
Αρνηηικό πρόζημο καηαγράθεηαι λέει η ΕΣΕΕ ζηον κύκλο εργαζιών ηοσ 

Λιανικού Εμπορίοσ   

Παξά ην γεγνλόο όηη ν Γεληθόο Δείθηεο Κύθινπ Εξγαζηώλ ζην Ληαληθό εκπόξην, πνπ 

θαηαγξάθεθε γηα ηνλ κήλα Απξίιην ηνπ 2013, θπκάλζεθε ζην πςειόηεξν επίπεδν γηα 

ην Α΄ ηεηξάκελν ηνπ έηνπο,  ε εηήζηα κεηαβνιή ηνπ ελ ιόγσ δείθηε παξνπζίαζε 

αιζθηηή πηώζη καηά 14,7 ποζοζηιαίες μονάδες. Τν γεγνλόο όηη αθξηβώο πξηλ δύν 

ρξόληα, ζε εμίζνπ αξλεηηθέο γηα ηελ εζληθή καο νηθνλνκία ζπλζήθεο θαη κε κία 

πιεζώξα αληηπαξαγσγηθώλ θαη αληηαλαπηπμηαθώλ κέηξσλ, ν Δείθηεο Κύθινπ 

Εξγαζηώλ είρε αλαξξηρεζεί θνληά ζηηο 110 κνλάδεο, θαηαδεηθλύεη ηηο ρακειέο 

πξνζδνθίεο πνπ επηθξαηνύλ πιένλ ζηελ αγνξά αιιά θαη ηο ηέλμα ζηο οποίο έχει 

περιέλθει η οικονομική  δραζηηριόηηηα ζηον κλάδο ηου λιανικού εμπορίου. 

Η ππνηνληθή θίλεζε πνπ θαηαγξάθεθε ζηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα απεηθνλίδεηαη 

ζηελ εηήζηα  θαηαβαξάζξσζε ηνπ ηδίξνπ ζε όιεο αλεμαηξέησο ηηο θαηεγνξίεο 

θαηαζηεκάησλ, κε θπξηόηεξεο εθείλεο ησλ Καπζίκσλ θαη Ληπαληηθώλ απηνθηλήησλ    

(-22,8%), ησλ Φαξκαθεπηηθώλ – Καιιπληηθώλ (-15,9%), ησλ Μεγάισλ 

θαηαζηεκάησλ Τξνθίκσλ (-15,1%) θαη ησλ Τξνθίκσλ – Πνηώλ – Καπλνύ (-14,2%). 

Η εηθόλα είλαη παξεκθεξήο θαη γηα ηνλ Γεληθό Δείθηε Όγθνπ ζην Ληαληθό εκπόξην 

θαζώο καηαγράθηκε ελάηηωζή ηοσ καηά 14,2% ζε ζτέζη με ηον Απρίλιο ηοσ 

2012, κε απνηέιεζκα λα δηακνξθσζεί ζηηο 65 κνλάδεο, θηλνύκελνο ζην ρακειόηεξν 

επίπεδν γηα ην Α΄ ηεηξάκελν γηα ην 2013. Μάιηζηα από ζηνηρεία ηνπ ΙΝΕΜΥ ηεο 

ΕΣΕΕ, εηδηθά γηα ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, ε πηώζε ηνπ ηδίξνπ είλαη αθόκα 

κεγαιύηεξε αγγίδνληαο ην 24,7% ζε εηήζηα βάζε.   

Πιένλ, γίλεηαη θαλεξό πσο ε ζπαζκσδηθόηεηα θαη ε πξνρεηξόηεηα ησλ απνθάζεσλ 

πνπ ιακβάλνληαη ζε πνιηηηθό επίπεδν, όρη κόλν δελ ζπληεινύλ ζηελ νκαινπνίεζε θαη 

ζηελ  θαηαπνιέκεζε ησλ «ζηεγαλώλ» πνπ εληνπίδνληαη ζηελ αγνξά, αιιά ηνπλαληίνλ 

δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζην πεξηνξηζκό ηεο ξεπζηόηεηαο θαη ζηελ  

«νηθνλνκηθή αζθπμία» – «ζηξαγγαιηζκό» ησλ εκπνξηθώλ επηρεηξήζεσλ. Με ηα 

πεξηζώξηα αλάθακςεο λα ζηελεύνπλ επηθίλδπλα, θξίλεηαη σο επηβεβιεκέλε αλάγθε, 

νη ηζύλνληεο λα αθνπγθξαζηνύλ ηνλ έληνλν πξνβιεκαηηζκό θαη ηελ αγσλία πνπ 

εθπέκπνπλ νη άλζξσπνη ηεο αγνξάο θαη λα πξνζέιζνπλ ζε έλαλ πραγμαηικό διάλογο 

πνπ ζα ζπλδξάκεη ζηελ άξζε ηνπ ππάξρνληνο αδηεμόδνπ. 

 

 


