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План (продовження)
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Товариство з міжнародної співпраці Німеччини (GIZ)
 Мета: GIZ є державною компанією, яка працює заради
підтримки неперервного розвитку в усьому світі
 В світі: в GIZ постійно працює близько 17 000 співробітників;
компанія активно працює у 130 країнах, має офіси в 87
країнах, річний обіг становить 2 млрд. Євро.
 Головні замовники: GIZ працює за дорученням різних
федеральних міністерств Німеччини, здебільшого –
Міністерства економічного співробітництва та розвитку,
Єврокомісії, а також – приватного сектору.
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Щодо питань розвитку фінансового сектору (FSD) GIZ
використовує глобальний підхід …

Макро-рівень

Центробанк:
регулювання та нагляд

Mезо-рівень

Розширення фінансової
інфраструктури

Mікро-рівень

Створення фінансових
інституцій
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розглядає три рівні…
Макро-рівень







Регулювання фінансового сектору, впровадж. міжнародн. стндрт.
Управління ризиками
Підтримка політики Центробанку
Рекомендації Центробанку
Розвиток ринку капіталу

Мезо-рівень







Покращення промислової інфраструктури
Мікрофінансові мережі
Tренінгові інституції
Послуги фінансового консалтингу
Розвиток бюро кредитних історій

Mікро-Рівень








Впровадження та підтримка мікрофінансових інституцій
Розвиток потенціалу фінансування сільського господарства
Розукрупнення формальних банківських установ для фінансування МСП
Взаємозв'язки банківської системи (NGO-FFI)
Технологічні стратегії напр. в платіжних системах
Реформування державних банків розвитку
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та активно працює з п'ятьма продуктами

Стабільність
фінансового
сектору

Фінансування
с/господарських
та МСП

Mікрофінансування

Страхування

Екологічне
фінансування
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Розвиток фінансового сектору (FSD): огляд продуктів

Стабільність
та розвиток
фінансового сектору

Фінансування
сільських районів, МСП та
с/г бізнесу

Мікрофінанси

(Miкро) страхування

Екологічне
фінансування

Регулятивні
положення ,
нагляд

Страхові
регулятивні
положення ,
нагляд

Політика
екологічного
фінансового
сектору

Регулювання
фінансового
сектору та
нагляд за ним

Доступ до
фінансування в
сільських
районах

Інфраструктура
фінансового
ринку

Надгалузеві
банківські
структури: нові
технології

Асоціації та
тренінговий
центр

Розробка
продуктів

Фінансування
моделей
енергоефективності,
відновлювальної енергії

Moнетарна
політика
Держ. фінанси

Фінансування
МСП

Заощадження,
мобілізація та
продукти

Підтримка
інфраструктури

Екологічне
мікрофінансування

Розвиток ринків
капіталу

С\Г
фінансування та
оцінка, та
ланцюжки
додаткової
вартості

Відповідальне
фінансування,
фінансова
грамотність

Захист
споживачів

Інвестування в
приватний
сектор

Ісламський
банкінг

Страхування від
погодних явищ та
с\г страхування

GIZ FSD WZ Abu Dhabi, 10.12.2013
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Діяльність GIZ в сфері FSD зараз охоплює 52 програми в
усьому світі
Iндія
Китай
Глобальний Альянс
фінансових послуг
Глобальний альянс
об'єднує 85 країн для
покращення доступу до
фінансів
• Платформа обміну для
діалогу “Південь-південь”

Глобальний доступ до
страхової ініціативи
ведення діалогу та
впровадження стандартів
бізнесу з органами
регулювання та
впливовими сторонами

Tуніс
Просування мікрофінансового сектору
• Впровадження
органу нагляду

Мікрофінанси та
фінансування у сільських
районах
• NABARD Linkage Banking,
найбільша в світі
мікрофінансова програма
реформа кредитнокооперативної структури

Косультаційні послуги
Центробанку
Розвиток ринку капіталу
• Перетворення Китайського
поштового банку у сучасного
посередника

Консультування
Центробанку
В’єтнама
•Монетарна
політика
• Управління
ризиками
•Прогнозування

Aлжир
Мікрострахування для
молодих підприємців
• забезпечення доходу
через страхування
Aфрика
Фінансова робота для
Африки
Просування всеохоплюючих
фінансових систем
• Центральний інтерфейс
для спілкування банків,
урядів, донорів та валютнофінансових інституцій (MFIs)

Стабільність фінансового
сектору
МІкрофінанси
С/г фінансування/МСП
Страхування
Page 9

Допомога з укріплення потенціалу на базі
управління ризиками та банківського нагляду
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Що слід розуміти під терміном “ризик”?
Результат
має бути
відповідним
для мене

Примушення до ризику
може бути частиною
стратегічної мети
деяких інституцій
(тобто ризик як
можливість бізнесу)

Розмір ризику з а
звичай залежить від
природи та

розміру ставок

Непевність
у майбутніх
результатах

Ризик за звичай
асоціюється з чимось
негативним

Вірогідність та
волатильність
(відхилення від
очікуваного
результату)

Ризик – річ відносна! У кожного – різне бажання ризикувати та різна терпимість до ризику
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Дійові особи та ступінь їхньої зацікавленості у ризик-менеджменті
Мережі FI/
Асоціації
Підсилення та
заохочення зусиль
провайдерів; можна
підтримати, наводячи
рівнозначні порівняння

Корпоративні та
приватні клієнти

Страхові
компанії

Фінансові
регулятори

Оцінка ризиків та
розрахунок премії у
відповідності з
прихованим ризиком

Питання стабільності (напр.
концентрація ризику),
розповсюдження шкідливих
ефектів і т.д.)

Ризики

Інвестори/кредитори/
акціонери
Повинні бути обізнані з профілем
ризику фінансової інституції

Безпека їхніх депозитів

Донорські агенції
Операції з рекапіталізації або
ліквідації

Самі фінансові
інституції
охорона їхніх активів та
адекватна оцінка профілів
ризиків повернення коштів
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Категорії ризику
• Кредитний ризик
• Операційний ризик
• Ліквідаційний ризик
• Ризик кредитних відсотків

• Ризик зарубіжного обмінного курсу
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Фінансовий аналіз

Аналіз прибутків та
втрат

Аналіз фінансового
статусу

Аналіз
структури
активів та
пасивів

18/02/2015

Аналіз
структури
капіталу

Аналіз структури
єдиного
балансу

Аналіз,
орієнтований на
фінансовий потік та
аналіз фінансового
стану

XXX

Aналіз
ресурсів
надходжень

Аналіз
прибутковості

Аналіз
структури
витрат

Page 14

Компоненти фінансово-економічного аналізу
Поточна економічна ситуація
Фінансові показники

Фінансовий стан

Фінансовий статус

Прибутковість

Фінансова
стабільність

Аналіз прибутковості

Фінансовий аналіз

Аналіз фінансового звіту

Яка поточна економічна
ситуація?
Що приносить доходи
компанії?

Чи є компанія фінансово
стабільною?

Цілі фінансового аналізу
18.02.2015
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Недоліки фінансово-економічного аналізу
Недоліки фінансово-економічного
аналізу

Внаслідок
специфіки
бухгалтерського обліку
та звітності

18.02.2015

Внаслідок
специфіки
законів та
регулятивних
положень про
комерцію

Внаслідок
непрозорих
принципів
фінансової
звітності

Внаслідок
недостатніх
знань
причиннонаслідкових
співвідношень
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Перелік регулятивних положень про управління
ризиком у банках
•
•
•

Інструкції про мінімальний розмір капіталу, якого має дотримуватися фінансова
інституція (FI), щоб захиститися від збитків без втрати бізнесу
Рівень капіталу – функція котра не тільки характеризує відносний розмір портфоліо
FI, але й вказує на відносний ризик її активів.
Розрахунок регулятивного капіталу наведено в Колонці I Базельської Угоди про
достатність капіталу (Базель ІІ)

Базельський Комітет з банківського нагляду відкриває форму постійного співробітництва з
питань банківського нагляду. Основні цілі: покращити розуміння ключових питань нагляду та
поліпшити якість банківського нагляду в усьому світі
Базельські Угоди являють собою загальний набір засобів реформування, розроблений
Базельським комітетом банківського нагляду, і мають на меті наступне:
(i) поліпшити здатність банків пом”якшувати економічні та фінансові удари, незалежно від
їхнього походження
(ii) покращити управління ризиків та загальні принципи організації
(iii) посилити прозорість та відкритість банків.
18/02/2015
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Oгляд угоди “Базель II” про мінімальні вимоги до капіталу

Загальний припустимий мінімум регулятивного капіталу 8% проти показника
18.02.2015
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зважених
за ризиком активів

Угода “Базель III”
Колонка 1
Стандартний розрахунок
ризику

Колонка 2
Огляд процесу нагляду

Колонка 3
Звітність, що публікується

• Зміни:
• Зміни в капіталі,що
виникли

• Зміни:
• Розширення жорстких
масштабних стрес-тестів

• Зміни:
• Надання розширених
даних про капітал

• Нове:
• Ліквідність LCR та NSFR
• Співвідн.власних та
запозич. коштів банку
• Структура та
резервування капіталу

• Нове :
• Ризик ліквідації, у т.ч.
диферсифікований ризик
у масштабах ринку
• Зворотнє стрестестування та планування
варіантів дій

• Нове :
• Більша частота надання
звітності по 3 колонці та
проведення аудитів
• Зворотнє стрестестування та планування
варіантів дій
• Відкриття інформації для
забезпечення виконання
зобов'язань

Колонка 1

Колонка 2

Колонка 3

•
•
•
•
•

Кредитний ризик
Ринковий ризик
Ліквідаційний ризик
Операційний ризик
Перспективна
структура капіталу та
резервування

•
•
•
•

18/02/2015

Ризик відсоткової
ставки в операційній
відомості
Моделювання
економічного капіталу
Інтегроване стрестестування
Планування варіантів
дій

•
•
•

Звітність про
комплексне управління
Стандартна звітність
згідно Колонки 3
Процес обробки даних,
повністю придатних до
аудиту
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Перехідний період за Угодою “Базель ІII”
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Рейтингова система CAMEL(S)
*Ця презентація CAMEL базується здебільшого на Інструкції самостійної оцінки за програмою GIZ SEDIN
18/02/2015
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Цілі модуля

• Ідентифікувати шість компонентів CAMELS, які використовуються
для оцінки банківської діяльності
• Описати, як формується складний рейтинг CAMELS
• Застосовувати оціночні фактори, які використовуються для
формування складних рейтингів CAMELS
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Компоненти CAMEL(S)
• C = капітал
• A = якість активів

• M = менеджмент
• E = прибутки
• L = ліквідність

• S = чутливість до ринкових ризиків
18/02/2015
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Перевірка керівництва та необхідні документи

За звичай, можна скористуватися трьома джерелами, щоб
скласти рейтинг CAMEL:
1) Щомісячними результатами діяльності Центробанку

2) Аудиторськими звітами
3) Внутрішньою звітною інформацією

18/02/2015
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4 можливі оцінки – стабільно, задовільно, критично,
нестабільно
18/02/2015
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IV. Від теорії до практики
В усьому світі GIZ надає технічну допомогу центральним банкам та
тісно співпрацює з німецькими та міжнародними фінансовими
інституціями та регуляторами
I.

Deutsche Bundesbank (Німецький Федеральний банк) –
Центральний банк ФРН

II. BaFin – Німецький орган нагляду за фінансовими інституціями,
страховими компаніями та операціями з цінними паперами
III. ECB – Європейський Центральний Банк

18/02/2015
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Німецький Федеральний банк
•

Німецький Федеральний банк є центральним банком Федеративної
Республіки Німеччина. Основною сферою діяльності
Федерального банку є монетарна політика Європейської системи..
Іншими важливими сферами діяльності є: валютно-фінансова
система, банківський нагляд, безготівкові платежі та операції з
готівкою.

18/02/2015
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BaFin
•

Федеральний орган фінансового нагляду (BaFin) здійснює нагляд
за всіма фінансовими інституціями: банками, постачальниками
фінансових послуг, страховими компаніями та тими, хто
займається операціями з цінними паперами. Це – самостійна
організація публічного права, яка має виконувати технічні та
юридичні положення нагляду Федерального Міністерства фінансів.
Організація фінансується за рахунок внесків інституцій та
підприємств, в яких вона здійснює нагляд.

18/02/2015
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Європейський Центральний банк
ЄЦБ є центральним банком, відповідальним за єдину європейську
валюту – Євро. Головне завдання ЄЦБ полягає у забезпеченні
купівельної спроможності Євро, а відтак – цінової стабільності в Єврозоні. Євро-зона охоплює території 19 країн ЄС, які мають Євро в обігу
з 1999 р.

18/02/2015
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Реструктуризація банків, санація банків

Реструктуризація та санація фінансових інститутів
•

Реструктуризація та санація проблемних фінансових
інститутів

•

Інструменти стабілізації

•

Роль захисту депозитів

•

Система Єврокомісії з реструктуризації та санації банків

•

Агентство стабільності фінансового ринку Німеччини як
можливий приклад

February 2015
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Важливо:
Всебічний план дій в усіх аспектах реформи банківської системи
має містити адаптацію банківського законодавства до
стандартів Європейського Союзу в рамках Угоди про
асоціацію України з ЄС
регулятивні положення США звичайно цікаві, але не зовсім придатні до
України
Але: документи Базельського комітету є корисними, напр. :
Рада фінансової стабільності (FSB): “Методологія оцінки ключових
показників ефективних режимів оздоровлення фінансових інститутів”

February 2015

Schroer/Ehlers

Page 31

Implemented by

Відновлення та санація: акт імплементації
європейської директиви є чинним
1 січня набули чинності: Закон Німеччини про реорганізацію та
санацію кредитних інститутів (Закон про санацію та реорганізацію
кредитних інститутів– SAG) та декілька супроводжувальних актів
Закон SAG є результатом перетворення Директиви ЄС про
реорганізацію та санацію кредитних інститутів (European Recovery and
Resolution Directive), яка впроваджує в ЄС ключові показники
ефективних режимів оздоровлення (Key Attributes of Effective
Resolution Regimes), сформульовані Радою фінансової стабільності
(FSB) для кредитних інститутів та інвестиційних компаній.
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Мета: організувати управління кризою в кредитному інституті не
завдаючи шкоди фінансовій стабільності, та не вдаючись до
використання грошей платників податків.
Ключові зміни, втілені в Закон SAG, містять: участь акціонерів та
кредиторів у компенсації втрат кредитного інституту та у витратах на
фінансове оздоровлення.
Крім того, Закон SAG розширює обсяг зобов'язань з метою підготовки
плану реорганізації.
Закон також впроваджує правила раннього втручання органів нагляду,
пошуку внутрішніх джерел фінансування та міжнародне
співробітництво національних органів нагляду та органів санації
фінансових установ.
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Управління змінами
Що таке „Управління змінами”?

Багато амбіційних ініціатив НБУ! Занадто амбіційних?

Досвід невдалих проектів управління змінами

Роль зовнішніх консультантів (модераторів, координаторів)?

February 2015
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Управління змінами
Стратегічний план No. 63: “Покращити та
спростити внутрішні процеси заради більш
ефективного впровадження функцій нагляду та
регулювання, які дозволять реалізувати нові
управлінські підходи, оптимізувати операційну
діяльність НБУ та імплементувати найбільш
прогресивний практичний досвід центробанків
різних країн.“

February 2015
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Стратегія Федерального Банку Німеччини
•

Голова банку п. Вайдманн: “Стратегія-2016 задає Федеральному банку
чіткий напрямок дій та дає надійну дорожню карту.Це особливо важливо
при теперішній кон'юнктурі, оскільки ми маємо вирішувати дуже складні
завдання, що виникли в результаті посилення політичної
нестабільності в єврозоні.”

•

Ця стратегія дозволяє Виконавчій раді скеровувати фінансові та людські
ресурси банку на досягнення специфічних цілей та оцінювати індивідуальні
заходи в рамках широкої структури різних сфер спеціалізації та періодів
часу.

•

Чітка стратегія є головним фактором наших можливостей конкурувати з
іншими центробанками Європейської системи центральних банків (ESCB).
Голос Федерального банку на ”ринку ідей” повинен бути почутий в ESCB.

•

Така стратегія створює основу для прозорого донесення завдань та цілей
Федерального банку до широкої громадськості.
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Внутрішня
перспектива

Сильні риси

Слабкі риси

Аналіз

Зовнішня
перспектива

February 2015
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Розробка стратегії та реалізація
(напр.Система збалансованих показників Федерального банку)
Реорганізація процесів
(на основі досвіду Федерального банку Німеччини та інших центробанків)
Антибюрократична кампанія
Реорганізація кругообігу коштів (No. 18, 19 та 20 Стратегічного плану)
(спеціально щодо особливостей розвитку в системі Євро)

Координація з іншими донорами
Кредитна обумовленість ЄС (Асоціація з ЄС):
Робота з “групою ЄС з підтримки України“ стосовно стратегії управління ризиками НБУ , плану
реформування та банківського нагляду.

February 2015
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Підтримка Департаменту фінансової стабільності
Стратегічний план No. 70: “Впровадженя функцій макропруденційного нагляду з метою
відслідковування системних ризиків. З цією метою, для аналізу ризиків банківської системи та
прогнозування майбутніх системних криз, буде розроблено формалізований процес. В ході
управління такою системою, систематично будуть переглядатися приориети
макропруденційного нагляду , з метою забезпечення гнучкого та своєчасного реагування на нові
особливості банківського ринку, що динамічно розвивається. Національний Банк України
працюватиме над розробкою інструментарію макропруденційного нагляду, у т.ч. – над
додатковим резервуванням банківського капіталу.”

Зміна ролі центробанків
- фінансова стабільність, нагляд за системним ризиком та
макропруденційний нагляд
- макро- та мікропруденційна структура
- Вибір та застосування макропроуденційних інструментів
- Звіти з фінансової стабільності (МВФ, Федеральний банк
Німеччини)
February 2015
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Інформаційна політика
Стратегічний план No. 12:

“Розроблення нової стратегії інформаційної
політики, зокрема – через визначення процедури,
обсягу та каналів спілкування з різними цільовими
аудиторіями.”

February 2015
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ЧОМУ ПОТРІБНА СПЕЦИФІЧНА ІНФОРМАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ

❙ Центробанк не є “звичайним” банком
❙ Нестандартна роль ❙ Монопольний характер завдань (захист валюти,
забезпечення готівкою, дії “банку банків” і.т.д.), ❙ При цьому, у виконані
своїх основних завдань - незалежна публічна інституція

Не може прийняти у повному масштабі існуючі PR-стратегії
Нам потрібна власна стратегія!
⇒ інформаційна стратегія Федерального банку Німеччини

February 2015
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КОМУНІКАЦІЯ: НАРІЖНИЙ КАМІНЬ МОНЕТАРНОЇ
ПОЛІТИКИ

❙ Головне завдання центробанку: стояти на сторожі
валютної стабільності
❙Фактор монетарної політики, орієнтованої на
стабільність: створення атмосфери конфіденційності
при наданні громадськості об'єктивної інформації
⇒ Тому в монетарній політиці, комунікація є
центральним інструментом нетехнічного характеру.

February 2015
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КУДИ МАЄ БУТИ НАЦІЛЕНА СУЧАСНА ІНФОРМАЦІЙНА
ПОЛІТИКА?

❙ Вона повинна бути спрямована на медіа-реалії сучасного
інформаційного суспільства
❙ Вона має містити знання в сферах…
❙ На практичну журналістику
❙ На сучасні PR
❙ На теорію комунікації
❙ На теорію пізнання
❙ На теорію масових комунікацій

February 2015
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Управління ризиком
Пропозиція щодо технічного співробітництва GIZ та НБУ
1. Менеджмент ризику в НБУ, Risk Management at the NBU, узагальнення результатів ,
аналіз та оцінка
(рекомендації для упраління ризиком в НБУ: оцінка та моніторинг)
-Вимоги щодо управління загальним ризиком
напр. ISO 31 000 2009, 31010 2009, ISO/TR 31004-2013, COSO-Framework, Financial Stability Board: Framework for Assessing Risk
Culture

- Управління фінансовим ризиком

- Управління оперативним ризиком
- Неперервна робота бізнесу та управління кризою
2. Управління ризиком у комерційних банках (вимоги представників банківського
нагляду)?
Стратегічний план No. 38. “Стимулювати банки до покращення методів оцінки кредитних ризиків через
використання інстрyментів , які б забезпечили більш швидке надання кредитів, у т.ч організуючи тренінги для
персоналу банків з метою передачі навичок,необхідних для розвитку та покращення процесу надання кредитів .“
February 2015
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Загальні міркування
В принципі, теми, слід структурувати наступним чином:
- Основи управління ризиком
--дефініція ризику та управління ризиком
--концепції управління ризиком
---Моделювання політики мінімізації ризиків
---Створення організації управління ризиків
---Процес управління ризиком (на базі структури COSO)
----Внутрішнє оточення
----Постановка цілей
----Ідентифікація подій
--- Оцінка ризику
----Діяльність з контролю
---- Інформування та комунікація
---- Моніторинг

- Огляд систем управління ризиком центробанків

February 2015
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Зона 1 Управління фінансовим ризиком (фаза 1)
Аналіз наявного процесу управління ризиком в НБУ та аналіз недоліків
1.1 Кредитний ризик
- Мінімум виключень за кредитними рейтингами протилежних сторін, цінних паперів
та їхніх емітентів
- Кредитні ліміти
- Ліміти стандартного строку дії по валюті та фінансових інструментах
- Моніторинг відповідності критеріям прийнятності
- Моніторинг кредитоспроможності банків протилежної сторони

Кредитна якість позик банкам та іншим позичальникам
на стабілізацію банківської діяльності
під прямі РЕПО-угоди по урядових облігаціях України
через тендери (14, 90, 360 діб)
кредити “овернайт”
інші?
(за кредитними рейтингами, без рейтингів?)
обтяження? (прострочка?)
Застави? (крім бланкових кредитів “Овернайт”? Останні позики “овернайт”
надавалися під заставу урядових облігацій України)
February 2015

Schroer/Ehlers

Page 47

Implemented by

Типи застав під позики, надані українським банкам на строк понад 30 діб? (Див.
річний звіт НБУ за 2013р.)
(Заставні ризики можна оцінити тільки за наявності глибоких знань структури економіки
та законодавства)

-Урядові облігації України
-- Об'єкти нерухомості під заставою
- Земельні ділянки під заставою
- Поручительства
- Права власності на надходження з кореспондентського рахунку НБУ
- Облігації, видані державною іпотечною інституцією
- Права власника, що випливають з кредитних угод
- Активи, визнані заставою
- Корпоративні облігації
- Акції
- Права на капітал
- Іноземна валюта
- Права власника на депозит
- Банківські метали
Вимоги НБУ до неплатоспроможних банків?
Досвід зодо можливостей реалізації заставного майна?
Досвід Федерального Банку Німеччини з реалізації заставного майна Lehman Brothers
Внутрішні гарантії: майже всі з рейтингом CCC+, Ризики?
February 2015
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Використання моделей кредитних портфоліо?
Дискусія щодо різних моделей оцінки (DCF, Option Price etc.)
Як управляти кредитними ризиком при подвійному дефолті?
(Після дефлоту протилежної сторони, настає також дефолт за
деякими предметами заставного майна (справа Леман)
Проблема тісних зв'язків

Процедура оцінки кредитоспроможності Федеральним банком
Німеччини
Нова загальна система оцінки кредитоспроможності
(CoCAS) для компаній з міжнародними стандартами
фінансової звітності
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1.2. Валютний ризик
Методи оцінки економічної вартості ризику
Процедури стрес-тестів
1.3 Ризик відсоткової ставки
Аналіз чутливості до змін відсоткової ставки
Стандартні індикатори
Модифіковані індикатори тривалості
1.4 Ліквідаційний ризик
Дефіцит ліквідності охоплює активи та пасиви у національній валюті?
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Греція зараз
Спеціальні процедури в рамках “допомоги при загрозі ліквідності” (ELA)
(в основу процедур закладено роль Управляючої ради відповідно статті 14.4 Статуту
Європейської системи центральних банків та Європейського Центрального Банку стосовно
надання допомоги ELA окремим кредитним інститутам)
Кредитні інститути Єврозони можуть отримувати кредити центрального банку не тільки в рамках
політично визначених валютних операцій, але, в окремих випадках, в рамках допомоги при
загрозі ліквідності (ELA).
Під ELA розуміється надання національному центробанку Євросистеми (NCB):
(a) Коштів центрального банку та/або
(b) будь-якої іншої допомоги, яка дозволить збільшити обсяг коштів центробанку, що надаються
платоспроможному фінансовому інституту або групі платоспроможних фінансових інститутів,
котрі мають тимчасові проблеми з ліквідністю, але такі дії не повинні стати частиною єдиної
монетарної політики. Відповідальність за надання допомоги при загрозі ліквідності лежить на
національних центробанках. Це означає, що будь-які витрати, та усі ризики , що випливають з
надання такої допомоги, несуть відповідні національні центробанки.
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Зона управління операційного ризику (фаза 2)
Розробка концепції стосовно операційного ризику
Пілотний проект: картографія операційного ризику касового відділу
банку?
Зона 3 Неперервність ведення бізнесу та управління кризою (Фаза 3)
Компонент “ Управління ризиком у комерційних банках (вимоги
банківського нагляду до управління ризиком)”
Наприклад, мінімальні вимоги у Німеччині
Семінар спільно з НБУ та комерційними банками?
На завершення: Організація проекту??
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