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Αφού διαβάσετε αυτό το κεφάλαιο, θα μπορείτε:

■ Να κατανοήσετε το περιβάλλον όπου λειτουργούν σήμερα οι λιανικές πωλήσεις στο 
Internet.

■ Να εξηγήσετε τον τρόπο ανάλυσης της οικονομικής βιωσιμότητας μιας εταιρείας στο 
Internet.

■ Να προσδιορίσετε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διάφοροι ηλεκτρονικοί έμποροι 
λιανικής.

■ Να περιγράψετε τα βασικότερα χαρακτηριστικά του τομέα λιανικών πωλήσεων στο 
Internet.

■ Να συζητήσετε για τις τάσεις στη βιομηχανία οικονομικών υπηρεσιών στο Internet.
■ Να περιγράψετε τις κύριες τάσεις στη βιομηχανία ταξιδιών στο Internet σήμερα.
■ Να προσδιορίσετε τις σημερινές τάσεις στη βιομηχανία υπηρεσιών εύρεσης εργασίας στο 

Internet.
■ Να κατανοήσετε τα επιχειρηματικά μοντέλα των εταιρειών παροχής κατά παραγγελία 

υπηρεσιών.

Σ Τ Ο Χ Ο Ι  Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Υ

Λιανικές πωλήσεις και 
υπηρεσίες στο Internet

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 9

Book 1 e-commerce2021.indb   600Book 1 e-commerce2021.indb   600 29/3/2022   9:48:57 µ29/3/2022   9:48:57 µ



| 601

Αναζητάτε ένα «σπέσιαλ» δωράκι για 
την Κλεοπάτρα σας, αλλά δεν θέλετε 
να σπαταλήσετε χρόνο για ψώνια; 

Θέλετε να της χαρίσετε μία «Μεγάλη Πέτρα» 
χωρίς να δαπανήσετε ένα σωρό λεφτά για τον 
αρραβώνα; Δεν είστε βέβαιοι για την αξία των 
διαμαντιών στο μέλλον; Προτιμάτε μαργαρι-
τάρια, χρυσό ή πλατίνα;

Σας έχουμε την απάντηση: Η Blue Nile σάς 
παρέχει μέσω Internet τη δυνατότητα να επιλέ-
ξετε χειροποίητα δαχτυλίδια και πάνω από 
150.000 διαμάντια για την εκλεκτή της ζωής σας. 
Μπορείτε να τα αγοράσετε κομμένα και γυαλι-
σμένα, τοποθετημένα σε δαχτυλίδι, βραχιόλι, 
σκουλαρίκια, κολιέ, περιδέραιο, ρολόι και πόρπη 
που μπορείτε να αγοράσετε στο Internet. Όλα 
τα διαμάντια αξιολογούνται βάσει καρατιών (μέγεθος), κοπής, χρώματος και διαφάνειας και στο Internet θα 
βρείτε μία έκθεση για το κάθε διαμάντι από το GIA. 

Το BlueNile.com ξεκίνησε ως RockShop.com το Μάρτιο του 1999 στο Σιάτλ, της Ουάσινγκτον, άλλαξε την 
επωνυμία του το Νοέμβριο του 1999 σε Blue Nile και άνοιξε και δικό του website, το BlueNile.com, τον Δεκέμ-
βριο του 1999. Το 2004 η Blue Nile μπήκε στο χρηματιστήριο. Το 2007, η Blue Nile πούλησε το ακριβότερο 
αντικείμενο στην ιστορία του Internet, ένα διαμάντι αξίας 1,5 εκατομμυρίων δολαρίων, περίπου 10 καρατιών, 
ένα μέγεθος που θα κάλυπτε το δάχτυλό σας με ένα αρκετά μεγάλο διαμάντι. Το 2015, ένα ακόμα διαμάντι 
πωλήθηκε αντί 1,8 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τις πρώτες μέρες του ηλεκτρονικού εμπορίου, κανείς δεν είχε σκεφτεί ποτέ ότι το Internet θα ήταν ένα μέρος 
όπου θα πωλούνταν κοσμήματα υψηλής ποιότητας. Τα ψώνια στο Internet δεν θυμίζουν σε τίποτα το να δια-
σχίζετε το Tiff any’s ή κάποιο άλλο γνωστό κατάστημα λιανικής με υπέροχες γυάλινες προθήκες, διακοσμημένες 
με λαμπερά κομψοτεχνήματα, περιστοιχισμένοι από μία στρατιά υπαλλήλων που σας κάνουν να νιώθετε μονα-
δικοί. Τα διαμάντια συνεπάγονται σημαντικό κόστος και συνδέονται με σημαντικά γεγονότα, όπως αρραβώνες 
και επέτειοι, και υπάρχει συνήθως διχογνωμία ως προς την αξία και την κοστολόγησή τους. Σύμφωνα με 
έρευνες, οι περισσότεροι πελάτες πιστεύουν ότι τα κοσμήματα είναι προφανώς υπερτιμημένα, αλλά δεν έχουν 
τις γνώσεις προκειμένου να διαπραγματευτούν μία καλύτερη τιμή ή ακόμη και να κρίνουν την ποιότητα της 
αγοράς τους. Οι περισσότεροι ειδικοί πίστευαν ότι ελάχιστοι καταναλωτές θα εμπλέκονταν στην ακόμα πιο 
αγχωτική αγορά διαμαντιών αξίας 5.000 και πλέον δολαρίων σε ένα άγνωστο website, όπου μάλιστα δεν θα 
άγγιζαν ούτε θα έβλεπαν καν το διαμάντι. Αλλά όπως αποδεικνύεται, η βιομηχανία του λιανικού εμπορίου 
κοσμημάτων είναι ιδανικός υποψήφιος για πωλήσεις στο Web.

Η βιομηχανία κοσμημάτων όγκου 50 δις δολ. είναι μία λαβυρινθώδης, κατακερματισμένη συλλογή περισ-
σότερων από 20.000 κοσμηματοπωλείων και ακόμα τουλάχιστον 100.000 καταστημάτων που πωλούν κοσμή-
ματα μαζί με άλλα προϊόντα στις ΗΠΑ. Τα διαμάντια κατέχουν περισσότερο από το 50% σ' αυτή την αγορά. 
Διάφοροι χοντρέμποροι και μεσάζοντες εξυπηρετούν αυτή την αγορά, καλύπτοντας όλο το φάσμα των ρόλων 
και ειδικοτήτων. Οι κατακερματισμένες αλυσίδες εφοδιασμού και διανομής προσθέτουν τεράστια ενδιάμεσα 
έξοδα λόγω των μονοπωλιακών σταθερών τιμών των ακατέργαστων διαμαντιών. Σήμερα, τα τυπικά ενδιάμεσα 
έξοδα για ένα κοσμηματοπωλείο διαμαντιών κυμαίνονται μεταξύ 50% και 100%. Το κέρδος της Blue Nile είναι 
μόνο 18%.

Η λάμψη του Γαλάζιου Νείλου
για την Κλεοπάτρα σας

© Ken Gillespie Photography / Alamy Stock Photo
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ΜΕΡΟΣ 4:  Το ηλεκτρονικό εμπόριο στην πράξη|602
Η Blue Nile έχει απλοποιήσει την πλευρά της προμήθειας διαμαντιών, εξαλείφοντας αρκετά επίπεδα μεσα-

ζόντων, προτιμώντας να επικοινωνεί απευθείας με τους κατόχους διαμαντιών και τους κατασκευαστές κοσμη-
μάτων. Επιπλέον, η Blue Nile ελαχιστοποιεί το κόστος αποθεμάτων και περιορίζει τον κίνδυνο μείωσης της 
τιμής τους. Αντί για ακριβά καταστήματα, προσφέρει μόνο ένα website, όπου μπορεί να συγκεντρώσει τη ζήτηση 
χιλιάδων επισκεπτών για διαμάντια και να τους προσφέρει μία πιο ελκυστική αγοραστική εμπειρία απ’ ό,τι ένα 
τυπικό κατάστημα λιανικής. Το αποτέλεσμα του εξορθολογισμού της αλυσίδας τροφοδοσίας και διανομής είναι 
τα χαμηλότερα ενδιάμεσα έξοδα. Για παράδειγμα, η Blue Nile θα αγοράσει ένα ζευγάρι οβάλ σμαραγδένια και 
διαμαντένια σκουλαρίκια από τον προμηθευτή έναντι 850 δολαρίων και θα χρεώσει τον πελάτη περίπου 1.000 
δολάρια. Ένας παραδοσιακός έμπορος λιανικής θα χρέωνε τον καταναλωτή 1.258 δολάρια.

Η Blue Nile βελτίωσε την αγοραστική εμπειρία διότι παρέχει ένα αξιόπιστο και επικαιροποιημένο περιβάλλον 
που μειώνει το άγχος του καταναλωτή για την αξία των διαμαντιών. Το website της περιέχει ενδιαφέρουσες 
πληροφορίες για διαμάντια και κλίμακες αξιολόγησής τους, ενώ παράλληλα παρέχει ανεξάρτητες αξιολογήσεις 
ποιότητας για κάθε διαμάντι από μη κερδοσκοπικές βιομηχανικές ενώσεις. Υπάρχει επίσης εγγύηση τριάντα 
ημερών για επιστροφή χρημάτων. Η Blue Nile προσφέρει επίσης ένα πρόγραμμα επιστροφής, μέσω του οποίοι 
οι πελάτες μπορούν να πωλούν κοσμήματα στην εταιρεία. Ο μέσος πελάτης επισκέπτεται το website επανει-
λημμένα μέσα σε μία εβδομάδα, βλέπει τουλάχιστον 200 σελίδες και συνήθως συνομιλεί με την υπηρεσία εξυ-
πηρέτησης πελατών τουλάχιστον μία φορά. Το 2016, η Blue Nile έλαβε τη μεγαλύτερη βαθμολογία εξυπηρέ-
τησης πελατών από ένα κορυφαίο site κριτικών.

Το 2010, η Blue Nile παρουσιάσει ένα site για κινητά και μια εφαρμογή για iPhone/iPad. Η εφαρμογή για 
iPhone παρέχει στους χρήστες έναν εύκολο τρόπο ορισμού προδιαγραφών για ένα διαμάντι και προβολής της 
τιμής, αλλά και ένα κουμπί Call που παρέχει άμεση σύνδεση με το τηλεφωνικό κέντρο της Blue Nile για τηλε-
φωνικές παραγγελίες. Η Blue Nile έκανε επίσης τις πρώτες δοκιμές της στο marketing των κοινωνικών μέσων, 
με μια σελίδα στο Facebook με περίπου 1,9 εκατομμύρια ακόλουθους, ένα κανάλι στο YouTube με περισσό-
τερες από 6,3 εκατομμύρια προβολές, μια σελίδα στο Pinterest με σχεδόν 4,3 εκατομμύρια θεάσεις τον μήνα, 
λογαριασμό στο Instagram με περισσότερους από 170.000 ακόλουθους και λογαριασμό στο Twitter με περισ-
σότερους από 20.000 ακόλουθους. Οι χρήστες που εντυπωσιάζονται από τις εικόνες κοσμημάτων σ' αυτά τα 
site μπορούν να κάνουν κλικ σε συνδέσμους και να μεταφέρονται απευθείας σε μια σελίδα αγορών για το 
συγκεκριμένο προϊόν. Το 2017, η εταιρεία ανακαίνισε τους διακομιστές του site της και κατάφερε να ανέλθει 
στους κορυφαίους δέκα ηλεκτρονικούς εμπόρους ως προς την απόδοση του site σε επιτραπέζιους υπολογι-
στές. Κατέχει συνήθως την κορυφαία θέση μεταξύ των κοσμηματοπωλών για τους χρόνους φόρτωσης του site 
της, καθώς χρειάζεται μόλις 1,4 δευτερόλεπτα ανά σελίδα για να «φορτώσει». 

 Για να υποστηρίξει την πελατοκεντρική της εμπειρία, η Blue Nile υιοθέτησε επίσης μια ολοκληρωμένη 
σουίτα εφαρμογών που βασίζεται στο Oracle Cloud. Για παράδειγμα, το Oracle Responsys, μέρος της εφαρ-
μογής Oracle Customer Experience (CX), επιτρέπει στην Blue Nile να διαχειρίζεται κάθε αλληλεπίδραση με 
πελάτη σε όλα τα κανάλια της, όπως στο site, στο τηλεφωνικό της κέντρο και στο εκθετήριο, με πιο εξατομι-
κευμένο και άμεσο τρόπο. Το σύστημα επιτρέπει στην Blue Nile να εξετάζει τις περιηγητικές και αγοραστικές 
συνήθειες των επισκεπτών του site της, προσαρμόζοντας μοναδικές προσφορές και μηνύματα σε άτομα με 
βάση τη δραστηριότητά τους. Ένα άλλο μέρος της σουίτας Oracle Cloud, το Oracle Enterprise Performance 
Management (EPM) Cloud, βοηθά την Blue Nile να κάνει τη διαδικασία σχεδιασμού και προϋπολογισμού πιο 
αποδοτική, ολοκληρώνοντας δεδομένα και διαδικασίες με τον βασικό επιχειρησιακό σχεδιασμό και τα λειτουρ-
γικά συστήματά της.

Η εταιρεία κινείται προς τα κοσμήματα μόδας με υψηλότερες τιμές. Έχει ξεκινήσει να προσφέρει μία απο-
κλειστική σειρά από κοσμήματα υψηλής αξίας και έχει προσλάβει έναν νέο διευθυντή σχεδίασης και έναν νέο 
επικεφαλής εμπορίου, με σκοπό να αλλάξει τον τρόπο που προσφέρει προϊόντα στους καταναλωτές. Επίσης, 
ανανέωσε τον τρόπο συσκευασίας, περνώντας από το σκέτο χαρτόνι του παρελθόντος, σε ειδικές θήκες για 
κοσμήματα και κουτάκια δαχτυλιδιών προσαρμοσμένου μεγέθους, καθώς και στη συμπερίληψη υλικού μάρ-
κετινγκ, ακολουθώντας τα χνάρια πολυτελών κοσμηματοπωλείων όπως το Tiff any. Αν και έχει φροντίσει να μην 
αποδίδει φόρο στις περισσότερες πολιτείες, η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου στην υπόθεση της Νότιας 
Ντακότα κατά της Wayfair, Inc. το 2018 ανάγκασε την εταιρεία να αρχίσει να εισπράττει φόρο επί των πωλή-
σεων σε πολλές ακόμη πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης της Χαβάης, του Μέιν, της Οκλαχόμα και του Μισισιπί, 
συμβαδίζοντας με τις πολιτείες στις οποίες έχει ήδη φυσικά καταστήματα (Όρεγκον, Ουάσινγκτον, Νέα Υόρκη 
και Βιρτζίνια). Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και με επιπλέον φόρους πωλήσεων, οι μέθοδοι διανομής της που 
βασίζονται στο Internet και η απουσία της οικονομικής επιβάρυνσης που δημιουργούν τα φυσικά καταστήματα 
επιτρέπουν στην εταιρεία να συνεχίσει να προσφέρει ανταγωνιστικές τιμές. 
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| 603ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Λιανικές πωλήσεις και υπηρεσίες στο Internet

Το 2013, η Blue Nile ξεκίνησε μια συνεργασία με τη Nordstrom η οποία επέτρεπε στους υποψήφιους πελάτες 
να βλέπουν τα δαχτυλίδια πριν την αποστολή. Τα δαχτυλίδια στα καταστήματα της Nordstrom προσφέρονταν 
μόνο για παρουσίαση, αλλά οι ειδικοί της Nordstrom χρησιμοποιούσαν iPad και βοηθούσαν τους πελάτες τους 
να αγοράζουν δαχτυλίδια που τους άρεσαν από το site της Blue Nile όσο βρίσκονταν στο κατάστημα. Η από-
κριση του κοινού ήταν πολύ θετική. Παρακινούμενη απ' αυτή την επιτυχία, η Blue Nile άνοιξε το πρώτο φυσικό 
κατάστημά της, το οποίο ονόμασε webroom, το 2015 στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης. Το webroom δίνει 
στους πελάτες τη δυνατότητα να βλέπουν και να δοκιμάζουν προϊόντα πριν τα αγοράσουν στο Web. Τα webroom 
είναι μικρά (περίπου 40 τετραγωνικά μέτρα) και στερούνται οποιασδήποτε δυνατότητας για πωλήσεις εντός 
του καταστήματος, με τους πελάτες να προχωρούν στις αγορές τους διαδικτυακά. Με τον τρόπο αυτό, η Blue 
Nile μπορεί να προσφέρει πολλές από τις υπηρεσίες που μπορούν να παρέχουν τα φυσικά καταστήματα, χωρίς 
να αναγκάζεται όμως να αυξάνει τις τιμές της ώστε να καλύπτει τη διαχείριση αποθεμάτων και πολλούς πωλητές. 
Μετά από σημαντικές αυξήσεις των πωλήσεων στην περιοχή γύρω από το πρώτο webroom, η Blue Nile επέ-
κτεινε αυτή την κίνηση και άνοιξε καινούρια στο Νιου Χάμσαϊρ, το Όρεγκον, τη Βιρτζίνια και την Ουάσινγκτον. 
Σύμφωνα με την εταιρεία, τα πρώτα webroom της είχαν καταφέρει να δημιουργήσουν υψηλούς ρυθμούς μετα-
τροπής και είχαν αυξήσει τις πωλήσεις στις γύρω περιοχές και μια μελέτη του 2018 το επιβεβαίωσε, υποδει-
κνύοντας ότι εμπορικά σήματα ιστορίας μικρότερης των 10 ετών μπορούν να πετύχουν αύξηση της online 
επισκεψιμότητας κατά 45% στον χώρο ενός φυσικού καταστήματος. Ως αποτέλεσμα, πριν από την πανδημία 
του Covid-19, η Blue Nile σχεδίαζε να ανοίξει 50 με 100 νέα webroom σε μια πενταετία, αποτελώντας μέρος 
μιας μεγαλύτερης τάσης κατά την οποία μεγάλες ηλεκτρονικές εταιρείες ανοίγουν φυσικά καταστήματα-βιτρίνες 
με σκοπό τη βελτίωση της απήχησης της εταιρικής επωνυμίας και την παραγωγή επιπλέον κυκλοφορίας στο 
Internet. Το βασικότερο παράπονο των πελατών της Blue Nile είναι η αδυναμία να βλέπουν και να αγγίζουν 
τα προϊόντα και τα φυσικά σημεία προβολής αποτελούν ιδανική λύση για την κάλυψη αυτής της ανάγκης.

Το 2017, η Blue Nile εξαγοράστηκε από ιδιώτες επενδυτές αντί περισσότερων των 500 εκατομμυρίων δολα-
ρίων. Παρόλο που η εταιρεία είχε σταθερά κέρδη, τα οποία αποτελούν όνειρο ακόμα για πολλές άλλες εταιρείες 
στο online λιανικό εμπόριο, δεν αναπτυσσόταν όσο γρήγορα επιθυμούν συνήθως οι επενδυτές στο χρηματι-
στήριο. Τον Αύγουστο του 2019, η Blue Nile διόρισε νέο διευθύνοντα σύμβουλο τον Sean Kell, αναθέτοντάς 
του να εξελίξει την πελατοκεντρική προσέγγισή της. Η Blue Nile καλείται ακόμα να ανταγωνιστεί μεγάλους 
λιανοπωλητές, όπως οι Tiff any και Zales, καθώς και online παίκτες, όπως οι James Allen και Brilliant Earth, 
των οποίων οι πρακτικές ηθικού προμηθευτή είναι πολύ δημοφιλείς στους εφήβους και τους νέους. Μαζί με 
τις προκλήσεις που έφερε και η πανδημία του Covid-19, είναι σαφές ότι το επόμενο έτος θα είναι ιδιαίτερα 
κρίσιμο για την Blue Nile. Εάν η εταιρεία δεν παραμείνει επιθετική, υπάρχει κίνδυνος να χάσει το προβάδισμά 
της. 

ΠΗΓΕΣ: “About Blue Nile,” Bluenile.com, accessed August 20, 2020; “James Allen & Blue Nile: Evolution of the Diamond Market,” by Michael Fried, Diamonds.pro, April 
24, 2020; “The Big Fine Jewelry Opportunity,” by Natalie Yiasoumi, Luxurysociety.com, January 20, 2020; “Blue Nile Sparkles with Oracle,” by Steve Brooks, Enterpri-
setimes.co.uk, January 10, 2020; “Blue Nile Shines Bright with Oracle Cloud Applications,” Oracle.com, January 9, 2020; “New Blue Nile CEO Plans Brick-and-Mortar 
Push,” Bizjournals.com, December 24, 2019; “’Tis the Season: How One Online Jeweler Works to Gain Lifetime Commitments,” by Margaret Harrist, Forbes.com, 
December 12, 2019; “Blue Nile Names Sean Kell Its New CEO,” by Rob Bates, Jckonline.com, August 21, 2019; “Blue Nile Opens New Diamond and Jewelry Expert 
Facility to Enhance Unparalleled Service,” Prnewswire.com, October 24, 2018; “Brick-and-Mortar Stores Drive Online Sales, Study Says,” by Rob Bates, Jckonline.com, 
October 16, 2018; “Blue Nile Now Charges Sales Tax in Seven States,” by Rob Bates, Jckonline.com, July 20, 2018; “Jewelry Retailers’ Sites Load Quickly While a Few 
Flower Retailers Stumble,” by April Berthene, Digitalcommerce360.com, March 1, 2018; “Blue Nile: A Multifaceted E-commerce Experience,” by Derrick Lin, Packagin-
goftheworld.com, February 5, 2018; “Brilliant Earth Plays Up Its Ethics in Selling Diamonds Online to Millennials,” by James Risley, Digitalcommerce360.com, August 
28, 2017; “Blue Nile Opening Sixth Webroom, in New Hampshire,” by Rob Bates, Jckonline.com, July 19, 2017; “How Blue Nile Is—And Isn’t—Like 
Dollar Shave Club,” by Rob Bates, Jckonline.com, February 24, 2017; “Blue Nile Acquisit ion Completed, Company to Go Private,” by Anthony 
DeMarco, Forbes.com, February 17, 2017; “Where Does Blue Nile Go from Here?,” by Rob Bates, Jckonline.com, February 16, 2017; “Blue Nile 
Purchased by Bain Capital,” by Rob Bates, Jckonline.com, January 31, 2017; “Blue Nile Ties in with Diamond Buyback Service,” by Janet I.  Tu, 
Seatt le Times, January 19, 2017; “Blue Nile’s Site Speed Sparkles,” by Apri l  Berthene, Digitalcommerce360.com, December 1, 2016; “It ’s the End 
of Blue Nile as We Know It (I t  Should Be Fine),” by Rob Bates, Jckonline.com, November 8, 2016; “How Blue Nile Delivered a Mil l ion Pieces of 
Bridal Jewelry,” by Anthony DeMarco, Forbes.com, October 26, 2016; “From Clicks to Bricks: Why Online Retai lers Are Sett ing Up Shop,” by Alex 
Berg, Geekwire.com, May 16, 2016; “Online Jewelry Retai ler Blue Nile to Open DC ‘Webroom’ in Tysons,” by Caroline Cunningham, Washingto-
nian.com, March 17, 2016; “The Future of E-commerce: Bricks and Mortar,” by Mark Walsh, The Guardian, January 30, 2016; “Leading Jewelry 
E-retai ler Blue Nile Opens Its First Physical Showroom,” by Matt Lindner, Internetretai ler.com, June 5, 2015; “As Smartphones Spread, Retai lers 
Scramble to Ring Up Sales,” by Angel Gonzalez, Seatt le Times, Apri l  12, 2014; “Blue Nile CEO Says Click-and-Brick Jewelry Experiment with 
Nordstrom Is Working Well,” by John Cook, Geekwire.com, March 26, 2014; “Nordstrom and Blue Nile Tie the Knot in a Store-to-Web Partnership,” 
by Katie Evans, Internetretai ler.com, December 9, 2013; “Sell ing Information, Not Diamonds,” by Kaihan Krippendorf, Fastcompany.com, Sep-
tember 1, 2010; “Blue Nile Sparkles,” by Kaihan Krippendorf, Fastcompany.com, August 30, 2010; “Digital Bl ing: Diamonds for Sale Online,” by 
Wendy Kaufman, NPR.org, February 14, 2010; “New Blue Nile Site Hits Web,” New York Times, September 1, 2009. 
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Η περίπτωση της Blue Nile δείχνει ορισμένα από τα πλεονεκτήματα που έχει μία νέα επιχεί-
ρηση λιανικής που δραστηριοποιείται στο Internet έναντι των παραδοσιακών, εκτός Internet, 
εμπόρων λιανικής, αλλά και ορισμένα από τα μειονεκτήματα. Μία τέτοια εταιρεία μπορεί να 

απλουστεύσει ριζικά την υπάρχουσα βιομηχανική αλυσίδα τροφοδοσίας και να αναπτύξει ένα εντελώς 
νέο σύστημα διανομής που θα στηρίζεται στο Web και θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από τα παρα-
δοσιακά καταστήματα λιανικής. Ταυτόχρονα, ο έμπορος λιανικής που δραστηριοποιείται στο Internet 
μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερο όφελος για τον πελάτη, βελτιώνοντας την εξυπηρέτηση πελατών 
και την επιτυχία της διαδικασίας. Από την άλλη πλευρά, αυτές οι νέες εταιρείες του Internet συνήθως 
έχουν ελάχιστα περιθώρια κέρδους, δεν διαθέτουν δίκτυο φυσικών καταστημάτων για να τονώσουν τις 
πωλήσεις στο κοινό που δεν χρησιμοποιεί το Internet και μερικές φορές βασίζονται σε αναπόδεικτες 
επιχειρηματικές υποθέσεις που ενδέχεται μακροχρόνια να μην επιβεβαιωθούν καθόλου. Αντιθέτως, οι 
μεγάλοι έμποροι λιανικής εκτός Internet (όπως οι WalMart, Home Depot, Best Buy, Macy’s, και Costco) 
έχουν εδραιωμένα εμπορικά ονόματα, μεγάλες επενδύσεις σε ακίνητα, πιστή πελατειακή βάση και 
άριστο αποθεματικό έλεγχο με τα κατάλληλα συστήματα. Όπως θα δούμε σε αυτό το κεφάλαιο, οι παρα-
δοσιακοί έμποροι καταλόγων βρίσκονται σε ακόμη πιο πλεονεκτική θέση. Θα δούμε επίσης ότι, προ-
κειμένου να ενισχύσουν τους πόρους και τις βασικές δεξιότητές τους, οι καθιερωμένοι εκτός Internet 
έμποροι λιανικής καλλιέργησαν νέα χαρακτηριστικά και ένα προσεκτικά μελετημένο επιχειρηματικό 
σχέδιο για να πετύχουν στο Web.

Όπως συμβαίνει με τα αγαθά λιανικής, η υπόσχεση των παρόχων υπηρεσιών που δραστηριοποιού-
νται στο Internet είναι ότι μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες ανώτερης ποιότητας και μεγαλύτερη 
διευκόλυνση σε εκατομμύρια καταναλωτές σε χαμηλότερο κόστος από εκείνο που παρέχουν οι παρα-
δοσιακοί πάροχοι υπηρεσιών και εξακολουθούν να προσφέρουν μεγαλύτερη απόδοση σε κεφάλαιο που 
έχουν επενδύσει. Ο τομέας υπηρεσιών είναι από τις πιο εύλογες διόδους του ηλεκτρονικού εμπορίου, 
επειδή η αξία των υπηρεσιών βασίζεται κυρίως στη συλλογή, στην αποθήκευση και στην ανταλλαγή 
πληροφοριών – κάτι που ταιριάζει ιδανικά στο Web. Πράγματι, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι πολύ 
πιο αποτελεσματικές στην προσέλκυση πελατών για τραπεζικές, μεσιτικές, ταξιδιωτικές και υπηρεσίες 
εύρεσης εργασίας. Η ποιότητα και ο βαθμός των πληροφοριών που παρέχονται στο Internet για να 
στηρίξουν αποφάσεις πελατών όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία, τα ταξίδια και την εύρεση εργασίας 
είναι εξαίρετα, κυρίως σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχονταν στους πελάτες πριν από το ηλεκτρο-
νικό εμπόριο. Ο τομέας υπηρεσιών στο Internet –όπως οι λιανικές πωλήσεις στο Internet– δημιούργησε 
μία βάση στήριξης και παίζει πλέον σημαντικό ρόλο στον χρόνο που περνά ο καταναλωτής στο Internet. 
Σε τομείς όπως τα μεσιτικά, οι τραπεζικές συναλλαγές και τα ταξίδια, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι 
ιδιαίτερα επικερδείς και έχουν μετασχηματίσει τους κλάδους τους. Στις Ενότητες 9.5-9.7 αυτού του 
κεφαλαίου θα εξετάσουμε τρεις από αυτές τις επιτυχημένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες: οικονομικές υπη-
ρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλειών και των κτηματομεσιτικών), ταξιδιωτικές υπηρεσίες και 
υπηρεσίες εύρεσης εργασίας. Στην Ενότητα 9.8, εξετάζουμε τις εταιρείες παροχής κατά παραγγελία 
υπηρεσιών, όπως Uber, Airbnb και πολλές ακόμα, που έχουν καταφέρει να φτάσουν στην κορυφή τα 
τελευταία χρόνια. Εφαρμόζοντας ένα επιχειρηματικό μοντέλο που είναι τοπικό και συγχρόνως κινητό, 
αυτές οι εταιρείες παρέχουν μια πλατφόρμα στους καταναλωτές που τους επιτρέπει να συνδέονται με 
προμηθευτές οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες κατά παραγγελία, όπως μεταφορές, βραχυπρόθεσμη δια-
μονή, διανομή φαγητού και άλλες. Οι πάροχοι online λιανικού εμπορίου και υπηρεσιών αντιμετωπί-
ζουν μια δραματική πρόκληση το 2020, λόγω της πανδημίας του Covid-19, η οποία επηρέασε σοβαρά 
επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές στα πρότυπα ζωής και συμπερι-
φοράς των καταναλωτών ως απόκριση στην πανδημία, και είναι αδύνατο να προβλέψουμε ποια από 
αυτά τα πρότυπα θα συνεχιστούν στο μέλλον. Γενικά, το ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο αυξήθηκε λόγω 
πανδημίας, ενώ ορισμένες online υπηρεσίες, ιδιαίτερα στον τουριστικό κλάδο, υποχώρησαν σημαντικά. 
Τα επόμενα χρόνια θα κρύβουν μεγάλους κινδύνους, αλλά και ευκαιρίες, όπως μαρτυρά η περίοδος 
δραματικών αλλαγών που διανύουμε.

9.1 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟ INTERNET

Ο Πίνακας 9.1 παρουσιάζει συνοπτικά ορισμένες από τις βασικές τάσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου 
για τη διετία 2020–2021. Ίσως το σημαντικότερο θέμα στο ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο είναι η προ-
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σπάθεια των πωλητών λιανικής –εντός και εκτός Internet– να ενοποιήσουν τις λειτουργίες τους, ώστε 
να εξυπηρετούν τους πελάτες με ποικίλους τρόπους που επιθυμούν οι ίδιοι.

Από κάθε άποψη, η λιανική αγορά των ΗΠΑ είναι τεράστια. Για παράδειγμα, το 2019, η προσωπική 
κατανάλωση προϊόντων λιανικής αντιπροσώπευε περίπου 4,5 τρισεκατομμύρια δολάρια (πάνω από 
20%) του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) (Bureau of Economic Analysis, U.S. 
Department of Commerce, 2020).

ΠΙΝΑΚΑΣ 9.1 ΤΙ ΝΕΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 2020–2021

• Η πανδημία του Covid-19 αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση 10% των συνολικών λιανικών πωλήσεων, αλλά και σχεδόν 
20% αύξηση στις λιανικές αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου.

• Συνεχής ανάπτυξη του εν κινήσει ηλεκτρονικού εμπορίου,με αύξηση στα περίπου 250 δις δολάρια το 2019 και αναμένεται να 
φτάσουν τα 315 δις δολάρια το 2020.

• Το κοινωνικό ηλεκτρονικό εμπόριο έχει πάρει μεγάλη ώθηση με τα Facebook, Pinterest, Instagram, ενώ έμποροι λιανικής 
συνεργάζονται για να διευκολύνουν τις online αγορές στα κοινωνικά δίκτυα.

• Το τοπικό ηλεκτρονικό εμπόριο, υπό την καθοδήγηση τοπικών εταιρειών παροχής υπηρεσιών όπως η Uber, το Airbnb, το 
Instacart και το Grubhub, συνεχίζει να αναπτύσσεται.

• Ο αριθμός όσων αγοράζουν στο Internet συνεχίζει να αυξάνεται σε περίπου 250 εκατομμύρια το 2020, με τον μέσο όρο 
αγορών ετησίως να εκτιμάται να αυξάνεται σχεδόν κατά 14%, στα 3.476 δολάρια το 2020.

• Οι έμποροι του Internet παραμένουν γενικά στην κερδοφόρα πλευρά και επικεντρώνονται στην αύξηση των εσόδων, στην 
αύξηση του μεγέθους του μέσου ποσού αγορών και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας τους.

• Το λιανικό εμπόριο στο Internet παραμένει το κανάλι εμπορίου με τον πιο γρήγορο ρυθμό ανάπτυξης.

• Οι αγορές στο Internet έχουν γίνει μία κανονική και καθημερινή εμπειρία για τους περισσότερους. Παραπάνω από το 90% 
των χρηστών του Internet στις ΗΠΑ κάνουν αγορές στο Internet.

• Η επιλογή των αγαθών που αγοράζουν οι χρήστες στο Internet εξακολουθεί να αυξάνεται και περιλαμβάνει πλέον προϊόντα 
πολυτελείας, όπως κοσμήματα, γκουρμέ εδέσματα, έπιπλα και κρασιά, όσο η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και η εμπειρία 
μεγαλώνουν.

• Η ενημέρωση για αγορές για προϊόντα μεγάλης αξίας, όπως αυτοκίνητα και ηλεκτρικές συσκευές, συνεχίζει να επεκτείνεται 
με ραγδαίο ρυθμό και περιλαμβάνει όλα σχεδόν τα αγαθά του εμπορίου (αναλώσιμα και μη).

• Ειδικά site λιανικού εμπορίου παρουσιάζουν ραγδαία ανάπτυξη στο ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο, καθώς αναπτύσσουν 
εξειδικευμένα αγαθά εμπορίου και προσφέρουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα της διαμόρφωσης των αγαθών στο 
Internet.

• Οι έμποροι στο Internet δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην παροχή μιας βελτιωμένης «εμπειρίας αγορών» και ενισχύουν την 
ευκολία πλοήγησης και χρήσης, ενημερώνουν τα αποθέματά τους στο Internet, προσφέρουν διαδραστικά εργαλεία, σχόλια 
και βαθμολογίες πελατών και παρέχουν ευκαιρίες κοινωνικών αγορών. Προτεραιότητα πλέον, ένα εμπόριο χωρίς τριβές 
(friction-free/frictionless commerce), που αξιοποιεί την τεχνολογία στη βελτίωση της διευκόλυνσης καταναλωτή.

• Οι έμποροι στο Internet αυξάνουν τη χρήση διαδραστικών τεχνολογιών marketing, όπως ιστολόγια, περιεχόμενο που 
παράγουν οι χρήστες και βίντεο που εκμεταλλεύεται την κυριαρχία των ευρυζωνικών συνδέσεων, ενώ επίσης προσφέρουν 
δυνατότητες όπως ζουμ, αλλαγή χρωμάτων, διαμόρφωση προϊόντων και εικονικές προσομοιώσεις νοικοκυριών και 
επιχειρήσεων.

• Οι έμποροι επεκτείνονται όλο και περισσότερο σε όλα τα κανάλια της αγοράς, ενοποιώντας τις πολλαπλές δυνατότητες 
λιανικού εμπορίου με φυσικά καταστήματα, το Web και τα κινητά.

• Χιλιάδες εικονικοί έμποροι, επιδιώκοντας να μιμηθούν τους πρωτοπόρους, όπως οι Birchbox, Naturebox, Barkbox και άλλοι, 
χρησιμοποιούν ένα νέο μοντέλο εσόδων για τη λιανική πώληση το οποίο βασίζεται στις συνδρομές, αποδίδοντας περίπου 20 
δισεκατομμύρια δολάρια το 2020.

• Τα μεγάλα δεδομένα και ισχυρά προγράμματα ανάλυσης τροφοδοτούν το προληπτικό marketing από μεγάλους και μικρούς 
εμπόρους.
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Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Η βιομηχανία του λιανικού εμπορίου αποτελείται από πολλές και διαφορετικές εταιρείες. Η Εικόνα 
9.1 διαιρεί τη βιομηχανία λιανικού εμπορίου στα επτά βασικά τμήματα: προϊόντα μεγάλης διάρ-
κειας, γενικά εμπορεύματα, τρόφιμα και ποτά, εξειδικευμένα καταστήματα, καύσιμα, πωλήσεις 
καταλόγων μέσω ταχυδρομείου και τηλεφώνου (ΜΟΤΟ) και εταιρείες λιανικού εμπορίου στο Internet. 
Ο καθένας από αυτούς τους τομείς παρέχει ευκαιρίες για ηλεκτρονικό εμπόριο λιανικής, αλλά σε 
κάθε τμήμα οι χρήσεις του Internet ενδέχεται να διαφέρουν. Ορισμένες επιχειρήσεις εστίασης χρη-
σιμοποιούν το Web και εφαρμογές για φορητές συσκευές για να ενημερώσουν τους ανθρώπους για 
πραγματικά καταστήματα και μενού, ενώ άλλες παρέχουν υπηρεσίες παράδοσης έπειτα από παραγ-
γελίες στο Internet. Οι έμποροι προϊόντων λιανικής μεγάλης διάρκειας συνήθως χρησιμοποιούν το 
διαδικτυακό κανάλι ως ενημερωτικό εργαλείο παρά ως εργαλείο άμεσης αγοράς, μολονότι αυτό έχει 
αρχίσει να αλλάζει.

Ο τομέας ΜΟΤΟ (παραγγελίες μέσω ταχυδρομείου και τηλεφώνου) μοιάζει πολύ με αυτόν των λια-
νικών πωλήσεων στο Internet. Ο τομέας ΜΟΤΟ ήταν η τελευταία «τεχνολογική» επανάσταση πριν το 
ηλεκτρονικό εμπόριο, βασισμένος στην αναβάθμιση του τηλεφωνικού συστήματος και την επέκταση 
της βιομηχανίας πιστωτικών καρτών και συναφούς τεχνολογίας. Δεδομένου ότι οι περισσότερες εται-
ρείες MOTO ακολουθούσαν ήδη αποδοτικές διαδικασίες περαίωσης παραγγελιών πελατών, η μετάβασή 
τους στο ηλεκτρονικό εμπόριο δεν ήταν δύσκολη.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Το ηλεκτρονικό εμπόριο λιανικής είναι ίσως ο πιο επικερδής τομέας του ηλεκτρονικού εμπορίου. Την 
τελευταία δεκαετία, ο συγκεκριμένος τομέας σημείωσε τεράστια έκρηξη και εντυπωσιακές αποτυχίες. 
Πολλές από τις πρώτες εταιρείες που δραστηριοποιούνταν μόνο στο Internet και υπήρξαν πρωτοπόροι 
στην αγορά λιανικής απέτυχαν. Οι νέες επιχειρήσεις και οι επενδυτές παραγνώρισαν τους παράγοντες 
που ήταν απαραίτητοι για την επιτυχία σε αυτή την αγορά. Όσοι όμως επιβίωσαν τότε έγιναν ισχυρό-
τεροι και μαζί με τους παραδοσιακούς, εκτός Internet, γενικούς και εξειδικευμένους εμπόρους, καθώς 
και με τις νέες επιχειρήσεις, ο χώρος του ηλεκτρονικού λιανικού εμπορίου αναπτύσσεται ταχύτατα, ως 
προς την απήχηση και το μέγεθος.

ΕΙΚΟΝΑ 9.1 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Η βιομηχανία λιανικής μπορεί να ομαδοποιηθεί σε επτά βασικά τμήματα.
ΠΗΓΗ: Δεδομένα από την Αμερικανική Υπηρεσία Απογραφής, 2012.

MOTO

Book 1 e-commerce2021.indb   606Book 1 e-commerce2021.indb   606 29/3/2022   9:49:00 µ29/3/2022   9:49:00 µ



| 607ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Λιανικές πωλήσεις και υπηρεσίες στο Internet

Ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο: Το όραμα
Τις πρώτες ημέρες του ηλεκτρονικού εμπορίου, κυριολεκτικά χιλιάδες νέοι έμποροι λιανικής στο Web 
στράφηκαν στην αγορά των λιανικών προϊόντων, απλώς και μόνο επειδή ήταν από τις μεγαλύτερες 
ευκαιρίες στην αμερικανική οικονομία. Πολλές νέες επιχειρήσεις πίστευαν αρχικά ότι ήταν εύκολο να 
μπουν στη λιανική αγορά. Παλαιότεροι συγγραφείς προέβλεπαν ότι η βιομηχανία λιανικής θα άλλαζε 
ριζικά και θα διαλυόταν με τη μορφή που είχε μέχρι τότε – όπως πρόβλεψαν δύο σύμβουλοι σε ένα 
βιβλίο της περίφημης σχολής Harvard Business School (Evans and Wurster, 2000). Η βάση αυτής 
της επανάστασης θα είχε τέσσερις όψεις: Πρώτον, επειδή το Internet μείωσε πολύ το κόστος έρευνας 
και συναλλαγών, οι καταναλωτές χρησιμοποιούσαν το Web για να βρουν τα πιο φθηνά προϊόντα. Πολλές 
ήταν οι συνέπειες. Οι καταναλωτές θα στρέφονταν στο Web για ψώνια και αγορές και θα επιβίωναν 
μόνο οι ηλεκτρονικοί έμποροι λιανικής που θα εξασφάλιζαν χαμηλό κόστος και υψηλή ποιότητα. Οι 
οικονομολόγοι υπέθεταν ότι ο πελάτης του Web ήταν ορθολογιστής και επηρεαζόταν από την τιμή – όχι 
από την αξία ή το εμπορικό όνομα, τα οποία αμφότερα θεωρούνται μη ορθολογιστικοί παράγοντες.

Δεύτερον, υποτίθεται ότι το κόστος εισόδου στην ηλεκτρονική αγορά λιανικής ήταν πολύ χαμηλό-
τερο από εκείνο που απαιτούνταν για φυσική παρουσία και ότι οι ηλεκτρονικοί έμποροι ήταν πιο απο-
τελεσματικοί στο marketing και στη διεκπεραίωση παραγγελιών απ’ ό,τι τα εκτός Internet καταστήματα. 
Το κόστος δημιουργίας ενός ισχυρού website θεωρούνταν μηδαμινό σε σχέση με τα έξοδα για απο-
θήκες, κέντρα διεκπεραίωσης και φυσικά καταστήματα. Δεν θα ήταν δύσκολο να δημιουργηθεί ένα 
προηγμένο σύστημα εισαγωγής παραγγελιών, καλαθιού αγορών και συστημάτων διεκπεραίωσης, επειδή 
η τεχνολογία ήταν ήδη γνωστή και το κόστος της έπεφτε κατά 50% ετησίως. Ακόμη και το κόστος από-
κτησης πελατών θεωρούνταν πολύ χαμηλότερο εξαιτίας των μηχανών αναζήτησης που μπορούσαν 
σχεδόν αμέσως να συνδέσουν τους πελάτες με τους πωλητές στο Internet.

Τρίτον, καθώς έπεφταν οι τιμές, οι έμποροι με παραδοσιακά, εκτός Internet φυσικά καταστήματα 
θα βρίσκονταν εκτός αγοράς. Νέες εταιρείες, όπως η Amazon, θα αντικαθιστούσαν τα παραδοσιακά 
καταστήματα. Πίστευαν ότι, αν οι ηλεκτρονικοί έμποροι αναπτύσσονταν ταχύτατα, θα είχαν το πλεο-
νέκτημα του πρωτοπόρου και θα απέκλειαν τις παραδοσιακές εταιρείες που δεν είχαν τα φόντα για να 
εισέλθουν στην ηλεκτρονική αγορά.

Τέταρτον, σε ορισμένες βιομηχανίες (ηλεκτρονικά είδη, ρούχα και ψηφιακό περιεχόμενο) η αγορά 
δεν θα είχε μεσάζοντες, αφού οι κατασκευαστές ή οι διανομείς τους θα είχαν άμεση σχέση με τον κατα-
ναλωτή, παρακάμπτοντας τους διαμεσολαβητές. Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, τα παραδοσιακά κανάλια 
εμπορίου λιανικής (φυσικά καταστήματα, υπάλληλοι και δυναμικές πωλήσεις) θα τα αντικαθιστούσε 
από μόνο ένα κυρίαρχο κανάλι: το Web.

Από την άλλη πλευρά, πολλοί προέβλεψαν ένα είδος υψηλής διαμεσολάβησης, η οποία βασίζεται 
στην ιδέα μιας εικονικής εταιρείας όπου οι έμποροι λιανικής στο Internet θα πλεονεκτούσαν έναντι 
των εκτός Internet εμπόρων, χτίζοντας μία εμπορική ονομασία στο Internet που θα προσέλκυε εκα-
τομμύρια πελάτες, και θα ανέθεταν σε τρίτους τη δαπανηρή λειτουργία αποθηκών και διεκπεραίωσης 
παραγγελιών – το αρχικό όραμα της Amazon.

Όπως αποδείχθηκε, ελάχιστες από αυτές τις υποθέσεις και τα οράματα ήταν σωστά και η δομή της 
αγοράς λιανικής στις ΗΠΑ, εκτός ορισμένων αξιοσημείωτων εξαιρέσεων, ούτε έφτασε στο απόγειο, ούτε 
εξαφανίστηκαν οι μεσάζοντες, ούτε άλλαξε ριζικά. Εκτός από ορισμένες σημαντικές εξαιρέσεις, το ηλε-
κτρονικό λιανικό εμπόριο δεν ήταν τόσο επικερδές ως ανεξάρτητη πλατφόρμα στην οποία θα βασίζο-
νταν οι επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιούνταν μόνο στο Internet. Όπως φαίνεται, ο καταναλωτής 
δεν λογαριάζει μόνο βάσει της τιμής όταν ψωνίζει στο Internet, αλλά λαμβάνει υπόψη του το εμπορικό 
όνομα, την πίστη, την αξιοπιστία και το χρόνο παράδοσης εξίσου με την τιμή (Brynjolfsson, Dick, and 
Smith, 2004). Το 2020, μετά από σχεδόν 25 χρόνια επέκτασης του ηλεκτρονικού εμπορίου, ακόμη 
και λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19 στη φυσική λιανική, το λιανικό 
ηλεκτρονικό εμπόριο (περίπου 710 εκατομμύρια δολάρια) αναμενόταν να κατέχει ακόμα μερίδιο 
περίπου 14,5% του συνόλου του ηλεκτρονικού εμπορίου (περίπου 4,9 τρις δολάρια).

Ωστόσο, το Internet δημιούργησε ένα εντελώς νέο τοπίο για τις 
εταιρείες πολλαπλών καναλιών (omni-channel), οι οποίες χρη-
σιμοποιούν πολλαπλά κανάλια διανομής για την πώληση των προϊό-
ντων τους και ενοποιούν τα φυσικά καταστήματά τους με τα site 
και τις πλατφόρμες για φορητές συσκευές), και σε πολλές περιπτώ-
σεις, συνέβαλε στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών εμπόρων, των 

εταιρείες πολλαπλών καναλιών (omni-
channel): χρησιμοποιούν πολλαπλά κα-
νάλια διανομής για την πώληση των 
προϊό ντων τους
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γενικών εμπόρων και των εξειδικευμένων εμπόρων. Όπως είχε προβλεφθεί, το ηλεκτρονικό λιανικό 
εμπόριο εξελίχθηκε στο πιο ραγδαία αναπτυσσόμενο και πιο δυναμικό κανάλι εμπορίου λιανικής, όσον 
αφορά την καινοτομία του καναλιού. Το Web δημιούργησε μία νέα αγορά όπου θα μπορούσαν να 
κάνουν τις αγορές τους εκατομμύρια καταναλωτές. Το Internet και το Web συνεχίζουν να παρέχουν 
νέες ευκαιρίες για νέες εταιρείες που χρησιμοποιούν νέα επιχειρηματικά μοντέλα και νέα προϊόντα 
στο Internet – όπως η Blue Nile που περιγράψαμε προηγουμένως. Το νέο ηλεκτρονικό κανάλι μπορεί 
να συγκρούεται με τα άλλα κανάλια του εμπόρου, όπως οι δυνάμεις άμεσων πωλήσεων, τα φυσικά 
καταστήματα και η ταχυδρομική παραγγελία, αλλά αυτή η σύγκρουση πολλαπλών καναλιών μπορεί 
να αντιμετωπιστεί και να μετατραπεί σε θετικό εργαλείο.

Ο τομέας λιανικού εμπορίου στο Internet σήμερα
Μολονότι ο τομέας λιανικού εμπορίου στο Internet είναι από τα μικρότερα τμήματα της βιομηχανίας 
λιανικού εμπορίου, αποτελώντας περίπου το 11% της συνολικής αγοράς λιανικού εμπορίου το 2019, 
αυξάνεται με μεγαλύτερους ρυθμούς απ’ ό,τι το αντίστοιχο εμπόριο εκτός Internet, αφού καθημερινά 
προστίθενται νέες τακτικές λειτουργίας και προϊόντων (βλ. Εικόνα 9.2). Το 2019, ο τομέας υπολογι-
στών και ηλεκτρονικών ειδών παρήγαγε το υψηλότερο ποσοστό εσόδων, περίπου 133 δισεκατομμύρια 
δολάρια. Οι αγοραστικές επιλογές στο Internet για αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνουν την Amazon, 
κατασκευαστές όπως η Apple, η Dell, η HP και η Lenovo, αλυσίδες πολλαπλών καναλιών όπως η Best 
Buy και καταστήματα με καταλόγους προϊόντων, όπως τα CDW και PC Connection. 

Η κατηγορία της ένδυσης και των αξεσουάρ παρήγαγε το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό εσόδων, 
περίπου 125 δις δολάρια το 2019. Οι καταναλωτές έχουν στη διάθεσή τους πολλές επιλογές ηλεκτρο-
νικών αγορών σ' αυτή την κατηγορία, όπως αλυσίδες πολυκαταστημάτων πολλαπλών καναλιών (Macy’s, 
Target και Walmart) και εμπόρους όπως Gap, J.Crew, American Eagle, Urban Outfi tters, Abercrombie 
& Fitch και Ralph Lauren. Σ' αυτή την κατηγορία δεν καταφέρνει να κυριαρχήσει η Amazon, εν μέρει 
επειδή οι αγοραστές ρούχων συνδέονται με συγκεκριμένες μάρκες σε σχέση με άλλα προϊόντα όπως οι 
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

Η κατηγορία επίπλων και οικιακών ειδών ήταν στην τρίτη θέση, αποφέροντας περίπου 70 δισεκα-
τομμύρια δολάρια το 2019. Στο παρελθόν, τα έξοδα αποστολής για ογκώδη αγαθά όπως έπιπλα, 
στρώματα κρεβατιού και χαλιά ήταν απαγορευτικά για τις διαδικτυακές πωλήσεις, αλλά αυτό αρχίζει 
να αλλάζει. Εκτός από την Amazon, οι κορυφαίοι online λιανοπωλητές σε αυτήν την κατηγορία περι-
λαμβάνουν και άλλες αμιγώς διαδικτυακές εταιρείες όπως η Wayfair και η Overstock, καθώς και 
λιανοπωλητές πολλαπλών καναλιών, όπως οι Williams-Sonoma, Bed Bath & Beyond και Crate and 
Barrel.

Η κατηγορία υγιεινής και προσωπικής φροντίδας (φάρμακα, προϊόντα υγείας και ομορφιάς) εμφα-
νίζει επίσης σταθερή μεγέθυνση, με έσοδα περίπου 55 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2019. Η κατη-
γορία αυτοκινήτων και ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων βρίσκεται στην τρίτη θέση και παρή-
γαγε περίπου 46 δις δολάρια (το 2019), κυρίως από ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτων. Τη 
δεδομένη στιγμή, ο νόμος δικαιοχρησίας (franchise) στις ΗΠΑ απαγορεύει στις αυτοκινητοβιομηχανίες 
να πωλούν αυτοκίνητα απευθείας στους καταναλωτές και επομένως, στο εμπόριο αυτοκινήτων κυριαρ-
χούν τα δίκτυα εμπόρων. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες χρησιμοποιούν το Internet για διαφήμιση, ενώ οι 
έμποροι αυτοκινήτων επικεντρώνονται στην παραγωγή lead. Οι καταναλωτές συνήθως εστιάζουν στην 
έρευνα αγοράς και έπειτα χρησιμοποιούν όσα έμαθαν για να διαπραγματευτούν με τους πωλητές. Οι 
απευθείας πωλήσεις αυτοκινήτων στο Internet δεν είναι κάτι που συνηθίζεται, λόγω της πολυπλοκό-
τητας της διαδικασίας αγοράς αυτοκινήτου, αλλά είναι πιθανό να εξαπλωθούν στο μέλλον. Για παρά-
δειγμα, η Vroom είναι μια εταιρεία πώλησης αυτοκινήτων από το Internet που έχει συγκεντρώσει επεν-
δυτικό κεφάλαιο ύψους 720 εκατομμυρίων δολαρίων. Προσφέρει μια εφαρμογή για κινητά η οποία 
επιτρέπει στους χρήστες να φιλτράρουν εύκολα τις αναζητήσεις τους και προσφέρει την παράδοση των 
αυτοκινήτων στους αγοραστές.

Τα βιβλία, η μουσική και τα βίντεο είναι μερικά από τα αντικείμενα που αποτέλεσαν το αρχικό 
αντικείμενο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Αυτή η κατηγορία που εξακολουθεί να είναι δημοφιλής παρή-
γαγε περίπου 37 δις δολάρια το 2019. Οι κορυφαίοι έμποροι αυτής της κατηγορίας είναι οι Amazon, 
Apple, Google Play και Barnes & Noble (eMarketer, Inc., 2020a).
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Εξαιτίας της ύφεσης, τα έσοδα από το ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο παρέμειναν στατικά την περίοδο 
2008-2009. Τα έσοδα από το ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο δεν αυξήθηκαν μεταξύ 2008 και 2009, 
αλλά έκτοτε ξανάρχισαν την ανοδική τους τροχιά. Παρόλο που η πανδημία του Covid-19 αναμένεται 
να επιφέρει μείωση 10% στις συνολικές λιανικές πωλήσεις, τα έσοδα από το ηλεκτρονικό λιανικό 
εμπόριο αναμένεται να αυξηθούν σχεδόν κατά 20% το 2020, εν μέρει επειδή οι καταναλωτές αρχίζουν 
να αγοράζουν βασικά αγαθά online (Εικόνα 9.3). Όταν αναφερόμαστε στο ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο, 
δεν περιλαμβάνουμε τα έσοδα από ηλεκτρονικές υπηρεσίες όπως ταξίδια, αναζήτηση εργασίας ή την 
αγορά ψηφιακών αρχείων (εφαρμογές λογισμικού και μουσική). Αντίθετα, για τους σκοπούς αυτού του 
κεφαλαίου, το ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο αναφέρεται μόνο στις πωλήσεις φυσικών προϊόντων μέσω 
Internet. Το Internet παρέχει πολλά μοναδικά πλεονεκτήματα και προκλήσεις για τους ηλεκτρονικούς 
εμπόρους λιανικής. Στον Πίνακα 9.2 παρουσιάζονται συνοπτικά αυτά τα πλεονεκτήματα και οι προ-
κλήσεις.

Παρά τα υψηλά ποσοστά αποτυχίας του λιανικού εμπορίου στο Internet τα πρώτα χρόνια, περισ-
σότεροι καταναλωτές ψωνίζουν στο Internet. Για τους πιο πολλούς, τα πλεονεκτήματα του να ψωνίζουν 
στο Internet ξεπερνούν τα μειονεκτήματα. Το 2020 υπολογίζεται ότι πάνω από το 80% των χρηστών 

ΕΙΚΟΝΑ 9.2 ΕΣΟΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, 2019

Οι υπολογιστές και οι ηλεκτρονικές συσκευές βρίσκονταν στην πρώτη θέση ως προς τα παραγόμενα έσοδα από ηλεκτρονικές 
αγορές το 2019 και κατείχαν μερίδιο περίπου 22% του συνόλου των εσόδων ηλεκτρονικού εμπορίου.
ΠΗΓΕΣ: Δεδομένα από την eMarketer, Inc., 2020a, 2020b∙ Digital Commerce 360 Research, 2020∙ Berthene, 2019∙ Cassidy, 
2019a∙ εκτιμήσεις συγγραφέων.
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του Internet άνω των 14 ετών (περίπου 205 εκατομμύρια άνθρωποι) προέβησαν σε αγορά σε κάποιο 
ηλεκτρονικό κατάστημα λιανικής, αποφέροντας πάνω από 710 δις δολ. από πωλήσεις λιανικής. Παρότι 
ο αριθμός των νέων χρηστών του Internet στις ΗΠΑ δεν αυξάνεται όσο παλαιότερα, με πάνω από το 
87% του πληθυσμού να χρησιμοποιούν το Internet, αυτή η επιβράδυνση δεν θα περιορίσει κατ’ ανάγκη 
την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου λιανικής, διότι ο μέσος πελάτης ξοδεύει περισσότερα χρή-
ματα στο Internet κάθε χρόνο και μπορεί να πραγματοποιήσει τις αγορές του μέσα από πολλές νέες 
κατηγορίες αντικειμένων. Για παράδειγμα, το 2003, το μέσο δαπανώμενο ποσό που ξόδεψαν οι χρήστες 
στο Internet ήταν 675 δολάρια, αλλά μέχρι το 2020 εκτιμάται ότι θα εκτοξευτεί στα 3.476 και πλέον 
δολάρια (eMarketer, Inc., 2020c, 2005). Επίσης, όπως επισημάνθηκε στο Κεφάλαιο 6, εκατομμύρια 
καταναλωτές κάνουν έρευνα προϊόντος στο Internet και επηρεάζονται για τις αγορές τους στα εκτός 
Internet καταστήματα.

Όσοι επωφελούνται σημαντικά από αυτή την αυξανόμενη υποστήριξη πελατών δεν είναι μόνο οι 
πρωτοπόρες εταιρείες στο Internet, αλλά όσοι έμποροι λιανικής έχουν καθιερωθεί εκτός Internet και 
διαθέτουν μία γνωστή εμπορική επωνυμία, υποδομή υποστήριξης και οικονομικούς πόρους ώστε να 
εισέλθουν επιτυχώς στην ηλεκτρονική αγορά. Πέρα από την Amazon (τον ηγέτη, μακράν), οι κορυφαίες 
ηλεκτρονικές εμπορικές εταιρείες ως προς τις πωλήσεις είναι όλες εταιρείες πολλαπλών καναλιών που 
έχουν εδραιώσει την εταιρική αναγνώρισή τους και για τις οποίες το ηλεκτρονικό εμπόριο εξακολουθεί 
να παίζει έναν σχετικά μικρό ρόλο σε σύγκριση με τα φυσικά κανάλια πωλήσεών τους. Τέτοιες εταιρείες 
είναι οι Walmart, Macy’s, Staples, Home Depot, Best Buy, Costco, Nordstrom, Target και Kohl’s. Για 
παράδειγμα, οι 203 κορυφαίοι ηλεκτρονικοί έμποροι αύξησαν τις λιανικές τους πωλήσεις κατά 17% 
το 2019. Πολλές από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες εταιρείες είναι έμποροι μεσαίου μεγέθους, ιδιαί-
τερα νεοεμφανιζόμενοι που εστιάζουν σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι της αγοράς (Digital Commerce 
360 Research, 2020). Αντίθετα, εταιρείες που δεν μπορούν να αποδείξουν στους πελάτες ότι μπορούν 
να τους προσφέρουν κάτι που έχει αξία και δεν υπάρχει αλλού είναι πιθανό να δυσκολευτούν να επι-
βιώσουν. Για εταιρείες αμιγώς ηλεκτρονικές, η πρόκληση είναι να μετατρέψουν τους επισκέπτες σε 

ΕΙΚΟΝΑ 9.3 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟ INTERNET ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Τα έσοδα από το ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο αναμένεται να φτάσουν τα 710 δις δολάρια το 2020 και τα 1,1 τρις έως το 2024, 
δηλαδή σχεδόν να διπλασιαστούν συγκριτικά με το 2019.
ΠΗΓΗ: Δεδομένα από την eMarketer, Inc., 2020c, κατόπιν άδειας.
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πελάτες και να αναπτύξουν αποδοτικές λειτουργίες που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να επιτύχουν 
μακροπρόθεσμη κερδοφορία. Η κερδοφορία παραμένει καίριο θέμα για τους αποκλειστικά διαδικτυ-
ακούς εμπόρους. Δεν είναι πολλές οι εταιρείες αυτού του κλάδου που έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο 
και πρέπει να δηλώνουν τα οικονομικά αποτελέσματά τους, αλλά από τις λίγες που έχουν, ελάχιστες 
είναι κερδοφόρες. Για τις παραδοσιακές εταιρείες που εξαρτώνται λιγότερο από τις πωλήσεις του ηλε-
κτρονικού εμπορίου, η πρόκληση είναι να ενοποιήσουν τα δύο κανάλια, έτσι ώστε οι πελάτες τους να 
κινούνται πιο εύκολα και απρόσκοπτα από το ένα περιβάλλον στο άλλο.

Προφανώς, ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα στο ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο την περίοδο 2020-
2021 και στο μέλλον είναι η ικανότητα των παραδοσιακών, εκτός Internet, εταιρειών όπως οι WalMart, 
Target, Macy’s και άλλες, να ενοποιήσουν τη λειτουργία τους στο Web και στις φορητές συσκευές με 
τη λειτουργία σε φυσικά καταστήματα, προκειμένου να παρέχουν «μία ολοκληρωμένη αγοραστική 
εμπειρία για τον πελάτη» και να εκμεταλλευτούν την ώθηση και την αξία των φυσικών τους καταστη-
μάτων. Ο Πίνακας 9.3 παρουσιάζει ορισμένους τρόπους με τους οποίους οι παραδοσιακοί έμποροι 
λιανικής συνδύασαν το Web, την πλατφόρμα φορητότητας και τη λειτουργία των καταστημάτων ώστε 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9.2 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Χαμηλότερο κόστος αλυσίδας προμηθειών, με συγκέ-
ντρωση της ζήτησης σε ένα site και αύξηση της αγορα-
στικής δύναμης

Οι καταναλωτές ανησυχούν για την ασφάλεια των συναλ-
λαγών

Χαμηλότερο κόστος διανομής, χρησιμοποιώντας 
website αντί για φυσικά καταστήματα

Οι καταναλωτές ανησυχούν για το απόρρητο των προσω-
πικών τους στοιχείων στα website

Δυνατότητα προσέγγισης και εξυπηρέτησης ενός 
διασπαρμένου γεωγραφικά συνόλου πελατών

Αργοπορία στην παράδοση προϊόντων, πράγμα που δε 
συμβαίνει όταν ψωνίζει κανείς στα φυσικά καταστήματα

Δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης στις προτιμήσεις 
και στις απαιτήσεις του πελάτη

Δυσκολία ως προς την επιστροφή ή την αλλαγή προϊόντων

Δυνατότητα άμεσης αλλαγής τιμών Έλλειψη εμπιστοσύνης από τη μεριά του καταναλωτή για τα 
ηλεκτρονικά εμπορικά σήματα

Δυνατότητα ταχύτατης αλλαγής της εικονικής παρουσί-
ασης των προϊόντων

Πρόσθετα έξοδα για φωτογραφία, βίντεο και κινούμενες 
παρουσιάσεις

Αποφυγή του κόστους καταλόγου μέσω άμεσου 
marketing και ταχυδρομείου

Κόστος ηλεκτρονικού marketing για αναζήτηση, e-mail και 
διαφημιστικές προβολές

Περισσότερες ευκαιρίες για εξατομίκευση και προσαρ-
μογή

Πρόσθετη πολυπλοκότητα για την παραγωγή προσφορών και 
την εξυπηρέτηση πελατών

Δυνατότητα σημαντικής βελτίωσης των πληροφοριών 
και της γνώσης που μεταδίδεται στον πελάτη

Καλύτερη πληροφόρηση για τους καταναλωτές μπορούν να 
μετατραπούν σε ανταγωνισμό τιμών και μικρότερα κέρδη

Δυνατότητα μείωσης του συνολικού κόστους εμπο-
ρικών συναλλαγών των καταναλωτών
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να δημιουργήσουν μία ενιαία αγορά πολλαπλών καναλιών. Αυτός ο κατάλογος δεν είναι ολοκληρω-
μένος και οι έμποροι λιανικής συνεχίζουν να αναπτύσσουν νέους συνδέσμους ανάμεσα στα κανάλια, 
ιδιαίτερα στο κανάλι των κινητών. Το εμπόριο χωρίς τριβές που αξιοποιεί την τεχνολογία για να διευ-
κολύνει περισσότερο τους καταναλωτές έχει γίνει προτεραιότητα. 

Τα πρώτα αποτελέσματα πολλών μεγάλων εμπόρων με φυσικά καταστήματα από τις προσπάθειές 
τους να αναπτύξουν ηλεκτρονικά κανάλια τα οποία να μπορούν να ανταγωνιστούν την Amazon δεν 
ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Πολλοί προσπάθησαν σκληρά αλλά δήλωσαν πτώχευση ή έχουν κλείσει, 
όπως τα site των Sears, Limited Stores, Gander Mountain και Sports Authority. Κάποιοι έμποροι 
πολλαπλών καναλιών έχουν αποκτήσει τη δυνατότητα ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω εξαγορών (η 
Walmart εξαγόρασε τις Jet.com, Hayneedle, ShoeBuy, Moosejaw, ModCloth και Bonobos, η PetSmart 
την Chewy, η Hudson Bay την Gilt Groupe και η Bed Bath & Beyond τις One Kings Lane και 
PearsonalizationMall). Το 2020, ωστόσο, στην κατηγορία των πολλαπλών καναλιών προβάλλουν καθαρά 
κάποιοι ηγέτες, πιο συγκεκριμένα οι Walmart και Target, καθώς και οι Costco, Home Depot, Best 
Buy και Macy's.

Στο ίδιο πνεύμα, οι αμιγώς ηλεκτρονικοί έμποροι όπως η Amazon προσπάθησαν να κατασκευάσουν 
φυσικά καταστήματα και διαπιστώνουν ότι αυτή η προσπάθεια είναι δύσκολο και μπορεί να περάσουν 
πολλά χρόνια για να έχει επιτυχία. Η Amazon εξαγόρασε την αλυσίδα καταστημάτων Whole Foods το 
2017 στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να αποκτήσει γρήγορα φυσική παρουσία στον κλάδο της λιανικής 
πώλησης τροφίμων. Πριν από τον Covid-19, ήταν πιθανές κι άλλες εξαγορές υπαρχόντων καταστημάτων 
από τους ηλεκτρονικούς εμπόρους, αν και πολλά από αυτά τα σχέδια είναι πιθανό να αναβληθούν 
προς το παρόν.

Αντί να υπάρχει αποδιαμεσολάβηση, το ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο είναι ένα παράδειγμα του 
σημαντικού ρόλου που συνεχίζουν να παίζουν οι μεσάζοντες στο εμπόριο λιανικής. Οι εδραιωμένοι, 
εκτός Internet έμποροι λιανικής κέρδισαν γρήγορα το μερίδιό τους στην ηλεκτρονική αγορά. Ολοένα 
και περισσότερο, οι καταναλωτές προσελκύονται από σταθερά, γνωστά, αξιόπιστα ονόματα. Το κοινό 
του Internet επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την εμπορική ονομασία και όχι μόνο από την τιμή. 
Άλλοι εξίσου σημαντικοί παράγοντες είναι η αξιοπιστία, η πίστη, η ικανοποίηση και η εξυπηρέτηση 
πελατών.

Άλλες σημαντικές αλλαγές στο ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο είναι η διαρκής αύξηση στο κοινωνικό 
ηλεκτρονικό εμπόριο, η αυξανόμενη δυνατότητα των εταιρειών να εμπορεύονται τοπικές υπηρεσίες και 
προϊόντα μέσω του marketing με βάση την τοποθεσία και η ραγδαία αναπτυσσόμενη πλατφόρμα φορη-
τότητας που αποτελείται από smartphone και tablet. Στους κύκλους του λιανικού εμπορίου, τα 
smartphone έχουν γίνει ένα κορυφαίο εργαλείο αγορών, ενώ τα tablet χρησιμοποιούνται όλο και περισ-
σότερο ως πλατφόρμες αγορών.

Το κοινωνικό ηλεκτρονικό εμπόριο αναφέρεται στο marketing και τις αγορές σε κοινωνικά δίκτυα 
όπως Facebook, Pinterest, Instagram, Snapchat και άλλα. Όλα αυτά τα δίκτυα έχουν εξελιχθεί σε 
σημαντικές πλατφόρμες marketing και διαφήμισης και συμβάλλουν στην προώθηση των καταναλωτών 
σε εξωτερικά site για την αγορά προϊόντων. Τα Facebook, Pinterest και Instagram έχουν ήδη παρου-
σιάσει τύπους λειτουργικότητας όπως κουμπιά αγοράς, διαφημίσεις με ενσωματωμένη δυνατότητα 
απευθείας αγοράς και αγοραστικές πλατφόρμες στις οποίες οι καταναλωτές μπορούν να αγοράζουν πιο 
εύκολα αγαθά σε μεγάλη κλίμακα. Το 2020, τα έσοδα από το κοινωνικό εμπόριο στις ΗΠΑ εκτιμάται 
ότι θα φτάσουν τα 30 δις δολάρια (Clement, 2020a).

Ενώ στο παρελθόν μόνο μεγάλες εταιρείες μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά διαφημιστικές εκστρα-
τείες στο Internet, αυτό άλλαξε με την ανάπτυξη των τοπικών εταιρειών marketing, όπως οι Groupon, 
LivingSocial και δεκάδες άλλες, οι οποίες έδωσαν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να απολαμβάνουν 
προσφορές και κουπόνια από τοπικούς εμπόρους, ανάλογα με τη γεωγραφική τοποθεσία τους. Στέλ-
νοντας δισεκατομμύρια e-mail καθημερινά, αυτά τα site καθημερινών προσφορών έχουν πουλήσει 
εκατομμύρια κουπόνια για αγορές σε τοπικά καταστήματα, με απίστευτες εκπτώσεις. Για πρώτη φορά, 
οι τοπικοί έμποροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Internet χωρίς μεγάλο κόστος για να διαφημίσουν 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

Το κοινωνικό και με βάση την τοποθεσία ηλεκτρονικό εμπόριο είναι εφικτό χάρη στην τρομακτική 
αύξηση των φορητών συσκευών που συνδέονται στο Internet (smartphone και tablet). Το 2020, το εν 
κινήσει ηλεκτρονικό λιανεμπόριο αναμενόταν να παράγει περίπου 315 δις δολάρια, πάνω από το 80% 
των αγοραστών του Internet αναμενόταν να κάνει μία αγορά χρησιμοποιώντας μία φορητή συσκευή. 
Το ποσοστό αυτό θα ξεπεράσει το 85% μέχρι το 2024 (eMarketer, Inc., 2020d, 2020e).
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9.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ INTERNET

Σε αυτό και στα επόμενα κεφάλαια αναλύουμε τη βιωσιμότητα πολλών εταιρειών του Internet που 
χρησιμοποιούν συγκεκριμένα μοντέλα ηλεκτρονικού εμπορίου. Κατά βάση μάς ενδιαφέρει η κατα-
νόηση του όρου μεσαία οικονομική βιωσιμότητα (1-3 χρόνια) αυτών των εταιρειών και των αντίστοιχων 
επιχειρηματικών μοντέλων. Η οικονομική βιωσιμότητα (economic 
viability) αναφέρεται στην ικανότητα των εταιρειών να επιβιώσουν ως 
κερδοφόρες επιχειρήσεις για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 
Για να απαντήσουμε στο ερώτημα της οικονομικής βιωσιμότητας, θα 
χρησιμοποιήσουμε δύο προσεγγίσεις της βιομηχανικής ανάλυσης: 
τη στρατηγική ανάλυση και την οικονομική ανάλυση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 9.3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ΤΥΠΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ηλεκτρονικός κατάλογος στο Internet Ο ηλεκτρονικός κατάλογος του Internet ενισχύει τον εκτός Internet φυσικό 
κατάλογο και συνήθως ο ηλεκτρονικός κατάλογος παρουσιάζει περισσό-
τερα προϊόντα.

Online παραγγελία, παραλαβή από 
κατάστημα

Ίσως από τα πρώτα είδη ενοποίησης και πλέον ένας από τους πιο κοινούς 
τύπους ενοποίησης. Γνωστό και ως click-and-collect.

Παραγγελία μέσω Internet, επιστροφή και 
αλλαγές στο κατάστημα 

Ελαττωματικά ή απορριφθέντα προϊόντα που παραγγέλθηκαν στο Internet 
μπορούν να επιστραφούν στο κατάστημα. Οι περισσότερες μεγάλες 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλα τα κανάλια προσφέρουν τώρα 
αυτήν την επιλογή.

Ηλεκτρονική παραγγελία, κατάλογος 
καταστήματος και αποθέματα

Όταν τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα στο Internet, ο πελάτης οδηγείται 
στο φυσικό δίκτυο αποθεμάτων και στο τοπικό κατάστημα.

Παραγγελία μέσω Internet στο περίπτερο 
του καταστήματος, παράδοση στο σπίτι

Όταν το κατάστημα λιανικής δεν έχει εμπόρευμα, ο πελάτης το παραγ-
γέλνει και το παραλαμβάνει στο σπίτι.

Παραγγελία μέσω Internet στο κατάστημα 
σε υπάλληλο, παράδοση στο σπίτι

Παρόμοιο με το προηγούμενο, αλλά ο υπάλληλος ερευνά για αποθέματα 
στο Internet αν το κατάστημα δε διαθέτει το εμπόρευμα. Η διαδικασία είναι 
η συνηθισμένη που ακολουθείται στα εμπορικά καταστήματα.

Οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν 
μεθόδους προώθησης στο website για να 
προσελκύσουν πελάτες στα καταστήματα 
λιανικής τους

Κατασκευαστές καταναλωτικών προϊόντων, όπως η Colgate-Palmolive και 
η Procter & Gamble, χρησιμοποιούν τα διαδικτυακά κανάλια για να 
σχεδιάσουν νέα προϊόντα και να προωθήσουν τις λιανικές πωλήσεις 
προϊόντων.

Κάρτα δώρου, πόντοι προγραμμάτων 
πιστών πελατών που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε κάθε κανάλι

Αποδέκτης της κάρτας δώρου, με τους πόντους προγραμμάτων πιστών 
πελατών, μπορεί να τους χρησιμοποιήσει για να αγοράσει από το κατάστημα, 
στο Internet ή μέσω καταλόγου, αν το εμπόρευμα διατίθεται από τον έμπορο.

Παραγγελία μέσω κινητού, website και 
πωλήσεις σε φυσικά καταστήματα

Οι εφαρμογές μεταφέρουν τους χρήστες σε ειδικά μορφοποιημένο website 
για παραγγελίες ή για εκπτώσεις στο κατάστημα.

Γεωπερίφραξη, ειδοποιήσεις σε κινητά, 
εκπτώσεις μέσα στο κατάστημα

Χρήση της τεχνολογίας γεωπερίφραξης των smartphone για στόχευση 
διαφημίσεων σε κοντινά καταστήματα και εστιατόρια.

οικονομική βιωσιμότητα: αναφέρεται 
στην ικανότητα των εταιρειών να επιβι-
ώσουν ως κερδοφόρες επιχειρήσεις για 
ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Οι στρατηγικές προσεγγίσεις της οικονομικής βιωσιμότητας αφορούν τόσο τη βιομηχανία στην οποία 
δραστηριοποιείται μια επιχείρηση όσο και την ίδια την επιχείρηση (βλ. Κεφάλαιο 2, Ενότητες 2.2 και 
2.5). Οι παράγοντες στρατηγικής που αφορούν τη βιομηχανία είναι:

•  Εμπόδια στην είσοδο: Μπορούν οι νέες επιχειρήσεις να αποκλειστούν από την είσοδο στη βιομηχανία 
μέσω υψηλού κεφαλαιακού κόστους ή εμποδίων λόγω πνευματικής ιδιοκτησίας (όπως ευρεσιτεχνίες 
και δικαιώματα ιδιοκτησίας);

•  Δύναμη των προμηθευτών: Μπορούν οι προμηθευτές να επιβάλλουν υψηλές τιμές στη βιομηχανία 
ή μπορούν οι πωλητές να επιλέγουν μεταξύ πολλών προμηθευτών; Μπορούν οι εταιρείες να δια-
πραγματεύονται με τους προμηθευτές για χαμηλότερες τιμές;

•  Δύναμη των πελατών: Μπορούν οι πελάτες να επιλέγουν μεταξύ πολλών ανταγωνιστικών προμη-
θευτών, άρα να αμφισβητούν τις υψηλές τιμές και τα υψηλά περιθώρια κέρδους;

•  Ύπαρξη υποκατάστατων προϊόντων: Μπορεί η λειτουργικότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας να 
παρέχεται από διαφορετικά κανάλια ή ανταγωνιστικά προϊόντα από διάφορες βιομηχανίες; Υπάρχει 
η πιθανότητα να προκύψουν στο κοντινό μέλλον υποκατάστατα προϊόντα και υπηρεσίες;

•  Βιομηχανική αλυσίδα αξίας: Η αλυσίδα παραγωγής και διανομής στη βιομηχανία αλλάζει προς 
όφελος ή προς ζημία της εταιρείας;

•  Η φύση του ενδο-βιομηχανικού ανταγωνισμού: Η βάση του ανταγωνισμού εντός της βιομηχανίας 
βασίζεται σε διαφοροποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες, στην τιμή, στο εύρος των προσφορών ή στις 
προσφορές; Πώς αλλάζει η φύση του ανταγωνισμού; Αυτές οι αλλαγές θα ωφελήσουν την εταιρεία;

Οι στρατηγικοί παράγοντες που αφορούν μία εταιρεία και τη δραστηριότητά της περιλαμβάνουν 
τους εξής:

•  Αλυσίδα εταιρικής αξίας: Χρησιμοποιεί η εταιρεία επιχειρηματικές διεργασίες και μεθόδους λει-
τουργίας που θα της επιτρέψουν να πετύχει στη βιομηχανία όπου δραστηριοποιείται; Οι τεχνολο-
γικές αλλαγές θα αναγκάσουν την εταιρεία να αναπροσαρμόσει τις επιχειρηματικές της διαδικασίες;

•  Βασικές ικανότητες: Έχει η εταιρεία μοναδικές ικανότητες και προσόντα που δεν μπορούν να μιμη-
θούν εύκολα άλλες εταιρείες; Οι αλλαγές στην τεχνολογία θα ακυρώσουν τις ικανότητες της εταιρείας 
ή θα τις ενδυναμώσουν;

•  Συνεργίες: Έχει η εταιρεία πρόσβαση στις ικανότητες και στο ενεργητικό συναφών εταιρειών, είτε 
μέσω ιδιοκτησίας είτε μέσω στρατηγικών συμπράξεων και συμμαχιών;

•  Τεχνολογία: Έχει αναπτύξει η εταιρεία αποκλειστικές τεχνολογίες που θα της επιτρέψουν να αντε-
πεξέλθει στη ζήτηση; Έχει αναπτύξει τις απαραίτητες για τη βιωσιμότητά της λειτουργικές μεθόδους 
(π.χ., διαχείριση σχέσεων πελατών, διεκπεραίωση, διαχείριση αλυσίδας προμηθειών, αποθεματικό 
έλεγχο και συστήματα ανθρωπίνων πόρων);

•  Κοινωνικές και νομικές προκλήσεις: Εφαρμόζει η εταιρεία πολιτικές ώστε να αντιμετωπίσει ζητήματα 
εμπιστοσύνης των πελατών (ιδιωτικότητα και ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων); Εμπλέκεται η 
εταιρεία σε δικαστικές αγωγές όσον αφορά το επιχειρηματικό της μοντέλο, π.χ., ζητήματα πνευμα-
τικής ιδιοκτησίας; Θα επηρεαστεί η εταιρεία αν αλλάξει ο νόμος περί φορολογίας στο Internet ή 
από άλλες προβλεπόμενες από τον νόμο εξελίξεις;

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Η στρατηγική ανάλυση μας βοηθά να κατανοήσουμε τη θέση της εταιρείας στον ανταγωνισμό. Η οικο-
νομική ανάλυση μας βοηθά να κατανοήσουμε τις επιδόσεις της εταιρείας. Η οικονομική ανάλυση απο-
τελείται από δύο μέρη: τον λογαριασμό αποτελεσμάτων και τον ισολογισμό. Ο λογαριασμός αποτελε-
σμάτων προσδιορίζει πόσα χρήματα (ή ζημία) κερδίζει η εταιρεία με βάση τις τρέχουσες πωλήσεις και 
το κόστος. Ο ισολογισμός προσδιορίζει πόσα περιουσιακά στοιχεία διαθέτει η εταιρεία προκειμένου να 
στηρίξει την τρέχουσα και τη μελλοντική λειτουργία της.
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Ιδού ορισμένοι βασικοί παράγοντες που πρέπει να εξετάσουμε στον λογαριασμό αποτελεσμάτων μιας 
εταιρείας:

•  Έσοδα: Αυξάνονται τα έσοδα και με ποιο ρυθμό; Πολλές εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου σημεί-
ωσαν εντυπωσιακή, ακόμη και εκρηκτική άνοδο εσόδων, όταν δημιούργησαν ένα εντελώς νέο κανάλι.

•  Κόστος πωλήσεων: Ποιο είναι το κόστος των πωλήσεων σε σύγκριση με τα έσοδα; Το κόστος πωλή-
σεων συνήθως περιλαμβάνει το κόστος των προϊόντων που έχουν πωληθεί και το σχετικό κόστος. 
Όσο χαμηλότερο είναι το κόστος πωλήσεων σε σχέση με τα έσοδα τόσο μεγαλύτερο είναι το μεικτό 
περιθώριο κέρδους.

•  Μεικτό περιθώριο κέρδους: Ποιο είναι το μεικτό περιθώριο κέρδους 
της εταιρείας; Μειώνεται ή αυξάνεται; Το μεικτό περιθώριο κέρ-
δους (gross margin) υπολογίζεται αν διαιρέσουμε το μεικτό 
κέρδος διά τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις. Το μεικτό περι-
θώριο κέρδους μάς λέει αν η εταιρεία κερδίζει ή χάνει αγοραστική δύναμη έναντι των βασικών προ-
μηθευτών της.

•  Λειτουργικά έξοδα: Ποια είναι τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας; Αυξάνονται ή μειώνονται; Τα λει-
τουργικά έξοδα συνήθως περιλαμβάνουν το κόστος του marketing, της τεχνολογίας και τα συνολικά 
έξοδα διαχείρισης. Περιλαμβάνουν επίσης, σύμφωνα με διεθνή επίσημα λογιστικά πρότυπα (βλ. 
παρακάτω), αποζημίωση σε υπαλλήλους και στελέχη, χρεολύσια άυλων στοιχείων ενεργητικού, 
καθώς και λοιπά άυλα στοιχεία και ζημίες από επενδύσεις. Για τις εταιρείες ηλεκτρονικού εμπο-
ρίου, αυτά τα έξοδα είναι πολύ σημαντικά. Πολλές εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου αποζημίωσαν 
τους υπαλλήλους τους με μετοχές (ή προθεσμιακές συναλλαγές) και αγόρασαν άλλες εταιρείες ηλε-
κτρονικού εμπορίου ως αναπτυξιακή στρατηγική. Πολλές εταιρείες εξαγοράστηκαν σε πολύ υψηλές 
τιμές χρησιμοποιώντας αποθέματα της εταιρείας σε προϊόντα αντί για μετρητά. Σε αμέτρητες περι-
πτώσεις, η αγοραστική αξία των αγορασμένων εταιρειών έπεσε σημαντικά. Όλα αυτά θεωρούνται 
τυπικά λειτουργικά έξοδα.

•  Περιθώριο κέρδους: Τι κέρδισε η εταιρεία από τις τρέχουσες λει-
τουργίες της; Το περιθώριο κέρδους (operating margin) υπο-
λογίζεται αν διαιρέσουμε τα λειτουργικά έσοδα διά τα καθαρά 
έσοδα από τις πωλήσεις. Το περιθώριο κέρδους κόστους δείχνει 
τη δυνατότητα της εταιρείας να μετατρέψει τις πωλήσεις σε κέρδος προ φόρων, αφού αφαιρέσουμε 
τα λειτουργικά έξοδα. Το περιθώριο κέρδους προσδιορίζει αν η εταιρεία καλύπτει τα λειτουργικά 
της έξοδα με τις τρέχουσες λειτουργίες της, χωρίς να περιλαμβάνονται δαπάνες αποπληρωμής τόκων 
και άλλες μη λειτουργικές δαπάνες.

•  Καθαρό περιθώριο κέρδους: Το καθαρό περιθώριο κέρδους (net 
margin) μάς ενημερώνει για το ποσοστό των μεικτών εσόδων από 
τις πωλήσεις που αποκόμισε η εταιρεία, αφού πρώτα αφαιρέσουμε 
όλα τα έξοδα. Υπολογίζεται αν διαιρέσουμε το καθαρό εισόδημα 
διά των καθαρών εσόδων από τις πωλήσεις. Το καθαρό περιθώριο 
κέρδους σε έναν μοναδικό αριθμό προσδιορίζει αν κατάφερε η 
εταιρεία να αποκτήσει κέρδος από τα έσοδα από τις πωλήσεις. 
Δείχνει επίσης την αποτελεσματικότητα της εταιρείας, υπολογίζο-
ντας το ποσοστό εσόδων από τις πωλήσεις που μπορεί να διατηρήσει, αφού αφαιρεθούν όλα τα έξοδα 
από τα μεικτά έσοδα και, σε έναν κλάδο της βιομηχανίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση 
της σχετικής αποδοτικότητας των ανταγωνιστικών εταιρειών. Το καθαρό περιθώριο κέρδους υπολο-
γίζει πολλές μη λειτουργικές δαπάνες, όπως τόκος και σχέδια αντιστάθμισης αποθεμάτων.

Όταν εξετάζουμε τις αναγγελίες οικονομικών στοιχείων των εταιρειών ηλεκτρονικού εμπορίου, είναι 
σημαντικό να κατανοήσουμε ότι οι εταιρείες στο Internet συνήθως επιλέγουν να μην ανακοινώνουν το 
καθαρό περιθώριο κέρδους σύμφωνα με γενικά αποδεκτά διεθνή λογιστικά πρότυπα (GAAP). Αυτές οι 
αρχές παρουσιάστηκαν από το Συμβούλιο προτύπων οικονομικών και λογιστικών θεμάτων (FASB), ένα 
συμβούλιο επαγγελματιών λογιστών που θεσπίζει λογιστικές διατάξεις για το συγκεκριμένο επάγγελμα, 
το οποίο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο μετά το νόμο περί μετοχών και χρεογράφων του 1934, ο οποίος 
επιδίωκε να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική λογιστική κατά το Μεγάλο Κραχ του 1929. Παλαιότερα, 

μεικτό περιθώριο κέρδους: μεικτό 
κέρδος διά τις καθαρές πωλήσεις

περιθώριο κέρδους: υπολογίζεται αν 
διαιρέσουμε το λειτουργικό εισόδημα διά 
των καθαρών εσόδων από τις πωλήσεις

καθαρό περιθώριο κέρδους: το πο -
σοστό των μεικτών εσόδων από τις 
πωλήσεις που αποκόμισε η εταιρεία, 
αφού πρώτα αφαιρέσουμε όλα τα έξοδα. 
Υπολογίζεται αν διαιρέσουμε το καθαρό 
εισόδημα διά τα καθαρά έσοδα από τις 
πωλήσεις
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πολλές εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου παρουσίαζαν έναν εντελώς νέο τρόπο υπολογισμού, τα συνε-
νωμένα κέρδη προ φόρων κέρδη που επίσης αποκαλούνται EBITDA – κέρδη προ φόρου εισοδήματος, 
υποτίμησης και απόσβεσης. Τα προ φόρων κέρδη συνήθως δεν αφαι-
ρούν αποζημίωση με μετοχές/απόθεμα, υποτίμηση ή απόσβεση. Ως 
εκ τούτου, τα προ φόρων κέρδη είναι πάντα μεγαλύτερα από τα κέρδη 
που υπολογίζονται με τα πρότυπα GAAP. Οι εταιρείες που παρουσι-
άζουν αναφορές κατ’ αυτό τον τρόπο συνήθως ισχυρίζονται ότι αυτά 
τα έξοδα είναι μη περιοδικά, ειδικά και «ασυνήθιστα». Το 2002 και 
το 2003, το SEC θέσπισε νέες οδηγίες (Regulation G) που απαγο-
ρεύουν στις εταιρείες να παρουσιάζουν αναφορές προ φόρων κερδών 
σε δημόσια έγγραφα (Weil, 2003). Στο παρόν βιβλίο εξετάζουμε το 
εισόδημα ή τη ζημία μιας εταιρείας μόνο βάσει των λογιστικών κρι-
τηρίων του GAAP.

Ο ισολογισμός (balance sheet) παρέχει ένα οικονομικό αποτύ-
πωμα για το ενεργητικό και το παθητικό μιας εταιρείας μία δεδομένη 
ημερομηνία. Το ενεργητικό (assets) αναφέρεται σε αποθηκευμένη 
αξία. Το τρέχον ενεργητικό (current assets) είναι στοιχεία όπως 
μετρητά, χρεόγραφα και μετοχές, εισπρακτέοι λογαριασμοί, απόθεμα 
ή άλλες επενδύσεις που ενδέχεται να ρευστοποιηθούν εντός του έτους. 
Το παθητικό (liabilities) είναι εκκρεμείς υποχρεώσεις της εταιρείας. 
Το τρέχον παθητικό (current liabilities) είναι οφειλές και υποχρε-
ώσεις της εταιρείας που λήγουν εντός του έτους. Οι υποχρεώσεις που 
δεν λήγουν εντός ενός έτους αποκαλούνται μακροχρόνιο χρέος 
(long-term debt). Για ένα γρήγορο έλεγχο της μεσοπρόθεσμης οικο-
νομικής ευημερίας, εξετάστε το κεφάλαιο κίνησης (working capital) 
που αντικατοπτρίζει το τρέχον ενεργητικό της εταιρείας μείον τις 
εκκρεμείς υποχρεώσεις. Αν το κεφάλαιο κίνησης είναι οριακά θετικό 
ή αρνητικό, η εταιρεία θα δυσκολευθεί κατά πάσα πιθανότητα να 
ανταπεξέλθει στις μεσοπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Εναλλακτικά, 
αν μία εταιρεία έχει μεγάλο τρέχον ενεργητικό, μπορεί να αντέξει τις 
λειτουργικές ζημίες για ένα χρονικό διάστημα.

9.3 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Μέχρι τώρα εξετάσαμε το ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο σαν να ήταν μία ενιαία οντότητα. Στην πραγ-
ματικότητα, όπως είδαμε συνοπτικά στο Κεφάλαιο 2, υπάρχουν τέσσερα βασικά είδη επιχειρηματικών 
μοντέλων εμπορίου λιανικής: εικονικοί έμποροι, έμποροι πολλαπλών καναλιών (με παρουσία με φυσικά 
καταστήματα και στο Internet), έμποροι καταλόγων και εταιρείες κατασκευών. Η Εικόνα 9.4 παρου-
σιάζει τα αντίστοιχα μερίδια των ηλεκτρονικών πωλήσεων λιανικής για το 2019 για καθεμία απ' αυτές 
τις κατηγορίες εταιρειών. Επιπλέον, υπάρχουν χιλιάδες μικρές οικογενειακές εμπορικές επιχειρήσεις 
που χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες πωλήσεων των eBay και Amazon, καθώς και συνεργάτες εμπόρους 
των οποίων τα βασικά έσοδα προέρχονται από την προώθηση της κυκλοφορίας στα μητρικά site. Καθένα 
από αυτά τα είδη ηλεκτρονικών εμπόρων λιανικής αντιμετωπίζει ένα διαφορετικό στρατηγικό περι-
βάλλον, καθώς και διαφορετικά βιομηχανικά και εταιρικά οικονομικά πρότυπα.

ΕΙΚΟΝΙΚΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ
Οι εικονικοί έμποροι (virtual merchants) είναι εταιρείες ηλεκτρο-
νικού εμπορίου ενός καναλιού, των οποίων όλα τα έσοδα προέρχο-
νται από τις πωλήσεις τους στο Internet. Οι εικονικοί έμποροι αντι-
μετωπίζουν πρωτόγνωρες στρατηγικές προκλήσεις. Πρέπει να «χτί-
σουν» μία επιχείρηση και μία εμπορική ονομασία από την αρχή, 
γρήγορα, με ένα εντελώς νέο κανάλι, και να αντιμετωπίσουν τον 

ισολογισμός: παρέχει ένα οικονομικό 
αποτύπωμα για το ενεργητικό και το 
παθητικό μιας εταιρείας μία δεδομένη 
ημερομηνία

ενεργητικό: αναφέρεται σε αποθηκευ-
μένη αξία

τρέχον ενεργητικό: στοιχεία όπως 
μετρητά, μετοχές, εισπρακτέοι λογαρια-
σμοί, απόθεμα ή άλλες επενδύσεις που 
ενδέχεται να ρευστοποιηθούν εντός του 
έτους

παθητικό: εκκρεμείς υποχρεώσεις της 
εταιρείας

τρέχον παθητικό: οφειλές της εταιρείας 
που λήγουν εντός ενός έτους

μακροχρόνιο χρέος: υποχρεώσεις που 
δεν λήγουν εντός του έτους

κεφάλαιο κίνησης: το τρέχον ενεργη-
τικό της εταιρείας μείον τις εκκρεμείς 
υποχρεώσεις

εικονικός έμπορος: εταιρεία ηλεκτρο-
νικού εμπορίου ενός καναλιού, της 
οποίας όλα τα έσοδα προέρχονται από 
πωλήσεις στο Internet
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| 617ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Λιανικές πωλήσεις και υπηρεσίες στο Internet

ανταγωνισμό από πολλούς ψηφιακούς εμπόρους (κυρίως σε μικρότερους εξειδικευμένους τομείς). 
Επειδή αυτές οι εταιρείες είναι αποκλειστικά ηλεκτρονικά καταστήματα, δεν επωμίζονται το κόστος της 
κατασκευής και της διατήρησης φυσικών καταστημάτων, αλλά το κόστος της κατασκευής και της δια-
τήρησης παρουσίας στο ηλεκτρονικό εμπόριο, μιας υποδομής διεκπεραίωσης, αλλά και της εμπορικής 
ονομασίας. Το κόστος απόκτησης πελάτη είναι υψηλό και η καμπύλη εκμάθησης ανεβαίνει υπερβο-
λικά. Όπως όλες οι εταιρείες λιανικής πώλησης, τα μεικτά περιθώρια κέρδους (η διαφορά ανάμεσα στη 
λιανική τιμή των προϊόντων που πωλούνται και στο κόστος των προϊόντων για τον έμπορο λιανικής) 
είναι χαμηλά. Άρα, οι εικονικοί έμποροι πρέπει να επιτύχουν λειτουργικότητα υψηλής απόδοσης ώστε 
να έχουν κέρδος και να εδραιώσουν όσο το δυνατόν ταχύτερα την εμπορική τους ονομασία προκειμένου 
να προσελκύσουν επαρκή αριθμό πελατών ώστε να καλύψουν το λειτουργικό κόστος. Οι περισσότεροι 
έμποροι αυτής της κατηγορίας υιοθετούν στρατηγικές χαμηλού κόστους και ευκολίας, μαζί με εξαιρε-
τικά αποδοτικές και επαρκείς διαδικασίες ολοκλήρωσης, ώστε να διασφαλίσουν ότι οι πελάτες θα λάβουν 
αυτό που παρήγγειλαν όσο το δυνατό ταχύτερα. Στην ακόλουθη ενότητα, Το ηλεκτρονικό εμπόριο στην 
πράξη, θα εξετάσουμε σε βάθος τη στρατηγική και οικονομική κατάσταση της Amazon, του βασικού 
ηλεκτρονικού εικονικού εμπόρου. Εκτός από το Amazon, άλλοι επιτυχημένοι ψηφιακοί έμποροι είναι 
οι Wayfair, Newegg, Overstock, Zulily, Rue La La, Blue Nile (παρουσιάσαμε αυτή την εταιρεία στην 
αρχή του κεφαλαίου), Bluefl y, Yoox Net-a-Porter και Shoes.com (πρώην Shoebuy). Οι εικονικοί 
έμποροι, που αξιοποιούν ένα μοντέλο εσόδων το οποίο βασίζεται σε συνδρομές, έχουν γίνει πολύ δημο-
φιλείς και αναμενόταν να αποφέρουν έσοδα σχεδόν 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2020. Παραδείγ-
ματα είναι η Birchbox (εξατομικευμένα δείγματα προϊόντων ομορφιάς που παραδίδονται κάθε μήνα), 
η Stitch Fix (ρούχα επιλεγμένα από προσωπικό στιλίστα· δείτε την ενότητα Σχόλιο πάνω στην τεχνο-
λογία, Μεγάλα δεδομένα και προγνωστικό marketing, για να μάθετε περισσότερα για τη Stitch Fix), η 
Barkbox (προϊόντα για κατοικίδια), η Naturebox (υγιεινά σνακ), η Bulu Box (συμπληρώματα και βιτα-
μίνες) και χιλιάδες ακόμα. Οι εικονικοί έμποροι (συμπεριλαμβανομένης της Amazon) είχαν έσοδα 
περίπου το 45% του συνόλου των ηλεκτρονικών λιανικών πωλήσεων, σύμφωνα με τη λίστα των 1.000 
κορυφαίων εμπόρων του Internet Retailer για το 2019 (Digital Commerce 360 Research, 2020∙ Davis, 
2019, 2018a, 2018b∙ eMarketer, Inc., 2016).

ΕΙΚΟΝΑ 9.4 ΜΕΡΙΔΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι εικονικοί έμποροι κατέχουν το 45% των ηλεκτρονικών πωλήσεων, αν και αυτό το ποσοστό αλλοιώνεται από την κυριαρχία 
της Amazon, η οποία κατέχει περισσότερο από το 37%.
ΠΗΓΕΣ: Δεδομένα από την Digital Commerce 360 Research, 2020∙ Davis 2019∙ Davis, 2018a, 2018b∙ eMarketer, Inc., 2017c, 
2016, εκτιμήσεις συγγραφέων.
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