ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

‘Οη Πξννπηηθέο ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Εκπνξίνπ ζηελ Ειιάδα ην 2019’
Εξγαζηήξην Ηιεθηξνληθνύ Εκπνξίνπ (ELTRUN)
Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ
Οινθιεξώζεθε πξόζθαηα ε εηήζηα κειέηε ‘πξννπηηθώλ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ’ πνπ δηεμάγεη θάζε ρξόλν
ην Δξγαζηήξην Ηιεηξνληθνπ Δκπνξίνπ (ELTRUN) ηνπ ΟΠΑ. Οη θύξηεο ηάζεηο/επξήκαηα/πξνβιέςεηο γηα
ηελ Διιεληθή αγνξά ην 2019 είλαη:
α. Τν 2019 αλακέλεηαη πεξίπνπ 4 εθαηνκκύξηα Έιιελεο λα αγνξάζνπλ online πξντόληα/ππεξεζίεο
αμίαο πάλσ από € 5 δηο κε άλνδν ζηελ θαηεγνξία ‘παξαγγειία έηνηκνπ θαγεηνύ’.
Τν ειεθηξνληθό εκπόξην B-C αλακέλεηαη λα μεπεξάζεη ην όξην ησλ €5 δηο, κε αλαπηπμηαθή πξννπηηθή θαη ηα
επόκελα ρξόληα αθνύ κόλν ην 40% ηνπ πιεζπζκνύ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ειεθηξνληθέο αγνξέο, όηαλ ηα
αληίζηνηρα πνζνζηά ζε ώξηκεο online Δπξσπατθέο αγνξέο μεπεξλνύλ ην 70-75%. Οη θνξπθαίεο θαηεγνξίεο
online αγνξώλ κε βάζε αλ πξαγκαηνπνίεζαλ κηα ηνπιάρηζηνλ αγνξά κέζσ Internet ηελ πεξίνδν ΙαλνπαξίνπΣεπηεκβξίνπ 2018 είλαη: δηακνλή ζε θαηαιύκαηα (κε ην 50% ησλ απαληήζεσλ), ηαμεηδησηηθέο ππεξεζίεο
(46%), έηνηκν θαγεηό (43%), έλδπζε/ππόδεζε (42%), εμνπιηζκόο Η/Υ (41%), ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο
(40%), εηζηηήξηα γηα εθδειώζεηο (39%), βηβιία (37%), νηθηαθά είδε (36%), είδε θαξκαθείνπ (30%),
πξνζσπηθή θξνληίδα (30%) θαη αζθάιεηεο (26%). Γελ αλακέλνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ θαηάηαμε
απηή ην 2019.
Η θαηεγνξία κε ηελ κεγαιύηεξε αύμεζε ην 2018 ήηαλ ‘παξαγγειία έηνηκνπ θαγεηνύ’ πνπ έθζαζε ηα €500
εθ. ζε αμία online αγνξώλ. Απηό νθείιεηαη ζηελ ζνβαξή πιένλ ζπλήζεηα γηα online παξαγγειία έηνηκνπ
θαγεηνύ (ην 50% ησλ online αγνξαζηώλ παξαγγέιλνπλ θαγεηό/θαθέ όηαλ είλαη ζην ζπίηη θαη ην 30% όηαλ
βξίζθνληαη ζηελ δνπιεηά), ζηηο λέεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ millennials, ζηηο ζεκαληηθέο επελδύζεηο ζε
ςεθηαθέο ππεξεζίεο πνπ έθαλαλ νη κεγάιεο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ ‘food-to-go’ αιιά θαη ζηα απνηειεζκαηηθά
θαλάιηα δηακνκήο θαη εμππεξέηεζεο από κηθξόηεξεο εηαηξίεο.
β. Πάλσ από 7000 Ειιεληθέο επηρεηξήζεηο κε ςεθηαθό θαλάιη πώιεζεο αιιά κε πεξηνξηζκέλε
πηζηνπνίεζε.
Πάλσ από 7.000 Διιεληθέο εηαηξίεο ζα ιεηηνπξγνύλ πιένλ νξγαλσκέλν ςεθηαθό θαλάιη πώιεζεο εθ ησλ
νπνίσλ ηα 2/3 είλαη κεζαίεο ή κεγάιεο επηρεηξήζεηο (κε απαζρόιεζε πάλσ από 10 άηνκα) θαη ην 1/3 είλαη
κηθξέο δπλακηθέο εηαηξίεο κε θύξην θαλάιη πώιεζεο ην ςεθηαθό. Η πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ Διιεληθώλ
ςεθηαθώλ επηρεηξήζεσλ επηβεβαηώλεηαη θαη από ην γεγνλόο όηη ην 85% ησλ online αγνξαζηώλ θάλεη πιένλ
πάλσ από ην 80% ησλ online αγνξώλ ηνπ από Διιεληθά ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα, ζεκαληηθή εμέιημε
αθνύ ην 2016 κόλν ην 60% ησλ θαηαλαισηώλ είρε ηελ αληίζηνηρε ζπκπεξηθνξά.
Παξ όια απηά ην ην ζήκα πηζηνπνίεζεο ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ (TrustMark) πνπ παξέρεη ν GRECA
(Διιεληθόο Σύλδεζκνο Ηιεθηξνληθνύ Δκπηξηνπ) ην έρνπλ πάξεη κόλν 160 ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα. Απηό
εμεγεί θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη online αγνξαζηέο πνπ αθνξνύλ θπξίσο ηελ παξάδνζε ησλ
πξντόλησλ όπσο ηηο πςειέο ρξεώζεηο παξάδνζεο (70%), ζην σξάξην παξαιαβήο ησλ πξντόλησλ (31%) θαη
ζηελ παξαιαβή ειαηησκαηηθώλ πξντόλησλ (15%). Η δεύηεξε θαηεγνξία πξνβιεκάησλ αθνξά ηελ
ππνζηήξημε όπσο δπζθνιία πιεξνθόξεζεο κεηά ηελ αγνξά (19%) θαη δπζθνιία ζηελ ηειεθσληθή
επηθνηλσλία (13%). Δλώ ηα πξόβιεκαηα κε ηηο ςεθηαθέο ζπλαιιαγέο είλαη πεξηνξηζκέλα, όπσο δπζθνιία
ζηελ πινήγεζε (14%) θαη δπζθνιία ζηνλ ηξόπν πιεξσκήο (6%).
γ. Ο θαηαιπηηθόο ξόινο ησλ ππεξεζηώλ ειεθηξνληθήο ηηκνιόγεζεο ζηελ νξγαλσκέλε αλάπηπμε ηνπ
ειεθηξνληθνύ επηρεηξείλ Β-Β.

Πάλσ από 5000 Διιεληθέο επηρεηξήζεηο θάλνπλ πιένλ ηηο πξνκήζεηεο/αγνξέο ηνπο ειεθηξνληθά ελώ
ηνπιάρηζηνλ 25000 Διιεληθέο επηρεηξήζεηο ήδε δηαθηλνύλ εηεζίσο πάλσ από 25 εθαηνκκύξηα Β-Β ηηκνιόγηα
ειεθηξνληθά θπξίσο κέζσ service providers πνπ πξνζθέξνπλ ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο αζθαινύο δηαθίλεζεο
ησλ ζεκαληηθώλ απηώλ παξαζηαηηθώλ κεηαμύ εκπνξηθώλ εηαίξσλ. Μάιηζηα 1000 εμ απηώλ ησλ εηαηξηώλ,
ιόγσ ηνπ κεγάινπ κεγέζνπο ηνπο, παίδνπλ έλα ξόιν ‘θόκβνπ’ εκπιέθνληαο πξνκεζεπηέο θαη πειάηεο ηνπο
ζηα αξρηθά ζηάδηα ηνπ νξγαλσκέλνπ Β-Β ειεθηξνληθνύ επηρεηξείλ. Με βάζε πξόζθαηε απόθαζε ηεο ΑΑΓΔ
ε ειεθηξνληθή ηηκνιόγεζε ζα γίλεη ππνρξεσηηθή από ηεο 1-1-2020 γηα όιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο
ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο. Σηόρνο ηεο πνιηηείαο είλαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο κέζσ
εηθνληθώλ/πιαζηώλ ηηκνινγίσλ θαζώο θαη νη ζηνρεπκέλνη θνξνινγηθνί έιεγρνη.
Η ζεκαληηθή απηή δξάζε ηνπνζεηεί πιένλ ηελ ειεθηξνληθή ηηκνιόγεζε σο ηελ θνξπθαία πξαθηηθή
ειεθηξνληθνύ επηρεηξείλ ζηελ Διιάδα γηα ην 2019 αιιά θαη γηα αξθεηά αθόκε ρξόληα. Πέξα από ηνπο
θπβεξλεηηθνύο ζηόρνπο, ε θαζνιηθή πηνζέηεζε ηεο ειεθηξνληθήο ηηκνιόγεζεο κπνξεί λα εμνηθνλνκήζεη
θόζηε πάλσ από €1 δηο εηεζίσο γηα ηηο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη λα ηηο βνεζήζεη ζηελ αύμεζε ηεο
αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπο. Όηαλ νη εηαηξίεο ρξεζηκνπνηνύλ ηνπο ζρεηηθνύο service providers έρνπλ ηελ
δπλαηόηεηα λα αμηνπνηήζνπλ πξνρσξεκέλεο ππεξεζίεο, πέξα από ηελ απιή αληαιιαγή ηνπ ειεθηξνληθνύ
ηηκνινγίνπ, πνπ αλαβαζκίδνπλ ηηο ζπλεξγαζίεο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα κεηαμύ πξνκεζεπηώλ θαη
αγνξαζηώλ, όπσο δηαρείξηζε δειηίνπ απνζηνιήο/επηζηξνθήο, ζπκθσλία θαξηέιαο γηα πιεξσκή, πξόηαζε
γηα παξαγγειία ζε ηαρπθίλεηα πξντόληα, απηνκαηνπνίεζε ηξηγσληθήο πώιεζεο θιπ. Άξα νη Διιεληθέο
εηαηξίεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ απηή ηελ πξαθηηθή ζα έρνπλ ηελ επθαηξία γηα νπζηαζηηθό ειεθηξνληθό
επηρεηξείλ B-B ζηηο πξνκήζεηεο θαη ζηηο πσιήζεηο, κε εμαηξεηηθά επηρεηξεκαηηθά νθέιε, όπσο ήδε
θαηαγξάθεηαη ζεο κεγάιεο δηεζλείο εηαηξίεο.
δ. Σνβαξή πνιπθαλαιηθή (multichannel) ζπκπεξηθνξά κε αύμεζε ησλ επελδύζεσλ ζην ςεθηαθό
κάξθεηηγθ θαη ζε παλθαλαιηθν (omnichanel) αγνξαζηηθό πεξηβάιινλ.
Οη Έιιελεο online αγνξαζηέο ζα ζπλερίζνπλ ηελ πνιπθαλαιηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά θαη κάιηζηα κε
απμεηηθέο ηάζεηο. Τα 2/3 ησλ ζπλνιηθώλ θπζηθώλ ηνπο αγνξώλ ην 2018 ην πξαγκαηνπνίεζαλ αθνύ έςαμαλ
ή ελεκεξώζεθαλ online (από 1/2 ην 2017). Απηό πξνζδηνξίδεη ηελ ζεκαζία ηνπ ςεθηαθνύ κάξθεηηγθ
αζρέησο ςεθηαθνύ ή θπζηθνύ θαλαιηνύ πώιεζεο θαη ηεο αλακελόκελεο αύμεζεο ζηηο επελδύζεηο ζηα
ςεθηαθά θαλάιηα πξνώζεζεο γηα ηα επόκελα ρξόληα. Γηα παξάδεηγκα γηα λα αγνξάζνπλ έλα πξντόλ νη
θαηαλαισηέο επεξεάδνληαη από newsletter πνπ ιακβάλνπλ (52%), δηαθεκίζεηο ζε sites πνπ επηζθέπηνληαη
(33%), ελεκεξώζεηο πνπ ιακβάλνπλ ζην θηλεηό (31%), δηαθεκίζεηο ζηηο κεραλέο αλαδήηεζήο (19%),
δηαθεκίζεηο ζην Facebook (16%) θαη δηαθεκίζεηο ζην YouTube (13%).
Δπίζεο ην 1/4 ησλ ζπλνιηθώλ δηαδηαθηπαθώλ αγνξώλ από ηνπο online αγνξαζηέο έγηλε αθνύ
πξαγκαηνπνηήζεθε επίζθεςε ζε θπζηθό θαηάζηεκα. Απηό δηθαηνινγεί γηαηί κεγάιεο αιπζίδεο θπζηθώλ
θαηαζηεκάησλ άξρηζαλ λα επελδύνπλ πιένλ ζην omnichannel εκπόξην κε ηελ ςεθηαθή αλαβάζκηζε ηεο
εκπεηξίαο ησλ θαηαλαισηώλ εληόο ησλ θπζηθώλ θαηαζηεκάησλ γηα λα μεπεξάζνπλ ην ‘show-rooming’
πξόβιεκα. Γηά παξάδεηγκα ην 42% αλαδεηνύλ πιεξνθνξία ζην δηαδίθηπν γηα πξντόληα ελώ βξίζθνληαη
εληόο θαηαζηήκαηνο θαη ην 38% αθνύ επηζθέπηνληαη θάπνην θπζηθό θαηάζηεκα θαη ζηε ζπλαίρεηα ην
αγνξάδνπλ online.
ε. Πεξαηηέξσ εδξαίσζε ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαη ησλ ςεθηαθώλ πιεξσκώλ.
Λόγσ ησλ capital controls, ηνπ λόκνπ 4446/2016 θαη ηεο αμηνπνίεζεο γεληθά ησλ ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ από
ηνπο Έιιελεο, ε ρξήζε θαξηώλ πιεξσκήο ζηελ Διιάδα ππεξηξηπιαζηάζηεθε ζε αμία ηελ πεξίνδν 2014-17
κε ην ιηαλεκπόξην λα θαιύπηεη πεξηζζόηεξν από ην 85% ηεο αμίαο θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ ζπλαιιαγώλ.
Σσξεπηηθά ηελ ίδηα πεξίνδν ν αξηζκόο ελεξγώλ ρξεζηώλ e-banking απμήζεθε 2,5 θνξέο θαη ησλ ελεξγώλ
ρξεζηώλ mobile banking θαηά 10 θνξέο. Παξ όια απηά, ην κέζν επίπεδν ρξήζεο θαξηώλ ζηελ Διιάδα
παξακέλεη ρακειόηεξν ηνπ κέζνπ όξνπ ηεο Δ.Δ. Όκσο πάξα ηελ ζρεηηθή θόπσζε ηνπ ξπζκνύ ην 2018, κε
βάζε ηα πξόζθαηα κέηξα γηα κείσζε ηνπ νξίνπ ζπλαιιαγώλ κε ρξήζε κεηξεηώλ θαη ηεο εηζόδνπ λέσλ
ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ θαη δπλακηθώλ λέν-εηζεξρνκέλσλ (Fintech), πξνβιέπεηαη λα ζπλαηρηζζεί ε απμεηηθή

ηάζε ζηηο ειεθηξνληθέο πιεξσκέο θαη ζηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή γεληθόηεξα. Γηα ην 2019 αλακέλεηαη όηη
πάλσ από ην 40% ηνπ ελεξγνύ πιεζπζκνύ λα ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν γηα ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο.
Αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι η ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή είλαη έλαο από ηνπο θπξίνπο
ιόγνπο πνπ νη online αγνξαζηέο ρξεζηκνπνηνύλ ην Internet θαη κάιηζηα κε ηδηαίηεξε απμεηηθή ηάζε (66% ην
2018 ζε ζρέζε κε 51% ην 2017). Δλώ ζηηο online πιεξσκέο ζπλαηρίδεηαη ε ηάζε από ην 2017 όπνπ
ζηαζεξνπνηείηαη σο θνξπθαίνο ηξόπνο πιεξσκήο ε ρξεσζηηθή θάξηα (64% ησλ εξσηεζέλησλ ην αλαθέξεη
σο ζπλήζεο ηξόπνο πιεξσκήο). Σηελ δεύηεξε ζέζε πιένλ είλαη ε αληηθαηαβνιή (54% από 57% ην 2017) θαη
έπνληαη ε πηζησηηθή θάξηα (37%) θαη ην PayPal (33%).
δ. Σεκαληηθή ε δηείζδπζε ησλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ αιιά νη Η/Υ παξακέλνπλ ην θύξην κέζν online
αγνξώλ.
Το 2018 καταγράφηκε μεγάλη αύξηση της πρόσβασης των online αγοραστών στο Internet ‘εν
κινήσει’, στο 60% από το 39% το 2017. Αυτή η τάση θα συναιχισθει αφού συμβαδίζει και με το
εύρημα ότι η πξόζβαζε ησλ online αγνξαζηώλ ζην Internet γίλεηαη πξνηίζησο κέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ
(93%), ελώ έπνληαη ν θνξεηόο Η/Υ (73%), ν ζηαζεξόο Η/Υ (57%) θαη ην tablet (33%). Παξάιιεια πάλσ
από ην 50% ησλ κεζαίσλ/κεγάισλ επηρεηξήζεσλ παξέρνπλ ζηνπο ππαιιήινπο ηνπο θνξεηέο ζπζθεπέο κε
πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν (αύμεζε 20% ζε ζρέζε κε ην 2017).
Η αμηνηπνίεζε ησλ Mobile ζπζθεπώλ γηα ηνπο online αγνξαζηέο γίλεηαη θπξίσο γηα αλαδήηεζε πξνζθνξώλ
(93%), γηα εθαξκνγέο θνηλσληθήο δηθηύσζεο (84%), γηα αλαδήηεζή ηηκώλ ελώ βξίζθνληαη ζε θπζηθό
θαηάζηεκα (65%), θαη γηα θαηέβαζκα εθαξνγώλ (64%). Όκσο ε θύξηα ζπζθεπή γηα πξαγκαηνπνίεζε ησλ
δηαδηθηπαθώλ αγνξώλ παξακέλνπλ νη Η/Υ (80%), ελώ κόιηο 15% αλαθέξνπλ ην θηλεηό θαη 5% ην tablet.
Απηό ζρεηίδεηαη κεξηθώο κε ηελ ρξεζηηθόηεηα ησλ δηεπαθσλ ησλ ειεθηξνληθώλ θαηαζηεκάησλ ζηηο θηλεηέο
ζπζθεπέο.

Τελ επηζηεκνληθή επηκέιεηα ηεο εηήζηαο κειέηεο πξννπηηθώλ ηεο αγνξάο ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ είραλ ν
Καζεγεηήο Γεώξγηνο Γνπθίδεο δηεπζπληήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ ELTRUN/ΟΠΑ θαη Γξ Καηεξίλα Φξαηδάθε
δηεπζύληξηα εξεπλώλ ηνπ ELTRUN/ΟΠΑ θαη Πξόεδξνο ηνπ ΓΣ GRECA. Τα ζηνηρεία βαζίδνληαη ζε
ζρεηηθέο κειέηεο ησλ ELTRUN/ΟΠΑ, ΔΛΣΤΑΤ, ΙΟΒΔ θαζώο θαη ζε ζπλεληεύμεηο κε εηδηθνύο ηεο αγνξάο.
10 Ιαλνπαξίνπ 2019.

