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 ΔΘΝΗΚΖ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ 

 
              

 

Θέμα: «Ο ζηόσορ ηηρ εμποπικήρ κίνηζηρ καηά ηη διάπκεια ηυν σειμεπινών 

εκπηώζευν δεν επεηεύσθη» 
 

Οη έκπνξνη ηεο ιηαληθήο είραλ σο ζηόρν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρεηκεξηλώλ εθπηώζεσλ 

λα δηαηεξήζνπλ ηα επίπεδα ηνπ πεξπζηλνύ ηδίξνπ, ρσξίο όκσο ζεηηθό απνηέιεζκα 

αθνύ κεζνζηαζκηθά ε κείσζε θπκάλζεθε ζην -19%, επαλαθέξνληαο ηελ αγνξαζηηθή 

θίλεζε ζε θζίλνπζα πνξεία. 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηεί θάζε ρξόλν ην ΗΝΔΜΤ ηεο ΔΔΔ 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Δκπνξηθνύο πιιόγνπο νιόθιεξεο ηεο Δπηθξάηεηαο, κπνξεί 

λα είλαη βειηησκέλα ζε ζύγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε έξεπλά καο γηα ηελ πεξπζηλή 

πεξίνδν (2013/2012: -32%), ζε θακία όκσο πεξίπησζε δελ πξέπεη λα δεκηνπξγνύληαη 

ςεπδαηζζήζεηο γηα ηελ πξαγκαηηθά επηθξαηνύζα θαηάζηαζε ηεο ειιεληθήο αγνξάο. 

 

Ζ κεζνζηαζκηθή κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο θίλεζεο ζε ζρέζε κε ηηο ρεηκεξηλέο 

εθπηώζεηο ηνπ 2013 (Ηαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο), θπκαίλεηαη ζηα επίπεδα πεξίπνπ ηνπ 

20% (19,2%), ελώ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ν εθηηκώκελνο ηδίξνο γηα ηελ 

ηξέρνπζα εθπησηηθή πεξίνδν ζα δηακνξθσζεί ζε έλα επίπεδν ρακειόηεξν ησλ 5 διρ 

επξώ, πεξίπνπ ζηα 4,7 διρ. Πην αλαιπηηθά, ην 84,7% ησλ εξσηώκελσλ δειώλεη όηη νη 

πσιήζεηο ήηαλ κεησκέλεο ζε ζύγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2013, ελώ όζνλ 

αθνξά ζηελ εκπνξηθή θίλεζε ζε ζύγθξηζε κε ην πξνεγνύκελν έηνο, νη απαληήζεηο 

πνηθίινπλ, θαζώο ην 41,3% δειώλεη πηώζε ηεο ηάμεο ηνπ 11 – 20%, ην 25,4% 

κείσζε πσιήζεσλ 21% - 30%, ελώ ππάξρεη θαη έλα πνζνζηό ηεο ηάμεσο ηνπ 9,5% 

πνπ δειώλεη πσο ε πησηηθή ηάζε ηνπ ηδίξνπ ηνπο μεπέξαζε ην 40%. Σέινο, ε κεγάιε 

πιεηνλόηεηα ησλ εξσηεζέλησλ (83,7%) απνηύπσζε ηελ κηθξή ή αλύπαξθηε ζεηηθή 

επίδξαζε πνπ επέθεξε  ην άλνηγκα ησλ θαηαζηεκάησλ ηελ 1
ε
 Κπξηαθή ησλ 

ρεηκεξηλώλ εθπηώζεσλ, ζηε ηόλσζε ηεο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο. 

 

Σν ύςνο ησλ εθπηώζεσλ, όπσο ζπκβαίλεη ηα ηειεπηαία ρξόληα, θπκάλζεθε ζε 

ηδηαίηεξα πςειά επίπεδα, θαζώο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εκπόξσλ (90,3%) 

πξνέβε ζε γελλαίεο κεηώζεηο ηηκώλ πνπ μεθηλνύζαλ από ην -40% θαη ζηηο 

πεξηζζόηεξεο ησλ πεξηπηώζεσλ μεπεξλνύζαλ ην 50%.  Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό πσο 

πεξίπνπ 6 ζηνπο 10 εκπόξνπο (59,7%) ππνδεηθλύνπλ σο θαιύηεξε  πεξίνδν ησλ 

ρεηκεξηλώλ εθπηώζεσλ ην δηάζηεκα από 15/1 έσο 31/1 θαη ην 25,4%  ηελ πεξίνδν 

από 1/2 έσο 15/2, κία ζεκαληηθή παξάκεηξνο ε νπνία θαηαδεηθλύεη  ηελ θάκςε ηεο 

αγνξαζηηθήο θίλεζεο ζηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεύηεξνπ 

δεθαπελζεκέξνπ ηνπ Φεβξνπαξίνπ.  

 

Έρεη πιένλ θαηαζηεί θνηλή αληίιεςε, αθόκε θαη ζηνπο πιένλ αδαείο ζε δεηήκαηα 

ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο, πσο ην αθνινπζνύκελν κίγκα δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο έρεη 

εμαληιήζεη ηηο αληνρέο ηνπ θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ, κε άκεζε ζπλέπεηα ηελ 

πεξηνξηζκέλε αληαπόθξηζή ηνπ ζηηο ηδηαίηεξα ζειθηηθέο ρεηκεξηλέο εθπηώζεηο, ηελ 

ίδηα ώξα πνπ ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο νη 

απνπιεζσξηζηηθέο ηάζεηο ζηελ αγνξά ην ηειεπηαίν εληεθάκελν ηείλνπλ λα 

παγησζνύλ.  Ζ εγρώξηα αγνξά, νύζα ζηε δίλε ησλ αιιεπάιιεισλ θνξνεηζπξαθηηθώλ 
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κέηξσλ θαη ηεο θαηαβαξάζξσζεο ησλ εηζνδεκάησλ, ρξήδεη νπζηαζηηθήο αξσγήο 

κέζσ ηεο παξνρήο αλαπηπμηαθώλ θηλήηξσλ πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ αμηνπξεπή 

δηαβίσζε ησλ πνιηηώλ θαη ηελ επαλεθθίλεζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο.  

 

Αθνινπζεί ε θαηαγξαθή θάπνησλ ζεκαληηθώλ δηαπηζηώζεσλ όπσο θαη ε εμέιημε ηεο 

κεηαβνιήο ηνπ ηδίξνπ θαηά ηε ηξέρνπζα εθπησηηθή πεξίνδν από ην 2008 έσο θαη 

ζήκεξα. Σέινο, επηζπλάπηνληαη ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο αλαθνξηθά κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο Δκπνξηθνύο πιιόγνπο θαη νη εθηηκήζεηο γηα ηε ζπξξίθλσζε ηεο 

αγνξαζηηθήο δύλακεο πνπ θαηεγξάθε ζε απηνύο.  

 
 Μεγάλα ποζοζηά έκπηυζηρ πος έθηαζαν και ηο 80%. Επίζηρ, ςπήπξαν 

ηαμπέλερ με ηίηλοςρ «ηώπα ακόμη πιο θθηνά» και «Δεύηεπερ εκπηώζειρ».  
 

 ηο εμποπικό κένηπο ηηρ Αθήναρ παπαηηπήθηκαν ζσεηικά θεηικά 
αποηελέζμαηα καηαναλυηικήρ κίνηζηρ.  

 
 Κόπυζη ηος καηαναλυηή λόγυ ηηρ διάπκειαρ ηυν εκπηώζευν με 

αποηέλεζμα ηην εξανέμιζη ηος ενδιαθέπονηόρ ηος. 
 

 Η ππώηη εβδομάδα ηυν εκπηώζευν παπαμένει η πιο θεηική πεπίοδορ 
μέζα ζηιρ εκπηώζειρ. 

 

Πίνακαρ 1: Δμέιημε ηδίξνπ ζε θαηαζηήκαηα ιηαληθήο, θαηά ηελ πεξίνδν ησλ ρεηκεξηλώλ εθπηώζεσλ 

(Ηαλνπάξηνο - Φεβξνπάξηνο) 

ε απόλςηα 

ποζά 

(διρ εςπώ) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2014 

(ππόβλετη) 

8,83 8,65 9,24 7,61 6,47 5,50 4,68 

(%) Μεηαβολέρ 
(Πεγή ΔΛ.ΣΑΣ) 

2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 

2014/2013 

(ππόβλετη) 

 

-2,03% 6,75% -17,64% -14,89% -15,00% -15,00% 
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Πίνακαρ 2: Μείσζε αγνξαζηηθήο θίλεζεο ζηηο ρεηκεξηλέο εθπηώζεηο ην 2014 

ζε ζύγθξηζε κε ην 2013,  ζε 70 πόιεηο ηεο Διιάδαο 

ΠΕΡΙΟΥΕ / ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΤΛΛΟΓΟΙ ΠΟΟΣΟ ΜΕΙΩΗ 

1) ΑΘΖΝΑ 

α) Κέληξν ηεο Αζήλαο :   ηα ίδηα επίπεδα κε πέξπζη κε 

κηθξέο ππνρσξεηηθέο ηάζεηο 

β) Πεξηθεξεηαθέο Αγνξέο Κέληξνπ:  -21% έσο -41% 

2)  ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ   
α) Κέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο :             0% έσο -15%  

β) Πεξηθεξεηαθέο Αγνξέο  Κέληξνπ: -21% έσο -30% 

3)  ΠΔΗΡΑΗΑ -21% έσο -30% 

4) ΠΡΔΒΔΕΑ -11% έσο -20% 

5) ΛΔΤΚΑΓΑ -21% έσο -30% 

6) ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ  ηα ίδηα επίπεδα κε πέξπζη 

7) ΑΡΣΑ  Μεγαιύηεξε από -41% 

8) ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ  Μεγαιύηεξε από -41% 

9) ΓΟΜΟΚΟΤ  ηα ίδηα επίπεδα κε πέξπζη 

10) ΛΑΜΗΑ -21% έσο -30% 

11) ΑΜΑΡΟΤΗΟΤ -21% έσο -30% 

12) ΜΟΥΑΣΟΤ -11% έσο -20% 

13) Ν. ΗΩΝΗΑ -21% έσο -30% 

14)  ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΑ -31% έσο -40% 

15)  ΗΛΗΟΤ -11% έσο -20% 

16)  ΚΑΛΑΜΑΣΑ   0% έσο -10% 

17)  ΚΗΑΣΟΤ -21% έσο -30% 

18)  ΑΗΓΗΑΛΔΗΑ -31% έσο -40% 

19)  ΛΔΩΝΗΓΗΟΤ -11% έσο -20% 

20)  ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ -11% έσο -20% 

21)  ΝΗΚΑΗΑ    0% έσο -10% 

22)  ΑΜΦΗΑ -11% έσο -20% 

23)  ΠΑΣΡΑ -21% έσο -30% 

24)  ΝΑΤΠΛΗΟΤ -21% έσο -30% 

25)  ΚΟΡΗΝΘΟΤ -11% έσο -20% 

26)  ΛΗΒΑΓΔΗΑ  Μεγαιύηεξε από -41% 

27)  ΘΖΒΑ -31% έσο -40% 

28)  ΠΑΛΑΗΟΤ  ΦΑΛΖΡΟΤ  ηα ίδηα επίπεδα κε πέξπζη 

29)  ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ -21% έσο -30% 

30)  ΓΛΤΦΑΓΑ  ηα ίδηα επίπεδα κε πέξπζη 

31)  ΣΤΛΗΓΑ  Μεγαιύηεξε από -41% 

32)  ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ -21% έσο -30% 

33)  ΕΑΚΤΝΘΟΤ    0% έσο -10% 

34)  ΓΗΑΝΗΣΩΝ -11% έσο -20% 

35)  ΔΓΔΑ -11% έσο -20% 

36)  ΚΑΣΟΡΗΑ -11% έσο -20% 

37)  ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ -11% έσο -20% 

38)  ΝΑΟΤΑ -31% έσο -40% 

39)  ΒΔΡΟΗΑ -11% έσο -20% 

40)  ΠΣΟΛΔΜΑΪΓΑ -11% έσο -20% 

41)  ΚΟΕΑΝΖ -11% έσο -20% 

42)  ΦΛΩΡΗΝΑ  Μεγαιύηεξε από -41% 

43)  ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ  ηα ίδηα επίπεδα κε πέξπζη 
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44)  ΥΑΛΚΗΓΑ -21% έσο -30% 

45)  ΠΤΡΓΟΤ -21% έσο -30% 

46)  ΚΑΡΓΗΣΑ -31% έσο -40% 

47)  ΔΛΑΟΝΑ -11% έσο -20% 

48)  ΣΡΗΚΑΛΩΝ -11% έσο -20% 

49)  ΒΟΛΟΤ -21% έσο -30% 

50)  ΣΤΡΝΑΒΟΤ -11% έσο -20% 

51)  ΑΛΜΤΡΟΤ -11% έσο -20% 

52)  ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ    0% έσο -10% 

53)  ΠΤΛΑΗΑ -11% έσο -20% 

54)  ΚΑΣΔΡΗΝΖ -11% έσο -20% 

55)  ΞΑΝΘΖ -31% έσο -40% 

56)  ΚΑΒΑΛΑ -11% έσο -20% 

57)  ΚΟΜΟΣΖΝΖ -11% έσο -20% 

58)  ΚΗΛΚΗ -21% έσο -30% 

59)  ΑΞΗΟΤΠΟΛΖ    0% έσο -10% 

60)  ΓΟΤΜΔΝΗΑ    0% έσο -10% 

61)  ΘΔΡΜΖ    0% έσο -10% 

62)  ΔΡΡΩΝ  ηα ίδηα επίπεδα κε πέξπζη 

63)  ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ -11% έσο -20% 

64)  ΥΑΝΗΩΝ -11% έσο -20% 

65)  ΡΔΘΤΜΝΟΤ -31% έσο -40% 

66)  ΑΡΓΟΤ -21% έσο -30% 

67)  ΚΔΡΚΤΡΑ  ηα ίδηα επίπεδα κε πέξπζη 

68)  ΡΟΓΟΤ  ηα ίδηα επίπεδα κε πέξπζη 

69)  ΜΑΚΡΤ ΓΗΑΛΟΤ -11% έσο -20% 

70)  ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ -31% έσο -40% 

      ΜΕΟ ΟΡΟ ΜΕΙΩΗ  -19,2% 
 

 


