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L/JCT/11/800 

Σχ.: Η επιστολή σας 

Αγαπητέ κ. Χουντή, 
 

Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε στις 9 Σεπτεμβρίου 2011 η κα Sharon Bowles, 

πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Στην εν λόγω επιστολή διατυπώνετε 

ερωτήματα σχετικά με την απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος να πραγματοποιήσει διαγνωστική μελέτη των 

δανειακών χαρτοφυλακίων των ελληνικών τραπεζών. 
 

Κάθε εθνική εποπτική αρχή πρέπει να διασφαλίζει ότι οι κίνδυνοι στους ισολογισμούς των τραπεζών 

αξιολογούνται τακτικά, ούτως ώστε οι τράπεζες να έχουν επαρκή κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας έναντι 

αυτών των κινδύνων σε περίπτωση υλοποίησής τους. Η εν λόγω αξιολόγηση μπορεί επίσης να διενεργείται 

από εξωτερικούς και πλήρως ανεξάρτητους οργανισμούς, ώστε να ενισχύεται η διαφάνεια της διαδικασίας και 

η αξιοπιστία.  
 

Στο πλαίσιο αυτό, και όσον αφορά τις συγκεκριμένες ερωτήσεις σας, επιτρέψτε μου αρχικά να διευκρινίσω 

ότι η εταιρεία που αναφέρετε δεν είναι οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας αλλά εταιρεία 

παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, η οποία παρέχει επίσης και υπηρεσίες για την αξιολόγηση του προφίλ 

πιστωτικού κινδύνου των τραπεζών· η δραστηριότητα αυτή αφορά ιδιαίτερα τον τομέα της τραπεζικής 

εποπτείας. Κατά βάση, οι εποπτικές αρχές μπορούν να διενεργούν διαγνωστικές μελέτες δανειακών 

χαρτοφυλακίων με μεγαλύτερη διεξοδικότητα και λεπτομέρεια από ό,τι στο πλαίσιο ασκήσεων 

προσομοίωσης καταστάσεων κρίσης σε επίπεδο ΕΕ. Η Τράπεζα της Ελλάδος πραγματοποιεί αυτό τον έλεγχο 

στο πλαίσιο των καθηκόντων της ως συνετή εθνική εποπτική αρχή, δραστηριότητα που δεν εμπίπτει στο 

πεδίο αρμοδιοτήτων της ΕΚΤ. Ως εκ τούτου, δεν μπορώ να σας παράσχω πληροφορίες που είναι ήδη 

διαθέσιμες στο κοινό για το ζήτημα αυτό.  

Με εκτίμηση, 


