
Έρευνα τθσ Endeavor Greece για τθν επιχειρθματικότθτα ςτθν Ελλάδα υπό κακεςτώσ 

τραπεηικισ αργίασ και κεφαλαιακών ελζγχων 

Η Endeavor Greece, διεκνισ μθ κερδοςκοπικόσ οργανιςμόσ ςτιριξθσ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ ,ςε ζρευνα που πραγματοποίθςε ςε δείγμα 300 επιχειριςεων ςτθν 

Ελλάδα για το διάςτθμα 13-17 Ιουλίου κατζγραψε τθ νζα πραγματικότθτα των 

επιχειριςεων όπωσ ζχει διαμορφωκεί κατόπιν τθσ επιβολισ κεφαλαιακϊν ελζγχων και 

περιοριςμϊν ςτισ τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ. Τα ςθμαντικότερα ευριματα τθσ ζρευνασ που 

προζκυψαν και αποτυπϊνουν τισ επιπτϊςεισ τθσ τραπεηικισ αργίασ και κεφαλαιακϊν 

ελζγχων είναι: 

 58% των επιχειριςεων επθρεάςτθκε από πολφ ζωσ πάρα πολφ από το περιοριςμό 

ςτισ διεκνείσ πλθρωμζσ , 36% επθρεάςτθκε λίγο ενϊ μόλισ το 6% διλωςε πωσ δεν 

επθρεάςτθκε ςχεδόν κακόλου. 

 51% των επιχειριςεων ςθμείωςε μεταβολι ςτισ πωλιςεισ μικρότερθ του 50% λόγω 

κεφαλαιακϊν ελζγχων, ενϊ το 18% ςθμείωςε μείωςθ άνω του 50%. 

 46% των επιχειριςεων διλωςε πωσ ο περιοριςμόσ ςτο θμεριςιο όριο αναλιψεων 

επθρεάηει πολφ ζωσ πάρα πολφ τθ λειτουργία τουσ, 33% των επιχειριςεων 

επθρεάηονται λίγο ενϊ το 21% διλωςε πωσ δε ςθμείωςε κάποια επίδραςθ. 

Όςον αφορά τα μζτρα που λαμβάνουν οι επιχειριςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ 

ρευςτότθτασ θ ζρευνα ζδειξε πωσ: 

 46% των επιχειριςεων προζβθ ςε προπλθρωμι μιςκοδοςίασ ι άνοιγμα /κίνθςθ 

λογαριαςμϊν ςτο εξωτερικό για ειςπράξεισ και πλθρωμζσ. 

 45% διλωςε πωσ προχϊρθςε ςε πάγωμα ι κακυςτζρθςθ πλθρωμϊν ςε 

προμθκευτζσ  

 28% των επιχειριςεων διλωςε μείωςθ μθ μιςκολογικοφ κόςτουσ( π.χ. ζξοδα 

marketing) ενϊ το 13% των επιχειριςεων διλωςε πωσ πραγματοποίθςε πωλιςεισ 

μόνο ζναντι μετρθτϊν . 

 Τα ποςοςτά των επιχειριςεων που προζβθςαν ςε μειϊςεισ μιςκϊν ι κακυςτζρθςθ 

μιςκοδοςίασ δε ξεπερνοφν το 11% και 3% αντίςτοιχα. 

Το ποςοςτό των επιχειριςεων που εκτιμοφν πωσ θ διάρκεια των κεφαλαιακϊν ελζγχων 

αναμζνεται να διατθρθκεί περιςςότερο από 10 μινεσ κυμαίνεται ςτο 44%, 4 με 10 μινεσ 

ςτο 29%, 1 με 3 μινεσ ςτο 23% και 4% εκτιμά πωσ θ διάρκειά του δε κα ξεπεράςει τισ 2 με 3 

εβδομάδεσ. 

Τζλοσ, ςε ερϊτθςθ ςχετικά με τισ προτεραιότθτεσ που κα πρζπει να κζςει θ κυβζρνθςθ 

άμεςα, το μεγαλφτερο ποςοςτό των επιχειριςεων διλωςε πωσ κα πρζπει να αποτελζςει θ 

άρςθ των τραπεηικϊν περιοριςμϊν με ποςοςτό 49% και ακολουκεί θ αφξθςθ τθσ 

ρευςτότθτασ για επιχειριςεισ και νοικοκυριά. Μακροπρόκεςμα, ωςτόςο, ζμφαςθ και 

προτεραιότθτα κα πρζπει να δοκεί ςτθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ τθσ φοροδιαφυγισ, 

ςτισ μεταρρυκμίςεισ ςε αγορά εργαςίασ και ςυνταξιοδοτικό ςφςτθμα κακϊσ και ςτθ μείωςθ 

τθσ γραφειοκρατίασ που αποτελεί ςθμαντικό τροχοπζδθ ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ.  
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