
Η ενοποίηση του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού κλάδου και οι εποπτικές μεταβολές 

Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα βρίσκεται ακόμη αντιμέτωπο με μία 
κρίση η οποία υπονομεύει την ανάπτυξη. Αν και οι παράγοντες που οδήγησαν στη 
σημερινή κατάσταση είναι διαφορετικές από χώρα σε χώρα, η πραγματικότητα 
είναι ότι σχεδόν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έχουν επηρεαστεί 
αρνητικά. 

Η έλλειψη ενός μηχανισμού για την αναγνώριση, πρόληψη και – τελικά – 
επανόρθωση των επενδύσεων σε περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου 
αποτέλεσε ένα βασικό ελλείπον στοιχείο στο κανονιστικό αλλά και στο εποπτικό 
πλαίσιο της ΕΕ. Η αναφορά του De Larosiere αναγνώρισε αφενός την έλλειψη ενός 
πανευρωπαϊκού πλαισίου επίβλεψης του χρηματοπιστωτικού τομέα, αφετέρου την 
ανάγκη για αποτελεσματικότερη αξιολόγηση της επιρροής των μακροοικονομικών 
δεδομένων σε αυτόν.  

Σε ότι αφορά στον Τραπεζικό τομέα, η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών 
(European Banking Authority - EBA) και, παράλληλα, η δημιουργία του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (European Systemic Risk Board - ESRB) ήταν οι 
πρώτες κινήσεις προς την κατεύθυνση της τραπεζικής ενοποίησης. Αντίστοιχα, η 
Σύνοδος Κορυφής του Ιουνίου 2012 αποφάσισε να προχωρήσει στη δημιουργία 
μιας τραπεζικής ένωσης, γεγονός απαραίτητο για την επίτευξη μιας πραγματικά 
ενοποιημένης ΕΕ και – κατ’ επέκταση – μιας Ενιαίας Αγοράς. 

Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τους νέους δημοσιονομικούς αλλά και 
οικονομικούς κανόνες αναμένεται να αποσυνδέσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ 
των τραπεζικών κινδύνων και των κινδύνων που προκύπτουν από τις χώρες-μέλη 
(sovereign risk). Η επίτευξη αυτής μιας τέτοιας αποσύνδεσης αναμένεται αφενός να 
αναστρέψει την τάση κατακερματισμού του Ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, 
αφετέρου να επιτρέψει στους καταθέτες να επενδύουν οπουδήποτε εντός της 
περιοχής του Euro δίχως να χρειάζεται να λαμβάνουν υπόψη τους τον κίνδυνο μιας 
διάσπασης και, τελικά, θα συνδράμει στην ανακατανομή του πλεονάζοντος 
κεφαλαίου προς τις χώρες οι οποίες το έχουν πιο επιτακτική ανάγκη. Ιδιαίτερα σε 
σχέση με την Ελλάδα (αλλά και την Ισπανία και την Πορτογαλία), τα παραπάνω 
αναμένεται να δώσουν ένα τέλος στην απώλεια κεφαλαίων και άρα να 
αποτελέσουν ουσιαστικό μοχλό επίτευξης της ανάπτυξης. 

Η τραπεζική ενοποίηση όμως θα πρέπει να περιλαμβάνει και κεντρική εποπτεία, 
κοινό κανονιστικό πλαίσιο, έναν μηχανισμό – τον Μόνιμο Μηχανισμό Στήριξης 
(European Stability Mechanism - ESM) - απευθείας χρηματοδότησης μη επαρκώς 
κεφαλαιοποιημένων τραπεζών, μια Ευρωπαϊκή Αρχή Εξυγίανσης Τραπεζών και, 
αργότερα εφόσον είναι εφικτό έναν κοινό μηχανισμό εξασφάλισης των τραπεζικών 
καταθέσεων. Προς αυτή την κατεύθυνση, η δημιουργία ενός κεντρικού θεσμικού 



φορέα εντός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η οποία έχει αποδείξει 
τόσο την ικανότητα όσο και την ανεξαρτησία της, θα εξασφαλίσει ότι η 
χρηματοοικονομική εποπτεία θα πραγματοποιείται με διαφάνεια, ισοτιμία και 
αμεροληψία, δίχως παράλληλα να μειώνει τον ρόλο των τοπικών εποπτικών αρχών 
οι οποίες όχι μόνον θα παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες και δεδομένα στην 
ΕΚΤ (προκειμένου αυτή να είναι σε θέση να λαμβάνει τις πιο σωστές αποφάσεις) 
αλλά και θα επηρεάζουν ενεργά και τις όποιες αποφάσεις τελικά λαμβάνονται 
καθώς και την – στην πράξη – εφαρμογή τους. 

Τα πλεονεκτήματα δημιουργίας ενός κεντρικού εποπτικού φορέα εντός της ΕΚΤ 
είναι βεβαίως πολλαπλά: η ΕΚΤ παρακολουθεί στενά τις δημοσιονομικές εξελίξεις 
στην περιοχή του Euro και κατά συνέπεια βρίσκεται σε ιδιαίτερα πλεονεκτική θέση 
ως προς την αξιολόγηση των πιστωτικών ή των αγοραίων κινδύνων που ενδέχεται 
να προκύψουν από πιθανές αναντιστοιχίες τιμών αγοράς και θεμελιωδών 
οικονομικών χαρακτηριστικών σε συγκεκριμένες κατηγορίες ενεργητικού (asset 
bubbles). Επιπλέον, τόσο η ΕΚΤ όσο και οι κατά τόπους Κεντρικές Τράπεζες 
διαθέτουν πολύ καλή πληροφόρηση σε σχέση με το σύνολο των διαθέσιμων προς 
άντληση ρευστότητας ενεχύρων των Τραπεζών αλλά και της κεφαλαιακής τους 
βάσης: κατά συνέπεια, θα μπορούν έγκαιρα να παρεμβαίνουν και να δίνουν τέλος 
στον φαύλο κύκλο περιορισμού της διαθέσιμης ρευστότητας που οδηγεί μέσω της 
έλλειψης επαρκών τραπεζικών κεφαλαίων στη μείωση των πιστώσεων και σε 
αυξημένα δημοσιονομικά ελλείμματα. 

Μια πιο λειτουργική τραπεζική και χρηματοοικονομική ένωση θα βοηθήσει όμως 
και στην βελτίωση του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής που 
ασκεί η ΕΚΤ: αν και ένα ορισμένο επίπεδο διαφοροποίησης στα αγοραία επιτόκια 
αναμένεται να παραμείνει μεταξύ των χωρών της ΕΕ, οι σημερινές διαφοροποιήσεις 
αναμένεται να μειωθούν δραστικά, προωθώντας αντίστοιχα την ενοποίηση των 
ευρωπαϊκών αγορών χρήματος και κεφαλαίου. 

Τέλος, η θεσμοθέτηση ενός κεντρικού εποπτικού φορέα θα προάγει τη διαφάνεια 
στη λειτουργία των τραπεζών σε εθνικό επίπεδο αλλά και θα αποτρέψει την 
εκμετάλλευση από τις Τράπεζες των τυχόν διαφορετικών εποπτικών και 
ρυθμιστικών πλαισίων μεταξύ επιμέρους χωρών (regulatory arbitrage). 

Παράλληλα με τα παραπάνω, θα πρέπει επίσης να δημιουργηθεί μια Ευρωπαϊκή 
Αρχή Εξυγίανσης Τραπεζών (European Resolution Authority) η οποία θα είναι 
υπεύθυνη για την ομαλή και συντονισμένη εξυγίανση των Τραπεζών που διαθέτουν 
θυγατρικές ή/και υποκαταστήματα σε περισσότερες της μίας χώρες. 

Οι εποπτικές όμως μεταρρυθμίσεις σύντομα θα συνοδευτούν και από τη 
μεταμόρφωση του Τραπεζικού κλάδου. Σήμερα, η κυρίαρχη σκέψη στην ΕΕ – η 
οποία εμπνέεται από αντίστοιχες σκέψεις στις ΗΠΑ – είναι ο διαχωρισμός των 



δραστηριοτήτων επενδυτικής τραπεζικής (οι οποίες θεωρούνται υψηλότερου 
κινδύνου) από τις πιο παραδοσιακές, εμπορικής φύσεως τραπεζικές εργασίες. Προς 
αυτή την κατεύθυνση, η αναφορά του Likannen (Likannen Report) προτείνει την 
πλήρη διάσπαση (ring fencing) των εργασιών επενδυτικής τραπεζικής, ενώ 
σύμφωνα με άλλους σχολιαστές ένα μέγιστο όριο για το μέγεθος των εργασιών 
επενδυτικής τραπεζικής της τάξεως του 20-25% επί του συνολικού ενεργητικού 
φαίνεται να προκύπτει εναλλακτικά ως ένας καλός και σχετικά ασφαλής 
συμβιβασμός. Οι Ευρωπαϊκές Τράπεζες βέβαια φαίνεται να έχουν σοβαρές 
επιφυλάξεις για ορισμένες από τις παραπάνω προτάσεις καθώς διαβλέπουν μείωση 
στα περιθώρια κέρδους τους και, κατ’ επέκταση, στην μετακύλυση του αυξημένου 
κόστους στις χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις και νοικοκυριά. 

Στην πράξη, μια κίνηση προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης των αρχών του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος των ΗΠΑ απαιτεί και την ανάλογη ανάπτυξη 
εναλλακτικών μορφών χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης, τόσο σε επίπεδο 
θεσμών (π.χ., venture capital) όσο και σε επίπεδο συγκεκριμένων επενδυτικών 
προϊόντων. Σε διαφορετική περίπτωση, ο χρηματοπιστωτικός τομέας δεν θα 
καταφέρει να υποστηρίξει την ήδη αναιμική οικονομική ανάπτυξη. Για παράδειγμα, 
η εφαρμογή για την Ελλάδα των νέων κανόνων της Βασιλείας οι οποίοι 
αντιμετωπίζουν μειονεκτικά το μακροχρόνιο τραπεζικό δανεισμό εγείρει 
σημαντικούς προβληματισμούς καθώς είναι επιτακτική η ανάγκη να 
χρηματοδοτηθούν μεγάλης κλίμακας υποδομές απαραίτητες για την οικονομική 
ανάπτυξη. Κατά συνέπεια, είτε θα πρέπει να δημιουργηθούν νέοι 
χρηματοπιστωτικοί φορείς και χρηματοδοτικοί μηχανισμοί – με τη βοήθεια της 
Ελληνικής Πολιτείας – είτε ορισμένα από τα μεγάλα έργα υποδομής θα 
παραμείνουν στις καλένδες με αντίστοιχη απώλεια πολύτιμης χρηματοοικονομικής 
βοήθειας που θα μπορούσε να ληφθεί από την ΕΕ. 

 


