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Σχετ.: Η επιστολή σας (QZ050)

Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητέ κύριε Φράγκο, 

Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε η κα Irene Tinagli, Πρόεδρος της Επιτροπής

Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, μαζί με συνοδευτική επιστολή, στις 12 Νοεμβρίου 2019. 

Στην επιστολή σας θέσατε ερωτήσεις σχετικά με τις συνέπειες του σχεδίου προστασίας περιουσιακών

στοιχείων που πρότεινε η ελληνική κυβέρνηση (σχέδιο «Ηρακλής») για τους δανειολήπτες τιτλοποιημένων

δανείων και την προστασία τους, καθώς και για την επιλογή δανείων προς τιτλοποίηση.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) συνιστούν σημαντικό κίνδυνο για τη φερεγγυότητα, την κερδοφορία και

τους πόρους των τραπεζών, υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη των αγορών και των επενδυτών. Τα υψηλά

επίπεδα ΜΕΔ παρεμποδίζουν επίσης την ικανότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων να χορηγούν νέες πιστώσεις

στην οικονομία, με αρνητικές επιδράσεις για την οικονομική ανάπτυξη. Στον ελληνικό τραπεζικό τομέα

παρατηρούνται υψηλά επίπεδα ΜΕΔ σε όλα τα χαρτοφυλάκια δανείων, συμπεριλαμβανομένων των

ενυπόθηκων δανείων. Επομένως, η έγκαιρη μείωση των επιπέδων ΜΕΔ είναι ζωτικής σημασίας για τις

ελληνικές τράπεζες, ώστε να μπορέσουν να αναζωογονήσουν τις δραστηριότητές τους που αφορούν τη

χορήγηση δανείων και να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Αν το σχέδιο «Ηρακλής» σχεδιαστεί

και εφαρμοστεί σωστά μπορεί να συμβάλει στην ταχύτερη πώληση των ΜΕΔ και να στηρίξει τις προσπάθειες

προς την επίτευξη πιο βιώσιμων επιπέδων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μεσοπρόθεσμα.

Αναφορικά με την προστασία των δανειοληπτών υπό το σχέδιο «Ηρακλής», είναι σημαντικό να

εφαρμόζονται κατάλληλα πρότυπα για την προστασία του καταναλωτή και μηχανισμοί κοινωνικής

προστασίας,  στο πλαίσιο και των μέτρων για τη μείωση των ΜΕΔ. Τα πρότυπα αυτά αποτελούν ωστόσο

αρμοδιότητα των εθνικών αρχών προστασίας του καταναλωτή και επομένως δεν εμπίπτουν στην εντολή

προληπτικής εποπτείας που έχει ανατεθεί στην Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ.

mailto:info@ecb.europa.eu
http://www.bankingsupervision.europa.eu


 Σελίδα 2 από 2

Προς απάντηση στις άλλες ερωτήσεις σας, θα ήθελα να επισημάνω ότι η διάρθρωση των πράξεων

τιτλοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής περιουσιακών στοιχείων προς τιτλοποίηση, εμπίπτει στην

αρμοδιότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων. Αυτή η διαδικασία διενεργείται ανεξάρτητα από το σχέδιο

«Ηρακλής». Η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ ελέγχει προσεκτικά τις πράξεις τιτλοποίησης με σκοπό την

αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τα κριτήρια μεταφοράς σημαντικού κινδύνου, όπως εξηγείται περαιτέρω

στο έγγραφο δημόσιων κατευθύνσεων της ΕΚΤ σχετικά με την αναγνώριση της μεταφοράς σημαντικού

πιστωτικού κινδύνου1.

Με εκτίμηση,

[υπογραφή]

Andrea Enria

                                                     
1 https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/guidance_significant_risk_transfer.el.pdf

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/guidance_significant_risk_transfer.el.pdf

