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Πρόλογος Προέδρου 
Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου 
και Επιχειρηματικότητας 
κ. Γιώργου Καρανίκα  

Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση προλογίζω την Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 
για το 2020. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο ορόσημο για το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπη
ρεσιών της ΕΣΕΕ, καθώς συμπληρώνονται είκοσι χρόνια από τη δημοσιοποίηση της 
πρώτης Έκθεσης. Σε μια μακρά περίοδο μεγάλων μεταβολών και πυκνών εξελίξεων, 
αναπτύχθηκε και ωρίμασε ο ερευνητικός βραχίονας της ΕΣΕΕ που έλαβε το 2007 τη 
μορφή του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών. Η ερευνητική αναβάθμιση του φο
ρέα μας ήταν ένα σημαντικό εγχείρημα το οποίο φέραμε επιτυχημένα εις πέρας, και 
το διαχρονικά υψηλό επίπεδο της Ετήσιας Έκθεσης είναι η τρανή απόδειξη αυτού.

Η δημοσιοποίηση της Ετήσιας Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου ήταν για την ΕΣΕΕ μια 
σημαντική στιγμή κάθε χρονιά, καθώς μας προσέφερε τη δυνατότητα του απολο
γισμού στο επίπεδο των οικονομικών στοιχείων, και εν γένει της οικονομικής κατά
στασης, και μας επέτρεπε να διατυπώνουμε τις αιχμές της συνδικαλιστικής μας πα
ρέμβασης. Τα πορίσματα της Έκθεσης λαμβάνονται υπόψη και συζητιούνται από τα 
οικονομικά επιτελεία κυβερνήσεων και κομμάτων, από φορείς της αγοράς και της 
ακαδημαϊκής κοινότητας και από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Δεν ήταν σπάνιο σε 
επαφές μου με φορείς που διαχειρίζονται τα ζητήματα της οικονομίας αλλά και με 
διαμορφωτές της κοινής γνώμης να βλέπω συχνά τον τόμο της Έκθεσης σε περίοπτη 
θέση στα γραφεία τους, ενώ η επίδρασή της αποτυπώνεται στις οικονομικές συζητή
σεις και στις προτάσεις για την ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς. Χαίρομαι ιδιαίτερα 
που στις παρουσιάσεις της Έκθεσης συμμετείχαν πρόσωπα από διάφορους πολιτι
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κούς και κοινωνικούς χώρους και στα οποία, παρά τις διαφορετικές τους απόψεις, 
δόθηκε η ευκαιρία να συζητήσουν ελεύθερα και γόνιμα την προσέγγισή τους στο 
οικονομικό πρότυπο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.  

Στο πλαίσιο αυτό, θεωρώ ότι η χρησιμότητα και η αξία αυτής της Έκθεσης είναι τρι
πλή και είναι απόλυτα συνυφασμένη με τον σημαντικό ρόλο που επιτελεί η ΕΣΕΕ ως 
κοινωνικός εταίρος. 

Πρώτον, σε ό,τι αφορά το φορέα μας, η Έκθεση ήταν 
και συνεχίζει να είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη 
δημόσια δράση και παρέμβασή μας. Μπορούμε να 
τεκμηριώσουμε τα αιτήματά μας, να καλλιεργήσουμε 
τον προβληματισμό μας γύρω από βραχυπρόθεσμες 
και μακροπρόθεσμες τάσεις, να επεξεργαστούμε με 
μεγαλύτερη σιγουριά τις προτάσεις μας. Δείχνουμε 
έμπρακτα ότι έχουμε μια ουσιαστικά θεμελιωμένη 
άποψη γύρω από τα θέματα της αγοράς και της οι
κονομίας, την οποία συζητάμε με όλους τους υπεύ
θυνους και ενδιαφερόμενους φορείς. 

Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το ελληνικό εμπόριο, ο πλούτος των στοιχείων των Εκθέ-
σεων και ο πρωτότυπος τρόπος παρουσίασής τους συνιστούν ένα πολύτιμο απο
θετήριο έγκυρης γνώσης και πληροφορίας για το εμπόριο, τόσο αναφορικά με την 
ιστορική του διαδρομή όσο και ως η πληρέστερη αποτύπωση της παρούσας εικόνας 
του, καθώς και εφαλτήριο για τη χάραξη επιχειρηματικών στρατηγικών στο μέλλον, 
ιδίως στην πολύ δύσκολη συγκυρία της πανδημικής κρίσης. Το εμπόριο αποτελεί μια 
οικονομική δραστηριότητα εγγεγραμμένη στην ελληνική οικονομική δομή, με πολύ 
σημαντική συνεισφορά στην ανάπτυξη και στην απασχόληση, και κάθε χρόνο η Έκ-
θεση αποδεικνύει με στοιχεία αυτή τη θέση. 

Τρίτον, σε ό,τι αφορά την κοινή γνώμη και τους θεσμικούς παράγοντες, όπου απευ
θύνονται κυρίως οι παρεμβάσεις μας, οι Ετήσιες Εκθέσεις είναι μια απόδειξη σοβα
ρότητας και εγκυρότητας της ΕΣΕΕ, αλλά και ένας τρόπος να ενημερωθούν αυτοί 
που πρέπει για την πραγματική κατάσταση που επικρατεί στο εμπόριο, μακριά από 
στερεότυπα και στρεβλές απόψεις. Ιδίως στην περίοδο της οικονομικής κρίσης η Ετή-
σια Έκθεση ήταν μια κραυγή αγωνίας των εμπόρων για την επιβίωση και τις προοπτι
κές της επιχειρηματικής τους δράσης.  

Άλλωστε, η ανάγκη της τεκμηριωμένης γνώσης σήμερα, στο πλαίσιο της πανδημίας,  
είναι περισσότερο χρήσιμη από ποτέ. Σε ένα πρώτο επίπεδο, η Έκθεση αποτυπώνει 
γενικά την πτωτική πορεία που ακολουθεί τόσο η παγκόσμια όσο και η ελληνική οικο
νομία, η οποία έχει προφανείς επιπτώσεις στην αγοραστική κίνηση και στη λειτουργία 
του εμπορίου. Ειδικά ο μειωμένος κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο αναδεικνύει 
την ασφυκτική πίεση που ασκείται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ύστερα από πολ
λά χρόνια κρίσης, θέτοντάς τες αντιμέτωπες με οριακές, πλέον, καταστάσεις. Από 
την άλλη πλευρά, βέβαια, ακόμα και στο πλαίσιο αυτής της δύσκολης συγκυρίας, το 
εμπόριο εξακολουθεί να είναι ο σημαντικότερος εργοδότης της χώρας, με μερίδιο 
18,3% στη συνολική απασχόληση, ενώ συγκεκριμένα η απασχόληση στο εμπόριο ενι
σχύθηκε σημαντικά φέτος, κατά 2,7%, με τη δημιουργία σχεδόν 19.000 νέων θέσεων 

Η ερευνητική αναβάθμιση 
του φορέα μας ήταν ένα 
σημαντικό εγχείρημα το 

οποίο φέραμε επιτυχημένα 
εις πέρας και το διαχρονικά 
υψηλό επίπεδο της Ετήσιας 

Έκθεσης είναι η τρανή 
απόδειξη αυτού.



ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου ››› 2020 7

εργασίας. Αυτό το εύρημα δικαιώνει σίγουρα το ρόλο του εμπορίου ως στηρίγματος 
της απασχόλησης, ιδίως σε πλαίσιο μεγάλης οικονομικής δυσπραγίας. 

Η σημερινή συγκυρία της πανδημικής κρίσης είναι σίγουρα εξαιρετικά δυσμενής 
για την ελεύθερη εμπορική δραστηριότητα. Κινητήριος μοχλός του εμπορίου, πέρα 
από την ύπαρξη του διαθέσιμου καταναλωτικού εισοδήματος, είναι η ελευθερία της 
απρόσκοπτης κίνησης, η αλληλεπίδραση ανάμεσα στους ανθρώπους, η άνεση να 
κυκλοφορήσει κάποιος και το εν γένει θετικό ψυχολογικό κλίμα. Αυτά σε συνθήκες 
πανδημίας βάλλονται βάναυσα. Οι αναγκαίοι περιορισμοί που επιβλήθηκαν για να 
αποφευχθεί η μεγαλύτερη διασπορά του ιού έπληξαν οικονομικά, κοινωνικά και ψυ
χολογικά επιχειρηματίες και καταναλωτές, δημιουργώντας μια εξαιρετικά ασφυκτική 
κατάσταση. Ιδίως για το λιανικό εμπόριο το αναγκαστικό κλείσιμο, το οποίο σε κά
ποιες περιπτώσεις ήταν μάλλον υπερβολικό και στερούνταν ορθολογικότητας, είναι 
προμήνυμα οικονομικού θανάτου. Πρόκειται για μια εξέλιξη παγκόσμιας διάστασης 
και κλίμακας, η οποία προφανώς θα επηρεάσει καταλυτικά τον τρόπο με τον οποίο 
σκεφτόμαστε, επιχειρούμε και ζούμε, εντέλει. 

Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαίο να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα, να δούμε ποιες 
στοχευμένες παρεμβάσεις τώρα θα αποτελέσουν τη βάση για μια ομαλή επιστροφή 
της αγοράς στην κανονικότητα, όπως αυτή και αν θα ορίζεται εκ των υστέρων.

Καταρχάς, πρέπει η αγορά να είναι ανοιχτή και κάθε μέρα να γίνονται βήματα με 
ασφάλεια για πλήρη επιστροφή στην κανονικότητα. Είναι αδύνατον να συζητάμε για 
την επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με κλειστά καταστήματα, με έρημες 
πιάτσες και ένα διάχυτο κλίμα φόβου. Είναι εφικτό να τηρούνται αυστηρά μέτρα προ
στασίας από επιχειρηματίες και καταναλωτές και να λειτουργεί το λιανεμπόριο. Οι 
έμποροι έχουμε τη δυνατότητα και τη θέληση να περιφρουρούμε τη δημόσια υγεία 
στην καθημερινή μας επαφή με τους καταναλωτές. 

Δεύτερον, είναι απαραίτητο να ξανατεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης το μεγάλο 
πρόβλημα του εμπορίου, που είναι οι μεταχρονολογημένες επιταγές και η διαχείρισή 
τους την επόμενη μέρα. Επιπλέον, είναι ανάγκη να θεσπιστεί ο ακατάσχετος επιχει
ρηματικός λογαριασμός, ο οποίος θα αποτελέσει ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο, 
και παράλληλα, μέσα από έναν διάλογο της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους της 
αγοράς, να προκύψει ένα σφιχτό, δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την οριστική κα
τάργηση τόσο της προκαταβολής φόρου όσο και του τέλους επιτηδεύματος. Πρέπει 
να γίνει κατανοητό ότι ακόμα και υγιείς επιχειρήσεις, οι οποίες άντεξαν τις αρνητικές 
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης από το 2008, κα
λούνται σήμερα να προσαρμοστούν σε ένα εξαιρετικά 
δυσμενές οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, 
το οποίο, ενδεχομένως, την επόμενη μέρα της πανδη
μίας θα θέσει σε αμφισβήτηση τη βιωσιμότητά τους 
και θα τις μετατρέψει σε μη βιώσιμες.

Τρίτον, πρέπει να προχωρήσει άμεσα και συστηματι
κά ο ψηφιακός μετασχηματισμός των μικρομεσαίων 
εμπορικών επιχειρήσεων. Οι λίγοι έμποροι που είχαν 
προλάβει να συνδυάσουν το φυσικό κατάστημα με τις 
ηλεκτρονικές πωλήσεις άντεξαν και αντέχουν περισσό

Ιδίως στην περίοδο  
της οικονομικής κρίσης 
η Ετήσια Έκθεση ήταν 
μία κραυγή αγωνίας των 
εμπόρων για την επιβίωση 
και τις προοπτικές  
της επιχειρηματικής τους 
δράσης.
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τερο στα πλήγματα που δημιουργούν τα συνεχόμενα λοκντάουν. Το αποτέλεσμα είναι 
πως σήμερα χιλιάδες πολύ μικρές, ατομικές και οικογενειακές εμπορικές επιχειρήσεις 
προσπαθούν να γίνουν ψηφιακά ανταγωνιστικές, χωρίς όμως να διαθέτουν επαρκή 
εργαλεία και τεχνογνωσία. Πρέπει να ενισχυθούν η εμπειρία και η τεχνογνωσία των 

επιχειρηματιών και των εργαζομένων τους σε θέματα 
ηλεκτρονικού εμπορίου, η γνώση σε θέματα διαχείρι
σης αποθεμάτων προϊόντων (logistics) και αποστολών 
τους στον πελάτη και η εξοικείωση σε θέματα ψηφι
ακού μάρκετινγκ, η δυνατότητα δηλαδή ουσιαστικής 
ενσωμάτωσης της νέας τεχνολογίας στη στρατηγική 
αλλά και στην καθημερινή λειτουργία μιας μικρομε
σαίας επιχείρησης.

Τέλος, είναι αναγκαίο να αξιοποιηθούν οι πόροι από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και να ενισχυθούν 
τομείς της οικονομίας που θα παράγουν διαρκή προ

στιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία. Είδαμε ότι με τη «μονοκαλλιέργεια» του του
ρισμού μείναμε χωρίς εναλλακτικούς πυλώνες στήριξης της απασχόλησης και της 
ανάπτυξης, και αναζητούμε τώρα, καθυστερημένα, να βρούμε τα εργαλεία και τις 
δραστηριότητες για να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Πρέπει να επενδύσουμε 
στην ψηφιακή και στην πράσινη οικονομία, να ενισχύσουμε τις βαριές μεταβλητές 
της ελληνικής οικονομίας και να την καταστήσουμε περισσότερο βιώσιμη. Το Ταμείο 
Ανάκαμψης προσφέρει μια μεγάλη ευκαιρία για να δώσουμε αναπτυξιακή ώθηση 
στην οικονομία, αρκεί να την εκμεταλλευθούμε.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συντελεστές της φετινής Έκθεσης για 
την άρτια δουλειά και να ευχηθώ σε όλους σας καλή ανάγνωση. 

Θα πρέπει να αξιοποιηθούν 
οι πόροι από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Ανάκαμψης και 
να ενισχυθούν τομείς της 

οικονομίας που θα παράγουν 
διαρκή προστιθέμενη αξία στην 

ελληνική οικονομία.
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Εισαγωγή

Η εικοστή έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου είναι πράγματι ένας 
σταθμός τόσο για την ΕΣΕΕ και το ερευνητικό της ινστιτούτο ΙΝΕΜΥ όσο και για τον 
επιχειρηματικό κόσμο, τον κλάδο του εμπορίου και την ελληνική οικονομία. Η Ετήσια 
Έκθεση ήταν ένα μεγάλο στοίχημα για την ΕΣΕΕ και τους ανθρώπους της. Ήταν μια 
φιλόδοξη προσπάθεια που στόχευε να αποτελέσει έκδοση αναφοράς για το χώρο 
του εμπορίου και να συμβάλει στη δημόσια συζήτηση και στον επιστημονικό διάλογο 
για τα ζητήματα της αναπτυξιακής πορείας της ελληνικής οικονομίας, των δυνατοτή
των και των προκλήσεων που αντιμετώπιζε, αλλά και τη θέση του εμπορίου σε αυτήν.  

Πέραν αυτών, η Έκθεση συνεισέφερε σημαντικά και στην ενίσχυση του κοινωνικού 
διαλόγου, αφού, από την πρώτη δημόσια παρουσίασή της, τα συμπεράσματα και τα 
βασικά της ευρήματα έγιναν αντικείμενο διαλόγου ανάμεσα στους κοινωνικούς εταί
ρους και, την πολιτεία, κάτι το οποίο με την πάροδο 
του χρόνου απέκτησε θεσμική κατοχύρωση. Στο πλαί
σιο αυτό, η έκδοσή της συμβαδίζει με την ανάγκη του 
εμπορίου να μην είναι απλός παρατηρητής των εξελί
ξεων και να μην ετεροπροσδιορίζεται από επιστημο
νικές επιλογές άλλων φορέων είτε επιστημονικών είτε 
συνδικαλιστικών. Γι’ αυτόν το λόγο και η ιδέα αγκαλιά
στηκε με θέρμη από τους Προέδρους και τα Διοικητικά 
Συμβούλια της ΕΣΕΕ, ενισχύοντας το γενικότερο κύ
ρος και την ανάπτυξη των διεκδικήσεων του εμπορίου, 
σε μια περίοδο όπου η ελληνική οικονομία αντιμετώπι
σε τεράστιες προκλήσεις. Επίσης, ο «φακός» της Έκθε-
σης διαχρονικά δεν περιορίστηκε μόνο στη δυναμική του εμπορίου, αλλά στράφηκε 
επιπλέον στη δυναμική και στα ζητήματα της ελληνικής οικονομίας στον νέο διεθνή 
καταμερισμό εργασίας, καθώς και στις επιδράσεις της ενεργού συμμετοχής της χώ
ρας μας στην ΕΕ και την ΟΝΕ. 

Πριν από είκοσι χρόνια θέσαμε σε εφαρμογή την ιδέα της συστηματικής αποτύπω
σης των μεγεθών του κλάδου του εμπορίου, της απασχόλησης σε αυτόν αλλά και 
της ετήσιας παρακολούθησης των οικονομικών αποτελεσμάτων των εμπορικών επι
χειρήσεων. Η επεξεργασία των δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ και η συσχέτισή τους τόσο 
με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά στοιχεία όσο και με άλλους κλάδους της ελληνικής οικο
νομίας αποτελούσε τον έναν άξονα της ερευνητικής μας εργασίας. Ωστόσο, από την 
πρώτη στιγμή αναδείχθηκε η αναγκαιότητα να αναζητηθούν στοιχεία και αποτελέ
σματα των εμπορικών επιχειρήσεων ανά κλάδο (λιανικό, χονδρικό, αυτοκίνητα). Από 
τη μελέτη των δεδομένων προέκυψε ότι ο εμπορικός κλάδος στην Ελλάδα εμφανίζει 
μια ξεχωριστή ιδιαιτερότητα: τη συντριπτική του πλειοψηφία αποτελούν πολύ μικρές 
επιχειρήσεις. Ποια είναι τα στοιχεία για αυτό το τεράστιο πλήθος των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων; Αυτός ήταν ο δεύτερος άξονας της Έκθεσης. 

O εμπορικός κλάδος 
στην Ελλάδα εμφανίζει 
μια ξεχωριστή 
ιδιαιτερότητα: τη 
συντριπτική του 
πλειοψηφία αποτελούν 
πολύ μικρές επιχειρήσεις.



2020 ››› ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου10

Από την πρώτη φορά που δημοσιεύθηκε η Έκθεση το ενδιαφέρον ξεπέρασε κάθε 
προσδοκία, σε βαθμό μάλιστα που χρειάστηκε να γίνει επανεκτύπωσή της. Όπως 
έγραφε στον πρόλογό του ο τότε πρόεδρος Χρήστος Φώλιας: «Η ΕΣΕΕ έκανε ένα 
τολμηρό, φιλόδοξο βήμα και, συγχρόνως, έβαλε ως στόχο την ανάδειξη της Έκθε-
σης σε ετήσιο θεσμό». Στην εξέλιξη της η Έκθεση διήλθε από τέσσερις φάσεις.

Η πρώτη φάση οφείλει πολλά στον πρόεδρο που εκκίνησε αυτή την πρωτοβουλία, 
τον κ. Χρήστο Φώλια, αλλά και στον αείμνηστο Ανδρέα Κίτσο, διευθυντή της ΕΣΕΕ 
εκείνη την περίοδο. Τότε ξεκίνησε και η συνεργασία μας με τον καθηγητή του Πανε
πιστημίου Πειραιά κ. Ιωσήφ Χασσίδ, ο οποίος τα πρώτα χρόνια είχε τη γενική επιστη
μονική ευθύνη της έκδοσης. Από την πρώτη έκδοση μέχρι και σήμερα συνεχίζεται 
η συνεργασία μας με την ICAP από όπου λαμβάνουμε σε επεξεργασία τα στοιχεία 

των ισολογισμών των εμπορικών ΑΕ & ΕΠΕ. Η δεύτε
ρη φάση τοποθετείται χρονικά στην προεδρία του κ. 
Δημήτρη Αρμενάκη, οπότε και άρχισαν να συντάσ
σονται τα ειδικά παραρτήματα της Έκθεσης γύρω 
από συγκεκριμένες θεματικές που απασχολούσαν το 
εμπόριο.

Στην τρίτη φάση λαμβάνει χώρα μια σημαντική επι
στημονική και ερευνητική τομή. Πρόκειται για τη με
τεξέλιξη του Τέταρτου Μέρους της Έκθεσης, που 
μελετά τις πιο μικρές επιχειρήσεις, αυτές δηλαδή 
που έχουν τζίρο λιγότερο από 200.000 ευρώ. Έτσι, 
συντάσσεται έκτοτε με έρευνα γνώμης που διεξάγε
ται σε δείγμα μικρών εμπορικών επιχειρήσεων την 

οποία έχει συγκροτήσει η ΕΣΕΕ. Παράλληλα, με πρωτοβουλία τού τότε προέδρου  
κ. Βασίλη Κορκίδη συγκροτείται το επιστημονικό συμβούλιο του ΙΝΕΜΥΕΣΕΕ. Ως 
αποτέλεσμα, την περίοδο αυτή λαμβάνει τυπικά τη σκυτάλη εκπόνησης της Έκθε-
σης το νεοϊδρυθέν ΙΝΕΜΥΕΣΕΕ. Τέλος, στην τέταρτη φάση της, υπό την προεδρία 
του κ. Γιώργου Καρανίκα, η Έκθεση επιχειρεί να εντάξει στην καταγραφή τους με
τασχηματισμούς που υφίσταται ο τομέας του λιανικού εμπορίου από τις οικονομι
κές και κοινωνικές προκλήσεις που θέτουν οι νέες τεχνολογίες, η ψηφιακή οικονο
μία, η κλιματική αλλαγή και οι νέες εργασιακές σχέσεις. Έτσι, το «Ειδικό Θέμα» της 
Έκθεσης αφιερώνεται την περίοδο αυτή σε θεματικές που σχετίζονται με το μέλλον 
του εμπορίου.

Η φετινή μας έκδοση συμπίπτει με την πανδημία· μια πανδημία η οποία, πέραν των 
υγειονομικών της επιδράσεων, φαίνεται πως θα έχει και μεγάλες οικονομικές επιπτώ
σεις και θα προκαλέσει σημαντικούς μετασχηματισμούς στο χώρο του εμπορίου. Το 
2020 ο ρυθμός ύφεσης της παγκόσμιας οικονομίας αναμένεται να προσεγγίσει το 
4,4%, όντας οριακά βελτιωμένος σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις των διεθνών 
οργανισμών, ενώ στην Ευρωζώνη η σημαντική κάμψη της εγχώριας ζήτησης (7,6% 
για το 2020) αναμένεται να θέσει σημαντικά εμπόδια στην πορεία ανάκτησης της οι
κονομικής μεγέθυνσης. Ο κύκλος εργασιών στο σύνολο του ελληνικού εμπορίου υπο
χώρησε το 2020 κατά 8,2%, όταν στο σύνολο της οικονομίας η πτώση ήταν ισχυρό
τερη (13,5%). Και οι πολύ μικρές (micro) επιχειρήσεις δέχονται συνεχείς πιέσεις τόσο 

Η φετινή μας έκδοση 
συμπίπτει με την πανδημία· 

μια πανδημία η οποία, 
πέραν των υγειονομικών 

της επιδράσεων, φαίνεται 
πως θα έχει και μεγάλες 

οικονομικές επιπτώσεις και 
θα προκαλέσει σημαντικούς 

μετασχηματισμούς 
στο χώρο του εμπορίου.
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από τη χρηματοπιστωτική κρίση όσο και από εκείνη της υγείας, με αποτέλεσμα το 
μερίδιό τους στην απασχόληση να περιοριστεί σε 54,0% έναντι 62,2% το 2008.  

Την ίδια στιγμή, η απασχόληση στο εμπόριο παρουσίασε σημαντική άνοδο, κατά 2,7%, 
εν μέσω μάλιστα πανδημίας, δημιουργώντας σχεδόν 19 χιλ. νέες θέσεις εργασίας, 
μετά τις απώλειες (0,6%) του 2019. Η εξέλιξη αυτή τροφοδοτήθηκε από τα εξαιρε
τικά αποτελέσματα στο χονδρικό εμπόριο (+25,8%), 
ενώ ο επιμέρους κλάδος των οχημάτων άσκησε κα
θοδικές πιέσεις (14,5%) και το λιανικό συνεισέφερε 
μόνο οριακά (+0,6%). Με εξαίρεση τους αυτοαπα
σχολουμένους (0,4%), η απασχόληση στις υπόλοιπες 
κατηγορίες εργαζομένων του κλάδου παρουσίασε 
άνοδο (εργοδότες: 2,0%, μισθωτοί: 3,2% και βοηθοί: 
15,2%). Ωστόσο, αυτή η γενική εικόνα διαφοροποι
είται σημαντικά τόσο σύμφωνα με το μέγεθος της 
επιχείρησης όσο και με βάση τον κλάδο. Έτσι, στις μι
κρότερες επιχειρήσεις το 78% κατέγραψε μείωση του 
κύκλου εργασιών μεταξύ του α΄ εξαμήνου του 2020 
και του β΄ εξαμήνου του 2019, ενώ το 15% εμφάνισε στασιμότητα. Επιπλέον, σχεδόν 
9 στις 10 επιχειρήσεις (88%) θεωρούν ότι η πανδημία θα επηρεάσει αρνητικά τον κύ
κλο εργασιών τους σε σχέση με το 2019, τη στιγμή που το 56% των επιχειρηματιών 
θεωρεί πως η πτώση του τζίρου θα ξεπεράσει το 40%. Αλλά και από την οπτική του 
κλάδου, η ένδυση και υπόδηση καταγράφει τεράστιες απώλειες, της τάξης του 60%.

Παρά ταύτα, η Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου για το 2020 έχει στραμμένο το 
βλέμμα της στο 2040, στο πώς θέλουμε και πώς πρέπει να είναι η κατάσταση στο 
εμπόριο είκοσι χρόνια μετά. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η Διοίκηση της 
ΕΣΕΕ και το ΙΝΕΜΥ, υπό τον πρόεδρό τους κ. Γιώργο Καρανίκα, ανέλαβαν την πρω
τοβουλία να εκπονήσουν μια «Λευκή Βίβλο» για το Λιανικό Εμπόριο στο πλαίσιο των 
εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Αυτή η Λευκή Βίβλος 
για το Λιανικό Εμπόριο φιλοδοξούμε να αποτελέσει έναν πολύτιμο οδικό χάρτη για τη 
θεμελίωση πολιτικών στον κλάδο.

Σε όλα αυτά τα χρόνια, πολλοί συνέβαλαν με ιδέες στη συνεχή βελτίωση της Έκθε-
σης τόσο από την πλευρά των Διοικήσεων όσο και από τους επιστημονικούς συνερ
γάτες και τα στελέχη του ΙΝΕΜΥ. Εκτός από τους Προέδρους, δεν μπορούμε να μην 
εκφράσουμε ιδιαίτερες ευχαριστίες σε όλα τα Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων της 
ΕΣΕΕ των 20 αυτών χρόνων, σε έναν έναν ξεχωριστά για τις ιδέες, την ηθική στή
ριξη, τις προτάσεις, για τις απαιτήσεις, αλλά ενίοτε και την κριτική τους, συμβάλλο
ντας έτσι στη συνεχή βελτίωση της Έκθεσης. Αυτονόητες είναι οι ευχαριστίες και η 
ευγνωμοσύνη σε όλους τους επιστήμονεςμέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του 
ΙΝΕΜΥ που, από διαφορετικές πειθαρχίες και διαφορετικά πανεπιστημιακά ιδρύματα 
και με τη δική του οπτική ο καθένας, στήριξαν την προσπάθειά μας: στον Απόστο
λο Δεδουσόπουλο, στον Νίκο Θεοχαράκη, στον Δημήτρη Τζουγανάτο, στον Ιωσήφ 
Χασσίδ, στον Μιχάλη Ψαλιδόπουλο, και βέβαια στον αείμνηστο Ίωνα Σαγιά, ο οποίος 
έσπειρε την ιδέα της γεωχωρικής αποτύπωσης και της ηλεκτρονικής απεικόνισης της 
εμπορικής δραστηριότητας, αποτέλεσμα της οποίας είναι σήμερα η ΓΕΩΒΑΣΗ. Οι επι

H Ετήσια Έκθεση Ελληνικού 
Εμπορίου για το 2020 έχει 
στραμμένο το βλέμμα της 
στο 2040, στο πώς θέλουμε 
και πώς πρέπει να είναι η 
κατάσταση στο εμπόριο 
είκοσι χρόνια μετά.
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μελήτριες Τίνα Πλυτά και Βάσω Μπαχούρου αλλά και το ατελιέ της Ελένης Πεδιώτη 
προσέδιδαν σε κάθε έκδοση της Έκθεσης προστιθέμενη αξία με τον επαγγελματισμό 
και την αισθητική τους.

Τέλος, ιδιαίτερη μνεία οφείλουμε σε όλους τους επιστήμονες και συνεργάτες που 
συνέβαλαν όλα αυτά τα χρόνια και ορισμένοι συνεχίζουν να συμβάλλουν στην επε
ξεργασία της Έκθεσης, από τη συλλογή των πρωτογενών στοιχείων έως τη συγγρα
φή της, με την αφοσίωση, το μεράκι και την ευρηματικότητά τους: Γιώργο Δουκίδη, 
καθηγητή του ΟΠΑ, Κώστα Αϊβαλή, οικονομολόγο, Χρήστο Κατηφόρη, οικονομο
λόγο, Χρήστο Μπέλλα, καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Παναγιώτη Κυριακού
λια, πολιτικό επιστήμονα, Γιώργο Κρητικίδη, κοινωνιολόγο, Σταματίνα Παντελαίου, 
Σοφία Βώσσου, Ελένη Δεμερτζή, Ιάκωβο Κατακουζηνό και Ιωάννη Εφραιμίδη (από 
την ICAP), αλλά και τους νέους επιστήμονες που όλα αυτά τα χρόνια εργάστηκαν και 
άλλοι συνεχίζουν να εργάζονται στο ΙΝΕΜΥΕΣΕΕ: Χαράλαμπο Αράχωβα, Αναστασία 
Βάτσου, Νίκο Γεωργοκώστα, Δήμητρα Γούναρη, Μαρία Δαφνομήλη, Κώστα Ελευθε
ρίου, Κλειώ Καρανίκα, Βασίλη Κατσαντώνη, Παναγιώτη Κολοκυθά, Μανόλη Μανιού
δη, Ιωάννη Μελέα, Πολύβιο Μουκούλη, Μιλένα Παναγιωτοπούλου, Φανή Προβή και 
Ελισσάβετ Σαλπέα.

Κλείνοντας, εκ μέρους και της ερευνητικής ομάδας του ΙΝΕΜΥ θα ήθελα να ευχαρι
στήσω θερμά το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΕΕ και ιδιαίτερα τον πρόεδρο κ. Γιώργο 
Καρανίκα καθώς και τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του ΙΝΕΜΥ κ. Νίκο Μπόνη 
και κ. Σπύρο Γεροντίτη, οι οποίοι στηρίζουν έμπρακτα το έργο του Ινστιτούτου και 
συμβάλλουν σημαντικά στη συνέχειά του με την αμέριστη ενθάρρυνση και συμπα
ράστασή τους.

Βάλια Αρανίτου
Αναπληρώτρια καθηγήτρια

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Διευθύντρια ΙΝΕΜΥΕΣΕΕ
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Βασικές διαπιστώσεις

Μ Ε Ρ Ο Σ  Π Ρ Ω Τ Ο
Το οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον

º»	 Το 2020 ο ρυθμός ύφεσης της παγκόσμιας οικονομίας αναμένεται να προσεγγίσει 
το 4,4%, όντας οριακά βελτιωμένος σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις των διε
θνών οργανισμών.

º»	 Για το 2021 οι προβλέψεις σχετικά με τον παγκόσμιο ρυθμό οικονομικής ανάπτυ
ξης ανέρχονται στο 5,2%, αντανακλώντας τις μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις της 
πανδημικής κρίσης στην παγκόσμια οικονομία.

º»	 Το διεθνές εμπόριο αναμένεται να συρρικνωθεί ιδιαίτερα έντονα το 2020 (εκτιμή
σεις γύρω στο 10%), υπενθυμίζοντας τις σημαντικές απώλειες της χρηματοπι
στωτικής κρίσης του 2008.

º»	 Στην Ευρωζώνη η σημαντική κάμψη της εγχώριας ζήτησης (7,6% για το 2020) 
προβλέπεται να  θέσει σημαντικά εμπόδια στην πορεία ανάκτησης της οικονομι
κής μεγέθυνσης.

º»	 Η πανδημική κρίση ασκεί ιδιαίτερη πίεση στην απασχόληση σε επίπεδο Ευρωζώ
νης με τις οικονομίες του ευρωπαϊκού Νότου να καλούνται να αντιμετωπίσουν 
υψηλά ποσοστά ανεργίας το 2021 (Ελλάδα: 18,3%, Ισπανία: 16,8%, Ιταλία: 11,8%).

º»	 Η ελληνική οικονομία παρουσίασε ύφεση 8,2% το 2020, η οποία ωστόσο είναι 
χαμηλότερη από τις αρχικές εκτιμήσεις. 

º»	 Οι εκτιμήσεις των διεθνών οργανισμών για το 2021 δεν επιβεβαιώνουν το σενάριο 
v για την ελληνική οικονομία, τεκμηριώνοντας τον μακρύ δρόμο της οικονομικής 
ανάκτησης.

º»	 Η πανδημία του CovId19 επηρεάζει ιδιαίτερα αρνητικά τον Γενικό Δείκτη Κύκλου 
Εργασιών (ΔΚΕ) στο λιανικό εμπόριο, ο οποίος και καταγράφει μείωση κατά 2,9% 
για το α΄ ενδεκάμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019, γεγονός που 
οξύνει τις σωρευτικές απώλειες για την περίοδο 20122019 (19,5%).

º»	 Οι πωλήσεις εκτός καταστημάτων καταγράφουν τη σημαντικότερη ποσοστιαία 
αύξηση (19,9%) για το 2020, με τα φαρμακευτικά–καλλυντικά (18,6%) και τα σου
περμάρκετ (7%) να ακολουθούν. 

º»	 Το χονδρικό εμπόριο καταγράφει σημαντική μείωση, της τάξης του 10,9% το 
πρώτο εννεάμηνο του 2020.

º»	 Οι κλάδοι που βρίσκονται γύρω από το οικοσύστημα του τουρισμού (καταλύμα
τα, εστίαση, ταξιδιωτικά πρακτορεία και λιανικό εμπόριο) επηρεάζονται δυσανά
λογα έντονα σε σχέση με τους υπόλοιπους.    
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Μ Ε Ρ Ο Σ  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο
Η ελληνική αγορά εργασίας το 2020

º»	Το 2020 η απασχόληση στην ελληνική οικονομία υποχώρησε κατά 2,8% ύστερα 
από πέντε έτη συνεχούς ενίσχυσης.  

º»	Η εμφάνιση της πανδημίας στη χώρα μας και η λήψη περιοριστικών μέτρων από 
τα μέσα Μαρτίου του 2020 ευθύνονται για τη συρρίκνωση της απασχόλησης. 
Ωστόσο, ο ρυθμός πτώσης της απασχόλησης υπολείπεται σημαντικά του αντί
στοιχου του προϊόντος, γεγονός που σημαίνει πως τα μέτρα στήριξης της αγοράς 
εργασίας κατάφεραν σε μεγάλο βαθμό να αναχαιτίσουν τις απολύσεις.

º»	Η παρατήρηση αυτή δεν υποβαθμίζει την ανάγκη μεταρρυθμίσεων για την κα
ταπολέμηση της γραφειοκρατίας, τη συρρίκνωση του μη μισθολογικού κόστους 
αλλά και την παροχή κινήτρων για την κατάρτιση του εργατικού δυναμικού.

º»	Δύο στις τρεις (65,1%) θέσεις εργασίας που χάθηκαν το τελευταίο έτος προήλ
θαν από τους άρρενες, ενώ η κρίση υγείας έπληξε κυρίως τις νεότερες ηλικιακές 
ομάδες. Επιπρόσθετα, την ισχυρότερη ποσοστιαία υποχώρηση σημείωσαν οι μι
σθωτοί (3,2%) και τα συμβοηθούντα μέλη (3,1%) και ακολούθησαν οι εργοδότες 
(2,5%) και οι αυτοαπασχολούμενοι (1,8%). 

º»	Το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε οριακά σε 16,8% από 17,0% το 2019, ενώ σε 
απόλυτα μεγέθη οι άνεργοι είναι λιγότεροι κατά 36 χιλ. και πλέον άτομα συγκριτι
κά με το έτος 2019 (ηλικίες 1564).

º»	Οι πολύ μικρές (micro) επιχειρήσεις δέχονται συνεχείς πιέσεις τόσο από τη χρημα
τοπιστωτική κρίση όσο και από εκείνη της υγείας, με αποτέλεσμα το μερίδιό τους 
στην απασχόληση να έχει περιοριστεί στο 54,0% έναντι του 62,2% το 2008.  

º»	Παρά τις πιέσεις που έχει δεχθεί το εμπόριο τα τελευταία χρόνια, παραμένει ο ση
μαντικότερος εργοδότης της χώρας με μερίδιο 18,3% στη συνολική απασχόληση 
και 20,6% στη μη αγροτική, επιδόσεις σαφώς βελτιωμένες σε σχέση με το 2019 
(17,3% και 19,6% αντίστοιχα).

º»	Η απασχόληση στο εμπόριο παρουσίασε σημαντική άνοδο, κατά 2,7%, εν μέσω 
μάλιστα πανδημίας, δημιουργώντας σχεδόν 19 χιλ. νέες θέσεις εργασίας, μετά 
τις περσινές απώλειες (0,6%). Η εξέλιξη αυτή τροφοδοτήθηκε από τα εξαιρετι
κά αποτελέσματα στο χονδρικό εμπόριο (+25,8%), ενώ ο επιμέρους κλάδος των 
οχημάτων άσκησε καθοδικές πιέσεις (14,5%) και το λιανικό συνεισέφερε μόνο 
οριακά (+0,6%). 

º»	Με εξαίρεση τους αυτοαπασχολούμενους (0,4%), η απασχόληση στις υπόλοιπες 
κατηγορίες εργαζομένων του εμπορίου παρουσίασαν άνοδο (εργοδότες: 2,0%, 
μισθωτοί: 3,2% και βοηθοί: 15,2%).

º»	Κατά το τελευταίο έτος, η μερική απασχόληση συρρικνώθηκε κατά 4.405 άτομα 
(ή κατά 5,7%), με το μερίδιό της στο σύνολο της απασχόλησης του κλάδου να δια
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μορφώνεται στο 10,3%. Στην ίδια κατεύθυνση, η απασχόληση ορισμένου χρόνου 
συρρικνώθηκε κατά 4.462 άτομα (13,7%) μέσα σε ένα έτος. 

º»	Η συμμετοχή του επαγγέλματος των πωλητών τόσο στο σύνολο των προσλήψε
ων όσο και στο σύνολο των αποχωρήσεων κυμαίνεται σταθερά στο 7,5%. Εντού
τοις, φθίνουσα είναι η συμμετοχή στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (3,8% το 
2020 από 9,0% το 2019 και 14,5% το 2014), λόγω της επίδρασης της αναστολής 
λειτουργίας των επιχειρήσεων εξαιτίας της πανδημίας της νόσου του κορονοϊού 
2019.

Μ Ε Ρ Ο Σ  Τ Ρ Ι Τ Ο
Ο απολογισμός των ΑΕ και ΕΠΕ για το 2019 

º»	Από τα μέχρι τώρα διαθέσιμα ενοποιημένα αποτελέσματα των εμπορικών ΑΕ και 
ΕΠΕ, φαίνεται ότι συνεχίζεται η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών και της κερ
δοφορίας του κλάδου του εμπορίου.

º»	Οι πωλήσεις συνέχισαν την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών, σημειώνοντας 
αύξηση 5,2% το 2019.

º»	Τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν (6,7%), λόγω της αύξησης του κόστους πωληθέντων 
με ρυθμό μικρότερο από τον αντίστοιχο των πωλήσεων (4,9%).

º»	Σε επίπεδο καθαρών αποτελεσμάτων, τα συνολικά καθαρά κέρδη του εμπορίου 
κατέγραψαν αύξηση 14,1%. Κερδοφόροι ήταν και οι τρεις τομείς του εμπορίου το 
2019.

º»	Βάσει των διαθέσιμων ισολογισμών των εμπορικών επιχειρήσεων, διαπιστώνεται 
η περαιτέρω ανάκαμψη των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου στο εμπόριο. 

º»	Τα συνολικό ενεργητικό των ΑΕ και ΕΠΕ αυξήθηκε κατά 10,4%. Η αύξηση προ
ήλθε από τη διεύρυνση της αξίας των παγίων στοιχείων κατά 19,9%, καθώς και 
του κυκλοφορούντος κατά 6,7%. Αντίθετα, τα ρευστά διαθέσιμα μειώθηκαν κατά 
2,8%.

º»	Τα ίδια κεφάλαια των εμπορικών εταιρειών αυξήθηκαν κατά 3,9% το 2019.

º»	Το συνολικό χρέος των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ διευρύνθηκε κατά 13,6% το 2019, 
γεγονός που οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση των μεσομακροπρόθε
σμων υποχρεώσεων κατά 51,5%.

º»	Η γενική ρευστότητα αυξήθηκε σε 1,28 το 2019 (από 1,25 το 2018).
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Μ Ε Ρ Ο Σ  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο
Τα οικονομικά στοιχεία των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων: 
Δειγματοληπτική έρευνα ΙΝΕΜΥ για το 2020

º»	Το α΄ εξάμηνο του 2020, το 27% των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου λει
τουργεί λιγότερο από 10 έτη, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 
2019 (21%), ενώ εκείνες που λειτουργούν από 11 έως 20 έτη φτάνουν στο 26%.

º»	Το 31% των επιχειρήσεων στεγάζει την επιχειρηματική του δραστηριότητα σε ιδι
όκτητο οίκημα, επιβεβαιώνοντας το υψηλό ποσοστό ιδιόκτητης επαγγελματικής 
στέγης που είχε καταγραφεί και σε προηγούμενες έρευνες.

º»	Η γεωγραφική κατανομή της προέλευσης των εμπορευμάτων διαφοροποιήθηκε 
σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Συγκεκριμένα, το 71,6% των εμπορευμάτων 
προέρχεται από την Ελλάδα, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 62,5% για το 
2019.

º»	Οι επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου συνεχίζουν να διατηρούν σταθερές σχέσεις 
συνεργασίας με τους προμηθευτές, όπως προκύπτει από τις σχετικά περιορισμέ
νες (27%) πιθανότητες διακοπής της συνεργασίας μαζί τους κατά το α΄ εξάμηνο 
του 2020.

º»	Το 78% των εμπορικών επιχειρήσεων κατέγραψε μείωση του κύκλου εργασιών 
μεταξύ των δύο εξαμήνων (α΄ εξάμηνο του 2020 σε σύγκριση με το β΄ εξάμηνο 
του 2019), ενώ το 15% εμφάνισε στασιμότητα. 

º»	Η μέση εξαμηνιαία αξία αγοράς εμπορευμάτων για το α΄ εξάμηνο του 2020 ανέρ
χεται σε 28.569 ευρώ, η οποία είναι εμφανώς μειωμένη σε σχέση τόσο με το α΄ 
εξάμηνο όσο και με το β΄ εξάμηνο του 2019.

º»	Ο μέσος όρος των εξαμηνιαίων πάγιων δαπανών για τις επιχειρήσεις του λιανικού 
εμπορίου ανέρχεται σε 3.296 ευρώ (6.592 ευρώ κατ’ έτος).

º»	Το 70% και το 73% των επιχειρήσεων δεν έχουν οφειλές προς την εφορία και τα 
ασφαλιστικά ταμεία αντιστοίχως, ενώ το 79% δεν έχει οφειλές προς τους προμη
θευτές. Παρατηρείται σημαντική μείωση της μέσης οφειλής, κατά 13,6% περίπου, 
προς την εφορία σε σχέση το προηγούμενο έτος.

º»	Το ποσοστό των επιχειρήσεων με επαγγελματικό δάνειο (19%) παρουσιάζει αύξη
ση σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2019 (17%).

º»	Σημαντικότερη πηγή χρηματοδότησης αποτελούν τα ίδια κεφάλαια της επιχείρη
σης (86,2%) και τα προσωπικά κεφάλαια του ιδιοκτήτη (54,5%), τα οποία παρου
σιάζουν μεγάλη αύξηση σε σχέση με το 2019 (33,3%). Το ποσοστό χρηματοδότη
σης από συγγενείς (24,4%) αυξήθηκε σε σχέση με το προηγούμενο έτος (22,2%). 

º»	Οι επενδυτικές δραστηριότητες παρουσιάζουν μείωση, με μόλις το 11,6% των επι
χειρήσεων να έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις παγίου κεφαλαίου. Το προηγού
μενο έτος το αντίστοιχο ποσοστό είχε ανέλθει σε 14,5%.
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º»	Το 51% των επιχειρήσεων δεν παρουσιάζει καμία οφειλή, ενώ το ποσοστό των 
επιχειρήσεων που έχουν οφειλή σε έναν φορέα αυξήθηκε από 20% σε 26% μετα
ξύ των πρώτων εξαμήνων του 2019 και του 2020.

º»	Η έλλειψη ρευστότητας, η μείωση της καταναλωτικής δαπάνης και η φορολό
γηση παραμένουν τα σημαντικότερα προβλήματα των εμπορικών επιχειρήσεων, 
καταγράφοντας μικρές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το 2019.

º»	Σχεδόν 9 στις 10 επιχειρήσεις (88%) θεωρούν ότι η πανδημία θα επηρεάσει αρ
νητικά τον κύκλο εργασιών τους σε σχέση με το 2019. Παράλληλα, το 56% των 
επιχειρηματιών θεωρεί πως η πτώση του τζίρου θα ξεπεράσει το 40%.

º»	Το 23% των επιχειρήσεων θεωρεί πως θα χρειαστεί 1 έτος για να επιστρέψει η 
αγορά στην προ πανδημίας κατάσταση, το 38% 2 με 3 χρόνια, ενώ το 15% πιστεύει 
πως θα απαιτηθούν περισσότερα από 3 έτη.

º»	Στο σύνολο της οικονομίας, οι επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας 
το Μάρτιο του 2020 με κρατική εντολή λόγω της πανδημίας της νόσου του κορο
νοϊού 2019 ανήλθαν σε 205.984 ή σε 14,6% του συνόλου. Στο λιανικό, τέθηκαν σε 
αναστολή 59.838 επιχειρήσεις ή το 39,8% των μονάδων του κλάδου.  

º»	Το Νοέμβριο του 2020 τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας συνολικά 185.355 επι
χειρήσεις, λιγότερες δηλαδή σε σχέση με το Μάρτιο, ενώ στον κλάδο του λιανι
κού εμπορίου το Νοέμβριο προστέθηκαν ακόμη 2.945 επιχειρήσεις, ανεβάζοντας 
τον αριθμό σε  62.783 μονάδες.

º»	Ο κύκλος εργασιών στο σύνολο του εμπορίου υποχώρησε το 2020 κατά 8,2%, 
όταν στο σύνολο της οικονομίας η πτώση ήταν ισχυρότερη (13,5%).
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1.1. To διεθνές οικονομικό περιβάλλον 
και η ελληνική οικονομία

Από την αβεβαιότητα του Great Lockdown…
Ο πιστός αναγνώστης των Ετήσιων Εκθέσεων Ελληνικού Εμπορίου γνωρίζει ότι το 
Πρώτο Μέρος τους αφιερώνεται στη σκιαγράφηση των διεθνών και εγχώριων μα-
κροοικονομικών εξελίξεων. Πέρα από κάθε αμφιβολία, η αποτύπωση αυτή είναι κρίσι-
μη για την κατανόηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του οικονομικού περιβάλλοντος 
και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του εμπορίου. Συναφώς, 
στο πλαίσιο αυτό, τo Πρώτο Μέρος της Ετήσιας Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου λει-
τουργεί ως το πρελούδιο της παρουσίασης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του 
κλάδου του εμπορίου, όπως αυτά αναπτύσσονται στα υπόλοιπα μέρη της έκθεσης. 
Ειδικά όμως για το 2020, λόγω της (ιστορικής) συγκυρίας του COVID-19, η (συνοπτι-
κή) σκιαγράφηση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος αναδεικνύεται σε κορυφαί-
ας σημασίας. Ο ασθενικός ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας το 2019 
μετατράπηκε, λόγω του Great Lockdown, όπως επιτυχημένα χαρακτηρίστηκε από το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), σε μια παγκόσμια οικονομική ύφεση που περιγρά-
φηκε ως η δυσμενέστερη μετά τη Μεγάλη Ύφεση του 1929.1 Η πανδημία επέφερε 
μια διττή καταστροφή: από τη μια πλευρά τις ανθρώπινες απώλειες σε όλον τον κό-
σμο, από την άλλη τις τεράστιες οικονομικές συνέπειες των αναγκαστικών μέτρων 
κλεισίματος των επιχειρήσεων και της απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Δηλωτικό  
της κατάστασης είναι το γεγονός πως περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι 
έχουν χάσει τη ζωή τους μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, αρκετοί περισσότεροι 
προσβλήθηκαν από τον ιό, αλλά πάνω από 90 εκατομμύρια αναμένεται να εκπέσουν 
σε καθεστώς ακραίας στέρησης των βασικών αγαθών το 2021. Ακόμα όμως και οι 
βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις είναι ασύλληπτες. Ένα και μόνο παράδειγμα αρκεί: το 
Φεβρουάριο του 2020, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ), το ποσοστό ανεργί-
ας ανερχόταν στο 3,5%, όντας το χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων 70 ετών. Έξι 
μόλις εβδομάδες αργότερα εκατομμύρια Αμερικανοί πολίτες έμειναν χωρίς εργασία.

Ουσιαστικά, πέρα από τις υγειονομικές επιπτώσεις και την πίεση στα εθνικά συστή-
ματα υγείας, η πανδημική κρίση του COVID-19 όξυνε την αβεβαιότητα, η οποία ήταν 
ένα ενδημικό στοιχείο της παγκόσμιας οικονομίας ήδη από το 2018, όταν ο Δείκτης 
Αβεβαιότητας Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής (Global Economic Policy Uncertainty 
— GEPU) βρισκόταν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Η αδιανόητη αυτή κλιμάκωση της 
αβεβαιότητας εκτείνεται πέρα από τη βιολογία του ιού και τις επιπτώσεις που αυτός 
έχει στην ασφάλεια των πολιτών και στα εθνικά συστήματα υγείας. Στο οικονομικό-ε-
πιχειρηματικό επίπεδο οι επιπτώσεις του COVID-19 (λόγω της αβεβαιότητας) λογίζο-
νται δραματικές και σχετίζονται με τη διάρκεια (και την ένταση) των παρεμβατικών 
μέτρων των κυβερνήσεων, με το μετασχηματισμό των καταναλωτικών προτύπων, 
με τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, αλλά και με τις ιδιωτικές και δημόσιες επενδύ-

1. G. Gopinath, “The Great Lockdown: Worst Economic Downturn Since the Great Depression”, https://
blogs.imf.org/2020/04/14/the-great-lockdown-worst-economic-downturn-since-the-great-depression/.



2020 ››› ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου26

σεις τόσο στην Έρευνα και Ανάπτυξη (Research & Development — R&D) όσο και στο 
ανθρώπινο κεφάλαιο.2 Σύμφωνα με τη συμβατική οικονομική θεωρία, οι επιπτώσεις 
της αβεβαιότητας αυτής στη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη προοπτική της πα-
ραγωγικότητας φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Στο επίπεδο αυτό, οι όποιες 
συγκρίσεις με το παρελθόν (π.χ. με τις προηγούμενες οικονομικές κρίσεις ή πανδημί-
ες) δεν είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικές λόγω της διαφορετικότητας του κοινωνικοοικο-
νομικού και πολιτισμικού πλαισίου. Η αβεβαιότητα της παρούσας διττής κρίσης ανα-
πτύσσεται σε τρία επίπεδα: α) το υγειονομικό, το οποίο σχετίζεται με την αντίδραση 
των εθνικών υγειονομικών συστημάτων σε ένα τρίτο πανδημικό κύμα, β) την έκταση 
(και την ένταση) των αρνητικών spillovers της πανδημίας (δηλαδή την ασθενική ζή-
τηση, τον μειωμένο τουρισμό, τα χαμηλά εμβάσματα κ.λπ.) και γ) τη διάρθρωση των 
χρηματαγορών και των παγκόσμιων ροών κεφαλαίων.

Η πανδημική κρίση αναμένεται να έχει σειρά επιπτώσεων σε πέντε ευρύτερα πεδία: 
το οικονομικό, το κοινωνικό, το γεωπολιτικό, το περιβαλλοντικό και το τεχνολογικό.3 
Αυταπόδεικτα, σε επίπεδο διεθνούς πολιτικής οικονομίας, μια από τις βασικές διαπι-
στώσεις της πανδημικής κρίσης είναι αυτή της αυξημένης διασυνδεσιμότητας της 
παγκόσμιας οικονομίας. Οι επιπτώσεις του COVID-19 στην παγκόσμια οικονομία είναι 
εντελώς διαφορετικές από αυτές της ρωσικής πανούκλας (1771-1772), τις οποίες πε-
ριγράφει γλαφυρά ο Daniel Defoe στο Α Journal of the Plague Year (1772). Ο κόσμος, 
όντας πλέον περισσότερο «επίπεδος», είναι και περισσότερο ευεπίφορος στη μετά-
δοση κρίσεων. Η Συναίνεση της Ουάσινγκτον (Washington Consensus), η λογική της 
αυτορύθμισης των αγορών, η δημιουργία νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων, η 
διόγκωση του ιδιωτικού χρέους και οι τεχνολογικές εξελίξεις επιταχύνονται λόγω της 
πανδημίας και διαμορφώνουν μια νέα οικονομική πραγματικότητα, που μοιάζει με 
οικονομική κοσμογονία. Ο μετασχηματισμός αυτός προκαλεί μια σειρά μεταλλαγών 
σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής. Δεν είναι τυχαίο ότι στο πλαίσιο των μεταλ-
λαγών αυτών διαμορφώνεται μια νέα οικονομική ιδεολογία η οποία έχει στον πυρήνα 
της την αποπαγκοσμιοποίηση και την επιστροφή στον οικονομικό εθνικισμό της δα-
σμολογικής προστατευτικής λογικής. 

…στην αισιοδοξία του Great Reset; 

Όπως δείχνει η οικονομική ιστορία, οι πανδημίες υπήρξαν επιταχυντές της κοινωνικής 
και οικονομικής επανεκκίνησης.4 Βέβαια, παρά την εξαιρετικά δυσμενή κατάσταση 
της διεθνούς οικονομίας, οι εξελίξεις όσον αφορά (τουλάχιστον) την αντιμετώπιση 
της πανδημίας φαίνεται να είναι αισιόδοξες. Ο αριθμός των τεστ αυξάνεται σταθερά, 
οι φαρμακευτικές αγωγές για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19 βελ-
τιώνονται συνεχώς, ενώ ο προγραμματισμός των εμβολιασμών συστηματοποιείται 

2. S. Baker, N. Bloom, S. Davis and S. Terry (2020), “COVID-Induced Economic Uncertainty”, Working 
Paper 26983, National Bureau of Economic Research.
3. Κ. Schwab and T. Mallert (2020), COVID-19: The Great Reset, World Economic Forum, Cologny-Gene-
va, p. 3.
4. Για μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων των πανδημιών βλ. 
το special issue του περιοδικού Investigaciones de Historia Ecomica, vol. 16, issue 4 (December 2020).
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μέσω των τιτάνιων εθνικών (εμβολιαστικών) προγραμμάτων. Οι εξελίξεις αυτές, και 
ιδιαίτερα ο εμβολιασμός, δύνανται να λειτουργήσουν ως καταλύτες της ανάκτησης 
της παγκόσμιας οικονομίας. Ενδεικτικά στοιχεία μιας πρώιμης επανεκκίνησης είναι οι 
καλύτερες, σε σχέση με τις αρχικώς εκτιμώμενες, επιδόσεις των ανεπτυγμένων οι-
κονομιών αλλά και ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης της κινεζικής οικονομίας.5 Παρότι 
όμως η παγκόσμια οικονομία επιχειρεί την επανεκκίνησή της, η επανεκκίνηση αυτή 
θα είναι αργόσυρτη, αβέβαιη και σε μεγάλο βαθμό άνιση. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα 
δεδομένα, μια από τις βασικές επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης είναι η όξυνση των 
αντιθέσεων μεταξύ των ανεπτυγμένων και των αναπτυσσόμενων οικονομιών. Είναι 
χαρακτηριστικό πως η σφοδρότητα του δεύτερου κύματος της πανδημίας αφήνει 
έντονο το αποτύπωμά της στις αναδυόμενες οικονομίες, οι οποίες αναμένεται να κα-
ταγράψουν σημαντικές υστερήσεις σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η ένταση των 
ανισοτήτων θα επηρεάσει αρνητικά τη σύγκλιση των εισοδημάτων μεταξύ του ανε-
πτυγμένου και του αναπτυσσόμενου κόσμου.

Σε κάθε περίπτωση, τόσο οι ανεπτυγμένες όσο και οι αναδυόμενες οικονομίες θα κλη-
θούν να διαβούν έναν εξαιρετικά δύσκολο Ρουβίκωνα στην προσπάθειά τους να επα-
νέλθουν στα προ-πανδημικά επίπεδα ανάπτυξης. Όπως τουλάχιστον διαφαίνεται από 
τα μέχρι τώρα δεδομένα, η επιστροφή διαπνέεται από δύο αναγκαίες συνθήκες: αφε-
νός την ενεργοποίηση των εγχώριων δημόσιων πολιτικών, αφετέρου την ενίσχυση 
της διεθνούς συνεργασίας σε όρους υγειονομικής (και χρηματοπιστωτικής) υποστή-
ριξης των οικονομιών που αντιμετωπίζουν τα σημαντικότερα προβλήματα. Είναι γε-
γονός πως η πανδημία του COVID-19 ανέδειξε τον σημαντικό ρόλο του κράτους στο 
να λειτουργεί ως ο θεματοφύλακας της ύστατης καταφυγής. Με βάση τα διαθέσιμα 
στοιχεία, τα κράτη λειτούργησαν αποτελεσματικά διευρύνοντας το δίκτυ κοινωνικής 
προστασίας, διασφαλίζοντας την πίστη αλλά και τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. 
Αναμφίβολα, η κρατική παρέμβαση απέτρεψε τη μαζική χρεοκοπία επιχειρήσεων 
υποστηρίζοντας, έστω και μερικά, την απασχόληση. Το μέγεθος (αλλά και η αποτελε-
σματικότητα) των δημόσιων πολιτικών είναι κρίσιμης σημασίας για την αντιμετώπιση 
των πολυεπίπεδων συνεπειών της πανδημίας. Ωστόσο, σημαντική συνθήκη για μια 
ομαλή επανεκκίνηση της παγκόσμιας οικονομίας είναι η αντιμετώπιση του «εμβολια-
κού εθνικισμού», ο οποίος μοιάζει να αναδύεται ως αποτέλεσμα του περιορισμένου 
αριθμού των εμβολίων.

Επιπρόσθετα, σε ένα παράλληλο επίπεδο, η πανδημική κρίση επιτάχυνε τις λεγόμενες 
μεγα-τάσεις (mega-trends) της παγκόσμιας οικονομίας, οι οποίες συμπυκνώνονται 
στον διττό (πράσινο και ψηφιακό) μετασχηματισμό της οικονομίας αλλά και στις ανα-
διαρθρώσεις του διεθνούς εμπορίου, το οποίο επηρεάζεται αρνητικά και από τους 
περιορισμούς (και τη συμπίεση) που δέχεται η εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι χαρακτη-
ριστικό πως η πανδημία επιτείνει τις δυσχέρειες που καταγράφονται στο επίπεδο της 
διεθνοποίησης της παραγωγής προωθώντας τη λεγόμενη αποπαγκοσμιοποίηση της 
διεθνούς οικονομίας.6 Η ένταση των μετασχηματισμών αυτών, και ειδικά η απορύθμι-

5. IMF, World Economic Outlook: A Long and Difficult Ascent, October 2020, p. xiii.
6. Σύμφωνα με τους Kara και Liadze, ο COVID-19 επέτεινε την υιοθέτηση προστατευτικών μέτρων, τα 
οποία και κινούνται αντίθετα από τη λογική του ελεύθερου εμπορίου, όπως αυτό αποτυπώνεται στα 
κλασικά κείμενα της πολιτικής οικονομίας των Adam Smith (1776), David Ricardo (1817) και John Stuart 
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ση του διεθνούς εμπορίου, αναμένεται να εντείνει την πίεση στο δημόσιο χρέος ανα-
δεικνύοντας τη σημασία της διασφάλισης της μεσοπρόθεσμης βιωσιμότητάς του. 

Η σφοδρότητα όμως του πανδημικού σοκ είναι τόσο έντονη, ώστε τόσο οι ανεπτυγ-
μένες όσο και οι αναπτυσσόμενες οικονομίες αναμένεται να καταγράψουν σημαντι-
κές απώλειες στην παραγόμενη εκροή τους σε σχέση με την προ-COVID-19 περίο-
δο. Οι μικρές ανοικτές οικονομίες, και ειδικά αυτές που είναι εξαρτημένες από τον 
τουρισμό, βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση λόγω της κατάρρευσης της 
ζήτησης (demand side) αλλά και των διαρθρωτικών προβλημάτων από την πλευρά 
της προσφοράς (supply side). Βάσει των εκτιμήσεων του ΔΝΤ, η παγκόσμια οικονο-
μία προβλέπεται το 2020 να καταγράψει ύφεση 4,4% σε σύγκριση με το 2019.7 Η 
εκτίμηση αυτή είναι περισσότερο αισιόδοξη συγκριτικά με τις θερινές προβλέψεις 
του Ταμείου.8 Από την άλλη πλευρά, οι προβλέψεις σχετικά με την ανάπτυξη το 2021 
ανέρχονται στο 5,2%, αντανακλώντας τις μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις της πανδημί-
ας στη διαδικασία ανάκτησης της παγκόσμιας οικονομίας. Οι μακροοικονομικές επι-
πτώσεις της πανδημίας είναι σαρωτικές. Η ιδιωτική κατανάλωση και ο κλάδος των 
υπηρεσιών γνωρίζουν αδιανόητη συρρίκνωση, η κινητικότητα των παραγωγικών 
συντελεστών έχει περιοριστεί σημαντικά, ενώ η απασχόληση συμπιέζεται σε μεγά-
λο βαθμό καταγράφοντας απώλεια άνω των 300 εκατ. θέσεων εργασίας το 2020, 
σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας.9 Παράλληλα, 
το διεθνές εμπόριο συρρικνώνεται κατά -3,5% μεταξύ του α΄ τριμήνου του 2019 και 
του α΄ τριμήνου του 2020, ενώ ο πληθωρισμός μειώνεται στο 0,4% για τις ανεπτυγ-
μένες οικονομίες και στο 4,2% για τις αναδυόμενες.10 Η οικονομική κρίση επηρεάζει 
αρνητικά τη λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), οι οποίες συνιστούν 
τη ραχοκοκαλιά των ανεπτυγμένων οικονομιών. Η πρόσφατη εμπειρία της χρημα-
τοπιστωτικής κρίσης έδειξε ότι λόγω της χρηματιστικοποίησης, και της αυξημένης 
διασυνδεσιμότητας της διεθνούς οικονομίας, οι ΜμΕ δέχονται ισχυρότερα πλήγματα 
σε σχέση με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Πρόδηλα, η διαπίστωση αυτή σχετίζεται 
με την αδυναμία πρόσβασης των πολύ μικρών (micro) και μικρών επιχειρήσεων στις 
παραδοσιακές (τραπεζικές) πηγές χρηματοδότησης. Επίσης, οι κλάδοι που δέχονται 
την ισχυρότερη πίεση (π.χ. λιανικό εμπόριο, εστιατόρια, ξενοδοχεία, τέχνες και ψυχα-
γωγία) συναρθρώνονται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αναμένεται να 
αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα χρηματοδότησης.11 

Mill (1848). Α. Kara and I. Liadze, “The Macroeconomics of de-globalisation”, National Institute Economic 
Review, No 253, August 2020.
7. IMF, World Economic Outlook: A Long and Difficult Ascent, October 2020, p. xv.
8. IMF, World Economic Outlook: A Crisis Like no Other, An Uncertain Recovery, June 2020, p. 1.
9. ILO, ILO Monitor: COVID-19 and the world work: Third edition. Updated estimates and analysis, 29 April 
2020.
10. IMF, World Economic Outlook: A Crisis Like no Other, An Uncertain Recovery, June 2020, p. 3.
11. P.O. Gourinchas, S. Kalemni-Ozcan, V. Penciakova and N. Sander (2020), “COVID-19 and Business 
Failures”, IMF Working Paper 20/207, International Monetary Fund, Washington.
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1.1.1. Ανεπτυγμένες οικονομίες έναντι αναδυόμενων 
οικονομιών

Όπως σημειώθηκε και προηγούμενα, οι επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης είναι ορι-
ζόντιες, επιδρώντας, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, σε όλες τις οικονομίες. Η ταχύτητα 
και η ένταση της ανάκτησης δεν φαίνεται να έχουν οριζόντια χαρακτηριστικά, οξύνο-
ντας τις ανισότητες μεταξύ του ανεπτυγμένου και του αναπτυσσόμενου κόσμου. Σύμ-
φωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ, η ύφεση στις ανεπτυγμένες οικονομίες αναμένεται 
να προσεγγίσει το 5.8%.12 Η οικονομία των ΗΠΑ εκτιμάται ότι θα ανακτήσει ταχύτερα 
την αναπτυξιακή δυναμική της σε σχέση με την Ευρωζώνη. Από την άλλη, οι ασιατι-
κές ανεπτυγμένες οικονομίες (π.χ. Ιαπωνία) αναμένεται να έχουν καλύτερες επιδόσεις 
στην ανάπτυξη το 2021, καθώς χτυπήθηκαν σχετικά λιγότερο από την πανδημία.

Στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες ο ρυθμός της ύφεσης εκτιμάται 
ότι θα μειωθεί στο 3,3% το 2020, με την προοπτική της μεγέθυνσης κατά 6% το 2021. 
Βέβαια, εντός του οικοσυστήματος των αναδυόμενων οικονομιών καταγράφονται 
διαφορετικοί ρυθμοί μεγέθυνσης, αντανακλώντας τις διαφορετικές αναπτυξιακές 
ταχύτητες στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Μάλιστα, η πανδημική κρίση ενδέχεται να δι-
ανοίξει τις ταχύτητες αυτές, δυσχεραίνοντας παράλληλα την εισοδηματική σύγκλιση. 
Είναι χαρακτηριστικό πως οι εκτιμήσεις για την κινεζική οικονομία είναι ιδιαίτερα αι-
σιόδοξες, καθώς αναμένεται μεγέθυνση της τάξης του 10% το διάστημα 2020-2021 
(1,9% το 2020 και 8,2% το 2021).13 Από την άλλη πλευρά, για αρκετές άλλες οικονο-
μίες οι αναπτυξιακές προοπτικές συνεχίζουν να είναι προβληματικές αφενός λόγω 
της εξάπλωσης της πανδημίας (και των αδύναμων συστημάτων υγείας), αφετέρου 
λόγω της προβληματικής εικόνας του τουρισμού και της εξάρτησής τους από την 
εξωτερική χρηματοδότηση. Ειδικότερα για τις σημαντικές αναδυόμενες οικονομίες 
της Ασίας, όπως η Ινδία ή η Ινδονησία, οι προοπτικές χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα θο-
λές λόγω και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στο να θέσουν υπό τον έλεγχό τους 
την πανδημία. Όπως διαφαίνεται, η ικανότητα της εκάστοτε αναδυόμενης οικονομί-
ας να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα επόμενα κύματα της πανδημίας θα επηρεά-
σει, σχεδόν γραμμικά, και τις οικονομικές της επιδόσεις. Η διαφοροποίηση δύναται 
να πολλαπλασιάσει τις περιφερειακές ανισότητες, οδηγώντας μεγάλα τμήματα του 
πληθυσμού στην ακραία φτωχοποίηση. Αν ληφθεί υπόψη η πληθυσμιακή αύξηση 
και το χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα σε αρκετές από τις οικονομίες αυτές, γίνεται 
αντιληπτή η επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου σημαντικών στρωμάτων του παγκό-
σμιου πληθυσμού. Άλλωστε, κατά τους υπολογισμούς της Παγκόσμιας Τράπεζας, η 
πανδημία του COVID-19 μπορεί να οδηγήσει 88-115 εκατ. ανθρώπους στην απόλυτη 
φτώχεια μόνο στον αναπτυσσόμενο κόσμο.14 

12. IMF, World Economic Outlook: A Long and Difficult Ascent, October 2020, p. 8. Οι φθινοπωρινές 
εκτιμήσεις του ΔΝΤ για την ένταση της ύφεσης στις ανεπτυγμένες οικονομίες παρουσιάζουν βελτίωση 
κατά 2,3% σε σύγκριση με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις του Ιουνίου.
13. IMF, World Economic Outlook: A Long and Difficult Ascent, October 2020, p. 11.
14. Βλ. σχετικά “COVID-19 to add as many as 150 million extreme poor by 2021”, https://www.world 
bank.org/en/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-as-150-million-extreme-poor-
by-2021. 
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Ευρωζώνη
Η οικονομία της Ευρωζώνης χτυπήθηκε ιδιαίτερα έντονα από το πρώτο πανδημικό 
κύμα, καθώς σημαντικά κράτη-μέλη της, όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία, δέ-
χθηκαν εξαιρετικά ισχυρό πλήγμα, με αποτέλεσμα να υιοθετήσουν αυστηρά λοκντά-
ουν, γεγονός που άσκησε σημαντική συμπίεση και στην οικονομία τους. Η σφοδρό-
τητα του δεύτερου κύματος της πανδημίας επέφερε έναν δεύτερο γύρο λοκντάουν 
προξενώντας περαιτέρω προβλήματα στη λειτουργία της αγοράς αλλά και στην οι-
κονομία γενικότερα. Ενδεικτικό είναι πως οι εκτιμήσεις για την ένταση της ύφεσης το 
2020 στην Ευρωζώνη κυμαίνονται μεταξύ του 7,5% (σύμφωνα με τον Οργανισμό Οι-
κονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης — ΟΟΣΑ)15 και του -8,3% (κατά το ΔΝΤ). Από 
την άλλη, καταγράφονται προβλέψεις για σημαντική μεγέθυνση του ΑΕΠ, στο 5,2%, 
το 2021. Αναμφίβολα η κάμψη της εγχώρια ζήτησης, η οποία υπολογίζεται σε 7,6% 
το 2020, επηρεάζει ιδιαίτερα αρνητικά το μέγεθος του παραγόμενου προϊόντος στην 
Ευρωζώνη.16 Επίσης, οι ιδιωτικές επενδύσεις σε σταθερό κεφάλαιο γνωρίζουν σημα-
ντική απομείωση, της τάξης του 12%. Στο πλαίσιο αυτό, και παρά την αναντίρρητη 
διεύρυνση των δημόσιων δαπανών (αύξηση κατά 2,2% μεταξύ 2019-2020), η μείωση 
του εθνικού εισοδήματος είναι σημαντική και αντανακλά τις προκλήσεις που καλείται 
να αντιμετωπίσει η ευρωπαϊκή οικονομία στην επόμενη, μετά τον κορονοϊό, ημέρα. 
Η συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας επηρεάζει και τα υπόλοιπα μακρο-
οικονομικά δεδομένα της ευρωπαϊκής οικονομίας, με την ανεργία να αυξάνεται στο 
8% το 2020 (σε σχέση με το 6,6% του 2019) και τις αποπληθωριστικές πιέσεις να 
εντείνονται (αύξηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή — ΔΤΚ κατά 0,5% το 2020).

15. OECD, “Euro Area”, OECD Economic Outlook, vol. 2020, issue 2, p. 157.
16. IMF, World Economic Outlook: A Long and Difficult Ascent, October 2020, p. 143.
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Ο κίνδυνος της στασιμότητας, ειδικά στο επίπεδο της απασχόλησης, είναι σαφώς 
έντονος. Με δεδομένο τον εξαιρετικά χαμηλό πληθωρισμό, είναι αναγκαίο η νομισμα-
τική πολιτική να συνεχίσει να διατηρεί χαμηλό το κόστος δανεισμού τόσο για τις επιχει-
ρήσεις όσο και για τα νοικοκυριά, τουλάχιστον για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημική 
κρίση.17 Επίσης υποστηρικτική θα πρέπει να είναι και η δημοσιονομική πολιτική των 
κρατών-μελών αξιοποιώντας τους σημαντικούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.18 
Βέβαια, πέρα από την πανδημική κρίση αυτή καθαυτήν, οι κίνδυνοι από την ύφεση 
είναι ιδιαίτερα έντονοι, επιτείνοντας την οικονομική αβεβαιότητα. Exempli gratia, μια 
μη συμφωνία των κρατών-μελών σχετικά με τη ρύθμιση της Next Generation EU εν-
δέχεται να δημιουργήσει σημαντικές αναβολές στις δημόσιες επενδύσεις αλλά και 
στη λειτουργία της κοινής αγοράς. Μάλιστα, η ολοκλήρωση του Brexit αναμένεται να 
αποδυναμώσει ακόμα περισσότερο τόσο την καταναλωτική όσο και την επιχειρημα-
τική εμπιστοσύνη. Από την άλλη, η (πιθανή) εκτίναξη των μη εξυπηρετούμενων δανεί-
ων (Non-Performing Loans — NPLs) θα εντείνει τη χρηματοπιστωτική ευθραυστότη-
τα οξύνοντας το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, το οποίο ενδέχεται να επιταχύνει την 
εμφάνιση μιας νέας ύφεσης. Επομένως η ανάκτηση της ευρωπαϊκής οικονομίας δεν 
θα είναι μια εύκολη διαδικασία και για τον λόγο αυτό προϋποθέτει τις γενναίες συνέρ-
γειες εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.

ΗΠΑ 
Η κρίση του COVID-19 έπληξε σφοδρά την αμερικανική οικονομία σε μια περίοδο 
κατά την οποία είχε σταθεροποιηθεί, με τους μισθούς να αυξάνονται, τις επιχειρήσεις 
να μεγεθύνουν τον κύκλο εργασιών τους και τις τράπεζες να διαθέτουν αξιοσημείωτη 
κεφαλαιακή επάρκεια. Η πανδημική κρίση σταμάτησε απότομα την επέκταση της οι-
κονομίας επιφέροντας πολλαπλές ρωγμές στη λειτουργία της πραγματικής οικονομί-
ας. Οι ρωγμές αυτές αποκρυσταλλώνονται στις προβλέψεις του ΔΝΤ, το οποίο εκτιμά 
ύφεση της τάξης του 4,3% για το 2020 και ανεργία ύψους 8,9%, στοιχείο το οποίο 
τεκμηριώνει τη (σημαντική) απώλεια θέσεων εργασίας.19 Μάλιστα, το απαισιόδοξο 
σενάριο για την πορεία της οικονομίας είναι ακόμα πιο προβληματικό, καθώς, σύμ-
φωνα με τους υπολογισμούς του ΟΟΣΑ, το ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί κατά 8,5% 
το 2020, η ανεργία να εκτιναχθεί στο 12,9% και το δημόσιο χρέος να προσεγγίσει 
το 131,8% του ΑΕΠ.20 Το λοκντάουν εξώθησε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων σε δια-
κοπή της λειτουργίας, με συνέπεια οι θέσεις εργασίας να μειωθούν σημαντικά. Για 
παράδειγμα, τον Απρίλιο του 2020 το ποσοστό ανεργίας προσέγγισε το 15%, ανα-
δεικνύοντας το εξαιρετικά ισχυρό σοκ που δέχθηκε η αμερικανική αγορά εργασίας. 
Ο εκρηκτικός συνδυασμός των λουκέτων των επιχειρήσεων και της συνακόλουθης 
απώλειας θέσεων εργασίας ενδέχεται να εντείνει την κοινωνικοπολιτική ευθραυστό-
τητα, οξύνοντας τις κοινωνικές συγκρούσεις (βλ. τα θλιβερά γεγονότα στο Καπιτώ-
λιο). Στο επίπεδο αυτό, η μακροοικονομική υποστήριξη καθίσταται κρίσιμης σημασί-

17. OECD, “Euro Area”, OECD Economic Outlook, vol. 2020, issue 2, p. 157.
18. S. Watzka and A. Watt, “The Macroeconomic Effects of the EU Recovery and Resilience Facility”, IMK 
Policy Brief, No. 98, October 2020.
19. IMF, World Economic Outlook: A Long and Difficult Ascent, October 2020, p. 57.
20. OECD, OECD Economic Surveys: United States 2020, OECD Publishing, Paris, p. 10.
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ας ιδίως όσον αφορά την υποστήριξη των ανθρώπων που χάνουν την εργασία τους 
αλλά και των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν προβλήματα ρευστότητας, γεγονός 
το οποίο επηρεάζει αρνητικά το σχηματισμό παγίου κεφαλαίου.

Βέβαια, η δημοσιονομική επέκταση και η περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πο-
λιτικής πιθανόν να επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο το δημόσιο χρέος, λαμβάνοντας 
υπόψη τη γήρανση του πληθυσμού και την αδιάλειπτη πίεση που δέχεται το εθνι-
κό σύστημα υγείας. Επιπρόσθετα, η πανδημική κρίση σταμάτησε την εισοδηματική 
σύγκλιση των διάφορων τμημάτων του πληθυσμού, όπως αυτή αποτυπώνεται στο 
δείκτη Better Life Index. Ωστόσο, οι (υπαρκτές) πιθανότητες του αισιόδοξου αναπτυ-
ξιακού σεναρίου V ενδέχεται να βελτιώσουν το οικονομικό κλίμα ενισχύοντας παράλ-
ληλα την εμπιστοσύνη τόσο των επιχειρήσεων όσο και των νοικοκυριών. Παράλληλα, 
η εξομάλυνση της πολιτικής κατάστασης εκτιμάται ότι θα εισφέρει στην απομείωση 
της αβεβαιότητας και στην ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης. Σε κάθε περίπτωση, η ενί-
σχυση της κινητικότητας των τμημάτων του εργατικού δυναμικού με περιορισμένες 
δεξιότητες, η διασφάλιση του ανταγωνισμού, αλλά και ο πράσινος μετασχηματισμός 
της οικονομίας μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της παραγωγικότητας, η οποία 
είναι κλειδί για την επόμενη ημέρα της οικονομίας. 

Ηνωμένο Βασίλειο

Το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως και οι περισσότερες οικονομίες της Ευρώπης, χτυπήθηκε 
ισχυρά από την πανδημική κρίση. Η απόφαση για το σκληρό λοκντάουν είναι σαφές 
ότι περιόρισε την οικονομική λειτουργία σε μια σειρά από κλάδους. Η επέλαση του 
COVID-19 ενδέχεται να επιδεινώσει τα διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας, 
δηλαδή την περιορισμένη παραγωγικότητα, την παιδική φτώχεια, καθώς και τις πε-
ριφερειακές ανισότητες.21 H επιδείνωση αυτή υπογραμμίζει την αναγκαιότητα υιοθέ-
τησης μιας σειράς μεταρρυθμίσεων, ώστε η ανάκτηση της βρετανικής οικονομίας 
(τουλάχιστον στο μεσοδιάστημα) να είναι βιώσιμη. Οι εκτιμήσεις για ύφεση περί τις 
δέκα ποσοστιαίες μονάδες (-9,8%) είναι δηλωτικές των κλυδωνισμών που δέχεται η 
οικονομία.22 Επιπρόσθετα, τόσο οι αποπληθωριστικές πιέσεις της οικονομίας (αύξηση 
του ΔΤΚ κατά 0,8% για το 2020) όσο και η αύξηση της ανεργίας (5,4% για το 2020) 
αναδεικνύουν τις βραχυπρόθεσμες προκλήσεις που ορθώνονται στη μετα-Brexit πε-
ρίοδο. Η έξοδος της Μεγάλης Βρετανίας από την Κοινή Αγορά, με την οποία έχει ανα-
πτύξει εξαιρετικά ισχυρούς δεσμούς, επιφέρει νέες προκλήσεις όσον αφορά τη διακί-
νηση τόσο των εμπορευμάτων όσο και των παραγωγικών συντελεστών. Στο πλαίσιο 
αυτό, η δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να κινηθεί σε ένα διττό επίπεδο: αφενός να 
αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της πανδημίας σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, αφετέρου 
να προετοιμάσει την όσο το δυνατόν ηπιότερη μετάβαση της βρετανικής οικονομίας 
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της τελωνειακής ένωσης.

21. OECD, OECD Economic Surveys: United Kingdom 2020, OECD Publishing, Paris, p. 10. 
22. IMF, World Economic Outlook: A Long and Difficult Ascent, October 2020, p. 57. Θα πρέπει να σημει-
ωθεί πως οι εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ είναι ακόμα πιο δυσμενείς σε σχέση με αυτές του ΔΝΤ, οι οποίες και 
ανέρχονται στο -10,1% για το 2020. 
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Η επαναφορά της οικονομίας στα προ κρίσης επίπεδα θα είναι, όπως και σε όλες 
τις ανεπτυγμένες οικονομίες (πλην Κίνας), μια αργόσυρτη και απαιτητική διαδικασία. 
Αναντίρρητα, μια εμπορική συμφωνία με την ΕΕ θα υποστηρίξει την ανάκαμψη της 
οικονομίας, θα ενισχύσει την παραγωγικότητα και θα συμβάλει στη διατήρηση ση-
μαντικού αριθμού θέσεων εργασίας. Ακόμα, η ενίσχυση τόσο των δημόσιων όσο και 
των ιδιωτικών επενδύσεων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχυροποίηση της 
ανάκτησης της οικονομικής δραστηριότητας και την (αναγκαία) βελτίωση της παρα-
γωγικότητας. Σε ένα παράλληλο επίπεδο, η υιοθέτηση καινοτόμων επιχειρηματικών 
μοντέλων από τις επιχειρήσεις είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχή προσαρμογή 
τους, ειδικά των μικρών και των μεσαίων. Ένας περαιτέρω αναγκαίος όρος, προκειμέ-
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νου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα (και η εξωστρέφεια) της βρετανικής οικονομί-
ας, είναι η επένδυση στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) και στη βιομηχανική πολιτική. 
Άλλωστε η συγκυρία της εξόδου από την ΕΕ δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ιδεατή σε 
όρους παραγωγικότητας, καθώς η μεγέθυνση της βρετανικής οικονομίας καταγρά-
φεται ως μάλλον αδύναμη σε σύγκριση με τις προηγούμενες δεκαετίες.23 Τέλος, είναι 
σημαντικό οι δημόσιες πολιτικές (όπως το Winter Economic Plan) να κινούνται προς 
τη σωστή κατεύθυνση, υποστηρίζοντας τους νέους και χαμηλά αμειβόμενους εργα-
ζομένους. Στο επίπεδο αυτό, η επένδυση στις ψηφιακές δεξιότητες των εργαζομένων 

23. OECD, OECD Economic Surveys: United Kingdom 2020, OECD Publishing, Paris, p. 10.
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είναι εξαιρετικά σημαντική τόσο για τη μεσοπρόθεσμη βελτίωση της παραγωγικότη-
τας όσο και για την απομείωση των διαγενεακών ανισοτήτων.

Κίνα
Η Κίνα ήταν η πρώτη χώρα που επλήγη από την πανδημική κρίση, μια κρίση η οποία 
επηρέασε τόσο την παραγωγική διαδικασία της χώρας όσο και το εξωτερικό της 
εμπόριο. Είναι χαρακτηριστικό πως στο α΄ τέταρτο του 2020 η οικονομία της κατέ-
γραψε μείωση του ΑΕΠ της τάξης του 9,8% σε σύγκριση με το τελευταίο τέταρτο του 
2019.24 Ωστόσο, ύστερα από το πρώτο κύμα της πανδημίας, οι οικονομικές επιδόσεις 
της κινεζικής οικονομίας αποδείχτηκαν αξιοσημείωτες, καθώς, μετά τη συρρίκνωση 
της οικονομικής δραστηριότητας των πρώτων δύο τριμήνων του 2020, στο γ΄ τρίμη-
νο καταγράφηκε σταθεροποίηση, ενώ στο τελευταίο επέστρεψε σε σημαντικά θετι-
κούς ρυθμούς μεγέθυνσης. Παρά λοιπόν τις σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις της 
πανδημικής κρίσης, προβλέπεται ετήσια μεγέθυνση της οικονομίας κατά 1,9% για το 
2020 και 8,2% για το 2021.25 Η διατήρηση θετικού ρυθμού μεγέθυνσης οφείλεται, σε 
μεγάλο βαθμό, στην ισχυρή εσωτερική ζήτηση, η οποία ανέρχεται στο 1,8% το 2020. 
Μάλιστα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για το 2021, η εσωτερική ζήτηση αναμένεται 
να είναι ακόμα πιο ισχυρή, προσεγγίζοντας το 8%. Παρ’ όλα αυτά, η κατανομή της 
ζήτησης δεν είναι ισόρροπη, καθώς η ζήτηση των αγαθών πολυτελείας είναι υψηλή, 
ενώ η ζήτηση των βασικών αγαθών δεν παρουσιάζει αύξηση λόγω της μείωσης των 
εισοδημάτων, ιδίως των χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων. Η διαπίστωση αυτή 
αναδεικνύει τις δυσχέρειες που καταγράφονται στο επίπεδο της εισοδηματικής σύ-
γκλισης, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά τις προοπτικές μιας βιώσιμης και συμπεριλη-
πτικής οικονομικής ανάπτυξης.

H σταθερή εικόνα της οικονομίας αποτυπώνεται και στα υπόλοιπα μακροοικονομι-
κά μεγέθη, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει σταθερός το 2020 (2,9%) και η ανεργία 
παρουσιάζει ήπια μεγέθυνση (3,8% το 2020).26 Από την άλλη πλευρά, το εξωτερικό 
εμπόριο, modus operandi της κινεζικής οικονομίας, δέχθηκε ισχυρό πλήγμα λόγω της 
πανδημικής κρίσης, με συνέπεια οι εξαγωγές να μειωθούν κατά 3,7% το 2020 και οι ει-
σαγωγές κατά 7,2%.27 Ο αποτελεσματικός έλεγχος του δεύτερου κύματος της πανδη-
μίας έδωσε τη δυνατότητα ανάκαμψης της οικονομίας· ως εκ τούτου τόσο οι ιδιωτικές 
επενδύσεις όσο και το real estate παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Απ’ ό,τι διαφαίνεται, 
η δημοσιονομική πολιτική θα συνεχίσει να παραμένει υποστηρικτική κυρίως λόγω της 
μείωσης των φόρων και της διεύρυνσης των κοινωνικών παροχών προκειμένου να 
ενισχυθεί η καταναλωτική εμπιστοσύνη. Στο επίπεδο του ανταγωνισμού, οι σημαντικές 
επενδύσεις των κρατικών επιχειρήσεων αναμένεται να εντείνουν τα εμπόδια εισόδου 
νέων επιχειρήσεων στην αγορά. Γενικά, η μακροπρόθεσμη προοπτική της οικονομίας 
(και η μεταστροφή της σε μια οικονομία με συμπεριληπτικά και αειφόρα χαρακτηρι-

24. WTO, World Trade Statistical Review 2020, Geneva, p. 29.
25. IMF, World Economic Outlook: A Long and Difficult Ascent, October 2020, p. 10. Σε συναφές επίπε-
δο κινούνται και οι προβλέψεις του ΟΟΣΑ, καθώς ανέρχονται στο 1,8% για το 2020 και στο 8% για το 
2021· OECD, OECD Economic Outlook, vol. 2020, issue 2, OECD Publishing, Paris, p. 138.
26. IMF, World Economic Outlook: A Long and Difficult Ascent, October 2020, p. 56.
27. OECD, OECD Economic Outlook, vol. 2020, issue 2, OECD Publishing, Paris, p. 138.



2020 ››› ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου36

στικά) εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων οι οποίοι σχετίζονται με τη μεταστροφή 
από την επένδυση στην κατανάλωση, με τη μετάβαση από τη βιομηχανία στις υπηρε-
σίες και τη μετατόπιση των πληθυσμών από την ύπαιθρο στις αστικές περιοχές.

Ιαπωνία
Η πανδημική κρίση του COVID-19 μετέτρεψε τον ασθενικό ρυθμό ανάπτυξης της ια-
πωνικής οικονομίας του 2019 σε σημαντική ύφεση το 2020, της τάξης του 5,3%. Η 
ύφεση εντείνει τις αποπληθωριστικές πιέσεις που δέχεται η οικονομία (μείωση γενικού 
επιπέδου τιμών κατά 0,5%), απομακρύνοντάς την από την προοπτική της πλήρους 
απασχόλησης (ποσοστό ανεργίας ύψους 3,3%).28 Γενικότερα, παρότι δεν φαίνεται 
να χάνονται αρκετές θέσεις εργασίας, οι προοπτικές για τη δημιουργία νέων θέσεων 
παραμένουν αναιμικές. Από την άλλη πλευρά, η οικονομία μοιάζει να ενδυναμώνεται 
σταδιακά αλλά το σπιράλ μεγέθυνσης παραμένει ασθενικό. Αναμφίβολα, η εσωτερι-
κή κατανάλωση είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για την ενίσχυση του σπιράλ 
μεγέθυνσης. Η σταδιακή άρση των περιορισμών του λοκντάουν, σε συνδυασμό με 
την υποστηρικτική δημοσιονομική πολιτική και την παροχή κινήτρων προς τις επιχει-
ρήσεις, εκτιμάται ότι θα αποτελέσει το κλειδί για την αύξηση των ιδιωτικών επενδύ-
σεων, οι οποίες, με βάση τους υπολογισμούς του ΟΟΣΑ, προβλέπεται να αυξηθούν 
οριακά (ήτοι κατά 0,2%) το 2021.29 Η κρατική παρέμβαση στην οικονομία ήταν οπωσ-
δήποτε καίρια για την προστασία τόσο των νοικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων. 
Σημαντικές εκφάνσεις των μέτρων που ελήφθησαν ήταν η επιδότηση κάθε κατοί-
κου με 100.000 JPY, οι μη επιστρεπτέες πιστώσεις προς τις επιχειρήσεις που δέχονται 
σημαντική πίεση λόγω της πανδημίας, η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων για την 
υποστήριξη των θέσεων εργασίας, αλλά και η επιδότηση ενοικίων για τις πληττόμενες 
επιχειρήσεις.30 Στην ίδια λογική, η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας επέκτεινε τη νομι-
σματική της πολιτική παρέχοντας φθηνό δανεισμό προς τις επιχειρήσεις.

Ωστόσο, παρά την ευμεγέθη κρατική παρέμβαση, για να καταστεί η οικονομική ανά-
πτυξη ανθεκτική και βιώσιμη, είναι εξέχουσας σημασίας οι δομικές μεταρρυθμίσεις 
από την πλευρά της κρατικής πολιτικής. Σημαντικές παραμέτρους για την ανάκτηση 
της ιαπωνικής οικονομίας αποτελούν, επιπλέον, η ολοκλήρωση του ψηφιακού μετα-
σχηματισμού αλλά και η υποστήριξη των αλυσίδων αξίας, οι οποίες είναι σημαντικές 
για την ενίσχυση της εξωστρέφειας. Τέλος, μια ακόμα σημαντική συνθήκη βιωσιμό-
τητας συνιστά η πράσινη μετάβαση της οικονομίας μέσω της μείωσης των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου και της συνακόλουθης στροφής προς τις ανανεώσιμες πη-
γές ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα.

28. IMF, World Economic Outlook: A Long and Difficult Ascent, October 2020, p. 56.
29. OECD, OECD Economic Outlook, vol. 2020, issue 2, OECD Publishing, Paris, p. 200.
30. OECD, OECD Economic Outlook, vol. 2020, issue 2, OECD Publishing, Paris, p. 201.



ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου ››› 2020 37

1.1.2. Το διεθνές εμπόριο και οι τιμές των κυριότερων 
εμπορευμάτων 

Το διεθνές εμπόριο αναμένεται να συρρικνωθεί σημαντικά (περίπου 10%) το 2020, 
προσεγγίζοντας τις απώλειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008. 
Βέβαια, η σύνθεση της απομείωσης είναι διαφορετική, καθώς οι κλάδοι που γνωρί-
ζουν σημαντική μείωση είναι αυτοί που συνδέονται κυρίως με διαπροσωπικές επαφές 
(π.χ. τουρισμός, εστίαση, λιανικό εμπόριο). Η κατάρρευση του διεθνούς εμπορίου, 
το οποίο υπήρξε καταλύτης ανάκαμψης της παγκόσμιας οικονομίας μετά τη χρημα-
τοπιστωτική κρίση, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της διεθνούς 
οικονομίας το 2020. Ωστόσο, η συρρίκνωση του όγκου του διεθνούς εμπορίου είχε 
ξεκινήσει ήδη από το 2019, γεγονός που τεκμηριώνει την εντεινόμενη αβεβαιότητα η 
οποία καταγράφεται από το 2018. Είναι χαρακτηριστικό πως ο όγκος του διεθνούς 
εμπορίου το 2019 μειώθηκε για πρώτη φορά μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική 
κρίση 2008-2009 κατά 0,1%.31

Η πανδημική κρίση του COVID-19 επηρέασε αρνητικά το διεθνές εμπόριο και αυτό 
αναμένεται να αποτυπωθεί στα μεγέθη του όγκου του. Ήδη κατά το πρώτο μισό 
του 2020, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, ο όγκος του διεθνούς εμπορίου γνώρισε 
σημαντική μείωση. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (ΠΟΕ), η μείωσή του προβλέπεται να κυμανθεί μεταξύ 13% (σύμφωνα με 
το αισιόδοξο σενάριο) και 32% (σύμφωνα με το απαισιόδοξο σενάριο) το 2020.32 Η 
ένταση της μείωσης εξαρτάται (περίπου γραμμικά) από την ένταση της πανδημίας και 
τον βαθμό στον οποίο αυτή θα επηρεάσει τις διεθνείς συναλλαγές.

Οι αναδυόμενες οικονομίες, κυρίως λόγω της Κίνας, παρουσιάζουν αυξημένη ανθε-
κτικότητα σε σύγκριση με τις ανεπτυγμένες. Ενδεικτικά, οι εξαγωγές των ανεπτυγ-
μένων οικονομιών μειώθηκαν κατά 11,6% μεταξύ 2019 και 2020, ενώ οι αντίστοιχες 
των αναπτυσσόμενων κατά 7,7%. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές των ανεπτυγμένων οικο-
νομιών παρουσίασαν κάμψη της τάξης του 11,5%, ενώ των αναδυόμενων μειώθη-
καν κατά 9,4%. Παράλληλα, η πανδημική κρίση κατέδειξε τη σημασία του διεθνούς 
εμπορίου, καθώς οι ανοιχτές εφοδιαστικές αλυσίδες ήταν κρίσιμης σημασίας για τη 
διανομή ιατροφαρμακευτικού υλικού στις χώρες που παρουσιάζουν ελλείψεις στην 
παραγωγή τους. Όπως δείχνουν τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα του ΠΟΕ, 
οι ΗΠΑ αποτελούν τον σημαντικότερο εξαγωγέα χημικών και φαρμακευτικών προϊό-
ντων, με τη Γερμανία και την Κίνα να ακολουθούν. 

Σε επίπεδο κατηγοριών προϊόντων, το 2019 καταγράφεται μια μάλλον μεικτή εικόνα. 
Ειδικότερα, οι εξαγωγές σε ατσάλι και σίδηρο μειώθηκαν κατά 12% μεταξύ 2018-
2019, γεγονός το οποίο οφείλεται στις εμπορικές εντάσεις Κίνας και ΗΠΑ. Η ΕΕ συνε-
χίζει να παραμένει ο κυριότερος εξαγωγέας της συγκεκριμένης κατηγορίας (151 δισ. 
δολ.), με την Κίνα να ακολουθεί με σημαντική υστέρηση (55 δισ. δολ.). Από τις λοιπές 
οικονομίες η Ινδία καταγράφει αξιοσημείωτη μεγέθυνση ανεβαίνοντας από την 9η 
στην 7η θέση των παγκόσμιων εξαγωγέων σιδήρου και χάλυβα. Παράλληλα, ο τομέ-

31. WTO, World Trade Statistical Review 2020, Geneva, p. 16.
32. WTO, World Trade Statistical Review 2020, Geneva, p. 29.
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ας των τροφίμων καταγράφει οριακή μείωση (-1% μεταξύ 2018-2019). Είναι χαρα-
κτηριστικό πως 8 από τις 10 κυριότερες εξαγωγικές χώρες σημειώνουν μείωση των 
εξαγωγών τους το 2019. Κυριότερος εξαγωγέας τροφίμων παραμένει η ΕΕ (553 δισ. 
δολ.), με τις ΗΠΑ να ακολουθούν (136 δισ. δολ.). Η Ινδονησία κατέγραψε τη σημαντι-
κότερη μείωση στις εξαγωγές τροφίμων (-10% μεταξύ 2018-2019), ενώ η Αργεντινή 
σημείωσε την υψηλότερη αύξηση στις εξαγωγές της, προσεγγίζοντας τα 39 δισ. δολ. 
(αύξηση της τάξης του 16% μεταξύ 2018-2019). Σημαντική είναι η μεγέθυνση στα 
προϊόντα που σχετίζονται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι εξαγωγές προϊό-
ντων αιολικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά 14% μεταξύ 2000-2019, ενώ οι εξαγωγές 
προϊόντων ηλιακής ενέργειας διπλασιάστηκαν από το 2005. Αύξηση σημειώθηκε και 
στις εξαγωγές ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων, κατά 60% το 2019 σε σχέση με 
το 2018 (προσεγγίζοντας τα 84 δισ. δολ. το 2019). Η ΕΕ είναι ο κυριότερος εξαγωγέ-
ας ηλεκτρικών αυτοκινήτων (52,2% του συνόλου των εξαγωγών μεταξύ 2017-2019), 
ενώ η Ιαπωνία παραμένει ο κυριότερος εξαγωγέας υβριδικών αυτοκινήτων (32,7% 
του συνόλου των εξαγωγών μεταξύ 2017-2019). Όσον αφορά το εμπόριο πλαστι-
κών, έχει σχεδόν τριπλασιαστεί από το 2000, αν και το 2019 σημειώνεται μια μείωση 
της τάξης του 5%. Βέβαια, η συμβολή των πλαστικών στις συνολικές παγκόσμιες εξα-
γωγές αυξήθηκε από το 3,1% το 2000 στο 3,4% το 2019. Η Κίνα αποτελεί τον σημαντι-
κότερο εξαγωγέα πλαστικών (και λοιπών προϊόντων) εισφέροντας το 14% των συνο-
λικών εξαγωγών· ακολουθεί η Γερμανία, ενώ οι ΗΠΑ βρίσκονται στην τρίτη θέση. Από 
την άλλη πλευρά, στο επίπεδο του εμπορίου υπηρεσιών, ο τουρισμός δέχεται ισχυρή 
συμπίεση λόγω της πανδημικής κρίσης. Η συμπίεση αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη ιδίως 
για τις χώρες που εξαρτώνται από τις τουριστικές ροές. Για παράδειγμα, το 2019 οι 
διεθνείς τουριστικές εισπράξεις αποτελούσαν το ¼ του συνόλου των εξαγωγών υπη-
ρεσιών, εισφέροντας το 1,7% του παγκόσμιου ΑΕΠ (ήτοι 1,44 τρισ. δολ.). 

Ποσοστιαία μεταβολή όγκου παγκόσμιου εμπορίου (ετήσια % μεταβολή)
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 1.6
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1.1.3. Το μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα

Το 2019 έκλεισε με την ελληνική οικονομία να παρουσιάζει θετικό ρυθμό μεγέθυνσης, 
στοιχείο το οποίο επιβεβαίωσε την είσοδό της σε ένα σπιράλ κανονικοποίησης της συ-
νολικής οικονομικής δραστηριότητας.33 Οι αυξημένες τουριστικές ροές, η διατήρηση 
των εξαγωγών σε υψηλά επίπεδα, η μείωση της ανεργίας και η δημοσιονομική ισορ-
ροπία αποτελούν στοιχεία τα οποία τεκμηριώνουν την κανονικοποίηση αυτή.34 Αναμ-
φίβολα οι δομικές μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων και εργασίας, τα υψηλά 
πρωτογενή πλεονάσματα και τα μέτρα που λήφθηκαν για τη βιωσιμότητα του χρέους 
υπήρξαν σημαντικά βήματα για την επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε τροχιά 
ανάπτυξης. Ειδικά η σταθερή μεγέθυνση του τουριστικού προϊόντος, το οποίο αποτέ-
λεσε τον modus operandi της περιόδου μετά την κρίση, υπήρξε κρίσιμης σημασίας για 
την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης, τη μείωση της ανεργίας και τη στήριξη 
της κατανάλωσης. Παράλληλα, λόγω των μεταρρυθμίσεων η οικονομία καταγράφει 
βελτίωση τόσο στην παραγωγικότητα όσο και στην ανταγωνιστικότητά της. Η βελτί-
ωση των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας συνδυάστηκε με την αντιμετώπιση της 
ακραίας φτώχειας, η οποία όμως παραμένει υψηλή ειδικά στους νέους.  

Ουσιαστικά, η πανδημική κρίση βρήκε την οικονομία λίγο πριν από την απογείωσή 
της, επιφέροντας, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για τα πρώτα τρία τρίμηνα του 
2020, ύφεση της τάξης του 9,5% σε τρέχουσες τιμές. Είναι χαρακτηριστικό πως η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί αμετάβλητες τις εκτιμήσεις της για την ύφεση της 
ελληνικής οικονομίας, αναθεωρώντας όμως προς τα κάτω τις προβλέψεις για ανά-
πτυξη το 2021. Όπως διαφαίνεται από τα έως τώρα δεδομένα, το πρώτο πανδημικό 
κύμα έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα την οικονομία, καθώς οι επιδόσεις του β΄ 
τριμήνου του 2020 είναι οι πλέον προβληματικές (μείωση του ΑΕΠ της τάξης του 
16,2%).35 Από την άλλη πλευρά, οι επιδόσεις του γ΄ τριμήνου, παρότι είναι ιδιαίτερα 
αρνητικές (-11,7%), υποδηλώνουν τη δειλή ανάκαμψη της οικονομίας μετά το πρώ-
το γενικευμένο λοκντάουν, η οποία σε μεγάλο βαθμό βασίστηκε και στην ισχνή συ-
νεισφορά του τουρισμού. Αυταπόδεικτα η διολίσθηση της οικονομικής δραστηρι-
ότητας αναμένεται να συνεχιστεί και στο τελευταίο τρίμηνο του 2020 λόγω και του 
δεύτερου λοκντάουν. Άλλωστε η Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού 2021, 
λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική επίδραση του δεύτερου λοκντάουν, εκτιμά ότι η 
ύφεση θα διαμορφωθεί στο 10,5% το 2020, με την ανάπτυξη να προσεγγίζει ρυθμό 
μεγέθυνσης ύψους 4,8% το 2021.36 Αναμφίβολα η αδυναμία της ελληνικής οικονο-
μίας να κεφαλαιοποιήσει τις ευνοϊκές συγκυρίες της προηγούμενης περιόδου τής 
αποστέρησε το αναγκαίο οξυγόνο για την αντιμετώπιση της κρίσης του COVID-19. 

33. Τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το ΑΕΠ του δ’ τριμήνου του 2020 δεν είχαν δημοσιευτεί κατά 
το διάστημα συγγραφής της Έκθεσης. Ωστόσο, η ύφεση ύψους 8,2% για το 2020 χαρακτηρίζεται εν-
θαρρυντική εξέλιξη, αν ληφθούν υπόψη οι πιέσεις που ασκήθηκαν στην πραγματική οικονομία εξαιτίας 
του δεύτερου λοκντάουν, από το Νοέμβριο του 2020.
34. Βέβαια, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ, ο ρυθμός ανάπτυξης του τελευταίου 
τριμήνου (Q4) του 2019 ήταν ο χαμηλότερος μεταξύ των τεσσάρων τριμήνων του έτους (0,8%). 
35. ΕΛΣΤΑΤ, Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί, 3ο Τρίμηνο 2020 / 3ο Τρίμηνο 2019, 4 Δεκεμβρίου 2020.
36. Υπουργείο Οικονομικών, Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού 2021, Αθήνα, Νοέμβριος 2020,  
σ. 39.
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Η μείωση της οικονομικής δραστηριότητας κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020 οφείλεται 
στην προβληματική διάρθρωση των εξαγωγών λόγω της συρρίκνωσης των υπη-
ρεσιών που σχετίζονται με τον τουρισμό (-44,9%). Η αύξηση της δημόσιας (+4,4%) 
και της ιδιωτικής (+1%) κατανάλωσης, αλλά και η μείωση των εισαγωγών (-6,4%) 
δεν αντισταθμίζουν την κατάρρευση των εξαγωγών και τη μείωση των ιδιωτικών 
επενδύσεων (-0,3%).37 

Η ευθραυστότητα που κληροδότησαν τα προγράμματα δημοσιονομικής στήριξης 
(Μνημόνια) στην ελληνική οικονομία αποτυπώνεται στις εκτιμήσεις των διεθνών οικο-
νομικών οργανισμών. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, η ύφεση της ελληνικής οικονομίας αναμέ-
νεται να προσεγγίσει το 9,5% το 2020, με την οικονομία να αναπτύσσεται κατά 4,1% 
το 2021.38 Η συγκεκριμένη εκτίμηση αναιρεί το σενάριο V, καθώς, απ’ ό,τι διαφαίνεται, 

37. Γραφείο του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, Έκθεση Γ΄ Τριμήνου 2020, Αθήνα, Δεκέμ-
βριος 2020, σ. 12.
38. IMF, World Economic Outlook: A Long and Difficult Ascent, October 2020, p. 55.
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η ελληνική οικονομία θα καταγράψει, για το διάστημα 2019-2021, ύφεση της τάξης 
του 5,8%, ύστερα από μια περίοδο κατά την οποία απώλεσε το ¼ του συνολικού πα-
ραγόμενου προϊόντος της. Η ύφεση αποτυπώνεται και στα υπόλοιπα μακροοικονο-
μικά μεγέθη της οικονομίας, αφού ο πληθωρισμός (παρά τη νομισματική χαλάρωση 
της Eυρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας — ΕΚΤ) προβλέπεται αρνητικός (μείωση του ΔΤΚ 
κατά 0,6% το 2020) και η ανεργία αυξάνεται στο 19,9%.39 Ουσιαστικά δηλαδή, πα-
ρότι, ειδικά στο πρώτο κύμα, η αντίδραση της χώρας σε υγειονομικό επίπεδο ήταν 
εξαιρετική, η οικονομία χτυπήθηκε με ισχυρό τρόπο από την πανδημική κρίση. Όμως 
η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική αναμένεται να οξύνει την πορεία του δημόσιου 
χρέους κυρίως λόγω της (δραματικής) απομείωσης του ονομαστικού ΑΕΠ η οποία 
και θα αυξήσει τα δημοσιονομικά ελλείμματα, επιφέροντας προβλήματα στην παρα-
γωγικότητα. 

Πέρα ωστόσο από την πανδημία, ένα ακόμα διαρθρωτικό πρόβλημα της ελληνικής 
οικονομίας που αναμένεται να επιδεινωθεί είναι το δημογραφικό, καθώς η γήρανση 
του εργατικού δυναμικού εκτιμάται ότι θα οξύνει τη σχέση εκροής-εισροής. Στο επί-
πεδο αυτό, η υιοθέτηση πολιτικών μεγέθυνσης της παραγωγικότητας είναι το κλειδί 
για την αντιμετώπιση τόσο των βραχυπρόθεσμων προκλήσεων της πανδημίας όσο 
και των μακροπρόθεσμων διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας. 
Η αύξηση της παραγωγικότητας δύναται να επιταχυνθεί με τη μείωση των εμποδίων 
ανταγωνισμού και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης. 
Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο πως η γενικότερη συζήτηση για τη μεταστροφή του παρα-
γωγικού υποδείγματος της ελληνικής οικονομίας εστιάζεται στη σημασία της αύξη-
σης της παραγωγικότητας.40 Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, μολονότι η πορεία των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων είχε (σε μεγάλο βαθμό) εξομαλυνθεί, η έκρηξη της πανδη-

39. Μάλιστα, σύμφωνα με το απαισιόδοξο σενάριο, η ύφεση αναμένεται να ανέλθει στο 9,8% το 2020 
με περιορισμένο ρυθμό ανάπτυξης, της τάξης του 2,3%, το 2021· OECD, OECD Economic Surveys: 
Greece 2020, OECD Publishing, Paris, p. 8. 
40. Βλ. χαρακτηριστικά Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία, 14 Νοεμβρίου 2020, σ. 21. 
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μίας και τα προβλήματα ρευστότητας των ΜμΕ αναμένεται να ασκήσουν σημαντική 
πίεση στο τραπεζικό σύστημα, με αποτέλεσμα αυτό να μην είναι σε θέση να χρημα-
τοδοτήσει τις ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες είναι κρίσιμες για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας.

Η πανδημική κρίση ξέσπασε σε μια μεταιχμιακή περίοδο για την ελληνική οικονομία 
κατά την οποία έληγε η προγραμματική περίοδος 2014-2020 και προετοιμαζόταν η 
νέα προγραμματική περίοδος 2021-2027. Οι πόροι της νέας αυτής περιόδου θα μπο-
ρούσαν να αξιοποιηθούν για τον (αναγκαίο) ψηφιακό και τον πράσινο μετασχημα-
τισμό της οικονομίας, αλλά και για την (περαιτέρω) άμβλυνση των περιφερειακών 
αντιθέσεων. Σε ένα παράλληλο επίπεδο, η εμβάθυνση του ψηφιακού μετασχηματι-
σμού αναδεικνύει την ανάγκη για την επιβελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων του 
εργατικού δυναμικού. Η αναβάθμιση των soft skills, ειδικότερα στο πλαίσιο του σοκ 
που προκάλεσε ο COVID-19, είναι μια αναγκαία συνθήκη για τη βελτίωση της παρα-
γωγικότητας των παραγωγικών συντελεστών. Στο πλαίσιο αυτό, η συζήτηση που έχει 
ξεκινήσει για την κατανομή των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης είναι κρίσιμης ση-
μασίας για τη μεταστροφή του παραγωγικού υποδείγματος της ελληνικής οικονομί-
ας. Ειδικότερα, η επέλαση της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης αναδεικνύει την 
αναγκαιότητα προσαρμογής τόσο των επιχειρήσεων όσο και της ίδιας της οικονομί-
ας στις απαιτήσεις της ψηφιακής μετάβασης. Η σημασία της ανάλυσης των μεγάλων 
δεδομένων (big data analysis) και η διττή επέλαση της ρομποτοποίησης (robotics) και 
της τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence — ΑΙ) επιταχύνονται λόγω της πανδη-
μίας και αναδεικνύουν την ανάγκη επιβελτίωσης της προσαρμοστικότητας της ελλη-
νικής οικονομίας. Σε συνάφεια με τις παραπάνω διαπιστώσεις, οι πολύ μικρές (micro), 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικο-
νομίας,41 θα πρέπει να μετατραπούν σε «οργανισμούς που μαθαίνουν» αυξάνοντας 
την προσαρμοστικότητά τους (adaptability quotient). 

Παράλληλα, μια θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία είναι η αναβάθμιση της 
πιστοληπτικής ικανότητάς της σε Ba3 από Β1, καθώς συνεπάγεται τη βελτίωση του 
επενδυτικού κλίματος, η οποία, σε συνδυασμό με τα σημαντικά κεφάλαια που θα εισ-
ρεύσουν από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience 
Facility) αλλά και το REACT-EU, αναμένεται να επαυξήσει τις συνολικές επιδόσεις της 
ελληνικής οικονομίας, ειδικά όσον αφορά τη μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα του δημό-
σιου χρέους.42 Ειδικότερα, αναμένεται να εισρεύσουν 32 δισ. ευρώ (17% του ΑΕΠ του 
2019), με το 60% να είναι επιδοτήσεις.43 Πρόδηλα, οι ευρωπαϊκοί πόροι αναμένεται 
να έχουν πολλαπλασιαστικές (θετικές) επιδράσεις τονώνοντας την ανάπτυξη της ελ-
ληνικής οικονομίας, η οποία, όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, καταγράφει ση-
μαντικές απώλειες. Άλλωστε, καθώς επισημαίνεται και στην Εισηγητική Έκθεση του 
Προϋπολογισμού για το 2021, η συμβολή των ευρωπαϊκών πόρων από το Ταμείο 

41. Το 99,8% των επιχειρήσεων (ήτοι 821.209 από τις 821.540) είναι ΜμΕ. Για περισσότερες πληροφορί-
ες βλ. European Commission, SBA Fact Sheet, Greece 2019, Brussels, 2019, p. 2. 
42. Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή (2020), Έκθεση Γ΄ Τριμήνου 2020, Αθήνα, Δε-
κέμβριος 2020, σ. 15.
43. Moody’s, Moody’s upgrades Greece’s rating to Ba3, outlook remains stable, 6 November 2020 (διαθέ-
σιμο στο: Research: Rating Action: Moody’s upgrades Greece’s rating to Ba3, outlook remains stable 
— Moody’s). 
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Ανάκαμψης εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει το 2,1% του ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας, 
τεκμηριώνοντας τη δυνητική επίδραση των ευρωπαϊκών πόρων στον μακροπρόθε-
σμο μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. 

1.2. Η οικονομική δραστηριότητα 
στον κλάδο του εμπορίου στην Ελλάδα

1.2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Στο πρώτο τμήμα του Πρώτου Μέρους της Ετήσιας Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου 
σκιαγραφήθηκε το διεθνές και εγχώριο μακροοικονομικό περιβάλλον, όπως αυτό 
προέκυψε στη βραχεία διάρκεια μετά την εκδήλωση της πανδημικής κρίσης του 
COVID-19. Στο δεύτερο τμήμα αναλύεται το πλαίσιο εντός του οποίου δραστηριο-
ποιήθηκε το ελληνικό εμπόριο το 2019 (αλλά και το α΄ ενδεκάμηνο του 2020), ενώ 
παράλληλα επιχειρείται να χαρτογραφηθεί το εξαιρετικά ρευστό επιχειρηματικό πε-
ριβάλλον αλλά και οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προκλήσεις που καλού-
νται να αντιμετωπίσουν οι εμπορικές επιχειρήσεις μετά την πανδημική κρίση και την 
αναπόδραστη διολίσθηση της ελληνικής οικονομίας.

Ειδικότερα, σκιαγραφείται η συνεισφορά του εμπορίου στην ελληνική οικονομία, 
ενώ δίνεται έμφαση στην ιδιωτική κατανάλωση, η οποία, αν και πλήττεται λόγω του 
COVID-19, συνεχίζει να παραμένει ο σημαντικότερος μακροοικονομικός πυλώνας 
της ελληνικής οικονομίας. Σε συνάφεια με την ιδιωτική κατανάλωση παρουσιάζο-
νται οι ετήσιες μεταβολές τόσο του εποχικά διορθωμένου Δείκτη Κύκλου Εργασιών 
(ΔΚΕ) στις διάφορες υποκατηγορίες του λιανικού εμπορίου (αλλά και στο χονδρικό 
εμπόριο) οι οποίες δεν επλήγησαν στον ίδιο βαθμό μετά το ξέσπασμα της κρίσης. Η 
περίοδος αναφοράς είναι το χρονικό διάστημα 2012-2020. Αξιολογώντας την ιδιαί-
τερη σημασία της συγκυρίας και στοχεύοντας στην πλέον δυνατή επικαιροποίηση 
της ανάλυσης, παρουσιάζονται τα συγκριτικά αποτελέσματα του ΔΚΕ μεταξύ του α΄ 
ενδεκαμήνου 2020 και του α΄ ενδεκαμήνου 2019.

Παράλληλα, παρουσιάζεται η πορεία του ΔΚΕ στον υποκλάδο των αυτοκινήτων (Συ-
ντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων και μοτοσικλετών [ΣΤΑΚΟΔ 45] και Εμπόριο αυ-
τοκινήτων [ΣΤΑΚΟΔ 451]), ο οποίος, όπως έχει σημειωθεί και σε πρότερες Ετήσιες 
Εκθέσεις, παρουσιάζει ιδιαίτερο αναλυτικό ενδιαφέρον. Στην πορεία του συγκεκρι-
μένου υποκλάδου αποκρυσταλλώνονται οι μεσοπρόθεσμες προσδοκίες-προβλέψεις 
των νοικοκυριών όσον αφορά τις αγορές διαρκών καταναλωτικών αγαθών. 

Τέλος, αναλύεται η αγορά χρήματος και δίνεται έμφαση στην εξέλιξη των επιτοκίων 
για τα νέα και τα υφιστάμενα δάνεια, ενώ συγχρόνως παρουσιάζεται η πορεία χρη-
ματοδότησης των εγχώριων μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων από τα εγχώρια 
Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (ΝΧΙ). Η πανδημική κρίση βρήκε τις ελλη-
νικές τράπεζες σε μια περίοδο βελτίωσης των χαρτοφυλακίων τους. Αναμφίβολα, η 
πανδημία του COVID-19 αναμένεται να οξύνει την πορεία του ιδιωτικού χρέους, το 
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οποίο δύναται να μετατραπεί σε έναν επιπρόσθετο επιταχυντή μιας νέας κρίσης. Σε 
ένα παράλληλο επίπεδο, το σχέδιο «Ηρακλής Ι και ΙΙ» αλλά και ο νέος πτωχευτικός 
κώδικας 4738/2020 («Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες δι-
ατάξεις») προβλέπεται να βελτιώσουν τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανεί-
ων (NPLs), διαμορφώνοντας ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης των ΜμΕ. Μια 
από τις ιδιαιτερότητες της φετινής έκθεσης είναι η σύγκριση του ΔΚΕ στο λιανικό 
εμπόριο με τους αντίστοιχους δείκτες των καταλυμάτων, της εστίασης, των ταξιδι-
ωτικών πρακτορείων αλλά και των logistics, ώστε να αναδειχθούν τόσο η σημασία 
της συγκυρίας του COVID-19 όσο και οι μακροπρόθεσμες προοπτικές των κλάδων 
που παρουσιάζουν (ισχυρές) διακλαδικές διασυνδέσεις.

1.2.2. Η συνεισφορά του εμπορίου στην ελληνική 
οικονομία και η εξέλιξη της ιδιωτικής κατανάλωσης 

Σε επίπεδο ελληνικής οικονομίας, η μετατροπή της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 
2008 σε δημοσιονομική κρίση άσκησε αρνητικές επιδράσεις στο οικοσύστημα της 
αγοράς, το οποίο και βίωσε έναν καταστροφικό μετασχηματισμό. Ο μετασχηματισμός 
αυτός συνδέθηκε με μια κάθετη μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων, με τη συρρί-
κνωση της απασχόλησης, αλλά και την απομείωση του κύκλου εργασιών. Παρά τα 
τρία προγράμματα δημοσιονομικής στήριξης, οι μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊό-
ντων δεν φαίνεται να βελτίωσαν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, 
με αποτέλεσμα η αγορά να λειτουργεί σε ένα αρκετά χαμηλότερο επίπεδο σε σύγκρι-
ση με τις αρχικές προβλέψεις των προγραμμάτων στήριξης. Βέβαια, σε επιμέρους 
επίπεδα καταγράφονται σημαντικές βελτιώσεις, οι οποίες και συνιστούν απότοκο 
της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας. Είναι χαρακτηριστικό πως, παρότι η ελληνική 
οικονομία συνεχίζει να βρίσκεται στην 79η θέση (μεταξύ 190 οικονομιών) στη βάση 

Συμμετοχή του εμπορίου (ΣΤΑΚΟΔ 45, 46, 47) στην οικονομική δραστηριότητα
και μεταβολή (%) της Aκαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (σε τρέχουσες τιμές)

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 1.10

Πηγή: EΛΣΤΑΤ — Eτήσιοι Εθνικοί Λογαριασμοί / Eπεξεργασία: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ  — * Προσωρινά στοιχεία
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του Doing Business 2020, καταγράφει αρκετά καλές επιδόσεις σε επιμέρους εκφάν-
σεις της ανταγωνιστικότητας, όπως η διαδικασία έναρξης μιας επιχείρησης.44 Από 
την άλλη πλευρά, οι άσχημες επιδόσεις της στο επίπεδο της ταχύτητας απονομής 
δικαιοσύνης (σε συνδυασμό με τον ανελαστικό χαρακτήρα του φορολογικού και του 
ασφαλιστικού συστήματος) αναδεικνύουν την προβληματική διάρθρωση του επιχει-
ρηματικού περιβάλλοντος. Ένας ακόμα παράγοντας που επιτείνει τα προβλήματα 
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος είναι αυτός της χρηματοδότησης, που συνεχίζει 
να παραμένει κορυφαίος σε αυτά που απασχολούν τη μικρή και μεσαία επιχειρηματι-
κότητα. Στο πλαίσιο αυτό, δεν θα ήταν υπερβολή να σημειωθεί ότι η πανδημική κρίση 
οξύνει τις αδυναμίες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος διανοίγοντας τα προβλήμα-
τα που κληροδότησε η οκταετής ύφεση (2008-2016) της ελληνικής οικονομίας. 

ΠΙνΑΚΑς 1.1
Εξέλιξη δαπανών ιδιωτικής κατανάλωσης (σε εκατ. € και αναλογία τους ως προς το ΑΕΠ σε %)

  2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2019/
2010

Δαπάνες 
κατανάλωσης 
(σε εκατ. €)

150.741 141.761 132.409 125.533 122.531 120.601 118.904 121.679 124.430 127.030 -23.711

-6,9% -6,0% -6,6% -5,2% -2,4% -1,6% -1,4% 2,3% 2,3% 2,1% -15,7%

Ποσοστό (%) 
επί του ΑΕΠ 67,3% 69,7% 70,3% 69,9% 69,1% 68,5% 68,2% 68,7% 69,2% 69,3%

(Ακαθάριστο 
Εγχώριο 
Προϊόν)

224.124 203.308 188.389 179.616 177.349 176.110 174.237 177.152 179.727 183.413 -18,2%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ— Ετήσιοι Εθνικοί Λογαριασμοί / Επεξεργασία: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ

* Προσωρινά στοιχεία

Το λιανικό και το χονδρικό εμπόριο αποτελούν συστατικά στοιχεία του ελληνικού κοι-
νωνικού σχηματισμού εισφέροντας τόσο στη διάρθρωση της απασχόλησης (βλ. το 
Δεύτερο Μέρος της παρούσας Ετήσιας Έκθεσης) όσο και στην καθημερινότητα των 
κέντρων των πόλεων. Παράλληλα, σε καθαρά μακροοικονομικό επίπεδο το εμπόριο 
καταγράφει σημαντική εισφορά στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) της ελ-
ληνικής οικονομίας, η οποία ξεπερνά το 12% την τελευταία τριετία (2017-2019). Το 
στοιχείο αυτό δείχνει τη βελτίωση που καταγράφεται στον κλάδο ύστερα από μια 
περίοδο βαθιάς κρίσης και προσαρμογής. Θα πρέπει όμως να επισημανθεί ότι η μεγέ-
θυνση δεν είναι σε καμία περίπτωση οριζόντια. Η αύξηση της συμμετοχής του εμπο-
ρίου φαίνεται να καθορίζεται από τρία χαρακτηριστικά τα οποία χρήζουν περαιτέρω 
ανάλυσης. Πρώτον, κάποιοι κλάδοι, ιδιαίτερα του λιανικού εμπορίου, γνωρίζουν ση-
μαντική ανάκτηση μετά την κρίση του 2008-2016, ενώ κάποιοι άλλοι αντιμετωπίζουν 
εξαιρετικά έντονες απώλειες. Δεύτερον, οι μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις δείχνουν 
να καρπώνονται την αύξηση των τελευταίων δύο ετών διανοίγοντας την απόστασή 
τους από τις μικρότερες επιχειρήσεις. Τέλος, η αύξηση της προστιθέμενης αξίας δεν 

44. World Bank, Doing Business 2020: Greece, World Bank Group, Washington, 2020, p. 4.
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κατανέμεται ισόρροπα μεταξύ των Περιφερειών της χώρας. Παρότι η δημοσιονομική 
κρίση της περιόδου 2008-2016 προκάλεσε μια (αρνητικού) τύπου σύγκλιση μεταξύ 
των Περιφερειών, κυρίως λόγω της συρρίκνωσης της Αττικής, οι νησιωτικές περιοχές 
καταγράφουν υψηλότερες επιδόσεις, τουλάχιστον όσον αφορά τον κύκλο εργασιών 
των εμπορικών επιχειρήσεων. 

Η ιδιωτική κατανάλωση συνεχίζει την ανοδική της πορεία, καταγράφοντας (οριακά) 
μικρότερη αύξηση για το διάστημα 2018-2019 σε σχέση με την περίοδο 2017-2018. 
Επιπρόσθετα, παρά την (οριακή) μείωση του ρυθμού αύξησης της ιδιωτικής κατα-
νάλωσης, η συμμετοχή της, ως ποσοστού του ΑΕΠ, αυξάνεται, αν και ασθενικά. Η 
αύξηση της ποσοστιαίας συμμετοχής της ιδιωτικής κατανάλωσης στο ΑEΠ δεν εί-
ναι θετικό στοιχείο για την ελληνική οικονομία, καθώς εντείνει την εσωστρέφειά της 
επηρεάζοντας αρνητικά την ανταγωνιστικότητά της. Σύμφωνα με την Έρευνα Οικο-
γενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) για το 2019, η μέση ετήσια δαπάνη των νοικο-
κυριών αυξήθηκε κατά 2,5% σε σχέση με το 2018.45 Η σύνθεση της δαπάνης των 
νοικοκυριών δείχνει ότι τα είδη διατροφής και τα μη οινοπνευματώδη ποτά, παρά τη 
μείωση που καταγράφουν σε σχέση με το 2018 (μείωση κατά 4,6%), συνεχίζουν να 
καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μερίδιο της καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυ-
ριών (20%). Αναντίρρητα, το στοιχείο αυτό δείχνει την ανθεκτικότητα της δαπάνης 
της συγκεκριμένης κατηγορίας, η οποία όμως, όπως θα διαφανεί και παρακάτω, ει-
σπράττεται (κυρίως) από τα μεγάλα καταστήματα τροφίμων (σουπερμάρκετ). Από 
την άλλη πλευρά, η δαπάνη για την αγορά διαρκών αγαθών κατέγραψε σημαντική 
μεγέθυνση, της τάξης του 4,8%, τεκμηριώνοντας την κανονικοποίηση των καταναλω-
τικών προτύπων.46 Αναμφίβολα, το ξέσπασμα της πανδημικής κρίσης αναμένεται να 
προκαλέσει μια βίαιη προσαρμογή της ιδιωτικής κατανάλωσης, η οποία προβλέπεται 
να μεταφραστεί σε αναδιάταξη των κατηγοριών των διαφόρων προϊόντων.  

45. ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2019, σ. 1.
46. ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2019, σ. 3.

Εξέλιξη ιδιωτικής κατανάλωσης (Νοικοκυριών & ΜΚΙΕΝ)
ως ποσοστό % του ΑΕΠ (σε τρέχουσες τιμές)

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 1.11
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Στο επίπεδο αυτό, οι προβλέψεις για το 2020, αλλά και για το 2021, είναι θολές. Σύμ-
φωνα με τον ΟΟΣΑ, η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να συρρικνωθεί, με βάση το 
αισιόδοξο σενάριο κατά 5% και με το απαισιόδοξο κατά 6,5%.47 Είναι αυταπόδεικτο 
ότι η πανδημία προκάλεσε την επιδείνωση των βραχυπρόθεσμων δεικτών, όπως ο 
Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (Economic Sentiment Indicator – ESI) ο οποίος σημεί-
ωσε πτώση από τις 110,4 μονάδες το Δεκέμβριο του 2019 στις 91 μονάδες το Νοέμ-
βριο του 2020. Η επιδείνωση αυτή προοικονομεί, σε ένα βαθμό τουλάχιστον, την ανα-
μενόμενη συρρίκνωση της ιδιωτικής κατανάλωσης στο τέλος του 2020 και σίγουρα 
το α΄ τρίμηνο του 2021. 

Ωστόσο, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, δεν καταγράφεται κάποια μείωση των δια-
θέσιμων εισοδημάτων των νοικοκυριών, καθώς, βάσει των έως τώρα στοιχείων, το 
εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν 
νοικοκυριά αυξήθηκε το γ΄ τρίμηνο του 2020 κατά 1,6% (ήτοι από τα 31,51 δισ. ευρώ 
το 2019 στα 32,01 δισ. ευρώ το 2020).48 Από την άλλη, η κατανάλωση το γ΄ τρίμηνο, 
παρά την τουριστική περίοδο, μειώνεται κατά 0,3% (από τα 31,9 δισ. ευρώ το 2019 
στα 31,7 δισ. ευρώ το 2020). Μεσοπρόθεσμα η πιθανή μείωση των διαθέσιμων εισο-
δημάτων των μισθωτών, λόγω της διακοπής των αποζημιώσεων ειδικού σκοπού, θα 
αποστερήσει την αγορά από ένα σημαντικό τμήμα της καταναλωτικής δαπάνης. Άλ-
λωστε τα συγκεκριμένα κοινωνικά στρώματα καταγράφουν υψηλότερη ροπή προς 
κατανάλωση αποτελώντας τους παραδοσιακούς επιταχυντές της ενεργού ζήτησης. 
Η σημαντική μείωση της τουριστικής δαπάνης αναμένεται επίσης να ασκήσει συμπί-
εση στο μέγεθος της ιδιωτικής κατανάλωσης. Η δυναμική της κατανάλωσης στο επί-
πεδο αυτό προβλέπεται να είναι περιορισμένη και το 2021. Βέβαια, η υποστήριξη των 
εισοδημάτων των πληττόμενων κοινωνικών στρωμάτων με πολιτικές όπως η επέκτα-
ση της παροχής του επιδόματος ανεργίας ή η επιδότηση θέσεων εργασίας από το 
SURE αναμένεται να διασώσει ένα μέρος της κατανάλωσης. Η ενίσχυση της ιδιωτικής 
κατανάλωσης όμως θα πρέπει να συνδυαστεί με την υποστήριξη των εξαγωγών αλλά 
και την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, οι οποίες δύνανται να βελτιώσουν την 
παραγωγικότητα ενδυναμώνοντας την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας.

47. OECD, OECD Economic Surveys: Greece 2020, OECD Publishing, Paris, 2020, p. 8.
48. ΕΛΣΤΑΤ, Τριμηνιαίοι μη Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί Θεσμικών Τομέων: 3ο Τρίμηνο 2020, 
Πειραιάς, 28 Ιανουαρίου 2021, σ. 3.

Σ υ μ π ε ρ α Σ μ α τ ι κ ε Σ  π α ρ α τ η ρ η Σ ε ι Σ

º»    Το εμπόριο παρά τις δυσχέρειες της οικονομικής συγκυρίας διατηρεί τη συμ-
βολή του στην ελληνική οικονομία.

º»    Η ιδιωτική κατανάλωση μεγεθύνεται για τρίτη συνεχή χρονιά παραμένοντας 
ο σημαντικότερος πυλώνας του ΑΕΠ.

º»    Η κατανάλωση αναμένεται να συμπιεστεί λόγω της πανδημικής κρίσης, η 
οποία εκτιμάται ότι θα αφήσει βαθύ το αποτύπωμά της τόσο στο διαθέσιμο 
εισόδημα όσο και στην κατανάλωση.
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1.2.3. Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών (ΔΚΕ) στο λιανικό 
εμπόριο την περίοδο 2012-2020

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών (ΔΚΕ) στον κλάδο του λιανικού εμπορίου είναι 
μια μεταβλητή με ιδιαίτερη αναλυτική χρησιμότητα, καθώς συμβάλλει στην κατανό-
ηση τόσο των βραχυπρόθεσμων μεταβολών όσο και των μακροχρόνιων τάσεων του 
καίριου αυτού κλάδου για την ελληνική οικονομία. O ΔΚΕ είναι ένας κρίσιμος δείκτης, 
καθώς αποτιμά τα συνολικά ποσά που έχουν τιμολογηθεί από τις εμπορικές επιχειρή-
σεις για την αγορά τελικών (καταναλωτών ή διαρκών) εμπορευμάτων. 

Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 1.12 και στον Πίνακα 1.2, ο ΔΚΕ ύστερα από τρία συ-
ναπτά έτη μεγέθυνσης (2017/2016: +1,8%, 2018/2017: +2% και 2019/2018: +1,3%) 
καταγράφει μείωση της τάξης του 2,9% για το α΄ ενδεκάμηνο του 2020.49 Η διακοπή 
της θετικής πορείας συνιστά απότοκο της πανδημικής κρίσης, η οποία, όπως σημει-
ώθηκε, συρρικνώνει την κατανάλωση συμπιέζοντας παράλληλα τον κύκλο εργασιών 
των εμπορικών επιχειρήσεων. Βέβαια, η αρνητική πορεία του ΔΚΕ οφείλεται πρωτί-
στως στη σημαντική πτώση της κατηγορίας «καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων», 
η οποία συρρικνώνεται κατά 19,4% μεταξύ του α΄ ενδεκαμήνου του 2019 και του α΄ 
ενδεκαμήνου του 2020. Σε όρους ετήσιων μεταβολών, ο ΔΚΕ, μετά την καταστροφι-
κή διετία 2012-2013, βελτιώνει συνεχώς την εικόνα του, γεγονός που συνδέεται με τη 
σταδιακή ανάκτηση του οικονομικού κλίματος. Ωστόσο, η βελτίωση αυτή δεν ήταν 
σε καμία περίπτωση επαρκής για την αντιστροφή των σωρευτικών απωλειών της πε-
ριόδου 2012-2019 (-19,5%). 

49. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ για το Δεκέμβριο του 2020, και τα 
οποία δεν είχαν δημοσιευτεί κατά το διάστημα συγγραφής της Έκθεσης, η ετήσια μείωση του κύκλου 
εργασιών προσεγγίζει το 4%, κυρίως λόγω της αρνητικής εικόνας του Δεκεμβρίου 2020 σε σύγκριση 
με το Δεκέμβριο του 2019 (μείωση της τάξης του 12,3%).  

Εξέλιξη ΔΚΕ με και χωρίς καύσιμα και λιπαντικά
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 1.12

Πηγή: EΛΣΤΑΤ / Eπεξεργασία: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ
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ΠΙνΑΚΑς 1.2
Ποσοστιαίες μεταβολές του ΔΚΕ του Γενικού Δείκτη και του Γενικού Δείκτη εκτός καυσίμων 

και λιπαντικών στο λιανικό εμπόριο

  Γενικός Δείκτης Γενικός Δείκτης εκτός καυσίμων και λιπαντικών

2012 -11% -11,3%

2013 -8,6% -8,6%

2014 -1,1% -0,9%

2015 -2,9% -0,8%

2016 -2,1% -0,6%

2017 1,8% 0,9%

2018 2% 1,7%

2019* 1,3% 1,2%

A΄ 11μηνο 2020/2019 -2,9% 0,6%

* Προσωρινά στοιχεία
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ — Ετήσιοι Εθνικοί Λογαριασμοί / Επεξεργασία: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ

ΠΙνΑΚΑς 1.3
Ποσοστιαίες μεταβολές του ΔΚΕ ανά υποκατηγορία λιανικού εμπορίου: 2012-2020 

— Εποχικά διορθωμένα στοιχεία (2015 = 100)

Χρονικό 
διάστημα / 
κατηγορία 

λιανικού 
εμπορίου

Γενικός
Δείκτης

Γενικός 
Δείκτης 
(εκτός 

καυσίμων-
λιπαντικών)

μεγάλα 
καταστή-

ματα 
τροφίμων

πολυκατα-
στήματα

καύσιμα
 & 

λιπαντικά 
αυτοκι-
νήτων

τρόφιμα, 
ποτά, 

καπνός

Φαρμα-
κευτικά, 
καλλυ-
ντικά

Ένδυση, 
υπόδηση

Έπιπλα, 
ηλεκτρ. 

είδη, οικ. 
εξοπλισμός

Βιβλία, 
χαρτικά, 

λοιπά είδη

πωλήσεις 
εκτός 

καταστη-
μάτων

2012 -11,0% -11,3% -7,0% -5,6% -9,5% -12,5% -14,2% -19,7% -18,7% 12,0% -21,1%

2013 -8,6% -8,6% -8,9% -13,4% -7,5% -1,6% -15,4% -2,9% -9,7% -2,0% -1,4%

2014 -1,1% -0,9% -0,2% -9,3% -1,6% -6,5% 2,2% 2,2% -5,1% 3,4% 2,4%

2015 -2,9% -0,8% -1,4% -5,5% -11,7% -2,2% -1,9% 4,1% -6,6% 5,2% 1,0%

2016 -2,1% -0,6% -0,6% 4,1% -9,2% -2,4% -2,1% 1,9% -2,3% 1,9% -6,2%

2017 1,8% 0,9% 0,4% -1,4% 6,9% -2,2% -1,5% 2,1% 2,6% 5,7% 20,8%

2018 2,0% 1,7% 3,5% -1,5% 4,4% -2,2% -0,3% 0,3% 2,6% 0,7% 11,1%

2019* 1,3% 1,2% 1,8% -12,4% 1,1% -5,7% 1,8% 0,3% 4,8% 7,1% -2,5%

Α΄ 
11μηνο 
2020/
2019*

-2,9% 0,6% 7% -7,8% -19,4% -7,6% 18,6% -19,4% -3,9% -2,4% 19,9%

* Προσωρινά στοιχεία
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ — Ετήσιοι Εθνικοί Λογαριασμοί / Επεξεργασία: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ

 
Η ελληνική οικονομία φαίνεται πως διήλθε δύο φάσεις κατά τη βραχεία διάρκεια μετά 
το ξέσπασμα της δημοσιονομικής κρίσης του 2009. Η πρώτη περίοδος (2009-2014) 
ταυτίζεται με το ξέσπασμα της κρίσης, τον αποκλεισμό της ελληνικής οικονομίας από 
τις διεθνείς χρηματαγορές και τα δύο προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής 
(Μνημόνια Ι και ΙΙ), που επέφεραν σημαντική επιδείνωση των κυριότερων μακροοι-
κονομικών δεδομένων. Η δεύτερη περίοδος (2015-2019) αποτελεί την περίοδο προ-
σαρμογής της ελληνικής οικονομίας μετά το σοκ της κρίσης. Ορόσημα της περιόδου 
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αυτής είναι το τρίτο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, η τρίτη ανακεφαλαι-
οποίηση των συστημικών τραπεζών αλλά και η έξοδος της ελληνικής οικονομίας στις 
αγορές. 

Ειδικότερα για το εμπόριο, σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία που παρατίθε-
νται στον Πίνακα 1.3, γίνεται εμφανής η βίαιη προσαρμογή του κλάδου του λιανικού 
εμπορίου κατά τη δεύτερη φάση προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας (2015-
2019). Η δεύτερη αυτή φάση ολοκληρώνεται το 2019, καθώς το 2020 ταυτίζεται με 
το ξέσπασμα της πανδημικής κρίσης, η οποία φαίνεται να ωθεί τον κλάδο του λιανι-
κού εμπορίου σε μια τρίτη, αχαρτογράφητη σε μεγάλο βαθμό, φάση. Η φάση αυτή 
διακρίνεται από δύο δομικούς δυϊσμούς, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό επωάστηκαν 
κατά τη δεύτερη περίοδο (2015-2019). Ο πρώτος δυϊσμός σχετίζεται με τη (σημαντι-
κή) ενίσχυση συγκεκριμένων κατηγοριών του λιανικού εμπορίου, με χαρακτηριστικά 
παραδείγματα τα «μεγάλα καταστήματα τροφίμων» (σουπερμάρκετ) και τα «φαρμα-
κευτικά-καλλυντικά», και ο δεύτερος με την ενίσχυση των μεγαλύτερων επιχειρήσε-
ων, οι οποίες, όπως τουλάχιστον διαφαίνεται, ενισχύθηκαν σημαντικά από την αύξη-
ση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, μεγα-τάση της 
παγκόσμιας οικονομίας, φαίνεται πως ωφελεί τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι οποίες 
και διαθέτουν τη σχετική υποδομή για να τον υποστηρίξουν. 

Ο ΔΚΕ ανά κατηγορία 
Οι δυϊσμοί για τους οποίους έγινε λόγος δεν αποτελούν νεότευκτες τάσεις του κλά-
δου του λιανικού εμπορίου. Άλλωστε ο πολυσυλλεκτικός χαρακτήρας του αποτελεί 
ένα από τα ιστορικά γνωρίσματά του.50 Όμως τόσο η δημοσιονομική προσαρμογή 
της ελληνικής οικονομίας, η οποία συνδέθηκε με μια ιδιαίτερα σκληρή πολιτική εσω-
τερικής υποτίμησης, όσο και η πανδημική κρίση οξύνουν τις αντιθέσεις εντός του οι-
κοσυστήματος του λιανικού εμπορίου. Όπως διαφαίνεται από τα μέχρι τώρα δεδομέ-
να, η πανδημία του COVID-19 ευνοεί τις κατηγορίες εκείνες που διακρίνονται από χα-
μηλή ελαστικότητα ζήτησης (π.χ. τρόφιμα, φάρμακα κ.λπ.). Τόσο τα σουπερμάρκετ 
(και τα υπόλοιπα καταστήματα τροφίμων) όσο και τα φαρμακεία παρέμειναν ανοικτά 
κατά τη διάρκεια του διπλού λοκντάουν, με αποτέλεσμα να απορροφήσουν σημαντι-
κό τμήμα της (συρρικνωμένης) καταναλωτικής δαπάνης. Παράλληλα, φαίνεται πως 
και οι κλάδοι που διαθέτουν εντονότερο ψηφιακό αποτύπωμα (π.χ. «πωλήσεις εκτός 
καταστημάτων») παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση της εικόνας τους. 

Στην ανάλυση που ακολουθεί επιχειρείται η σκιαγράφηση της εξέλιξης αλλά και των 
ιδιαίτερων γνωρισμάτων των κυριότερων επιμέρους κατηγοριών του λιανικού εμπο-
ρίου, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην περίοδο της πανδημικής κρίσης. Η μέθοδος 
που υιοθετείται είναι αυτή της συγκριτικής ανάλυσης, η οποία προσεγγίζει τα φαινό-
μενα, συστηματοποιεί τις ομοιότητες και τις διαφορές, παρατηρεί αλληλεπιδράσεις 
και σκιαγραφεί συσχετίσεις, ενώ συμβάλλει στο να αποτυπωθεί η (στιγμιαία) εικόνα 
του ελληνικού εμπορίου στο ενδιάμεσο τόσο των βραχυπρόθεσμων προκλήσεων της 
πανδημίας όσο και των μακροπρόθεσμων της εξωστρέφειας και του ψηφιακού με-

50. Για μια επισκόπηση της ιστορίας του ελληνικού εμπορίου βλ. Μ.Χ. Χατζηιωάννου, Ιστορίες λιανικού 
εμπορίου, 19ος-21ος αιώνας, Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών — Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, 2018.
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τασχηματισμού. Στο πλαίσιο της παραπάνω προβληματικής, και ακολουθώντας την 
προσέγγιση που υιοθετείται στις προηγούμενες εκδόσεις της Ετήσιας Έκθεσης Ελλη-
νικού Εμπορίου, θα γίνει συγκριτική αποτίμηση του κύκλου εργασιών των μεγάλων 
καταστημάτων τροφίμων και των καταστημάτων τροφίμων – ποτών – καπνού, του 
γενικού ΔΚΕ με τα πολυκαταστήματα, με τα καταστήματα ένδυσης και υπόδησης, με 
το δείκτη καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων, με το δείκτη φαρμακευτικών-καλλυ-
ντικών, με το δείκτη επίπλων, ηλεκτρικών ειδών και οικιακού εξοπλισμού, με το δείκτη 
βιβλίων-χαρτικών και λοιπών ειδών, και με τις πωλήσεις εκτός καταστημάτων. 

Όπως σημειώθηκε στην Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2019, η σχέση των με-
γάλων καταστημάτων τροφίμων (σουπερμάρκετ) με τα μικρότερα καταστήματα 
τροφίμων οξύνθηκε κατά τη διάρκεια της ύφεσης και της αναπόδραστης συρρί-
κνωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών. Η γραμμική σχέση υποκατά-
στασης των δύο κατηγοριών φαίνεται πως αποτελεί την αιτία της διάνοιξης των δια-
φορών μεταξύ τους. Τα δεδομένα του Πίνακα 1.4 είναι δηλωτικά και τεκμηριώνουν 
την ενίσχυση της θέσης των σουπερμάρκετ (ειδικά μετά το 2017). Πιο συγκεκριμένα, 
κατά τα έτη 2017-2018 και 2018-2019, τα οποία ταυτίζονται με την επιστροφή της 
ελληνικής οικονομίας σε τροχιά κανονικότητας, τα μεγάλα καταστήματα τροφίμων 
φαίνεται πως σταθεροποιούν τη σημαντική τους θέση στο οικοσύστημα του λιανικού 
εμπορίου. Αναμφίβολα, η σταθεροποίηση των σουπερμάρκετ λειτουργεί ως ένας 
κρίσιμος παράγοντας απομείωσης των σωρευτικών τους απωλειών κατά τη διάρκεια 
της ύφεσης (2008-2016). Είναι χαρακτηριστικό πως οι συνολικές απώλειες της συγκε-
κριμένης υποκατηγορίας ανέρχονται στο 12,2% για την περίοδο 2011-2020, αποτε-
λώντας την κατηγορία με τις μικρότερες απώλειες κατά την πρώτη φάση της κρίσης 
(2008-2014). Οι διαρροές της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι σημαντικά μικρότερες 
από τις αντίστοιχες του Γενικού ΔΚΕ (-19,5%). Μάλιστα το α΄ ενδεκάμηνο του 2020 ο 
δείκτης των σουπερμάρκετ εμφανίζει μεγέθυνση της τάξης του 7%, συνιστώντας επί 
της ουσίας (μαζί με την κατηγορία «πωλήσεις εκτός καταστημάτων») την πλέον δυ-

ΠΙνΑΚΑς 1.4
ςύγκριση εξέλιξης κύκλου εργασιών μεγάλων καταστημάτων τροφίμων και καταστημάτων 

τροφίμων — ποτών — καπνού: 2012-2020

Μεγάλα καταστήματα τροφίμων Τρόφιμα — ποτά — καπνός

2012 -7,0% -12,5%

2013 -8,9% -1,6%

2014 -0,2% -6,5%

2015 -1,4% -2,2%

2016 -0,6% -2,4%

2017 0,4% -2,2%

2018 3,5% -2,2%

2019* 1,8% -5,7%

Α΄ 11μηνο 2020/2019 7,0% -7,6%

* Προσωρινά στοιχεία
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ — Ετήσιοι Εθνικοί Λογαριασμοί / Επεξεργασία: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ
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ναμική κατηγορία του λιανικού εμπορίου. Η μεγέθυνση της αξίας της καταναλωτικής 
κατηγορίας του τροφίμου (αύξηση 2,1% μεταξύ 2018-2019) δείχνει την αυξημένη 
ανθεκτικότητά της, παρότι η συμμετοχή της στη συνολική δαπάνη (σε ποσοστιαίους 
όρους) μειώνεται.51 Άλλωστε το 2019 τρόφιμα υψηλότερης μοναδιαίας αξίας γνω-
ρίζουν σημαντική αύξηση (π.χ. ψάρια: 7,1%, τυρί: 2,3%, λαχανικά νωπά, συντηρημέ-
να και όσπρια: 0,8%) υποκαθιστώντας τα φθηνότερα προϊόντα (π.χ. ζυμαρικά: -5,1% 
και ρύζι: -3,6%).52 Το στοιχείο αυτό δείχνει το σημαντικό αναπτυξιακό περιθώριο των 
σουπερμάρκετ ακόμα και σε μια περίοδο κανονικοποίησης της οικονομίας και βελτί-
ωσης των προσδοκιών των καταναλωτών, όπου καταγράφεται βελτίωση των προτι-
μήσεων των προϊόντων ελαστικής ζήτησης. 

Η εντυπωσιακή μεγέθυνση των σουπερμάρκετ κατά την περίοδο της πανδημικής κρί-
σης συνιστά ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα στοιχεία του κλάδου του λιανικού εμπο-
ρίου. Τα δύο λοκντάουν επιτάχυναν τη μεγέθυνση των πωλήσεών τους καθώς, όντας 
τα μοναδικά ανοικτά καταστήματα, προσέλκυσαν τους καταναλωτές, οι οποίοι, ειδικά 
στο πρώτο λοκντάουν, λόγω των προβληματικών καταναλωτικών προσδοκιών τους, 
συνέρρευσαν στα σουπερμάρκετ για την αγορά καταναλωτικών προϊόντων μακράς 
διάρκειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας Nielsen, τα προϊόντα προσωπικής 
φροντίδας και τα προϊόντα Bazaar γνώρισαν σημαντική μεγέθυνση (17,6% και 13,3% 
αντίστοιχα), επιβεβαιώνοντας τη δομική μεταστροφή των καταναλωτικών προτύ-
πων.53 Μάλιστα, η συνεργασία των σουπερμάρκετ με πλατφόρμες διαμοιρασμού 
προϊόντων, οι σημαντικές επενδύσεις στα ηλεκτρονικά τους καταστήματα (e-shops) 
αλλά και στα δίκτυα διανομής των προϊόντων (delivery) είναι δηλωτικά της δεσπόζου-

51. ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2019, σ. 10. 
52. ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2019, σ. 10.
53. Βλ. σχετικά Ρ. Νικηφόρου, «Η πανδημία γέμισε το …καλάθι για τα σούπερ μάρκετ», insider.gr, 26 Δε-
κεμβρίου 2020 (διαθέσιμο στο: https://www.insider.gr/epiheiriseis/152248/i-pandimia-gemise-kalathi-
gia-ta-soyper-market).

Εξέλιξη Γενικού ΔΚΕ σε σχέση με το Δείκτη μεγάλων καταστημάτων 
& καταστημάτων τροφίμων — ποτών — καπνού (2015 = 100,0)

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 1.13

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ / Eπεξεργασία: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ
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σας, σε μικροοικονομικούς όρους, θέσης των σουπερμάρκετ. Άλλωστε, βάσει των 
εκτιμήσεων της Convert Group, ο «ηλεκτρονικός τζίρος» τους αναμένεται το 2020 
να προσεγγίσει τα 100 εκατ. ευρώ, όταν το 2019 είχε φτάσει τα 46,7 εκατ. ευρώ.54 
Ένα ακόμα στοιχείο που τεκμηριώνει τη δυναμική που προσέδωσε στην αγορά των 
σουπερμάρκετ η πανδημία του COVID-19 είναι το γεγονός πως, παρά τα σημαντικά 
εμπόδια εισόδου νέων αλυσίδων στην αγορά, η άφιξη της ρωσικής MERE ενδέχεται 
να μεταβάλει το τοπίο της αγοράς. Σε κάθε περίπτωση, η μεγέθυνση των σουπερμάρ-
κετ το 2020 είναι εντυπωσιακή, προσεγγίζοντας ρεκόρ δεκαπενταετίας.

Αντίθετα, τα μικρότερα καταστήματα που σχετίζονται με τα τρόφιμα, τα οινοπνευ-
ματώδη ποτά και τον καπνό συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία, καταγράφοντας το 
2019 τη χαμηλότερη επίδοση από το 2015 (-5,7%). Πρόδηλα, η μείωση αυτή σχετίζε-
ται με την αδιάλειπτη συμπίεση που δέχεται το προϊόν του καπνού μετά το 2015. Είναι 
χαρακτηριστικό πως η μέση μηνιαία κατανάλωση των τσιγάρων κατέγραψε μείωση 
της τάξης του 12,8% μεταξύ 2018-2019.55 Οι συνεχείς αρνητικές επιδόσεις της κατη-
γορίας «τρόφιμα – ποτά – καπνός» έχουν ως συνέπεια να καταγράφει τις υψηλότε-
ρες σωρευτικές απώλειες (μετά τα πολυκαταστήματα) για το διάστημα 2011-2019 
(μείωση in circa 30,6%). Μάλιστα, παρά την ενίσχυση του τροφίμου κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας, η κατηγορία «τρόφιμα – ποτά – καπνός» καταγράφει απώλειες της 
τάξης του 7,6% το α΄ ενδεκάμηνο του 2020. Η εξαιρετικά δυσμενής εικόνα της συ-
γκεκριμένης κατηγορίας είναι ένα στοιχείο που τεκμηριώνει τη διάσταση μεταξύ των 
μεγάλων και των μικρών επιχειρήσεων, με τις τελευταίες να χάνουν, εν μέσω πανδη-
μικής κρίσης, σημαντικό μερίδιο της αγοράς. Αναμφίβολα, η διαδικασία της συγκε-
ντροποίησης της οικονομικής δραστηριότητας στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις είναι 
ένα διακριτικό γνώρισμα του οικοσυστήματος του λιανικού εμπορίου για την περίοδο 
μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης και για τον λόγο αυτό απαιτείται περαιτέ-
ρω διερεύνηση.

Ένα πρόσθετο διακριτικό γνώρισμα του λιανικού εμπορίου είναι η συνεχής επιδείνω-
ση της θέσης των πολυκαταστημάτων, τα οποία και καταγράφουν σωρευτικές απώ-
λειες της τάξης του 37,9% το διάστημα 2011-2019, αρκετά υψηλότερες από τις αντί-
στοιχες του Γενικού ΔΚΕ (-19,5%). Είναι δε χαρακτηριστικό πως το 2019 καταγράφο-
νται οι υψηλότερες ποσοστιαίες απώλειες (-12,4%) μετά το 2013. Όπως δείχνει και η 
σύγχρονη οικονομική ιστορία του λιανικού εμπορίου, η μετάβαση από τα πολυκατα-
στήματα στα εμπορικά κέντρα (malls) άσκησε ιδιαίτερη συμπίεση στα πολυκαταστή-
ματα επιταχύνοντας τη διαδικασία της «δημιουργικής καταστροφής». Είναι χαρακτη-
ριστικό πως στα πρώτα χρόνια της κρίσης η κατηγορία των «πολυκαταστημάτων» 
βρισκόταν σε υψηλότερο σημείο, σε όρους πωλήσεων, σε σχέση με τον Γενικό ΔΚΕ. 
Όμως η δεύτερη φάση της βραχείας διάρκειας της ελληνικής οικονομίας ταυτίζεται 
με την αποδυνάμωση της συγκεκριμένης κατηγορίας, η οποία και παρουσιάζει εντο-
νότερο ρυθμό απομείωσης σε σχέση με τον Γενικό Δείκτη. Μάλιστα από το 2018 και 
μετά η απομείωση αυτή είναι ακόμα πιο έντονη. 

54. Σύμφωνα με τον καθηγητή Γεώργιο Δουκίδη («Η χρονιά του κλικ», Η Καθημερινή, 11 Ιανουαρίου 
2021), οι παραγγελίες από τα ηλεκτρονικά σουπερμάρκετ οκταπλασιάστηκαν το 2020 σε σχέση με το 
2019 (διαθέσιμο στο: https://www.kathimerini.gr/k/k-magazine/561222901/h-chronia-toy-klik/).
55. ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2019, σ. 10.
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Επιπρόσθετα, όπως συμβαίνει και με τα καταστήματα τροφίμων – ποτών – καπνού, 
τα πολυκαταστήματα φαίνεται πως επηρεάζονται αρνητικά από τον ανταγωνισμό 
των σουπερμάρκετ. Ο ανταγωνισμός αυτός γίνεται ακόμα πιο έντονος κατά το α΄ εν-
δεκάμηνο του 2020, οπότε τα πολυκαταστήματα σημειώνουν μείωση της τάξης του 
7,8%. Οι απώλειες της κατηγορίας είναι ιδιαίτερα έντονες κατά το δεύτερο λοκντάουν 
(Νοέμ βριος 2020), κατά το οποίο σημειώνεται μείωση της τάξης του 18,2%.56 

Μια από τις πλέον παραδοσιακές κατηγορίες του λιανικού εμπορίου είναι η «ένδυ-
ση-υπόδηση», η οποία σημειώνει για ένα ακόμα έτος οριακή μεγέθυνση, της τάξης 
του 0,3%. Παρά το γεγονός ότι η κατηγορία επιτυγχάνει επτά συναπτά θετικά έτη, 

56. ΕΛΣΤΑΤ, Δελτίο Τύπου: Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο: Νοέμβριος 2020 ετήσια 
μείωση 7,9%, Πειραιάς, 29 Ιανουαρίου 2021.

Εξέλιξη Γενικού ΔΚΕ σε σχέση με το Δείκτη ένδυσης και υπόδησης (2015 = 100,0)
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 1.15
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Εξέλιξη Γενικού ΔΚΕ με δείκτη Πολυκαταστημάτων (2015=100,0)
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χαρακτηρίζεται από μια εύθραυστη δυναμική. Η ευθραυστότητα αυτή τεκμηριώνει 
την κόπωση της συγκεκριμένης κατηγορίας και δεν της επιτρέπει να μειώσει τις σω-
ρευτικές απώλειες της περιόδου 2011-2019 (-13,2%). Το α΄ ενδεκάμηνο του 2020 η 
κατηγορία καταγράφει τις υψηλότερες απώλειες (από κοινού με τα καύσιμα και λιπα-
ντικά αυτοκινήτων), ύψους 19,4%. Το στοιχείο αυτό καταδεικνύει τις ιδιαίτερα αρνη-
τικές συνέπειες που υπέστη κατά τα δύο λοκντάουν. Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού 
εμπορίου φαίνεται να μετρίασε τις επιπτώσεις της διακοπής της λειτουργίας των φυ-
σικών καταστημάτων. Σύμφωνα με σχετικούς υπολογισμούς, ο ηλεκτρονικός κύκλος 
της κατηγορίας αναμένεται να προσεγγίσει το 1 δισ. ευρώ το 2020. Είναι ενδεικτικό 
πως για το 65% όσων πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές τα είδη ένδυσης-υπό-
δησης και τα αξεσουάρ (τσάντες και κοσμήματα) αποτελούν την πρώτη κατηγορία 
ηλεκτρονικών αγορών το α΄ τρίμηνο του 2020.57 Όμως η συνολική εικόνα της κατάρ-
ρευσης που διαμορφώνεται το 2020 αναμένεται να επηρεάσει ιδιαίτερα έντονα τις 
μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες κατά τη διάρκεια της κρίσης έχασαν, λόγω της 
οριζόντιας μείωσης των διαθέσιμων εισοδημάτων, σημαντικό μερίδιο της αγοράς. 

Βέβαια, η συμπίεση που δέχεται η κατηγορία της ένδυσης-υπόδησης στο πλαίσιο της 
ελληνικής οικονομίας δεν είναι μια ιδιάζουσα εγχώρια τάση (βλ. το «Ειδικό Θέμα» της 
Έκθεσης). Διεθνώς ο κλάδος αντιμετωπίζει, λόγω της πανδημικής κρίσης, εξαιρετικά 
έντονες απώλειες σε όρους κύκλου εργασιών. Αυτό έχει ως συνέπεια κολοσσοί της 
ένδυσης και της υπόδησης, όπως η Inditex, που αποτελεί τον ισχυρότερο παίκτη της 
αγοράς με οκτώ διαφορετικά brands στην Ελλάδα, να σκοπεύει να κλείσει διεθνώς 
(εντός του 2021) 1.200 φυσικά καταστήματα επενδύοντας στο ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Η κατηγορία «καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων» αποτελεί μια από τις κρίσιμες κα-
τηγορίες του οικοσυστήματος του λιανικού εμπορίου. Η συγκεκριμένη κατηγορία 
καταγράφει σημαντικές σωρευτικές απώλειες, της τάξης του 25,6%, οι οποίες είναι 

57. ΕΛΣΤΑΤ, Δελτίο Τύπου: Έρευνα χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας από νοικοκυ-
ριά και άτομα – Xρήση ηλεκτρονικού εμπορίου – Aπόρρητο και προστασία προσωπικών δεδομένων, 
Πειραιάς 10 Νοεμβρίου 2020, σ. 11. 

Εξέλιξη Γενικού ΔΚΕ σε σχέση με το Δείκτη καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων 
(2015 = 100,0)
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αρκετά υψηλότερες από τις αντίστοιχες του Γενικού Δείκτη (-19,5%). Όπως έχει ση-
μειωθεί και σε προηγούμενες Ετήσιες Εκθέσεις, η καθοδική πορεία της οφείλεται 
στην αρνητική επιρροή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Καυσίμων (ΕΦΚΚ). Άλλη 
μια αιτία των διακυμάνσεων, οι οποίες είναι ακόμα εντονότερες εν μέσω πανδημίας, 
είναι οι μεταπτώσεις των τιμών του πετρελαίου. Παράλληλα, στο α΄ ενδεκάμηνο του 
2020 η κατηγορία των καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων σημειώνει πτώση με-
γέθους 19,4%. Αναμφίβολα, οι πολλαπλασιαστικές (αρνητικές) συνέπειες του τουρι-
σμού προκάλεσαν αλυσιδωτά αποτελέσματα σε άλλους κλάδους που σχετίζονται με 
αυτόν (π.χ. ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα). 

Από την άλλη πλευρά, η κατηγορία «φαρμακευτικά-καλλυντικά», έπειτα από τέσσε-
ρα συναπτά έτη απωλειών (2014-2015: -1,9%, 2015-2016: -2,1%, 2016-2017: -1,5% 
και 2017-2018: -0,3%), επανέρχεται σε θετική τροχιά την περίοδο 2018-2019, προ-
σεγγίζοντας μεγέθυνση της τάξης του 1,8%. Η κατηγορία συνεχίζει να αντιμετωπίζει 
τις αρκετά υψηλές σωρευτικές απώλειες της περιόδου 2011-2019 (-28,8%), οι οποίες 
είναι αρκετά εντονότερες σε σχέση με τις αντίστοιχες του Γενικού ΔΚΕ (-19,5%). Τα 
φαρμακευτικά-καλλυντικά γνώρισαν σημαντική συμπίεση λόγω της απελευθέρωσης 
της αγοράς φαρμάκου και του ανταγωνισμού που δέχεται η κατηγορία από τα σου-
περμάρκετ, τα οποία λειτουργούν επιθετικά με όρους υποκατάστασης. Η εικόνα της 
κατηγορίας ωστόσο αντιστρέφεται κατά το α΄ ενδεκάμηνο του 2020. 

Είναι χαρακτηριστικό πως η κατηγορία μεγεθύνεται κατά 18,6% κατά την περίοδο 
της πανδημικής κρίσης, όντας η πρωταθλήτρια (μαζί με τις πωλήσεις εκτός κατα-
στημάτων) κατηγορία του λιανικού εμπορίου. Η προσφορά προϊόντων πλήρως ανε-
λαστικής ζήτησης (με χαρακτηριστικά παραδείγματα τις προστατευτικές μάσκες και 
τα αντισηπτικά) επιφέρει σημαντική αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης ωθώντας 
την κατηγορία προς τη θετική τροχιά. Επιπλέον, ο εξαιρετικά υψηλός βαθμός ψη-
φιοποίησης της συγκεκριμένης κατηγορίας αποτέλεσε έναν κρίσιμο παράγοντα για 
την αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας. Μάλιστα, η ένταση της 

Εξέλιξη Γενικού ΔΚΕ σε σχέση με το Δείκτη φαρμακευτικών–καλλυντικών (2015 = 100,0)
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 1.17

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ / Eπεξεργασία: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 A' 
11μηνο 

2020

Α. Γενικός Δείκτης Z. Φαρμακευτικά – Καλλυντικά

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

130.0

140.0

150.0



ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου ››› 2020 57

ψηφιοποίησης φαίνεται πως ενισχύεται κατά το 2020, με αποτέλεσμα το «ψηφιακό 
φαρμακείο» να κερδίζει σημαντικό έδαφος σε σχέση με το «φυσικό».

Η κατηγορία «έπιπλα – ηλεκτρικά είδη – οικιακός εξοπλισμός», παρά τον ισχυρό 
ανταγωνισμό που δέχεται από τα σουπερμάρκετ, καταγράφει τρία συναπτά έτη 
μεγέθυνσης (2016-2017: +2,6%, 2017-2018: +2,6% και 2018-2019: +4,8%). Οι θετι-
κές επιδόσεις της κατηγορίας σχετίζονται με την εντονότερη τάση των νοικοκυριών 
να επενδύσουν σε διαρκή καταναλωτικά αγαθά έπειτα από μια οκταετία αρνητικών 
καταναλωτικών προσδοκιών. Είναι χαρακτηριστικό πως το 2019, σύμφωνα με την 
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2019, οι δαπάνες των νοικοκυριών για δι-
αρκή αγαθά αυξήθηκαν κατά 4,8%.58 Εντούτοις, παρά τις ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις 
και τη δυναμική της κατηγορίας την τελευταία τριετία, οι σωρευτικές απώλειες της 
περιόδου 2011-2019 παραμένουν εξαιρετικά υψηλές (-29,9%), επιβεβαιώνοντας την 
κατάρρευσή της σε σύγκριση με τον Γενικό ΔΚΕ (-19,5%). Όπως είναι φυσικό, η παν-
δημική κρίση του COVID-19 επηρέασε αρνητικά την πορεία της συγκεκριμένης κα-
τηγορίας, με συνέπεια το α΄ ενδεκάμηνο του 2020 να καταγράφεται απομείωση του 
κύκλου εργασιών κατά -3,9%. 

Βέβαια, η συρρίκνωση της συγκεκριμένης κατηγορίας κατά τη διάρκεια της υγει-
ονομικής κρίσης προσεγγίζει την πορεία του Γενικού ΔΚΕ (-2,9%), γεγονός που της 
προσδίδει έναν υψηλό βαθμό ανθεκτικότητας. Η ανθεκτικότητα αυτή σχετίζεται και 
με τη διατήρηση της οικοδομικής δραστηριότητας, παρά την αναπόδραστη μείωση, 
σε σχετικά υψηλό επίπεδο μολονότι επικρατεί πανδημική κρίση. Σύμφωνα με τα δια-
θέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότη-
τας (ιδιωτικής και δημόσιας) για το μήνα Οκτώβριο 2020 παρουσίασε μείωση κατά 
4,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 3,5% στην επιφάνεια και κατά 3,6% 

58. ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2019, σ. 3.

Εξέλιξη Γενικού ΔΚΕ σε σχέση με το Δείκτη επίπλων – ηλ. ειδών – οικ. εξοπλισμού 
(2015 = 100,0)
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στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.59 Η σταδιακή επιστροφή της 
οικονομικής ζωής προς την κανονικότητα, αλλά και η αύξηση των τουριστικών ροών 
αναμένεται να ενισχύσουν τη συγκεκριμένη κατηγορία, λαμβάνοντας υπόψη και τη 
μεγέθυνση των εναλλακτικών μορφών καταλυμάτων (όπως οι υπηρεσίες διαμοιρα-
σμού τύπου Airbnb) κατά το διάστημα πριν από την πανδημία.

Όπως διαφαίνεται και στο Διάγραμμα 1.19, η πορεία της κατηγορίας «βιβλία – χαρ-
τικά – λοιπά είδη» ακολουθεί μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πορεία. Το 2015 θεωρείται 
έτος-τομή για τη συγκεκριμένη κατηγορία, καθώς βρίσκεται σταθερά πάνω από τις 
επιδόσεις του Γενικού ΔΚΕ. Μάλιστα, τα θετικά έτη από το 2013 ως το 2019 (+3,4% 
για το διάστημα 2013-2014, +5,2% για το διάστημα 2014-2015, +1,9% για το διά-
στημα 2015-2016, +5,7% για το διάστημα 2016-2017, +0,7% για το διάστημα 2017-
2018 και +7,1% για το διάστημα 2018-2019) αποτελούν την αιτία για τις εντυπωσι-
ακές (σωρευτικές) επιδόσεις της κατηγορίας (+8,8% για την περίοδο 2011-2019), οι 
οποίες και την καθιστούν πρωταθλήτρια του οικοσυστήματος του λιανικού εμπο-
ρίου. Η εξαιρετική πορεία της σχετίζεται με τον δυναμικό χαρακτήρα των προϊό-
ντων που εμπορεύεται (αθλητικός εξοπλισμός, παιχνίδια, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 
smart-phones, wearables κ.λπ.). Ειδικότερα τα έξυπνα τηλέφωνα (smart-phones) 
αποτελούν ένα ιδιαίτερα δυναμικό προϊόν, καθώς 9 στα 10 άτομα (περίπου 88,9%) 
περιηγούνται στο διαδίκτυο μέσω της χρήσης έξυπνου τηλεφώνου.60 Επιπρόσθε-
τα, η συγκεκριμένη κατηγορία (από κοινού με τις πωλήσεις εκτός καταστημάτων) 
είναι αυτή που ευνοείται από τις προωθητικές ενέργειες τύπου Black Friday ή Cyber 
Monday, που, όπως αποδεικνύεται, είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στο δυναμικό (νεανι-
κό) κοινό. Το στοιχείο αυτό τεκμηριώνει και τις σχετικά περιορισμένες απώλειες της 

59. ΕΛΣΤΑΤ, Δελτίο Τύπου: Έρευνα oικοδομικής dραστηριότητας: Οκτώβριος 2020, Πειραιάς, 18 Ια-
νουαρίου 2021, σ. 1.
60. ΕΛΣΤΑΤ, Δελτίο Τύπου: Έρευνα χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας από νοικοκυ-
ριά και άτομα – Xρήση ηλεκτρονικού εμπορίου – Aπόρρητο και προστασία προσωπικών δεδομένων. 
Έτος 2020, Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου 2020, σ. 7. 

Εξέλιξη Γενικού ΔΚΕ σε σχέση με το Δείκτη βιβλίων – χαρτικών – λοιπών ειδών 
(2015 = 100,0)
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συγκεκριμένης κατηγορίας κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης (-2,4% για το α΄ 
ενδεκάμηνο του 2020).

Η κατηγορία «πωλήσεις εκτός καταστημάτων» παρουσιάζει ιδιαίτερες διακυμάνσεις 
την περίοδο 2011-2019. Παρότι ξεκινά από το ίδιο (περίπου) σημείο με τον Γενικό 
ΔΚΕ, καταγράφει, μέχρι το 2014, εντονότερο ρυθμό απομείωσης. Από το 2016 και 
μετά όμως σημειώνει (αρκετά) υψηλότερο ρυθμό μεγέθυνσης, ειδικά το διάστημα 
2016-2018 (+20,8% το διάστημα 2016-2017 και +11,1% το διάστημα 2017-2018). 
Έτσι, παρά την κόπωση του δείκτη το 2019 (-2,5%), ο υψηλός ρυθμός μεγέθυνσης 
έδωσε στην κατηγορία τη δυνατότητα ελαχιστοποίησης των σωρευτικών απωλειών 
της ύφεσης (-1,1% το διάστημα 2011-2019). Το α΄ ενδεκάμηνο του 2020 οι επιδόσεις 
της κατηγορίας είναι εντυπωσιακές (+19,9%), αναδεικνύοντας τις ιδιαίτερα θετικές 
επιδράσεις της πανδημικής κρίσης στα προϊόντα της. Όπως προαναφέρθηκε, η παν-
δημία του COVID-19 επέφερε σημαντική αύξηση των πωλήσεων τόσο μέσω του δι-
αδικτύου (e-shops) όσο και μέσω των τηλεπωλήσεων (telemarketing). Παράλληλα, 
ενίσχυσε τις υπαίθριες αγορές, με αποτέλεσμα αυτές να υποκαθιστούν τα μικρότερα 
καταστήματα τροφίμων, τα οποία, όπως σημειώσαμε, συμπιέζονται σημαντικά κατά 
τη διάρκεια του α΄ ενδεκαμήνου του 2020 (μείωση 7,6%).

Στο Διάγραμμα 1.21 αποτυπώνονται οι σωρευτικές μεταβολές όλων των κατηγοριών 
του οικοσυστήματος του λιανικού εμπορίου για την περίοδο 2011-2019. Η πορεία του 
Γενικού ΔΚΕ δείχνει τη σταδιακή (θετική) προσαρμογή του και την εμπέδωση ενός 
κλίματος ομαλοποίησης της αγοράς. Οι απώλειες συνεχίζουν να είναι ιδιαίτερα σημα-
ντικές, καθώς η αγορά έχει απολέσει το 1/5 του κύκλου εργασιών της, γεγονός που 
καταδεικνύει την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο την οποία διήλθε η ελληνική οικονο-
μία. Βέβαια, όπως είναι φυσικό, η συρρίκνωση του κύκλου εργασιών δεν κατανέμεται 
οριζόντια, καθώς κάποιες κατηγορίες εμφανίζουν μικρότερες απώλειες, στοιχείο το 
οποίο επιβεβαιώνει τον πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα του λιανικού εμπορίου. 

Όπως διαφαίνεται, η κατηγορία των πολυκαταστημάτων εμφανίζει τις υψηλότερες 
απώλειες (-37,9%), στοιχείο ενδεικτικό της συμπίεσης που δέχεται το διάστημα 2011-

Εξέλιξη Γενικού ΔΚΕ σε σχέση με το Δείκτη πωλήσεων εκτός καταστημάτων 
(2015 = 100,0)

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 1.20

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ / Eπεξεργασία: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ
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2019. Τη δεύτερη χειρότερη επίδοση την ίδια περίοδο καταγράφουν τα μικρότερα 
καταστήματα τροφίμων (-30,6%), στοιχείο το οποίο καταδεικνύει τη διττή διάσταση 
του ανταγωνισμού που δέχεται η συγκεκριμένη κατηγορία (από τα σουπερμάρκετ και 
τις υπαίθριες αγορές). Οι ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις που πέτυχε η κατηγορία έπιπλα – 
ηλεκτρικά είδη – οικιακός εξοπλισμός το 2019 της επιτρέπουν να μειώσει τις σωρευτι-
κές απώλειες του διαστήματος 2011-2019 (-29,9%) αλλά και να βελτιώσει τη θέση της 
μεταξύ των κατηγοριών του λιανικού εμπορίου (3η χειρότερη θέση το 2019 έναντι 
της 1ης θέσης το 2018). Τα σουπερμάρκετ καταγράφουν τις χαμηλότερες απώλειες 

(-12,2%), βελτιώνοντας σημαντικά τη θέση τους το διάστημα 2011-2019. Μάλιστα, οι 
εξαιρετικές επιδόσεις του α΄ ενδεκαμήνου του 2020 αναμένεται να μειώσουν ακόμα 
περισσότερο τις διαρροές της συγκεκριμένης κατηγορίας. Ισχυρή ανθεκτικότητα συ-
νεχίζει να καταγράφει η κατηγορία της ένδυσης-υπόδησης (-13,2%), βελτιώνοντας 
(οριακά) τη θέση της σε σχέση με το 2018. Επίσης σημαντικές απώλειες καταγρά-
φουν τα φαρμακευτικά-καλλυντικά (-28,8%) και τα καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινή-
των (-25,6%). Οι πωλήσεις εκτός καταστημάτων σημειώνουν τις μικρότερες απώλειες 
(-1,1%), ενώ η κατηγορία βιβλία – χαρτικά – λοιπά είδη αναδεικνύεται η πλέον δυνα-
μική κατηγορία της περιόδου 2011-2019, αφού η μεγέθυνσή της είναι της τάξης του 
8,8%. Το στοιχείο αυτό τεκμηριώνει τον ιδιαίτερα διεισδυτικό χαρακτήρα των προϊό-
ντων της εν λόγω κατηγορίας. 

Σωρευτικές μεταβολές του κύκλου εργασιών ανά υποκατηγορία
λιανικού εμπορίου: 2019/2011

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 1.21

Πηγή: EΛΣΤΑΤ  / Eπεξεργασία: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ

-19.5% -17.8%

-12.2%

-37.9%

-25.6%

-30.6% -28.8%

-13.2%

-29.9%

8.8%

-1.1%

-50.0%

-40.0%

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

Α.  Γενικός Δείκτης
Β.  Γεν. δείκτης (εκτός καυσίμων-λιπαντικών)
Γ.  Μεγάλα κατ/τα τροφίμων
Δ.  Πολυκαταστήματα
Ε.  Καύσιμα & λιπαντικά αυτοκινήτων
Στ. Τρόφιμα – ποτά – καπνός

Ζ.  Φαρμακευτικά-καλλυντικά
Η.  ΄Ενδυση-υπόδηση
Θ.  ΄Επιπλα – ηλ. είδη – οικ. εξοπλισμός
Ι.     Βιβλία – χαρτικά – λοιπά είδη
Κ.  Πωλήσεις εκτός κατ/των

Α B Γ Δ Ε Στ Ζ Η Θ

Ι

Κ



ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου ››› 2020 61

1.2.4. Η πορεία του ΔΚΕ στο χονδρικό εμπόριο  
την περίοδο 2012-2020

Το χονδρικό εμπόριο είναι καθοριστικής σημασίας για την εμπορευματοποίηση της 
παραγωγής, καθώς παρεμβάλλεται ως δίαυλος μεταξύ του παραγωγού και του λια-
νεμπόρου. Αναμφίβολα επομένως η λειτουργία του είναι κρίσιμη για την εύρυθμη 
διανομή των εμπορευμάτων. Παρότι η άμεση σύνδεση του παραγωγού με τον λιανέ-
μπορο έχει ενισχυθεί την τελευταία δεκαετία, η επιχείρηση του χονδρικού εμπορίου 
παραμένει ιδιαίτερα σημαντική για τη λειτουργία του συστήματος διανομής. 

Πρόδηλα, η δημοσιονομική κρίση και η προσαρμογή που την ακολούθησε επέφεραν 
σημαντικές απώλειες στον ΔΚΕ του χονδρικού εμπορίου, οι οποίες προσέγγισαν το 
20,8% για το διάστημα 2011-2020. Η συρρίκνωσή του είναι ελαφρώς μεγαλύτερη 
από την αντίστοιχη του λιανικού (-19,5%), καθώς σημειώνει μείωση κατά 1,7% το 
2019. Όπως διαφαίνεται και στο Διάγραμμα 1.22, το χονδρικό εμπόριο παρουσιάζει 
ιδιαίτερα έντονες διακυμάνσεις. Με εξαίρεση το διάστημα 2013-2014, όπου κατέ-
γραψε (οριακή) μεγέθυνση (0,2%), την περίοδο 2012-2016 καταγράφονται συνεχείς 
απομειώσεις (-12,1% το 2012, -12,2% το 2013, -4,4% το 2015 και -1,6% το 2016). 
Από την άλλη πλευρά, τα έτη 2017 (+3,7%) και (κυρίως) 2018 (+6,9%) έδωσαν τη 
δυνατότητα στον κλάδο να μειώσει τις σωρευτικές απώλειές του, καταγράφοντας 
μάλιστα υψηλότερες επιδόσεις από το λιανικό εμπόριο. Η προβληματική εικόνα του 
2019 (-1,7%) έχει ιδιαίτερο αναλυτικό ενδιαφέρον, λαμβάνοντας υπόψη και την κανο-
νικοποίηση της οικονομίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στην πλειονότητα των Δεικτών 
Κύκλου Εργασιών.

Σ υ μ π ε ρ α Σ μ α τ ι κ ε Σ  π α ρ α τ η ρ η Σ ε ι Σ

º»    Ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο συνεχίζει να παρουσιάζει σημαντι-
κές απώλειες, οι οποίες ανέρχονται στο 19,5% την περίοδο 2012-2019.

º»    Οι κατηγορίες που καταγράφουν τις εντονότερες απώλειες είναι τα πολυ-
καταστήματα (-37,9%) και τα μικρότερα καταστήματα τροφίμων (-30,6%), 
ενώ την υψηλότερη ανθεκτικότητα την καταγράφουν τα σουπερμάρκετ 
(-12,2%) και η ένδυση-υπόδηση (-13.2%).

º»    Η κατηγορία βιβλία – χαρτικά – λοιπά είδη είναι η πρωταθλήτρια του οικο-
συστήματος του λιανικού εμπορίου, καθώς μεγεθύνεται κατά 8,8% στο διά-
στημα 2012-2019.

º»    Η πανδημία επηρεάζει αρνητικά τον Γενικό ΔΚΕ, με αποτέλεσμα να παρουσι-
άζει μείωση της τάξης του 2,9% για το α΄ ενδεκάμηνο του 2020 σε σχέση με 
το αντίστοιχο του 2019.
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Η πανδημική κρίση του COVID-19 φαίνεται πως πλήττει ιδιαίτερα έντονα τον κλάδο 
του χονδρικού εμπορίου. Χαρακτηριστικά, το α΄ εννεάμηνο του 2020 καταγράφεται 
μείωση της τάξης του 10,9%, στοιχείο το οποίο τεκμηριώνει τη σημαντική πτώση του 
κλάδου. Αναμφίβολα, παρότι οι επιχειρήσεις του χονδρικού εμπορίου έμειναν ανοι-
κτές κατά τη διάρκεια των λοκντάουν, ο κλάδος ακολουθεί την πτώση του λιανικού 
εμπορίου. Η απότομη απομείωση που καταγράφεται στον κλάδο προοικονομεί πόσο 
δύσκολη θα είναι η επιστροφή του σε μια φάση κανονικοποίησης. 

Εξέλιξη μεταβολής (%) του Γενικού ΔΚΕ στο χονδρικό εμπόριο: 2012-2020
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 1.22

Πηγή: EΛΣΤΑΤ  / Eπεξεργασία: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ
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Σ υ μ π ε ρ α Σ μ α τ ι κ ε Σ  π α ρ α τ η ρ η Σ ε ι Σ

º»    Το χονδρικό εμπόριο, ακολουθώντας πορεία παρόμοια με το λιανικό, κατα-
γράφει σωρευτικές απώλειες της τάξης του 20,8% για την περίοδο 2012-
2019.

º»    Το α΄ εννεάμηνο του 2020 το χονδρικό εμπόριο καταγράφει σημαντικές 
απώλειες, της τάξης του 20.8%. 
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1.2.5. Ο Γενικός ΔΚΕ στον τομέα αυτοκινήτων 
(Eμπόριο, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων και μοτοσικλετών 
[ςΤΑΚΟΔ 45] και Eμπόριο αυτοκινήτων [ςΤΑΚΟΔ 451])  
(2015 = 100)

Η εμπειρία της κρίσης έχει δείξει ότι ο τομέας του αυτοκινήτου μπορεί να αποτελέ-
σει ένα ιδιότυπο «βαρόμετρο» της αγοράς προσφέροντας έναν χρήσιμο ερμηνευτικό 
ιδεό τυπο για την κατανόηση της λειτουργίας της. Ο τομέας δέχθηκε έντονη συμπίεση 
μέχρι και το 2013, όταν και κατέγραψε εξαιρετικά ισχυρή πτώση (για τον ΣΤΑΚΟΔ 45 
μείωση κατά 29,3% το 2012 και 3,1% το 2013 και για τον ΣΤΑΚΟΔ 451 μείωση κατά 
35,8% το 2012 και 3,4% το 2013). Μετά το 2014 όμως η κατάσταση αντιστρέφεται 
εντυπωσιακά, καθώς και οι δύο κλάδοι επιτυγχάνουν έξι συναπτά έτη μεγέθυνσης 
(κλάδος 45: 2014 +18,7%, 2015 +7,8%, 2016 +7,2%, 2017 +6,3%, 2018 +10,8% και 
2019 +8,5%∙ κλάδος 451: 2014 +24,2%, 2015 +6,5%, 2016 +7,3%, 2017 +8,2%, 2018 
+14,2% και 2019 +9,7%). Η θετική πορεία των δύο κλάδων τούς έχει επιτρέψει, σε 
αντίθεση με το λιανικό και το χονδρικό εμπόριο, να καταγράψουν θετικό ρυθμό μεγέ-
θυνσης για τη δύσκολη περίοδο 2012-2019 (κλάδος 45: +20%, κλάδος 451: +19,4%). 

Όπως έχει σημειωθεί και στις προηγούμενες εκδόσεις της Ετήσιας Έκθεσης Ελληνι-
κού Εμπορίου, η μεγέθυνση του τομέα του αυτοκινήτου μέχρι και το 2015 οφείλεται 
στο φόβο των καταναλωτών για ενδεχόμενο «κούρεμα» των καταθέσεων (hair-cut) 
λόγω της μη εγγύησης των αποταμιεύσεων. Από το 2015-2017 η μεγέθυνση του κλά-
δου σταθεροποιείται, καθώς η επιβολή των capital controls, αλλά και η (σταδιακή) 
κανονικοποίηση της ελληνικής οικονομίας ευνοούν τις επενδύσεις σε διαρκή αγα-
θά. Από την άλλη, οι εξαιρετικές επιδόσεις το 2019 σχετίζονται με τη μεταστροφή 
των καταναλωτικών προτύπων προς την κατεύθυνση των υβριδικών και ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων. Μάλιστα καινοτόμες πρωτοβουλίες όπως το «Κινούμαι Ηλεκτρικά» 
(https://kinoumeilektrika.gov.gr/) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που 
επιδοτούν την αγορά ή τη μακροχρόνια μίσθωση ηλεκτρικού οχήματος, δύνανται να 
λειτουργήσουν ενισχυτικά προς την κατεύθυνση αυτή.

ΠΙνΑΚΑς 1.5
Εποχικά διορθωμένος ΔΚΕ στον τομέα των αυτοκινήτων (κλάδοι 45 & 451)

(%) Μεταβολή κλάδου 45 (%) Μεταβολή κλάδου 451

2012 -29,3% -35,8%

2013 -3,1% -3,4%

2014 18,7% 24,2%

2015 7,8% 6,5%

2016 7,2% 7,3%

2017 6,3% 8,2%

2018 10,8% 14,2%

2019 8,5% 9,7%

Α΄ 9μηνο 2020/2019 -15,2% -17,8%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ / Επεξεργασία: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ
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Ωστόσο, η επίδραση της πανδημικής κρίσης στον τομέα είναι ιδιαίτερα έντονη, γε-
γονός που αποτυπώνεται στις απώλειες τόσο του ΣΤΑΚΟΔ 45 (-15,2%) όσο και του 
ΣΤΑΚΟΔ 451 (-17,8%). Το στοιχείο αυτό τεκμηριώνει την επιδείνωση των προσδοκιών 
των νοικοκυριών, η οποία διαγράφεται στις αποφάσεις τους για την αγορά διαρκών 
καταναλωτικών αγαθών. Είναι ευνόητο ότι η σημαντική αυτή απομείωση θα συρρι-
κνώσει τη σωρευτική μεγέθυνση της περιόδου 2014-2019, κατά την οποία ο τομέας 
άρχισε να παρουσιάζει τη δυναμική της περιόδου πριν από την κρίση. 

1.2.6. Ρευστότητα και πρόσβαση στη χρηματοδότηση

Όπως έχει σημειωθεί και σε προηγούμενες εκδόσεις της Ετήσιας Έκθεσης Ελληνικού 
Εμπορίου, μια από τις κυριότερες συνέπειες της δημοσιονομικής κρίσης της ελληνι-
κής οικονομίας ήταν η απομείωση της ρευστότητας των οικονομικών μονάδων. Πα-
ράλληλα, η μη ένταξη στο μηχανισμό QE (Quantitative Easing) αποστέρησε τη δυνα-
τότητα χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας. 

Έτσι, η ρευστότητα παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα της επιχειρηματικότη-
τας ειδικά εν μέσω της πανδημικής κρίσης. Η ολοένα συρρικνούμενη ρευστότητα δεν 
επιτρέπει στις πολύ μικρές (micro), μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν 
τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 αλλά ούτε και να προ-
σαρμοστούν στις μεγα-τάσεις (mega-trends) της παγκόσμιας οικονομίας (ψηφιακός 
μετασχηματισμός, πράσινη μετάβαση και αναδιάρθρωση του διεθνούς εμπορίου). 

Το εγχώριο κόστος δανεισμού συνεχίζει να είναι αρκετά υψηλότερο από τον ευ-
ρωπαϊκό μέσο όρο, γεγονός που αντανακλά τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής περί-
πτωσης. Είναι χαρακτηριστικό πως, παρά τις εμβληματικές πρωτοβουλίες, όπως το 
EquiFund,61 που αποτέλεσε μια συνέργεια του ελληνικού κράτους και του Ευρωπαϊ-
κού Ταμείου Επενδύσεων, οι εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης (business angels, 
crowdfunding, venture capitals κ.λπ.) συνεχίζουν να είναι πενιχρές.

61. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. «Τι είναι το Equifund;», https://www.espa.gr/el/Pages/EquiFund.
aspx.

Σ υ μ π ε ρ α Σ μ α τ ι κ ε Σ  π α ρ α τ η ρ η Σ ε ι Σ

º»    Ο τομέας του αυτοκινήτου συνεχίζει τη θετική του πορεία, καταγράφοντας 
έξι συναπτά έτη μεγέθυνσης, τεκμηριώνοντας τη διαφορετική του τροχιά σε 
σχέση τόσο με το λιανικό όσο και με το χονδρικό εμπόριο.

º»    Για το α΄ εννεάμηνο του 2020 ο ΣΤΑΚΟΔ 45 καταγράφει μείωση 15,2% και ο 
ΣΤΑΚΟΔ 451 μείωση 17,8%. 
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ΠΙνΑΚΑς 1.6
Μέσα ετήσια επιτόκια υφιστάμενων δανείων: 2013-2020

  Επαγγελματικά Επιχειρηματικά

  Έως 1 έτος Από 1 έως 5 
έτη

Άνω των 5 
ετών Έως 1 έτος Από 1 έως 5 

έτη
Άνω των 5 

ετών

2013 9,15% 7,32% 5,46% 6,87% 5,51% 4,61%

2014 7,94% 6,53% 5,52% 6,13% 5,1% 4,34%

2015 7,39% 5,81% 5,3% 5,76% 4,99% 4,09%

2016 7,3% 6,61% 5,18% 5,39% 4,76% 3,92%

2017 6,96% 6,24% 4,86% 5,14% 4,56% 3,73%

2018 6,91% 6,27% 4,55% 4,84% 3,97% 3,67%

2019 6,75% 6,12% 4,38% 4,47% 3,87% 3,43%

2020 6,69% 5,22% 4,26% 4,12% 3,29% 3,25%

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΙνΑΚΑς 1.7
Μέσα ετήσια επιτόκια νέων δανείων: 2013-2020

 Επαγγελματικά Επιχειρηματικά

 Επιτόκιο κυμαινόμενο  
ή σταθερό έως 1 έτος Έως 250.000 € Από 250.000 έως 1 

εκατ. € Πάνω από 1 εκατ. €

2013 6,79% 6,61% 5,79% 4,73%

2014 6,13% 5,97% 5,22% 4,75%

2015 6,56% 5,91% 5,09% 5,19%

2016 5,36% 5,28% 5,06% 4,53%

2017 5,45% 5,17% 4,53% 4,36%

2018 5,64% 5,18% 4,16% 3,46%

2019 5,25% 4,76% 3,85% 3,51%

2020 4,05% 4,16% 3,23% 2,53%

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

Αναντίρρητα, η ύφεση αλλά και η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης επέφεραν 
πολλαπλά προβλήματα στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Η μείωση των κατα-
θέσεων, τα capital controls και η γενικευμένη αβεβαιότητα επιδείνωσαν ακόμα πε-
ρισσότερο το πιστωτικό πρόβλημα. Οι ευρωπαϊκοί πόροι αλλά και οι παρεμβάσεις 
της δημόσιας πολιτικής επιχείρησαν να απομειώσουν τα διαρθρωτικά ζητήματα της 
τραπεζικής χρηματοδότησης. Η ίδρυση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) 
(Hellenic Development Bank) αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση 
αυτή. Οι κεντρικές δράσεις της ΕΑΤ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδη-
μικής κρίσης ήταν το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 και το Ταμείο Επι-
χειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ). Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 στο-
χεύει στο να υποστηρίξει την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε δανειακά κεφάλαια με 
την εγγύηση της ΕΑΤ, σε χαρτοφυλάκιο με ανώτατο όριο. Είναι χαρακτηριστικό πως 
με αφορμή την υγειονομική κρίση η ΕΑΤ κατόρθωσε να μοχλεύσει 2,78 δισ. ευρώ 
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(από τους κοινοτικούς και εθνικούς πόρους) δημιουργώντας, μέσω του τραπεζικού 
συστήματος, συνολική ρευστότητα ύψους 8,6 δισ. ευρώ.62 Παράλληλα, ενισχύει δυ-
ναμικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας στηρίζοντας τον κλαδικό ψηφιακό και 
πράσινο μετασχηματισμό. 

Περαιτέρω, στο πλαίσιο του υψηλού κόστους δανεισμού των επιχειρήσεων —το 
οποίο εντυπώνεται στην έντονη διαφοροποίηση του μέσου επιτοκίου δανεισμού των 
ελληνικών επιχειρήσεων σε σχέση με την Ευρωζώνη—, η ψήφιση του νόμου για τις μι-
κροχρηματοδοτήσεις (microfinance) συνιστά μια θετική εξέλιξη. Ειδικότερα, ο νόμος 
4701/2020 («Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστω-
τικού τομέα και άλλες διατάξεις») θεσπίζει, για πρώτη φορά, τους κανόνες που αφο-
ρούν τη διαφάνεια των όρων και τις απαιτήσεις ενημέρωσης σχετικά με τις δραστη-
ριότητες χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων. Σύμφωνα το άρθρο 2, τα ιδρύματα 
μικροχρηματοδοτήσεων δύνανται να χρηματοδοτούν πολύ μικρές οντότητες (micro 
και μικρές επιχειρήσεις) με κεφάλαια ύψους μέχρι 25.000 ευρώ. 

Βέβαια, παρά τις σημαντικές παρεμβάσεις, τα αποτελέσματα συνεχίζουν να παραμέ-
νουν περιορισμένα, καθώς οι μικρές και οι πολύ μικρές (micro) επιχειρήσεις υποχρημα-
τοδοτούνται. Παρά τη (σημαντική) μείωση του κόστους δανεισμού, όπως αποτυπώ-
νεται στους Πίνακες 1.6 και 1.7, αυτό συνεχίζει να παραμένει υψηλό, υποδηλώνοντας 
τα ουσιώδη βήματα που θα πρέπει να γίνουν. Ειδικότερα, ένα σημαντικό πρόβλημα 
είναι το ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs), τα οποία ανέρχονται στα 
58,7 δισ. ευρώ (Σεπτέμβριος 2020).63 Παράλληλα, η πανδημία επιδείνωσε τις συνθή-

62. Βλ. Δελτίο Τύπου: Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Αξιοποιώντας δημόσιους πόρους 2,8 δισ. ευρώ 
δημιούργησε —με μόχλευση μέσω του τραπεζικού συστήματος— ρευστότητα 8,6 δισ. ευρώ, 7 Ιανου-
αρίου 2021.
63. Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Τράπεζα της Ελλάδος, Ιανουά-
ριος 2021, σ. 28. 

Εξέλιξη της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών εμπορικών επιχειρήσεων
από τα εγχώρια ΝΧΙ (ετήσια μεταβολή απόλυτων χορηγηθέντων ποσών στο εμπόριο)

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 1.23

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος / Eπεξεργασία: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ
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κες ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος, με συνέπεια να μειωθούν σημαντικά 
οι διατραπεζικές συναλλαγές και οι συναλλαγές σε repos.64 Αναμφίβολα, η διευκολυ-
ντική νομισματική πολιτική της ΕΚΤ συντέλεσε στη μείωση των πιέσεων στη ρευστό-
τητα, γεγονός που οδήγησε στην αποφυγή γενικευμένων εταιρικών πτωχεύσεων.

ΠΙνΑΚΑς 1.8
Χρηματοδότηση των εγχώριων μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων από τα εγχώρια νΧΙ 

στον κλάδο του εμπορίου (σε εκατ. €)

2013 20.037 -3%

2014 19.427 -3%

2015 18.689 -3.8%

2016 18.626 -0.3%

2017 17.882 -4%

2018 16.332 -8.7%

2019 15.511 -5%

2020 15.088 -2.7%

2020/2013   -24.7%

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος / Επεξεργασία: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ

1.2.7. Εμπόριο, διακλαδικές διασυνδέσεις 
και πανδημική κρίση 

Το λιανικό εμπόριο αποτελεί έναν σημαντικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας. Πέρα 
όμως από την καθαυτό εισφορά του, αναπτύσσει, στο πλαίσιο της κλαδικής εξειδίκευ-
σης της ελληνικής οικονομίας, σειρά συσχετίσεων με μια σειρά από άλλους κλάδους. 
Ειδικότερα, το λιανικό εμπόριο, με άξονα την προσφορά του τουριστικού προϊόντος, 
παρουσιάζει σημαντικές διασυνδέσεις με κλάδους όπως τα καταλύματα (ΣΤΑΚΟΔ 

64. Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Τράπεζα της Ελλάδος, Ιανουά-
ριος 2021, σ. 34. 

Σ υ μ π ε ρ α Σ μ α τ ι κ ε Σ  π α ρ α τ η ρ η Σ ε ι Σ

º»    Η περιορισμένη πρόσβαση σε εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης συνε-
χίζει να παραμένει ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα των επιχειρήσεων.

º»    Θεσμικές τομές, όπως η ίδρυση της Αναπτυξιακής Τράπεζας και ο θεσμός 
των μικροπιστώσεων, κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

º»    Η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) αναμένεται να αποτε-
λέσει ένα κορυφαίο ζήτημα μετά την πανδημική κρίση. 
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55) και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία (ΣΤΑΚΟΔ 79). Παράλληλα, συνδέεται παραδοσια-
κά με την εστίαση (ΣΤΑΚΟΔ 56), καθώς οι εμπορικές αγορές αναπτύσσονται, ειδικά 
στα κέντρα των πόλεων, γύρω από το οικοσύστημα της εστίασης. Τέλος, διασυνδέε-
ται άρρηκτα με τις υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης (logistics) (ΣΤΑΚΟΔ 52), 
μια σύνδεση η οποία κατέστη ιδιαίτερα σημαντική κατά τη διάρκεια της πανδημικής 
κρίσης. 

ΠΙνΑΚΑς 1.9
Ποσοστιαίες μεταβολές των ΔΚΕ σε βασικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας

Χρονικό διάστημα 
/ Κατηγορία 

λιανικού εμπορίου

Λιανικό 
εμπόριο Καταλύματα Εστίαση Μεταφορές 

και αποθήκευση
Ταξιδιωτικά 
πρακτορεία

2011/2010 -7,3% 5,6% -18,2% -7,9% -35,2%

2012/2011 -11,1% -10,9% -26,8% -4,8% -27,0%

2013/2012 -8,5% 12,0% -2,1% -6,7% 12,1%

2014/2013 -1,1% 14,1% 7,1% 5,1% 9,2%

2015/2014 -2,9% 9,0% 6,7% 3,0% -7,4%

2016/2015 -2,1% 15,4% -12,7% 8,2% -4,7%

2017/2016 1,7% 17,8% -3,4% 8,0% 9,1%

2018/2017 2,0% 6,5% 9,3% 9,0% 25,6%

2019/2028 1,3% -1,1% 4,9% 10,3% 3,1%

2020/2019 
(Α΄ 9μηνο) -2,3% -75,4% -36,0% -16,6% -85,1%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ / Επεξεργασία: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ

Στο Διάγραμμα 1.24 και στον Πίνακα 1.9 παρουσιάζεται η πορεία των παραπάνω κλά-
δων για το διάστημα 2010-2020, εστιάζοντας στις μεταβολές τους λόγω της ύφεσης 
αφενός και της πανδημικής κρίσης αφετέρου. Όπως διαφαίνεται στο διάγραμμα, το 
λιανικό εμπόριο καταγράφει τις μικρότερες διακυμάνσεις μεταξύ των κλάδων, στοι-
χείο το οποίο τεκμηριώνει την (υψηλή) ανθεκτικότητά του παρά τη διττή κρίση. Επί-
σης, οι δύο κλάδοι που σχετίζονται (στενά) με τον τουρισμό, τα καταλύματα και τα 
τουριστικά πρακτορεία, παρουσιάζουν εξαιρετικά υψηλή μεγέθυνση, ακολουθώντας 
την εντυπωσιακή αύξηση του τουρισμού που προηγήθηκε την περίοδο πριν από την 
πανδημική κρίση. Μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του COVID-19 οι συγκεκριμένοι 
κλάδοι σημειώνουν μια άνευ προηγουμένου κατάρρευση, στοιχείο χαρακτηριστικό 
της διεθνούς απομείωσης του τουριστικού προϊόντος. Η εστίαση φαίνεται να κατα-
γράφει μια κόπωση η οποία είναι ιδιαίτερα έντονη μετά το 2015, με την επίδραση 
της πανδημίας να αφήνει βαθύ το αποτύπωμά της και σε αυτήν την κατηγορία. Τέ-
λος, οι υπηρεσίες αποθήκευσης και μεταφοράς (logistics), νευραλγικός κλάδος της 
ελληνικής οικονομίας, μεγεθύνονται κατά την περίοδο της ύφεσης, ενώ φαίνεται να 
επηρεά ζονται ιδιαίτερα έντονα από την πανδημική κρίση. 
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Eξέλιξη Γενικού ΔΚΕ σε βασικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 1.24

Πηγή: EΛΣΤΑΤ / Eπεξεργασία: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ
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Σ υ μ π ε ρ α Σ μ α τ ι κ ε Σ  π α ρ α τ η ρ η Σ ε ι Σ

º»    Οι κλάδοι που βρίσκονται κοντά στο οικοσύστημα του τουρισμού γνώρισαν 
σημαντική μεγέθυνση μετά το 2015.

º»    Το λιανικό εμπόριο παρουσιάζει αυξημένη ανθεκτικότητα συγκριτικά με τους 
υπόλοιπους κλάδους με τους οποίους αναπτύσσει διασυνδέσεις.

º»    Βέβαια η πανδημία δεν επηρεάζει με τον ίδιο τρόπο όλες τις υποκατηγορίες 
του λιανικού εμπορίου, καθώς η ένδυση-υπόδηση και τα κοσμήματα δέχο-
νται εξαιρετικά έντονη συμπίεση.





Η ελληνική αγορά εργασίας 
το 2020

02
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2.1. Η ελληνική αγορά εργασίας

2.1.1. Οι εξελίξεις στην απασχόληση

Το 2020 η απασχόληση στην εγχώρια αγορά εργασίας σημείωσε πτώση ύστερα από 
πέντε συναπτά έτη (2015-2019) ανοδικής τροχιάς (Διάγραμμα 2.1). Ως εκ τούτου η 
διαδικασία αναπλήρωσης των απωλειών που καταγράφηκαν σωρευτικά την περίοδο 
2009-2013 διακόπηκε, με αποτέλεσμα το σύνολο των εργαζομένων να παραμείνει σε 
ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, παρόμοια με εκείνα του 1997 (μη συμπεριλαμβανομένου 
του διαστήματος της οικονομικής κρίσης).

Η απασχόληση μειώθηκε σε ετήσια βάση (β΄ τρίμηνο 2020 έναντι β΄ τριμήνου του 
2019)1 κατά 2,8% (Διάγραμμα 2.2), εξέλιξη άρρηκτα συνδεδεμένη με την υγειονομική 
κρίση, η οποία επηρέασε ιδιαίτερα δυσμενώς όχι μόνο την εγχώρια αλλά και την ευ-
ρωπαϊκή και τη διεθνή οικονομία. Η επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών επηρεάζει 
άμεσα την κατάσταση της αγοράς εργασίας. Ειδικότερα, το προϊόν συρρικνώθηκε σε 
πραγματικούς όρους κατά 14,2% κατά την αναφερθείσα χρονική περίοδο και κατά 
8,5% το α΄ εννεάμηνο του 2020, μεγέθη που επιβεβαιώνουν με χαρακτηριστικό τρόπο 
τις ισχυρές πιέσεις που άσκησε η πανδημία στην παραγωγική διαδικασία.2 Τα μέτρα 

1. Η διαμόρφωση σημαντικού μέρους των διαγραμμάτων του Δεύτερου Μέρους της παρούσας Έκθε-
σης βασίζεται στα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρ-
χής, τα οποία  προκύπτουν κατόπιν επεξεργασίας των ανωνυμοποιημένων πρωτογενών δεδομένων για 
το β΄ τρίμηνο. Το τρίμηνο αυτό λογίζεται ως το πλέον αντιπροσωπευτικό της οικονομικής δραστηριό-
τητας και ως εκ τούτου θεωρείται ότι αντανακλά με συνέπεια και αξιοπιστία τις εξελίξεις σε ολόκληρο 
το υπό εξέταση έτος. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός πως η Έρευνα για την περίοδο 1981-1997 
διεξαγόταν μόνο κατά το β΄ τρίμηνο της εκάστοτε χρονιάς. Tα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα 
που παρουσιάζονται αποτελούν προϊόν ανάλυσης του φορέα.
2. ΕΛΣΤΑΤ, Δελτίο Τύπου: Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί, Πειραιάς, 4 Δεκεμβρίου 2020 (στοιχεία με 
εποχική και ημερολογιακή διόρθωση, αλυσωτοί δείκτες όγκου έτους αναφοράς 2015).

Ελληνική οικονομία: Eπίπεδο απασχόλησης
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 2.1
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2020 Β΄ και Γ΄ τριμήνου
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όμως που υιοθέτησε η ελληνική κυβέρνηση, σε συνδυασμό με εκείνα των ευρωπαϊ-
κών θεσμών στον δημοσιονομικό και νομισματικό τομέα, αλλά και στον τραπεζικό για 
τη στήριξη επιχειρήσεων και απασχολουμένων, περιόρισαν τις αρνητικές επιπτώσεις 
της πανδημίας του κορονοϊού. Εντούτοις, το δεύτερο κύμα της κρίσης υγείας, καθώς 
και πιθανές αναζωπυρώσεις της στο μέλλον επιτείνουν την αβεβαιότητα και αναδει-
κνύουν συνεχώς νέες προκλήσεις σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο, καθυστερώντας 
την ανάκαμψη της οικονομίας και επιβραδύνοντας τη σταθεροποίηση στην αγορά 
εργασίας, σύμφωνα και με τις εκτιμήσεις των εγχώριων αλλά και των διεθνών θε-
σμών και οργανισμών (Υπουργείο Οικονομικών, ΔΝΤ, ΟΟΣΑ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή).3

Η διακοπή της ανοδικής πορείας της απασχόλησης εξαιτίας του κορονοϊού, έπειτα 
από ρυθμό αύξησης που άγγιζε ή και ξεπερνούσε το 2% σε ετήσια βάση, αποτελεί 
αναμφισβήτητα αρνητική εξέλιξη και προκαλεί νέα εμπόδια στη διαδικασία σταδι-
ακής αποκατάστασης της κανονικότητας στην αγορά εργασίας. Οι απώλειες αυτές 
καταγράφονται μάλιστα σε μια ήδη εξαιρετικά επιβαρυμένη οικονομία και κοινωνία 
λόγω των πιέσεων που σώρευσε η χρηματοοικονομική κρίση που προηγήθηκε. Πα-
ράλληλα, οι νέες αυτές συνθήκες οξύνουν την ανάγκη για επιτάχυνση του παραγωγι-
κού μετασχηματισμού, ενώ οι προκλήσεις για την εγχώρια αγορά εργασίας, βραχυ-
πρόθεσμες και μακροπρόθεσμες, παραμένουν. Ειδικότερα: 

º»    Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας ως προς το ΑΕΠ είναι το υψηλότερο στην ΕΕ και 
αγγίζει το 200%.4 Παράλληλα, η επίτευξη δημοσιονομικής ισορροπίας (υποχρέω-
ση πρωτογενών πλεονασμάτων κ.λπ.) έχει προσωρινά μόνο ανασταλεί, καθώς το 
περιοριστικό πλαίσιο παραμένει.5 Συνεπώς τα μέτρα ανακούφισης των συνεπειών 
της πανδημίας μόνο προσωρινά μπορούν να θεωρηθούν.

3. Υπουργείο Οικονομικών, Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού 2021, Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2020· 
IMF, World Economic Outlook: A Long and Difficult Ascent, October 7th 2020· OECD, Greece Economic 
Snapshot, Economic Forecast Summary, December 2020· και European Commission, European Econo-
my, European Economic Forecast, Institutional Paper 136, Autumn, 05 November 2020.
4. Eurostat Data Browser, General Government Gross Debt – quarterly data.
5. European Commission, European Economy, Enhanced Surveillance Report-Greece, November 2020, 
Institutional Paper 137, November 18th 2020.

Ρυθμός μεταβολής της απασχόλησης (%)

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 2.2

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2020 B΄ και Γ΄ τριμήνου

-12,0 

-10,0 

-8,0 

-6,0 

-4,0 

-2,0 

0,0 

2,0 

4,0 

2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2015 2018 2019 20202017 2016 2014 2009 



ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου ››› 2020 75

º»    Οι προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα, 
καθώς το πότε και με ποια ένταση θα ανακάμψει η παραγωγική δραστηριότητα 
εξαρτάται από σειρά παραγόντων.6 Αν η πανδημία δεν καταπολεμηθεί επαρκώς 
το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα (μαζικοί εμβολιασμοί, βελτίωση της φαρ-
μακευτικής αγωγής κ.λπ.), είναι πιθανό να περιοριστεί η ζήτηση ελληνικών προϊό-
ντων και υπηρεσιών, όπως ο τουρισμός, για δεύτερη συνεχή χρονιά. 

º»    Η ποιότητα των νέων θέσεων μισθωτής εργασίας το 2020 δεν βελτιώθηκε ουσια-
στικά, καθώς σχεδόν οι μισές (48,5%)7 αφορούσαν θέσεις εκ περιτροπής ή μερι-
κής απασχόλησης.

º»    Η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση και κυρίως η πανδημία ανέδειξαν με τον πλέ-
ον εμφατικό τρόπο την ανάγκη του παραγωγικού μετασχηματισμού της εγχώριας 
οικονομίας. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται αφενός αυξημένες ανάγκες για κατάρ-
τιση του εργατικού δυναμικού στις νέες τεχνολογίες, αφετέρου πιέσεις σε αρκετά 
παραδοσιακά επαγγέλματα. 

º»    Στο γεμάτο προκλήσεις υφιστάμενο πλαίσιο θα πρέπει να συνεχιστεί η μεταρ-
ρυθμιστική προσπάθεια, ιδιαίτερα σε τομείς όπου η τελευταία ήταν περισσότερο 
αποτελεσματική, όπως η ένταξη στην αγορά εργασίας ευάλωτων ομάδων (νέοι, 
γυναίκες, μακροχρόνια άνεργοι κ.λπ.), αλλά και ο περιορισμός της αδήλωτης ερ-
γασίας. 

Στο Διάγραμμα 2.3 εμφανίζονται οι εξελίξεις στο επίπεδο της απασχόλησης κατά τρί-
μηνο και σε απόλυτα μεγέθη. Οι απώλειες στην απασχόληση κατά το β΄ (-2,8%) και γ΄ 
(-1,1%) τρίμηνο του 2020 υπερκέρασαν τη μικρή άνοδο του α΄ τριμήνου (1,0%). Η εμ-
φάνιση της πανδημίας στη χώρα μας και η λήψη περιοριστικών μέτρων από τα μέσα 

6. OECD, “Turning Hope into Reality”, Economic Outlook, December 2020.
7. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πληροφοριακό σύστημα 
«ΕΡΓΑΝΗ», Ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, Δεκέμβριος 2020.

Επίπεδο απασχόλησης κατά τρίμηνο
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 2.3

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2020 B΄ τριμήνου
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Μαρτίου ευθύνονται για τη συρρίκνωση της απασχόλησης, αφού ουσιαστικά το β΄ 
τρίμηνο μειώθηκαν δραστικά οι προσλήψεις σε τομείς όπως ο τουρισμός. Σε κάθε 
περίπτωση, ο ρυθμός πτώσης της απασχόλησης υπολείπεται σημαντικά του αντίστοι-
χου του προϊόντος, γεγονός που σημαίνει πως τα μέτρα στήριξης της αγοράς εργασί-
ας κατάφεραν σε μεγάλο βαθμό να αναχαιτίσουν τις απολύσεις. 

Σε αυτό το σημείο επισημαίνεται πως «με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Στα-
τιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) για την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού στα Κράτη-Μέλη, 
λόγω της πανδημίας της νόσου του Κορωνοϊού (COVID-19), τα άτομα που τίθενται 
σε αναστολή σύμβασης εξακολουθούν να θεωρούνται απασχολούμενοι, εφόσον η 
διάρκεια της αναστολής είναι μικρότερη από 3 μήνες ή αν λαμβάνουν περισσότερο 
από το 50% των αποδοχών τους».8

Το Διάγραμμα 2.4 παρουσιάζει τις ποσοστιαίες μεταβολές στο επίπεδο της απασχό-
λησης κατά φύλο σε ετήσια βάση, έναντι δηλαδή του αντίστοιχου τριμήνου του προ-
ηγούμενου έτους. Τα βασικότερα συμπεράσματα μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

º»    Πρώτον, η συρρίκνωση της απασχόλησης των ανδρών κατά τη διάρκεια της οι-
κονομικής κρίσης ήταν μεγαλύτερη από εκείνη των γυναικών. Το εύρημα αυτό 
επιβεβαιώνεται από το μέγεθος των σωρευτικών απωλειών των θέσεων εργασίας 
των ανδρών από το δ΄ τρίμηνο του 2008 ως το δ΄ τρίμηνο του 2014 (725.868 ένα-
ντι 336.708 θέσεων). 

º»   Δεύτερον, οι άρρενες σημείωναν απώλειες στις θέσεις εργασίας για περισσότερα 
τρίμηνα συγκριτικά με τις γυναίκες. Ειδικότερα, η πτώση της απασχόλησης των 
ανδρών διήρκεσε από το δ΄ τρίμηνο του 2008 έως και το α΄ τρίμηνο του 2015, ενώ 
των γυναικών από το δ΄ τρίμηνο του 2009 έως και το δ΄ τρίμηνο του 2013. 

8. ΕΛΣΤΑΤ, Δελτίο Τύπου: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, Γ΄ Τρίμηνο 2020, Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 
2020.

Ποσοστιαία (%) μεταβολή απασχόλησης κατά φύλο, έναντι ίδιου τριμήνου 
προηγούμενου έτους

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 2.4

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2020 B΄ τριμήνου
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º»    Τρίτον, στα πρώτα στάδια ανάκαμψης της οικονομίας οι γυναίκες έδειξαν μεγαλύ-
τερο βαθμό προσαρμογής στις νέες συνθήκες, καθώς παρουσίασαν αρχικά υψη-
λότερο ρυθμό μεγέθυνσης της απασχόλησης έναντι των ανδρών. Στη συνέχεια 
όμως η απασχόληση των ανδρών ενισχύθηκε σε εντονότερο βαθμό, καθώς οι 
προοπτικές για την οικονομία γίνονταν ολοένα και πιο θετικές. 

Από το 2019 η εικόνα αντιστρέφεται εκ νέου, με τις γυναίκες να παρουσιάζουν κα-
λύτερες επιδόσεις από τις αντίστοιχες των ανδρών μέχρι και το γ΄ τρίμηνο του 2020. 
Φυσικά, πληρέστερη εικόνα για τυχόν ανά φύλο διαφοροποιήσεις της απασχόλησης 
εν μέσω πανδημίας θα είναι δυνατή μετά τη λήξη αυτής.

Οι νέες εξελίξεις στην αγορά εργασίας είχαν ως αποτέλεσμα να διευρυνθεί περαιτέ-
ρω η διαφορά συγκριτικά με το επίπεδο απασχόλησης πριν από την εκδήλωση της 
οικονομικής κρίσης. Πιο συγκεκριμένα, οι θέσεις απασχόλησης των ανδρών που δη-
μιουργήθηκαν την περίοδο από το β΄ τρίμηνο του 2014 έως το β΄ τρίμηνο του 2020 
αντιστοιχούν μόλις στο 20,3% των θέσεων που χάθηκαν την περίοδο κορύφωσης της 
ύφεσης στην αγορά εργασίας, ήτοι από το β΄ τρίμηνο του 2008 έως το β΄ τρίμηνο του 
2014. Για τις γυναίκες το ποσοστό είναι σαφώς μεγαλύτερο και ανέρχεται στο 43,3%. 

Η υγειονομική κρίση εκτιμάται ότι θα δυσχεράνει περισσότερο τις προσπάθειες επι-
στροφής στην κανονικότητα. Πλέον, τα έκτακτα μέτρα, όπως η αναστολή των συμ-
βάσεων εργασίας με παράλληλη αποζημίωση ειδικού σκοπού και ρήτρα διατήρη-
σης των θέσεων εργασίας, η άδεια ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους γονείς, η 
τηλεργασία, ο μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» με κάλυψη 
των ασφαλιστικών εισφορών, η μείωση του μη μισθολογικού κόστους, η αξιοποίη-
ση του προγράμματος SURE9 κ.λπ., στοχεύουν κυρίως στη διατήρηση του επιπέδου 
της απασχόλησης. Αυτό ωστόσο 
δεν σημαίνει πως η εγχώρια αγορά 
εργασίας δεν χρειάζεται επίσης με-
ταρρυθμίσεις καταπολέμησης της 
γραφειοκρατίας, συρρίκνωσης του 
μη μισθολογικού κόστους αλλά και 
κίνητρα κατάρτισης του εργατικού 
δυναμικού. 

Από τα παραπάνω δεδομένα προ-
κύπτει πως οι άρρενες κατέβαλαν 
υψηλότερο τίμημα απωλειών θέσεων 
εργασίας (67,4%) από το β΄ τρίμηνο 
του 2008 έως το β΄ τρίμηνο του 2014. 
Αυτή η παρατήρηση συνδέεται με 
τρία χαρακτηριστικά της εγχώριας 
αγοράς εργασίας: Το πρώτο αναφέ-
ρεται στο γεγονός ότι οι άνδρες απα-
σχολούμενοι είναι περισσότεροι των 
γυναικών, το δεύτερο ότι δεν επλήγη-

9. Τράπεζα της Ελλάδος, Νομισματική Πολιτική, Ενδιάμεση Έκθεση 2020, Δεκέμβριος 2020.

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 2.5

ΓυναίκεςΆνδρες

34,9%

65,1%

Συμμετοχή φύλου στη μείωση της απασχόλησης: 
β΄ τρίμ. 2019 – β΄ τρίμ. 2020

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2020 Β΄ τριμήνου
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σαν όλοι οι κλάδοι της οικονομίας στον ίδιο βαθμό και το τρίτο ότι οι γυναίκες είναι 
σε γενικές γραμμές περισσότερο πρόθυμες να αποδεχτούν θέσεις εργασίας με υψη-
λότερο βαθμό ευελιξίας (π.χ. μερική απασχόληση). Το εύρημα αυτό φαίνεται να συ-
νεχίζεται και κατά την πρώτη, τουλάχιστον, φάση της υγειονομικής κρίσης, υπό την 
έννοια ότι 1 στις 3 θέσεις που χάθηκαν από την αγορά εργασίας το τελευταίο έτος 
προήλθε από τις γυναίκες (Διάγραμμα 2.5). 

Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση των επιπτώσεων της πανδημίας κατά 
ηλικιακή ομάδα και φύλο το χρονικό διάστημα β΄ τρίμηνο 2019 — β΄ τρίμηνο 2020 
(Διάγραμμα 2.6). Η ισχυρότερη αύξηση της απασχόλησης εντοπίζεται στην ηλικιακή 
ομάδα 60-64 είτε πρόκειται για τους άνδρες (4,2%) είτε για τις γυναίκες (4,4%). Το 
εν λόγω εύρημα σχετίζεται πιθανότατα με τις εξελίξεις στο ασφαλιστικό σύστημα 
(προσπάθεια πλήρωσης των κριτηρίων συνταξιοδότησης) ή με την παραμονή στην 
εργασία λόγω των δυσμενών εξελίξεων. Για την ορθότερη ερμηνεία τής εν λόγω πα-
ρατήρησης επισημαίνεται ότι τα απόλυτα μεγέθη των εργαζομένων σε αυτήν την ηλι-
κιακή ομάδα είναι σχετικά χαμηλά.

Αντίθετα, ανησυχία προκαλούν τα μεγέθη συρρίκνωσης της απασχόλησης στις πα-
ραγωγικές ηλικίες των 20-49 ετών, παρά τις μικρές διαφοροποιήσεις. Η εικόνα αυτή 
δεν σχετίζεται με τη φυγή και την αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό (brain drain), 
αφού η πανδημία έχει επηρεάσει όλες τις χώρες· είναι αποτέλεσμα της συρρίκνωσης 
της οικονομικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα σε ορισμένους κλάδους. Συνεπώς η παν-
δημία δεν φαίνεται, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, να έπληξε τους μεγαλύτερους σε 
ηλικία και συνήθως λιγότερο τεχνολογικά καταρτισμένους εργαζομένους. Φυσικά, 
ασφαλέστερα συμπεράσματα θα μπορέσουν να εξαχθούν μετά τη λήξη της υγειονο-
μικής κρίσης. 

Σε ό,τι αφορά τις κατά θέση στο επάγγελμα εξελίξεις, είναι φανερές οι πιέσεις της 
υγειονομικής κρίσης στη συνολική απασχόληση σε όλες τις κατηγορίες. Ωστόσο μι-
κρές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται στις γυναίκες όπου οι εργοδότριες αυξήθη-

Ποσοστιαίες (%) μεταβολές απασχόλησης κατά φύλο και ηλικία: 
β΄ τρίμ. 2019 – β΄ τρίμ. 2020

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 2.6

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2020 B΄ τριμήνου
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καν με αξιοσημείωτο μάλιστα ρυθμό (1,0%), ενώ οριακά ανοδικά (0,2%) κινήθηκαν οι 
αυτοαπασχολούμενες. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να οφείλεται σε ειλημμένες επιχει-
ρηματικές αποφάσεις πριν από την εκδήλωση της πανδημίας ή χωρίς να έχει εύστοχα 
εκτιμηθεί η διάρκειά της ή ακόμα και σε οικογενειακή μεταβίβαση των επιχειρήσεων, 
δεδομένης και της πτώσης των συμβοηθούντων μελών στις γυναίκες. Αντίθετα, οι 
απώλειες στη μισθωτή απασχόληση των γυναικών είναι σημαντικές, ενώ στους άν-
δρες καταγράφονται απώλειες σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες και κυρίως στους 
εργοδότες (-3,8%). Σε κάθε περίπτωση, στο σύνολο της απασχόλησης η μισθωτή ερ-
γασία φέρει τις υψηλότερες απώλειες (Πίνακας 2.1). 

Πίνακας 2.1
απόλυτα μεγέθη (β΄ τρίμηνο 2020) και ποσοστιαίες μεταβολές (β΄ τρίμηνο 2019 – β΄ τρίμηνο 

2020) στην απασχόληση κατά θέση στο επάγγελμα και κατά φύλο 

  Άνδρες Γυναίκες ςύνολο

Εργοδότες
207.512 81.312 288.824

-3,8% 1,0% -2,5%

Αυτοαπασχολούμενοι
538.852 281.414 820.266

-2,9% 0,2% -1,8%

Μισθωτοί
1.421.689 1.190.318 2.612.007

-3,3% -3,1% -3,2%

Συμβοηθούντα μέλη
44.461 78.476 122.937

-2,8% -3,2% -3,1%

Σύνολο
2.212.514 1.631.520 3.844.034

-3,2% -2,4% -2,8%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2020 Β΄ τριμήνου

Οι μεταβολές προς την ίδια κατεύθυνση και με παραπλήσια ένταση των εργοδοτών 
και των μισθωτών είχαν ως αποτέλεσμα η αναλογία μισθωτών ανά εργοδότη να πα-
ραμείνει αμετάβλητη (9,0 από 9,1 εργαζομένους το β΄ τρίμηνο του 2019), όταν το β΄ 
τρίμηνο του 2008 είχε διαμορφωθεί χαμηλότερα, σε 8,0 εργαζομένους. Η παρατή-
ρηση αυτή είναι ενδεικτική των συνεχών μεταβολών που συντελούνται στην εγχώρια 
αγορά εργασίας στο πλαίσιο των δυσμενών επιπτώσεων της οικονομικής αλλά και 
της υγειονομικής κρίσης, οι οποίες μεταδόθηκαν και στην αγορά εργασίας μέσω δια-
φόρων καναλιών. Παράλληλα, η μικρή, έστω, τόνωση του μέσου μεγέθους, σε όρους 
απασχόλησης, και η πτώση του αριθμού των αυτοαπασχολουμένων αποτελούν εν-
δείξεις ότι οι μεταβολές στην απασχόληση μάλλον έπληξαν σε μεγαλύτερο βαθμό τη 
μικρή επιχειρηματικότητα. 

Όπως είναι αναμενόμενο, το οικονομικό κλίμα/περιβάλλον10 επιδεινώθηκε κατά 8,8% 
το 2020 σε σχέση με το 2019, όπως προκύπτει από τον σχετικό δείκτη της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα. Το ίδιο χρονικό διάστημα, ο Δείκτης Προσδοκιών 

10. European Commission, Business and Consumer Surveys, Economic Sentiment Indicator (ESI).
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για την Απασχόληση11 συρρικνώθηκε κατά 4,3%. Παρά το γεγονός ότι η πτώση των 
παραπάνω δεικτών δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητη, το μέγεθος της πτώσης τους, 
τουλάχιστον μέχρι το τέλος το 2020, δεν φαίνεται συντριπτικό, λόγω και των κυβερ-
νητικών μέτρων στήριξης. Εντούτοις, η συνέχιση των περιοριστικών πολιτικών αντιμε-
τώπισης της πανδημίας και το 2021 είναι δυνατόν να προκαλέσει ακόμη εντονότερα 
προβλήματα στην παραγωγική δραστηριότητα, η οποία είναι ήδη επιβαρυμένη από 
χρόνιες προκλήσεις, όπως η γραφειοκρατία, η αδυναμία πρόσβασης σε ρευστότητα, 
οι υψηλές φορολογικές υποχρεώσεις και ασφαλιστικές εισφορές. 

Η εξέλιξη της απασχόλησης ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας κατά την περί-
οδο β΄ τρίμηνο 2019 έως β΄ τρίμηνο 2020 χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς. Ειδικότερα, 
οι επιπτώσεις της πανδημίας στην απασχόληση, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, δεν 
είναι οριζόντιες, δηλαδή δεν επηρέασαν ούτε όλους τους κλάδους αλλά ούτε και με 
την ίδια ένταση. Δεκατέσσερις (14) κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας εμφανίζουν 
αρνητική μεταβολή της απασχόλησης σε σχέση με το 2019 έναντι έξι (6) το διάστη-
μα β΄ τρίμηνο 2018 – β΄ τρίμηνο 2019. Με έντονα ανοδικό ρυθμό κινήθηκε η απα-
σχόληση στους κλάδους: «Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού 
και κλιματισμού» (+9,1%), «Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών» (+6,9%) και 
«Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας» (+6,3%). Αντίθετα, οι 

11. European Commission, Business and Consumer Surveys, Employment Expectations Indicator (EEI).
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υψηλότερες υποχωρήσεις της απασχόλησης καταγράφηκαν στους κλάδους: Δρα-
στηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης» (-20,4%),  
«Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων και διαχείριση αποβλήτων» (-17,4%),  «Νοι-
κοκυριά ως εργοδότες» (-16,0%),  «Κατασκευές» (-9,5%) κ.ά. (Διάγραμμα 2.7). Ως εκ 
τούτου δημιουργήθηκαν συνολικά 58.111 νέες θέσεις εργασίας, ενώ ταυτόχρονα οι 
απώλειες ξεπέρασαν τις 170 χιλ. 

Εξαιτίας της χρονικής συγκυρίας επιβολής των περιοριστικών μέτρων για την αντιμε-
τώπιση της πανδημίας, στις αρχές δηλαδή της τουριστικής περιόδου, αλλά και του 
μεγέθους απασχόλησης του κλάδου, σχεδόν οι μισές (48,3%) από τις συνολικές θέσεις 
εργασίας που χάθηκαν προήλθαν από τον κλάδο των δραστηριοτήτων υπηρεσιών 
παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης. Ο συγκεκριμένος κλάδος χαρακτη-
ρίζεται από έντονη εποχικότητα και οι απαγορεύσεις λειτουργίας του συνέτριψαν την 
απασχόληση. Άλλωστε, οι εξαιρετικά ισχυρές πιέσεις στον τουρισμό, τόσο σε όρους 
εισπράξεων (-76,3%) όσο και αφίξεων (-76,3%),12 ήταν αναμενόμενο να επηρεάσουν 
άμεσα τις επιδόσεις του κλάδου. 

Από την άλλη πλευρά, οι αυξήσεις στον κλάδο των δραστηριοτήτων ανθρώπινης 
υγείας και κοινωνικής μέριμνας υπαγορεύτηκαν από τις έκτακτες, μα παράλληλα επι-
τακτικές ανάγκες τις πανδημίας. Στο ίδιο πλαίσιο, η αύξηση της απασχόλησης στον 
κλάδο των μεταφορών και αποθήκευσης, παρά την πτώση του τουρισμού, οφείλεται 
στη στροφή προς τις ηλεκτρονικές παραγγελίες και τις ταχυδρομικές αποστολές των 
εμπορευμάτων. 

Την ίδια στιγμή, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συζήτηση αναφορικά με την ποι-
ότητα των νέων θέσεων εργασίας μισθωτών που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο 
β΄ τρίμηνο 2019 έως β΄ τρίμηνο 2020. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, πτώση κατέγραψαν 
τόσο η πλήρης (-2,9%) όσο και η μερική (-1,9%) απασχόληση. Ωστόσο, το μερίδιο της 
τελευταίας αυξήθηκε οριακά σε 9,2% από 9,1% το 2019. Η μεγαλύτερη πτώση της 
πλήρους απασχόλησης έναντι της μερικής εν μέσω πανδημίας ήταν μάλλον αναμενό-
μενη, καθώς σε περιόδους κρίσης προκρίνεται η ευελιξία. 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να διευκρινιστεί πως οι ιδιαίτερα έντονες μεταβολές της 
μερικής απασχόλησης σε ορισμένους κλάδους το εν λόγω χρονικό διάστημα οφεί-
λονται κυρίως στο εξαιρετικά μικρό απόλυτο μέγεθός της κατά την αρχική περίοδο 
(αποτέλεσμα τύπου base effect). Επιπλέον, εκτιμήσεις «σπάνιων χαρακτηριστικών», 
δηλαδή εκτιμήσεις που αναφέρονται σε κλάδους με λιγότερους από 10.000 εργαζο-
μένους, συνοδεύονται αναπόφευκτα και από μεγάλο δειγματοληπτικό σφάλμα. Αυτή 
η επισήμανση γίνεται προς αποφυγή εσφαλμένων συμπερασμάτων και για το λόγο 
αυτό στο Διάγραμμα 2.8 δεν απεικονίζονται οι κλάδοι «Διαχείριση ακίνητης περιουσί-
ας» και «Δραστηριότητες εξωεδαφικών οργανισμών και φορέων». 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα, παρατηρείται ότι συρρίκνωση, και μάλιστα για τρίτη 
συνεχή χρονιά, της μερικής απασχόλησης καταγράφηκε σε 12 επιμέρους κλάδους 
σε σύνολο 19. Το εύρημα αυτό σημαίνει πως αυτή η ευέλικτη μορφή εργασίας δεν 
υιοθετήθηκε από την εγχώρια αγορά εργασίας στο βαθμό στον οποίο είχε αρχικά 

12. Τράπεζα της Ελλάδος, Δελτίο Τύπου: Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών — Νοέμβριος 
2020, 21 Ιανουαρίου 2020. 
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εκτιμηθεί. Φυσικά, η εκδήλωση της πανδημίας είναι πιθανό να την έχει συμπαρασύρει 
καθοδικά. Η υψηλότερη συμμετοχή της μερικής απασχόλησης παρατηρείται στους 
κλάδους των δραστηριοτήτων νοικοκυριών ως εργοδοτών (49,6%), των υπηρεσιών 
καταλυμάτων και εστίασης (19,8%), των άλλων δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών 
(15,9%), της εκπαίδευσης (14,3%) και των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηρι-
οτήτων (13,4%). Πληρέστερη εικόνα σχετικά με τη μερική απασχόληση θα έδινε η 
ανάλυση του είδους των επιχειρήσεων που την εμπιστεύονται σε μεγαλύτερο βαθμό. 

Η ανάλυση των ευρημάτων σχετικά με τη μονιμότητα των μισθωτών παρουσιάζει 
επίσης ενδιαφέρον (Διάγραμμα 2.9). Τον τελευταίο χρόνο σημειώθηκε οριακή έστω 
αύξηση (0,6%) των μόνιμων θέσεων εργασίας και πολύ ισχυρή πτώση των προσωρι-
νών (-27,6%). Το παράδοξο αυτό εξηγείται από τη φύση των μέτρων στήριξης της 
απασχόλησης που έλαβε η κυβέρνηση, καθώς έθεσε ως όρο τη διατήρηση του αριθ-

Ποσοστιαίες (%) μεταβολές στην πλήρη και τη μερική κλαδική απασχόληση: 
β΄ τρίμ. 2019 – β΄ τρίμ. 2020

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 2.8*

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2020 B΄ τριμήνου
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μού των εργαζομένων. Αντίθετα, πολλοί προσωρινά/εποχικά εργαζόμενοι, ιδιαίτερα 
σε κλάδους όπως ο τουριστικός, δεν προσελήφθησαν καν. Ως εκ τούτου το μερίδιο 
της προσωρινής εργασίας στο σύνολο των θέσεων μισθωτής απασχόλησης υποχώ-
ρησε στο 9,9% από 13,2% το 2019. 

Η διακοπή της ανοδικής πορείας της απασχόλησης ύστερα από πέντε συνα-
πτά έτη ενίσχυσης και η διόγκωση της αβεβαιότητας στην αγορά εργασίας 
και στην οικονομία εξαιτίας της κρίσης υγείας διαμορφώνουν τη νέα δυσμενή 
κατάσταση. Η εγχώρια οικονομία διαφοροποιείται από τις άλλες της ΕΕ, κα-
θώς προέρχεται από βαθιά οικονομική ύφεση και βρίσκεται υπό καθεστώς 
επιτήρησης. Συνεπώς η πανδημία την έπληξε χωρίς να έχει απαλλαγεί από τις 
προκλήσεις του παρελθόντος και χωρίς να έχει βελτιώσει σημαντικά το επι-

Ποσοστιαίες (%) μεταβολές στην πλήρη και την προσωρινή κλαδική απασχόληση: 
β΄ τρίμ. 2019 – β΄ τρίμ. 2020

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 2.9
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χειρηματικό κλίμα. Παράλληλα, το εξωτερικό περιβάλλον έχει και αυτό πληγεί 
από την πανδημία, γεγονός που το καθιστά λιγότερο φιλικό. Οι εξελίξεις αυτές 
οδήγησαν στη δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης και λοιπών εργαλείων, η 
επιτυχία των οποίων όμως εξαρτάται ευθέως από την ταχύτητα εκταμίευσης 
των πόρων στην πραγματική οικονομία, χωρίς περιττές γραφειοκρατικές δια-
δικασίες και χρονοτριβές. 

Είναι αλήθεια πως τα μέτρα στήριξης που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση για 
τις επιχειρήσεις και την προστασία της απασχόλησης, σε συνδυασμό με τις 
παρεμβάσεις των ευρωπαϊκών θεσμών, οι οποίες αφορούσαν νομισματικές, 
δημοσιονομικές και εποπτικές πολιτικές, περιόρισαν τον αρνητικό αντίκτυπο 
της πανδημίας στην εγχώρια οικονομία. Εντούτοις, οι κίνδυνοι για την ανάκαμ-
ψη παραμένουν, η αναζωπύρωση της πανδημίας μπορεί να επιμηκύνει και να 
εμβαθύνει την ύφεση, να οδηγήσει σε πτωχεύσεις επιχειρήσεων, διόγκωση 
των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και απώλειες των θέσεων εργασίας. Το 
μεγάλο ερώτημα αφορά την κατάσταση που θα διαμορφωθεί μετά τη λήξη 
της αναστολής καταβολής των δόσεων των δανείων και γενικότερα των ευ-
νοϊκών κρατικών μέτρων.

Ως εκ τούτου είναι φανερό πως η υποστηρικτική πολιτική θα πρέπει να συνε-
χιστεί για αρκετό καιρό, ακόμα και μετά τη λήξη της πανδημίας. Μια πρόωρη 
απόσυρση των μέτρων θα σήμαινε καθυστερήσεις στην ανάκαμψη, αλλά και 
υποχώρηση των επενδύσεων καθώς και της παραγωγικότητας της εργασίας. 
Είναι λοιπόν αναγκαίο η επεκτατική νομισματική και δημοσιονομική πολιτική 
να διατηρηθεί έως ότου εδραιωθεί η ανάκαμψη και ο πληθωρισμός προσεγγί-
σει το επίπεδο-στόχο του 2%. 

Ειδικότερα για την Ελλάδα, θα πρέπει να υπάρξει μια ολιστική προσέγγιση. 
Βραχυπρόθεσμα, θα πρέπει να διατηρηθούν οι υποστηρικτικές πολιτικές της 
κυβέρνησης για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και της απασχόλησης. Με-
σοπρόθεσμα, το βάρος πρέπει να δοθεί στην προώθηση των αναγκαίων δι-
αρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με έμφαση στις επενδύσεις. Η αποτελεσματική 
αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων θεωρείται απολύτως αναγκαία συνθήκη 
για την ενίσχυση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας.13 

2.1.2. ανεργία: Επίπεδο και διάρθρωση

Η ανεργία στην ελληνική οικονομία την περίοδο από το β΄ τρίμηνο του 2019 έως το 
β΄ τρίμηνο του 2020 συρρικνώθηκε, σε απόλυτο μέγεθος, λίγο περισσότερο από 36 
χιλ. άτομα, ενώ το ποσοστό ανεργίας σημείωσε οριακή πτώση και διαμορφώθηκε σε 
16,8% από 17,0% το 2019 στις ηλικίες 15-64 (Διάγραμμα 2.10). Ωστόσο, το απόλυ-
το μέγεθος της ανεργίας παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα (759.571 άτομα), 
παρά την αποκλιμάκωσή της για έβδομο συνεχές έτος. Η ανησυχία για τις εξελίξεις 
στην εγχώρια αγορά εργασίας εντείνεται περισσότερο καθώς ο αντίκτυπος σε θέσεις 

13. Τράπεζα της Ελλάδος, Ομιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα: «Ο δρό-
μος προς την ανάπτυξη και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη», 15 
Δεκεμβρίου 2020.
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εργασίας ήταν δέκα φορές ισχυρότερος συγκριτικά με τον αντίστοιχο της χρηματο-
οικονομικής κρίσης κατά τους πρώτους μήνες εκδήλωσης του φαινομένου.14 

Φυσικά, επισημαίνεται εκ νέου ότι, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Στατι-
στικής Υπηρεσίας σχετικά με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, οι εργαζόμενοι σε 
αναστολή θεωρούνται απασχολούμενοι, υπό κάποιες προϋποθέσεις.15 

Επίσης, παρατηρείται πως η έστω οριακή πτώση της ανεργίας το εν λόγω χρονικό 
διάστημα οφείλεται αποκλειστικά στις γυναίκες, ενώ στους άνδρες η ανεργία κινήθη-
κε ελαφρώς ανοδικά. Η παρατήρηση αυτή σχετίζεται με τους κλάδους αλλά και τη 
θέση στο επάγγελμα που επλήγησαν σε μεγαλύτερο βαθμό ή/και σε πρώτο στάδιο 
από την πανδημία. Παρ’ όλα αυτά, η ανεργία των γυναικών στην Ελλάδα διατηρείται 
σε σαφώς υψηλότερα επίπεδα από την αντίστοιχη των ανδρών (20,0% έναντι 14,3%). 

Αναμφίβολα, η έλευση της υγειονομικής κρίσης επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τον 
τρόπο διεκπεραίωσης της εργασίας. Τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι εργοδότες δεί-
χνουν επιφυλακτική στάση ως προς την αποδοτικότητα της τηλεργασίας, ενώ και οι 
δύο πλευρές θα προτιμούσαν ως πιο αποδοτικό έναν συνδυασμό τηλεργασίας και 
φυσικής παρουσίας στο χώρο εργασίας.16 Στο νέο αυτό πλαίσιο, ως σημαντικότερες 
δεξιότητες προκρίνονται η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα, οι οργανωτικές ικα-
νότητες, το εργασιακό ήθος και οι επικοινωνιακές δεξιότητες, με τους εργοδότες να 
δίνουν έμφαση επίσης και στα soft-skills, όπως η ανθεκτικότητα και η ενσυναίσθηση.

14. OECD, OECD Employment Outlook 2020: Worker Security and the COVID-19 Crisis, OECD Publish-
ing, Paris 2020.
15. ΕΛΣΤΑΤ, Δελτίο Τύπου: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, Γ΄ Τρίμηνο 2020, Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 
2020.
16. Adecco, Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2020, Ετήσια Έρευνα, 7 Δεκεμβρίου 2020.

Ποσοστό (%) ανεργίας κατά φύλο στις ηλικίες 15-64
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 2.10

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2020 B΄ τριμήνου
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Προβληματισμό επίσης προκαλεί το γεγονός της συνεχούς συρρίκνωσης του εργα-
τικού δυναμικού (εργαζομένων και ανέργων που αναζητούν όμως ενεργά εργασία) 
από το 2011, με εξαίρεση το 2016 οπότε και παρέμεινε στάσιμο. Η εξέλιξη αυτή θα 
πρέπει να αποδοθεί, μεταξύ άλλων, στο φαινόμενο του brain-drain, στην απασχό-
ληση σε άτυπες μορφές εργασίας προς αποφυγή καταβολής ασφαλιστικών εισφο-
ρών και φορολογικών υποχρεώσεων, αλλά και στην απογοήτευση των ανέργων και 
στην απομάκρυνσή τους από το εργατικό δυναμικό. Ο καθολικός όμως αντίκτυπος 
της πανδημίας συνεπάγεται πως η ιδιαίτερα έντονη πτώση του εργατικού δυναμικού 
μέσα σε ένα μόλις έτος (-3,4%) οφείλεται κυρίως στις νέες συνθήκες που επικράτησαν 
στην αγορά εργασίας και στην απογοήτευση των ανέργων.

Υπό τις υφιστάμενες συνθήκες είναι φανερό πως οι πιέσεις στην απασχόληση της 
εγχώριας αγοράς εργασίας είναι ιδιαίτερα έντονες. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγο-
νός πως το ποσοστό κενών θέσεων στην Ελλάδα, η αναλογία δηλαδή των κενών θέ-
σεων εργασίας προς το σύνολο των θέσεων εργασίας, κενών και καλυμμένων, ήταν η 
χαμηλότερη στην Ευρώπη (0,3%) το γ΄ τρίμηνο του 2020.17 Εντούτοις, το ΔΝΤ θεωρεί 
πως οι μέχρι σήμερα μεταρρυθμίσεις αλλά και όσες απομένουν να ολοκληρωθούν 
μετά την πανδημία θα αποκλιμακώσουν σταδιακά την ανεργία στο 12,7% μέχρι το 
2025,18 εκτίμηση φυσικά που μένει να αποδειχτεί στο μέλλον. 

Σε ό,τι αφορά τις ηλικιακές ομάδες, παρατηρείται πως η ανεργία αυξήθηκε τον τε-
λευταίο χρόνο στους άνδρες και σε όλες τις ηλικίες από 25 έως 64 ετών, με εξαίρεση 
την ηλικιακή ομάδα 45-49. Αντίθετα, στις γυναίκες η ανεργία παρουσιάζει μεικτή ει-
κόνα όταν εξετάζονται οι ηλικιακές ομάδες, καθώς συνολικά στις γυναίκες η ανεργία 
μειώθηκε τον τελευταίο χρόνο. Όπως είναι άλλωστε αναμενόμενο, τα ποσοστά της 
ανεργίας βαίνουν φθίνοντα καθώς αυξάνεται η ηλικία, ενώ σε όλες τις ηλικιακές ομά-
δες από 15 έως και 59 ετών τα ποσοστά ανεργίας των γυναικών είναι υψηλότερα των 
ανδρών.

Επιπρόσθετα, ένα ιδιαίτερα αξιοσημείωτο ζήτημα είναι η εξέλιξη της ανεργίας κυρί-
ως στις μικρές ηλικίες, έως 25 ετών, μετά την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού 
το Φεβρουάριο του 2019. Αν και η μεσολάβηση της πανδημίας και οι αλλαγές στον 
τρόπο διεξαγωγής των συναλλαγών δεν επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλών συμπε-
ρασμάτων, παρατηρείται πως στους άρρενες η ανεργία μειώθηκε το 2020 στην ηλι-
κιακή ομάδα 15-19 και παρέμεινε στάσιμη στην ομάδα 20-24. Στις γυναίκες το ποσο-
στό ανεργίας υποχώρησε ελαφρώς στην ομάδα 15-19 και διογκώθηκε σημαντικά 
σε εκείνη των 20-24. Συνεπώς δεν μπορεί να εξαχθεί με απόλυτη βεβαιότητα κάποιο 
συμπέρασμα, λαμβάνοντας υπόψη πως ο απόλυτος αριθμός των εργαζομένων, ιδιαί-
τερα στην ηλικιακή ομάδα 15-19, είναι πολύ μικρός και ο κίνδυνος για τυχόν δειγματο-
ληπτικά σφάλματα είναι υπαρκτός. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα μετά την ισχυρή 
αύξηση του κατώτατου μισθού για τις ανωτέρω ηλικιακές ομάδες εν μέσω ρευστού 
οικονομικού περιβάλλοντος προκαλούν προβληματισμό. Τα σχετικά στοιχεία απεικο-
νίζονται στο Διάγραμμα 2.11.

17. European Commission — Employment, Social Affairs & Inclusion, Social Europe, Employment and 
Social Developments in Europe, Quarterly Review, 22 December 2020.
18. IMF, World Economic and Financial Surveys, World Economic Outlook Database, Report for Selected 
Countries and Subjects, October 2020 edition· εκτιμήσεις του ΔΝΤ έως το 2025.
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Η πτώση της ανεργίας στις γυναίκες συμβάλλει στο κλείσιμο της διαφοράς στην 
ανεργία μεταξύ των δύο φύλων. Ωστόσο, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας στους νέους 
15-24 ετών παραμένουν, κατατάσσοντας την Ελλάδα στη δεύτερη χειρότερη θέση 
στην ΕΕ μετά την Ισπανία. Σε αυτό το σημείο διευκρινίζεται ότι, σε όρους απόλυτων 
μεγεθών, το πρόβλημα της μη εύρεσης εργασίας συγκεντρώνεται στις μεγαλύτερες 
ηλικιακές ομάδες, κυρίως στις ηλικίες 25-54, καθώς η συμμετοχή αυτών των ομάδων 
στην αγορά εργασίας, άρα και στον συνολικό αριθμό των ανέργων, είναι μεγαλύτε-
ρη από την αντίστοιχη της ηλικιακής ομάδας κάτω των 25 ετών (Διάγραμμα 2.12). Η 
ένταση του κοινωνικού αυτού προβλήματος γίνεται καλύτερα κατανοητή αν αναλο-
γιστεί κανείς πως οι ηλικίες 25-44 θεωρούνται οι πλέον παραγωγικές και ταυτόχρονα 
καλούνται να αντιμετωπίσουν αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις.

Ειδικότερα, οι άρρενες άνεργοι της ηλικιακής ομάδας 15-24 αποτελούν το 10,5% του 
συνολικού αριθμού των άνεργων ανδρών, με τους μη έχοντες και αναζητούντες ερ-
γασία στις ηλικιακές ομάδες 25-29 (17,3%) και 30-34 (12,5%) να παρουσιάζουν την 
υψηλότερη συγκέντρωση. Επίσης, η συμμετοχή στην ανεργία των ηλικιακών ομάδων 
50+ αυξήθηκε και το 2020 και διαμορφώθηκε σε 27,4% από 26,0% το 2019 και 25,5% 
το 2018, γεγονός που υπενθυμίζει την ένταση του προβλήματος για τους άνδρες που 
έχουν απολέσει την εργασία τους σε μεγάλη ηλικία. Η ηλικιακή διάρθρωση της ανερ-
γίας στις γυναίκες ακολουθεί παρόμοια κατανομή, με την ηλικιακή ομάδα 15-24 να 
αποτελεί το 10,2% των άνεργων γυναικών, αρκετά υψηλότερα από το αντίστοιχο με-
ρίδιο του 2019 (8,3%). Στις γυναίκες η υψηλότερη κατανομή ανέργων διαμοιράζεται 
στις ομάδες 40-44 (14,5%), 25-29 (14,1%) και 45-49 (13,9%). Οι μεγαλύτερες ηλικίες 
(50+) στις γυναίκες παρουσιάζουν χαμηλότερη μεν συγκέντρωση ανεργίας (20,9%) 
σε σχέση με τους άνδρες, είναι όμως σαφώς πιο διογκωμένη σε σχέση με το 2019 
(20,2%) αλλά και σε σχέση με το 2018 (19,8%).

Τέλος, είναι γεγονός πως ο αντίκτυπος της ανεργίας δεν περιορίζεται μόνο σε βραχυ-
πρόθεσμο ορίζοντα (απώλεια μισθού, αίσθημα απόρριψης κ.λπ.) αλλά ενέχει και μα-

Ποσοστό ανεργίας (%) κατά φύλο και ηλικιακή ομάδα
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 2.11

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2020 B΄ τριμήνου
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κροπρόθεσμες επιπτώσεις. Όταν ένα άτομο απολέσει την εργασία του, είναι πιθανόν 
να περιοριστούν οι πιθανότητές του για εύρεση απασχόλησης στο μέλλον, ιδιαίτερα 
αν παραμείνει σε καθεστώς ανεργίας για μακρύ χρονικό διάστημα, καθώς συνήθως 
απαξιώνονται τα επαγγελματικά του προσόντα και οι δεξιότητές του. Παράλληλα, ελ-
λοχεύει ο κίνδυνος της περιθωριοποίησης, ιδιαίτερα για όσους δεν πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις συνταξιοδότησης, ενώ, αν το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας αποκτήσει 
ποτέ περισσότερο κεφαλαιοποιητικό χαρακτήρα, τότε όσοι δεν δύνανται να επανε-

Ποσοστό (%) μακροχρόνια ανέργων στο σύνολο των ανέργων
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 2.13

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2020 B΄ τριμήνου

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Σύνολο 15-19 20-24 25-29 30-44 45-64 65 και άνω

Άνδρες β΄ τρίμ. 2020 Άνδρες β΄ τρίμ. 2019 Γυναίκες β΄ τρίμ. 2020 Γυναίκες β΄ τρίμ. 2019

Ηλικιακή κατανομή της ανεργίας
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 2.12

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2020 B΄ τριμήνου

Άνδρες β΄ τρίμ. 2019 Άνδρες β΄ τρίμ. 2020 Γυναίκες β΄ τρίμ. 2019 Γυναίκες β΄ τρίμ. 2020

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

18%

16%



ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου ››› 2020 89

νταχθούν στην αγορά εργασίας θα αντιμετωπίσουν δυσμενέστερες προϋποθέσεις 
συνταξιοδότησης και χαμηλότερες παροχές. 

Ως εκ τούτου η αποτελεσματική αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας αποτελεί 
σημαντική προϋπόθεση για την κοινωνική ευημερία (Διάγραμμα 2.13). Η αναλογία των 
μακροχρόνια ανέργων (άνεργοι άνω του έτους) στο σύνολο των ανέργων μειώθηκε 
τόσο στους άνδρες (σε 64,5% από 68,5% το 2019 και 70,0% το 2018) όσο και στις 
γυναίκες (σε 68,5% από 72,7% το 2019 και 73,9% το 2018). Παρά τη μικρή βελτίωση 
φέτος, το πρόβλημα για την Ελλάδα χαρακτηρίζεται εξαιρετικά έντονο, ιδιαίτερα αν 
ληφθεί υπόψη η ισχυρή ανάγκη για ψηφιακό μετασχηματισμό της εγχώριας οικονο-
μίας, την οποία ανέδειξε με εμφατικό μάλιστα τρόπο η κρίση υγείας. Η εξέλιξη αυτή 
υπογραμμίζει και την ανάγκη για επανακατάρτιση του εργατικού δυναμικού στις νέες 
τεχνολογίες, για την πράσινη μετάβαση και γενικότερα τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

2.2. Η απασχόληση στις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις 
Η υγειονομική κρίση επηρέασε, μεταξύ άλλων, και τη δυνατότητα των θεσμών να 
αποτυπώσουν με αξιοπιστία τα βασικά μεγέθη της επιχειρηματικότητας. Καθώς λοι-
πόν το φαινόμενο της πανδημίας είναι σε πλήρη εξέλιξη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 
κατόρθωσε να επικαιροποιήσει κάποιες σχετικές μελέτες αναφορικά με τα κύρια χα-
ρακτηριστικά των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ), όπως ο αριθμός μονάδων, η 
προστιθέμενη αξία και η απασχόληση στην ΕΕ αλλά και στα επιμέρους κράτη-μέλη 
για το 2020. Ως εκ τούτου η τελευταία έκδοση έλαβε χώρα το Νοέμβριο του 2019 και 
αφορά το 2018,19 και έτσι δεν περιλαμβάνει τις επιπτώσεις της κρίσης στην επιχειρη-
ματικότητα. 

Φυσικά, η διάρθρωση της εγχώριας παραγωγικής δραστηριότητας εκτιμάται πως 
δεν έχει μεταβληθεί άρδην μέσα στην πανδημία, δηλαδή η επιχειρηματικότητα θα 
εξακολουθεί να στηρίζεται στις ΜμΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στις πολύ μικρές (micro) 
επιχειρήσεις. Αυτό δεν σημαίνει πως οι πιέσεις στην επιχειρηματικότητα είναι αμελη-
τέες ή εύκολα απορροφήσιμες. Τουναντίον, οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης 
στις επιχειρήσεις είναι εξαιρετικά επώδυνες και αναμφισβήτητα κλονίζουν τη βιωσι-
μότητά τους. Ωστόσο, δεν αναμένονται ριζικές μεταβολές στο προφίλ της ελληνι-
κής επιχειρηματικότητας, καθώς αφενός μεν η πανδημία και η ένταση με την οποία 
εκδηλώθηκε αιφνιδίασαν την αγορά, αφετέρου όμως οι παρεμβάσεις του κράτους 
λειτούργησαν καταπραϋντικά, τουλάχιστον σε βραχυχρόνιο ορίζοντα. 

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζεται πως το ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον διαφο-
ροποιείται από τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών οικονομιών εξαιτίας της μακράς και 
βαθιάς κρίσης που επηρέασε σε σημαντικό βαθμό τη δομή της επιχειρηματικότητας. 

19. European Commission, Annual Report on European SMEs 2018/2019, Research & Development and 
Innovation by SMEs, November 2019.
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Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για την Ελλάδα,20 οι πολύ μικρές επιχειρή-
σεις συγκεντρώνουν το 97,4% των επιχειρηματικών μονάδων και το 62,0% της συνο-
λικής απασχόλησης έναντι 93,0% και 29,7% αντίστοιχα στην ΕΕ-28. Λόγω λοιπόν της 
ιδιαίτερης σημασίας των πολύ μικρών επιχειρήσεων (με προσωπικό έως 10 άτομα) 
αποφασίστηκε η ανάλυσή τους συγκριτικά με τις μεγαλύτερες,21 τόσο για το εμπόριο 
όσο και για άλλους, με ειδικό βάρος, κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Με αυτόν 
τον τρόπο διαμορφώνεται πληρέστερη εικόνα για τις εξελίξεις στην απασχόληση των 
micro επιχειρήσεων και εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα αναφορικά με τις ζυμώ-
σεις και το μετασχηματισμό της εγχώριας επιχειρηματικότητας εν μέσω πανδημίας. 

2.2.1. ςύνολο της οικονομίας

Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις εξακολουθούν να συνεισφέρουν σε μεγαλύτερο βαθμό 
στην απασχόληση (54,0%) σε σχέση με τις μεγαλύτερες, παρά τη σταδιακή αποκλι-
μάκωση του μεριδίου τους συγκριτικά με το 2008 (Πίνακας 2.2). Ωστόσο, σημειώνε-
ται πως οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις έχουν υπεραναπληρώσει τις απώλειες θέσεων 
εργασίας από την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης, παρά τον δυσμενή αντίκτυπο 
της πανδημίας, και πλέον απασχολούν περισσότερους εργαζομένους συγκριτικά με 
το 2008, σε απόλυτο μέγεθος. Αντίθετα, η εικόνα της απασχόλησης στις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις είναι αποθαρρυντική, καθώς από το 2008 οι σωρευτικές απώλειες των 
θέσεων εργασίας ανήλθαν σε 28,1% (ή σχεδόν σε 810 χιλ. θέσεις). Αν μάλιστα συ-
νεκτιμηθεί το γεγονός πως κατά το 2020 ο ρυθμός υποχώρησης της απασχόλησης 
στις πολύ μικρές ήταν ισχυρότερος του αντίστοιχου στις μεγαλύτερες (-3,6% έναντι 
-1,9%), τότε γίνεται φανερό πως οι micro επιχειρήσεις δέχθηκαν σωρευτικά υψηλότε-
ρες πιέσεις έναντι των μεγαλύτερων. 

Πίνακας 2.2
απασχολούμενοι στο σύνολο της οικονομίας ανά μέγεθος επιχείρησης (διάφορα έτη) 

κλιμάκιο 2008 2013 2017 2018 2019 2020

Micro επιχειρήσεις 
(έως και 10 άτομα 
στη μονάδα)

2.884.064 2.124.793 2.142.028 2.142.154 2.151.880 2.074.173

(%) 62,2% 60,1% 56,5% 55,5% 54,4% 54,0%

Λοιπές επιχειρήσεις 
(11 άτομα και άνω 
στη μονάδα)

1.753.194 ½1.410.212 1.649.379 1.718.241 1.804.545 1.769.861

(%) 37,8% 39,9% 43,5% 44,5% 45,6% 46,0%

Σύνολο 4.637.258 3.535.005 3.791.408 3.860.395 3.956.424 3.844.034

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2020 Β΄ τριμήνου

Ως εκ τούτου οι πολύ μικρές επιχειρήσεις κατέβαλαν υψηλότερες απώλειες σε όρους 

20. European Commission, Internal Market, Industry Entrepreneurship and SMEs, 2019 SBA Fact Sheets 
Greece.
21. Σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών 
και των μεσαίων επιχειρήσεων (Ε[2003] 1422, 2003/361/ΕΚ).
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θέσεων εργασίας εξαιτίας της οικονομικής αλλά και της υγειονομικής κρίσης. Εξάλ-
λου, ήταν σαφές από την αρχή πως οι συσταλτικές οικονομικές πολιτικές που εφαρμό-
στηκαν εστιάστηκαν αφενός στη δημοσιονομική εξυγίανση και αφετέρου στον παρα-
γωγικό αλλά και τεχνολογικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, υπέρ όμως 
των μεγαλύτερων μονάδων. Το νέο επιχειρηματικό πλαίσιο που αναδύθηκε σταδιακά 
(αύξηση φορολογικών υποχρεώσεων, περιστολή της ζήτησης, αδυναμία πρόσβα-
σης σε ρευστότητα, εστίαση στην ηλεκτρονική λειτουργία των καταστημάτων κ.ά.) 
αποθάρρυνε την ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, κυρίως από την πλευρά 
των μονάδων μικρού μεγέθους. Δεν έλειψαν μάλιστα οι περιπτώσεις όπου η απόφαση 
διατήρησης των πολύ μικρών μονάδων σε λειτουργία υπαγορεύτηκε από μη αμιγώς 
επιχειρηματικούς όρους, όπως τα κριτήρια συνταξιοδότησης ή μεταβίβασης της επι-
χείρησης σε άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος. Η επιδείνωση του μεριδίου των 
πολύ μικρών επιχειρήσεων στην απασχόληση είναι σαφής, παρά το γεγονός ότι παρα-
μένει υψηλότερο όλων των υπόλοιπων μονάδων σωρευτικά (Διάγραμμα 2.14). 

2.2.2. απασχόληση στις πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά 
θέση στο επάγγελμα 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση για τη δομή της απασχόλησης της εγ-
χώριας αγοράς εργασίας κατά θέση στο επάγγελμα. Όπως είναι άλλωστε αναμενό-
μενο, στις πολύ μικρές επιχειρήσεις οι αυτοαπασχολούμενοι συμμετέχουν στη συνο-
λική απασχόληση σε ιδιαίτερα υψηλό βαθμό, καταγράφοντας επίδοση ελαφρά χα-
μηλότερη εκείνης των μισθωτών. Το εύρημα αυτό δικαιολογείται από τη διάρθρωση 
της ελληνικής οικονομίας αλλά και από την ιστορική εξέλιξη της επιχειρηματικότητας, 
ενώ υπογραμμίζεται για μία ακόμη φορά η σημασία της αυτοαπασχόλησης ως διε-

Συμμετοχή των micro επιχειρήσεων στην απασχόληση στο σύνολο της οικονομίας
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 2.14

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2020 B΄ τριμήνου
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ξόδου στην αγορά εργασίας (Πίνακας 2.3). Παρά τη μείωση του απόλυτου μεγέθους 
των αυτοαπασχολουμένων κατά 15,8% από το 2008 και παρά τη σωρευτική μείωση 
του απόλυτου αριθμού τους, το μερίδιό τους στις θέσεις εργασίας είναι υψηλότερο 
από εκείνο που είχε σημειωθεί πριν από την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης, το 
2008. Αυτή η διαπίστωση εξηγείται από τις ισχυρότερες ποσοστιαίες υποχωρήσεις 
που σημείωσαν οι άλλες κατηγορίες, δηλαδή τα συμβοηθούντα μέλη (-54,0%), οι μι-
σθωτοί (-32,8%) και οι εργοδότες (-24,2%). 

Μολονότι ίσως είναι λίγο νωρίς να αποτιμηθεί ο αντίκτυπος της πανδημίας στην απα-
σχόληση των πολύ μικρών επιχειρήσεων, καθώς το φαινόμενο είναι σε πλήρη εξέλιξη 
και η αγορά το β΄ τρίμηνο του 2020 (περίοδος αναφοράς των δεδομένων) δεν είχε 
προλάβει να αξιολογήσει πλήρως τον κίνδυνο, τα πρώτα μηνύματα δεν είναι καθό-
λου ενθαρρυντικά. Σε όλες τις κατηγορίες παρατηρείται συρρίκνωση του απόλυτου 
αριθμού των εργαζομένων συγκριτικά με το 2019. Σε αυτήν την εξέλιξη μπορεί να μην 
ευθύνεται αποκλειστικά η υγειονομική κρίση αλλά σίγουρα η τελευταία λειτούργησε 
καταλυτικά στις μεταβολές. Πιο συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη ποσοστιαία συρρίκνω-
ση των θέσεων εργασίας καταγράφηκε στους μισθωτούς (-5,3%) και ακολούθησαν 
οι αυτοαπασχολούμενοι (-2,5%), οι εργοδότες (-2,0%) και τα συμβοηθούντα μέλη 
(-1,6%).

Πίνακας 2.3
Διάρθρωση απασχόλησης κατά θέση στο επάγγελμα στις micro επιχειρήσεις 

(διάφορα έτη)

κλιμάκιο 2008 2013 2017 2018 2019 2020

Εργοδότες 347.763 214.425 248.000 260.155 268.896 263.478

(%) 12,1% 10,1% 11,6% 12,1% 12,5% 12,7%

Αυτοαπασχολούμενοι 951.321 887.441 847.916 852.633 821.825 801.436

(%) 33,0% 41,8% 39,6% 39,8% 38,2% 38,6%

Μισθωτοί 1.319.995 852.196 896.527 888.812 937.363 887.385

(%) 45,8% 40,1% 41,9% 41,5% 43,6% 42,8%

Συμβοηθούντα μέλη 264.985 170.730 149.586 140.553 123.795 121.875

(%) 9,2% 8,0% 7,0% 6,6% 5,8% 5,9%

Σύνολο 2.884.064 2.124.792 2.142.029 2.142.153 2.151.879 2.074.174

(%) 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2020 Β΄ τριμήνου

Πλέον, το μέσο μέγεθος απασχόλησης στις πολύ μικρές επιχειρήσεις έχει διαμορφω-
θεί σε 3,4 εργαζομένους από 3,5, 3,4 και 3,6 τα έτη 2019, 2018 και 2017 αντίστοιχα. 
Εκτός από τις νέες προκλήσεις που προσέθεσε η πανδημία στην επιχειρηματικότητα 
σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, οι παραπάνω δυσμενείς επιδόσεις είναι δυνα-
τόν να αποδοθούν σε μια σειρά από αιτίες όπως: στο πολύ υψηλό μη μισθολογικό 
κόστος, στις αναταράξεις από την αιφνιδιαστικά γενναιόδωρη αύξηση του κατώ-
τατου μισθού και στην κατάργηση του υποκατώτατου, στις πιεστικές φορολογικές 
επιβαρύνσεις παρά τις σχετικές ρυθμίσεις, στην ασταθή ζήτηση, στην αδυναμία πρό-
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σβασης των πολύ μικρών μονάδων σε ρευστότητα, στον ταχύτατο ρυθμό τεχνολογι-
κής ανάπτυξης χωρίς τα κατάλληλα κίνητρα παρακολούθησής της για τις micro, στο 
ακριβό μεταφορικό κόστος κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση, επιβεβαιώνεται ο όγκος των 
πιέσεων που έχουν ασκηθεί σωρευτικά στις πολύ μικρές επιχειρήσεις τα τελευταία 
χρόνια και συνεχίζονται και κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης. 

Εντελώς διαφορετική είναι η διάρθρωση της απασχόλησης στις μεγαλύτερες (μι-
κρές, μεσαίες και μεγάλες) επιχειρήσεις, όπως είναι άλλωστε αναμενόμενο, με τους 
μισθωτούς να καλύπτουν το 97,4% των θέσεων εργασίας (Πίνακας 2.4). Ωστόσο, σε 
αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημανθεί ότι σε αυτού του είδους τις επιχειρήσεις η 
έννοια του αυτοαπασχολουμένου αναφέρεται κατά κύριο λόγο στις πρακτικές απα-
σχόλησης εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing). Και εδώ όμως παρατηρείται κάμψη 
της απασχόλησης σε όλες τις κατηγορίες πλην μίας, με ηπιότερο ωστόσο ρυθμό συ-
γκριτικά με τις μικρότερες (1,9% έναντι 3,6%). Η υποχώρηση του αριθμού των εργο-
δοτών (-7,0%) είναι ανησυχητική ένδειξη και σχετίζεται με την πανδημία. 

Πίνακας 2.4
Διάρθρωση απασχόλησης κατά θέση στο επάγγελμα στις λοιπές 

(μικρές, μεσαίες και μεγάλες) επιχειρήσεις (διάφορα έτη)

κλιμάκιο 2008 2013 2017 2018 2019 2020

Εργοδότες 32.469 20.309 24.446 28.326 27.248 25.347

(%) 1,9% 1,4% 1,5% 1,6% 1,5% 1,4%

Αυτοαπασχολούμενοι 5.881 7.580 13.740 6.015 13.663 18.830

(%) 0,3% 0,5% 0,8% 0,4% 0,8% 1,1%

Μισθωτοί 1.708.450 1.378.805 1.608.289 1.681.367 1.760.619 1.724.623

(%) 97,4% 97,8% 97,5% 97,9% 97,6% 97,4%

Συμβοηθούντα μέλη 6.394 3.519 2.905 2.533 3.015 1.061

(%) 0,4% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1%

Σύνολο 1.753.194 1.410.213 1.649.380 1.718.241 1.804.545 1.769.861

(%) 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2020 Β΄ τριμήνου

Αντίθετα, η ισχυρή άνοδος των αυτοαπασχολουμένων (37,8%) συνδέεται και με την 
αυξανόμενη τάση εξωτερικών αναθέσεων αλλά και με τη φύση των εργασιών κατά 
την περίοδο της πανδημίας. Από την άλλη, η συρρίκνωση της απασχόλησης των μι-
σθωτών (-2,0%) απορρέει και από τις επιπτώσεις της πανδημίας στον τουρισμό, ενώ 
η εντυπωσιακή μείωση των θέσεων στα συμβοηθούντα μέλη (-64,8%) τροφοδοτείται 
εν πολλοίς και από το μικρό απόλυτο μέγεθος εργαζομένων τής εν λόγω κατηγορί-
ας. Τέλος, το μέσο μέγεθος μισθωτών τους οποίους διαθέτει μια μικρή έως μεγάλου 
μεγέθους επιχείρηση διαμορφώνεται σε 68,0 μισθωτούς από 64,6 το 2019, 59,4 το 
2018 και 65,8 το 2017.
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2.2.3. απασχόληση στις πολύ μικρές επιχειρήσεις 
ανά κλάδο 

Οι διαφορές στα χαρακτηριστικά της απασχόλησης ανά κλάδο οδηγεί αναπόφευκτα 
σε ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης των πολύ μικρών επιχειρήσεων σε 
κλαδικό αυτή τη φορά επίπεδο. Σε πρώτο στάδιο παρουσιάζεται η συμμετοχή των 
πολύ μικρών επιχειρήσεων στην απασχόληση διακριτά για κάθε κλάδο22 (Πίνακας 2.5) 
και για επιλεγμένα έτη, ώστε να σχηματιστεί με σαφήνεια η εικόνα της κάθε επιμέρους 
ομάδας οικονομικής δραστηριότητας.

Πίνακας 2.5
Το μερίδιο (%) των πολύ μικρών επιχειρήσεων στην απασχόληση ανά κλάδο (διάφορα έτη)

κΛαΔΟς 2008 2013 2017 2018 2019 2020

Μεταποίηση 49,5% 52,3% 41,3% 40,4% 39,9% 37,7%

Κατασκευές 80,5% 81,0% 74,4% 73,9% 75,0% 75,2%

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, 
επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 
και μοτοσικλετών 

75,4% 72,1% 68,6% 66,2% 65,7% 65,4%

Μεταφορά και αποθήκευση 51,2% 53,0% 45,2% 49,8% 46,3% 44,7%

Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής 
καταλύματος και υπηρεσιών 
εστίασης

75,9% 77,0% 69,2% 67,6% 67,9% 74,4%

Σύνολο οικονομίας 62,2% 60,1% 56,5% 55,5% 54,4% 54,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2020 Β΄ τριμήνου

Στις κατασκευές, στο εμπόριο και στην παροχή καταλύματος και εστίασης η συμ-
μετοχή των πολύ μικρών επιχειρήσεων στην απασχόληση διαμορφώνεται σε πολύ 
υψηλό επίπεδο αλλά με πτωτικές τάσεις συγκριτικά με το 2008. Η εξήγηση για αυτή 
τη γενική εικόνα εντοπίζεται στη δομή της εγχώριας επιχειρηματικότητας, όπως είχε 
διαμορφωθεί ιστορικά πριν ακόμη από την εμφάνιση της οικονομικής ύφεσης (δη-
λαδή πολλές ατομικές επιχειρήσεις / ελεύθεροι επιχειρηματίες στις κατασκευές, στο 
εμπόριο — οικογενειακές επιχειρήσεις στα καταλύματα-εστίαση κ.λπ.), ενώ η αποκλι-
μάκωση της συμμετοχής στο μέγεθος των πιέσεων που ασκήθηκαν σωρευτικά κατά 
τα χρόνια της κρίσης. Ειδικότερα, η ανάκαμψη για το 2020 του μεριδίου της απα-
σχόλησης των πολύ μικρών μονάδων στον κλάδο δραστηριοτήτων καταλύματος και 
εστίασης σχετίζεται με τους περιορισμούς λειτουργίας ξενοδοχειακών μονάδων και 
χώρων εστίασης. Η απασχόληση στις micro επιχειρήσεις του κλάδου μεταφορών 
και αποθήκευσης παρουσίασε αξιοσημείωτη πτώση, καθώς η ζήτηση για υπηρεσί-
ες μεταφορών ενισχύθηκε ραγδαία το β΄ τρίμηνο του 2020, αλλά καλύφθηκε κυρί-
ως από τις μεγαλύτερες μονάδες. Στη μεταποίηση, αντίθετα, οι συνθήκες σφοδρού 
ανταγωνισμού προερχόμενου και από το εξωτερικό, σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα 

22. Οι κλάδοι επιλέχθηκαν με βάση τη σημασία τους στην απασχόληση τόσο για τη μη αγροτική οικο-
νομία όσο και για την εγχώρια επιχειρηματικότητα. 
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χαρακτηριστικά του κλάδου, επηρέασαν περισσότερο την απασχόληση στις μικρό-
τερες μονάδες.

Συνεπώς η εφαρμογή των περιοριστικών μνημονιακών πολιτικών επέφερε βαρύ 
πλήγμα στην επιχειρηματικότητα και ειδικότερα στις πολύ μικρές μονάδες. Πιο συγκε-
κριμένα, η επιδίωξη της εσωτερικής υποτίμησης (για τη βελτίωση της ανταγωνιστι-
κότητας) από τη μία πλευρά και της επίτευξης απαιτητικών πρωτογενών πλεονασμά-
των, ιδιαίτερα όταν τα τελευταία δεν συνοδεύονται από αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, 
καθήλωσαν τα εισοδήματα και τη ζήτηση. Σε αυτό το πλαίσιο, τα περιθώρια αντίδρα-
σης των πολύ μικρών επιχειρήσεων μέσω επενδύσεων στον τεχνολογικό εκσυγχρονι-
σμό ήταν εξαιρετικά περιορισμένα. Υπό αυτήν την έννοια, οι micro επιχειρήσεις ήταν 
περισσότερο ευάλωτες στην υγειονομική κρίση που προέκυψε τόσο αναπάντεχα. 

Το Διάγραμμα 2.15 αποτυπώνει την εξέλιξη της απασχόλησης στις πολύ μικρές επιχει-
ρήσεις σε απόλυτους όρους. Σημειώνεται πως στον μοναδικό από τους υπό εξέταση 
κλάδους στον οποίο σημειώθηκε αύξηση της απασχόλησης των πολύ μικρών επι-
χειρήσεων σε επίπεδο υψηλότερο του αντίστοιχου του 2008 μέχρι και το 2019 ήταν 
εκείνος των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (τουρι-
σμός), λόγω της υψηλής αύξησης της ζήτησης των παραπάνω υπηρεσιών. Ωστόσο, 
οι εξελίξεις της πανδημίας ανέτρεψαν αυτήν την κατάσταση, όπως επιβεβαιώνεται 
και από τις τιμές του σχετικού Δείκτη,23 για το α΄ εννεάμηνο του 2020, εικόνα που εν-
δεχομένως να παραταθεί μέχρι την αποκατάσταση της κανονικότητας στη λειτουρ-
γία του κλάδου. 

Στο Διάγραμμα 2.16 απεικονίζονται οι κλάδοι σε σχέση με τον μέσο όρο του μεριδίου 
της απασχόλησης των micro επιχειρήσεων για το 2020 (54,0%). Οι πολύ μικρές επιχει-
ρήσεις στους κλάδους των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών παροχής 
καταλύματος και εστίασης απασχολούν περισσότερο από το 65% των εργαζομένων 

23. ΕΛΣΤΑΤ, Δελτίο Τύπου: Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον Τομέα Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος 
και Εστίασης, Γ΄ τρίμηνο 2019, Πειραιάς, 9 Δεκεμβρίου 2019. Τα στοιχεία αφορούν επιχειρήσεις με 
ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 220.000 ευρώ στα καταλύματα και 80.000 ευρώ στην εστίαση.

Επίπεδο απασχόλησης micro επιχειρήσεων
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 2.15

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2020 B΄ τριμήνου
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τού εκάστοτε κλάδου. Αντίθετα, οι κλάδοι των μεταφορών και αποθήκευσης και της 
μεταποίησης διακρίνονται για τη σχετικά χαμηλή συμμετοχή των micro επιχειρήσε-
ων στην απασχόληση, λόγω των παραγωγικών τους ιδιαιτεροτήτων. Ειδικότερα, οι 
τελευταίοι κλάδοι στηρίζουν τη λειτουργία τους σε μεγάλο βαθμό στην επίτευξη της 
ελάχιστης αποτελεσματικής κλίμακας με σκοπό την πληρέστερη εκμετάλλευση των 
οικονομιών κλίμακας. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον το γεγονός πως το 2008 οι θέσεις ερ-
γασίας στη μεταποίηση κατανέμονταν ομοιόμορφα μεταξύ micro και μεγαλύτερων 
επιχειρήσεων. Εντούτοις, οι ισχυρές πιέσεις στο εισόδημα και στη ζήτηση αλλά και η 
συνεχώς διογκούμενη ένταση του ανταγωνισμού επιβάρυναν σε μεγαλύτερο βαθμό 
τις μικρότερες επιχειρήσεις του κλάδου. 

2.3. Η απασχόληση στο εμπόριο το 2020

2.3.1. Βασικές τάσεις

Η απασχόληση στο εμπόριο το 2020 παρουσίασε σημαντική άνοδο, κατά 2,7%, σε 
σχέση με το 2019.24 Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Έρευνας Ερ-
γατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, ο κλάδος του εμπορίου το β΄ τρίμηνο του 2020 πα-
ρείχε εργασία σε 704.734 άτομα άνω των 15 ετών (Διάγραμμα 2.17). Με εξαίρεση το 
χρονικό διάστημα της οικονομικής κρίσης, το επίπεδο της απασχόλησης του κλάδου 
έχει διαμορφωθεί στο αντίστοιχο του 2000, χαρακτηριστική ένδειξη αφενός του με-

24. Επισημαίνεται ότι η σύγκριση αναφέρεται στα δεδομένα της απασχόλησης του β΄ τριμήνου κάθε 
έτους, το οποίο θεωρείται το πλέον αντιπροσωπευτικό τρίμηνο για τις εξελίξεις στο σύνολο του έτους. 

Συμμετοχή των micro επιχειρήσεων στην απασχόληση: 2020
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 2.16

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2020 B΄ τριμήνου
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γέθους των απωλειών θέσεων εργασίας στον κλάδο και αφετέρου των προκλήσεων 
που πρέπει να αντιμετωπιστούν. 

Το εμπόριο αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη της χώρας, ενώ η απασχόληση στον 
κλάδο κορυφώθηκε το 2008 με 845.099 εργαζομένους. Ωστόσο, η εκδήλωση της 
οικονομικής κρίσης επέφερε τη ραγδαία πτώση του εισοδήματος και της κατανάλω-
σης και οδήγησε σε συνεχή συρρίκνωση της απασχόλησης στον κλάδο μέχρι και το 
2014. Από το 2015 αρχίζει η ανάκαμψη των θέσεων εργασίας στο εμπόριο (αύξηση 
αριθμού εργαζομένων κατά 5,3%), η οποία όμως δεν ακολουθεί μια σταθερά ανοδική 
πορεία, καθώς το επόμενο μόλις έτος (2016) σημειώνει μικρή πτώση (-1,1%), για να 
ακολουθήσει αύξηση τα έτη 2017 και 2018 κατά 5,2% και 0,9% αντίστοιχα. Το 2019 
σημειώθηκε μικρή υποχώρηση των θέσεων εργασίας (-0,6%), γεγονός που δεν ήταν 
συμβατό με τη βελτιωμένη μακροοικονομική εικόνα της χώρας. Η εξέλιξη της απα-
σχόλησης στον κλάδο φέτος αποτέλεσε μια ευχάριστη έκπληξη, ιδιαίτερα αν ληφθεί 
υπόψη ότι η υγειονομική κρίση υπαγόρευσε τη διακοπή λειτουργίας των εμπορικών 
καταστημάτων από τα μέσα Μαρτίου του 2020 μέχρι τη σταδιακή αποκατάσταση 
της λειτουργίας τους από τις αρχές Μαΐου του ίδιου έτους. 

Σημαντικές διαφοροποιήσεις στην πορεία της απασχόλησης όμως παρατηρούνται 
μεταξύ των επιμέρους κλάδων του εμπορίου. Ειδικότερα, το εμπόριο και η επισκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων μείωσε με πολύ υψηλό ρυθμό τις θέσεις εργασίας, κατά 
14,5%, σε ετήσια βάση, ενώ στο λιανικό εμπόριο παρέμειναν στάσιμες (0,6%). Αντίθε-
τα, η εξαιρετικά θετική επίδοση του χονδρικού εμπορίου (25,8%) ουσιαστικά συμπα-
ρέσυρε ανοδικά ολόκληρο τον κλάδο, καθώς οι θέσεις εργασίας που δημιούργησε 
υπεραντιστάθμισαν τις απώλειες στα οχήματα (Διάγραμμα 2.18). 

Τα παραπάνω ευρήματα δεν συμβαδίζουν παρά μερικώς με τις αντίστοιχες εξελί-
ξεις των κύκλων εργασιών των υποκλάδων. Ειδικότερα, κατά το τελευταίο έτος (β΄ 

Επίπεδο απασχόλησης στο εμπόριο
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 2.17

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2020 B΄ τριμήνου
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τρίμηνο 2019 έως β΄ τρίμηνο 2020) το λιανικό εμπόριο παρουσίασε ισχυρή μείωση 
του κύκλου εργασιών, κατά 10,1%, αν και σε ορισμένες επιμέρους κατηγορίες, όπως 
στην ένδυση και υπόδηση, η πτώση του κύκλου εργασιών ήταν συντριπτική. Στο ίδιο 
πλαίσιο, ο κύκλος εργασιών στο χονδρικό εμπόριο υποχώρησε κατά 20,3%, ενώ οι 
πωλήσεις στο εμπόριο, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων και μοτοσικλετών συ-
νετρίβησαν κατά 35,0%.25 Εντούτοις, η αύξηση της απασχόλησης στο σύνολο του 

25. Επεξεργασία στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ, Βιομηχανία — Εμπόριο — Υπηρεσίες — Μεταφορές, Δείκτες 
Κύκλου Εργασιών ανά υποκλάδο, Μη Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία. Στοιχεία για επιχειρήσεις με κύκλο 

Εξέλιξη συμμετοχής (%) του εμπορίου στη συνολική απασχόληση
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 2.19

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2020 B΄ τριμήνου
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Επίπεδο απασχόλησης στους κλάδους του εμπορίου
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 2.18

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2020 B΄ τριμήνου
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εμπορίου συνδέεται άμεσα με τους όρους ένταξης των επιχειρήσεων στα κυβερνητι-
κά μέτρα υποστήριξης. 
Το εμπόριο, όπως προαναφέρθηκε, παραμένει ο βασικός εργοδότης της χώρας, 
παρά τις πιέσεις που έχει δεχτεί. Ως εκ τούτου ο κλάδος το 2020 συγκεντρώνει το 
18,3% της συνολικής απασχόλησης από 17,3% το 2019 και 17,9% το 2018 (Διάγραμ-
μα 2.19), ενώ σε σχέση με τη μη αγροτική απασχόληση η συμμετοχή του εμπορίου 

εργασιών άνω των 140.000 ευρώ (λιανικό), 200.000 ευρώ (οχήματα) ή των 300.000 ευρώ (χονδρικό) 
ανάλογα με τον υποκλάδο.

Πίνακας 2.6
Διάρθρωση της απασχόλησης στους υποκλάδους του εμπορίου ανά θέση στο επάγγελμα 

(διάφορα έτη)

κΛαΔΟς 
αναΦΟΡας

2008 2013 2018 2019 2020

<=10 >10 <=10 >10 <=10 >10 <=10 >10 <=10 >10

(45) ΟΧΗΜΑΤΑ 85.516 18.744 55.730 13.527 55.566 13.848 59.688 15.666 54.930 9.484

Εργοδότες 16.036 771 8.146 282 11.109 166 12.525 210 10.274 0*

Αυτοαπασχο-
λούμενοι 24.324 0 19.536 0 18.482 0 15.561 0 15.701 0

Μισθωτή 
απασχόληση 39.796 17.973 24.614 13.081 23.313 13.682 30.261 15.456 28.243 9.484

Βοηθοί 5.360 0 3.434 164 2.662 0 1.341 0 712 0

(46) ΧΟΝΔΡΙΚΟ 103.093 73.035 68.123 58.809 51.227 61.636 46.346 56.255 55.922 73.098

Εργοδότες 19.961 3.515 10.947 3.386 10.434 2.397 9.410 1.641 12.237 1.425

Αυτοαπασχο-
λούμενοι 24.474 217 17.643 749 9.768 151 8.873 230 10.649 950

Μισθωτή 
απασχόληση 50.521 68.663 36.455 54.543 28.002 58.969 25.436 54.196 30.082 70.723

Βοηθοί 8.137 640 3.078 131 3.023 119 2.627 188 2.954 0

(47) ΛΙΑΝΙΚΟ 448.269 116.442 336.631 106.219 350.026 157.792 344.502 163.507 350.347 160.953

Εργοδότες 63.070 3.064 41.572 1.320 53.536 2.515 51.585 3.262 53.660 2.634

Αυτοαπασχο-
λούμενοι 170.052 221 130.092 274 120.662 0 121.032 506 117.569 722

Μισθωτή 
απασχόληση 161.348 112.808 133.524 104.499 147.520 154.655 152.078 159.310 154.636 157.597

Βοηθοί 53.799 349 31.443 126 28.308 622 19.807 429 24.482 0

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 636.878 208.221 460.484 178.555 456.819 233.276 450.536 235.428 461.119 243.535

Εργοδότες 99.067 7.350 60.665 4.988 75.079 5.078 73.520 5.113 76.171 4.059

Αυτοαπασχο-
λούμενοι 218.850 438 167.271 1.023 148.912 151 145.466 736 143.919 1.672

Μισθωτή 
απασχόληση 251.665 199.444 194.593 172.123 198.835 227.306 207.775 228.962 212.961 237.804

Βοηθοί 67.296 989 37.955 421 33.993 741 23.775 617 28.148 0

* Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, υπάρχουν μεγέθη και μεταβολές που δύνανται να προκαλούν εντύπωση. Ωστόσο, είναι αναμενό-
μενες καθώς βασίζονται σε μικρά δείγματα. Σε γενικές γραμμές, εκτιμήσεις κάτω των 2.000 ατόμων συνοδεύονται από μεγάλα 
σφάλματα και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο ενδεικτικά.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2020 Β΄ τριμήνου
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διατηρείται πάνω από το 20% (20,6%), όταν το 2019 είχε διαμορφωθεί σε 19,6% και 
το 2018 σε 20,4%. Η πανδημία κατέστησε περισσότερο επιτακτική την ανάγκη για επι-
τάχυνση της ψηφιοποίησης και γενικότερα την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, 
γεγονός που αναμένεται να αλλάξει τον παραδοσιακό χαρακτήρα του εμπορίου και 
να επηρεάσει τη διάρθρωση των θέσεων εργασίας στον κλάδο. 

Τέλος, θα ήταν παράλειψη εάν δεν γινόταν ειδική αναφορά στην ανά θέση στο επάγ-
γελμα διάρθρωση της απασχόλησης των επιμέρους κλάδων (Πίνακας 2.6). Ο κλάδος 
του εμπορίου έχει απολέσει σωρευτικά από το 2008 το 16,6% των θέσεων απασχό-
λησης. Ωστόσο, οι μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις κατάφεραν να υπερανα-
πληρώσουν τις απολεσθείσες θέσεις εργασίας, δηλαδή να αυξήσουν την απασχόλη-
σή τους σε σχέση με το 2008. Συνεπώς η σωρευτική συρρίκνωση της απασχόλησης 
στον κλάδο που παρουσιάζεται σήμερα οφείλεται αποκλειστικά στις πολύ μικρές επι-
χειρήσεις (Πίνακας 2.6). Επισημαίνεται επίσης ότι η αύξηση της απασχόλησης στις 
μεγαλύτερες μονάδες συγκριτικά με το 2008 προέρχεται αποκλειστικά από το λιανικό 
εμπόριο (38,2%), καθώς στο χονδρικό παρέμεινε σταθερή (0,1%) και στα οχήματα 
μειώθηκε πολύ ισχυρά (-49,4%). Σωρευτικά, αν και το απόλυτο μέγεθος της αυτοαπα-
σχόλησης στις μεγαλύτερες μονάδες είναι ιδιαίτερα μικρό (αναφέρεται σε έργα εξω-
τερικών αναθέσεων), η κατηγορία αυτή κινήθηκε ανοδικά, ενώ σημαντική ενίσχυση 
εμφάνισαν και οι μισθωτοί. Για δε το τελευταίο έτος, στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις 
αύξηση σημείωσαν οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μισθωτοί, ενώ στις micro υποχώ-
ρησαν μόνο οι αυτοαπασχολούμενοι. 

Ειδικά για το τελευταίο έτος, στα οχήματα σταθερή παρέμεινε η απασχόληση μόνο 
στους αυτοαπασχολούμενους, ενώ σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες σημειώθηκε 
πτώση, είτε πρόκειται για τις micro είτε για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Στο χον-
δρικό, ανοδικά κινήθηκε η απασχόληση σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες των πολύ 
μικρών επιχειρήσεων, ενώ στις μεγαλύτερες οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν σε αυ-
τοαπασχολούμενους και μισθωτούς. Τέλος, στο λιανικό, στις πολύ μικρές μονάδες 
χειρότερες επιδόσεις σε σχέση με το 2019 κατέγραψαν μόνο οι αυτοαπασχολούμε-
νοι, ενώ στις υπόλοιπες μονάδες οι αυτοαπασχολούμενοι ήταν η μόνη κατηγορία που 
παρουσίασε ελαφρά, σε απόλυτο μέγεθος, αύξηση κατά το τελευταίο έτος. 

Η μεικτή αυτή εικόνα συνδέεται με τις συνεχείς διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στον 
κλάδο, τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν για την προστασία του πληθυσμού από 
την εξάπλωση της πανδημίας, το είδος των εμπορευμάτων που διακινήθηκαν αλλά 
και τους όρους συμμετοχής στα προγράμματα στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρ-
νηση. Οι επιχειρήσεις και οι επιμέρους κλάδοι που ήταν καλύτερα προετοιμασμένοι 
ψηφιακά/τεχνολογικά ήταν λιγότερο ευάλωτοι στις επιπτώσεις της πανδημίας και κα-
λύτερα προσαρμόσιμοι στο νέο αλλά και πρωτόγνωρο πλαίσιο λειτουργίας. Ωστόσο, 
η διατήρηση των επεκτατικών/χαλαρών μέτρων κρίνεται απαραίτητη όχι μόνο για 
όσο χρονικό διάστημα παραμένουν ενεργοί οι περιορισμοί αλλά μέχρι την επιστροφή 
στην κανονικότητα. Φυσικά, αυτό θα εξαρτηθεί εν πολλοίς και από τις αποφάσεις που 
θα ληφθούν σε κεντρικό επίπεδο στην ΕΕ. 
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2.4. Η απασχόληση στο εμπόριο: Μεταβολές

2.4.1. Οι μεταβολές στους επιμέρους κλάδους 
του εμπορίου

Το β΄ τρίμηνο του 2020 η απασχόληση στο εμπόριο αυξήθηκε κατά 18.771 άτομα ή 
κατά 2,7% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2019. Οι εξελίξεις της απασχόλησης 
στον κλάδο από το 1997 αποτυπώνονται στο Διάγραμμα 2.20. Παρά τις όποιες διακυ-
μάνσεις, η απασχόληση του κλάδου είχε κινηθεί ανοδικά έως και το 2008. Ωστόσο, η 
εμφάνιση της οικονομικής ύφεσης υπήρξε καταλυτικής σημασίας και για τον κλάδο, 
καθώς το χρονικό διάστημα 2009-2014 οι θέσεις εργασίας σε αυτόν συρρικνώνο-
νται και μάλιστα με εξαιρετική ένταση κατά περιόδους. Τα χρόνια που ακολούθησαν 
η απασχόληση ανέκαμψε, χωρίς όμως να λείπουν περίοδοι υποχώρησης (2016 και 
2019). Σε κάθε περίπτωση, οι παραπάνω μεταβολές αντανακλούν τις συνεχείς με-
ταβολές που λαμβάνουν χώρα τόσο στο σύνολο της οικονομίας όσο και εντός του 
εμπορίου. Η έλευση της υγειονομικής κρίσης θα είχε αναμφισβήτητα ολέθρια απο-
τελέσματα σε μια οικονομία και έναν κλάδο που ακόμα παλεύουν να αναπληρώσουν 
τις απώλειες από τη χρηματοοικονομική ύφεση, αν δεν είχε συνοδευτεί από μέτρα 
στήριξης του κράτους. Παρ’ όλα αυτά, οι προκλήσεις παραμένουν και πλέον πρέπει 
να αντιμετωπιστούν άμεσα, ώστε σε πρώτο στάδιο να περιοριστούν οι απώλειες από 
την πανδημία και σε δεύτερο να δημιουργηθούν νέες, ποιοτικές και βιώσιμες θέσεις 
εργασίας. Η επιτάχυνση των ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων και ο τεχνολογικός μετα-
σχηματισμός αποτελούν τη μόνη διέξοδο. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η κατά φύλο διάρθρωση της απασχόλησης στους 
επιμέρους κλάδους του εμπορίου. Ειδικότερα για τις γυναίκες, παρατηρείται, σε σχέ-
ση με το 2008, σημαντική διόγκωση της ποσοστιαίας συμμετοχής τους στο λιανικό 

Ετήσιες ποσοστιαίες (%) μεταβολές της απασχόλησης του εμπορίου
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 2.20

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2020 B΄ τριμήνου

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

19
97

 

19
98

 

19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
16

 

20
17

 

20
15

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 



2020 ››› ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου102

εμπόριο με παράλληλη συρρίκνωση του μεριδίου τους στους έτερους δύο υποκλά-
δους (Διάγραμμα 2.21). Η εξέλιξη αυτή δεν προκαλεί μεγάλη έκπληξη, καθώς οι επι-
πτώσεις της κρίσης ενίσχυσαν περαιτέρω την πόλωση της απασχόλησης στο λιανικό 
εμπόριο, εκεί δηλαδή όπου παραδοσιακά καταγράφεται υψηλότερη συγκέντρωση 
της γυναικείας απασχόλησης. Παράλληλα, η φύση και το αντικείμενο των εργασιών 
στους υποκλάδους του χονδρικού εμπορίου και κυρίως των οχημάτων είναι περισ-
σότερο συνυφασμένη με τους άντρες και για το λόγο αυτό οι θέσεις εργασίας των 
γυναικών ήταν περισσότερο επισφαλείς όταν άρχισε να εκδηλώνεται η οικονομική 
ύφεση. Σε ετήσια βάση, το μερίδιο των γυναικών ενισχύθηκε σημαντικά στο χονδρι-
κό έπειτα από την αντίστοιχη υποχώρηση στο λιανικό εμπόριο. 

Η μέση ηλικία των εργαζομένων στο εμπόριο αυξήθηκε, ως απόλυτο μέγεθος, την 
περίοδο 2008-2020 κατά περίπου τρία έτη. Σε ό,τι αφορά τα δύο φύλα, δεν παρατη-
ρείται μεγάλη διαφοροποίηση της μέσης ηλικίας, με την απόκλιση να περιορίζεται τα 
τελευταία χρόνια, καθώς η γυναικεία μέση ηλικία είναι χαμηλότερη, κατά λιγότερο 
από 1 έτος, σε σχέση με την αντίστοιχη των αρρένων (Πίνακας 2.7). Εντούτοις, τα δε-
δομένα των επόμενων ετών θα δείξουν εάν ο περιορισμός της απόκλισης των ηλικιών 
μεταξύ των δύο φύλων θα συνεχιστεί στο μέλλον. 

Πίνακας 2.7
Μέση ηλικία εργαζομένων στο εμπόριο: Ηλικίες 15-65 ετών

2008 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Άνδρες 39,4 40,5 41,3 41,2 41,1 40,9 41,7 42,0 42,1

Γυναίκες 38,2 39,3 39,7 39,6 39,8 39,8 40,7 41,2 41,4

Σύνολο 38,9 40,0 40,6 40,5 40,5 40,4 41,2 41,7 41,8

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2020 Β΄ τριμήνου

Κατανομή (%) γυναικών εργαζομένων στους κλάδους του εμπορίου
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 2.21

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2020 B΄ τριμήνου
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2.4.2. Οι μεταβολές κατά θέση στο επάγγελμα

Το απόλυτο μέγεθος των μισθωτών στο εμπόριο αντιστοιχεί στο 64,0% της απασχό-
λησης του κλάδου και ως εκ τούτου η περαιτέρω ανάλυσή του παρουσιάζει ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον. Κατά το τελευταίο έτος, περισσότερο ευνοημένη φαίνεται να είναι η 
διευρυμένη ηλικιακή ομάδα 40-54 και κυρίως η ομάδα 45-49, εξέλιξη ενδεικτική για 
τις ζυμώσεις στη διάρθρωση της απασχόλησης στον κλάδο (Διάγραμμα 2.22). Το εύ-
ρημα αυτό αποτελεί ένδειξη πως προτιμώνται στελέχη που διαθέτουν εμπειρία αλλά 
και είναι σχετικά κοντά στις τεχνολογικές εξελίξεις. Ίσως γι’ αυτόν το λόγο οι θέσεις 
μισθωτής εργασίας στις υπόλοιπες ομάδες κινήθηκαν αρνητικά ή παρέμειναν στα-
θερές. Σε κάθε περίπτωση, το είδος των νέων θέσεων μισθωτής απασχόλησης που 
δημιουργήθηκαν (πλήρης απασχόληση ή ευέλικτες μορφές) έχει επίσης καθοριστική 
σημασία για την αξιολόγησή τους, ειδικά στις παραπάνω ηλικιακές ομάδες. 

Από την άλλη πλευρά, οι θέσεις εργασίας στους αυτοαπασχολούμενους, μια κατη-
γορία που αντιστοιχεί στο 20,7% των θέσεων εργασίας του κλάδου, υποχώρησαν 
οριακά (-0,4%) σε ετήσια βάση. Αυτό το εύρημα δεν πρέπει να εκληφθεί ως αντοχή 
των αυτοαπασχολουμένων στην υγειονομική κρίση αλλά κυρίως ως μια στάση ανα-
μονής απέναντι σε μια μοναδική, κυριολεκτικά, κατάσταση, υποστηριζόμενη και από 
την επεκτατική κρατική πολιτική. Κατά την περίοδο αναφοράς των δεδομένων (β΄ 
τρίμηνο του 2020) και με τις αναταράξεις στην ομαλή λειτουργία και διακίνηση των 
αγαθών, κανείς δεν μπορούσε να διαγνώσει με βεβαιότητα το μέγεθος και τη διάρ-
κεια της υγειονομικής κρίσης. Ως εκ τούτου αποφάσεις περί διατήρησης ή παύσης 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας αφέθηκαν για αργότερα, ενώ πολλά από τα νέα 
επιχειρηματικά σχέδια δεν ήταν δυνατόν να αναβληθούν. Παράλληλα, εργαζόμενοι 
χωρίς άλλες εναλλακτικές επιλογές, όπως εργαζόμενοι σε ηλικία συνταξιοδότησης ή 
όσοι εργάζονταν σε τομείς που δεν υπόκειντο σε περιορισμό, π.χ. καταστήματα τρο-
φίμων, μεταφορείς, φαρμακεία κ.λπ., προτίμησαν να παραμείνουν ενεργοί. 

Κατανομή κερδών θέσεων μισθωτών στο εμπόριο κατά ηλικία: 2019-2020
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 2.22

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2020 B΄ τριμήνου
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Έτσι, οι πολύ μικρές ηλικίες, όπως και οι μεγάλες, συνέβαλαν με θετικό πρόσημο στις 
θέσεις εργασίας των αυτοαπασχολουμένων. Ωστόσο, απώλειες κατέγραψε η δυναμι-
κή διευρυμένη ομάδα 25-44, τάση που, αν συνεχιστεί, θα σημάνει και την απομάκρυν-
ση από το εμπόριο έμπειρων και ικανών απασχολουμένων (Διάγραμμα 2.23). Αντίθετα, 
οι εργοδότες αυξήθηκαν στον κλάδο κατά 2,0%, ενώ ισχυρότερη ενίσχυση παρουσία-
σαν τα συμβοηθούντα μέλη (15,2%). Τέλος, το μέσο μέγεθος μισθωτής απασχόλησης 
παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο περσινό (5,6 μισθωτοί ανά εργοδότη). 

2.4.3. Οι ευέλικτες μορφές εργασίας στο εμπόριο

Η μερική απασχόληση

Στο εμπόριο, η μερική απασχόληση παρουσίαζε σχετική σταθερότητα το χρονικό δι-
άστημα που προηγήθηκε της οικονομικής κρίσης, ενώ από το 2008 και έπειτα εμφανί-
ζει ανοδικές τάσεις, με αξιοσημείωτες όμως διακυμάνσεις (Διάγραμμα 2.24). Αναλυτι-
κότερα, κατά τη χρονική περίοδο 1998-2001 καταγράφηκε συρρίκνωση των μερικώς 
απασχολουμένων στον κλάδο, ενώ ως το τέλος του 2006 η κατηγορία παρουσιάζει 
ιδιαίτερα ισχυρή άνοδο (94,6%), δηλαδή σχεδόν διπλασιάστηκε. Τα έτη 2007-2008 
χαρακτηρίζονται ως περίοδος διόρθωσης, ενώ από το 2009 επανεμφανίζονται οι τά-
σεις ενίσχυσης. Στη συνέχεια, η πτώση του αριθμού των μερικώς απασχολουμένων 
το 2013 αποδείχτηκε προσωρινή καθώς το επόμενο διάστημα η εν λόγω κατηγορία 
εργαζομένων παρουσιάζει ανοδική τάση, με αποτέλεσμα το γ΄ τρίμηνο του 2019 οι 
μερικώς απασχολούμενοι να κορυφωθούν στις 81.179 εργαζομένους, σημειώνοντας 
την υψηλότερη επίδοση στον κλάδο. Η έλευση της υγειονομικής κρίσης και οι γενικό-
τερες μεταβολές αποκλιμάκωσαν γρήγορα αυτή τη μορφή απασχόλησης και ακρι-
βώς ένα χρόνο μετά περιορίστηκε στις 69.363 θέσεις απασχόλησης στον κλάδο. 

Κατανομή απωλειών θέσεων αυτοαπασχολουμένων στο εμπόριο κατά ηλικία: 
2019-2020

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 2.23

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2020 B΄ τριμήνου
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Συνεπώς η περίοδος που συμπίπτει με την οικονομική κρίση δεν χαρακτηρίζεται από 
σχετικώς ομαλή και γραμμική αυξητική πορεία, όπως ενδεχομένως θα ήταν αναμε-
νόμενο, αλλά από ανοδική τάση με αρκετές διακοπές και πτώσεις. Κατά την πανδη-
μία όμως, αυτή η μορφή εργασίας περιορίστηκε αρκετά λόγω της υποστηρικτικής 
κρατικής πολιτικής αλλά και της πτώσης του τουρισμού, εξέλιξη που με τη σειρά της 
αποδυνάμωσε τη σχετική ανάγκη. Εκτός αυτού, οι μεταβολές των οικονομικών συν-
θηκών, η σταδιακή συνειδητοποίηση και αποδοχή της απορύθμισης της αγοράς ερ-
γασίας εν πολλοίς ως αναγκαίας λύσης περιορισμού του κόστους λειτουργίας, η στα-

Η μερική απασχόληση στο εμπόριο: β΄ τρίμ. 1998 – β΄ τρίμ. 2020
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 2.24

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2020 B΄ τριμήνου
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Μερίδιο μερικής απασχόλησης στο σύνολο της απασχόλησης του εμπορίου
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 2.25

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2020 B΄ τριμήνου
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θερή προτίμηση αυτής της μορφής απασχόλησης από τις μεγαλύτερες, συνήθως, 
επιχειρήσεις εξηγούν σε μεγάλο βαθμό την ανοδική της τάση τα τελευταία χρόνια. 

Συμπερασματικά, είναι γεγονός πως η μερική απασχόληση έχει διεισδύσει σε μεγάλο 
βαθμό στο εμπόριο, καθώς από 4,6% της συνολικής απασχόλησης του κλάδου το β΄ 
τρίμηνο του 2008 διογκώθηκε σε 11,5% το β΄ τρίμηνο του 2018, για να υποχωρήσει σε 
10,3% το ίδιο τρίμηνο του 2020. Ειδικότερα, το χρονικό διάστημα από το β΄ τρίμηνο 
του 2019 έως το β΄ τρίμηνο του 2020 η μερική απασχόληση συρρικνώθηκε κατά 4.405 
άτομα (ή κατά 5,7%), με παράλληλη σημαντική αύξηση του αριθμού των πλήρως απα-
σχολουμένων κατά 23.176 άτομα (ή κατά 3,8%). Η έλευση της πανδημίας μπορεί να 
συνεχίσει την πίεση στη μερική απασχόληση του εμπορίου, αν ληφθεί υπόψη το γεγο-
νός ότι το γ΄ τρίμηνο του 2020 υποχώρησε περαιτέρω σε 9,6% (Διάγραμμα 2.25). 

Είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό να επισημανθεί πως η μερική απασχόληση στο 
εμπόριο παραμένει κυρίως γένους θηλυκού. Το 2020 το 64,3% των μερικώς απασχο-
λουμένων είναι γυναίκες, αναλογία η οποία μειώθηκε σε σχέση με το 2019 (70,6%) και 
επανήλθε στα επίπεδα του 2018 (64,3%). Στο Διάγραμμα 2.26 εμφανίζεται το ποσοστό 
των εργαζομένων με μερική απασχόληση κατά ομάδα ηλικιών και για τα δύο φύλα.

Η εικόνα που προκύπτει από το εν λόγω διάγραμμα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, με 
εξαίρεση την ηλικιακή ομάδα 15-19, τα ποσοστά των γυναικών στη μερική απασχόλη-
ση υπερβαίνουν σαφώς τα αντίστοιχα των ανδρών σε όλες τις υπόλοιπες επιμέρους 
ομάδες. Επιπλέον, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η μερική απασχόληση εμφανίζει ιδι-
αίτερα υψηλά ποσοστά στους πολύ νέους, ηλικιακά, εργαζομένους (ηλικιακή ομάδα 
15-19) ή στις πολύ μεγάλες ηλικίες (70+). Αντίθετα, βαίνει σταδιακά μειούμενη στις 
ηλικίες άνω των 19 ετών και μέχρι την ηλικία των 55 ετών. Η τόνωση που εμφανίζει 
αυτού του είδους η απασχόληση στις μεγαλύτερες ηλικίες (55+) σχετίζεται με αποφά-
σεις συνταξιοδότησης, ενώ το εξαιρετικά μικρό απόλυτο μέγεθος των εργαζομένων 
στις συγκεκριμένες ηλικίες μπορεί να επηρεάσει δυσανάλογα τα σχετικά ποσοστά. 

Ποσοστό (%) μερικής απασχόλησης στην αντίστοιχη συνολική στο εμπόριο: β΄ τρίμ. 2020
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 2.26

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2020 B΄ τριμήνου
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Προς αποφυγή τυχόν παρερμηνειών, επισημαίνεται πως η μερική απασχόληση δεν 
είναι πάντα η πρώτη επιλογή των εργαζομένων. Ειδικότερα, 2 στα 3 (66,1%) άτομα 
εργάζονται υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης εξαιτίας αδυναμίας εύρεσης ερ-
γασίας πλήρους ωραρίου. Εντούτοις, η αντίστοιχη επίδοση πέρυσι ήταν υψηλότερη 
(69,0%) και του 2018 ακόμη μεγαλύτερη (74,9%). Όπως είναι αναμενόμενο, το ποσο-
στό είναι μεγαλύτερο στους άνδρες (67,3%), με τις γυναίκες να ακολουθούν με μικρή 
όμως διαφορά και με επίσης υψηλά ποσοστά (65,4%). Σε σύγκριση με το 2019, η 
εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη (2019: στους άνδρες είχε διαμορφωθεί σε 72,4% και 
στις γυναίκες σε 67,6%).

Στο Διάγραμμα 2.27 παρουσιάζεται η αναλογία των εργαζομένων που αποδέχτηκαν 
να εργάζονται μερικώς εξαιτίας αδυναμίας εύρεσης εργασίας πλήρους απασχόλη-
σης στο σύνολο των μερικώς απασχολουμένων στο εμπόριο κατά φύλο. 

Εξαιτίας των μηδενικών ποσοστών και για τα δύο φύλα στις ηλικιακές ομάδες 15-19 
και άνω των 65 ετών, δεν παρουσιάζονται αποτελέσματα για αυτές τις ομάδες. Η 
υπερίσχυση του ανδρικού φύλου στις ηλικιακές ομάδες 30-34 και 35-39 μπορεί να 
σχετίζεται και με το γεγονός ότι παραδοσιακά η ευθύνη για τη συντήρηση του νοικο-
κυριού επιβαρύνει περισσότερο τους άνδρες, αλλά και στην ανάγκη διατήρησης της 
επαφής με την αγορά εργασίας έστω και μέσω απασχόλησης μειωμένου ωραρίου. 

Η απασχόληση ορισμένου χρόνου

Η εξέλιξη της απασχόλησης των μισθωτών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου παρου-
σιάζει το εξής παράδοξο τα τελευταία χρόνια: σε αντίθεση προς τη μερική απασχό-
ληση, η απασχόληση ορισμένου χρόνου περιορίστηκε κατά την κορύφωση της οικο-
νομικής ύφεσης. Ως εκ τούτου, και ενώ αρχικά καταγράφηκε ένα διάστημα (α΄ τρί-

Ποσοστό (%) μερικώς εργαζομένων που δεν βρήκαν εργασία πλήρους ωραρίου: 
β΄ τρίμ. 2020

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 2.27

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2020 B΄ τριμήνου
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μηνο 2009 έως β΄ τρίμηνο 2010) ενίσχυσής της, ως συνέχεια μιας σχετικά ανοδικής 
πορείας που άρχισε το 2006, από τα τέλη του 2010 το επίπεδο της προσωρινής εργα-
σίας στο εμπόριο μειώνεται και μάλιστα με έντονο ρυθμό. Ωστόσο, από τις αρχές του 
2013 το επίπεδο της προσωρινής εργασίας ανακάμπτει και κατόπιν σταθεροποιείται 
σε ένα εύρος μεταξύ 25 και 30 χιλ. θέσεων, χωρίς όμως να λείπουν ισχυρές εποχικές 
διακυμάνσεις (Διάγραμμα 2.28).

Συγκριτικά με το 2019 (συγκρίσεις β΄ τριμήνων σε ετήσια βάση), η προσωρινή εργα-
σία παρουσίασε το 2020 πολύ ισχυρή πτώση καταγράφοντας απώλειες ύψους 4.462 
θέσεων εργασίας (συρρίκνωση της τάξης του 13,7%), έπειτα από μια ισχυρή ενίσχυ-

Ποσοστό (%) προσωρινά εργαζομένων στο σύνολο των μισθωτών του εμπορίου: 
α΄ τρίμ. 1999 – β΄ τρίμ. 2020

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 2.29

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2020 B΄ τριμήνου
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Επίπεδο προσωρινής εργασίας στο εμπόριο: 1999-2020
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 2.28

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2020 B΄ τριμήνου
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ση ύψους 18,7% το 2019. Σημειώνεται επίσης ότι κατά τα τελευταία χρόνια η προσω-
ρινή εργασία παρουσίασε μεικτή εικόνα, καθώς τα έτη 2017 και 2018 ενισχύθηκε ελα-
φρώς κατά 1,3% και 1,1% αντίστοιχα, ενώ το 2016 εμφάνισε σημαντική υποχώρηση 
(-8,4%). Η εικόνα αυτή αφενός υπογραμμίζει τη ρευστότητα της αγοράς εργασίας 
σε ό,τι αφορά την προσωρινή απασχόληση, ενώ οι χαμηλές επιδόσεις του τουριστι-
κού κλάδου φέτος αναπόφευκτα πίεσαν καθοδικά την προσωρινή απασχόληση. Το 
μερίδιο της προσωρινής εργασίας στο εμπόριο φαίνεται στο Διάγραμμα 2.29 (2020: 
6,2%, 2019: 7,5% και 2018: 6,4%).

Και σε αυτήν την περίπτωση, η αναλογία της προσωρινής εργασίας είναι πολύ υψη-
λή στις νεότερες ηλικίες λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αυτής της ηλικιακής 
ομάδας που σχετίζονται με την ανάγκη των εν λόγω εργαζομένων να αποκτήσουν 
εργασιακή εμπειρία ή με την προτίμηση σε εποχικές δραστηριότητες, όπως στον του-
ριστικό ή στον αγροτικό τομέα (Διάγραμμα 2.30). Η υγειονομική κρίση ανέκοψε την 
περσινή ανοδική πορεία και για τα δύο φύλα. 

Σύμφωνα και με προηγούμενες Ετήσιες Εκθέσεις, η προσωρινή εργασία ήταν λιγό-
τερο δημοφιλής στους εργαζομένους συγκριτικά με τη μερική απασχόληση, με την 
τάση αυτή να αποδίδεται στην υψηλή επισφάλεια της σχέσης εργασίας που συνεπά-
γεται η σύμβαση ορισμένου χρόνου. Οι 3 στους 4 μισθωτούς (76,8%) αποδέχτηκαν 
τη θέση προσωρινής απασχόλησης γιατί δεν κατόρθωσαν να βρουν εργασία με πε-
ρισσότερο σταθερούς όρους, επίδοση ελαφρά ενισχυμένη συγκριτικά με το 2019 
(75,3%). Επίσης, με τη συμπλήρωση των 30 ετών, οπότε και ολοκληρώνονται οι σπου-
δές και οι στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες, αυξάνεται κατακόρυφα η απο-
στροφή των εργαζομένων για αυτή τη μορφή απασχόλησης (Διάγραμμα 2.31). 

Ο Πίνακας 2.8 αποτυπώνει την κατανομή των εργαζομένων με σύμβαση ορισμένου 
χρόνου στο εμπόριο σύμφωνα με τη χρονική διάρκεια της σύμβασης.

Ποσοστό (%) προσωρινής εργασίας κατά ηλικία 
στην αντίστοιχη συνολική απασχόληση του εμπορίου: β΄ τρίμ. 2020

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 2.30

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2020 B΄ τριμήνου
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Πίνακας 2.8
Ποσοστιαία κατανομή εργαζομένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο εμπόριο 

βάσει της χρονικής διάρκειας της σύμβασης: 2018-2019-2020

Διάρκεια 
σύμβασης Άνδρες Γυναίκες ςύνολο

  2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

<1 μήνα 2,6% 4,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 2,3% 0,0%

1-3 μήνες 4,4% 2,8% 1,6% 4,6% 8,2% 10,6% 4,5% 5,6% 5,4%

4-6 μήνες 35,7% 11,4% 19,0% 41,2% 35,1% 27,4% 38,7% 23,5% 22,5%

7-12 μήνες 22,6% 30,4% 30,3% 32,7% 14,9% 28,4% 28,0% 22,6% 29,5%

13-18 μήνες 4,5% 7,8% 10,9% 5,8% 8,6% 9,5% 5,2% 8,2% 10,3%

19-24 μήνες 7,9% 10,8% 7,6% 4,1% 11,4% 12,1% 5,9% 11,1% 9,5%

25-36 μήνες 10,8% 11,0% 10,1% 7,5% 8,5% 4,1% 9,0% 9,7% 7,5%

>36 μήνες 11,5% 21,1% 20,5% 4,0% 13,2% 8,0% 7,5% 17,1% 15,2%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2020 Β΄ τριμήνου

Το 2020 το 15,2% των εργαζομένων ανεξαρτήτως φύλου υπό καθεστώς προσωρι-
νής εργασίας διαθέτει συμβάσεις διάρκειας άνω των τριών ετών, εργάζεται δηλαδή 
σε καθεστώς που προσομοιάζει με εκείνο της μονιμότητας. Ωστόσο, η συγκεκριμένη 
επίδοση εμφανίζεται αποδυναμωμένη συγκριτικά με το 2019 (17,1%) αλλά σαφέστα-
τα πιο ψηλά σε σχέση με το 2018 (7,5%). Τα δεδομένα του επόμενου χρόνου θα δεί-
ξουν εάν και κατά πόσο επιβεβαιώνεται η υπόθεση ότι η πανδημία θα περιορίσει τη 
διάρκεια των συμβάσεων στον κλάδο, τουλάχιστον μέχρι να αποκατασταθεί η κανο-
νικότητα στην οικονομία. Σε κάθε περίπτωση, σωρευτικά το 57,4% των εργαζομένων 
με προσωρινή εργασία απασχολείται με συμβάσεις διάρκειας μικρότερης του έτους. 

Ποσοστό (%) προσωρινά εργαζομένων στο εμπόριο που επιθυμούν 
αλλά δεν βρήκαν μόνιμη εργασία: β΄ τρίμ. 2020

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 2.31

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2020 B΄ τριμήνου
Άνδρες Γυναίκες

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59



ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου ››› 2020 111

2.4.4. Kύρια επαγγέλματα στο εμπόριο

Σωρευτικά, η οικονομική αλλά και η υγειονομική κρίση επηρέασαν σε ιδιαίτερο βαθ-
μό τον κλάδο του εμπορίου, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στη διάρθρωση των 
επαγγελματικών κατηγοριών. Ειδικότερα, οι μεταβολές από την έναρξη της οικονο-
μικής κρίσης μέχρι την εκδήλωση της πανδημίας (2008-2020) επηρέασαν σε βάθος 
τόσο τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων του εμπορίου όσο 
και τις προσδοκίες των επιχειρηματιών. Το Διάγραμμα 2.32 αποτυπώνει την έκταση 
αυτών των αλλαγών, οι οποίες παραμένουν ίδιες, ως τάσεις, με αυτές που παρατηρή-
θηκαν πέρυσι. 

Συνοπτικά, οι μοναδικές κατηγορίες που διασώζονται σε όρους απασχόλησης, δη-
λαδή παρουσιάζουν αύξηση των θέσεων εργασίας, είναι οι επαγγελματίες (2,1%) και 
οι απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές (46,1%). Η τελευταία αυτή 
κατηγορία αφορά όσους ασχολούνται με την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών. 

Αντίθετα, την εν λόγω χρονική περίοδο ασκήθηκαν συντριπτικές πιέσεις στην επαγ-
γελματική κατηγορία των ανώτερων διοικητικών και διευθυντικών στελεχών (-86,9%). 
Επισημαίνεται ότι σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται τόσο οι εργοδότες και οι 
αυτοαπασχολούμενοι του κλάδου όσο και μισθωτοί που ασκούν διευθυντικά καθή-
κοντα. Εξαιρετικά σημαντική είναι η πτώση της απασχόλησης στις επαγγελματικές 
ομάδες των τεχνικών και ασκούντων συναφή επαγγέλματα (-39,1%), πάντα το συγκε-
κριμένο χρονικό διάστημα, των ανειδίκευτων εργατών, χειρωνάκτων και μικροεπαγ-
γελματιών (-34,1%) αλλά και των υπαλλήλων γραφείων (-22,2%). 

Το Διάγραμμα 2.33 παρουσιάζει το συντελεστή εκπροσώπησης των επαγγελμάτων 
στο εμπόριο το 2020 σε σχέση με τη συνολική απασχόληση της χώρας. Φαίνεται 
πως μόνο δύο επαγγελματικές κατηγορίες εκπροσωπούνται στο εμπόριο σε υψη-
λότερο βαθμό σε σχέση με τη δομή της απασχόλησης στο σύνολο των κλάδων, 
δηλαδή ο συντελεστής εκπροσώπησης υπερβαίνει τη μονάδα. Η πρώτη αφορά τα 

Ποσοστιαία (%) μεταβολή απασχόλησης στο εμπόριο: 
Eπαγγελματικές κατηγορίες, β΄ τρίμ. 2008 – β΄ τρίμ. 2020

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 2.32

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2020 B΄ τριμήνου
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ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη, παρά την εξαιρετικά ισχυρή συρρί-
κνωση του αριθμού τους, αποτέλεσμα της εκτεταμένης αυτοαπασχόλησης αλλά και 
του μικρού μέσου μεγέθους της επιχείρησης στον κλάδο. Η δεύτερη αφορά τους 
απασχολουμένους στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές, εξέλιξη ενδεικτική της ση-
μασίας που αποδίδουν ο κλάδος και οι επιχειρηματίες στην ποιότητα εξυπηρέτησης 
των πελατών τους και στην προώθηση των πωλήσεών τους. Παράλληλα, το εύρημα 
αυτό είναι ενδεικτικό και του πολυποίκιλου ρόλου που καλούνται να διαδραματίσουν 
οι εργαζόμενοι. Σημειώνεται πως η ίδια εικόνα καταγράφηκε και κατά τα πέντε προ-
ηγούμενα έτη.  

Συμμετοχή κάθε επαγγελματικής κατηγορίας στα κέρδη θέσεων εργασίας: 2019-2020 
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 2.34

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2020 B΄ τριμήνου
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Συντελεστής εκπροσώπησης επαγγελμάτων στο εμπόριο: 2020
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2020 B΄ τριμήνου
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Στο Διάγραμμα 2.34 εξετάζεται η συμμετοχή κάθε επαγγελματικής κατηγορίας στη 
μεταβολή των θέσεων εργασίας κατά το τελευταίο έτος. Είναι ενδεικτικό ότι θετική 
συμβολή στην αύξηση των θέσεων εργασίας είχαν όλες οι επαγγελματικές κατηγο-
ρίες πλην δύο: των επαγγελματιών (-4,9%) και των ειδικευμένων τεχνιτών και ασκού-
ντων συναφή επαγγέλματα (-32,2%). Εντούτοις, οι αυξήσεις των θέσεων εργασίας 
στις λοιπές κατηγορίες υπεραντιστάθμισαν τις απώλειες. Τις υψηλότερες ανοδικές 
πιέσεις στον κλάδο άσκησαν οι κατηγορίες των απασχολουμένων στην παροχή υπη-
ρεσιών και πωλητών (66,8%), των χειριστών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανη-
μάτων και εξοπλισμού (22,9%) και των «ανώτερων διευθυντικών και διοικητικών στε-
λεχών» (19,8%). Η συγκεκριμένη εικόνα διαφοροποιείται από την αντίστοιχη περσινή, 
οπότε, εκτός των ανώτερων διευθυντικών και διοικητικών στελεχών, είχε ενισχυθεί 
η απασχόληση στις κατηγορίες των τεχνικών και ασκούντων συναφή επαγγέλματα 
αλλά και των ειδικευμένων τεχνιτών και ασκούντων συναφή επαγγέλματα. Η αποκρυ-
στάλλωση των επιπτώσεων της πανδημίας θα δώσει σαφέστερα αποτελέσματα για 
τις σχετικές μεταβολές κάθε επαγγελματικής κατηγορίας.

 

2.5. Η απασχόληση στις ελληνικές εμπορικές 
ΑΕ και ΕΠΕ 
Από τις 5.616 εταιρείες που περιλαμβάνονται στο Τρίτο Μέρος της Έκθεσης, η ICAP 
DATABANK διαθέτει στοιχεία απασχόλησης για 4.756 εταιρείες.26 Οι επιχειρήσεις 
αυτές κατά το 2019 απασχολούσαν συνολικά 195.124 άτομα. Η μέση απασχόληση 
ανήλθε σε 41,0 εργαζομένους ανά επιχείρηση το 2019. Από το σύνολο της απασχό-
λησης του τομέα το εμπόριο αυτοκινήτων είχε μερίδιο μόνο 5,2%, στο χονδρικό εμπό-
ριο εργαζόταν το 37,4% του συνόλου, ενώ στο λιανικό εμπόριο το υπόλοιπο 57,4%. 
Όπως και στις προηγούμενες Εκθέσεις, για τους σκοπούς της ανάλυσης του παρό-
ντος κεφαλαίου οι 4.756 εταιρείες χωρίστηκαν σε 4 στρώματα με κριτήριο την απα-
σχόληση (ως 9 εργαζομένους, 10-49 εργαζομένους, 50-249 εργαζομένους, άνω των 
250 εργαζομένων). Στο Διάγραμμα 2.35 παρουσιάζεται η κατανομή του αριθμού των 
εταιρειών ανά στρώμα απασχόλησης. 
Στο σύνολο του εμπορικού τομέα, η απόλυτη πλειοψηφία των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ, 
52,0%, αφορά τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, που απασχολούν μέχρι 9 άτομα, ωστόσο 
οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε αυτό το κλιμάκιο καλύπτουν μόλις το 5,0% της συνο-
λικής απασχόλησης των εμπορικών εταιρειών του δείγματος. Ακόμη, το 37,9% των 
επιχειρήσεων απασχολούσε 10 έως και 49 άτομα· αυτού δε του μεγέθους οι επιχειρή-
σεις κάλυψαν το 19,3% της συνολικής απασχόλησης. 
Περαιτέρω, το 8,7% των εταιρειών που συγκροτούν το δείγμα απασχολούσε 50 έως 
249 άτομα, ενώ η συμμετοχή αυτής της κατηγορίας στη συνολική απασχόληση του 
εμπορίου ανήλθε σε 20,9% το 2019. 

26. Στη φετινή έκδοση, η παρούσα ανάλυση περιλαμβάνει τις εταιρείες για τις οποίες υπήρχε διαθέσι-
μος ισολογισμός για τα 2 τελευταία έτη (2019, 2018) κατά την ημερομηνία οριστικοποίησης του δείγ-
ματος (Δεκέμβριος 2020).
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Οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, με απασχόληση άνω των 250 εργαζoμένων, συνιστούν 
μόλις το 1,4% των εταιρειών του δείγματος, εντούτοις το μερίδιο της κατηγορίας 
αυτής στη συνολική απασχόληση του εμπορίου παραμένει κορυφαίο διαχρονικά και 
το 2019 ανήλθε σε 54,9%.

Με τα δεδομένα του παρόντος δείγματος, η συνολική απασχόληση όλων των επιχει-
ρήσεων (ανεξαρτήτως τομέα) αυξήθηκε κατά 3,3% την τελευταία διετία, εξέλιξη στην 
οποία συνέβαλαν κυρίως οι μεσαίες και μεγάλες σε μέγεθος εμπορικές εταιρείες. 

Ανοδική ήταν η εξέλιξη της απασχόλησης και στους τρεις τομείς του εμπορίου το 
2019. Ειδικότερα, η αύξηση της απασχόλησης ανά τομέα την περίοδο 2019/2018 
είχε ως εξής:

Εμπόριο αυτοκινήτων: 2,36%

Χονδρικό εμπόριο: 3,05%

Λιανικό εμπόριο: 3,55%

Εάν εξετασθεί η μέση απασχόληση ανά εταιρεία, διαπιστώνεται μικρή ανάκαμψη του 
δείκτη, από 39,7 εργαζομένους/εταιρεία το 2018 σε 41,0 εργαζομένους/εταιρεία το 
2019.

Όσον αφορά την εξέλιξη της απασχόλησης του εμπορίου στις επιμέρους κατηγο-
ρίες κλιμακίων, όπως αναφέρθηκε η διεύρυνση της απασχόλησης προήλθε κυρίως 
από τις επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό μεταξύ 50-249 ατόμων (μεταβολή 
2019/2018: 4,4%) και από τις μεγάλες επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 250 ατό-
μων (μεταβολή 2019/2018: 3,5%). Αντίθετα, στις πολύ μικρές επιχειρήσεις καταγρά-
φεται μικρή μείωση της απασχόλησης (-2,7%) την τελευταία διετία, γεγονός ενδεικτι-
κό τού ότι αυτή η κατηγορία επιχειρήσεων είναι η πιο ευάλωτη σε συνθήκες πίεσης 
(συρρίκνωση διαθέσιμου εισοδήματος κ.λπ.).

Σχετική κατανομή αριθμού εταιρειών ανά τομέα και ανά κλιμάκιο απασχόλησης: 2019 (%)
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 2.35

Πηγή: ICAP DATABANK
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0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Εμπόριο αυτοκινήτων-
ανταλλακτικών αυτοκινήτων

Χονδρικό εμπόριο Λιανικό εμπόριο Γενικό σύνολο

48,7 52,6 50,9 52,0 

42,2 38,2 34,4 37,9 

8,3 
0,0 0,6 

5,0
1,4 

8,6 
9,6 

9,9 



ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου ››› 2020 115

Πίνακας 2.9
αριθμός απασχολουμένων ανά τομέα δραστηριότητας και ανά κλιμάκιο απασχόλησης: 2018-2019 

(άτομα)

  κλιμάκιο απασχόλησης   
Τομέας έως 9 10-49 50-249 250+ ςύνολο

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Εμπόριο αυτοκινήτων 909 913 4.137 4.053 2.886 3.208 1.923 1.914 9.855 10.088

Χονδρικό εμπόριο 7.518 7.338 26.465 27.505 27.564 28.748 9.340 9.457 70.887 73.048

Λιανικό εμπόριο 1.545 1.456 5.887 6.071 8.596 8.805 92.125 95.656 108.153 111.988

Γενικό σύνολο 9.972 9.707 36.489 37.629 39.046 40.761 103.388 107.027 188.895 195.124

 Πηγή: ICAP DATABANK

Εξετάζοντας τη σύνθεση του διαθέσιμου δείγματος εμπορικών εταιρειών, όπως προ-
αναφέρθηκε υπερτερούν σταθερά οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (52,0%), ενώ οι επι-
χειρήσεις με απασχόληση άνω των 250 εργαζομένων καλύπτουν μόλις το 1,4% του 
συνόλου. Η κατανομή των εταιρειών ανά στρώμα απασχόλησης δεν διαφοροποιείται 
αναλόγως του τομέα δραστηριότητας, δεδομένου ότι σε όλους τους τομείς πλειο-
ψηφούν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (που απασχολούν έως 9 εργαζομένους), όπως 
και στα προηγούμενα έτη. Μεγαλύτερη σχετικά ένταση έχει το φαινόμενο αυτό στον 
τομέα του χονδρικού εμπορίου, όπου το ποσοστό των πολύ μικρών εταιρειών ανέρ-
χεται σε 52,6% το 2019 και ακολουθεί το λιανικό εμπόριο με 50,9%.

 

Πίνακας 2.10
αριθμός επιχειρήσεων ανά τομέα δραστηριότητας και ανά κλιμάκιο απασχόλησης: 2019 

(αριθμός εταιρειών)

κλιμάκιο απασχόλησης

Τομέας έως 9 10-49 50-249 250+ ςύνολο

Εμπόριο αυτοκινήτων 217 188 37 4 446

Χονδρικό εμπόριο 1.840 1.335 301 21 3.497

Λιανικό εμπόριο 414 280 78 41 813

Γενικό σύνολο 2.471 1.803 416 66 4.756

Πηγή: ICAP DATABANK

Πίνακας 2.11
Ποσοστά επιχειρήσεων ανά τομέα δραστηριότητας και ανά κλιμάκιο απασχόλησης: 2019 (%)

  κλιμάκιο απασχόλησης   

Τομέας έως 9 10-49 50-249 250+ ςύνολο

Εμπόριο αυτοκινήτων 48,7 42,2 8,3 0,9 100,0

Χονδρικό εμπόριο 52,6 38,2 8,6 0,6 100,0

Λιανικό εμπόριο 50,9 34,4 9,6 5,0 100,0

Γενικό σύνολο 52,0 37,9 8,7 1,4 100,0

Πηγή: ICAP DATABANK
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Στο Διάγραμμα 2.36 παρουσιάζεται η 
κατανομή της απασχόλησης των εμπο-
ρικών εταιρειών στις επιμέρους κατηγο-
ρίες μεγέθους εταιρειών κατά το 2019. 
Όπως είχε διαπιστωθεί και στις προη-
γούμενες έρευνες, αυξημένο είναι το 
μερίδιο του κλιμακίου των πολύ μεγά-
λων εμπορικών επιχειρήσεων, οι οποίες 
(το 2019) κάλυψαν το 54,9% της συνο-
λικής απασχόλησης βάσει του διαθέσι-
μου δείγματος εταιρειών. Η ακριβής πο-
σοστιαία σύνθεση του δείγματος των 
επιμέρους κατηγοριών μπορεί μεν να 
επηρεάζεται από το εύρος του διαθέσι-
μου δείγματος επιχειρήσεων, ωστόσο 
διαχρονικά δεν εντοπίζεται δραστική 
διαφοροποίηση στη συμμετοχή των 
τεσσάρων κλιμακίων εταιρειών. 

Μεγάλες διαφορές στη συγκέντρωση της απασχόλησης εντοπίζονται μεταξύ των επι-
μέρους τομέων του εμπορίου. Το λιανικό εμπόριο εξακολουθεί να κυριαρχεί στις πολύ 
μεγάλες εταιρείες και το 2019, καλύπτοντας ποσοστό 85,4% της συνολικής απασχόλη-
σης σε αυτό το κλιμάκιο μεγέθους (έναντι αντίστοιχου ποσοστού 87,2% της περσινής 
έρευνας). Το χονδρικό εμπόριο έχει τα υψηλότερα ποσοστά συγκέντρωσης της απα-
σχόλησης, 39,4%, στο κλιμάκιο επιχειρήσεων που απασχολούν από 50 έως 249 άτομα, 
ενώ το εμπόριο αυτοκινήτων-ανταλλακτικών υπερτερεί στις επιχειρήσεις που απασχο-
λούν προσωπικό από 10 έως 49 άτομα με σχετικό μερίδιο 40,2% (Πίνακας 2.12).

Πίνακας 2.12
ςυγκέντρωση της απασχόλησης ανά κλιμάκιο απασχόλησης: 2019 — 

ανάλυση κατά τομέα δραστηριότητας (%)

  κλιμάκιο απασχόλησης  
 

Τομέας έως 9 10-49 50-249 250+ ςύνολο

Εμπόριο αυτοκινήτων — ανταλλακτικών 
αυτοκινήτων 9,1 40,2 31,8 19,0 100,0

Χονδρικό εμπόριο 10,0 37,7 39,4 12,9 100,0

Λιανικό εμπόριο 1,3 5,4 7,9 85,4 100,0

Γενικό σύνολο 5,0 19,3 20,9 54,9 100,0

 Πηγή: ICAP DATABANK

Τα βασικά μεγέθη και οι χρηματοοικονομικοί δείκτες του εμπορίου ανά στρώμα απα-
σχόλησης παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον Πίνακα 2.13.

Ο δείκτης του ενεργητικού ανά απασχολούμενο αποτελεί μια πρώτη ένδειξη της 
έντασης κεφαλαίου στο εμπόριο. Τα στοιχεία (για το σύνολο των εταιρειών ανεξαρ-
τήτως μεγέθους) δείχνουν ότι ο γενικός δείκτης παρουσίασε αξιόλογη αύξηση (6,7%), 

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 2.36
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Ποσοστιαία κατανομή της απασχόλησης 
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διαμορφούμενος σε 190 χιλ. ευρώ το 2019 (από 178 χιλ. ευρώ το 2018· Πίνακας 5). 
Ο δείκτης αυξήθηκε και στους τρεις τομείς δραστηριότητας. Την υψηλότερη αύξηση 
(14,7%) παρουσίασε ο δείκτης στο λιανικό εμπόριο.

Πίνακας 2.13 
Δείκτες ανά κλιμάκιο απασχόλησης: 2018-2019 — Γενικό σύνολο εμπορίου

κλιμάκιο απασχόλησης

αριθμός εργαζομένων έως 9 10-49 50-249 250+ ςύνολο

  2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Αριθμός επιχειρήσεων 2.522 2.471 1.770 1.803 399 416 65 66 4.756 4.756

Όγκος απασχόλησης 9.972 9.707 36.489 37.629 39.046 40.761 103.388 107.027 188.895 195.124

Ενεργητικό ανά 
απασχολούμενο (σε 
χιλ. €)

320 351 224 226 272 274 112 131 178 190

Πωλήσεις ανά 
απασχολούμενο (σε 
χιλ. €)

492 526 327 332 484 492 178 180 287 291

Μεικτά κέρδη ανά 
απασχολούμενο (σε 
χιλ. €)

78 84 63 66 78 80 39 40 54 56

Αποδοτικότητα ιδίων 
κεφαλαίων (%) 10,2 10,8 14,1 15,6 11,3 12,5 10,8 12,2 11,8 13,1

Αποδοτικότητα 
συνολικών κεφαλαίων 
(%)

5,2 5,1 6,6 7,2 5,2 5,5 4,8 5,0 5,4 5,7

Ποσοστό μεικτού 
κέρδους (%) 15,8 15,9 19,3 19,8 16,1 16,3 22,0 22,4 18,8 19,1

Ποσοστό καθαρού 
κέρδους (%) 2,5 2,5 3,6 4,0 2,0 2,2 2,2 2,4 2,4 2,7

Δανειακή επιβάρυνση 
(%) 62,0 64,9 63,1 62,3 68,6 69,0 68,4 72,7 66,6 68,5

Γενική ρευστότητα 1,44 1,38 1,51 1,53 1,32 1,39 0,90 0,93 1,25 1,28

Πηγή: ICAP DATABANK

Από την τομεακή ανάλυση (βάσει του διαθέσιμου δείγματος εταιρειών) προκύπτει 
ότι οι εταιρείες του εμπορίου αυτοκινήτων γενικά (ανεξαρτήτως μεγέθους) είναι με-
γαλύτερης έντασης κεφαλαίου από τους λοιπούς τομείς, με ενεργητικό ανά απασχο-
λούμενο 310 χιλ. ευρώ το 2019, ενώ το λιανικό εμπόριο παραμένει ο τομέας με την 
υψηλότερη ένταση εργασίας (ενεργητικό/απασχολούμενο: 109 χιλ. ευρώ). Μεταξύ 
των τεσσάρων κλιμακίων μεγέθους απασχόλησης, αξιόλογη βελτίωση του δείκτη πα-
ρατηρείται στην ομάδα των πολύ μεγάλων εταιρειών με απασχολούμενο προσωπικό 
άνω των 250 ατόμων (17,0%), αλλά και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχο-
λούν έως 9 εργαζομένους (9,7%). Στις υπόλοιπες δύο ομάδες επιχειρήσεων η βελτίω-
ση ήταν οριακή. 

Από τη σύγκριση των κλιμακίων απασχόλησης επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι οι μι-
κρότερες εταιρείες εμφανίζουν το υψηλότερο ενεργητικό ανά απασχολούμενο σε 
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σχέση με τα υπόλοιπα στρώματα, και συγκεκριμένα 351 χιλ. ευρώ το 2019 (Πίνακας 
2.14), γεγονός αναμενόμενο λόγω της πολύ χαμηλής απασχόλησης που αντιστοιχεί 
σε αυτή την κατηγορία (υπενθυμίζεται ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, συνολικά, κά-
λυψαν μόνο το 5,0% της συνολικής απασχόλησης στο εμπόριο). 

Πίνακας 2.14
Ενεργητικό ανά απασχολούμενο ανά τομέα δραστηριότητας και ανά κλιμάκιο απασχόλησης: 2018-2019 

— ςύνολο επιχειρήσεων (’000 €)
κλιμάκιο απασχόλησης

Τομέας έως 9 10-49 50-249 250+ ςύνολο

  2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Εμπόριο αυτοκινήτων 275 330 254 267 383 362 284 304 300 310

Χονδρικό εμπόριο 353 384 243 244 317 319 275 317 288 297

Λιανικό εμπόριο 188 198 118 115 89 96 92 109 95 109

Γενικό σύνολο 320 351 224 226 272 274 112 131 178 190

Πηγή: ICAP DATABANK

Οι πωλήσεις ανά απασχολούμενο το 2019 ανήλθαν σε 291 χιλ. ευρώ, αυξημένες μό-
λις κατά 1,4% σε σχέση με το 2018. Το 2019 ο δείκτης (ανεξαρτήτως κλιμακίου απα-
σχόλησης) αυξήθηκε σε όλους τους τομείς του εμπορίου. Εντονότερη ήταν η αύξηση 
που σημειώθηκε στο εμπόριο αυτοκινήτων (6,5%). 

Από πλευράς μεγέθους απασχόλησης, βελτίωση του δείκτη καταγράφηκε και στα 
τέσσερα κλιμάκια μεγέθους (ανεξαρτήτως τομέα), κυρίως δε στις πολύ μικρές επιχει-
ρήσεις (6,9%). Στις υπόλοιπες τρεις ομάδες επιχειρήσεων ο δείκτης παρουσίασε πολύ 
μικρή αύξηση (1,1% έως 1,7%). 

Όσον αφορά τη διαμόρφωση του δείκτη ανά τομέα συνολικά (ανεξαρτήτως κλιμακί-
ου απασχόλησης), ο τομέας του εμπορίου αυτοκινήτων παρουσίασε τις υψηλότερες 
πωλήσεις ανά απασχολούμενο (522 χιλ. ευρώ) και ακολούθησε με μικρή διαφορά το 
χονδρικό εμπόριο (509 χιλ. ευρώ).

Από τη σύγκριση των κλιμακίων απασχόλησης των εταιρειών του χονδρεμπορίου 
διαπιστώνεται ότι το κλιμάκιο με απασχόληση άνω των 250 ατόμων εμφανίζει την 
υψηλότερη τιμή του δείκτη, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 705 χιλ. ευρώ το 2019 (Πίνα-
κας 2.15). Στο εμπόριο αυτοκινήτων η υψηλότερη τιμή του δείκτη καταγράφεται στις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις με προσωπικό έως 9 άτομα. 

Τα μεικτά κέρδη ανά απασχολούμενο αυξήθηκαν κατά 3,7% το 2019/2018 και δια-
μορφώθηκαν σε 56 χιλ. ευρώ το τελευταίο έτος. Την υψηλότερη αύξηση παρουσίασε 
ο δείκτης στο εμπόριο αυτοκινήτων (8,5%), ενώ στο χονδρικό εμπόριο ο δείκτης βελ-
τιώθηκε κατά 2,5% και στο λιανικό εμπόριο αυξήθηκε κατά 2,9%. 

Τα υψηλότερα μεικτά κέρδη ανά απασχολούμενο εμφάνισε το χονδρικό εμπόριο (83 
χιλ. ευρώ) και ακολουθεί το εμπόριο αυτοκινήτων (77 χιλ. ευρώ).
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Πίνακας 2.15
Πωλήσεις ανά απασχολούμενο ανά τομέα δραστηριότητας και ανά κλιμάκιο απασχόλησης: 2018-2019 — 

ςύνολο επιχειρήσεων (’000 €)

κλιμάκιο απασχόλησης

Τομέας έως 9 10-49 50-249 250+ ςύνολο

  2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Εμπόριο αυτοκινήτων 1.253 1.361 377 397 522 546 322 344 490 522

Χονδρικό εμπόριο 466 492 347 351 594 599 703 705 503 509

Λιανικό εμπόριο 173 175 201 201 117 123 122 124 126 129

Γενικό σύνολο 492 526 327 332 484 492 178 180 287 291

Πηγή: ICAP DATABANK

Από πλευράς κλιμακίων απασχόλησης (ανεξαρτήτως τομέα), στις εταιρείες με απα-
σχόληση έως 9 άτομα ο δείκτης είχε την υψηλότερη τιμή, 84 χιλ. ευρώ το 2019, ενώ 
στις πολύ μεγάλες εταιρείες ο αντίστοιχος δείκτης έλαβε τη χαμηλότερη τιμή (40 χιλ. 
ευρώ).

 Πίνακας 2.16
Μεικτά κέρδη* ανά απασχολούμενο ανά τομέα δραστηριότητας και ανά κλιμάκιο απασχόλησης: 

2018-2019 — ςύνολο επιχειρήσεων (’000 €)

 κλιμάκιο απασχόλησης

Τομέας έως 9 10-49 50-249 250+ ςύνολο

  2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Εμπόριο αυτοκινήτων 130 147 57 62 77 79 65 71 71 77

Χονδρικό εμπόριο 78 83 68 71 90 92 90 90 81 83

Λιανικό εμπόριο 45 47 43 46 41 42 34 35 35 36

Γενικό σύνολο 78 84 63 66 78 80 39 40 54 56

* Πωλήσεις μείον κόστος πωληθέντων

Πηγή: ICAP DATABANK

Με βάση τα δεδομένα του παρόντος δείγματος εταιρειών, ο δείκτης της αποδοτι-
κότητας ιδίων κεφαλαίων27 διαμορφώθηκε σε 13,1% το 2019 (για το σύνολο των 
εταιρειών ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου), σημειώνοντας αύξηση κατά 1,3 ποσο-
στιαίες μονάδες συγκριτικά με το 2018 (11,8%). 

Επισημαίνεται ότι και οι τρεις τομείς του εμπορίου εμφάνισαν θετική αποδοτικότητα 
ιδίων κεφαλαίων την τελευταία διετία. Οι καλύτερες επιδόσεις το 2019 προήλθαν από 
το εμπόριο αυτοκινήτων όπου ο δείκτης διαμορφώθηκε στο 17,0%, παρουσιάζοντας 
εντυπωσιακή αύξηση έναντι του 2018 (5,7%).28 Στο λιανικό εμπόριο ο δείκτης αυξή-

27. Η τιμή των δεικτών αποδοτικότητας ιδίων και συνολικών κεφαλαίων, μεικτού και καθαρού κέρδους, 
δανειακής επιβάρυνσης και ρευστότητας πιθανόν να διαφέρει ελαφρά στο παρόν τμήμα σε σύγκριση 
με το Τρίτο Μέρος της Έκθεσης. Ο λόγος είναι ότι για την εξαγωγή των δεικτών που σχετίζονται με 
την απασχόληση χρησιμοποιήθηκε μικρότερο σύνολο εταιρειών απ’ ό,τι στο Τρίτο Μέρος της μελέτης. 
28. Η σημαντική αύξηση του δείκτη οφείλεται κυρίως σε δύο εταιρείες του κλάδου της εμπορίας αυτο-
κινήτων, οι οποίες περιόρισαν σε μεγάλο βαθμό τις ζημιές που κατέγραψαν το 2018. 
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θηκε κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδς; και διαμορφώθηκε σε 12,9% το 2019, ενώ στο 
χονδρικό εμπόριο η εξέλιξη του δείκτη ήταν οριακά ανοδική. Από πλευράς κλιμακίων 
απασχόλησης, το κλιμάκιο των εταιρειών με 10-49 εργαζομένους εμφάνισε τις καλύ-
τερες επιδόσεις το 2019, με τον σχετικό δείκτη να ανέρχεται σε 15,6%.

Πίνακας 2.17
αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων* ανά τομέα δραστηριότητας και ανά κλιμάκιο απασχόλησης: 

2018-2019 — ςύνολο επιχειρήσεων (%)

 κλιμάκιο απασχόλησης

Τομέας έως 9 10-49 50-249 250+ ςύνολο

  2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Εμπόριο αυτοκινήτων 12,9 16,3 9,9 21,5 -8,3 12,4 13,0 20,6 5,7 17,0

Χονδρικό εμπόριο 10,3 11,0 14,0 14,7 12,4 12,6 10,3 10,2 12,4 12,8

Λιανικό εμπόριο 6,1 2,7 19,9 19,8 10,8 11,7 11,0 12,8 11,4 12,9

Γενικό σύνολο 10,2 10,8 14,1 15,6 11,3 12,5 10,8 12,2 11,8 13,1

* Καθαρά προ φόρου κέρδη προς ίδια κεφάλαια επί 100

Πηγή: ICAP DATABANK

Ο δείκτης της αποδοτικότητας των συνολικών κεφαλαίων, στο σύνολο των εταιρειών 
του δείγματος, παρουσίασε οριακή βελτίωση το 2019 και διαμορφώθηκε σε 5,7%. 
Μεταξύ των τριών τομέων, υψηλότερος ήταν ο δείκτης στο χονδρικό εμπόριο (6,0%), 
παρουσιάζοντας οριακή θετική μεταβολή από το 2018 (5,9%). Ο δείκτης του λιανικού 
εμπορίου διαμορφώθηκε σε 5,2% το 2019 από 5,0% το 2018. Ο δείκτης στο εμπόριο 
αυτοκινήτων ανήλθε σε 5,7% το 2019, καταγράφοντας αύξηση κατά 2,4 ποσοστιαίες 
μονάδες έναντι του 2018 (3,3%). 

Εξετάζοντας την εξέλιξη του δείκτη ανά κλιμάκιο μεγέθους εταιρειών, την καλύτερη 
επίδοση κατά το 2019 (7,2%) εμφάνισαν οι εμπορικές εταιρείες με προσωπικό 10-49 
άτομα, ανεξαρτήτως τομέα δραστηριότητας (Πίνακας 2.18).

Πίνακας 2.18
αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων* ανά τομέα δραστηριότητας και ανά κλιμάκιο απασχόλησης: 

2018-2019 — ςύνολο επιχειρήσεων (%)

 κλιμάκιο απασχόλησης

Τομέας έως 9 10-49 50-249 250+ ςύνολο

  2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Εμπόριο αυτοκινήτων 6,5 7,6 4,4 6,4 1,3 4,9 4,0 5,0 3,3 5,7

Χονδρικό εμπόριο 5,2 5,2 6,8 7,3 5,8 5,6 4,8 5,0 5,9 6,0

Λιανικό εμπόριο 3,4 1,9 8,0 8,1 4,6 4,9 4,8 5,1 5,0 5,2

Γενικό σύνολο 5,2 5,1 6,6 7,2 5,2 5,5 4,8 5,0 5,4 5,7

*Καθαρά προ φόρου κέρδη συν χρηματοοικονομικές δαπάνες προς σύνολο ενεργητικού επί 100

Πηγή: ICAP DATABANK
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Ο δείκτης του περιθωρίου μεικτού κέρδους (για το σύνολο των εταιρειών) βελτιώθη-
κε οριακά το 2019 και διαμορφώθηκε σε 19,1% από 18,8% το προηγούμενο έτος. Σε 
επίπεδο τομέων, σημειώνεται ότι και στους τρεις τομείς του εμπορίου ο δείκτης βελ-
τιώθηκε οριακά το 2019. Τις υψηλότερες επιδόσεις διαχρονικά εμφανίζει ο τομέας 
του λιανικού εμπορίου. 

Από τη σύγκριση των στρωμάτων απασχόλησης διαπιστώνεται ότι το περιθώριο μει-
κτού κέρδους εμφάνισε οριακή βελτίωση σε όλα τα κλιμάκια απασχόλησης, με τη 
μεγαλύτερη να την εμφανίζει η κατηγορία επιχειρήσεων με προσωπικό από 10 έως 49 
εργαζομένους, ακολουθούμενη από τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις.

Πίνακας 2.19
Ποσοστό μεικτού κέρδους* ανά τομέα δραστηριότητας και ανά κλιμάκιο απασχόλησης:  

2018-2019 —  ςύνολο επιχειρήσεων (%)

 κλιμάκιο απασχόλησης

Τομέας έως 9 10-49 50-249 250+ ςύνολο

  2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Εμπόριο αυτοκινήτων 10,4 10,8 15,0 15,5 14,8 14,5 20,3 20,7 14,5 14,7

Χονδρικό εμπόριο 16,8 16,9 19,7 20,1 15,1 15,3 12,7 12,7 16,0 16,3

Λιανικό εμπόριο 26,3 26,7 21,4 22,8 34,6 33,9 27,5 27,9 27,5 27,9

Γενικό σύνολο 15,8 15,9 19,3 19,8 16,1 16,3 22,0 22,4 18,8 19,1

* Μεικτά κέρδη προς πωλήσεις επί 100

Πηγή: ICAP DATABANK

Στον Πίνακα 2.20 παρουσιάζεται η εξέλιξη του ποσοστού καθαρού κέρδους ανά κλι-
μάκιο απασχόλησης. Στο σύνολο των εταιρειών (ανεξαρτήτως μεγέθους) το ποσο-
στό καθαρού κέρδους διαμορφώθηκε σε 2,7% το 2019, παρουσιάζοντας ελαφρά 
αύξηση σε σχέση με το 2018 (2,4%). 

Πίνακας 2.20
Ποσοστό καθαρού κέρδους* ανά τομέα δραστηριότητας και ανά κλιμάκιο απασχόλησης:

2018-2019 — ςύνολο επιχειρήσεων (%)

 κλιμάκιο απασχόλησης

Τομέας έως 9 10-49 50-249 250+ ςύνολο

  2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Εμπόριο αυτοκινήτων 1,1 1,3 1,9 3,2 -0,9 1,9 1,2 2,0 0,7 2,2

Χονδρικό εμπόριο 3,0 3,0 3,8 4,2 2,2 2,2 1,4 1,6 2,6 2,7

Λιανικό εμπόριο 2,4 1,0 3,8 3,7 2,5 2,6 2,6 2,9 2,7 2,9

Γενικό σύνολο 2,5 2,5 3,6 4,0 2,0 2,2 2,2 2,4 2,4 2,7

* Καθαρά προ φόρου κέρδη προς πωλήσεις επί 100

Πηγή: ICAP DATABANK
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Ο συγκεκριμένος δείκτης βελτιώθηκε και στους τρεις τομείς του εμπορίου, κυρίως 
δε στο εμπόριο αυτοκινήτων, όπου διαμορφώθηκε στο 2,2% το 2019 από 0,7% το 
προηγούμενο έτος.

Βάσει κλιμακίων μεγέθους απασχόλησης, χαρακτηριστικό είναι ότι η τιμή του δείκτη 
βελτιώθηκε ελαφρώς σε όλα τα κλιμάκια απασχόλησης πλην των πολύ μικρών επιχει-
ρήσεων, στις οποίες ο δείκτης παρέμεινε στάσιμος.

Η δανειακή επιβάρυνση διευρύνθηκε την τελευταία διετία, με το δείκτη (για το σύνο-
λο των εταιρειών) να ανέρχεται σε 68,5% το 2019. Τον υψηλότερο δείκτη εμφανίζει 
διαχρονικά το εμπόριο αυτοκινήτων-ανταλλακτικών (78,6% το 2019), ενώ τη χαμη-
λότερη δανειακή επιβάρυνση εμφανίζει το χονδρικό εμπόριο (64,3%). Σημαντική δι-
εύρυνση της δανειακής επιβάρυνσης εμφάνισε το λιανικό εμπόριο, με το δείκτη να 
διαμορφώνεται σε 73,2% το 2019 από 68,1% το 2018. 

Βάσει κλιμακίων μεγέθους απασχόλησης, ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης αυξήθη-
κε κυρίως στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις (με προσωπικό από 250 άτομα και άνω), 
καθώς και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις (με προσωπικό έως 9 άτομα). Οριακή υποχώ-
ρηση παρουσίασε ο δείκτης στην κατηγορία επιχειρήσεων με μέγεθος απασχόλησης 
από 10 έως 49 άτομα και οριακή αύξηση στην κατηγορία επιχειρήσεων από 50 έως 
249 άτομα. Την υψηλότερη δανειακή επιβάρυνση το 2019 παρουσιάζουν οι πολύ με-
γάλες επιχειρήσεις με προσωπικό από 250 άτομα και πάνω.

Πίνακας 2.21
Δανειακή επιβάρυνση* ανά τομέα δραστηριότητας και ανά κλιμάκιο απασχόλησης: 2018-2019 —  

ςύνολο επιχειρήσεων (%)

 κλιμάκιο απασχόλησης

Τομέας έως 9 10-49 50-249 250+ ςύνολο

  2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Εμπόριο αυτοκινήτων 62,6 66,9 72,0 77,9 85,0 76,9 89,8 89,1 79,4 78,6

Χονδρικό εμπόριο 61,7 64,5 61,2 59,2 66,4 67,8 64,6 65,2 63,9 64,3

Λιανικό εμπόριο 64,3 66,2 67,3 67,6 70,0 71,7 68,2 73,9 68,1 73,2

Γενικό σύνολο 62,0 64,9 63,1 62,3 68,6 69,0 68,4 72,7 66,6 68,5

* Σύνολο υποχρεώσεων προς σύνολο ενεργητικού επί 100

Πηγή: ICAP DATABANK

Όσον αφορά τη γενική ρευστότητα, ο δείκτης (για το σύνολο των εταιρειών) βελτι-
ώθηκε σε 1,28 το 2019 από 1,25 το 2018. Την υψηλότερη ρευστότητα εμφανίζει ο 
τομέας του χονδρικού εμπορίου (1,49) και ακολουθούν το εμπόριο αυτοκινήτων-α-
νταλλακτικών (1,21) και το λιανικό εμπόριο (0,86). 

Μόνο σε ένα εκ των τεσσάρων κλιμακίων μεγέθους απασχόλησης η γενική ρευστό-
τητα επιδεινώθηκε οριακά το τελευταίο έτος (εταιρείες με προσωπικό έως 9 άτομα). 

Ο υψηλότερος δείκτης το 2019 αντιστοιχεί στην κατηγορία των εταιρειών με 10-49 
εργαζομένους, καθώς διαμορφώθηκε σε 1,53, ενώ τον χαμηλότερο δείκτη (0,93) εμ-
φανίζουν οι πολύ μεγάλες εταιρείες.
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Πίνακας 2.22
Γενική ρευστότητα* ανά τομέα δραστηριότητας και ανά κλιμάκιο απασχόλησης: 2018-2019 —  

ςύνολο επιχειρήσεων

 κλιμάκιο απασχόλησης

Τομέας έως 9 10-49 50-249 250+ ςύνολο

  2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Εμπόριο αυτοκινήτων 1,48 1,56 1,37 1,17 0,96 1,23 1,09 1,09 1,16 1,21

Χονδρικό εμπόριο 1,45 1,38 1,57 1,63 1,40 1,45 1,28 1,37 1,44 1,49

Λιανικό εμπόριο 1,32 1,29 1,26 1,28 1,05 1,02 0,76 0,79 0,84 0,86

Γενικό σύνολο 1,44 1,38 1,51 1,53 1,32 1,39 0,90 0,93 1,25 1,28

* Κυκλοφορούν κεφάλαιο συν ρευστά διαθέσιμα προς σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

Πηγή: ICAP DATABANK

2.6. Η μισθωτή εργασία στους κλάδους 
του εμπορίου μέσω του πληροφοριακού 
συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» 
2.6.1. Εισαγωγή

Το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Μαρτίου 
2013 και καταγράφει ψηφιακά τις ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό το-
μέα της οικονομίας (απασχόλησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου), αποτυπώνοντας σε πραγματικό χρόνο κρίσιμα στοιχεία της αγοράς εργασίας. 
Επίσης, μέσω των ετήσιων ειδικών τευχών δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα της ετή-
σιας ηλεκτρονικής κατάθεσης των καταστάσεων προσωπικού29 του συνόλου των 
επιχειρήσεων της χώρας που απασχολούν εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου. Επιπρόσθετα, μέσω της Ετήσιας Έκθεσης 2020 καθώς και 
του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας του Εθνικού Ινστιτούτου 
Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ), είναι δυνατή πλέον η εξαγωγή του 
ισοζυγίου των καθαρών ροών απασχόλησης30 για όλους τους κλάδους της ελληνι-
κής οικονομίας.

Η εξέλιξη των επιχειρήσεων και της μισθωτής απασχόλησης στους κλάδους του 
εμπορίου αποτυπώνεται στα ετήσια ειδικά τεύχη. Επίσης, μέσω του συνδυασμού των 

29. Το διάστημα της ηλεκτρονικής κατάθεσης των ετήσιων καταστάσεων προσωπικού καθορίζεται με 
υπουργική απόφαση και δύναται να παραταθεί. Ως εκ τούτου για το 2013 αφορούσε το διάστημα από 
15/9 μέχρι 15/11, για το 2014 το διάστημα από 1/10 μέχρι 31/10, για το 2015 από 1/10 μέχρι 21/10, για 
το 2016 από 1/10 μέχρι 15/11, για το 2017 από 1/10 μέχρι 21/10, για το 2018 από 1/10 μέχρι 31/10, για 
το 2019 από 1/10 μέχρι 15/11, ενώ για το 2020 από 1/10 μέχρι 31/10 με παράταση έως 31/12/2020.
30. Στα μηνιαία τεύχη του «ΕΡΓΑΝΗ» στους κλάδους καταγράφονται μόνο τα 5 υψηλότερα θετικά 
και τα 5 υψηλότερα αρνητικά ισοζύγια προσλήψεων-απολύσεων ανά Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας 
(ΚΑΔ), με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από τα μηνιαία τεύχη του για τον κλάδο (45) 
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο αυτοκινήτων και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων. 
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μηνιαίων τευχών (ισοζύγιο καθαρών ροών απασχόλησης), των αντίστοιχων προανα-
φερθέντων ετήσιων και της ετήσιας έκθεσης του ΕΙΕΑΔ, επιχειρείται η διαγραμματική 
απεικόνιση της μηνιαίας διαχρονική εξέλιξης της απασχόλησης από το 2013 έως το 
2020 στους τρεις υποκλάδους του εμπορίου. Ειδικότερα, η μηνιαία διαχρονική εξέλι-
ξη της μισθωτής εργασίας στους εν λόγω υποκλάδους προκύπτει από την αθροιστι-
κή συσσωρευτική συχνότητα του ισοζυγίου των μηνιαίων καθαρών ροών απασχόλη-
σης και από το σύνολο των μισθωτών, όπως αυτό καταγράφεται στα ετήσια ειδικά 
τεύχη του «ΕΡΓΑΝΗ». 

Διαγραμματικά εμφανίζεται επίσης στους υποκλάδους το μηνιαίο ισοζύγιο των κα-
θαρών ροών, ενώ σε ετήσια βάση31 και για τους μήνες για τους οποίους υπάρχουν 
διαθέσιμα στοιχεία παρουσιάζονται οι συνιστώσες που διαμορφώνουν το συνολικό 
ισοζύγιο (προσλήψεις-αποχωρήσεις), οι συνιστώσες που διαμορφώνουν τις αποχω-
ρήσεις (απολύσεις — οικιοθελείς αποχωρήσεις) και οι συνιστώσες που διαμορφώνουν 
τις απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου — λήξεις συμβάσεων ορι-
σμένου χρόνου). Παρουσιάζονται επίσης τα στοιχεία του ισοζυγίου των καθαρών 
ροών από το 2014 έως το 2020 ειδικότερα για το επάγγελμα των πωλητών, τα ποσο-
στά απασχόλησης του οποίου διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στον κλάδο.

Τέλος, παρουσιάζονται αθροιστικά για την περίοδο 2014-2020 τα στοιχεία των προ-
σλήψεων-αποχωρήσεων, καθώς και το καθεστώς των νέων θέσεων εργασίας (πλή-
ρης – μερική – εκ περιτροπής) στο εμπόριο και στους υποκλάδους του για το σύνολο 
της χώρας. Επιπρόσθετα, στη φετινή Ετήσια Έκθεση προστίθεται ένα υποκεφάλαιο 
που αφορά το καθεστώς των νέων θέσεων εργασίας (πλήρης – μερική – εκ περιτρο-
πής) της περιόδου 2014-2020 που έχουν δημιουργηθεί στο εμπόριο και στους υπο-
κλάδους του.

Ο κλάδος του εμπορίου, σύμφωνα και με τα στοιχεία του «ΕΡΓΑΝΗ», αναδεικνύεται 
σημαντικός για την ελληνική οικονομία, καθώς στη διάρκεια του 2020 του αναλογεί 
το 31,0% των επιχειρήσεων που απασχολούν εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου και το 1/4 του συνόλου των μισθωτών του ιδιωτικού το-
μέα της οικονομίας (Πίνακες 2.23 και 2.24). 

Το μέσο μέγεθος των επιχειρήσεων του κλάδου κατά το 2020 ανέρχεται σε 6,2 μι-
σθωτούς ανά επιχείρηση και υπολείπεται του αντίστοιχου γενικού μέσου όρου (7,6) 
μισθωτών για το σύνολο της οικονομίας (Πίνακας 2.25). 

Στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (2013-2020) η ποσοστιαία αύξηση των επι-
χειρήσεων και των μισθωτών στον κλάδο, αν και μικρότερη έναντι των αντίστοιχων 
ποσοστιαίων αυξήσεων που επήλθαν στο σύνολο της χώρας, αναλογεί στο 1/4 της 
μεταβολής του συνόλου των επιχειρήσεων και στο 22,5% της μεταβολής του συνό-
λου των μισθωτών (Πίνακες 2.23 και 2.24).

31. Μόνο για τους κλάδους (47) Λιανικό εμπόριο και (46) Χονδρικό εμπόριο.
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Πίνακας 2.23
αριθμός επιχειρήσεων στους κλάδους του εμπορίου: 2013-2020

κΛαΔΟς 
ΟίκΟνΟΜίκΗς 

ΔΡαςΤΗΡίΟΤΗΤας 

Έτη

47 Λιανικό 
εμπόριο, εκτός 
από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 

οχημάτων

46 Χονδρικό 
εμπόριο, εκτός 
από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 

οχημάτων

45 Χονδρικό και 
λιανικό εμπόριο 

και επισκευή 
μηχανοκίνητων 

οχημάτων

ςύνολο 
εμπορίου

ςύνολο 
χώρας

2013 35.108 22.565 7.458 65.131 196.695

2014 38.548 22.977 7.778 69.303 214.409

2015 39.957 23.588 8.192 71.737 222.281

2016 41.967 24.260 8.869 75.096 233.151

2017 44.027 24.930 9.331 78.288 247.236

2018 45.519 25.449 9.874 80.842 257.313

2019 46.371 25.683 10.156 82.210 265.212

2020 48.622 26.824 10.759 86.205 279.329

2020 (%) 17,41 9,60 3,85 30,86 100

2013-2020 13.514 4.259 3.301 21.074 82.634

2013-2020 (%) 38,5% 18,9% 44,3% 32,4% 42,0%

 Πηγή: «ΕΡΓΑΝΗ», Ειδικά ετήσια τεύχη 2013-2020, Επεξεργασία Πίνακα ΙΑ5

Πίνακας 2.24
αριθμός εργαζομένων στους κλάδους του εμπορίου: 2013-2020

κΛαΔΟς 
ΟίκΟνΟΜίκΗς 

ΔΡαςΤΗΡίΟΤΗΤας 

Έτη

47 Λιανικό 
εμπόριο, εκτός 
από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 

οχημάτων

46 Χονδρικό 
εμπόριο, εκτός 
από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων 

οχημάτων

45 Χονδρικό και 
λιανικό εμπόριο 

και επισκευή 
μηχανοκίνητων 

οχημάτων

ςύνολο 
εμπορίου

ςύνολο 
εργαζομένων 

χώρας

2013 191.091 150.194 26.242 367.527 1.391.497

2014 206.795 159.919 27.749 394.463 1.557.120

2015 218.193 167.204 29.032 414.429 1.651.176

2016 235.766 177.752 31.544 445.062 1.742.857

2017 249.351 189.835 33.472 472.658 1.870.577

2018 261.555 198.550 36.076 496.181 1.961.308

2019 271.889 201.004 37.421 510.314 2.046.331

2020 282.793 207.516 39.318 529.627 2.111.646

2020 (%) 13,39 9,83 1,86 25,08 100

2013-2020 91.702 57.322 13.076 162.100 720.149

2013-2020 (%) 48,0% 38,2% 49,8% 44,1% 51,8%

 Πηγή: «ΕΡΓΑΝΗ», Ειδικά ετήσια τεύχη 2013-2020, Επεξεργασία Πίνακα ΙΒ6
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Πίνακας 2.25
Μέσο μέγεθος επιχείρησης στους κλάδους του εμπορίου: 2013-2020

κΛαΔΟς ΟίκΟνΟΜίκΗς 
ΔΡαςΤΗΡίΟΤΗΤας 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το 
εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων 5,4 5,4 5,5 5,6 5,7 5,7 5,9 5,8

46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το 
εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων 6,7 7,0 7,1 7,3 7,6 7,8 7,8 7,7

45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο και 
επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 3,5 3,6 3,5 3,6 3,6 3,7 3,7 3,7

Σύνολο εμπορίου (45 + 46 + 47) 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 6,1

Σύνολο χώρας 7,1 7,3 7,4 7,5 7,6 7,6 7,7 7,6

Πηγή: «ΕΡΓΑΝΗ», Επεξεργασία Πινάκων 2.23 και 2.24

2.6.2. ανάλυση ανά υποκλάδο

Εξετάζοντας τα αντίστοιχα μεγέθη στους υποκλάδους του εμπορίου, διαπιστώνουμε 
ότι οι κλάδοι 46 και 47 (χονδρικό και λιανικό εμπόριο) μπορούν να θεωρηθούν από 
τους σημαντικότερους της οικονομίας, καθώς βρίσκονται στην τριάδα32 μεταξύ των 
87 διψήφιων κλάδων της ελληνικής οικονομίας οι οποίοι διαθέτουν διψήφιο ποσοστό 
αναλογίας τόσο ως προς τις επιχειρήσεις όσο και ως προς τους μισθωτούς της ελλη-
νικής οικονομίας.

Ειδικότερα, ο κλάδος του λιανικού εμπορίου (47) είναι πρώτος στην κατάταξη μεταξύ 
των 87 διψήφιων κλάδων της οικονομίας, καθώς για το 2020 απορροφά το 17,41% 
του συνόλου των επιχειρήσεων και το 13,39% του συνόλου των μισθωτών. Το μέσο 
μέγεθος των επιχειρήσεων ανέρχεται σε 5,8 μισθωτούς ανά επιχείρηση και είναι μι-
κρότερο από το αντίστοιχο μέσο μέγεθος της χώρας (7,6). Παράλληλα, και με σημείο 
αναφοράς την περίοδο 2013-2020, οι επιχειρήσεις στο λιανικό εμπόριο αυξήθηκαν 
ποσοστιαία κατά 38,5% και οι μισθωτοί κατά 48,0%.

Ο κλάδος του χονδρικού εμπορίου (46) είναι ο τρίτος στην κατάταξη μεταξύ των 87 
διψήφιων κλάδων της οικονομίας, καθώς για το 2020 απορροφά το 9,60% του συ-
νόλου των επιχειρήσεων και το 9,83% του συνόλου των μισθωτών. Το μέσο μέγεθος 
των επιχειρήσεων ανέρχεται σε 7,7 μισθωτούς ανά επιχείρηση και είναι μεγαλύτερο 
από το αντίστοιχο μέσο μέγεθος της χώρας. Παράλληλα, την περίοδο 2013-2020 οι 
επιχειρήσεις στο χονδρικό εμπόριο αυξήθηκαν ποσοστιαία κατά 18,9% και οι μισθω-
τοί κατά 38,2%.

Τέλος, όσον αφορά τον κλάδο του χονδρικού και λιανικού εμπορίου και επισκευής 
μηχανοκίνητων οχημάτων (45), το 2020 απορροφά το 3,85% του συνόλου των επιχει-
ρήσεων και το 1,86% του συνόλου των μισθωτών. Το μέσο μέγεθος των επιχειρήσε-
ων ανέρχεται σε 3,7 μισθωτούς ανά επιχείρηση και είναι μικρότερο από το αντίστοιχο 

32. Ο τρίτος κλάδος είναι αυτός των Δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστίασης (56), στον οποίο αναλογεί 
το 12,64% του συνόλου των επιχειρήσεων και το 10,87% του συνόλου των μισθωτών το 2020.
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μέσο μέγεθος της χώρας. Κατά την περίοδο 2013-2020, οι επιχειρήσεις στον εν λόγω 
κλάδο (45) αυξήθηκαν ποσοστιαία κατά 44,3% και οι μισθωτοί κατά 49,8%.

Λιανικό εμπόριο

Ο κλάδος του λιανικού εμπορίου είναι μεταξύ εκείνων που τους περισσότερους μήνες 
του έτους διαθέτει είτε από τα υψηλότερα θετικά είτε από τα υψηλότερα αρνητικά 
ισοζύγια προσλήψεων-απολύσεων, με αποτέλεσμα να είναι εφικτή η απεικόνιση των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των συνιστωσών που διαμορφώνουν το ισοζύγιο των 
καθαρών ροών.

Σύμφωνα με το Διάγραμμα 2.37, τους περισσότερους μήνες του έτους ο κλάδος κα-
ταγράφει θετικό ισοζύγιο, το οποίο κινείται σε υψηλά επίπεδα την περίοδο μεταξύ 
Μαρτίου και Ιουλίου. Σημαντικά αρνητικό ισοζύγιο φαίνεται να διαμορφώνεται τους 
μήνες Ιανουάριο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Εμφανής είναι η επίδραση της αναστο-
λής λειτουργίας επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας της νόσου COVID-19 στο ισοζύ-
γιο των καθαρών ροών από το Μάρτιο του 2020 και κατά τους επόμενους μήνες.

Στο Διάγραμμα 2.38 είναι εμφανής η αυξητική τάση των οικειοθελών αποχωρήσεων 
έναντι των απολύσεων τα τελευταία έτη και η επίδρασή τους στη διαμόρφωση των 
αποχωρήσεων, ενώ πάνω από το ήμισυ των απολύσεων οφείλεται σε καταγγελίες 
συμβάσεων αορίστου χρόνου. Η επίδραση της αναστολής λειτουργίας επιχειρήσεων 
λόγω της πανδημίας της νόσου του κορονοϊού είναι εμφανής τόσο στον αριθμό των 
προσλήψεων όσο και των αποχωρήσεων το 2020.

Μηνιαίο ισοζύγιο καθαρών ροών (προσλήψεις–αποχωρήσεις) στο λιανικό εμπόριο
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 2.37

Πηγή: ΕΡΓΑΝΗ-ΕΙΕΑΔ 
* Συγκριτικά στοιχεία από Μάιο του 2013
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Με βάση το μηνιαίο ισοζύγιο των καθαρών ροών του κλάδου και τον αριθμό των 
εργαζομένων από τα ετήσια ειδικά τεύχη του «ΕΡΓΑΝΗ» προκύπτει το παρακάτω Δι-
άγραμμα 2.39, όπου απεικονίζεται η εξέλιξη της μισθωτής απασχόλησης και από το 
οποίο συνάγεται μια συνεχής θετική πορεία της με διακυμάνσεις κατά τη φθινοπω-
ρινή και τη χειμερινή περίοδο. Σύμφωνα με το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», οι μισθωτοί που 
εργάζονται στο λιανικό εμπόριο στο τέλος του 2020 ανέρχονται σε 282.793.

Εξέλιξη της μισθωτής απασχόλησης στο λιανικό εμπόριο
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 2.39

20182016 2017

Πηγή: ΕΡΓΑΝΗ-ΕΙΕΑΔ

150.000

170.000

190.000

210.000

270.000

250.000

310.000

290.000

230.000

2019 2020201520142013

191,091 

206,795 

218,193 

235,766 

249,351 
261,555 

271,889 

282,793 

Ετήσια διαμόρφωση του ισοζυγίου των καθαρών ροών στο λιανικό εμπόριο
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 2.38

Πηγή: EΡΓΑΝΗ (Μηνιαία στοιχεία ροών απασχόλησης)
* Συγκριτικά στοιχεία από Ιούλιο του 2013
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Χονδρικό εμπόριο

Ο κλάδος του χονδρικού εμπορίου είναι, επίσης, μεταξύ εκείνων που τους περισσότε-
ρους μήνες του έτους διαθέτει είτε από τα υψηλότερα θετικά είτε από τα υψηλότερα 
αρνητικά ισοζύγια προσλήψεων-απολύσεων, με αποτέλεσμα να είναι εν μέρει δυνατή 
η απεικόνιση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των συνιστωσών που διαμορφώνουν 
το ισοζύγιο των καθαρών ροών.

Όπως προκύπτει από το Διάγραμμα 2.40, τους περισσότερους μήνες του έτους ο 
κλάδος διαθέτει θετικό ισοζύγιο, το οποίο είναι σημαντικά υψηλό την περίοδο μεταξύ 
Μαρτίου και Αυγούστου. Σημαντικά αρνητικό ισοζύγιο φαίνεται να διαμορφώνεται 
κυρίως τους μήνες Οκτώβριο και Δεκέμβριο. Η επίδραση της αναστολής λειτουργίας 
επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας της νόσου του κορονοϊού στο ισοζύγιο των θέ-
σεων εργασίας μετά το Μάρτιο του 2020 είναι εμφανής και στον εν λόγω υποκλάδο.

Σύμφωνα με το Διάγραμμα 2.41, οι αποχωρήσεις ισοκατανέμονται μεταξύ των οικει-
οθελών αποχωρήσεων και των απολύσεων, ενώ το ήμισυ σχεδόν των απολύσεων 
οφείλεται σε καταγγελίες συμβάσεων ορισμένου χρόνου. 

Με βάση το μηνιαίο ισοζύγιο των καθαρών ροών του κλάδου και τον αριθμό των ερ-
γαζομένων από τα ετήσια ειδικά τεύχη του «ΕΡΓΑΝΗ» προκύπτει το Διάγραμμα 2.42, 
στο οποίο απεικονίζεται η εξέλιξη της μισθωτής εργασίας. Εν προκειμένω διαπιστώ-
νεται μια συνεχής θετική εξέλιξη στην απασχόληση με σταθεροποιητικές τάσεις κατά 
τη φθινοπωρινή και τη χειμερινή περίοδο και αντίστοιχη αυξητική τάση τις επόμενες 
περιόδους. Σύμφωνα με το «ΕΡΓΑΝΗ», οι μισθωτοί που εργάζονται στο χονδρικό 
εμπόριο στο τέλος του 2020 ανέρχονται σε 207.516. 

Μηνιαίο ισοζύγιο καθαρών ροών (προσλήψεις–αποχωρήσεις) στο χονδρικό εμπόριο
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 2.40
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Εξέλιξη της μισθωτής απασχόλησης στο χονδρικό εμπόριο
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 2.42
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Πηγή: ΕΡΓΑΝΗ-ΕΙΕΑΔ
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Ετήσια διαμόρφωση του ισοζυγίου των καθαρών ροών στο xονδρικό εμπόριο
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 2.41

Πηγή: EΡΓΑΝΗ (Μηνιαία στοιχεία ροών απασχόλησης)
* Συγκριτικά στοιχεία από Ιούλιο του 2013
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Χονδρικό και λιανικό εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων 
οχημάτων

Για τον κλάδο του χονδρικού και λιανικού εμπορίου και επισκευής μηχανοκίνητων 
οχημάτων είναι δυνατή η απεικόνιση του μηνιαίου ισοζυγίου των καθαρών ροών, κα-
θώς και της μηνιαίας εξέλιξης της μισθωτής εργασίας μόνο μέσω των στοιχείων του 
ΕΙΕΑΔ.

Όπως διαπιστώνουμε από το Διάγραμμα 2.43, κατά τους περισσότερους μήνες του 
έτους ο κλάδος διαθέτει θετικό ισοζύγιο, ενώ αρνητικό ισοζύγιο έχει κυρίως κατά 
τους μήνες Αύγουστο και Δεκέμβριο. Η επίδραση της αναστολής λειτουργίας επιχει-
ρήσεων λόγω της πανδημίας της νόσου του κορονοϊού στο ισοζύγιο των θέσεων 

Μηνιαίο ισοζύγιο καθαρών ροών (προσλήψεις–αποχωρήσεις) 
στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 2.43

Πηγή: ΕΡΓΑΝΗ-ΕΙΕΑΔ 
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εργασίας στον εν λόγω κλάδο φαίνεται να είναι περιορισμένη, κυρίως από το Μάρτιο 
μέχρι και το Μάιο του 2020.

Με βάση το μηνιαίο ισοζύγιο των καθαρών ροών του κλάδου (ΕΙΕΑΔ) και τον αριθμό 
των εργαζομένων από τα ετήσια ειδικά τεύχη του «ΕΡΓΑΝΗ» προκύπτει το Διάγραμ-
μα 2.44, που απεικονίζει την εξέλιξη της μισθωτής εργασίας. Βάσει αυτού διαπιστώ-
νουμε μια συνεχή θετική εξέλιξη στην απασχόληση με σταθεροποιητικές τάσεις στη 
διάρκεια των μηνών Ιούνιο έως Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», οι 
μισθωτοί που εργάζονται στα οχήματα στο τέλος του 2020 ανέρχονται σε 39.318.

2.6.3. Προσλήψεις και αποχωρήσεις στους πωλητές 
και τους ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των προσλήψεων και των αποχωρήσεων κατά επάγγελμα 
που προέρχονται από το ΕΙΕΑΔ από το 2014, η συμμετοχή του επαγγέλματος των 
πωλητών τόσο στο σύνολο των προσλήψεων της χώρας όσο και στο σύνολο των 
αποχωρήσεων κυμαίνεται σταθερά στο 7,5%. Φθίνουσα είναι η συμμετοχή στη δημι-
ουργία νέων θέσεων εργασίας, η οποία διαμορφώνεται από 14,5% το 2014 στο 9,0% 
το 2019, με περαιτέρω μείωση κατά το 2020 (3,8%), λόγω της επίδρασης της ανα-
στολής λειτουργίας επιχειρήσεων εξαιτίας της πανδημίας της νόσου του κορονοϊού 
(Πίνακας 2.26). 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το μεγαλύτερο μέρος των ροών τού εν λόγω επαγγέλματος 
αναλογεί στον κλάδο του εμπορίου. Ειδικότερα, οι πωλητές στον κλάδο του εμπορίου 
αναλογούν στο 70,0% περίπου τόσο των προσλήψεων όσο και των αποχωρήσεων, 
ενώ, όσον αφορά το ισοζύγιο των νέων θέσεων εργασίας, η αναλογία αυξάνεται περί 
το 80,0%.

Όσον αφορά τη συμμετοχή των πωλητών στις ροές στον κλάδο του εμπορίου, αυτή 
αναλογεί στο 40,0% περίπου τόσο των προσλήψεων όσο και των αποχωρήσεων, 
ενώ, όσον αφορά το ισοζύγιο των νέων θέσεων εργασίας, η αναλογία από το 45,0% 
που κυμαινόταν μέχρι το 2018 μειώνεται στο 39,4% το 2019 και μόλις στο 17,4% το 
2020. Η συμμετοχή τους στις συνολικές ροές της χώρας αναλογεί σταθερά στο 5,0% 
περίπου των συνολικών προσλήψεων και αποχωρήσεων, ενώ κυμαίνεται από 7,0% 
έως 11,5% επί των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν μέχρι το 2019 στην 
ελληνική οικονομία. Λόγω δε της επίδρασης της αναστολής λειτουργίας επιχειρήσε-
ων εξαιτίας της πανδημίας της νόσου COVID-19, το 2020 η συμμετοχή των πωλητών 
αναλογεί μόλις στο 4,4%.



ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου ››› 2020 133

Πίνακας 2.26
Προσλήψεις και αποχωρήσεις στο επάγγελμα των πωλητών

Έτος Πωλητές 
σύνολο % Πωλητές 

εμπορίου % Εμπόριο % ςΥνΟΛΟ 
ΧΩΡας %

Προσλήψεις

2014 116.886 7,5% 85.456 73,1% 214.398 39,9% 1.566.139 5,5%

2015 134.015 7,4% 93.982 70,1% 241.647 38,9% 1.809.552 5,2%

2016 162.537 7,6% 115.108 70,8% 291.404 39,5% 2.142.974 5,4%

2017 182.086 7,6% 128.627 70,6% 318.853 40,3% 2.400.398 5,4%

2018 198.884 7,5% 142.462 71,6% 346.790 41,1% 2.668.923 5,3%

2019 214.985 7,6% 152.534 71,0% 363.013 42,0% 2.830.885 5,4%

2020 145.943 7,3% 107.955 74,0% 292.027 37,0% 1.986.442 5,4%

αποχωρήσεις

2014 102.524 7,0% 74.085 72,3% 192.223 38,5% 1.467.017 5,1%

2015 122.012 7,1% 84.233 69,0% 218.447 38,6% 1.709.852 4,9%

2016 143.866 7,2% 99.461 69,1% 256.919 38,7% 2.006.714 5,0%

2017 166.051 7,4% 115.594 69,6% 288.752 40,0% 2.256.853 5,1%

2018 184.990 7,3% 131.333 71,0% 321.681 40,8% 2.527.920 5,2%

2019 203.488 7,5% 143.604 70,6% 340.355 42,2% 2.703.241 5,3%

2020 142.417 7,5% 103.838 72,9% 268.396 38,7% 1.893.439 5,5%

ίσοζύγιο 
νέων θέσεων 

εργασίας 

2014 14.362 14,5% 11.371 79,2% 22.175 51,3% 99.122 11,5%

2015 12.003 12,0% 9.749 81,2% 23.200 42,0% 99.700 9,8%

2016 18.671 13,7% 15.647 83,8% 34.485 45,4% 136.260 11,5%

2017 16.035 11,2% 13.033 81,3% 30.101 43,3% 143.545 9,1%

2018 13.894 9,9% 11.129 80,1% 25.109 44,3% 141.003 7,9%

2019 11.497 9,0% 8.930 77,7% 22.658 39,4% 127.644 7,0%

2020 3.526 3,8% 4.117 116,8% 23.631 17,4% 93.003 4,4%

Πηγή: ΕΙΕΑΔ: Ετήσια Έκθεση 2020

2.6.4. Προσλήψεις-αποχωρήσεις και καθεστώς 
νέων θέσεων εργασίας την περίοδο 2014-202033

Σύμφωνα με τα στοιχεία των προσλήψεων και των αποχωρήσεων κατά κλάδο οικο-
νομικής δραστηριότητας που προέρχονται από το ΕΙΕΑΔ, από το 2014 μέχρι το 2020, 
αθροιστικά, η συμμετοχή του κλάδου του εμπορίου τόσο στο σύνολο των προσλή-
ψεων όσο και στο σύνολο των αποχωρήσεων της χώρας κυμαίνεται περίπου στο 
13,0%. Στον υποκλάδο του λιανικού εμπορίου η αντίστοιχη συμμετοχή κυμαίνεται πε-
ρίπου στο 7,0% (Πίνακας 2.27).

Όσον αφορά τις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν την εν λόγω περίοδο, η 
συμμετοχή του κλάδου του εμπορίου στο αντίστοιχο σύνολο της χώρας ανέρχεται 
στο 21,6%, ενώ για τον υποκλάδο του λιανικού εμπορίου η αντίστοιχη συμμετοχή 
πλησιάζει το 12,0%.

33. Για τα ετήσια στοιχεία βλ. πίνακες Παραρτήματος B3.
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Πάνω από το ήμισυ (54,5%) τόσο των προσλήψεων όσο και των αποχωρήσεων του 
κλάδου του εμπορίου από το 2014 μέχρι το 2020 αντιστοιχεί στον υποκλάδο του λια-
νικού εμπορίου, ακολουθεί με αναλογία περίπου 41,0% ο υποκλάδος του χονδρικού 
εμπορίου, ενώ στον υποκλάδο του χονδρικού και λιανικού εμπορίου και επισκευής 
μηχανοκίνητων οχημάτων αντιστοιχεί περίπου το 5,0% αυτών (Πίνακας 2.27).

Πίνακας 2.27
ίσοζύγιο νέων θέσεων εργασίας και καθεστώς των νέων θέσεων εργασίας στο εμπόριο 

και στους υποκλάδους του: 2014-2020

 Προσλήψεις αποχωρήσεις νέες 
θέσεις Πλήρης Μερική Εκ 

περιτροπής

ςύνολο χώρας 15.405.305 14.565.033 840.272 370.032 349.981 120.259

Ζ. Εμπόριο 2.068.130 1.886.773 181.357 86.675 86.586 8.096

Λιανικό (47) 1.127.379 1.027.676 99.703 28.624 64.102 6.977

Χονδρικό (46) 838.871 770.715 68.156 49.279 17.978 899

Αυτοκινήτων (45) 101.982 88.484 13.498 8.772 4.506 220

(%) επί του ςυνόλου Προσλήψεις αποχωρήσεις νέες 
θέσεις Πλήρης Μερική Εκ 

περιτροπής

Ζ. Εμπόριο 13,4 13,0 21,6 23,4 24,7 6,7

Λιανικό (47) 7,3 7,1 11,9 7,7 18,3 5,8

(%) επί του Εμπορίου Προσλήψεις αποχωρήσεις νέες 
θέσεις Πλήρης Μερική Εκ 

περιτροπής

Ζ. Εμπόριο 100 100 100 100 100 100

Λιανικό (47) 54,5 54,5 55,0 33,0 74,0 86,2

Χονδρικό (46) 40,6 40,8 37,6 56,9 20,8 11,1

Αυτοκινήτων (45) 4,9 4,7 7,4 10,1 5,2 2,7

Πηγή: ΕΙΕΑΔ, Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας

Όσον αφορά τις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν από το 2014 μέχρι το 
2020 στον κλάδο του εμπορίου, στον υποκλάδο του λιανικού εμπορίου αναλογεί 
πάνω από το ήμισυ αυτών (55,0%), στον υποκλάδο του χονδρικού εμπορίου αναλο-
γεί το 37,6% αυτών και στον υποκλάδο του χονδρικού και λιανικού εμπορίου και επι-
σκευής μηχανοκίνητων οχημάτων το υπόλοιπο 7,4% (Πίνακας 2.27).

Σχεδόν το 1/4 των νέων θέσεων εργασίας είτε με πλήρη είτε με μερική απασχόληση 
που δημιουργήθηκαν στο σύνολο της χώρας αναλογεί στον κλάδο του εμπορίου, 
ενώ μειώνεται η αντίστοιχη συμμετοχή του στις νέες θέσεις εργασίας με εκ περιτρο-
πής απασχόληση στο 6,7%. 

Οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στο λιανικό εμπόριο την εν λόγω πε-
ρίοδο αντιστοιχούν περίπου στο 8,0% των συνολικών θέσεων εργασίας με πλήρη 
απασχόληση, περίπου στο 18,0% των συνολικών θέσεων εργασίας με μερική απα-
σχόληση και περίπου στο 6,0% των συνολικών θέσεων εργασίας με εκ περιτροπής 
απασχόληση (Πίνακας 2.27).
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Πάνω από το ήμισυ των νέων θέσεων εργασίας με πλήρη απασχόληση που δημιουρ-
γήθηκαν την εν λόγω περίοδο στον κλάδο του εμπορίου αναλογούν στον υποκλάδο 
του χονδρικού εμπορίου, το 1/3 αυτών στον υποκλάδο του λιανικού εμπορίου και το 
10,0% στον υποκλάδο του χονδρικού και λιανικού εμπορίου και επισκευής μηχανοκί-
νητων οχημάτων. 

Αντίστοιχα, για τις νέες θέσεις εργασίας με μερική απασχόληση που δημιουργήθηκαν 
την εν λόγω περίοδο στον κλάδο του εμπορίου, σχεδόν τα 3/4 αναλογούν στον υπο-
κλάδο του λιανικού εμπορίου, το 1/5 αυτών στον υποκλάδο του χονδρικού εμπορίου 
και μόλις το 5,0% στον υποκλάδο του χονδρικού και λιανικού εμπορίου και επισκευής 
μηχανοκίνητων οχημάτων. 

Τέλος, όσον αφορά τις νέες θέσεις εργασίας με εκ περιτροπής απασχόληση στον 
κλάδο του εμπορίου που δημιουργήθηκαν την εν λόγω περίοδο, στον υποκλάδο του 
λιανικού εμπορίου αναλογεί σημαντικότατη αναλογία, της τάξεως του 86,0%, ακο-
λουθεί με το 1/10 αυτών ο υποκλάδος του χονδρικού εμπορίου, ενώ στον υποκλάδο 
του χονδρικού και λιανικού εμπορίου και επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων αναλο-
γεί λιγότερο από το 3,0%.

Πίνακας 2.28
νέες θέσεις εργασίας ως ποσοστό επί των προσλήψεων και αναλογία των νέων θέσεων 
εργασίας ανά καθεστώς εργασίας στο εμπόριο και στους υποκλάδους του: 2014-2020

νέες θέσεις Πλήρης Μερική Εκ περιτροπής

Σύνολο χώρας 5,5% 44,0 41,7 14,3

Ζ. Εμπόριο 8,8% 47,8 47,7 4,5

Λιανικό (47) 8,8% 28,7 64,3 7,0

Χονδρικό (46) 8,1% 72,3 26,4 1,3

Αυτοκινήτων (45) 13,2% 65,0 33,4 1,6

Πηγή: Επεξεργασία Πίνακα 2.27

Οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν από το 2014 μέχρι το 2020 για το σύ-
νολο της χώρας αντιστοιχούν στο 5,5% των προσλήψεων της αντίστοιχης περιόδου. 
Για τον κλάδο του εμπορίου και για τους τρεις υποκλάδους του η αντίστοιχη αναλο-
γία (νέες θέσεις εργασίας / προσλήψεις) είναι μεγαλύτερη από αυτήν του συνόλου 
της χώρας. Ειδικότερα για τον κλάδο του εμπορίου αλλά και για τον υποκλάδο του 
λιανικού εμπορίου η αντίστοιχη αναλογία είναι 8,8%, για το χονδρικό εμπορίου είναι 
8,1%, ενώ στον υποκλάδο του χονδρικού και λιανικού εμπορίου και επισκευής μηχα-
νοκίνητων οχημάτων είναι 13,2% (Πίνακας 2.28).

Για το σύνολο της χώρας η ποσοστιαία αναλογία ανά καθεστώς των νέων θέσεων 
που δημιουργήθηκαν την εξεταζόμενη περίοδο είναι: 44,0% θέσεις εργασίας πλή-
ρους απασχόλησης, 41,7% θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης και 14,3% θέσεις 
εργασίας με εκ περιτροπής απασχόληση (Πίνακας 2.28).
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Αντίστοιχα, στην ποσοστιαία αναλογία ανά καθεστώς των νέων θέσεων που δημι-
ουργήθηκαν στον κλάδο του εμπορίου διαπιστώνουμε ότι το 96,0% αυτών ισομοι-
ράζονται οι νέες θέσεις εργασίας με πλήρη και με μερική απασχόληση, ενώ οι νέες 
θέσεις εργασίας με εκ περιτροπής απασχόληση απορροφούν λιγότερο από το 5,0%. 

Στον υποκλάδο του λιανικού εμπορίου σχεδόν τα 2/3 των νέων θέσεων εργασίας που 
δημιουργήθηκαν αναλογούν σε θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης (64,3%), περί 
το 30,0% αναλογεί σε νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, ενώ οι νέες θέ-
σεις εργασίας με εκ περιτροπής απασχόληση αναλογούν στο 7,0%.

Στον υποκλάδο του χονδρικού εμπορίου σχεδόν τα 3/4 των νέων θέσεων εργασίας 
που δημιουργήθηκαν αναλογούν σε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης (72,3%), 
πάνω από το 1/4 αναλογεί σε νέες θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης (26,4), ενώ 
οι νέες θέσεις εργασίας με εκ περιτροπής απασχόληση αναλογούν μόλις στο 1,3%.

Τέλος, στον υποκλάδο των αυτοκινήτων σχεδόν τα 2/3 των νέων θέσεων εργασίας 
που δημιουργήθηκαν αναλογούν σε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης (64,3%), 
το 1/3 αυτών αναλογεί σε νέες θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης, ενώ οι νέες 
θέσεις εργασίας με εκ περιτροπής απασχόληση αναλογούν μόλις στο 1,6%.



Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: 
Tα οικονομικά αποτελέσματα,  
η κεφαλαιουχική διάρθρωση  

και η χρηματοδότηση  
των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2019
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Εισαγωγή 
Στο Τρίτο Μέρος της Έκθεσης καταγράφονται και αναλύονται τα οικονομικά αποτε-
λέσματα των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ για το 2019. Με τον τρόπο αυτό πιστεύεται ότι 
δίνεται μια όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εικόνα της πορείας της επιχειρηματι-
κότητας του ελληνικού εμπορίου. 

Το Μέρος αυτό αποτελείται από τρεις ενότητες. Στην Ενότητα 3.1 παρουσιάζεται μια 
συνολική εικόνα των ευρημάτων. Στην Ενότητα 3.2 γίνεται εκτενής απολογισμός των 
οικονομικών στοιχείων των ΑΕ και ΕΠΕ του εμπορίου κατά το έτος 2019. Ειδικότε-
ρα, παρουσιάζεται ανάλυση της πορείας των κερδών και των πωλήσεων (υποενότη-
τα 3.2.1), των συνολικών κεφαλαίων (υποενότητα 3.2.2), της χρηματοδότησης του 
εμπορίου (υποενότητα 3.2.3) και των βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών αποδο-
τικότητας και ρευστότητας (υποενότητα 3.2.4). Τέλος, στην Ενότητα 3.3 αναφέρο-
νται βασικά πληροφοριακά στοιχεία για τις πηγές των δεδομένων και τα βασικά χα-
ρακτηριστικά των δειγμάτων στα οποία στηρίχτηκε η ανάλυση. 

 

3.1. Γενική εικóνα για τις εμπορικές ΑΕ 
και ΕΠΕ το 2019
Την τριετία 2017-2019 η ελληνική οικονομία ακολούθησε ελαφρά ανοδική πορεία, 
καθώς η ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ έλαβε θετικό πρόσημο,1 έπειτα από μια μακρά 
περίοδο ύφεσης. 

Οι προοπτικές στις αρχές του 2020 διαφαίνονταν θετικές, ωστόσο η εμφάνιση της 
νόσου Covid-19 σε παγκόσμιο επίπεδο και η εξάπλωσή της και στη χώρα μας από 
το Μάρτιο του 2020 ανέτρεψαν εντελώς τη θετική εικόνα των προηγουμένων ετών, 
καθώς η εγχώρια οικονομία κινείται και πάλι σε τροχιά ύφεσης.2 

Πριν αναλυθούν τα οικονομικά αποτελέσματα του εμπορικού τομέα για το 2019, θα 
πρέπει να επισημανθεί ότι οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης είναι σημαντικές και 
πλήττουν σοβαρά το σύνολο του ελληνικού επιχειρηματικού τομέα, ο οποίος λει-
τουργεί σε ένα περιβάλλον έντονης ανησυχίας και αβεβαιότητας. Εξάλλου, σύμφω-
να με τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας (Νοέμβριος 2020) της iCAP3 σχετικά με 
τις επιπτώσεις της πανδημίας στον επιχειρηματικό κόσμο, οι προβλέψεις για το 2020 
είναι δυσμενείς, αφού η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (67%) εκτιμά ότι ο κύκλος ερ-

1. Το 2017 το ΑΕΠ αυξήθηκε (σε όρους όγκου) κατά 1,3%, το 2018 η άνοδος ανήλθε στο 1,6% και το 
2019 αυξήθηκε κατά 1,9% (ΕΛΣΤΑΤ, Δελτίο Τύπου, 16/10/2020).
2. Το ΑΕΠ παρουσίασε μείωση 11,7% το γ΄ τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 
2019. Η μείωση για το β΄ τρίμηνο ανήλθε στο 14,2%, ενώ το α΄ τρίμηνο κατέγραψε οριακή αύξηση 0,4% 
(ΕΛΣΤΑΤ, Δελτίο Τύπου, 4/12/2020).
3. Έρευνα iCAP: «Οι επιπτώσεις του κορωνοϊού στις επιχειρήσεις και στους επιμέρους κλάδους της 
ελληνικής οικονομίας», Νοέμβριος 2020 (επί συνόλου δείγματος 1.513 επιχειρήσεων σε όλη την 
επικράτεια και από όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας).
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γασιών τους θα είναι μειωμένος το 2020 σε σχέση με το 2019 (σε ποσοστό της τάξης 
του 21%) και αυτό φυσικά θα έχει αρνητικό αντίκτυπο και στην κερδοφορία τους.

Αναφορικά με τον εμπορικό τομέα, με βάση τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ,4 ο 
δείκτης κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο κατέγραψε μείωση 10,8% το εννεά-
μηνο του 2020 συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Ο δείκτης κύκλου ερ-
γασιών στο λιανικό εμπόριο παρουσίασε μείωση 3,2%, ενώ στο εμπόριο αυτοκινήτων 
ο αντίστοιχος δείκτης σημείωσε πτώση κατά 17,7%. 

Σε τι επίπεδα θα διαμορφωθεί τελικά η ετήσια μεταβολή των οικονομικών μεγεθών 
του εμπορικού τομέα το 2020 θα διαπιστωθεί με την ολοκλήρωση της δημοσίευσης 
των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών για το εν λόγω έτος.

Παρά τις δυσμενείς εξελίξεις το 2020, γυρίζοντας στο «χθες» διαπιστώνεται ότι η 
βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος τα προηγούμενα έτη και η σταδιακή, αν 
και χαμηλή, ανάκαμψη της εγχώριας οικονομίας (2017-2019) επέδρασαν θετικά στον 
ελληνικό επιχειρηματικό τομέα, και αυτό αποτυπώνεται στα οικονομικά του αποτελέ-
σματα. 

Από τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα ενοποιημένα αποτελέσματα, της χρήσεως 2019, των 
εμπορικών επιχειρήσεων νομικής μορφής ΑΕ και ΕΠΕ (συνολικά 5.616 επιχειρήσεις) 
διαπιστώνεται, για άλλη μία χρονιά, βελτίωση των οικονομικών μεγεθών και της κερ-
δοφορίας του τομέα του εμπορίου, τάση η οποία είχε ξεκινήσει το 2016. 

Ειδικότερα, το 48% περίπου των εμπορικών επιχειρήσεων (ΑΕ και ΕΠΕ) εμφάνισε αύ-
ξηση στις πωλήσεις του το 2019 σε σχέση με το 2018, ενώ το 27% αυτών στασιμότη-
τα. Παράλληλα, το 55% των επιχειρήσεων κατέγραψε αύξηση των κερδών του (στον 
έναν ή τον άλλο βαθμό) το τελευταίο έτος (Διάγραμμα 3.1).

4. ΕΛΣΤΑΤ, Δελτία Τύπου, Νοέμβριος 2020.

Πωλήσεις και κέρδη των επιχειρήσεων του ελληνικού εμπορίου: 2019
 (% των επιχειρήσεων)

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 3.1
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Πηγή: ICAP-DATABANK
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Πιο συγκεκριμένα, με βάση τα διαθέσιμα δημοσιευμένα αποτελέσματα χρήσεως 
5.616 εμπορικών επιχειρήσεων (ΑΕ και ΕΠΕ), προκύπτει αύξηση του συνολικού κύ-
κλου εργασιών κατά 5,2%, ενώ λόγω αύξησης του κόστους πωλήσεων με οριακά 
χαμηλότερο ρυθμό (4,9%) τα μεικτά κέρδη διευρύνθηκαν κατά 6,7%. Η βελτίωση 
των μεικτών κερδών, σε συνδυασμό με τη μικρότερη ποσοστιαία αύξηση των λοιπών 
λειτουργικών εξόδων και των χρηματοοικονομικών δαπανών (κατά 3,8% συνολικά), 
συνέβαλε στη σημαντική διεύρυνση (κατά 25,0%) της λειτουργικής κερδοφορίας των 
εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ. 

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην ενίσχυση των συνολικών καθαρών κερδών του εμπορί-
ου κατά 14,1% το 2019/2018. Σε απόλυτα μεγέθη, τα κέρδη προ φόρου διαμορφώ-
θηκαν στο ποσό των 1.534,4 εκατ. ευρώ το 2019, από 1.345,0 εκατ. ευρώ το 2018. 

Πίνακας 3.1
ςυνοπτικά ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσης των αΕ και ΕΠΕ: 2019/2018 (’000 €)

Μέγεθος 2019 2018 Μεταβολή 
2019/2018

Πωλήσεις 57.591.055 54.726.482 5,2%

Κόστος πωληθέντων 46.608.398 44.436.837 4,9%

Μεικτά κέρδη 10.983.268 10.289.571 6,7%

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 1.035.431 1.003.693 3,2%

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 9.662.119 9.387.468 2,9%

Χρηματοοικονομικές δαπάνες 586.992 489.630 19,9%

Λειτουργικά κέρδη 1.769.588 1.416.166 25,0%

Μη λειτουργικά έσοδα 15.703 39.387 -60,1%

Μη λειτουργικά έξοδα 52.045 18.326 184,0%

Μη ενσωματωθείσες αποσβέσεις 198.852 92.195 115,7%

Καθαρά κέρδη 1.534.394 1.345.031 14,1%

Πηγή: ΙCAP dATABANK

Από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των ΑΕ και ΕΠΕ του εμπορίου διαπιστώνεται 
η περαιτέρω ανάκαμψη των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου στον τομέα. Ειδικότε-
ρα, το 2019 η αύξηση της αξίας των ακαθάριστων παγίων διαμορφώθηκε σε 12,3%, 
ρυθμός υψηλότερος από τον αντίστοιχο του 2018. 

Το συνολικό ενεργητικό διευρύνθηκε κατά 10,4% το 2019/2018, ενώ τα συνολικά ίδια 
κεφάλαια των εμπορικών εταιρειών κατέγραψαν μικρότερη (ποσοστιαία) αύξηση, 
κατά 3,9%. 

Η αύξηση του συνολικού ενεργητικού προήλθε από τη διεύρυνση της αξίας των πα-
γίων στοιχείων κατά 19,9% καθώς και του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά 6,7%. 
Αντίθετα, τα συνολικά ρευστά διαθέσιμα μειώθηκαν κατά 2,8%. Ειδικότερα, η αύξη-
ση του κυκλοφορούντος ενεργητικού προήλθε από την αύξηση τόσο των απαιτή-
σεων (6,9%) όσο και των αποθεμάτων (6,4%).
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Το συνολικό χρέος των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ αυξήθηκε κατά 13,6% το 2019, γε-
γονός που προήλθε κατά κύριο λόγο από τη σημαντικότατη αύξηση των μεσομα-
κροπρόθεσμων υποχρεώσεων (κατά 51,5%) και ειδικότερα των μακροπρόθεσμων 
τραπεζικών υποχρεώσεων (57,9%). Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις διευρύνθηκαν 
μόλις κατά 2,1%, ενώ επισημαίνεται ότι οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές οφειλές συρ-
ρικνώθηκαν κατά 6,5%. 

Σημαντικό μέρος των ροών από τραπεζική χρηματοδότηση διοχετεύτηκε στις επεν-
δύσεις παγίου κεφαλαίου, οι οποίες αυξήθηκαν το 2019. Μικρότερο μέρος χρηματο-
δότησε το κυκλοφορούν ενεργητικό.

Πίνακας 3.2
Πηγές και χρήσεις των νέων κεφαλαίων των εμπορικών αΕ και ΕΠΕ το 2019/2018 (’000 €)

Πηγές νέων κεφαλαίων Μεταβολή
2019/2018

Μερίδιο επί της 
μεταβολής του 

παθητικού

Α.1 Μετοχικά κεφάλαια -54.087 -1,5%

Α.2 Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον 503.031 14,2%

α. Ίδια κεφάλαια 448.944 12,7%

Β.1 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 372.560 10,5%

Β.1.1 Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις -270.073 -7,6%

Β.1.2 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 642.632 18,2%

Β.2 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.711.590 76,7%

Β.2.1 Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 2.650.621 75,0%

Β.2.2 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 60.970 1,7%

Β. Υποχρεώσεις 3.084.150 87,3%

αύξηση παθητικού 3.533.094 100,0%

 

Χρήσεις νέων κεφαλαίων Μεταβολή
2019/2018

Μερίδιο επί της 
μεταβολής του 

ενεργητικού

Γ. καθαρά πάγια 2.462.138 69,7%

Δ.1 Αποθέματα 414.720 11,7%

Δ.2 Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 769.138 21,8%

Δ. κυκλοφορούν 1.183.859 33,5%

Ε. Διαθέσιμα -112.903 -3,2%

αύξηση ενεργητικού 3.533.094 100,0%

Πηγή: ΙCAP dATABANK
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το 2019 σημειώθηκε βελτίωση στην κερδοφορία των ΑΕ 
και ΕΠΕ του εμπορίου. Ο δείκτης της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων διαμορφώ-
θηκε σε 13,0% το 2019, παρουσιάζοντας μικρή άνοδο έναντι του 2018 (11,8%). Ο 
δείκτης της αποδοτικότητας των συνολικών κεφαλαίων βελτιώθηκε οριακά σε 5,7% 
το 2019 από 5,4% το προηγούμενο έτος. Επίσης, το περιθώριο καθαρού κέρδους 
διαμορφώθηκε σε 2,7% το 2019 από 2,5% το 2018. 

Αύξηση του ενεργητικού των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ: 2019/2018 ('000 € )
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 3.3
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Καθαρά πάγια
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Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις
Διαθέσιμα

2.462.138
414.720
769.138

-112.903

Μεταβολή
2019/2018

Πηγή: ICAP DATABANK

Χρηματοδότηση της αύξησης του ενεργητικού των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ:
2019/2018 ('000 € )
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Πηγή: ICAP DATABANK
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Από τους διαθέσιμους ισολογισμούς των ΑΕ και ΕΠΕ προκύπτει ότι το 2019 το κυ-
κλοφορούν και διαθέσιμο κεφάλαιο διευρύνθηκε συνολικά κατά 4,9%, ενώ οι βρα-
χυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν με χαμηλότερο ρυθμό (2,1%). Συνδυασμένο 
αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ήταν η οριακή βελτίωση της γενικής ρευστότητας 
σε 1,28 το 2019 από 1,25 το 2018. 

Περαιτέρω, από την επεξεργασία των στοιχείων των δημοσιευμένων οικονομικών 
καταστάσεων των ΑΕ και ΕΠΕ διαπιστώνεται ότι το 70% περίπου αυτών παρουσίασε 
είτε βελτίωση είτε στασιμότητα στη ρευστότητά του το 2019, ενώ το υπόλοιπο 30% 
υπέστη επιδείνωση στη ρευστότητα.

Αποδοτικότητα ιδίων και συνολικών κεφαλαίων 
και ποσοστό καθαρού κέρδους εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ: 2018-2019 (%)

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 3.4

Πηγή: ICAP DATABANK
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3.2. Ο οικονομικός απολογισμός για τις ΑΕ 
και ΕΠΕ του ελληνικού εμπορίου το 2019 

Ο ι  β α σ ι κ έ σ  δ ι α π ι σ τ ώ σ έ ι σ  γ ι α  τ Ο  2 0 1 9

º»    Το 2019 οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών του εμπορίου κατέγραψαν 
αύξηση κατά 5,2%, ενώ τα μεικτά κέρδη διευρύνθηκαν κατά 6,7%. 

º»    Αυξημένες πωλήσεις εμφάνισαν και οι τρεις τομείς του εμπορίου το 2019. 
Εντονότερη ήταν η αύξηση στον τομέα της εμπορίας αυτοκινήτων-ανταλ-
λακτικών (9,1%).

º»    Το περιθώριο μεικτού κέρδους στο εμπόριο (συνολικά) διαμορφώθηκε σε 
19,1% το 2019, αυξημένο οριακά έναντι του 2018 (18,8%). 

º»    Το 2019 η κερδοφορία των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ κατέγραψε αύξηση κατά 
14,1%.

º»    Κερδοφόροι ήταν και οι τρεις τομείς του εμπορίου το 2019. Ειδικότερα, ο 
τομέας της εμπορίας αυτοκινήτων-ανταλλακτικών κατέγραψε εντυπωσιακή 
αύξηση στην κερδοφορία του (υπερτριπλασιάστηκε). Παράλληλα, διεύρυν-
ση του κερδοφόρου αποτελέσματος παρουσίασαν και οι άλλοι δύο τομείς 
(χονδρικό και λιανικό εμπόριο).

º»    Το ποσοστό καθαρού κέρδους διαμορφώθηκε σε 2,7% το 2019, η δε απο-
δοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων διευρύνθηκε σε 13,0%.

º»    Η αναλογία κερδοφόρων προς ζημιογόνες εταιρείες αυξήθηκε σε 3,25 : 1 το 
2019 από 2,74 : 1 το 2018.

º»    Ο ρυθμός αύξησης του συνολικού ενεργητικού των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ 
διαμορφώθηκε σε 10,4% το 2019. Η αύξηση αυτή προήλθε από την αντί-
στοιχη μεταβολή του πάγιου και κυκλοφορούντος ενεργητικού, ενώ μείωση 
παρουσίασαν τα ρευστά διαθέσιμα.

º»    Διεύρυνση του ενεργητικού σημειώθηκε και στους τρεις τομείς, ήταν δε 
εντονότερη στο λιανικό εμπόριο (19,7%). 

º»    Από τους διαθέσιμους ισολογισμούς των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ επιβεβαιώ-
νεται η περαιτέρω ανάκαμψη των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου. Οι επεν-
δύσεις στο εμπόριο ανήλθαν σε 2,5 δισ. ευρώ περίπου το 2019. 

º»    Τα ίδια κεφάλαια των εμπορικών εταιρειών αυξήθηκαν κατά 3,9% το 2019. 
Εντονότερη ήταν η αύξηση στο εμπόριο αυτοκινήτων-ανταλλακτικών 
(10,3%), ακολούθησε το χονδρικό εμπόριο (4,9%), ενώ οριακή αύξηση (0,6%) 
κατέγραψε το λιανικό εμπόριο.
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3.2.1. Οι πωλήσεις και η κερδοφορία των αΕ και ΕΠΕ του 
ελληνικού εμπορίου το 2019

Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων 
χρήσης (έτους 2019) που έχουν δημοσιευ-
θεί και υπάρχουν στο αρχείο της iCAP δια-
φαίνεται (όπως και στην περσινή έκδοση) 
σαφής εικόνα βελτίωσης των οικονομικών 
μεγεθών και της κερδοφορίας των εμπο-
ρικών εταιρειών. 

Συγκεκριμένα, από τα διαθέσιμα δημο-
σιευμένα αποτελέσματα χρήσεως 5.616 
εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ προκύπτει αύξηση 

του κύκλου εργασιών κατά 5,2% το 2019/2018, οι δε συνολικές πωλήσεις τους ανήλ-
θαν σε 57,6 δισ. ευρώ περίπου το 2019 (από 54,7 δισ. ευρώ το 2018). 

Αύξηση πωλήσεων καταγράφηκε και στους τρεις κύριους τομείς του εμπορίου. Εντο-
νότερη ήταν η βελτίωση στον τομέα της εμπορίας αυτοκινήτων-ανταλλακτικών όπου 
οι πωλήσεις διευρύνθηκαν κατά 9,1%. Ακολούθησε το λιανικό εμπόριο με αύξηση του 
κύκλου εργασιών κατά 5,9% και έπεται ο τομέας του χονδρικού εμπορίου με αντίστοι-
χο ποσοστό μεταβολής 4,5%.

Χαρακτηριστικό είναι ότι από τους 15 επιμέρους κλάδους οι 14 εμφάνισαν αύξηση 
πωλήσεων το 2019 σε σχέση με το 2018. Την υψηλότερη ποσοστιαία αύξηση εμφά-
νισαν οι πωλήσεις αυτοκινήτων (10,1%) και ακολούθησαν το άλλο χονδρικό εμπόριο 
(9,9%) και το λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών, καπνού (9,5%).

º»    Το συνολικό χρέος των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ αυξήθηκε κατά 13,6% το 
2019/2018, γεγονός που οφείλεται ουσιαστικά στη σημαντική αύξηση των 
μεσομακροπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά 51,5%, καθώς οι βραχυπρόθε-
σμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 2,1%. Η αναλογία βραχυπρόθεσμου 
προς μεσομακροπρόθεσμο χρέος μειώθηκε σε 2,2 : 1 το 2019.

º»    Η δανειακή επιβάρυνση ανήλθε σε 68,5% το 2019 από 66,6% το 2018. 

º»    Η γενική ρευστότητα βελτιώθηκε ελαφρώς, διαμορφούμενη σε 1,28 το 
2019.

Πωλήσεισ 2019

αυξημένες πωλήσεις εμφάνισαν 
και οι τρεις τομείς του εμπορίου 

το 2019. Εντονότερη ήταν 
η αύξηση στο εμπόριο  

αυτοκινήτων-ανταλλακτικών.
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Πίνακας 3.3
Οι πωλήσεις των εμπορικών αΕ και ΕΠΕ: 2019/2018 — 

κατανομή κατά τομέα και κλάδο (’000 €)

κλάδος 2019 2018 Μεταβολή
2019/2018

Αυτοκίνητα 3.290.183 2.987.007 10,1%

Ανταλλακτικά αυτοκινήτων 2.023.265 1.882.893 7,5%

αυτοκίνητα-ανταλλακτικά 5.313.449 4.869.900 9,1%

Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής 793.193 801.674 -1,1%

Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 6.728.096 6.352.466 5,9%

Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής 
χρήσης 8.753.907 8.287.276 5,6%

Χ/Ε καυσίμων και χημικών 13.694.916 13.388.516 2,3%

Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων 2.133.509 2.005.839 6,4%

Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 4.454.054 4.212.763 5,7%

Άλλο χονδρικό εμπόριο 1.161.579 1.056.981 9,9%

Χονδρικό εμπόριο 37.719.253 36.105.517 4,5%

Γενικό λιανικό εμπόριο 9.285.635 8.766.056 5,9%

Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 181.436 165.741 9,5%

Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής 
χρήσης 1.311.698 1.224.235 7,1%

Λ/Ε καλλυντικών 392.666 373.407 5,2%

Λ/Ε οικιακών συσκευών 697.619 672.871 3,7%

Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε 2.689.299 2.548.755 5,5%

Λιανικό εμπόριο 14.558.352 13.751.066 5,9%

Γενικό σύνολο 57.591.055 54.726.482 5,2%

Πηγή: iCAP dATABANK

Ρυθμός αύξησης των πωλήσεων: 2019/2018 – Ανάλυση κατά τομέα (%)
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 3.6
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Μεικτά, λειτουργικά και καθαρά κέρδη

Αύξηση καταγράφεται και στο επίπεδο των μεικτών κερδών των ελληνικών εμπορι-
κών ΑΕ και ΕΠΕ το 2019, με ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό από το αντίστοιχο των 
πωλήσεων. Συγκεκριμένα, τα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε περίπου 11,0 δισ. ευρώ το 
2019, αυξημένα κατά 6,7% σε ετήσια βάση, γεγονός ενδεικτικό τού ότι ο τομέας του 
εμπορίου κατάφερε να «συγκρατήσει» το κόστος πωληθέντων (αυξήθηκε κατά 4,9%).

Το τελευταίο εξεταζόμενο έτος τα μεικτά κέρδη των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ βελτιώ-
θηκαν και στους τρεις τομείς του εμπορίου, ωστόσο πιο έντονη ήταν η αύξηση στον 
τομέα της εμπορίας αυτοκινήτων-ανταλλακτικών (10,7%). 

Ιδιαίτερα θετικό είναι το γεγονός της βελτίωσης της μεικτής κερδοφορίας (το 2019) 
σε 14 από τους 15 κλάδους. Μόνο στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου προϊόντων 
πρωτογενούς παραγωγής σημειώθηκε μείωση (κατά 4,0%).

Την υψηλότερη (ποσοστιαία) αύξηση εμφάνισε ο κλάδος τροφίμων, ποτών, καπνού 
του λιανικού εμπορίου (13,0%) και ακολούθησε ο κλάδος της εμπορίας αυτοκινήτων 
(11,5%).

 

Πίνακας 3.4
Τα μεικτά κέρδη των εμπορικών αΕ και ΕΠΕ: 2019/2018 —

κατανομή κατά τομέα και κλάδο (’000 €)

κλάδος 2019 2018 Μεταβολή
2019/2018

Αυτοκίνητα 486.477 436.395 11,5%

Ανταλλακτικά αυτοκινήτων 299.244 273.178 9,5%

αυτοκίνητα-ανταλλακτικά 785.721 709.572 10,7%

Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής 157.595 164.093 -4,0%

Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 1.186.641 1.120.319 5,9%

Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 2.323.411 2.210.836 5,1%

Χ/Ε καυσίμων και χημικών 859.804 818.126 5,1%

Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων 390.311 355.820 9,7%

Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 982.499 922.044 6,6%

 Άλλο χονδρικό εμπόριο 223.028 203.549 9,6%

Χονδρικό εμπόριο 6.123.289 5.794.788 5,7%

Γενικό λιανικό εμπόριο 2.216.687 2.037.437 8,8%

Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 53.628 47.444 13,0%

Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 589.077 550.191 7,1%

Λ/Ε καλλυντικών 122.751 113.985 7,7%

Λ/Ε οικιακών συσκευών 216.441 203.197 6,5%

Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε 875.674 832.958 5,1%

Λιανικό εμπόριο 4.074.257 3.785.211 7,6%

Γενικό σύνολο 10.983.268 10.289.571 6,7%

Πηγή: iCAP dATABANK
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Λόγω της υψηλότερης ποσοστιαίας αύξησης των μεικτών κερδών συγκριτικά με 
εκείνη των πωλήσεων, το περιθώριο μεικτού κέρδους διευρύνθηκε οριακά σε 19,1% 
το 2019 από 18,8% το 2018. Ο συγκεκριμένος δείκτης βελτιώθηκε και στους τρεις 
τομείς του εμπορίου.

Αναλυτικότερα, βελτίωση (έστω και οριακή) του δείκτη σημειώθηκε το 2019 σε 9 
κλάδους από τους 15 συνολικά. Στους υπόλοιπους 6 κλάδους το περιθώριο μεικτού 
κέρδους παρουσίασε οριακή μείωση ή στασιμότητα. Το λιανικό εμπόριο διατηρεί τον 
υψηλότερο δείκτη διαχρονικά (28,0% το 2019), ακολουθεί ο τομέας του χονδρικού 
εμπορίου (16,2%) και έπεται, με μικρή διαφορά, ο τομέας της εμπορίας αυτοκινή-
των-ανταλλακτικών (14,8%). 

Πίνακας 3.5
Ποσοστό μεικτού κέρδους των αΕ και ΕΠΕ κατά τομέα και κλάδο: 2019/2018

κλάδος 2019 2018

Αυτοκίνητα 14,8% 14,6%

Ανταλλακτικά αυτοκινήτων 14,8% 14,5%

αυτοκίνητα-ανταλλακτικά 14,8% 14,6%

Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής 19,9% 20,5%

Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 17,6% 17,6%

Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 26,5% 26,7%

Χ/Ε καυσίμων και χημικών 6,3% 6,1%

Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων 18,3% 17,7%

Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 22,1% 21,9%

 Άλλο χονδρικό εμπόριο 19,2% 19,3%

Χονδρικό εμπόριο 16,2% 16,0%

Γενικό λιανικό εμπόριο 23,9% 23,2%

Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 29,6% 28,6%

Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 44,9% 44,9%

Λ/Ε καλλυντικών 31,3% 30,5%

Λ/Ε οικιακών συσκευών 31,0% 30,2%

Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε 32,6% 32,7%

Λιανικό εμπόριο 28,0% 27,5%

Γενικό σύνολο 19,1% 18,8%

Πηγή: iCAP dATABANK

Στο επίπεδο της λειτουργικής κερδοφορίας του εμπορίου οι εξελίξεις ήταν ιδιαίτερα 
θετικές το 2019. Η βελτίωση των μεικτών κερδών (6,7%), σε συνδυασμό με τη μικρό-
τερη ποσοστιαία αύξηση των λοιπών λειτουργικών εξόδων και των χρηματοοικονο-
μικών δαπανών (αύξηση κατά 3,8% συνολικά), συνέβαλε στη σημαντική διεύρυνση 
(κατά 25,0%) της λειτουργικής κερδοφορίας των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ. Ειδικότερα, 
τα συνολικά λειτουργικά κέρδη του εμπορικού τομέα διαμορφώθηκαν στο ποσό των 
1,77 δισ. ευρώ το 2019.
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Πίνακας 3.6
Τα λειτουργικά κέρδη των εμπορικών αΕ και ΕΠΕ: 2019/2018 — 

 κατανομή κατά τομέα και κλάδο (’000 €)

κλάδος 2019 2018 Μεταβολή
2019/2018

Αυτοκίνητα 104.145 -1.825 5.805,1%

Ανταλλακτικά αυτοκινήτων 43.948 40.505 8,5%

αυτοκίνητα-ανταλλακτικά 148.093 38.680 282,9%

Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής 34.773 44.827 -22,4%

Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 224.578 174.062 29,0%

Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 355.775 350.206 1,6%

Χ/Ε καυσίμων και χημικών 142.937 115.351 23,9%

Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων 54.136 41.541 30,3%

Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 225.344 208.341 8,2%

 Άλλο χονδρικό εμπόριο 32.944 27.084 21,6%

Χονδρικό εμπόριο 1.070.488 961.412 11,3%

Γενικό λιανικό εμπόριο 140.134 89.429 56,7%

Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 3.090 1.806 71,1%

Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 121.526 88.091 38,0%

Λ/Ε καλλυντικών 24.448 13.170 85,6%

Λ/Ε οικιακών συσκευών -8.761 -12.574 30,3%

Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε 270.571 236.150 14,6%

Λιανικό εμπόριο 551.008 416.073 32,4%

Γενικό σύνολο 1.769.588 1.416.166 25,0%

Πηγή: iCAP dATABANK

Από τομεακή σκοπιά, εντυπωσιακή αύξηση εμφάνισαν τα λειτουργικά αποτελέσματα 
του τομέα της εμπορίας αυτοκινήτων-ανταλλακτικών, τα οποία υπερτριπλασιάστη-
καν. Η μεταβολή αυτή οφείλεται ουσιαστικά σε τρεις εταιρείες του κλάδου της εμπο-
ρίας αυτοκινήτων,5 το συνολικό λειτουργικό αποτέλεσμα των οποίων κατέστη θετικό 
το 2019 (κέρδη 27,2 εκατ. ευρώ) από αρνητικό το 2018 (ζημιές 63,1 εκατ. ευρώ). 

Περαιτέρω, σημαντική αύξηση παρουσίασε το λειτουργικό αποτέλεσμα στο λιανικό 
εμπόριο (32,4%), καθώς και στο χονδρικό (11,3%). Τα υψηλότερα οργανικά κέρδη (σε 
απόλυτα μεγέθη) εμφάνισε το χονδρικό εμπόριο, ακολούθησε το λιανικό και έπεται ο 
τομέας της εμπορίας αυτοκινήτων-ανταλλακτικών.

Από πλευράς κλάδων, θετική μεταβολή στο λειτουργικό αποτέλεσμα κατά το 2019 
εμφανίζουν 14 από τους 15 συνολικά κλάδους. Πέραν του κλάδου της εμπορίας αυ-
τοκινήτων, ο οποίος μετέτρεψε το ζημιογόνο λειτουργικό αποτέλεσμα του 2018 σε 

5. Από τις τρεις εταιρείες εμπορίας αυτοκινήτων οι δύο εμφάνισαν λειτουργικές ζημιές και τα δύο έτη, 
μειωμένες ωστόσο κατά 38,1 εκατ. ευρώ η πρώτη εταιρεία και κατά 17,6 εκατ. ευρώ η δεύτερη το 2019 
σε σχέση με το 2018. Η τρίτη εταιρεία του κλάδου μετέτρεψε ζημιές 1,5 εκατ. ευρώ το 2018 σε λειτουρ-
γικά κέρδη ύψους 33,2 εκατ. ευρώ το 2019. 
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κερδοφόρο το 2019, σημαντική ήταν η βελτίωση των λειτουργικών κερδών του λια-
νικού εμπορίου καλλυντικών6 και του γενικού λιανικού εμπορίου7. Μείωση στη λει-
τουργική του κερδοφορία κατέγραψε ο κλάδος του χονδρικού εμπορίου προϊόντων 
πρωτογενούς παραγωγής.8

Σε επίπεδο καθαρών αποτελεσμάτων, η κερδοφορία των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ κα-
τέγραψε σημαντική αύξηση (14,1%), τα δε κέρδη προ φόρου ανήλθαν σε 1,53 δισ. 
ευρώ το 2019. 

Θετικό είναι το γεγονός ότι και οι τρεις τομείς του εμπορίου ήταν κερδοφόροι και το 
2019. Ο τομέας της εμπορίας αυτοκινήτων-ανταλλακτικών κατέγραψε σημαντικότα-
τη αύξηση στην κερδοφορία του το 2019/2018, εξέλιξη η οποία οφείλεται σε μεγάλο 
βαθμό, όπως έχει ήδη αναφερθεί, σε συγκεκριμένες εταιρείες εμπορίας αυτοκινήτων 

6. Η σημαντική βελτίωση της λειτουργικής και καθαρής κερδοφορίας οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, σε 
μία εταιρεία του κλάδου η οποία κατέγραψε κέρδη 7,3 εκατ. ευρώ το 2019 από ζημιές 906,7 χιλ. ευρώ 
το 2018.
7. Η σημαντική βελτίωση των λειτουργικών και καθαρών κερδών του κλάδου οφείλεται στη δραστική 
μείωση των ζημιών μεγάλης εταιρείας του λιανεμπορίου (από ζημιές 54,4 εκατ. ευρώ το 2018 κατέ-
γραψε ζημιές 1,2 εκατ. ευρώ το 2019). Αν δεν υπολογισθούν τα μεγέθη της συγκεκριμένης εταιρείας 
και για τα δύο έτη, τότε τα λειτουργικά κέρδη του κλάδου παρουσιάζουν οριακή μείωση κατά 1,7% το 
2019/2018. 
8. Η μείωση της λειτουργικής και καθαρής κερδοφορίας του κλάδου οφείλεται σε μία εταιρεία η οποία 
εμφάνισε μείωση κερδών κατά 15,7 εκατ. ευρώ το 2019/2018. Εάν δεν υπολογισθούν τα μεγέθη της 
συγκεκριμένης εταιρείας και για τα δύο έτη, τότε η συνολική κερδοφορία του κλάδου εμφανίζεται 
αυξημένη το τελευταίο έτος. 

κ α θ α ρ α  α π Ο τ έ λ έ σ μ α τ α  2 0 1 9

º»    Το 2019 η κερδοφορία (προ φόρων) των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ αυξήθηκε 
κατά 14,1%. 

º»    Το ποσοστό καθαρού κέρδους διαμορφώθηκε σε 2,7% το 2019 από 2,5% 
το 2018.

º»    Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων διευρύνθηκε σε 13,0% το 2019 από 
11,8% το προηγούμενο έτος. 

º»    Η αναλογία κερδοφόρων προς ζημιογόνες εταιρείες το 2019 διαμορφώθη-
κε σε 3,25 : 1 το 2019 (2,74 : 1 το 2018).

º»    Κερδοφόρο ήταν το τελικό καθαρό αποτέλεσμα και στους τρεις τομείς 
του εμπορίου το 2019. Εντυπωσιακή ήταν η αύξηση της κερδοφορίας 
(υπερτριπλασιάστηκε) του τομέα της εμπορίας αυτοκινήτων-ανταλλα-
κτικών. Οι τομείς του χονδρικού και λιανικού εμπορίου κατέγραψαν αύ-
ξηση κερδών κατά 6,6% και 13,0% αντίστοιχα το 2019/2018.
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των οποίων το τελικό καθαρό αποτέλεσμα βελτιώθηκε σημαντικά το τελευταίο έτος.9 
Αύξηση της κερδοφορίας τους παρουσίασαν και οι άλλοι δύο τομείς, κατά 13,0% το 
λιανικό εμπόριο και κατά 6,6% το χονδρικό. 

Όσον αφορά την κλαδική κατανομή, αξιοσημείωτο είναι ότι 14 από τους 15 συνολικά 
κλάδους του εμπορίου ήταν κερδοφόροι το 2019. Τα υψηλότερα κέρδη, προ φόρου, 
εμφανίζει ο κλάδος του χονδρικού εμπορίου ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρή-
σης και ακολουθούν κατά σειρά ο κλάδος του λιανικού εμπορίου Η/Υ, μηχανών γρα-
φείου, λοιπό Λ/Ε και ο κλάδος του χονδρικού εμπορίου τροφίμων, ποτών, καπνού. 

Σχετικά με το περιθώριο καθαρού κέρδους, σε επίπεδο τομέων το υψηλότερο πο-
σοστό εμφάνισε το 2019 το λιανικό εμπόριο (2,9%) και ακολούθησαν το χονδρικό 
εμπόριο (2,7%) και ο τομέας της εμπορίας αυτοκινήτων-ανταλλακτικών (2,2%). 

Από κλαδικής πλευράς, 14 κλάδοι, από τους 15 συνολικά, εμφανίζουν θετικό δείκτη 
το τελευταίο έτος. Το υψηλότερο ποσοστό καθαρού κέρδους το 2019 αντιστοιχεί 
στον κλάδο του λιανικού εμπορίου Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε (8,1%). Τα χα-
μηλότερα περιθώρια εμφανίζουν το χονδρικό εμπόριο καυσίμων και χημικών (1,0%), 
το γενικό λιανικό εμπόριο (1,2%) και το λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών, καπνού 
(1,3%). 

Η διαμόρφωση των αποτελεσμάτων των εμπορικών εταιρειών την τελευταία διετία 
είχε ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση του κερδοφόρου τμήματος των ΑΕ και ΕΠΕ. Συ-
γκεκριμένα, οι κερδοφόρες εταιρείες κάλυψαν το 76,5% του συνόλου των εμπορικών 
ΑΕ και ΕΠΕ του δείγματος το 2019 (73,2% το 2018), η δε αναλογία κερδοφόρων προς 
ζημιογόνες εταιρείες διαμορφώθηκε σε 3,25 : 1 το 2019. 

9. Κατά κύριο λόγο oφείλεται σε δύο εταιρείες του κλάδου που μείωσαν τις ζημιές τους, η μία κατά 38,1 
εκατ. ευρώ και η δεύτερη κατά 17,6 εκατ. ευρώ.
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 Πινακασ 3.7
Τα προ φόρου κέρδη των εμπορικών αΕ και ΕΠΕ: 2019/2018 — 

κατανομή κατά τομέα και κλάδο (’000 €)

κλάδος 2019 2018 Μεταβολή
2019/2018

Αυτοκίνητα 71.115 -4.212 1.788,2%

Ανταλλακτικά αυτοκινήτων 44.006 39.659 11,0%

αυτοκίνητα-ανταλλακτικά 115.120 35.446 224,8%

Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής 33.586 43.822 -23,4%

Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 212.926 164.491 29,4%

Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 340.980 334.671 1,9%

Χ/Ε καυσίμων και χημικών 140.714 140.980 -0,2%

Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων 50.393 38.329 31,5%

Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 189.752 190.134 -0,2%

 Άλλο χονδρικό εμπόριο 31.925 26.264 21,6%

Χονδρικό εμπόριο 1.000.275 938.690 6,6%

Γενικό λιανικό εμπόριο 112.101 84.519 32,6%

Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 2.340 1.093 114,0%

Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 71.309 68.385 4,3%

Λ/Ε καλλυντικών 23.934 12.595 90,0%

Λ/Ε οικιακών συσκευών -9.077 -11.427 20,6%

Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε 218.391 215.729 1,2%

Λιανικό εμπόριο 418.999 370.895 13,0%

Γενικό σύνολο 1.534.394 1.345.031 14,1%

Πηγή: iCAP dATABANK

Πίνακας 3.8
αριθμός εμπορικών αΕ και ΕΠΕ: 2019/ 2018 — 

κατανομή κατά τύπο κερδοφορίας

κερδοφόρες Ζημιογόνες ςύνολο

2019 2018 2019 2018 2019 2018

4.294 4.113 1.322 1.503 5.616 5.616

Πηγή: ΙCAP dATABANK

Από τομεακής πλευράς, η υψηλότερη αναλογία κερδοφόρων προς ζημιογόνες εται-
ρείες το 2019 διαμορφώθηκε στο χονδρικό εμπόριο (3,85 : 1). Αντίθετα, τον δυσμε-
νέστερο δείκτη εμφάνισε το λιανικό εμπόριο (1,97 : 1). 
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Πίνακας 3.9
αναλογία κερδοφόρων προς ζημιογόνες εταιρείες: 2019/2018 — 

ανάλυση κατά τομέα και κλάδο 

κλάδος 2019 2018

Αυτοκίνητα 2,52 : 1 1,62 : 1

Ανταλλακτικά αυτοκινήτων 3,80 : 1 3,70 : 1

αυτοκίνητα-ανταλλακτικά 2,96 : 1 2,21 : 1

Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής 4,79 : 1 4,04 : 1

Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 4,51 : 1 3,23 : 1

Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 2,78 : 1 2,50 : 1

Χ/Ε καυσίμων και χημικών 3,85 : 1 3,85 : 1

Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων 3,32 : 1 2,63 : 1

Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 5,05 : 1 4,85 : 1

 Άλλο χονδρικό εμπόριο 6,63 : 1 4,38 : 1

Χονδρικό εμπόριο 3,85 : 1 3,27 : 1

Γενικό λιανικό εμπόριο 3,32 : 1 2,27 : 1

Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 1,18 : 1 1,13 : 1

Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 1,64 : 1 1,64 : 1

Λ/Ε καλλυντικών 4,63 : 1 3,09 : 1

Λ/Ε οικιακών συσκευών 2,17 : 1 1,75 : 1

Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε 1,94 : 1 1,60 : 1

Λιανικό εμπόριο 1,97 : 1 1,68 : 1

Γενικό σύνολο 3,25 : 1 2,74 : 1

Πηγή: ΙCAP dATABANK

Αναλογία κερδοφόρων προς ζημιογόνες εμπορικές ΑΕ και ΕΠΕ: 2018-2019
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 3.8

Πηγή:  ICAP DATABANK

Χονδρικό εμπόριοAυτοκίνητα-Ανταλλακτικά Λιανικό εμπόριο Σύνολο
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3.2.2. Η κεφαλαιουχική διάρθρωση των αΕ και ΕΠΕ 
του ελληνικού εμπορίου το 2019

Η ανάπτυξη του ενεργητικού

Από το δείγμα των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ με διαθέσιμους ισολογισμούς για το 2019 
προκύπτει ότι τα συνολικά κεφάλαια των εμπορικών εταιρειών ενισχύθηκαν κατά 
10,4% το τελευταίο έτος. Η αύξηση του συνολικού ενεργητικού προήλθε από τη διεύ-
ρυνση της αξίας των παγίων στοιχείων κατά 19,9%, καθώς και του κυκλοφορούντος 
ενεργητικού κατά 6,7%, ενώ τα συνολικά ρευστά διαθέσιμα μειώθηκαν κατά 2,8% το 
2019/2018. Η αύξηση του κυκλοφορούντος ενεργητικού καλύφθηκε από την αύξη-
ση τόσο των απαιτήσεων (6,9%) όσο και των αποθεμάτων (6,4%).

Από τη διαμόρφωση των οικονομικών μεγεθών το τελευταίο έτος διαπιστώνεται συ-
νέχιση της ανάκαμψης των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου στον εμπορικό τομέα και 
το 2019 και μάλιστα με υψηλότερο ρυθμό από τον αντίστοιχο του 2018.

Εξετάζοντας το ποσοστό μεταβολής του ενεργητικού κατά τομέα, διαπιστώνεται 
ότι και στους τρεις τομείς του εμπορίου η εξέλιξη ήταν ανοδική, αλλά με διαφορετι-
κό ρυθμό. Εντονότερος ήταν ο ρυθμός αύξησης στον τομέα του λιανικού εμπορίου 
(19,7%) το 2019. Ακολουθεί ο τομέας του χονδρικού εμπορίου (6,4%) και έπεται με 
μικρή διαφορά ο τομέας της εμπορίας αυτοκινήτων-ανταλλακτικών (6,0%).

Σχετικά με την κλαδική κατανομή, ιδιαίτερα θετικό είναι το γεγονός ότι και οι 15 κλά-
δοι κατέγραψαν αύξηση (έστω και μικρή) του ενεργητικού τους το 2019/2018. Ιδιαί-
τερα υψηλός ήταν ο ρυθμός μεγέθυνσης του ενεργητικού στο γενικό λιανικό εμπόριο 
(25,6%). Ακολούθησαν οι κλάδοι άλλο χονδρικό εμπόριο (18,6%) και χονδρικό εμπό-
ριο καυσίμων και χημικών (15,0%). 

Πίνακας 3.10
Οι μεταβολές των βασικών μεγεθών του ενεργητικού του ελληνικού εμπορίου: 2019/2018 

(’000 €)

Μέγεθος απόλυτη μεταβολή
2019/2018

Ποσοστιαία μεταβολή
2019/2018

Καθαρά πάγια 2.462.138 19,9%

Συσσωρευμένες αποσβέσεις 54.158 0,7%

Μεικτά πάγια 2.516.296 12,3%

Κυκλοφορούν 1.183.859 6,7%

Ρευστά διαθέσιμα -112.903 -2,8%

ςύνολο ενεργητικού 3.533.094 10,4%

Πηγή: ΙCAP dATABANK
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Πίνακας 3.11
Ο ρυθμός μεγέθυνσης του ενεργητικού των εμπορικών αΕ και ΕΠΕ: 2019/2018 —

ανάλυση κατά τομέα και κλάδο

κλάδος 2019/2018

Αυτοκίνητα 3,9%

Ανταλλακτικά αυτοκινήτων 13,0%

αυτοκίνητα-ανταλλακτικά 6,0%

Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής 3,9%

Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 5,8%

Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 2,7%

Χ/Ε καυσίμων και χημικών 15,0%

Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων 4,3%

Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 6,0%

 Άλλο χονδρικό εμπόριο 18,6%

Χονδρικό εμπόριο 6,4%

Γενικό λιανικό εμπόριο 25,6%

Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 5,7%

Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 13,5%

Λ/Ε καλλυντικών 10,0%

Λ/Ε οικιακών συσκευών 9,5%

Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε 13,1%

Λιανικό εμπόριο 19,7%

Γενικό σύνολο 10,4%

Πηγή: ΙCAP dATABANK

Το μέσο μέγεθος (ενεργητικό ανά εταιρεία) των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ αυξήθηκε 
κατά 10,4% το 2019/2018, ανερχόμενο σε 6,7 εκατ. ευρώ. Εξετάζοντας τη μεταβολή 
του μέσου μεγέθους ανά τομέα, διαπιστώνεται ότι και στους τρεις τομείς η εξέλιξη 
ήταν ανοδική. 

Το 2019 αύξηση του μέσου ενεργητικού των εταιρειών σημειώθηκε και στους 15 
συνολικά επιμέρους κλάδους. Ο υψηλότερος ρυθμός αύξησης του μέσου μεγέθους 
καταγράφηκε στον κλάδο του γενικού λιανικού εμπορίου (25,6%), ο οποίος εμφανίζει 
και το μεγαλύτερο μέσο μέγεθος σε απόλυτες τιμές (67,0 εκατ. ευρώ).
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Πίνακας 3.12
Ενεργητικό ανά εταιρεία: 2019/2018 — 
ανάλυση κατά τομέα και κλάδο (’000 €)

κλάδος
Μέσο 

ενεργητικό
2019

Μέσο 
ενεργητικό

2018

% 
Μεταβολή
2019/2018

Αυτοκίνητα 7.791 7.500 3,9

Ανταλλακτικά αυτοκινήτων 3.558 3.150 13,0

αυτοκίνητα-ανταλλακτικά 6.016 5.676 6,0

Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής 2.512 2.418 3,9

Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 4.506 4.257 5,8

Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 6.585 6.412 2,7

Χ/Ε καυσίμων και χημικών 14.673 12.762 15,0

Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων 4.327 4.148 4,3

Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 4.072 3.842 6,0

 Άλλο χονδρικό εμπόριο 3.631 3.060 18,6

Χονδρικό εμπόριο 5.464 5.137 6,4

Γενικό λιανικό εμπόριο 67.018 53.368 25,6

Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 873 826 5,7

Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 4.130 3.638 13,5

Λ/Ε καλλυντικών 6.615 6.016 10,0

Λ/Ε οικιακών συσκευών 4.280 3.909 9,5

Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε 7.368 6.515 13,1

Λιανικό εμπόριο 11.643 9.724 19,7

Γενικό σύνολο 6.684 6.055 10,4

Πηγή: ΙCAP dATABANK

Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου

Στο επίπεδο των επενδύσεων παγίου κεφα-
λαίου, από την επεξεργασία των σχετικών 
στοιχείων διαπιστώνεται περαιτέρω αύξη-
ση στο ύψος των επενδύσεων παγίου κε-
φαλαίου το 2019, με την προσθήκη νέων 
παγίων στο σύνολο των ακαθάριστων πα-
γίων του εμπορίου. Η ανάκαμψη των επεν-
δύσεων, η οποία ξεκίνησε το 2016, συνεχί-
στηκε και την τριετία 2017-2019. 

Από τα διαθέσιμα (μέχρι στιγμής) δεδο-
μένα προκύπτει ότι το 2019 οι επενδύσεις 
ανήλθαν σε 2,5 δισ. ευρώ περίπου, ενώ τα 
μεικτά πάγια διαμορφώθηκαν σε 23,0 δισ. 
ευρώ.

Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου 
των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ: 2019 ('000 €)

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 3.9

Πηγή: ICAP DATABANK
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Θετική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι υλοποίηση 
επενδύσεων εντοπίζεται και στους τρεις τομείς του 
εμπορίου, ήταν δε πολύ πιο έντονη στο λιανικό εμπό-
ριο και ειδικότερα στον κλάδο του γενικού λιανικού 
εμπορίου10. Επιπλέον, επενδυτική δραστηριότητα 
(έστω και χαμηλή) καταγράφεται σε 14 από τους 15 
συνολικά κλάδους το 2019.

Πίνακας 3.13
Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου* των αΕ και ΕΠΕ: 2019 — 

κατανομή κατά τομέα και κλάδο (’000 €)

κλάδος Μεικτά πάγια 
2019

Μεικτά πάγια 
2018

Επενδύσεις
2019

Αυτοκίνητα 1.566.959 1.550.712 16.246

Ανταλλακτικά αυτοκινήτων 342.753 274.173 68.579

αυτοκίνητα-ανταλλακτικά 1.909.711 1.824.885 84.826

Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής 231.177 215.623 15.554

Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 1.377.834 1.293.244 84.590

Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 2.815.245 2.768.823 46.422

Χ/Ε καυσίμων και χημικών 2.654.676 2.272.369 382.307

Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων 1.159.009 1.120.526 38.483

Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 1.442.057 1.394.065 47.992

 Άλλο χονδρικό εμπόριο 322.714 255.485 67.229

Χονδρικό εμπόριο 10.002.713 9.320.135 682.578

Γενικό λιανικό εμπόριο 7.033.128 5.617.638 1.415.489

Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 56.828 53.896 2.931

Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 844.526 749.115 95.411

Λ/Ε καλλυντικών 257.969 246.087 11.882

Λ/Ε οικιακών συσκευών 576.308 582.938 -6.630

Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε 2.309.826 2.080.018 229.808

Λιανικό εμπόριο 11.078.583 9.329.692 1.748.892

Γενικό σύνολο 22.991.008 20.474.711 2.516.296

* Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου = Ετήσια μεταβολή ακαθάριστων παγίων

Πηγή: ΙCAP dATABANK

10. Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης των επενδύσεων στον κλάδο (περίπου το 57%) καλύπτεται από 
μία μεγάλη αλυσίδα λιανικού εμπορίου. 

Το 2019 καταγράφεται 
αύξηση των επενδύσεων 

στο εμπόριο.
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Η εξέλιξη του κυκλοφορούντος και διαθέσιμου κεφαλαίου

Το σύνολο του κυκλοφορούντος κεφαλαίου των ΑΕ και ΕΠΕ παρουσίασε αύξηση 
κατά 6,7% (ή κατά 1,18 δισ. ευρώ) το 2019. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε η αύξηση 
των απαιτήσεων κατά 6,9% (ή κατά 769,1 εκατ. ευρώ), καθώς και των αποθεμάτων 
κατά 6,4% (ή κατά 414,7 εκατ. ευρώ). 

Οι συνολικές απαιτήσεις ανήλθαν στο ποσό των 11,9 δισ. ευρώ περίπου το 2019. 
Τα συνολικά ρευστά διαθέσιμα μειώθηκαν κατά 2,8% (ή κατά 112,9 εκατ. ευρώ) το 
2019/2018. 

Η μέση διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων, στο σύνολο του εμπορίου, παρέμει-
νε στάσιμη τη διετία 2018-2019, διαμορφούμενη στις 58 ημέρες. Περιορισμός της 
μέσης διάρκειας είσπραξης (κατά μία ημέρα) σημειώθηκε στο λιανικό εμπόριο, ενώ 
στους άλλους δύο τομείς του εμπορίου διαμορφώθηκε στα ίδια επίπεδα. 

Σε επίπεδο κλάδων, διεύρυνση της μέσης διάρκειας είσπραξης των απαιτήσεων το 
2019 παρατηρείται σε 4 από τους 15 συνολικά κλάδους. Σε 8 κλάδους η διάρκεια 
είσπραξης περιορίστηκε το 2019 σε σχέση με το 2018, ενώ στους υπόλοιπους 3 πα-
ρέμεινε στάσιμη. 

Μεταξύ των επιμέρους κλάδων εντονότερη μεταβολή παρατηρείται στο χονδρι-
κό εμπόριο προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής (η μέση διάρκεια αυξήθηκε κατά 
8 ημέρες) και στο λιανικό εμπόριο οικιακών συσκευών (όπου συρρικνώθηκε κατά 6 
ημέρες).

Σύνθεση της μεταβολής του κυκλοφορούντος και του διαθέσιμου κεφαλαίου:
2019/2018 ('000 €)

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 3.10
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Πηγή: ICAP DATABANK

Αποθέματα
Απαιτήσεις έναντι πελατών, γραμμάτια, επιταγές
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού
Χρεόγραφα
Διαθέσιμα
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Πίνακας 3.14
Μέσος όρος είσπραξης* απαιτήσεων, γραμματίων και επιταγών: 2019/2018 — 

ανάλυση κατά τομέα και κλάδο (ημέρες)

κλάδος 2019 2018

Αυτοκίνητα 55 55

Ανταλλακτικά αυτοκινήτων 35 38

αυτοκίνητα-ανταλλακτικά 48 48

Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής 114 106

Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 75 77

Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 120 119

Χ/Ε καυσίμων και χημικών 34 34

Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων 116 119

Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 102 97

Άλλο χονδρικό εμπόριο 56 58

Χονδρικό εμπόριο 76 76

Γενικό λιανικό εμπόριο 10 11

Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 29 29

Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 16 19

Λ/Ε καλλυντικών 16 18

Λ/Ε οικιακών συσκευών 30 36

Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε 19 18

Λιανικό εμπόριο 14 15

Γενικό σύνολο 58 58

* Μέσος όρος είσπραξης απαιτήσεων: Γραμμάτια, πελάτες, επιταγές επί 365 προς πωλήσεις

Πηγή: ΙCAP dATABANK

Την τελευταία εξεταζόμενη διετία παρατηρείται οριακή αύξηση στη μέση διάρκεια 
διατήρησης των αποθεμάτων, η οποία διαμορφώθηκε σε 52 ημέρες το 2019 από 51 
ημέρες το 2018. Κατά συνέπεια η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων περιο-
ρίστηκε ελαφρώς σε 7,0 το 2019 από 7,2 το προηγούμενο έτος. Ο συγκεκριμένος 
δείκτης περιορίστηκε και στους τρεις τομείς του εμπορίου.

Όσον αφορά στους επιμέρους κλάδους εμπορικής δραστηριότητας, παρατηρείται 
αύξηση (οριακή) του σχετικού δείκτη σε 3 από τους 15 συνολικά κλάδους, 7 παρου-
σίασαν μείωση και 5 κλάδοι δεν παρουσίασαν καμία μεταβολή. 
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Πίνακας 3.15
Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων του ελληνικού εμπορίου: 2019/2018 — 

κατανομή κατά τομέα και κλάδο

κλάδος Ταχύτητα* 
2019

Μέση 
διατήρηση 

αποθεμάτων** 
(ημέρες) 2019

Ταχύτητα* 
2018

Μέση 
διατήρηση 

αποθεμάτων** 
(ημέρες) 2018

Αυτοκίνητα 4,9 74 4,9 74

Ανταλλακτικά αυτοκινήτων 7,7 47 7,9 46

αυτοκίνητα-ανταλλακτικά 5,7 64 5,8 63

Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής 5,8 63 6,1 60

Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 10,7 34 10,6 34

Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής 
χρήσης 4,8 76 4,8 76

Χ/Ε καυσίμων και χημικών 28,2 13 30,7 12

Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων 3,9 95 3,9 94

Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 5,1 71 5,4 68

Άλλο χονδρικό εμπόριο 6,4 57 6,3 58

Χονδρικό εμπόριο 8,5 43 8,8 42

Γενικό λιανικό εμπόριο 6,8 54 7,3 50

Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 10,6 34 10,7 34

Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής 
χρήσης 3,1 117 3,0 120

Λ/Ε καλλυντικών 2,2 165 2,2 164

Λ/Ε οικιακών συσκευών 3,6 102 3,7 99

Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε 2,9 127 2,9 125

Λιανικό εμπόριο 4,8 76 5,0 73

Γενικό σύνολο 7,0 52 7,2 51

* Kυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων = Κόστος πωληθέντων / Μέσα αποθέματα
** Μέση διατήρηση αποθεμάτων = 365 / Κυκλοφοριακή ταχύτητα

Πηγή: iCAP dATABANK

3.2.3. Οι πηγές χρηματοδότησης των αΕ και ΕΠΕ 
του ελληνικού εμπορίου τo 2019

º»    Κατά το 2019 παρατηρείται αύξηση των ιδίων κεφαλαίων κατά 3,9%, ωστό-
σο οι συνολικές υποχρεώσεις των εταιρειών αυξήθηκαν με αρκετά πιο υψη-
λό ρυθμό (13,6%). Αποτέλεσμα των μεταβολών αυτών ήταν η άνοδος του 
δείκτη δανειακής επιβάρυνσης του εμπορίου σε 68,5% το 2019, καταγρά-
φοντας αύξηση κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2018. 
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Η εξέλιξη των ιδίων κεφαλαίων

Με βάση το διαθέσιμο δείγμα ισολογισμών της παρούσας έρευνας, τα ίδια κεφά-
λαια των ΑΕ και ΕΠΕ του ελληνικού εμπορίου διευρύνθηκαν σε 11,8 δισ. ευρώ το 
2019, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 3,9% (ή κατά 448,9 εκατ. ευρώ). Η μεταβολή 
αυτή προήλθε από τη σημαντική αύξηση του κονδυλίου αποτελέσματα εις νέον, από 
442,2 εκατ. ευρώ το 2018 σε 1,17 δισ. ευρώ το 2019. Αντίθετα, το μετοχικό κεφά-
λαιο μειώθηκε οριακά, κατά 0,9%, τα δε αποθεματικά συρρικνώθηκαν κατά 4,7% το 
2019/2018.

Το 2019 καταγράφηκε αύξηση των ιδίων κεφαλαίων (έστω και οριακή) και στους 
τρεις τομείς του εμπορίου. Μεγαλύτερη (ποσοστιαία) αύξηση σημειώθηκε στον το-
μέα της εμπορίας αυτοκινήτων-ανταλλακτικών (10,3%) και ακολουθούν το χονδρικό 
και λιανικό εμπόριο με ποσοστό αύξησης 4,9% και 0,6% αντίστοιχα. 

Από κλαδικής πλευράς, το 2019 παρατηρείται αύξηση των ιδίων κεφαλαίων σε 12 
επιμέρους κλάδους. Εντονότερο ήταν το φαινόμενο στο λιανικό εμπόριο καλλυντικών 
(25,6%) και ακολουθεί το εμπόριο ανταλλακτικών αυτοκινήτων (11,7%). 

Από την άλλη πλευρά, υποχώρηση εμφάνισαν τα ίδια κεφάλαια σε τρεις κλάδους, με 
την εντονότερη μείωση να αντιστοιχεί στο λιανικό εμπόριο ένδυσης, υπόδησης, ειδών 
οικιακής χρήσης (-8,2%). 

Μεταβολή των ιδίων κεφαλαίων των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ: 2019/2018 ('000 €)
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 3.11
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Πηγή: ICAP DATABANK

Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά
Αποτέλεσμα εις νέον
Ίδια κεφάλαια
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Πίνακας 3.16
Η κατανομή των ιδίων κεφαλαίων κατά τομέα και κλάδο: 2019/2018

(’000 €)

κλάδος 2019 2018 Μεταβολή
 2019/2018

Αυτοκίνητα 386.732 353.593 9,4%

Ανταλλακτικά αυτοκινήτων 295.316 264.494 11,7%

αυτοκίνητα-ανταλλακτικά 682.048 618.087 10,3%

Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής 252.439 250.913 0,6%

Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 1.264.633 1.150.410 9,9%

Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 2.634.638 2.590.519 1,7%

Χ/Ε καυσίμων και χημικών 1.186.688 1.097.312 8,1%

Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων 873.700 855.240 2,2%

Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 1.405.529 1.328.723 5,8%

Άλλο χονδρικό εμπόριο 209.446 190.141 10,2%

Χονδρικό εμπόριο 7.827.073 7.463.257 4,9%

Γενικό λιανικό εμπόριο 1.078.070 1.111.298 -3,0%

Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 22.172 20.409 8,6%

Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 241.119 262.760 -8,2%

Λ/Ε καλλυντικών 58.386 46.488 25,6%

Λ/Ε οικιακών συσκευών 233.380 247.048 -5,5%

Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε 1.677.978 1.601.933 4,7%

Λιανικό εμπόριο 3.311.105 3.289.937 0,6%

Γενικό σύνολο 11.820.226 11.371.282 3,9%

Πηγή: iCAP dATABANK

α ν α λ υ σ η  τ Ο υ  χ ρ έ Ο υ σ 

º»    Το συνολικό χρέος των εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ αυξήθηκε κατά 13,6% το 
2019/2018, μεταβολή που προήλθε κατά κύριο λόγο από τη σημαντικότατη 
αύξηση των μεσομακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (κατά 51,5% ή 2,7 δισ. 
ευρώ). Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ενισχύθηκαν κατά 2,1% (ή 372,6 
εκατ. ευρώ).

º»    Η δανειακή επιβάρυνση του εμπορίου διευρύνθηκε σε 68,5% το 2019 από 
66,6% το 2018. 

º»    Η συμμετοχή του τραπεζικού δανεισμού στο συνολικό χρέος των εταιρειών 
διαμορφώθηκε σε 43,2% το 2019 από 38,5% το προηγούμενο έτος. 
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Οι διαφορετικοί ρυθμοί μεταβολής του συνολικού χρέους των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ 
και των ιδίων κεφαλαίων είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση της δανειακής επιβάρυν-
σης σε 68,5% το 2019 από 66,6% το προηγούμενο έτος. Η διεύρυνση των συνολικών 
υποχρεώσεων οφείλεται ουσιαστικά στη σημαντική αύξηση του μεσομακροπρόθε-
σμου χρέους κατά 51,5% (ή 2,7 δισ. ευρώ). Η αύξηση αυτή, η οποία αφορά σχεδόν 
αποκλειστικά τραπεζικό δανεισμό, καλύπτεται σε σημαντικό βαθμό από τρεις μεγά-
λες εταιρείες του λιανεμπορίου.11

Το συνολικό βραχυπρόθεσμο χρέος διευρύνθηκε κατά 2,1% (ή 372,6 εκατ. ευρώ), 
ενώ ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε κατά 6,5% το 2019. 

Πίνακας 3.17
Μεταβολές βασικών μεγεθών του παθητικού των αΕ και ΕΠΕ: 2019/2018 (’000 €)

Μέγεθος  Μεταβολή
2019/2018

Ποσοστό μεταβολής (%)
2019/2018

α. Ίδια κεφάλαια 448.944 3,9

Α.1 Μετοχικό κεφάλαιο -54.087 -0,9

Α.2 Αποθεματικά -223.626 -4,7

Α.3 Αποτέλεσμα εις νέον 726.657 164,3

Β. Υποχρεώσεις 3.084.150 13,6

Β.1 Μεσομακροπρόθεσμες 2.711.590 51,5

Β.2 Βραχυπρόθεσμες 372.560 2,1

Γ. ςύνολο παθητικού 3.533.094 10,4

Πηγή: ΙCAP dATABANK

11. Τρεις μεγάλες αλυσίδες του λιανικού εμπορίου κάλυψαν περίπου το ήμισυ της αύξησης των συνολι-
κών μεσομακροπρόθεσμων υποχρεώσεων το 2019. 

Δείκτης δανειακής επιβάρυνσης: 2018-2019 – Ανάλυση κατά τύπο κερδοφορίας (%)
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 3.12

Πηγή: ICAP DATABANK
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Η αύξηση του (συνολικού) δείκτη δανειακής επιβάρυνσης προήλθε ουσιαστικά από 
το λιανικό εμπόριο, καθώς ο δείκτης διευρύνθηκε κατά 5,1 ποσοστιαίες μονάδες. Στο 
χονδρικό εμπόριο ο δείκτης αυξήθηκε οριακά, κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ 
στο εμπόριο αυτοκινήτων-ανταλλακτικών συρρικνώθηκε ελαφρώς, κατά 0,8 ποσο-
στιαίες μονάδες. 

Από κλαδική σκοπιά, ο δείκτης διευρύνθηκε (έστω και οριακά) σε 11 από τους 15 επι-
μέρους κλάδους. Μεγαλύτερη αύξηση της δανειακής επιβάρυνσης εμφάνισε το λια-
νικό εμπόριο ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης και ακολούθησε το λιανικό 
εμπόριο οικιακών συσκευών. Αντίθετα, η μεγαλύτερη μείωση του δείκτη σημειώθηκε 
στον κλάδο του λιανικού εμπορίου καλλυντικών, καθώς και του χονδρικού εμπορίου 
τροφίμων, ποτών, καπνού. 

Πίνακας 3.18
Δείκτης δανειακής επιβάρυνσης* των εμπορικών αΕ και ΕΠΕ: 2019/2018 — 

ανάλυση κατά τομέα και κλάδο
κλάδος 2019 2018

Αυτοκίνητα 83,8% 84,6%

Ανταλλακτικά αυτοκινήτων 62,4% 62,0%

αυτοκίνητα-ανταλλακτικά 78,5% 79,3%

Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής 63,1% 61,8%

Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 64,2% 65,5%

Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 64,9% 64,5%

Χ/Ε καυσίμων και χημικών 69,1% 67,2%

Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων 60,0% 59,2%

Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 60,9% 60,8%

Άλλο χονδρικό εμπόριο 68,5% 66,0%

Χονδρικό εμπόριο 64,4% 63,9%

Γενικό λιανικό εμπόριο 85,1% 80,7%

Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 73,5% 74,3%

Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 74,3% 68,2%

Λ/Ε καλλυντικών 80,4% 82,8%

Λ/Ε οικιακών συσκευών 67,0% 61,7%

Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε 45,9% 41,6%

Λιανικό εμπόριο 73,2% 68,1%

Γενικό σύνολο 68,5% 66,6%

* Υποχρεώσεις προς σύνολο παθητικού 

Πηγή: ΙCAP dATABANK

Η αναλογία του βραχυπρόθεσμου προς το μεσομακροπρόθεσμο χρέος των εμπο-
ρικών ΑΕ και ΕΠΕ περιορίστηκε σε 2,2 : 1 το 2019 από 3,3 : 1 το 2018. Πτωτική τάση 
καταγράφεται και στους τρεις τομείς του εμπορίου. Η εντονότερη μείωση της ανα-
λογίας του βραχυπρόθεσμου προς το μεσομακροπρόθεσμο χρέος σημειώθηκε στο 
άλλο χονδρικό εμπόριο. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε 14 από τους 15 επιμέρους κλά-
δους η αναλογία περιορίστηκε, ενώ σε έναν παρέμεινε στάσιμη.
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Πίνακας 3.19
Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση* των εμπορικών αΕ και ΕΠΕ: 2019/2018 — 

ανάλυση κατά τομέα και κλάδο

κλάδος 2019 2018

Αυτοκίνητα 1,8 : 1 1,8 : 1

Ανταλλακτικά αυτοκινήτων 2,5 : 1 5,2 : 1

αυτοκίνητα-ανταλλακτικά 1,9 : 1 2,1 : 1

Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής 4,9 : 1 6,0 : 1

Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 5,2 : 1 7,1 : 1

Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 4,7 : 1 5,0 : 1

Χ/Ε καυσίμων και χημικών 1,7 : 1 3,0 : 1

Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων 3,3 : 1 3,7 : 1

Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 3,9 : 1 4,8 : 1

Άλλο χονδρικό εμπόριο 3,2 : 1 7,2 : 1

Χονδρικό εμπόριο 3,5 : 1 4,6 : 1

Γενικό λιανικό εμπόριο 1,1 : 1 1,8 : 1

Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 5,0 : 1 5,6 : 1

Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 2,1 : 1 2,9 : 1

Λ/Ε καλλυντικών 6,8 : 1 8,8 : 1

Λ/Ε οικιακών συσκευών 1,5 : 1 2,4 : 1

Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε 1,4 : 1 4,2 : 1

Λιανικό εμπόριο 1,3 : 1 2,3 : 1

Γενικό σύνολο 2,2 : 1 3,3 : 1

* Βραχυπρόθεσμες προς μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Πηγή: ΙCAP dATABANK

Ο δείκτης του τραπεζικού χρέους προς το συνολικό αυξήθηκε σε 43,2% το 2019 από 
38,5% το 2018. Αύξηση της συμμετοχής των τραπεζικών υποχρεώσεων στο συνολι-
κό χρέος των ΑΕ και ΕΠΕ εντοπίζεται και στους τρεις τομείς και κυρίως στο λιανικό 
εμπόριο.

Από κλαδικής πλευράς, μείωση του μεριδίου των τραπεζικών υποχρεώσεων προς τις 
συνολικές υποχρεώσεις καταγράφεται μόνο σε 4 από τους 15 επιμέρους κλάδους 
του εμπορίου το 2019. Η μεγαλύτερη αύξηση του δείκτη παρατηρείται στο γενικό 
λιανικό εμπόριο (κατά 14,2 ποσοστιαίες μονάδες) και στο λιανικό εμπόριο Η/Υ, μηχα-
νών γραφείου, λοιπό Λ/Ε (11,5 ποσοστιαίες μονάδες). 
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Πίνακας 3.20
Τραπεζική επιβάρυνση* των εμπορικών αΕ και ΕΠΕ: 2019/2018 — 

ανάλυση κατά τομέα και κλάδο

κλάδος 2019 2018

Αυτοκίνητα 59,9% 60,7%

Ανταλλακτικά αυτοκινήτων 47,0% 37,9%

αυτοκίνητα-ανταλλακτικά 57,3% 56,5%

Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής 42,5% 41,7%

Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 30,4% 29,5%

Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 29,8% 30,4%

Χ/Ε καυσίμων και χημικών 50,1% 52,6%

Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων 47,5% 49,5%

Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 31,3% 28,0%

Άλλο χονδρικό εμπόριο 36,2% 27,7%

Χονδρικό εμπόριο 36,1% 35,7%

Γενικό λιανικό εμπόριο 51,8% 37,6%

Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 25,1% 22,9%

Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 44,0% 36,1%

Λ/Ε καλλυντικών 38,9% 37,6%

Λ/Ε οικιακών συσκευών 44,4% 37,8%

Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε 51,4% 39,9%

Λιανικό εμπόριο 50,3% 37,7%

Γενικό σύνολο 43,2% 38,5%

* Τραπεζικές προς συνολικές υποχρεώσεις

Πηγή: iCAP dATABANK

3.2.4. Η αποδοτικότητα των κεφαλαίων και η ρευστότητα 
των αΕ και ΕΠΕ του ελληνικού εμπορίου

Η αποδοτικότητα των ιδίων και των συνολικών κεφαλαίων

Το 2019 η κερδοφορία των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ κατέγραψε αύξηση κατά 14,1%, τα 
δε κέρδη προ φόρου ανήλθαν σε 1,5 δισ. ευρώ. Παράλληλα, τα ίδια κεφάλαια ενισχύ-
θηκαν κατά 3,9% το ίδιο έτος. Δεδομένων αυτών των μεταβολών, ο δείκτης της απο-
δοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων βελτιώθηκε σε 13,0% το 2019 από 11,8% το 2018. 

Από την ανάλυση των επιμέρους τομέων προκύπτει εντυπωσιακή αύξηση της απο-
δοτικότητας ιδίων κεφαλαίων στον τομέα της εμπορίας αυτοκινήτων-ανταλλακτικών 
(κατά 11,2 ποσοστιαίες μονάδες). Επισημαίνεται ότι η διεύρυνση αυτή οφείλεται στον 
κλάδο της εμπορίας αυτοκινήτων, ο οποίος παρουσιάζει θετικό δείκτη αποδοτικότη-
τας το 2019 (18,4%), ενώ το 2018 ο σχετικός δείκτης ήταν αρνητικός (-1,2%).12

12. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ο κλάδος κατέγραψε κέρδη το 2019 από ζημιές το 
2018 (βλ. υποσ. 9). 
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Μικρή αύξηση της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων καταγράφεται στο λιανικό 
εμπόριο (κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες) και οριακή στο χονδρικό εμπόριο (0,2 ποσο-
στιαίες μονάδες). 

Από κλαδικής πλευράς, αξιοσημείωτο είναι ότι 14 από τους 15 συνολικά κλάδους 
εμφάνισαν θετικό δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων το 2019. Μόνο ο κλάδος 
του λιανικού εμπορίου οικιακών συσκευών εμφάνισε αρνητική αποδοτικότητα ιδίων 
κεφαλαίων.

Η εξέταση των αιτίων της βελτίωσης του δείκτη αποδοτικότητας των ιδίων κεφα-
λαίων κατά το 2019 μέσω της ανάλυσης du Pont13 αποκαλύπτει ότι οι παράγοντες 
που συνέβαλαν στη βελτίωση αυτή ήταν οι εξής: α) ο λεγόμενος πολλαπλασιαστής 
των ιδίων κεφαλαίων (δηλαδή η αναλογία των συνολικών κεφαλαίων προς τα ίδια 
κεφάλαια), ο οποίος παρουσίασε οριακή αύξηση, καθώς διαμορφώθηκε σε 3,2 το 
2019 από 3,0 το 2018, και β) το περιθώριο καθαρού κέρδους, το οποίο διευρύνθηκε 
ελαφρώς, κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες. Αντίθετα, η κυκλοφοριακή ταχύτητα του 
ενεργητικού (δηλαδή ο λόγος των πωλήσεων προς το συνολικό ενεργητικό) παρου-
σίασε οριακή μείωση. 

Η αποδοτικότητα των συνολικών κεφαλαίων είναι ένας δείκτης τού προ φόρου οφέ-
λους που αποκομίζουν οι μέτοχοι και οι δανειστές μιας επιχείρησης. Είναι το άθροι-
σμα των κερδών και των χρηματοοικονομικών δαπανών, εκφρασμένο ως ποσοστό 
του συνολικού ενεργητικού. 

13. Με την ταυτότητα duPont η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων εκφράζεται ως γινόμενο τριών αριθ-
μοδεικτών: του ποσοστού καθαρού κέρδους, της κυκλοφοριακής ταχύτητας του ενεργητικού και του 
πολλαπλασιαστή των ιδίων κεφαλαίων. 

Αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ: 2018-2019 – 
Ανάλυση κατά τομέα (%)

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 3.13

Πηγή: ICAP DATABANK
Αυτοκίνητα-ανταλλακτικά Χονδρικό εμπόριο Λιανικό εμπόριο
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Πίνακας 3.21
αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων* των εμπορικών αΕ και ΕΠΕ: 2019/2018 — 

κατανομή κατά τομέα και κλάδο
κλάδος 2019 2018

Αυτοκίνητα 18,4% -1,2%

Ανταλλακτικά αυτοκινήτων 14,9% 15,0%

αυτοκίνητα-ανταλλακτικά 16,9% 5,7%

Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής 13,3% 17,5%

Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 16,8% 14,3%

Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 12,9% 12,9%

Χ/Ε καυσίμων και χημικών 11,9% 12,8%

Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων 5,8% 4,5%

Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 13,5% 14,3%

Άλλο χονδρικό εμπόριο 15,2% 13,8%

Χονδρικό εμπόριο 12,8% 12,6%

Γενικό λιανικό εμπόριο 10,4% 7,6%

Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 10,6% 5,4%

Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 29,6% 26,0%

Λ/Ε καλλυντικών 41,0% 27,1%

Λ/Ε οικιακών συσκευών -3,9% -4,6%

Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε 13,0% 13,5%

Λιανικό εμπόριο 12,7% 11,3%

Γενικό σύνολο 13,0% 11,8%

* Καθαρά προ φόρου κέρδη προς ίδια κεφάλαια επί 100

Πηγή: iCAP dATABANK

Με βάση τα δεδομένα του 2019, ο δείκτης βελτιώθηκε σε 5,7% το 2019 από 5,4% το 
2018. Σε επίπεδο τομέων, ο συγκεκριμένος δείκτης παρουσίασε αύξηση και στους τρεις 
τομείς του εμπορίου, κυρίως όμως στο εμπόριο αυτοκινήτων-ανταλλακτικών (κατά 2,4 
ποσοστιαίες μονάδες), ενώ στους άλλους δύο τομείς η βελτίωση ήταν οριακή. 

Σε επίπεδο κλάδων, τις καλύτερες επιδόσεις εμφάνισε το 2019 το λιανικό εμπόριο 
ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης (9,6%), το λιανικό εμπόριο καλλυντικών 
(9,2%) και το λιανικό εμπόριο Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε (8,2%).

Όσον αφορά τη μεταβολή του δείκτη το 2019, παρατηρείται βελτίωση (έστω και ορι-
ακή) του δείκτη σε 9 από τους 15 επιμέρους κλάδους. Εντονότερη βελτίωση παρατη-
ρείται στο λιανικό εμπόριο καλλυντικών (αύξηση κατά 3,3 ποσοστιαίες μονάδες) και 
στο εμπόριο αυτοκινήτων (3,0 ποσοστιαίες μονάδες). Από την άλλη μεριά, τη μεγαλύ-
τερη επιδείνωση εμφάνισε ο δείκτης στο χονδρικό εμπόριο προϊόντων πρωτογενούς 
παραγωγής (κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες).
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Πίνακας 3.22
Η ταυτότητα Du Pont των τομέων και των κλάδων των εμπορικών αΕ και ΕΠΕ: 2019/2018 — 

κατανομή κατά τομέα και κλάδο (%)

κλάδος
Περιθώριο 
καθαρού 
κέρδους

κυκλοφοριακή 
ταχύτητα 

ενεργητικού

Ενεργητικό προς 
ίδια

κεφάλαια

αποδοτικότητα 
ιδίων κεφαλαίων

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Αυτοκίνητα 2,2 -0,1 1,4 1,3 6,2 6,5 18,4 -1,2

Ανταλλακτικά 
αυτοκινήτων 2,2 2,1 2,6 2,7 2,7 2,6 14,9 15,0

αυτοκίνητα-ανταλλακτικά 2,2 0,7 1,7 1,6 4,6 4,8 16,9 5,7

Χ/Ε προϊόντων 
πρωτογενούς παραγωγής 4,2 5,5 1,2 1,2 2,7 2,6 13,3 17,5

Χ/Ε τροφίμων, ποτών, 
καπνού 3,2 2,6 1,9 1,9 2,8 2,9 16,8 14,3

Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, 
ειδών οικιακής χρήσης 3,9 4,0 1,2 1,1 2,8 2,8 12,9 12,9

Χ/Ε καυσίμων και 
χημικών 1,0 1,1 3,6 4,0 3,2 3,0 11,9 12,8

Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων 
προϊόντων 2,4 1,9 1,0 1,0 2,5 2,4 5,8 4,5

Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού 4,3 4,5 1,2 1,2 2,6 2,6 13,5 14,3

Άλλο χονδρικό 
εμπόριο 2,7 2,5 1,7 1,9 3,2 2,9 15,2 13,8

Χονδρικό εμπόριο 2,7 2,6 1,7 1,7 2,8 2,8 12,8 12,6

Γενικό λιανικό 
εμπόριο 1,2 1,0 1,3 1,5 6,7 5,2 10,4 7,6

Λ/Ε τροφίμων, ποτών, 
καπνού 1,3 0,7 2,2 2,1 3,8 3,9 10,6 5,4

Λ/Ε ένδυσης, 
υπόδησης, ειδών οικιακής 
χρήσης

5,4 5,6 1,4 1,5 3,9 3,1 29,6 26,0

Λ/Ε καλλυντικών 6,1 3,4 1,3 1,4 5,1 5,8 41,0 27,1

Λ/Ε οικιακών 
συσκευών -1,3 -1,7 1,0 1,0 3,0 2,6 -3,9 -4,6

Λ/Ε Η/Υ, μηχανών 
γραφείου, λοιπό Λ/Ε 8,1 8,5 0,9 0,9 1,8 1,7 13,0 13,5

Λιανικό εμπόριο 2,9 2,7 1,2 1,3 3,7 3,1 12,7 11,3

Γενικό σύνολο 2,7 2,5 1,5 1,6 3,2 3,0 13,0 11,8

Πηγή: iCAP dATABANK

 



ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου ››› 2020 171

Πίνακας 3.23
Η αποδοτικότητα των συνολικών κεφαλαίων* των εμπορικών αΕ και ΕΠΕ: 

2019/2018 — κατανομή κατά τομέα και κλάδο

κλάδος 2019 2018

Αυτοκίνητα 5,1% 2,1%

Ανταλλακτικά αυτοκινήτων 7,5% 7,4%

αυτοκίνητα-ανταλλακτικά 5,7% 3,3%

Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής 6,6% 8,2%

Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 7,1% 6,2%

Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 5,7% 5,7%

Χ/Ε καυσίμων και χημικών 5,8% 6,4%

Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων 3,8% 3,5%

Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 6,6% 6,8%

Άλλο χονδρικό εμπόριο 6,1% 6,0%

Χονδρικό εμπόριο 6,0% 5,9%

Γενικό λιανικό εμπόριο 3,4% 2,8%

Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 3,9% 2,6%

Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 9,6% 9,9%

Λ/Ε καλλυντικών 9,2% 5,9%

Λ/Ε οικιακών συσκευών 1,0% -0,1%

Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε 8,2% 9,0%

Λιανικό εμπόριο 5,1% 4,9%

Γενικό σύνολο 5,7% 5,4%

* Καθαρά προ φόρου κέρδη συν χρηματοοικονομικές δαπάνες προς σύνολο ενεργητικού επί 100

Πηγή: iCAP dATABANK

Η ρευστότητα 

Από τα στοιχεία των ισολογισμών που υπάρχουν στη βάση δεδομένων της iCAP δια-
φαίνεται ελαφρά τάση «ενίσχυσης» του κεφαλαίου κίνησης των ΑΕ και ΕΠΕ του ελ-
ληνικού εμπορίου κατά το 2019, όπως αυτή αποτυπώνεται από το δείκτη της γενικής 
ρευστότητας (δηλαδή το λόγο του κυκλοφορούντος και διαθέσιμου κεφαλαίου προς 
τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις). 

Συγκεκριμένα, το κυκλοφορούν και το διαθέσιμο κεφάλαιο αυξήθηκαν συνολικά 
κατά 4,9% το 2019/2018, ωστόσο οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν με 
χαμηλότερο ρυθμό (2,1%), με αποτέλεσμα η γενική ρευστότητα να βελτιωθεί (έστω 
και οριακά) σε 1,28 το 2019 από 1,25 το 2018. Επισημαίνεται ότι ελαφρά βελτίωση 
του δείκτη γενικής ρευστότητας παρουσίασαν και οι τρεις τομείς του εμπορίου.

Από κλαδικής πλευράς, οι ετήσιες μεταβολές είναι γενικά μικρές (ή και εντελώς ορια-
κές σε ορισμένες περιπτώσεις), εντούτοις σημειώνεται ελαφρά βελτίωση της γενικής 
ρευστότητας σε 13 από τους 15 συνολικά κλάδους. Το 2019 τον υψηλότερο δείκτη 
εμφανίζει ο κλάδος του λιανικού εμπορίου Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε (1,74) 
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και ακολουθούν το εμπόριο ανταλλακτικών αυτοκινήτων (1,64) και το χονδρικό εμπό-
ριο μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού (1,63). 

Πίνακας 3.24
αριθμοδείκτης κεφαλαίου κίνησης*: 2019/2018 —

ανάλυση κατά τομέα, κλάδο και κερδοφορία

κλάδος κερδοφόρες Ζημιογόνες ςύνολο

  2019 2018 2019 2018 2019 2018

Αυτοκίνητα 1,31 1,29 0,42 0,61 1,10 1,05

Ανταλλακτικά αυτοκινήτων 1,77 1,78 1,16 0,95 1,64 1,54

αυτοκίνητα-ανταλλακτικά 1,41 1,41 0,56 0,67 1,21 1,16

Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής 1,60 1,60 1,20 1,23 1,54 1,53

Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 1,49 1,49 1,00 0,91 1,43 1,36

Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 1,61 1,61 0,94 0,99 1,50 1,49

Χ/Ε καυσίμων και χημικών 1,41 1,43 1,04 0,99 1,37 1,29

Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων 1,99 1,97 0,89 0,94 1,50 1,47

Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 1,75 1,65 1,04 1,02 1,63 1,55

 Άλλο χονδρικό εμπόριο 1,61 1,29 0,74 1,06 1,31 1,27

Χονδρικό εμπόριο 1,60 1,58 0,96 0,98 1,48 1,44

Γενικό λιανικό εμπόριο 0,61 0,66 0,47 0,53 0,57 0,62

Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 1,06 0,95 0,59 0,74 0,94 0,89

Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 1,29 1,40 0,65 0,73 1,06 1,19

Λ/Ε καλλυντικών 0,94 1,08 1,14 0,34 0,94 0,88

Λ/Ε οικιακών συσκευών 1,95 1,23 0,70 0,80 1,28 1,03

Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε 2,09 1,49 0,89 0,83 1,74 1,35

Λιανικό εμπόριο 0,99 0,95 0,58 0,61 0,86 0,85

Γενικό σύνολο 1,43 1,40 0,77 0,82 1,28 1,25

* Κυκλοφορούν και διαθέσιμο κεφάλαιο προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Πηγή: iCAP dATABANK

Η άμεση ρευστότητα αποτελεί έναν στενότερο ορισμό της ρευστότητας των εταιρει-
ών, αφού δεν περιλαμβάνει τα αποθέματα ως «ρευστό» στοιχείο του ενεργητικού, 
ορίζεται δε ως ο λόγος του αθροίσματος των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων (εξαι-
ρουμένων των μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού) και των διαθεσίμων προς τις 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

Τα στοιχεία των ισολογισμών δείχνουν ότι η άμεση ρευστότητα των εμπορικών ΑΕ 
και ΕΠΕ βελτιώθηκε ελαφρώς, σε 0,75 το 2019 από 0,74 το προηγούμενο έτος. Ο 
ρυθμός αύξησης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ήταν χαμηλότερος από τον 
αντίστοιχο ρυθμό των απαιτήσεων και των διαθεσίμων, με αποτέλεσμα ο λόγος αυ-
τών των λογαριασμών (δείκτης άμεσης ρευστότητας) να κυμανθεί σε οριακά υψηλό-
τερα επίπεδα το 2019 σε σχέση με το 2018. 

Από πλευράς τομέων, ελαφρά βελτίωση παρουσίασε ο δείκτης στο εμπόριο αυτοκι-
νήτων-ανταλλακτικών και στο χονδρικό εμπόριο, ενώ στάσιμος ήταν ο δείκτης στο 
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λιανικό εμπόριο. Από κλαδική άποψη, βελτίωση (έστω και οριακή) του δείκτη παρατη-
ρείται σε 10 από τους 15 κλάδους, ήταν δε συγκριτικά εντονότερη στο λιανικό εμπό-
ριο οικιακών συσκευών. 

Πίνακας 3.25
αριθμοδείκτης άμεσης ρευστότητας*: 2019/2018 — 

ανάλυση κατά τομέα, κλάδο και κερδοφορία

κλάδος κερδοφόρες Ζημιογόνες ςύνολο

  2019 2018 2019 2018 2019 2018

Αυτοκίνητα 0,61 0,60 0,18 0,27 0,51 0,49

Ανταλλακτικά αυτοκινήτων 0,89 0,94 0,57 0,48 0,83 0,81

αυτοκίνητα-ανταλλακτικά 0,67 0,68 0,25 0,31 0,58 0,56

Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής 1,01 1,04 0,60 0,60 0,95 0,96

Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 1,06 1,07 0,53 0,59 1,00 0,96

Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 1,09 1,10 0,52 0,57 0,99 1,00

Χ/Ε καυσίμων και χημικών 0,98 0,99 0,59 0,76 0,93 0,92

Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων 1,19 1,20 0,43 0,46 0,85 0,84

Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 1,10 1,07 0,52 0,60 1,01 1,00

Άλλο χονδρικό εμπόριο 1,01 0,74 0,29 0,57 0,76 0,72

Χονδρικό εμπόριο 1,07 1,06 0,50 0,60 0,97 0,95

Γενικό λιανικό εμπόριο 0,21 0,25 0,16 0,19 0,19 0,23

Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 0,57 0,58 0,33 0,30 0,51 0,51

Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 0,58 0,66 0,19 0,21 0,44 0,52

Λ/Ε καλλυντικών 0,26 0,33 0,22 0,05 0,26 0,25

Λ/Ε οικιακών συσκευών 1,19 0,61 0,25 0,27 0,69 0,45

Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε 0,89 0,61 0,28 0,20 0,71 0,53

Λιανικό εμπόριο 0,40 0,39 0,19 0,20 0,33 0,33

Γενικό σύνολο 0,86 0,85 0,35 0,43 0,75 0,74

* Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και διαθέσιμα προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Πηγή: iCAP dATABANK

Ένας ακόμη περισσότερο στενός ορισμός της ρευστότητας είναι ο αριθμοδείκτης 
χρηματικών διαθεσίμων. Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, μόνο τα ταμειακά διαθέσιμα 
και οι καταθέσεις αποτελούν ρευστά στοιχεία του ενεργητικού.

Ο δείκτης χρηματικών διαθεσίμων του συνόλου του εμπορίου παρέμεινε στάσιμος 
τη διετία 2018-2019. Μείωση (έστω και οριακή) της χρηματικής ρευστότητας κατέ-
γραψαν δύο από τους τρεις τομείς, το χονδρικό εμπόριο και ο τομέας της εμπορίας 
αυτοκινήτων-ανταλλακτικών, ενώ στο λιανικό εμπόριο ο δείκτης βελτιώθηκε. 

Από κλαδική σκοπιά, οι ετήσιες μεταβολές είναι γενικά πάρα πολύ μικρές, εντούτοις 
σημειώνεται βελτίωση (έστω και οριακή) του δείκτη σε 7 από τους 15 κλάδους. Η βελ-
τίωση ήταν, συγκριτικά, εντονότερη στο λιανικό εμπόριο οικιακών συσκευών, καθώς 
και στο λιανικό εμπόριο Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε.
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Πίνακας 3.26
αριθμοδείκτης χρηματικών διαθεσίμων*: 2019/2018 — 

ανάλυση κατά τομέα, κλάδο και κερδοφορία

κλάδος κερδοφόρες Ζημιογόνες ςύνολο

  2019 2018 2019 2018 2019 2018

Αυτοκίνητα 0,14 0,17 0,05 0,05 0,12 0,13

Ανταλλακτικά αυτοκινήτων 0,33 0,33 0,05 0,11 0,27 0,26

αυτοκίνητα-ανταλλακτικά 0,18 0,21 0,05 0,06 0,15 0,16

Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής 0,27 0,30 0,15 0,23 0,25 0,29

Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 0,29 0,29 0,12 0,15 0,27 0,26

Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 0,31 0,35 0,11 0,13 0,27 0,31

Χ/Ε καυσίμων και χημικών 0,18 0,19 0,09 0,13 0,17 0,17

Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων 0,26 0,26 0,08 0,06 0,18 0,17

Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 0,33 0,36 0,12 0,20 0,30 0,34

Άλλο χονδρικό εμπόριο 0,30 0,21 0,13 0,07 0,24 0,20

Χονδρικό εμπόριο 0,28 0,31 0,11 0,13 0,25 0,27

Γενικό λιανικό εμπόριο 0,12 0,15 0,10 0,12 0,11 0,14

Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 0,23 0,25 0,22 0,21 0,23 0,24

Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 0,46 0,50 0,06 0,08 0,32 0,37

Λ/Ε καλλυντικών 0,18 0,21 0,19 0,05 0,18 0,16

Λ/Ε οικιακών συσκευών 0,84 0,24 0,19 0,19 0,49 0,21

Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε 0,70 0,47 0,14 0,08 0,54 0,40

Λιανικό εμπόριο 0,28 0,26 0,11 0,12 0,23 0,22

Γενικό σύνολο 0,27 0,29 0,10 0,12 0,24 0,24

* Χρηματικά διαθέσιμα και χρεόγραφα προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Πηγή: iCAP dATABANK

3.3. Οι πηγές της ανάλυσης 
Εκτός από τα δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και της Τρά-
πεζας της Ελλάδος, ως πηγή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το αρχείο των λογι-
στικών καταστάσεων της iCAP της περιόδου 2018-2019 που αναφέρεται σε εμπορι-
κές επιχειρήσεις νομικής μορφής ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ.14 

Το αρχείο της iCAP που χρησιμοποιήθηκε περιέχει τους ισολογισμούς και τις λογιστι-
κές καταστάσεις των ΑΕ και ΕΠΕ του εμπορίου και περιλαμβάνει 5.616 εταιρείες για 
τη διετία 2018-2019. Συγκεκριμένα, η παρούσα ανάλυση περιλαμβάνει τις εταιρείες 
για τις οποίες υπήρχε διαθέσιμος ισολογισμός για τα δύο τελευταία έτη (2018, 2019) 
κατά την ημερομηνία οριστικοποίησης του δείγματος (Δεκέμβριος 2020). Η κατανο-
μή τους κατά τομέα εμπορικής δραστηριότητας παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.27.

14. Για την παρούσα ανάλυση αναφέρονται ως ΑΕ-ΕΠΕ.
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Πίνακας 3.27
Το αρχείο ισολογισμών αΕ και ΕΠΕ της ICAP 2018-2019

(αριθμός εταιρειών)

Τομέας εμπορίου ίσολογισμοί 

Αυτοκίνητα-Ανταλλακτικά 527

Χονδρικό εμπόριο 4.027

Λιανικό εμπόριο 1.062

ςύνολο 5.616

Πηγή: ΙCAP DATABANK

Οι εταιρείες έχουν ταξινομηθεί σε τρεις βασικούς τομείς, ανάλογα με τον τύπο της 
εμπορικής τους δραστηριότητας: χονδρικό εμπόριο, λιανικό εμπόριο και εμπόριο αυ-
τοκινήτων και ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Στη φετινή Έκθεση έγινε κλαδική ανάλυ-
ση των ισολογισμών και των αποτελεσμάτων χρήσης των ΑΕ και ΕΠΕ της τελευταίας 
διετίας με κατάλληλη συγχώνευση των τετραψήφιων εμπορικών δραστηριοτήτων 
κατά NACE (αναθεώρηση 2). Επίσης, συγκρίθηκαν η κεφαλαιουχική διάρθρωση και 
τα αποτελέσματα χρήσης των κερδοφόρων και ζημιογόνων ΑΕ και ΕΠΕ κάθε έτους, 
τόσο για το σύνολο του εμπορίου όσο και κατά τομέα και κλάδο εμπορικής δραστη-
ριότητας. 

Πίνακας 3.28
Οι κλάδοι του εμπορίου

κλάδος κλάδοι NACE

Αυτοκίνητα 4511, 4519, 4520

Ανταλλακτικά αυτοκινήτων 4531, 4532, 4540

Χ/Ε* προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής 4611 έως και 4624

Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 4631 έως και 4639

Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 4641 έως και 4649

Χ/Ε καυσίμων και χημικών 4671 και 4675

Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων 4672 έως και 4674, 4676

Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 4651, 4652, 4661 έως και 4666, 4669

 Άλλο χονδρικό εμπόριο 4690

Γενικό λιανικό εμπόριο 4711 και 4719

Λ/Ε** τροφίμων, ποτών, καπνού 4721 έως και 4729

Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης 4751, 4771 έως και 4772

Λ/Ε καλλυντικών 4775

Λ/Ε οικιακών συσκευών 4743, 4754, 4759, 4763

Λ/Ε Η/Υ***, μηχανών γραφείου, λοιπό Λ/Ε 4741, 4742, 4752, 4753, 4761, 4762, 4764, 4765, 4774, 
4776 έως 4778

* Χονδρικό εμπόριο ** Λιανικό εμπόριο *** Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Πηγή: ΙCAP DATABANK
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Για όσους διαβάζουν την Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου για πρώτη φορά θα 
πρέπει να επισημανθεί ξανά ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις ΑΕ και 
ΕΠΕ αφενός και στις επιχειρήσεις των λοιπών νομικών μορφών αφετέρου ως προς 
την ποσοστιαία κατανομή ανά τομέα εμπορικής δράσης. Η μεγάλη πλειονότητα των 
λιανεμπορικών επιχειρήσεων είναι είτε ατομικές επιχειρήσεις είτε ομόρρυθμες ή ετε-
ρόρρυθμες εταιρείες. Αντίθετα, περίπου 7 από τις 10 ΑΕ και ΕΠΕ δραστηριοποιούνται 
στο χονδρικό εμπόριο και το συνολικό ενεργητικό τους καλύπτει πάνω από το 50% 
του ενεργητικού όλων των ΑΕ και ΕΠΕ του εμπορίου (βάσει των διαθέσιμων δημοσι-
ευμένων ισολογισμών και, κατ’ επέκταση, του διαθέσιμου δείγματος εταιρειών της 
παρούσας έρευνας).

Πίνακας 3.29
αριθμός, μερίδια ενεργητικού και ενεργητικό ανά εταιρεία των εμπορικών αΕ και ΕΠΕ: 2019 

— κατανομή κατά τομέα και κλάδο

κλάδος
 

Εταιρείες
 

Μερίδια
πλήθους 

εταιρειών

Μερίδια
ενεργητικού

Μέσο 
ενεργητικό

(’000 €)

Αυτοκίνητα 306 5,4% 6,4% 7.791

Ανταλλακτικά αυτοκινήτων 221 3,9% 2,1% 3.558

αυτοκίνητα-ανταλλακτικά 527 9,4% 8,4% 6.016

Χ/Ε προϊόντων πρωτογενούς 
παραγωγής 272 4,8% 1,8% 2.512

Χ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 783 13,9% 9,4% 4.506

Χ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών 
οικιακής χρήσης 1.139 20,3% 20,0% 6.585

Χ/Ε καυσίμων και χημικών 262 4,7% 10,2% 14.673

Χ/Ε λοιπών ενδιάμεσων προϊόντων 505 9,0% 5,8% 4.327

Χ/Ε μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού 883 15,7% 9,6% 4.072

Άλλο χονδρικό εμπόριο 183 3,3% 1,8% 3.631

Χονδρικό εμπόριο 4.027 71,7% 58,6% 5.464

Γενικό λιανικό εμπόριο 108 1,9% 19,3% 67.018

Λ/Ε τροφίμων, ποτών, καπνού 96 1,7% 0,2% 873

Λ/Ε ένδυσης, υπόδησης, ειδών 
οικιακής χρήσης 227 4,0% 2,5% 4.130

Λ/Ε καλλυντικών 45 0,8% 0,8% 6.615

Λ/Ε οικιακών συσκευών 165 2,9% 1,9% 4.280

Λ/Ε Η/Υ, μηχανών γραφείου, λοιπό 
Λ/Ε 421 7,5% 8,3% 7.368

Λιανικό εμπόριο 1.062 18,9% 32,9% 11.643

ςύνολο 5.616 100,0% 100,0% 6.684

Πηγή: ΙCAP dATABANK
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Ο σπουδαιότερος κλάδος δραστηριότητας των ΑΕ και ΕΠΕ του χονδρικού εμπορί-
ου, τόσο από πλευράς αριθμού εταιρειών όσο και από πλευράς συνολικών κεφα-
λαίων, είναι ο ενοποιημένος κλάδος ένδυσης, υπόδησης, ειδών οικιακής χρήσης. Το 
υψηλότερο μέσο ενεργητικό (ενεργητικό ανά εταιρεία) στον τομέα έχει ο κλάδος 
των καυσίμων-χημικών. Στο λιανικό εμπόριο δραστηριοποιούνται λιγότερες από 2 
στις 10 εμπορικές ΑΕ και ΕΠΕ. Ωστόσο στον τομέα υπάρχει ο κλάδος με το μεγα-
λύτερο μέσο ενεργητικό· είναι ο κλάδος του γενικού λιανικού εμπορίου, στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα σουπερμάρκετ και τα πολυκαταστήματα. Τέλος, ο τομέας της 
εμπορίας των αυτοκινήτων ‒ ανταλλακτικών αυτοκινήτων περιλαμβάνει περίπου 1 
στις 10 εμπορικές ΑΕ και ΕΠΕ, ο δε βασικός του κλάδος είναι η εμπορία αυτοκινήτων. 

3.4. Πίνακες επιδόσεων ΑΕ και ΕΠΕ λιανικού 
εμπορίου: 2001-2019
Στο πλαίσιο της 20ής επετειακής έκδοσης της Ετήσιας Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου 
2020, η ΕΣΕΕ παρουσιάζει την κατάταξη των μεγαλύτερων επιχειρήσεων λιανικού 
εμπορίου βάσει κύκλου εργασιών αλλά και προ φόρων κερδών τα δύο έτη αναφο-
ράς: 2001 και 2019. Είναι χαρακτηριστικό πως, παρά τις εξαιρετικά πυκνές και ρα-
γδαίες εξελίξεις των τελευταίων είκοσι ετών, πολλές από τις επιχειρήσεις που βρίσκο-
νταν στις πρώτες θέσεις στις αρχές του αιώνα διατηρούν την ισχύ τους και έπειτα από 
είκοσι χρόνια. 

Ειδικότερα, η ελληνική οικονομία αλλά και το επιχειρηματικό περιβάλλον διήλθε από 
την ατραπό και τα αχαρτογράφητα νερά της χρηματοπιστωτικής κρίσης, ύστερα 
από μια περίοδο σημαντικής, πλην όμως μη ισορροπημένης ανάπτυξης των πρώτων 
επτά ετών. Κατά το διάστημα μάλιστα της οικονομικής κρίσης, ελάχιστες επιχειρήσεις 
κατόρθωσαν να αντιμετωπίσουν με σχετική επιτυχία τη νέα πραγματικότητα αφού 
σχεδόν κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει σωστά ούτε τη διάρκεια της ύφεσης 
αλλά ούτε και την έντασή της. 

Φαίνεται όμως πως 13 από τις 50 ισχυρότερες, βάσει κύκλου εργασιών, επιχειρήσεις 
λιανικού εμπορίου το 2001 διατηρήθηκαν στην κατάταξη των «top 50» είκοσι χρόνια 
μετά. Στον Πίνακα 3.30 απεικονίζονται οι εν λόγω επιχειρήσεις, ο κύκλος εργασιών 
τους μεταξύ των δύο ετών, καθώς και οι απόλυτες αλλά και οι ποσοστιαίες μετα-
βολές. Σημειώνεται πως κάποιες επιχειρήσεις παραμένουν στην κατάταξη παρά τη 
συρρίκνωση του κύκλου εργασιών τους. Σε αυτό το σημείο επισημαίνεται πως τα 
μεγέθη είναι σε ονομαστικές τιμές, καθώς και το γεγονός ότι τυχόν συγχωνεύσεις/
συμπράξεις και άλλες διεργασίες είναι πιθανόν να έχουν επηρεάσει την κατάταξη των 
επιχειρήσεων μεταξύ των δύο ετών. Ωστόσο, τα δεδομένα είναι αποκαλυπτικά σε ό,τι 
αφορά την ανθεκτικότητα των μεγαλύτερων επιχειρήσεων εν μέσω πρωτοφανούς 
οικονομικής κρίσης, αλλά και σε ότι αφορά την κινητικότητα και την αξιοποίηση των 
ευκαιριών σε ένα ιδιαίτερα ρευστό και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον. Επιπρόσθετα, 
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η αλματώδης πρόοδος της τεχνολογίας, η οποία δημι-
ούργησε νέες ανάγκες και ανέδειξε νέες δραστηριότητες. 



Πίνακας 3.30
κατάταξη των μεγαλύτερων, βάσει κύκλου εργασιών, επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου: 

2001 και 2019

Επωνυμία 2019 κύκλος Εργασιών 
2001 (€)

κύκλος Εργασιών 
2019 (€) Δ σε € % Μεταβολή 

2019-2001

ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 620.614.280 1.947.871.000 1.327.256.720 213,9%

ΜΕΤΡΟ 318.161.966 1.259.878.046 941.716.080 296,0%

ΜΑΣΟΥΤΗΣ Δ. 248.082.847 829.817.000 581.734.153 234,5%

JUMBo 104.039.894 676.236.181 572.196.287 550,0%

ΠΕΝΤΕ 230.801.934 450.131.847 219.329.913 95,0%

ΠΛΑΙΣΙΟ CoMPUTERS 107.008.394 309.623.000 202.614.606 189,3%

ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 60.960.119 300.038.852 239.078.733 392,2%

ΖΑΡΑ ΕΛΛΑΣ 111.379.468 296.235.644 184.856.176 166,0%

BAZAAR 48.694.228 182.970.013 134.275.785 275,8%

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 71.910.182 158.967.367 87.057.185 121,1%

ΧΟΝΤΟΣ ΑΤΗΝΗ 65.881.284 54.826.601 -11.054.683 -16,8%

SEPHoRA GREECE 55.343.052 52.379.045 -2.964.007 -5,4%

ΕΡΜΟΥ HoNdoS CENTER 39.775.914 41.103.402 1.327.488 3,3%

Πηγή: iCAP dATABANK

Πίνακας 3.31
κατάταξη των μεγαλύτερων, βάσει προ φόρων κερδών, επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου: 

2001 και 2019

Επωνυμία 2019 κέρδη προ 
Φόρου 2001 (€)

κέρδη προ 
Φόρου 2019 (€) Δ σε € % Μεταβολή 

2019-2001

JUMBo 18.286.870 129.358.943 111.072.073 607,4%

ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 10.816.975 28.506.000 17.689.025 163,5%

ΖΑΡΑ ΕΛΛΑΣ 12.469.508 19.316.148 6.846.640 54,9%

ΠΕΝΤΕ 10.180.929 13.057.572 2.876.643 28,3%

LoUiS vUiTToN ΕΛΛΑΣ 1.097.391 12.614.277 11.516.886 1.049,5%

RoLEX ΕΛΛΑΣ 2.219.615 12.610.631 10.391.016 468,1%

ΜΑΣΟΥΤΗΣ Δ. 6.947.345 11.710.000 4.762.655 68,6%

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 2.429.094 11.034.052 8.604.958 354,2%

ΜΕΤΡΟ 7.411.213 10.100.359 2.689.146 36,3%

ΧΟΝΤΟΣ ΑΤΗΝΗ 6.809.164 4.053.444 -2.755.720 -40,5%

ΠΛΑΙΣΙΟ CoMPUTERS 5.032.291 2.970.000 -2.062.291 -41,0%

ΕΡΜΟΥ HoNdoS CENTER 3.421.513 1.709.664 -1.711.849 -50,0%

STEP 2.055.351 1.558.206 -497.145 -24,2%

RoSSi 951.727 1.430.792 479.065 50,3%

Πηγή: iCAP dATABANK
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Η κατάταξη διαφοροποιείται ελαφρώς όταν λαμβάνονται υπόψη τα προ φόρων 
κέρδη. Σε αυτήν την περίπτωση, 14 από τις 50 ισχυρότερες, βάσει προ φόρων κερ-
δών, επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου του 2001 παραμένουν στην κατάταξη και το 
2019 (Πίνακας 3.31). Οι διαφοροποιήσεις οφείλονται εν πολλοίς στο είδος των εμπο-
ρευμάτων, καθώς εισέρχονται επιχειρήσεις εμπορίας πολυτελών ειδών αλλά και εν-
δυμάτων. Παράδοξο φαίνεται ίσως το γεγονός πως κάποιες επιχειρήσεις διατηρού-
νται στο «top 50» παρά την ισχυρή μείωση των προ φόρων κερδών. Σε αυτό το 
φαινόμενο είναι πιθανό να διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο ο ανταγωνισμός αλλά και 
τυχόν συγχωνεύσεις και συμπράξεις. Τα μεγέθη είναι επίσης σε ονομαστικές τιμές. 
Τέλος, μεγάλο ενδιαφέρον έχει αναμφισβήτητα η παρακολούθηση της εν λόγω κα-
τάταξης, ιδιαίτερα μετά τη λήξη της υγειονομικής κρίσης και την επιστροφή στην 
κανονικότητα. 





Τα οικονομικά στοιχεία των μικρομεσαίων 
εμπορικών επιχειρήσεων: 

Δειγματοληπτική έρευνα ΙΝΕΜΥ για το 2020

04
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Εισαγωγή
Το Τέταρτο Μέρος της παρούσας Έκθεσης στηρίζεται στη δειγματοληπτική πρωτο-
γενή έρευνα του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ σε δείγμα 1.000 επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου 
στρωματοποιημένο ανά Περιφέρεια και κλάδο η οποία γίνεται σε ετήσια βάση από το 
2011, ενώ από το 2016 πραγματοποιείται ανά εξάμηνο. Η επαναλαμβανόμενη έρευ-
να, όπως αποτυπώνεται στις Eτήσιες Εκθέσεις του ΙΝΕΜΥ, παρέχει τη δυνατότητα 
συστηματικής παρακολούθησης των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων όλων 
των μεγεθών, καλύπτοντας έτσι ένα κενό στην αποτύπωση οικονομικών δεδομένων 
και ειδικότερα των επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών μικρότερο από 150.000 ευρώ.

Στην ενότητα 4.1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της καταγραφής του προφίλ των 
εμπορικών επιχειρήσεων του α΄ εξαμήνου του 2020 σε σύγκριση με το αντίστοιχο του 
2019 (έτη λειτουργίας, καθεστώς ιδιοκτησίας, γεωγραφική προέλευση προϊόντων, 
σχέση με προμηθευτές, μεταβολή απασχόλησης, επιχειρηματικές στρατηγικές). Στην 
ενότητα 4.2 εξετάζονται τα κυριότερα οικονομικά μεγέθη (κύκλος εργασιών, αγορές 
εμπορευμάτων, πάγια έξοδα), ενώ στην ενότητα 4.3 αποτυπώνεται η κατάσταση των 
οφειλών του λιανικού εμπορίου τόσο προς το Δημόσιο (εφορία και ασφαλιστικά τα-
μεία) όσο και προς τον ιδιωτικό τομέα (προμηθευτές και τράπεζες). Στην ενότητα 4.4 
αποτυπώνονται οι υποκειμενικές προσεγγίσεις των εμπόρων σχετικά με τα προβλή-
ματα των εμπορικών επιχειρήσεων και στην ενότητα 4.5 αναλύονται τα αποτελέσμα-
τα των ομάδων επίδοσης.

4.1. Το προφίλ των εμπορικών επιχειρήσεων 
και οι επιχειρηματικές στρατηγικές
Το προφίλ των εμπορικών επιχειρήσεων διαμορφώνεται από πολλές συνιστώσες. Πιο 
συγκεκριμένα, τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης, το καθεστώς της επαγγελματικής 
στέγης, οι πηγές προέλευσης των εμπορευμάτων, η σχέση με τους προμηθευτές και 
η μεταβολή της απασχόλησης της επιχείρησης είναι σημαντικές παράμετροι οι οποίες 
συγκροτούν τις διαφορετικές επιχειρηματικές στρατηγικές. 

4.1.1. Έτος ίδρυσης και διάρκεια λειτουργίας 

Το α΄ εξάμηνο του 2020, το 27% των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου λειτουργεί 
λιγότερο από 10 έτη, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2019 (21%), 
ενώ εκείνες που λειτουργούν από 11 έως 20 έτη φτάνουν στο 26%. Το ποσοστό των 
επιχειρήσεων που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους την τελευταία εικοσαετία αυξάνεται 
σε σχέση με το προηγούμενο έτος (53% για το 2020 από 44% για το 2019). Ωστόσο 
οι εδραιωμένες εμπορικές επιχειρήσεις (άνω των 30 ετών λειτουργίας) παρουσιάζουν 
μείωση (από 32% στο 25%). Το γεγονός ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων με διάρκεια 
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ζωής περισσότερο από 30 έτη μειώθηκε κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες οδηγεί στην 
υπόθεση ότι πρόκειται για επιχειρήσεις που έκλεισαν είτε λόγω αδυναμίας είτε λόγω 
συνταξιοδότησης του επιχειρηματία.

4.1.2. Μίσθωση ή ιδιόκτητο ακίνητο 
Η έρευνα για το α΄ εξάμηνο του 2020 επιβεβαιώνει ότι διατηρείται το υψηλό ποσο-
στό ιδιόκτητης επαγγελματικής στέγης, όπως είχε καταγραφεί και σε προηγούμενες 
έρευνες. Συγκεκριμένα, το 31% των επιχειρήσεων στεγάζει την επιχειρηματική του 
δραστηριότητα σε ιδιόκτητο ακίνητο, ενώ ένα μικρό ποσοστό (2%) των επιχειρήσεων 
χρησιμοποιεί ως επαγγελματική στέγη κτίριο το οποίο είναι εν μέρει μισθωμένο και 
εν μέρει ιδιόκτητο. Επομένως η μίσθωση της επαγγελματικής στέγης παραμένει ένα 
σταθερό γνώρισμα του λιανικού εμπορίου, καθώς 7 στις 10 επιχειρήσεις μισθώνουν 
το ακίνητό τους. 

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 4.2
Καθεστώς χρήσης ακινήτου στο λιανικό εμπόριο

α΄ εξάμηνο 2019 α΄ εξάμηνο 2020

Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ

Μισθωμένο 

Ένα μέρος 
μισθωμένο, 
ένα μέρος 
ιδιόκτητο

Ιδιόκτητο

67% 67%

2%

31%

3%

30%

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 4.1
Έτη λειτουργίας στο λιανικό εμπόριο

α΄ εξάμηνο 2019 α΄ εξάμηνο 2020

Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ
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4.1.3. Γεωγραφική προέλευση προϊόντων
Η γεωγραφική κατανομή της προέλευσης των εμπορευμάτων παρουσιάζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον (Πίνακας 4.1). Η γενική τάση δεν διαφοροποιείται σημαντικά σε σχέση με 
τα προηγούμενα έτη. Ωστόσο, αυξάνεται αισθητά το ποσοστό των εμπορευμάτων 
που προέρχονται από την Ελλάδα (71,6%) σε σχέση με το 2019 (62,5%). Φαίνεται ότι 
εν μέσω πανδημίας αυξήθηκαν οι αγορές εμπορευμάτων από την ελληνική αγορά. Το 
14,5% προέρχεται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) (έναντι 17,1% το 2019) 
και το 8,7% είναι εμπορεύματα προερχόμενα από την Ασία (έναντι 13,6% για το α΄ 
εξάμηνο του 2019). 

Πίνακας 4.1
Η γεωγραφική προέλευση των εμπορευμάτων του λιανικού εμπορίου

Πηγή προέλευσης εμπορευμάτων της 
επιχείρησης

(%) ςυμμετοχή

2019 2020

Ελλάδα 62,5 71,6

Άλλες χώρες της ΕΕ 17,1 14,5

Ρωσία 0,1  -

Άλλες χώρες της Ευρώπης 3,3 2,7

Αφρική και Μέση Ανατολή 0,5 1,0

Ασία 13,6 8,7

ΗΠΑ 0,1 0,1

Άλλες χώρες 0,3 0,5

ΔΓ/ΔΑ 2,5 0,9

Σύνολο 100 100

Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ

4.1.4. Προμηθευτές
Όπως προκύπτει από την έρευνα, οι επιχειρήσεις φαίνεται να διατηρούν σταθερές 
σχέσεις συνεργασίας με τους προμηθευτές τους δεδομένου ότι το μερίδιο όσων προ-
τίθενται να διακόψουν τη συνεργασία τους μαζί τους παραμένει σχετικά σταθερό 
(22% για το 2019 και 27% για το 2020). Ωστόσο, εξετάζοντας την παράμετρο αυτή 
διαχρονικά, διαπιστώνεται ότι οι πιθανότητες διακοπής της συνεργασίας με τους 
προμηθευτές παρουσίασαν το α΄ εξάμηνο του 2020 μια μικρή αύξηση σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος, η οποία μάλιστα εντείνεται εάν στη σύγκριση συμπεριληφθούν 
και παλαιότερα έτη. Το στοιχείο αυτό θα μπορούσε να ερμηνευτεί από το γεγονός ότι 
οι έμποροι αναζητούν είτε νέα προϊόντα είτε νέους τρόπους αγορών είτε χαμηλότε-
ρες τιμές. Σε κάθε περίπτωση, αναδεικνύει ότι η προσαρμογή στην ψηφιακή εποχή 
αλλά και η κρίση τούς οδηγεί σε επαναπροσδιορισμό των συνεργασιών τους.
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Πίνακας 4.2
 Διακοπή συνεργασίας με κάποιον προμηθευτή (%)

2016α 2017α 2018α 2019α 2020α

Ναι 17,5 19,5 23,2 22,0 27,0

Όχι 82,2 80,1 76,5 77,9 72,8

Νεοσύστατη 
επιχείρηση 0,4 0,4 0,3 0,1 0,2

Σύνολο 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ

4.1.5. Μεταβολή μισθωτής απασχόλησης 
Η σταθερότητα της απασχόλησης αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του 
κλάδου του λιανικού εμπορίου. Έτσι, το α΄ εξάμηνο του 2020 το 86,8% των επιχειρή-
σεων διατήρησε αμετάβλητο το επίπεδο απασχόλησής του παρά τις πολύ μεγάλες 
πιέσεις που δέχθηκαν οι επιχειρήσεις λόγω της πανδημίας. Ωστόσο, παρουσίασε μεί-
ωση σε σχέση με το 2019 (88%) αλλά και με το 2018 (89%). Παράλληλα, αυξήθη-
κε από 6,4% σε 10,3% το ποσοστό των επιχειρήσεων που μείωσαν την απασχόληση 
παρά τα μέτρα υποστήριξης της εργασίας. Καταγράφεται επομένως τάση μείωσης 
της απασχόλησης. Η τάση αυτή θα αποτυπωθεί με σαφήνεια τη στιγμή που θα λήξει 
η πανδημία και το προστατευτικό δίχτυ της κρατικής ενίσχυσης της απασχόλησης 
(πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ή αποζημίωση ειδικού σκοπού) δεν θα υπάρχει πλέον. 

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 4.1

22%

78%

Επιχειρήσεις που διέκοψαν συνεργασία με προμηθευτή (%)
α΄ εξάμηνο 2019 α΄ εξάμηνο 2020

Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ
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73%
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4.2. Βασικά οικονομικά στοιχεία 
των επιχειρήσεων στο λιανικό εμπόριο
Στην παρούσα ενότητα του Τέταρτου Μέρους της Έκθεσης περιλαμβάνεται η κα-
ταγραφή των βασικότερων οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων που δραστη-
ριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι από τις επιχειρήσεις 
αυτές έχουν εξαιρεθεί τα πρατήρια υγρών καυσίμων, τα φαρμακεία και τα μεγάλα 
σουπερμάρκετ, λόγω της εμφανούς ανομοιογένειας στη λειτουργία τους συγκριτικά 
με τις λοιπές επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου.1 

4.2.1. κύκλος εργασιών και κόστος εμπορευμάτων 

κύκλος εργασιών

Το α΄ εξάμηνο του 2020 το 60% των επιχειρήσεων πραγματοποίησε κύκλο εργασι-
ών μικρότερο των 20.000 ευρώ — ποσοστό αυξημένο σε σχέση με την αντίστοιχη 
περσινή περίοδο (51%). Εάν μάλιστα στη σύγκριση συμπεριληφθούν τα αντίστοιχα 
εξάμηνα του 2018 και του 2017 (Διάγραμμα 4.5), προκύπτει ότι το μερίδιο των επιχει-
ρήσεων με χαμηλό κύκλο εργασιών αυξήθηκε σημαντικά. Προφανώς αυτό οφείλεται 

1. Η πρωτογενής έρευνα του ΙΝΕΜΥ πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο, το Σεπτέμβριο και το 
Μάρτιο. Στα ποιοτικά ευρήματα, όπως παρουσιάζονται στις άλλες ενότητες, για προφανείς λόγους 
επιλέχθηκε η ετήσια σύγκριση α΄ εξαμήνου 2020 / α΄ εξαμήνου 2019. Στην τρέχουσα ενότητα, όπου εξε-
τάζονται τα οικονομικά στοιχεία, κρίνεται σκόπιμη η παρουσίαση των ευρημάτων ανά πρώτο εξάμηνο 
των τελευταίων τεσσάρων ετών, με στόχο την αποτύπωση της διαχρονικής εξέλιξης των οικονομικών 
μεγεθών του λιανικού εμπορίου.

Μεταβολή μισθωτής απασχόλησης στο λιανικό εμπόριο α΄ εξαμήνου ετών 2019 και 2020
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 4.4

α΄ εξάμηνο 2019 α΄ εξάμηνο 2020
Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ
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σε μεγάλο βαθμό στα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας και αναστολής λειτουρ-
γίας των επιχειρήσεων (lockdown), τα οποία συνέβαλαν καθοριστικά στη μείωση του 
κύκλου εργασιών πολλών επιχειρήσεων. Επομένως λιγότερες επιχειρήσεις πραγματο-
ποιούν μεγαλύτερο κύκλο εργασιών, διαπίστωση που προκύπτει και από τη σύγκριση 
των αποτελεσμάτων των ερευνών του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ με το Δείκτη Κύκλου Εργασιών 
(ΔΚΕ) της ΕΛΣΤΑΤ. 

Ειδικότερα, το 22% σημείωσε κύκλο εργασιών από 20.001 έως 50.000 ευρώ και το 
11% μεταξύ 50.001 και 100.000 ευρώ. Σε γενικές γραμμές, παρατηρείται ότι οι συ-
γκεντρώσεις των εμπορικών επιχειρήσεων ανά κλίμακα κύκλου εργασιών, όπως απο-
τυπώνονται στο Διάγραμμα 4.5, δεν εμφανίζουν ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις μεταξύ 
των εξαμήνων αναφοράς με εξαίρεση τις επιχειρήσεις κάτω των 20.000 ευρώ.

Η κατηγορία κύκλου εργασιών έως 50.000 ευρώ συγκεντρώνει το 81% των επιχει-
ρήσεων, παρουσιάζοντας αύξηση τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με 
το α΄ εξάμηνο του 2019 (77%). Οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών από 50.001 έως 
100.000 ευρώ παρουσιάζουν μείωση τα τελευταία δύο έτη, ενώ μειώνεται και ο αριθ-
μός των επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών άνω των 100.000 ευρώ. 

Το 78% των επιχειρήσεων κατέγραψε μείωση του κύκλου εργασιών μεταξύ των δύο 
εξαμήνων (α΄ εξάμηνο του 2020 σε σύγκριση με το β΄ εξάμηνο του 2019), ενώ το 15% 
εμφάνισε στασιμότητα, αποτέλεσμα που οφείλεται κυρίως στη συμπίεση των πωλή-
σεων των επιχειρήσεων από την επίδραση του Covid-19. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
μόλις το 7% των επιχειρήσεων παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών, στοιχείο 
που αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία καθώς μεταξύ των εξαμήνων αναφοράς (α΄ 
εξάμηνο κάθε έτους) των δύο προηγούμενων ετών το ποσοστό των επιχειρήσεων 
που κατέγραψαν αύξηση του κύκλου εργασιών του παρουσιάζει αύξηση (από 8% 
το α΄ εξάμηνο του 2017 σε 11% το α΄ εξάμηνο του 2018 και 13% το α΄ εξάμηνο του 
2019).

Ποσοστό επιχειρήσεων ανά κλίμακα κύκλου εργασιών: α΄ εξάμ. 2017 — α΄ εξάμ. 2020
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 4.5
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Αξιοσημείωτο είναι ότι το ποσοστό των επιχειρήσεων που σημειώνουν αύξηση του 
κύκλου εργασιών είναι σχεδόν το ήμισυ συγκριτικά με το προηγούμενο έτος (7% 
για το 2020 και 13% για το 2019), ενώ ο κύκλος εργασιών της αντιπροσωπευτικής 
επιχείρησης, όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 4.3, καταγράφει σημαντική μείωση, 
προφανώς και λόγω πανδημίας μεταξύ άλλων. Ταυτόχρονα αυξάνεται σημαντικά το 
ποσοστό των επιχειρήσεων που είδαν τον κύκλο εργασιών τους να μειώνεται (78% το 
α’ εξάμηνο του 2020 από 47% το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019).

Πίνακας 4.3
Εξέλιξη κύκλου εργασιών από α΄ εξάμηνο 2016 έως α΄ εξάμηνο 2020

Εξάμηνο 2016α 2017α 2018α 2019α 2020α

Εξαμηνιαίος τζίρος χωρίς ΦΠΑ 57.529 69.637 77.783 75.436 57.825

Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ

αγορές εμπορευμάτων

Στο πλαίσιο της πανδημικής κρίσης αναμενόμενο είναι το ποσό της αγοράς εμπορευ-
μάτων να παρουσιάζει μείωση. Έτσι, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η μέση 
εξαμηνιαία αξία αγοράς εμπορευμάτων ανέρχεται σε 28.569 ευρώ, η οποία είναι εμ-
φανώς μειωμένη σε σχέση τόσο με το α΄ εξάμηνο όσο και με το β΄ εξάμηνο των τελευ-
ταίων ετών. Συγκεκριμένα, μεταξύ του α΄ εξαμήνου του 2019 και του α΄ εξαμήνου του 
2020 καταγράφεται μείωση της αγοράς εμπορευμάτων κατά 20,23%. Αναντίρρητα 
πρόκειται για εύλογη εξέλιξη δεδομένης της μείωσης του κύκλου εργασιών που περι-
γράφηκε προηγούμενα και των ειδικών μέτρων που ελήφθησαν λόγω της πανδημίας 
όσον αφορά την προμήθεια προϊόντων, τις εισαγωγές κ.λπ.

Εξέλιξη κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου (% επιχειρήσεων)
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 4.6
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Τέλος, η έρευνα παρέχει τη δυνατότητα επαναπροσδιορισμού των εκτιμήσεων όπως 
καταγράφηκαν στην Έκθεση του 2019. Τα πραγματοποιηθέντα αποτελέσματα του 
2019 καταδεικνύουν τη μικρή υπερεκτίμηση της εποχικότητας, η οποία το β΄ εξάμηνο 
του 2019 κατέληξε σε μια μείωση στον κύκλο εργασιών κατά 3,9%, σε σχέση με τις 
απαντήσεις των επιχειρηματιών στην έρευνα του ΙΝΕΜΥ, αλλά και σε μια ισχυρή διό-
γκωση του κόστους των εμπορευμάτων, της τάξης του 20,0%. 

Πίνακας 4.4
ςυγκεντρωτικές εκτιμήσεις ίνΕΜΥ 2019-2020

Μέγεθος αναφοράς Εκτίμηση ίνΕΜΥ 2019 αναθεωρημένη εκτίμηση 
για το 2019 Εκτίμηση για το 2020

Κύκλος εργασιών 155.000 149.000 124.000

Αγορές εμπορευμάτων 70.000 84.000 57.000

Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ

Πιο συγκεκριμένα, οι εκτιμήσεις για το 2020, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη την εποχικό-
τητα του β΄ εξαμήνου του έτους αλλά και τις στρεβλώσεις που επέφερε η πανδημία, 
διαμορφώνονται ως εξής: η εκτίμηση του κύκλου εργασιών για το σύνολο του 2020 
διαμορφώνεται στις 124.000 ευρώ, ενώ το ετήσιο κόστος αγοράς εμπορευμάτων 
στις 57.000 ευρώ. 

4.2.2. Λειτουργικά έξοδα
Η μίσθωση του ακινήτου αποτελεί βασική παράμετρο των λειτουργικών εξόδων της 
επιχείρησης για σημαντικό ποσοστό (67%). Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας, 
το μέσο μηνιαίο μίσθωμα μιας επιχείρησης του λιανικού εμπορίου ανέρχεται σε 699 
ευρώ. Συγκριτικά με το α΄ εξάμηνο του προηγούμενου έτους, το μέσο μίσθωμα στο 
λιανικό εμπόριο σημειώνει αύξηση της τάξης του 4,6%. 

Διαχρονική εξέλιξη αξίας αγοράς εμπορευμάτων 
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 4.7
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Επίσης, στην έρευνα αποτυπώθηκε η πάγια δαπάνη της επιχείρησης ως τμήμα των 
λειτουργικών δαπανών της: ΔΕΚΟ, αμοιβή λογιστή, καθαριότητα (όπου υπάρχει) και 
ασφάλεια (όπου υπάρχει). Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ο μέσος όρος των 
εξαμηνιαίων πάγιων δαπανών για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου ανέρχεται σε 
3.296 ευρώ (6.592 ευρώ κατ’ έτος). Αναλυτικότερα, τα εξαμηνιαία πάγια έξοδα κα-
τανέμονται ως εξής: α) Έξοδα ΔΕΚΟ (2.326 ευρώ), β) Λοιπά Πάγια Έξοδα (Λογιστής, 
Ασφάλεια, Καθαριότητα) (983 ευρώ), γ) Ασφαλιστικές Εισφορές (232 ευρώ μηνιαίως).

Κατά συνέπεια είναι δυνατό να αποτυπώσουμε το οικονομικό προφίλ τής αντιπροσω-
πευτικής λιανικής επιχείρησης για το 2020. Στον Πίνακα 4.5 καταγράφονται οι διαφο-
ροποιήσεις μεταξύ των εκτιμήσεων και των πραγματοποιηθέντων αποτελεσμάτων. 

Πίνακας 4.5
αναλυτικές εκτιμήσεις ίνΕΜΥ 2019-2020

αναθεωρημένη εκτίμηση 2019 Εκτίμηση ίνΕΜΥ 2020

Κύκλος εργασιών 149.000 124.000

Αγορές εμπορευμάτων 84.000 57.000

Λειτουργικά έξοδα (με ενοίκιο) 14.144 14.980

Λειτουργικά έξοδα (χωρίς ενοίκιο) 6.125 6.592

Ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ εργοδότη 2.565 2.780

Εργατικό κόστος 7.000 7.000

Πηγή: ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ

Κατά πρώτον, εμφανίζεται διαφοροποίηση του κύκλου εργασιών σε σχέση με το 
2019 (124.000 ευρώ σε σχέση με τις 149.000 ευρώ της αναθεωρημένης εκτίμησης 
για το 2019). Επίσης, παρατηρείται αύξηση των λειτουργικών εξόδων της επιχείρη-
σης, κατά 7,6% για τις επιχειρήσεις χωρίς μίσθωμα και κατά 5,9% για τις επιχειρήσεις 
με μίσθωμα. 

4.3. Οφειλές και τραπεζικός δανεισμός

4.3.1. Οφειλές

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται οι οφειλές των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο 
(δηλαδή οι υποχρεώσεις προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία), τους ιδιώτες, 
τις τράπεζες και τους προμηθευτές. Η εικόνα που προκύπτει είναι ότι 7 στις 10 επιχει-
ρήσεις δεν έχουν οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ 8 στις 10 
δεν έχουν οφειλές προς τους προμηθευτές. Επίσης, παρατηρείται σημαντική μείωση 
της μέσης οφειλής, κατά 13,5% περίπου, προς την εφορία σε σχέση το προηγούμενο 
έτος (12.923 ευρώ για το α΄ εξάμηνο του 2020 έναντι 14.953 ευρώ για το αντίστοιχο 
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του 2019). Παράλληλα, το μέσο ύψος οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία ανέρ-
χεται σε 9.140 ευρώ, μειωμένο κατά 23,8% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
(12.009 ευρώ). 

Η μείωση του ποσοστού οφειλής προς την εφορία και η ταυτόχρονη (σημαντική) μεί-
ωση του μέσου ποσού οφειλής προς τα ασφαλιστικά ταμεία υποδηλώνουν ότι βελτι-
ώνεται η εικόνα των οφειλών των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο. 

Ένα ενδιαφέρον εύρημα είναι η αύξηση του ποσοστού των επιχειρήσεων του λιανικού 
εμπορίου οι οποίες έχουν οφειλές προς τους προμηθευτές (21%), που σε μεγάλο βαθ-
μό ερμηνεύεται από την πανδημική κρίση. Το στοιχείο αυτό έρχεται σε αντίθεση με το 

Ποσοστό (%) επιχειρήσεων με οφειλές: α΄ εξάμηνο 2020
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 4.8
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γεγονός ότι τα τελευταία έτη (πάντα για το α’ εξάμηνο) το ποσοστό των επιχειρήσε-
ων που οφείλουν σε προμηθευτές έχει σταθεροποιηθεί μεταξύ 17-18%. Επιπλέον, η 
κατάσταση αυτή ίσως σχετίζεται με την πρακτική των προμηθευτών να περιορίζουν 
το πιστωτικό όριο. Έτσι, παρά την αύξηση των οφειλών προς τους προμηθευτές, το 
στοιχείο αυτό τεκμηριώνει τη διαπίστωση πως το λιανικό εμπόριο δεν συσσωρεύει 
χρέη στην αλυσίδα αξίας επηρεάζοντας αρνητικά τον ελεύθερο συναγωνισμό μετα-
ξύ των επιχειρήσεων.

Ποσοστό (%) επιχειρήσεων με ληξιπρόθεσμες οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία: 
α΄ εξάμ. 2016 — α΄ εξάμ. 2020
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Πίνακας 4.6
Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και προμηθευτές

2017 2018 2019 2020

Προς την εφορία 31% 27% 24% 30%

Προς τα ασφαλιστικά ταμεία 30% 27% 25% 27%

Προς προμηθευτές 17% 17% 18% 21%

Πίνακας 4.7
Μέσο ύψος ληξιπρόθεσμων οφειλών του λιανικού εμπορίου σε εφορία — ασφαλιστικά ταμεία 

σε απόλυτα μεγέθη
2017 2018 2019 2020

Ύψος οφειλών προς εφορία 15.487 € 17.537 € 14.953 € 12.923 €

Ύψος οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία 16.576 € 17.096 € 12.009 € 9.140 €

Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ

4.3.2. Χρηματοδότηση και επενδύσεις
Το ποσοστό των επιχειρήσεων με επαγγελματικό δάνειο (19%) παρουσιάζει αύξηση 
σχετικά με το α΄ εξάμηνο του 2019 (17%), ενώ το ποσοστό των ληξιπρόθεσμων οφει-
λών προς τις τράπεζες μειώνεται σημαντικά κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες, από 31% το 
α΄ εξάμηνο του 2019 σε 22% το α΄ εξάμηνο του 2020.

Σημαντικότερη πηγή χρηματοδότησης αποτελούν τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης 
(86,2%), τα οποία είναι στο ίδιο επίπεδο σε σχέση με το 2019 (86,4%). Το τελευταίο 
έτος καταγράφεται σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης από τα προσωπικά κε-
φάλαια του ιδιοκτήτη (54,5% από 33,3%). Προφανώς οι εξελίξεις λόγω πανδημίας 
το α΄ εξάμηνο του 2020 οδήγησαν πολλούς επιχειρηματίες στη χρήση προσωπικών 
κεφαλαίων. Επίσης, το υψηλό ποσοστό χρηματοδότησης από συγγενείς αυξάνεται 
σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι επίσημες πηγές χρηματοδότησης (τραπεζικός 

Ποσοστό (%) επιχειρήσεων με επιχειρηματικό δάνειο:
α΄ εξάμ. 2016 — α΄ εξάμ. 2020
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δανεισμός, προγράμματα) δεν εξυπηρετούν τις χρηματοδοτικές ανάγκες των επιχει-
ρήσεων. Ωστόσο, σημαντική ήταν η συνεισφορά της αποζημίωσης ειδικού σκοπού 
και της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Χαμηλή παραμένει η επενδυτική δραστηριότητα στο λιανικό εμπόριο, η οποία μειώ-
θηκε περαιτέρω φτάνοντας το 11,6% έναντι του 14,5% το προηγούμενο έτος (Διά-
γραμμα 4.13).

Πίνακας 4.8
Χρηματοδότηση της επιχείρησης λιανικού εμπορίου: α΄ εξάμηνο 2017, 2018, 2019 και 2020 

(πολλαπλές επιλογές, σε %)

2017 2018 2019 2020

Τραπεζικός δανεισμός 2,1 3,5 3,2 4,2

Κεφάλαια επιχείρησης 87,7 85,2 86,4 86,2

Προσωπικά κεφάλαια 52,9 38,4 33,3 54,5

Συγγενείς 25,4 19,7 22,2 24,4

Προγράμματα 1,8 1,5 1,6 3,5

Αποζημίωση ειδικού σκοπού - - - 62,6

Επιστρεπτέα προκαταβολή - - - 31,4

Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ

4.3.3. Η συνολική εικόνα του χρέους των εμπορικών 
επιχειρήσεων

Από την ανάλυση των οφειλών των εμπορικών επιχειρήσεων, που καταγράφηκε στην 
υποενότητα 4.3.1, προκύπτει το συμπέρασμα πως το 51% των επιχειρήσεων δεν πα-
ρουσιάζει κάποια οφειλή το α΄ εξάμηνο του 2020. Πρόκειται για ποσοστό το οποίο 
μειώνεται συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.

Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου (%): α΄ εξάμηνο 2018, 2019 και 2020
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Το ποσοστό των επιχειρήσεων που έχουν οφειλή σε ένα φορέα παραμένει σταθερό 
μεταξύ των πρώτων εξαμήνων του 2018 και του 2019 (20%) και ενισχύεται το αντί-
στοιχο εξάμηνο του 2020 σε 26%. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που έχουν οφειλές 
σε δύο φορείς συνεχίζει να κυμαίνεται γύρω στο 15%, πάντα για το α΄ εξάμηνο του 
εκάστοτε έτους, ενώ οι επιχειρήσεις με οφειλές σε τρεις φορείς διατηρούνται στα 
ίδια επίπεδα, γύρω στο 7%.

Πίνακας 4.9
κατανομή χρέους στο λιανικό εμπόριο 

(εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, προμηθευτές, τράπεζες)
2017 2018 2019 2020

Σε κανέναν 52,0% 56,2% 58% 51%

Σε έναν 20,9% 20,1% 20% 26%

Σε δύο 19,2% 15,6% 15% 15%

Σε τρεις 6,4% 7,2% 6% 7%

Σε τέσσερις 1,5% 0,9% 1% 1%

Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ
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4.4. Υποκειμενικές προσεγγίσεις: 
Η γνώμη των εμπόρων για τα προβλήματα 
των εμπορικών επιχειρήσεων
Στη παρούσα ενότητα αποτυπώνονται οι απόψεις και η αξιολόγηση των εμπόρων για 
τις επιχειρήσεις τους αναφορικά με τις δυσχέρειες που επηρεάζουν την επιχειρημα-
τική δράση (φορολογία, καταναλωτική ζήτηση, πηγές ρευστότητας, ασφαλιστικές 
εισφορές κ.ά.). Αν και εμφανίζονται οριακές διαφοροποιήσεις, καταγράφεται μια 
σταθερότητα στις απόψεις των εμπόρων μεταξύ α΄ εξαμήνου του 2020 και α΄ εξαμή-
νου του 2019. Στο Διάγραμμα 4.15 αποτυπώνεται σε μια κλίμακα από το 1 έως το 5 
(όπου το 1 δηλώνει «Πολύ λίγο σημαντική» και το 5 δηλώνει «Πάρα πολύ σημαντική») 
η κρισιμότητα των προβλημάτων, πάντα κατά την άποψη των εμπόρων. 

Η έλλειψη ρευστότητας, η μείωση της καταναλωτικής δαπάνης και η φορολόγηση 
παραμένουν τα σημαντικότερα προβλήματα των εμπορικών επιχειρήσεων, καταγρά-
φοντας βαθμό σημαντικότητας 4,1, με μικρές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το 2019. 
Ως επίσης σημαντικές προκλήσεις αναφέρθηκαν το λειτουργικό κόστος αλλά και η 
αδυναμία απασχόλησης περισσότερου εργατικού δυναμικού (3,7 και 3,5 μονάδες ση-
μαντικότητας αντίστοιχα). 

Είναι χαρακτηριστικό πως προβλήματα με μικρότερο, σχετικά, βαθμό σημαντικότη-
τας, όπως τα πολυθεματικά κέντρα και η μη εξοικείωση με νέες τεχνολογίες, παρου-
σιάζουν υποχώρηση ή στασιμότητα όσον αφορά την κρισιμότητά τους.

Αξιολόγηση προβλημάτων των εμπορικών επιχειρήσεων κατά το α΄ εξάμηνο
των ετών 2019 και 2020     

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 4.15

Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ
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4.5. Ομάδες επίδοσης: 
Διαφορετικές ταχύτητες και στρατηγικές 
ανάμεσα στις επιχειρήσεις
Από το 2016 το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ, στο πλαίσιο των ερευνών της Ετήσιας Έκθεσης Ελλη-
νικού Εμπορίου, έχει προβεί σε επιμέρους ομαδοποιήσεις, στις «ομάδες επίδοσης», 
σύμφωνα με δύο βασικά κριτήρια: τη μεταβολή του κύκλου εργασιών και την ύπαρ-
ξη χρεών στην επιχείρηση. Ειδικότερα, από το σύνολο των μεταβλητών της έρευνας 
πεδίου επιλέχθηκαν: α) η μεταβολή του κύκλου εργασιών το α΄ εξάμηνο του 2020 σε 
σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο (β΄ εξάμηνο 2019) και β) η ύπαρξη χρεών στην 
επιχείρηση. Διαμορφώνονται έτσι έξι (6) διακριτές ομάδες οι οποίες μπορούν να λει-
τουργήσουν εν μέρει και ως ερμηνευτικές παράμετροι των συχνά αντιφατικών απο-
τελεσμάτων σχετικά με την πορεία της «αγοράς» που εμφανίζονται στον δημόσιο 
διάλογο. Πρόκειται για τις «Δυναμικές», τις «Αναπτυσσόμενες», τις «Ανθεκτικές», τους 
«Αγωνιστές», τις «Συνεπείς» και τις «Απειλούμενες».

Πίνακας 4.10
κατηγορίες επίδοσης επιχειρήσεων στο λιανικό εμπόριο

Μεταβολή κύκλου εργασιών Χωρίς χρέη Με χρέη

Αύξηση Οι Δυναμικές Οι Αναπτυσσόμενες

Στασιμότητα Οι Ανθεκτικές Οι Αγωνιστές

Μείωση Οι Συνεπείς Οι Απειλούμενες

Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ

4.5.1. Η συγκέντρωση των επιχειρήσεων ανά ομάδα 
επίδοσης 

Όπως είναι αναμενόμενο, η πανδημική κρίση (και όχι μόνο) έχει καταλυτική επιρροή 
στην κατανομή και ανακατανομή των ομάδων επίδοσης. Η εξέλιξη της συγκέντρω-
σης των ομάδων επίδοσης αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 4.16. Οι συνεπείς επιχειρή-
σεις είναι και το 2020 η μεγαλύτερη ομάδα των εμπορικών επιχειρήσεων (σημαντική 
αύξηση που καταγράφηκε συγκριτικά με το προηγούμενο έτος: 43% από 29%). Δυ-
στυχώς όμως η δεύτερη σε μέγεθος ομάδα, οι απειλούμενες, διπλασίασε το ποσοστό 
της σε σύγκριση με το 2019, φτάνοντας το 35% από 18%. 

Αρνητικές είναι οι ενδείξεις και στους αγωνιστές αλλά και στις αναπτυσσόμενες και 
στις δυναμικές, καθώς παρατηρείται αξιοσημείωτη μείωση. Καθόλου ελπιδοφόρα 
για το λιανικό εμπόριο δεν είναι η μείωση των ανθεκτικών, οι οποίες συμπιέστηκαν σε 
πολύ μεγάλη έκταση (11% το 2020 από 28% το 2019).
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Πίνακας 4.11
Ετήσια εξέλιξη ομάδων επίδοσης: α΄ εξάμηνο 2016 έως α΄ εξάμηνο 2020

Ομάδες επίδοσης 2016α 2017α 2018α 2019α 2020α

Δυναμικές 6% 5% 7% 8% 5%

Αναπτυσσόμενες 3% 3% 4% 5% 2%

Ανθεκτικές 19% 18% 22% 28% 11%

Αγωνιστές 12% 12% 12% 12% 3%

Συνεπείς 33% 35% 34% 29% 43%

Απειλούμενες 28% 27% 22% 18% 35%

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100%

Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ

Εξέλιξη ομάδων επίδοσης (ποσοστό %): α΄ εξάμηνο 2020
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 4.16

Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ
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4.5.2. Οι επιδόσεις των επιχειρήσεων αναλυτικά

Διάρκεια ζωής

Σε όλες ανεξαιρέτως τις ομάδες επίδοσης, η πλειονότητα των επιχειρήσεων καταγρά-
φει 11-30 έτη λειτουργίας. Οι αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις αγγίζουν το εντυπωσια-
κό ποσοστό του 60%, ενώ στις υπόλοιπες ομάδες επίδοσης το ποσοστό κυμαίνεται 
μεταξύ 39% και 47%. Αισιόδοξο είναι το εύρημα ότι το 42% των δυναμικών επιχειρή-
σεων ιδρύθηκε μεσούσης της οικονομικής κρίσης του 2010. Το αντίστοιχο ποσοστό 
είναι 34% για τους αγωνιστές, 30% για τις αναπτυσσόμενες, 28% για τις ανθεκτικές 
και τις απειλούμενες.

Έτη λειτουργίας επιχειρήσεων στις ομάδες επίδοσης: 2020 
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 4.18

Πάνω από 30 έτη 11-30 έτη 4-10 έτη 0-3 έτη Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ
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Δυναμικές
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19,8%
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16,2%
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Πίνακας 4.12
Έτη λειτουργίας ανά ομάδα επίδοσης

Δυναμι-
κές 

αναπτυσ-
σόμενες 

ανθεκτι-
κές

αγωνι-
στές ςυνεπείς απειλού-

μενες ςύνολο

0-3 έτη 14,7% - 5,4% 16,2% 3,8% 2,0% 4,2%

4-10 έτη 26,9% 30,3% 22,3% 17,7% 19,8% 26,4% 22,9%

11-30 έτη 39,3% 60,2% 43,3% 45,7% 47,1% 46,7% 46,3%

Πάνω από 30 έτη 19,1% 9,5% 24,4% 20,4% 28,8% 23,2% 25,2%

ΔΓ/ΔΑ - - 4,5% - ,5% 1,7% 1,3%

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ

Από την άλλη πλευρά, στην ομάδα των απειλούμενων συγκεντρώνεται το χαμηλότε-
ρο ποσοστό νεοσύστατων επιχειρήσεων σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες επίδοσης. 
Το εντυπωσιακό είναι ότι στις αναπτυσσόμενες δεν περιλαμβάνονται νεοσύστατες 
επιχειρήσεις.
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κλαδική κατανομή

Ο κλάδος των παντοπωλείων (mini-market) αποτελεί το σημαντικότερο πεδίο εμπο-
ρικής δραστηριότητας των δυναμικών και των αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων (45% 
και 41% αντιστοίχως). Ειδικότερα δε στην υποκατηγορία «τρόφιμα» το ποσοστό των 
δυναμικών επιχειρήσεων είναι 31% (όταν στο σύνολο των επιχειρήσεων το ποσοστό 
είναι 21%), γεγονός που καταγράφει την τάση του κλάδου. 

Κλάδος δραστηριότητας επιχειρήσεων στις ομάδες επίδοσης: α΄ εξάμηνο 2020
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 4.19

Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ
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Οι αναπτυσσόμενες παρουσιάζουν μειωμένη παρουσία στην ένδυση και υπόδηση 
(5%) και σε συνδυασμό με το ότι οι απειλούμενες καταγράφουν σε αυτόν τον κλά-
δο το υψηλότερο ποσοστό (21%) θεμελιώνεται ο προβληματισμός αναφορικά με το 
μέλλον του κλάδου. Ο κλάδος των τροφίμων αποτελεί τον σημαντικότερο κλάδο για 
3 από τις 6 ομάδες επίδοσης, ενώ εντυπωσιακή είναι η πολύ χαμηλή παρουσία ανα-
πτυσσόμενων επιχειρήσεων στο χώρο του οικιακού εξοπλισμού.

Πίνακας 4.13
κλάδος δραστηριότητας

Δυναμι-
κές 

αναπτυσ-
σόμενες 

ανθεκτι-
κές 

αγωνι-
στές ςυνεπείς απειλού-

μενες ςύνολο

Παντοπωλεία/περίπτερα 44,9% 40,9% 25,1% 31,0% 11,1% 8,3% 14,8%

Τρόφιμα 29,3% 30,7% 26,2% 27,9% 16,0% 23,2% 21,0%

Οικιακός εξοπλισμός 6,7% - 18,5% 24,2% 22,9% 17,7% 19,3%

Ένδυση-υπόδηση 5,7% 4,7% 9,6% 6,4% 20,4% 21,1% 17,9%

Άλλο λιανικό 13,4% 23,7% 20,7% 10,5% 29,6% 29,7% 27,1%

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ
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Μισθωτή απασχόληση

Οι απειλούμενες επιχειρήσεις σε σημαντικό ποσοστό (61%) δεν απασχολούν μισθωτή 
εργασία, σε αντίθεση με τις δυναμικές, που καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά 
επιχειρήσεων που απασχολούν τουλάχιστον έναν υπάλληλο (55%). 

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το ότι οι συνεπείς επιχειρήσεις, παρά τη μείωση του κύ-
κλου εργασιών τους, διατηρούν σε σημαντικό ποσοστό μισθωτή εργασία (55%). 

Πίνακας 4.14
Μισθωτή εργασία

Δυναμι-
κές 

αναπτυσ-
σόμενες 

ανθεκτι-
κές 

αγωνι-
στές ςυνεπείς απειλού-

μενες ςύνολο

Χωρίς υπαλλήλους 45% 55% 53% 56% 55% 61% 56%

Με έναν τουλάχιστον 
υπάλληλο 55% 45% 47% 44% 45% 39% 44%

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ

Πηγές χρηματοδότησης (οικογένεια, ίδια κεφάλαια κ.λπ.) 

Η οικογένεια είναι η συχνότερη πηγή χρηματοδότησης των αναπτυσσόμενων και των 
απειλούμενων επιχειρήσεων (39% και 35% αντιστοίχως) συγκριτικά με τις υπόλοιπες 
ομάδες επίδοσης, αποτυπώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη διασύνδεση του οικογενει-
ακού περιβάλλοντος με την επιχειρηματικότητα. Στις δυναμικές και στις ανθεκτικές 
τα αντίστοιχα ποσοστά κυμαίνονται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα (4% και 1%). 

Η χρηματοδότηση από κεφάλαια της επιχείρησης δεν εμφανίζει σημαντικές διαφο-
ρές μεταξύ των ομάδων επίδοσης, με τις δυναμικές επιχειρήσεις να κατέχουν την 

Μισθωτή εργασία στις ομάδες επίδοσης: α΄ εξάμηνο 2020
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 4.20

Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ
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πρώτη θέση (94%) στην άντληση κεφαλαίων από την ίδια την επιχείρηση, ενώ στις 
περιπτώσεις των απειλούμενων το αντίστοιχο ποσοστό είναι 85%. 

Τέλος, στην περίπτωση χρηματοδότησης από προσωπικά κεφάλαια, οι απειλούμε-
νες επιχειρήσεις συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό (58%), με τις συνεπείς να 
ακολουθούν με 56%. Έπονται οι αναπτυσσόμενες με 54%, οι ανθεκτικές με 46% και 
οι δυναμικές με 43%, ενώ οι αγωνιστές καταγράφουν τη χαμηλότερη χρήση των 
προσωπικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της επιχείρησης (42%).

Πίνακας 4.15
Χρηματοδότηση επιχειρήσεων ανά ομάδα επίδοσης

(Δεν αθροίζει 100: Η ερώτηση ήταν πολλαπλής επιλογής)

Δυναμι-
κές 

αναπτυσ-
σόμενες 

ανθεκτι-
κές 

αγωνι-
στές ςυνεπείς απειλού-

μενες ςύνολο

Δανεισμός από συγγενικά/
φιλικά πρόσωπα 4,2% 39,3% 10,6% 33,2% 20,7% 34,9% 24,4%

Προσωπικά κεφάλαια 43,1% 54,0% 46,2% 41,8% 56,3% 58,1% 54,6%

Κεφάλαια της επιχείρησης 94,4% 84,7% 87,5% 82,6% 86,7% 84,9% 86,4%

Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ

Εκτίμηση για την πορεία της επιχείρησης

Εκτίμηση για το α΄ εξαμήνο του 2020 

Η εκτίμηση της κατάστασης της επιχείρησης για το α΄ εξάμηνο του 2020 είναι ανά-
λογη της ομάδας επίδοσης. Στο Διάγραμμα 4.22 αποτυπώνονται οι εκτιμήσεις των 
επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου ανά ομάδα επίδοσης σχετικά με την κατάσταση της 
επιχείρησης.

Χρηματοδότηση επιχείρησης: α΄ εξάμηνο 2020
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 4.21

Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ
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Συγκεκριμένα, το 57% των δυναμικών επιχειρηματιών αποτιμά θετικά την κατάσταση 
της επιχείρησής τους κατά το α΄ εξάμηνο του 2020. Στις αναπτυσσόμενες επιχειρή-
σεις το αντίστοιχο ποσοστό εμφανίζεται μικρότερο αλλά ελαφρώς ενισχυμένο συ-
γκριτικά με το αντίστοιχο α΄ εξάμηνο του 2019 (36%). Πρόκειται για επιχειρήσεις που 
βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης, καταγράφοντας αυξητική τάση στον κύκλο 
εργασιών τους. Από την άλλη πλευρά, στο 66% των απειλούμενων επιχειρήσεων κα-
ταγράφεται αρνητική εκτίμηση για την εικόνα της επιχείρησής τους, επίδοση που κυ-
μαίνεται στα ίδια επίπεδα με το 2019 (67%). Σημαντικό είναι το ποσοστό των συνεπών 
(58%) που θεωρούν ότι κατά το α΄ εξάμηνο του 2020 η επιχείρησή τους παρουσίασε 
αρνητική εικόνα, ποσοστό ελαφρώς ενισχυμένο σε σχέση με πέρυσι (53%). Το ποσο-
στό των αγωνιστών που καταγράφει αρνητική εκτίμηση για την κατάσταση της επι-
χείρησης (10%) παρουσιάζει σημαντική αποκλιμάκωση συγκριτικά με το 2019 (30%).

Πίνακας 4.16
Πώς κρίνετε την κατάσταση της επιχείρησης το α΄ εξάμηνο του 2020;

Δυναμικές αναπτυσ-
σόμενες 

ανθεκτι-
κές αγωνιστές ςυνεπείς απειλού-

μενες ςύνολο

Καλή 56,9% 40,0% 27,8% 12,2% 5,8% 3,3% 11,0%

Ικανοποιητική 41,0% 60,0% 60,9% 77,9% 36,4% 30,3% 39,1%

Κακή 2,0% 0% 11,3% 9,9% 57,8% 66,4% 49,8%

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ

Εκτίμηση ανά ομάδα επίδοσης
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 4.22
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Εκτίμηση για το β΄ εξάμηνο του 2020

Η εκτίμηση της κατάστασης μιας επιχείρησης φαίνεται ότι συνδέεται με την εκτιμώ-
μενη επίδοσή της στο μέλλον. Οι απειλούμενες, οι συνεπείς, οι αγωνιστές, αλλά και 
οι ανθεκτικές εκτιμούν ότι η κατάσταση της επιχείρησής τους στο άμεσο μέλλον θα 
βελτιωθεί. Αντιθέτως, οι αναπτυσσόμενες και οι δυναμικές παρουσιάζονται περισσό-
τερο συγκρατημένες στις προσδοκίες τους για τη συνολική κατάσταση της επιχείρη-
σης για το β΄ εξάμηνο του 2020.

Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στην πεποίθηση των πιο αδύναμων επιχειρήσεων ότι η 
κατάστασή τους δεν είναι δυνατόν να επιδεινωθεί περαιτέρω. Οι ισχυρότερες επιχει-

Εκτίμηση συνολικής κατάστασης επιχείρησης για το α' εξάμηνο 2020
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 4.23
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Προβλέψεις ομάδων επίδοσης
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 4.24
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ρήσεις εμφανίζονται επιφυλακτικές εξαιτίας του οικονομικού και επιχειρηματικού πε-
ριβάλλοντος, το οποίο παραμένει ακόμα ρευστό και υπό πίεση, ενώ παραπάνω από το 
ήμισυ των ανθεκτικών επιχειρήσεων προβλέπει αμετάβλητη κατάσταση στο μέλλον. 

Πίνακας 4.17
Πώς αναμένετε ότι θα διαμορφωθεί η συνολική κατάσταση της επιχείρησής σας

 το β΄ εξάμηνο του 2020 σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2020;

Δυναμικές αναπτυσ-
σόμενες 

ανθεκτι-
κές αγωνιστές ςυνεπείς απειλού-

μενες ςύνολο

Καλύτερη 15,1% 29,0% 13,2% 18,8% 18,1% 16,2% 17,0%

Αμετάβλητη 54,5% 31,6% 56,1% 54,5% 28,7% 33,9% 35,9%

Χειρότερη 30,4% 39,4% 28,9% 23,5% 48,6% 46,4% 43,6%

ΔΑ 1,8% 3,2% 4,6% 3,5% 3,5%

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ

Πιθανότητα διακοπής λειτουργίας

Η ομάδα επίδοσης με την υψηλότερη μηδενική πιθανότητα διακοπής της επιχειρη-
ματικής λειτουργίας είναι οι δυναμικές (82%). Στην περίπτωση των αναπτυσσόμενων 
επιχειρήσεων παρουσιάζεται σημαντική αύξηση 7 ποσοστιαίων μονάδων της μηδενι-
κής πιθανότητας (80% 2020 από 73% το 2019). 

Αν και καταγράφουν μείωση του κύκλου εργασιών τους και ύπαρξη χρεών, 1 στις 2 
απειλούμενες επιχειρήσεις αποκλείει την πιθανότητα να διακόψει τη λειτουργία της 
το επόμενο εξάμηνο, στοιχείο που μπορεί μεν να χαρακτηρίζεται ελπιδοφόρο, ωστό-
σο κρύβει και το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται οι έμποροι αυτής της ομάδας. 

Μηδενική πιθανότητα να κλείσουν την επιχείρησή τους το επόμενο εξάμηνο
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 4.25
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Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ
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Πίνακας 4.18
Πιθανότητα διακοπής λειτουργίας

Δυναμικές αναπτυσ-
σόμενες 

ανθεκτι-
κές αγωνιστές ςυνεπείς απειλού-

μενες ςύνολο

Πολύ     1% 3% 4% 12% 6%

Αρκετά 2% 11% 6%   10% 12% 10%

Λίγο 10% 4% 6% 13% 13% 16% 13%

Καθόλου 82% 80% 80% 75% 64% 51% 63%

ΔΓ/ΔΑ 6% 5% 7% 10% 9% 9% 9%

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ

Ο κύκλος εργασιών 

Διαχρονικά το ύψος του κύκλου εργασιών συνδεόταν με τις αναπτυξιακές δυνατό-
τητες της μέσης εμπορικής επιχείρησης. Ωστόσο, η επίδραση της συγκυρίας είναι ιδι-
αίτερα έντονη, γεγονός που αποτυπώνεται οριζόντια σε όλες τις ομάδες επίδοσης. 
Ειδικότερα, καταγράφεται διολίσθηση όλων των ομάδων επίδοσης σε μια χαμηλότε-
ρη κατηγορία κύκλου εργασιών. Το ποσοστό των επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών 
κάτω από 70.000 ευρώ (εξαμηνιαία βάση) αυξάνεται σημαντικά σε όλες τις ομάδες, 
συγκεντρώνοντας τη συντριπτική πλειονότητα κάθε ομάδας επίδοση. Ένα ενδιαφέ-
ρον εύρημα είναι ότι η ομάδα των αγωνιστών συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό 
επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών άνω των 70.000 ευρώ. Το στοιχείο αυτό φαίνεται 
να οφείλεται στη μετατροπή των αναπτυσσόμενων σε αγωνιστές λόγω της μείωσης 
των πωλήσεων.

Κύκλος εργασιών ανά ομάδα επίδοσης
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 4.26

70.001-150.000 €Άνω των 150.000 € 35.001-70.000 € Έως 10.000 €10.001-35.000 €
Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ
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Πίνακας 4.19
κλίμακα κύκλου εργασιών ανά ομάδα επίδοσης

Δυναμικές αναπτυσ-
σόμενες 

ανθεκτι-
κές αγωνιστές ςυνεπείς απειλού-

μενες ςύνολο

Έως 10.000 € 41,4% 21,3% 41,3% 40,5% 47,5% 47,8% 45,6%

10.001-35.000 € 13,6% 42,7% 38,5% 9,3% 26,7% 31,7% 29,0%

35.001-70.000 € 34,6% 24,8% 10,3% 30,1% 14,5% 17,1% 16,7%

70.001-150.000 € 5,1% 11,2% 5,2% 10,4% 9,2% 1,7% 6,2%

Άνω των 150.000 € 5,4% 0,0% 4,7% 9,7% 2,0% 1,7% 2,6%

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ

Η γεωγραφική προέλευση των εμπορευμάτων

Η προέλευση των εμπορευμάτων των εμπορικών επιχειρήσεων είναι μια σημαντική 
μεταβλητή δεδομένου ότι καταγράφει επιχειρηματικές πρακτικές. Σε γενικές γραμ-
μές, οι επιχειρήσεις όλων των κατηγοριών προμηθεύονται σε σημαντικό βαθμό τα 
προϊόντα τους από την ελληνική αγορά, ιδιαίτερα τη φετινή χρονιά, κατά την οποία 
σε όλες τις ομάδες το ποσοστό προϊόντων ελληνικής προέλευσης αυξήθηκε. 

Οι ανθεκτικές και οι δυναμικές εστιάζονται περισσότερο σε ελληνικά προϊόντα συ-
γκριτικά με τις υπόλοιπες ομάδες επίδοσης (80% και 76,4% αντιστοίχως). Το στοιχείο 
αυτό τεκμηριώνει την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα μεταστροφή των δυναμικών επιχει-
ρήσεων προς τα ελληνικά προϊόντα. Η μεταστροφή αυτή έχει μια διττή ανάγνωση: 
αφενός οφείλεται στη μείωση των εισαγωγών, αφετέρου στις διαταραχές που κα-
ταγράφηκαν στην εφοδιαστική αλυσίδα και ανέδειξαν τη σημασία της τελευταίας σε 
συνθήκες κρίσης. 

Προέλευση εμπορευμάτων από Ελλάδα 
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 4.27

Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ
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Οι αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις καταγράφουν μια τάση να επιλέγουν περισσότερο 
εμπορεύματα της αγοράς της ΕΕ συγκριτικά με τις υπόλοιπες ομάδες. Ιδιαίτερο εύρη-
μα είναι ότι οι επιχειρήσεις-αγωνιστές εμφανίζουν τη δεύτερη υψηλότερη προτίμηση 
σε προϊόντα από την ΕΕ διότι τα εν λόγω προϊόντα αφορούν, τουλάχιστον με βάση 
τις προηγούμενες έρευνες, τις περισσότερο εύρωστες επιχειρήσεις.

Στην περίπτωση των εμπορευμάτων της Ασίας η εικόνα διαφοροποιείται σημαντικά 
από τα προηγούμενα έτη. Οι συνεπείς και οι αγωνιστές φαίνεται ότι παρουσιάζουν 
το μεγαλύτερο ποσοστό προϊόντων με προέλευση από την Ασία σε σύγκριση με τις 
υπόλοιπες ομάδες επίδοσης (10,1% και 11,1% αντιστοίχως).

Προέλευση εμπορευμάτων από Ευρωπαϊκή Ένωση
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 4.28

Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ
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Προέλευση εμπορευμάτων από Ασία
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 4.29

Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ
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4.6. Covid-19 και εμπόριο
Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην ελληνική αγορά, λόγω των μέτρων απαγόρευσης 
κυκλοφορίας, της αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων λιανικής πώλησης και 
της ακύρωσης συμφωνιών και πωλήσεων στον τομέα του τουρισμού, είχε ως αποτέ-
λεσμα τις εξαιρετικά αρνητικές προβλέψεις σε σχέση με τον κύκλο εργασιών για το 
2020. Σημαντικό εύρημα αποτελεί το ότι η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσε-
ων εκτιμά πως η πανδημία θα επηρεάσει αρνητικά τον κύκλο εργασιών τού 2020 σε 
σύγκριση με το 2019. 

Με βάση την κλαδική ανάλυση, η κατηγορία που φαίνεται να επηρεάζεται σε συντρι-
πτικό βαθμό αρνητικά είναι η ένδυση και η υπόδηση, γεγονός που επιβεβαιώνεται και 
από τα συγκεντρωτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ όπου σημειώνεται ετήσια μείωση του 
κύκλου εργασιών στους συγκεκριμένους κλάδους κατά 35% σε σύγκριση με το 2019. 

Πίνακας 4.20
κλίμακα κύκλου εργασιών ανά κλάδο δραστηριότητας 

  Δραστηριότητα
ςύνολο

  Παντοπωλεία/
περίπτερα Τρόφιμα Οικιακός 

εξοπλισμός
Ένδυση- 
υπόδηση

Άλλο 
λιανικό

Αρνητικά 70% 82% 91% 97% 94% 88%

Θετικά 14% 11% 1% 2% 2% 5%

Δεν θα επηρεάσει 14% 6% 8% 1% 4% 6%

ΔΓ/ΔΑ 2% 1%  -   0% 1%

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ

Στον κλάδο των παντοπωλείων/περιπτέρων καθώς και των τροφίμων καταγράφο-
νται οι πιο αισιόδοξες προβλέψεις λόγω του ανελαστικού χαρακτήρα των προϊόντων 
που προσφέρουν.

H πανδημία θα επηρεάσει τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης 
για το 2020 σε σύγκριση με το 2019;

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 4.30

Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ
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Στον Πίνακα 4.20 αποτυπώνεται η διαμόρφωση του κλίματος ανά κλάδο δραστη-
ριότητας.

Από τις επιχειρήσεις που καταγράφουν αρνητικές προβλέψεις για τον κύκλο εργασι-
ών τους στο σύνολο του έτους αναφοράς, το ένα τρίτο αυτών εκτιμά ότι οι πιέσεις 
που θα δεχθεί ο κύκλος εργασιών θα είναι της τάξεως μεταξύ 20% και 40%, ενώ εντυ-
πωσιακό είναι το ποσοστό των επιχειρήσεων (31%) που εκτιμούν ότι η συρρίκνωση 
των πωλήσεών τους θα κυμανθεί μεταξύ 40% και 60%. 

Η πανδημία φαίνεται ότι επηρεάζει αρνητικά και τις επενδύσεις των επιχειρήσεων, 
καθώς πάνω από τις μισές εξωθήθηκαν σε ακύρωση προγραμματισμένης επένδυσης. 

Με καθυστερήσεις και ακυρώσεις παραγγελιών λειτούργησαν 2 στις 3 επιχειρήσεις, 
καθώς οι δυσχέρειες σε σημαντικούς κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας επηρέα-
σαν σημαντικό τμήμα της αγοράς

Το 54% των επιχειρήσεων αξιοποίησε την 
ειδική ρύθμιση με την έκπτωση 25% προκει-
μένου να καταβάλει εμπρόθεσμα τις ασφα-
λιστικές εισφορές. Ωστόσο, ένα ιδιαίτερα 
σημαντικό ποσοστό επιχειρήσεων (43%) δεν 
έκανε χρήση του μέτρου, γεγονός το οποίο 
καταδεικνύει την έλλειψη ρευστότητας που 
πλήττει σημαντικό μέρος του λιανικού εμπο-
ρίου. 

Σχεδόν 2 στις 3 επιχειρήσεις κατέβαλαν μειω-
μένο μίσθωμα κατά 40% για του μήνες Μάρ-
τιο έως Ιούνιο του 2020. Επρόκειτο για ειδικό 
και έκτακτο μέτρο υποστήριξης των επιχει-
ρήσεων των οποίων η λειτουργία ανεστάλη. 

Εκτίμηση αρνητικής μεταβολής κύκλου εργασιών
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 4.31

Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ
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Η ίδια περίπου εικόνα παρουσιάζεται και στην περίπτωση της αποζημίωσης ειδικού 
σκοπού που έλαβαν οι επιχειρήσεις. Το μέτρο συνέβαλε στην άμβλυνση των επιπτώ-
σεων της πανδημίας, δεδομένου ότι η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, 
αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε άλλη οφειλή.

Αντιθέτως, η εικόνα διαφοροποιείται όσον αφορά την περίπτωση της επιστρεπτέας 
προκαταβολής. Συγκεκριμένα, 3 στις 10 επιχειρήσεις επωφελήθηκαν από το μέτρο, 
που λειτούργησε ως οιονεί χρηματοδότηση. Το περιορισμένο ποσοστό ίσως οφείλε-
ται στις αυστηρότερες προϋποθέσεις που ίσχυσαν, τουλάχιστον στην πρώτη φάση 
εφαρμογής του.

Η πανδημία, τουλάχιστον κατά το πρώτο κύμα, την άνοιξη του 2020, βρήκε σχεδόν 
μόλις 1 στις 5 επιχειρήσεις έτοιμες να εξυπηρετήσουν ηλεκτρονικές παραγγελίες. Συ-

Ποσοστό (%) επιχειρήσεων που κατέβαλαν μειωμένο μίσθωμα κατά 40% 
για τους μήνες Μάρτιο ως Ιούνιο 2020 

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 4.35

Ναι Όχι Όχι, δεν το
δικαιούνταν

η επιχείρησή μου

ΔΓ/ΔΑ

Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ
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γκεκριμένα, το 18% των επιχειρήσεων διέθετε τη δυνατότητα αυτή πριν από το ξέ-
σπασμα της υγειονομικής κρίσης, ενώ μόλις το 2% ξεκίνησε με αφορμή τις στρεβλώ-
σεις που δημιουργήθηκαν λόγω των περιοριστικών μέτρων στην κυκλοφορία των 
πολιτών και στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Τέλος, στις εκτιμήσεις των επιχειρήσεων σχετικά με την επαναφορά στην κανονικό-
τητα αποτυπώνεται το κλίμα αβεβαιότητας που κυριαρχεί στο λιανικό εμπόριο. Η 
απαισιοδοξία σχετικά με την αποκατάσταση των στρεβλώσεων στην αγορά είναι εμ-
φανής. Συγκεκριμένα, το 61% δήλωσε ότι θα απαιτηθεί ένα διάστημα μεταξύ ενός 
έως τριών ετών ώστε να απορροφηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας στο 
επιχειρηματικό περιβάλλον, ενώ 15% των επιχειρηματιών εκτιμά ότι θα χρειαστούν 
περισσότερα από τρία έτη.

Υπηρεσία ηλεκτρονικών παραγγελιών (%) 
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 4.38
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Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ
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4.7. Οι επιπτώσεις της πανδημίας 
στο λιανικό εμπόριο

4.7.1.Εισαγωγή

Στο παρόν κεφάλαιο θα εξετάσουμε τις επιπτώσεις της πανδημίας λόγω της νόσου 
του κορονοϊού (Covid-19) στις επιδόσεις των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου 
που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας με κρατική εντολή το Μάρτιο του 2020.

Σκοπός του είναι η παρακολούθηση και παρουσίαση της εξέλιξης του κύκλου εργα-
σιών των επιχειρήσεων που τίθενται σε αναστολή λειτουργίας διαχρονικά, και συγκε-
κριμένα από την αρχή του 2020, καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των περιοριστικών 
μέτρων, αλλά και κατά την περίοδο σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων· 
επίσης, συγκριτικά, σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες ή τρίμηνα του 2018 και του 
2019, ώστε να μπορούν να αποτελέσουν βάση σύγκρισης για την αποτίμηση των επι-
πτώσεων της πανδημίας Covid-19 σε όρους μεταβολής του κύκλου εργασιών.

Ειδικότερα, θα παρουσιαστούν:

º»    Τα ειδικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου και του συνό-
λου της οικονομίας οι οποίες τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας με κρατική εντο-
λή, καθώς και το μέγεθος της απασχόλησης σε αυτές.

º»    Τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία και οι μεταβολές που αφορούν τον κύκλο ερ-
γασιών για το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου του εμπορίου σε τριμηνιαία 
και μηνιαία βάση. 

Σε πόσο καιρό πιστεύετε ότι θα επανέλθει η αγορά
στην προ πανδημίας κατάσταση;

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 4.39

Πηγή: ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ
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º»    Επίσης, τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία και οι μεταβολές που αφορούν τον κύ-
κλο εργασιών σε τριμηνιαία και μηνιαία βάση για τις επιχειρήσεις του υποκλάδου 
του λιανικού εμπορίου που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας με κρατική εντολή.

Οι εν λόγω μεταβολές θα συγκριθούν με τις αντίστοιχες μεταβολές που συνέβησαν 
στο σύνολο της οικονομίας. 

Τα στοιχεία προέρχονται από τα δελτία τύπου της ΕΛΣΤΑΤ «Στατιστικά στοιχεία 
επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουργίας με κρατική εντολή λόγω της πανδημίας της 
νόσου του κορωνοϊού 2019 (Covid-19)» και από τους πίνακες που αφορούν τον 
κύκλο εργασιών επιχειρήσεων ανά διψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας κα-
θώς και των επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουργίας λόγω της πανδημίας της νόσου 
Covid-19 ανά διψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας2 (Εξέλιξη κύκλου εργα-
σιών επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουργίας λόγω της πανδημίας της νόσου του κο-
ρωνοϊού 2019 [Covid-19]»).

4.7.2. Επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή 
λειτουργίας το Μάρτιο του 2020 και απασχολούμενοι

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ,3 οι επιχειρήσεις για το σύνολο της οικονομίας 
που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας το Μάρτιο του 2020 με κρατική εντολή λόγω 
της πανδημίας της νόσου του κορονοϊού ανέρχονται σε 205.984 και αναλογούν στο 
14,6% του 1.415.370 επιχειρήσεων. Από τις 105.251 επιχειρήσεις που δραστηριοποι-
ούνται στο λιανικό εμπόριο σε αναστολή λειτουργίας τέθηκε το 39,8% αυτών, 59.838 
επιχειρήσεις (Πίνακας 4.21). Οι 205.984 επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λει-
τουργίας το Μάρτιο του 2020 με κρατική εντολή αφορούσαν 15 διψήφιους κλάδους 
οικονομικής δραστηριότητας της ελληνικής οικονομίας σε σύνολο 88. 

Συνολικά, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο αναλογούν 
στο 10,6% των επιχειρήσεων της ελληνικής οικονομίας, ενώ η συμμετοχή του κλάδου 
στο σύνολο των επιχειρήσεων που τέθηκαν σε αναστολή αντιστοιχεί στο 29,0%.

Στις επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας στο σύνολο της οικονομίας 
απασχολούνται συνολικά 1.063.098 άτομα, ποσοστό 25,4% επί συνόλου 4.178.199 
απασχολουμένων. Στις επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας στο λια-
νικό εμπόριο απασχολούνται συνολικά 145.336 άτομα, ποσοστό 35,1% επί συνόλου 
413.494 απασχολουμένων στον κλάδο, οι οποίοι αναλογούν στο 13,7% των απασχο-
λουμένων που συνολικά τέθηκαν σε αναστολή εργασίας. 

2. ΕΛΣΤΑΤ: «Επιχειρήσεις σε αναστολή λειτουργίας, Δεκέμβριος 2020», διαθέσιμο στο: https://www.
statistics.gr/el/statistics/-/publication/SBR02/- 
3. Τα στατιστικά στοιχεία είναι το αποτέλεσμα της σύνδεσης και της επεξεργασίας δεδομένων από το 
Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων έτους 2017, από διοικητικά μητρώα έτους 2019 και από διοικητικά 
αρχεία συναλλαγών των ετών 2017, 2019 και 2020 των επιχειρήσεων που ταξινομούνται στους κλάδους 
δραστηριότητας για τους οποίους ισχύει η αναστολή λειτουργίας, σύμφωνα με τον κατάλογο Κωδικών 
Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) που έχει δημοσιευθεί από το Υπουργείο Οικονομικών (σχετικός 
σύνδεσμος ΚΑΔ επιχειρήσεων που πλήττονται και ΚΑΔ επιχειρήσεων που κλείνουν με κρατική εντολή).
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Πίνακας 4.21
Επιχειρήσεις σε αναστολή λειτουργίας και αριθμός απασχολουμένων

Λιανικό 
εμπόριο

ςύνολο 
οικονομίας

(%) Λιανικό 
εμπόριο 

ΠΛΗΘΟς 
ΕΠίΧΕίΡΗςΕΩν

Σύνολο 150.251 1.415.370 10,6

Σε αναστολή λειτουργίας 59.838 205.984 29,0

Συμμετοχή (%) 39,8 14,6  

Με δυνατότητα διενέργειας 
ηλεκτρονικών συναλλαγών 1.514 3.278 46,2

Συμμετοχή (%) 2,5 1,6  

Με εξαγωγική δραστηριότητα 2.343 2.954 79,3

Συμμετοχή (%) 3,9 1,4  

Έναρξη λειτουργίας 1/1/2018 5.508 33.011 16,7

Συμμετοχή (%) 9,2 16,0  

αΡίΘΜΟς 
αΠαςΧΟΛΟΥΜΕνΩν

Σύνολο 413.494 4.178.199 9,9

Σε αναστολή λειτουργίας 145.336 1.063.098 13,7

Συμμετοχή (%) 35,1 25,4  

ΜΕςΟ ΜΕΓΕΘΟς 
ΕΠίΧΕίΡΗςΗς

Σύνολο 2,8 3,0  

Σε αναστολή λειτουργίας 2,4 5,2  

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Στατιστικά στοιχεία επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουργίας λόγω της πανδημίας  
της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19), 16 Απριλίου 2020

Στο σύνολο της οικονομίας, το μέσο μέγεθος των επιχειρήσεων που σε αναστολή 
λειτουργίας είναι 5,2 απασχολούμενοι, ενώ για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου είναι 
μικρότερο και ανέρχεται σε 2,4 απασχολουμένους (Πίνακας 4.21).

Από τις επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας στο σύνολο της οικονο-
μίας, δυνατότητα διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών είχαν 3.278 επιχειρήσεις 
(1,6%), εξαγωγικής δραστηριότητας είχαν 2.954 επιχειρήσεις (1,4%), ενώ 33.011 επι-
χειρήσεις είχαν έναρξη λειτουργίας από το 2018 και έπειτα (16,2%) (Πίνακας 4.21).

Από τις επιχειρήσεις του κλάδου του λιανικού εμπορίου που τέθηκαν σε αναστολή λει-
τουργίας δυνατότητα διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών είχαν 1.514 επιχειρή-
σεις (2,5%), εξαγωγικής δραστηριότητας είχαν 2.343 επιχειρήσεις (3,9%), ενώ 5.508 
επιχειρήσεις είχαν έναρξη λειτουργίας από το 2018 και έπειτα (9,2%).

Η συμμετοχή των επιχειρήσεων του κλάδου του λιανικού εμπορίου με τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά στα αντίστοιχα σύνολα του συνόλου των επιχειρήσεων που τέθηκαν 
σε αναστολή λειτουργίας είναι: 79,3% των επιχειρήσεων με εξαγωγική δραστηριότη-
τα, 46,2% των επιχειρήσεων με δυνατότητα διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών 
και 16,7% των επιχειρήσεων που είχαν έναρξη λειτουργίας το 2018 και έπειτα.

Συγκριτικά με τις επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας το Μάρτιο του 
2020, το Νοέμβριο του 2020 τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας 185.355 επιχειρή-
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σεις. Ειδικότερα, το Νοέμβριο του 2020 τέθηκαν επιπρόσθετα σε αναστολή λειτουρ-
γίας 41 επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο των δραστηριοτήτων ταξιδιωτικών 
πρακτορείων κ.λπ., 737 επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο των δραστηριοτήτων 
ανθρώπινης υγείας, ενώ δεν τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής λειτουργίας 25.591 
επιχειρήσεις του κλάδου των καταλυμάτων. Στον κλάδο του λιανικού εμπορίου το 
Νοέμβριο του 2020 τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας 62.783 επιχειρήσεις, δηλαδή 
προστέθηκαν ακόμη 2.945 επιχειρήσεις σε σχέση με το Μάρτιο του 2020.4

4.7.3. Ο κύκλος εργασιών του συνόλου των 
επιχειρήσεων του εμπορίου (από διοικητικές πηγές)

Όσον αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της ελληνι-
κής οικονομίας, ο κύκλος εργασιών μέχρι και το γ΄ τρίμηνο του 2020 είχε ανέλθει σε 
193.840.226 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 34.846.698 χιλ. ευρώ σε σχέση με τα 
αντίστοιχα τρίμηνα του 2019 ή πτώση κατά 15,2% (Πίνακας 4.22).

Για τον κλάδο του εμπορίου ο κύκλος εργασιών μέχρι και το γ΄ τρίμηνο του 2020 είχε 
ανέλθει σε 82.913.116 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 7.758.724 χιλ. ευρώ σε σχέση 
με τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2019 ή υποχώρηση κατά 8,6% (Πίνακας 4.22).

Στο Διάγραμμα 4.40 εμφανίζεται η διαγραμματική εξέλιξη του τριμηνιαίου κύκλου 
εργασιών του συνόλου των επιχειρήσεων της οικονομίας αλλά και του εμπορίου τα 
τρία τελευταία έτη, όπου είναι εμφανής η μικρότερη πτώση του κύκλου εργασιών του 
κλάδου έναντι της πτώσης του κύκλου εργασιών της συνολικής οικονομίας. Στο Διά-
γραμμα 4.41 αποτυπώνονται οι αντίστοιχες τριμηνιαίες ποσοστιαίες μεταβολές του 
κύκλου εργασιών του συνόλου των επιχειρήσεων της οικονομίας και του εμπορίου, 
όπου φαίνεται και εδώ η διαφορά. 

Όσον αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της ελληνικής 
οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων5 για τις οποίες υπάρ-
χουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών το 2020 ανήλθε σε 
216.804.833 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 33.484.513 χιλ. ευρώ (και ποσοστό 
13,4%) σε σχέση με το 2019, ενώ την περίοδο 2018-2019 είχε παρουσιάσει αύξηση 
κατά 2,9% (Παράρτημα: Πίνακας Π.3.7).

4. ΕΛΣΤΑΤ, Δελτίο Τύπου: Εξέλιξη κύκλου εργασιών επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουργίας λόγω της 
πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού 2019 (Covid-2019), Νοέμβριος 2020, Πειραιάς, 15 Ιανουαρίου 
2021.
5. ΕΛΣΤΑΤ, Σημείωση: Οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία υποβάλλουν στοιχεία στις 
φορολογικές αρχές σε τριμηνιαία βάση, ενώ οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία 
υποβάλλουν αντίστοιχα στοιχεία σε μηνιαία βάση. Ως εκ τούτου στοιχεία για το σύνολο των 
επιχειρήσεων είναι διαθέσιμα μόνο σε τριμηνιαία βάση.
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Πίνακας 4.22
κύκλος εργασιών σε χιλιάδες ευρώ: 2018-2020 (από διοικητικές πηγές)

Ζ: Χονδρικό και 
Λιανικό Εμπόριο, 

Επισκευή κ.λπ.
α’ Τρίμηνο Β’ Τρίμηνο Γ’ Τρίμηνο Δ’ Τρίμηνο ςΥνΟΛΟ

2018 27.165.132 30.392.539 31.476.301 32.073.783 121.107.755

2019 27.176.907 31.484.039 32.010.893 31.971.256 122.643.095

2020 27.521.048 25.559.252 29.832.817 29.624.691 112.537.808

2018-2019 11.775 1.091.500 534.592 -102.527 1.535.340

2019-2020 344.141 -5.924.787 -2.178.076 -2.346.565 -10.105.287

2018-2019 (%) 0,0 3,6 1,7 -0,3 1,3

2019-2020 (%) 1,3 -18,8 -6,8 -7,3 -8,2

ςύνολο Οικονομίας α’ Τρίμηνο Β’ Τρίμηνο Γ’ Τρίμηνο Δ’ Τρίμηνο ςΥνΟΛΟ

2018 63.841.263 76.556.001 80.210.344 80.068.358 300.675.966

2019 66.971.977 78.800.253 82.914.982 79.017.709 307.704.921

2020 65.044.878 58.987.931 69.807.414 72.243.603 266.083.826

2018-2019 3.130.714 2.244.252 2.704.638 -1.050.649 7.028.955

2019-2020 -1.927.099 -19.812.322 -13.107.568 -6.774.106 -41.621.095

2018-2019 (%) 4,9 2,9 3,4 -1,3 2,3

2019-2020 (%) -2,9 -25,1 -15,8 -8,6 -13,5

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Δελτία Τύπου: Εξέλιξη κύκλου εργασιών επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουργίας λόγω 
της πανδημίαςτης νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19)

Εξέλιξη του τριμηνιαίου κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων: 2018-2020
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 4.40

Σύνολο οικονομίας Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή κ.λπ.
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
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Για τον κλάδο του εμπορίου, ο κύκλος εργασιών του συνόλου των επιχειρήσεων με 
υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα 
στοιχεία σε μηνιαία βάση το 2020 ανήλθε σε 86.801.131 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μεί-
ωση 6.999.846 χιλ. ευρώ (και ποσοστό 7,5%) σε σχέση με το 2019, όταν την περίοδο 
2018-2019 είχε παρουσιάσει αύξηση κατά 2,3% (Παράρτημα: Πίνακας Β.3.16). 

Στο Διάγραμμα 4.42 εμφανίζεται η διαγραμματική εξέλιξη, τα τρία τελευταία έτη, του 
μηνιαίου κύκλου εργασιών του συνόλου των επιχειρήσεων του εμπορίου με υποχρέ-
ωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, ενώ στα Διαγράμματα 4.43 και 4.44 αποτυπώ-
νονται οι αντίστοιχες ποσοστιαίες μηνιαίες μεταβολές 2018-2019 και 2019-2020 του 
κύκλου εργασιών του συνόλου των επιχειρήσεων του εμπορίου και της οικονομίας, 

Ποσοστιαίες μεταβολές του τριμηνιαίου κύκλου εργασιών: 2018-2020
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 4.41

Εμπόριο Οικονομία
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
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όπου είναι εμφανής η μικρότερη πτώση του κύκλου εργασιών του κλάδου έναντι της 
πτώσης του κύκλου εργασιών της συνολικής οικονομίας. 

Επειδή τα στοιχεία για το σύνολο των επιχειρήσεων είναι διαθέσιμα μόνο σε τριμηνι-
αία βάση, μετατρέψαμε τα μηνιαία στοιχεία των επιχειρήσεων που τηρούν διπλογρα-
φικά βιβλία σε τριμηνιαία και από τη μεταξύ τους αφαίρεση προκύπτουν τα στοιχεία 
για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία.

Από τη σύγκριση των διαθέσιμων στοιχείων β΄ και γ΄ τριμήνου των τριών τελευταίων 
ετών προκύπτει ότι για τον κλάδο του εμπορίου οι ποσοστιαίες μεταβολές διαφορο-
ποιούνται μεταξύ των επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία (μηνιαία βάση) 

Ποσοστιαίες μεταβολές του μηνιαίου κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων του εμπορίου 
και της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων: 2018-2019

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 4.43
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σε σχέση με τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (τριμηνιαία). Ειδικότε-
ρα, την περίοδο 2018-2019 οι μεταβολές των επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφι-
κά βιβλία είναι αυτές που προκαλούν τις αυξήσεις του κλάδου, καθώς οι μεταβολές 
των επιχειρήσεων που τηρούν απλογραφικά βιβλία είναι αρνητικές. Αντίστοιχα και 
το διάστημα 2019-2020 οι αρνητικές μεταβολές των επιχειρήσεων που τηρούν απλο-
γραφικά βιβλία συνεχίζονται και είναι μάλιστα εντονότερες σε σχέση τις αρνητικές 
μεταβολές των επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία (Διάγραμμα 4.45).

Για το σύνολο της οικονομίας, από τη σύγκριση των στοιχείων του κύκλου εργασιών 
των τριών τελευταίων ετών προκύπτουν τα ίδια συμπεράσματα σχετικά με τις πο-
σοστιαίες μεταβολές την εξεταζόμενη περίοδο με αυτές του κλάδου του εμπορίου 
(Διάγραμμα 4.46).

Ποσοστιαίες μεταβολές του κύκλου εργασιών στην oικονομία: 2018-2020
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 4.46

Σύνολο Μηνιαία Τριμηνιαία
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

-25

-30

-20

-15

-10

-5

0

5

10

Π
οσ

οσ
τό

 (%
)

Α΄ Τρίμ. B΄ Τρίμ. Γ΄ Τρίμ. Δ΄ Τρίμ. Σύνολο Α΄ Τρίμ. B΄ Τρίμ. Γ΄ Τρίμ. Δ΄ Τρίμ. Σύνολο
2018/2019 2019/2020

4,9
6,7

-3,0

2,9
3,4

0,8
3,4 3,8

1,5

-1,3 -1,7

0,4
2,3 2,9

0,1

-2,9 -2,4
-5,2

-25,1 -25,0 -25,6

-15,8-16,5

-13,0

-8,6
-11,5

-13,5
-13,4-14,2

-7,9

Ποσοστιαίες μεταβολές του κύκλου εργασιών του κλάδου του εμπορίου 
και του συνόλου της οικονομίας: 2018-2020

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 4.45
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4.7.4. Ο κύκλος εργασιών του συνόλου 
των επιχειρήσεων στους υποκλάδους του εμπορίου: 
2018-2020 (από διοικητικές πηγές)

Για τον υποκλάδο του εμπορίου και επισκευής οχημάτων (45), ο κύκλος εργασιών 
το 2020 ανήλθε σε 7.457.369 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 1.006.544 χιλ. ευρώ 
(ποσοστό 11,9%) σε σχέση με το 2019, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή 2018-2019 ήταν 
θετική (ποσοστό 6,1%) (Πίνακας 4.23). 

Για το χονδρικό εμπόριο (46), ο κύκλος εργασιών το 2020 ανήλθε σε 65.291.457 χιλ. 
ευρώ, σημειώνοντας μείωση 5.634.885 χιλ. ευρώ (ποσοστό 7,9%) σε σχέση με το 
2019, ενώ την περίοδο 2018-2019 είχε παρουσιάσει αύξηση σε ποσοστό 6,1% (Πίνα-
κας 4.23).

Τέλος, στο λιανικό εμπόριο, ο κύκλος εργασιών το 2020 ανήλθε σε 39.788.982 χιλ. 
ευρώ, σημειώνοντας υποχώρηση κατά 3.463.858 χιλ. ευρώ (ποσοστό 8,0%) σε σχέση 
με το 2019, ενώ το διάστημα 2018-2019 είχε παρουσιάσει αύξηση σε ποσοστό 1,0% 
(Πίνακας 4.23).

Πίνακας 4.23
ςυνολικός κύκλος εργασιών σε χιλ. ευρώ, από διοικητικές πηγές, στο σύνολο 

των επιχειρήσεων των υποκλάδων του εμπορίου: 2018-2020
ΕΤΟς 45 46 47

2018 7.974.064 70.325.169 42.808.522

2019 8.463.913 70.926.342 43.252.840

2020 7.457.369 65.291.457 39.788.982

2018/2019 489.849 601.173 444.318

2019/2020 -1.006.544 -5.634.885 -3.463.858

2018/2019 (%) 6,1 0,9 1,0

2019/2020 (%) -11,9 -7,9 -8,0

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Δελτία Τύπου: Εξέλιξη κύκλου εργασιών επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουργίας λόγω 
της πανδημίαςτης νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19) 

Στο Διάγραμμα 4.47 απεικονίζονται οι ποσοστιαίες τριμηνιαίες μεταβολές του κύκλου 
εργασιών στο σύνολο των επιχειρήσεων του εμπορίου και των υποκλάδων του κατά 
την εξεταζόμενη περίοδο, όπου διαπιστώνεται ότι ο κλάδος του εμπορίου και επι-
σκευής οχημάτων (45) είναι αυτός που έχει υποστεί τη μεγαλύτερη ποσοστιαία τριμη-
νιαία μείωση την περίοδο της πανδημίας.

Στο Διάγραμμα 4.48 απεικονίζονται οι ποσοστιαίες τριμηνιαίες μεταβολές κατά την 
εξεταζόμενη περίοδο του κύκλου εργασιών στο σύνολο των επιχειρήσεων του εμπο-
ρίου και επισκευής οχημάτων (45), μεταξύ των επιχειρήσεων που τηρούν διπλογρα-
φικά βιβλία (μηνιαία βάση) σε σχέση με τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά 
βιβλία (τριμηνιαία βάση). Από αυτό προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλο-
γραφικά βιβλία έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση την περίοδο της 
πανδημίας.
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Στο Διάγραμμα 4.49 απεικονίζονται οι ποσοστιαίες τριμηνιαίες μεταβολές κατά την 
εξεταζόμενη περίοδο του κύκλου εργασιών στο σύνολο των επιχειρήσεων του χον-
δρικού εμπορίου (46), μεταξύ των επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία 
(μηνιαία βάση) σε σχέση με τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (τριμη-
νιαία βάση). Από αυτό προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία 
έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση την περίοδο της πανδημίας.

Ποσοστιαίες τριμηνιαίες μεταβολές του κύκλου εργασιών στο σύνολο 
των επιχειρήσεων του εμπορίου και επισκευής οχημάτων (45): 2018-2020

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 4.48
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ΔIAΓΡΑΜΜΑ 4.47
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Στο Διάγραμμα 4.50 απεικονίζονται οι ποσοστιαίες τριμηνιαίες μεταβολές κατά την 
εξεταζόμενη περίοδο του κύκλου εργασιών στο σύνολο των επιχειρήσεων του λιανι-
κού εμπορίου (47), μεταξύ των επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία (μηνι-
αία βάση) σε σχέση με τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (τριμηνιαία 
βάση). Από αυτό προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία έχουν 
υποστεί τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση την περίοδο της πανδημίας.

Όσον αφορά τη συμμετοχή κάθε υποκλάδου στη διαμόρφωση του συνολικού κύ-
κλου εργασιών του εμπορίου, διαπιστώνουμε ότι το χονδρικό εμπόριο (46) συμμετέ-

Ποσοστιαίες τριμηνιαίες μεταβολές του κύκλου εργασιών στο σύνολο 
των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου (46): 2018-2020

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 4.50
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Ποσοστιαίες τριμηνιαίες μεταβολές του κύκλου εργασιών στο σύνολο 
των επιχειρήσεων του χονδρικού εμπορίου (46): 2018-2020
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χει σημαντικά στον συνολικό κύκλο εργασιών για το σύνολο των επιχειρήσεων του 
εμπορίου καθώς και στις επιχειρήσεις του εμπορίου που τηρούν διπλογραφικά βι-
βλία (μηνιαία βάση). Στις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (τριμηνιαία 
βάση) σημαντικό ρόλο στον συνολικό κύκλο εργασιών έχει το λιανικό εμπόριο (47) 
(Διάγραμμα 4.51).

Επίσης, οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (τριμηνιαία βάση) συμμετέ-
χουν στον συνολικό κύκλο εργασιών κάθε υποκλάδου κατά το 1/5 στο εμπόριο και 
επισκευή οχημάτων (45), κατά το 1/10 στο χονδρικό εμπόριο (46) και κατά 45% στο 
λιανικό εμπόριο (47) (Διάγραμμα 4.51).

4.7.5. Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του λιανικού 
εμπορίου που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας 
το Μάρτιο του 2020 (από διοικητικές πηγές)

Για τις 205.984 επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας το Μάρτιο του 
2020, ο κύκλος εργασιών το 2020 ανήλθε σε 18.789.821 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας 
μείωση 10.775.176 χιλ. ευρώ (ποσοστό 36,4%) σε σχέση με το 2019, ενώ την περίοδο 
2018-2019 είχε παρουσιάσει αύξηση κατά 3,9% (Πίνακας 4.24).

Για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών των 150.251 επιχειρήσεων 
που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας το Μάρτιο του 2020 ανήλθε σε 18.789.821 
χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 2.081.685 χιλ. ευρώ (ποσοστό 20,1%) σε σχέση με 
το 2019, ενώ την περίοδο 2018-2019 είχε παρουσιάσει αύξηση κατά 2,5% (Πίνακας 
4.24).

Μέση ποσοστιαία συμμετοχή των υποκλάδων στον κύκλο εργασιών του εμπορίου
ΔIAΓΡΑΜΜΑ 4.51

45 Aυτοκινήτων 46 Χονδρικό 47 Λιανικό
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Πίνακας 4.24
κύκλος εργασιών 2018-2019 (σε χιλιάδες ευρώ) των επιχειρήσεων που τέθηκαν σε αναστολή 

λειτουργίας με κρατική εντολή το Μάρτιο του 2020 (από διοικητικές πηγές)

Λιανικό Εμπόριο
(47) α’ Τρίμηνο Β’ Τρίμηνο Γ’ Τρίμηνο Δ’ Τρίμηνο ςΥνΟΛΟ

2018 2.012.743 2.421.480 2.691.504 2.960.316 10.086.043

2019 1.977.151 2.537.197 2.813.400 3.014.612 10.342.359

2020 1.777.493 1.770.368 2.516.992 2.195.821 8.260.674

2018-2019 -35.592 115.717 121.896 54.296 256.316

2019-2020 -199.658 -766.829 -296.408 -818.791 -2.081.685

2018-2019 (%) -1,8 4,8 4,5 1,8 2,5

2019-2020 (%) -10,1 -30,2 -10,5 -27,2 -20,1

ςύνολο Οικονομίας α’ Τρίμηνο Β’ Τρίμηνο Γ’ Τρίμηνο Δ’ Τρίμηνο ςΥνΟΛΟ

2018 4.750.294 6.966.755 10.051.678 6.673.681 28.442.408

2019 4.716.155 7.329.184 10.610.210 6.909.448 29.564.997

2020 4.159.815 3.232.618 7.102.002 4.295.386 18.789.821

2018-2019 -34.139 362.429 558.532 235.767 1.122.589

2019-2020 -556.340 -4.096.566 -3.508.208 -2.614.062 -10.775.176

2018-2019 (%) -0,7 5,2 5,6 3,5 3,9

2019-2020 (%) -11,8 -55,9 -33,1 -37,8 -36,4

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Δελτία Τύπου: Εξέλιξη κύκλου εργασιών επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουργίας λόγω 
της πανδημίαςτης νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19)

Στο Διάγραμμα 4.52 εμφανίζεται η διαγραμματική εξέλιξη του τριμηνιαίου κύκλου 
εργασιών στο σύνολο των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου που τέθηκαν σε ανα-
στολή λειτουργίας με κρατική εντολή το Μάρτιο του 2020. Στο Διάγραμμα 4.53 απο-
τυπώνονται οι αντίστοιχες τριμηνιαίες ποσοστιαίες μεταβολές του κύκλου εργασιών 
των εν λόγω επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου αλλά και του συνόλου της οικονο-
μίας, όπου είναι εμφανής η μικρότερη πτώση του κύκλου εργασιών του κλάδου του 
λιανικού εμπορίου έναντι της συνολικής οικονομίας την περίοδο της πανδημίας.

Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας που τέθηκαν σε αναστολή λειτουρ-
γίας το Μάρτιο με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρ-
χουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών το 2020 ανήλθε σε 
11.809.290 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 7.410.945 χιλ. ευρώ (ποσοστό 38,6%) σε 
σχέση με το 2019, ενώ την περίοδο 2018-2019 είχε παρουσιάσει αύξηση σε ποσοστό 
4,0%.

Επιπρόσθετα, για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου που τέθηκαν σε αναστολή 
λειτουργίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν 
διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών το 2020 ανήλθε σε 5.058.084 
χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 1.197.442 χιλ. ευρώ (ποσοστό 19,1%) σε σχέση με 
το 2019, όταν το διάστημα 2018-2019 είχε παρουσιάσει αύξηση σε ποσοστό 3,9%.
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Στο Διάγραμμα 4.54 εμφανίζεται η διαγραμματική εξέλιξη, τα τελευταία τρία έτη, του 
μηνιαίου κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου που τέθηκαν σε 
αναστολή λειτουργίας με κρατική εντολή το Μάρτιο του 2020 με υποχρέωση τήρη-
σης διπλογραφικών βιβλίων. Επίσης, στα Διαγράμματα 4.55 και 4.56 αποτυπώνονται 
οι αντίστοιχες ποσοστιαίες μηνιαίες μεταβολές 2018-2019 και 2019-2020 του κύκλου 
εργασιών των εν λόγω επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου και της οικονομίας, όπου 
είναι εμφανής η μικρότερη πτώση του κύκλου εργασιών στον κλάδο έναντι της πτώ-
σεως του κύκλου εργασιών στο σύνολο της οικονομίας.

Ποσοστιαίες τριμηνιαίες μεταβολές του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων 
του λιανικού εμπορίου και του συνόλου της οικονομίας που τέθηκαν 
σε αναστολή λειτουργίας: 2018-2020

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 4.53
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Επειδή τα στοιχεία για το σύνολο των επιχειρήσεων του τέθηκαν σε αναστολή λει-
τουργίας είναι διαθέσιμα μόνο σε τριμηνιαία βάση, μετατρέψαμε τα μηνιαία στοιχεία 
των επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία σε τριμηνιαία και από τη μεταξύ 
τους αφαίρεση προκύπτουν τα στοιχεία για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφι-
κά βιβλία.

Από τη σύγκριση των στοιχείων του κύκλου εργασιών των τριών τελευταίων ετών 
προκύπτει ότι οι ποσοστιαίες μεταβολές για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου δια-
φοροποιούνται μεταξύ των επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία (μη νιαία 

Ποσοστιαίες μεταβολές του μηνιαίου κύκλου εργασιών στις επιχειρήσεις 
του λιανικού εμπορίου και του συνόλου της οικονομίας που τέθηκαν 
σε αναστολή λειτουργίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων: 2018-2019

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 4.55
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βάση) σε σχέση με τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (τριμηνιαία 
βάση). Ειδικότερα, το διάστημα 2018-2019 οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά 
βιβλία και θεωρούνται μεγαλύτερες επιχειρήσεις είναι αυτές που προκαλούν τις αυ-
ξήσεις του κλάδου, καθώς οι μεταβολές των επιχειρήσεων που τηρούν απλογραφικά 
βιβλία είναι αρνητικές ή οριακές. Αντίστοιχα και στις μεταβολές 2019-2020 οι αρνη-
τικές μεταβολές των επιχειρήσεων που τηρούν απλογραφικά βιβλία είναι μεγαλύτε-
ρες σε σχέση τις αρνητικές μεταβολές των επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά 
βιβλία (Διάγραμμα 4.57).

Ποσοστιαίες μεταβολές του μηνιαίου κύκλου εργασιών στις επιχειρήσεις 
του λιανικού εμπορίου και του συνόλου της οικονομίας που τέθηκαν 
σε αναστολή λειτουργίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων: 2019-2020

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 4.56
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Όσον αφορά το σύνολο της οικονομίας, από τη σύγκριση των στοιχείων του κύκλου 
εργασιών των τριών τελευταίων ετών προκύπτει ότι για το διάστημα 2018-2019 οι με-
ταβολές των επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία είναι παραπλήσιες με τις 
μεταβολές των επιχειρήσεων που τηρούν απλογραφικά βιβλία. Ωστόσο, την περίοδο 
2019-2020 οι πιέσεις στις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία είναι μεγαλύ-
τερες σε σχέση τις αρνητικές μεταβολές των επιχειρήσεων που τηρούν απλογραφικά 
βιβλία.

Ποσοστιαία συμμετοχή του κύκλου εργασιών και των μεταβολών των επιχειρήσεων 
του λιανικού εμπορίου που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας ως προς τα αντίστοιχα 
μεγέθη για το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου: 2018-2020

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 4.59
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Εξετάζοντας την ποσοστιαία συμμετοχή του κύκλου εργασιών και των ετήσιων μετα-
βολών των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου που τέθηκαν σε αναστολή λειτουρ-
γίας σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη για το σύνολο των επιχειρήσεων του λιανικού 
εμπορίου, διαπιστώνουμε ότι η συμμετοχή τους μειώθηκε το τελευταίο έτος τόσο 
στις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία (μηνιαία βάση) όσο και στις επιχει-
ρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (τριμηνιαία βάση) (Διάγραμμα 4.59).

Επίσης, η συμμετοχή όλων των επιχειρήσεων που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργί-
ας στη μείωση του κύκλου εργασιών το 2020 αναλογεί στο 60,0% της μείωσης στο 
λιανικό, ανέρχεται στο 87,5% της συνολικής μείωσης του κύκλου εργασιών των επι-
χειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία ενώ στις επιχειρήσεις που τηρούν απλο-
γραφικά βιβλία η συμμετοχή μειώνεται στο 42,2% (Διάγραμμα 4.59). 

Τέλος, εξετάζοντας τις ποσοστιαίες μεταβολές του κύκλου εργασιών των επιχειρή-
σεων του λιανικού εμπορίου που δεν τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας κατά την εξε-
ταζόμενη περίοδ,ο διαπιστώνουμε ότι το 2018-2019 οι μεταβολές των επιχειρήσεων 
που τηρούν διπλογραφικά βιβλία είναι αυτές που προκαλούν τις αυξήσεις, καθώς 
οι μεταβολές των επιχειρήσεων που τηρούν απλογραφικά βιβλία είναι αρνητικές. 
Αντίστοιχα και την περίοδο 2019-2020 οι αρνητικές μεταβολές των επιχειρήσεων 
που τηρούν απλογραφικά βιβλία συνεχίζουν και είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τις 
μικρότερες αρνητικές μεταβολές των επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία 
(Διάγραμμα 4.60).

Ποσοστιαίες τριμηνιαίες μεταβολές 2018-2020 του κύκλου εργασιών 
στον κλάδο του λιανικού εμπορίου των επιχειρήσεων που δεν τέθηκαν 
σε αναστολή λειτουργίας

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 4.60
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4.8. Μεθοδολογία
Η μεθοδολογία της έρευνας είναι ποσοτική, ούτως ώστε να αποτυπώνονται οι γενικές 
τάσεις και να καθίσταται εφικτή η στατιστική γενίκευση των αποτελεσμάτων στον 
υπό έρευνα πληθυσμό-στόχο. Η τεχνική συλλογής των δεδομένων που εφαρμόστηκε 
στην έρευνα πεδίου είναι η τηλεφωνική συνέντευξη με χρήση δομημένου ερωτημα-
τολογίου. Το ερωτηματολόγιο απαρτίζεται από κλειστές ερωτήσεις απλής και πολ-
λαπλής επιλογής και από ερωτήσεις διαβάθμισης, ενώ περιλαμβάνει και ορισμένες 
ερωτήσεις ανοιχτού τύπου (ελεύθερης απάντησης), ώστε να εντοπιστούν τυχόν ζη-
τήματα που δεν έχουν προβλεφθεί από τον ερευνητικό σχεδιασμό. 

Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν από καταρτισμένους ερευνητές, οι οποίοι και έλαβαν ει-
δική εκπαίδευση για τη διενέργεια της έρευνας — καθ’ όλη δε τη διάρκεια της έρευνας 
υπήρχαν επόπτες υπεύθυνοι για την ορθή διενέργεια των συνεντεύξεων. Η περίοδος 
συλλογής των δεδομένων ήταν 33 εργάσιμες ημέρες. 

4.8.1. Πληθυσμός-στόχος, δείγμα της έρευνας 
και τεχνική δειγματοληψίας 

Ο πληθυσμός-στόχος της έρευνας πεδίου αποτελείται από όλες τις επιχειρήσεις λια-
νικού εμπορίου σε πανελλαδικό επίπεδο, πλην πέντε κατηγοριών δραστηριότητας σε 
επίπεδο τετραψήφιου ΣΤΑΚΟΔ. Συγκεκριμένα, εκτός πληθυσμού-στόχου τέθηκαν οι 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο καυσίμων και φαρμάκων, 
τα σουπερμάρκετ, τα πολυκαταστήματα, καθώς και οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορί-
ου σε υπαίθριους πάγκους και αγορές. 

Το σχεδιασθέν μέγεθος του δείγματος για το λιανικό εμπόριο είναι 996 επιχειρήσεις 
και το πραγματοποιηθέν 1.012. Σχεδιάστηκε στρωματοποιημένη δειγματοληψία με 
μεταβλητές στρωμάτωσης την Περιφέρεια (13 στρώματα) και τη δραστηριότητα σε 
επίπεδο τετραψήφιου ΣΤΑΚΟΔ (20 στρώματα), εντός των οποίων ο πληθυσμός-στό-
χος κατανέμεται σε ομοιογενείς υποπληθυσμούς. Υπολογίστηκε αναλογικά το πλήθος 
των επιχειρήσεων που θα συμμετείχαν σε κάθε στρώμα και για τις δύο μεταβλητές 
στρωμάτωσης, βάσει της κατανομής του μητρώου επιχειρήσεων για το έτος 2015 
της ΕΛΣΤΑΤ. 

Τέλος, για την εκτίμηση των χαρακτηριστικών της έρευνας και την αναγωγή στον 
πληθυσμό-στόχο κάθε επιχείρηση σταθμίστηκε με κατάλληλο αναγωγικό συντελε-
στή. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν 24 κλάσεις στάθμισης (weighting classes) και τα 
δεδομένα ομαδοποιήθηκαν σε τέσσερις γεωγραφικές περιοχές και έξι κλάδους δρα-
στηριότητας, έτσι ώστε το σταθμισμένο αποτέλεσμα του πλήθους των επιχειρήσεων 
να ανέρχεται στον ακριβή αριθμό των επιχειρήσεων του πληθυσμού-στόχου.
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4.8.2. ςύγκριση βασικών χαρακτηριστικών επιχειρήσεων 
έρευνας πεδίου και διαθέσιμων στοιχείων ΕΛςΤαΤ

Δεδομένου ότι οι εκτιμήσεις των παραμέτρων του δείγματος γενικεύονται στον πλη-
θυσμό-στόχο, είναι αναγκαίο να ελεγχθεί η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος 
όσον αφορά βασικά χαρακτηριστικά και μεγέθη των επιχειρήσεων. Επίσης, πρέπει 
να ελεγχθεί αν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ιδιοκτητών των επιχειρήσεων 
του δείγματος προσεγγίζουν ικανοποιητικά τις αντίστοιχες πραγματικές κατανομές, 
ώστε να μειωθεί, όσο το δυνατόν, το μεροληπτικό σφάλμα στις ποιοτικές ερωτήσεις 
της έρευνας.

Παρουσιάζονται, κατά πρώτον, οι κατανομές της νομικής μορφής των επιχειρήσεων 
λιανικού εμπορίου βάσει του μητρώου επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ του έτους 2015 για 
τον πληθυσμό-στόχο και των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στο δείγμα της έρευνας 
πεδίου. Συγκρίνοντας τις δύο κατανομές, είναι εμφανές ότι η διάρθρωση του δείγμα-
τος, όσον αφορά τη νομική μορφή, προσεγγίζει με μεγάλη ακρίβεια τα πραγματικά 
δεδομένα.

Πίνακας 4.25
Noμική μορφή: ςύγκριση

νομική μορφή Μητρώο ΕΛςΤαΤ 2015 Έρευνα πεδίου

ΟΕ – ΑΤΟΜΙΚΗ – ΕΕ 96,4% 96,4%

ΑΕ – ΕΠΕ 2,6% 2,2%

Άλλο 1,0% 1,3%

Σύνολο 100% 100%

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο δείγμα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές του 
πληθυσμού-στόχου και όσον αφορά το μέγεθός τους. Υπάρχουν δύο παράγοντες 
που καθορίζουν το μέγεθος της επιχείρησης: ο κύκλος εργασιών και ο αριθμός των 
ατόμων που απασχολούνται σε αυτήν. Και για τα δύο χαρακτηριστικά υπάρχουν δια-
θέσιμα στοιχεία για το έτος 2015 από το μητρώο επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ.

Στον Πίνακα 4.26 παρουσιάζονται οι κατανομές του ετήσιου κύκλου εργασιών των 
επιχειρήσεων για το σύνολο του λιανικού εμπορίου και των επιχειρήσεων που αποτε-
λούν τον πληθυσμό-στόχο της έρευνας πεδίου βάσει του μητρώου επιχειρήσεων του 
2015. Διαχρονικά, η κατανομή των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο δείγμα προ-
σεγγίζει ικανοποιητικά τη γενική κατανομή των επιχειρήσεων του πληθυσμού-στόχου 
σε κάθε εξαμηνιαία έρευνα. Τυχόν διαφοροποιήσεις στο σύνολο του λιανικού εμπορί-
ου και του δείγματος έγκεινται στο γεγονός ότι ο πληθυσμός-στόχος δεν συμπεριλαμ-
βάνει επιχειρήσεις με υψηλό κύκλο εργασιών, όπως τα σουπερμάρκετ, τα φαρμακεία, 
τα πρατήρια καυσίμων και τα πολυκαταστήματα. Ωστόσο, εξαιτίας της υγειονομικής 
κρίσης και της ισχυρής μείωσης του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στο λιανικό 
εμπόριο το 2020, τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων διαφοροποιούνται σημα-
ντικά. Για το λόγο αυτόν δεν παρουσιάζονται στοιχεία της έρευνας πεδίου του 2020.
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Πίνακας 4.26
κύκλος εργασιών: ςύγκριση

κύκλος εργασιών (σε χιλιάδες €) ςύνολο λιανικού εμπορίου Πληθυσμός-στόχος λιανικού 
εμπορίου

Έως 20 33% 35%

20 έως 70 27% 31%

70 έως 140 13% 15%

140 έως 300 13% 11%

Άνω των 300 14% 8%

Σύνολο 100% 100%

Όσον αφορά τον αριθμό των απασχολουμένων, όπως αποτυπώνεται στο μητρώο 
της ΕΛΣΤΑΤ για το 2015, μπορούμε να συγκρίνουμε την πραγματική κατανομή των 
επιχειρήσεων του πληθυσμού-στόχου με αυτήν του δείγματος, κατηγοριοποιώντας 
τις επιχειρήσεις σε δύο υποπληθυσμούς: επιχειρήσεις με αριθμό απασχολουμένων 
έως 10 άτομα και επιχειρήσεις με πάνω από 11 απασχολουμένους. Όπως φαίνεται 
στον Πίνακα 4.27, υπάρχει ταύτιση των δύο κατανομών.

Πίνακας 4.27
αριθμός απασχολουμένων

αριθμός απασχολουμένων Πληθυσμός-στόχος λιανικού εμπορίου Έρευνα πεδίου

Έως και 10 άτομα 98,8% 98,9%

11 άτομα και άνω 1,2% 1,1%

Σύνολο 100% 100%

Εκτός από τον συνολικό αριθμό των απασχολουμένων, το μέγεθος μιας επιχείρησης 
κρίνεται και από το εάν απασχολεί μισθωτούς υπαλλήλους, οπότε θα ελεγχθεί αν και 
κατά πόσο προσεγγίζει η έρευνα πεδίου την πραγματική κατανομή των επιχειρήσεων 
του πληθυσμού-στόχου αναφορικά με την ύπαρξη ή όχι μισθωτών υπαλλήλων στην 
επιχείρηση. Στον Πίνακα 4.28 παρουσιάζονται οι δύο κατανομές όπου παρατηρείται 
μια μικρή υποεκπροσώπηση των επιχειρήσεων χωρίς μισθωτούς υπαλλήλους στο 
δείγμα της έρευνας πεδίου.

Πίνακας 4.28
απασχόληση μισθωτών

απασχόληση μισθωτών Πληθυσμός-στόχος λιανικού εμπορίου Έρευνα πεδίου

Δεν απασχολούν μισθωτό υπάλληλο 68,2% 55,9%

Απασχολούν τουλάχιστον έναν 
μισθωτό υπάλληλο 31,8% 44,1%

Σύνολο 100% 100%
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Τέλος, όπως προαναφέρθηκε, θα συγκριθούν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 
ιδιοκτητών των επιχειρήσεων. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία αφορούν το φύλο, 
την ηλικία και την εκπαίδευση των αυτοαπασχολουμένων στο σύνολο του λιανικού 
εμπορίου και όχι στον πληθυσμό-στόχο. Ο Πίνακας 4.29 παρουσιάζει τις κατανομές 
των δημογραφικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με την Έρευνα Εργατικού Δυναμι-
κού της ΕΛΣΤΑΤ για το β΄ τρίμηνο του 2020 και την έρευνα που πραγματοποιήθηκε 
από το ΙΝΕΜΥ.

Πίνακας 4.29
Δημογραφικά χαρακτηριστικά: ςύγκριση

Φύλο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού
2020, β΄ τρίμηνο Έρευνα πεδίου

Άνδρας 64% 67%

Γυναίκα 36% 33%

Ηλικία Έρευνα εργατικού δυναμικού
2020, β΄ τρίμηνο Έρευνα πεδίου

Έως 24 1% 1%

25-34 12% 10%

35-44 27% 28%

45-54 34% 34%

55-64 23% 22%

65+ 3% 5%

Επίπεδο εκπαίδευσης Έρευνα εργατικού δυναμικού
2020, β΄ τρίμηνο Έρευνα πεδίου

Κατώτερη 10% 4%

Μέση 55% 54%

Ανώτερη 35% 42%

Συμπερασματικά, το δείγμα που συλλέχθηκε για τη συγκεκριμένη έρευνα κρίνεται 
επαρκές ώστε να γίνουν ασφαλείς αναγωγές τόσο των σημειακών εκτιμήσεων σε 
ποσοτικές παραμέτρους στον πληθυσμό-στόχο, όσο και των ποιοτικών ερωτήσεων, 
δεδομένου ότι το δείγμα έχει σταθμιστεί με τους κατάλληλους αναγωγικούς συντε-
λεστές και διατηρείται η αντιπροσωπευτικότητα στα σημαντικότερα χαρακτηριστικά 
των μονάδων.



2020 ››› ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου236

4.8.3. Μεθοδολογία των ομάδων επίδοσης

Με την περαιτέρω διερεύνηση της κατάστασης και της δυναμικής των επιχειρήσεων 
του λιανικού εμπορίου, όπως αποτυπώνεται στην εξαμηνιαία έρευνα του ΙΝΕΜΥ και 
παρουσιάζεται σε πρώτο επίπεδο στο Τέταρτο Μέρος, αναδεικνύονται σημαντικές 
διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιχειρήσεων. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο 
προβαίνουμε σε επιμέρους ομαδοποιήσεις, τις «ομάδες επίδοσης», σύμφωνα με δύο 
βασικά κριτήρια: τη μεταβολή του κύκλου εργασιών και την ύπαρξη χρεών στην επι-
χείρηση. Ειδικότερα, από το σύνολο των μεταβλητών της έρευνας πεδίου επιλέχθη-
καν: α) η «μεταβολή του κύκλου εργασιών το α΄ εξάμηνο του 2020 σε σχέση με το 
προηγούμενο εξάμηνο (β΄ εξάμηνο 2019)» και β) η «ύπαρξη χρεών στην επιχείρηση». 
Η επιλογή των συγκεκριμένων μεταβλητών έγινε διότι σε σχέση με τις υπόλοιπες με-
ταβλητές θεωρήθηκαν πιο αντιπροσωπευτικές για την περιγραφή της επίδοσης μιας 
εμπορικής επιχείρησης και την κατάταξή της σε κάποια ομάδα. Διαμορφώνονται έτσι 
έξι (6) διακριτές ομάδες οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν εν μέρει και ως ερμη-
νευτικές παράμετροι των συχνά αντιφατικών αποτελεσμάτων σχετικά με την πορεία 
της «αγοράς» που εμφανίζονται στον δημόσιο διάλογο. Πρόκειται για τις «Δυναμι-
κές», τις «Αναπτυσσόμενες», τις «Ανθεκτικές», τους «Αγωνιστές», τις «Συνεπείς» και 
τις «Απειλούμενες».

º»    Στην πρώτη ομάδα, τις «Δυναμικές», κατατάσσονται οι επιχειρήσεις οι οποίες 
έχουν καταγράψει θετικές επιδόσεις και στις δύο μεταβλητές, δηλαδή έχει αυξη-
θεί ο κύκλος εργασιών τους συγκριτικά με το προηγούμενο εξάμηνο και ταυτό-
χρονα δεν έχουν χρέη. 

º»    Η δεύτερη ομάδα, οι «Αναπτυσσόμενες», περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις που έχουν 
αυξήσει τον κύκλο εργασιών τους αλλά διατηρούν χρέη. Πρόκειται για επιχειρή-
σεις που βρίσκονται σε αναπτυξιακή τροχιά δεδομένου ότι οι πωλήσεις τους δια-
γράφουν αύξηση και θέτουν τις βάσεις για κερδοφόρα ανάπτυξη.

º»    Στην τρίτη ομάδα, τις «Ανθεκτικές», συμπεριλαμβάνονται οι επιχειρήσεις που δεν 
σημείωσαν μεταβολή του κύκλου εργασιών τους σε σχέση με το προηγούμενο 
εξάμηνο, ωστόσο δεν βαρύνονται με χρέη. Πρόκειται για επιχειρήσεις που παρου-
σιάζουν ανθεκτικότητα, ενώ η μη ύπαρξη χρεών θέτει στέρεες βάσεις για μελλο-
ντική ανάπτυξη.

º»    Η τέταρτη, οι «Αγωνιστές», απαρτίζεται από επιχειρήσεις στις οποίες παρατηρείται 
στασιμότητα στον κύκλο εργασιών τους και οι οποίες διατηρούν χρέη. Η ομάδα 
αυτή περιλαμβάνει επιχειρήσεις που καταβάλλουν προσπάθειες να επιβιώσουν 
δημιουργώντας όμως (νέα) χρέη. 

º»    Οι δύο τελευταίες ομάδες, οι «Συνεπείς» και οι «Απειλούμενες», περιλαμβάνουν 
επιχειρήσεις που σημειώνουν μείωση του κύκλου εργασιών τους συγκριτικά με το 
προηγούμενο εξάμηνο. Η μεταξύ τους ειδοποιός διαφορά συνίσταται στην ύπαρ-
ξη χρεών. Συγκεκριμένα, στην πέμπτη ομάδα («Συνεπείς») κατατάσσονται οι επι-
χειρήσεις που έχουν αποπληρώσει τα χρέη τους αλλά βλέπουν τον τζίρο τους να 
μειώνεται. Αυτές οι επιχειρήσεις, αν και με χαμηλότερο τζίρο, είναι πιθανό να απο-
τελέσουν τον πυρήνα μιας νέας γενιάς «δυναμικών» μονάδων, αφού το γεγονός 
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ότι δεν έχουν χρέη τούς δίνει τη δυνατότητα μελλοντικής ανάπτυξης. Πρόκειται 
ενδεχομένως για εκείνες που χαράζουν νέες επιχειρηματικές στρατηγικές. Τέλος, 
η έκτη ομάδα («Απειλούμενες») περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις που βαρύνονται με 
χρέη, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζουν μείωση στις πωλήσεις τους. Πρόκειται για το 
πλέον επαπειλούμενο τμήμα του λιανικού εμπορίου, το οποίο έχει πληγεί περισσό-
τερο από την οικονομική ύφεση των προηγούμενων ετών.

Πίνακας 4.30
κατηγορίες επίδοσης επιχειρήσεων στο λιανικό εμπόριο

Μεταβολή κύκλου εργασιών Χωρίς χρέη Με χρέη

Αύξηση Οι Δυναμικές Οι Αναπτυσσόμενες

Στασιμότητα Οι Ανθεκτικές Οι Αγωνιστές

Μείωση Οι Συνεπείς Οι Απειλούμενες

Όπως είναι ευνόητο, αυτές οι ομάδες δεν αποτελούν αυστηρές αναλυτικές κατηγορί-
ες για την κατανόηση του επιχειρείν. Η χρησιμότητά τους έγκειται στη διαμόρφωση 
ενός άξονα επιδόσεων όπου στο ένα άκρο, το πλέον θετικό, εντοπίζονται οι δυνα-
μικές επιχειρήσεις και στο άλλο άκρο, το πλέον αρνητικό, οι απειλούμενες. Τα πρω-
τογενή δεδομένα της εξαμηνιαίας έρευνας, αν και συνεισφέρουν στη διαμόρφωση 
αυτών των κατηγοριών και στην παρακολούθηση της μεταβολής τής συγκέντρωσης 
των επιχειρήσεων σε αυτές (μεταξύ των εξαμήνων αναφοράς), δεν εστιάζονται στην 
παρακολούθηση των εσωτερικών μετακινήσεων μεταξύ των κατηγοριών. Δηλαδή η 
έρευνα στοχεύει στη συστηματοποίηση του «οικοσυστήματος» της επιχειρηματικό-
τητας σε μια δεδομένη, χρονικά συγκριμένη στιγμή (α΄ εξάμηνο 2020). 





Ο κλάδος ένδυσης και υπόδησης 
στην εποχή της πανδημίας

ΕίΔίκΟ ΘΕΜα
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Από την ένδυση στη «βιομηχανία 
της μόδας»
Η βιομηχανία της μόδας αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου κοινωνικού και πολιτισμικού 
φαινομένου το οποίο ορθώς περιγράφηκε, πρώτη φορά, από τον Roland Barthes ως 
«σύστημα μόδας» στο γνωστό βιβλίο του The Fashion System1 που δημοσιεύθηκε 
στη Γαλλία το 1967. Εκεί συμπυκνώνει: «Δεν είναι το αντικείμενο αλλά το όνομα που 
δημιουργεί την επιθυμία· δεν είναι το όνειρο αλλά το νόημα που πουλάει». Πρόκειται 
επομένως για μια έννοια που αγκαλιάζει όχι μόνο την επιχείρηση της μόδας αλλά και 
την τέχνη της μόδας, όχι μόνο την παραγωγή αλλά και την κατανάλωση. Απαντώντας 
στην αρχική του ερώτηση «γιατί η μόδα επηρεάζει την ένδυση τόσο πολύ;», ο Barthes 
καταφέρνει να αποκαλύψει πώς η γλώσσα της μόδας αποτελεί ένα είδος επικάλυψης 
γύρω από το αντικείμενο της μόδας, δηλαδή το ένδυμα — προσδίδοντάς του μια σει-
ρά εικόνες, ερμηνείες και νοήματα. Η μόδα είναι ένα σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο, 
που «εμπερικλείει» αντικρουόμενα κίνητρα, όπως η 
δημιουργία μιας ατομικής ταυτότητας, η συμμετοχή 
σε μια ομάδα, η μίμηση αλλά και η διαφοροποίηση, 
και η βιομηχανία της ευδοκιμεί με το να είναι αρκε-
τά διαφορετική και ευέλικτη, ώστε να ικανοποιεί την 
επιθυμία κάθε καταναλωτή να αγκαλιάσει ή ακόμα 
και να απορρίψει τη μόδα.

Ωστόσο, πρόκειται για έναν τομέα ο οποίος έχει 
υποστεί ριζικές αλλαγές τα τελευταία 40 χρόνια σε 
όλα τα πεδία: στην παραγωγή, στη μεταφορά, στον 
τρόπο της τελικής κατανάλωσης και βεβαίως χω-
ρίς αμφιβολία στις εργασιακές σχέσεις. Τη δεκαετία 
του 1970, η οποία χαρακτηρίζεται από πολλαπλές 
κρίσεις, οι επιχειρήσεις του δυτικού κόσμου, ανα-
ζητώντας τρόπους μείωσης του κόστους, ώστε να 
ανταποκριθούν στη χαμηλή ζήτηση, προέβησαν, μεταξύ άλλων, σε αλλαγή του πα-
ραγωγικού προτύπου, μεταφέροντας μέρος αρχικά ή και το σύνολο αργότερα της 
παραγωγής τους σε χώρες χαμηλού εργατικού κόστους. Ο κλάδος της ένδυσης 
υπήρξε πρωτοπόρος σε αυτή τη δυναμική ενσωματώνοντας τη μόδα μέσω αυτού 
που ο Bressan αποκαλεί «fashion propaganda», με αποτέλεσμα την τεράστια μαζικο-
ποίησή της.2 Είναι η εποχή των «long sixties» (1955-1973), των κοινωνικών κινημάτων, 
των πολιτικών αναταραχών, της έντονης αμφισβήτησης, του ριζοσπαστισμού, των 
πνευματικών αναζητήσεων, που ευνοούσε την τάση της μαζικοποίησης αφήνοντας 
έντονο αποτύπωμα και στη μόδα. Διάσημοι designers της εποχής αυτής, όπως η Mary 
Quant, παρουσίασαν μια νέα, οικονομική προσέγγιση στο ντύσιμο δημιουργώντας 
ένα σημείο αναφοράς που αποτέλεσε μία από τις όψεις της εξέγερσης των νέων. 

1. R. Barthes, The fashion system, translated by M. Ward & R. Howard, New York, Hill and Wang, 1983. 
2. J.M. Bressan, «From neoliberal fashion to new ways of clothing», in L. Panitch & G. Albo (eds), Beyond 
Digital Capitalism: New Ways of living, Socialist Register, 2021.

Η μόδα είναι ένα σύνθετο 
κοινωνικό φαινόμενο, 

που «εμπερικλείει» 
αντικρουόμενα κίνητρα , 
όπως η δημιουργία μιας 
ατομικής ταυτότητας, η 

συμμετοχή σε μια ομάδα, 
η μίμηση αλλά και η 

διαφοροποίηση.
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Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει η Moreno: «Τα φθηνά ρούχα έγιναν για τους νέους 
σήμα κατατεθέν του αντικομφορμισμού τους».3 Πρόκειται, λοιπόν, για ένα χρονικό 
σημείο καμπής, όπου η τάση της μαζικοποίησης συνδυάζεται με την παραγωγή σε 
χώρες χαμηλού κόστους και τη σταδιακή ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, 
δίνοντας ρεαλιστική διέξοδο στην κρίση. Πολλές βιομηχανίες ενδυμάτων της Δύσης 
μεταναστεύουν σε χώρες του Τρίτου Κόσμου ή απλώς κλείνουν. Επιλέγουν επομένως 
την υπεργολαβία είτε σε χώρες του Τρίτου Κόσμου είτε συχνά και εντός των ίδιων 
των χωρών όπου εδρεύουν, σε μικρά εργαστήρια που συχνά απασχολούν κακοπλη-
ρωμένη εργασία. Έτσι, η παραγωγή μετατοπίζεται αναζητώντας όλο και πιο φθηνό 
κόστος με μικρότερες αντιστάσεις από την πλευρά των εργαζομένων. 

Στο πλαίσιο αυτό, η διάκριση ανάμεσα στην «Haute couture» και τη «μαζική μόδα» 
αρχίζει σταδιακά να μην είναι τόσο σαφής, και η βιομηχανία της μόδας αρχίζει να 

ταυτίζεται με τη βιομηχανία ενδυμάτων, 
δηλαδή την επιχείρηση παραγωγής και πώ-
λησης ρούχων.4 Οι εταιρείες «γρήγορης» 
ή «μαζικής» μόδας επικρίνονται έκτοτε ότι 
«αναπαράγουν τις τάσεις της πασαρέλας 
και τους σχεδιαστές υψηλής ραπτικής με χα-
μηλό κόστος».5 Η μόδα λειτουργεί ως ένας 
μηχανισμός εκθετικής αύξησης της κατανά-
λωσης ενδυμάτων ενισχύοντας και πολλα-
πλασιάζοντας την «ανταλλακτική αξία» των 
προϊόντων, σε βαθμό μάλιστα που φαίνεται 

να τα διαχωρίζει από την «αξία χρήσης τους».6 Στη μαζικοποίηση του κόσμου της 
ένδυσης προστίθεται ένα ακόμα στοιχείο στις αρχές του 21ου αιώνα: η εμφάνιση του 
λεγόμενου «fast fashion», με σημαντικές απολήξεις τόσο στην κατανάλωση όσο και 
στην ισορροπία δυνάμεων μεταξύ παραγωγής και εμπορίου. Ποιος όμως ήταν ο πρώ-
τος έμπορος γρήγορης μόδας («fast fashion retailer»); Η απάντηση δεν είναι σαφής, 
ωστόσο ο όρος «fast fashion» φαίνεται να χρησιμοποιείται πρώτη φορά στους New 
York Times με αφορμή την έλευση στη Νέα Υόρκη της εταιρείας ZARA, ο επικεφαλής 
της οποίας δήλωσε ότι: «Το απόθεμα στο κατάστημα αλλάζει κάθε τρεις εβδομάδες. 
Η τελευταία τάση είναι αυτό που επιδιώκουμε. Χρειάζονται 15 ημέρες μεταξύ μιας 
νέας ιδέας και της εισόδου της στα καταστήματα».7 O Lowson, προκειμένου να προσ-
διορίσει τη στρατηγική που ακολουθούν τέτοιες επιχειρήσεις για να διατηρούν με-
γάλη ταχύτητα και ευελιξία, να ανταποκρίνονται στην εφοδιαστική αλυσίδα και ταυ-
τόχρονα να διασφαλίζουν χαμηλότερο κόστος μέσω της υπεράκτιας παραγωγής, 
χρησιμοποίησε την έκφραση «γρήγορη ανταπόκριση» («quick response»).8 

3. Βλ. https://bust.com/style/12307-the-true-price-of-fast-fashion.html
4. J.S. Major & V. Steele, “Fashion industry”, Encyclopedia Britannica, 2020, October 23 (https://www.
britannica.com/art/fashion-industry).
5. Bl. https://www.theguardian.com/fashion/2016/jul/21/zara-accused-copying-artist-designs-fashion
6. J.M. Bressan, «From neoliberal fashion to new ways of clothing», ό.π.
7. Βλ. https://www.nytimes.com/1989/12/31/style/fashion-two-new-stores-that-cruise-fashion-s-fast-lane.html
8. R.H. Lowson, R. King & N.A. Hunter, Quick Response: Managing the Supply Chain to Meet Consumer 
Demand, Chichester, John Wiley & Sons, 1999· R.H. Lowson, “Retail Sourcing Strategies: Are They Cost 
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Με τη μαζικοποίηση της μόδας, οι καταναλωτικές συνήθειες αλλάζουν σημαντικά, 
αφού πλέον η ποιότητα μοιάζει να υποχωρεί έναντι της επιρροής των επωνυμιών της 
γρήγορης μόδας. Το τελευταίο προσδιορίζει την αλλαγή στη δυναμική μεταξύ της 
επώνυμης εμπορικής φίρμας και της πλειάδας των παραγωγών της. Και εδώ διακρί-
νεται μία ακόμα σημαντική διαφοροποίηση: οι παραγωγοί/υπεργολάβοι μπορεί να 
βρίσκονται στην ίδια τη χώρα ή σε κάποια γειτονική όταν για κάποια προϊόντα χρει-
άζεται ιδιαίτερη εξειδίκευση, είτε σε χώρες χαμηλού κόστους για την παραγωγή της 
μεγάλης πλειοψηφίας των προϊόντων. Στην πρώτη περίπτωση πρόκειται για μικρές 
βιοτεχνίες, που απασχολούν μικρό αριθμό εργατών (π.χ. στην Πορτογαλία 42 εργά-
τες ανά εργοστάσιο), ενώ στη δεύτερη πρόκειται για μεγάλες μονάδες παραγωγής 
(π.χ. στο Μπαγκλαντές 1.780 εργάτες και στην Ινδία 780 ανά μονάδα).9 

Η βιομηχανία μόδας είναι πλέον μια παγκόσμια επιχείρηση πολλών δισ. δολαρίων που 
περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη διανομή, το μάρκετινγκ, το λιανικό 
εμπόριο, τη διαφήμιση και την προώθηση όλων των τύπων ενδυμάτων (ανδρικών, 
γυναικείων, παιδικών), από την πιο σπάνια και ακριβή υψηλή ραπτική μέχρι τα «μιας 
χρήσης» καθημερινά ρούχα. Πρόκειται για χαρακτηριστικό της σύγχρονης εποχής, 
αφού μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα σχεδόν όλα τα ενδύματα ήταν αρχικά χειρο-
ποίητα, που συνήθως κατασκευάζονταν είτε από τις γυναίκες της οικογένειας είτε 
κατόπιν παραγγελίας από μοδίστρες και ράφτες. Στη συνέχεια, στις αρχές του 20ού 
αιώνα, με την άνοδο νέων τεχνολογιών, όπως η ραπτομηχανή, την ανάπτυξη του πα-
γκόσμιου καπιταλισμού και του εργοστασιακού συστήματος παραγωγής, αλλά και 
τον πολλαπλασιασμό των καταστημάτων λιανικής, όπως τα πολυκαταστήματα, τα 
ρούχα άρχισαν όλο και περισσότερο να παράγονται μαζικά, σε τυπικά μεγέθη και να 
πωλούνται σε σταθερές τιμές.10 

Η βιομηχανία μόδας αναπτύχθηκε πρώτα στην Ευρώπη και την Αμερική, αλλά εξελί-
χθηκε σε μια διεθνή και εξαιρετικά παγκοσμιοποιημένη βιομηχανία· συχνά τα ρούχα 
σχεδιάζονται σε μια χώρα, κατασκευάζονται σε άλλη και πωλούνται σε κάποια τρίτη. 
Για παράδειγμα, μια αμερικανική εταιρεία μόδας μπορεί να προμηθεύεται 
υφάσματα από την Κίνα για ρούχα που κατασκευάζονται στο Βιετνάμ, 
ολοκληρώνονται στην Ιταλία, αποστέλλονται σε μια αποθήκη στις 
ΗΠΑ για να διανεμηθούν στη συνέχεια σε παγκόσμιο επίπεδο 
στα καταστήματα λιανικού εμπορίου. Ή, όπως αναφέρει ο 
Bressan, δεν είναι ασυνήθιστο μια επιχείρηση, όπως η σουη-
δική H&M, να ζητά από τον προμηθευτή της στην Ασία να 
φέρει ύφασμα από τις ΗΠΑ, ετικέτες από την Κίνα, η συ-
ναρμολόγησή τους να γίνεται στην Ντάκα του Μπαγκλα-
ντές και στη συνέχεια με μεταφόρτωση από το λιμάνι του 
Τσιταγκόνγκ να αποστέλλονται στη Γερμανία. Με δεδο-
μένο ότι η βιομηχανία της μόδας πραγματώνεται κομμα-
τιαστά σε διαφορετικά κράτη και σε πολλούς ξεχωριστούς 
τομείς της βιομηχανίας, είναι δύσκολο να συγκεντρωθούν 

effective?”, International Journal of Logistics 4 (3), 2001, pp. 271-296.
9. J.M. Bressan, «From neoliberal fashion to new ways of clothing», ό.π.
10. J.S. Major & V. Steele, “Fashion industry”, ό.π.

Με τη 
μαζικοποίηση 

της μόδας, 
οι καταναλωτικές 
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συνολικά στοιχεία για την παγκόσμια παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
και ειδών ένδυσης. Ωστόσο, με βάση οποιοδήποτε μέτρο, η βιομηχανία αυτή αντιπρο-
σωπεύει αναμφισβήτητα σημαντικό μερίδιο της παγκόσμιας οικονομικής παραγωγής.

Η αλυσίδα αξίας
Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο κλάδος της ένδυσης είναι πολύπλοκος και απαιτεί διαφο-
ρετικά στάδια, από την παραγωγή του υφάσματος και το design μέχρι την κατασκευή 
και την τελική πώληση του ενδύματος μέσω του λιανικού εμπορίου. 

º»   Παραγωγή υφασμάτων: Το μεγαλύτερο ποσοστό των ενδυμάτων είναι κατα-
σκευασμένα από υφάσματα, αν και σημαντική είναι η συμμετοχή των πλεκτών 
υφασμάτων. Η μερική αυτοματοποίηση της κλώσης και της ύφανσης μαλλιού, 
βαμβακιού και άλλων φυσικών ινών ήταν από τα πρώτα επιτεύγματα της Βιομη-
χανικής Επανάστασης τον 18ο αιώνα. Τον 21ο αιώνα αυτές οι διαδικασίες είναι 
πλήρως αυτοματοποιημένες και εκτελούνται από μηχανήματα υψηλής ταχύτητας 
ελεγχόμενες από υπολογιστή. Ένας μεγάλος τομέας της κλωστοϋφαντουργίας 
παράγει υφάσματα για την κατασκευή ενδυμάτων.

º»   Σχεδιασμός: Ιστορικά, μόνο ένας μικρός αριθμός σχεδιαστών εμπλέκεται με αυτό 
που αποκαλούμε υψηλή ραπτική (π.χ. Coco Chanel ή Yves Saint Laurent), οι οποίοι 
συχνά ασχολούνται και με το σχεδιασμό επώνυμων ενδυμάτων prêt-á-porter κα-
θορίζοντας ως ένα βαθμό τις τάσεις της μόδας. Η συντριπτική πλειονότητα των 
σχεδιαστών εργάζεται ανώνυμα για τους κατασκευαστές, ως μέρος των ομάδων 
σχεδιασμού, προσαρμόζοντας τις τάσεις της μόδας σε εμπορεύσιμα ρούχα που 
απευθύνονται στον μέσο καταναλωτή. 

º»   Παραγωγή ενδυμάτων: Στο πεδίο της παραγωγής των ενδυμάτων, παρά την τε-
ράστια συμβολή της τεχνολογίας η οποία οδήγησε στην αυτοματοποίηση ορι-
σμένων σταδίων, η θεμελιώδης διαδικασία του ραψίματος εξακολουθεί να είναι 
εντάσεως εργασίας. Η παραγωγή ενδυμάτων είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική, ανα-
ζητώντας συνεχώς ακόμα χαμηλότερους μισθούς, γεγονός που εγείρει ζητήματα 
βιομηχανικής ασφάλειας και προβληματικές συνθήκες εργασίας· συνθήκες που 
θυμίζουν τη βιομηχανία μόδας στη Νέα Υόρκη στις αρχές του 20ού αιώνα, όταν 
κυριαρχούσαν τα «sweatshops»11. Στο πλαίσιο αναζήτησης ακόμα φτηνότερου 
εργατικού δυναμικού η χώρα που αποδείχτηκε «ιδανική» ήταν το Μπαγκλαντές 
όπου σήμερα εργάζονται περισσότερες από 4.000.000 γυναίκες στην παραγωγή 
ενδυμάτων. Αυτός ήταν και ο λόγος που, στη δεκαετία του 1990, το Μπαγκλαντές 

11. Ο όρος «sweatshop» («εργοστάσιο ιδρώτα») χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στα τέλη του 19ου 
αιώνα στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ για να περιγράψει συνθήκες εργασίας ειδικά της βιομηχανίας 
του ενδύματος παρά το γεγονός ότι αντίστοιχες συνθήκες υπήρχαν και σε άλλους κλάδους. Τo 
sweatshop είναι ένας χώρος εργασίας με πολύ κακές, κοινωνικά απαράδεκτες, ακόμα και παράνομες 
συνθήκες εργασίας. Οι εργαζόμενοι σε τέτοιου είδους εργοστάσια μπορεί να εργάζονται πολλές ώρες 
με χαμηλή αμοιβή, ανεξάρτητα από τους νόμους, ενώ συχνά παραβιάζονται και οι νόμοι περί παιδικής 
εργασίας. 
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αποτέλεσε το κέντρο των ευρωπαϊκών και αμερικανικών εκστρατειών κατά της 
παιδικής εργασίας στα εργοστάσια ενδυμάτων.12

 Βέβαια αποτελεί πλέον κοινό τόπο ότι στα τέλη του 20ού αιώνα ο μεγαλύτερος 
παραγωγός ενδυμάτων στον κόσμο λόγω του χαμηλού κόστους εργασίας και 
του πολύ πειθαρχημένου εργατικού δυναμικού της αναδείχθηκε η Κίνα.

 Κάνοντας μια σύντομη αναδρομή στο παρελθόν, διαπιστώνουμε ότι για μεγάλο 
μέρος της περιόδου μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο το εμπόριο κλωστοϋφαντουρ-
γικών προϊόντων και ενδυμάτων ρυθμίστηκε με αυστηρούς περιορισμούς από τις 
χώρες εισαγωγής, οι οποίες επέβαλαν ποσοστώσεις και δασμούς 
στα εισαγόμενα προϊόντα. Αυτά τα προστατευτικά μέτρα, 
τα οποία είχαν σκοπό (τελικά χωρίς επιτυχία) να απο-
τρέψουν τη μετακίνηση της παραγωγής κλωστο-
ϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης 
από χώρες υψηλού σε χώρες χαμηλού εργατι-
κού κόστους, σταδιακά εγκαταλείφθηκαν στις 
αρχές της δεκαετίας του 1980. Ακολούθως, 
υπό την κανονιστική αιγίδα του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου και άλλων διεθνών ρυθ-
μιστικών φορέων επικράτησε η προσέγγιση 
του ελεύθερου εμπορίου, αναγνωρίζοντας το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των χωρών χαμηλού 
εργατικού κόστους αλλά και το πλεονέκτημα που πα-
ρέχεται στους καταναλωτές των πλούσιων χωρών μέσω 
της διαθεσιμότητας εξαιρετικά προσιτών ενδυμάτων. Επιπλέον, η 
έλευση του εμπορευματοκιβωτίου και το σχετικά φθηνό αεροπορικό φορτίο επέ-
τρεψαν στην παραγωγή να συνδέεται στενά με τις ανάγκες της αγοράς, ακόμη και 
σε όλο τον κόσμο. Με τη βιομηχανία της μόδας, εκτός από τα ενδύματα, συνδέεται 
στενά και η κατασκευή και η πώληση αξεσουάρ —όπως παπούτσια, τσάντες, εσώ-
ρουχα—, αν και συνήθως, για εμπορικούς και στατιστικούς λόγους, δεν θεωρού-
νται μέρος της. Όπως και με τα ενδύματα, η παραγωγή των αξεσουάρ ποικίλλει: 
υπάρχουν από πολύ ακριβά είδη πολυτελείας έως φθηνά είδη μαζικής παραγω-
γής. Ωστόσο, οι παραγωγοί αξεσουάρ υψηλών προδιαγραφών, ειδικά τσαντών, 
μαστίζονται από τον ανταγωνισμό των πλαστών προϊόντων («μαϊμού»), τα οποία 
μερικές φορές κατασκευάζονται από κατώτερα υλικά στα ίδια εργοστάσια όπου 
παράγονται και τα αυθεντικά προϊόντα — αν και αυτό είναι δύσκολο να ελεγχθεί.

º»   Λιανικό εμπόριο: Ο τελικός κρίκος στην αλυσίδα της βιομηχανίας της μόδας είναι 
η λιανική πώληση. Παραδοσιακά οι έμποροι λιανικής πραγματοποιούν τις παραγ-
γελίες τους και τις αρχικές αγορές για μεταπώληση 3 έως 6 μήνες πριν ο τελικός 
καταναλωτής μπορεί να αγοράσει τα ρούχα στο κατάστημα — αυτό ωστόσο κατά 
την πρόσφατη περίοδο φαίνεται να ανατρέπεται. 

12. N. Ahmed & D. Nathan, “Improving Wages and Working Conditions in the Bangladesh Garment 
Sector: The Role of Horizontal and Vertical Relations”, in D. Nathan, M. Tewari & S. Sarkar (eds), Labour in 
Global Value Chains in Asia (Development Trajectories in Global Value Chains), Cambridge, Cambridge 
University Press. 2016, pp. 51-77 (doi:10.1017/9781316217382.005).
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Η βιομηχανία της ένδυσης στη νέα κρίση 
του COVID-19

«H πανδημία έχει οδηγήσει 
τη βιομηχανία της μόδας 

σε μια πραγματική υπαρξιακή κρίση».
Imran Amed13

Αποτελεί πλέον κοινή παραδοχή ότι η επόμενη μέρα της κρίσης του COVID-19 θα 
πυροδοτήσει τη μεγαλύτερη οικονομική συρρίκνωση από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
πλήττοντας κάθε τομέα της οικονομίας με διαφορετικό βέβαια τρόπο και σε διαφο-
ρετική ένταση. Η βιομηχανία της μόδας, λόγω της ιδιαίτερης φύσης της, είναι πολύ 
περισσότερο ευάλωτη, αφού η πλειοψηφία των ανθρώπων περιόρισε την κυκλο-
φορία σε δημόσιους αλλά και στους εργασιακούς χώρους λόγω και της επέκτασης 
της τηλεργασίας, κάτι που προσδιόρισε και τις ανάγκες τους. Το γεγονός μάλιστα ότι 
πρόκειται για μια βιομηχανία που σχεδόν εξολοκλήρου βασίζεται ακόμα στο φυσικό 
κατάστημα —περίπου 71% των συναλλαγών— έχει δημιουργήσει μεγάλα και πολλα-
πλασιαστικά προβλήματα τόσο στη συγκεκριμένη αγορά όσο και στο σύνολο της 
οικονομίας. Όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 1, ο κλάδος ένδυσης-υπόδησης σε πα-
γκόσμιο επίπεδο ανερχόταν πριν από την πανδημία, το 2019, σε 1,8 τρισ. δολ. σε στα-
θερές τιμές συναλλάγματος· το 2020 μειώθηκε στα 1,4 τρισ. δολ., όταν, σύμφωνα με 
προβλέψεις, αναμενόταν να ανέλθει έως το 2025 σε 2,5 τρισ. δολ.

 

ΠίνακαΣ 1
Παγκόσμια αξία λιανικών πωλήσεων: 2015-2020 (σε εκατ. δολάρια)

Παγκόσμια 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Σύνολο: Ένδυση/Υπόδηση 1.641.610 1.629.920 1.701.218 1.771.812 1.770.380 1.434.119

Γυναικεία ένδυση 632.684 627.377 652.118 679.906 675.005 544.850

Ανδρική ένδυση 405.882 402.444 419.657 436.024 435.249 343.695

Παιδική ένδυση 146.418 148.203 158.361 167.432 171.349 144.483

Γυναικεία υπόδηση 169.682 166.474 173.962 179.859 179.830 139.812

Ανδρική υπόδηση 120.265 120.120 125.752 130.761 131.985 103.600

Παιδική υπόδηση 46.748 46.594 49.258 51.141 51.558 42.154

Πλεκτά είδη 52.300 51.590 52.999 54.453 53.737 45.171

Πηγή: Euromonitor International, Επεξεργασία δική μας

13. Βλ. https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-52394504
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Η μέση κεφαλαιοποίηση των επιχειρήσεων ενδυμάτων, μόδας και ειδών πολυτελεί-
ας μειώθηκε σχεδόν κατά 40% μεταξύ των αρχών Ιανουαρίου και Μαρτίου 2020. 
Πρόκειται για μια πολύ πιο απότομη πτώση σε σύγκριση με τον συνολικό δείκτη του 
χρηματιστηρίου που θα συμπαρασύρει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Βεβαίως και οι 
ανθρωπιστικές επιπτώσεις αναμένεται να ξεπεράσουν την ίδια την πανδημία αφού 
εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη θα μείνουν άνεργοι.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της McKinsey, τα έσοδα της παγκό-
σμιας βιομηχανίας μόδας στους τομείς ένδυσης και υπόδησης θα συρρικνωθούν 
κατά 27% έως 30% το 2020/2019 — αν και ο κλάδος θα μπορούσε να ανακτήσει θε-
τική ανάπτυξη το 2021, από 2% έως 4%. Όσον αφορά τα προσωπικά είδη πολυτελεί-
ας (μόδα πολυτελείας, αξεσουάρ πολυτελείας, ρολόγια πολυτελείας, κοσμήματα και 
ομορφιά υψηλής ποιότητας), εκτιμάται παγκόσμια συρρίκνωση εσόδων της τάξης 
του 35% έως 39% το 2020/2019, αλλά θετική αύξηση, από 1% έως 4%, το 2021. Σύμ-
φωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις της McKinsey, εάν τα καταστήματα παραμείνουν κλειστά 
επιπλέον δύο μήνες, το 80% των εισηγμένων εταιρειών μόδας στην Ευρώπη και τη 
Βόρεια Αμερική θα αντιμετωπίσει οικονομικές δυσχέρειες το 2021. Σε συνδυασμό με 
την ανάλυση McKinsey (Global Fashion Index — MGFI), η οποία διαπίστωσε ότι το 56% 
των παγκόσμιων εταιρειών μόδας δεν κέρδισαν το κόστος κεφαλαίου τους το 2018, 
αναμένεται ότι ένας μεγάλος αριθμός παγκόσμιων εταιρειών μόδας θα χρεοκοπήσει 
τους επόμενους 12 έως 18 μήνες.

Τα περιοριστικά μέτρα για την πανδημία δημιούργησαν μεγάλη 
αναστάτωση στη λειτουργία του λιανικού εμπορίου. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Νike Inc., η οποία ως το 
τέλος του Μαΐου 2020 σημείωσε απώλειες ύψους 790 εκατ. 
δολ. (μόλις ένα χρόνο νωρίτερα είχε παρουσιάσει καθα-
ρά έσοδα 989 εκατ. δολ.), ενώ για το δ΄ τρίμηνο του ίδιου 
έτους ανακοίνωσε πτώση των πωλήσεών της κατά 38% 
(6,3 δισ. δολ.). Η Adidas επίσης είδε το καθαρό κέρδος 
(531 εκατ. ευρώ) του β΄ τριμήνου του 2020 να εξαφανίζε-
ται όταν έκλεισαν τα τρία τέταρτα όλων των καταστημά-
των της παγκοσμίως· ως αποτέλεσμα, ο τζίρος της μειώθηκε 
κατά 35% (στα 3,5 δισ. ευρώ). Ωστόσο, σχεδόν διπλασιάστηκαν 
οι ηλεκτρονικές της πωλήσεις (+93%), ενώ αυξήθηκαν οι πωλήσεις 
της στην Κίνα κατά την περίοδο του Μαΐου-Ιουνίου 2020.14 

Οι πωλήσεις του Ομίλου Inditex μειώθηκαν κατά 44% το α΄ τρίμηνο του 2020 και κατά 
31% το β΄ τρίμηνο, ενώ και εδώ οι διαδικτυακές πωλήσεις αυξήθηκαν απότομα, αγγί-
ζοντας μάλιστα το 1 εκατομμύριο παραγγελίες μέσα σε μία μόλις ημέρα. Ωστόσο, ο 
Όμιλος είχε αρχίσει ήδη από το 2012 να θέτει σε εφαρμογή τη στρατηγική ψηφιακού 
μετασχηματισμού. Ο εκτελεστικός πρόεδρος της Inditex Pablo Isla προσδιόρισε τους 
τρεις πυλώνες του επιχειρηματικού μοντέλου του Ομίλου ως εξής: «ευελιξία, ψηφιακή 
ολοκλήρωση, βιωσιμότητα». Στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Ομίλου (14/7/2020) 
δήλωσε ότι στόχος είναι οι διαδικτυακές πωλήσεις να φτάσουν πάνω από το 22% 

14. Βλ. https://www.retaildetail.eu/en/news/fashion/adidas-suffers-heavy-net-loss
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του συνόλου των πωλήσεων έως το 2022, σε σύγκριση με το 14% του 2019. Με το 
ρεκόρ των 190 εκατ. ακολούθων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και των 3 δισ. διαδι-
κτυακών επισκέψεων την περίοδο Φεβρουαρίου-Αυγούστου 2020, ο Όμιλος Inditex 
επικεντρώνεται πλέον στην ανάπτυξη μιας ιδιόκτητης ανοικτής πλατφόρμας με ολο-
κληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποθέματος, ώστε οι πελάτες να έχουν πρόσβαση 
στο σύνολό του. Όσον αφορά τα φυσικά καταστήματα, έχει εστιαστεί στο μοντέλο 
του «fully integrated store», ενσωματώνοντας δηλαδή όλες τις τελευταίες τεχνολο-
γίες εντός καταστήματος, ενώ επιπλέον λανσάρει το project «Store Mode», όπου οι 
πελάτες έχουν τρεις επιλογές: click & go (μέσα σε 30 λεπτά), click & find (εντοπισμός 
προϊόντων εντός καταστήματος) και click & try (κράτηση σε δοκιμαστήριο). Στο τέλος 
του α΄ εξαμήνου του 2020, ο Όμιλος είχε 7.337 φυσικά καταστήματα σε 96 αγορές· 
στρατηγική του πλέον είναι να κλείνει τα μικρότερα καταστήματα όπου δεν είναι εφι-
κτό το μοντέλο που περιγράφηκε παραπάνω.15

Στην ίδια κατεύθυνση της ψηφιακής ενίσχυσης προχωρά και η σουηδική εταιρεία 
H&M, η οποία στο β΄ τρίμηνο του 2020 σημείωσε μείωση των πωλήσεων κατά 50% 
λόγω της μειωμένης ζήτησης και, ενώ επέστρεψε σε κέρδη το γ΄ τρίμηνο, οι πωλήσεις 
μειώθηκαν εκ νέου, κατά 10%, το δ΄ τρίμηνο. Η συνθήκη αυτή ώθησε την εταιρεία να 
ανακοινώσει το κλείσιμο 250 καταστημάτων παγκοσμίως το 2021. 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο και η βιομηχανία 
της μόδας
Η επέκταση των ηλεκτρονικών πωλήσεων, η οποία εκτινάχτηκε με την πανδημία, είχε 
ξεκινήσει δυναμικά ήδη από το 2015. Έκτοτε, η κατανομή των πωλήσεων εντός και 
εκτός καταστήματος καταδεικνύει τη δυναμική αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου 
έναντι των πωλήσεων στο φυσικό κατάστημα. Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 2, σε 
χρονικό διάστημα πέντε ετών οι πωλήσεις στο φυσικό κατάστημα μειώνονται κατά 
σχεδόν 18 μονάδες, από 87,5% σε 70,7%. Αλλά το 50% αυτής της μείωσης καταγρά-
φεται σε μία μόνο χρονιά, που δεν είναι άλλη από τη χρονιά της πανδημική κρίσης. 
Παρά τις επιχειρηματικές κινήσεις προς την ανάπτυξη των διαδικτυακών πωλήσε-
ων των «μεγάλων παικτών», η πανδημία αποκάλυψε την υπερβολική εξάρτηση του 
κλάδου ένδυσης-υπόδησης από τα φυσικά καταστήματα, οξύνοντας παράλληλα τις 
ανισότητες μεταξύ των επιχειρήσεων που είχαν ήδη αναπτύξει μια ολοκληρωμένη ή 
έστω κάποιες όψεις ψηφιακής στρατηγικής και των επιχειρήσεων που είχαν καθυ-
στερήσει.

Ενδεικτικό της ψηφιακής διείσδυσης στον τομέα του λιανικού εμπορίου είναι ότι τόσο 
στην Ασία όσο και στις ΗΠΑ και την Ευρώπη παρατηρείται άνοδος του ηλεκτρονι-
κού εμπορίου στα social media. Influencers επιχειρούν να πείσουν για την αγορά των 

15. Βλ. https://www.inditex.com/en/article?articleId=653527&title=Inditex+returns+to+profitability+an
d+generates+€734+million+net+cash+in+the+second+quarter
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προϊό ντων που αναλαμβάνουν να προωθήσουν εμπορικά, εστιάζοντας πλέον και στη 
ζωντανή ροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.16 Και τούτο διότι οι καταναλωτές ανα-
ζητούν ολοένα και πιο εξελιγμένες ψηφιακές αλληλεπιδράσεις. Η δυσκολία επομένως 
με την οποία έρχονται αντιμέτωπα τα φυσικά καταστήματα δεν είναι μόνο η δημιουρ-
γία ενός ψηφιακού καναλιού, αλλά η ανάδειξη μιας ενιαίας εμπειρίας (omnichannel) 
για τον καταναλωτή αξιοποιώντας όλα τα μέσα που διαθέτουν.

ΠίνακαΣ 2
Παγκόσμια κατανομή αξίας (%) πωλήσεων εντός και εκτός φυσικού καταστήματος  

στον κλάδο της ένδυσης-υπόδησης

Τύπος λιανικών πωλήσεων 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Εντός φυσικού καταστήματος 87,5% 85,8% 83,9% 81,7% 79,8% 70,7%

Εκτός φυσικού καταστήματος 12,5% 14,2% 16,1% 18,3% 20,2% 29,3%

Πηγή: Euromonitor International (2021)

Η πανκαναλική προσέγγιση (omnichannel) αποτελεί σήμερα ζητούμενο για τις πε-
ρισσότερες επιχειρήσεις στον κλάδο, οι οποίες αυξάνουν τις επενδύσεις τους στον 
ψηφιακό κόσμο (ηλεκτρονικό εμπόριο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Πολλοί 
μάλιστα επένδυσαν στην αυθημερόν παράδοση, μια υπηρεσία που συνδυάζει την 
ευκολία του ηλεκτρονικού εμπορίου με την αμεσότητα του φυσικού καταστήμα-
τος. Έτσι, η άποψη της Stephanie Clifford το 2012 μοιάζει σήμερα προφητική: «Η 
πρώτη εμπορική επιχείρηση που θα προσφέρει την υπηρεσία τής αυθημερόν πα-
ράδοσης σε ευρεία κλίμακα θα μπορούσε να προσελκύσει ακόμα και πελάτες που 
αποφεύγουν τις διαδικτυακές αγορές, επειδή θέλουν άμεσα τα προϊόντα, και να 
ενθαρρύνουν τους σημερινούς αγοραστές να προσθέσουν προϊόντα που συνήθως 
αγοράζουν από τα σουπερμάρκετ ή τα φαρμακεία, όπως σέλινο και οδοντόκρε-
μα».17 Εννιά χρόνια μετά όμως βλέπουμε ότι, ενώ η αυθημερόν παράδοση είναι πλέ-
ον αναγκαιότητα, προσφέρεται από πολύ λίγες επιχειρήσεις, κυρίως πολύ μεγάλες, 
οι οποίες διαθέτουν δική τους εφοδιαστική αλυσίδα και πολύ καλά συστήματα δια-
χείρισης αποθήκης. 

Μια κατηγορία καταναλωτών που προσανατολίζεται σταθερά στις υπηρεσίες άμε-
σης παράδοσης είναι και οι αγοραστές ειδών πολυτελείας. Πράγματι, οι αντίστοιχες 
ηλεκτρονικές αγορές (Yoox, Net-a-Porter, Farfetch) προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες 
κυρίως σε μεγάλες αγορές αστικών κέντρων. Στο σημείο αυτό, αξίζει να υπογραμμί-
σουμε ότι οι διαδικτυακές αγορές ειδών πολυτελείας παρουσίασαν τεράστια αύξηση 
τα τελευταία πέντε χρόνια, όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 3.

16. Βλ. https://www.economist.com/business/2021/01/02/the-next-big-thing-in-retail-comes-with-chinese 
-characteristics
17. Βλ. https://www.nytimes.com/2012/10/10/business/wal-mart-tests-same-day-delivery.html
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ΠίνακαΣ 3
Είδη πολυτελείας — Φυσικό κατάστημα VS Ψηφιακά κανάλια: 2015-2020

 (σε παγκόσμιο επίπεδο)

Ένδυση-Υπόδηση 
σχεδιαστών

Συνολικά Ένδυση-
Υπόδηση Προσωπικά αντικείμενα

Φυσικό κατάστημα -24% -29% -19%

Ψηφιακά κανάλια +79% +121% +117%

Πηγή: Euromonitor International (2021), Επεξεργασία δική μας

Οι νέες τεχνολογίες με την εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα (virtual and 
augmented reality) έχουν αναδημιουργήσει τη φυσική εμπειρία στον ψηφιακό κό-
σμο. Ένα επιτυχημένο παράδειγμα αποτελεί η Burberry, η οποία από κοινού με την 
Google ανέπτυξε ένα εργαλείο επαυξημένης πραγματικότητας που επιτρέπει στους 
χρήστες να έχουν καλύτερη εικόνα του αντικειμένου προτού το αγοράσουν.18 Μά-
λιστα στο κατάστημα πολυτελείας της ίδιας εταιρείας που πρόσφατα άνοιξε με την 
υποστήριξη του κινεζικού τεχνολογικού γίγαντα Tencent στον τεχνολογικό κόμβο 
Σεντσέν της Κίνας συνδυάζει τον φυσικό κόσμο με τις αλληλεπιδράσεις από τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης προσφέροντας μια μοναδική ψηφιακή εμπειρία για τον κατα-
ναλωτή. Τέτοιου τύπου καταστήματα σκιαγραφούν «το κατάστημα του μέλλοντος 
σήμερα».19

Ειδικά αυτήν την περίοδο, λόγω της πανδημίας, τίθενται σοβαροί περιορισμοί που 
επηρεάζουν το εμπόριο, ενώ και οι καταναλωτές φαίνεται να αναζητούν πιο ασφα-
λείς και εύκολους τρόπους για να κάνουν τις αγορές τους. Συνεπώς, ενώ μέχρι χθες 

η δοκιμή ενδυμάτων εντός του δοκιμαστηρίου κά-
ποιου φυσικού καταστήματος αποτελούσε σχεδόν 
προαπαιτούμενο για την αγορά για τη συντριπτική 
πλειονότητα των καταναλωτών, πλέον η πραγμα-
τικότητα αυτή έχει ανατραπεί.20 Τα ψηφιακά δοκι-
μαστήρια, οι εφαρμογές επαυξημένης και εικονικής 
πραγματικότητας, αλλά και οι εφαρμογές «personal 
stylist» που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη έρ-
χονται να καλύψουν αυτή την ανάγκη — παράδειγ-
μα, η ελληνικής καταγωγής startup Intelistyle.21 

18. Βλ. https://fashionunited.uk/news/fashion/burberry-launches-ar-tool-with-google/2020022547684
19. Βλ. https://www.burberryplc.com/en/company/social-retail.html
20. Βλ. https://www.raconteur.net/technology/vr-ar/ar-retail-covid/
21. Βλ. https://www.intelistyle.com

Το κλείσιμο των φυσικών 
καταστημάτων, η κάμψη της 
κατανάλωσης και η συρρίκνωση 
της εμπιστοσύνης των επενδυτών 
θα αλλάξουν αμετάκλητα 
το επιχειρηματικό τοπίο στη 
μόδα επιταχύνοντας την 
κατάρρευση των «αγωνιστών» 
και ενισχύοντας ακόμα 
περισσότερο τις ισχυρές 
«αυτοκρατορίες».
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«The winner-takes-it-all»… 
πριν από τον COVID-19
Ωστόσο, πριν από το ξέσπασμα της πανδημικής κρίσης, η μόδα είχε ήδη μετατραπεί 
σε έναν κλάδο όπου «the winner-takes-it-all». Εν μέσω πανδημίας, είναι σχεδόν βέβαιο 
ότι η κρίση θα εντείνει την πολωτική αυτή τάση. Το κλείσιμο των φυσικών καταστη-
μάτων, η κάμψη της κατανάλωσης και η συρρίκνωση της εμπιστοσύνης των επεν-
δυτών θα αλλάξουν αμετάκλητα το επιχειρηματικό τοπίο στη μόδα επιταχύνοντας 
την κατάρρευση των «αγωνιστών» και ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τις ισχυρές 
«αυτοκρατορίες». Οι εταιρείες σε όλες τις κατηγορίες θα αναγκαστούν να αναθεω-
ρήσουν τη θέση τους σε αυτό το ρευστό νέο τοπίο — όπου «όποιος 
δεν προσαρμόζεται θα πεθαίνει», κατά τη ρήση του Δαρβίνου. 

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα ανάλυση της McKinsey, 
το 34% των εισηγμένων επιχειρήσεων μόδας στη Βόρεια 
Αμερική και την Ευρώπη εμφάνισαν σημάδια οικονομικής 
δυσχέρειας πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας του κο-
ρονοϊού. Η πρόβλεψη είναι ότι, παραμένοντας τα κατα-
στήματα κλειστά επιπλέον δύο έως τρεις μήνες, ο αριθ-
μός αυτός θα υπερδιπλασιαστεί σε πάνω από 80%. Στην 
πραγματικότητα, η χρηματοπιστωτική αγορά —η οποία 
φαίνεται ότι θα αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη οικονομική 
συρρίκνωση από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο— εξακολουθεί 
να έχει καλύτερη συνολική απόδοση απ’ ό,τι οι επιχειρήσεις 
της ένδυσης, των οποίων οι αποτιμήσεις και οι τιμές των μετοχών 
έχουν υποχωρήσει σε δραματικά χαμηλά επίπεδα, με ετήσιες απώλειες 
περισσότερο από 40% στα μέσα Μαρτίου του 2020. Αυτή η συνθήκη θα διευρύ-
νει το χάσμα μεταξύ των «νικητών» και των «ηττημένων» της μόδας· οι δεύτεροι 
το πιο πιθανό είναι είτε να υποβάλουν αίτηση πτώχευσης είτε να ζητήσουν κρατική 
βοήθεια είτε να κλείσουν είτε να γίνουν στόχος εξαγοράς. Οι πρώτες ενδείξεις των 
μελλοντικών εξελίξεων είναι ήδη ορατές στην παγκόσμια σκηνή: το υπερχρεωμένο 
πολυκατάστημα των ΗΠΑ Neiman Marcus ξεκίνησε συνομιλίες για πτώχευση, ο γίγα-
ντας της εφοδιαστικής αλυσίδας στο Χονγκ Κονγκ Li & Fung έλαβε προσφορά ιδι-
ωτικοποίησης 930 εκατ. δολαρίων και η γνωστή εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου 
Laura Ashley κίνησε τις διαδικασίες αφερεγγυότητας.

Ακόμη και πριν από το ξέσπασμα της πανδημικής κρίσης, περισσότερες από τις μισές 
εταιρείες μόδας στο McKinsey Global Fashion Index (MGFI) ταξινομήθηκαν από το 
The State of Fashion 2020 ως «value destroyers» — που σημαίνει ότι το κέρδος τους 
δεν υπερβαίνει το εκτιμώμενο κόστος κεφαλαίου τους· και το ποσοστό αυξάνεται 
κάθε χρόνο. Η πανδημία προκαλεί περισσότερα προβλήματα σε αυτή την ομάδα, η 
οποία περιλαμβάνει τα τεράστια πολυκαταστήματα, μεγάλες επωνυμίες/φίρμες αλλά 
και υποστηριζόμενες start-ups. Πολλά πολυκαταστήματα μετά την οικονομική κρίση 
του 2008 απέτυχαν να ξαναγίνουν ελκυστικά για τους καταναλωτές, καθώς δεν μπό-
ρεσαν να ανταποκριθούν στους νέους τύπους της ζήτησης. Και οι επιχειρήσεις που 
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έδωσαν προτεραιότητα στην ανάπτυξη έναντι των κερδών τώρα αγωνίζονται για 
ρευστότητα, καθώς τα επιχειρηματικά ταμεία μειώνουν τις επενδύσεις. Ειδικότερα, 
οι εκπτωτικές επιχειρήσεις που λειτουργούν με χαμηλά περιθώρια κέρδους, που δεν 
επένδυσαν στην ψηφιακή τους αναβάθμιση είναι πιθανό να χτυπηθούν περισσότερο 
από άλλες. Οι παραδοσιακές μπουτίκ, οι οποίες διαθέτουν πολλαπλές εμπορικές φίρ-
μες, θα υποφέρουν επίσης, αντιμετωπίζοντας απαιτητικές υποχρεώσεις ενοικίου και 
μειωμένα αποθέματα μετρητών εξαιτίας των ήδη χαμηλών περιθωρίων κέρδους και 
υπερβολικού αποθέματος. Σύμφωνα με τη ΜcKinsey, η αξία του αποθέματος από 
τις συλλογές άνοιξης/καλοκαιριού 2020 εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 140 και 160 
δισ. ευρώ παγκοσμίως, με τα 45-60 εξ αυτών να αφορούν την ευρωπαϊκή αγορά.22 

Η πανδημία επηρέασε άμεσα, επίσης, όλα τα δίκτυα της παγκόσμιας παραγωγής εν-
δυμάτων: επιδείξεις μόδας ακυρώθηκαν, το λιανικό εμπόριο έκλεισε, ο κλάδος σε όλη 
του την έκταση (σχεδίαση, παραγωγή, διανομή, λιανικό εμπόριο) μπήκε σε τεράστια 
κρίση. Πολλές παγκόσμιες αλυσίδες προχώρησαν σε αναστολή πληρωμών προϊό-
ντων που είχαν ήδη παραχθεί, και ορισμένα είχαν ήδη φορτωθεί και αποσταλεί.

Ο κόσμος της εργασίας, η βιομηχανία 
της μόδας και η πανδημική κρίση
Όλα τα παραπάνω επέφεραν σοβαρά προβλήματα και στα εκατομμύρια των ερ-
γαζομένων στον κλάδο. Η τεράστια πίεση που έχει δεχθεί η βιομηχανία της μόδας 
αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στη λειτουργία της βιομηχανίας ενδυμάτων της Ασί-
ας και του Ειρηνικού· σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO), η μείωση 
των εισαγωγών ενδυμάτων από χώρες της Ασίας σε ορισμένες περιπτώσεις άγγιξε 

το 70%, ενώ οι ακυρώσεις των παραγγελιών ήταν συχνές κατά την 
έναρξη της πανδημίας.23 Παρατηρείται, μάλιστα, το «φαινόμε-

νο κυματισμού» ή «κυματοειδούς επίδρασης» (ripple effect), 
δηλαδή μια κατάσταση που έχει αλυσιδωτές επιδράσεις 

στην αγορά εργα σίας και στην εφοδιαστική αλυσίδα εν-
δύματος, καθώς σχεδόν οι μισές από τις θέσεις εργασί-
ας (περίπου 31 εκατομμύρια) στην Ασία και στον Ειρη-
νικό εξαρτώνται από την καταναλωτική ζήτηση χωρών 
όπου όμως εφαρμόζονται σκληρά μέτρα περιορισμού 
λόγω πανδημίας. 

Η κατάρρευση της ζήτησης στις τρεις κύριες αγορές εισα-
γωγών ενδυμάτων από την Ασία (ΕΕ: -17,5 δισ. δολ., ΗΠΑ: 

-17 δισ. δολ., Ιαπωνία: -2,6 δισ. δολ.) οδήγησε χιλιάδες εργο-

22. Βλ. https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/fashions-digital-transformation-now-or-
never
23. Βλ. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/briefingnote/wcms 
_758626.pdf
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ομάδα η οποία 

περιλαμβάνει τα τεράστια 
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στάσια εκεί σε προσωρινή αναστολή λει-
τουργίας και πολλά στην οριστική παύση 
της λειτουργίας τους.24 Μεγάλες εται-
ρείες, όπως η Adidas, η C&A, η Primark, 
η M&S, η H&M Group, η Inditex, η PVH 
Corporation κ.ά., αναγκάστηκαν να απευ-
θυνθούν σε εργοδοτικές οργανώσεις, σε 
συνδικάτα και στη Διεθνή Οργάνωση Ερ-
γασίας ώστε να πιέσουν για έκτακτη χρη-
ματοδότηση των εργοστασίων και των 
εργαζομένων. Ως αποτέλεσμα, συγκρο-
τήθηκε μια κοινή παγκόσμια πρωτοβου-
λία μεταξύ των International Organisation 
of Employers (IOE), International Trade 
Union Confederation (ITUC), IndustriAll, International Labour Organization (ILO), 
εμπορικών εταιρειών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών με στόχο την υποστήριξη 
των εργαζομένων και των επιχειρήσεων του κλάδου του έτοιμου ενδύματος (Ready-
Made Garments Sector). Ο Γενικός Διευθυντής του ILO Guy Ryder σε δηλώσεις του 
αναγνώρισε ότι στο επίκεντρο αυτού του εγχειρήματος «είναι ένας αποτελεσματικός 
κοινωνικός διάλογος μεταξύ κυβερνήσεων, συνδικάτων και εργοδοτικών οργανώ-
σεων».25 

Τα τελευταία χρόνια —και ειδικά μετά την κατάρρευση του εργοστασίου Rana Plaza 
το 2013 στο Μπαγκλαντές με 1.100 νεκρούς, οπότε ήλθαν στην επιφάνεια οι εργασι-
ακές συνθήκες και τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας στη βιομηχανία ενδυμάτων— υπάρχει 
μια συστηματική μέριμνα από διεθνείς οργανισμούς για τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας στα εργοστάσια των χωρών του Τρίτου Κόσμου. Πολλές φορές η μέρι-
μνα αυτή πλαισιώνεται και από πρωτοβουλίες πολυεθνικών εμπορικών επιχειρήσε-
ων της βιομηχανίας της μόδας στο πλαίσιο της εταιρικής και κοινωνικής τους ευ-
θύνης. Όπως, ωστόσο, είχε γράψει ο Vijay Prashad σε άρθρο του στην εφημερίδα 
The Guardian, μετά την κατάρρευση του Rana Plaza: «Είναι αναγκαία μια ξεκάθαρη 
αντιπολίτευση όχι απέναντι στον έναν ή στον άλλο λιανέμπορο, αλλά στο ίδιο το σύ-
στημα που παράγει συνθήκες χαμηλόμισθων οικονομιών στον Νότο προκειμένου να 
τροφοδοτήσουν ένα σύστημα κατανάλωσης στον Βορρά που βασίζεται στο χρέος. 
Κανένας από εμάς δεν είναι ενάντια στις παγκόσμιες συνδέσεις, αλλά είναι καιρός 
να σκεφτούμε προς την κατεύθυνση της απόρριψης αυτής της νεοφιλελεύθερης 
παγκοσμιοποίησης».26 

24. Στο ίδιο.
25. Βλ. https://www.fibre2fashion.com/news/textile-news/employers-workers-and-brands-join-ilo-on-call 
-for-action-266762-newsdetails.htm
26. Βλ. https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/apr/30/bangladesh-workers-need-more-
than-boycotts
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Κλιματική αλλαγή, πανδημία και βιομηχανία 
της μόδας
Το ζήτημα, λοιπόν, που ανακύπτει δεν είναι εάν η βιομηχανία της μόδας θα επιβιώσει 
μετά την πανδημία, αλλά το πώς και με ποιους όρους θα αναπαραχθεί. Η Rhonda 
Garelick, κοσμήτορας της Σχολής Ιστορίας της Τέχνης και Σχεδίου στο Parsons / 
The New School, σε άρθρο της στους New York Times υποστηρίζει ότι η μόδα δεν 
θα εξαφανιστεί. Δεδομένου ότι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της έκφρασης της 
προσωπικότητας του ατόμου και ταυτόχρονα τη διασταύρωση του σώματος με 
τους πολιτισμούς, θα μετασχηματιστεί, όπως αναφέρει, με την προσαρμογή της στις 
νέες συνθήκες. Επισημαίνει, ωστόσο, ότι η βιομηχανία της μόδας είναι τοξική, καθώς 
παράγει πάνω από 2 εκατομμύρια μετρικούς τόνους αέρια θερμοκηπίου. Η πλανη-
τική ευαισθητοποίηση που έχει προκαλέσει η πανδημία είναι, όπως λέει, η ευκαιρία 
για να απομακρυνθεί η βιομηχανία από την ακραία εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα 
και «μέσα από ένα πιο περιφερειακό τοπικό μοντέλο» να ανοίξει δρόμους σε νέους 

designers και να στραφεί σε «πιο δίκαιες και πιο ανθρώπι-
νες εργασιακές πρακτικές» για μεγαλύτερη βιωσιμότητα.27 

Είναι γεγονός ότι η πανδημία αποκάλυψε, πρώτον, το με-
γάλο ζήτημα με το οποίο έχει έρθει αντιμέτωπη η ανθρω-
πότητα, την κλιματική αλλαγή, και, δεύτερον, τις σημαντι-
κές αδυναμίες στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. 
Τον Οκτώβριο του 2020, στη Σύνοδο Κορυφής της G7, 
που φιλοξενήθηκε στην Μπιαρίτς, ο Γάλλος Πρόεδρος 
Emmanuel Macron παρουσίασε ένα νέο σύμφωνο για τη 
βιομηχανία της μόδας, το αποκαλούμενο «Fashion Pact». 
Πρόκειται για μια δέσμη κοινών στόχων στους οποίους 

συμφώνησαν σημαντικές εταιρείες του κλάδου, ώστε να μειωθούν οι περιβαλλο-
ντικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι η βιομηχανία μόδας καταναλώνει περισσότερη 
ενέργεια απ’ ό,τι η αεροπορική και η ναυτιλιακή βιομηχανία μαζί.28 Το «Fashion Pact» 
ενώνει περισσότερες από 60 παγκόσμιες εταιρείες της βιομηχανίας μόδας, επίσης 
προμηθευτές και εμπόρους, που αντιπροσωπεύουν περισσότερα από 200 brands 
και το 1/3 τoυ κλάδου, για την υλοποίηση επτά στόχων που αφορούν το κλίμα, τη 
βιοποικιλότητα και τους ωκεανούς. Ειδικότερα, οι υπογράφοντες το «Σύμφωνο της 
Μόδας» δεσμεύονται να επιτύχουν μηδενικές εκπομπές άνθρακα μέχρι το 2050 και 
διατήρηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη κάτω από 1,5 °C έως το 2100, να προ-
στατεύουν απειλούμενα ζώα, να αποκαταστήσουν κρίσιμα φυσικά οικοσυστήματα 
και να εξαλείψουν τα περιττά πλαστικά στις συσκευασίες.29 

Στο παραπάνω πλαίσιο, πολλές εταιρείες ανακοινώνουν ότι για τα ρούχα θα χρησι-
μοποιούνται στο εξής βιώσιμες πρώτες ύλες (οργανικό ή οικολογικά καλλιεργημένο 

27. Βλ. https://www.nytimes.com/2020/12/22/opinion/covid-fashion-athleisure.html
28. Βλ. https://unfccc.int/news/un-helps-fashion-industry-shift-to-low-carbon
29. Βλ. https://thefashionpact.org/?lang=en
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βαμβάκι, ανακυκλωμένο πολυεστέρα, αναγεννημένο δέρμα, ανακυκλωμένο γυαλί, 
κυτταρικές ίνες, βιώσιμο λινάρι κ.λπ.) και τεχνολογίες που μειώνουν την κατανάλωση 
νερού κατά τις διαδικασίες παραγωγής, βαφής ή πλύσης.30 Παράλληλα, εκτός από 
την αξιοποίηση βιώσιμων υλικών που προαναφέρθηκαν, η στροφή σε ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, καθώς και η ενοικίαση, η επαναχρησιμοποίηση, η επισκευή και η 
ανακύκλωση ενδυμάτων μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των εκπομπών.31 Τσά-
ντες συσκευασίας και κουτιά ηλεκτρονικών παραγγελιών θα κατασκευάζονται από 
ανακυκλωμένο χαρτόνι. Η Adidas, λόγου χάρη, υλοποιεί τη δέσμευσή της για την 
αντιμετώπιση των πλαστικών απορριμμάτων λανσάροντας ανακυκλωμένα υποδή-
ματα με στόχο ως το 2024 να χρησιμοποιεί μόνο ανακυκλωμένο πολυεστέρα.32 Η 
Levi Strauss & Co έχει επικεντρωθεί κυρίως στην προμήθεια βιώσιμων υλικών, στις 
φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές κατασκευής και στη μείωση των περιβαλλο-
ντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της. Έχει αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες 
για την ορθολογικότερη διαχείριση του νερού στα εργοστάσια, για πιο παραγωγικές 
μεθόδους καλλιέργειας βαμβακιού, για τη γενικότερη υποστήριξη των αγροτών, για 
εισαγωγή καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία, ενώ πρόσφατα άνοιξε ένα νέο 
concept store στο Σόχο του Λονδίνου με επίκεντρο την αειφορία. Σε αυτό οι κα-
ταναλωτές μπορούν να βρουν ανακυκλωμένα ρούχα και να επιδιορθώσουν τα τζιν 
τους, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής τους. Παράλληλα, έχει δημιουργήσει το πρό-
γραμμα «Levi’s® Second Hand» όπου οι καταναλωτές μπορούν να αγοράζουν και να 
πωλούν μεταχειρισμένα ρούχα. Σύμφωνα με το προωθητικό «μότο» της ενέργειας 
αυτής: «Εάν όλοι αγόραζαν ένα μεταχειρισμένο αντικείμενο αντί για ένα καινούργιο, 
θα εξοικονομούσαμε 449 εκατομμύρια λίρες απορριμμάτων».

Πολλές εταιρείες έχουν προβεί σε αντίστοιχες ενέργειες ήδη από το 2016, με στόχο 
να ενισχυθεί η ανακύκλωση υφασμάτων και να μειωθούν τα άχρηστα απόβλητα σε 
χώρους υγειονομικής ταφής, εγκαθιστώντας κάδους συλλογής ρούχων στα κατα-
στήματά τους και παρέχοντας κίνητρα στους καταναλωτές για να ανακυκλώνουν.33 
Ακόμα και στην Κίνα, όπου οι καταναλωτές δεν είχαν την κουλτούρα αγοράς μετα-
χειρισμένων, καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας σημαντική άνοδος στην 
τάση «second hand».34 

30. Βλ. https://www.zara.com/gr/el/viosimotita-proionta-mkt1455.html
31. Βλ. https://hmgroup.com/sustainability/
32. Βλ. https://www.adidas.com/us/sustainability
33. Βλ. https://www.theguardian.com/sustainable-business/2017/may/26/zara-hm-step-up-instore-recy 
cling-tackle-throwaway-culture
34.  Βλ. https://www.sqli-digital-experience.com/en/blog-en/the-rise-of-the-second-hand-market-in-china 
-boosts-the-circular-economy
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Η ελληνική περίπτωση 
Η Ελλάδα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 ανέπτυξε μια ιδιαίτερα σημαντική 
παράδοση βιομηχανικής και βιοτεχνικής παραγωγής στον κλάδο της ένδυσης και της 
υπόδησης με αξιόλογο μάλιστα εξαγωγικό προσανατολισμό. Ωστόσο, τόσο οι σχετι-
κά μικρές απαιτήσεις σε κεφάλαια για τη δημιουργία μιας βιώσιμης μονάδας όσο και 
η ανάπτυξη του θεσμού του φασόν οδήγησαν και στη χώρα μας στην επικράτηση 
μικρών μονάδων.

Εάν θέλαμε να σημειώσουμε μια διαφοροποίηση ανάμεσα στους δύο κλάδους, αυτή 
είναι ότι η ένδυση κινήθηκε κυρίως στο πλαίσιο της υπεργολαβίας (φασόν), ενώ η 
υπόδηση στο επώνυμο προϊόν. Είναι γνωστό ότι για περισσότερο από τριάντα χρόνια 
το επώνυμο ελληνικό παπούτσι πουλιόταν σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική με κύριο 
γνώρισμα την ποιότητά του. Στον κλάδο του ενδύματος φαίνεται ότι οι Έλληνες κα-
τασκευαστές δεν συνειδητοποίησαν τη σημασία των εξαγωγών ετοίμων προϊόντων 
ελληνικής μόδας και προτίμησαν τον εύκολο δρόμο του φασόν. Το μεγαλύτερο μέ-
ρος των εξαγωγών ενδυμάτων είχε προορισμό μόνο την ΕΟΚ όπου όλα τα προϊόντα 
ένδυσης κατέγραφαν μερίδιο μεγαλύτερο του 90% το 1978. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
Δ. Γερμανία απορροφούσε το μεγαλύτερο μερίδιο των ελληνικών ενδυμάτων. 

Αντίθετα, οι εισαγωγές ενδυμάτων, σύμφωνα με την έκθεση του ΙΟΒΕ,35 σημείωσαν 
κατά την περίοδο 1977-1983 ετήσιο ρυθμό αύξησης 29%, με περισσότερο από 60% 
να έχει προέλευση την τότε ΕΟΚ. Στην εσωτερική αγορά παρουσιάζονται σημαντικές 
προκλήσεις στις καταναλωτικές τάσεις και θεαματική αύξηση του εισαγόμενου έτοι-
μου ενδύματος. Μάλιστα, μεταξύ 1970 και 1983 η κατανάλωση του έτοιμου ενδύμα-
τος αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 21,4%. 

Επομένως, ενώ για μια περίοδο τόσο η παραγωγή όσο και το λιανικό εμπόριο ένδυ-
σης και υπόδησης βρίσκονταν σε πολύ υψηλά επίπεδα, από τα μέσα της δεκαετίας 
του 1980 η παραγωγή συρρικνώνεται. Το λιανικό εμπόριο ένδυσης και υπόδησης αν-
θεί βασισμένο σε μεγάλο βαθμό στις εισαγωγές και στον μεγάλο αριθμό επιχειρή-
σεων που άλλοτε αυξάνεται και άλλοτε διατηρείται σταθερός. Μάλιστα, ενισχύθηκε 
ιδιαίτερα από τη μεγάλη ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς και την ενίσχυση της εσω-
τερικής ζήτησης. Το λιανικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων αποτέλεσε και απο-
τελεί ένα διαχρονικά σημαντικό μέρος του συνόλου του ελληνικού λιανικού εμπορίου. 
Όπως αναφέρεται σε μελέτη για τον κλάδο του ενδύματος: «Η δομή του λιανικού 
εμπορίου χαρακτηρίζεται από μεγάλη γεωγραφική συγκέντρωση επιχειρήσεων στην 
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, περιορισμένη παρουσία μεγάλων καταστημάτων καθώς 
και “καταλόγων” οι οποίοι θα βοηθούσαν στη λήψη τηλεφωνικών παραγγελιών μέσω 
ταχυδρομείου. Η αγορά κατακλύζεται από μεγάλο αριθμό μικρών καταστημάτων και 
από πρατήρια βιοτεχνιών ενδυμάτων».36 

Παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας ο ιδιαίτερα μεγά-
λος αριθμός των επιχειρήσεων μειώνεται σταδιακά, η κεντρική θέση της ένδυσης-υ-

35. Β. Πατσουράτης, Βιομηχανία — βιοτεχνία έτοιμου ενδύματος, Αθήνα, ΙΟΒΕ, 1985.
36. Στο ίδιο, σ. 63
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πόδησης στο λιανικό εμπόριο διατηρείται. Ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι 
διατηρεί σταθερά υψηλή τη συμμετοχή της απασχόλησης στο σύνολο της απασχό-
λησης του λιανικού εμπορίου. Περίπου το 1/8 της συνολικής απασχόλησης στο λια-
νικό εμπόριο συγκεντρώνεται στην ένδυση-υπόδηση. Όπως προκύπτει από μελέτη 
ποσοτικών δεδομένων για μια περίοδο περισσότερο από 60 χρόνια, η παρουσία των 
δύο αυτών κλάδων είναι σημαντική. Ωστόσο, παρουσιάζεται μια κρίσιμη διαφορο-
ποίηση: επί τριάντα συνεχή χρόνια (1958-1988) οι επιχειρήσεις στην ένδυση-υπόδηση 
σχεδόν τετραπλασιάστηκαν. Αντιθέτως, την επόμενη τριακονταετία (1988-2017) όχι 
μόνο δεν παρουσίασαν αύξηση, αλλά έκλεισαν σχεδόν οι μισές, όπως αποτυπώνεται 
στο Διάγραμμα 1 και στους πίνακες του Παραρτήματος Δ. Φαίνεται ότι η άφιξη των 
μεγάλων καταστημάτων «γρήγορης μόδας»37 στην Ελλάδα, το 1993, σηματοδοτεί 
την έναρξη της καταναλωτικής στροφής στη «γρήγορη μόδα» και στη χώρα μας, 
επιφέροντας σημαντικό πλήγμα στον αριθμό των επιχειρήσεων ένδυσης-υπόδησης. 
Ενώ όμως η μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων είναι δραματική, η μείωση του 
αριθμού των απασχολουμένων είναι ηπιότερη, όπως παρατηρείται στο Διάγραμμα 2.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η γεωγραφική κατανομή των επιχειρήσεων ένδυσης-υ-
πόδησης (Διάγραμμα 3), όπου πληθυσμιακά και εισοδηματικά κριτήρια καθορίζουν 
την κατά τόπους παρουσία τους. Η Αττική συγκεντρώνει περισσότερο από το 1/3 του 
συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων και η Κ. Μακεδονία, στην οποία εντάσσεται και 
η Θεσσαλονίκη, το 17,5%.

Επιπλέον, αξιοσημείωτο είναι ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία των Ερευνών Οικογενεια
κών Προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ 2008 και 2019, η δεύτερη μεγαλύτερη μείωση 
που παρατηρείται στη μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών για αγαθά και υπηρεσίες στο 

37. Βλ. https://www.tanea.gr/2005/03/26/economy/to-fainomeno-zara-anthoforei-stin-ellada/

Αριθμός επιχειρήσεων στην κατηγορία ένδυσης-υπόδησης και στο σύνολο 
του λιανικού εμπορίου ανά έτος αναφοράς
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Γεωγραφική κατανομή των επιχειρήσεων στην ένδυση-υπόδηση
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διά στημα αυτό (2008-2019) σημειώνεται στα είδη ένδυσης και υπόδησης (-50,8%),38 
μια τάση που επιβεβαιώνεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τα αντίστοιχα διαθέσι-
μα στοιχεία της Eurostat.39 Πρόκειται για έναν υπόρρητο «κορεσμό» που φαίνεται να 
έχουν αισθανθεί οι καταναλωτές πριν ακόμα από την πανδημική κρίση. 

Εκτός όμως από τη μείωση του απόλυτου αριθμού των επιχειρήσεων και τη διαρκώς 
μειούμενη μέση δαπάνη των νοικοκυριών σε είδη ένδυσης και υπόδησης, το κρισι-
μότερο στοιχείο που προκύπτει είναι η ένταση του δυϊσμού του κλάδου. Αυτός ανα-
πτύσσεται μεταξύ μιας μικρής ομάδας επιχειρήσεων που αντιπροσωπεύουν το με-
γαλύτερο μερίδιο του κύκλου εργασιών και όλων των υπολοίπων. Πιο συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία —πριν από την πανδημία— φαίνεται ότι οι 
20 μεγαλύτερες επιχειρήσεις πραγματοποιούν περίπου το 40% του συνολικού τζίρου. 

Η επιτάχυνση της συγκέντρωσης του κλάδου είναι πραγματικότητα την τελευταία 
δεκαπενταετία. Σύμφωνα με μελέτη της ICAP,40 οι συνολικές πωλήσεις των αλυσίδων 
καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων (με τρία καταστήματα και άνω) ακολούθησαν 
ανοδική πορεία την περίοδο 1996-2008, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 12,6%. Κατά 
την περίοδο 2009-2013, η εξεταζόμενη αγορά κατέγραψε έντονη σωρευτική μείωση, 
κατά 58% σε σχέση με το 2008. Το 2014 η εν λόγω αγορά επέστρεψε σε θετικούς ρυθ-
μούς μεταβολής (+4,3%). Η ανοδική τάση συνεχίστηκε και το 2015, οπότε εκτιμάται ότι 
η αγορά διαμορφώθηκε σε 1,48 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 2,8% σε σχέση 
με το 2014. Η συμμετοχή των πωλήσεων ενδυμάτων στη συνολική αγορά των αλυσί-
δων εκτιμάται στο 80% περίπου το 2015 (1.190 εκατ. ευρώ), ενώ το υπόλοιπο αφορά 

38. Βλ. https://www.statistics.gr/documents/20181/aef43b7a-7715-aac8-52a6-345745d7cb9a
39. Βλ. https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20180103-1
40. ICAP, Αλυσίδες καταστημάτων ετοίμων ενδυμάτων, Κλαδική μελέτη, 2016. 

Ποσοστιαία μεταβολή της μέσης δαπάνης των νοικοκυριών για αγαθά και υπηρεσίες 
(τρέχουσες τιμές): ΕΟΠ 2008 / ΕΟΠ 2019
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Διαχρονική εξέλιξη των ΑΕ & ΕΠΕ στον κλάδο της ένδυσης
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Μεταβολές Δείκτη Κύκλου Εργασιών: Λιανικό Εμπόριο VS Ένδυση-Υπόδηση για το 2020
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συμπληρωματικά προς την ένδυση είδη (αξεσουάρ, υποδήματα κ.ά.). Το μεγαλύτερο 
ποσοστό επί των συνολικών πωλήσεων ενδυμάτων των αλυσίδων σημείωσαν το 2015 
τα γυναικεία ενδύματα (52,7%) και ακολούθησαν τα ανδρικά (26,9%) και τα παιδικά 
(20,4%).

Ο βαθμός συγκέντρωσης στον κλάδο είναι ιδιαίτερα υψηλός δεδομένου ότι οι 6 με-
γαλύτερες αλυσίδες κάλυψαν το 38% περίπου των συνολικών πωλήσεων το 2015. 
Αντίστοιχα, οι 10 μεγαλύτερες αλυσίδες απέσπασαν το 49% των συνολικών εσόδων 
του κλάδου το ίδιο έτος. Σύμφωνα με την πρωτογενή έρευνα που πραγματοποιήθηκε 
στο πλαίσιο της κλαδικής μελέτης της ICAP, ο συνολικός αριθμός των καταστημάτων 
63 αλυσίδων είναι 1.361 καταστήματα στις 31.5.2016, εκ των οποίων το 65% περίπου 
είναι εταιρικά (885 καταστήματα), ενώ το 35% λειτουργεί με τη μέθοδο franchising 
(476 καταστήματα).

ΠίνακαΣ 4
 Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις της ένδυσης

κωδικός Επωνυμία Πωλήσεις 2019

204.540 ΖΑΡΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ 296.235.644

272.215 H&M HENNES & MAURITZ ΑΕΕ 159.997.568

235.655 ΜΠΕΡΣΚΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ 68.673.075

226.931 PULL AND BEAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΕ 55.482.739

250.208 MARKS & SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕ & ΤΕ 54.785.554

244.671 ΣΤΡΑΝΤΙΒΑΡΙΟΥΣ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΕ 52.686.636

218.961 ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΟΡ ΑΕ 47.538.043

232.538 ΜΑΣΣΙΜΟ ΝΤΟΥΤΤΙ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΕ 36.666.222

29.218 LOUIS VUITTON HELLAS ΑΕ 35.681.422

831.771 ZAKCRET ΑΕ 26.205.145

249.268 ΟΥΣΟ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ 22.854.634

5.800.068 ROSSI ΑΕ 20.964.147

218.207 ΛΗΤΩ ΑΕ 19.811.178

10.203.836 CRISTORE ΙΚΕ 19.309.366

201.272 ΒΑΡΔΑΣ ΑΕ & ΒΕ 13.982.420

215.622 OXFORD COMPANY ΑΒΕΕ 13.806.624

21.191 ΠΡΕΝΑΤΑΛ ΑΕ & ΒΕ 12.734.695

882572 BIG BRAND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 12.156.395

Πηγή: ICAP
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Ο κλάδος εντός της πανδημικής κρίσης

Η ένδυση και η υπόδηση είναι από τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας που δέχτη-
καν τεράστιο πλήγμα από την πανδημία. Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί με ασφά-
λεια ότι είναι ο κλάδος που θίχτηκε περισσότερο μετά τον τουρισμό και την εστίαση. 
Επιπλέον, εντός της πανδημίας λόγω του ηλεκτρονικού εμπορίου διευρύνθηκε ακόμα 
περισσότερο ο δυϊσμός του κλάδου, αφού ορισμένες προετοιμασμένες και με καλά 
οργανωμένα δίκτυα διανομής μεγάλες επιχειρήσεις κέρδισαν έδαφος έναντι της πλει-
ονότητας των μικρότερων μονάδων. 

Έτσι, ενώ ο τζίρος στην Ελλάδα στον κλάδο ένδυσης-υπόδησης από το 2012 είχε 
διαμορφωθεί γύρω στα 4 δισ. ευρώ με ελαφρές διακυμάνσεις, το 2020 εμφανίζει 
υποχώρηση που αγγίζει το ιστορικά χαμηλό των 3,2 δισ. ευρώ, με την ένδυση να 
αντιπροσωπεύει τα 2,6 δισ. ευρώ, την υπόδηση τα 685 εκατ. ευρώ και τα αθλητικά 
είδη τα 658 εκατ. ευρώ (Euromonitor International). Η βασική πρόκληση που αντιμε-
τώπισαν οι επιχειρήσεις του κλάδου ήταν ο ψηφιακός μετασχηματισμός, το να βρουν 
εναλλακτικά κανάλια, πέραν του φυσικού καταστήματος, για την επαφή τους με τους 
πελάτες τους και τη στήριξη των πωλήσεών τους. 

Εάν δεν ληφθούν γενναία μέτρα για τη στήριξη του μικρού εμπορίου στον κλάδο της 
ένδυσης-υπόδησης με παράλληλη στήριξη της ελληνικής βιοτεχνίας ενδύματος, οι 
μεγάλες διεθνείς αλυσίδες ίσως να αποδειχθούν ακόμη πιο ανθεκτικές και να οξύνουν 
περαιτέρω τον ανταγωνισμό, δημιουργώντας ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τα μικρά 
οικογενειακά και ανεξάρτητα καταστήματα ένδυσης-υπόδησης. Δεδομένου μάλιστα 
ότι η βασική στρατηγική των «μεγάλων» του κλάδου φαίνεται να είναι ο περιορισμός 
των πολλών φυσικών καταστημάτων και η στροφή στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ίσως 
εμφανίζεται μια σημαντική ευκαιρία για τους «μικρούς» να κυριαρχήσουν στα κέντρα 
των πόλεων και να τα αναζωογονήσουν.

Αναμφισβήτητα, η κρίση του COVID-19 έχει επιδράσει και θα επιδράσει καταλυτικά 
στον κλάδο. Αναφύονται όμως και μια σειρά από νέα ερωτήματα: Το βασικό ερώτημα 
που ανακύπτει είναι εάν η πανδημία θα τον οδηγήσει από την κουλτούρα της «γρήγο-
ρης μόδας» στην κουλτούρα της «αργής μόδας» με όλες τις δεσμεύσεις αυτής προς 
μια κυκλική οικονομία. Επίσης, δεν μπορεί να μην αναρωτηθούμε μήπως βρισκόμαστε 

μπροστά στο τέλος του «ακραίου καταναλωτισμού»· 
ή εάν η κρίση στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσί-
δες, σε συνάρτηση με την ανάγκη στροφής σε μια 
κυκλική οικονομία, θα πυροδοτήσει την επιστροφή 
σε εθνικές βιομηχανίες μόδας. Ερωτήματα που χρή-
ζουν διερεύνησης προκειμένου ο κλάδος αυτός του 
εμπορίου να μπορέσει να χαράξει μια βιώσιμη πορεία 
στη νέα αυτή εποχή.

Το βασικό ερώτημα που 
ανακύπτει είναι εάν η πανδημία 

θα τον οδηγήσει από την 
κουλτούρα της «γρήγορης 

μόδας» στην κουλτούρα 
της «αργής μόδας» με όλες 
τις δεσμεύσεις αυτής προς 

μια κυκλική οικονομία.



ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Χ Ρ Ο Ν Ι Α
ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

2O
ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
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Ύστερα από προσπάθειες μακροοικονομικής σταθεροποίησης δέκα περίπου 
ετών, η Ελλάδα κατόρθωσε να εκπληρώσει τα κριτήρια του Μάαστριχτ και να γί-
νει από την 1η Ιανουαρίου του 2001 το δωδέκατο μέλος της Ζώνης του Ευρώ. 
Ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας εκτιμάται 
ότι επιβραδύνθηκε ελαφρώς το 2001 (από 4,3% το 2000 σε 4,1% το 2001), 
παραμένοντας όμως για έκτο συνεχόμενο έτος υψηλότερος εκείνου της ΕΕ.

2001
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Για πρώτη φορά από την ένταξη της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, η 
ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε με γοργότερο ρυθμό με τις υπόλοιπες 14 οι-
κονομίες της Ένωσης. Ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ της ελληνικής 
οικονομίας κατά το 2002, αν και επιβραδύνθηκε, παρέμεινε υψηλός. Ο ρυθμός 
αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης διατηρήθηκε ικανοποιητικός (3%), ενώ ο 
ρυθμός ανόδου του συνολικού όγκου επενδύσεων παγίου κεφαλαίου επιταχύν-
θηκε στο 7,3%. Στις εμπορικές επιχειρήσεις παρατηρήθηκε απότομη επιβρά-
δυνση του ρυθμού αύξησης των πωλήσεων και στασιμότητα των κερδών τους.

2002
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Ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας ήταν το 2003 ο υψηλότερος με-
ταξύ των 15 χωρών της ΕΕ και των 30 χωρών του ΟΟΣΑ. Οι εξαγωγές αγαθών 
ανέκαμψαν, ενώ η συνολική απασχόληση αυξήθηκε με ρυθμό υψηλότερο από 
ό,τι το 2002. Οι επενδύσεις των δημόσιων επιχειρήσεων αλλά και οι ιδιωτικές 
επενδύσεις στο χώρο των υπηρεσιών αυξήθηκαν, κυρίως ενόψει Ολυμπιακών 
Αγώνων. Αντίθετα αρνητική ήταν η επίδραση της μεγάλης ανόδου του όγκου 
των εισαγωγών αγαθών.

2003 
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Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ, υπό την επίδραση της σχετιζόμενης με τους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες έντονης καταναλωτικής και επενδυτικής δραστηριότητας και 
της διατήρησης των ιστορικώς χαμηλών επιτοκίων, υπερέβη για ένατο συνεχό-
μενο έτος εκείνον της ΕΕ. Το ποσοστό ανεργίας, ο πληθωρισμός και το έλλειμ-
μα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σημείωσαν βελτίωση, ωστόσο βρί-
σκονται ακόμα μακριά από τα επιθυμητά επίπεδα. Στις εμπορικές επιχειρήσεις 
υπήρξε σημαντική αύξηση των μεικτών κερδών και διεύρυνση του ποσοστού 
μεικτού κέρδους.

2004
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Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να είναι, μαζί με την Ιρλανδία και το Λου-
ξεμβούργο, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της ΕΕ των 15, 
υπερβαίνοντας σημαντικά το μέσο ρυθμό του ευρώ. Η καταναλωτική δαπάνη 
των νοικοκυριών παρέμεινε ο κύριος προωθητικός παράγοντας της εγχώριας 
ζήτησης. Επίσης, ο ρυθμός αύξησης των επιχειρηματικών επενδύσεων επιβρα-
δύνθηκε αισθητά (στο 1,5%, από 7,0 % το 2004).

2005 
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Η οικονομική δραστηριότητα εξακολουθεί και βασίζεται στην εγχώρια ζήτηση, 
η οποία με τη σειρά της στηρίζεται στα χαμηλά επιτόκια, στον υψηλό ρυθμό πι-
στωτικής επέκτασης και στην αύξηση της απασχόλησης. Χαρακτηριστική είναι 
η έντονη άνοδος των επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου, κυρίως στον κατασκευ-
αστικό τομέα, αλλά και η σημαντική αύξηση της απασχόλησης που οδήγησε σε 
υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας στο χαμηλότερο από το 1995 επίπεδο. 
Στον κλάδο του εμπορίου υπήρξε σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού πωλήσε-
ων, μετά την επιτάχυνση που είχε καταγραφεί τα δύο προηγούμενα έτη.

2006



271

Η οικονομική δραστηριότητα παραμένει σε υψηλά επίπεδα (4,1%) παρά τις φυ-
σικές καταστροφές των πυρκαγιών. Η μεγέθυνση στηρίζεται στην ικανοποιητι-
κή εγχώρια ζήτηση και στη βελτίωση των εξαγωγών, επιφέροντας μείωση της 
ανεργίας στα χαμηλότερα επίπεδα μετά το 1992. Οι επιχειρήσεις του λιανικού 
εμπορίου αυξάνουν τις πωλήσεις τους, αν και οι επιδόσεις των ΟΕ, ΕΕ και ατο-
μικών επιχειρήσεων υστερούν σε σύγκριση με αυτές των ΑΕ και ΕΠΕ. 

2007
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H ελληνική οικονομία επηρεάζεται από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική ανα-
ταραχή, με αποτέλεσμα η οικονομική δραστηριότητα να επιβραδύνεται. Παρά το 
γεγονός ότι το ΑΕΠ συνεχίζει να αυξάνεται (ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης 
της τάξης του 3,1%) και οι εξαγωγές καταγράφουν οριακή μεγέθυνση (0,1%), 
το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διευρύνεται έχοντας ως 
αποτέλεσμα την επιδείνωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 
οικονομίας. Η κρίση επηρεάζει τις προσδοκίες των επιχειρήσεων, με περισσό-
τερες από τις μισές να προβλέπουν μείωση τόσο των πωλήσεων όσο και των 
κερδών τους για τα επόμενα έτη. 

2008
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H ελληνική οικονομία εισέρχεται σε ήπια ύφεση το 2009, για πρώτη φορά μετά 
το 1993. Η πτώση του διεθνούς εμπορίου πλήττει σημαντικά τις εξαγωγές, με 
αποτέλεσμα το ποσοστό ανεργίας να αυξάνεται κατά 2% και ο πληθωρισμός να 
υποχωρεί σε επίπεδα χαμηλότερα από τη δεκαετία του1970. Στον κλάδο του 
εμπορίου η ανάσχεση του ρυθμού μεγέθυνσης του κύκλου εργασιών συνοδεύ-
εται από μείωση των καθαρών κερδών κατά 32%.

2009 
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Η ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας από τη διεθνή κρίση του 2007-2009 
υπήρξε ισχυρότερη της αναμενόμενης, ενώ στην Ελλάδα η ύφεση επιταχύνθη-
κε. Το εμπόριο παραμένει ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας, παρά το γε-
γονός ότι η απασχόληση μειώθηκε σε όλους τους επιμέρους κλάδους του. Οι 
πωλήσεις συρρικνώθηκαν σε όλες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής. 
Παράλληλα, 6 στις 10 επιχειρήσεις αναμένουν υποχώρηση των πωλήσεων και 
γενικότερα οι προσδοκίες τους για την κερδοφορία είναι αρνητικές. 

2010
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Η παγκόσμια οικονομία επιβραδύνθηκε το 2011 εξαιτίας των φυσικών κα-
ταστροφών στην Ιαπωνία, της ανόδου των διεθνών τιμών πετρελαίου και της 
διόγκωσης της αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές, ενώ στην Ελλάδα το ΑΕΠ 
υποχώρησε για 4ο συνεχόμενο έτος με έκρηξη της ανεργίας. Οι επιπτώσεις 
της ύφεσης στην απασχόληση του τομέα του εμπορίου είναι σημαντικές, αν και 
μικρότερες συγκριτικά με τις αντίστοιχες σε άλλους τομείς της οικονομίας, κα-
θώς σημειώθηκε μεγάλη επιδείνωση σε όλο το εύρος των εμπορικών δραστη-
ριοτήτων. Περισσότερες από 1 στις 3 επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική 
τους μορφή, αναμένουν ότι οι πωλήσεις και τα κέρδη τους το 2012 θα είναι 
μειωμένα.

2011 
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Η παγκόσμια οικονομία επιβραδύνθηκε περαιτέρω, λόγω της υψηλής αβεβαι-
ότητας και των υψηλών διεθνών τιμών στα βασικά εμπορεύματα. Η ελληνική 
οικονομία παρέμεινε σε βαθιά ύφεση και το ΑΕΠ υποχώρησε για 5ο συνεχόμε-
νο έτος, ενώ η ανεργία σκαρφάλωσε σε νέα ιστορικά υψηλά. Το εμπόριο δια-
τηρεί την πρώτη θέση στις θέσεις εργασίας παρά το γεγονός ότι η απασχόληση 
διαμορφώθηκε κάτω από τις 700.000 θέσεις για πρώτη φορά από το 1999. 
Η εμπορική δραστηριότητα εμφάνισε νέα πτώση στον κύκλο εργασιών, επιδεί-
νωση της κερδοφορίας και συρρίκνωση της κεφαλαιουχικής της βάσης, με την 
απαισιοδοξία των επιχειρήσεων να εντείνεται. 

2012
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Η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε σε πτωτική πορεία, ενώ η ελ-
ληνική οικονομία βρέθηκε σε βαθιά ύφεση για έκτο συνεχόμενο χρόνο. Το πο-
σοστό ανέργων σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό και οι αποδοχές των εργαζομέ-
νων κατέγραψαν νέα μεγάλη υποχώρηση. Η απασχόληση στο εμπόριο μειώθηκε 
για πέμπτη συνεχή χρονιά, και η εμπορική δραστηριότητα χαρακτηρίσθηκε από 
μία ακόμη επιδείνωση του κύκλου εργασιών αλλά και της κεφαλαιουχικής της 
βάσης. Οι προβλέψεις των εμπορικών επιχειρήσεων για το 2014 παραμένουν 
απαισιόδοξες, σε μικρότερο όμως βαθμό συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.

2013 
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Ο ρυθμός αύξησης της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας διατηρήθηκε 
σε ήπια επίπεδα, ενώ η Ελλάδα, μετά από πρωτοφανή ύφεση, εμφάνισε μικρό 
ρυθμό ανάκαμψης. Η απασχόληση συρρικνώθηκε τόσο στο σύνολο της οικο-
νομίας όσο και στο εμπόριο και η ανεργία έφτασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. 
Οι πωλήσεις και τα μεικτά κέρδη σε εμπορικές ΑΕ και ΕΠΕ υποχώρησαν, αλλά 
με μικρότερη ένταση, και επανήλθε η κερδοφορία, γεγονός που ανέδειξε την 
εικόνα επικράτησης αντίρροπων εξελίξεων μεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικών 
νομικών μορφών. Τα 3/4 των ΑΕ και ΕΠΕ εκτιμούν ότι οι πωλήσεις και τα κέρ-
δη τους δεν θα παρουσιάσουν επιδείνωση το 2015 αλλά το 40% των ΟΕ-ΕΕ 
και ΑτΕ προβλέπει και πάλι μείωση.

2014



279

Η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα επιβραδύνθηκε, όπως επίσης και το 
διεθνές εμπόριο, με την ελληνική οικονομία να επιστρέφει στην ύφεση. Η απα-
σχόληση τόσο στο σύνολο της οικονομίας όσο και στο εμπόριο παρουσίασε ση-
μαντική αύξηση. Στις ΑΕ και ΕΠΕ αυξήθηκαν οι πωλήσεις και τα μεικτά κέρδη, 
ενώ συρρίκνωση αυτών των μεγεθών δήλωσε η πλειονότητα των ΟΕ, ΕΕ και 
ΑτΕ. Οι προβλέψεις των εμπορικών επιχειρήσεων για το 2016 διαφοροποι-
ούνται αναλόγως της νομικής μορφής, κοινή όμως συνισταμένη είναι η απαι-
σιοδοξία. 

2015 
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2016
Οι αναπτυγμένες οικονομίες έχασαν το 2015 το «momentum» της ανάπτυξης, 
ενώ οι πιέσεις που ασκήθηκαν στην ελληνική οικονομία τη χρονιά αυτή ήταν 
ηπιότερες από τις αναμενόμενες. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, τόσο πριν από 
την ύφεση όσο και το 2016, αποτελούν διέξοδο απασχόλησης για τις ευάλωτες 
ομάδες. Μία σημαντική καινοτομία της παρούσης Έκθεσης του ΙΝΕΜΥ αποτέλε-
σε η νέα δειγματοληπτική έρευνα επιχειρήσεων, η οποία συγκεντρώνει μεγάλο 
μέγεθος παρατηρήσεων για το λιανικό εμπόριο καλύπτοντας με αυτόν τον τρό-
πο σε μεγάλο βαθμό το επιστημονικό και βιβλιογραφικό κενό για τα ποσοτικά 
μεγέθη του σημαντικότερου υποκλάδου στο εμπόριο. 
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Η παγκόσμια ανάπτυξη επιταχύνεται, ενώ οι διαπραγματεύσεις για το Brexit 
αποτελούν σημαντικό παράγοντα αβεβαιότητας. Η συμμετοχή του εμπορίου 
στην οικονομική δραστηριότητα ενισχύεται, ενώ τo πρόβλημα της χρηματοδότη-
σης παραμένει το σημαντικότερο για την επιχειρηματικότητα στην ελληνική οι-
κονομία. Στο τεύχος της Έκθεσης του 2017 περιλαμβάνεται ως «Ειδικό Θέμα» 
η χωρική κινητικότητα των εμπορικών επιχειρήσεων. Τα σχετικά στοιχεία προέ-
κυψαν ύστερα από επιτόπια καταγραφή και διαχρονική μελέτη της επιχειρηματι-
κότητας σε εμπορικά κέντρα των πόλεων, στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας που 
έχει ξεκινήσει το ΙΝΕΜΥ από το 2010 με τη δημιουργία της «Γεωβάσης». 

2017
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Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας φαίνεται να προωθείται από τις εξαγω-
γές διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών αλλά και από την ενίσχυση 
της ιδιωτικής κατανάλωσης στο λιανικό και στο χονδρικό εμπόριο. Η συμμετο-
χή του εμπορίου στην οικονομική δραστηριότητα συνεχίζεται να ενισχύεται ως 
αποτέλεσμα και της μεγέθυνσης της ιδιωτικής κατανάλωσης. Το «Ειδικό Θέμα» 
του τεύχους είχε ως αντικείμενο την περαιτέρω εμβάθυνση στα αποτελέσματα 
της έρευνας του ΙΝΕΜΥ στο λιανικό εμπόριο με βάση τις ομάδες επίδοσης. 

2018
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Η βελτίωση της εικόνας της οικονομίας αποκρυσταλλώνεται στη σημαντική 
ενίσχυση της ενεργού ζήτησης, στη μείωση της ανεργίας και στην αύξηση της 
απασχόλησης. Το 2019 η απασχόληση στην ελληνική οικονομία ενισχύθηκε 
για πέμπτο συναπτό έτος, έπειτα από μια περίοδο ραγδαίας και συνεχούς συρ-
ρίκνωσης. Η  Έκθεση του 2019 συμπίπτει με το μεγάλο Συνέδριο της ΕΣΕΕ με 
θέμα «The Futrure of Retail». Στο πλαίσιο αυτό στο «Ειδικό Θέμα» παρουσιά-
στηκε διαχρονικά η εμπορική επιχειρηματικότητα μέσα από την ιστορία των επι-
χειρήσεων, καθώς μόνο κοιτάζοντας το παρελθόν μπορούμε να σχεδιάσουμε 
το μέλλον.

2019
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2020
Το 2020 αποτελεί διεθνώς μια ιστορικής συγκυρίας χρονιά για την οικονομία 
και το σύνολο της κοινωνίας, λόγω της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης της 
πανδημίας του COVID-19. Η ελληνική οικονομία παρουσίασε ισχυρή ύφεση 
(-8,2%) το 2020, η οποία ωστόσο είναι χαμηλότερη από τις αρχικές εκτιμή-
σεις, και η απασχόληση στην ελληνική οικονομία υποχώρει κατά 2,8% μετά 
από πέντε έτη συνεχούς ενίσχυσης. Η πανδημία του COVID-19 επηρεάζει ιδιαί-
τερα αρνητικά το Γενικό Δείκτη Κύκλου Εργασιών (ΔΚΕ) στο λιανικό εμπόριο ο 
οποίος και καταγράφει μείωση κατά w2,9% για το α΄ ενδεκάμηνο του 2020 σε 
σχέση με το αντίστοιχο του 2019, γεγονός που οξύνει τις σωρευτικές απώλειες 
για την περίοδο 2012-2019 (-19,5%). 



Παραρτήματα





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον και η Ελλάδα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΑΕΠ, ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ, ΑΝΕΡΓΙΑ

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Πληθωρισμός Ανεργία

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Αυστρία 1.6 -6.7 4.6 1.5 1.2 1.8 4.5 5.8 5.5

Βέλγιο 1.4 -8.3 5.4 1.2 0.6 1.2 5.4 6.1 7.6

Γαλλία 1.5 -9.8 6 1.3 0.5 0.6 8.5 8.9 10.2

Γερμανία 0.6 -6 4.2 1.3 0.5 1.1 3.1 4.3 4.2

Ελλάδα 1.9 -9.5 4.1 0.5 -0.6 0.7 17.3 19.9 18.3

Εσθονία 5 -5.2 4.5 2.3 0.2 1.4 4.4 7.8 6.1

Ιρλανδία 5.9 -3 4.9 0.9 -0.2 0.6 5 5.6 6.2

Ισπανία 2 -12.8 7.2 0.7 -0.2 0.8 14.1 16.8 16.8

Ιταλία 0.3 -10.6 5.2 0.6 0.1 0.6 9.9 11 11.8

Κύπρος 3.2 -6.4 4.7 0.6 -0.6 1 7.1 8 7.1

Λετονία 2.2 -6 5.2 2.7 0.6 1.8 6.3 9 8

Λιθουανία 3.9 -1.8 4.1 2.2 1.3 1.7 6.3 8.2 7.5

Λουξεμβούργο 2.3 -5.8 5.9 1.7 0.4 1.4 5.4 6.5 7

Μάλτα 4.9 -7.9 4.8 1.5 0.8 1.1 3.6 4.2 4.2

Ολλανδία 1.7 -5.4 4 2.7 1.2 1.5 3.4 5.5 4.5

Πορτογαλία 2.2 -10 6.5 0.3 0 1.1 6.5 8.1 7.7

Σλοβακία 2.4 -7.1 6.9 2.8 1.5 1.5 5.8 7.8 7.1

Σλοβενία 2.4 -6.7 5.2 1.6 0.5 1.8 4.6 8 6

Φινλανδία 1.1 -4 3.6 1.1 0.7 1.3 6.8 8.4 8.6

ΖΩΝΗ ΕΥΡΩ 1.3 -8.3 5.2 1.2 0.4 0.9 7.6 8.9 9.1

Δανία 2.3 -4.5 3.5 0.7 0.4 0.9 5 6.2 6

Ηνωμένο Βασίλειο 1.5 -9.8 5.9 1.8 0.8 1.2 3.8 5.4 7.4

Σουηδία 1.3 -4.7 3.5 1.6 0.8 1.4 6.8 8.7 9.3

Άλλες Οικονομίες

ΗΠΑ 2.2 -4.3 3.1 1.8 1.5 2.8 3.7 8.9 7.3

Ιαπωνία 0.7 -5.3 2.3 0.5 -0.1 0.3 2.4 3.3 2.8

Κίνα 6.1 1.9 8.2 2.9 2.9 2.7 3.6 3.8 3.6

2020: Εκτιμήσεις / 2021: Προβλέψεις
Πηγή: International Monetary Fund. World Economic Outlook, κεφ. 1,. Οκτώβριος 2020





ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου ››› 2020 289

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.1
Η απασχόληση στο σύνολο της οικονομίας 
και στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.1.1
ΕΛΛΑΔΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Σύνολο Εργοδότες Αυτοαπασχολούμενοι Μισθωτοί Βοηθοί

2004 4.409.999 350.164 970.629 2.812.045 277.161

2005 4.455.529 354.296 972.106 2.849.234 279.893

2006 4.531.544 366.760 968.005 2.903.192 293.587

2007 4.572.410 368.447 962.606 2.947.371 293.986

2008 4.637.259 380.232 957.202 3.028.446 271.379

2009 4.584.600 382.870 958.424 2.977.229 266.077

2010 4.436.513 349.745 965.883 2.877.095 243.790

2011 4.124.218 318.137 937.934 2.635.947 232.200

2012 3.729.920 267.313 910.112 2.366.565 185.930

2013 3.535.004 234.734 895.020 2.231.001 174.249

2014 3.539.084 215.835 876.564 2.285.281 161.404

2015 3.625.545 247.382 867.698 2.349.377 161.088

2016 3.702.613 270.516 847.139 2.439.976 144.984

2017 3.791.408 272.446 861.655 2.504.816 152.491

2018 3.860.396 288.481 858.649 2.570.180 143.086

2019 3.956.424 296.144 835.488 2.697.982 126.810

2020 3.844.034 288.825 820.266 2.612.008 122.936

Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων

Σύνολο Εργοδότες Αυτοαπασχολούμενοι Μισθωτοί Βοηθοί

2004 765.814 93.212 228.732 381.918 61.952

2005 799.913 95.580 225.660 420.708 57.965

2006 808.853 95.440 221.349 427.555 64.509

2007 814.283 95.436 221.637 431.454 65.756

2008 845.099 106.418 219.289 451.108 68.284

2009 841.224 105.566 212.829 452.754 70.075

2010 806.044 90.961 198.102 456.152 60.829

2011 770.314 84.584 195.379 432.816 57.535

2012 671.005 66.508 183.579 379.440 41.478

2013 639.041 65.653 168.295 366.716 38.377

2014 624.496 61.575 166.464 364.473 31.984

2015 657.320 68.419 163.149 392.365 33.387

2016 650.323 73.524 160.038 386.784 29.977

2017 683.876 80.192 163.096 405.303 35.285

2018 690.093 80.156 149.063 426.141 34.733

2019 685.963 78.633 146.202 436.737 24.392

2020 704.734 80.230 145.591 450.765 28.147
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.1.1
ΕΛΛΑΔΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Σύνολο Εργοδότες Αυτοαπασχολούμενοι Μισθωτοί Βοηθοί

2004 2.874.174 204.497 511.315 2.052.327 106.035

2005 2.914.844 213.543 504.224 2.087.952 109.125

2006 3.002.488 220.969 513.395 2.146.934 121.190

2007 3.033.589 222.523 512.198 2.176.255 122.613

2008 3.090.077 239.898 511.105 2.215.947 123.127

2009 3.092.957 232.158 518.178 2.217.239 125.382

2010 3.006.756 205.155 507.559 2.181.817 112.225

2011 2.891.320 200.500 518.098 2.059.871 112.851

2012 2.630.565 175.598 490.174 1.887.769 77.024

2013 2.501.606 166.599 455.177 1.807.510 72.320

2014 2.531.323 159.419 452.544 1.854.415 64.945

2015 2.614.363 178.985 453.077 1.911.999 70.302

2016 2.660.047 195.233 434.178 1.963.879 66.757

2017 2.753.334 200.138 459.385 2.020.396 73.415

2018 2.801.361 209.384 446.150 2.078.247 67.580

2019 2.893.933 218.808 435.769 2.179.335 60.021

2020 2.834.919 214.535 438.797 2.119.178 62.409

47. ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Σύνολο Εργοδότες Αυτοαπασχολούμενοι Μισθωτοί Βοηθοί

2004 528.668 56.535 182.649 236.952 52.532

2005 524.501 55.281 176.708 245.944 46.568

2006 521.736 53.266 173.709 245.470 49.291

2007 532.897 56.732 169.600 255.515 51.050

2008 564.710 66.134 170.273 274.156 54.147

2009 569.239 63.911 172.214 275.425 57.689

2010 549.516 59.375 159.817 279.933 50.391

2011 519.810 58.002 153.955 260.300 47.553

2012 465.816 41.395 149.450 241.309 33.662

2013 442.850 42.892 130.366 238.023 31.569

2014 440.215 37.931 132.761 242.173 27.350

2015 481.783 50.067 129.549 274.507 27.660

2016 482.311 52.192 129.179 275.996 24.944

2017 490.046 52.527 126.259 281.937 29.323

2018 507.819 56.051 120.662 302.176 28.930

2019 508.009 54.847 121.538 311.388 20.236

2020 511.300 56.294 118.291 312.233 24.482
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.1.1
ΕΛΛΑΔΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

45. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Σύνολο Εργοδότες Αυτοαπασχολούμενοι Μισθωτοί Βοηθοί

2004 102.160 16.780 25.586 54.884 4.910

2005 121.446 19.590 29.713 65.451 6.692

2006 123.786 18.597 28.727 68.969 7.493

2007 126.323 19.554 30.252 69.660 6.857

2008 104.261 16.808 24.324 57.769 5.360

2009 100.056 18.310 20.974 55.465 5.307

2010 90.175 16.142 21.352 47.661 5.020

2011 85.488 11.805 20.636 48.162 4.885

2012 68.433 9.879 17.082 37.432 4.040

2013 69.257 8.428 19.536 37.695 3.598

2014 61.258 11.051 14.899 33.207 2.101

2015 62.865 8.308 17.016 34.399 3.142

2016 60.047 8.270 17.056 32.563 2.158

2017 69.814 13.152 21.979 31.630 3.053

2018 69.414 11.275 18.482 36.995 2.662

2019 75.354 12.735 15.561 45.717 1.341

2020 64.414 10.274 15.701 37.727 712

46. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Σύνολο Εργοδότες Αυτοαπασχολούμενοι Μισθωτοί Βοηθοί

2004 134.988 19.898 20.497 90.082 4.511

2005 153.966 20.709 19.239 109.313 4.705

2006 163.330 23.578 18.912 113.115 7.725

2007 155.065 19.151 21.785 106.280 7.849

2008 176.130 23.477 24.692 119.184 8.777

2009 171.929 23.345 19.641 121.864 7.079

2010 166.353 15.444 16.934 128.557 5.418

2011 165.015 14.776 20.789 124.353 5.097

2012 136.757 15.234 17.048 100.699 3.776

2013 126.932 14.333 18.392 90.998 3.209

2014 123.023 12.593 18.804 89.093 2.533

2015 112.673 10.044 16.584 83.460 2.585

2016 107.964 13.062 13.803 78.224 2.875

2017 124.016 14.513 14.858 91.736 2.909

2018 112.862 12.831 9.918 86.971 3.142

2019 102.601 11.051 9.103 79.632 2.815

2020 129.021 13.662 11.600 100.805 2.954

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2004-2020 Β΄ τριμήνου
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.1.2
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Κλάδοι/θέση

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ 
ΤΟΜΕΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΛΙΑΝΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΧΟΝΔΡΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ

2004 4.409.999 2.874.174 765.814 528.668 102.160 134.988

2005 4.455.529 2.914.844 799.913 524.501 121.446 153.966

2006 4.531.544 3.002.488 808.853 521.736 123.786 163.330

2007 4.572.410 3.033.589 814.283 532.897 126.323 155.065

2008 4.637.259 3.090.077 845.099 564.710 104.261 176.130

2009 4.584.600 3.092.957 841.224 569.239 100.056 171.929

2010 4.436.513 3.006.756 806.044 549.516 90.175 166.353

2011 4.124.218 2.891.320 770.314 519.810 85.488 165.015

2012 3.729.920 2.630.565 671.005 465.816 68.433 136.757

2013 3.535.004 2.501.606 639.041 442.850 69.257 126.932

2014 3.539.084 2.531.323 624.496 440.215 61.258 123.023

2015 3.625.545 2.614.363 657.320 481.783 62.865 112.673

2016 3.702.615 2.660.047 650.322 482.311 60.047 107.964

2017 3.791.408 2.753.334 683.876 490.046 69.814 124.016

2018 3.860.396 2.801.361 690.093 507.819 69.414 112.862

2019 3.956.424 2.893.933 685.963 508.009 75.354 102.601

2020 3.844.034 2.834.919 704.734 511.300 64.414 129.021

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ 
ΤΟΜΕΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΛΙΑΝΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΧΟΝΔΡΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ

2004 970.629 511.315 228.732 182.649 25.586 20.497

2005 972.106 504.224 225.660 176.708 29.713 19.239

2006 968.005 513.395 221.349 173.709 28.727 18.912

2007 962.606 512.198 221.637 169.600 30.252 21.785

2008 957.202 511.105 219.289 170.273 24.324 24.692

2009 958.424 518.178 212.829 172.214 20.974 19.641

2010 965.883 507.559 198.102 159.817 21.352 16.934

2011 937.934 518.098 195.379 153.955 20.636 20.789

2012 910.112 490.174 183.579 149.450 17.082 17.048

2013 895.020 455.177 168.295 130.366 19.536 18.392

2014 876.564 452.544 166.464 132.761 14.899 18.804

2015 867.698 453.077 163.149 129.549 17.016 16.584

2016 847.138 434.178 160.038 129.179 17.056 13.803

2017 861.655 459.385 163.096 126.259 21.979 14.858

2018 858.649 446.150 149.063 120.662 18.482 9.918

2019 835.488 435.769 146.202 121.538 15.561 9.103

2020 820.266 438.797 145.591 118.291 15.701 11.600
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.1.2
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Κλάδοι/θέση

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ 
ΤΟΜΕΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΛΙΑΝΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΧΟΝΔΡΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ

2004 350.164 204.497 93.212 56.535 16.780 19.898

2005 354.296 213.543 95.580 55.281 19.590 20.709

2006 366.760 220.969 95.440 53.266 18.597 23.578

2007 368.447 222.523 95.436 56.732 19.554 19.151

2008 380.232 239.898 106.418 66.134 16.808 23.477

2009 382.870 232.158 105.566 63.911 18.310 23.345

2010 349.745 205.155 90.961 59.375 16.142 15.444

2011 318.137 200.500 84.584 58.002 11.805 14.776

2012 267.313 175.598 66.508 41.395 9.879 15.234

2013 234.734 166.599 65.653 42.892 8.428 14.333

2014 215.835 159.419 61.575 37.931 11.051 12.593

2015 247.382 178.985 68.419 50.067 8.308 10.044

2016 270.516 195.233 73.524 52.192 8.270 13.062

2017 272.446 200.138 80.192 52.527 13.152 14.513

2018 288.481 209.384 80.157 56.051 11.275 12.831

2019 296.144 218.808 78.633 54.847 12.735 11.051

2020 288.825 214.535 80.230 56.294 10.274 13.662

ΜΙΣΘΩΤΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ 
ΤΟΜΕΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΛΙΑΝΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΧΟΝΔΡΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ

2004 2.812.045 2.052.327 381.918 236.952 54.884 90.082

2005 2.849.234 2.087.952 420.708 245.944 65.451 109.313

2006 2.903.192 2.146.934 427.555 245.470 68.969 113.115

2007 2.947.371 2.176.255 431.454 255.515 69.660 106.280

2008 3.028.446 2.215.947 451.108 274.156 57.769 119.184

2009 2.977.229 2.217.239 452.754 275.425 55.465 121.864

2010 2.877.095 2.181.817 456.152 279.933 47.661 128.557

2011 2.635.947 2.059.871 432.816 260.300 48.162 124.353

2012 2.366.565 1.887.769 379.440 241.309 37.432 100.699

2013 2.231.001 1.807.510 366.716 238.023 37.695 90.998

2014 2.285.281 1.854.415 364.473 242.173 33.207 89.093

2015 2.349.377 1.911.999 392.365 274.507 34.399 83.460

2016 2.439.977 1.963.879 386.783 275.996 32.563 78.224

2017 2.504.816 2.020.396 405.303 281.937 31.630 91.736

2018 2.570.179 2.078.247 426.141 302.176 36.995 86.971

2019 2.697.982 2.179.335 436.737 311.388 45.717 79.632

2020 2.612.008 2.119.178 450.765 312.233 37.727 100.805
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.1.2
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Κλάδοι/θέση

ΒΟΗΘΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ 
ΤΟΜΕΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΛΙΑΝΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΧΟΝΔΡΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ

2004 277.161 106.035 61.952 52.532 4.910 4.511

2005 279.893 109.125 57.965 46.568 6.692 4.705

2006 293.587 121.190 64.509 49.291 7.493 7.725

2007 293.986 122.613 65.756 51.050 6.857 7.849

2008 271.379 123.127 68.284 54.147 5.360 8.777

2009 266.077 125.382 70.075 57.689 5.307 7.079

2010 243.790 112.225 60.829 50.391 5.020 5.418

2011 232.200 112.851 57.535 47.553 4.885 5.097

2012 185.930 77.024 41.478 33.662 4.040 3.776

2013 174.249 72.320 38.377 31.569 3.598 3.209

2014 161.404 64.945 31.984 27.350 2.101 2.533

2015 161.088 70.302 33.387 27.660 3.142 2.585

2016 144.984 66.757 29.977 24.944 2.158 2.875

2017 152.491 73.415 35.285 29.323 3.053 2.909

2018 143.086 67.580 34.733 28.930 2.662 3.142

2019 126.810 60.021 24.392 20.236 1.341 2.815

2020 122.936 62.409 28.147 24.482 712 2.954

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2004-2020 Β΄ τριμήνου
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.1.3
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ Άνδρες Γυναίκες

ΣΥΝΟΛΟ 15-29 30+ ΣΥΝΟΛΟ 15-29 30+ ΣΥΝΟΛΟ 15-29 30+

2004 4.409.998 961.059 3.448.939 2.723.037 567.099 2.155.938 1.686.961 393.960 1.293.001

2005 4.455.527 929.056 3.526.471 2.742.355 549.316 2.193.039 1.713.172 379.740 1.333.432

2006 4.531.545 927.030 3.604.515 2.763.099 549.213 2.213.886 1.768.446 377.817 1.390.629

2007 4.572.408 902.722 3.669.686 2.777.498 534.031 2.243.467 1.794.910 368.691 1.426.219

2008 4.636.845 893.276 3.743.569 2.802.668 522.870 2.279.798 1.834.177 370.406 1.463.771

2009 4.584.599 858.765 3.725.834 2.738.530 502.354 2.236.176 1.846.069 356.411 1.489.658

2010 4.436.510 777.174 3.659.336 2.623.168 444.024 2.179.144 1.813.342 333.150 1.480.192

2011 4.124.218 640.274 3.483.944 2.436.263 372.519 2.063.744 1.687.955 267.755 1.420.200

2012 3.729.921 532.027 3.197.894 2.187.228 303.676 1.883.552 1.542.693 228.351 1.314.342

2013 3.535.003 449.702 3.085.301 2.076.450 258.089 1.818.361 1.458.553 191.613 1.266.940

2014 3.539.086 475.107 3.063.979 2.062.330 265.545 1.796.785 1.476.756 209.562 1.267.194

2015 3.625.546 482.745 3.142.801 2.087.954 272.389 1.815.565 1.537.592 210.356 1.327.236

2016 3.702.613 483.200 3.219.413 2.142.831 285.946 1.856.885 1.559.782 197.254 1.362.528

2017 3.791.409 488.868 3.302.541 2.187.815 281.208 1.906.607 1.603.594 207.660 1.193.036

2018 3.860.394 499.046 3.361.348 2.244.605 283.086 1.961.519 1.615.789 215.960 1.399.829

2019 3.956.424 511.850 3.444.574 2.285.636 286.682 1.998.954 1.670.788 225.168 1.445.620

2020 3.844.034 472.758 3.371.276 2.212.514 259.227 1.953.287 1.631.520 213.531 1.417.989

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ Άνδρες Γυναίκες

ΣΥΝΟΛΟ 15-29 30+ ΣΥΝΟΛΟ 15-29 30+ ΣΥΝΟΛΟ 15-29 30+

2004 765.817 213.997 551.820 456.319 118.163 338.156 309.498 95.834 213.664

2005 799.909 216.899 583.010 474.153 116.307 357.846 325.756 100.592 225.164

2006 808.852 209.174 599.678 469.465 113.379 356.086 339.387 95.795 243.592

2007 814.281 201.647 612.634 467.873 113.193 354.680 346.408 88.454 257.954

2008 845.098 189.066 656.032 480.531 105.187 375.344 364.566 83.879 280.687

2009 841.225 188.044 653.181 475.736 99.980 375.756 365.486 88.064 277.422

2010 806.046 168.411 637.635 459.416 90.679 368.737 346.629 77.731 268.898

2011 770.314 144.719 625.595 444.627 80.819 363.808 325.687 63.899 261.788

2012 671.006 121.451 549.555 381.509 66.282 315.227 289.500 55.170 234.330

2013 639.039 105.055 533.984 380.171 58.179 321.992 258.873 46.879 211.994

2014 624.496 103.467 521.029 367.842 57.207 310.635 256.654 46.260 210.394

2015 657.318 111.695 545.623 375.595 57.443 318.152 281.723 54.252 227.471

2016 650.323 108.889 541.434 366.222 58.097 308.125 284.101 50.792 233.309

2017 683.874 111.032 572.842 394.043 60.960 333.083 289.831 50.072 239.759

2018 690.093 104.899 585.194 403.397 59.289 344.108 286.696 45.610 241.086

2019 685.962 107.265 578.697 392.609 61.098 331.511 293.353 46.167 247.186

2020 704.735 96.203 608.532 399.409 50.618 348.791 305.326 45.585 259.741
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.1.3
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ Άνδρες Γυναίκες

ΣΥΝΟΛΟ 15-29 30+ ΣΥΝΟΛΟ 15-29 30+ ΣΥΝΟΛΟ 15-29 30+

2004 2.874.174 663.929 2.210.245 1.598.486 330.478 1.268.008 1.275.688 333.451 942.237

2005 2.914.842 654.855 2.259.987 1.604.843 325.446 1.279.397 1.309.999 329.409 980.590

2006 3.002.492 648.154 2.354.338 1.635.022 321.922 1.313.100 1.367.470 326.232 1.041.238

2007 3.033.589 627.552 2.406.037 1.634.561 313.077 1.321.484 1.399.028 314.475 1.084.553

2008 3.090.079 622.041 2.468.038 1.640.770 299.244 1.341.526 1.449.309 322.797 1.126.512

2009 3.092.958 605.394 2.487.564 1.621.170 288.866 1.332.304 1.471.788 316.528 1.155.260

2010 3.006.756 565.176 2.441.580 1.564.584 266.156 1.298.428 1.442.172 299.020 1.143.152

2011 2.891.321 480.013 2.411.308 1.539.154 236.933 1.302.221 1.352.167 243.080 1.109.087

2012 2.630.565 400.711 2.229.854 1.400.652 199.454 1.201.198 1.229.913 201.257 1.028.656

2013 2.501.604 346.330 2.155.274 1.347.863 177.444 1.170.419 1.153.741 168.886 984.855

2014 2.531.324 376.634 2.154.690 1.354.331 188.760 1.165.571 1.176.993 187.874 989.119

2015 2.614.363 381.582 2.232.781 1.387.237 193.756 1.193.481 1.227.126 187.826 1.039.300

2016 2.660.047 381.090 2.278.957 1.412.867 204.108 1.208.759 1.247.180 176.982 1.070.198

2017 2.753.334 383.558 2.369.776 1.462.264 198.306 1.263.958 1.291.070 185.252 1.105.818

2018 2.801.361 392.598 2.408.763 1.499.245 199.702 1.299.543 1.302.116 192.896 1.109.220

2019 2.893.933 410.238 2.483.695 1.532.916 207.825 1.325.091 1.361.017 202.413 1.158.604

2020 2.834.918 384.654 2.450.264 1.495.433 192.878 1.302.555 1.339.485 191.776 1.147.709

47. Λιανικό εμπόριο εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων

ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ Άνδρες Γυναίκες

ΣΥΝΟΛΟ 15-29 30+ ΣΥΝΟΛΟ 15-29 30+ ΣΥΝΟΛΟ 15-29 30+

2004 528.668 150.561 378.107 269.922 67.880 202.042 258.746 82.681 176.065

2005 524.500 142.421 382.079 266.309 63.211 203.098 258.191 79.210 178.981

2006 521.732 137.678 384.054 252.558 61.556 191.002 269.174 76.122 193.052

2007 532.892 132.290 400.602 253.124 61.543 191.581 279.768 70.747 209.021

2008 564.710 124.370 440.340 268.606 55.969 212.637 296.104 68.401 227.703

2009 569.241 130.404 438.837 269.157 55.716 213.441 300.084 74.688 225.396

2010 549.516 115.341 434.175 262.526 51.030 211.496 286.990 64.311 222.679

2011 519.807 101.515 418.292 252.861 47.965 204.896 266.946 53.550 213.396

2012 465.816 86.133 379.683 225.837 38.687 187.150 239.979 47.446 192.533

2013 442.849 76.882 365.967 225.168 37.369 187.799 217.681 39.513 178.168

2014 440.210 76.805 363.405 227.710 39.965 187.745 212.500 36.840 175.660

2015 481.781 86.722 395.059 242.843 40.582 202.261 238.938 46.140 192.798

2016 482.312 86.694 395.618 238.544 40.375 198.169 243.768 46.319 197.449

2017 490.043 86.751 403.292 247.931 42.074 205.857 242.112 86.751 157.040

2018 507.818 80.317 427.501 255.391 38.840 216.551 252.427 41.477 210.950

2019 508.009 77.061 430.948 249.673 36.335 213.338 258.336 40.726 217.610

2020 511.301 74.654 436.647 250.363 33.315 217.048 260.938 41.339 219.599
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.1.3
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

45. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 

ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ Άνδρες Γυναίκες

ΣΥΝΟΛΟ 15-29 30+ ΣΥΝΟΛΟ 15-29 30+ ΣΥΝΟΛΟ 15-29 30+

2004 102.161 28.263 73.898 88.198 24.124 64.074 13.963 4.139 9.824

2005 121.445 32.652 88.793 104.815 28.112 76.703 16.630 4.540 12.090

2006 123.788 36.836 86.952 105.979 31.271 74.708 17.809 5.565 12.244

2007 126.321 36.848 89.473 107.772 32.127 75.645 18.549 4.721 13.828

2008 104.261 29.172 75.089 90.032 24.774 65.258 14.229 4.398 9.831

2009 100.057 28.061 71.996 88.870 24.079 64.791 11.187 3.982 7.205

2010 90.173 21.954 68.219 80.092 18.641 61.451 10.081 3.313 6.768

2011 85.489 19.413 66.076 75.246 16.160 59.086 10.243 3.253 6.990

2012 68.431 15.780 52.651 60.020 13.630 46.390 8.411 2.150 6.261

2013 69.257 12.714 56.543 62.196 11.917 50.279 7.061 797 6.264

2014 61.258 10.226 51.032 55.043 8.540 46.503 6.215 1.686 4.529

2015 62.866 8.401 54.465 56.139 7.898 48.241 6.727 503 6.224

2016 60.047 10.218 49.829 53.601 9.305 44.296 6.446 913 5.533

2017 69.813 10.069 59.744 60.159 8.676 51.483 9.654 1.393 8.261

2018 69.414 9.916 59.498 64.033 9.101 54.932 5.381 815 4.566

2019 75.354 14.857 60.497 67.910 13.216 54.694 7.444 1.641 5.803

2020 64.413 9.162 55.251 56.664 7.735 48.929 7.749 1.427 6.322

46. Χονδρικό εμπόριο εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων 

ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ Άνδρες Γυναίκες

ΣΥΝΟΛΟ 15-29 30+ ΣΥΝΟΛΟ 15-29 30+ ΣΥΝΟΛΟ 15-29 30+

2004 134.988 35.173 99.815 98.199 26.159 72.040 36.789 9.014 27.775

2005 153.964 41.826 112.138 103.029 24.984 78.045 50.935 16.842 34.093

2006 163.332 34.660 128.672 110.928 20.552 90.376 52.404 14.108 38.296

2007 155.063 32.509 122.554 106.975 19.523 87.452 48.088 12.986 35.102

2008 176.128 35.525 140.603 121.895 24.446 97.449 54.233 11.079 43.154

2009 171.927 29.579 142.348 117.711 20.186 97.525 54.216 9.393 44.823

2010 166.353 31.116 135.237 116.796 21.008 95.788 49.557 10.108 39.449

2011 165.015 23.789 141.226 116.520 16.694 99.826 48.495 7.095 41.400

2012 136.757 19.538 117.219 95.648 13.963 81.685 41.109 5.575 35.534

2013 126.934 15.462 111.472 92.805 8.893 83.912 34.129 6.569 27.560

2014 123.024 16.436 106.588 85.088 8.702 76.386 37.936 7.734 30.202

2015 112.671 16.570 96.101 76.613 8.961 67.652 36.058 7.609 28.449

2016 107.964 11.978 95.986 74.077 8.418 65.659 33.887 3.560 30.327

2017 124.017 14.210 109.807 85.953 10.209 75.744 38.064 4.001 34.063

2018 112.861 14.666 98.195 83.973 11.348 72.625 28.888 3.318 25.570

2019 102.601 15.347 87.254 75.027 11.547 63.480 27.574 3.800 23.774

2020 129.022 12.388 116.634 92.383 9.569 82.814 36.639 2.819 33.820
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.1.4
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤA ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Σύνολο ηλικιών 15-29 ετών 30 ετών και άνω

ΣΥΝΟΛΟ Πλήρης Μερική ΣΥΝΟΛΟ Πλήρης Μερική ΣΥΝΟΛΟ Πλήρης Μερική

2004 4.410.004 4.204.545 205.459 961.062 897.976 63.086 3.448.942 3.306.569 142.373

2005 4.455.530 4.239.174 216.356 929.057 861.354 67.703 3.526.473 3.377.820 148.653

2006 4.531.550 4.263.091 268.459 927.030 844.620 82.410 3.604.520 3.418.471 186.049

2007 4.572.406 4.304.114 268.292 902.723 826.795 75.928 3.669.683 3.477.319 192.364

2008 4.637.259 4.381.717 255.542 893.275 822.087 71.188 3.743.984 3.559.630 184.354

2009 4.584.601 4.305.029 279.572 858.766 772.888 85.878 3.725.835 3.532.141 193.694

2010 4.436.513 4.148.622 287.891 777.174 698.468 78.706 3.659.339 3.450.154 209.185

2011 4.124.218 3.854.908 269.310 640.272 568.083 72.189 3.483.946 3.286.825 197.121

2012 3.729.913 3.451.602 278.311 532.024 460.442 71.582 3.197.889 2.991.160 206.729

2013 3.535.002 3.242.514 292.488 449.702 383.901 65.801 3.085.300 2.858.613 226.687

2014 3.539.091 3.206.072 333.019 475.110 397.523 77.587 3.063.981 2.808.549 255.432

2015 3.625.546 3.279.700 345.846 482.746 394.030 88.716 3.142.800 2.885.670 257.130

2016 3.702.614 3.338.340 364.274 483.201 393.245 89.956 3.219.413 2.945.095 274.318

2017 3.791.407 3.417.107 374.300 488.867 390.906 97.961 3.302.541 3.026.200 276.341

2018 3.860.394 3.497.858 362.536 499.046 399.666 99.380 3.361.348 3.098.192 263.156

2019 3.956.424 3.594.465 361.959 511.851 417.773 94.078 3.444.573 3.176.692 267.881

2020 3.844.034 3.488.822 355.212 472.758 378.241 94.517 3.371.276 3.110.581 260.695

Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων

Σύνολο ηλικιών 15-29 ετών 30 ετών και άνω

ΣΥΝΟΛΟ Πλήρης Μερική ΣΥΝΟΛΟ Πλήρης Μερική ΣΥΝΟΛΟ Πλήρης Μερική

2004 765.817 737.874 27.943 213.997 202.958 11.039 551.820 534.916 16.904

2005 799.909 769.019 30.890 216.899 205.850 11.049 583.010 563.169 19.841

2006 808.852 764.430 44.422 209.174 190.474 18.700 599.678 573.956 25.722

2007 814.276 775.309 38.967 201.647 187.736 13.911 612.629 587.573 25.056

2008 845.100 806.602 38.498 189.065 177.338 11.727 656.035 629.264 26.771

2009 841.225 798.136 43.089 188.044 172.073 15.971 653.181 626.063 27.118

2010 806.042 760.340 45.702 168.411 151.998 16.413 637.631 608.342 29.289

2011 770.311 726.448 43.863 144.717 128.303 16.414 625.594 598.145 27.449

2012 671.004 620.551 50.453 121.451 101.794 19.657 549.553 518.757 30.796

2013 639.040 585.339 53.701 105.058 88.611 16.447 533.982 496.728 37.254

2014 624.492 571.702 52.790 103.467 86.392 17.075 521.025 485.310 35.715

2015 657.321 587.395 69.926 111.694 88.688 23.006 545.627 498.707 46.920

2016 650.322 581.780 68.542 108.888 89.215 19.673 541.434 492.565 48.869

2017 683.879 611.684 72.195 111.031 88.282 22.749 572.848 523.402 49.446

2018 690.094 610.845 79.249 104.899 83.003 21.896 585.195 527.842 57.353

2019 685.962 609.253 76.709 107.265 86.882 20.383 578.697 522.371 56.326

2020 704.735 632.430 72.305 96.203 78.705 17.498 608.532 553.725 54.807
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.1.4
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤA ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Σύνολο ηλικιών 15-29 ετών 30 ετών και άνω

ΣΥΝΟΛΟ Πλήρης Μερική ΣΥΝΟΛΟ Πλήρης Μερική ΣΥΝΟΛΟ Πλήρης Μερική

2004 2.874.175 2.734.070 140.105 663.930 609.394 54.536 2.210.245 2.124.676 85.569

2005 2.914.844 2.769.107 145.737 654.855 598.547 56.308 2.259.989 2.170.560 89.429

2006 3.002.493 2.819.094 183.399 648.155 581.949 66.206 2.354.338 2.237.145 117.193

2007 3.033.590 2.853.519 180.071 627.553 566.765 60.788 2.406.037 2.286.754 119.283

2008 3.090.077 2.929.894 160.183 622.040 566.236 55.804 2.468.037 2.363.658 104.379

2009 3.092.956 2.900.849 192.107 605.393 535.366 70.027 2.487.563 2.365.483 122.080

2010 3.006.757 2.816.136 190.621 565.176 500.059 65.117 2.441.581 2.316.077 125.504

2011 2.891.319 2.720.329 170.990 480.011 421.257 58.754 2.411.308 2.299.072 112.236

2012 2.630.562 2.449.000 181.562 400.710 344.513 56.197 2.229.852 2.104.487 125.365

2013 2.501.605 2.303.936 197.669 346.331 293.618 52.713 2.155.274 2.010.318 144.956

2014 2.531.327 2.303.495 227.832 376.636 311.233 65.403 2.154.691 1.992.262 162.429

2015 2.614.365 2.360.009 254.356 381.583 305.156 76.427 2.232.782 2.054.853 177.929

2016 2.660.046 2.389.454 270.592 381.089 305.920 75.169 2.278.957 2.083.534 195.423

2017 2.753.332 2.464.871 288.461 383.557 297.356 86.201 2.369.775 2.167.515 202.260

2018 2.801.361 2.517.698 283.663 392.598 304.340 88.258 2.408.763 2.213.358 195.405

2019 2.893.933 2.606.546 287.387 410.238 325.458 84.780 2.483.695 2.281.088 202.607

2020 2.834.920 2.548.750 286.170 384.655 300.427 84.228 2.450.265 2.248.323 201.942

47. Λιανικό εμπόριο εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων

Σύνολο ηλικιών 15-29 ετών 30 ετών και άνω

ΣΥΝΟΛΟ Πλήρης Μερική ΣΥΝΟΛΟ Πλήρης Μερική ΣΥΝΟΛΟ Πλήρης Μερική

2004 528.668 505.491 23.177 150.561 140.812 9.749 378.107 364.679 13.428

2005 524.500 499.140 25.360 142.421 132.917 9.504 382.079 366.223 15.856

2006 521.732 485.400 36.332 137.678 122.225 15.453 384.054 363.175 20.879

2007 532.892 498.725 34.167 132.290 119.884 12.406 400.602 378.841 21.761

2008 564.710 530.887 33.823 124.369 113.280 11.089 440.341 417.607 22.734

2009 569.241 532.916 36.325 130.404 117.120 13.284 438.837 415.796 23.041

2010 549.516 510.799 38.717 115.341 101.011 14.330 434.175 409.788 24.387

2011 519.807 482.071 37.736 101.515 86.775 14.740 418.292 395.296 22.996

2012 465.816 423.027 42.789 86.133 68.486 17.647 379.683 354.541 25.142

2013 442.849 396.562 46.287 76.882 62.388 14.494 365.967 334.174 31.793

2014 440.210 395.194 45.016 76.805 61.958 14.847 363.405 333.236 30.169

2015 481.781 420.142 61.639 86.722 66.416 20.306 395.059 353.726 41.333

2016 482.312 423.168 59.144 86.693 69.781 16.912 395.619 353.387 42.232

2017 490.047 426.472 63.575 86.751 65.077 21.674 403.296 361.395 41.901

2018 507.819 440.110 67.709 80.317 62.030 18.287 427.502 378.080 49.422

2019 508.009 441.858 66.151 77.062 60.063 16.999 430.947 381.795 49.152

2020 511.301 449.592 61.709 74.654 59.099 15.555 436.647 390.493 46.154
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.1.4
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤA ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

45. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 

Σύνολο ηλικιών 15-29 ετών 30 ετών και άνω

ΣΥΝΟΛΟ Πλήρης Μερική ΣΥΝΟΛΟ Πλήρης Μερική ΣΥΝΟΛΟ Πλήρης Μερική

2004 102.161 100.571 1.590 28.263 27.663 600 73.898 72.908 990

2005 121.445 119.479 1.966 32.652 31.851 801 88.793 87.628 1.165

2006 123.788 120.180 3.608 36.836 34.685 2.151 86.952 85.495 1.457

2007 126.321 124.486 1.835 36.848 36.248 600 89.473 88.238 1.235

2008 104.262 103.281 981 29.172 28.891 281 75.090 74.390 700

2009 100.057 97.955 2.102 28.061 26.760 1.301 71.996 71.195 801

2010 90.173 87.888 2.285 21.954 20.806 1.148 68.219 67.082 1.137

2011 85.489 83.647 1.842 19.413 18.664 749 66.076 64.983 1.093

2012 68.431 65.804 2.627 15.780 14.535 1.245 52.651 51.269 1.382

2013 69.257 66.221 3.036 12.714 11.774 940 56.543 54.447 2.096

2014 61.258 59.149 2.109 10.226 9.610 616 51.032 49.539 1.493

2015 62.866 60.423 2.443 8.401 7.515 886 54.465 52.908 1.557

2016 60.047 56.430 3.617 10.218 8.760 1.458 49.829 47.670 2.159

2017 69.813 65.251 4.562 10.069 9.551 518 59.744 55.700 4.044

2018 69.413 66.252 3.161 9.916 8.924 992 59.497 57.328 2.169

2019 75.352 71.231 4.121 14.856 13.142 1.714 60.496 58.089 2.407

2020 64.414 60.747 3.667 9.162 8.210 952 55.252 52.537 2.715

46. Χονδρικό εμπόριο εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων 

Σύνολο ηλικιών 15-29 ετών 30 ετών και άνω

ΣΥΝΟΛΟ Πλήρης Μερική ΣΥΝΟΛΟ Πλήρης Μερική ΣΥΝΟΛΟ Πλήρης Μερική

2004 134.988 131.812 3.176 35.173 34.483 690 99.815 97.329 2.486

2005 153.964 150.400 3.564 41.826 41.082 744 112.138 109.318 2.820

2006 163.332 158.850 4.482 34.660 33.564 1.096 128.672 125.286 3.386

2007 155.063 152.098 2.965 32.509 31.604 905 122.554 120.494 2.060

2008 176.130 172.436 3.694 35.526 35.168 358 140.604 137.268 3.336

2009 171.927 167.265 4.662 29.579 28.193 1.386 142.348 139.072 3.276

2010 166.353 161.653 4.700 31.116 30.181 935 135.237 131.472 3.765

2011 165.015 160.730 4.285 23.789 22.864 925 141.226 137.866 3.360

2012 136.757 131.720 5.037 19.538 18.773 765 117.219 112.947 4.272

2013 126.934 122.556 4.378 15.462 14.449 1.013 111.472 108.107 3.365

2014 123.024 117.359 5.665 16.436 14.824 1.612 106.588 102.535 4.053

2015 112.671 106.826 5.845 16.570 14.756 1.814 96.101 92.070 4.031

2016 107.964 102.183 5.781 11.977 10.674 1.303 95.987 91.509 4.478

2017 124.019 119.961 4.058 14.211 13.654 557 109.808 106.307 3.501

2018 112.861 104.483 8.378 14.666 12.050 2.616 98.195 92.433 5.762

2019 102.601 96.165 6.436 15.347 13.677 1.670 87.254 82.488 4.766

2020 129.021 122.092 6.929 12.387 11.396 991 116.634 110.696 5.938
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.1.5
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ Ή ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Σύνολο μισθωτών Μισθωτοί 15-29 ετών Μισθωτοί 30 ετών και άνω

ΣΥΝΟΛΟ Μόνιμη Προσωρινή ΣΥΝΟΛΟ Μόνιμη Προσωρινή ΣΥΝΟΛΟ Μόνιμη Προσωρινή

2004 2.812.047 2.459.873 352.174 746.591 587.438 159.153 2.065.456 1.872.435 193.021

2005 2.849.240 2.502.129 347.111 722.943 570.269 152.674 2.126.297 1.931.860 194.437

2006 2.903.191 2.585.252 317.939 716.026 582.655 133.371 2.187.165 2.002.597 184.568

2007 2.947.369 2.615.690 331.679 701.895 565.065 136.830 2.245.474 2.050.625 194.849

2008 3.028.446 2.674.900 353.546 704.882 556.309 148.573 2.323.564 2.118.591 204.973

2009 2.977.229 2.609.285 367.944 675.327 522.986 152.341 2.301.902 2.086.299 215.603

2010 2.877.094 2.503.498 373.596 607.744 467.831 139.913 2.269.350 2.035.667 233.683

2011 2.635.945 2.316.456 319.489 488.447 376.075 112.372 2.147.498 1.940.381 207.117

2012 2.366.565 2.126.314 240.251 401.907 322.611 79.296 1.964.658 1.803.703 160.955

2013 2.231.002 2.007.617 223.385 330.985 267.745 63.240 1.900.017 1.739.872 160.145

2014 2.285.279 2.011.832 273.447 368.347 281.845 86.502 1.916.932 1.729.987 186.945

2015 2.349.372 2.060.655 288.717 376.677 288.400 88.277 1.972.695 1.772.255 200.440

2016 2.439.976 2.145.180 294.796 383.872 293.510 90.362 2.056.104 1.851.670 204.434

2017 2.504.817 2.190.103 314.714 390.638 304.263 86.375 2.114.179 1.885.840 228.339

2018 2.570.178 2.249.356 320.822 403.289 314.098 89.191 2.166.889 1.935.258 231.631

2019 2.697.982 2.339.028 358.954 423.411 320.533 102.878 2.274.571 2.018.495 256.076

2020 2.612.008 2.352.244 259.764 385.649 318.777 66.872 2.226.359 2.033.467 192.892

Ζ. Χονδρικό & λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

Σύνολο μισθωτών Μισθωτοί 15-29 ετών Μισθωτοί 30 ετών και άνω

ΣΥΝΟΛΟ Μόνιμη Προσωρινή ΣΥΝΟΛΟ Μόνιμη Προσωρινή ΣΥΝΟΛΟ Μόνιμη Προσωρινή

2004 381.919 348.281 33.638 158.357 136.404 21.953 223.562 211.877 11.685

2005 420.705 389.532 31.173 164.371 146.589 17.782 256.334 242.943 13.391

2006 427.553 401.299 26.254 156.259 139.730 16.529 271.294 261.569 9.725

2007 431.452 398.584 32.868 151.765 131.918 19.847 279.687 266.666 13.021

2008 451.109 416.439 34.670 143.431 127.042 16.389 307.678 289.397 18.281

2009 452.752 415.060 37.692 138.041 117.718 20.323 314.711 297.342 17.369

2010 456.152 414.856 41.296 128.098 107.222 20.876 328.054 307.634 20.420

2011 432.817 400.376 32.441 107.129 92.680 14.449 325.688 307.696 17.992

2012 379.438 360.801 18.637 90.448 81.973 8.475 288.990 278.828 10.162

2013 366.712 346.157 20.555 76.437 68.226 8.211 290.275 277.931 12.344

2014 364.475 338.330 26.145 71.777 61.282 10.495 292.698 277.048 15.650

2015 392.364 363.072 29.292 87.429 74.301 13.128 304.935 288.771 16.164

2016 386.783 359.943 26.840 86.468 74.148 12.320 300.315 285.795 14.520

2017 405.303 378.110 27.193 87.132 76.246 10.886 318.171 301.864 16.307

2018 426.141 398.657 27.484 84.627 75.879 8.748 341.514 322.778 18.736

2019 436.737 404.123 32.614 88.375 76.701 11.674 348.362 327.422 20.940

2020 450.764 422.613 28.151 78.117 69.387 8.730 372.647 353.226 19.421
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.1.5
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ Ή ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Σύνολο μισθωτών Μισθωτοί 15-29 ετών Μισθωτοί 30 ετών και άνω

ΣΥΝΟΛΟ Μόνιμη Προσωρινή ΣΥΝΟΛΟ Μόνιμη Προσωρινή ΣΥΝΟΛΟ Μόνιμη Προσωρινή

2004 2.052.327 1.794.022 258.305 549.263 429.317 119.946 1.503.064 1.364.705 138.359

2005 2.087.954 1.828.493 259.461 544.240 426.413 117.827 1.543.714 1.402.080 141.634

2006 2.146.932 1.909.308 237.624 534.942 431.789 103.153 1.611.990 1.477.519 134.471

2007 2.176.254 1.921.502 254.752 520.427 411.447 108.980 1.655.827 1.510.055 145.772

2008 2.215.946 1.958.114 257.832 512.803 400.997 111.806 1.703.143 1.557.117 146.026

2009 2.217.239 1.946.361 270.878 494.691 379.742 114.949 1.722.548 1.566.619 155.929

2010 2.181.818 1.904.809 277.009 465.345 353.791 111.554 1.716.473 1.551.018 165.455

2011 2.059.869 1.821.901 237.968 386.308 296.598 89.710 1.673.561 1.525.303 148.258

2012 1.887.770 1.703.010 184.760 326.009 259.075 66.934 1.561.761 1.443.935 117.826

2013 1.807.511 1.639.579 167.932 277.232 226.996 50.236 1.530.279 1.412.583 117.696

2014 1.854.413 1.633.508 220.905 309.849 234.013 75.836 1.544.564 1.399.495 145.069

2015 1.911.998 1.680.569 231.429 318.618 240.106 78.512 1.593.380 1.440.463 152.917

2016 1.963.879 1.729.280 234.599 325.032 246.579 78.453 1.638.847 1.482.701 156.146

2017 2.020.395 1.762.173 258.222 324.131 247.896 76.235 1.696.264 1.514.277 181.987

2018 2.078.247 1.812.943 265.304 339.625 260.589 79.036 1.738.622 1.552.354 186.268

2019 2.179.335 1.884.040 295.295 359.927 268.720 91.207 1.819.408 1.615.320 204.088

2020 2.119.177 1.907.466 211.711 328.219 269.766 58.453 1.790.958 1.637.700 153.258

47. Λιανικό εμπόριο

Σύνολο μισθωτών Μισθωτοί 15-29 ετών Μισθωτοί 30 ετών και άνω

ΣΥΝΟΛΟ Μόνιμη Προσωρινή ΣΥΝΟΛΟ Μόνιμη Προσωρινή ΣΥΝΟΛΟ Μόνιμη Προσωρινή

2004 236.951 211.797 25.154 106.022 89937 16085 130.929 121.860 9.069

2005 245.943 224.847 21.096 100.936 89914 11022 145.007 134.933 10.074

2006 245.468 227.302 18.166 99.862 89176 10686 145.606 138.126 7480

2007 255.515 233.839 21.676 95.501 83879 11622 160.014 149.960 10054

2008 274.156 248.118 26.038 91.149 78.712 12.437 183.007 169.406 13.601

2009 275.424 247.402 28.022 91.233 76.217 15.016 184.191 171.185 13.006

2010 279.933 248.447 31.486 83.900 67.957 15.943 196.033 180.490 15.543

2011 260.301 234.754 25.547 72.394 60.382 12.012 187.907 174.372 13.535

2012 241.310 226.282 15.028 64.208 57.207 7.001 177.102 169.075 8.027

2013 238.022 222.857 15.165 55.755 50.295 5.460 182.267 172.562 9.705

2014 242.175 220.687 21.488 53.157 44.672 8.485 189.018 176.015 13.003

2015 274.507 250.928 23.579 67.981 57.878 10.103 206.526 193.050 13.476

2016 275.996 253.123 22.873 69.435 59.702 9.733 206.561 193.421 13.140

2017 281.937 260.364 21.573 68.371 59.742 8.629 213.566 200.622 12.944

2018 302.176 281.661 20.515 63.716 56.721 6.995 238.460 224.940 13.520

2019 311.389 286.986 24.403 61.990 53.581 8.409 249.399 233.405 15.994

2020 312.234 291.000 21.234 59.339 52.631 6.708 252.895 238.369 14.526
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.1.5
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ Ή ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

45. Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

Σύνολο μισθωτών Μισθωτοί 15-29 ετών Μισθωτοί 30 ετών και άνω

ΣΥΝΟΛΟ Μόνιμη Προσωρινή ΣΥΝΟΛΟ Μόνιμη Προσωρινή ΣΥΝΟΛΟ Μόνιμη Προσωρινή

2004 54.885 50.888 3.997 21.879 18.560 3.319 33.006 32.328 678

2005 65.451 61.286 4.165 26.405 22.692 3.713 39.046 38.594 452

2006 68.970 65.108 3.862 27.614 24.668 2.946 41.356 40.440 916

2007 69.660 63.228 6.432 28.644 23.156 5.488 41.016 40.072 944

2008 57.769 53.850 3.919 22.641 19.721 2.920 35.128 34.129 999

2009 55.465 52.359 3.106 22.431 20.104 2.327 33.034 32.255 779

2010 47.662 45.002 2.660 16.560 14.490 2.070 31.102 30.512 590

2011 48.162 46.280 1.882 14.521 13.687 834 33.641 32.593 1.048

2012 37.430 35.659 1.771 10.523 9.739 784 26.907 25.920 987

2013 37.694 36.155 1.539 7.673 6.896 777 30.021 29.259 762

2014 33.207 32.148 1.059 5.719 4.799 920 27.488 27.349 139

2015 34.398 32.224 2.174 5.444 4.369 1.075 28.954 27.855 1.099

2016 32.564 31.357 1.207 7.124 6.328 796 25.440 25.029 411

2017 31.630 30.180 1.450 5.560 5.021 539 26.070 25.158 912

2018 36.995 35.735 1.260 7.425 6.919 506 29.570 28.816 754

2019 45.716 42.267 3.449 12.778 10.806 1.972 32.938 31.461 1.477

2020 37.727 35.613 2.114 7.523 6.382 1.141 30.204 29.231 973

46. Χονδρικό εμπόριο εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων

Σύνολο μισθωτών Μισθωτοί 15-29 ετών Μισθωτοί 30 ετών και άνω

ΣΥΝΟΛΟ Μόνιμη Προσωρινή ΣΥΝΟΛΟ Μόνιμη Προσωρινή ΣΥΝΟΛΟ Μόνιμη Προσωρινή

2004 90.083 85.596 4.487 30.456 27.907 2549 59.627 57.689 1.938

2005 109.311 103.399 5.912 37.030 33.983 3.047 72.281 69.416 2.865

2006 113.115 108.889 4.226 28.783 25.886 2.897 84.332 83.003 1.329

2007 106.277 101.517 4.760 27.620 24.883 2.737 78.657 76.634 2.023

2008 119.184 114.471 4.713 29.641 28.609 1.032 89.543 85.862 3.681

2009 121.863 115.299 6.564 24.377 21.397 2.980 97.486 93.902 3.584

2010 128.557 121.407 7.150 27.638 24.775 2.863 100.919 96.632 4.287

2011 124.354 119.342 5.012 20.214 18.611 1.603 104.140 100.731 3.409

2012 100.698 98.860 1.838 15.717 15.027 690 84.981 83.833 1.148

2013 90.996 87.145 3.851 13.009 11.035 1.974 77.987 76.110 1.877

2014 89.093 85.495 3.598 12.901 11.811 1.090 76.192 73.684 2.508

2015 83.459 79.920 3.539 14.004 12.054 1.950 69.455 67.866 1.589

2016 78.224 75.464 2.760 9.911 8.119 1.792 68.313 67.345 968

2017 91.737 87.567 4.170 13.201 11.483 1.718 78.536 76.084 2.452

2018 86.972 81.262 5.710 13.487 12.239 1.248 73.485 69.023 4.462

2019 79.632 74.870 4.762 13.607 12.314 1.293 66.025 62.556 3.469

2020 100.806 96.002 4.804 11.257 10.375 882 89.549 85.627 3.922

2006*, 2007* επεξεργασία 3ψήφιων κλάδων
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2004-2020 Β΄ τριμήνου
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.2.1
 Γυναικεία απασχόληση ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης ανά κλάδο

στις micro και στις λοιπές επιχειρήσεις (διάφορα έτη)

ΚΛΑΔΟΣ 2008 2013 2016 2017 2018 2019 2020

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
micro 25% 29% 32% 29% 28% 29% 28%

λοιπές 28% 24% 29% 30% 27% 27% 28%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
micro 1% 3% 2% 4% 3% 3% 3%

λοιπές 5% 19% 15% 12% 14% 14% 14%

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

micro 41% 39% 43% 40% 39% 39% 40%

λοιπές 49% 46% 46% 47% 46% 49% 49%

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
micro 11% 13% 10% 10% 9% 16% 15%

λοιπές 21% 21% 22% 24% 19% 24% 23%

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

micro 47% 43% 44% 45% 46% 45% 44%

λοιπές 44% 48% 53% 51% 49% 53% 45%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
micro 39% 41% 42% 42% 41% 40% 41%

λοιπές 40% 42% 43% 43% 43% 44% 44%

Συμμετοχή των γυναικών στην απασχόληση των micro επιχειρήσεων, β΄ τρίμηνο 2020
ΔIAΓΡΑΜΜΑ B.2.1

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2020 Β΄ τριμήνου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.2

Η απασχόληση στο σύνολο της οικονομίας 
και στις micro επιχειρήσεις
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.2.2:
Μερική απασχόληση ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης ανά κλάδο

στις micro και στις λοιπές επιχειρήσεις (διάφορα έτη)

ΚΛΑΔΟΣ 2008 2013 2016 2017 2018 2019 2020

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
micro 3% 13% 13% 12% 13% 15% 15%

λοιπές 1% 4% 4% 4% 3% 2% 1%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
micro 3% 19% 26% 18% 18% 15% 12%

λοιπές 1% 7% 11% 8% 5% 2% 2%

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

micro 4% 10% 14% 14% 16% 15% 13%

λοιπές 6% 12% 18% 15% 15% 16% 15%

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
micro 0% 5% 7% 7% 4% 11% 11%

λοιπές 0% 1% 2% 2% 4% 2% 2%

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

micro 11% 22% 28% 29% 28% 28% 32%

λοιπές 3% 10% 16% 14% 11% 11% 18%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
micro 7% 15% 18% 19% 19% 19% 19%

λοιπές 3% 5% 7% 6% 6% 6% 6%

Συμμετοχή της μερικής απασχόλησης στη μισθωτή απασχόληση
των micro επιχειρήσεων, β΄ τρίμηνο 2020

ΔIAΓΡΑΜΜΑ B.2.2

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2020 Β΄ τριμήνου
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.2.3:
Απασχόληση νέων (15-29 ετών) ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης ανά κλάδο

στις micro και στις λοιπές επιχειρήσεις (διάφορα έτη)

ΚΛΑΔΟΣ 2008 2013 2016 2017 2018 2019 2020

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
micro 21% 14% 12% 14% 16% 14% 12%

λοιπές 19% 11% 13% 13% 11% 13% 13%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
micro 24% 12% 10% 9% 11% 10% 4%

λοιπές 24% 9% 6% 13% 10% 7% 8%

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

micro 22% 17% 16% 15% 15% 16% 14%

λοιπές 25% 15% 18% 19% 15% 16% 14%

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
micro 15% 7% 10% 9% 7% 12% 11%

λοιπές 15% 9% 15% 11% 9% 13% 14%

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ

micro 29% 23% 28% 27% 28% 30% 29%

λοιπές 31% 26% 24% 28% 28% 23% 30%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
micro 20% 14% 14% 13% 14% 14% 13%

λοιπές 18% 11% 12% 12% 12% 12% 11%

Συμμετοχή των νέων έως 29 ετών στην απασχόληση 
των micro επιχειρήσεων, β΄ τρίμηνο 2020

ΔIAΓΡΑΜΜΑ B.2.3

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2020 Β΄ τριμήνου
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.2.4:
Μισθωτή απασχόληση ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης ανά κλάδο

στις micro και στις λοιπές επιχειρήσεις (διάφορα έτη)

ΚΛΑΔΟΣ 2008 2013 2016 2017 2018 2019 2020

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
micro 53% 48% 53% 52% 53% 53% 51%

λοιπές 96% 97% 97% 97% 98% 98% 98%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
micro 66% 46% 49% 46% 45% 51% 44%

λοιπές 91% 91% 94% 93% 93% 88% 94%

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

micro 40% 42% 44% 42% 44% 46% 46%

λοιπές 96% 96% 97% 98% 97% 97% 98%

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
micro 48% 42% 45% 39% 37% 41% 47%

λοιπές 97% 96% 97% 97% 98% 95% 95%

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ

micro 48% 49% 55% 56% 59% 61% 54%

λοιπές 94% 95% 92% 95% 94% 96% 94%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
micro 46% 40% 44% 42% 41% 44% 42.78% 

λοιπές 97% 98% 97% 98% 98% 98% 97%

Συμμετοχή των μισθωτών στην απασχόληση 
των micro επιχειρήσεων, β΄ τρίμηνο 2020 

ΔIAΓΡΑΜΜΑ B.2.4

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2020 Β΄ τριμήνου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.3

Στατιστικά επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουργίας 
εξαιτίας της πανδημίας

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.3.1
Πλήθος Επιχειρήσεων σε Αναστολή Λειτουργίας το Μάρτιο του 2020, ανά Κλάδο Οικονομικής 

Δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

NACE 
Αναθ.2 Περιγραφή Σύνολο Σε αναστολή 

λειτουργίας Συμμετοχή (%)

47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων 
οχημάτων και μοτοσυκλετών 150.251 59.838 39,8

55 Καταλύματα 29.368 25.591 87,1

56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 82.412 66.681 80,9

59
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

1.770 180 10,2

71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες 
μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 49.246 250 0,5

77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 5.901 1.326 22,5

82
Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή 
υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής 
υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις

4.055 882 21,8

85 Εκπαίδευση 20.517 18.222 88,8

88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή 
καταλύματος 2.705 1.311 48,5

90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 7.543 2.022 26,8

91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, 
μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 630 490 77,8

92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 4.709 3.546 75,3

93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες 
διασκέδασης και ψυχαγωγίας 7.975 6.918 86,7

94 Δραστηριότητες οργανώσεων 7.955 2.010 25,3

96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 23.113 16.717 72

Γενικό Σύνολο 1.415.370 205.984 14,6

Μερικό Σύνολο 398.150 205.984 51,7

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ1 

1. ΕΛΣΤΑΤ, Δελτίο Τύπου: Στατιστικά στοιχεία επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουργίας λόγω της παν-
δημίας της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19), Πειραιάς, 16 Απριλίου 2020, διαθέσιμο στο: https://
www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SBR02/2020
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.3.2
Απασχόληση στις Επιχειρήσεων με Αναστολή Λειτουργίας, ανά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας 

(NACE Αναθ. 2)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

NACE 
Αναθ.2 Περιγραφή Σύνολο Σε αναστολή 

λειτουργίας Συμμετοχή (%)

47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων 
οχημάτων και μοτοσυκλετών 413.494 145.336 35,1

55 Καταλύματα 147.522 138.966 94,2

56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 384.196 344.265 89,6

59
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

8.716 1.196 13,7

71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες 
μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 62.310 1.549 2,5

77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 13.699 3.372 24,6

82
Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή 
υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής 
υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις

18.714 3.771 20,2

85 Εκπαίδευση 345.915 311.117 89,9

88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή 
καταλύματος 26.199 17.372 66,3

90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 15.964 8.859 55,5

91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, 
μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 2.867 2.227 77,7

92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 15.653 13.620 87,0

93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες 
διασκέδασης και ψυχαγωγίας 30.502 27.522 90,2

94 Δραστηριότητες οργανώσεων 29.522 4.035 13,7

96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 53.035 39.891 75,2

Γενικό Σύνολο 4.178.199 1.063.098 25,4

Μερικό Σύνολο 1.568.308 1.063.098 67,8

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ2 

2. ΕΛΣΤΑΤ, Δελτίο Τύπου: Στατιστικά στοιχεία επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουργίας λόγω της παν-
δημίας της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19), Πειραιάς, 16 Απριλίου 2020, διαθέσιμο στο: https://
www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SBR02/2020
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.3.3
Πλήθος και ποσοστό των Επιχειρήσεων σε Αναστολή Λειτουργίας με εξαγωγική δραστηριότητα,

 ανά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

NACE 
Αναθ.2 Περιγραφή Σύνολο 

Επιχειρήσεων
Με εξαγωγική 

δραστηριότητα Συμμετοχή (%)

47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών 59.838 2.343 3,9

55 Καταλύματα 25.591 141 0,6

56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 66.681 177 0,3

59
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

180  

71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες 
μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 250 * *

77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 1.326 36 2,7

82
Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή 
υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής 
υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις

882 33 3,7

85 Εκπαίδευση 18.222 67 0,4

88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή 
καταλύματος 1.311 4 0,3

90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και 
διασκέδαση 2.022 34 1,7

91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, 
μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 490 6 1,2

92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 3.546 * *

93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες 
διασκέδασης και ψυχαγωγίας 6.918 46 0,7

94 Δραστηριότητες οργανώσεων 2.010 5 0,2

96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών 
υπηρεσιών 16.717 58 0,3

Γενικό Σύνολο  205.984 2.954 1,4

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ3 

*Εμπιστευτικά στοιχεία

3. ΕΛΣΤΑΤ, Δελτίο Τύπου: Στατιστικά στοιχεία επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουργίας λόγω της παν-
δημίας της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19), 16 Απριλίου 2020, διαθέσιμο στο: https://www.
statistics.gr/el/statistics/-/publication/SBR02/2020
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ΠΙΝΑΚΕΣ Β.3.4
Πλήθος και ποσοστό των Επιχειρήσεων σε Αναστολή Λειτουργίας με δυνατότητα Διενέργειας 

Ηλεκτρονικών Συναλλαγών, ανά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

NACE 
Αναθ.2 Περιγραφή Σύνολο 

Επιχειρήσεων

Με δυνατότητα 
διενέργειας 

ηλεκτρονικών 
συναλλαγών

Συμμετοχή 
(%)

47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων 
οχημάτων και μοτοσυκλετών 59.838 1.514 2,5

55 Καταλύματα 25.591 1.042 4,1

56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 66.681 349 0,5

59
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές 
εκδόσεις

180 5 2,8

71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες 
μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 250 3 1,2

77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 1.326 20 1,5

82
Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή 
υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής 
υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις

882 23 2,6

85 Εκπαίδευση 18.222 129 0,7

88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή 
καταλύματος 1.311 4 0,3

90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 2.022 23 1,1

91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, 
μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 490 6 1,2

92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 3.546 22 0,6

93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες 
διασκέδασης και ψυχαγωγίας 6.918 49 0,7

94 Δραστηριότητες οργανώσεων 2.010 5 0,2

96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 16.717 84 0,5

Γενικό Σύνολο  205.984 3.278 1,6

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ4 

4. ΕΛΣΤΑΤ, Δελτίο Τύπου: Στατιστικά στοιχεία επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουργίας λόγω της παν-
δημίας της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19), 16 Απριλίου 2020, διαθέσιμο στο: https://www.
statistics.gr/el/statistics/-/publication/SBR02/2020
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.3.5
Πλήθος και ποσοστό των Επιχειρήσεων σε Αναστολή Λειτουργίας με Έναρξη Δραστηριότητας 

από 1.1.2018, ανά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

NACE 
Αναθ.2 Περιγραφή Σύνολο 

Επιχειρήσεων

Έναρξη 
Δραστηριότητας 

από 1.1.2018

Συμμετοχή 
(%)

47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων 
οχημάτων και μοτοσυκλετών 59.838 5.508 9,2

55 Καταλύματα 25.591 4.212 16,5

56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 66.681 12.116 18,2

59
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

180 18 10,0

71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες 
μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 250 13 5,2

77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 1.326 323 24,4

82
Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή 
υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής 
υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις

882 301 34,1

85 Εκπαίδευση 18.222 3.176 17,4

88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή 
καταλύματος 1.311 181 13,8

90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 2.022 526 26,0

91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, 
μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 490 89 18,2

92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 3.546 587 16,6

93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες 
διασκέδασης και ψυχαγωγίας 6.918 1.961 28,3

94 Δραστηριότητες οργανώσεων 2.010 961 47,8

96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών 
υπηρεσιών 16.717 3.039 18,2

Γενικό Σύνολο  205.984 33.011 16,0

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ5 

5. ΕΛΣΤΑΤ, Δελτίο Τύπου: Στατιστικά στοιχεία επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουργίας λόγω της παν-
δημίας της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19), Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2021, διαθέσιμο στο: 
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SBR02/2020



ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου ››› 2020 313

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.3.6
Κύκλος Εργασιών (σε χιλ. ευρώ), από Διοικητικές Πηγές, για το Σύνολο των Επιχειρήσεων 

της Ελληνικής Οικονομίας, 2018-2020, ανά τρίμηνο

ΕΤΟΣ Α’ Τρίμηνο Β’ Τρίμηνο Γ’ Τρίμηνο Δ’ Τρίμηνο ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

2018 63.841.263 76.556.001 80.210.344 80.068.358 300.675.966

2019 66.971.977 78.800.253 82.914.982 79.017.709 307.704.921

2020 65.044.878 58.987.931 69.807.414 72.243.603 266.083.826

ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2018 4.750.294 6.966.755 10.051.678 6.673.681 28.442.408

2019 4.716.155 7.329.184 10.610.210 6.909.448 29.564.997

2020 4.159.815 3.232.618 7.102.002 4.295.386 18.789.821

ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2018 59.090.969 69.589.246 70.158.666 73.394.677 272.233.558

2019 62.255.822 71.471.069 72.304.772 72.108.261 278.139.924

2020 60.885.063 55.755.313 62.705.412 67.948.217 247.294.005

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ6 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.3.7
Κύκλος Εργασιών (σε χιλ. ευρώ), από Διοικητικές Πηγές, για το Σύνολο των Επιχειρήσεων 

της Ελληνικής Οικονομίας με υποχρέωση τήρησης Διπλογραφικών Βιβλίων, 2018-2020, ανά τρίμηνο

ΕΤΟΣ Α’ Τρίμηνο Β’ Τρίμηνο Γ’ Τρίμηνο Δ’ Τρίμηνο ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

2018 52.077.750 62.417.363 64.360.791 64.458.457 243.314.360

2019 55.564.022 64.544.229 66.833.915 63.347.180 250.289.346

2020 54.228.771 48.381.407 55.823.150 58.371.501 216.804.829

ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2018 3.102.548 4.522.943 6.476.271 4.386.259 18.488.021

2019 3.096.351 4.803.524 6.809.774 4.510.586 19.220.235

2020 2.706.509 1.992.300 4.395.991 2.714.490 11.809.290

ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2018 48.975.202 57.894.420 57.884.520 60.072.198 224.826.339

2019 52.467.671 59.740.705 60.024.141 58.836.594 231.069.111

2020 51.522.262 46.389.107 51.427.159 55.657.011 204.995.539

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ7 

6. ΕΛΣΤΑΤ, Δελτίο Τύπου: Στατιστικά στοιχεία επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουργίας λόγω της παν-
δημίας της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19), Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2021, διαθέσιμο στο: 
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SBR02/2020
7. ΕΛΣΤΑΤ, Δελτίο Τύπου: Στατιστικά στοιχεία επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουργίας λόγω της παν-
δημίας της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19), Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2021, διαθέσιμο στο: 
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SBR02/2020
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.3.8
Κύκλος Εργασιών (σε χιλ. ευρώ) για το Σύνολο των Επιχειρήσεων της Ελληνικής Οικονομίας 

που τηρούν απλογραφικά βιβλία, 2018-2020, ανά τρίμηνο

ΕΤΟΣ Α’ Τρίμηνο Β’ Τρίμηνο Γ’ Τρίμηνο Δ’ Τρίμηνο ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

2018 11.763.513 14.138.638 15.849.553 15.609.901 57.361.606

2019 11.407.955 14.256.024 16.081.067 15.670.529 57.415.575

2020 10.816.107 10.606.524 13.984.264 13.872.102 49.278.997

ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2018 1.647.746 2.443.812 3.575.407 2.287.422 9.954.387

2019 1.619.804 2.525.660 3.800.436 2.398.862 10.344.762

2020 1.453.306 1.240.318 2.706.011 1.580.896 6.980.531

ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2018 10.115.767 11.694.826 12.274.146 13.322.479 47.407.219

2019 9.788.151 11.730.364 12.280.631 13.271.667 47.070.813

2020 9.362.801 9.366.206 11.278.253 12.291.206 42.298.466

Πηγή: Επεξεργασία Πινάκων Β.3.6 και Β.3.7

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.3.9
Κύκλος Εργασιών (σε χιλ. ευρώ), από Διοικητικές Πηγές, για το Σύνολο των Επιχειρήσεων 

του Λιανικού Εμπορίου, 2018-2020, ανά τρίμηνο

ΕΤΟΣ Α’ Τρίμηνο Β’ Τρίμηνο Γ’ Τρίμηνο Δ’ Τρίμηνο ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

2018 9.415.878 10.456.239 11.304.854 11.631.551 42.808.522

2019 9.269.879 10.718.061 11.516.592 11.748.308 43.252.840

2020 9.450.815 9.182.723 10.759.387 10.396.057 39.788.982

ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2018 2.012.743 2.421.480 2.691.504 2.960.316 10.086.043

2019 1.977.151 2.537.197 2.813.400 3.014.612 10.342.359

2020 1.777.493 1.770.368 2.516.992 2.195.821 8.260.674

ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2018 7.403.135 8.034.759 8.613.350 8.671.235 32.722.479

2019 7.292.728 8.180.864 8.703.192 8.733.696 32.910.481

2020 7.673.322 7.412.355 8.242.395 8.200.236 31.528.308

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ8 

8. ΕΛΣΤΑΤ, Δελτίο Τύπου: Στατιστικά στοιχεία επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουργίας λόγω της παν-
δημίας της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19), Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2021, διαθέσιμο στο: 
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SBR02/2020
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.3.10
Κύκλος Εργασιών (σε χιλ. ευρώ), από Διοικητικές Πηγές, για το Σύνολο των Επιχειρήσεων 

του Λιανικού Εμπορίου με υποχρέωση τήρησης Διπλογραφικών Βιβλίων, 2018-2020, ανά τρίμηνο

ΕΤΟΣ Α’ Τρίμηνο Β’ Τρίμηνο Γ’ Τρίμηνο Δ’ Τρίμηνο ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

2018 5.100.107 5.688.442 6.006.357 6.451.603 23.246.510

2019 5.120.063 5.944.325 6.334.219 6.695.910 24.094.517

2020 5.402.108 5.314.713 5.946.297 6.063.148 22.726.266

ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2018 1.263.469 1.405.139 1.508.156 1.843.042 6.019.806

2019 1.257.836 1.494.916 1.605.168 1.897.606 6.255.526

2020 1.130.907 1.082.119 1.493.607 1.351.451 5.058.084

ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2018 3.836.638 4.283.303 4.498.201 4.608.561 17.226.704

2019 3.862.227 4.449.409 4.729.051 4.798.304 17.838.991

2020 4.271.201 4.232.594 4.452.690 4.711.697 17.668.182

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ.9 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.3.11
Κύκλος Εργασιών (σε χιλ. ευρώ) για το Σύνολο των Επιχειρήσεων του Λιανικού Εμπορίου 

που τηρούν απλογραφικά βιβλία, 2018-2020, ανά τρίμηνο

ΕΤΟΣ Α’ Τρίμηνο Β’ Τρίμηνο Γ’ Τρίμηνο Δ’ Τρίμηνο ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

2018 4.315.771 4.767.797 5.298.497 5.179.948 19.562.012

2019 4.149.816 4.773.736 5.182.373 5.052.398 19.158.323

2020 4.048.707 3.868.010 4.813.090 4.332.909 17.062.716

ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2018 749.274 1.016.341 1.183.348 1.117.274 4.066.237

2019 719.315 1.042.281 1.208.232 1.117.006 4.086.833

2020 646.586 688.249 1.023.385 844.370 3.202.590

ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2018 3.566.497 3.751.456 4.115.149 4.062.674 15.495.775

2019 3.430.501 3.731.456 3.974.141 3.935.392 15.071.490

2020 3.402.121 3.179.761 3.789.705 3.488.539 13.860.126

Πηγή: Επεξεργασία Πινάκων Β.3.9 & Β.3.10

9. ΕΛΣΤΑΤ, Δελτίο Τύπου: Στατιστικά στοιχεία επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουργίας λόγω της παν-
δημίας της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19), Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2021, διαθέσιμο στο: 
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SBR02/2020
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.3.12
Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών (σε χιλ. ευρώ), από Διοικητικές Πηγές, 

για το Σύνολο των Επιχειρήσεων του Λιανικού Εμπορίου με υποχρέωση τήρησης 
Διπλογραφικών Βιβλίων, 2018-2020

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΤΟΣ/ΜΗΝΑΣ 2018 2019 2020 2018 2019 2020

ΙΑΝ 1.650.513 1.706.548 1.788.196 441.523 457.992 463.902

ΦΕΒ 1.594.336 1.637.515 1.857.904 374.721 403.551 415.634

ΜΑΡ 1.855.258 1.776.000 1.756.008 447.225 396.293 251.371

ΑΠΡ 1.849.099 2.005.867 1.585.668 450.519 506.430 165.733

ΜΑΪ 1.906.461 1.941.745 1.821.677 477.807 497.361 423.225

ΙΟΥΝ 1.932.882 1.996.712 1.907.368 476.813 491.125 493.161

ΙΟΥΛ 2.093.200 2.237.634 2.102.178 543.540 589.994 567.909

ΑΥΓ 1.986.596 2.086.662 1.895.350 484.687 502.725 438.043

ΣΕΠ 1.926.561 2.009.924 1.948.769 479.929 512.449 487.655

ΟΚΤ 1.970.806 1.995.895 2.052.049 510.654 492.265 515.183

ΝΟΕ 2.002.407 2.108.653 1.805.598 607.833 646.195 397.369

ΔΕΚ 2.478.390 2.591.362 2.205.501 724.555 759.146 438.899

ΣΥΝΟΛΟ 23.246.510 24.094.517 22.726.266 6.019.806 6.255.526 5.058.084

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ10 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.3.13
Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών (σε χιλ. ευρώ), από Διοικητικές Πηγές, για το Σύνολο 

των Επιχειρήσεων του Λιανικού Εμπορίου με υποχρέωση τήρησης Διπλογραφικών Βιβλίων 
χωρίς αναστολή λειτουργίας, 2018-2020

  ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΤΟΣ/ΜΗΝΑΣ 2018 2019 2020

ΙΑΝ 1.208.990 1.248.556 1.324.294

ΦΕΒ 1.219.615 1.233.964 1.442.270

ΜΑΡ 1.408.033 1.379.707 1.504.637

ΑΠΡ 1.398.580 1.499.437 1.419.935

ΜΑΪ 1.428.654 1.444.384 1.398.452

ΙΟΥΝ 1.456.069 1.505.587 1.414.207

ΙΟΥΛ 1.549.660 1.647.640 1.534.269

ΑΥΓ 1.501.909 1.583.937 1.457.307

ΣΕΠ 1.446.632 1.497.475 1.461.114

ΟΚΤ 1.460.152 1.503.630 1.536.866

ΝΟΕ 1.394.574 1.462.458 1.408.229

ΔΕΚ 1.753.835 1.832.216 1.766.602

ΣΥΝΟΛΟ 17.226.704 17.838.991 17.668.182

Πηγή: Επεξεργασία Πίνακα Β.3.12

10. ΕΛΣΤΑΤ, Δελτίο Τύπου: Στατιστικά στοιχεία επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουργίας λόγω της 
πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19), Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2021, διαθέσιμο 
στο: https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SBR02/2020
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.3.14
Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών (σε χιλ. ευρώ), από Διοικητικές Πηγές, 

για το Σύνολο των Επιχειρήσεων της ελληνικής Οικονομίας με υποχρέωση τήρησης 
Διπλογραφικών Βιβλίων, 2018-2020

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΤΟΣ/ΜΗΝΑΣ 2018 2019 2020 2018 2019 2020

ΙΑΝ 16.309.275 16.908.240 18.477.359 1.055.331 1.072.081 1.124.452

ΦΕΒ 16.168.845 19.254.626 18.526.673 960.987 966.629 1.021.655

ΜΑΡ 19.599.630 19.401.155 17.224.739 1.086.230 1.057.641 560.402

ΑΠΡ 18.498.684 20.733.370 14.062.517 1.134.422 1.247.280 254.518

ΜΑΪ 20.459.219 21.554.671 15.717.786 1.501.722 1.605.798 709.442

ΙΟΥΝ 23.459.460 22.256.188 18.601.105 1.886.799 1.950.446 1.028.340

ΙΟΥΛ 22.589.174 24.026.048 19.832.471 2.258.387 2.358.600 1.388.183

ΑΥΓ 20.702.977 21.194.966 16.928.765 2.275.735 2.363.603 1.494.673

ΣΕΠ 21.068.640 21.612.901 19.061.914 1.942.149 2.087.571 1.513.135

ΟΚΤ 20.817.170 20.359.017 18.844.746 1.554.484 1.556.867 1.309.099

ΝΟΕ 19.738.333 19.231.941 17.621.459 1.280.581 1.372.768 676.915

ΔΕΚ 23.902.954 23.756.221 21.905.296 1.551.194 1.580.951 728.476

ΣΥΝΟΛΟ 243.314.360 250.289.346 216.804.829 18.488.021 19.220.235 11.809.290

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ11 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.3.15
Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών (σε χιλ. ευρώ), από Διοικητικές Πηγές, για το Σύνολο 

των Επιχειρήσεων της ελληνικής Οικονομίας με υποχρέωση τήρησης 
Διπλογραφικών Βιβλίων χωρίς αναστολή λειτουργίας, 2018-2020

  ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΤΟΣ/ΜΗΝΑΣ 2018 2019 2020

ΙΑΝ 15.253.944 15.836.159 17.352.907

ΦΕΒ 15.207.858 18.287.997 17.505.018

ΜΑΡ 18.513.400 18.343.514 16.664.337

ΑΠΡ 17.364.262 19.486.090 13.807.999

ΜΑΪ 18.957.497 19.948.873 15.008.344

ΙΟΥΝ 21.572.661 20.305.742 17.572.765

ΙΟΥΛ 20.330.787 21.667.448 18.444.288

ΑΥΓ 18.427.242 18.831.363 15.434.092

ΣΕΠ 19.126.491 19.525.330 17.548.779

ΟΚΤ 19.262.686 18.802.150 17.535.647

ΝΟΕ 18.457.752 17.859.173 16.944.544

ΔΕΚ 22.351.760 22.175.270 21.176.820

ΣΥΝΟΛΟ 224.826.339 231.069.111 204.995.539

Πηγή: Επεξεργασία Πίνακα Β.3.14

11. ΕΛΣΤΑΤ, Δελτίο Τύπου: Στατιστικά στοιχεία επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουργίας λόγω της 
πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19), Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2021, διαθέσιμο 
στο: https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SBR02/2020



2020 ››› ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου318

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.3.16
Κύκλος Εργασιών (σε χιλ. ευρώ), από Διοικητικές Πηγές, για το Σύνολο των επιχειρήσεων 

του Τομέα του Εμπορίου, 2018-2020, ανά τρίμηνο

ΕΤΟΣ Α’ Τρίμηνο Β’ Τρίμηνο Γ’ Τρίμηνο Δ’ Τρίμηνο ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

2018 27.165.132 30.392.539 31.476.301 32.073.783 121.107.755

2019 27.176.907 31.484.039 32.010.893 31.971.256 122.643.095

2020 27.521.048 25.559.252 29.832.817 29.624.691 112.537.808

ΜΕ 
ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ 

ΒΙΒΛΙΑ

2018 20.694.346 23.032.338 23.641.072 24.330.786 91.698.542

2019 21.007.215 24.129.821 24.278.514 24.385.427 93.800.977

2020 21.590.921 19.631.089 22.593.046 22.986.075 86.801.131

ΜΕ 
ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ 

ΒΙΒΛΙΑ

2018 6.470.786 7.360.201 7.835.229 7.742.997 29.409.213

2019 6.169.692 7.354.218 7.732.379 7.585.829 28.842.118

2020 5.930.127 5.928.163 7.239.771 6.638.616 25.736.677

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ12 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.3.17
Κύκλος Εργασιών (σε χιλ. ευρώ), από Διοικητικές Πηγές, για το Σύνολο των Επιχειρήσεων του Εμπορίου 

επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών (45), 2018-2020, ανά τρίμηνο

ΕΤΟΣ Α’ Τρίμηνο Β’ Τρίμηνο Γ’ Τρίμηνο Δ’ Τρίμηνο ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΛΑΔΟΥ 45

2018 1.814.963 2.169.321 1.913.471 2.076.309 7.974.064

2019 1.844.493 2.334.704 2.108.100 2.176.616 8.463.913

2020 1.727.274 1.550.811 2.101.276 2.078.008 7.457.369

ΜΕ 
ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ 

ΒΙΒΛΙΑ

2018 1.411.731 1.723.214 1.460.202 1.583.296 6.178.443

2019 1.450.618 1.883.226 1.631.213 1.662.743 6.627.799

2020 1.350.606 1.187.817 1.634.462 1.610.652 5.783.538

ΜΕ 
ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ 

ΒΙΒΛΙΑ

2018 403.232 446.107 453.269 493.013 1.795.621

2019 393.875 451.478 476.887 513.873 1.836.114

2020 376.668 362.994 466.814 467.356 1.673.831

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ13 

12. ΕΛΣΤΑΤ, Δελτίο Τύπου: Στατιστικά στοιχεία επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουργίας λόγω της 
πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19), Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2021, διαθέσιμο 
στο: https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SBR02/2020
13. ΕΛΣΤΑΤ, Δελτίο Τύπου: Στατιστικά στοιχεία επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουργίας λόγω της 
πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19), Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2021, διαθέσιμο 
στο: https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SBR02/2020
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β.3.18
Κύκλος Εργασιών (σε χιλ. ευρώ), για το Σύνολο των Επιχειρήσεων του Χονδρικού Εμπορίου (46),

 2018-2020, ανά τρίμηνο

ΕΤΟΣ Α’ Τρίμηνο Β’ Τρίμηνο Γ’ Τρίμηνο Δ’ Τρίμηνο ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΛΑΔΟΥ 46

2018 15.934.291 17.766.979 18.257.976 18.365.923 70.325.169

2019 16.062.535 18.431.274 18.386.201 18.046.332 70.926.342

2020 16.342.959 14.825.718 16.972.154 17.150.626 65.291.457

ΜΕ 
ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ 

ΒΙΒΛΙΑ

2018 14.182.508 15.620.682 16.174.512 16.295.886 62.273.588

2019 14.436.534 16.302.271 16.313.081 16.026.774 63.078.661

2020 14.838.207 13.128.558 15.012.287 15.312.275 58.291.327

ΜΕ 
ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ 

ΒΙΒΛΙΑ

2018 1.751.783 2.146.297 2.083.464 2.070.037 8.051.581

2019 1.626.001 2.129.003 2.073.120 2.019.558 7.847.681

2020 1.504.752 1.697.160 1.959.867 1.838.351 7.000.130

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ14 

14. ΕΛΣΤΑΤ, Δελτίο Τύπου: Στατιστικά στοιχεία επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουργίας λόγω της 
πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19), Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2021, διαθέσιμο 
στο: https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SBR02/2020



2020 ››› ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου320

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα 
των ΑΕ-ΕΠΕ: 2018-2019

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ1
ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: ΕΤΗ 2019/2018 (’000 €)
2019 2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 14.806.872 12.344.734

Εξοδα εγκαταστάσεως / ασώματες ακινητοποιήσεις 2.669.437 2.722.148

Αποσβέσεις 816.613 1.852.823 849.301 1.872.847

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 17.999.257 15.218.720

Αποσβέσεις 7.367.523 10.631.734 7.280.677 7.938.043

Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 2.322.314 2.533.844

α. Συμμετοχές 746.234 907.988

β. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 1.576.080 1.625.856

Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 18.817.955 17.634.097

Ι. Αποθέματα 6.881.785 6.467.065

ΙΙ. Απαιτήσεις 11.936.170 11.167.032

α. Πελάτες, γραμμάτια, επιταγές 9.122.177 8.678.605

β. Λοιπές απαιτήσεις / μεταβ. λογ/μοί ενεργητικού 2.555.550 2.299.221

γ. Χρεόγραφα 258.443 189.207

Γ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 3.912.226 4.025.129

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) 37.537.053 34.003.959

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 11.820.226 11.371.282

ι. Μετοχικό κεφάλαιο 6.124.069 6.178.156

ιι. Αποθεματικά 4.527.345 4.750.971

ιιι. Αποτελέσματα εις νέον 1.168.812 442.155

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 25.716.827 22.632.677

Ι. Μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις / προβλέψεις 7.975.506 5.263.916

α. Τράπεζες 7.225.366 4.574.745

β. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (προβλέψεις) 750.140 689.170

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 17.741.321 17.368.761

α. Προμηθευτές. γραμμάτια πληρ., επιταγές 8.704.847 8.546.052

β. Τράπεζες 3.874.611 4.144.684

γ. Λοιπες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις / μεταβ. λογ/μοί παθητικού 5.161.863 4.678.026

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β) 37.537.053 34.003.959

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 57.591.055 54.726.482

Μείον : Κόστος πωλήσεων 46.608.398 44.436.837

Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) 10.983.268 10.289.571

Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 1.035.431 1.003.693

Μείον : Χρεωστικοί τόκοι 586.992 489.630

Μείον : Λοιπά λειτουργικά έξοδα 9.662.119 9.387.468

Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) 1.769.588 1.416.166

Πλέον : Μη λειτουργικά έσοδα 15.703 39.387

Μείον : Μη λειτουργικά έξοδα 52.045 18.326

Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 997.754 635.432

Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 798.902 198.852 543.237 92.195

Καθαρά Αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) 1.534.394 1.345.031

Αριθμός Επιχειρήσεων 5.616 5.616
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ2
ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: ΕΤΗ 2019/2018

Ποσοστιαία Μεταβολή (%)
2019 / 2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 19,9

Εξοδα εγκαταστάσεως / ασώματες ακινητοποιήσεις -1,9

Αποσβέσεις -3,8 -1,1

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 18,3

Αποσβέσεις 1,2 33,9

Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις -8,3

α. Συμμετοχές -17,8

β. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις -3,1

Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 6,7

Ι. Αποθέματα 6,4

ΙΙ. Απαιτήσεις 6,9

α. Πελάτες, γραμμάτια, επιταγές 5,1

β. Λοιπές απαιτήσεις / μεταβ. λογ/μοί ενεργητικού 11,1

γ. Χρεόγραφα 36,6

Γ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ -2,8

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) 10,4

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,9

ι. Μετοχικό κεφάλαιο -0,9

ιι. Αποθεματικά -4,7

ιιι. Αποτελέσματα εις νέον 164,3

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 13,6

Ι. Μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις / προβλέψεις 51,5

α. Τράπεζες 57,9

β. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (προβλέψεις) 8,8

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2,1

α. Προμηθευτές, γραμμάτια πληρ., επιταγές 1,9

β. Τράπεζες -6,5

γ. Λοιπες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις / μεταβ. λογ/μοί παθητικού 10,3

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β) 10,4

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 5,2

Μείον : Κόστος πωλήσεων 4,9

Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) 6,7

Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 3,2

Μείον : Χρεωστικοί τόκοι 19,9

Μείον : Λοιπά λειτουργικά έξοδα 2,9

Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) 25,0

Πλέον : Μη λειτουργικά έσοδα -60,1

Μείον : Μη λειτουργικά έξοδα 184,0

Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 57,0

Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 47,1 115,7

Καθαρά Αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) 14,1
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ3
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΟΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: ΕΤΗ 2019/2018 (€ ΄000)
2019 2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10.535.605 8.355.603

Εξοδα εγκαταστάσεως / ασώματες ακινητοποιήσεις 1.791.380 1.705.976

Αποσβέσεις 695.360 1.096.020 645.878 1.060.098

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 13.610.774 10.802.612

Αποσβέσεις 5.917.974 7.692.801 5.273.861 5.528.751

Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 1.746.785 1.766.754

α. Συμμετοχές 617.697 634.341

β. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 1.129.088 1.132.414

Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 16.156.250 14.399.724

Ι. Αποθέματα 5.757.306 5.232.112

ΙΙ. Απαιτήσεις 10.398.943 9.167.612

α. Πελάτες. γραμμάτια. επιταγές 8.136.525 7.241.682

β. Λοιπές απαιτήσεις / μεταβ. λογ/μοί ενεργητικού 2.035.166 1.778.166

γ. Χρεόγραφα 227.252 147.764

Γ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 3.538.559 3.534.356

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) 30.230.414 26.289.683

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 11.298.566 10.404.464

ι. Μετοχικό κεφάλαιο 4.902.433 4.522.028

ιι. Αποθεματικά 3.383.563 3.524.903

ιιι. Αποτελέσματα εις νέον 3.012.569 2.357.533

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 18.931.848 15.885.219

Ι. Μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις / προβλέψεις 5.153.915 3.047.712

α. Τράπεζες 4.522.970 2.497.763

β. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (προβλέψεις) 630.945 549.949

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 13.777.933 12.837.507

α. Προμηθευτές, γραμμάτια, πληρ. επιταγές 6.857.647 6.532.553

β. Τράπεζες 2.791.686 2.685.846

γ. Λοιπες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις / μεταβ. λογ/μοί παθητικού 4.128.600 3.619.108

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β) 30.230.414 26.289.683

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 50.674.743 45.444.865

Μείον : Κόστος πωλήσεων 41.205.538 36.809.814

Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) 9.469.206 8.634.976

Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 910.603 834.304

Μείον : Χρεωστικοί τόκοι 424.886 325.163

Μείον : Λοιπά λειτουργικά έξοδα 7.931.148 7.353.811

Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) 2.023.775 1.790.306

Πλέον : Μη λειτουργικά έσοδα 14.335 18.664

Μείον : Μη λειτουργικά έξοδα 19.519 6.493

Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 791.120 474.261

Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 604.750 186.370 396.286 77.975

Καθαρά Αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) 1.832.221 1.724.503

Αριθμός Επιχειρήσεων 4.294 4.113
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ4
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΟΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: ΕΤΗ 2019/2018

Ποσοστιαία Μεταβολή (%)
2019 / 2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 26,1

Εξοδα εγκαταστάσεως / ασώματες ακινητοποιήσεις 5,0

Αποσβέσεις 7,7 3,4

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 26,0

Αποσβέσεις 12,2 39,1

Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις -1,1

α. Συμμετοχές -2,6

β. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις -0,3

Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 12,2

Ι. Αποθέματα 10,0

ΙΙ. Απαιτήσεις 13,4

α. Πελάτες, γραμμάτια, επιταγές 12,4

β. Λοιπές απαιτήσεις / μεταβ. λογ/μοί ενεργητικού 14,5

γ. Χρεόγραφα 53,8

Γ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 0,1

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) 15,0

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 8,6

ι. Μετοχικό κεφάλαιο 8,4

ιι. Αποθεματικά -4,0

ιιι. Αποτελέσματα εις νέον 27,8

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 19,2

Ι. Μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις / προβλέψεις 69,1

α. Τράπεζες 81,1

β. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (προβλέψεις) 14,7

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 7,3

α. Προμηθευτές, γραμμάτια πληρ., επιταγές 5,0

β. Τράπεζες 3,9

γ. Λοιπες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις / μεταβ. λογ/μοί παθητικού 14,1

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β) 15,0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 11,5

Μείον : Κόστος πωλήσεων 11,9

Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) 9,7

Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 9,1

Μείον : Χρεωστικοί τόκοι 30,7

Μείον : Λοιπά λειτουργικά έξοδα 7,9

Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) 13,0

Πλέον : Μη λειτουργικά έσοδα -23,2

Μείον : Μη λειτουργικά έξοδα 200,6

Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 66,8

Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 52,6 139,0

Καθαρά Αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) 6,2

Αριθμός Επιχειρήσεων 4,4
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ5
ΣΥΝΟΛΟ ΖΗΜΙΟΓΟΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: ΕΤΗ 2019/2018 (΄000 €)
2019 2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 4.271.267 3.989.131

Εξοδα εγκαταστάσεως / ασώματες ακινητοποιήσεις 878.057 1.016.172

Αποσβέσεις 121.253 756.804 203.423 812.749

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 4.388.483 4.416.108

Αποσβέσεις 1.449.549 2.938.934 2.006.816 2.409.293

Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 575.529 767.089

α. Συμμετοχές 128.537 273.647

β. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 446.992 493.442

Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2.661.706 3.234.373

Ι. Αποθέματα 1.124.479 1.234.953

ΙΙ. Απαιτήσεις 1.537.227 1.999.420

α. Πελάτες, γραμμάτια, επιταγές 985.651 1.436.923

β. Λοιπές απαιτήσεις / μεταβ. λογ/μοί ενεργητικού 520.384 521.055

γ. Χρεόγραφα 31.191 41.443

Γ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 373.667 490.773

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) 7.306.639 7.714.276

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 521.660 966.818

ι. Μετοχικό κεφάλαιο 1.221.635 1.656.128

ιι. Αποθεματικά 1.143.782 1.226.068

ιιι. Αποτελέσματα εις νέον -1.843.757 -1.915.378

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 6.784.979 6.747.459

Ι. Μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις / προβλέψεις 2.821.591 2.216.204

α. Τράπεζες 2.702.396 2.076.983

β. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (προβλέψεις) 119.195 139.222

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.963.388 4.531.254

α. Προμηθευτές, γραμμάτια. πληρ. επιταγές 1.847.200 2.013.499

β. Τράπεζες 1.082.925 1.458.838

γ. Λοιπες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις / μεταβ. λογ/μοί παθητικού 1.033.264 1.058.918

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β) 7.306.639 7.714.276

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 6.916.311 9.281.617

Μείον : Κόστος πωλήσεων 5.402.860 7.627.023

Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) 1.514.062 1.654.594

Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 124.828 169.390

Μείον : Χρεωστικοί τόκοι 162.106 164.468

Μείον : Λοιπά λειτουργικά έξοδα 1.730.970 2.033.657

Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) -254.187 -374.141

Πλέον : Μη λειτουργικά έσοδα 1.368 20.723

Μείον : Μη λειτουργικά έξοδα 32.525 11.834

Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 206.634 161.171

Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 194.151 12.482 146.951 14.220

Καθαρά Αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) -297.827 -379.472

Αριθμός Επιχειρήσεων 1.322 1.503
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ6
ΣΥΝΟΛΟ ΖΗΜΙΟΓΟΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: ΕΤΗ 2019/2018

Ποσοστιαία Μεταβολή (%)
2019 / 2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 7,1

Εξοδα εγκαταστάσεως / ασώματες ακινητοποιήσεις -13,6

Αποσβέσεις -40,4 -6,9

Ενσώματες ακινητοποιήσεις -0,6

Αποσβέσεις -27,8 22,0

Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις -25,0

α. Συμμετοχές -53,0

β. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις -9,4

Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ -17,7

Ι. Αποθέματα -8,9

ΙΙ. Απαιτήσεις -23,1

α. Πελάτες, γραμμάτια, επιταγές -31,4

β. Λοιπές απαιτήσεις / μεταβ. λογ/μοί ενεργητικού -0,1

γ. Χρεόγραφα -24,7

Γ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ -23,9

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) -5,3

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ -46,0

ι. Μετοχικό κεφάλαιο -26,2

ιι. Αποθεματικά -6,7

ιιι. Αποτελέσματα εις νέον 3,7

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0,6

Ι. Μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις / προβλέψεις 27,3

α. Τράπεζες 30,1

β. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (προβλέψεις) -14,4

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις -12,5

α. Προμηθευτές, γραμμάτια πληρ., επιταγές -8,3

β. Τράπεζες -25,8

γ. Λοιπες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις / μεταβ. λογ/μοί παθητικού -2,4

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β) -5,3

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) -25,5

Μείον : Κόστος πωλήσεων -29,2

Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) -8,5

Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως -26,3

Μείον : Χρεωστικοί τόκοι -1,4

Μείον : Λοιπά λειτουργικά έξοδα -14,9

Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) 32,1

Πλέον : Μη λειτουργικά έσοδα -93,4

Μείον : Μη λειτουργικά έξοδα 174,9

Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 28,2

Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 32,1 -12,2

Καθαρά Αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) 21,5

Αριθμός Επιχειρήσεων -12,0
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

Ο κλάδος ένδυσης και υπόδησης στην εποχή της πανδημίας
Ι. Στοιχεία από Euromonitor International 
(https://www.euromonitor.com)

Κατανομή αξίας (%) πωλήσεων εντός και εκτός φυσικού καταστήματος στον κλάδο 
της ένδυσης-υπόδησης στην Ελλάδα

ΔIAΓΡΑΜΜΑ Δ.2

Ελλάδα επί της % αξίας πωλήσεων εκτός φυσικού καταστήματος

Ελλάδα επί της % αξίας πωλήσεων εντός φυσικού καταστήματος
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ΔIAΓΡΑΜΜΑ Δ.4

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Αξία λιανικών πωλήσεων 2015-2020 σε εκατ. ευρώ στην Ελλάδα 
στην ένδυση και υπόδηση ανά κατηγορία
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ΙΙ. Στοιχεία από τα μητρώα και τις απογραφές βιομηχανίας, βιοτεχνίας 
και εμπορίου της ΕΛΣΤΑΤ

1958
Αριθμός επιχειρήσεων Απασχόληση

Λιανικό 104.700 180.237

Ένδυση + Υπόδηση 8.922 (8,5%) 22.968 (12,7%)

Απογραφές Βιομηχανίας, Βιοτεχνίας & Εμπορίου

1978
Αριθμός επιχειρήσεων Απασχόληση

ΣΥΝΟΛΟ 160.599 287.457

Ένδυση + Υπόδηση 20.386 (12,7%) 45.634 (15,6%)

Ένδυση 15.673 37.023

Υπόδηση 4.713 8.611

Απογραφές Βιομηχανίας, Βιοτεχνίας & Εμπορίου

1988
Αριθμός επιχειρήσεων Απασχόληση

ΣΥΝΟΛΟ  184.815 338.122

Ένδυση + Υπόδηση 32.545 (17,6%) 62.166 (18%)

Ένδυση 26.042 50.148

Υπόδηση 6.503 12.018

Απογραφές Βιομηχανίας, Βιοτεχνίας & Εμπορίου

2007
Αριθμός επιχειρήσεων Απασχόληση*

ΣΥΝΟΛΟ 197.904 535.058

Ένδυση + Υπόδηση 28.302 (14,3%) 71.573(13,5%)

Ένδυση 22.759 58.249

Υπόδηση 5.543 13.324

* Ετήσια Διαρθρωτική Έρευνα Εμπορίου, 2007
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2011
Αριθμός επιχειρήσεων Απασχόληση*

ΣΥΝΟΛΟ 189.404 491.719

Ένδυση + Υπόδηση 27.091 (14,3%) 69.162 (14%)

Ένδυση 21.758 56.500

Υπόδηση 5.333 12.662

* Μητρώο Επιχειρήσεων, 2011

2017
Αριθμός επιχειρήσεων Απασχόληση*

ΣΥΝΟΛΟ 150.251 413.494

Ένδυση + Υπόδηση 19.631 (13%) 54.328 (13%)

Ένδυση 15.849 44.601

Υπόδηση 3.782 9.727

* Μητρώο Επιχειρήσεων, 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ II.1
Γεωγραφική κατανομή

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Αριθμός καταστημάτων Συμμετοχή

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 705 4,4%

Αττικής 5.258 33,2%

Βορείου Αιγαίου 354 2,2%

Δυτικής Ελλάδας 876 5,5%

Δυτικής Μακεδονίας 396 2,5%

Ηπείρου 456 2,9%

Θεσσαλίας 919 5,8%

Ιονίων Νήσων 474 3,0%

Κεντρικής Μακεδονίας 2.778 17,5%

Κρήτης 1.050 6,6%

Νοτίου Αιγαίου 1.047 6,6%

Πελοποννήσου 830 5,2%

Στερεάς Ελλάδας 706 4,5%

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 15.849 100,0%

ΕΛΣΤΑΤ: Μητρώο 2017
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ΠΙΝΑΚΑΣ II.2
Μεταβολές Δείκτη Κύκλου Εργασιών: Λιανικό Εμπόριο VS Ένδυση-Υπόδηση: 2020

Γενικός Δείκτης
Γενικός Δείκτης

(εκτός καυσίμων και 
λιπαντικών)

Καταστήματα ένδυσης 
και υπόδησης

Ιανουάριος 10,1% 8,9% 11,0%

Φεβρουάριος 4,7% 6,6% -6,7%

Μάρτιος -1,5% 1,8% -42,9%

Απρίλιος -24,7% -21% -83,0%

Μάιος -5,3% -0,9% -21,9%

Ιούνιος -6,9% -2,0% -4,1%

Ιούλιος -3,0% 0,6% 6,4%

Αύγουστος -1,4% 1,5% -1,2%

Σεπτέμβριος -3,5% 0,5% -8,7%

Οκτώβριος 4,4% 9,6% 4,4%

Νοέμβριος -7,9% -3,2% -56,5%

Δεκέμβριος -12,3% -7,5% -60,3%

ΕΛΣΤΑΤ



Χρηματοοικονομικοί δείκτες:
Ανάλυση ανά Περιφέρεια

ΕίΔίκΟ ΠαΡαΡΤΗΜα





Ανάλυση ανά Περιφέρεια 
Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης των 
αποτελεσμάτων χρήσης και των κεφαλαίων των εμπορικών εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ1 
για το 2019. Η ανάλυση που ακολουθεί πραγματοποιείται για καθεμία από τις 13 Πε-
ριφέρειες τις χώρας.  

Η κατανομή των 5.616 εμπορικών εταιρειών παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. Το 61,4% 
των εταιρειών έχει έδρα την Περιφέρεια Αττικής και ακολουθούν η Κεντρική Μακεδο-
νία με ποσοστό 15,5% και η Κρήτη με 4,3%. 

Πίνακας 1
Οι ελληνικές εμπορικές αΕ και ΕΠΕ: 2019 — κατανομή ανά Περιφέρεια

Περιφέρεια αριθμός εταιρειών Ποσοστά (%)

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 128 2,3

Κεντρική Μακεδονία 870 15,5

Δυτική Μακεδονία 62 1,1

Ήπειρος 77 1,4

Θεσσαλία 192 3,4

Ιόνια Νησιά 74 1,3

Δυτική Ελλάδα 130 2,3

Στερεά Ελλάδα 110 2,0

Αττική 3.449 61,4

Πελοπόννησος 121 2,2

Βόρειο Αιγαίο 49 0,9

Νότιο Αιγαίο 111 2,0

Κρήτη 243 4,3

ςύνολο χώρας 5.616 100,0

Πηγή: ICAP DATABAΝΚ

1  Συμπεριλαμβάνονται και οι ΙΚΕ.
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Πηγή: ΙCAP DATABANK

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 
(διάρθρωση ενεργητικού=100%)

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 1

ΔιαθέσιμαΠάγιο ενεργητικόΚυκλοφορούν ενεργητικό

13,5%

61,1%

25,4%

1.  ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είχαν έδρα 128 εμπορικές 
ΑΕ και ΕΠΕ το 2019 και αποτελούσαν το 2,3% του συνόλου των εμπορικών εταιρειών 
αυτών των νομικών μορφών. Το ενεργητικό τους και οι πωλήσεις τους κάλυψαν το 
0,8% του συνόλου.

Οι πωλήσεις των εταιρειών του δείγματος αυξήθηκαν κατά 6,6% το 2019 και δια-
μορφώθηκαν σε 434,5 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, το υψηλότερο κόστος πωληθέντων πε-
ριόρισε την αύξηση των μεικτών κερδών σε μόλις 1,0%, με αποτέλεσμα το ποσοστό 
μεικτού κέρδους να μειωθεί σε 17,9%. Επιπλέον, η αύξηση των λειτουργικών εξό-
δων οδήγησε σε σημαντική μείωση του λειτουργικού αποτελέσματος, κατά 30,3%, 
το 2019. Τελικά, τα καθαρά προ φόρου κέρδη διαμορφώθηκαν σε 6,0 εκατ. ευρώ, 
μειωμένα κατά 34,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι δείκτες του ποσοστού 
καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων περιορίστηκαν σε 1,4% 
και 4,7% αντίστοιχα.

Τα συνολικά κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 6,1% το 2019 και διαμορφώθηκαν σε 315,3 
εκατ. ευρώ. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού παρέμεινε αμετάβλητη (1,4 
: 1). Όλα τα συστατικά μέρη του ενεργητικού εμφανίζουν αύξηση, έστω και οριακή. 
Η μέση διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων αυξήθηκε σε 72 ημέρες το 2019, ενώ 
η μέση διάρκεια διατήρησης των αποθεμάτων δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή.  

Τα ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων της Περιφέρειας ενισχύθηκαν οριακά, κατά 0,7%, 
το 2019, ενώ οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν με υψηλότερο ρυθμό (10,1%), με αποτέλε-
σμα ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης να ανέλθει σε 59,5%. Η βραχυπρόθεσμη επι-
βάρυνση μειώθηκε σε 3,5 : 1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων προς τις 

συνολικές ανήλθε σε 48,5%. Η γενική και η 
άμεση ρευστότητα είχαν ανοδική πορεία 
και διαμορφώθηκαν σε 1,61 και 0,89 αντί-
στοιχα το 2019. 
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Πίνακας 2 — Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 

Ενοποιημένος ισολογισμός (’000 €) 
Ενεργητικό 2019 %Δ 2019/2018
Πάγιο ενεργητικό 80.203 0,4
Κυκλοφορούν ενεργητικό 192.545 8,9
Διαθέσιμα 42.563 5,2
Σύνολο ενεργητικού 315.311 6,1
Παθητικό 
Ίδια κεφάλαια 127.664 0,7
Υποχρεώσεις 187.648 10,1
αποτελέσματα χρήσης  
Κύκλος εργασιών 434.488 6,6
Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) 77.913 1,0
Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) 6.906 -30,3
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) 6.013 -34,9
Αριθμός επιχειρήσεων 128 0,0

Πηγή: ΙCAP DATABANK

Πίνακας 3 — Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια  ςύνολο χώρας
 2019 2018 2019 2018 
Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,4 : 1 1,4 : 1 1,5 : 1 1,6 : 1 
Είσπραξη απαιτήσεων 72 ημ. 67 ημ. 58 ημ. 58 ημ. 
Διατήρηση αποθεμάτων 83 ημ. 84 ημ. 52 ημ. 51 ημ. 

Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων  Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2018 2019 2018 
Δανειακή επιβάρυνση 59,5% 57,3% 68,5% 66,6% 
Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 3,5 : 1 4,5 : 1 2,2 : 1 3,3 : 1 
Τραπεζική επιβάρυνση 48,5% 47,0% 43,2% 38,5% 

Δείκτες ρευστότητας  Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2018 2019 2018 
Γενική ρευστότητα 1,61 1,56 1,28 1,25 
Άμεση ρευστότητα 0,89 0,84 0,75 0,74 
Χρηματική ρευστότητα  0,31 0,30 0,24 0,24 

Δείκτες αποδοτικότητας  Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2018 2019 2018 
Ποσοστό μεικτού κέρδους 17,9% 18,9% 19,1% 18,8% 
Ποσοστό καθαρού κέρδους 1,4% 2,3% 2,7% 2,5% 
Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 4,7% 7,3% 13,0% 11,8% 
Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 3,2% 4,4% 5,7% 5,4% 

Δείκτες μεγέθυνσης  Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2019
Μεταβολή πωλήσεων 6,6% 5,2%
Μεταβολή ενεργητικού 6,1% 10,4%
Μεταβολή παγίων 0,4% 19,9% 
Μεταβολή μεικτών κερδών 1,0% 6,7% 
Μεταβολή καθαρών κερδών -34,9% 14,1% 

Πηγή: ΙCAP DATABANK 



2020 ››› ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου336

Πηγή: ΙCAP DATABANK

Κεντρική Μακεδονία 
(διάρθρωση ενεργητικού=100%)

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 2

ΔιαθέσιμαΠάγιο ενεργητικόΚυκλοφορούν ενεργητικό

10,3%

53,8%

35,9%

2. κεντρική Μακεδονία

Στην Κεντρική Μακεδονία είχαν το 2019 την έδρα τους 870 εταιρείες ΑΕ και ΕΠΕ και 
αντιπροσώπευαν το 15,5% του συνόλου των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ. Το ενεργητικό 
τους κάλυψε μερίδιο 9,2% του συνόλου και οι πωλήσεις τους το 7,7%.

Ο κύκλος εργασιών των εταιρειών αυτών ενισχύθηκε κατά 8,1%, ανερχόμενος σε 
4.459 εκατ. ευρώ περίπου το 2019. Με παρόμοιο ρυθμό αυξήθηκαν και τα μεικτά κέρ-
δη (8,9%), με συνέπεια την οριακή άνοδο του ποσοστού μεικτού κέρδους σε 21,0%. 
Λόγω της υψηλής αύξησης των λειτουργικών εξόδων (+8,5%), τόσο το λειτουργικό 
όσο και το τελικό αποτέλεσμα επιδεινώθηκαν, έστω και οριακά (-0,4% και -1,0% αντί-
στοιχα), με εγγραφή προ φόρου κερδών ύψους 131,6 εκατ. ευρώ το 2019. Οι δείκτες 
του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων περιορί-
στηκαν σε 3,0% και 9,5% αντίστοιχα.

Το συνολικό ενεργητικό των εταιρειών ανήλθε σε 3.465,9 εκατ. ευρώ το 2019, αυξη-
μένο κατά 6,5%. Η κυκλοφοριακή ταχύτητά του διαμορφώθηκε σε 1,3 : 1. Τα διαθέ-
σιμα και το κυκλοφορούν ενεργητικό αυξήθηκαν κατά 5,6% και 5,5% αντίστοιχα, ενώ 
το πάγιο ενισχύθηκε με ρυθμό 8,3% το τελευταίο έτος. Ο μέσος χρόνος είσπραξης 
απαιτήσεων περιορίστηκε ελαφρά, σε 65 ημέρες, ενώ η μέση διάρκεια διατήρησης 
αποθεμάτων αυξήθηκε οριακά, σε 82 ημέρες.

Όσον αφορά τα στοιχεία του παθητικού, οι υποχρεώσεις διευρύνθηκαν κατά 7,5%, 
ενώ τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν με μικρότερο ρυθμό (5,1%). Αυτό είχε ως απο-
τέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να ανέλθει σε 60,1% το 2019. Ο λόγος των βρα-
χυπρόθεσμων προς τις μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις περιορίστηκε σε 3,0 : 

1, ενώ άνοδο σημείωσε το μερίδιο των 
τραπεζικών υποχρεώσεων προς το συνο-
λικό χρέος. Οι δείκτες γενικής και άμεσης 
ρευστότητας αυξήθηκαν σε 1,42 και 0,75 
αντίστοιχα. 
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Πίνακας 4 — Κεντρική Μακεδονία 

Ενοποιημένος ισολογισμός (’000 €) 
Ενεργητικό 2019 %Δ 2019/2018
Πάγιο ενεργητικό 1.244.982 8,3
Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.865.606 5,5
Διαθέσιμα 355.293 5,6
Σύνολο ενεργητικού 3.465.880 6,5
Παθητικό 
Ίδια κεφάλαια 1.383.520 5,1
Υποχρεώσεις 2.082.360 7,5
αποτελέσματα χρήσης  
Κύκλος εργασιών 4.459.049 8,1
Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) 935.578 8,9
Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) 137.467 -0,4
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) 131.632 -1,0
Αριθμός επιχειρήσεων 870 0,0

Πηγή: ΙCAP DATABANK

Πίνακας 5 — Κεντρική Μακεδονία
Δείκτες δραστηριότητας  Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2018 2019 2018 
Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,3 : 1 1,3 : 1 1,5 : 1 1,6 : 1 
Είσπραξη απαιτήσεων 65 ημ. 67 ημ. 58 ημ. 58 ημ. 
Διατήρηση αποθεμάτων 82 ημ. 81 ημ. 52 ημ. 51 ημ. 

Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων  Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2018 2019 2018 
Δανειακή επιβάρυνση 60,1% 59,6% 68,5% 66,6% 
Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 3,0 : 1 3,6 : 1 2,2 : 1 3,3 : 1 
Τραπεζική επιβάρυνση 41,9% 39,3% 43,2% 38,5% 

Δείκτες ρευστότητας  Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2018 2019 2018 
Γενική ρευστότητα 1,42 1,39 1,28 1,25 
Άμεση ρευστότητα 0,75 0,73 0,75 0,74 
Χρηματική ρευστότητα  0,24 0,23 0,24 0,24 

Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2018 2019 2018 
Ποσοστό μεικτού κέρδους 21,0% 20,8% 19,1% 18,8% 
Ποσοστό καθαρού κέρδους 3,0% 3,2% 2,7% 2,5% 
Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 9,5% 10,1% 13,0% 11,8% 
Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 5,0% 5,2% 5,7% 5,4% 

Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2019
Μεταβολή πωλήσεων 8,1% 5,2%
Μεταβολή ενεργητικού 6,5% 10,4%
Μεταβολή παγίων 8,3% 19,9%
Μεταβολή μεικτών κερδών 8,9% 6,7%
Μεταβολή καθαρών κερδών -1,0% 14,1%

Πηγή: ΙCAP DATABANK
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Πηγή: ΙCAP DATABANK

3. Δυτική Μακεδονία
Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είχαν την έδρα τους 62 εμπορικές ΑΕ και ΕΠΕ 
το 2019, ποσοστό 1,1% του συνόλου. Η συμμετοχή των επιχειρήσεων αυτών στα με-
γέθη του εγχώριου εμπορίου ήταν χαμηλή, αφού το ενεργητικό τους και οι πωλήσεις 
τους κάλυψαν μερίδιο μόλις 0,3% του συνόλου.

Ο κύκλος εργασιών τους ανήλθε σε 186,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 5,5% 
το 2019. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη συγκράτηση του κόστους πωληθέ-
ντων, οδήγησε σε αύξηση τα μεικτά κέρδη, κατά 13,5%, με αποτέλεσμα το ποσοστό 
μεικτού κέρδους να βελτιωθεί σε 15,1%. Τόσο το λειτουργικό όσο και το τελικό (κα-
θαρό) αποτέλεσμα σημείωσαν σημαντική βελτίωση, με εγγραφή κερδών χρήσεως 
ύψους 3,1 εκατ. ευρώ το 2019 (από 2,1 εκατ. ευρώ το 2018). Οι εξελίξεις αυτές οδή-
γησαν στην άνοδο των δεικτών ποσοστού καθαρού κέρδους αλλά και αποδοτικότη-
τας ιδίων κεφαλαίων, σε 1,6% και 8,9% αντίστοιχα.

Το συνολικό ενεργητικό διαμορφώθηκε σε 108,9 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 3,6%. 
Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των κεφαλαίων παρέμεινε σταθερή (1,7 : 1). Όλα τα στοι-
χεία που συγκροτούν το ενεργητικό αυξήθηκαν σε κάποιο βαθμό, εκτός των παγίων, 
που σημείωσαν οριακή μείωση. Οι δείκτες της μέσης διάρκειας είσπραξης απαιτήσε-
ων και διατήρησης αποθεμάτων δεν παρουσίασαν αξιόλογη μεταβολή και διαμορ-
φώθηκαν σε 59 και 78 ημέρες αντίστοιχα το 2019.

Τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 3,9% και διαμορφώθηκαν σε 34,4 εκατ. ευρώ, 
ενώ και οι συνολικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν με ανάλογο ρυθμό (3,4%), με αποτέλε-
σμα η δανειακή επιβάρυνση να παραμείνει ουσιαστικά αμετάβλητη, 68,4% το 2019. 
Ο λόγος της βραχυπρόθεσμης προς τη μεσομακροπρόθεσμη επιβάρυνση περιορί-

στηκε σε 4,8 : 1, ενώ και το μερίδιο των 
τραπεζικών υποχρεώσεων στο σύνολο 
του χρέους μειώθηκε ελαφρά σε 39,0%. 
Ο δείκτης γενικής ρευστότητας ανήλθε σε 
1,34 το τελευταίο έτος.

Δυτική Μακεδονία
(διάρθρωση ενεργητικού=100%)

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 3

ΔιαθέσιμαΠάγιο ενεργητικόΚυκλοφορούν ενεργητικό

24,2%

65,6%

10,2%
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Πίνακας 6 — Δυτική Μακεδονία

Ενοποιημένος ισολογισμός (’000 €) 
Ενεργητικό 2019 %Δ 2019/2018
Πάγιο ενεργητικό 26.294 -0,8
Κυκλοφορούν ενεργητικό 71.461 3,9
Διαθέσιμα 11.112 12,6
Σύνολο ενεργητικού 108.867 3,6
Παθητικό 
Ίδια κεφάλαια 34.414 3,9
Υποχρεώσεις 74.453 3,4
αποτελέσματα χρήσης 
Κύκλος εργασιών 186.834 5,5
Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) 28.127 13,5
Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) 3.329 45,1
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) 3.067 48,5
Αριθμός επιχειρήσεων 62 0,0

Πηγή: ΙCAP DATABANK

Πίνακας 7 — Δυτική Μακεδονία
Δείκτες δραστηριότητας  Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2018 2019 2018 
Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,7 : 1 1,7 : 1 1,5 : 1 1,6 : 1 
Είσπραξη απαιτήσεων 59 ημ. 60 ημ. 58 ημ. 58 ημ. 
Διατήρηση αποθεμάτων 78 ημ. 77 ημ. 52 ημ. 51 ημ. 

Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια  ςύνολο χώρας
 2019 2018 2019 2018 
Δανειακή επιβάρυνση 68,4% 68,5% 68,5% 66,6% 
Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 4,8 : 1 5,3 : 1 2,2 : 1 3,3 : 1 
Τραπεζική επιβάρυνση 39,0% 39,4% 43,2% 38,5% 

Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια  ςύνολο χώρας
 2019 2018 2019 2018 
Γενική ρευστότητα 1,34 1,30 1,28 1,25 
Άμεση ρευστότητα 0,67 0,65 0,75 0,74 
Χρηματική ρευστότητα  0,18 0,16 0,24 0,24 

Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια  ςύνολο χώρας
 2019 2018 2019 2018 
Ποσοστό μεικτού κέρδους 15,1% 14,0% 19,1% 18,8% 
Ποσοστό καθαρού κέρδους 1,6% 1,2% 2,7% 2,5% 
Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 8,9% 6,2% 13,0% 11,8% 
Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 4,5% 3,7% 5,7% 5,4% 

Δείκτες μεγέθυνσης  Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2019
Μεταβολή πωλήσεων 5,5% 5,2%
Μεταβολή ενεργητικού 3,6% 10,4%
Μεταβολή παγίων -0,8% 19,9%
Μεταβολή μεικτών κερδών 13,5% 6,7%
Μεταβολή καθαρών κερδών 48,5%  14,1%

Πηγή: ΙCAP DATABANK
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Πηγή: ΙCAP DATABANK

4. Ήπειρος
Στην Περιφέρεια Ηπείρου είχαν το 2019 έδρα 77 εμπορικές εταιρείες ΑΕ και ΕΠΕ, που 
αποτελούσαν το 1,4% των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ της χώρας. Το ενεργητικό τους 
κάλυψε μερίδιο μόλις 0,6% του συνόλου και οι πωλήσεις τους το 0,7% των συνολικών 
πωλήσεων.

Ο κύκλος εργασιών τους αυξήθηκε κατά 3,4% και διαμορφώθηκε σε 428,5 εκατ. 
ευρώ το 2019, ενώ τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό (8,3%), με απο-
τέλεσμα το ποσοστό μεικτού κέρδους να βελτιωθεί σε 12,8%. Το γεγονός αυτό οδή-
γησε στην εντυπωσιακή βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσματος κατά 64,6% και 
στον υπερδιπλασιασμό του καθαρού (τελικού) αποτελέσματος (συνολικά κέρδη προ 
φόρου: 5,4 εκατ. ευρώ). Οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους αλλά και απο-
δοτικότητας ιδίων κεφαλαίων σημείωσαν αύξηση και διαμορφώθηκαν σε 1,2% και 
6,2% αντίστοιχα.

Το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε 232 εκατ. ευρώ περίπου, ενισχυμένο οριακά 
κατά 0,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενερ-
γητικού παρέμεινε σταθερή στο 1,8 : 1. Αναφορικά με τα στοιχεία του ενεργητικού, 
το πάγιο ενεργητικό και τα διαθέσιμα αυξήθηκαν κατά 1,6% και 4,1% αντίστοιχα, 
ενώ το κυκλοφορούν ενεργητικό παρουσίασε μείωση κατά 1,5%. Η μέση διάρκεια 
είσπραξης απαιτήσεων περιορίστηκε σε 57 ημέρες, ενώ σταθερή παρέμεινε η μέση 
διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων στις 44 ημέρες.

Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 6,3% και διαμορφώθηκαν σε 86,8 εκατ. ευρώ το 
2019, σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις, οι οποίες μειώθηκαν κατά 3,3% το ίδιο διά-
στημα. Συνεπώς η δανειακή επιβάρυνση περιορίστηκε σε 62,6%. Ο λόγος των βρα-

χυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις παρέμεινε αμετάβλητος (4,3 
: 1), ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υπο-
χρεώσεων στο σύνολο του χρέους αυ-
ξήθηκε σε 37,3%. Ο δείκτης γενικής ρευ-
στότητας ανήλθε σε 1,27, ενώ οι δείκτες 
άμεσης και χρηματικής ρευστότητας δεν 
παρουσίασαν αξιόλογη μεταβολή.

Ήπειρος 
(διάρθρωση ενεργητικού=100%)

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 4

ΔιαθέσιμαΠάγιο ενεργητικόΚυκλοφορούν ενεργητικό

10,3%

35,6%

54,0%
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Πίνακας 8 — Ήπειρος 

Ενοποιημένος ισολογισμός (’000 €) 
Ενεργητικό 2019 %Δ 2019/2018
Πάγιο ενεργητικό 82.563 1,6
Κυκλοφορούν ενεργητικό 125.272 -1,5
Διαθέσιμα 23.963 4,1
Σύνολο ενεργητικού 231.798 0,1
Παθητικό 
Ίδια κεφάλαια 86.771 6,3
Υποχρεώσεις 145.026 -3,3
αποτελέσματα χρήσης  
Κύκλος εργασιών 428.535 3,4
Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) 54.707 8,3
Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) 7.355 64,6
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) 5.353 107,6
Αριθμός επιχειρήσεων 77 0,0

Πηγή: ΙCAP DATABANK

Πίνακας 9 — Ήπειρος  
Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2018 2019 2018 
Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,8 : 1 1,8 : 1 1,5 : 1 1,6 : 1 
Είσπραξη απαιτήσεων 57 ημ. 61 ημ. 58 ημ. 58 ημ. 
Διατήρηση αποθεμάτων 44 ημ. 44 ημ. 52 ημ. 51 ημ. 

Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2018 2019 2018 
Δανειακή επιβάρυνση 62,6% 64,8% 68,5% 66,6% 
Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 4,3 : 1 4,3 : 1 2,2 : 1 3,3 : 1 
Τραπεζική επιβάρυνση 37,3% 36,4% 43,2% 38,5% 

Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2018 2019 2018 
Γενική ρευστότητα 1,27 1,24 1,28 1,25 
Άμεση ρευστότητα 0,77 0,77 0,75 0,74 
Χρηματική ρευστότητα  0,21 0,20 0,24 0,24 

Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2018 2019 2018 
Ποσοστό μεικτού κέρδους 12,8% 12,2% 19,1% 18,8% 
Ποσοστό καθαρού κέρδους 1,2% 0,6% 2,7% 2,5% 
Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 6,2% 3,2% 13,0% 11,8% 
Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 3,7% 2,6% 5,7% 5,4% 

Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2019
Μεταβολή πωλήσεων 3,4% 5,2%
Μεταβολή ενεργητικού 0,1% 10,4%
Μεταβολή παγίων 1,6% 19,9%
Μεταβολή μεικτών κερδών 8,3% 6,7%
Μεταβολή καθαρών κερδών 107,6% 14,1%

Πηγή: ΙCAP DATABANK
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Πηγή: ΙCAP DATABANK

Θεσσαλία 
(διάρθρωση ενεργητικού=100%)

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 5

ΔιαθέσιμαΠάγιο ενεργητικόΚυκλοφορούν ενεργητικό

12,7%

25,9%

61,4%

5. Θεσσαλία
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ήταν η έδρα 192 εμπορικών εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ το 2019, 
με τις επιχειρήσεις αυτές να καλύπτουν το 3,4% του συνόλου. Το ενεργητικό τους κά-
λυπτε το 1,3% των συνολικών κεφαλαίων και οι πωλήσεις τους αντιστοιχούσαν στο 
1,2% των συνολικών πωλήσεων. 

Ο κύκλος εργασιών τους αυξήθηκε κατά 5,7% και διαμορφώθηκε σε 671,4 εκατ. 
ευρώ το 2019, ενώ τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν με πιο γρήγορο ρυθμό (10,8%) και 
ανήλθαν σε 100 εκατ. ευρώ περίπου. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίω-
ση του ποσοστού μεικτού κέρδους σε 14,9% (από 14,2% το 2018). Οι εξελίξεις αυτές, 
σε συνδυασμό και με τη σημαντική αύξηση των λειτουργικών εσόδων, οδήγησαν σε 
εντυπωσιακή βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας, κατά 113,0%, και στην εγ-
γραφή κερδών προ φόρων ύψους 19,2 εκατ. ευρώ το 2019 από 8,2 εκατ. ευρώ το 
2018. Οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας ιδίων κε-
φαλαίων ανέκαμψαν σε 2,9% και 11,8% αντίστοιχα.

Το ενεργητικό των εταιρειών της Περιφέρειας διαμορφώθηκε σε 470,4 εκατ. ευρώ 
το 2019, αυξημένο κατά 8,0% σε σχέση με το 2018. Όλα τα συστατικά στοιχεία του 
ενεργητικού αυξήθηκαν· μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν τα χρηματικά διαθέσιμα, 
κατά 19,6%. Τόσο η μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων όσο και η μέση διάρκεια 
διατήρησης αποθεμάτων αυξήθηκαν σε 71 και 69 ημέρες αντίστοιχα.

Τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν το 2019 κατά 4,2%. Παράλληλα, οι υποχρεώσεις ενι-
σχύθηκαν με ταχύτερο ρυθμό (10,1%), με αποτέλεσμα την άνοδο της δανειακής επι-
βάρυνσης σε 65,4%. Ο λόγος του βραχυπρόθεσμου προς το μεσομακροπρόθεσμο 
χρέος περιορίστηκε σε 3,8 : 1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο συ-

νολικό χρέος μειώθηκε οριακά σε 40,2%. 
Οι δείκτες ρευστότητας παρουσίασαν 
βελτίωση, η δε γενική ρευστότητα ανήλθε 
σε 1,43 το 2019.
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Πίνακας 10 — Θεσσαλία 

Ενοποιημένος ισολογισμός (’000 €) 
Ενεργητικό 2019 %Δ 2019/2018
Πάγιο ενεργητικό 121.821 6,0
Κυκλοφορούν ενεργητικό 288.674 6,7
Διαθέσιμα 59.857 19,6
Σύνολο ενεργητικού 470.352 8,0
Παθητικό 
Ίδια κεφάλαια 162.838 4,2
Υποχρεώσεις 307.514 10,1
Αποτελέσματα χρήσης 
Κύκλος εργασιών 671.430 5,7
Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) 100.097 10,8
Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) 20.555 113,0
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) 19.161 133,2
Αριθμός επιχειρήσεων 192 0,0

Πηγή: ΙCAP DATABANΚ

Πίνακας 11 — Θεσσαλία   
Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια   ςύνολο χώρας
 2019 2018 2019 2018 
Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,4 : 1 1,5 : 1 1,5 : 1 1,6 : 1 
Είσπραξη απαιτήσεων 71 ημ. 70 ημ. 58 ημ. 58 ημ. 
Διατήρηση αποθεμάτων 69 ημ. 66 ημ. 52 ημ. 51 ημ. 

Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια  ςύνολο χώρας  
 2019 2018 2019 2018 
Δανειακή επιβάρυνση 65,4% 64,1% 68,5% 66,6% 
Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 3,8 : 1 5,2 : 1 2,2 : 1 3,3 : 1 
Τραπεζική επιβάρυνση 40,2% 40,5% 43,2% 38,5% 

Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια  ςύνολο χώρας  
 2019 2018 2019 2018 
Γενική ρευστότητα 1,43 1,37 1,28 1,25 
Άμεση ρευστότητα 0,79 0,75 0,75 0,74 
Χρηματική ρευστότητα  0,25 0,23 0,24 0,24 

Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια  ςύνολο χώρας  
 2019 2018 2019 2018 
Ποσοστό μεικτού κέρδους 14,9% 14,2% 19,1% 18,8% 
Ποσοστό καθαρού κέρδους 2,9% 1,3% 2,7% 2,5% 
Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 11,8% 5,3% 13,0% 11,8% 
Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 5,8% 3,4% 5,7% 5,4% 

Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια  ςύνολο χώρας
 2019 2019
Μεταβολή πωλήσεων 5,7% 5,2%
Μεταβολή ενεργητικού 8,0% 10,4%
Μεταβολή παγίων 6,0% 19,9%
Μεταβολή μεικτών κερδών 10,8% 6,7%
Μεταβολή καθαρών κερδών 133,2% 14,1% 

Πηγή: ΙCAP DATABANK
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Πηγή: ΙCAP DATABANK

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 6

ΔιαθέσιμαΠάγιο ενεργητικόΚυκλοφορούν ενεργητικό

12,5%

27,6%

59,9%

Ιόνια Νησιά
(διάρθρωση ενεργητικού=100%)

6. ίόνια νησιά 
Το 2019 στην Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων είχαν έδρα 74 εμπορικές εταιρείες ΑΕ 
και ΕΠΕ, καλύπτοντας το 1,3% του συνόλου των εμπορικών εταιρειών του δείγματος. 
Το ενεργητικό των εταιρειών, καθώς και οι πωλήσεις τους κάλυπταν μόλις το 0,4% 
τόσο του συνολικού ενεργητικού όσο και των συνολικών πωλήσεων.

Ο κύκλος εργασιών των εταιρειών της Περιφέρειας παρουσίασε μικρή πτώση, κατά 
1,5%, διαμορφούμενος σε 211,0 εκατ. ευρώ το 2019. Ωστόσο, η μείωση με ταχύτε-
ρο ρυθμό του κόστους πωληθέντων οδήγησε στην ενίσχυση των μεικτών κερδών 
κατά 4,3%. Ως εκ τούτου το ποσοστό μεικτού κέρδους ανήλθε σε 16,3%. Η αύξηση 
όμως των λειτουργικών δαπανών κατά 10,2% είχε ως συνέπεια την επιδείνωση της 
λειτουργικής κερδοφορίας (-16,2%). Το τελικό καθαρό αποτέλεσμα περιορίστηκε 
κατά 21,7%, με αποτέλεσμα την εγγραφή κερδών προ φόρων ύψους 5,7 εκατ. ευρώ 
το 2019 (από 7,3 εκατ. ευρώ το 2018). Οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους 
και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων μειώθηκαν σε 2,7% και 10,3% αντίστοιχα.

Τα συνολικά κεφάλαια των εταιρειών της Περιφέρειας εμφάνισαν μικρή άνοδο, κατά 
1,4%, και διαμορφώθηκαν σε 211 εκατ. ευρώ περίπου το 2019. Η κυκλοφοριακή τα-
χύτητα του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 1,3 : 1. Από τα στοιχεία που συγκροτούν 
το ενεργητικό, μόνο τα πάγια σημείωσαν μικρή πτώση (-2,1%), ενώ κυκλοφορούν και 
διαθέσιμα διευρύνθηκαν κατά 1,3% και 11,3% αντίστοιχα. Ο μέσος χρόνος είσπρα-
ξης απαιτήσεων υποχώρησε οριακά, σε 69 ημέρες, ενώ η μέση διάρκεια διατήρησης 
αποθεμάτων αυξήθηκε σε 71 ημέρες.

Τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 6,5%, ενώ οι υποχρεώσεις μειώθηκαν ελαφρά, 
κατά 1,0%, με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να υποχωρήσει σε 66,2%. Ο λόγος 

των βραχυπρόθεσμων προς τις μεσομα-
κροπρόθεσμες υποχρεώσεις διαμορφώ-
θηκε σε 2,0 : 1, ενώ το μερίδιο των τρα-
πεζικών υποχρεώσεων στο σύνολο του 
χρέους περιορίστηκε σε 45,7%. Οι δείκτες 
ρευστότητας βελτιώθηκαν, η δε γενική 
ρευστότητα διαμορφώθηκε σε 1,63 το 
2019. 
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Πίνακας 12 — Ιόνια Νησιά 

Ενοποιημένος ισολογισμός (’000 €) 
Ενεργητικό 2019 %Δ 2019/2018
Πάγιο ενεργητικό 45.276 -2,1
Κυκλοφορούν ενεργητικό 98.283 1,3
Διαθέσιμα 20.424 11,3
Σύνολο ενεργητικού 163.983 1,4
Παθητικό 
Ίδια κεφάλαια 55.448 6,5
Υποχρεώσεις 108.535 -1,0
αποτελέσματα χρήσης  
Κύκλος εργασιών 211.006 -1,5
Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) 34.390 4,3
Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) 6.587 -16,2
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) 5.700 -21,7
Αριθμός επιχειρήσεων 74 0,0

Πηγή: ΙCAP DATABANK

Πίνακας 13 — Ιόνια Νησιά  
Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2018 2019 2018 
Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,3 : 1 1,3 : 1 1,5 : 1 1,6 : 1 
Είσπραξη απαιτήσεων 69 ημ. 70 ημ. 58 ημ. 58 ημ. 
Διατήρηση αποθεμάτων 71 ημ. 65 ημ. 52 ημ. 51 ημ. 

Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2018 2019 2018 
Δανειακή επιβάρυνση 66,2% 67,8% 68,5% 66,6% 
Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 2,0 : 1 2,0 : 1 2,2 : 1 3,3 : 1 
Τραπεζική επιβάρυνση 45,7% 46,6% 43,2% 38,5% 

Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2018 2019 2018 
Γενική ρευστότητα 1,63 1,58 1,28 1,25 
Άμεση ρευστότητα 0,84 0,82 0,75 0,74 
Χρηματική ρευστότητα  0,29 0,26 0,24 0,24 

Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2018 2019 2018 
Ποσοστό μεικτού κέρδους 16,3% 15,4% 19,1% 18,8% 
Ποσοστό καθαρού κέρδους 2,7% 3,4% 2,7% 2,5% 
Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 10,3% 14,0% 13,0% 11,8% 
Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 4,6% 5,6% 5,7% 5,4% 

Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2019
Μεταβολή πωλήσεων -1,5% 5,2%
Μεταβολή ενεργητικού 1,4% 10,4%
Μεταβολή παγίων -2,1% 19,9%
Μεταβολή μεικτών κερδών 4,3% 6,7%
Μεταβολή καθαρών κερδών -21,7% 14,1%

Πηγή: ΙCAP DATABANK
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Πηγή: ΙCAP DATABANK

7. Δυτική Ελλάδα
Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είχαν την έδρα τους 130 εμπορικές εταιρείες ΑΕ 
και ΕΠΕ το 2019, καλύπτοντας το 2,3% του συνόλου των εμπορικών εταιρειών της 
χώρας. Το ενεργητικό τους αντιστοιχούσε στο 0,9% του συνολικού ενεργητικού και 
οι πωλήσεις τους στο 0,7% των συνολικών πωλήσεων.

Ο κύκλος εργασιών τους εμφανίζει αύξηση (5,3%), ανερχόμενος σε 413,1 εκατ. ευρώ 
το 2019. Τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν με λίγο υψηλότερο ρυθμό (6,8%), με αποτέ-
λεσμα το ποσοστό μεικτού κέρδους να αυξηθεί οριακά σε 16,5%. Το γεγονός αυτό 
οδήγησε στην εντυπωσιακή βελτίωση τόσο του λειτουργικού όσο και του καθαρού 
αποτελέσματος, τα δε κέρδη προ φόρου ανήλθαν σε 8,2 εκατ. ευρώ το 2019 (από 
4,0 εκατ. ευρώ το 2018), αυξημένα κατά 104,4%. Το ποσοστό καθαρού κέρδους και 
η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων διπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν σε 2,0% και 
6,2% αντίστοιχα.

Το ενεργητικό των εταιρειών ενισχύθηκε κατά 5,5% και διαμορφώθηκε σε 320,9 εκατ. 
ευρώ. Όλα τα στοιχεία που συγκροτούν το ενεργητικό αυξήθηκαν, με τα διαθέσιμα 
να εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση (12,9%). Η κυκλοφοριακή ταχύτη-
τα παρέμεινε αμετάβλητη (1,3 : 1). Η μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων αυξήθηκε 
οριακά, σε 90 ημέρες, ενώ και η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων αυξήθηκε 
σε 58 ημέρες το 2019.

Περαιτέρω, τα συνολικά ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 3,5%. Ταυτόχρονα, οι συ-
νολικές υποχρεώσεις διευρύνθηκαν κατά 6,9%, με αποτέλεσμα ο δείκτης δανειακής 
επιβάρυνσης να επεκταθεί σε 59,1% το 2019. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς 
τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκε σε 4,9 : 1, ενώ και το μερίδιο των τρα-

πεζικών υποχρεώσεων διευρύνθηκε σε 
40,9%. Οι δείκτες της γενικής και της άμε-
σης ρευστότητας δεν παρουσίασαν ιδιαί-
τερες μεταβολές και διαμορφώθηκαν σε 
1,37 και 0,85 αντίστοιχα. 

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 7

ΔιαθέσιμαΠάγιο ενεργητικόΚυκλοφορούν ενεργητικό

9,1%

33,1%

57,9%

Δυτική Ελλάδα
(διάρθρωση ενεργητικού=100%)
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Πίνακας 14 — Δυτική Ελλάδα 

Ενοποιημένος ισολογισμός (’000 €) 
Ενεργητικό 2019 %Δ 2019/2018
Πάγιο ενεργητικό 106.098 2,7
Κυκλοφορούν ενεργητικό 185.724 6,1
Διαθέσιμα 29.044 12,9
Σύνολο ενεργητικού 320.865 5,5
Παθητικό 
Ίδια κεφάλαια 131.364 3,5
Υποχρεώσεις 189.502 6,9
αποτελέσματα χρήσης 
Κύκλος εργασιών 413.062 5,3
Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) 67.999 6,8
Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) 9.321 78,8
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) 8.162 104,4
Αριθμός επιχειρήσεων 130 0,0

Πηγή: ΙCAP DATABANK

Πίνακας 15 — Δυτική Ελλάδα  
Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2018 2019 2018 
Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,3 : 1 1,3 : 1 1,5 : 1 1,6 : 1 
Είσπραξη απαιτήσεων 90 ημ. 89 ημ. 58 ημ. 58 ημ. 
Διατήρηση αποθεμάτων 58 ημ. 54 ημ. 52 ημ. 51 ημ. 

Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2018 2019 2018 
Δανειακή επιβάρυνση 59,1% 58,3% 68,5% 66,6% 
Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 4,9 : 1 4,6 : 1 2,2 : 1 3,3 : 1 
Τραπεζική επιβάρυνση 40,9% 39,4% 43,2% 38,5% 

Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2018 2019 2018 
Γενική ρευστότητα 1,37 1,38 1,28 1,25 
Άμεση ρευστότητα 0,85 0,84 0,75 0,74 
Χρηματική ρευστότητα  0,20 0,19 0,24 0,24 

Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2018 2019 2018 
Ποσοστό μεικτού κέρδους 16,5% 16,2% 19,1% 18,8% 
Ποσοστό καθαρού κέρδους 2,0% 1,0% 2,7% 2,5% 
Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 6,2% 3,1% 13,0% 11,8% 
Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 3,8% 2,7% 5,7% 5,4% 

Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2019
Μεταβολή πωλήσεων 5,3% 5,2%
Μεταβολή ενεργητικού 5,5% 10,4%
Μεταβολή παγίων 2,7% 19,9%
Μεταβολή μεικτών κερδών 6,8% 6,7%
Μεταβολή καθαρών κερδών 104,4% 14,1% 

Πηγή: ΙCAP DATABANK
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Πηγή: ΙCAP DATABANK

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 8

ΔιαθέσιμαΠάγιο ενεργητικόΚυκλοφορούν ενεργητικό

10,2%

29,9%

59,8%

Στερεά Ελλάδα
(διάρθρωση ενεργητικού=100%)

8. ςτερεά Ελλάδα
Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είχαν έδρα 110 εμπορικές εταιρείες ΑΕ και ΕΠΕ 
το 2019, καλύπτοντας το 2,0% του συνόλου της χώρας. Το ενεργητικό τους αντι-
στοιχούσε στο 0,8% του συνολικού ενεργητικού και οι πωλήσεις τους στο 0,7% των 
συνολικών πωλήσεων.

Ο κύκλος εργασιών των εταιρειών αυτών αυξήθηκε σημαντικά, κατά 14,0%, και δια-
μορφώθηκε σε 404,5 εκατ. ευρώ το 2019. Τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν, ικανοποιητικά 
μεν, αλλά με μικρότερο ρυθμό (7,9%), λόγω της μεγαλύτερης αύξησης του κόστους 
πωληθέντων. Ως εκ τούτου το ποσοστό μεικτού κέρδους υποχώρησε σε 17,4%. Οι 
εξελίξεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας 
κατά 24,0%, η οποία οδήγησε σε ανάλογη βελτίωση του καθαρού αποτελέσματος, 
με εγγραφή κερδών προ φόρων ύψους 9,2 εκατ. ευρώ το 2019. Οι δείκτες του ποσο-
στού καθαρού κέρδους αλλά και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων βελτιώθηκαν και 
διαμορφώθηκαν σε 2,3% και 8,4% αντίστοιχα.

Τα συνολικά κεφάλαια των εταιρειών της Περιφέρειας ενισχύθηκαν (+6,5%) και δια-
μορφώθηκαν σε 290,7 εκατ. ευρώ. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των συνολικών κεφα-
λαίων διαμορφώθηκε σε 1,4 : 1. Όλα τα συστατικά μέρη του ενεργητικού σημείωσαν 
αύξηση το 2019. Η μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων, καθώς και η μέση διάρκεια 
διατήρησης αποθεμάτων περιορίστηκαν σε 81 και 70 ημέρες αντίστοιχα.

Όσον αφορά τα στοιχεία του παθητικού, αρκετά εντονότερη ήταν η αύξηση των 
ιδίων κεφαλαίων (15,4%) σε σχέση με τις υποχρεώσεις (1,8%), με αποτέλεσμα η δα-
νειακή επιβάρυνση να περιοριστεί σε 62,2%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς 
τις μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκε σε 4,7 : 1, ενώ το μερίδιο των τρα-

πεζικών υποχρεώσεων προς το συνολικό 
χρέος μειώθηκε ελαφρά, σε 31,7%. Τέλος, 
η γενική και η άμεση ρευστότητα ανήλθαν 
σε 1,36 και 0,80 αντίστοιχα. 
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Πίνακας 16 — Στερεά Ελλάδα 

Ενοποιημένος ισολογισμός (’000 €) 
Ενεργητικό 2019 %Δ 2019/2018
Πάγιο ενεργητικό 87.059 7,9
Κυκλοφορούν ενεργητικό 173.970 6,0
Διαθέσιμα 29.668 5,7
Σύνολο ενεργητικού 290.697 6,5
Παθητικό 
Ίδια κεφάλαια 109.750 15,4
Υποχρεώσεις 180.947 1,8
αποτελέσματα χρήσης 
Κύκλος εργασιών 404.474 14,0
Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) 70.333 7,9
Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) 10.214 24,0
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) 9.204 24,7
Αριθμός επιχειρήσεων 110 0,0

Πηγή: ΙCAP DATABANK

Πίνακας 17 — Στερεά Ελλάδα  
Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2018 2019 2018 
Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,4 : 1 1,3 : 1 1,5 : 1 1,6 : 1 
Είσπραξη απαιτήσεων 81 ημ. 84 ημ. 58 ημ. 58 ημ. 
Διατήρηση αποθεμάτων 70 ημ. 78 ημ. 52 ημ. 51 ημ. 

Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2018 2019 2018 
Δανειακή επιβάρυνση 62,2% 65,1% 68,5% 66,6% 
Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 4,7 : 1 4,1 : 1 2,2 : 1 3,3 : 1 
Τραπεζική επιβάρυνση 31,7% 32,8% 43,2% 38,5% 

Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2018 2019 2018 
Γενική ρευστότητα 1,36 1,35 1,28 1,25 
Άμεση ρευστότητα 0,80 0,77 0,75 0,74 
Χρηματική ρευστότητα  0,20 0,20 0,24 0,24 

Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια ςύνολο χώρας 
 2019 2018 2019 2018 
Ποσοστό μεικτού κέρδους 17,4% 18,4% 19,1% 18,8% 
Ποσοστό καθαρού κέρδους 2,3% 2,1% 2,7% 2,5% 
Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 8,4% 7,8% 13,0% 11,8% 
Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 4,3% 3,8% 5,7% 5,4% 

Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2019
Μεταβολή πωλήσεων 14,0% 5,2%
Μεταβολή ενεργητικού 6,5% 10,4%
Μεταβολή παγίων 7,9% 19,9%
Μεταβολή μεικτών κερδών 7,9% 6,7%
Μεταβολή καθαρών κερδών 24,7% 14,1% 

Πηγή: ΙCAP DATABANK
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Πηγή: ΙCAP DATABANK

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 9

ΔιαθέσιμαΠάγιο ενεργητικόΚυκλοφορούν ενεργητικό

10,3%

40,8%

48,9%

Αττική 
(διάρθρωση ενεργητικού=100%)

9. αττική
Ο αριθμός των εμπορικών εταιρειών του δείγματος που είχαν έδρα στην Περιφέρεια 
Αττικής ανήλθε σε 3.449, αποτελώντας το 61,4% του συνόλου, γεγονός ενδεικτικό 
τής πολύ υψηλής γεωγραφικής συγκέντρωσης της εμπορικής δραστηριότητας. Το 
ενεργητικό τους κάλυπτε το 81,6% του συνολικού ενεργητικού και οι πωλήσεις τους 
το 83,0% των συνολικών πωλήσεων. 

Το 2019 ο κύκλος εργασιών των εταιρειών κατέγραψε αύξηση κατά 5,0% και δια-
μορφώθηκε σε 47.819,3 εκατ. ευρώ, τα δε μεικτά κέρδη διευρύνθηκαν με ελαφρώς 
υψηλότερο ρυθμό, κατά 6,5%. Το ποσοστό μεικτού κέρδους αυξήθηκε οριακά και δι-
αμορφώθηκε σε 19,2%. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν σε ικανοποιητική άνοδο τη λει-
τουργική κερδοφορία (+28,4%). Τελικά, τα κέρδη προ φόρου αυξήθηκαν κατά 15,3% 
και διαμορφώθηκαν σε 1.288,8 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου ο δείκτης του ποσοστού 
καθαρού κέρδους ανέκαμψε σε 2,7%, ενώ και η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων 
αυξήθηκε σε 14,0% το τελευταίο έτος.

Τα συνολικά κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 11,3% και διαμορφώθηκαν σε 30.618,2 
εκατ. ευρώ. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού υποχώρησε οριακά, σε  
1,6 : 1. Από τα στοιχεία του ενεργητικού, τα ρευστά διαθέσιμα μειώθηκαν κατά 5,2%, 
σε αντίθεση με το πάγιο και το κυκλοφορούν ενεργητικό, τα οποία κατέγραψαν αύ-
ξηση, κατά 22,4% και 7,1% αντίστοιχα, το 2019. Η μέση διάρκεια διατήρησης των 
αποθεμάτων αυξήθηκε σε 49 ημέρες, ενώ η μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων 
παρέμεινε αμετάβλητη στις 56 ημέρες. 

Σχετικά με τα στοιχεία του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια κατέγραψαν μικρή αύξηση 
(3,4%), ενώ οι υποχρεώσεις διευρύνθηκαν με αρκετά εντονότερο ρυθμό (15,1%), με 

αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να 
επεκταθεί σε 69,9%. Ο λόγος των βρα-
χυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις υποχώρησε σε 2,1 : 1, ενώ 
το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσε-
ων στο συνολικό χρέος παρουσίασε άνο-
δο και διαμορφώθηκε σε 43,7%. Η γενική 
ρευστότητα διαμορφώθηκε σε 1,26 το 
2019, σημειώνοντας βελτίωση σε σχέση 
με το προηγούμενο έτος.
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Πίνακας 18 — Αττική 

Ενοποιημένος ισολογισμός (’000 €) 
Ενεργητικό 2019 %Δ 2019/2018
Πάγιο ενεργητικό 12.488.459 22,4
Κυκλοφορούν ενεργητικό 14.962.006 7,1
Διαθέσιμα 3.167.687 -5,2
Σύνολο ενεργητικού 30.618.152 11,3
Παθητικό 
Ίδια κεφάλαια 9.222.204 3,4
Υποχρεώσεις 21.395.948 15,1
αποτελέσματα χρήσης 
Κύκλος εργασιών 47.819.278 5,0
Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) 9.202.754 6,5
Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) 1.504.353 28,4
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) 1.288.778 15,3
Αριθμός επιχειρήσεων 3.449 0,0

Πηγή: ΙCAP DATABANK

Πίνακας 19 — Αττική  
Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2018 2019 2018 
Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,6 : 1 1,7 : 1 1,5 : 1 1,6 : 1 
Είσπραξη απαιτήσεων 56 ημ. 56 ημ. 58 ημ. 58 ημ. 
Διατήρηση αποθεμάτων 49 ημ. 47 ημ. 52 ημ. 51 ημ. 

Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2018 2019 2018 
Δανειακή επιβάρυνση 69,9% 67,6% 68,5% 66,6% 
Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 2,1 : 1 3,2 : 1 2,2 : 1 3,3 : 1 
Τραπεζική επιβάρυνση 43,7% 38,5% 43,2% 38,5% 

Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2018 2019 2018 
Γενική ρευστότητα 1,26 1,22 1,28 1,25 
Άμεση ρευστότητα 0,75 0,74 0,75 0,74 
Χρηματική ρευστότητα  0,23 0,25 0,24 0,24 

Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2018 2019 2018 
Ποσοστό μεικτού κέρδους 19,2% 19,0% 19,1% 18,8% 
Ποσοστό καθαρού κέρδους 2,7% 2,5% 2,7% 2,5% 
Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 14,0% 12,5% 13,0% 11,8% 
Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 5,8% 5,6% 5,7% 5,4% 

Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2019
Μεταβολή πωλήσεων 5,0% 5,2%
Μεταβολή ενεργητικού 11,3% 10,4%
Μεταβολή παγίων 22,4% 19,9%
Μεταβολή μεικτών κερδών 6,5% 6,7%
Μεταβολή καθαρών κερδών 15,3% 14,1%

Πηγή: ΙCAP DATABANK
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Πηγή: ΙCAP DATABANK
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ΔιαθέσιμαΠάγιο ενεργητικόΚυκλοφορούν ενεργητικό

10,8%

27,1%

62,1%

Πελοπόννησος
(διάρθρωση ενεργητικού=100%)

10. Πελοπόννησος
Ο αριθμός των εμπορικών εταιρειών του δείγματος που είχαν έδρα στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου διαμορφώθηκε σε 121, καλύπτοντας ποσοστό 2,2% του συνόλου των 
ΑΕ και ΕΠΕ του εμπορίου. Το ενεργητικό τους αντιστοιχούσε στο 0,8% του συνολικού 
ενεργητικού και οι πωλήσεις τους στο 0,9% των συνολικών πωλήσεων.

Το 2019 ο κύκλος εργασιών των εταιρειών της Περιφέρειας σημείωσε αύξηση κατά 
7,5% και ανήλθε σε 524,6 εκατ. ευρώ. Με παρόμοιο περίπου ρυθμό αυξήθηκαν και 
τα μεικτά κέρδη (+8,0%), με το ποσοστό μεικτού κέρδους να παραμένει σταθερό σε 
12,7%. Το λειτουργικό αποτέλεσμα βελτιώθηκε κατά 8,7%, ενώ τα κέρδη προ φόρου 
διαμορφώθηκαν τελικά σε 13,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,4%. Οι δείκτες τόσο του 
ποσοστού καθαρού κέρδους όσο και της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων δεν 
παρουσίασαν αξιόλογη μεταβολή και διαμορφώθηκαν σε 2,5% και 11,4% αντίστοιχα. 

Το 2019 τα συνολικά κεφάλαια των εταιρειών της Περιφέρειας αυξήθηκαν κατά 
5,6% και διαμορφώθηκαν σε 289,3 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας 
των κεφαλαίων παρέμεινε αμετάβλητος (1,8 : 1). Όλα τα στοιχεία που συγκροτούν 
το ενεργητικό παρουσίασαν άνοδο, με τα διαθέσιμα να σημειώνουν τη μεγαλύτερη 
ποσοστιαία αύξηση (15,6%). Οι δείκτες της είσπραξης απαιτήσεων και διατήρησης 
αποθεμάτων σημείωσαν οριακές μεταβολές και διαμορφώθηκαν σε 72 και 37 ημέρες 
αντίστοιχα. 

Περαιτέρω, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 8,9%, ενώ ο ρυθμός μεγέθυνσης των 
υποχρεώσεων ήταν αρκετά μικρότερος (+3,5%), με αποτέλεσμα η δανειακή επιβά-
ρυνση να μειωθεί σε 60,4%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μεσομακρο-
πρόθεσμες υποχρεώσεις διευρύνθηκε σε 12,4 : 1, ενώ ανοδική ήταν και η εξέλιξη του 

μεριδίου των τραπεζικών υποχρεώσεων 
στο συνολικό χρέος, δείκτης που διαμορ-
φώθηκε σε 20,1%. Τέλος, όλοι οι δείκτες 
ρευστότητας βελτιώθηκαν, η δε γενική 
ρευστότητα διαμορφώθηκε σε 1,30 το 
2019.
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Πίνακας 20 — Πελοπόννησος 

Ενοποιημένος ισολογισμός (’000 €) 
Ενεργητικό 2019 %Δ 2019/2018
Πάγιο ενεργητικό 78.506 4,5
Κυκλοφορούν ενεργητικό 179.662 4,5
Διαθέσιμα 31.169 15,6
Σύνολο ενεργητικού 289.337 5,6
Παθητικό 
Ίδια κεφάλαια 114.607 8,9
Υποχρεώσεις 174.731 3,5
αποτελέσματα χρήσης 
Κύκλος εργασιών 524.630 7,5
Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) 66.762 8,0
Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) 14.072 8,7
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) 13.062 9,4
Αριθμός επιχειρήσεων 121 0,0

Πηγή: ΙCAP DATABANK

Πίνακας 21 — Πελοπόννησος  
Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2018 2019 2018 
Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,8 : 1 1,8 : 1 1,5 : 1 1,6 : 1 
Είσπραξη απαιτήσεων 72 ημ. 73 ημ. 58 ημ. 58 ημ. 
Διατήρηση αποθεμάτων 37 ημ. 36 ημ. 52 ημ. 51 ημ. 

Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2018 2019 2018 
Δανειακή επιβάρυνση 60,4% 61,6% 68,5% 66,6% 
Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 12,4 : 1 11,7 : 1 2,2 : 1 3,3 : 1 
Τραπεζική επιβάρυνση 20,1% 19,2% 43,2% 38,5% 

Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2018 2019 2018 
Γενική ρευστότητα 1,30 1,28 1,28 1,25 
Άμεση ρευστότητα 0,84 0,80 0,75 0,74 
Χρηματική ρευστότητα  0,20 0,18 0,24 0,24 

Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2018 2019 2018 
Ποσοστό μεικτού κέρδους 12,7% 12,7% 19,1% 18,8% 
Ποσοστό καθαρού κέρδους 2,5% 2,4% 2,7% 2,5% 
Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 11,4% 11,3% 13,0% 11,8% 
Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 5,2% 5,1% 5,7% 5,4% 

Δείκτες μεγέθυνσης  Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2019
Μεταβολή πωλήσεων 7,5% 5,2%
Μεταβολή ενεργητικού 5,6% 10,4%
Μεταβολή παγίων 4,5% 19,9%
Μεταβολή μεικτών κερδών 8,0% 6,7%
Μεταβολή καθαρών κερδών 9,4% 14,1% 

Πηγή: ΙCAP DATABANK
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Πηγή: ΙCAP DATABANK

ΔIAΓΡΑΜΜΑ 11

ΔιαθέσιμαΠάγιο ενεργητικόΚυκλοφορούν ενεργητικό

15,8%
24,3%

59,8%

Βόρειο Αιγαίο
(διάρθρωση ενεργητικού=100%)

11. Βόρειο αιγαίο
Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είχαν την έδρα τους 49 εμπορικές ΑΕ και ΕΠΕ, πο-
σοστό 0,9% του συνόλου. Η συμμετοχή των επιχειρήσεων αυτών στα μεγέθη του 
εγχώριου εμπορίου ήταν χαμηλή, αφού το ενεργητικό τους και οι πωλήσεις τους κά-
λυψαν μερίδιο μόλις 0,2% του συνόλου.

Ο κύκλος εργασιών των εταιρειών της Περιφέρειας διευρύνθηκε κατά 6,0% και δια-
μορφώθηκε σε 111,7 εκατ. ευρώ το 2019. Τα μεικτά κέρδη ενισχύθηκαν με υψηλότε-
ρο ρυθμό (8,9%) και ως εκ τούτου το ποσοστό μεικτού κέρδους βελτιώθηκε σε 16,0% 
το τελευταίο έτος. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν στην αύξηση των λειτουργικών κερ-
δών κατά 15,8%. Τελικά, τα κέρδη προ φόρου διαμορφώθηκαν σε 2,8 εκατ. ευρώ 
το 2019, αυξημένα κατά 16,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι δείκτες του 
ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων βελτιώθηκαν 
σε 2,5% και 9,0% αντίστοιχα.

Τα συνολικά κεφάλαια των εταιρειών της Περιφέρειας δεν παρουσίασαν ιδιαίτερη 
μεταβολή και διαμορφώθηκαν σε 73,5 εκατ. ευρώ το 2019. Η κυκλοφοριακή ταχύ-
τητα των συνολικών κεφαλαίων ανήλθε σε 1,5 : 1. Από τις μεταβολές των στοιχείων 
που συγκροτούν το ενεργητικό, ξεχωρίζει η αύξηση που εμφάνισαν τα διαθέσιμα 
(17,1%), ενώ το κυκλοφορούν μειώθηκε κατά 4,0% το τελευταίο έτος. Η μέση διάρ-
κεια είσπραξης απαιτήσεων περιορίστηκε οριακά, σε 41 ημέρες, ενώ η μέση διάρκεια 
διατήρησης αποθεμάτων αυξήθηκε σε 65 ημέρες.

Τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 6,2%, ενώ οι υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 3,7%, 
με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να υποχωρήσει σε 57,2% το 2019. Ο λόγος 
βραχυπρόθεσμων προς μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις διαμορφώθηκε σε 4,9 

: 1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υπο-
χρεώσεων στο συνολικό χρέος σημείωσε 
μικρή άνοδο, σε 23,2%. Όλοι οι δείκτες 
ρευστότητας βελτιώθηκαν, η δε γενική 
ρευστότητα διαμορφώθηκε σε 1,59 το 
2019.
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Πίνακας 22 — Βόρειο Αιγαίο 

Ενοποιημένος ισολογισμός (’000 €) 
Ενεργητικό 2019 %Δ 2019/2018
Πάγιο ενεργητικό 17.881 2,1
Κυκλοφορούν ενεργητικό 43.990 -4,0
Διαθέσιμα 11.641 17,0
Σύνολο ενεργητικού 73.513 0,3
Παθητικό 
Ίδια κεφάλαια 31.435 6,2
Υποχρεώσεις 42.078 -3,7
αποτελέσματα χρήσης 
Κύκλος εργασιών 111.723 6,0
Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) 17.834 8,9
Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) 3.197 15,8
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) 2.833 16,7
Αριθμός επιχειρήσεων 49 0,0

Πηγή: ΙCAP DATABANK

Πίνακας 23 — Βόρειο Αιγαίο  
Δείκτες δραστηριότητας  Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2018 2019 2018 
Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,5 : 1 1,4 : 1 1,5 : 1 1,6 : 1 
Είσπραξη απαιτήσεων 41 ημ. 42 ημ. 58 ημ. 58 ημ. 
Διατήρηση αποθεμάτων 65 ημ. 63 ημ. 52 ημ. 51 ημ. 

Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων  Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2018 2019 2018 
Δανειακή επιβάρυνση 57,2% 59,6% 68,5% 66,6% 
Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 4,9 : 1 5,0 : 1 2,2 : 1 3,3 : 1 
Τραπεζική επιβάρυνση 23,2% 22,9% 43,2% 38,5% 

Δείκτες ρευστότητας  Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2018 2019 2018 
Γενική ρευστότητα 1,59 1,53 1,28 1,25 
Άμεση ρευστότητα 0,69 0,60 0,75 0,74 
Χρηματική ρευστότητα  0,33 0,27 0,24 0,24 

Δείκτες αποδοτικότητας  Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2018 2019 2018 
Ποσοστό μεικτού κέρδους 16,0% 15,5% 19,1% 18,8% 
Ποσοστό καθαρού κέρδους 2,5% 2,3% 2,7% 2,5% 
Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 9,0% 8,2% 13,0% 11,8% 
Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 4,8% 4,5% 5,7% 5,4% 

Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2019
Μεταβολή πωλήσεων 6,0% 5,2%
Μεταβολή ενεργητικού 0,3% 10,4%
Μεταβολή παγίων 2,1% 19,9%
Μεταβολή μεικτών κερδών 8,9% 6,7%
Μεταβολή καθαρών κερδών 16,7% 14,1% 

Πηγή: ΙCAP DATABANK
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Πηγή: ΙCAP DATABANK
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ΔιαθέσιμαΠάγιο ενεργητικόΚυκλοφορούν ενεργητικό

12,2%

30,7%

57,1%

Νότιο Αιγαίο 
(διάρθρωση ενεργητικού=100%)

12. νότιο αιγαίο
Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είχαν έδρα 111 εμπορικές εταιρείες του δείγματος, 
καλύπτοντας μερίδιο 2,0% του συνόλου. Το ενεργητικό τους κάλυπτε το 0,9% του συ-
νολικού ενεργητικού και ο κύκλος εργασιών τους το 1,1% των συνολικών πωλήσεων 
των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ της χώρας.

Οι πωλήσεις τους διαμορφώθηκαν σε 630 εκατ. ευρώ περίπου, παρουσιάζοντας ορι-
ακή μείωση (-0,5%) έναντι του προηγούμενου έτους. Η συγκράτηση όμως του κό-
στους πωληθέντων οδήγησε σε άνοδο 5,9% τα μεικτά κέρδη· ως εκ τούτου το ποσο-
στό μεικτού κέρδους βελτιώθηκε σε 12,9%. Το γεγονός αυτό επέφερε τη βελτίωση 
του λειτουργικού αποτελέσματος κατά 13,0%, με αποτέλεσμα τα κέρδη προ φόρου 
να διαμορφωθούν σε 17,3 εκατ. ευρώ το 2019 (από 15,1 εκατ. ευρώ το 2018), αυ-
ξημένα κατά 14,3% σε ετήσια βάση. Συνεπώς το ποσοστό καθαρού κέρδους και η 
αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων παρουσίασαν θετικές μεταβολές και διαμορ-
φώθηκαν σε 2,7% και 13,7% αντίστοιχα.

Τα συνολικά κεφάλαια διευρύνθηκαν σε 343,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 
κατά 7,6% το 2019. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 1,8 : 
1, ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με το 2018. Σχετικά με τα στοιχεία του ενεργητικού, 
τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα ρευστά διαθέσιμα (16,4%), ενώ τα πάγια και το 
κυκλοφορούν αυξήθηκαν κατά 5,5% και 7,0% αντίστοιχα το τελευταίο έτος. Η μέση 
διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων ανήλθε σε 66 ημέρες (από 62 το 2018), ενώ και η 
μέση διάρκεια διατήρησης των αποθεμάτων αυξήθηκε σε 31 ημέρες.

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια και οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν 
κατά 10,7% και 5,9% αντίστοιχα, με συνέπεια η δανειακή επιβάρυνση να συρρικνω-

θεί και να διαμορφωθεί σε 63,3%. Ο λόγος 
βραχυπρόθεσμων προς μεσομακροπρό-
θεσμες υποχρεώσεις παρέμεινε σταθερός 
σε 4,7 : 1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών 
υποχρεώσεων διευρύνθηκε ελαφρώς σε 
48,5%. Τέλος, όλοι οι δείκτες ρευστότητας 
βελτιώθηκαν, με τη γενική ρευστότητα να 
διαμορφώνεται στο 1,33 το 2019.



ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου ››› 2020 357

Πίνακας 24 — Νότιο Αιγαίο 

Ενοποιημένος ισολογισμός (’000 €) 
Ενεργητικό 2019 %Δ 2019/2018
Πάγιο ενεργητικό 105.320 5,5
Κυκλοφορούν ενεργητικό 196.154 7,0
Διαθέσιμα 41.794 16,4
Σύνολο ενεργητικού 343.267 7,6
Παθητικό 
Ίδια κεφάλαια 126.084 10,7
Υποχρεώσεις 217.183 5,9
αποτελέσματα χρήσης 
Κύκλος εργασιών 630.028 -0,5
Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) 81.522 5,9
Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) 18.126 13,0
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) 17.261 14,3
Αριθμός επιχειρήσεων 111 0,0

Πηγή: ΙCAP DATABANK

Πίνακας 25 — Νότιο Αιγαίο  
Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2018 2019 2018 
Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,8 : 1 2,0 : 1 1,5 : 1 1,6 : 1 
Είσπραξη απαιτήσεων 66 ημ. 62 ημ. 58 ημ. 58 ημ. 
Διατήρηση αποθεμάτων 31 ημ. 29 ημ. 52 ημ. 51 ημ. 

Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2018 2019 2018 
Δανειακή επιβάρυνση 63,3% 64,3% 68,5% 66,6% 
Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 4,7 : 1 4,7 : 1 2,2 : 1 3,3 : 1 
Τραπεζική επιβάρυνση 48,5% 48,1% 43,2% 38,5% 

Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2018 2019 2018 
Γενική ρευστότητα 1,33 1,30 1,28 1,25 
Άμεση ρευστότητα 0,88 0,86 0,75 0,74 
Χρηματική ρευστότητα  0,25 0,22 0,24 0,24 

Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2018 2019 2018 
Ποσοστό μεικτού κέρδους 12,9% 12,2% 19,1% 18,8% 
Ποσοστό καθαρού κέρδους 2,7% 2,4% 2,7% 2,5% 
Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 13,7% 13,3% 13,0% 11,8% 
Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 6,7% 6,7% 5,7% 5,4% 

Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2019
Μεταβολή πωλήσεων -0,5% 5,2%
Μεταβολή ενεργητικού 7,6% 10,4%
Μεταβολή παγίων 5,5% 19,9%
Μεταβολή μεικτών κερδών 5,9% 6,7%
Μεταβολή καθαρών κερδών 14,3% 14,1% 

Πηγή: ΙCAP DATABANK
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Πηγή: ΙCAP DATABANK
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ΔιαθέσιμαΠάγιο ενεργητικόΚυκλοφορούν ενεργητικό

10,4%

38,2%

51,4%

Κρήτη
(διάρθρωση ενεργητικού=100%)

13. κρήτη
Στην Περιφέρεια Κρήτης δραστηριοποιούνταν 243 εμπορικές ΑΕ και ΕΠΕ, που αντι-
στοιχούσαν στο 4,3% του συνόλου των εμπορικών εταιρειών της χώρας. Τόσο το 
ενεργητικό τους όσο και οι πωλήσεις τους αντιστοιχούσαν στο 2,3% του συνόλου.

Οι πωλήσεις των εταιρειών της Περιφέρειας ενισχύθηκαν κατά 5,3% και διαμορφώ-
θηκαν σε 1.296,5 εκατ. ευρώ το 2019, ενώ τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 7,4%, με 
αποτέλεσμα το ποσοστό μεικτού κέρδους να βελτιωθεί σε 18,9% από 18,5% το προ-
ηγούμενο έτος. Ωστόσο, η αύξηση των λειτουργικών δαπανών κατά 6,3% το 2019 
οδήγησε τελικά σε ηπιότερη αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, κατά 3,4%, με 
αποτέλεσμα τα κέρδη προ φόρου να διαμορφωθούν σε 24,2 εκατ. ευρώ το 2019, αυ-
ξημένα μόλις κατά 2,2%. Ο δείκτης του ποσοστού καθαρού κέρδους παρέμεινε αμε-
τάβλητος (1,9%), ενώ η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων υποχώρησε σε 10,3% 
από 11,0% το προηγούμενο έτος.

Το ενεργητικό των εταιρειών διαμορφώθηκε σε 845,0 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας ικα-
νοποιητική αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος (11,0%). Η κυκλοφοριακή τα-
χύτητα του ενεργητικού μειώθηκε οριακά, σε 1,5 : 1. Από τις μεταβολές των στοιχεί-
ων που συγκροτούν το ενεργητικό ξεχωρίζει η αύξηση των παγίων κεφαλαίων κατά 
20,5%, ενώ και τα διαθέσιμα κατέγραψαν διψήφια αύξηση (12,8%). Η μέση διάρκεια 
είσπραξης απαιτήσεων περιορίστηκε σε 54 ημέρες, αντίθετα η μέση διάρκεια διατή-
ρησης αποθεμάτων αυξήθηκε οριακά, σε 58 ημέρες, το 2019.

Περαιτέρω, τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 9,0%, ενώ οι υποχρεώσεις ενισχύθη-
καν με υψηλότερο ρυθμό (11,8%), με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να διαμορ-
φωθεί σε 72,3%, ελαφρώς αυξημένη έναντι του 2018. Ο λόγος βραχυπρόθεσμων 

προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πε-
ριορίστηκε σε 2,8 : 1, ενώ το μερίδιο των 
τραπεζικών υποχρεώσεων στο συνολικό 
χρέος διευρύνθηκε σε 41,2%. Τέλος, οι 
δείκτες ρευστότητας δεν παρουσίασαν 
ιδιαίτερες μεταβολές, με τη γενική ρευ-
στότητα να ανέρχεται σε 1,16 το 2019. 
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Πίνακας 26 — Κρήτη 

Ενοποιημένος ισολογισμός (’000 €) 
Ενεργητικό 2019 %Δ 2019/2018
Πάγιο ενεργητικό 322.411 20,5
Κυκλοφορούν ενεργητικό 434.610 4,6
Διαθέσιμα 88.011 12,8
Σύνολο ενεργητικού 845.032 11,0
Παθητικό 
Ίδια κεφάλαια 234.128 9,0
Υποχρεώσεις 610.904 11,8
αποτελέσματα χρήσης  
Κύκλος εργασιών 1.296.517 5,3
Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημιές) 245.252 7,4
Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) 28.106 3,4
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημιές) 24.166 2,2
Αριθμός επιχειρήσεων 243 0,0

Πηγή: ΙCAP DATABANK

Πίνακας 27 — Κρήτη  
Δείκτες δραστηριότητας  Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2018 2019 2018 
Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,5 : 1 1,6 : 1 1,5 : 1 1,6 : 1 
Είσπραξη απαιτήσεων 54 ημ. 56 ημ. 58 ημ. 58 ημ. 
Διατήρηση αποθεμάτων 58 ημ. 57 ημ. 52 ημ. 51 ημ. 

Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2018 2019 2018 
Δανειακή επιβάρυνση 72,3% 71,8% 68,5% 66,6% 
Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 2,8 : 1 3,7 : 1 2,2 : 1 3,3 : 1 
Τραπεζική επιβάρυνση 41,2% 37,5% 43,2% 38,5% 

Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2018 2019 2018 
Γενική ρευστότητα 1,16 1,14 1,28 1,25 
Άμεση ρευστότητα 0,64 0,64 0,75 0,74 
Χρηματική ρευστότητα  0,22 0,21 0,24 0,24 

Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2018 2019 2018 
Ποσοστό μεικτού κέρδους 18,9% 18,5% 19,1% 18,8% 
Ποσοστό καθαρού κέρδους 1,9% 1,9% 2,7% 2,5% 
Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 10,3% 11,0% 13,0% 11,8% 
Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 4,5% 4,5% 5,7% 5,4% 

Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια  ςύνολο χώρας 
 2019 2019
Μεταβολή πωλήσεων 5,3% 5,2%
Μεταβολή ενεργητικού 11,0% 10,4%
Μεταβολή παγίων 20,5% 19,9%
Μεταβολή μεικτών κερδών 7,4% 6,7%
Μεταβολή καθαρών κερδών 2,2% 14,1% 

Πηγή: ΙCAP DATABANK
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