Στο 3,56% έπεσε ο δείκτης NPL
στην Ευρωζώνη, με τον υψηλότερο
δείκτη 39,24% η Ελλάδα
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Της Νένας Μαλλιάρα
Τουψηλότερο ποσοστό κόκκινων δανείων στην Ευρωζώνη, στο 39,24%, έχει η Ελλάδα, με το
χαμηλότερο ποσοστό (0,97%) να παρατηρείται στο Λουξεμβούργο, σύμφωνα με τα στατιστικά
εποπτικά στοιχεία για το β΄ τρίμηνο 2019 που ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα.
Οδείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε περαιτέρω στην Ευρωζώνη, στο 3,56% το β΄
τρίμηνο 2019, επίπεδο το οποίο είναι το χαμηλότερο από το β΄ τρίμηνο 2015, όταν η ΕΚΤ
πρωτοδημοσίευσε εποπτικά στατιστικά στοιχεία για τις τράπεζες.
NPLs ανά χώρα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ, η Ελλάδα έχει επίσης τον χαμηλότερο δείκτη κάλυψης
ρευστότητας. Ο συγκεκριμένος δείκτης κινήθηκε για τις τράπεζες της Ευρωζώνης στο 146,83% το

β΄ τρίμηνο 2019 από 149,51% το α΄ τρίμηνο του έτους, με τους επιμέρους δείκτες να κινούνται
από 99,15% στην Ελλάδα μέχρι 369,16% στη Σλοβενία. Πάντως, σε υποσημείωση του report της
ΕΚΤ αναφέρεται ότι για τις ελληνικές τράπεζες υπάρχουν παράγοντες που εμποδίζουν προσωρινά
τη χρήση του σχετικού δείκτη ρευστότητας ώστε να απεικονιστεί κατάλληλα ο κίνδυνος
ρευστότητας.
Αναφορικάμε τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών στην ευρωζώνη, η ΕΚΤ
διαπιστώνει ότι παρέμειναν σταθεροί σε επίπεδο ομίλων συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων κατά
το β΄ τρίμηνο 2019. Ο δείκτης Common Equity Tier 1 (CET1) διατηρήθηκε στο 14,34%, ο δείκτης
Tier 1 στο 15,55% και ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας στο 18,01%.
Ομέσος όρος των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας CET 1 κινήθηκε από 11,89% στην Ισπανία έως
28,02% στην Εσθονία.
Γιατις ελληνικές τράπεζες οι δείκτες κεφαλαιακής διατηρούνται σε επίπεδα ελαφρώς υψηλότερα
του 15%, με το τραπεζικό σύστημα της χώρας να βρίσκεται στην 11η θέση μεταξύ 17 χωρών –
μελών, μία θέση μετά την Κύπρο και ψηλότερα από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αυστρία, την
Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία.
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