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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 

Κατάργηση και αντικατάσταση των επιτοκιακών  
δεικτών CHF LIBOR και ΕΟΝΙΑ 

 

 
Η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (the Financial Conduct Authority – FCA),  η οποία 
αποτελεί τη ρυθμιστική αρχή των χρηματοπιστωτικών αγορών του Ηνωμένου Βασιλείου, 
ανακοίνωσε επίσημα στις 5 Μαρτίου 2021 την παύση συγκεκριμένων εκδόσεων του διατραπεζικού 
επιτοκίου του Λονδίνου (LIBOR) συμπεριλαμβανομένου και του Ελβετικού Φράγκου (CHF LIBOR), 
από την 1η Ιανουαρίου 2022.  

Υπό το φως των πιο πάνω εξελίξεων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε χρήση της εξουσίας της περί 
ορισμού υποκατάστατου δείκτη, βάσει της Παραγράφου 8 του Άρθρου 23β του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/1011 (Benchmarks Regulation). 

Ειδικότερα, στις 22 Οκτωβρίου 2021, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ο ακόλουθος Εκτελεστικός Κανονισμός (Implementing Regulation) της Επιτροπής: 

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1847 σχετικά με τον καθορισμό καταστατικού 
υποκατάστατου για ορισμένες εκδόσεις του CHF LIBOR. Ο εν λόγω Εκτελεστικός 
Κανονισμός ορίζει ως επιτόκιο αντικατάστασης του CHF LIBOR το ανατοκιζόμενο επιτόκιο 
SARON, συν ένα σταθερό περιθώριο προσαρμογής, όπως αυτό δημοσιεύεται για καθεμία 
από τις σχετικές διάρκειες του ανατοκιζόμενου SARON (ενός, τριών, έξι και 12 μηνών). 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 23β του Benchmarks Regulation, το επιτόκιο 
αντικατάστασης του CHF LIBOR αντικαθιστά, αυτόματα εκ του νόμου, όλες τις αναφορές στον εν 
λόγω δείκτη σε κάθε σύμβαση και σε κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο, που δεν περιέχει εφεδρικές 
(fallback) διατάξεις ή κατάλληλες εφεδρικές (fallback) διατάξεις. Δεδομένου ότι το LIBOR θα παύσει 
να δημοσιεύεται από την 1η Ιανουάριου 2022, τα καθορισμένα επιτόκια θα πρέπει να 
αντικαταστήσουν τις αναφορές στο CHF LIBOR από την ημερομηνία αυτή. 

Ο πιο πάνω Εκτελεστικός Κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2022 και το κείμενό του 
είναι διαθέσιμο εδώ. 

Σημειώνεται ότι η προαναφερθείσα απόφαση του FCA πέρα από το CHF LIBOR περιλαμβάνει και 
άλλα επιτόκια αναφοράς, (όπως το  GBP και JPY LIBOR), για τα οποία προς το παρόν δεν έχει 
ορισθεί επιτόκιο αντικατάστασης..  

Επιπρόσθετα, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Χρηματαγορών (EMMI)  ανακοίνωσε την κατάργηση του 
σταθμικού μέσου των επιτοκίων του ευρώ για συναλλαγές μίας ημέρας (EONIA) από την 3η 
Ιανουαρίου 2022. Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1848 σχετικά με τον καθορισμό 
επιτοκίου για την αντικατάσταση του EONIA ως δείκτη αναφοράς είναι διαθέσιμος εδώ. 
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