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Έρευνα για την επιχειρηματικότητα από το Επιμελητήριο Ιωαννίνων

Η διαπίστωση του τεράστιου προβλήματος των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στη
βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Νομού Ιωαννίνων και η πρόταση τεχνικών
και μεθόδων επιβίωσης απέναντι στην οικονομική λαίλαπα ήταν το αντικείμενο της πολύ
ενδιαφέρουσας εκδήλωσης που διοργάνωσαν το απόγευμα της Τετάρτης, Το
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και το ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE
DIRECT- ΗΠΕΙΡΟΥ του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.

Το επιχειρηματικό κοινό της περιοχής ωστόσο, για μια ακόμα φορά γύρισε την πλάτη στη
διοργάνωση γεγονός που επεσήμανε έκπληκτος και ο κεντρικός ομιλητής της βραδιάς.

«Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του Ν.
Ιωαννίνων, μέθοδοι και τεχνικές διατήρησης της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων» ήταν το
ακριβές θέμα της εκδήλωσης κατά την οποία παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα έρευνας
σε ένα δείγμα 299 επιχειρήσεων του Νομού μας μέσα από την πορεία τους στο διάστημα
από το 2010 ως το 2014.
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Εισηγητές της εκδήλωσης ήταν ο Δημήτριος Γ. Καμπούρης Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης Ειδικός επιστήμονας σε θέματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και
εξυγίανσης επιχειρήσεων και η Ματίνα Καπρίτσα, Νομικός Δικηγόρος παρ' Εφέταις, Ειδικός
σε θέματα εξυγίανσης.

Τρεις επιχειρήσεις την ώρα κλείνουν με βάση επίσημα στατιστικά στοιχεία στη χώρα μας
και αυτό οφείλεται και στο μονόπλευρο ενδιαφέρον των Ελλήνων για επιχειρήσεις
εστίασης. Η μείωση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ήπειρο από το 2010 και μετά που είναι
χειρότερη από το πανελλαδικό μέσο όρο, η επίσης μεγαλύτερη καταγεγραμμένη ανεργία
στα Γιάννενα και το προφανές δημογραφικό πρόβλημα που αντικατοπτρίζεται στην
αναλογία θανάτων και γεννήσεων – 100 προς 79, ήταν τα πρώτα στοιχεία που παρουσίασε
ο κ. Καμπούρης.

Ποσοστό 42,5% ήταν η μείωση του κύκλου εργασιών που παρουσίασαν οι 14.000
επιχειρήσεις του Νομού Ιωαννίνων στο διάστημα της έρευνας και το 63,83% αυτών των
επιχειρήσεων κινδυνεύει με πτώχευση ή διακοπή λειτουργίας, ποσοστό που ήταν
αυξανόμενο σε σχέση με τα έτη 2010-2014.

Η Ματίνα Καπρίτσα από την πλευρά της, αναφέρθηκε στην εξυγίανση των επιχειρήσεων και
στην περίπτωση του άρθρου 99, από τη νομική κυρίως άποψη του θέματος
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