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Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Χουντή,
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 6 Μαρτίου 2018.
Η μετακύλιση των μέτρων νομισματικής πολιτικής που έχει θέσει σε εφαρμογή η ΕΚΤ από τον Ιούνιο
του 2014 συνέβαλε σε σημαντική χαλάρωση των συνθηκών δανεισμού για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
Ως αποτέλεσμα, η ακαθάριστη επιτοκιακή επιβάρυνση των νοικοκυριών της ζώνης του ευρώ μειώθηκε από
3,5% σε 2,7% του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματός τους μεταξύ του β΄ τριμήνου του 2014 και του
γ΄ τριμήνου του 2017. Στην Ελλάδα, τη χώρα που αναφέρεται στην επιστολή σας, η εν λόγω επιβάρυνση των
νοικοκυριών μειώθηκε από 4,2% σε 3,3% του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματός τους την ίδια χρονική
περίοδο. Γενικότερα, τα νοικοκυριά με χαμηλότερο εισόδημα ωφελήθηκαν ιδιαίτερα από τα χαμηλότερα
επιτόκια εξυπηρέτησης του χρέους: σύμφωνα με τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου της Έρευνας για τα
οικονομικά και την κατανάλωση των νοικοκυριών (Household Finance and Consumption Survey), τα οποία
δημοσιεύθηκαν τον Δεκέμβριο του 2016, η μείωση των επιτοκίων μεταφράζεται σε χαμηλότερο δείκτη
εξυπηρέτησης χρέους προς το εισόδημα, ιδίως για το πεμπτημόριο κατώτατου εισοδήματος. 1
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Βλ. το πλαίσιο 3.1 της έκθεσης για τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ, στη
διεύθυνση https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecbsp18.en.pdf. Οι εξελίξεις στην απόδοση των περιουσιακών στοιχείων
ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων επιτοκίων μπορεί, φυσικά, να λειτουργήσουν προς την αντίθετη κατεύθυνση.
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Επιπλέον, η διευκολυντική νομισματική πολιτική της ΕΚΤ στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη και την
απασχόληση. Έπειτα από το χαμηλό επίπεδο που καταγράφηκε μετά την κρίση στα μέσα του 2013,
ο αριθμός των απασχολουμένων στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε κατά περίπου 7,8 εκατομμύρια. Το (εποχικά
προσαρμοσμένο) ποσοστό ανεργίας μειώθηκε από το ανώτατο επίπεδο του 12,1% που καταγράφηκε στα
μέσα του 2013 σε 8,5% τον Φεβρουάριο του 2018. Ενώ τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η ανεργία στη διάρκεια
της κρίσης επηρέασε δυσανάλογα τα νοικοκυριά με χαμηλότερο εισόδημα, αυτά τα νοικοκυριά ωφελήθηκαν
ιδιαίτερα από τις ευνοϊκές εξελίξεις στην αγορά εργασίας την τελευταία πενταετία.
Συνολικά, το μειωμένο κόστος εξυπηρέτησης χρέους, η άνοδος της απασχόλησης και η αύξηση του
εισοδήματος μείωσαν τη δανειακή επιβάρυνση των νοικοκυριών και βελτίωσαν τη βιωσιμότητα του χρέους.
Σε επίπεδο ζώνης ευρώ συνολικά, η ακαθάριστη δανειακή επιβάρυνση των νοικοκυριών μειώθηκε από 96,2%
σε 94,1% του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών μεταξύ του β΄ τριμήνου του 2014 και
του γ΄ τριμήνου του 2017. Στην Ελλάδα, η δανειακή επιβάρυνση των νοικοκυριών μειώθηκε από 96,9% σε
89,4% του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος την ίδια χρονική περίοδο.
Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι όλα τα νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ ωφελούνται από έναν πιο ασφαλή
και πιο εύρωστο χρηματοπιστωτικό τομέα. Όπως ανέφερα στη δήλωσή μου ενώπιον του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου νωρίτερα εφέτος 2, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα της ζώνης του
ευρώ απαιτεί επίσης πολιτικές για την αντιμετώπιση του υψηλού αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων
δανείων (ΜΕΔ), τα οποία αναφέρετε στην επιστολή σας. Τα επίπεδα των ΜΕΔ στη ζώνη του ευρώ
ακολουθούν πτωτική τάση περισσότερα από τρία έτη και η δε πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά το
σχέδιο δράσης του Συμβουλίου της ΕΕ για την αντιμετώπιση των ΜΕΔ είναι ικανοποιητική. Ωστόσο, για να
διασφαλιστεί ότι τα ΜΕΔ θα μειωθούν περαιτέρω και ότι θα αποφευχθεί τυχόν συσσώρευσή τους στο μέλλον
εξακολουθεί να απαιτείται σημαντική πρόοδος. Οι τράπεζες, οι εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές καθώς και οι
νομοθέτες θα πρέπει να καταβάλουν πρόσθετες προσπάθειες για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα
επιτρέπει την αποτελεσματική διαχείριση και την αποδοτική διευθέτηση των ΜΕΔ. Αυτό έχει πρωταρχική
σημασία και για την Ελλάδα, όπως είχα την ευκαιρία να εξηγήσω σε πρόσφατη επιστολή μου στις
23 Ιανουαρίου 2018 προς εσάς 3 και όπως επίσης εξήγησε η Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου,
κα Danièle Nouy, σε πρόσφατη επιστολή της στις 23 Μαρτίου 2018 προς τη συνάδελφό σας, κα Εύα Καϊλή. 4
Με εκτίμηση,
[υπογραφή]
Mario Draghi
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Βλ. την εισαγωγική δήλωση στο πλαίσιο της συζήτησης στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ετήσια
Έκθεση της ΕΚΤ για το 2016, στη διεύθυνση, https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2018/html/ecb.sp180205.en.html.
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Η
επιστολή
είναι
διαθέσιμη
στον
δικτυακό
τόπο
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.mepletter180123_Chountis.el.pdf.
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της

Η επιστολή είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.mepletter180323_Kaili.en.pdf
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