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Αύξηση 25% στο ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ισπανία το 2019 

  

Το ηλεκτρονικό εμπόριο βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία έτη ενώ εκτοξεύτηκε κατά την περίοδο 

της καραντίνας. Στην Ισπανία, κάθε έτος, οι αγορές μέσω διαδικτύου αυξάνονται με ταχείς 

ρυθμούς, ενώ πλέον πολλές εταιρίες, όπως λ.χ. η Inditex, έχουν προσανατολιστεί στην ενίσχυση 

των εν λόγω πωλήσεών τους.  

Συγκεκριμένα, το 2019, οι πωλήσεις μέσω διαδικτύου στην χώρα, έφθασαν τα 48,8 δις ευρώ 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 25% σε σύγκριση με τις εν λόγω πωλήσεις το 2018. Δεδομένου 

του κατ’ οίκον περιορισμού στην Ισπανία για μεγάλο χρονικό διάστημα, το ποσό αυτό αναμένεται 

να αυξηθεί τ.έ. και να ξεπεράσει τα 50 δις ευρώ, παρόλο που οι τομείς της οικονομίας που 

πλήγηκαν περισσότερο είναι εκείνοι που έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στο ηλεκτρονικό εμπόριο.  

Αναλυτικότερα, 7,3 δις ευρώ προήλθαν από τις διαδικτυακές πωλήσεις των ταξιδιωτικών 

πρακτορείων, τα οποία βρέθηκαν στην πρώτη θέση της κατάταξης, ακολουθούμενα από τις 

πωλήσεις αεροπορικών μεταφορών, ενώ οι αγορές των εισιτηρίων αυτών ξεπέρασαν τα 4 δις 

ευρώ. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το εμπόριο υποδημάτων καθώς οι ηλεκτρονικές τους αγορές 

έφθασαν τα 3 δις ευρώ. Οι κρατήσεις ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων μέσω 

διαδικτύου ξεπέρασαν τα 2,5 δις ευρώ στην Ισπανία, ενώ περί τα 1,8 δις ευρώ προήλθαν μέσω 

ηλεκτρονικών παιγνίων.  

Από τις πέντε ανωτέρω κατηγορίες, μόνο οι αγορές αεροπορικών εισιτηρίων παρουσίασαν 

μείωση σε σύγκριση με το 2018, η οποία έφθασε το 3% ή 4 δις ευρώ. Αντίθετα, η μεγαλύτερη 

αύξηση, 48%, παρατηρήθηκε στις κρατήσεις ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων, καθώς 

αυτές γίνονται όλο και συχνότερα, μέσω διαδικτύου.  

Τέλος, όσον αφορά τον αριθμό των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν, ανήλθαν σε 867 

εκατομμύρια, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 25%. Από αυτές, οι 59 εκατομμύρια αφορούσαν 

αγορές εισιτηρίων χερσαίων μέσων μεταφοράς, εξαιτίας της αύξησης των εφαρμογών 

προσφοράς εν λόγω εισιτηρίων, ενώ τα ηλεκτρονικά παίγνια μέτρησαν 53 εκατομμύρια 

συναλλαγές.  
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