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Θεματολόγιο των Ηγετών

Δεκέμβριος 2017

Οικονομική και Νομισματική Ένωση
Η προσεχής σύνοδος κορυφής για το ευρώ θα είναι πολύ διαφορετική από τις προηγούμενες. Δεν 
χρειάζεται να διαχειριστούμε κάποια κρίση. Σήμερα, η οικονομία της Ευρωζώνης αναμένεται να 
αυξηθεί με τον ταχύτερο ρυθμό της τελευταίας δεκαετίας. Ο συνολικός αριθμός θέσεων εργασίας 
έχει ανέλθει σε επίπεδα-ρεκόρ ενώ η ανεργία βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων οκτώ 
ετών. Τα δημόσια ελλείμματα έχουν μειωθεί και η εμπιστοσύνη στην οικονομία μας έχει επιστρέψει. 
Όλα αυτά οφείλονται στα πολυάριθμα μέτρα που λάβαμε τα τελευταία δέκα χρόνια, τόσο σε εθνικό 
επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, για να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών μας και 
να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα της ζώνης του ευρώ.

Η βελτιωμένη οικονομική κατάσταση δίνει την ευκαιρία να συζητηθούν οι προκλήσεις του 
μέλλοντος και οι τρόποι αντιμετώπισης μελλοντικών κρίσεων, έχοντας κατά νου ότι πολλοί δυνητικοί 
κίνδυνοι είναι εξωτερικοί και δεν αφορούν ειδικά την Ευρώπη, όπως οι γεωπολιτικές εντάσεις ανά την 
υφήλιο, ο αυξημένος προστατευτισμός, η πιθανή επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας, η αύξηση 
της απροθυμίας ανάληψης κινδύνων στις χρηματοπιστωτικές αγορές με άνοδο των επιτοκίων σε 
παγκόσμιο επίπεδο και απότομες διορθώσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Αυτό είναι το πλαίσιο 
μέσα στο οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε την ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 
(ΟΝΕ).

Ένα ζήτημα στρατηγικής σημασίας συνεπώς, είναι πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι εμείς, τα κράτη 
μέλη και η νομισματική ένωση συνολικά, διαθέτουμε τα κατάλληλα μέσα για να αντιμετωπίσουμε 
ενδεχόμενους κραδασμούς. Η σύνοδος κορυφής για το ευρώ του Δεκεμβρίου μας δίνει την 
πρώτη ευκαιρία να επεξεργαστούμε το θέμα αυτό και θα πρέπει να αποτελέσει εφαλτήριο για τις 
αποφάσεις που θα λάβουν οι ηγέτες το επόμενο έτος.

Η Διακήρυξη της Ρώμης φανερώνει την ισχυρή μας προσήλωση στο έργο για την ολοκλήρωση της 
ΟΝΕ. Η έκθεση των Πέντε Προέδρων του Ιουνίου 2015 περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη δέσμη 
προτάσεων μεταρρύθμισης. Ωστόσο, μολονότι υπάρχει συναίνεση σχετικά με τον συνολικό στόχο, 
τα κράτη μέλη έχουν διαφορετικές εκτιμήσεις ως προς το τι πρέπει να γίνει, καθώς και ως προς το 
πόσο επείγον είναι αυτό. Ελλείψει πιέσεων από την αγορά, η συλλογική πολιτική βούληση για την 
επίτευξη περαιτέρω προόδου έχει εξασθενήσει.

Σύνοδος κορυφής
για το ευρώ
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Στη σύνοδο κορυφής οι ηγέτες θα κληθούν να διευκρινίσουν την προσέγγιση που προτιμούν για την 
περαιτέρω ενίσχυση της ΟΝΕ. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο πρώτος αντικειμενικός 
έλεγχος είναι η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, η οποία είναι τόσο εφικτή όσο και αναγκαία. 
Εάν δεν υπάρξει σημαντική πρόοδος στο θέμα αυτό, πολύ δύσκολα μπορεί κανείς να φανταστεί 
ότι θα σημειωθεί πρόοδος στις πιο φιλόδοξες ιδέες.  

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη συζήτηση, η Ευρωομάδα εξέτασε μια σειρά ιδεών για τις οποίες 
υπάρχει ευρεία σύγκλιση:

• θέση σε λειτουργία ενός κοινού μηχανισμού ασφαλείας για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, 
ενδεχομένως με τη μορφή πιστωτικού ορίου από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας·

• περαιτέρω ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, ώστε ενδεχομένως 
να μετεξελιχθεί στο λεγόμενο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Αυτό θα πρέπει να 
ευθυγραμμιστεί με τις εργασίες για τον κοινό μηχανισμό ασφαλείας·

• περαιτέρω ανάπτυξη του οδικού χάρτη του Συμβουλίου ECOFIN, του Ιουνίου 2016, για την 
ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, εκθέτοντας λεπτομερώς τα σημεία αναφοράς και τα 
χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη προόδου ως προς τον επιμερισμό και τη μείωση των 
κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής θέσπισης ενός ευρωπαϊκού συστήματος 
ασφάλισης των καταθέσεων.

Για ορισμένα άλλα ζητήματα ωστόσο, οι συζητήσεις δεν έχουν οδηγήσει σε ευρεία σύγκλιση:

•  εξορθολογισμός των δημοσιονομικών κανόνων ώστε να απλουστευθεί το ισχύον πλαίσιο ή 
να ενισχυθεί η εφαρμογή και η επιβολή τους·

• σύσταση δημοσιονομικής ικανότητας για τη ζώνη του ευρώ, μεταξύ άλλων με σκοπό τη 
σταθεροποίηση·

• δημιουργία θέσης «Ευρωπαίου Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών», ο ρόλος του 
οποίου μένει να καθοριστεί.

Οι ηγέτες ενθαρρύνονται να δηλώσουν εάν συμφωνούν:

• να δοθεί εντολή στην Ευρωομάδα/στο Συμβούλιο ECOFIN, ανάλογα με την 
περίπτωση, να προωθήσει τις εργασίες όσον αφορά τα ανωτέρω ζητήματα, 
δίνοντας προτεραιότητα στα σημεία όπου υπάρχει ο μεγαλύτερος βαθμός 
σύγκλισης·

• να επανεξετάσουν τα ζητήματα αυτά τον Ιούνιο του 2018 με σκοπό να 
ληφθεί μια πρώτη σειρά αποφάσεων.


