
 

Εκπηωηικό «βαρομεηρικό χαμηλό» ζηην αγορά ηις πρώηες εβδομάδες ηων 

θερινών εκπηώζεων 

 

Η ΕΕΕ ζπλερίδνληαο ηελ έξεπλα γηα ηηο θαινθαηξηλέο εθπηώζεηο θαη ην άλνηγκα ησλ 

Κπξηαθώλ δηεξεύλεζε εθ λένπ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εκπόξσλ από ηελ έλαξμε ηεο 

πεξηόδνπ ησλ θαινθαηξηλώλ εθπηώζεσλ θαη εηδηθόηεξα γηα ην δηάζηεκα ηεο 2εο 

εθπησηηθήο εβδνκάδαο θαη κέρξη ηέινο Ινπιίνπ. 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ηειεθσληθή έξεπλα κε ρξήζε δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη 

γηα ιόγνπο ζπγθξηζηκόηεηαο ησλ δεδνκέλσλ, ε έξεπλα δηεμήρζε ζην ίδην δείγκα 

εκπόξσλ πνπ είρε ζπκπεξηιεθζεί ζηελ ηειεθσληθή έξεπλα ηεο πξνεγνύκελεο 

εβδνκάδαο. Αλαιπηηθόηεξα, πξόθεηηαη γηα ηπραίν δείγκα 227 εκπνξηθώλ 

επηρεηξήζεσλ ζηηο εκπνξηθέο αγνξέο ηεο Αζήλαο, ηεο Θεζζαινλίθεο θαη νξηζκέλσλ 

ζεκαληηθώλ πεξηθεξεηαθώλ αγνξώλ ηεο Αηηηθήο (Πεηξαηάο, Μαξνύζη, Ν. Ισλία, 

Γιπθάδα, Χαιάλδξη, Κεθηζηά, Πεξηζηέξη, Ν. Ισλία, Ν. κύξλε). Σν θύξην θξηηήξην 

γηα ηελ επηινγή ηεο επηρείξεζεο ήηαλ ε εγθαηάζηαζή ηεο ζε παξαδνζηαθνύο 

εκπνξηθνύο δξόκνπο ζηα θέληξα ησλ πόιεσλ.   

Κσριακή 

ην πιαίζην ηεο έξεπλαο, νη έκπνξνη ηνπ ηζηνξηθνύ θέληξνπ ηεο Αζήλαο θαη ηεο 

Θεζζαινλίθεο ξσηήζεθαλ εάλ, ζύκθσλα κε ηελ δπλαηόηεηα πνπ ηνπο εθρσξεί ε 

πξόζθαηε ππνπξγηθή απόθαζε, άλνημαλ ηα θαηαζηήκαηά ηνπο ηελ ηειεπηαία 

Κπξηαθή (27 Ινπιίνπ). Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο εθηηκάηαη όηη ν 

αξηζκόο ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ άλνημαλ ηελ Κπξηαθή είλαη πνιύ κηθξόο, ελώ 

ππελζπκίδεηαη όηη, θαη ηελ πξώηε Κπξηαθή ησλ εθπηώζεσλ (20 Ινπιίνπ) είρε 

δηαπηζησζεί όηη έλα πνιύ κεγάιν πνζνζηό επηρεηξήζεσλ δελ παξέκεηλαλ αλνηρηά 

(Αζήλα: 40%, Θεζζαινλίθε: 57%).  

Ωζηόζν, γηα ηα θαηαζηήκαηα πνπ άλνημαλ, ππήξμε ζρεηηθή ηαύηηζε ησλ απόςεσλ ησλ 

επηρεηξεκαηηώλ αλαθνξηθά κε ηνλ ηδίξν ηεο Κπξηαθήο, θαζώο, νη πεξηζζόηεξνη 

θαηαζηεκαηάξρεο πνπ επέιεμαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ηελ επηρείξεζή ηνπο δήισζαλ από 

«ιίγν έσο θαζόινπ ηθαλνπνηεκέλνη» από ηνλ ηδίξν πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ηηο δύν 

Κπξηαθέο ηνπ Ινπιίνπ. 

Εκπτώσεις 

Αληίζεηα κε ηελ πξώηε εβδνκάδα, ηε δεύηεξε εβδνκάδα ησλ εθπηώζεσλ θαίλεηαη όηη 

νη πσιήζεηο γηα ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ θαηαζηεκάησλ θηλήζεθαλ ζε 

ρακειόηεξα επίπεδα, θαζώο ην 29% ζεσξεί θαζόινπ ηθαλνπνηεηηθό ην επίπεδν ησλ 

πσιήζεσλ, ελώ ε πιεηνλόηεηα (63%) ησλ εκπόξσλ αλαθέξεη όηη νη πσιήζεηο 

θηλήζεθαλ ζε «όρη θαη ηόζν ηθαλνπνηεηηθά» επίπεδα. Μόλν ην 8% ησλ εξσηεζέλησλ 

εθθξάδεη κεγάιε ηθαλνπνίεζε από ηηο πσιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ 

ζπγθεθξηκέλε εθπησηηθή βδνκάδα. 

 πλνιηθά, ε θαινθαηξηλή εθπησηηθή πεξίνδνο από ηελ άπνςε ησλ πσιήζεσλ ησλ 

εκπνξηθώλ θαηαζηεκάησλ θηλήζεθε ζηα ίδηα ή αθόκα θαη ιίγν ρακειόηεξα επίπεδα 

από ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή. Σν 51% ησλ εκπόξσλ πξαγκαηνπνίεζε αληίζηνηρεο 

πσιήζεηο κε ηηο πεξζηλέο, ελώ ην 44% δειώλεη όηη θέηνο νη πσιήζεηο ήηαλ κεησκέλεο 

θαη κόλν ην 5% είρε απμεκέλεο πσιήζεηο θπξίσο ζε θαηαζηήκαηα έλδπζεο θαη 

ππόδεζεο. 

 



 
 

ύκθσλα κε ηνπο θαηά ηόπνπο Εκπνξηθνύο πιιόγνπο, νη πσιήζεηο ησλ 

θαηαζηεκάησλ ιηαλεκπνξίνπ ην ελ ιόγσ δηάζηεκα ησλ ζεξηλώλ εθπηώζεσλ 

θηλήζεθαλ πησηηθά ζε ζύγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε ζεξηλή εθπησηηθή πεξίνδν. Είλαη 

πνιύ ελδεηθηηθό όηη ζε κεγάια αζηηθά θέληξα όπσο είλαη ν Πεηξαηάο, ε Πάηξα, ην 

Ηξάθιεην θαη ε Λάξηζα ε ππνρώξεζε απηή ζην ιηαλεκπόξην θπκάλζεθε κεηαμύ 10% 

θαη 20%. Αθόκα θαη ζε ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, όπσο είλαη ε Κξήηε, ε Ρόδνο θαη ε 

Κέξθπξα, ελώ αλακελόηαλ απμεκέλε επηζθεςηκόηεηα ιόγσ ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ 

ε νπνία ζα κπνξνύζε λα κεηαθξαζηεί ζε αύμεζε ηεο εκπνξηθήο θίλεζεο, απηή δελ 

θαηαγξάθεθε. πγθεθξηκέλα, ζπγθξηηηθά κε ηα ζηνηρεία ηεο πξνεγνύκελεο ρξνληάο, 

ζην Ηξάθιεην θαη ζην Ρέζπκλν ηα ηνπξηζηηθά είδε ζεκεηώλνπλ ηηο πξώηεο δύν 

εβδνκάδεο πηώζε θαηά 30%, ζηα Χαληά θαηά 20%, ελώ ζηε Ρόδν όπσο θαη ζηελ 

Κέξθπξα, ε αγνξά θπκάλζεθε ειαθξώο ππνηνληθά αιιά θνληά ζηα πεξζηλά επίπεδα. 

Χαξαθηεξηζηηθό είλαη όηη ελώ ηα ηνπξηζηηθά κεγέζε είλαη εληππσζηαθά γηα ηε θεηηλή 

ρξνληά, αθόκα δελ έρνπλ κεηαθξαζηεί ζε αύμεζε ηεο αγνξαζηηθήο θίλεζεο θαη θαη΄ 

επέθηαζε ηνπ ηδίξνπ ησλ θαηαζηεκάησλ, ηδίσο ζε παξαδνζηαθνύο ηνπξηζηηθνύο 

πξννξηζκνύο. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία δείρλνπλ όηη ε εκπνξηθή θαη ε ηνπξηζηηθή 

θίλεζε δελ έρνπλ αθόκε ζπληνληζηεί. Σαπηόρξνλα, ζεσξείηαη όηη θξίζηκν ξόιν ζηε 

δηακόξθσζε ηεο θαηαλαισηηθήο θίλεζεο δηαδξακάηηζε ε απνζηνιή ησλ 

εθθαζαξηζηηθώλ ζεκεησκάησλ από ηελ εθνξία, πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

εθπηώζεσλ, γεγνλόο πνπ πνιινί επαγγεικαηίεο πηζηεύνπλ όηη «πάγσζε» ηελ αγνξά.  

Η ΕΕΕ ππελζπκίδεη όηη νη εθπηώζεηο ζπλερίδνληαη γηα έλαλ αθόκα νιόθιεξν κήλα 

θαη παξακέλεη αηζηόδνμε, όηη όπσο ε ηνπξηζηηθή αληίζηνηρα θαη ε αγνξαζηηθή θίλεζε 

κέρξη ηέινο Απγνύζηνπ ζα βειηησζεί, ώζηε ε ζπλνιηθή εηθόλα ησλ θεηηλώλ 

εθπηώζεσλ λα ηθαλνπνηήζεη ηειηθά εκπόξνπο θαη θαηαλαισηέο.  
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Πως κινήθηκαν οι πωλήζεις ηης επιτείρηζής ζας καηά ηην ηωρινή 
εκηπωηική περίοδο ζε ζύγκριζη  με ηην ανηίζηοιτη ηοσ 

προηγούμενοσ έηοσς  

Φέηος κινήθηκαν ζε καλύηερα επίπεδα  Φέηος κινήθηκαν ζε τειρόηερα επίπεδα   

Σηα ίδια περίποσ επίπεδα   


