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«Το Λιανικό Εμπόριο μέσα στην πανδημία και οι προοπτικές του» 

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Λιανικό Εμπόριο στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η 

πανδημία αλλά και οι προοπτικές της επόμενης ημέρας βρέθηκαν στο επίκεντρο διαδικτυακής 

εκδήλωσης που πραγματοποίησε σήμερα το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών 

(IOBE). 

Η εκδήλωση με τίτλο «Το Λιανικό Εμπόριο μέσα στην πανδημία και οι προοπτικές του» 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της σειράς των e-Συζητήσεων 2020-21 του ΙΟΒΕ «Η ελληνική 

οικονομία και το ευρωπαϊκό περιβάλλον: (νέα) κρίση και ευκαιρίες». 

Στη συζήτηση συμμετείχαν οι κ.κ. Γιώργος Καρανίκας, Πρόεδρος Ελληνικής Συνομοσπονδίας 

Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), Αντώνης Μακρής, Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων και 

Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) και Κωνσταντίνος Μαχαίρας, Πρόεδρος, Ινστιτούτο Έρευνας 

Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). 

Από τα στοιχεία που παρουσίασε ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, Καθηγητής Νίκος Βέττας, 

προκύπτει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα του λιανικού εμπορίου. Η υποχώρηση της δραστηριότητας 

στο λιανικό εμπόριο ήταν ηπιότερη σε σχέση με το σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο, 

υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις: κλάδοι που συνδέονται με το διαδίκτυο και την πληροφορική, 

τα τρόφιμα και τα φαρμακευτικά, κατέγραψαν αύξηση κύκλου εργασιών, όμως, άλλες 

δραστηριότητες όπως κοσμήματα, υποδήματα και κλωστοϋφαντουργία, καύσιμα, παιχνίδια κ.ά. 

σημείωσαν μεγάλη πτώση πωλήσεων. 

Όπως ανέφερε ο κ. Βέττας, τα προγράμματα στήριξης που ενεργοποίησε η κυβέρνηση συνέβαλαν 

στην ανάσχεση των επιπτώσεων της πανδημίας και των περιορισμών που τέθηκαν. Σύμφωνα με τα 

http://iobe.gr/default.asp
http://iobe.gr/default.asp
http://iobe.gr/press_dtl.asp?EID=182
http://iobe.gr/press_dtl.asp?EID=154
http://iobe.gr/press_dtl.asp?EID=154


 

2 
 

στοιχεία, γενικά η πτώση της κατανάλωσης των νοικοκυριών στην Ελλάδα το 2020 ήταν μικρότερη 

του μέσου όρου της ΕΕ και της Ευρωζώνης. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), κ. Γιώργος 

Καρανίκας, υπογράμμισε την ιδιαιτερότητα του λιανικού εμπορίου λόγω των πολλών διαφορετικών 

δραστηριοτήτων που το συνθέτουν. Υπήρξαν κλάδοι, τόνισε, που σημείωσαν αύξηση εργασιών αλλά 

και άλλοι που βιώνουν μια δραματική μείωση και έχουν υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές λόγω της μη 

λειτουργίας των καταστημάτων. Είναι πολύ σημαντικό, τόνισε, να υπάρξουν στοχευμένες πολιτικές 

στήριξης των τομέων του εμπορίου που έχουν δεχθεί τις μεγαλύτερες πιέσεις. Σημείωσε ακόμη ότι τα 

μέτρα στήριξης της πολιτείας θα πρέπει να είναι δίκαια, ενώ ήταν θετικός σε ένα σταδιακό άνοιγμα 

των καταστημάτων, καθώς οι υγειονομικοί κίνδυνοι στα μικρά καταστήματα είναι περιορισμένοι. 

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος 

(ΣΕΛΠΕ), κ. Αντώνης Μακρής, υπογράμμισε στην παρέμβασή του ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας 

δεν αφορούν μόνο το οικονομικό αλλά και το κοινωνικό πεδίο. Όπως σημείωσε, αναμένεται 

ευμετάβλητη πορεία στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων με αντίκτυπο στον ρυθμό ανάπτυξης 

της οικονομίας. Επιπρόσθετα, τόνισε, θα επιφέρουν ανακατατάξεις στη γεωγραφία του 

επιχειρηματικού χάρτη λιανικής, αύξηση του ανταγωνισμού και της ελαστικότητας στην προσφορά 

εργασίας, καθώς επίσης αξιοσημείωτες μεταβολές και διακυμάνσεις στο συμπεριφορικό προφίλ των 

αγοραστών εξαιτίας της χρήσης ψηφιακών καινοτομιών που θα αλλάξουν τα δεδομένα τα επόμενα 

χρόνια στο εμπόριο. Τέλος, σημείωσε ότι η συζήτηση περί σταδιακού ανοίγματος των καταστημάτων 

δεν είναι σκόπιμη, καθώς δεν μπορεί να γίνει διαχωρισμός της αγοράς. 

Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), κ. 

Κωνσταντίνος Μαχαίρας, σημείωσε τις μεγάλες δομικές αλλαγές που επιφέραν η ψηφιοποίηση και η 

ανάπτυξη των ηλεκτρονικών δικτύων, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε ριζική αναδιάρθρωση και 

μετασχηματισμό του λιανεμπορίου. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα στήριξης της οικονομίας, σημείωσε την 

ανάγκη αυτά να χορηγούνται με αντικειμενικά κριτήρια και καλύτερη στόχευση, και όχι οριζόντια, 

καθώς και την προετοιμασία για τη στήριξη των επιχειρήσεων ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματική 

επανεκκίνησή τους. Περιέγραψε επίσης τις πολύ μεγάλες αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στο λιανικό 

εμπόριο πρώτα στις ΗΠΑ και παγκοσμίως, οι οποίες θα επηρεάσουν ισχυρά και την ελληνική αγορά._ 

 


