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«Το δις εξαµαρτείν ουκ ανδρός σοφού», έλεγαν µε τη σοφία τους οι
πρόγονοί µας. Τη ρήση αυτή φαίνεται να αγνοούν οι σηµερινοί
ηγέτες της Ευρώπης, όταν από τα λάθη στην κατασκευή της
Νοµισµατικής Ενωσης και του Ευρώ δεν διδάχθηκαν τίποτα. Πώς
να εξηγήσει κανείς αλλιώς την προχειρότητα και την απροθυµία
τους να οικοδοµήσουν µια Τραπεζική Ενωση που να αντέχει στο
χρόνο, αλλά και να πληροί και το βασικό σκοπό για τον οποίο
δηµιουργείται; Να παρέχει δηλαδή ασφάλεια και σταθερότητα στον
χρηµατοπιστωτικό τοµέα, αλλά και στους καταθέτες που τους
εµπιστεύονται τις οικονοµίες τους.

Αρχικά οι τρεις πυλώνες, που θα
στηριζόταν η τραπεζική ένωση ήσαν:
(α) µια κοινή εποπτική αρχή, (β) ένας
µηχανισµός εκκαθάρισης και (γ) ένα
κοινό ταµείο εγγύησης των
καταθέσεων. Στο δρόµο, µετά από τις
αντιδράσεις των γερµανικών
ταµιευτηρίων και των τοπικών
τραπεζών, ο τρίτος πυλώνας, που
αφορούσε στις καταθέσεις,
ξεχάστηκε. Για να µείνουν όµως
τρεις, ο δεύτερος πυλώνας έσπασε
στα δύο. Στον µηχανισµό εκκαθάρισης (SRM) και το ταµείο
στήριξης και εκκαθάρισης (SRF).

Η ίδρυση της ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ενωσης αποτελεί τη
σηµαντικότερη ενωτική κίνηση στην Ευρώπη µετά από 15 χρόνια,
εξίσου σηµαντική µε τη Νοµισµατική Ενωση. Με τη Νοµισµατική
Ενωση, τα κράτη-µέλη παραιτήθηκαν από την άσκηση αυτόνοµης
νοµισµατικής πολιτικής και την παραχώρησαν στην Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα. Τώρα τα κράτη µεταβιβάζουν την τραπεζική
εποπτεία, που ασκούσαν σε εθνικό επίπεδο, στις παραπάνω
ευρωπαϊκές αρχές που ιδρύονται.

Η ανάγκη για µια υπερεθνική εποπτεία προέκυψε µε την πάροδο
του χρόνου, από τις συνθήκες που δηµιουργήθηκαν στο
χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Σε όλον τον κόσµο, όπως και στην
Ευρώπη, οι τράπεζες έχουν διογκωθεί υπέρµετρα σε βαθµό που ο
ισολογισµός τους να είναι πολλαπλάσιος σε µέγεθος από τον
προϋπολογισµού των κρατών που είναι εγκαταστηµένες. Οι τριάντα
µεγαλύτερες τράπεζες στον κόσµο, µεταξύ των οποίων και πολλές
ευρωπαϊκές, διαθέτουν κατά µέσο όρο 900 θυγατρικές, διάσπαρτες
σε 44 διαφορετικές χώρες. Είναι προφανές, ότι η εποπτική αρχή
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της έδρας από µόνη της δεν µπορεί να είναι επαρκής. Η εµπειρία
της τελευταίας κρίσης, µε τις αλυσιδωτές επιδράσεις σχεδόν σε όλες
τις χώρες, δείχνει ότι ο έλεγχος πρέπει να είναι υπερεθνικός για να
προλαµβάνει καταστάσεις.

Αποτέλεσµα της τραπεζικής κρίσης
ήταν η υπερχρέωση των χωρών και
η µετακύλιση του κόστους της
διάσωσης στις πλάτες των
φορολογούµενων πολιτών. Αυτό
θεωρήθηκε απαράδεκτο και γι’αυτό
δεν θα έπρεπε να επαναληφθεί. Οι
τραπεζίτες, που τις καλές µέρες
απολάµβαναν τα κέρδη, µαζί µε τους
πιστωτές της τράπεζας, θα πρέπει
από εδώ και στο εξής να
αναλαµβάνουν το κόστος των όποιων

ριψοκίνδυνων επιλογών τους. Σε περίπτωση χρεοκοπίας, θα πρέπει
να συµβάλλουν µε το 8% του ισολογισµού για την κάλυψη των
ζηµιών. Αν το ποσό αυτό δεν είναι αρκετό θα κληθεί το Ταµείο
Εκκαθάρισης, όπως επίσης και οι καταθέτες άνω των 100.000
Ευρώ να συµµετάσχουν. Στο τέλος, αν η τρύπα δεν µπορεί να
κλείσει, θα συνεισφέρει και ο προϋπολογισµός της χώρας
προέλευσης. Αρα οι φορολογούµενοι συνεχίζουν να παραµένουν
στο παιχνίδι της σωτηρίας των τραπεζών.

Ποια είναι λοιπόν τα αδύνατα σηµεία της νέας Τραπεζικής Ένωσης;

 δηµιουργήθηκε ένας περίπλοκος, αργός και

προβληµατικός µηχανισµός εκκαθάρισης, ο SRM, όπου για να
ληφθεί µια απόφαση σωτηρίας ή εκκαθάρισης µιας τράπεζας θα
πρέπει µέσα σε 24 ώρες να συντονισθούν εννέα επιτροπές µε
συνολικά 143 ψήφους (Financial Times). Στην περίπτωση της
Dexia Bank για παράδειγµα, χρειάστηκαν εβδοµάδες
διαπραγµατεύσεων µεταξύ Γαλλίας και Βελγίου για να καταλήξουν
σε ένα κοινό σχέδιο σωτηρίας.

 το Ταµείο Εκκαθάρισης

(SRF) θα συγκεντρώσει µετά από 8
χρόνια µόλις 55 δισ. Ευρώ. Το ποσό
αυτό µπορεί να επαρκεί για την
περίπτωση χρεοκοπίας µιας µεσαίας
τράπεζας, όχι όµως για να
αντιµετωπίσει µια νέα
χρηµατοπιστωτική κρίση, αφού στην
τελευταία χρειάστηκαν ποσά που
ανέρχονταν σε 1,6 τρισ. Ευρώ σε
εγκρίσεις, από τα οποία
εκταµιεύθηκαν 260 δισ. από τους προϋπολογισµούς για να µην
καταρρεύσουν οι τράπεζες.

 παραπέµφθηκε στις καλένδες η κοινή εγγύηση

καταθέσεων, που σηµαίνει, ότι αν κάποιο κράτος παρά τη
νοµοθετική ρύθµιση δεν είναι σε θέση να προστατέψει τις
καταθέσεις των πολιτών του, τότε αυτές θα τεθούν σε κίνδυνο.
Αυτό θα έχει ως συνέπεια τη συντήρηση της ανασφάλειας, µε
αποτέλεσµα να συνεχισθεί η αιµορραγία κεφαλαίων από τις
αδύναµες στις ισχυρές χώρες του Βορρά.
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Συµπέρασµα; Η Τραπεζική Ένωση µπορεί να βελτιώνει κάπως την
κατάσταση, δεν λύνει όµως το πρόβληµα στη βάση του, αφού και οι
φορολογούµενοι αλλά και οι καταθέτες σε πολύ δύσκολες
καταστάσεις, θα είναι εκείνοι που θα κληθούν να πληρώσουν το
µάρµαρο.
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