Capital contols: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Εξαιρούνται οι συντάξεις, ποιες συναλλαγές θα γίνον

Κλειστές λόγω... αναγκαστικής αργίας έως και την επόμενη Δευτέρα θα παραμείνουν οι
τράπεζες - και το Χρηματιστήριο Αθηνών - σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, ενώ τις
επόμενες ώρες με κατεβασμένα τα ρολά θα είναι και τα ATMs, τα οποία θα
επαναλειτουργήσουν από το απόγευμα, απαραίτητος χρόνος για να προσαρμοσθεί το
σύστημά τους στην εφαρμογή των capital controls, βάσει των οποίων οι αναλήψεις θα
έχουν όριο 60 ευρώ, ανα κάρτα.

Η απόφαση, όμως, προβλέπει ότι από τον περιορισμό εξαιρούνται οι συντάξεις, οι
οποίες θα πληρωθούν από τραπεζικά καταστήματα που θα ανοίξουν και το ποια θα
είναι θα ανακοινωθεί από τις τράπεζες.

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου "το κλείσιμο των τραπεζών μπορεί να
έχει μικρότερη ή μεγαλύτερη διάρκεια". Σε ό,τι αφορά τους ξένους τουρίστες, δεν θα έχουν
κανένα πρόβλημα, αφού θα μπορούν να κάνουν κανονικά αναλήψεις, εφόσον έχουν κάρτα
ξένης τράπεζας.

Επίσης, προβλέπεται ότι δεν θα οφείλεται τόκος υπερημερίας για την διάρκεια
της τραπεζικής αργίας σε ότι αφορά απαιτήσεις που καθίσταται απαιτητές στο
διάστημα αυτό.

Αναστέλλονται για το ίδιο διάστημα οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και
πληρωμής αξιογράφων (επιταγές), καθώς και οι δικαστικές προθεσμίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με απόφαση της αρμόδιας επιτροπής του Γενικού Λογιστηρίου του
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Κράτους θα μπορούν να εγκρίνονται κατά τη διάρκεια της αργίας συναλλαγές, που
κρίνονται αναγκαίες για την διαφύλαξη ενός δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος όπως
π.χ. η πληρωμή ιατρικών εξόδων στο εξωτερικό ή η εισαγωγή φαρμακευτικών ειδών.

Εξαιρούνται οι συντάξεις

Θετική είναι η απόφαση που έλαβε η κυβέρνηση για τις συντάξεις. Όπως αναφέρεται στην
Πράξη Νομοθετική Περιεχομένου, η οποία πήρε ΦΕΚ στις 2.00 τα ξημερώματα, η καταβολή
των συντάξεων εξαιρείται από τους περιορισμούς στις συναλλαγές. "Οι διοικήσεις των
τραπεζών θα ανακοινώσουν τον τρόπο καταβολής των συντάξεων και τα υποκαταστήματα
που θα λειτουργούν για αυτό το σκοπό".

Ξένες τράπεζες στην Ελλάδα

Κλειστά από σήμερα έως και την 6η Ιουλίου θα παραμείνουν και τα υποκαταστήματα των
ξένων τραπεζών στην Ελλάδα. Επίσης, κλειστό θα παραμείνει και το Ταμείο
Παρακαταθηκών.

Ποιες συναλλαγές θα γίνονται

- Χωρίς περιορισμούς θα γίνονται οι συναλλαγές με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες
(ανάλογα το όριο) για πληρωμή στο εσωτερικό, δηλαδή για πληρωμές με πίστωση
λογαριασμού που διατηρείται στην Ελλάδα.

- Οι συναλλαγές με προπληρωμένες κάρτες θα γίνονται κανονικά αποκλειστικά και μόνο
για το ποσό που εμφανίζονταν ως υπόλοιπο στην κάρτα πριν από την έναρξη της
τραπεζικής αργίας. Δεν θα εκδοθούν νέες προπληρωμένες κάρτες.

- Οι συναλλαγές μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής ή διά της τηλεφωνίας για πληρωμές στο
εσωτερικό της χώρας.
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- Αναλήψεις μετρητών με κάρτες που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό (δηλαδή είναι
ξένων τραπεζών) από τα ATMs. Περιορισμοί στα όρια ανάληψης αυτών των
καρτών μπορούν να καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών.

Δεν μπορεί να γίνει, πλην των παραπάνω, καμία άλλη τραπεζική συναλλαγή.

Το παρασκήνιο

Η αντίστροφή μέτρηση για το κλείσιμο των τραπεζών και των κεφαλαιακών ελέγχων
ξεκίνησε το Σάββατο αργά το απόγευμα στην συνάντηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης
Γιάννη Δραγασάκη και του Ευκλείδη Τσακαλώτου με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι.

Οι πληροφορίες του euro2day αναφέρουν ότι η ουσία της συζήτησης ήταν η ανάγκη λήψη
μέτρων με στόχο την προστασία του τραπεζικού συστήματος.

Η επόμενη πράξη ήταν η απόφαση της ΕΚΤ χθες το μεσημέρι όπου επί της ουσίας έκλεισε
την στρόφιγγα της ρευστότητας του ELA και δρομολόγησε τις εξελίξεις.

Αμέσως μετά στην Αθήνα ξεκίνησε ένας μαραθώνιος συσκέψεων, συζητήσεων μεταξύ του
διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννη Στουρνάρα και των προέδρων και
διευθύνοντων συμβούλων των τραπεζών (Πειραιώς, Εθνική, Alpha Bank, Eurobank, Attica
Bank).

Οι διαθέσιμες πληροφορίες αναφέρουν ότι ορισμένα κυβερνητικά στελέχη αντιδρούσαν
έντονα στο κλείσιμο των τραπεζών και την επιβολή capital controls μεταξύ των οποίων και
ο υπουργός των Οικονομικών.
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Η απόφαση για την κήρυξη της τραπεζικής αργίας (bank holiday) ελήφθη από το υπουργικό
συμβούλιο, με στόχο την διασφάλιση της σταθερότητας των ελληνικών τραπεζών,
συγκεκριμένα την αποφυγή της κατάρρευσή τους σε περίπτωση bank run.

Οι τράπεζες βρέθηκαν μετά την ανακοίνωση του Δημοψηφίσματος αντιμέτωπες με το
"φονικό κοκτέιλ" της λιγοστής ρευστότητας του Έκτακτου Μηχανισμού (ELA) μετά την
απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να διατηρήσει το όριό του στα επίπεδα της
προηγούμενης Παρασκευής και της αυξανόμενης αιμορραγίας από τους καταθέτες, οι
οποίοι το τελευταίο διάστημα απέσυραν τις καταθέσεις τους, ενώ το Σαββατοκύριακο
άδειασαν, κυριολεκτικά, τα ATMs σε ολόκληρη την χώρα.

Φαινόμενο που εντάθηκε, χθες, το βράδυ μετά την επίσημη ανακοίνωση της εξαήμερης
αργίας με ταυτόχρονη επιβολή capital controls στις αναλήψεις μετρητών.

Πηγή: www.madata.gr/
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