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Τεύχος Φεβρουαρίου

Κάθε μήνα, επικοινωνούμε το έργο και τις δραστηριότητες της ΕΣΕΕ, μεταφέρουμε τις θέσεις
μας, παρεμβαίνοντας μέσα σε ένα πλαίσιο υγιούς και εποικοδομητικού ανοιχτού διαλόγου με
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της χώρας, αποτελώντας την υπεύθυνη «φωνή» του ελληνικού
εμπορίου και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.
Στο ενημερωτικό δελτίο, καταγράφουμε τα νέα της ΕΣΕΕ και του ΙΝΕΜΥ, αναλύουμε την
επικαιρότητα, καταθέτουμε τις απόψεις μας, γνωμοδοτούμε για θέματα που αφορούν στο
Εμπόριο και την Ελληνική Οικονομία, και ταξιδεύουμε σε όλη την Ελλάδα, γνωρίζοντας τους
Ανθρώπους, την ιστορία και τη δράση των 283 Εμπορικών Συλλόγων, παρακολουθώντας
παράλληλα τις τάσεις και τη δραστηριότητα του εμπορίου στην Ευρώπη.

ΤΑ ΝΈΑ

Τα οφέλη του εμπορικού κόσμου από το 1ο Συνέδριο της
ΕΣΕΕ «Future of Retail» - Σημαντικές παρεμβάσεις από τους
κ.κ Μητσοτάκη, Σχοινά και Πιερρακάκη - Γ. Καρανίκας:
«Ο ρόλος της ΕΣΕΕ ως προωθητική δύναμη του Εμπορίου».
Την καθιέρωση ενός νέου θεσμού ενημέρωσης και διαλόγου για τις τεχνολογικές εξελίξεις που
αλλάζουν την εικόνα του εμπορίου στον κόσμο και τη χώρα μας πέτυχε η Ελληνική Συνομοσπονδία
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας με την υψηλού επιπέδου διοργάνωση του 1ου «Future of Retail”. Οι κορυφαίοι εκπρόσωποι της Πολιτείας, της Κομισιόν, της ακαδημαϊκής κοινότητας και
του εμπορικού κόσμου μοιράστηκαν τεχνογνωσία και κρίσιμη πληροφόρηση για όλα τα θέματα
που ανακύπτουν από την επέλαση της ψηφιοποίησης του εμπορίου. Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ.
Γιώργος Καρανίκας τόνισε: «ο λεγόμενος ψηφιακός μετασχηματισμός συνιστά μία εξέλιξη στην
οποία οι κοινωνικές και οικονομικές δομές μπορούν να προσαρμοστούν και να διεκδικήσουν το
μέλλον τους. Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα είναι θεμέλιο της κοινωνίας της χώρας και άρα
μπορεί να δώσει το δικό της αποτύπωμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό, μπορεί να γίνει η αιχμή
του μέλλοντος της ελληνικής οικονομίας».
Δείτε τον απολογισμό των εργασιών του Συνεδρίου εδώ

Δείτε εδώ την Ομιλία του Προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Γιώργου Καρανίκα.

Θεσμικές Συναντήσεις
Η ΕΣΕΕ πραγματοποιεί δράσεις και συναντήσεις με φορείς και θεσμούς από την Ελλάδα και το
εξωτερικό, με στόχο την ενίσχυση της θέσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας. Κάθε
μήνα, πλήθος συναντήσεων λαμβάνουν χώρα, με την εκπροσώπηση της ΕΣΕΕ να παραμένει
ηχηρή, παρουσιάζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ελληνικό επιχειρείν, με στόχο τη
δημιουργία προϋποθέσεων που δυναμώνουν τη φωνή για την υπεράσπιση των συμφερόντων των
Ελλήνων εμπόρων.
- Παρεμπόριο και πτωχευτικό πλαίσιο στο επίκεντρο της συνάντησης της ΕΣΕΕ με τον Υφ.
Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκο Παπαθανάση
Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις επόμενες ενέργειες της κυβέρνησης στα ιδιαίτερα σημαντικά
ζητήματα της αντιμετώπισης του παρεμπορίου και του εκσυγχρονισμού του πτωχευτικού πλαισίου
των επιχειρήσεων.
- Ενίσχυση του εμπορίου μέσω ΕΣΠΑ και επίσπευση των αναπτυξιακών δράσεων ζητά η ΕΣΕΕ
Τις ανάγκες χρηματοδότησης του εμπορικού κλάδου προέβαλε η ΕΣΕΕ στη συνάντηση με τον
Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γιάννη Τσακίρη.

H ΆΠΟΨΗ

Το ψηφιακό μέλλον του ελληνικού εμπορίου σε ένα συνέδριο
Διαβάστε τη συνέχεια

Η ΕΠΙΚΑΙΡΌΤΗΤΑ
Νέα πάγια ρύθμιση οφειλών σε 24 ή 48 δόσεις, σε λειτουργία η πλατφόρμα
Την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου
Οικονομικών στην οποία οι πολίτες μπορούν να ρυθμίσουν σε έως 48 δόσεις τις οφειλές τους
προς την Εφορία.

Εφορία: Ποια είναι τα «όπλα» της κυβέρνησης για την φοροδιαφυγή

Το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα να καταθέσει στη Βουλή
νομοσχέδιο για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Στόχος της ΑΑΔΕ είναι να μη χαθεί ούτε μια μέρα
στον προγραμματισμό διενέργειας περισσοτέρων από 40.000 ελέγχων.

Εξαγωγές: Νέο ιστορικό ρεκόρ για το 2019 - Ποιοι τομείς πρωταγωνίστησαν

Νέο ιστορικό ρεκόρ κατέγραψαν οι εξαγωγικές επιδόσεις της χώρας μας το 2019. Η άνοδος αυτή
οφείλεται στις αυξητικές τάσεις που καταγράφηκαν στις ελληνικές εξαγωγές προς την ΕΕ ενώ
μειωμένες ήταν οι εξαγωγικές επιδόσεις προς τις Τρίτες Χώρες.

Scope Ratings: Αξιολόγηση δημοσίου χρέους - Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία
ευάλωτες σε σοκ
Οι χώρες στις οποίες τα οικονομικά πλήττονται περισσότερο κατά τη διάρκεια των παγκόσμιων
χρηματοπιστωτικών κρίσεων και των κρίσεων της κυβέρνησης της ζώνης του ευρώ εξακολουθούν
να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ THΣ ΕΣΕΕ

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου &
Επιχειρηματικότητας παρουσίασε την Ετήσια Έκθεση
για το ελληνικό εμπόριο
Σύμφωνα με τα ευρήματα της Έκθεσης, η συνεισφορά του εμπορίου στο ΑΕΠ της χώρας
διαμορφώνεται στο 11%, ενώ καταγράφηκε αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών
(ΔΚΕ) στο λιανικό εμπόριο κατά 0,5%, στα οχήματα κατά 7,9% ενώ πτώση σημείωσε το
χονδρικό εμπορίου κατά 1,8%. Το εμπόριο παραμένει ο σημαντικότερος εργοδότης της
χώρας, απασχολώντας το 17,3% των εργαζομένων στη συνολική απασχόληση και το 19,6%
στη μη αγροτική απασχόληση. Ωστόσο, η απασχόληση στον κλάδο παρέμεινε σχεδόν
αμετάβλητη, με οριακές απώλειες (-0,6%), εξέλιξη που οφείλεται όμως αποκλειστικά στις
επιδόσεις του χονδρικού εμπορίου. Η μερική απασχόληση στον κλάδο εμφανίζει ανοδική
πορεία τα τελευταία έτη με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις να την αξιοποιούν σαφώς σε
υψηλότερο βαθμό.

Διαβάστε αναλυτικά

ΤΟ ΕΜΠΌΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ

Θετική η ανταπόκριση της «EU Digital
Strategy» για την ανταγωνιστικότητα στην
Ευρώπη από τον Λιανικό και Χονδρικό
εμπορικό κλάδο.
Ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Christian Verschueren, ως εκπρόσωπος του λιανικού και
χονδρικού εμπορικού κλάδου, τόνισε τα καίρια σημεία
του κατά την έναρξη της EU Digital Strategy, στην
ανακοίνωση της Επιτροπής: «Είναι ευπρόσδεκτο ότι η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια προσέγγιση για τις
ψηφιακές τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ)
που χρησιμοποιεί ο κλάδος μας, η οποία στοχεύει στην
ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και την
ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Εξετάζεται
μια διαφοροποιημένη προσέγγιση σχετικά με την
εφαρμογή της ΑΙ, προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή
ισορροπία μεταξύ της οικοδόμησης της εμπιστοσύνης
των πολιτών και της αποφυγής φραγμών στην ανάπτυξη
νέων τεχνολογιών στην Ευρώπη.
Είναι αξιοσημείωτο ότι ο κλάδος μας αποτελείται
κυρίως από μικρές επιχειρήσεις, που βρίσκονται σε
κέντρα πόλεων και αγροτικές περιοχές, οι οποίες συχνά
δε διαθέτουν τις δεξιότητες και την υποστήριξη που
απαιτείται, για να συνδεθούν στο διαδίκτυο. Πολλοί
εμπορικοί δρόμοι παρακμάζουν λόγω των κλειστών
καταστημάτων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση,
πολλά από τα οποία θα διατηρούνταν, εάν ανέπτυσσαν
ψηφιακές δεξιότητες και είχαν πρόσβαση σε ψηφιακές
υπηρεσίες.

Μάθετε Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η επιτυχία
έγκειται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Στρατηγική για τη καταπολέμηση των
περιβαλλοντικών πιέσεων με νέους τρόπους
ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη
Η επιτυχία της Πράσινης Συμφωνίας βασίζεται
στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για τις
περιβαλλοντικές και κλιματικές προκλήσεις παγκοσμίως
που αφορούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις
Μμε, οι οποίες είναι απαραίτητες για την κοινωνία και
αντιπροσωπεύουν το 99,8% των επιχειρήσεων στην
Ευρώπη. Ο Πρόεδρος της SMEunited, Alban Maggiar,
τόνισε χαρακτηριστικά ότι οι Μμε αποτελούν καθοριστικό
παράγοντα για την επιτυχία της Πράσινης Συμφωνίας,
δεδομένης της συμβολής τους στην οικονομία, την
κοινωνία και τη βιωσιμότητα της Ευρώπης. Η υιοθέτηση
πιο οικολογικών επιχειρηματικών μοντέλων αποτελεί
πραγματική ευκαιρία για αυτές, παρόλο που από
πολλές επιχειρήσεις χαρακτηρίζεται προκλητική η
μετάβαση αυτή. Η Πράσινη Συμφωνία θα πρέπει να
είναι μια στρατηγική που να διασφαλίζει με βεβαιότητα
ότι η Ευρώπη θα αντιδράσει στην κλιματική αλλαγή και
ταυτόχρονα θα παραμείνει ανταγωνιστική και ελκυστική
σε παγκόσμιο επίπεδο στο μέλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΡΊΣΤΕ ΤΑ ΜΈΛΗ ΜΑΣ
Εμπορικός Σύλλογος Κομοτηνής.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Κομοτηνής ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1974 ως
Επαγγελματικό Σωματείο με έδρα την Κομοτηνή με πρωτοβουλία 23ων πρωτοπόρων
για την εποχή τους καταξιωμένων καταστηματαρχών .Σκοπός του συλλόγου από την
έναρξη του είναι η μελέτη, η προάσπιση και η προαγωγή των ηθικών, οικονομικών
και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών μας αλλά και η ενεργή και ουσιαστική
συμμετοχή στην ανάπτυξη και προστασία του εμπορίου στην περιοχή μας. Ως
πρωτοβάθμιο όργανο της ΕΣΕΕ το σωματείο μας από το 2015 εντάχθηκε στην
νεοσύστατη Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης καθώς επίσης
αποτέλεσε και ένα από τα ιδρυτικά μέλη αυτής.

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΕΕ
Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) είναι η τριτοβάθμια
οργάνωση του ελληνικού εμπορίου, η οποία δημιουργήθηκε από την ανάγκη των μεγάλων τοπικών
εμπορικών συλλόγων για συνεργασία και συνένωση δυνάμεων, με στόχο την αντιμετώπιση των
κοινών προβλημάτων του εμπορικού κλάδου.
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