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Η ισπανική τράπεζα Santander τονίζει ότι ο κίνδυνος που επιφέρει το Brexit 

έχει αυξηθεί 

 

Στις 29 Μαρτίου 2019, η οποία είναι και η επίσημη ημερομηνία της εξόδου του Ηνωμένου 

Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Brexit), ολόκληρη η βρετανική και ευρωπαϊκή 

κοινότητα πρόκειται να υποστεί σημαντικές αναταραχές. Η ισπανική τράπεζα Santander, υπό 

την προεδρία της κας Ana Botín, απέστειλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), 

την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018, σχετική επιστολή, επισημαίνοντας τον κίνδυνο που 

επέρχεται λόγω του Brexit και υποδεικνύοντας ότι θα υιοθετήσει σειρά στρατηγικών 

πρωτοβουλιών αναδιάρθρωσης, έτσι ώστε να είναι προετοιμασμένη, όταν έρθει εκείνη η 

στιγμή.  

 

Η τρέχουσα αβεβαιότητα που υπάρχει στη βρετανική κυβέρνηση σε συνδυασμό με την 

περιορισμένη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, αυξάνουν την πιθανότητα το Ηνωμένο Βασίλειο να εγκαταλείψει την ΕΕ, χωρίς 

συμφωνία εξόδου με όποιες συνέπειες μπορεί να έχει αυτό για την επακόλουθη μεταβατική 

περίοδο, γεγονός που θα προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις στην αγορά και στην οικονομία 

γενικότερα, σύμφωνα με την σχετική επιστολή της Santander. Τονίζεται ότι το Ηνωμένο 

Βασίλειο αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη πηγή εσόδων για την τράπεζα, καταλαμβάνοντας το 

14% του συνόλου αυτών στα τέλη Ιουνίου.  

Ακόμη, η τράπεζα εξετάζει την πρόοδο των μέτρων που λαμβάνει για να προετοιμαστεί για το 

Brexit. Συγκεκριμένα, εξετάζει τα βήματα που ακολουθούνται στη διαδικασία οριοθέτησης 

(ring-fencing) της λιανικής τραπεζικής δραστηριότητας που επέβαλαν οι βρετανοί ρυθμιστές 

και εγκρίθηκαν στις 12 Ιουνίου του τρέχοντος έτους. Αυτό συνεπάγεται ότι οι συναλλαγές 

λιανικής παραμένουν στα χέρια της Santander UK και της θυγατρικής της Cater Allen, στην 

οποία η έκτη μεγαλύτερη βρετανική τράπεζα Abbey έχει μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των 

δραστηριοτήτων της. 

Η Santander προειδοποιεί ότι η εφαρμογή των εν λόγω μέτρων σε εποχή αβεβαιότητας, 

μπορεί να επηρεάσει τις προσδοκίες και να επιφέρει επιπρόσθετη πίεση στη διοίκηση. Η 

τράπεζα αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα της διαδικασίας και υποστηρίζει ότι ο κίνδυνος για 

τη λειτουργία και εκτέλεση εργασιών της βρετανικής θυγατρικής μπορεί να είναι σημαντικός. 

Παρόμοια αλλαγή συνεπάγεται, λ.χ., τη μετακίνηση των πελατών, καθώς υποστηρίζουν ότι 

δεν είναι σε θέση να προβλέψουν με βεβαιότητα την αντίδραση των βρετανών 

συναλλασσόμενων με την τράπεζα. 


