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Σεάμεση ετοιμότητα για την άρση των capital controls βρίσκονται οι τράπεζες, έχοντας
προσαρμόσει τα συστήματά τους για την υποδοχή της κανονικότητας, τέσσερα χρόνια μετά το
καλοκαίρι του 2015.
H προετοιμασία και η ταχύτητα των κινήσεων της νέας κυβέρνησης σε καίριους τομείς για την
αλλαγή προφίλ της χώρας και την ένταξή της στα ραντάρ της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας,
είναι εμφανείς μόλις στις τρεις πρώτες εβδομάδες ανάληψης της διακυβέρνησης.
Εμβληματικέςκινήσεις όπως η ψήφιση του πρώτου φορολογικού νομοσχεδίου για τη μείωση του
ΕΝΦΙΑ και τις 120 δόσεις, η κινητικότητα σε επίπεδο προώθησης των ιδιωτικοποιήσεων και οι
άμεσες πρωτοβουλίες στο μέτωπο των τραπεζών, αποτυπώνονται ήδη στη βελτίωση του
οικονομικού κλίματος και επιταχύνουν τη διαδικασία αποκατάστασης της εμπιστοσύνης.
Στοπλαίσιο αυτό, η επικείμενη άρση των κεφαλαιακών περιορισμών θα λειτουργήσει ως ισχυρή
ένεση στην ψυχολογία των πολιτών και των αγορών.
Τοσήμα για την πλήρη εξάλειψη των capital controls, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, έδωσε ο
διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας στη συνάντηση που είχε το Σάββατο, στο Μέγαρο
Μαξίμου, με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη τον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο
Σταϊκούρα και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. "Θεωρούμε ότι τα capital controls δεν
έχουν πλέον χρησιμότητα", ανέφερε χαρακτηριστικά ο διοικητής της ΤτΕ, λέγοντας ότι θα εισηγηθεί
την κατάργησή τους.
Ήδηαπό τον Φεβρουάριο του 2019 και ενώ το Ελληνικό Δημόσιο είχε βγει επιτυχώς στις διεθνείς
αγορές με την έκδοση πενταετούς ομολόγου, οι τραπεζίτες υπογράμμιζαν στο Capital.gr ότι η
διατήρηση των κεφαλαιακών περιορισμών δεν είχε πλέον κανένα νόημα, καθώς ουσιαστικά, μόνο
ένας περιορισμός υφίσταται ακόμη: η αλλαγή θεματοφυλακής τίτλων (στην πράξη η μεταφορά
τίτλων στο εξωτερικό).
Οιίδιοι, πάντως, τόνιζαν ότι η απόφαση για την άρση των περιορισμών δεν θα μπορούσε να
ληφθεί σε προεκλογική περίοδο, αναλαμβάνοντας το ρίσκο της πολιτικής αβεβαιότητας.

Σημειώνεταιότι η τελευταία ουσιαστική ελάφρυνση των κεφαλαιακών περιορισμών έγινε την 1η
Οκτωβρίου 2018, οπότε επετράπησαν χωρίς κανένα περιορισμό οι αναλήψεις μετρητών, η εξ
ολοκλήρου ανάληψη ή εξαγωγή στο εξωτερικό κεφαλαίων που πιστώνονται σε λογαριασμό του
δικαιούχου από το εξωτερικό, η χρήση καρτών στο εξωτερικό για αγορές στο εξωτερικό, το
άνοιγμα λογαριασμού και η προσθήκη συνδικαιούχου σε υφιστάμενο λογαριασμό ανεξαρτήτως της
δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη, η ενεργοποίηση αδρανούς λογαριασμού, η πρόωρη εξόφληση
δανείου σε τράπεζα και η πρόωρη λήξη προθεσμιακής κατάθεσης.
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

