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Πρόλογος του προέδρου της ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη  

Η Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου για το 2017 έρχεται να παρουσιάσει την κατάσταση 
στον χώρο του εμπορίου και της ελληνικής οικονομίας σε ένα έτος που υπήρξε πλούσιο σε 
εξελίξεις. Το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών, ο ερευνητικός βραχίονας της ΕΣΕΕ, για 
μία ακόμα χρόνια προσφέρει στη δημοσιότητα το επιστέγασμα της ετήσιας ερευνητικής του 
δραστηριότητας, ως έναν ασφαλή και τεκμηριωμένο οδηγό των εξελίξεων στη Μμε επιχει-
ρηματικότητα. Η μακρόχρονη συνέχεια της Έκθεσης, όπως και τα τριμηνιαία και μηνιαία 
δελτία που δημοσιεύει το ΙΝΕΜΥ, δείχνουν και τη βούληση της ΕΣΕΕ να ενισχύει την τεκμη-
ρίωσή της και να συμβάλει ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο. Αν κάτι έδειξε η κρίση, αυτό 
είναι ότι οι όποιες αποφάσεις πρέπει να προκύπτουν μέσα από γόνιμο και τεκμηριωμένο 
διάλογο και όχι με συνθηματολογικές αποστροφές. Αυτή είναι και η μόνη θέση ευθύνης 
από τη σκοπιά ενός κοινωνικού εταίρου, ο οποίος θέλει να εκπληρώσει τον ρόλο του.

Το 2017 καθορίστηκε από παρατεταμένες διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με τους «θε-
σμούς». Η ολοκλήρωση των «αξιολογήσεων» άφησε αρκετά σημάδια στη μικρομεσαία 
επιχειρηματικότητα, με απώτερο σκοπό τη σταθεροποίηση της αγοράς. Το ερώτημα που 
πρέπει να απαντηθεί βεβαίως είναι η διάρκεια αυτής της σταθεροποίησης και φυσικά η 
προοπτική της ανάκαμψης και η κατεύθυνσή της. Ο Αύγουστος του 2018 είναι σίγουρα ένα 
σημαντικό ορόσημο, εάν και εφόσον επιτευχθεί η ολοκλήρωση του προγράμματος στο σύ-
νολό του. Και υπάρχει επίσης η εκκρεμότητα της ρύθμισης του χρέους και το status της 
τριετούς εποπτείας της ελληνικής οικονομίας κατά τη μετα-προγραμματική φάση. Η πυκνό-
τητα του πολιτικού και του οικονομικού χρόνου δεν μας επιτρέπει να προβούμε σε εύκολες 
προβλέψεις. Πολλά είναι τα σενάρια για τις εξελίξεις που συζητιούνται στον δημόσιο διά-
λογο· εμείς σε κάθε περίπτωση ελπίζουμε σε θετικές εκβάσεις. Η εμπειρία εντούτοις της 
περιόδου της κρίσης μάς υποχρεώνει πάντοτε σε στάση προσεκτικής αναμονής. Διότι αυτό 
που βίωσε η Μμε επιχείρηση καθ’ όλη αυτή την περίοδο δεν ήταν ένα «σενάριο», αλλά μια 
ζοφερή πραγματικότητα. 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2017

Διορθώσεις: Τίνα Πλυτά

Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: ΣΥΝΘΕΣΗ

Β. Γραμέλης – Λ. Πεδιώτη, e-mail: info@synthesi-print.gr

Σχεδίαση εξωφύλλου: Λ. Πεδιώτη

Σχήμα 20.5 x 29.7, Σελίδες: 256

Copyright: ΙΝΕΜΥ, Αθήνα 2017

Απαγορεύεται κάθε ολική ή μερική αναπαραγωγή του έργου
με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ
Πετράκη 16, 105 63 Αθήνα

Tηλ.: 210.32.59.170, Fax: 210.32.59.229
www.inemy.gr, e-mail: info@inemy.gr

Κεντρική διάθεση: ΙΝΕΜΥ, Πετράκη 16



4

2
0

1
7

Ε
τή

σ
ια

 έ
κ
θ

ε
σ

η
 ε

λ
λ

η
ν
ικ

ο
ύ

 ε
μ

π
ο

ρ
ίο

υ

Οι μικρομεσαίοι της αγοράς δίνουμε καθημερινά σκληρή και άνιση μάχη, ώστε να δια-
μορφωθούν όροι ανάκαμψης στην πραγματική οικονομία. Επί οκτώ χρόνια βάζουμε πλάτη 
σε όλες τις προσπάθειες αποφυγής δυσάρεστων εξελίξεων για την οικονομία της χώρας 
και, παρότι έχουμε δεχτεί ασφυκτικές πιέσεις, είμαστε ακόμη εδώ. Η Μμε επιχείρηση είναι 
εγγεγραμμένη στην οικονομική δομή της χώρας, είναι ενταγμένη στο dna της ελληνικής 
αγοράς και αποτελεί βασικό παράγοντα τόσο για την ανάκαμψη όσο και για την έξοδο από 
την κρίση. Το ελληνικό εμπόριο και η Μμε επιχειρηματικότητα εν γένει αξιολογούν τη σταθε-
ρότητα ως βασική αρχή για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Δυστυχώς βρεθήκαμε όλοι 
αντιμέτωποι με πρωτόγνωρες καταστάσεις. Ενδεχομένως ορισμένες αποφάσεις που λή-
φθηκαν υπό καθεστώς τρομακτικής πίεσης να μην ήταν οι κατάλληλες για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων. Πρέπει όμως μετά από τόσα χρόνια κρίσης, ύφεσης, δυσπραγίας και 
αβεβαιότητας να υπάρξει μια καλύτερη μέρα για την ελληνική αγορά. Η αβεβαιότητα, ιδίως 
όταν οφείλεται σε δυνάμεις ή σε καταστάσεις που είτε δεν μπορούμε να ελέγξουμε είτε δεν 
μπορούμε να κατανοήσουμε, είναι η πλέον διαλυτική συνθήκη για έναν επιχειρηματία.

Η σταθεροποίηση της οικονομίας επαναφέρει προφανώς και ερωτήματα σχετικά με τη μορ-
φή που θα πρέπει να λάβει το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας και με το ποιες θα είναι 
οι δυνάμεις που θα συναπαρτίσουν και θα προωθήσουν τη νέα αναπτυξιακή προοπτική. 
Θέση μας είναι ότι η μικρομεσαία επιχείρηση θα πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο αυτής της 
διαδικασίας ως ένας από τους πολλαπλασιαστές για το ξεδίπλωμα των αναπτυξιακών δυνα-
τοτήτων της χώρας. Δεδομένης της όχι και τόσο ευμενούς προσέγγισης των ζητημάτων των 
μικρομεσαίων της αγοράς από όλες τις κυβερνήσεις της περιόδου της κρίσης, επανερχό-
μαστε διεκδικώντας και απαιτώντας καλύτερη αντιμετώπιση, αλλά και τον οικονομικό χώρο 
που πάντοτε υπηρετούσαμε στην οικονομική και κοινωνική δομή της χώρας. Θεωρούμε ότι 
η όποια συζήτηση περί ανάκαμψης πρέπει να περιλαμβάνει σε κεντρική θέση τη μικρομε-
σαία επιχείρηση· αυτό είναι κάτι για το οποίο η ΕΣΕΕ θα συνεχίσει να παρεμβαίνει δυναμικά.

Επομένως οι μελλοντικές προοπτικές των Μμε επιχειρήσεων θα είναι ευνοϊκές, εφόσον 
υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις. Το νόημα μου φαίνεται πρωθύστερο. Μήπως: Για να 
μετατραπεί η εγχώρια επιχειρηματικότητα σε ουσιαστικό πυλώνα ανάπτυξης και προώθη-
σης της καινοτομίας, πρέπει να ικανοποιηθούν πάγια αιτήματα των εκπροσώπων της για 
τη διαμόρφωση ενός περισσότερο φιλικού οικονομικού και θεσμικού περιβάλλοντος. Τα 
σημαντικότερα εξ αυτών συνοψίζονται στα εξής:

•	 ανάγκη θέσπισης ενός απλοποιημένου και σταθερού φορολογικού συστήματος, με βα-
σικό χαρακτηριστικό την υιοθέτηση χαμηλότερων φορολογικών συντελεστών. Ειδική 
πρόβλεψη πρέπει να υπάρχει για εκείνες τις επιχειρήσεις που καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ύφεσης επέδειξαν αξιοσημείωτη συνέπεια, όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρε-
ώσεών τους. Είναι αναγκαίο αφ’ ενός το φορολογικό σύστημα να αποτελέσει επιτέλους 
εργαλείο και όχι τροχοπέδη για την ανάπτυξη και αφ’ ετέρου να επιβραβευθούν οι συνε-
πείς φορολογούμενοι.

•	 εφαρμογή μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
και διασφαλίζουν όρους ισότιμης μεταχείρισης, όπως: την εφαρμογή του επαγγελματι-
κού/επιχειρηματικού λογαριασμού με παράλληλη ισχύ του αφορολόγητου ορίου και του 
«κτισίματός» του –μέσω πλαστικού χρήματος– και για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

•	 καθολική χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, με εξορθολογισμό των χρεώσεων 
από τα πιστωτικά ιδρύματα και εναρμονισμό τους με τις προβλεπόμενες κοινοτικές Οδη-
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γίες. Ο βαθμός προσαρμογής μας στις πραγματικότητες της νέας ψηφιακής εποχής θα 
διαμορφώσει διευρυμένα πεδία παρέμβασης για τους μικρομεσαίους της αγοράς.

•	 διοχέτευση πόρων στην πραγματική οικονομία, με έμφαση στις μικρότερου μεγέθους 
επιχειρήσεις, αρκετές εκ των οποίων πληρούν τις προϋποθέσεις να αποκτήσουν εξαγω-
γικό προσανατολισμό. Η υφιστάμενη χορήγηση δανείων δεν επαρκεί για την αναγκαία 
τόνωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, με συνέπεια η στροφή σε εναλλακτικές 
μορφές χρηματοδότησης όπως οι μικροπιστώσεις, οι εγγυήσεις, τα venture capital και 
το crowdfunding να συνιστά επιτακτική ανάγκη. Η ενίσχυση της ρευστότητας, η οποία 
ήταν μόνιμο ζητούμενο στην περίοδο της κρίσης, θα αποτελέσει το εφαλτήριο για την 
επανεκκίνηση της αγοράς.

•	 το μείζον ζήτημα των επιχειρηματικών πιστωτικών ανοιγμάτων, το οποίο έχει προσλάβει 
ανησυχητικές διαστάσεις. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΤτΕ ο δεί-
κτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων για ελεύθερους επαγγελματίες και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις εκτιμάται στο 67,8%, ενώ ο αντίστοιχος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
στο 59,8%. Προς αυτή την κατεύθυνση η εφαρμογή και η λειτουργία του εξωδικαστικού 
μηχανισμού ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων χρήζει βελτιωτικών ρυθμίσεων, με 
κυριότερη την ελαστικοποίηση των κριτηρίων ένταξης, προκειμένου να επωφεληθούν 
όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις που μπορεί να αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητή-
ματα, αλλά έχουν προοπτική επιβίωσης.

Τα παραπάνω αιτήματα, εφόσον εκπληρωθούν, συνιστούν ένα πρωταρχικό πεδίο παρεμ-
βάσεων, που δεν δίνει βεβαίως συνολική λύση στα προβλήματα της μικρομεσαίας επιχει-
ρηματικότητας, σίγουρα όμως διαμορφώνει μια κατεύθυνση. Οι μικρομεσαίοι της αγοράς 
δεν ξεχνάμε ότι ο πολιτικός κόσμος της χώρας και πρωτίστως η εκάστοτε κυβέρνηση συ-
νεχίζουν να οφείλουν πολλά σε εμάς τους έλληνες πολίτες, που αποδεχτήκαμε αδιαμαρτύ-
ρητα όλες τις συνέπειες της «λαίλαπας» της κρίσης, που δεχθήκαμε να φτωχύνουμε οι ίδιοι, 
να πτωχεύσουν χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, για να μην πτωχεύσει και επισήμως 
η χώρα το 2010. Ως εκ τούτου οι έλληνες πολιτικοί οφείλουν:

•	 να επαναφέρουν την ελληνική κοινωνία από τη στασιμότητα της ανέχειας στην τροχιά 
της κανονικότητας.

•	 να ανατάξουν την ελληνική οικονομία με ένα συνεκτικό και ρεαλιστικό σχέδιο και να δώ-
σουν επενδυτικά κίνητρα τόσο στους εγχώριους όσο και στους ξένους επιχειρηματίες.

•	 να ανοίξουν τον δρόμο για ένα σύγχρονο και άξιο κράτος, όχι ένα κράτος-εργοδότη, 
αλλά ένα κράτος-πάροχο ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών στον πολίτη.

•	 να καλλιεργήσουν ένα κλίμα σοβαρότητας και συνέπειας στο εξωτερικό, αλλά και να 
εδραιώσουν ένα κλίμα σταθερότητας με ασφάλεια στο εσωτερικό.

•	 να σεβαστούν και να στηρίξουν ενεργά την ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά και να επικε-
ντρώσουν την προσοχή τους στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τα προβλήματά της.

•	 να αναστρέψουν τη δυσφορία και τον θυμό στην ελληνική κοινωνία, όχι με ανέξοδες 
υποσχέσεις, αλλά με βιώσιμες δράσεις που θα παραγάγουν πραγματικά οικονομικά 
οφέλη.

Να διασφαλίσουν εν ολίγοις ότι οι θυσίες όλων μας αυτά τα οκτώ χρόνια, αλλά και οι κόποι 
πολλών γενεών Ελλήνων δεν θα πάνε χαμένοι. 
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Το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ)

Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά παρουσιάζουμε την Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου για 
το 2017. Η ανά χείρας έκδοση είναι ένα τεύχος με μεγάλη σημασία για το Ινστιτούτο, κα-
θώς περιλαμβάνει πολύτιμο υλικό το οποίο τεκμηριώνει τις τάσεις και τις μεταβολές στην 
απασχόληση, στην οικονομία και στην εμπορική δραστηριότητα το 2017, ενώ παράλληλα 
αποτυπώνει τις μακροοικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα και στο διεθνές περιβάλλον. 

Από την περσινή χρονιά στο πλαίσιο των βελτιώσεων που υιοθετεί το ΙΝΕΜΥ στο ερευνη-
τικό του έργο ενσωματώσαμε ουσιαστικές καινοτομίες στη μεθοδολογία και στην επεξερ-
γασία των δεδομένων στην πρωτογενή έρευνα που διεξάγουμε από το 2000 σε εμπορικές 
επιχειρήσεις. Η έρευνα πραγματοποιείται πλέον σε εξαμηνιαία βάση στο λιανικό εμπόριο 
και αναδεικνύει ποσοτικά μεγέθη των επιχειρήσεων και επιχειρηματικές στρατηγικές του 
κλάδου. Η πρακτική που υιοθετήθηκε δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας σημαντικών χρο-
νοσειρών για τα βασικά οικονομικά μεγέθη των επιχειρήσεων καθώς και για τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά του κλάδου. Πρόκειται για στοιχεία επιχειρήσεων τα οποία δεν αποτυπώ-
νονται σε ισολογισμούς και αποτελούν σημαντική βάση για επιπλέον ανάλυση της μικρο-
μεσαίας επιχειρηματικότητας σε πραγματικά ελληνικά δεδομένα. Προϊόν της προσπάθει-
ας αυτής αποτελεί και το «Βαρόμετρο του Λιανικού Εμπορίου».

Στο φετινό τεύχος της Έκθεσης περιλαμβάνεται ως «Ειδικό Θέμα» η χωρική κινητικό-
τητα των εμπορικών επιχειρήσεων. Τα σχετικά στοιχεία προέκυψαν ύστερα από επιτό-
πια καταγραφή και διαχρονική μελέτη της επιχειρηματικότητας σε εμπορικά κέντρα των 
πόλεων, στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας που έχει ξεκινήσει το ΙΝΕΜΥ από το 2010 με 
τη δημιουργία της «Γεωβάσης». Πιο συγκεκριμένα, η επεξεργασία των δεδομένων που 
συλλέγονται σε εξαμηνιαία βάση μέσω επιτόπιων καταγραφών οδήγησε στη μελέτη της 
επιχειρηματικής κινητικότητας των αγορών και σε ανάλυση της λειτουργικής αναδιάρ-
θρωσης των εμπορικών περιοχών.

Τα τελευταία δέκα χρόνια το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ) της ΕΣΕΕ μελετά 
και καταγράφει με επιστημονικό τρόπο και σε συστηματική βάση τις εξελίξεις στον κλά-
δο του εμπορίου και των ΜμΕ σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρακολουθεί την 
πορεία της ελληνικής οικονομίας επιχειρώντας να ερμηνεύσει τις κυριότερες τάσεις της, 
ώστε να τεκμηριώνει τις θέσεις της ΕΣΕΕ, αλλά και να διατυπώνει προτάσεις πολιτικής 
για το εμπόριο. Η παρακολούθηση των δεικτών του εμπορίου αποτελεί εγχείρημα ετών 
για το Ινστιτούτο· και επισφραγίστηκε φέτος με την κατάρτιση και δημοσίευση των δύο 
τακτικών οικονομικών δελτίων του ΙΝΕΜΥ, του Μηνιαίου και του αντίστοιχου Τριμηνιαίου. 
Τα εν λόγω δελτία, στα οποία συμπυκνώνεται το σύνολο των εξελίξεων της τρέχουσας 
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οικονομικής και επιχειρηματικής επικαιρότητας, εκδίδονται από τον Μάιο του 2017 και 
εντάσσονται στο πλαίσιο του νέου ρόλου που καλείται να διαδραματίσει το ΙΝΕΜΥ ως χρή-
σιμο εργαλείο τόσο για τους επιχειρηματίες όσο και για την επιστημονική κοινότητα.  

Παρουσιάζοντας το έργο του ΙΝΕΜΥ για τη φετινή χρονιά θα ήθελα να ευχαριστήσω από 
καρδιάς τα επιστημονικά στελέχη του Ινστιτούτου για την αφοσίωσή τους στην ολοκλή-
ρωση της Ετήσιας Έκθεσης και για την υλοποίηση καινοτόμων ιδεών με δημιουργικότητα 
και επιμέλεια. 

Ευχαριστίες οφείλονται εξάλλου σε όλους τους συντελεστές της Έκθεσης γι’ αυτή την 
εξαιρετική δουλειά. Πρωτίστως όμως οφείλω να ευχαριστήσω θερμά το Διοικητικό Συμ-
βούλιο της ΕΣΕΕ και ιδιαίτερα τον πρόεδρο Βασίλη Κορκίδη και τον γενικό γραμματέα 
Γιώργο Καρανίκα, οι οποίοι στηρίζουν έμπρακτα το έργο του Ινστιτούτου και συμβάλλουν 
σημαντικά στη συνέχειά του με την αμέριστη ενθάρρυνση και συμπαράστασή τους. 

Βάλια Αρανίτου
Διευθύντρια ΙΝΕΜΥ

Επίκουρη καθηγήτρια  
Πανεπιστημίου Κρήτης
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Εισαγωγή

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας έχει καθιερώσει από το 
2001 την έκδοση της Ετήσιας  Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου, της οποίας την επιστημονι-
κή ευθύνη και σύνταξη έχει αναλάβει το ΙΝΕΜΥ. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής ήταν η 
συστηματική και τεκμηριωμένη παρακολούθηση τόσο των εξελίξεων στο περιβάλλον που 
λειτουργεί ο τομέας του εμπορίου όσο και των χαρακτηριστικών και των οικονομικών επι-
δόσεων των εμπορικών επιχειρήσεων. Στην πορεία αυτών των χρόνων η Έκθεση εμπλου-
τίζεται και προσαρμόζεται στις νέες απαιτήσεις και έχει πλέον καθιερωθεί ως μία ερευνη-
τική σταθερά έγκυρων στοιχείων και δεδομένων.

Στο Πρώτο Μέρος εξετάζονται οι μακροοικονομικές πτυχές της διεθνούς, της ευρωπαϊκής 
και της ελληνικής οικονομίας με την ιδιαίτερη μέριμνα να αναζητείται και να φωτίζεται κάθε 
φορά η θέση του τομέα του εμπορίου στις εξελίξεις αυτές. Για δεύτερη χρονιά φέτος παρου-
σιάζονται αναλυτικά οι μακροοικονομικοί δείκτες που αφορούν το εμπόριο και το εγχώριο 
επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Στο Δεύτερο Μέρος αναδεικνύονται χαρακτηριστικές και κρίσιμες πτυχές της απασχόλησης 
του τομέα. Επιπλέον παρουσιάζεται ξεχωριστά η διερεύνηση της κατάστασης της απασχό-
λησης στις εμπορικές επιχειρήσεις με νομική μορφή ΑΕ και ΕΠΕ, συσχετίζοντάς τη μάλιστα 
με τη χρηματοοικονομική δομή και τις επιδόσεις τους. Φέτος, αναγνωρίζοντας τη σημασία 
του συστήματος της Εργάνης, παρουσιάζεται η κατάσταση στην απασχόληση στον κλάδο 
σύμφωνα με το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα.

Στο Τρίτο Μέρος αποτυπώνεται και σχολιάζεται με συστηματικό τρόπο η χρηματοοικονομική 
διάρθρωση και οι επιδόσεις των εμπορικών επιχειρήσεων που δημοσιεύουν ισολογισμούς. 

Στο Τέταρτο Μέρος της Έκθεσης παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας που 
συστηματικά πλέον διενεργεί το ΙΝΕΜΥ σε δείγμα 1.000 εμπορικών επιχειρήσεων. Η έρευ-
να αυτή πραγματοποιείται δύο φορές τον χρόνο και αποτελεί πρωτογενή έρευνα στο λιανικό 
εμπόριο αναδεικνύοντας ποσοτικά μεγέθη και επιχειρηματικές στρατηγικές του κλάδου. 

Στην Έκθεση του 2017 περιλαμβάνεται ένα Ειδικό Θέμα που αφορά την κινητικότητα των 
εμπορικών επιχειρήσεων σε συγκεκριμένες εμπορικές περιοχές, μία καινοτομία του Ινστι-
τούτου η οποία προέκυψε μετά από τη διαχρονική μελέτη των κλειστών επιχειρήσεων στα 
εμπορικά κέντρα μετά την κρίση. Σημειώνεται ότι το Ειδικό Θέμα αποτελεί μέρος του παρα-
δοτέου «Π.1.4:  Έρευνες καταγραφής κινητικότητας επιχειρήσεων και αναδιαρθρώσεων σε 
εμπορικούς δρόμους (4 επικαιροποιήσεις)» του ΙΝΕΜΥ στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυ-
ξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ για την αποτελεσματική παρακολούθηση 
και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και προστασίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 
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5000966. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρω-
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπι-
νου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020». 

Την εκπόνηση της Έκθεσης για το 2017 ανέλαβε η ερευνητική ομάδα του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ. 
Πιο συγκεκριμένα εργάστηκαν οι Χαράλαμπος Αράχωβας, Νίκος Γεωργοκώστας, Μάνος 
Μανιούδης, Ιωάννης Μελέας, Ελισσάβετ Σαλπέα, Παναγιώτης Κολοκυθάς και Πολύβιος 
Μουκούλης. Την επίβλεψη της Ετήσιας Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου είχε η Δήμητρα Γού-
ναρη, συντονίστρια του Τμήματος Έρευνας και Τεκμηρίωσης του ΙΝΕΜΥ. Για την πρωτογενή 
έρευνα της Έκθεσης εργάστηκαν οι ερευνητές: Θωμάς Λαζαρίδης, Ελένη Μαυρομάτη, Σο-
φία Κουνέλου, Γιώργος Ρασέβ, Χρήστος Σαμαράς, Αριάννα Κυπαρίσση, Δημήτρης Μωραΐ-
της, Ιωάννα Μπακομήτρου, Κωνσταντίνα Κωνσταντοπούλου. Για τη συγγραφή του Τρίτου 
Μέρους της Έκθεσης υπήρξε και φέτος ειδική συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων επι-
χειρήσεων ICAP GROUP ΑΕ και πιο συγκεκριμένα με την Σοφία Βώσσου και τον Ιάκωβο 
Κατακουζηνό. Ειδική συνεργασία πραγματοποιήθηκε φέτος με τον Γιώργο Κρητικίδη (κοι-
νωνιολόγο) για τα στοιχεία απασχόλησης μέσω πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη».

Την ευθύνη οργάνωσης και παρακολούθησης του έργου είχε η Βάλια Αρανίτου, διευθύ-
ντρια του ΙΝΕΜΥ και επίκουρη καθηγήτρια του Πανεπιστήμιου Κρήτης, σε συνεργασία με 
τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς Ιωσήφ Χασσίδ.

Δεκέμβριος 2017
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Βασικές διαπιστώσεις

ΜΕρος ΠρώΤο

To οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον

▲

  Το 2017 η παγκόσμια ανάπτυξη αγγίζει το 3,5% με τη δυναμική της να θεωρείται υψηλή. 
Σε αντιδιαστολή με το 2016 το οποίο αποκαλέστηκε ταραχώδες έτος.

▲

  Σε σχέση με την ευρωζώνη ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης αναμένεται να αυξηθεί 
στο 2,1% το 2017 και στο 1,9% το 2018, έναντι του 1,8% το 2016. Το ισοζύγιο τρεχουσών συ-
ναλλαγών της ευρωζώνης συνεχίζει να είναι πλεονασματικό, χωρίς να υφίσταται ιδιαίτερες 
μεταβολές.

▲

  Σε σχέση με την απασχόληση η αποκλιμάκωση του ποσοστού ανεργίας σταθεροποιείται: 
το 2018 αναμένεται να φθάσει στο 8,7% στην ευρωζώνη.

▲

  Το παγκόσμιο εμπόριο ανέκτησε τη δυναμική του και μεγεθύνθηκε κατά 4% εντός του 
πρώτου εξαμήνου, με ρυθμό υψηλότερο του προσδοκώμενου.

▲

  Η δυναμική του παγκοσμίου εμπορίου αναμένεται να περιοριστεί λόγω της ενίσχυσης 
της προστατευτικής πολιτικής.

▲

  Οι διαπραγματεύσεις για το Brexit αποτελούν σημαντικό παράγοντα αβεβαιότητας.

▲

  Η τιμή των καυσίμων μειώνεται λόγω μιας σειράς συγκυριακών εξελίξεων.

▲

  Η ελληνική οικονομία χαρακτηρίζεται από μακροοικονομική σταθερότητα παρά την 
υστέρηση στη μεγέθυνσή της λόγω σειράς παραγόντων το 2016.

▲

  Οι προβλέψεις για το ΑΕΠ και την ανεργία παραμένουν θετικές για την επόμενη διετία.

▲

  Σημαντικοί παράγοντες για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας είναι η ολοκλή-
ρωση της τρίτης αξιολόγησης, η ένταξη στο πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης και η 
επιτυχία των stress tests των ελληνικών τραπεζών.

▲

  Η συμμετοχή του εμπορίου στην οικονομική δραστηριότητα ενισχύεται.

▲

  Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών (ΔΚΕ) στο λιανικό εμπόριο  το πρώτο ενιάμηνο του 
2017 καταγράφει αύξηση 2,3% σε σχέση με το αντίστοιχο του 2016, ενώ το διάστημα 2010-
2016 μειώθηκε σωρευτικά κατά 29,1%. 
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▲

  Το χονδρικό εμπόριο συμπιέστηκε περισσότερο καθ’ όλη τη διάρκεια της ύφεσης· ωστό-
σο καταγράφει σταθεροποίηση από το 2014, ενώ το πρώτο ενιάμηνο του 2017 καταγράφει 
αύξηση 4,1%.

▲

  To πρόβλημα της χρηματοδότησης παραμένει το σημαντικότερο για την επιχειρηματικό-
τητα στην ελληνική οικονομία. 

ΜΕρος ΔΕΥΤΕρο

Η ελληνική αγορά εργασίας το 2017

▲

  Το 2017 η απασχόληση στην ελληνική οικονομία ενισχύθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά 
κατά 2,3%, μετά από μια περίοδο συνεχούς συρρίκνωσης (2008-2013), αλλά και τη σταθε-
ροποίηση το 2014. Ωστόσο παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, καθώς ο αριθμός των 
εργαζομένων είναι μόλις μεγαλύτερος του αντίστοιχου του 1994.

▲

  Το 2017 οι νέες θέσεις που οφείλονται στη βελτίωση των δεικτών της απασχόλησης 
κατανεμήθηκαν ισομερώς μεταξύ των δύο φύλων. Επιπρόσθετα σε απόλυτα μεγέθη όλες 
οι κατά θέση στο επάγγελμα κατηγορίες κινήθηκαν ανοδικά με τα συμβοηθούντα μέλη να 
παρουσιάζουν την ισχυρότερη αύξηση (5,2%) και να ακολουθούν οι μισθωτοί (2,7%). 

▲

  Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε 21,3% από 23,4% το 2016, ενώ σε απόλυτα μεγέθη οι 
άνεργοι είναι κατά σχεδόν 96.000 λιγότεροι συγκριτικά με πέρυσι (ηλικίες 15-64).

▲

  Παρά τις πιέσεις που δέχεται το εμπόριο καθ’ όλη τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, 
παραμένει ο σημαντικότερος εργοδότης της χώρας με μερίδιο 18,0% στη συνολική απασχό-
ληση και 20,5% στη μη αγροτική.

▲

  Η απασχόληση στο εμπόριο ενισχύθηκε σημαντικά κατά 5,2% φέτος μετά από την πτώση 
κατά 1,1% το 2016, σημειώνοντας κέρδη που ξεπερνούν τις 33.500 θέσεις εργασίας.

▲

  Σχεδόν 1 στους 4 νέους κάτω των 25 ετών που εργάζεται στον μη αγροτικό τομέα απα-
σχολείται στο εμπόριο (24,4%), μερίδιο που δεν έχει μεταβληθεί ουσιαστικά από το 2016 
(24,6%), ενώ το ποσοστό κινείται ανοδικά από το 2008 έως σήμερα.

▲

  Στο εμπόριο συγκριτικά με τη μη αγροτική απασχόληση συγκεντρώνεται το 33,6% του 
συνόλου των εργοδοτών, το 29,6% των αυτοαπασχολουμένων και το 40,4% των συμβοη-
θούντων μελών, ενώ η συμμετοχή των μισθωτών «περιορίζεται» στο 16,5% (16,0% άνδρες 
και 17,0% γυναίκες μισθωτοί). 

▲

  Οι μισθωτοί με μερική απασχόληση στον κλάδο του εμπορίου παρουσιάζουν υψηλότε-
ρη συγκέντρωση σε σχέση με τους μισθωτούς της συνολικής μη αγροτικής απασχόλησης 
(14,9% έναντι 10,9%). 

▲

  Σε αντίθεση με τη μερική απασχόληση η εργασία ορισμένου χρόνου δεν συγκεντρώνει 
σημαντικό αριθμό εργαζομένων στο εμπόριο (6,7% στο σύνολο των μισθωτών του εμπορί-
ου έναντι 12,3% στο σύνολο των μισθωτών στη μη αγροτική απασχόληση). 

▲

  Συγκριτικά με το 2016 η απασχόληση αυξήθηκε σε όλους τους υποκλάδους του εμπο-
ρίου, ιδιαίτερα στα αυτοκίνητα (16,3%) και στο χονδρικό εμπόριο (14,9%), ενώ στο λιανικό η 
ενίσχυση ήταν σαφώς ηπιότερη (1,6%). 
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▲

  Όλες οι κατά θέση στο επάγγελμα κατηγορίες του εμπορίου κατέγραψαν αύξηση της 
απασχόλησης, ενώ ξεχώρισαν οι βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση (17,7%) και οι ερ-
γοδότες (9,1%). 

▲

  Σήμερα, ύστερα από 10 χρόνια έντονης οικονομικής δυσπραγίας, οι πιέσεις στις πολύ 
μικρές εμπορικές επιχειρήσεις έχουν αποδειχθεί ισχυρότερες, αφού το μερίδιό τους στην 
απασχόλησης υποχώρησε στο 56,5% έναντι 62,2% το 2008.

▲

  Τόσο πριν από την ύφεση όσο και σήμερα οι πολύ μικρές επιχειρήσεις –συγκριτικά με 
τις μεγαλύτερες μονάδες– αποτελούν διέξοδο απασχόλησης για τις ευάλωτες ομάδες, ιδι-
αίτερα για όσους βρίσκονται κοντά σε ηλικία συνταξιοδότησης. 

ΜΕρος ΤρΙΤο 

Ο απολογισμός των ΑΕ και ΕΠΕ για το 2015 

▲

  Από τα μέχρι τώρα διαθέσιμα ενοποιημένα αποτελέσματα των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ 
αναδύεται (για πρώτη φορά) σαφής εικόνα βελτίωσης των οικονομικών μεγεθών και της 
κερδοφορίας του τομέα του εμπορίου.

▲

  Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7,9%, μετά την ελαφρά μείωση που είχε καταγραφεί τον 
προηγούμενο χρόνο.

▲

  Τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν για τρίτη συνεχή χρονιά (8,9%).

▲

  Σε επίπεδο καθαρών αποτελεσμάτων η κερδοφορία κατέγραψε διψήφια ποσοστά ανό-
δου (16,5%).

▲

  Βάσει των διαθέσιμων ισολογισμών των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ διαφαίνεται τάση ανά-
καμψης των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου. 

▲

  Το συνολικό ενεργητικό των ΑΕ και ΕΠΕ αυξήθηκε κατά 5,9%. Η αύξηση του συνολικού 
ενεργητικού προήλθε από τη διεύρυνση όλων των συστατικών μερών του.

▲

  Τα ίδια κεφάλαια των εμπορικών εταιρειών αυξήθηκαν κατά 4,7% το τελευταίο έτος.

▲

  Το συνολικό χρέος των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ διευρύνθηκε κατά 6,5% το 2016, γεγονός 
που προήλθε αποκλειστικά από την αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (10,4%).

▲

  Η γενική ρευστότητα υποχώρησε σε 1,22 το τελευταίο έτος (από 1,27 το 2015).

ΜΕρος ΤΕΤΑρΤο

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου:  
Δειγματοληπτική έρευνα ΙΝΕΜΥ

▲

  Το ποσοστό των επιχειρήσεων που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους στην οκταετία της ύφε-
σης (2010-2017) παραμένει αρκετά υψηλό (20%). 

▲

  Το μέσο μέγεθος του μισθωμένου κτιρίου ανέρχεται στα 84 τ.μ., ενώ του ιδιόκτητου στα 
143 τ.μ.
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▲

  Η γεωγραφική προέλευση των εμπορευμάτων είναι κυρίως η ελληνική αγορά (56,5%), 
το 16,4% προέρχεται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 14,7% από την Ασία.

▲

  Τα ελληνικά προϊόντα καταγράφουν την πρώτη θέση (27,5%) σχετικά με τη γεωγραφική 
προέλευση προϊόντων ανταγωνιστών, αν και σημαντικά μειωμένα σε σχέση με το 2016 
(35,5%).

▲

  Οι πιθανότητες διακοπής της συνεργασίας με τους προμηθευτές για το πρώτο εξάμηνο 
του 2017 παραμένουν περιορισμένες (19,5%) καταγράφοντας αύξηση σε σχέση με το 2016 
(17,5%).

▲

  Το 88,2% των επιχειρήσεων δεν προχώρησε σε πρόσληψη ή σε απόλυση το πρώτο εξά-
μηνο του 2017, ενώ μόλις το 11,8% προχώρησε σε κάποια αλλαγή προσωπικού, ποσοστό 
μειωμένο σε σύγκριση με το 2016 (14,1%).

▲

  Το 62% των επιχειρήσεων εμφανίζουν μείωση του κύκλου εργασιών, την ίδια στιγμή 
που ο μέσος κύκλος εργασιών παρουσιάζει αύξηση σε σύγκριση με το 2016. Το μεγαλύτερο 
ποσοστό των επιχειρήσεων εμφανίζουν τα τελευταία δύο έτη συνεχή μείωση του κύκλου 
εργασιών, ενώ ο αριθμός των επιχειρήσεων που διατηρούν σταθερό τον κύκλο εργασιών 
τους δεν είναι αμελητέος.

▲

  Το μέσο εξαμηνιαίο κόστος αγοράς εμπορευμάτων για το πρώτο εξάμηνο του 2017 ανέρ-
χεται σε 46.220 ευρώ.

▲

  Το μέσο μηνιαίο μίσθωμα μιας επιχείρησης του λιανικού εμπορίου ανέρχεται σε 750 €, 
ποσό που αντιστοιχεί σε μέσο χώρο επιφάνειας 104 τ.μ..

▲

  Τα καταστήματα τροφίμων καταγράφουν υψηλότερα μέσα μηνιαία πάγια έξοδα ακολου-
θούμενα από τα καταστήματα ένδυσης-υπόδησης. Χαμηλότερα από τον μέσο όρο κινούνται 
τα παντοπωλεία, το «άλλο λιανικό εμπόριο» και τα καταστήματα οικιακού εξοπλισμού.

▲

  Καταγράφεται αύξηση του κύκλου εργασιών σε σχέση με το 2016, ενώ αυξάνεται κατά 
21,62% το κόστος αγοράς εμπορευμάτων. Η μέση ασφαλιστική εισφορά του εμπόρου μειώ-
νεται κατά 39,58% σε σχέση με το 2016. Τα μεικτά κέρδη εμφανίζουν αύξηση 5,26%. 

▲

  Το 31% των επιχειρήσεων έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία και το 30% προς 
τον ΕΦΚΑ, ποσοστά που παραμένουν σταθερά σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Το 
μέσο ύψος οφειλών προς την εφορία είναι αυξημένο κατά 14,6%, ενώ το μέσο ύψος οφει-
λών προς τα ασφαλιστικά ταμεία αυξάνεται κατά 11,1%. 

▲

  Οι οφειλές προς τις τράπεζες παραμένουν περίπου στα ίδια επίπεδα, με το ποσοστό των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις τράπεζες να μειώνεται σημαντικά. Μικρό ποσοστό των 
επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου έχει οφειλές προς προμηθευτές (17%).

▲

  Μόλις το 2,3% των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου έχει υποβάλει αίτημα χρημα-
τοδότησης σε τραπεζικό ίδρυμα το πρώτο εξάμηνο του 2017. Εναλλακτικές πηγές χρημα-
τοδότησης είναι τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης (87,7%) και τα προσωπικά κεφάλαια του 
ιδιοκτήτη (52,9%). Εντυπωσιακή είναι η χρηματοδότηση από συγγενείς (25,4%).

▲

  Παρατηρείται συμπίεση των επενδυτικών δραστηριοτήτων, με αποτέλεσμα μόλις το 9,7% 
των επιχειρήσεων να έχει πραγματοποιήσει επένδυση παγίου κεφαλαίου.
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▲

  Το 52% των επιχειρήσεων δεν παρουσιάζει καμία οφειλή. Το ποσοστό των επιχειρήσεων 
που έχουν οφειλή σε έναν φορέα παραμένει σταθερό μεταξύ των πρώτων εξαμήνων του 
2016 και του 2017.

▲

  Η φορολόγηση έχει παγιωθεί ως το σημαντικότερο πρόβλημα των εμπορικών επιχει-
ρήσεων. Σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εμπορικός κόσμος είναι επίσης η συ-
μπίεση της καταναλωτικής δαπάνης και η έλλειψη ρευστότητας. 




