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Έκθεση σχετικά με το μεταβαλλόμενο τοπίο του λιανικού εμπορίου στο ΗΒ 

 

Σύμφωνα με έρευνα της συμβουλευτικής εταιρείας Local Data Company, πραγματοποιείται μια 

έντονη στροφή του βρετανικού λιανικού εμπορίου στους πιο δημοφιλείς εμπορικούς δρόμους (high street) 

από τα καταστήματα πώλησης αγαθών και υπηρεσιών που είναι διαθέσιμα και σε άλλα κανάλια διανομής 

(κυρίως διαδικτυακά) σε καταστήματα υπηρεσιών αναψυχής, καλλωπισμού κ.ο.κ. που δεν είναι διαθέσιμες 

σε άλλα κανάλια.   

Ειδικότερα για το 2017, το είδος των καταστημάτων που σημείωσαν άνοδο, με βάση τον αριθμό 

τους σε εμπορικούς δρόμους, είναι τα κομμωτήρια και τα διάφορα ινστιτούτα αισθητικής και περιποίησης 

(beauty salons, nail salons, health clubs, tattooing and piercing), καφετέριες και μπαρ, εστιατόρια, πιτσαρίες 

και κινεζικά εστιατόρια για παράδοση κατ’ οίκον, φαρμακεία, καπνοπωλεία και γραφεία κηδειών. Αντίθετα, 

πολύ ισχυρότερη πτώση στον αριθμό τους σημείωσαν οι πιο παραδοσιακές παμπ, τα τραπεζικά 

υποκαταστήματα, τα ταξιδιωτικά γραφεία, τα ταχυδρομεία, τα πρακτορεία εφημερίδων/καταστήματα 

ψιλικών, τα μεσιτικά γραφεία, τα καταστήματα ενδυμάτων και υποδημάτων, τα παντοπωλεία, τα πρακτορεία 

τυχερών παιγνίων κ.ά..    

Με την εξαίρεση των παμπ, όπου οι αναφερόμενοι λόγοι μείωσης του αριθμού τους είναι οι 

αυξημένοι φόροι στο αλκοόλ που ενισχύουν την κατανάλωση κατ’ οίκον, η μείωση εν γένει της 

κατανάλωσης αλκοόλ, αλλά και η μεταστροφή του καταναλωτικού προτύπου, όπως μαρτυρεί η άνοδος των 

καφέ και των μπαρ, τα υπόλοιπα είδη καταστημάτων επηρεάζονται κατά κύριο λόγο από τη στροφή των 

καταναλωτών στις αγορές μέσω διαδικτύου.  

Εκτός του διαδικτύου, οι εταιρείες λιανικής του ΗΒ, όπως έχει καταγραφεί στο ως άνω σχετικό, 

έχουν να αντεπεξέλθουν σε συμβόλαια υψηλής αξίας μακροχρόνιων μισθώσεων καταστημάτων, δεχόμενες 

παράλληλα ασφυκτικές πιέσεις από την αύξηση του μισθολογικού κόστους, των δημοτικών τελών και της 

μειωμένης αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών.  

Επισημαίνεται ότι ο ρυθμός κλεισίματος καταστημάτων είναι ταχύτερος από το άνοιγμα νέων με 

συνέπεια το ποσοστό κενών καταστημάτων να αυξάνεται τόσο στις μεγάλες πόλεις, όσο και στις μικρότερες 

και να πλησιάζει το 13%. Είναι ενδεικτικό, τέλος, της διαμορφούμενης κατάστασης ότι πολλοί δήμοι έχουν 

αναγκαστεί να προβούν σε εξαγορά εμπορικών κέντρων ευρισκόμενων εντός των ορίων τους, για να 

στηρίξουν την τοπική οικονομία και την απασχόληση. 
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