
Χρ. Σταϊκούρας: Μέχρι 8% η ύφεση φέτος
Σταθερό παραμένει το Υπουργείο Οικονομικών στην πρόβλεψή του για συρρίκνωση της 
οικονομίας έως 8% φέτος, δήλωσε ο Υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας, ενώ η εκτίμηση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι για ύφεση 9,7% φέτος.

Πτώση τζίρου 25% στα καταστήματα εστίασης λόγω των νέων μέτρων
Ισχυρές απώλειες επιφέρει στον τζίρο το κλείσιμο των καταστημάτων από τα μεσάνυχτα μέχρι 
τις 7 το πρωί. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας reporter.gr, ήδη στις περιοχές που 
υπάρχει αυτή η απαγόρευση, καταγράφεται μείωση του τζίρου κατά 25% στον κλάδο εστίασης 
και των κέντρων διασκέδασης.

Βρούτσης: Μέχρι τέλος του έτους το «Συν-εργασία», παράταση στις 
αναστολές έως τον Οκτώβριο - Νέα μέτρα υπέρ εργαζομένων-ανέργων
Τα 1,195 δισ. ευρώ φτάνουν συνολικά τα κονδύλια που έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα από τo 
υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε 2.027.408 εργαζόμενους και ελεύθερους 
επαγγελματίες καθώς και 420,3 εκατ. ευρώ προς τον e- ΕΦΚΑ για την ασφαλιστική τους 
κάλυψη.

Πόσο θα κοστίσει στη Θεσσαλονίκη η ακύρωση της 85ης ΔΕΘ
Οι απώλειες για την πραγματική οικονομία της Θεσσαλονίκης από τη ματαίωση της ΔΕΘ 
υπολογίζονται στην περιοχή των 40-50 εκατ. ευρώ και έρχονται σε μια περίοδο που η αγορά της 
πόλης στενάζει από την κρίση του κορονοϊού, σε συνέχεια του lockdown και της παρατεταμένης 
αναδουλειάς λόγω και της έλλειψης τουριστών.

Σήμα SOS στέλνουν οι ΜμΕ σε όλη την Ευρώπη λόγω της 
πανδημίας

Την ανάγκη λήψης μέτρων ενίσχυσης της ρευστότητας 
έθεσαν στον Υπ. Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα ο Πρόεδρος 
της SMEunited Α. Maggiar και ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ Γ. 
Καρανίκας
Την κατάσταση ασφυξίας στην οποία περιέρχονται ολοένα και περισσότερες μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις στη χώρα μας και στην υπόλοιπη Ευρώπη εξαιτίας των οικονομικών επιπτώσεων της 
πανδημίας έθεσαν σήμερα Πέμπτη 27 Αυγούστου στον Υπ. Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα 
ο Πρόεδρος της SMEunited κ Alban Maggiar και ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανίκας, 
συνοδευόμενος από τον Γεν. Γραμματέα της ΕΣΕΕ κ. Νίκο Μπόνη.Ο Πρόεδρος της SMEunited 
κ. Maggiar επισήμανε πως λόγω της πανδημίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει μία καθίζηση 
της οικονομικής δραστηριότητας η οποία πλήττει σφόδρα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γι 
αυτό οι κυβερνήσεις των κρατών – μελών πρέπει να εξετάσουν όλους τους πιθανούς τρόπους 
ενεργούς στήριξης των ΜμΕ προτού οδηγηθούν σε μη αναστρέψιμες καταστάσεις. Γ. Καρανίκας: 
«Η πανδημία «τεντώνει» επικίνδυνα τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας που είναι η 
μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, εξαντλώντας τις αντοχές των ευάλωτων συναδέλφων που δεν 
έχουν για «μαξιλάρι ασφαλείας» το ηλεκτρονικό εμπόριο και διευρύνοντας συνεχώς τα μερίδια 
αγοράς για τους κεφαλαιακά και ψηφιακά ισχυρούς».
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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

Επιστολή της ΕΣΕΕ στους αρμόδιους Υπουργούς για την αντιμετώπιση των συνεπειών των 
περιοριστικών μέτρων στον Πόρο

Να ισχύσουν για το σύνολο των επιχειρήσεων του Πόρου, ανεξαρτήτως ΚΑΔ, εκτός των 
αυτονόητων φορολογικών και ασφαλιστικών αναστολών, όλα εκείνα τα μέτρα που ήδη ισχύουν 
για την τουριστική διαμονή, ζήτησε η ΕΣΕΕ με επιστολή της στους συναρμόδιους Υπουργούς, 
μετά την επιβολή των τοπικών περιοριστικών μέτρων στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Γ. Καρανίκας: Να διασφαλίσουμε ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια θα εκταμιευθούν νωρίς

Την εμπροσθοβαρή εκταμίευση με δικαιοσύνη και αναπτυξιακή διάσταση χαρακτηρίζει σε 
συνέντευξή του ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανίκας ως το νέο μεγάλο εθνικό στόχο, 
στον οποίο καλεί να συμβάλλουν όλοι οι πολιτικοί, κοινωνικοί και παραγωγικοί φορείς της χώρας. 
Προτεραιότητα η προστασία της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής συνοχής.

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.
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Τώρα νέα μέτρα στήριξης του εμπορίου
  
Η φράση – κλειδί που συνοψίζει τις προτάσεις της ΕΣΕΕ είναι «ούτε μέρα χαμένη σε 
μέτρα τόνωσης της ρευστότητας της αγοράς». Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, πρώτον με 
επίσπευση των μέτρων φορολογικής ελάφρυνσης που έχει ήδη εξαγγείλει η κυβέρνηση, 
δεύτερον με ουσιαστικότερη και δικαιότερη χρηματοδοτική ενίσχυση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων από το χρηματοπιστωτικό σύστημα και, τρίτον με εμπροσθοβαρή 
εκταμίευση των σημαντικών πόρων που αναλογούν στη χώρα μας από το ευρωπαϊκό 
Ταμείο Ανάκαμψης. Τα χρήματα αυτά μπορούν όχι μόνο να εξασφαλίσουν το παρόν 
της ελληνικής επιχειρηματικότητας, αλλά και να διαμορφώσουν τις αναπτυξιακές 
προοπτικές του μέλλοντος της χώρας. Το φθινόπωρο είναι εξαιρετικά κρίσιμο, καθώς η 
Ελλάδα πρέπει να παρουσιάσει το εθνικό σχέδιο για την αξιοποίηση τους και η ΕΣΕΕ είναι 
έτοιμη να συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις της, για την επιτυχή έκβαση αυτής της εθνικής 
προσπάθειας.
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Εξέλιξη του τζίρου των επιχειρήσεων λιανικού 
εμπορίου τον Μάιο 2020: Τάσεις εξισορρόπησης
Με την ολοκλήρωση των θερινών εκπτώσεων το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ πραγματοποίησε την 
καθιερωμένη περιοδική έρευνα για τις θερινές εκπτώσεις του 2020.  Όπως συνάγεται από 
τα αποτελέσματα της έρευνας, οι πωλήσεις κατά τη διάρκεια των θερινών εκπτώσεων 
σημείωσαν μεγάλη πτώση, με τις επιδόσεις να χειροτερεύουν ακόμη και σε σχέση με 
το δεκαπενθήμερο των εκπτώσεων του Ιουλίου. Χωρίς αμφιβολία, το γεγονός αυτό 
ερμηνεύεται από την αύξηση των κρουσμάτων  κατά τη διάρκεια του Αυγούστου σε 
συνδυασμό με τα απαραίτητα για την υγεία των πολιτών μέτρα που ελήφθησαν Ωστόσο, 
τα μέτρα στήριξης που έλαβε η κυβέρνηση φαίνεται να απέτρεψαν την ολοκληρωτική 
κατάρρευση της αγοράς.  
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Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς
Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς είναι από τους αρχαιότερους εμπορικούς 
συλλόγους της χώρας, σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό του που έχει ημερομηνία 
14 Φεβρουαρίου 1900. Η ίδρυσή του είχε ως στόχο τη συνένωση όλων των δυνάμεων, 
για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και συμβολή στην πρόοδο και από τότε έως 
σήμερα, αγωνίζεται, συσπειρώνει, οργανώνει, κινητοποιεί ανθρώπους με ανησυχίες 
και μεράκι για δημιουργία. Ο ρόλος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς είναι ιδιαίτερα 
σημαντικός σήμερα, που βρισκόμαστε ενώπιον μεγάλων προκλήσεων, διεθνών 
ανακατατάξεων, νέων οικονομικών και τεχνολογικών όρων.

Οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει για το νέο Πειραιά με συγκεκριμένες προτάσεις 
για την αναβάθμιση της πόλης είναι μια ιδιαίτερα σημαντική προσπάθεια, που 
σκοπό έχει την πολιτιστική και κοινωνική εξύψωση του Πειραιά, παράλληλα με την 
οικονομική δραστηριοποίησή του, ώστε να καταλάβει τη θέση που του αρμόζει, 
σύμφωνα με την ιστορία και τη γεωγραφική του τοποθεσία.

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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Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου 
αναμένεται να συνεχιστεί το 2020
Ecommerce Europe και EuroCommerce παρουσίασαν 
από κοινού την Περιφερειακή Έρευνα Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου για το 2020, οι πωλήσεις του οποίου όπως 
σημειώνεται αγγίζουν τα 636 δισεκατομμύρια  ευρώ για το 
2019, αυξημένες κατά 14,2 % συγκριτικά με το περσινό 
έτος. Μάλιστα, ο κύκλος εργασιών του ευρωπαϊκού 
ηλεκτρονικού εμπορίου προβλέπεται να αυξηθεί περίπου 
στο 12,7% και να φτάσει τα 717 δισεκατομμύρια 
ευρώ το 2020, με τον πλήρη αντίκτυπο της πανδημίας 
COVID-19 να αναμένεται να εμφανιστεί το επόμενο 
έτος. Η εμφάνιση του COVID-19 και οι περιορισμοί που 
οφείλονται σε αυτόν, είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην 
εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. 
Ενώ τα φυσικά καταστήματα έχουν διατηρήσει 
προμήθειες πρώτων υλών, το ηλεκτρονικό εμπόριο 
έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση 
της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρώπη. Οι 
λιανοπωλητές όλων των μεγεθών έχουν επιταχύνει 
τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, αναπτύσσοντας 
περαιτέρω τις υφιστάμενες και επιπρόσθετες πολύ-
καναλικές λύσεις.
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Η ουσιαστική συνεργασία πρέπει να βρίσκεται 
στον πυρήνα της ανάκαμψης

Η SMEunited προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη της να διασφαλίσουν ότι η αρχή της 
συνεργασίας βρίσκει πραγματική εφαρμογή τόσο στον 
σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών 
κονδυλίων. Η πολιτική συνοχής (Cohesion Policy), η 
ανάκαμψη, η ανθεκτικότητα και τα μεταβατικά σχέδια 
πρέπει να εφαρμοστούν με την ισχυρή παρέμβαση  
των οργανώσεων των Μμε σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο. «Η έλλειψη συνεργασίας μπορεί να οδηγήσει 
στην υιοθέτηση μέτρων ακατάλληλων για τις ανάγκες 
των Μμε», δήλωσε ο κ. Alban Maggiar, Πρόεδρος της 
SMEunited. Όπως σημειώνεται, καθίστασται αναγκαίο 
να διευκολυνθεί η ανταλλαγή ορθών πρακτικών και 
εμπειριών σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο. 
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