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Η Ψηφιακή Τεχνολογία δίνει ώθηση στην Αγορά      
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Ο κύκλος των ανακατατάξεων και της 
συγκέντρωσης δεν έχει κλείσει για 

την αγορά των ηλεκτρικών και ηλεκτρο-
νικών ειδών, σύμφωνα με έρευνα της 
ICAP. Το 2006, η εγχώρια αγορά ση-
μείωσε την υψηλότερη αύξηση της τε-
λευταίας δεκαετίας και βάσει των μέχρι 
τώρα δεδομένων, η μεταβολή της αγο-
ράς κατά τη διετία 2007 - 2008 θα κυ-
μανθεί στο 10% σε ετήσια βάση. Όπως 
επισημαίνεται, η σύγκλιση των Τεχνο-
λογιών Πληροφορικής και Επικοινωνι-
ών και της Βιομηχανίας Ηλεκτρικών Ει-
δών έχει αυξήσει το μέγεθος της αγοράς, 
στην οποία πλέον συμπεριλαμβάνονται 
τα είδη πληροφορικής, τηλεπικοινωνι-
ών, ψηφιακού περιεχομένου και ψηφι-
ακά καταναλωτικά προϊόντα. 

Ο τζίρος της αγοράς ψηφιακών κατανα-
λωτικών προϊόντων αποτιμάται στα €4,5 
δις και αποτελεί το μεγάλο στοίχημα για 
τις αλυσίδες λιανικής πώλησης, που διεκ-
δικούν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο από 
την πίτα. Στον ανταγωνισμό, εκτός από τις 
αλυσίδες και τους συνεταιρισμούς ηλε-
κτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, μπαί-
νουν και τα δίκτυα καταστημάτων τηλε-
φωνίας και πληροφορικής. Σύμφωνα με 
τη μελέτη, το συνολικό μέγεθος της λια-
νικής αγοράς των ηλεκτρικών ειδών (λευ-
κές συσκευές, μαύρες συσκευές, εικόνας 
και ήχου, μικροσυσκευές και κλιματιστι-
κά) ανήλθε το 2006 στ €1,5 δις, παρου-
σιάζοντας αύξηση κατά 12,3%.

Η συγκεκριμένη άνοδος αποδίδεται κυ-
ρίως στην παρουσίαση νέων προϊόντων 
στην αγορά συσκευών ήχου και εικόνας, 
ιδιαίτερα στην κατηγορία των τηλεορά-
σεων LCD. Η αύξηση της συνολικής αγο-
ράς των συγκεκριμένων συσκευών (βά-
σει τεμαχίων) ξεπέρασε το 110% κατά 
την περίοδο 2005 - 2006 και όπως λέγε-
ται από τους εμπόρους, σχεδόν αντίστοι-

H σύγκλιση των Τεχνολογιών Πληροφορικής 
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χη αναμένεται να είναι η άνοδος και κατά 
το 2006 - 2007. Παράλληλα, η ευρύτερη 
αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ει-
δών συνέχισε να επηρεάζεται θετικά από 
τα πιστωτικά προγράμματα που προσφέ-
ρουν οι εταιρίες του κλάδου σε συνδυ-
ασμό με τη μείωση των τιμών των αντί-
στοιχων προϊόντων, (Πίνακας 1).

Από τη στιγμή που η υψηλή τεχνολογία 
ενσωματώθηκε στις οικιακές συσκευές, 
άλλαξε ριζικά η παραγωγή αλλά και η 

λιανική πώληση των ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών ειδών διεθνώς. Η τάση 
αυτή είναι εμφανής και στην ελληνική 
αγορά, αναδεικνύοντας τα consumer 
electronics προϊόντα, δηλαδή τις τη-
λεοράσεις υψηλής ευκρίνειας LCD και 
Plasma, τα DVD εγγραφής, τις βιντεοκά-
μερες με mini σκληρούς δίσκους σε ρυθ-
μιστικούς παράγοντες της αγοράς. Είναι 
χαρακτηριστικό, ότι οι “λευκές” συσκευ-
ές (ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια ρούχων, 
κ.ά.) εμφανίζουν σημαντικό βαθμό διείσ-
δυσης στα ελληνικά νοικοκυριά, με τη 
ζήτηση να προέρχεται από την αντικατά-
σταση παλιών συσκευών αλλά και από 
τον εξοπλισμό νέων νοικοκυριών.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ποσοστό 46,8% 
του συνόλου της αγοράς αντιστοιχεί σε 
συσκευές ήχου και εικόνας, ποσοστό 
36,5% αντιστοιχεί σε λευκές ηλεκτρικές 
οικιακές συσκευές, ποσοστό 10,6% αντι-
στοιχεί στις μικροσυσκευές και ποσοστό 
6,1% στα κλιματιστικά. Από τα στοιχεία 
των αναλυτών, τα ψυγεία - ψυγειοκατα-
ψύκτες καταλαμβάνουν το 26,4% της 
συνολικής κατανάλωσης, τα πλυντήρια 
ρούχων καλύπτουν περίπου το 20%, οι 
ηλεκτρικές κουζίνες καλύπτουν ποσοστό 

19% και τα υπόλοιπο ποσοστό είναι πλυ-
ντήρια πιάτων, φούρνοι μικροκυμάτων και 
απορροφητήρες. Από την άλλη πλευρά, 
η ζήτηση για συσκευές ήχου και εικόνας 
βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στην εμ-
φάνιση νέων τεχνολογιών, ενώ η αγο-
ρά των κλιματιστικών επηρεάζεται από 
τις καιρικές συνθήκες, όπως αποδείχτηκε 
και από το φετινό καλοκαίρι, οπότε εκτο-
ξεύθηκαν οι πωλήσεις των συγκεκριμέ-
νων προϊόντων λόγω καύσωνα.
Η εγχώρια αγορά τηλεοράσεων πα-
ρουσίασε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 
12% κατά την τελευταία δεκαετία και το 
2006 διαμορφώθηκε στα 680.000 τε-
μάχια. H διείσδυση των τηλεοράσεων 
νέας γενιάς στα ελληνικά νοικοκυριά 
(High Definition, LCD, Plasma), έχει δια-
μορφωθεί στο 20%, όταν στην υπόλοιπη 
Ευρώπη το ποσοστό ανέρχεται στο 60%. 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εταιριών, 
η ζήτηση για νέας γενιάς τηλεοράσεις θα 
συνεχιστεί την περίοδο των εορτών αλλά 
και την επόμενη χρονιά, οπότε αναμέ-
νεται πτώση τιμών. Αυξητική είναι και η 
ζήτηση για DVD, βιντεοπροβολείς, βιντε-
οκάμερες και ολοκληρωμένα συστήμα-
τα Hi-Fi (High Definition) και συστήματα 
ήχου αυτοκινήτου, (Πίνακας 2).

 Έτος Ρυθμός μεταβολής
 

 1997 - 1998  3,7%

 1998 - 1999  6,5%

 1999 - 2000  9,8%

 2000 - 2001  6,4%

 2001 - 2002  5,0%

 2002 - 2003  3,1%

 2003 - 2004  3,5%

 2004 - 2005  2,9%

 2005 - 2006  12,3%

Πίνακας 1. Εγχώρια λιανική αγορά ηλεκτρικών 
και ηλεκτρονικών συσκευών, 
Πηγή: ICAP, Σεπτέμβριος 2007

Συσκευές
σε τεμάχια  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Έγχρωμες 
τηλεοράσεις  480.000 475.000 490.000 525.000 540.000 550.000 565.000 590.000 650.000 680.000

Βίντεο  105.000 115.000 128.000 140.000 152.000 163.000 135.000 100.000 Μ.Δ Μ.Δ

DVD  Μ.Δ Μ.Δ Μ.Δ 30.000 75.000 120.000 207.000 375.000 748.000 640.000

Βιντεοκάμερες  42.000 46.000 49.000 55.000 61.000 65.000 77.000 92.500 105.000 98.000

Βιντεοπροβολείς  Μ.Δ Μ.Δ Μ.Δ. Μ.Δ Μ.Δ 6.500 8.000 11.000 19.000 19.500

Συστήματα Hi Fi  100.000 130.000 170.000 180.000 Μ.Δ 220.000 Μ.Δ. 170.000 Μ.Δ 210.000

Συστήματα ήχου 
αυτοκινήτου  170.000 180.000 255.000 280.000 273.000 264.000 250.000 240.000 210.000 195.000

Πίνακας 2. Εγχώρια λιανική αγορά συσκευών εικόνας - ήχου, ΜΔ: Μη διαθέσιμα στοιχεία, Πηγή: ICAP, Σεπτέμβριος 2007
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Λιανικό εμπόριο - Μερίδια 
Αγοράς

Σύμφωνα με τους αναλυτές, το κύριο χα-
ρακτηριστικό του κλάδου του λιανικού 
εμπορίου ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
ειδών είναι η κινητικότητα που παρατηρεί-
ται τα τελευταία χρόνια μέσω εξαγορών, 
συγχωνεύσεων, εισόδου διεθνών παι-
κτών στην Ελληνική αγορά και δημιουρ-
γίας συνεταιρισμών. Παρά τις αλλαγές και 
τις ανακατατάξεις που έχουν γίνει ορισμέ-
νες εταιρίες του κλάδου συνεχίζουν να εμ-
φανίζουν προβλήματα, όπως αυξημένα 
λειτουργικά έξοδα, μειωμένη ρευστότητα 
και υψηλό στοκ (κυρίως σε ηλεκτρονικές 
συσκευές παλιάς τεχνολογίας).

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να συνεχι-
στεί η τάση συγκέντρωσης, ο ανταγωνι-
σμός μεταξύ των αλυσίδων καταστημά-
των και η ανάπτυξη των δικτύων. Βάσει 
των στοιχείων της μελέτης της ICAP, εν-
δεικτικά αναφέρεται ότι εννέα από τις 
σημαντικότερες αλυσίδες και τους συ-
νεταιρισμούς ηλεκτρικών και ηλεκτρονι-
κών ειδών, εκτιμάται ότι κάλυψαν το 75% 
περίπου της αγοράς κατά το 2006. Τα 
τρία πρώτα εμπορικά σήματα καταλαμ-
βάνουν ποσοστό της τάξης του 46%. 

Κατά το 2006, το μεγαλύτερο μερίδιο 
στη συνολική αγορά λιανικής πώλησης 
εκτιμάται ότι κατέλαβε η εταιρία Dixons 
- Κωτσόβολος, με ποσοστό 25%. Η Ηλε-
κτρονική Αθηνών συγκέντρωσε μερίδιο 
της τάξης του 7%, η Media Markt δια-
μορφώθηκε στο 3,5% - 4%. Όσον αφο-
ρά τους συνεταιρισμούς, το δίκτυο κατα-
στημάτων Expert απέσπασε μερίδιο της 
τάξης του 11,5% - 12% και ακολούθη-
σε το δίκτυο καταστημάτων Electronet 
με ποσοστό 9% - 9,5%. Αξίζει πάντως 
να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια, 

σε αξιόλογο κανάλι πώλησης ηλεκτρι-
κών και ηλεκτρονικών συσκευών ανα-
δεικνύονται τα μεγάλα σούπερ μάρκετ 
και υπερ-μάρκετ με πρώτο και καλύτερο 
το Carrefour. Ακολουθούν, τo Praktiker 
και το Makro. Οι επιχειρήσεις αυτές εκτι-
μάται, ότι κατέχουν από κοινού μερίδιο 
που κυμαίνεται στο 15% - 18% της συ-
νολικής αγοράς, (Πίνακας 3).
 

Ο ανταγωνισμός 
των δικτύων

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των αλυσίδων 
καταστημάτων, των συνεταιρισμών και 
των ομίλων προβλέπεται, ότι θα συνεχι-
στεί με αμείωτη ένταση και την επόμενη 
χρονιά. Οι αλυσίδες καταστημάτων λια-
νικής λόγω του όγκου των συναλλαγών 
τους, αλλά των εκτεταμένων δικτύων 
πωλήσεων διατηρούν το ανταγωνιστικό 
τους πλεονέκτημα για προμήθεια προϊ-
όντων με ευνοϊκότερους όρους σε σχέ-
ση με τις μικρότερες επιχειρήσεις. Από 
την άλλη πλευρά, οι συνεταιρισμοί απο-
τελούν αποτελεσματική μέθοδο έναντι 
των μεμονωμένων επιχειρήσεων στον 
ανταγωνισμό των μεγάλων αλυσίδων. 

Όπως τονίζεται στη μελέτη, η αυξανόμε-
νη προσφορά σε μια αγορά, όπως η ελ-
ληνική με σχετικά περιορισμένα περιθώ-
ρια διεύρυνσης, έχει ως αποτέλεσμα τον 
ισχυρό ανταγωνισμό, ο οποίος παρουσι-
άζεται στις μεθόδους προώθησης πωλή-
σεων και προσέλκυσης του καταναλωτι-
κού κοινού αλλά και στην ανάπτυξη των 
δικτύων. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, οι 
εταιρίες του χώρου έχουν επικεντρωθεί 
στην πληρέστερη γεωγραφική κάλυψη 
της αγοράς από τα δίκτυα των καταστη-
μάτων τους. Σήμερα, στην ελληνική επι-
κράτεια υπάρχουν 752 καταστήματα, εκ 
των οποίων τα 154 καταστήματα ανή-
κουν σε οργανωμένες αλυσίδες και τα 
598 σε συνεταιρισμούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ICAP, αξίζει 
να σημειωθεί ότι ο νομός Λευκάδας εί-
ναι ο μοναδικός νομός στη χώρα, στον 
οποίο καμία από τις εξεταζόμενες αλυσί-
δες ή τους συνεταιρισμούς δεν έχει πα-
ρουσία. Από τις οργανωμένες αλυσίδες, 
το μεγαλύτερο αριθμό καταστημάτων 
στο σύνολο της χώρας διαθέτει η αλυ-
σίδα “Dixons - Κωτσόβολος” με 80 ση-
μεία λιανικής πώλησης και ακολουθεί 
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Η Ψηφιακή Τεχνολογία δίνει ώθηση στην Αγορά Ηλεκτρικών 
και Ηλεκτρονικών Ειδών

 Εταιρία Μερίδιο Αγοράς 

 Dixons - Κωτσόβολος ~ 25%

 Expert* 11,5% - 12%

 Electronet** 9% - 9,5%

 Ηλεκτρονική Αθηνών  7%

 Magnet Electric 6,5% - 7%

 Best 6% - 6,5%

 ΣΕΗΟΣ - Euronics Ελλάς 4,5% - 5%

 Media Saturn 3,5% - 4%

 ΗΛΜΑΚ ~ 2%

 Σύνολο  75% - 78%

*         Περιλαμβάνονται και οι 

πωλήσεις της εταιρίας 

Εικόνα - Ήχος 

**      Περιλαμβάνονται και οι 

πωλήσεις της εταιρίας 

Κωστίκα Μάρκετ

***  Στις μετρήσεις αυτές 

δεν έχουν συμπερι-

ληφθεί, οι πωλήσεις 

των ειδών κινητής τη-

λεφωνίας, πληροφο-

ρικής και συναφών 

προϊόντων.

Πίνακας 3. Μερίδια αγοράς λιανικών πωλήσεων για το 2006, Πηγή: ICAP, Σεπτέμβριος 2007
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η αλυσίδα καταστημάτων “Ηλεκτρονι-
κή Αθηνών” με 50 σημεία πώλησης. 
Από τους συνεταιρισμούς, η “ΣΕΗΟΣ 
- Euronics Ελλάς” διατηρεί το μεγαλύ-
τερο αριθμό καταστημάτων με 155 ση-
μεία στο σύνολο της χώρας. Ακολου-
θούν οι συνεταιρισμοί ‘Magnet Electric” 
και “Expert” με 145 και 117 καταστήμα-
τα αντίστοιχα. 

Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση πω-
λήσεων την περίοδο 2005 - 2006, εμ-
φάνισε η “Ηλεκτρονική Αθηνών” με 
ποσοστό 22,6%, ακολούθησε η εταιρία 
“Dixons - Κωτσόβολος” με 15%. Τη με-
γαλύτερη αύξηση πωλήσεων σε απόλυ-
τες τιμές την ίδια περίοδο παρουσίασε η 
εταιρία “Dixons - Κωτσόβολος” με €57,1 
εκατ. και ακολούθησαν η “Ηλεκτρονική 
Αθηνών” με €26,5 εκατ., καθώς και η 
“Εικόνα - Ήχος” με €1,2 εκατ. Ως προς 
την κερδοφορία, τις πρώτες θέσεις κα-
τέλαβαν ως προς το μικτό περιθώριο 
κέρδους η “Ηλεκτρονική Αθηνών” με 
25,32% και η “Σαραφίδης” με 22,36%. 
Ως προς το λειτουργικό περιθώριο, στις 
πρώτες θέσεις βρέθηκαν η “Ηλεκτρονι-
κή Αθηνών” με 4,97% και το “Ράδιο Μα-
κράκη” με 2,60%. Ως προς το καθαρό 
περιθώριο στις πρώτες θέσεις βρέθηκαν 
η “Ηλεκτρονική Αθηνών” με 4,57%, η 
“Ράδιο Μακράκη” με 2,66% και η “Κω-

στίκα Μάρκετ” με 1,75%. Η εταιρία “ΣΕ-
ΗΟΣ - Euronics Ελλάς” παρουσίασε τη 
μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση του συ-
νολικού κύκλου εργασιών της, την περί-
οδο 2005 - 2006, φτάνοντας το 27,1%. 
Τη μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων σε 
απόλυτες τιμές πέτυχε η “Expert” με 
€15,6 εκατ.
 
Συμπεράσματα - Προοπτικές 
του κλάδου

Ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των 
επιχειρήσεων του κλάδου των ηλεκτρι-
κών και ηλεκτρονικών ειδών, θα είναι 
ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά και της 
επόμενης οικονομικής χρήσης. Ο αντα-
γωνισμός αναμένεται να είναι έντονος σε 
πολλαπλά επίπεδα, όπως σε επίπεδο τι-
μών, προσφορών και πιστωτικών διευ-
κολύνσεων. Παράλληλα, παρατηρείται 
συγκέντρωση των μεριδίων αγοράς με 
τις μεγαλύτερες αλυσίδες και τους με-
γαλύτερους ομίλους να εξελίσσονται σε 
κυρίαρχους της λιανικής πώλησης. Στο 
πλαίσιο αυτό η συμπίεση του περιθωρί-
ου κέρδους, η οποία προέκυψε ως άμε-
ση απόρροια της πρακτικής του ανταγω-
νισμού των τιμών σε συνδυασμό με την 
πολιτική των διευκολύνσεων, των προ-
σφορών και των άτοκων δόσεων είχε ως 
αποτέλεσμα την περαιτέρω ένταση του 

ανταγωνιστικού κλίματος και την επιδεί-
νωση της οικονομικής κατάστασης αρκε-
τών επιχειρήσεων. 

Η αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας, 
καθώς και η πραγματοποίηση αγορών ή 
εισαγωγών με ευνοϊκότερους όρους έναντι 
των μεμονωμένων καταστημάτων αποτέ-
λεσε τη δικλείδα ασφαλείας στο πλαίσιο 
της επιθετικής τιμολογιακής πολιτικής από 
την πλευρά των οργανωμένων αλυσίδων. 
Όσον αφορά την εξέλιξη του βαθμού συ-
γκέντρωσης της αγοράς, οι αναλυτές το-
νίζουν πως το μέγεθος της εγχώριας αγο-
ράς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών 
είναι μικρό για να συντηρήσει τόσα πολ-
λά εμπορικά σήματα λιανικού εμπορίου. 
Να σημειωθεί ότι σε ευρωπαϊκές χώρες 
με πολλαπλάσιο πληθυσμό λειτουργούν 
λιγότερα εμπορικά σήματα. 

Ο πληθυσμός των αλυσίδων καταστη-
μάτων αναμένεται να συρρικνωθεί πε-
ραιτέρω και μέχρι το 2010 εκτιμάται ότι 
η συγκεκριμένη κατηγορία θα μείνει με 4 
- 5 παίκτες, με κάποιες από τις υπόλοιπες 
αλυσίδες να προσχωρούν σε ομίλους 
και άλλες να απορροφούνται από μεγα-
λύτερες εταιρίες. Από την άλλη πλευρά, 
οι συμμαχίες μικρότερων επιχειρήσεων 
με μεγαλύτερες αλυσίδες του κλάδου 
θα στηριχτούν κυρίως στην κάλυψη τυ-
χόν γεωγραφικών κενών στα δίκτυα πω-
λήσεων των μεγαλύτερων αλυσίδων. 
Αναφορικά με τη ζήτηση τονίζεται επα-
νειλημμένως, ότι σημαντικό τμήμα της, 
ήδη τροφοδοτείται από συσκευές νέας 
τεχνολογίας. Οι μεμονωμένες επιχειρή-
σεις και τα μικρότερα καταστήματα του 
κλάδου δεν μπορούν να εκμεταλλευ-
τούν στον ίδιο βαθμό με τις μεγαλύτε-
ρες αλυσίδες την αυξανόμενη ζήτηση 
όσον αφορά τις τεχνολογικά προηγμέ-
νες συσκευές.

Από τη στιγμή που η υψηλή τεχνολογία 

ενσωματώθηκε στις οικιακές συσκευές, άλλαξε 

ριζικά η παραγωγή αλλά και η λιανική πώληση 

των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών διεθνώς 




