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Τεύχος Ιουλίου

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

Συνάντηση προέδρων ΕΣΕΕ κ. Γιώργου Καρανίκα, ΓΣΕΒΕΕ
κ. Γιώργου Καββαθά, ΓΣΕΕ, κ. Γιάννη Παναγόπουλου
Τις προκλήσεις που δημιουργούν στην αγορά εργασίας και στο «οικοσύστημα» της μικρής και
μεσαίας επιχειρηματικότητας οι υγειονομικές και οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας συζήτησαν
στις 16 Ιουλίου οι Πρόεδροι της ΕΣΕΕ, της ΓΣΕΒΕΕ και της ΓΣΕΕ κκ. Γιώργος Καρανίκας, Γιώργος
Καββαθάς και Γιάννης Παναγόπουλος. Στο επίκεντρο τέθηκε ο κίνδυνος να ενοχοποιηθούν για
τις ανεπάρκειες της οικονομικής δομής και των αναπτυξιακών δυναμικών οι εργαζόμενοι και οι
μικρές επιχειρήσεις.
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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.
Δήλωση του Προέδρου της ΕΣΕΕ Γ. Καρανίκα για την εξαίρεση του Λιανεμπορίου από την
επέκταση της μείωσης ενοικίου
Δυσάρεστη έκπληξη για τον εμπορικό κόσμο της χώρας χαρακτήρισε σε δήλωσή του ο Πρόεδρος
της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανίκας την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να μην συμπεριλάβει
και το λιανικό εμπόριο, όπως έπραξε για την εστίαση, στην επέκταση της μείωσης ενοικίου 40%
για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση: Οι θέσεις της ΕΣΕΕ για το Σ/Ν
στη συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας κ. Ν. Κεραμέως
Τους βασικούς άξονες και αρχές του Σχεδίου Νόμου για το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης παρουσίασε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου η Υπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως σε αντιπροσωπεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Καρανίκα.
Το ψηφιακό μέλλον του λιανεμπορίου: Τάσεις, δυναμική και όρια
Την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων με στροφή των καταναλωτών
στις ηλεκτρονικές αγορές έχει προκαλέσει η πανδημία, επισημαίνει ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ.
Γιώργος Καρανίκας με ανάλυσή του για τις προοπτικές της αγορές στην Εφημερίδα των Συντακτών.

H ΆΠΟΨΗ

Η Οδύσσεια του ελληνικού εμπορίου - Να φτάσουμε με προοπτική
στον προορισμό
Παρά τις τελευταίες επιπρόσθετες κυβερνητικές απόπειρες – με ελαφρύνσεις και ενέσεις
ρευστότητας – να στρίψει το καράβι της πραγματικής οικονομίας για να μην πέσει στα
βράχια της ύφεσης, είναι πολλά τα «παγόβουνα» γύρω μας. Η αβεβαιότητα που προκαλεί ο
κορονοϊός παγκοσμίως, συντηρεί το κλίμα απαισιοδοξίας στην αγορά και προφανώς στον
εμπορικό κόσμο της χώρας.Το πλέον δυσοίωνο σημάδι είναι η πορεία των τουριστικών
αφίξεων, η οποία αποτελεί βαρόμετρο για το τζίρο χιλιάδων εμπορικών επιχειρήσεων σε
όλη την επικράτεια. Με εκτιμώμενα τουριστικά έσοδα μόλις γύρω στα 5 δισ. ευρώ έως το
τέλος του έτους, έναντι 18,2 δισ. πέρυσι, δημιουργείται εύλογη ανησυχία για τις αντοχές
των μικρομεσαίων και ιδιαίτερα των εποχικών εμπορικών επιχειρήσεων, που κάνουν το
μεγαλύτερο τμήμα του τζίρου τους τους θερινούς μήνες.
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΌΤΗΤΑ
Έρευνα ΙΝ.ΕΜ.Υ – ΕΣΕΕ για το πρώτο δεκαπενθήμερο των θερινών
εκπτώσεων

Σε γενικές γραμμές, η κίνηση στην αγορά κινήθηκε πτωτικά το πρώτο δεκαπενθήμερο των
θερινών εκπτώσεων ειδικά για τις μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται να διαχειριστούν
ένα υψηλότερο κόστος προσαρμογής όπως επίσης και οι επιχειρήσεις ένδυσης-υπόδησης.Σε
σύγκριση με το αντίστοιχη περίοδο του των θερινών εκπτώσεων του 2019, σχεδόν επτά στις
δέκα επιχειρήσεις (68%) κατέγραψαν πτώση των πωλήσεων και μόλις το 8% αύξηση.

Κομισιόν: Ιστορική η απόφαση της ΕΕ για το Ταμείο Ανάκαμψης –
Μάθαμε από τα λάθη μας

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θεωρεί σημαντική καμπή
για την ευρωπαϊκή ήπειρο την τελευταία Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υποχρεωτική χρήση μάσκας: Η απόφαση με τους ΚΑΔ

Δημοσιεύθηκε η απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 48002/2020 «Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής
χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών,
χώρους γραφείων και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.».

Υποτονική ζήτηση, χαμηλώνουν οι προσδοκίες στον Τουρισμό

Παραμένουν οι εκτιμήσεις πως ο ελληνικός τουρισμός θα χρειαστεί τουλάχιστον δύο με τρία
χρόνια για να μπορέσει να ανακάμψει και να αποκτήσει τη δυναμική που είχε το 2019.

ΑΑΔΕ:
Παράταση έως τις 31 Οκτωβρίου για την απόσυρση ταμειακών μηχανών
Παρατάθηκε μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2020 η προθεσμία για την απόσυρση των ταμειακών
μηχανών, που δεν μπορούν να συνδεθούν online με την ΑΑΔΕ, καθώς και η προθεσμία για την
αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών των ΦΗΜ.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ THΣ ΕΣΕΕ

Εξέλιξη του τζίρου των επιχειρήσεων λιανικού
εμπορίου τον Μάιο 2020: Τάσεις εξισορρόπησης
Συνιστά κοινή παραδοχή πως η αναστολή λειτουργίας (lockdown) που επιβλήθηκε
κατόπιν απόφασης διοικητικής αρχής στις επιχειρήσεις στα μέσα περίπου Μαρτίου, εκτός
SM, Minimarkets, Φαρμακεία, κ.ά, είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση των λιανικών
πωλήσεων, με πωλήσεις μέσω διαδικτύου να αντισταθμίζουν μερικώς τις τεράστιες
απώλειες. Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ[1] για το μήνα Μάϊο του 2020 προκύπτουν
ενδιαφέροντα συμπεράσματα σχετικά με τον κύκλο εργασιών των καταστημάτων λιανικού
εμπορίου που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, δεδομένου μάλιστα ότι ήταν ο πρώτος μήνας
της σταδιακής επανέναρξης της λειτουργίας συγκεκριμένων κατηγοριών εμπορικών
καταστημάτων.
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ΤΟ ΕΜΠΌΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ

Απαραίτητες οι δεξιότητες για την επιτάχυνση
του ψηφιακού μετασχηματισμού, την αειφορία
και την οικονομική ανάκαμψη
Ο Christian Verschueren, Γενικός Διευθυντής της
EuroCommerce, τονίζει την αναγκαιότητα στήριξης των
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ενόψει τoυ κόστους που
προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης.
Σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (European
Social Fund) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής
στην Παγκοσμιοποίηση (European Globalisation
Adjustment Fund) χρειάζεται να παρέχουν υποστήριξη
στο εργατικό δυναμικό του λιανικού και χονδρικού
εμπορίου για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.
Αναφέρει πως το lockdown που επέφερε η πανδημία
έχει επιταχύνει τη μετάβαση στις διαδικτυακές πωλήσεις
και οι εργαζόμενοι πρέπει τώρα να αποκτήσουν ψηφιακά
συστήματα και εργαλεία. «Οι άνθρωποι πρέπει να είναι
εξοπλισμένοι με τις δεξιότητες που απαιτούνται για να
αναλάβουν νέους ρόλους λόγω της ψηφιοποίησης και να
αλληλεπιδράσουν με νέα συστήματα χρησιμοποιώντας
το blockchain και την τεχνητή νοημοσύνη. Ο τομέας
μας αντιμετωπίζει κενά δεξιοτήτων σε πολλά κράτη
μέλη. Τα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης
χρειάζονται επειγόντως επικαιροποίηση για τη
δημιουργία προγραμμάτων σπουδών για την κάλυψη των
αναγκών των εργοδοτών και για να προσφέρουν στους
νέους καλύτερες ευκαιρίες αναζήτησης μιας υψηλά
αμειβόμενης εργασίας. Οι πρωτοβουλίες του ιδιωτικού
τομέα από εμπόρους λιανικής και χονδρέμποροι θα
συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην
αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, αλλά αυτό δεν θα
είναι αρκετό», σημειώνει.
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Νέες πρωτοβουλίες για τις Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις στην ενίσχυση των άμεσων
πληρωμών
Η Intrum, εταιρεία διαχείρισης πίστωσης, παρουσίασε
στα μέλη της SMEunited τα κύρια ευρήματα της
Ευρωπαϊκής Έκθεσης Πληρωμών (European Payment
Report 2020) του τρέχοντος έτους. Η φετινή έκθεση
επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο ο Covid-19
επηρέασε τις επιχειρηματικές προοπτικές και τις
πληρωμές στην Ευρώπη. Η έρευνα διεξήχθη ταυτόχρονα
σε 29 ευρωπαϊκές χώρες, συγκεντρώνοντας δεδομένα
από σχεδόν 10.000 επιχειρήσεις, αποσκοπώντας στην
απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά
των πληρωμών και την οικονομική ευρωστία των
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τη Intrum, 1 στις
2 επιχειρήσεις ανησυχούν για τη μείωση της ρευστότητας
και την ικανότητά τους να επιβιώσουν, ενόψει των
δυσχερειών στις πληρωμές κατά τη διάρκεια της
υγειονομικής κρίσης. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων,
δηλαδή το78%, υποστηρίζουν ότι έχουν αποδεχτεί
νέους, δυσμενείς όρους πληρωμής, για να αποφύγουν
να βλάψουν τις σχέσεις με τους πελάτες τους και να
διατηρήσουν τις ταμειακές τους ροές, σε σύγκριση με το
2019 όπου το ποσοστό αυτό άγγιζε το 58%. Ο Enterprise
Director, κ. Luc Hendrickx, υπογράμμισε τη σημασία της
αξιοπιστίας των δεδομένων των ερευνών, ενισχύοντας το
αίτημα της SMEunited ότι το πρόβλημα καθυστερήσεων
στις πληρωμές χρήζει βελτίωσης.
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ΓΝΩΡΊΣΤΕ ΤΑ ΜΈΛΗ ΜΑΣ
Εμπορικός Σύλλογος Σπάρτης
Ο Εμπορικός Σύλλογος Σπάρτης αποτέλεσε και αποτελεί τον συνδετικό ιστό ανάμεσα
στις εμπορικές επιχειρήσεις της πόλης διαγράφοντας μια εκατονταετή και πλέον
πορεία. Η ιστορία του αποτελεί την καταγραφή της εμπορικής δραστηριότητας
και συνάμα καταδεικνύει την αλληλένδετη σύνδεση του τοπικού επιχειρείν με τα
οικονομικά και κοινωνικά δρώμενα της τοπικής κοινωνίας της Σπάρτης στο πέρασμα
των εκατό δώδεκα αυτών ετών. Οι φιλοπρόοδοι με ανοικτό ορίζοντα σύλλογοι συχνά
αποτελούν τον αναγκαίο πολλαπλασιαστή κάθε τοπικής κοινωνίας. Ο ρόλος τους
σημαντικός, να λάβουν και να ερμηνεύσουν τα μηνύματα, να μορφοποιήσουν και να
διατυπώσουν τις προτάσεις, να διεκδικήσουν και να στηρίξουν θέσεις και όραμα για
το μέλλον.

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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