
 
 
 
 

 

 

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 
με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 

 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΝΕ 
  

Στις 22 Ιουνίου, εν μέσω των κρίσιμων εξελίξεων σχετικά με την Ελλάδα, ο 

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από κοινού με τον Πρόεδρο της 

Συνόδου Κορυφής για το ευρώ, τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας, τον Πρόεδρο 

της ΕKT και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έδωσαν στη 

δημοσιότητα την έκθεσή τους για το πώς θα επιτευχθεί η εμβάθυνση της 

Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Η έκθεση περιέχει 

επικαιροποιημένα σχέδια για την «ολοκλήρωση της οικονομικής και 

νομισματικής ένωσης της Ευρώπης» σε τρία στάδια από την 1η Ιουλίου 

2015 μέχρι το 2025, με στόχο την αντιμετώπιση πολλών από τις αδυναμίες 

που αναδείχθηκαν  από την κρίση, σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό της 

ΟΝΕ.  

 

Η έκθεση περιλαμβάνει τέσσερα τμήματα, που αφορούν: i) την τόνωση της 

ανταγωνιστικότητας και της διαρθρωτικής σύγκλισης, ii) την επίτευξη 

υπεύθυνων δημοσιονομικών πολιτικών τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στο 

επίπεδο της ζώνης του ευρώ, iii) την ολοκλήρωση της χρηματοοικονομικής 

ένωσης και iv) την ενίσχυση της δημοκρατικής λογοδοσίας. Στην παρούσα 

ανάλυση γίνεται μία συνοπτική περιγραφή με τα κύρια σημεία της έκθεσης 

και ακολουθεί εκτενέστερη αναφορά σχετικά με τις προτάσεις που αφορούν 

τη χρηματοοικονομική ένωση. 

 

Δύο είναι οι σημαντικές προτάσεις που προτείνονται στην έκθεση με στόχο 

την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης. Η πρώτη αφορά τη δημιουργία 

ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων καθώς η 

τρέχουσα διάρθρωση με εθνικά συστήματα εγγύησης των καταθέσεων 

παραμένει ευάλωτη σε διαταραχές, ιδίως όταν το κράτος και ο εθνικός 

τραπεζικός τομέας θεωρείται ότι βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση.  Η νέα 

πρόταση, προτείνει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων να 

λειτουργήσει ως σύστημα αντασφάλισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα 

εθνικά συστήματα εγγύησης των καταθέσεων. Θα βασίζεται σε συνεισφορές 

από τον τραπεζικό τομέα, και όχι από δημόσιους πόρους, γεγονός που θα 

καταστήσει ευκολότερη την αποδοχή από τις χώρες της ΕΕ. Η δεύτερη 

εξέλιξη αφορά τη «γέφυρα του χρηματοδοτικού μηχανισμού» σε σχέση με 

το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης όταν αρχίσει να λειτουργεί την 1η Ιανουαρίου 

2016. Επιπλέον η έκθεση υπογραμμίζει τη σημασία της Ένωσης των 

Κεφαλαιαγορών η οποία πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα, παράλληλα 

με την τραπεζική ένωση.  

 

Ηλίας Λεκκός                                                               Αρτέμης Λεβεντάκης 

Group Chief Economist                                              Senior Economist  
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ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

 

Έκθεση των Πέντε Προέδρων  
Σχέδιο για την ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 

 

Στις 22 Ιουνίου, οι πέντε Πρόεδροι – ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από κοινού με τον Πρόεδρο της Συνόδου 

Κορυφής για το ευρώ, τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας, τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τον Πρόεδρο 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έδωσαν στη δημοσιότητα τα σχέδιά τους για το πώς θα επιτευχθεί η εμβάθυνση της 

Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) από την 1η Ιουλίου 2015 και πώς θα ολοκληρωθεί το αργότερο έως το 

2025.  

 

Η έκθεση δημοσιεύτηκε σε συνέχεια της Συνόδου Κορυφής της ζώνης ευρώ του Οκτωβρίου 2014, που είχε συστήσει να 

συνεχιστούν οι εργασίες για την «ανάπτυξη συγκεκριμένων μηχανισμών με σκοπό την ενίσχυση του συντονισμού των 

οικονομικών πολιτικών, της σύγκλισης και της αλληλεγγύης» και για να προετοιμαστούν τα επόμενα βήματα για τη 

βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης στην ευρωζώνη. Οι συγγραφείς της έκθεσης τόνισαν εκτός των άλλων ότι η 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, ιδίως μάλιστα λόγω της χρηματοπιστωτικής και 

οικονομικής κρίσης. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί ιδίως με τη δρομολόγηση της Τραπεζικής Ένωσης, η ΟΝΕ 

παραμένει ελλιπής. Οι αποκλίσεις που υπάρχουν στη ζώνη του ευρώ είναι σημαντικές και η κρίση των τελευταίων 

ετών ενέτεινε ακόμη περισσότερο τις αδυναμίες της. Απαιτείται μια μόνιμη, δίκαιη και δημοκρατικά νόμιμη βάση για το 

μέλλον, η οποία θα συμβάλλει σε μεγαλύτερη ανάπτυξη, περισσότερες θέσεις εργασίας και περισσότερη ευημερία για 

όλους τους πολίτες. Η έμφαση θα πρέπει να μετακινηθεί πέραν των κανόνων προς ένα πλαίσιο θεσμικών οργάνων, ώστε 

η ΟΝΕ να αποκτήσει μια αρχιτεκτονική που θα χαρακτηρίζεται από απόλυτη σταθερότητα αλλά και διαφάνεια. Η έκθεση 

περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα που θα εφαρμοστούν σε τρία στάδια: ορισμένες από τις δράσεις πρέπει να 

εφαρμοστούν ήδη κατά τα αμέσως επόμενα έτη, όπως η εισαγωγή ενός ευρωπαϊκού συστήματος εγγύησης των 

καταθέσεων, ενώ άλλες προχωρούν περισσότερο όσον αφορά τον επιμερισμό της κυριαρχίας των κρατών μελών που 

έχουν ως νόμισμά τους το ευρώ, όπως η δημιουργία ενός μελλοντικού ταμείου της ζώνης του ευρώ.                                               

 

Η έκθεση περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 

Στάδιο 1 «εμβάθυνση στην πράξη» (1 Ιουλίου 2015 - 30 Ιουνίου 2017): Με βάση τα υφιστάμενα μέσα και τις ισχύουσες 

Συνθήκες, επιδίωξη είναι η τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της διαρθρωτικής σύγκλισης, η επίτευξη υπεύθυνων 

δημοσιονομικών πολιτικών τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο της ζώνης του ευρώ, η ολοκλήρωση της 

Χρηματοοικονομικής Ένωσης και η ενίσχυση της δημοκρατικής λογοδοσίας. 

 

Στάδιο 2, ή «Ολοκλήρωση της ΟΝΕ»: Δρομολόγηση πιο μακρόπνοων δράσεων με σκοπό η διαδικασία σύγκλισης να 

αποκτήσει περισσότερο δεσμευτικό χαρακτήρα μέσω, παραδείγματος χάριν, μιας σειράς από κοινού συμφωνηθέντων 

στόχων αναφοράς για τη σύγκλιση, οι οποίοι θα μπορούσαν να καταστούν νομικώς δεσμευτικοί, καθώς και του ταμείου 

της ζώνης του ευρώ. 

 

Τελικό στάδιο (το αργότερο έως το 2025): Όταν όλα τα μέτρα τεθούν πλήρως σε εφαρμογή, χάρη στη βαθιά και 

ουσιαστική ΟΝΕ θα δημιουργηθεί ένας χώρος σταθερότητας και ευημερίας για όλους τους πολίτες των κρατών μελών 

της ΕΕ που συμμετέχουν στο ενιαίο νόμισμα, ένας χώρος που θα ελκύει άλλα κράτη μέλη της ΕΕ να προσχωρήσουν, 

εφόσον είναι έτοιμα να το πράξουν. 

 

Η έκθεση προτείνει τα κυριότερα μέτρα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της ΟΝΕ το αργότερο έως το 2025. Οι 

πρώτες πρωτοβουλίες θα πρέπει να δρομολογηθούν από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ από την 1η Ιουλίου 2015. Για να 

προετοιμάσει τη μετάβαση μεταξύ των σταδίων 1 και 2, η Επιτροπή – σε διαβούλευση με τους Προέδρους των άλλων 

θεσμικών οργάνων της ΕΕ — θα παρουσιάσει μια «Λευκή Βίβλο» την άνοιξη του 2017, στην οποία θα αξιολογήσει την 

πρόοδο που θα σημειωθεί στο στάδιο 1 και θα περιγράφει τα επόμενα βήματα. Θα συζητήσει τις νομικές, οικονομικές 

και πολιτικές προϋποθέσεις για τα πιο φιλόδοξα μέτρα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της ΟΝΕ στο 2 στάδιο. 
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Προς τη Χρηματοοικονομική Ένωση  

Σύμφωνα με την  έκθεση των 5 Προέδρων, η πρόοδος προς μια ισχυρότερη Οικονομική Ένωση θα συμβάλει σημαντικά 

στη βελτίωση της λειτουργίας της ΟΝΕ αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να συνοδεύεται από την ολοκλήρωση της 

Χρηματοοικονομικής Ένωσης. Η πρόοδος στα δύο αυτά θέματα πρέπει να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα στο στάδιο 

1 του χάρτη πορείας προς μια γνήσια ΟΝΕ. Σε μια Νομισματική Ένωση, το χρηματοοικονομικό σύστημα πρέπει να είναι 

πραγματικά ενιαίο, ειδάλλως τα ερεθίσματα από τη λήψη των αποφάσεων νομισματικής πολιτικής (π.χ. αλλαγές στην 

πολιτική των επιτοκίων) δεν θα διαβιβάζονται κατά τρόπο ενιαίο σε όλα τα κράτη μέλη. Αυτό ακριβώς συνέβη κατά τη 

διάρκεια της κρίσης, γεγονός που με τη σειρά του επιδείνωσε τις οικονομικές αποκλίσεις. Επίσης, ένα ενιαίο τραπεζικό 

σύστημα αντικατοπτρίζει ένα ενιαίο νόμισμα. Δεδομένου ότι η μεγάλη πλειονότητα του χρήματος είναι υπό τη μορφή 

τραπεζικών καταθέσεων, το νόμισμα δεν μπορεί να είναι πραγματικά ενιαίο παρά μόνο αν η εμπιστοσύνη στην 

ασφάλεια των τραπεζικών καταθέσεων είναι η ίδια, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος στο οποίο λειτουργεί η τράπεζα. 

Αυτό απαιτεί ενιαία εποπτεία των τραπεζών, ενιαίο καθεστώς εξυγίανσης των τραπεζών και ενιαίο σύστημα ασφάλισης 

των καταθέσεων. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση της αρνητικής ανάδρασης τραπεζών-κράτους που 

βρισκόταν στο επίκεντρο της κρίσης. Σε μεγάλο βαθμό ο στόχος σχετικά με την τραπεζική εποπτεία έχει επιτευχθεί με τη 

δημιουργία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού. Ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης έχει επίσης συμφωνηθεί, αλλά δεν 

έχει ακόμη εφαρμοστεί πλήρως. Για να ολοκληρωθεί η Χρηματοοικονομική Ένωση πρέπει να δρομολογηθεί ένα κοινό 

σύστημα εγγύησης των καταθέσεων και η Ένωση Κεφαλαιαγορών. Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα τους, τα εν λόγω 

μέτρα θα πρέπει να εφαρμοστούν στο σύνολό τους στο στάδιο 1. 

 

Ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης 

Η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης απαιτεί πρωτίστως την πλήρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για την 

εξυγίανση και την ανάκαμψη των τραπεζών από όλα τα κράτη μέλη. Αυτό έχει καθοριστική σημασία για τον 

καταμερισμό του κινδύνου με τον ιδιωτικό τομέα. Επίσης χρειάζεται μια ταχεία συμφωνία σε ό, τι αφορά ένα 

κατάλληλο μηχανισμό μεταβατικής χρηματοδότησης - που θα αποτελεί έναν τρόπο να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρχουν 

αρκετά κεφάλαια αν μια τράπεζα πρέπει να εκκαθαριστεί ακόμη και αν η χρηματοδότηση του Ταμείου δεν επαρκεί 

εκείνη τη χρονική στιγμή - για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης όταν αρχίσει να λειτουργεί την 1η Ιανουαρίου 2016. 

 

Επιπλέον, η δημιουργία ενός αξιόπιστου κοινού μηχανισμού ασφαλείας για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης και η επίτευξη 

προόδου προς την πλήρη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού για τις τράπεζες σε όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

αποτελεί προτεραιότητα κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου δημιουργίας του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης. Θα 

πρέπει ως εκ τούτου να εφαρμοστεί ταχέως ένας μηχανισμός ασφαλείας. Αυτό μπορεί να γίνει με τη χορήγηση 

πιστωτικού ορίου από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης. Ο μηχανισμός 

ασφαλείας θα πρέπει να είναι δημοσιονομικά ουδέτερος σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, με διασφάλιση της ανάκτησης της 

δημόσιας συνδρομής μέσω εκ των υστέρων εισφορών από τον χρηματοπιστωτικό κλάδο. 

 

Στη συνέχεια, προτείνεται η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων (EDIS) — τον τρίτο 

πυλώνα μιας πλήρως ανεπτυγμένης Τραπεζικής Ένωσης, μαζί με την τραπεζική εποπτεία και εξυγίανση. Καθώς η 

τρέχουσα διάρθρωση με εθνικά συστήματα εγγύησης των καταθέσεων παραμένει ευάλωτη σε μεγάλες τοπικές 

διαταραχές (ιδίως όταν το κράτος και ο εθνικός τραπεζικός τομέας θεωρείται ότι βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση), 

το κοινό σύστημα ασφάλισης καταθέσεων θα αύξανε την ανθεκτικότητα έναντι μελλοντικών κρίσεων. Ένα κοινό 

σύστημα είναι επίσης πιθανότερο να είναι δημοσιονομικά ουδέτερο με την πάροδο του χρόνου σε σχέση με τα εθνικά 

συστήματα εγγύησης των καταθέσεων, επειδή υπάρχει μεγαλύτερη διασπορά κινδύνων και διότι οι ιδιωτικές εισφορές 

αντλούνται από ένα πολύ μεγαλύτερο σύνολο χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.  

 

Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Ευρωπαϊκού Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων (EDIS) θα χρειαστεί χρόνο, πλην 

όμως η λήψη συγκεκριμένων μέτρων προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα ήδη στο στάδιο 1 

με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το παρόν νομικό πλαίσιο. Μια πιθανή λύση θα ήταν να σχεδιαστεί 

το EDIS ως σύστημα αντασφάλισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα εθνικά συστήματα εγγύησης των καταθέσεων. 
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 Όπως και το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, το κοινό EDIS θα χρηματοδοτείται από τον ιδιωτικό τομέα μέσω εκ των 

προτέρων τελών βάσει κινδύνου που θα καταβάλλονται από όλες τις συμμετέχουσες τράπεζες στα κράτη μέλη και τα 

οποία θα καθορίζονται κατά τρόπο που να αποτρέπει τον ηθικό κίνδυνο. Το πεδίο εφαρμογής του θα πρέπει να 

συμπίπτει με εκείνο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού. 

 

Η αποτελεσματικότητα του μέσου άμεσης ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών του ΕΜΣ θα πρέπει να επανεξεταστεί, 

σε εύθετο χρόνο, ιδίως δεδομένων των περιοριστικών κριτηρίων επιλεξιμότητας που είναι συνδεδεμένα με αυτό, 

τηρώντας παράλληλα τους συμφωνημένους κανόνες διάσωσης με ίδια μέσα. Ένας πιο εύκολα προσβάσιμος 

μηχανισμός για την άμεση ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα αύξανε την εμπιστοσύνη των καταθετών, διατηρώντας 

ίσους όρους για τις προβληματικές χώρες στη διακυβέρνηση των τραπεζών που έχουν υποστεί αναδιάρθρωση και θα 

διαρρήγνυε τη σχέση κράτους-τραπεζών σε εθνικό επίπεδο. Όλες οι τράπεζες που συμμετέχουν στην Τραπεζική Ένωση 

πρέπει να απολαύουν ίσους όρους ανταγωνισμού. Αυτό θα απαιτήσει περαιτέρω μέτρα, επιπλέον και πέραν του 

ενιαίου εγχειριδίου κανόνων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πάντοτε σημαντικό περιθώριο διακριτικής ευχέρειας 

σε εθνικό επίπεδο, το οποίο εξακολουθεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις, ιδίως για την ποιότητα και τη σύνθεση του 

κεφαλαίου των τραπεζών. Ένα μεγάλο μέρος των αναντιστοιχιών θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο του 

Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού. Για άλλα θέματα όμως απαιτούνται νομοθετικές τροποποιήσεις, ιδίως για εκείνα που 

αφορούν διαφορετικά νομικά και θεσμικά πλαίσια. Ομοίως, η πρόσφατη αναθεώρηση της οδηγίας για τα συστήματα 

εγγύησης των καταθέσεων έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερη εναρμόνιση, ιδίως όσον αφορά την προχρηματοδότηση των 

εθνικών συστημάτων, αλλά εξακολουθεί να περιέχει κάποιο βαθμό εθνικής διακριτικής ευχέρειας, που θα πρέπει να 

επανεξεταστεί. 

 

Ταυτόχρονα, η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να δίνει προσοχή στην ανάπτυξη πιθανών νέων κινδύνων στον τραπεζικό τομέα, 

περιλαμβανομένων των κινδύνων που συνδέονται με το σκιώδες τραπεζικό σύστημα. Οι υπάρχουσες δομές πρέπει να 

είναι σε θέση να εντοπίζουν κινδύνους για τον χρηματοπιστωτικό τομέα στο σύνολό του. Για τον σκοπό αυτό η Έκθεση 

των 5 Προέδρων προτείνει να εξεταστεί το ενδεχόμενο ενίσχυσης των θεσμών μακροπροληπτικής εποπτείας, 

στηριζόμενοι στον ρόλο και τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), με ταυτόχρονη 

μεγιστοποίηση των συνεργειών του με την ΕΚΤ. Τέλος, μεσοπρόθεσμα, θα ήταν ενδεχομένως σκόπιμο να επανεξεταστεί 

η αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των τραπεζών έναντι του δημόσιου χρέους, παραδείγματος χάριν, 

με τον καθορισμό ορίων μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων. Αυτό θα μπορούσε να αποσυνδέσει περαιτέρω την 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα από τα εθνικά δημόσια οικονομικά. Ωστόσο, αυτές οι εκτεταμένες αλλαγές του 

σημερινού πλαισίου θα πρέπει να εξεταστούν μόνο στο πλαίσιο μιας συντονισμένης προσπάθειας σε παγκόσμιο 

επίπεδο. 

 

Η δρομολόγηση της Ένωσης των Κεφαλαιαγορών 

Η Ένωση των Κεφαλαιαγορών πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα, παράλληλα με την Τραπεζική Ένωση. Αυτό ισχύει 

και για τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη ζώνη του ευρώ. Θα εξασφαλίσει περισσότερο 

διαφοροποιημένες πηγές χρηματοδότησης έτσι ώστε οι επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, να μπορούν να 

αντλούν χρηματοδοτικούς πόρους από τις κεφαλαιαγορές και να έχουν πρόσβαση σε άλλες πηγές μη τραπεζικής 

χρηματοδότησης επιπλέον των τραπεζικών πιστώσεων. Ταυτόχρονα, η εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης των 

Κεφαλαιαγορών θα ενισχύσει τον διασυνοριακό καταμερισμό των κινδύνων με την εμβάθυνση της ενοποίησης των 

αγορών ομολόγων και μετοχών, το δε δεύτερο σκέλος αποτελεί βασικό μέσο απορρόφησης κραδασμών. Οι 

πραγματικά ολοκληρωμένες κεφαλαιαγορές θα αποτελέσουν επίσης ανάχωμα στις συστημικές κρίσεις στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα και θα ενισχύσουν τον καταμερισμό του κινδύνου στον ιδιωτικό τομέα μεταξύ των χωρών. 
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 Η αύξηση των διασυνοριακών επενδυτικών ροών θα πρέπει κατ’ αρχήν να οδηγήσει σε μεγαλύτερο καταμερισμό του 

κινδύνου του ιδιωτικού τομέα. Ο λόγος είναι διττός:  

1)η κατοχή περισσότερο γεωγραφικά διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών ομολόγων και μετοχών, παρέχει λιγότερο ασταθείς αποδόσεις, οι 

οποίες συνδέονται λιγότερο με εγχώρια εισοδήματα (δίαυλος κεφαλαιαγοράς για τον καταμερισμό των κινδύνων)· 

 

2) όταν μια χώρα πλήττεται από οικονομική κρίση, οι διασυνοριακές ροές θα πρέπει να επιτρέπουν στους κατοίκους της 

να δανείζουν ή να δανείζονται ώστε να αντισταθμίζουν τα πλήγματα (δίαυλος πιστωτικής αγοράς για τον καταμερισμό 

του κινδύνου). 

 

Αυτό με τη σειρά του μειώνει το μέγεθος του καταμερισμού του κινδύνου που πρέπει να επιτευχθεί με 

χρηματοοικονομικά μέσα (δημόσιος καταμερισμός κινδύνου). Ωστόσο, δεδομένου ότι η στενότερη ενοποίηση των 

κεφαλαιαγορών και η σταδιακή κατάργηση των εναπομενόντων εθνικών φραγμών θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέους 

κινδύνους για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα, θα είναι αναγκαίο να επεκταθούν και να ενισχυθούν τα διαθέσιμα 

εργαλεία για τη διαχείριση των συστημικών κινδύνων των χρηματοοικονομικών φορέων με σύνεση 

(μακροπροληπτική εργαλειοθήκη) και να ενισχυθεί το εποπτικό πλαίσιο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρωστία 

όλων των χρηματοοικονομικών παραγόντων. Αυτό αναμένεται να οδηγήσει τελικά σε μια ενιαία ευρωπαϊκή αρχή 

εποπτείας των κεφαλαιαγορών. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό η ρύθμιση να δημιουργεί κίνητρα για την 

ομαδοποίηση και τον επιμερισμό των κινδύνων και να εξασφαλίζει ότι όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διαθέτουν 

επαρκείς δομές διαχείρισης των κινδύνων και εξακολουθούν να παραμένουν υγιή από άποψη προληπτικής εποπτείας. Η 

φορολογία μπορεί επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την ουδέτερη μεταχείριση για διαφορετικές 

αλλά συγκρίσιμες δραστηριότητες και επενδύσεις σε άλλες δικαιοδοσίες. 

 

Μια πραγματική Ένωση Κεφαλαιαγορών απαιτεί επίσης και άλλες βελτιώσεις, ορισμένες από τις οποίες μπορούν να 

επιτευχθούν μόνο μέσω της νομοθεσίας, όπως: απλούστευση των απαιτήσεων για το ενημερωτικό δελτίο, 

αναζωογόνηση της αγοράς της ΕΕ για υψηλής ποιότητας τιτλοποιήσεις, μεγαλύτερη εναρμόνιση των λογιστικών και 

ελεγκτικών πρακτικών, καθώς και αντιμετώπιση των σημαντικότερων σημείων συμφόρησης που εμποδίζουν την 

ολοκλήρωση των κεφαλαιαγορών σε τομείς όπως η νομοθεσία περί αφερεγγυότητας, το εταιρικό δίκαιο, τα δικαιώματα 

ιδιοκτησίας και όσον αφορά τη νομική εκτελεστότητα των διασυνοριακών αξιώσεων. 
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Χάρτης πορείας προς μια πλήρη Οικονομική και Νομισματική Ένωση 
 

ΣTΑΔΙΟ              1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 – 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 
 

AΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ 

Οικονομική Ένωση 

o Μια νέα ώθηση στη σύγκλιση, την απασχόληση και την ανάπτυξη 
 Δημιουργία ενός συστήματος αρχών ανταγωνιστικότητας της ζώνης του ευρώ. 
 Αυστηρότερη εφαρμογή της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών. 
 Μεγαλύτερη έμφαση στην απασχόληση και τις κοινωνικές επιδόσεις. 
 Ενίσχυση του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών στο πλαίσιο ενός ανανεωμένου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. 

Χρηματοοικονομική Ένωση 

o Ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης 
 Θέσπιση ενός μηχανισμού ενδιάμεσης χρηματοδότησης για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (SRF). 
 Ενισχυμένη εφαρμογή της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών. 
 Συμφωνία σχετικά με ένα κοινό σύστημα εγγύησης των καταθέσεων. 
 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του μέσου για την άμεση ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών στον ΕΜΣ. 

o Δρομολόγηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών 
o Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου 

Δημοσιονομική Ένωση 

o Ένα νέο συμβουλευτικό Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο 
 Το συμβούλιο θα προβαίνει σε δημόσια και ανεξάρτητη αξιολόγηση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, του τρόπου με τον οποίο οι 

προϋπολογισμοί — και η εκτέλεσή τους — ανταποκρίνονται στους οικονομικούς στόχους και τις συστάσεις που 
περιλαμβάνονται στο δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ. Οι συστάσεις του θα πρέπει να τροφοδοτούν τις αποφάσεις που 
λαμβάνει η Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. 

Δημοκρατική λογοδοσία, νομιμοποίηση και ενίσχυση των θεσμών 

o Ανανέωση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
• Αναδιοργάνωση του Εξαμήνου σε δύο διαδοχικά στάδια, όπου το 1ο στάδιο θα αφορά τη ζώνη του ευρώ, ως σύνολο, πριν 

συζητηθούν ειδικά ανά χώρα ζητήματα κατά το 2ο στάδιο. 
o Ενίσχυση του κοινοβουλευτικού ελέγχου ως μέρους του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 

• Συζήτηση στην ολομέλεια του ΕΚ σχετικά με την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης, τόσο πριν όσο και μετά την έκδοσή της 
από την Επιτροπή, την οποία θα ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια σχετικά με τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις. 

• Συστηματικότερη συνεργασία μεταξύ Επιτρόπων και εθνικών κοινοβουλίων τόσο για τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις όσο και 
για τους εθνικούς προϋπολογισμούς. 

• Συστηματικότερη διαβούλευση και συμμετοχή των κυβερνήσεων, των εθνικών κοινοβουλίων και των κοινωνικών εταίρων 
πριν από την ετήσια υποβολή των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων και σταθερότητας. 

o Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων. 
o Ενίσχυση της καθοδήγησης από την Ευρωομάδα. 
o Λήψη μέτρων για ενοποιημένη εξωτερική εκπροσώπηση της ζώνης του ευρώ. 
o Ενσωμάτωση στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ της Συνθήκης για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση  των σχετικών 

τμημάτων του Συμφώνου για το ευρώ + και της διακυβερνητικής συμφωνίας για το ενιαίο ταμείο εξυγίανσης. 

 
ΣTΑΔΙΟ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΝΕ 

Οικονομική Ένωση 
o Διαμόρφωση της διαδικασίας σύγκλισης η οποία πρέπει επίσης να καταστεί περισσότερο δεσμευτική 

Δημοσιονομική Ένωση 

o �Δημιουργία ενός μηχανισμού μακροοικονομικής σταθεροποίησης για τη ζώνη του ευρώ 

 Η σύγκλιση προς εθνικές οικονομικές δομές οι οποίες θα είναι εξίσου ανθεκτικές θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την 

πρόσβαση σε αυτόν τον μηχανισμό. 

Δημοκρατική λογοδοσία, νομιμοποίηση και ενίσχυση των θεσμών 
o Ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ. 
o Δημιουργία ταμείου της ζώνης του ευρώ με λογοδοσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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Οικονομική Ανάλυση & Επενδυτική Στρατηγική 
Λεκκός Ηλίας Chief Economist 2103288120 Lekkosi@piraeusbank.gr 
Παπιώτη Λιάνα Secretary 2103288187 PapiotiE@piraeusbank.gr 

Ελληνική Οικονομία 
Στάγγελ Ειρήνη Manager 2163004495 Staggelir@piraeusbank.gr 
Αγγελοπούλου Αναστασία Economist 2163004488 Aggelopouloua@piraeusbank.gr 
Γαβαλάς Δημήτρης Junior Economic Analyst 2163004484 Gavalasd@piraeusbank.gr 

Ανεπτυγμένες Οικονομίες 
Πατίκης Βασίλειος Head 2103739178 Patikisv@piraeusbank.gr 
Αρακελιάν Βένη Senior Economist   2163004492 Arakelianv@piraeusbank.gr 
Πολυχρονόπουλος  Διονύσης Senior Economist   2163004493 Polychronopoulosd@piraeusbank.gr 
Παπακώστας Χρυσοβαλάντης Economic  Analyst 2163004491 Papakostasc@piraeusbank.gr 
Κωνσταντού Ευαγγελία Junior Economic Analyst 2163004486 Konstantoue@piraeusbank.gr 

Αναπτυσσόμενες Οικονομίες 
Ρότσικα Δημητρία Economist 2163004494 Rotsikad@piraeusbank.gr 
Γιαννακίδης Χαρίλαος Junior Economic Analyst 2163004485 Giannakidisch@piraeusbank.gr 

Κλαδικές Μελέτες 
Βλάχου Παρασκευή Economic Analyst  2163004483  Vlachoupar@piraeusbank.gr 

Θεσμικές και Εποπτικές Εξελίξεις 
Λεβεντάκης Αρτέμης Senior Economist   2163004487 LeventakisAr@piraeusbank.gr 
Μαργαρίτη Κωνσταντίνα Junior Economic Analyst 2163004489 Margaritik@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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