Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας
Πρόεδρος Ο.Ε.Ε.

Αλλαγές και ανακατατάξεις
στο λιανικό εμπόριο
Η οικονομία είναι ψυχολογία.
Ειδικά σε ό,τι αφορά την αγορά και το λιανεμπόριο, που χρειάζονται κατανάλωση και τζίρους.
Κάθε δήλωση, κάθε εξέλιξη, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, επηρεάζει τη
διάθεση των καταναλωτών και –κατά συνέπεια– την επιθυμία τους για αγορές.
Βρισκόμαστε πλέον σε μια περίοδο, όπου λιανέμποροι και εξαγωγείς είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι
μεταξύ τους, δεδομένου ότι οι δεύτεροι είναι και προμηθευτές των πρώτων.
Το γεγονός ότι το 2016 η αγορά –ακόμα και στα είδη πρώτης ανάγκης– τρέχει πτωτικά κάθε μήνα
δείχνει πως ο γυαλός είναι στραβός.
Συνεπώς, απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση του κλίματος μεταξύ των
καταναλωτών, αλλά και την ταυτόχρονη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας και δραστηριοποίησης
των εξαγωγέων.
Στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας επιχειρούμε να κωδικοποιήσουμε το σύνολο των στοιχείων
αυτού του περιβάλλοντος, με στόχο να συμβάλλουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό στην αποκατάσταση
των όποιων στρεβλώσεων.
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ημείωμα
ύνταξης

Υποχρεωτική αναδιάρθρωση
για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου
Ο κλάδος του λιανικού εμπορίου δέχθηκε ισχυρότατο πλήγμα στα χρόνια της κρίσης. Σύμφωνα με
πρόσφατη μελέτη που διενήργησε η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας, ο όγκος των
πωλήσεών του συρρικνώνεται κατά 5% ετησίως την τελευταία επταετία και μόνο το 1/3 των επιχειρήσεων του
κλάδου λειτουργεί αποτελεσματικά.
Η πτώση της κατανάλωσης και η κρίση οδήγησαν σε κλείσιμο μικρότερες αλλά και μεγαλύτερες
εμπορικές επιχειρήσεις, ενώ πολλές επιχειρήσεις που λειτουργούν σήμερα αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά
προβλήματα.
Τα «Οικονομικά Χρονικά», μέσα από τα άρθρα που φιλοξενούν στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας,
παρουσιάζουν τις προοπτικές με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπος ο κλάδος του λιανικού εμπορίου.
Σύμφωνα με τους αρθρογράφους:
➢ Η αναδιάρθρωση κρίνεται υποχρεωτική για το λιανεμπόριο στην Ελλάδα, όπως επίσης υποχρεωτική

καθίσταται και η ανεύρεση ενός νέου προτύπου δομών και λειτουργίας.
➢ Οι επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου θα πρέπει να κατανοήσουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή και

να προσαρμόσουν την εμπορική στρατηγική τους στις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες και προτιμήσεις
των πελατών. Η καταναλωτική συμπεριφορά έχει αλλάξει και θα συνεχίσει να αλλάζει σε μία διαρκή
προσπάθεια προσαρμογής στα νέα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα, που είναι πολύ διαφορετικά σε
σχέση με το παρελθόν.
➢ Η ενίσχυση της κατανάλωσης αποτελεί βασικό παράγοντα, για να οδηγηθεί η οικονομία σε ρυθμούς

ανάπτυξης. Στα μέτρα ενίσχυσης της κατανάλωσης περιλαμβάνεται η σταδιακή μείωση των συντελεστών
ΦΠΑ. Πιθανή μείωση θα μπορούσε να περιορίσει τα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων, άρα να
οδηγήσει σε πτώση των τιμών, συμβάλλοντας στη βελτίωση της κατανάλωσης. Παράλληλα, θα μπορούσε
να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας σε αρκετούς κλάδους, καθώς σήμερα η
χώρα έχει μεγαλύτερους συντελεστές από τους ανταγωνιστές της.
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Καινοτομία, εξωστρέφεια
και ανάπτυξη οι βασικοί
στόχοι για το λιανεμπόριο
Αντώνης Παπαδεράκης
Γενικός Γραμματέας Εμπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή

ιμεγάλεςαλλαγέςπουέχουνσημειωθείτατελευταίαχρόνιαστονκλάδο
του οργανωμένου λιανεμπορίου και
ειδικότεραστονχώροτωντροφίμωνκαιποτών,
που παρουσιάζει αξιοσημείωτη ανάπτυξη,
έχουνδιαμορφώσεινέεςσυνθήκεςστηναγορά
καιαποτελούνμίασημαντικήπρόκλησηπου
καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε με όρους
προάσπισηςτηςυγιούςεπιχειρηματικότητας.
Τονκλάδοτωνταχυκίνητωναγαθώνδενμπορούμε να τον εξετάζουμε αποκλειστικά στο
στενόπλαίσιοτηςδιαμορφούμενηςεγχώριας
αγοράς, αλλά μέσα στο ευρύτερο μακρο-περιβάλλονεντόςτουοποίουκαλούνταιναδραστηριοποιηθούνοιεπιχειρήσειςστηχώρα,μέρος των όποιων αλλαγών είναι και ο κύκλος
αναδιάταξηςτωνδυνάμεωντουκλάδουπου

Ο

“

Η διαδικασία της ανασυγκρότησης του
λιανικού εμπορίου θα πρέπει, συνεπώς, να
ενταχθεί στο ευρύτερο πλαίσιο της
παραγωγικής ανασυγκρότησης που
υλοποιείται από την Πολιτεία, προκειμένου
να αναδειχθεί η μεγάλη δυναμική του
κλάδου και να μπορέσει το ελληνικό
λιανεμπόριο να αποτελέσει βασικό μοχλό
της βιώσιμης ανάπτυξης.

”
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βαίνειταχέωςτηντελευταίαπερίοδο.Τοευρύτεροδιεθνέςοικονομικό,κοινωνικόκαιπολιτικόπεριβάλλονείναισεθέσηναδιαμορφώνει
τιςτάσειςστηναγοράκαιναεπηρεάζειάμεσα
ή έμμεσα τη στρατηγική των επιχειρήσεων,
ενώ η πολιτική ευθύνη έγκειται στον τρόπο
διαχείρισης των θεμάτων της αγοράς, στην
ψύχραιμη προσέγγιση, στην υπέρβαση των
τεχνικών και οικονομικών εμποδίων και στη
δημιουργία σταθερού οικονομικού περιβάλλοντοςπουθαπροάγειτηνεπιχειρηματικότητα.
Στοπλαίσιοαυτό,συμβάλλουνκαθοριστικά
η εξυγίανση του ρόλου του τραπεζικού συστήματος,ηεπικείμενηολοκλήρωσητηςδεύτερηςαξιολόγησηςπουθαανοίξειτησυζήτηση
περί βιωσιμότητας του χρέους, η οριστική
απομάκρυνσηκάθεσεναρίουεξόδουτηςχώρας
απότηνευρωζώνη,ηδιαδικασίαδιευθέτησης
τωνκόκκινωνδανείων,καθώςκαιηαποπληρωμήτωνχρεώντουΔημοσίουπροςτονιδιωτικότομέα.
Ηελληνικήοικονομίαπαρουσιάζειθετικές
τάσεις,σύμφωνακαιμετηντελευταίαέκθεση
τουΟΟΣΑπουπροβλέπειθετικόρυθμόανάπτυξης στο δεύτερο εξάμηνο του 2016, και
αυτό έρχεται ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης
τουτουρισμού,τηςαύξησηςτηςμεταποιητικής
και βιομηχανικής παραγωγής, της αύξησης
των εξαγωγών και των επενδύσεων, καθώς
καιτηςσημαντικήςυποχώρησηςτουποσοστού
ανεργίας, που αποτελούν ισχυρές ενδείξεις
ότικλείνειοκύκλοςτωνχαμηλώνεπιδόσεων
καιτηςπαραγωγικήςυστέρησης.

Ηανάκαμψητηςελληνικήςοικονομίαςκαιηπροοπτικήτηςβιώσιμηςανάπτυξηςαποτελούνμονόδρομο
γιατηνπαραγωγικήανασυγκρότησητηςχώρας,στον
βαθμόπουεπιλύονταιταδιαρθρωτικάεμπόδιαγια
επενδύσειςκαιανάπτυξη,ενισχύεταιηρευστότητα,
διασφαλίζονταιθέσειςαπασχόλησης,διαφυλάσσεται
ο υγιής ανταγωνισμός με αποτροπή καταστάσεων
ολιγοπωλιακούήκαιμονοπωλιακούχαρακτήρακαι
στηρίζεταιηεγχώριαπαραγωγή.
Ως Γενική Γραμματεία Εμπορίου, υπερασπιζόμαστε την ανάγκη υιοθέτησης πρακτικών που θα
εξασφαλίσουν τη βιώσιμη λειτουργία τους και θα
δώσουνλύσηστασημαντικότεραπροβλήματατου
κλάδου.Στοπλαίσιοαυτό,μελετούμετηδυνατότητα
παρέμβασηςστουςχρόνουςαποπληρωμήςτωνεγχώριωνπρομηθευτώντουκλάδου,τηδιασφάλιση
όρωνυγιούςανταγωνισμούστιςεμπορικέςπρακτικές,
σταδίκτυαδιανομήςκαιστηντιμολογιακήπολιτική
για τον καταναλωτή, ενώ είναι σε εξέλιξη και μια
σειράνομοθετικώνπρωτοβουλιώνπουέχουμεανα-
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λάβειγιατηβελτίωσητηςλειτουργίαςκαιπαράλληληςεποπτείαςτηςαγοράς,τηνεπανεξέτασητων
κανόνωνδιακίνησηςπροϊόντωνκαιυπηρεσιώνμε
τηνορθολογικοποίησητωνεπιβαλλόμενωνπροστίμωνκαιτηρύθμισητηςκατάστασηςπουεπικρατεί
στο υπαίθριο εμπόριο μέσα από νέο νομοθετικό
πλαίσιο.
Ακόμη,μετηνολοκλήρωσητηςσχετικήςμελέτης
συμπερασμάτων από την εφαρμογή της εργαλειοθήκης1τουΟΟΣΑ,προσδοκούμεότιθαδοθείηδυνατότηταβελτιωτικώνρυθμίσεωνσεό,τιαφοράτο
πλαίσιο λειτουργίας των εκπτώσεων, προσφορών
καιπροωθητικώνενεργειών.Ηδιαδικασίατηςανασυγκρότησηςτουλιανικούεμπορίουθαπρέπει,συνεπώς,ναενταχθείστοευρύτεροπλαίσιοτηςπαραγωγικήςανασυγκρότησηςπουυλοποιείταιαπότην
Πολιτεία,προκειμένουνααναδειχθείημεγάληδυναμικήτουκλάδουκαιναμπορέσειτοελληνικόλιανεμπόριονααποτελέσειβασικόμοχλότηςβιώσιμης
ανάπτυξης.
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Οι βασικότερες αλλαγές της μεταρρυθμιστικής
προσπάθειαςτωνεγχώριωνεπιχειρήσεωντουκλάδου,
ώστενακαταστούνπιοανταγωνιστικές,θαμπορούσαν
ναείναι:ηδημιουργίααπότιςδυναμικέςεπιχειρήσεις
αλυσίδων αξίας με συμμετοχή και ωφέλεια όλων
τωνεγχώριωνεπιχειρήσεων,ηενίσχυσητωνσυνεργειώνμεταξύτωνεμπορικώνεπιχειρήσεωνήακόμη
ηανάπτυξηεξειδικευμένωνκαταστημάτωνκαιηυιοθέτησησύγχρονωνμέσωνπώλησης.
Προςαυτήτηνκατεύθυνσητηςσυνολικήςαναμόρφωσηςτουκλάδου,θασυμβάλουνκαθοριστικάημείωσητουμεταφορικούκόστουςμέσωτηςανάπτυξης
των δικτύων εφοδιασμού και μεταφορών, η εξισορρόπηση της λειτουργίας των δικτύων καταστημάτων
τωνμεγάλωναλυσίδωνμέσωτηςεξυγίανσηςτωνχρηματοοικονομικώντουςστοιχείων,τηςαπόδοσηςκινήτρων
γιαενίσχυσητηςαπασχόλησηςκαιτηςαναβάθμισης
τωνδομώνυποστήριξηςπελατώνκαιμεθόδωνεξυπηρέτησης, καθώς και η θεσμοθέτηση απλοποιημένων
καιαπολύτωςδιαφανώνκανόνωνλειτουργίαςσεόλο
τοεύροςτωνδραστηριοτήτωντουοργανωμένουλιανεμπορίουμεταυτόχρονηπροάσπισητόσοτωνδικαιωμάτωντωνκαταναλωτών,όσοκαιτωνπαραγωγών.
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ΟδικόςμαςορόλοςωςΓενικήΓραμματείαΕμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή είναι μέσα από
έναφιλόδοξομεταρρυθμιστικόπλαίσιονασυνδράμουμετιςεπιχειρήσειςλιανικούεμπορίουστηνπροσπάθεια αξιοποίησης και μεγιστοποίησης των ευκαιριών που δημιουργούνται για καινοτομία, εξωστρέφειακαιανάπτυξη.
Γιατηνυλοποίησηαυτούτουστόχου,εργαζόμαστε
πάνωσετρειςάξονεςπροτεραιότητας:απλοποίηση
διοικητικώνδιαδικασιών,ενίσχυσητηςκαινοτομίας
καιανάληψηπρωτοβουλιώνγιατηβελτίωσηκαιπαράλληληλειτουργίατηςαγοράς.
Ο πρώτος στόχος αφορά την ανάπτυξη της επιχειρηματικότηταςμέσωτηςπεραιτέρωαπλοποίησης
των διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων και της
ενίσχυσης των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών μιας
Στάσης.Τοσχετικόσχέδιονόμουέχειήδητεθείσε
δημόσιαδιαβούλευσηκαιπροβλέπειτηναπόδοση
κωδικών TAXIS για τις νέες επιχειρήσεις μέσω των
ΥΜΣ,ενώσεσυνεργασίαμετοΥπουργείοΕργασίας
εξετάζουμε από κοινού τη δυνατότητα εγγραφής
στονΕνιαίοΦορέαΚοινωνικήςΑσφάλισηςαπότην
ίδιαυπηρεσίαόπουθασυστήνεταιηκάθεεπιχείρηση.
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Προςτηνκατεύθυνσητηςδιευκόλυνσηςτουεπιχειρηματικούκόσμουεντάσσεταικαιοσχεδιασμόςμας
γιαδημιουργίαΚέντρωνΥποστήριξηςκαιΕξυπηρέτησηςΕπιχειρήσεων,σεσυνεργασίαμεταΕπιμελητήρια,όπουθαδιεκπεραιώνονταιοιδιαδικασίεςτων
επιχειρήσεωνμετοδημόσιοκαιθαπαρέχονταιυπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης, κυρίως στα
πρώταβήματαμιαςεπιχείρησης.
Οδεύτεροςάξοναςαφοράτηνενίσχυσητηςκαινοτομίας στο λιανικό εμπόριο. Για αυτό, η Γενική
ΓραμματείαΕμπορίουβρίσκεταιήδησεσυνεργασία
μετουςθεσμοθετημένουςεκπροσώπουςτουεμπορικούκόσμουτόσογιατηνανάπτυξητωνανοιχτών
εμπορικώνκέντρων,προςόφελοςτωνμικρομεσαίων
επιχειρήσεωντουκλάδου,όσοκαιγιατηνεκπόνηση
καιυλοποίησημιαςσυνεκτικήςεθνικήςστρατηγικής
γιατοηλεκτρονικόεμπόριο.Στόχοςμαςείναιηανάπτυξητουηλεκτρονικούεμπορίουκαιτηςηλεκτρονικής
επιχειρηματικότητας,πουούτωςήάλλωςκαταγράφει
μιααξιοσημείωτηδυναμικήκαιαφοράπλέοντησυντριπτικήπλειοψηφίατουκλάδου,ναεπωφεληθεί
των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, προκειμένουναυπάρξειβελτίωσητουεπιχειρηματικού
περιβάλλοντοςτωνεπιχειρήσεωνστηνκατεύθυνση

της διεύρυνσης των καναλιών προώθησης και διάθεσηςτωνπροϊόντωνκαιτωνυπηρεσιών,καθώςκαι
στηνενίσχυσητωνκαινοτόμωνεπιχειρηματικώνδικτύωνανάπτυξηςτουκλάδου.
Οι συγχρηματοδοτούμενες δράσεις του ΕΣΠΑ
που θα προκηρυχθούν άμεσα θα προβλέπουν
μεταξύ άλλων και τη δυνατότητα ενίσχυσης της
ψηφιακήςλειτουργίαςκαιθααπευθύνονταισεμικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις. Τέλος, στην
προσπάθειατηςΓενικήςΓραμματείαςΕμπορίουνα
συμβάλειστηνεποπτείακαιτηβελτίωσητηςλειτουργίαςτηςαγοράςέχειαναληφθεί,σεσυνεργασία
με το σύνολο των εποπτικών αρχών, μία σειρά
πρωτοβουλιώνγιασυντονισμένεςδράσειςεναντίον
της παραοικονομίας και του παραεμπορίου, οι
οποίεςστοχεύουνστηνάμεσηενίσχυσητουυγιούς
ανταγωνισμούκαιτηςεμπιστοσύνηςτωνκαταναλωτώνστηναγορά.Σχεδιάζουμε,επίσης,νααξιοποιήσουμεταπληροφοριακάσυστήματαπουήδη
διαθέτειτοδημόσιογιατηνεποπτείατηςαγοράς,
προκειμένουνααυτοματοποιηθούνοιδιαδικασίες,
να βελτιωθεί η ποιότητα της πληροφόρησης και
να μειωθεί στο ελάχιστο δυνατό το διοικητικό
βάροςγιατουςεμπόρους. 
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Η έξοδος από την κρίση
περνά μέσα από ένα νέο
αναπτυξιακό μοντέλο
Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου
Βουλευτής,
Υπεύθυνη «Τομέα Ανάπτυξης
& Ανταγωνιστικότητας» της ΝΔ

ο σημερινό «περιβάλλον» μέσα στο
οποίολειτουργούνοιδιάφορες«αγορές»στηχώραμαςτατελευταίαχρόνια
χαρακτηρίζεταιαπό:
➢ Οδυνηράυψηλήφορολογία,
➢ Χαμηλήαφομοίωσηέρευναςκαικαινοτομιών,
➢ Έλλειψη ισχυρού εξωστρεφούς προσανατολισμού,
➢ Υπερρυθμισμένοαπότηδιοίκησηπεριβάλλονμευπέρμετροπροστατευτισμόκαιμονοπωλιακέςπαρενέργειες,και
➢ Υπέρμετρηισχύσυντεχνιώνκαιομάδωνπίεσηςγιατηνυπεράσπισητωνσυμφερόντων
τουςκαισεβάροςτουκοινωνικούσυνόλου.
Τατελευταίαχρόνια,της«κρίσης»σταπαραπάνωέρχεταιναπροστεθείκαιηασφυκτικά
αυξανόμενη δυσκολία χρηματοδότησης των
επιχειρήσεώνμας.

T

“

Η τόνωση της ανταγωνιστικότητας της
πραγματικής οικονομίας μας καθίσταται το
κεντρικό ζητούμενο, σε μια νέας λογικής
οικονομική πολιτική: Εδώ βρίσκεται η
μοναδική πραγματική πόρτα εξόδου από
την πολύπλευρη σημερινή κρίση της
πατρίδας μας…

”
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Ένατέτοιοπεριβάλλοναποτελείτροχοπέδη
στηδημιουργίακάθεαναπτυξιακήςπροοπτικής
γιατηχώρακαιστραγγαλίζειτιςδυνατότητες
που έχει αυτός ο τόπος. Για αυτό και είναι
αναγκαίαηαναδιάταξήτου,προκειμένουνα
καταστεί φιλόξενο για την επώαση της ανάπτυξης και την επανεκκίνηση της οικονομίας
καιτηςαγοράς.

Χτίζοντας ένα νέο αναπτυξιακό
μοντέλο
Βιώνονταςάμεσατηνκρίση,γίνεται,πλέον,
σαφέςπωςτόσοτοζήτηματηςκρίσης,όσοκι
αυτότηςανάπτυξης,πρέπειπάντοτεναγίνονται
αντιληπτάσεδυναμικάσυνδυαστικούςόρους
πουθαλαμβάνουνυπόψητουςτηνκοινωνική
καιτηνοικονομικήπραγματικότητα,αλλάκαι
δενθαεγκλωβίζονταιαπόαυτές.
Γίνεται,επίσης,σαφέςπωςο«οικονομικός
κινητήρας»τηςχώραςπρέπειναπεριβάλλεται
από«μηχανισμούςκοινωνικήςάμυναςκαιπροστασίας»,γιαναμπορείνααντέχειστουςκραδασμούςτωνδιεθνώναγορών.
Καιπωςαυτήηαναγκαίακοινωνικήευαισθησίαποτέδενείναι«δωρεάν»:απαιτείπόρουςκαιπροϋποθέτειισχυρήοικονομία.Εδώ
ακριβώς, το ζήτημα της Ανταγωνιστικότητας
τωνΕπιχειρήσεώνμαςδενμπορείναδιατηρεί,
πλέον,δευτερεύοντααναλυτικόρόλο.
Ο αναποτελεσματικός κρατικός μηχανισμός...
Ο κρατικός μηχανισμός της πατρίδας μας

είναι,όντως,σεπολλάσημείατουυπερδιογκωμένος,
αναχρονιστικός και σπάταλος. Η προσπάθεια αναδιοργάνωσηςκαιεξορθολογισμούτουαποτελείκεντρικόσημείοστηχάραξηενόςνέουμοντέλουανάπτυξηςγιατηνκοινωνίαμας.Γιατηναναδιάρθρωσή
του, όμως, η λογική της «οριζόντιας συρρίκνωσης
χωρίςδιακρίσεις»εκτόςαπόαναποτελεσματικήείναι
καιεπικίνδυνη.Απαιτούνταιάμεσαεστιασμένεςμελέτες και συγκεκριμένη αποτίμηση της επιμέρους
αποτελεσματικότητας-αναποτελεσματικότητάςτου.
Αναθεώρηση του Καταναλωτικού Προτύπου και
Παραγωγικός Αναπροσανατολισμός
Αποδεικνύεται, επίσης, με επώδυνο τρόπο στις
μέρεςμας,πωςηελληνικήκοινωνίαδενμπορεί(δεν
θα μπορούσε, επί μακρόν, έτσι ή αλλιώς…) να
συνεχίζειναεπιβιώνειισορροπημένα,απότηνμια,
υιοθετώνταςμεεπιταχυνόμενουςρυθμούςταυψηλά
καταναλωτικάπρότυπατης«αναπτυγμένηςΔύσης»
συνεχίζοντας, όμως, σε μεγάλο βαθμό να παράγει
μετηνπαραδοσιακή«ανατολίτικη»,εσωστρεφήκαι
κρατικοδίαιτηλογικήτης.

Η βραχύπνοη καταναλωτική ευμάρεια που επέτρεψεουπερβολικόςδιεθνήςδανεισμόςτηςχώρας
μαςβρίσκεταιστηνπρομετωπίδατηςπαρούσαςκρίσης. Από εδώ και πέρα, πρέπει να γίνει απολύτως
συνειδητόστηνκοινωνίαμαςπωςηεποχήτης«δανεικής ραστώνης» έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Στον
βαθμόπουεπιθυμούμεωςκοινωνίαναπροσβλέπουμε
σεμιαβελτίωσητουβιοτικούμαςεπιπέδου,παράλληλημ’αυτήντουσύγχρονουδυτικούκόσμου,είναι
απολύτως αναγκαίο να αναδιατάξουμε και να εκσυγχρονίσουμεδραστικάτηνπαραγωγικήβάσητης
κοινωνίαςμας.
Οφείλουμεναενισχύσουμεσυστηματικάτουλικό
και,κυρίως,τοάυλοκαιγνωστικόδυναμικότωνεπιχειρήσεών μας, με ολοκληρωμένο και συνεκτικό
τρόπο,ώστενααναστρέψουμε,όσοτοδυνατόνγρηγορότερα,τηφθίνουσαπορείατηςανταγωνιστικότητας
τηςοικονομίαςμας.
Ανταγωνιστικότητα
Πρέπειναγίνεισυνειδητόκαιναυπογραμμισθεί
μεκάθετρόποπωςητόνωσητηςανταγωνιστικότητας
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της πραγματικής οικονομίας μας καθίσταται το κεντρικό ζητούμενο, σε μια νέας λογικής οικονομική
πολιτική: Εδώ βρίσκεται η μοναδική πραγματική
πόρταεξόδουαπότηνπολύπλευρησημερινήκρίση
τηςπατρίδαςμας…
Στην πραγματικότητα, χωρίς επαρκώς ανταγωνιστικές επιχειρήσεις εγκατεστημένες στη χώρα
μας,ηέξοδοςαπότηνπαρούσακρίση,ηπαραγωγή
νέου πλούτου, η δημιουργία νέων, καλά αμειβομένων θέσεων εργασίας και η δόμηση μιας νέας
τροχιάςοικονομικήςανάπτυξης,καθίστανταιαδύνατα.
Και χωρίς τη σύσταση μια νέας δυναμικής και
διατηρήσιμηςοικονομικήςανάπτυξης,κάθεελπίδα
γιασυνολικήκοινωνικήανάπτυξηδενμπορείπαρά
νακαταλήξει,γιαμιαακόμηφορά,σεμιαοδυνηρή
ψευδαίσθηση.

16

Άντληση, Δημιουργία και Διάχυση Γνώσης
Ηαναβάθμισητηςποιότηταςκαιησυγκράτηση
των τιμών της εθνικής μας παραγωγής δεν μπορεί
ναπραγματοποιηθείαυτόματακαιχωρίςσυστηματικό
σχέδιο.Δενπρόκειταιγιαένααπλόζήτημα«φιλοτιμίας» ή περαιτέρω «σφιξίματος του ζωναριού»: Η
συγκεκριμένηπροβληματικήτηςυστέρησηςτηςανταγωνιστικότητάςμαςπεριέχεισυγκεκριμένοδιαρθρωτικόκαιιστορικόπροσδιορισμόκαιδυναμική.
Η έξοδος από την κρίση ανταγωνιστικότητας
απαιτείολοκληρωμένοπολιτικόσχέδιοκαιπολλαπλές
κοινωνικοοικονομικέςτομές.
Στοβάθος,οφείλουμενακατανοήσουμεωςκοινωνίαπωςδενείναιπλέονδυνατόνναεπιβιώνουμε
αναπαράγοντας ένα κορεσμένο (και διεθνώς ξεπερασμένο) πρότυπο («στρεβλής και ατελούς») ανάπτυξης.Έναμη-βιώσιμομοντέλοανάπτυξης:
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➢ Πουεστιάζειμονοδιάσταταστις«ποσότητες»και
αγνοείτις«ποιότητες».
➢ Πουεστιάζειστο«σήμερα»καιαδιαφορείγιατο
«αύριο».
➢ Πουεξαντλείταισεαποσπασματικέςλύσεις-«ανάσας»καισε«μπαλώματα»καιαρνείταιοποιαδήποτεσυνεκτικήπροοπτική.
Καλλιέργεια της Δημιουργικότητας και της
Καινοτομίας
Η αναγκαία πορεία για την απελευθέρωση του
δημιουργικού δυναμικού της κοινωνίας μας και η
ενθάρρυνσητηςκαινοτομικήςδράσηςτου,σεκάθε
επίπεδοτηςζωήςμας,δενθαείναιεύκολη.
Ηπερίοδοςαναξιοκρατίας,βολέματοςκαι«σιωπηλήςτιμωρίαςτηςδημιουργικότητας»πουεπικράτησεστηχώραμας,εκτόςτουότιμαςέφερεστηση-

μερινή κατάσταση της βαθιάς κρίσης, «κατάφερε»
εν τω μεταξύ κι έκτισε ισχυρά «ιδεολογικά αναχώματα».
Έθεσεσεθέσηκυριαρχίαςτηνοοτροπίατου«καλοπληρωμένουαργοθεσίτη»,αναπαρήγαγεκαιεξάπλωσε «ιδιαιτέρως αποτελεσματικά» ένα πλήθος
κατεστημένων«μικρο-συμφερόντων».Συμφερόντων
πουαντιμάχονταικαιδενθαπάψουννααντιμάχονται
–άμεσακαιέμμεσα–κάθεκαινοτομικόρεύμαστην
κοινωνίαμας.
Ηαντίστροφητηςσημερινήςτροχιάςαπαιτείπολιτικόθάρρος,επίμονη,υπομονήκαισυνεκτικόσχεδιασμό.
Εξωστρέφεια και Έλκυση Επενδύσεων
Παρότιηκρίση«καλπάζει»,ηκοινωνίαμαςσυνεχίζεινααναλώνεταισεένανεπιφανειακόκαιασπόν-
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δυλο τρόπο αντίληψης της τρέχουσας, παγκόσμιας
οικονομικήςαναδιάρθρωσης,καθώςκαιτηςμελλοντικήςτηςθέσηςμέσαστοπαγκόσμιογίγνεσθαι.
Μιανέα,εξωστρεφήςαντίληψητου«τικάνουμε»
μέσα στο παγκόσμιο εργοτάξιο καθίσταται, πλέον,
απολύτωςεπιβεβλημένη.
Ηδυνατότητάμαςναδιατηρήσουμεκαιναεξαπλώσουμετιςθέσειςτωνπροϊόντωνκαιτωνυπηρεσιώνμαςστιςδιεθνείςαγορές,όπωςκαιηικανότητα
μαςναελκύσουμεκαινααξιοποιήσουμεστηχώρα
μαςνέεςεπενδύσειςαπότοεξωτερικό,θαπροσδιορίσουνσεμεγάλοβαθμότονρυθμόεξόδουτηςοικονομίας και της κοινωνίας μας από την παρούσα
μέγγενητηςύφεσης.

Οι βασικοί άξονες μιας Νέας Οικονομικής
Πολιτικής με εστίαση στην «Αγορά»
Γιατομακρόπνοοξεπέρασματηςκρίσης,χρειάζεται
μιαισχυρή,καινοτομικήκαιπροσαρμοστικήΕπιχειρηματικότητα.
Χωρίςκαινοτόμοκαιπροσαρμοστικήεπιχειρηματικότητα δεν παράγονται κέρδη και εισοδήματα:
χωρίςκέρδηκαιεισοδήματαδενέχειςφορολογικούς
πόρους.
Στοβάθος,ηίδιαηέννοιατηςεπιχειρηματικότητας
πρέπει επιτέλους να «απενοχοποιηθεί» και να ενισχυθείστησυλλογικήμαςσυνείδησηκαι,συγχρόνως,
να εκσυγχρονισθεί/μετεξελιχθεί λειτουργικά, στην
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πράξη,σεόλαταεπίπεδάτης:συγχρόνως,σεόρους
καιΣτρατηγικήςκαιΤεχνολογίαςκαιManagement.
Πρέπεινασυνειδητοποιήσουμε,χωρίςυπεκφυγές,
πωςχωρίςβιώσιμη–δηλαδή,κερδοφόρα–Επιχειρηματικότηταδενμπορείναυπάρξει,πλέον,μακρόπνοη
ανάπτυξηείτεσετοπικούςείτεσεεθνικούςόρους.
Το ξεπέρασμα της παραγωγικής μας καθυστέρησης
ΗΕπιχειρηματικότητάμαςοφείλειναεμπλουτισθεί,
ναεκσυγχρονισθείπολύπλευρα,μεγρήγορουςρυθμούςκαινααποκτήσειισχυρότερηενεργητικήπροσαρμοστικότητακαιμεγαλύτεροκαινοτομικόβεληνεκές.
Στην πράξη, χρειάζεται να αντληθούν, να δημιουργηθούνκαιναδιαχυθούνστονπαραγωγικόιστό
τηςχώραςμαςσύγχρονεςπαραγωγικέςαντιλήψεις,
νέεςπρακτικέςκαιμέθοδοι:καιαυτόάμεσακαισε
όλαταεπίπεδάτου.Καιητυπικήμικρομεσαίαελληνική επιχείρηση, ο επονομαζόμενος «κορμός» του
παραγωγικούδυναμικούτηςχώραςμας,πρέπεινα
εστιάσει,πλέον,μεεπιμονήστηναφομοίωσηνέων,
αποτελεσματικότερων διοικητικών μεθοδολογιών,
νέωντεχνολογικώνδεδομένωνκαινέωνστρατηγικών
εργαλείωνκαικατευθύνσεων.
Νέα γνώση, νέα γνώση και νέα γνώση
Δενπρέπειναξεχνούμεπωςπίσωαπότηνκαινοτομικήδράσηβρίσκεταιπάντοτεοδημιουργικόςάν-
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θρωπος, η εμπειρία και η πολύπλευρη κατάρτιση
του.
Ηκαινοτομίαόμως,ακόμαπερισσότεροσεσυνθήκεςέντονουπαγκόσμιουανταγωνισμού,δενείναι
έναεύκολοζητούμενο:απαιτείπέρααπότοθάρρος
και τη διάθεση ανάληψης ρίσκου, ανοικτό πνεύμα
καικριτικήγνώση,πολλαπλέςικανότητεςκαιπρόσβαση
στασύγχροναεπιστημονικάδεδομένα.Ηαποτελεσματικήκαινοτομίααπαιτεί,επιπλέον,συστηματική
διαχείρισητηςεσωτερικήςκαιεξωτερικήςαλλαγής
πουπροκαλεί.Καιηαπαιτούμενησυστηματικήδιαχείριση της αλλαγής, με την σειρά της, δεν μπορεί
παράναβασίζεταισεμιασυνεχήκαιδιευρυνόμενη
παροχήεπιστημονικήςγνώσης,στονκόσμοτωνεπιχειρήσεώνμας.
Ενισχύσεις & Υποδομές
Οι χρηματοοικονομικές ενισχύσεις, επιδοτήσεις
καιεπιχορηγήσειςστιςεπιχειρήσειςδενμπορούννα
θεωρούνται,πλέον,ωςτομοναδικόαποτελεσματικό
εργαλείοανάπτυξης.
Ηεποχήτου«Κράτους-σιτιστή»πρέπεινακλείσει:
Το σημαντικό καθίσταται, πλέον, να βοηθηθούν οι
επιχειρήσειςτουτόπου,ώστε«ναμάθουννασιτίζονται
μόνεςτους»,μέσαστιςσυνθήκεςτουέντονουπαγκόσμιουανταγωνισμού.Ηκρατικήπαρέμβαση,ανθέλει
ναδιεκδικήσειένανέοπραγματικάγόνιμορόλοστη
νέαεποχήπουανατέλλει,οφείλειναβοηθήσεικυρίως
προς την κατεύθυνση της διάχυσης της αναγκαίας
γνώσηςκαιτηςπληροφορίαςστιςεπιχειρήσειςμας.
Στηνπαροχήτηςαπόλυτακρίσιμηςωςπροςτησημασία
της,σύγχρονηςκαισυνεχώςεξελισσόμενης,παραγωγικήςγνώσηςκαιτεχνογνωσίας.
Ηεποχήμιας«έξυπνης»καιευέλικτηςκρατικής
παρέμβασης,μεκύριοστόχοτηνάρσητωνεμποδίων
καιτησυνεχήγνωστικήενδυνάμωσητηςοικονομίας
καιτηςκοινωνίαςμαςπρέπει,επιτέλους,ναξεκινήσει
μεγρήγορορυθμό.Καιυπ’αυτήτηνέννοια,ηδημιουργία«άϋλωνκαιγνωστικώνυποδομών»αποκτά,
πλέον,μεγαλύτερησημασίαέναντιτων«υλικώνυποδομών».
Ο ρόλος της πολιτικής
Διαχρονικάηπολιτικήκατέχεικαίριορόλοτόσο
στη χάραξη και τον σχεδιασμό της αναπτυξιακής
προοπτικήςμιαςχώρας,όσοκαιστησυνεχήαξιολόγησηκαιέλεγχοόλωντωνπαραμέτρωνπουσυνθέτουν

“

Οι χρηματοοικονομικές
ενισχύσεις, επιδοτήσεις και
επιχορηγήσεις στις επιχειρήσεις δεν
μπορούν να θεωρούνται, πλέον, ως το
μοναδικό αποτελεσματικό εργαλείο
ανάπτυξης. Η εποχή του «Κράτουςσιτιστή» πρέπει να κλείσει.

”

τοπαραγωγικόμοντέλοκαιτηνανάπτυξημιαςοικονομίας.
Ηπολιτική,κυρίωςαφουγκραζόμενητιςδυνατότητες,
τιςπροοπτικέςαλλάκαιτιςπροκλήσειςμιαςοικονομίας,
οφείλειπρώταναλάβειόλαεκείναταμέτραπουθα
συνθέσουνένασταθερόκαιγόνιμοπλαίσιοστήριξης
μιαςαναπτυξιακήςπολιτικήςμεμακροπρόθεσμοορίζοντα,στεκούμενηπάνταωςαρωγόςκαιόχιωςτιμωρός
τωνυγιώνδυνάμεωντηςοικονομίας,παρέχονταςτα
σωστάκίνητραπουθαενεργοποιήσουνκαιθαυποστηρίζουντηναναπτυξιακήτηςπορεία.
Ένααπόταμεγαλύτεραμαθήματαπουμαςέχει
διδάξειηκρίσητωντελευταίωνετώνείναιότιηπολιτική δεν μπορεί να αφήνεται σε πρόχειρους και
κοντόφθαλμουςσχεδιασμούς.Απαιτούνταιγενναίες
αποφάσειςκαιεμπνευσμένοόραμα,ούτωςώστενα
παραχθούν όλες οι ικανές και αναγκαίες συνθήκες
για την εκρίζωση απαρχαιωμένων αντιλήψεων και
πρακτικών,τηνεισαγωγήνέωνιδεών,τηνκαλλιέργεια
κλίματοςεμπιστοσύνηςανάμεσαστοκράτοςκαιτους
πολίτες,–πουαποτελούνάλλωστεκαιτουςπραγματικούςφορείςτηςανάπτυξης–καιτηνεγκαθίδρυση
ενός κοινωνικά δίκαιου συστήματος, όπου όλοι θα
απολαμβάνουνμερίδιοτουπαραγώμενουπλούτου.
Αυτόπουμένειλοιπόνείναιηβέλτιστηαξιοποίηση
των δυνατοτήτων που διαθέτει η χώρα, μέσα στις
οποίες περιλαμβάνονται τα αναπτυξιακά εργαλεία
καιηπρόσβασησεδεξαμενέςάντλησηςβέλτιστων
πρακτικώντηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης,παράλληλαμε
τηνυιοθέτησητολμηρώνρεαλιστικώνμεταρρυθμίσεων
καιτηρήξημεαναχρονιστικέςαντιλήψειςκαιιδεοληψίεςπουκαθηλώνουν.
Σήμερακιόλας.Αύριοθαείναιαργά.
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Η οικονομία της αγοράς
σήμερα και αύριο
στη χώρα μας
Αντώνης Μακρής
Πρόεδρος ΣΕΛΠΕ

πάρχειέναςδιαρκήςπροβληματισμός
όσοναφοράτοθέματηςπραγματικής
απεικόνισης των στοιχείων της οικονομίας. Είτε αυτό αφορά τα στοιχεία της
Εθνικής στατιστικής αρχής είτε αφορά τα
απλά, δηλαδή το πώς πάει ο τζίρος και η
απασχόληση στον κλάδο του Εμπορίου στη
χώραμαςκ.λπ.
Όλοιγνωρίζουμετησημασίατωνενλόγω
στοιχείων και η αντίστοιχη συζήτηση είναι
πάντοτε δραματικά επίκαιρη. Διότι όλα τα
μεγέθη του δημοσιονομικού προβλήματος
της χώρας και η ανάλυση της οικονομίας
στηρίζεταισεαυτά.
Όμωςπρέπειβεβαίωςναπαρακολουθούμε
μεσκεπτικισμότααναφερόμενααριθμητικά
στοιχεία, διότι στη χώρα μας επικρατούν
ιδιότυπεςσυνθήκεςόσοναφοράταδεδομένα,
καθώςκαιταστοιχεία,όπωςαπεικονίζονται
καικαταγράφονται.Ηπαραοικονομίαπλέον
είναι κοινά αποδεκτό ότι πλησιάζει το 35%

Υ

“

Η χώρα μας θα σωθεί μόνο από τη
ρευστότητα που θα προκύψει μέσω νέων
επενδύσεων που θα ωθήσουν τις εξαγωγές
προϊόντων και υπηρεσιών,
συνεπικουρούμενες, βεβαίως, από τον
τουρισμό και τη ναυτιλία.

”

20

❙ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

με 40% της επίσημης οικονομίας. Μεγάλο
θέμαπροκαλείταιεπίσηςαπότηνεισφοροδιαφυγήκαιτηναδήλωτηεργασία.
Το επικίνδυνο για την υγεία της αγοράς
είναι το γεγονός ότι παίρνονται αποφάσεις
όσοναφοράτο«επιχειρείν»,χωρίςναλαμβάνονταιυπόψηοιπαγιωμένοιαλλάάτυποι
κανόνεςφυσιολογικήςλειτουργίαςτηςαγοράς,
η παράβαση των οποίων μπορεί να δημιουργήσειτερατογενέσειςμεάμεσηεπιπλοκή
στηνκαθημερινότητατηςαγοράς,καθώςκαι
στηνοικονομίατηςχώρας.
Ηελληνικήαγοράδενχρειάζεταιπαρεμβάσειςαπόεξωγενείςπαράγοντες,αλλάαπαιτεί μόνο την ησυχία της και τον κατάλληλο
χρόνοναενσωματώσειοποιαδήποτεπαρέμβασητηςπολιτείαςστονδομικόιστότης.
Ομοναδικόςτρόποςπουμπορείνααναπτυχθείδενείναιοιεπενδυτικοίνόμοιαλλά
ηβελτίωσητωνπαραγόντωνπουσυντελούν
στηνορθολογικήκαι–σεβάθοςχρόνουτουλάχιστονδεκαετίας–υγιήανάπτυξηκαιαπόδοσηκερδώναπότιςενλόγωεπενδύσεις.
Μεγαλύτερη καταρχάς είναι η σημασία
τηςσταθερότηταςστομεσοπρόθεσμοχρονικό
διάστημακαισεδεύτεροχρόνο,αλλάεξίσου
σημαντικόείναικαιτούψοςόλωντωνμεγεθώντηςοικονομίαςπουλειτουργούναποτελεσματικάστηδημιουργίαυγιώνκαιαποδοτικώνμονάδων.
Ταστοιχείαπουλαμβάνονταιυπόψηαπό
τουςυποψήφιουςεπενδυτές,εγχώριουςκαι
εξωχώριους,είναι:

ηπολιτικήσταθερότητα,
ηπρόσβασηστηρευστότητα,
τοεργασιακό,
τοασφαλιστικό,
τοφορολογικό,
ηαπονομήτηςΔικαιοσύνης,
ταηλεκτρονικάδίκτυα,
η προσβασιμότητα και εύκολη διακίνηση
αγαθών,
➢ ηχρήσηγης,
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢ ηαποδοχήκαιανοχήτηςπολιτείαςστηνεπιχειρηματικότητακαι
➢ οεπενδυτικόςΝόμος.
Γιαναπορευτούμε,ωστόσο,προςτηνορθήκατεύθυνσηυπάρχουνπροϋποθέσεις,όπωςαναλύονταικατωτέρω:
➢ Πρέπει όλοι οι Έλληνες πολίτες και κυρίως
τανεαράάτομαναεπανεκπαιδευτούνστην
αποδοχή της επιχειρηματικότητας ως πρωτεύονταπαράγονταδημιουργίαςπλούτου.
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➢ Οφείλουν όλοι να αποδεχτούν την έννοια
τηςυγιούςεπιχειρηματικότητας.
➢ Νααποδεχτούνεπίσηςότιοιθέσειςεργασίας
έρχονταιμενέεςεπενδύσεις.
➢ Να συμφωνήσουν ότι η αγορά της χώρας
μας είναι μικρή, για να απορροφήσει την
παραγωγήαπότηδημιουργίαμεγάλωνμονάδων. Άρα, χρειάζονται επενδύσεις ανταγωνιστικώνπροϊόντωνπαγκόσμιαςεμβέλειας,
καιτέλος
➢ Οιμικρέςχώρεςπρέπειναστηρίζουνεπενδύσειςστηνέατεχνολογίακαιμέσωαυτής
στηνπαροχήνέωνυπηρεσιών.
Τοχρήμαπουκυκλοφορείστηχώραμας,επίσημο
ή μαύρο, μπορεί, στην καλύτερη περίπτωση, να
παράγει φόρους και, αν το κράτος είναι σοβαρό,
νατουςεισπράττεικαιναλειτουργείαναδιανεμητικά
καιπροστατευτικά.
Άρα, η χώρα μας θα σωθεί μόνο από τη ρευστότηταπουθαπροκύψειμέσωνέωνεπενδύσεων
πουθαωθήσουντιςεξαγωγέςπροϊόντωνκαιυπη-
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ρεσιών,συνεπικουρούμενες,βεβαίως,απότοντουρισμόκαιτηναυτιλία.
Ωςεκτούτου,πρέπειναστηριχθούνκατάκύριο
λόγοοιεπιχειρήσειςπουήδηέχουναναπτύξειεπιχειρηματικότηταεδώκαιέχουναποδεχθείκαιπροσαρμοστείσταδεδομένατηςχώρας.
Μία αισιόδοξη προοπτική
είναι ότι η χώρα μας
έχει επιλεγεί από
έναν παγκόσμιο
παραγωγό και
εμπορικόπαίκτη,τηνΚίνα,
να λειτουργήσει προσωρινά ως
μεταφορέας
τωνπροϊόντων
προέλευσης
και παραγωγής
τηςγιαδιοχέτευσηστηνΕυρώπη.
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Θεωρώότιθαείναισχετικάεύκολομετηβελτίωση
τουεπιχειρηματικούπεριβάλλοντοςναδημιουργηθεί
στηχώραμαςδευτερογενήςπαραγωγήαπόεπενδύσειςτωνήδησυνεργαζόμενωνεταιρειώνγιατη
μεταφοράτωνπροϊόντωντους.

ΙσχυρόκίνητροείναιτογεγονόςότιθααποκτήσουντοmadeinEuropeκαιθαδιακινούνστηνΕυρώπηπροϊόνταχωρίςτοσυναλλαγματικόρίσκο.
Άλλωστε, όταν δεν έχεις τίποτε να αναδείξεις
στοσυγκεκριμένοπεδίοτηςδευτερογενούςπαραγωγής, μπορεί ξαφνικά να γίνεις «παίκτης»
καιμετηνελάχιστηδυνατήεπένδυση.
Λαμπρό παράδειγμα,τέλος,σεάλληκατηγορία προϊόντων
καιπαροχήςυπηρεσιών αποτελεί η
εγκατάσταση και
λειτουργία της κινητήςτηλεφωνίας
στηνΕλλάδα.
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Γεώργιος Μπάλτας
Καθηγητής του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
Διευθυντής του μεταπτυχιακού
προγράμματος μάρκετινγκ &
επικοινωνίας

Το λιανικό εμπόριο
ενώπιον μεγάλων αλλαγών
στην καταναλωτική
συμπεριφορά

ιεπιχειρήσειςλιανικούεμπορίουυπέστησανπρώτεςτιςσυνέπειεςτηςκρίσηςκαισύμφωναμεόλαταδεδομένα
συνεχίζουνναβρίσκονταιμέσασεένααπειλητικόκαιαβέβαιοοικονομικόπεριβάλλον.Η
κρίση οδήγησε σε κλείσιμο μικρότερες αλλά
και μεγαλύτερες εμπορικές επιχειρήσεις και
πολλές από εκείνες που έχουν κρατηθεί σε
λειτουργίααντιμετωπίζουνπολύσοβαράπροβλήματα.
Οι εμπορικές επιχειρήσεις μικρού και μεσαίουμεγέθουςείναιπερισσότεροευάλωτες,
αλλάείναιταυτόχροναπερισσότεροευέλικτες.
Μίαμικρομεσαίαεμπορικήεπιχείρησημπορεί
νααντιμετωπίσειτιςαπειλέςτουπεριβάλλοντος
καιναεπιβιώσει,ότανεκμεταλλευτείτηνευελιξίακαιτηνπροσαρμοστικότηταπουδίνουν
το μέγεθός της και η απλούστερη διοικητική
δομή.Είναιαλήθειαότιοιπολύμεγάλοιλια-

O

“

Στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, το
Α και το Ω της επιτυχίας είναι η κατανόηση
της συμπεριφοράς του καταναλωτή και η
προσαρμογή της εμπορικής στρατηγικής
στις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες και
προτιμήσεις των πελατών.

”
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νέμποροι με δίκτυο καταστημάτων απολαμβάνουνοικονομίεςκλίμακας,διαθέτουνισχυρές
μάρκεςμεαναγνώρισηκαιέχουνεπιρροήπου
εκδηλώνεταισεδιάφοραεπίπεδαστηναγορά.
Είναιόμωςεξίσουαληθέςότιπάνταυπάρχουν
ευκαιρίεςγιατιςμικρότερεςεπιχειρήσειςπου
προσαρμόζονται καλύτερα και κινούνται ταχύτεραμέσαστοδιαρκώςμεταβαλλόμενοοικονομικόκαιεπιχειρηματικόπεριβάλλον.
Όταν μιλάμε για τον κλάδο του λιανικού
εμπορίου,μιλάμεγιαεπιχειρήσειςπουείναι
σεδιαρκήεπαφήμετονκαταναλωτήκαιεξαρτώνται άμεσα από τη συμπεριφορά του. Σε
αυτόντονκλάδο,τοΑκαιτοΩτηςεμπορικής
επιτυχίαςείναιηκατανόησητηςσυμπεριφοράς
τουκαταναλωτήκαιηπροσαρμογήτηςεμπορικήςστρατηγικήςστιςδιαρκώςεξελισσόμενες
ανάγκεςκαιπροτιμήσειςτωνπελατών.
Είναιεπομένωςαναγκαίονακατανοήσουμε
τηνπραγματικότηταστηνπλευράτηςκαταναλωτικής ζήτησης, γιατί μόνο η γνώση αυτής
τηςπραγματικότηταςμπορείναβοηθήσειστη
χάραξητηςορθήςεμπορικήςστρατηγικής.Οι
αλλαγές που συντελέστηκαν την εποχή των
μνημονίωνκαιτηςμεγάληςκρίσηςστηνκαταναλωτικήσυμπεριφοράτωνΕλλήνωνείναισημαντικέςκαικαθοριστικέςγιατηνέκβασηκάθε
εγχειρήματοςστονκλάδοτουλιανικούεμπορίου. Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη του
λιανικού εμπορίου θα πρέπει να γνωρίζουν
ότιηκαταναλωτικήσυμπεριφοράέχειαλλάξει

οριστικάκαιθασυνεχίσεινααλλάζεισεμίαδιαρκή
προσπάθεια προσαρμογής στα νέα οικονομικά και
κοινωνικά δεδομένα, που είναι πολύ διαφορετικά
σεσχέσημετοπαρελθόν.Όλεςοιενδείξειςσυγκλίνουν
στοότιηκατάστασηθασυνεχίσειναείναιδυσχερής
γιαπολύμεγάλοτμήματουελληνικούπληθυσμού,
πουκαλείταινααντέξειστιςπιέσειςχαμηλώναμοιβών,
υψηλήςανεργίας,υψηλώνφόρων,μεγάλωνεισφορών
καιδυσβάστακτουκόστουςδιαβίωσης.
Γιατονλόγοαυτόνθααναφερθώσυνοπτικάστις
κύριεςτάσειςπουαποκαλύπτονταιαπόταεμπειρικά
δεδομένακαιτιςέρευνεςπουέχουνδιεξαχθείστην
ελληνικήαγορά,επιλέγονταςτιςτάσειςπουεδραιώνονταιωςμόνιμεςσυμπεριφορέςτωνκαταναλωτών
και ως τέτοιες καλείται να τις αντιμετωπίσει το
λιανικόεμπόριο.
Πρώτον, οι Έλληνες καταναλωτές στρέφονται
πλέον μαζικά σε οικονομικότερες αγοραστικές επι-

λογές. Πρόκειται για μία καταναλωτική τάση που
είχεήδηεμφανιστείπριντηνέναρξητηςκρίσηςκαι
έλαβεβέβαιατεράστιεςδιαστάσειςσταχρόνιαπου
ακολούθησαν, με τους καταναλωτές να αναζητούν
φθηνότερεςαγοραστικέςεπιλογές,ώστενακαλύψουν
βασικέςανάγκεςμελιγότεραέξοδα.Στοσημείοαυτό
πρέπει να υπογραμμισθεί η επίπτωση που έχει σε
όλη την αγορά η συρρίκνωση και αποσύνθεση της
μεσαίαςτάξης,ηοποία«φτωχοποιείται»καιαδυνατεί
πλέονναδιατηρήσειτοαντίστοιχοβιοτικόεπίπεδο.
Ηεξέλιξηαυτήδημιουργείνέαστρώματα«νεόπτωχων», που αναγκάζονται να αλλάξουν οικονομική
και καταναλωτική συμπεριφορά. Σε αυτούς εντάσσονταισταδιακάόχιμόνοόσοιέχασαντηνεργασία
τουςήτηνεπιχείρησήτους,αλλάκαιόσοιπαραμένουν
οικονομικάενεργοίείτεωςμισθωτοίείτεωςεπαγγελματίεςκαιυφίστανταιραγδαίακαιβαθιάμείωση
τωναποδοχώντους.
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Δεύτερον,ηπαρούσασυγκυρίαευνοείακόμαπερισσότεροταπροϊόνταιδιωτικήςετικέτας,ταοποία
εδραιώνονταισταράφιατωνκαταστημάτωνκαιστις
συνήθειεςτωνκαταναλωτών.Ταπροϊόνταιδιωτικής
ετικέτας έχουν πλέον πολλές μορφές, παραλλαγές
καιεπίπεδατιμών,καιθεωρούνταιαπαραίτητοσυστατικότουκωδικολογίουτωνμεγαλύτερωνεταιρειών
λιανικούεμπορίου.Ηιδιωτικήετικέταβρίσκεταισε
μίαφάσηκαθιέρωσης,όπουπολλάαπόταπροβλήματα
τηςπρώιμηςπεριόδουέχουναντιμετωπιστεί.Υπάρχει
επίσης μεγάλη αύξηση των σχετικών κωδικών και
παρατηρούμε πλέον πολύ μεγάλες διαφορές στα
προϊόνταιδιωτικήςετικέταςτόσομεταξύανταγωνιστικώναλυσίδων,όσοκαιμέσαστοκωδικολόγιοτης
ίδιαςεπιχείρησης.Γιαπαράδειγμα,σήμεραβλέπουμε
πολλέςεταιρείεςναδιαθέτουνδιαφορετικούςκωδικούς
και πολλαπλές επωνυμίες ιδιωτικής ετικέτας μέσα
στηνίδιακατηγορίαπροϊόντων.
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Τρίτον,ηκαταναλωτικήσυμπεριφοράεξαρτάται
επίσηςαπότοναρνητικόψυχολογικόπαράγοντα,ο
οποίοςεπηρεάζεικαισυμπαρασύρειακόμακαιόσα
άτομαδενείναιαναγκασμέναγιακαθαράεισοδηματικούςλόγουςνααλλάξουντιςαγοραστικέςσυνήθειέςτους.
Τέταρτον,ηστροφήτηςκαταναλωτικήςζήτησης
σταπροϊόνταελληνικήςπαραγωγήςκαιπροέλευσης
είναιάλλημίααξιόλογηεξέλιξηπουεμφανίστηκε
στηνπερίοδοτηςοικονομικήςκρίσης.Οικαταναλωτές
αντιλήφθηκαν την κρισιμότητα της αγροτικής και
βιομηχανικής παραγωγής για την επιβίωση της
χώραςκαιδείχνουναυξανόμενοενδιαφέρονγιατο
“Made in Greece”. Προσπαθούν συνειδητά μέσω
τωναγοραστικώνεπιλογώντουςναστηρίξουντην
ελληνικήαγροτικήκαιβιομηχανικήπαραγωγήκαι
τις συνδεδεμένες θέσεις εργασίας. Η προτίμηση
τωνκαταναλωτώνστο“MadeinGreece”είναιση-

❙ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

μαντικήεξέλιξηγιατηνοικονομία,διότιμπορείνα
συμβάλει στην απασχόληση και στην παραγωγική
ανασυγκρότησητηςχώρας.
Πέμπτον, παρόμοια είναι η τάση που παρατηρούμε στην αυξανόμενη προτίμηση των πελατών
γιατοπικάκαιπαραδοσιακάπροϊόντα.Είναιχρήσιμο
ναέχουμευπόψημαςότιανάλογεςαλλαγέςστην
αγοραστικήσυμπεριφοράπαρατηρούνταιδιεθνώς,
καθώςοικαταναλωτέςσεδιάφορεςχώρεςανακαλύπτουντηγοητείατουτοπικού,τουπαραδοσιακού
καιτουανόθευτου.Ητοπικότητα,λοιπόν,αναδεικνύεταισεβασικόκομμάτιτηςεμπορικήςστρατηγικής.Αυτόέχειμεγάλησημασίασεχώρεςόπωςη
Ελλάδα,όπουτοστοιχείοτηςτοπικότηταςκαιτης
παράδοσηςείναιποικιλόμορφοκαιισχυρό,αποτελώνταςήδηανταγωνιστικόπλεονέκτημαγιαπολλές
επιχειρήσεις. Πολλαπλασιαστής αυτού του ανταγωνιστικούπλεονεκτήματοςείναιοτουρισμός,με

τηνέννοιαότιφέρνεισεεπαφήεκατομμύριαεπισκέπτες με τοπικά και παραδοσιακά προϊόντα και
καταστήματα.
Έκτον,ηοικονομικήστενότηταπεριορίζειτοεισόδημαπουδιατίθεταιγιαδιασκέδασηεκτόςσπιτιού.
Αυτόδημιουργείστροφήτηςκαταναλωτικήςζήτησης
σεπροϊόντακαιυπηρεσίεςπουαφορούντηνοικιακή
ψυχαγωγίακαιτιςσυναφείςμεαυτήνδραστηριότητες.
Τέλος, οι Έλληνες καταναλωτές δείχνουν σταδιακάαυξανόμενοενδιαφέρονγιατηνυγιεινήδιατροφήκαι,γενικότερα,γιαταπερισσότεροφυσικά
και οικολογικά προϊόντα. Αυτή είναι μία διεθνής
τάση στην καταναλωτική ζήτηση και δημιουργεί
ευκαιρίεςγιατηνανάπτυξητουλιανικούεμπορίου
στουςσυναφείςκλάδους,παράτουςδεδομένους
περιορισμούς που θέτει το υφεσιακό οικονομικό
περιβάλλον. 
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Κρίση στο λιανικό εμπόριο
και ψηφιακή εποχή
Bάλια Αρανίτου
Επίκουρη Καθηγήτρια στο
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης
του Πανεπιστημίου Κρήτης
Δ/ρια του Επιστημονικού
Συμβουλίου στο Ινστιτούτο
Εμπορίου της ΕΣΕΕ

επώδυνη περίοδος της κρίσης έχει
αφήσει ανεξίτηλα σημάδια στη μικρομεσαίαεπιχειρηματικότητα.Ιδίως
τοελληνικόλιανεμπόριο,είτεαναφερόμαστε
σεμεγάλεςείτεσεμικρέςεπιχειρήσεις,δείχνει
ναείναιπαγιδευμένοσεμίασυνθήκηδιαρκούς
δυσπραγίαςπουδεναφήνεικαιπολλάπεριθώριαανάκαμψης.
Οχώροςτουλιανεμπορίου,οοποίοςείναι
πάντοτε ο πρώτος που επηρεάζεται από μία
κρίση,στηνπερίπτωσητηςΕλλάδαςκαθορίζεται
πιααπόσυνθήκεςαδυσώπητουανταγωνισμού.
Ηυψηλήσυγκέντρωσηπουεπετεύχθηέωςτο
2016δείχνειότιαπότηνεπόμενηχρονιάθα
επηρεάσεικαιτους«μεγάλους»τουκλάδου–

H

“

Μεταβαίνουμε σε μια άλλη εποχή και
χρειάζεται να το συνειδητοποιήσουμε και
να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι.
Η λιανική αλλάζει μορφή, αλλάζει χώρο και
χρόνο. Η ψηφιακή εποχή επιβάλλει την όσο
το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση των
ευκαιριών που ανοίγονται με τις νέες
τεχνολογίες.
28
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μίαπροαναγγελίααυτούτουγεγονότοςήταν
καιηκατάρρευσητου«Μαρινόπουλου»πριν
κάποιουςμήνες.
Σεαυτάπρέπειναπροστεθείκαιηβαθμιαία
διείσδυση πολυεθνικών κεφαλαίων στην ελληνικήαγορά,ηοποίαεπιτείνειτηνκατάσταση
τουανηλεούςανταγωνισμού.
Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι η πτώση
στηναγοράτωνκαταναλωτικώνπροϊόντωνθα
καταγραφεί στους ισολογισμούς των βιομηχανικώνκαιεμπορικώνεπιχειρήσεωνκαιαυτό
δημιουργεί έναν γενικότερο προβληματισμό
γιατηχρονιάπουέρχεται.
Ποιαείναιόμωςηκατάστασηαπότηνπλευράτων«μικρών»τουλιανεμπορίου;
Αςδούμεταπιοπρόσφαταστοιχεία:
Ο εποχικά διορθωμένος Δείκτης Κύκλου
ΕργασιώνστοΛιανικόΕμπόριοτουμηνόςΙουνίου2016(χωρίςτακαύσιμα),σεσύγκρισημε
τοναντίστοιχοτουΙουνίου2015,παρουσίασε
μείωση κατά 2,4%, έναντι πτώσης 1,2% που
σημειώθηκεκατάτηναντίστοιχησύγκρισητου
έτους2015προςτο2014.Μετησυμπερίληψη
τωνκαυσίμωνπαρουσίασεπτώσηκατά5,4%,
έναντι μείωσης 2,3% που σημειώθηκε κατά
τηναντίστοιχησύγκρισητουέτους2015προς
το2014.
Η μηνιαία μεταβολή αυτών των δεικτών
έχειωςεξής:

ΟεποχικάδιορθωμένοςΔείκτηςΚύκλουΕργασιών
στοΛιανικόΕμπόριοτουμηνόςΙουνίου2016,σεσύγκρισημετονΜάιοτουίδιουέτους,παρουσίασε:
α) χωρίςτακαύσιμαμηνιαίααύξησηκατά0,9%,
β) ο ίδιος δείκτης με τα καύσιμα παρουσίασε
μηνιαίαάνοδοκατά1,0%.
Τηνίδιαστιγμή,οεποχικάδιορθωμένοςΔείκτης
Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο του μηνός Ιουνίου
2016(χωρίςτακαύσιμα),σεσύγκρισημετοναντίστοιχοΔείκτητουΙουνίου2015,εμφάνισευποχώρηση1,8%,έναντιμείωσης0,9%πουσημειώθηκε
κατάτηναντίστοιχησύγκρισητουέτους2015προς
το2014.Καισυμπεριλαμβανομένωντωνκαυσίμων
οεποχικάδιορθωμένοςΔείκτηςΌγκουστοΛιανικό
Εμπόριο,τουμηνόςΙουνίου2016,σεσύγκρισημε
τοναντίστοιχοΔείκτητουΙουνίου2015,εμφάνισε
πτώσηκατά3,9%,έναντιμείωσης1,0%πουσημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους
2015προςτο2014.
Αυτό σημαίνει ότι η μηνιαία μεταβολή αυτών
τωνδεικτώνέχειωςεξής:
ΟεποχικάδιορθωμένοςΔείκτηςΌγκουστοΛιανικό

ΕμπόριοτουμηνόςΙουνίου2016,σεσύγκρισημετο
Μάιοτουίδιουέτους,παρουσίασε:
α) Χωρίςτακαύσιμαμηνιαίααύξησηκατά1,2%,
β) Ο ίδιος δείκτης με τα καύσιμα παρουσίασε
επίσηςμηνιαίαάνοδοκατά0,7%.
Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν το κλίμα της
επώδυνης στασιμότητας. Ταυτόχρονα, η απουσία
πηγώνχρηματοδότησης,ηυπερ-φορολόγηση,ηαρνητικήψυχολογίαστηναγοράκαιηκάμψηστηνκατανάλωση, επιδρούν έτι περαιτέρω στη διαιώνιση
των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το ελληνικό
λιανεμπόριο.
Τιπρέπειναγίνει;
Μίαλύσηέγκειταιστηνενίσχυσητουψηφιακού
λιανικούεμπορίου.
Μεταβαίνουμεσεμιαάλληεποχήκαιχρειάζεται
νατοσυνειδητοποιήσουμεκαιναείμαστεκατάλληλα
προετοιμασμένοι.
Ηλιανικήαλλάζειμορφή,αλλάζειχώροκαιχρόνο.
Ηψηφιακήεποχήεπιβάλλειτηνόσοτοδυνατόν
καλύτερηαξιοποίησητωνευκαιριώνπουανοίγονται
μετιςνέεςτεχνολογίες.
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Δίπλα στο κλασικό βιβλιοπωλείο
υπάρχειηAmazon.
Δίπλαστουςεμπόρουςδιαφόρων
ειδώνυπάρχειτοe-Bay.
Ηπαραδοσιακήδιαφήμισηγιατις
φθηνότερες τιμές στα προϊόντα των
supermarketυποχωρείμπροστάστην
ανάπτυξηδιαδικτυακώνμηχανισμών
σύγκρισηςτωντιμώντωνπροϊόντων
σεπραγματικόχρόνο.
Ηενημέρωσηστηνοποίαμπορείναέχειπρόσβασηοκαταναλωτήςείναιευρύτερηκαιπληρέστερη.Ηαγοράπλέονδενείναι
μόνοσταγνώριμάμαςεμπορικά
κέντρα των πόλεων, αλλά στα
σύννεφατουδιαδικτύου.
Είναι24ωρη,παγκόσμιακαιέτοιμη να υποδεχθεί κάθε επιχειρηματία
καικάθεκαταναλωτή.
Σ’αυτότοπεριβάλλονχρειάζεταινα
προσαρμοστούμε. Όσο δε οι Έλληνες
θα συνηθίζουν τις συναλλαγές με τη
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“
χρήσηκαρτώνήεναλλακτικώνμορφώνπληρωμών,
τόσοθαπλοηγούνταιμεμεγαλύτερηάνεσησ’αυτή
τηχωρίςσύνορααγορά.
Άρα,αυτόπουχρειάζεταιηελληνικήαγοράείναι
η καλύτερη δυνατή εξοικείωση των ελληνικών επιχειρήσεωνμετιςδυνατότητεςπουπροσφέρειηψηφιακήεποχή.
Χρειάζεταιναπροωθηθείδιάχυσητηςψηφιακής
γνώσηςστονεμπορικόκόσμοκαιναναδιαμορφωθούν
οικατάλληλεςδράσειςπουθαδιευκολύνουντημετάβασητωνελληνικώνεπιχειρήσεωνστηνεποχήτης
ψηφιακήςοικονομίας.
Η ανάπτυξη του ψηφιακού λιανικού εμπορίου

Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι η
πτώση στην αγορά των
καταναλωτικών προϊόντων θα
καταγραφεί στους ισολογισμούς των
βιομηχανικών και εμπορικών
επιχειρήσεων και αυτό δημιουργεί
έναν γενικότερο προβληματισμό για
τη χρονιά που έρχεται.

”

θαυπερβείωςέναβαθμότηστασιμότητατηςσημερινήςκατάστασης,θαανοίξειτιςαντίστοιχεςεπιχειρήσεις σε πολλαπλές αγορές, θα διευκολύνει την
ενοποίηση των τοπικών αγορών, θα ενισχύσει την
εξωστρέφειατωνμικρώνεπιχειρήσεωνκαιθαδώσει
τηδυνατότηταγιασυνέργειεςανάμεσασεαυτές.
Ο ψηφιακός δρόμος είναι μονόδρομος και θα
πρέπεινατονδιεκδικήσουμε. 

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ❙

31

Οικονομικό
Επιμελητήριο
Ελλάδος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Ε.Ε.)

Προκήρυξη Εκλογών
ΗΚεντρικήΔιοίκησητουΟικονομικούΕπιμελητηρίουτηςΕλλάδας,έχονταςυπόψη:
Α. τιςδιατάξεις:
➢ τουΝ.1100/80,όπωςισχύει
➢ τωνΠ.Δ.351/83και225/86,όπωςισχύουν
Β. τηναπόφασητηςΛ/84/20-9-2016συνεδρίασηςτηςΚ.Δ.
προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη των μελών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (ΣτΑ) και των μελών
των Τοπικών Διοικήσεων (Τ.Δ.) των Περιφερειακών Τμημάτων (Π.Τ.) του Ο.Ε.Ε.
1. ΟιεκλογέςθαδιενεργηθούντηνΚυριακή11Δεκεμβρίου2016,από08:00μέχρι18:00.
2. Α) ΔικαίωμαψήφουκαιυποβολήςαίτησηςυποψηφιότηταςγιατιςεκλογέςτωνμελώντηςΣτΑ,έχουντα
μέλη του Ο.Ε.Ε. που θα εκπληρώσουν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της
ετήσιαςσυνδρομήςτουέτους2015καθώςκαιόσοιεγγραφούνστοΟ.Ε.Ε.,μέχριτοΣάββατο5Νοεμβρίου
2016.
Β) ΔικαίωμαψήφουκαιυποβολήςαίτησηςυποψηφιότηταςγιατιςεκλογέςτωνμελώντωνΤ.Δ.,έχουντα
μέλη του Ο.Ε.Ε. που θα εκπληρώσουν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της
ετήσιαςσυνδρομήςτουέτους2015μέχριτοΣάββατο5Νοεμβρίου2016καθώςκαιόσοιεγγραφούνστο
Ο.Ε.Ε.μέχριτηνΤρίτη1Νοεμβρίου2016.
3. ΟιαιτήσειςυποψηφιότηταςθαυποβληθούνστηνΚ.Δ.τουΟ.Ε.Ε.μέχριτοΣάββατο5Νοεμβρίου2016και
ώρα20:00καιπρέπειυποχρεωτικάνασυνοδεύονταιαπόαπόδειξηπληρωμήςήκατάθεσηςτουατομικού
παραβόλουυποψηφιότητας,τοοποίοορίζεταισε2€.
4. ΤαμέλητουΟ.Ε.Ε.πουέχουνδηλώσειότιδιαμένουνμόνιμαήπροσωρινάστοεξωτερικόήκατοικούνστα
νησιά των Κυκλάδων εκτός της Σύρου, στα νησιά της Δωδεκανήσου εκτός Ρόδου και Κω, στα νησιά των
Σποράδων, στην Ικαρία, στην Λήμνο, στην Θάσο και στη Σαμοθράκη, θα ασκήσουν το εκλογικό τους
δικαίωμαείτεμεαλληλογραφία,είτεαυτοπροσώπωςσεΕιδικόΕκλογικόΤμήμαστηνΑθήναήσεεκλογικό
τμήματηςΠεριφέρειαςόπουανήκειδιοικητικάτονησίτους.
5. ΟακριβήςαριθμόςτωνεκλογικώντμημάτωνκάθεΠεριφέρειας,ταμέληπουθαπρέπειναψηφίσουνσε
καθένααπόαυτά,οχώροςόπουθαλειτουργήσουνταεκλογικάτμήματακαθώςκαικάθεάλληλεπτομέρεια
θαγνωστοποιηθούνμεειδικήανακοίνωσητηςΚ.Δ.πουθαδημοσιευθείστιςεφημερίδεςΝΕΑ,ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
καιΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ.
6. ΤααποτελέσματατωνεκλογώνθαδημοσιευθούνστιςεφημερίδεςΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ,ΝΕΑκαιΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ.Τα
αποτελέσματατωνεκλογώνγιατηνανάδειξητωνμελώντωνΤ.Δ.τωνΠ.Τ.τουΟ.Ε.Ε.θαδημοσιευθούνεπιπλέον
σεμιαημερήσιαήεβδομαδιαίαεφημερίδατωνΠεριφερειακώνΕνοτήτωνπουπεριλαμβάνεικάθεΠ.Τ.
Ο Πρόεδρος του Ο.Ε.Ε.
Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας
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Μείωση ΦΠΑ το βασικό
«Προαπαιτούμενο»
Νικόλαος Ηρειώτης
Καθηγητής, Πρόεδρος
Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών, ΕΚΠΑ

Ελλάδα βιώνει μια πρωτόγνωρη σε
έντασηκρίσητόσοσεκοινωνικό,όσο
καισεοικονομικόεπίπεδο.Ηελληνική
οικονομίαβρίσκεταιαπότο2010σεκατάσταση
ύφεσης,ταπρογράμματαδημοσιονομικήςπροσαρμογής που υιοθετήθηκαν δεν απέδωσαν
τα αναμενόμενα, ενώ η βελτίωση της κατάστασηςτηνπερίοδο2013–2014,ανκαιέδειχνε
τηναρχήτηςεξόδουαπότηνκρίση,ανακόπηκε
τους τελευταίους μήνες του 2014, λόγω της
αστάθειαςκαιτηςαβεβαιότηταςπουεπέφεραν
οιπολιτικοοικονομικέςεξελίξειςτηςπεριόδου.
Ηυπογραφήτουτρίτουμνημονίουτοκαλοκαίρι
του2015καιταόσαπροηγήθηκανοδήγησαν
εκνέουσεμέτραλιτότητας.
Αναμφίβολα, η χρηματοπιστωτική κρίση
έχειεπηρεάσειολόκληροτοφάσματηςοικονομίας.Οιμισθοίμειώθηκαν,ηανεργίααυξήθηκε,ηρευστότηταβρίσκεταισεχαμηλάεπίπεδα,μεαποτέλεσμαηκατανάλωσηπροϊόντων

H

“

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
λειτουργεί ως Δαμόκλειος σπάθη για
επιχειρήσεις και νοικοκυριά, καθώς
επιβαρύνθηκαν σημαντικά από την αλλαγή
φορολογικών συντελεστών για πολλά
βασικά προϊόντα και υπηρεσίες.

”
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καιυπηρεσιώνναβαίνειδιαρκώςμειούμενη.
Παράλληλα,σεεπίπεδοεπιχειρήσεωνηπτώση
τηςζήτησης,λόγωμειωμένηςαγοραστικήςδύναμης, έχει οδηγήσει σε συρρίκνωση του
κύκλουεργασιώντωνοικονομικώνμονάδων,
ενώχαρακτηριστικήείναιηέλλειψητηςχρηματοδότησηςαπότιςτράπεζες.
Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την
επιβολή αυξήσεων στους έμμεσους φόρους,
έχουνοδηγήσειτηναγοράσεασφυξία.
Συγκεκριμένα,ηραγδαίααύξησητηςανεργίαςαπότο2010μέχρισήμερακαιημείωση
τουδιαθέσιμουεισοδήματοςτωννοικοκυριών
οδήγησαν σε μείωση της κατανάλωσης και
τηςζήτησηςγιαπροϊόντακαιυπηρεσίες.
Το γεγονός αυτό ενίσχυσε και η αύξηση
των χρεών των νοικοκυριών, που σύμφωνα
μεστοιχείατουΟΟΣΑεκφράζουνπερισσότερο
απότο120%τουδιαθέσιμουεισοδήματος.
Φυσικόεπακόλουθοήτανναπεριοριστείο
τζίροςτωνεπιχειρήσεων,γεγονός,πουοδήγησε
στημείωσητωνρευστώνδιαθέσιμωντωνεπιχειρήσεωνκαιστονπεριορισμότωνεπενδύσεών
τουςστηνπραγματικήοικονομία.
Παράλληλα, η πτώση του δανεισμού από
τιςτράπεζεςκατά200%απότο2010έωςσήμερα,
σύμφωναμεστοιχείατηςΤράπεζαςτηςΕλλάδας,
καθιστάεπισφαλήτηβιωσιμότητάτους.
Σε όλο αυτό το εκρηκτικό μείγμα που έχει
δημιουργηθείστηνελληνικήαγοράκαθοριστικό
ρόλο διαδραματίζει η σημαντική αύξηση των
έμμεσωνφόρων.

Οαγώναςγιατηναύξησητωνεσόδωντουκράτους
είχε ως συνέπεια να αυξηθεί ο ΦΠΑ έξι φορές από
τηνυιοθέτησηπρογραμμάτωνδημοσιονομικήςπροσαρμογής.
Σεαυτότοσημείοαξίζεινασημειωθείπως,σύμφωναμετηνΚομισιόν,ηαύξησητουΦΠΑσεπεριόδους
ύφεσηςκαιχαμηλήςοικονομικήςεπίδοσηςοδηγείσε
χαμηλότερα φορολογικά έσοδα, και πράγματι, με
βάση στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, αυτά
έχουνμειωθείπερισσότεροαπό7δισ.ευρώαπότο
2010μέχρισήμερα.
ΟΦόροςΠροστιθέμενηςΑξίαςλειτουργείωςΔαμόκλειος σπάθη για επιχειρήσεις και νοικοκυριά,
καθώς επιβαρύνθηκαν σημαντικά από την αλλαγή

φορολογικώνσυντελεστώνγιαπολλάβασικάπροϊόντα
καιυπηρεσίες.
Γιατιςεπιχειρήσεις,ημετάταξηβασικώνοικονομικών αγαθών στον υψηλό συντελεστή οδηγεί σε
διόγκωσητωνλειτουργικώνεξόδων,ηοποίαμετη
σειρά της οδηγεί σε αύξηση των τιμών, καθώς,
εξαιτίαςτωνδυσμενώνσυνθηκών,δενείναιεφικτό
νααπορροφηθείηδιαφοράτουΦΠΑαπότιςοικονομικέςμονάδες.
Για τους καταναλωτές η αύξηση των τιμών, σε
σχέσημετηνπεριορισμένηαγοραστικήδύναμηπου
διαθέτουν, περιορίζει την κατανάλωση και οδηγεί
σεακόμαμεγαλύτερηύφεση.
Αξίζεινασημειωθείπωςηιδιωτικήκατανάλωση
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έχει μειωθεί περισσότερο από 20%, σύμφωνα με
στοιχείατηςΕυρωπαϊκήςΕπιτροπής.
Στην οικονομική σκέψη (Adam Smith) αποτελεί
βασικόκανόναότι«οαποκλειστικόςσκοπόςτηςπαραγωγήςείναιηκατανάλωση».
Πρέπεινασκεφτούμεπωςσεμια«προβληματική»
οικονομία,όπωςαυτήτηςΕλλάδας,ηενίσχυσητης
κατανάλωσης αποτελεί βασικό παράγοντα, για να
οδηγηθείσερυθμούςανάπτυξης.
Τιπρέπειναγίνειαπόεδώκαιπέρα;
Αναμφίβολα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα
μέτρα,ώστενααρχίσουνναμειώνονταισταδιακάοι
συντελεστέςτουΦΠΑ.Πιθανήμείωσηθαμπορούσε
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ναπεριορίσειταλειτουργικάέξοδατωνεπιχειρήσεων,
άραναοδηγήσεισεπτώσητωντιμών,συμβάλλοντας
στηβελτίωσητηςκατανάλωσης.
Παράλληλα,θαμπορούσεναβελτιώσειτηνανταγωνιστικότητατηςελληνικήςοικονομίαςσεαρκετούς
κλάδους,καθώςσήμεραηχώραέχειμεγαλύτερους
συντελεστέςαπότουςανταγωνιστέςτης.
Τέλος,θαπεριοριστείηφοροδιαφυγή,ησχετική
μετηναδυναμίακαταβολής,λόγωοικονομικήςδυσχέρειας των επιχειρήσεων, ενώ είναι πιθανό να
μειωθούνκαιοιληξιπρόθεσμεςοφειλέςπροςτοδημόσιο,πουτηδεδομένηχρονικήστιγμήξεπερνούν
τα17δισ.ευρώγιατονΦΠΑ. 
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Οι μικρομεσαίοι
μέρος της λύσης,
όχι της κρίσης
Πάρις Κουκουλόπουλος
Μέλος της ΚΠΕ και
Γραμματέας του Τομέα
Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ

ρκετάπρόσφαταηΕθνικήΤράπεζαέδωσε
στηδημοσιότηταμιααξιοπρόσεκτημελέτησχετικήμετολιανεμπόριο,ταπροβλήματακαιτιςπροοπτικέςτου(21Σεπ2016).
Λίγες μέρες νωρίτερα η ΓΣΕΒΕΕ είχε παρουσιάσειτηνεξαμηνιαίαέκθεσήτηςμεεξίσου
ενδιαφέροντα στοιχεία και ευρύτερο πεδίο
αναφοράςτούςεπαγγελματίες,βιοτέχνεςκαι
εμπόρους.
Γενικότερα,τατελευταία2-3χρόνιαοιανάλογες μελέτες με επιστημονική τεκμηρίωση
έχουν πληθύνει και φωτίζουν η κάθε μια με
τοντρόποτηςτιςεπιπτώσειςτηςμεγάληςύφεσης,ταδιαρθρωτικάπροβλήματαπουπρέπει
νααντιμετωπισθούνκαικυρίωςτιςπροοπτικές
τωνμικρομεσαίωνεπιχειρήσεων.
Πρόκειταιγιασημαντικήεξέλιξη.
Από το ξεκίνημα της ύφεσης το 2008 και
κυρίωςμετάτηνυπογραφήτουπρώτουμνημονίουτο2010οδημόσιοςχώροςείχεκαταληφθεί,σταδιακάστηναρχήκαιεξολοκλήρου
στησυνέχεια,απότηναντιμνημονιακήρητορική
καιτονδιαγκωνισμόστηνπιοδραματικήπεριγραφήμιαςπραγματικάπολύδύσκοληςκατάστασης.
Ηδιαπάληανάμεσαστηλογικήκαιτοθυμικό, ανάμεσα στον τεκμηριωμένο λόγο και
τη συνθηματολογία ξεκίνησε και αυτό είναι
αισιόδοξο.
Τιακριβώςεπέδρασεσεαυτήτηνεξέλιξη
δενείναιξεκάθαρο.
Ίσωςτογεγονόςότιοιεπικεφαλήςτουαντι-

Α

μνημονιακούμετώπουέγινανδιαδοχικάπρωθυπουργοί,πρώταοκ.Σαμαράςκαιμετάοκ.
Τσίπρας.
Ίσως το γεγονός ότι κι άλλοι υπέγραψαν
μνημόνιαπριναπόεμάςκαιέχουνήδηβγει,
ενώ εμείς βρισκόμαστε ήδη στον αστερισμό
τουτρίτουμνημονίου.
Ίσωςλειτούργησετοαρχαιοελληνικό«ανάγκακαιθεοίπείθονται»,καθώςηχώρααποδυναμώνεται διαρκώς, στον πιο κρίσιμο συντελεστήευημερίας,πουείναιτοανθρώπινο
δυναμικότης.
Ίσως τίποτε από όλα αυτά, ίσως και όλα
μαζί.
Αυτόπουείναιπολύκαθαρόείναιπωςγια
τονπολύνευραλγικόχώροτωνμικρομεσαίων
επιχειρήσεωνυπάρχουνκαικυρίωςακούγονται
τεκμηριωμέναστοιχείακαιόχιεικασίες.

“

Είναι απαραίτητο να υπάρξει
διαβούλευση και συνεχής πίεση, ώστε να
αποκλιμακωθούν τα επιτόκια δανεισμού
που εδώ και χρόνια έχουν τον χαρακτήρα
της κλειδωμένης ανισότητας της ελληνικής
οικονομίας έναντι των άλλων
ευρωπαϊκών.

”
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Μένονταςκανείςστηνπλευράτουμετώπουτης
λογικής,τηςσοβαρότηταςκαιτηςευθύνης,μπορεί
εύκολα να διαπιστώσει τους κοινούς τόπους στις
επιστημονικές μελέτες στις οποίες έγινε αναφορά
στηναρχή.
Μελίγηκαλήθέλησημπορείκανείςνααναζητήσει
καιθαβρεικοινούςτόπουςκαιστιςπροτάσειςτων
κομμάτων όπως παρουσιάστηκαν πρόσφατα στη
ΔΕΘ.
Σε γενικές γραμμές, δεν υπάρχει αντίλογος για
τηνκατεπείγουσαανάγκηναυπάρξουνεκτεταμένες
πρακτικέςσυνεργασίαςκαισυνέργειας,όπωςμετη
μορφήτωνclusters,λόγωτουμικρούμεγέθουςτης
μέσηςελληνικήςεπιχείρησης.
Το ίδιο ισχύει για το ηλεκτρονικό εμπόριο, για
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την αναδιάρθρωση συγκεκριμένων κλάδων και για
τοbranding.
Ανάλογησύμπτωσηαπόψεωνυπάρχειγιαμέτρα
άμεσηςστήριξης,όπωςοακατάσχετοςλογαριασμός,
η θέσπιση χρηματοδοτικών εργαλείων με χαμηλό
επιτόκιο για τους μικρομεσαίους και η λεγόμενη
«δεύτερηευκαιρία».
Τοίδιοισχύεικαιγιατηνπροστασίατουανταγωνισμούαπόαθέμιτεςπρακτικέςκαιτωνκαταναλωτών
από κερδοσκοπικές συμπεριφορές, όπως και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με τη διεύρυνση
τωνηλεκτρονικώνσυναλλαγών.
Δενέχεινόημαηεπανάληψηόλωντωνπιοπάνω,
γι’αυτόστέκομαισε3προτάσειςπουαξίζεινομίζω
ναακουστούν:
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1.Είναιαπαραίτητοναυπάρξειδιαβούλευσηκαι
συνεχήςπίεση,ώστενααποκλιμακωθούνταεπιτόκια
δανεισμούπουεδώκαιχρόνιαέχουντονχαρακτήρα
τηςκλειδωμένηςανισότηταςτηςελληνικήςοικονομίας
έναντιτωνάλλωνευρωπαϊκών.
Ηεξέλιξηαυτήείναιεπιβεβλημένηόχιμόνοως
μέτρο ανταγωνιστικότητας και επανεκκίνησης της
πραγματικήςοικονομίαςαλλάκαιωςανοιχτήδυνατότητατωνελληνικώνεπιχειρήσεωννασυμμετάσχουν
στην αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας και
τηνπαραγωγικήτηςανασυγκρότηση.
2. Η λογική των ρυθμίσεων στις ληξιπρόθεσμες
υποχρεώσειςπάσηςφύσεωςπρέπεινααλλάξει.Από
τηλογικήτων100δόσεωνπουήδηδενπερπατάει
καλά,πρέπειναπεράσουμεστηνκαθολικήεφαρμογή

τηςρύθμισηςπουέγινετο2012γιατοΙΚΑκαιείχε
χειροπιαστάαποτελέσματα.
Ανεξάρτητα πόσα οφείλει μια επιχείρηση, θεωρείταιενήμερηεφόσονπληρώνειτιςτρέχουσεςυποχρεώσεις της και για τις παρελθούσες οφειλές της
πληρώνειποσόμέχρι20%επίτωντρεχουσώνυποχρεώσεώντης.
Είναιπροφανέςκαιδοκιμασμένοτηχρονιάτης
βαθύτερηςύφεσηςότιπρόκειταιγιαπλαίσιοστήριξηςτωνεπιχειρήσεωνπουείναιπραγματικάβιώσιμες.
3.Γιακάθενέαπρόσληψησεοποιαδήποτεεπιχείρησηημισθολογικήδαπάνηεκπίπτει,ωςέξοδο,
προσαυξημένη κατά 30% στη φορολογική δήλωση
τουεργοδότη.
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“

Η λογική των ρυθμίσεων στις
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις πάσης
φύσεως πρέπει να αλλάξει. Από τη
λογική των 100 δόσεων που ήδη δεν
περπατάει καλά, πρέπει να
περάσουμε στην καθολική εφαρμογή
της ρύθμισης που έγινε το 2012 για το
ΙΚΑ και είχε χειροπιαστά
αποτελέσματα.

”

Η πρόταση είναι άμεσης εφαρμογής, απλή και
δημοσιονομικάουδέτερη(τουλάχιστον).
Μεδεδομένεςτιςεκρηκτικέςδιαστάσειςτηςανεργίαςστρέφεταιστημεγάληδεξαμενήαπασχόλησης
πουείναιοιμικρομεσαίεςεπιχειρήσεις.
Έχει σημασία στο σημείο αυτό να υπάρξει μια
αναγκαίαυπενθύμιση.
Οιεπαγγελματίεςβιοτέχνεςκαιέμποροιστηχώρα
είναι 650.000 εκ των οποίων οι 400.000 αυτοαπασχολούμενοι.
Οιτελευταίοικατάκανόνααπασχολούνέναακόμα
άτομοσυνήθωςτηςοικογένειάςτους.
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Οι250.000,πουείναικαιεργοδότες,απασχολούν
1.600.000εργαζομένους,δηλαδήτο85%τωνεργαζομένωνστονιδιωτικότομέα.
Όσοεπιβεβλημένεςείναιοιδιαρθρωτικέςαλλαγές
μεκυρίαρχεςαυτέςπουσχετίζονταιμετοπολύμικρό
μέγεθοςτωνεπιχειρήσεων,άλλοτόσοείναιαπαραίτητοοιβιώσιμεςμικρομεσαίεςεπιχειρήσειςναστηριχτούναποφασιστικά,γιατίαποτελούντηραχοκοκαλιάτηςπραγματικήςμαςοικονομίας.
Πόσω μάλλον, όταν έχουν επιβιώσει μετά από
μια ύφεση πρωτοφανή διαψεύδοντας τις περί του
αντιθέτουπροβλέψεις.
Οιμελέτεςστιςοποίεςέγινεαναφοράστηναρχή
διαθέτουν συντριπτικά στοιχεία για του λόγου το
αληθές.
Επειδήέτσιέχουνταπράγματα,τοερώτημαγια
το πού πάει η Κυβέρνηση με τους μικρομεσαίους
δενέχειρητορικόχαρακτήραούτευποκρύπτειμίζερη
αντιπολιτευτικήδιάθεσηκατάταειωθότα.
Απότην1.1.2017οιπάσηςφύσεωςελευθεροεπαγγελματίες που δηλώνουν εισόδημα από 7.000 μέχρι
70.320ευρώκαλούνταινακαταβάλουντο70%τουεισοδήματοςτουςγιαφόροκαιασφαλιστικήεισφορά.
Δενπρόκειταιγιαυπερβολήαλλάγιατηναθροιστικήεπίπτωσηαπό:
➢ Τηναύξησητουσυντελεστήφορολογίαςαπό
το26%στο29%.
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➢ Την αύξηση της προκαταβολής φόρου στο
100%.
➢ Το «ασφαλιστικό Κατρούγκαλου», σύμφωνα
μετοοποίοηεισφοράσταόριαεισοδήματος
που αναφέρθηκαν (7-70.000) υπολογίζεται
στο26,95%
Χωρίςπεριστροφέςέμποροι,βιοτέχνες,επαγγελματίες και μαζί τους οι επιστήμονες από την αρχή
του2017βρίσκονταιανάμεσαστηΣκύλλακαιτηΧάρυβδη.
Απότημιαηεξαφάνισηκαιαπότηνάλληηπαραοικονομία.
Κανέναςλογικόςάνθρωποςδενδέχεταιαυτότο
δίλημμα,γιατίπρόκειταιγιαδύοκαταστροφικέςεπιλογέςεξίσου.
Το ερώτημα είναι γιατί η Κυβέρνηση προχώρησε
σεμιατέτοιαεπιλογήπουκινδυνεύειναμετατρέψει
τηνκρίσησεισοπέδωσητηςπραγματικήςοικονομίας.

Πρόκειται για αρρωστημένες εμμονές και ιδεοληψίεςήγιαακραίαπελατειακήλογική;
Αυτόπουέχεισημασίαείναιότιταμέτρααυτά
δεν μπορούν και δεν πρέπει να εφαρμοστούν από
την1.1.2017.
Εάνσυμβείαυτό,οισυνέπειεςθαείναιανυπολόγιστες,όποιακατεύθυνσηκιανπάρουνταπράγματα.
ΑνδενκαταλαβαίνουνστηνΚυβέρνησητιςσυνέπειεςτωναποφάσεώντους,τουλάχιστοναςκαταλάβουν ότι υπάρχουν κάποιοι που καραδοκούν από
μιατέτοιαεξέλιξη.
Μετά την παράδοση της δημόσιας περιουσίας
στονέλεγχοτωνξένων,δενείναιδυνατόνναπαραδοθείκαιοεθνικόςμαςπλούτος.
Ωςεδώμετιςαπάτεςκαιτιςαυταπάτες.
Ταμέτρακαιοιπολιτικέςπουαναφέρθηκανως
κοινοίτόποικαθιστούντημικρομεσαίαεπιχείρηση
μέροςτηςλύσηςκαιόχιτηςκρίσης. 
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Ο ΟΑΕΠ είναι αρωγός
στην προσπάθεια των
Ελλήνων εξαγωγέων
Παναγιώτης Φρουντζής
Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΑΕΠ

ύλογοκαι,δυστυχώς,αδιαμφισβήτητο
δίλημματηςεποχήςαποτελείτοεάνη
χώρακαιηελληνικήεπιχειρηματικότητα
πρέπειναστραφούνσεεξωστρεφείςδραστηριότητεςήεάνθασυνεχίσουνναστηρίζονται
στηνευάλωτηαπότιςεισαγωγέςεγχώριακατανάλωση.Αναντίρρητα,ησημερινή,παρατεταμένη οικονομική κρίση αλλά και οι αιτίες
που τη δημιούργησαν υποδεικνύουν ως μοναδικήδιέξοδοτηνενίσχυσητωνεξωστρεφών
χαρακτηριστικώντηςελληνικήςοικονομίας.
Ηστρατηγικήτηςπαραγωγήςχαμηλούκόστους και ποιότητας προϊόντων-υπηρεσιών,
πουβασίζεταιστημείωσητουμισθολογικού
κόστους,είναιαδιέξοδη.Αντίθετα,ηαξιοποίηση
του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, που
θαπεριορίσειτορεύμαφυγήςτωννέωνεπιστημόνων, για την παραγωγή προϊόντων και
υπηρεσιώνυψηλήςπροστιθέμενηςαξίας,είναι
ηαπάντησηστησημερινήοικονομικήκρίση.
Απώτεροςστόχοςπρέπειναείναιηδιαμόρφωση

Ε

“

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών
Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) θα είναι αρωγός στην
προσπάθεια των Ελλήνων εξαγωγέων και
ανοιχτός σε κάθε πρόταση δημιουργίας
νέων ασφαλιστικών και χρηματοδοτικών
εργαλείων.

”
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μιας νέας ταυτότητας (branding) της χώρας
τόσοπροςταέξω,όσοκαιπροςτοεσωτερικό
τηςγιατηνανάκτησητηςεσωτερικήςαγοράς.
Στηνκατεύθυνσηαυτή,τόσοηδημιουργία
καινοτόμων,εξωστρεφών,δυναμικώνκαιβιώσιμωνεπιχειρήσεων,όσοκαιηενίσχυσητης

απασχόλησης,μεέμφασηστοεκπαιδευμένοανθρώπινοδυναμικό,θαβοηθήσουναποφασιστικά.Επίσης,
σημαντικάβήματαείναιηαύξησητηςεγχώριαςπροστιθέμενηςαξίας,καθώςκαιηενίσχυσητωνσυνεργασιών(Clusters/συνεταιρισμοί/κοινωνικήοικονομία),
ώστε να αυξηθεί το μέσο μέγεθος των ελληνικών
επιχειρήσεων. Τέλος, βασικός παράγοντας είναι η
επανεκβιομηχάνιση της χώρας, με στήριξη της καταρρέουσας,αλλάόχιαπαξιωμένης,ελληνικήςβιομηχανίας.
Είναιπλέονεμφανήςηανάγκηναδοθείπροτεραιότητα στην ανάπτυξη επιλεγμένων τομέων που
θα συμβάλουν στην τεχνολογική αναβάθμιση της
χώραςκαιστηβελτίωσητηςανταγωνιστικότητάςτης,
σετομείςυψηλήςπροστιθέμενηςαξίαςκαιέντασης
γνώσης.
Υπ’αυτήτηνέννοιαοιδυοκλάδοιστουςοποίους
πρέπειναδοθείύψιστηπροτεραιότηταείναι:
– Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
αλλάκαιη

– Αγροδιατροφικήαλυσίδα(απότοχωράφιέωςτον
τουρισμό).
Πρέπεινατονισθεί,εκτόςτωνάλλων,ότιοαγροτικόςτομέαςαποτελείέναναπότουςπλέονδυναμικά
υποσχόμενουςαναπτυξιακούςμοχλούςτηςελληνικής
οικονομίας,μεδυνατότητεςναεξελιχθείσεσημαντική
πηγήεθνικούεισοδήματος.Αξιοποιώνταςτηντεχνολογίακαιτοδιεθνέςμάρκετινγκ,σεσυνδυασμόμε
τημεταποιητικήδιαδικασία,θαμπορούσανναπαραχθούννέαπροϊόντακαιυποπροϊόνταχρήσιμασε
άλλουςκλάδους.
Στους δύο αυτούς κλάδους, παράλληλα με τη
ναυτιλίακαιτοντουρισμό,ηΕλλάδαμπορείναδομήσειένα"brandname"πουθααλλάξειτηθέσητης
στονπαγκόσμιοχάρτη.
Ηχώραμαςέχειπολύμεγάλαπεριθώριαβελτίωσης
τηςεξαγωγικήςτηςδυναμικής,αξιοποιώνταςτασυγκριτικά πλεονεκτήματα και τη διεθνή ζήτηση. Οι
πιο σημαντικές προϋποθέσεις, πέραν αυτών που
αναφέρθηκαν,είναιηχρηματοδότηση,τοσταθερό
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φορολογικόπλαίσιο,ηαντιμετώπισητωνγραφειοκρατικώνεμποδίωνκαιηαποτελεσματικότερηπροώθησητωνελληνικώνπροϊόντωνστιςδιεθνείςαγορές.

Ο ρόλος του Ο.Α.Ε.Π.
ΟΟργανισμόςΑσφάλισηςΕξαγωγικώνΠιστώσεων
είναιοδημόσιοςφορέαςπουπαρέχειασφαλιστική
κάλυψηστιςελληνικέςεξαγωγικέςεπιχειρήσειςτόσο
απόεμπορικούς,όσοκαιαπόπολιτικούςκινδύνους.

στασητωνπελατώντουεξωτερικούκαιεγκρίνει
πιστωτικάόρια.
● Ασφαλίζειγιαυπερημερία,μηπληρωμήαλλά
καιγιαπολιτικούςκινδύνους.
3 ποσοστόασφάλισης,έωςτο95%τηςαξίας
τουτιμολογίου.
3 ποσοστόασφαλίστρουσημαντικάκάτωτου
1%, ώστε να μην επιβαρύνεται το κόστος
τωνεξαγόμενωνπροϊόντων.

Ασφάλιση
● Ελέγχει προληπτικά την οικονομική κατά-
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Χρηματοδότηση
ΟΟργανισμός,πέραντηςασφαλιστικήςκάλυψης,
προσπαθεί να συμβάλει στη χρηματοδότηση των
ελληνικώνεξαγωγικώνεπιχειρήσεωνμέσωτουπρογράμματος«Εξωστρέφεια».Στοπρόγραμμασυνεργάζονται όλες οι συστημικές Τράπεζες, η Τράπεζα
Αττικής, η Παγκρήτια Τράπεζα και η Τράπεζα Χανίων.
Τοπρόγραμμααυτόπροσφέρει:
● Ανταγωνιστικόεπιτόκιοαπό3,60%πλέονηεισφορά
νόμου128/1975(0,60%).
● Χρηματοδότησηέωςτο80%τηςαξίας.
● Ποσόέως1.000.000ευρώανακυκλούμενο.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω
ότιοΟΑΕΠθαείναιαρωγόςστηνπροσπάθειατων
Ελλήνωνεξαγωγέωνκαιανοιχτόςσεκάθεπρόταση
δημιουργίαςνέωνασφαλιστικώνκαιχρηματοδοτικών
εργαλείων που θα βοηθήσουν στην εξωστρέφεια
τωνελληνικώνεπιχειρήσεων. 
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Μελέτη Εθνικής Τράπεζας:
Έλλειμμα στρατηγικής πλήττει
το λιανεμπόριο

ετονόγκοπωλήσεώντουνασυρρικνώνεται κατά 5% ετησίως την τελευταίαεπταετίακαιμεμόνοτο1/3
τωνεπιχειρήσεωνναλειτουργείαποτελεσματικά,ηαναδιάρθρωσηκρίνεταιυποχρεωτική
γιατολιανικόεμπόριοστηνΕλλάδα.Υποχρεωτική καθίσταται και η ανεύρεση ενός νέου
προτύπουδομώνκαιλειτουργίας.
Σε αυτό το συμπέρασμα-προτροπή καταλήγεισχετικήμελέτηγιατονκλάδοτουλιανικού
εμπορίουπουδιενήργησεηΔιεύθυνσηΟικονομικήςΑνάλυσηςτηςΕθνικήςΤράπεζας.
Σύμφωναμετουςαναλυτές,ευρέωςαποδεκτήωςβασικήαδυναμίατουελληνικούλια-

M

“

Μετά από μια δεκαετία έντονης
ανόδου (2000-2008), το λιανικό εμπόριο
στην Ελλάδα συρρικνώθηκε κατά 5%
ετησίως σε όρους όγκου την τελευταία
επταετία (έναντι ανόδου κατά 1% ετησίως
κ.μ.ο. στην ΕΕ). Παράλληλα, ο αριθμός
επιχειρήσεων του κλάδου περιορίστηκε
σωρευτικά στο διάστημα 2008-2013 κατά
περίπου 30.000 καταστήματα,
αντιστοιχώντας σε συνολική πτώση της
τάξης του 16% (με την πτώση στην Αττική
να φθάνει το 28%).

”
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νεμπορίουείναιομεγάλοςαριθμόςτωνμικρών
επιχειρήσεων,οιοποίεςκαλύπτουντα2/3των
συνολικών πωλήσεων έναντι μόλις 1/4 στην
ΕΕ.
Αν και οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της
Ελλάδαςμπορούνναδικαιολογήσουνμιαδομικήαπόκλισηαπότουςευρωπαϊκούςμέσους
όρους,μεγάλοκομμάτιτουπλεονάσματοςμικρώνεπιχειρήσεωνοφείλεταισεδιαρθρωτικές
στρεβλώσεις του περιβάλλοντος επιχειρείν
στην Ελλάδα και δημιουργεί εμπόδια στην
αποδοτικήλειτουργίατουκλάδου.
Κιαυτόδιότι:
– Πρώτον, οι ελληνικές μικρές επιχειρήσεις
λιανικούεμπορίου–ανκαιαντίστοιχουμεγέθουςμετιςαντίστοιχεςευρωπαϊκές(σε
όρους πωλήσεων και απασχόλησης)– δεν
καταφέρνουνναπαράγουναντίστοιχοεπίπεδοπροστιθέμενηςαξίας.Ηαδύναμηαυτή
εικόνα της «μέσης» επιχείρησης λιανικού
εμπορίουστηνΕλλάδααποκρύπτειέντονες
ανομοιογένειες,καθώςαπόέρευναπεδίου
φάνηκεησυνύπαρξη
α)δυναμικώνεπιχειρήσεων(38%τουτομέα)
και
β)αδύναμωνεπιχειρήσεων(1/4τουτομέα),
οιοποίεςβρίσκονταισταόριαεπιβίωσης,
χωρίς να έχουν προβεί σε καμία επενδυτικήήστρατηγικήκίνησητηντελευταία
πενταετία.
– Δεύτερον,τομικρόμέγεθοςτωνεπιχειρήσεωνλιανεμπορίουδημιουργείπιέσειςστη
ρευστότητακαιστονεμπορικόκύκλοτους,
καθώςοιπρομηθευτέςτουςέχουνέντονο

διαπραγματευτικό πλεονέκτημα, με τον βασικό
προμηθευτήνακαλύπτειτο40%τωνσυνολικών
πρώτωνυλώνκαιναείναικυρίωςμεγάληεπιχείρηση.
– Τρίτον,οκλάδοςλιανικούεμπορίουστηνΕλλάδα
χαρακτηρίζεταιαπόαναποτελεσματικήχρήσηπαγίων κεφαλαίων, χρησιμοποιώντας σχεδόν πενταπλάσιας αξίας πάγια κεφάλαια σε σχέση με
τονευρωπαϊκόμέσοόρο,γιαναπετύχει1ευρώ
πωλήσεων.
Απότηνάλληπλευρά,είναισημαντικόνασημειώσουμεότιοέτεροςπαραγωγικόςσυντελεστής–
ηεργασία–δενφαίνεταιπλεονασματικός,καθώς
οιαπασχολούμενοιπουαπαιτούνταιγιατηνεπίτευξη1ευρώπωλήσεωνείναιμόλις16%περισσότεροισεσχέσημετονευρωπαϊκόμέσοόρο.
Λαμβάνονταςυπόψηταπαραπάνω,οιαναλυτές
σημειώνουν ότι η αναδιάρθρωση του κλάδου που

έχειξεκινήσειθασυνεχιστεί,χωρίςωστόσοέντονες
πιέσειςπεριορισμούτηςαπασχόλησης.
Επιβεβαιωτικάσεαυτόεμφανίζονταιταστοιχεία
τηςέρευνας,βάσειτωνοποίωντοποσοστότωνΜικρομεσαίων Επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου που
προχώρησε σε απολύσεις ήταν χαμηλότερο του
λοιπούτομέατόσοστααρχικάστάδιαόσοκαιστα
επόμεναστάδιατηςκρίσης.
Συνεπώς,ηεπόμενηημέρατουλιανικούεμπορίου
αναμένεται με παρόμοιο αριθμό εργαζομένων, οι
οποίοιθααπασχολούνταισεκατάμέσοόρομεγαλύτερεςεπιχειρήσειςπουθαέχουντηδυναμικήνα
επιφέρουν υψηλή προστιθεμένη αξία στον κλάδο,
μέσωστρατηγικών
α)branding,
β)e-commerceκαι
γ)αποτελεσματικήςδιαπραγμάτευσηςμεπρομηθευτές.
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Όπωςαναφέρεταιστημελέτη,μετάαπόμιαδεκαετίαέντονηςανόδου(2000-2008),τολιανικόεμπόριοστηνΕλλάδασυρρικνώθηκεκατά5%ετησίωςσε
όρουςόγκουτηντελευταίαεπταετία(έναντιανόδου
κατά1%ετησίωςκ.μ.ο.στηνΕΕ).Παράλληλα,οαριθμόςεπιχειρήσεωντουκλάδουπεριορίστηκεσωρευτικά
στο διάστημα 2008-2013 κατά περίπου 30.000 καταστήματα,αντιστοιχώνταςσεσυνολικήπτώσητης
τάξηςτου16%(μετηνπτώσηστηνΑττικήναφθάνει
το28%).
Εύλογα, ανθεκτικότερα αποδείχθηκαν τα είδη
πρώτηςανάγκης(λιανεμπόριοτροφίμωνκαισούπερ
μάρκετ), με πτώση πωλήσεων της τάξης του 25%
στοδιάστημα2008-2015,ενώεντονότερηπίεσηδέχθηκετοεμπόριοδιαρκώνκαταναλωτικώναγαθών
(είδη οικιακού εξοπλισμού), με πτώση πωλήσεων
τηςτάξηςτου60%κατάτηνίδιαπερίοδο.
Όσοναφοράτιςβραχυπρόθεσμεςπροοπτικέςτου
κλάδου,όπωςαποτυπώθηκανστηνέρευνατηςΕΤΕ
βάσειερωτηματολογίουσεδείγμα300επιχειρήσεων,
τοεπιχειρηματικόκλίμαστολιανικόεμπόριοεμφανίζεταιπιοαδύναμοαπότονμέσοόροτουελληνικού
τομέατωνΜμΕ.Παράλληλα,τοποσοστότωνΜμΕ
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λιανεμπορίουπουδηλώνειότιέχειεπιχειρηματικό
σχέδιοανάπτυξηςείναιμόλις22%έναντι39%γιατο
σύνολοτωνΜμΕ.
Εστιάζοντας στις διαρθρωτικές στρεβλώσεις, η
μελέτηξεχωρίζειδύοχαρακτηριστικά:
– Οιμικρέςεπιχειρήσειςκαλύπτουντομεγαλύτερο
κομμάτιτουτομέαστηνΕλλάδα–δηλαδήτο71%
της απασχόλησης (έναντι 56% για τις ελληνικές
ΜμΕσυνολικάκαι37%γιατιςΜμΕλιανικούεμπορίουστηνΕΕ)καιτο66%τωνπωλήσεων(έναντι
34%γιατιςελληνικέςΜμΕσυνολικάκαι25%για
τιςΜμΕλιανικούεμπορίουστηνΕΕ).
– Ανκαιαντίστοιχουμέσουμεγέθουςμετιςευρωπαϊκές(μεπωλήσειςτηςτάξηςτων0,2εκατ.ευρώ
και 2 εργαζόμενους ανά εταιρεία), οι ελληνικές
μικρέςεπιχειρήσειςλιανικούεμπορίουεμφανίζουν
διαχρονικάχαμηλέςδυνατότητεςπαραγωγήςπροστιθεμένηςαξίας.Συγκεκριμένα,ενώοιευρωπαϊκές
μικρέςεπιχειρήσειςλιανικούεμπορίουέχουνλόγο
προστιθέμενης αξίας προς πωλήσεις αντίστοιχο
μετωνμεγαλύτερωνεπιχειρήσεων(τηςτάξηςτου
18%),τοποσοστόαυτόστιςελληνικέςμικρέςεπιχειρήσειςλιανικούεμπορίουείναιδιαχρονικάση-
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μαντικάχαμηλότεροέναντιτωνμεγαλύτερωνεπιχειρήσεων (κοντά στο 10% το διάστημα 20052013,έναντι18%γιατιςμεγαλύτερεςελληνικές
επιχειρήσεις).
Επιπλέον,ενώηπτώσητουποσοστούπροστιθέμενης αξίας στις πωλήσεις λιανικού εμπορίου στις
μεσαίεςκαιμεγάλεςεπιχειρήσειςσυνέβημόνοκατά
τη διάρκεια της κρίσης, ο λόγος αυτός στις μικρές
επιχειρήσειςλιανεμπορίουακολουθείμιαδιαχρονικά
πτωτικήπορεία(από16%το2000,σε12%το2005,
σε10%το2008καισε8%το2013),υποδηλώνοντας
διαρθρωτικέςδυσκολίεςστηνπαραγωγήπροστιθέμενηςαξίας.
Σημειώνεταιότιηπτώσηαυτήτουλόγουπροστιθέμενηςαξίαςπροςπωλήσειςγιατοελληνικόλιανεμπόριοέχειπροκύψεισχεδόναποκλειστικάαπόμείωση του ακαθάριστου λειτουργικού πλεονάσματος
ωςποσοστούτωνπωλήσεων(στο4%το2013από
9%το2000)–μετηδιαχρονικήσταθερότητατουκόστους εργασίας ως ποσοστού των πωλήσεων να
αποτελείμίαπρώτηένδειξησυντηρητικήςπροσαρμογήςτουεργατικούδυναμικούτουκλάδου.

Σε υψηλά επίπεδα η απασχόληση
Ειδικότερα, παρά τη μείωση της προστιθέμενης
αξίαςτουλιανικούεμπορίουτηντελευταίαδεκαετία
στηνΕλλάδα(3%τουΑΕΠτο2013από4%το2008),
ησυνεισφοράτουστησυνολικήαπασχόλησηπαρέ-

μεινεστουψηλόεπίπεδοτου12%(έναντι9%κατά
μέσοόροστηνΕυρώπη).Επιβεβαιωτικάτηςσυντηρητικήςαυτήςεικόναςόσοναφοράτηνπροσαρμογή
τηςαπασχόλησηςτουκλάδουεμφανίζονταιταστοιχεία
βάσει των οποίων το ποσοστό των ΜμΕ λιανικού
εμπορίουπουπροχώρησεσεαπολύσειςήτανχαμηλότερο του λοιπού τομέα τόσο στα αρχικά στάδια
(56%έναντι74%κατάτηνπερίοδο2008-2012),όσο
καισταεπόμεναστάδιατηςκρίσης(35%έναντι46%
κατάτηνπερίοδο2013-2015).
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Πέρα από το υψηλό μερίδιο των ιδιοκτητών (ή
μελώντηςοικογένειάςτους)γιατουςαπασχολούμενουςτουκλάδου,οιπροσαρμογέςστηναπασχόληση
φαίνεται να περιορίζονται από το γεγονός ότι δεν
υπάρχειυψηλόπλεονάζονεργατικόδυναμικόστον
κλάδο (μόλις 16% βάσει ευρωπαϊκών δεδομένων),
καθώςοβασικόςπλεονάζωνπαραγωγικόςσυντελεστής
είναιτοπάγιοκεφάλαιο(κατά376%βάσειευρωπαϊκών
δεδομένων).

“

Το 1/4 του κλάδου του λιανικού
εμπορίου δεν έχει προβεί σε καμία
επενδυτική ή στρατηγική κίνηση κατά
την τελευταία πενταετία. Από την
άλλη πλευρά, ξεχωρίζει θετικά ένα
δυναμικό 38% του τομέα που έχει
προχωρήσει σε έναν συνδυασμό
επενδυτικών και στρατηγικών
κινήσεων, με αποτέλεσμα την
επίτευξη καλύτερων λειτουργικών
αποτελεσμάτων.
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”

Επιπλέον,τομικρόμέγεθοςτωνεπιχειρήσεωνλιανεμπορίου δημιουργεί πιέσεις στη ρευστότητα και
στον εμπορικό κύκλο τους, καθώς οι προμηθευτές
τους έχουν έντονο διαπραγματευτικό πλεονέκτημα,
με τον βασικό προμηθευτή να καλύπτει το 40% των
συνολικώνπρώτωνυλώνκαιναείναικυρίωςμεγάλη
επιχείρηση(σεποσοστό30%επιχείρησητουεξωτερικού). Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην Ελλάδα αντιστοιχούν 3 λιανέμποροι ανά χονδρέμπορο έναντι 2
κατάμέσοόρογιατηνΕΕ,υποδηλώνονταςμιασχετικά
πιοολιγοπωλιακήδομήτουελληνικούκλάδουχονδρικού
εμπορίουσεσχέσημεταευρωπαϊκάδεδομένα.
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η στατική και
συντηρητικήαντίδρασητωνΜμΕλιανικούεμπορίου
κατάτηδιάρκειατηςκρίσηςδενείναιομοιόμορφη
σε όλες τις επιχειρήσεις του τομέα. Από τη μια
πλευρά,ξεχωρίζειαρνητικάτο1/4τουκλάδουπου
δενέχειπροβείσεκαμίαεπενδυτικήήστρατηγική
κίνησηκατάτηντελευταίαπενταετία,ωστόσο,από
την άλλη πλευρά, ξεχωρίζει θετικά ένα δυναμικό
38%τουτομέαπουέχειπροχωρήσεισεένανσυνδυασμό επενδυτικών και στρατηγικών κινήσεων,
μεαποτέλεσματηνεπίτευξηκαλύτερωνλειτουργικών
αποτελεσμάτων.Σημειώνεταιότιοιδυναμικέςεπιχειρήσεις είναι πιο εμφανείς στην περιφέρεια,
όπουκαλύπτουντο45%τουτομέαέναντι31%στα
μεγάλααστικάκέντρατηςΑθήναςκαιτηςΘεσσαλονίκης.
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Ανθεκτικότερα τα σούπερ μάρκετ
Εξετάζονταςτηνπορείατωνεπιμέρουςδραστηριοτήτων, διαπιστώνουμε ότι η πτώση πωλήσεων
στοδιάστημα2008-2015δενήτανομοιόμορφη.Ειδικότερα,μικρότερηπτώσηπωλήσεωνσημειώθηκε
στασούπερμάρκετ(-23%)καιστολιανεμπόριοτροφίμων (-32%), καθώς σε μεγάλο βαθμό αφορούν
είδη πρώτης ανάγκης. Σημειώνεται ότι αυτοί είναι
και οι μεγαλύτεροι υποκλάδοι λιανικού εμπορίου
στην Ελλάδα, καλύπτοντας το 38% και το 12% του
τομέααντίστοιχα.Αντίθετα,τηνεντονότερηεπίδραση
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“

Η διαχρονική συμπίεση στην
κερδοφορία των Ελλήνων
λιανεμπόρων είναι ορατή στις
οικονομικές καταστάσεις των
εταιρειών του κλάδου, κυρίως για τις
ΜμΕ, όπου το περιθώριο λειτουργικού
κέρδους σημείωσε έντονη πτώση (της
τάξης του 60%) από το αρκετά υψηλό
8,1% το 2005 στο 3,4% το 2014.

φαίνεταιναδέχτηκανοικλάδοιδιαρκώνκαταναλωτικώναγαθών,μετιςλιανικέςπωλήσειςειδώνοικιακού
εξοπλισμού να σημειώνουν πτώση της τάξης του
60%.
Όσοναφοράστησυνεισφοράτηςκάθεδραστηριότητας, η σύνθεση του εγχώριου τομέα λιανικού
εμπορίουείναισεμεγάλοβαθμόπαρόμοιαμετον
ευρωπαϊκόμέσοόρο–μεεξαίρεσητηχαμηλήδιείσδυση των πολυκαταστημάτων (1% έναντι 6% στην
Ευρώπη) και του e-commerce (3% έναντι 6% στην
Ευρώπη).

”
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ΗδιαχρονικήσυμπίεσηστηνκερδοφορίατωνΕλλήνων λιανεμπόρων είναι ορατή στις οικονομικές
καταστάσειςτωνεταιρειώντουκλάδου,κυρίωςγια
τιςΜμΕ,όπουτοπεριθώριολειτουργικούκέρδους
σημείωσεέντονηπτώση(τηςτάξηςτου60%)απότο
αρκετάυψηλό8,1%το2005στο3,4%το2014(έναντι

5,5%γιατιςμεγαλύτερεςεπιχειρήσειςτουκλάδου,
οιοποίεςδέχθηκανμικρότερημείωσητηςτάξηςτου
25%στοίδιοδιάστημα).
Η υστέρηση των ΜμΕ λιανικού εμπορίου είναι
ακόμαεντονότερησεόρουςταχύτηταςκυκλοφορίας
ενεργητικού,μετηναπόκλισήτουςέναντιτωνμεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου να αυξάνεται διαχρονικά (60% χαμηλότερη ταχύτητα κυκλοφορίας
ενεργητικούτο2014,από40%χαμηλότερητο2005).
ΣημειώνεταιότιηαπόκλισημεταξύΜμΕκαιμεγάλων
επιχειρήσεων είναι μικρότερη τόσο στον λοιπό
εταιρικό τομέα στην Ελλάδα (40% χαμηλότερα το
2014),όσοκαιστολιανικόεμπόριοΕυρώπης(30%
χαμηλότερατο2014).
Ηδιευρυμένηαπόκλισητηςταχύτηταςκυκλοφορίας
ενεργητικούτωνελληνικώνΜμΕλιανικούεμπορίου
έναντιτωναντίστοιχωνμεγαλύτερωνεπιχειρήσεων
αντικατοπτρίζει κυρίως τη διαρκώς επιδεινούμενη
απόδοσητουπάγιουκεφαλαίουτωνμικρώνελληνικών
λιανεμπορικών επιχειρήσεων, αποτυπώνοντας έτσι
έναδιαχρονικάεντεινόμενοπρόβλημααποτελεσματικότητας.
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Επενδυτική συμπεριφορά
Παράλληλα με το «πάγωμα» σε όρους απασχόλησης,αντίστοιχησυμπεριφοράεπέδειξετοελληνικό
λιανικόεμπόριοκαιστοντομέατωνεπενδύσεων,με
τον λόγο πάγιες επενδύσεις προς πωλήσεις να περιορίζεται κατά 60% στη διάρκεια της κρίσης (στο
1,3%έναντι3,3%γιατηνπερίοδοπροκρίσης)– ποσοστόσημαντικάυψηλότεροσεσχέσημετημείωση
τουαντίστοιχουεπενδυτικούλόγουτόσοστονλοιπό
ελληνικόεταιρικότομέα(-36%)όσοκαιστοευρωπαϊκό
λιανεμπόριο (-17%) κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου.
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ΕστιάζονταςστοντομέατωνΜμΕλιανικούεμπορίου,παρατηρούμετηδιαχρονικάασθενήεπενδυτική
τουςσυμπεριφορά(επενδύοντας1%-2%τωνπωλήσεωντουςετησίωςκατάτηντελευταία15ετίαέναντι
4,5%-5,5%γιατιςμεγαλύτερεςεπιχείρησεςλιανικού
εμπορίου).
Σεαντιστοιχίαμετηγενικότερητάσηεπιδείνωσης
του τομέα λιανικού εμπορίου στην Ελλάδα, η διαχρονικάαδύναμηεπενδυτικήτάσητωνΜμΕεξασθενεί
συνεχώςτατελευταίαχρόνια,μεμόλιςτο46%του
τομέα να δηλώνει το 2016 ότι έχει προχωρήσει σε
πάγιες επενδύσεις κατά την τελευταία πενταετία
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό βρισκόταν στο 74% το
2013.

Έλλειμμα στρατηγικών κινήσεων
ΗσχετικάαδρανήςστάσητωνΜμΕλιανικούεμπορίου επιβεβαιώνεται από δύο ακόμα στοιχεία: (i)
χαμηλή απόκριση στα νέα δεδομένα της αγοράς
ενοικίασης εμπορικών ακινήτων και (ii) υιοθέτηση
συντηρητικών/παραδοσιακών στρατηγικών έναντι
τηςκρίσης.
Ενώτα2/3τουτομέαενοικιάζουντοκατάστημά
τους,μόλιςτο10%επέλεξεναμετεγκατασταθείκατά
τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας. Πιο συγκεκριμένα, μόνο το 40% αυτού του υποσυνόλου (4%
τουτομέα)αξιοποίησεστρατηγικάτηντρέχουσασυγκυρία υπερβάλλουσας προσφοράς και χαμηλών
ενοικίων,γιαναμετεγκατασταθείσεένακαλύτερο
κατάστημα (ίδιας ή νέας περιοχής) με χαμηλότερο
ενοίκιο.
Ενώ υψηλά ποσοστά του τομέα (της τάξης του
1/2) προχώρησαν σε παραδοσιακές αλλαγές στρατηγικής–αλλαγήπρομηθευτή,αλλαγήτύπουή/και
ποιότηταςπροϊόντος–,μόλιςτο21%τουτομέαπροχώρησε σε ενσωμάτωση καναλιών ηλεκτρονικού
εμπορίουστηδραστηριότητάτου.
ΟιΜμΕκατανοούντησημαντικότητααυτήςτης
στρατηγικής(μεσχεδόντο1/2τουτομέαναδηλώνει
ότι έχει επενδύσεις είτε προτίθεται να επενδύσει
κατά την επόμενη διετία σε e-commerce), ωστόσο
εμφανίζονταιδιστακτικοίόσοναφοράτηνυλοποίησή
της, με αποτέλεσμα να τη μεταθέτουν στον μεσοπρόθεσμοσχεδιασμότους,σεαντίθεσημετιςπαραδοσιακές στρατηγικές τις οποίες σε μεγάλο βαθμό
έχουνήδηυλοποιήσει.
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ❙

55

Οικονομικό
Επιμελητήριο
Ελλάδος

Διαμεσολάβηση: Mία λύση για όλους
οΟικονομικόΕπιμελητήριοΕλλάδος,αναγνωρίζονταςτηδυναμικήκαιτιςπροοπτικέςπουπαρουσιάζει
στη χώρα μας η εναλλακτική επίλυση των διαφορών, αποτελεί μέλος του Οργανισμού Προώθησης
ΕναλλακτικώνΜεθόδωνΕπίλυσηςΔιαφορών(Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ).
Το ΟΕΕ συνεργάζεται ήδη με τους υπόλοιπους 19 θεσμικούς εκπροσώπους της οικονομικής και της
επιστημονικήςζωήςτουτόπου,γιανακαταστήσειγνωστόκαιναδιαδώσειτοσύγχρονοκαιαποτελεσματικό
σύστημαεπίλυσηςτωνδιαφορών.
Οιοικονομολόγοι,μετηνκατάλληληκατάρτισηστουςπιστοποιημένουςΦορείςΕκπαίδευσηςκαιΚατάρτισης
Διαμεσολαβητών και την τελική διαπίστευση και ανάρτησή τους στον επίσημο κατάλογο διαμεσολαβητών, το
οποίοπροϋποθέτειτηνεπιτυχήεξέτασητουυποψηφίουσεπροφορικήκαιγραπτήδοκιμασίααπότηνΕπιτροπή
ΠιστοποίησηςΔιαμεσολαβητώνΥΔΔΑΔκαιτηνέκδοσησχετικήςαπόφασηςτουΥπουργούΔικαιοσύνης,Διαφάνειας
καιΑνθρωπίνωνΔικαιωμάτων,μπορούννααναλάβουντονρόλοτουδιαμεσολαβητή.

T

Οκ.ΣπύροςΑντωνέλος,Διαμεσολαβητής-Δικηγόρος,αναλύειτονθεσμό
τηςΔιαμεσολάβησηςκαιπαρουσιάζει
ταπροτερήματακαιταοφέλητηςστην
επίλυση διαφορών σε σχέση με μια
δικαστικήδιαδικασία.

Σπύρος Αντωνέλος
Διαμεσολαβητής MCIArb
(2008) - Δικηγόρος Εκπαιδευτής - Συγγραφέας Εταίρος «RESOLVE
Διαμεσολαβητές»
(www.resolve.gr) - Μέλος της
Επιτροπής Διαμεσολαβητών
του Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.
(www.opemed.gr)
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1. Τι είναι η Διαμεσολάβηση και
ποιο είναι το πεδίο της;
Είναιδιαδικασίαεξωδικαστικήςεπίλυσης ιδιωτικών και εμπορικών διαφορών, στην οποία οι εμπλεκόμενοι
σεμίαδιαφορά(ιδιώτες,επαγγελματίες, έμποροι, επιχειρήσεις) μαζί με
τουςδικηγόρουςτουςυποβοηθούνται
ναεντοπίσουν,μέσααπόδιαπραγμάτευση, μία αμοιβαία αποδεκτή από
αυτούςλύσητης.Υποβοηθούνταιισότιμααπόένανειδικόστιςδιαπραγματεύσεις,τοδίκαιοκαιτηνψυχολογία,
τονΔιαμεσολαβητή.Δενεφαρμόζεται
σεδιαφορέςμετοΕλληνικόΔημόσιο.
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2. Ποιοι συμμετέχουν σε αυτή;
Ταεμπλεκόμεναστηδιαφοράμέρη
(η επιχείρηση μέσω του νομίμου εκπροσώπουτης),οιδικηγόροιτουςκαι
οκοινήςεπιλογήςΔιαμεσολαβητής.
3. Πώς πραγματοποιείται η Διαμεσολάβηση, πού βρίσκω Διαμεσολαβητή και πώς συμβάλλει;
ΗΔιαμεσολάβησηπραγματοποιείταισεστάδια,είναιωστόσοσυνολικά
μίαιδιαίτερασύντομηδιαδικασία.
α)Ξεκινάμεενημέρωσητωνμερών
καιτωνδικηγόρωντουςγιατηφύση
και τα βήματα της Διαμεσολάβησης
απότονΔιαμεσολαβητή.
β)Ακολουθείησύναψησυμφωνητικού για την υπαγωγή της διαφοράς
τουςστηΔιαμεσολάβηση,μετηνοποία
συμφωνούν, μεταξύ άλλων, σε ποια
ημερομηνίακοινήςδιαθεσιμότηταςεπιθυμούνναγίνειηΔιαμεσολάβηση.

γ) Στο τρίτο βήμα, πραγματοποιείται η κυρίως
διαδικασίατηςΔιαμεσολάβησης,κατάτηνοποίατα
μέρηκαιοιΔικηγόροιτουςδιαπραγματεύονταικατά
τηδιάρκειαμίαςημέραςτηνεύρεσημίαςκοινάαποδεκτήςλύσηςστηδιαφοράτους,μετηβοήθειατου
Διαμεσολαβητή.
Εκείνος,χωρίςναπαίρνειθέσηυπέρτουενόςή
τουάλλουκαιδιατηρώνταςτηνουδετερότητάτου,
όπωςέχειεκπαιδευτεί,τουςβοηθά,συμβάλλοντας
ενδεικτικά:
– στηδιεξαγωγήμίαςισότιμης,παραγωγικήςκαι
αποτελεσματικής διαδικασίας, η οποία πραγματοποιείταιμεκοινέςσυναντήσειςόλωνστην
ίδιααίθουσακαικατ’ιδίανσυναντήσεωντου
Διαμεσολαβητήμεκάθεπλευράκαιτονδικηγόρο
τηςσεχωριστέςαίθουσες,
– στηναποφόρτισητωνεντάσεων,
– στην αποτελεσματική και μη συναισθηματικά
φορτισμένημεταφοράκαιεξέτασηπροτάσεων
καιαντιπροτάσεωνμεταξύτωνμερών,καθώς
και
– στη σταδιακή διαφορετική προσέγγιση του

προβλήματοςυπότοπρίσματωννέωνστοιχείων
πουπροέκυψαν.
ΤαμέρηκαιοιδικηγόροιβρίσκουνΔιαμεσολαβητή,
ο οποίος είναι ελεύθερος επαγγελματίας και έχει
ολοκληρώσειεπιτυχώςειδικήεκπαίδευσηκαιδιπλές
εξετάσεις,σεσχετικόδημόσιοπίνακαπουβρίσκεται
αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνηςwww.ministryofjustice.gr
4. Ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο της Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα και στην Ε.Ε.;
ΗΔιαμεσολάβησηείναιπανευρωπαϊκόςκαιπαγκόσμιοςθεσμός,ιδιαίτεραδιαδεδομένοςστοεμπόριο,
πουθεσπίστηκεμετηνΟδηγία2008/52/ΕΚκαιστην
Ελλάδα με τον νόμο 3898/2010. Περιλαμβάνεται
στονΚώδικαΠολιτικήςΔικονομίας(άρθρο214Γ).
5. Σε τι διαφέρει ως προς τα Δικαστήρια;
ΗΔιαμεσολάβησηείναι,σεαντίθεσημεταδημόσια
ακροατήριατωνΔικαστηρίων,μίαδιαδικασίααπόρρητη,απαλλαγμένηαπόέξοδαόπωςεπιδόσεων,τοκισμού των απαιτήσεων, δικαστικού ενσήμου και
απόπολύμηνεςήπολυετείςαναμονές.Ταμέρημίας
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διαφοράςγίνονταιοιπρωταγωνιστέςτηςεπίλυσής
της.Επίσης,είναιδυναμικήδιαδικασία,δεδομένου
ότιταμέρη,μετηδιαρκήσυμβουλήτωνδικηγόρων
τους,αναπροσαρμόζουντιςπροτάσειςκαιαντιπροτάσειςμεταξύτους,αναλόγωςτωνβημάτωνκαλής
θέλησηςπουδιαπιστώνουν.
Οδηγείσεσυμφωνίαπουδιαμορφώνουνταμέρη,
αποτυπώνουνοιδικηγόροιτουςκαιεντάσσεταισε
ένατελικόπρακτικότουΔιαμεσολαβητή,μετοοποίο
διαπιστώνειτηνεπιτυχίατηςδιαδικασίας.

Ηαυξημένηαυτήισχύςεπιτρέπει,ανδεντηρηθεί
ησυμφωνίατωνμερών,ναπροβούναυτάαπευθείας
σεαναγκαστικήεκτέλεση.

6. Πόσο δεσμευτική είναι η συμφωνία που προκύπτει από Διαμεσολάβηση;
ΤοπρακτικόεπιτυχίαςτηςΔιαμεσολάβησης(βλ.
ερώτηση5.),υπόαπλέςπροϋποθέσεις,τηνπληρωμή
παραβόλου 100 ευρώ και την κατάθεσή του στο
τοπικόΠρωτοδικείοαπότονΔιαμεσολαβητή,αποκτά
άμεσααυξημένηδεσμευτικήισχύ(«εκτελεστότητα»),
όπωςαυτήμίαςδικαστικήςαπόφασηςήμίαςδιαταγής
πληρωμής.

8. Γιατί η Διαμεσολάβηση συμφέρει τις επιχειρήσεις
και τους εμπόρους/ελεύθερους επαγγελματίες;
Εκτόςαπότησυντομία,ταχαμηλότερακόστησε
σχέση με μία δικαστική αντιδικία και το απόρρητο
τηςΔιαμεσολάβησης,πουδενεκθέτειδημοσίωςτα
προβλήματα μίας εταιρείας/ενός επαγγελματία ή
μίαςσυνεργασίας,ηΔιαμεσολάβησηεπιτρέπειστα
μέρητηςδιαφοράςναορίσουντηλύσητηςκαινα
συνδιαμορφώσουντιςπαραμέτρουςτης(χρόνο,δό-

7. Ποια είναι τα κόστη της Διαμεσολάβησης;
Κάθεμέροςκαταβάλλειτηναμοιβήτουδικηγόρου
τουκαιτημισήαμοιβήτουΔιαμεσολαβητή.Εκδίδεται
νόμιμοπαραστατικό.Επίσης,ανταμέρητοαποφασίσουν, μοιράζονται το κόστος του παραβόλου κατάθεσηςπουπροαναφέρθηκε(βλ.ερώτηση6).
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σεις, ποσά, ανταλλάγματα), λαμβάνοντας υπόψη
τους τις οικονομικές και λοιπές τους δυνατότητες,
τιςσχέσειςτουςκαιτιςπρακτικέςτουςανάγκες.
9. Από την εμπειρία σας, πόσες Διαμεσολαβήσεις
έχουν γίνει πανελλαδικά και τι είδους;
Έχουνγίνειτηντελευταίατριετία,κατάτηνοποία
πραγματοποιούνται στην πράξη Διαμεσολαβήσεις
στηνΕλλάδα(γιατίωςτοκαλοκαίριτουέτους2013
απουσίαζεοδημοσιευμένοςαπότουΥπουργείοΔικαιοσύνηςΠίνακαςΔιαμεσολαβητών),περισσότερες
των100Διαμεσολαβήσεων.
Εκπείραςσαςκαταθέτωότιοικυριότερεςδιαφορές
στις οποίες την εφαρμόζουμε σήμερα είναι αυτές
μεταξύεταιρειώνκαιτωνπρομηθευτώντους,οιδιαφορέςμεταξύσυνεταίρων,οιοικογενειακέςδιαφορές
πληνκάποιωνεξαιρέσεων,οιοφειλέςπροςτράπεζες
ήάλλεςδιαφορέςοφειλετών-πιστωτών,αυτέςμεταξύ
ιδιοκτητών-ενοικιαστώνιδιωτικώνήεταιρικώνακινήτων,οιδιαφορέςαπόκακήεκτέλεσησυμβάσεων
ήδιαφορέςγιαεμπορικάσήματα.

ΑυτόςοαριθμόςκαιηευρύτηταΔιαμεσολαβήσεων
είναιμίαπολύενθαρρυντικήαρχή,αναναλογιστούμε
όλες τις δυσκολίες που διένυσε συνολικά η χώρα
μαςτατελευταίαέτη.
ΜεχαροποιείτογεγονόςότιτοΟ.Ε.Ε.,μέσααπό
τοπαρόνέντυπότου,απότηνιστοσελίδατουκαιτη
δυναμική συμμετοχή του στον Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.
(www.opemed.gr),τοννεοσύστατοΟργανισμόπροβολής της Διαμεσολάβησης από τα Επιμελητήρια
καιάλλουςκοινωνικούςκαιεπαγγελματικούςφορείς,
μετάαπόπρωτοβουλίατουτέωςΓ.Γ.τουΥπουργείου
Δικαιοσύνης κου Νικόλα Κανελλόπουλου, παρέχει
στηΔιαμεσολάβησηαποτελεσματικήπροβολή,προς
όφελοςτωνμελώντου.
10. Γιατί χαρακτηρίζετε τη Διαμεσολάβηση εργαλείο όχι μόνο διαχείρισης αλλά και πρόληψης
διαφορών;
ΓιατίηΔιαμεσολάβηση,σεμίαειδικήμορφήτης
πουονομάζεται«Διαμεσολάβησηστονχώροεργασίας»(workplacemediation),εφαρμόζεταιαπόειδικά
μετεκπαιδευμένουςΔιαμεσολαβητές,όπωςεγώ,και
ωςμέσοπρόληψηςκαιαντιμετώπισηςδιενέξεωνσε
αρχικόστάδιο,όπωςαυτέςμεταξύσυνεταίρων,συνεργατών,ΔιευθυντώνΤμημάτωνήτωνμελώνμίας
ομάδας ή ενός γραφείου, οι οποίες βρίσκονται σε
εξέλιξηεπηρεάζονταςαρνητικάτηναπόδοσηόλων,
χωρίς ωστόσο να έχουν αποκτήσει ακόμα νομική
υπόστασηκαιναέχουνοιεμπλεκόμενοιαπευθυνθεί
σεδικηγόρο.
Πολλάπρακτικάπαραδείγματααξιοποίησηςτης
ΔιαμεσολάβησηςθαβρουνταμέλητουΟ.Ε.Ε.στην
ανωτέρω ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ., στην οποία
αρθρογραφώτακτικά,καιστηνανωτέρωιστοσελίδα
τηςεταιρείαςΔιαμεσολαβητώνRESOLVE,τηςοποίας
είμαι εταίρος, όπου πραγματοποιούμε Διαμεσολαβήσειςτακτικά.
Κλείνοντας,θέλωνασημειώσωότιτουςεπόμενους
μήνεςθαακολουθήσειεκδήλωσηπροβολήςτηςΔιαμεσολάβησηςσταμέλητουΟ.Ε.Ε.σεσυνεργασίαμε
τοΟ.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.καιπροσκαλώταμέλητουΟ.Ε.Ε.να
απευθύνουν τα ερωτήματά τους ή υποθέσεις τους
ιδιωτικούδικαίουπουτααπασχολούν,ώστεστηνεν
λόγω εκδήλωση να αποτελέσουν αντικείμενο σχολιασμούαπόεμένακαιαπότουςλοιπούςσυντελεστές
αυτής. 
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Η Ελληνική Οικονομία σε αριθμούς
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Με βάση τα διαθέσιμα εποχικά
διορθωμέναστοιχεία,τοΑκαθάριστο
ΕγχώριοΠροϊόν(ΑΕΠ)σεόρουςόγκου,
κατάτο2°τρίμηνο2016,παρουσίασε
αύξησηκατά0,2%σεσχέσημετο1°
τρίμηνο2016έναντιτηςαύξησης0,3%
πουείχεανακοινωθείστηνπρώτηεκτίμηση του 2ου τριμήνου, στις 12-082016. Σε σύγκριση με το 2° τρίμηνο
2015,παρουσίασεμείωση0,9%έναντι
τηςμείωσης0,7%πουείχεανακοινωθεί
στηνπρώτηεκτίμησητου2ου τριμήνου,
στις12-08-2016.
Μεβάσηταμηεποχικάδιορθωμένα
στοιχείατοΑκαθάριστοΕγχώριοΠροϊόν
(ΑΕΠ)σεόρουςόγκου,κατάτο2°τρίμηνο2016,παρουσίασεμείωσηκατά
0,4%σεσχέσημετο2°τρίμηνο2015
έναντιτηςμείωσης0,1%πουείχεανακοινωθείστηνπρώτηεκτίμησητου2ου
τριμήνου,στις12-08-2016.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
• Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη
Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής
αγοράς)τουμηνόςΙουλίου2016,σεσύγκριση
μετοναντίστοιχοΔείκτητουΙουλίου2015,παρουσίασε μείωση κατά 5,9%, έναντι μείωσης
15,1%πουσημειώθηκεκατάτηναντίστοιχησύγκρισητουέτους2015προςτο2014.
•ΟμέσοςΓενικόςΔείκτηςτουδωδεκαμήνου
Αυγούστου 2015 - Ιουλίου 2016, σε σύγκριση
μετονίδιοΔείκτητουδωδεκαμήνουΑυγούστου
2014-Ιουλίου2015,παρουσίασεμείωσηκατά
12,0%, έναντι μείωσης 5,1% που σημειώθηκε
απότησύγκρισητωναντίστοιχωνπροηγούμενων
δωδεκαμήνων.
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Εξέλιξη του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία
(2010=100,0)
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
• Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά το
μήνα Ιούλιο 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
δείκτη του Ιουλίου 2015, σημείωσε αύξηση κατά
7,1%καισεσύγκρισημετοναντίστοιχοδείκτητου
Ιουνίου2016σημείωσεαύξησηκατά4,4%.
•ΟΓενικόςΔείκτηςΌγκου,κατάτομήναΙούλιο
2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του
Ιουλίου 2015, σημείωσε αύξηση κατά 9,7% και σε
σύγκρισημετοναντίστοιχοδείκτητουΙουνίου2016
σημείωσεαύξησηκατά7,9%.

•ΟΕποχικάΔιορθωμένος(ωςπροςτηνεπίδραση
εποχικώνγεγονότωνπ.χ.έναρξησχολικήςπεριόδου,
εορτές, τουριστική περίοδος κ.λπ.) Γενικός Δείκτης
ΚύκλουΕργασιών,κατάτομήναΙούλιο2016,σεσύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2016
σημείωσεαύξησηκατά4,5%.
•ΟΕποχικάΔιορθωμένοςΓενικόςΔείκτηςΌγκου,
κατάτομήναΙούλιο2016,σεσύγκρισημετοναντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2016 σημείωσε αύξηση
κατά4,9%.

Εξέλιξη Ετήσιων Μεταβολών
του Δείκτη Κύκλου Εργασιών
και Όγκου
στο Λιανικό Εμπόριο
(2010=100,0)

Εξέλιξη του Δείκτη Κύκλου
Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο

Εξέλιξη του Δείκτη Όγκου
στο Λιανικό Εμπόριο
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
• Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό
Εμπόριο του 2ου τριμήνου 2016, σε σύγκριση με
τοναντίστοιχοδείκτητου2ου τριμήνου2015,παρουσίασε μείωση κατά 3,8% και σε σύγκριση με
τοναντίστοιχοδείκτητου1ου τριμήνου2016,παρουσίασεαύξησηκατά10,2%.
•ΟΕποχικάΔιορθωμένος(ωςπροςτηνεπίδραση
εποχικώνγεγονότωνπ.χ.έναρξησχολικήςπεριόδου,
εορτές,τουριστικήπερίοδοςκ.λπ.)ΔείκτηςΚύκλου
ΕργασιώνστοΧονδρικόΕμπόριοτου2ου τριμήνου
2016,σεσύγκρισημετοναντίστοιχοδείκτητου1ου
τριμήνου2016,παρουσίασεμείωσηκατά0,7%.

Εξέλιξη του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο Χονδικό Εμπόριο
( 2010=100,0 )

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
• Ο Γενικός Δείκτης Απασχολούμενων Ατόμων
στοΛιανικόΕμπόριοτου2ου τριμήνου2016σεσύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 2ου τριμήνου
2015,παρουσίασεαύξησηκατά0,2%,ενώσεσύγκριση
μετοναντίστοιχοδείκτητου1ου τριμήνου2016,παρουσίασεαύξησηκατά1,4%.
• Ο Δείκτης Ωρών Εργασίας στο Λιανικό Εμπόριο
του2ου τριμήνου2016σεσύγκρισημετοναντίστοιχο
δείκτητου2ου τριμήνου2015,παρουσίασεαύξησηκατά
0,4%,ενώσεσύγκρισημετοναντίστοιχοδείκτητου1ου
τριμήνου2016,παρουσίασεαύξησηκατά2,5%.
•ΟΔείκτηςΜισθώνκαιΗμερομισθίωνστοΛιανικό
Εμπόριοτου2ου τριμήνου2016σεσύγκρισημετον

αντίστοιχοδείκτητου2ου τριμήνου2015,παρουσίασε
αύξησηκατά0,3%,ενώσεσύγκρισημετοναντίστοιχο
δείκτητου1ου τριμήνου2016,παρουσίασεαύξηση
κατά17,8%.
•ΟΕποχικάΔιορθωμένος(ωςπροςτηνεπίδραση
εποχικώνγεγονότωνπ.χ.έναρξησχολικήςπεριόδου,
εορτές, τουριστική περίοδος κ.λπ.) Γενικός Δείκτης
ΑπασχολούμενωνΑτόμωντου2ου τριμήνου2016σε
σύγκρισημετοναντίστοιχοδείκτητου1ου τριμήνου
2016,παρουσίασεαύξησηκατά0,7%,οαντίστοιχος
Δείκτης Ωρών Εργασίας παρουσίασε αύξηση κατά
0,3%καιοαντίστοιχοςΔείκτηςΜισθώνκαιΗμερομισθίωνπαρουσίασεμείωσηκατά0,8%.

Εξέλιξη των Δεικτών Απασχολούμενων Ατόμων, Ωρών Εργασίας
και Μισθών και Hμερομισθίων στο Λιανικό Εμπόριο
(2010=100,0)
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
•ΟΓενικόςΔείκτηςΒιομηχανικήςΠαραγωγήςτου
μηνόςΙουλίου2016,σεσύγκρισημετοναντίστοιχο
ΔείκτητουΙουλίου2015,παρουσίασεαύξησηκατά
4,1%, έναντι μείωσης 2,5% που σημειώθηκε κατά
την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2015 προς το
2014.
•ΟμέσοςΔείκτηςΒιομηχανικήςΠαραγωγήςτης
περιόδου Ιανουαρίου - Ιουλίου 2016, σε σύγκριση
μετοναντίστοιχοΔείκτητηςπεριόδουΙανουαρίου-

Ιουλίου2015,παρουσίασεαύξησηκατά2,3%,έναντι
μείωσης0,3%πουσημειώθηκεκατάτηναντίστοιχη
σύγκρισητουέτους2015προςτο2014.
•Οεποχικάδιορθωμένοςωςπροςτηνεπίδραση
μηνιαίωνγεγονότων(π.χ.εορτές,τουριστικήπερίοδος
κ.λπ.)ΓενικόςΔείκτηςΒιομηχανικήςΠαραγωγήςτου
μηνόςΙουλίου2016,σεσύγκρισημετοναντίστοιχο
ΔείκτητουΙουνίου2016,παρουσίασεμείωσηκατά
1,4%.

Εξέλιξη του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής και του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών
(2010=100,0)

Εξέλιξη του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής
(2010=100,0)
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Περιφερειακά Τμήματα Ο.Ε.Ε.
1ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ
Διεύθυνση: Μ. Βασιλείου 3,
69100, Κομοτηνή
Τηλέφωνα: 25310 -23035
Fax: 25310 - 82992
Email: oee1pt@oe-e.gr

9Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
Διεύθυνση: Λ. Χαϊνα 75 & 25ης Μαρτίου, 34132, Χαλκίδα
Τηλέφωνα: 22210 - 60669
Fax: 22210 - 80710 / 80894
Email: oee9pt@oe-e.gr

2Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διεύθυνση: Μεραρχίας 14, 62100 - Σέρρες
Τηλέφωνα: 23210 - 67970 / 98127
Fax: 23210 - 52062
Email: oee2pt@oe-e.gr

10Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Διεύθυνση: Ζαϊμη 21, 26223, Πάτρα
Τηλέφωνα: 2610 - 221645, 241183
Fax: 2610 - 273767
Email: oee10pt@oe-e.gr

Γραφείο του Περιφερειακού Τμήματος λειτουργεί και στην
Καβάλα (Βενιζέλου 34, 65403, Καβάλα –
τηλ.: 2510-232966)
3Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 26,
54623, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνα: 2310 - 275727 / 275728
Fax: 2310 - 275728
Email: oee3pt@oe-e.gr
4Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διεύθυνση: Μαλακούση 10, 59131, Βέροια
Τηλέφωνα: 23310 - 29111
Fax: 23310 - 72033
Email: oee4pt@oe-e.gr
5Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διεύθυνση: Κωστή Παλαμά 6, 50132, Κοζάνη
Τηλέφωνα: 24610 – 27783 / 37462
Fax: 24610 37462
Email: oee5pt@oe-e.gr
6Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Διεύθυνση: Ν Ζέρβα 28-30, 45332, Ιωάννινα
Τηλέφωνα: 26510 - 70400
Fax: 26510 - 72194
Email: oee6pt@oe-e.gr / www.oee-epirus.gr
7Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Διεύθυνση: Παπαναστασίου 21,
41222, Λάρισα
Τηλέφωνα: 2410 – 531422
Fax: 2410 - 533123
Email: oee7pt@oe-e.gr
8Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
Διεύθυνση: Διάκου και Αινίανων 2,
35131, Λαμία
Τηλέφωνα: 22310 - 42511
Fax: 22310 - 38882
Email: oee8pt@oe-e.gr

11Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Διεύθυνση: Πλ. Κολοκοτρώνη 8,
22100, Τρίπολη
Τηλέφωνα: 2710 - 233582
Fax: 2710 - 225048
Email: oee11pt@oe-e.gr
12Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Διεύθυνση: Γ. Σεφέρη 80, Εμπορικό Κέντρο ΜΗΔΙΑ, 85100,
Ρόδος
Τηλέφωνα: 22410 - 66660 / 22410 - 60193
Fax: 22410 - 60197
Email: oee12pt@oe-e.gr
13Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 6Β,
81100, Μυτιλήνη
Τηλέφωνα: 22510 - 37367
Fax: 22510 - 25634
Email: oee13pt@oe-e.gr
14Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Διεύθυνση: Εθν. Αντίστασης 105,
71306, Ηράκλειο
Τηλέφωνα: 2810 - 223997 / 2810 - 332837 / 2810 301935
Fax: 2810 - 224595
Email:: oee14pt@oe-e.gr
15Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Διεύθυνση: Μυλωνογιάννη 15 A και Κριάρη 2ος όροφος,
73100, Χανιά
Τηλέφωνα: 28210 – 94505 / 28210 - 95001
Fax: 28210 - 76186
Email: oee15pt@oe-e.gr
16Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Διεύθυνση: Σπύρου Σαμαρά 2,
49132, Κέρκυρα
Τηλέφωνα: 26610 - 41148
Fax: 26610 - 42388
Email: oee16pt@oe-e.gr

ΤΟ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΧΟΥΝ ΙΔΡΥΣΕΙ ΤΟ
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