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Περίληψη
Η διπλωματική εργασία αναλύει τη δημιουργία της τραπεζικής ένωσης στην
Ευρώπη ως τρόπος αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης. Η Τραπεζική Ένωση
δημιουργήθηκε για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης που ταλανίζει
τις χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τα κύρια θεσμικά στοιχεία της Τραπεζικής Ένωσης είναι η εποπτεία του
τραπεζικού συστήματος μέσω του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού και η θέσπιση
ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης, ο οποίος θα εφαρμόζει τους κανόνες για την
ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών. Ακόμα, η Τραπεζική Ένωση
χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη πρόκληση για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο.
Η Τραπεζική Ένωση, η οποία αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα της Οικονομικής
και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) και της εσωτερικής αγοράς, καθιστά δυνατή την
εναρμόνιση των αρμοδιοτήτων σε θέματα εποπτείας, εξυγίανσης και χρηματοδότησης
σε επίπεδο ΕΕ και υποχρεώνει τις τράπεζες της ζώνης του ευρώ να τηρούν τους
ίδιους κανόνες.
Ειδικότερα, με τους κανόνες αυτούς εξασφαλίζεται ότι οι τράπεζες αναλαμβάνουν
λελογισμένους κινδύνους και, όταν υποπίπτουν σε σφάλματα, καλύπτουν τις ζημίες
τους και αντιμετωπίζουν την πιθανότητα να κλείσουν με το ελάχιστο δυνατό κόστος
για τον φορολογούμενο.
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Εισαγωγή
Η δημιουργία της τραπεζικής ένωσης αποτελεί ένα

σημαντικό βήμα για

την

κατεύθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης, μειώνοντας το κόστος χρήματος συνολικά
και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των χωρών-μελών. Η τραπεζική ένωση θεωρείται
ότι προσφέρει ασφάλεια γύρω από το σύνολο των ευρωπαϊκών τραπεζών και κατ’
επέκταση ισορροπεί το κόστος δανεισμού. Ενώ ταυτόχρονα περιορίζει το φαινόμενο
απόσυρσης

καταθέσεων

από

ευρωπαϊκές

οικονομίες

που

αντιμετωπίζουν

προβλήματα.
Ένα σύστημα που συνδέεται με την τραπεζική ένωση, είναι το ευρωσύστημα. Ο
όρος «ευρωσύστημα» αναφέρεται ως το σύστημα των Κεντρικών Τραπεζών της
Ευρωζώνης. Το ευρωσύστημα αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
και τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που το νόμισμά τους είναι το ευρώ. Αυτό είναι και το χαρακτηριστικό που το
διαφοροποιεί από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών.
Ως χρηματοπιστωτική αρχή, το Ευρωσύστημα διαφυλάσσει τη χρηματοπιστωτική
σταθερότητα και την προώθηση της χρηματοπιστωτικής ενοποίησης στην Ευρώπη.
Το ευρωσύστημα είναι υπεύθυνο για τα εξής καθήκοντα:
-

Είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία και την εφαρμογή της νομισματικής
πολιτικής της ζώνης του ευρώ

-

Είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό και τη τροποποίηση των κανόνων που
σχετίζονται με τις απαιτήσεις της προληπτικής εποπτείας

-

Είναι υπεύθυνο για τη προώθηση των ρυθμίσεων που αφορούν τη διατήρηση
της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την αποτελεσματική διαχείριση
χρηματοπιστωτικών κρίσεων

-

Είναι υπεύθυνο για τη συνεργασία σε διεθνείς φορείς σε θέματα που αφορούν
την παγκόσμια ανάπτυξη και τη μακροοικονομική σταθερότητα.

Το Ευρωσύστημα απαρτίζεται και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Διοικητικού
Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ (Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα). Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το βασικό όργανο λήψης αποφάσεων της
ΕΚΤ. Ακόμα, το συγκροτούν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, τα τέσσερα
μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και οι Διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών
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(ΕθνΚΤ) των κρατών-μελών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ (επί του παρόντος 19
Διοικητές).
Όσον αφορά τη νομισματική πολιτική ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ενώ

οι αποφάσεις της,

κατά κύριο λόγο,

λαμβάνονται στη πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε μήνα με
πρωταρχικό μέλημα την επίτευξη του αρχικού στόχου και γίνονται γνωστές μέσα
από συνέντευξη τύπου του Προέδρου της ΕΚΤ.
Η δημιουργία της τραπεζικής ένωσης είναι θεμελιώδους σημασίας θεσμική
μεταρρύθμιση, που στόχος της είναι η συμπλήρωση και η ενίσχυση της νομισματικής
ένωσης αλλά και η βελτίωση και η τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης που θα
επιφέρει και την

χρηματοοικονομική σταθερότητα. Ενώ είναι πιθανό να

δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την περαιτέρω ολοκλήρωση της
ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς. Σύμφωνα με άρθρο της Τράπεζας Ελλάδος η
ενοποιημένη εποπτεία θα δημιουργήσει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη μεταξύ των
τραπεζών και των διασυνοριακών τραπεζικών ομίλων και θα βελτιστοποιήσει την
εσωτερική διαχείριση των κεφαλαίων τους, ενισχύοντας τη ρευστότητα και τη
μείωση

του

κόστους

συμμόρφωσης.

Όπως, λοιπόν, γίνεται αντιληπτό, αντικείμενο μελέτης της παρούσης εργασίας είναι
η Τραπεζική Ένωση και τα οφέλη που προσφέρει. Συνεπώς, η εργασία τούτη
διακρίνεται από τέσσερα (4) κεφάλαια. Συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται
μια παρουσίαση της τραπεζικής ένωσης, στους πυλώνες της τραπεζικής ένωσης και
στο μηχανισμό εξυγίανσης της τραπεζικής ενοποίησης στην Ευρώπη.
Στο 2ο κεφάλαιο γίνεται μια παρουσίαση της οικονομικής κρίσης. Είναι σημαντικό
να αναφερθεί το γεγονός της οικονομικής κρίσης, καθώς συνδέεται με τη τραπεζική
ένωση. Είναι σημαντική η αναφορά της οικονομικής κρίσης, διότι η δημιουργία της
τραπεζικής ένωσης στηρίχτηκε σε αυτό το γεγονός. Η σκέψη ήταν η δημιουργία μιας
ενιαίας τραπεζικής ένωσης για την ενίσχυση της νομισματικής ένωσης και της
χρηματοοικονομικής κατάστασης. Το επόμενο κεφάλαιο, ήτοι το 3 ο κεφάλαιο της
εργασίας, αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση εκτενώς. Στο 4ο κεφάλαιο
παρουσιάζεται εμπειρική μελέτη που αφορά τη σύνδεση της παρακράτησης
διαθέσιμων με τις τραπεζικές κρίσεις.
Στο τέλος, της παρούσης εργασίας, θα γίνει παρουσίαση των συμπερασμάτων από
την ανάλυση που έχει προηγηθεί στα προηγούμενα κεφάλαια. Σκοπός, λοιπόν, της

5

παρούσης εργασίας είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη απόδοση και ανάλυση της
τραπεζικής ένωσης και η σημασία αυτής.

Κεφάλαιο 1ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
1.1 Τραπεζική Ένωση
Σύμφωνα με το άρθρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Τραπεζική Ένωση
αποτελεί το σύστημα που εποπτεύει και εξυγιάνει τις τραπεζικές δραστηριότητες με
βάση τους κανόνες που ισχύουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα, έχει υπό την
εποπτεία της, την ασφάλεια και την αξιοπιστία του τραπεζικού τομέα τόσο στην
ευρωζώνη όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.(Marcel Marcus, 2019)
Συμφωνά με το Γκόρτσο (2015) η Τραπεζική Ένωση περιλαμβάνει όχι μόνο όλα τα
κράτη της ευρωζώνης αλλά

και κράτη μέλη εκτός ευρωζώνης που επιθυμούν να

συμμετάσχουν.
Οι χώρες εκτός ευρωζώνης μπορούν να ενταχθούν στην τραπεζική ένωση
εφαρμόζοντας στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Οι στόχοι της τραπεζικής ένωσης είναι:
•

να εξασφαλιστεί ότι οι τράπεζες είναι ισχυρές και ικανές να αντιμετωπίσουν
οποιαδήποτε χρηματοπιστωτική κρίση στο μέλλον

•

να προληφθούν καταστάσεις όπου για τη διάσωση προβληματικών τραπεζών
χρησιμοποιούνται χρήματα των φορολογουμένων

•

να μειωθεί ο κατακερματισμός της αγοράς μέσω της εναρμόνισης των
κανόνων του χρηματοπιστωτικού τομέα

•

να ενισχυθεί η δημοσιονομική σταθερότητα στην ευρωζώνη και την ΕΕ
συνολικά (Γκόρτσος, 2015)

1.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά της τραπεζικής ένωσης
Η τραπεζική ένωση αποτελεί το σύνολο της διαδικασίας η οποία διαχωρίζεται σε
τρεις άξονες.
Αυτοί είναι:
➢ Το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων→ το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων αποτελεί το πιο
βασικό παράγοντα της τραπεζικής ένωσης και του ρυθμιστικού πλαισίου για
το χρηματοπιστωτικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, αποτελείται
από νομοθετικά κείμενα που ισχύουν για όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
και όλα τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασικός
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στόχος του ενιαίου εγχειριδίου αποτελεί η εξασφάλιση των κανόνων που
υπόκεινται οι τράπεζες έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν στρεβλώσεις στην
ενιαία αγορά και να διασφαλιστεί η δημοσιονομική σταθερότητα.
(Χρυσομάλλης, 2018)
➢ Τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό→ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός αποτελεί το
υπερεθνικό όργανο της τραπεζικής εποπτείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βασικός στόχος του είναι η εξασφάλιση της ευρωστίας του ευρωπαϊκού
χρηματοπιστωτικού τομέα μέσω τακτικών και λεπτομερών ελέγχων της
υγείας των τραπεζών.(Χρυσομάλλης, 2018)
Τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης → ο ενιαίος μηχανισμός εξυγίανσης είναι
υπεύθυνος για την αποτελεσματική και ουσιαστική εξυγίανση των μη βιώσιμων
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Απαρτίζεται από τη κεντρική αρχή εξυγίανσης και το
ενιαίο ταμείο εξυγίανσης. (Γκόρτσος, 2015)
Επομένως, η δημιουργία της τραπεζικής ένωσης αποτελεί την κατάλληλη λύση για
την οικονομική κρίση που εμφανίστηκε. Οι άξονες που συντάσσουν τη τραπεζική
ένωση αναλύονται στα παρακάτω υποκεφάλαια. Είναι σημαντικό να παρουσιαστούν
και να αναλυθούν αφού αποτελούν τις βασικές λειτουργίες ουσιαστικά που
συνθέτουν τη τραπεζική ένωση.

1.3 Ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων
Το ενιαίο εγχειρίδιο

κανόνων, όπως ονομάζεται, είναι η βάση της τραπεζικής

ένωσης και γενικότερα του ρυθμιστικού πλαισίου για το χρηματοπιστωτικό τομέα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων διακρίνεται από τις νομικές πράξεις τις οποίες όλα τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν την υποχρέωση να
ακολουθούν.
Οι πυλώνες του ενιαίου εγχειρίδιου κανόνων είναι οι εξής:
✓ ο κανονισμός για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις : οι κεφαλαιακές απαιτήσεις που
αφορούν τις τράπεζες και τις επενδυτικές εταιρείες έχουν σχεδιαστεί με στόχο
να βελτιώσουν την ικανότητα του τραπεζικού κλάδου της ΕΕ ώστε να
ανταποκριθεί στις όποιες κρίσεις εμφανιστούν, να διαχειριστεί τους τυχόν
κινδύνους και να εξασφαλίσει σε περιόδους οικονομικής κάμψης την ομαλή
λειτουργία των δανείων.
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✓ η τροποποιημένη οδηγία για τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων: αυτή η
λειτουργία αναφέρεται στους κανόνες που προστατεύουν τους καταθέτες.
✓ η οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση: οι κανόνες που ανήκουν σε
αυτή τη κατηγορία ουσιαστικά ρυθμίζουν τη πρόληψη των τραπεζικών
κρίσεων. Παρέχουν τη δυνατότητα εξασφάλισης της ομαλής εξυγίανσης των
τραπεζών που χρεωκοπούν ενώ μειώνουν τις επιπτώσεις στη πραγματική
οικονομία. (Χρυσομάλλης, 2018)

1.4 Ενιαίος εποπτικός μηχανισμός
Ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα (ΕΚΤ) και τις εθνικές εποπτικές αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών
της ΕΕ.
Ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός χαρακτηρίζεται απαραίτητος προκειμένου να
αντιμετωπιστεί

ο

αυξημένος

διασυνοριακής

εξάπλωσης

των

επιπτώσεων

ενδεχόμενων τραπεζικών κρίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός ο κίνδυνος έχει
αυξηθεί παράλληλα με το πολλαπλασιασμό των διασυνοριακών δραστηριοτήτων και
των επακόλουθων σχέσεων αλληλεξάρτησης που έχουν δημιουργηθεί στον
ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο. Παρόλα αυτά, ο κίνδυνος χαρακτηρίστηκε ως αρκετά
υψηλός και σοβαρός στην ευρωζώνη με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η
δημιουργία του ενιαίου συστήματος εποπτείας των τραπεζών. (Χρυσομάλλης, 2018)
Στόχος του είναι η εξασφάλιση της ενισχυμένης εποπτείας του τραπεζικού κλάδου
της Ευρώπης. Η εποπτεία αυτή εξασφαλίζεται μέσω μιας ολοκληρωμένης δομής που
συνδυάζει στους κόλπους της μια υπερεθνική αρχή - την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα - και διάφορες εθνικές εποπτικές αρχές, οι οποίες συνεργάζονται στενά
βάσει ενιαίας δέσμης κανόνων και απαιτήσεων υψηλού επιπέδου. (Χρυσομάλλης,
2018)
Τέλος, άλλοι στόχοι είναι η ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης και
της σταθερότητας αλλά και η διασφάλιση της συνεπούς εποπτείας.

Τα βασικά

καθήκοντα του επιγραμματικά είναι να (Χρυσομάλλης, 2018):
•

επιβλέπει τη συμμόρφωση των πιστωτικών ιδρυμάτων προς τις απαιτήσεις
προληπτικής εποπτείας

•

εντοπίζει έγκαιρα τις αδυναμίες
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•

εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται μέτρα για τη διόρθωση αυτών των αδυναμιών,
ώστε να ελέγχεται η κατάσταση και να μην μετατρέπεται σε απειλή για τη
συνολική χρηματοπιστωτική σταθερότητα

1.5Ενιαίος μηχανισμός εξυγίανσης
Ο τρίτος εξίσου σημαντικός άξονας της τραπεζικής ένωσης

είναι

Ενιαίος

Μηχανισμός Εξυγίανσης. Αυτός ο άξονας είναι υπεύθυνος για να εξασφαλίζει την
εύτακτη εξυγίανση των προβληματικών τραπεζών, με το ελάχιστο δυνατό κόστος για
τους φορολογουμένους και την πραγματική οικονομία. Όταν οι κανόνες του Ενιαίου
Μηχανισμού Εξυγίανσης τεθούν σε εφαρμογή στο σύνολό τους, θα ισχύουν για τις
τράπεζες των κρατών μελών που ανήκουν στην ευρωζώνη και των κρατών της ΕΕ
που επιλέγουν να συμμετάσχουν στην τραπεζική ένωση. (Γκόρτσος,2014)
Η δημιουργία του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης ήταν αναγκαία έτσι ώστε να
εξαλειφθεί ο κίνδυνος παρουσίας χωριστών και ενδεχομένως αντιφατικών
αποφάσεων των κρατών μελών για την εξυγίανση διασυνοριακών τραπεζικών ομίλων
που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το συνολικό κόστος της εξυγίανσης. (Γκόρτσος,
2015)
Βασικό στοιχείο της τραπεζικής ένωσης της Ευρώπης, ο Ενιαίος Μηχανισμός
Εξυγίανσης αποτελείται από(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018):
Μια αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο ΕΕ - το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης
Ένα κοινό ταμείο εξυγίανσης, χρηματοδοτούμενο από τον τραπεζικό τομέα
Συμφωνά με άρθρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου οι βασικοί στόχοι του Ενιαίου
Μηχανισμού Εξυγίανσης είναι οι εξής(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018):
•

Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στον τραπεζικό τομέα

•

Η αποφυγή των μαζικών αποσύρσεων των καταθέσεων και οι αλυσιδωτές
επιπτώσεις

•

Ο περιορισμός της αρνητικής σχέσης μεταξύ των τραπεζών και του κρατικού
χρέους

•

Η έκλειψη του κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών
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Αξίζει, να αναφερθεί ότι το λεγόμενο Συμβούλιο Εξυγίανσης είναι το βασικό
όργανο

για τη λήψη αποφάσεων στον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης. Το

συμβούλιο αυτό είναι αρμόδιο για τα εξής(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018):
•

Λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν τα προγράμματα εξυγίανσης για τις
τράπεζες που δεν είναι υγιής

•

Είναι αρμόδιο για τις φάσεις σχεδιασμού και εξυγίανσης των διασυνοριακών
και μεγάλων τραπεζών της τραπεζικής ένωσης που τελούν υπό την αιγίδα της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

•

Είναι αρμόδιο για τις υποθέσεις εξυγίανσης εφόσον η εξυγίανση απαιτεί
προσφυγή στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης

•

Έχει τη τελική απόφαση για όλες τις τράπεζες της τραπεζικής ένωσης που
σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή έχει το δικαίωμα να ασκήσει τις εξουσίες της σε
οποιαδήποτε τράπεζα.

Το Συμβούλιο Εξυγίανσης συνέρχεται είτε σε εκτελεστική σύνοδο είτε σε σύνοδο
ολομέλειας.
Συγκεκριμένα η εκτελεστική σύνοδος προετοιμάζει όλες τις αποφάσεις εξυγίανσης.
Εγκρίνει τις αποφάσεις αυτές στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό για τις τράπεζες για τις
οποίες το Συμβούλιο Εξυγίανσης είναι άμεσα υπεύθυνο. (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,
2018)
Η εκτελεστική σύνοδος απαρτίζεται:
Εκτελεστική σύνοδος του Συμβουλίου Εξυγίανσης
Μέλη με δικαίωμα ψήφου
•

εκτελεστικός πρόεδρος

•

4 μέλη πλήρους απασχόλησης

•

εκπρόσωποι των κρατών μελών στα οποία είναι εγκατεστημένη η
προβληματική τράπεζα και τα υποκαταστήματα ή οι θυγατρικές της

Παρατηρητές
•

μόνιμοι: ένας εκπρόσωπος από την ΕΚΤ και ένας από την Επιτροπή

•

ad hoc προσκεκλημένοι παρατηρητές
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Ενώ η σύνοδος ολομέλειας λαμβάνει αποφάσεις γενικότερου χαρακτήρα (Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο, 2018):
•

αποφάσεις για θέματα εσωτερικού κανονισμού

•

αποφάσεις για τον ετήσιο προϋπολογισμό του Συμβουλίου Εξυγίανσης

•

αποφάσεις για θέματα επενδύσεων και προσωπικού

Επίσης, λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τη χρήση του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης
πάνω από ορισμένα όρια.
Επίσης, εξουσιοδοτεί το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης να δανείζεται και να
συγκεντρώνει έκτακτες εκ των υστέρων εισφορές.
Η σύνοδος ολομέλειας απαρτίζεται (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018) :
Σύνοδος ολομέλειας του Συμβουλίου Εξυγίανσης
Μέλη με δικαίωμα ψήφου
•

εκτελεστικός πρόεδρος

•

4 μέλη πλήρους απασχόλησης

•

εκπρόσωποι των εθνικών αρχών εξυγίανσης (1 από κάθε κράτος μέλος που
συμμετέχει στην τραπεζική ένωση)

Παρατηρητές
•

μόνιμοι: ένας εκπρόσωπος από την ΕΚΤ και ένας από την Επιτροπή

•

ad hoc προσκεκλημένοι παρατηρητές

1.5.1 Λειτουργία του ενιαίου μηχανισμού εξυγίανσης
Επίσης με βάση το άρθρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ο ενιαίος μηχανισμός
εξυγίανσης συγκροτείται από (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018):
1. την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που είναι η εποπτική αρχή και γνωστοποιεί
στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης ότι αν μια τράπεζα βρίσκεται σε κατάσταση
πτώχευσης ή κινδυνεύει να πτωχεύσει. Τέτοιου είδους απόφαση έχει το δικαίωμα να
λάβει και η εκτελεστική σύνοδος του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης με δική της
πρωτοβουλία εάν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν αντιδράσει σε διάστημα τριών
ημερών, αφού πρώτα έχει ενημερωθεί.
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2. Η εκτελεστική σύνοδος είναι υπεύθυνη για να αποφασίζει κατά πόσον είναι
δυνατή μια ιδιωτική λύση και κατά πόσον η εξυγίανση είναι απαραίτητη για την
προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος.
3. Αν δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για εξυγίανση, τότε η τράπεζα τίθεται υπό
εκκαθάριση σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.
4. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν πληρούνται οι προϋποθέσεις εξυγίανσης, το
Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης υιοθετεί ένα πρόγραμμα εξυγίανσης. Το πρόγραμμα
καθορίζει τα εργαλεία της εξυγίανσης και τη χρησιμοποίηση του Ενιαίου Ταμείου
Εξυγίανσης. Αμέσως αφού το εγκρίνει, το Συμβούλιο διαβιβάζει το πρόγραμμα
εξυγίανσης στην Επιτροπή.
5. Το πρόγραμμα αρχίζει να ισχύει μέσα σε 24 ώρες από την έγκρισή του από το
Συμβούλιο Εξυγίανσης.
Σε αυτό το διάστημα, η Επιτροπή μπορεί είτε να εγκρίνει το πρόγραμμα ή:
•

να αντιταχθεί στις πτυχές του προγράμματος εξυγίανσης που υπόκεινται σε
διακριτική ευχέρεια και έχει εγκρίνει το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης

•

να προτείνει στο Συμβούλιο να αντιταχθεί στο πρόγραμμα με την αιτιολογία
ότι δεν κρίνεται αναγκαίο για το δημόσιο συμφέρον. Στην περίπτωση αυτή, το
Συμβούλιο αποφασίζει με απλή πλειοψηφία

•

να προτείνει στο Συμβούλιο να εγκρίνει ή να αντιταχθεί σε ουσιώδη μεταβολή
του ύψους του κεφαλαίου του Ταμείου που προβλέπεται για το πρόγραμμα
εξυγίανσης (μεταβολή κατά 5% ή περισσότερο του ύψους του κεφαλαίου του
ταμείου που προτείνεται από το Συμβούλιο Εξυγίανσης θεωρείται ουσιώδης)

Επιπλέον, αν η Επιτροπή αποφασίσει να προτείνει στο Συμβούλιο να αντιταχθεί,
οφείλει να το πράξει εντός 12 ωρών από τη στιγμή που το Συμβούλιο Εξυγίανσης
εγκρίνει το πρόγραμμα εξυγίανσης, ώστε το Συμβούλιο να μπορέσει να λάβει
απόφαση εντός των επομένων 12 ωρών. Ενώ αν το Συμβούλιο αντιταχθεί στο να
τεθεί ένα ίδρυμα υπό εξυγίανση, το εν λόγω ίδρυμα τίθεται υπό εκκαθάριση σύμφωνα
με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο.
6. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης εξασφαλίζει ότι οι οικείες εθνικές αρχές εξυγίανσης
λαμβάνουν τις αναγκαίες δράσεις εξυγίανσης.
Άλλοι παράγοντες που εργάζονται στον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης είναι:
•

το συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο είναι αρμόδιο το διορισμό
των μελών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης. Ακόμα, καθορίζει τον τρόπο
με τον οποίο οι εκ των προτέρων εισφορές στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης θα
12

καταβάλλονται από τον τραπεζικό τομέα (με την έγκριση εκτελεστικής
πράξης) και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να αντιταχθεί σε συγκεκριμένο
πρόγραμμα εξυγίανσης
•

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: για να μπορέσει να υφίσταται συμμόρφωση προς τη
νομολογία της ΕΕ, κάθε πρόγραμμα εξυγίανσης που υιοθετείται από το
Συμβούλιο Εξυγίανσης εγκρίνεται από ένα θεσμικό όργανο της ΕΕ. Στην
ουσία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει αν θα κάνει δεκτό το πρόγραμμα
εξυγίανσης ή αν θα διατυπώσει αντιρρήσεις όσον αφορά τις υποκείμενες σε
διακριτική ευχέρεια πτυχές του προγράμματος εξυγίανσης που έχει εγκριθεί
από το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης. Επιπλέον, η Επιτροπή έχει το δικαίωμα
να προτείνει στο Συμβούλιο να αντιταχθεί σε ένα πρόγραμμα εξυγίανσης εάν
αυτό δεν πληροί το κριτήριο περί δημοσίου συμφέροντος ή εάν έχει υπάρξει
σημαντική τροποποίηση του ποσού που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από το
Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης.

•

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: λειτουργεί ως επόπτης των τραπεζών που
ανήκουν στην τραπεζική ένωση, ενημερώνει το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης
εάν μια τράπεζα πτωχεύει ή κινδυνεύει να πτωχεύσει.

•

Εθνικές αρχές εξυγίανσης : είναι υπεύθυνες για το σχεδιασμό και την έγκριση
σχεδίων εξυγίανσης των τραπεζών για τις οποίες το Ενιαίο Συμβούλιο
Εξυγίανσης δεν είναι άμεσα υπεύθυνο. Επιπλέον, εφαρμόζουν όλες τις
αποφάσεις που απευθύνονται σε αυτές σύμφωνα με τις οδηγίες του Ενιαίου
Συμβουλίου Εξυγίανσης. Σε περίπτωση που μια εθνική αρχή εξυγίανσης δεν
συμμορφώνεται με απόφαση του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, το
Συμβούλιο Εξυγίανσης διαθέτει την εξουσία να απευθύνει εκτελεστικές
εντολές απευθείας στην προβληματική τράπεζα. (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,
2018)

1.6 Η αναδιάρθρωση του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού συστήματος
Η παγκόσμια οικονομική κρίση αποτελεί ένα σοβαρό γεγονός το οποίο επηρέασε σε
μεγάλο βαθμό το χρηματοοικονομικό σύστημα της Ευρωζώνης. Τα κράτη- μέλη με
κοινό νόμισμα προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν την εμφάνιση της οικονομικής
κρίσης, αυτό τον οικονομικό κίνδυνο που έπληξε τα τραπεζικά ιδρύματα. Αυτό είχε
ως αποτέλεσμα να συναποφασίσουν για τη δημιουργία της τραπεζικής ένωσης, η
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οποία

θα

είχε

την

κεντρική

εποπτεία

των

ιδρυμάτων

της

Ευρωζώνης.

(Αλογοσκούφης, 2014)
Το Ιανουάριο του 1999 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (εν συντομία ΕΚΤ→ είναι
το κεντρικό θεσμικό όργανο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης) μαζί με τις
εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών- μελών της ΕΕ απαρτίζουν το Ευρωπαϊκό
Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών. Βασικός στόχος του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Κεντρικών Τραπεζών είναι να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές. Συγκεκριμένα η ΕΚΤ
, από τις 4 Νοεμβρίου του 2014, είναι υπεύθυνη

για τις αρμοδιότητες που

σχετίζονται με τη προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο του
Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού. (Γκόρτσος, 2015)
Συμφωνά με το Γκόρτσο (2014) μία από τις βασικές αρμοδιότητες της ΕΚΤ είναι η
άσκηση της νομισματικής πολιτικής στην ευρωζώνη. Η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές
τράπεζες όλων των κρατών μελών συγκροτούν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών
Τραπεζών (ΕΣΚΤ), ενώ το Ευρωσύστημα περιλαμβάνει την ΕΚΤ και τις εθνικές
κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών της ΕΕ που έχουν ως νόμισμα το ευρώ. Η
ανεξαρτησία της ΕΚΤ κατοχυρώνεται στο άρθρο 130 της ΣΛΕΕ: «Κατά την άσκηση
των εξουσιών και την εκτέλεση των καθηκόντων και υποχρεώσεων που τους
ανατίθενται από τις Συνθήκες και το καταστατικό του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ, ούτε η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ούτε οι εθνικές κεντρικές τράπεζες, ούτε κανένα
μέλος των οργάνων λήψης αποφάσεων των ιδρυμάτων αυτών, δεν ζητάει ούτε
δέχεται υποδείξεις από τα θεσμικά ή λοιπά όργανα ή οργανισμούς, από την
κυβέρνηση κράτους μέλους ή από άλλο οργανισμό». (Γκόρτσος,2014)
Τα όργανα λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, η
Εκτελεστική Επιτροπή και το Γενικό Συμβούλιο. Το ΕΣΚΤ διοικείται από τα όργανα
λήψεως αποφάσεων της ΕΚΤ. Πιο αναλυτικά:
a. Διοικητικό Συμβούλιο: Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ συγκροτείται από τα
μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ και τους Διοικητές των εθνικών
κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών της ευρωζώνης. Με βάση το άρθρο 12.1 του
Καταστατικού της ΕΚΤ, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για να καθορίζει τις
κατευθυντήριες γραμμές και να λαμβάνει τις απαραίτητες αποφάσεις για την
εκπλήρωση των καθηκόντων. Ακόμα, διαμορφώνει τη νομισματική πολιτική και
καθορίζει τις απαραίτητες κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της. Το
Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό της ΕΚΤ, ασκεί
συμβουλευτικές αρμοδιότητες και αποφασίζει τον τρόπο εκπροσώπησης του ΕΣΚΤ
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στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας (άρθρα 12.3.-12.5. του Καταστατικού της
ΕΚΤ). Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης να αναθέσει ορισμένες εξουσίες
στην Εκτελεστική Επιτροπή (άρθρο 12.1 του Καταστατικού της ΕΚΤ).
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται συνήθως δύο φορές τον μήνα. Η προσχώρηση
της Λιθουανίας στη ζώνη του ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2015 ενεργοποίησε ένα
σύστημα βάσει του οποίου οι Διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών έχουν εκ
περιτροπής δικαιώματα ψήφου στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι Διοικητές από την
πρώτη έως την πέμπτη χώρα (σύμφωνα με το μέγεθος των οικονομιών τους και των
χρηματοπιστωτικών τομέων τους) μοιράζονται τέσσερα δικαιώματα ψήφου. Όλοι οι
υπόλοιποι (επί του παρόντος 14) μοιράζονται 11 δικαιώματα ψήφου. Οι διοικητές
ασκούν εκ περιτροπής τα δικαιώματα αυτά, με βάση ένα σύστημα μηνιαίας
εναλλαγής. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ έχουν μόνιμα δικαιώματα
ψήφου. (Αλογοσκούφης, 2014)
b. Εκτελεστική Επιτροπή : Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκροτείται από τον Πρόεδρο,
τον Αντιπρόεδρο και τέσσερα άλλα μέλη. Τα μέλη αυτά διορίζονται από το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία, κατά σύσταση του Συμβουλίου, μετά
από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο. Η
θητεία των μελών είναι οκταετής και μη ανανεώσιμη (άρθρο 283 παράγραφος 2 της
ΣΛΕΕ και άρθρα 11.1 και 11.2 του Καταστατικού της ΕΚΤ). Η Εκτελεστική
Επιτροπή είναι αρμόδια για την καθημερινή διαχείριση της ΕΚΤ (άρθρο 11.6. του
Καταστατικού της ΕΚΤ). Επίσης, εφαρμόζει τη νομισματική πολιτική σύμφωνα με
τις κατευθυντήριες γραμμές και τις αποφάσεις που θεσπίζονται από το Διοικητικό
Συμβούλιο. Παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες στις εθνικές κεντρικές τράπεζες. Η
Εκτελεστική Επιτροπή προετοιμάζει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
(Αλογοσκούφης, 2014)
c. Γενικό Συμβούλιο: Το Γενικό Συμβούλιο είναι το τρίτο όργανο λήψης αποφάσεων
της ΕΚΤ (άρθρο 141 της ΣΛΕΕ· άρθρο 44 του Καταστατικού της ΕΚΤ), αλλά μόνον
εφόσον υπάρχουν κράτη μέλη της ΕΕ που δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει το ευρώ.
Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της ΕΚΤ και τους Διοικητές των
εθνικών κεντρικών τραπεζών όλων των κρατών μελών της ΕΕ· τα άλλα μέλη της
Εκτελεστικής Επιτροπής μπορούν να συμμετέχουν (αλλά χωρίς δικαιώματα ψήφου)
στις συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου (άρθρο 44.2 του Καταστατικού της ΕΚΤ).
Βάσει του άρθρου 127 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, στόχος της ΕΣΚΤ αποτελεί η
διατήρηση της σταθερότητας των τιμών. Το ΕΣΚΤ στηρίζει τις γενικές οικονομικές
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πολιτικές της Ένωσης, έτσι ώστε να συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων της
Ένωσης που διατυπώνονται στο άρθρο 3 της ΣΕΕ. Το ΕΣΚΤ ενεργεί σύμφωνα με την
αρχή της οικονομίας της ανοιχτής αγοράς με ελεύθερο ανταγωνισμό και σύμφωνα με
τις αρχές που διατυπώνονται στο άρθρο 119 της ΣΛΕΕ. Τα βασικά καθήκοντα που
εκτελεί το ΕΣΚΤ (άρθρο 127 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, άρθρο 3 του Καταστατικού
της ΕΚΤ) είναι τα ακόλουθα: η χάραξη και εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής της
Ένωσης· η διενέργεια πράξεων συναλλάγματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
219 της ΣΛΕΕ· η κατοχή και διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων των
κρατών μελών· και η προαγωγή της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών.
(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018)
Η ΕΚΤ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να εγκρίνει την έκδοση τραπεζογραμματίων
του ευρώ. Τα κράτη μέλη έχουν δικαίωμα κοπής νομισμάτων του ευρώ, η ποσότητα
των οποίων πρέπει να εγκρίνεται από την ΕΚΤ (άρθρο 128 της ΣΛΕΕ). Η ΕΚΤ
εκδίδει κανονισμούς και λαμβάνει αποφάσεις που απαιτούνται για την εκπλήρωση
των καθηκόντων του ΕΣΚΤ βάσει της Συνθήκης και του Καταστατικού της ΕΚΤ.
Διατυπώνει επίσης συστάσεις και γνώμες (άρθρο 132 της ΣΛΕΕ). Η ΕΚΤ πρέπει να
γνωμοδοτεί για κάθε προτεινόμενη πράξη της Ένωσης που εμπίπτει στον τομέα
αρμοδιότητάς της και προβαίνει σε γνωμοδότηση προς τις εθνικές αρχές για κάθε
σχέδιο νομοθετικής διάταξης που εμπίπτει στον τομέα αρμοδιότητάς της (άρθρο 127
παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ). (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018) Δύναται να γνωμοδοτεί
αναφορικά με τα ζητήματα που τίθενται υπό διαβούλευση. Η ΕΚΤ γνωμοδοτεί επίσης
σχετικά με αποφάσεις που καθορίζουν κοινές θέσεις και με τα μέτρα που αφορούν
την ενοποιημένη εκπροσώπηση της ευρωζώνης στα διεθνή χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα (άρθρο 138 της ΣΛΕΕ). Με τη βοήθεια των εθνικών κεντρικών τραπεζών, η
ΕΚΤ συλλέγει τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία είτε από τις αρμόδιες εθνικές αρχές
είτε άμεσα από τους οικονομικούς παράγοντες (άρθρο 5 του Καταστατικού της ΕΚΤ).
(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018) Το Καταστατικό της ΕΚΤ παραθέτει διάφορα μέσα
που δύναται να μετέρχεται η ΕΚΤ για να φέρει εις πέρας τις νομισματικές της
λειτουργίες. Η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες μπορούν να ανοίγουν
λογαριασμούς για πιστωτικά ιδρύματα, δημόσιους οργανισμούς και άλλους φορείς
της αγοράς και να δέχονται περιουσιακά στοιχεία ως ενέχυρα. Δύναται να προβαίνει
σε πράξεις ανοικτής αγοράς και πιστωτικές εργασίες και να απαιτεί ελάχιστα
αποθεματικά. (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018)
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Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης να αποφασίζει, με πλειοψηφία των δύο
τρίτων των ψήφων, σχετικά με άλλα μέσα νομισματικού ελέγχου. Ωστόσο, η
απαγόρευση της νομισματικής χρηματοδότησης (άρθρο 123 της ΣΛΕΕ) οριοθετεί τη
χρήση μέσων νομισματικής πολιτικής. Για τη διασφάλιση αποτελεσματικών και
άρτιων συστημάτων εκκαθάρισης και πληρωμών, η ΕΚΤ δύναται να παρέχει μέσα
και να θεσπίζει κανονισμούς. Η ΕΚΤ δύναται επίσης να συνάπτει σχέσεις με
κεντρικές τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα άλλων χωρών, καθώς και με
διεθνείς οργανισμούς. (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018)
Τα άρθρα 139-144 της ΣΛΕΕ θεσπίζουν ειδικές διατάξεις για τα κράτη μέλη που
υποχρεώνονται από τις Συνθήκες να υιοθετήσουν το ευρώ αλλά δεν πληρούν ακόμη
τις σχετικές προϋποθέσεις («κράτη μέλη με παρέκκλιση»). Ορισμένες διατάξεις των
Συνθηκών δεν ισχύουν για τα εν λόγω κράτη μέλη, όπως οι στόχοι και τα καθήκοντα
του ΕΣΚΤ (άρθρο 127(1)-(3), (5) της ΣΛΕΕ) και η έκδοση του ευρώ (άρθρο 128 της
ΣΛΕΕ). Σε δύο κράτη μέλη έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα της αυτοεξαίρεσης και,
συνεπώς, δεν είναι υποχρεωμένα να ενταχθούν στην ευρωζώνη, με αποτέλεσμα να
ισχύουν ειδικές διατάξεις για τη Δανία (Πρωτόκολλο αριθ. 16) και το Ηνωμένο
Βασίλειο (Πρωτόκολλο αριθ. 15). (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018)

Κεφάλαιο 2ο Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
2.1 Η έννοια της οικονομικής κρίσης
Η έννοια της οικονομικής κρίσης ορίζεται ως το φαινόμενο κατά τη διάρκεια του
οποίου η οικονομία μιας χώρας ή ακόμα κι

ενός οργανισμού ή επιχείρησης

παρουσιάζει διαρκή (συνήθως) και σημαντικά σημάδια μείωσης στην οικονομική της
δραστηριότητα. (Μούσης, 2018)
Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης ποικίλουν. Όμως, δεν είναι ίδιες σε κάθε χώρα
που εκδηλώνεται. Μπορεί σε μια χώρα να κάνει αισθητή τη παρουσία της, ενώ σε
άλλη όχι.
Οι πιο βασικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης είναι οι εξής(Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο, 2018):
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➢ Μείωση

ρευστότητας.

Κατά

τη

διάρκεια

της

οικονομικής

κρίσης

παρουσιάζεται μείωση στη ρευστότητα που συνεπάγεται μειωμένα έσοδα για
τις επιχειρήσεις. Ακόμα, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν είναι σε θέση να
χορηγούν μεγάλα δάνεια. Ενώ για να δοθούν δάνεια , τα κριτήρια για την
έγκριση του δανείου είναι αυστηρά.
➢ Υψηλά επιτόκια δανεισμού. Μια χώρα που αντιμετωπίζει οικονομική κρίση
συνήθως προσφεύγει στο δανεισμό. Όμως εξαιτίας της κατάστασης που
βιώνει χάνει την αξιοπιστία της. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των
τόκων του δανείου.
➢ Μείωση επενδυτικής δραστηριότητας. Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, οι
επενδυτές είναι δύσκολο να προβούν σε επένδυση σε μια χώρα που
αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες.
➢ Αύξηση της αβεβαιότητας για το μέλλον. Η οικονομική κρίση οδηγεί στην
ανάπτυξη αρνητικού κλίματος σε κάθε οικονομικό κλάδο, το οποίο σαφώς
αποφέρει αρνητικά αποτελέσματα.
➢ Αύξηση ποσοστών ανεργίας. Στην οικονομική κρίση, οι πρώτοι που
πλήγονται είναι οι επιχειρήσεις. Αυτό έχει ως αντίκτυπο τη μείωση της
προσφοράς εργασίας που συνεπάγεται την αύξηση της ανεργίας.
➢ Μείωση της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στις τράπεζες. Μια χώρα
απαρτίζεται από τους πολίτες οι οποίοι αποτελούν το αναπόσπαστο κομμάτι
της. Όπως είναι λογικό, όταν μια χώρα οδηγείται σε οικονομική κρίση οι
πολίτες χάνουν την εμπιστοσύνη τους τόσο στην ίδια τους τη χώρα όσο και
στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
➢ Σημαντική αύξηση της φορολογίας και μείωση των μισθών και των
συντάξεων. Μια χώρα που ζει στην οικονομική κρίση, για να μπορέσει να
επιβιώσει και να συγκεντρώσει χρήματα οδηγείται σε μειώσεις. Οι μειώσεις
αυτές γίνονται στους μισθούς και στις συντάξεις, ενώ αυξάνει τους φόρους.
➢ Περιορισμός κρατικών δαπανών. Υπάρχει ακόμα περιορισμός στο σύνολο
των κρατικών δαπανών, ενώ εφαρμόζονται αυστηρότερα μέτρα με στόχο η
εκάστοτε κυβέρνηση να ανταπεξέλθει στη δύσκολη οικονομική κατάσταση
που βιώνει.
➢ Ρευστό οικονομικό περιβάλλον. Οι συνθήκες που επικρατούν, ήτοι
οικονομική κρίση, συμβάλλουν σε ένα αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον.
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➢ Μείωση των εξαγωγών και της ανταγωνιστικότητας. Όπως είναι λογικό, οι
ρυθμοί της οικονομικής ανάπτυξης παρουσιάζουν μείωση και κατ΄ επέκταση
μειώνεται και η παραγωγική δραστηριότητα, ήτοι οι εξαγωγές και η
ανταγωνιστικότητα.
➢ Περιορισμός της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Οι καταναλωτές εξαιτίας της
υψηλής φορολογίας δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις αγορές.
Η μείωση των μισθών και των συντάξεων είναι μια αιτία που συντελεί σε
αυτό το γεγονός. Έτσι, η οικονομική κρίση οδηγεί σε μειωμένη εγχώρια
ζήτηση, περιορισμό των κερδών και μείωση των πωλήσεων.
Η εμφάνιση της οικονομικής κρίσης μπορεί να οφείλεται τόσο σε μη οικονομικούς
παράγοντες, ήτοι εξωγενείς, όσο και σε οικονομικούς, ήτοι ενδογενείς.

Πιο

συγκεκριμένα, οι εξωγενείς παράγοντες θεωρούνται απρόβλεπτα γεγονότα που
βρίσκονται εκτός του πλαισίου της λειτουργίας της οικονομίας. Τέτοιοι παράγοντες
θεωρούνται πόλεμοι, φυσικά φαινόμενα όπως σεισμοί. Οι διακυμάνσεις που
προκαλούνται από τέτοια συμβάντα χαρακτηρίζονται ως απρόοπτες ή τυχαίες καθώς
δεν ακολουθούν τη πορεία των κανονικών οικονομικών κύκλων. (Μούσης, 2018)
Όσον αφορά τους ενδογενείς παράγοντες, είναι εκείνοι που δημιουργούνται εντός
της λειτουργίας του οικονομικού συστήματος. Ενδογενείς παράγοντες είναι η μεγάλη
αύξηση των επενδύσεων κατά τη φάση της ανόδου, η μειωμένη αγοραστική δύναμη
του πληθυσμού σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, η διακύμανση της προσφοράς
χρήματος εντός της οικονομίας, η διακύμανση του επιτοκίου, η αναρχία της
παραγωγής, αλλαγή στο εισόδημα και στις επενδύσεις. (Μούσης, 2018)

2.2 Η οικονομική κρίση και η πορεία προς την Τραπεζική Ένωση
Η αρχή της πιο πρόσφατης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης ήταν τον Αύγουστο του
2007 στις ΗΠΑ ενώ επιδεινώθηκε το επόμενο έτος, ήτοι το 2008, έπειτα από την
κατάρρευση της επενδυτικής τράπεζας Lehman Brothers. Η οικονομική κρίση
εξελίχθηκε σε παγκόσμια και οι επιπτώσεις της επηρέασαν σαφώς αρνητικά, όλες τις
οικονομίες του πλανήτη. (Μούσης, 2018)
Το 2009 η παγκόσμια οικονομία σημείωσε χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης.
Συγκεκριμένα, οι χώρες της ευρωζώνης εκδήλωσαν αρνητικούς ρυθμούς μεταβολής
του ΑΕΠ και ιδιαίτερα οι ανοιχτές οικονομίες ήταν εκείνες που επηρεάστηκαν πιο
πολύ από τη ραγδαία πτώση του εμπορίου. (Γκόρτσος, 2014)
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Έτσι τον Ιανουάριο του 2011 ξεκίνησε η εφαρμογή ενός νέου συστήματος
χρηματοπιστωτικής εποπτείας και τον Μάρτιο του ίδιου έτους δόθηκε στο Ευρωπαϊκό
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η δυνατότητα να παρεμβαίνει κατ’
εξαίρεση στην

πρωτογενή αγορά κρατικών

ομολόγων. Εκτός από αυτό,

συμφωνήθηκαν οι όροι του μόνιμου Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.
Σύμφωνα με αυτό, δινόταν η δανειοδοτική ικανότητα έως 500 δισεκατομμύρια ευρώ
και ονομαστικό κεφάλαιο 700 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακόμα, άλλαξαν οι όροι για τα
δάνεια για την Ελλάδα, επιμηκύνοντας το χρόνο αποπληρωμής τους σε 7,5 έτη και
μειώνοντας το επιτόκιο χρηματοδότησης κατά 100 μονάδες βάσης. Αυτή η απόφαση
θεωρήθηκε ως ανακούφιση. (Γκόρτσος, 2014)
Το 2011 με βάση τα αποτελέσματα της ετήσιας πανευρωπαϊκής άσκησης
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων των τραπεζών, έδειξαν ότι το πρόβλημα
συνέχιζε να υφίσταται. Τα επιτόκια των κρατικών χρεογράφων αυξήθηκαν σε μεγάλο
ποσοστό ενώ το ευρωπαϊκό νόμισμα για πρώτη φορά αντιμετώπισε κρίση
εμπιστοσύνης. Εξαιτίας αυτών αποφασίστηκε η παροχή πρόσθετων κεφαλαίων,
ύψους έως 200 δισεκατομμύρια ευρώ, στο ΔΝΤ με τη μορφή διμερών δανείων, για να
αντιμετωπιστεί η κρίση. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε ένα νέο
Δημοσιονομικό Σύμφωνο το οποίο θα κυρωνόταν από τα κράτη-μέλη της ζώνης του
ευρώ και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ. Η επικύρωση της συμφωνίας είχε στόχο
την εξασφάλιση ισχυρής πολιτικής δέσμευσης

των ευρωπαϊκών χωρών για

στενότερη και αμετάκλητη δημοσιονομική και οικονομική ολοκλήρωση, προκειμένου
να βελτιωθεί το δημόσιο χρέος στην ευρωζώνη. Όμως παρά τη λήψη αυτών των
προσπαθειών τα προβλήματα έμεναν. (Μούσης, 2018)
Πιο ειδικά, οι οικονομικές και χρηματοοικονομικές συνθήκες χειροτέρευσαν το
δεύτερο εξάμηνο. Η κρίση δημόσιου χρέους στη ζώνη του ευρώ χειροτέρευσε και η
ΕΕ συνέχιζε να παρέχει χρηματοοικονομική βοήθεια και σε άλλες χώρες, όπως η
Πορτογαλία. Η Ελλάδα συνέχισε να έχει πρόβλημα και ο φόβος για έξοδο της χώρας
από το ευρώ ενισχύθηκε. Η έξοδος της χώρας θα επηρέαζε αρνητικά την παγκόσμια
οικονομία.. (Dombret, 2018)
Το 2012 χαρακτηρίζεται ακόμα μια δύσκολη χρόνια για την ΕΕ. Η ευρωπαϊκή
προσπάθεια επικεντρώθηκε στην εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων, στη
διόρθωση και την παρακολούθηση των μακροοικονομικών ανισορροπιών και στη
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Παρά το γεγονός ότι η Κύπρος
υπέβαλε και αυτή αίτημα βοήθειας, ο φόβος διάλυσης της ζώνης του ευρώ άρχισε να
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υποχωρεί μέρα με τη μέρα. Το Μάρτιο υπογράφηκε, για τα κράτη μέλη της ΕΕ, η
“Συνθήκη για τη σταθερότητα, το συντονισμό και τη διακυβέρνηση της ΟΝΕ” ή
διαφορετικά “Δημοσιονομικό Σύμφωνο” . Με αυτή τη συνθήκη, τα κράτη-μέλη ήταν
υποχρεωμένα να εισάγουν στο εθνικό τους δίκαιο, δημοσιονομικό κανόνα για
ισοσκελισμένο ή πλεονασματικό προϋπολογισμό. Εκτός από αυτό, έπρεπε να
εισάγουν και ένα διορθωτικό μηχανισμό που θα έμπαινε σε λειτουργία σε περίπτωση
που παρατηρούνταν σημαντικές αποκλίσεις από το μεσοπρόθεσμο στόχο ή την
πορεία προσαρμογής σ’ αυτόν. (Μούσης, 2018)
Αυτό όμως επιδείνωσε τις οικονομικές συνθήκες και την ανεργία σε αρκετές χώρες.
Προκειμένου να ηρεμήσει κάπως η κατάσταση και να δοθεί βοήθεια στις χώρες
αυτές, το Ευρωπαϊκό συμβούλιο υιοθέτησε το “Σύμφωνο για την ανάπτυξη και την
απασχόληση”.(Τράπεζα της Ελλάδος, 2013). Στο τέλος του έτους, η εμπιστοσύνη
στην ευρωζώνη αποκαταστάθηκε με το “Σχέδιο στρατηγικής για μια βαθιά και γνήσια
Οικονομική και Νομισματική Ένωση” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάνοντας σαφές
ότι η συμμετοχή στη νομισματική ένωση συνεπάγεται στενή αλληλεξάρτηση και
ευθύνη μεταξύ των κρατών μελών. (Μούσης, 2018)
Στο σχέδιο αυτό περιγράφονται τα βήματα για τη δημιουργία ενός σταθερού
χρηματοπιστωτικού, δημοσιονομικού, οικονομικού και πολιτικού τομέα με σκοπό να
στηριχτεί η σταθερότητα του ευρώ και της ΕΕ ως συνόλου. Έπειτα τέθηκε σε ισχύ η
Συνθήκη

για

τη

θέσπιση

του

Ευρωπαϊκού

(EuropeanStabilityMechanism—ESM), που

Μηχανισμού

Σταθερότητας

αποτελεί το πιο κεφαλαιοποιημένο

διεθνές χρηματοοικονομικό ίδρυμα και το μεγαλύτερο περιφερειακό μηχανισμό
αντιμετώπισης κρίσεων παγκοσμίως. (Μούσης, 2018)
Το 2013 η οικονομία στην Ευρώπη ξεκίνησε να ανακάμπτει και η εγχώρια ζήτηση
άρχισε να σημειώνει άνοδο. Όμως ο πληθωρισμός είχε μειωθεί αισθητά σε σχέση με
το 2012, εξαιτίας του υψηλού ποσοστού της ανεργίας και η ΕΚΤ μείωσε τα επιτόκια
δύο φορές μέσα στο έτος. Τον Ιανουάριο του ίδιου έτους δόθηκε για πρώτη φορά η
δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής στις τράπεζες και έτσι μειώθηκε η πλεονάζουσα
ρευστότητα, με αποτέλεσμα να δοθεί μία ώθηση στα επιτόκια της αγοράς χρήματος.
Αυτό βοήθησε ώστε να βελτιωθεί η ικανότητα του τραπεζικού συστήματος να
απορροφά τις διαταραχές και να περιοριστούν οι αρνητικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ
τραπεζών και δημόσιων τομέων. Οι τράπεζες στις χώρες που αντιμετώπιζαν
δυσκολίες τα προηγούμενα χρόνια, άρχισαν να ανακάμπτουν και να εξαρτώνται όλο
και λιγότερο από τη κεντρική τράπεζα για χρηματοδότηση. (Μούσης, 2018)
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Το Μάιο του 2013 τέθηκε σε ισχύ ο πρώτος γύρος εφαρμογής των κανονισμών
“δέσμης δύο μέτρων” με τους οποίους ενισχύεται περαιτέρω η εποπτεία των
ευρωπαϊκών χωρών με βάση το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Με βάση
τους νέους κανονισμούς, οι χώρες της ευρωζώνης έπρεπε να υποβάλλουν τα
προσχέδια των προϋπολογισμών τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Eurogroup
κάθε φθινόπωρο. Επιπλέον, με τη δέσμη δύο μέτρων θα παρακολουθούσαν στενότερα
τις χώρες που αντιμετώπιζαν χρηματοπιστωτικές εντάσεις και ένα πλαίσιο “άσκησης
εποπτείας μετά το πρόγραμμα” για τις χώρες που είχαν ήδη ολοκληρώσει πρόγραμμα
μακροοικονομικής στήριξης. (Μούσης, 2018)
Κατά τη διάρκεια του 2014 η οικονομική ανάκαμψη επιβραδύνθηκε σε σχέση με το
2013. Η μείωση των τιμών του πετρελαίου οδήγησε σε σημαντική μείωση των
ρυθμών πληθωρισμού, ενώ τον Ιούνιο, το Διοικητικό συμβούλιο μείωσε τα επιτόκια
πολιτικής στο ελάχιστο και επιπλέον, όρισε αρνητικό επιτόκιο στη διευκόλυνση
αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ. Ενώ στη συνέχεια ανακοίνωσε μια σειρά από
«στοχευμένες πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης» με στόχο τη
στήριξη των τραπεζικών δανείων προς την πραγματική οικονομία. (Γκόρτσος, 2015)
Το Σεπτέμβριο του 2014, το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε το πρόγραμμα
αγοράς προϊόντων τιτλοποίησης τραπεζικών καθώς και το πρόγραμμα αγοράς
καλυμμένων ομολογιών, προκαλώντας έτσι νομισματική επέκταση μέσω της αγοράς
τίτλων. Οι συγκεκριμένες ενέργειες έγιναν με σκοπό να αντιμετωπιστεί η περαιτέρω
επιδείνωση του πληθωρισμού. . Τα ον Ιούνιο του 2012 αποφασίστηκε η δημιουργία
ενός Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού –ΕΕΜ (Single Supervisory Mechanism –SSM)
και το 2014 ξεκίνησε η λειτουργία του. Σύμφωνα με το ΕΕΜ, θα επιτρεπόταν η
απευθείας ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Σταθερότητας. (Γκόρτσος, 2015)
Προκειμένου

να υλοποιηθεί ο ανωτέρω μηχανισμός, πραγματοποιήθηκαν

προσλήψεις εκατοντάδων νέων στελεχών, και πραγματοποιήθηκε ένας εκτενέστερος
έλεγχος ποιότητας του ενεργητικού των τραπεζών, αυξάνοντας τη διαφάνεια και
παρασύροντας πολλά ιδρύματα να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες για την αύξηση
των κεφαλαίων τους. Αυτό με τη σειρά του βοήθησε το τραπεζικό σύστημα να
λειτουργήσει αποτελεσματικότερα και να στηρίξει την ανάκαμψη, κατανέμοντας
αποδοτικότερα τους χρηματοδοτικούς πόρους στην πραγματική οικονομία. Στο
τέλους του έτους, η εμπιστοσύνη άρχισε να αποκαθίσταται και η Λιθουανία έγινε το
19 μέλος της ευρωζώνης. (Μούσης, 2018)
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Το 2015

παρατηρείται σημαντική ανάκαμψη της οικονομίας στις Ευρωπαϊκές

χώρες.. Τέλος, λόγω της νέας κυβέρνησης στην Ελλάδα, επικρατούσε αβεβαιότητα
σχετικά με τη δέσμευσή της στο πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής και οι
καταθέτες άρχισαν να αποσύρουν τα χρήματα τους από την τράπεζα. Επομένως, για
την αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων, προσφέρθηκε βοήθεια στην ελληνική
οικονομία μέσω του μηχανισμού έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα. (Μούσης, 2018)
Αρχικά το 2016 επικρατούσε ένα κλίμα οικονομικής αβεβαιότητας, ενώ στο τέλος
του χαρακτηρίστηκε από ενδείξεις ανόδου της οικονομίας παρότι υπήρξε μεγάλη
πολιτική αβεβαιότητα λόγω της απόφασης του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα η χρονιά ξεκίνησε με έντονη μεταβλητότητα
στις χρηματοπιστωτικές αγορές, λόγω της ανασφάλειας για επιβράδυνση της
παγκόσμιας

δραστηριότητας.

Επειδή

υπήρχε

ο κίνδυνος

αποπληθωρισμού,

θεσπίστηκαν επιπλέον μέτρα νομισματικής πολιτικής, όπως η περαιτέρω μείωση των
βασικών επιτοκίων, η αύξηση των μηνιαίων αγορών στο πλαίσιο του προγράμματος
αγοράς περιουσιακών στοιχείων από 60 δισεκατομμύρια ευρώ σε 80 δισεκατομμύρια
ευρώ, η διενέργεια αγορών ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα και τέλος, η έναρξη
μιας νέας σειράς πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης. (Μούσης,
2018)

2.3 Μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης
Με σκοπό την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, τόσο τα κράτη μέλη της
ευρωζώνης όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες
προκειμένου να διασφαλίσουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, να στηρίξουν την
οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση και να βελτιώσουν την οικονομική
διακυβέρνηση. Η κρίση έφερε στην επιφάνεια συστηματικές αδυναμίες στις
οικονομίες των κρατών μελών. (Πλιάκος, 2018)
Για την αντιμετώπισή τους, οι εθνικές κυβερνήσεις και τα ευρωπαϊκά θεσμικά
όργανα έλαβαν ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών για να διαφυλάξουν τη χρηματοπιστωτική
σταθερότητα της ευρωζώνης και να ενισχύσουν τη ρυθμιστική δομή τόσο της
ευρωζώνης όσο και της ΕΕ ως συνόλου. Προκειμένου να αποτραπούν παρόμοιες
κρίσεις

στο

μέλλον,

συμφώνησαν

ευρεία

μεταρρύθμιση

της

οικονομικής

διακυβέρνησης, βελτιώσεις της ρύθμισης και της εποπτείας του τραπεζικού τομέα και
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πρόβλεψη χρηματοδοτικής συνδρομής στις κυβερνήσεις της ευρωζώνης που
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. (Πλιάκος, 2018)
Ειδικότερα, προσέφεραν μεγάλα οικονομικά ποσά στις τράπεζες για να μπορέσουν
να τις βοηθήσουν και επί της ουσίας να τις διασώσουν από την οικονομική
καταστροφή. Αυτή η προσπάθεια είχε ως στόχο τη μετατροπή των απωλειών των
τραπεζών σε δημόσιο χρέος. Έτσι

η οικονομία της Ευρώπης μπήκε στο φάση της

ύφεσης. Με αποτέλεσμα το 2009, το Α.Ε.Π. της Γερμανίας να μειωθεί κατά 5%, της
Γαλλίας κατά 2,6%, της Ολλανδίας κατά 4%, της Σουηδίας κατά 5,2%, της Ιρλανδίας
κατά 7,1%, της Φινλανδίας κατά 7,8%, της Δανίας κατά 4,9% και της Ισπανίας κατά
3,5%.
Η Ελλάδα αποτελεί μια από τις χώρες που βρισκόταν ήδη στη φάση ύφεσης από το
2008. Τη περίοδο εκείνη τα hedgefunds αλλά και οι διοικήσεις των τραπεζών που
φαίνεται να μην είχαν ιδιαίτερα προβλήματα, θεώρησαν συνετό να επενδύσουν το
δημόσιο χρήμα που τους δόθηκε από την Ε.Κ.Τ. στην πιθανότητα ότι η κατάσταση
στην οικονομία θα προκαλούσε τη χρεοκοπία ενός ή περισσότερων κρατών της
ευρωζώνης εστιάζοντας κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα, μέσω ασφαλιστικών
συμβολαίων CDs. Όσο πιο μεγάλος ήταν ο Όσο όγκος των συναλλαγών με τα CDs
τόσο περισσότερο επιδεινωνόταν η κρίση αφού η άνοδος της τιμής τους για μια
ενδεχόμενη χρεοκοπία της Ελλάδας ή της Ιρλανδίας σήμαινε αύξηση των επιτοκίων
που έπρεπε να καταβάλουν η Αθήνα και το Δουβλίνο ώστε να δανειστούν, με
συνέπεια οι δύο αυτές χώρες να εξωθούνται ολοένα και περισσότερο προς την
ουσιαστική χρεοκοπία και κατά δεύτερον μείωνε τα διαθέσιμα κεφάλαια για τις
επιχειρήσεις που ήθελαν να δανειστούν για να επενδύσουν σε παραγωγικές
δραστηριότητες, αλλά και στα κράτη που προσπαθούσαν να αναχρηματοδοτήσουν το
χρέος τους. (Πλιάκος, 2018)
Τα δύο θεσμικά μέσα που χρησιμοποιεί η ευρωζώνη για την αντιμετώπιση της
κρίσης είναι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθεροποίησης και ο Ευρωπαϊκός
Οργανισμός

Χρηματοοικονομικής

Σταθερότητας

Το

βασικό

εργαλείο

του

Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθεροποίησης είναι πιστώσεις και εγγυήσεις για
πιστώσεις που θα δίνονται σε υπερχρεωμένα κράτη-μέλη, με επιδοτούμενο επιτόκιο,
από τα υγιέστερα οικονομικά κράτη-μέλη. Στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισμό Σταθεροποίησης αναφέρει ότι κάθε κράτος- μέλος που προσφεύγει στο
μηχανισμό είναι υποχρεωμένο να υλοποιεί ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα
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προσαρμογής και να αναλύσει αν μπορεί να διαχειριστεί το χρέος του. (Πλιάκος,
2018)
Επιπλέον σύμφωνα με τον Dobret (2018) ο

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός

Σταθεροποίησης θα εφοδιαστεί με βασικό κεφάλαιο 80 δισεκατομμυρίων ευρώ από
τα κράτη- μέλη, που θα καταβάλουν όσα τους αναλογούν σε πέντε ετήσιες δόσεις.
Επιπλέον, στα πρότυπα του προσωρινού μηχανισμού, θα μπορεί να εκδώσει ομόλογα
αξίας έως €420 δισ. με εγγυητές τα κράτη-μέλη. (Dombret, 2018)
Σύμφωνα με το Corsetti (2011) o Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χρηματοοικονομικής
Σταθερότητας αποτελεί μια εταιρεία ειδικού σκοπού την οποία ίδρυσαν οι 16 χώρες
που ανήκαν στην ευρωζώνη τον Ιούνιο 2010. (Corsetti, 2011) Πρωταρχικός του
σκοπός αποτελεί η διατήρηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας της
ευρωζώνης, μέσω της παροχής προσωρινής οικονομικής βοήθειας σε δοκιμαζόμενα
μέλη της. Για να μπορέσει να φέρει εις πέρας το σκοπό δημιουργίας του, δόθηκε η
δυνατότητα ευέλικτης έκδοσης ομολόγων και άλλων τίτλων, με την οικονομική
εγγύηση των χωρών-μελών της ευρωζώνης. (Dombret, 2018)
Το πιο βασικό πλεονέκτημα του οργανισμού αυτού αποτελεί η δυνατότητά του να
δανείζεται με φθηνό επιτόκιο, καθώς και οι τρεις μεγαλύτεροι οίκοι πιστοληπτικής
αξιολόγησης στον κόσμο έχουν αποδώσει στον οργανισμό αυτόν την μεγαλύτερη
αξιολόγηση εξαιτίας των αμετάκλητων και άνευ όρων εγγυήσεων που συγκεντρώνει.
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας έχει τη δυνατότητα
να αγοράσει κατευθείαν τα ομόλογα που εκδίδουν χώρες-μέλη της ευρωζώνης με
οικονομικά προβλήματα. (Dombret, 2018)

Κεφάλαιο 3ο Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ
3.1 Τραπεζική ένωση – ως εργαλείο αντιμετώπισης για τις
οικονομικές κρίσεις
Το 2014 βήμα- βήμα μπαίνει σε εφαρμογή η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση.
Βασικός στόχος της, σύμφωνα με τη σχετική αναφορά στη Δήλωση της Διάσκεψης
Κορυφής της Ευρωζώνης της 29ης Ιουνίου 2012, είναι «η επιτακτική ανάγκη να
σπάσει ο φαύλος κύκλος τραπεζών και δημοσίου χρέους». Από το Νοέμβριο του 2014
τουλάχιστον 128 συστημικά σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα, που εδρεύουν στα
25

κράτη-μέλη της ευρωζώνης, υποτάσσονται στην άμεση προληπτική εποπτεία της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στο πλαίσιο του καθιερωμένου Ενιαίου Εποπτικού
Μηχανισμού. Αυτό το γεγονός είναι βασικό

στο ευρωπαϊκό νομισματικό και

χρηματοπιστωτικό θεσμικό πλαίσιο μετά τη θέση σε εφαρμογή της νομισματικής
ένωσης τον Ιανουάριο του 1999. (Γκόρτσος, 2015)
Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση θα έχει τρεις βασικούς άξονες(Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο, 2018):
• τη θεσμοθέτηση μιας υπερεθνικής εποπτικής αρχής αποκλειστικά και μόνο για τον
τραπεζικό τομέα, όχι δηλαδή για τους άλλους δύο τομείς του χρηματοπιστωτικού
συστήματος (κεφαλαιαγορά και ασφαλιστικές επιχειρήσεις), υπό την αιγίδα της ΕΚΤ,
στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού,
• τη θεσμοθέτηση ενός υπερεθνικού φορέα διευθέτησης μη βιώσιμων πιστωτικών
ιδρυμάτων, καθώς και ενός υπερεθνικού ταμείου διευθέτησης για την κάλυψη των
χρηματοδοτικών κενών που προκύπτουν, εφόσον αποφασιστεί η διευθέτηση τέτοιων
πιστωτικών ιδρυμάτων, στο πλαίσιο του Ενιαίου Μηχανισμού Διευθέτησης και
• τη θεσμοθέτηση ενός υπερεθνικού συστήματος εγγύησης καταθέσεων.
Όλες αυτές οι πτυχές κρίθηκε ότι πρέπει να συνοδεύονται από ένα ενιαίο σύνολο
κανόνων ουσιαστικού δικαίου που θα υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο Ecofin και θα ορίζει ομοιόμορφα τους όρους βάσει των
οποίων(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018):
• θα αδειοδοτούνται τα πιστωτικά ιδρύματα και θα είναι δυνατή η ανάκληση της
αδείας τους,
• θα ασκείται η μικρο-προληπτική εποπτεία τους,
• θα ασκείται η μικρο-προληπτική και μακροπροληπτική ρυθμιστική παρέμβαση στη
λειτουργία τους,
• θα γίνεται η διευθέτηση μη βιώσιμων πιστωτικών ιδρυμάτων και
• θα λειτουργούν τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων.
Το θεσμικό πλαίσιο που υιοθετήθηκε αναφορικά με τον Ενιαίο Εποπτικό
Μηχανισμό, βάσει ενός Κανονισμού του Συμβουλίου (1024/2013) και ενός
Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1022/2013),
περιλαμβάνει πέντε (5) βασικά συστατικά στοιχεία
• την ανάθεση στην ΕΚΤ ειδικών καθηκόντων αναφορικά με τη μικρο-προληπτική
εποπτεία ορισμένων φορέων του χρηματοπιστωτικού συστήματος, με μεταβίβασή
τους από τις εθνικές εποπτικές αρχές,
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• την εφαρμογή (σε επίπεδο προσωπικού πεδίου) των εν λόγω ειδικών καθηκόντων
αποκλειστικά στη μικρο-προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, κατ’ αρχήν δε
αυτών που εδρεύουν στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης,
• τα επιμέρους ειδικά καθήκοντα που ανατίθενται στην ΕΚΤ,
• την καθιέρωση ενός «ενιαίου εποπτικού μηχανισμού» αναφορικά με την άσκηση των
ειδικών καθηκόντων που ανατίθενται στην ΕΚΤ,
• την ένταξη του εν λόγω «ενιαίου εποπτικού μηχανισμού» στο Ευρωπαϊκό Σύστημα
Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας, χωρίς, κατ’ αρχήν, να θίγονται τα ισχύοντα
καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, και
• την καθιέρωση «σινικών τειχών» εντός της ΕΚΤ, ώστε να διασφαλιστεί ο
αποτελεσματικός διαχωρισμός των νομισματικών και των λοιπών καθηκόντων της
από τα από τα (μελλοντικά) εποπτικά της καθήκοντα.
Πριν από την έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, η ΕΚΤ
διενεργεί, σε συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές και την εταιρία Oliver
Wyman, μια άσκηση συνολικής αξιολόγησης (“Comprehensive Assessment”) των
πιστωτικών ιδρυμάτων που θα εποπτεύει άμεσα, η οποία αποτελείται από τρία (3)
μέρη:
• αξιολόγηση κινδύνων για σκοπούς εποπτείας (“Supervisory Risk Assessment”), στο
πλαίσιο της οποίας θα εξεταστούν από ποιοτική και ποσοτική άποψη βασικοί
κίνδυνοι που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη ρευστότητα, τη μόχλευση και τη
χρηματοδότηση των πιστωτικών ιδρυμάτων,
• έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού (“Asset Quality Review”), με
τον οποίο επιδιώκεται η ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά τα χρηματοδοτικά
ανοίγματα των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω της αξιολόγησης της ποιότητας των
στοιχείων του ενεργητικού τους, περιλαμβανομένης της καταλληλότητας της
αποτίμησης των εν λόγω στοιχείων, των εξασφαλίσεων (“collaterals”), καθώς και
των σχετικών προβλέψεων που έχουν σχηματισθεί και
• άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (“stress-test”), με την οποία
επιδιώκεται η εξέταση της ανθεκτικότητας των ισολογισμών των πιστωτικών
ιδρυμάτων σε σενάρια ακραίων καταστάσεων (σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή
Αρχή Τραπεζών, γνωστή ως ΕΒΑ).
Ακόμα αξίζει να σημειωθεί ότι στις 26 Ιουνίου 2013 δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
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• η Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά
με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική
εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση
της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και
2006/49/ΕΚ», γνωστή με το ακρωνύμιο “CRD IV” και
• ο Κανονισμός (Ε.Ε.) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου «σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα
και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ.
648/2012», γνωστός με το ακρωνύμιο “CRR”.(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018)
Έτσι με τα δύο αυτά κείμενα ενσωματώθηκαν στο ευρωπαϊκό δίκαιο το κανονιστικό
πλαίσιο της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία, γνωστό ως
«Βασιλεία ΙΙΙ». Ο Κανονισμός 575/2013 και η Οδηγία 2013/36/ΕΕ θεσπίζουν από
κοινού το ενιαίο πλαίσιο που διέπει την πρόσβαση σε δραστηριότητες, το εποπτικό
πλαίσιο και τους κανόνες προληπτικής ρυθμιστικής παρέμβασης στη λειτουργία των
πιστωτικών ιδρυμάτων από την 1η Ιανουαρίου 2014. (Dombret, 2018)
Όσον αφορά στο πεδίο της διευθέτησης (“resolution”) μη βιώσιμων πιστωτικών
ιδρυμάτων (και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων) καθιερώθηκαν τα ακόλουθα:
• ένας Ενιαίος Μηχανισμός Διευθέτησης (“Single Resolution Mechanism”), ο οποίος
θα καλύπτει, κατά κύριο λόγο, τα πιστωτικά ιδρύματα που θα υπόκεινται στην
εποπτεία της ΕΚΤ, και στη βάση του οποίου θα είναι το υπό σύσταση Ενιαίο
Συμβούλιο Εξυγίανσης (“Single Resolution Board”), αποτελούμενο από πέντε (5)
μόνιμα στελέχη (περιλαμβανομένου του Γενικού Διευθυντή του) και εκπροσώπους
των εθνικών αρμοδίων αρχών διευθέτησης και
• ένα Ενιαίο Ταμείο Διευθέτησης (“Single Resolution Fund”), το οποίο θα
χρηματοδοτείται με ετήσιες εισφορές από τα πιστωτικά ιδρύματα με άδεια
λειτουργίας στο έδαφος των συμμετεχόντων κρατών-μελών με στόχο εντός μιας
δεκαετούς περιόδου από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού, τα διαθέσιμα
χρηματοδοτικά μέσα του να ανέρχονται στο 1% του ποσού των καταθέσεων που είναι
εγγυημένες σύμφωνα με την Οδηγία 94/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου EcoFin για την εγγύηση των τραπεζικών καταθέσεων. (Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο, 2018)
Ενώ ολοκληρώνεται επίσης, το κείμενο μιας νέας Οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Ecofin, σύμφωνα με τις διατάξεις της οποίας θα
επέλθει σε ευρωπαϊκό επίπεδο η εναρμόνιση των κανόνων βάσει των οποίων θα
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γίνεται, μεταξύ άλλων, η διευθέτηση μη βιώσιμων πιστωτικών ιδρυμάτων (και
ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων). (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018)
Η

προοπτική

της

θεσμοθέτησης

ενός

ευρωπαϊκού

συστήματος

εγγύησης

καταθέσεων, ως του τρίτου βασικού συστατικού στοιχείου της Ευρωπαϊκής
Τραπεζικής Ένωσης, συζητείται μόνον σε επίπεδο αρχών και «υψηλής πολιτικής»,
χωρίς να έχουν υποβληθεί συγκεκριμένες ρυθμιστικές προτάσεις από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Πρέπει, πάντως, να επισημανθεί ότι τον Απρίλιο υιοθετήθηκε και η Οδηγία
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Ecofin για τα συστήματα
εγγύησης καταθέσεων (σε αντικατάσταση της Οδηγίας του 1994). Με την εν λόγω
Οδηγία επιδιώκεται η περαιτέρω εναρμόνιση των κανόνων που διέπουν τα εθνικά
συστήματα τραπεζικών καταθέσεων με στόχο την ενίσχυση της ενιαίας τραπεζικής
αγοράς (ιδίως στο πεδίο της όσο το δυνατόν ταχύτερης καταβολής αποζημιώσεων
από ένα σύστημα, εφόσον αυτό ενεργοποιηθεί). (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018)
Με τη θέση σε εφαρμογή του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, το Νοέμβριο του
2014, αρχίζει μια νέα εποχή για το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα. Η ανάθεση στην
ΕΚΤ εποπτικών καθηκόντων την καθιστά πλέον κυρίαρχη όχι μόνον στο νομισματικό
αλλά και στο τραπεζικό πεδίο. Για κάποια κράτη-μέλη της Ευρωζώνης (όπως η
Γερμανία και η Αυστρία, αλλά σε ορισμένο βαθμό και η Γαλλία) αποτελεί
πρωτόγνωρο η νομισματική τους αρχή να είναι και η εποπτική των πιστωτικών
ιδρυμάτων τους. Επιπρόσθετα με τις διατάξεις του νέου κανονιστικού πλαισίου για
την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων, πολλά συστημικά σημαντικά
πιστωτικά ιδρύματα στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης θα κληθούν να αντλήσουν
σημαντικά ποσά ιδίων κεφαλαίων (κυρίως με τη μορφή κοινών μετοχών),
πολλαπλάσια εκείνων που διαθέτουν σήμερα. (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018)
Συγχρόνως, η υιοθέτηση συγκεκριμένου ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου για τη
διευθέτηση πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και η θεσμοθέτηση ενός ευρωπαϊκού
φορέα διευθέτησης (“resolution”) μη βιώσιμων πιστωτικών ιδρυμάτων (και
ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων), καθώς και ενός ευρωπαϊκού ταμείου για την
κάλυψη των χρηματοδοτικών κενών που προκύπτουν σχετικά, αναδεικνύουν την
απόφαση των ενωσιακών οργάνων να διασφαλιστεί ότι στο μέλλον τα κράτη-μέλη θα
έχουν εξαιρετικά περιορισμένους βαθμούς ελευθερίας για τη διάσωση μη βιώσιμων
πιστωτικών ιδρυμάτων (και μη βιώσιμων επιχειρήσεων επενδύσεων), ιδίως των
συστημικά

σημαντικών,

με

προσφυγή

σε

κρατικούς

πόρους

(«κρατική

ανακεφαλαιοποίηση»). (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018)
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3.2 Οφέλη της Τραπεζικής Ένωσης
Τα συστατικά στοιχεία της τραπεζικής ένωσης και η σχέση της με τους ευρύτερους
σχεδιασμούς για τη θεσμική εδραίωση της Ευρωζώνης παρουσιάζονται στην έκθεση
με τον τίτλο «Προς μία Ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση», την οποία
υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Βαν
Ρομπάυ από κοινού με τους προέδρους της Επιτροπής Μπαρόζο, της Ευρωομάδας
Γιουνκέρ και της ΕΚΤ Ντράγκι. Η έκθεση αυτή προτείνει τη σταδιακή πορεία προς
μία πολύ πιο στενή ενοποίηση της Ευρωζώνης, η οποία θα αναπτύσσεται σε τέσσερα
επίπεδα (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018):
• τραπεζική ένωση, με κοινούς μηχανισμούς εποπτείας και διαχείρισης κρίσεων,
τουλάχιστον για τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρωζώνης·
• στενό συντονισμό και αυστηρό έλεγχο της δημοσιονομικής συμπεριφοράς των
εθνικών κυβερνήσεων και, μεσοπροθέσμως, κινήσεις προς την πλήρη δημοσιονομική
ένωση, που μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει την από κοινού έκδοση ομολόγων, αλλά
και τη δημιουργία δημοσιονομικών οργάνων σε επίπεδο Ευρωζώνης
• ενοποιημένο πλαίσιο για τις εθνικές οικονομικές πολιτικές, οι οποίες, κατά την
εισήγηση, θα πρέπει να υπηρετούν τους στόχους της ανάπτυξης, της απασχόλησης
και της κοινωνικής συνοχής, αλλά και της σύγκλισης μεταξύ των χωρών της
Ευρωζώνης, της αντιμετώπισης των ανισορροπιών και της ικανότητας προσαρμογής
σε αναταράξεις και ανταγωνιστικής συμμετοχής στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία
και
• ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης και των μηχανισμών λογοδοσίας, ιδίως
σε σχέση με τις αποφάσεις δημοσιονομικού ενδιαφέροντος, οι οποίες έχουν κεντρική
σημασία στις ευρωπαϊκές κοινοβουλευτικές δημοκρατίες.
Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την τραπεζική ένωση, η έκθεση περιλαμβάνει τις
πρώτες ενδείξεις, αλλά και κάποιες νύξεις σχετικά με τα ζητήματα που δεν έχουν
ακόμη αποσαφηνιστεί. Πέραν ενός πλήρως ενοποιημένου πλαισίου ουσιαστικών
κανόνων προληπτικής εποπτείας τα βασικά στοιχεία της προτεινόμενης τραπεζικής
ένωσης συνίστανται, πρώτον, στην ενιαία προληπτική εποπτεία σε ευρωπαϊκό
επίπεδο και, δεύτερον, στην ενιαία αντιμετώπιση των προβλημάτων μέσα από κοινά
συστήματα εγγύησης των καταθέσεων και εξυγίανσης των αφερέγγυων τραπεζών.
Κάθε ένα από τα βασικά αυτά στοιχεία γεννά περαιτέρω ερωτήματα και δημιουργεί
προϋποθέσεις για περίπλοκες διαπραγματεύσεις, με ασαφές αποτέλεσμα. (Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο, 2018)
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Καθώς η εμπέδωση της ΟΝΕ δεν πρέπει να επιτευχθεί με τίμημα την ενότητα και
ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς, η έκθεση τονίζει την ανάγκη οι ρυθμίσεις του
ενιαίου κανονιστικού πλαισίου να καλύπτουν ολόκληρη την Ένωση, και όχι μόνον
την Ευρωζώνη. Παρόλα αυτά αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο διαφοροποιήσεων σε
ορισμένα σημεία του νέου πλαισίου, που σχετίζονται περισσότερο με τη λειτουργία
της νομισματικής ένωσης και την σταθερότητα του χρηματοοικονομικού της
συστήματος, παρά με την εσωτερική αγορά. (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018)
Όσον αφορά την ενοποίηση και

τη συγκέντρωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των

μηχανισμών προληπτικής εποπτείας, η έκθεση προβλέπει τη μετεξέλιξη της
υφιστάμενης εποπτικής αρχιτεκτονικής προς ένα «ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα», που
όμως θα περιλαμβάνει ένα ευρωπαϊκό και ένα εθνικό επίπεδο, εκ των οποίων το
πρώτο θα έχει τον τελευταίο λόγο. Στόχος του νέου συστήματος είναι η διασφάλιση
της προληπτικής εποπτείας των τραπεζών σε όλα τα κράτη- μέλη της ΕΕ αλλά και η
πρόληψη των τραπεζικών χρεοκοπιών και η συνακόλουθη ελαχιστοποίηση του
κόστους λειτουργίας των κοινών ταμείων εγγύησης των καταθέσεων ή εξυγίανσης.
(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018)
Με βάση το κριτήριο αυτό προτείνεται η ευρωπαϊκή εποπτική αρχή να διαθέτει
εποπτικές εξουσίες, αλλά και τη δυνατότητα προληπτικής παρέμβασης σε σχέση με
όλες τις τράπεζες· εν τούτοις, «η άμεση εμπλοκή της θα ποικίλλει, αναλόγως του
μεγέθους και της φύσης των τραπεζών». Καθώς η έκθεση δεν περιλαμβάνει
περαιτέρω διευκρινίσεις, το πεδίο αρμοδιότητας κάθε επιπέδου παραμένει σκοτεινό.
Με δεδομένη την απόφαση για ανάμειξη της ΕΚΤ στο ευρωπαϊκό επίπεδο, δια της
ενεργοποίησης της μέχρι σήμερα ανενεργής πρόβλεψης της Συνθήκης (ΣΛΕΕ, άρθρ.
127(6)) περί δυνατότητας αναθέσεως στην κεντρική τράπεζα «ειδικών καθηκόντων
σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών
ιδρυμάτων». Στο ζήτημα της ενιαίας διαχείρισης των τραπεζικών χρεοκοπιών, η
έκθεση κτίζει πάνω στις πρόσφατες προτάσεις της Επιτροπής για τα εθνικά
συστήματα εγγύησης των καταθέσεων (πρόταση οδηγίας του Ιουλίου 2010, ως προς
την οποία η νομοθετική διαδικασία βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο) και
εξυγίανσης των προβληματικών τραπεζών (πρόταση οδηγίας της 6ης Ιουνίου 2012).
(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018)
Συνεπώς, προτείνεται να εισαχθεί μια «ευρωπαϊκή διάσταση» στα εθνικά
συστήματα εγγύησης των καταθέσεων για όσες τράπεζες υπόκεινται σε ευρωπαϊκή
εποπτεία, έτσι ώστε να ενισχυθεί η αξιοπιστία των υφισταμένων ρυθμίσεων και να
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υπάρξει «ισχυρή διασφάλιση ότι οι επιλέξιμες καταθέσεις όλων των πιστωτικών
ιδρυμάτων είναι επαρκώς ασφαλισμένες». Επί της ουσίας αυτό σημαίνει, την
συγχώνευση των εθνικών ταμείων σε ένα υπερεθνικό ή, τουλάχιστον, την εισαγωγή
της αρχής της κοινής τους ευθύνης για την εγγύηση των καταθέσεων των μεγάλων
τραπεζών με διασυνοριακές δραστηριότητες. (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018)
Παρομοίως, ως προς την εξυγίανση των αφερέγγυων τραπεζών προτεραιότητα
δίνεται, όχι τόσο στο οργανωτικό ζήτημα της συγκρότησης μιας ενιαίας πτωχευτικής
αρχής, όσο στο οικονομικό, δηλαδή, τον σχηματισμό ενός πανευρωπαϊκού ταμείου
εξυγίανσης, χρηματοδοτούμενου από τον τραπεζικό τομέα με υποχρεωτικές
συνδρομές. Από τους πόρους που θα έχει συγκεντρώσει έτσι, το ταμείο εξυγίανσης
θα παρέχει ενδιάμεση χρηματοδότηση για την αναδιάρθρωση ή συντεταγμένη
εκκαθάριση των αφερέγγυων τραπεζών. (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018)
Η έκθεση αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο το ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης των
καταθέσεων και το ευρωπαϊκό ταμείο εξυγίανσης να διοικούνται από το ίδιο όργανο.
Η ανάθεση της διαχείρισης και των δύο σε μία κοινή ευρωπαϊκή πτωχευτική αρχή
είναι εύλογη. Μεταξύ άλλων, θα διασφάλιζε την ενότητα των ενεργειών, αλλά και
την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων. (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018)
Η χρήση των συσσωρευμένων πόρων και των δύο συστημάτων για τη
χρηματοδότηση των προσπαθειών αναδιάρθρωσης μπορεί να δικαιολογηθεί, διότι μια
επιτυχημένη αναδιάρθρωση επιτυγχάνει την ομαλή συνέχιση της τραπεζικής
λειτουργίας, έτσι ώστε να μην απαιτούνται καταβολές στους καταθέτες από το
σύστημα εγγυήσεως. Άλλωστε, βασικό κριτήριο για την επιλογή της μεθόδου
αντιμετώπισης μιας αφερέγγυας τράπεζας θα είναι πλέον η ελαχιστοποίηση της
χρηματοδοτικής συμβολής του δημόσιου τομέα, γεγονός που εναρμονίζει τους
στόχους της πτωχευτικής αρχής με εκείνους του συστήματος εγγυήσεων των
καταθέσεων. (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018)
Το κομμάτι που αφορά την τραπεζική ένωση κλείνει με την επισήμανση ότι «η
αξιοπιστία οιουδήποτε συστήματος εγγύησης καταθέσεων απαιτεί πρόσβαση σε ένα
στέρεο χρηματοοικονομικό σύστημα στήριξης». Το τμήμα αυτό αναφέρεται στις
κρίσεις συστημικού χαρακτήρα, κατά τις οποίες πολλές τράπεζες καταρρέουν
ταυτοχρόνως και για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτούνται τεράστια ποσά.
Τέτοια ποσά κανένα σύστημα εγγυήσεως καταθέσεων ή ταμείο εξυγίανσης δεν
μπορεί να συγκεντρώσει εκ των προτέρων με συνδρομές. Για την εξεύρεσή τους,
απαιτείται η πρόσβαση σε ένα δημοσιονομικής φύσεως μηχανισμό και η λήψη
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αποφάσεων σε πολιτικό επίπεδο. Για την Ευρωζώνη, συνεπώς, προβλέπεται ο υπό
συγκρότηση Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) . (Μούσης, 2018)
Εν κατακλείδι, η δημιουργία της τραπεζικής ένωσης έχει ως πρωταρχικό σκοπό να
αναπτύξει το

αίσθημα της ασφάλειας γύρω από το σύνολο των ευρωπαϊκών

τραπεζών και κατ’ επέκταση να ισορροπήσει το κόστος δανεισμού, για παράδειγμα
μιας επιχείρησης, ανάμεσα στις χώρες - μέλη της Ευρωζώνης. Ενώ ταυτόχρονα, έχει
στόχο να μειώσει το φαινόμενο απόσυρσης καταθέσεων από ευρωπαϊκές οικονομίες
που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Οι καλύτερα ρυθμισμένες και εποπτευόμενες
τράπεζες θα είναι πιο ανθεκτικές και πιο αποτελεσματικές ως προς τον ρόλο τους
στην πραγματική οικονομία, μέσω της δημιουργίας ενός πλαισίου που θα διασφαλίζει
ότι τον «λογαριασμό» των όποιων λαθών των τραπεζών δεν θα τον πληρώνουν οι
φορολογούμενοι αλλά οι ίδιες οι τράπεζες. (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018)

3.3 Μέτρα για τη μείωση των κινδύνων
Το Συμβούλιο που απαρτίζει τη τραπεζική ένωση συνεχώς επεξεργάζεται διάφορες
προτάσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυσή της. Ο βασικότερος στόχος είναι να
διασφαλιστεί ότι η εξυγίανση των προβληματικών τραπεζών και η αποζημίωση των
καταθετών στην τραπεζική ένωση θα διευθετούνται χωρίς να χρησιμοποιούνται τα
χρήματα των φορολογουμένων, ενώ παράλληλα θα μειωθεί η πιθανότητα χρεοκοπίας
των τραπεζών με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού συστήματος.
(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018)
Η δέσμη που προτείνει η Επιτροπή αποτελείται από δύο βασικά στοιχεία
:
1. μία ανακοίνωση που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2015
με τίτλο «Προς την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης», στην οποία
περιλαμβάνεται κατάλογος μέτρων για τη μείωση των κινδύνων στον
τραπεζικό τομέα.
2. Μία πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού συστήματος
ασφάλισης καταθέσεων .
Τα μέτρα για την περαιτέρω μείωση των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα, τα οποία
προτείνονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, καλύπτουν από νέες νομοθετικές
πράξεις και τροποποιήσεις σε ισχύοντες κανόνες μέχρι μη νομοθετικές πρωτοβουλίες,
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καθώς και την καλύτερη εφαρμογή των ισχυουσών νομοθετικών πράξεων.
(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018)
Οι στόχοι είναι οι εξής:
•

να εξασφαλιστεί η ανθεκτικότητα και η ομαλή λειτουργία της τραπεζικής
ένωσης

•

να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου

•

να ενισχυθεί η συνολική σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ

•

να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για όλες τις τράπεζες στην
τραπεζική ένωση

Με την πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης
καταθέσεων τροποποιείται ο ισχύων κανονισμός (ΕΕ) 806/2014 για τη θέσπιση του
Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης. (Πλιάκος,
2018) Σκοπός της πρότασης είναι να δημιουργηθεί σύστημα ασφάλισης των
καταθέσεων σε όλη τη ζώνη του ευρώ, το οποίο:
•

θα αποτελείται από τα εθνικά συστήματα εγγύησης των καταθέσεων και ένα
ευρωπαϊκό ταμείο ασφάλισης των καταθέσεων

•

θα δημιουργηθεί σταδιακά εντός οκταετίας και θα έχει καταστεί πλήρως
λειτουργικό έως το 2024

Ο κανονισμός εκδόθηκε με βάση τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, κατά την οποία
το Συμβούλιο της ΕΕ νομοθετεί μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η περαιτέρω
μείωση των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για
μία ισχυρότερη τραπεζική ένωση. (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018)
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να θεσπιστεί βιώσιμο και αποτελεσματικό σύστημα
ασφάλισης των καταθέσεων στη ζώνη του ευρώ, το οποίο θεωρείται απαραίτητος
πυλώνας της τραπεζικής ένωσης, παράλληλα με τους μηχανισμούς τραπεζικής
εποπτείας και εξυγίανσης σε κεντρικό επίπεδο. Να σημειωθεί ότι κανονισμός έχει
τεθεί σε ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2017. (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018)
Το ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης των καταθέσεων θα παρέχει ισχυρότερη και πιο
ομοιόμορφη ασφαλιστική κάλυψη για όλους τους μικροκαταθέτες στην τραπεζική
ένωση σε σχέση με τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα εγγυήσεων. Αυτό θα συμβάλει,
με τη σειρά του, στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταθετών και στη
διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για όλες τις τράπεζες της τραπεζικής
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ένωσης, και θα οδηγήσει σε ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη
ζώνη του ευρώ συνολικά. (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018)
Η θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος εγγύησης των καταθέσεων προτάθηκε στην
έκθεση των Πέντε Προέδρων σχετικά με περαιτέρω μέτρα για την Οικονομική και
Νομισματική Ένωση, που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2015. (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,
2018)
Τα μέτρα για τη μείωση των κινδύνων στο τραπεζικό τομέα είναι:
Αποτελεσματική λειτουργία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού →Η Επιτροπή
προτίθεται να προτείνει κανονιστικά μέτρα για να μειωθούν οι εθνικές επιλογές και
τα περιθώρια διακριτικής ευχέρειας κατά την εφαρμογή των κανόνων προληπτικής
εποπτείας, όπως ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. (Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο, 2018)
Συμπληρωματικές απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για τις τράπεζες→
Σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για τα πιστωτικά
ιδρύματα, οι τράπεζες οφείλουν να διατηρούν επαρκές επίπεδο κεφαλαίων,
προκειμένου να διασφαλίζουν την ανθεκτικότητά τους και να προλαμβάνουν κάθε
κίνδυνο πτώχευσης. Ως συμπληρωματικό μέτρο μείωσης του κινδύνου, η Επιτροπή
προτείνει να εφαρμοστούν «ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και αποδεκτών
υποχρεώσεων» (MREL) καθώς και ένα γενικό πρότυπο, το οποίο διαμόρφωσε το
Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για τη «συνολική ικανότητα
απορρόφησης ζημιών» (TLAC). (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018)
Συνεπής εφαρμογή των κανόνων περί διάσωσης με ίδια μέσα→Προκειμένου να
εξασφαλιστεί ότι το κόστος των προβληματικών τραπεζών βαρύνει πρωτίστως τους
μετόχους και τους πιστωτές τους, και όχι τους φορολογουμένους, προέχει να
διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή της οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση
των τραπεζών σε όλα τα κράτη μέλη.
Μεγαλύτερη σύγκλιση στη νομοθεσία περί αφερεγγυότητας και τις διαδικασίες
αναδιάρθρωσης→Η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει προτάσεις για να ενισχύσει
την ασφάλεια δικαίου και την έγκαιρη αναδιάρθρωση των δανειοληπτών που
βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική θέση. (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018)
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Επάρκεια της προληπτικής αντιμετώπισης της έκθεσης των τραπεζών στον
κίνδυνο αθέτησης πληρωμής λόγω αδυναμίας του Δημοσίου→Η Επιτροπή μελετά
την πιθανότητα να αναθεωρήσει την προληπτική αντιμετώπιση της έκθεσης των
τραπεζών στον κίνδυνο αθέτησης πληρωμής λόγω αδυναμίας του Δημοσίου, βάσει
συστάσεων και συμβουλών της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής και της
Επιτροπής της Βασιλείας. (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018)
Ακόμα, έγινε πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος
ασφάλισης καταθέσεων με κυριότερα σημεία:
Πεδίο εφαρμογής
Ο κανονισμός θα εφαρμόζεται σε όλες τις τράπεζες της τραπεζικής ένωσης (δηλ.
κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και άλλες χώρες της ΕΕ που επιθυμούν να
συμμετάσχουν στην τραπεζική ένωση) που αποδέχονται καταθέσεις, ανεξάρτητα από
τη δομή του συστήματος εγγύησης των καταθέσεων που εφαρμόζουν. Το ευρωπαϊκό
σύστημα ασφάλισης των καταθέσεων θα καλύπτει καταθέσεις ύψους έως 100.000 €
ανά πελάτη και ανά τράπεζα για όλες τις τράπεζες που έχουν συνδεθεί με
οποιοδήποτε εθνικό σύστημα εγγύησης των καταθέσεων στην τραπεζική ένωση.
((Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018)
Δομή
Το ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης των καταθέσεων θα αποτελείται από τα εθνικά
συστήματα εγγύησης των καταθέσεων και ένα ευρωπαϊκό ταμείο ασφάλισης των
καταθέσεων. Θα δημιουργηθεί σταδιακά, σε τρεις φάσεις, και θα είναι πλήρως
λειτουργικό έως το 2024. Ωστόσο, θα παρέχει ορισμένο επίπεδο βοήθειας εκ των
προτέρων κατά την εξυγίανση τραπεζών ή σε περιπτώσεις αποπληρωμής, υπό
ορισμένες προϋποθέσεις. (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018)
Φάση Ι: αντασφάλιση μέχρι το 2020
Η φάση της αντασφάλισης θα διαρκέσει τρία έτη, μέχρι το 2020. Στη φάση αυτή, το
ΕΣΑΚ:
-

θα παρέχει συγκεκριμένο ποσόν διευκόλυνσης ρευστότητας στο εθνικό
σύστημα εγγύησης των καταθέσεων
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-

θα απορροφά συγκεκριμένο ποσόν τελικής ζημίας που υφίσταται το εθνικό
σύστημα εγγύησης των καταθέσεων σε διαδικασία τραπεζικής εξυγίανσης ή
σε περίπτωση αποπληρωμής (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018)

Φάση ΙΙ: συνασφάλιση μέχρι το 2024
Η λύση της συνασφάλισης θα εφαρμοστεί για τέσσερα έτη, μέχρι το 2024.
Κατά την περίοδο αυτή, το ΕΣΑΚ θα αναλάβει σταδιακά μεγαλύτερο μέρος των
ζημιών που υφίστανται τα εθνικά συστήματα εγγύησης των καταθέσεων σε
διαδικασία τραπεζικής εξυγίανσης ή σε περίπτωση αποπληρωμής. Σε αυτή τη φάση,
το κόστος για την κάλυψη των καταθέσεων θα μοιράζεται όλο και περισσότερο
ανάμεσα στα εθνικά συστήματα εγγύησης των καταθέσεων και το ΕΣΑΚ.
(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018)

Τελική φάση: σύστημα πλήρους ασφάλισης από το 2024
Από το 2024 και μετά, το ΕΣΑΚ καθίσταται πλήρως λειτουργικό σύστημα ασφάλισης
των καταθέσεων στη ζώνη του ευρώ. Θα καλύπτει όλες τις ανάγκες ρευστότητας,
καθώς και τις ζημίες που σχετίζονται με συστήματα εξυγίανσης των τραπεζών ή
αποπληρωμές. (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018)
Ευρωπαϊκό ταμείο ασφάλισης καταθέσεων
Τα ταμείο θα συσταθεί αμέσως και θα δημιουργηθεί σταδιακά εντός οκταετίας, με τη
χρήση εκ των προτέρων συνεισφορών του τραπεζικού τομέα. Το συνολικό μέγεθος
του ταμείου θα αντιστοιχεί στο 0,8% των καλυπτόμενων καταθέσεων όλων των
τραπεζών της τραπεζικής ένωσης. Το απόλυτο μέγεθός του θα αυξάνεται αυτόματα,
ανάλογα με την αύξηση του τραπεζικού τομέα. Η ετήσια συνεισφορά του τραπεζικού
τομέα θα ανέρχεται περίπου στο 12,5% του ποσού στόχου που θα καταβάλλεται στο
αντίστοιχο εθνικό σύστημα εγγύησης των καταθέσεων και το ΕΣΑΚ, μέχρι το ταμείο
να φθάσει το 0,8% όλων των καλυπτόμενων καταθέσεων στην τραπεζική ένωση.
(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018)
Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες δεν θα οφείλουν να καταβάλουν πρόσθετες
συνεισφορές ασφάλισης των καταθέσεων στο ΕΣΑΚ, αλλά ότι μέρος των
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απαιτούμενων καταβολών τους στο εθνικό σύστημα εγγύησης των καταθέσεων θα
αποδίδεται

στο

ΕΣΑΚ.

Η συνεισφορά κάθε τράπεζας θα υπολογίζεται βάσει του προφίλ κινδύνου της
συγκεκριμένης τράπεζας και των καλυπτόμενων καταθέσεων. Το προφίλ κινδύνου
καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο, σε σύγκριση με όλες τις εθνικές τράπεζες κατά τη
φάση της αντασφάλισης, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε σύγκριση με όλες τις
τράπεζες των συμμετεχόντων κρατών μελών, αρχής γενομένης από τη φάση της
συνασφάλισης. (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018)
Διασφαλίσεις
Ο προτεινόμενος κανονισμός περιέχει ορισμένες διασφαλίσεις με στόχο την ορθή
λειτουργία του ΕΣΑΚ και τη μείωση των κινδύνων και του κόστους. Για παράδειγμα,
κατά τη φάση της αντασφάλισης, τα εθνικά συστήματα εγγύησης των καταθέσεων θα
μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ΕΣΑΚ μόνο: εφόσον έχουν συμμορφωθεί με τις
απαιτήσεις για τη διατήρηση ορισμένου ύψους ιδίων κεφαλαίων αφού έχουν
εξαντληθεί τα ίδια κεφάλαιά τους. (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018)
Ενώ κατά τη φάση της συνασφάλισης, τα εθνικά συστήματα εγγύησης καταθέσεων
θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ΕΣΑΚ μόνον εφόσον έχουν συμμορφωθεί με τις
απαιτήσεις για τη διατήρηση ορισμένου ύψους χρηματοδότησης. Κατά τη φάση αυτή,
δεν απαιτείται πλέον να έχουν εξαντλήσει τα ίδια κεφάλαιά τους προτού να έχουν
πρόσβαση στο ΕΣΑΚ. Επιπλέον, κατά τα πρώτα τρία έτη, οι συνεισφορές του ΕΣΑΚ
στις περιπτώσεις αποπληρωμής ή εξυγίανσης θα περιορίζονται στο 20% του αρχικά
σκοπούμενου ποσού. Το ποσό αυτό θα αυξάνεται σταδιακά έως ότου φθάσει το 100%
από το 2024 και μετά. Επίσης, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης θα παρακολουθεί
στενά τη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων του ΕΣΑΚ που χορηγούνται στα εθνικά
συστήματα εγγυήσεων. (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018)
Διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασφάλισης Καταθέσεων
Τη διαχείριση του ταμείου θα αναλάβει το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης, το οποίο
είναι το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και
είναι υπεύθυνο για την έγκαιρη και εύτακτη εξυγίανση των προβληματικών τραπεζών
στην τραπεζική ένωση. Το Συμβούλιο αυτό διαχειρίζεται και το Ενιαίο Ταμείο
Εξυγίανσης, που χρησιμοποιείται για την εξυγίανση των προβληματικών τραπεζών
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και είναι χωριστό ταμείο από το προτεινόμενο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασφάλισης
Καταθέσεων. (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018)
Η πρόταση για την υπαγωγή του ΕΣΑΚ στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης βασίζεται
στο σκεπτικό ότι, εάν υπάρχει ένα κύριο σημείο επαφής σε περίπτωση τραπεζικής
κρίσης, η διαχείριση της κατάστασης θα γίνει γρήγορα και αποφασιστικά. Ακόμα, θα
παρθούν μέτρα για να εξασφαλιστούν ο σαφής διαχωρισμός των δύο ταμείων και η
διαχείριση των δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων. (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,
2018)
Ρόλος των εθνικών συστημάτων εγγύησης καταθέσεων
Αφότου το ΕΣΑΚ εξελιχθεί σε πλήρες σύστημα ασφάλισης των καταθέσεων έως το
2024, τα εθνικά συστήματα εγγυήσεων θα έχουν ως κύριο ρόλο: τη διενέργεια
αποπληρωμών τη λειτουργία ως σημείων επαφής για τους καταθέτες και τις τράπεζες
Επίσης,

τα

εθνικά

συστήματα

εγγύησης

καταθέσεων

θα

επιτρέπεται

να

συγκεντρώνουν κεφάλαια, που θα παραμένουν στο εκάστοτε εθνικό σύστημα.
Τέλος, όσον αφορά τη λειτουργία του ΕΣΑΚ, θα αποφασίζεται και θα διεξάγεται σε
τρία βασικά βήματα:
1. Προειδοποίηση
Το εθνικό σύστημα εγγύησης των καταθέσεων θα ενημερώνει το Ενιαίο Συμβούλιο
Εξυγίανσης για τις λεπτομέρειες που αφορούν την πιθανή πτώχευση τράπεζας.
(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018)
2.Κοινοποίηση και ενεργοποίηση
Εάν ένα εθνικό σύστημα εγγυήσεων χρειαστεί να αποζημιώσει τους καταθέτες ή να
συνεισφέρει στην εξυγίανση μιας τράπεζας, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης θα
αποφασίζει κατά πόσο το εθνικό σύστημα εγγύησης των καταθέσεων πληροί τους
όρους για να λάβει στήριξη από το ΕΣΑΚ θα αποφασίζει για το ύψος του ποσού που
θα χορηγηθεί και θα καταβάλλει αυτό το ποσό αμέσως μετά τη λήψη της απόφασης.
(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018)
3.Παρακολούθηση, επιστροφή και κάλυψη ζημιών
Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης θα παρακολουθεί τη χρησιμοποίηση των
κεφαλαίων του ΕΣΑΚ που έχουν χορηγηθεί και θα εξασφαλίζει ότι το εθνικό
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σύστημα εγγυήσεων επιστρέφει στο ΕΣΑΚ το ποσό που έλαβε. (Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο, 2018)

3.4 Τροποποίηση των κανόνων της τραπεζικής ένωσης
Στις 9 Δεκεμβρίου 2016 το Συμβούλιο ξεκίνησε η εξέταση

των

προτάσεων που

υποβλήθηκαν για την τροποποίηση των υφιστάμενων κανόνων της τραπεζικής ένωσης. Στα
συμπεράσματα που είχε εκδώσει στις 17 Ιουνίου 2016 («Οδικός χάρτης για την ολοκλήρωση
της τραπεζικής ένωσης»), το Συμβούλιο είχε καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτίσει
προτάσεις. (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις προτάσεις της στις 23 Νοεμβρίου 2016. Οι
προτάσεις έχουν ως στόχο να ενισχύσουν περαιτέρω την ανθεκτικότητα των
τραπεζών και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην ΕΕ. Ακόμα στοχεύουν να
ευθυγραμμίσουν τους κανόνες της τραπεζικής ένωσης της ΕΕ με μια σειρά στοιχείων
που έχουν συμφωνηθεί σε διεθνές επίπεδο, ιδίως τα πρότυπα που έχουν εγκριθεί
εντός της Επιτροπής Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας καθώς και από το
Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018)
Με τις τροποποιήσεις θα αναπροσαρμοσθούν οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις
τράπεζες και οι σχετικοί κανόνες θα απλουστευθούν και θα είναι λιγότερο επαχθείς
για τις μικρότερες τράπεζες. Τέλος θα βελτιωθεί η ικανότητα των πιστωτικών
ιδρυμάτων να στηρίζουν την οικονομία. (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018)
Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στηρίζουν τις εργασίες που διεξάγονται για τη
μείωση των κινδύνων στον τραπεζικό κλάδο της ΕΕ.
Οι νέες προτάσεις προβλέπουν αλλαγές όσον αφορά :
•

τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον τραπεζικό κλάδο, με την τροποποίηση της
οδηγίας 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού 575/2013

•

τους κανόνες για την ανάκαμψη και εξυγίανση των τραπεζών, με την
τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ

•

τους κανόνες σχετικά με τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης της ΕΕ, με την
τροποποίηση του κανονισμού 806/14

Οι τροποποιήσεις θα πρέπει να εγκριθούν από το Συμβούλιο από κοινού με το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Το
Συμβούλιο θα πρέπει να διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την
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Επιτροπή των Περιφερειών καθώς και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή σχετικά με διάφορες πτυχές των προτάσεων. (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2018)
Πιο αναλυτικά:
2016
Στις 6 Δεκεμβρίου του έτους, το Συμβούλιο ενημερώνεται σχετικά με τις προτάσεις
αναπροσαρμογής των κανόνων της τραπεζικής ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
παρουσιάζει στο Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων τη δέσμη
των νομοθετικών προτάσεών της για την περαιτέρω βελτίωση της ανθεκτικότητας
του τραπεζικού κλάδου της ΕΕ και της ικανότητάς του να στηρίζει την πραγματική
οικονομία. Το Συμβούλιο πραγματοποιεί στη συνέχεια ανταλλαγή απόψεων. Στις 9
Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, το Συμβούλιο ξεκινά την επεξεργασία των προτάσεων
που αφορούν την τροποποίηση των κανόνων της τραπεζικής ένωσης. Η Ομάδα
«Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες» του Συμβουλίου, η οποία απαρτίζεται από
εθνικούς εμπειρογνώμονες των κρατών μελών της ΕΕ, αρχίζει να επεξεργάζεται τη
δέσμη νομοθετικών προτάσεων για την τροποποίηση των ισχυόντων κανόνων της
τραπεζικής ένωσης. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις, που δημοσιεύτηκαν στις
23 Νοεμβρίου 2016, καλύπτουν το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων, δηλαδή τις
κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον τραπεζικό κλάδο, τους κανόνες για την ανάκαμψη
και την εξυγίανση των τραπεζών και τους κανόνες για τον ενιαίο μηχανισμό
εξυγίανσης. Κατά τη σύνοδό του στις 17 Ιουνίου του 2016, το Συμβούλιο εγκρίνει
συμπεράσματα με τίτλο «Οδικός χάρτης για την ολοκλήρωση της τραπεζικής
ένωσης». Στο έγγραφο γίνεται επισκόπηση των επόμενων βημάτων στο πλαίσιο της
τραπεζικής ένωσης και καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επεξεργαστεί προτάσεις
για την τροποποίηση των κανόνων της τραπεζικής ένωσης. (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,
2019)

2017
Στις 5 Δεκεμβρίου του 2017 το Συμβούλιο προχωρά σε επισκόπηση των εργασιών
για την τραπεζική δέσμη. Ενώ οι υπουργοί εξετάζουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί
όσον αφορά τη δέσμη μέτρων για τις τράπεζες. Στις 16 Ιουνίου του έτους, το
Συμβούλιο καθορίζει τη θέση του για την πρόταση σχετικά με το Διεθνές Πρότυπο
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Επιπλέον, καθορίζει τη διαπραγματευτική
του θέση όσον αφορά το σχέδιο πρότασης για την τροποποίηση του κανονισμού
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σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις τράπεζες της ΕΕ. Η τροποποίηση
θεσπίζει μεταβατικά μέτρα για τον μετριασμό των ενδεχόμενων αρνητικών
επιπτώσεων που μπορεί να προκύψουν για το ρυθμιστικό κεφάλαιο των τραπεζών
μετά την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9. (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2019)
Η

συμφωνία

επιτρέπει

στην

Προεδρία

του

Συμβουλίου

να

ξεκινήσει

διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόταση, μόλις καθορίσει
και εκείνο τη διαπραγματευτική του θέση. Το ΔΠΧΑ 9 βελτιώνει την λογιστική των
χρηματοπιστωτικών μέσων, επιβάλλοντας την υποχρέωση έγκαιρης πρόβλεψης για
απώλειες από δάνεια. Διορθώνει τις αδυναμίες του λογιστικού πλαισίου που
εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ωστόσο, η αύξηση
των προβλέψεων είναι πιθανόν να επιφέρει μείωση του ρυθμιστικού κεφαλαίου των
τραπεζών. Αφού γίνει δεκτή η πρόταση θα δοθεί στις τράπεζες η δυνατότητα να
επαναφέρουν στο κεφάλαιο «κοινών μετοχών της κατηγορίας 1» ένα μέρος των
αυξημένων προβλέψεων για ζημίες από δάνεια ως πρόσθετο κεφάλαιο για
μεταβατική περίοδο πέντε ετών. Το πρόσθετο αυτό ποσό θα μειώνεται σταδιακά κάθε
έτος της μεταβατικής περιόδου μέχρι να μηδενιστεί στο τέλος της. (Ευρωπαϊκή
Ένωση, 2019)
Επιπρόσθετα η πρόταση προβλέπει τριετή σταδιακή κατάργηση της εξαίρεσης από
το όριο μεγάλου χρηματοδοτικού ανοίγματος για τα ανοίγματα τραπεζών προς χρέος
του δημόσιου τομέα κρατών μελών εκφρασμένο στο νόμισμα οποιουδήποτε άλλου
κράτους μέλους. (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2016)
Καθώς το ΔΠΧΑ 9 θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2018, το Συμβούλιο
αποφασίζει να διαχωρίσει τις μεταβατικές διατάξεις που αφορούν το ΔΠΧΑ 9 από
την πρόταση της Επιτροπής, του Νοεμβρίου του 2016, για την τροποποίηση του
κανονισμού 575/2013 σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις τράπεζες και να
επισπεύσει για την ημερομηνία αυτή την έναρξη ισχύος τους. Το Συμβούλιο
καθορίζει τη θέση του σχετικά με την ιεράρχηση των πιστωτών στις διαδικασίες
αφερεγγυότητας Επίσης, καθορίζει τη διαπραγματευτική του θέση όσον αφορά το
σχέδιο οδηγίας που τροποποιεί το πλαίσιο ανάκαμψης και εξυγίανσης των τραπεζών,
θεσπίζοντας κανόνες για την κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων
στο πλαίσιο των διαδικασιών αφερεγγυότητας (δηλαδή την ιεράρχηση των πιστωτών
των τραπεζών). (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2019)
Η συμφωνία δίνει τη δυνατότητα στην προεδρία του Συμβουλίου να αρχίσει
συνομιλίες με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μόλις καθορίσει και εκείνο τη δική του
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διαπραγματευτική θέση. Η πρόταση τροποποιεί και ενισχύει το άρθρο 108 της
οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών, το οποίο αφορούσε
προηγουμένως την κατάταξη των καταθέσεων στην πτωχευτική ιεραρχία. (Petrakis,
2018) Πιο συγκεκριμένα, επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να θεσπίσουν
σαφή κατάταξη των μη εξασφαλισμένων καταθέσεων που θα πρέπει να
χρησιμοποιηθούν για «διάσωση με ίδια μέσα» σε περίπτωση χρεοκοπίας ή πιθανής
χρεοκοπίας μιας τράπεζας. Οι κανόνες αυτοί αφορούν, μεταξύ άλλων, τις μεγάλες
καταθέσεις που δεν καλύπτονται από σύστημα εγγύησης, δηλαδή το τμήμα των
καταθέσεων πάνω από το όριο των 100 000 € που προστατεύεται από το σύστημα
εγγύησης καταθέσεων. (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2019)
Τα κράτη μέλη θα υποχρεωθούν να δημιουργήσουν μια νέα κατηγορία «μη
προνομιούχων» χρεωστικών μέσων με υψηλή εξοφλητική προτεραιότητα, καθώς η
ισχύουσα οδηγία προέβλεπε μεν προτιμησιακή αντιμετώπιση για τα φυσικά πρόσωπα
και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αλλά δεν την διευκρίνιζε λεπτομερώς.
(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2019)

2018
Στις 4 Δεκεμβρίου του 2018 το συμβούλιο δίνει την έγκριση του για τα μέτρα που
αφορούν τη μείωση του κινδύνου. Οι υπουργοί Οικονομικών εγκρίνουν τη συμφωνία
που επιτεύχθηκε μεταξύ της αυστριακής Προεδρίας του Συμβουλίου και του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα κύρια μέτρα μιας ολοκληρωμένης
νομοθετικής δέσμης που έχει στόχο τη μείωση των κινδύνων στον τραπεζικό κλάδο
της ΕΕ. Στόχος των προτάσεων είναι να τεθούν σε εφαρμογή μεταρρυθμίσεις που
συμφωνήθηκαν σε διεθνές επίπεδο μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2008,
έτσι ώστε να ενισχυθεί ο τραπεζικός κλάδος και να αντιμετωπιστούν εκκρεμείς
προκλήσεις για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Οι προτάσεις παρουσιάστηκαν
τον Νοέμβριο του 2016 και περιλαμβάνουν στοιχεία που έχουν συμφωνηθεί από την
Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία και το Συμβούλιο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΣΧΣ). (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2019)
Τα μέτρα που συμφωνήθηκαν ανταποκρίνονται σε τρεις από τους κύριους στόχους
που ορίζονται στον οδικό χάρτη του Συμβουλίου για την ολοκλήρωση της τραπεζικής
Ένωσης, ο οποίος εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2016:
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•

ενίσχυση του πλαισίου εξυγίανσης των τραπεζών, ιδίως του απαραίτητου
επιπέδου και της ποιότητας της κατάταξης των υποχρεώσεων (ελάχιστη
απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων) με σκοπό την
αποτελεσματική και ομαλή «διάσωση με ίδια μέσα»

•

θέσπιση του «εργαλείου αναστολής», δηλαδή της δυνατότητας των αρχών
εξυγίανσης να αναστέλλουν τις πληρωμές και/ή τις συμβατικές υποχρεώσεις
μιας τράπεζας υπό εξυγίανση, ώστε να συνεισφέρουν στη σταθεροποίηση της
κατάστασης της συγκεκριμένης τράπεζας

•

ενίσχυση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις τράπεζες, προκειμένου να
μειωθούν τα κίνητρα για την ανάληψη υπερβολικών κινδύνων, με τον
καθορισμό δεσμευτικού δείκτη μόχλευσης και δεσμευτικού δείκτη καθαρής
σταθερής χρηματοδότησης και με τη θέσπιση κανόνων για τις συναλλαγές σε
κινητές αξίες και παράγωγα οι οποίοι θα είναι ευαίσθητοι στους κινδύνους

Επιπλέον, η δέσμη μέτρων για τις τράπεζες περιέχει μέτρα που έχουν ως στόχο να
βελτιώσουν τη δανειοδοτική ικανότητα των τραπεζών και να τους επιτρέψουν να
κατέχουν σημαντικότερο ρόλο στις κεφαλαιαγορές, όπως:
•

μείωση του διοικητικού φόρτου για μικρότερες και λιγότερο σύνθετες
τράπεζες, ιδίως όσον αφορά τις υποχρεώσεις αναφοράς και δημοσιοποίησης·

•

ενίσχυση της ικανότητας των τραπεζών να χορηγούν δάνεια σε μικρομεσαίες
επιχειρήσεις και να χρηματοδοτούν έργα υποδομών·

•

μείωση του κόστους έκδοσης/κατοχής ορισμένων μέσων, π.χ. μέσων
τιτλοποίησης υψηλής ποιότητας και καλυμμένων ομολόγων

Η δέσμη μέτρων για τις τράπεζες περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ένα πλαίσιο
συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων αρχών που
εμπλέκονται στην εποπτεία και την εξυγίανση των διασυνοριακών τραπεζικών
ομίλων(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2019)
Χάρη στα συμφωνηθέντα μέτρα διατηρείται η ισορροπία που είχε επιτευχθεί με τη
θέση του Συμβουλίου μεταξύ των αρμοδιοτήτων των εποπτικών αρχών των κρατών
καταγωγής και των κρατών υποδοχής προκειμένου να διευκολύνεται η διασυνοριακή
ροή κεφαλαίων και ρευστών, εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκές επίπεδο
προστασίας καταθετών και πιστωτών και χρηματοπιστωτική σταθερότητα σε όλα τα
κράτη μέλη.
Η συμφωνία εισάγει επίσης τροποποιήσεις για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ

αρμοδίων αρχών στα θέματα που συνδέονται με την εποπτεία των δραστηριοτήτων
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καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2019)
Το Συμβούλιο καταλήγει σε μέτρα για τη μείωση των κινδύνων στον τραπεζικό
κλάδο, στις 25 Μάϊου του ίδιου έτους. Το Συμβούλιο Οικονομικών και
Δημοσιονομικών Θεμάτων καθορίζει τη θέση του επί των προτάσεων για τη μείωση
των κινδύνων στον τραπεζικό κλάδο μέσω ενισχυμένων κανόνων για τις κεφαλαιακές
απαιτήσεις και την ανάκαμψη και εξυγίανση των τραπεζών. (Ευρωπαϊκή Ένωση,
2019) Οι υπουργοί ζητούν από την Προεδρία να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μόλις είναι και εκείνο έτοιμο. Με βάση την πρόοδο που
έχει επιτευχθεί όσον αφορά τη μείωση των κινδύνων, οι υπουργοί επαναλαμβάνουν
τη δέσμευσή τους να δώσουν ώθηση σε όλες τις συνιστώσες που αναφέρονται στον
οδικό χάρτη που εξέδωσε το Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2016 για την τραπεζική
ένωση, συμπεριλαμβανομένου του καταμερισμού των κινδύνων. (Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο, 2019)

2019
Στις 15 Φεβρουαρίου του 2019 οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των κρατών μελών στην ΕΕ
ενέκριναν πλήρη δέσμη μέτρων μείωσης του κινδύνου. Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των
κρατών μελών στην ΕΕ ενέκριναν τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Προεδρίας του
Συμβουλίου και Κοινοβουλίου επί δέσμης αναθεωρημένων κανόνων με σκοπό τη μείωση
των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα της ΕΕ. (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2019)

Η δέσμη που συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο περιλαμβάνει δύο
κανονισμούς και δύο οδηγίες, που αφορούν:
•

τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών (τροποποιήσεις του κανονισμού
575/2013 και της οδηγίας 2013/36/ΕΕ)·

•

την ανάκαμψη και εξυγίανση προβληματικών τραπεζών (τροποποιήσεις της
οδηγίας 2014/59/ΕΕ και του κανονισμού 806/2014).

Με την απόφαση αυτή ολοκληρώνεται μια διαπραγματευτική διαδικασία που
ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2016. Μια πρώτη συμφωνία όσον αφορά τα κύρια στοιχεία
της δέσμης μέτρων για τον τραπεζικό τομέα είχε επιτευχθεί και επιβεβαιωθεί από το
Συμβούλιο στις 4 Δεκεμβρίου 2018. Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των κρατών μελών
στην ΕΕ έχουν πλέον εγκρίνει τη συμφωνία ως προς όλα τα μέτρα μείωσης του
κινδύνου.
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Σκοπός της δέσμης για τη μείωση του κινδύνου είναι να υλοποιηθούν οι
μεταρρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν σε διεθνές επίπεδο μετά τη χρηματοπιστωτική
κρίση του 2007-2008 προκειμένου να ενισχυθεί ο τραπεζικός τομέας και να λυθούν
εκκρεμή

προβλήματα

χρηματοπιστωτικής

σταθερότητας.

Οι

μεταρρυθμίσεις

προτάθηκαν το Νοέμβριο του 2016 και περιλαμβάνουν στοιχεία που εγκρίθηκαν από
την επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία και το Συμβούλιο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΣΧΣ). (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2019)
Μεταξύ των βασικών μέτρων που συμφωνήθηκαν για τη μείωση των κινδύνων του
τραπεζικού συστήματος, η δέσμη ενισχύει το πλαίσιο εξυγίανσης των τραπεζών.
Απαιτεί από τα παγκόσμια συστημικώς σημαντικά ιδρύματα («G-SII») να διαθέτουν
μεγαλύτερη ικανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης, καθορίζοντας
τις απαιτήσεις όσον αφορά το ύψος και την ποιότητα ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων
υποχρεώσεων (MREL), ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματική και συντεταγμένη
διαδικασία «διάσωσης με ίδια μέσα». Παρέχει επίσης προσωρινές εγγυήσεις καθώς
και ενδεχόμενα συμπληρωματικά μέτρα για τις αρχές εξυγίανσης. (Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο, 2019)
Επιπλέον αυτή η δέσμη ενισχύει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών για να
μειωθούν τα κίνητρα ανάληψης υπερβολικών κινδύνων, συμπεριλαμβάνοντας έναν
δεσμευτικό δείκτη μόχλευσης, έναν δεσμευτικό δείκτη καθαρής σταθερής
χρηματοδότησης και θεσπίζοντας κανόνες ευαίσθητους σε θέματα κινδύνων για τις
συναλλαγές σε κινητές αξίες και παράγωγα μέσα. (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2019)
Ακόμα

η τραπεζική δέσμη περιέχει μέτρα για τη βελτίωση της δανειοδοτικής

ικανότητας των τραπεζών και για την ενίσχυση του ρόλου των τραπεζών στις
κεφαλαιαγορές, όπως:
•

μείωση του διοικητικού φόρτου για μικρότερες και λιγότερο σύνθετες
τράπεζες, ιδίως όσον αφορά τις υποχρεώσεις αναφοράς και δημοσιοποίησης·

•

ενίσχυση της ικανότητας των τραπεζών να χορηγούν δάνεια σε μικρομεσαίες
επιχειρήσεις και να χρηματοδοτούν έργα υποδομών·

Η δέσμη μέτρων για τις τράπεζες περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ένα πλαίσιο
συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων αρχών που
εμπλέκονται στην εποπτεία και την εξυγίανση διασυνοριακών τραπεζικών ομίλων.
Χάρη στα συμφωνηθέντα μέτρα διατηρείται η ισορροπία που είχε επιτευχθεί με τη
θέση του Συμβουλίου μεταξύ των αρμοδιοτήτων των εποπτικών αρχών των κρατών
καταγωγής και των κρατών υποδοχής προκειμένου να διευκολύνεται η διασυνοριακή
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ροή κεφαλαίων και ρευστών, εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκές επίπεδο
προστασίας καταθετών και πιστωτών και χρηματοπιστωτική σταθερότητα σε όλα τα
κράτη μέλη. Η συμφωνία εισάγει επίσης τροποποιήσεις για τη βελτίωση της
συνεργασίας μεταξύ αρμοδίων αρχών στα θέματα που συνδέονται με την εποπτεία
δραστηριοτήτων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες. (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2019)

3.5 Γενική άποψη για τη δημιουργία της τραπεζικής ένωσης
Αρχικά η άποψη για τη δημιουργία της τραπεζικής ένωσης αποτέλεσε ένα βασικό
κομμάτι και παράγοντα για το πολιτικό προσκήνιο της ΕΕ. Η τραπεζική ένωση
αποτελεί κομμάτι της νομισματικής ένωσης και κατ΄ επέκταση απαραίτητη
προϋπόθεση της Δημοσιονομικής και Οικονομικής Ένωσης. (Dombret,2018)
Πρωτίστως η ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση αποτέλεσε το μηχανισμό απορρόφησης
των αναταράξεων που προκαλούν χρόνιες ανισορροπίες της ευρωζώνης οι οποίες
πλήττουν τις περιφερειακές χώρες, όπως είναι η Ελλάδα. Συγχρόνως σταθεροποιεί το
τραπεζικό σύστημα της ΕΕ και αντιστρέφει το κατακερματισμό της ενιαίας
χρηματοπιστωτικής αγοράς ώστε να διευκολύνει την ελεύθερη ροή κεφαλαίων και τη
ρευστότητα στην οικονομική πραγματικότητα. Ακόμα είναι υπεύθυνη για την
τραπεζική εποπτεία. Αξίζει να αναφερθεί, ότι η δημιουργία της ευρωπαϊκής
τραπεζικής ένωσης προϋπάρχει από τη δημιουργία τη δημοσιονομικής.
Επιπρόσθετα, η έλλειψη μηχανισμών διαχείρισης της κρίσης οδήγησε τα κράτη της
ΕΕ να προσφύγουν σε διακυβερνητικές θεσμικές μεθοδεύσεις στις οποίες οι εταίροι
έχουν το δικαίωμα αρνησικυρίας και τα μεγάλα κράτη κατέχουν δεσπόζουσα
πολιτική θέση. Η δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Τραπεζικής και Δημοσιονομικής
Ένωσης προϋποθέτει τη λήψη τολμηρών πολιτικών αποφάσεων που θα πρέπει να
είναι αποτέλεσμα πολιτικού διαλόγου σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Εν έτη 2019, θεωρείται ότι ο θεσμός της τραπεζικής ένωσης απειλείται. Ενώ κατά
την αρχή της δημιουργίας της σημείωνε σημάδια προόδου καθώς φαινόταν ότι είχε
γίνει αποδεκτή από τα μέλη της ευρωζώνης. Ενώ αρχικά είχε σημειώσει κάποια
πρόοδο. Ακόμα, κατά πολλούς η τραπεζική ένωση χαρακτηρίζεται ως ένα ημιτελές
οικοδόμημα χωρίς να έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο εγγύησης καταθέσεων το οποίο
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θα έχει τη δυνατότητα να αποζημιώσει τους καταθέτες των τραπεζών που
αντιμετωπίζουν προβλήματα.
Τέλος, αυτό που μπορεί να συμπεράνει κάποιος είναι ότι για να μπορέσει να
λειτουργήσει κάτι με επιτυχία, θα πρέπει να εφαρμόζεται σωστά κι από όλους.
Συνεπώς, όλα τα κράτη- μέλη της Ευρώπης είτε αντιμετωπίζουν ή όχι κάποιο
πρόβλημα θα πρέπει να στηρίζουν αυτή την ένταξη τους αφού πλέον έχουν γίνει μέλη
ενός ενιαίου θεσμού. Επί της ουσίας θα πρέπει να συμμορφωθούν στους όποιους
κανόνες έχουν οριστεί και πάντα σαφώς με ομοφωνία. Όλες οι χώρες που συντελούν
την Ευρωπαϊκή ένωση και τα θεσμικά όργανά της έχουν την υποχρέωση να
συνεργάζονται ομαλά παραθέτοντας σαφώς τα ζητήματα που τους αφορούν και να
δίνουν προτάσεις βελτίωσης για την εύθυμη λειτουργία της ΕΕ, που σαφώς επηρεάζει
εσωτερικά και τη λειτουργία του κάθε κράτους- μέλους της ΕΕ.

Κεφάλαιο 4ο ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (DEPOSITE INSURANCE) ΜΕ ΤΗ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2018) ως αντίδραση στη
χρηματοπιστωτική κρίση, η Ευρώπη συσπειρώθηκε για να θωρακίσει τους
φορολογούμενους και να προστατεύσει τους καταθέτες. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες
συζητούν σήμερα τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει σε
ευρωπαϊκό

επίπεδο

μια

ισχυρότερη

και

πιο

συνεκτική

προστασία

των

μικροκαταθετών. Αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι της τραπεζικής ένωσης το οποίο
εξακολουθεί να λείπει. Σε αυτή την έρευνα θα προσπαθήσουμε να δείξουμε πως η
πολιτική της εγγύησης καταθέσεων μπορεί είτε να είναι επιβλαβής ή ευεργετική για
τη τραπεζική σταθερότητα.
Το δείγμα μας είναι οι 61 χώρες :Australia, Austria, Bahrain, Kingdom of Belgium,
Belize, Burundi, Canada, Chile, Colombia, Congo, Republic of Cyprus, Denmark,
Ecuador, Egypt, El Salvador, Eswatini, Kingdom of Finland, France, Germany,
Greece, Guatemala, Guyana, Honduras, India, Indonesia, Ireland, Israel, Italy,
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Jamaica, Japan, Jordan, Kenya, Korea, Republic of Malaysia, Mali, Mexico, Nepal,
Netherlands, New Zealand, Nigeria, Norway, Panama, Papua New Guinea, Peru,
Philippines, Portugal, Seychelles, Singapore ,South Africa ,Sri Lanka ,Sweden,
Switzerland, Tanzania, Thailand, Togo, Turkey, United Kingdom ,United States,
Uruguay, Venezuela, Republica Bolivariana de Zambia
Για να ελέγξουμε την εγγύηση καταθέσεων σε σχέση με τη τραπεζική σταθερότητα,
υπολογίσαμε την πιθανότητα κρίσης με λογιστική παλινδρόμηση (logit model), στην
οποία παρατηρούμε πως η εξαρτημένη μεταβλητή επηρεάζεται από τις διάφορες κάθε
φορά ανεξάρτητες μεταβλητές . Το πρόγραμμα που χρησιμοποιήσαμε είναι το IBM
SPSS Statistics Version 23 με εκτιμητή το χ2 του Pearson. Η εξαρτημένη μεταβλητή
είναι η ύπαρξη οικονομικής κρίσης ή όχι στις χώρες του δείγματός μας έστω και για
μία φορά μέσα στη περίοδο από το 1980 έως και 1997 και παρουσιάζεται ως 0 όταν
δεν υπάρχει κρίση και ως 1 όταν υπάρχει κρίση. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι οι
παράγοντες κινδύνου (risk factors), για την ύπαρξη οικονομικής κρίσης. Στα μοντέλα
έχουν χρησιμοποιηθεί 603 παρατηρήσεις. Η πηγή μας για τον ορισμό της dummy
εξαρτημένης μεταβλητής, την επιλογή, τον ορισμό και την επεξήγηση των
ανεξάρτητων μεταβλητών είναι το άρθρο «Does deposit insurance increase banking
system stability». Πιο συγκεκριμένα, οι πηγές των μεταβλητών φαίνονται στον
επόμενο πίνακα
VARIABLE
Growth
Real Interest rate
Inflation
M2/reserves
Private/ GDP
Credit growth
GDP/CAP

SOURCE
IFS
World Bank
World Bank
World Bank
World Bank
World Bank
World Bank

Deposit Insurance and Banking Crisis
Θα χρησιμοποιήσουμε 3 μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης (logit regression) με
εξαρτημένη μεταβλητή την εμφάνιση ή όχι της οικονομικής κρίσης σε μια χώρα μια
συγκεκριμένη χρονιά από την περίοδο 1980 έως 1997. Θέλουμε να δούμε κατά πόσο
η ασφάλεια καταθέσεων επηρεάζει την εμφάνιση κρίσης σε συνδυασμό με τις
υπόλοιπες μεταβλητές που περιγράφουν την οικονομία μιας χώρας.
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1st Model
Το μοντέλο που χρησιμοποιήσαμε στην πρώτη περίπτωση έχει την παρακάτω μορφή
και ουσιαστικά χρησιμοποιεί την άμεση επίδραση των συνεχών παραγόντων της
ετήσιας μεταβολής του GDP (growth), της ετήσιας μεταβολής των όρων εμπορίου
(terms of trade change – TOT), του πραγματικού επιτοκίου της τράπεζας (real interest
rate), του πληθωρισμού (inflation), του Μ2 προς τα τραπεζικά αποθέματα (reserves),
την υποτίμηση (ή την ανατίμηση) του νομίσματος (depreciation), την ετήσια
μεταβολή των τραπεζικών πιστώσεων (credit growth) και το κατά κεφαλήν GDP.
Τέλος, ελέγχει και την επίδραση της ύπαρξης εγγύησης καταθέσεων η οποία μετράτε
με την δίτιμη μεταβλητή deposit insurance που παίρνει τιμή 1 αν είναι ρητή (explicit)
και τιμή 0 αν είναι απεριόριστη (implicit)

𝑙𝑜𝑔

𝑐𝑟𝑖𝑠𝑖𝑠0
= 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 + 𝑎 ∗ 𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ + 𝑏 ∗ 𝑇𝑂𝑇𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 + 𝑐 ∗ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 + 𝑑
𝑐𝑟𝑖𝑠𝑖𝑠1
∗ 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑒 ∗ 𝑚2⁄𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 + 𝑓 ∗ 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑔
∗ 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ + ℎ ∗ 𝐺𝐷𝑃𝑝𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 + 𝑖 ∗ 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡

Σε αυτή την περίπτωση το κριτήριο AIC είναι ίσο με 531,7 και χ2 = 45.4 με βαθμούς
ελευθερίας 9 που μας δίνει στατιστικά σημαντική διαφορά από το σταθερό μοντέλο
καθώς εξαρτημένη εξηγείται / επηρεάζεται όχι μόνο από μια σταθερά και αλλά και
απο τις ανεξάρτητες μεταβλητές όπως θα δούμε και παρακάτω.

Omnibus Testa
Likelihood Ratio
Chi-Square
45,461

df

Sig.
9

,000

Goodness of Fita
Value
Akaike's Information Criterion (AIC)

531,713

Finite Sample Corrected AIC (AICC)

532,085
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Bayesian Information Criterion (BIC)

575,732

/Consistent AIC (CAIC)

585,732

Από τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης φαίνεται ότι η ύπαρξη ρητής εγγύησης
καταθέσεων ( explicit deposit insurance) αυξάνει την αστάθεια του τραπεζικού
συστήματος και κατ’ επέκταση την πιθανότητα τραπεζικής κρίσης. H μεταβλητή
αυτή είναι δίτιμη και παίρνει τιμή 1 αν είναι ρητή (explicit) και τιμή 0 αν είναι
απεριόριστη (implicit). Πιο αναλυτικά, φαίνεται να υπάρχει θετική συσχέτιση με την
πιθανότητα εκδήλωσης κρίσης από τους παράγοντες growth, real interest rate,
inflation, M2/reserves & deposit insurance το οποίο εμφανίζεται στο τέλος του
πίνακα και σημαίνει ότι όσο πιο απεριόριστη είναι η εγγύηση καταθέσεων τόσο
μεγαλώνει η πιθανότητα οικονομικής κρίσης, ενώ αρνητική συσχέτιση δίνεται από
τους παράγοντες terms of trade change, depreciation & GDP per capita. Αυτοί που
φαίνεται όμως να είναι στατιστικά σημαντικοί είναι αυτοί που βρίσκονται σε κίτρινο
φόντο.

Parameter Estimates
Hypothesis Test
Wald ChiParameter

B

Std. Error

Square

df

Sig.

Exp(B)

(Intercept)

,868

,2369

13,407

1

,000

2,381

Growth

,070

,0283

6,057

1

,014

1,072

TOTchange

-3,655E-7

1,5850E-6

,053

1

,818

1,000

Realinterest

,006

,0096

,370

1

,543

1,006

Inflation

,001

,0078

,009

1

,922

1,001

m2reserves

,013

,0061

4,298

1

,038

1,013

Depreciation

-,009

,0069

1,849

1

,174

,991

Creditgrowth

-,004

,0029

1,546

1

,214

,996

-1,807E-7

9,7789E-8

3,415

1

,065

1,000

,715

,2341

9,330

1

,002

2,044

GDPpercapita
[deposit=,0]

2nd Model
Το μοντέλο που χρησιμοποιήσαμε στην δεύτερη περίπτωση έχει την παρακάτω
μορφή και περιέχει όλους ,πλην της εγγύησης καταθέσεων, παράγοντες κινδύνους,
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καθώς και τις αλληλεπιδράσεις της εγγύησης καταθέσεων με του επιμέρους
παράγοντες:
𝑙𝑜𝑔

𝑐𝑟𝑖𝑠𝑖𝑠0
= 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 + 𝑎 ∗ 𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ + 𝑏 ∗ 𝑇𝑂𝑇𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 + 𝑐 ∗ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 + 𝑑
𝑐𝑟𝑖𝑠𝑖𝑠1
∗ 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑒 ∗ 𝑚2⁄𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 + 𝑓 ∗ 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑔
∗ 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ + ℎ ∗ 𝐺𝐷𝑃𝑝𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 + 𝑖 ∗ 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡 + 𝑗 ∗ 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡
∗ 𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ + 𝑘 ∗ 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡 ∗ 𝑇𝑂𝑇𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 + 𝑙 ∗ 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡 ∗ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡
+ 𝑚 ∗ 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡 ∗ 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑛 ∗ 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡 ∗ 𝑚2⁄𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑠 + 𝑜
∗ 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡 ∗ 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑝 ∗ 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡 ∗ 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ + 𝑞
∗ 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡 ∗ 𝐺𝐷𝑃𝑝𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎

Για το συγκεκριμένο μοντέλο το κριτήριο AIC είναι ίσο με 523.6 το οποίο μας δίνει
καλύτερη εφαρμογή του μοντέλου στα δεδομένα μας σε σχέση με το προηγούμενο
που δεν περιείχε τις αλληλεπιδράσεις. Το χ2 είναι ίσο με 66.53 με βαθμούς ελευθερίας
16 και μας δίνει στατιστικά σημαντική διαφορά από το σταθερό μοντέλο.

Omnibus Testa
Likelihood Ratio
Chi-Square
66,356

df

Sig.
16

,000

Goodness of Fita
Value
Akaike's Information Criterion (AIC)

523,629

Finite Sample Corrected AIC (AICC)

524,800

Bayesian Information Criterion (BIC)

602,864

Consistent AIC (CAIC)

620,864

Σε αυτή τη παλινδρόμηση, θέλουμε να ελέγξουμε αν η δίτιμη μεταβλητή της ρητής
εγγύησης καταθέσεων (deposit insurance), τείνει να κάνει τις χώρες πιο ευαίσθητες
στους συστημικούς παράγοντες κινδύνου (systematic risk factors).Αυτό το βλέπουμε
από τις αλληλεπιδράσεις των μεταβλητών . Από τα αποτελέσματα της
παλινδρόμησης φαίνεται πως επίσης και στην περίπτωση αυτού του μοντέλου
υπάρχει θετική συσχέτιση και φαίνεται να παραμένει και για τους παράγοντες
κινδύνου των growth, real interest rate & M2/reserves, ενώ πλέον αρνητική
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συσχέτιση φαίνεται να υπάρχει για τις terms of trade change, inflation & GDP per
capita με τις στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο μικρότερο του 1% να είναι το
inflation & to GDP per capita.
Όσον αφορά τις αλληλεπιδράσεις, φαίνεται να έχουμε στατιστική σημαντικότητα στις
θετικές συσχετίσεις για τις αλληλεπιδράσεις του deposit insurance με το inflation και
του deposit insurance με το GDP per capita το οποίο μεταφράζεται στο ότι η
πιθανότητα εκδήλωσης κρίσης αυξάνεται μεταξύ της ύπαρξης και μη ύπαρξης
ασφάλειας καταθέσεων αν ταυτόχρονα αυξήσουμε το inflation ή το GDP per capita.

Parameter Estimates

Hypothesis Test
Wald ChiParameter
(Intercept)

B

Std. Error

Square

df

Sig.

Exp(B)

1,514

,2237

45,799

1

,000

4,545

,089

,0609

2,126

1

,145

1,093

-2,982E-6

9,8561E-5

,001

1

,976

1,000

,011

,0186

,370

1

,543

1,011

-,046

,0169

7,527

1

,006

,955

m2reserves

,012

,0091

1,882

1

,170

1,013

Depreciation

,007

,0141

,253

1

,615

1,007

Creditgrowth

,012

,0134

,840

1

,359

1,012

-6,015E-7

2,2818E-7

6,950

1

,008

1,000

[deposit=,0] * Growth

-,046

,0646

,516

1

,473

,955

[deposit=,0] * realinterest

-,018

,0209

,721

1

,396

,982

[deposit=,0] * m2reserves

,008

,0140

,335

1

,563

1,008

[deposit=,0] * Depreciation

-,020

,0154

1,669

1

,196

,980

2,514E-6

9,8573E-5

,001

1

,980

1,000

,053

,0176

9,267

1

,002

1,055

-,018

,0140

1,561

1

,212

,983

6,830E-7

2,9355E-7

5,414

1

,020

1,000

Growth
TOTchange
realinterest
Inflation

GDPpercapita

[deposit=,0] * TOTchange
[deposit=,0] * Inflation
[deposit=,0] * creditgrowth
[deposit=,0] * GDPpercapita

Deposit Insurance Design Featured and Banking Crisis: Variation in coverage
Σε αυτήν την περίπτωση, κρατώντας την εξαρτημένη μεταβλητή για την κρίση ως
δίτιμη, θέλουμε να ελέγξουμε κατά πόσο πέρα από την ύπαρξη της εγγυήσης
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καταθέσεων, η κρίση επηρεάζεται και από τον σχεδιασμό της εγγύησης όσον αφορά
τις διαφορές στη κάλυψη.
Με βάση τη θεωρία, πιο κατάλληλη κάλυψη θα οδηγήσει σε μικρότερη πιθανότητα
τραπεζικού πανικού άλλα σε εκτενέστερη επικίνδυνη συμπεριφορά καταθετών. Η
μεταβλητή

coinsurance παίρνει τιμή 1 αν είναι ρητή εγγύηση με καλυπτόμενες

καταθέσεις, τιμή 2 αν είναι ρητή εγγύηση χωρίς καλυπτόμενες καταθέσεις, δηλαδή τη
μη καταβολή αποζημίωσης στους καταθέτες ή στους επενδυτές στη περίπτωση που η
τράπεζα αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της.
Model 1st
Το πρώτο μοντέλο έχει ως ανεξάρτητες μεταβλητές τους παράγοντες κινδύνου καθώς
επίσης και την άμεση επίδραση της μεταβλητής coinsurance μέσω της οποίας
βλέπουμε τη μη ή πλήρης κάλυψη των καταθέσεων.
.
𝑙𝑜𝑔

𝑐𝑟𝑖𝑠𝑖𝑠0
= 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 + 𝑎 ∗ 𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ + 𝑏 ∗ 𝑇𝑂𝑇𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 + 𝑐 ∗ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 + 𝑑
𝑐𝑟𝑖𝑠𝑖𝑠1
∗ 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑒 ∗ 𝑚2⁄𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 + 𝑓 ∗ 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑔
∗ 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ + ℎ ∗ 𝐺𝐷𝑃𝑝𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡 + 𝑘 ∗ 𝑐𝑜𝑖𝑛𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒

Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει AIC ίσο με 515,61 ενώ χ2 ίσο με 66,6 και 10 βαθμούς
ελευθερίας το οποίο μας δείχνει ότι όντως υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά
από το σταθερό μοντέλο.
Omnibus Testa
Likelihood Ratio
Chi-Square
66,685

df

Sig.
10

,000

Goodness of Fita
Value
Akaike's Information Criterion (AIC)

515,609

Finite Sample Corrected AIC (AICC)

516,055

Bayesian Information Criterion (BIC)

564,030

Consistent AIC (CAIC)

575,030
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Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα, οι μεταβλητές growth και m2/reserves
έχουν θετική επίδραση σε επίπεδο σημαντικότητας 5% ενώ η GDP per capita έχει
αρνητική επίδραση σε επίπεδο σημαντικότητας 5% ως προς την πιθανότητα
εμφάνισης κρίσης. Τέλος φαίνεται να υπάρχει μια αρνητική διαφορά της
πιθανότητας εμφάνισης κρίσης μεταξύ των περιπτώσεων ύπαρξης εγγύησης χωρίς
κάλυψη καταθέσεων και μη ύπαρξης εγγύησης καταθέσεων η οποία φαίνεται από τη
μεταβλητή «Coinsurance=2,0», όμως δεν φαίνεται να υπάρχει διαφορά μεταξύ
ύπαρξης εγγύηση με κάλυψη κατάθεσεων και μη ύπαρξης εγγύησης καταθέσεων
«Coinsurance=1,0». Με απλά λόγια φαίνεται ότι η ύπαρξη εγγύησης καταθέσεων
χωρίς κάλυψη καταθέσεων να μειώνει την πιθανότητα εκδήλωσης κρίσης στην χώρα.
Parameter Estimates
Hypothesis Test
Wald ChiParameter
(Intercept)

B

Std. Error

Square

Df

Sig.

Exp(B)

1,594

,2019

62,368

1

,000

4,924

,067

,0277

5,762

1

,016

1,069

-3,666E-7

1,4955E-6

,060

1

,806

1,000

realinterest

,003

,0094

,121

1

,728

1,003

Inflation

,001

,0076

,013

1

,910

1,001

m2reserves

,015

,0060

5,854

1

,016

1,015

Depreciation

-,009

,0067

1,822

1

,177

,991

creditgrowth

-,004

,0029

1,751

1

,186

,996

-1,985E-7

9,6185E-8

4,260

1

,039

1,000

20,690

14107,2332

,000

1

,999

-,972

,2343

17,215

1

,000

Growth
TOTchange

GDPpercapita
[Coinsurance=2,0]

[Coinsurance=1,0]

966839002,4
38
,378

2nd Model
Ομοίως και εδώ χρησιμοποιούμε τις ίδιες ανεξάρτητες μεταβλητές όμως τώρα αντί
για την coinsurance έχουμε την unlimited coverage που υποδεικνύει αν η εγγύηση
παρέχει περιορισμένη (1) ή απεριόριστη (2) κάλυψη.

𝑙𝑜𝑔

𝑐𝑟𝑖𝑠𝑖𝑠0
= 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 + 𝑎 ∗ 𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ + 𝑏 ∗ 𝑇𝑂𝑇𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 + 𝑐 ∗ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 + 𝑑
𝑐𝑟𝑖𝑠𝑖𝑠1
∗ 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑒 ∗ 𝑚2⁄𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 + 𝑓 ∗ 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑔
∗ 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ + ℎ ∗ 𝐺𝐷𝑃𝑝𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡 + 𝑘 ∗ 𝑢𝑛𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒𝑑𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒
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Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει AIC ίσο με 533,7 και χ2 ίσο με 45,4 με 10 βαθμούς
ελευθερίας που μας δείχνει ότι το μοντέλο μας έχει στατιστικά σημαντική διαφορά
από το σταθερό μοντέλο.

Omnibus Testa
Likelihood Ratio
Chi-Square
45,419

df

Sig.
10

,000

Goodness of Fita
Value
Akaike's Information Criterion (AIC)

533,703

Finite Sample Corrected AIC (AICC)

534,150

Bayesian Information Criterion (BIC)

582,124

Cnsistent AIC (CAIC)

593,124

Parameter Estimates
Hypothesis Test
Wald ChiParameter
(Intercept)
Growth
TOTchange
realinterest

B

Std. Error

Square

df

Sig.

Exp(B)

1,583

,2070

58,483

1

,000

4,868

,070

,0284

5,995

1

,014

1,072

-3,658E-7

1,5862E-6

,053

1

,818

1,000

,006

,0097

,377

1

,539

1,006
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Inflation

,001

,0078

,009

1

,924

1,001

m2reserves

,013

,0062

4,167

1

,041

1,013

Depreciation

-,009

,0069

1,839

1

,175

,991

creditgrowth

-,004

,0029

1,545

1

,214

,996

-1,793E-7

9,8933E-8

3,284

1

,070

1,000

[unlimitedcoverage=2,0]

-,786

,7494

1,099

1

,294

,456

[unlimitedcoverage=1,0]

-,710

,2397

8,769

1

,003

,492

GDPpercapita

Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα, οι μεταβλητές growth και m2/reserves
έχουν θετική επίδραση σε επίπεδο σημαντικότητας 5% ενώ η GDP per capita έχει
αρνητική επίδραση σε επίπεδο σημαντικότητας 5% ως προς την πιθανότητα
εμφάνισης κρίσης.

Τέλος φαίνεται να υπάρχει μια αρνητική διαφορά της

πιθανότητας εμφάνισης κρίσης μεταξύ των περιπτώσεων ύπαρξης ασφάλειας με
περιορισμένη κάλυψη και μη ύπαρξης ασφάλειας καταθέσεων, όμως δεν φαίνεται να
υπάρχει διαφορά μεταξύ ύπαρξης ασφάλειας με απεριόριστη κάλυψη και μη ύπαρξης
ασφάλειας καταθέσεων. Με απλά λόγια φαίνεται ότι η ύπαρξη ασφάλειας
καταθέσεων με περιορισμένη κάλυψη μειώνει την πιθανότητα εκδήλωσης κρίσης
στην χώρα.

3rd Model
Το 3ο μοντέλο αυτής έχει ως ανεξάρτητες μεταβλητές τις διακριτές του foreign
currency covered που παίρνει τιμή 1 αν η ρητή εγγύηση καταθέσεων δεν καλύπτει
καταθέσεις με ξένο νόμισμα και τιμή 2 αν καλύπτει καταθέσεις με ξένο νόμισμα και
του interbank covered covered που παίρνει τιμή 1 αν η ρητή εγγύηση καταθέσεων δεν
καλύπτει διατραπεζικές καταθέσεις και τιμή 2 αν καλύπτει διατραπεζικές καταθέσεις.
𝑙𝑜𝑔

𝑐𝑟𝑖𝑠𝑖𝑠0
= 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 + 𝑎 ∗ 𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ + 𝑏 ∗ 𝑇𝑂𝑇𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 + 𝑐 ∗ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 + 𝑑
𝑐𝑟𝑖𝑠𝑖𝑠1
∗ 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑒 ∗ 𝑚2⁄𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 + 𝑓 ∗ 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑔
∗ 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ + ℎ ∗ 𝐺𝐷𝑃𝑝𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡 + 𝑘
∗ 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑖𝑔𝑛𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑦𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 + 𝑙 ∗ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑛𝑘𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑

Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει AIC ίσο με 534,9 και χ2 ίσο με 45,9 με 11 βαθμούς
ελευθερίας που μας δείχνει ότι το μοντέλο μας έχει στατιστικά σημαντική διαφορά
από το σταθερό μοντέλο.

Omnibus Test
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Likelihood Ratio
Chi-Square
45,975

Df

Sig.
11

,000

Goodness of Fit
Value
Akaike's Information Criterion (AIC)

534,954

Finite Sample Corrected AIC (AICC)

535,483

Bayesian Information Criterion (BIC)

587,777

Consistent AIC (CAIC)

599,777

Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα, οι μεταβλητές growth και m2/reserves
έχουν θετική επίδραση σε επίπεδο σημαντικότητας 5% και 10% ενώ η GDP per
capita έχει αρνητική επίδραση σε επίπεδο σημαντικότητας 10% ως προς την
πιθανότητα εμφάνισης κρίσης. Τέλος φαίνεται να υπάρχει αρνητικά σημαντική
διαφορά της πιθανότητας εμφάνισης κρίσης μεταξύ των περιπτώσεων ύπαρξης
εγγύησης χωρίς κάλυψή σε καταθέσεις με ξένο νόμισμα και μη ύπαρξης εγγύησης
καταθέσεων, καθώς και

διαφορά μεταξύ ύπαρξης ασφάλειας με κάλυψή σε

καταθέσεις με ξένο νόμισμα και μη ύπαρξης ασφάλειας καταθέσεων. Με απλά λόγια
φαίνεται ότι η ύπαρξη ασφάλειας καταθέσεων είτε περιέχει κάλυψή σε καταθέσεις με
ξένο νόμισμα είτε όχι, μειώνει την πιθανότητα εκδήλωσης κρίσης στην χώρα. Από
την άλλη πλευρά δεν φαίνεται να υπάρχει σημαντική επίδραση από τη κάλυψη σε
διατραπεζικές καταθέσεις.

Parameter Estimates
Hypothesis Test
Wald ChiParameter
(Intercept)

B

Std. Error

Square

df

Sig.

Exp(B)

1,591

,2082

58,411

1

,000

4,908

,072

,0286

6,417

1

,011

1,075

TOTchange

-3,557E-7

1,5983E-6

,050

1

,824

1,000

Realinterest

,007

,0098

,477

1

,490

1,007

Inflation

,000

,0079

,000

1

,983

1,000

m2reserves

,012

,0062

3,537

1

,060

1,012

Growth
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Depreciation

-,009

,0070

1,616

1

,204

,991

Creditgrowth

-,004

,0029

1,551

1

,213

,996

-1,916E-7

9,9134E-8

3,737

1

,053

1,000

[foreigncurrencycovered=2,0]

-,899

,3166

8,070

1

,004

,407

[foreigncurrencycovered=1,0]

-,603

,3297

3,346

1

,067

,547

,141

,3810

,138

1

,710

1,152

GDPpercapita

[interbankcovered=2,0]

1,015b

(Scale)

4th Model
Το 4ο μοντέλο αυτής έχει ως επιπλέον ανεξάρτητη μεταβλητή τη διακριτή του source
of funding που παίρνει τιμή 1 αν η χρηματοδότηση για τη κάλυψη καταθέσεων
γίνεται μόνο από τις τράπεζες, τιμή 2 αν η χρηματοδότηση γίνεται από τις τράπεζες
και την κυβέρνηση και τιμή 3 αν η χρηματοδότηση γίνεται μόνο από τη κυβέρνηση.
𝑐𝑟𝑖𝑠𝑖𝑠0
𝑙𝑜𝑔
= 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 + 𝑎 ∗ 𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ + 𝑏 ∗ 𝑇𝑂𝑇𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 + 𝑐 ∗ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 + 𝑑
𝑐𝑟𝑖𝑠𝑖𝑠1
∗ 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑒 ∗ 𝑚2⁄𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 + 𝑓 ∗ 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑔
∗ 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ + ℎ ∗ 𝐺𝐷𝑃𝑝𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡 + 𝑘 ∗ 𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔
Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει AIC ίσο με 508,7 και χ2 ίσο με 76,9 με 11 βαθμούς
ελευθερίας που μας δείχνει ότι το μοντέλο μας έχει στατιστικά σημαντική διαφορά
από το σταθερό μοντέλο.
Omnibus Testa
Likelihood Ratio
Chi-Square
76,919

df

Sig.
11

,000

Goodness of Fita
Value
Akaike's Information Criterion (AIC)

508,701

Finite Sample Corrected AIC (AICC)

509,230

Bayesian Information Criterion (BIC)

561,524

Consistent AIC (CAIC)

573,524
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Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα, οι μεταβλητές growth και m2/reserves
έχουν θετική επίδραση σε επίπεδο σημαντικότητας 5% ενώ η GDP per capita έχει
αρνητική επίδραση σε επίπεδο σημαντικότητας 5% ως προς την πιθανότητα
εμφάνισης κρίσης. Επιπλέον φαίνεται να υπάρχει αρνητικά σημαντική διαφορά της
πιθανότητας εμφάνισης κρίσης μεταξύ των περιπτώσεων ύπαρξης εγγύησης με πηγή
χρηματοδότησης από την τράπεζα και το κράτος μαζί και μη ύπαρξης εγγύησης
καταθέσεων, ενώ δεν φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά για τη
πηγή χρηματοδότησης από την τράπεζα μόνο ή το κράτος μόνο σε σχέση με τη μη
ύπαρξη εγγύησης καταθέσεων. Με απλά λόγια φαίνεται ότι μόνο όταν η πηγή
χρηματοδότησης προέρχεται και από την τράπεζα και από το κράτος ταυτόχρονα,
μειώνει την πιθανότητα εκδήλωσης κρίσης στην χώρα.

Parameter Estimates
Hypothesis Test
Wald ChiParameter
(Intercept)

B

Std. Error

Square

df

Sig.

Exp(B)

1,553

,1996

60,522

1

,000

4,724

,072

,0276

6,761

1

,009

1,074

-3,565E-7

1,4733E-6

,059

1

,809

1,000

realinterest

,003

,0093

,138

1

,710

1,003

Inflation

,001

,0076

,023

1

,878

1,001

m2reserves

,016

,0060

6,900

1

,009

1,016

Depreciation

-,009

,0068

1,734

1

,188

,991

creditgrowth

-,004

,0028

1,788

1

,181

,996

-1,942E-7

9,6326E-8

4,066

1

,044

1,000

[sourcefunding=3,0]

20,568

24393,8931

,000

1

,999 856357026,290

[sourcefunding=2,0]

-1,102

,2364

21,738

1

,000

[sourcefunding=1,0]

20,740

13591,8393

,000

1

,999 1016531075,82

Growth
TOTchange

GDPpercapita

,332

Deposit Insurance Design Featured and Banking Crisis: Variation in
Management and Membership
Σε αυτήν την περίπτωση, κρατώντας την εξαρτημένη μεταβλητή για την κρίση ως
δίτιμη, θέλουμε να ελέγξουμε κατά πόσο πέρα από την ύπαρξη της εγγύηση
καταθέσεων, η κρίση επηρεάζεται και από τον σχεδιασμό της εγγύησης όσον αφορά
τις διαφορές στην διαχείριση της εγγύησης καταθέσεων ιδιωτική, τυπική και
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συνδυασμός των δύο) και την ιδιότητα μέλους στη πολίτικη της εγγύησης
καταθέσεων (υποχρεωτική ή εθελοντική) .
Υπάρχει μεγάλη διαφορά στην επίδραση της πολίτικης της εγγύησης

των

καταθέσεων στην τραπεζική σταθερότητα, αν το σύστημα διαχειρίζεται από το
κράτος ή αν το σύστημα διαχειρίζεται από τις ίδιες τις τράπεζες. Αυτή τη διαφορά θα
προσπαθήσουμε να ξεκαθαρίσουμε με τα παρακάτω μοντέλα.

1st Model
Το 1ο μοντέλο αυτής έχει ως επιπλέον ανεξάρτητη μεταβλητή τη διακριτή της
διαχείρισης που παίρνει τιμή 1 αν η διαχείριση γίνεται μόνο από τη κυβέρνηση, τιμή
2 αν η διαχείριση γίνεται από τις τράπεζες και την κυβέρνηση και τιμή 3 αν η
διαχείριση γίνεται μόνο από τις τράπεζες.

𝑙𝑜𝑔

𝑐𝑟𝑖𝑠𝑖𝑠0
= 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 + 𝑎 ∗ 𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ + 𝑏 ∗ 𝑇𝑂𝑇𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 + 𝑐 ∗ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 + 𝑑
𝑐𝑟𝑖𝑠𝑖𝑠1
∗ 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑒 ∗ 𝑚2⁄𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 + 𝑓 ∗ 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑔
∗ 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ + ℎ ∗ 𝐺𝐷𝑃𝑝𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡 + 𝑘 ∗ 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡

Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει AIC ίσο με 534,9 και χ2 ίσο με 46,2 με 11 βαθμούς
ελευθερίας που μας δείχνει ότι το μοντέλο μας έχει στατιστικά σημαντική διαφορά
από το σταθερό μοντέλο.
Omnibus Testa
Likelihood Ratio
Chi-Square
46,260

df

Sig.
11

,000

Goodness of Fita
Value
Akaike's Information Criterion (AIC)

534,903

Finite Sample Corrected AIC (AICC)

535,431

Bayesian Information Criterion (BIC)

587,726

Consistent AIC (CAIC)

599,726

Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα, οι μεταβλητές growth και m2/reserves
έχουν θετική επίδραση σε επίπεδο σημαντικότητας 5%.

Επιπλέον φαίνεται να
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υπάρχει αρνητικά σημαντική διαφορά της πιθανότητας εμφάνισης κρίσης μεταξύ των
περιπτώσεων ύπαρξης εγγύησης με διαχείριση από τη κυβέρνηση σε σχέση με την
μη ύπαρξης εγγύησης καταθέσεων, καθώς και της ύπαρξης ασφάλειας καταθέσεων με
διαχείριση και από τη κυβέρνηση και από τις τράπεζες σε σχέση με τη μη ύπαρξη
εγγύησης καταθέσεων. Με απλά λόγια φαίνεται ότι μόνο όταν υπάρχει συνδιαχείριση
ή κρατική διαχείριση στην ασφάλεια καταθέσεων, μειώνεται η πιθανότητα
εκδήλωσης κρίσης στην χώρα.

Parameter Estimates
Hypothesis Test
Wald ChiParameter

B

(Intercept)

Std. Error

Square

df

Sig.

Exp(B)

1,530

,2144

50,946

1

,000

4,619

,070

,0284

6,133

1

,013

1,073

TOTchange

-3,601E-7

1,5675E-6

,053

1

,818

1,000

Realinterest

,008

,0098

,604

1

,437

1,008

Inflation

,001

,0078

,006

1

,936

1,001

m2reserves

,015

,0070

4,778

1

,029

1,016

Depreciation

-,009

,0069

1,837

1

,175

,991

Creditgrowth

-,003

,0028

1,514

1

,219

,997

-1,564E-7

1,0303E-7

2,305

1

,129

1,000

[management=3,0]

-,740

,5949

1,549

1

,213

,477

[management=2,0]

-1,233

,6190

3,966

1

,046

,291

[management=1,0]

-,652

,2517

6,705

1

,010

,521

Growth

GDPpercapita

2nd Model
𝑙𝑜𝑔

𝑐𝑟𝑖𝑠𝑖𝑠0
= 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 + 𝑎 ∗ 𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ + 𝑏 ∗ 𝑇𝑂𝑇𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 + 𝑐 ∗ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 + 𝑑
𝑐𝑟𝑖𝑠𝑖𝑠1
∗ 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑒 ∗ 𝑚2⁄𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 + 𝑓 ∗ 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑔
∗ 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ + ℎ ∗ 𝐺𝐷𝑃𝑝𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡 + 𝑘 ∗ 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑒 + 𝑙 ∗ 𝑗𝑜𝑖𝑛𝑡 + 𝑚
∗ 𝑜𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
Omnibus Testa

Likelihood Ratio
Chi-Square

df

Sig.
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46,219

11

,000

Goodness of Fita
Value
Akaike's Information Criterion (AIC)

534,903

Finite Sample Corrected AIC (AICC)

535,431

Bayesian Information Criterion (BIC)

587,726

Consistent AIC (CAIC)

599,726

Parameter Estimates
Hypothesis Test
Parameter
(Intercept)

B

Std. Error

Wald Chi-Square

df

Sig.

Exp(B)

1,530

,2144

50,946

1

,000

4,619

,070

,0284

6,133

1

,013

1,073

TOTchange

-3,601E-7

1,5675E-6

,053

1

,818

1,000

Realinterest

,008

,0098

,604

1

,437

1,008

Inflation

,001

,0078

,006

1

,936

1,001

m2reserves

,015

,0070

4,778

1

,029

1,016

Depreciation

-,009

,0069

1,837

1

,175

,991

creditgrowth

-,003

,0028

1,514

1

,219

,997

GDPpercapita

-1,564E-7

1,0303E-7

2,305

1

,129

1,000

[private=1,00]

-,740

,5949

1,549

1

,213

,477

-1,233

,6190

3,966

1

,046

,291

-,652

,2517

6,705

1

,010

,521

Growth

[joint=1,00]
[official=1,00]

3rd Model
Το 3ο μοντέλο αυτής έχει ως επιπλέον ανεξάρτητη μεταβλητή τη διακριτή της
συμμετοχή (membership) που παίρνει τιμή 1 αν η συμμετοχή είναι υποχρεωτική και
τιμή 2 αν η συμμετοχή είναι εθελοντική.
𝑙𝑜𝑔

𝑐𝑟𝑖𝑠𝑖𝑠0
= 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 + 𝑎 ∗ 𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ + 𝑏 ∗ 𝑇𝑂𝑇𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 + 𝑐 ∗ 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 + 𝑑
𝑐𝑟𝑖𝑠𝑖𝑠1
∗ 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑒 ∗ 𝑚2⁄𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 + 𝑓 ∗ 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑔
∗ 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ + ℎ ∗ 𝐺𝐷𝑃𝑝𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡 + 𝑘 ∗ 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠ℎ𝑖𝑝

63

Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει AIC ίσο με 533,6 και χ2 ίσο με 45,4 με 10 βαθμούς
ελευθερίας που μας δείχνει ότι το μοντέλο μας έχει στατιστικά σημαντική διαφορά
από το σταθερό μοντέλο.

Omnibus Testa
Likelihood Ratio
Chi-Square
45,419

df

Sig.
10

,000

Goodness of Fita
Value
Akaike's Information Criterion (AIC)

533,662

Finite Sample Corrected AIC (AICC)

534,109

Bayesian Information Criterion (BIC)

582,083

Consistent AIC (CAIC)

593,083

Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα, οι μεταβλητές growth και m2/reserves
έχουν θετική επίδραση σε επίπεδο σημαντικότητας 5%.

Επιπλέον φαίνεται να

υπάρχει αρνητικά σημαντική διαφορά της πιθανότητας εμφάνισης κρίσης μεταξύ των
περιπτώσεων ύπαρξης ασφάλειας με υποχρεωτική συμμετοχή σε σχέση με την μη
ύπαρξης ασφάλειας καταθέσεων, καθώς και της ύπαρξης ασφάλειας καταθέσεων με
εθελοντική συμμετοχή σε σχέση με τη μη ύπαρξη ασφάλειας καταθέσεων. Με απλά
λόγια φαίνεται ότι με οποιοδήποτε είδος συμμετοχής στην εγγύηση καταθέσεων,
μειώνεται η πιθανότητα εκδήλωσης κρίσης στην χώρα.
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Parameter Estimates
Hypothesis Test
Parameter
(Intercept)

B

Std. Error

Wald Chi-Square

df

Sig.

Exp(B)

1,579

,2077

57,787

1

,000

4,848

,070

,0284

6,051

1

,014

1,072

TOTchange

-3,654E-7

1,5858E-6

,053

1

,818

1,000

Realinterest

,006

,0096

,381

1

,537

1,006

Inflation

,001

,0078

,010

1

,921

1,001

m2reserves

,013

,0062

4,332

1

,037

1,013

Depreciation

-,009

,0069

1,837

1

,175

,991

Creditgrowth

-,004

,0029

1,543

1

,214

,996

-1,794E-7

9,8137E-8

3,342

1

,068

1,000

[membership=2,0]

-,608

,5372

1,279

1

,258

,545

[membership=1,0]

-,730

,2437

8,982

1

,003

,482

Growth

GDPpercapita

Γενικά, δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές της παραπάνω έρευνας με το άρθρο στο
οποίο βασιστήκαμε. Το δείγμα και οι παλινδρομήσεις βασίστηκαν πάνω στο άρθρο
και στις πηγές του. Στη παραπάνω έρευνα όμως δεν κάναμε ουσιαστικά λιγότερες
αναλύσεις/μοντέλα σε σχέση με το μοντέλο λόγω έλλειψης δεδομένων. Παρόλα αυτά,
το συμπέρασμα είναι το ίδιο καθώς διαπιστώνουμε ότι η πολιτική της ρητής εγγύησης
καταθέσεων είναι επιβλαβής στη τραπεζική σταθερότητα. Αντίθετα, όσο πιο
περιορισμένες είναι οι καλυπτόμενες καταθέσεις, δηλαδή να μην καλύπτεται όλο το
ποσό των καταθέσεων από τις τράπεζες τόσο πιο δυνατή είναι η τραπεζική
σταθερότητα.

Συμπεράσματα
Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και η
επακόλουθη κρίση δημόσιου χρέους κατέδειξαν την ανάγκη για μια τραπεζική ένωση.
Συγκεκριμένα, έγινε σαφές ότι, ιδίως σε μια νομισματική ένωση όπως η ζώνη του
ευρώ, τα προβλήματα που προκύπτουν λόγω της ύπαρξης στενών δεσμών μεταξύ των
δημόσιων οικονομικών και του τραπεζικού τομέα μπορούν εύκολα να μεταδοθούν
εκτός εθνικών συνόρων και να προκαλέσουν αναταραχή στον χρηματοπιστωτικό
τομέα και άλλων χωρών της ΕΕ. η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε τη λεγόμενη
τραπεζική ένωση με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία του τραπεζικού κλάδου.
Ειδικότερα, η τραπεζική ένωση αποτελεί το σύστημα της τραπεζικής εποπτείας και
της εξυγίανσης που λειτουργεί βάσει κανόνων που ισχύουν σε όλη την Ευρωπαϊκή
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Ένωση. Ακόμα, εγγυάται την ασφάλεια και την αξιοπιστία του τραπεζικού τομέα
στην ευρωζώνη και ευρύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, αφετέρου, διασφαλίζει ότι
η εξυγίανση των μη βιώσιμων τραπεζών γίνεται χωρίς να δαπανηθούν χρήματα των
φορολογουμένων και με ελάχιστη επίπτωση στην πραγματική οικονομία και εγγυάται
τη ασφάλεια των καταθετών και των επενδυτών. Η εμπειρική μας μελέτη δείχνει και
πώς να γίνει αποτελεσματικότερη η πολιτική της εγγύησης των καταθέσεων,
αναδεικνύοντας τις αδυναμίες της και προτείνοντας σωστή διαχείριση της ώστε να
απότελέσει ένα ισχυρό εργαλείο για τη τραπεζική ένωση.
Η τραπεζική ένωση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για μια ουσιαστική Οικονομική
και Νομισματική Ένωση. Καθιστά δυνατή τη συνεπή εφαρμογή των τραπεζικών
κανόνων της ΕΕ στις συμμετέχουσες χώρες. Με την υιοθέτηση νέων διαδικασιών και
μέσων λήψης αποφάσεων δημιουργείται μια ενοποιημένη τραπεζική αγορά που
χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη διαφάνεια και ενισχυμένη ασφάλεια.
Τέλος, το γεγονός της οικονομικής κρίσης κατέδειξε ότι απαιτείται καλύτερη
ρύθμιση και εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα της ΕΕ, ιδίως στη ζώνη του
ευρώ. Η κρίση στη ζώνη του ευρώ και η διαφορετική αντιμετώπισή της σε εθνικό
επίπεδο έδειξαν ότι υπάρχει αλληλεξάρτηση τραπεζών και εθνικών κυβερνήσεων.
Επίσης, οι διαφορετικές εθνικές λύσεις οδήγησαν σε κατακερματισμό της ενιαίας
αγοράς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, πράγμα που συνετέλεσε στη διατάραξη
του δανεισμού στην πραγματική οικονομία. Οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν, συνεπώς,
ότι η Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω και
ότι, ως μέρος της προσπάθειας αυτής, θα δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο
χρηματοπιστωτικό πλαίσιο· το πλαίσιο αυτό μετονομάστηκε στη συνέχεια τραπεζική
ένωση

66

Βιβλιογραφία
Ελληνική Αρθρογραφία
•

Αλογοσκούφης

Γιώργος,2014,

«Διεθνής

οικονομική

και

παγκόσμια

οικονομία», Gutenberg- Γιώργος& Κώστας Δαρδανός, Αθήνα
•

Αργυρός Γ., Δεδούλη-Λαζαράκη Α., 2018, «Ευρωπαϊκή Ένωση και το δίκαιο
της Ευρωπαϊκής Οικονομίας, Σάκκουλας, Αθήνα

•

Γκόρτσος, Χρ. Βλ., 2011, Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών μέσα στο
«Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας», Χρηματοπιστωτικό
Δίκαιο, τεύχος 1, Νομική Βιβλιοθήκη

•

Γκόρτσος, Χρ. Βλ., 2010, «Η αναπροσαρμογή του πλαισίου άσκησης
εποπτείας στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα σύμφωνα με την
«έκθεση De Larosière», Τιμητικός Τόμος Γεωργίου Δ. Καλλιμόπουλου,
Εκδόσεις

Αντ.

Ν.

Σάκκουλα,

Αθήνα-Κομοτηνή,

σελ.

73-125

(προδημοσιευμένο στο Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο, 2009, τεύχος 1), Νομική
Βιβλιοθήκη, Αθήνα.
•

Γκόρτσος Χρήστος Βλ., 2014, «Η πορεία προς την Ευρωπαϊκή Τραπεζική
Ένωση: θεσμικές και κανονιστικές διαστάσεις και οι επιπτώσεις στην
ανταγωνιστικότητα

του

ελληνικού

τραπεζικού

συστήματος»,

Νομική

Βιβλιοθήκη, Αθήνα
•

Γκόρτσος, Χρήστος Βλ, 2015, «Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση: μια
συνοπτική θεώρηση των θεσμικών και κανονιστικών διαστάσεων», Νομική
Βιβλιοθήκη, Αθήνα

•

Μούσης Ν., 2018, «Ευρωπαϊκή Ένωση Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική»,
Παπαζήσης, Αθήνα

•

Πλιάκος Αστέρης, 2018, «Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Θεσμικό και
Ουσιαστικό Δίκαιο», Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα

•

Χρυσομάλλης Δ. Μιχάλης, 2018, «Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση
Οικοδόμηση, Εμβάθυνση, Ζητήματα Δημοκρατίας και Κράτους Δικαίου,
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα

67

Ξένη Αρθρογραφία
•

Allen, F., Carletti, E. and J. Gray, 2013, «Political, Fiscal and Banking Union
in the Eurozone?», FIC Press, Wharton Financial Institutions Center,
Philadelphia, USA

•

Allen, F., Beck, T., Carletti, E., Lane, P., Schoenmaker, D. and Wagner, W.,
2011, «Cross-Border Banking in Europe: Implications for Financial Stability
and Macroeconomic Policies», Centre for Economic Policy Research, London

•

Agnès Bénassy-Quéré, Markus K Brunnermeier, Henrik Enderlein, Emmanuel
Farhi, Marcel Fratzscher, Clemens Fuest, Pierre-Olivier Gourinchas, Philippe
Martin, Florence Pisani, Hélène Rey, Nicolas Véron, Beatrice Weder di
Mauro, Jeromin Zettelmeyer, 2017, «Reconciling risk sharing with market
discipline: A constructive approach to euro area reformBanking Union
Communication», European Commision

•

Bertola, Giuseppe, John Driffill, Harold James, Hans-Werner Sinn, Jan-Egbert
Sturm and Ákos Valentinyi, 2014, «Chapter 4: Banking Union: Who Should
Take Charge?», EEAG Report on the European Economy

•

Corsetti, Giancarlo, Michael P. Devereux, Luigi Guiso, John Hassler, Gilles
Saint-Paul, Hans-Werner Sinn, Jan-Egbert Sturm and Xavier Vives,
2010,"Chapter 2: A trust-driven financial crisis", EEAG Report on the
European Economy

•

Corsetti, Giancarlo, Michael P. Devereux, John Hassler, Gilles Saint-Paul,
Hans-Werner Sinn, Jan-Egbert Sturm and Xavier Vives, 2011, "Chapter 5:
Taxation and Regulation of the Financial Sector”, EEAG Report on the
European Economy

•

Daniel Gros, “Completing the Banking: Deposit insurance”, CEPS No. 335,
December 2015Dr Andreas Dombret, Now or later? Completing the European
Banking Union, Bundesbank, 2018

•

Demirguc-Kunt, Asli; Detragiache, Enrica, 1999. Does deposit insurance
increase banking system stability ? An empirical investigation : Does deposit
insurance increase banking system stability? - an empirical investigation

68

(English). Policy, Research working paper ; no. WPS 2247. Washington, DC:
World Bank. http://documents.worldbank.org/curated
•

Gros, D and D Schoenmaker (2014), “European Deposit Insurance and
Resolution in the Banking Union”, Journal of Common Market Studies 52:
529-546.

•

Howarth, D. and Quaglia, L. , 2013,

‘Banking Union as Holy Grail:

Rebuilding the Single Market in Financial Services, Stabilizing Europe’s
Banks and “Completing” Economic and Monetary Union’. JCMS, Vol. 51,
No. S1, pp. 103–23
•

Ioannidou, V. , 2012, ‘A First Step towards a Banking Union’. In Beck, T.
(ed.)

•

Jacopo Carmassi, Carmine Di Noia and Stefano Micossi, “Banking Union: A
federal model for the European Union with prompt corrective action”, No.
282, 18 September 2012

•

Micossi, S., Bruzzone, G. and Carmassi, J., 2013, ‘The New European
Framework for Managing Bank Crises’. Policy Brief 304 (Brussels: Centre for
European Policy Studies).

•

Petrakis, Panagiotis E. ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ, 2013 Arnold, M, M Barkbu, H Ture, H Wang and J Yao (2018), “A
central fiscal stabilization capacity for the Euro Area”, IMF Staff Discussion
Note SDN/18/03.

•

Rishi Goyal, Petya Koeva Brooks, Mahmood Pradhan, Thierry Tressel,
Giovanni Dell’Ariccia, Ross Leckow,,Ceyla Pazarbasioglu, and an IMF Staff
Team , A Banking Union for the Euro Area, 2013, IMF

•

Sinn, Hans-Werner, John Hassler, Gilles Saint-Paul, Giancarlo Corsetti,
Michael P. Devereux, Tim Jenkinson, Jan-Egbert Sturm and Xavier
Vives, "Chapter 2: The Financial Crisis", EEAG Report on the European
Economy 2009

•

Stefano Micossi, A Blueprint for Completing the Banking Union, CEPS, 2017

•

Torben M. Andersen & Giuseppe Bertola & John Driffill & Clemens Fuest &
Harold James & Jan-Egbert Sturm & Branko Uroševic, 2018. "Chapter 4: It’s
OK to Be Different: Policy Coordination and Economic Convergence," EEAG
Report on the European Economy
69

•

Victoria Santillana Miranda, Banking Union: Half way there, BBVA
Research, 2017

•

Van Rompuy, H. (2012) ‘Towards a Genuine Economic and Monetary Union’,
5 December, available at
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/13406
9.pdf, accessed on 10 January 2013.

Online Journal Articles
•

https://voxeu.org/article/european-fiscal-capacity-can-avoid-permanent-transfersand-improve-stabilisation

•

https://voxeu.org/article/case-euro-deposit-insurance

•

https://voxeu.org/article/european-banking-union-three

•

https://voxeu.org/article/options-european-deposit-insurance

•

https://voxeu.org/article/banking-union-crisis-management-tool

Ιστοσελίδες
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2019, «Περαιτέρω
βήματα προς την τραπεζική ένωση: μείωση των κινδύνων και προστασία των
καταθέσεων»(διαθέσιμο:

https://www.consilium.europa.eu/el/policies/banking-

union/risk-reduction-european-deposit-insurance-scheme/)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ,

2009«Η

ΠΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΣ

ΤΗΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΕΝΩΣΗ»
,(διαθέσιμο:https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/escb_el_webel.pdf)
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018, «Ενιαίος
Εποπτικός Μηχανισμός»,
(διαθέσιμο:https://www.consilium.europa.eu/el/policies/banking-union/singlesupervisory-mechanism/)
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018, «Το ενιαίο
εγχειρίδιο κανόνων»(διαθέσιμο:https://www.consilium.europa.eu/el/policies/bankingunion/single-rulebook/)

70

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018, «Τραπεζική
Ένωση»(διαθέσιμο:

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/sheet/88/banking-

union
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, 2018, «Εγχειρίδιο εποπτείας του ΕΕΜ
Ευρωπαϊκή

τραπεζική

εποπτεία:

λειτουργία

του

ΕΕΜ

και

εποπτική

προσέγγιση»(διαθέσιμο:https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.s
upervisorymanual201803.el.pdf?42da4200dd38971a82c2d15b9ebc0e65
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, «ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 20082013), 2014»(διαθέσιμο: https://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis.pdf)
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ,2016,«Ενίσχυση της
επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ»
(διαθέσιμο:https://esee.gr/wp-content/uploads/2016/11/Triminiaio-makro-2-.pdf)
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2017«ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ»
(διαθέσιμο:https://www.consilium.europa.eu/media/31472/qc0417545eln_pdfweb_20
171016165020.pdf
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2018)«Τι είναι το σύστημα εγγύησης καταθέσεων;»

71

