Image not found or type unknown

https://www.metaforespress.gr

“Φρέναραν” οι διαγραφές βιοτεχνικών
επιχειρήσεων στο α΄εξάμηνο
2020/07/02 15:06 στην κατηγορία ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φρένο πάτησαν» το α’ εξάμηνο του 2020 οι διαγραφές βιοτεχνικών επιχειρήσεων
από τα μητρώα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ). Την ίδια ώρα
κατά το εξεταζόμενο διάστημα καταγράφηκε μία λιγότερη εγγραφή, έναντι του
αντίστοιχου περσινού εξαμήνου.
Συγκεκριμένα το α΄ εξάμηνο του έτους λουκέτο έβαλαν 197 επιχειρήσεις, έναντι 250
πέρυσι παρουσιάζοντας μείωση κατά 21,2%, ενώ οι εγγραφές άγγιξαν τις 260 αντί
261 πέρυσι.
Τα στοιχεία κάθε άλλο παρά περιθώρια εφησυχασμού αφήνουν καθώς αναφορικά με
τις διαγραφές εκτιμάται πως εξαιτίας του κορωνοϊού και κατά συνέπεια του
lockdown, σε αρκετές περιπτώσεις επιχειρηματίες δεν προχώρησαν σε διακοπή
λειτουργίας με ανοιχτό το ενδεχόμενο οι διαγραφές να αυξηθούν το επόμενο
διάστημα.
Στο μεταξύ, η ανασφάλεια που επικρατεί περιορίζει την όποια διάθεση για έναρξη
επιχείρησης καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που προτιμούν να τηρήσουν στάση
αναμονής έως ότου ξεκαθαρίσει περισσότερο το τοπίο αναφορικά με τις επιπτώσεις
του κορωνοϊού.
«Αν η αβεβαιότητα που επικρατεί και η έλλειψη ζήτησης συνεχίσει να υφίσταται και
τους επόμενους μήνες, πολύ φοβάμαι πως αρκετές επιχειρήσεις θα οδηγηθούν στο

δίλημμα να εξέλθουν, ή όχι από τον επαγγελματικό στίβο. Ήδη πολλές είναι οι
επιχειρήσεις που κρατούνται ζωντανές με νύχια και με δόντια. Δεδομένου πως οι
υποχρεώσεις συνεχώς αυξάνονται δεν αποκλείεται ο ήχος της κλειδωνιάς να ηχήσει
για αρκετές εξ αυτών» αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Αναστάσιος Καπνοπώλης
υπογραμμίζοντας πως «λόγω της πρωτόγνωρης κατάστασης που βιώνουμε είναι
δεδομένο πως θα χρειαστεί η λήψη και άλλων μέτρων προκειμένου η μικρομεσαία
επιχειρηματικότητα να κρατηθεί ζωντανή».

Κυρίαρχες οι ατομικές επιχειρήσεις σε εγγραφές
και διαγραφές
Για μία ακόμη φορά τη μερίδα του λέοντος αναφορικά με τις εγγραφές, αλλά και τις
διαγραφές κατέχουν οι ατομικές επιχειρήσεις. Στο α΄ εξάμηνο του έτους 173
επιχειρήσεις προχώρησαν σε εγγραφή, ενώ 150 διαγράφηκαν από τα μητρώα του
ΒΕΘ. Ένα χρόνο νωρίτερα οι εγγραφές των ατομικών επιχειρήσεων ήταν 162 και οι
διαγραφές 196. Αξίζει να σημειωθεί πως μεταξύ των εγγραφών από ατομικές
επιχειρήσεις υπάρχουν και επανενάρξεις 15 επιχειρήσεων φέτος, και 16 πέρυσι.
Κατά το φετινό διάστημα δεν υπήρξε καμία διαγραφή λόγω πτώχευσης σε αντίθεση
με πέρυσι που καταγράφηκε μία περίπτωση.

