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Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Χουντή,
Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε ο κ. Roberto Gualtieri, Πρόεδρος της
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18 Φεβρουαρίου 2019.
Η κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών ενισχύθηκε στη διάρκεια του προγράμματος του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ), όπως φαίνεται από τα εποπτικά τραπεζικά στατιστικά στοιχεία που
δημοσιεύονται από την ΕΚΤ σε τακτική βάση. 1 Ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της
κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) των ελληνικών σημαντικών ιδρυμάτων επιδεινώθηκε ελαφρώς
τους πρώτους εννέα μήνες του 2018, εξακολουθεί να συγκρίνεται ευνοϊκά με τον μέσο όρο των σημαντικών
ιδρυμάτων εντός του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) (15,7% σε σύγκριση με 14,2%, αντίστοιχα).
Ταυτόχρονα, τα αυξημένα επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) εξακολουθούν να θέτουν σημαντικό
κίνδυνο για την κερδοφορία και την κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών. Συνολικά, παρά τη
σημαντική πρόοδο που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια, οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει, ωστόσο, να
συνεχίσουν να λαμβάνουν περαιτέρω μέτρα για να αποκαταστήσουν τη χρηματοοικονομική τους θέση.
Για τον σκοπό αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντικό οι ελληνικές τράπεζες να συνεχίσουν να καταβάλλουν
προσπάθειες για τη διευθέτηση του ζητήματος των ΜΕΔ, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία. Οι αρχές
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μπορούν να στηρίξουν αυτές τις προσπάθειες πρωτίστως διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα του
νομικού πλαισίου για τη διευθέτηση των ΜΕΔ (ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, καθεστώς αφερεγγυότητας,
νομικό πλαίσιο για πώληση ΜΕΔ, κ.λπ.) και παρέχοντας ένα περιβάλλον ευνοϊκό για τη διευθέτηση των
ΜΕΔ. Περαιτέρω πρόοδος προς τη διευθέτηση του ζητήματος των ΜΕΔ θα βελτιώσει επίσης την ικανότητα
των τραπεζών να προσελκύουν κεφάλαια από ιδιώτες επενδυτές, αν απαιτείται ενίσχυση της κεφαλαιακής
τους θέσης.
Με εκτίμηση,
[Υπογραφή]
Mario Draghi
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