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Έρευνα Open Europe για τη σημασία του δικαιώματος διαβατηρίου 
για τον χρηματοοικονομικό κλάδο στο ΗΒ 

 

 Ο τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών απασχολεί περί τα 1,1 εκ 
άτομα, καλύπτοντας 7% της συνολικής απασχόλησης. Αν προστεθούν και οι 
απασχολούμενοι στα συναφή με αυτές τις υπηρεσίες επαγγέλματα, τότε ο 
συνολικός αριθμός ανέρχεται στα 2,2 εκ. απασχολούμενους, με το 66% αυτών 
να εργάζεται εκτός Λονδίνου. Από τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 
προέρχεται το 11% των φορολογικών εσόδων, ανερχόμενο σε 66 δισ. λίρες, με 
το 45% αυτών (30 δισ.) να αφορούν φόρο εισοδήματος και ασφαλιστικές 
εισφορές των εργαζομένων. Ο τομέας συνεισφέρει το 11,8% του βρετανικού 
ΑΕΠ ή 190 δισ. λίρες ετησίως και καλύπτει το 25% των εξαγωγών υπηρεσιών 
του ΗΒ (συνολικού ύψους 88,9 δισ. λιρών το 2015), με πρόσθετο 4% να 
καλύπτεται από τις εξαγωγές ασφαλιστικών υπηρεσιών. Επίσης, ποσοστό 45% 
των ξένων επενδύσεων στο ΗΒ αφορά το χρηματοπιστωτικό τομέα. 

 Δεδομένης της σημασίας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στη 
βρετανική οικονομία και της σημασίας που αποδίδεται στο μελλοντικό 
καθεστώς του συγκεκριμένου κλάδου, το οποίο θα διαμορφωθεί στο πλαίσιο 
της διαπραγμάτευσης για την Έξοδο, παραθέτουμε, αναλυτικά, βασικά 
συμπεράσματα και συστάσεις ερευνητικού οργανισμού Open Europe. Στη 
σχετική έρευνα αναλύεται διεξοδικά η σημασία του διαβατηρίου, δηλαδή του 
δικαιώματος παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με βάση το ΗΒ σε όλες 
τις χώρες της Ε.Ε., για κάθε επί μέρους τομέα των χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών, καθώς και τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις, σε περίπτωση 
απώλειας αυτού, λόγω αποχώρησης από την ενιαία αγορά. 

 Βασικό συμπέρασμα της εν λόγω ανάλυσης είναι ότι το διαβατήριο δεν 
έχει την ίδια σημασία για όλους τους τομείς των χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει ένα διαβατήριο για κάθε 
εταιρεία, αλλά μια σειρά τομεακών διαβατήριων, βασισμένα σε δεκάδες 
χρηματοοικονομικούς κανονισμούς και αρχές. Σε ορισμένους τομείς, το 
διαβατήριο είναι σημαντικό (π.χ. Τράπεζες), αλλά σε άλλους τομείς έχει πολύ 
μικρότερη αξία (π.χ. Ασφάλειες) . Η ανάλυση καταλήγει ότι ο ισχυρισμός ότι η 
επιτυχία του City του Λονδίνου βασίζεται στην πλήρη και ολοκληρωμένη 
πρόσβαση στην ενιαία αγορά της ΕΕ στον τομέα των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών δεν επιβεβαιώνεται. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι το διαβατήριο 
δεν έχει καμία αξία, αλλά ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς, όπως, αυτοί της 
τραπεζικής και της διαχείρισης κεφαλαίων, όπου θα είναι σημαντικό να 
διατηρηθεί μια παρόμοια σχέση με εκείνη που το Ηνωμένο Βασίλειο έχει τώρα 
με την Ε.Ε. 

  



Τραπεζικός τομέας (Banking) 
  

 Το διαβατήριο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις εργασίες τραπεζικής. 
Περίπου το ένα πέμπτο των ετήσιων εσόδων του τραπεζικού τομέα στο 
Ηνωμένο Βασίλειο (μεταξύ £ 23 δισ. και £ 27 δισ. σύμφωνα με έκθεση της 
Oliver Wyman) εκτιμάται ότι βασίζεται στην πρόσβαση στην αγορά που 
παρέχεται από το διαβατήριο. Η ανάλυση του Open Europe δείχνει ότι, μέσω 
των βάσεων τους στο Λονδίνο, 14,5%, κατ’ ανώτατο όριο, των εσόδων των 
επενδυτικών τραπεζών των ΗΠΑ μπορεί να συνδεθεί με το διαβατήριο. Το 
τραπεζικό διαβατήριο στηρίζεται σε δύο βασικά νομοθετήματα της ΕΕ, τις 
κοινοτικές οδηγίες CRD IV και MiFID. Η CRD IV επιτρέπει στις τράπεζες να 
παρέχουν ανάληψη καταθέσεων, δάνεια και υπηρεσίες πληρωμών, ενώ η 
MiFID τους επιτρέπει να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες 
επενδύσεων και διαχείρισης χαρτοφυλακίου σε ολόκληρη την ΕΕ από τη βάση 
τους στο Λονδίνο. 

 Ουσιαστικά, η χονδρική τραπεζική καλύπτεται από την CRD IV και η  
επενδυτική τραπεζική, από την MiFID. Σύμφωνα με τα ισχύοντα, η CRD IV  
δεν επιτρέπει παροχή καθεστώτος ισοδυναμίας (equivalence) ή ουσιαστική 
πρόσβαση τρίτων. Ως εκ τούτου, χωρίς μία ειδική συμφωνία, που να δίνει 
πρόσβαση παρόμοια του διαβατήριου, οι τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου 
και οι επενδυτικές τράπεζες των ΗΠΑ  που εδρεύουν στο Λονδίνο θα 
μπορούσαν να δουν σημαντική διατάραξη των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων τους σε όλη την Ευρώπη. 

 

Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων (Asset Management) 

 

 Η ισχύς του διαβατηρίου στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων είναι 
πιο περιορισμένη σε σχέση με τον τραπεζικό τομέα. Οι κοινοτικές οδηγίες 
UCITS και AIFMD θεωρητικά παρέχουν διαβατήριο στους διαχειριστές 
κεφαλαίων να διαθέτουν τα προϊόντα τους σε ολόκληρη την ΕΕ και να τα 
διαχειρίζονται από μια ενιαία βάση, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχουν 
μια σειρά από τεχνικά εμπόδια. Τα εποπτικά και νομικά έξοδα, καθώς και οι 
διαφορές μεταξύ των εθνικών ορισμών του τι είναι  «διάθεση στην αγορά 
(marketing)», καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολο για τους διαχειριστές 
περιουσιακών στοιχείων μικρού ή μεσαίου μεγέθους να επεκταθούν και σε 
άλλες αγορές στην Ευρώπη.  

 Εν τω μεταξύ, οι μεγαλύτεροι διαχειριστές κεφαλαίων έχουν ήδη 
επιλέξει να λειτουργούν με ευρωπαϊκές θυγατρικές τους , αντί να στηρίζονται 
σε ένα διαβατήριο. Μια πρόσφατη έρευνα από το βρετανικό Σύνδεσμο 
Επενδύσεων (British Investment Association) δείχνει ότι το 21% των υπό 
διαχείριση στοιχείων ενεργητικού στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι συνδεδεμένο 
με πελάτες στην ΕΕ.  

 Υπό ορισμένες συνθήκες, οι οδηγίες UCITS και AIFM προβλέπουν τη 
δυνατότητα ανάθεσης λειτουργιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου εκτός της ΕΕ. 
Αυτό σημαίνει ότι στο μέλλον οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων με έδρα 
το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι σε θέση να συνεχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες 



διαχείρισης χαρτοφυλακίου για τα κεφάλαια που εδρεύουν φορολογικά εντός 
της ΕΕ / ΕΟΧ. Αυτό θα συνεπαγόταν την έμμεση πρόσβαση στο διαβατήριο, 
βάσει των υφιστάμενων κανονισμών. Σύμφωνα με ένα τέτοιο ενδεχόμενο, 
μόνο το 7% περίπου του συνόλου των υπό διαχείριση κεφαλαίων στο 
Ηνωμένο Βασίλειο θα ήταν υπό την άμεση απειλή από την απώλεια των 
διαβατηρίων σε αυτόν τον τομέα. 

 

Ασφαλιστικές υπηρεσίες 

 Ο τομέας ασφαλίσεων είναι λιγότερο εξαρτημένος από τις ευρωπαϊκές 
αγορές. Το 2015, μόνο το 28% των εξαγωγών ασφαλιστικών υπηρεσιών είχε 
προορισμό την ΕΕ, σε σύγκριση με το 44% για τις λοιπές χρηματοοικονομικές 
υπηρεσίες. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, επειδή ουσιαστικά δεν υπάρχει 
πραγματική ενιαία ασφαλιστική αγορά στην ΕΕ.  Η μεγάλη πλειονότητα των 
υπηρεσιών που παρέχονται σε άλλες χώρες γίνονται μέσω τοπικών 
θυγατρικών και όχι μέσω διαβατηρίου - έως και το 87% των ασφαλιστικών 
εταιρειών που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά στην ΕΕ το κάνουν μέσω 
θυγατρικών και όχι υποκαταστημάτων.  

 Η Lloyd's του Λονδίνου αποτελεί σημαντική εξαίρεση. Οι ισχύοντες 
κανονισμοί επιτρέπουν στο σύνολο των ασφαλιστών της Lloyd’s με έδρα το 
Λονδίνο να εξυπηρετήσουν  πελάτες σε όλη την ΕΕ. Αλλά ακόμα και σε αυτή 
την αγορά, η Ε.Ε. αντιστοιχεί στο 11% των μικτών εγγεγραμμένων 
ασφαλίστρων της αγοράς, συνολικού ύψους περίπου £ 2,9 δισ., εκ των οποίων 
μόλις £800 εκατ. να είναι άμεσα εξαρτημένα από το διαβατήριο. Ως εκ τούτου, 
η απώλεια του διαβατηρίου δεν θα είναι τόσο σημαντικό ζήτημα για τον 
ασφαλιστικό τομέα. 

 

Ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις που το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε 
να διαπραγματευτεί; 

 Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο χάσει το διαβατήριο για τις 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες του, υπάρχουν τρεις γενικές επιλογές για να 
διατηρήσει την πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά: πρώτον, υπό ορισμένους 
κανονισμούς της ΕΕ, η κυβέρνηση μπορεί να υποβάλει αίτηση για χορήγηση 
«ισοδυναμίας», δεύτερον, οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να 
διαπραγματευτούν  μια  ειδική συμφωνία μεταξύ  ΕΕ-HB ή, τρίτον, 
μεμονωμένα οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να κάνουν χρήση των 
υφιστάμενων τοπικών ρυθμίσεων για τη δημιουργία υποκαταστημάτων ή 
θυγατρικών εταιρειών. 

 

Πρώτη Εναλλακτική: Καθεστώς ισοδυναμίας 

 

Αρκετοί αναλυτές αναφέρουν την «ισοδυναμία» ως εναλλακτική λύση στο 
διαβατήριο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ισοδυναμία μπορεί να προσφέρει 
πρόσβαση στην ενιαία αγορά, όταν μια χώρα αξιολογηθεί από την ΕΕ ότι έχει 
σε γενικές γραμμές ισοδύναμο ρυθμιστικό καθεστώς. Ωστόσο, στην καλύτερη 
περίπτωση, αποτελεί μια μερική λύση, σύμφωνα με την ανάλυση της Open 



Europe. Η χορήγηση ισοδυναμίας ποικίλλει από οδηγία σε οδηγία. Ο 
κανονισμός MiFIR, για παράδειγμα, προσφέρει ουσιαστικά δικαιώματα 
διαβατηρίου για τις τρίτες χώρες, αντίθετα η CRD IV δεν προσφέρει καμία 
ισοδυναμία. 

Η χορήγηση της ισοδυναμίας είναι, εξάλλου, μια πολιτική απόφαση, που 
απαιτεί έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και μπορεί να πάρει πολλά 
χρόνια για να χορηγηθεί. Επιπλέον, εάν οι κανονισμοί μεταβληθούν κατά την 
πάροδο του χρόνου, η ισοδυναμία μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο, αν και, μέχρι 
στιγμής, δεν έχει καταγραφεί περίπτωση ανάκλησης. Το Ηνωμένο Βασίλειο 
ξεκινά, επίσης, από τη βάση ότι έχει ακριβώς τις ίδιες ρυθμίσεις με την ΕΕ, η 
οποία θα καταστήσει πιο εύκολη την παραχώρηση ισοδυναμίας, εφόσον και 
όπου επιλεγεί ως λύση. 

 

 

Δεύτερη Εναλλακτική: Ειδικές συμφωνίες 

 Δεδομένων των περιορισμών που θέτει η ισοδυναμία, το Ηνωμένο 
Βασίλειο μπορεί να επιδιώξει, ενδεχομένως, να διαπραγματευτεί ειδικές 
συμφωνίες για την προστασία ορισμένων αγορών. Ως προηγούμενο 
παράδειγμα αναφέρεται η ειδική συμφωνία Ε.Ε.-Ελβετίας για την παροχή 
υπηρεσιών άμεσης ασφάλισης (μη συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίσεων 
ζωής) μέσω υποκαταστημάτων - αν και όχι μέσω διασυνοριακών υπηρεσιών.  

 

Τρίτη Εναλλακτική: Τοπικές ρυθμίσεις 

 Οι χρηματοπιστωτικές εταιρείες μπορούν να ιδρύσουν τοπικά 
υποκαταστήματα, εάν επιθυμούν να συνεχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες σε 
ορισμένα κράτη μέλη. Αυτά τα υποκαταστήματα θα υπόκεινται στις τοπικές 
απαιτήσεις και άδειες. Ωστόσο, δεν θα είναι επιλέξιμα για διαβατήριο και ως 
εκ τούτου, ένα υποκατάστημα θα πρέπει να συσταθεί σε κάθε κράτος στο οποίο 
η εταιρεία επιθυμεί να λειτουργήσει. Εναλλακτικά, οι εταιρείες θα μπορούσαν 
να συστήσουν θυγατρικές σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ, οι οποίες θα μπορούσαν 
στη συνέχεια να παρέχουν υπηρεσίες σε όλη την Ε.Ε.. Ωστόσο, αυτό θα 
απαιτούσε σημαντικές επενδύσεις σε κεφάλαιο, υποδομές και προσωπικό. 


