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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Ε.Β.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»
Ο συνεχιζόμενος έλεγχος στη διακίνηση των κεφαλαίων (capital controls), παρά την αμυδρά
χαλάρωση, έχει προκαλέσει, ως γνωστόν, σοκ στον επιχειρηματικό κόσμο της Χώρας, ο οποίος
δεν σταματά να μετρά τις σαρωτικές επιπτώσεις στην παραγωγική δυναμικότητα, την
απασχόληση και την πραγματική οικονομία. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Πειραιώς, προσπάθησε να αποτυπώσει την παρούσα ζοφερή κατάσταση, μετά και την πάροδο 44
ημερών από την έναρξη ισχύος τους, η οποία μπορεί να εμφανίζει ψήγματα βελτίωσης, ωστόσο
σε καμία περίπτωση δεν έχει εξομαλυνθεί σε ικανοποιητικό επίπεδο, καθώς ενάμιση μήνα μετά,
παραμένουν τα σοβαρά προβλήματα σε εμπόριο και βιομηχανία, που εμποδίζουν την
αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της καλοκαιρινής αγοράς. Παράλληλα, το Ε.Β.Ε.Π.
συνεχίζει να συγκεντρώνει δεκάδες αιτήματα επιχειρήσεων-μελών του, που εκκρεμούν για
υποχρεώσεις εξωτερικού και τα προωθεί εβδομαδιαίως στην Τράπεζα της Ελλάδος και την
Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.

Αναλυτικότερα, η καλοκαιρινή μείωση του τζίρου των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων
δεν είχε την ίδια ένταση καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και το πρώτο δεκαήμερο του
Αυγούστου. Έτσι, συνολικά για τις εμπορικές επιχειρήσεις του εισαγωγικού, του εξαγωγικού, του
χονδρικού και λιανικού εμπορίου, οι απώλειες το πρώτο δεκαήμερο του "bank holiday" των τριών
εβδομάδων, ανήλθαν στο 40%, το δεύτερο στο 30% και στη συνέχεια με τα "capital controls"
κυμαίνονται άνω του 20%. Ωστόσο, στις τουριστικές περιοχές, η μείωση ήταν σημαντικά
μικρότερη. Επομένως, η μείωση του τζίρου, μεσοσταθμικά, κυμαίνεται μεταξύ 30%-35%, ενώ από
αγορά σε αγορά και από περιοχή σε περιοχή μπορεί να ξεπερνά και το 70%. Συνολικά, λοιπόν, στο
λιανικό εμπόριο, εκτός καυσίμων και τροφίμων, οι πωλήσεις καταποντίστηκαν περίπου κατά 900
εκ. ευρώ στο χρονικό διάστημα από τα τέλη Ιουνίου, έως τα τέλη Ιουλίου του τρέχοντος έτους και
μέχρι σήμερα ξεπερνούν τα 1,2 δις ευρώ, σε σχέση πάντα με την ίδια περίοδο του 2014. Στα
σούπερ-μάρκετ η μείωση του κύκλου εργασιών προσέγγισε το 5%-10% και οι πωλήσεις ειδών
αυτοκινήτων εμφάνισαν πτώση κατά 40% τον Ιούλιο, με την έλλειψη ανταλλακτικών να γίνεται
ιδιαίτερα αισθητή. Τέλος, στη βιομηχανία, η ελάττωση του τζίρου είχε ευρεία διακύμανση και
εξακολουθεί να είναι της τάξεως του 40% έως και 80%, με συνολικές απώλειες κατ´ εκτίμηση 1,6
δις ευρώ.

Στο πεδίο των εξαγωγών αναμένεται να εμφανιστεί συνολική πτώση της τάξεως του 10% -12%,
ενώ τα αποτελέσματα για τον Ιούλιο του 2015, θα διαμορφωθούν περίπου στα 1,85 δις ευρώ,
αντί των αρχικών προσδοκιών ύψους 2,1 δις ευρώ. Κατ’ αντιστοιχία στο πεδίο των εισαγωγών, οι
μέχρι στιγμής απώλειες εκτιμώνται στα 1,5 - 2 δις ευρώ και αποτυπώνονται στις ελλείψεις
πρώτων υλών, χημικών, ζωοτροφών, λιπασμάτων, ελαστικών, ανταλλακτικών ηλεκτρολογικού
και μηχανολογικού εξοπλισμού για πλοία-ξενοδοχεία-νοσοκομεία, ηλεκτρικών συσκευών κ.ά.
Αντί της διενέργειας εισαγωγών αξίας 3,5 - 4 δις ευρώ (στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα),
τελικά φέτος εισήχθησαν προϊόντα 1,5 – 2 δις ευρώ, ενώ τα εγκλωβισμένα κοντέινερ, στα λιμάνια
και τα σύνορα της χώρας κυμάνθηκαν, μετά το πρώτο εικοσαήμερο του Ιουλίου, περίπου στα
4.500.
Εκ των πραγμάτων, η αλληλεξάρτηση του εξαγωγικού εμπορίου από τις εισαγωγές είναι άμεση,
καθώς οι εξαγωγικές επιχειρήσεις προμηθεύονται πρώτες και βοηθητικές ύλες και υλικά
συσκευασίας από εισαγωγείς. Έτσι το πρόβλημα των εισαγωγέων μετατρέπεται σε πρόβλημα
των εξαγωγέων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις στις παραγγελίες και οι ξένοι
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ανταγωνιστές να αποκτούν προβάδισμα στις διεθνείς αγορές. Εκτιμάται ότι, περίπου το 75% των
πρώτων υλών που χρησιμοποιεί η εγχώρια μεταποίηση είναι εισαγόμενο.
Ως προς το ζήτημα των απωλειών του Α.Ε.Π., οι προβλέψεις για συρρίκνωσή του από το β΄
εξάμηνο του έτους και μετά (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2015), κυμαίνονται στα επίπεδα του 1 έως 3 δις
ευρώ σε μηνιαία βάση, με τις σωρευτικές ετήσιες απώλειες το 2015 να ανέρχονται στα 7 δις ευρώ
και μπορεί να εκτοξευτούν ακόμα και στα 18 δις ευρώ. Ως αποτέλεσμα του πλήγματος που έχει
υποστεί η ελληνική οικονομία, η ύφεση για το τρέχον έτος, σύμφωνα με τις ευοίωνες προβλέψεις,
θα ανέλθει περίπου στο 4%. Ως εκ τούτου, η συρρίκνωση της κατανάλωσης - με την αναμενόμενη
εξαίρεση κατά τις πρώτες δέκα ημέρες του Ιουλίου στα τρόφιμα και τα καύσιμα – κινείται μεταξύ
50-80%, ενώ κατά το διάστημα αυτό υπολογίζεται ότι, από αυτή τη μείωση, το ελληνικό δημόσιο
έχασε σημαντικά έσοδα από έμμεσους φόρους. Όσον αφορά στη διαμόρφωση της μισθωτής
απασχόλησης, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του Ιουλίου από την «ΕΡΓΑΝΗ»,οι εκτιμήσεις
συγκεντρώνουν πολλές πιθανότητες, το ποσοστό ανεργίας να αυξηθεί στα επίπεδα του 30% το
τελευταίο τετράμηνο του 2015.
Τέλος, στη νέα συμφωνία της ελληνικής Κυβέρνησης με τους διεθνείς πιστωτές, έγινε γνωστό, ότι
οι δύο πλευρές κατέληξαν σε νέα πρόβλεψη για πρωτογενές έλλειμμα 0,25% του Α.Ε.Π. φέτος και
πρωτογενές πλεόνασμα 0,5% το 2016 και 1,75% το 2017. Σε ότι αφορά την πορεία του Α.Ε.Π., για
φέτος αναμένεται ύφεση 2,1-2,3%, για το 2016 ύφεση 0,5% και για το 2017 ανάπτυξη 2,3%.

Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. και της Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Β. Κορκίδης, σχολίασε:
«…για πολλοστή φορά οι μικρομεσαίοι της αγοράς καλούνται να ανταπεξέλθουν
σε εξαιρετικά προβληματικές καταστάσεις, ιδιαίτερα αποτρεπτικές για την ανάπτυξη και
προώθηση του εγχώριου «επιχειρείν», αφού η περίοδος των τριών εβδομάδων της τραπεζικής
αργίας, μάλλον τείνει να χαρακτηριστεί, ως τα «Ιουλιανά» της ελληνικής αγοράς. Οι
διαμορφωθείσες συνθήκες, πέραν από απειλητικές, κρίνονται και ως καταδικαστικές για
πληθώρα συναδέλφων, καθώς το προσεχές διάστημα, ένα νέο κύμα λουκέτων θα
απειλήσει την πραγματική οικονομία, δεδομένου ότι η αδύναμη πλέον μικρομεσαία επιχείρηση
είναι η πλέον ευπρόσβλητη σε εξωτερικές μεταπτώσεις, οικονομική μονάδα στη Χώρα.
Επισημαίνω πως, μέσα σε ενάμιση μήνα κινδυνεύουν να χαθούν, επαγγελματικές συνεργασίες
ετών, μεταξύ ελληνικών φερέγγυων επιχειρήσεων με οίκους του εξωτερικού, εάν δεν
αποκατασταθεί το συντομότερο η ομαλότητα των συναλλαγών. Το ζητούμενο
βέβαια παραμένει ,να μην επιτρέψουμε να εξελιχθεί η κατάσταση, το ίδιο αρνητικά, όπως
προδιαγράφεται σήμερα και να διασώσουμε τα «υγιή κύτταρα» της ελληνικής οικονομίας. Σε
κάθε περίπτωση, η αντιστροφή της επιζήμιας εικόνας, που εκπέμπουν τη δεδομένη χρονική
στιγμή σύσσωμοι οι παραγωγικοί φορείς του τόπου, απαιτεί, τόσο την υπογραφή της επώδυνης,
αλλά απαραίτητης Συμφωνίας, όσο και την αποφυγή των μη απαραίτητων για την οικονομία της
Χώρας, πρόωρων εκλογών.
Η συμφωνία μπορεί τελικά να επήλθε αλλά, οι χαμηλότεροι δημοσιονομικοί στόχοι της, είναι
βέβαιο δεν θα κάνουν ευκολότερη τη ζωή μας, αφού στο νομοσχέδιο του νέου μνημονίου που η
κυβέρνηση θα εισάγει στην επιτροπή της Βουλής, ώστε να ψηφιστεί την Πέμπτη,
συμπεριλαμβάνεται ένα πολύ βαρύ πακέτο προαπαιτουμένων και νέων μέτρων.
Ας τους φωτίσει όλους, η Παναγία, να πράξουν τα δέοντα τόσο πριν, όσο και μετά το
Δεκαπενταύγουστο…».
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