
 
 

Χαιρετισμός Προέδρου ΕΣΕΕ κ. Γιώργου Καρανίκα στην Ετήσια Έκθεση 

Ελληνικού Εμπορίου 

Η Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου για το 2021 αποτελεί, γι’ άλλη μια 

χρονιά, το πιο σημαντικό προϊόν της ερευνητικής δραστηριότητας του 

Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών. Σε μια περίοδο έντονων πιέσεων 

και ισχυρών προκλήσεων, το εν λόγω πόνημα καταδεικνύει την ισχυρή 

βούληση της ΕΣΕΕ για την παροχή και την  αξιοποίηση μιας τεκμηριωμένης 

γνώσης, όσον αφορά στην κατάσταση που επικρατεί στο ελληνικό 

εμπόριο. Η δημοσιοποίηση της εφετινής Ετήσιας Έκθεσης Ελληνικού 

Εμπορίου, στο πλαίσιο των πολλαπλών κρίσεων της συγκυρίας και του 

πολέμου στην Ουκρανία, υποδηλώνει τη δύσκολη θέση, στην οποία έχει 

περιέλθει το εμπόριο, και η οποία υποχρεώνει θεσμικούς και κοινωνικούς 

φορείς να αναλάβουν συγκεκριμένες και τολμηρές πρωτοβουλίες. Η 

Ετήσια Έκθεση για το 2021 είναι μια ηχηρή προειδοποίηση της εμπορικής 

τάξης, σχετικά με  την επιβίωση και τις προοπτικές της επιχειρηματικής 

της δράσης. 

Είναι ενδεικτικό ότι, ήδη από το 2020, οι συνολικές πωλήσεις των 

εταιρειών του εμπορίου κατέγραψαν μείωση κατά 8.5%, ενώ τα μικτά 

κέρδη υποχώρησαν σε μικρότερο βαθμό (5.6%). Παρ’ όλα αυτά, και το 

2021, ενώ η απασχόληση στο εμπόριο παρουσίασε οριακή πτώση κατά 

0.6%, σε σχέση με πέρυσι, ο κλάδος παραμένει ο μεγαλύτερος εργοδότης 

της χώρας (με 17.9% της συνολικής απασχόλησης), παρέχοντας εργασία 
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σε περίπου 700.000 συμπολίτες μας. Για τους έλληνες εμπόρους, η 

φορολόγηση, η μείωση της καταναλωτικής δαπάνης, η έλλειψη 

ρευστότητας, η αύξηση του κόστους των εμπορευμάτων και οι πράξεις 

αθέμιτου ανταγωνισμού αποτελούν τα σημαντικότερα προβλήματα των 

εμπορικών επιχειρήσεων. 

Είναι, επομένως, σαφές ότι η συζήτηση για την ανάκαμψη της αγοράς και 

την επιστροφή στην κανονικότητα, όσο εφικτή μπορεί να είναι, με τα 

διαρκώς μεταβαλλόμενα δεδομένα της γεωπολιτικής αστάθειας, θα 

πρέπει να κινείται πέριξ δύο βασικών αξόνων παρέμβασης, οι οποίοι θα 

απαντούν στα σημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει η αγορά. 

Καταρχάς, όσον αφορά στις ελληνικές μικρομεσαίες εμπορικές 

επιχειρήσεις, η μείωση του διαθέσιμου προς κατανάλωση εισοδήματος 

των νοικοκυριών, εξαιτίας, κυρίως, των φουσκωμένων λογαριασμών 

ρεύματος, αλλά και η αύξηση του δικού τους λειτουργικού κόστους θα 

απαιτήσουν,  αναμφίβολα, τη στήριξη της Πολιτείας, για όσο διάστημα 

διαρκέσει η ενεργειακή κρίση και οι συνέπειες στον πληθωρισμό, ένεκα 

της πολεμικής σύρραξης στην Ουκρανία. Η στήριξη των επιχειρήσεων 

απέναντι στην ενεργειακή κρίση δεν πρέπει να ατονήσει. Γι’ αυτό ο 

εμπορικός κόσμος ελπίζει, τουλάχιστον, πως θα ευδοκιμήσει η ελληνική 

πρόταση για τη δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού αλληλεγγύης, όσον 

αφορά στην ενέργεια. 

Επιπρόσθετα, πρέπει να προχωρήσει άμεσα και συστηματικά ο ψηφιακός 

μετασχηματισμός και η πράσινη μετάβαση των Μμε εμπορικών 

επιχειρήσεων. Είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η εμπειρία και η τεχνογνωσία 

των επιχειρηματιών και των εργαζομένων τους σε θέματα ηλεκτρονικού 

εμπορίου και ψηφιακού μάρκετινγκ, με στόχο την ουσιαστική 

ενσωμάτωση της νέας τεχνολογίας στη στρατηγική, αλλά και στην 
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καθημερινή λειτουργία μιας Μμε επιχείρησης. Η σωστή διαχείριση και 

διάχυση στην πραγματική οικονομία των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης 

και των κονδυλίων του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 θα αποτελέσουν 

καθοριστικό παράγοντα, για την επιτυχία της διπλής μετάβασης της 

ελληνικής επιχειρηματικότητας. Το μεγάλο στοίχημα, σήμερα, είναι να 

δοθούν σε όλες τις επιχειρήσεις τα γνωστικά εφόδια και τα 

χρηματοδοτικά εργαλεία, προκειμένου να επιβιώσουν. Ιδιαίτερα, θα 

πρέπει να προσεχθούν οι κλάδοι και οι ΜμΕ που επλήγησαν περισσότερο 

από την πανδημία, ώστε να μην ανοίξει περισσότερο η «ψαλίδα» που 

τους χωρίζει από τις μεγάλες πολυεθνικές και τα λίγα ισχυρά brands του 

εγχώριου λιανεμπορίου. 

Η Μμε εμπορική επιχείρηση, γι’ άλλη μια  φορά, έρχεται αντιμέτωπη με 

μια κρίση,  η οποία απειλεί την επιβίωσή της. Ως έμποροι, ζητάμε να μας 

δοθούν τα εργαλεία,  ώστε να έχουμε «επόμενη ημέρα». Το εμπόριο δεν 

είναι μια δευτερεύουσα δραστηριότητα στην Ελλάδα, αλλά πυλώνας του 

αναπτυξιακού μας μοντέλου. Με τεκμηριωμένο τρόπο, η ΕΣΕΕ θα 

συνεχίσει να παρεμβαίνει ουσιαστικά και να διεκδικεί αυτό το καλύτερο 

μέλλον για το εμπόριο. 

Θέλω να συγχαρώ τους συντελεστές της Έκθεσης και να ευχηθώ σε όλες 

και όλους σας καλή ανάγνωση.  
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