
 

 

«Η πορεία ηφλ ηηκώλ ζηελ αγορά θαη ηφλ ζερηλώλ εθπηώζεφλ» 

 Άρζρο ηες ΕΣΕΕ 

 

Ζ εμέιημε ηνπ επηπέδνπ ησλ ηηκώλ ζηελ αγνξά, κέρξη ζήκεξα, δελ ηθαλνπνηεί 

θαλέλα, αλαθέξεη ζε ζρεηηθό άξζξν ηεο ε ΔΔΔ, αθνύ επηδίσμε θάζε 

κηθξνκεζαίνπ εκπόξνπ είλαη ε θζελή ηηκή αγνξάο θαη ε θζελόηεξε ηηκή 

πώιεζεο. Οη Έιιελεο έκπνξνη είκαζηε δηπιά «αποδέθηες ηηκώλ», σο 

πξνκεζεπηέο θαη σο θαηαλαισηέο. Ζ εζσηεξηθή ππνηίκεζε όρη κόλν δελ 

θαηάθεξε, αιιά απέηπρε λα κεηώζεη ηηο ηηκέο θπξίσο ζε ηξόθηκα θαη βαζηθά 

αγαζά, θάηη πνπ ην έρνπκε όινη αλάγθε. 

Σελ ηειεπηαία ηξηεηία  νη ηηκέο ηξνθίκσλ θαη αγαζώλ πξώηεο αλάγθεο δείρλνπλ 

«αθακυία», ε νπνία νθείιεηαη αθελόο ζηελ απροζσκία ησλ κεγάισλ θαη 

αθεηέξνπ ζηελ αδσλακία ησλ κηθξώλ εκπόξσλ. Κάπνηνη πνπ κπνξνύλ λα 

κεηώζνπλ ηηο ηηκέο δελ ζέινπλ θαη θάπνηνη πνπ δελ κπνξνύλ αλαγθάδνληαη λα ην 

θάλνπλ, θαηαιήγνληαο όκσο ζην ίδην ιάζνο θαη ηε ζηξέβισζε ησλ ηηκώλ ζηελ 

αγνξά.  

Ζ αιήζεηα είλαη όηη ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ην ειιεληθό εκπόξην δελ κπνξεί λα 

ειέγμεη ζηελ δηακόξθσζε ησλ ηηκώλ, αιιά θαη ελέξγεηεο πνπ δελ έθαλε κε ην 

ζσζηό ηξόπν, ζην ζσζηό ρξόλν. Όιοη αργήζακε λα αληηδράζοσκε ζηελ 

αθρίβεηα. Από ην 2010 θαη κεηά έπξεπε λα αληηκεησπίζνπκε δηαθνξεηηθά ηηο 

εμειίμεηο πξηλ θηάζνπκε ζε κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο θαηά 26%, ζε κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο θαηά 27%, ηνπ ΑΔΠ θαηά 23% θαη αληίζηνηρα λα κελ επηηξέςνπκε 

ηελ αθξίβεηα ζηα ηξόθηκα λα δηαηεξεζεί κε απμήζεηο ηξηεηίαο 3%. 

Σν γηαηί δελ πέθηνπλ νη ηηκέο, ην μέξνπκε, ην ηη πξέπεη λα γίλεη πξνο απηήλ ηελ 

θαηεύζπλζε, ην γλσξίδνπκε, απηό όκσο πνπ αλαδεηνύκε είλαη ηη κπνξνύκε λα 

θάλνπκε θαη κε πνην ηξόπν, ώζηε λα ππάξμεη απνηέιεζκα. Αλαθνξηθά κε ηα 

ειιεληθά πξντόληα θαη ην θίλεκα «θαηαλαιώλφ ό,ηη παράγφ», πνπ ηδξύζακε 

όινη νη θνξείο ζα πξέπεη λα αλαξσηεζνύκε: Πόζν απμήζακε ηελ αγξνηηθή καο 

παξαγσγή ην δηάζηεκα ηεο ηξηεηνύο κλεκνληαθήο πεξηόδνπ; 

Ζ αξλεηηθή κεηαβνιή ησλ ιηαληθώλ πσιήζεσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θεηηλήο 

θαινθαηξηλήο πεξηόδνπ παξνπζίαδε ζπλερείο ελαιιαγέο ηαρύηεηαο θαη 

«ποισδφληθόηεηα», δηαηεξώληαο, σζηόζν, ην αξλεηηθό ηεο πξόζεκν, δπζηπρώο 

θαη πάιη, ζε αξθεηά ρακειά επίπεδα, παξά ηα ειθπζηηθά πνζνζηά ησλ εθπηώζεσλ 

θαη ηηο ρακειέο ηειηθέο ηηκέο, θπξίσο ζε έλδπζε θαη ππόδεζε. 

Ζ απμεκέλε θίλεζε από ηελ απμαλόκελε ηνπξηζηηθή θίλεζε σθέιεζε ηειηθά ηα 

εκπνξηθά θαηαζηήκαηα ιηαληθήο θπξίσο ζηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο θαη 

απηό θαίλεηαη μεθάζαξα από ηηο αγνξέο ησλ δεκνθηιώλ λεζησηηθώλ πξννξηζκώλ. 

ύκθσλα κε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία ηνπ νθηακήλνπ θαίλεηαη λα κελ κπαίλεη νύηε 

θέηνο «θρέλο» ζηελ «θαηραθύια» ηνπ ιηαληθνύ εκπνξίνπ θαη ζηελ «θαζίδεζε» 

ησλ ιηαληθώλ πσιήζεσλ θαηά ηνπιάρηζηνλ 20%. 

Ζ πνξεία ηνπ Γεληθνύ Γείθηε Κύθινπ Δξγαζηώλ ζην ιηαληθό εκπόξην, όπσο 

θαηαγξάθεθε από ηελ ΔΛΣΑΣ, θπκάλζεθε ην ηξίκελν Μαΐνπ-Ηνπιίνπ ζηα, κέρξη 

ζήκεξα, πςειόηεξα επίπεδα ηνπ έηνπο, επηβεβαηώλνληαο έηζη ηα πξώηα ζεκάδηα 

επηβξάδπλζεο ηεο πησηηθήο πνξείαο ηνπ ηδίξνπ ζην ιηαλεκπόξην. Παξαηαύηα, ε 



κεληαία κεηαβνιή ηνπ ηδίξνπ δελ παξνπζίαζε ηελ ίδηα πεξηνξηζκέλε κείσζε ηνλ 

Αύγνπζην, πξνθαιώληαο εύινγε απνγνήηεπζε ζε όινπο. 

Αληίζηνηρα, θαη παξά ην γεγνλόο όηη ν δείθηεο όγθνπ παξνπζίαζε θέηνο 

κηθξόηεξε κείσζε από πέξπζη, ε ππνηνληθή θίλεζε ησλ εκπνξηθώλ θαηαζηεκάησλ 

εθθξάδεηαη, θαηά θύξην ιόγν, από ηε κεληαία απμνκείσζε ηνπ ηδίξνπ ζε όιεο, 

αλεμαηξέησο, ηηο θαηεγνξίεο ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 

Σν ιηαληθό εκπόξην όλησο είρε μερσξηζηέο πξνζδνθίεο από ηηο θεηηλέο ζεξηλέο 

εθπηώζεηο, πνπ ζα  κπνξνύζαλ λα δώζνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο κία αλάζα δσήο κέζα 

ζηελ βαζύηαηε θξίζε. Σε ζηηγκή κάιηζηα πνπ νη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο είλαη 

βέβαην όηη εμάληιεζαλ όια ηα δηαζέζηκα πεξηζώξηα γηα ηελ θαιύηεξε ηηκνιόγεζε 

θαη ρακειόηεξε ηειηθή ηηκή πώιεζεο ησλ πξντόλησλ πνπ πξνζέθεξαλ. 

Ζ πεξίνδνο ησλ ζεξηλώλ ηαθηηθώλ εθπηώζεσλ ηειηθά δελ εμειίρζεθε ζε 

«προποκπό» ζηαζεξνπνίεζεο ηεο κεηνύκελεο θαηαλάισζεο ζηελ αγνξά. Ο 

εκπνξηθόο θόζκνο παξά ηε κείσζε ηνπ ηδίξνπ ζην ιηαλεκπόξην από ηελ αξρή ηνπ 

ρξόλνπ ζπλερίδεη λα ειπίδεη ζε έλα «θρέλο» ηεο πηώζεο ηνπ, θπξίσο ιόγσ ηεο 

κεγάιεο κείσζεο ησλ ηηκώλ ηξηεηίαο ζε έλδπζε θαη ππόδεζε από 28-37%. 

Οη θαινθαηξηλέο πσιήζεηο ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ηδηαίηεξα θαηά ηελ δηάξθεηα 

ησλ ζεξηλώλ εθπηώζεσλ θηλήζεθαλ κε αξλεηηθό πξόζεκν, αιιά κε ειάρηζηα 

κηθξόηεξν πνζνζηό κείσζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εηθόλα ηεο θίλεζεο ηεο 

θαινθαηξηλήο αγνξάο θαη ησλ εθπηώζεσλ δελ ήηαλ ίδηα ζε όιεο ηηο πεξηνρέο ηεο 

ρώξαο. Μπνξνύκε κε ζρεηηθή αζθάιεηα λα δηαθξίλνπκε ηέζζερης γεφγραθηθές 

δώλες ή «ηατύηεηες» θαηαλάιφζες.  

ηελ πξώηε, θπξίσο ζηα κεγάια αζηηθά θέληρα, θαηαγξάθεηαη κηα ζηαζεξή 

κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 15-20%. ηε δεύηεξε ζηελ επεηρφηηθή τώρα, κηα κέζε 

κείσζε 25-35%. Καη δπζηπρώο  ζηηο παρακεζόρηες αθρηηηθές περηοτές  κηα 

θαηαιπηηθή θαη κεγάιε κείσζε 40-60%. Οξηαθή κείσζε 5-10% παξαηεξήζεθε 

ζηηο πεξηζζόηεξεο λεζηφηηθές περηοτές θαη ζαθήο ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ηδίξνπ ζηα 

πεξπζηλά επίπεδα ζε δεκνθηιείο ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο.   

Παξόια απηά, είλαη θξίζηκν λα ζεκεηώζνπκε όηη ζε ζύγθξηζε κε ηελ 

πξνεγνύκελε πεξίνδν ησλ εθπηώζεσλ 2012 όπνπ ν κέζνο όξνο κείσζεο ζε 

ζύγθξηζε κε ην 2011 θπκάλζεθε ζην -29%, νη θεηηλέο εθπηώζεηο παξνπζίαζαλ 

νξηαθή βειηίσζε, θαηαγξάθνληαο ρακειόηεξν κέζν όξν κείσζεο -25%. 

Σν Ηλζηηηνύην Δκπνξίνπ θαη Τπεξεζηώλ ηεο ΔΔΔ ζύκθσλα κε εθηηκήζεηο 

ηνπηθώλ Δκπνξηθώλ πιιόγσλ θαηέγξαςε αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα πνπ 

επηζπλάπηεηαη ηελ θεηηλή θαινθαηξηλή πνξεία ηεο αγνξάο θαη θπξίσο ηεο 

πεξηόδνπ ησλ ζεξηλώλ εθπηώζεσλ ζε 82 περηοτές ηες τώρας, επηβεβαηώλνληαο ηα 

ιίγν ρακειόηεξα από πέξπζη επίπεδα αξλεηηθήο κεηαβνιήο. 

Η ΕΣΕΕ εύτεηαη θαιό αποθαιόθαηρο ζε όιοσς θαη σπελζσκίδεη ζηοσς 

θαηαλαιφηές όηη ηο ηέιος ηφλ θαιοθαηρηλώλ εθπηώζεφλ αθοιοσζεί πάληα 

έλα ποιύ ελδηαθέρολ 10ήκερο θζηλοπφρηλώλ προζθορώλ! 



«ΘΕΡΙΝΕ ΕΚΠΣΩΕΙ 2013» 

Εκτίμηση της αγοραστικής κίνησης κατά την περίοδο των θερινών εκπτώσεων 

σε 82 πόλεις της χώρας 

(2013/2012) 

Περιοχές % μείωσης/αύξησης 

1. Αζήλα (θέληξν)  
-15% έσο - 20% 

2. Θεζζαινλίθε 
-20% έσο - 30% 

3. Πεηξαηάο 
- 20% έσο - 40% 

4. Ν. Ησλία 
- 25% θπξίσο ηνλ Αύγνπζην 

5. Πεξηζηέξη 
Μεγάιε κείσζε 

6. Μνζράην 
-15% έσο -20% 

7. Πξέβεδα 

-15% ζηα ηξόθηκα, -20% ζηα 

ππόινηπα 

8. Νίθαηα 

ηνπο ρακεινύο ηδίξνπο ππήξμε 

ζηαζηκόηεηα, ζηνπο κεζαίνπο -10% 

θαη ζηνπο κεγάινπο -20 έσο     -40%. 

9. Υαιάλδξη 
Οη 7 ζηηο 10 αύμεζε 10% έσο 15% 

10. Ίιηνλ 
Πεξζηλά επίπεδα 

11. Γιπθάδα 
-20 έσο -40% 

12. Π. Φάιεξν 
Μεγάιε κείσζε 

13. Λεπθάδα -25 έσο -30% 

14. Αγξίλην 

 

 

Πηώζε ζην εζώξνπρν-παηδηθν 15-

20%, ζηελ έλδπζε πηώζε 30-35%, 

ζην αλδξηθό -25 έσο -30%, ζηελ 

ππόδεζε - 25% θαη νπηηθά πηώζε 

20%. 

15. Ησάλληλα 
-15 έσο -20%  

16. Άξηα 
-60% 



17. Αηαιάληε 
Πεξζηλά επίπεδα 

18. Ζγνπκελίηζα 
-15 έσο -20%  

19. Λακία 

Έξεπλα ζε 40 θαηαζηήκαηα, -25 έσο -

30% 

20. Αγ. Κσλζηαληίλνο   
-45% 

21. Μέγαξα 
Μείσζε  

22. ύξνο 
-30% 

23. Ληβαδεηά 
-35 έσο -40% 

24. Θήβα 
-30%  

25. Γηαλληηζά 
-25% 

26. Έδεζζα 
-5% 

27. Πηνιεκαΐδα 
-25 έσο -30% πεξίπνπ 

28. Ακύληαην 
Πηώζε πάλσ από 50%  

29. Καβάια 
-20 έσο -30% 

30. Καζηνξηά 
-30 έσο -35% 

31. Βέξνηα 
-40% 

32. Κνδάλε 
-25% 

33. Φιώξηλα 
-70% 

34. Ρόδνο 
-20 έσο -30% 

35. Αιηβέξη 
-20% 

36. Κάξπζηνο 
0 έσο -10% 

37. Υαιθίδα 
-15 έσο -20% 

38. Πύξγνο 
-25 έσο - 30% 

39. Αξραία Οιπκπία 
-30% 



40. Καξδίηζα 
-20 έσο - 30% 

41. Φάξζαια 
Αξθεηή πηώζε 

42. Μνπδάθη 
Μεγάιε πηώζε 

43. Βόινο 
-30% 

44. Πεξηνρή Υαιθηδηθήο   
-20% 

45. Γξάκα 

-40% ζηελ έλδπζε, κηθξόηεξε κείσζε 

ζηελ ππόδεζε θαη ζηα αμεζνπάξ. 

46. Καηεξίλε 
-20% 

47. Καιακαξηά 
-20% πεξίπνπ 

48. Μνπδαληά 

Πεξζηλά επίπεδα ιόγσ αύμεζεο 

επηζθεςηκόηεηαο 

49. Ληηόρσξν 
-10 έσο -15% 

50. Υεξζόλεζνο 
-5% 

51. Ρέζπκλν 
Αύμεζε 

52. εηεία 
0 έσο -10% 

53. Παιαηόρσξα 
Πεξζηλά επίπεδα 

54. Σξίπνιε 
-20 έσο - 25% 

55. Καιακάηα 

Αύμεζε, θαιύηεξεο εθπηώζεηο ησλ 4 

ηειεπηαίσλ εηώλ ιόγσ αύμεζεο 

επηζθεςηκόηεηαο θαη ηνπξηζκνύ. 

56. Υαληά 
Ηνύιηνο: -18% 

57. έξξεο 
-20% 

58. πάξηε 
Μέηξηα, πεξζηλά επίπεδα 

59. Πάηξα 
-20 έσο -25% 

60. Ζξάθιεην 

Πεξζηλά επίπεδα, βνήζεζε ν 

ηνπξηζκόο 



61. Κέξθπξα 

Πεξζηλά επίπεδα, βνήζεζε ν 

ηνπξηζκόο. 

62. Κόξηλζνο 
-5 έσο -10% 

63. Κππαξηζζία 
Πεξζηλά επίπεδα 

64. Εάθπλζνο 
Πεξζηλά επίπεδα 

65. Ναύπιην 
-15% 

66. Κηάην 

-20 έσο -25%, αύμεζε 

επηζθεςηκόηεηαο 

67. Πεξηνρή  Ζιείαο 
-30 έσο -40% 

68. Αλδξαβίδα 
-40% κεγάιε κείσζε 

69. Άκθηζζα 
-40% 

70. Μαξηίλν 
-15 έσο -20% 

71. Λέζβνο 
-10% 

72. Νάμνο 
-20% 

73. Παξακπζηά 
-30% 

74. Λέξνο 
Πηώζε 

75. Νάνπζα 
-20% πεξίπνπ 

76. Ακαιηάδα 
Πεξζηλά επίπεδα 

77. Λαζίζη 
Πεξίπνπ  -5% έσο -8% 

78. Αμηνύπνιε 
Πεξζηλά επίπεδα 

79. Ξάλζε 
Μεγάιε πηώζε 

80. Σξίθαια 
-30% 

81. Λάξηζα 
-20 έσο – 25% 

82. Πάξνο-Αληίπαξνο 
Πεξζηλά επίπεδα 

 


