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Με αργά βήματα προχωρεί η ενοποίηση της Ευρωζώνης  

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 5-12-2018       ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

 

Μεγαλύτερη πρόοδος επιτεύχθηκε στο θέμα των τραπεζών, με τους ΥΠΟΙΚ της Ε.Ε. να αποφασίζουν χθες πως θα 

ισχύσουν λιγότερο αυστηρές κεφαλαιακές απαιτήσεις για όσες τράπεζες πουλήσουν πάνω από το 20% των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων τους. Η ρύθμιση θα τους επιτρέψει να αντισταθμίσουν την αρνητική συνέπεια που θα 

έχει στην κεφαλαιακή τους επάρκεια η πώληση κόκκινων δανείων σε τιμές κάτω από την ονομαστική τους αξία. 

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ. Υστερα από μαραθώνια συνεδρίαση 19 ωρών, από τις 

μακρύτερες στην ιστορία του Eurogroup, οι υπουργοί Οικονομικών κατέληξαν σε 

συμφωνία για την περαιτέρω μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης αλλά και του τραπεζικού 

συστήματος. Ωστόσο, πολλοί αναλυτές θεωρούν πως το αποτέλεσμα είναι κατώτερο των 

προσδοκιών, ιδίως αυτών που είχε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, καθώς η 

δημιουργία διακριτού προϋπολογισμού για τις χώρες της Ευρωζώνης δεν επιτεύχθηκε και 

το θέμα παραπέμφθηκε στη Σύνοδο Κορυφής με την ελπίδα να βρεθεί λύση αργότερα το 

2019. Επίσης, δεν υπήρξε ουδεμία πρόοδος στο ζήτημα της πανευρωπαϊκής εγγύησης 

τραπεζικών καταθέσεων (EDIS). 

Περίπου στις 8 χθες το πρωί ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση, η οποία, παρόλο που είχε ως 

αποτέλεσμα μία συμφωνία αρκετά μακριά από το όραμα του Γάλλου προέδρου Εμ. 

Μακρόν για μία πραγματικά βαθιά μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης, αποτελεί ένα βήμα στην 

περαιτέρω εμβάθυνση, καθώς επιτέλους βρέθηκε ένας συμβιβασμός που αναμένεται εδώ 

και μήνες ανάμεσα σε Παρίσι, Βερολίνο, Ρώμη και Χάγη. Οι τελικές αποφάσεις θα 

ληφθούν σε επίπεδο ηγετών κρατών-μελών στη Σύνοδο του Δεκεμβρίου. Το πιο σημαντικό 

ίσως σημείο που συμφωνήθηκε είναι ότι το αργότερο από το 2024 αν χρειαστεί 

εκκαθάριση μία ευρωπαϊκή τράπεζα και δεν υπάρχουν τα χρήματα από το ειδικό 

ευρωπαϊκό ταμείο εκκαθαρίσεων, τότε οι σχετικές ανάγκες θα καλυφθούν από τον ESM. 

http://www.kathimerini.gr/authors/elenh-varvitsiwth
http://www.kathimerini.gr/authors/elenh-varvitsiwth
http://s.kathimerini.gr/resources/2018-12/g_oik_world_a01--3-thumb-large.jpg
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Οι εποπτικές αρχές θα μπορούν να απαγορεύουν για δύο εργάσιμες ημέρες την ανάληψη 

καταθέσεων από τράπεζες που βρίσκονται υπό εκκαθάριση. Συγχρόνως χθες οι υπουργοί 

αποφάσισαν ότι το θέμα θα ξανασυζητηθεί το 2020, για την πιθανή εφαρμογή του 

νωρίτερα. Δεύτερο σημαντικό θέμα στο οποίο επιτεύχθηκε χθες συμφωνία ήταν ότι στο 

εξής κράτη-μέλη που εφαρμόζουν τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε. αλλά 

αντιμετωπίζουν εξωτερική κρίση θα έχουν πρόσβαση στην προληπτική γραμμή στήριξης 

από τον ESM χωρίς να απαιτείται η υπογραφή σχετικού μνημονίου. Οι υπουργοί επίσης 

έκαναν ένα πιο αναλυτικό σχέδιο για το πώς θα αναδιαρθρώνονται τα χρέη κρατών-μελών 

που θα χρειάζονται πρόγραμμα διάσωσης στο μέλλον. 

Οι χώρες του Νότου φαίνεται να κέρδισαν στη διαμάχη για το κατά πόσον θα χρειάζεται 

αναδιάρθρωση χρέους πριν μία χώρα δεχθεί πρόγραμμα προσαρμογής, καθώς ήταν τελείως 

αντίθετες με το αίτημα των «Βορείων» που ζητούσαν αυτόματο «κούρεμα» των χρεών, 

αίτημα που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως «αυτοεκπληρούμενη προφητεία». Τελικά, το 

Eurogroup αποφάσισε ότι μόνο «αν κριθεί κατάλληλο και μόνο αν ζητηθεί από το κράτος-

μέλος, ο ESM θα διευκολύνει τον διάλογο ανάμεσα στα μέλη του και τους ιδιώτες 

επενδυτές». Μεγαλύτερη πρόοδος επιτεύχθηκε στο θέμα των τραπεζών, με τους ΥΠΟΙΚ 

της Ε.Ε. να αποφασίζουν χθες πως θα ισχύσουν λιγότερο αυστηρές κεφαλαιακές 

απαιτήσεις για όσες τράπεζες πουλήσουν πάνω από το 20% των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων τους. Η ρύθμιση θα τους επιτρέψει να αντισταθμίσουν την αρνητική συνέπεια που 

θα έχει στην κεφαλαιακή τους επάρκεια η πώληση κόκκινων δανείων σε τιμές κάτω από 

την ονομαστική τους αξίας. 

Μάχη για τον προϋπολογισμό 

Το σημείο το οποίο δημιούργησε τις μεγαλύτερες εντάσεις και καθυστέρησε τη 

συνεδρίαση με αλλεπάλληλα διαλείμματα, με το τελευταίο να διαρκεί 4,5 ώρες (από τις 

2.30 π.μ. μέχρι τις 7 το πρωί), ήταν το θέμα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, το οποίο 

έφερε σε έντονη αντιπαράθεση τον Γάλλο με τον Ολλανδό υπουργό Οικονομικών. Από τη 

μια ο κ. Λε Μερ επέμενε ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωζώνης θα πρέπει να παίξει ρόλο 

σταθεροποιητή της οικονομίας σε κράτη-μέλη που θα βρίσκονται σε ύφεση – ένα αίτημα 

που βρήκε τη σθεναρή αντίδραση της Ολλανδίας. Η Ολλανδία, εκφράζοντας μια σειρά από 

άλλες «σκληρές» χώρες, τόνιζε ότι δεν χρειάζεται ένας τέτοιος προϋπολογισμός για χώρες 

που βρίσκονται σε οικονομική κρίση αλλά ότι το πιο σημαντικό είναι τα κράτη-μέλη να 

έχουν «υγιή οικονομικά» και να μη βασίζονται σε προϋπολογισμούς που θα τους βοηθούν 

σε μέρες κρίσης. Ο συμβιβασμός τελικά βρέθηκε στο ότι οι υπουργοί θα μπορούσαν να 

δημιουργήσουν έναν προϋπολογισμό ο οποίος θα έχει σκοπό την ενίσχυση των δημοσίων 

επενδύσεων και τη «σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα», αλλά αυτό θα πρέπει να 

εγκριθεί και από τους ηγέτες την επόμενη εβδομάδα στη Σύνοδο Κορυφής. 

 


