
Αύξηση αγορών από ηλεκτρονικά καταστήματα το 1ο τρίμηνο του 2018 

 

Σύμφωνα με έρευνα της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ολλανδίας σχετικά με τις online 

αγορές από Ολλανδούς καταναλωτές από ξένους διαδικτυακούς τόπους, στο 1
ο
 τρίμηνο 

του 2018 οι Ολλανδοί καταναλωτές δαπάνησαν περίπου 400 εκ. ευρώ (μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για προϊόντα που πωλούνται από ξένα ηλεκτρονικά 

καταστήματα της Ε.Ε. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 15% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο 

του 2017. 

Οι αγορές αυτές αφορούν ηλεκτρονικές αγορές αγαθών από Ολλανδούς καταναλωτές 

από εταιρείες εγκατεστημένες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά εκτός Ολλανδίας. Για 

όλα τα ξένα ηλεκτρονικά καταστήματα που καταγράφουν πωλήσεις προϊόντων σε 

ολλανδούς καταναλωτές που υπερβαίνουν τα 100.000 ευρώ ετησίως, οι δηλώσεις ΦΠΑ 

στην Ολλανδία είναι υποχρεωτικές. Αυτές οι δηλώσεις χρησιμοποιήθηκαν ως πηγή 

δεδομένων. Τα ευρωπαϊκά ηλεκτρονικά καταστήματα με πωλήσεις προϊόντων κάτω από 

100 χιλιάδες ευρώ δεν περιλαμβάνονται στην έρευνα. Ως αποτέλεσμα, το συνολικό ποσό 

που δαπανάται από τους Ολλανδούς καταναλωτές στα ευρωπαϊκά ηλεκτρονικά 

καταστήματα υποεκτιμάται.  

Τα καταγραμμένα ηλεκτρονικά καταστήματα στην Ολλανδία σημείωσαν αύξηση 

πωλήσεων κατά σχεδόν 22% το 1
ο
 τρίμηνο του 2018. Αυτό το ποσοστό είναι μεγαλύτερο 

από την αύξηση των πωλήσεων που πραγματοποίησαν τα ευρωπαϊκά καταστήματα 

πωλήσεων σε Ολλανδούς καταναλωτές την περίοδο αυτή (15%). Ο κύκλος εργασιών που 

παράγεται από ολλανδικά καταστήματα με μόνον ηλεκτρονικές πωλήσεις αυξήθηκε κατά 

19%. Οι ολλανδικές εταιρείες λιανικής πώλησης οι οποίες λειτουργούν ένα ηλεκτρονικό 

κατάστημα εκτός από το φυσικό κατάστημα, σημείωσαν αύξηση πωλήσεων κατά 26%.  

Ο συνολικός κύκλος εργασιών στον τομέα των λιανικών πωλήσεων στην Ολλανδία 

αυξήθηκε κατά 2,7% το 1
ο
 τρίμηνο του 2018.  

Σημειώνεται ότι το 2016, οι Ολλανδοί καταναλωτές δαπάνησαν πάνω από 1 δις ευρώ για 

προϊόντα που πωλούνται από ξένα καταστήματα της ΕΕ. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 

κατά 25% σε σχέση με το 2015. Περισσότερο από το ήμισυ όλων των ηλεκτρονικών 

αγορών πραγματοποιήθηκαν σε ηλεκτρονικά καταστήματα που βρίσκονται στη Γερμανία 

ενώ τα ενδύματα και τα παπούτσια ήταν τα κύρια προϊόντα που αγόραζαν οι 

καταναλωτές. 

Για τους Ολλανδούς καταναλωτές, η διάκριση μεταξύ εγχώριων και ξένων ηλεκτρονικών 

καταστημάτων τείνει να είναι θολή καθώς οι ξένες ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εμπορίου 

είναι συχνά σε πολλές γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των ολλανδικών.  


