Φρένο στην πλήρη άρση των
capital controls βάζει ο νέος
νόμος Κατσέλη
09/Φεβ/2019 08:00
Της Νένας Μαλλιάρα
Φρένοστην πλήρη άρση των capital controls βάζει ο επικείμενος νέος νόμος Κατσέλη, παράλληλα
με την προεκλογική περίοδο.
Παράτο γεγονός ότι οι κεφαλαιακοί περιορισμοί έχουν σχεδόν πλήρως καταργηθεί αναφορικά με
τη δυνατότητα αναλήψεως μετρητών και το εύρος των επιτρεπόμενων συναλλαγών για τις
επιχειρήσεις, η πλήρης κατάργησή τους, πάνω από τρισήμισυ χρόνια από την επιβολή τους, δεν
αποφασίζεται ακόμα. Και οι δισταγμοί έχουν να κάνουν αφενός με το ότι διάγουμε προεκλογική
περίοδο, αφετέρου με το ότι η πορεία του νέου νόμου Κατσέλη θα πρέπει να παρακολουθηθεί
στην πράξη και να διαπιστωθεί ότι δεν απειλεί να διαταράξει τη σταθερότητα, αλλά και την
εμπιστοσύνη προς το τραπεζικό σύστημα.
Αυτόείναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, το σκεπτικό που διατυπώθηκε χθες κατά
τη συνάντηση των τραπεζών με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Στη συνάντηση στην
οποία συμμετείχαν οι επικεφαλής των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και της Attica Bank,
συζητήθηκαν οι απόψεις των τραπεζών για τη συγκυρία και το κατάλληλο timing για την άρση των
capital controls. Οι τραπεζίτες επανέλαβαν την μέχρι πρότινος πάγια θέση και της Τράπεζας της
Ελλάδος ότι δεν είναι σκόπιμη η κατάργηση των περιορισμών εν μέσω προεκλογικής περιόδου.
Ηάποψη αυτή είχε καμφθεί μετά τις πρόσφατες εξελίξεις αναφορικά με την ψήφιση της συμφωνίας
των Πρεσπών, την επιτυχημένη έξοδο της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές με την έκδοση
πενταετούς ομολόγου και την αύξηση του κατώτατου μισθού στην οποία προχώρησε η
κυβέρνηση. Οι εξελίξεις αυτές θεωρούνταν ότι ανοίγουν τον δρόμο για την πλήρη άρση των
κεφαλαιακών περιορισμών.
Ωστόσο, το ανοιχτό θέμα του νέου νόμου Κατσέλη, η απόκλιση θέσεων μεταξύ κυβέρνησης και
τραπεζών που προδιαγράφει ότι οι "θεσμοί" δεν θα δώσουν εύκολα το πράσινο φως σε ένα
χαλαρό πλαίσιο προστασίας για την πρώτη κατοικία και η επιφυλακτικότητα για το πώς και πότε
θα λειτουργήσει στην πράξη ο νέος νόμος, οδηγούν τις τράπεζες στο να φυλάνε τα νώτα τους.
Στην πράξη, θέλουν να τσεκάρουν το πώς θα κινηθούν τα στεγαστικά τους χαρτοφυλάκια κατόπιν

της εφαρμογής του νέου καθεστώτος προστασίας και ποια θα είναι η ανταπόκριση των
τραπεζικών μετοχών στον νέο νόμο. Οι κλυδωνισμοί που αναμένονται θα πρέπει να μην έχουν
επιπτώσεις και στη συμπεριφορά των καταθετών, απειλώντας με απόσυρση τις καταθέσεις.
Ηεβδομάδα που έρχεται είναι κρίσιμη για την τελική διαμόρφωση του σχεδίου νόμου για το νέο
καθεστώς προστασίας των αδύναμων δανειοληπτών, το οποίο θα υποβληθεί στους "θεσμούς" την
Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου. Χθεσινές πληροφορίες κάνουν λόγο για συνάντηση κυβέρνησης –
τραπεζών στο Μέγαρο Μαξίμου την Δευτέρα.
Σημειώνεταιότι χθες, μιλώντας σε συνέδριο για τα NPLs, ο υποδιοικητής της ΤτΕ, Γιάννης
Μουρμούρας πρότεινε η πλήρης άρση των capital controls να μη γίνει άμεσα, αλλά να υπάρξει
έγκαιρη γνωστοποίηση συγκεκριμένης ημερομηνίας για την άρση τους εντός του 2019. Ο κ.
Μουρμούρας τόνισε τους ενδεχόμενους κινδύνους που ελλοχεύουν κατά τη διάρκεια
προεκλογικών περιόδων, επηρεάζοντας την οικονομία, τονίζοντας ότι το 2019 είναι έτος
πολλαπλών εκλογών.
Ηαπόφαση, πάντως, για τις επόμενες κινήσεις στο μέτωπο των capital controls ανήκει στο
Υπουργείο Οικονομικών. Σημειώνεται ότι από την 1η Οκτωβρίου 2018, οπότε έγινε και η τελευταία
χαλάρωση των capital controls, έχουν επιτραπεί χωρίς κανένα περιορισμό οι αναλήψεις μετρητών,
ενώ ήδη από τον Ιούλιο είχε επιτραπεί η πλήρης ανάληψη κεφαλαίων που έρχονται στην Ελλάδα
από το εξωτερικό.
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

