
 

 

ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΟ 

 

                                                                       23 Απριλίου 2013 
 

Προς: Τράπεζες που έχουν συσταθεί  
           στη ∆ημοκρατία 
                                                                                      ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
                                                                           ME ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ 
 
Αξιότιμε κύριε / κυρία,  
 
 

Θέμα:  Οδηγία για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων και των 
μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων - Ειδικά ίδια κεφάλαια (Pillar 2 specific 
own funds requirements) για κάλυψη από τους κινδύνους που προκύπτουν 

από υψηλά καταθετικά επιτόκια 
  
 Αναφερόμαστε στο πιο πάνω θέμα και στις αρνητικές επιπτώσεις στην 
οικονομία από τα καταθετικά επιτόκια που προσφέρουν οι τράπεζες τα οποία έχουν 
αυξηθεί σημαντικά και είναι κατά πολύ υψηλότερα από τα επιτόκια που 
προσφέρονται στη ζώνη του Ευρώ.   
  
 Πέραν των αρνητικών επιπτώσεων στην οικονομία, τα υψηλά καταθετικά 
επιτόκια επηρεάζουν, δια μέσου αλυσιδωτών επιπτώσεων, αρνητικά την κερδοφορία 
των τραπεζών και ελλοχεύουν κινδύνους για το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην 
ολότητά του.   
 
 Έχει παρατηρηθεί ότι, οι τράπεζες, με σκοπό την αντιμετώπιση των αρνητικών 
επιπτώσεων στην κερδοφορία τους, μετακυλούν το υψηλό κόστος καταθέσεων στα 
δανειστικά επιτόκια.  Ωστόσο, η ΚΤΚ επισύρει την προσοχή σας στο γεγονός ότι η 
αύξηση των δανειστικών επιτοκίων επηρεάζει την ομαλή εξυπηρέτηση των 
χορηγήσεων της τράπεζας και, ως εκ τούτου, αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός των μη 
εξυπηρετούμενων χορηγήσεων με  αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην κερδοφορία όσο 
και στα ίδια κεφάλαια των τραπεζών. 
   
 Ενόψει των πιο πάνω, η ΚΤΚ σας ενημερώνει, ότι, στα πλαίσια της εποπτικής 
εξέτασης και αξιολόγησης (SREP), απαιτεί επιπρόσθετα ειδικά ίδια κεφάλαια κάτω 
από τον Πυλώνα 2 για κάλυψη από τους κινδύνους που προκύπτουν από υψηλά 
καταθετικά επιτόκια.   

 



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY 
ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ 

Η μεθοδολογία υπολογισμού των εν λόγω εποπτικών κεφαλαίων καθώς και 
άλλες σχετικές πληροφορίες περιγράφονται στο συνημμένο Παράρτημα και τίθεται σε 
ισχύ από την 1η Μαΐου 2013.  Συνεπώς, προς εξέταση της συμμόρφωσης των 
τραπεζών με την υπό αναφορά απαίτηση ειδικών ιδίων κεφαλαίων, οι τράπεζες 
καλούνται όπως υποβάλλουν στην ΚΤΚ τον εν λόγω υπολογισμό σε μηνιαία βάση, 
αρχής γενομένης την 31η Μαΐου 2013.  Η προθεσμία της υποβολής ορίζεται ως ένα 
μήνα μετά την ημερομηνία αναφοράς και η εν λόγω απαίτηση για διατήρηση 
επιπρόσθετων ειδικών ιδίων κεφαλαίων θα πρέπει να προστίθεται στις υφιστάμενες 
κεφαλαιακές απαιτήσεις της ΚΤΚ κάτω από τον Πυλώνα 2. 

                    

                    Με εκτίμηση, 

 

 

 

        Πανίκος ∆ημητριάδης 

  

 

 



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY 
ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Μεθοδολογία υπολογισμού των ειδικών ιδίων κεφαλαίων για κάλυψη από τους 

κινδύνους που προκύπτουν από υψηλά καταθετικά επιτόκια 

 

Τα εν επικεφαλίδι ειδικά ίδια κεφάλαια υπολογίζονται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

 

Σ{Kατάθεση(i) * ∆ιάρκεια Κατάθεσης(i) * [Καταθετικό Επιτόκιο(i) – (Euribor + 3%)] * 0,005} 

 

όπου: 

 

 Κατάθεση(i) = Ονομαστική αξία κατάθεσης(i), νέας ή ανανεωθείσας (κατά το 

ημερολογιακό έτος για το οποίο διεξάγεται ο υπολογισμός των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων για σκοπούς της Εσωτερικής ∆ιαδικασίας Αξιολόγησης 

Κεφαλαιακής Επάρκειας), που φέρει επιτόκιο υψηλότερο από το σχετικό 

Euribor προσαυξημένο κατά 300 μονάδες βάσης. 

 

 ∆ιάρκεια Κατάθεσης(i) = Το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης 

ισχύος της σύμβασης Κατάθεσης(i) μέχρι την ημερομηνία λήξης της 

σύμβασης Κατάθεσης(i) ή το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία 

ανανέωσης της σύμβασης Κατάθεσης(i) μέχρι την ημερομηνία της επόμενης 

ανανέωσης της σύμβασης Κατάθεσης(i), εκφραζόμενο σε ημερολογιακές 

ημέρες. 

 

 Καταθετικό Επιτόκιο(i) = Προσφερόμενο από την τράπεζα επιτόκιο για την 

Κατάθεση(i) το οποίο είναι υψηλότερο από το σχετικό Euribor προσαυξημένο 

κατά 300 μονάδες βάσης, εκφραζόμενο σε ποσοστό. 

 

 Σχετικό Euribor = Το Euribor κατά την ημερομηνία λήψης ή ανανέωσης της 

Κατάθεσης(i) ανάλογα με τη ∆ιάρκεια Κατάθεσης(i), εκφραζόμενο σε 

ποσοστό. 

 

 

 

 



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY 
ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ 

Παράδειγμα 

 Ημερομηνία λήψης/ανανέωσης κατάθεσης: 10/05/2013 

Νέα/Ανανεωθείσα Κατάθεση1 = €100 

∆ιάρκεια Κατάθεσης1 = 180 ημέρες 

Καταθετικό Επιτόκιο1 = 4,5% 

6-μηνιαίο Euribor = 0,327% 

=> Ειδικά Ίδια Κεφάλαια1 = 100 * 180 * [0,045 - (0,00327 + 0,03)] * 0,005 

                                       = €1,06  [1] 

 Ημερομηνία ανανέωσης κατάθεσης: 10/11/2013 

Ανανεωθείσα Κατάθεση1 = €100 

∆ιάρκεια Κατάθεσης1 = 180 ημέρες 

Καταθετικό Επιτόκιο1 = 4,5% 

6-μηνιαίο Euribor = 0,312% 

=> Ειδικά Ίδια Κεφάλαια1 = 100 * 180 * [0,045 - (0,00312 + 0,03)] * 0,005 

                                       = €1,07  [2] 

 

=> Συνολικά Ειδικά Ίδια Κεφάλαια1 = {[1] + [2]} = €1,06 + €1,07  

                                                                          = €2,13 

 

Σημειώσεις:  

1. Για καταθέσεις σε ξένο νόμισμα, οι καταθέσεις μετατρέπονται σε Ευρώ με 

βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία κατά την ημερομηνία που λήφθηκε ή 

ανανεώθηκε η κατάθεση και αντί του Euribor εφαρμόζεται το σχετικό (βάση 

της ∆ιάρκειας Κατάθεσης(i)) διατραπεζικό επιτόκιο του ξένου νομίσματος 

προσαυξημένο κατά 300 μονάδες βάσης. 

  

2. Οι καταθέσεις που λαμβάνονται υπόψη στον πιο πάνω υπολογισμό είναι 

όλες οι καταθέσεις που θα ληφθούν ή θα ανανεωθούν από την 1η Μαΐου 

2013 και οι οποίες φέρουν επιτόκιο υψηλότερο από το σχετικό Euribor ή το 

αντίστοιχο σε ξένο νόμισμα προσαυξημένα κατά 300 μονάδες βάσης. 
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