
Αποτελέσματα της 31.12.2010 εκ. Ευρώ, %

Λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων 618
Ζημίες απομείωσης χρηματοοικονομικώ και μη χρηματοοικονομικών στοιχείων του 
Τραπεζικού  Χαρτοφυλακίου -601

Σταθμισμένο Ενεργητικό (4) 37.987

Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια (4) 3.039

Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων, % (4) 8,0%
Πρόσθετα κεφάλαια που απαιτούνται ώστε ο δείκτης των Κύριων Βασικών Ιδίων 
Κεφαλαίων να φθάσει στο 5% (σημείο αναφοράς)

Αποτελέσματα του δυσμενούς σεναρίου στις 31 Δεκεμβρίου 2012, χωρίς να ληφθούν 
υπόψη οι δράσεις που έχουν αναληφθεί εντός του 2011 και οδηγούν σε μείωση των 
κινδύνων 

%

Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων 5,3%

Αποτελέσματα του δυσμενούς σεναρίου στις 31 Δεκεμβρίου 2012, λαμβανομένων 
υπόψη των δράσεων που έχουν αναληφθεί μέχρι 30.4.2011 και έχουν αναγνωριστεί για 
τους σκοπούς της άσκσης ως δράσεις που μειώνουν  τους  κινδύνους

εκ. Ευρώ, %

Διετή σωρευτικά λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων 1.348
Διετείς σωρευτικές ζημίες απομείωσης χρηματοοικονομικώ  και μη χρηματοοικονομικών  
στοιχείων του Τραπεζικού  Χαρτοφυλακίου

-3.572

Διετείς σωρευτικές ζημίες από την επίπτωση της άσκησης στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών 15
εκ των οποίων ζημίες αποτίμησης οφειλόμενες σε ανοίγματα έναντι Κεντρικών 
Κυβερνήσεων  

-18

Σταθμισμένο Ενεργητικό 39.169
Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια 2.072
Δείκτης Κυρίων  Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων 5,3%
Πρόσθετα κεφάλαια που απαιτούνται ώστε ο δείκτης των Κύριων Βασικών Ιδίων 
Κεφαλαίων να φθάσει στο 5% (σημείο αναφοράς)

Επιπτώσεις που προκύπουν  από  τις  αναγνωρισμένες μέχρι 30.4.2011 δράσεις  

μείωσης των κινδύνων (5) `
Από αυξήσεις Κεφαλαίων οι οποίες ανακοινώθηκαν και έγιναν δεσμευτικές μεταξύ 31.12.2010 
και 30.4.2011 (Βασικά Ίδια Κεφάλαια σε εκ. Ευρώ)

Από κρατική  ενίσχυση η οποία ανακοινώθηκε και έγινε δεσμευτική στο διάστημα από 
31.12.2010 μέχρι 30.4.2011 στο Δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (ποσοστιαίες 
μονάδες επί του δείκτη του δείκτη των Κυρίων  Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων)

Από υποχρεωτικά  σχέδια αναδιάρθρωσης, τα οποία ανακοινώθηκαν και έγιναν δεσμευτικά 
στο διάστημα από 31.12.2010 μέχρι 30.4.2011 στο Δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων 
(ποσοστιαίες μονάδες επί των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων)

Πρόσθετα μέτρα τα οποία έχουν σχεδιαστεί ή υλοποιούνται για τη μείωση των 
κινδύνων  

Ποσοστιαίες Μονάδες που 
συνεισφέρουν στο Δείκτη 
Κεφαλαιακής Επάρκειας

Χρήση προβλέψεων και/ή άλλων αποθεματικών (συμπεριλαμβανομένων αντικυκλικών 
προβλέψεων)

Αποεπενδύσεις και άλλες διοικητικές δράσεις που έχουν ληφθεί μέχρι την  30.4.2011
Αλλές αποεπενδύσεις και μέτρα αναδιάρθρωσης, συμπεριλαμβανομένων μελλοντικών 
υποχρεωτικών αναδιαρθρώσεων, οι οποίες δεν έχουν ακόμη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων 

0,4

Σχεδιασμένες μελλοντικές εκδόσεις στοιχείων κοινού μετοχικού  κεφαλαίου (ιδιωτικές 
εκδόσεις) 0,6

Σχεδιασμένες μελλοντικές συμμετοχές του δημοσίου σε στοιχεία κεφαλαίου 
(συμπεριλαμβανομένων υβριδικών)
Αλλα (υπάρχοντα και μελλοντικά) μέσα αναγνωρισμένα ως κατάλληλα μέτρα υποστήριξης 
(back stop measures) από τις εθνικές εποπτικές αρχές
Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας  (%) εποπτικά αναγνωριζόμενος, μετά από όλες τις 

τρέχουσες και μελλοντικές δράσεις μείωσης των κινδύνων την 31.12.2012 (6) 6,3%

Σημειώσεις

(6)  Ο εποπτικά αναγνωριζόμενος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας υπολογίζεται με βάση τα πρόσθετα μέτρα μείωσης των 
κινδύνων που παρουσιάζονται σε αυτήν την ενότητα. Ο δείκτης βασίζεται κατά κύριο λόγο στον ορισμό της EBA, αλλά 
μπορεί να περιλαμβάνει και άλλα μέτρα μείωσης των κινδύνων τα οποία δεν αναγνωρίζονται από τη μεθοδολογία της EBA, 
ώστε να έχουν επίπτωση στον υπολογισμό του δείκτη  Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων, αλλά τα οποία μπρούν να 
θεωρηθούν, από τις εθνικές εποπτικές αρχές, ως κατάλληλα για τη μείωση των κινδύνων σε περιπτώσεις ακραίων 
συνθηκών. Ανάλογα με την περίπτωση, τα μέτρα αυτά εξηγούνται στις πρόσθετες ανακοινώσεις που εκδίδονται από τις 
τράπεζες/εθνικές εποπτικές αρχές. Λεπτομέρειες για όλα τα μέτρα μείωσης των κινδύνων παρουσιάζονται στο φύλλο  "3 - 

(1) Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων διενεργήθηκε με βάση την κοινή μεθοδολογία της ΕΒΑ για όλα τα 
συμμετέχοντα ΠΙ, η οποία περιλαμβάνει την υπόθεση του στατικού ισολογισμού και ενσωματώνει τα εποπτικά μεταβατικά 
όρια υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων  (βλ. http://www.eba.europa.eu/EU-wide-stress-testing/2011.aspx για τις 
λεπτομέρειες σχετικά με τη μεθοδολογία της EBA)
(2) Όλα τα στοιχεία που αφορούν τα κεφάλαια και τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας παρουσιάζονται με βάση τον ορισμό 
της ΕΒΑ για τα Κύρια Βασικά ΄Ιδια Κεφάλαια, όπως προβλέπεται   στο πλαίσια της άσκησης και ως εκ τούτου μπορεί να 
διαφέρει από τους ορισμούς που χρησιμοποιούνται από τις εθνικές εποπτικές αρχές ή / και από τα δημοσιευμένα στοιχεία 
των πιστωτικών ιδρύματων.

(4) Σύμφωνα με την υπόθέση του στατικού ισολογισμού, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε διοικητικές δράσεις 
μείωσης κινδύνων, υποχρεωτικές αναδιαρθρώσεις ή αυξήσεις κεφαλαίων μετά την 31.12.2010 (συμπεριλαμβάνονται όλα τα 
κρατικά μέτρα ενίσχυσης και αυξήσεις κεφαλαίων που έχουν ολοκληρωθεί πριν την 31.12.2010).

Αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων 

της ΕΒΑ για το 2011: Περίληψη (1-3)

(5) Επιπτώσεις αυξήσεων κεφαλαίου, κρατικών μέτρων ενίσχυσης και υποχρεωτικών σχεδίων αναδιάρθρωσης τα οποία 
έχουν δημόσια ανακοινωθεί και είναι πλήρως δεσμευτικά κατά το διάστημα από 31.12.2010 μέχρι 30.4.2011, τα οποία 
περιλαμβάνονται στον Δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων που αποτελεί το αποτέλεσμα της άσκησης.

Όνομα Πιστωτικού Ιδρύματος: Τράπεζα Πειραιώς 

(3) Σε καμία περίπτωση το βασικό και το δυσμενές σενάριο καθώς και τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης 
ακραίων καταστάσεων, δεν πρέπει ερμηνεύονται ως πρόβλεψη για ένα πιστωτικό ίδρυμα ούτε να συγκρίνονται άμεσα με 
άλλες δημοσιευμένες πληροφορίες που το αφορούν.



Όνομα Πιστωτικού Ιδρύματος: Τράπεζα Πειραιώς 

Ποσά σε εκ. EUR, ή %

2011 2012 2011 2012
Σταθμισμένο Ενεργητικό (με βάση την πλήρη εφαρμογή της υπόθεσης του 
στατικού ισολογισμού) 37.987 38.346 38.642 37.785 39.169
Μετοχικό κεφάλαιο (κοινές μετοχές) με βάση τον ορισμό της EBA 2.669 2.547 2.398 1.835 936
     εκ των οποίων κοινές μετοχέ ς προερχόμενες από συμμετοχες του 
δημοσίου
Άλλες υπάρχουσες συμμετοχές του δημοσίου σε στοιχεία κεφαλαίου  (πριν 
από την 31 Δεκεμβρίου 2010) 370 370 370 370 370

Κύρια Βασικά ΄Ιδια Κεφάλαια (με βάση την πλήρη εφαρμογή της υπόθεσης 
του στατικού ισολογισμού) 3.039 2.917 2.768 2.205 1.306
Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων  (%) 8,0% 7,6% 7,2% 5,8% 3,3%

2011 2012 2011 2012
Σταθμισμένο Ενεργητικό (με βάση την πλήρη εφαρμογή της υπόθεσης του 
στατικού ισολογισμού) 37.987 38.346 38.642 37.785 39.169
          Επίπτωση των υποχρεωτικών σχεδίων αναδιάθρωσης, τα οποία 
έχουν δημοσιευτεί και είναι πλήρως δεσμευτικά πρίν από την 31 
Δεκεμβρίου  2010 στο Σταθμισμένο Ενεργητικό (+/-)
Σταθμισμένο Ενεργητικό μετά την επίδραση των υποχρεωτικών σχεδίων 
αναδιάθρωσης, τα οποία έχουν δημοσιευτεί και είναι πλήρως δεσμευτικά 
πρίν την 31 Δεκεμβρίου 2010. 37.987 38.346 38.642 37.785 39.169
Κύρια Βασικά ΄Ιδια Κεφάλαια (με βάση την πλήρη εφαρμογή της υπόθεσης 
του στατικού ισολογισμού) 3.039 2.917 2.768 2.205 1.306
     Επίπτωση των υποχρεωτικών σχεδίων αναδιάθρωσης, τα οποία έχουν 
δημοσιευτεί και είναι πλήρως δεσμευτικά πρίν την 31 Δεκεμβρίου  2010, 
στα Κύρια Βασικά ' Ιδια Κεφάλαια (+/-). 766 766 766 766
Κύρια Βασικά 'Ιδια Κεφάλαια μετά την επίδραση των υποχρεωτικών 
σχεδίων αναδιάθρωσης, τα οποία έχουν δημοσιευτεί και είναι πλήρως 
δεσμευτικά πρίν την 31 Δεκεμβρίου 2010. 3.039 3.683 3.534 2.971 2.072
Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων  (%) 8,0% 9,6% 9,1% 7,9% 5,3%

2011 2012 2011 2012
Σταθμισμένο Ενεργητικό μετά την επίδραση των υποχρεωτικών σχεδίων 
αναδιάθρωσης, τα οποία έχουν δημοσιευτεί και είναι πλήρως δεσμευτικά 
πρίν την 31 Δεκεμβρίου 2010. 37.987 38.346 38.642 37.785 39.169

     Επίπτωση των υποχρεωτικών σχεδίων αναδιάθρωσης, τα οποία έχουν 
δημοσιευτεί και είναι πλήρως δεσμευτικά στο διάστημα από 31 Δεκεμβρίου 
2010 μέχρι 30 Απριλίου 2011, στο Σταθμισμένο Ενεργητικό (+/-).

Σταθμισμένο Ενεργητικό μετά την επίπτωση \των υποχρεωτικών σχεδίων 
αναδιάθρωσης, τα οποία έχουν δημοσιευτεί και είναι πλήρως δεσμευτικά 
πριν από την 30 Απριλίου 2011. 38.346 38.642 37.785 39.169

     εκ των οποίων Σταθμισμένο Ενεργητικό του τραπεζικού χαρτοφυλακίου 35.070 35.369 34.501 35.890

     εκ των οποίων Σταθμισμένο Ενεργητικό του εμπορικού χαρτοφυλακίου 669 669 669 669
          Σταθμισμένο Ενεργητικό  από θέσεις σε τιτλοποιήσεις (τραπεζικό και 
εμπορικό χαρτοφυλάκιο)
Συνολικό ενεργητικό λαμβάνοντας υπόψη τα υποχρεωτικά σχέδια 
αναδιάθρωσης τα οποία είναι δημοσιευμένα και πλήρως δεσμευτικά καθώς 
και τις αυξήσεις κεφαλαίου που είναι πλήρως δεσμευτικές μέχρι τις 30 
Απριλίου 2011. 57.680 57.680 57.680 57.680 57.680
Κύρια Βασικά ' Ιδια Κεφάλαια μετά την επίπτωση των υποχρεωτικών 
σχεδίων αναδιάθρωσης, τα οποία έχουν δημοσιευτεί και είναι πλήρως 
δεσμευτικά πρίν την 31 Δεκεμβρίου  2010. 3.039 3.683 3.534 2.971 2.072

     Αντληθέντα Κεφάλαια μεταξύ 31 Δεκεμβρίου 2010 και 30 Απριλίου 2011 

     Αυξήσεις Κεφαλαίων πλήρως δεσμευτικές (αλλά μη καταβληθείσες) 
μεταξύ 31 Δεκεμβρίου 2010 και 30 Απριλίου 2011.
     Επίπτωση κρατικής ενίσχυσης, δημοσιευμένης και πλήρως δεσμευτικής 
μεταξύ 31 Δεκεμβρίου 2010 και 30 Απριλίου 2011, στα Κύρια Βασικά ' Ιδια 
Κεφάλαια (+/-).
     Επίπτωση των υποχρεωτικών σχεδίων αναδιάθρωσης, τα οποία έχουν 
δημοσιευτεί και είναι πλήρως δεσμευτικά μεταξύ 31 Δεκεμβρίου 2010 και 30 
Απριλίου 2011, στα Κύρια Βασικά 'Ιδια Κεφάλαια (+/-).
Κύρια Βασικά ' Ιδια Κεφάλαια μετά την επίπτωση της κρατικής ενίσχυσης, 
των αυξήσεων κεφαλαίου και των σχεδίων αναδιάρθρωσης, τα οποία είναι 
πλήρως δεσμευτικά μέχρι τις 30 Απριλίου 2011. 3.683 3.534 2.971 2.072
Βασικά 'Ιδια Κεφάλαια μετά την επίπτωση της κρατικής ενίσχυσης, των 
αυξήσεων κεφαλαίου και των σχεδίων αναδιάρθρωσης, τα οποία είναι 
πλήρως δεσμευτικά μέχρι τις 30 Απριλίου 2011. 3.842 3.694 3.130 2.231
Συνολικά Εποπτικά ΄Ιδια  Κεφάλαια μετά την επίπτωση της κρατικής 
ενίσχυσης, των αυξήσεων κεφαλαίου και των σχεδίων αναδιάρθρωσης, τα 
οποία είναι πλήρως δεσμευτικά μέχρι τις 30 Απριλίου 2011. 4.183 3.966 3.471 2.503
Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων  (%) 8,0% 9,6% 9,1% 7,9% 5,3%

Πρόσθετα κεφάλαια που απαιτούνται ώστε ο δείκτης των Κύριων 
Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων να φθάσει στο 5% (σημείο αναφοράς)           

2011 2012 2011 2012
Καθαρό επιτοκιακό έσοδο 1.210 1.154 1.118 1.203 1.159 
Έσοδα από το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών 13 63 63 64 64 
     εκ των οποίων ζημίες του χαρτοφυλακίου συναλλαγών λόγω των 
σεναρίων της άσκησης 6 6 7 7 

εκ των οποίων ζημίες αποτίμησης οφειλόμενες σε ανοίγματα έναντι 
Κεντρικών Κυβερνήσεων  -9 -9 

Άλλα λειτουργικά έσοδα (5) 80 93 93 93 93 
Λειτουργικά Κέρδη πρό προβλέψεων 618 638 616 689 659 

     Ζημίες απομείωσης σε χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά 

στοιχεία του Τραπεζικού Χαρτοφυλακίου (6) -601 -821 -807 -1.772 -1.800 
Λειτουργικά Κέρδη μετά από προβλέψεις και άλλες ζημιές από τα σενάρια 
της άσκησης 13 -186 -194 -1.086 -1.144 
Άλλα έσοδα(5,6) -4 -3 -3 -3 -3 
Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους (7) -19 -148 -154 -859 -905 
     εκ των οποίων μεταφερόμενα στα κεφάλαια (μέσω των διακρατούμενων 
κερδών) 0 0 0 0 0 

     εκ των οποίων διανεμόμενα ως μερίσματα 0 0 0 0 0 

2011 2012 2011 2012
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις (8) 417 455 495 643 655 
Υπόλοιπο Προβλέψεων (9) 1.433 2.250 3.052 3.169 4.933 
     εκ των οποίων προβλέψεις για ενήμερα στοιχεία ενεργητικού
          εκ των οποίων για Κεντρικές Κυβερνήσεις (10) 757 1.284 
          εκ των οποίων για Πιστωτικά Ιδρύματα (10) 5 10 42 84 

Δυσμενές Σενάριο
2010

B.  Αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων λαμβάνοντας υπόψη αυξήσεις κεφαλαίου και τα υποχρεωτικά σχέδια 
αναδιάθρωσης, δημοσιευμένα και πλήρως δεσμευτικά πριν από την 31 Δεκεμβρίου  2010

Γ.  Αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξήσεις κεφαλαίων και τα υποχρεωτικά 
σχέδια αναδιάρθρωσης που είναι δημοσιευμένα και πλήρως δεσμευτικά πριν την 30 Απριλίου 2011.

Βασικό Σενάριο

2010

Κεφαλαιακή Επάρκεια

Βασικό Σενάριο

Βασικό Σενάριο Δυσμενές Σενάριο
2010

Αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων της ΕΒΑ για το 2011: 

Συνολικές πληροφορίες και εξέλιξη των κεφαλαίων (1-4)

Αποτελέσματα Χρήσης

2010
Βασικό Σενάριο Δυσμενές Σενάριο

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Βασικό Σενάριο

A. Αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων  με βάση την υπόθεση του στατικού ισολογισμού και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη 
οποιοδήποτε μέτρο μείωσης κινδύνων, υποχρεωτική αναδιάρθρωση ή αυξήσεις κεφαλαίων μετά την  31 Δεκεμβρίου  2010 (συμπεριλαμβάνονται όλα τα 
κρατικά μέτρα ενίσχυσης που υλοποιήθηκαν πριν από την  31 Δεκεμβρίου 2010). 

Κεφαλαιακή Επάρκεια

Κεφαλαιακή Επάρκεια 2010

Δυσμενές Σενάριο

Δυσμενές Σενάριο



          εκ των οποίων για Επιχειρηματικά Δάνεια (εκτός των καλυμμένων 
με εμπορικά ακίνητα)
          εκ των οποίων για Λιανική Τραπεζική (εκτός των καλυμμένων με 
εμπορικά ακίνητα)
          εκ των οποίων για δάνεια Καλυμμένα με Εμπορικά Ακινήτα  (11)

     εκ των οποίων προβλέψεις για στοιχεία ενεργητικού σε καθυστέρηση 1.433 2.244 3.042 2.370 3.565 
          εκ των οποίων για Επιχειρηματικά δάνεια  (εκτός των καλυμμένων 
με εμπορικά ακίνητα) 703 1.184 1.660 1.249 1.939 
          εκ των οποίων για Λιανική τραπεζική (εκτός των καλυμμένων με 
εμπορικά ακίνητα) 682 907 1.136 939 1.257 
          εκ των οποίων για δάνεια καλυμμένα με εμπορικά ακίνητα  (11) 48 153 246 182 368 

          Επιχειρηματικών δανείων   (εκτός των καλυμμένων με εμπορικά 
ακίνητα) 54,6% 49,1% 46,7% 48,7% 46,1%
          Λιανικής Τραπεζικής (εκτός των καλυμμένων με εμπορικά ακίνητα) 48,9% 47,7% 46,8% 48,3% 47,2%
         Δανείων  καλυμμένων με εμπορικά ακίνητα 17,3% 23,1% 22,7% 25,5% 28,2%

          Επιχειρηματικών δανείων   (εκτός των καλυμμένων με εμπορικά 
ακίνητα) 1,4% 2,4% 2,4% 2,7% 3,4%

          Λιανικής Τραπεζικής (εκτός των καλυμμένων με εμπορικά ακίνητα) 2,4% 1,9% 1,9% 2,2% 2,7%
         Δανείων  καλυμμένων με εμπορικά ακίνητα 0,4% 2,0% 1,7% 2,5% 3,5%
Κόστος Χρηματοδότησης (μ.β.)                      206             276             336 

2011 2012 2011 2012
A) Χρήση προβλέψεων και/ή άλλων αποθεματικών 
(συμπεριλαμβανομένων αντικυκλικών προβλέψεων), επίπτωση στο δείκτη 

κεφαλαιακών απαιτήσεων (6)

B) Αποεπενδύσεις και άλλες διοικητικές δράσεις που έχουν ληφθεί μέχρι 
την  30.4.2011, επίπτωση στο σταθμισμένο ενεργητικό (+/-)

B1) Αποεπενδύσεις και άλλες διοικητικές δράσεις που έχουν ληφθεί μέχρι 
την  30.4.2011, επίπτωση στο δείκτη κεφαλαιακών απαιτήσεων (+/-)
Γ) ' Αλλες αποεπενδύσεις και μέτρα αναδιάρθρωσης, 
συμπεριλαμβανομένων μελλοντικών υποχρεωτικών αναδιαρθρώσεων, οι 
οποίες δεν έχουν ακόμη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα 
με τους Ευρωπαϊκούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, επίπτωση στο 
σταθμισμένο ενεργητικό (+/-) -1.558 -1.558 -1.558 -1.558 
Γ1) ' Αλλες αποεπενδύσεις και μέτρα αναδιάρθρωσης, 
συμπεριλαμβανομένων μελλοντικών υποχρεωτικών αναδιαρθρώσεων, οι 
οποίες δεν έχουν ακόμη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα 
με τους Ευρωπαϊκούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων ,  επίπτωση στο 
δείκτη κεφαλαιακών απαιτήσεων (+/-) 60 60 60 60

Δ) Σχεδιασμένες μελλοντικές εκδόσεις στοιχείων κοινού μετοχικού  
κεφαλαίου (ιδιωτικές εκδόσεις), επίπτωση στο δείκτη κεφαλαιακών 
απαιτήσεων 250 250 250 250
E) Σχεδιασμένες μελλοντικές συμμετοχές του δημοσίου σε στοιχεία 
κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών τίτλων), επίπτωση στο 
δείκτη κεφαλαιακών απαιτήσεων. 
Ζ) 'Αλλα (υπάρχοντα και μελλοντικά) μέσα αναγνωρισμένα ως κατάλληλα 
μέτρα υποστήριξης (back stop measures) από τις εθνικές εποπτικές αρχές, 
επίπτωση στο σταθμισμένο ενεργητικό (+/-)
Ζ1) 'Αλλα (υπάρχοντα και μελλοντικά) μέσα αναγνωρισμένα ως κατάλληλα 
μέτρα υποστήριξης (back stop measures) από τις εθνικές εποπτικές αρχές, 
επίπτωση στο δείκτη κεφαλαιακών απαιτήσεων. 
Σταθμισμένο ενεργητικό μετά τα πρόσθετα μέτρα μείωσης κινδύνων  
(B+Γ+Ζ) 36.788 37.084 36.227 37.611

Κεφάλαια μετά τα πρόσθετα μέτρα μείωσης κινδύνων  (A+B1+Γ1+Δ+E+Ζ1)
3.993 3.844 3.281 2.382

Εποπτικά αναγνωριζόμενος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (%) (15) 10,9% 10,4% 9,1% 6,3%

(15) Ο Εποπτικά αναγνωριζόμενος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας υπολογίζεται με βάση και τα πρόσθετα μέτρα μείωσης των κινδύνων που παρουσιάζονται σε 
αυτήν την ενότητα. Ο δείκτης βασίζεται κατά κύριο λόγο στον ορισμό της EBA, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει και άλλα μέτρα μείωσης των κινδύνων τα οποία δεν 
αναγνωρίζονται από τη μεθοδολογία της EBA, ώστε να έχουν επίπτωση στο Δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων, αλλά τα οποία θεωρούνται, από τις εθνικές 
εποπτικές αρχές, ως κατάλληλα για την μείωση των κινδύνων σε περιπτώσεις ακραίων συνθηκών. Ανάλογα με την περίπτωση, τα μέτρα αυτά εξηγούνται στις 
πρόσθετες ανακοινώσεις που εκδίδονται από τις τράπεζες/εθνικές εποπτικές αρχές. Λεπτομέρειες για όλα τα μέτρα μείωσης των κινδύνων παρουσιάζονται στο 
φύλλο  "3 - Mitigating measures).

(8) Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 69 του κειμένου της BCBS με ημερομηνία δημοσίευσης Δεκεμβρίου 2010: “Basel 
3 – a global regulatory framework for more resilient banks and banking systems”.

Συνολική επίπτωση λαμβανομένων υπόψη πέραν των συγκεντρωτικών 
στοιχείων της ενότητας Γ και των πρόσθετων μέτρων του φύλλου 3.

(3) Σε καμία περίπτωση το βασικό και το δυσμενές σενάριο καθώς και τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, δεν πρέπει 
ερμηνεύονται ως πρόβλεψη για ένα πιστωτικό ίδρυμα ούτε να συγκρίνονται άμεσα με άλλες δημοσιευμένες πληροφορίες που το αφορούν.

(12) Δείκτης κάλυψης = υπόλοιπο προβλέψεων για τα στοιχεία του ενεργητικού σε καθυστέρηση / υπόλοιπο στοιχείων ενεργητικού σε καθυστέρηση εκφρασμένα ως 
χρηματοδοτικά ανοίγματα για το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο.

(11) Για τον ορισμό των εμπορικών ακινήτων βλ. την υποσημείωση (5) στο φύλλο εργασίας "4 - ΕΑDs".

(7) Τα καθαρά κέρδη περιλαμβάνουν και τα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους μειοψηφίας.

(6) Σε περίπτωση που βάσει της εθνικής νομοθεσίας, η χρήση αντικυκλικών προβλέψεων ή / και άλλων αποθεματικών επιτρέπεται, το ποσό αυτό για το 2010 θα 
μπορούσε να περιληφθεί είτε στις γραμμές "Απομειώσεις σε χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο" ή "Άλλα έσοδα" για το 2010, ενώ 
στο πλαίσιο της άσκησης η χρήση τέτοιων αποθεματικών για τα έτη 2011-2012 θα πρέπει να αναφέρεται στο τμήμα Δ ως "Πρόσθετα μέτρα μείωσης των κινδύνων"

Δυσμενές Σενάριο

(9) Το υπόλοιπο των προβλέψεων περιλαμβάνει τόσο τις γενικές όσο και τις ειδικές προβλέψεις καθώς και τις αντικυκλικές προβλέψεις, όπου απαιτείται από την 
εθνική νομοθεσία.

Βασικό Σενάριο

Σημειώσεις και ορισμοί

(2) Όλα τα στοιχεία που αφορούν τα κεφάλαια και τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας παρουσιάζονται με βάση τον ορισμό της ΕΒΑ για τα Κύρια Βασικά ΄Ιδια 
Κεφάλαια, όπως προβλέπεται   στο πλαίσια της άσκησης και ως εκ τούτου μπορεί να διαφέρει από τους ορισμούς που χρησιμοποιούνται από τις εθνικές εποπτικές 
αρχές ή / και από τα δημοσιευμένα στοιχεία των πιστωτικών ιδρύματων.

(1) Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων διενεργήθηκε με βάση την κοινή μεθοδολογία της ΕΒΑ για όλα τα συμμετέχοντα ΠΙ, η οποία περιλαμβάνει την 
υπόθεση του στατικού ισολογισμού (βλ. http://www.eba.europa.eu/EU-wide-stress-testing/2011.aspx για τις λεπτομέρειες σχετικά με τη μεθοδολογία της EBA)

Ποσοστό Ζημιάς (%) (13)

(14) Όλα τα στοιχεία πρέπει να αναφέρονται χωρίς φορολογικές επιδράσεις.

(4) Τα εποπτικά μεταβατικά όρια υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων εφαρμόζονται όπου είναι δεσμευτικά. Τα σταθμισμένα ανοίγματα για τον πιστωτικό κίνδυνο 
έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τη μεθοδολογία της EBA υποθέτοντας ένα επιπλέον κατώτερο όριο στο ύψος των σταθμισμένων ανοιγμάτων  του Δεκεμβρίου 2010 
τόσο για τα χαρτοφυλάκια που γίνεται χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων όσο και για αυτά που είναι με την τυποποιημένη προσέγγιση,  πριν την εφαρμογή των 
εποπτικών μεταβατικών  ορίων,

(13) ποσοστό ζημίας = συνολικό ποσό απομείωσης (ειδικές και γενικές προβλέψεις) για ένα έτος / συνολικό χρηματοδοτικό άνοιγμα (EAD) για το συγκεκριμένο 
χαρτοφυλάκιο (συμπεριλαμβανομένων τόσο των ενήμερων απαιτήσεων όσο και αυτών σε καθυστέρηση αλλά εξαιρουμένων των τιτλοποιήσεων και των ανοιγμάτων 
που προκύπτουν από έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου).

(10) Οι προβλέψεις για τα ενήμερα ανοίγματα έναντι κεντρικών κυβερνήσεων και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έχουν υπολογισθεί λαμβάνοντας υπόψη τις 
παραμέτρους κινδύνου αναφοράς (PD και LGD) που παρέχονται από την  ΕΒΑ και αναφέρονται στις εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, 
λαμβάνοντας υπόψη και την αντίστοιχη υπόθεση σχετικά με την υποβάθμιση της πιστοληπτικής διαβάθμισης των κεντρικών κυβερνήσεων.

(5) Οι τράπεζες υποχρεούνται να παρέχουν εξηγήσεις για το τι περιλαμβάνουν στα "Άλλα λειτουργικά έσοδα" και "Άλλα έσοδα" .  
"Άλλα λειτουργικά έσοδα" και "Άλλα έσοδα":Περιλαμβάνουν τα έσοδα των μη χρηματοπιστωτικών θυγατρικών του Ομίλου 

Δ. Πρόσθετα μέτρα μείωσης κινδύνων (βλ. φύλλο "3-Mitigating measures" για λεπτομέρειες), σε εκ. EUR (14)

Δείκτες Κάλυψης (%) (12)



Όνομα Τράπεζας: Τράπεζα Πειραιώς 

εκ. EUR % RWA
Α) Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια πριν την αφαίρεση των Αφαιρετικών στοιχείων από τα 
Ίδια Κεφάλαια (Βασικά Ίδια Κεφάλαια χωρίς υβριδικούς τίτλους και κρατική ενίσχυση 
εκτός από κοινές μετοχές) (+)

2.687 7,1%
COREP CA 1.1 - hybrid instruments and government support measures other than 
ordinary shares

Εκ των οποίων : (+) κεφάλαια και αποθεματικά εποπτικά αναγνωριζόμενα 3.206 8,4% COREP CA 1.1.1 + COREP line 1.1.2.1
Εκ των οποίων : (-) Υπεραξία και λοιπά άυλα πάγια στοιχεία -384 -1,0% Net amount included in T1 own funds (COREP line 1.1.5.1)
Εκ των οποίων : (-/+) Εποπτική προσαρμογή των διαφορών αναπροσαρμογής της αξίας των 

λοιπών διαθεσίμων προς πώληση ομολογιακών τίτλων και δανείων (1) 206 
0,5% Prudential filters for regulatory capital (COREP line 1.1.2.6.06)

Β) Στοιχεία που αφαιρούνται από τα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια (50% των Αφαιρετικών 
στοιχείων από τα Ίδια Κεφάλαια) (-)

-18 0,0% COREP CA 1.3.T1* (negative amount)

Εκ των οποίων :
(-) Μετοχές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων ποσοστού άνω του 10% του 
κεφαλαίου των ιδρυμάτων αυτών
(-) Λοιπά πλην μετοχών στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων άλλων πιστωτικών και 
χρηματοδοτικών ιδρυμάτων στα οποία το Π.Ι. συμμετέχει με ποσοστό άνω του 10%
(-) Ποσό μετοχών και λοιπών στοιχείων ιδίων κεφαλαίων σε πιστωτικά και χρηματοδοτικά 
ιδρύματα που υπερβαίνει το όριο (10%) και στα οποία το π.ι κατέχει μετοχές ποσοστού κάτω 
του 10% των ιδίων κεφαλαίων τους 
(-) Συμμετοχές σε ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικές εταιρίες
(-) Λοιπά πλην μετοχών στοιχεία ιδίων κεφαλαίων  ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών 
επιχειρήσεων και ασφαλιστικών εταιριών στα οποία το Π.Ι. έχει συμμετοχή (άνω του 20%)

Total of items as defined by Article 57 (l), (m), (n) (o) and (p) of Directive 2006/48/EC 
and deducted from original own funds (COREP lines from 1.3.1 to 1.3.5 included in 
line 1.3.T1*)

Εκ των οποίων : (-) Θέσεις σε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων που δεν περ/νται στο σταθμισμένο 
ενεργητικό

COREP line 1.3.7 included in line 1.3.T1*

Εκ των οποίων  : (-) Ανεπάρκεια προβλέψεων σύμφωνα με την Προσέγγιση Εσωτερικών 
Διαβαθμίσεων (ΠΕΔ)  (προ φόρων)

As defined by Article 57 (q) of Directive 2006/48/EC (COREP line 1.3.8 included in 
1.3.T1*)

Γ) Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Α+Β) 2.669 7,0%
Εκ των οποίων : κοινές μετοχές που έχουν διατεθεί στο Ε. Δ. Paid up ordinary shares subscribed by government

Δ) Προνομιούχες μετοχές που έχουν διατεθεί στο Ε.Δ. στο πλαίσιο του v.3723/2008 (+) 370 1,0%

Ε) Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια συμπεριλαμβανομένων των προνομιούχων μετοχών που 
έχουν διατεθεί στο Ε.Δ. (Γ+Δ)

3.039 8,0%
Common equity + Existing government support measures included in T1 other than 
ordinary shares

Διαφορά από το ελάχιστο όριο του δείκτη επάρκειας των Κύριων Βασικών Ιδίων 
Κεφαλαίων  (5%)

1.140 3,0%
Core tier 1 including government support measures - (RWA*5%)

ΣΤ) Υβριδικοί τίτλοι που δεν έχουν διατεθεί στο Ε.Δ. 
159 0,4%

Net amount included in T1 own funds  (COREP line 1.1.4.1a + COREP lines from 
1.1.2.2***01 to 1.1.2.2***05 + COREP line 1.1.5.2a (negative amount)) not 
subscribed by government

Βασικά Ίδια Κεφάλαια  (Ε+ΣΤ) (Σύνολο Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων για τον υπολογισμό 
του Δ.Κ.Ε.) 

3.198 8,4% COREP CA 1.4 = COREP CA 1.1 + COREP CA 1.3.T1* (negative amount)

Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια  (Σύνολο Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων για τον 
υπολογισμό του Δ.Κ.Ε.) 329 

0,9%
COREP CA 1.5

Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια για την κάλυψη του κινδύνου αγοράς COREP CA 1.6
Ίδια Κεφάλαια (Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων για τον υπολογισμό του Δ.Κ.Ε.) 3.528 9,3% COREP CA 1
Πληροφοριακά στοιχεία: 

Ποσά των μετοχών, συμμετοχών  και λοιπών απαιτήσεων μειωμένης εξασφάλισης σε 
πιστωτικά, χρηματοδοτικά και ασφαλιστικά ιδρύματα που  δεν αφαιρούνται για τον υπολογισμό 
των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων,  αλλά αφαιρούνται από τον σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων

-18 0,0%
Total of items as defined by Article 57 (l), (m), (n) (o) and (p) of Directive 2006/48/EC 
not deducted for the computation of original own funds

Ποσό θέσεων σε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων που δεν περ/νται στο σταθμισμένο ενεργητικό και 
δεν αφαιρούνται για τον υπολογισμό των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων ,  αλλά αφαιρούνται από τον 
σύνολο των ιδίων κεφαλαίων

Total of items as defined by Article 57 (r) of Directive 2006/48/EC not deducted for 
the computation of original own funds

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (2) 31 0,1%
As referred to in paragraph 69 of BCBS publication dated December 2010 : “Basel 3 
– a global regulatory framework for more resilient banks and banking systems”

Δικαιώματα μειοψηφίας  (εξαιρουμένων των υβριδικών τίτλων) (2) 141 0,4%
Gross amount of minority interests as defined by Article 65 1. (a) of Directive 
2006/48/EC

Διαφορές Αναπροσαρμογής που αναγνωρίζονται εποπτικά ως Βασικά Ίδια Κεφάλαια  (-/+) (3) -                          223 -0,6% COREP line 1.1.2.6

Σημειώσεις και ορισμοί

Αποτελέσματα της ευρωπαϊκής Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων της ΕΒΑ για το 
2011: Σύνθεση των Ιδίων Κεφαλαίων με στοιχεία 31 Δεκεμβρίου 2010

(3) Το στοιχείο αυτό αντιπροσωπεύει την επίδραση των διαφορών αναπροσαρμογής στα Βασικά Ίδια Κεφάλαια από την επιμέτρηση στην εύλογη αξία συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών μέσων (AFS/FVO) και πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων  μετά την εφαρμογή των εποπτικών φίλτρων.

Στοιχεία Δεκεμβρίου  2010
Δεκέμβριος 2010

References to COREP reporting

(1) Το ποσό περιλαμβάνεται ήδη στον υπολογισμό  των κεφαλαίων και αποθεματικών που αναγνωρίζονται εποπτικά και παρουσιάζεται ξεχωριστά για πληροφοριακούς λόγους..
(2) Σύμφωνα με το πλαίσιο της Βασιλείας 3 ισχύουν ειδικοί κανόνες για τη μεταχείριση του εν λόγω στοιχείου. Δεν απαιτείται η αφαίρεση όλου του ποσού για τον υπολογισμό των Βασικών ιδίων κεφαλαίων.



Αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων της ΕΒΑ για το 2011: Επισκόπηση των μέτρων μείωσης των κινδύνων(1-2)

Όνομα Πιστωτικού Ιδρύματος:Τράπεζα Πειραιώς 

Παρακαλώ συμπληρώστε των πίνακα χρησιμοποιώντας για κάθε μέτρο 
διαφορετική γραμμή 

Ημερομηνία 
Ολοκλήρωσης 
(πραγματική ή 
σχεδιαζόμενη σε 

περίπτωση 
μελλοντικών 
εκδόσεων)

Επίπτωση στα 
Κεφάλαια / Κέρδη  

(σε εκατ. EUR)

Επίπτωση στο 
σταθμισμένο 
ενεργητικό

(σε εκατ. EUR)

Επίπτωση στο 
δείκτη 

κεφαλαιακής 
επάρκειας (όπως 
διαμορφώνεται 

στις  31 
Δεκεμβρίου 2012)

%

1)
2)

1.Kαταρχήν συμφωνία για την πώληση της θυγατρικής P.B. Egypt αορίστου χρόνου 60 -1.558 0,4%

Μελλοντικές κεφαλαιακές ενισχύσεις και άλλα μέτρα υποστήριξης (back 
stop measures)

Κατηγορία 
μετατροπής

Ημερομηνία 
μετατροπής

Παράγοντες 
ενεργοποίησης 
της ρήτρας 
μετατροπής

Μετατροπή σε 
κοινές μετοχές

(σε εκατ. 
EUR)

(με 
συγκεκριμένη 
ημερομηνία 
λήξης/ 

αορίστου 

χρόνου) (4)

(Ναι/'Οχι) (Ναι/'Οχι) (Ναι/'Οχι)
(υποχρεωτική/ στη 
διακριτκή ευχέρεια)

(σε οποιοδήποτε 
χρονική στιγμή/σε 
συγκεκριμένη 
ημερομηνία: 
ημ./μη./χρ.)

(περιγραφή 
παραγόντων)

(Ναι/'Οχι)

Η γενική Σενέλευση των Μετόχων στις 20/12/2010 αποφάσισε την έκδοση ενός 
μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέχρι το ποσό των 250.000.000 ευρώ, εντός 
ενός λογικού χρονικού διαστήματος το οποίο δεν θα υπερβαίνει τα 3 έτη.

μέχρι  20/12/2013 250
αορίστου 
χρόνου

1)Προσδιορισμός μέτρου
2)

1)Προσδιορισμός μέτρου
2)

Σημειώσεις και ορισμοί

Χρήση αντικυκλικών προβλέψεων, αποεπενδύσεων και άλλων επιχειρηματικών αποφάσεων

Δυνατότητα 
απορρόφησης  
ζημιών σε 
ομαλές 

περιόδους

Ελαστικότητα 
πληρωμών 
(δυνατότητα 

ανάκλησης των 
πληρωμών)

B) Αποεπενδύσεις και άλλες επιχειρηματικές αποφάσεις που πραγματοποιήθηκαν ή ελήφθησαν μέχρι τις 30 Απριλίου 2011

Γ) Άλλες αποεπενδύσεις και μέτρα αναδιάρθωσης, συμπεριλαμβανόμενων επίσης μελλοντικών υποχρεωτικών σχεδίων αναδιάρθωσης, τα οποίαδεν έχουν ακόμη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανόνες περί 
κρατικών ενισχύσεων

Ρήτρα μετατροπής (ανάλογα με την περίπτωση )

(3) Σε περίπτωση που βάσει της εθνικής νομοθεσίας, η χρήση αντικυκλικών προβλέψεων ή / και άλλων αποθεματικών επιτρέπεται, το ποσό αυτό για το 2010 θα μπορούσε να περιληφθεί είτε στις γραμμές "Απομειώσεις σε χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στο 
τραπεζικό χαρτοφυλάκιο" ή "Άλλα έσοδα" για το 2010, ενώ στο πλαίσιο της άσκησης η χρήση τέτοιων αποθεματικών για τα έτη 2011-2012 θα πρέπει να αναφέρεται στο τμήμα Δ ως "Πρόσθετα μέτρα μείωσης των κινδύνων".

Λεπτομερής Περιγραφή

(4)Εάν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης παρακαλώ αναφέρετε την ημερομηνία (ημ./μη./χρ) διαφορετικά παρακαλώ συμπληρώστε " αορίστου χρόνου".

Ημερομηνία 
έκδοσης 

(πραγματική ή 
σχεδιαζόμενη σε 

περίπτωση 
μελλοντικών 
εκδόσεων, 
ημ./μη./χρ.)

Ποσό

(1) Η σειρά με την οποία παρατίθενται τα μέτρα ακολουθεί τη σειρά με την οποία αναφέρθηκαν τα μέτρα μείωσης των κινδύνων στο τμήμα Δ του φύλλου "1 - Aggregate information".

Λήξη

A) Χρήση των προβλέψεων και/ή άλλων αποθεματικών (συμπεριλαμβανομένων και των αντικυκλικών προβλέψεων), (3)

(2) Όλα τα στοιχεία αναφέρονται μετά από φόρους.

E)Σχεδιασμένες μελλοντικές συμμετοχές του δημοσίου σε στοιχεία κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών τίτλων)

ΣΤ) 'Αλλα (υπάρχοντα και μελλοντικά) μέσα αναγνωρισμένα ως κατάλληλα μέτρα υποστήριξης (back stop measures) από τις εθνικές εποπτικές αρχές 9συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών τίτλων)

Σταθερότητα 
(Αορίστου χρόνου 

και χωρίς το 
δικαίωμα 

ανάκλησης)

Δ) Σχεδιασμένες μελλοντικές εκδόσεις στοιχείων κοινού μετοχικού κεφαλαίου (ιδιωτικές εκδόσεις) 

Παρακαλώ συμπληρώστε των πίνακα χρησιμοποιώντας για κάθε μέτρο 
διαφορετική γραμμή 



Όνομα Πιστωτικού Ιδρύματος: 
Τράπεζα Πειραιώς 

Όλες οι αξίες αναφέρονται σε εκατ. EUR, ή %

Δάνειο προς 
Αξία Ακινήτου 

(LTV) (%), (6)

Αυστρία 0 0 0 0
Βέλγιο 0 0 75 0 0 50 0
Βουλγαρία 39 732 273 233 75 40 545 50 109 1.698
Κύπρος 1.178 168 119 77 49 15 50 29 1.401
Τσεχική Δημοκρατία 0 0 0
Δανία 1 1 75 1
Εσθονία 0 0 75 0
Φινλανδία 0 0 75 0
Γαλλία 0 0
Γερμανία 0 28 4 4 75 1 33
Ελλάδα 914 9.698 8.144 5.837 75 2.307 4.290 50 2.116 34.382
Ουγγαρία 32 0 32
Ισλανδία 0 0
Ιρλανδία 4 4 75 0 0 50 5
Ιταλία 12 2 1 1 75 0 0 50 15
Λετονία 0 0 0
Λιχτενστάιν 0 0
Λιθουανία 0 0
Λουξεμβούργο 9 0 0 75 0 9
Μάλτα 24 0 24
Ολλανδία 4 1 1 75 0 5
Νορβηγία 3 1 1 75 0 4
Πολωνία 5 0 5
Πορτογαλία 0 0 0 50 0
Ρουμανία 36 1.676 1.223 341 75 882 14 55 345 3.420
Σλοβακία 0 0 75 0
Σλοβενία 0 0 75 0 0
Ισπανία 1 0 75 1 1
Σουηδία 2 0 1 1 75 0 2
Ηνωμένο Βασίλειο 2 384 70 61 75 8 1 50 10 467
Ηνωμένες Πολιτείες 4 206 68 64 75 4 217 50 7 508
Ιαπωνία 0 0
Άλλες μη EEA μη 
αναπτυσσόμενες χώρες 41 101 10 7 77 4 102 271
Ασία 81 2 2 75 0 83
Κεντρική και Νότια Αμερική 402 8 8 75 1 410
Ανατολική Ευρώπη μη ΕΕΑ 123 740 240 171 77 69 103 1.270
Λοιπές 400 2.457 157 18 75 139 12 50 104 3.158
Σύνολο 1.581 17.755 10.379 6.873 75 3.505 0 0 5.094 50 2.927 47.205

Λιανικής (εξαιρούνται τα καλυμμένα με εμπορικά αστικά ακίνητα)

Ενήμερα Δάνεια

Καλυμμμένα με εμπορικά 
ακίνητα (CRE)

Πιστωτικά 
Ιδρύματα

εκ των οποίων 
λοιπά

εκ των οποίων στεγαστικά 
εκ των οποίων 
καταναλωτικά

Δάνειο προς Αξία 
Ακινήτου (LTV) 

(%), (6)

Αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων της ΕΒΑ για το 2011: Ανοίγματα έναντι του πιστωτικού κινδύνου (Χρηματοδοτικό Άνογμα), ημερομηνία αναφοράς 31Δεκεμβρίου 2010, εκατ. EUR, (1-5)

Καθυστερημένα 
Δάνεια (εξαιρούνται 
τα ανοίγματα έναντι 

Κεντρικών 
Κυβερνήσεων) 

Σύνολο Ανοιγμάτων 
(7)

Επιχειρηματικά 
(εξαιρούνται τα 
καλυμμένα με 

εμπορικά αστικά 
ακίνητα)

εκ των οποίων 
μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων



(7) Το σύνολο των ανοιγμάτων περιλαμβάνει το σύνολο των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων (EAD) σύμφωνα με τον ορισμό της CRD με βάση τον οποίο η τράπεζα υπολογίζει το σταθμισμένο ενεργητικό της για τον 
πιστωτικό κίνδυνο. Τα συνολικά ανοίγματα, εκτός απο τα ανοίγματα που κατανέμονται με βάση τα εποπτικά χαρτοφυλάκια σε αυτόν τον πίνακα, περιλαμβάνουν ακόμα ανοίγματα για τις συναλλαγές τιτλοποίησης, για 
πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, έναντι κεντρικών κυβερνήσεων, εγγυημένα από κεντρικές κυβερνήσεις, έναντι φορέων του δημόσιου τομέα και έναντι κεντρικών τραπεζών.

(2) Tα Χρηματοδοτικά ανοίγματα (ΕΑD) που αναφέρονται εδώ βασίζονται στις μεθοδολογίες και στις διαφορετικές κατηγορίες των χαρτοφυλακίων που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της άσκησης, και ως εκ τούτου 
μπορεί να διαφέρουν από τα χρηματοδοτικά ανοίγματα που αναφέρονται από τις τράπεζες στα πλαίσια των γνωστοποιήσεων με βάση τον Πυλώνα 3, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το εθνικό πλαίσιο. Για 
παράδειγμα, αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την κατηγοριοποίηση των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων για ανοίγματα καλυμμμένα με ακίνητα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

(4) Η κατανομή των χωρών και των ανοιγμάτων σε μακροοικονομικούς τομείς και αναδυόμενες / μη αναδυόμενες οικονομίες είναι σύμφωνα με την ομαδοποίηση του ΔΝΤ. Δείτε: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/01/weodata/groups.htm

(5) Στεγαστικά ακίνητα που είναι ή που θα κατοικηθούν ή θα εκμισθωθούν από τον ιδιοκτήτη ή από τον επικαρπωτή στην περίπτωση ατομικής επιχείρησης επενδύσεων και τα εμπορικά ακίνητα, δηλαδή τα γραφεία και 
οι άλλοι εμπορικοί χώροι, οι οποίες αναγνωρίζονται ως αποδεκτές εξασφαλίσεις κατά την έννοια της οδηγίας περί κεφαλαιακών απαιτήσεων (CRD), με τα ακόλουθα κριτήρια, τα οποία πρέπει να πληρούνται:

(β) ο κίνδυνος του πιστούχου δεν εξαρτάται σε ουσιαστικό βαθμό από την απόδοση του αντίστοιχου ακινήτου ή έργου, αλλά κυρίως από την ικανότητα του πιστούχου να εξοφλήσει την οφειλή από άλλες πηγές. Ως εκ 
τούτου, η εξόφληση του δανείου δεν εξαρτάται ουσιωδώς από ενδεχόμενες χρηματοροές που σχετίζονται με το υποκείμενο ακίνητο που χρησιμοποιείται ως εξασφάλιση.

Σημειώσεις και ορισμοί

(6) Δείκτης Δανείου προς Αξία Ακινήτου (LTV) - ο λόγος του Χρηματοδοτικού Ανοίγματος προς την αγοραία αξία των ακινήτων που χρησιμοποιούνται ως εγγύηση για τέτοια ανοίγματα. Δεδομένων των διαφορετικών 
μεθοδολογιών που εφαρμόζονται για την εκτίμηση της αξίας, η τράπεζα είναι υποχρεωμένη να εξηγήσει τον υπολογισμό του δείκτη. Συγκεκριμένα (α) εάν οι εξασφαλίσεις αποτιμώνται με βάση τιμές αγοράς ή 
χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι αποτίμησης, (β) αν το ποσό του δανείου έχει προσαρμοστεί ώστε να λαμβάνει υπόψη τις αποπληρωμές κεφαλαίου, και (γ) πώς αντιμετωπίζονται οι εγγυήσεις, πέραν του υποκείμενου 
ακινήτου.                                                                                                                                                         Δείκτης Δανείου προς Αξία Ακινήτου (LTV): Τρέχουσα Αξία του Δανείου / Τρέχουσα αξία της 
εξασφάλισης (μικρότερη αξία μεταξύ εμπορικής αξίας και αξίας προσημείωσης)

(1) Χρηματοδοτικό Άνοιγμα (ΕΑD) - Ανοιγμα σε περίπτωση αθέτησης ή αξία ανοίγματος με βάση τον ορισμό της CRD

(3) Κατανομή ανά χώρα και μακροοικονομικό τομέα (π.χ. Ασία) όταν τα Χρηματοδοτικά Ανοίγματα > = 5%. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων πρέπει να ληφθούν υπόψη (αν η ακριβής 
κατανομή ορισμένων ανοιγμάτων σε γεωγραφικές περιοχές δεν είναι δυνατή, θα πρέπει να κατανεμηθούν στην ομάδα "Λοιπές").

(α) η αξία του ακινήτου δεν εξαρτάται σε ουσιαστικό βαθμό από την πιστωτική ποιότητα του πιστούχου. Η απαίτηση αυτή δεν αφορά καταστάσεις στις οποίες καθαρά μακροοικονομικοί παράγοντες επηρεάζουν τόσο την 
αξία του ακινήτου και την οικονομική κατάσταση του πιστούχου, και



Όνομα Πιστωτικού Ιδρύματος:

Σε εκ. Ευρώ

ΑΜΕΣΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΣΕ 
ΠΑΡΑΓΩΓΑ

ΕΜΜΕΣΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ
ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ  
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

εκ των οποίων: δάνεια 
και προκαταβολές

εκ των οποίων: 
Διαθέσιμα προς πώληση 

στο Τραπεζικό 
Χαρτοφυλάκιο

εκ των οποίων: FVO 
(αποτιμώμενα σε 

τρέχουσα αξία μέσω των 
Αποτελεσμάτων Χρήσης) 

στο τραπεζικό 
Χαρτοφυλάκιο

εκ των οποίων : 
Χαρτοφυλάκιο 

Συναλλαγών (3)

Καθαρές θέσεις σε τρέχουσες 
αξίες (Παράγωγα με θετική 

τρέχουσα αξία + Παράγωγα με 
αρνητική τρέχουσα αξία)

Καθαρές θέσεις σε τρέχουσες 
αξίες (Παράγωγα με θετική 

τρέχουσα αξία + Παράγωγα με 
αρνητική τρέχουσα αξία)

3M
1Y
2Y
3Y
5Y

10Y
15Y

0 0 0 0 0 0 0 0
3M
1Y
2Y
3Y
5Y

10Y
15Y

0 0 0 0 0 0 0 0
3M 0 0 0 0 0 0 0
1Y 1 1 0 0 1 0 0
2Y 0 0 0 0 0 0 0
3Y 0 0 0 0 0 0 0
5Y 0 0 0 0 0 0 0

10Y 6 6 0 0 6 0 0
15Y 0 0 0 0 0 0 0

7 0 7 0 0 7 0 0
3M 0 0 0 0 0 0 0
1Y 0 0 0 0 0 0 0
2Y 0 0 0 0 0 0 0
3Y 0 0 0 0 0 0 0
5Y 22 22 0 0 11 0 1

10Y 0 0 0 0 0 0 0
15Y 0 0 0 0 0 0 0

22 0 22 0 0 11 0 1
3M
1Y
2Y
3Y
5Y

10Y
15Y

0 0 0 0 0 0 0 0
3M
1Y
2Y
3Y
5Y

10Y
15Y

0 0 0 0 0 0 0 0
3M
1Y
2Y
3Y
5Y

10Y
15Y

0 0 0 0 0 0 0 0
3M
1Y
2Y
3Y

Αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων της ΕΒΑ για το 2011: Ανοίγματα έναντι Κεντρικών Κυβερνήσεων (συμπεριλαμβανομένων των τοπικών κυβερνήσεων), την 

31.12.2010, εκ Ευρώ (1,2)

Ε
ν
α
π
ο
μ
έν
ο
υ
σ
α

 δ
ιά
ρ
κ
ει
α

 

Τσεχική Δημοκρατία

Δανία

Εσθονία

Φινλανδία

Βουλγαρία

ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΜΕΣΕΣ  ΘΕΣΕΙΣ  
Καθαρή λογιστική αξία θέσεων προ προβλέψεων (θετικές θέσεις μείον αρνητικές θέσεις στην 

αγορά μετρητοίς έναντι άλλων αντισυμβαλλομένων μόνο στην περίπτωση που υπάρχει ταύτιση 
ληκτότητας)

Χώρα/Περιοχή

Αυστρία

Βέλγιο

Κύπρος

ΑΜΕΣΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ (LONG) (λογιστικές αξίες προ 
ειδικών προβλέψεων)



ΑΜΕΣΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΣΕ 
ΠΑΡΑΓΩΓΑ

ΕΜΜΕΣΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ
ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ  
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

εκ των οποίων: δάνεια 
και προκαταβολές

εκ των οποίων: 
Διαθέσιμα προς πώληση 

στο Τραπεζικό 
Χαρτοφυλάκιο

εκ των οποίων: FVO 
(αποτιμώμενα σε 

τρέχουσα αξία μέσω των 
Αποτελεσμάτων Χρήσης) 

στο τραπεζικό 
Χαρτοφυλάκιο

εκ των οποίων : 
Χαρτοφυλάκιο 

Συναλλαγών (3)

Καθαρές θέσεις σε τρέχουσες 
αξίες (Παράγωγα με θετική 

τρέχουσα αξία + Παράγωγα με 
αρνητική τρέχουσα αξία)

Καθαρές θέσεις σε τρέχουσες 
αξίες (Παράγωγα με θετική 

τρέχουσα αξία + Παράγωγα με 
αρνητική τρέχουσα αξία)

Ε
ν
α
π
ο
μ
έν
ο
υ
σ
α

 δ
ιά
ρ
κ
ει
α

 ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΜΕΣΕΣ  ΘΕΣΕΙΣ  
Καθαρή λογιστική αξία θέσεων προ προβλέψεων (θετικές θέσεις μείον αρνητικές θέσεις στην 

αγορά μετρητοίς έναντι άλλων αντισυμβαλλομένων μόνο στην περίπτωση που υπάρχει ταύτιση 
ληκτότητας)

Χώρα/Περιοχή

ΑΜΕΣΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ (LONG) (λογιστικές αξίες προ 
ειδικών προβλέψεων)

5Y
10Y
15Y

0 0 0 0 0 0 0 0
3M
1Y
2Y
3Y
5Y

10Y
15Y

0 0 0 0 0 0 0 0
3M
1Y
2Y
3Y
5Y

10Y
15Y

0 0 0 0 0 0 0 0
3M 935 922 725 0 25 0 0
1Y 1.874 1.816 49 0 0 0 0
2Y 594 594 115 0 7 0 0
3Y 640 640 87 0 12 0 0
5Y 3.728 3.696 120 0 0 0 0

10Y 397 397 0 0 23 0 0
15Y 53 49 41 0 0 65 0

8.221 0 8.114 1.137 0 67 65 0
3M
1Y
2Y
3Y
5Y

10Y
15Y

0 0 0 0 0 0 0 0
3M
1Y
2Y
3Y
5Y

10Y
15Y

0 0 0 0 0 0 0 0
3M
1Y
2Y
3Y
5Y

10Y
15Y

0 0 0 0 0 0 0 0
3M
1Y
2Y
3Y
5Y

10Y
15Y

0 0 0 0 0 0 0 0
3M
1Y
2Y
3Y
5Y

10Y
15Y

0 0 0 0 0 0 0 0

Ουγγαρία

Φινλανδία

Γαλλία

Ισλανδία

Ιταλία

Ιρλανδία

Λετονία

Ελλάδα

Γερμανία



ΑΜΕΣΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΣΕ 
ΠΑΡΑΓΩΓΑ

ΕΜΜΕΣΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ
ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ  
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

εκ των οποίων: δάνεια 
και προκαταβολές

εκ των οποίων: 
Διαθέσιμα προς πώληση 

στο Τραπεζικό 
Χαρτοφυλάκιο

εκ των οποίων: FVO 
(αποτιμώμενα σε 

τρέχουσα αξία μέσω των 
Αποτελεσμάτων Χρήσης) 

στο τραπεζικό 
Χαρτοφυλάκιο

εκ των οποίων : 
Χαρτοφυλάκιο 

Συναλλαγών (3)

Καθαρές θέσεις σε τρέχουσες 
αξίες (Παράγωγα με θετική 

τρέχουσα αξία + Παράγωγα με 
αρνητική τρέχουσα αξία)

Καθαρές θέσεις σε τρέχουσες 
αξίες (Παράγωγα με θετική 

τρέχουσα αξία + Παράγωγα με 
αρνητική τρέχουσα αξία)
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 ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΜΕΣΕΣ  ΘΕΣΕΙΣ  
Καθαρή λογιστική αξία θέσεων προ προβλέψεων (θετικές θέσεις μείον αρνητικές θέσεις στην 

αγορά μετρητοίς έναντι άλλων αντισυμβαλλομένων μόνο στην περίπτωση που υπάρχει ταύτιση 
ληκτότητας)

Χώρα/Περιοχή

ΑΜΕΣΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ (LONG) (λογιστικές αξίες προ 
ειδικών προβλέψεων)
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0 0 0 0 0 0 0 0
3M 104 104 0 0 104 0 0
1Y 23 23 1 0 22 0 0
2Y 106 106 71 0 34 0 0
3Y 146 146 39 0 106 0 0
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Λιθουανία

Ολλανδία

Λιχτενστάιν

Μάλτα
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ΑΜΕΣΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΣΕ 
ΠΑΡΑΓΩΓΑ

ΕΜΜΕΣΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ
ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ  
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

εκ των οποίων: δάνεια 
και προκαταβολές

εκ των οποίων: 
Διαθέσιμα προς πώληση 

στο Τραπεζικό 
Χαρτοφυλάκιο

εκ των οποίων: FVO 
(αποτιμώμενα σε 

τρέχουσα αξία μέσω των 
Αποτελεσμάτων Χρήσης) 

στο τραπεζικό 
Χαρτοφυλάκιο

εκ των οποίων : 
Χαρτοφυλάκιο 

Συναλλαγών (3)

Καθαρές θέσεις σε τρέχουσες 
αξίες (Παράγωγα με θετική 

τρέχουσα αξία + Παράγωγα με 
αρνητική τρέχουσα αξία)

Καθαρές θέσεις σε τρέχουσες 
αξίες (Παράγωγα με θετική 

τρέχουσα αξία + Παράγωγα με 
αρνητική τρέχουσα αξία)
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 ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΜΕΣΕΣ  ΘΕΣΕΙΣ  
Καθαρή λογιστική αξία θέσεων προ προβλέψεων (θετικές θέσεις μείον αρνητικές θέσεις στην 

αγορά μετρητοίς έναντι άλλων αντισυμβαλλομένων μόνο στην περίπτωση που υπάρχει ταύτιση 
ληκτότητας)

Χώρα/Περιοχή

ΑΜΕΣΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ (LONG) (λογιστικές αξίες προ 
ειδικών προβλέψεων)
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15Y 0 0 0 0 0 0 0
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Σύνολο EEA 30 8.643 0 8.537 1.262 0 351 65 1

3M 8 0 8 0 0 0 0 0
1Y 0 0 0 0 0 0 0 0
2Y 0 0 0 0 0 0 0 0
3Y 0 0 0 0 0 0 0 0
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Ηνωμένες Πολιτείες

Ιαπωνία

Άλλες μη EEA μη 
αναπτυσσόμενες

Ρουμανία

Ηνωμένο Βασίλειο

Σλοβακία

Σλοβενία

Ισπανία

Σουηδία



ΑΜΕΣΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΣΕ 
ΠΑΡΑΓΩΓΑ

ΕΜΜΕΣΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ
ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ  
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

εκ των οποίων: δάνεια 
και προκαταβολές

εκ των οποίων: 
Διαθέσιμα προς πώληση 

στο Τραπεζικό 
Χαρτοφυλάκιο

εκ των οποίων: FVO 
(αποτιμώμενα σε 

τρέχουσα αξία μέσω των 
Αποτελεσμάτων Χρήσης) 

στο τραπεζικό 
Χαρτοφυλάκιο

εκ των οποίων : 
Χαρτοφυλάκιο 

Συναλλαγών (3)

Καθαρές θέσεις σε τρέχουσες 
αξίες (Παράγωγα με θετική 

τρέχουσα αξία + Παράγωγα με 
αρνητική τρέχουσα αξία)

Καθαρές θέσεις σε τρέχουσες 
αξίες (Παράγωγα με θετική 

τρέχουσα αξία + Παράγωγα με 
αρνητική τρέχουσα αξία)

Ε
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 ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΜΕΣΕΣ  ΘΕΣΕΙΣ  
Καθαρή λογιστική αξία θέσεων προ προβλέψεων (θετικές θέσεις μείον αρνητικές θέσεις στην 

αγορά μετρητοίς έναντι άλλων αντισυμβαλλομένων μόνο στην περίπτωση που υπάρχει ταύτιση 
ληκτότητας)

Χώρα/Περιοχή

ΑΜΕΣΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ (LONG) (λογιστικές αξίες προ 
ειδικών προβλέψεων)

5Y
10Y
15Y

0 0 0 0 0 0 0 0
3M
1Y
2Y
3Y
5Y

10Y
15Y

0 0 0 0 0 0 0 0
3M
1Y
2Y
3Y
5Y

10Y
15Y

0 0 0 0 0 0 0 0
3M 93 0 93 10 0 57 0 0
1Y 44 0 44 0 0 39 0 0
2Y 3 0 3 0 0 0 0 0
3Y 9 0 9 8 0 0 0 0
5Y 27 0 27 7 0 0 0 0

10Y 0 0 0 0 0 0 0 0
15Y 0 0 0 0 0 0 0 0

176 0 177 25 0 96 0 0
3M 7 0 7 7 0 0 0 0
1Y 20 0 20 20 0 0 0 0
2Y 0 0 0 0 0 0 0 0
3Y 0 0 0 0 0 0 0 0
5Y 0 0 0 0 0 0 0 0

10Y 0 0 0 0 0 0 0 0
15Y 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 27 27 0 0 0 0

Σύνολο 8.854 0 8.748 1.314 0 447 65 1

(1) Η κατανομή των χωρών και των ανοιγμάτων σε περιοχές και σε αναπτυσσόμενες / μη αναπτυσσόμενες είναι με βάση την ομαδοποίηση του ΔΝΤ.Βλ.: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/01/weodata/groups.htm 

(2) Τα ανοίγματα που παρουσιάζονται σε αυτό το φύλλο καλύπτουν μόνο ανοίγματα σε κεντρικές και τοπικές κυβερνήσεις σε άμεση βάση δανεισμού και δεν περιλαμβάνουν ανοίγματα προς άλλους αντισυμβαλλόμενους με πλήρη ή μερική κρατική εγγύηση (τέτοια 
ανοίγματα ωστόσο περιλαμβάνονται στα Συνολικά Χρηματοδοτικά Ανοίγματα που παρουσιάζοναι στο φύλλο 4) 

αναπτυσσόμενες 
χώρες

Ασία

Κεντρική και Νότια 
Αμερική

Ανατολική Ευρώπη 
μη ΕΕΑ

Άλλες  

Σημειώσεις και Ορισμοί

(3) Σύμφωνα με τις μεθοδολογίες της EBA, για τα στοιχεία του χαρτοφυλακίου συναλλαγών τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν τη δυνατότητα να συμψηφίζουν μόνο τις αρνητικές θέσεις στην αγορά μετρητοίς οι οποίες έχουν τις ίδιες ληκτότητες (παράγραφος 202 του 
Μεθοδολογικού σημειώματος).
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Συνημμένο 2 

 

• H Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων 
καταστάσεων που διενεργήθηκε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (2011 EU Wide 
Stress Testing Exercise of European Banks) από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική 
Αρχή (ΕΒΑ), σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα (ECB) την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) και το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB).  

• H Τράπεζα Πειραιώς αναγνωρίζει και αποδέχεται πλήρως τα αποτελέσματα που 
ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή σχετικά με την πανευρωπαϊκή 
άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. 

• Η πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, που 
διενεργήθηκε σε 91 Πιστωτικά Ιδρύματα καλύπτοντας πάνω από το 65% του 
συνόλου του Ενεργητικού του Τραπεζικού Συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σκοπεύει να αξιολογήσει την αντοχή των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Ιδρυμάτων σε 
ιδιαίτερα δυσμενή σενάρια και τη φερεγγυότητα σε υποθετικές ακραίες 
καταστάσεις κάτω από συγκεκριμένες περιοριστικές συνθήκες. 

• Οι παραδοχές και η μεθοδολογία δημιουργήθηκαν για να αξιολογήσουν την 
κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι του 5% των Κύριων 
Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier 1) ως σημείου αναφοράς και έχουν 
σκοπό την ανάκτηση της εμπιστοσύνης όσον αφορά την ανθεκτικότητα των 
πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετείχαν στην άσκηση. Τα δυσμενή σενάρια 
ακραίων καταστάσεων διαμορφώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
και καλύπτουν χρονικό ορίζοντα δύο ετών (2011-2012). Η άσκηση διενεργήθηκε 
με βάση την παραδοχή των στοιχείων Ισολογισμού του Δεκεμβρίου 2010. Η 
άσκηση δεν λαμβάνει υπόψη μελλοντικές επιχειρηματικές στρατηγικές και 
διοικητικές ενέργειες και δεν αποτελεί πρόβλεψη για τα κέρδη της Τράπεζας 
Πειραιώς.  

• Η επίπτωση των υποθέσεων του ιδιαιτέρως δυσμενούς σεναρίου διαμορφώνει 
τον εκτιμώμενο δείκτη των Κύριων Βασικών Κεφαλαίων Core Tier 1 της 
Τράπεζας Πειραιώς σε 5,3% το 2012 έναντι 8,0% στο τέλος του 2010. Το 
αποτέλεσμα αυτό ενσωματώνει μόνο μέτρα  που έχουν ανακοινωθεί και έχουν 
γίνει πλήρως αποδεκτά μέχρι τις 30 Απριλίου 2011. Το αποτέλεσμα αυτό δεν 
λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές ενέργειες που σχεδιάζει η Τράπεζα Πειραιώς 
για τη μείωση των κινδύνων, ενώ σημειώνεται ότι το ποσοστό απομείωσης των 
ανοιγμάτων έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ήταν ιδιαιτέρως αυξημένο. 

• Λεπτομέρειες για τα αποτελέσματα της Τράπεζα Πειραιώς: 

Τα αποτελέσματα της άσκησης καθώς και οι αδυναμίες οι οποίες παρατηρήθηκαν, 
και θα δημοσιοποιηθούν, θα ληφθούν υπόψη ώστε να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος. Τα αποτελέσματα της άσκησης έδειξαν ότι :  

Η Τράπεζα Πειραιώς καλύπτει τα ελάχιστα κεφάλαια που έχουν τεθεί ως σημείο 
αναφοράς για το σκοπό της συγκεκριμένης άσκησης. Το πιστωτικό ίδρυμα θα 
συνεχίσει να διασφαλίζει ότι θα διατηρούνται τα απαραίτητα επίπεδα κεφαλαίων, ενώ 
επιπρόσθετα έχει λάβει τις ακόλουθες επιχειρηματικές αποφάσεις ή προγραμματίζει 
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τις ακόλουθες ενέργειες που αποσκοπούν στη μείωση των κινδύνων και την 
ενίσχυση των κεφαλαίων του όπως είναι: 

• η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους ως €250 εκατ. που έχει 
ήδη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση της Τράπεζας και 

• καταρχήν συμφωνία για την πώληση της θυγατρικής P.B.Egypt, 

τα οποία ενισχύουν το δείκτη των Κυρίων Βασικών Κεφαλαίων Core Tier 1 της 
Τράπεζα Πειραιώς στο ιδιαιτέρως δυσμενές σενάριο το 2012 σε 6,3%.  

Η Τράπεζα Πειραιώς θα εργαστεί με την Τράπεζα της Ελλάδος ώστε να καθορίσει 
ένα σχέδιο εφαρμογής μέτρων για τη μείωση των κινδύνων λαμβάνοντας υπόψη και 
τα  προβλεπόμενα από Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής 
(MEFP).  

Τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν από το πιστωτικό ίδρυμα στοχεύουν στην ενίσχυση 
της εμπιστοσύνης όλων των ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των 
καταθετών, των πελατών, των υπαλλήλων και των επενδυτών. 

Σημείωση για τον συντάκτη : Tα αναλυτικά αποτελέσματα της άσκησης για το βασικό 
και το δυσμενές σενάριο, καθώς και η πληροφόρηση για τα πιστωτικά ανοίγματα της 
Τράπεζα Πειραιώς έναντι κεντρικών κυβερνήσεων παρέχονται στους συνημμένους 
πίνακες δημοσιοποίησης σύμφωνα με το κοινό πρότυπο της ΕΒΑ. Η άσκηση 
διενεργήθηκε σύμφωνα με την κοινή μεθοδολογία και τις κοινές υποθέσεις της ΕΒΑ 
(π.χ. στοιχεία ισολογισμού συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, ενιαία αντιμετώπιση  
των θέσεων σε τιτλοποίηση) όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο μεθοδολογικό κείμενο της 
ΕΒΑ. Τα αποτελέσματα του βασικού σεναρίου παρέχονται μόνο για λόγους 
συγκρισιμότητας. Τα αποτελέσματα  τόσο του βασικού σεναρίου όσο και του 
δυσμενούς δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι αποτελούν  πρόβλεψη του πιστωτικού 
ιδρύματος ούτε μπορούν άμεσα να συγκριθούν με άλλα δημοσιευμένα 
στοιχεία/πληροφορίες της τράπεζας. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα 
σενάρια, τις υποθέσεις και τη μεθοδολογία επισκεφθείτε τον ιστότοπο της ΕΒΑ. 

http://www.eba.europa.eu/EU-wide-stress-testing/2011.aspx 
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