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1. Εισαγωγή 
 
Η Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) της 4ης Απριλίου 
2013 σχετικά με τους ενδιάμεσους στόχους και τα εργαλεία μακροπροληπτικής πολιτικής 
(Σύσταση ΕΣΣΚ/2013/1) περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εξής σύσταση: 
 
Σύσταση Γ1 – Συνιστάται στις μακροπροληπτικές αρχές να ορίσουν μια στρατηγική 
πολιτικής η οποία θα: 
 

α) Συνδέει τον απώτερο στόχο της μακροπροληπτικής πολιτικής, δηλαδή τη συμβολή 
στη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας, με τους ενδιάμεσους 
στόχους και τα μακροπροληπτικά εργαλεία τα οποία βρίσκονται υπό τον άμεσο 
έλεγχό τους ή για τα οποία διαθέτουν εξουσία έκδοσης σχετικών συστάσεων; 
 

β) Θεσπίζει ένα υγιές πλαίσιο για την εφαρμογή εργαλείων τα οποία βρίσκονται υπό 
τον άμεσο έλεγχό τους ή για τα οποία διαθέτουν εξουσία έκδοσης σχετικών 
συστάσεων με σκοπό την επιδίωξη του απώτερου στόχου και των ενδιάμεσων 
στόχων μακροπροληπτικής πολιτικής. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει 
κατάλληλους δείκτες για την παρακολούθηση της εμφάνισης συστημικών κινδύνων 
και την καθοδήγηση των αποφάσεων σχετικά με την εφαρμογή, την 
απενεργοποίηση ή την οριοθέτηση χρονικά μεταβαλλόμενων μακροπροληπτικών 
εργαλείων, καθώς και έναν κατάλληλο μηχανισμό συντονισμού με τις αρμόδιες 
αρχές σε εθνικό επίπεδο; 
 

γ) Προωθεί τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στο πλαίσιο άσκησης της 
μακροπροληπτικής πολιτικής. 

 
Στο χρονοδιάγραμμα ενεργειών προς εφαρμογή της Σύστασης ΕΣΣΚ/2013/1, οι 
μακροπροληπτικές αρχές καλούνται να υποβάλουν έκθεση στο ΕΣΣΚ, στην Ευρωπαϊκή 
Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία να 
εξηγούν τα μέτρα που ελήφθησαν προς συμμόρφωση με το περιεχόμενο της Σύστασης 
Γ1. 
 
Η παρούσα έκθεση περιγράφει τον τρόπο με το οποίο η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 
(ΚΤΚ) έχει συμμορφωθεί με τη Σύσταση Γ1. 
 
Ο ορισμός της χρηματοοικονομικής σταθερότητας είναι σημαντικός για το σχεδιασμό της 
μακροπροληπτικής πολιτικής και του λειτουργικού πλαισίου, καθώς και για τον έγκαιρο 
εντοπισμό των ανεπαρκειών της αγοράς και την ανάπτυξη των πιο κατάλληλων 
μακροπροληπτικών εργαλείων για τη μείωση της συσσώρευσης των συστημικών 
κινδύνων και των τρωτών σημείων. 
 
Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα ορισμών της χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Σύμφωνα με 
το ΕΣΣΚ, η χρηματοοικονομική σταθερότητα ορίζεται ως «η προϋπόθεση για το 
χρηματοοικονομικό σύστημα για την παροχή πίστωσης, υποστηρίζοντας τη βιώσιμη 
οικονομική ανάπτυξη»1. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ορίζει τη 
χρηματοοικονομική σταθερότητα ως μία κατάσταση στην οποία το χρηματοοικονομικό 
σύστημα – το οποίο αποτελείται από τους ενδιάμεσους χρηματοοικονομικούς 
οργανισμούς, τις χρηματοοικονομικές αγορές και τις υποδομές των χρηματοοικονομικών 
αγορών – είναι σε θέση να αντεπεξέρχεται τυχόν διαταραχές και την οποιαδήποτε μη 
ομαλή διόρθωση των χρηματοοικονομικών ανισορροπιών. Αυτό περιορίζει την πιθανότητα 

                                              
1 ΕΣΣΚ (2013). «Σύσταση σχετικά με τους ενδιάμεσους στόχους και τα εργαλεία μακροπροληπτικής πολιτικής». 
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δημιουργίας σοβαρών ασταθειών στη διαδικασία της χρηματοοικονομικής 
διαμεσολάβησης οι οποίες είναι τόσο σημαντικές ώστε να εξασθενίσουν σε σημαντικό 
βαθμό τη διοχέτευση των αποταμιεύσεων προς τις κερδοφόρες επενδυτικές ευκαιρίες2. Το 
Παράρτημα 1 παρουσιάζει μία σειρά από ορισμούς της χρηματοοικονομικής σταθερότητας 
που υπάρχουν στη βιβλιογραφία. 
 
Με τους πιο πάνω ορισμούς συνεπάγεται ότι ένα σταθερό χρηματοοικονομικό σύστημα 
υπάρχει, εάν το χρηματοοικονομικό σύστημα: 

 μπορεί να μεταφέρει πόρους αποτελεσματικά και ομαλά από τους αποταμιευτές στους 
επενδυτές; 

 αξιολογεί τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους οι οποίο αποτιμούνται σε λογικά 
πλαίσια ακρίβειας και είναι καλά περιορισμένοι; και 

 είναι σε μια κατάσταση που μπορεί να απορροφήσει άνετα τις οικονομικές και 
πραγματικές οικονομικές εκπλήξεις και αστάθειες3. 

 
Ως εκ τούτου, ο προσδιορισμός των κύριων πηγών των κινδύνων και των τρωτών σημείων 
είναι σημαντικός για τη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας. 
 
Η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση ανέδειξε την ανάγκη για μακροπροληπτική 
επίβλεψη, ούτως ώστε να προληφθεί και να περιοριστεί η συσσώρευση των συστημικών 
κινδύνων στο χρηματοοικονομικό σύστημα; όπου ο συστημικός κίνδυνος ορίζεται ως ο 
κίνδυνος διατάραξης του χρηματοοικονομικού συστήματος με τη δυνατότητα να έχει 
σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά και στην πραγματική οικονομία4. Ως 
εκ τούτου, η δημιουργία ενός υγιούς πλαισίου μακροπροληπτικής πολιτικής, μαζί με τη 
μικροπροληπτική εποπτεία, ενισχύει την αποτελεσματικότητα της μακροπροληπτικής 
επίβλεψης και την ανθεκτικότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος έναντι των 
συστημικών κινδύνων, δημιουργώντας έτσι τις κατάλληλες προϋποθέσεις για οικονομική 
ανάπτυξη. 
 
Σε απάντηση στην παγκόσμια οικονομική κρίση, μια σειρά από πρωτοβουλίες είχαν 
ληφθεί. Αρχικά, ιδρύθηκε το ΕΣΣΚ, το οποίο έχει την ευθύνη της μακροπροληπτικής 
επίβλεψης του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΕΣΣΚ, 
μεταξύ άλλων, έχει εκδώσει μια σύσταση σχετικά με τη μακροπροληπτική αρμοδιότητα 
των εθνικών αρχών (Σύσταση ΕΣΣΚ/2011/3) και μια σύσταση σχετικά με την εφαρμογή 
της μακροπροληπτικής πολιτικής μέσω της θέσπισης ενδιάμεσων στόχων και εργαλείων 
(Σύσταση ΕΣΣΚ/2013/1). Επιπλέον, ο Κανονισμός για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRR5) 
και η Οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRD IV6) προβλέπει μια δέσμη 
μακροπροληπτικών εργαλείων για την πρόληψη και τον περιορισμό των συστημικών 
κινδύνων. 
 
Σε εθνικό επίπεδο, η ΚΤΚ, ως η οριζόμενη εθνική μακροπροληπτική αρχή, είναι υπεύθυνη 
για τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος, με απώτερο 
στόχο τη συμβολή της στη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού 

                                              
2 ΕΚΤ (2011). «Ανασκόπηση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας». 
3 ΕΚΤ: https://www.ecb.europa.eu/pub/fsr/html/index.en.html 
4 Κανονισμός (ΕΕ) Αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24/11/2010 σχετικά 
με τη μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ίδρυση 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. 
5 Κανονισμός (EΕ) Αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26 Ιουνίου 2013 
σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επενδυτικές επιχειρήσεις και την 
τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 648/2012. 
6 Οδηγία 2013/36/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26 Ιουνίου 2013 σχετικά με την 
πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και 
επενδυτικών επιχειρήσεων, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των Οδηγιών 
2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/fsr/html/index.en.html
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συστήματος, όπως αναφέρεται ρητά στους περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 
Νόμους. Οι περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμοι απαιτούν από την ΚΤΚ να 
αναγνωρίζει, να παρακολουθεί και να αξιολογεί τους κινδύνους που απειλούν τη 
χρηματοοικονομική σταθερότητα και να εφαρμόζει πολιτικές για την αποτροπή ή τον 
περιορισμό των εν λόγω κινδύνων όταν ασκεί την μακροπροληπτική επίβλεψή της επί του 
χρηματοοικονομικού συστήματος. Επιπλέον, η ΚΤΚ έχει οριστεί ως η Εντεταλμένη Αρχή 
που είναι αρμόδια για την εφαρμογή των μακροπροληπτικών εργαλείων που είναι 
διαθέσιμα στο πλαίσιο του CRR/CRD IV7. 
 
Μέσα στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, η ΕΚΤ έχει επίσης αρμοδιότητες 
μακροπροληπτικής εποπτείας και μπορεί να προτείνει αυστηρότερες απαιτήσεις από 
εκείνες που εφαρμόζονται από τις εθνικές μακροπροληπτικές αρχές 
 

                                              
7Η οδηγία αυτή μεταφέρθηκε στην κυπριακή νομοθεσία με τον περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των 
Ιδρυμάτων Νόμος 6(Ι), 2015. 
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2. Θέσπιση ενός υγιούς πλαισίου μακροπροληπτικής πολιτικής 

2.1 Η διαδικασία εφαρμογής της μακροπροληπτικής πολιτικής 
 
Η μακροπροληπτική πολιτική επικεντρώνεται στη σταθερότητα του χρηματοοικονομικού 
συστήματος ως συνόλου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την αποτροπή δημιουργίας και 
μετάδοσης του συστημικού κινδύνου στο χρηματοοικονομικό σύστημα και μειώνοντας έτσι 
την πιθανότητα εμφάνισης χρηματοοικονομικών κρίσεων με μεγάλες πραγματικές 
απώλειες στην παραγωγή για το σύνολο της οικονομίας. Ως εκ τούτου, η 
μακροπροληπτική πολιτική αποσκοπεί στην αποτροπή της χρηματοοικονομικής 
αστάθειας, και στον περιορισμό των επιπτώσεων της χρηματοοικονομικής αστάθειας σε 
περιπτώσεις όπου η αποτροπή αποτυγχάνει. Το Διάγραμμα 1 περιγράφει τα κύρια 
βήματα για την εφαρμογή μιας αποτελεσματικής μακροπροληπτικής πολιτικής από την 
ΚΤΚ. 
 
Διάγραμμα 1: Η διαδικασία εφαρμογής της μακροπροληπτικής πολιτικής 

 
 

2.2 Εισαγωγή του απώτερου στόχου και καθορισμός των συστημικών 
κινδύνων 

 
Ο απώτερος στόχος της μακροπροληπτικής εποπτείας του χρηματοοικονομικού 
συστήματος είναι να συμβάλει στη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού 
συστήματος ως συνόλου, μεταξύ άλλων ενισχύοντας την ανθεκτικότητα του 
χρηματοοικονομικού συστήματος και μειώνοντας τη συσσώρευση των συστημικών 
κινδύνων, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτόν τη διατηρήσιμη συμβολή του 
χρηματοοικονομικού τομέα στην οικονομική ανάπτυξη. 
 
Προκειμένου να επιτευχθεί η χρηματοοικονομική σταθερότητα, οι μακροπροληπτικές 
πολιτικές στοχεύουν να επικεντρώνονται στους συστημικούς κινδύνους. Σύμφωνα με το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (ΤΔΔ) και το 
Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΣΧΣ)8, ο συστημικός κίνδυνος μπορεί να 
οριστεί ως ο κίνδυνος διατάραξης των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ο οποίος: 

                                              
8 ΔΝΤ-ΤΔΔ-ΣΧΣ (2009). 

1. Συλλογή στοιχείων/δεδομένων

2. Προσδιορισμός των κινδύνων για παρακολούθηση (είδος, φύση, 
προέλευση)

3. Επιλογή των δεικτών

4. Εξαγωγή ενδείξεων

5. Επιλογή και εφαρμογή μακροπροληπτικών εργαλείων

6. Συντονισμός με άλλες πολιτικές, εθνικές αρχές, την ΕΚΤ και το ΕΣΣΚ



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY 
ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ 

 10 

i. Προκαλείται από την απομείωση όλων των μερών του χρηματοοικονομικού 
συστήματος; και 

ii. Έχει τη δυνατότητα να έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την πραγματική 
οικονομία. 

 
Για σκοπούς ανάλυσης, ο συστημικός κίνδυνος μπορεί να διαχωριστεί σε δύο 
συγκεκριμένες διαστάσεις: χρονική διάσταση και διατομεακή διάσταση. 

i. Η χρονική διάσταση παρουσιάζει την εξέλιξη του συστημικού κινδύνου σε βάθος 
χρόνου. Αντικατοπτρίζει ένα μηχανισμό συσσώρευσης και μεγέθυνσης κινδύνων 
που λειτουργεί εντός του χρηματοοικονομικού συστήματος καθώς και μεταξύ του 
χρηματοοικονομικού συστήματος και της πραγματικής οικονομίας. Ο μηχανισμός 
αυτός, ή προ-κυκλικότητα, βασίζεται στη συλλογική τάση των οικονομικών 
παραγόντων, τόσο χρηματοοικονομικών όσο και μη-χρηματοοικονομικών, να 
αυξάνουν υπέρμετρα τα ανοίγματά τους κατά τις περιόδους έντονης ανόδου στον 
χρηματοοικονομικό κύκλο ενώ καθίστανται υπερβολικά απρόθυμοι για ανάληψη 
κινδύνου κατά τις περιόδους έντονης καθόδου. 
 

ii. Η διατομεακή διάσταση παρουσιάζει την κατανομή του κινδύνου στο 
χρηματοοικονομικό σύστημα σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Αν η προ-
κυκλικότητα θέτει τον μηχανισμό αποσταθεροποίησης σε κίνηση, η διατομεακή 
διάσταση παρέχει περαιτέρω ώθηση και μεγεθύνει τις επιπτώσεις της 
χρηματοοικονομικής κρίσης. Η κρίση μπορεί να επέλθει, επίσης, ως αποτέλεσμα 
σοβαρών προβλημάτων στο χρηματοοικονομικό σύστημα χωρίς κατ’ ανάγκη τη 
συσσώρευση διαχρονικών αδυναμιών. Αυτό εξαρτάται από το μέγεθος των 
ιδρυμάτων, τη συγκέντρωση και τη διαθεσιμότητα υποκατάστατων για άσκηση των 
δραστηριοτήτων τους καθώς και τη μεταξύ τους διασυνδεσιμότητά. 
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3. Σύνδεση του απώτερου στόχου με τους ενδιάμεσους στόχους 
 
Για την επίτευξη του απώτερου στόχου της συμβολής και της διασφάλισης της 
χρηματοοικονομικής σταθερότητας, προσδιορίστηκαν ενδιάμεσοι στόχοι 
μακροπροληπτικής πολιτικής, όπως απαιτείται δυνάμει της Σύστασης Α του ΕΣΣΚ της 
Σύστασης ΕΣΣΚ/2013/1. Αυτοί οι μακροπροληπτικοί ενδιάμεσοι στόχοι είναι οι 
λειτουργικές προδιαγραφές του απώτερου στόχου. Οι μακροπροληπτικοί ενδιάμεσοι 
στόχοι καθορίστηκαν με βάση τις υποκείμενες αδυναμίες της αγοράς και τα ειδικά 
διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του χρηματοοικονομικού συστήματος της Κύπρου, τα οποία 
θα μπορούσαν να προκαλέσουν συστημικούς κινδύνους. Ο εντοπισμός των ενδιάμεσων 
στόχων με βάση τις συγκεκριμένες αδυναμίες της αγοράς επιτρέπει τον καθορισμό μιας 
σαφέστερης ταξινόμησης των μακροπροληπτικών εργαλείων; επιτρέπει μια οικονομική 
βάση για τη βαθμονόμηση και χρήση αυτών των εργαλείων; και ενισχύει τη λογοδοσία. Η 
ΚΤΚ αξιολογεί κατά καιρούς την ανάγκη να υιοθετήσει περισσότερους ενδιάμεσους 
στόχους, με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη λειτουργία του πλαισίου 
μακροπροληπτικής πολιτικής, τις διαρθρωτικές εξελίξεις στο χρηματοοικονομικό σύστημα 
και την εμφάνιση νέων ειδών συστημικών κινδύνων. 
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4. Θέσπιση ενός υγιούς πλαισίου για την εφαρμογή των εργαλείων 
 
Η ΚΤΚ θα αναλάβει την ολοκληρωμένη και συστημική ανάλυση των συστημικών τρωτών 
σημείων. Συγκεκριμένα, κατά την αξιολόγηση της χρονικής διάστασης του συστημικού 
κινδύνου, τα ακόλουθα τρωτά σημεία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη: 

 Τρωτά σημεία που αφορούν ολόκληρη την οικονομία λόγω της υπερβολικής 
πιστωτικής επέκτασης; 

 Τρωτά σημεία σε συγκεκριμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας λόγω της 
αυξανόμενης πιστωτικής επέκτασης προς τον τομέα των νοικοκυριών; 

 Τρωτά σημεία σε συγκεκριμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας λόγω 
ανοιγμάτων προς τις μη-χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις; 

 Τρωτά σημεία λόγω υπερβολικής ασυμφωνίας ληκτότητας και συναλλαγματικές 
αναντιστοιχίες εντός του χρηματοοικονομικού τομέα. 

 
Η αξιολόγηση της διατομεακής διάστασης του συστημικού κινδύνου θα εξετάσει τα τρωτά 
σημεία από διασυνδέσεις εντός και μεταξύ των βασικών κατηγοριών των διαμεσολαβητών 
και των υποδομών της αγοράς. 
 
Οι ενδείξεις που παρέχονται από τους διάφορους δείκτες συνδυάζονται ως καθοδήγηση 
για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ενός μακροπροληπτικού εργαλείου. Η ΚΤΚ 
αναλαμβάνει να εφαρμόσει την ακόλουθη προσέγγιση για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με 
την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των μακροπροληπτικών εργαλείων. Η χρωματική 
επισήμανση θα ορίζεται με βάση τα όρια της τυπικής απόκλισης: 
i. Όταν όλοι ή οι περισσότεροι από τους δείκτες απεικονίζονται με ‘κίτρινο’ ή ‘πράσινο’, 

θα διεξάγεται προσεκτική παρακολούθηση; 
 
ii. Όταν οι περισσότεροι δείκτες απεικονίζονται με ‘κίτρινο’, η ΚΤΚ θα εξετάσει την 

περίπτωση σταδιακής ενεργοποίησης των εργαλείων μείωσης του κινδύνου; 
 

iii. Όταν ορισμένοι δείκτες απεικονίζονται με ‘κόκκινο’ και άλλοι με ‘πράσινο’, θα πρέπει 
να εξεταστούν εναλλακτικές δράσεις πολιτικής εφόσον τα μακροπροληπτικά εργαλεία 
που έχουν ήδη προσδιοριστεί μπορεί να μην είναι τόσο αποτελεσματικά; 

 
iv. Όταν όλοι ή οι περισσότεροι από τους δείκτες απεικονίζονται με ‘κόκκινο’, υπάρχει μια 

ισχυρή ένδειξη για την ενεργοποίηση των μακροπροληπτικών εργαλείων. Ωστόσο, θα 
ασκείται παράλληλα εποπτική κρίση λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διαθέσιμες 
πληροφορίες και τις συγκεκριμένες περιστάσεις της Κύπρου. 

 
Η χαλάρωση των μακροπροληπτικών εργαλείων γίνεται όταν είναι απαραίτητη η αποφυγή 
διαταράξεων στην παροχή πιστώσεων η οποία θα μπορούσε διαφορετικά να έχει σοβαρές 
αρνητικές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία. Κατά τη διάρκεια περιόδων ακραίων 
καταστάσεων ή όταν οι συστημικοί κίνδυνοι μειωθούν, τα αποθέματα τα οποία έχουν 
συσσωρευθεί κατά τη διάρκεια της οικονομικής ανάκαμψης, μπορούν να μειωθούν ή να 
αποδεσμευτούν πλήρως με στόχο την απορρόφηση ζημιών ή/και την στήριξη της παροχής 
πιστώσεων. Η χαλάρωση δεν πρέπει να υπερβαίνει το ελάχιστο επίπεδο ασφάλειας των 
συνθηκών ύφεσης. Η χαλάρωση των μακροπροληπτικών εργαλείων είναι σύμφωνη με τον 
απώτερο στόχο της μακροπροληπτικής πολιτικής της διασφάλισης της σταθερότητας του 
χρηματοοικονομικού συστήματος ως συνόλου. Στο Παράρτημα 2 παρουσιάζεται ένας 
ενδεικτικός κατάλογος δεικτών που συνδέονται με τον τύπο του εργαλείου (π.χ. εργαλεία 
κεφαλαίου, νοικοκυριών, επιχειρήσεων και ρευστότητας) και πώς οι δείκτες αυτοί μπορούν 
να σηματοδοτήσουν τη χαλάρωση των μακροπροληπτικών πολιτικών9. Η εποπτική κρίση 
κατέχει σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση αυτών των δεικτών έγκαιρης προειδοποίησης 

                                              
9 ΔΝΤ (2014). “Καθοδηγητικό σημείωμα προς το προσωπικό σχετικά με την μακροπροληπτική πολιτική”. 
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(early-warning indicators), πριν αποφασιστεί η χαλάρωση ενός μακροπροληπτικού 
εργαλείου. 
 
Θα πρέπει να διεξαχθεί περαιτέρω ανάλυση με βάση την πρακτική εφαρμογή των 
μακροπροληπτικών εργαλείων για την ενίσχυση της μακροπροληπτικής στρατηγικής 
πολιτικής. Ενώ η περαιτέρω ανάλυση θα εμβαθύνει την κατανόηση των βασικών δεικτών 
και των καναλιών μετάδοσης, είναι αναγκαία η ενσωμάτωση της εποπτικής κρίσης στην 
διαδικασία λήψης αποφάσεων. 
 
Σε περίπτωση που νέα μακροπροληπτικά εργαλεία τα οποία δεν μπορούν να 
εφαρμοστούν στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας θεωρηθούν απαραίτητα, η ΚΤΚ 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαβουλευτεί με το Υπουργείο Οικονομικών με στόχο να 
αξιολογηθεί κατά πόσον χρειάζεται οποιαδήποτε νομοθετική τροποποίηση. 
 
Επιπλέον, η ΚΤΚ αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποβάλει έκθεση στο ΕΣΣΚ για 
οποιαδήποτε αλλαγή στους ενδιάμεσους στόχους και στα μακροπροληπτικά εργαλεία που 
είναι υπό τον άμεσο έλεγχό της ή την σύστασή της10. Θα παρέχεται επίσης μια σχετική 
ανάλυση που θα υποστηρίζει αυτήν την αλλαγή. 
 

4.1 Εντοπισμός και αξιολόγηση συστημικών κινδύνων 
 
Η επιλογή των δεικτών που πρέπει να παρακολουθούνται κατέχει καίριο ρόλο στη 
σύνδεση των ενδιάμεσων στόχων και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται, 
εξασφαλίζοντας έτσι την επίτευξη του απώτερου στόχου της διασφάλισης της 
σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος στο σύνολό του. Η λήψη 
αποφασιστικών μέτρων για τον εντοπισμό συστημικών κινδύνων, μειώνει την τάση προς 
την αδράνεια. Τα μακροπροληπτικά εργαλεία θα εφαρμόζονται όταν εντοπίζονται τρωτά 
σημεία σε σχέση με τους ενδιάμεσους στόχους ή/και όπου ένας ή περισσότεροι δείκτες 
υπερβαίνουν ένα προκαθορισμένο όριο. Η εποπτική κρίση και η ποιοτική πληροφόρηση 
μπορεί να παρέχουν περισσότερη πληροφόρηση σχετικά με την παρακολούθηση των 
δεικτών και τον εντοπισμό των τομέων για δράση. 
 
Είναι σημαντικό να αξιολογούνται διάφοροι δείκτες για να εξεταστεί η ανάγκη για 
ενεργοποίηση και ενδυνάμωση των μέτρων ή τη χαλάρωσή τους. Συνδυάζοντας την 
πληροφόρηση από διάφορους δείκτες είναι πιθανόν να ληφθούν καλύτερα και ισχυρότερα 
σήματα των τρωτών σημείων που συσσωρεύονται. Η ΚΤΚ ήδη συγκεντρώνει και εξετάζει 
περιοδικά τα δεδομένων που σχετίζονται με τη μόχλευση, την πιστωτική επέκταση, τη 
χρηματοδότηση και τη ρευστότητα, τα νοικοκυριά και των τιμών των ακινήτων, για τον 
εντοπισμό των αναδυόμενων κινδύνων. Η Ενότητα 4.2 παρουσιάζει έναν ενδεικτικό 
κατάλογο δεικτών για κάθε μακροπροληπτικό εργαλείο το οποίο συνδέεται με τον 
αντίστοιχο ενδιάμεσο στόχο(ους). Οι δείκτες αυτοί εξετάζονται σε συνεχή βάση. Εκτός από 
αυτό το σύνολο δεικτών, η ΚΤΚ συγκεντρώνει και υποβάλλει σε τακτική βάση στην ΕΚΤ 
και στο ΔΝΤ, συγκεντρωτικά στοιχεία και χρηματοοικονομικούς δείκτες για τον τραπεζικό 
τομέα της Κύπρου11. Πιο συγκεκριμένα, η ΚΤΚ παρέχει στην ΕΚΤ συγκεντρωτικά 
ενοποιημένα τραπεζικά στοιχεία (Consolidated Banking Data – CBD) και στο ΔΝΤ 
συγκεντρωτικούς δείκτες χρηματοοικονομικής ευρωστίας (Financial Soundness Indicators 
– FSIs). Τα CBD υποβάλλονται σε τριμηνιαία βάση και περιέχουν πληροφορίες σχετικά με 
την κερδοφορία, την οικονομική κατάσταση, την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου 
και την κεφαλαιακή επάρκεια του τραπεζικού τομέα. Τα FSIs υποβάλλονται επίσης σε 

                                              
10 ΕΣΣΚ (2013) “Σύσταση σχετικά με τους ενδιάμεσους στόχους και τα εργαλεία μακροπροληπτικής πολιτικής”, 
Σύσταση ΕΣΣΚ Δ.5. 
11 Τα Ενοποιημένα τραπεζικά στοιχεία (Consolidated Banking Data - CBD) και οι Δείκτες Χρηματοοικονομικής 
Ευρωστίας (Financial Stability Indicators - FSIs) είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη σελίδα: 
http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=11786&lang=gr . 

http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=11786&lang=gr
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τριμηνιαία βάση και περιέχουν συγκεντρωτικά στοιχεία για την κερδοφορία και την 
οικονομική κατάσταση για τα τραπεζικά ιδρύματα που έχουν συσταθεί στην Κύπρο. 
Επίσης, συγκεντρώνονται στοιχεία που αφορούν τα υποκαταστήματα ξένων τραπεζών, αν 
και η πληροφόρηση αυτή δεν υποβάλλεται στο ΔΝΤ. 
 
Η αξιολόγηση από την ΚΤΚ για τους ενδιάμεσους στόχους θα βασίζεται σε όλες τις 
διαθέσιμες πηγές της σχετικής πληροφόρησης και θα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα 
προσεγγίσεων: ποσοτικοί δείκτες και μοντέλα, πληροφόρηση και εκτιμήσεις από την 
εποπτεία, και άλλη ποιοτική ανάλυση, με την ενσωμάτωση της εποπτικής κρίσης και την 
εκτίμηση των εποπτικών αρχών. Η ποιοτική πληροφόρηση μπορεί να παρέχει έγκαιρη 
πληροφόρηση για τις τάσεις και κατευθύνει προς σημεία που χρειάζονται μια πιο 
εμπεριστατωμένη εξέταση. 
 
Η διαδικασία λήψης αποφάσεων (ενεργοποίηση, βαθμονόμηση και απενεργοποίηση) θα 
πρέπει να βασίζεται στην ακόλουθη συνεχή επιτήρηση/ανάλυση: 

 Διεξαγωγή ανάλυσης της ιστορικής διανομής και εξέταση σημαντικών αυξομειώσεων 
των τάσεων και των διακυμάνσεων; 

 Εφαρμογή στατιστικών μεθόδων ομαδοποίησης των δεικτών και ομαδοποίηση των 
οργανισμών σύμφωνα με τις βαθμολογίες τους για κάθε δείκτη, ανάλογα με την 
περίπτωση; 

 Σύγκριση των μέσων όρων της διατομεακής διάστασης και των ορίων; 

 Διεξαγωγή προσέγγισης σηματοδότησης και πολυ-παραγοντικής ανάλυσης 
(εξετάζοντας τη συσχέτιση της βασικής μεταβλητής με άλλες μεταβλητές), 
συμβάλλοντας στον εντοπισμό των δεικτών έγκαιρης προειδοποίησης (early-warning 
indicators) και ορισμό «ζωνών κινδύνου» που θα προσδιορίζει επαρκώς τους 
κινδύνους, τον εντοπισμό των σημείων καμπής, θα προκαλεί βαθύτερη ανάλυση και 
θα καθοδηγεί τις πολιτικές έγκαιρα; 

 Συνδυάζοντας τη σηματοδότηση που παρέχεται από συγκεκριμένα εργαλεία 
προκειμένου να αποκτηθεί μια αξιόπιστη εκτίμηση του συστημικού κινδύνου, 
αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο οι διαταραχές μπορούν να εξαπλωθούν στις 
αγορές, στους τομείς, στις χώρες ή στις περιοχές; 

 Διεξαγωγή ανάλυσης ευαισθησίας για την εξέταση των επιπτώσεων σε 
συγκεκριμένους δείκτες, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξομειώσεις στις μεταβλητές, καθώς 
και την επίπτωση στο χρονοδιάγραμμα για την ενεργοποίηση ή την χαλάρωση ενός 
αποθέματος; 

 Καθορισμός ορίων για τους δείκτες με βάση τον μέσο όρο του δείκτη του κλάδου, τα 
εμπεριστατωμένα στοιχεία και την εποπτική κρίση των εποπτικών αρχών. 

 
Η ΚΤΚ παρακολουθεί ένα μεγάλο αριθμό δεικτών. Επειδή πολλοί από τους δείκτες αυτούς 
αλληλοεπιδρούν και πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο πρόσθετων αλληλοεπιδράσεων 
όπως η εξέλιξη των συστημικών κινδύνων ή ο εντοπισμός νέων συστημικών κινδύνων, 
δεν έχουν ρυθμιστεί σημεία ενεργοποίησης για τον κάθε δείκτη. Συντηρητικά σημεία 
ενεργοποίησης μπορούν να εισαχθούν στο λειτουργικό επίπεδο. 
 

4.2 Εργαλεία για την πρόληψη συστημικών κινδύνων και για τον 
περιορισμό των επιπτώσεών τους  

 
Τα μακροπροληπτικά εργαλεία επιλέχθηκαν από την ΚΤΚ για την επίτευξη των 
ενδιάμεσων στόχων που καθορίστηκαν από την ΚΤΚ. Τα μακροπροληπτικά εργαλεία είναι 
τα μέσα τα οποία συνδέουν τους ενδιάμεσους στόχους με τον απώτερο στόχο της 
μακροπροληπτικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, τα μακροπροληπτικά εργαλεία βοηθούν στην 
μείωση της συσσώρευσης των τρωτών σημείων και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του 
χρηματοοικονομικού συστήματος. Επομένως, η δημιουργία ενός συνόλου 
μακροπροληπτικών εργαλείων που μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά όταν 
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υπάρχει μια πρόσκληση για δράση της μακροπροληπτικής πολιτικής, αποτελεί 
προϋπόθεση για την επιτυχία της μακροπροληπτικής πολιτικής. Ως εκ τούτου, σύμφωνα 
με το εθνικό δίκαιο, η ΚΤΚ έχει την εξουσία για την ανάπτυξη και την εφαρμογή των 
κατάλληλων μακροπροληπτικών εργαλείων για τη μακροπροληπτική εποπτεία του 
χρηματοοικονομικού συστήματος12. 
 
Η ΚΤΚ, ως η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των μακροπροληπτικών εργαλείων που 
ορίζονται στο CRD IV, όπως έχει μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία13 και στο CRR, 
δύναται να εκδίδει οδηγίες που απευθύνονται στα εξουσιοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα 
και τις επενδυτικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, η εισαγωγή οποιουδήποτε άλλου 
μακροπροληπτικού εργαλείου είναι δυνατή μέσω της έκδοσης ειδικών ή γενικών εγκυκλίων 
ή οδηγιών που απευθύνονται στα χαρακτηριστικά του χρηματοοικονομικού συστήματος 
ως συνόλου ή ανά ομάδα ή ανά χρηματοοικονομικό ίδρυμα, χρηματοοικονομικό 
οργανισμό ή εταιρική οντότητα14. 
 
Ο Πίνακας 1 συνδέει τα μακροπροληπτικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για την επίτευξη των ενδιάμεσων στόχων. Ο κατάλογος είναι ενδεικτικός. Τα βασικά 
εργαλεία της μακροπροληπτικής πολιτικής οροθετούνται και χρησιμοποιούνται ειδικά για 
την αντιμετώπιση του συστημικού κινδύνου. Τα εργαλεία έχουν επιλεγεί με βάση την: 
α) αποτελεσματικότητά τους, δηλαδή τον βαθμό στον οποίο μπορούν να αντιμετωπίσουν 

τις αδυναμίες της αγοράς και να επιτύχουν τον απώτερο στόχο και τους ενδιάμεσους 
στόχους; 

β) αποδοτικότητά τους, δηλαδή την επίτευξη του απώτερου στόχου και των ενδιάμεσων 
στόχων με το ελάχιστο δυνατό κόστος; και 

γ) την ικανότητα να στοχεύουν στη «πηγή» και όχι στα συμπτώματα, του συστημικού 
κινδύνου. 

 
Ο Πίνακας 1 καθορίζει τους ενδιάμεσους στόχους και τα μακροπροληπτικά εργαλεία για 
κάθε στόχο που έχουν τεθεί σύμφωνα με τη Σύσταση Α του ΕΣΣΚ της Σύστασης 
ΕΣΣΚ/2013/1. Η τελευταία στήλη του Πίνακα 1 αντιστοιχίζει κάθε μακροπροληπτικό 
εργαλείο με ένα κατάλογο βασικών δεικτών, όπως παρουσιάζονται στους Πίνακες 2 – 14. 
Δεδομένου ότι ορισμένοι από τους δείκτες αφορούν περισσότερα από ένα 
μακροπροληπτικά εργαλεία, οι εν λόγω δείκτες έχουν ομαδοποιηθεί για την διευκόλυνση 
της διασύνδεσης και αλληλεπίδρασης μεταξύ των μακροπροληπτικών εργαλείων. 
 

Πίνακας 1: Μακροπροληπτικά εργαλεία 

Ενδιάμεσοι στόχοι Μακροπροληπτικά εργαλεία Βασικοί 
δείκτες 

1. Περιορισμός και 
πρόληψη της 
υπερβολικής 
πιστωτικής 
επέκτασης και 
μόχλευσης 

i. Αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα 
ασφάλειας (Countercyclical capital 
buffer – CCyB) 

Πίνακας 2 

ii. Κεφαλαιακές απαιτήσεις για 
συγκεκριμένους τομείς οικονομικής 
δραστηριότητας (περιλαμβανομένων 
των απαιτήσεων χρηματοδοτικών 
ανοιγμάτων εντός του 
χρηματοοικονομικού συστήματος) 
(Sectoral capital requirements – SCR) 

Πίνακας 3 
και 
Πίνακας 8 

iii. Μακροπροληπτικός δείκτης μόχλευσης 
κεφαλαίων 

Πίνακας 6 

                                              
12 Άρθρο 47A (6), ο περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμος, 2002 - (Αριθ.3) 2014. 
13 Νόμος 6(Ι) του 2015, Νόμος που ρυθμίζει την μακροπροληπτική εποπτεία των ιδρυμάτων και συναφή θέματα. 
14 Άρθρο 47A (7), ο περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμος, 2002 - (Αριθ.3) 2014. 
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Ενδιάμεσοι στόχοι Μακροπροληπτικά εργαλεία Βασικοί 
δείκτες 

iv. Απαιτήσεις όσον αφορά τον λόγο 
δανείου προς την αξία εξασφαλίσεων 
(Loan-to-value – LTV ratio) 

Πίνακας 3 

v. Απαιτήσεις όσον αφορά τον λόγο 
δανείου προς το διαθέσιμο εισόδημα 
(Loan-to-income – LTI ratio) / τον λόγο 
κόστους (εξυπηρέτησης) δανείου προς 
το διαθέσιμο εισόδημα (Debt (service)-
to-income – DSTI ratio) 

Πίνακας 3 

vi. Απόθεμα ασφαλείας συστημικού 
κινδύνου (Systemic risk buffer – SRB) 

Πίνακας 4 

vii. Πρόσθετες απαιτήσεις ιδίων 
κεφαλαίων 

Πίνακας 5 

viii. Πρόσθετες απαιτήσεις τήρησης 
αποθέματος ασφαλείας διατήρησης 
κεφαλαίου 

Πίνακας 5 

2. Περιορισμός και 
πρόληψη της 
υπερβολικής 
ασυμφωνίας 
ληκτότητας 
απαιτήσεων – 
υποχρεώσεων και 
της έλλειψης 
ρευστότητας στην 
αγορά 

i. Μακροπροληπτική προσαρμογή του 
δείκτη κάλυψης του κινδύνου 
ρευστότητας (Liquidity coverage ratio – 
LCR) 

Πίνακας 7 

ii. Μακροπροληπτικοί περιορισμοί των 
πηγών χρηματοδότησης (π.χ. δείκτης 
καθαρής σταθερής χρηματοδότησης 
(Net Stable Funding Ratio – NSFR)) 

Πίνακας 7 

iii. Μακροπροληπτικό μη σταθμισμένο 
όριο για τις λιγότερο σταθερές πηγές 
χρηματοδότησης (π.χ. λόγος δανείων 
προς καταθέσεις και λόγος δανείων 
προς σταθερή χρηματοδότηση (Loan-
to-deposit – LTD ratio and Loan-to-
stable funding – LTSF ratio)) 

Πίνακας 7 

iv. Πρόσθετη επιβάρυνση ρευστότητας 
(γενική επιβάρυνση ρευστότητας και 
επιβάρυνση για συστημικά σημαντικά 
ιδρύματα (Systemically Important 
Institutions – SIIs)) 

Πίνακας 7 

v. Απαιτήσεις ελάχιστου περιθωρίου και 
προδιαγραφές για τις περικοπές 
αποτίμησης 

Πίνακας 
11 

vi. Πρόσθετες απαιτήσεις 
δημοσιοποίησης ανακοινώσεων 

Πίνακας 
12 

3. Περιορισμός της 
άμεσης και έμμεσης 
συγκέντρωσης 
χρηματοδοτικών 
ανοιγμάτων 

i. Κεφαλαιακές απαιτήσεις για 
συγκεκριμένους τομείς οικονομικής 
δραστηριότητας (περιλαμβανομένων 
των απαιτήσεων χρηματοδοτικών 
ανοιγμάτων εντός του 
χρηματοοικονομικού συστήματος) – 
SCR 

Πίνακας 3 

ii. Απόθεμα ασφαλείας συστημικού 
κινδύνου – SRB 

Πίνακας 4 

iii. Όρια στα μεγάλα χρηματοδοτικά 
ανοίγματα (περιλαμβανομένων των 
απαιτήσεων χρηματοδοτικών 

Πίνακας 9 
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Ενδιάμεσοι στόχοι Μακροπροληπτικά εργαλεία Βασικοί 
δείκτες 

ανοιγμάτων εντός του 
χρηματοοικονομικού συστήματος) 

iv. Απαιτήσεις όσον αφορά τον λόγο 
δανείου προς την αξία των 
εξασφαλίσεων (για συγκεκριμένους 
τομείς οικονομικής δραστηριότητας) – 
LTV 

Πίνακας 3 

v. Απαιτήσεις όσον αφορά τον λόγο 
δανείου προς το διαθέσιμο εισόδημα 
(LTI) / τον λόγο κόστους 
(εξυπηρέτησης) δανείου προς το 
διαθέσιμο εισόδημα – (DSTI) (για 
συγκεκριμένους τομείς οικονομικής 
δραστηριότητας) 

Πίνακας 3 

vi. Πρόσθετες απαιτήσεις ιδίων 
κεφαλαίων 

Πίνακας 5 

vii. Πρόσθετες απαιτήσεις 
δημοσιοποίησης ανακοινώσεων 

Πίνακας 
12 

viii. Απαίτηση εκκαθάρισης μέσω 
κεντρικών αντισυμβαλλομένων 
(Central counterparties (CCP) clearing 
requirement) 

Πίνακας 
10 

4. Περιορισμός των 
συστημικών 
επιπτώσεων λόγω 
εσφαλμένων 
κινήτρων με σκοπό 
τη μείωση του 
ηθικού κινδύνου 

i. Απόθεμα ασφαλείας παγκόσμιων 
συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων (G-
SIIs – Global Systemically Important 
Institutions) 

Πίνακας 
13 

ii. Απόθεμα ασφαλείας άλλων συστημικά 
σημαντικών ιδρυμάτων (O-SIIs – Other 
Systemically Important Institutions) 

Πίνακας 
14 

iii. Μακροπροληπτικός δείκτης μόχλευσης 
κεφαλαίων 

Πίνακας 6 

iv. Απόθεμα ασφαλείας συστημικού 
κινδύνου (SRB) 

Πίνακας 4 

v. Πρόσθετες απαιτήσεις ιδίων 
κεφαλαίων 

Πίνακας 5 

vi. Πρόσθετες απαιτήσεις τήρησης 
αποθέματος ασφάλειας διατήρησης 
κεφαλαίου 

Πίνακας 5 

vii. Πρόσθετη επιβάρυνση ρευστότητας 
για συστημικά σημαντικά ιδρύματα 
(SIIs) 

Πίνακας 7 

viii. Πρόσθετες απαιτήσεις 
δημοσιοποίησης ανακοινώσεων 

Πίνακας 
12 

5. Ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας των 
υποδομών του 
χρηματοοικονομικού 
συστήματος 

i. Απαιτήσεις ελάχιστου περιθωρίου και 
προδιαγραφές για τις περικοπές 
αποτίμησης στην εκκαθάριση μέσω 
κεντρικών αντισυμβαλλομένων 

Πίνακας 
10 

ii. Πρόσθετες απαιτήσεις 
δημοσιοποίησης ανακοινώσεων 

Πίνακας 
12 

iii. Απόθεμα ασφαλείας συστημικού 
κινδύνου (SRB) 

Πίνακας 4 
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Ο πιο κάτω κατάλογος παρουσιάζει τους πίνακες των μακροπροληπτικών εργαλείων. Ο 
κάθε πίνακας παρουσιάζει τους βασικούς δείκτες που παρακολουθούνται στο πλαίσιο του 
αντίστοιχου μακροπροληπτικού εργαλείου(ων). 
 

Πίνακας 2: Αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφάλειας (CCyB) 

Πίνακας 3: Τομεακές κεφαλαιακές απαιτήσεις (SCR), Λόγος δανείου προς την αξία 
εξασφαλίσεων (LTV), Λόγος δανείου προς το διαθέσιμο εισόδημα (LTI), Λόγος 
κόστους (εξυπηρέτησης) δανείου προς το διαθέσιμο εισόδημα (DSTI) 

Πίνακας 4: Απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου (SRB) 

Πίνακας 5: Πρόσθετες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων, Πρόσθετες απαιτήσεις τήρησης 
αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου 

Πίνακας 6: Δείκτης μόχλευσης κεφαλαίων 

Πίνακας 7: Δείκτης κάλυψης κινδύνου ρευστότητας (LCR), Δείκτης καθαρής σταθερής 
χρηματοδότησης (NSFR), Λόγος δανείου προς καταθέσεις (LTD), Λόγος δανείου προς 
σταθερή χρηματοδότηση (LTSF), Γενική επιβάρυνση ρευστότητας και επιβάρυνση για 
συστημικά σημαντικά ιδρύματα (SIIs) 

Πίνακας 8: Μέτρα για τις απαιτήσεις χρηματοδοτικών ανοιγμάτων εντός του 
χρηματοοικονομικού συστήματος 

Πίνακας 9: Όρια στα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα 

Πίνακας 10: Απαίτηση εκκαθάρισης μέσω κεντρικών αντισυμβαλλομένων (CCP 
clearing requirement) 

Πίνακας 11: Απαιτήσεις ελάχιστου περιθωρίου και προδιαγραφές για τις περικοπές 
αποτίμησης (haircut requirements) στην εκκαθάριση μέσω κεντρικών 
αντισυμβαλλομένων 

Πίνακας 12: Πρόσθετες απαιτήσεις δημοσιοποίησης ανακοινώσεων 

Πίνακας 13: Απόθεμα ασφαλείας για τα Παγκόσμια Συστημικά Σημαντικά Ιδρύματα 
(G-SII buffer) 

Πίνακας 14: Απόθεμα ασφαλείας για τα Άλλα Συστημικά Σημαντικά ιδρύματα (O-SII 
buffer) 
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Πίνακας 2: Αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφάλειας (CCyB)  

 

                                              
15 ΕΣΣΚ (2014β). “ESRB Handbook on Operationalising Macroprudential Policy in the Banking Sector”. 

Εργαλείο: Αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφάλειας (CCyB) 

Ενδιάμεσος 
στόχος: 

1 

Στόχος του 
εργαλείου: 

Ο στόχος του CCyB είναι η προστασία του τραπεζικού συστήματος 
έναντι πιθανών ζημιών, όταν η υπέρμετρη πιστωτική επέκταση ή 
άλλοι κυκλικοί συστημικοί κίνδυνοι συνδέονται με τη συσσώρευση 
των συστημικών κινδύνων, στηρίζοντας έτσι τη βιώσιμη παροχή 
πιστώσεων στην οικονομία15. Η συσσώρευση του CCyB γίνεται όταν 
η συνολική πιστωτική επέκταση και άλλες κατηγορίες περιουσιακών 
στοιχείων, με σημαντικό αντίκτυπο στο προφίλ των κινδύνων των 
τραπεζών, αξιολογούνται ως σχετιζόμενες με τη συσσώρευση του 
συστημικού κινδύνου. 

Κατηγορία Δείκτης 

Μεταβλητές 
που αφορούν 
τον ισολογισμό 
της τράπεζας 

Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 
– CET1) σύμφωνα με τη Βασιλεία III (CRD IV/CRR) 
Λόγος κεφαλαίων προς το σύνολο ενεργητικού 
Απόδοση του ενεργητικού προ φόρων 
Λόγος δανείων προς καταθέσεις 
Αναλογία βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης μέσω άλλων 
τραπεζών 
Λόγος κόστους εξυπηρέτησης δανείου προς τον διαθέσιμο 
εισόδημα 
Μη-εξυπηρετούμενα δάνεια προς το σύνολο των μεικτών 
χορηγήσεων** 
Αύξηση των μη βασικών υποχρεώσεων των τραπεζών 

Μεταβλητές 
που αφορούν 
την 
πραγματική 
οικονομία 

Λόγος πιστώσεων (που ορίζονται ως οι απαιτήσεις από τα 
νοικοκυριά και τον μη-χρηματοπιστωτικό τομέα στην Κύπρο) προς 
το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) 
Απόκλιση του σχετικού δείκτη πίστωσης προς το ΑΕΠ 
Ονομαστικό ΑΕΠ 
Πραγματικό ΑΕΠ* 
Δείκτης τιμών καταναλωτή 
Δείκτης ανεργίας 
Ονομαστικό M3 (το M3 είναι οικονομικός δείκτης που 
χρησιμοποιείται στην πρόβλεψη του πληθωρισμού (Μ2) πλέον 
μεγάλες και μακροπρόθεσμες καταθέσεις) 
Πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία 
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών προς το ΑΕΠ 

Άλλες 
μεταβλητές 
που αφορούν 
τον τομέα των 
πιστώσεων 

Ονομαστική αξία συνολικών πιστώσεων προς τον μη-
χρηματοοικονομικό τομέα* 
Ονομαστική αξία συνολικών πιστώσεων προς μη-
χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις 
Ονομαστική αξία συνολικών πιστώσεων προς νοικοκυριά 
Ονομαστική αξία τραπεζικών πιστώσεων προς τον μη-
χρηματοπιστωτικού τομέα 
Ονομαστικό δημόσιο χρέος προς το ονομαστικό ΑΕΠ 
Λόγος κόστους εξυπηρέτησης δανείων: 

 για όλους τους συμμετέχοντες 

 για τις μη-χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις 

 για τα νοικοκυριά 
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16 EΣΣΚ (2014β). “ESRB Handbook on Operationalising Macroprudential Policy in the Banking Sector”. 

Μεταβλητές 
που βασίζονται 
στις αγορές 

Ονομαστικό επιτόκιο τριών μηνών της χρηματαγοράς 
Ονομαστικό μακροπρόθεσμο επιτόκιο (προθεσμιακά επιτόκια 
τεσσάρων έως πέντε ετών) 
Ονομαστικές τιμές των μετοχών* 
Διαφορά μεταξύ του διατραπεζικού προσφερόμενου επιτοκίου για 
δάνεια σε ευρώ μέχρι ενός έτους (Euro interbank offered rate – 
EURIBOR) και του επιτοκίου του Overnight Index Swap (OIS) 
Διαφορά μεταξύ του διατραπεζικού επιτοκίου του Λονδίνου 
(London interbank offered rate – LIBOR) και του επιτοκίου του 
OIS** 
Μέσος όρος του τραπεζικού CDS** 
CDS του Δημοσίου** 
Σύνθετος δείκτης της ΕΚΤ για τους συστημικούς κινδύνους στο 
χρηματοοικονομικό σύστημα (Composite indicator of systemic 
stress in the financial system – CISS)** 

Μεταβλητές 
που αφορούν 
τον τομέα των 
ακινήτων 

Πραγματικές τιμές των κατοικιών 
Ονομαστικές τιμές των κατοικιών προς το ονομαστικό εισόδημα 
Λόγος ονομαστικής τιμής των ακινήτων προς την ονομαστική τιμή 
ενοικίου 
Ονομαστική αξία των εμπορικών ακινήτων* 

Συχνότητα 
αξιολόγησης: 

Τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών και αξιολόγηση για 
αύξηση/μείωση του αποθέματος. 

Σημειώσεις: 
1. Δείκτες που έχουν επισημανθεί με *: Οι δείκτες αυτοί εξετάζονται τόσο σε 

περιόδους συσσώρευσης όσο και σε περιόδους αποδέσμευσης; 
Δείκτες που έχουν επισημανθεί με **: Οι δείκτες αυτοί εξετάζονται μόνο σε 
περιόδους αποδέσμευσης. 

2. Το CCyB είναι μια απαίτηση του αποθέματος CET1 σε εγχώρια ανοίγματα και έχει 
βαθμονομηθεί σε διαστήματα των 0,25 ποσοστιαίων μονάδων ή πολλαπλάσια του 
0,25 της εκατοστιαίας μονάδας. Το κατώτερο όριο του CCyB είναι μηδέν (CRD 
Άρθρο 136(4)). 

3. Η απόκλιση του σχετικού δείκτη πίστωσης προς το ΑΕΠ έχει αναγνωριστεί ως ένας 
χρήσιμος δείκτης από την Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία 
(Basel Committee on Banking Supervision – BCBS) (2010). Η απόκλιση του 
σχετικού δείκτη πίστωσης προς το ΑΕΠ είναι η διαφορά των πιστώσεων προς το 
ΑΕΠ από τη μακροπρόθεσμη τάση του. Οι διαφορές των πιστώσεων προς το ΑΕΠ 
άνω του 2% σηματοδοτούν τον κίνδυνο κρίσης στον τραπεζικό τομέα που 
προκύπτει από την υπερβολική πιστωτική συσσώρευση16. Ωστόσο, ο δείκτης 
αυτός δεν μπορεί να εντοπίσει επαρκώς τα σημεία καμπής και θα πρέπει να 
αξιολογηθεί μαζί με άλλους δείκτες (δηλαδή δείκτες που βασίζονται στις τιμές των 
ακινήτων, τον δείκτη μόχλευσης και τον δανεισμό προς τον ιδιωτικό τομέα). Ο 
συνδυασμός των ισχυρών πιστωτικών εξελίξεων (δηλαδή η διαφορά των 
πιστώσεων προς το ΑΕΠ) και των ψηλών τιμών των ακινήτων εγείρει ανησυχίες σε 
σχέση με την υπέρμετρη πιστωτική επέκταση και τη μόχλευση. 
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Πίνακας 3: Τομεακές κεφαλαιακές απαιτήσεις (SCR), Λόγος δανείου προς την αξία 
εξασφαλίσεων (LTV), Λόγος δανείου προς το διαθέσιμο εισόδημα (LTI), Λόγος κόστους 
(εξυπηρέτησης) δανείου προς το διαθέσιμο εισόδημα (DSTI) 

 

                                              
17 Drehmann and Juselius (2012). 

Εργαλεία: Τομεακές κεφαλαιακές απαιτήσεις (SCR) 
Λόγος δανείου προς την αξία εξασφαλίσεων (LTV) 
Λόγος δανείου προς το διαθέσιμο εισόδημα (LTI) 
Λόγος κόστους (εξυπηρέτησης) δανείου προς το διαθέσιμο 
εισόδημα (DSTI) 

Ενδιάμεσοι 
στόχοι: 

1 και 3 

Στόχος του 
εργαλείου: 

 SCR: Οι πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις συμβάλλουν στην 
ικανότητα των τραπεζών να απορροφήσουν τις ζημίες που 
απορρέουν από στεγαστικά δάνεια (δηλαδή τις επιπτώσεις στον 
πιστωτικό κύκλο μέσω της αξίας των ενυπόθηκων δανείων); 

 LTV: μειώνει την απώλεια της τράπεζας σε περίπτωση  
χρεοκοπίας του οφειλέτη (χαμηλότερη ζημία σε περίπτωση 
αθέτησης (LGD)) με τον περιορισμό της ιδίας συμμετοχής του 
οφειλέτη με την υποθήκευση ακινήτων ως εγγύηση; 

 LTI και DSTI: μείωση της πιθανότητας της χρεοκοπίας του 
οφειλέτη (χαμηλότερη πιθανότητα αθέτησης (PD)). 

Κατηγορία Δείκτης 

Γενικοί δείκτες Συνολικές πιστώσεις: ως ποσοστό του ΑΕΠ 
Η προστιθέμενη αξία των κατασκευών (ομαλοποιημένη): ως 
ποσοστό του ΑΕΠ 

Οικιστικά ακίνητα Πιστώσεις προς τα νοικοκυριά: ως ποσοστό του ΑΕΠ, όσον αφορά 
το επίπεδο ή/και ως μέγιστο όριο 
Λόγος δανείου προς διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών 
Ονομαστικές τιμές των κατοικιών: ως ποσοστό της ανάπτυξης ή ως 
απόκλιση στις τιμές 
Λόγος τιμών των κατοικιών προς το διαθέσιμο εισόδημα: ως 
ποσοστό της αύξησης 
Λόγος τιμών των κατοικιών προς τις τιμές ενοικίασης των κατοικιών: 
ως ποσοστό της αύξησης 
Επενδύσεις σε κατοικίες (ομαλοποιημένα ποσά): ως ποσοστό του 
ΑΕΠ 

Εμπορικά 
ακίνητα 

Πιστώσεις προς μη-χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις: ως ποσοστό 
του ΑΕΠ, όσον αφορά το επίπεδο, τον ρυθμό ανάπτυξης ή/και ως 
απόκλιση στις τιμές 
Τιμές εμπορικών ακινήτων: ως διαφορά στις τιμές ή ως ποσοστό της 
αύξησης 
Επενδύσεις σε άλλα κτίρια (ομαλοποιημένη ποσά): ως ποσοστό του 
ΑΕΠ 

Συχνότητα 
αξιολόγησης: 

Τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών και αξιολόγηση  της 
ενεργοποίησης/χαλάρωσης των εργαλείων. 

Σημειώσεις: 
1. Λόγω των διαφορετικών στόχων και των επιπτώσεων αυτών των εργαλείων, ο 

συνδυασμός των εργαλείων θα βοηθήσει στην αλληλοσυμπλήρωση και μπορεί να 
μειώσει τον κίνδυνο διαρροής και των αποκλίσεων στις τιμές. 

2. Ο δείκτης εξυπηρέτησης δανείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης έγκαιρης 
προειδοποίησης, καθώς τείνει να κινείται σε υψηλά επίπεδα λίγο πριν συμβούν 
συστημικές τραπεζικές κρίσεις (περίπου ένα έτος πριν από την έναρξη της κρίσης)17. 
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3. Ο συνδυασμός των υψηλών δεικτών LTV και η αύξηση των τιμών των περιουσιακών 
στοιχείων μπορούν να δείξουν μια απότομη άνοδο στις τιμές των περιουσιακών 
στοιχείων στηριζόμενη στην πιστωτική επέκταση. 
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Πίνακας 4: Απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου (SRB) 

                                              
18 Αυτό είναι ένα μέτρο του μεγέθους των επιχειρήσεων σε σχέση με τον κλάδο βιομηχανίας. 

Εργαλείο: Απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου (SRB) 

Ενδιάμεσοι στόχοι: 1, 3, 4 και 5 

Στόχος του 
εργαλείου: 

Το SRB αποσκοπεί στην πρόληψη και τον μετριασμό των 
μακροπρόθεσμων μη-κυκλικών συστημικών ή 
μακροπροληπτικών κινδύνων. Το SRB θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται μόνο για την αντιμετώπιση των κινδύνων που 
δεν καλύπτονται ήδη από τον Πυλώνα 1 του Κανονισμού για 
τις κεφαλαιουχικές απαιτήσεις (CRR). 

Κατηγορία Δείκτης 

Δείκτες για αυξημένα κανάλια ενίσχυσης (βασιζόμενο σε τρεις τύπους δομικών 
χαρακτηριστικών) 

i) Κοινά χαρακτηριστικά σε ανοίγματα ιδρυμάτων 

Τομέας/κατηγορίες 
περιουσιακών 
στοιχείων 

Στεγαστικά δάνεια/σύνολο των περιουσιακών στοιχείων 
Εσωτερικός και εξωτερικός δανεισμός του ευρύτερου 
κυβερνητικού χρέους/σύνολο των περιουσιακών στοιχείων 
Δείκτης Herfindahl18 των τομέων/κατηγοριών των 
περιουσιακών στοιχείων 

Γεωγραφική περιοχή Διασυνοριακές απαιτήσεις/σύνολο των περιουσιακών 
στοιχείων 
Απαιτήσεις στην πιο σημαντική ξένη χώρα/σύνολο των 
περιουσιακών στοιχείων 
Δείκτης Herfindahl των τομέων/κατηγοριών των περιουσιακών 
στοιχείων 

Νόμισμα Μερίδιο των δανείων σε ξένο νόμισμα/σύνολο των δανείων 
Δάνεια στα πιο σημαντικά ξένα νομίσματα/σύνολο των 
περιουσιακών στοιχείων 
Μερίδιο των δανείων σε ξένο νόμισμα σε νοικοκυριά και σε μη-
χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις/σύνολο των δανείων 
Δείκτης Herfindahl των τομέων/κατηγοριών των περιουσιακών 
στοιχείων 

Δραστηριότητα Εμπορικό χαρτοφυλάκιο για ίδιο λογαριασμό/σύνολο των 
περιουσιακών στοιχείων 

ii) Μετάδοση εντός του χρηματοοικονομικού τομέα 

Ισολογισμός Περιουσιακά στοιχεία εντός του χρηματοοικονομικού 
τομέα/σύνολο των περιουσιακών στοιχείων 
Περιουσιακά στοιχεία εντός του χρηματοοικονομικού τομέα 
ανά τύπο περιουσιακού στοιχείου/σύνολο των περιουσιακών 
στοιχείων 

Αποτελέσματα δικτύου Μέσος όρος γεωδαιτικής απόστασης (συντομότερη διαδρομή) 
μεταξύ των τραπεζών ως μέτρο της «εγγύτητας» των 
τραπεζών στο δίκτυο 

Τραπεζική αθέτηση Αριθμός των τραπεζών που καταρρέουν λόγω λόγο 
μετάδοσης των αρνητικών επιπτώσεων 
Πιθανότητα μιας ταυτόχρονης αθέτησης δύο ή περισσότερων 
μεγάλων και σύνθετων τραπεζικών ομίλων  
Πραγματικές απώλειες στον τραπεζικό τομέα/κεφάλαια του 
τραπεζικού τομέα 

iii) Συγκέντρωση του χρηματοοικονομικού τομέα 

Συγκέντρωση Δείκτης Herfindahl των συνολικών περιουσιακών στοιχείων  
Δείκτης Herfindahl του κύκλου εργασιών των τραπεζών σε 
συγκεκριμένες αγορές 
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Μερίδιο αγοράς σε Συστημικά σημαντικά ιδρύματα (SIIs) που 
σχετίζονται με τον ισολογισμό του συνολικού ενεργητικού του 
τραπεζικού τομέα ως ποσοστό του συγκεντρωτικού δανεισμού 
προς τον ιδιωτικό τομέα 

Δείκτες για τη σημαντικότητα του χρηματοοικονομικού τομέα στην πραγματική 
οικονομία 

Σημαντικότητα του 
χρηματοοικονομικού 
τομέα ή 
συγκεκριμένων 
ιδρυμάτων 

Σύνολο εγχώριων περιουσιακών στοιχείων/ΑΕΠ 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων παγκόσμια/ΑΕΠ 
Συνολική τραπεζική χρηματοδότηση/total credit 
Σύνολο λιανικών καταθέσεων/ΑΕΠ  
Δυνατότητα εξυγίανσης 

Συχνότητα 
αξιολόγησης: 

Ετήσια επισκόπηση των δεικτών και ετήσια αξιολόγηση για 
την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του εργαλείου. 

Ενεργοποίηση του 
SRB: 

Υπάρχει περιθώριο εφαρμογής του SRB όταν υπάρχει:  

 Μια μεγάλη πιθανότητα (μεγάλων) διαταραχών; 

 Σημαντικά κανάλια που ενισχύουν τις διαταραχές; 

 Υψηλός βαθμός της σημασίας του χρηματοοικονομικού 
τομέα στην πραγματική οικονομία. 

Προσδιορισμός του 
μεγέθους του 
αποθέματος: 

 Οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να εκτιμηθεί το ποσό των πιθανών 
ζημιών από διαρθρωτικούς συστημικούς κινδύνους και 
έτσι να χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα ως βάση για 
τον προσδιορισμό του μεγέθους του SRB. 

Σημειώσεις: 
1. Μερικές από τις κινητήριες δυνάμεις του διαρθρωτικού συστημικού κινδύνου (π.χ. η 

διασύνδεση, η σημασία του χρηματοοικονομικού συστήματος), είναι στενά 
συνδεδεμένες με τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της 
συστημικής σημαντικότητας του ιδρύματος. 

2. Το φάσμα των δεικτών που μπορούν να καθορίσουν τέτοιες περιπτώσεις 
δυσχερειών είναι πολύ ευρύ. Περιλαμβάνουν (κυκλικά προσαρμοσμένα) μέτρα του 
εσωτερικού δανεισμού, του μη-χρηματοπιστωτικού τομέα, ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών και άλλων μακροοικονομικών ανισορροπιών, διαρθρωτικές αδυναμίες 
σε σημαντικές αγορές ή δραστηριότητες (π.χ. τιμές των κατοικιών, το μερίδιο των 
δανείων περιορισμένης χρήσης, το ποσοστό ανεργίας). 

3. Οι κίνδυνοι θα μπορούσαν επίσης να προέρχονται από τον σκιώδη τραπεζικό τομέα, 
από ξένες τράπεζες και υποκαταστήματα ξένων τραπεζών. 

4. Ο πιο πάνω κατάλογος των δεικτών είναι ενδεικτικός (δηλαδή μπορεί να χρειαστεί 
να ληφθούν υπόψη επιπρόσθετοι διαρθρωτικοί κίνδυνοι). Επιπλέον, οι αλλαγές στο 
κανονιστικό πλαίσιο θα πρέπει να εξεταστούν κατά την ποιοτική αξιολόγηση. 

5. Η ποιοτική και η τεχνική αξιολόγηση από εμπειρογνώμονες θα συμπληρώσει την 
προαναφερόμενη ποσοτική αξιολόγηση. Τα ποιοτικά κριτήρια βασίζονται σε «χρονο-
εξαρτώμενους» παράγοντες (δηλαδή από τη συμπεριφορά αντίδρασης της ίδιας της 
τράπεζας) και στη «φήμη μετάδοσης» (συμπεριφορά των τρίτων ενδιαφερόμενων). 
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Πίνακας 5: Πρόσθετες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων, Πρόσθετες απαιτήσεις τήρησης 
αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου 

  

Εργαλεία:  Πρόσθετες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων 
Πρόσθετες απαιτήσεις τήρησης αποθέματος ασφάλειας 
διατήρησης κεφαλαίου 

Ενδιάμεσοι 
στόχοι: 

1, 3 και 4 

Στόχος του 
εργαλείου: 

Οι υψηλότερες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και αποθεμάτων 
ασφάλειας διατήρησης κεφαλαίου μειώνουν τον ευρύ συστημικό 
κίνδυνο με την αύξηση της ανθεκτικότητας των τραπεζών και την 
ικανότητά τους να απορροφούν ενδεχόμενες μελλοντικές ζημιές 
όταν τα υφιστάμενα επίπεδα για τις ελάχιστες κεφαλαιακές 
απαιτήσεις θεωρούνται ανεπαρκή. Μπορούν επίσης να βοηθήσουν 
να μετριαστεί και να αποφευχθεί η υπερβολική πιστωτική επέκταση 
και η μόχλευση δεδομένου ότι αυξάνουν το εσωτερικό κόστος της 
παροχής δανείων. 

Κατηγορία Δείκτης 

Μακροχρόνιος 
μη-κυκλικός 
κίνδυνος 

Παρατίθενται στον Πίνακα 4, δείκτες SRB. 

Χρονικά 
μεταβαλλόμενος 
κίνδυνος 

Παρατίθενται στον Πίνακα 2, δείκτες CCB. 

Συχνότητα 
αξιολόγησης: 

Ετήσια επισκόπηση των δεικτών και συνεχής αξιολόγηση της 
επάρκειας των ιδίων κεφαλαίων. 

Σημειώσεις: 
1. Οι πρόσθετες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και αποθέματος ασφαλείας διατήρησης 

κεφαλαίου είναι συστατικά του Πυλώνα 1. 
2. Η απαίτηση ιδίων κεφαλαίων θέτει ως ελάχιστο επίπεδο τον δείκτη της κεφαλαιακής 

επάρκειας CET1 στο 4,5% του σταθμισμένου ως προς τον κίνδυνο ενεργητικού 
(RWA), τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Κατηγορίας 1 στο 6% των RWA και τον 
συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 8% των RWA. 

3. Το κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας είναι ένα πρόσθετο ποσοστό σε CET1 ύψους 
2,5% των RWA και παρέχει πρόσθετη δυνατότητα κάλυψης των ζημιών σε 
περιόδους κινδύνου. Το κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας έχει εφαρμοστεί πλήρως 
στην Κύπρο, με ισχύ από τις 30 Ιανουαρίου 2015. 

4. Τα δύο αυτά μέσα μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα και ομοιόμορφα σε όλα τα 
ανοίγματα (σε αντίθεση με το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας (CCB), 
το οποίο αφορά μόνο τα εσωτερικά ανοίγματα). 

5. Οι δείκτες μπορούν να σχετίζονται με τους ισολογισμούς των τραπεζών (δηλαδή 
δείκτης μόχλευσης, μέσος όρος των συντελεστών στάθμισης κινδύνου) ή με την 
ποιότητα του ενεργητικού τους (π.χ. αποτιμήσεις των περιουσιακών στοιχείων, 
μέσος όρος και οριακά ποσοστά LTV, οικονομική κατάσταση των τραπεζών). 
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Πίνακας 6: Δείκτης μόχλευσης κεφαλαίων 

 
  

Εργαλείο: Δείκτης μόχλευσης κεφαλαίων 

Ενδιάμεσοι στόχοι: 1 and 4 

Στόχος του 
εργαλείου: 

 Κυκλική προοπτική: για την αντιμετώπιση των συστημικών 
κινδύνων από την υπερβολική παροχή πιστώσεων και 
μόχλευση. Ένα υψηλότερο επίπεδο κεφαλαίων μπορεί να 
συμβάλει στον περιορισμό της μείωσης του χρέους σε 
περίοδο ύφεσης και στη σταθεροποίηση της ροής των 
πιστώσεων προς την οικονομία. 

 Διαρθρωτική προοπτική: για την αντιμετώπιση των 
συστημικών κινδύνων που απορρέουν από μη 
εναρμονισμένα κίνητρα και ζητήματα «πολύ μεγάλων 
τραπεζών για να χρεοκοπήσουν» που αφορούν συστημικά 
σημαντικούς οργανισμούς (SIIs). Ο δείκτης μόχλευσης 
αυξάνει την ανθεκτικότητα των μεγάλων, πολύπλοκων και 
διασυνδεδεμένων ιδρυμάτων έναντι του υψηλότερου 
κινδύνου υποδείγματος και της αβεβαιότητας; 

Κατηγορία Δείκτης 

Μεταβλητές 
ισολογισμού 

Λόγος κόστους (εξυπηρέτησης) δανείου προς το διαθέσιμο 
εισόδημα 
Μόχλευση μεμονωμένων δανείων ή στο επίπεδο του 
ενεργητικού 
Αύξηση του ποσοστού της χρηματοδότησης μέσω της 
διατραπεζικής αγοράς (μη-βασική χρηματοδότηση) 
Αποκλίσεις των τιμών των περιουσιακών στοιχείων από τις 
μακροπρόθεσμες τάσεις 

Συχνότητα 
αξιολόγησης: 

Τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών. 

Σημειώσεις: 
1. Ο δείκτης μόχλευσης θεωρείται ως ένα συμπληρωματικό μέτρο, παράλληλα με τις 

κεφαλαιακές απαιτήσεις των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο  στοιχείων 
ενεργητικού (πλαίσιο Βασιλείας ΙΙΙ για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και Κανονισμός για 
τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRR)). 

2. Ο δείκτης μόχλευσης εκφράζεται σε Κεφάλαια κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 
(CET1) προς το σύνολο των ανοιγμάτων (δηλαδή πριν από την εφαρμογή των 
συντελεστών στάθμισης κινδύνου). 
Το σύνολο των ανοιγμάτων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
i. Περιουσιακά στοιχεία εκτός από τα παράγωγα και τα πιστωτικά παράγωγα τα 

οποία αποτιμώνται σε λογιστική αξία; 
ii. Προσθήκη για τον πιστωτικό κίνδυνο του αντισυμβαλλομένου για τις 

συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (π.χ. συμφωνία επαναγοράς); 
iii. Παράγωγα τα οποία αποτιμώνται στο κόστος αντικατάστασης συν μια 

προσαύξηση για το μελλοντικό άνοιγμα; 
iv. Στοιχεία εκτός ισολογισμού, σταθμισμένο με τη χρήση συντελεστών 

πιστωτικής μετατροπής μεταξύ 10% και 100%. 
3. Το CRR καθορίζει ένα χρονοδιάγραμμα με στόχο την εφαρμογή της απαίτησης του 

δείκτη μόχλευσης στην ΕΕ από το 2018 (δηλαδή πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018 
οι τράπεζες θα υπόκεινται σε κεφαλαιακές απαιτήσεις σταθμισμένες ως προς τον 
κίνδυνο και τον δείκτη μόχλευσης). 
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Πίνακας 7: Δείκτης κάλυψης κινδύνου ρευστότητας (LCR), Δείκτης καθαρής σταθερής 
χρηματοδότησης (NSFR), Λόγος δανείου προς καταθέσεις (LTD), Λόγος δανείου προς σταθερή 
χρηματοδότηση (LTSF), Γενική επιβάρυνση ρευστότητας και επιβάρυνση για συστημικά 
σημαντικά ιδρύματα (SIIs) 

 

                                              
19 ΕΣΣΚ (2014β). 

Εργαλεία: Δείκτης κάλυψης κινδύνου ρευστότητας (LCR) 
Δείκτης καθαρής σταθερής χρηματοδότησης (NSFR) 
Λόγος δανείων προς καταθέσεις (LTD) 
Λόγος δανείων προς σταθερή χρηματοδότηση (LTSF) 
Γενική επιβάρυνση ρευστότητας και  
Επιβάρυνση για συστημικά σημαντικά ιδρύματα (SIIs) 

Ενδιάμεσοι 
στόχοι: 

2 και 4 

Στόχος του 
εργαλείου: 

 Το LCR προωθεί τη βραχυπρόθεσμη ανθεκτικότητα του προφίλ 
κινδύνου ρευστότητας της τράπεζας, διασφαλίζοντας ότι διαθέτει 
επαρκές απόθεμα των μη βεβαρημένων υψηλής ποιότητας 
ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού (High Quality Liquid Assets - 
HQLA), που μπορούν να μετατραπούν εύκολα και άμεσα (σε 
τουλάχιστον 30 ημερολογιακές ημέρες) σε μετρητά19. 

 Το NSFR μετρά το ποσοστό των μακροπρόθεσμων στοιχείων του 
ενεργητικού που χρηματοδοτούνται από μακροπρόθεσμες σταθερές 
χρηματοδοτήσεις.  

 Το LTD και το LTSF μπορούν και τα δύο να χρησιμοποιηθούν ως 
διαρθρωτικά και κυκλικά εργαλεία. 

 Η γενική επιβάρυνση της ρευστότητας αποθαρρύνει την υπερβολική 
εξάρτηση σε βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις της αγοράς. 

 Η επιβάρυνση της ρευστότητας για συστημικά σημαντικά ιδρύματα 
(SIIs) αντιμετωπίζει τις αρνητικές εξωτερικές επιδράσεις ή τις 
δευτερογενείς επιπτώσεις που απορρέουν από την ανάληψη 
υπερβολικών κινδύνων ρευστότητας ή την αναντιστοιχία της 
ληκτότητας από τα  συστημικά σημαντικά ιδρύματα, 
συμπεριλαμβανομένου του ηθικού κινδύνου. Θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί ως ένα επιπρόσθετο απόθεμα της ελάχιστης 
απαίτησης για το LCR ή το NSFR. 

Κατηγορία Δείκτης 

Έλλειψη ρευστότητας της αγοράς 

Διαρθρωτικός  Μεσοπρόθεσμος/μακροπρόθεσμος μέσος όρος των μετρήσεων 
ρευστότητας της αγοράς (π.χ. διαφορές μεταξύ των τιμών αγοράς-
πώλησης, ο κύκλος εργασιών, ο όγκος των συναλλαγών ή/και 
έκδοση τίτλων) 

Κυκλικός  Μετρήσεις της ρευστότητας της αγοράς, π.χ. διαφορές μεταξύ των 
τιμών αγοράς-πώλησης, ο κύκλος εργασιών, ο όγκος του εμπορίου, 
ή/και έκδοση τίτλων 

 Η τυπική απόκλιση των μετρήσεων της ρευστότητας της αγοράς, 
δείκτης συσχέτισης μεταξύ των μετρήσεων της ρευστότητας της 
αγοράς και αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου (Credit default swap 
– CDS) για τις τράπεζες 

 Δείκτης τραπεζικών χρηματοδοτήσεων συγκεντρώνοντας την 
κατανομή των εκδόσεων των ασφαλισμένων έναντι των μη-
εξασφαλισμένων δανείων 

 Περιθώριο αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου (CDS spreads) 
(μεγάλες τράπεζες) 
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 Περιθώριο διατραπεζικού επιτοκίου, συμπεριλαμβανομένου του 
περιθωρίου LIBOR-OIS και του περιθωρίου EURIBOR-OIS 

Κρίση  Δείκτης ρευστότητας της EΚΤ για της χρηματοοικονομικές αγορές 
(FMLI) και τα συστατικά του, π.χ. για αγορές μετοχών και ομολόγων 

 Μετρήσεις για τη ρευστότητα της αγοράς, π.χ. διαφορές μεταξύ των 
τιμών αγοράς-πώλησης, ο κύκλος εργασιών, ο όγκος του εμπορίου, 
και/ή την έκδοση τίτλων 

 Τυπική απόκλιση των μετρήσεων για τη ρευστότητα της αγοράς, 
συσχέτιση μεταξύ των μετρήσεων για τη ρευστότητα της αγοράς και 
του δείκτη για την αντιστάθμιση πιστωτικού κινδύνου (CDS) για τις 
τράπεζες 

 Περιθώριο αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου (CDS spreads) 
(μεγάλες τράπεζες) 

 Περιθώριο διατραπεζικού επιτοκίου, συμπεριλαμβανομένου του 
περιθωρίου LIBOR-OIS και του περιθωρίου EURIBOR-OIS 

Αναντιστοιχία ληκτότητας (κίνδυνος χρηματοδότησης) 

Διαρθρωτικός  Δανεισμός από κεντρικές τράπεζες 

 Μέσος όρος σταθμισμένης ληκτότητας στοιχείων ενεργητικού και 
παθητικού 

 Λόγος δανείων προς καταθέσεις (LTD) και/ή λόγος δανείων προς 
σταθερή χρηματοδότηση (LTSF) (π.χ. καταθέσεις + κεφάλαια + 
μακροπρόθεσμος δανεισμός) 

 Απλός γενικός δείκτης βασικής χρηματοδότησης: [ καταθέσεις + 
κεφάλαια + μακροπρόθεσμος δανεισμός ]/συνολικές υποχρεώσεις 
(ή δάνεια) 

 Απλός γενικός δείκτης ρευστότητας περιουσιακών στοιχείων: 
ρευστά περιουσιακά στοιχεία/σύνολο ενεργητικού 

Κυκλικός  Μέσος όρος σταθμισμένης ληκτότητας στοιχείων ενεργητικού και 
παθητικού 

 Λόγος δανείων προς καταθέσεις (LTD) και/ή λόγος δανείων προς 
σταθερή χρηματοδότηση (LTSF) (π.χ. καταθέσεις + κεφάλαια + 
μακροπρόθεσμος δανεισμός) 

 Απλός γενικός δείκτης βασικής χρηματοδότησης: [ καταθέσεις + 
κεφάλαια + μακροπρόθεσμος δανεισμός ]/συνολικές υποχρεώσεις 
(ή δάνεια) 

 Απλός γενικός δείκτης ρευστότητας περιουσιακών στοιχείων: 
ρευστά περιουσιακά στοιχεία/σύνολο ενεργητικού 

 Δείκτης τραπεζικών χρηματοδοτήσεων συγκεντρώνοντας την 
κατανομή των εκδόσεων του ασφαλισμένου έναντι του 
ασφαλισμένου δανεισμού 

Κρίση  Δανεισμός από κεντρικές τράπεζες 

 Δείκτης τραπεζικών χρηματοδοτήσεων συγκεντρώνοντας την 
κατανομή των εκδόσεων των ασφαλισμένων έναντι των μη-
εξασφαλισμένων δανείων 

Ρευστότητα/συσσώρευση μετρητών 

Διαρθρωτικός  Δανεισμός από κεντρικές τράπεζες 

Κρίση  Περιθώριο διατραπεζικού επιτοκίου, συμπεριλαμβανομένου του 
περιθωρίου LIBOR-OIS και του περιθωρίου EURIBOR-OIS 

 Δανεισμός από κεντρικές τράπεζες 

Κίνδυνος συγκέντρωσης 

Διαρθρωτικός  Σύνθεση της τραπεζικής χρηματοδότησης 

Κυκλικός  Σύνθεση της τραπεζικής χρηματοδότησης 

Αντιστοιχία νομισμάτων 
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Πίνακας 8: Μέτρα για τις απαιτήσεις χρηματοδοτικών ανοιγμάτων εντός του 
χρηματοοικονομικού συστήματος 

Διαρθρωτικός  Καθαρή ανοικτή θέση σε ξένο νόμισμα/σύνολο ενεργητικού; 
εναλλακτικά υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα/σύνολο ενεργητικού, 
επιτόκια ανταλλαγής σε ξένο νόμισμα 

Κυκλικός  Καθαρή ανοικτή θέση σε ξένο νόμισμα/σύνολο ενεργητικού; 
εναλλακτικά υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα/σύνολο ενεργητικού, 
επιτόκια ανταλλαγής σε ξένο νόμισμα 

Κρίση  Δείκτης ρευστότητας της ECB για της χρηματοοικονομικές αγορές 
(FMLI) (συνθετικό στοιχείο σε ξένο νόμισμα) 

 Αστάθεια συναλλαγματικών ισοτιμιών 

 Αστάθεια σε πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων 

Συχνότητα 
αξιολόγησης: 

Τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών και αξιολόγηση των εργαλείων 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. 

Σημείωση: 
1. Οι δείκτες έχουν ομαδοποιηθεί σε σχέση με τον τύπο του συστημικού κινδύνου 

ρευστότητας που αντιστοιχούν (διαρθρωτικές και κυκλικές κρίσεις ρευστότητας και 
κρίσεις ρευστότητας). Στην πράξη, οι διάφοροι τύποι του συστημικού κινδύνου 
ρευστότητας μπορεί να επικαλύπτονται. 

Εργαλεία:  Μέτρα για τις απαιτήσεις χρηματοδοτικών ανοιγμάτων εντός 
του χρηματοοικονομικού συστήματος 

Ενδιάμεσοι 
στόχοι: 

1 και 3 

Στόχος του 
εργαλείου: 

Η μείωση του συστημικού κινδύνου από ανοίγματα προς τον 
χρηματοοικονομικό τομέα (ή επιμέρους τομείς) με την αλλαγή των 
απαιτήσεων της προληπτικής εποπτείας στις εκθέσεις κινδύνου σε 
άλλες τράπεζες, επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών 
(ΚΕΠΕΥ) ασφαλιστικές εταιρείες, μια σειρά ταμείων και άλλων 
εποπτευόμενων και μη εποπτευόμενων χρηματοοικονομικών 
ιδρυμάτων. 

Κατηγορία Δείκτης 

Μεταβλητές 
ισοζυγίου 

Λόγος δανείων προς καταθέσεις 
Αύξηση δανειοδότησης εντός του χρηματοοικονομικού τομέα 
Αύξηση δανεισμού εντός του χρηματοοικονομικού τομέα 
Χρηματοδοτικά ανοίγματα εντός του χρηματοοικονομικού 
συστήματος προς το σύνολο του τραπεζικού χαρτοφυλακίου 
Χρηματοδοτικά ανοίγματα εντός του χρηματοοικονομικού 
συστήματος προς το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των 
τραπεζών 
Ανάπτυξη σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα (Over-the-Counter - 
OTC) 
Τα μέγιστα ανοίγματα σε οντότητες του χρηματοοικονομικού τομέα 
προς το CET1 των ίδιων οντοτήτων 

Εκτός 
λογιστικής 
κατάστασης 
μεταβλητές 

Εγχώριο μέγεθος τραπεζικού τομέα προς ΑΕΠ 
Μέγεθος των ξένων υποκαταστημάτων προς ΑΕΠ 
Λόγος χρηματοοικονομικού εταιρικού χρέος προς ΑΕΠ 
Διαφορά χρηματοοικονομικού εταιρικού χρέος προς ΑΕΠ 
Λόγος μη-τραπεζικού χρηματοοικονομικού χρέους προς ΑΕΠ 
Διαφορά μη-τραπεζικού χρηματοοικονομικού χρέους προς ΑΕΠ 
Δραστηριότητες σε σκιώδες τραπεζικό σύστημα (δηλαδή την 
έκδοση τιτλοποιημένων προϊόντων και του ενεργητικού υπό 
διαχείριση) 
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Μεταβλητές 
αγοράς 

Εκτιμήσεις ακινήτων: 
Λόγος και/ή διαφορά της τιμής των κατοικιών προς την τιμή 
ενοικίασης 
Residential price to rent ratio and/or gap 
Εμπορικές αποδόσεις της αγοράς 

Όροι δανεισμού ακινήτων: 
Λόγος ενυπόθηκου δανείου στεγαστικών ακινήτων προς την 
αξία εξασφαλίσεων 
Λόγος ενυπόθηκου δανείου στεγαστικών ακινήτων προς το 
διαθέσιμο εισόδημα 
Λόγος ενυπόθηκου δανείου εμπορικών ακινήτων προς την 
αξία εξασφαλίσεων 

Περιθώριο χορήγησης νέων δανείων: 
Στεγαστικά δάνεια 
Εμπορικά ακίνητα 

Συχνότητα 
αξιολόγησης : 

Τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών και ετήσια αξιολόγηση των 
εργαλείων για την αύξηση/μείωση σε χρηματοδοτικά ανοίγματα 
εντός του χρηματοοικονομικού συστήματος. 

Σημειώσεις: 
1. Τα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν με κυκλικό τρόπο (δηλαδή για τον 

περιορισμό και την πρόληψη της υπερβολικής πιστωτικής επέκτασης και 
μόχλευσης) με την απορρόφηση των σχετικών ζημιών κατά τη διάρκεια μιας 
ύφεσης, καθώς και για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών εξελίξεων (π.χ. 
υπερβολικά ανοίγματα σε ορισμένους τύπους των χρηματοπιστωτικών 
οντοτήτων). 

2. Τα μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν: 
i. Αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων μικρο-προληπτικής εποπτείας 

(δηλαδή μέσω ανώτατων ορίων στην τυποποιημένη μέθοδο (ή 
πολλαπλασιαστές/παραμέτρους ανώτατων ορίων στη μέθοδο των 
εσωτερικών διαβαθμίσεων); 

ii. Αυστηρότερα όρια στα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα. 
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Πίνακας 9: Όρια στα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα 

 
Πίνακας 10: Απαίτηση εκκαθάρισης μέσω κεντρικών αντισυμβαλλομένων (CCP clearing 
requirement) 

 
  

Εργαλεία: Όρια στα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα 

Ενδιάμεσος στόχος: 3 

Στόχος του 
εργαλείου: 

Μείωση του συστημικού κινδύνου από τη συγκέντρωση και 
την αλληλοσύνδεση. 

Κατηγορία Δείκτης 

Κίνδυνος 
συγκέντρωσης 

Μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα προς το σύνολο των 
πιστώσεων 

Ανοίγματα σε 
συγκεκριμένο 
οικονομικό τομέα 

Τομεακά ανοίγματα προς κεφάλαια 

Κίνδυνος 
αντισυμβαλλομένου 

Μεγαλύτερα ανοίγματα ενός ιδρύματος έναντι των ιδίων 
κεφαλαίων του ιδρύματος. 

Συχνότητα 
αξιολόγησης: 

Τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών 

Σημειώσεις: 
1. Μια μακροπροληπτική αρχή μπορεί να θέσει αυστηρότερα όρια σε μεγάλα ανοίγματα 

με τη χρήση του Άρθρου 458 του CRR. 
2. Τα ανοίγματα των αντισυμβαλλομένων που προκύπτουν από μια τράπεζα ορίζονται 

ως «μεγάλα» εφόσον η αξία τους είναι ίση ή υπερβαίνει το 10% του κεφαλαίου της 
τράπεζας. Το όριο για μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα είναι 25% του κεφαλαίου 
της τράπεζας. Για ανοίγματα σε άλλες τράπεζες, η τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
25% του κεφαλαίου της τράπεζας ή τα 150 εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα με το ποιο 
είναι το υψηλότερο, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. 

3. Μέτρα για τους περιορισμούς των μεγάλων ανοιγμάτων περιλαμβάνουν: 
i. Μείωση του ορίου του 10% για την επισήμανση των ανοιγμάτων των 

αντισυμβαλλομένων ως «μεγάλα» ή το 25%/150 εκατομμυρίων ευρώ 
ανώτατο όριο για τους αντισυμβαλλομένους, ή ομάδων των 
συνδεδεμένων αντισυμβαλλομένων; 

ii. Μείωση του ορίου ή κατάργηση ορισμένων απαλλαγών για μεγάλα 
χρηματοδοτικά ανοίγματα; 

Εργαλεία: Απαίτηση εκκαθάρισης μέσω κεντρικών 
αντισυμβαλλομένων 

Ενδιάμεσος στόχος : 3 

Στόχος του 
εργαλείου: 

 Απλοποιεί τη διασυνδεσιμότητα του δικτύου και μειώνει 
την πιθανότητα μετάδοσης; 

 Κεντρική διαχείριση του κινδύνου; 
 Παρέχει μεγαλύτερη διαφάνεια. 

Σημειώσεις: 
1. Η αξιολόγηση της απαίτησης εκκαθάρισης μέσω κεντρικών αντισυμβαλλομένων 

μπορεί να περιλαμβάνει την τακτική επανεξέταση των δεδομένων και σχετικών 
πληροφοριών των κεντρικών αντισυμβαλλομένων που δημοσιεύονται από την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. 
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Πίνακας 11: Απαιτήσεις ελάχιστου περιθωρίου και προδιαγραφές για τις περικοπές 
αποτίμησης (haircut requirements) στην εκκαθάριση μέσω κεντρικών αντισυμβαλλομένων 

 
Πίνακας 12: Πρόσθετες απαιτήσεις δημοσιοποίηση ανακοινώσεων 

 
  

Εργαλεία: Απαιτήσεις ελάχιστου περιθωρίου και προδιαγραφές για 
τις περικοπές αποτίμησης στην εκκαθάριση μέσω 
κεντρικών αντισυμβαλλομένων 

Ενδιάμεσοι στόχοι: 2 και 5 

Στόχος του 
εργαλείου: 

Οι περικοπές και τα περιθώρια συμβάλλουν στην ενίσχυση 
της αξιοπιστίας του συστήματος με τη μείωση ή τον 
περιορισμό της μόχλευσης στο χρηματοοικονομικό σύστημα ή 
σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς, π.χ. μη τραπεζικός 
τομέας. Ειδικότερα, καλύπτουν τον πιστωτικό κίνδυνο, δηλαδή 
για να προστατευθούν από τους κινδύνους που απορρέουν 
από μια αθέτηση συναλλαγής του αντισυμβαλλομένου τους. 

Σημειώσεις: 
1. Οι απαιτήσεις για τα περιθώρια και τις περικοπές εισάγονται όταν μια μείωση της 

αξίας των εξασφαλίσεων αναμένεται κατά το διάστημα μεταξύ της τελευταίας 
αναπροσαρμογής της και τη στιγμή κατά την οποία μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι 
έχουν ρευστοποιηθεί σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων ενός 
συμμετέχοντα. 

2. Οι δείκτες κινδύνου ρευστότητας (που αναφέρονται στον Πίνακα 7 – στο τμήμα 
Έλλειψη ρευστότητας της αγοράς) βοηθά στην αξιολόγηση του προφίλ του κινδύνου 
ρευστότητας των εξασφαλίσεων. 

Εργαλεία: Πρόσθετες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων 

Ενδιάμεσοι στόχοι: 2, 3, 4 και 5 

Στόχος του 
εργαλείου: 

Η αποθάρρυνση της ανάληψης υπερβολικών κινδύνων και της 
αύξησης της διαφάνειας των συμμετεχόντων στην αγορά, 
όταν οι συστημικοί κίνδυνοι είναι υψηλοί. 

Σημειώσεις: 
1. Τα μέτρα για τις δημόσιες γνωστοποιήσεις περιλαμβάνουν: 

i. συχνότερη υποβολή εκθέσεων; 
ii. υψηλότερη διασπορά (δηλαδή, κατά τομέα ή τοποθεσία των ανοιγμάτων); 
iii. απαιτώντας συγκρίσιμα έντυπα για τη γνωστοποίηση ή κοινοποίηση σε 

εύκολα προσβάσιμα μέσα επικοινωνίας. 
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Πίνακας 13: Απόθεμα ασφαλείας για τα Παγκόσμια Συστημικά Σημαντικά Ιδρύματα (G-SII 
buffer) 

 
  

Εργαλείο: 
 

Απόθεμα ασφαλείας για τα παγκόσμια Συστημικά 
Σημαντικά Ιδρύμαματα (G-SII buffer) 

Ενδιάμεσος στόχος: 4 

Στόχος του εργαλείου: Στοχεύει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των G-SIIs, 
και με τον τρόπο αυτό στην ανθεκτικότητα του 
χρηματοοικονομικού συστήματος, αυξάνοντας την 
ικανότητα κάλυψης των ζημιών τους. Το 
χρηματοοικονομικό σύστημα είναι σε καλύτερη θέση να 
αντιμετωπίσει τους συγκεκριμένους κλυδωνισμούς του 
κάθε ιδρύματος καθώς και τους τομεακούς 
κλυδωνισμούς. 

Αναγνώριση των παγκόσμιων συστημικών σημαντικών οργανισμών (G-SIIs) 

Κατηγορία Δείκτης Στάθμιση 
δείκτη 

1. Μέγεθος (20%) Συνολικά ανοίγματα, όπως ορίζονται για τη 
χρήση του δείκτη μόχλευσης της Βασιλείας 
ΙΙΙ 

20% 

2. Διασυνδεσιμότητά (20%) Περιουσιακά στοιχεία εντός του 
χρηματοοικονομικού συστήματος 
Υποχρεώσεις εντός του χρηματοοικονομικού 
συστήματος 
Οφειλόμενα χρεόγραφα 

6.67% 
 
6.67% 
 
6.67% 

3. Υποκατάσταση/υποδομή 
χρηματοοικονομικού 
ιδρύματος (20%) 

Θεματοφυλακή περιουσιακών στοιχείων 
Δραστηριότητα πληρωμών (πληρωμές που 
πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 
αναφοράς - εξαιρουμένων των ενδο-
εταιρικών πληρωμών) 
Σύναψη συναλλαγών στις αγορές χρέους 
και μετοχικού κεφαλαίου 

6.67% 
6.67% 
 
 
 
6.67% 

4. Πολυπλοκότητα (20%) Ονομαστικό ποσό των 
εξωχρηματιστηριακών παραγώγων 
Περιουσιακά στοιχεία επιπέδου 3 
Εμπορικό και διαθέσιμο προς πώληση 
χαρτοφυλάκιο 

6.67% 
 
6.67% 
6.67% 

5. Διασυνοριακές 
δραστηριότητες (20%) 

Διασυνοριακές απαιτήσεις 
Διασυνοριακές υποχρεώσεις 

10% 
10% 

Συχνότητα αξιολόγησης: Ετήσια επισκόπηση των δεικτών και αξιολόγηση 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του εργαλείου. 

Σημείωση: 
1. Η μεθοδολογία του CRD ακολουθείται στον προσδιορισμό των G-SIIs. Σύμφωνα με 

το CRD IV, υπάρχουν τουλάχιστον πέντε υποκατηγορίες των G-SIIs. Η χαμηλότερη 
υποκατηγορία ανατίθενται ένα απόθεμα ασφαλείας G-SII της τάξης του 1% του 
συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο. Το απόθεμα ασφαλείας που αποδίδεται σε 
κάθε υποκατηγορία αυξάνεται με βαθμίδες της τάξης του 0,5% του συνολικού ποσού 
έκθεσης σε κίνδυνο. Η υψηλότερη υποκατηγορία του αποθέματος ασφαλείας G-SII 
υπόκειται σε απόθεμα ασφαλείας της τάξης του 3,5% του συνολικού ποσού έκθεσης 
σε κίνδυνο. 
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Πίνακας 14: Απόθεμα ασφαλείας για τα Άλλα Συστημικά Σημαντικά Ιδρύματα (O-SII buffer) 

 
  

Εργαλείο: Απόθεμα ασφαλείας για τα Άλλα Συστημικά 
Σημαντικά Ιδρύματα (O-SII buffer) 

Ενδιάμεσοι στόχοι: 4 

Στόχος του εργαλείου: Ο στόχος είναι η μείωση του ηθικού κινδύνου και να 
βελτιωθεί η ανθεκτικότητα των ιδρυμάτων O-SII. 

Υποχρεωτικοί δείκτες: Αναγνώριση των εθνικών (άλλων) συστημικά 
σημαντικών οργανισμών (O-SIIs) 

Κατηγορία Δείκτης Στάθμιση 
δείκτη 

1. Μέγεθος (25%) Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 25% 

2. Σημαντικότητα 
(συμπεριλαμβανομένης 
της υποκατάστασης/ 
υποδομές του 
χρηματοοικονομικού 
συστήματος) (25%) 

Αξία των εγχώριων συναλλαγών πληρωμής 
Καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα από τους 
καταθέτες στην ΕΕ 
Δάνεια στον ιδιωτικό τομέα σε δικαιούχους 
στην ΕΕ 

8.33% 
8.33% 
 
8.33% 

3. Πολυπλοκότητα/ 
διασυνοριακές 
δραστηριότητες (25%) 

Ποσό των εξω-χρηματιστηριακών 
παραγώγων (ονομαστικό) 
Διασυνοριακές υποχρεώσεις 
Διασυνοριακές απαιτήσεις 

8.33% 
 
8.33% 
8.33% 

4. Διασυνδεσιμότητά 
(25%) 

Διατραπεζικές υποχρεώσεις 
Διατραπεζικά περιουσιακά στοιχεία 
Οφειλόμενα χρεόγραφα 

8.33% 
8.33% 
8.33% 

Συχνότητα αξιολόγησης: Ετήσια επισκόπηση των δεικτών και αξιολόγηση του 
επιπέδου του αποθέματος ασφάλειας O-SII. 

Σημειώσεις: 
1. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ, τα ιδρύματα που έχουν 

βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη από 350 μονάδες βάσης θα πρέπει να οριστούν 
αυτόματα ως ιδρύματα O-SII. 

2. Εκτός από το υποχρεωτικό πλαίσιο, η εκτίμηση των εποπτικών αρχών ασκείται 
μέσω της εξέτασης τόσο των ποιοτικών όσο και των ποσοτικών στοιχείων που δεν 
περιλαμβάνονται στη σχέση αιτίας-αποτελέσματος του πλαισίου. 

3. Σύμφωνα με το CRD, οι τράπεζες μπορούν να αξιολογηθούν σε σχέση με το βαθμό 
της συστημικής σημασίας σε ατομική, υπο-ενοποιημένη ή σε ενοποιημένη βάση. 

4. Ένα σύνολο από τους προαιρετικούς δείκτες (όπως περιλαμβάνονται στις 
κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ, 2014) μπορούν να ενσωματωθούν στην 
αξιολόγηση. 
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Η ΚΤΚ εξετάζει περιοδικά την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των 
μακροπροληπτικών εργαλείων που έχουν επιλεχθεί για την επίτευξη του απώτερου 
στόχου και των ενδιάμεσων στόχων της μακροπροληπτικής πολιτικής. Το Τμήμα 
Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας είναι υπεύθυνο για την ενημέρωση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΚΤΚ σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των 
εργαλείων. Συγκεκριμένα, το Τμήμα Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας θα παρέχει μια 
τακτική ανάλυση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΤΚ για το πώς επιλέγεται το σύνολο των 
μακροπροληπτικών εργαλείων, καθώς και το κοινωνικό κόστος που μπορεί να 
συνεπάγεται κατά την επιβολή περιορισμών στις οντότητες και στις δραστηριότητες 
(ανάλυση κόστους/ωφέλειας). Η ανάλυση αυτή θα πρέπει να επικεντρώνεται στην πηγή 
του συστημικού κινδύνου και ο στόχος είναι να περιοριστούν οι αρνητικές δευτερογενείς 
επιπτώσεις. Αν με βάση την αξιολόγηση, θεωρηθεί ότι είναι αναγκαία η δημιουργία νέων 
μακροπροληπτικών εργαλείων, η ΚΤΚ σχεδιάζει τα κατάλληλα μέσα. 
 

4.3 Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές 
 
Για να αποφασιστούν τα πλέον ενδεδειγμένα μακροπροληπτικά εργαλεία για να 
χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση συστημικών κινδύνων, απαιτείται συνεργασία 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Συγκεκριμένα, απαιτείται η συνεργασία μεταξύ των αρχών 
που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή των μακροπροληπτικών και μικροπροληπτικών 
πολιτικών, καθώς και οι δύο τύποι πολιτικής συμπληρώνουν η μία την άλλη και έτσι έχουν 
καθοριστικό ρόλο στην οικοδόμηση ενός πιο ισχυρού και βιώσιμου χρηματοοικονομικού 
συστήματος. 
 
Σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο20, η ΚΤΚ μπορεί να ορίσει και/ή να αναπτύξει, σε συνεργασία 
ή σε συντονισμό με άλλες αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας, τις προσεγγίσεις 
παρακολούθησης για τον εντοπισμό των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και των δομών 
που έχουν συστημική σημασία για τη Δημοκρατία, και να καθορίσει ή να συστήσει την 
περιφέρεια του εθνικού δικαίου. Το Μνημόνιο Συνεργασίας21 μεταξύ της ΚΤΚ, της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου, της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών 
και του Υπουργείου Οικονομικών προβλέπει το φόρουμ για τη συνεργασία για τη 
διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος22. Με την επιφύλαξη 
των διατάξεων του εθνικού δικαίου23 και των κανονισμών που ισχύουν στο πλαίσιο του 
ΕΣΣΚ και της ΕΚΤ-ΕΕΜ, η ΚΤΚ μπορεί να εκδίδει ειδικές ή γενικές οδηγίες ή 
κατευθυντήριες γραμμές προς τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, τα οποία μπορούν να 
δημοσιεύουν αν κριθεί αναγκαίο. Επιπλέον, η ΚΤΚ έχει αρμοδιότητες έκδοσης συστάσεων 
όσον αφορά την εφαρμογή των μακροπροληπτικών εργαλείων. 
 
Ο συντονισμός των εθνικών μακροπροληπτικών πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ αποτελεί 
βασικό στοιχείο για την πρόληψη/περιορισμό των διασυνοριακών επιπτώσεων. Η ΚΤΚ 
μπορεί να συνεργαστεί και να ανταλλάξει δεδομένα και πληροφορίες με άλλες αρμόδιες 
αρχές στη Δημοκρατία και στα κράτη μέλη και με τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ και του ΕΣΣΚ, ή με τις αρμόδιες αρχές τρίτων 
χωρών, διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα και ότι οι ανησυχίες γίνονται πλήρως 
σεβαστές24. Επιπλέον, η ΚΤΚ μπορεί να αναπτύξει και να εφαρμόσει τα κατάλληλα 
εργαλεία για την εκτέλεση των καθηκόντων της, για τους σκοπούς της εφαρμογής της 
σύστασης του ΕΣΣΚ, με σκοπό την εφαρμογή των συστάσεων ή αποφάσεων της ΕΚΤ, 

                                              
20 Άρθρο 47A (4), ο περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμος, 2002 - (Αριθ.3) 2014 και Νόμος που ρυθμίζει 
την μακροπροληπτική εποπτεία των ιδρυμάτων και συναφή θέματα, Νόμος 6(Ι) του 2015. 
21 Μνημόνιο Συνεργασίας (Νοέμβριος 2007). 
22 http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=11784.  
23 Άρθρο 5A, ο περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμος, 2002 - (Αριθ.3) 2014. 
24 Άρθρο 47A (5), ο περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμος, 2002 - (Αριθ.3) 2014. 

http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=11784
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σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης25. Η ΚΤΚ θα πρέπει να ενημερώνει 
το ΕΣΣΚ πριν από την εφαρμογή των μακροπροληπτικών εργαλείων σε εθνικό επίπεδο 
εάν αναμένονται σημαντικές διασυνοριακές επιπτώσεις σε άλλα κράτη μέλη ή στην ενιαία 
αγορά. 
 
Σύμφωνα με το Άρθρο 5 του κανονισμού του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ)26, το 
οποίο αναφέρεται σε εποπτευόμενες οντότητες και ομάδες που εγκαταστάθηκαν σε 
σχετικό συμμετέχον κράτος μέλος σε στενή συνεργασία, η ΚΤΚ πρέπει να ενημερώνει την 
ΕΚΤ 10 εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήψη μακροπροληπτικών αποφάσεων. Οι 
μακροπροληπτικές αποφάσεις μπορούν να ληφθούν μόνο εάν η ΕΚΤ δεν προβάλει την 
αντίρρησή της γραπτώς εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Οι εν λόγω ένσταση πρέπει να 
είναι γραπτή, αναφέροντας τους λόγους της ένστασης. 

                                              
25 Άρθρο 47A (6), ο περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμος, 2002 - (Αριθ.3) 2014. 
26 Άρθρο 5, Κανονισμός (ΕΕ) Αρ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 16 Απριλίου 2014. 
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5. Διαφάνεια και λογοδοσία της μακροπροληπτικής πολιτικής 
 
Η διαφάνεια και η ξεκάθαρη επικοινωνία των πολιτικών αποφάσεων για το κοινό είναι ένα 
κεντρικό στοιχείο της λογοδοσίας. Η ισχυρή λογοδοσία επιτυγχάνεται ακολουθώντας ένα 
διαφανές πλαίσιο, τόσο εκ των προτέρων σχετικά με τη στρατηγική πολιτική που 
υιοθετήθηκε, όσο και εκ των υστέρων σχετικά με το πώς η στρατηγική εφαρμόζεται στην 
πραγματικότητα, και ως εκ τούτου καθοδηγεί τις προσδοκίες σχετικά με τις δράσεις της 
μακροπροληπτικής αρχής. Η ΚΤΚ έχει υιοθετήσει πρόσθετες δημοσιοποιήσεις αναφορικά 
με τις αποφάσεις μακροπροληπτικής πολιτικής της27, στις οποίες η ΚΤΚ: 

 Δημοσιεύει οποιεσδήποτε αποφάσεις μακροπροληπτικής πολιτικής και το κίνητρο της 
έγκαιρα, εκτός αν με την δημοσίευση αυτή υπάρχουν κίνδυνοι για τη 
χρηματοοικονομική σταθερότητα, και καθορίζει και δημοσιεύει τις στρατηγικές 
μακροπροληπτικής πολιτικής; 

 Μπορεί να κάνει δημόσιες και μη-δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τους συστημικούς 
κινδύνους; 

 Ενημερώνει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τυχόν αποφάσεις μακροπροληπτικής 
πολιτικής της μαζί με την αιτιολόγησή τους, έγκαιρα, καθώς και τις στρατηγικές 
μακροπροληπτικής πολιτικής όπως καθορίζονται από την ΚΤΚ. Η ΚΤΚ υποβάλλει 
ετήσια έκθεση σχετικά με τη μακροπροληπτική πολιτική του προηγούμενου έτους στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων. 

 
Δεδομένης της εντολής της ΚΤΚ σχετικά με την γνωστοποίηση των αποφάσεων 
μακροπροληπτικής πολιτικής της, η ΚΤΚ θα δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με το 
ποσοστό του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφάλειας (CCyB), τη βαθμολογία 
των ιδρυμάτων O-SII και το ποσοστό αποθέματος ασφάλειας O-SII. 
 
Η εκ των προτέρων διαφάνεια επιτυγχάνεται με τη δημοσίευση των ενδιάμεσων στόχων, 
τα μακροπροληπτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων κινδύνων και των πιθανών δεικτών που καθοδηγούν την 
ενεργοποίηση/χαλάρωση των μακροπροληπτικών εργαλείων. 
 
Η εκ των υστέρων διαφάνεια επιτυγχάνεται περαιτέρω μέσω της δημοσίευσης των τιμών 
των δεικτών. 

                                              
27 Άρθρο 47A (8-10), περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμος, 2002 - (Αριθ.3) 2014. 



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY 
ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ 

 38 

Παραρτήματα 

Παράρτημα 1: Ορισμοί χρηματοοικονομικής σταθερότητας 
 

“Η χρηματοοικονομική σταθερότητα αποτελεί την προϋπόθεση για το χρηματοοικονομικό 
σύστημα για την παροχή πιστώσεων, στηρίζοντας την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.”28 

“Η χρηματοοικονομική σταθερότητα μπορεί να οριστεί ως μια κατάσταση στην οποία το 
χρηματοοικονομικό σύστημα – ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί , αγορές και 
υποδομές - μπορεί να αντιμετωπίσει τους κλυδωνισμούς χωρίς σοβαρές διαταραχές 
στην χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση και στην αποτελεσματική κατανομή των 
αποταμιευτικών πόρων προς τις παραγωγικές επενδύσεις.”29 

“Η χρηματοοικονομική σταθερότητα, στον τομέα των ασφαλίσεων και συνταξιοδοτικών 
ταμείων, μπορεί να θεωρηθεί ως η απουσία σημαντικών διαταραχών στις 
χρηματοοικονομικές αγορές, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή τα συνταξιοδοτικά ταμεία.”30 

“…για την ενίσχυση του χρηματοοικονομικού συστήματος, ώστε να είναι ικανό να 
αντεπεξέρχεται τις διαταραχές και τα αποτελέσματα των οικονομικών ανισορροπιών, 
ενώ προωθεί την οικονομική ανάπτυξη.31” 

“…χρηματοοικονομική σταθερότητα είναι μια κατάσταση όπου το χρηματοοικονομικό 
σύστημα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τα πλήγματα χωρίς να υποκύπτει σε σωρευτικές 
διαδικασίες, οι οποίες επηρεάζουν την κατανομή των αποταμιεύσεων σε επενδυτικές 
ευκαιρίες και την επεξεργασία των πληρωμών στην οικονομία.”32 

“Ένα χρηματοοικονομικό σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση σταθερότητας, όταν είναι 
ικανό να διευκολύνει (παρά να παρεμποδίζει) την απόδοση της οικονομίας και της 
διάχυσης οικονομικών ανισορροπιών που προκύπτουν ενδογενώς ή ως αποτέλεσμα 
σημαντικών ανεπιθύμητων και απρόβλεπτων γεγονότων.”33 

                                              
28 ΕΣΣΚ (2013) “Σύσταση σχετικά με τους ενδιάμεσους στόχους και τα εργαλεία μακροπροληπτικής πολιτικής”. 
29 Ιστοσελίδα της ΕΚΤ. 
30 EIOPA (2014) “Financial Stability Report”. 
31 EΑΚΚΑ (2014) “ESMA Annual Report 2014”. 
32 Padoa-Schioppa (2002). 
33 Schinasi (2004). 
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Παράρτημα 2: Δείκτες που σηματοδοτούν την χαλάρωση των 
μακροπροληπτικών εργαλείων 
 
Πίνακας 15: Ενδεικτικός κατάλογος των δεικτών για τη χαλάρωση των μακροπροληπτικών 
εργαλείων34 

Μακροπροληπτικά 
εργαλεία 

Δείκτες 

Εργαλεία που 
αφορούν τα 
κεφάλαια 

 Δείκτες υψηλής συχνότητας σε ακραίες καταστάσεις 
ισολογισμού (δηλαδή αυξήσεις σε τραπεζικά περιθώρια 
CDS) 

 Αυξήσεις σε επιτόκια χορηγήσεων/επιτοκιακές αποκλίσεις 
(spread) 

 Επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης 

 Αύξηση στα ποσοστών αθέτησης και ΜΕΔ/οφειλόμενων 
ποσών 

 Ένδειξη της επιδείνωσης της πιστωτικής προσφοράς από 
έρευνες για τον δανεισμό 

Εργαλεία που 
αφορούν τα 
νοικοκυριά 

 Μείωση των τιμών των κατοικιών 

 Μείωση στις αγοραπωλησιών ακινήτων 

 Αύξηση σε επιτοκιακές αποκλίσεις (spreads) των δανείων 
προς τα νοικοκυριά 

 Μείωση των τιμών των εμπορικών ενυπόθηκων δανείων 
(MBS) 

 Επιβράδυνση της αύξησης των καθαρών δανείων προς τα 
νοικοκυριά (αλλαγή σε απόθεμα) 

 Επιβράδυνση της ανάπτυξης των νέων δανείων προς τα 
νοικοκυριά (ροή) 

 Αύξηση των ΜΕΔ των νοικοκυριών/οφειλόμενων ποσών 

Εργαλεία που 
αφορούν τις 
επιχειρήσεις 

 Δείκτες υψηλής συχνότητας, (δηλαδή επιτοκιακές αποκλίσεις 
σε εταιρικά CDS, αποδόσεις ομολόγων) 

 Αυξήσεις σε επιτόκια χορηγήσεων/επιτοκιακές αποκλίσεις 

 Μείωση της ανάπτυξης των επιχειρηματικών δανείων 

 Αύξηση επιχειρησιακών ποσοστών 
αθέτησης/ΜΕΔ/οφειλόμενων ποσών 

 Ένδειξη της επιδείνωσης της παροχής πιστώσεων από 
έρευνες για τον δανεισμό 

Εργαλεία που 
αφορούν τη 
ρευστότητα 

 Αύξηση της απόκλισης μεταξύ του διατραπεζικού επιτοκίου 
και του επιτοκίου της νομισματικής πολιτικής/επιτόκιο 
αναφοράς 

 Αύξηση του κόστους χρηματοδότησης στην διατραπεζική 
αγορά 

 Αυξημένη προσφυγή σε ‘παράθυρα’ ρευστότητας των 
κεντρικών τραπεζών 

 Διατραπεζικό επιτόκιο (swap rate) του εγχώριου νομίσματος 
έναντι συναλλάγματος και τεκμαρτή μεταβλητότητα 
συναλλάγματος 

 Αντιστροφή μικτών κεφαλαιακών εισροών 

 
  

                                              
34 ΔΝΤ (2014) “Staff guidance note on macroprudential policy”. 
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