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Αποτελέσµατα της Πανευρωπαϊκής Άσκησης Προσοµοίωσης Ακραίων 
Καταστάσεων 2011 

στον τραπεζικό τοµέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

1. Η λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών, όπως υιοθετήθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, που θα καθησυχάσει τις ανησυχίες των επενδυτών ως 
προς τις αδυναµίες του τραπεζικού τοµέα, αποτελεί αναπόσπαστο µέρος µιας 
ολοκληρωµένης προσέγγισης για αντιµετώπιση της κρίσης. Στα πλαίσια αυτά, ο 
στόχος της πανευρωπαϊκής άσκησης προσοµοίωσης, η οποία κάλυψε 91 
πιστωτικά ιδρύµατα απ΄ όλες τις χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η 
εκτίµηση της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήµατος να 
απορροφήσει ενδεχόµενες δυσµενείς αναταράξεις την περίοδο 2011 – 2012. 
 

2. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η άσκηση προσοµοίωσης, η οποία είναι ένα 
εποπτικό εργαλείο, δεν συνιστά πρόβλεψη αναµενόµενων αποτελεσµάτων.  Η 
άσκηση προσοµοίωσης παρέχει ένα εργαλείο για την εκτίµηση της 
ανθεκτικότητας των τραπεζών που συµµετέχουν στην άσκηση, κάτω από ακραία 
σενάρια, που η πιθανότητα πραγµατοποίησής τους παραµένει αποµακρυσµένη. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα αποτελέσµατα της άσκησης προσοµοίωσης δεικνύουν 
κατά πόσο οι τράπεζες έχουν επαρκή κεφάλαια για να αντεπεξέλθουν σε 
δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες, η πιθανότητα πραγµατοποίησής των οποίων 
παραµένει αποµακρυσµένη. 
 

3. Στην πανευρωπαϊκή άσκηση προσοµοίωσης έλαβαν µέρος 2 κυπριακές 
τράπεζες, η Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ και η Marfin Λαϊκή Τράπεζα 
∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ.  Η Κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας χαιρετίζει τα 
αποτελέσµατα της άσκησης προσοµοίωσης και την όλη διαφάνεια στη 
δηµοσιοποίηση των εν λόγω αποτελεσµάτων. Κατά τον τελευταίο χρόνο, οι 
κυπριακές τράπεζες που συµµετέχουν στην άσκηση, έχουν λάβει προληπτικά 
µέτρα για περαιτέρω ενδυνάµωση της κεφαλαιουχικής τους επάρκειας, ενώ 
βρίσκονται σε εξέλιξη πρόσθετα προς αυτό το σκοπό µέτρα. 
 

 
 
 

 
 



4. Τα αποτελέσµατα της άσκησης προσοµοίωσης δεικνύουν ότι και οι δύο τράπεζες 
έχουν ξεπεράσει το όριο 5% στα βασικά πρωτοβάθµια κεφάλαια τους, που έχει 
τεθεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.  Αν ληφθούν µάλιστα υπόψη οι 
πρόσθετες ληφθείσες ή προγραµµατισµένες ενέργειες για ενίσχυση της 
φερεγγυότητας τους, όπως έχουν ανακοινωθεί στα αποτελέσµατα των τραπεζών 
και έχουν κριθεί αποδεκτά από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, τότε οι δείκτες 
φερεγγυότητας και των δύο τραπεζών ξεπερνούν το 9%. 
 

5. Είµαστε βέβαιοι ότι τα µέτρα που λαµβάνονται ή προγραµµατίζονται ήδη από τις 
τράπεζες, θα ενισχύσουν περαιτέρω σηµαντικά την φερεγγυότητα και των δύο 
τραπεζών.  Στην αποµακρυσµένη περίπτωση που υπάρξει ανάγκη για 
περαιτέρω στήριξη των τραπεζών, η Κυπριακή ∆ηµοκρατία είναι έτοιµη να λάβει 
άµεσα τα απαιτούµενα µέτρα για διατήρηση της χρηµατοπιστωτικής 
σταθερότητας.  Σε αυτά τα πλαίσια, η Κυβέρνηση έχει ετοιµάσει Σχέδιο 
Ενίσχυσης της Κεφαλαιακής Επάρκειας των Πιστωτικών Ιδρυµάτων.  Τα κριτήρια 
συµµετοχής στο Σχέδιο περιλαµβάνουν:  

• Την εγκαθίδρυση του πιστωτικού ιδρύµατος στη Κυπριακή ∆ηµοκρατία. 
• Την αποτυχία των µέτρων ιδιωτικού χαρακτήρα που έχουν ληφθεί από το 

πιστωτικό ίδρυµα. 
• Τη θετική σύσταση της αρµόδιας εποπτικής αρχής. 

 
6. Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία έχει δεσµευτεί να διαφυλάξει τη χρηµατοπιστωτική 

σταθερότητα και να συνεισφέρει στην περαιτέρω βελτίωση της ανθεκτικότητας 
του κυπριακού τραπεζικού τοµέα, στα πλαίσια µιας ευρείας πανευρωπαϊκής 
στρατηγικής. 
 

7. Όλα τα δηµόσια µέτρα στήριξης θα συνάδουν πλήρως µε το Κοινοτικό κεκτηµένο 
για τις κρατικές ενισχύσεις και θα παρέχονται υπό την προϋπόθεση υποβολής, εκ 
µέρους των τραπεζών, ενός ενδελεχούς σχεδίου αναδιάρθρωσης µε σαφείς 
ενέργειες που θα αποσκοπούν στην επαναφορά της βιωσιµότητας του 
ιδρύµατος. Πρόσθετα, τέτοια µέτρα στήριξης θα παρέχονται έναντι 
ικανοποιητικού αντιτίµου. 

 


