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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ  ζχγρξνλε νηθνλνκηθή θξίζε αλέδεημε ηελ αλάγθε γηα αλάιεςε κέηξσλ κε ζθνπφ ηε 

κηθξνιεπηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ζπζηεκηθψλ θηλδχλσλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ηε ζέζπηζε ειαρίζησλ απαηηήζεσλ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Ζ 

ξπζκηζηηθή παξέκβαζε ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο.  

Όκσο, νη ηξάπεδεο ηείλνπλ λα δηαηεξνχλ επηπξφζζεηα θεθάιαηα πέξαλ ησλ ειαρίζησλ 

επνπηηθψλ θεθαιαίσλ ιφγσ άιισλ παξαγφλησλ. Ζ εξγαζία απηή αλαιχεη ηνπο 

θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ Κππξηαθψλ Σξαπεδψλ κε ηε 

ρξήζε πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο θαη ρσξίδεηαη ζε 5 ελφηεηεο.  

ηελ πξψηε ελφηεηα πεξηγξάθεηαη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο Κχπξνπ θαη ε πξφζθαηε 

νηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία επεξέαζε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηνπο δείθηεο θεθαιαίνπ. ηελ 

δεχηεξε ελφηεηα γίλεηαη κία παξάζεζε ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηα 

θεθάιαηα ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ κέζσ ηεο ζέζπηζεο ησλ πκθψλσλ ηεο 

Βαζηιείαο. 

ην ηξίην θεθάιαην, κεηά απφ εθηελή ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη αλαζθφπεζε ηε 

εκπεηξηθήο κειέηεο, αθνινπζεί ζην ηέηαξην θεθάιαην ε αλάιπζε παιηλδξφκεζεο 

πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηνπο δηάθνξνπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο.  

ην ηειεπηαίν ζθέινο πεξηιακβάλνληαη ζρφιηα θαη ζπκπεξάζκαηα κε βάζε ηελ ζπλνιηθή 

κειέηε κε απψηεξν ζθνπφ ηελ φζν ην δπλαηφλ αληηθεηκεληθφηεξε θαηαγξαθή ησλ 

απνηειεζκάησλ ηφζν ηεο ζεσξεηηθήο φζν θαη ηεο εκπεηξηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο.  

 
Λέμεηο Κιεηδηά: Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα, Ρεπζηφηεηα, Βαζηιεία, Απφδνζε 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο  
νηθνλνκίαο, ζπκβάιινληαο ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο κίαο ρψξαο. Οη 
ηξάπεδεο είλαη ην θχξην θαλάιη πνπ νη θαηαζέζεηο κεηαηξέπνληαη ζε δάλεηα ζε κία 

νηθνλνκία (Ariccia θαη Marquez, 2004), δηεπθνιχλνληαο ηε ρξεκαηνπηζησηηθή 
δηακεζνιάβεζε κε ηε κεηαθνξά ησλ θαηαζέζεσλ ζε παξαγσγηθέο επελδχζεηο (King and 

Levine, 1993).  
 
Έλα απνηειεζκαηηθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ζεσξείηαη σο αλαγθαία πξνυπφζεζε 

γηα ηελ ηαρεία νηθνλνκηθή αλάπηπμε γηα θάζε ζχγρξνλε νηθνλνκία (Ebong, 2005). Απφ 
ηελ άιιε πιεπξά, ε θαθή απφδνζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 
απνηπρία θαη θαηάξξεπζε ηξαπεδψλ. Ζ πηψρεπζε φκσο ελφο ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο έρεη 

ηεξάζηηα επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο νηθνλνκίαο  (Oloo, 2011). Απηφ 
νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε πηψρεπζε ελφο ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο κπνξεί λα είλαη 

κεηαδνηηθή θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή θξίζε.  
 
Ζ πξφζθαηε παγθφζκηαο θιίκαθαο ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2007-2009 αλέδεημε ηε 

ζεκαζία ηεο απφδνζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 
ηδξπκάησλ. Λφγσ ηεο ζεκαληηθήο επηξξνήο ησλ ηξαπεδψλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

νηθνλνκίαο, ε ξχζκηζε θαη επνπηεία ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ζεσξείηαη κείδνλνο ζεκαζίαο 
(Barth θ.α, 2006). Ζ πξνιεπηηθή ξχζκηζε ησλ ηξαπεδψλ κπνξεί λα απνηξέςεη ή 
ηνπιάρηζηνλ λα κεηψζεη ηε ζπρλφηεηα απηψλ ησλ θξίζεσλ (Morgan, 1984).  

 
Ζ ηξαπεδηθή επνπηεία έρεη απμεζεί ζεκαληηθά κε ην ζηφρν ηε  δηαηήξεζε επαξθνχο θαη 

ηθαλνπνηεηηθνχ επηπέδνπ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Οη εκπνξηθέο ηξάπεδεο πξέπεη λα 
δηαηεξνχλ επηπξφζζεηα θεθάιαηα σο απφζεκα γηα πηζαλέο απψιεηεο ζε πεξηφδνπ 
θξίζεο θαη αληηθπθιηθφ θεθαιαηαθφ απφζεκα σο πξνζηαζία έλαληη ηεο ππεξβνιηθήο 

πηζησηηθήο επέθηαζεο πνπ ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα δηαηαξάμεη ηελ ζηαζεξφηεηα 
ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

  
Καηά θαλφλα φκσο, νη ηξάπεδεο δηαθξαηνχλ πεξηζζφηεξα θεθάιαηα απφ εθείλα πνπ 
απαηηνχληαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο. Απηφ εμεγείηαη κεξηθψο απφ ην γεγνλφο φηη νη 

ηξάπεδεο ιεηηνπξγνχλ πξνιεπηηθά έλαληη απξφζκελσλ θξίζεσλ. Οη πξφζθαηεο κειέηεο 
δείρλνπλ φηη νη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο δελ 

πεξηνξίδνληαη κφλν ζηηο απαηηήζεηο απφ ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο, αιιά άιιεο κεηαβιεηέο 
είλαη επίζεο ζεκαληηθέο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο .  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΣΟ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ  
 
 

Οη ζπζηεκαηηθέο θξίζεηο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα ζπρλά κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ 
ζε απνζηαζεξνπνίεζε νιφθιεξνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ ηξέρνπζα 

παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε άξρηζε ζνβαξά ζηηο αξρέο ηνπ θζηλνπψξνπ ηνπ 2008 κε 
ηελ θαηάξξεπζε ησλ βαζηθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Απηέο νη απνηπρίεο 
εμαπιψζεθαλ ζε φιεο ηηο δηεζλείο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο. Ζ Κππξηαθή νηθνλνκία 

θαη ην θππξηαθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα επεξεάζηεθαλ άκεζα θαη έληνλα απφ ηελ 
παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε.  

 
1.1. ΚΤΡΘΕ ΑΘΣΘΕ ΣΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΚΡΘΗ: 
 

Οη θχξηεο αηηίεο ηεο θξίζεο ζηελ Κχπξν παξνπζηάδνληαη πην θάησ:  

 

 Η έληαμε ζηελ ΕΕ: 

ην πιαίζην ηεο έληαμή ηεο ζηελ ΔΔ θαη ηεο πηνζέηεζε ηνπ επξψ, ε Κχπξνο 
αλαγθάζηεθε λα πιεξεί θάπνηα θξηηήξηα, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ηαρεία 
απειεπζέξσζε ηεο θνξνινγηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο ηεο πνιηηηθήο. Ζ εηζαγσγή ηνπ 

επξψ  εμάιεηςε ηελ αβεβαηφηεηα ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ εληφο ηεο επξσδψλεο, 
αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή απνκάθξπλε ηφζν ηελ λνκηζκαηηθή φζν θαη ηελ ζπλαιιαγκαηηθή 

αλεμαξηεζία ηεο ρψξαο.  
 

 Σν κεγάιν κέγεζνο ηνπ ηξαπεδηθνύ ηνκέα θαη ε ανεξέλεγκτη πηζησηηθή 

επέθηαζε: 
Σξία ρξφληα κεηά ηελ πηνζέηεζε ηνπ Δπξψ, νη θνξπθαίεο θππξηαθέο ηξάπεδεο θαηείραλ 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πάλσ απφ 8 θνξέο ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο θαη είραλ αλαιάβεη 
ππεξβνιηθνχο θηλδχλνπο ρσξίο ηελ θαηάιιειε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο.   

 

 Η θνύζθα ησλ αθηλήησλ: 
 Ζ θαθή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ησλ ηξαπεδψλ κέζσ ηεο ππεξβνιηθήο επέθηαζεο ζηελ 

αγνξά ησλ αθίλεησλ νδήγεζαλ ζε ζεκαληηθή άλνδν ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ 
κεηά ηε ξαγδαία επηδείλσζε ηεο νηθνλνκίαο. 
 

 Η ππεξέθζεζε ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία: 
Ζ κεγάιε έθζεζε ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ην ειιεληθφ δεκφζην ρξένο ιφγσ ησλ 

ηζηνξηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δεζκψλ κε ηελ Διιάδα, είρε σο απνηέιεζκα ην θφζηνο 
δαλεηζκνχ ηεο Κχπξνπ λα εθηηλαρζεί ζηα χςε κε ηελ απνκείσζε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο 

θαη ηελ απψιεηα πεξίπνπ  €4δηο  απφ ηελ  θππξηαθή νηθνλνκία.  
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 Η επέθηαζε ζε άιιεο αγνξέο:  
Ζ επέθηαζε ζε μέλεο αγνξέο θαζψο θαη ζε κε-παξαδνζηαθέο εκπνξηθέο ηξαπεδηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο αλ θαη θεξδνθφξεο θαηά ηελ πεξίνδν αλάπηπμεο, απνδείρζεθαλ 
επηθίλδπλεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο.  

 

 Η ζηελή ζύλδεζε κε ηε Ρσζία:  

Ζ ζηελή ζχλδεζε κε ηε Ρσζία ιφγσ θαη ηνπ θνξνινγηθνχ θαζεζηψηνο θαη ηεο εχθνιεο 
δηνρέηεπζεο ηνπ ρξήκαηνο ρσξίο απζηεξνχο πεξηνξηζκνχο είρε αξλεηηθέο επηπηψζεηο 
ζηελ Κππξηαθή νηθνλνκία.  

 

 Η έιιεηςε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο: 

Ζ έιιεηςε απνηειεζκαηηθήο θαη νξζήο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ήηαλ επίζεο 
θαζνξηζηηθή γηα ηελ θξίζε. Ο εζηθφο θίλδπλνο ιφγσ ηεο ζχλδεζεο ησλ bonus ησλ 
ηξαπεδηηψλ κε ηα βξαρππξφζεζκα έζνδα θαη ηεο αλάιεςεο ηνπ θφζηνπο ησλ απσιεηψλ 

απφ ηνπο θνξνινγνχκελνπο είρε αξλεηηθή επίδξαζε ζηε ζπλεηή δηαρείξηζε απφ ηα 
ηξαπεδηθά ζηειέρε. Ζ ζσζηή δηαθπβέξλεζε δεκηνπξγεί αμία γηα ηνπο κεηφρνπο κέζσ ηεο 

δηαθάλεηαο θαη ηεο δεκηνπξγίαο κηαο απνηειεζκαηηθήο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ 
ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ησλ κεηφρσλ.  
 

1.2.ΤΝΕΠΕΘΕ ΣΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΚΡΘΗ: 
    

Ωο απνηέιεζκα φισλ απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ, νη ηξάπεδεο  ππνβαζκίζηεθαλ απφ 

ηνπο νξγαληζκνχο αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο κε ζεκαληηθή απψιεηα 
ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ επελδπηψλ θαη  ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ ηνπο. 
 

Σν 2011, ην θππξηαθφ έιιεηκκα αλήιζε ζην 7,4% ηνπ ΑΔΠ, πεξηζζφηεξν απφ ην 
δηπιάζην ηνπ απνδεθηνχ πνζνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Όηαλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο άξρηζαλ λα  επηδεηλώλνληαη 
ην 2011, ε Επξσπατθή Αξρή Τξαπεδώλ (ΕΑΤ), ελεκέξσζε ηελ Κππξηαθή θπβέξλεζε όηη 
νη εζληθέο ηξάπεδεο πξέπεη λα αξρίζνπλ λα δεκηνπξγνύλ έλα  «θεθαιαηαθό απόζεκα 

αζθαιείαο» ηεο ηάμεο ηνπ 9% ηνπ δείθηε θεθαιαίνπ ηνπο Tier 1 από ην 2012. Λφγσ 
ηεο απνκείσζεο ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο, ν ζηφρνο γίλεηαη αδχλαηνο. Αλ είραλ θαηαθέξεη 

λα δεκηνπξγήζνπλ κε επηηπρία απηφ ξπζκηζηηθφ θεθάιαην, νη επηπηψζεηο γηα ηνπο 
θαηαζέηεο ζα είραλ κεησζεί ζεκαληηθά. 
 

Λφγσ ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαθνδηαρείξεζεο, θαη ίζσο ηεο ζηελήο ζρέζεο κε ηε Ρσζία, 
νη θαηαζέηεο ησλ ηξαπεδψλ αλαγθάζηεθαλ ηνλ Μάξηην ηνπ 2013 απφ ηελ ΔΚΣ ζε  

ζεκαληηθά "θνπξέκαηα". Οη ελέξγεηεο απηέο πξνθάιεζαλ ηελ εγρψξηα νηθνλνκηθή 
παξαγσγή λα κεησζεί πάλσ απφ 5%, αλαγθάδνληαο ην θππξηαθφ θνηλνβνχιην λα 
πξνζεγγίζεη ηελ ΔΚΣ γηα ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε. ηηο 25 Μαξηίνπ ηνπ 2013, ε Κχπξνο 

θαη ε ΔΚΣ ζπκθψλεζαλ παθέην δηάζσζεο αξρηθνχ χςνπο €10 δηο πνπ δηέθεξε 
ζεκαληηθά απφ εθείλν πνπ είρε ιεθζεί απφ ηα ππφινηπα θξάηε, κε ηελ επζχλε ηεο 

αλαθεθαιαηνπνίεζεο λα θέξνπλ νη θαηαζέηεο. Οη εθξνέο ησλ θαηαζέζεσλ κεηά ην 
Μάξηην 2013 νδήγεζε ζε κείσζε 28% ζην ζχλνιν ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ κέρξη 
ην Μάξηην ηνπ 2014.  
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1.3. Η ΗΜΕΡΘΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΣΡΑΠΕΖΘΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΝ 

ΚΤΠΡΟ 

 

ήκεξα, ε Κχπξνο έρεη επηηχρεη ζεκαληηθή πξφνδν κε ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε ηεο 
Κχπξνπ λα είλαη ηαρχηεξε απφ φ,ηη αξρηθέο πξνβιέςεηο. Οη αλαβαζκίζεηο ηεο 
πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ην 2015 έρνπλ ζεκαδέςεη ην 

ηέινο ζηελ παξαηεηακέλε αβεβαηφηεηα ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ηεο Κχπξνπ.  

Ο ηξαπεδηθόο ηνκέαο έρεη αλαθεθαιαηνπνηεζεί κε επηηπρία κε ηνλ δείθηε  θνηλώλ 

κεηνρώλ Καηεγνξίαο 1 λα θπκαίλεηαη από 12,4% έσο 15,2%, ελψ πξνζέιθπζε 

κεγάιν αξηζκφ μέλσλ επελδπηψλ, θαη θέξδηζε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηα ηεζη αληνρήο 

ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (ΔΚΣ). Ζ επηηπρήο αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ δχν, 

BOC θαη ηεο Διιεληθήο Σξάπεδαο (HB) απφ ηδηψηεο επελδπηέο θαη ηα ΠΗ απφ ηελ 

θπβέξλεζε, ζπλέβαιε ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ 

θιάδνπ.  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε κεηαβνιή ηνπ δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο 

ησλ θππξηαθψλ ηξαπεδψλ γηα ηα έηε 2010 έσο 2014. Η θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ 

θππξηαθώλ ηξαπεδώλ θπκάλζεθε ζε νξηαθά επίπεδα ην 2012, αθνύ ν δείθηεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο πιεζίαζε ην ειάρηζην επνπηηθό όξην (8%).  

 

 
ΠΗΝΑΚΑ 1 

 2010 2011 2012 2013 2014 

      

TIER 1 CAPITAL 8,758,412 5,781,207 4,430,898 5,972,097 6,644,919 

ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL 1,489,162 1,394,234 1,186,642 737,520 177,226 

COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL 8,677,500 5,702,949 4,308,192 5,767,338 6,467,693 

TIER 2 CAPITAL 1,408,247 1,316,727 1,064,662 532,815 351,374 

TOTAL CAPITAL 10,085,747 7,019,676 5,372,854 6,300,153 6,819,067 

 
RISK-WEIGHTED ASSETS 80,283,238 78,421,225 69,856,325 45,004,538 45,629,467 

Πεγή Πξνέιεπζεο: Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ  
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Επηπξόζζεηα, σο απνηειέζκαηα ηεο κεησκέλεο δαλεηνδνηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη ηεο 

εμπγίαλζεο ησλ ηζνινγηζκώλ παξαηεξείηαη ζεκαληηθή κείσζε ησλ ζηαζκηζκέλσλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ (RWA) κε απνηέιεζκα ν δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο λα 

απμάλεηαη. 

Λφγσ ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, έλα θηιφδνμν επξσπατθφ ζρέδην ηέζεθε ζε 
εθαξκνγή ην 2014: ν Δληαίνο Δπνπηηθφο Μεραληζκφο (SSM) ζηηο 130 ζεκαληηθφηεξεο 

ηξάπεδεο ηεο δψλεο ηνπ Δπξψ.  Ο θχξηνο ζηφρνο ησλ stress test ήηαλ ε πξνζνκνίσζε 
ηνπ θεθαιαίνπ ησλ ηξαπεδψλ βαζίδoκελε ζε δχν ηξηεηή καθξννηθνλνκηθά ζελάξηα: ην 

βαζηθφ ζελάξην θαη ην δπζκελέο ζελάξην  κε ζθνπφ λα αμηνινγεζεί εάλ ηα πθηζηάκελα 
απνζεκαηηθά θεθάιαηα ησλ ηξαπεδψλ ήηαλ επαξθή ζε ηξηεηή νξίδνληα κε βάζε ηηο 
ηζρχνπζεο καθξννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο. 

 
 Απφ ην  ηέινο ηνπ έηνπο 2014, φιεο νη ηξάπεδεο ήηαλ θαιά θεθαιαηνπνηεκέλεο, αθνχ ν 

δείθηεο αλήιζε ζε πςειά επίπεδα, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα:  
 
 

 
 

 
Πεγή Πξνέιεπζεο: Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηξαπεδώλ 

 
Δπίζεο είλαη ελζαξξπληηθφ φηη νη εθξνέο θαηαζέζεσλ έρνπλ ζηαζεξνπνηεζεί παξά ηε 

ζηαδηαθή ραιάξσζε ησλ ειέγρσλ ζηελ δηαθίλεζε θεθαιαίσλ θαη ε εκπηζηνζχλε ζηηο 
ηξάπεδεο ηεο ρψξαο δείxλεη λα αλαθάκπηεη, κε ηελ επηζηξνθή ζηηο δηεζλείο αγνξέο κε 
δχν επηηπρεκέλεο εθδφζεηο νκνιφγσλ ην 2014 θαη ην 2015. Ο θππξηαθφο ηξαπεδηθφο 

ηνκέαο φκσο εμαθνινπζεί λα είλαη πάλσ απφ 4 θνξέο κεγαιχηεξνο απφ ην ΑΔΠ ηεο 
ρψξαο. χκθσλα κε ην κλεκφλην ζπκθσλίαο πνπ ππεγξάθε κε ηελ Σξφηθα ην Μάξηην 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bank of Cyprus 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.14

Cyprus Development Bank 0.21 0.16 0.12 0.12 0.12 0.12

Hellenic Bank 0.14 0.15 0.13 0.14 0.14 0.18

RCB 0.17 0.21 0.21 0.25

Alpha Bank 0.18 0.21 0.20

Eurobank 0.11 0.16 0.27 0.32 0.45 0.38

USB 0.12 0.09 0.09 0.13 0.13 0.10

COOPERATIVE CENTRAL BANK 0.12 0.13 0.14

0.00
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

5 



  

Determinants of Capital Adequacy Ratio, Evidence from Cyprus                                                                    
 

ηνπ 2013, ην κέγεζνο ηνπ θππξηαθνχ εγρψξηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα (σο πνζνζηφ ηνπ 
ΑΔΠ), κε εμαίξεζε ηα ππνθαηαζηήκαηα θαη ηηο ζπγαηξηθέο ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ ζηελ 

Κχπξν, ζα πξέπεη λα θηάζεη ζην κέζν φξν ηεο ΔΔ δειαδή πεξίπνπ 3 θνξέο ηνπ ΑΔΠ 
ηεο ρψξαο ην 2018. 

 
Οη πξνθιήζεηο φκσο παξακέλνπλ κε ηηο θππξηαθέο ηξάπεδεο, νη νπνίεο έρνπλ δξφκν γηα 
ηελ πιήξε αλάθηεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ κε 

εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ. Ζ πηνζέηεζε κηαο λέαο λννηξνπίαο ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν κε 
ηελ εηζαγσγή λέσλ ηδεψλ θαη λέσλ αλζξψπσλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, γηα λα 

πξνσζεζεί ε νηθνλνκηθή αλάθακςε.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΠΟΠΣΔΗΑ 
 

 

2.1. Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΔΠΟΠΣΗΚΧΝ ΑΡΥΧΝ 

Ο ξφινο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ έγθεηηαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ζηελ αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηνπ. Ζ δηαδηθαζία ηεο απνηειεζκαηηθήο 

επνπηείαο εθαξκφδεηαη κε ηελ νξηνζέηεζε ξπζκίζεσλ θαη πξνβιέςεσλ ζρεηηθψλ κε ηε 

ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ. Οη επνπηηθέο αξρέο παξεκβαίλνπλ ζέηνληαο όξηα ζηελ 

έθζεζε θηλδύλνπ ησλ ηξαπεδώλ θαη πξνζδηνξίδνληαο θαηώηαηα όξηα δηαθξάηεζεο ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ζηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ησλ ηξαπεδώλ. Σηελ πεξίπησζε έιιεηςεο ησλ 

θαλνληζηηθώλ απαηηήζεσλ, νη ηξάπεδεο ζα έρνπλ ηελ ηάζε λα ζπλδπάδνπλ έλα ρακειό 

δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο κε κηα ζηξαηεγηθή αλάιεςεο ππεξβνιηθώλ θηλδύλσλ.  

 

2.2. H ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΒΑΗΛΔΗΑ 
 
Σα θεθάιαηα κίαο ηξάπεδαο παξνπζηάδνπλ κεγάιε κεηαβιεηφηεηα ιφγσ ησλ 

δηαθπκάλζεσλ ησλ ηηκψλ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη 

εμαηξεηηθά δχζθνιε ε εθηίκεζε ησλ απαξαίηεησλ θεθαιαίσλ πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη κία 

ηξάπεδα, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δηαζθαιηζκέλε έλαληη ησλ βαζηθψλ θηλδχλσλ πνπ 

αλαιακβάλεη.  

Πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί ε αλάιεςε πςεινχ θηλδχλνπ απφ ηηο ηξάπεδεο έρεη 
δεκηνπξγεζεί έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πιαίζην αζθαιείαο πνπ πεξηιακβάλεη 
ξπζκηζηηθνχο θαλφλεο κηθξνιεπηηθήο θαη καθξνιεπηηθήο επνπηείαο. Ζ Δπηηξνπή ηεο 

Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία (BCBS) πξνέθπςε κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ηνπ Bretton Woods ην 1973.  

 
Κχξηνο άμνλαο ησλ ξπζκηζηηθψλ παξεκβάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο είλαη ε 
αλάγθε γηα νκνηνγέλεηα αλάκεζα ζηα επηκέξνπο εγρψξηα ζπζηήκαηα επνπηείαο ιφγσ 

ηεο κεγάιεο αιιειεμάξηεζήο ηνπο. Οπζηαζηηθά ε Δπηηξνπή πξνζθέξεη έλα δίθηπν 
ζπλερνχο ζπλεξγαζίαο ζηα θξάηε κέιε ηεο, πξνάγνληαο έλα πλεχκα ζπλεξγαζίαο 

αλάκεζα ζε φιεο ηηο επνπηηθέο αξρέο.  
 
Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην εθδφζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο ηα θαλνληζηηθά 

πιαίζηα ηεο Βαζηιείαο Η, Βαζηιείαο ΗΗ θαη Βαζηιείαο ΗΗΗ πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ  ηελ 

κηθξνιεπηηθή ξπζκηζηηθή παξέκβαζε ζηε ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ αληηκεησπίδνληαο 

καθξνιεπηηθά ηνπο ζπζηεκαηηθνχο θηλδχλνπο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο.  
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2.2.1. ΣΟ ΤΜΦΧΝΟ ΣΖ ΒΑΗΛΔΗΑ ΗΗΗ 

Αλ θαη ν δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ ήηαλ ζε απνδεθηά επίπεδα ζηα 

πεξηζζφηεξα θξάηε αθνχ είραλ ελζσκαηψζεη ζην εζληθφ ηνπο δίθαην ηηο δηαηάμεηο ηεο 
«Βαζηιείαο ΗΗ» δελ απνδείρζεθε αξθεηφ γηα λα απνηξέςεη ηελ εθδήισζε ηεο θξίζεο. Ζ 

νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2007-2008 απνδείρζεθε έλα πνιχηηκν κάζεκα γηα ηνλ ηξαπεδηθφ 
θιάδν, θαζψο ην απνηέιεζκα θαηέδεημε ζαθψο ηελ αλεπάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ 
θαλνληζκψλ. 

 
 Έλα απφ ηα βαζηθά αίηηα ηεο θξίζεο ππήξμε ε ππεξβνιηθή «κφριεπζε» ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο πνιιψλ θξαηψλ, ε νπνία έιαβε ρψξα ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο 
ηζνινγηζκνχ ελφο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ ηξαπεδψλ. Σαπηφρξνλα, απνδείρζεθε φηη πνιιέο 
ηξάπεδεο δελ δηέζεηαλ νχηε επαξθή απνζέκαηα ξεπζηφηεηαο, ην νπνίν αλέδεημε ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο χπαξμεο επαξθνχο ξεπζηφηεηαο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 
ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο.  Δπηπιένλ, ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην δελ πεξηείρε θαλφλεο 

γηα ηελ πξφιεςή ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ, νχηε σο πξνο ηε ρξνληθή ηνπ δηάζηαζε νχηε 
σο πξνο ηε δηαηνκεαθή.   
 

Καηά ζπλέπεηα, ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο πξνρψξεζε ζηελ πηνζέηεζε ηνπ λένπ 
δηεζλνχο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ αλαγλσξίδνληαο ηηο αλεπαξθείο ξπζκίζεηο ζηνλ 

ηξαπεδηθφ ηνκέα κε ηε δεκνζίεπζε ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ ην 2011 . Ζ Βαζηιεία ΗΗΗ απνηειεί 
ηελ αληαπφθξηζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο ζηελ πξφζθαηε ρξεκαηνπηζησηηθή 
θξίζε, ζε κία πξνζπάζεηα λα εληζρπζεί ε ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο κέζα απφ κηθξνιεπηηθέο ξπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηε ζσξάθηζε ησλ 
ηξαπεδψλ ζε πεξηφδνπο θξίζεο θαη καθξνιεπηηθέο ξπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο γηα 

πξνζηαζία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ηνλ ζπζηεκηθφ θίλδπλν πνπ αλαθχπηεη γηα 
ην ζχλνιν ηνπ θιάδνπ. 
 

Ζ εθαξκνγή ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ ζα γίλεη ηα έηε 2013-2019, θαη είλαη ηδηαίηεξα πεξίπινθε. 
Απηή ε εθαξκνγή θάλεη έλα βήκα πίζσ θαη παξνπζηάδεη πνιιέο πξνθιήζεηο. Ζ Βαζηιεία 

ΗΗΗ εληζρχεη ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη εηζάγεη λέεο ξπζκηζηηθέο 
απαηηήζεηο γηα ηε ξεπζηφηεηα θαη ηε κφριεπζε ησλ ηξαπεδψλ. Αλ ν θαλνληζκφο 
εθαξκνζηεί ζσζηά, ε παγθφζκηα ηξαπεδηθή βηνκεραλία ζα γίλεη πην ζηαζεξή θαη 

ηαπηφρξνλα ζα δεκηνπξγεζνχλ λέεο επθαηξίεο γηα ηηο δηεζλείο ηξάπεδεο.  
 

 

2.2.2 ΠΡΟΚΛΖΔΗ ΜΔ ΣΖΝ ΒΑΗΛΔΗΑ ΗΗΗ 
 

Σν λέν ξπζκηζηηθφ πιαίζην παξνπζηάδεη λένπο απζηεξφηεξνπο νξηζκνχο ηνπ θεθαιαίνπ 
θαη λέα πξφηππα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηαζκηζκέλνπ 

θηλδχλνπ. Οη απμεκέλεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο δεκηνπξγνχλ πεξηνξηζκνχο, αθνχ 
απαηηείηαη ε δηαθξάηεζε πεξηζζνηέξσλ θεθαιαίσλ γηα λα επηηεπρζνχλ νη δείθηεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο.  
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Σν θχξην πξφβιεκα γηα ηηο ηξάπεδεο ζηελ εθαξκνγή ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ είλαη ν αληίθηππνο 

ζηελ θεξδνθνξία. εκεησλέηαη φηη ζχκθσλα κε έθζεζε ηεο Fitch Rating εθηηκάηαη φηη κε 

ην λέν επνπηηθφ πιαίζην, ηα 29 παγθφζκηα ζπζηεκηθά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα 

(GSIFI) ζα ρξεηαζηνχλ πξφζζεηα θεθάιαηα χςνπο 556 δηο. δνιαξίσλ κέρξη ηελ 1/1/2019 

θαη αλακέλεηαη φηη ε κέζε απφδνζε ηδίσλ θεθαιαίσλ (ROE) ζα κεησζεί άλσ ηνπ 20%. 

Δπίζεο, πνιινί πηζηεχνπλ φηη ε απζηεξή ξχζκηζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αξγή 

αλάθακςε απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε  (Santos, 2000). Οη δηνίθεζεηο ησλ ηξαπεδψλ ζα 
πξέπεη λα εμεηάζνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη 
ησλ επθαηξηψλ πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί κε επηηπρία ε Βαζηιεία ΗΗΗ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΣΖΝ ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

3.1. Ζ ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΖ ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΣΧΝ ΣΡΑΠΔΕΧΝ 
 

Οη ξπζκηζηέο  ησλ ηξαπεδψλ ρξεζηκνπνηνχλ θαλνληζκνχο θεθαιαίνπ γηα λα 
εμαζθαιίδνπλ φηη ην θεθάιαην είλαη επαξθέο γηα λα αληηκεησπίδεη ηνπο ηξαπεδηθνχο 
θηλδχλνπο. Οη Mishkin (2000) θαη Ghosh θ.α. (2003) ππνζηεξίδνπλ φηη νη θεθαιαηαθέο 

απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο 
θεθαιαηαθήο δνκήο ησλ ηξαπεδψλ. Γεληθά, ε θεθαιαηαθή δηάξζξσζε κηαο ηξάπεδαο 

θαζνξίδεηαη απφ απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη εθνχζηα απφ ηελ ίδηα ηελ ηξάπεδα βάζεη 
ηεο ζεσξίαο ηεο θεθαιαηαθήο δνκήο αιιά θαη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο 
ξπζκηζηηθέο αξρέο θαη θαζνξίδνπλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο θεθαιαίσλ (Besanko θαη 

Kanatas 1996, Cornett θαη Tehranian 1992, θαη Keeley 1989). 
 

ηελ εθνχζηα θεθαιαηαθή δνκή, ε ηξάπεδα είλαη δπλαηφλ λα δηαηεξεί πεξηζζφηεξν 
θεθάιαην απφ ην ειάρηζην δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε 
ξπζκηζηηθή αξρή. Τπάξρνπλ αξθεηνί ιφγνη γηαηί ν δείθηεο θεθαιαίσλ κηαο ηξάπεδαο είλαη 

πάλσ από ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο θεθαιαίνπ. Έλαο απφ απηνχο ηνπο ιφγνπο είλαη ε 
ζηξαηεγηθή αληηζηάζκηζεο.  
 

Οη απνθάζεηο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο ιακβάλεηαη απφ ηελ δηνίθεζε αιιά νη ηδηνθηήηεο 
ή κέηνρνη κπνξνχλ λα ειέγρνπλ ηελ δηνίθεζε ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ή ζηηο 

πνιηηηθέο ηεο εηαηξείαο. Ζ ζρέζε εθπξνζψπεπζεο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα είλαη πνιχ 
πεξίπινθε, γηαηί πεξηιακβάλεη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηφρσλ θαη ηεο δηνίθεζεο ηεο 
ηξάπεδαο, ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο ηξάπεδαο θαη ησλ δαλεηνιεπηψλ, θαη ηε ζρέζε κεηαμχ 

ηεο ηξάπεδαο θαη ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ. Έηζη, εθηφο απφ ηνλ θίλδπλν ηεο ηξάπεδαο 
θαη ηελ δηαθξάηεζε επηπξφζζεησλ θξηηεξίσλ θεθαιαίνπ, ππάξρνπλ θαη άιινη 

θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνζνζηνχ ηεο 
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. 
 

Οη δηαθνξέο ζηηο πξνηηκήζεηο θηλδχλνπ, κεηαμχ ηδηνθηεηψλ θαη δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ 
κπνξνχλ επίζεο λα επεξεάζνπλ ηα επίπεδα ηξαπεδηθνχ θεθαιαίνπ. χκθσλα κε ηνπο 

Saunders, Strock θαη Travlos (1990), ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε κπνξεί λα έρνπλ θίλεηξν 
λα κεηψζνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο ρξενθνπίαο ησλ ηξαπεδψλ γηαηί έρνπλ πεξηζζφηεξα λα 
ράζνπλ αλ ε ηξάπεδα απνηχρεη, φπσο ε απψιεηα ησλ πςειψλ κηζζψλ θαη άιια 

ειθπζηηθά νθέιε. Έηζη, ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ησλ ηξαπεδψλ κπνξεί λα επηδηψμνπλ λα 
αληηζηαζκίζνπλ ηνλ θίλδπλν κέζσ ηεο ρακειήο κφριεπζεο, νδεγψληαο έηζη ζε κηα 

ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ  κεηαβνιψλ ηνπ θηλδχλνπ θαη ησλ θεθαιαίσλ (Shrieves θαη 
Dahl, 1992).  
 

Δπηπιένλ, κηα απξφζκελε αχμεζε ησλ αλακελφκελσλ εμφδσλ πηψρεπζεο κπνξεί λα 
αλαγθάζεη ηηο ηξάπεδεο λα απμήζνπλ γξήγνξα ηνπο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Οη 

Orgler θαη Taggart (1983) αλαθέξνπλ φηη ηα βέιηηζηα επίπεδα θεθαιαίσλ γηα ηηο 
ηξαπεδηθέο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ην ζπκςεθηζκφ κεηαμχ ηoπ 
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θνξνινγηθνχ πιενλεθηήκαηνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ θαηαζέζεσλ θαη ηεο 
δηαθξάηεζεο θεθαιαίνπ. Αθνχ ην αλακελφκελν θφζηνο πηψρεπζεο αληαλαθιά 

απμαλφκελε πηζαλφηεηα απνηπρίαο, νη ηξάπεδεο πηζαλφλ ζα απμήζνπλ ηελ άληιεζε 
θεθαιαίσλ φηαλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πςεινχ θηλδχλνπ απμεζνχλ  (Berger 1995, 

Shrieves θαη Dahl, 1992).  

 

 

 
3.2. ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΣΖ ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ  ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

ΣΧΝ ΚΑΘΟΡΗΣΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ 

 

 

Σν ζέκα ηεο πξνζέγγηζεο ησλ θαζνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ηνπ δείθηε θεθαιαηαθήο 
επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ γίλεηαη νινέλα θαη πην ζεκαληηθφ. Ζ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ 
θαζνξηζηηθψλ παξαγφλησλ θαη ησλ ιφγσλ δηαθξάηεζεο θεθαιαηαθψλ απνζεκάησλ 

αζθαιείαο επηηξέπεη ζηηο επνπηηθέο αξρέο λα αμηνινγνχλ ηηο πηζαλέο ξπζκηζηηθέο 
παξεκβάζεηο θαη ηηο κειινληηθέο αληηδξάζεηο ζηα ηξαπεδηθά πξνβιήκαηα (Francis θαη 

Osborne, 2010). 
 
Γεδνκέλνπ φηη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο 

δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο (Levine, 1997) είλαη 
επηηαθηηθή αλάγθε ε θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ νδεγνχλ ζηηο απνθάζεηο γηα ηηο 

θεθαιαηαθέο δνκέο ησλ ηξαπεδψλ θαη ηνπ θπξίαξρνπ ξφινπ ησλ δεηθηψλ θεθαιαηαθήο 
επάξθεηαο ζε ζέκαηα πξνιεπηηθήο επνπηείαο.  
 

Οη απφςεηο ζρεηηθά κε ην θαηάιιειν επίπεδν ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο δηαθέξνπλ 
κεηαμχ ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ, ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ θαη ησ λ ηξαπεδηηψλ ζηνλ 

ηξαπεδηθφ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζκν. Απφ ηε κηα πιεπξά νη ξπζκηζηηθέο αξρέο  
απαηηνχλ πςειφηεξν θεθάιαην γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξαπεδψλ. Έλα πςειφηεξν 
επίπεδν θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζα απμήζεη ηε ξεπζηφηεηα ηεο ηξάπεδαο θαη ζα κεηψζεη 

ην ελδερφκελν πηψρεπζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη ηξαπεδίηεο ζπλήζσο πξνηηκνχλ  
ρακειφηεξα επίπεδα θεθαιαηαθήο επάξθεηαο.  

 
Ζ ζεκαζία ησλ επνπηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ 
ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ έρεη παξαθηλήζεη πνιινχο εξεπλεηέο γηα λα κειεηήζνπλ ηνπο 

πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ησλ ηξαπεδηθψλ θεθαιαίσλ. Ο Jeff (1990) απνθάιπςε 
φηη ε θεθαιαηαθή επάξθεηα απνηειεί ην θχξην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

επξσζηία ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Ο Onoh (2002) 
ππνζηεξίδεη φηη επαξθή θεθάιαηα ζεσξνχληαη σο ην πνζνζηφ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ 
κπνξεί λα πξνζηαηεχζεη απνηειεζκαηηθά ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ ηξαπεδψλ απφ ηελ 

απνηπρία κέζσ ηεο απνξξφθεζεο ησλ δεκηψλ. Δπηπιένλ, ην χςνο ησλ θεθαιαίσλ 
πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί, φηαλ αλακέλεηαη φηη ηα ζπλνιηθά ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη νη 

απαηηήζεηο ζα απμεζνχλ. Ο Umoh (1991) ππνζηήξημε φηη ε επαξθήο θεθαιαηνπνίεζε 
είλαη κηα ζεκαληηθή κεηαβιεηή ζηηο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο.  
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Οη κειέηεο ζρεηηθά κε ηε θεθαιαηαθή δηάξζξσζή ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ θαζνξηζηηθψλ 
ηεο παξαγφλησλ αξρηθά επηθεληξψζεθαλ ζε ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην κέγεζνο, ηνλ 

θίλδπλν, ηε ξεπζηφηεηα, ηελ θεξδνθνξία θαη ηε κφριεπζε. Μεξηθέο απφ απηέο ηηο κειέηεο 
θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη απνθάζεηο ησλ ηξαπεδψλ γηα ηελ θεθαιαηαθή δνκή 

δελ δηαθέξνπλ απφ ηνπο κε ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο (Gropp & Heider, 2010, 
Juca θ.α., 2012). Οη Baltaci θαη Ayaydin (2014) ζε κειέηε ζνπο δηαπηζηψλνπλ φηη ε 
θεθαιαηαθή ηνπο δνκή επεξεάδεηαη απφ ηνπο ίδηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο.  

 
 Οη Asarkaya θαη Ozcan (2007) αλέιπζαλ ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο 

θεθαιαηαθήο δνκήο θαη πξνζδηφξηζαλ ηνπο παξάγνληεο πνπ εμεγνχλ γηαηί νη ηξάπεδεο 
δηαηεξνχλ θεθάιαηα πέξαλ ηνπ πνζνχ πνπ απαηηείηαη απφ ηνπλ θαλνληζκνχο. Σα 
επξήκαηα δείρλνπλ φηη ν θίλδπλνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ην κέζν 

επίπεδν θεθαιαίνπ θαη ε απφδνζε ηδίσλ θεθαιαίσλ ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ην δείθηε 
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη νη θαηαζέζεηο ζπζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ην δείθηε 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ζρεηηθέο εκπεηξηθέο κειέηεο 
αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο ηεο δηαθξάηεζεο επηπξφζζεησλ  θεθαιαίσλ:  
 

 
1. ΣΟ ΕΠΟΠΣΘΚΟ ΚΕΦΑΛΑΘΟ: 

 
Λφγσ ηεο θχζεο ηνπο σο ρξεκαηννηθνλνκηθνί ελδηάκεζνη, νη ηξάπεδεο κπνξνχλ λα 
έρνπλ ηελ ηάζε λα δηαθξαηνχλ ιηγφηεξν θεθάιαην. Δπνκέλσο, απαηηείηαη ε ξχζκηζε ηνπ 

θεθαιαίνπ απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο (Rime, 2001). Λφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο 
δηαηήξεζεο θεθαιαίνπ, ν Mishkin (2000) ππνζηεξίδεη φηη νη ηξάπεδεο δηαθξαηνχλ 

θεθάιαην επεηδή απαηηείηαη απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο. Λφγσ ησλ πςειψλ δαπαλψλ, ηα 
δηεπζπληηθά ζηειέρε ησλ ηξαπεδψλ επηζπκνχλ λα δηαθξαηνχλ ιηγφηεξν θεθάιαην απφ ην 
χςνπο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ απαηηείηαη απφ ηηο αξρέο. Άξα, ην χςνο ησλ ηξαπεδηθψλ 

θεθαιαίσλ θαζνξίδεηαη βάζεη ησλ ειάρηζησλ επνπηηθψλ θεθαιαίσλ. Αληίζεηα, νη 
Jackson θ.α. (1999) ζε κηα αλαζθφπεζε ζε πξνγελέζηεξεο κειέηεο, θαηαιήγνπλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη ηξάπεδεο ζα κπνξνχζαλ λα δηαηεξεζνχλ πςειά επίπεδα θεθαιαίσλ 
ρσξίο ηελ επηβνιή ειαρίζησλ θεθαιαίσλ απφ ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο.  
 

Οη πεξηζζόηεξεο κειέηεο απνδέρνληαη όηη ν δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ 
ηξαπεδώλ θαζνξίδεηαη θπξίσο από ηνπο θαλνληζκνύο. Όκσο γηαηί νη ηξάπεδεο 

δηαθξαηνύλ θεθάιαηα πάλσ από ην ειάρηζην επνπηηθό επίπεδν? 
 
χκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ θεθαιαηαθψλ απνζεκάησλ αζθαιείαο, νη ηξάπεδεο 

πξνζπαζνχλ λα δηαηεξνχλ έλα πνζνζηφ θεθαιαίνπ πάλσ απφ ην ειάρηζην επνπηηθφ 
φξην. Γηαθνξεηηθέο κειέηεο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα πξνζδηνξίζνπλ πνηνη είλαη νη 

θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο δηαθξάηεζεο επηπξφζζεηνπ θεθαιαίνπ (Lindquist, 2004, 
Nier θαη Bauman, 2006, Jokipii θαη ησλ Mine, 2008), θαη πψο νη ηξάπεδεο 
πξνζαξκφζνπλ ηνπο δείθηεο θεθαιαίνπ ηνπο (Wall θαη Peterson 1995, Berger θ.α. 2008, 

Flannery θαη Ragan, 2008).  
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Οη ηξάπεδεο έρνπλ θίλεηξν λα δηαηεξνχλ έλα επίπεδν θεθαιαίνπ άλσ ηνπ ειάρηζηνπ 
επνπηηθνχ νξίνπ, ην ιεγφκελν «απφζεκα αζθαιείαο» σο αζθάιηζε ζε πεξίπησζε 

απξφβιεπησλ γεγνλφησλ πνπ πξνθαινχλ ην δείθηε θεθαιαηαθήο λα πέζεη θάησ απφ ην 
ειάρηζην επνπηηθφ φξην (Marcus, 1984  Milne θαη Whalley, 2001).   

 
Αξθεηνί παξάγνληεο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί: εζσηεξηθνί παξάγνληεο, νη πηέζεηο απφ ηηο 
ξπζκηζηηθέο αξρέο, ν αληαγσληζκφο, ε πεηζαξρία  ηεο αγνξάο, ε θπθιηθή ζπκπεξηθνξά, 

ε νηθνλνκηθή χθεζε, ε εμαζθάιηζε πξφζβαζεο ζε θαηαζέζεηο θαη  ζηηο αγνξέο 
ρξήκαηνο, ε καθξνπξφζεζκε αλάπηπμε θαζψο θαη νη ζηξαηεγηθέο εμαγνξάο. Οη 

πεξηζζφηεξεο κειέηεο εμεηάδνπλ εζσηεξηθνχο παξάγνληεο, φπσο ην θφζηνο ηεο 
δηαθξάηεζεο θεθαιαίνπ, ην κέγεζνο ηεο ηξάπεδαο, ηελ αμία ηεο ή ηελ αλάιεςε θηλδχλνπ 
(Berger θ.α 1995,  Ayuso θ.ά. 2004, Lindquist 2004, Stolz θαη Wedow 2005, Jokipii θαη 

Milne, 2008). 
 

 
2. Ο ΚΘΝΔΤΝΟ: 

 

Ζ ζρέζε θεθαιαίνπ-θηλδχλνπ ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν έρεη εμεηαζηεί απφ πνιιέο 
εκπεηξηθέο κειέηεο. Αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε απηή ππάξρνπλ ηέζζεξηο δηαζηάζεηο: 

 
1. Οη ηξάπεδεο ηείλνπλ λα απμάλνπλ ην επίπεδν θεθάιαην ηνπο όηαλ απμάλεηαη 

ν θίλδπλνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ θαη αληηζηξόθσο. 

 
2. Όζν θαιύηεξε είλαη ε δηαρείξηζε ηεο ηξάπεδαο, ηόζν κεγαιύηεξε ε 

αλάιεςε θηλδύλνπ θαη επνκέλσο ζα πξέπεη λα δηαθξαηεί επηπιένλ 
θεθάιαην. 

 

3. Η επηβνιή θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ κπνξεί λα απμάλεη ηελ αλάιεςε 
θηλδύλσλ: 

 
Ο Santos (1999), ζεκεηψλεη φηη νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο κπνξεί λα απμήζνπλ ηελ 
αλάιεςε θηλδχλνπ. ε ζπκθσλία κε ηνπο Santos, Berger θ.α. (2008), Shrieves θαη Dahl 

(1992) ππνζηεξίδνπλ φηη νη ηξάπεδεο πνπ αχμεζαλ ην επίπεδν θεθάιαην ηνπο αχμεζαλ 
επίζεο ηελ έθζεζή ηνπο ζηνλ θίλδπλν. Δπίζεο, νη Calem θαη ν Bob (1999) ππνδεηθλχνπλ 

φηη ε απμεκέλε ξχζκηζε θεθαιαίνπ κπνξεί λα αλαγθάζεη ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο 
ηξάπεδεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ αλάιεςε θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα έρνπλ απξφβιεπηεο 
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηηο ηξάπεδεο.   

 
 

 
4. Δηαθνξεηηθή ζρέζε θηλδύλνπ κεηαμύ ησλ θαιά θεθαιαηνπεκέλσλ θαη 

νξηαθά θεθαιαηνπνηεκέλσλ ηξαπεδώλ: 

 
Οη ηξάπεδεο ζα επηιέμνπλ λα δηαηεξνχλ θεθάιαηα πάλσ απφ ην ειάρηζην επνπηηθφ 

θεθάιαην δεδνκέλνπ φηη ππάξρεη ν θίλδπλνο ηεο κείσζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπο θάησ 
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απφ ην ειάρηζην. Δπνκέλσο, νη ηξάπεδεο κε επίπεδα θεθαιαίνπ, θνληά (ή θάησ) απφ ηηο 
ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ζα επηιέγνπλ λα απμήζνπλ ηα θεθάιαηά ηνπο θαη λα 

κεηψλνπλ ηα επίπεδα θηλδχλνπ ηνπο, ελψ νη ηξάπεδεο κε ζεκαληηθά θεθαιαηαθά 
απνζέκαηα, ζα απμήζνπλ ηα επίπεδα ηνπ θηλδχλνπ ηνπο, καδί κε ηνπο επίπεδν 

θεθαιαηαθψλ απνζεκάησλ αζθαιείαο (Milne θαη Whaley, 2001, θαη VanHoose, 2007). 
Δπνκέλσο, ε ζρέζε κεηαμχ θεθαιαίνπ θαη θηλδχλνπ πνηθίιιεη αλάινγα κε ην πφζν θνληά 
είλαη νη ηξάπεδεο κε ηηο ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο.  

 
3. ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ: 

 

Άιιεο κειέηεο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα ζπκπεξηιάβνπλ καθξννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο. Ο 
Williams (1998) κειέηεζε ηελ επίδξαζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ ζηνλ δείθηε 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ζεκείσζε φηη νη καθξννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο φπσο ν 
πιεζσξηζκφο, ε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, ε πξνζθνξά ρξήκαηνο, ε 

αζηαζήο πνιηηηθή θαη ε απφδνζε ησλ επελδχζεσλ θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ησλ 
θεθαιαίσλ. Αληίζηνηρα θαη νη Octavia θαη Brown (2009) ζε έξεπλα ηνπο απνδεηθλχνπλ 
φηη νη καθξννηθνλνκηθνί παξάγνληεο είλαη ζεκαληηθνί γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δνκήο ηνπ 

θεθαιαίνπ.  
 

 Πιεζσξηζκόο: 
 Γηα παξάδεηγκα, ν Hortlund (2005) κειέηεζε ηελ επίδξαζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ζηελ 
θεθαιαηνπνίεζε ησλ νπεδηθψλ ηξαπεδψλ θαη έδεημε φηη ν πιεζσξηζκφο θαη ν δείθηεο 

θεθαιαίνπ ησλ ηξαπεδψλ έρνπλ αληίζεηε ζρέζε. Οη Ogere θ.α.(2013) θαη Williams 
(2011) δηεξεχλεζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ πιεζσξηζκνχ θαη θεθαιαηαθήο  επάξθεηαο ζηε 

Νηγεξία.  
 

 Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε: 

χκθσλα κε ηηο πεξηζζφηεξεο κειέηεο, φπσο εθείλε ηνπ Ruckes (2004), αλακέλνπκε 
αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο αλάπηπμεο θαη  ηνπ δείθηε θεθαιαίνπ. ε  πεξηφδνπο έληνλεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, νη ηξαπεδηθνί θηλδχλνη είλαη ρακειφηεξνη, γεγνλφο πνπ νδεγεί 
ηηο ηξάπεδεο λα κεηψζνπλ επνπηηθά ηνπο θεθάιαηα. ε πεξηφδνπο ρακειήο αλάπηπμεο 

απμάλεηαη ν νηθνλνκηθφο θίλδπλνο ηεο ηξάπεδαο θαη ελζαξξχλεη ηηο ηξάπεδεο λα 
δηαηεξήζνπλ πςειφ επίπεδν θεθαιαίνπ. 
 

 Οηθνλνκηθόο Κύθινο: 
Οη Lindquist (2004), Stolz θαη Wedow (2005), Jokipii θαη Milne (2008) , Francis θαη ν 

Osborne (2010) επξέλεζαλ ηα θεθαιαηαθά απνζέκαηα ζηε Ννξβεγία, ηε Γεξκαλία, ηελ 
Δπξψπε θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην αληίζηνηρα, ζην πιαίζην ηεο Βαζηιείαο Η. Σα επξήκαηα 
δείρλνπλ φηη ηα απνζέκαηα θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ απμάλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

χθεζεο θαη κεηψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάθακςεο, παξνπζηάδνληαο κία ζεκαληηθή 
αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θχθιν. Οη εξεπλεηέο εξκελεχνπλ ην 

απνηέιεζκα απηφ σο απφδεημε ηεο πξνθπθιηθφηεηαο ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ.  
 
 ε κηα κειέηε ησλ θαζνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ησλ θεθαιαηαθψλ απνζεκάησλ 

αζθαιείαο, νη Fonseca θαη Gonzalez (2010) εμεηάζαλ ηξάπεδεο ζε 70 ρψξεο κεηαμχ ησλ 
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εηψλ 1992 θαη 2002, βξίζθνληαο δηαθνξεηηθά πξφηππα ζε θάζε ρψξα. Σα απνηειέζκαηα 
δείρλνπλ κηα αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ θαη ησλ θεθαιαηαθψλ 

απνζεκάησλ αζθαιείαο ζε επηά ρψξεο, κηα ζεηηθή ζρέζε ζε πέληε ρψξεο θαη θακία 
ζρέζε ζηηο ππφινηπεο πελήληα ελλέα ρψξεο. Οη Ayuso θ.ά. (2004) ππνζηεξίδνπλ φηη 

ππάξρνπλ πξνθπθιηθά απνηειέζκαηα, κε ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο λα είλαη ιηγφηεξν 
πξνθπθιηθέο απφ ηα ηακηεπηήξηα. 
 

4. Η ΑΠΟΔΟΗ  
 

Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο ζηε βηβιηνγξαθία δείρλνπλ φηη ε θεξδνθνξία έρεη κηα 
ζεκαληηθή επίδξαζε ζην θεθάιαην ηεο ηξάπεδαο. ε κηα κειέηε 12 ηξαπεδψλ ζηελ 
Δπξψπε, ηελ Απζηξαιία θαη ηε Βφξεηα Ακεξηθή, ν Bourke (1989) βξήθε ζεηηθή ζρέζε 

κεηαμχ ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ηεο θεξδνθνξίαο πνπ δείρλεη φηη νη ηξάπεδεο κε 
πςειφηεξν δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο είλαη πην επηθεξδήο απφ ηηο ηξάπεδεο κε 

ιηγφηεξν δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Οκνίσο, νη  Berger (1995) θαη Anghazo (1997) 
δηαπίζησζαλ φηη νη ακεξηθαληθέο ηξάπεδεο κε ζρεηηθά πςειή θεθαιαηαθή επάξθεηα ήηαλ 
πην επηθεξδέο απφ άιιεο ηξάπεδεο κε ρακειφηεξν δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο.  

 
5. ΜΔΓΔΘΟ 

 

Οη Reynolds θ.α. (2000) ζε κειέηε ηνπο δηαπίζησζαλ φηη νη κεγάιεο ηξάπεδεο έρνπλ 
κηθξφηεξνπο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Παξνκνίσο, νη Demsetz θαη Strahan 

(1997) θαη νη Ayuso θαη Saurina (2004) έδεημαλ φηη νη κεγάιεο ηξάπεδεο έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγνχλ κε ρακειά επίπεδα θεθαιαίνπ. Σν εχξεκα απηφ ππνδειψλεη 

φηη νη κεγάιεο ηξάπεδεο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηε δηαθνξνπνίεζε θαη ζπλεπψο 
λα ιεηηνπξγνχλ κε ρακειφηεξνπο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο.  
 

6. ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟ 
 

χκθσλα κε ηνπο Schaek θαη Cihak (2012) ζε έξεπλα ηνπο ζε 2.600 ηξάπεδεο ζε 10 
επξσπατθέο ρψξεο, ν αληαγσληζκφο νδεγεί ζηελ δηαθξάηεζε πςειφηεξσλ θεθαιαίσλ. 
Οη Schaek θαη Cihak (2012) ζε έξεπλα ηνπο δηαπίζησζαλ φηη ζηηο 20 κεγαιχηεξεο 

ηξάπεδεο ζηελ Βξαδηιία ην επίπεδν θεθαιαίσλ ηνπο αλέξρεηαη ζην 18%, ελψ ζηηο 20 
κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο ζηνλ θφζκν άλσ ηνπ 14% ιφγσ ηνπ πςεινχ αληαγσληζκνχ. Οη 

Barth θ.α. (2005), Flannery θαη Rangan (2007) θαη Berger θ.α. (2007) έδεημαλ φηη ην 
θεθάιαην ησλ ηξαπεδψλ ζηελ Ακεξηθή θαη ζηνλ ππφινηπν θφζκν είλαη πνιχ 
πεξηζζφηεξν απφ απηφ πνπ απαηηείηαη απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 
 

 
Ζ θχζε ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε αλαιπηηθή θαη επηδηψθεη λα δηεξεπλήζεη θαηά 

πφζν ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο κίαο ηξάπεδαο επεξεάδνπλ ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα 
ησλ θππξηαθψλ ηξαπεδψλ. Ωο αλαθέξεηαη θαη παξαπάλσ, ην επίπεδν ηνπ ηξαπεδηθνχ 
θεθαιαίνπ θαζνξίδεηαη απφ ην επνπηηθφ θεθάιαην αιιά θαη απφ άιινπο παξάγνληεο.  

 
Οη ηξάπεδεο πνπ έρνπλ επηιερζεί θαη απνηεινχλ ην δείγκα ηεο έξεπλαο είλαη  νη ηέζζεξηο 

ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο ηεο Κχπξνπ: ε Σξάπεδα Κχπξνπ, ε πλεξγαηηθή Κεληξηθή 
Σξάπεδα, ε Διιεληθή Σξάπεδα θαη ε RCB θαζψο θαη ε Cyprus Development Bank 
Public Company Limited θαη νη ζπγαηξηθέο ηδξπκάησλ άιισλ ρσξψλ: Αlpha Bank 

Cyprus Ltd, Eurobank Cyprus Ltd θαη USB Bank Plc, ηηο νπνίεο επνπηεχεηαη ε Κεληξηθή 
Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ. Γηα ηε κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα δηαζέζηκα δεπηεξνγελή 

ζηνηρεία απφ ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ ηξαπεδψλ γηα πεξίνδν 
2009-2014.  
 

Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε επίδξαζε ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ επί ηεο 
εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, ην κνληέιν πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο 

εθαξκφδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ην νηθνλνκεηξηθφ παθέην SPSS. Γηα λα δνχκε αλ νη 
ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ην δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο 
(CAR) , ην πνιππαξαγνληηθφ κνληέιν παιηλδξφκεζεο  δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

 
 
CARi = β0 + β1SIZEi + β2 PROVi + β3 NIMi + β4ROAi + β5LEVi + β6 LQDTi + β5RISKi+ ei 

 

φπνπ:       
 CARi:   O δείθηεο Κεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο ηξάπεδαο i  

SIΕΔ i:  Σν κέγεζνο ηεο ηξάπεδαο i  
PROVi: Ο δείθηεο πξνβιέςεσλ ηεο ηεο ηξάπεδαο i  
NIMi:    Σν θαζαξφ επηηνθηαθφ απνηέιεζκα ηεο ηξάπεδαο σο πνζνζηφ ηνπ επηηνθηαθνχ εηζνδήκαηνο i  

ROAi:   Ζ απφδνζε ηεο ηξάπεδαο i  
LEVi:    Ο δείθηεο ππνρξεψζεσλ πξνο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ηξάπεδαο i  
LQDTi: Ο δείθηεο ξεπζηφηεηαο ηεο ηξάπεδαο i  

RISK:   Ο δείθηεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηαζκηζκέλνπ θηλδχλνπ πξνο ζχλνιν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ               
               ηεο ηξάπεδαο i  
 

  

ηελ παξαπάλσ εμίζσζε β0 είλαη ζηαζεξή θαη ην β είλαη ν ζπληειεζηήο ησλ 
κεηαβιεηψλ ελψ ην eit είλαη ην ζθάικα ησλ θαηαινίπσλ ηεο παιηλδξφκεζεο.  

 

Ζ κειέηε έρεη δνθηκαζηεί ηηο αθφινπζεο κεδεληθέο ππνζέζεηο ζε ζρέζε κεηαμχ ησλ 
κεηαβιεηψλ. 

 
H01 : Γελ ππάξρεη ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ CAR θαη ηνπ SIZE 
H02 : Γελ ππάξρεη ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ CAR θαη ηνπ PROVISION 
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H03 : Γελ ππάξρεη ζεκαληηθή ζρέζε ηνπ CAR θαη ηνπ NIM 
Ζ04 : Γελ ππάξρεη ζεκαληηθή ζρέζε ηνπ CAR θαη ηνπ ROA 

Ζ05 : Γελ ππάξρεη ζεκαληηθή ζρέζε ηνπ CAR θαη ηνπ LEV 
Ζ06 : Γελ ππάξρεη ζεκαληηθή ζρέζε ηνπ CAR θαη ηνπ LQDT 

Ζ07 : Γελ ππάξρεη ζεκαληηθή ζρέζε ηνπ CAR θαη ηνπ RISK 

 

4.1. ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΧΝ ΓΔΗΚΣΧΝ 

1. ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ - ΓΔΗΚΣΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ (CAR) 
 

ε απηή ηε κειέηε, ν δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο ηξάπεδαο (CAR) είλαη ε 
εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. O δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

ηεο πγείαο κίαο ηξάπεδαο επεηδή κέζσ ηνπ θεθαιαίνπ αλαπηχζζεηαη ε ηξάπεδα. Όζν 
πςειφηεξνο είλαη ν δείθηεο CAR,  ηφζν ηζρπξφηεξε είλαη ε ηξάπεδα θαη κεγαιχηεξε ζα 
είλαη ε πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ. Οη  Sangmi θαη Tabassum (2010) ηνλίδνπλ φηη ν 

δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο είλαη άκεζα αλάινγνο κε ηελ αλζεθηηθφηεηα ηεο 
ηξάπεδαο ζε θαηαζηάζεηο θξίζεο.  
 

2. ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ: 
 

Α. S ΗΕE: 
 

Σν ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο ηξάπεδαο κπνξεί λα ρξεζ ηκνπνηεζεί γηα λα νξίζεη ην 
κέγεζνο ηεο ηξάπεδαο: 

SIZE = TOTAL ASSETS 

 

 Σν κέγεζνο ηεο ηξάπεδαο κπνξεί λα επεξεάδεη ην πνζνζηφ ηνπ θεθαιαίνπ ηεο. Οη 

κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο θξαηνχλ ιηγφηεξν θαηά κέζν φξν θεθάιαην ιφγσ ησλ νηθνλνκηψλ 
θιίκαθαο θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο, ηεο θαιχηεξεο πξφζβαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε, ησλ 
πην πξνεγκέλεο ηερληθέο ειέγρνπ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ηεο θαιχηεξε δηαζπνξά 

ηνπ θηλδχλνπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο. Δπνκέλσο, νη κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο ζα 
δηαηεξνχλ κηθξφηεξα θεθαιαηαθά απνζέκαηα ιφγσ θαη ηεο πηζαλήο δηάζσζεο απφ ηελ 

θπβέξλεζε ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθήο θξίζεο. Απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ηνπο 
Demsetz θαη Strahan (1997), Επνκέλσο αλακέλεηαη αξλεηηθή ζρέζε κεηαμύ ησλ δύν 
κεηαβιεηώλ.  
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B. ΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ 

1. Γείκηης PROVISION: 

 

Ο θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αχμεζε ησλ πξνβιέςεσλ επεξεάδεη ηελ 

θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ ηξαπεδψλ. ηελ παξνχζα κειέηε ν δείθηεο πξνβιέςεσλ ησλ 
ηξαπεδψλ θαζνξίδεηαη απφ ηελ αθφινπζε αλαινγία: 
 

𝑷𝑹𝑶𝑽𝑰𝑺𝑰𝑶𝑵 (𝐏𝐑𝐎𝐕) =
𝐂𝐔𝐌𝐔𝐋𝐀𝐓𝐈𝐕𝐄  𝐏𝐑𝐎𝐕𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍𝐒

𝐋𝐎𝐀𝐍𝐒
 

Ζ αχμεζε ησλ πξνβιέςεσλ, δείρλεη φηη ε πνηφηεηα ηεο ηξάπεδαο ρε ηξνηεξεχεη θαη ν 
πηζησηηθφο θίλδπλνο πνπ αληηκεησπίδεη ε ηξάπεδα γίλεηαη νινέλα θαη κεγαιχηεξνο κε 

επηπηψζεηο επί ησλ θεξδψλ ηεο ηξάπεδαο (Nasser, 2003).  
 

2. Γείκηης Κινδύνου: 

Δίλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο δείθηεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ ησλ ηξαπεδηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη ν αθφινπζνο: 

 

𝑩𝑨𝑵𝑲 𝑹𝑰𝑺𝑲 (𝐑𝐈𝐒𝐊) =
𝐑𝐈𝐒𝐊 𝐖𝐄𝐈𝐆𝐇𝐓𝐄𝐃 𝐀𝐒𝐒𝐄𝐓𝐒

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋  𝐀𝐒𝐒𝐄𝐓𝐒
 

Οη Berger θαη DeYoung 1997 ππνζηεξίδνπλ φηη ε ρακειή θεθαιαηνπνίεζε κηαο 

ηξάπεδαο ζα νδεγήζεη ζε κεγαιχηεξε αλάιεςε θηλδχλνπ ιφγσ ηνπ εζηθνχ θηλδχλνπ, 
αθνχ ζα ράζνπλ ιηγφηεξν θεθάιαην ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο (Horiuchi θαη Shimizu, 

1998 θαη ν William, 2003). Δπίζεο, ε πίεζε γηα ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα θεθαιαίνπ 
κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηηο ηξάπεδεο λα απμήζνπλ ηνλ θίλδπλν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο. 
Επνκέλσο αλακέλεηαη ζεηηθή ζρέζε κεηαμύ ησλ δύν κεηαβιεηώλ.  

 
 

 
Γ. ΓΔΗΚΣΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ:  

Ο δείθηεο θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο πξνο ην ζχλνιν ησλ επηηνθηαθψλ εζφδσλ κεηξάεη 
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κίαο ηξάπεδαο λα παξάγεη εηζφδεκα. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα 
ηεο δηνίθεζεο εμαζθαιίδεη ηελ αλάπηπμε θαη επηβίσζε νπνηνπδήπνηε νξγαληζκνχ.. ηελ 

παξνχζα κειέηε ε απνηειεζκαηηθφηεηα  θαζνξίδεηαη απφ  ηνλ αθφινπζν δείθηε:  
 

𝐍𝐈𝐌 𝐑𝐀𝐓𝐈𝐎 (𝚴𝚰𝚳) =
𝐍𝐄𝐓 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐄𝐒𝐓  𝐈𝐍𝐂𝐎𝐌𝐄

𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐄𝐒𝐓  𝐈𝐍𝐂𝐎𝐌𝐄
 

Σα πςειά έζνδα επηηξέπνπλ ζηηο ηξάπεδεο λα αληιήζνπλ πξφζζεηα θεθάιαηα κέζσ 
ησλ αδηαλέκεησλ θεξδψλ θαη λα δψζνπλ ζεηηθφ κήλπκα γηα ηελ αμία ηεο ηξάπεδαο 

(Rime, 2001) θαη δίλνπλ επθνιφηεξε πξφζβαζε ζηηο αγνξέο θαη θίλεηξα γηα 
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ειαρηζηνπνίεζε ηεο αλάιεςεο θηλδχλνπ (Cebenoyan θ.ά. 1999, Saunders θαη Wilson 
2001,  Ahmad θ.α, 2009). Οη Berger (1995) θαη Demirguc-Kunt θαη Huizinga (1998 & 

2002) βξήθαλ κηα ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ θαζαξνχ επηηνθηαθνχ πεξηζσξίνπ θαη ηεο 
δείθηε θεθαιαίνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα πςειά έζνδα νδεγνχλ ηε δηνίθεζε ησλ 

ηξαπεδψλ λα κεηψζεη ηα θεθάιαηα ηεο ιφγσ ηνπ ρακεινχ θηλδχλνπ απνηπρίαο θαη γη 
απηφ ν ζπληειεζηήο  κπνξεί λα έρεη επίζεο αξλεηηθή επηξξνή (Yu, 1995).  
 

Γ. ΓΔΗΚΣΖ ΚΔΡΓΟΦΟΡΗΑ: ΑΠΟΓΟΖ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ (ROA): 

O δείθηεο ηεο απφδνζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ (Return on Assets) παξνπζηάδεη 

ηα θέξδε πνπ απνθέξνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ελφο ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο.   

𝐑𝐄𝐓𝐔𝐑𝐍 𝐎𝐍 𝐀𝐒𝐒𝐄𝐓𝐒 (𝐑𝐎𝐀) =
𝐍𝐄𝐓 𝐈𝐍𝐂𝐎𝐌𝐄

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋  𝐀𝐒𝐒𝐄𝐓𝐒
 

Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κειέηεο ζηε βηβιηνγξαθία δείρλνπλ φηη ε θεξδνθνξία έρεη κηα 

ζεκαληηθή επίδξαζε ζην θεθάιαην ηεο ηξάπεδαο. Οη Brown θαη νη άιινη (2010) θαη νη  
Gropp θαη Heider (2009) θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη πην θεξδνθφξεο ηξάπεδεο 
ηείλνπλ λα έρνπλ ζρεηηθά ρακειφηεξα επίπεδα ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

ιηγφηεξν θεξδνθφξεο.  
  

Δ. Γείκηης Μόχλευζης:  

Ο δείθηεο κφριεπζεο ηεο ηξάπεδαο ππνινγίδεηαη κε ηνλ παξαθάησ δείθηε. Αλακέλεηαη 

φηη φηαλ απμάλεηαη ε κφριεπζε, ε θεθαιαηαθή επάξθεηα κεηψλεηαη (Buyuksalvarci θαη 

Abdioglu (2011)). 

𝐋𝐄𝐕𝐄𝐑𝐀𝐆𝐄 (𝐋𝐄𝐕) =
𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋  𝐋𝐈𝐀𝐁𝐈𝐋𝐈𝐓𝐈𝐄𝐒

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋  𝐀𝐒𝐒𝐄𝐓𝐒
 

 

Γ. Γείκηης Ρευζηόηηηας:  

Ζ ξεπζηφηεηα γηα κία ηξάπεδα ζπλεπάγεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηεο γηα άκεζε 

αληαπφθξηζε ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο θαη ππνινγίδεηαη κε ηνλ 

παξαθάησ δείθηε ζηνλ παξφλ κνληέιν: 

𝐋𝐈𝐐𝐔𝐈𝐃𝐈𝐓𝐘 (𝐋𝐐𝐃𝐓) =
𝐋𝐈𝐐𝐔𝐈𝐃𝐈𝐓𝐘 𝐀𝐒𝐒𝐄𝐓𝐒

𝐃𝐄𝐏𝐎𝐒𝐈𝐓𝐒 𝐀𝐍𝐃 𝐌𝐎𝐍𝐄𝐘 𝐌𝐀𝐑𝐊𝐄𝐓
 

Ζ ξεπζηφηεηα θαζνξίδεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ηξαπεδψλ αθνχ απνθαιχπηεη 

ηελ ηθαλφηεηα κηαο ηξάπεδαο λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλαληη ησλ θαηαζεηψλ 
(Rudolf, 2009). Οη Buyuksalvarci and Abdioglu (2011) θαηέιεμαλ ζε ζεηηθή αιιά κε 
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ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ. Βάζεη θαη ηεο ζεσξίαο ηεο 
ηεξαξρίαο, ε πςειή ξεπζηφηεηα κεηψλεηη ηνλ δείθηε θεθαιαίνπ αθνχ νη ηξάπεδεο δελ 

ρξεηάδεηαη λα δαλείδνληαη θαη λα δηαθξαηνχλ πεξηζζφηεξν θεθάιαην.  
 

 

4.2 . ΑΝΑΛΤΖ ΤΥΔΣΗΖ 
 

Ο έιεγρνο γηα ηελ χπαξμε πνιπζπγγξακηθφηεηαο παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ 
πίλαθα. Οη Cooper θαη Schindler (2003) ππνζηήξημαλ φηη ππάξρεη πξφβιεκα 

πνιπζπγγξακηθφηεηαο (multicollinearity problem) φηαλ ε ηηκή ηεο ζπζρέηηζεο 
(colleration) είλαη 0,8 ή κεγαιχηεξε. 
 

Απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζπκπεξαίλεηαη φηη δελ έρεη ππάξρεη πςειή ζπζρέηηζε κε 
βάζε ηνλ θαλφλα ηνπ 80%.  

 
ΠΘΝΑΚΑ 4: CORRELATION ANALYSIS  

 CAR SIZE PROV NIM ROA LEV LQDT RISK 
CAR 1.000        
SIZE -0.265 1.00       
PROV -0.289 -0.20 1.00      
NIM -0.039 0.13 0.33 1.00     
ROA -0.138 0.05 -0.36 -0.42 1.00    

LEV 0.326 -0.53 -0.15 -0.27 0.09 1.00   
LQDT -0.329 0.21 0.52 0.33 -0.57 -0.24 1.00  
RISK -0.432 0.09 0.55 0.66 -0.10 -0.14 0.36 1.00 
 

4.3. ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ 
 
Σα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ησλ δεδνκέλσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

ΠΘΝΑΚΑ 5 
 CAR SIZE PROV NIM ROA LEV LQDT RISK 

Mean 0.17 7460553 0.11 0.46 0.00 0.89 0.14 0.57 

Standard 
Error 

0.01 1916659 0.02 0.02 0.00 0.03 0.02 0.04 

Median 0.14 678325 0.10 0.51 0.01 0.92 0.13 0.65 

Standard 
Deviation 

0.08 11499955 0.10 0.15 0.02 0.16 0.12 0.23 

Kurtosis 4.24 2 4.85 -0.51 2.85 30.55 1.41 -0.43 

Skewness 1.99 2 1.65 -0.35 -1.34 -5.32 1.09 -0.83 

Minimum 0.09 3327 0.00 0.14 -0.07 0.02 0.01 0.10 

Maximum 0.45 42636568 0.47 0.72 0.04 0.99 0.52 0.93 
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Όιεο νη εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο δηαλέκνληαη θαηάιιεια.Tν επίπεδν θεθάιαην αλέξρεηαη 
πάλσ απφ ην ειάρηζην επνπηηθφ φξην γηα ηηο ηξάπεδεο ηεο Κχπξνπ (8%) γηα ηελ πεξίνδν 

2009 έσο 2014. Ο ρακειφηεξνο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ήηαλ 9% θαη o 
πςειφηεξνο 45%, κε κέζν δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ην 14%, ην νπνίν απνδεηθλχεη 

φηη νη δηαηεξνχλ πςειφηεξν επίπεδν θεθαιαίσλ απφ εθείλν πνπ νξίδεηαη απφ ηηο  
ξπζκηζηηθέο αξρέο. 
 

 
4.4.  ΠΡΟΓΗΟΡΗΣΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ - 

ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ 

 
Γηα λα εμεηαζηεί ε επίδξαζε ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

(CAR), ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 

Model Summary 

ΠΘΝΑΚΑ 6 

R 
R 

Square 

Adjusted 

R 
Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R 

Square 
Change 

F 
Change 

Sig. F 
Change 

 

0.891 0.794 0.613 0.02619 0.794 4.395 0.027 1.810 

 
Σν R κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα κέηξν ηεο πνηφηεηαο ηεο πξφβιεςεο ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. Ζ ηηκή ηνπ 0.891 δείρλεη έλα θαιφ επίπεδν πξφβιεςεο. Ζ 
ζηήιε "R Square" αληηπξνζσπεχεη ηελ ηηκή R2, ε νπνία είλαη ε αλαινγία ηεο 
δηαθχκαλζεο ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ε νπνία κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ηηο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Οη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο καο εμεγνχλ ζε πνζνζηφ 79,4% 
ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ. Δλψ, ην Adjusted R Square 

xξεζηκνπνηείηαη γηα λα ειέγμεη ηελ ππεξεθηίκεζε ηνπ R2 ιφγσ ηνπ κηθξνχ δείγκαηνο. Οη 
εθηηκήζεηο καο παξνπζηάδνπλ ζθάικα 0.026 ην νπνίν δελ ζεσξείηαη πνιχ κεγάιν.   
 

Ζ  Durbin - Watson d = 1.810 βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ δχν θξίζηκσλ ηηκψλ ηνπ 1.5 < d < 
2,5 θαη σο εθ ηνχηνπ, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη δελ ππάξρεη πξψηεο ηάμεο 

γξακκηθή απηνζπζρέηηζε ζηα δεδνκέλα ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζε. 
 

ΠΗΝΑΚΑ 7: ANOVA 

Model 
Sum of 

Squares Df 
Mean 

Square F Sig. 

 Regression 0.107 7 0.015 3.690 0.006 

Residual 0.120 29 0.004     

Total 0.228 36       
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Σν F ζηνλ πίλαθα ANOVA ειέγρεη εάλ ην κνληέιν παιηλδξφκεζεο είλαη θαηάιιειν γηα ηα 

δεδνκέλα. Αθνχ ην F  = 3.690 θαη sig. = 0,006,  p < 0,05 ζεσξνχκε ε εμαξηεκέλε 
κεηαβιεηή πξνβιέπεηαη ζεκαληηθά απφ ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη ε κεδεληθή 

ππφζεζε απνξξίπηεηαη (Ζν: Γελ ππάξρεη θακία επίδξαζε ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ 
ζηηο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο).  
 

ΠΘΝΑΚΑ 8: 

 
1. To tolerance πξέπεη λα είλαη > 0.1 ( ή VIF < 10), ην νπνίν ηζρχεη γηα φιεο ηηο πην 

πάλσ κεηαβιεηέο. 
2. Οη Unstandardized coefficients δείρλνπλ πφζν ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

κεηαβάιιεηαη κε ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή, φηαλ φιεο νη άιιεο αλεμάξηεηεο 
κεηαβιεηέο παξέκελαλ ζηαζεξέο. 

3. Δθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ sig. = 0,000 < 0,05 ζπλεπψο απνξξίπηνπκε ηε κεδεληθή 

ππφζεζε γηα θάζε κία απφ ηηο κεηαβιεηέο. Γειαδή, ν ζπληειεζηήο ξ ζεσξείηαη φηη 
είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά δηάθνξνο ηνπ κεδέλ, θαη ζπλεπψο ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο αλεμάξηεηεο θαη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο: 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standard

ized 

Coefficie

nts 

T Sig. Collinearity Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Toleranc

e 

VIF 

1 

(Constant) 0.293 0.120  2.439 0.021   

SIZE -2.801 0.000 -0.045 -0.244 0.007 0.530 1.886 

PROV 0.011 0.077 0.014 0.064 0.049 0.412 2.426 

NIM 0.245 0.021 0.453 2.025 0.052 0.364 2.747 

LEV -0.102 0.005 -0.196 -0.967 0.342 0.443 2.259 

ROA 1.067 0.044 0.287 1.655 0.109 0.605 1.652 

LQDT -0.199 0.034 -0.299 -1.486 0.148 0.450 2.221 

RISK -0.215 0.086 -0.605 -2.507 0.018 0.313 3.193 
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ΠΘΝΑΚΑ 9: 

CAR                                     ΠΡΟΗΜΟ     

SIZE — Στατιστικά Σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 1% 
       

PROV + Στατιστικά Σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 5 
 

NIM + Στατιστικά Σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 10% 
 

LEV — Μη στατιστικά σημαντική σχζση 
 

ROA + Μη στατιστικά σημαντική σχζση 

LQDT — Μη στατιστικά σημαντική σχζση 

RISK — Στατιστικά Σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 5% 

 
 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηαδφληαη ηα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία ηνπ ηξαπεδηθνχ 
ηνκέα ζηελ Κχπξν: 

 
ΠΘΝΑΚΑ 10: 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

  CAR SIZE NPL/LΟΑΝS NIM ROA LEV LQDT RISK 

2010 0.13 154105188 0.08 2941800 0.01 0.93 0.15 0.15 

2011 0.09 135803715 0.09 3307791 -0.04 0.95 0.09 0.09 

2012 0.08 122925342 0.21 2819711 -0.04 0.96 0.12 0.12 

2013 0.14 77603543 0.44 2204380 -0.03 0.94 0.12 0.12 

2014 0.15 75610737 0.48 2125980 0.00 0.90 0.13 0.13 
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5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

Ζ ζχγρξνλε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε νδήγεζε ζε απμεκέλεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο 
γηα ηηο ηξάπεδεο ηεο Κχπξνπ κε ζηφρν ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα. Ζ 

θεθαιαηαθή επάξθεηα ζεσξείηαη σο έλα απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξεο δείθηεο ηεο 
νηθνλνκηθήο επξσζηίαο ησλ ηξαπεδψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηξάπεδαο απφ ηελ 
πηψρεπζε θαη ηελ πξνζηαζία ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ κεηφρσλ. Ο δείθηεο θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο θαζνξίδεηαη ελ κέξεη απφ ηνπο ξπζκηζηηθνχο θαλνληζκνχο αιιά επεξεάδεηαη 
θαη απφ άιινπο παξάγνληεο.  

 
Με ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα 
ησλ Σξαπεδψλ ζηελ Κχπξν, ε πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε εθαξκφζηεθε κε 

δηάθνξα δεδνκέλα θαη βξέζεθε εκπεηξηθή ππνζηήξημε ζε νξηζκέλεο ππνζέζεηο βάζεη θαη 
ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. πγθεθξηκέλα, ε παξνχζα κειέηε επηθεληξψζεθε ζε 

νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηξαπεδψλ φπσο ν θίλδπλνο, ε ξεπζηφηεηα, ε απφδνζε 
θ.ι.π. γηα λα εθηηκεζεί αλ νη απηνί νη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ κεηαβιεηφηεηα ηεο 
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Ζ κειέηε έδεημε φηη ππάξρεη κία αξλεηηθή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζρέζε κε ην κέγεζνο θαη ηνλ θίλδπλν θαη ζεηηθή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κε ην 
επίπεδν ησλ πξνβιέςεσλ θαη ην πνζνζηφ ηνπ θαζαξνχ επηηνθηαθνχ πεξηζσξίνπ,  φπσο 

αλακελφηαλ.  
 
πλνςίδνληαο, νη παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηνλ δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζηελ 

Κχπξν είλαη: ε αύμεζε ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ θαη ησλ κε εμππεξεηνύκελσλ δαλείσλ, 
ε ππεξβνιηθή κόριεπζε, νη απμεκέλεο απαηηήζεηο από ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο γηα ηελ 

εθαξκνγή θαη εθπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο Βαζηιείαο ΙΙΙ κέρξη ην 2019, ην αξλεηηθό 
πεξηβάιινλ θαη ε έιιεηςε εκπηζηνζύλεο, ν πςειφο αληαγσληζκόο κεηαμύ ησλ ηξαπεδώλ, 
ην κηθξόο κέγεζνο ησλ ηξαπεδώλ ζε ζύγθξηζε κε ην κέγεζνο ηεο δηαηξαπεδηθήο αγνξάο, 

ε ρακειή ηξέρνπζα απόδνζε θαη ν ζηόρνο γηα καθξνπξόζεζκε αλάπηπμε, ε ειιηπήο 
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ην πξόβιεκα ηεο αζπκκεηξίαο ηεο πιεξνθόξεζεο. 

Επηπιένλ, γηα ηελ Κύπξν ην επηπξόζζεην θεθάιαην απνηειεί ζηξαηεγηθό  εξγαιείν 
αληηζηάζκηζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε πξόζβαζεο ζε θαηαζέζεηο θαη ζηηο αγνξέο ρξήκαηνο 
θαη «απόζεκα αζθαιείαο» σο αζθάιηζε ζε πεξίπησζε απξόβιεπησλ γεγνλόησλ ζην 

κέιινλ ιόγσ θαη ηεο πξνεγνύκελεο αξλεηηθήο εκπεηξίαο.   
 

Ζ απζηεξή φκσο επνπηεία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απμεκέλε αλάιεςε θηλδχλνπ 
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο θαη ζε κεησκέλε αλάπηπμε. Οη 
πξνθιήζεηο ησλ δηνηθήζεσλ ησλ ηξαπεδψλ είλαη πνιιέο γηα ην κέιινλ αθνχ ζα πξέπεη 

λα εμεηάζνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ 
επθαηξηψλ πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηελ ηζνξξνπία, δειαδή ε δηαθξάηεζε επαξθψλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ λα κελ απνηειέζεη ηξνρνπέδε γηα ηελ πγηή καθξνρξφληα νηθνλνκηθή 
αλάπηπμε ησλ θππξηαθψλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ.  
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