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Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, 

Αργοναύτισσες και Αργοναύτες, 
 

Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ιδιαίτερα 

τιμητική πρόσκληση. Μου είναι ιδιαίτερα ευχάριστο, σαν 

εκπρόσωπος της ελληνικής Μμε επιχειρηματικότητας, να 

απευθύνομαι σε Έλληνες του εξωτερικού, σε συμπατριώτες 

μου που εργάζονται και αγωνίζονται με επιτυχία σε μία 

άλλη χώρα. Πολλοί νομίζουν ότι η έξοδος προς το 

εξωτερικό είναι μία εύκολη επιλογή· μάλλον αυταπατώνται. 

Θέλει μεγάλο κουράγιο, άοκνες προσπάθειες και 

αντικατοπτρίζει μία συλλογική ικανότητα των Ελλήνων που 

είναι και το μόνο εχέγγυο για την έξοδο από την κρίση. 

Όποτε μιλάω σε Έλληνες του εξωτερικού νιώθω αισιόδοξος 

για τις προοπτικές της πατρίδας μας και σας ευχαριστώ γι’ 

αυτό. Σήμερα ήρθα να σας μιλήσω για το ελληνικό εμπόριο. 

Για το ελληνικό εμπόριο ως ατμομηχανή της ανάκαμψης της 

οικονομίας της χώρας. 
 

Η κρίση που ταλανίζει την Ελλάδα για σχεδόν μία δεκαετία 

είναι πολυεπίπεδη· νομίζω ότι αυτό είναι ένας κοινός τόπος 

για όλους και όλες μας. Πέραν από την οικονομία, 

επηρεάστηκε η κοινωνική συνοχή, επηρεάστηκε η 

λειτουργία του πολιτικού συστήματος, άλλαξε ο τρόπος με 

τον οποίο καταλαβαίναμε τους αυτούς μας και τις 

οικογένειές μας και τις προοπτικές μας για το μέλλον. Η 

κρίση ήταν ένα ισχυρό σοκ που δοκίμασε τις αντοχές 

ατόμων, επιχειρήσεων, κοινωνικών και πολιτικών φορέων 

και δημιούργησε μια ανάγκη επανίδρυσης του όλου 

κοινωνικο-πολιτικού συστήματος. 



Το εμπόριο προφανώς δεν εξαιρείται από αυτόν τον κανόνα. 

Σε όλη την περίοδο της κρίσης βιώσαμε τρομακτικές πιέσεις 

που απείλησαν την οικονομική μας επιβίωση. Θα μπορούσα 

να τις ομαδοποιήσω σε τρεις κατηγορίες: 

- Οικονομικές πιέσεις, οι οποίες καθορίστηκαν από την 

ραγδαία πτώση του τζίρου και των εισοδημάτων των 

καταναλωτών, από τη γενικότερη πολιτική αστάθεια και 

από τη υψηλή φορολόγηση 

- Κοινωνικές πιέσεις, οι οποίες συμπυκνώθηκαν στα 

κλειστά καταστήματα, στους ερημωμένους εμπορικούς 

δρόμους και στους άνεργους συναδέλφους. Συν τοις άλλοις 

μόνο απαθείς δε θα μπορούσαμε να μείνουμε απέναντι και 

στην εν γένει κοινωνική κρίση. 

- Και τέλος, πολιτικές και ιδεολογικές πιέσεις, οι οποίες 

συνίστατο στη «δαιμονοποίηση» του Μμε επιχειρηματία ως 

του «αποδιοπομπαίου τράγου» ο οποίος ευθύνεται για τη 

χρεοκοπία και για την κρίση. 

Οι εκπρόσωποι της Μμε επιχειρηματικότητας όλα αυτά τα 

χρόνια προσπαθήσαμε να αντιπαλέψουμε αυτές τις τάσεις 

και να διεκδικήσουμε για τη Μμε επιχείρηση έναν αυτόνομο 

ρόλο τόσο στο πεδίο της δημόσιας σφαίρας όσο και στο 

πεδίο της οικονομίας. Η Μμε επιχείρηση παρέμεινε όρθια 

και εξακολούθησε να έχει μέλλον στην Ελλάδα. Το 

ελληνικό εμπόριο συνέχισε να είναι μία καθοριστική 

παράμετρος για την ελληνική οικονομία και ένας από τους 

βασικούς παράγοντες για τη σταθερότητα της ελληνικής 

αγοράς. 

Η εμπορική δραστηριότητα συνυφασμένη με τη 

φυσιογνωμία του Έλληνα, υπήρξε το αποκούμπι 

εκατομμυρίων συμπατριωτών μας τόσο στο εσωτερικό όσο 

και στο εξωτερικό, αποτέλεσε παράγοντα πολιτισμού και 

εξωστρέφειας και συνέβαλε καταλυτικά στη διαμόρφωση 

και στη μακροημέρευση του ελληνικού αναπτυξιακού 

μοντέλου σε όλες τις διαφορετικές του εποχές και εκδοχές. 



Ο έλληνας έμπορος έχει μάθει να ζει με την πίεση και το 

ρίσκο. Έχει πηγαίο επιχειρηματικό δαιμόνιο και γνωρίζει 

καλά το αντικείμενό του. Προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες 

και προϊόντα και μπορεί να προσαρμόζεται στις απότομες 

μεταβολές της αγοραστικής κίνησης. Για οκτώ χρόνια 

δίνουμε έναν άνισο αγώνα που κράτησε, ωστόσο, 

ζωντανούς πολλούς από εμάς και μας έδωσε τη δυνατότητα 

να αισιοδοξούμε για καλύτερες ημέρες. 

Στο πλαίσιο αυτό, το ελληνικό εμπόριο προκύπτει σαν μία 

επιχειρηματική δραστηριότητα κρίσιμη και κομβική για το 

μέλλον της ελληνικής οικονομίας και για την επόμενη μέρα 

μετά την κρίση. 

Γιατί, όμως, το εμπόριο αποτελεί «ατμομηχανή» της 

ανάκαμψης και προωθητική δύναμη για την ανάπτυξη και 

την έξοδο της ελληνικής οικονομίας από την κρίση; Το ένα 

το ανέφερα ήδη: είναι μια δραστηριότητα εγγεγραμμένη 

στην οικονομική δομή της χώρας. 

Ωστόσο υπάρχουν και κάποια άλλα δομικά χαρακτηριστικά 

της εμπορικής επιχειρηματικής δραστηριότητας τα οποία θα 

ήθελα να επισημάνω:   

• Στον κλάδο του Εμπορίου απασχολείται το 18,0% 

(στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ: Β΄ Τρίμηνο 2017) του συνόλου των 

εργαζομένων στο σύνολο των κλάδων οικονομικής 

δραστηριότητας. Αυτό δείχνει τη σημασία του εμπορίου 

στην υποδοχή εργαζομένων, ιδίως δε σε κατηγορίες οι 

οποίες υπέφεραν από ανεργία και στην προ της κρίσης 

περίοδο (νέοι, γυναίκες). Δε θα ΄ήταν υπερβολή να πούμε 

ότι το εμπόριο είναι ο μεγάλος εργοδότης της ελληνικής 

οικονομίας, δεδομένου κιόλας ότι περιλαμβάνει και το 

16,2% του συνόλου των μισθωτών. 

• Επιπλέον, το εμπόριο περιλαμβάνει το 29,4% του συνόλου 

των εργοδοτών και το 18,9% του συνόλου των 

αυτοαπασχολουμένων. Αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι ακόμα 

και σε ένα πλαίσιο ασφυκτικής οικονομικής πίεσης οι 

έλληνες έμποροι διατηρούν τις επιχειρήσεις τους και 



προσπαθούν να προσαρμόσουν τις επιχειρηματικές 

στρατηγικές τους στις ανάγκες της συγκυρίας. Δεν 

υποστηρίζω βέβαια ότι αυτό προέκυψε αναίμακτα· είχαμε 

πολλές απώλειες καταστημάτων και για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα πολυσύχναστοι εμπορικοί δρόμοι ερήμωσαν. 

Ωστόσο υπάρχει ένα ισχυρό επιχειρηματικό συλλογικό 

πνεύμα που διαμορφώνει όρους επιβίωσης και 

αναπαραγωγής. Έτσι, ο δείκτης απασχολουμένων ατόμων 

στο Λιανικό Εμπόριο μπορεί να είχε μειωθεί 7,4% την 

περίοδο 2008-2016, η κατάσταση όμως να εμφανίζει 

σημάδια ανάκαμψης από το 2013 μέχρι τα τέλη του 2016 

της τάξης του 2,6%. 

• Ως προς το τζίρο στο εμπόριο. Είναι γεγονός ότι η 

σωρευτική μείωση του εποχικά διορθωμένου Δείκτη 

Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο την περίοδο 2010 - 

2016 ανήλθε στο 29,7%. Σε όλη την περίοδο της κρίσης 

απωλέσαμε το ένα τρίτο του τζίρου μας και αυτό είναι κάτι 

που πρέπει να συνυπολογιστεί στις προσπάθειες των 

εμπόρων για επιβίωση. Εντούτοις, παρόλη την 

προαναφερθείσα μεγάλη συρρίκνωση του τζίρου του 

κλάδου, το εμπόριο  συνεχίζει να διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο στην προσπάθεια ανάκαμψης της πραγματικής 

οικονομίας. Είναι ενδεικτικό ότι το δίμηνο Ιουνίου – 

Ιουλίου 2017 καταγράφεται πλέον μια ετήσια συγκριτική 

αύξηση στο Δείκτη Κύκλου Εργασιών του Λιανικού 

Εμπορίου της τάξεως 1,8% και 1,0% αντίστοιχα. Αυτό το 

στοιχείο μου επιτρέπει να σημειώσω και το εξής: το εμπόριο 

είναι μία δυναμική επιχειρηματική δραστηριότητα που 

λειτουργεί σαν κόμβος διαφορετικών επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων και ως εκ τούτου επηρεάζεται από 

ραγδαίες μεταβολές στο οικονομικό κλίμα. Ως εκ τούτου, σε 

μία φάση ήπιας ανάκαμψης το εμπόριο μπορεί να 

λειτουργήσει σαν πολλαπλασιαστής της ανάπτυξης. Δεν 

είναι τυχαίο ότι  η συμμετοχή του Εμπορίου στη συνολική 

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ – στοιχεία 2015) 



των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας ανέρχεται στα 

επίπεδα του 10,7% (Χονδρικό Εμπόριο: 5,7%, Λιανικό 

Εμπόριο: 3,5%). 

• Οι τάσεις αυτές συνεχίζονται και το Σεπτέμβριο του 2017. 

Σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο του ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, 

παρατηρείται: Αύξηση του τζίρου στο Λιανικό Εμπόριο, 

τόσο σε μηνιαία όσο και σε ετήσια βάση· Καταγραφή 

αρνητικού ισοζυγίου ροών μισθωτής απασχόλησης 

(Εργάνη) στον ιδιωτικό τομέα· Αύξηση του ελλείμματος 

ισοζυγίου αγαθών, τόσο σε μηνιαία όσο και σε ετήσια βάση· 

Μηνιαία αύξηση/ετήσια μείωση της αξίας των ακάλυπτων 

επιταγών και των απλήρωτων συναλλαγματικών· 

Περαιτέρω υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας τόσο σε 

μηνιαία όσο και σε ετήσια βάση· Μηνιαία υποχώρηση αλλά 

ετήσια ενίσχυση του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών 

Καταναλωτή/επίπεδο τιμών. 

• Επιπλέον, μικτές τάσεις προκύπτουν από την εξέλιξη 

βασικών δεικτών της ελληνικής οικονομίας για το μήνα 

Σεπτέμβριο του 2017. Ειδικότερα, για δεύτερο συνεχόμενο 

μήνα καταγράφεται μηνιαία και ετήσια βελτίωση τόσο του 

κύκλου εργασιών όσο και του όγκου των πωλήσεων στο 

Λιανικό Εμπόριο. Εντούτοις, η συνεχιζόμενη από την αρχή 

του έτους αποκλιμάκωση του ποσοστού ανεργίας δε 

συνδυάστηκε, όπως αναμένονταν, με βελτίωση της 

μισθωτής απασχόλησης, καθώς εν μέσω καλοκαιριού 

(Αύγουστος 2017) οι αποχωρήσεις στον ιδιωτικό τομέα 

υπερίσχυσαν των νέων προσλήψεων. Αντίθετη, θετική 

εξέλιξη συνιστά η για τέταρτο συναπτό μήνα αύξηση των 

καταθέσεων, η οποία αντανακλά την ενίσχυση της 

εμπιστοσύνης μετά και την ολοκλήρωση της δεύτερης 

αξιολόγησης αλλά και τις θετικές επιπτώσεις από την 

αυξημένη τουριστική κίνηση. Στον αντίποδα και παρά την 

αύξηση των εξαγωγών σε ετήσια βάση στη διάρκεια του 

πρώτου επταμήνου του έτους, η ανοδική τάση των 

εισαγωγών, εξαιτίας της σταδιακής χαλάρωσης των Capital 



Controls, επιδείνωσε το ισοζύγιο αγαθών. Ως προς την 

τελευταία παράμετρο, ανασταλτικό ρόλο διαδραματίζει και 

η ανατίμηση του ευρώ, ιδίως έναντι του δολαρίου, 

καθιστώντας τα ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα σε αγορές 

εκτός Ευρωζώνης ακριβότερα και ως εκ τούτου λιγότερο 

ανταγωνιστικά. 

Όλα αυτά τα αναφέρω για να τονίσω μεν το εφικτό της 

ανάκαμψης αλλά και για να καταδείξω δε ότι υπάρχει πολύς 

δρόμος να διανυθεί για να μιλήσουμε για μία επανεκκίνηση 

της αναπτυξιακής διαδικασίας. Η ελληνική Μμε επιχείρηση 

έχει υποστεί τρομακτικές απώλειες τα χρόνια της κρίσης και 

η όποια κίνηση προς τα εμπρός απαιτεί συντονισμένη 

προσπάθεια, μεταρρυθμιστική επιμονή από τους 

κυβερνώντες, εθνική σύμπνοια και ενεργοποίηση των υγιών 

δυνάμεων της οικονομίας και της κοινωνίας. 
 

Σαν επιστέγασμα στα παραπάνω, θα ήθελα να αναφερθώ 

και από αυτό το βήμα στις «τρεις οφειλές», όπως τις έχουμε 

ονομάσει, των πολιτικών προς τους εμπόρους. Τρεις άμεσες 

προϋποθέσεις για την επιβίωση των Μμε επιχειρήσεων, τις 

οποίες έχουμε εκθέσει και στους λεγόμενους «Θεσμούς». 

• Η πρώτη οφειλή αφορά τη θεσμοθέτηση και λειτουργία 

ενός ειδικού «ακατάσχετου» αλλά, ουσιαστικά, «τροφοδότη 

λογαριασμού» δημοσίου και λειτουργικών εξόδων της 

επιχείρησης. 

• Η δεύτερη οφειλή αφορά το αίτημά μας για την εφαρμογή 

τού πλαισίου τού νέου εξωδικαστικού συμβιβασμού και 

συγκεκριμένα του άρθρου 15 του νόμου, ώστε ευθέως και 

με ελαστικά κριτήρια, να μπορούν οι συνάδελφοί μας να 

ρυθμίσουν σε 120 δόσεις αποκλειστικά τις οφειλές στα 

πρώην ασφαλιστικά ταμεία και νυν στον ΕΦΚΑ που έχουν 

εκχωρηθεί στο ΚΕΑΟ και ανέρχονται σε τουλάχιστον 23,3 

δις ευρώ. 

• Η τρίτη εκκρεμότητα και ίσως η βασικότερη είναι ο 

περιορισμός της υπερβολικής φορολόγησης νοικοκυριών 



και επιχειρήσεων. Η ΕΣΕΕ ζητά η μείωση των φορολογικών 

συντελεστών να συνδυαστεί με την φορολογική και 

εργοδοτική συνέπεια. 
 

Τι έχουμε όμως να αντιμετωπίσουμε τα επόμενα δύο χρόνια; 

Ως γνωστό το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2018, 

που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή, προβλέπει 

πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ ή 6,6 δισ. ευρώ και 

ανάπτυξη 2,4%. Το ΑΕΠ σε απόλυτα νούμερα προβλέπεται 

να φθάνει στα 187,8 δισ. ευρώ το 2018 από 181,2 δισ. ευρώ 

φέτος που αντιστοιχεί σε ανάπτυξη 1,8% του ΑΕΠ. 

Ενδεχομένως η ελληνική οικονομία να πετύχει ακόμα 

μεγαλύτερο ρυθμό, ακόμη και 2%, γιατί ακόμη δεν έχουν 

υπολογιστεί οι εισπράξεις από τον τουρισμό που αποτελούν 

«βαρόμετρο» για την ανάκαμψη της χώρας. Το προσχέδιο 

πάντως προβλέπει την αύξηση των φόρων το επόμενο έτος 

με κοστολογημένα μέτρα τουλάχιστον 1,9 δις ευρώ. Οι 

εισπράξεις από την άμεση φορολογία εκτινάσσονται στα 

22,6 δις ευρώ τον επόμενο χρόνο (από 21,5 δις ευρώ φέτος, 

δηλαδή θα σημειώσουν αύξηση κατά 1 δις ευρώ) και από 

την έμμεση φορολογία στα 27,7 δις ευρώ (αυξημένοι κατά 

3,2% σε σχέση με τα φετινά επίπεδα). 

Για να επιτευχθεί ο στόχος του πλεονάσματος ο νέος 

προϋπολογισμός ενσωματώνει 12 νέα εισπρακτικά μέτρα 

που έχουν ήδη ψηφιστεί. Τις μεγαλύτερες αντιδράσεις 

αναμένεται να προκαλέσουν δυο από τα μέτρα αυτά, την 

εφαρμογή των οποίων θέλει να αναβάλει η κυβέρνηση. 

Πρόκειται για την κατάργηση της έκπτωσης 30% του ΦΠΑ 

στα 32 νησιά του Αιγαίου που θα προκαλέσει κύμα 

ανατιμήσεων και την επιβολή του φόρου υπεραξίας στα 

ακίνητα από την 1η Ιανουαρίου 2018, μέτρο το οποίο θα 

φέρει τα πάνω κάτω στην αγορά. Βέβαια η Κυβέρνηση 

μπορεί να επιδιώκει την παράταση στην εφαρμογή των δυο 

αυτών μέτρων, τον τελικό λόγο ωστόσο θα τον έχουν οι 

δανειστές κατά τη γ´αξιολόγηση.  
 



Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ο ρυθμός 

ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας επιταχύνθηκε στο 

+0,8% το 2ο τρίμηνο του 2017, από +0,4% το προηγούμενο 

τρίμηνο, στηριζόμενος κυρίως στην ιδιωτική +0,7% και 

δημόσια κατανάλωση +3,3% καθώς και τις εξαγωγές 

+9,5%, την ώρα που οι επενδύσεις σε πάγια σημείωσαν 

πτώση -4,6%. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν μια 

ανάκαμψη μεν, κατώτερη όμως των προσδοκιών δε, γεγονός 

το οποίο μπορεί εν μέρει να αποδοθεί στην καθυστέρηση 

ολοκλήρωσης της 2ης αξιολόγησης του προγράμματος 

προσαρμογής. Η εικόνα όμως των επενδύσεων εξακολουθεί 

να προβληματίζει, καθώς η συμβολή τους στη μεταβολή του 

ΑΕΠ κατά το 2ο τρίμηνο του 2017 ήταν αρνητική κατά -2,2 

π.μ., ενώ συνολικά το 1ο εξάμηνο του 2017 οι επενδύσεις 

διαμορφώθηκαν σε €10,5 δισ. παρουσιάζοντας άνοδο μόλις 

+2,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016, 

μετά από στασιμότητα στο επίπεδο των €21,1 δισ. το 2016 

και το 2015. Παράλληλα, ο ρυθμός αύξησης της ιδιωτικής 

κατανάλωσης αποδυναμώθηκε κατά το 2ο τρίμηνο του 

2017, με τη συμβολή της να περιορίζεται στις +0,5 π.μ. από 

+0,9 π.μ. το προηγούμενο τρίμηνο. Την ίδια ώρα, το 

ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών διαμορφώθηκε σε 

ιστορικά χαμηλό αρνητικό επίπεδο -9,4% το 2016 και -

13,4% το 1ο τρίμηνο του 2017, αλλά με αύξηση των 

καταθέσεων κατά 820 εκ. το 2ο τρίμηνο. Θετική, ωστόσο 

ήταν η συμβολή των καθαρών εξαγωγών  με +1,8 % οι 

οποίες ευνοούνται από τη βελτίωση της οικονομικής 

συγκυρίας σε διεθνές επίπεδο. Συνολικά, κατά το 1ο 

εξάμηνο του έτους, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά +0,6%. Έτσι, 

προκειμένου να επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη της κυβέρνησης 

για ανάπτυξη 1,8% το 2017, το ΑΕΠ θα πρέπει να 

σημειώσει άνοδο περίπου +3% κατά το 2ο εξάμηνο του 

έτους. Προς αυτή την κατεύθυνση, η δυναμική του 

τουρισμού συνέβαλε θετικά, ιδίως στο 3ο τρίμηνο, έχοντας 

ήδη επιδράσει θετικά στο οικονομικό κλίμα και την 



καταναλωτική εμπιστοσύνη. Από την άλλη πλευρά, οι 

αυξημένες φορολογικές υποχρεώσεις νοικοκυριών και 

επιχειρήσεων ενδέχεται να αποδυναμώσουν περαιτέρω τη 

δυναμική της ιδιωτικής κατανάλωσης, η οποία αποτελεί το 

70% του ΑΕΠ, περιορίζοντας τον ρυθμό ανάπτυξης για το 

2017 σε 1,5% ή λιγότερο. Το φορολογικό καθεστώς είναι 

υψηλό και ασταθές. Με αλλαγές σε 82 νόμους και 154 

άρθρα στη φορολογική νομοθεσία σε 50 μήνες έχουμε κατά 

μ.ο. 1 αλλαγή κάθε 1,5 μήνα από το 2013 μέχρι σήμερα. Σας 

παραθέτω, ορισμένα από τα στοιχεία του σήμερα που δεν 

αμφισβητούνται: 

* Οι τρεις στους 10 φορολογούμενοι αγνόησαν τις 

προθεσμίες και δεν πλήρωσαν ούτε την πρώτη δόση του 

φόρου εισοδήματος, ούτε τη δεύτερη για τη φορολογία της 

επιχείρησης που συμμετέχουν και τους αναλογεί. 

Περισσότεροι από 671.000 φορολογούμενοι δεν πλήρωσαν 

340 εκ. ευρώ φόρο εισοδήματος, δηλώνοντας «οικονομική 

αδυναμία», με κίνδυνο η "μαύρη τρύπα” για τα ταμεία του 

Δημοσίου να φτάσει στο τέλος του έτους το 1,1 δις ευρώ. 

* Ο φόρος εισοδήματος ανέρχεται σε 9,3 δις ευρώ για τα 

φυσικά πρόσωπα και 3,5 δις ευρώ για τα νομικά πρόσωπα, 

ενώ το κράτος την ίδια ώρα χρωστάει 5,4 δις ευρώ στον 

ιδιωτικό τομέα και 3 δις ευρώ για εκκρεμείς συντάξεις. 

* Οι Έλληνες πολίτες πρέπει το 2017 να πληρώσουν 

συνολικά 48,2 δις ευρώ και άνω των 50 δις ευρώ, σε 

έμμεσους και άμεσους φόρους εισοδήματος νομικών και 

φυσικών προσώπων, ΕΦΚΑ, ΕΝΦΙΑ, τέλη κυκλοφορίας, 

ρυθμίσεις ληξιπροπρόθεσμων οφειλών και ΦΠΑ.  

* Ο ανήφορος ξεκίνησε κυρίως απ΄αυτόν τον Σεπτέμβριο 

και θα διαρκέσει έως και τον Δεκέμβριο, αφού κάθε μήνα 

πρέπει να πληρώνονται φόροι που κυμαίνονται 6-8 δις 

ευρώ. 

* Στα 100 ευρώ εισόδημα από 55 έως τα 72 ευρώ πηγαίνουν 

σε φόρους και εισφορές. 



* Τα φετινά εκκαθαριστικά των φορολογικών δηλώσεων 

ενσωματώνουν τις επιβαρύνσεις από το πρόσφατα ψαλίδι 

στο αφορολόγητο (έως τα 8.636 ευρώ) και τις αλλαγές στην 

εισφορά αλληλεγγύης, την αύξηση των προκαταβολών 

φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες από το 75% στο 

100% αλλά και την αύξηση των συντελεστών φορολογίας 

εισοδήματος από ενοίκια έως και 45%.  

* Μετά τη διαδικασία υποβολής των φετινών φορολογικών 

δηλώσεων, οι απλήρωτοι φόροι στο οκτάμηνο έφτασαν τα 

7,2 δις διαμορφώνοντας στα 97,3 δις ευρώ, το ύψος των 

ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο  

* Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι 3.805.423 

φορολογούμενοι έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία 

και τα τελωνεία, 1.608.263 κινδυνεύουν να βρεθούν 

αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης και από 

αυτούς οι 951.114 έχουν ήδη διαπιστώσει ότι ο 

εισπρακτικός μηχανισμός έχει τρυπώσει μέσω κατασχέσεων 

στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Τα "e-ραβασάκια" 

ξεκίνησαν ήδη να αποστέλλονται μαζικά σε 761.000 φυσικά 

πρόσωπα που δεν πλήρωσαν εγκαίρως την πρώτη δόση του 

φόρου εισοδήματος συνολικού ύψους 340 εκ. ευρώ, ενώ η 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων "πατάει το γκάζι" των 

κατασχέσεων στο τέρμα με στόχο να εισπραχθούν 

τουλάχιστον 5 δις ευρώ από παλιά και φρέσκα 

ληξιπρόθεσμα χρέη. Οι φόροι, όμως, συνεχίζουν να μένουν 

απλήρωτοι, με τα ληξιπρόθεσμα να αυξάνονται κατά 

περίπου 700 εκ. ευρώ κάθε μήνα και τα αναγκαστικά μέτρα 

δεσμεύσεων και κατασχέσεων να φτάνουν τα 5.000 την 

ημέρα. 

Αναφορικά με την κοινωνική κατάσταση στην Ελλάδα 

σήμερα με διαθέσιμο 4,8 εκ. εργατικό δυναμικό έχει 3,7 εκ. 

ενεργό πληθυσμό. Τα 2,7 εκ. είναι συνταξιούχοι, 1,6 εκ. 

μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, 1,3 εκ. εργοδότες και 

ελεύθεροι επαγγελματίες, 805.000 εργαζόμενοι στον 

ευρύτερο δημόσιο τομέα και δυστυχώς 1,1 εκ. άνεργοι. Ο 



ενεργός πληθυσμός στην Ελλάδα είναι το 68% και η 

απασχολούμενοι το 52% όταν ο μ.ο. στην ΕΕ είναι 73% και 

67% αντίστοιχα. Όλα τα παραπάνω δύσκολα προβλήματα 

μπορούν να λυθούν μόνο με τη δημιουργία νέων 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα και με φορολογικά κίνητρα στις 

613.000 μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που 

επιβίωσαν ώστε να προσλάβουν τουλάχιστον έναν άνεργο, 

μειώνοντας έτσι την ανεργία κατά 50%. 
 

Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για ακόμα μία 

φορά για την τιμή και για την ευκαιρία που μου δώσατε να 

εκθέσω τις θέσεις του ελληνικού εμπορίου. Η εκπροσώπηση 

συλλογικών συμφερόντων και αιτημάτων είναι μια δύσκολη 

διαδικασία που συχνά ταξινομείται από κάποιους αδαείς και 

κακόβουλους ως «συντεχνιασμός». Θέλω να πιστεύω ότι οι 

φορείς εκπροσώπησης της επιχειρηματικότητας 

λειτουργήσαμε καθόλη τη διάρκεια της κρίσης με 

υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία. Είχαμε να 

διαχειριστούμε μια πρωτοφανή κρίση, υποχρεωθήκαμε να 

υπερβούμε τους εαυτούς μας. Αλλά αυτή ήταν και είναι μια 

μάχη για τις οικογένειές μας, για την κοινωνική συνοχή στη 

χώρα μας και για ένα καλύτερο οικονομικό μέλλον. 

  

Ως σύγχρονοι αργοναύτες θεωρώ ότι είστε σε μία 

Αργοναυτική εκστρατεία, όχι από την Ιωλκό στη Κολχίδα 

του Εύξεινου Πόντου, αλλά από την Ελλάδα στις Βρυξέλλες 

της Ευρώπης. Σας εύχομαι από καρδιάς να ανακτήσετε το 

"χρυσόμαλλο δέρας" και να επιστρέψετε στην πατρίδα μας, 

κοντά στις οικογένειες σας υπό καλύτερες συνθήκες. 
 

Σας ευχαριστώ "Αργοναυτικά"! 

  

  

  
 


