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Στην αύξηση του ορίου ανάληψης μετρητών στις 4.000 - 5.000 ευρώ από 2.300 ευρώ που
είναι σήμερα, αναμένεται να προχωρήσει η κυβέρνηση.

Ο διπλασιασμός του ορίου γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη των θεσμών και σύμφωνα με
πληροφορίες θα ανακοινωθεί άμεσα και θα τεθεί σε εφαρμογή εντός του Ιουνίου. Η αύξηση
του ορίου δεν θα συνοδευθεί με άρση των περιορισμών για ελεύθερη διακίνηση στο
εξωτερικό και τα χρήματα που κάποιος θα μπορεί να «τραβήξει» από τον λογαριασμό του
θα πρέπει να παραμείνουν υποχρεωτικά στη χώρα. Με αυτό το δεδομένο, όπως εξηγούν
τραπεζικά στελέχη, η αύξηση του ορίου στις 4.000-5.000 ευρώ, αποτελεί περισσότερο μια
κίνηση συμβολική και λιγότερο μια απόφαση ουσίας.

Οπως, άλλωστε, σημειώνουν πολύ μικρός αριθμός καταθετών εξαντλεί σήμερα το όριο των
2.300 ευρώ τον μήνα. Σύμφωνα με στοιχεία των τραπεζών, ο μέσος όρος ανάληψης
μετρητών από τη συντριπτική πλειονότητα των καταθετών είναι κάτω από 1.000 ευρώ τον
μήνα και συγκεκριμένα κοντά στα 800 ευρώ. Ο λόγος είναι ότι αυτοί που έχουν διαθέσιμο
υπόλοιπο στον λογαριασμό τους πάνω από 2.000 ευρώ τον μήνα, είναι πλέον μικρός
αριθμός εργαζομένων, κάτι που έχει να κάνει με τη δραματική μείωση των μισθών, που κατά
μέσον όρο διαμορφώνονται περίπου στα 1.000 ευρώ.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις δεν αναμένεται να επηρεαστούν και οι
καταθέσεις που υπάρχουν σε κλειστούς προθεσμιακούς λογαριασμούς, στον βαθμό που η
αύξηση του ορίου δεν θα συνοδευθεί με την άρση των περιορισμών για ελεύθερη διακίνηση
στο εξωτερικό. Οι μαζικές εκροές στις οποίες προχώρησαν καταθέτες στο παρελθόν
εκδηλώθηκαν σε περιόδους υψηλής αβεβαιότητας, υπενθυμίζουν αρμόδια τραπεζικά
στελέχη, υπογραμμίζοντας ότι οι συνθήκες στη χώρα έχουν πλέον ομαλοποιηθεί και δεν
είναι ορατοί ανάλογοι κίνδυνοι.
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Οι τράπεζες παραμένουν, πάντως, επιφυλακτικές στο μέτρο του διπλασιασμού του ορίου
ανάληψης, θεωρώντας ότι δεν έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στη ρευστότητα των νοικοκυριών.
Αντίθετα, ο αντίκτυπος από ένα πιθανό πισωγύρισμα –ακόμη και για εξωγενείς λόγους– θα
είναι ισχυρός. Εκτός από την αύξηση του ορίου ανάληψης μετρητών, το υπουργείο
Οικονομικών μελετά επίσης την αύξηση του ποσού που μπορεί να πάρει κάποιος μαζί στο
εξωτερικό σε περίπτωση π.χ. ταξιδιού. Το όριο αυτό είναι σήμερα 2.300 ευρώ τον μήνα και
μελετάται να αυξηθεί στις 3.000 ευρώ. Στη λογική της διευκόλυνσης των επιχειρήσεων που
συναλλάσσονται με το εξωτερικό είναι επίσης η αύξηση του ορίου από τις 20.000 στις
40.000 ευρώ για τη διεκπεραίωση συναλλαγών απευθείας μέσα από τα τραπεζικά
καταστήματα.

Την αύξηση του ορίου για την απευθείας έγκριση από το κατάστημα, χωρίς δηλαδή να
απαιτείται έγκριση από τις επιτροπές των τραπεζών των συναλλαγών αυτού του τύπου,
ζητάει και η Ελληνική Ενωση Τραπεζών, σε συνδυασμό με μία σειρά από άλλα μέτρα που
στοχεύουν στη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Μεταξύ αυτών είναι η δυνατότητα να μπορεί μια επιχείρηση που δέχεται πληρωμές με
κάρτες του εξωτερικού (π.χ. tour operator), να πιστώνει τα χρήματα αυτά σε ελληνική
τράπεζα, αλλά και να μπορεί να τα μεταφέρει στη συνέχεια στο εξωτερικό, ως «νέο»
χρήμα. Η δυνατότητα αυτή δεν επιτρέπεται σήμερα, με αποτέλεσμα να λειτουργεί
αποτρεπτικά κυρίως για τις επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητα που συνδέεται με τον
τουρισμό, να φέρουν τις εισπράξεις τους στις ελληνικές τράπεζες.
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