
Δήλωση Προέδρου ΕΣΕΕ για την Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου
«Αυτή την ώρα η ελληνική εμπορική επιχείρηση έχει την ανάγκη πολύπλευρης στήριξης για 
να υπερκεράσει τις πρωτοφανείς δυσκολίες, να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας και το μερίδιο 
αγοράς που της αναλογεί», τόνισε ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανίκας στη δήλωσή του 
στις 22 Σεπτεμβρίου, για την Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου. 

Πρωτοφανής η καταστροφή στο εμπορικό κέντρο της Καρδίτσας
Εικόνες καταστροφής στις εμπορικές επιχειρήσεις της Καρδίτσας κατέγραψε κλιμάκιο της ΕΣΕΕ 
με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Καρανίκα που επισκέφθηκε την πόλη μετά τη σφοδρή 
κακοκαιρία «Ιανός» και συνομίλησε με τους πλημμυροπαθείς εμπόρους.  

«Ψωνίζω στη γειτονιά»: Νέο καινοτόμο πρόγραμμα για τη στήριξη των 
μικρών εμπορικών επιχειρήσεων
Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας με στόχο πάντα την στήριξη των 
μικρών επιχειρήσεων συνεργάζεται με την Τράπεζα Πειραιώς στο νέο καινοτόμο πρόγραμμα 
«Ψωνίζω στη γειτονιά». Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία τοπικών κοινωνιών 
αλληλοϋποστήριξης στη βάση των κοινών συμφερόντων και επιδιώξεων.

Υπόμνημα του Ελληνικού Εμπορίου ενόψει της ΔΕΘ 2020
Το βαθύ αποτύπωμα της πανδημικής κρίσης στο λιανικό εμπόριο επισημαίνει η Ελληνική 
Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στο Υπόμνημα που απέστειλε προς την 
κυβέρνηση και τα κόμματα στις αρχές Σεπτεμβρίου με αφορμή τη ΔΕΘ 2020. Αναλυτικές οι 
προτάσεις της Συνομοσπονδίας για έξοδο από την κρίση με προστασία της μικρομεσαίας 
επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.

Συνεκτικό πλαίσιο προτάσεων για τη στήριξη της 
επιχειρηματικότητας και την επανεκκίνηση της οικονομίας
Δέσμη επικαιροποιημένων προτάσεων για την άμεση στήριξη της πληττόμενης επιχειρηματικότητας 
αλλά και για την επανεκκίνηση της οικονομίας με πυλώνες τη ψηφιακή μετάβαση, την εξωστρέφεια 
των ΜμΕ και την πράσινη οικονομία κατέθεσε στο δημόσιο διάλογο ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. 
Γιώργος Καρανίκας με άρθρο του – παρέμβαση στην εφημερίδα Το Βήμα της Κυριακής.  Όπως 
επισημαίνει «η φυγή προς τα εμπρός και την εξωστρέφεια είναι ο μόνος και ασφαλής τρόπος 
για την έξοδο από τις διαδοχικές κρίσεις, την ενίσχυση της ανάπτυξης και την τόνωση της 
απασχόλησης. Και σε αυτήν τη συγκυρία οι επιχειρήσεις δηλώνουν παρούσες, προσδοκώντας 
στην απαραίτητη ώθηση από το κράτος ώστε να ξεπεραστούν οι πρωτοφανείς πιέσεις και να 
αποκατασταθεί σταδιακά η πολυαναμενόμενη σταθερότητα».

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 του Προέδρου της ΕΣΕΕ κ Γ. Καρανίκα με την Πρόεδρο του ΚΙΝ.ΑΛ κα Φώφη 
Γεννηματά

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ έθεσε με έμφαση την ανάγκη στο εξής καθιέρωσης του όρου «πληττόμενη» 
επιχείρηση στη βάση της μείωσης του τζίρου και όχι με κριτήριο τον ΚΑΔ ή τον κλάδο 
δραστηριότητας. Με τη θέση αυτή συμφώνησε η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, η οποία 
μάλιστα τόνισε πως θα την υποστηρίξει έμπρακτα εντός του Κοινοβουλίου.

Συνάντηση του Προέδρου της ΕΣΕΕ για τα αιτήματα της αγοράς με τον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών κ. Θόδωρο Σκυλακάκη

Την άμεση ανάγκη για τον εξορθολογισμό των μέτρων ενίσχυσης της μικρομεσαίας 
επιχειρηματικότητας υπό το φως των έντονα αρνητικών επιπτώσεων που έχει προκαλέσει η 
πανδημία στην αγορά έθεσε ο Προέδρος της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανίκας στη συνάντησή του με 
τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θόδωρο Σκυλακάκη, που πραγματοποιήθηκε στις 3 
Σεπτεμβρίου.

Συνάντηση Προέδρου ΕΣΕΕ κ. Γ. Καρανίκα με τον Υπουργό Εργασίας κ. Γ. Βρούτση

Η συνάντηση επικεντρώθηκε στα κρίσιμα εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα, που έχουν 
προκύψει λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και αφορούν στο σύνολο των επιχειρήσεων και των 
εργαζομένων σε αυτές.

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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Εμπόριο, δεξιότητες και ψηφιακός μετασχηματισμός – μήπως 
να το δούμε σοβαρά;
  
Τα τελευταία έτη, παρατηρούμε μία ολοένα και εντεινόμενη συζήτηση για τη διάρθρωση 
της αγοράς εργασίας και το χάρτη της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας. Ένα στοιχείο 
που προβάλλεται ιδιαίτερα ως αδυναμία της οικονομίας μας, είναι το γεγονός ότι η 
ελληνική επιχειρηματικότητα απαρτίζεται στη συντριπτική πλειοψηφία της από πολύ 
μικρές επιχειρήσεις (έως 10 άτομα), οι οποίες προσφέρουν σημαντικό ποσοστό των θέσεων 
εργασίας. Το βασικό επιχείρημα για τη «δαιμονοποίηση» αυτή των μικρών επιχειρήσεων 
είναι ότι συνδέονται με μικρότερη παραγωγικότητα σε σχέση με τις μεγάλες, επιχείρημα 
που προκύπτει κυρίως ως απότοκο της θεωρητικής ανακεφαλαίωσης των λεγόμενων  
«οικονομιών κλίμακας». Ωστόσο, η εγκυρότητα του επιχειρήματος αυτού ελέγχεται, 
ειδικά όταν αφορά μία οικονομία όπως η ελληνική, η οποία παρουσιάζει  διαχρονικά το 
φαινόμενο αυτό. Είναι αντιληπτό όμως, ότι όταν το φαινόμενο αυτό εξετάζεται σε επίπεδο 
κρατών της ΕΕ, φαντάζει ως παραφωνία, ειδικά μάλιστα αν ειδωθεί υπό το πρίσμα της 
οικονομικής τυποποίησης και της μηχανιστικής μεταφοράς οικονομικών μοντέλων.

Διαβάστε τη συνέχεια  

Η Πορεία του λιανικού εμπορίου την περίοδο του 
COVID 19 – Μια πρώτη αποτίμηση
Η εξαμηνιαία έρευνα του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ σε πανελλαδικό δείγμα επιχειρήσεων λιανικού 
εμπορίου επιχειρεί μια πρώτη αποτίμηση των επιπτώσεων της κρίσης COVID 19. Όπως 
προκύπτει, χωρίς αμφιβολία τα αποτελέσματα συμβαδίζουν με εκείνα της ΕΛΣΤΑΤ 
φωτίζουν ωστόσο πλευρές της επιχειρηματικότητας στο λιανικό εμπόριο που μπορεί να 
συμβάλλουν στη συγκρότηση πολιτικών. Για τη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων 
(σχεδόν οι 9 στις 10) ο κύκλος εργασιών του 2020 θα είναι χαμηλότερος σε σύγκριση με 
την περυσινή χρονιά (2019), λόγω της πανδημίας. Ωστόσο, από την έρευνα καταγραφής 
των «λουκέτων» που πραγματοποιεί τα τελευταία 10 χρόνια το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ- φαίνεται 
ότι η επιχειρηματικότητα προς το παρόν αντέχει παρά τα όποια περιοριστικά μέτρα έχουν 
επιβληθεί. Με άλλα λόγια φαίνεται ότι η αγορά τήρησε στάση αναμονής.

Διαβάστε τη συνέχεια  

Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας «Ερμής»
Το 1833, την εποχή του Καποδίστρια που ο συνδικαλισμός ήταν ανύπαρκτος, 
ιδρύθηκε στην Καλαμάτα δειλά-δειλά ο πρώτος εμπορικός Σύλλογος από τους 
εμπόρους της εποχής εκείνης που διακινούσαν τα εμπορεύματά τους και τα τοπικά 
προϊόντα σε όλα τα λιμάνια της Μεσογείου (Τύνιδα, Μάλτα, Μαρόκο, Κων/πολη, 
Σμύρνη, Ρουμανία, Βάρνα και λοιπά λιμάνια του Εύξεινου Πόντου). 

Η τότε διοικούσα επιτροπή του Συλλόγου ήταν ο Γεώργιος Μπάστας, ο Γεώργιος 
Κατσίρης και ο Αντώνιος Μελισουργός. Με την πάροδο του χρόνου διαλύθηκε και 
επαναϊδρύθηκε στις 12/12/1876 με το όνομα «ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ». Σκοπός του Συλλόγου 
είναι η ανάπτυξη και ευεξία του εμπορίου της πόλης μας καθώς και η μόρφωση 
των μελών του. Το 1894 αλλάζει όνομα σε «ΕΡΜΗΣ», το οποίο διατηρείται μέχρι 
σήμερα.

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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ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Συνεκτικό πλαίσιο 
προτάσεων για τη στήριξη της 

επιχειρηματικότητας και την 
επανεκκίνηση της οικονομίας

Η φυγή προς τα εμπρός και την εξωστρέφεια είναι ο μόνος και ασφαλής 
τρόπος για την έξοδο από τις διαδοχικές κρίσεις, την ενίσχυση της ανάπτυξης 
και την τόνωση της απασχόλησης. Και σε αυτήν τη συγκυρία οι επιχειρήσεις 
δηλώνουν παρούσες, προσδοκώντας στην απαραίτητη ώθηση από το κράτος 
ώστε να ξεπεραστούν οι πρωτοφανείς πιέσεις και να αποκατασταθεί σταδιακά η 
πολυαναμενόμενη σταθερότητα.

Άρθρο του Προέδρου της ΕΣΕΕ 
κ. Γιώργου Καρανίκα

Το Βήμα της Κυριακής, 27/9/2020

Το λιανικό εμπόριο ως μοχλός για την 
οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης
Ο Christian Verschueren, Γενικός Διευθυντής της 
EuroCommerce, παρουσιάζει τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει το λιανικό εμπόριο διεθνώς και τη 
συνεισφορά του στην επανάκαμψη της Ευρώπης. Ο 
ίδιος τονίζει ότι η κρίση της πανδημίας κλυδωνίζει τον 
κλάδο του λιανικού εμπορίου με σημαντικό αντίκτυπο 
στα φυσικά καταστήματα και τους εργαζομένους. Η 
οικονομική αστάθεια στον εμπορικό κλάδο σηματοδοτεί 
την οικονομική επιβράδυνση σε όλη την Ευρώπη, 
με δεδομένο ότι, κατά τη διάρκεια της κρίσης της 
πανδημίας, οι καταναλωτές στράφηκαν κυρίως προς 
προϊόντα πρώτης ανάγκης και ο εμπορικός κλάδος 
- εκτός τροφίμων - βίωσε πρωτοφανή κρίση. Είναι 
αδιαμφισβήτητο ότι η επιτάχυνση στις διαδικτυακές 
πωλήσεις, η ψηφιακή καινοτομία και αειφορία του 
λιανικού και χονδρικού εμπορίου θα αποτελέσουν ισχυρό 
μοχλό για το μέλλον της Ευρώπης. Οι τομείς του λιανικού 
και χονδρικού εμπορίου μπορούν να καθορίσουν το 
μέλλον της Ευρώπης με βιώσιμους ρυθμούς ανάπτυξης 
μέσα από επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, διατηρώντας 
ζωντανές τις κοινότητες και τα αστικά κέντρα. Ο 
Christian Verschueren υπογράμμισε τη σημασία των 
καταστημάτων και την αναγκαιότητα συμπόρευσης της 
ψηφιακής καινοτομίας με την παραδοσιακή εμπειρία 
αγορών.

Μάθετε Περισσότερα  

Φερεγγυότητα και αξιοπιστία «κλειδί» για το 
μέλλον των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Διανύοντας το δεύτερο κύμα της πανδημίας 
παγκοσμίως, ο G. Huemer, Διευθυντής Οικονομικής και 
Δημοσιονομικής Πολιτικής της SMEunited, υπογράμμισε 
την αξία της φερεγγυότητας για τη λειτουργία και 
επιβίωση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Βασικός 
πυλώνας στήριξης των επιχειρήσεων αποτέλεσαν τα 
εθνικά και ευρωπαϊκά μέτρα που ελήφθησαν κατά 
την πρώτη φάση της πανδημίας αλλά το μέλλον πια 
θεωρείται αβέβαιο. Οι επιδράσεις θα είναι τεράστιες 
στο σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας, καθώς 
τα περισσότερα μέτρα ρευστότητας έχουν αυξήσει 
το επίπεδο χρέους και την πιστοληπτική ικανότητα 
των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο G. Huemer στην 
ολοκλήρωση της ομιλίας του πρότεινε μέτρα για την 
ενίσχυση της φερεγγυότητας των επιχειρήσεων ως 
βασική δοκιμασία και κριτήριο για την επιβίωσή τους, 
υπογραμμίζοντας τη σημασία της ορθής χρήσης των 
πόρων και την εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης. 

Διαβάστε περισσότερα   
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