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ΕΡΩΤΗΣΗ  
ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Οικονοµικών 

Θέµα: «Πλήρης άρση των περιορισµών κίνησης κεφαλαίων» 

Mε την απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ (Β'4315/28.9.2018) «Ρυθµίσεις θεµάτων 
περιορισµών στην ανάληψη µετρητών και τη µεταφορά κεφαλαίων» επήλθε πλήρης 
απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων στο εσωτερικό της χώρας. Παρόλ’ αυτά µια σειρά 
περιορισµών συνεχίζουν να ισχύουν στην εξωτερική κίνηση κεφαλαίων, δηµιουργώντας 
δυσχέρειες στη διεθνή χρηµατοοικονοµική παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων αλλά και 
στην επιχειρηµατική δραστηριότητα στo πλαίσιο της εθνικής οικονοµίας.  

Είναι γεγονός πως η επιβολή περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων τον Ιούνιο του 2015 και η 
µακρά παραµονή τους σε ισχύ δηµιούργησε συνθήκες ασφυξίας στις ελληνικές επιχειρήσεις, 
τα νοικοκυριά και το τραπεζικό σύστηµα. Πιέσεις οι οποίες ήρθαν να προστεθούν σε ένα 
περιβάλλον υψηλών ιδιωτικών και δηµοσίων χρεών, εντατικής δηµοσιονοµικής 
προσαρµογής και υπέρµετρης αύξησης φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Ο 
συνδυασµός όλων αυτών των παραγόντων µείωσε τα επίπεδα ρευστότητας και 
φερεγγυότητας του συνόλου της εθνικής οικονοµίας και αποτέλεσε ανάχωµα στην 
επιχειρούµενη οικονοµική ανάκαµψη.  

Η πλήρης άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων αποτελεί προϋπόθεση για την 
οµαλή χρηµατοδότηση της εθνικής οικονοµίας και την επιχειρηµατική δραστηριότητα και 
κατά συνέπεια προϋπόθεση για την ενδυνάµωση του ρυθµού ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο 
είναι απαραίτητη η προτεραιοποίηση εκ µέρους της κυβέρνησης της εφαρµογής όλων των 
αναγκαίων µέτρων για την πλήρη άρση των εναποµεινάντων περιορισµών.   

Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται ο αρµόδιος Υπουργός: 

1. Ποιοι παράγοντες και ποιες προϋποθέσεις θα οδηγήσουν στην πλήρη άρση των 
περιορισµών κίνησης κεφαλαίου; 



2. Ποια µέτρα έχει σκοπό να εφαρµόσει το Υπουργείο σας ώστε να διευκολύνει και να 
επιταχύνει τη διαδικασία άρσης των περιορισµών; Ποιος ο γενικότερος σχεδιασµός 
σας για την άρση των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων; 

3. Πότε θα οδηγηθούµε χρονικά σε πλήρη άρση των περιορισµών σύµφωνα µε τους 
σχεδιασµούς του Υπουργείου; 

        Ο ερωτών βουλευτής 

       Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης


