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Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Αποτελέσματα Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων 
2021 SSM Stress Test 

 
Βασικά μεγέθη υπό το Δυσμενές σενάριο (τέλος έτους 2023): 

 
Μείωση δείκτη Fully Loaded CET 1 κατά 433 μονάδες βάσης 

Δείκτης CET 1 (μεταβατικός) στο 8% 
 
Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία (Eurobank Holdings) 
ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων  
2021 SSM Stress Test (ST), η οποία συντονίστηκε και διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα (ΕΚΤ). 
 
Τα παρακάτω μεγέθη συνοψίζουν τα αποτελέσματα του Ομίλου Eurobank Holdings σε 
ενοποιημένη βάση υπό το Βασικό και υπό το Δυσμενές σενάριο της άσκησης. Η αφετηρία της 
άσκησης είναι η οικονομική και κεφαλαιακή θέση του Ομίλου στις 31/12/20201. Ο χρονικός 
ορίζοντας της άσκησης καλύπτει την περίοδο μέχρι το τέλος του 2023. 
 
Υπό το Βασικό σενάριο, η κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου αυξάνεται κατά 290μ.β. κατά τη 
διάρκεια των 3 ετών, καταλήγοντας σε συνολικό Fully Loaded δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 
(CAD) 17,5% και σε Fully Loaded δείκτη Core Tier 1 (CET 1) 14,9% στο τέλος του 2023 (με 
βάση την πλήρη εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ). 
 
Υπό το Δυσμενές σενάριο, ο δείκτης Fully Loaded CET 1 μειώνεται κατά 433μ.β. στο τέλος 
του 2023 και κατά 517μ.β. στο έτος με την υψηλότερη επίπτωση (2021). Κατά συνέπεια, ο 
δείκτης Fully Loaded CET 1 διαμορφώνεται σε 7,6% στο τέλος του 2023 και σε 6,8% στο έτος 
με την υψηλότερη επίπτωση (2021). Ο μεταβατικός δείκτης CET 1 στο τέλος του 2023 
διαμορφώνεται στο 8%.  

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας, δήλωσε:  
 
«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την επίδοση του Ομίλου μας στο Stress Test της ΕΚΤ. 
Ειδικότερα, υπό τις αυστηρές παραδοχές του δυσμενούς σεναρίου, το ποσό της απομείωσης 
κεφαλαίου, που αποτελεί βασική παράμετρο της άσκησης, επιβεβαίωσε την ανθεκτικότητα της 
τράπεζας και την ικανότητά της να αντέξει μία σοβαρή οικονομική ύφεση. Ως η πρώτη ελληνική 
τράπεζα που ολοκληρώνει την εξυγίανσή της από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, εστιάζουμε τις 
προσπάθειές μας στη χρηματοδότηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, και στη στήριξη της 
ανάπτυξης σε όλες τις αγορές όπου έχουμε παρουσία».  
 
 

                                                 
1 Δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στις 31 Δεκεμβρίου 2020  
Μεταβατική βάση υπολογισμού: Δείκτης CET1 13,9%, Συνολικός δείκτης: 16,3%.  
Με βάση την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ: Δείκτης CET1: 12,0%, Συνολικός δείκτης: 14,6%.    


