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«γρήγορο» φαγητό, μικρά καταστήματα ένδυ-
σης και υπόδησης, κομμωτήρια, φούρνοι και 
καταστήματα με ψιλικά. Πρόκειται κυρίως για 
επιχειρήσεις που μπορούν αφενός να εξασφα-
λίσουν θέσεις εργασίας για ένα άτομο ή και για 
κάποια από τα μέλη μιας οικογένειας και αφε-
τέρου να αποφέρουν γρήγορο κέρδος, που εί-
ναι και το βασικό ζητούμενο. 

Ωστόσο, σύμφωνα με εκπροσώπους των 
εμπορικών επιχειρήσεων, σε αρκετές περιπτώ-
σεις οι νέοι επιχειρηματίες δεν έχουν ούτε την 
τεχνογνωσία αλλά ούτε και τα επαρκή κεφά-
λαια για να μπορέσουν να κρατήσουν ανοι-
χτή την επιχείρησή τους, εάν, για τον οποιον-
δήποτε λόγο, δεν έχουν άμεσα το επιθυμητό 
αποτέλεσμα. 

Ετσι, δεν είναι λίγες οι νέες επιχειρήσεις που 
κλείνουν μέσα σε διάστημα πέντε ετών, αφή-
νοντας σε πολλές περιπτώσεις χρέη προς την 
εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες 
και τους προμηθευτές. 

Η επόμενη ημέρα
Την ίδια στιγμή, οι περισσότερες από τις 
750.000 επιχειρήσεις που δραστηριοποιού-
νται στην ελληνική αγορά μετρούν τις πληγές 
που αφήνει πίσω της η πανδημία και ταυτό-
χρονα καταστρώνουν τα σχέδιά τους για την 
επόμενη ημέρα. Το πρώτο διάστημα από το 
άνοιγμα του λιανεμπορίου και της εστίασης 
έχει αφήσει ανάμεικτα συναισθήματα στους 
επαγγελματίες, καθώς στο λιανεμπόριο η αγο-
ραστική κίνηση δεν ήταν η αναμενόμενη, ενώ 
στην εστίαση τα καταστήματα λειτουργούν με 
όσα τραπεζοκαθίσματα μπορούν να τοποθε-
τηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Αισιοδοξούν, 
ωστόσο, ότι με το άνοιγμα του τουρισμού στις 
15 Μαΐου θα αρθούν τα περιοριστικά μέτρα, 
έτσι ώστε κάθε επιχείρηση να μπορέσει να εκ-
μεταλλευτεί το 100% της δυναμικότητάς της. 
Επίσης, πολλοί επαγγελματίες έχουν εναποθέ-
σει τις ελπίδες τους για αύξηση των πωλήσε-
ων στην έλευση των τουριστών από τα μέσα 
Μαΐου και μετά. 
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Α
λματώδης αύξηση νεοϊδρυθεισών επι-
χειρήσεων καταγράφεται στο πρώτο τε-
τράμηνο του έτους, σύμφωνα με στοι-

χεία του Γενικού Μητρώου Επιχειρήσεων, που 
έχει στη διάθεσή της η Realnews και φέρνει σή-
μερα στο φως της δημοσιότητας. Ειδικότερα, 
από την 1η Ιανουαρίου έως τις 5 Μαΐου έχουν 
ιδρυθεί 13.213 επιχειρήσεις και έχουν βάλει 
«λουκέτο» 2.550, δηλαδή κάθε μέρα ανοίγουν 
105 εταιρείες και κλείνουν μόλις 20. Τα στοιχεία 
αυτά καταδεικνύουν με τον πλέον χαρακτηρι-
στικό τρόπο ότι, ύστερα από 15 μήνες, με την 
πανδημία να έχει αναγκάσει χιλιάδες επιχειρή-
σεις είτε να υπολειτουργούν είτε να έχουν δια-
κόψει τη λειτουργία τους για ένα μεγάλο χρονι-
κό διάστημα, χιλιάδες επιχειρηματίες μπορούν 
να ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία, δρομο-
λογώντας την έναρξη της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας το αμέσως επόμενο διάστημα. 

Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με παράγοντες 
της αγοράς, οφείλεται και στη μείωση των φο-
ρολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων, 
που οδηγεί σιγά-σιγά όλο και περισσότερους 
επαγγελματίες στο να δημιουργήσουν τη δική 
τους επιχείρηση. Εξάλλου, είναι κοινό μυστικό 
ότι τα προηγούμενα χρόνια ορισμένοι επαγγελ-
ματίες επέλεγαν τη «μαύρη» εργασία, προκει-
μένου να μην αποδίδουν φόρους και εισφορές. 

Παράλληλα, όλοι συγκλίνουν στην εκτίμη-
ση ότι με τον μαζικό εμβολιασμό των Ελλήνων 
πολιτών ανοίγει διάπλατα η πόρτα για την επι-
στροφή της ελληνικής οικονομίας στην κανονι-
κότητα. Πώς να εξηγήσει, άλλωστε, κανείς ότι 
από τις αρχές του χρόνου έχουν δημιουργηθεί 
χιλιάδες επιχειρήσεις, με τις Ιδιωτικές Κεφαλαι-
ουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) και τις ατομικές να έχουν 
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σαφές προβάδισμα έναντι των Ε.Ε., Ο.Ε. και Α.Ε.; Ειδικότερα, όπως προκύπτει 
από τα στοιχεία του Γενικού Μητρώου, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 5 Μα-
ΐου έχουν δημιουργηθεί 4.518 ΙΚΕ, 3.240 ατομικές, 1.803 Ομόρρυθμες Εται-
ρείες (Ο.Ε.), 1.788 Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ε.Ε.), 422 Ανώνυμες Εταιρείες 
(Α.Ε.) και μόλις 87 Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ). Συνολικά, δηλαδή, 
13.213 επιχειρήσεις μέσα σε σχεδόν τέσσερις μήνες. Αντίστοιχα, το ίδιο διά-
στημα έκλεισαν 753 ατομικές, 647 Ο.Ε., 433 ΙΚΕ, 294 Ε.Ε., 191 ΕΠΕ και 144 Α.Ε. 

Σημειώνεται ότι το πρώτο τετράμηνο του έτους έχουν ανοίξει 374 επιχειρή-
σεις περισσότερες σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα και έχουν κλεί-
σει 2.068 λιγότερες, δηλαδή πέρυσι έκλεισαν 4.318 επιχειρήσεις από 2.550 
φέτος. Συνολικά, από τις αρχές του χρόνου, για καθεμία επιχείρηση που κλεί-
νει ανοίγουν περίπου πέντε. 

Πρόκειται για μια από τις καλύτερες επιδόσεις των τελευταίων πολλών ετών, 
σύμφωνα με κύκλους της αγοράς. Οπως επισημαίνουν, «οι ελληνικές επιχει-
ρήσεις, μετά από 10 χρόνια μνημονίων, δοκιμάστηκαν για άλλη μια φορά με 
τον πιο σκληρό τρόπο από την πανδημία του κορωνοϊού. Χιλιάδες είναι πλέ-
ον αυτές που το επόμενο διάστημα θα δώσουν μια σκληρή μάχη για να μπο-
ρέσουν να κρατηθούν στην ζωή». 

Καφέ και εστιατόρια 
Οπως προκύπτει από τα στοιχεία, για άλλη μια φορά ανοίγουν ως επί το πλεί-
στον μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, όπως καφέ, εστιατόρια και κυρίως για 
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