
Puolue

Pankkiunioni on tällä hetkellä EU:n kärkihanke ja sitä ajetaan epätoi-
voisesti maaliin ennen parlamenttivaaleja. Helpoin osa, eli pankkival-
vonta on jo ratkaistu.

Pankkiunionin 
riskit ja lupaukset

– Pankkivalvonta suurten yli-
kansallisten pankkien osalta 
siirretään EKP:n tehtäväksi ja se 
valvoo pienempiä pankkeja kan-
sallisten valvojien kautta, toteaa 
europarlamentaarikko Sari Es-
sayah.

Lokakuuhun mennessä 
EKP:n on arvioitava pankkien 
varojen laatu ja suoritettava tule-
vaisuudessa mahdollisten riski-
en arvioinnit eli stressitestit noin 
120 isoimmalle pankille.

– Tarkoitus on varmistaa, että 
pankkien tilanne on selvillä en-
nen kuin EKP marraskuun alus-
sa ottaa suoran valvonnan teh-
täväkseen, selvitti viime viikolla 
parlamentin talousvaliokunnas-
sa kuultavana ollut Sabine Lau-
tenschläger, josta tulee pank-
kivalvontamekanismi SSM:n 
hallituksen varapuheenjohtaja.

– Ajatus on, että pankkien ongel-
mat ratkaistaan ennen pankkiu-
nionia kansallisella rahoituksella 
ja siihen lähdetään ”puhtaalta 
pöydältä”. En ole vielä täysin va-
kuuttunut, että valvojien resurs-
sit voittavat suurten pankkien 
kyvyn piilotella tappioitaan ja 
etteikö pienissä kansallisissa 
pankeissa voisi piillä suuria tap-
pioita ja heikkouksia, jotka vaa-
tivat tulevina vuosina ratkaisua, 
kommentoi Essayah.

EKP on toivonut lisäksi jon-
kinlaista hätärahoitusjärjestel-
mää, jos kansallinen rahoitus ei 
riitä. Silloin katsotaan lähinnä 
Euroopan Vakausmekanismin, 
EVM:n puoleen, josko se lai-
naisi jäsenmaille, jotta ne voisi-
vat pääomittaa pankkejaan. Se 
edellyttää kuitenkin, että kaikki 
jäsenmaat, myös Suomi, ovat 
asiasta yksimielisiä.

Olennaista on ollut sopia mis-
sä järjestyksessä maksumiehiä 
pankin kriisin selvittämiseen 
löytyy. Tästä on parisen vuotta 
neuvoteltu, kun on muokattu 
pankkien elvytys- ja kriisinhal-
lintadirektiiviä, BRRD:ä. Tuon 
direktiivin määräykset kopioi-
daan osaksi SRM- asetusta ja yh-
teinen resoluutiorahasto ERF ja 
BRRD tulevat voimaan samanai-
kaisesti 1.1.2016.

- Ensin kustannukset kate-
taan pankin omasta pääomasta, 
jota jo Baselin vanhojen sään-
töjen perusteella pitää olla vä-
hintään 3% lainakannasta. Siis 
ensin kärsivät pankin omistajat, 
sitten pankin liikkeelle laskemia 
velkakirjoja ostaneet, pankille 
pitkäaikaisia ja yli kuukauden pi-
tuisia lyhytaikaisia suojaamatto-
mia lainoja antaneet. Kaikki alle 
100.000 euron talletukset ovat 
talletussuojadirektiivin mukai-
sesti suojassa, selvittää Essayah.

Sijoittajavastuu pienentää 
merkittävästi rahastojen osuutta 
resoluution kustannuksista. Siksi 
ERF:iin kerättävä 1% lainakanta, 
noin 55 miljardia euroa, saattaa 
parhaassa tapauksessa riittää.

Neuvoston mukaan ERF kerät-
täisiin pankeilta niiden riskisyy-
den mukaan kymmenen vuoden 
aikana, joka vuosi 10% loppu-
summasta erillisille kansallisille 
tileille rahastossa. Alussa kan-
sallinen resoluutiorahaston osa 
on 90% osuudella vastuussa 
maansa pankin resoluutiokus-

tannuksista ja yhteisvastuussa 
olisi 10%. Kansallisten osuuksien 
yhteisvastuuta pankin resoluu-
tion kustantamisessa lisätään 
10% vuosittain kunnes se 2026 
on 100%. Tällä kompromissilla 
pyritään ratkaisemaan se, että 
nykyisin heikot pankit heikon 
talouden jäsenmaissa ovat to-
dennäköisimmin resoluution 
tarpeessa ja niitä ei pitäisi ottaa 
nopeasti yhteisvastuuseen.

Parlamentti haluaa kaikki ra-
hat yhteisrahastoon yhteisvas-
tuuseen heti ensimmäisenä vuo-
tena siten, että rahasto voi ottaa 
lainaa ja laina maksetaan erissä 
takaisin tulevina vuosina.

– Itse tein SRM-direktiiviin 
muutosesityksiä, joiden mu-
kaan eurooppalainen resoluu-
tiorahasto ei olisi yksi keskitetty 
rahasto vaan kansallisten reso-
luutiorahastojen verkosto, jos-
sa kansalliset rahastot olisivat 
vastuussa vain oman maansa 
alueella toimivista pankeista. 

– Resoluutioon asettaminen 
olisi ollut yhteiseurooppalaista, 
jotta kaikkia kohdeltaisiin tasa-
vertaisesti. Näin pohjoisen pan-
kit eivät joutuisi etelän pankkien 
ongelmien maksajiksi. Esitykse-
ni kuitenkin hävisivät, sillä par-
lamentissa on vallalla pyrkimys 
lisätä yhteisten elinten valtaa, 

Essayah kertoo.

Saksan perustuslakituomiois-
tuin saattaisi katsoa, että SRF on 
laiton, koska se kerää eräänlaista 
piiloveroa pankeilta ja pankkien 
asiakkaathan lopulta maksavat 
kaikki kustannukset. Siksi 28 jä-
senmaan muodostamassa neu-
vostossa on päädytty siihen, että 
tarvitaan sekä asetus että valti-
osopimus. Parlamentti vastustaa 
tätä.

Pankin elvytys- tai selvitysti-
laan asettaminen tulee tapah-
tua viikonlopun aikana, muuten 
sijoittajat pakenevat ja pankin 
tila romahtaa. Parlamentti pitää 

liian kömpelönä ja hitaana neu-
voston esittämää päätöksente-
komallia, jossa päätökseen osal-
listuisivat kaikkien kansallisten 
pankkivalvojien edustajat. Näis-
tä väännetään vielä tiukasti ja 
siksi parlamentti lisäsi painetta 
neuvostoon päin keskustelemal-
la ja äänestämällä asiasta viime 
viikolla Strasbourgissa.

Parlamentin ja neuvoston 
välillä on niin suuri ero, että tiu-
koissa neuvotteluissa voi tulla 
seinä vastaan. Komissaari Mi-
chel Barnier on esittänyt komp-
romisseja, mutta kummankin on 
vaikea tulla toista vastaan.
Esa Erävalo

Pankkiunionin 
kolme osaa

• Euroopan keskuspan-
kin suorittama yhteinen 
pankkivalvonta kansallisten 
pankkivalvojien avustuksella. 
EKP saa suoraan valvottavik-
seen suurimmat ylikansalliset 
pankit. Kansalliset pankit 
siirtyvät EKP:n ohjeistamilta 
kansallisilta pankkivalvojilta 
EKP:n valvontaan erityisten 
vaikeuksien kohdatessa.

• Resoluutiomekanismilla 
ajetaan alas elinkelvottomia 
pankkeja. Sen käytössä tulee 
olemaan resoluutiorahasto. 
Piiriin kuuluvat vain euro-
maat, tosin muutkin saavat 
halutessaan liittyä.

• Elvytys- ja kriisinhallintadi-
rektiivi säätelee mm sitä, 
missä järjestyksessä ja miten 
kustannukset jaetaan omista-
jien, sijoittajien, kansallisten 
rahastojen ja valtion välillä. 
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