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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
 

26 Οκτωβρίου 2014 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Αποτελέσµατα της Πανευρωπαϊκής Άσκησης Αξιολόγησης της Ποιότητας του 

Ενεργητικού (Asset Quality Review) και Αντοχής σε Προσοµοιώσεις Ακραίων 

Καταστάσεων (Stress Test) του  τραπεζικού τοµέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

1. Η ανάληψη της εποπτείας των Πιστωτικών Ιδρυµάτων της Ευρωζώνης από τον Ενιαίο 
Εποπτικό Μηχανισµό στις 4 Νοεµβρίου 2014, σε συνάρτηση µε τα ερωτηµατικά που 
τίθενται από τις αγορές ως προς την ευρωστία του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Τοµέα, είχαν 
καταστήσει απαραίτητη την διενέργεια µιας ευρείας Πανευρωπαϊκής Άσκησης 
Αξιολόγησης της Ποιότητας του Ενεργητικού (Asset Quality Review) και Αντοχής σε 
Προσοµοιώσεις Ακραίων Καταστάσεων (Stress Test).  
 

2. Στα πλαίσια αυτά, ο στόχος της Πανευρωπαϊκής Άσκησης, η οποία κάλυψε 123 
πιστωτικά ιδρύµατα, σε ενοποιηµένο επίπεδο από όλες τις χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης καθώς και 7 θυγατρικά πιστωτικά ιδρύµατα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
είναι η αξιολόγηση της ανθεκτικότητας και ευρωστίας του Ευρωπαϊκού τραπεζικού 
συστήµατος, για την περίοδο 2014-2016, να αντεπεξέλθει των επιπτώσεων κάτω από 
ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες. 
 

3. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, η άσκηση προσοµοίωσης, η οποία είναι ένα εποπτικό 
εργαλείο, δεν συνιστά πρόβλεψη αναµενόµενων αποτελεσµάτων. Η άσκηση 
προσοµοίωσης αποτελεί ένα εργαλείο για την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας των 
τραπεζών που συµµετέχουν στην άσκηση, κάτω από ακραία σενάρια, που η πιθανότητα 
πραγµατοποίησης τους παραµένει αποµακρυσµένη. Καταυτόν τον τρόπο, τα 
αποτελέσµατα της άσκησης προσοµοίωσης δεικνύουν κατά πόσο οι τράπεζες έχουν 
επαρκή κεφάλια για να ανταπεξέλθουν σε αντίξοες οικονοµικές συνθήκες, η πιθανότητα 
πραγµατοποίησης των οποίων παραµένει αποµακρυσµένη. 
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4. Το Υπουργείο Οικονοµικών αναγνωρίζει την όλη σηµασία των σηµερινών 
αποτελεσµάτων και τη χρησιµότητα τους στην αξιολόγηση των πιστωτικών ιδρυµάτων, 
ενώ χαιρετίζει παράλληλα και την όλη διαφάνεια στη δηµοσιοποίηση των εν λόγω 
αποτελεσµάτων. Το άνευ προηγούµενο µέγεθος της άσκησης τόσο σε επίπεδο ελέγχων 
όσο και σε αριθµό πιστωτικών ιδρυµάτων θεωρούµε ότι θα ενισχύσει την εµπιστοσύνη 
των αγορών σχετικά µε την ανθεκτικότητα και την ευρωστία του Ευρωπαϊκού 
τραπεζικού συστήµατος γενικότερα αλλά και των κυπριακών πιστωτικών ιδρυµάτων 
ειδικότερα.  
 

5. Στην Πανευρωπαϊκή Άσκηση, συµµετείχαν 4 κυπριακά πιστωτικά ιδρύµατα, η Τράπεζα 
Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ, η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ, η Ελληνική 
Τράπεζα Λτδ και η Russian Commercial Bank. Κατά το τελευταίο χρόνο, τα κυπριακά 
ιδρύµατα που συµµετέχουν στην άσκηση, έχουν λάβει σηµαντικά προληπτικά µέτρα για 
περαιτέρω ενδυνάµωση της κεφαλαιουχικής τους επάρκειας, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη 
πρόσθετα προς αυτό το σκοπό µέτρα. Πιο συγκεκριµένα, εντός του 2014, η Συνεργατική 
Κεντρική Τράπεζα κεφαλαιοποιήθηκε µε το ποσό του €1,5 δις µέσω κρατικών πόρων, η 
Τράπεζα Κύπρου κεφαλαιοποιήθηκε µε το ποσό του €1 δις µέσω ιδιωτικών κεφαλαίων 
ενώ η Ελληνική Τράπεζα µετάτρεψε σε µετοχικό κεφάλαιο µετατρέψιµα χρεόγραφα 
ύψους €101 εκατοµµυρίων. 
 

6. Τα όρια στα βασικά πρωτοβάθµια κεφάλαια (Core Tier 1) που έχουν τεθεί από την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) για να 
θεωρείται ότι µια τράπεζα έχει επιτύχει στην πανευρωπαϊκή άσκηση έχουν ως 
ακολούθως: 
 

(α) Άσκηση Αξιολόγησης της Ποιότητας του Ενεργητικού (Asset Quality 
Review) – 8% Core Tier 1. 
 
(β) Βασικό σενάριο Άσκησης Αντοχής σε Προσοµοιώσεις Ακραίων 
Καταστάσεων (Stress Test) – 8% Core Tier 1. 
 
(γ) Ακραίο σενάριο Άσκησης Αντοχής σε Προσοµοιώσεις Ακραίων 
Καταστάσεων (Stress Test) – 5,5% Core Tier 1. 
 

7. Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν µέσα από τη συνολική αξιολόγηση, αφού 
υπολογισθούν οι κεφαλαιοποιήσεις που ήδη πραγµατοποιήθηκαν το 2014, 
παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα. 
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Όνοµα Τράπεζας CET1-(AQR)

       % 

       CET1  

βασικό σενάριο 

            % 

      CET1  

ακραίο σενάριο 

            % 

Πλεόνασµα / Έλλειµµα 
κεφαλαίων 

             €εκ 

Τράπεζα Κύπρου 11,5 11,6 5,8 81 

Συνεργατική Κεντρική
Τράπεζα 

13,6 14,1 9,3 
331 

Ελληνική Τράπεζα 7,4 8,4 1,7 (176) 

RCB (Cyprus) 16,7 15,7 11,6 112 

 

8. Όπως φαίνεται στον πιο πάνω πίνακα, λαµβανοµένων υπόψη και των ληφθείσων κατά το 
έτος 2014 ενεργειών για ενίσχυση της κεφαλαιακής τους βάσης, τα αποτελέσµατα  
δεικνύουν ότι η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, η Τράπεζα Κύπρου και η Russian 
Commercial Bank έχουν ξεπεράσει τα όρια των βασικών πρωτοβάθµιων κεφαλαίων που 
έχουν τεθεί  από την ΕΚΤ και την ΕΑΤ και στις 3 κατηγορίες της άσκησης µε σηµαντικά 
περιθώρια ασφαλείας.  Στην περίπτωση της Ελληνικής Τράπεζας, παρουσιάζεται ένα 
κεφαλαιακό έλλειµµα το οποίο κρίνεται απόλυτα διαχειρίσιµο. Το έλλειµµα αυτό θα 
υπερκαλυφθεί από τη µετατροπή των υφιστάµενων µετατρέψιµων χρεογράφων και την 
έκδοση επιπρόσθετου µετοχικού κεφαλαίου. 

 
9. Με βάση τα σηµερινά αποτελέσµατα δεν θα χρειαστεί η στήριξη από το κράτος 

οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύµατος.  
 

10. Τα σηµερινά αποτελέσµατα αναδεικνύουν και επιβεβαιώνουν την οριστική 
σταθεροποίηση και την επανάκτηση της εµπιστοσύνης προς το χρηµατοπιστωτικό 
σύστηµα της Κύπρου αλλά και τις θετικές προοπτικές που πλέον διαµορφώνονται για την 
Κυπριακή οικονοµία.  
 

 
 
 
 


