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Σκοπός της μελέτης

1. Εκτίμηση της μείωσης τζίρου για το 2020 και πρόβλεψη για το 2021 που έχουν υποστεί οι πολύ μικρές επιχειρήσεις του κλάδου του

Λιανικού Εμπορίου

2. Εκτίμηση της πολ/στικής επίδρασης του Λιανικού Εμπορίου στην οικονομία της περιφέρειας Αττικής και συνεισφορά του στην

απασχόληση

3. Παρουσίαση αποτελεσμάτων πρωτογενούς έρευνας σε επιχειρήσεις στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου

4. Συμπεράσματα, βασικά προβλήματα και ανησυχίες των επιχειρήσεων στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου

5. Προτάσεις επιχειρηματιών του Λιανικού Εμπορίου για νέα μέτρα

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας στοιχεία από:

• πρωτογενή έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε σημαντικό δείγμα επιχειρήσεων του νομού Αττικής

• διάφορες πηγές όπως Ελ.Στατ, Eurostat, ICAP DATABANK, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Η γεωγραφική ζώνη του νομού Αττικής εντός της οποίας πραγματοποιήθηκε η εκτίμηση των μεγεθών και η ανάλυση των οικονομικών

εξελίξεων είναι η περιοχή της Αττικής που υπάγεται στο ΕΕΑ δηλαδή οι Περιφερειακές ενότητες Κεντρικού τομέα Αθηνών, Βόρειου τομέα

Αθηνών, Δυτικού τομέα Αθηνών, Νότιου τομέα Αθηνών, Ανατολικής Αττικής (πλην Λαυρίου).
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Περιεχόμενα
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Περιεχόμενα
• Οικονομικό προφίλ του κλάδου του Λιανικού Εμπορίου

• Εκτίμηση της πολ/στικής επίδρασης του Λιανικού Εμπορίου στην οικονομία και συνεισφορά της 

στην απασχόληση

• Εκτίμηση της οικονομικής ζημιάς (μείωση τζίρου) για το 2020 και πρόβλεψη για το 2021

• Αποτελέσματα της έρευνας στις επιχειρήσεις του κλάδου του Λιανικού Εμπορίου

• Συμπεράσματα, βασικά προβλήματα, ανησυχίες και προτάσεις των επιχειρηματιών του Λιανικού 

Εμπορίου για νέα μέτρα
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Οικονομικό προφίλ του Λιανικού Εμπορίου
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Μεθοδολογικό σημείωμα για το Οικονομικό προφίλ του Λιανικού 
Εμπορίου

• Για την παρακολούθηση της εξέλιξης του Λιανικού Εμπορίου στην γεωγραφική περιοχή της Αττικής που υπάγεται στο ΕΕΑ (Περιφερειακές

ενότητες Κεντρικού τομέα, Βόρειου τομέα Αθηνών, Δυτικού τομέα Αθηνών, Νότιου τομέα Αθηνών, Ανατολικής Αττικής (πλην Λαυρεωτικής) και

επιπλέον δήμων Φυλής και Κορυδαλλού, χρησιμοποιήθηκαν οικονομικά στοιχεία από την ICAP DATABANK. Ειδικότερα αντλήθηκαν στοιχεία

επιχειρήσεων νομικής μορφής ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ με δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία σε ένα ή περισσότερα έτη της περιόδου 2015-2019 και

όσες είχαν δημοσιεύσει για το 2020 μέχρι την περίοδο εκπόνησης της μελέτης. Βάσει του δείγματος αυτού που είναι σχεδόν απογραφικό για

τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και αντιπροσωπευτικό για τις μικρές και πολύ μικρές παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη του

Λιανικού Εμπορίου. Ειδικά για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις η παρουσίαση των μεγεθών αυτών που δημοσιεύουν οικονομικά στοιχεία δίδει

μια εικόνα της χρηματοοικονομικής κατάστασης και των υπολοίπων επιχειρήσεων της κατηγορίας αυτής που δεν υποχρεούνται σε

δημοσίευση οικονομικών στοιχείων .

• Το Λιανικό Εμπόριο και τα οικονομικά τους μεγέθη παρουσιάζονται ανά μέγεθος επιχειρήσεων βάσει της ταξινόμησης της Ε.Ε (Πολύ μικρές,

Μικρές, Μεσαίες, Μεγάλες) ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συγκρίσεων των μεγεθών της κάθε κατηγορίας μεγέθους.

• Η απασχόληση που ελήφθη υπόψιν ως βασικό κριτήριο ταξινόμησης των επιχειρήσεων σε μεγέθη είναι η πλέον πρόσφατη διαθέσιμη στην

ICAP DATABANK.

• Λόγω του μικρού αριθμού των επιχειρήσεων με δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία το 2020 η ανάλυση που ακολουθεί αφορά την περίοδο

2015-2019, ενώ τα στοιχεία του 2020 παρουσιάζονται για πληροφοριακούς μόνο λόγους καθότι δεν είναι συγκρίσιμα με τα προηγούμενα έτη.
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Οικονομικό προφίλ κλάδου λιανικού εμπορίου
Αριθμός πολύ μικρών επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου
2015-2019

Μερίδια επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου ανά τάξη 
μεγέθους

Πηγή: ICAP Πηγή: ICAP

• Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο και έχουν δημοσιεύσει στοιχεία το 2019, ανήλθαν σε 750. Ο 

αριθμός των πολύ μικρών επιχειρήσεων  την περίοδο 2015-2019 παρουσιάζει μικρές διακυμάνσεις, συνεπώς είναι δυνατή η σύγκριση των

οικονομικών τους στοιχείων.

• Όπως διαπιστώνεται από την ανάλυση των μεριδίων οι πολύ μικρές επιχειρήσεις καλύπτουν το μεγαλύτερο μερίδιο των επιχειρήσεων (άνω 

του 63%) τα έτη 2016-2019  και ακολουθούν οι μικρές επιχειρήσεις με μερίδιο περίπου 25%.
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Ενεργητικό επιχειρήσεων κλάδου λιανικού εμπορίου
Ενεργητικό πολύ μικρών επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου
2015-2019

Μερίδια στο συνολικό ενεργητικό των επιχειρήσεων 
λιανικού εμπορίου ανά τάξη μεγέθους

• Το ενεργητικό των πολύ μικρών επιχειρήσεων παρουσιάζει μικρές διακυμάνσεις τη διετία 2017-2018, ενώ το 2019 παρουσιάζει μικρή αύξηση κατά 

2,1% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.

• Το μερίδιο των πολύ μικρών επιχειρήσεων στο συνολικό ενεργητικό κυμαίνεται καθ’ όλη την περίοδο 2015-2019 σε πολύ χαμηλά επίπεδα (3%-4% 

του συνόλου). Το 2019 οι μεγάλες επιχειρήσεις είχαν το μεγαλύτερο μερίδιο στο συνολικό ενεργητικό (85%) και ακολουθούν οι μεσαίες με μερίδιο 

7% και οι μικρές με μερίδιο 5%.

Πηγή: ICAP Πηγή: ICAP
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Ίδια κεφάλαια επιχειρήσεων κλάδου λιανικού εμπορίου

• Τα ίδια κεφάλαια των πολύ μικρών επιχειρήσεων παρουσιάζουν ανοδική πορεία καθ’ όλη την περίοδο αναφοράς. Τη διετία 2017-2018 σημειώθηκε 

πολύ μικρή αύξηση (0,8%), ενώ το επόμενο έτος τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 14,2%, φτάνοντας τα €105,3 εκατ. 

• Οι μεγάλες επιχειρήσεις κατέχουν διαχρονικά το μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου (άνω 

του 84%). Το 2019 το μερίδιο των πολύ μικρών επιχειρήσεων στα συνολικά ίδια κεφάλαια ανέρχεται μόλις σε 4%, ενώ μικρά μερίδια κατέχουν και οι 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (αντίστοιχα 5% και 6%). 

Ίδια κεφάλαια πολύ μικρών επιχειρήσεων λιανικού 
εμπορίου 2015-2019

Πηγή: ICAP

Μερίδια στα συνολικά ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων 
λιανικού εμπορίου ανά τάξη μεγέθους

Πηγή: ICAP
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Υποχρεώσεις επιχειρήσεων κλάδου λιανικού εμπορίου
Υποχρεώσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου
2015-2019

Μερίδια στις συνολικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων 
λιανικού εμπορίου ανά τάξη μεγέθους

• Οι συνολικές υποχρεώσεις των πολύ μικρών επιχειρήσεων έχουν πτωτική πορεία από το 2017 και μετά, φτάνοντας το 2019 τα €306,4 εκατ.

• Το μερίδιο των πολύ μικρών επιχειρήσεων στις συνολικές υποχρεώσεις κυμαίνεται στο 3%-5%. Το 2019 οι μικρές επιχειρήσεις κάλυψαν μόλις το 5% 

των συνολικών υποχρεώσεων, ενώ το μερίδιο των μεσαίων ανήλθε σε 7% και των μεγάλων στο 85% του συνόλου.

• Σε υψηλά επίπεδα κυμάνθηκαν οι συνολικές υποχρεώσεις των μεγάλων επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου το 2019 (€8,110 δισ.), σημειώνοντας 

αύξηση κατά 31% σε σχέση με το 2018. Οι υποχρεώσεις των μικρών επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 2,4%  το 2019, ενώ των μεσαίων αυξήθηκαν 

κατά 8,6% συγκριτικά με το 2018.

Πηγή: ICAP Πηγή: ICAP
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Πωλήσεις επιχειρήσεων κλάδου λιανικού εμπορίου
Πωλήσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου 2015-
2019

Μερίδια στις συνολικές πωλήσεις των επιχειρήσεων λιανικού 
εμπορίου ανά τάξη μεγέθους

• Οι πωλήσεις  των πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο είχαν μικρή μεταβολή τη διετία 2017-2018, ενώ το 

2019 αυξήθηκαν κατά 6,9% φτάνοντας τα €411,4 εκατ. 

• Τη διετία 2018-2019 οι πωλήσεις των μεγάλων επιχειρήσεων αντιπροσωπεύουν το 82% των συνολικών πωλήσεων. Πολύ μικρά μερίδια 

αντιπροσωπεύουν οι πωλήσεις των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (αντίστοιχα 3% και 6% των συνολικών πωλήσεων), ενώ το μερίδιο 

των μεσαίων επιχειρήσεων ανέρχεται το 2019 στο 9% επί των συνολικών πωλήσεων.

Πηγή: ICAP Πηγή: ICAP
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Πωλήσεις επιχειρήσεων κλάδου λιανικού εμπορίου

• Οι πωλήσεις των μεγάλων επιχειρήσεων παρουσιάζουν αυξητική πορεία καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο. Ειδικότερα το 2019 οι

συνολικές πωλήσεις των μεγάλων επιχειρήσεων ανήλθαν σε €11.955 δισ. σημειώνοντας αύξηση κατά 5,1% συγκριτικά με το προηγούμενο

έτος. Το 2019 οι εταιρείες «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.», ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και «ΜΕΤΡΟ

Α.Ε.&Β.Ε.» κατέχουν σημαντικό μερίδιο αντιπροσωπεύοντας το 48,85% των συνολικών πωλήσεων (περίπου 5,840 δισ. αθροιστικά). Η

εταιρεία «FOLLI - FOLLIE Α.Ε.» το 2019 σημείωσε τις μεγαλύτερες απώλειες στις πωλήσεις της (€ 50,9 εκατ.), ενώ ακολουθεί η εταιρεία

«ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με απώλειες ύψους €38,4 εκατ.

• Οι μεσαίες επιχειρήσεις σημείωσαν μείωση στις πωλήσεις τους το 2018 κατά 3,3%, ενώ το επόμενο έτος οι πωλήσεις τους ανήλθαν σε

€1.371 δισ. αυξημένες κατά 2,8% συγκριτικά με το 2018.

• Σταδιακή αύξηση παρουσιάζουν οι πωλήσεις των μικρών επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου τα έτη 2015-2019, αν και με μειούμενο ρυθμό.

Το 2019 οι πωλήσεις των εξεταζόμενων μικρών επιχειρήσεων ανήλθαν σε €901,1 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 4,7% σε σχέση με το

προηγούμενο έτος.
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EBITDA επιχειρήσεων κλάδου λιανικού εμπορίου

• Τα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αποτελέσματα των πολύ μικρών επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου μειώθηκαν σημαντικά τη διετία 2017-

2018, ενώ το 2019 αυξήθηκαν κατά 84,9% φτάνοντας τα €9,5 εκατ.

• Το EBITDA των πολύ μικρών επιχειρήσεων αντιπροσωπεύει μόλις το 1% του συνολικού EBITDA. Το 2019 το 86% του EBITDA διαμορφώνεται από τις 

μεγάλες επιχειρήσεις, και ακολουθούν οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις με μερίδα μικρότερα του 10%.

EBITDA πολύ μικρών επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου 2015-
2019

Μερίδια στο συνολικό EBITDA των επιχειρήσεων λιανικού 
εμπορίου ανά τάξη μεγέθους

Πηγή: ICAP Πηγή: ICAP
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Κέρδη προ φόρων επιχειρήσεων κλάδου λιανικού εμπορίου

Πηγή: ICAP

• Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο ήταν ζημιογόνες τη διετία 2017-2018, ενώ το 2019 σημειώθηκαν κέρδη 

ύψους €1,7 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 161,7% συγκριτικά με το 2018.

Κέρδη προ φόρων πολύ μικρών επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου 2015-2019
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Κέρδη προ φόρων επιχειρήσεων κλάδου λιανικού εμπορίου

• Οι μεγάλες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου ήταν ζημιογόνες το 2017 (ζημιές ύψους €29,4 εκατ.), ενώ την επόμενη διετία σημείωσαν κέρδη.

Ειδικότερα το 2019 τα κέρδη προ φόρων των μεγάλων επιχειρήσεων ανήλθαν σε €267,7 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 68,6% συγκριτικά

με το προηγούμενο έτος. Σημαντικό μερίδιο (48,3%) στα συνολικά κέρδη προ φόρων των μεγάλων επιχειρήσεων κατέχει η εταιρεία «JUMBO

Α.Ε.» η οποία το 2019 είχε κέρδη ύψους €129,3 εκατ. Ακολουθεί η εταιρεία «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

με μερίδιο 19,2% και η «ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με μερίδιο 10,6% επί των συνολικών κερδών προ φόρων το

2019.

• Οι μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο μετά τη μείωση που είχαν στα κέρδη προ φόρων το έτος 2018, το

2019 σημείωσαν αύξηση των κερδών τους κατά 24,7% με τα κέρδη προ φόρων να ανέρχονται σε €43,5 εκατ.. Η εταιρεία «ROLEX ΕΛΛΑΣ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» σημείωσε το 2019 τα υψηλότερα κέρδη προ φόρων μεταξύ των εταιρειών με δημοσιευμένα στοιχεία τη

συγκεκριμένη οικονομική χρήση (€12,6 εκατ.)

• Οι μικρές επιχειρήσεις είναι κερδοφόρες καθ΄ όλη την εξεταζόμενη περίοδο, με τα κέρδη προ φόρων το 2019 να διαμορφώνονται σε €28,2

εκατ.
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Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων κλάδου λιανικού εμπορίου
Περιθώριο EBITDA πολύ μικρών επιχειρήσεων λιανικού 
εμπορίου 2015-2019

Περιθώριο EBITDA μικρών, μεσαίων και μεγάλων 
επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου 2015-2019

Το περιθώριο EBITDA των πολύ μικρών επιχειρήσεων 

περιορίστηκε σημαντικά τη διετία 2017-2018, λόγω των 

χαμηλών επιδόσεων στα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων 

και αποσβέσεων. Το 2019 το περιθώριο EBITDA αν και 

αυξήθηκε, παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα (2,3%).

Πηγή: ICAP

Πηγή: ICAP

Περιθώριο EBITDA % 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Μικρές 3,7% 4,0% 4,4% 5,5% 5,4% 7,2%

Μεσαίες 4,4% 4,5% 5,0% 5,1% 6,8% 8,6%

Μεγάλες 6,6% 6,3% 3,0% 4,7% 7,8% 10,5%

• Η αύξηση των πωλήσεων των μικρών επιχειρήσεων την περίοδο 2015-2019, είχε θετικό 

αντίκτυπο στον δείκτη περιθωρίου EBITDA, ο οποίος το 2019 διαμορφώθηκε σε 5,4%

παραμένοντας σε χαμηλά επίπεδα.

• Ελαφρώς καλύτερη εικόνα παρουσιάζει ο δείκτης περιθωρίου EBITDA των μεσαίων 

επιχειρήσεων ο οποίος παρουσιάζει σταδιακή αύξηση καθ΄ όλη την εξεταζόμενη 

περίοδο.

• Οι μεγάλες επιχειρήσεις εμφανίζουν διαχρονικά καλύτερες επιδόσεις στην 

κερδοφορία τους, όπως αυτή μεταφράζεται με το δείκτη περιθωρίου EBITDA, ο οποίος 

το 2019 έφτασε το 7,8%. 
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Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων κλάδου λιανικού εμπορίου
Περιθώριο κέρδους προ φόρων πολύ μικρών επιχειρήσεων 
λιανικού εμπορίου 2015-2019

Περιθώριο κέρδους προ φόρων μικρών, μεσαίων και 
μεγάλων επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου 2015-2019

Οι ζημιές που σημείωσαν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις τη 

διετία 2017-2018, επηρέασαν αρνητικά το δείκτη 

περιθωρίου κέρδους προ φόρων ο οποίος διαμορφώθηκε 

σε αρνητικά επίπεδα. Το 2019 το περιθώριο κέρδους προ 

φόρων ήταν οριακά θετικό (0,4%).

Πηγή: ICAP

Περιθώριο Κέρδους 
προ φόρων % 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Μικρές 0,6% 1,3% 1,8% 3,0% 3,1% 4,9%

Μεσαίες 1,9% 2,1% 2,7% 2,6% 3,2% 5,0%

Μεγάλες 3,4% 3,4% -0,3% 1,4% 2,2% 6,3%

• Σε χαμηλά επίπεδα κινήθηκε το περιθώριο κέρδους προ φόρων των μικρών 

επιχειρήσεων την τριετία 2015-2017, ενώ το 2018 και 2019 εμφανίζεται βελτιωμένος 

λόγω της αύξησης των κερδών προ φόρου των εξεταζόμενων επιχειρήσεων.

• Οι μεσαίες επιχειρήσεις εμφανίζουν διαχρονικά καλύτερη εικόνα με το δείκτη 

κερδοφορίας προ φόρων να διαμορφώνεται στο 3,2% το 2019.

• Το 2017 οι ζημιές που σημείωσαν οι μεγάλες επιχειρήσεις στα προ φόρων 

αποτελέσματά τους επίδρασε αρνητικά στο περιθώριο κέρδους προ φόρων ο οποίος 

διαμορφώθηκε σε αρνητικά επίπεδα. Την επόμενη διετία ο δείκτης περιθωρίου 

κέρδους προ φόρων εμφανίζει αυξητική τάση αλλά παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Πηγή: ICAP
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Παράρτημα οικονομικών στοιχείων κλάδου λιανικού εμπορίου 

Ενεργητικό (*) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Πολύ μικρές 303,4 368,3 417,4 403,3 411,7 32,9

Μικρές 547,4 620,4 668,7 659,0 659,2 105,2

Μεσαίες 766,6 818,9 886,7 755,8 798,6 156,9

Μεγάλες 6.640,3 7.431,7 8.928,4 8.453,1 10.408,7 3.081,4

Σύνολο 8.257,7 9.239,2 10.901,1 10.271,2 12.278,3 3.376,3

Αριθμός 
επιχειρήσεων 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Πολύ μικρές 496 685 791 801 750 56

Μικρές 235 279 289 301 287 39

Μεσαίες 85 88 91 85 80 10

Μεγάλες 39 42 44 41 40 13

Σύνολο 855 1.094 1.215 1.228 1.157 118

Ίδια κεφάλαια (*) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Πολύ μικρές 39,9 72,9 91,5 92,2 105,3 11,0

Μικρές 93,5 117,8 129,8 127,2 140,1 30,0

Μεσαίες 253,9 240,2 256,9 172,1 164,7 46,4

Μεγάλες 2.682,8 2.614,2 2.494,9 2.264,9 2.298,6 1.746,2

Σύνολο 3.070,1 3.045,1 2.973,2 2.656,5 2.708,8 1.833,5

Υποχρεώσεις (*) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Πολύ μικρές 263,5 295,3 325,9 311,1 306,4 21,9

Μικρές 453,9 502,6 538,9 531,8 519,1 75,2

Μεσαίες 512,7 578,7 629,8 583,7 633,9 110,5

Μεγάλες 3.957,5 4.817,5 6.433,4 6.188,2 8.110,2 1.335,2

Σύνολο 5.187,6 6.194,1 7.928,0 7.614,8 9.569,5 1.542,8

Πηγή: ICAP
(*) τιμές σε εκατ. ευρώ
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Παράρτημα οικονομικών στοιχείων κλάδου λιανικού εμπορίου 

Κέρδη προ φόρου (*) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Πολύ μικρές -0,7 2,5 -3,1 -2,8 1,7 0,1

Μικρές 3,6 9,0 14,4 25,9 28,2 7,8

Μεσαίες 23,7 28,4 37,1 34,9 43,5 10,6

Μεγάλες 303,8 342,2 -29,4 158,8 267,7 157,1

Σύνολο 330,3 382,1 19,1 216,8 341,1 175,7

EBITDA (*) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Πολύ μικρές 8,0 11,0 5,0 5,1 9,5 0,8

Μικρές 23,2 28,0 35,2 47,0 48,8 11,5

Μεσαίες 55,2 60,9 68,9 68,1 92,8 18,1

Μεγάλες 588,8 643,2 336,6 537,9 933,8 261,9

Σύνολο 675,3 743,2 445,7 658,0 1.084,9 292,3

Πωλήσεις (*) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Πολύ μικρές 260,7 343,6 387,8 384,7 411,4 27,0

Μικρές 630,7 708,9 791,9 860,4 901,1 159,2

Μεσαίες 1.242,6 1.340,1 1.379,8 1.334,3 1.371,3 211,1

Μεγάλες 8.884,7 10.171,8 11.107,7 11.376,6 11.955,0 2.497,8

Σύνολο 11.018,7 12.564,4 13.667,2 13.956,1 14.638,7 2.895,2

Περιθώριο EBITDA % 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Πολύ μικρές 3,1% 3,2% 1,3% 1,3% 2,3% 2,9%

Μικρές 3,7% 4,0% 4,4% 5,5% 5,4% 7,2%

Μεσαίες 4,4% 4,5% 5,0% 5,1% 6,8% 8,6%

Μεγάλες 6,6% 6,3% 3,0% 4,7% 7,8% 10,5%

Σύνολο 6,1% 5,9% 3,3% 4,7% 7,4% 10,1%

Περιθώριο Κέρδους 
προ φόρου % 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Πολύ μικρές -0,3% 0,7% -0,8% -0,7% 0,4% 0,5%

Μικρές 0,6% 1,3% 1,8% 3,0% 3,1% 4,9%

Μεσαίες 1,9% 2,1% 2,7% 2,6% 3,2% 5,0%

Μεγάλες 3,4% 3,4% -0,3% 1,4% 2,2% 6,3%

Σύνολο 3,0% 3,0% 0,1% 1,6% 2,3% 6,1%

Πηγή: ICAP
(*) τιμές σε εκατ. ευρώ
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Εκτίμηση της πολ/στικής επίδρασης του 
Λιανικού Εμπορίου στην οικονομία και 
συνεισφορά του στην απασχόληση
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Μεθοδολογικό σημείωμα για την εκτίμηση της συνεισφοράς και 
των διασυνδέσεων μεταξύ των κλάδων στην οικονομία
Η εκτίμηση της συνεισφοράς του Λιανικού Εμπορίου πραγματοποιήθηκε με την χρήση του μεθοδολογικού πλαισίου της ανάλυσης Εισροών-

Εκροών.

Η ανάλυση εισροών-εκροών (input-output analysis)

Ο πίνακας εισροών-εκροών είναι ένας από τους σπουδαιότερους πίνακες των Εθνικών Λογαριασμών, με μεγάλη αναλυτική σημασία που

περιγράφει τις οικονομικές δραστηριότητες μιας χώρας και την αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Η ανάλυση εισροών-εκροών περιγράφει τις

διακλαδικές σχέσεις (αλληλεξαρτήσεις) των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας μιας οικονομίας και ποσοτικοποιεί τις σχέσεις μεταξύ των

εισροών και των εκροών του οικονομικού συστήματος, δηλαδή την κατανομή του προϊόντος κάθε κλάδου στις οικονομικές χρήσεις του συστήματος.

Η ανάλυση εισροών – εκροών θεμελιώθηκε με τις εργασίες του καθηγητή W.W. Leontief και έχει πολλές εφαρμογές στην οικονομική ανάλυση. Ο

πίνακας εισροών-εκροών διαιρείται σε τρία τμήματα. Το τμήμα ενδιάμεσης ανάλωσης, το τμήμα αρχικών εισροών και το τμήμα τελικής ζήτησης. Το

τμήμα ενδιάμεσης ανάλωσης περιγράφει σε χρηματικές μονάδες τις συναλλαγές μεταξύ των διαφόρων τομέων της οικονομίας. Τα στοιχεία του

πίνακα δηλώνουν τις αγορές που κάνει ένας τομέας της οικονομίας από τους υπόλοιπους (στήλες), αλλά συγχρόνως και τις πωλήσεις προς τους

άλλους τομείς (γραμμές του πίνακα). Οι αρχικές εισροές είναι οι αμοιβές της εργασίας και το οικονομικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων, οι φόροι ή

επιδοτήσεις, οι εισαγωγές και άλλα μεγέθη που συνθέτουν την προστιθέμενη αξία. Στο τμήμα της τελικής ζήτησης αναλύονται κατά τομέα η

ιδιωτική και η δημόσια κατανάλωση, οι εξαγωγές, οι μεταβολές αποθεμάτων και ο σχηματισμός παγίου κεφαλαίου. Το σύνολο παραγωγής κάθε

κλάδου (στήλη) είναι ίσο με το σύνολο ζήτησης του ιδίου κλάδου (γραμμή).
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Μεθοδολογικό σημείωμα για την εκτίμηση της συνεισφοράς και 
των διασυνδέσεων μεταξύ των κλάδων στην οικονομία

Από τον αρχικό πίνακα εισροών-εκροών προκύπτουν οι κάθετοι πολ/στές (backward linkages multipliers) ή πολλαπλασιαστές κάθετης

διασύνδεσης οι οποίοι δείχνουν πόσο θα μεταβληθεί η παραγωγή στην οικονομία μέσω των διακλαδικών επιδράσεων του Λιανικού Εμπορίου

προς τους προμηθευτές του και τους προμηθευτές των προμηθευτών όταν αυξηθεί κατά 1 μονάδα η τελική ζήτηση των προϊόντων ενός κλάδου

(π.χ κατανάλωση, επένδυση, εξαγωγές). Οι κάθετοι πολ/στές (demand driven multipliers) ονομάζονται πολ/στές τύπου Leontieff.

Εκροές Πρωτογενής
τομέας

Δευτερογενής
τομέας

Τριτογενής
τομέας

Τελική ζήτηση (πωλήσεις προς
νοικοκυριά, κράτος, επενδύσεις,
εξαγωγές)

Συνολικές εκροές
(πωλήσεις)

Εισροές €Χ.ΧΧΧ €Χ.ΧΧΧ €Χ.ΧΧΧ €ΧΧ.ΧΧΧ €ΧΧ.ΧΧΧ

Πρωτογενής τομέας €Χ.ΧΧΧ €Χ.ΧΧΧ €Χ.ΧΧΧ €ΧΧ.ΧΧΧ €ΧΧ.ΧΧΧ

Δευτερογενής τομέας €Χ.ΧΧΧ €Χ.ΧΧΧ €Χ.ΧΧΧ €ΧΧ.ΧΧΧ €ΧΧ.ΧΧΧ

Τριτογενής τομέας €Χ.ΧΧΧ €Χ.ΧΧΧ €Χ.ΧΧΧ €ΧΧ.ΧΧΧ €ΧΧ.ΧΧΧ

Αρχικές εισροές (πληρωμές για μισθούς,
κέρδη, φόρους, εισαγωγές κλπ)

€ΧΧ.ΧΧΧ €ΧΧ.ΧΧΧ €ΧΧ.ΧΧΧ
Σύνολο
πληρωμών

Σύνολο εισροών (αγορές) €ΧΧ.ΧΧΧ €ΧΧ.ΧΧΧ €ΧΧ.ΧΧΧ Σύνολο δαπανών

Σχηματικό υπόδειγμα πίνακα εισροών-εκροών
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Μεθοδολογικό σημείωμα για την εκτίμηση της συνεισφοράς και 
των διασυνδέσεων μεταξύ των κλάδων στην οικονομία

Ένα παράδειγμα πολ/στή: ένας κλάδος έχει κάθετο πολ/στή 2,3. Αυτό σημαίνει ότι αν αυξηθεί η ζήτηση των προϊόντων του κατά 1 εκατ. € τότε

η συνολική παραγωγή/προσφορά της οικονομίας θα αυξηθεί κατά 2,3 εκατ. €.

Οι κλάδοι των οποίων οι πολλαπλασιαστές είναι πάνω από 1 έχουν ισχυρά και πάνω από τον μέσο όρο πολ/στικά αποτελέσματα και συμβολή

στην δημιουργία του προϊόντος της οικονομίας. Όταν ο κάθετος πολ/στής ενός κλάδου είναι μεγαλύτερος από 1 σημαίνει για την οικονομία ότι

μια αύξηση της ζήτησης των προϊόντων του κλάδου οδηγεί σε σημαντική (πάνω από τον μέσο όρο) αύξηση πωλήσεων των άλλων κλάδων από

τους οποίους πραγματοποιεί αγορές και στην συνολική παραγωγή της οικονομίας. Οι κάθετες διασυνδέσεις των κλάδων χαρακτηρίζονται ως

προς τα πίσω διασυνδέσεις (backward linkages).

Αν ένας κλάδος έχει κάθετο πολ/στή μεγαλύτερο του 1, είναι δηλαδή κλάδος κλειδί κάθετων διασυνδέσεων, τότε είναι σημαντικός για την

οικονομία λόγω της σημαντικής επίδρασης που έχει στους κλάδους προμηθευτές του.

Για την ανάλυση των επιδράσεων σε επίπεδο περιφέρειας ή νομού ο αρχικός πίνακας εισροών-εκροών που καταρτίζεται για το σύνολο

Ελλάδας μετασχηματίζεται και περιφερειοποιείται με την χρήση των συντελεστών εγκατάστασης (LQ - Location Quotient). Οι συντελεστές

εγκατάστασης δείχνουν τον βαθμό συγκέντρωσης του κλάδου στην περιφέρεια/νομό συγκριτικά με το σύνολο χώρας. Αν ο συντελεστής είναι

μεγαλύτερος του 1 και υψηλός σημαίνει ότι ο κλάδος υπερεκπροσωπείται στον νομό ή περιφέρεια έναντι της χώρας οπότε το προϊόν του

κλάδου όχι μόνο καλύπτει την τοπική ζήτηση αλλά εξάγεται στους υπόλοιπους νομούς και εκτός χώρας. Στην περίπτωση που ο συντελεστής

είναι μικρότερος από 1 σημαίνει ότι ο κλάδος τους πρέπει να προμηθευτεί ενδιάμεσα αγαθά και υπηρεσίες από προμηθευτές εκτός του νομού

ή περιφέρειας προκαλώντας διαρροές από την τοπική ή περιφερειακή οικονομία.
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Μεθοδολογικό σημείωμα για την εκτίμηση της συνεισφοράς και των 
διασυνδέσεων μεταξύ των κλάδων στην οικονομία

Ο Συντελεστής Εγκατάστασης Location Quotient επιτρέπει τις
συγκρίσεις μεταξύ νομών και δραστηριοτήτων, με έμμεσο
τρόπο, δηλαδή, με αναφορά στα εθνικά μεγέθη
χρησιμοποιώντας στοιχεία απασχόλησης.

Υπολογίζεται από τον τύπο: 𝐿𝑄 =
𝐴𝑖𝑟

𝐴𝑟
/
𝐴𝑖𝑛

𝐴𝑛
όπου LQ = ο συντελεστής εγκατάστασης
Air = η απασχόληση του κλάδου i στον νομό/περιοχή r

Ar = η συνολική απασχόληση του νομού/περιοχής r
Ain = η απασχόληση του κλάδου i στο σύνολο της χώρας
An = η συνολική απασχόληση της χώρας
Εάν LQ = 1 τότε ο κλάδος i είναι αναπτυγμένος στον νομό/περιοχή όσο και στο σύνολο της χώρας.
LQ > 1 ο κλάδος i είναι περισσότερο αναπτυγμένος στον νομό/περιοχή απ’ ότι στο σύνολο της
χώρας.
LQ < 1 ο κλάδος i είναι λιγότερο αναπτυγμένος στον νομό/περιοχή απ’ ότι στο σύνολο της χώρας.

• Η περιφερειοποίηση του εθνικού πίνακα εισροών –εκροών πραγματοποιήθηκε για το σύνολο των περιφερειακών ενοτήτων που υπάγονται στο

Επαγγελματικό Επιμελητήριο

• Ο υπολογισμός των συντελεστών εγκατάστασης πραγματοποιήθηκε βάσει στοιχείων απασχόλησης που είναι διαθέσιμα σε επίπεδο νομού και σε 2ψήφια

ανάλυση από το μητρώο επιχειρήσεων της Ελ.Στατ (τελευταίο διαθέσιμο μητρώο έτους 2018).

• Ο τελευταίος διαθέσιμος πίνακας εισροών-εκροών για την Ελληνική οικονομία είναι του έτους 2015.

• Ο πίνακας εισροών-εκροών είναι διαθέσιμος σε 2ψήφια ανάλυση 65 κλάδων βάσει ταξινόμησης NACE Rev. 2.0.

• Η περιφερειοποίηση του εθνικού πίνακα εισροών-εκροών 2015 πραγματοποιήθηκε με στοιχεία απασχόλησης 2018. Γίνεται η παραδοχή ότι η τεχνολογία

παραγωγής της ελληνικής οικονομίας παραμένει σταθερή εντός 5ετίας, παραδοχή που είναι αποδεκτή από την διεθνή σχετική βιβλιογραφία.
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Υπολογισμός της συνεισφοράς και των πολλαπλασιαστικών 
επιδράσεων του λιανικού εμπορίου στην οικονομία της γεωγραφικής 
ζώνης που υπάγεται στο ΕΕΑ 

• Οι πολ/στικές επιδράσεις του Λιανικού Εμπορίου παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. Η ερμηνεία του πολ/στή όπως έχει παρουσιαστεί στο

μεθοδολογικό σημείωμα προηγουμένως είναι η εξής: αν αυξηθεί/μειωθεί η ζήτηση των προϊόντων του λιανικού εμπορίου κατά 1 εκατ. € τότε η

συνολική παραγωγή/προσφορά όλων των κλάδων της οικονομίας της γεωγραφικής ζώνης που υπάγεται στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο θα

αυξηθεί/μειωθεί κατά 2,276 εκατ. €.

• Ο πολ/στής απασχόλησης για το λιανικό εμπόριο είναι 47 άτομα που σημαίνει ότι αν αυξηθεί/μειωθεί η ζήτηση των προϊόντων του λιανικού

εμπορίου κατά 1 εκατ. € τότε η συνολική απασχόληση όλων των κλάδων της γεωγραφικής ζώνης ενδιαφέροντος θα αυξηθεί/μειωθεί κατά 47 άτομα.

Κλάδος Πολ/στής οικονομικής 
δραστηριότητας

Πολ/στές απασχόλησης 

Λιανικό Εμπόριο 2,276 47 άτομα

Πηγή: ICAP, επεξεργασία στοιχείων
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Διαρθρωτικά στοιχεία κλάδου Λιανικού εμπορίου στην γεωγραφική 
ζώνη που υπάγεται στο ΕΕΑ 

Πηγή: Μητρώο επιχειρήσεων Ελ.Στατ, 2018

Κλάδος Λιανικού Εμπορίου (3ψήφιο επίπεδο ανάλυσης) Αριθμός (%)
Κύκλος εργασιών 

(χιλ. €) (%) Απασχόληση (%)

Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα (471) 4.222 12,0% 8.164.336 40,0% 70.320 38,0%

Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού σε ειδικευμένα 
καταστήματα (472) 4.700 13,4% 965.071 4,7% 18.956 10,2%

Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα 
καταστήματα (473) 614 1,8% 2.689.137 13,2% 4.008 2,2%

Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφοριακών και επικοινωνιακών 
συστημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα (474) 875 2,5% 523.882 2,6% 4.658 2,5%

Λιανικό εμπόριο άλλου οικιακού εξοπλισμού σε ειδικευμένα 
καταστήματα (475) 5.084 14,5% 1.753.029 8,6% 17.212 9,3%

Λιανικό εμπόριο επιμορφωτικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας σε 
ειδικευμένα καταστήματα (476) 1.912 5,5% 1.158.936 5,7% 10.621 5,7%

Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα (477) 13.477 38,5% 4.626.366 22,7% 52.857 28,5%

Λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές (478) 2.267 6,5% 52.350 0,3% 2.904 1,6%

Λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών (479) 1.888 5,4% 471.584 2,3% 3.714 2,0%

Σύνολο 35.039 100,0% 20.404.692 100,0% 185.250 100,0%

Σημείωση: σε γεωγραφικό επίπεδο περιφερειακών ενοτήτων η διαθέσιμη ανάλυση των κλάδων είναι μέχρι 3ψήφιο επίπεδο
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Διαρθρωτικά στοιχεία κλάδου Λιανικού εμπορίου στην γεωγραφική 
ζώνη που υπάγεται στο ΕΕΑ 
• Ο σημαντικότερος υποκλάδος του Λιανικού εμπορίου όσον αφορά τον αριθμό των επιχειρήσεων είναι το Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε

ειδικευμένα καταστήματα (ενδυμάτων, υποδημάτων και δερμάτινων ειδών, Φαρμακευτικών ειδών, ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών, καλλυντικών

και ειδών καλλωπισμού, λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών, ρολογιών και κοσμημάτων, άλλο

λιανικό εμπόριο καινούργιων και μεταχειρισμένων ειδών) που συγκεντρώνει το 38,5% των λιανεμπορικών επιχειρήσεων αλλά καλύπτει το 22,7% του

κύκλου εργασιών και το 28,5% της απασχόλησης.

• Ο δεύτερος πιο σημαντικός υποκλάδος βάσει αριθμού επιχειρήσεων είναι το Λιανικό εμπόριο άλλου οικιακού εξοπλισμού σε ειδικευμένα

καταστήματα (κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών, χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου,

ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης) που καλύπτει το 14,5% των επιχειρήσεων, το 8,6% των

πωλήσεων και το 9,3% της απασχόλησης.

• Ο σπουδαιότερος υποκλάδος βάσει πωλήσεων είναι το Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα (κατά κύριο λόγο αλυσίδες σουπερ μάρκετ

και μεγάλα καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων, ποτών και καταστήματα μικρής λιανικής, εξυπηρέτησης, περίπτερα αλλά και

πολυκαταστήματα όπου δεν κυριαρχούν τα τρόφιμα αλλά ενδύματα, υποδήματα, οικιακός εξοπλισμός κλπ) ο οποίος καλύπτει το 40% των

πωλήσεων, το 12% των επιχειρήσεων και το 38% της απασχόλησης.

• Το Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα (φρούτων και λαχανικών, κρέατος και προϊόντων κρέατος, ψαριών,

καρκινοειδών και μαλακίων, ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, ποτών, καπνού, άλλων τροφίμων)

καλύπτει μερίδιο 13,4% στο σύνολο των επιχειρήσεων, αλλά μόνο 4,7% στις πωλήσεις και 10,2% στην απασχόληση.
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Διαρθρωτικά στοιχεία κλάδου Λιανικού εμπορίου στην γεωγραφική 
ζώνη που υπάγεται στο ΕΕΑ – δείκτες ανά επιχείρηση 

• Ο υποκλάδος του λιανικού εμπορίου με το υψηλότερο μέσο μέγεθος βάσει πωλήσεων είναι το Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης (473) με € 4,4 εκατ. ανά

επιχείρηση και ακολουθούν το Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα (471) με €1,9 εκατ., το Λιανικό εμπόριο επιμορφωτικών ειδών και ειδών

ψυχαγωγίας (βιβλίων, εφημερίδων και γραφικής ύλης, εγγραφών μουσικής και εικόνας, αθλητικού εξοπλισμού, παιχνιδιών κάθε είδους - 476) με €606 χιλ.,

το Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφοριακών, επικοινωνιακών συστημάτων, ήχου και εικόνας (474) με €599 χιλ., ενώ οι υπόλοιποι υποκλάδοι είναι

κάτω από τον μέσο όρο του λιανικού εμπορίου ως σύνολο.

• Όσον αφορά την απασχόληση ανά επιχείρηση το υψηλότερο μέγεθος καταγράφεται στο Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα (471) με 17

εργαζόμενους και ακολουθούν το Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης (473) με 7 εργαζόμενους, το Λιανικό εμπόριο επιμορφωτικών ειδών και ειδών

ψυχαγωγίας (476) με 6 εργαζόμενους και το Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφοριακών, επικοινωνιακών συστημάτων, ήχου και εικόνας (474) με 5

εργαζόμενους. Οι λοιποί υποκλάδοι έχουν απασχόληση κάτω από τον μέσο όρο.
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Πηγή: Μητρώο επιχειρήσεων Ελ.Στατ, 2018 Πηγή: Μητρώο επιχειρήσεων Ελ.Στατ, 2018
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Συμβολή του Λιανικού Εμπορίου στα συνολικά μεγέθη της 
γεωγραφικής ζώνης που υπάγεται στο ΕΕΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (σε δισ. ευρώ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Λιανικό Εμπόριο 35.039 20,4 185.250
Σύνολο 286.212 145,9 1.583.495

Πηγή: Ελ.Στατ, Μητρώο Επιχειρήσεων 2018, επεξεργασία ICAP
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (σε δισ. 
ευρώ)

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Λιανικό Εμπόριο Λοιποί κλάδοι

12,2%

14,0%

11,7%

Μερίδια των επιχειρήσεων Λιανικού εμπορίου στα συνολικά μεγέθη  της 
περιφέρειας Αττικής (2018)

• Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο

στην περιφέρεια Αττικής (πλην Πειραιώς, Δυτικής Αττικής και

Λαυρίου) ανεξαρτήτως μεγέθους ανήλθαν το 2018 (έτος με

τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) σε 35.039 καλύπτοντας το 12,2%

του συνόλου των επιχειρήσεων όλων των κλάδων στην

γεωγραφική περιοχή, μερίδιο 14,0% στις πωλήσεις και 11,7%

στην απασχόληση.

Πηγή: Ελ.Στατ, Μητρώο Επιχειρήσεων 2018, επεξεργασία ICAP
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Σύγκριση πλήθους επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου Μητρώου 
Επιχειρήσεων Ελ.Στατ 2018 και Μητρώου ΕΕΑ

Για τον σκοπό πληρότητας της ανάλυσης και σύγκρισης παρατίθεται το πλήθος των επιχειρήσεων που είναι καταχωρημένο στο Μητρώο του ΕΕΑ κατά την

περίοδο εκπόνησης της μελέτης και το αντίστοιχο του Μητρώου επιχειρήσεων της Ελ.Στατ έτους 2018 σε 3ψήφιο επίπεδο ανάλυσης κλάδων.

Κλάδος Λιανικού Εμπορίου (3ψήφιο επίπεδο ανάλυσης)
Μητρώο επιχειρήσεων 

Ελ. Στατ 2018
Μητρώο ΕΕΑ 

2021

Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα (471) 4.222 3.702

Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα (472) 4.700 3.283

Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα (473) 614 408

Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων σε ειδικευμένα 
καταστήματα (474) 875 446

Λιανικό εμπόριο άλλου οικιακού εξοπλισμού σε ειδικευμένα καταστήματα (475) 5.084 1.926

Λιανικό εμπόριο επιμορφωτικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας σε ειδικευμένα καταστήματα (476) 1.912 638

Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα (477) 13.477 4.080

Λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές (478) 2.267 100

Λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών (479) 1.888 1.011

Σύνολο Λιανικού Εμπορίου 35.039 15.594
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Bασικά μεγέθη επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου 2018/2011

Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων Ελ.Στατ

2018 2011
Κωδικός 

NACE 
Αναθ.2

Λιανικό εμπόριο 
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ

%
ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(σε χιλ. ευρώ)

%
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟ
ΥΜΕΝΩΝ

%
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ

%
ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(σε χιλ. ευρώ)

%
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟ
ΥΜΕΝΩΝ

%

Σύνολο 147.631 43.982.451 450.297 193.030 50.528.728 499.689

4532
μερών και εξαρτημάτων 
μηχανοκίνητων οχημάτων 3.164 2% 396.518 1% 6.506 1% 3.626 2% 401.594 1% 7.970 2%

4711

σε μη ειδικευμένα καταστήματα 
που πωλούν κυρίως τρόφιμα, 
ποτά ή καπνό 15.424 10% 13.596.932 31% 114.695 25% 27.703 14% 16.801.357

33
%

121.19
1

24
%

4719
άλλα σε μη ειδικευμένα 
καταστήματα 7.213 5% 2.560.183 6% 16.302 4% 2.758 1% 871.884 2% 9.084 2%

4721
φρούτων και λαχανικών σε 
ειδικευμένα καταστήματα 2.850 2% 364.379 1% 5.738 1% 4.070 2% 410.250 1% 7.097 1%

4722
κρέατος και προϊόντων κρέατος σε 
ειδικευμένα καταστήματα 5.972 4% 1.060.381 2% 13.511 3% 7.678 4% 1.418.451 3% 15.563 3%

4723

ψαριών, καρκινοειδών και 
μαλακίων σε ειδικευμένα 
καταστήματα 1.780 1% 199.954 0% 4.122 1% 2.392 1% 259.953 1% 4.442 1%

4724

ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και 
λοιπών ειδών αρτοποιίας και 
ζαχαροπλαστικής σε ειδικευμένα 
καταστήματα 6.321 4% 593.293 1% 22.746 5% 8.450 4% 813.018 2% 19.701 4%

4725
ποτών σε ειδικευμένα 
καταστήματα 814 1% 158.003 0% 1.910 0% 1.089 1% 171.907 0% 2.139 0%
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Bασικά μεγέθη επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου 2018/2011

Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων Ελ.Στατ

2018 2011
Κωδικός 

NACE 
Αναθ.2

Λιανικό εμπόριο 
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ

%
ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(σε χιλ. ευρώ)

%
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟ
ΥΜΕΝΩΝ

%
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ

%
ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(σε χιλ. ευρώ)

%
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟ
ΥΜΕΝΩΝ

%

4726
προϊόντων καπνού σε ειδικευμένα 
καταστήματα 1.045 1% 222.267 1% 2.193 0% 1.412 1% 288.808 1% 2.414 0%

4729
άλλων τροφίμων σε ειδικευμένα 
καταστήματα 2.866 2% 448.029 1% 8.583 2% 3.415 2% 486.060 1% 6.961 1%

4730
καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα 
καταστήματα 4.827 3% 7.251.768

16
% 18.317 4% 6.206 3% 8.876.644

18
% 16.281 3%

4741

ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
περιφερειακών μονάδων 
υπολογιστών και λογισμικού σε 
ειδικευμένα καταστήματα 977 1% 672.967 2% 5.262 1% 1.362 1% 649.290 1% 4.883 1%

4742
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε 
ειδικευμένα καταστήματα 1.233 1% 424.165 1% 5.410 1% 1.212 1% 304.932 1% 4.573 1%

4743
εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε 
ειδικευμένα καταστήματα 466 0% 57.335 0% 988 0% 691 0% 88.770 0% 1.552 0%

4751
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
σε ειδικευμένα καταστήματα 4.393 3% 401.065 1% 7.056 2% 8.046 4% 745.260 1% 14.008 3%

4752
σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών 
σε ειδικευμένα καταστήματα 7.590 5% 1.155.459 3% 16.495 4% 10.780 6% 1.589.631 3% 24.546 5%

4753

χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων 
δαπέδου και τοίχου σε ειδικευμένα 
καταστήματα 598 0% 47.894 0% 1.202 0% 783 0% 59.311 0% 1.658 0%
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Bασικά μεγέθη επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου 2018/2011

Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων Ελ.Στατ

2018 2011
Κωδικός 

NACE 
Αναθ.2

Λιανικό εμπόριο 
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ

%
ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(σε χιλ. ευρώ)

%
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟ
ΥΜΕΝΩΝ

%
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ

%
ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(σε χιλ. ευρώ)

%
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟ
ΥΜΕΝΩΝ

%

4754
ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε 
ειδικευμένα καταστήματα 2.704 2% 1.214.645 3% 9.514 2% 3.766 2% 1.361.017 3% 12.390 2%

4759

επίπλων, φωτιστικών και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης σε 
ειδικευμένα καταστήματα 4.925 3% 732.680 2% 12.550 3% 8.109 4% 732.545 1% 17.752 4%

4761
βιβλίων σε ειδικευμένα 
καταστήματα 1.754 1% 188.032 0% 3.722 1% 2.484 1% 297.592 1% 5.659 1%

4762
εφημερίδων και γραφικής ύλης σε 
ειδικευμένα καταστήματα 1.717 1% 154.500 0% 2.961 1% 2.671 1% 216.302 0% 4.882 1%

4763
εγγραφών μουσικής και εικόνας σε 
ειδικευμένα καταστήματα 250 0% 9.250 0% 445 0% 517 0% 18.957 0% 934 0%

4764
αθλητικού εξοπλισμού σε 
ειδικευμένα καταστήματα 2.101 1% 501.144 1% 6.687 1% 2.742 1% 456.183 1% 6.933 1%

4765
παιχνιδιών κάθε είδους σε 
ειδικευμένα καταστήματα 736 0% 830.099 2% 6.562 1% 1.111 1% 613.596 1% 5.880 1%

4771
ενδυμάτων σε ειδικευμένα 
καταστήματα 15.471 10% 2.746.520 6% 48.456 11% 21.758 11% 2.918.505 6% 56.500

11
%

4772
υποδημάτων και δερμάτινων ειδών 
σε ειδικευμένα καταστήματα 3.609 2% 523.538 1% 9.814 2% 5.333 3% 664.957 1% 12.662 3%
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Bασικά μεγέθη επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου 2018/2011

Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων Ελ.Στατ

2018 2011
Κωδικός 

NACE 
Αναθ.2

Λιανικό εμπόριο 
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ

%
ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(σε χιλ. ευρώ)

%
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟ
ΥΜΕΝΩΝ

%
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ

%
ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(σε χιλ. ευρώ)

%
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟ
ΥΜΕΝΩΝ

%

4773 Φαρμακευτικά είδη 10.781 7% 3.679.579 8% 28.082 6% 10.763 6% 4.904.200 10% 26.639 5%
4774 ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών 583 0% 98.333 0% 1.855 0% 652 0% 147.578 0% 2.103 0%

4775
καλλυντικών και ειδών 
καλλωπισμού 2.278 2% 1.020.628 2% 11.625 3% 2.549 1% 1.127.344 2% 11.080 2%

4776

λουλουδιών, φυτών, σπόρων, 
λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και 
σχετικών ζωοτροφών 4.420 3% 493.147 1% 8.881 2% 5.468 3% 515.497 1% 10.653 2%

4777 ρολογιών και κοσμημάτων 3.815 3% 416.188 1% 8.031 2% 4.933 3% 359.042 1% 9.978 2%
4778 Άλλο καινούργιων ειδών 9.489 6% 867.324 2% 19.998 4% 11.789 6% 1.199.870 2% 23.893 5%
4779 μεταχειρισμένων ειδών 360 0% 12.715 0% 648 0% 386 0% 11.197 0% 629 0%

4781
τροφίμων, ποτών και καπνού σε 
υπαίθριους πάγκους και αγορές 4.256 3% 122.712 0% 5.246 1% 4.303 2% 209.748 0% 7.147 1%

4782

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, 
ενδυμάτων και υποδημάτων σε 
υπαίθριους πάγκους και αγορές 1.861 1% 11.258 0% 1.890 0% 2.439 1% 17.160 0% 3.761 1%

4789
άλλων ειδών σε υπαίθριους 
πάγκους και αγορές 3.321 2% 47.111 0% 3.788 1% 3.673 2% 64.357 0% 5.729 1%

4791
από επιχειρήσεις πωλήσεων με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 2.078 1% 550.565 1% 3.930 1% 759 0% 181.275 0% 2.121 0%

4799
Άλλο εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών 3.589 2% 151.891 0% 4.576 1% 5.152 3% 274.686 1% 8.301 2%
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Μεταβολή βασικών μεγεθών επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου 
2018/2011

Μεταβολή 2018 / 2011
ΝACE Λιανικό εμπόριο ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Σύνολο Λιανικού εμπορίου -24% -13% -10%
4532 μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων -13% -1% -18%
4711 σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό -44% -19% -5%
4719 άλλα σε μη ειδικευμένα καταστήματα 162% 194% 79%
4721 φρούτων και λαχανικών σε ειδικευμένα καταστήματα -30% -11% -19%
4722 κρέατος και προϊόντων κρέατος σε ειδικευμένα καταστήματα -22% -25% -13%
4723 ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε ειδικευμένα καταστήματα -26% -23% -7%

4724
ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε 
ειδικευμένα καταστήματα 

-25% -27% 15%

4725 ποτών σε ειδικευμένα καταστήματα -25% -8% -11%
4726 προϊόντων καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα -26% -23% -9%
4729 άλλων τροφίμων σε ειδικευμένα καταστήματα -16% -8% 23%
4730 καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα -22% -18% 13%

4741
ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε 
ειδικευμένα καταστήματα 

-28% 4% 8%

4742 τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε ειδικευμένα καταστήματα 2% 39% 18%
4743 εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα -33% -35% -36%
4751 κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε ειδικευμένα καταστήματα -45% -46% -50%
4752 σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε ειδικευμένα καταστήματα -30% -27% -33%
4753 χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε ειδικευμένα καταστήματα -24% -19% -28%
4754 ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε ειδικευμένα καταστήματα -28% -11% -23%
4759 επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε ειδικευμένα καταστήματα -39% 0% -29%

Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων Ελ.Στατ
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Μεταβολή βασικών μεγεθών επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου 
2018/2011

Μεταβολή 2018 / 2011
ΝACE Λιανικό εμπόριο ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
4761 βιβλίων σε ειδικευμένα καταστήματα -29% -37% -34%
4762 εφημερίδων και γραφικής ύλης σε ειδικευμένα καταστήματα -36% -29% -39%

4763 εγγραφών μουσικής και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα -52% -51% -52%
4764 αθλητικού εξοπλισμού σε ειδικευμένα καταστήματα -23% 10% -4%

4765 παιχνιδιών κάθε είδους σε ειδικευμένα καταστήματα -34% 35% 12%
4771 ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα -29% -6% -14%
4772 υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα -32% -21% -22%
4773 Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα 0% -25% 5%
4774 ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα -11% -33% -12%

4775 καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε ειδικευμένα καταστήματα -11% -9% 5%

4776
λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών 
σε ειδικευμένα καταστήματα -19% -4% -17%

4777 ρολογιών και κοσμημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα -23% 16% -20%
4778 Άλλο καινούργιων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα -20% -28% -16%
4779 μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα -7% 14% 3%
4781 τροφίμων, ποτών και καπνού σε υπαίθριους πάγκους και αγορές -1% -41% -27%

4782
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων σε υπαίθριους πάγκους 
και αγορές -24% -34% -50%

4789 άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές -10% -27% -34%
4791 από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 174% 204% 85%

4799 Άλλο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών -30% -45% -45%

Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων Ελ.Στατ
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Εξελίξεις στο λιανικό εμπόριο βάσει Μητρώου επιχειρήσεων Ελ.Στατ

• Στο σύνολο του λιανικού εμπορίου ο αριθμός των νομικών μονάδων μειώθηκε μεταξύ 2001 και 2018 κατά -24%, ο κύκλος εργασιών κατά -13% και

η απασχόληση κατά -10%.

• Ο αριθμός των νομικών μονάδων μειώθηκε μεταξύ 2011 και 2018 σε όλους τους υποκλάδους του λιανικού εμπορίου εκτός από το λιανικό εμπόριο

από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου (+173,8%) και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε ειδικευμένα

καταστήματα (+1,7%). Η μικρότερη μείωση καταγράφηκε στο λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού σε υπαίθριους πάγκους και αγορές (-

1,1%) και η υψηλότερη στο λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα (-51,6%).

• Η υψηλότερη αύξηση πωλήσεων καταγράφηκε στο λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου (+203,7%)

και η μεγαλύτερη μείωση στο λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα (-51,2%) και στους ίδιους κλάδους

παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη αύξηση και μείωση της απασχόλησης κατά +85,3% και -52,4% αντίστοιχα.

• Το υψηλότερο μερίδιο στις πωλήσεις έχει ο κλάδος λιανικού εμπορίου σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή

καπνό (super markets) με 33% το 2011 και 31% το 2018. Ακολουθεί το λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα με 18%

μερίδιο το 2011 και 16% το 2018 και τα φαρμακευτικά είδη με ποσοστό 10% το 2011 και 8% το 2018.
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Εκτίμηση της οικονομικής ζημιάς (μείωση 
τζίρου) του Λιανικού Εμπορίου για το 2020 και 
πρόβλεψη για το 2021
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Μεθοδολογικό σημείωμα για την εκτίμηση της οικονομικής ζημιάς 
(μείωση τζίρου) για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις της γεωγραφικής 
περιοχής του ΕΕΑ

Για την εκτίμηση των οικονομικών μεγεθών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο πάντοτε ανακύπτει το πρόβλημα των διαθέσιμων οικονομικών

στοιχείων. Το πρόβλημα γίνεται ακόμα δυσκολότερο όταν απαιτείται η εκτίμηση μεγεθών που δεν αφορούν το σύνολο ενός κλάδου αλλά σύνολα

επιχειρήσεων ανά τάξη μεγέθους. Στην παρούσα μελέτη πραγματοποιείται εκτίμηση ζημιάς (μείωσης τζίρου) για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις του

λιανικού εμπορίου. Ως πολύ μικρές επιχειρήσεις βάσει του ορισμού της Ε.Ε ορίζονται αυτές με απασχόληση 1-9 άτομα και ενεργητικό ή πωλήσεις

μικρότερες από €2 εκατ.. Ωστόσο επειδή δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία διαθέσιμα ανά κλάδο και ανά γεωγραφική περιοχή στο επίπεδο της γεωγραφικής

ζώνης ενδιαφέροντος του ΕΕΑ πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω παραδοχές.

• Ως πολύ μικρές επιχειρήσεις θεωρήθηκαν αυτές που δημοσιεύουν με απλογραφικό λογιστικό σύστημα και για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία τζίρου

στο Μητρώο Επιχειρήσεων και δημοσιεύονται από την Ελ.Στατ. Βασει της παρ. 2γ του άρθρου 1 του Ν 4308/2014, απλογραφικό λογιστικό σύστημα

εφαρμόζουν οι πολύ μικρές οντότητες, που δεν συντάσσουν ισολογισμό, δηλαδή η ετερόρρυθμη εταιρεία, η ομόρρυθμη εταιρεία, η ατομική

επιχείρηση και κάθε άλλη οντότητα που υποχρεούται στην εφαρμογή αυτού του νόμου.

• Από το σύνολο του τζίρου του Λιανικού εμπορίου υπολογίστηκε το ποσοστό του τζίρου των επιχειρήσεων με απλογραφικό σύστημα. Λόγω του ότι

δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία τζίρου απλογραφικών σε επίπεδο νομού χρησιμοποιήθηκε το ποσοστό σε επίπεδο χώρας. Και οι δύο παραδοχές

θωρούνται ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες.
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Μεθοδολογικό σημείωμα για την εκτίμηση της 
οικονομικής ζημιάς (μείωση τζίρου) για τις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις της γεωγραφικής περιοχής του ΕΕΑ

• Βάσει των ποσοστών που καλύπτουν στον συνολικό τζίρο του Λιανικού εμπορίου οι επιχειρήσεις του απλογραφικού συστήματος, υπολογίστηκε ο

κύκλος εργασιών των πολύ μικρών επιχειρήσεων 2018 απλογραφικού συστήματος.

• Στη συνέχεια στον υπολογισμένο τζίρο των πολύ μικρών επιχειρήσεων του απλογραφικού συστήματος προστέθηκε ο κύκλος εργασιών των πολύ

μικρών επιχειρήσεων διπλογραφικού συστήματος που είναι καταχωρημένες στην ICAP DATABANK και έχουν έδρα στην γεωγραφική περιοχή του ΕΕΑ

και προέκυψε ο συνολικός τζίρος των πολύ μικρών επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου για το έτος 2018.

• Για τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών του Λιανικού εμπορίου το έτος 2019 υπολογίστηκε η ετήσια μεταβολή πωλήσεων το 2019 έναντι του 2018

λαμβάνοντας από την ICAP DATABANK στοιχεία 638 επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου με έδρα στην γεωγραφική περιοχή του ΕΕΑ, οι οποίες είναι

πολύ μικρές βάσει κριτηρίων Ε.Ε και για τις οποίες υπήρχαν οικονομικά στοιχεία διαθέσιμα και για τα δύο έτη 2018 και 2019 (καθρέπτης). Έγινε η

παραδοχή ότι η μεταβολή πωλήσεων των συγκεκριμένων επιχειρήσεων που τηρούν και δημοσιεύουν οικονομικά στοιχεία βάσει διπλογραφικού

συστήματος είναι αντιπροσωπευτική όλων των πολύ μικρών επιχειρήσεων είτε τηρούν απλογραφικό είτε διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Η

παραδοχή αυτή είναι ρεαλιστική.

• Για το 2020 και το 2021 οι μεταβολές πωλήσεων προέρχονται από εκτιμήσεις της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στις επιχειρήσεις λιανικού

εμπορίου.
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Εκτίμηση κύκλου εργασιών πολύ μικρών επιχειρήσεων λιανικού 
εμπορίου

Κύκλος εργασιών 2018 σε χιλ. ευρώ από μητρώο 
επιχειρήσεων Ελ.Στατ όλων των μεγεθών

Ποσοστό του τζίρου που καλύπτουν οι 
πολύ μικρές  επιχειρήσεις απλογραφικών 
βιβλίων

Κύκλος εργασιών πολύ μικρών 
επιχειρήσεων 2018 με 
απλογραφικό σύστημα (χιλ.ευρώ)

Λιανικό εμπόριο 20.404.692 45% 9.090.247

Κύκλος εργασιών πολύ μικρών επιχειρήσεων 
2018 διπλoγραφικού *(χιλ. ευρώ)

Κύκλος εργασιών πολύ μικρών επιχειρήσεων 
2019 διπλoγραφικού * (χιλ. ευρώ )

Λιανικό εμπόριο 384.720 411.362

Συνολικές 
πωλήσεις 2018

Συνολικές 
πωλήσεις 2019

Συνολικές 
πωλήσεις 2020

Συνολικές 
πωλήσεις 2021

Μεταβολή πωλήσεων 
2019-2018*

Μεταβολή πωλήσεων 
2020/2019**

Μεταβολή πωλήσεων 
2021/2020**

Λιανικό εμπόριο 9.474.966 10.659.967 7.674.321 7.452.710 12,7% -28,0% -2,9%

Πηγή: * ICAP DATABANK

Πηγή: * ICAP DATABANK, ** Έρευνα στις επιχειρήσεις

Εκτίμηση κύκλου εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και ετήσιας μεταβολής πολύ μικρών επιχειρήσεων επιλεγμένων κλάδων 2018-2021
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Εκτίμηση οικονομικής ζημιάς (μείωση τζίρου) πολύ μικρών 
επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου 

2020 2021

Λιανικό εμπόριο -2.985.646 -221.611

Εκτίμηση ζημιάς (μείωση τζίρου) πολύ μικρών επιχειρήσεων 2020-2021 (χιλ. ευρώ)

Πηγή: ICAP, εκτιμήσεις

• Το 2020 οι πολύ μικρές επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου στην γεωγραφική περιοχή του ΕΕΑ παρουσίασαν μείωση τζίρου κατά -2,98 δισ. ευρώ, ενώ το

2021 αναμένεται πολύ μικρότερη μείωση του τζίρου τους κατά -221,6 εκατ. ευρώ.

• Η ποσοστιαία μεταβολή πωλήσεων το 2020 έναντι του 2019 ανήλθε σε -28,0%, ενώ για το 2021 προβλέπεται πολύ μικρότερη μείωση κατά -2,9% έναντι

του 2020.

• Βάσει της πολ/στικής επίδρασης στην οικονομία της γεωγραφικής περιοχής η μείωση του κύκλου εργασιών του λιανικού εμπορίου το 2020 εκτιμάται ότι

προκάλεσε μείωση τζίρου κατά -2,5 δισ. ευρώ σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας που είναι προμηθευτές του και με τους οποίους

συνδέεται το λιανικό εμπόριο.

• Η μείωση τζίρου στο Λιανικό εμπόριο το 2020 προκάλεσε εκτιμώμενη μείωση του εισοδήματος των εργαζομένων κατά -1,2 δισ. ευρώ.

• Η απασχόληση στο λιανικό εμπόριο βάσει της έρευνας, το 2020 μειώθηκε κατά -5,4%, ενώ η πρόβλεψη για το 2021 είναι αύξηση κατά 1,2%.

• Η προκαλούμενη από το λιανικό εμπόριο μείωση της απασχόλησης σε όλους τους κλάδους της οικονομίας εκτιμήθηκε το 2020 σε -140 χιλ. εργαζόμενους.

• Η εκτιμηθείσα προκαλούμενη ζημιά στους λοιπούς κλάδους της οικονομίας από το λιανικό εμπόριο παρουσιάζεται στις επόμενες διαφάνειες κατά

φθίνουσα σειρά σημαντικότητας.
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Προκληθείσα ζημιά (μείωση τζίρου άνω των 10 εκατ.) σε άλλους 
κλάδους από την μείωση τζίρου του λιανικού εμπορίου το 2020

Κλάδος Ζημιά το 2020 σε εκατ. ευρώ 
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας -645,1
Υπηρεσίες αποθήκευσης και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά υπηρεσίες -154,8
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου, εκτός χονδρικού εμπορίου μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών -151,6

Τεκμαρτά ενοίκια -151,0
Υπηρεσίες διαμονής και υπηρεσίες εστίασης -132,2

Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες· υπηρεσίες κεντρικών γραφείων (εδρών) εταιρειών· υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών διαχείρισης -123,6
Ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, ατμός και κλιματισμός -91,3
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών -91,1
Είδη διατροφής· ποτά· προϊόντα καπνού -87,2
Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών και υπηρεσίες μεταφορών μέσω αγωγών -59,8
Προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας· είδη ένδυσης· δέρμα και συναφή προϊόντα -50,7
Κατασκευές και κατασκευαστικές εργασίες -44,2
Προϊόντα από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες -43,5
Χημικές ουσίες και προϊόντα -39,9
Υπηρεσίες πλωτών μεταφορών -37,4
Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός -37,2
Υπηρεσίες ανθρώπινης υγείας -32,5
Υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου και υπηρεσίες επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών -32,4
Χαρτί και προϊόντα από χαρτί -29,6
Υπηρεσίες συναφείς προς τις χρηματοοικονομικές και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες -27,5
Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων· λυματολάσπη· υπηρεσίες συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων· 
ανάκτηση υλικών· υπηρεσίες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων -25,5
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες -25,4
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Προκληθείσα ζημιά (μείωση τζίρου άνω των 10 εκατ.) σε άλλους 
κλάδους από την μείωση τζίρου του λιανικού εμπορίου το 2020

Κλάδος Ζημιά το 2020 σε εκατ. ευρώ 
Υπηρεσίες δημιουργικής δραστηριότητας, άλλες πολιτιστικές υπηρεσίες· υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων -24,3
Υπηρεσίες εκπαίδευσης -23,1
Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και άμυνας· υπηρεσίες υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης -21,5
Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και άλλες υπηρεσίες κράτησης και συναφείς 
υπηρεσίες -21,2
Υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών -21,1
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα -20,7
Υπηρεσίες παρεχόμενες από οργανώσεις -17,9
Βασικά φαρμακευτικά προϊόντα και φαρμακευτικά σκευάσματα -16,0
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εκτός από τις ασφαλιστικές υπηρεσίες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία -16,0
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση -14,9
Βασικά μέταλλα -14,8
Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων και μηχανικών· υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων -14,5
Υπηρεσίες διαφήμισης και έρευνας αγοράς -14,5
Υπηρεσίες παροχής προστασίας και ερευνών· υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους· υπηρεσίες διοίκησης 
γραφείου, γραμματειακής υποστήριξης και άλλες υπηρεσίες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις -12,3
Άλλες προσωπικές υπηρεσίες -12,2
Κατασκευασμένα μεταλλικά προϊόντα εκτός μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού -12,1
Υπηρεσίες επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού -11,9
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης -11,2
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Αποτελέσματα της έρευνας στις επιχειρήσεις 
του Λιανικού Εμπορίου
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• Το 2020 το 34,6% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου βρισκόταν σε λειτουργία χωρίς ένταξη σε πλαίσιο στήριξης, ενώ το 30,8% σε
αναστολή λειτουργίας λόγω Υπουργικής απόφασης, το 22,7% ήταν πληττόμενες χωρίς αναστολή λειτουργίας με ένταξη σε πλαίσιο
στήριξης, ενώ το 11,9% σε αναστολή λειτουργίας και ένταξη σε πλαίσιο στήριξης με απόφαση της διοίκησης.

• Από το σύνολο των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου το 49,7% εντάχθηκε σε κάποιο χρηματοδοτικό μέτρο στήριξης / ενίσχυσης

Κατάσταση λειτουργίας το 2020
Ένταξη σε χρηματοδοτικά μέτρα στήριξης και 

ενίσχυσης

Πηγή: ICAP - έρευνα στις επιχειρήσεις

Αποτελέσματα πρωτογενούς έρευνας σε επιχειρήσεις στον κλάδο
του Λιανικού εμπορίου

11,9%

30,8%

34,6%

22,7%

Αναστολή λειτουργίας και 
ένταξη σε πλαίσιο στήριξης 
με απόφαση της διοίκησης

Αναστολή λειτουργίας λόγω 
υπουργικής απόφασης

Λειτουργία χωρίς ένταξη σε 
πλαίσιο στήριξης

Πληττόμενη χωρίς 
αναστολή λειτουργίας με 
ένταξη σε πλαίσιο στήριξης

49,7%

50,3%

Ναι Όχι
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• Τα εργασιακά είναι η κατηγορία μέτρων στήριξης με το σημαντικότερο μερίδιο 43,9% και ακολουθούν οι εγγυήσεις με 28,1%, ενώ τα
δανειακά μέτρα καλύπτουν μερίδιο 15,8% και τα φορολογικά ποσοστό 12,3%.

• Το 47,1% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου δήλωσε ότι τα μέτρα στήριξης ήταν ανεπαρκή, ενώ το 27,0% κρίνει ότι τα μέτρα
επαρκούν αλλά σε μικρό βαθμό. Ωστόσο το 18,5% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι τα μέτρα επαρκούν σε μεγάλο βαθμό.

Επάρκεια των χρηματοδοτικών μέτρων στήριξης και ενίσχυσης που έχουν ήδη 
προκηρυχθεί ή /και ανακοινωθεί μέχρι σήμερα 

Κατηγορίες μέτρων στήριξης/ενίσχυσης που εντάχθηκαν οι 
επιχειρήσεις

Αποτελέσματα πρωτογενούς έρευνας σε επιχειρήσεις στον κλάδο
του Λιανικού εμπορίου

Πηγή: ICAP - έρευνα στις επιχειρήσεις

15,8%

43,9%

28,1%

12,3%

Δανειακά

Εργασιακά

Εγγυήσεις

Φορολογικά

5,3%

47,1%
27,0%

18,5%

2,1%
ΔΑ

Ανεπαρκή

Επαρκούν σε 
μικρό βαθμό

Επαρκούν σε 
μεγάλο βαθμό

Άλλο
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• Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου μειώθηκε το 2020 έναντι του 2019 λόγω την πανδημίας με το 72,2% των επιχειρήσεων
να παρουσιάζουν μείωση τζίρου πάνω από -10%. Το 18,7% των επιχειρήσεων κατέγραψε μείωση τζίρου άνω του 50%, το 31,6% μείωση από -
30% ως -50% και το 21,9% μείωση από -10% ως -30%. Χωρίς ουσιώδεις μεταβολές εμφανίζεται το 13,4% των επιχειρήσεων, ενώ μόνο το 10,7%
του συνόλου δήλωσε ότι αυξήθηκαν οι πωλήσεις τους.

• Οι προβλέψεις για το 2021 δείχνουν βελτίωση του τζίρου με αύξηση πάνω από +5% για το 37,5% των επιχειρήσεων, ωστόσο μερίδιο που ανήλθε
στο 36,4% του συνόλου προβλέπει νέα μείωση με ποσοστό άνω του -5%, ενώ παράλληλα δεν προβλέπεται σημαντική αλλαγή για το 26,2% των
επιχειρήσεων.

Πρόβλεψη μεταβολής του κύκλου εργασιών το 2021 σε σχέση με το 2020
Μεταβολή του κύκλου εργασιών το 2020 σε σχέση με το 2019

Αποτελέσματα πρωτογενούς έρευνας σε επιχειρήσεις στον κλάδο
του Λιανικού εμπορίου

Πηγή: ICAP - έρευνα στις επιχειρήσεις
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• Το 2020 καταγράφηκε μεγάλη αύξηση του ποσοστού των ζημιογόνων επιχειρήσεων στον κλάδο του λιανικού εμπορίου στο 61,8% από 22,2%
το 2019 με παράλληλη μείωση των κερδοφόρων σε 31,7% από 65,9% το 2019.

• Οι προβλέψεις για το 2021 δείχνουν μείωση των ζημιογόνων επιχειρήσεων σε 41,7% του συνόλου, με αύξηση του ποσοστού των κερδοφόρων
σε 39,4%. Παράλληλα το 15% των επιχειρήσεων δήλωσε αδυναμία να προβλέψει την κατάσταση κερδοφορίας για το 2021.

Κέρδη προ φόρων το 2019

Αποτελέσματα πρωτογενούς έρευνας σε επιχειρήσεις στον κλάδο
του Λιανικού εμπορίου

Πηγή: ICAP - έρευνα στις επιχειρήσεις

Κέρδη προ φόρων το 2020 Κέρδη προ φόρων το 2021

65,9%

22,2%

4,9%

7,0%
Κερδοφόρος

Ζημιογόνος

Ούτε 
κερδοφόρος, 
ούτε ζημιογόνος
ΔΓ

31,7%

61,8%

2,7%

3,8%

39,4%

41,7%

3,9%

15,0%
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• Η απασχόληση για το 70,2% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου παρέμεινε σχεδόν στάσιμη το 2020 έναντι του 2019, ενώ για το
16,1% του συνόλου η μείωση διαμορφώθηκε σε επίπεδο άνω του -5%. Παράλληλα το 13,8% των επιχειρήσεων δήλωσε αύξηση της
απασχόλησης σε ποσοστό +5% και άνω.

• Οι προβλέψεις για το 2021 δείχνουν στασιμότητα στην απασχόληση για το 72,8% των επιχειρήσεων, ενώ αυξημένο σε 19,5% είναι και
το μερίδιο των επιχειρήσεων που προβλέπει άνοδο της απασχόλησης σε ποσοστό +5% και άνω.

Πρόβλεψη μεταβολής απασχόλησης το 2021 σε σχέση με το 2020Μεταβολή απασχόλησης το 2020 σε σχέση με το 2019

Αποτελέσματα πρωτογενούς έρευνας σε επιχειρήσεις στον κλάδο
του Λιανικού εμπορίου

Πηγή: ICAP - έρευνα στις επιχειρήσεις
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Πιθανότητα ένταξης σε 
δίκτυο με άλλες 
επιχειρήσεις του ιδίου 
αντικειμένου με σκοπό τη 
μείωση του κόστους 
λειτουργίας

Αποτελέσματα πρωτογενούς έρευνας σε επιχειρήσεις στον κλάδο
του Λιανικού εμπορίου

• Το 70,1% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου δήλωσαν ότι δεν θεωρούν πιθανή την ένταξη τους σε δίκτυο με άλλες επιχειρήσεις, ενώ
μικρή πιθανότητα δίνει το 12,8% του συνόλου. Ωστόσο ποσοστό των επιχειρήσεων που ανήλθε σε 5,9% θεωρεί ότι υπάρχουν πολλές
πιθανότητες ένταξης σε δίκτυο, ενώ επιπλέον μερίδιο 2,1% δήλωσε ότι βλέπει αρκετές πιθανότητες ένταξης.

0,5%

70,1%

12,8%

8,6%

2,1%

5,9%

0% 20% 40% 60% 80%

Δε γνωρίζω να υπάρχει τέτοια 
δυνατότητα

Καθόλου

Λίγο

Έτσι κι έτσι

Αρκετά

Πολύ
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Σε ποιο βαθμό 
επηρεάζονται οι 
πωλήσεις από τον 
τουρισμό;

Αποτελέσματα πρωτογενούς έρευνας σε επιχειρήσεις στον κλάδο
του Λιανικού εμπορίου

• Το 59,3% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου δήλωσαν ότι δεν επηρεάζονται καθόλου από τον τουρισμό, ενώ το 17,5% λίγο.
Παράλληλα το 9,0% του συνόλου επηρεάζεται σημαντικά από τον τουρισμό και το 7,9% αρκετά.

59,3%

17,5%

6,3%

7,9%

9,0%

0% 20% 40% 60% 80%

Καθόλου

Λίγο

Έτσι κι έτσι

Αρκετά

Πολύ
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Παράγοντες που 
εμποδίζουν την  
πρόσβαση σε  
χρηματοδοτικά προϊόντα

Αποτελέσματα πρωτογενούς έρευνας σε επιχειρήσεις στον κλάδο
του Λιανικού εμπορίου

• Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου ρωτήθηκαν επιπλέον αν υπάρχουν παράγοντες που εμποδίζουν την πρόσβαση τους σε
χρηματοδοτικά προϊόντα. Το 59,6% δήλωσε ότι δεν υπάρχουν τέτοιοι παράγοντες, ενώ ποσοστό 24,2% δήλωσε ότι δεν υπάρχουν
εγγυήσεις, το 4,5% ότι υπάρχει μη εξυπηρετούμενο δάνειο και το 3,9% ότι η ηλικία του επιχειρηματία είναι κοντά στην σύνταξη.

2,8%

4,5%
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4,5%

0% 20% 40% 60% 80%
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Ηλικία επιχειρηματία κοντά στη 
συνταξιοδότηση

Υπάρχει μη εξυπηρετούμενο δάνειο
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Συμπεράσματα, βασικά προβλήματα, 
ανησυχίες και  προτάσεις των επιχειρηματιών 
λιανικού εμπορίου για νέα μέτρα
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Βασικά προβλήματα και ανησυχίες των επιχειρήσεων στον κλάδο
της Λιανικού εμπορίου.
Τα βασικά προβλήματα και οι ανησυχίες των επιχειρήσεων σχετικά με

την αγορά και τους καταναλωτές που καταγράφηκαν στην έρευνα προς

τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου είναι:

• Η καραντίνα άλλαξε τις καταναλωτικές συνήθειες
• Οι καταναλωτές αγοράζουν από εμπορικά κέντρα και e-shops
• Σταμάτησαν οι καταναλωτές να βγαίνουν για βόλτα και να

αγοράζουν
• Ο φόβος της ακρίβειας επανέρχεται για τους καταναλωτές
• Οι καταναλωτές δεν επισκέπτονται τα καταστήματα λόγω φόβου για

την πανδημίας
• Υπάρχει αστάθεια και αβεβαιότητα στην αγορά και κακή ψυχολογία
• Δεν έχει ανακάμψει η καταναλωτική κίνηση η οποία παραμένει

μειωμένη
• Οι καταναλωτές αγοράζουν μόνο τα αναγκαία
• Υπάρχει φόβος στους καταναλωτές για νέα καραντίνα
• Οι οικονομικές δυσκολίες και τα χαμηλά εισοδήματα των

καταναλωτών επιδρούν αρνητικά
• Οι καταναλωτές έχουν σταματήσει να παίρνουν δώρα στις γιορτές

Πηγή: ICAP - έρευνα στις επιχειρήσεις

Τα προβλήματα και οι ανησυχίες σχετικά με τις επιχειρήσεις είναι:

• Δεν πραγματοποιούνται εισαγωγές, οι αγορές προέρχονται μόνο από
ελληνικές βιοτεχνίες

• Παραμένουν αδιάθετα εμπορεύματα προηγούμενων ετών
• Είναι χαμηλός ο τζίρος και δεν μπορεί να υποστηρίξει την βιωσιμότητα της

επιχείρησης
• Θα πρέπει να δημιουργηθούν νέα μέτρα στήριξης και να συμπεριληφθούν

όλοι οι ΚΑΔ προσεκτικά
• Η αιτία μειωμένης κατανάλωσης είναι ο υψηλός ΦΠΑ.
• Μείωση των φορολογικών εξόδων, μείωση ενοικίων, μείωση των

λειτουργικών δαπανών
• Να υπάρχει ισονομία και ισότητα για όλες τις επιχειρήσεις
• Να καλυφθούν οι δαπάνες και οι υποχρεώσεις
• Η ανυπαρξία στήριξης από ΕΣΠΑ και τράπεζες
• Η μειωμένη ρευστότητα
• Ο φόβος και η αβεβαιότητα των καταναλωτών επέστρεψε μετά από 10

χρόνια κρίσης
• Η εύρεση νέου αγοραστικού κοινού
• Η μεγαλύτερη ανησυχία είναι να υπάρχουν σταθερά οικονομικά για να

διατηρηθεί το προσωπικό
• Οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων και των επιχειρηματιών
• Οι αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων
• Όσο η αγορά σταθεροποιείται θα συνεχίζεται η ομαλή λειτουργία. Το

κράτος πρέπει να είναι παρόν. Να υπάρχουν στέρεοι μηχανισμοί.
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Προτάσεις επιχειρηματιών Λιανικού εμπορίου για νέα μέτρα

Τα σημαντικότερα μέτρα στήριξης που προτείνουν οι επιχειρηματίες του λιανικού εμπορίου είναι το κούρεμα των ασφαλιστικών εισφορών
και η επιδότηση για πρόσληψη προσωπικού ενώ ακολουθούν η πρόταση να μείνει ανοιχτή η αγορά, η επιδότηση των ασφαλιστικών
εισφορών των εργαζομένων, η επιδότηση ενοικίων, η αναθεώρηση της επιστρεπτέας προκαταβολής, τα μέτρα τόνωσης της κατανάλωσης, η
αντιμετώπιση αυξήσεων τιμών των προμηθευτών, η μείωση ΦΠΑ και οι λοιπές προτάσεις με μικρότερα ποσοστά.
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Ποιοτικά ευρήματα από συνεντεύξεις 1/3
Από τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν εκτός από τα ποσοτικά συμπεράσματα παρατίθενται σχόλια περιγραφικά της εικόνας 
ή/και όπως ειπώθηκαν από τους επιχειρηματίες:

• Δυσκολία εκτίμησης του κύκλου εργασιών του 2021, Αδυναμία εκτίμησης αποτελεσμάτων κερδών ζημίων για το 2021, Βασική 
τοποθέτηση για το 2021 «Άγνωστο» 

• Περιβάλλον αστάθειας αβεβαιότητα, αγωνία, ανησυχία για το άμεσο μέλλον. «Αγώνας αντοχής για την επιβίωση»

• Συνολικά, πολλές επιχειρήσεις με κερδοφορία το 2019, ζημίες το 2020 και χωρίς σημαντικές αλλαγές στα αποτελέσματά τους το 2021 
αντιμετωπίζουν σοβαρό θέμα  βιωσιμότητας. «Φτάσαμε στα όρια μας»  «Αθλιότητα» «Με την κρίση απέκτησα χρέη».

• «Τα έσοδα δεν είναι αρκετά για κάλυψη εξόδων και την επιβίωση της οικογένειάς μου»

• Το μικρό και μειούμενο περιθώριο κερδοφορίας, η αδυναμία πληρωμών των υποχρεώσεων, ενισχύουν τον φόβο της πιθανότητας  για 
«λουκέτο». 

• Αδυναμία συμμέτοχης σε προγράμματα ενίσχυσης και υποστήριξης των μικρών επιχειρήσεων. «Τα παίρνουν οι μεγάλοι, που δεν έχουν 
ανάγκη»  «Πρόβλημα η ενίσχυση μόνο των μεγάλων»

• Σοβαρό θέμα η έλλειψη χρηματοδότησης, Πρόβλημα οι εγγυήσεις και τα υψηλά επιτόκια. «Επειδή έχω ζημίες θέλω δάνειο». Να δοθούν
Δάνεια άτοκα με χαμηλό επιτόκιο. «Η επανεκκίνηση, χρειάζεται καύσιμα» 

• Το κοινωνικό περιβάλλον και η υποβάθμιση κεντρικών περιοχών του δήμου της Αθήνας έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο 
εμπόριο. Η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας και την Πατησίων είναι κακή. Επίσης το ιστορικό εμπορικό κέντρο Αγιου
Μάρκου- Ευριπιδου-Αίολου, είναι υποβαθμισμένο «δεν  έχει φωτισμό» «Ασεφτος όλη μέρα»  Μηδενική παρουσία τουριστών σε αυτές 
τις περιοχές, «παλιότερα ήταν καλυτέρα» το 2018
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Ποιοτικά ευρήματα από συνεντεύξεις 2/3
Από τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν εκτός από τα ποσοτικά συμπεράσματα παρατίθενται σχόλια περιγραφικά της εικόνας 
ή/και όπως ειπώθηκαν από τους επιχειρηματίες:

• Εταιρείες, που θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε δανεισμό, δεν το επιχειρούν «υπό τον φόβο αδυναμίας αποπληρωμής» 

• Φόβος για νέο lock down:  «Δεν θα το αντέξουμε» 

• Στο κέντρο της Αθήνας το εμπόριο ελέγχεται από  Ασιάτες σε αντιστοιχία με τους κάτοικους που αποτελούν ορατή πλειοψηφία και είναι 
κυρίως το καταναλωτικό κοινό.

• Αυξήσεις, τιμών προμηθευτών σε διψήφια νούμερα,   υλικών, κρέας +20%, τρόφιμα +10%-30%, αναλώσιμα/χαρτικά, υλικά συσκευασίας,  
+10%+ 30%-40% οικιακές ηλεκτρικές  συσκευές + 20-30%, χρώματα- σιδηρικά +30%, Περιπτώσεις αυξήσεων και στα ρούχα. «Ολιγοπώλια 
εταιρειών/προμηθευτών οδηγούνε τις αυξήσεις τιμών». Οι αυξήσεις θα περάσουν στην κατανάλωση.

• Η σχετική ανάκαμψη στις περιοχές Σύνταγμα-Μοναστηράκι-Αγ Ειρήνη – Πλάκα, στον μεγαλύτερο βαθμό οφείλεται στον εισερχόμενο-
αλλοδαπό τουρισμό και όχι στην εσωτερική κίνηση 

• Πολλές επιχειρήσεις έχοντας χάσει τον μισό τους τζίρο θεωρούν τα μέτρα ανεπαρκή

• Πολλοί επιχειρηματίες, στα χρηματοδοτικά μέτρα στήριξης και ενίσχυσης δεν συμπεριλαμβάνουν τα εργασιακά και το προσωπικό σε 
αναστολή, παρ’ ότι εντάχθηκαν! Έγινε εμφανές ότι δεν το θεωρούν ενίσχυση της επιχείρησης. 

• «Δεν φτάνουν ούτε για τσιγάρα».

• «Δεν τα δίνουν ορθολογικά».

• «Την πληρώνουν οι νόμιμοι επιχειρηματίες».
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Ποιοτικά ευρήματα από συνεντεύξεις 3/3
• Από τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν εκτός από τα ποσοτικά συμπεράσματα παρατίθενται σχόλια περιγραφικά της εικόνας 

ή/και όπως ειπώθηκαν από τους επιχειρηματίες:

• Όσον αφορά την κατανάλωση

o «Αναδουλειά,  ερημιά » όσον αφορά τον ρουχισμό.

o «Υποτονική η κίνηση».  «Δεν έχει επανέλθει». 

o «Οικονομική ανέχεια»

o «Βολτάρουν, δεν αγοράζουν», «Πόσους βλέπεις με τσάντα αγορών?» 

o Αλλαγή καταναλωτικών συνηθειών 

- Μείωση της κυκλοφορίας του κόσμου «Της αγίας νέκρας»

- «Σφιγμένοι οι καταναλωτές», « Κακή ψυχολογία»

- Μείωση επισκεψιμότητας από Έλληνες καταναλωτές στο κέντρο. «Είδος προς εξαφάνιση ο Έλληνας πελάτης»

- Φόβος χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς.

- «Είδος προς εξαφάνιση ο Έλληνας πελάτης, δεν κυκλοφορεί πλέον»

- Στις λεγόμενες τουριστικές περιοχές « παραμένει πτωτικό, το ελληνικό κοινό, με μια μικρή ανάκαμψη το ΠΣΚ» 
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Ευχαριστούμε!

Με Εκτίμηση

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΪΣΜΑΡΙΔΗΣ
DIRECTOR
MANAGEMENT CONSULTING

TEL: +30 6936647406
MAIL: gkaismarides@icap.gr


