
Περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων 

 

Οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls) αποφασίζονται με βάση το σύνταγμα 

της κάθε χώρας, και στην Ελλάδα από την κυβέρνηση μετά από συνεννόηση με την Τράπεζα 

της Ελλάδος. Οι περιορισμοί αυτοί, που τέθηκαν σε λειτουργία μετά την προκήρυξη 

δημοψηφίσματος, προκρίνονται όταν έχουμε μαζικές αναλήψεις από τον τραπεζικό κλάδο, με 

αποτέλεσμα οι εμπορικές τράπεζες να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των 

καταθετών και να έχουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας.  

  

Αυτό συμβαίνει διότι οι εμπορικές τράπεζες δίνουν μακροπρόθεσμα δάνεια χρησιμοποιώντας 

βραχυπρόθεσμες καταθέσεις και βραχυπρόθεσμα δάνεια από άλλες τράπεζες, και άρα δεν 

μπορούν να ρευστοποιήσουν (πρακτικά να ζητήσουν πίσω) τα δικά τους μακροπρόθεσμα 

δάνεια για να αποπληρώσουν τους καταθέτες τους. Επίσης, καμία άλλη τράπεζα δεν επιθυμεί 

να δανείσει εμπορικές τράπεζες με πρόβλημα ρευστότητας, με αποτέλεσμα ο μοναδικός 

τρόπος δανεισμού των εμπορικών τραπεζών να είναι μέσω του δανεισμού από την Κεντρική 

Τράπεζα (της ΕΚΤ στην περίπτωσή μας). Για τη σύναψη αυτών των δανείων από την ΕΚΤ 

προς τις εμπορικές τράπεζες, τα μακροπρόθεσμα δάνεια των εμπορικών τραπεζών 

χρησιμοποιούνται ως ενέχυρο (collateral).   

  

Στην ελληνική περίπτωση ο όγκος των αναλήψεων προέκυψε λόγω της μεγάλης πολιτικής και 

οικονομικής αβεβαιότητας στην οποία περιήλθε η χώρα με την έξοδο (ή την προσδοκία 

εξόδου) από το μηχανισμό στήριξης της ελληνικής οικονομίας. Η ΕΚΤ είχε δηλώσει 

επανειλημμένα ότι θα δίνει την απαιτούμενη ρευστότητα (δάνεια) στις ελληνικές τράπεζες 

μέσω του μηχανισμού Emergency Liquidity Assistance (ELA) εφόσον η ελληνική οικονομία 

είναι σε πρόγραμμα, κάτι που δεν ελήφθη σοβαρά υπόψη από την ελληνική κυβέρνηση. Η 

τελευταία θεώρησε, λανθασμένα όπως αποδείχθηκε, ότι η ΕΚΤ  θα συνεχίσει να δίνει 

αυξανόμενη ρευστότητα στις ελληνικές τράπεζες και εκτός προγράμματος, εφόσον αυτές το 

αιτούνταν.   

  

Οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων είναι απολύτως βλαπτικοί για την οικονομία γιατί 

μειώνουν δραμματικά την οικονομική δραστηριότητα και οδηγούν στην ύφεση. Για αυτόν τον 

λόγο, η άρση τους το συντομότερο δυνατό είναι απαραίτητη. Η άρση όμως είναι εφικτή μόνο 

όταν το τραπεζικό σύστημα είναι σε θέση να ικανοποιήσει τον όγκο των αναλήψεων. Συνεπώς, 

οι περιορισμοί δεν αίρονται σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την επιβολή τους, ακριβώς 

διότι η εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα παίρνει χρόνο να επουλωθεί και οι καταθέσεις να 

επιστρέψουν. Συνήθως, η άρση των περιορισμών γίνεται σταδιακά και σύμφωνα με την πορεία 

των τραπεζών και της οικονομίας της χώρας. Στην ελληνική περίπτωση η άρση των 

περιορισμών μπορεί να γίνει ταχύτερα εφόσον η ΕΚΤ αποφασίσει να μεγαλώσει τον όγκο των 

δανείων που παρέχονται στις ελληνικές τράπεζες μέσω του ELA για όσο χρειαστεί μέχρι να 

επιστρέψουν οι καταθέσεις.  

  

Συνεπώς, η άρση των capital controls στην Ελλάδα είναι άμεσα συνυφασμένη με τις πολιτικές 

εξελίξεις και το δημοψήφισμα της Κυριακής. Μετά από ένα ενδεχόμενο ΝΑΙ, και εφόσον 

υπάρξει σύντομα καινούριο πρόγραμμα, η ΕΚΤ θα επεκτείνει το πρόγραμμα δανεισμού των 

ελληνικών τραπεζών με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η σταδιακή άρση των περιορισμών. Σε 

περίπτωση που η ελληνική οικονομία σταθεροποιηθεί και οι καταθέσεις επιστρέψουν, οι 

περιορισμοί θα αρθούν πλήρως αλλά αυτό θα πάρει χρόνο.   

  

Σε αντίθεση, μετά από ένα ενδεχόμενο ΟΧΙ οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν, με 

αποτέλεσμα η ΕΚΤ να μην επεκτείνει το πρόγραμμα δανεισμού των ελληνικών τραπεζών. Το 



καλό σενάριο σε αυτήν την κατάσταση προβλέπει ότι η παροχή από τον ELA θα παραμένει 

σταθερή και οι συναλλαγές θα γίνονται στα σημερινά επίπεδα. Το κακό σενάριο προβλέπει ότι 

οι εταίροι θα ζητήσουν επιστροφή των δανείων του ELA προς τις τράπεζες. Σε αυτό το σενάριο 

οι τράπεζες δεν θα μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνεια προς την ΕΚΤ και θα τεθούν σε 

καθεστώς χρεοκοπίας, συρόμενες στην αποπλήρωση των δανείων της ΕΚΤ με τα δικά τους 

δάνεια. Πρακτικά, αυτό σημαίνει κούρεμα των καταθέσεων διότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι τα 

δάνεια των τραπεζών προς το κοινό δεν επαρκούν για να καλύψουν τα δάνεια του ELA. Οι 

τράπεζες θα πτωχεύσουν και θα ανοίξουν καινούριες με λειτουργία πιθανότατα στη βάση ενός 

καινούριου νομίσματος μια και χωρίς συμφωνία η χώρα θα αναγκαστεί να πορευθεί εκτός 

ευρώ. 

 

Σε κάθε περίπτωση τα ενδεχόμενα εντός ενός συμφωνηθέντος προγράμματος είναι στην 

παρούσα φάση τα καλύτερα δυνατά.   


