
Μαζικές ρυθμίσεις επιχειρηματικών δανείων μέσω του Γέφυρα ΙΙ 
επιδιώκουν οι τράπεζες
Χιλιάδες επιχειρηματικά δάνεια μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που βρίσκονται σήμερα σε 
καθεστώς καθυστέρησης, καταγγελμένα ή είναι προσωρινά εξυπηρετούμενα σε πρόγραμμα 
σταδιακής επαναφοράς δόσης (step up) ύστερα από τη λήξη των μορατορίων πρόκειται να 
περάσουν στο πρόγραμμα Γέφυρα ΙΙ, το οποίο επιδοτεί μέχρι 90% τη μηνιαία δόση για οκτώ μήνες.

Ταμείο Ανάκαμψης: Έως τα τέλη καλοκαιριού η πρώτη δόση
Το πρώτο εμπόδιο στον δρόμο για την υλοποίηση του φιλόδοξου Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, 
με τα 32 δισ. ευρώ των κοινοτικών πόρων, απομακρύνθηκε χθες με την απόφαση του 
γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου, που άναψε το πράσινο φως για την επικύρωση του 
Ταμείου Ανάκαμψης από τη Γερμανία. Απομένει η έγκριση από Κοινοβούλια 10 χωρών της 
απόφασης για το νέο σύστημα ιδίων πόρων της Ε.Ε.

Στο 7% του ΑΕΠ βαθαίνει το πρωτογενές έλλειμμα του 2021 - 
Προβληματίζει ο δημοσιονομικός εκτροχιασμός
Σε πρωτογενές έλλειμμα 7% του ΑΕΠ οδηγείται και το 2021 ο κρατικός προϋπολογισμός 
με βάση τις νεότερες εκτιμήσεις από τα τεχνικά κλιμάκια των δανειστών στο πλαίσιο του 
δημοσιονομικού ελέγχου για την 10η μεταμνημονιακή αξιολόγηση.

Πληττόμενες επιχειρήσεις: Πώς θα πληρώσουν φόρους & εισφορές 
χωρίς να χρησιμοποιήσουν «ζεστό χρήμα»
Εντασσόμενοι στο πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών θα μπορέσουν να λάβουν πίστωση, 
αφού αφαιρεθούν τυχόν ενισχύσεις που έχουν λάβει. Η ενίσχυση που θα λάβουν ως πίστωση θα 
μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν για τη πληρωμή του φετινού φόρου εισοδήματος, του ΕΝΦΙΑ, 
του ΦΠΑ, των ασφαλιστικών εισφορών, κ.α.

ΟΟΣΑ: Οι μεταρρυθμίσεις που συστήνει στην Ελλάδα μετά την πανδημία
Την ενίσχυση των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων στη μετά πανδημία εποχή επισημαίνει ο 
ΟΟΣΑ στην έκθεση «Going For Growth 2021» για την Ελλάδα.

Θετικοί οι θεσμοί για «λογικά» μέτρα στήριξης από την πανδημία παρά 
την μεγάλη επιδείνωση ελλείμματος – χρέους
Οι θεσμοί διαμορφώνουν μαζί με την κυβέρνηση ένα νέο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μίας 
σειράς από κρίσιμες μεταρρυθμίσεις και παρεμβάσεις όπως η μείωση των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών του Κράτους προς ιδιώτες, η συγκράτηση των καταπτώσεων κρατικών εγγυήσεων 
και της αύξησης των κόκκινων δανείων, αλλά και η επιτάχυνση των παρεμβάσεων στις 
ιδιωτικοποιήσεις, στο δημόσιο και στις αγορές που μείωσαν «ρυθμό» λόγω των περιοριστικών 
μέτρων.

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2020: Το «αποτύπωμα» 
της πανδημίας και ο κεντρικός ρόλος του εμπορίου την 
«επόμενη μέρα».
Σε μείζον οικονομικό και επιχειρηματικό γεγονός για τη χώρα, στην πιο κρίσιμη καμπή της 
πανδημικής κρίσης, αναδείχθηκε η διήμερη διαδικτυακή, παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης 
Ελληνικού Εμπορίου 2020, στις 6 και 7 Απριλίου 2021, από την ΕΣΕΕ. Τα αναλυτικά στοιχεία για 
τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας που επεξεργάστηκε το ΙΝ.ΕΜ.Υ – ΕΣΕΕ αποτέλεσαν το 
επιστημονικό υπόβαθρο και το έναυσμα για υψηλού επιπέδου θεματικές συζητήσεις που εστίασαν 
σε όλες τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργεί για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα 
η «νέα κανονικότητα» στη μετά – COVID εποχή. Βαρύνουσες παρεμβάσεις για το παρόν και το 
μέλλον του εμπορίου έκαναν ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ 
κ. Αλέξης Τσίπρας και ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτης Σχοινάς. Τα 
συμπεράσματα της Έκθεσης Σχολίασαν οι Πρόεδροι των Κοινωνικών Εταίρων και διακεκριμένοι 
εκπρόσωποι της επιχειρηματικής και επιστημονικής κοινότητας. Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος 
Καρανίκας τόνισε: «Η Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου έχει καθιερωθεί ως ένα σημαντικό 
ορόσημο για το εμπόριο και την αγορά και ως ένα πολύτιμο εργαλείο για την κατανόηση της 
πραγματικότητας στον κλάδο μας».

Δείτε εδώ τα συνοπτικά αποτελέσματα της Ετήσιας Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου 2020
Διαβάστε εδώ τα συμπεράσματα της 1ης ημέρας της εκδήλωσης
Διαβάστε εδώ τα συμπεράσματα της 2ης ημέρας της εκδήλωσης
Παρακολουθήστε εδώ ολόκληρη την εκδήλωση της Ετήσιας Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου 2020

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

Δικαιοσύνη και ισονομία με άμεσα στοχευμένα μέτρα ζητά το Λιανεμπόριο

«Άμεση ένταξη του εμπορίου στα Προγράμματα Επανεκκίνησης», ήταν το ισχυρό μήνυμα της 
έκτακτης κοινής Συνέντευξης Τύπου της ΕΣΕΕ με ΕΣΑ, ΕΣΠ και ΕΣΘ στις 28 Απριλίου. Τους 
ισχυρούς κλυδωνισμούς που ήδη υφίστανται χιλιάδες μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις σε 
όλη τη χώρα στη πιο κρίσιμη καμπή της πανδημικής κρίσης εξαιτίας της έλλειψης ρευστότητας 
και του αδικαιολόγητου αποκλεισμού του Λιανεμπορίου από τα Προγράμματα Επανεκκίνησης της 
αγοράς ανέδειξαν οι εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου.

Συνάντηση ΕΣΕΕ με τον Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα. Ισότιμη 
Συμμετοχή του μικρού Λιανεμπορίου στην εθνική / ευρωπαϊκή προσπάθεια για κυκλική 
οικονομία ζητά ο εμπορικός κόσμος

Συνάντηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα πραγματοποίησε την 
Τρίτη 20 Απριλίου, αντιπροσωπεία της ΕΣΕΕ με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Καρανίκα 
και  με τη συμμετοχή το Γεν. Γραμματέα κ. Νίκου Μπόνη και του Οικ. Επόπτη κ. Χρήστου 
Μπλουγούρα.  Η συζήτηση είχε ως κύριο θέμα την οργανωμένη και θεσμική εκπροσώπηση του 
μικρομεσαίου εμπορίου στις δράσεις για την προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας, με στόχο την 
πλήρη ενημέρωση του και την ισότιμη συμμετοχή του στα σχετικά προγράμματα που διαχειρίζονται 
εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.

Δήλωση Προέδρου ΕΣΕΕ για την ακύρωση της επαναλειτουργίας των εμπορικών 
καταστημάτων σε Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Αχαΐα

«Ακατανόητο το «μπρος – πίσω» σε Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Αχαΐα,  ο εμπορικός κόσμος απαιτεί 
σεβασμό», δήλωσε στις 3 Απριλίου ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανίκας, αμέσως αφότου 
έγινε γνωστή η τελική κυβερνητική απόφαση με την οποία εξαιρούντο οι συγκεκριμένες περιοχές 
από την επαναλειτουργία των εμπορικών καταστημάτων με click away και click in shop.

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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Το λιανεμπόριο χρειάζεται «καύσιμα» για να μην μείνει στα 
μισά του δρόμου
  
O «πολυ-τραυματίας» μικρομεσαίος έμπορος καλείται να κολυμπήσει στα βαθιά, προτού 
επουλώσει τις πληγές της πολύμηνης απραξίας. Όπως το θέτει εμφατικά η Ετήσια Έκθεση 
Ελληνικού Εμπορίου 2020 που παρουσίασε πρόσφατα η ΕΣΕΕ, διαπιστώνεται ξεκάθαρα 
ότι η πανδημία απειλεί τη βραχυπρόθεσμη βιωσιμότητα των εγχώριων επιχειρήσεων, οι 
οποίες ήταν ήδη εξαιρετικά επιβαρυμένες από τη μακροχρόνια οικονομική ύφεση που 
προηγήθηκε. Προειδοποιεί μάλιστα πως ο μεγαλύτερος κίνδυνος της πανδημίας είναι ότι 
πολύ περισσότερες επιχειρήσεις, 35% αντί για 18%, είναι πιθανόν να μετατραπούν από 
βιώσιμες σε προβληματικές. Τώρα είναι λοιπόν η ώρα της αλήθειας και για την κυβέρνηση. 
Η στιγμή που πρέπει να αποδείξει ότι έχει και η ίδια την αποφασιστικότητα να μην αφήσει 
τον εμπορικό κόσμο χωρίς «καύσιμα» στα μισά του δρόμου. Η ΕΣΕΕ, όπως πράττει με 
υπευθυνότητα και ρεαλισμό από την αρχή της πανδημίας, επισημαίνει ότι η νέα συγκυρία 
απαιτεί διαφορετικές και περισσότερο στοχευμένες ρυθμίσεις.

Διαβάστε τη συνέχεια  

Webinars ΙΝΕΜΥ – ΕΣΕΕ για τα θέματα που 
απασχολούν τον εμπορικό κόσμο

Η ΕΣΕΕ σε συνεργασία με το ΙΝΕΜΥ έχει προχωρήσει στη διεξαγωγή στοχευμένων We-
binars με θέμα μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τον Εμπορικό Κόσμο 
και την Ελληνική Κοινωνία και Οικονομία γενικότερα. Στόχος είναι να αναδειχθούν και 
να συζητηθούν πολυπρισματικά οι διαφορετικές κάθε φορά οπτικές των θεμάτων που 
εξετάζονται ώστε να συμβάλλουν στην πληρέστερη και πλέον τεκμηριωμένη άποψη των 
προτάσεων της ΕΣΕΕ.  

Διαβάστε τη συνέχεια  

Εμπορικός Σύλλογος Άρτας
Ο Εμπορικός Σύλλογος Άρτας έχει 107 χρόνια «ζωής», καθώς ιδρύθηκε το 1914. 
Είναι ο πιο δυνατός και πολυπληθής Σύλλογος του Ν. ΑΡΤΑΣ . Έχει ενεργά 400 
μέλη και τα εκπροσωπεί σε επιτροπές Εφκα , ΙΚΑ , Ενοικίων , Εφορίας. Συμμετέχει 
επίσης σε επιτροπές των Δήμων του Νόμου και της Περιφέρειας . Έχει κερδίσει να 
είναι από τους πρώτους συνομιλητές σε τοπικά προβλήματα και οι παρεμβάσεις 
του είναι καθοριστικές.

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. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΕΕ 

Ποιοι Είμαστε Οι Θέσεις μας 
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Προτεραιότητα των ΜμΕ αποτελεί η 
περαιτέρω ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων
Κατά τις διαβουλεύσεις των κοινωνικών εταίρων σχετικά 
με τις πρωτοβουλίες για τους ατομικούς λογαριασμούς 
μάθησης και τα μικρο-διαπιστευτήρια, η Liliane 
Volozinskis, Διευθύντρια Κοινωνικών Υποθέσεων και 
Πολιτικής Κατάρτισης, επεσήμανε την επιτακτική ανάγκη 
ευθυγράμμισης των δεξιοτήτων με τις μεταβαλλόμενες 
απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Καθώς αποτελεί 
προτεραιότητα των συστημάτων Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης, είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν περαιτέρω 
μέσω διατάξεων συνεχούς κατάρτισης, οι οποίες να 
χρηματοδοτούνται κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και όχι μόνο από τους εργοδότες. Η ίδια εξήγησε ότι 
οι ατομικοί λογαριασμοί μάθησης είναι πιθανόν να 
συμβάλλουν στην προώθηση της περαιτέρω κατάρτισης 
μεταξύ καλά διαφοροποιημένων προγραμμάτων 
κατάρτισης στα κράτη-μέλη. Είναι σαφές ότι δεν πρέπει 
να αντικατασταθούν τα εθνικά, περιφερειακά και 
κλαδικά λειτουργικά συστήματα που οργανώνονται από 
κοινωνικούς εταίρους, όπως τα ταμεία κατάρτισης, αλλά 
η ευθύνη για τη συνεχή μάθηση πρέπει να μοιράζεται 
μεταξύ των δημόσιων αρχών και των εργοδοτών. Όσον 
αφορά το θέμα των μικρο-διαπιστευτηρίων (micro-
credentials), η Liliane Volozinskis υπογράμμισε την 
αποτελεσματικότητά τους στην αναβάθμιση και τον 
επαναπροσδιορισμό του εργατικού δυναμικού. 

Με στοχευμένο περιεχόμενο εκπαίδευσης, η ιδέα 
αυτή ταιριάζει με τις ανάγκες των εταιρειών και των  
εργαζομένων και μπορεί να λύσει τους περιορισμούς των 
κινήτρων, του χρόνου και του κόστους. Από τον πλευρά 
της, η SMEunited τάσσεται υπέρ της ανάγκης για ένα 
ευρωπαϊκό πρότυπο ποιότητας και διαφάνειας, εφόσον 
αυτά τα πρότυπα δεν κατακερματίζουν επιτυχημένα 
εθνικά συστήματα τυπικών προσόντων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και δεν περιορίζουν την 
ευελιξία των μικρο-διαπιστευτικών. 

Μάθετε Περισσότερα  

Ζωτικής σημασίας η ασφαλής και αξιόπιστη 
εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης για το
μέλλον της Ευρώπης

Στο πλαίσιο νέων κανόνων και δράσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την τεχνητή νοημοσύνη, ο Christian Ver-
schueren, Γενικός Διευθυντής του EuroCommerce,  
σημείωσε ότι οι έμποροι λιανικής και χονδρικής πώλησης 
χρησιμοποιούν εδώ και πολλά χρόνια τεχνολογίες 
τεχνητής νοημοσύνης (AI) και αυτοματοποίησης, για 
να βελτιώσουν τις υπηρεσίες που παρέχουν στους 
πελάτες τους. Ο ίδιος επεσήμανε ότι οι εφαρμογές 
που χρησιμοποιούν ενέχουν ελάχιστους ή μηδαμινούς 
κινδύνους για τα άτομα, καθώς επικεντρώνονται στη 
βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας 
και εξέφρασε παράλληλα την ευχαρίστησή του που το 
σχέδιο επικεντρώνεται στην οικοδόμηση ασφάλειας και 
εμπιστοσύνης, αντιμετωπίζοντας ιδιαίτερα τις εφαρμογές 
υψηλότερου κινδύνου. Από την πλευρά της, η EuroCom-
merce αποδέχτηκε με ικανοποίηση ότι το λιανικό και 
χονδρικό εμπόριο περιλαμβάνεται μεταξύ των ασφαλών 
τομέων και επεσήμανε την ανάγκη διασφάλισης ενός 
μελλοντικά ασφαλούς πλαισίου για τη στήριξη της 
καινοτόμου και ανταγωνιστικής χρήσης της Τεχνητής 
Νοημοσύνης στην Ευρώπη. Τα συστήματα τεχνολογίας 
sandboxing θα επιτρέπουν την ανάπτυξη και δοκιμή 
καινοτόμων συστημάτων της, υπό αυστηρή κανονιστική 
εποπτεία, για να διερευνήσουν οι επιχειρήσεις τις 
δυνατότητές τους και να εντοπίσουν μειονεκτήματα 
πριν διατεθούν στην αγορά. Ολοκληρώνοντας, ο Chris-
tian Verschueren υποστήριξε ότι είναι ζωτικής σημασίας 
ένα σαφές νομικό πλαίσιο που παρέχει εμπιστοσύνη 
και ασφάλεια για τις επενδύσεις σε τεχνολογίες Al, οι 
οποίες μπορούν να είναι προσβάσιμες σε όλους τους 
Ευρωπαίους και να βασίζονται στις ευρωπαϊκές αξίες. 

Διαβάστε περισσότερα   

Άρθρο του Προέδρου 
της ΕΣΕΕ κ. Γιώργου Καρανίκα 
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Το «αποτύπωμα» της πανδημίας 
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