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Αζήλα, 4 Ιαλνπαξίνπ 2013 

 

 

Κίλεζε ηωλ εκπνξηθώλ επηρεηξήζεωλ ηελ πεξίνδν ηωλ Υξηζηνπγέλλωλ 

 

Σν βαζηθό ζπκπέξαζκα ηεο ελδεηθηηθήο θαηαγξαθήο πνπ δηελήξγεζε ε ΔΔΔ ζρεηηθά κε 

ηε θίλεζε ησλ εκπνξηθώλ θαηαζηεκάησλ ηελ πεξίνδν ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, είλαη ε 

πεξαηηέξσ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο.  Οη πξόεδξνη ησλ εκπνξηθώλ ζπιιόγσλ ζηε 

ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνλόηεηα (54 ζηνπο 56) δήισζαλ όηη ζεκεηώζεθε πηώζε ησλ 

πσιήζεσλ ζηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα ηεο πεξηνρήο ηνπο ζπγθξηηηθά κε ηελ πεξζηλή 

ενξηαζηηθή πεξίνδν ησλ Υξηζηνπγέλλσλ.   

 

Οη πεξηζζόηεξνη εθπξόζσπνη ησλ εκπόξσλ θάλνπλ ιόγν γηα κηα κέζε κείσζε ηεο 

εκπνξηθήο θίλεζεο ηεο ηάμεσο ηνπ 21-30%, όηαλ ήδε ηα πεξζηλά επίπεδα ηεο δήηεζεο 

είραλ αγγίμεη ηζηνξηθά ρακειά ξεθόξ,  ζεκεηώλνληαο κεηώζεηο  πνπ ζε πνιιέο 

πεξηπηώζεηο είραλ ππεξβεί θαη ην 30% (Έλδπζε-Τπόδεζε).  

 

 

 

Εκπνξηθνί ύιινγνη 
Ελδεηθηηθή θαηαγξαθή ηνπ ηδίξνπ ηωλ εκπνξηθώλ 

θαηαζηεκάηωλ ηε Υξηζηνπγελληάηηθε πεξίνδν 

Δ. Λεπθάδαο Πηώζε κεγαιύηεξε από 41% 

Δ. Αγξηλίνπ Πηώζε από 21% έσο 30% 

Δ. Ζγνπκελίηζαο Πηώζε από 11% έσο 20% 

Δ.  Ησαλλίλσλ Πηώζε από 21% έσο 30% 

Δ. Άξηαο Πηώζε κεγαιύηεξε από 41% 

Δ. Λακίαο Πηώζε από 21% έσο 30% 

Δ. ηπιίδαο ηαζεξόηεηα(θηλήζεθε ε αγνξά ζηα ίδηα επίπεδα) 

Δ. Μεγάξσλ Πηώζε από 21% έσο 30% 

Δ. Πεηξαηώο  Πηώζε από 21% έσο 30% 

Δ. Νίθαηαο Πηώζε από 11% έσο 20% 

Δ. Μπηηιήλεο Πηώζε από 21% έσο 30% 
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Δ. Ν.Ησλίαο Πηώζε από 21% έσο 30% 

Δ. Γιπθάδαο Πηώζε από 21% έσο 30% 

Δ. ύξνπ Πηώζε από 11% έσο 20% 

Δ. άκνπ Πηώζε από 31% έσο 40% 

Δ. Ακαξνπζίνπ  Πηώζε από 21% έσο 30% 

Δ. Θεβώλ Πηώζε από 21% έσο 30% 

Δ. Γαιαηζίνπ-Λακπξηλήο Πηώζε από 31% έσο 40% 

Δ. Πεξηζηεξίνπ Πηώζε κεγαιύηεξε από 41% 

Δ. Υαιαλδξίνπ Πηώζε από 21% έσο 30% 

Δ. Μνζράηνπ Πηώζε από 11% έσο 20% 

Δ. Έδεζζαο Πηώζε από 31% έσο 40% 

Δ. Γξεβελώλ Πηώζε κεγαιύηεξε από 41% 

Δ. Καζηνξηάο Πηώζε από 21% έσο 30% 

Δ. Νάνπζαο Πηώζε από 21% έσο 30% 

Δ. Βέξνηαο Πηώζε από 11% έσο 20% 

Δ. Πηνιεκαίδαο Πηώζε από 21% έσο 30% 

Δ. Κνδάλεο Πηώζε από 21% έσο 30% 

Δ. Φιώξηλαο Πηώζε κεγαιύηεξε από 41% 

Δ. Ρόδνπ Πηώζε από 31% έσο 40% 

Δ. Υαιθίδαο 

Πηώζε από 21% έσο 30%(πιήλ εμαηξέζεσλ δηόηη ζε 

άιια είδε ήηαλ 10% θαη ζε άιια ε πηώζε άγγημε ην 

50%) 

Δ. Πύξγνπ Πηώζε από 25% έσο 35% 

Δ. Καξδίηζαο Πηώζε από 21% έσο 30% 

Δ. Σξηθάισλ Πηώζε από 21% έσο 30% 

Δ. Βόινπ-Ν.Ησλίαο Πηώζε κεγαιύηεξε από 41% 

Δ. Λάξηζαο Πηώζε από 21% έσο 30% 

Δ. Αιεμαλδξνύπνιεο Πηώζε από 21% έσο 30% 

Δ. Γξάκαο Πηώζε από 31% έσο 40% 
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Δ. Καηεξίλεο Πηώζε από 15% έσο 20% 

Δ. Ξάλζεο Πηώζε κεγαιύηεξε από 41% 

Δ. Καβάιαο Πηώζε από 20% έσο 25% 

Δ. Κνκνηελήο Πηώζε από 21% έσο 30% 

Δ. Κηιθίο Πηώζε κεγαιύηεξε από 41% 

Δ. εξξώλ Πηώζε από 21% έσο 30% 

Δ. Θεζζαινλίθεο Μηθξή Αύμεζε 10% 

Δ. Ζξαθιείνπ Πηώζε από 10% έσο 15% 

Δ. Υαλίσλ Πηώζε από 21% έσο 30% 

Δ. Ρεζύκλνπ Πηώζε από 21% έσο 30% 

Δ. Καιακάηαο Πηώζε από 25% έσο 30% 

Δ. πάξηεο Πηώζε από 11% έσο 20% 

Δ. Εαθύλζνπ Πηώζε από 21% έσο 30% 

Δ. Πάηξαο Πηώζε από 21% έσο 30% 

Δ. Ναππιίνπ Πηώζε από 31% έσο 40% 

Δ. Κνξίλζνπ Πηώζε από 31% έσο 40% 

Δ. Κέξθπξαο Πηώζε από 11% έσο 20% 

 

 

Δληνύηνηο, ην ηειεπηαίν ρξηζηνπγελληάηηθν δώξν αθηέξσζαλ ζε αγνξέο θαη δώξα νη 

πεξηζζόηεξνη θαηαλαισηέο ηελ πεξίνδν πξηλ ηα Υξηζηνύγελλα, αθνύ νη 7 ζηνπο 10 

εθπξόζσπνη ησλ ζπιιόγσλ αλαθέξνπλ σο θαιύηεξε από ηελ άπνςε ηεο αγνξαζηηθήο 

θίλεζεο ηελ πεξίνδν πξηλ ηηο 25/12.  

 

Αλαιπηηθόηεξα, νη κέξεο κε ηε κεγαιύηεξε αγνξαζηηθή θίλεζε ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία 

πνπ ζπγθέληξσζε ε Δ..Δ.Δ. αλαθέξνληαη κε ζεηξά ζεκαληηθόηεηαο ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα, όπνπ κπνξνύκε λα δηαπηζηώζνπκε όηη ε  παξακνλή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ήηαλ ε 

θαιύηεξε κέξα από ηελ άπνςε ηεο αγνξαζηηθήο θίλεζεο,  ελώ ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα 

δνύιεςαλ ηθαλνπνηεηηθά θαη ηελ Κπξηαθή πξηλ ηα Υξηζηνύγελλα, πνπ παξαδνζηαθά 

παξακέλνπλ αλνηρηά.  
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕ ΣΗ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΓΟΡΑΣΙΚΗ 

ΚΙΝΗΗ 

ΤΥΝΟΣΗΣΑ  

ΑΝΑΦΟΡΑ 

24 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 40% 

23 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 23% 

31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 16% 

22 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 7% 

 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ηα επξήκαηα ηεο θαηαγξαθήο επηβεβαηώλνπλ ηε ζέζε ηεο 

Δ..Δ.Δ. πνπ είλαη ελάληηα ζην άλνηγκα ησλ θαηαζηεκάησλ επηπιένλ Κπξηαθέο, θαζώο 

δελ αλακέλεηαη λα σθειήζεη κηθξνκεζαίνπο θαηαζηεκαηάξρεο θαη θαηαλαισηέο. 

Υαξαθηεξηζηηθά ζεκεηώλεηαη όηη ε δεύηεξε Κπξηαθή ηεο ενξηαζηηθήο πεξηόδνπ 

αλαθέξεηαη σο κέξα κε ηελ θαιύηεξε αγνξαζηηθή θίλεζε από κόλν από 3 εκπνξηθνύο 

ζπιιόγνπο. Μάιηζηα, ηνλίδεηαη όηη πνιινί εθπξόζσπνη ησλ εκπόξσλ επηζήκαηλαλ 

απζόξκεηα ηελ αληίζεζε ηνπο κε ηε ςήθηζε ελόο ηέηνηνπ κέηξνπ.   

 

Οη πεξηζζόηεξνη ηδηνθηήηεο εκπνξηθώλ επηρεηξήζεσλ ηόληζαλ όηη ελώ ππήξρε αξθεηόο 

θόζκνο ζην δξόκν, νη πεξηζζόηεξνη εμ απηώλ είραλ δηάζεζε κόλν γηα βόιηα  θαη όρη γηα 

αγνξέο, θαηαδεηθλύνληαο γηα αθόκε κία θνξά πσο κείδνλ ζέκα απνηειεί ε έιιεηςε 

ξεπζηόηεηαο πνπ ηαιαλίδεη ην θαηαλαισηηθό θνηλό θαη όρη ε έιιεηςε ρξόλνπ.  

ηελ παξνύζα θαηαγξαθή, νη εθπξόζσπνη ηνπ εκπνξίνπ πεξηγξάθνπλ ηηο αιιαγέο πνπ 

έρνπλ ππνζηεί νη θαηαλαισηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνλίδνληαο πσο πιένλ ην θαηαλαισηηθό 

θνηλό αλαδεηά θπξίσο ηα πην νηθνλνκηθά πξντόληα από θάζε είδνο, ώζηε αθόκα θαη όζνη 

ςώληζαλ ζηηο γηνξηέο λα δηέζεζαλ ζεκαληηθά κηθξόηεξα πνζά ζε ζρέζε κε ηηο 

πξνεγνύκελεο ρξνληέο.  

 

Σα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξώζεθαλ ζηελ θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ ησλ εκπνξηθώλ 

ζπιιόγσλ γηα θάπνηεο βαζηθέο θαηεγνξίεο πξντόλησλ, ππνδεηθλύνπλ όηη κεγάινο 

ρακέλνο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ είλαη ε θαηεγνξία ηεο έλδπζεο θαη ππόδεζεο, αθνύ ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα ησλ εκπνξηθώλ ζπιιόγσλ, νη 48 ζηνπο 56,  δήισζαλ όηη 

δηαπηζηώζεθε κείσζε ηεο δήηεζεο ζε ελδύκαηα θαη ππνδήκαηα.  

 

Δπηβεβαηώλεηαη θαη θέηνο,  ε δηαπηζησκέλε από ηελ πεξζηλή ρξηζηνπγελληάηηθε πεξίνδν 

ζηξνθή ησλ θαηαλαισηώλ από ηα «αθξηβά» δώξα όπσο ηα ξνύρα, ηα παπνύηζηα θηι ζε 

κηθξνδσξάθηα, ζπκβνιηθνύ πεξηζζόηεξν ραξαθηήξα. Ωζηόζν,  απηή ε ζηξνθή δελ 

απέηξεςε ηε κείσζε ζηε δήηεζε βηβιίσλ θαη εηδώλ δώξνπ ζύκθσλα κε ηνπο 7 ζηνπο 10 

εκπνξηθνύο ζπιιόγνπο.  

 

Όπσο ήηαλ αλακελόκελν, θαιύηεξε εηθόλα παξνπζίαζε ε δήηεζε ζε ηξόθηκα θαη 

παηδηθά/ παηρλίδηα, δειαδή ζηνπο δύν θιάδνπο πνπ έρνπλ απνδεηρηεί νη πην αλζεθηηθνί 

ζηηο πεξηθνπέο ησλ ενξηαζηηθώλ δαπαλώλ, θαζώο ηόζν ηα ηξόθηκα πνπ αθνξνύλ ζην 

γηνξηηλό ηξαπέδη, όζν θαη ηα πξντόληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην παηδί, είλαη άκεζα 

ζπλπθαζκέλα κε ηε ρξηζηνπγελληάηηθε αηκόζθαηξα. Πεξίπνπ 3 ζηνπο 10 εθπξνζώπνπο 

ησλ εκπνξηθώλ ζπιιόγσλ ζεσξνύλ όηη ζε απηνύο ηνπο θιάδνπο ε δήηεζε απμήζεθε 

ζπγθξηηηθά κε πέξζη, ελώ άιινη ηόζνη πεξίπνπ βξίζθνπλ όηη ε δήηεζε ζε ηξόθηκα θαη 

παηδηθά/παηρλίδηα παξέκεηλε ζηαζεξή.  
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ην πίλαθα πνπ αθνινπζεί  βιέπνπκε ζε πνζνζηηαίεο αλαινγίεο πόζνη εκπνξηθνί 

ζύιινγνη δηαπίζησζαλ απμεκέλε, κεησκέλε ή ζηαζεξή δήηεζε, γηα ηελ θάζε θαηεγνξία 

πξντόλησλ.  

 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ  

Απμεκέλε δήηεζε  Μεηωκέλε  

δήηεζε  

ηαζεξή δήηεζε 

α) Είδε έλδπζεο- ππόδεζεο  11% 86% 3% 

  β) Βηβιία 10% 70% 20% 

γ) Είδε δώξωλ 11% 70% 19% 

δ) Σξόθηκα 27% 49% 24% 

ε) Παηδηθά- Παηρλίδηα  25% 45% 30% 

 

 

Οη εθηηκήζεηο γηα ην κέιινλ ηεο αγνξαζηηθήο θίλεζεο ησλ ενξηαζηηθώλ πεξηόδσλ είλαη 

δπζνίσλεο, θαζώο παξαηεξείηαη, ρξόλν κε ηνλ ρξόλν,  κηα ζπλερόκελε επηδείλσζε ησλ 

πσιήζεσλ, ελώ πεξαηηέξσ θαηαζηξνθηθέο ζα είλαη νη ζπλέπεηεο γηα ηνλ ηδίξν ησλ 

θαηαζηεκάησλ από ηελ  θαηάξγεζε ησλ δώξσλ ζηνπο κηζζσηνύο θαη ηνπο 

ζπληαμηνύρνπο. 


