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2ο Συνέδριο της Ναυτεμπορικής 

για τα Καταναλωτικά Αγαθά και το Λιανεμπόριο 

Mega Shifts – Mega Trends: 

Το νέο τοπίο στο λιανεμπόριο 

 

(Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017, Divani Caravel Hotel, Αθήνα) 

 

Ομιλία της Βουλευτού Α’ Αθηνών και Τομεάρχου Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης ΝΔ 

ΝΤΟΡΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 

 

Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Θα ήθελα πρωτίστως να συγχαρώ κι εγώ τη ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 

για την πρωτοβουλία να διοργανώσει το δεύτερό της συνέδριο για τα καταναλωτικά αγαθά και 

το λιανεμπόριο. Ευτυχώς ο κύριος Ξανθάκος με έβγαλε από τη δύσκολη θέση. Είπε ότι θα 

μιλήσει πολιτικά και έτσι θα μου επιτρέψετε και εμένα να μιλήσω πολιτικά και να δώσω το 

στίγμα της Νέας Δημοκρατίας για το πώς βλέπουμε εμείς την κατάσταση σήμερα.  

 

Κυρίες και κύριοι η οικονομική κρίση και η βαθιά ύφεση δεν άφησαν βεβαίως ανεπηρέαστο τον 

κλάδο σας, τον κλάδο του λιανεμπορίου. Καθώς μάλιστα ένας κλάδος ο οποίος βρίσκεται σε 

άμεση εξάρτηση με την κατανάλωση. Ο περιορισμός στις δαπάνες των νοικοκυριών και οι 

αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες οδήγησαν σε δραματική συρρίκνωση του λιανεμπορίου, 

σε μεγάλη μείωση των επιχειρήσεων του κλάδου. Για να θυμηθούμε τα νούμερα, μόνο την 

τελευταία πενταετία χάθηκαν 30.000 επιχειρήσεις. Σήμερα η πολιτική και η οικονομική 

αβεβαιότητα απαγορεύει το μεσοπρόθεσμο οικονομικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων και 

προκαλεί αρνητική ψυχολογία στους καταναλωτές. Το ΙΟΒΕ τονίζει ότι ο δείκτης 

επιχειρηματικών προσδοκιών στο λιανεμπόριο μειώθηκε στο 85,7 μονάδες τον Σεπτέμβριο 

έναντι 99,6 τον Αύγουστο. Οι πωλήσεις τον φετινό Σεπτέμβριο μειώθηκαν κατά 14% σε σχέση 

με πέρυσι. Μεγάλα θύματα είναι βεβαίως οι οικογένειες, οι καταναλωτές. Ενώ το 2015 η μέση 

μηνιαία δαπάνη στο σούπερ μάρκετ ήταν 280 ευρώ φέτος έπεσε στα 239 ευρώ. Για παράδειγμα 

στο φρέσκο γάλα η μείωση που καταγράφεται σε αξία είναι 15% αλλά η μείωση σε λίτρα μόλις 
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4%. Αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής στράφηκε προς φθηνότερες επιλογές. Μείωση 

καταγράφεται και στα ακριβά πλην όμως απαραίτητα ήδη, κρέας αρνί μείν 45%, ψάρι μείον 

33%, μοσχάρι μείον 25%. Ταυτόχρονα οι φυτικές επιλογές όπως τα όσπρια παρουσιάζουν 

αύξηση κατανάλωσης κατά 18%. Άρα εδώ αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων. 

Κυρίες και κύριοι το επιχειρηματικό κλίμα στο λιανεμπόριο είναι δυσμενέστερο συγκριτικά με 

άλλους κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η έρευνα της Εθνικής Τράπεζας για το 2016 

κατέδειξε ότι μόλις το 22% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων λιανεμπορίου ακολουθούσε ένα 

επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης. Αυτό τι σημαίνει; Σημαίνει ότι η επιχειρηματική αβεβαιότητα 

και η απουσία τραπεζικού δανεισμού καθιστούν για τους λιανέμπορους απαγορευτικό τον 

οποιονδήποτε σχεδιασμό. Η κυβέρνηση αδυνατεί να διαμορφώσει συνθήκες μιας δυναμικής 

και διατηρήσιμης ανάπτυξης. Η καθυστέρηση στο κλείσιμο των αξιολογήσεων και η 

στασιμότητα δε βοηθούν την αγορά. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 

έδειξαν ότι η περσινή υπήρξε μία ακόμα χαμένη χρονιά για τη χώρα. Το ΑΕΠ συρρικνώθηκε 

κατά 0,2% και η καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 1,2% σε σχέση με το 2015. Η φθίνουσα 

πορεία της κατανάλωσης συνεχίζεται και το 2017. Σύμφωνα με το πρόσφατο δελτίο του 

Ινστιτούτου εμπορίου και υπηρεσιών της ΕΣΕΕ που εκδόθηκε προ ημερών, το δεύτερο τρίμηνο 

του έτους ο λόγος της ιδιωτικής κατανάλωσης προς ΑΕΠ υποχώρησε 0,4%. Εκτός αυτών όμως 

το εγχώριο λιανεμπόριο αντιμετωπίζει προβλήματα προσαρμογής. Ειδικά οι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις λιανικής έχουν μικρότερη παραγωγικότητα σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις 

του κλάδου συγκριτικά με τις αντίστοιχα ευρωπαϊκές. 10% στην Ελλάδα, έναντι 18% στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος ένας ακόμα παράγοντας που επιτείνει τη μείωση της δαπάνης στο 

λιανεμπόριο είναι η αύξηση του ΦΠΑ. Ο συντελεστής για τα τρόφιμα το 2009 ήταν 9% και το 

2016 αυξήθηκε σε 13% και 24% σε κάποια είδη. Για τα υπόλοιπα αγαθά ο ΦΠΑ αυξήθηκε μέσα 

στην κρίση πέντε ολόκληρες μονάδες φτάνοντας το 24% και πλήττοντας τις επιχειρήσεις και τα 

νοικοκυριά.  

 

Κυρίες και κύριοι όλα αυτά τα προβλήματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποσπασματικά. 

Η σημερινή κυβέρνηση δυστυχώς αμφιταλαντεύεται ανάμεσα σε αριστερές ιδεοληψίες και σε 

δήθεν φιλοεπενδυτική ρητορική. Προσπαθεί να κρατήσει δύο καρπούζια στην ίδια μασχάλη. 

Τον ριζοσπαστισμό, τις επιλογές και επιβολές της τρόικας και κάποιες ιδέες φιλελευθερισμού. 

Το αποτέλεσμα είναι δυστυχώς καταστροφικό. Η χώρα χρειάζεται όραμα για την Ελλάδα του 

2021, χρειάζεται συγκεκριμένο αναπτυξιακό σχέδιο και ανθρώπους αποφασισμένους να το 

υλοποιήσουν. Σε αυτό το πλαίσιο είναι επιτακτική και η ανάγκη για την εφαρμογή μιας εθνικής 
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στρατηγικής για την ανάπτυξη του λιανεμπορίου. Τώρα θα μου πείτε τι σας λέω. Έπρεπε εδώ 

και δύο χρόνια να έχουμε καταθέσει, το αρμόδιο Υπουργείο του κ. Ξανθάκου, το αναπτυξιακό 

σχέδιο για την Ελλάδα, το συνολικό αναπτυξιακό σχέδιο και ακόμα δεν έχει κατατεθεί. Όταν 

δεν έχεις σχέδιο, όταν δεν έχεις πώς να προχωρήσεις, όταν δεν έχεις βάλει στόχους, όταν δεν 

μετράς τα αποτελέσματα υλοποίησης των στόχων σου είναι αδύνατο να πας μπροστά. Και σας 

τα λέει αυτά συνήθως ένας πολιτικός ο οποίος… δυστυχώς εμείς οι πολιτικοί διακρινόμαστε για 

το αντίθετο. Αλλά εσείς που οι περισσότεροι είστε επιχειρηματίες καταλαβαίνετε πολύ καλά τι 

λέω. Χωρίς σχεδιασμό τίποτα δεν μπορεί να πάει μπροστά. Ούτε μία επιχείρηση, ούτε μία χώρα. 

Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν αποφάσισε να έχει αυτό το σχέδιο και στοχεύει στην αναθέρμανση 

της αγοράς που θα στηρίξει την οικονομία και θα ενισχύσει την απασχόληση και θα 

ξαναζωντανέψει τους εμπορικούς δεσμούς.  

 

Ειδικότερα, η στρατηγική για το λιανεμπόριο πρέπει να κινηθεί γύρω από τρεις άξονες. Πρώτον 

-το επαναλαμβάνω, το ξέρετε όλοι- η απαραίτητη μείωση της υπερφορολόγησης που βαραίνει 

επιχειρήσεις και καταναλωτές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε το σχέδιο της Νέας 

Δημοκρατίας με φορολογικό σύστημα σταθερό για 10 χρόνια, με λιγότερους φόρους και 

συγκράτηση των αντιπαραγωγικών κρατικών δαπανών, μείωση φορολογικού συντελεστή των 

επιχειρήσεων από 29% σε 20%, μείωση του συντελεστή φορολόγησης των μερισμάτων από 15% 

σε 5%. Αθροιστικά με αυτούς τους τρόπους ο συνολικός φορολογικός συντελεστής των κερδών 

των επιχειρήσεων θα υποχωρήσει από 39,65% που είναι σήμερα στο 24%. Επίσης σταδιακή 

μείωση του ΦΠΑ με καθιέρωση δύο συντελεστών, 22% και 11%. Ταυτόχρονα αύξηση του ορίου 

για υποβολή ΦΠΑ στις 25.000 ευρώ. Ακόμα σταδιακή κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης 

και μεταφορά των ζημιών των επιχειρήσεων για μία δεκαετία προκειμένου οι Έλληνες, οι 

ελληνικές επιχειρήσεις να πάρουν ανάσα.  

 

Δεύτερον, είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστεί η έλλειψη ρευστότητας και ο πρακτικά 

ανύπαρκτος τραπεζικός δανεισμός. Η απουσία πόρων στραγγαλίζει την αγορά και τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως. Τα capital controls, ο μεγάλος αριθμός των κόκκινων 

δανείων, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου και η αναποτελεσματική αξιοποίηση των 

χρηματοδοτικών εργαλείων -εδώ θέλω να σας πω ότι υπάρχουν προγράμματα του ΕΣΠΑ για τις 

επιχειρήσεις τα οποία δεν έχουν ανοίξει εδώ και τρία χρόνια- λες και οι ελληνικές επιχειρήσεις 

δεν έχουν ανάγκη στήριξης. Είναι κρίμα από το Θεό. Χανόμαστε που χανόμαστε για κάποια 

χρηματοδότηση, έχουμε χρηματοδοτήσεις και αυτά τα προγράμματα δεν έχουν ακόμα ανοίξει 
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και έχουμε μείνει ακόμα στο θα. Την κατάσταση επιτείνει βεβαίως η απουσία επενδυτικών 

κεφαλαίων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επέκταση ελληνικών επιχειρήσεων. 

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ οι επενδύσεις φέτος είναι μειωμένες κατά 4,6%, ακριβώς δηλαδή το 

αντίθετο από την φιλοεπενδυτική ρητορική του κυρίου Τσίπρα. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να 

αναφερθώ στο αίτημα της επιχειρηματικής κοινότητας για τη λειτουργία ακατάσχετου 

λογαριασμού ο οποίος ουσιαστικά θα χρησιμεύσει ως τροφοδότης για τα λειτουργικά έξοδα 

των επιχείρηση. Δεν είμαστε αντίθετοι με αυτήν την ιδέα διότι αντιλαμβανόμαστε πλήρως τι 

συμβαίνει στην αγορά. Όμως για να προχωρήσουμε στη θέσπιση του ακατάσχετου 

λογαριασμού πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις δηλαδή να διασφαλιστεί ότι ο 

ακατάσχετος λογαριασμός δεν θα γίνει εργαλείο που θα ευνοήσει τους μπαταχτσήδες 

επιχειρηματίες που συστηματικά αφήνουν απλήρωτες τις υποχρεώσεις τους.  

 

Τρίτον, είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν πολιτικές προώθησης της εξωστρέφειας και της 

καινοτομίας. Στη Νέα Δημοκρατία πιστεύουμε ότι στην αιχμή της επιχειρηματικότητας πρέπει 

να είναι η τεχνολογία. Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στον κλάδο των 

logistics και εκεί πρέπει να εστιάσουμε προκειμένου να στηρίξουμε την αλυσίδα παραγωγής 

και διάθεσης αγαθών. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση του ψηφιακού 

λιανεμπορίου, στις Business to Business συναλλαγές ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τους 

προμηθευτές, καθώς και στην προβολή και επικοινωνία των επιχειρήσεων με τους 

καταναλωτές. Θα σας πω κάτι. Εχθές -εγώ δεν είμαι ο μεγάλος άσσος της νέας τεχνολογίας αλλά 

έχω μάθει τα βασικά- έψαχνα να βρω κάποια τυριά και όταν είσαι... δουλεύεις τις ώρες που 

δουλεύω εγώ είναι συνήθως πάρα πολύ δύσκολο να πας στα μαγαζιά. Ήξερα λοιπόν δύο 

παραδοσιακά μαγαζιά, πέρασα από εκεί δεν βρήκα τίποτα. Και λέω κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει 

να τα βρω. Και μου λέει η συνεργάτις μου στο γραφείο: Μην κουράζεστε, τα έχω στο iPhone. 

Λέω τι έχεις παιδί μου στο iPhone; Τα τυριά;  Ναι μου λέει, πάρτε τα. Και μου δείχνει τα τυριά 

στο iPhone, τσεκάρω τα τυριά και από το γραφείο μου εγώ η παραδοσιακή και παλιά που 

πήγαινα συνήθως και διάλεγα και έκανα ολόκληρο διάλογο με τον άνθρωπο στο μαγαζί, 

παρήγγειλα τα τυριά και το βράδυ ήταν στο σπίτι μου. Είναι το αύριο το οποίο έρχεται και 

ακόμα και άνθρωποι σαν και εμένα αρχίζουν και προσαρμόζονται. Εξίσου μεγάλο ζήτημα είναι 

η διασφάλιση των κανόνων ανταγωνισμού. Πιστεύουμε ότι πρέπει να αποφευχθούν οι 

ολιγοπωλιακές πρακτικές που στρεβλώνουν την αγορά και αυξάνουν το κόστος των 

επιχειρήσεων και καταναλωτών.  
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Κυρίες και κύριοι, στη Νέα Δημοκρατία δουλεύουμε για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την 

επιστροφή της οικονομίας σε δυναμική ανάπτυξη, ένα σχέδιο που θα απελευθερώνει τις υγιείς 

δυνάμεις της επιχειρηματικότητας και θα δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις λιανεμπορίου 

να σταθούν ξανά στα πόδια τους και να διατηρήσουν και να προσθέσουν θέσεις εργασίας. 

Σήμερα οι επιχειρήσεις χρειάζονται δύο βασικά πράγματα: φιλικό περιβάλλον και στρατηγικό 

πλαίσιο για την επέκταση και την εξωστρέφειά τους. Δυστυχώς η σημερινή κυβέρνηση δε 

μπορεί να το δώσει, αυτό είναι πασιφανές. Αλλά και εμείς, κυρίες και κύριοι, για να είμαστε 

πραγματικά επιτυχημένοι αύριο θα χρειαστούμε τη στενότατη συνεργασία σας για τα μικρά και 

όχι μόνο για τα μεγάλα. Γι’ αυτά τα μικρά που δυσκολεύουν τη ζωή του Έλληνα επιχειρηματία, 

γι’ αυτά τα μικρά για τα οποία σκορπάτε εργατοώρες, για αυτά τα μικρά τα οποία τελικώς σας 

στοιχίζουν πολλά. Είμαστε εδώ, είμαστε έτοιμοι για τη συνεργασία, ξέρουμε ότι οι πραγματικοί 

σύμβουλοι και συνεργάτες μας σε τελική ανάλυση θα είστε εσείς και θέλουμε να είμαστε 

απολύτως έτοιμοι όταν κατά τη γνώμη μου σε λίγο καιρό η Νέα Δημοκρατία θα αναλάβει το 

βαρύ φορτίο να βγάλει την Ελλάδα οριστικώς από την κρίση. 

 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

 


