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Δελτίο Τύπου
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2015 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤ
H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της
Συνολικής Αξιολόγησης (Comprehensive Assessment (CA)) που πραγματοποίησε
στις τέσσερις, συστημικής σημασίας, ελληνικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της
Eurobank.
Πλαίσιο
Η Eurobank (η Τράπεζα), μαζί με τις υπόλοιπες τρεις ελληνικές συστημικές
τράπεζες, αξιολογήθηκε στο πλαίσιο της Συνολικής Αξιολόγησης που διενέργησε η
ΕΚΤ. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν έλαβαν υπόψη το συνολικό αποτέλεσμα:
εξέτασης της Ποιότητας Χαρτοφυλακίου (Asset Quality Review – AQR), και,
Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων (Stress Test - ST), στο Βασικό και
στο Δυσμενές σενάριο.
H ΕΚΤ πραγματοποίησε τη Συνολική Αξιολόγηση λαμβάνοντας υπόψη τις
πρόσφατες εξελίξεις που επηρεάζουν την οικονομική θέση των τραπεζών, με σκοπό
να εκτιμήσει την επίδραση αυτών των εξελίξεων στην οικονομική δραστηριότητα
στην Ελλάδα και την αξία του χαρτοφυλακίου των ελληνικών τραπεζών,
συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας.
Συνολική Αξιολόγηση (CA) για την Τράπεζα
Αποτελέσματα Ποιότητας Χαρτοφυλακίου (AQR)
Το AQR περιελάμβανε περιεκτικό έλεγχο της τρέχουσας αξίας του ελληνικού
δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας κατά την 30η Ιουνίου 2015, καλύπτοντας το
98% του χαρτοφυλακίου αυτού. Η προσαρμοσμένη κεφαλαιακή θέση βάσει του
AQR αποτέλεσε το εναρκτήριο σημείο για τα Stress Test. Αφού ελήφθη υπόψη το
σύνολο των ζημιών που αναδείχθηκαν από το AQR, από το AQR προέκυψαν
πρόσθετες προβλέψεις διαμορφώνοντας τον Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών
Κατηγορίας Ι (CET1) της Τράπεζας στο 8,6%, όταν το όριο CET1 έχει τεθεί σε 9,5%,
κάτι που αντιστοιχεί σε κεφαλαιακές ανάγκες ύψους €339 εκατ.
Αποτελέσματα Stress Test
Το Stress Test είναι μια άσκηση εκτίμησης μελλοντικών κεφαλαιακών αναγκών, στο
βασικό και στο δυσμενές σενάριο, για να διαγνωστεί η ανθεκτικότητα της
οικονομικής θέσης της Τράπεζας στο ενδεχόμενο περαιτέρω επιδείνωσης των
οικονομικών συνθηκών σ’ ένα χρονικό ορίζοντα μέχρι το τέλος του 2017.
Το Stress Test πραγματοποιήθηκε με δύο σενάρια: (i) Στο βασικό σενάριο το Stress
Test προσδιορίζει την οικονομική επίδοση της Τράπεζας υπό τις αναμενόμενες

οικονομικές συνθήκες, (ii) στο δυσμενές σενάριο εκτιμά την επίδοση της Τράπεζας
υπό συνθήκες σοβαρής οικονομικής επιδείνωσης.
Το Stress Test, υπό το βασικό σενάριο, δεν εντόπισε περαιτέρω κεφαλαιακό
έλλειμμα, διατηρώντας το Δείκτη CET1 στο 8,6%, με τις κεφαλαιακές ανάγκες της
Τράπεζας να ανέρχονται σε €339 εκατ., για να καλυφθεί το έλλειμμα που
δημιουργείται έως το όριο CET1 του 9,5% στο βασικό σενάριο.
Το Stress Test, υπό το δυσμενές σενάριο, διαμόρφωσε το Δείκτη CET1 στο 1,3%
που αντιστοιχεί σε κεφαλαιακές ανάγκες της τάξης των €2.122 εκατ. ώστε να
καλυφθεί το έλλειμμα που προκύπτει βάσει του ορίου για CET1 8% στο δυσμενές
σενάριο.
Κατόπιν αυτών των αποτελεσμάτων, σύντομα η Τράπεζα θα υποβάλλει σχέδιο
κεφαλαιακής ενίσχυσης για έγκριση από την ΕΚΤ. Το σχέδιο θα περιλαμβάνει
λεπτομερώς τα μέτρα που η Τράπεζα σκοπεύει να εφαρμόσει για να καλύψει το
κεφαλαιακό έλλειμμα, τόσο υπό το βασικό, όσο και το δυσμενές σενάριο.
Η Τράπεζα αναμένεται να προβεί σε σχετική ανακοίνωση μόλις αυτό το σχέδιο
εγκριθεί και ανακοινώνει ότι προσέλαβε τις BofA Merrill Lynch, HSBC και
Mediobanca να συνδράμουν για την εκπόνηση του σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης
και την ανακεφαλαιοποίηση που είναι πιθανό να προκύψει.
Η Τράπεζα θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2015
την 31η Οκτωβρίου 2015 και την 3η Νοεμβρίου 2015 θα προχωρήσει σε ανακοίνωση
σχετικά με ορισμένα οικονομικά στοιχεία του 3ου τριμήνου του 2015.

