
 

 

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς 
διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, 
περιληπτικά ή συνολικά,  χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,.  Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή 
αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη 
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Οι Εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση 

Η οικονομική κρίση τόνισε την ανάγκη για καλύτερη ρύθμιση και 

εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Στα πλαίσια λήψης μέτρων 

ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα της ΟΝΕ,  διαμορφώθηκε ο οδικός 

χάρτης για την υλοποίηση μιας πραγματικής Οικονομικής και 

Νομισματικής  Ένωσης   που περιλαμβάνει εκτός των άλλων και 

ενοποιημένο χρηματοοικονομικό πλαίσιο. Η ολοκλήρωση της Τραπεζικής 

Ένωσης συνιστά το περισσότερο πολύπλοκο και φιλόδοξο εγχείρημα της 

Ευρώπης κατά την τρέχουσα περίοδο. Τα βασικά θεσμικά συστατικά 

αυτής της Τραπεζικής Ένωσης, αφορούν δύο βασικούς πυλώνες: 

· την επίβλεψη του τραπεζικού συστήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

μέσω του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού,  

· τη θέσπιση ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης ο οποίος θα 

εφαρμόζει τους κανόνες για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των 

τραπεζών, στο πλαίσιο της τραπεζικής ένωσης  και τη λειτουργία του 

ενιαίου ταμείου εξυγίανσης 

Η Τραπεζική Ένωση θεωρείται ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τον 

ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο.  Η σημαντικές αλλαγές της ευρωπαϊκής 

τραπεζικής νομοθεσίας οι νέοι κανόνες λειτουργίας και τα μέτρα 

ρυθμιστικής παρέμβασης μεταβάλουν σημαντικά τη στρατηγική των 

ευρωπαϊκών τραπεζών. 

Η Τραπεζική Ένωση αποτελεί βασική προτεραιότητα, με δεδομένη τη 

συμβολή που μπορεί να έχει τόσο στην αναγκαία αποκατάσταση της 

εμπιστοσύνης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων όσο και στην 

ορθή χρηματοδότηση της οικονομίας. Θα μειώσει το σημερινό 

κατακερματισμό στην ενιαία αγορά, θα συμβάλει στην εξασφάλιση ίσων 

όρων ανταγωνισμού στην ΕΕ και θα ενισχύσει, επίσης, το ευρωπαϊκό 

τραπεζικό σύστημα, περιορίζοντας, παράλληλα, τον κίνδυνο μετάδοσης 

της κρίσης. 
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Οι Εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση 
 
Σύντομο Ιστορικό 
Τον Ιούνιο 2012 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για λήψη μέτρων ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα 
της ΟΝΕ, κάλεσε τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Eurogroup και της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας να αναπτύξουν συγκεκριμένο και χρονικά δεσμευτικό οδικό χάρτη για την υλοποίηση μιας πραγματικής 
Οικονομικής και Νομισματικής  Ένωσης. Oι τέσσερις πρόεδροι υπέβαλαν την τελική τους έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
το Δεκέμβριο του 2012. Η έκθεση εισηγείται ένα χρονοδιάγραμμα και μια σταδιακή διαδικασία για την ολοκλήρωση της ΟΝΕ.  
 
Ο οδικός χάρτης για μια πραγματική Οικονομική και Νομισματική Ένωση περιλαμβάνει τέσσερα συστατικά στοιχεία: 
 
ενοποιημένο χρηματοοικονομικό πλαίσιο ή τραπεζική ένωση που διασφαλίζει τη χρηματοοικονομική σταθερότητα στη ζώνη 
του ευρώ κυρίως και ελαχιστοποιεί το κόστος ενδεχόμενης τραπεζικής χρεοκοπίας για τους ευρωπαίους πολίτες. Ένα τέτοιο 
πλαίσιο προάγει την ευθύνη για εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και προβλέπει κοινούς μηχανισμούς για την εξυγίανση των 
τραπεζών και την εγγύηση των καταθέσεων των πελατών. 
 
ενοποιημένο δημοσιονομικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει τη χάραξη υγιούς δημοσιονομικής πολιτικής σε εθνικό και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και θα περιλαμβάνει τον συντονισμό, την από κοινού λήψη αποφάσεων, περισσότερη επιβολή και ανάλογα 
μέτρα ενόψει της έκδοσης κοινών χρεογράφων. Το πλαίσιο αυτό θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει διάφορες μορφές 
δημοσιονομικής αλληλεγγύης. 
 
ενοποιημένο πλαίσιο οικονομικής πολιτικής το οποίο διαθέτει επαρκείς μηχανισμούς ώστε να διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται 
εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές οι οποίες προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη,  την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα και 
είναι συμβατές με την ομαλή λειτουργία της ΟΝΕ. 
 
βελτιωμένη δημοκρατική νομιμοποίηση και λογοδοσία στο πλαίσιο της ΟΝΕ,  η οποία θα βασίζεται στην από κοινού άσκηση 
της κυριαρχίας για τις κοινές πολιτικές και την αλληλεγγύη. 
 
 Τραπεζική Ένωση 
Η τραπεζική ένωση αποβλέπει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου χρηματοπιστωτικού πλαισίου, για τη διαφύλαξη της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την ελαχιστοποίηση του κόστους που προκαλείται από  τη διευθέτηση προβληματικών 
πιστωτικών ιδρυμάτων.  Οι πρώτες κινήσεις προς την κατεύθυνση της τραπεζικής ενοποίησης αφορούσαν τη δημιουργία της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (European Banking Authority - EBA) και, παράλληλα, τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Συστημικού Κινδύνου (European Systemic Risk Board – ESRB). Προκειμένου να δημιουργηθεί μια αποτελεσματική τραπεζική 
ένωση, απαιτείται κοινή ρυθμιστική πολιτική, κοινή πολιτική εξυγίανσης και κοινό σύστημα ασφάλισης. Το προβλεπόμενο 
πλαίσιο για την Τραπεζική Ένωση περιλαμβάνει ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων, ενιαίο εγχειρίδιο εποπτείας,  ενιαίο εποπτικό 
μηχανισμό, ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης, και προτάσεις σχετικά με συστήματα εγγύησης καταθέσεων. Τα βασικά στοιχεία που 
προβλέπεται να περιλαμβάνει η τραπεζική ένωση αφορούν: 
 

- την επίβλεψη του τραπεζικού συστήματος σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της ίδρυσης ενός Ενιαίου Εποπτικού 
Μηχανισμού (Single Supervisory Mechanism - SSM),  

- τη θέσπιση ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης (Single Resolution Mechanism) ο οποίος θα εφαρμόζει τους κανόνες 
για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών,  στο πλαίσιο της τραπεζικής ένωσης  και τη λειτουργία του ενιαίου 
ταμείου εξυγίανσης 

- τη λειτουργία ενός Ενιαίου Μηχανισμού Προστασίας των Καταθέσεων. 
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Βασική προϋπόθεση για τη θέσπιση ενός αποτελεσματικού Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού αποτελεί η διαμόρφωση ενιαίων 
κανόνων για τη ρύθμιση του τραπεζικού τομέα. Στις 20 Ιουλίου 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση νέας οδηγίας και 
νέου κανονισμού σχετικά με την εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ στις τράπεζες της ΕΕ.  Οι νέοι κανόνες,  τέθηκαν σε ισχύ στις 26  
Ιουνίου 2013 με την υιοθέτηση ενός ενιαίου βιβλίου Κανόνων (Single Rulebook) με τη μορφή κανονισμού (Κανονισμός 
575/2013) και μίας οδηγίας (Οδηγία 2013/36/ΕΕ). 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” (Capital Requirements Directive).  
 
CRD IV - Στην Οδηγία 2013/36/ΕΕ περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικά με: 

• την ελεύθερη εγκατάσταση και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών από τα πιστωτικά ιδρύματα, 
• την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων από τις αρμόδιες αρχές 
• την εταιρική διακυβέρνηση, 
• τις πολιτικές αποδοχών, και 
• την καθιέρωση κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας. 

 
ο Κανονισμός (ΕΕ) 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 (ΕΕ) αριθ. 648/2012», 
γνωστός με το ακρωνύμιο “CRR” (Capital Requirements Regulation). 
 
CRR  –  Στον Κανονισμό 575/2013  περιλαμβάνονται διατάξεις αναφορικά με τη μικροπροληπτική ρυθμιστική παρέμβαση στη 
λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων με τις οποίες επιδιώκεται: 

• η ενίσχυση της ποιότητας και της ποσότητας της κεφαλαιακής τους βάσης 
• η καθιέρωση εργαλείων προληπτικής ρυθμιστικής παρέμβασης 

- Συντελεστής κάλυψης ρευστότητας ("Liquidity Coverage Ratio’) 
- Συντελεστής καθαρής σταθερής χρηματοδότησης (‘Net Stable Funding Ratio’)  
- Συντελεστής μόχλευσης (‘Leverage Ratio’) 

• η ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της καθιέρωσης πρόσθετων απαιτήσεων δημοσιοποίησης στοιχείων. 
 
Με τον Κανονισμό και την Οδηγία ενσωματώνονται στο ευρωπαϊκό δίκαιο οι κανόνες της «Βασιλείας ΙΙΙ»  θεσπίζοντας από 
κοινού το πλαίσιο που διέπει την πρόσβαση σε δραστηριότητες, το εποπτικό πλαίσιο και τους κανόνες προληπτικής εποπτείας 
των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων. Ο Κανονισμός και η Οδηγία εφαρμόζονται, σταδιακά, από την 
1η Ιανουαρίου 2014. 
 
Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός 
Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (ΕΕΜ) είναι ένα σύστημα τραπεζικής εποπτείας που περιλαμβάνει την ΕΚΤ και τις εθνικές 
αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ) και είναι επιφορτισμένο με την προληπτική εποπτεία στις συμμετέχουσες χώρες. Η ΕΚΤ θα ασκεί εποπτεία 
στις σημαντικές τράπεζες και οι ΕΑΑ στις λιγότερο σημαντικές τράπεζες, η δε ΕΚΤ θα είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματική και 
συνεπή λειτουργία του ΕΕΜ.  
 
Το νομοθετικό πλαίσιο για τον ΕΕΜ δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο 2013 και περιλαμβάνει:  
α)  τον Κανονισμό (ΕΕ)  αριθ.  1024/2013  του Συμβουλίου «για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα (ΕΚΤ) σχετικά με τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και την εποπτεία των τραπεζών» και  
 
β) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1022/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ)  αριθ.  1093/2010  σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών)  όσον 
αφορά την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 
του Συμβουλίου. Ο κανονισμός ΕΕΜ τέθηκε σε ισχύ στις 3 Νοεμβρίου 2013. 
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Οι βασικοί σκοποί του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού είναι  η διαφύλαξη της ασφάλειας και της ευρωστίας του ευρωπαϊκού 
τραπεζικού συστήματος και η ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης και σταθερότητας στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο του 
νέου συστήματος,  η ΕΚΤ θα εποπτεύει άμεσα τα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα,  ενώ θα συνεργάζεται στενά με τις εθνικές 
αρμόδιες αρχές για την εποπτεία όλων των υπόλοιπων πιστωτικών ιδρυμάτων που βρίσκονται υπό τη γενική επίβλεψη της ΕΚΤ.  
 
Η ΕΚΤ μπορεί να αποφασίσει ανά πάσα στιγμή να αναλάβει την ευθύνη εποπτείας λιγότερο σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων. 
Η ΕΚΤ θα εποπτεύει άμεσα περίπου 130 πιστωτικά ιδρύματα, που αντιπροσωπεύουν σχεδόν 85% του συνολικού ενεργητικού 
του τραπεζικού τομέα στη ζώνη του ευρώ.  
 
Ο χαρακτηρισμός ορισμένης τράπεζας ως σημαντικής συναρτάται προς τους ακόλουθους παράγοντες:  
 

• τη συνολική αξία των στοιχείων του ενεργητικού του, 
• τη σημασία του για την οικονομία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένο ή της ΕΕ συνολικά, 
• το φάσμα των διασυνοριακών του συναλλαγών, 
• το αν έχει ζητήσει ή λάβει δημόσια χρηματοδοτική στήριξη από τον ΕΜΣ ή την   
• Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΔΧΣ) και  
• το αν ανήκει στις τρεις σημαντικότερες τράπεζες της οικείας χώρας.  

 
Μια τράπεζα θα χαρακτηρίζεται σημαντική, εφόσον πληροί οποιοδήποτε από τα πέντε αυτά κριτήρια. 
 
Συνολική αξιολόγηση των ευρωπαϊκών τραπεζών από την ΕΚΤ (Comprehensive assessment) 
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)  ανακοίνωσε στις 23  Οκτωβρίου 2013  λεπτομέρειες της συνολικής αξιολόγησης που θα 
διενεργηθεί ενόψει της προετοιμασίας για την ανάληψη πλήρους εποπτικής αρμοδιότητας στο πλαίσιο του ενιαίου εποπτικού 
μηχανισμού. Η αξιολόγηση ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2013 και θα ολοκληρωθεί σε δώδεκα μήνες. Η άσκηση επιδιώκει τρεις 
βασικούς στόχους:  
 

• Διαφάνεια, προκειμένου να ενισχυθεί η ποιότητα της διαθέσιμης πληροφόρησης για την κατάσταση των τραπεζών 
•  Εξυγίανση των ισολογισμών,  προκειμένου να καθοριστούν και να εφαρμοστούν τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα,  αν και 

όπου χρειάζονται 
• Οικοδόμηση εμπιστοσύνης, προκειμένου να διαβεβαιωθούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι οι τράπεζες είναι κατ' ουσία 

εύρωστες και αξιόπιστες.  
 

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει τρία στοιχεία:  
 

i) την αξιολόγηση των κινδύνων για σκοπούς εποπτείας (Supervisory Risk Assessment), προκειμένου να εξεταστούν από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη βασικοί κίνδυνοι που αφορούν,  μεταξύ άλλων,  τη ρευστότητα,  τη μόχλευση και τη 
χρηματοδότηση 

 
ii)  έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού (Asset Quality Review), προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια 

όσον αφορά τα ανοίγματα των τραπεζών μέσω του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού τους, 
περιλαμβανομένης της καταλληλότητας της αποτίμησης των εν λόγω στοιχείων και των ασφαλειών, καθώς και των 
σχετικών προβλέψεων και 

  
iii) άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test), προκειμένου να εξεταστεί η ανθεκτικότητα των ισολογισμών 

των τραπεζών σε σενάρια ακραίων καταστάσεων.  Η συνολική αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί με τη συγκεντρωτική 
δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της,  σε επίπεδο χώρας και τράπεζας,  και τυχόν συστάσεων για τη λήψη εποπτικών 
μέτρων.  
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Η ΕΚΤ ανακοίνωσε στις 3 Φεβρουαρίου ότι στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συνολικής αξιολόγησης, ολοκληρώθηκε η άσκηση 
συλλογής της πρώτης σειράς δεδομένων. Τα κεφαλαιακά όρια (όπως ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) για το 
βασικό σενάριο και για το σενάριο δυσμενών εξελίξεων ορίζονται σε 8% και 5,5% των μέσων κεφαλαίου των κοινών μετοχών 
της Κατηγορίας 1 αντιστοίχως. 
 
Η ΕΚΤ δημοσίευσε στις 11 Μαρτίου 2014 το εγχειρίδιο σχετικά με τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται στη δεύτερη φάση του 
ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού. Το εγχειρίδιο περιέχει τη μεθοδολογία για την εκτέλεση δέκα 
συγκεκριμένων υποσυνόλων εργασιών στη διάρκεια της δεύτερης φάσης του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων του 
ενεργητικού. Τα βασικά υποσύνολα εργασιών περιλαμβάνουν την εξέταση των διαδικασιών, των πολιτικών και των λογιστικών 
πρακτικών,  την εξέταση των φακέλων πιστοδότησης και την αποτίμηση των εξασφαλίσεων,  καθώς επίσης και τον έλεγχο των 
στοιχείων του ενεργητικού του επιπέδου 3 που αποτιμώνται στην εύλογη αξία. 
 
Η δεύτερη φάση έπεται της επιλογής χαρτοφυλακίων (πρώτη φάση) και θα διαρκέσει ως τον Αύγουστο του 2014. Ο έλεγχος της 
ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού πρόκειται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο 2014, οπότε και θα δημοσιοποιηθούν τα 
αποτελέσματά του,  μαζί με εκείνα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διενεργείται σε συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. 
 
Η ΕΚΤ αναμένει ότι τα σενάρια για την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων θα αποσταλούν στις τράπεζες από την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών στα τέλη Απριλίου 2014. 
 
Ενιαίος Mηχανισμός Εξυγίανσης  
Ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης (Single Resolution Mechanism - SRM) παρουσιάστηκε από την Επιτροπή με την ανακοίνωσή 
της σχετικά με τον Χάρτη Πορείας προς την Τραπεζική Ένωση (Σεπτέμβριος 2012) και το Σχέδιο στρατηγικής για μια βαθιά και 
ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση (Νοέμβριος 2012). Ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης (ΕΜΕ) αποτελεί το 2ο 
πυλώνα που θα συμπληρώνει τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ) στο πλαίσιο της Τραπεζικής Ένωσης.  
 
Στο Ecofin  του Δεκεμβρίου 2013  οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ συμφωνήσαν στο γενικό πλαίσιο για τον Ενιαίο Μηχανισμό 
Εξυγίανσης ο οποίος θα λειτουργήσει μαζί με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης στην 
Ευρώπη.  Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συμβουλίου,  ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης θα αποτελέσει ένα από τα βασικά 
στοιχεία της τραπεζικής ένωσης της Ευρώπης,  μαζί με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό.  Η δημιουργία τραπεζικής ένωσης είναι 
ουσιαστική προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κατακερματισμός της αγοράς και να διαρραγεί η σχέση μεταξύ κρατικού χρέους 
και τραπεζών.  
 
Ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης συνοδευόμενος από μηχανισμό χρηματοδότησης θα διασφαλίσει ότι αν, παρά την 
αυστηρότερη εποπτεία, μια τράπεζα που υπάγεται στον ΕΜΕ αντιμετωπίζει σοβαρές δυσχέρειες, η εξυγίανσή της θα μπορεί να 
αντιμετωπιστεί με αποτελεσματικό τρόπο και με ελάχιστο κόστος για τους φορολογουμένους και την πραγματική οικονομία. H 
δημιουργία ΕΜΕ θα εξασφαλίσει την άσκηση εποπτείας και εξυγίανσης στο ίδιο επίπεδο για τις χώρες που συμμετέχουν στην 
επιτήρηση των τραπεζών στο πλαίσιο του ΕΕΜ. Αυτό θα αποτρέψει την εμφάνιση εντάσεων μεταξύ εποπτείας σε επίπεδο ΕΕ και 
εθνικών καθεστώτων εξυγίανσης.  Ο ΕΜΕ θα καλύπτει όλες τις χώρες που συμμετέχουν στον ΕΕΜ και συγκεκριμένα τα κράτη 
μέλη της ευρωζώνης καθώς και τις χώρες εκείνες εκτός ευρωζώνης που θα αποφασίσουν να συμμετάσχουν μέσω συμφωνιών 
στενής συνεργασίας. 
 
Συμφωνία για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης  
Σε συμφωνία επί της αρχής για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης κατέληξαν Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 20 Μαρτίου, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε. Βάσει της συμφωνίας, καθίσταται 
δυνατή η δημιουργία ενός Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης με ευρείες αρμοδιότητες σε περιπτώσεις εξυγίανσης τραπεζών, 
καθώς και η δημιουργία ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης.  Η έγκριση του συμφωνηθέντος κειμένου από τα κράτη-  μέλη θα 
επιτρέψει την ολοκλήρωση της διακυβερνητικής συμφωνίας για τη λειτουργία του ταμείου αυτού.  
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Το συμφωνηθέν κείμενο επί του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης θα πρέπει να εγκριθεί από τους μόνιμους αντιπρόσωπους των 
χωρών- μελών της ΕΕ και να προλάβει να επικυρωθεί στην τελευταία Σύνοδο της παρούσας Ευρωβουλής, στα μέσα Απριλίου.  
 
Σύμφωνα την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (20/3/14),  ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης συμπληρώνει τον Ενιαίο 
Μηχανισμό Εποπτείας ο οποίος – όταν αρχίσει να λειτουργεί στα τέλη του 2014 – θα δώσει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
την εξουσία να εποπτεύει άμεσα τις τράπεζες στην Ευρωζώνη,  καθώς και σε άλλα κράτη μέλη που θα αποφασίσουν να 
συμμετάσχουν στην Τραπεζική Ένωση.  Ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης θα διασφαλίσει ότι μια τράπεζα που αντιμετωπίζει 
σοβαρές δυσχέρειες, η εξυγίανσή της θα μπορεί να αντιμετωπιστεί με αποτελεσματικό τρόπο και με ελάχιστο κόστος για τους 
φορολογουμένους και την πραγματική οικονομία. Ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης θα διέπεται από δύο κείμενα: τον 
κανονισμό του που θα καλύπτει τις βασικές πτυχές του μηχανισμού και μια διακυβερνητική συμφωνία σχετικά με ορισμένες 
ειδικές πτυχές του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης. 
 
Βασικά στοιχεία της συμφωνίας τριμερούς διαλόγου:  
Ο κανονισμός του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης βασίζεται στους κανόνες για την εξυγίανση των τραπεζών που καθορίζονται 
στην Οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών  (Bank  Recovery  and  Resolution  Directive  -  BRRD).  Η 
προτεινόμενη οδηγία έχει στόχο να παράσχει στις εθνικές αρχές κοινές εξουσίες και μέσα ώστε να προλαμβάνουν τις τραπεζικές 
κρίσεις και να εξυγιαίνουν ευτάκτως οποιοδήποτε ίδρυμα στην περίπτωση πτώχευσης,  διασφαλίζοντας παράλληλα τις 
ουσιώδεις τραπεζικές λειτουργίες και ελαχιστοποιώντας την έκθεση των φορολογουμένων σε ζημίες. 
Με την οδηγία θεσπίζεται μια σειρά μέσων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων τραπεζικών κρίσεων σε τρία στάδια:  
προετοιμασία και πρόληψη, έγκαιρη παρέμβαση και εξυγίανση. Ο κανονισμός του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης καθορίζει 
τα εξής:  
 
Πεδίο εφαρμογής: ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης θα καλύπτει όλες τις τράπεζες που εποπτεύονται από τον Ενιαίο 
Μηχανισμό Εποπτείας. Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης θα προετοιμάζει σχέδια εξυγίανσης και θα προχωρά στην απευθείας 
εξυγίανση όλων των τραπεζών που εποπτεύονται από την ΕΚΤ και διασυνοριακές τράπεζες.  Οι εθνικές αρχές εξυγίανσης θα 
προετοιμάζουν σχέδια εξυγίανσης και θα εξυγιαίνουν τράπεζες οι οποίες λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο και δεν υπόκεινται 
στην πλήρη και άμεση εποπτεία της ΕΚΤ, με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν θα περιλαμβάνει τη χρήση του Ενιαίου Ταμείου. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να έχουν το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης άμεσα υπεύθυνο για όλες τις τράπεζες. Το Ενιαίο 
Συμβούλιο Εξυγίανσης θα αποφασίζει σε κάθε περίπτωση για όλες τις τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο και δεν υπόκεινται σε πλήρη και άμεση εποπτεία της ΕΚΤ, εάν η εξυγίανση περιλαμβάνει τη 
χρήση του Ταμείου.  
 
Λήψη αποφάσεων: Θα υπάρχει μια συγκεντρωτική διαδικασία λήψης αποφάσεων γύρω από ένα ισχυρό Ενιαίο Συμβούλιο 
Εξυγίανσης και θα περιλαμβάνει τα μόνιμα μέλη καθώς και την Επιτροπή,  το Συμβούλιο,  την ΕΚΤ και τις εθνικές αρχές 
εξυγίανσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ΕΚΤ θα επισημαίνει στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης, την Επιτροπή και τις 
εθνικές αρχές ότι μια τράπεζα βρίσκεται σε κίνδυνο. Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης τότε θα αξιολογεί εάν υπάρχει συστημική 
απειλή και οποιαδήποτε λύση από τον ιδιωτικό τομέα. Εάν όχι, θα υιοθετεί ένα σχέδιο εξυγίανσης που θα περιλαμβάνει και τα 
σχετικά εργαλεία εξυγίανσης και πιθανή χρήση του Ταμείου. Τα κύρια εργαλεία εξυγίανσης είναι τα εξής: 
 

– πώληση (μέρους των) δραστηριοτήτων, 
– καθιέρωση μεταβατικού ιδρύματος (προσωρινή μεταβίβαση των καλών τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων σε 

οντότητα υπό κρατικό έλεγχο), 
– διαχωρισμός περιουσιακών στοιχείων (μεταβίβαση απομειωμένων περιουσιακών στοιχείων σε φορέα διαχείρισης 

περιουσιακών στοιχείων),  
– μέτρα διάσωσης με ίδια μέσα (bail-in) - επιβολή ζημιών, με σειρά προτεραιότητας, στους μετόχους και τους 

ανασφάλιστους πιστωτές. 
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Το εργαλείο της διάσωσης με ίδια μέσα,  παρέχει τη δυνατότητα στις αρχές εξυγίανσης να απομειώσουν ή να 
μετατρέψουν σε ίδιο κεφάλαιο τις απαιτήσεις των μετόχων και των πιστωτών των ιδρυμάτων που είναι σε 
διαδικασία εξυγίανσης. Εκτός από τους μετόχους, το μέτρο εφαρμόζεται, κατά προτεραιότητα, στους συνήθεις 
πιστωτές χωρίς διασφάλιση ή προνόμια και τους καταθέτες από μεγάλες επιχειρήσεις και στη συνέχεια, 
ακολουθούν οι επιλέξιμες καταθέσεις των φυσικών προσώπων και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και οι 
υποχρεώσεις προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και,  το ταμείο εγγύησης καταθέσεων (το οποίο πάντα θα 
επεμβαίνει για τις εγγυημένες καταθέσεις) έχει υψηλότερη ιεραρχημένη προστασία έναντι των επιλέξιμων 
καταθέσεων.  
 
Ορισμένες υποχρεώσεις αποκλείονται μονίμως από τη διάσωση με ίδια μέσα: καλυπτόμενες καταθέσεις, 
εξασφαλισμένες υποχρεώσεις, περιλαμβανομένων των καλυμμένων ομολόγων, οι υποχρεώσεις προς τους 
εργαζομένους των υπό πτώχευση ιδρυμάτων, όπως οι σταθεροί μισθοί και τα συνταξιοδοτικά οφέλη, οι εμπορικές 
απαιτήσεις που σχετίζονται με αγαθά και υπηρεσίες απαραίτητα για την καθημερινή λειτουργία του ιδρύματος, 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη συμμετοχή σε συστήματα πληρωμών με εναπομένουσα διάρκεια μικρότερη 
των επτά ημερών, διατραπεζικές υποχρεώσεις με αρχική διάρκεια μικρότερη των επτά ημερών. 
 
Οι εθνικές αρχές εξυγίανσης έχουν τη διακριτική ευχέρεια να εξαιρέσουν, ολικώς ή μερικώς, από την εφαρμογή του 
μέτρου του bail-in απαιτήσεις πιστωτών του ιδρύματος που:  
α) δεν μπορούν χρησιμοποιηθούν εντός λογικού χρονικού διαστήματος, 
 β) που είναι απαραίτητες για τη συνέχιση κρίσιμων λειτουργιών του ιδρύματος,  
γ) η χρησιμοποίησή τους μπορεί να προκαλέσει μετάδοση της κρίσης και, 
 δ)  η χρησιμοποίησή τους μπορεί να οδηγήσει σε απομείωση αξίας που θα αυξήσει τις απώλειες των άλλων 
πιστωτών. 

 
Η Επιτροπή,  είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση των διακριτικών πτυχών της απόφασης του συμβουλίου και θα εγκρίνει ή θα 
φέρει ενστάσεις στο σχέδιο εξυγίανσης. Η απόφαση της Επιτροπής υπόκειται στην έγκριση ή απόρριψη του Συμβουλίου (silence 
procedure) μόνο όταν τα κεφάλαια που εκταμιεύονται από το Ενιαίο Ταμείο είναι τροποποιημένα ή εάν δεν υπάρχει δημόσιο 
συμφέρον για την εξυγίανση της τράπεζας.  Εκεί όπου το Συμβούλιο ή η Επιτροπή αντιδρούν στο σχήμα εξυγίανσης,  το Ενιαίο 
Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να τροποποιεί το εν λόγω σχήμα, το οποίο τότε θα τίθεται σε εφαρμογή από τις εθνικές αρχές 
εξυγίανσης.  Εάν η εξυγίανση περιλαμβάνει και κρατική βοήθεια,  η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει την βοήθεια πριν από την 
έγκριση του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης στο σχήμα. 
 
Διακυβέρνηση του Συμβουλίου/ όροι ψηφοφορίας: Στη σύνοδο της ολομέλειας το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης θα λαμβάνει 
όλες τις αποφάσεις γενικού χαρακτήρα και τις μεμονωμένες αποφάσεις εξυγίανσης που περιλαμβάνουν τη χρήση του Ενιαίου 
Ταμείου Εξυγίανσης πάνω από 5 δισ. ευρώ. Στην εκτελεστική συνεδρίαση του το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης θα λαμβάνει 
αποφάσεις σε σχέση με μεμονωμένες οντότητες ή τραπεζικούς ομίλους όπου η χρήση του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης θα 
παραμένει κάτω από το συγκεκριμένο όριο.  Η σύνθεση της εκτελεστικής συνεδρίασης του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης θα 
περιλαμβάνει τον πρόεδρο,  τον εκτελεστικό διευθυντή,  τρία άλλα μόνιμα μέλη,  ενώ η Επιτροπή και η ΕΚΤ θα είναι μόνιμοι 
παρατηρητές. Επιπλέον -προκειμένου να διασφαλιστεί ότι εξυπηρετούνται τα συμφέροντα όλων των κρατών μελών που 
επηρεάζονται-  πρόσθετα μέλη θα περιλαμβάνονται στη σύνοδο,  ανάλογα με το ίδρυμα που βρίσκεται σε διαδικασία 
εξυγίανσης. Δεν θα υπάρχει δικαίωμα βέτο για κανέναν από τους συμμετέχοντες στις διαδικασίες. 
 
Ταμείο: θα συγκροτηθεί ένα Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης στο οποίο θα συνεισφέρουν όλες οι τράπεζες των χωρών-μελών που 
συμμετέχουν. Το Ταμείο έχει στόχο ένα επίπεδο 55 δισ. ευρώ και μπορεί να δανειστεί από τις αγορές εάν το αποφασίσει το 
Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης στην ολομέλειά του. Το ταμείο θα ανήκει και θα διοικείται από το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης. 
Το Ενιαίο Ταμείο θα φτάσει στο στόχο-επίπεδο του 1% καλυμμένων καταθέσεων σε περίοδο οκτώ ετών. Στη διάρκεια αυτής της 
μεταβατικής περιόδου, το Ενιαίο Ταμείο, θα αποτελείται από εθνικά τμήματα που θα αντιστοιχούν σε κάθε συμμετέχον κράτος-
μέλος.  
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 Οι πόροι που θα συσσωρεύονται σε αυτά τα τμήματα,  θα αποκτούν αμοιβαίο χαρακτήρα σταδιακά,  σε διάστημα 8  ετών,  
ξεκινώντας με το 40% αυτών των πόρων στο πρώτο έτος, 20% το δεύτερο έτος και το υπόλοιπο εξίσου για επιπλέον 6 έτη. Η 
σύσταση του Ενιαίου Ταμείου και των εθνικών τμημάτων και του σχήματος λήψης αποφάσεων,  θα ρυθμίζεται από τον 
Κανονισμό, ενώ η μεταβίβαση των εθνικών κεφαλαίων προς το Ενιαίο Ταμείο και η ενεργοποίηση της αμοιβαιοποίησης των 
εθνικών τμημάτων θα προβλέπονται σε μια διακρατική συμφωνία μεταξύ των συμμετεχόντων στο SRM κρατών-μελών. 
 
Επόμενα βήματα  
Για να γίνει νόμος,  η πρόταση της Επιτροπής θα πρέπει να εγκριθεί από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τα 
κράτη μέλη της ΕΕ στο Συμβούλιο.  Αναμένεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ψηφίσει τη νομοθεσία στην ολομέλεια τον 
Απρίλιο, ενώ το Συμβούλιο θα εγκρίνει επίσημα στη συνέχεια.  
 
Στις 27  Μαρτίου εγκρίθηκε από την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων της ΕΕ (COREPER  II)  η συμφωνία επί της αρχής με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η οποία αφορά στον Κανονισμό για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης Τραπεζών. Η έγκριση της 
συμφωνίας δίνει τη δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του Κανονισμού για τον Ενιαίο Μηχανισμό 
Εξυγίανσης σε πρώτη ανάγνωση, πριν τη διάλυσή του για τις Ευρωεκλογές του Μαΐου. 
 
Ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2015, ενώ οι λειτουργίες διάσωσης με δημόσιους πόρους 
και εξυγίανσης θα τεθούν σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2016.  όπως ορίζεται στην Οδηγία για την ανάκαμψη και την 
εξυγίανση των τραπεζών. 
 
Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων  
Η τελευταία αναγκαία προϋπόθεση για την Τραπεζική Ένωση,  ο ενιαίος μηχανισμός  προστασίας καταθέσεων,   σχήμα από 
κοινού εγγύησης καταθέσεων φαίνεται ότι δεν αποτελεί στην παρούσα φάση προτεραιότητα. Μολονότι το πλαίσιο περί 
Τραπεζικής Ένωσης προέβλεπε αρχικά «κοινό» σύστημα εγγύησης των καταθέσεων,  η συζήτηση για το αν είναι αναγκαίο κάτι 
τέτοιο συνεχίζεται, επικεντρωμένη στο αν πρέπει να επιλεγεί η εναρμόνιση εθνικών συστημάτων ή ένα κοινό ευρωπαϊκό 
σύστημα.     
 
Το 2010 η Επιτροπή κατέθεσε πρόταση αναδιατύπωσης της υπάρχουσας οδηγίας για τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων. 
Η νέα πρόταση οδηγίας  παγιώνει την ασφάλιση των καταθέσεων έως του ποσού των 100.000  ευρώ ανά καταθέτη και ανά 
τράπεζα και επιβάλλει την υποχρεωτική συμμετοχή όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων.  
Στόχος να αποτραπεί το αρμπιτράζ των καταθέσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών και η μεταφορά κεφαλαίων από χώρα 
σε χώρα.  
 
Στη συνεδρίαση της  18  Φεβρουαρίου 2014,  το ECOFIN  επιβεβαίωσε την πολιτική συμφωνία η οποία επετεύχθη στις 17  
Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της Ε.Ε. για το σχέδιο οδηγίας αναδιατύπωσης 
των κανόνων οι οποίοι αφορούν στα Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (DGS). Διατηρεί το επίπεδο κάλυψης των 100.000 ευρώ 
ανά καταθέτη και τράπεζα,  εναρμονίζοντας το πλαίσιο λειτουργίας των (DGS)  ανά την Ε.Ε.  διασφαλίζοντας ένα ομοιόμορφο,  
υψηλό επίπεδο εγγύησης καταθέσεων σε όλα τα κράτη μέλη. Η εγγύηση θα συνεχίσει να παρέχεται υπό τη μορφή επιστροφής 
των χρημάτων σε περίπτωση πτώχευσης μιας τράπεζας. Οι καταθέτες θα αποκτήσουν επίσης ευκολότερη και ταχύτερη 
πρόσβαση στο εγγυημένο ποσό και θα τους  παρέχεται καλύτερη πληροφόρηση όσον αφορά την προστασία των καταθέσεών 
τους από τα συστήματα εγγυήσεων. 
 
Όπως ανακοίνωσε το ECOFIN το προσχέδιο της οδηγίας αναδιατυπώνει ορισμένες προβλέψεις προκειμένου να βελτιώσει την 
προστασία των καταθετών με "καλυμμένες" καταθέσεις έως €100.000. Οι κύριες αλλαγές που αποφασίστηκαν αφορούν: 
 

- Απλοποίηση και εναρμονισμός, ιδιαίτερα όσον αφορά τις διαδικασίες κάλυψης και πληρωμής.  
- Περαιτέρω μείωση του χρονικού περιθωρίου αποπληρωμής των καταθετών από την τρέχουσα πρόβλεψη για 20 

εργάσιμες ημέρες σε επτά εργάσιμες ημέρες μέχρι το 2024 
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- Εισαγωγή των εκ των προτέρων (ex-ante) χρηματοδοτικών ρυθμίσεων, με ελάχιστο επίπεδο-στόχο για ex ante κεφάλαια 
στο 0,8% των καλυμμένων καταθέσεων να επιτευχθεί εντός περιόδου 10 ετών, με εισφορές από τις τράπεζες 

- Καλύτερη πρόσβαση των καταθετών σε πληροφορίες για την προστασία των καταθέσεων τους και για τα Συστήματα 
Εγγύησης Καταθέσεων (DGSs) όσον αφορά τα μέλη τους (για παράδειγμα τράπεζες) 

- Δανεισμός μεταξύ των DGSs σε εθελοντική βάση. 
 

Με βάση την οδηγία, όλες οι τράπεζες θα πρέπει να ενταχθούν σε Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων ώστε όλες οι καλυμμένες 
καταθέσεις να προστατεύονται.  Τα Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων θα πρέπει να εποπτεύονται σε συνεχή βάση και θα 
πρέπει να διενεργούν τακτικά stress  tests  των συστημάτων τους.  Οι καταθέτες δεν θα χρειάζεται να υποβάλλουν αίτηση,  
απλουστεύονται δε και εναρμονίζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Η προτεινόμενη οδηγία καταργεί και αντικαθιστά την 
οδηγία 94/19/EΚ και τις συνακόλουθες τροποποιήσεις της.  
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει την οδηγία κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Απριλίου. Τα κράτη μέλη θα 
έχουν περιθώριο ενός έτους από την έναρξη ισχύος για τη μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο. 
  
Τραπεζική Ένωση και Τράπεζες 
Η τραπεζική ένωση θεωρείται ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο. Η σημαντικές αλλαγές της 
ευρωπαϊκής τραπεζικής νομοθεσίας οι νέοι κανόνες λειτουργίας και τα μέτρα ρυθμιστικής παρέμβασης μεταβάλουν σημαντικά 
τη στρατηγική των ευρωπαϊκών τραπεζών.  Παρότι διαπιστώνεται διόγκωση της ευρωπαϊκής ρυθμιστικής παρέμβασης,  με 
βασικό επιχείρημα από  ότι η υπερβολική ρύθμιση μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις κυρίως στη χορήγηση δανείων προς τα 
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, οι εμπειρία από τις κρίσεις των τελευταίων ετών καθιστά επιβεβλημένη την παρέμβαση και τη 
λήψη μέτρων.   
 
Τα μέτρα ενίσχυσης  των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών η αλλαγή της διάρθρωσή τους, και η διατήρηση κεφαλαιακού 
αποθέματος ασφαλείας προβλέπουν σε υψηλότερα και ποιοτικότερα ίδια κεφάλαια, καλύτερη κάλυψη των κινδύνων, την 
καθιέρωση ενός δείκτη μόχλευσης και μια νέα προσέγγιση για τη ρευστότητα. Τα μέτρα αυτά είναι πιθανό να έχουν αντίκτυπο 
στους ισολογισμούς των τραπεζών, με αποτέλεσμα τον περιορισμό της κερδοφορίας και των αποδόσεων των ιδίων κεφαλαίων. 
Οι περιορισμένες αποδόσεις των τραπεζών ενδέχεται να έχουν επίπτωση στην κεφαλαιοποίηση τους, δεδομένου ότι 
περιορίζεται το ενδιαφέρον των επενδυτών για τον τραπεζικό τομέα και είναι σε μειονεκτική θέση προς τις επιχειρήσεις άλλων 
κλάδων της οικονομίας. 
 
Επίσης, οι υψηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις ενδέχεται να έχουν αρνητικές συνέπειες κυρίως σε ότι αφορά τη δανειακή 
δραστηριότητα των μικρών και εξειδικευμένων τραπεζών (στεγαστικών, αποταμιευτικών και συνεταιριστικών).  Εάν οι τράπεζες 
αυτές αντιμετωπίσουν δυσκολίες άντλησης κεφαλαίων προκειμένου να συμμορφωθούν προς τις απαιτήσεις του νέου 
ρυθμιστικού πλαισίου, θα πρέπει είτε να μειώσουν το ενεργητικό τους είτε να αναδιαρθρωθούνε, γεγονός που  θα οδηγήσει σε 
περαιτέρω  ενίσχυση της συγκέντρωσης του κλάδου.  
 
Επιπλέον, η επιβάρυνση με επιπλέον κόστη που σχετίζονται με τους λογιστικούς ελέγχους και την υποβολή εκθέσεων 
προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες ρυθμίσεις και στις απαιτήσεις των εθνικών και διεθνών εποπτικών αρχών, ενδέχεται 
να έχει επιπτώσεις στην οργάνωση μιας τράπεζας και να προκαλέσει διαρθρωτικές αλλαγές.   Παράλληλα,  η ανάγκη 
περιορισμού του κόστους το οποίο συνεπάγεται για τις τράπεζες η εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου μπορεί να 
οδηγήσει στη μετατόπιση δραστηριοτήτων σε τμήματα του,  τα οποία δεν υπόκεινται στα ίδια πλαίσια εποπτείας (shadow  
banking system). 
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Συμπεράσματα 
Ένα ολοκληρωμένο χρηματοπιστωτικό πλαίσιο, αποτελεί ουσιαστικό μέρος των μέτρων για την επιστροφή της ΕΕ στην 
οικονομική ανάκαμψη και μεγέθυνση.  Η Τραπεζική Ένωση είναι η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ΕΕ από την εισαγωγή του 
ευρώ. Η Τραπεζική Ένωση αποτελεί βασική προτεραιότητα, με δεδομένη τη συμβολή που μπορεί να έχει τόσο στην αναγκαία 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων όσο και στην χρηματοδότηση της οικονομίας.  Θα 
μειώσει το σημερινό κατακερματισμό στην ενιαία αγορά, θα συμβάλει στην εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στην ΕΕ και 
θα ενισχύσει, επίσης, το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, περιορίζοντας, παράλληλα, τον κίνδυνο μετάδοσης της κρίσης. 
  
Η εφαρμογή της Τραπεζικής Ένωσης, ως προς τις πτυχές της εποπτείας και της εξυγίανσης, θα αποτελέσει καίριο στοιχείο για 
την εύρυθμη λειτουργία των τραπεζών, την ανάκαμψη και την αποκατάσταση  της εμπιστοσύνης. Στην αρχιτεκτονική αυτή 
καθοριστικός είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,  με σαφή διαχωρισμό μεταξύ της νομισματικής πολιτικής και 
των εποπτικών καθηκόντων της. Είναι σαφές ότι η θεσμοθέτηση ενός κεντρικού εποπτικού φορέα μέσω του Ενιαίου Εποπτικού 
Μηχανισμού θα προάγει τη διαφάνεια στη λειτουργία των τραπεζών αλλά και θα αποτρέψει το εποπτικό και ρυθμιστικό 
arbitrage.   Τα παραπάνω,  σε συνδυασμό με τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες αναμένεται να αποσυνδέσουν την 
αλληλεπίδραση μεταξύ των τραπεζικών κινδύνων και των κινδύνων που προκύπτουν από τις χώρες-μέλη (sovereign risk).  
 
 Η τραπεζική ένωση μπορεί  να δημιουργήσει έναν μηχανισμό ασφαλείας ενάντια στις κρίσεις για ολόκληρη την ευρωζώνη.  
Κρίσιμο στοιχείο για την ομαλή πορεία προς την τραπεζική ένωση είναι η ταχεία ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων σχετικά με το 
πλαίσιο που θα διέπει τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης, ως μείζον εργαλείο για τη διαχείριση μελλοντικών τραπεζικών 
κρίσεων.  Η τραπεζική ένωση θεωρείται συνεπώς ως απαραίτητη και βασική προτεραιότητα για τον επιμερισμό των κινδύνων,  
την προστασία των καταθετών (και μέσω της "διαδικασίας εκκαθάρισης"), την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο σύστημα, 
και την εκ νέου χορήγηση πιστώσεων στις επιχειρήσεων σε όλα τα κράτη μέλη. 
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Οικονομική Ανάλυση & Αγορές 
Λεκκός Ηλίας Chief Economist 2103288120 Lekkosi@piraeusbank.gr 
Παπιώτη Λιάνα Secretary 2103288187 PapiotiE@piraeusbank.gr 

Ελληνική Οικονομία 
Στάγγελ Ειρήνη Senior Economist 2103288192 Staggelir@piraeusbank.gr 
Γαβαλάς Δημήτρης Economic  Analyst 2164001737 GavalasD@piraeusbank.gr 

Ανεπτυγμένες Οικονομίες 
Πολυχρονόπουλος Διονύσης Economic  Analyst 2103288694 Polychronopoulosd@piraeusbank.gr 
Παπακώστας Χρυσοβαλάντης Economic  Analyst 210 3335468 Papakostasc@piraeusbank.gr 
Κωνσταντού Ευαγγελία Economic  Analyst 210 3739749 Konstantoue@piraeusbank.gr 

Αναπτυσσόμενες Οικονομίες 
Ρότσικα Δημητρία Economic  Analyst 2103288365 Rotsikad@piraeusbank.gr 

Μαργαρίτη Κωνσταντίνα 
Junior Economic 
Analyst 

2103739642 Margaritik@piraeusbank.gr 

Κλαδικές Μελέτες 
Δαγκαλίδης Αθανάσιος Senior Economist 2310293564 Athanasios.Dagalidis@piraeusbank.gr 
Βλάχου Παρασκευή Economic Analyst  2103335631  Vlachoupar@piraeusbank.gr 
Φραγκουλίδου Ιφιγένεια Junior Economist 2310293403 Fragkoulidoui@piraeusbank.gr 

Θεσμικές και Εποπτικές Εξελίξεις  
Λεβεντάκης Αρτέμης Economic Analyst 2164001792 LeventakisAr@piraeusbank.gr 

 
Disclaimer:To παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική  
συμβουλή ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή.  Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δεν θα πρέπει να εκληφθεί, 
σε καμία περίπτωση,  ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη,  ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε 
άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους  
αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία  και δεν θα πρέπει να 
βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία ως εάν αυτή αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δε συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των 
επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίσθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της 
ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων.  Οι πληροφορίες που εκτίθενται στο παρόν βασίζονται σε πηγές που διατίθενται στο κοινό και που 
θεωρούνται αξιόπιστες. Η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών . Οι απόψεις και εκτιμήσεις που 
εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε  
αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Τράπεζα ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλαμβάνει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από 
τρίτα πρόσωπα που δεν ανήκουν στον όμιλο της. Η Τράπεζα δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει 
οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών. Ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς είναι ένας οργανισμός με σημαντική ελληνική, αλλά και αυξανόμενη διεθνή 
παρουσία, και μεγάλο εύρος παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο των επενδυτικών υπηρεσιών που παρέχει η Τράπεζα ή/και άλλες εταιρείες του 
ομίλου της ενδέχεται να ανακύψουν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με τις παρεχόμενες στο παρόν πληροφορίες. Σχετικά επισημαίνεται ότι η 
Τράπεζα και οι εταιρείες του ομίλου της μεταξύ άλλων:  α) Δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση όσον αφορά τη διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό ή στο 
πλαίσιο διαχείρισης χαρτοφυλακίου πριν από τη δημοσιοποίηση του παρόντος φυλλαδίου, ή την  απόκτηση μετοχών πριν από δημόσια εγγραφή. β) Ενδέχεται 
να παρέχει έναντι αμοιβής σε κάποιον από τους εκδότες, για τους οποίους παρέχονται με το παρόν πληροφορίες, υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής. γ) 
Ενδέχεται να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο εκδοτών ή να έλκει άλλα χρηματοοικονομικά συμφέροντα από αυτούς. δ)Ενδέχεται να παρέχει υπηρεσίες 
ειδικού διαπραγματευτή ή αναδόχου σε κάποιους από τους αναφερόμενους στο παρόν εκδότες. ε)Η Τράπεζα Πειραιώς ενδεχομένως να έχει εκδώσει 
σημειώματα διαφορετικά ή μη συμβατά με τις πληροφορίες που εκτίθενται στο παρόν σημείωμα. Ρητά επισημαίνεται ότι: α)τα αριθμητικά στοιχεία 
αναφέρονται στο παρελθόν και ότι οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. β) τα αριθμητικά στοιχεία αφορούν 
προσομοίωση προηγουμένων επιδόσεων και ότι οι προηγούμενες αυτές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. γ) οι προβλέψεις 
σχετικά με τις μελλοντικές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. δ) η φορολογική μεταχείριση των αναφερόμενων στο παρόν 
πληροφοριών και συναλλαγών εξαρτάται και από τα ατομικά δεδομένα έκαστου επενδυτή και ενδέχεται να μεταβληθεί στο μέλλον. Ως εκ τούτου ο παραλήπτης 
οφείλει να αναζητήσει ανεξάρτητες συμβουλές ως προς τη φορολογική νομοθεσία που τον διέπει. ε) Η Τράπεζα Πειραιώς δεν υποχρεούται να ενημερώνει ή να 
κρατά επίκαιρες τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στο παρόν 
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