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 Μπορεί ο κορωνοϊός να «ενισχύει» 
το ηλεκτρονικό λιανεμπόριο και να δημι-
ουργεί ένα νέο τοπίο στο ελληνικό επι-
χειρείν, ωστόσο υπάρχουν και τα προ-
ϊόντα που έχουν παρουσιάσει μείωση 
στις πωλήσεις τους, με παράγοντες του 
κλάδου να εξηγούν πως «αυτή τη στιγ-
μή οι καταναλωτές θεωρούν ότι δεν εί-
ναι τόσο αναγκαία. Υπάρχει μια μεγά-
λη μερίδα που σκέφτεται ότι θα πρέ-

πει να “κάνει κράτει”, καθώς το χρήμα 
δεν είναι ανεξάντλητο, οπότε έχει μπει 
σε μια διαδικασία να κατηγοριοποιή-
σει και να ιεραρχήσει τις ανάγκες της. 
Οι καταναλωτές αυτή τη στιγμή είναι 
σε μια διαδικασία που αποθεματοποι-
ούν είδη προληπτικής προστασίας και 
είδη που θα τους βοηθήσουν να θωρα-
κίσουν την υγεία τους, θα τους ψυχα-
γωγήσουν και θα τους βοηθήσουν να 
εργαστούν από το σπίτι». Σύμφωνα με 
τα στοιχεία της Skroutz, την τελευταία 
εβδομάδα πτώση παρουσίασαν τα γυ-
ναικεία αρώματα, με ποσοστό που φτά-
νει το 50%, οι βαλίτσες ταξιδιών με 50%, 
οι ανδρικές αθλητικές φόρμες με 30%, 
οι κρέμες προσώπου με 30%, αλλά και 
τα αθλητικά παπούτσια, που παρουσι-
άζουν πτώση της τάξης του 30%. 

Στα... αζήτητα
ρούχα και 
παπούτσια

0,5% και ο αντίστοιχος των φαρμακεί-
ων έφτανε στο 5%», αναφέρουν πη-
γές της αγοράς. 

«Εκρηξη» στα
σούπερ μάρκετ
Τη μεγαλύτερη άνοδο παρουσιάζει η 
αγορά των ηλεκτρονικών σούπερ μάρ-
κετ, με τα «ιντερνετικά» καρότσια να 
αυξάνονται συνεχώς και τους κατανα-
λωτές να παρουσιάζουν τάσεις «απο-
θεματοποίησης». Στελέχη από τις με-
γαλύτερες αλυσίδες της χώρας κάνουν 
λόγο για υπερδιπλασιασμό των πα-
ραγγελιών. Μάλιστα, τα e-shops των 
σούπερ μάρκετ αυτή τη στιγμή, λόγω 
της αύξησης των παραγγελιών, αντι-
μετωπίζουν προβλήματα στον χρόνο 
παράδοσης των παραγγελιών, αλλά 
και στα ηλεκτρονικά μηχανογραφικά 
συστήματά τους. «Προσπαθούμε να 
βρούμε λύσεις ώστε να εξυπηρετή-
σουμε το καταναλωτικό κοινό, ωστό-
σο, όταν υπάρχει τέτοια τεράστια αύ-
ξηση σε τόσο μικρό χρονικό διάστη-
μα, θα πρέπει και εμείς να ανασυντα-
χθούμε. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγ-
μή υπάρχουν σε κάποια ηλεκτρονι-
κά καταστήματα μέχρι και έναν μή-
να μετά παραδόσεις παραγγελίας. Ηδη έχουν 
αποφασιστεί άμεσες προσλήψεις, ώστε να λυ-
θεί και αυτό το πρόβλημα», περιγράφουν στην 
«R» παράγοντες της λιανεμπορικής αλυσίδας. 

Τα προϊόντα που αγοράζουν οι καταναλωτές 
από τον συγκεκριμένο κλάδο φαίνεται να είναι 
ακριβώς τα ίδια που αγόραζαν και από τα φυσι-
κά καταστήματα. Ψηλά στη λίστα των προτιμή-
σεων είναι τα ρύζια, όσπρια, ζυμαρικά, ντομα-
τοειδή, χαρτικά, αντισηπτικά, αντιβακτηριδια-
κά, μωρομάντηλα, πάνες, αλεύρι, συμπυκνωμέ-
να γάλατα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Ακό-
μη και στο e-fresh.gr, ένα ηλεκτρονικό σούπερ 
μάρκετ που δεν ανήκει στο παραδοσιακό λια-
νεμπόριο, καταγράφεται ακόμη και υπερδιπλα-
σιασμός των παραγγελιών. «Εμείς είδαμε την 
αλλαγή αυτή σχεδόν πριν από το πρώτο κρού-
σμα στην Ελλάδα. Από την τελευταία εβδομά-
δα του Φεβρουαρίου και μετά υπάρχει μεγά-
λη αύξηση στις παραγγελίες. Πριν από τον κο-
ρωνοϊό, το μέσο καλάθι αγορών στο ηλεκτρο-
νικό εμπόριο ήταν στα 82 ευρώ και σήμερα 
έχει φτάσει στα 92 ευρώ. Είδαμε υπέρμετρη 
αύξηση σε ξηρό φορτίο από μακαρόνια, ρύζι, 
κονσέρβες, απολυμαντικά έως καθαριστικά και 
χαρτικά», αναφέρουν στελέχη της εταιρείας. 

Ενδιαφέροντα στοιχεία, όμως, παρουσιάζο-
νται και από τη Skroutz Α.Ε., η οποία συνεργά-
ζεται με πάνω από 4.500 ηλεκτρονικά καταστή-
ματα από όλους τους κλάδους του εμπορίου. 
Στελέχη της εταιρείας δηλώνουν αποκλειστικά 
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στην «R» ότι τις τελευταίες εβδομάδες τα αντισηπτικά και οι μάσκες πα-
ρουσιάζουν μια αύξηση που φτάνει το 3.500%. Ειδικότερα, η κατηγορία 
των αντισηπτικών το διάστημα πριν από την έξαρση του κορωνοϊού εί-
χε έναν τζίρο που κυμαινόταν περί τα 8.000 ευρώ, ενώ τις τελευταίες δύο 
εβδομάδες ο ίδιος τζίρος έχει φτάσει τα 80.000 ευρώ. Ωστόσο, μόνο για 
την εβδομάδα που μας πέρασε, συναντάμε ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις 
σε πολλά προϊόντα, με το πρώτο στη λίστα να είναι τα γάντια (εξέτασης) 
μιας χρήσης όπου η αύξηση φτάνει το 720%, ενώ ακολουθούν οι ολόσω-
μες φόρμες προστασίας ιατρικού τύπου με 413%, τα καθαριστικά επιφα-
νειών με 400%, τα θερμόμετρα πυρετού με 200%, οι βρεφικές τροφές με 
100% και τα συμπληρώματα διατροφής με αύξηση που αγγίζει το 80%.

Αύξηση κατά 760% σε web κάμερες
Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και η αγορά της ψηφιακής τεχνολογίας και 
των ηλεκτρικών συσκευών, καθώς οι καταναλωτές, έπειτα από την προ-
τροπή «μένουμε σπίτι» και λόγω της τηλε-εργασίας, φαίνεται να πραγμα-
τοποιούν αρκετές αγορές ώστε να προμηθευτούν τον απαραίτητο εξοπλι-
σμό. Ετσι, την πρώτη θέση στη λίστα -μόνο για την τελευταία εβδομάδα- 
κατέχουν οι web κάμερες, με το ποσοστό αύξησης να φτάνει το 760%, 
ακολουθούν οι ατμοκαθαριστές που αγγίζουν το 160%, οι κονσόλες ηλε-
κτρονικών παιχνιδιών με 106%, τα παιχνίδια Playstation με 53% και οι 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές με 25%. Εταιρείες που πραγματοποιούν έρευ-
νες για την επίδραση του κορωνοϊού στις αγοραστικές και καταναλωτικές 
συμπεριφορές των ανθρώπων κάνουν λόγο για μια τεράστια στροφή της 
αγοράς το επόμενο διάστημα. Ενα εξίσου σημαντικό εύρημα, σύμφωνα 
με τα ίδια στοιχεία, είναι ότι την τελευταία εβδομάδα οι αγορές αλτήρων 
γυμναστικής αυξήθηκαν κατά 440%, γεγονός που, όπως αναφέρουν οι 
ειδικοί, έχει να κάνει με το ότι ο κόσμος προσπαθεί να βρει εναλλακτικούς 
τρόπους γυμναστικής ακόμη και μέσα στο σπίτι. Αυξητική είναι η τάση 
και στην αγορά των παιχνιδιών, με τις παιδικές χαρές (παιχνίδια για μι-
κρότερα παιδιά που τοποθετούνται στο μπαλκόνι για να παίξουν) να πα-

ρουσιάζουν αύξηση κατά 60%. 
Παράλληλα, οι παραγγελίες της εταιρείας 

Πλαίσιο έχουν εκτοξευθεί, με το νούμερο 
να έχει τουλάχιστον τριπλασιαστεί. «Μέχρι 
και την ημέρα που έκλεισαν τα φυσικά κα-
ταστήματα, η επισκεψιμότητα των κατανα-
λωτών ήταν πολύ υψηλή. Τώρα, στις online 
παραγγελίες δεν έχουν αλλάξει τόσο τα πο-
σοστά των επισκέψεων όσο τα ποσοστά των 
παραγγελιών, τα οποία είναι αρκετά μεγα-
λύτερα. Τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη on 
line ζήτηση είναι οι web κάμερες, οι ηλε-
κτρονικοί υπολογιστές, τα τάμπλετ, οι συ-
σκευές που ισχυροποιούν το Wi-Fi, τα επι-
τραπέζια παιχνίδια, οι κονσόλες ηλεκτρο-
νικών παιχνιδιών, το χαρτί, το μελάνι, ενώ 
από οικιακές συσκευές ψηλά στις προτιμή-
σεις βρίσκονται ατμοκαθαριστές, αρτοπα-
ρασκευαστές, μηχανές εσπρέσο και κατα-
ψύκτες», λέει ο αντιπρόεδρος και διευθύ-
νων σύμβουλος της εταιρείας, Κωνσταντί-
νος Γεράρδος.


