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Σχετ.: Η επιστολή σας (QZ-014) 

 

Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ Ζαριανόπουλε, 

Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε ο κ. Roberto Gualtieri, Πρόεδρος της 

Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, μαζί με συνοδευτική επιστολή, στις 

18 Φεβρουαρίου 2019. 

Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία έτη, ο ελληνικός τραπεζικός τομέας εξακολουθεί 

να εμφανίζει υψηλό λόγο μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) προς δάνεια προ προβλέψεων, ύψους 

περίπου 47% (στοιχεία Σεπτεμβρίου 2018)1· πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο μεταξύ των χωρών της 

ζώνης του ευρώ. Προκειμένου οι τράπεζες να εξυγιάνουν τους ισολογισμούς τους και να είναι σε θέση να 

στηρίξουν την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας είναι υψίστης σημασίας να σημειωθεί σημαντική 

περαιτέρω πρόοδος ως προς την επίλυση των ΜΕΑ τα προσεχή έτη. Η περαιτέρω μείωση των ΜΕΑ θα 

επιτρέψει στις τράπεζες να αποδεσμεύσουν κεφάλαια, να χορηγήσουν νέα δάνεια και να στηρίξουν νέες 

επιχειρηματικές δραστηριότητες, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την περαιτέρω 

μείωση της ανεργίας. 

                                                      
1  Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα σε σχέση με δάνεια προ προβλέψεων, εντός ισολογισμού, για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα. 

Ο συνολικός δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) των τεσσάρων ελληνικών σημαντικών ιδρυμάτων ήταν 43% τον 
Σεπτέμβριο του 2018, όπως δείχνουν τα τραπεζικά στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από την Τραπεζική Εποπτεία 
της ΕΚΤ και είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/
pub/pdf/ssm.supervisorybankingstatistics_third_quarter_2018_201901.en.pdf.  

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.supervisorybankingstatistics_third_quarter_2018_201901.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.supervisorybankingstatistics_third_quarter_2018_201901.en.pdf
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Από τον Σεπτέμβριο του 2016 τα τέσσερα ελληνικά σημαντικά ιδρύματα εφαρμόζουν ποσοτικούς στόχους 

για τη μείωση των ΜΕΑ τους, οι οποίοι έχουν καθοριστεί ανά τράπεζα με χρονικό ορίζοντα μέχρι το 2021 επί 

του παρόντος. Οι επιμέρους στρατηγικές μείωσης των ΜΕΑ σχεδιάζονται και αποφασίζονται από τις 

τράπεζες, ενώ καθήκον των εποπτικών αρχών είναι να παρακολουθούν και να επαληθεύουν τα σχέδια των 

τραπεζών. Οι δε εθνικές αρχές είναι αρμόδιες να διασφαλίζουν την ύπαρξη αποτελεσματικού νομικού 

πλαισίου για την επίλυση του ζητήματος των ΜΕΑ, όπως η δυνατότητα εκτέλεσης των δικαιωμάτων των 

πιστωτών, πώλησης ΜΕΑ ή ανάθεσης σε εξωτερικές υπηρεσίες διαχείρισης δανείων. 

Η λήψη μέτρων για τη μείωση των ΜΕΑ αποτελεί σημαντικό στοιχείο στο πλαίσιο των προσπαθειών που 

καταβάλλονται προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των ελληνικών τραπεζών και συνεπώς να 

στηριχθεί η πρωταρχική τους λειτουργία να παρέχουν πιστώσεις στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. 

Επιπλέον, οι τράπεζες εφαρμόζουν επί του παρόντος τις δικές τους στρατηγικές ως μέρος των 

επιχειρηματικών τους σχεδίων, με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την περαιτέρω μείωση του 

λειτουργικού κόστους. Ορισμένες από αυτές τις προσπάθειες σχετίζονται με δεσμεύσεις που 

περιλαμβάνονται σε σχέδια αναδιάρθρωσης που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως είχε 

επισημάνει η τέως Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Danièle Nouy, σε επιστολή της προς την 

κα Κωνσταντίνα Κούνεβα, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις 3 Απριλίου 2018,2 οποιαδήποτε 

ερώτηση για συγκεκριμένα μέτρα που μπορεί να αποτελούν μέρος σχεδίων αναδιάρθρωσης θα πρέπει να 

απευθύνεται στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Συνολικά, η ελληνική οικονομία εκτιμάται ότι θα ωφεληθεί από μια ταχεία πρόοδο ως προς τη μείωση των 

ΜΕΑ τα προσεχή έτη. Όπως επεσήμανα στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 15 Ιανουαρίου, 

οποιαδήποτε προσπάθεια με σκοπό τη μείωση των ΜΕΑ θα πρέπει να καταβάλλεται προσεκτικά ούτως 

ώστε να μην υπονομεύεται η νοοτροπία όσον αφορά την καταβολή πληρωμών. Είναι κατ΄ αρχήν προς το 

συμφέρον των δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες αποπληρωμής ή που έχουν ήδη συσσωρεύσει 

σημαντικές καθυστερημένες οφειλές να αποπληρώνουν τα δάνειά τους το συντομότερο δυνατόν. 

Ταυτόχρονα, η εθνική κοινωνική πολιτική μπορεί να συμβάλει στη στήριξη όσων αδυνατούν να 

αποπληρώσουν τα δάνειά τους. 

Με εκτίμηση, 
[υπογραφή] 

Mario Draghi 

                                                      
2  Διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.ecb.europa.eu/ecb/access_to_documents/document/correspondence/

shared/data/ecb.dr.cor20180403Kuneva.el.pdf.   

https://www.ecb.europa.eu/ecb/access_to_documents/document/correspondence/shared/data/ecb.dr.cor20180403%E2%80%8CKuneva.el.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/access_to_documents/document/correspondence/shared/data/ecb.dr.cor20180403%E2%80%8CKuneva.el.pdf

