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Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου 

των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010 και ανιλκε ςε €18,1 δις. Η μείωςθ αυτι κα 

ιταν μεγαλφτερθ (7%), εάν δε ςυμπεριλαμβάνονταν οι αλυςίδεσ ςουπερ μάρκετ. Εκτιμάται 

ότι, θ πτωτικι πορεία κα ςυνεχιςτεί και το 2011 και κα διαμορφωκεί ςτο επίπεδο του 5% 

περίπου, ποςοςτό που κα ιταν μεγαλφτερο (12%), εάν δεν το «ςυγκρατοφςαν» επίςθσ, οι 

αλυςίδεσ ςουπερ μάρκετ. Αυτό είναι το βαςικό ςυμπζραςμα τθσ μελζτθσ που εκπόνθςε για 

τισ «Αλυςίδεσ Λιανικοφ Εμπορίου» θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο 

τθσ ςειράσ μελετών με τθ διακριτικι ονομαςία Κλαδικζσ τοχεφςεισ, όπωσ αναφζρει θ 

υπεφκυνθ του αρμόδιου τμιματοσ, κα Χ. Γκιόκα. 

 Η εξεταηόμενθ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου περιλαμβάνει:  

- Σοφπερ μάρκετ                                           - Καλλυντικά 
- Πολυμζςα - Παιχνίδια &Είδθ Βρεφανάπτυξθσ  
- Ζνδυςθ - Υπόδθςθ  - Χρθςτικά Είδθ Οικιακισ Χριςθσ 
- Ηλεκτρικά & Ηλεκτρονικζσ 

ςυςκευζσ 
- Βιβλιοπωλεία 

 

υνοπτικά, τα βαςικά ςυμπεράςματα τθσ  μελζτθσ είναι τα εξισ:   

 Στθν επικράτεια δραςτθριοποιοφνται περίπου 342 αλυςίδεσ λιανικισ πώλθςθσ, εκ 

των οποίων το 48% περίπου ανικουν ςτισ αλυςίδεσ ζνδυςθσ – υπόδθςθσ, ενϊ οι αλυςίδεσ 

ςουπερ μάρκετ κατζχουν το 66% τθσ εξεταηόμενθσ αγοράσ, βάςει κφκλου εργαςιών.  

 

 

 

 Παρατθρείται ςταδιακι αφξθςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ τόςο των πωλιςεων, όςο και 

του αρικμοφ των απαςχολουμζνων, ςε μικρό αρικμό μεγάλων αλυςίδων οι οποίεσ 



δραςτθριοποιοφνται εντονότερα ςτα μεγάλα αςτικά κζντρα (Ακινα και Θεςςαλονίκθ) και 

λιγότερο ςτθν περιφζρεια. 

 Η υψθλι αναγνωριςιμότθτα και θ μεγάλθ ποικιλία των προςφερόμενων προϊόντων 

είναι δφο από τα πιο δυνατά χαρακτθριςτικά των επιχειριςεων του κλάδου, ενϊ οι 

δανειακζσ υποχρεϊςεισ και θ περιοριςμζνθ ρευςτότθτα από τθν άλλθ πλευρά, ζχουν 

οδθγιςει τισ επιχειριςεισ ςε λειτουργικι αναδιάρκρωςθ και εξορκολογιςμό του κόςτουσ. 

 Όςον αφορά ςτθν ΕΕ-27, παρατθρείται ότι ςτισ χϊρεσ τθσ Βόρειασ και Δυτικισ 

Ευρϊπθσ υπάρχει υψθλόσ βακμόσ ςυγκζντρωςθσ ςε λίγεσ μεγάλεσ αλυςίδεσ, ςε αντίκεςθ 

με τθ ΝΑ Ευρϊπθ, όπου ο βακμόσ ςυγκζντρωςθσ είναι χαμθλόσ και προςφζρει ςθμαντικζσ 

ευκαιρίεσ διείςδυςθσ και ανάπτυξθσ των αλυςίδων. 

 Όςον αφορά ςτισ εκτιμιςεισ μασ για τθν αγορά των εξεταηόμενων αλυςίδων 

λιανικοφ εμπορίου για ςτο 2011 ςε ςφγκριςθ με το 2010, αυτζσ διαμορφϊνονται ωσ 

ακολοφκωσ: 

 θ αγορά των αλυςίδων ςοφπερ μάρκετ κα ζχει μικρι μείωςθ,  

 οι αλυςίδεσ ζνδυςθσ/υπόδθςθσ, θλεκτρικϊν και θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν, 

πολυμζςων και καλλυντικϊν κα ζχουν μείωςθ θ οποία κα κυμανκεί από 12- 14% . 

 Οι αλυςίδεσ χρθςτικϊν ειδϊν οικιακισ χριςθσ και βιβλιοπωλείων κα ζχουν μείωςθ 

τθσ τάξθσ του 16-17% 

 οι αλυςίδεσ παιχνιδιϊν και ειδϊν βρεφανάπτυξθσ κα ζχουν μείωςθ (4%). 

 

 

 

 



 

Όςον αφορά ςτθ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ των αλυςίδων ο κ. Βαςίλθσ Ρεγκοφηασ, 

Πρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων Α.Ε. 

ςθμειϊνει τα παρακάτω: 

 Η κεφαλαιακι διάρκρωςθ του ςυνόλου των εταιριϊν κεωρείται ςχετικά 

ικανοποιθτικι, παρουςιάηοντασ ωςτόςο ςθμαντικζσ αποκλίςεισ ανά κατθγορία. Τα 

καταςτιματα παιχνιδιϊν και οικιακοφ εξοπλιςμοφ εμφανίηουν τθ μικρότερθ εξάρτθςθ από 

ξζνα κεφάλαια. 

 

 

 Σθμαντικι ζνδειξθ «αςφάλειασ» προσ τουσ πιςτωτζσ παρζχει θ κατθγορία των 

παιχνιδιϊν. Αντίκετα, περιςςότερο ευπρόςβλθτεσ ςτο ςθμερινό οικονομικό περιβάλλον 

παρουςιάηονται οι κατθγορίεσ των θλεκτρικϊν ςυςκευϊν και των βιβλιοπωλείων.  

 



 

 Φανερι είναι θ αξιοποίθςθ του «μεγζκουσ» για τισ μεγάλεσ αλυςίδεσ, 

βελτιϊνοντασ τουσ ςυναλλακτικοφσ όρουσ τουσ, επιτυγχάνοντασ κυρίωσ υψθλότερεσ 

πιςτϊςεισ από προμθκευτζσ (63 θμζρεσ) το 2010.  

 

 

 

 

 Η αποδοτικότθτα των ιδίων κεφαλαίων των Σ/Μ και των αλυςίδων παιχνιδιϊν & 

ειδϊν βρεφανάπτυξθσ δείχνει τθν κερδοφόρα δυναμικότθτά τουσ.  

 



 

 

 

Η ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, θ οποία δραςτθριοποιείται ςτθν αγορά 

ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν, ζχοντασ ωσ αποςτολι τθν παροχι υψθλοφ επιπζδου 

εξατομικευμζνων ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςε επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ του 

ιδιωτικοφ και δθμόςιου τομζα, ζχει ειςζλκει  δυναμικά και ςτο χϊρο των μελετών αγοράσ 

κλάδων τθσ οικονομίασ, προςφζροντασ μια νζα ςειρά μελετϊν αγοράσ, ευζλικτων και 

πρωτοποριακϊν. 

Οι μελζτεσ αυτζσ αφοροφν αναπτυςςόμενουσ κλάδουσ ι υποκλάδουσ τθσ ελλθνικισ 

οικονομίασ, φζρουν τθ διακριτικι ονομαςία «Κλαδικζσ τοχεφςεισ» και ζχουν ωσ βαςικό 

χαρακτθριςτικό τθν αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςτθν ελλθνικι και 

ευρωπαϊκι αγορά με εφςτοχο, ςφντομο και περιεκτικό τρόπο. 

Με τθ ςφγχρονθ μορφι ανάλυςθσ και παρουςίαςθσ των δεδομζνων που ζχει υιοκετιςει θ 

ΣΤΟΧΑΣΙΣ, οι μελζτεσ  αυτζσ αποτελοφν ζνα χριςιμο εργαλείο για τα ςτελζχθ του ςιμερα, 

που διακζτουν λίγο χρόνο και ζχουν ανάγκθ από αξιόπιςτεσ και εφχρθςτεσ πλθροφορίεσ 

που κα ςυνδράμουν ςτθ λιψθ κρίςιμων αποφάςεων. 

 


