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Τεύχος Μαῒου

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

Η ΕΣΕΕ απέστειλε στην Κυβέρνηση και τα Πολιτικά
Κόμματα τις Προτάσεις της για την Επόμενη Μέρα της
Πανδημίας
Στο νέο ιδιαίτερα απαιτητικό και ρευστό οικονομικό περιβάλλον αναδεικνύεται επιτακτική η
αναγκαιότητα να αναθεωρηθούν σημαντικά προς τα κάτω όλες οι προ – COVID 19 προβλέψεις
της κυβέρνησης για τα δημόσια έσοδα τόσο από τη φορολογία των επιχειρήσεων όσο και από
τις εργοδοτικές και εργατικές ασφαλιστικές εισφορές και να εφαρμοσθούν τάχιστα τα αντίστοιχα
μέτρα ελάφρυνσης ΜμΕ και επαγγελματιών. Στη βάση αυτής της παραδοχής η Ελληνική
Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας απέστειλε στην κυβέρνηση και σε όλα τα
κόμματα ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων που κατατείνει στη δημιουργία μίας «Ασπίδας
Ρευστότητας για την αγορά».
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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
Συμμετοχή της ΕΣΕΕ στην τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού με τους κοινωνικούς εταίρους
για την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία
Η τήρηση και οι προοπτικές βελτίωσης των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζόμενων
ενόψει της σταδιακής επανεκκίνησης της οικονομικής δραστηριότητας εξετάστηκαν μεταξύ άλλων
στην τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού με τους κοινωνικούς εταίρους που πραγματοποιήθηκε
στις 11 Μαΐου. Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανίκας επεσήμανε την ανάγκη η επιστροφή
στην νέα καθημερινότητα να γίνει με αμοιβαίο σεβασμό των συμφερόντων και με τη συνεργασία
των κλάδων εμπορίου και εστίασης, προς όφελος επιχειρήσεων, εργαζομένων και καταναλωτών.
Για τις επιπτώσεις της πανδημίας στην αγορά ενημέρωσε ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος
Καρανίκας τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξη Τσίπρα.
Τα οικονομικά προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν επιχειρήσεις και επαγγελματίες
λόγω της πανδημίας ανέλυσαν στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Αλέξη Τσίπρα
εκπρόσωποι φορέων της αγοράς από όλη τη χώρα στην τηλεδιάσκεψη του ΕΕΑ της 14ης Μαίου. Ο
Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανίκας τόνισε πως η μείωση του τζίρου απειλεί με ασφυκτικές
καταστάσεις πολλές εμπορικές επιχειρήσεις.
Οι μεγάλες προκλήσεις για την επιχειρηματικότητα και οι προτάσεις του εμπορικού κόσμου
στην Τηλεδιάσκεψη της ΕΣΕΕ με την κ. Φώφη Γεννηματά
Τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ελληνικό Εμπόριο και η μικρομεσαία
επιχειρηματικότητα λόγω των αλυσιδωτών και απροσδιόριστων επιπτώσεων της πανδημίας
έθεσε η ΕΣΕΕ στην Πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής κ. Φώφη Γεννηματά, σε Τηλεδιάσκεψη που
πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαΐου.
Την κάλυψη από την Πολιτεία του 40% των μισθωμάτων στον κλάδο του Εμπορίου ζήτησε
η ΕΣΕΕ από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταικούρα.
Να επεκταθεί έως το τέλος του έτους η επιδότηση του 40% των εμπορικών μισθωμάτων από την
Πολιτεία ζήτησε στις 21 Μαΐου η ΕΣΕΕ με επιστολή της στον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο
Σταικούρα. Σύμφωνα με την μελέτη του ΙΝ.ΕΜ.Υ – ΕΣΕΕ το δημοσιονομικό κόστος για τους μήνες
Μάιο – Δεκέμβριο 2020 δεν ξεπερνά τα 258 εκ. ευρώ.
Περισσότερες δόσεις και ακατάσχετο λογαριασμό, ζήτησε ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ από τον
Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο
Μία σειρά από απολύτως απαραίτητα μέτρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων έθεσε ο Πρόεδρος
της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανίκας στη τηλεδιάσκεψη που είχε με τον Υφυπουργό Οικονομικών κ.
Απόστολο Βεσυρόπουλο στις 15 Μαΐου 2020. Στο επίκεντρο τέθηκε ο ακατάσχετος επιχειρηματικός
λογαριασμός και η πρόταση της ΕΣΕΕ για μετατροπή των δόσεων πληρωμής για το φετινό φόρο
εισοδήματος από 3 διμηνιαίες σε 8 μηνιαίες, με αντίστοιχη έκπτωση τουλάχιστον 10% στην
εφάπαξ καταβολή.
Τηλεδιάσκεψη Προέδρου ΕΣΕΕ – Υφυπουργού Τουρισμού: Στο επίκεντρο η διάσωση της
τουριστικής εμπορικής επιχειρηματικότητας
Ένα συμπαγές και πλήρες πακέτο μέτρων για την διάσωση και την στήριξη της εμπορικής
επιχειρηματικότητας στην τουριστική και νησιωτική Ελλάδα ζήτησε ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ.
Γιώργος Καρανίκας κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης που είχε στις 15 Μαίου με τον Υφυπουργό
Τουρισμού κ. Μάνο Κόνσολα παρουσία του Γενικού Γραμματέα Τουρισμού κ. Κώστα Λούλη.

H ΆΠΟΨΗ

Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα
Δυστυχώς η εξειδίκευση των μέτρων έδειξε πως υπήρξαν και υπάρχουν ακόμα αρκετές
περιπτώσεις, όπου η ομπρέλα προστασίας της Πολιτείας δεν καλύπτει το σύνολο
της επιχειρηματικότητας που πλήττεται από τον Covid-19. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, στον πρώτο κύκλο της οποίας έμειναν
εκτός ρύθμισης οι 130 χιλιάδες ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούν
προσωπικό. Η ΕΣΕΕ έχει παρέμβει επανειλημμένως προς την κυβέρνηση και θέλω να
πιστεύω πως στον επόμενο κύκλο του μέτρου που έχει προαναγγελθεί θα περιλαμβάνεται
και αυτό το μεγάλο κομμάτι του ελληνικού εμπορίου που είναι και το πιο ευάλωτο. Αλλιώς,
θα μιλάμε για άνιση μεταχείριση και δημιουργία συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού στην
αγορά σε μια τόσο ευαίσθητη συγκυρία.
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΌΤΗΤΑ
Πακέτο ύψους €750 δισ. προτείνει η Κομισιόν - επιχορηγήσεις €22,5 δισ.
και δάνεια €9,4 δισ. στην Ελλάδα
Ένα πακέτο δημοσιονομικής τόνωσης ύψους 750 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 500 δισ. ευρώ
θα διανεμηθούν με τη μορφή επιχορηγήσεων στα κράτη μέλη και τα 250 δισ. ευρώ σε δάνεια,
παρουσίασε στις 27 Μαΐου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Λαγκάρντ: Έως και 12% η ύφεση της Ευρωζώνης το 2020

Οι πρώτες εκτιμήσεις της ΕΚΤ έκαναν λόγο για συρρίκνωση του ΑΕΠ μεταξύ 5% και 12%. Σε
ομιλία της όμως η κ. Λαγκάρντ παραδέχθηκε ότι το «ήπιο» σενάριο είναι ήδη ξεπερασμένο

«Στηρίζουμε τη Χώρα. Στηρίζουμε τις Μικρομεσαίες Εμπορικές
Επιχειρήσεις». Το τηλεοπτικό σποτ της ΕΣΕΕ για το άνοιγμα των
καταστημάτων ευαισθητοποίησε και συγκίνησε εμπόρους και
καταναλωτές.

Μήνυμα αλληλεγγύης προς τον εμπορικό κόσμο, σεβασμού στα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής,
αλλά και αισιοδοξίας ότι μαζί κοινωνία, έμποροι και εργαζόμενοι θα τα καταφέρουν, μετέφερε η
ΕΣΕΕ μέσα από το τηλεοπτικό σποτ που δημιούργησε για την επαναλειτουργία των εμπορικών
καταστημάτων.

Τα 15 νέα μέτρα στην οικονομία - Τι ισχύει για εργασία, επιδότηση
μισθού, μείωση ΦΠΑ, εκπτώσεις φόρων

15 νέα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, που ισχύουν έως και τις 30
Οκτωβρίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών στις 22 Μαΐου. Σύμφωνα με την κυβέρνηση,
το κόστος και η προστιθέμενη αξία των μέτρων ανέρχονται συνολικά στα 24 δις ευρώ.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ THΣ ΕΣΕΕ

Εκτίμηση του δημοσιονομικού κόστους της πρότασης
της ΕΣΕΕ για κρατική επιδότηση κατά 40% των
ενοικίων επαγγελματικής στέγης έως 31/12/2020
για τις κλειστές και τις πληττόμενες εμπορικές
επιχειρήσεις
Η εμπορική μίσθωση αποτελεί (ίσως) τη σημαντικότερη μεταβλητή του λειτουργικού
κόστους των εμπορικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις έρευνες του ΙΝΕΜΥΕΣΕΕ η συμμετοχή του στα συνολικά λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης ανέρχεται περίπου
στο 56%. Η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για μειωμένο μίσθωμα κατά 40% μέχρι τώρα
ήταν ένα μέτρο ανακούφισης για τις εμπορικές επιχειρήσεις που είτε έκλεισαν με κρατική
εντολή, είτε επλήγησαν λόγω της πανδημίας του COVID-19. Ωστόσο, το θέμα απαιτεί μια
συνολικότερη και μεγαλύτερης διάρκειας διαχείριση. Το στοιχείο αυτό τεκμηριώνεται και
με την έρευνα του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ (Απρίλιος 2020), σύμφωνα με την οποία πάνω από 4 στις
10 εμπορικές επιχειρήσεις επιθυμούν μια μεγαλύτερη και σε μεγαλύτερη διάρκεια μείωση
της εμπορικής τους μίσθωσης και ως εκ τούτου μια γενναία παρέμβαση από πλευράς
πολιτείας κρίνεται ιδιαίτερης σημασίας. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΣΕΕ θεωρεί ότι η Πολιτεία
θα πρέπει να προχωρήσει στην επιδότηση του 40% των ενοικίων επαγγελματικής στέγης
μέχρι και το τέλος του 2020.
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ΤΟ ΕΜΠΌΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ

Χρηματοπιστωτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για
την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού
Ο Gerhard Huemer, Economic Policy Director
στην SMEunited, παρουσίασε παραδοσιακά
χρηματοοικονομικά εργαλεία για τις Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις. Ως κεντρικός ομιλητής του διαδικτυακού
σεμιναρίου που διοργάνωσε η European Federation of
Accountants and Auditors (EFAA) για τις Μμε, ο ίδιος
επεσήμανε τα πρόσθετα μέτρα που έλαβε η Ευρωπαϊκή
Ένωση για την οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων και
την καταπολέμηση των επιπτώσεων της υγειονομικής
κρίσης. Επαγγελματίες του λογιστικού και ελεγκτικού
κλάδου μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην
καθοδήγηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε
ζητήματα προσέγγισης χρηματοπιστωτικών εργαλείων.
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Επείγουσα τροποποίηση του κανονισμού για
τις χρεώσεις καρτών από τους εμπόρους
λιανικής και χονδρικής πώλησης
Ο Christian Verschueren, Γενικός Διευθυντής της EuroCommerce, ασκεί πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
αναφορικά με την τροποποίηση του κανονισμού για τις
διατραπεζικές προμήθειες ηλεκτρονικών πληρωμών.
Ο ίδιος τονίζει την αναγκαιότητα εύρεσης οριστικής
λύσης στα αυξανόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι έμποροι λιανικής και χονδρικής πώλησης, που
προκύπτουν από την εφαρμογή του Κανονισμού
Διατραπεζικών Προμηθειών (IFR). Τα συστήματα
καρτών αυξάνουν σταθερά τα μη ρυθμιζόμενα τέλη που
επιβάλλονται στους λιανοπωλητές, μειώνοντας έτσι
ουσιαστικά τα επιδιωκόμενα οφέλη για τους εμπόρους
και τους καταναλωτές. Η τροποποίηση του Κανονισμού
IFR για τις ανταλλακτικές χρεώσεις για τις πιστωτικές και
χρεωστικές κάρτες είναι ζωτικής σημασίας για το λιανικό
και χονδρικό εμπόριο.
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ΓΝΩΡΊΣΤΕ ΤΑ ΜΈΛΗ ΜΑΣ
Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης
Η Πρωτοβάθμια Επαγγελματική Οργάνωση με την επωνυμία Εμπορικός Σύλλογος
Αλεξανδρούπολης ιδρύθηκε και αναγνωρίστηκε το 1946 και έχει έδρα την
Αλεξανδρούπολη. Σκοπός του ΕΣΑ είναι η ανάπτυξη και διάδοση του συνδικαλιστικού
πνεύματος σε όλο και περισσότερα μέλη, η συνένωση τους κάτω από τη σκέπη της
Οργάνωσης τόσο μαζικά όσο και κλαδικά υπό μορφή συμβουλευτικών κλαδικών
τμημάτων. Η συστηματική και επιστημονική μελέτη, αναζήτηση, παρακολούθηση,
προώθηση και επίλυση κάθε θέματος που αφορά την επιχειρηματικότητα και
κυρίως η διαφύλαξη, προαγωγή και ανάπτυξη ως και η κοινωνική, επαγγελματική
και ηθική εξύψωση αυτής, στα πλαίσια πάντοτε της ελεύθερης οικονομίας, της
ιδιωτικής πρωτοβουλίας και του γενικότερου εθνικού και κοινωνικού συμφέροντος.
Προτεραιότητα για την Διοίκηση αποτελεί η διαρκής ενίσχυση της ανταγωνιστικής
ταυτότητας της Αλεξανδρούπολης εντός μιας μακράς διαδικασίας εξέλιξης του
αστικού περιβάλλοντος όπου συγκεντρώνεται και αναπτύσσεται η εμπορική και
επιχειρηματική δραστηριότητα.

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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