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Στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις για το Νοέμβριο τ.έ σε μηνιαία και ετήσια βάση 

 

 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του ΗΒ (ONS),  το 

Νοέμβριο τ.έ. οι λιανικές πωλήσεις κατέγραψαν, σε τριμηνιαία βάση, αύξηση κατά 0,8%, σε όγκο και 

κατά 1,6% σε αξία. Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2017, το Νοέμβριο 2017, οι πωλήσεις αυξήθηκαν 

κατά 1,1% σε όγκο και 1,4% σε αξία. Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του προηγουμένου έτους το 

ποσοστό αύξησης ανήλθε σε 1,6% και 4,7% αντίστοιχα.  Οι συνολικές μέσες τιμές των καταστημάτων 

αυξήθηκαν κατά 3,1% το Νοέμβριο 2017 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με αυξήσεις 

τιμών σε όλους τους τύπους καταστημάτων, ενώ ιδίως στα καταστήματα τροφίμων, κατεγράφη η 

μεγαλύτερη αύξηση τιμών από τον Σεπτέμβριο του 2013 κατά 3,6%. 

 Η αύξηση του όγκου λιανικών πωλήσεων σε ετήσια βάση (Νοέμβριος 2016-Νοέμβριος 2017) 

κατά 1,6% οφείλεται κατά κύριο λόγο στην έντονη αύξηση του λιανικού εμπορίου εκτός καταστήματος 

(ηλεκτρονικό εμπόριο). Αναλυτικότερα, κατά την υπό εξέταση περίοδο, στα καταστήματα τροφίμων ο 

όγκος πωλήσεων μειώθηκε κατά 0,1%, ενώ η αξία αυξήθηκε κατά 3,5%, κυρίως λόγω της αύξησης των 

μέσων τιμών κατά 3,6%. Στα λοιπά καταστήματα (πλην τροφίμων) καταγράφεται αύξηση των 

πωλήσεων τόσο σε όγκο όσο και σε αξία. Ο όγκος πωλήσεων των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, 

των ειδών ένδυσης και των υποδημάτων αυξήθηκε κατά 2,3%, συνεχίζοντας την τάση έντονης 

ανάπτυξης που παρατηρείται στον τομέα καθ 'όλη τη διάρκεια του 2017, παρά τη μικρή πτώση που 

κατεγράφη των Οκτώβριο τ.έ. Ομοίως, κατεγράφη αύξηση κατά 2,3% και στα λοιπά καταστήματα, 

παρά τις αυξήσεις των τιμών σε όλες τις κατηγορίες. Ως εκ τούτου υπήρξε έντονη αύξηση του ποσού 

που δαπανήθηκε σε καταστήματα εκτός τροφίμων και άλλα καταστήματα κατά 5,2% και 4,6% 

αντίστοιχα. Τα πολυκαταστήματα και τα καταστήματα οικιακών ειδών εμφάνισαν πτώση της 

ανάπτυξης κατά την υπό εξέταση περίοδο. Ενώ ο τομέας των οικιακών ειδών μπορεί να είναι 

ευμετάβλητος, η πτώση κατά 0,9% στα πολυκαταστήματα ακολουθεί τον πρόσφατο ρυθμό 

επιβράδυνσης σε αυτόν τον τομέα. Ο τομέας του λιανικού εμπορίου εκτός καταστήματος (ηλεκτρονικό 

εμπόριο) συνέβαλε αποφασιστικά στην ανοδική διαμόρφωση των δεικτών του συνόλου του τομέα, 

καθώς ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 10,4% και η αξία αυτών κατά 13,8%.   

 H σημαντική αύξηση του Νοεμβρίου οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στην έναρξη της 

αγοραστικής περιόδου των Χριστουγέννων και την επιμήκυνση της περιόδου της «Black Friday». Σε 

σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2017, το Νοέμβριο του 2017 ο μη εποχιακά διορθωμένος όγκος 

πωλήσεων αυξήθηκε κατά 12,3% σε σύγκριση με 1,1% για τους εποχιακά διορθωμένους ρυθμούς 

ανάπτυξης, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι καταναλωτές έχουν αρχίσει να αγοράζουν για τα 

Χριστούγεννα.  


