
 

 

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. (“Eurobank EFG”) συμμετείχε στην 
άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διενεργήθηκε σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο (2010 EU Wide Stress Testing Exercise of European 
Banks), την οποία συντόνισε η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Εποπτείας των 
Τραπεζών (CEBS), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και 
υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος.  

Η Eurobank EFG αναγνωρίζει και αποδέχεται τα αποτελέσματα της ανωτέρω 
άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. 

Η άσκηση αυτή συμπληρώνει τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων  και την 
τακτική διενέργεια σεναρίων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, που 
έχουν αναπτυχθεί από την Eurobank EFG, βάσει του θεσμικού πλαισίου για 
τον Πυλώνα 2 της  Βασιλείας ΙΙ και ειδικότερα τα προβλεπόμενα στις ΠΔ/ΤΕ 
2577/2006 και 2595/2007 όπως και τις απαιτήσεις του ν. 3601/2007, όπως 
ισχύει (αποτελεί ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο των διατάξεων της CRD). 

Η άσκηση διενεργήθηκε με τη χρήση των σεναρίων, τη μεθοδολογία και τις 
βασικές παραδοχές που παρείχε η CEBS (βλ. την συνολική έκθεση όπως 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της CEBS). Η επίπτωση των υποθέσεων του 
δυσμενούς σεναρίου διαμορφώνει τον εκτιμώμενο δείκτη κεφαλαιακής 
επάρκειας Tier 1 (σε ενοποιημένη βάση) σε 10,2% το 2011 έναντι  11,2% στο 
τέλος του 2009. Επιπρόσθετη επίπτωση της τάξης των 2 ποσοστιαίων 
μονάδων προκύπτει από την εφαρμογή του δυσμενούς σεναρίου που 
λαμβάνει υπόψη τον δημοσιονομικό κίνδυνο των Ευρωπαϊκών χωρών, με 
αποτέλεσμα ο εκτιμώμενος δείκτης Tier 1 να διαμορφώνεται  στο  8,17% στο 
τέλος του 2011, συγκριτικά με τον ελάχιστο εποπτικό όριο του 4%.  

Τα αποτελέσματα της άσκησης υποδηλώνουν απόθεμα ύψους 1.159 εκ. ευρώ 
επί των κεφαλαίων Tier 1, σε σχέση με το όριο του 6% του δείκτη 
κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1, όπως ορίστηκε αποκλειστικά για τους σκοπούς 
της παρούσας άσκησης. Αυτό το όριο δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 
ερμηνευθεί ως ένα ελάχιστο εποπτικό όριο (σημειώνεται ότι το ελάχιστο όριο 
του δείκτη Tier 1 έχει καθοριστεί εποπτικά στο 4%), ούτε ως ο 
εξατομικευμένος δείκτης που αντανακλά το προφίλ κινδύνου του ιδρύματος 
και διαμορφώνεται με βάση την διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης στο 
πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙ της Ευρωπαϊκής οδηγίας 48 (Capital Requirements 
Directive – CRD). 

Η Eurobank EFG συζήτησε διεξοδικά με την ΤτΕ τα αποτελέσματα της 
άσκησης.  

Το σενάριο προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων διενεργήθηκε σύμφωνα με 
μια σειρά απλουστευτικών παραδοχών (πχ. δεν υπάρχει μεταβολή του 
ισολογισμού). Συνεπώς, η πληροφορία σχετικά με το Σενάριο Αναφοράς 
παρέχεται μόνο για λόγους σύγκρισης και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση 
να θεωρηθεί ως πρόβλεψη. 



Είναι επιτακτική ανάγκη κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της άσκησης, 
να γίνει διάκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την 
εφαρμογή  των διαφορετικών  σεναρίων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της 
άσκησης. Ειδικότερα τα αποτελέσματα των δυσμενών σεναρίων δεν θα 
πρέπει να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά της τρέχουσας κατάστασης, ούτε να 
χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση πιθανών  αναγκών ενίσχυσης των 
υπαρχόντων  κεφαλαίων. Μια άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 
δεν εκτιμά προβλέψεις αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Τούτο διότι τα 
δυσμενή σενάρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν μία ανάλυση ευαισθησίας 
στην περίπτωση που οι εύλογες αλλά ακραίες παραδοχές τους 
πραγματοποιηθούν (what-if analysis). Οι υποθέσεις των σεναρίων επομένως 
δεν είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιηθούν. Οι επίπτωση των σεναρίων 
ενδέχεται να είναι διαφορετική για κάθε πιστωτικό ίδρυμα, λόγω των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κάθε  ιδρύματος. 

 


