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ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 

 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (Office for National 

Statistics), τα βασικά στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις το Δεκέμβριο του 2015 
δείχνουν ότι: 
 

ο όγκος των λιανικών πωλήσεων: 

 Αυξήθηκε κατά 2,6% συγκριτικά με το Δεκέμβριο 2014 

 Μειώθηκε κατά 1,0% συγκριτικά με το Νοέμβριο 2015 

η αξία των λιανικών πωλήσεων: 

 Μειώθηκε κατά 1,0% συγκριτικά με το Δεκέμβριο 2014 

 Μειώθηκε κατά 1,4% συγκριτικά με το Νοέμβριο 20151 

 Σε σύγκριση με το 2014, ο όγκος των λιανικών πωλήσεων παρουσίασε το 2015 
ετήσια αύξηση κατά 4,5%. 

 Οι μέσες τιμές των καταστημάτων συμπεριλαμβανομένων των πρατηρίων καυσίμων 
σημείωσαν πτώση 3,2% συγκριτικά με το Δεκέμβριο 2014. Είναι ο 18ος διαδοχικός 
μήνας που σημειώνεται πτώση τιμών. 

 Η αξία των λιανικών πωλήσεων μέσω διαδικτύου αυξήθηκε κατά 8,2% σε σχέση με 
τον Δεκέμβριο 2014 αλλά μειώθηκε κατά 5,2% σε σχέση με το Νοέμβριο 2015. Οι 
λιανικές πωλήσεις μέσω διαδικτύου αποτελούν πλέον το 12,8% των συνολικών 
λιανικών πωλήσεων (εκτός καυσίμων). 

 

Ανά τομέα: 

Τον Δεκέμβριο του 2015, το μερίδιο επί της αξίας λιανικών πωλήσεων  κάθε τομέα 

λιανικού εμπορίου διαμορφώθηκε ως εξής: 

καταστήματα τροφίμων: 41%  

καταστήματα πώλησης αγαθών εκτός τροφίμων: 42% 

καταστήματα πώλησης καυσίμων: 10% 

λιανικές πωλήσεις εκτός καταστημάτων (π.χ. καταλόγους δι 'αλληλογραφίας, λαϊκές 

αγορές): 7%  

                                                           
1 Η μείωση του όγκου και της αξίας μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2015 οφείλεται στις ειδικές 
προσφορές των καταστημάτων  στα τέλη Νοεμβρίου (Black Friday & Cyber Monday) 



Τα καταστήματα πώλησης τροφίμων (σουπερ μάρκετ, ειδικευμένα καταστήματα 

τροφίμων, αλκοολούχων ποτών και καπνού) σημείωσαν: 

i. αύξηση 3,4% σε όγκο πωλήσεων 

ii. αύξηση 0,3% σε αξία πωλήσεων 

iii. μείωση 2,7% σε μέσες τιμές πώλησης 

Τα καταστήματα πώλησης αγαθών εκτός τροφίμων (οικιακών ειδών, ειδών ένδυσης και 

υπόδησης και λοιπά καταστήματα)  σημείωσαν: 

i. μείωση 0,5% σε όγκο πωλήσεων 

ii. μείωση 2,1% σε αξία πωλήσεων 

iii. μείωση 2,4% σε μέσες τιμές πώλησης 

Κατανομή πωλήσεων βάσει μεγέθους επιχείρησης: 

• Επιχειρήσεις με 100 και περισσότερους εργαζομένους πραγματοποιούν το 

81,2% της αξίας λιανικών πωλήσεων και γνώρισαν αύξηση της τάξης 0,1% σε σχέση με 

το Δεκέμβριο 2014. 

• Επιχειρήσεις με 40 έως 99 εργαζομένους πραγματοποιούν το 2,5% της αξίας 

λιανικών πωλήσεων και γνώρισαν αύξηση της τάξης 23,7% σε σχέση με το Δεκέμβριο 

2014. 

• Επιχειρήσεις με 10 έως 39 εργαζομένους πραγματοποιούν το 5,8% της αξίας 

λιανικών πωλήσεων και γνώρισαν αύξηση της τάξης 5,1% σε σχέση με το Δεκέμβριο 

2014.  

• Επιχειρήσεις με 0 έως 9 εργαζομένους πραγματοποιούν το 10,5% της αξίας 

λιανικών πωλήσεων και γνώρισαν πτώση της τάξης 11,9% σε σχέση με το Δεκέμβριο 

2014. 

Οικονομικό πλαίσιο:  

Μετά από μία περίοδο στασιμότητας μεταξύ των ετών 2008-2012, οι λιανικές πωλήσεις 

άρχισαν να αυξάνονται σημαντικά από τα μέσα του 2013, εξέλιξη που συνδέεται με την 

αύξηση της καταναλωτικής πίστης, η οποία αυξήθηκε κατά 13,8% μεταξύ Ιουνίου 

2013 και Νοεμβρίου 2015 και την πτώση των τιμών λιανικής πώλησης. Η ανάκαμψη 

της καταναλωτικής δαπάνης συνοδεύτηκε από μείωση του ποσοστού αποταμίευσης, 

από ένα μέσο όρο 9,0% κατά την περίοδο 2008-2012, σε 5,9% κατά μέσο όρο, κατά 

την περίοδο 2013-2014. Στο μεγαλύτερο μέρος του 2015, ο ρυθμός λιανικών 

πωλήσεων κινήθηκε με ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης 4,5% έως 5,0%, το οποίο είναι 

υψηλότερο από το ποσοστό πριν την ύφεση. Ωστόσο, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν μία 

υποχώρηση στην ανάπτυξη των λιανικών πωλήσεων, η οποία περιορίζεται σε ποσοστό 

3,7% τους τελευταίους 3 μήνες μέχρι και τον Δεκέμβριο 2015.  


