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Τ

ο κλείσιμο της τέταρτης αξιολόγησης και
η επικείμενη έξοδος της Ελλάδας στις αγορές με έκδοση 10ετούς ομολόγου αναμένεται να οδηγήσουν, αμέσως μετά την 21η
Ιουνίου, σε πιο γενναίες αποφάσεις, με απώτερο στόχο την πλήρη άρση των capital controls,
η οποία τοποθετείται χρονικά στους πρώτους
μήνες του 2019. Σύμφωνα με πληροφορίες της
Realnews, τα βήματα που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο -σε συνεργασία με τους θεσμούςγια το χρονικό διάστημα μετά τον Ιούνιο, όταν
θα έχει σφραγιστεί η πολιτική συμφωνία για την
ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης και λί-

Η άμεση έξοδος της Ελλάδας στις αγορές και η θετική ροή των καταθέσεων στις
τράπεζες συμβάλλουν στην
περαιτέρω χαλάρωση
γο πριν από την ολοκλήρωση του τρίτου μνημονίου, είναι τα εξής:
f Η περαιτέρω χαλάρωση των πιστωτικών ορίων που εγκρίνονται απευθείας από τις τράπεζες για τις επιχειρήσεις χωρίς αίτημα στην Επιτροπή Εγκρίσεων του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους. Η ανάγκη ακύρωσης σε μεγάλο βαθμό των περιορισμών στις συναλλαγές των επιχειρήσεων με το εξωτερικό, κυρίως των εισαγωγικών, που πρέπει να πληρώσουν με μετρητά τα προϊόντα που εισάγουν, έχει επισημανθεί
προς τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, αλλά και στις εποπτικές Αρχές (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Τράπεζα της Ελλάδος) τόσο από το προεδρείο της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών όσο και από τους επιχειρηματικούς φορείς. Σήμερα, κάθε τράπεζα δεν μπορεί να ξεπεράσει σε μηνιαία βάση όσον αφορά τις εγκρίσεις που δίνει προς τις επιχειρήσεις
τα 18 εκατ. ευρώ, όριο που εξετάζεται να αυξηθεί προκειμένου οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία στις μηνιαίες συναλλαγές τους με το εξωτερικό.
f Πέραν των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον
οδικό χάρτη για την άρση των capital controls,
ο οποίος προβλέπει παρεμβάσεις χαλάρωσης
ανά 3 με 5 μήνες, ανοίγματα αναμένεται να
αποφασιστούν και για το μηνιαίο όριο ανάληψης, με στόχο να τονωθεί και ψυχολογικά η
εμπιστοσύνη του καταθετικού κοινού προς το
τραπεζικό σύστημα, αν και οι μετρήσεις δείχνουν ότι ο μέσος όρος των μηνιαίων αναλήψεων δεν ξεπερνά τα 1.000 ευρώ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η επόμενη χαλάρωση
στο μηνιαίο όριο ανάληψης αναμένεται να είναι έως και 500 ευρώ και να οδηγήσει στη δυνατότητα ανάληψης (σ.σ.: ανά μήνα) έως 2.800
ευρώ, από 2.300 ευρώ που ισχύει από την 1η
Μαρτίου του 2018. Ενθαρρυντικό όσον αφορά
την αύξηση του μηνιαίου ορίου είναι, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, το γεγονός ότι το πρώτο τρίμηνο του 2018 υπήρξε σταθερή θετική
ροή νέων καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα,
κάτι που αποτελεί ένα από τα προαπαιτούμε-

Ο οδικός χάρτης
για την άρση των
capital controls
Νέο βήμα χαλάρωσης
έρχεται μετά τη συμφωνία
κυβέρνησης - τρόικας για
το κλείσιμο της τέταρτης
αξιολόγησης, με στόχο
την πλήρη κατάργηση
των κεφαλαιακών
ελέγχων στο τέλος του
2018 ή το αργότερο τους
πρώτους μήνες του 2019

να περαιτέρω χαλάρωσης των capital controls.
fΜία ακόμη παρέμβαση που εξετάζεται είναι η αύξηση του μηνιαίου ορίου μεταφοράς
χρημάτων στο εξωτερικό, το οποίο σήμερα είναι 2.000 ευρώ το δίμηνο (σ.σ.: 1.000 ευρώ
τον μήνα).

Ορόσημο ο Αύγουστος
Κι ενώ στο μεσοδιάστημα μέχρι την ολοκλήρωση του τρίτου μνημονίου εξετάζονται τα παραπάνω βήματα χαλάρωσης, το σκηνικό αναμένεται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, να αλλάξει επί
το θετικότερο μετά τον Αύγουστο, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι η πορεία εξόδου από
τα μνημόνια θα είναι ομαλή, χωρίς καμία αποσταθεροποίηση. Βαρόμετρο στην επιτάχυνση
της χαλάρωσης των περιορισμών αποτελεί η
συνεχής και αυξανόμενη πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς αγορές χρήματος
και κεφαλαίου με στόχο την άντληση φθηνής
ρευστότητας. Ηδη οι τράπεζες προγραμματίζουν έκδοση ομολόγων και αναμένουν πρώτα
να βγει το Δημόσιο να δανειστεί από τις αγορές, εξέλιξη που θα συμβάλει σημαντικά στην
περαιτέρω μείωση των επιτοκίων. «Από τον Σεπτέμβριο και μετά, εφόσον συνεχιστεί η θετική ροή καταθέσεων προς τις τράπεζες και αυ-

ξηθεί η πρόσβασή τους σε φθηνή ρευστότητα με στόχο τον μηδενισμό των δανείων που
έχουν πάρει από τον Εκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας το αργότερο έως το τέλος του 2018
(σ.σ.: σήμερα έχει μειωθεί στα 10 δισ. ευρώ),
θα μπορούμε να προγραμματίσουμε την πλήρη άρση των capital controls», αναφέρει στην
«R» πηγή που εμπλέκεται στην υπόθεση. Τα σενάρια που βρίσκονται πάνω στο τραπέζι όσον
αφορά την πλήρη άρση είναι δύο: το πρώτο
προβλέπει αυτή να γίνει στο τέλος του 2018 και
το δεύτερο -το πιο συντηρητικό- προβλέπει το
τελευταίο βήμα της χαλάρωσης να γίνει εντός
του πρώτου εξαμήνου του 2019.

Υπό το βλέμμα της ΕΚΤ
Τα «κλειδιά» που θα ξεκλειδώσουν την πλήρη άρση των capital controls στις τράπεζες τα
έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία
εποπτεύει τη διαθέσιμη ρευστότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και χωρίς την
έγκρισή της δεν μπορεί το υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει σε οποιαδήποτε χαλάρωση των περιορισμών. Εξ ου και το επόμενο
βήμα χαλάρωσης αναμένεται να απασχολήσει
τις συζητήσεις του υπουργού Οικονομικών με
τους θεσμούς.

