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Τον Οκτώβριο του 2010, το Κέντρο Μελετών και Έρευνας του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών σε συνεργασία με τα υπόλοιπα επιμελητήρια της 
χώρας, πραγματοποίησε έρευνα με σκοπό να καταγραφεί η επιχειρηματική κίνηση των δυο 
τελευταίων ετών, καθώς και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις 
σήμερα.  

Είναι γεγονός ότι η επιχειρηματική κίνηση του τρέχοντος έτους ειδικότερα, έχει 
ζημιωθεί σημαντικά σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Παραδειγματικά αναφέρεται ότι 
στον Νομό Φθιώτιδος το 2009 πραγματοποιήθηκαν 649 εγγραφές νέων επιχειρήσεων, ενώ 
παράλληλα διαγράφηκαν 596. Το τρέχον έτος αντίστοιχα, οι εγγραφές ανήλθαν σε 607, σε 
αντίθεση με τις διαγραφές οι οποίες αυξήθηκαν στις 658. Συνεπώς, στην προκειμένη 
περίπτωση,  το σύνολο των εν λειτουργία επιχειρήσεων κατά το προηγούμενο έτος 
αυξήθηκε κατά 53 επιχειρήσεις, σε αντίθεση με την εικόνα την οποία παρουσίασαν τα 
δεδομένα του τρέχοντος έτους, όπου οι επιχειρήσεις οι οποίες διέκοψαν την λειτουργία 
τους είναι κατά 51 περισσότερες από εκείνες που εγγράφηκαν στα μητρώα. Παρόμοια 
εικόνα διαμορφώνεται και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Στο επιμελητήριο Ευβοίας 
κατά το 2009 πραγματοποιήθηκαν 1,197 νέες εγγραφές και 734 διαγραφές επιχειρήσεων 
(αύξηση των εν λειτουργία επιχειρήσεων κατά 463), ενώ το 2010, οι νέες επιχειρήσεις 
ανήλθαν στις 1,109 και οι διαγραφές μέχρι στιγμής φτάνουν τις 574. Στην συνέχεια, τα 
στοιχεία τα οποία παρουσίασε το επιμελητήριο της Μεσσηνίας δηλώνουν 783 εγγραφές και 
641 διαγραφές για το 2009, ενώ, για το τρέχον έτος, τα ποσά αυτά βρίσκονται σε πολύ 
χαμηλότερα επίπεδα, με τις νέες επιχειρήσεις να ανέρχονται μόλις σε 303 και τις διαγραφές 
στις 257. 

Στις περιπτώσεις όπου οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι πιο αναλυτικές, 
διαφαίνεται ότι οι τομείς το εμπορίου και της μεταποίησης αντιμετωπίζουν αρκετά 
σημαντικά προβλήματα (ένθετος πίνακας). Στο Νομό Δωδεκανήσου, κατά το τρέχον έτος, 
έχουν εγγραφεί 202 εμπορικές επιχειρήσεις ενώ έχουν διαγραφεί 262. Αντίστοιχα, οι 
εγγραφές νέων μεταποιητικών επιχειρήσεων ανέρχονται στις 128, ενώ οι διαγραφές στις 
207. Παρόμοια τάση επικρατεί και στον Νομό Φθιώτιδος. Η εικόνα όμως που 
παρουσιάζεται από τις πληροφορίες που παρέχονται από το επιμελητήριο Ευβοίας είναι 
λίγο πιο ήπια σε σχέση με τα προηγούμενα. Οι διαγραφές των επιχειρήσεων στους τομείς 
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του εμπορίου και της μεταποίησης δεν είναι περισσότερες από τις εγγραφές, όμως είναι 
αρκετά περισσότερες από αυτές των υπολοίπων τομέων.  

Οι επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης οι οποίες έχουν επηρεάσει σημαντικά την 
επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, αναμφίβολα είναι σημαντικές. Το γεγονός αυτό 
διαπιστώνεται και από τα στοιχεία τα οποία παρήχθησαν από τα επιμελητήρια. Έρευνες, 
τόσο του Κέντρου Μελετών και Έρευνας, όσο και μεμονωμένες έρευνες μερικών από τα 
επιμελητήρια της χώρας, υποδεικνύουν ότι η μείωση του κύκλου εργασιών των 
επιχειρήσεων συνοδευόμενη από επιμέρους προβλήματα όπως η έλλειψη ρευστότητας, η 
δυσκολία δανεισμού από το τραπεζικό σύστημα, η αστάθεια του οικονομικού 
περιβάλλοντος και του ασφαλιστικού συστήματος και η αδυναμία πρόσβασης σε τοπικά, 
εθνικά και κοινοτικά προγράμματα, δημιουργούν σημαντικές ελλείψεις στην 
ανταγωνιστικότητα και την βιωσιμότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων. Μια πραγματικότητα 
την οποία αναγκάζεσαι να αντιμετωπίσει ο επιχειρηματικός κόσμος σε καθημερινή βάση, 
όπου, με σκοπό να αποφευχθεί ο τερματισμός της λειτουργίας των επιχειρήσεων, 
αναζητούν λύσεις με καλύτερες προοπτικές, οδηγούμενες στην δραστηριοποίηση εκτός των 
Ελληνικών συνόρων. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 

      

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ 
  

  
  

ΕΤΟΣ 2010 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 3 0 3 
ΕΜΠΟΡΙΟ 258 194 64 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 143 110 33 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 273 24 249 

      

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

      

ΕΤΟΣ 2010 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 396 353 43 
ΕΜΠΟΡΙΟ 202 262 -60 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 128 207 -79 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 145 111 34 

      

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 

      

ΕΤΟΣ 2010 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΕΜΠΟΡΙΟ 185 226 -41 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 86 91 -5 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 29 5 24 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 307 336 -29 

 


