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1.Εισαγωγή

Η ευρωπαϊκή ένωση αποτελεί ένα σύγχρονο θεσµικό οικοδόµηµα, το οποίο από την ίδρυσή
του επιφορτίστηκε µε την αποστολή της διασφάλισης σταθερότητας στον ευρωπαϊκό χώρο,
ο οποίος κατά καιρούς υπέφερε από έντονες συγκρούσεις, όπως ήταν αυτές του Α΄και του
Β΄παγκοσµίου πολέµου. Το οικοδόµηµα αυτό αντλεί τις ιστορικές του ρίζες πίσω στην
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακα και Χάλυβα, η οποία αποσκοπούσε τόσο στην
δηµιουργία µιας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών, όσο και στην τοποθέτηση των θεµελίων για
µια κοινή αγορά στον τοµέα ορισµένων πρώτων υλών , όπως ήταν αυτές του άνθρακα και του
χάλυβα.
Κατεύθυνση λοιπόν του οικοδοµήµατος υπήρξε από την αρχή η θεµελίωση µιας εννιαίας
αγοράς , µε ελεύθερες συναλλαγές και χωρίς εµπόδια. Η κατεύθυνση αυτή είχε ως κύριο
σκοπό να επιτύχειτην στενότερη συνεργασία και ενότηταµεταξύ των κρατών του
Ευρωπαϊκού χώρου και ιδανικά µια πολιτική συνεργασία. Το άρθρο 2 της συνθήκης της
ΕΟΚ αποδίδει µε σαφήνεια τον σκοπό της εννιαίας αγοράς. Συγκεκριµένα το άρθρο αναφέρει
ότι «Η Κοινότητα έχει ως αποστολή, µε τη δηµιουργία κοινής αγοράς και µε τη προοδευτική
σύγκλιση των πολιτικών των κρατών µελών, να προάγει την αρµονική ανάπτυξη των
οικονοµικών δραστηριοτήτων στο σύνολο της Κοινότητας, τη σταθερή και διαρκή ανάπτυξη,
την αυξηµένη σταθερότητα, την ταχεία άνοδο του βιοτικού επιπέδου και τη σύσφιξη των
σχέσεων µεταξύ των κρατών µελών της».1
Οι τέσσερις βασικές ελευθερίες, ζωτικής σηµασίας για την λειτουργία της κοινής αγοράς
είναι οι εξής: Η ελευθερία κυκλοφορίας των εµπορευµάτων, η ελευθερία κυκλοφορίας
προσώπων, ελευθερία κυκλοφορίας υπηρεσιών και η ελευθερία κίνησης κεφαλαίων.

Οι

ελευθερίες αυτές καθίσταντο απαραίτητες προκειµένου να γίνει δυνατή η µετάβαση στην
οικονοµική και νοµισµατική ένωση2. Επιπλέον όπως γίνεται αντιληπτό από το άρθρο 2 της
συνθήκης της ΕΟΚ η θεµελίωση των ελευθεριών αυτών αλλά και της ίδιας της νοµισµατικής
ένωσης είχαν ως σκοπό την µετέπειτα προοδευτική σύγκλιση των κρατών µελών και στους
τοµείς πολιτικής. Το παρόν κείµενο επικεντρώνεται στην ελευθερία κινήσεως κεφαλαίων.
Οι ευρωπαϊκές συνθήκες και τα ευρωπαϊκά κεκτηµένα υπερασπίζονται την συγκεκριµένη
ελευθερία όµως παράλληλα, προβλέπουν και το ενδεχόµενο περιορισµού της, λόγω
1
2

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Axy0023
Μούσης(2005),σελ 117, ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων
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εξαιρετικών περιστάσεων, στις οποίες µέσω των περιορισµών επιτυγχάνεται η διασφάλιση
του δηµοσίου συµφέροντος. Τα capitalcontrols

είναι

το οικονοµικό µέτρο, το οποίο

λαµβάνεται από την κεντρική τράπεζα µιας χώρας, µε σκοπό να περιορίσει τις εισροές η και
εκροές κεφαλαίων µέσα, από και πρός την εγχώρια οικονοµία όπως καταγράφονται στους
εθνικούς λογαριασµούς3. Ο έλεγχος κεφαλαίων ως µέτρο µπορεί επίσης να περιορίσει την
δυνατότητα των κατοίκων µιας να

αποκτήσουν ξένα

περιουσιακά στοιχεία η και το

αντίθετο, δηλαδή τον περιορισµό των αλλοδαπών για την αγορά εγχώριων περιουσιακών
στοιχείων.
Οι περιορισµοί στην κίνηση κεφαλαίων επέτρεπαν την αυτόνοµη άσκηση των εθνικών
νοµισµατικών και πιστωτικών πολιτικών πριν από την νοµισµατική ένωση. Αυτό συνέβαινε
µέσω του ελέγχου της κυκλοφορίας

της ποσότητας χρήµατος, ενώ οι επενδύσεις των

κεφαλαίων κατευθυνόταν στο εσωτερικό της χώρας. Ώστόσο η κίνηση αυτή διευκόλυνε την
διατήρηση χαµηλών επιτοκίων δανεισµού, ενώ απέτρεπε τις πιέσεις στην αγορά
συναλλάγµατος. Επιπλέον τα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα γενικότερα και τα πιστωτικά ιδρύµατα
περιόριζαν την δράση τους στο εσωτερικό των χωρών.4
Βεβαίως, από την δεκαετία του 1980, τα δεδοµένα αυτά άλλαξαν και οι αγορές κεφαλαίων
απελευθερώθηκαν στην Ευρωπαϊκή ένωση ενώ αργότερα η νοµισµατική ένωση αποτέλεσε
ενα ακόµη µεγάλο βήµα για την Ευρωπαίκή ενοποίηση.Είναι σηµαντικό να αναλυθεί, τι
ισχύει σχετικά µε τον περιορισµό της θεµελιώδους ελευθερίας στην κίνηση κεφαλαίων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές συνθήκες και τους ευρωπαϊκούς
νόµους και θεσµούς, όσο και µέσω των οικονοµικωνλειτουργειών της Ε.Ε. Επιπλέον το
Ελληνικό παράδειγµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο για να αναλυθεί ο τρόπος µε τον οποίο
περιορίζεται η κίνηση κεφαλαίων σε µια ευρωπαϊκή χώρα, όσο και οι συνέπειες που επιφέρει
µια τέτοια κίνηση .

3
4

WirtschaftslexikonOnpulson, capitalcontrols
Πλιάκος(2006),σελ 129
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2.Η ελευθερία κίνησης κεφαλαίων διαχρονικά στην ΕΕ
Καθοριστικό ρόλο στην πορεία προς την κοινή αγορά διαδραµάτισε η συνθήκη της ΕΟΚ.
Εκεί θεσπίζεται η αποστολή της Κοινότητας να δηµιουργήσει κοινή αγορά ήδη µε το άρθρο
2 της συνθήκης. Οι συνθήκες της Ρώµης έδωσαν το έναυσµα για την φιλελευθεροποίηση του
κεφαλαίου, χωρίς όµως να το κατοχυρώσουν ακόµη νοµικά. Εκεί γίνεται ξεκάθαρο ότι η
κοινή αγορά βασίζεται στις προαναφερθήσες 4 ελευθερίες, µεταξύ των οποίων και στην
ελευθερία κίνησης κεφαλαίων, πράγµα το οποίο στις συνθήκες της Ρώµης είχε ακόµη την
µορφή της προτροπής5. Ωστόσο σύµφωνα µε την συνθήκη της ΕΟΚπροβλεπόταν η σταδιακή
υλοποίηση της κοινής αγοράς, δίνοντας µια µεταβατική περίοδο δώδεκα ετών προκειµένου
να γίνει άρση των εµποδίων της λειτουργίας της, αλλα και να υπάρξει οµαλή µετάβαση προς
αυτή, καθώς τα κράτη που συµµετείχαν σε αυτήν είχαν σηµαντικές διαφορές, όσον αφορά
την οικονοµική τους δραστηριότητα και τα µακροοικονοµικά τους χαρακτηριστικά. Στις
διαφορές αυτές έπρεπε να υπάρξει µια σταδιακή σύγκλιση .Παράλληλαη Εννιαία Ευρωπαϊκή
πράξη έδωσε σηµαντική ώθηση στην δηµιουργία της εννιαίας αγοράς και στην
απελευθέρωση

κυκλοφορίας

κεφαλαίων,

καθώς

έθεσε

συγκεκριµένη

ηµεροµηνία

προκειµένου να υπερκεραστούν τα εµπόδια στην εγκαθίδρυσή της εννιαίας αγοράς , καθώς
και των ελευθεριών που καθιερώνονται ταυτόχρονα.6
Οι αποφάσεις του ∆ικαστηρίου έχουν ορίσει σε γενικές γραµµές την κίνηση κεφαλαίων, ως
την µεταφορά αξιών αποτιµητών σε χρήµα µεταξύ κρατών µελών ή µεταξύ κρατών µελών
και τρίτων χωρών.

Σηµαντικό ρόλο στην απελευθέρωση των κινήσεων κεφαλαίων

διαδραµάτησε η οδηγία που εκδόθηκε στις24 Ιουνίου του 1988.Η οδηγία 88/361/ΕΟΚ7, η
οποία ενισχύει περεταίρω την ελευθερία κίνησης κεφαλαίων, καθώς σύµφωνα µε αυτήν
καταργούνται στα κράτη µέλη όλοι οι περιορισµοί στις κινήσεις κεφαλαίων µεταξύ φυσικών
η νοµικών προσώπων, δίνοντας χρονικό περιθώριο µέχρι τις 31.12.1992 και για την Ελλάδα
µέχρι τις 30 Ιουνίου 19948. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι η συγκεκρίµενη οδηγία στο
Παράρτηµα 1, παραθέτει ποιες είναι οι κατηγορίες κίνησης κεφαλαίων. Ορισµένες απο αυτές
είναι οι άµµεσες επενδύσεις, η χορήγηση µακροπρόθεσµων δανείων, οι επενδύσεις σε
ακίνητα, οι αγορές τίτλων στο χρηµατιστήριο, η µεταφορές και καταθέσεις κεφαλαίων από

5

Universität Bielerfeld (2009), Blätter für deutsche und international politik, „Zum absehbaren Schreitern der
Finanzmarkt- Regulierung“, σελ. 89
6
NeilNugent(2010), σελ.102 „η Εννιαία Ευρωπαϊκή Πράξη“
7
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1481547881996&uri=CELEX:31988L0361 ,( η οδηγία
αυτούσια)
8
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.1.6.html
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και προς πιστωτικά ιδρύµατα, κίνηση κεφαλαίων σχετικές µε ασφαλιστήρια συµβόλαια και
κίνηση κεφαλαίων προσωπικού χαρακτήρα.9
Επιπλέον άλλη µια οδηγία της 15ης ∆εκεµβρίου του 1989 (συγκεκριµένα η 89/646/ΕΟΚ),
θέτει τις βάσεις της ενιαίας τραπεζικής αγοράς10. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι υπήρξε
άµµεση σύνδεση της απελευθέρωσης στην κίνηση των κεφαλαίων µε την ελευθέρωση
τραπεζικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών, πραγµα το οποίο επιβεβαιώνει η ΣΕΚ µε το άρθρο
51 αλλά και η προαναφερθήσα οδηγία του 1988.11
Το επόµενο στάδιο, το οποίο έδρασε ευνοϊκα για την ελευθερία κίνησης κεφαλαίων ήρθε
µε την συνθήκη του Μαάρστριχτ και την προοπτική της εγκαθίδρυσης κοινού νοµίσµατος. Η
µεταφορά της αρµοδιότητας για την νοµισµατική και συναλλαγµατική πολιτική από τις
εθνικές κεντρικές τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα , επέβαλε την απελευθέρωση
στην κίνηση των κεφαλαίων.Η συνθήκη του Μάαρστριχτ, µε τα άρθρα 73Β έως 73Η,
θεσµοθέτησε έτσι την απαγόρευση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, τόσο
αναφορικά µε τις ενδοκοινοτικές κινήσεις, όσο και τις κινήσεις κεφαλαίων µεταξύ κρατών
µελών και τρίτων χωρών. Μάλιστα το άρθρο 73Β παράγραφος 1 της Συνθήκης του
Μάαρστριχτ, αναγνωρίστηκε από το δικαστήριο ως διάταξη άµµεσης ισχύος12.Το άρθρο 56
της ΣΕΚ, όπως αναθεωρήθηκε από την συνθήκη του Μάαρστριχταπαγόρευε τους
περιορισµούς στην κίνηση κεφαλαίων ,ενώ αυτό συνέχισε να ισχύει µε την υπογραφή της
Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία αριθµεί πλέον το συγκεκριµένο άρθρο ως άθρο 63.
Υπάρχουν ωστόσο ορισµένα άρθρα, τα οποία θεσµοθετούν ορισµένες εξαιρέσεις γύρω από
τον γενικό απαγορευτικό κανόνα άρσης της συγκεκριµένης ελευθερίας.
Αυτό συνέβη τόσο µε το άρθρο 58 της ΣΕΚ, το οποίο επιτρέπει στα κράτη-µέλη να
λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα, προκειµένου να αποφεύγονται οι παραβάσεις εθνικών
διατάξεων, όσο και µε το άρθρο 59 της ΣΕΚ, το οποίο επιτρέπει για περιορισµένο χρονικό
διάστηµα µέτρα διασφάλισης, σε περίπτωση που οι κινήσεις κεφαλαίων από η πρός τρίτες
χώρες ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές δυσχέρειες στην λειτουργία της ΟΝΕ13. Με την
σειρά της η ΣΛΕΕ, µέσω των εξαιρέσεων του άρθρου 65 και 66 επιτρέπει περιορισµό στην
κίνηση κεφαλαίων για ορισµένο χρονικό διάστηµα και υπό προυποθέσεις. Παράλληλα άρθρο

9

Καρύδης(2012), „Ευρωπαϊκό Δίκαιο Συναλλαγών“ ,σελ 72
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1481548096879&uri=CELEX:31989L0646 (η οδηγία
89/646/ΕΟΚ)
11
Πλιάκος, (2006),σελ. 131
12
Πλιάκος,(2006),σελ. 131
13
Μούσης,(2005),σελ.117
10
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64 της Συνθήκης, επιτρέπει την διατήρηση περιορισµών που υπήρχαν στις 31.12.1993,
έναντι

τρίτων

χωρών,

για

περιπτώσεις

οι

οποίες

αφορούν

επενδύσεις

σε

ακίνητα,εγκατάσταση και παροχή χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών η αγορά τίτλων σε
κεφαλαιαγορές.
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3.Περιορισµοί της κίνησης κεφαλαίων στην ΕΕ και η ΣΛΕΕ.
3.1. Το άρθρο 63 ΣΛΕΕ
Όσον αφορά τον περιορισµό στην κίνηση κεφαλαίων που υπάργονται στο άρθρο 63 της
ΣΛΕΕ, νοούνται τα µέτρα, τα οποία έχουν ως αντικείµενο, είτε την άµµεση ρύθµιση της
διασυνοριακής ροής κεφαλαίων, είτε αυτά που επιρρεάζουν την διασυνοριακή ροή των
κεφαλαίων. Η διάταξη του άρθρου 63

της

ΣΛΕΕ επιτάσει την

απελευθέρωση

των

κινήσεων κεφαλαίων και των πληρωµών µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών.
Ο σκοπός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ήδη από τα πρώτα στάδια της ίδρυσης της ήταν η
δυνατότητα λειτουργίας µιας εσωτερικής αγοράς στην

βάση της νεοφιλελεύθερης

προσέγγισης της ελεύθερης αγοράς και του µη-παρεµβατισµού14. Η πολιτική και οικονοµική
βούληση οδήγησε στην σταδιακή θεµελίωση αυτού του µοντέλου. Έτσι,θεώρηση αυτή
µετατράπηκεσταδιακά από πολιτική βούληση, σε νοµικό πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς,
µέσω των συνθηκών, µε την Έλλάδα να αποτελεί την τελευταία χώρα στην ευρωπαϊκή
ένωση, η οποία απελευθερώνει τις κινήσεις κεφαλαίων το 199415. Συγκεκριµένα, τόσο οι
σχετικές διατάξεις της ΣΛΕΕ και τον προηγούµενων συνθηκών , όσο καιη νοµολογία του
∆ικαστηρίου ,

καθιερώνουν νοµικά την ελαχιστοποίηση οποιονδήποτε εµποδίων

στην

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, απαραίτητο συστατικό του οποίου αποτελεί η
φιλελευθεροποίηση της κινήσεως κεφαλαίων.
Το πεδίο εφαρµογής του άρθρου 63 της ΣΛΕΕ καλύπτει τα κρατικά µέτρα, τα οποία
επιχειρούν να ρυθµίσουν άµµεσα την διασυνοριακή ροή της κυκλοφορίας των κεφαλαίων,
όπως οι συναλλαγµατικοί περιορισµοί, η άλλα µετρα τα οποία την επιρρεάζουν έµµεσα.
Αντιθέτως στο πεδίο εφαρµογής της διάταξης

δεν

υπάγονται µέτρα, τα οποία έχουν

υπερβολικά έµµεσο χαρακτήρα, ωστε να θεωρηθεί ότι περιορίζουν τις κινήσεις κεφαλαίων
και πληρωµών εντός της κοινότητας.16
Χαρακτηριστικός για το πεδίο εφαρµογής του άρθρου 63 είναι ο ορισµός των
capitalcontrolsαπό την γερµανική Bundesbank. Συγκεκριµένα η Bundesbankχαρακτηρίζειως
περιορισµό στην κίνηση των κεφαλαίων οποιοδήποτε διοικητικό µέτρο περιορίζει την
14

Nugent(2010),σελ.65
Universität Bielerfeld (2009), Blätter für deutsche und international politik, „Zum absehbaren Schreitern der
Finanzmarkt- Regulierung“, σελ. 89
16
Καρύδης, 2012, σελ 73
15

Page | 10

ελευθερία κινήσεως κεφαλαίων. Ως παράδειγµα αναφέρει την φορολογία σε εισαγωγές η
εξαγωγές κεφαλαίων, καθώς και τους ποσοτικούς περιορισµούς ή ελέγχους στο εµπόριο.
Επιπλέον αλλη µια µορφή περιορισµών που αναφέρεται από την Γερµανική Κεντρική
Τράπεζα είναι η οποιαδήποτε χρηµατική επιβάρυνση για την µεταφορά κεφαλαίων µέσω
ταξιδιωτών, η η υποχρέωση µετατροπής ξένου νοµίσµατος µε ισοτιµία καθορισµένη από το
κράτος.17Βεβαίως στην νοµισµατική ένωση δεν υπάρχουν πλέον ισοτιµίες, ούτε ποσοτικοί
περιορισµοί , λόγω του κοινού νοµίσµατος και των κανόνων της κοινής αγοράς, όµως παρόλα
αυτά η Bundesbank δίνει τον ευρύτερο οικονοµικό ορισµό, βάσει του οποίου θεµελιώνεται η
απαγόρευση στην κίνηση των κεφαλαίων εντός της ένωσης. Η εφαρµογή του ευρωπαϊκού
δικαίου σχετικά µε την απαγόρευση των περιορισµών έχει και άλλους επιµέρους τοµείς
εφαρµογής πέρα από τους ποσοτικούς περιορισµούς και την µετατροπή των εγχώριων
νοµισµάτων.
Συγκεκριµένα, η ευρωπαϊκή νοµολογία είναι επίσης ικανή να µας προσφέρει παραδείγµατα
τόσο του γενικού πεδίου εφαρµογής, όσω και των επιµέρους πεδίων εφαρµογής του άρθρου
63 της ΣΛΕΕ. Αρχικά,στην περίπτωση στην οποία ο πολίτης ενός κράτους µέλους θέλει να
κάνει µια επένδυση σε ένα άλλο κράτος µέλος, αυτή θα πρέπει να γίνεται χωρίς να
υπάρχουν οποιουδήποτε τύπου διακρίσεις.

Πάραδειγµα επ΄αυτού αποτελεί η

υπόθεση

Svenson και Gustavson18, στην οποία η κρατική επιδότηση επί του επιτοκίου στεγαστικού
δανείου, καθοριζοταν από τον τόπο εγκατάστασης της δανείστριας τράπεζας, πράγµα το
οποίο οδήγησε το ∆ικαστήριο στην απόφαση ότι ο συγκεκριµένος παράγοντας, αποτελούσε
µέτρο αποθάρρυνσης στον τοµέα της δανειοδότησης και συνεπώς

παρακώλησης της

κυκλοφορίας κεφαλαίων.
Είναι σηµαντικό επίσης να σηµειωθεί οι περιορισµοί, στους οποίους αναφέρεται η διάταξη
µπορεί να είναι φορολογικής φύσεως. Για παράδειγµα απαγορεύεται να φορολογηθούν
δανειακές συµβάσεις τις οποίες µπορεί οι πολίτες ενός κράτους µέλους να συνάψουν σε ένα
άλλο

κράτος

µέλος.

Finanzlandesdirektion

Παράδειγµααποτελείηυπόθεση

„Sandoz

für Wien, Niederöstereich und Burgenland“

19

Gmbh

κατά

.Στην συγκεκριµένη

υπόθεση οι εθνικές νοµοθεσίες, για την σύναψη δανειακών συµβάσεων µεταξύ κάτοικων
ενός κρατους µέλους,

και τράπεζας διαφορετικού κράτους µέλους, προέβλεπαν

φόροχαρτοσίµου ίσο µε το 0,8% της αξίας του δανείου. Το µέτρο αυτό σύµφωνα µε την
17

Deutsche Bundesbank, Eurosystem, Service, Kapitalverkehrskontrolle
(https://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Service/Glossar/_functions/glossar.html?lv2=32038&lv3=160690
)
18
Απόφαση ΔΕΚ 14.11.1995,Svenssonκαι Gustavsson, υπόθεση C-484/93
19
Υπόθ. C-439/97,φόρος χαρτόσημου,Συλλ.Νομολογίας 1999 Ι-07041
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νοµολογία του δικαστηρίου οδηγούσε σε έµµεση παρακώληση της ελευθερίας κίνησης
κεφαλαίων και στέρησης των κατοίκων από την δυνατότητα µη-καταβολής επιπλέον φόρων
προκειµένου να συνάψουν δανειακή σύµβαση. Είναι χαρακρηριστικό ότι ησυγκεκριµένη
υπόθεση περιέχει αναφορές και στην

υπόθεση Svenssonκαι Gustavson.Έτσι

γίνεται

αντιληπτό ότι υπάρχει ενα κοινό πλαίσιο στην νοµολογία, όσον αφορά στην απαγόρευση
οποιουδήποτε περιορισµού στην κίνηση κεφαλαίων.
Πέρα από την σύναψη δανειακών συµβάσεων τα ζητήµατα φορολογικής φύσης τα οποία
πραγµατεύεται το άρθρο 63 επεκτείνονται µέσω της νοµολογίας και στην απαγόρευση
άνισης φορολογικής µεταχείρισης των κατοίκων της άλλοδαπής20, αλλά και στην πιθανή
δυσµενή φορολογική µεταχείρηση εισοδηµάτων κεφαλαίου, που πραγµατοποιούνται σε άλλο
κράτος-µέλος από εισοδήµατα που προέρχονται από εγκατεστηµένες στο κράτος µέλος
καταγωγής εταιρίες21.
Άλλο ένα σηµαντικό παράδειγµα σχετικό µε το πεδίο ελέγχου του άρθρου 63 της ΣΛΕΕ
είναι αυτό της άγορας goldenshares σε επιχειρήσεις, οι οποίες οδεύουν προς ιδιωτικοποίηση.
Το είδος των µετοχών αυτών δίνει στον κάτοχό τους ειδικά δικαιώµατα στις ψηφοφορίες
σχετικά µε τα ζητήµατα των επιχειρήσεων, άρα περισσότερη εξουσία σε ζητήµατα σχετικά
µε την διοίκηση τους. Χαρακτηριστική περιπτώση αποτελεί οι υποθεση „Επιτροπή κατά
Ισπανίας“ ,στην οποία αποφασίσθηκε από το δικαστήριο ότι σύµφωνα µε την νοµοθεσία
αλλα και σύµφωνα µε την νοµολογία των αποφάσεων της 4ης Ιουνίου 2002, οι εθνικές
ρυθµίσεις παρέµβασης στο είδος αυτό των µετοχών θα πρέπει να λαµβάνουν υπ΄όψην τους
την ελευθερία κίνησης κεφαλαίων. Συµφωνα µε την νοµολογία του δικαστηρίου αυτό
σηµαίνει

ότι καµία ρύθµιση δεν δύναται να παρακωλύει την απόκτηση µετοχών των

εταιρειών αυτών απο τους επενδυτές,εανδεν συντρέχουν ειδικές συνθήκεςπροστασίας του
γενικού συµφέροντος. Στην προκειµένη περίπτωση, τα µέτρα κρίθηκαν από το δικαστήριο
µη-αναλογικά για αυτόν τον σκοπό.22
Οι παραπάνω θέσεις του ∆ικαστηρίου επιβεβαίωσαν τις θέσεις της Επιτροπής, η οποία το
1997, 1998 και 2002 είχε ανακοινώσει, ότι οι ειδικές εξουσίες τις οποίες ενδεχοµένως θα
διατηρούσαν τα κράτη µέλη στις επιχειρήσεις υπό ιδιωτικοποίηση, θα πρέπει να γίνεται
αυστηρά χωρίς να θίγουν τις θεµελιώδεις ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης23. Κατα
20

Υπόθ. C-512/03, Συλλ. 2005 I-7685
Απόφαση ΔΕΚ 04.03.2004, Επιτροπή κατά Γαλλίας, Υπόθ. C-334/02
22
Απόφαση ΔΕΚ 13.05.2003, Επιτροπή κατά Ισπανίας, Υπόθ C-463/00.
23
Press release, European Commision (2002), CJE/02/49
21
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συνέπεια κάθε εµπόδιο, το οποίο µπορεί να οδηγήσει σε περιορισµό της ελευθερης
πρόσβασης στην άγορα ή οδηγεί σε µείωση της αξίας του κεφαλαίου, µπορεί να θεωρηθεί
περιορισµός στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 63 της ΣΛΕΕ και απαγορεύεται. Οι
δανειζόµενοι θα πρέπει να µπορούν να επιτύχουν τον δανεισµό κεφαλαίων

εκεί όπου

υπάρχουν οι πιο συµφέροντες όροι για τους ίδιους και ανεξαρτήτως κράτους µέλους, ενώ οι
επενδυτές θα πρέπει να έχουν σχεδόν πάντοτε την δυνατότητα επενδύσεων σε κεφάλαια τα
οποία τους συµφέρουν ανεξαρτήτως του κράτους µέλους στο οποίο αυτά βρίσκονται.
Συνεπώς η συγκεκριµένη διάταξη σε συνδιασµό µε την νοµολογία καθιστά εγγενές στοιχείο
της λειτουργίας της νοµισµατικής ένωσης την ελευθερία κίνησης κεφαλαίων. Η Συνθήκη
ωστόσο προβλέπει όπως θα δούµε παρακάτω και τον περιορισµό της κίνησης κεφαλαίων σε
ορισµένες περιπτώσεις.
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3.2. Αρθρο 65 ΣΛΕΕ
3.2.1. Η δυνατότητα περιορισµού της κίνησης κεφαλαίων
Το Συγκεκριµένο άρθρο διατυπώνει το δικαίωµα των κρατών µελών να προχωρούν σε
περιορισµό της κίνησης κεφαλαίων και πληρωµών σε ορισµένες περιπτώσεις. Καθιστά σαφές
ότι προκειµένου να συµβεί αυτό, θα πρέπει να συντρέχουν πολυ σοβαροί λόγοι, οι οποίοι
θίγουν το δηµόσιο συµφέρον, καθώς πρόκειται για περιορισµό µιας θεµελιώδους ελευθερίας
της εσωτερικής αγοράς. Κατά καιρούς η επιβολή ή µη περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων
έχει γίνει αντικείµενο πολιτικών διαφωνιών στα κοινοβούλια ευρωπαϊκών κρατών, καθώς
υπάρχουν τόσο

οικονοµολόγοι, όσο και πολιτικές δυνάµεις, οι

ευρωσκεπτικιστικές,

είτε θεωρούν ότι

µπορούσαν να αποτελέσουν λύση

οι

οποίες είναι είτε

περιορισµοί στην κίνηση κεφαλαίων θα

σε κρίσεις ευρωπαϊκών οικονοµιών, αλλά και

να

εξισσοροπίσουν τις οικονοµικές ανισσοροπίες που υπάρχουν στην νοµισµατική ένωση.
Παράδειγµα επ΄αυτού αποτελεί η διαφωνία που υπήρξε το έτος 2013 µεταξύ του κόµµατος
„DieLinke“ και της Οµοσπονδιακής κυβέρνησης της Γερµανίας σχετικά µε την Ελληνική
κρίση. Από την πλευρά της η κοµµατική παράταξη „DieLinke “ πρότεινε την εφαρµογή
περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων ως οικονοµική πολιτική εξόδου της χώρας από την
κρίση, καθώς όπως υποστηρίζει στο επίσηµο δηµοσίευµα στην γερµανική βουλή, τα
προγράµµατα οικονοµικής υποστήριξης της Ευρωζώνης οδήγησαν σε εµβάθυνση της κρίσης
στην Ελλάδα24. Επιπλέον τα επιχειρήµατα της Αριστερής κοµµατικής παράταξης στο
συγκεκριµένο θέµα εκτείνονται και

στο γεγονός ότι στο διάστηµα 2010- 2013 υπήρξε

µεγάλη συρρίκνωση των καταθέσεων αλλά και ραγδαία αυξηση

της ανεργίας. Από τα

παραπάνω λοιπόν η συγκεκριµένη παράταξη έκρινε ότι τα ευρωπαϊκά µέτρα δεν είναι ικανά
να ανακόψουν την Ελληνική κρίση, και επιπλέον ότι

η ελευθερία κίνησης κεφαλαίων

δεδοµένης της κρίσης οδηγούσε συνεχώς σε περεταίρω αποδυνάµωση του τραπεζικού
συστήµατος και των νοικοκυριών. Κατ αυτόν τον τρόπο κατέληγε να πρωτείνει ως λύση
προστασίας για την ελληνική οικονοµία τα capitalcontrols, θέτοντας επίσης ως παράδειγµα
την Ισλανδία, στην οποία είχαν επιβληθεί στο παρελθόν περιορισµοί στην κίνηση των
κεφαλαίων.

24

Deutscher Bundestag(2013), „Kleine Anfrage
der Abgeordneten Alexander Ulrich, Andrej Hunko, Annette Groth, Inge Höger,
Stefan Liebich, Thomas Nord, Michael Schlecht, Kathrin Vogler und der Fraktion
DIE LINKE.“, Anpassungsprogramme, Rezession und soziale Notlage in Griechenland, σελ. 2
(http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/123/1712326.pdf)
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Η απάντηση τηςΓερµανικής κυβέρνησης για το συγκεκριµένο ζήτηµα ήταν σαφής και
απορριπτική για το συγκεκριµένο ζήτηµα. Η συγκεκριµένη πλευρά υποστήριξε από την
πλευρά της ότι το πρόγραµµα διάσωσης της Ελληνικής οικονοµίας προέβλεπε ικανά
διαρθρωτικά µέτρα για να υπάρξει βελτίωση στον τοµέα της απασχόλησης, στον οποίο
υπήρξε σοβαρή συρρίκνωση

ήδη από το 2009.

Ακόµη σχετικά µε τον τοµέα των

καταθέσεων υποστηρίχθηκε από την οµοσπονδιακή κυβέρνηση, ότι υπήρχε σταδιακή
βελτίωση στον τραπεζικό
παρακάτω διάγραµµα, µε

τοµέα από τον Ιούνιο του 2012 και έπειτα όπως δείχνει το
την εξέλιξη του ύψους των καταθέσεων των ιδιωτικών

επιχειρήσεων και των νοικοκυριών στην Ελλάδα.

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος
Τα παραπάνω αποτελούν οικονοµικά στοιχεία τα οποία
κυβέρνηση

προκειµένου

να

υποστηρίξει

την

µη-

χρησιµοποίησε η γερµανική
αναγκαιότητα

επιβολής

των

capitalcontrolsστην Ελλάδα την συγκεκριµένη χρονική περίοδο.25Όµως ακόµη η Γερµανική
κυβέρνηση στηρίζει την επιχειρηµατολογία της και στο ευρωπαϊκό δίκαιο και συγκεκριµένα
άρθρο 63 της Συνθήκης της Λισαβόνας το οποίο όπως προαναφέρθηκε απαγορεύει κάθε
περιορισµό στην κίνηση κεφαλαίων26. Επιπλέον σύµφωνα µε την Γερµανική κυβέρνησητόσο
η σύνοδος G20 όσο και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο υποστηρίζουν πλέον την
φιλελευθεροποίηση του κεφαλαίου. Το Ευρωπαϊκό δίκαιο κινείται επίσης προς αυτήν την
κατεύθυνση. Μόνη εξαίρεση αποτελεί το άρθρο 65 της συνθήκης της Λισαβόνας, το οποίο
25

Deutscher Bundestag(2013), „Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten
Alexander Ulrich, Andrej Hunko, Annette Groth, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.“
(http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/125/1712565.pdf)
26
Deutsche Bundestag(2013), „Regierung: Kapitalverkehrskontrollen in der EU grundsätzlich verboten“,
(http://www.bundestag.de/presse/hib/2013_03/01/253712)
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όµως επιτρέπει την επιβολή capitalcontrolsκατω από συγκεκριµένες συνθήκες και για
σύντοµο χρονικό διάστηµα και σαφώς όχι ως µια µόνιµη λύση οικονοµικής πολιτικής.
Πιο συγκεκριµένα σύµφωνα µε την πρώτη παράγραφο, „οι διατάξεις του άρθρου 63 δεν
θίγουν το δικαίωµα των κρατών µελών να εφαρµόζουν τις αντίστοιχες διατάξεις για την
φορολογική τους νοµοθεσία

οι οποίες διακρίνουν µεταξύ φορολογουµένων

που δεν

βρίσκονται στην ίδια κατάσταση όσον αφορά την κατοικία τους ή τον τόπο στον οποίο είναι
επενδυµένα τα κεφάλαιά τους“, καθώς και επίσης „να λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα
για την αποφυγή παραβάσεων των εθνικών νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, ιδίως
στον τοµέα της φορολογίας ή της προληπτικής εποπτείας των πιστωτικών ιδρυµάτων, ή να
προβλέπουν

διαδικασίες δήλωσης

των κινήσεων κεφαλαίων για λόγους διοικητικής ή

στατιστικής ενηµέρωσης, ή να λαµβάνουν µέτρα υπαγορευµένα από λόγους δηµόσιας τάξης
ή δηµόσιας ασφάλειας “(ΣΛΕΕ).
Το ∆ικαστήριο µέσω της νοµολογίας έχει αναγνωρίσει τους λόγους στους
αναφέρεται η παράγραφος 1

οποίους

του άρθρου 65 ως επιτακτικές απαιτήσεις γενικού

συµφέροντος.Συνεπώς, όσον αφορά την πρώτη παράγραφο οι περιορισµοί στην κίνηση των
κεφαλαίων δύνανται να χρησιµοποιηθούν σε µεµονοµένες περιπτώσεις, προκειµένου να
διευθετηθούν φορολογικά ζητήµατα, όπως για παράδειγµα η φοροδιαφυγή,

ή ακόµη

καταστάσεις στις οποίες υπάρχουν µεταφορές κεφαλαίων από παράνοµες δραστηριότητες.
Παράλληλα, οι διατάξεις της 2ης παραγράφου του ίδιου άρθρου παρέχουν την δυνατότηταστα
κράτη µέλη να θέσουν σε εφαρµογή περιορισµό του δικαιώµατος της εγκατάστασης, έστω
και αν η επίδραση αυτού του µέτρου προκαλεί και περιορισµούς στην κίνηση κεφαλαίων.
Βεβαίως ισχύει για περιπτώσεις περιορισµών στο δικαίωµα της εγκατάστασης , οι οποίοι
συµβαδίζουν µε το ευρωπαϊκό δίκαιο.27
Στο µέτρο που οι διατάξεις έχουν αναγνώριση ως επιτακτικές απαιτήσεις γενικού
συµφέροντος, πρέπει να αναφερθεί ότι δύνανται εκτός από την κυκλοφορία των κεφαλαίων
να επισύρουν και περιορισµούς στην ελεύθερη κίνηση πρωσώπων και υπηρεσιών καθώς και
στην ελευθερη κίνηση των εργαζοµένων. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι η εξαιρετικές
αυτές διατάξεις εφαρµόζονται µόνο σε περίπτωση που υπάρχει ζήτηµα δηµόσιας τάξης και
ασφάλειας , χωρίς να υποκρύπτουν αυθαίρετους περιορισµούς στις θεµελιώδης ελευθερίες
της αγοράς. Αυτό σηµαίνει ότι η εφαρµογή της συγκεκριµένης διάταξης δεν µπορεί να
εφαρµόζεται µονοµερώς από

27

κράτη µέλη, αλλά σε συνεργασία µε

τους θεσµούς της

Καρύδης(2012), σελ.76

Page | 16

Ευρωπαϊκής ένωσης,

ενώ ταυτόχρονα είναι απαραίτητο να τηρείται η αρχή της

αναλογικότητας.28

28

Καρύδης(2012), σελ.77
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3.2.2.Πότε δικαιούται µια χώρα να περιορίσει την κυκλοφορία κεφαλαίων σύµφωνα µε
το άρθρο 65?
Προκειµένου να υπάρξει περιορισµός στην κίνηση κεφαλαίων όπως προαναφέρθηκε
παραπάνω, θα πρέπει να θίγεται σαφώς το δηµόσιο συµφέρον. Απαραίτητη προϋπόθεση για
να επικαλεσθεί κανείς την διάταξη του άρθρου 65 είναι

η τήρηση της αρχής της

αναλογικότητας. Σύµφωνα µε την συγκεκριµένη αρχή, ένα κρατικό µέτρο θα πρέπει να µην
ξεπερνά το

σηµείο, στο οποίο είναι αναγκαίο για την επίτευξη ενός στόχου

ενώ

ταυτοχρόνως θα πρέπει να µην υπάρχουν άλλα µέτρα, λιγότερο περιοριστικά, τα οποία να
επιφέρουν εξίσου αποτελεσµατικά την επίτευξη του στόχου29.
Μια περίπτωση στην οποία να υπάρξουν κεφαλαιακοί περιορισµοί είναι στην περίπτωση,
όπου µια επένδυση µπορεί να είναι επικίνδυνη για το δηµόσιοσυµφέρον. Παράδειγµα
επ΄αυτού αποτελούν οι υποθέσεις της χρυσής µετοχής(C-503/99),(C-367/98),(C-483/99) Οι
συγκεκριµένες

υποθέσεις δικαστήκαν από

κοινού, καθώς σύµφωνα µε τον γενικό

εισαγγελέα, οι προσφυγές της Επιτροπής ενάντια στα κράτη µέλη είχαν ως κοινό νοµικό
θεµέλιο, το συµβιβαστό των εθνικών καθεστώτων και κοινοτικού δικαίου, όσον αφορά τα
δικαιώµατα των προνοµιούχων µετοχών και τη διαχείριση των ιδιωτικοποιηµένων
επιχειρήσεων. Στις συγκεκριµένες υποθέσεις το δικαστήριο θεώρησε ότι η προστασία του
„γενικού συµφέροντος“ δικαιολογούσε το γεγονός, ότι µέσω των εθνικών διατάξεων σχετικά
µε το εν λόγω ζήτηµα , υπήρχαν έµµεσοι περιορισµοί στην κίνηση κεφαλαίων, από την
στιγµή που οι περιορισµοί αυτοί κατάφερναν να εξυπηρετήσουν όντως τα εθνικά
συµφέροντα, αναφέροντας .
Επιπλέον χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το δικαστήριο θέτει ως προϋπόθεση την
τήρηση της αρχής της αναλογικότητας.Συγκεκριµένα στην απόφαση της υπόθεσης κατά του
Βελγίου30 , το δικαστήριο αποφασίζει υπέρ του δικαιώµατος διορισµού εκπροσώπων της
κυβέρνησης στις ιδιωτικοποιούµενες εταιρίες, προκειµένου αυτοί να έχουν την δυνατότητα
σε συνενόηση µε τον υπουργό να ακυρώσουν αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου, οι
οποίες θεωρούν ότι αντιβαίνουν το δηµόσιο συµφέρον. Στην συγκεκριµένη υπόθεση το
∆ικαστήριο θεώρησε ότι τηρήθηκε η αρχή της αναλογικότητας, διότι σύµφωνα µε

την

Βελγική νοµοθεσία, ο έλεγχος και τα µέτρα για την κίνηση των κεφαλαίων επιβάλλονταν
µετά από την αγορά τέτοιου είδους µετοχών από ιδιώτες. Γι αυτόν τον λόγο θεωρήθηκε ότι η
προστασία του δηµόσιου συµφέροντος στον τοµέα της ενέργειας προστατευόταν µε σύµφωνο
29
30

Καρύδης(2012), σελ. 78
Απόφαση ΔΕΚ 04.06.2002, Επιτροπή κατά Βελγίου, Υποθ. C-503/99
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τρόπο µε την αρχή της αναλογικότητας, καθώς βασιζόταν σε αντικειµενικά κριτήρια, αφού η
αγορά προηγούνταν του ελεγχου. Κατ΄αυτόν τον τρόπο µπορούσε η κυβέρνηση να κρίνει την
εφαρµογή η όχι περιοριστικών µέτρων.
Αντιθέτως, σύµφωνα µε την Πορτογαλική νοµοθεσία για την αγορά „χρυσής µετοχής“,
απαγορευόταν απευθείας η αγορά της από επενδυτές άλλων κρατών µελών , πάνω από ένα
ποσοστό31. Στην συγκεκριµένη περίπτωση το ∆ικαστήριο έκρινε ότι η έγκριση από το
κράτος, πριν την αγορά των µετοχών δεν είναι σύµφωνη µε την αρχή της αναλογικότητας,
διότι δεν στηρίζεται σε αντικειµενικά κριτήρια απέναντι στους επενδυτές. Συνεπώς στην
συγκεκριµένη περίπτωση η νοµοθεσία ξέφευγε από αυτό που ήταν αναγκαίο για να επιτύχει
την προστασία του ∆ηµόσιου συµφέροντος και δεν ήταν σύµφωνη µε το άρθρο 56 της
Συνθήκης, δηλαδή µε το σηµερινό άρθρο 65.
Είναι βέβαια σηµαντικό

να σηµειωθεί ότι ο τοµέας της ενέργειας, τον οποίο αφορά η

συγκεκριµένη υπόθεση είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητος, καθώς για ευνόητους λόγους έχει
άµµεση συσχέτιση µε την δηµόσια υγεία. Γενικότερα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται
περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν υποδοµές δικτύων, όπως της ύδρευσης, καθώς τα αγαθά
αυτά έχουν ύψιστη σηµασία για την ποιότητα ζωής των κατοίκων και θεωρούνται υπηρεσίες
στρατηγικού συµφέροντος.Συνεπώς, το κάθε κράτος µέλος οφείλει να διασφαλίσει ότι µια
ενδεχόµενη απόφαση του διοικητικού συµβουλίου δεν θα θίγει το συµφέρον του συνόλου των
πολιτών του, τηρούµενης πάντα της αρχής της αναλογικότητας. Βεβαίως, οι περιστάσεις
κάτω απο τις οποίες µια επένδυση κεφαλαίου είναι επικίνδυνη προς το δηµόσιο συµφέρον θα
πρέπει να εξειδικεύονται,

καθώς υπάρχει ο κίνδυνος

υπονόµευσης των θεµελιωδών

ελευθεριών.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 1α του άρθρου 65 άλλοι λόγοι,οι οποίοι επιτρέπουν στα κράτηµέλη να προκαλούν εµµέσως περιορισµό στην κίνηση των κεφαλαίων είναιοι οικείες
φορολογικές διατάξεις που αυτα εκδίδουν, οι οποίες διακρίνουν µεταξύ φορολογουµένων
που δεν βρίσκονται στην ίδια κατάσταση όσον αφορά την κατοικία τους ή των τρόπο
επένδυσης των κεφαλαίων τους.

Σύµφωνα µε το συγκεκριµένο κοµµάτι ένα κράτος

δικαιούται να εισαγάγει ορισµένες φορολογικές διακρίσεις στους φορολογουµένους χωρις
αυτό να αντιβαίνει στην αρχή της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων. Η εν λόγω διάκριση µπορεί
να γίνει αποδεκτή µόνο σε περίπτωση που θεσµοθετείταιµε βάση τα κριτήρια κατοικίας ή του
τόπου επένδυσης. Αντιθέτως θεωρείται ότι αντιβαίνει τις διατάξεις γύρω από τους

31

Απόφαση ΔΕΚ 04.06.2002, Επιτροπή κατά Πορτογαλίας, Υποθ.C-367/98
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περιορισµούς στην κίνηση κεφαλαίων , όταν η διαφορετική µεταχείρηση γίνεται στην βάση
άλλων κριτηρίων όπως για παράδειγµα η ιθαγένεια. Η διαφορετική µεταχείριση των
φορολογουµένων γίνεται, αναλόγως των ευρύτερων χωροταξικών επιδιώξεων του κάθε
κράτους µέλους32. Βεβαίως η νοµολογία µας παρέχει και περιπτώσεις σχετικές µε τις
προαναφερθήσες φορολογικές διακρίσεις,στις οποίες καταδικάστηκαν διακρίσεις, οι οποίες
ενέτασαν εµέσως το κριτήριο της ιθαγένειας.
Παράδειγµα αποτελεί η υπόθεση Sandoz, στην οποία η συγκεκριµένη επιχείρηση κατέφυγε
ενάντια στο Αυστριακό κράτος, καθώς υποχρεώθηκε να πληρώσει τέλος χαρτοσήµου αξίας
ίσης µε το 0,8% της αξίας του δανείου33. Το τέλος αυτό θεσπίστηκε από την Αυστριακή
νοµοθεσία, ωστε να αποτρέψει την απάτη της απόκρυψεως σύναψης δανείου. Από την µία το
δικαστήριο παραδέχεται το γεγονός ότι µια τέτοια κίνηση θα µπορούσε να συνιστά
περιορισµό στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων, εντούτοις όµως παραδέχεται στην σκέψη 92,
ότι η συγκεκριµένη διάταξη της εθνικής νοµοθεσίας διακιολογείται από λόγους δηµοσίας
τάξεως. Παρ΄όλα αυτά το δικαστήριο αποφάσισε ενάντια στην Αυστριακή πλευρά καθώς
θεωρήθηκε οτι τα επιχειρήµατα της δεν ήταν αρκετα προκειµένου να υποστηρίξουν την
συγκεκριµένη φορολογική διάκριση, καθώς η Αυστριακή νοµοθεσία για την σύναψη δανείων
δεν προέβλεπε το ίδιο για την συγκεκριµένη απάτη και από τους ίδιους τους κατοίκους της
Αυστρίας, παρα µονο για τους κατοίκους της ηµεδαπής(βλ.σκέψη 94). Άρα σύµφωνα µε το
δικαστήριο η Αυστριακή νοµοθεσία ενέτασσε εµµέσως και το κριτήριο της ιθαγένειας στις
διακρίσεις, πράγµα, το οποίο δεν επιτρέπεται βάσει της διάταξης του άρθρου 65.
Επιπλέον, αλλος ένας σηµαντικός τοµέας, ο οποίος εντάσσεται στο πεδίο της συγκεκριµένης
διάταξης είναι οι περιορισµοί στην κίνηση κεφαλαίων, οι οποίοι δύνανται να επιβληθούν η να
υπάρξουν εµµέσως, προκειµένου να υπάρξει αποτελεσµατικότητα, όσον αφορά τους
φορολογικούς ελεγχους. Οι φορολογικοί έλεγχοι σε διασυνοριακό επίπεδο είναι απαραίτητοι
εκτός των άλλων, διότι αποτρέπουν την κίνηση κεφαλαίων από παράνοµες δραστηριότητες
µεσω των οποίων συµβαίνει ένα µεγάλο ποσοστό φοροδιαφυγής. Το συγκεκριµένο ζήτηµα
είναι υψίστης σηµασίας καθώς τα έσοδα από παράνοµες δραστηριότητες η παραοικονοµία,
µπορούν να φτάσουν ακόµη και το 30% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος µιας χώρας.
Ενδεικτικά το συγκεκριµένο ποσοστό αντιστοιχεί στον τζίρο της παραοικονοµίας στην
Βουλγαρία ως ποσοστό του ΑΕΠ για την χρονιά 2012 σύµφωνα µε έρευνα του καθήγητή
FriedrichSneider.

Η

συγκεκριµένη

έρευνα

µε

τίτλο

32

Πλιάκος(2006), σελ. 141
ΑπόφασηΔΕΚ 14.10.1999, Sandoz Gmbh κατά Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und
Burgenland., Υποθ. C-439/97
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„sizeanddevelopmentoftheshadoweconomyof 31 europeanand 5 otherOECDcountriesfrom
2003 to 2013“, είναι ένα σηµείο αναφοράς του µεγέθους που έχει η παραοικονοµία στον
Ευρωπαϊκό χώρο.

Ο παραπάνω πίνακας από την έρευνα του FriedrichSchneider δείχνει το µέγεθος της
παραοικονοµίας, η οποία υποθαλπτει κυρίως λαθρεµπόριο, αλλά και

πολλών ειδών

παράνοµες δραστηριότητες, οι οποίες κατα κύριο λόγο πλήττουν την πραγµατική οικονοµία,
κυρίως λόγω της φοροδιαφυγής. Ενδεικτικά ο µέσος όρος τον ευρωπαϊκων χωρών ως προς το
µέγεθος της παραοικονοµίας κυµαίνεται από 22.5% επί

του ΑΕΠ το 2003 και βαίνει

µειούµενος µέχρι το 2013 όπου έφτασε το 18,4% επί του ΑΕΠ το 2013.34
Το στοιχείο β του άρθρου 65 ΣΛΕΕ και της παραγράφου 1 διευρύνει το πεδίο εφαρµογής
της εξαιρετικής αυτής διάταξης µεσω της χρήσης του επιρρήµατος ιδίως , άρα από τα

34

Σχετικά με την έρευνατου FriedrichSchneider:
http://www.econ.jku.at/members/schneider/files/publications/2013/shadeceurope31_jan2013.pdf
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στοιχεία που υπάρχουν από πάγια νοµολογία του δικαστηρίου η εξαιρετική αυτή διάταξη έχει
εφαρµογή και σε τέτοιου είδους περιπτώσεις.35Παράδειγµα επ΄αυτού από την Ευρωπαϊκή
νοµολογία αποτελούν οι συνεκδικαζόµενες υποθέσεις C-358/93 και C-416/93, στις οποίες οι
κατηγορούµενοι σε διασυνοριακούς ελέγχους συνελήφθησαν µε τεράστια χρηµατικά ποσά τα
οποία κατασχέθηκαν από τις αρµόδιες υπηρεσίες36. Το ερώτηµα, το οποίο γενάται στο
δικαστήριο είναι κατα πόσο τέτοιου είδους µέτρα, σε περιπτώσης διακίνησης παράνοµου
χρήµατος θεωρείται ότι αντιβαίνουν στην ελευθερία κινήσεως κεφαλαίων. Oι διατάξεις της
συνθήκης έχουν ερµηνευθεί µε τρόπο τέτοιο που επιτρέπουν την παρέµβαση των κρατών
µελών σε περιπτώσεις όπως η συγκεκριµένη, στις οποίες η διακίνηση του χρήµατος
προέρχεται απο παράνοµες δραστηριότητες η δεν έχει φορολογηθεί, θίγοντας έτσι άµµεσα το
δηµόσιο συµφέρον.
Ακόµη, λόγοι, οι οποίοι δύνανται να δικαιολογήσουν περιορισµούς στην ελεύθερη κίνηση
κεφαλαίων είναι αυτοί που υπαγορεύονται από το στοιχείο β του άρθρου 65 της συνθήκης και
συγκεκριµένα είναι η „αποφυγή παραβάσεων των εθνικών

νοµοθεσιών και των

κανονιστικών δατάξεων, ιδίως στον τοµέα της φορολογίας ή της προληπτικής εποπτείας των
πιστωτικών ιδρυµάτων“.

Η συγκεκριµένη διάταξη τονίζει και πάλι την δυνατότητα

περιορισµού της κίνησης κεφαλαίων εάν αυτή σχετίζεται µε το γενικό συµφέρον. Επιπλέον
σύµφωνα µε την συγκεκριµένη διάταξη η κίνηση αυτή υποστηρίζεται από την εθνική
νοµοθεσία γύρω από την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων η των δηλώσεων
κίνησης κεφαλαίων, για λόγους δηµοσίας τάξεως.
Επιπλέον περιπτώσεις στις οποίες δύναται να υπάρξει παρέκκλιση από την ελευθερία
κίνησης κεφαλαίων για φορολογικούς λόγους είναι προς την γενικότερη διασφάλιση των
φορολογικών ελεγχων, όπως στην υπόθεση C-250/95 , στην οποία κρίνεται ότι πρέπει να
υπάρχουν µέτρα, τα οποία να καθιστούν δυνατό τον ακριβή έλεγχο των φορολογητέων
εισοδηµάτων και ζηµιών που µπορούν να µεταφερθούν σε ένα κράτος µέλος37.
Είναι σηµαντικό να αναφερθεί επίσης ότι το κοµµάτι αυτό της διάταξης καλύπτει και το
γεγονός ότι δύνανται να επιβληθούν capitalcontrols για την προστασία των πιστωτικών
ιδρυµάτων σε περιόδους αβεβαιότητας και έντονης οικονοµικής κρίσης . Αυτό συµβαίνει
διότι σε περιόδους οικονοµικής αβεβαιότηταςενδέχεται να υπάρξει µαζική άτακτη εκροή
35

Καρύδης(2012), σελ 80
Απόφαση ΔΕΚ 23.02.1995, συνεκδικαθείσες υποθέσεις C-358/93 και C-416/93, Συλλογή της Νομολογίας του
Δικαστηρίου 1995 σελίδα I-00361
37
ΑπόφασηΔΕΚ 15.05.1997, Futura Participations SA και Singer κατά Administration des contributions, Υπόθεση
C-250/95.
36
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κεφαλαίων από το τραπεζικό σύστηµα. Εννοόντας οικονοµική αβεβαιότητα εννοείται για
παράδειγµα η πτώχευση ή η προσδοκία ότι θα υπάρξει

πτώχευση ενός κράτους, µε

επακόλουθο να µην µπορεί αυτό να διασφαλίσει τις ζωτικές του λειτουργίες38.
Προκειµένου να συµβεί αυτό θα πρέπει να υπάρξει υποβάθµιση των οµολόγων από τους
οίκους αξιολόγισης, πράγµα το οποίο σηµαίνει άνοδο των επιτοκίων δανεισµού. Ιδιαίτερα
όταν υπάρχει η πιθανότητα ενός πιστωτικού γεγονότος σε ένα κράτος η µια επιχείρηση, η
αθέτηση δηλαδή των πληρωµών προς τους δανειστές του, τότε οι δανειστές(αγοραστές
οµολόγων) έχουν την απαίτηση για υψηλότερο επιτόκιο δανεισµού , το οποίο λειτουργεί ως
αποζηµίωση για τον κίνδυνο να χάσουν τα χρήµατα, τα οποία επένδυσαν. Όταν ένα κράτος
φτάσει στο σηµείο να έχει κακής ποιότητας οµόλογα σύµφωνα µε τους οίκους αξιολόγισης,
τότε λόγω της µη δυνατότητας δανεισµού ενδέχεται να αθετήσει τις πληρωµές του, και το
τραπεζικό σύστηµα απειλείται µε κατάρευση,

καθώς αυτό δεν µπορεί

πλέον να

χρηµατοδοτηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει απειλή της δηµόσιας τάξης καθώς θα
υπάρξει µαζική απαίτηση των καταθετών να λάβουν πίσω τα χρήµατά τους.
Το ζήτηµα όµως είναι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις όπου το τραπεζικό συστηµα απειλείται µε
κατάρευση, πολλοί θα είναι οι καταθέτες, οι οποία θα χάσουν της καταθέσεις τους και
ενδέχεται

να υπάρξουν

δηµόσιοι κίνδυνοι λόγω του γενικευµένου

πανικού µε την

ενδεχόµενη απειλή να χαθούν οι καταθέσεις. Βεβαίως στην ενωσιακή οικονοµία υπάρχουν
αρκετες δικλείδες ασφαλείας προκειµένου αυτό

να µην συµβεί, όπως θα αναφερθεί

παρακάτω, όµως τέτοιες περιπτώσεις δεν παύουν να δικαιολογούν επιβολή capitalcontrols,
στο µέτρο που τηρείται η αρχή της αναλογικότητας και δεν υπάρχει ελαφρύτερο µέτρο , το
οποίο να µπορεί να διορθώσει την κατάσταση.
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4Η ευρωπαϊκή κρίση, η ελληνική περίπτωση και η πορεία προς τα
capitalcontrols
4.1 Θετικά και

αρνητικά

της υιοθέτησης κοινού νοµίσµατος και της

απελευθέρωσης της κίνησης κεφαλαίων.

Όπως είναι γνωστό

οι ελευθερίες της κοινής αγοράς

συντελέστηκαν σταδιακά και

απέκτησαν ύψιστη σηµασία κατα την δηµιουργία της ευρωζώνης. Πέρα από την ελευθερία
κίνησης κεφαλαίων ,αλληλένδετες ελευθερίες

αποτελούν και

η ελεύθερη µετακίνηση

αγαθών υπηρεσιών και προσώπων. Παράλληλα στο ευρωπαϊκό οικοδόµηµα εφαρµόζονται
πολιτικές οµοιότητας νόµων µεταξύ των κρατών µελών,
ανταγωνισµού, υπό

υπάρχει κοινή πολιτική

την διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

καθώς και σύστηµα

εξωτερικών δασµών,το οποίο εφαρµόζεται για χώρες εκτος Ε.Ε. Σε αυτά τα πλαίσια η
δηµιουργία ενός κοινού νοµίσµατος αποτέλεσε τοτελικό βήµα για την

ολοκλήρωση της

αγοράς. Η λειτουργία της νοµισµατικής ένωσης µαζί µε τις ελευθερίες της αγοράς έχουν
θετικές συνέπειες σε ορισµένους τοµείς αλλά και αρνητικά σε ορισµένους άλλους.
Ένα άµεσο όφελος από την υιοθέτηση του κοινού νοµίσµατος µαζί µε τις ελευθερίες τις
αγοράς είναι η διευκόλυνση του εµπορίου µεταξύ των χωρών, καθώς το κόστος συναλλαγής
µεταξύ των

χωρών είναι µειωµένο, ενώ ταυτόχρονα η έλλειψη δασµών ευνοεί ακόµη

περισσότερο τις εµπορικές συναλλαγές και ιδιώς τις εξαγωγικές οικονοµίες, των οποίων τα
προϊόντα γίνονται

ανταγωνιστικότερα. Επιπλέον οι ελευθερίες κίνησης κεφαλαίων,

προϊόντων και υπηρεσιών διευκολύνουν την άµµεση εισαγωγή η εξαγωγή προϊόντων και
υπηρεσιών και την ταυτόχρονη µεταφορά κεφαλαίων από τις χώρες που τα αγοράζουν.Επι
προσθέτως άλλος ένας τοµέας, ο οποίος διευκολύνεται και αναπτύσσεται είναι αυτός των
χρηµαταγορών, διότιοι επενδύσεις από το ένα κράτος µέλος στο άλλο µέσω της ελευθερίας
κίνησης κεφαλαίων καθίστανται ευκολότερες αλλά και αποτελεσµατικότερες39.
Άλλο ένα επιχείρηµα είναι η µείωση της µεταβλητότητας της συναλλαγµατικής ισοτιµίας,
λόγω του γεγονότος ότι οι εθνικές κεντρικές τράπεζες έχουν µεταφέρει την αρµοδιότητα για
την νοµισµατική τους πολιτική στην Ευρωπαϊκή Κεντρική τράπεζα. Επιπλέον οι πολίτες της
ζώνης του ευρώ πέραν των ελευθεριών, απολαµβάνουν και µείωση της διάκρισης των
τιµών, καθώς λόγω της κοινής νοµισµατικής πολιτικής είναι πλέον φανερές οι τιµές των

39
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προϊόντων, άρα οι πολίτες µπορούν να αγοράζουν τα ίδια προϊόντα απο την φθηνότερη
δυνατή πηγή.40
Ακόµη, η ανάπτυξη των οικονοµιών γίνεται ευκολότερη λόγω της σύγκλισης των
επιτοκίων άλλα και της σταθερότητας των τιµών, καθώς η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης
συνοδεύτηκε από την προσδοκία των αγορών ότι µια χρεωκοπία δεν είναι δυνατή µέσα στην
ευρωζώνη, ενώ ταυτόχρονα ένας από τους κανόνες της Ευρωζώνης είναι η διατήρηση του
πληθωρισµού σε σταθερά επίπεδα41.
Ωστόσο παρόλα τα θετικά και παρόλη την σταθερότητα, µε τα οποία συνεπάγεται µια
νοµισµατική ένωση , υπάρχει και

κόστος για

την συµµετοχή των οικονοµιών σε µια

νοµισµατική ένωση όπως αυτή της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Το κύριο χαρακτηριστικό της
ένταξης σε µια νοµισµατική ένωση είναι η εγκατάλειψη του εργαλείου της νοµισµατικής
πολιτικής ωστε να υπάρχει προσαρµογή στην εσωτερική αξία του νοµίσµατός της, πράγµα το
οποίο σύµφωνα µε τους Κεϋνσιανούς οικονοµολόγους είναι αρνητικό, ενώ σύµφωνα µε τους
νεοκλασικούς οικονοµολόγους, η νοµισµατική πολιτική αποτελεί αναποτελεσµατικό
εργαλείο. Στο σηµείο αυτό η θεωρία της άριστης νοµισµατικής περιοχής µπορεί να µας δώσει
πληροφορίες για τον λόγο που η απώλεια του

εργαλείου αυτού µε ταυτόχρονη

απελευθέρωση των αγορών µπορεί να αποτελέσει πρόβληµα. Η θεωρία της

άριστης

νοµισµατικής περιοχής βασίζεται στην αποτελεσµατικότητα της νοµισµατικής πολιτικής,
δεδοµένου ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή να ασκηθεί σε εθνικό επίπεδο . Συµφωνα µε
την θεωρία ,η άριστη νοµισµατική περιοχή είναι αυτή στην οποία η υιοθέτηση ενός κοινού
νοµίσµατος σύµφωνα µε ορισµένα κριτήρια είναι άριστη.42
Σύµφωνα µε αυτήν ένα κριτήριο για την ύπαρξη µια Αριστης Νοµισµατικής Περιοχής είναι
οι ρυθµοί ανάπτυξης των χωρών σε µια νοµισµατική ένωση. Συγκεκριµένα η απόκλιση των
ρυθµών ανάπτυξης εκδηλώνεται µε ανισσοροπίες στα εµπορικά ισοζύγια των χωρών, ακόµη
και αν αυτές εισέλθουν σε µια νοµισµατική ένωση µε ισοσκελισµένα εµπορικά ισοζύγια.43
Ακόµη, η θεωρία των άριστων νοµισµατικών περιοχών θέτει δυο ακόµη κριτήρια, τα
οποία θα πρέπει να πληρούνται, προκειµένου να µπορούν να απορροφηθούν τα οικονοµικά
σοκ. Αυτα είναι η κινητικότητα της εργασίας και η ευελιξία των τιµών και των µισθών44. Οι
εµπειρικές µελέτες στην ευρωζώνη έχουν δήξει ότι η συγκεκριµένη περιοχή δεν δίναται να
δώσει επαρκή ευελιξία µισθών και τιµών ούτε επαρκή κινητικότητα της Εργασίας
40
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προκειµένου να σταθεροποιούνται οι οικονοµίες σε περίπτωση ασυµµετρικών διαταραχών
χωρίς την ύπαρξη νοµισµατικής πολιτικής45 .
Στην ευρωπαϊκή περίπτωση η Ελλάδα, όπως και οι υπόλοιπες οικονοµίες του Ευρωπαϊκού
Νότου αποτελεσαν εισαγωγικές και αναπτυσσόµενες οικονοµίες, σε αντίθεση µε τις πιο
ανεπτυγµένες οικονοµίες του Ευρωπαϊκού Βορρά. Για παράδειγµα, ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών της Ελλάδος ήταν αρνητικό όλα τα χρόνια από την ένταξη της χώρας στην
νοµισµατική ένωση και έπειτα. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει ενδεικτικά τα ελλείµµατα
του εµπορικού ισοζυγίου από το 2000 έως το 2009, όπου και ξέσπασε η οικονοµική κρίση.

πηγή:Τράπεζα της Ελλάδος

Ως αποτέλεσµα οι µεγάλες κεφαλαιακές εισροές ήταν αυτές οι οποίες ισοσκέλιζαν το
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας, πράγµα το οποίο µε την εκδήλωση της
οικονοµικής κρίσης, δεν µπορούσε πλέον να χρηµατοδοτηθεί µέσω κεφαλαιακών εισροών
και δανεισµού46.
H Ελληνική οικονοµία έκλεινε τα κενά τα οποία υπήρχαν λόγω της υπερ-εισαγωγής
προϊόντων µέσω του υπέρ δανεισµού, ο οποίος πριν την κρίση µπορούσε να καλύψει τα
ελλείµατα τρεχουσών συναλλαγών, µπαίνοντας έτσι σε έναν δρόµο υψηλών ελλειµάτων
στον προϋπολογισµό της, τα οποία µαζί µε την µη-αποτελεσµατική δηµοσιονοµική
πολιτική οδήγησαν στην δηµιουργία ενός υπέρογκου χρέους πριν ακόµη ξεσπάσει η
45
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οικονοµική κρίση το 2009. Ενδεικτικά το παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζει την πορεία του
δηµοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ για την Ελλάδα µε στοιχεία της EUROSTAT.

Πηγή: Tradingeconomics.com, EUROSTAT

Μπορούµε λοιπόν να συµπεράνουµε ότι, ενώ η νοµισµατική ένωση µαζι µε τις συνακόλουθες
ελευθερίες δίνουν το έδαφος για σταθερότητα, οικονοµική ανάπτυξη, και περεταίρω
εµβάθυνση του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος, εντούτις χωρις αυξηση της παραγωγικότητας, η
άλλα βήµατα καλύτερης προσαρµογής των οικονοµικά αδύναµων χωρών η και πολιτικής
εµβαθυνσης και συνοχής του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος , οι παρατεταµένες κρίσεις όπως
αυτή του 2009 για τις αδυναµες οικονοµίες είναι αναποφευκτες47.

5.Η πορεία της Ελλάδας προς τα capitalcontrols
47
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5.1. Η οικονοµική συγκηρία:
Προκειµένου να εξηγηθεί το συγκεκριµένο ζήτηµα είναι σκόπιµο να εξηγηθούν συντόµως
οι οικονοµικές συγκηρίες. Όπως είναι γνωστό η διεθνής και η ελληνική οικονοµία περνούν
τα τελευταία χρόνια την µεγαλύτερη ύφεση από το τέλος του β΄παγκοσµίου πολέµου και
έπειτα. Συγκεκριµένα η διεθνής χρηµατοοικονοµική κρίση είχε ως απαρχή την αγορά
στεγαστικών δανείων των ΗΠΑ. Το πρόβληµα αυτό διαδώθηκε και διογκώθηκε, καθώς όλες
οι τράπεζες του κόσµου που ήταν συνδεδεµένες µε τα ενυπόθηκα δάνεια, άρχισαν να έχουν
προβλήµατα, αφού τα δάνεια αυτά έπαψαν να εξυπηρετούνται. Το αποτέλεσµα ήταν οι
τράπεζες να χάνουν σηµαντικά ποσά από την „αγορά“ των στεγαστικών ενυπόθηκων
δανείων. Μέσα στην αυξηµένη αναµόχλευση του πιστωτικού τοµέα που συνέβαινε τα
τελευταία χρόνια πρίν την κρίση, πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες, οι οποίες είχαν επενδύσει
στην αγορά ενυπόθηκων δανείων στην Αµερική δέχθηκαν ισχυρό πλήγµα.48
Η τακτική που ακολουθήθηκε προκειµένου να διασωθούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες, ήταν
σε πολλές περιπτώσεις να δανειστούν από τις κυβερνήσεις. Παρόλα αυτά το κόστος για να
διασωθούν οι τράπεζες ήταν πολύ υψηλό µε αποτέλεσµα τα κράτη ορισµένων πιο αδύναµων
χωρών να βρεθούν σύντοµα στα όρια της χρεοκοπίας αδυνατόντας να στηρίξουν το
δυσβάσταχτο κόστος διάσωσης των τραπεζών. Πιο συγκεκριµένα οι χώρες που επλήγησαν
περισσότερο ήταν η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, καθώς εκεί υπέβοσκαν ήδη
οικονοµικά προβλήµατα. Οι χώρες αυτές , και κυρίως η Ελλάδα είχαν βασίσει σε µεγάλο
βαθµό την δηµοσιονοµική τους χρηµατοδότηση στον δανεισµό, µε αποτέλεσµα, µε το
ξέσπασµα της κρίσης το 2009 να αντιµετωπίσουν άµµεσα ζητήµατα µε την χρηµατοδότηση
των χρεών τους.49

5.2. Ο δανεισµός της Ελλάδας: O ρόλος των µηχανισµών στήριξης και της Ε.Κ.Τ στην
πορεία προς τα capitalcontrols
48
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pen/index_en.htm
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Σε αυτό το πλαίσιο και ενώ η αβεβαιότητα στις αγορές κορυφώθηκε, οι κυβερνήσεις
αδυνατούσαν να δανειστούν η δανείζονταν µε πολύ υψηλό κόστος, όπως επιβεβαιώνει και η
έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό συνέβη διότι τα επιτόκια δανεισµού ανέβηκαν για
τις χώρες, οι οποίες αντιµετώπιζαν σοβαρά προβλήµατα αναχρηµατοδότησης των χρεών,
αλλά και εσωτερικά οικονοµικά προβλήµατα, διότι χάθηκε η αίσθηση εµπιστοσύνης για την
αγορά οµολόγων των συγκεκριµένων χωρών, όπως της Ελλάδας50.
Ως αντιστάθµισµα δηµιουργήθηκαν οι µηχανισµοί EFSF(Ευρωπαϊκό Ταµείο
Χρηµατοπιστωτικής σταθεροποίησης) και ο ESM(Ευρωπαϊκός Μηχανισµός
Σταθερότητας)51.Οι µηχανισµοί αυτοί συνεργαζόµενοι µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
παρέχουν ένα δίκτυ χρηµατοπιστωτικής ασφάλειας για τις χώρες οι οποίες έχουν
προβλήµατα µε τον δανεισµό τους και µε την ανακεφαλαίοποίηση των τραπεζών , αφού
ουσιαστικά σύµφωνα µε την σύµβαση- πλαίσιο του EFSF, έχουν την δυνατότητα να
δανείζονται µε εγγυήσεις των κρατών µελών της ευρωζώνης. Σύµφωνα µε το καταστατικό
της συµφωνίας ,η δράση του µηχανισµού αυτού προορίζεται να γίνεται εάν και εφόσον έχει
γίνει διαπραγµάτευση για πρόγραµµα στήριξης µεταξύ της ενός κράτους- µέλους ,της
ευρωπαϊκής επιτροπής µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και του διεθνούς νοµισµατικού
ταµείου.52
Η Ελλάδα προκειµένου να αποφύγει την πτώχευση και τις συνέπειες που θα είχε αυτή,
στην οικονοµία, το τραπεζικό σύστηµα και την δηµόσια τάξη, εντάχθηκε στις 9/3/2012 έως
τις 30/6/2015 σε πρόγραµµα στήριξης του µηχανισµού EFSF από το οποίο άντλησε 130
δισσεκατοµύρια ευρώ, µε τα οποία έγινε ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, χρηµατοδότηση
της οικονοµίας και αναχρηµατοδότηση του χρέους, µε επιπλέον ελάφρυνση του τότε χρέους.
Κατ΄αυτόν τον τρόπο η ελληνική οικονοµία βοηθήθηκε και αποφεύχθηκε η πτώχευση , η
οποία πιθανότατα θα είχε ως επακόλουθο την ταυτόχρονη κατάρευση του τραπεζικού
συστήµατος, αλλά και άµµεσες συνέπειες στην δηµόσια τάξη και ευηµερία.53
Η παραπάνω συµφωνία για την οικονοµική στήριξη της Ελλάδας έληξε όπως
προαναφέρθηκε στις 30/6/2015, έχοντας πάρει παράταση. Ταυτοχρόνως µε την εφαρµογή
50
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αυτής της συνθήκης είχε δροµολογηθεί ήδη η δηµιουργία του µόνιµου µηχανισµού στήριξης,
του ESMαπό τους ευρωπαίους ηγέτες. Ο Ευρωπαϊκός µηχανισµός σταθερότητας, βάσει της
συνθήκης δηµιουργίας του, οφείλει να συµβαδίζει µε την Συνθήκη για την Σταθερότητα, τον
Συντονισµό και την ∆ιακυβέρνηση στην ΟΝΕ, η οποία έχει ως σκοπό να δηµιουργήσει τις
προϋποθέσεις για στενότερη συνεργασία στην ζώνη του ευρώ και για την ορθότερη
διαχείρηση των δηµοσίων οικονοµικών. Ένα ακόµη στοιχείο το οποίο κατέχει πρωταρχική
θεση στην συνθήκη για την ίδρυση του ΕΜΣ και έχει γίνει αντικείµενο δηµοσίου διαλόγου
είναι οι όροι µε τους οποίους θα γίνονται οι δανειοδοτήσεις από τον µηχανισµό αυτό. Ο ESM
όπως και ο EFSF, λειτουργούν συνεργατικά µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, καθώς
οποιοδήποτε κράτος απευθύνει αίτηµα χρηµατοπιστωτικής στήριξης, οφείλει να απευθύνει
ανάλογο αίτηµα και στο ∆ΝΤ προκειµένου οι µηχανισµοί αυτοί να παρέχουν από κοινού
στήριξη. Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 2 της συνθήκης του

Ευρωπαϊκού

Μηχανισµού Σταθερότητας τα τρία προαναφερθέντα µέλη συνάπτουν µνηµόνιο κατανόησης,
το οποίο θέτει τους όρους προκειµένου να δοθεί η χρηµατοπιστωτική βοήθεια. Τι συνέβη
όµως στην περίπτωση της Ελλάδας και κατέληξε να απειληθεί η εγχώρια σταθερότητα και να
επιβληθούν capitalcontrols?
Σύµφωνα µε ανάλυση του τµήµατος οικονοµικής διακυβέρνησης του Ευρωκοινοβουλίου οι
ελληνικές τράπεζες, µετά την ανακοίνωση των εκλογών στα µέσα ∆εκέµβρη του 2014
άρχισαν να αποδυναµώνονται από άποψη ρευστότητας, διότι πάνω από το 25% τον
καταθέσεων εξήλθαν από το τραπεζικό σύστηµα54. Καθώς η προηγούµενη συµφωνία µε τον
µηχανισµό EFSF έληγε και η νέα συµφωνία µε τον ESM δεν είχε ακόµη επιτευχθεί , η
Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα αποφασίζει να αφήσει τις ελληνικές τράπεζες να βασιστούν
στην ρευστότητα του ELA, του µηχανισµού έκτακτης στήριξης ρευστότητας εώς ότου
συµφωνηθεί µεταξύ κυβερνήσεως και θεσµών το νέο πακέτο χρηµατοδότησης, προκειµένου
να µην υπάρξει ζήτηµα χρηµατοδότησης των τραπεζών, µε ότι αυτό συνεπάγεται για την
δηµόσια τάξη. 55
Η χρηµατοδότηση όµως από τον συγκεκριµένο µηχανισµό δεν µπορεί να συµβαίνει για
µεγάλο χρονικό διάστηµα και σύµφωνα µε το καταστατικό λειτουργίας του Ευρωπαϊκού
Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και συγκεκριµένα σύµφωνα µε το άρθρο 14.4 του εν λόγω
54

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/hans-werner-sinn-ueber-griechenland-die-ezb-betreibtkonkursverschleppung-1.2342951 , Δημοσίευμα του Ακαδημαϊκού HansWernerSinn (2015), σχετικά με την
εκροή καταθέσεων από την Ελλάδα
55
European Parliament, Economic Governance support unit, Greece’s financial assistance
programme,http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/574389/IPOL_IDA(2016)574389_EN.
pdf
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καταστατικού, το διοικητικό συµβούλιο µπορεί να αποφασίζει για τον όγκο της
χρηµατοδότησης µέσω του συγκεκριµένου µηχανισµού. Μια τράπεζα για να δανειστεί από
τον µηχανισµό ELA πρέπει να καταθέσει επαρκείς εγγυήσεις στην Εθνική Κεντρική Τράπεζα
(ΤτΕ για την Ελλάδα) που να αποδεικνύουν τη φερεγγυότητα της. Η Εθνική Κεντρική
Τράπεζα έχει διάστηµα 2 εργάσιµων ηµερών προκειµένου να ενηµερώσει την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα για το ύψος του δανείου, το συµφωνηθέν επιτόκιο και τη φερεγγυότητά
της. Σε περίπτωση που η σχεδιαζόµενη παροχή ρευστότητας υπερβαίνει τα 2 δις ευρώ τότε
απαιτείται έγκριση των 2/3 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΚΤ ( 16 ψήφοι σε σύνολο 25).
Να σηµειωθεί ότι ανά πάσα στιγµή το ∆.Σ. της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας µπορεί να
διακόψει την υφιστάµενη χρηµατοδότηση µέσω του µηχανισµού ELA και να την καταστήσει
απαιτητή σε περίπτωση που κρίνει ότι απειλείται η σταθερότητα του Ευρωσυστήµατος ή δεν
υπάρχουν οι απαραίτητες εγγυήσεις για τη συνέχιση της παροχής µέσω του µηχανισµού5657.
Στην ελληνική περίπτωση η χρηµατοδότηση δεν υπερέβαινε τα 2 δισεκατοµύρια κάθε φορά
που ανέβαινε η παροχή, πράγµα το οποίο µπορεί κανείς να δει από τις δηµοσιεύσεις της
Ε.Κ.Τ σχετικά µε το ύψος του ELA το καλοκαίρι του 2015.
Στα τέλη Ιουνίου του 2015, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να σταµατήσει να
ανεβάζει το ποσό, στο οποίο είχαν πρόσβαση οι ελληνικές τράπεζες για την χρηµατοδόησή
τους

και το διατήρησε σταθερό, πράγµα το οποίο ανέδηξε την ανάγκη για επιβολή

capitalcontrols58, καθώς η εξαγωγή των καταθέσεων δεν θα χρηµατοδοτούνταν άλλο από
την Ε.Κ.Τ. και θα σήµαινε „άδειασµα“ των τραπεζών. Ο παρακάτω πίνακας µε στοιχεία από
την Τράπεζα της Ελλάδος δείχνει τις εκροές κατθέσεων σε σύγκριση µε τις εισροές του ELA,
και έτσι γίνεται σαφές το γεγονός ότι, η εκροή των καταθέσεων χρηµατοδοτούνταν µέσω του
εν λόγω µηχανισµού.

56

Πρωτόκολλο για το καταστατικό του Ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαίκής
Κεντρικής Τράπεζας, https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_32620121026el_protocol_4.pdf
57
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Διαδικασίες σχετικά με την παροχή εκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα,
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/201402_elaprocedures.el.pdf?8249cc285350ea799fa377522f7929
19
58
European Parliament, Economic Governance support unit, Greece’s financial assistance programme,
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/574389/IPOL_IDA(2016)574389_EN.pdf
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Πηγή:

TTE,

Bloomberg

Αυτό συνέβη, διότι οι Ελληνικές τράπεζες δεν µπορούσαν πλέον να παρέχουν εγγυήσεις
οµολόγων στον ELA καθώς δεν ήταν εντεταγµένες σε κάποιον µηχανισµό στήριξης, ενώ
ταυτόχρονα τα κρατικά οµόλογα, δεν ήταν αξιόχρεα, αφού είχαν τις χειρότερες διαβαθµίσεις
από τους οίκους αξιολόγισης. Όπως αναφέρεται και στην έρευνα του ευρωκοινοβουλίου, η
οποία προαναφέρθηκε υπήρξε αποτυχία των διαπραγµατεύσεων για την ένταξη στο δεύτερο
πρόγραµµα στήριξης ήταν η αιτία για την οποία αυτό συνέβη. Συγκεκριµένα ο τραπεζικός
τοµέας έκλεισε για τρείς εβδοµάδες ενώ το ηµερήσιο όριο ανάληψης µε κάρτα ήταν στα 60
ευρώ.Οι κεφαλαιακοί έλεγχοι µπορούν να επηρεάσουν σε µεγάλο βαθµό τις οικονοµικές
δραστηριότητες µιας χώρας και έχουν αντίκτυπο σε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών
στοιχείων όπως σε οµόλογα, µετοχές, συναλλαγές σε συνάλλαγµα, καθώς επίσης και το ύψος
των εξαγωγών. Η οικονοµική αβεβαιότητα και οι κλυδωνισµοί τους οποίους είχε υποστεί η
αγορά τους τελευταίους µήνες, καθώς επίσης και η ανακοίνωση της διενέργειας
δηµοψηφίσµατος οδήγησε σε µαζικές εκροές κεφαλαίου απο τη χώρα µε αποτέλεσµα την
επιβολή της τραπεζικής αργίας και των συνακόλουθων κεφαλαιακών περιορισµών.
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5.3Οι κεφαλαιακοί περιορισµοί και η Τραπεζική Αργία
5.3.1.Τα µέτρα των κεφαλαιακών περιορισµών σύµφωνα µε την πραξη νοµοθετικού
περιεχοµένου

Στις 28.06.2015 η ελληνική κυβέρνηση επέβαλε περιορισµούς στην κίνηση των κεφαλαίων
µέσω πράξεως νοµοθετικού περιεχοµένου. Η πρόβλεψη για την θέσπιση πράξεων
νοµοθετικού περιεχοµένου περιέχεται στο άρθρο 44 παρ.1 του υπάρχοντος συντάγµατος, το
οποίο αναφέρει ότι : "Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης
ανάγκης ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας µπορεί, ύστερα από πρόταση του Υπουργικού
Συµβουλίου, να εκδίδει πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται
στη Βουλή για κύρωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφος 1, µέσα σε
σαράντα ηµέρες από την έκδοσή τους ή µέσα σε σαράντα ηµέρες από τη σύγκληση της
Βουλής σε σύνοδο. Αν δεν υποβληθούν στη Βουλή µέσα στις προαναφερόµενες προθεσµίες ή
αν δεν εγκριθούν από αυτή µέσα σε τρεις µήνες από την υποβολή τους, παύουν να ισχύουν
στο εξής". 59
Συγκεκριµένα συµφωνα µε την ΠΝΠ60 άρθρο 1 επιβλήθηκαν συγκεκριµένα µέτρα για
τον περιορισµό στην κίνηση κεφαλαίων. Επιβλήθηκε η επονοµαζόµενη Τραπεζική Αργία,
κατά την οποία, τα τραπεζικά ιδρύµατα θα παρέµεναν κλειστά για το κοινό από τις 29
Ιουνίου και µέχρι αµέσως µετά τη διεξαγωγή του δηµοψηφίσµατος (5 Ιουλίου 2015), δηλαδή
µέχρι τις 6 Ιουλίου 2015. Η τραπεζική αργία εφαρµόστηκε σε όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα που
λειτουργούν

στην

Ελλάδα

µε

οποιαδήποτε

µορφή,

συπεριλαµβανοµένων

των

υποκαταστηµάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυµάτων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
του ν. 4261/2014 (Α΄ 107), το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα ιδρύµατα πληρωµών
του ν. 3862/2010 (Α΄ 113) και τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος του ν. 4021/2011 (Α΄
218), τα υποκαταστήµατα και τους αντιπροσώπους ιδρυµάτων πληρωµών και ιδρυµάτων
ηλεκτρονικού χρήµατος που εδρεύουν σε άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα.
Επιπλέον, το όριο ανάληψης µετρητών ορίστηκε στα 60€ για κάθε λογαριασµό ανά
ηµέρα. Ακόµη υπήρξε περιορισµός πρόσβασης στους τραπεζικούς λογαριασµούς ιδιωτών και
επιχειρήσεων. Ακόµη ένα µέτρο αποτέλεσε το γεγονός ότι Οι µεταφορές κεφαλαίων εκτός
59
60

Συνταγμα της Ελλάδος, άρθρο 44 παρ.1
ΠΝΠ 28/06/2015 “Τραπεζική Αργία Βραχείας Διάρκειας” (ΦΕΚ 65 Α/28.06.2015)
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χώρας περιορίστηκαν ή απαγορεύτηκαν. Αντίθετα, οι µεταφορές κεφαλαίων εντός της
Ελληνικής Επικράτειας εξακολούθησαν. Βεβαίως, οι συναλλαγές µέσω χρεωστικών και
πιστωτικών καρτών, οι οποίες αφορούσαν το εσωτερικό της χώρας ήταν επιτρεπτές.
Επιπλέον, ήταν εφικτές οι πληρωµές µε τη χρήση προπληρωµένων καρτών αποκλειστικά έως
του ποσού που εµφανιζόταν ως υπόλοιπο πριν από την έναρξη της τραπεζικής αργίας, χωρίς
όµως να µπορούν να εκδοθούν και νέες προπληρωµένες κάρτες. Επι προσθέτως ηταν δυνατή
η πραγµατοποίηση συναλλαγών από απόσταση (ηλεκτρονικής τραπεζικής − Web Banking −
ή συναλλαγές διά της τηλεφωνίας), για πληρωµές στο εσωτερικό της χώρας, δηλαδή για
πληρωµές σε πίστωση λογαριασµού που τηρούνταν στην Ελλάδα. Τέλος ήταν επιτρεπτές οι
αναλήψεις µετρητών µέσω καρτών που είχαν εκδοθεί στο εξωτερικό από τις αυτόµατες
ταµειολογιστικές µηχανές.
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 εξαίρεση τους περιορισµούς του άρθρου 2, οι οποίοι
προαναφέρθηκαν, αποτέλεσαν οι συναλλαγές µε την Τράπεζα της Ελλάδος, οι διασυνοριακές
εντολές πληρωµών που αφορούν αποκλειστικά στην πίστωση ενός λογαριασµού που τηρείται
σε πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί στην Ελλάδα, καθώς επίσης και η εκκαθάριση
συναλλαγών, οι οποίες είχαν καταχωρηθεί στα οικεία κεντρικά συστήµατα πληρωµών και
διακανονισµών, (όπως, ενδεικτικά, το Σύστηµα Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων µε
Λογιστική Μορφή/΄Αϋλοι Τίτλοι), πριν τη θέση σε ισχύ της Πράξης. Τέλος εξαίρεση
αποτελουν ορισµένες αναγκαίες συναλλαγές οι οποίες κρίνονται αναγκαίες από την επιτροπή
εγκρίσεως τραπεζικών συναλλαγών.
Συγκεκριµένα η επιτροπή εγκρίσεως τραπεζικών συναλλαγών έχει την αρµοδιότητα να
εγκρίνει τις συναλλαγές, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την διαφύλαξη ενός δηµοσίου η
κοινωνικού συµφέροντος. Ορισµένες από αυτές µπορεί να αποτελούν πληρωµή ιατρικών
εξόδων ή εισαγωγή φαρµακευτικών ειδών.
Τα capitalcontrols τα οποία επιβλήθηκαν τον Ιούλιο του 2015 συνεχίζουν να ισχύουν
ενάµιση χρόνο µετά. Στο ενδιάµεσο έχουν εκδοθεί φύλλα εφηµερίδας της κυβερνήσεως, τα
οποία προβλέπουν αρκετών ειδών χαλαρώσεις, όπως αυξηση του εβδοµαδιαίου ορίου
ανάληψης καιτην αύξηση του ορίου για µεταφορές χρηµάτων στο εξωτερικό. Σύµφωνα µε
την επισκόπιση χρηµοτοπιστωτικού συστήµατος της τράπεζας της Ελλάδος το πλαίσιο των
ρυθµίσεων διακρίνεται σε τέσσερις φάσεις61:

61

Τράπεζα της Ελλάδος(2016), Επισκόπιση Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος, σελ.64
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1. Η πρώτη είναι 28 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, κατά την οποία υπάρχει τραπεζική
αργία,κατα την οποία ισχύουν αυτά τα οποία όριζε η πράξη νοµοθετικού
περιεχοµένου και καµοια επιπλέον διευκόλυνση .
2. Στην δευτερη φάση (20 Ιουλίου 2015- 2 Αυγούστου έγινε άρση της τραπεζικής
αργίας, επιτράπηκε η σωρευτική ανάλυψη έως 420 ευρώ ανα καταθέτη

ενώ

υπήρξαν και νέες υποεπιτροπές της επιτροπής τραπεζικών συναλλαγών, οι οποίες
θα εξέταζαν αιτήµατα εταιριών η επιτιδευγµατιών για µεταφορά κεφαλαίων στο
εξωτερικό κατόπιν ύπαρξης παραστατικού

µε ανώτατο ύψος µεταφορών ανα

πελάτη 100.000 ευρώ.
3. Το ανώτατο όριο έγκρισης των υποεπιτροπων ανα πελάτη αυξάνεται στα 150.000
ευρώ, ενώ η διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών γίνεται ελκυστικότερη
4. (01 Ιανουαρίου 2016 έως σήµερα) . Το όριο για την µεταφορά χρηµάτων στο
εξωτερικό για κάθε συναλλασσόµενο αυξήθηκε σε 1000 ευρώ ανα µήνα,
επιτράπηκε το άνοιγµα νέων λογαριασµών. Ακόµη έγινε άρση των περιορισµών
για αποπληρωµή των στεγαστικών δανείων µε σκοπό την πώληση ακινήτου και
µερική άρση των περιορισµών εξόφλιση ανεξόφλητου ποσού έως 50% του
ανεξοφλητου κεφαλαίου δανείου σε πιστωτικό ίδρυµα. Παράλληλα το όριο
µεταφοράς µέσω των υποεπιτροπων ανα πελάτη αυξληθηε σε 250.000 ευρώ.
Η έγκριση συναλλαγών, οι οποίες έχουν να κάνουν µε πληρωµές εισαγωγών σε εµπορεύµατα,
η πληρωµές υπηρεσιών και δανείων στο εξωτερικό, µέσω της επιτροπής εγκρίσεως
τραπεζικών συναλλαγών, σαφώς αποτέλεσαν σηµαντική χαλάρωση. Οι χαλαρώσεις των
capitalcontrols έχουν επιτρέψει την διατήρηση λειτουργίας της οικονοµίας σε

ένα

στοιχειώδες επίπεδο, όµως σε καµοία περίπτωση δεν έχουν επιρεάσει ακόµη την ουσία των
περιορισµών στην κίνηση, κεφαλαίου, οι οποίοι παραµένουν.
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5.3.2.Οι συνεπειες των capitalcontrols στην οικονοµική δραστηριότητα και
προϋποθέσεις άρσης τους
Οι κεφαλαιακοί περιορισµοί έχουν κριθεί απαραίτητοι ως µέτρο ασφαλείας για την
οικονοµία, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις µαζικής εξόδου κεφαλαίων (εκροών) κατά τη διάρκεια
χρηµατοπιστωτικών κρίσεων ή σε περιπτώσεις µαζικής κερδοσκοπικής επίθεσης στο εγχώριο
νόµισµα. Οι κεφαλαιακοί περιορισµοί στην Ελλάδα δεν επιβλήθηκαν ως µηχανισµός
µακροοικονοµικής εξισσορόπισης, αλλα ως µια προσωρινή πολιτική µε σκοπό να περιορίσει
τις εκροές κεφαλαίου και να διασφαλίσει την σταθερότητα του συστήµατος62.
Όσον αφορά τις συνέπειες που υπήρξαν στην οικονοµίασύµφωνα µε την επισκόπιση του
Ελληνικού τραπεζικού συστήµατος από την Τράπεζα της Ελλάδος υπήρξαν τόσο αρνητικές
όσο και θετικές. Αρχικά η επιβολή των περιορισµών λειτούργησε ανασταλτικά, όσον αφορά
την φυγή των καταθέσεων στο εξωτερικό, η οποία όπως προαναφέρθηκε είχε κορυφωθεί πρίν
από το σηµείο της επιβολής των περιορισµών. Συνεπώς αληθέυει από οικονοµικής πλευράς
ότι οι εν λόγω περιορισµοί έδρασαν σταθεροποιητικά για την ρευστότητα του τραπεζικού
συστήµατος. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι λόγω του κλίµατος αβεβαιότητας, το οποίο
είχε δηµιουργηθεί από την αναγγελία των εκλογών τον ∆εκέµβριο του 2014 και µετα , ένα
µεγάλο µερίδιο επιχειρήσεων αλλα και ιδιωτών είχαν ήδη µεταφέρει τις καταθέσεις τους στο
εξωτερικό.63Επιπλέον σηµειώθηκε µείωση του δανεισµού µέσω του ELA, πράγµα το οποίο
σύµφωνα µε τους αναλυτές της τράπεζας της Ελλάδος αντανακλά την βελτίωση της
ρευστοτητας

του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος

.

62

Eurobank economic research(2016), One year capital controls in GreeceImpact on the domestic economy &
lessons from the Cypriot experience, σελ. 2
63
Τράπεζα της Ελλάδος(2016), Επισκόπιση Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος, σελ.66
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πηγή:

ΕΚΤ,

EurobankEconomicresearch

Το παραπάνω διάγραµµα από έρευνα της τράπεζας Eurobank είναι ενδεικτικό της µείωσης
της έκθεσης στον ELA, η οποία εντός ενός έτους µειώθηκε κατά 30 περίπου δις ευρω. Στο
σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι ο δανεισµός µέσω του ELA αποτελεί πολυ ακριβή πηγή
δανεισµού, γι΄αυτό και η είναι χρήσιµη, µόνο για χρηµατοδότηση έκτακτης ανάγκης.
Ακόµη οι περιορισµοί είχαν θετικό αντίκτυπο, όσον αφορά το γεγονός ότι αυξήθηκε η
χρήση πιστωτικών καρτών από τους συναλλασσόµενους.

64
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Ενδεικτικό της παραπάνω βελτίωσης, η οποία επιβεβαιώνεται και από την Tράπεζα της
Ελλάδος είναι το παραπάνω γράφηµα της έρευνας της Eurobank, το οποίο δείχνει ότι υπήρξε
µείωση της έκδοσης νέων χρεωστικών καρτών, όµως υπήρξε µεγάλη αύξηση της χρήσης των
ήδη υπαρχουσών χρεωστικών καρτών στην αγορά, ενώ ταυτόχρονα αυξήθηκε και η
εγκατάσταση αλλα και η χρήση µηχανηµάτων POS.
Βεβαίως υπήρξε καµψη της οικονοµικής δραστηριότητας το 2015 κατα -0,3%, η οποία
όµως ήταν λιγότερο ραγδαία από τις προβλέψεις . Συγκεκριµένα η µεγάλη υποχώρηση
συνέβη κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2015 κατά 1,2%, λόγω των κεφαλαιακών περιορισµών
σύµφωνα µε στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος65, τα οποία επιβεβαιώνονται από την
ΕΛΣΤΑΤ.

πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, EurobankEconomicresearch
Η κάµψη της οικονοµικής δραστηριότητας επιβεβαιώνεται και µε τα παραπάνω διαγράµµατα,
τα οποία απεικονίζουν την µείωση

του ΑΕΠ , και την µείωση της ιδιωτικής

κατανάλωσης.Βεβαίως µπορούµε και στα δυο διαγράµµµατα να διακρίνουµε ότι η έντονη
πτώση και στους δυο δείκτες ανακόπηκε στο τελευταίο τρίµηνο του 2015, χωρίς ωστόσο να
έχει λάβει σταθερά ανοδική πορεία το 2016, πράγµα το οποίο απεικονίζει ότι το γενικό
οικονοµικό περιβάλλον είναι ακόµη αρνητικό, όσον αφορά την ανάπτυξη της πραγµατικής
οικονοµίας αλλά και του τοµέα της ιδιωτικής κατανάλωσης.
Άλλος ένας τοµέας

,ο οποίος επιρρεάστηκε από τους κεφαλαιακούς περιορισµούς και

εξετάστηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος είναι το ελλειµα του ισοζυγίου αγαθών χωρίς
καύσιµα και πλοία. Το συγκεκριµένο ισοζύγιο, συνολικά από το 2015 έως το 2016
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Τράπεζα της Ελλάδος(2016), Επισκόπιση Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος, σελ.66
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βελτιώθηκε, αφού σε σύνολο οι εισαγωγές περιορίστηκαν κατα 1,5% ενώ οι εξαγωγές
αγαθών αυξήθηκαν κατά 4,6%66

πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος
Βεβαίως το παραπάνω διάγραµµα δείχνει ότι κατά την περίοδο επιβολής των capitalcontrols
και πρίν υπάρξουν µέτρα χαλάρωσης υπήρξε ραγδαία µείωση των εισαγωγών, η οποία
αποτέλεσε πλήγµα για τον εισαγωγικό τοµέα της ελληνικής οικονοµίας, και η οποία ωστόσο
διορθώθηκε, λόγω των γρήγορων αντιδράσεων µε µέτρα χαλάρωσης.
Συνεπώς η άµεση συνέπεια της επιβολής των capitalcontrols σύµφωνα µε την Τράπεζα της
Ελλάδος ήταν η µείωση της κατανάλωσης, η οποία όµως σύµφωνα µε στοιχεία σε ετήσια
βάση παρέµεινε ανοδική. Ωστόσο προκειµένου η ελευθερία κίνησης κεφαλαίων στην Ελλάδα
να επανέλθει στην κανονικότητα, είναι απαραίτητο

να ολοκληρωθεί η αξιολόγιση του

προγράµµατος χρηµατοδότησης της χώρας από τους πιστωτές της. Ακόµη, απαραίτητη είναι
η εφαρµογή των προβλεπόµενων µέτρων του ελληνικού προγράµµατος, προκειµένου να
υπάρξει ανάκτηση της εµπιστοσύνης για την χώρα. Κατ΄αυτόν τον τρόπο τα ελληνικά
οµόλογα θα αρχίσουν να θεωρούνται αξιόχρεα και να επιλέγονται από την ΕΚΤ, πράγµα το
οποίο θα αυξήσει την ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών, µε αποτέλεσµα να µειωθεί η
εξάρτηση τους από τον µηχανισµό ELA και συνεπώς το κόστος δανεισµού τους . Οσο ποιο
σύντοµα επιτευχθεί η αναγνωρισιµότητα των οµολόγων της Ελλάδας

και η άρση των

περιορισµών, θα υπάρξει η δυνατότητα φθηνότερου δανεισµού και συνεπώς ένταξης σε ένα
καθεστώς οικονοµικής ανάπτυξης, αφού οι περιορισµοί όπως φαίνεται πέτυχαν το έργο της
αποτροπής της τραπεζικής κατάρευσης.67
Η ύπαρξη περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων είναι παράγοντας στρεβλώσεων για την
επιχειρηµατική δραστηριότητα, ενώ ταυτόχρονα δρούν ως ανασταλτικός παράγοντας για τις
66
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Τράπεζα της Ελλάδος(2016), Επισκόπιση Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος, σελ.66
Τράπεζα της Ελλάδος(2016), Επισκόπιση Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος, σελ.67

Page | 39

επενδύσεις, οι οποίες είναι αναγκαίες για την σταθεροποίηση της χώρας από την χρόνια
οικονοµική κρίση . Η άρση των περιορισµών ωστόσο θα πρέπει να γίνει σταδιακά, και µε τις
κατάλληλες µακροοικονοµικές συνθήκες, προκειµένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε
περεταίρω αποσταθεροποίηση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.68

68

Τράπεζα της Ελλάδος(2016), Επισκόπιση Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος, σελ.68
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5.3.3.Νοµιµότητα των κεφαλαιακών περιορισµών στην Ελλάδα
Σαφώς η επιβολή κεφαλαιακών περιορισµών σε ένα κράτος-µέλος της Ευρωζώνης είναι
ασύµβατοι µε τα άρθρα 63 και 64 της Συνθήκης της Λισαβόνας69.

Όµως τα κράτη εκτός

από την απαγόρευση της επιβολής περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων, έχουν όπως
αναλύθηκε σε προηγούµενα κεφάλαια, την δυνατότητα να εφαρµόσουν µέτρα περιορισµού
της συγκεκριµένης ελευθερίας, είτε σε έκτατες περιστάσεις είτε προς τρίτες χώρες σε
περίπτωση που οι συναλλαγές µε αυτές απειλούν την ευηµερία της ένωσης. Η ελληνική
περίπτωση βέβαια σχετίζεται µε τις εξαιρετικές διατάξεις του άρθρου 65 της ΣΛΕΕ σύµφωνα
µε το οποίο, οι διατάξεις περί ελευθερίας κίνησης κεφαλαίων δεν θίγουν το δικαίωµα των
κρατών-µελών “να λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή παραβάσεων των
εθνικών νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, ιδίως στον τοµέα της φορολογίας ή της
προληπτικής εποπτείας των πιστωτικών ιδρυµάτων, ή να προβλέπουν διαδικασίες δήλωσης
των κινήσεων κεφαλαίων για λόγους διοικητικής ή στατιστικής ενηµέρωσης, ή να λαµβάνουν
µέτρα υπαγορευµένα από λόγους δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας ασφάλειας”70
Όπως

αναλύθηκε στο κεφάλαιο

της πορείας της Ελλάδος προς τους κεφαλαιακούς

περιορισµούς πρίν την επιβολή των κεφαλαιακών περιορισµών υπήρξε πολιτική αστάθεια,
αβεβαιότητα για την βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους, ενώ ταυτόχρονα υπήρξε αποτυχία
των διαπραγµατεύσεων για την ένταξη στον µηχανισµό χρηµατοπιστωτικής βοήθειας, τον
ESM, µε αποτέλεσµα τα ελληνικά οµόλογα να µην έχουν καµοία κάλυψη εγγυήσεων. Η
κατάσταση αυτή είχε ήδη όδηγήσει σε µαζική εκροή καταθέσεων και κρίση ρευστότητας,
ιδιαίτερα την περίοδο ανακοίνωσης της διενέργειας δηµοψηφίσµατος. Η κατάσταση αυτή
κορυφώθηκε όπως προαναλύθηκε στο κεφάλαιο του παρόντος κειµένου „ο δανεισµός της
Ελλάδας“ όταν η παρεχόµενη ρευστότητα από τον µηχανισµό ELA διακόπηκε. Η επιβολή
capitalcontrols ήταν αναγκαία προκειµένου να µην καταρεύσει το ήδη ταλαιπωρηµένο από
την αβεβαιότητα τραπεζικό σύστηµα.
Σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά κεκτηµένα, οι κεφαλαιακοί περιορισµοί καθίστανται
απαραίτητοι, σε περιπτώσεις, στις οποίες συντρέχει σοβαρός λόγος, ο οποίος δύναται να
απειλείσει την δηµόσια τάξη. Συγκεκριµένα για την περίπτωση του τραπεζικού συστήµατος,
όπως αναλύθηκε στο οικείο κεφάλαιο του κειµένου, οι περιορισµοί δύνανται να επιβληθούν
στην περίπτωση που αυτό απειλείται µε κατάρρευση. Τότε τα κράτη έχουν την δυνατότητα να
69
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καταφύγουν στην εξαιρετική διάταξη του άρθρου 65. Βεβαίως απαραίτητη προϋπόθεση είναι
να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας και να µην υπάρχει κάποιο ελαφρύτερο µέτρο το
οποίο να µπορεί να διορθώσει την κατάσταση. Γενικότερα οι κεφαλαιακοί περιορισµοί έχουν
κριθεί απαραίτητοι ως µέτρο ασφαλείας για την οικονοµία, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις µαζικής
εξόδου κεφαλαίων (εκροών) κατά τη διάρκεια χρηµατοπιστωτικών κρίσεων ή σε περιπτώσεις
µαζικής κερδοσκοπικής επίθεσης στο εγχώριο νόµισµα.
Αν και η ευρωπαϊκή νοµολογία δεν παρέχει ακόµη πληροφορίες σχετικά µε εντελώς
ταυτόσηµα γεγονότα µε την Ελληνική περίπτωση κεφαλαιακών περιορισµών, εντούτις οι
δηλωσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και η ανάλυση της οικονοµικής επικαιρότητας
µας παρέχουν το υλικό για να εκτιµήσουµε την επιβολή των κεφαλαιακών περιορισµών
εκ΄πρώτης όψεος. Στην περίπτωση της Ελλάδας, όπως ήδη αναφέρθηκε ο κίνδυνος της
κατάρρευσης του τραπεζικού συστήµατος ήταν υπαρκτός, ιδιαίτερα για την χρονική στιγµή
κατα την οποία υπήρξε αποτυχία των διαπραγµατεύσεων και διακοπή της χρηµατοδότησης
µέσω του µηχανισµού ELA.
Επιπλέον οι δηλώσεις εξ ονόµατος της ευρωπαϊκής επιτροπής από τον JonathanHill στις 29
Ιουνίου 2015 σχετικά µε την επιβολή περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων από την ελληνική
κυβέρνηση παρέχουν την εκτίµηση της κατάστασης απο την πλευρά των εκπροσώπων της
Ένωσης σχετικά µε τους περιορισµούς. Συγκεκριµένα σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
οι κεφαλαιακοί περιορισµοί είναι “εκ πρώτης όψεως δικαιολογηµένοι”, καθώς υπό της
συνθήκες που παρουσιάστηκαν στην συγκεκριµένη χρονική στιγµή, η σταθερότητα του
τραπεζικού συστήµατος αποτελεί για την Ελλάδα σηµαντικό ζήτηµα δηµοσίου συµφέροντος.
Επιπλέον σύµφωνα µε την Επιτροπή τα περιοριστικά µέτρα ήταν αναγκαία και αναλογικά την
χρονική στιγµή που επιβλήθηκαν, πράγµα το οποίο σύµφωνα µε την εν λόγω δήλωση
απορρέει από την ίδια την νοµολογία του δικαστηρίου σχετικά µε υποθέσεις περιορισµού
στην κίνηση κεφαλαίων71.
Τέλος είναι σηµαντικό να παρατηρηθεί ότι τόσο οι δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
όσο

και της Τραπέζης της Ελλάδος επισηµαίνουν την αναγκαιότητα της άρσης των

κεφαλαιακών περιορισµών το συντοµότερο δυνατό, καθώς κρίνουν ότι η χρονική διάρκεια
θίγει το συµφέρον τόσο της ελληνικής οικονοµίας, όσο και της Εννιαίας αγοράς γενικότερα.
Βεβαίως σύµφωνα µε ανακοινώσεις στον Ελληνικό τύπο εκρεµµεί εισαγγελική έρευνα για
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Statement on behalf of the European Commision by Jonathan Hill on the capital controls imposed by the
Greek authorities, 29.06.2015

Page | 42

να αποδειχθεί η νοµιµότητα η όχι των κεφαλαιακών περιορισµών απευθείας σύµφωνα µε το
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο και την Ευρωπαϊκή Έννοµη Τάξη
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6.Συµπεράσµατα:
Η ελευθερία στην κίνηση κεφαλαίων αποτελεί µια θεµελιώδη ελευθερία του Ευρωπαϊκού
Οικοδοµήµατος, η οποία συνέβαλλε και συνεχίζει να συµβάλλει στην σταθερότητα µεταξύ
των κρατών µελών της Ευρωζώνης, αλλά και στην συνοχή της απέναντι στις προκλήσεις
εκτος της ευρωζώνης.

Τα ιστορικά δεδοµένα έχουν δείξει ότι παρόλα τα οικονοµικά

προβλήµατα,αλλά και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει επιτευχθεί
µια πολύ µακρά περίοδος ειρήνης στον Ευρωπαϊκό χώρο.
Όπως αναλύθηκε η ελευθερία κίνησης κεφαλαίων αποτελεί ένα αναπόσπαστο στοιχείο
της νοµισµατικής ένωσης της Ευρωζώνης.

Το ευρωπαϊκό δίκαιο ήδη από τις πρώτες

δεκαετίες της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, κινείται προς την θεσµοθέτηση της
απαγόρευσης των περιορισµών αυτής της Ελευθερίας. Ωστόσο ταυτόχρονα θεσµοθετεί και
ορισµένες

παρεκκλίσεις από αυτόν τον κανόνα όταν πρόκειται

για το συµφέρον των

πολιτών. Προϋπόθεση για να συµβεί αυτό είναι η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας,
αλλά και η µη-ελκυστικότητα της επιβολής συγκεκαλυµένων περιορισµών, οι οποίοι δεν
σχετίζονται µε κάποια απειλή της δηµόσιας τάξης.
Οι κεφαλαιακοί περιορισµοί

θεωρούνται επιβεβληµένοι, υπό την απειλή ενός

επερχόµενου bank run ή της επικράτησης τραπεζικού πανικού, περιπτώσεις κατά τις οποίες
διαρρηγνύεται η σχέση εµπιστοσύνης ανάµεσα στους καταθέτες και στις τράπεζες δεν
παύουν, όµως, να επιφέρουν αρνητικό πρόσηµο στον πραγµατικό τοµέα της οικονοµίας και
στην ανάπτυξη. Σε καµοία περίπτωση, οι περιορισµοί τους οποίους πραγµατεύεται το
ευρωπαϊκό δίκαιο δεν αποτελούν µορφή οικονοµικής πολιτικής, αλλά µηχανισµό προστασίας
σε ειδικές περιστάσεις.
Η ελληνική περίπτωση της επιβολής κεφαλαιακών περιορισµών αντλεί τις ρίζες της σε
µεγάλο βαθµό στις δοµικές ελλείψεις της Ευρωζώνης, οι οποίες αναδείχθηκαν έντονα µε την
οικονοµική κρίση του 2009 και είχαν ως αποτέλεσµα, οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου,
όπως η Ελλάδα να έχουν σοβαρές δυσκολίες στο να ξεπεράσουν την κρίση, αντίθετα µε
τις οικονοµίες του Βορρά.72 Όπως προαναφέρθηκε, το πρώτο στάδιο ήταν η έλευση της
οικονοµικής κρίσης στην χώρα, στην συνέχεια η ένταξη της στους µηχανισµούς στήριξης και
το τρίτο

στάδιο ήταν η αποτυχία των διαπραγµατεύσεων για την ένταξη στον µόνιµο
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Stiftung Wissenschaft und Politik Studie(2014), „Divergenz, statt Konvergenz in der Wirtschafts und
Währungsunion?“, σελ.8
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µηχανισµό στήριξης, οπότε και αναδείχθηκε η ανάγκη επιβολής κεφαλαιακών περιορισµών
προκειµένου να αποτραπεί η κατάρρευση του τραπεζικού τοµέα.
Η

ευρωπαϊκή κοινότητα έκανε ορισµένα βήµατα, προκειµένου να αποτρέψει µια

ενδεχόµενη αποσταθεροποίηση του τραπεζικού τοµέα στο µέλλον µέσω της τραπεζικής
ένωσης, παρέχοντας µάλιστα και το νοµικό πλαίσιο της ανάκαµψης και εξυγίανσης των
αφερέγγυων πιστωτικών ιδρυµάτων.73Στόχος της τραπεζικής ένωσης είναι να εναρµονίσει τις
αρµοδιότητες σε θέµατα επιπτείας, εξυγίανσης και χρηµατοδότησης σε επίπεδο ΕΕ και να
υποχρεώσει τις τράπεζες της Ευρωζώνης να εφαρµόσουν ένα κοινό πλαίσιο κανόνων. Μέσω
αυτών των κανόνων εξασφαλίζεται ότι οι τράπεζες αναλαµβάνουν λελογισµένους κινδύνους
και εάν συµβεί καποιο σφάλµα, τότε καλύπτουν τις ζηµιές τους µε το ελάχιστο δυνατό
κόστος για τον φορολογούµενο74, πράγµα το οποίο πιθανών να δράσει ανασταλτικά σε
κρίσεις όπως αυτή του 2009, στην οποία το κόστος διάσωσης των τραπεζών µεταφέρθηκε
στα κράτη-µέλη.
Το συγκεκριµένο νοµικό πλαίσιο, το οποίο θεσµοθετείται µε τα άρθρα 114 και 127
παράγραφος 6 τηςς Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδέχεται να
δράσει ανασταλτικά στο µέλλον για αντίστοιχες περιπτώσεις όπως της Ελλάδος και της
Κύπρου, στις οποίες χρειάστηκε αναστολή της ελευθερίας κινήσεως κεφαλαίων προκειµένου
να αποφευχθεί η τραπεζική κατάρρευση. Παρόλα αυτά η περεταίρω

εµβάθυνση του

Ευρωπαϊκού Οικοδοµήµατος είναι αυτή που δύναται να δώσει την δυνατότητα
αρµονικότερης συµβίωσης των κρατών µελών στα πλαίσια της εννιαίας αγοράς, του κοινού
νοµίσµατος και των ελευθεριών. Ας µην ξεχνάµε ότι η συνθήκη της ΕΟΚ υπογράµµισε από
νωρίς µε το άρθρο 2 τον σκοπό της εννιαίας αγοράς, ο οποίος ήταν η σταδιακή σύγκλιση
των κρατών-µελών σε επιµέρους τοµείς εκτός του οικονοµικού.
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Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη
θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων
και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ,
2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της
12.6.2014, σ. 190).
74
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Θεματολογικά δελτία για την Ε.Ε., Τραπεζική Ένωση,
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_4.2.4.html
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