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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
To οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον

• Οι αναπτυγμένες οικονομίες έχασαν το 2015 το 
«momentum» της ανάπτυξης, ενώ οι προβλέψεις 
για το α΄ εξάμηνο του 2016 κινήθηκαν σε 
χαμηλότερα των αναμενομένων επίπεδα.

• Στην Ευρωζώνη, ο ρυθμός ανάπτυξης 
αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 1,7% το 2016 
και στο 1,5% το 2017, έναντι του 2,0% το 
2015. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών θα 
παραμείνει πλεονασματικό, χωρίς σημαντικές 
μεταβολές.

• Η αποκλιμάκωση της ανεργίας αναμένεται να 
σταθεροποιηθεί.

• Σημαντική επιβράδυνση του παγκόσμιου 
εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών τα τελευταία 
χρόνια.

• Η συρρίκνωση του παγκόσμιου εμπορίου ήταν 
εντονότερη όσον αφορά τα αγαθά, ενώ οι ρυθμοί 
ανάπτυξης του εμπορίου υπηρεσιών σημείωσαν 
μικρότερη πτώση.

• Η επιβράδυνση της απελευθέρωσης του 
εμπορίου και η στροφή σε μέσα προστατευτισμού 
αποτελούν πρόσθετους παράγοντες ανησυχίας.

• Οι τιμές των βασικότερων εμπορευμάτων 
κινήθηκαν πτωτικά από το 2014, παρουσιάζουν 
εντούτοις ανάκαμψη κατά το μεγαλύτερο μέρος 
του 2016.

• Αναμένονται τάσεις διόρθωσης της τιμής του 
πετρελαίου κατά το 2017.

• Οι πιέσεις που ασκήθηκαν στην ελληνική 
οικονομία κατά το 2015 ήταν ηπιότερες από τις 
αναμενόμενες.

• Η ιδιωτική κατανάλωση μειώνεται για 7η 
συνεχόμενη χρονιά, επιφέροντας μεταξύ άλλων 
επιπτώσεις στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο.

• Οι προβλέψεις για την πορεία του ΑΕΠ και την 
ανεργία είναι ενθαρρυντικές για την επόμενη 
διετία. Αναμένονται αυξήσεις στα επίπεδα του 
πληθωρισμού. 

• Σημαντική θεωρείται η ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης του προγράμματος.

• Η συμμετοχή του εμπορίου στην οικονομική 
δραστηριότητα παρά τις πιέσεις που δέχτηκε 
ο κλάδος από το 2010 διατηρείται σε υψηλό 
επίπεδο (11%). 

• Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο λιανικό 
εμπόριο μειώθηκε σωρευτικά κατά 28,3% 
το διάστημα 2010-2015, αλλά ο ρυθμός 
υποχώρησης επιβραδύνεται τα τελευταία δύο 
χρόνια 2014 και 2015. 

• Η υποκατηγορία του λιανικού που πλήγηκε 
λιγότερο ήταν τα μεγάλα καταστήματα τροφίμων 
με πτώση (-19,3%), ενώ σχετικά μικρότερα 
καταστήματα Τροφίμων-Ποτών-Καπνού 
εμφάνισαν πολύ ισχυρότερη πτώση (-31,4%). 

• Η υποκατηγορία που εμφάνισε τη μεγαλύτερη 
σωρευτική υποχώρηση είναι τα έπιπλα /οικιακός 
εξοπλισμός με πτώση 52,9%.

• Το χονδρικό εμπόριο επηρεάστηκε περισσότερο 
από την οικονομική ύφεση σε σχέση με το 
λιανικό, αλλά το 2014 ο κύκλος εργασιών 
σταθεροποιήθηκε. Στη συνέχεια (2015), ο 
κύκλος εργασιών κατέγραψε μεν αξιοσημείωτη 
πτώση, η οποία όμως ήταν σαφώς ηπιότερη των 
προηγούμενων ετών. 

• Ο κλάδος του αυτοκινήτου δέχθηκε ισχυρότατες 
πιέσεις μεταξύ 2010-2013. Η εικόνα 
ανατρέπεται τα έτη 2014 και 2015 και 
παρουσιάζει αύξηση του κύκλου εργασιών.



ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ελληνική αγορά εργασίας το 2016



• Περισσότερες από 7 στις 
10 νέες θέσεις εργασίας 
που δημιουργήθηκαν 
τον τελευταίο χρόνο 
καλύφθηκαν από άνδρες.

• Οριακή αύξηση 0,1% της απασχόλησης στο 
λιανικό εμπόριο - Αυτοκίνητα και χονδρικό 
εμπόριο παρουσίασαν πτώση 4,4% και 4,2% 
αντίστοιχα. 

• Αύξηση απασχόλησης των εργοδοτών στο εμπόριο 
7,5%.

• Ισχυρές πιέσεις στις πολύ μικρές επιχειρήσεις - 
Το μερίδιο της απασχόλησης στις micro μονάδες 
υποχώρησε στο 58,2% έναντι 62,2% το 2008.

• Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αποτελούν διέξοδο 
απασχόλησης για τις ευάλωτες ομάδες (τους 
νέους έως 29 ετών και όσους βρίσκονται κοντά 
σε ηλικία συνταξιοδότησης). 

• Το εμπόριο παραμένει ο 
σημαντικότερος εργοδότης της 
χώρας με μερίδιο 17,6% στη 
συνολική απασχόληση και 20,1% 
στη μη αγροτική απασχόληση.

• Η απασχόληση στο εμπόριο 
μειώθηκε κατά 1,1% φέτος μετά 
από την ενίσχυση κατά 5,3% το 
2015.

•  Χάθηκαν 7.000 θέσεις εργασίας 
στο εμπόριο. 

• Το 24,6% των νέων κάτω 
των 25 ετών που εργάζεται 
στον μη αγροτικό τομέα 
απασχολείται στο εμπόριο. 

• Το 31,6% του συνόλου των 
εργοδοτών, το 30,3% των 
αυτοαπασχολουμένων και το 
37,5% των συμβοηθούντων 
μελών της συνολικής μη 
αγροτικής απασχόλησης, 
συγκεντρώνεται στο εμπόριο. 

• Η συμμετοχή των μισθωτών περιορίζεται στο 
16,2%. 

• Το εμπόριο συγκεντρώνει μεγαλύτερη 
αναλογία εργαζομένων με μερική 
απασχόληση από το σύνολο της μη αγροτικής 
απασχόλησης. 

• Η εργασία ορισμένου χρόνου αποτελεί μόλις 
το 6,9% στο σύνολο των μισθωτών του 
εμπορίου. 

•  Η απασχόληση αυξήθηκε για 2η συνεχή 
χρονιά, μετά από μια περίοδο συνεχούς 
συρρίκνωσης (2008-2013), αλλά και τη 
σταθεροποίηση το 2014. Ακόμη παραμένει 
σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Ο αριθμός των 
εργαζομένων είναι λίγο μικρότερος από τα 
επίπεδα του 1993.



ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Ο απολογισμός των ΑΕ και ΕΠΕ για το 2015



Ανθεκτικές αλλά όχι αλώβητες οι εμπορικές 
ΑΕ και ΕΠΕ.

Υποχώρηση πωλήσεων κατά 1,8%. 

Αύξηση μεικτών κερδών (2η συνεχή χρονιά) 
κατά 1,9%.

Νέα υποχώρηση κερδών προ φόρου (καθαρά 
αποτελέσματα) κατά 42,4% - Η κερδοφορία 

επηρεάστηκε σημαντικά από τις υπέρογκες ζημιές πολύ 
μεγάλης εταιρείας του ελληνικού εμπορίου, χωρίς τα 

αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκε αύξηση 14%.

Αύξηση συνολικού ενεργητικού των ΑΕ και 
ΕΠΕ κατά 1,1%. 

Διεύρυνση συνολικού χρέους εμπορικών ΑΕ 
και ΕΠΕ κατά 3,2% το 2015 -  κυρίως λόγω 
αύξησης των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών 
χρηματοδοτήσεων κατά 5,2%.

Αριθμοδείκτης Κεφαλαίου Κίνησης: Επιδείνωση 
γενικής ρευστότητας σε 1,19 το τελευταίο έτος 

από 1,24 το 2014.

Ανακοπή του κλίματος αποεπένδυσης στο 
εμπόριο το 2015 – Μικρή αύξηση των συνολικών 
επενδύσεων.



ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Τα οικονομικά στοιχεία των ΜΜε εμπορικών 
επιχειρήσεων: Δειγματοληπτική έρευνα του 
ΙΝΕΜΥ για το 2016



• Το 66% των επιχειρήσεων 
λιανικού εμπορίου και το 
73% χονδρικού εμπορίου 
δραστηριοποιούνται πάνω 
από 10 έτη.

•  62,1% των προϊόντων 
στο λιανικό εμπόριο 
προέρχονται 
γεωγραφικά από την 
εγχώρια αγορά. Στο 
χονδρικό εμπόριο το 
ποσοστό ανέρχεται σε 
58,0%.

•  Το λιανεμπόριο είναι κλάδος με ισχυρή 
δυναμική – Το 20% των επιχειρήσεων 
λιανικού εμπορίου ξεκίνησαν τη 
λειτουργία τους τα χρόνια της κρίσης 
(2010-2016). 

•  6 στους 10 επιχειρηματίες λιανικής κράτησαν 
αμετάβλητο το επίπεδο τιμών των προϊόντων, το 
πρώτο εξάμηνο του 2016. 

•  Η πλειονότητα των επιχειρηματιών τόσο στο 
λιανικό όσο και στο χονδρικό εμπόριο δεν άλλαξε 
κάποιον προμηθευτή εντός του πρώτου εξαμήνου 
του έτους.

•  Ο κυριότερος λόγος διακοπής της συνεργασίας 
με κάποιον προμηθευτή για τις επιχειρήσεις του 
λιανικού εμπορίου αποδίδεται στην τιμολογιακή 
πολιτική των προϊόντων (42,4%).

•  Η μέση τιμή του κύκλου εργασιών για το 2016 
στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου εκτιμάται 
ότι θα κυμανθεί μεταξύ 110.000-120.000 
ευρώ. 

•  Το 52,9% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου 
δεν έχει καθόλου οφειλές. 

•  Το 24% των επιχειρήσεων του χονδρικού 
εμπορίου και το 29% των επιχειρήσεων του 
λιανικού έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στην 
εφορία, ενώ τα ποσοστά των επιχειρήσεων με 
ληξιπρόθεσμες οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία 
είναι 21% και 30% αντίστοιχα.

•  Το ποσοστό αυτών που οφείλουν σε 
προμηθευτές είναι 17%. Το εμπόριο δεν 
δημιουργεί χρέη στην αλυσίδα αξίας.

• 1 στις 2 (52%) επιχειρήσεις 
χονδρικού εμπορίου δραστηριοποιείται 
σε ιδιόκτητο ακίνητο (μ.ο. 534 τ.μ.) 
- Στο λιανικό εμπόριο 3 στις 10 
επιχειρήσεις έχουν ιδιόκτητο ακίνητο 
(μ.ο. 108 τ.μ.).  

•  Το 86,1% των επιχειρήσεων 
λιανικού εμπορίου δεν προχώρησε 
ούτε σε απολύσεις ούτε σε 
προσλήψεις κατά το α΄ εξάμηνο του 
2016.

•  Οι επιχειρήσεις του λιανικού 
εμπορίου με δανειακές 
οφειλές στα πιστωτικά 
ιδρύματα ανέρχονται στο 
17%, ενώ για το χονδρικό 
εμπόριο στο 22%. 

•  Ο κλάδος ένδυσης – υπόδησης 
αποτυπώνει σε εντονότερο βαθμό 
από το μέσο όρο για τα θέματα 
του αθέμιτου ανταγωνισμού και 
της εγκατάστασης των εμπορικών 
κέντρων.

•  Το 71% των εμπορικών 
επιχειρήσεων έχει πρόσβαση στο 
διαδίκτυο, ενώ το 76,4% αυτών 
χρησιμοποιεί τις διαθέσιμες 
υπηρεσίες για εμπορικούς λόγους.  

•  2 στις 10 επιχειρήσεις 
λιανικής δεν εμφανίζουν 
ληξιπρόθεσμες οφειλές 
παρά το γεγονός ότι ο 
κύκλος εργασιών τους 
έχει μείνει στάσιμος 
μεταξύ του β΄ εξαμήνου 
του 2015 και του 
α΄εξαμήνου του 2016.

•  Η φορολόγηση αποτελεί 
το μείζον ζήτημα για τις 
εμπορικές επιχειρήσεις.



ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ
Κλάδος σούπερ – μάρκετ

• Τα είδη διατροφής παραμένουν 
η βασική κατηγορία που 
απορροφά το μεγαλύτερο τμήμα 
της μηνιαίας δαπάνης.

•  «Πάλη» για αποτελεσματικότερη 
κατανομή του οικογενειακού 
εισοδήματος.

•   Παρατηρείται ικανοποιητική 
γενική ρευστότητα εξαρτώμενη 
όμως από το βραχυπρόθεσμο 
δανεισμό (υψηλά επίπεδα 
βραχυπρόθεσμου δανεισμού σε 
σχέση και με τα Ίδια Κεφάλαια).

•  Παρατηρείται «εξορθολογισμός» 
αγορών. Με άλλα λόγια παρατηρείται 
υποκατάσταση των ειδών διατροφής 
με προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και 
προϊόντα σε προσφορά.  

•  Στρατηγικές έναντι της κρίσης: 
προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, πόντοι 
για εκπτώσεις, προσφορές, μείωση 
λειτουργικού κόστους, γεωγραφική 
επέκταση (franchising, convenience 
stores).

Η ύφεση της ελληνικής οικονομίας δε θα μπορούσε να 
αφήσει ανεπηρέαστο τον κλάδο των σούπερ-μάρκετ.  
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