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Φρανκφούρτη,δεκαεπτά Σεπτεμβρίου 2021 

L/CL/21/198 

Σχετ.: Η επιστολή σας (QZ-041) 

 

Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητέ κ. Παπαδημούλη, 

Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε η κα Irene Tinagli, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, μαζί με συνοδευτική επιστολή, στις 26 Ιουλίου 2021. 

Η ΕΚΤ παρακολουθεί τις κυκλικές και διαρθρωτικές εξελίξεις στους τραπεζικούς τομείς της ζώνης του ευρώ 

και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως συνόλου, καθώς και σε άλλους χρηματοπιστωτικούς τομείς, και αξιολογεί 

τον δυνητικό αντίκτυπο των συστημικών κινδύνων στη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος. Επιπλέον, ο κανονισμός ΕΕΜ αναθέτει στην ΕΚΤ μακροπροληπτικές 

εξουσίες να ενεργεί σε ό,τι αφορά τις τράπεζες της ζώνης του ευρώ.1 Ωστόσο, οι κίνδυνοι για το 

χρηματοπιστωτικό σύστημα που απορρέουν από συγκεκριμένα συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά ή άλλα 

επενδυτικά προϊόντα που αναφέρετε στην επιστολή σας δεν εμπίπτουν σε αυτήν την αποστολή και οι 

ενέργειες για τον περιορισμό τέτοιων κινδύνων υπερβαίνουν το πεδίο των εξουσιών που έχουν ανατεθεί 

στην ΕΚΤ. 

Πέραν τούτου, τα μέλη του προσωπικού της ΕΚΤ συνεργάζονται στενά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Συντάξεων 

και Επαγγελματικών Ασφαλίσεων – βασικός στόχος της οποίας είναι να προωθεί τη χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα στις αγορές ασφαλίσεων και συντάξεων – και παρέχουν στήριξη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) για την πρόληψη και τον περιορισμό του συστημικού κινδύνου. Η αποστολή 

του ΕΣΣΚ καλύπτει το χρηματοπιστωτικό σύστημα ευρύτερα, μεταξύ άλλων τις τράπεζες, τις ασφαλιστικές 

 

1  Βλ. κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, 
ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63. Ο κανονισμός είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=celex%3A32013R1024. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32013R1024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32013R1024
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επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις διαχείρισης ενεργητικού, τον σκιώδη τραπεζικό τομέα, τις υποδομές των 

χρηματοπιστωτικών αγορών και λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και αγορές. 

Αναφορικά με τη συγκεκριμένη ερώτησή σας για την επερχόμενη μεταρρύθμιση του ελληνικού συστήματος 

κοινωνικής ασφάλισης, θα ήθελα να επισημάνω ότι η ΕΚΤ δεν λαμβάνει θέση ως προς τον τρόπο με τον 

οποίο τα επιμέρους κράτη μέλη οργανώνουν τα συνταξιοδοτικά συστήματά τους. Στο πλαίσιο της 

διαδικασίας ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα, η ΕΚΤ επικεντρώνει τις δραστηριότητές της σε ζητήματα 

που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της, όπως πολιτικές του χρηματοπιστωτικού τομέα και κρίσιμα από 

μακροοικονομική σκοπιά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των κύριων δημοσιονομικών στόχων και της 

βιωσιμότητας, καθώς και των χρηματοδοτικών αναγκών. Οι μεταρρυθμίσεις του συνταξιοδοτικού συστήματος 

αναλύονται με περισσότερες λεπτομέρειες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της έκθεσης που 

συνέταξε για τη γήρανση2, ενώ οι χρηματοπιστωτικές επιπτώσεις αυτών των μεταρρυθμίσεων καλύπτονται 

από την έκθεσή της για την παρακολούθηση του χρέους3. 

 

 

Με εκτίμηση, 

[Υπογραφή] 

Christine Lagarde 

  

 

2  Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «The 2021 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the EU Member States 
(2019-2070)», 7 Μαΐου 2021. Η έκθεση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/info/publications/2021-ageing-

report-economic-and-budgetary-projections-eu-member-states-2019-2070_en. 

3  Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Debt Sustainability Monitor 2020», 5 Φεβρουαρίου 2021. Η έκθεση είναι διαθέσιμη στη 
διεύθυνση https://ec.europa.eu/info/publications/debt-sustainability-monitor-2020_en. 

https://ec.europa.eu/info/publications/2021-ageing-report-economic-and-budgetary-projections-eu-member-states-2019-2070_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2021-ageing-report-economic-and-budgetary-projections-eu-member-states-2019-2070_en
https://ec.europa.eu/info/publications/debt-sustainability-monitor-2020_en

