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Μέρος 1. Εισαγωγή 
 

1. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) είναι, βάσει του περί Μακροπροληπτικής 

Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμου 6(I) του 2015 (Νόμος 6(I) του 2015), από την 1η 

Ιανουαρίου 2016, αρμόδια, μεταξύ άλλων, για: 

 τον καθορισμό του ποσοστού του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας 

(Countercyclical Capital Buffer - CCyB)1 επί των ανοιγμάτων των ιδρυμάτων στη 

Δημοκρατία ανά τρίμηνο; και  

 την αναγνώριση και τον καθορισμό των ποσοστών των αντικυκλικών κεφαλαιακών 

αποθεμάτων ασφαλείας επί των ανοιγμάτων των ιδρυμάτων σε άλλα κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και σε τρίτες χώρες για τους σκοπούς υπολογισμού του 

ειδικού για κάθε ίδρυμα αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας.  

 

2. Η ΚΤΚ, ως η μακροπροπληπτική αρχή, οφείλει να αξιολογεί τους μακροπροληπτικούς 

κινδύνους που απορρέουν από την πιστωτική επέκταση στην Κύπρο, στην ΕΕ και σε 

τρίτες χώρες. Τέτοιοι κίνδυνοι θα μπορούσαν να προκύψουν από διασυνοριακά ανοίγματα 

του εγχώριου τραπεζικού συστήματος σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, ή τρίτες χώρες, τα 

οποία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως μέσο μετάδοσης των κινδύνων αυτών. 

Ειδικότερα, η υπέρμετρη πιστωτική επέκταση σε μια τρίτη χώρα, εφόσον δεν 

αντιμετωπίζεται με τη λήψη μέτρων μακροπροληπτικής πολιτικής από την ίδια την τρίτη 

χώρα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες για τον εγχώριο τραπεζικό τομέα 

και να αποτελέσει απειλή για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα.  

 

3. Βάσει του εν λόγω Νόμου, για τον καθορισμό των ποσοστών των αντικυκλικών 

κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας επί των ανοιγμάτων των τραπεζών, η ΚΤΚ ως η 

εντεταλμένη αρχή, δύναται να λαμβάνει καθοδήγηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) σε μορφή συστάσεων. 

 

4. Η σύσταση του ΕΣΣΚ της 11ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την αναγνώριση και τον 

καθορισμό των ποσοστών των αντικυκλικών κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας επί 

των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων σε τρίτες χώρες (ΕΣΣΚ/2015/1), καθορίζει, μεταξύ 

άλλων, την εξής Σύσταση: 

 

Σύσταση Β - απευθύνεται στις εντεταλμένες μακροπροληπτικές αρχές σχετικά με την 

αναγνώριση και τον καθορισμό των ποσοστών των αντικυκλικών κεφαλαιακών 

αποθεμάτων ασφαλείας για χρηματοδοτικά ανοίγματα σε τρίτες χώρες. 

 

5. Μέσω της σύστασης Β(i), συνιστάται στις μακροπροληπτικές αρχές να καθορίσουν 

κριτήρια για την αξιολόγηση της σημαντικότητας των τρίτων χωρών, τα οποία θα πρέπει 

να κοινοποιήσουν στο ΕΣΣΚ. 

                                              
1 Ο στόχος του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας είναι να συμβάλει στην αντιμετώπιση της 

προκυκλικότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η οποία τείνει να μεγεθύνει τις διακυμάνσεις των ανόδων 
και των μειώσεων του οικονομικού κύκλου της πραγματικής οικονομίας. Σε περιόδους οικονομικής άνθισης, όπου 
τα πιστωτικά ιδρύματα αυξάνουν την παροχή πιστώσεων και κατά συνέπεια ο κυκλικός συστημικός κίνδυνος στα 
πιστωτικά ιδρύματα κρίνεται ότι αυξάνεται, πρέπει να αυξάνονται τα κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων με τη 
δημιουργία αποθεμάτων ασφαλείας που ενισχύουν την ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα σε περιόδους 
ακραίων καταστάσεων, κατά τις οποίες σημειώνονται ζημιές. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η ανθεκτικότητα του 
χρηματοπιστωτικού τομέα, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της προσφοράς πιστώσεων και στο μετριασμό των 
επιπτώσεων από ενδεχόμενη καθοδική φάση του χρηματοπιστωτικού κύκλου. 
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6. Η ΚΤΚ όρισε προς τούτο, κριτήρια που διέπουν τις προσθήκες και τις διαγραφές χωρών 

στον κατάλογο των σημαντικών τρίτων χωρών. Τα κριτήρια αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε 

να είναι: α) συντηρητικά, υπό την έννοια ότι μία τρίτη χώρα θα προστίθεται στον κατάλογο 

ευκολότερα από ό,τι θα διαγράφεται από αυτόν και β) διαφανή, υπό την έννοια ότι θα 

βασίζονται σε απλούς κανόνες.  

 
7. Με το Μέρος 2 του παρόντος εγγράφου πολιτικής, η ΚΤΚ συμμορφώνεται με τη Σύσταση 

Β(i) της Σύστασης ΕΣΣΚ/2015/1 ως προς τον καθορισμό των κριτηρίων για την αξιολόγηση 

της σημαντικότητάς τρίτων χωρών.   

 

8. Στο Μέρος 3 του παρόντος εγγράφου, παρατίθεται η διαδικασία βάσει της οποίας η ΚΤΚ 

θα καθορίζει το ποσοστό του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας επί των 

ανοιγμάτων των εγχώριων ιδρυμάτων σε τρίτες χώρες.  

 

9. Για το ποσοστό του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας που καθορίζεται 

από αρμόδια αρχή τρίτης χώρας για αυτή την τρίτη χώρα, η εντεταλμένη αρχή κάθε 

κράτους μέλους δύναται να καθορίσει διαφορετικό ποσοστό αντικυκλικού κεφαλαιακού 

αποθέματος ασφαλείας επί των ανοιγμάτων των ιδρυμάτων της στην εν λόγω τρίτη χώρα, 

εάν κρίνει ότι το ποσοστό που καθόρισε η αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας δεν προστατεύει 

κατάλληλα τα ιδρύματά της από τους κινδύνους υπέρμετρης πιστωτικής επέκτασης στην 

εν λόγω τρίτη χώρα. 

 
10. Στο Μέρος 4 του παρόντος εγγράφου, παρατίθεται το αναθεωρημένο πλαίσιο 

ανακοινώσεων της ΚΤΚ το οποίο πλέον καλύπτει και τον καθορισμό του ποσοστού του 

αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας επί των ανοιγμάτων των εγχώριων 

τραπεζών σε τρίτες χώρες. 
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Μέρος 2. Πολιτική για τον καθορισμό των κριτηρίων που 
χρησιμοποιούνται από την ΚΤΚ κατά την αξιολόγηση της 
σημαντικότητας τρίτων χωρών για το τραπεζικό σύστημα της 
Κύπρου, αναφορικά με την αναγνώριση και τον καθορισμό των 
ποσοστών των αντικυκλικών κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφάλειας 
επί των ανοιγμάτων σε κάθε σημαντική τρίτη χώρα.  
 

Η πολιτική της ΚΤΚ για τον καθορισμό των κριτηρίων για την αξιολόγηση της 

σημαντικότητας τρίτων χωρών για το τραπεζικό σύστημα, αναφορικά με την αναγνώριση 

και τον καθορισμό των ποσοστών των αντικυκλικών κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφάλειας 

επί των ανοιγμάτων σε κάθε σημαντική τρίτη χώρα, βασίζεται στην Απόφαση του ΕΣΣΚ 

της 11ης Δεκεμβρίου 2015 (ΕΣΣΚ/2015/3) σχετικά με την αξιολόγηση από το ΕΣΣΚ της 

σημαντικότητας των τρίτων χωρών για το τραπεζικό σύστημα της ΕΕ, αναφορικά με την 

αναγνώριση και τον καθορισμό των ποσοστών των αντικυκλικών κεφαλαιακών 

αποθεμάτων ασφαλείας.  

 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρμογής 

 

Η παρούσα πολιτική ορίζει τις διαδικασίες της ΚΤΚ για την αξιολόγηση της σημαντικότητας 

των τρίτων χωρών για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα αναφορικά με την αναγνώριση και 

τον καθορισμό των ποσοστών των αντικυκλικών κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας 

επί των ανοιγμάτων των τραπεζών σε κάθε σημαντική τρίτη χώρα. 

 

Άρθρο 2 

Ορισμοί  

 

Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

 

«ποσοστό αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας»: σημαίνει το συντελεστή 

που πρέπει να εφαρμόσουν τα ιδρύματα για να υπολογίσουν το ειδικό για κάθε ίδρυμα 

αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας, όπως ορίζεται βάσει των άρθρων 10 και 11 

του Νόμου 6(Ι) του 2015 ή από σχετική αρχή τρίτης χώρας, κατά περίπτωση.  

 

«ίδρυμα»: σημαίνει αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα, κατά την έννοια των περί Εργασιών 

Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου. 

 

«άνοιγμα»: έχει την έννοια που αποδίδεται στο Μέρος 1 Εισαγωγικές Διατάξεις, άρθρο 2, 

εδάφιο (1) των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου. 

 

«σημαντικά ανοίγματα»: σημαίνει τα χρηματοδοτικά ανοίγματα που δυνητικά θα 

μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντικές ζημιές στα ιδρύματα, επηρεάζοντας αρνητικά τη 

χρηματοοικονομική σταθερότητα της Κύπρου. 

 

«παρακολούθηση σημαντικής τρίτης χώρας»: σημαίνει τη διακυβέρνηση, τη διατήρηση και 

την τακτική επικαιροποίηση δέσμης δεικτών και ποσοτικών εργαλείων για σκοπούς 

επισήμανσης δυνητικά υπέρμετρης πιστωτικής επέκτασης σε σημαντικές τρίτες χώρες. 
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«τρίτη χώρα»: σημαίνει κάθε χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. 

 

«σημαντική τρίτη χώρα»: σημαίνει μια τρίτη χώρα στην οποία ιδρύματα με εγχώρια άδεια 

λειτουργίας, έχουν σημαντικά ανοίγματα. 

 

Άρθρο 3 

Συλλογή δεδομένων 

 

1. Προκειμένου να αξιολογείται ποιές τρίτες χώρες είναι σημαντικές για το εγχώριο τραπεζικό 

σύστημα, η ΚΤΚ αξιολογεί συγκεντρωτικά εποπτικά δεδομένα. 

 

2. Για να αξιολογηθεί αν μια τρίτη χώρα είναι σημαντική για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, 

εξετάζονται οι ακόλουθοι ποσοτικοί δείκτες: 

 

(α) τα σταθμισμένα βάσει κινδύνου ποσά ανοίγματος, 

(β) τα αρχικά ανοίγματα  

(γ) τα ανοίγματα σε αθέτηση. 

 

3. Ειδικότερα, η ΚΤΚ συλλέγει σε τριμηνιαία βάση από τα πρότυπα COREP τα ακόλουθα 

σημεία δεδομένων από τα συγκεντρωτικά εποπτικά δεδομένα για κάθε τρίτη χώρα: 

 

Υπόδειγμα C 09.01: διασταύρωση γραμμών 070, 080, 090, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 

160, και στηλών 010, 020 και 0802. 

 

Άρθρο 4 

Αξιολόγηση σημαντικότητας 

 

1. Μια τρίτη χώρα χαρακτηρίζεται ως σημαντική για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα και 

προστίθεται στον κατάλογο των σημαντικών τρίτων χωρών όταν: 

 

(α) ο αριθμητικός μέσος όρος των ανοιγμάτων κατά περίπτωση (δηλαδή για το 

κάθε είδος ανοίγματος στα σημεία α), β) και γ) της παραγράφου 2) του 

άρθρου 3) στη συγκεκριμένη χώρα, κατά τη διάρκεια των οκτώ τριμήνων που 

προηγούνται της ημερομηνίας αναφοράς, ήταν 1% ή μεγαλύτερος του μέσου 

όρου του συνόλου των ανοιγμάτων κατά περίπτωση για τουλάχιστον έναν 

από τους ποσοτικούς δείκτες του άρθρου 3, και 

 

(β) τα ανοίγματα σε κάθε ένα από τα δύο τρίμηνα που προηγούνται της 

ημερομηνίας αναφοράς, αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 1% ή μεγαλύτερο του 

συνόλου των ανοιγμάτων κατά περίπτωση, για τουλάχιστον έναν από τους 

ποσοτικούς δείκτες του άρθρου 3. 

 

2. Μια χώρα διαγράφεται από τον κατάλογο των σημαντικών τρίτων χωρών όταν: 

                                              
2 Οι γραμμές αντιπροσωπεύουν, βάσει του προτύπου COREP, τα εξής ανοίγματα: 070 Corporates, 080 
Retail, 090 Secured by mortgages on immovable property,100 Exposures in default, 110 Items 
associated with particularly high risk, 120 Covered bonds, 130 Short-term claims on institutions and 
corporates, 140 Collective investment undertakings (CIU), 150 Equity exposures, 160 Other exposures. 
Οι στήλες αντιπροσωπεύουν τις εξής κατηγορίες, βάσει του προτύπου COREP: 010 Original exposure 
pre conversion factors, 020 Exposures in default και 080 Risk weighted exposure amount.  
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(α) ο αριθμητικός μέσος όρος των ανοιγμάτων κατά περίπτωση (δηλαδή για το 

κάθε είδος ανοίγματος στα σημεία α), β) και γ) της παραγράφου 2) του 

άρθρου 3) στη συγκεκριμένη χώρα, κατά τη διάρκεια των 12 τριμήνων που 

προηγούνται της ημερομηνίας αναφοράς υπολειπόταν του 1% του συνόλου 

των ανοιγμάτων κατά περίπτωση για όλους τους ποσοτικούς δείκτες του 

άρθρου 3, και 

 

(β) τα ανοίγματα σε κάθε ένα από τα δύο τρίμηνα που προηγούνται της 

ημερομηνίας αναφοράς, υπολείπονταν του 1% του συνόλου των ανοιγμάτων 

κατά περίπτωση για όλους τους ποσοτικούς δείκτες του άρθρου 3. 

 

3. Μια τρίτη χώρα που χαρακτηρίζεται σημαντική για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα με βάση 

τα κριτήρια της παραγράφου 1), παρακολουθείται από την ΚΤΚ εκτός εάν: 

 

(α) η τρίτη χώρα είναι στον κατάλογο των σημαντικών τρίτων χωρών που 

διατηρεί το ΕΣΣΚ για τις σημαντικές τρίτες χώρες ως προς την ΕΕ δυνάμει της 

Απόφασης του ΕΣΣΚ της 11ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την αξιολόγηση 

από το ΕΣΣΚ της σημαντικότητας των τρίτων χωρών για το τραπεζικό 

σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με την αναγνώριση και τον 

καθορισμό των ποσοστών των αντικυκλικών κεφαλαιακών αποθεμάτων 

ασφαλείας (ΕΣΣΚ/2015/3), και 

(β) η ΚΤΚ αποφασίσει όπως την παρακολούθηση, όπως ορίζεται στο Άρθρο 2, 

για την εν λόγω τρίτη χώρα, θα τη διενεργεί το ΕΣΣΚ, βάσει της Σύστασης 

ΕΣΣΚ/2015/1. 

 

4. Η ΚΤΚ δύναται να ασκεί διακριτική ευχέρεια κατά τον προσδιορισμό μιας τρίτης χώρας ως 

σημαντικής για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Αυτό είναι πιο πιθανόν στις περιπτώσεις 

όπου μια τρίτη χώρα πληροί οριακά τα κριτήρια ως προς τη σημαντικότητά της. 

 

5. Ο κατάλογος των σημαντικών τρίτων χωρών αναθεωρείται σε ετήσια βάση από την ΚΤΚ. 

Η αναθεώρηση αυτή βασίζεται σε εποπτικά δεδομένα που συλλέγονται για τα δώδεκα 

τρίμηνα που προηγούνται της 31ης Δεκεμβρίου του τρέχοντος ημερολογιακού έτους. 

 

6. Ο κατάλογος και κάθε τροποποίησή του θα κοινοποιούνται στο ΕΣΣΚ.  

 

 

Άρθρο 5 

Μεταβατικές διατάξεις 

 

1. Ο αρχικός κατάλογος των σημαντικών τρίτων χωρών θα καταρτιστεί κατά το τρίτο τρίμηνο 

του 2016 με βάση τα δεδομένα αναφοράς για το δεύτερο τρίμηνο του 2016.  

 

2. Η πρώτη αναθεώρηση του καταλόγου των σημαντικών τρίτων χωρών, όπως θα έχουν 

προσδιοριστεί από την ΚΤΚ, θα λάβει χώρα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017 και θα 

βασίζεται σε εποπτικά δεδομένα με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2016. 
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3. Η αναθεώρηση του καταλόγου προϋποθέτει την ύπαρξη επαρκών δεδομένων για την 

εξέταση των κριτηρίων προσθήκης ή διαγραφής τρίτων χωρών. Ως αποτέλεσμα: 

 

(α) Κατά την αναθεώρηση του καταλόγου κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017 θα 

εξεταστούν μόνο δυνητικές προσθήκες στον κατάλογο.  

(β) Κατά τις αξιολογήσεις του καταλόγου από το δεύτερο τρίμηνο του 2018 θα 

εξεταστούν δυνητικές προσθήκες και δυνητικές διαγραφές.  
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Μέρος 3. Πολιτική για τον τρόπο καθορισμού του ποσοστού του 

αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας επί των 

ανοιγμάτων σε τρίτες χώρες.  
 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρμογής 

 

Η παρούσα πολιτική ορίζει τις διαδικασίες της ΚΤΚ για τον καθορισμό του ποσοστού του 

αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας επί των ανοιγμάτων των Κυπριακών 

ιδρυμάτων σε τρίτες χώρες σχετικά με τον υπολογισμό του ειδικού για κάθε ίδρυμα 

αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος. 

 

Άρθρο 2 

Ορισμοί  

 

Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

 

«ιδρύματα»: σημαίνει τα ιδρύματα που οφείλουν να διατηρούν το ειδικό για κάθε ίδρυμα 

αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας, βάσει της απαίτησης τήρησης του άρθρου 5 

του Νόμου 6(I) του 2015, τα οποία είναι τα ακόλουθα: 

 

(α) τα αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα στην Κύπρο και 

(β) οι Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών  όπως 

ορίζονται στο άρθρο 2 των περί Επενδυτικών Υπηρεσιών  και 

Δραστηριοτήτων  και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμων, οι οποίες: 

i. δεν έχουν εξαιρεθεί από την υποχρέωση τήρησης του εν λόγω αποθέματος 

λόγω του μικρού ή του μεσαίου μεγέθους τους, και  

ii. παρέχουν τις επενδυτικές υπηρεσίες της διενέργειας συναλλαγών για ίδιο 

λογαριασμό ή της αναδοχής χρηματοοικονομικών μέσων ή/και διάθεσης 

χρηματοοικονομικών μέσων με δέσμευση ανάληψης.  

 

 Άρθρο 3 

Εφαρμογή 

 

1. Βάσει των διατάξεων του Νόμου 6(Ι) του 2015, η ΚΤΚ δύναται να καθορίσει τα ποσοστά 

του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας επί των ανοιγμάτων των ιδρυμάτων 

σε τρίτες χώρες με σκοπό τον υπολογισμό του ειδικού για κάθε ίδρυμα αντικυκλικού 

κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας, όπως παρατίθεται στην παράγραφο 9 του 

Μέρους  1 του παρόντος εγγράφου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:   

 

(α) Όπου δεν έχει καθορισθεί και δημοσιευθεί ποσοστό αντικυκλικού 

κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας από τη σχετική αρχή τρίτης χώρας για 

την τρίτη χώρα στην οποία ένα ίδρυμα της Δημοκρατίας είναι εκτεθειμένο σε 

πιστωτικό κίνδυνο.  

(β) Όπου έχει καθορισθεί και δημοσιευθεί ποσοστό αντικυκλικού κεφαλαιακού 

αποθέματος ασφαλείας από τη σχετική αρχή τρίτης χώρας για την τρίτη 

χώρα. Σε αυτή την περίπτωση, η ΚΤΚ δύναται να καθορίσει διαφορετικό 

ποσοστό για την εν λόγω τρίτη χώρα, εάν κρίνει ευλόγως ότι το ποσοστό που 
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καθόρισε η σχετική αρχή της τρίτης χώρας δεν επαρκεί για να προστατεύει 

κατάλληλα τα ιδρύματα της Δημοκρατίας από τους κινδύνους υπέρμετρης 

πιστωτικής επέκτασης στην εν λόγω χώρα. 

 

2. Αν μία τρίτη χώρα στην οποία τα ιδρύματα έχουν ανοίγματα και η οποία έχει προσδιοριστεί 

από το ΕΣΣΚ ή από την ΚΤΚ ως σημαντική για το τραπεζικό σύστημα της ΕΕ ή της 

Δημοκρατίας αντίστοιχα, τότε το ποσοστό του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος 

ασφαλείας που πρέπει να εφαρμοστεί επί των ανοιγμάτων των  ιδρυμάτων προς αυτή την 

τρίτη χώρα θα καθορίζεται από το ΕΣΣΚ ή την ΚΤΚ αντίστοιχα. Ο καθορισμός του εν λόγω 

ποσοστού από το ΕΣΣΚ θα γίνεται μέσω Σύστασης του ΕΣΣΚ και θα παρουσιάζεται στην 

ιστοσελίδα του ΕΣΣΚ. Ο καθορισμός του εν λόγω ποσοστού από την ΚΤΚ θα γίνεται μέσω 

εγκυκλίου επιστολής και θα παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα της ΚΤΚ.  

 

3. Αν μια τρίτη χώρα στην οποία τα ιδρύματα έχουν ανοίγματα και η οποία δεν έχει 

προσδιοριστεί από τον ΕΣΣΚ ή την ΚΤΚ ως σημαντική για το τραπεζικό σύστημα της ΕΕ 

ή της Δημοκρατίας αντίστοιχα, τότε η ΚΤΚ καθορίζει το ποσοστό του αντικυκλικού 

κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας επί των ανοιγμάτων των ιδρυμάτων στην εν λόγω 

τρίτη χώρα ίσο με 0%. 

 

4. Τα ποσοστά του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας που καθορίζουν τρίτες 

χώρες παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, Bank of 

International Settlements (bis.org). 

 

5. Η ΚΤΚ δύναται να ασκεί διακριτική ευχέρεια κατά τον καθορισμό του ποσοστού του 

αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας επί των ανοιγμάτων σε τρίτες χώρες 

σχετικά με τον υπολογισμό του ειδικού για κάθε ίδρυμα αντικυκλικού κεφαλαιακού 

αποθέματος ασφαλείας. Αυτό είναι πιο πιθανόν στις περιπτώσεις όπου το ποσοστό του 

αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας που έθεσε μια τρίτη χώρα κρίνεται ότι 

δεν προστατεύει ικανοποιητικά τα ιδρύματα της Δημοκρατίας. 
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Μέρος 4. Πολιτική για το πλαίσιο ανακοινώσεων της ΚΤΚ σχετικά 

με τον καθορισμό του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος επί 

των ανοιγμάτων των εγχώριων τραπεζών σε τρίτες χώρες 
 

Οι πολιτικές και το πλαίσιο ανακοινώσεων και επικοινωνίας της ΚΤΚ τροποποιήθηκαν 

κατάλληλα ώστε να καλύπτουν και τις αποφάσεις αναγνώρισης και καθορισμού του 

αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας επί των ανοιγμάτων των εγχώριων 

τραπεζών σε τρίτες χώρες. 

Μέρος 5. Έναρξη Ισχύος 
 
Η παρούσα πολιτική τίθεται σε ισχύ τη 14η Νοεμβρίου 2016. 

Μέρος 6. Αναθεώρηση της Πολιτικής 
 

Η παρούσα πολιτική δύναται να αναθεωρείται ετησίως.  


