολική»
τιτλοποίηση απαιτήσεων.
ii.

Ταυτόχρονα, αποδείχθηκε ότι πολλές τράπεζες δεν διέθεταν ούτε επαρκή

αποθέματα ρευστότητας. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Επιτροπή της Βασιλείας ,
74
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κατά τη διάρκεια της αρχικής «περιόδου ρευστότητας» (liquidityphase) της
πρόσφατης κρίσης, πολλές τράπεζες, ενώ είχαν επαρκή κεφαλαιακή επάρκεια, εν
τούτοις αντιμετώπισαν δυσκολίες λόγω μη συνετής διαχείρισης της ρευστότητάς
τους. Το γεγονός δε αυτό ανέδειξε τη σημαντικότητα της ύπαρξης επαρκούς
ρευστότητας για την ομαλή λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών και του
τραπεζικού συστήματος.
Ειδικότερα, πριν τη από τη κρίση, η χρηματοδότηση των τραπεζών γινόταν με
χαμηλό κόστος (κυρίως δε από τις αγορές δανειακών κεφαλαίων και τη διατραπεζική
αγορά) και ήταν επαρκής. Με των εκδήλωση της κρίσης, η απότομη αναστροφή των
συνθηκών στις αγορές ανέδειξε γλαφυρά την ταχύτητα με την οποία μπορεί να
εξαντληθεί η ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος. Αυτό κατέστησε αναγκαίο την
προσφυγή των τραπεζών που επλήγησαν από την κρίση στις κεντρικές τους τράπεζες
για χρηματοδοτική στήριξη, γεγονός που οδήγησε τις τελευταίες στην υιοθέτηση των
γνωστών ως μη «μη συμβατικών νομισματικών μέτρων» (unconventional monetary
policies).
iii.

Μολονότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία

ότι

στη

πρόσφατη

κρίση

ο

συστημικός κίνδυνος του χρηματοπιστωτικού συστήματος υπήρξε εντονότατος,
σαφές ήταν, επίσης, ότι το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο δεν περιείχε κανόνες για την
πρόληψή του, ούτε προς τη χρονική διάσταση ούτε ως προς τη διατομεακή. Αντίθετα,
το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την κεφαλαιακή επάρκεια , ιδίως εφόσον ο
υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι του πιστωτικού
κινδύνου γίνεται βάσει των εσωτερικών συστημάτων διαβάθμισης κινδύνου των
τραπεζών (σύμφωνα με τις διατάξεις της «Βασιλείας ΙΙ») κρίθηκε ότι αποτελεί έναν
από τους παράγοντες που επιτείνει την προκυκλικότητα, καθώς δημιουργεί το
κίνητρο στις τράπεζες:
a.

Κατά τη διάρκεια μεν της οικονομικής ανάπτυξης να συμβάλλουν στη

περαιτέρω ενίσχυση της πιστωτικής επέκτασης, καθώς οι κεφαλαιακές απαιτήσεις
που επιβάλλονται για τη χορήγηση δανείων και πιστώσεων είναι χαλαρότερες,
b.

Κατά τη διάρκειατης ύφεσης της οικονομίας να περιορίζουν τη χορήγηση

δανειακών κεφαλαίων, καθώς οι συναφείς κεφαλαιακές απαιτήσεις καθίστανται
αυστηρότερες.
6.3.3.1. Οι διατάξεις της Βασιλείας ΙΙΙ:
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Από συστηματική άποψη, οι διατάξεις της «Βασιλείας ΙΙΙ» μπορούν να καταταγούν
σε δύο κατηγορίες75:


Στη πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι διατάξεις μέσω των οποίων επέρχονται

τροποποιήσεις σε διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου που διέπει την
κεφαλαιακή επάρκεια των διεθνών τραπεζών (δηλαδή της «Βασιλείας ΙΙ» ) καθώς και
σε προσθήκες σε αυτό.


Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι διατάξεις με τις οποίες καθιερώνονται

«καινοτόμα στοιχεία» οι οποίες διακρίνονται περαιτέρω:
o

Σε εκείνες μέσω των οποίων καθιερώνονται νέοι κανόνες μικρο-προληπτικής,

κυρίως, ρυθμιστικής παρέμβασης στη λειτουργία των τραπεζών
o

Σε εκείνες με τις οποίες καθιερώνονται κανόνες μικρο-προληπτικής

ρυθμιστικής.
Τροποποιήσεις και προσθήκες στον ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την
κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών
Διατάξεις για τα ελάχιστα ίδια κεφάλαια των τραπεζών
Η σημαντικότερη τροποποίηση που επέρχεται στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο της
Επιτροπής της Βασιλείας αναφορικά με την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών
αφορά τον ορισμό των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων τους.
Διατάξεις για την κάλυψη των τραπεζών έναντι της έκθεσής τους στον
πιστωτικό κίνδυνο.
Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης διαπιστώθηκε ότι ορισμένες τράπεζες
υπέστησαν σημαντικές ζημίες από ανοίγματα για τα οποία δεν είχαν καθιερωθεί
κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας. Για τον λόγο αυτό, με το νέο κανονιστικό πλαίσιο
επιδιώκεται η ενίσχυση της κάλυψης των τραπεζών έναντι της έκθεσής τους στον
πιστωτικό κίνδυνο από στοιχεία του χαρτοφυλακίου τους (εντός και εκτός
ισολογισμού), όπως, π.χ., εξω-χρηματιστηριακά παράγωγα μέσα, συμφωνίες
πώλησης και επαναγοράς, και δάνεια για την αγορά κινητών αξιών και θέσεων σε
παράγωγα μέσα.
Περαιτέρω, καθιερώθηκαν διατάξεις αναφορικά με τα ακόλουθα76:


Κατά τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι του

πιστωτικού κινδύνου σύμφωνα με την τυποποιημένη προσέγγιση, οι τράπεζες
οφείλουν να αξιολογούν τον πιστωτικό κίνδυνο των ανοιγμάτων τους, ανεξάρτητα
75
76
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από το αν υπάρχει ή όχι πιστοληπτική αξιολόγηση από Οίκους Αξιολόγησης
Πιστοληπτικής Ικανότητας (“credit rating agencies”), και να ελέγχουν κατά πόσο οι
συντελεστές στάθμισης που εφαρμόζονται για τα εν λόγω ανοίγματα είναι
κατάλληλοι ή όχι.


Προκειμένου να αναγνωρίζουν ως «επιλέξιμο» έναν Οίκο Αξιολόγησης

Πιστοληπτικής Ικανότητας, οιεθνικές εποπτικές αρχές οφείλουν να ελέγχουν σε
διαρκή βάση αν αυτός πληροί τα κατάλληλα κριτήρια,
λαμβάνοντας ως σημείο αναφοράς τον αναθεωρημένο Κώδικα της IOSCO, του
2008, για τους Οίκους Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας.

6.3.3.2. Τα καινοτόμα στοιχεία:

Νέοι κανόνες μικρο-προληπτικής ρυθμιστικής παρέμβασης
Συντελεστής μόχλευσης
Όπως προαναφέρθηκε, ένα από τα βασικά αίτια της πρόσφατης διεθνούς
χρηματοπιστωτικής κρίσης υπήρξε η υπερβολική μόχλευση των τραπεζών. Για τον
λόγο αυτό και με στόχο την αποφυγή της εμφάνισης του φαινομένου στο μέλλον
(κυρίως λόγω των σημαντικών αρνητικών συνεπειών που συνεπάγονται για τον
πραγματικό τομέα της οικονομίας οι διαδικασίες απόμόχλευσης (“deleveraging”) των
τραπεζών σε περιόδους έντασης), με διατάξεις της «Βασιλείας ΙΙΙ» καθιερώνεται ένας
απλός συντελεστής μόχλευσης, ο οποίος δεν βασίζεται στον κίνδυνο (δηλαδή τα
στοιχεία του ενεργητικού και εκτός ισολογισμού των τραπεζών δεν σταθμίζονται με
συντελεστές κινδύνου), και θα εφαρμόζεται συμπληρωματικά προς τις απαιτήσεις
κεφαλαιακής επάρκειας (ως “back stop measure”)
Ο συντελεστής μόχλευσης, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε 3%, έχει σχεδιαστεί
αρχικά ώστε να έχει:


ως αριθμητή τα βασικά ίδια κεφάλαια των τραπεζών



ως παρονομαστή τα ανοίγματά τους, εντός και εκτός ισολογισμού, βάσει της

λογιστικής τους αξίας, χωρίς στάθμιση κατά τον κίνδυνο και (κατ’ αρχήν) χωρίς
δικαίωμα συμψηφισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων (όπως ισχύει κατά τον
υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων).
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Συντελεστές Ρευστότητας
Με το νέο κανονιστικό πλαίσιο καθιερώνονται για πρώτη φορά σε διεθνές επίπεδο
δύο συντελεστές ρευστότητας των τραπεζών (“liquidityratios”):


ένας βραχυχρόνιος, ο «συντελεστής κάλυψης ρευστότητας» [“liquidity

coverage ratio”, “LCR”, κατωτέρω υπό (α)], και


ένας μακροχρόνιος, ο «συντελεστής καθαρής σταθερής χρηματοδότησης»

[“net stable funding ratio”,“NSFR”, υπό (β)].
Συντελεστής κάλυψης ρευστότητας
Με την καθιέρωση του εν λόγω συντελεστή επιδιώκεται η διασφάλιση της ύπαρξης
επαρκών, υψηλής ποιότητας ρευστοποιήσιμων στοιχείων του ενεργητικού, ώστε να
καλυφθούν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Ο εν λόγω συντελεστής, το ύψος του οποίου
πρέπει να ισούται ή να υπερβαίνει το 100%, ορίζεται ως ο λόγος:


του αποθέματος των υψηλής ποιότητας ρευστοποιήσιμων στοιχείων του

ενεργητικού


προς το σύνολο των καθαρών ταμειακών εκροών κατά τη διάρκεια των

επόμενων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών
όπως αυτό και αυτές καθορίζονται με τις εκτενέστατες και λεπτομερείς διατάξεις
του νέου κανονιστικού πλαισίου.
Ο συντελεστής καθαρής σταθερής χρηματοδότησης
Με την καθιέρωση του συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης
επιδιώκονται δύο στόχοι:
1.

πρώτος συνίσταται στην αντιμετώπιση του προβλήματος που απορρέει από

τον ετεροχρονισμό στη ρευστοποιησιμότητα στοιχείων του ενεργητικού και του
παθητικού του ισολογισμού των τραπεζών (“liquidity mis match”).
2.

Επιδιώκεται, επίσης, η δημιουργία κινήτρων στις τράπεζες να χρησιμοποιούν

σταθερές πηγές για τη χρηματοδότηση των περιουσιακών τους στοιχείων
(περιλαμβανομένων των δανείων), η διάρκεια των οποίων υπερβαίνει το έτος.
Ο εν λόγω συντελεστής, το ύψος του οποίου πρέπει να υπερβαίνει το 100%, ορίζεται ως ο
λόγος:



της διαθέσιμης ποσότητας σταθερής χρηματοδότησης
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προς την απαιτούμενη ποσότητα σταθερής χρηματοδότησης

όπως αυτές καθορίζονται λεπτομερώς στο νέο κανονιστικό πλαίσιο.
Εργαλεία παρακολούθησης του κινδύνου ρευστότητας από τις εποπτικές αρχές
Προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη παρακολούθηση και αξιολόγηση του
κινδύνου ρευστότητας από τις εποπτικές αρχές με ομοιόμορφο τρόπο, η Επιτροπή της
Βασιλείας καθιερώνει πέντε εργαλεία παρακολούθησής του:


τη συμβατική αναντιστοιχία ληκτοτήτων (“contractual maturity mismatch”),



τη συγκέντρωση της χρηματοδότησης (“concentration of funding”),



τα διαθέσιμα μη βεβαρημένα στοιχεία του ενεργητικού (“available

unencumbered assets”),


τον συντελεστή κάλυψης ρευστότητας ανά σημαντικό νόμισμα (“LCR by

significant currency”), και


τα εργαλεία παρακολούθησης εξελίξεων στην αγορά (“market-related

monitoring tools”).
Τα εργαλεία αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται από τις εποπτικές αρχές σε διαρκή
βάση, ώστε να αποκτούν επαρκή και συγκεκριμένη πληροφόρηση αναφορικά με τις
συνθήκες ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα και τις επιμέρους τράπεζες.
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Κεφάλαιο 7 - Συμπεράσματα, Επίλογος
Η χρηματοοικονομική κρίση ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2007 από τις ΗΠΑ και τις
τιτλοποιήσεις στεγαστικών δανείων χαμηλής πιστωτικής αξιολόγησης (subprime). Τη
περίοδο εκείνη οι αγορές κλονιζόταν από την απώλεια της επενδυτικής εμπιστοσύνης
με αποτέλεσμα το κλείσιμο ορισμένων αγορών, τη μεταβλητότητα και τη σημαντική
αύξηση των επιτοκίων. Σε αυτή την περίοδο υπήρχαν και βελτιώσεις του οικονομικού
κλίματος, όπου τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούσαν να απευθυνθούν στις αγορές αλλά
για σχετικά μικρά χρονικά διαστήματα. Για παράδειγμα, στο 2ο εξάμηνο του 2009 τα
ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα μπόρεσαν να προβούν σε εκδόσεις κοινών
ομολογιακών δανείων, καλυμμένων ομολόγων αλλά και σε αυξήσεις κεφαλαίου.
Το οικονομικό μοντέλο της τιτλοποίησης βοήθησε σημαντικά την ανάπτυξη της
οικονομίας τα τελευταία δέκα έτη μέσω της ανακατανομής του πιστωτικού κινδύνου
και της άντλησης ρευστότητας για νέες χορηγήσεις. Σύμφωνα με στοιχεία του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, πριν την κρίση οι τιτλοποιήσεις και τα καλυμμένα
ομόλογα παρείχαν μεταξύ 20% και 60% της χρηματοδότησης των νέων στεγαστικών
δανείων στις ΗΠΑ, Δυτική Ευρώπη, Ιαπωνία και Αυστραλία. Τον Ιούνιο του 2009
στις ΗΠΑ περίπου 19% όλων των δανείων για απόκτηση ακινήτων και των
καταναλωτικών δανείων και καρτών συνολικού ύψους $ 18 τρισ. χρηματοδοτείται
από τιτλοποιήσεις χωρίς να περιλαμβάνονται οι τιτλοποιήσεις των κυβερνητικών
οργανισμών.
Η παγκόσμια οικονομική κρίση επηρέασε την χώρα μας με αποτέλεσμα η χρήση
του θεσμού της τιτλοποίησης να αποτελεί, αν όχι το μοναδικό αλλά ένα από τα λίγα
χρήσιμα εργαλεία για την ενίσχυση της ρευστότητάς μας τόσο σε επίπεδο κρατικό
(δανεισμός της χώρας για τη κάλυψη των αναγκών της) όσο και σε επίπεδο
επιχειρησιακό (επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα).Ως επακόλουθο της
χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007 που μεταφέρθηκε στη χώρα μας από το 2009 και
μετά και κυρίως στις τράπεζες είναι η αδυναμία αποπληρωμής των δανείων που είχαν
συναφθεί από τους δανειολήπτες (μη εξυπηρετούμενα δάνεια) λόγω της τρέχουσας
οικονομικής συγκυρίας. Η κατάσταση αυτή χρόνο με το χρόνο και εξαιτίας της κακής
οικονομικής κατάστασης που βιώνει η χώρα διογκώνεται σε μεγάλο βαθμό με
αποτέλεσμα να αποτελεί μείζον θέμα η επίλυσή του. Οι ελληνικές τράπεζες φέρουν
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ένα πολύ σημαντικό αριθμό μη εξυπηρετούμενων δανείων. Κάποια από αυτά τα
δάνεια μπορούν να επανέλθουν στην κανονικότητα από προσπάθειες που θα
καταβάλουν ή έχουν ήδη καταβάλει οι τράπεζες. Κάποια άλλα πρέπει να δοθούν σε
τρίτους, καθώς αρκετοί, μεταξύ αυτών και οι δανειστές, υποστηρίζουν την άποψη
πως οι τρίτοι μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικοί σε διακανονισμό και είσπραξη απ’
ό,τι τα πιστωτικά ιδρύματα σε ορισμένες -πολλές- περιπτώσεις.
Ακόμα ένα σημαντικό πρόβλημα είναι η εξαιρετικά δαπανηρή μεταφορά των μη
εξυπηρετούμενων δανείων σε μη τραπεζικά ιδρύματα, στοιχείο το οποίο καθιστά
εντελώς ασύμφορη την επένδυση για ορισμένους από τους υποψήφιους αγοραστές.
Τις μεταβιβάσεις χαρτοφυλακίων συνοδεύουν τέλη και ειδοποιήσεις, το ύψος των
οποίων αποτελεί συνήθως ποσοστό της αξίας των χαρτοφυλακίων, ενώ σε όλη τη
διαδικασία δοκιμάζονται και ζητήματα ιδιωτικότητας δεδομένων που μπορεί να
οδηγήσουν σε έγερση σημαντικών απαιτήσεων από την πλευρά των δανειοληπτών.
Η διαπραγμάτευση για τα κόκκινα δάνεια εξακολουθεί να μην αποτελεί εύκολη
υπόθεση μεταξύ δανειστών και της ελληνικής κυβέρνησης μιας και η τάση από την
πλευρά των δανειστών τουλάχιστον, είναι μία και μοναδική και αφορά την πλήρη
απελευθέρωση της πώλησης των ενήμερων δανείων (NPL's) από τα πιστωτικά
ιδρύματα. Για να γίνουν πιο ελκυστικά τα πακέτα πώλησης συζητείται το δικαίωμα
οι τράπεζες να αναμειγνύουν δάνεια που έχουν καταγγελθεί με δάνεια που
εξοφλούνται κανονικά. Η πώληση των κόκκινων δανείων δεν αποτελεί εύκολη
υπόθεση και τούτο διότι η οποιαδήποτε μεταβίβαση κόκκινων δανείων είναι από
μόνη της μια εξαιρετικά δαπανηρή υπόθεση με βάση την ελληνική νομοθεσία.
Συγχρόνως θα πρέπει να αντιμετωπισθεί η ισχυρή θεσμική προκατάληψη υπέρ των
οφειλετών, που διαμορφώνει ένα βαρύ τοπίο σε ό,τι αφορά την κουλτούρα πληρωμών
στη χώρα μας. Ο Νόμος Κατσέλη και οι μέριμνές του επιβεβαιώνουν την σχεδόν
απόλυτη προστασία του δανειολήπτη, ενώ το νέο θεσμικό πλαίσιο δεν έχει ακόμη
λειτουργήσει για να κριθεί. Η μεταφορά των δανείων απαιτεί μία σειρά
γραφειοκρατικές διαδικασίες όπως ειδοποιήσεις, τέλη, δικαστικές προσβολές κ.ο.κ.
Όλα τα παραπάνω αναμένεται να αντιμετωπιστούν από το νέο θεσμικό πλαίσιο για τα
μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
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ανεξαρτήτως τιτλοποίησης αυτών, η πώληση ή και η εκχώρησή τους από πιστωτικούς
φορείς σε μια νέα εταιρική μορφή, την "Εταιρεία Μεταβίβασης Απαιτήσεων από Μη
Εξυπηρετούμενα Δάνεια". Μόλις ληφθεί η σχετική άδεια, η διαδικασία για την
πώληση των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι απλή: συνάπτεται μια συμφωνία
πώλησης και εκχώρησης δανείου μεταξύ του αρχικού πιστωτή, συνήθως τράπεζας ή
Εταιρείας Τιτλοποίησης, και της Εταιρείας Μεταβίβασης, έχοντας ως αντικείμενο μια
ή περισσότερες συμβάσεις του ίδιου οφειλέτη. Όλες οι εμπράγματες ασφάλειες,
δηλαδή υποθήκες και βάρη, μεταβιβάζονται per se στην Εταιρεία Μεταβίβασης. Στη
συνέχεια, η Εταιρεία Μεταβίβασης είναι η νόμιμη δικαιούχος της απαίτησης κατά
του οφειλέτη και δικαιούται να καταθέσει αγωγή, να συνάψει συμφωνία
συμβιβασμού ή να διαχειριστεί άλλως την απαίτηση.
Ο θεσμός της τιτλοποίησης των απαιτήσεων όπως έχει αναλυθεί παραπάνω
χρησιμοποιείται κατά κόρον από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και άλλες
επιχειρήσεις ως μέσο ρευστότητας, παρέχοντας σημαντικά οφέλη σε αυτούς. Πέρα
από

τα

οφέλη

που

προσφέρει

και

λαμβάνοντας

υπόψη

την

σοβαρή

χρηματοοικονομική κρίση του 2008 το τοπίο φαίνεται πλέον να διαφοροποιείται.
Όλες οι αναπτυγμένες χώρες έχουν συμφωνήσει στο νέο πλαίσιο που θα διέπει την
λειτουργία

των

χρηματοπιστωτικών

ιδρυμάτων

καθώς

και

τους

τρόπους

χρηματοδότησής τους. Η τιτλοποίηση των απαιτήσεων στοχοποιήθηκε από πολλούς
αναλυτές σαν ένας λόγος που οδηγηθήκαμε στην κρίση. Στο νέο τοπίο που
διαμορφώνεται η τιτλοποίηση θα εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο στην
χρηματοδότηση των τραπεζικών ιδρυμάτων και άπτεται στους θεσμούς να θέσουν
τους κανόνες και τους περιορισμούς στη χρήση του εργαλείου αυτού.
Οι νέοι παγκόσμιοι τραπεζικοί κανόνες, που προωθεί η Επιτροπή της Βασιλείας,
(γνωστό και ως σύμφωνο της Βασιλείας ΙΙΙ) αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος
του 2016.Οι νέοι κανόνες αποβλέπουν στη μεγαλύτερη οικονομική ευρωστία των
τραπεζών, με τον περιορισμό της εξάρτησής τους από εσωτερικά μοντέλα
αξιολόγησης (πιστωτικών κινδύνων).Οι κανόνες αυτοί αφενός θα θέσουν τα όρια για
τη χρησιμοποίηση χρηματοοικονομικών εργαλείων για την αύξηση της ρευστότητας
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αφ’ ετέρου θα αποτυπώσουν με καλύτερο και
ασφαλέστερο τρόπο, ιδίως για τους επενδυτές, την έκθεση τους σε τέτοιου είδος
χρηματοοικονομικά εργαλεία. Για την επικείμενη αυτή υιοθέτηση των νέων κανόνων
ήδη έχουν εκφραστεί αντιρρήσεις ή και διαφορετικές απόψεις από οικονομικούς
αναλυτές αλλά και φορείς του κλάδου. Η πορεία των χρηματοοικονομικών
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οργανισμών είναι σε άμεση εξάρτηση με τους νέους κανόνες που θα θεσπιστούν για
εφαρμογή. Ένα σημαντικό μέρος αναλυτών προβλέπει ραγδαία επιδείνωση του
χρηματοπιστωτικού κλάδου μετά την εφαρμογή του συμφώνου της Βασιλείας ΙΙΙ και
αναφέρουν χαρακτηριστικά παραδείγματα τραπεζικών οργανισμών που με την
υιοθέτηση των νέων κανόνων θα έχουν ακόμα και προβλήματα συνέχισης της
λειτουργίας τους.
Σε αυτό το πλαίσιο που έχουμε αναφέρει παραπάνω ο θεσμός της τιτλοποίησης
θα εξακολουθεί να είναι χρήσιμο εργαλείο ρευστότητας, όμως σε συνάρτηση με τους
νέους τραπεζικούς κανόνες θα αλλάξει είτε ο τρόπος που χρησιμοποιούταν έως τώρα
είτε η τόσο μεγάλη έκθεση των χρηματοοικονομικών οργανισμών σε τέτοιου είδους
χρηματοοικονομικά εργαλεία. Η συνεχιζόμενη αναιμική οικονομική ανάπτυξη σε
συνάρτηση με τη μη σταθερότητα του χρηματοοικονομικού τομέα διεθνώς
δημιουργούν προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι χρηματοοικονομικοί
οργανισμοί για το τρόπο ενίσχυσης της ρευστότητάς τους και δη για το θεσμό της
τιτλοποίησης. Η εξέλιξη που δρομολογείται για τους κανόνες λειτουργίας των
χρηματοπιστωτικών

οργανισμών

θα

επηρεάσει

σημαντικά

το

θεσμός

της

τιτλοποίησης σε σημείο που ακόμα δε μπορούμε να χαρτογραφήσουμε επακριβώς.
Θα μπορούσε μελλοντικά να υλοποιηθεί μελέτη που θα αναλύσει επακριβώς τις
επιπτώσεις των νέων τραπεζικών κανόνων και συνθηκών που θα διαμορφωθούν σε
σχέση με τα ήδη χρηματοοικονομικά εργαλεία ενίσχυσης της ρευστότητας και
ειδικότερα για το θεσμό της τιτλοποίησης.
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