
Δπίζκεψη ηος Υποςπγού Ανάπηςξηρ και Ανηαγωνιζηικόηηηαρ  κ. Νίκος Γένδια ζηην 

ΔΣΔΔ 

Ο Υπνπξγόο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο θ. Νίθνο Δέλδηαο πξαγκαηνπνίεζε ηελ 

Τεηάξηε 2 Ινπιίνπ, επίζθεςε ζηα γξαθεία ηεο ΕΣΕΕ,  γηα ηελ πξώηε ζπλάληεζε γλσξηκίαο, 

κε ην Πξνεδξείν ηεο Ειιεληθήο Σπλνκνζπνλδίαο Εκπνξίνπ θαη Επηρεηξεκαηηθόηεηαο. 

Σηνλ Υπνπξγό Αλάπηπμεο παξεδόζε πιήξεο ππόκλεκα κε ηηο ζέζεηο ηεο ΕΣΕΕ θαζώο θαη 

πξνηάζεηο γηα άκεζεο δξάζεηο αλαθνύθηζεο θαη ζηήξημεο ηεο αγνξάο (ην ππόκλεκα 

επηζπλάπηεηαη ζπλεκκέλν). Τα θπξηόηεξα ζεκεία ηνπ ππνκλήκαηνο αλαθέξνληαη ζηε ζεκαζία 

ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ηε δεκηνπξγία πιαηζίνπ ππαγσγήο επηρεηξήζεσλ ζηελ 

έλλνηα ηεο «εληόο θξίζεο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο», ζην ξόιν ησλ ζεζκηθώλ εηαίξσλ θαη 

ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, ζην λέν ΕΣΠΑ, ηηο ηηκέο ζηελ αγνξά θαη ηνλ αληαγσληζκό, ηε 

ρξεκαηνδόηεζε, ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, ηελ Κπξηαθάηηθε αξγία, ηηο λεζησηηθέο θαη 

παξακεζόξηεο αγνξέο, ηηο πιεγείζεο από θπζηθέο θαηαζηξνθέο πεξηνρέο αιιά θαη ηηο 

πξόζθαηεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ εκπνξηθνύ πιαηζίνπ πνπ κόλν κεηαξξπζκίζεηο δελ 

ραξαθηεξίδνληαη. 

Σήκεξα, νη 280.000 εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο απαζρνινύλ 621.100 άηνκα, θαιύπηνληαο ην 

17,8% ηεο ζπλνιηθήο απαζρόιεζεο ζηελ νηθνλνκία, από ην 18,3% ηνπ 2008. Τα ηειεπηαία 

ρξόληα ηεο θξίζεο (2008/2013), ν θιάδνο καο δέρεηαη ηζρπξέο πηέζεηο, κε 130.000 ινπθέηα 

εκπνξηθώλ επηρεηξήζεσλ θαη άλνηγκα 45.000 λέσλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, πνπ 

κεηαθξάδεηαη ζε θαζαξή απώιεηα 85.000 επηρεηξεκαηηθώλ εκπνξηθώλ κνλάδσλ. Τελ ίδηα 

ρξνληθή πεξίνδν πεξίπνπ 575.000 ΜκΕ επηρεηξήζεηο αλαγθάζηεθαλ λα ζηακαηήζνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο, ελώ δελ άλνημαλ νύηε νη κηζέο, αθνύ ζύκθσλα κε ην Υπνπξγείν 

Οηθνλνκηθώλ άλνημαλ 265.000 λέεο επηρεηξήζεηο. Τνπιάρηζηνλ 230.000 ζέζεηο απαζρόιεζεο, 

πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ εξγνδόηεο έκπνξνπο, απηαπαζρνινύκελνπο θαη κηζζσηνύο, ράζεθαλ 

από ηνλ θιάδν, ελώ ε ζπλνιηθή απαζρόιεζε, πιένλ δηακνξθώλεηαη ζηα επίπεδα ηνπ 1999.  

Κύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ειιεληθνύ εκπνξίνπ είλαη ην κεγάιν πιήζνο κηθξώλ θαη πνιύ 

κηθξώλ επηρεηξήζεσλ, πνπ πξνζπαζνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ ζηηο ζπλερώο εληεηλόκελεο 

ζπλζήθεο αληαγσληζκνύ. Τν εκπόξην, έλα θαηεμνρήλ αλνηρηό επάγγεικα, ραξαθηεξίδεηαη από 

ηδηαηηεξόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θηλήζεηο ηεο αγνξάο, ηελ άκεζε δηάδξαζε κε ηνπο 

θαηαλαισηέο θαη ην κεγάιν ξίζθν πνπ θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί ν κηθξνκεζαίνο 

επηρεηξεκαηίαο. Οη ειιεληθέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο  έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ έλα 

εζσηεξηθό ρξένο πεξίπνπ 160 δηο ή 87% ηνπ ΑΕΠ θαη σο εθ ηνύηνπ ζα πξέπεη λα ηύρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ ηνπ ίδηνπ ηξόπνπ αληηκεηώπηζεο ησλ αληίζηνηρσλ επξσπατθώλ. 

Η θαηάζηαζε ζηελ αγνξά ζήκεξα δηαθνξεηηθά απνηππώλεηαη ζηαηηζηηθά θαη ηειείσο 

δηαθνξεηηθά ζηε θαζεκεξηλόηεηα ηεο αγνξάο. Ελώ θαίλεηαη πσο κεηώλεηαη ε απαηζηνδνμία 

ησλ Ειιήλσλ κε ην δείθηε νηθνλνκηθνύ θιίκαηνο λα δηακνξθώλεηαη ζηηο 103,7 κνλάδεο από 

99,1 κνλάδεο ζηελ θαιύηεξε επίδνζε πνπ έρεη θαηαγξαθεί από ηνλ Απξίιην ηνπ 2008, ν 

ηδίξνο ηεο αγνξάο δελ εληζρύεηαη ζεκαληηθά, νύηε ππάξρνπλ ζεηηθέο πξνβιέςεηο γηα κόληκε 

αύμεζε ηεο απαζρόιεζεο. Σην Ληαληθό Εκπόξην, νη αξλεηηθέο εθηηκήζεηο γηα ηηο ηξέρνπζεο 

πσιήζεηο κπνξεί λα ακβιύλνληαη, ελώ θαη νη πξνβιέςεηο γηα ηηο βξαρππξόζεζκεο πξννπηηθέο 

ηνπο βειηηώλνληαη, κε ην δείθηε ησλ απνζεκάησλ λα θηλείηαη ειαθξώο αλνδηθά θπξίσο όκσο 

ιόγσ ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ.  

Σύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Τξάπεδαο ηεο Ειιάδνο, ε θαζαξή ξνή ηεο ζπλνιηθήο 

ρξεκαηνδόηεζεο πξνο ηνλ εγρώξην ηδησηηθό ηνκέα ήηαλ αξλεηηθή θαηά 963 εθαη. επξώ, ελώ 

θαη νη πξνζέζεηο γηα απνηακίεπζε επηδεηλώλνληαη ειαθξά. Η θαζαξή ξνή ηεο 

ρξεκαηνδόηεζεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, ην Μάην ηνπ 2014, ήηαλ αξλεηηθή θαηά 801 εθαη. 



επξώ θαη ν κεληαίνο ξπζκόο  κεηαβνιήο  δηακνξθώζεθε  ζε -4,5%, από -4,8% ηνλ Απξίιην 

ηνπ 2014. Εηδηθή αλαθνξά έγηλε ζηε ξύζκηζε θαη ηελ αλαγθαία κείσζε ησλ θόθθηλσλ 

επηρεηξεκαηηθώλ δαλείσλ.  

Γηλώζειρ ηος πποέδπος ΔΣΔΔ Βαζίλη Κοπκίδη:  

«...Επραξηζηώ πνιύ, ηνλ θίιν Υπνπξγό Αλάπηπμεο θ. Νίθν Δέλδηα, γηα ηε ηηκή πνπ καο έθαλε λα 

επηζθεθηεί θαη κάιηζηα κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία ηελ ΕΣΕΕ θαη κε δηάζεζε λα ελεκεξσζεί θαη 

λα ζπδεηήζεη καδί καο ηα θξίζηκα δεηήκαηα γηα ηελ επηβίσζε ηεο εκπνξηθήο κηθξνκεζαίαο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο.  Η ΕΣΕΕ θαζ´ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εμαεηνύο νηθνλνκηθήο θξίζεο, αλαδεηά 

επίκνλα από ηελ ειιεληθή Κπβέξλεζε θαη κάηαηα πξνηείλεη ζηνλ εθάζηνηε Υπνπξγό Αλάπηπμεο 

κε ηηο ηεθκεξησκέλεο ζέζεηο ηεο, λα δεκηνπξγεζεί έλα νινθιεξσκέλν θείκελν πνπ ζα απνηειεί 

ηελ αλαγθαία εζληθή πνιηηηθή καο γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηεο ειιεληθήο αγνξάο. 

Δπζηπρώο, έρνπκε πνιιά αλνηθηά ζέκαηα, αιιά ειπίδνπκε ζε έλαλ εηιηθξηλή δηάινγν θαη κία 

δηαξθή ζπλεξγαζία κε ην Υπνπξγείν Αλάπηπμεο, ώζηε λα αληηκεησπίζνπκε ηα "πνλεξά" 

πξναπαηηνύκελα θαη λα δεκηνπξγήζνπκε από θνηλνύ ηα απαξαίηεηα ζηεξίγκαηα, γηα ην κέιινλ 

ηεο "εληόο θξίζεο" κηθξνκεζαίαο ειιεληθήο επηρείξεζεο. Γη’ απηό, νη έιιελεο έκπνξνη σο  

παξαδνζηαθή κεζαία ηάμε ζέινπκε λα θάλνπκε βήκαηα κπξνζηά θαη όρη πίζσ, ζέινπκε ηελ 

Κπβέξλεζε δίπια καο θαη όρη απέλαληί καο...».  

Γηλώζειρ ηος Υποςπγού Νίκος Γένδια: «Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ, ζεξκά θαη από ηελ 

θαξδηά κνπ, ηνλ Πξόεδξν θαη ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Εζληθήο 

Σπλνκνζπνλδίαο Ειιεληθνύ Εκπνξίνπ, θαηαξρήλ γηα ην όηη κε δέρηεθαλ ζηα γξαθεία ηνπο, ζε 

κία ζπλάληεζε γλσξηκίαο. Είρακε ηελ επθαηξία κηαο εηιηθξηλνύο αληαιιαγήο απόςεσλ γηα ηα 

πάξα πνιιά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην ειιεληθό εκπόξην θαη ε επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ 

Ειιάδα. Ννκίδσ όηη ην ηειεπηαίν πνπ πξέπεη λα θάλνπκε είλαη λα πνύκε κεγάια ιόγηα. Όκσο, 

ππάξρνπλ ηνκείο πνπ κπνξεί λα ππάξμεη ζηελόηαηε ζπλεξγαζία. Τν λέν ΕΣΠΑ είλαη έλαο από 

απηνύο ηνπο ηνκείο θαη ν δεύηεξνο, εμίζνπ ζεκαληηθόο, είλαη ε κεγάιε πξνζπάζεηα ηελ νπνία 

πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα κεηαθέξνπκε ξεπζηόηεηα ζηε καρόκελε γηα ηελ επηβίσζή ηεο ειιεληθή 

επηρείξεζε.  

Έλα πξάγκα πξέπεη λα είλαη ζαθέο: Όηη πξέπεη λα πξνζπαζήζνπκε κε όπνηνλ ηξόπν κπνξνύκε 

λα δηαζώζνπκε ηηο επηρεηξήζεηο απηέο πνπ κπνξνύλ θαη πξέπεη λα ζσζνύλ. Απηόο είλαη ν 

ηξόπνο, ν δξόκνο,  γηα λα εκπνδίζνπκε ηελ αύμεζε ηεο αλεξγίαο θαη λα πεηύρνπκε ζε εύινγν 

ρξόλν λα ηελ κεηώζνπκε ζεκαληηθά, ηδίσο πξνο όθεινο ηεο λέαο γεληάο.  

 Θα ήζεια κε ηελ επθαηξία απηή λα δηαηππώζσ θαη κία έθθιεζε: Αληηιακβάλνκαη όηη ππάξρνπλ 

ζθέςεηο ζηνπο εξγαδόκελνπο ζηε Δεκόζηα Επηρείξεζε Ηιεθηξηζκνύ γηα απεξγηαθέο 

θηλεηνπνηήζεηο ελ κέζσ ζεξηλήο πεξηόδνπ. Θα ήζεια λα ηνπο παξαθαιέζσ ζεξκά λα κελ 

θάλνπλ νηηδήπνηε ζα δεκηνπξγήζεη επηπιένλ πξνβιήκαηα ζηνλ ειιεληθό επηρεηξεκαηηθό θόζκν 

πνπ κάρεηαη γηα ηελ επηβίσζή ηνπ. Η ειιεληθή θνηλσλία θαη ε ειιεληθή επηρείξεζε δελ αληέρεη 

θαη άιια πξνβιήκαηα, ηε ζηηγκή πνπ ν ηνπξηζκόο πάεη θαιά θαη επηηέινπο θαίλεηαη θάπνηα 

αλάθακςε ζηνλ  νξίδνληα». 


