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Το σχέδιο για το άνοιγμα των τραπεζών
Στο άνοιγμα των τραπεζών από τη Δευτέρα 

20/7, με αυστηρούς περιορισμούς, επιδιώκει 

η κυβέρνηση για πολιτικούς, επικοινωνια-

κούς και ψυχολογικούς λόγους. Ωστόσο 

υπάρχει πλήθος θεμάτων που θα πρέπει να 

επιλυθεί.

Στο τραπέζι της συζήτησης με την ηγεσία 

του υπουργείου Οικονομικών έχει πέσει, από 

την πλευρά των τραπεζών, και η εισήγηση οι 

τράπεζες να ανοίξουν αργότερα εντός της 

επόμενης εβδομάδας. Η άποψη αυτή στηρί-

χθηκε στην ανάγκη παροχής περισσότερων 

εργασιών και για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο 

απαιτείται, σύμφωνα με τις πληροφορίες του 

Euro2day.gr, η ρευστότητα μέσω ELA να δι-

αμορφωθεί τουλάχιστον στα 2 δισ. ευρώ και 

όχι στα 900 εκατ. ευρώ που είναι τώρα, μετά 

την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας.

 «Στη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομέ-

νου, η οποία θα ανοίγει τις τράπεζες, θα 

περιγράφεται κυρίως τι θα απαγορεύεται», 

αναφέρει στέλεχος του οικονομικού επι-

τελείου ξεκαθαρίζοντας ότι τα 60 ευρώ θα 

παραμείνουν ως όριο ανάληψης.

Την τελική απόφαση εφόσον συζητηθούν οι 

εισηγήσεις από την πλευρά των διοικήσεων 

των τραπεζών θα τη λάβει το υπουργείο Οι-

κονομικών, ουσιαστικά η κυβέρνηση. Αυτό 

το επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος της Ευρωπα-

ϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, ο 

οποίος υπογράμμισε πως η απόφαση για το 

άνοιγμα των τραπεζών ανήκει στην ελληνική 

κυβέρνηση.

Ωστόσο, επεσήμανε ότι «η απόφαση πρέπει 

να στηρίζεται στην ανάγκη μείωσης οποιου-

δήποτε ρίσκου για το ελληνικό τραπεζικό σύ-

στημα». Εξ ου και οι επισημάνσεις τόσο από 

στελέχη του οικονομικού επιτελείου όσο και 

από στελέχη των τραπεζών πως τα capital 

controls θα παραμείνουν με ημερήσιο όριο 

60 ευρώ στα ATMs και στα γκισέ, με το 

προνόμιο όμως της αθροιστικής ανάληψης. 

Δηλαδή εάν κάποιος θέλει να κάνει ανάληψη 

μία φορά την εβδομάδα, θα μπορεί να πάρει 

το άθροισμα των 60 ευρώ ανά ημέρα.

Ασφαλείς πληροφορίες του Euro2day.gr 

αναφέρουν ότι στα σενάρια που επεξεργά-

ζονται οι τράπεζες και το υπουργείο Οικονο-

μικών είναι και αυτό που θέλει το ημερήσιο 

όριο των 60 ευρώ (με αθροιστική δυναμική) 

να παραμείνει για μία εβδομάδα (εφόσον 

επικρατήσει η εισήγηση να ανοίξουν τη Δευ-

τέρα 20/7) και εν συνεχεία, αφού προηγηθεί 

νέα ρευστότητα μέσω ELA, να αυξηθεί...

Επίσης, στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχο-

μένου που θα ανοίγει τις τράπεζες θα οριστι-

κοποιηθούν μία σειρά βασικά θέματα όπως 

το τουριστικό συνάλλαγμα, που σήμερα είναι 

10.000 ευρώ ανά άτομο. Οι πληροφορίες 

αναφέρουν ότι μάλλον θα περιοριστεί στα 

1.000 ευρώ. 

Ακόμη μία παράμετρος που πρέπει να συ-

γκεκριμενοποιηθεί είναι το φοιτητικό συνάλ-

λαγμα, οι πληρωμές στο εξωτερικό κυρίως 

από επιχειρήσεις κ.ά.

Παράλληλα, εξετάζεται για τα «νέα» χρήμα-

τα που θα εισέλθουν από Δευτέρα στο τρα-

πεζικό σύστημα η απαλλαγή από τα capital 

controls. «Παλαιά» θεωρούνται εκείνα που 

την ημέρα που έκλεισαν οι τράπεζες ήταν 

στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Στόχος 

του διαχωρισμού του «παλαιού» με το «νέο» 

χρήμα είναι και η τόνωση της ρευστότητας 

της αγοράς.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, 

εφόσον ένας πελάτης φέρει πίσω σε μία από 

τις ελληνικές τράπεζες τις καταθέσεις που 

έχει στο εξωτερικό τότε, επειδή το ποσό θα 

θεωρηθεί «νέο» χρήμα, θα τοποθετηθεί σε 

νέο λογαριασμό του δικαιούχου και δεν θα 

υπόκειται στους περιορισμούς των capital 

controls.

Το ίδιο θα ισχύει και για όποιον π.χ. εισπρά-

ξει χρήματα από μία πώληση (σπιτιού, σκά-

φους κ.ά.) και τα πάει στην τράπεζα όπου θα 

ανοίξει νέο λογαριασμό και για επιχειρημα-

τίες που θα φέρουν εντός του τραπεζικού 

συστήματος νέα ρευστότητα.

Την ίδια αντιμετώπιση θα έχουν και τα χρή-

ματα που βρίσκονται σε θυρίδες (από Δευ-

τέρα θα λειτουργούν όπως και πριν από το 

κλείσιμο των τραπεζών). Εφόσον ο κάτοχός 

τους τα βγάλει από τη θυρίδα και τα βάλει σε 

νέο λογαριασμό, τότε και αυτά δεν θα υπό-

κεινται στους ελέγχους.

Τι θα γίνει όμως με τα χρήματα που βρί-

σκονται στα σεντούκια ή είναι ύποπτα για 

«μαύρα»; Οι πληροφορίες του Euro2day.gr 

αναφέρουν πως εξετάζεται το σενάριο να 

αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή 

εάν επιστρέψουν στην τράπεζα, να πιστω-

θούν ως «νέο» χρήμα σε υπολογαριασμό, 

ωστόσο εγείρεται ένα ηθικό ζήτημα ως προς 

τους υπόλοιπους καταθέτες.

Τα σχέδια της κυβέρνησης επιβεβαίωσε ο 

Δημήτρης Μάρδας μιλώντας το βράδυ της 

Πέμπτης 18/7 στην ΕΡΤ. Όπως είπε, από τη 

Δευτέρα 20/7 όλες οι τράπεζες θα είναι α-

νοικτές και οι πολίτες θα μπορούν να κάνουν 

ένα σύνολο συναλλαγών (να καταθέσουν 

μετρητά, να μεταφέρουν από λογαριασμό 

χρήματα, να πληρώσουν λογαριασμούς), 

αλλά όχι να πάρουν μετρητά πάνω από τα 

60 ευρώ.

Για τις επιταγές σημείωσε ότι θα επιτρέπεται 

να κατατεθούν. Για όσες έχουν λήξει στο 

μεσοδιάστημα αποφασίστηκε η Δευτέρα να 

είναι η πρώτη μέρα λήξης, ώστε να υπάρχει 

ένα οκταήμερο για την τακτοποίηση.

Για τις επιχειρήσεις ο Δ. Μάρδας είπε ότι 

δίνεται μεγάλη προτεραιότητα για εισαγωγές 

πρώτων υλών και παράλληλα όλες οι εξω-

στρεφείς εταιρείες ακολουθούν το εξής πρό-

γραμμα: ό,τι συνάλλαγμα εισάγουν μπορούν 

να το τραβήξουν κατά 80% και να το κάνουν 

ό,τι θέλουν, χωρίς δηλαδή διαδικασίες για 

εισαγωγές, για μισθοδοσία κ.τ.λ.

Μπαράζ διαβουλεύσεων μεταξύ του υπουργείου Οικονομικών, 

της Τραπέζης της Ελλάδος, της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και 

φορέων της αγοράς (ΕΧΑΕ, ΣΜΕΧΑ, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 

Σύνδεσμος Επενδυτών Διαδικτύου) διεξάγεται προκειμένου το Χρη-

ματιστήριο της Αθήνας να επαναλειτουργήσει σύντομα και με όσο 

το δυνατόν λιγότερες στρεβλώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr, ανταλλάσσονται συ-

νεχώς προτάσεις και αξιολογούνται σχέδια, χωρίς ωστόσο να έχει 

προκύψει τελική απόφαση. Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, που 

ωστόσο μπορεί να μεταβληθούν σε επόμενη φάση:

1.  Γίνεται προσπάθεια για λειτουργία του Χρηματιστηρίου την προ-

σεχή Δευτέρα 20/7, με τις πιθανότητες όμως για κάτι τέτοιο να 

είναι σαφώς περιορισμένες.

2.  οι ξένοι επενδυτές θα μπορούν να προβαίνουν και σε αγορές και 

σε πωλήσεις μετοχών.

3.  Οι Έλληνες επενδυτές θα μπορούν να ρευστοποιούν τις μετοχές 

τους, ωστόσο για να αγοράσουν μετοχές θα πρέπει ή να κατα-

θέσουν μετρητά στις χρηματιστηριακές εταιρείες ή να φέρουν 

χρήματα από το εξωτερικό ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό που 

αποκόμισαν από προηγούμενες πωλήσεις μετοχών. Δηλαδή, 

δυνατότητα αγορών θα υπάρχει μόνο στο «νέο» χρήμα και έτσι 

οι επενδυτές δεν θα μπορούν να αποκτούν μετοχές μεταφέρο-

ντας λεφτά από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς («παλιό» 

χρήμα). Θα πρέπει να σημειωθεί πως έχει υπάρξει πρόταση από 

τους φορείς της χρηματιστηριακής αγοράς ώστε να επιτρέπεται 

η δυνατότητα αγοράς μετοχών έως 5.000 ευρώ ανά συνεδρίαση 

μέσα από τη χρησιμοποίηση «παλαιού χρήματος» (μεταφορά 

από τραπεζικό λογαριασμό). Η πρόταση αυτή φαίνεται πως αρ-

χικά έγινε δεκτή, πλην όμως στη συνέχεια τέθηκε εκτός, χωρίς 

όμως αυτό να σημαίνει πως δεν θα μπορούσε να επανέλθει στο 

μέλλον.

4.  Οι Έλληνες πελάτες θα μπορούν να κάνουν χρήση για αγορές 

ποσού έως 5.000 ευρώ την εβδομάδα, από το ενδεχόμενο πιστω-

τικό υπόλοιπο που διαθέτουν στον λογαριασμό τους στη χρηματι-

στηριακή εταιρεία με την οποία συνεργάζονται.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν πως αν το Χρηματιστήριο της 

Αθήνας ξεκινήσει με τέτοιους όρους, θα προκληθούν στρεβλώσεις 

καθώς η αγορά θα λειτουργεί:

• Υπέρ των ξένων επενδυτών (θα έχουν δυνατότητα και αγορών και 

πωλήσεων) και σε βάρος των Ελλήνων (πρακτικά θα έχουν τη δυνα-

τότητα μόνο πωλήσεων).

• Υπέρ των πωλητών και σε βάρος των αγοραστών, με ό,τι αυτό θα 

μπορούσε να σημάνει για την περαιτέρω πορεία των τιμών των με-

τοχών και του Γενικού Δείκτη.

Τέλος (όπως ήδη έχει γράψει το Euro2day.gr) αποφασίστηκε η εκ-

καθάριση των παραγώγων του Ιουλίου να κλείσει με την αποτίμηση 

της 26ης Ιουνίου, δηλαδή της τελευταίας συνεδρίασης πριν από την 

επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων και το κλείσιμο του Χ.Α.
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