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Κυρίες και κύριοι,
Σας συγχαίρω για άλλη µια φορά για την πρωτοβουλία σας να δηµοσιεύετε την
Ετήσια Έκθεση για το εµπόριο που αποτελεί, ένα πολύτιµο εργαλείο στα χέρια του
ίδιου του κλάδου, αλλά και ευρύτερα των παραγωγικών τάξεων. Κι αυτό διότι
αποτυπώνει την υφιστάµενη κατάσταση και καταγράφει τάσεις για µελλοντικές
εξελίξεις που, τελικά, επηρεάζουν τη συνολική µορφή και δοµή της οικονοµίας µας.
Η θέση του εµπορίου στη σύγχρονη οικονοµία του προσδίδει πρόσθετες ευθύνες
και υποχρεώσεις. Ως παραγωγική τάξη και ως κοινωνικός εταίρος, το εµπόριο έχει
την υποχρέωση να στηρίζει την προσπάθεια εκσυγχρονισµού δίνοντας πρώτο το
παράδειγµα.
Η ανάληψη της ευθύνης αυτής έρχεται σε µία εποχή που θα πρέπει να
χαρακτηριστεί δύσκολη για τον κλάδο, αλλά και για την οικονοµία γενικότερα.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της τελευταίας έκθεσής σας, οι εξελίξεις στον
κλάδο του εµπορίου χαρακτηρίζονται από:
•

Συγκρατηµένη βελτίωση του ρυθµού αύξησης των πωλήσεων.

•

Επιβράδυνση του ρυθµού µεταβολής του όγκου των λιανικών πωλήσεων.

•

Βελτίωση του ποσοστού του κέρδους και επαναφορά του στο επίπεδο που
βρισκόταν το 2004.

•

Βελτίωση της ρευστότητας στην αγορά.

•

Σχετική άνοδο των επενδύσεων σε πάγια, παρά το γεγονός ότι η άνοδος του
συνολικού ενεργητικού στον τοµέα αυτό δεν ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή.

•

Αύξηση του κυκλοφορούντος διαθέσιµου κεφαλαίου.
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•

Σταθερή πορεία της δανειακής επιβάρυνσης.

•

Σταθερότητα του ποσοστού απασχόλησης στον κλάδο του εµπορίου.

Η γενική αυτή εικόνα διαφοροποιείται, βέβαια, ανάλογα τόσο µε τον κλάδο του
εµπορίου (αυτοκινήτων, χονδρικής και λιανικής πώλησης) όσο και το µέγεθος της
επιχείρησης.
Στις δύο τελευταίες Εκθέσεις της ΕΣΕΕ είναι σαφές ότι ο κλάδος του εµπορίου
διέρχεται µία φάση µετασχηµατισµού, ο οποίος, παρά τους αργούς ρυθµούς, είναι
αισθητός. Ο µετασχηµατισµός συνίσταται στην υποχώρηση του ειδικού βάρους της
αυτοαπασχόλησης και, συνακόλουθα, της συµµετοχής των συµβοηθούντων
µελών. Η µεταβολή της αναλογίας µισθωτών ανά εργοδότη στην περίοδο 19932007 µπορεί να φαίνεται οριακή, αλλά είναι ενδεικτική της ενίσχυσης των
µεγαλύτερων επιχειρήσεων στη συνολική απασχόληση του εµπορίου.
Παρ’ όλ’ αυτά, η σύγκριση του εµπορίου µε τα αντίστοιχα στοιχεία των υπόλοιπων
τοµέων (πλην του αγροτικού) ενισχύει την εικόνα του εµπορίου ως κατεξοχήν
κλάδου των µικρών επιχειρηµατιών και της αυτοαπασχόλησης.
Από την Έκθεση προκύπτει ότι οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις αυξάνουν το µερίδιό
τους στην κλαδική απασχόληση, ιδιαίτερα στο χώρο του λιανικού εµπορίου.
Σε αντίθεση µε το δυναµισµό που επιδεικνύει το εµπόριο σε όρους απασχόλησης
για την περίοδο 1993-2007, η συµµετοχή του στη δηµιουργία των καθαρών θέσεων
εργασίας που δηµιουργούνται στην οικονοµία φθίνει τα τελευταία χρόνια. Αυτό,
όπως φαίνεται από την Έκθεση, οφείλεται στους χαµηλότερους ρυθµούς αύξησης
της απασχόλησης που επιδεικνύει ο τοµέας σε σχέση µε τους ρυθµούς µεταβολής
της απασχόλησης στην οικονοµία τα τελευταία δύο χρόνια.
Παρά την τάση συγκέντρωσης του εµπορίου στις µεγάλες επιχειρήσεις, η µέχρι
σήµερα πορεία των µικροµεσαίων επιχειρήσεων δείχνει ότι έχουν την ευελιξία της
προσαρµοστικότητας και το πάθος της επιχειρηµατικής δραστηριότητας - τόσο
ώστε να κατέχουν τα πρωτεία στις επενδύσεις ανά εργαζόµενο, αλλά και στις ώρες
που εργάζονται.
Η διεθνής, αλλά και η ελληνική εµπειρία έχει αποδείξει ότι για τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις, η ενίσχυση της θέσης τους περνά µέσα από τη δηµιουργία
συνεργασιών και την ενίσχυση συµπληρωµατικότητας και συνεργειών µεταξύ τους.
Αυτού του είδους οι συµπράξεις πρέπει να καλλιεργηθούν συστηµατικά µεταξύ των
επιχειρήσεων, αφενός του εµπορίου και αφετέρου των άλλων τοµέων παραγωγής.
Ο ΣΕΒ συνεργάζεται στενά µε την ΕΣΕΕ, όπως άλλωστε και µε τους άλλους
κοινωνικούς εταίρους, µε στόχο τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος
και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Μέσα στο πλαίσιο αυτό:
1. Υπογράψαµε την περασµένη εβδοµάδα την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση
Εργασίας 2008-2009, η οποία αντικατοπτρίζει ένα σύγχρονο σύµφωνο
εργασιακής ειρήνης και κοινωνικής συνοχής, αποτέλεσµα ενός διαλόγου που
διεξήχθη µε ειλικρίνεια, αµοιβαία εµπιστοσύνη και αίσθηση ευθύνης. Ένα
σύµφωνο που είναι η αφετηρία για µια νέα φάση στις εργασιακές σχέσεις 2

καθώς, πέρα από τις αυξήσεις, συστήνει Μόνιµη Επιτροπή ∆ιαλόγου, το
«Βήµα ∆ιαλόγου», η οποία θα µελετά, θα επεξεργάζεται και θα διαβουλεύεται
κοινά θέµατα και προβλήµατα της αγοράς εργασίας, καθώς και ευρύτερα
ζητήµατα οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής, µε στόχο την κατά το δυνατόν
εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων.
2. Υλοποιούµε τη στρατηγική µας στο πλαίσιο του Εθνικού Συµβουλίου Σύνδεσης
της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την Απασχόληση
(ΕΣΣΕΚΑ).
3. Υλοποιούµε το Πρωτόκολλο Συνεργασίας που υπογράψαµε τον περασµένο
χρόνο για τη συστηµατική ανάλυση και καταγραφή του περιεχοµένου των
επαγγελµάτων που δεν είναι ρυθµισµένα στη χώρα µας.
4. Συνεργαζόµαστε για την αναµόρφωση του ΟΑΕ∆ και του ΛΑΕΚ, προκειµένου
να αποδεσµευθεί από τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που περιόρισαν έως
σήµερα την αποτελεσµατικότητα λειτουργίας τους.
5. Συνεργαζόµαστε στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου Λισαβόνας στην ΟΚΕ,
προκειµένου να συνεχίσει να αποτελεί ένα αξιόπιστο κέντρο παρακολούθησης
της εφαρµογής του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων.
Κυρίες και κύριοι,
Η διεθνής χρηµατοπιστωτική κρίση οδηγεί βραχυχρόνια σε επιβράδυνση της
ανάπτυξης, αύξηση του πληθωρισµού, διόγκωση της ανεργίας και µείωση της
κατανάλωσης. Πιθανότατα η εποχή των χαµηλών επιτοκίων και της µεγάλης
ρευστότητας πλησιάζει προς το τέλος της - µε αναπόφευκτες επιπτώσεις στην
ταχύρυθµη ανάπτυξη που είχαµε συνηθίσει.
Σ’ ένα ταχέως µεταβαλλόµενο περιβάλλον, ο ΣΕΒ απέδειξε ότι µπορεί να
αφουγκράζεται τις προσδοκίες του κοινωνικού συνόλου και να ανταποκρίνεται σ’
αυτές. Στο πλαίσιο αυτό, διατυπώνει θέσεις, απόψεις και παρεµβάσεις οι οποίες
έχουν ως στόχο την προώθηση των συµφερόντων της οικονοµίας και της
κοινωνίας, συνολικά. Είναι στάση που βασίζεται στην πεποίθηση ότι το συµφέρον
του τόπου είναι νοµοτελειακά και συµφέρον της επιχειρηµατικής κοινότητας.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, σας καλώ να συµπορευτούµε και να αναλάβουµε
εποικοδοµητικές πρωτοβουλίες συνεννόησης και δράσης, οι οποίες είναι
απαραίτητες σε όλο το εύρος της οικονοµίας και της κοινωνίας µας.
Σας ευχαριστώ
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