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Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ISMEA (Ινστιτούτο Υπηρεσιών Αγροδιατροφικού Τομέα), οι πωλήσεις
των  βιολογικών  διατροφικών  προϊόντων  στα supermarket της  Ιταλίας  το  2020,  παρουσίασαν  αύξηση
μεγαλύτερη  από  +4%, σε  σχέση  με  το  προηγούμενο  έτος. Παραταύτα,  η γενικευμένη   αύξηση  των
πωλήσεων  των  διατροφικών  προϊόντων  στα supermarket,  ως  συνέπεια  της  επιδημίας covid-19, δεν
οδήγησε στην άνοδο του  μεριδίου αγοράς που κατέχουν οι πωλήσεις των βιολογικών προϊόντων στο
σύνολο των πωλήσεων των διατροφικών ειδών, καθώς το μερίδιό τους παρέμεινε σταθερό στο 3%.
Ειδικότερα,  την  περίοδο  των  Χριστουγέννων  και  της  Πρωτοχρονιάς  και  παρά  την  απαγόρευση  των
εορταστικών  εκδηλώσεων,  η  αγορά  των  βιολογικών  τροφίμων  δεν  επηρεάστηκε  αρνητικά, καθώς  οι
πωλήσεις τους  στα supermarket, παρουσίασαν αύξηση +6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019
(πίνακας  1).  Τα  προϊόντα  που  σημείωσαν   τη  μεγαλύτερη  αύξηση   ήταν:  το  βιολογικό  κρασί  και  ο
βιολογικός  αφρώδης  οίνος  (αύξηση +27% σε  σχέση με  το  προηγούμενο  έτος),  τα  βιολογικά λαχανικά
(+11%),  το  βιολογικό  κρέας  (+15%),  ενώ  ελαφρά  μείωση  παρουσίασαν  οι  πωλήσεις  των  βιολογικών
φρούτων (-2%).

Επισημαίνεται  ότι,  αφενός  η  μεγαλύτερη  κατανάλωση  βιολογικών  διατροφικών  προϊόντων
συγκεντρώνεται στην περιοχή της Β. Ιταλίας (64%), αφετέρου η μεγαλύτερη αύξηση (+8%) των πωλήσεων
στα καταστήματα των αλυσίδων supermarket παρατηρήθηκε στην Κεντρική Ιταλία   (Πίνακας 2).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΑΞΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ SUPERMARKET
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2019 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2020

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ +6% +6%

ΣΥΝΟΛΟ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ +7% +13%
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Παράλληλα, την ίδια περίοδο οι ηλεκτρονικές πωλήσεις των supermarket σημείωσαν ταχεία ανάπτυξη, με
την αυξητική τους πορεία να συνεχίζεται έως σήμερα.  Εκτιμάται ότι το τρέχον έτος,  ο ρυθμός ανάπτυξης
θα  φτάσει  στο  +60%,  γεγονός  που   επιταχύνει   την  επίτευξη  του  στόχου  των  μεγάλων  αλυσίδων
supermarket για περαιτέρω άνοδο του μεριδίου αγοράς των ηλεκτρονικών πωλήσεων επί των συνολικών
πωλήσεων,  από  1,9%     το  2019 στο  3%   το  2021(στόχος  που  αναμενόταν  να  επιτευχθεί  το  2023).
Σημειώνεται ότι, τα ηλεκτρονικά καταστήματα των μεγάλων  supermarket, συνεχίζουν να έχουν αρνητικά
περιθώρια κέρδους  -10%,  λόγω του πρόσθετου λειτουργικού κόστους των  μεταφορών.
Οι πιο οργανωμένες Περιφέρειες ως προς τις υπηρεσίες διανομής και παράδοσης προϊόντων που έχουν
αγορασθεί ηλεκτρονικά, είναι: η Λομβαρδία, η  Εmilia-Romagna  και το Lazio.
Επιπλέον,  σύμφωνα  με  στοιχεία  του  Πανεπιστημίου  Politecnico  di  Milano  (Osservatorio  Innova ve
Payments),  παρά  τη  γενικευμένη  μείωση της  συνολικής  κατανάλωσης   (άνω  του  -13%),  οι  ψηφιακές
συναλλαγές κατέγραψαν αύξηση +13,79% σε σχέση με το προηγούμενο έτος  και ανήλθαν αριθμητικά σε
5,2 δις συναλλαγές , συνολικής αξίας € 268 δις (33% των συνολικών συναλλαγών το 2020, έναντι 29%  των
συνολικών συναλλαγών το 2019). Η αύξηση προήλθε κυρίως από την αύξηση των ανέπαφων συναλλαγών
(+29%, συνολική αξία  €  81 δις.) και των συναλλαγών με χρήση  κινητού τηλεφώνου  (αύξηση +80% και
συνολική αξία € 3,4 δις.). Οι ανέπαφες συναλλαγές επωφελήθηκαν σημαντικά από την πανδημία covid-19
καθώς θεωρήθηκαν ως το πιο  ασφαλές μέσο πληρωμής. 
Η χρήση των έξυπνων κινητών (smartphone) ανεδείχθη ως το πιο δημοφιλές μέσο  για online  αγορές και
ηλεκτρονικές πληρωμές, ξεπερνώντας αυτή των Η/Υ. Οι εμπορικές συναλλαγές οι οποίες διεκπεραιώθηκαν
μέσω κινητού τηλεφώνου ανήλθαν στο 51% του συνολικού ηλεκτρονικού εμπορίου το 2020. 
Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, ενισχύθηκαν ιδιαίτερα κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου του 2020,
από το πρόγραμμα Cashback της Ιταλικής κυβέρνησης. Το εν λόγω πρόγραμμα επιβράβευε τους χρήστες
ηλεκτρονικών συναλλαγών, με την επιστροφή του 10% της αξίας τους, αποτελεί δε μέρος του εθνικού
προγράμματος  Italia Cashless  για την προώθηση των πληρωμών με ηλεκτρονικά μέσα. Σημειώνεται ότι,
μεταξύ των Κ-Μ της Ε.Ε. η Ιταλία κατέχει μόλις την 24η θέση στη χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών, ενώ
εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν περαιτέρω το 2021, με την θέσπιση της  αύξησης του χρηματικού ορίου των
ανέπαφων συναλλαγών από τα € 25 στα € 50.

Το καλοκαίρι του 2021 πρόκειται να λειτουργήσει το νέο κέντρο διαλογής της  Amazon  στο  Pioltello  του
Μιλάνου.  Πρόκειται  για  ένα  κέντρο  8.000  τ.μ.  και  αποτελεί  το  ενδέκατο  κέντρο  της  Amazon  στη
Λομβαρδία, όπου μέχρι σήμερα, έχει δημιουργήσει συνολικά  1800 θέσεις εργασίας.  Ακόμη, εκτός από
την έδρα της στο Milano, διαθέτει στη Λομβαρδία  ένα νέο κέντρο διανομής στο Cividate al Piano (επαρχία



του Bergamo),   ένα κέντρο διαλογής στο Casirate d’ Adda (επαρχία του Bergamo),  ένα κέντρο διανομής
Prime Now στο  Milano και έξι κέντρα διαλογής στην επαρχία του  Milano.
Τέλος, επισημαίνουμε την πρόσφατη παρουσία της  Amazon Fresh  στην επαρχία του Μιλάνου, ως υπηρε-
σία παράδοσης φρέσκων φρούτων και λαχανικών και ειδών παντοπωλείου της Amazon Italia. Η Amazon
Fresh, λειτουργεί σε συνεργασία με την αλυσίδα supermarket Unes (U2). Η εν λόγω υπηρεσία σχεδιάζεται
να επεκταθεί μέχρι το τέλος του έτους και στην  ευρύτερη περιοχή της Ρώμης. Λόγω της πανδημίας Covid-
19, χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία όπου οι διαδικτυακές πωλήσεις τροφίμων ήταν περιορισμένες, ανα-
δείχθηκαν σε αναπτυσσόμενες,  με μεγάλη δυναμική, αγορές.
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