
 

 

Μητροπόλεως 42,  105 63 Αθήνα · τηλ.: 210 3259200,  fax: 210 3259209, email: info@esee.gr 

 

 

«Η ΕΣΕΕ συνάντησε τους εκπροσώπους των Θεσμών και συζήτησε τις προτάσεις του 

Εμπορικού Κόσμου και των ΜμΕ για την επανεκκίνηση της Οικονομίας και της Αγοράς» 
  

Συνάντηση του ΔΣ και στελεχών της ΕΣΕΕ με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

(ΕΚΤ), του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ), του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 

(ΔΝΤ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015, 

στα γραφεία της ΕΣΕΕ, κατόπιν αιτήματος των τεσσάρων θεσμών, στην οποία 

συμμετείχαν συνολικά εννέα στελέχη της ομάδας, του ειδικού τεχνικού κλιμακίου σε θέματα 

μακροοικονομίας.  

  

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης, ανοίγοντας της συζήτηση, παρουσίασε συνοπτικά το 

φορέα και το έργο του καθώς και τη σημασία του κλάδου του εμπορίου για την ελληνική οικονομία 

και την απασχόληση. Αναφέρθηκε στις προσπάθειες που καταβάλλει η ΕΣΕΕ να εκτιμήσει την 

κατάσταση και της προοπτικές της οικονομίας και του εμπορίου τα επόμενα τρία χρόνια (2015-

2017), ώστε ο εμπορικός κόσμος να μπορέσει να προγραμματίσει καλύτερα τις μελλοντικές 

επιχειρηματικές δραστηριότητες. Παράλληλα ανέλυσε με λεπτομέρειες την ιδιαίτερα οξεία 

φορολογική επιβάρυνση ύψους 7,8 δισ. ευρώ (άμεσοι φόροι, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ, φόρος αλληλεγγύης, 

φόρος πολυτελείας κλπ), την οποία καλούνται να καταβάλλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα μέχρι 

το τέλος του έτους, τονίζοντας πως σκοπός θα πρέπει να ήταν η ανάπτυξη της οικονομίας και όχι η 

συνεχής επιβολή νέων φόρων. 

  

Στη συνέχεια συζητήθηκε διεξοδικά το θέμα των εξαιρετικά δυσμενών επιπτώσεων του ελέγχου 

στην κίνηση των κεφαλαίων (capital controls) για τις επιχειρήσεις, διαχωρίζοντας αυτές σε 

«μετρήσιμες» και «μη μετρήσιμες». Στην τελευταία κατηγορία περιλαμβάνεται η συντριπτική 

συρρίκνωση της εμπιστοσύνης στην αγορά, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ενώ 

υπογραμμίστηκε ότι δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις επιχειρήσεων - συνεργατών από το εξωτερικό 

που έδειξαν κατανόηση για τους περιορισμούς που ίσχυσαν στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Οι 

πρόσφατες εξελίξεις οδηγούν μετά το “Bank-Run” και σε “Business-Run”, αφού εκτιμάται πως 

έχουν γίνει 60.000 αιτήσεις ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών στη Βουλγαρία και 

πλήθος ΜμΕ δηλώνουν έμπρακτο ενδιαφέρον για τη μεταφορά τους σε γειτονικές χώρες 

(Βουλγαρία, Κύπρο κλπ) εξαιτίας και του κατά πολύ ευνοϊκότερου φορολογικού τους 

καθεστώτος.  Οι επιπτώσεις από τα “capital controls” θα επιδεινώσουν περαιτέρω την κατάσταση 

στην αγορά, ενώ τονίστηκε πως το ημερήσιο εγκριτικό όριο των 3,4 και η αύξηση σε 5 εκ. ευρώ, 

ανά συστημική τράπεζα για πληρωμές προς το εξωτερικό, δεν επαρκεί με σοβαρό κίνδυνο 

ελλείψεων. Συνακόλουθα, ο κος Κορκίδης επανέλαβε τις προτάσεις της ΕΣΕΕ για επιστροφή των 

κεφαλαίων στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα με την παροχή κινήτρων για το "νέο" και 

"παλαιό" χρήμα που κατατεθούν ιδιώτες και επιχειρήσεις στις τράπεζες (εξαίρεση από τους 

περιορισμούς των “capital controls”, αμνηστία για το παλαιό χρήμα εφόσον είναι φορολογημένο 

και νόμιμο). Επίσης, επισημάνθηκε ότι, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (κόκκινα δάνεια) 

διογκώνονται (εκτιμώνται σε 84 δισ. ευρώ) όπως βέβαια και οι καθυστερήσεις σε πληρωμές φόρων 

(άνω των 77 δισ.) ασφαλιστικές εισφορές (συνολικά 22 δισ.), εξελίξεις που προκαλούν στους 

μικρομεσαίους της αγοράς, μεγάλη ανησυχία για νέα λουκέτα και υψηλότερη ανεργία, εντός του 

2015. 

  

Συζητήθηκαν επίσης οι προοπτικές μετά την ομαλοποίηση της κατάστασης με την πλευρά της 

ΕΣΕΕ να υπογραμμίζει την ανάγκη περαιτέρω χαλάρωσης των περιορισμών πληρωμών 

υποχρεώσεων στο εξωτερικό, την απομάκρυνση της επιλογής του bail in για σταδιακή 

αποκατάσταση λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος και την ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης. Η 

έλλειψη της ρευστότητας για τις ΜμΕ θα μπορούσε να καλυφθεί με μικρο-δάνεια (microfinancing) 
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στα πρότυπα εφαρμογής στην Ισπανία ενώ η έμφαση δεν θα πρέπει να δίνεται εξολοκλήρου 

στις start-ups αλλά και στις re-starts καθώς και στις follow-ups οικογενειακές επιχειρήσεις. Στο 

πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η διενέργεια από το Ινστιτούτο της ΕΣΕΕ νέας εκτεταμένης έρευνας, 

στο τέλος Αυγούστου, με στόχο την επανεκτίμηση της κατάστασης στην εσωτερική αγορά και 

ιδιαίτερα στο λιανεμπόριο.  

  

Σε ερώτηση σχετικά με το επίπεδο των τιμών και τον τρόπο καταμερισμού των επιπτώσεων από 

την αύξηση του ΦΠΑ, επισημάνθηκε πως αυτό θα εξαρτηθεί από το μέγεθος της ελαστικότητας 

ζήτησης και προσφοράς κάθε προϊόντος. Τονίστηκε ωστόσο ότι παρά το γεγονός ότι οι αυξήσεις 

βασικών αγαθών υπολογίζονται σε 8,8% από τις μεταβολές του ΦΠΑ, οι Μμε θα καταβάλουν 

υπέρμετρες προσπάθειες για να συρρικνώσουν το τελικό κόστος για τους καταναλωτές με την 

απορρόφηση, όπως και στο παρελθόν μεγάλου μέρος των επιβαρύνσεων, καθώς λειτουργούν 

περισσότερο με κριτήριο τον κύκλο εργασιών παρά τη μεγιστοποίηση των κερδών. Στο πλαίσιο της 

μείωσης των λειτουργικών δαπανών, αυτή τη φορά δεν έγινε συζήτηση για το επίπεδο του 

κατώτατου μισθού, αλλά έγινε σαφές ότι η ΕΣΕΕ παραμένει σταθερή στις πάγιες θέσεις της στα 

εργασιακά και ότι θα αποδεχτεί την τελική μελέτη του ILO, για τις κλαδικές συμβάσεις και τις 

ομαδικές απολύσεις. 

   

Αναφορικά με το ενδιαφέρον των θεσμών για την «μαύρη» οικονομία, τα στελέχη της ΕΣΕΕ 

υποστήριξαν πως ο υπάρχον μηχανισμός δεν επαρκεί ενώ, σε ότι αφορά το παρεμπόριο, υπάρχουν 

τρία στάδια ολοκλήρωσής του: 1. Παράνομης εισόδου στη χώρα από τα σύνορα, 2. Στις Αποθήκες 

Διανομής και 3. Στην αγορά. Η ΕΣΕΕ, προκειμένου να καταπολεμηθεί ουσιαστικά το φαινόμενο 

αυτό προχώρησε σε δωρεά προς το ελληνικό κράτος ζυγαριάς τελωνείου, η οποία μόλις πριν λίγες 

ημέρες και μετά την πάροδο 18 μηνών, έγινε αποδεκτή. Η χρήση πλαστικού χρήματος θα μπορούσε 

να περιορίσει το φαινόμενο της φοροδιαφυγής, με την προϋπόθεση μιας δραστικής μείωσης του 

επιτοκίου των πιστωτικών καρτών και γενικά των τραπεζικών χρεώσεων στη χρήση του 

συστήματος POS. H ΕΣΕΕ έχει πολλές φορές προτείνει την διασύνδεση σε πραγματικό χρόνο των 

ταμειακών μηχανών με τα δημόσια ταμεία, αλλά μόνο για την απόδοση της διαφοράς του ΦΠΑ 

αγοράς και πώλησης (margin tax), όπως άλλωστε προβλέπει η σχετική Κοινοτική οδηγία. 

  

Συζητήθηκε επίσης, το ζήτημα της ανασφάλιστης εργασίας, σχετικά με το οποίο η πλευρά της 

ΕΣΕΕ υποστήριξε πως είναι αθέμιτος ανταγωνισμός και ο ελεγκτικός μηχανισμός δεν επαρκεί. Η 

εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία αλλά και η τεράστια αβεβαιότητα για τη βιωσιμότητα του 

συστήματος καθιστά ακόμη δυσχερέστερη τη συμμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων. Επίσης, 

το σύστημα απονομής δικαιοσύνης με βαριά πρόστιμα δεν συντελεί στον περιορισμό της μαύρης 

και ανασφάλιστης εργασίας, ενώ προς αυτήν την κατεύθυνση θα μπορούσε να λειτουργήσει η 

υιοθέτηση του «εργόσημου», πρόταση που έχει κατατεθεί στην ειδική ομάδα εργασίας που 

δραστηριοποιείται στον ΣΕΠΕ. Αναφερόμενος  στην πολυδιαφημιζόμενη εργαλειοθήκη Ι του 

ΟΟΣΑ ο κ. Κορκίδης επανέλαβε πως είναι "σκουριασμένη" και δεν μπορεί ουσιαστικά να 

προσφέρει τίποτα στην ελληνική πραγματικότητα, αφού οι προτάσεις της όπως το ψωμί, το γάλα, 

τα φάρμακα και το άνοιγμα των καταστημάτων όλες τις Κυριακές το χρόνο, έχουν 

σχεδιαστεί χωρίς ακριβή στοιχεία για την ελληνική αγορά, και όπως αποδεικνύουν οι περιοδικές 

έρευνες μας τα τελευταία δύο χρόνια, επιβάλλεται προς όφελος πολύ λίγων και εις βάρος 

των χιλιάδων ΜμΕ. Η ΕΣΕΕ πιστεύει ότι η εργαλειοθήκη είναι κατώτερη της διεθνούς φήμης του 

ΟΟΣΑ και δεν οδηγεί σε απελευθέρωση, αλλά σε συγκέντρωση της ελληνικής αγοράς. 

  

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ αναφέρθηκε επίσης στην έλλειψη ενός Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου 

Ανάπτυξης με Απασχόληση, το οποίο θα έπρεπε να είχε ήδη σχεδιαστεί και να υλοποιείται κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών. Οι προτάσεις του ελληνικού εμπορίου και της μικρομεσαίας 

επιχειρηματικότητας που διατυπώθηκαν με στοιχεία, περιλαμβάνουν πολιτικές υποκατάστασης 
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πολλών εισαγωγών με εγχώρια παραγωγή, αύξηση της αγροτικής παραγωγής, συσκευασία 

αγροδιατροφικών προϊόντων, ενδυνάμωση του διαμετακομιστικού και εξαγωγικού εμπορίου καθώς 

και την επαναδραστηριοποίηση της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας με την επαναλειτουργία 

των ναυπηγείων μας.  

  

Τέλος έγινε ξεκάθαρο ότι η απόλυτη προτεραιότητα των ΜμΕ του ελληνικού εμπορίου είναι η 

σωτηρία της Χώρας και όλα τα προαπαιτούμενα (prior actions) θα πρέπει στη πορεία να 

εκτιμώνται, να αναθεωρούνται και να διορθώνονται έγκαιρα. Στόχος της ΕΣΕΕ είναι να βοηθήσει, 

με διαρκή και υπεύθυνη επικαιροποίηση των στοιχείων των ΜμΕ της πραγματικής οικονομίας, 

ώστε ο όποιος σχεδιασμός των δανειστών να βασίζεται σε αξιόπιστα στοιχεία προς αποφυγή λάθος 

συμπερασμάτων και αποφάσεων. Χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. 

Β. Κορκίδης επεσήμανε στο τεχνικό κλιμάκιο των τεσσάρων θεσμών ότι αντί για καταστροφικές 

συζητήσεις περί GREXIT, οφείλουμε να σχεδιάσουμε μέσω μιας νέας βιώσιμης συμφωνίας, ένα 

ρεαλιστικό πρόγραμμα για ένα δυναμικό GRENTRY.  
  

Η διοίκηση της ΕΣΕΕ παρέδωσε ένα πλήρη φάκελο των προτάσεων της με τεκμηριωμένες θέσεις, 

εκτιμήσεις και μελέτες του ΙΝΕΜΥ, τις οποίες ταυτόχρονα απέστειλε στον Πρωθυπουργό κ. 

Α. Τσίπρα και τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών κκ Ε. Τσακαλώτο 

και Γ. Σταθάκη προς ενημέρωσή τους. Οι εννέα εκπρόσωποι του τεχνικού κλιμακίου των θεσμών, 

μετά μια διερευνητική δίωρη συζήτηση, ζήτησαν νέα συνάντηση, αυτήν την φορά με τους 

τέσσερεις επικεφαλείς τους, αφού πρώτα μελετήσουν την οικονομετρική ανάλυση των προτάσεων 

της ΕΣΕΕ για επαναλειτουργία της αγοράς και ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας. 
  

 

 

 


