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Τεύχος Ιουνίου

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

Διορθώσεις στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή και τις
Επιταγές με παρέμβαση της ΕΣΕΕ
Οι αλλεπάλληλες δημόσιες παρεμβάσεις της ΕΣΕΕ για την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης του ελληνικού
εμπορίου απέφεραν δύο σημαντικές αποφάσεις από το Υπουργείο Οικονομικών: τη βελτίωση της
Επιστρεπτέας Προκαταβολής, με επιπλέον 130.000 ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις να έχουν το
δικαίωμα συμμετοχής και την περαιτέρω παράταση κατά 60 ημερών για τη λήξη των επιταγών των
τουριστικών επιχειρήσεων, χωρίς καταχώρησή τους στον Τειρεσία κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.
Σε συνέντευξη του ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανίκας περιέγραψε τη δυσάρεστη
κατάσταση που έχει διαμορφώσει η πανδημική κρίση στο ελληνικό εμπόριο, υποδεικνύοντας τα
απαραίτητα μέτρα ανακούφισης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Διαβάστε περισσότερα

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
Συνάντηση για τα αιτήματα της αγοράς του Προέδρου της ΕΣΕΕ με τον Υπουργό Οικονομικών
κ. Χρήστο Σταϊκούρα
Την ανάγκη άμεσης προσαρμογής της φορολόγησης των επιχειρήσεων στα δεδομένα της
πανδημίας έθεσε ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανίκας στον Υπουργό Οικονομικών κ.
Χρήστο Σταϊκούρα, κατά τη συνάντησή τους που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου.
Η κατάσταση της αγοράς στη συνάντηση της ΕΣΕΕ με τον Γενικό Γραμματέα της ΚΕ του
ΚΚΕ κ. Δημήτρη Κουτσούμπα
Τον έντονο προβληματισμό του εμπορικού κόσμου για την εικόνα της αγοράς εξέθεσε ο Πρόεδρος
της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανίκας στη συνάντησή του με τον Γ.Γ της ΚΕ του ΚΚΕ κ. Δημήτρη
Κουτσούμπα. «Η επιστροφή στην κανονικότητα θα είναι μακρά και δύσκολη για νοικοκυριά και
επιχειρήσεις» σημειώνει ο Γ. Καρανίκας.
ΕΣΕΕ για μικροπιστώσεις: «Ανάσα» υπό προϋποθέσεις
Ως «ανάσα ρευστότητας για την μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα» χαρακτήρισε το νομοσχέδιο
για τις μικροπιστώσεις η ΕΣΕΕ στο υπόμνημα που κατέθεσε στη Βουλή. Ως προϋποθέσεις επιτυχίας
της ρύθμισης έθεσε να μην καθυστερήσει η εφαρμογή της και να μην ακυρωθεί στην πράξη.

H ΆΠΟΨΗ

Γιατί το Ταμείο Εγγυοδοσίας αποκλείει ΜμΕ από τα δάνεια;
Η σύσταση και λειτουργία του Ταμείου Εγγυοδοσίας δημιούργησε αισιοδοξία και μεγάλες
προσδοκίες σε ολόκληρη την αγορά. Ιδίως στη συγκυρία της κρίσης, υπάρχει η ελπίδα
ότι θα λειτουργήσει ως ένας πάροχος ρευστότητας προς τις πιεζόμενες μικρομεσαίες
επιχειρήσεις. Πάρα ταύτα, οι αυστηροί όροι χορήγησης των νέων δανείων εξυπηρετούν
στη συντριπτική τους πλειοψηφία τις μεγάλες και όχι τις πολύ μικρές και μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, σε αντίθεση με τις περί αντιθέτου διαβεβαιώσεις - ότι δηλαδή θα ευνοούνται
τόσο οι μικρές όσο και οι μεγάλες επιχειρήσεις. Πρόκειται για μια μεγάλη στρέβλωση
που ανατρέπει τον αρχικό προσανατολισμό του ταμείου. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχουν
τέσσερα σημεία στα οποία στέκεται η ΕΣΕΕ και τα οποία συνιστούν πηγές προβλημάτων.

Διαβάστε τη συνέχεια

Η ΕΠΙΚΑΙΡΌΤΗΤΑ
Προϋπολογισμός: έλλειμμα 4,795 δισ. ευρώ, μείωση εσόδων, αύξηση
δαπανών

Τα συνολικά έσοδα ήταν μειωμένα κατά 12,2% έναντι του στόχου, που είχε συμπεριληφθεί στην
εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού πριν ξεσπάσει η πανδημία.

Πώς θα πάει ο τουρισμός το καλοκαίρι - Tα σενάρια για 5 και για 8 εκατ.
Τουρίστες
Aπό το ισοζύγιο πληρωμών που δημοσίευσε η ΤτΕ προκύπτει μεγάλη μείωση των εισπράξεων
κάτω από το μισό σε σύγκριση με το αντίστοιχο τετράμηνο του 2019, φτάνοντας τα 626 εκατ.
ευρώ, από 1,29 δισ. το πρώτο τετράμηνο του 2019

Capital Economics: Κόβει στο μισό την πρόβλεψη για την ελληνική
ύφεση

Οι αναλυτές αναμένουν ότι η ύφεση θα διαμορφωθεί στο 8%, έναντι της αρχικής εκτίμησης του
15%. Υπεραπέδωσε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο. Αναμένεται «βουτιά» του ΑΕΠ 1722% το δεύτερο τρίμηνο.

Κορωνοϊός και ανεργία «εκτροχίασαν» τα έσοδα του ΕΦΚΑ - Έλλειμμα
167 εκατ. ευρώ το πεντάμηνο

Τον Μάρτιο τα έσοδα υποχώρησαν κατά 13% και τον Απρίλιο κατά 23%, σε σύγκριση με τους
αντίστοιχους μήνες του 2019

Ποιες ΜμΕ αφορά η αναστολή για 60 ημέρες της λήξης επιταγών

Διευκολύνσεις στις επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα, με του υπουργείο Οικονομικών, η οποία
προβλέπει παράταση άλλων 60 ημερών στις προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής
επιταγών, αλλά και αποφυγή της καταχώρησης δυσμενών στοιχειών στον Τειρεσία.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ THΣ ΕΣΕΕ

Δείκτης Κύκλου Εργασιών & Δείκτης Όγκου στο
Λιανικό Εμπόριο για το μήνα Απρίλιο του 2020 - Ετήσια
μείωση 24,7% τον Απρίλιο του 2020
Μείωση κατά 24,7% (με τα καύσιμα) και 21,0% (χωρίς τα καύσιμα), σημείωσε ο τζίρος
στο λιανικό εμπόριο σε ετήσια βάση το διάστημα Απριλίου 2020/2019. Από τη σύγκριση
του α΄ 4μήνου των ετών 2020/2019 προκύπτει μέση μείωση του τζίρου κατά 3,9% με τα
καύσιμα και κατά 1,8% χωρίς τα καύσιμα. Οι μεταβολές του όγκου πωλήσεων λιανικής
είναι πτωτικές σε ετήσια βάση (Απρίλιος 2020/2019) και διαμορφώνονται σε -24,8%
με τα καύσιμα και σε -22,3% χωρίς αυτά. Από τη σύγκριση του α΄ 4μήνου των ετών
2020/2019 προκύπτει μέση πτώση του όγκου κατά 4,9% με τα καύσιμα και 3,0% χωρίς
τα καύσιμα. Σε μηνιαία βάση (εποχικά διορθωμένοι δείκτες) καταγράφεται μεγάλη μείωση
της αξίας (τζίρος) των πωλήσεων (Απρίλιος/Μάρτιος 2020) τόσο συμπεριλαμβανομένων
των καυσίμων (-26,5%), όσο και χωρίς αυτά (-24,7%). Όσον αφορά στον όγκο πωλήσεων
(Απρίλιος/Μάρτιος 2020) η μηνιαία μεταβολή συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων
κυμαίνεται στο -25,5%, ενώ χωρίς αυτά καταγράφεται μηνιαία υποχώρηση -24,8%.

Διαβάστε τη συνέχεια

ΤΟ ΕΜΠΌΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ

Μηχανισμός στήριξης της φερεγγυότητας
των εταιρειών για επιτυχημένη οικονομική
ανάκαμψη.
Έκτακτη συνάντηση Μακροοικονομικού Διαλόγου
πραγματοποιήθηκε με αφορμή την οικονομική ανάκαμψη
των εταιρειών, στην οποία παρευρέθηκαν οι Ευρωπαίοι
Κοινωνικοί Εταίροι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συμμετείχαν στο διάλογο
για το Σχέδιο Ανάκαμψης και το Ταμείο Ανάκαμψης. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες
θα σημειώσουν σημαντικές απώλειες που ξεπερνούν
τα 720 δισ. ευρώ το τρέχον έτος, καθώς ένα μεγάλο
ποσοστό αυτών δε διαθέτουν αρκετά κεφάλαια, για να
διατηρήσουν την αξιοπιστία τους. Ο Gerhard Huemer,
Διευθυντής Οικονομικής Πολιτικής στη SMEunited, τόνισε
ότι η επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας των
εταιρειών και η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης
μπορεί να επιτευχθεί με την αποζημίωση σταθερού
κόστους και την ανακεφαλαιοποίηση. Ο ίδιος επισημαίνει
ότι απαραίτητα εργαλεία στήριξης του προγράμματος
Solvency για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνιστούν το
Solvency Support Instrument από το Ταμείο Ανάκαμψης
αλλά και το νέο μέσο εγγύησης 25 δισεκατομμυρίων από
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Μάθετε Περισσότερα

Αναγκαία η καθοδήγηση των κρατών-μελών
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την
ελεύθερη μετακίνηση των ανθρώπων στη
μετά- Covid19 εποχή
Οδεύοντας σταδιακά προς το καθολικό άνοιγμα των
συνόρων στην Ευρώπη, ερωτηματικά προκαλεί η μέχρι
τώρα προσέγγιση σχετικά με τον αντίκτυπο του lockdown στους εμπορικούς φορείς του τουρισμού και του
λιανικού εμπορίου. Η εξαφάνιση του τουρισμού και
των διασυνοριακών ταξιδιών επηρέασε ραγδαία όλους
τους τύπους των εμπορικών καταστημάτων, για τα
οποία ο κλάδος συνιστά σημαντικότατη πηγή εσόδων.
Η Ylva Johansson, Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων,
τόνισε ότι η αποτελεσματική αποφυγή ενός δεύτερου
κύματος μόλυνσης από τον κορωνοϊό έγκειται στην
τήρηση αυστηρών κανόνων υγιεινής και κοινωνικών
αποστάσεων και όχι, σε τόσο μεγάλο βαθμό, στο κλείσιμο
των συνόρων. Η πανδημία του κορωνοϊού δημιουργεί
έντονη ανησυχία στους κλάδους του τουρισμού και του
λιανικού εμπορίου, οι οποίοι ήδη πλήττονται εδώ και
καιρό, κρίνοντας αναγκαία την καθοδήγηση των κρατώνμελών για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών πέρα από
τα σύνορα, ακολουθώντας πιστά τα πρωτόκολλα υγιεινής
και ασφάλειας. Οι πόλεις χρειάζεται να υποστηριχθούν
ενεργά για τη δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος
και πόλου έλξης των τουριστών για την οικονομική
ανάκαμψη και τη σταδιακή επαναφορά τους στην
οικονομική τους δραστηριότητα.
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ΓΝΩΡΊΣΤΕ ΤΑ ΜΈΛΗ ΜΑΣ
Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου
Στις 9 Μαρτίου του 1908 συνήλθε η πρώτη Γενική Συνέλευση των ιδρυτικών
μελών του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου και ψήφισε το καταστατικό. Στις 23
Μαρτίου του 1908 πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες και εξελέγη το πρώτο
εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου. Η πορεία του Εμπορικού Συλλόγου
Ηρακλείου συνεχίστηκε κανονικά έως και το 1938. Η σύσταση όμως του Εμπορικού
Επιμελητηρίου, αποδυνάμωσε τον Εμπορικό Σύλλογο Ηρακλείου από τα στελέχη
του, τα οποία ουσιαστικά ασχολήθηκαν με την οργάνωση και τη λειτουργία του νέου
φορέα. Στις 30 Ιουνίου του 1962 θεωρείται από το Πρωτοδικείο Ηρακλείου το νέο
καταστατικό του Συλλόγου. Το 1971 με τροποποίηση του καταστατικού αυξάνονται
τα τμήματα και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε δεκαεννέα.
Στις 19 Δεκεμβρίου του 1985 ψηφίζεται το καταστατικό της Ομοσπονδίας Εμπορικών
Συλλόγων Κρήτης. Ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου συνέβαλε τα μέγιστα για τη
δημιουργία της συνδικαλιστικής πυραμίδας των εμπόρων Ελλάδος.

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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