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ΑΝΑΦΟΡΆ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΌ ΕΜΠΌΡΙΟ 2021

Συνοπτική
Παρουσίαση

ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Τον περασμένο χρόνο, η πανδημία οδήγησε
τον κόσμο σε στασιμότητα, δημιουργώντας
μαζική ανασφάλεια σχεδόν σε κάθε τομέα των
επιχειρήσεων. Καθώς ξεκινάμε να βγαίνουμε
από το σύννεφο των παγκόσμιων lockdown,
παρατηρούμε σημάδια επιστροφής στην
κανονικότητα. Αλλά πρόκειται για μια νέα
κανονικότητα με επιπτώσεις σε κάθε πτυχή του
ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η Αναφορά για το Διασυνοριακό Εμπόριο 2021 αποτυπώνει και υπογραμμίζει τις
τρέχουσες και επερχόμενες παγκόσμιες αλλαγές που πρόκειται να διαμορφώσουν το
μέλλον του διασυνοριακού εμπορίου. Θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε βασικούς τομείς
ανάπτυξης για την επιχείρησή σας, διερευνώντας 13 βασικές αγορές εις βάθος. Είτε
μόλις ξεκινάτε το διασυνοριακό ταξίδι σας είτε επεκτείνετε τη δραστηριοποίησή σας
παγκοσμίως, η κατανόηση των πελατών σας από το εξωτερικό αποτελεί το κλειδί για
την επιτυχημένη εισαγωγή σε μια αγορά.
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Η άθληση στο σπίτι αυξήθηκε

Οι μεγάλες αλλαγές
φέρνουν μεγάλες ευκαιρίες
Ο COVID-19 παρακίνησε κάθε άτομο,
οργανισμό και χώρα στον πλανήτη να
προσαρμοστεί σε μια νέα πραγματικότητα.
Αν και η παγκόσμια ανάκαμψη δεν
συμβαίνει ομοιόμορφα, η εμπιστοσύνη των
καταναλωτών αρχίζει να αναπτύσσεται
ξανά.

Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ
ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ΜΕΣΩ ΙNTERNET
Ένα αξιοσημείωτο αποτέλεσμα αυτής της κοινής αλλαγής είναι
ότι οι αγορές πλέον έχουν περισσότερα κοινά από διαφορές. Ένα
κύμα νέων αγοραστών από όλο τον κόσμο εισήλθε στο internet,
αυξάνοντας την υιοθέτησή του σχεδόν κατά 28% το 20201. Στις
ΗΠΑ, 10 χρόνια προβλεπόμενης ανάπτυξης συνέβησαν μέσα
σε μόλις 90 ημέρες8. Οι χώρες με τη χαμηλότερη διείσδυση

Οι λιανικές πωλήσεις μέσω internet άγγιξαν το 2020 τα $4,28 τρις

του ηλεκτρονικού εμπορίου, πριν τον COVID, έγιναν μάρτυρες

έναντι των $3,35 τρις το προηγούμενο έτος1. Με άλλα λόγια, η

μερικών από τις μεγαλύτερες μεταστροφές στο εμπόριο μέσω

αύξηση ξεπέρασε ελαφρώς τις συνολικές πωλήσεις ηλεκτρονικού

internet, με το Μεξικό να κατέχει την ηγετική θέση9. Με την

εμπορίου στις ΗΠΑ 2 – σαν να προστέθηκε μια δεύτερη αγορά των

εμφάνιση νέων αγοραστών εμφανίστηκαν και νέες συμπεριφορές,

ΗΠΑ στην εξίσωση. Το παγκόσμιο ηλεκτρονικό εμπόριο πρόκειται

με τα μεγάλα, αναπτυσσόμενα έθνη να έχουν τον ηγετικό

να αναπτυχθεί περαιτέρω κατά 14,3% αυτή τη χρονιά, 3 με την

ρόλο. Εξαιτίας της έλλειψης προϊόντων, των περιορισμών

Κίνα να ηγείται με πάνω από 710 εκατομμύρια αγοραστές μέσω

στους προϋπολογισμούς και της ανησυχίας για αγορές με

internet4. Στην πραγματικότητα, η οικονομία της Κίνας ξεπέρασε

φυσική παρουσία, οι καταναλωτές επέδειξαν πολύ μεγαλύτερη

τις προβλέψεις και τερμάτισε κατά 2,3% μπροστά φέτος5 εν μέσω

επιθυμία να δοκιμάσουν νέες μάρκες και νέους τρόπους αγορών,

έντονης αισιοδοξίας των καταναλωτών. Ο Δείκτης Εμπιστοσύνης

δείχνοντας προτίμηση σε ψηφιακές και πολυκαναλικές επιλογές 9.

Το 2020 παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση σε
εξοπλισμό άθλησης στο σπίτι. Οι συνδρομές στην
Peloton διπλασιάστηκαν και τα έσοδά της εκτοξεύθηκαν
στο 172% σε σχέση με το 2019 από τις πωλήσεις του
εξοπλισμού άθλησης και των δημοφιλών live ομαδικών
μαθημάτων εξ αποστάσεως10.

μέσω internet να αυξήσουν περαιτέρω τις αγορές τους μέσω
internet είναι τουλάχιστον διπλάσιο από το ποσοστό πρόθεσης
περικοπής δαπανών.9. Στην Ινδία, περισσότερα από τα δυο τρίτα
των αγοραστών μέσω internet, που ερωτήθηκαν, δήλωσαν ότι
αγόρασαν περισσότερο απ' ό,τι πριν τον COVID-19 και το 76%
δήλωσε ότι σκοπεύει να αυξήσει περαιτέρω τη δαπάνη μέσω
internet to 2021/2022. Αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό που
αναφέρθηκε στην έρευνα, με την Κίνα (68%) και το Μεξικό (61%) να
ακολουθούν9. Μόνο το 4% των Ινδών ανέφερε ότι σχεδιάζει να

μειώσει την κατανάλωσή του μέσω internet 9.

Καταναλωτή στις ΗΠΑ, ένας βασικός οικονομικός δείκτης,
συνέχισε να ανεβαίνει με αφετηρία τον Μάιο του 20206.

Τα σύνολα των καλαθιών αγορών αυξήθηκαν, καθώς οι

Τα σημάδια της ανάκαμψης ήταν εμφανή σε όλο τον κόσμο, καθώς

αγοραστές έψαχναν για προϊόντα που δεν ήταν διαθέσιμα κατά

οι δείκτες επιχειρησιακού κύκλου είχαν κατά κύριο λόγο ανοδική

το lockdown. Αυτές οι νέες συνήθειες παρέμειναν. Και στις 13

πορεία7.

αγορές της έρευνας, το μέσο ποσοστό πρόθεσης των αγοραστών

1. Insider Intelligence/eMarketer, Οι Λιανικές Πωλήσεις μέσω Ηλεκτρονικού Εμπ ορίου Παγκοσμίως, 2019-2024, 12 Δεκεμβρίου 2020, οι εκτιμήσεις βασίστηκαν σε ανάλυση των δεδομένων από άλλες εταιρείες ερευνών και κυβερνητικούς οργανισμούς, ιστορικές τάσεις, δηλωμένα και προβλεπόμενα έσοδα από μεγάλους πωλητές λιανικής μέσω internet, αγοραστικές τάσεις
των καταναλωτών μέσω internet και μακροοικονομικές συνθήκες.

2. Digital Commerce 360, Αύξηση 44% για το ηλεκτρονικό εμπόριο στις ΗΠΑ το 2020, 29 Ιανουαρίου 2021

3. Insider Intelligence/eMarketer, Οι Εξελίξεις στο Παγκόσμιο Ηλεκτρονικό Εμπόριο το 2021, 13 Ιανουαρίου 2021, η πρόβλεψη βασίζεται σε ανάλυση 19.840 στοιχείων δεδομένων από 764 πηγές,

συμπεριλαμβανομένης της έρευνας τρίτων μερών, του κλάδου λιανικής, της κυβερνητικής έρευνας, των δεδομένων πωλήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου και των σχετικών καταναλωτικών τάσεων.
1 οικονομία στον κόσμο γρηγορότερα από το αναμενόμενο, 18 Ιανουαρίου 2021

6. OECD (2021), Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτή

δεδομένα από Bank of America, Forrester Analytics, ShawSpring Research, US Department of Commerce, ανάλυση της McKinsey
Δεκέμβριος 2020 - Φεβρουάριος 2021.

4. Statista/iiMedia Research, Το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Κίνα, Σεπτέμβριος 2020

5. Fortune, Το ΑΕΠ της Κίνας για το 2020 δείχνει ότι η χώρα πρόκειται να ξεπεράσει τις ΗΠΑ ως τη Νο

7. The Conference Board, Μετρήσεις Καταναλωτή, 2021, οι δείκτες βασίζονται σε απαντήσεις σε πέντε ερωτήσεις σε έρευνα με τη χρήση σχεδίου δείγματος πιθανότητας της Nielsen

8. McKinsey Quarterly: Five Fifty, Β' τρίμηνο 2020: Η Επιτάχυνση,

9. Ανάθεση της PayPal στην Ipsos MORI για τα Διασυνοριακά Insights για την PayPal 2021. Δείγμα=13.000, 13 αγορές. Έρευνα μέσω internet σε ενήλικες (ηλικίας άνω των 18 που πραγματοποίησαν αγορές μέσω internet τους τελευταίους 3 μήνες) το διάστημα

10. BBC News, ‘Οι πωλήσεις της Peloton εκτοξεύονται καθώς ο ιός ευνοεί την άσκηση στο σπίτι ,’ 10 Σεπτεμβρίου 2020
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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΟ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Άλλη μία σημαντική αλλαγή ήταν ότι πολλές από τις αγορές

που συγκρίνεται με αυτή των εγχώριων πωλητών, αλλά που

συγκεκριμένες αγορές. Οι πωλητές πρέπει να βρίσκονται σε μια

ποσοστά να παρατηρούνται στα αναπτυσσόμενα έθνη. Για

τη συναγωνίζεται στην επιλογή προϊόντων ή/και στην τιμή. Οι

επιλέξιμη χώρα για προμηθευτές και οι αγοραστές πρέπει να

παράδειγμα, τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία ανήκαν στο 5%

ξεκάθαρες πληροφορίες αποστολής και παράδοσης, καθώς και

βρίσκονται σε μια επιλέξιμη χώρα για καταναλωτές. Τα ψηφιακά

κατά εκτίμηση στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά πάνω από το 30%

η υποστήριξη με προτιμώμενους τρόπους πληρωμής μπορεί να

πορτοφόλια χρησιμοποιήθηκαν πιο ευρέως για διασυνοριακές

στη Νιγηρία 5.

παρέχουν επιπλέον εμπιστοσύνη στους αγοραστές.

αγορές1. Η PayPal προτιμήθηκε για διασυνοριακές αγορές

της έρευνας κατέδειξαν μεγαλύτερο επίπεδο άνεσης με
τις διασυνοριακές αγορές, με την Ινδία, τη Βραζιλία και
το Μεξικό να ηγούνται1. Οι αγοραστές μέσω internet που
πραγματοποίησαν διασυνοριακές αγορές ξόδεψαν συνολικά

ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΠΩΝ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

καμπάνιες και το γενικότερο αίσθημα υποστήριξης τοπικών

Μαζί με την άυξηση στην υιοθέτηση του ηλεκτρονικού

λιανεμπόρων και καταστημάτων σε πολλές χώρες.

εμπορίου, οι αγοραστές επέδειξαν μια επιθυμία να δοκιμάσουν
μια ευρύτερη γκάμα τύπων ηλεκτρονικών πληρωμών, με

και οι αγοραστές μέσω internet έχουν υψηλές προσδοκίες
για την τιμή, την άνεση, την ασφάλεια και τη γενικότερη

κυριότερα τα ψηφιακά πορτοφόλια και τα προγράμματα
πληρωμών τύπου Αγόρασε Τώρα, Πλήρωσε Μετά1. Τα τελευταία
είναι ήδη εδραιωμένα σε Αυστραλία και Ηνωμένο Βασίλειο, τα
οποία γίνονται όλο και πιο δημοφιλή ανάμεσα στους νεότερους

εμπειρία τους. Οι χώρες της Δύσης είναι πιθανότερο να
αναφέρουν ως εμπόδιο στις διασυνοριακές αγορές την
ταχύτητα παράδοσης και τα έξοδα αποστολής και επιστροφών1.
Ακόμη, προτιμούν να χρησιμοποιούν εξίσου την PayPal και
τις πιστωτικές κάρτες (31%) για τις διεθνείς αγορές τους1. Οι
διασυνοριακοί προμηθευτές μπορούν να διαχειριστούν αυτές
τις παραμέτρους προσφέροντας μια αγοραστική εμπειρία

ερωτήθηκαν σε Αυστραλία και Γερμανία1.

Φέτος ήταν, επίσης, και η χρονιά που τα κρυπτονομίσματα

περισσότερο από τους εγχώριους αγοραστές1, παρά τις εθνικές

Συγχρόνως, οι νέες αγοραστικές επιλογές βρίσκονται παντού

από την πλειονότητα των αγοραστών μέσω internet που

απέκτησαν μεγαλύτερη αποδοχή από τους παγκόσμιους
στοχαστές με προοδευτική σκέψη. Αν και ακόμη δεν είναι
ευρέως διαδεδομένα, τα ανιθαγενή ψηφιακά νομίσματα, όπως
το bitcoin, εξελίσσονται πλέον σε νόμιμο τρόπο πληρωμής. Η
Tesla θα αρχίσει να δέχεται το bitcoin για τα αυτοκίνητά της,
η PayPal θα το προσφέρει ως χρηματοδοτικό εργαλείο και ο
τραπεζικός γίγαντας BNY Mellon ανακοίνωσε πρόσφατα σχέδια

καταναλωτές.2.

για παροχή κρυπτονομισμάτων3.

Αν και χρησιμοποιούνται κυρίως για τοπικές αγορές, οι επιλογές

Το bitcoin, το πιο δημοφιλές κρυπτονόμισμα, εκτοξεύτηκε σε

Αγόρασε Τώρα, Πλήρωσε Μετά αρχίζουν να διατίθενται και
για διασυνοριακές αγορές. Η αντίστοιχη νέα επιλογή από την
PayPal, Pay Later, θα υποστηρίζει διασυνοριακές αγορές σε

αξία κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2020, επιστρέφοντας σε
συνεχείς, αλλά ευμετάβλητες εκτιμήσεις το πρώτο τρίμηνο του
20214. Η κατοχή διέφερε πολύ ανά χώρα, με ιδιαίτερα υψηλά

1. Ανάθεση της PayPal στην Ipsos MORI για τα Διασυνοριακά Insights για την PayPal 2021. Δείγμα=13,000, 13 αγορές. Έρευνα μέσω internet σε ενήλικες (ηλικίας άνω των 18 που πραγματοποίησαν αγορές μέσω internet τους τελευταίους 3 μήνες) το διάστημα Δεκέμβριος 2020 - Φεβρουάριος 2021.
ενηλίκους άνω των 18, δείγμα=2.000

3. Forbes, Το bitcoin καλωσορίζει τις Tesla, Mastercard, BNY Mellon και Venmo στο πάρτι του κρυπτονομίσματος, 12 Φεβρουαρίου 2021

2021, από 55 διαφορετικές έρευνες από την Παγκόσμια Έρευνα Καταναλωτή 2020 της Statista

4. Statista/CoinDesk, Η τιμή του bitcoin από τον Οκτώβριο του 2013 έως 8 Απριλίου 2021, Απρίλιος 2021

Λάπτοπ για τα πάντα
Οι καταναλωτές έψαξαν μια γκάμα νέου εξοπλισμού
για εργασία και εκπαίδευση από το σπίτι.
Οι παγκόσμιες πωλήσεις λάπτοπ αυξήθηκαν το
2020 κατά 13%, ενώ οι γενικότερες πωλήσεις
υπολογιστών παρέμειναν σε άνοδο το τέταρτο
τρίμηνο του 2020, στο 26% σε σχέση με τον
προηγούμενο χρόνο6.

2. Finder, Στατιστικά για το Αγόρασε Τώρα, Πλήρωσε Αργότερα | 2020, 1 Μαρτίου 2021, ανάθεση της Onepoll για εθνική αντιπροσωπευτική έρευνα σε

5. Statista, Μερίδιο ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι είχαν στην κατοχή τους ή χρησιμοποίησαν κρυπτονομίσματα σε 55 χώρες παγκοσμίως το 2020, Φεβρουάριος

6. BusinessWire, ‘Οι πωλήσεις των PC συνεχίζουν να αυξάνονται καθώς οι αποστολές κατά το 4ο τρίμηνο παρουσιάζουν αύξηση 26,1% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά,’ 11 Ιανουαρίου 2021, από στοιχεία της International Data Corporation Worldwide, Quarterly Personal Computing Device Tracker.
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΜΕΣΩ
INTERNET, ΝΕΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΓΙΑ
ΑΠΑΤΗ

Οι διασυνοριακοί αγοραστές δηλώνουν ότι η ασφάλεια αποτελεί το

Παρά την υψηλότερη δεκτικότητα σε νέους τύπους πληρωμών,

οικονομική ανωνυμία, με υψηλότερα ποσοστά σε Αυστραλία,

παρατηρήσαμε και μια αυξανόμενη εγρήγορση σχετικά με το

Ηνωμένο Βασίλειο, Μεξικό, Γερμανία και ΗΠΑ.1 Γενικότερα, οι τρεις

απόρρητο των δεδομένων και την απάτη μέσω internet, ιδιαίτερα

κυριότερες ανησυχίες στις διασυνοριακές αγορές είναι τα έξοδα

σε αγορές προσανατολισμένες στα μετρητά, όπως η Ιαπωνία και το
Μεξικό1. Στις ΗΠΑ, η ανησυχία για κλοπή ταυτότητας κατά τις αγορές

πρώτο κίνητρο επιλογής ενός τρόπου πληρωμής και ακολουθούν
η ευκολία, η ταχύτητα επεξεργασίας και η αποδοχή1. Οι ίδιοι
αγοραστές, επίσης, εκτιμούν την προστασία των αγορών και την

αποστολής, η ανησυχία ότι ένα στοιχείο δεν θα παραληφθεί και οι
μεγάλες προθεσμίες παράδοσης1.

από το εξωτερικό ήταν ιδιαίτερα υψηλή1.

Ψυχολογική ανακούφιση
Οι προκλήσεις της προηγούμενης χρονιάς οδήγησαν σε τεράστια αύξηση των εφαρμογών
διαλογισμού.
Η δημοφιλής εφαρμογή Calm είχε 100 εκατομμύρια λήψεις παγκοσμίως το 2020 – 250%
περισσότερο από το 20192.
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1. Ανάθεση της PayPal στην Ipsos MORI για τα Διασυνοριακά Insights για την PayPal 2021. Δείγμα=13.000, 13 αγορές. Έρευνα μέσω internet σε ενήλικες (ηλικίας άνω των 18 που πραγματοποίησαν αγορές μέσω internet τους τελευταίους 3 μήνες) το διάστημα Δεκέμβριος 2020 - Φεβρουάριος 2021.

2. TechCrunch, Η Calm παρουσιάζει αύξηση $75 εκατ. επιπλέον με εκτίμηση στα $2 δις, 8 Δεκεμβρίου 2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ

ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Τα smartphone γίνονται το κύριο σημείο πρόσβασης
για τις παγκόσμιες αγορές, καθώς η αγορά μέσω μιας
μικρής οθόνης γίνεται ευκολότερη και οι επιλογές
συνεχίζουν να διευρύνονται. Παγκοσμίως, οι κινητές
συσκευές προβλέπεται να χρησιμοποιούνται για το 67%
όλων των αγορών μέσω internet το 20212. Οι αγορές
που προηγουμένως υστερούσαν στην υιοθέτησή
τους μπόρεσαν να κερδίσουν σημαντικό έδαφος1,
δημιουργώντας μια νέα πραγματικότητα ηλεκτρονικού
εμπορίου: η κινητή συσκευή είναι το παγκόσμιο εμπορικό
κέντρο στο χέρι μας.
Στις ώριμες αγορές της Δύσης, το 36% των καταναλωτών
προτιμά ακόμη να αγοράζει μέσω internet από το λάπτοπ
έναντι του 26% κατά μέσο όρο παγκοσμίως1. Εντούτοις,
η χρήση των κινητών συσκευών το 2020 ήταν στα ίδια
σχεδόν επίπεδα με τη χρήση των λάπτοπ1. Στις ΗΠΑ, η

χρήση των tablet οδήγησε τα ποσοστά εμπορίου μέσω
κινητής συσκευής στο 45% όλων των αγορών ηλεκτρονικού
εμπορίου ως το τέλος του 20203.
Οι επενδύσεις σε υποδομές επιτάχυναν το ηλεκτρονικό
εμπόριο με την υιοθέτηση του 5G σε όλη την Κίνα ως το
πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Καθώς η συνδεσιμότητα
βελτιώνεται, τα κέρδη θα αυξηθούν επίσης, με τις πιο
καινοτόμες αγοραστικές εμπειρίες να αναπτύσσονται για
κινητές συσκευές.
Αύξηση παρουσίασαν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
ως κανάλι αγορών, ιδιαίτερα στην Ασία4, συμβάλλοντας
σε περισσότερες συναλλαγές μέσω κινητών συσκευών. Οι
αγορές συνεχούς ροής εκτοξεύτηκαν στην Κίνα 5, όπου το
ψηφιακό έχει ενσωματωθεί στην αγοραστική εμπειρία με
φυσική παρουσία. Η αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου στην
Κίνα είναι μεγαλύτερη από τις επόμενες 10 αγορές μαζί6,
οπότε οι αγοραστικές καινοτομίες της έχουν τεράστιο

αντίκτυπο και συχνά γίνονται παγκόσμιες τάσεις στο
ηλεκτρονικό εμπόριο.

ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ
Οι πωλητές που θέλουν να διαφοροποιήσουν το επιχειρηματικό
μοντέλο τους και να επιτύχουν διασυνοριακή εξέλιξη ίσως
θυμούνται την παλιά παροιμία σύμφωνα με την οποία οι
μεγάλες αλλαγές συνοδεύονται από μεγάλες ευκαιρίες. Τα
ιστορικά γεγονότα του περασμένου έτους επιτάχυναν το

Φόρμες για πάντα
Το ντύσιμο για δουλειά από το σπίτι ώθησε τις

ηλεκτρονικό εμπόριο από κάθε σκοπιά: γενική υιοθέτηση,

πωλήσεις προϊόντων athleisure σε νέα ύψη το 2020.

χρήση κινητών συσκευών, αγορές και μελλοντική πρόθεση

Οι πωλήσεις φορμών αύξηθηκαν κατά 17%7 στις ΗΠΑ

αγορών, διασυνοριακές πωλήσεις, πολυκανάλια, αγορές στα
κοινωνικά δίκτυα και υποδομές. Καθώς ο κόσμος ανακάμπτει,
η επιχείρησή σας μπορεί να επωφεληθεί από αυτή τη συγκυρία.

1. Ανάθεση της PayPal στην Ipsos MORI για τα Διασυνοριακά Insights για την PayPal 2021. Δείγμα=13,000, 13 αγορές. Έρευνα μέσω internet σε ενήλικες (ηλικίας άνω των 18 που πραγματοποίησαν αγορές μέσω internet τους τελευταίους 3 μήνες) το διάστημα Δεκέμβριος 2020 - Φεβρουάριος 2021.

και η παγκόσμια κατηγορία athleisure προβλέπεται
να αυξάνεται σταθερά με τον σύνθετο ρυθμό ετήσιας
αύξησης στο 3,7% ως το 20268.

2. Insider Intelligence/eMarketer, Οι

Λιανικές Πωλήσεις μέσω Ηλεκτρονικού Εμπορίου Παγκοσμίως, 2019-2024, 12 Δεκεμβρίου 2020, οι εκτιμήσεις βασίστηκαν σε ανάλυση των δεδομένων από άλλες εταιρείες ερευνών και κυβερνητικούς οργανισμούς, ιστορικές τάσεις, δηλωμένα και προβλεπόμενα έσοδα από μεγάλους πωλητές λιανικής μέσω internet, αγοραστικές
τάσεις των καταναλωτών μέσω internet και μακροοικονομικές συνθήκες.
κοινωνικής δικτύωσης, , 3 Αυγούστου 2020
China Digital Consumer Trends 2019
2020

3. Insider Intelligence/eMarketer, Η Άνοδος του Εμπορίου μέσω Ηλεκτρονικής Συσκευής: Στατιστικά και Τάσεις για τις Αγορές στο Εμπόριο μέσω Κινητής Συσκευής το 2021, 30 Δεκεμβρίου 2020

5. Forbes, Το Live Streaming Ηλεκτρονικό Εμπόριο είναι η Νέα Τρέλα στην Κίνα. Είναι οι ΗΠΑ οι επόμενες;. 10 Δεκεμβρίου 2020

4. Smart Brief, Το μέλλον του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι τα μέσα

6. McKinsey, Οι ψηφιακές καταναλωτικές τάσεις στην Κίνα, 2019, Σεπτέμβριος 2019, στοιχεία από iResearch και MOFCOM για την Κίνα, eMarketer, McKinsey

7. The NPD Group, ‘Οι Καταναλωτές στις ΗΠΑ Βρίσκουν Παρηγοριά στα Ρούχα και Παπούτσια το 2020, καθώς η Μόδα για «Τα Ρούχα για Δουλειά» επαναπροσδιορίζεται, σύμφωνα με την NPD', 8 Φεβρουαρίου 2021, στοιχεία από The NPD Group/ Consumer Tracking Service, Ιανουάριος-Δεκέμβριος

8. Comprar Acciones, ‘Η Παγκόσμια Αγορά Αθλητικών Ρούχων αγγίζει τα $353,5 δις το 2020,’ 11 Δεκεμβρίου 2020
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Συμπεριφορικοί παράγοντες
Οι τρομερές αλλαγές του περασμένου έτους στην παγκόσμια
αγοραστική συμπεριφορά πρόκειται να συνεχιστούν και μάλιστα
με γρηγορότερους ρυθμούς.

Για τους διασυνοριακούς πωλητές, οι πιο
υποσχόμενες εξελίξεις συνδέονται με τον
αριθμό των νέων αγοραστών μέσω internet
και τις περισσότερες αγορές ανά αγοραστή,
αγοραστή ,
καθώς οι καταναλωτές στράφηκαν σε κανάλια μέσω internet για
περισσότερες από τις καθημερινές τους ανάγκες κατά το lockdown.
Όταν οι αγοραστές άρχισαν να νιώθουν πιο άνετα στο περιβάλλον
του internet, έγιναν και πιο άνετοι με τις αγορές παγκοσμίως. Σε όλες
τις αγορές της έρευνας, το 22% δήλωσε ότι απέκτησε μεγαλύτερη
άνεση στις διασυνοριακές αγορές από τον καιρό της πανδημίας1.

για καλύτερες ευκαιρίες (48%) και πρόσβαση σε προϊόντα που δεν
έβρισκαν στη χώρα τους (39%)1. Από την άλλη, καθώς οι αγοραστές
εξοικειώθηκαν περισσότερο με τις διασυνοριακές αγορές, απέκτησαν
και μεγαλύτερη επίγνωση των πιθανών παγίδων. Ταξινομώντας
τις ανησυχίες, καταλυτικές ήταν τα έξοδα αποστολής, η ταχύτητα
παράδοσης, η δυσκολία των επιστροφών και η ασφάλεια1. Εντούτοις,
συνολικά οι διασυνοριακές αγορές μέσω internet καθιερώθηκαν ως
συνήθεια με πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες να δηλώνουν ότι
πραγματοποίησαν αγορά τόσο από εγχώριους όσο και από διεθνείς
ιστότοπους το 20201.

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕΣΩ INTERNET

Το

Παρατηρήθηκε υψηλότερη δαπάνη σε όλες τις κατηγορίες. Χωρίς
να αποτελεί έκπληξη, τα τρόφιμα, τα ρούχα και τα προϊόντα

Οι εγχώριοι αγοραστές συνέχισαν να προτιμούν τη χρήση πιστωτικών

ομορφιάς είχαν τη μεγαλύτερη αύξηση, αλλά ακόμη και κατηγορίες,

καρτών, με την PayPal και τις χρεωστικές κάρτες να ακολουθούν. Αλλά

όπως οι αυτοκινητοβιομηχανίες, παρουσίασαν μια μικρή αύξηση.

σχετικά με τις διασυνοριακές αγορές, η PayPal ήταν η προτιμώμενη

Ταυτόχρονα, πολλές αγορές βίωσαν σημαντική οικονομική

μέθοδος πληρωμής στις περισσότερες από τις 13 αγορές της έρευνας 1.

συρρίκνωση, δημιουργώντας αγοραστές που υποκινούνται από την

Ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής, οι αγοραστές αναμένουν

τιμή. Καθώς το διαθέσιμο εισόδημα μειώθηκε σε κάποιες αγορές,

άνεση, ασφάλεια, αποδοχή και ταχύτητα επεξεργασίας. Αναφορικά με

αγοραστικές περίοδοι με βάση τις προσφορές, όπως το El Buen Fin

τους διεθνείς ιστότοπους, οι αγοραστές, επίσης, προτιμούν ένα τρόπο

στο Μεξικό, η Black Friday και η Singles Day παρουσίασαν κέρδη

πληρωμής που θα τους επιτρέπει να αγοράζουν με ασφάλεια από

ρεκόρ μέσω internet το 20202. Ακόμη, η ευαισθησία στις τιμές

οπουδήποτε (31%) και θα παρέχει προστασία αγορών (29%)1.

κατήργησε τα διασυνοριακά εμπόδια, καθώς οι αγοραστές έψαξαν

1.Ανάθεση της PayPal στην Ipsos MORI για τα Διασυνοριακά Insights για την PayPal 2021. Δείγμα=13,000, 13 αγορές. Έρευνα μέσω internet σε ενήλικες (ηλικίας άνω των 18 που πραγματοποίησαν αγορές μέσω internet τους τελευταίους 3 μήνες) το διάστημα Δεκέμβριος 2020 - Φεβρουάριος 2021.
2. Statista, Έσοδα από τις αγορές μέσω internet κατά το El Buen Fin’, Δεκέμβριος 2020, τα δεδομένα της έρευνας συγκεντρώθηκαν το διάστημα 2016 - 2020

των ερωτηθέντων δήλωσε ότι
αύξησε τις αγορές του μέσω
internet κατά την πανδημία1.
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Οι συνολικές πωλήσεις
κατά τη Singles Day του 2020
έφτασαν τα $115 —

Εποχικοί παράγοντες
Οι εποχικές πωλήσεις
εκτοξεύθηκαν το 2020, λόγω
της παγκόσμιας απήχησης των
εκπτώσεων και μιας έντονης
επιθυμίας από τους καταναλωτές
να χαρίσουν δώρα.

υψηλότερες σε σχέση με το 20192.

Η Black Friday συνεχίζει να αποτελεί ένα
μεγάλο παγκόσμιο γεγονός λιανικών
πωλήσεων και η δεύτερη σε σειρά περίσταση
για εποχικές αγορές μέσω internet σε όλες τις
αγορές της έρευνας.
Ιδιαίτερα στη Βραζιλία, αποτελεί το μεγαλύτερο
γεγονός λιανικών πωλήσεων του έτους1 με μεγάλες
εκπτώσεις σε ακριβά στοιχεία και πρόθυμους
αγοραστές που σχεδιάζουν τις αγορές τους εκ των
προτέρων.
Το παγκόσμιο φαινόμενο ηλεκτρονικού εμπορίου
γνωστό ως Singles Day ή 11.11 στην Κίνα διήρκεσε
11 συνεχόμενες μέρες το περασμένο έτος με

απίστευτες πωλήσεις $115 δισεκατομμυρίων,
ξεπερνώντας εύκολα το ρεκόρ του 2019 των $38
δισεκατομμυρίων2. Στο Μεξικό, το El Buen Fin, η
εγχώρια απάντηση στην Black Friday, διήρκεσε
12 συνεχόμενες μέρες αντί για τις συνηθισμένες
τέσσερις. Οι εύκολες πιστώσεις και οι όροι
πληρωμών3 εκτόξευσαν τις πωλήσεις κατά 230% το
20194.
Οι τακτικές εποχικές περιστάσεις, όπως το
Diwali (Deepawali) στην Ινδία, κατέδειξαν ισχυρή
συμμετοχή μέσω internet (71%)1 και υψηλές
πωλήσεις, που υποστηρίχθηκαν και από το
εγχώριο ποσοστό ανάπτυξης του ηλεκτρονικού
εμπορίου με σύνθετο ρυθμό ετήσιας ανάπτυξης

1. Ανάθεση της PayPal στην Ipsos MORI για τα Διασυνοριακά Insights για την PayPal 2021. Δείγμα=13.000, 13 αγορές. Έρευνα μέσω internet σε ενήλικες (ηλικίας άνω των 18 που πραγματοποίησαν αγορές μέσω internet τους τελευταίους 3 μήνες) το διάστημα Δεκέμβριος 2020 - Φεβρουάριος 2021.
μάζεμα των απίστευτων $115 δις πωλήσεων κατά τη Singles Day καθώς οι περιορισμοί ελλοχεύουν, 12 Νοεμβρίου 2020

3. The Yucatan Times, Το El Buen Fin θα διαρκέσει 12 μέρες, 6 Νοεμβρίου 2020

Secretaría de Economía (Μεξικό), Asociación Mexicana de Venta Online, διάφορα (Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP)); 2016 έως 2020

20,1%5. Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας κατέδειξε
σημαντικές πωλήσεις μέσω internet στη Ρωσία, όπου
το 20% των αγοραστών δήλωσε ότι αγόρασε ένα
δώρο για τις γυναίκες της ζωής του, αναδεικνύοντας
την περίσταση αυτή ως το τρίτο σε σειρά αγοραστικό
γεγονός στη χώρα1.

2. CNBC, Alibaba, JD κάνουν νέα ρεκόρ στο

4. Statista/Xataka México, Έσοδα από αγορές μέσω internet κατά το El Buen Fin από το 2016 έως το 2020, Δεκέμβριος 2020, πηγές:

5. JP Morgan, Αναφορά για τις Τάσεις στις Πληρωμές στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο, 2020: Ινδία, 20,1% πενταετής πρόβλεψη του σύνθετου ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης 2019-2023
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Τεχνολογικοί παράγοντες
Κατά μέσο όρο, τα smartphone έγιναν
οι προτιμώμενες συσκευές για αγορές
μέσω internet και στις

Η περσινή αύξηση της δραστηριότητας μέσω ηλεκτρονικού
εμπορίου ανέβασε τις απαιτήσεις από την τεχνολογία και,
όπου η τελευταία μπόρεσε να το υποστηρίξει, οι καινοτομίες
στις αγορές μέσω internet αυξήθηκαν ραγδαία.

Μετά από χρόνια αύξησης της υιοθέτησης,
τα smartphone έγιναν οι προτιμώμενες συσκευές
για αγορές μέσω internet, με μέσο ποσοστό
προτίμησης 43% σε όλες τις 13 αγορές , έναντι του
μέσου ποσοστού προτίμησης 26% για τα λάπτοπ.
Οι περισσότεροι από τους μισούς αγοραστές μέσω
internet σε αναπτυσσόμενες αγορές, που ρωτήθηκαν,
έδειξαν προτίμηση στις κινητές συσκευές, με την Κίνα
να κατέχει την πρώτη θέση με 84%1.
Η υιοθέτηση του 5G στην Κίνα βοήθησε τις αγορές
livestream που βασίζονται στο εύρος ζώνης να
ελκύσουν τους αγοραστές, καθώς υπήρχε δυσκολία
πρόσβασης στα φυσικά καταστήματα. Μόλις
ολοκληρωθεί η υιοθέτηση του 5G, οι αγοραστικές
καινοτομίες προβλέπεται να δημιουργήσουν έως το
20% των συνολικών πωλήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου
στην Κίνα, μια αύξηση του 10% από το 2020. Αυτό
αποτελεί μια πιθανή αύξηση της τάξεως του 100% μέσα
σε μόλις δύο χρόνια 2.

ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Η υιοθέτηση των ψηφιακών πορτοφολιών τείνει να
συμβαδίζει με το εμπόριο μέσω κινητής συσκευής,
καθώς αυτός ο τρόπος πληρωμής δεν απαιτεί τη ν
εισαγωγή δεδομένων σε μικρές συσκευές. Η στροφή
προς τα ψηφιακά πορτοφόλια ήταν πιο έντονη σε
αγορές που προτιμούσαν άλλες επιλογές. Στην Ιαπωνία,
οι αγοραστές μέσω internet παραδοσιακά προτιμούν
πιστωτικές κάρτες, με τα μετρητά να ακολουθούν
(μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών μεταφορών) 4.
Η υιοθέτηση των ψηφιακών πορτοφολιών εκεί
προβλέπεται να διπλασιαστεί μεταξύ του 2019 και
του 20235. Το ίδιο συμβαίνει και στη Γερμανία, όπου οι
συναλλαγές με μετρητά ιστορικά κυριαρχούσαν, αλλά
η πραγματικότητα του τελευταίου έτους πυροδότησε
την υιοθέτηση ανέπαφων πληρωμών χωρίς μετρητά.
Οι πληρωμές τιμολογίων, οι άμεσες χρεώσεις και τα
ψηφιακά πορτοφόλια χρησιμοποιήθηκαν από το 25%
των ερωτηθέντων τον Μάρτιο του 2020. Μόλις τρεις
μήνες μετά, αυτός ο αριθμός έφτασε το 43%, λόγω των
νεότερων καταναλωτών6.

αγορές 1.

Οι παγκόσμιες τεχνολογικές τάσεις λειτουργούν
διαφορετικά από αγορά σε αγορά και μια βασική
προσέγγιση σε μια αγορά μπορεί να μην υποστηρίζεται
σε άλλη. Ωστόσο, υπάρχει μία τάση που κυριαρχεί
παντού: οι κινητές συσκευές εξελίσσονται γρήγορα
στην προτιμώμενη πλατφόρμα, επιβάλλοντας τη
βελτιστοποίηση. Καθώς σχεδιάζετε τη διασυνοριακή
στρατηγική σας, μάθετε περισσότερα για συγκεκριμένες
αγορές ώστε να καθορίσετε ποιες επιλογές
ηλεκτρονικού εμπορίου, προτιμήσεις πληρωμών και
αγοραστικές καινοτομίες έχουν νόημα.

1. Ανάθεση της PayPal στην Ipsos MORI για τα Διασυνοριακά Insights για την PayPal 2021. Δείγμα=13.000, 13 αγορές. Έρευνα μέσω internet σε ενήλικες (ηλικίας άνω των 18 που πραγματοποίησαν αγορές μέσω internet τους τελευταίους 3 μήνες) το διάστημα Δεκέμβριος 2020 - Φεβρουάριος 2021.
οδηγεί, ενώ η Βόρεια Αμερική μένει πίσω, 25 Φεβρουαρίου 2021, από εκτιμήσεις της HSBC και της Qianhai Securities

3. Insider Intelligence/eMarketer, Οι Εξελίξεις στο Παγκόσμιο Ηλεκτρονικό Εμπόριο το 2021, 13 Ιανουαρίου 2021, υπολογίζοντας το 20% των προβλεπόμενων πωλήσεων του 2021. Η πρόβλεψη βασίζεται σε ανάλυση

19.840 στοιχείων δεδομένων από 764 πηγές, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας τρίτων μερών, του κλάδου λιανικής, της κυβερνητικής έρευνας, των δεδομένων πωλήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου και των σχετικών καταναλωτικών τάσεων.
Trends Report: Japan

2. HSBC Qinhai Securities, CB Insights, Η Κίνα

6. Banking Hub, Το μέλλον των πληρωμών μέσω κινητής συσκευής στη Γερμανία, 20 Αυγούστου 2020, από WorldPay Global, McKinsey, Deutsche Bundesbank, BNY Mellon, BBC

4. JP Morgan, E-commerce Payments Trends: Japan, 2019

5. JP Morgan, 2020 E-commerce Payments
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ΒΑΣΙΚΆ ΕΥΡΉΜΑΤΑ

Το μέλλον
Καθώς οι παγκόσμιες οικονομίες
επανεκκινούν, το μέλλον για την ανάπτυξη
των διασυνοριακών πωλήσεων διαφαίνεται
λαμπρό. Σε όλες τις αγορές της έρευνας, το 85%
των αγοραστών μέσω internet δήλωσε ότι η
δαπάνη του θα παραμείνει ίδια ή θα αυξηθεί1.

Αντίστοιχα, το 26% των αγοραστών μέσω internet
στην ίδια έρευνα προτίθεται να ξεκινήσει να
πραγματοποιεί αγορές ή να κάνει περισσότερες
αγορές σε διεθνείς ιστότοπους το 2021/20221.
Tύχη είναι όταν η καλή προετοιμασία συναντά την
ευκαιρία. Και η στιγμή είναι το τώρα. Σας προσκαλούμε να
εξερευνήσετε τις ξεχωριστές ευκαιρίες σε 13 από τις πιο
δραστήριες αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου ανά την υφήλιο
και να εμπνευστείτε για το δικό σας διασυνοριακό ταξίδι.

1. Ανάθεση της PayPal στην Ipsos MORI για τα Διασυνοριακά Insights για την PayPal 2021. Δείγμα=13.000, 13 αγορές. Έρευνα μέσω
internet σε ενήλικες (ηλικίας άνω των 18 που πραγματοποίησαν αγορές μέσω internet τους τελευταίους 3 μήνες) το διάστημα
Δεκέμβριος 2020 - Φεβρουάριος 2021.06-05-2021 18:14V N
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ΑΝΑΦΟΡΆ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΌ ΕΜΠΌΡΙΟ 2021

Προφίλ Αγορών

Μια έκρηξη του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι σε
εξέλιξη, αλλά το χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα και
το ισχυρό κίνητρο των Αυστραλών να κάνουν αγορές
τοπικά σημαίνει ότι χρειάζονται ενθάρρυνση για να
προχωρήσουν σε διεθνείς αγορές μέσα στο 2021.

ΑΥΣΤΡΑΛΊΑ
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ΑΥΣΤΡΑΛΊΑ – ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΠΟΤΎΠΩΣΗ
ΣΎΝΘΕΤΟΣ ΕΤΉΣΙΟΣ ΡΥΘΜΌΣ
ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΜΈΣΩ ΚΙΝΗΤΉΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ

33,594

$1.33
τρις

16.5%

δις

1

ΕΤΉΣΙΟΣ ΡΥΘΜΌΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΕΜΠΟΡΊΟΥ

8.9%

3

25.7

6

ΔΙΕΊΣΔΥΣΗ INTERNET

3

ΠΛΗΘΥΣΜΌΣ

79.8%

4

ΕΤΉΣΙΑ ΈΣΟΔΑ ΑΠΌ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΕΜΠΌΡΙΟ

ΑΕΠ

ΔΙΕΊΣΔΥΣΗ SMARTPHONE

89%

5

ΔΕΊΚΤΗΣ
ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΉΣ
ΔΎΝΑΜΗΣ

1.44

7

εκατ.2

1. Statista, Australia: Gross domestic product (GDP) in current prices from 1985 to 2025, Οκτώβριος 2020, έρευνα IMF (1985-2020)
μακροιοικονομικών δεικτών και βασικών παραγόντων και σε συνεντεύξεις με ειδικούς της αγοράς
Hootsuite, έρευνα (2015-2021)

2. Australian Bureau of Statistics, 30 Σεπτεμβρίου 2020

3. Statista, eCommerce Australia & Oceania, τα δεδομένα ηλεκτρονικού εμπορίου βασίζονται στην κύρια έρευνα της Statista, σε μοντελοποίηση από κάτω προς τα πάνω, σε δεδομένα της αγοράς, στην ανάλυση διάφορων

4. J.P. Morgan, 2020 E-commerce payments trends Australia, 2020, στοιχεία για την J.P. Morgan από την Edgar, Dunn & Company και την WPL

6. Statista, Smartphone penetration rate as share of the population in Australia in 2017 with a forecast until 2025, Σεπτέμβριος 2020

7. OECD, Purchasing Power Parities (PPP)(δείκτης), 2021

5. Statista, Active internet users as percentage of the total population in Australia from 2015 to 2021, Φεβρουάριος 2021, τα δεδομένα παρήχθησαν από την We Are Social &
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ΑΥΣΤΡΑΛΊΑ – ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η Αυστραλία βίωσε την πρώτη της ύφεση εδώ
και 29 χρόνια στην αρχή της πανδημίας, αλλά τα
πήγε καλύτερα σε σχέση με άλλα κράτη λόγω της
γεωγραφικής της απομόνωσης, των αυστηρών
lockdown και του κλεισίματος των συνόρων.
Ωστόσο, ο COVID-19 ήταν μία από τις πολλές κρίσεις
που βίωσαν οι Αυστραλοί το 2020.
Μετά από μια μακρά περίοδο ξηρασίας, η χώρα

Οι κάτοικοι της μικρότερης ηπείρου του κόσμου έχουν

αντιμετώπισε τις χειρότερες δασικές πυρκαγιές μέχρι

μια γενικότερη προτίμηση για τις διασυνοριακές αγορές,

σήμερα στην ιστορία της1. Ενώ το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 7%2,

με το 63% να απευθύνεται σε διεθνείς αγορές. Η τάση

η γενικότερη οικονομία ανακάμπτει πιο γρήγορα από τις

για βιώσιμα, ηθικής παραγωγής προϊόντα4 διαμορφώνει

προβλέψεις,3 υποστηριζόμενη από τη μεγάλη αύξηση των

σταδιακά μια μεγάλη ευκαιρία για τους προμηθευτές.

των Αυστραλών κάνει
διασυνοριακές αγορές.

αγορών μέσω internet.
Περισσότεροι από τους μισούς Αυστραλούς
Η πανδημία απέφερε μια ασυνήθιστη ετήσια αύξηση του

διασυνοριακούς αγοραστές μέσω internet που

22%4 στις αγορές μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου και η

ερωτήθηκαν επιλέγουν την PayPal για να κάνουν

στροφή προς αυτό προβλέπεται να αυξηθεί κατά 16,5%5.

συναλλαγές σε διεθνείς ιστότοπους, δηλώνοντας ως

Τα πρόσφατα γεγονότα έκαναν τους Αυστραλούς πιο

κυριότερους λόγους την ασφάλεια, την προστασία του

οικονόμους, με το 43% των αγοραστών μέσω internet

αγοραστή* και την άνεση.6

που ερωτήθηκαν να σχεδιάζει να αποταμιεύσει

				

περισσότερο6 και να είναι πιο προσεκτικό με τον τρόπο
που καταναλώνει.
*Διατίθεται για αγορές που πληρούν τις προϋποθέσεις. Ισχύουν περιορισμοί.
fall as US deals 'real blow' to global vaccine effort, 2 Σεπτεμβρίου 2020

1. Asia Pacific Fire, 2019/2020 Australia’s worst fire season on record, 25 Μαρτίου 2020

3. Reuters, Australian recovery storms ahead as COVID recovery turns V-shaped, 2 Μαρτίου 2021

2. The Guardian, Global report: Australia suffers record GDP
4. McKinsey & Company, Survey: Australian consumer sentiment

during the coronavirus crisis September 2020, τα δεδομένα βασίζονται σε McKinsey & Company COVID-19 Australia Consumer Pulse Survey, 9/4-9/7/2020, δείγμα=814, δειγματοληψία και στάθμιση ως αντιπροσωπευτικές του
γενικότερου πληθυσμού της Αυστραλίας άνω των 18 ετών

5. J.P. Morgan, 2020 E-commerce payments trends Australia, 2020, στοιχεία για την J.P. Morgan από την Edgar, Dunn & Company και την WPL (2020)

6. Ανάθεση της

PayPal: Ipsos MORI PayPal Cross-borderInsights 2021. δείγμα=13.000, 13 αγορές. Έρευνα σε ενήλικες μέσω internet (ηλικίας άνω των 18, που έχουν κάνει αγορές μέσω internet το τελευταίο τρίμηνο) μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 Φεβρουαρίου 2021.
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ΑΥΣΤΡΑΛΊΑ – ΑΠΟΤΎΠΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ
ΠΟΎ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΓΟΡΈΣ ΤΟΥΣ
ΗΠΑ 44%

Προσδιορίστε τον
μελλοντικό πελάτη σας
ΠΌΣΟΙ ΚΆΝΟΥΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ

ΤΟ

63%
ΚΆΝΕΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ
ΑΓΟΡΈΣ

ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΗΛΙΚΊΑ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΏΝ
ΑΓΟΡΑΣΤΏΝ ΜΈΣΩ INTERNET

16%

18-24
23%
23%
20%

18%

25-34
35-44

45-54
55-64

ΠΏΣ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΓΟΡΈΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ INTERNET

66

%

ΑΓΟΡΆ ΜΈΣΩ
SMARTPHONE

61

%

ΑΓΟΡΆ ΜΈΣΩ
LAPTOP

ΓΙΑΤΊ ΚΆΝΟΥΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ

1/	Πρόσβαση σε προϊόντα που
δεν είναι διαθέσιμα στην
τοπική αγορά (47%)

ΗΝΩΜΈΝΟ
ΒΑΣΊΛΕΙΟ 22%

ΠΏΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΤΕ
ΚΊΝΑ 32%

Αγγλικά
Το 19% των αγοραστών μέσω internet
δεν θα προχωρούσε σε αγορά από άλλη
χώρα εάν η υποστήριξη πελατών δεν είναι
διαθέσιμη στη γλώσσα που προτιμά

ΠΏΣ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΈΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ

ΠΟΎ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ ΤΟΥΣ

1
2
3

PAYPAL 59%

Πλατφόρμες αγορών στο
internet (π.χ. Ebay1)

ΠΙΣΤΩΤΙΚΉ ΚΆΡΤΑ 29%
ΧΡΕΩΣΤΙΚΉ ΚΆΡΤΑ 26%

Ιστότοπος
καταστήματος
Ιστότοπος
καταστήματος
/
εμπόρου
/ εμπόρου
Αγορές
μέσω
κοινωνικών
Αγορές
μέσω
κοινωνικών
δικτύων
δικτύων

ΠΏΣ ΣΑΣ ΒΡΊΣΚΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΊ
ΑΓΟΡΑΣΤΈΣ ΜΈΣΩ INTERNET

ΤΙ ΑΓΟΡΆΖΟΥΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΆ

36

%

16

%

14

2/ Καλύτερες τιμές (47%)
3/ Ανακάλυψη νέων και
ενδιαφέροντων προϊόντων

ΡΟΥΧΙΣΜΌΣ

ΠΑΙΧΝΊΔΙΑ/
ΧΌΜΠΙ

57%

%

ΨΥΧΑΓΩΓΊΑ/
ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ

23%
16%

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΊΟΥ/ΜΆΡΚΑΣ

ΣΤΑ ΜΈΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΔΙΚΤΎΩΣΗΣ /
ΜΈΣΩ ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΔΊΚΤΥΟ
Facebook (80%), Instagram (44%), Pinterest (7%)

ΜΈΣΩ ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΑΠΌ ΆΛΛΟΥΣ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥΣ

(26%)
Όλα τα δεδομένα: Ανάθεση της PayPal Ipsos MORI PayPal Cross-border Insights 2021. δείγμα=13.000, 13 αγορές. Έρευνα μέσω internet σε ενήλικες (ηλικίας άνω των 18+ που έχουν κάνει αγορές μέσω internet τους τελευταίους 3 μήνες) μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 — Φεβρουαρίου 2021.
Marketplaces in Australia and New Zealand: eBay and Trade Me Lead, 25 Sept 2020

1. Web Retailer, Online
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ΑΥΣΤΡΑΛΊΑ – ΣΤΟ ΕΠΊΚΕΝΤΡΟ

ΒΑΣΙΚΟΊ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ
To

Η άνοδος του ενσυνείδητου
καταναλωτή

Οι πολλαπλές κρίσεις έχουν οδηγήσει σε μια
νέα κοινωνική ενσυνείδηση τους Αυστραλούς
καταναλωτές. Υπάρχει μια έντονη τάση για
εγχώριες αγορές, καθώς οι Αυστραλοί θέλουν
να υποστηρίξουν τους ντόπιους και τις
επιχειρήσεις τους και γενικότερα, ως προς τις
διασυνοριακές ευκαιρίες, υπάρχει μια αυξημένη
ζήτηση για βιώσιμα, ηθικής παραγωγής αγαθά1.
Οι Αυστραλοί πλέον αναζητούν προμηθευτές που
προσφέρουν οικολογικά προϊόντα και λιανεμπόρους
που προωθούν τις βιώσιμες λύσεις και αξίες. Στην
εποχή της ενσυνείδητης κατανάλωσης, πολλοί μποϊκοτάρουν
επιχειρήσεις που δεν ακολουθούν αυτήν την τάση. Οι
αγοραστές κάνουν την έρευνά τους με τη βοήθεια ιστοτόπων
όπως το τοπικό Good on You2.
Οι διεθνείς προμηθευτές μπορούν να αποκτήσουν
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προσφέροντας καλύτερες τιμές
σε βιώσιμα αγαθά ή κοινωνικά υπεύθυνες επωνυμίες που δεν
προσφέρονται εγχώρια.

45%

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ/ΚΟΥΛΤΟΎΡΑ
Οι Αυστραλοί έχουν γίνει πιο οικονόμοι (38%)1 και πιο συνειδητοί
στο πώς ξοδεύουν το 2020. Ενδιαφέροντα στοιχεία για τους εμπόρους
είναι η αυξημένη επίγνωση των βιώσιμων, ηθικής παραγωγής αγαθών.

των Αυστραλών
καταναλωτών αναζητά
τρόπους εξοικονόμησης και
ελέγχου του πού ξοδεύει τα
χρήματά του1.

Οι διασυνοριακοί αγοραστές μέσω internet αναζητούν στοιχεία που δεν
βρίσκουν εγχώρια 5, επομένως οι πωλητές θα πρέπει να φροντίσουν να
αναδεικνύουν τις μοναδικά ή οικολογικά χαρακτηριστικά των αγαθών τους.

9.1%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Η έντονη ανάπτυξη της πρακτικής Αγόρασε Τώρα, Πλήρωσε Μετά
τα τελευταία χρόνια υποδεικνύει ότι ένας αυξημένος αριθμός
ατόμων θεωρεί αυτές τις υπηρεσίες ως ένα βολικό και οικονομικό

Η αγορά του Αγόρασε Τώρα,
Πλήρωσε Μετά της Αυστραλίας
προβλέπεται να έχει αύξηση 9,1%
το 20212 .

30%
Μια αύξηση του 30%
αναμένεται στις εποχιακές
πωλήσεις κατά τις μεγάλες
αγοραστικές περιστάσεις
της Αυστραλίας4.

τρόπο πραγματοποίησης αγορών , και είναι ένα παράδειγμα
του πώς το τοπίο των πληρωμών των καταναλωτών αλλάζει, με την
υποστήριξη της τεχνολογίας των κινητών συσκευών και των καινοτόμων
επιχειρήσεων.3

ΕΠΟΧΙΚΌΤΗΤΑ
Τα τελικά νούμερα δεν είναι ακόμη διαθέσιμα για το 2020,
αλλά η μαζική στροφή των Αυστραλών καταναλωτών προς τις
αγορές μέσω internet εν μέσω πανδημίας σημαίνει ότι δημοφιλή
εκπτωτικά γεγονότα, όπως η Black Friday, η Cyber Monday και
τα Χριστούγεννα5 , αναμένεται να επιδείξουν νούμερα-ρεκόρ.
Περαιτέρω ανάπτυξη αναμένεται το 2021. Πολλοί Αυστραλοί έχουν
μεταφέρει τουλάχιστον ένα μέρος των τυπικών αγορών τους στο internet,
κάνοντας τα αγαπημένα τους εκπτωτικά γεγονότα ιδανικές ευκαιρίες για
τους διασυνοριακούς πωλητές.

1. McKinsey & Company, Survey: Australian consumer sentiment during the coronavirus crisis September 2020, τα δεδομένα βασίζονται σε McKinsey & Company COVID-19 Australia Consumer Pulse Survey, 9/4-9/7/2020, δείγμα=814, δειγματοληψία και στάθμιση
1. Asia Pacific Fire, 2019/2020 Australia’s worst fire season on record, 25 Μαρτίου 2020

2. Cavill, The Conscious Consumer Era Arrives,

15 Νοεμβρίου 2020, ανάθεση από την Cavill + Co, Q&A και παρουσίαση αποτελεσμάτων από την Di Marzio Research

αντιπροσωπευτικές του γενικότερου πληθυσμού της Αυστραλίας άνω των 18 ετών
Μαρτίου 2021

2. IBIS World, Buy Now Pay Later: A new retail dynamic has everyone’s attention, 13 Ιουλίου 2020

3. Reserve Bank of Australia, Developments in the Buy Now, Pay Later Market, 18

4. Australia Post, Inside Australian Online Shopping: 2020 eCommerce Industry Report, τα insights βασίζονται σε ανάλυση των πακέτων δεδομένων του 2018, 2019 και 2020 όπως καταγράφηκαν από το Australia Post Group, εκτός κι αν αναφέρεται

άλλως. Τα σχόλια στην αναφορά που σχετίζονται με τις αγορές μέσω internet βασίζονται σε εξαγωγή των δεδομένων

5.

Ανάθεση της PayPal: Ipsos MORI PayPal Cross-borderInsights 2021. δείγμα=13.000, 13 αγορές. Έρευνα σε ενήλικες μέσω internet

(ηλικίας άνω των 18, που έχουν κάνει αγορές μέσω internet το τελευταίο τρίμηνο) μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 - Φεβρουαρίου 2021
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ΑΥΣΤΡΑΛΊΑ – ΤΑ 3 ΒΑΣΙΚΆ ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ

Οι χρήστες του Αγόρασε Τώρα,
Πλήρωσε Μετά
έφτασαν το 7,5%
του πληθυσμού, μια αύξηση του

σε σχέση με την
προηγούμενη χρονιά.

1

ΣΤΟΧΕΎΣΤΕ ΣΤΟΝ ΑΥΞΑΝΌΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΌ
ΑΓΟΡΑΣΤΏΝ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΈΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ
ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑ.
Ο περασμένος χρόνος ανέκοψε τη σπατάλη εκ μέρους των Αυστραλών καταναλωτών.
Πλέον, είναι προσεκτικοί με τον προϋπολογισμό τους και κοινωνικά υπεύθυνοι ως προς τις
αγορές τους. Αυτή η αξιακή στροφή συμβαίνει εδώ και καιρό. Η Αυστραλία φημίζεται διεθνώς
για τα καθαρά και πράσινα προϊόντα της. Για να κάνουν πωλήσεις σε αυτή την αγορά, οι
διασυνοριακοί προμηθευτές πρέπει να έχουν ηθικά και περιβαλλοντικά διαπιστευτήρια να
προβάλλουν ώστε να είναι σε θέση να ανταγωνιστούν πιο επιτυχημένα.

2

Η ΣΥΝΕΧΌΜΕΝΗ ΆΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΓΌΡΑΣΕ ΤΏΡΑ,
ΠΛΉΡΩΣΕ ΜΕΤΆ
Οι υπηρεσίες Αγόρασε Τώρα, Πλήρωσε Μετά όπως το Afterpay και το ZipPay είναι πολύ
δημοφιλείς στην Αυστραλία. Ο συνολικός αριθμός χρηστών του Αγόρασε Τώρα, Πλήρωσε Μετά
είχε αυξηθεί στο 7,5% του πληθυσμού έως τον Ιούνιο του 2020, μία αύξηση 25% σε σχέση με τον
προηγούμενο χρόνο1. Οι συναλλαγές εκτοξεύθηκαν κατά 43%1, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι
το Αγόρασε Τώρα, Πλήρωσε Μετά εξελίσσεται πλέον σε ένα συνήθη τρόπο πληρωμής. Επομένως,
υπάρχει μια ξεκάθαρη ευκαιρία για τους προμηθευτές να ενσωματώσουν εύρος επιλογών και
ευελιξία στις πληρωμές τους, όπως λύσεις Αγόρασε Τώρα, Πλήρωσε Μετά.

3

Η ΕΥΑΙΣΘΗΣΊΑ ΣΤΙΣ ΤΙΜΈΣ ΔΕΝ ΑΦΟΡΆ ΜΌΝΟ ΣΤΗΝ ΤΙΜΉ
ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ.
Οι Αυστραλοί οικονόμοι διασυνοριακοί αγοραστές μέσω internet αναζητούν διεθνώς
προϊόντα που δεν μπορούν να βρουν εγχώρια στην κατάλληλη τιμή. Επίσης, οι αγοραστές μέσω
internet που ρωτήθηκαν λαμβάνουν υπόψη τους το κόστος και το χρόνο παράδοσης, καθώς και την
ευκολία της διαδικασίας επιστροφών2. Όλα αυτά, εξαιτίας της δυσκολίας της απόστασης. Τα διεθνή
προϊόντα ενδέχεται να χρειάζονται αρκετό χρόνο να φτάσουν στη χώρα και το κόστος των επιστροφών
μπορεί να είναι υψηλό. Η προτεραιότητα στις γρήγορες αποστολές και η ενσωμάτωση του κόστους των
πιθανών επιστροφών στη στρατηγική των πωλήσεων είναι επιτακτικές τακτικές για μια επιτυχημένη
εισαγωγή στην αγορά της Αυστραλίας.

1. ASIC, Buy now pay later an industry update, Νοέμβριος 2020

2. Ανάθεση της PayPal: Ipsos MORI PayPal Cross-borderInsights 2021. δείγμα=13.000, 13 αγορές. Έρευνα σε ενήλικες μέσω internet

(ηλικίας άνω των 18, που έχουν κάνει αγορές μέσω internet το τελευταίο τρίμηνο) μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 - Φεβρουαρίου 2021
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Η μεγαλύτερη αγορά μέσω internet στη Λατινική
Αμερική1 αποτελεί μια νέα προοπτική για τους
διεθνείς πωλητές, καθώς η οικονομική πίεση ωθεί
τους Βραζιλιάνους να αναζητήσουν αξία πέρα των
συνόρων τους.

ΒΡΑΖΙΛΊΑ
1. Statista, Internet usage in Brazil – statistics & facts, 7 Αυγούστου 2020
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ΒΡΑΖΙΛΊΑ – ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΠΟΤΎΠΩΣΗ

ΣΎΝΘΕΤΟΣ ΕΤΉΣΙΟΣ ΡΥΘΜΌΣ
ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΜΈΣΩ ΚΙΝΗΤΉΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ

17.8%

ΠΛΗΘΥΣΜΌΣ

212
εκατ.2

4

ΕΤΉΣΙΑ ΈΣΟΔΑ ΑΠΌ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΕΜΠΌΡΙΟ

23,846
δις3

$1.4

68%

5

12.4%

3

τρις1

1. Statista, Brazil: Gross domestic product (GDP) in current prices from 1985 to 2025, Οκτώβριος 2020, έρευνα IMF (1985-2020)
σε συνεντεύξεις με ειδικούς της αγοράς

68%

6

ΔΙΕΊΣΔΥΣΗ INTERNET
ΕΤΉΣΙΟΣ ΡΥΘΜΌΣ
ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ
ΕΜΠΟΡΊΟΥ

ΑΕΠ

ΔΙΕΊΣΔΥΣΗ SMARTPHONE

2. Worldometer, Brazil Population, 2020

2.247

7

3. Statista, eCommerce Brazil, 2021, τα δεδομένα ηλεκτρονικού εμπορίου βασίζονται στην κύρια έρευνα της Statista, στη μοντελοποίηση από κάτω προς τα πάνω, στα δεδομένα της αγοράς, στην ανάλυση διάφορων μακροοικονομικών δεικτών και σε βασικούς παράγοντες της αγοράς και

4. J.P. Morgan 2020 Ecommerce Payment Trends Report: Brazil, στοιχεία για την J.P. Morgan από την Edgar, Dunn & Company και την WPL (2020)

Outlook(2015-2019) 7. OECD, Purchasing power parities (PPP) (Δείκτης), 2020

ΔΕΊΚΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΉΣ
ΔΎΝΑΜΗΣ

5. Statista, Internet user penetration in Brazil from 2015 to 2025, Ιούλιος 2020, δεδομένα από έρευνα της Statista (2015-2019)

6. Statista, Share of population in Brazil that use a smartphone from 2015 to 2025, Ιούλιος 2020, τα δεδομένα από έρευνα της Statista Digital Market
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ΒΡΑΖΙΛΊΑ – ΓΕΝΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ

Σε μια χρονιά οικονομικών προκλήσεων, η Βραζιλία
είδε το ΑΕΠ της να μειώνεται κατά 4,1% το 20201 και
βίωσε μια συναλλαγματική αστάθεια που οδήγησε σε
υψηλότερα κόστη και σημαντικό ποσοστό ανεργίας 2.
Περισσότεροι από τους μισούς καταναλωτές ανέφεραν
ότι έγιναν πιο οικονόμοι στις αγορές τους 3.
Ακόμη, η μεγάλη πλειοψηφία των Βραζιλιάνων
δοκίμασε νέες επωνυμίες και τρόπους αγορών το 2020,
κυρίως λόγω περιορισμένου προϋπολογισμού3.
Οι Βραζιλιάνοι αγοραστές μέσω internet έγινα πιο
δεκτικοί στις διασυνοριακές αγορές σε σχέση με τον
προηγούμενο χρόνο 4, αφήνοντας περιθώριο στους
διεθνείς πωλητές να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των
καταναλωτών, που είναι πιο συνειδητοποιημένοι ως
προς τις τιμές πλέον, αλλά έτοιμοι να καταναλώσουν
περισσότερο αργότερα. Το ένα τρίτο των καταναλωτών
είναι αισιόδοξο για το 2021 και οι περισσότεροι
αναμένουν τις συνήθειες και τα οικονομικά να
επιστρέψουν στην κανονικότητα στα μέσα του έτους3.

1. Reuters, Brazil GDP drops 4.1% in 2020, COVID-19 surge erodes rebound, 3 Μαρτίου 2021

2. The World Bank, Brazil

Η αναγνωρισιμότητα της
PayPal από τους
διασυνοριακούς αγοραστές
είναι υψηλή στο

Η χρήση smartphone κυριαρχεί στη Βραζιλία, με τους
αγοραστές μέσω internet να αναφέρουν ότι το 78%
των πληρωμών τους μέσω internet ολοκληρώνεται
από κινητή συσκευή4. Στις αγροτικές περιοχές,
τα smartphone είναι συχνά η μοναδική συσκευή
πρόσβασης στο internet5.
Οι πληρωμές μέσω κάρτας, οι δόσεις, οι διατραπεζικές
μεταφορές μετρητών, όπως το Boleto Bancario, και η
PayPal είναι οι συνηθέστερες μέθοδοι πληρωμής στο
ηλεκτρονικό εμπόριο. Η PayPal απολαμβάνει μεγάλη
αναγνωρισιμότητα (74%) από τους διασυνοριακούς
αγοραστών 4 και αποτελεί το πιο δημοφιλές ψηφιακό
πορτοφόλι5. Ως προς τις διεθνείς αγορές, το 29%
των διασυνοριακών αγοραστών μέσω internet την
περιγράφει ως «μια δημοφιλή, αξιόπιστη μάρκα» έναντι
των πιστωτικών καρτών (12%) 4.

3. McKinsey & Company, Survey: Brazilian consumer sentiment during the coronavirus crisis, 5 Ιανουαρίου 2021,

COVID-19 Brazil Consumer Pulse Survey 11/09-11/15/2020, δείγμα=1.005, δειγματοληψία και στάθμιση αντιπροσωπευτικές του γενικού πληθυσμού της Βραζιλίας άνω των 18 ετών

4. Ανάθεση της PayPal: Ipsos MORI PayPal

Cross-borderInsights 2021. δείγμα=13.000, 13 αγορές. Έρευνα σε ενήλικες μέσω internet (ηλικίας άνω των 18, που έχουν κάνει αγορές μέσω internet το τελευταίο τρίμηνο) μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 - Φεβρουαρίου 2021
5. JP Morgan 2020 Ecommerce Payment Trends Report: Brazil, 2020, στοιχεία για την J.P. Morgan από την Edgar, Dunn & Company και την
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ΒΡΑΖΙΛΊΑ – ΑΠΟΤΎΠΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ
ΠΟΎ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΓΟΡΈΣ ΤΟΥΣ

ΠΌΣΟΙ ΚΆΝΟΥΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ

ΤΟ

57%

ΚΆΝΕΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ
ΑΓΟΡΈΣ

ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΗΛΙΚΊΑ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΏΝ
ΑΓΟΡΑΣΤΏΝ ΜΈΣΩ INTERNET

21%

22%
16%
12%

35-44

45-54

55-64

78

%

ΑΓΟΡΆ ΜΈΣΩ
SMARTPHONE

50

%

ΑΓΟΡΆ ΜΈΣΩ
LAPTOP

ΓΙΑΤΊ ΚΆΝΟΥΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ

1/ Καλύτερες τιμές (62%)

18-24
29%

ΠΏΣ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΓΟΡΈΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ INTERNET

25-34

2/ Ανακάλυψη νέων και
ενδιαφέροντων προϊόντων

ΙΑΠΩΝΊΑ 7%

3/	Πρόσβαση σε στοιχεία που
δεν είναι διαθέσιμα στην
τοπική αγορά (29%)

Πορτογαλικά
Το 18% των αγοραστών μέσω internet
δεν θα προχωρούσε σε αγορά από άλλη
χώρα εάν η υποστήριξη πελατών δεν είναι
διαθέσιμη στη γλώσσα που προτιμά

ΠΏΣ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΈΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ

ΠΟΎ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ ΤΟΥΣ

1
2
3

Πλατφόρμες αγορών στο internet
(π.χ. Mercado Livre)

33

ΡΟΥΧΙΣΜΌΣ

PAYPAL 23%

Αγορές μέσω κοινωνικών
δικτύων

Αγορές μέσω κοινωνικών δικτύων

ΠΏΣ ΣΑΣ ΒΡΊΣΚΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΊ
ΑΓΟΡΑΣΤΈΣ ΜΈΣΩ INTERNET

ΤΙ ΑΓΟΡΆΖΟΥΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΆ

%

ΠΙΣΤΩΤΙΚΉ ΚΆΡΤΑ 58%

Ιστότοπος
καταστήματος
/
Ιστότοπος
καταστήματος
εμπόρου
/ εμπόρου

22

%

19

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ
ΣΥΣΚΕΥΈΣ
ΕΥΡΕΊΑΣ
ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗΣ

48%

%

(32%)

Όλα τα δεδομένα: Ανάθεση της PayPal: Ipsos MORI PayPal Cross-borderInsights 2021. δείγμα=13.000, 13 αγορές. Έρευνα σε ενήλικες μέσω internet (ηλικίας άνω των 18, που έχουν κάνει αγορές μέσω internet το τελευταίο
τρίμηνο) μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 - Φεβρουαρίου 2021

ΚΊΝΑ 56%

ΗΠΑ 26%

Προσδιορίστε τον
μελλοντικό πελάτη σας

ΠΏΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΤΕ

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΆ/
ΠΡΟΪΌΝΤΑ
ΟΜΟΡΦΙΆΣ

28%
28%

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΊΟΥ/
ΜΆΡΚΑΣ

ΣΤΑ ΜΈΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΔΙΚΤΎΩΣΗΣ / ΜΈΣΩ
ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΔΊΚΤΥΟ
Facebook (71%), Instagram (63%), WhatsApp (34%)

ΣΎΣΤΑΣΗ ΑΠΌ ΦΊΛΟΥΣ / ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ
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ΒΡΑΖΙΛΊΑ – ΣΤΟ ΕΠΊΚΕΝΤΡΟ

Η αγοραστική
συμπεριφορά
στη Βραζιλία μπαίνει
σε μια νέα εποχή
Πέρσι, οι Βραζιλιάνοι αντιμετώπισαν
τον διπλό αντίκτυπο της πανδημίας εν
μέσω ύφεσης. Σχεδόν οι μισοί αγοραστές
επέδειξαν αυτοσυγκράτηση στις αγορές,
στοχεύοντας σε τρόφιμα και οικιακά
προϊόντα το 20201. Αλλά ταυτόχρονα
επέκτειναν τους ορίζοντές τους.

ΒΑΣΙΚΟΊ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ

80%

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ/ΚΟΥΛΤΟΎΡΑ
Η οικονομική πραγματικότητα και η πανδημία οδήγησαν στην εμφάνιση
νέων συμπεριφορών τον περασμενο χρόνο, ανατρέποντας σημαντικά την

Ένα εντυπωσιακό 80% των αγοραστών
δοκίμασε νέες επωνυμίες και αγοραστικές
συνήθειες το 20201.

νέα προϊόντα όπως ποτέ άλλοτε.

17.8%
Το εμπόριο μέσω κινητής συσκευής
προβλέπεται να έχει Σύνθετο Ετήσιο
Ρυθμό Ανάπτυξης 17,8% μέχρι το 2023,
ξεπερνώντας τη γενική ανάπτυξη του
Ετήσιο Ρυθμό Ανάπτυξης 9,3% .

κανάλια1. Προς αναζήτηση της αξίας, το 38% των Βραζιλιάνων αγοραστών
μέσω internet ανέφερε ότι νιώθει μεγαλύτερη άνεση να κάνει διασυνοριακές
αγορές μέσω internet σε σχέση με πριν από την πανδημία – η δεύτερη
μεγαλύτερη αύξηση ανάμεσα στις 13 αγορές όπου πραγματοποιήθηκε η
έρευνα 2.

$4 δις
Οι πωλήσεις στη Βραζιλία κατά την
Black Friday του 2020 ανήλθαν σε 4

Το τέλος του 2020 είδε τις αγορές να αυξάνονται ελαφρώς1, δίνοντας μια
εικόνα νέων ευκαιριών για τους διασυνοριακούς πωλητές, καθώς οι νέες

λόγους οικονομίας και αύξησε τον χρόνο έρευνας ανάμεσα σε διάφορες επωνυμίες πριν
στραφείτε συστηματικά προς κανάλια μέσω internet1, και μια βάση αγοραστών ανοικτή σε

2

νέους τρόπους αγορών, με έμφαση στο internet και στα πολλαπλά

Βραζιλιάνων αγοραστών μέσω internet στράφηκε σε λιγότερο ακριβά προϊόντα για
προχωρήσει σε αγορά1. Καθώς οι Βραζιλιάνοι ανακτούν την οικονομική τους δύναμη,

ηλεκτρονικού εμπορίου που έχει Σύνθετο
Η πλειονότητα των καταναλωτών δοκίμασε νέες επωνυμίες και

εμπιστοσύνη των Βραζιλιάνων σε συγκεκριμένες μάρκες. Φέτος, το 57% των

δισεκατομμύρια ρεάλ – σχεδόν $680
εκατομμύρια 4 .

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Αναμείνατε μια αύξηση στο εμπόριο μέσω κινητής συσκευής, καθώς όλο
και περισσότεροι Βραζιλιάνοι αγοράζουν smartphone και η συνδεσιμότητα
βελτιώνεται στις αγροτικές περιοχές, όπου το 77% έχει πρόσβαση στο internet
αποκλειστικά μέσω κινητής συσκευής 2 . Περισσότερες συναλλαγές ολοκληρώνονται
μέσω εφαρμογών απ' ό,τι μέσω προγραμμάτων περιήγησης2. Κατά τη σχεδίαση της
στρατηγικής σας εισαγωγής στην αγορά, λάβετε υπόψη ότι το 69% των πωλητών μέσω
ηλεκτρονικού εμπορίου στη Βραζιλία έχει παρουσία στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, και
ιδιαίτερα στο Facebook 3.

ΕΠΟΧΙΚΌΤΗΤΑ
Παρά τις επίμονες οικονομικές πιέσεις, οι πωλήσεις την Black Friday αυξήθηκαν
κατά 25% σε σύγκριση με το 2019. Αποτελεί το πρώτο αγοραστικό γεγονός στη χώρα
για μεγάλες εκπτώσεις, ιδιαίτερα για ακριβά προϊόντα. Ακολουθούν τα Χριστούγεννα
και η Γιορτή της Μητέρας. Οι διασυνοριακοί αγοραστές μέσω internet καταναλώνουν
περισσότερο μέσω internet σε όλες αυτές τις περιστάσεις σε σύγκριση με τους εγχώριους
αγοραστές μέσω internet.

αγοραστικές συμπεριφορές μέσω internet εξελίσσονται σε συνήθεια.

1. McKinsey & Company, Survey: Brazilian consumer sentiment during the coronavirus crisis, 5 Ιανουαρίου 2021, COVID-19 Brazil Consumer
Pulse Survey 11/09-11/15/2020, δείγμα=1.005, δειγματοληψία και στάθμιση αντιπροσωπευτικές του γενικού πληθυσμού της
Βραζιλίας άνω των 18 ετών

2. Ανάθεση της PayPal: Ipsos MORI PayPal Cross-borderInsights 2021. δείγμα=13.000, 13 αγορές.

Έρευνα σε ενήλικες μέσω internet (ηλικίας άνω των 18, που έχουν κάνει αγορές μέσω internet το τελευταίο τρίμηνο) μεταξύ
Δεκεμβρίου 2020 - Φεβρουαρίου 2021

1. McKinsey & Company, Survey: Brazilian consumer sentiment during the coronavirus crisis, 5 Ιανουαρίου 2021, COVID-19 Brazil Consumer Pulse Survey 11/09-11/15/2020, δείγμα=1.005, δειγματοληψία και στάθμιση αντιπροσωπευτικές του γενικού πληθυσμού
της Βραζιλίας άνω των 18 ετών

2. J.P. Morgan 2020 E-commerce Payment Trends Report: Brazil, 2020, στοιχεία για την J.P. Morgan από την Edgar, Dunn & Company και την WPL

2016 to 2020, Αύγουστος 2020, δεδομένα από έρευνα της PayPal στη Βραζιλία (2016 και 2020)
έρευνα της Ebit στη Βραζιλία

3. Statista, Percentage of e-commerce enterprises on social media in Brazil from

4. Statista, Sales revenue generated from online shopping on Black Friday in Brazil from 2013 to 2020, Νοέμβριος 2020, δεδομένα μεταξύ 2013 και 2020 με βάση
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ΒΡΑΖΙΛΊΑ – ΤΑ 3 ΒΑΣΙΚΑ ΣΎΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1
Πάνω από

των αγοραστών μέσω internet
δηλώνει ότι το μη σταθερό internet
αποτελεί εμπόδιο
στις αγορές του.

2
3

ΑΠΟΜΑΚΡΎΝΕΤΕ ΤΑ ΕΜΠΌΔΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΊΑ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΆ.
Περισσότερο από το 40% των αγοραστών μέσω internet αναφέρει ότι το μη
σταθερό internet εμπόδισε την κατανάλωση, ενώ οι χρόνοι παράδοσης μπορεί
να είναι ένα πρόσθετο εμπόδιο στις διασυνοριακές πωλήσεις. Εστιάστε σε
γρήγορους χρόνους φόρτωσης και παρακολουθήστε τις νέες επενδύσεις σε υποδομές από
πλατφόρμες αγορών μέσω internet που στοχεύουν να κάνουν το ηλεκτρονικό εμπόριο
στη Βραζιλία πιο άνετο και αξιόπιστο. Τέλος, προσφέρετε μεθόδους πληρωμών, όπως οι
πληρωμές με κάρτα και η PayPal, το πιο δημοφιλές ψηφιακό πορτοφόλι1.

ΕΣΤΙΆΣΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΉ ΑΞΊΑΣ ΤΏΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗ
ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΉΣΕΩΝ ΑΡΓΌΤΕΡΑ.
Οι Βραζιλιάνοι αγοραστές μέσω internet εξακολουθούν να βάζουν την
αξία πάνω απ' όλα, παρόλο που επιστροφή στην κανονικότητα ως προς τις
δραστηριότητες και το διαθέσιμο εισόδημα είναι ακόμα σε εξέλιξη. Τώρα
είναι η στιγμή να επωφεληθείτε της αισιοδοξίας που επικρατεί στη χώρα για το μέλλον.
Προσφέρετε αξία τώρα και χτίστε σχέσεις που θα σας επιτρέψουν να μεγιστοποιήσετε τις
πωλήσεις σας αργότερα.

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΘΕΊΤΕ ΤΗΝ BLACK FRIDAY.
Αν πραγματοποιείτε πωλήσεις στη Βραζιλία, η Black Friday/Black Week πρέπει
να υπάρχει στο ημερολόγιο των προωθητικών ενεργειών σας. Με διπλάσια
νούμερα κάθε χρόνο2, η περίσταση αυτή μπορεί να βοηθήσει τους νέους πωλητές μέσω
internet να διεισδύσουν στην τεράστια και αναπτυσσόμενη αγορά της Βραζιλίας. Οι
κατηγορίες που κυριαρχούν περιλαμβάνουν ομορφιά και υγεία, μόδα και αξεσουάρ,
οικιακή διακόσμηση και συσκευές ηλεκτρονικές συσκευές ευρείας κατανάλωσης και
ψυχαγωγία 3.

1. JP Morgan 2020 Ecommerce Payment Trends Report: Brazil, 2020, στοιχεία για την J.P. Morgan από την Edgar, Dunn & Company και την WPL
shopping on Black Friday in Brazil from 2013 to 2020, 2020

2. Statista, Sales revenue generated from online

3. Statista, Leading e-commerce categories based on share of sales revenue on Black Friday in Brazil in 2020 and Leading e-commerce categories

based on share of online orders processed on Black Friday in Brazil in 2020, Δεκέμβριος 2020, τα δεδομένα βασίστηκαν σε έρευνα τωνNeoTrust, Compre & Confie και ClearSale στη Βραζιλία (27
Νοεμβρίου 2020)
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Κίνα
Η πιο προηγμένη χώρα για αγορές μέσω internet
παγκοσμίως αποτελεί μια τεράστια ανεκμετάλλευτη
ευκαιρία, με πάνω από τον μισό πληθυσμό της να μην κάνει
ακόμη αγορές μέσω internet.1

1. J.P. Morgan, 2020 E-commerce Payments Trends Report, τα δεδομένα παρασχέθηκαν στην J.P. Morgan από τους Edgar, Dunn & Company μέσω της Statista, 2019
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ΑΕΠ

$14,722

Πληθυσμός

τρις1

1.4

δις2

Ετήσια έσοδα από ηλεκτρονικό εμπόριο

$1,260,539
εκατ.3

Ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης
ηλεκτρονικού εμπορίου

12.8%

3
Σύνθετος ετήσιος ρυθμός
ανάπτυξης εμπορίου μέσω
κινητής συσκευής

12%

4

Διείσδυση internet

55%

5

Διείσδυση
smartphone

55%

6

Δείκτης αγοραστικής
δύναμης

4.21

3

1. Statista, Gross domestic product (GDP) at current prices in China from 1985 to 2020 with forecasts until 2026, Απρίλιος 2021, έρευνα IMF (1985-2020)
της αγοράς, στην ανάλυση διαφόρων μακροοικονομικών δεικ
΄ των, σε βασικούς δείκτες της αγοράς και σε συνεντεύξεις με ειδικούς της αγοράς
Trends

2. Worldometer, China Population, 2020

3. Statista, E-commerce in China, Σεπτέμβριος 2020, eτα δεδομένα ηλεκτρονικού εμπορίου βασίζονται στη βασική έρευνα της Statista, στη μοντελοποίηση από κάτω προς τα πάνω, στα δεδομένα

4. J.P. Morgan, 2020 E-commerce Payments Trends Report: China, 2020, τα δεδομένα παρασχέθηκαν στην J.P. Morgan από τους Edgar, Dunn & Company και WPL

6. Statista, Σύνοψη Ψηφιακής Αγοράς, Smartphone User Penetration in China, Φεβρουάριος 2019, χρονική περίοδος έρευνας 2015-2018, εκτός Χονγκ Κονγκ

5. J.P. Morgan, E-commerce Payment Trends: China, 2019, J.P. Morgan Global Payment
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Η γρήγορη οικονομική ανάπτυξη της Κίνας συνεχίζεται.
Αυτό το αχανές κράτος με πληθυσμό σχεδόν 1,4 δις, το
πρώτο που χτυπήθηκε από την πανδημία και τα lockdown,
δείχνει να επανακάμπτει χάρη στην έντονη αισιοδοξία των
καταναλωτών.
Παρά την ανάπτυξη τύπου Κ που αντανακλά τον οικονομικό

Όσον αφορά στις διασυνοριακές πωλήσεις, οι Κινέζοι

διχασμό της χώρας μεταξύ υπαίθρου και μητροπόλεων1,

αγοραστές στο internet αναζητούν μοναδικά προϊόντα

η ετήσια ανάπτυξη αυξήθηκε κατά το δεύτερο τρίμηνο

που δεν μπορούν να βρουν εγχώρια και προϊόντα που

του 2020, ενώ άλλες χώρες μόλις ξεκινούσαν τη μάχη τους

δίνουν έμφαση στην αυθεντικότητα, στις καλύτερες τιμές

ενάντια στον COVID-19.

και στην ποιότητα 3. Τα ηλεκτρονικά εμπορικά κέντρα
της Κίνας παρέχουν διεθνείς πλατφόρμες πωλήσεων

Η Κίνα είναι μια από τις πιο τεχνολογικά προηγμένες χώρες

που επιδεικνύουν μια ευρεία γκάμα εισαγόμενων

για αγορές μέσω internet στον κόσμο και μια απαράμιλλη

προϊόντων σε διάφορες κατηγορίες. Αυτές οι πλατφόρμες

μηχανή ηλεκτρονικού εμπορίου. Το 2021, οι πωλήσεις

προσφέρουν στους πωλητές εύκολες διαδικασίες

μέσω internet πρόκειται για πρώτη φορά να αναλογούν σε

διαχείρισης και φορολόγησης. Υπάρχουν σημαντικές

πάνω από τις μισές λιανικές πωλήσεις2. Αυτό την φέρνει

προοπτικές διασυνοριακών πωλήσεων για εμπόρους που

στην πρώτη θέση ανάμεσα στις υπόλοιπες χώρες. Η Νότια

ακολουθούν τη σωστή προσέγγιση.

To

των αγοραστών μέσω internet
έχει χρησιμοποιήσει smartphone
για αγορές3.

Κορέα βρίσκεται στη δεύτερη θέση με προβλεπόμενες
πωλήσεις 28,9%2. Οι κινητές συσκευές κυριαρχούν, με το
96% των αγοραστών μέσω internet να δηλώνει ότι έχει
χρησιμοποιήσει smartphone για αγορές3.

1. Financial Times, Why China’s economic recovery from coronavirus is widening the wealth gap, δημοσίευση 18 Αυγούστου 2020

2. Insider Intelligence / eMarketer, eCommerce in China will account for more than 50% of retail sales,10

Φεβρουαρίου 2021 3. Ανάθεση της PayPal στην Ipsos MORI, Διασυνοριακά Insights για την PayPal, 2021 . δείγμα=13.000, 13 αγορές. Έρευνα σε ενήλικες μέσω internet (ηλικίας άνω των 18, που έχουν κάνει αγορές μέσω internet
το τελευταίο τρίμηνο) το διάστημα Δεκέμβριος 2020 — Φεβρουάριος 2021.
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ΠΟΎ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΓΟΡΈΣ ΤΟΥΣ
ΗΠΑ 34%

Προσδιορίστε τον
μελλοντικό πελάτη σας
ΠΏΣ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΓΟΡΈΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ INTERNET

ΠΌΣΟΙ ΚΆΝΟΥΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ

ΤΟ

39%

96

%

ΑΓΟΡΆ ΜΈΣΩ
SMARTPHONE

ΚΆΝΕΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ
ΑΓΟΡΈΣ

ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΗΛΙΚΊΑ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΏΝ
ΑΓΟΡΑΣΤΏΝ ΜΈΣΩ INTERNET

19%

34%

17%
8%

55-64

35-44

45-54

25-34

διατίθενται στην αγορά μου (49%)

2/ Υψηλότερη ποιότητα προϊόντος

ΝΌΤΙΑ ΚΟΡΈΑ
28%

Μανδαρινικά 1

ΠΏΣ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΈΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ

ΠΟΎ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ ΤΟΥΣ

1
2
3

ΑΓΟΡΆ ΜΈΣΩ
LAPTOP

ΓΙΑΤΊ ΚΆΝΟΥΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ

ΙΑΠΩΝΊΑ 35%

Tο 16% των αγοραστών δεν θα
προχωρούσε σε αγορά από άλλη χώρα
εάν η υποστήριξη πελατών δεν είναι
διαθέσιμη στη γλώσσα που προτιμούν

%

1/ Πρόσβαση σε στοιχεία που δεν

18-24

21%

47

ΠΏΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΤΕ

ALIPAY 43%

Πλατφόρμες αγορών στο
internet (ex. Tmall)

ΠΙΣΤΩΤΙΚΉ ΚΆΡΤΑ 42%
UNIONPAY Κίνας 37%

Ιστότοπος καταστήματος
/ εμπόρου
Αγορές μέσω κοινωνικών
δικτύων
ΠΏΣ ΣΑΣ ΒΡΊΣΚΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΊ
ΑΓΟΡΑΣΤΈΣ ΜΈΣΩ INTERNET

ΤΙ ΑΓΟΡΆΖΟΥΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΆ

53

%

35

%

25

%

(44%)

3/ Ε μπιστοσύνη ότι το προϊόν είναι
αυθεντικό και σε καλύτερες
τιμές (37%)

All data: PayPal commissioned Ipsos MORI PayPal Cross-border Insights 2021. n=13,000, 13 markets. Online survey of adults (aged 18+ who have purchased online in the past 3 months) between December 2020—February 2021

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΆ/
ΠΡΟΪΌΝΤΑ
ΟΜΟΡΦΙΆΣ
1. EthnoMed, Chinese Language

ΡΟΎΧΑ/ΈΝΔΥΣΗ,
ΥΠΟΔΉΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΑΞΕΣΟΥΆΡ

64%

ΤΡΌΦΙΜΑ,
ΦΑΓΗΤΌ, ΠΟΤΆ/
ΑΛΚΟΌΛ

47%
45%

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΊΟ/
ΕΠΩΝΥΜΊΑ

ΜΈΣΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΜΈΣΩΝ ΔΙΚΤΎΩΣΗΣ /
ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΣΕ ΈΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΔΊΚΤΥΟ
WeChat(75%), Sina Weibo(68%), Xiao Hong Shu(52%)
ΣΎΣΤΑΣΗ ΑΠΌ ΦΊΛΟΥΣ /
ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ
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ΒΑΣΙΚΟΊ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ

Το 5G και οι αγορές
livestream σηματοδοτούν το
μέλλον του ηλεκτρονικού
εμπορίου στην Κίνα

49%
των Κινέζων καταναλωτών
μέσω internet αναζήτησε σε
διασυνοριακά καταστήματα
προϊόντα που δεν έβρισκε τοπικά1.

56%

Έχει ήδη αρχίσει να προσφέρει ραγδαία ταχύτερες συνδέσεις

των Κινέζων
δεν έχει ακόμα προβεί σε αγορά
μέσω internet 3.

δυναμικού τρόπου αναζήτησης και αγοράς προϊόντων.
Οι αγορές livestream απογειώθηκαν σε όλες τις κατηγορίες κατά τη
διάρκεια του lockdown το 2020, Με οδηγό βασικούς διαμορφωτές
της κοινής γνώμης σε εμπορικά κέντρα και εμπορικές πλατφόρμες
κοινωνικών δικτύων, αυτές οι δράσεις πρόκειται να παράξουν έως
και το 20% των συνολικών πωλήσεων μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου
στην Κίνα μέχρι το 2022, δηλαδή κατά 10% περισσότερο από το 20203.
Σε αυτό το νέο τοπίο αγορών, μικρότερες εφαρμογές βίντεο όπως το
Douyin, γνωστό στον Δυτικό κόσμο ως TikTok, ανταγωνίζονται γίγαντες
του ηλεκτρονικού εμπορίου όπως το Alibaba Taobao. Λάβετε υπόψη τις
πωλήσεις livestream εισαγόμενων προϊόντων που πραγματοποιούνται
μέσα από την πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Pinduoduo,
σχεδιασμένες για διεθνείς πωλητές4.
1. Coresight Research, Six top Chinese festivals you cannot miss, 9 Αυγούστου 2019

2. South China Morning Post, Shopping in live

streaming apps is booming in China thanks to the Covid-19 pandemic, 3 Απριλίου 2020

Όταν εξετάζουμε τις μεγαλύτερες κατηγορίες διασυνοριακών αγορών στην Κίνα,
προηγούνται τα καλλυντικά και τα προϊόντα ομορφιάς με 53% και ο ρουχισμός, τα
υποδήματα και τα αξεσουάρ με 35%1. Κατά την πιο πρόσφατη Ημέρα Εργένηδων, σημειώθηκε
ένα εξαιρετικά δυνατό αποτέλεσμα πωλήσεων σε καλλυντικά και προϊόντα ομορφιάς, με
πωλήσεις άνω των $14,9 εκατομμυρίων2. Οι ηγέτες των κορυφαίων κινέζικων αγορών εστιάζουν
στους νεότερους αγοραστές με διεθνή προσανατολισμό στις αγορές και στους αγοραστές
εξοικειωμένους με την τεχνολογία ως βασικό οδηγό για να διευρύνουν την γκάμα προϊόντων
που προσφέρουν. Είτε μέσω αγορών μέσω internet είτε μέσω καναλιών απευθείας πώλησης,
η μεγαλύτερη γκάμα είναι καλύτερη για τον Κινέζο καταναλωτή μέσω internet που κάνει
διασυνοριακές αγορές.

Ως μέρος της εθνικής πρωτοβουλίας Ψηφιακός
Δρόμος του Μεταξιού, η εισαγωγή του 5G στην
Κίνα αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το
τέλος του 20211.

στο internet1. Έχει οδηγήσει στην εποχή των αγορών livestream, ενός

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ/ΚΟΥΛΤΟΎΡΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Σε κύριες πόλεις (Tier 1), όπως το Πεκίνο, η υιοθέτηση της τεχνολογίας από τους
καταναλωτές είναι από τις πιο προηγμένες στον κόσμο. Σε μικρότερες πόλεις
(Tier 3) και στην ύπαιθρο, οι υποδομές υπολείπονται σημαντικά και τα ποσοστά υιοθέτησης
του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι γενικά χαμηλότερα, αλλά εκτοξεύτηκαν στις αρχές του
20204. Περισσότεροι από τους μισούς Κινέζους δεν έχουν ακόμη προβεί σε αγορά μέσω
internet. Ωστόσο, η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου σε εθνικό επίπεδο ακμάζει
σε ετήσιο ποσοστό 29%5 και ο τεράστιος πληθυσμός της Κίνας παρουσιάζει μεγάλες
προοπτικές ευκαιριών.

93%
των Κινέζων αγοραστών που
συμμετείχε στην έρευνα σκόπευε να
ξοδέψει πολύ κατά την υψηλή περίοδο
των διακοπών στο τέλος του 2020 4.

ΕΠΟΧΙΚΌΤΗΤΑ
Οι Κινέζοι ξοδεύουν πολύ στις αργίες, αλλά κάποιες εκδηλώσεις ταιριάζουν
καλύτερα στους διασυνοριακούς πωλητές. Αν και οι εθνικές αργίες εστιάζουν σε
προϊόντα της τοπικής κουλτούρας, οι καταναλωτές αναζητούν να κάνουν αγορές στο
εξωτερικό κατά την Black Friday και τα Χριστούγεννα. Οι πωλήσεις μέσα από πλατφόρμες
αγορών μέσω internet στην Κίνα είναι σίγουρες, ειδικά την Ημέρα των Εργένηδων. Το
περασμένο έτος, η γιορτή διήρκεσε 1-11 Νοεμβρίου, με απίστευτες πωλήσεις αξίας $115 δις
— πολύ περισσότερες από τις συνολικές των $38 δις το 20196.

1. Ανάθεση της PayPal στην Ipsos MORI για Διασυνοριακά Insights για την PayPal, 2021. δείγμα=13.000, 13 αγορές. Έρευνα σε ενήλικες μέσω internet (ηλικίας άνω των 18, που έχουν κάνει αγορές μέσω internet το τελευταίο τρίμηνο) το διάστημα Δεκέμβριος 2020 — Φεβρουάριος
2021.

2. Glossy, China cross-border e-commerce creates pandemic opportunity for indie beauty, 13 Νοεμβρίου 2020

lags behind, 25 Φεβρουαρίου 2021 4. Azoya Group, Why this Pinduoduo Livestreaming Session Pulled in Over One Million Viewers, 15

2019

4. South China Morning Post, China ‘golden week’ holiday spending rebounds from coronavirus with daily spending up 4.9 per cent on year, 9 Οκτωβρίου 2020

Μαΐου 2020

Νοέμβριος 2020 6. CNBC, Alibaba, JD set new records to rack up record $115 billion of sales on Singles Day as regulations loom, 12 Νοεμβρίου 2020

3. CBInsights, China leads the way, North America

3. JP Morgan, J.P. Morgan 2020 E-commerce Payments Trends Report, τα δεδομένα παρασχέθηκαν στην J.P. Morgan από τους Edgar, Dunn & Company μέσω της Statista,
5. Statista, Share of e-commerce users before and during COVID-19 crisis in China as of February 2020, by city tier, by city tier,
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Κίνα – ΤΑ 3 ΒΑΣΙΚΆ ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ

1

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΊΤΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΔΙΑΊΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΧΑΝΉ ΑΓΟΡΆ
Η Κίνα είναι ένας κόσμος από μόνη της και μια καλή κατανόηση των πολιτικών,
της κουλτούρας και των διαδικασιών της χώρας είναι απαραίτητη για την
επιτυχία σας σε αυτήν την αγορά. Σιγουρευτείτε ότι μπορείτε να παρέχετε και να
ανανεώνετε τις απαραίτητες προμήθειες σε προϊόντα και ότι διαθέτετε αξιόπιστες
μεθόδους αποστολής και ολοκλήρωσης διαδικασίας. Καλύψτε τις προσδοκίες των
Κινέζων αγοραστών, που είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, προσφέροντας
ασφαλείς και απρόσκοπτους τρόπους πληρωμής.

Μια καλή κατανόηση των
πολιτικών,

2

ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΊΤΕ ΝΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΉΣΕΤΕ ΣΕ ΕΠΊΠΕΔΟ
ΜΆΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΑΓΟΡΏΝ
Η εισαγωγή στην πιο προηγμένη χώρα σε αγορές μέσω internet στον κόσμο
απαιτεί να είστε ανοικτοί σε νέους τρόπους παρουσίασης των προϊόντων σας
στους καταναλωτές. Ακόμη και αν δεν διαθέτετε τον προϋπολογισμό για εμπειρίες
ενισχυμένης πραγματικότητας (AR) και εικονικής πραγματικότητας (VR), ανακαλύψτε τις
επιλογές σας ως προς την εφαρμογή καινοτομιών στο μάρκετινγκ και στις αγορές για να
διαφοροποιηθείτε. Ενέργειες όπως η δράση influencers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σε αυτήν την αγορά.

και αγορές livestream μπορούν να γίνουν με πιο οικονομικό τρόπο.

3

ΦΡΟΝΤΊΣΤΕ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΊΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΤΡΌΠΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΉΣ
ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΟΎΝ
Σε ιστότοπους όπου οι αγοραστές περνούν τον περισσότερο χρόνο, πολλές
διεθνείς πιστωτικές κάρτες δεν γίνονται δεκτές και οι επιλογές πληρωμής
συνδέονται στενά με βασικές πλατφόρμες αγορών και μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Το Alipay, που διατίθεται από το μεγαθήριο του internet Alibaba, είναι
ο νούμερο 1 ηλεκτρονικός τρόπος πληρωμής μέσω internet για εγχώριες αγορές των
ερωτηθέντων αγοραστών μας και το UnionPay της Κίνας η κυρίαρχη κάρτα πληρωμών
χωρίς μετρητά1. Παράλληλα, το ψηφιακό πορτοφόλι WeChat Pay είναι μία υπηρεσία
της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης WeChat, που χρησιμοποιείται από το 78% των
Κινέζων2.

1.Ανάθεση της PayPal στην Ipsos MORI για Διασυνοριακά Insights για την PayPal, 2021. δείγμα=13.000, 13 αγορές. Έρευνα σε ενήλικες μέσω internet (ηλικίας άνω των 18, που έχουν κάνει αγορές μέσω internet το
τελευταίο τρίμηνο) το διάστημα Δεκέμβριος 2020 — Φεβρουάριος 2021. 2. We Are Social / Hootsuite, Digital 2020 China
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ΓΑΛΛΊΑ
Τεράστιες ευκαιρίες στο εμπόριο μέσω κινητής
συσκευής έχουν κάνει την εμφάνισή τους στη
Γαλλία, αλλά οι διεθνείς προμηθευτές πρέπει να
γνωρίζουν τους κανόνες.
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ΓΑΛΛΊΑ – ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΠΟΤΎΠΩΣΗ
ΔΙΕΊΣΔΥΣΗ SMARTPHONE

77%

6

ΑΕΠ

$2.6

ΣΎΝΘΕΤΟΣ ΕΤΉΣΙΟΣ ΡΥΘΜΌΣ
ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΜΈΣΩ ΚΙΝΗΤΉΣ
ΣΥΣΚΕΥΉΣ

ΕΤΉΣΙΑ ΈΣΟΔΑ ΑΠΌ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΕΜΠΌΡΙΟ

$58.9

τρις1

ΠΛΗΘΥΣΜΌΣ

16.8%

4

ΕΤΉΣΙΟΣ ΡΥΘΜΌΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΕΜΠΟΡΊΟΥ

8.4%

δις3

65

ΔΙΕΊΣΔΥΣΗ INTERNET

90%

5

εκατ.2

1. Statista, Oct 2020, France: Gross domestic product (GDP) in current prices from 1985 to 2025, κτώβριος 2020, έρευνα IMF (1985-2020)

2. Worldometer, France Population, 2020

δεδομένα της αγοράς, στην ανάλυση διάφορων μακροοικονομικών δεικτών και βασικών παραγόντων της αγοράς και σε συνεντεύξεις με ειδικούς της αγοράς

7. OECD, Purchasing power parities (PPP) (Δείκτης), 2021

0.71

7

3. Statista, eCommerce France, 2021, τα δεδομένα ηλεκτρονικού εμπορίου βασίζονται στην κύρια έρευνα της Statista, σε μοντελοποίηση από κάτω προς τα πάνω, σε

4. J.P. Morgan, 2020 E-commerce Payments Trends Report: France, 2020, στοιχεία για την J.P. Morgan από την Edgar, Dunn & Company και την WPL

in France 2008-2019, 5 Μαΐου 2020, τα δεδομένα βασίζονται σε έρευνα (τα ετήσια Eurostat Model Questionnaires on ICT) που πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία από τη Eurostat μεταξύ 2007 και 2019
που πραγματοποιήθηκε από την CRÉDOC στη Γαλλία μεταξύ 2011 και 2019, 2.259 ερωτώμενοι, άνω των 12 ετών

ΔΕΊΚΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΉΣ
ΔΎΝΑΜΗΣ

3

5. Statista, Household internet access

6. Statista, Smartphone Penetration in France 2011-2019, 24 Φεβρουαρίου 2021, τα δεδομένα βασίστηκαν σε έρευνα (διαπροσωπικές συνεντεύξεις)
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ΓΑΛΛΊΑ – ΓΕΝΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ

Η Γαλλία ήταν μία από τις χώρες που χτυπήθηκε
σοβαρά από τον COVID-19 στην Ευρώπη, αλλά
ανακάμπτει ταχύτερα από το αναμενόμενο,1 μετά
από δύο αυστηρά lockdown που βύθισαν τη δεύτερη
ισχυρότερη οικονομία στην Ευρωζώνη σε βαθιά ύφεση.

Με μόνο τα καταστήματα βασικών ειδών ανοικτά και

Η Γαλλία είναι μια ώριμη αγορά και οι Γάλλοι είναι

με αυστηρούς περιορισμούς στις μετακινήσεις, το 42%

συνηθισμένοι στις διασυνοριακές αγορές. Τα δύο τρίτα

των Γάλλων αγοραστών μέσω internet δηλώνει ότι τώρα

των αγοραστών μέσω internet καταναλώνουν από άλλες

καταναλώνει περισσότερο μέσω internet απ' ό,τι πριν την

Ευρωπαϊκές χώρες, ενώ το 30% στρέφεται στην Κίνα,

πανδημία 2.

κυρίως για ρουχισμό κι έπειτα για παιχνίδια και χόμπι 2.

Η προοπτική της ανάπτυξης των αγορών μέσω internet στη

Οι Γάλλοι είναι πρακτικοί στις αγορές τους μέσω internet.

Γαλλία είναι ευοίωνη, με το ρυθμό ανάπτυξης στο 10,4%3.

Επιθυμούν την αποτελεσματικότητα, την άνεση και την

Το εμπόριο μέσω κινητής συσκευής αναπτύσσεται ακόμη

ασφάλεια, αλλά, πάνω απ' όλα, ψάχνουν τις ευκαιρίες.

γρηγορότερα, κατά 16,8%3, με τους καταναλωτές κάτω των

Οι προμηθευτές πρέπει να γνωρίζουν τους κανόνες

35 και άνω των 65 να οδηγούν την αγορά. Με βάση αυτή

εποχικότητας στις εκπτώσεις και στις τιμές. Ως προς τις

την τάση, οι κινητές συσκευές σύντομα θα αποτελέσουν τον

διεθνείς αγορές, οι περισσότεροι Γάλλοι διασυνοριακοί

προτιμώμενο τρόπο αγορών σε σχέση με τα laptop.

αγοραστές μέσω internet προτιμούν την PayPal2.

1. Reuters, French economy still on track for 5% growth this year: central bank, 8 Φεβρουαρίου 2021

2. Ανάθεση της PayPal: Ipsos MORI PayPal Cross-borderInsights 2021. δείγμα=13.000, 13 αγορές. Έρευνα σε ενήλικες μέσω

internet (ηλικίας άνω των 18, που έχουν κάνει αγορές μέσω internet το τελευταίο τρίμηνο) μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 - Φεβρουαρίου 2021
Trends

των Γάλλων αγοραστών μέσω internet
δηλώνει ότι καταναλώνει περισσότερο μέσω
internet τώρα απ' ό,τι πριν την πανδημία 2.

3. J.P. Morgan, E-Commerce Payments Trends: France, 2019, J.P Morgan Global Payment
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ΓΑΛΛΊΑ – ΑΠΟΤΎΠΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ
ΠΟΎ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΓΟΡΈΣ ΤΟΥΣ

ΠΏΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΤΕ

ΓΕΡΜΑΝΊΑ 22%
ΗΠΑ 18%

Προσδιορίστε τον
μελλοντικό πελάτη σας
ΠΌΣΟΙ ΚΆΝΟΥΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ

ΤΟ

66%

ΚΆΝΕΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ
ΑΓΟΡΈΣ

ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΗΛΙΚΊΑ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΏΝ
ΑΓΟΡΑΣΤΏΝ ΜΈΣΩ INTERNET

15%

25-34

23%
22%
19%

58

54

ΑΓΟΡΆ ΜΈΣΩ
LAPTOP

ΑΓΟΡΆ ΜΈΣΩ
SMARTPHONE

%

%

ΓΙΑΤΊ ΚΆΝΟΥΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ

1/ Καλύτερες τιμές (50%)

18-24
21%

ΠΏΣ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΓΟΡΈΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ INTERNET

35-44
45-54

55-64

2/ Πρόσβαση

σε στοιχεία που
δεν είναι διαθέσιμα στην
τοπική αγορά (36%)
3/ Ανακάλυψη νέων και
ενδιαφέροντων προϊόντων

ΚΊΝΑ 29%

Γαλλικά
Το 15% των αγοραστών μέσω internet
δεν θα προχωρούσε σε αγορά από άλλη
χώρα εάν η υποστήριξη πελατών δεν είναι
διαθέσιμη στη γλώσσα που προτιμά

ΠΏΣ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΈΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ

ΠΟΎ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ ΤΟΥΣ

1
2
3

ΧΡΕΩΣΤΙΚΉ ΚΆΡΤΑ 45%

Πλατφόρμες αγορών στο
internet (π.χ. PriceMinister)

PAYPAL 44%

Ιστότοπος
καταστήματος
Ιστότοπος
καταστήματος
/
εμπόρου
/ εμπόρου
Αγορές
μέσω
κοινωνικών
Αγορές
στα
μέσα κοινωνικής
δικτύωσης
δικτύων

ΠΏΣ ΣΑΣ ΒΡΊΣΚΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΊ
ΑΓΟΡΑΣΤΈΣ ΜΈΣΩ INTERNET

ΤΙ ΑΓΟΡΆΖΟΥΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΆ

29

%

ΡΟΥΧΙΣΜΌΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΜΈΣΩ
ΤΡΆΠΕΖΑΣ 10%

18

%

ΠΑΙΧΝΊΔΙΑ/
ΕΊΔΗ ΧΌΜΠΙ

13

53%

%

ΨΥΧΑΓΩΓΊΑ/
ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ

21%
15%

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΊΟ/
ΕΠΩΝΥΜΊΑ

ΜΈΣΩ ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΑΠΌ ΆΛΛΟΥΣ
ΙΣΤΌΤΟΠΟΥΣ
ΣΤΑ ΜΈΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΔΙΚΤΎΩΣΗΣ / ΜΈΣΩ
ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΔΊΚΤΥΟ (15%)
Facebook (69%), Instagram (47%), Snapchat (22%)

(21%)
Όλα τα δεδομένα: Ανάθεση της PayPal Ipsos MORI PayPal Cross-border Insights 2021. δείγμα=13.000, 13 αγορές. Έρευνα μέσω internet σε ενήλικες (ηλικίας άνω των 18 που έχουν κάνει σγορές μέσω internet τους
τελευταίους 3 μήνες) μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 - Φεβρουαρίου 2021.
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ΓΑΛΛΊΑ – ΣΤΟ ΕΠΊΚΕΝΤΡΟ

ΒΑΣΙΚΟΊ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ

Μάθετε τους
κανόνες για τις
εκπτώσεις

50%

Για την προώθηση της αμεροληψίας σε
καταναλωτές και επιχειρήσεις, η γαλλική
κυβέρνηση έχει θέσει αυστηρούς κανόνες κατά την
περίοδο των εκπτώσεων ή αλλιώς les soldes1.

Τα εκπτωτικά στοιχεία πωλούνται μόνο σε συγκεκριμένες
περιόδους του έτους και οι εκπτώσεις διαφημίζονται εκ των
προτέρων. Βάσει νόμου, οι προμηθευτές δεν μπορούν να πωλούν με
ζημιές στις εκπτώσεις την Black Friday.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ/ΚΟΥΛΤΟΎΡΑ
Η σχέση κόστους-ποιότητας αποτελεί το κορυφαίο κίνητρο για τους Γάλλους
διασυνοριακούς αγοραστές μέσω internet. Καθώς το διαθέσιμο εισόδημα μειώθηκε
κατά τα δύο εθνικά lockdown της Γαλλίας, οι καταναλωτές αναζητούν όλο και περισσότερο

των Γάλλων
διασυνοριακών
αγοραστών μέσω internet
αναζητά καλύτερες τιμές 1.

τρόπους για να εξοικονομήσουν χρημάτα, επιλέγοντας φθηνότερες εναλλακτικές2. Το
διαθέσιμο εισόδημα μειώθηκε επίσης, με τις πλατφόρμες αγορών μέσω internet για
προϊόντα από δεύτερο χέρι, όπως το Le Bon Coin και το Vinted να κερδίζουν την προτίμηση
των οικονόμων Γάλλων για ήδη αγαπημένα αγαθά.

20.9%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Η χρήση πιστωτικών καρτών μειώθηκε στη Γαλλία, καθώς οι ανέπαφες πληρωμές
και τα ψηφιακά πορτοφόλια γίνονται σταθερά πιο δημοφιλή, ενώ η PayPal αποτελεί

των Γάλλων καταναλωτών
τώρα πληρώνει με
ψηφιακό πορτοφόλι 4.

Επίσης, η προστασία του καταναλωτή βασίζεται σε νόμους που

το προτιμώμενο πορτοφόλι για τους διεθνείς αγοραστές. Τα χαρακτηριστικά
προστασίας αγοραστή* και ασφάλειας της PayPal ασκούν μεγάλη γοητεία στους Γάλλους
αγοραστές μέσω internet, οι οποίοι αναφέρουν και την ευκολία ως βασικό λόγο επιλογής της
PayPal3. Με τη χρήση των κινητών συσκευών να αυξάνεται ραγδαία και τους προτιμώμενους
τρόπους πληρωμής να αλλάζουν, οι έξυπνοι προμηθευτές παρέχουν επιλογές όταν κάνουν
πωλήσεις σε αυτήν την επιλεκτική χώρα, ενσωματώνοντας και την PayPal.

επιτρέπουν στους αγοραστές να επιστρέφουν ελαττωματικά προϊόντα,
όπως και εκπτωτικά προϊόντα, έως και δύο χρόνια μετά την αγορά.2
Οι κανόνες ισχύουν και για το εγχώριο ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά
επηρεάζουν και τους διεθνείς πωλητές, καθώς καθοδηγούν τις
προσδοκίες των πελατών.
Αξίζει να θυμάστε ότι η τιμή και το κόστος αποστολών παίζουν
σημαντικό ρόλο στις διεθνείς αγορές. Οι Γάλλοι αγοραστές μέσω
internet εξετάζουν ενδελεχώς τις τιμές των αποστολών και το κόστος
επιστροφής των αγαθών3 – δείκτες μιας ώριμης διασυνοριακής αγοράς.

2

ΕΠΟΧΙΚΌΤΗΤΑ
Σύμφωνα με τους αυστηρούς κανόνες για τις εκπτώσεις, η κυβέρνηση της Γαλλίας
επιτρέπει μόνο δύο εκπτωτικές περιόδους ανά έτος, μία το καλοκαίρι και μία μετά

ετήσιες περίοδοι
εκπτώσεων είναι ο
κανόνας στη Γαλλία.

τα Χριστούγεννα 5. Αλλά τα χρονικά διαστήματα και οι ημερομηνίες για τις εκπτώσεις
άλλαξαν πρόσφατα ως μέρος της προσπάθειας αναζωογόνησης της οικονομίας. Οι κανόνες
ισχύουν για τους αγοραστές μέσω internet και για τα φυσικά καταστήματα. Ενδέχεται να
ισχύουν ειδικοί κανόνες, όπως για παράδειγμα, ότι οι προμηθευτές μπορούν να πωλούν κάτω
του κόστους την περίοδο των εκπτώσεων γενικά, αλλά όχι στις εκπτώσεις της Black Friday. Με
τη διασυνοριακή αγορά να μεγαλώνει ραγδαία στη Γαλλία, εάν γνωρίζετε τους κανόνες έχετε
κερδίσει ήδη το μισό παιχνίδι.

1. Forbes, French authorities decide shoppers still have to wait longer for deep discounts, 4 June 2020
Development, Balances: consumers, what are your rights? 24 Jan 2021

2. Ministry of Finance and Economic

3. PayPal commissioned Ipsos MORI PayPal Cross-border Insights

*Διατίθεται για αγορές που πληρούν τις προϋποθέσεις. Ισχύουν περιορισμοί.

2021. n=13,000, 13 markets. Online survey of adults (aged 18+ who have purchased online in the past 3 months) between December 2020 —

rights? 24 Ιανουαρίου 2021

February 2021

Φεβρουαρίου 2021.

1. Forbes, French authorities decide shoppers still have to wait longer for deep discounts, 4 Ιουνίου 2020

2. Ministry of Finance and Economic Development, Balances: consumers, what are your

3. Ανάθεση της PayPal: Ipsos MORI PayPal Cross-border Insights 2021. δείγμα=13.000, 13 αγορές. Έρευνα σε ενήλικες μέσω internet (ηλικίας άνω των 18, που έχουν κάνει αγορές μέσω internet το τελευταίο τρίμηνο) μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 -

4. J.P. Morgan, E-Commerce Payments Trends: France, 2019, J.P Morgan Global Payment Trends

5. The Local, What you need to know about France’s Winter Sales, 3 Ιανουαρίου 2020
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ΓΑΛΛΊΑ – ΤΑ 3 ΒΑΣΙΚΆ ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ

Το

1

Η ΡΑΓΔΑΊΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΊΟΥ ΜΈΣΩ ΚΙΝΗΤΉΣ
ΣΥΣΚΕΥΉΣ ΞΕΠΕΡΝΆ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΕΜΠΌΡΙΟ ΣΤΗ
ΓΑΛΛΊΑ.
Αν και είναι μία από τις μεγαλύτερες αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη, η Γαλλία ακόμη
προσπαθεί να προσαρμοστεί στο εμπόριο μέσω κινητής συσκευής. Το 50% των Γάλλων αγοραστών
μέσω internet χρησιμοποιεί laptop1, αλλά αυτό πρόκειται να αλλάξει με το προβλεπόμενο ποσοστό ανάπτυξης
του εμπορίου μέσω κινητής συσκευής για το 2023 να είναι 16,8%2. Μιας και το 67% των γαλλικών επιχειρήσεων
έχει ήδη βελτιστοποιήσει τον ιστότοπό του για να συμπεριλάβει τις πληρωμές μέσω κινητών συσκευών2, οι
Γάλλοι αγοραστές αναμένουν από τους διασυνοριακούς πωλητές να κάνουν το ίδιο.

των Γάλλων αγοραστών προτιμά
ιστότοπους που επιδεικνύουν
μια βιώσιμη προσέγγιση2.

2

ΤΑ ΕΜΠΌΔΙΑ ΚΑΤΑΛΎΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΌ ΕΜΠΌΡΙΟ.
Αν και είναι μία από τις μεγαλύτερες αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη, η Γαλλία
ακόμη προσπαθεί να προσαρμοστεί στο εμπόριο μέσω κινητής συσκευής. Το 50% των Γάλλων
αγοραστών μέσω internet χρησιμοποιεί laptop1, αλλά αυτό πρόκειται να αλλάξει με το προβλεπόμενο
ποσοστό ανάπτυξης του εμπορίου μέσω κινητής συσκευής για το 2023 να είναι 16,8%2. Μιας και το 67% των
γαλλικών επιχειρήσεων έχει ήδη βελτιστοποιήσει τον ιστότοπό του για να συμπεριλάβει τις πληρωμές μέσω
κινητών συσκευών2, οι Γάλλοι αγοραστές αναμένουν από τους διασυνοριακούς πωλητές να κάνουν το ίδιο.

3

ΚΑΘΑΡΌ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΌ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΣ ΥΠΕΎΘΥΝΟ
ΕΜΠΌΡΙΟ.
Οι Γάλλοι καταναλωτές εκτιμούν ολοένα και περισσότερο τις βιώσιμες επιχειρήσεις. Υπάρχουν
πολλοί τρόποι να επωφεληθείτε από αυτό: από φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και συσκευασίες μέχρι
ασφαλείς διαδικασίες παραγωγής και κοινωνικά υπεύθυνες αλυσίδες προμηθειών. Καθώς το 70% των Γάλλων
αγοραστών προτιμά ιστότοπους που επιδεικνύουν μια βιώσιμη προσέγγιση4, οι διασυνοριακές εταιρείες
που προβάλλουν το όραμα της μάρκας τους και διαπιστευτήρια βιώσιμης δραστηριοποίησης θα έχουν
περισσότερη επιτυχία σε αυτή τη γρήγορα αναπτυσσόμενη αγορά.

1. Ανάθεση της PayPal: Ipsos MORI PayPal Cross-border Insights 2021. δείγμα=13.000, 13 αγορές. Έρευνα σε ενήλικες μέσω internet (ηλικίας άνω των 18, που έχουν κάνει αγορές μέσω internet το τελευταίο
τρίμηνο) μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 - Φεβρουαρίου 2021. 2. J.P. Morgan, 2020 E-commerce Payments Trends Report: France, 2020, στοιχεία για την J.P. Morgan από την Edgar, Dunn & Company και την WPL
European Commission, New rules on e-commerce, 15 Δεκεμβρίου 2020

4. EMLV, Key Figures for E-Commerce in 2020, 30 Ιούνιος 2020

3.
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ΓΕΡΜΑΝΊΑ
Η εκρηκτική ανάπτυξη του ηλεκτρονικού
εμπορίου στη Γερμανία αποτελεί μια
ισχυρή προοπτική για τους διασυνοριακούς
λιανεμπόρους, που παρέχουν ασφάλεια μέσω
της προστασίας αγορών.
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ΓΕΡΜΑΝΊΑ – ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΠΟΤΎΠΩΣΗ
ΣΎΝΘΕΤΟΣ ΕΤΉΣΙΟΣ ΡΥΘΜΌΣ
ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΊΟΥ ΜΈΣΩ
ΚΙΝΗΤΉΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ

15.1%

94,998

$3.8

δις3

τρις

1

83

1. Statista, Germany: Gross domestic product (GDP) in current prices from 1985 to 2025, Οκτώβριος 2020, έρευναIMF (1985-2020)

93%

5

8.4%

3

εκατ.2

2. Worldometer, Germany Population, 2021

5

ΔΙΕΊΣΔΥΣΗ INTERNET
ΕΤΉΣΙΟΣ ΡΥΘΜΌΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΕΜΠΟΡΊΟΥ

ΠΛΗΘΥΣΜΌΣ

84%

4

ΕΤΉΣΙΑ ΈΣΟΔΑ ΑΠΌ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΕΜΠΌΡΙΟ

ΑΕΠ

ΔΙΕΊΣΔΥΣΗ SMARTPHONE

3. Statista, eCommerce Germany, τα δεδομένα ηλεκτρονικού εμπορίου βασίζονται στην κύρια έρευνα της Statista, σε μοντελοποίηση από κάτω προς τα πάνω, σε δεδομένα της αγοράς, στην ανάλυση διάφορων

μακροοικονομικών δεικτών και σε βασικούς παράγοντες της αγοράς και σε σσυνεντεύξεις με ειδικούς της αγοράς 4. J.P. Morgan, 2020 E-Commerce Payments Trends Report: Germany, 2020, στοιχεία για την J.P. Morgan από την Edgar, Dunn & Company και την WPL

5. We Are Social / Hootsuite , Digital 2020 Germany, 2020

6. OECD, Purchasing power parities (PPP) (Δείκτης), 2021

ΔΕΊΚΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΉΣ
ΔΎΝΑΜΗΣ

0.72

6
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ΓΕΡΜΑΝΊΑ – ΓΕΝΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ

Στο πλαίσιο της οικονομικής αβεβαιότητας, οι Γερμανοί
καταναλωτές άλλαξαν τις αγοραστικές τους συνήθειες το
2020. Από το 56% που άλλαξε τον τρόπο που πραγματοποιεί
αγορές, το 25% δοκίμασε ένα διαφορετικό λιανέμπορο,
κατάστημα ή ιστότοπο και η πλειονότητα (81%) σχεδιάζει
να συνεχίσει να τους χρησιμοποιεί1.

Οι πληρωμές με κάρτα αυξήθηκαν κατά 28%2, καθώς οι
Γερμανοί ένιωσαν πιο άνετα με το ψηφιακό εμπόριο. Η
ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου συνεχίζεται στη
Γερμανία με ρυθμό 8,4% ανά έτος, κατατάσσοντάς τη
στην τρίτη θέση στην Ευρώπη ως αγορά ηλεκτρονικού
εμπορίου3.
Ενώ ορισμένες συμπεριφορές άλλαξαν, άλλες
παραμένουν παγιωμένες. Οι διασυνοριακές αγορές
εξακολουθούν να είναι χαμηλές στη Γερμανία (35%)
σε σύγκριση με τον μέσο όρο στην Ευρώπη (46,3%)3
και μειώθηκαν ακόμη περισσότερο, κατά 7%2 εν μέσω
πανδημίας. Το κίνητρο υποστήριξης των εγχώριων
καταστημάτων ήταν ο βασικός λόγος της μείωσης,
μαζί με τις ανησυχίες για καθυστερήσεις στους
χρόνους παράδοσης και για τη γενικότερη μείωση των
προϋπολογισμών4.
Οι διεθνείς προμηθευτές μπορούν να προσελκύσουν
τους Γερμανούς αγοραστές με μια ξεκάθαρη στρατηγική
επικοινωνίας σχετικά με τους χρόνους παράδοσης
και με συμμαχίες με τοπικές και έμπιστες εταιρείες
μεταφορών. Σημαντική είναι και η οικολογική
*Available for eligible purchases. Limitations apply.
to match Germany’s general population 18+ years

πιστοποίηση, καθώς το 16% των Γερμανών αγοράζει
περισσότερο από εταιρείες με βιώσιμα προϊόντα1.
Αν και το laptop παραμένει η προτιμώμενη συσκευή
αγορών5, το εμπόριο μέσω κινητής συσκευής βρίσκεται
σε άνοδο στη Γερμανία, επομένως μια απρόσκοπτη
εμπειρία μέσω κινητής συσκευής θα εκτιμηθεί
πολύ. Επιπλέον, οι Γερμανοί αγοραστές κάνουν
αναλυτική έρευνα πριν προχωρήσουν σε αγορές και
οι πιο δημοφιλείς ιστότοποι ανασκοπήσεων είναι οι
πλατφόρμες αγορών μέσω internet, όπως η Amazon, το
Otto, η Mediamarkt.

των Γερμανών καταναλωτών
άλλαξε τις αγοραστικές του
συνήθειες το 20201.

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια στο internet
παραμένουν βασικό εμπόδιο για τις διασυνοριακές
αγορές στη Γερμανία, οπότε ένας έμπιστος συνεργάτης
πληρωμών παίζει βασικό ρόλο. Στο σύνολο των
ερωτηθέντων, το 62% των αγοραστών μέσω internet
προτιμά την PayPal για τις διασυνοριακές αγορές5.
Η προστασία αγορών* τους προσφέρει ασφάλεια –
αποτελεί τον κύριο λόγο που οι Γερμανοί αγοραστές
μέσω internet επιλέγουν την PayPal για τις διεθνείς
αγορές τους5.

1. McKinsey & Co, Survey: German consumer sentiment during the Coronavirus Crisis, 29 March 2021, COVID-19 Germany Consumer Pulse Survey 2/23-2/27, n=1,013; sampled and weighted
2. Euromonitor International, The German Consumer: Rapid Evolution Amidst the Crisis, September 2020, data provided from Euromonitor International’s market research databas

3. J.P. Morgan, 2020 E-Commerce Payments Trends Report: Germany, 2020, data has been provided to J.P. Morgan by Edgar, Dunn & Company and WPL

4. Federal Statistics Office (Destatis), Online purchases by internet users in %, 2021

5. PayPal commissioned Ipsos MORI PayPal Cross-border Insights 2021. n=13,000, 13 markets. Online survey of adults (aged 18+ who have purchased online in the past 3 months) between December 2020—February 2021

41

ΓΕΡΜΑΝΊΑ – ΑΠΟΤΎΠΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ
ΠΟΎ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΓΟΡΈΣ ΤΟΥΣ

USA 16%

Προσδιορίστε τον
μελλοντικό πελάτη σας
ΠΌΣΟΙ ΚΆΝΟΥΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ

ΤΟ

37%

ΚΆΝΕΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ
ΑΓΟΡΈΣ

ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΗΛΙΚΊΑ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΏΝ
ΑΓΟΡΑΣΤΏΝ ΜΈΣΩ INTERNET

18%

19%
19%
16%

35-44
45-54

55-64

56

%

ΑΓΟΡΆ ΜΈΣΩ
LAPTOP

56

%

ΑΓΟΡΆ ΜΈΣΩ
SMARTPHONE

ΓΙΑΤΊ ΚΆΝΟΥΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ

1/ Καλύτερες τιμές (42%)

18-24
27%

ΠΏΣ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΓΟΡΈΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ INTERNET

25-34

2/ Πρόσβαση σε στοιχεία που
δεν είναι διαθέσιμα στην
τοπική αγορά (32%)
3/ Ανακάλυψη νέων και
ενδιαφέροντων προϊόντων
(28%)

Όλα τα δεδομένα: Ανάθεση της PayPal: Ipsos MORI PayPal Cross-border Insights 2021. δείγμα=13.000, 13 αγορές. Έρευνα σε ενήλικες μέσω internet (ηλικίας άνω των 18, που έχουν κάνει αγορές μέσω internet το τελευταίο
τρίμηνο) μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 - Φεβρουαρίου 2021.

UK 19%

ΠΏΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΤΕ
CHINA 22%

Γερμανικά
Το 24% των αγοραστών μέσω internet
δεν θα προχωρούσε σε αγορά από άλλη
χώρα εάν η υποστήριξη πελατών δεν είναι
διαθέσιμη στη γλώσσα που προτιμά

ΠΏΣ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΈΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ

ΠΟΎ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ ΤΟΥΣ

1
2
3

PAYPAL 62%

Πλατφόρμες αγορών στο
internet (π.χ .eBay)

ΠΙΣΤΩΤΙΚΉ ΚΆΡΤΑ 26%
ΜΕ ΤΙΜΟΛΌΓΙΟ 14%

Ιστότοπος
καταστήματος
Ιστότοπος
καταστήματος
/
εμπόρου
/ εμπόρου
Αγορές
μέσω
κοινωνικών
Αγορές
μέσω
κοινωνικών
δικτύων
δικτύων
ΠΏΣ ΣΑΣ ΒΡΊΣΚΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΊ
ΑΓΟΡΑΣΤΈΣ ΜΈΣΩ INTERNET

ΤΙ ΑΓΟΡΆΖΟΥΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΆ

29

%

ΡΟΥΧΙΣΜΌΣ

14

%

ΠΑΙΧΝΊΔΙΑ/
ΕΊΔΗ ΧΌΜΠΙ

11

55%

%

ΨΥΧΑΓΩΓΊΑ/
ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ (11%)
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ
ΣΥΣΚΕΥΈΣ ΕΥΡΕΊΑΣ
ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗΣ

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΊΟΥ/
ΜΆΡΚΑΣ

18%

ΣΤΑ ΜΈΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΔΙΚΤΎΩΣΗΣ / ΜΈΣΩ
ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΔΊΚΤΥΟ

18%

ΜΈΣΩ ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΑΠΌ
ΆΛΛΟΥΣ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥΣ

Facebook (75%), Instagram (59%), Twitter (16%)
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ΓΕΡΜΑΝΊΑ – ΣΤΟ ΕΠΊΚΕΝΤΡΟ

Οι πληρωμές μέσω κινητής
συσκευής αυξάνονται, αλλά η
ασφάλεια αποτελεί πρόβλημα
Το εμπόριο μέσω κινητής συσκευής έχει
αργήσει να επεκταθεί στη Γερμανία,
κυρίως λόγω των ανησυχιών σχετικά με
την ασφάλεια των τρόπων πληρωμής μέσω
internet.

ΒΑΣΙΚΟΊ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ

93%
των Γερμανών υποστηρίζει ή
αγοράζει περισσότερο από
εταιρείες με βιώσιμα ή οικολογικά
προϊόντα .
1

43%
των Γερμανών καταναλωτών
άλλαξε τις συνήθειες
πληρωμών του το 20203.

συσκευής. Το εμπόριο μέσω κινητής συσκευής στη Γερμανία έχει
μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με τον μέσο όρο στην Ευρώπη1.
Τον Μάρτιο του 2020, μόνο το 25% των Γερμανών καταναλωτών
επέλεξε να πληρώσει μέσω κινητής συσκευής. Ως τον Μάιο, το
ποσοστό αυτό είχε φτάσει στο 43%2.
Οι πληρωμές μέσω κινητής συσκευής δείχνουν μεγάλη δυναμική
στη Γερμανία, αλλά η ασφάλεια παραμένει εμπόδιο. Καθησυχάστε
τους Γερμανούς καταναλωτές με μια αναγνωρισμένη και έμπιστη
λύση πληρωμών, που προσφέρει προστασία αγορών.

Η οικολογική βιωσιμότητα αποτελεί υψηλή προτεραιότητα των
Γερμανών αγοραστών και προτίθενται ακόμη και να πληρώσουν
περισσότερο για οικολογικές επιλογές παραδόσεων. Οι ανησυχίες των
καταναλωτών περί βιωσιμότητας ακολουθούν την ευρύτερη κυβερνητική
πολιτική για το περιβάλλον - το ένα τρίτο του προϋπολογισμού ανάκαμψης της
Γερμανίας από τον COVID-19 εστιάζει στις χαμηλότερες εκπομπές ρύπων2.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Η πανδημία έθεσε τέλος στην προτίμηση των Γερμανών για πληρωμές
με μετρητά.Η μεγαλύτερη εξοικείωση με το ψηφιακό εμπόριο παρουσιάζει
νέες ευκαιρίες για το διασυνοριακό λιανεμπόριο με το 89% των Γερμανών
αγοραστών μέσω internet να προτίθεται να διατηρήσει ή να αυξήσει τις
αγοραστικές του συνήθειες μέσω internet, το 61% να σχεδιάζει να συνεχίσει να
αγοράζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το 65% να σχεδιάζει να συνεχίσει
να χρησιμοποιεί πρόσθετα εύρεσης ευκαιριών1.

Αλλά ίσως είναι ώρα για τους διεθνείς προμηθευτές να
ρυθμίσουν την εμπειρία της μάρκας τους μέσω κινητής

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ/ΚΟΥΛΤΟΎΡΑ

64%

ΕΠΟΧΙΚΌΤΗΤΑ
Παρά την ύφεση το 2020, η Black Friday παραμένει το δεύτερο
μεγαλύτερο αγοραστικό γεγονός μέσω internet (35%) 4. Οι αναζητήσεις

των αγοραστών μέσω internet που

μέσω internet κατά τη Cyber Monday μειώθηκαν το 20205 , καθώς οι Γερμανοί

ερωτήθηκε αγόρασε δώρα για τα

καταναλωτές έδειξαν περισσότερη υποστήριξη στις τοπικές επιχειρήσεις και

Χριστούγεννα, τη πιο δημοφιλή
γιορτή για το ηλεκτρονικό
εμπόριο 4

έστρεψαν το ενδιαφέρον τους σε παραδοσιακές και οικογενειακές περιστάσεις.
Η Γερμανία φημίζεται για τις χριστουγεννιάτικες αγορές της σε εξωτερικούς
χώρους και, παρ' όλο που το 2020 ήταν η πρώτη φορά που πολλές από αυτές
ακυρώθηκαν μετά από 70 χρόνια, η αισιοδοξία είναι μεγάλη για την επιστροφή
τους το 2021.

1. J.P. Morgan, 2020 E-Commerce Payments Trends Report: Germany, 2020, στοιχεία για την J.P. Morgan από την Edgar, Dunn & Company
και την WPL L

2. Banking Hub, The future of mobile payments in Germany, 20 Αυγούστου 2020

1. McKinsey & Co, Survey: German consumer sentiment during the Coronavirus Crisis, 29 Μαρτίου 2021, COVID-19 Germany Consumer Pulse Survey 2/23-2/27, δείγμα=1.013; δειγματοληψία και στάθμιση αντιπροσωπευτικές του γενικού πληθυσμού της
Γερμανίας άνω των 18 ετών

2. World Economic Forum, Billions for sustainable investments – Germany’s plan for a green recovery, 2 Ιουλίου 2020

3. S&P Global, Coronavirus brings lasting shift to digital in German payments market, 9 Ιουνίου 2020

4. Ανάθεση της

PayPal: Ipsos MORI PayPal Cross-borderInsights 2021. δείγμα=13.000, 13 αγορές. Έρευνα σε ενήλικες μέσω internet (ηλικίας άνω των 18, που έχουν κάνει αγορές μέσω internet το τελευταίο τρίμηνο) μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 - Φεβρουαρίου 2021
5. Semrush, Black Friday statistics 2020: Key trends and shifts marketers should know, 23 Νοεμβρίου 2020
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ΓΕΡΜΑΝΊΑ – ΤΑ 3 ΒΑΣΙΚΆ ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ

1

ΤΑ ΜΕΤΡΗΤΆ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΠΙΑ Ο ΚΥΡΊΑΡΧΟΣ ΤΡΌΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΉΣ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΎΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΈΣ, ΠΟΥ ΕΞΟΙΚΕΙΏΝΟΝΤΑΙ ΌΛΟ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΌ ΕΜΠΌΡΙΟ.
Οι αγορές που γίνονται με μετρητά αναμένεται να μειωθούν κατά 34% μεταξύ
του 2019 και του 20251. Η αλλαγή έχει οδηγήσει σε μια στροφή προς τις πληρωμές
μέσω κινητών συσκευών, το οποίο αντίστοιχα να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ανάπτυξη των
ψηφιακών πορτοφολιών.

2
των Γερμανών διασυνοριακών
αγοραστών μέσω internet
δίνει προτεραιότητα στην
ασφάλεια 2 .

3

Η ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΊΟΥ ΜΈΣΩ ΚΙΝΗΤΏΝ ΣΥΣΚΕΥΏΝ ΣΤΗ
ΓΕΡΜΑΝΊΑ ΠΛΈΟΝ ΞΕΠΕΡΝΆ ΤΟ ΜΈΣΟ ΌΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ.
Οι πληρωμές μέσω κινητής συσκευής δείχνουν μια τάση για περαιτέρω
ανάπτυξη, αλλά η ασφάλεια παραμένει εμπόδιο για τους Γερμανούς αγοραστέν.
Καθησυχάστε τους με μια έμπιστη λύση πληρωμών, που προσφέρει προστασία αγορών.

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΊ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΈΣ ΑΝΑΖΗΤΟΎΝ ΑΣΦΑΛΕΊΣ ΤΡΌΠΟΥΣ
ΠΛΗΡΩΜΏΝ.
Όταν επιλέγει μια μέθοδο πληρωμής μέσω internet, το 46% των Γερμανών
διασυνοριακών αγοραστών μέσω internet δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια
και το 37% δηλώνει ότιη προστασία αγορών είναι ο πρώτος παράγοντας
επιλογής 2 . Διασφαλίστε ότι παρέχετε έναν ασφαλή τρόπο αγορών μέσω μιας έμπιστης
λύσης πληρωμών. Η PayPal ξεχωρίζει ως μια έμπιστη και ασφαλής μέθοδος πληρωμών –
αποτελεί την πρώτη επιλογή για το 54% των διασυνοριακών αγοραστών μέσω internet 2.

1. Euromonitor International, The German Consumer: Rapid Evolution Amidst the Crisis, Σεπτέμβριος 2020, δεδομένα από τη βάση δεδομένων έρευνας της διεθνούς αγοράς της Euromonitor
2. Ανάθεση της PayPal: Ipsos MORI PayPal Cross-borderInsights 2021. δείγμα=13.000, 13 αγορές. Έρευνα σε ενήλικες μέσω internet (ηλικίας άνω των 18, που έχουν κάνει αγορές μέσω internet το
τελευταίο τρίμηνο) μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 - Φεβρουαρίου 2021.
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Οι αγορές μέσω internet έχουν εκτοξευτεί μετά
την περίοδο των lockdown σε μία από τις πιο
δυνατές αγορές διασυνοριακών συναλλαγών
στον κόσμο.

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ
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ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ – ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΠΟΤΎΠΩΣΗ

ΕΤΉΣΙΟΣ ΡΥΘΜΌΣ
ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΊΟΥ
ΜΈΣΩ ΚΙΝΗΤΉΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ

18.6%

3

ΕΤΉΣΙΑ ΈΣΟΔΑ ΑΠΌ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΕΜΠΌΡΙΟ

$7,59

ΑΕΠ

$341.4

δις3

δις1

ΔΙΕΊΣΔΥΣΗ INTERNET

89.4%

5

ΣΎΝΘΕΤΟΣ ΕΤΉΣΙΟΣ ΡΥΘΜΌΣ
ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΜΈΣΩ ΚΙΝΗΤΉΣ
ΣΥΣΚΕΥΉΣ

13.2%

4

ΔΕΊΚΤΗΣ
ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΉΣ
ΔΎΝΑΜΗΣ
ΔΙΕΊΣΔΥΣΗ SMARTPHONE

75%

5

7.1

6

ΠΛΗΘΥΣΜΌΣ

7.5
εκατ.(2

1. World Bank, Hong Kong, 2019

2. Worldometer, Hong Kong Population, 2021

3. Statista, eCommerce Hong Kong,2021, τα δεδομένα ηλεκτρονικού εμπορίου βασίζονται στην κύρια έρευνα της Statista στη μοντελοποίηση από κάτω προς τα πάνω, στα δεδομένα της αγοράς, στην ανάλυση διάφορων

μακροοικονομικών δεικτών και βασικών παραγόντων της αγοράς, και σε συνεντεύξεις ειδικών της αγοράς
Hong Kong, 2019

6. OECD, Purchasing power parities (PPP) (Δείκτης), 2021

4. J.P. Morgan, 2020 E-commerce Payments Trends Report: Hong Kong, 2020, στοιχεία για την J.P. Morgan από την Edgar, Dunn & Company και την WPL

5. J.P. Morgan, E-commerce Payments Trends:
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ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ – ΓΕΝΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ

Είναι μια μοναδική ιστορική στιγμή για τους 7,5
εκατ.1κατοίκους του Χονγκ Κονγκ, καθώς καλούνται
να αντιμετωπίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο της
πανδημίας στην περιοχή, όπου εφαρμόστηκαν από
τα πιο σκληρά lockdown παγκοσμίως.
Σε συνέπεια με την παγκόσμια τάση, η πανδημία

κάνει αγορές διεθνώς6. Αλλά καθώς πλέον υπάρχει

οδήγησε και τους κατοίκους του Χονγκ Κονγκ στο

ενδιαφέρον για αγαθά σε καλύτερες τιμές, το 37%

διαδίκτυο, πυροδοτώντας μία υγιή ανάπτυξη του

δηλώνει ότι τώρα νιώθει πιο άνετα με διασυνοριακές

ηλεκτρονικού εμπορίου (10,2%) και του εμπορίου μέσω

αγορές6. Στην κορυφή της λίστας των κατοίκων του

κινητής συσκευής (14%)3. Σχεδόν οι μισοί από τους

Χονγκ Κονγκ είναι ο ρουχισμός και τα τρόφιμα6 και

αγοραστές στο internet στο Χονγκ Κονγκ δηλώνουν

φαίνεται να έχουν μια αυξανόμενη προτίμηση για την

ότι τελευταία έχουν ξοδέψει περισσότερο χρόνο σε

άνεση που προσφέρουν τα ψηφιακά πορτοφόλια, με

αγορές μέσω internet 4. Ο επιπλέον χρόνος στο σπίτι

την PayPal να κυριαρχεί.

δηλώνει ότι αισθάνεται
ακόμα πιο άνετα με τις
διασυνοριακές αγορές 6.

κατά τα lockdown είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση στις
δαπάνες στο internet για δραστηριότητες στο σπίτι,

Οι πωλητές που ενδιαφέρονται να προσεγγίσουν αυτή

όπως μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης4. Ωστόσο,

τη δραστήρια αγορά στο internet θα πρέπει να λάβουν

υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης σε αυτή

υπόψη τους αυτή τη μετατόπιση της κοινωνίας.

την περιοχή όπου κυριαρχούν οι κινητές συσκευές, με
τη διείσδυση του internet να φτάνει το 89,4%5.
Το 73% των αγοραστών στο internet στο Χονγκ
Κονγκ που πήρε μέρος στην έρευνα ήδη συνήθιζε να
1. Worldometer, Hong Kong Population, 2021

2. Hong Kong Economic and Trade offices in the United States, Provisional statistics of retail sales for October 2020, 1 Δεκεμβρίου 2020

3. Statista, eCommerce Hong Kong, 2021, τα

δεδομένα ηλεκτρονικού εμπορίου βασίζονται στην κύρια έρευνα της Statista, στη μοντελοποίηση από κάτω προς τα πάνω, στα δεδομένα της αγοράς, στην ανάλυση διάφορων μακροοικονομικών δεικτών και βασικών
παραγόντων της αγοράς, και σε συνεντεύξεις με ειδικούς της αγοράς
J.P. Morgan, E-commerce Payments Trends: Hong Kong, 2019

4. Ipsos, Hong Kong Consumer & COVID-19 Study, 2020, Έρευνα σε 1.000 ενήλικες του γενικού πληθυσμού που διεξήχθη μεταξύ 16-20 Μαρτίου 2020

5.

6. Ανάθεση της PayPal Ipsos MORI PayPal Cross-border Insights 2021. δείγμα=13.000, 13 αγορές. Έρευνα μέσω internet σε ενήλικες (ηλικίας άνω των 18 που έχουν

πραγματοποιήσει αγορά μέσω internet τους τελευταίους 3 μήνες) μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 - Φεβρουαρίου 2021.
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ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ – ΑΠΟΤΎΠΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ
ΠΟΎ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΓΟΡΈΣ ΤΟΥΣ

ΠΏΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΤΕ
ΚΊΝΑ 53%

Προσδιορίστε τον
μελλοντικό πελάτη σας
ΠΌΣΟΙ ΚΆΝΟΥΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ

ΤΟ

73%

ΚΆΝΕΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ
ΑΓΟΡΈΣ

ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΗΛΙΚΊΑ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΏΝ
ΑΓΟΡΑΣΤΏΝ ΜΈΣΩ INTERNET

11%

ΠΏΣ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΓΟΡΈΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ INTERNET

73

%

ΑΓΟΡΆ ΜΈΣΩ
SMARTPHONE

47

%

ΑΓΟΡΆ ΜΈΣΩ
DESKTOP

ΓΙΑΤΊ ΚΆΝΟΥΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ

1/ Καλύτερες τιμές (46%)

18-24
22%
23%
22%
21%

25-34
35-44
45-54
55-64

2/ Π
 ρόσβαση σε στοιχεία που δεν
είναι διαθέσιμα στην τοπική
αγορά (35%)

3/ Υψηλότερη ποιότητα προϊόντος
(33%)

ΗΠΑ 34%

1. Gov HK, Hong Kong – the Facts, Μάρτιος 2021

Καντονέζικα, Αγγλικά1
Το 12% των αγοραστών δεν θα
προχωρούσε σε αγορές από άλλη χώρα
εάν η υποστήριξη πελατών δεν είναι
διαθέσιμη στη γλώσσα που προτιμά

ΠΏΣ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΈΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ

ΠΟΎ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ ΤΟΥΣ

1
2
3

ΠΙΣΤΩΤΙΚΉ ΚΆΡΤΑ 72%

Πλατφόρμες αγορών στο
internet (π.χ. Amazon)

PAYPAL 37%
ALIPAY 17%

Ιστότοπος καταστήματος
Ηλεκτρονικό
κατάστημα /
/ εμπόρου
ιστότοπος
εμπόρου
Αγορέςστα
μέσω
Αγορές
μέσακοινωνικών
δικτύων δικτύωσης
κοινωνικής
ΠΏΣ ΣΑΣ ΒΡΊΣΚΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΊ
ΑΓΟΡΑΣΤΈΣ ΜΈΣΩ INTERNET

ΤΙ ΑΓΟΡΆΖΟΥΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΆ
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26

%

%

21

51%

%

42%

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΊΟ/
ΕΠΩΝΥΜΊΑ

ΜΈΣΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΜΈΣΩΝ ΔΙΚΤΎΩΣΗΣ /
ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΣΕ ΈΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΔΊΚΤΥΟ
Facebook (84%), YouTube (57%), Instagram (56%)

ΡΟΥΧΙΣΜΌΣ

ΤΡΌΦΙΜΑ, ΦΑΓΗΤΌ,
ΠΌΣΙΜΑ ΚΑΙ
ΑΛΚΟΌΛ

Όλα τα δεδομένα: Ανάθεση της PayPal Ipsos MORI PayPal Cross-border Insights 2021. δείγμα=13.000, 13 αγορές. Έρευνα μέσω internet σε ενήλικες (ηλικίας άνω των 18 που έχουν πραγματοποιήσει αγορά μέσω internet τους τελευταίους 3 μήνες) το διάστημα Δεκεμβρίου 2020 Φεβρουαρίου 2021.

ΙΑΠΩΝΊΑ 38%

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΆ
/ ΠΡΟΪΌΝΤΑ
ΟΜΟΡΦΙΆΣ

35%

ΜΕΤΆ ΑΠΌ ΣΎΣΤΑΣΗ ΑΠΌ ΦΊΛΟΥΣ/
ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ
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ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ – ΣΤΟ ΕΠΊΚΕΝΤΡΟ

Η δημοτικότητα κάνει
τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης ένα
πλαίσιο που αξίζει να
παρακολουθείτε
Οι κάτοικοι του Χονγκ Κονγκ λατρεύουν τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, ειδικά για την πρόσβαση
που προσφέρουν σε διασυνοριακές αγορές.
Για την ακρίβεια, το 42% των διασυνοριακών
αγοραστών μέσω internet που πήρε μέρος στην
έρευνα έχει βρει ένα διεθνή ιστότοπο στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως μέσω Facebook ή
Instagram1.
Το δέλεαρ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως ένας τρόπος εισαγωγής
στην κοσμοπολίτικη αγορά στο internet του Χονγκ Κονγκ είναι ιδιαίτερα
μεγάλο για τους προμηθευτές. Σχεδόν τα τρία τέταρτα των αγοραστών μέσω
internet στο Χονγκ Κονγκ που ρωτήθηκαν κάνουν αγορές από διεθνείς ιστότοπους1.
Όπως συμβαίνει σε πολλές αγορές, έτσι και στο Χονγκ Κονγκ το τοπίο των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης ελέγχεται διεξοδικά ως προς το απόρρητο δεδομένων,
την ασφάλεια των επωνυμιών και την τήρηση των κανονισμών περί διαφήμισης,
με αντίκτυπο τόσο στους διεθνείς κολοσσούς όπως το Facebook, το Instagram
και το YouTube, όσο και στους τοπικούς δυνατούς παίκτες όπως το WeChat. Οι
προμηθευτές που στοχεύουν στην αγορά του Χονγκ Κονγκ θα πρέπει να είναι
προετοιμασμένοι με ένα ευέλικτο πλάνο marketing στο χέρι.

ΒΑΣΙΚΟΊ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ

46%

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ/ΚΟΥΛΤΟΎΡΑ
Οι κάτοικοι του Χονγκ Κονγκ είναι ιδιαίτερα προχωρημένοι ως αγοραστές στο
internet, με πολύ διαφορετικές προσδοκίες από τη διασυνοριακή εμπειρία

των διασυνοριακών
αγοραστών μέσω internet στο
Χονγκ Κονγκ που ρωτήθηκε
θέτει ως προτεραιότητα τις
καλύτερες τιμές 1.

ηλεκτρονικού εμπορίου. Σχεδόν οι μισοί από αυτούς που ρωτήθηκαν κάνουν αγορές
διεθνώς για καλύτερες τιμές1. Απολαμβάνουν τις διασυνοριακές αγορές και έχουν
εμπιστοσύνη στις πολιτικές και διαδικασίες επιστροφών. Οι αγοραστές μέσω internet
στο Χονγκ Κονγκ φαίνεται να ανησυχούν λιγότερο για το αν τα προϊόντα που αγοράζουν
ανταποκρίνονται σε αυτό που υπόσχονται οι πωλητές τους1. Αυτό που μπορεί να
ενισχύσει την εμπιστοσύνη τους είναι η προστασία αγορών*, η οποία αναφέρεται από το
35% των αγοραστών μέσω internet που γνωρίζει την PayPal ως ένας βασικός λόγος για την
προτίμησή τους στην PayPal ως τρόπος πληρωμής1.

32%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Τα ψηφιακά πορτοφόλια είναι ο δεύτερος πιο δημοφιλής τρόπος πληρωμής
στο Χονγκ Κονγκ μετά τις πιστωτικές κάρτες και είναι μια τάση που ανεβαίνει
γρήγορα. Η διάθεση ενός διεθνώς αναγνωρισμένου ψηφιακού πορτοφολιού όπως

Με 32% ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 2,
τα ψηφιακά πορτοφόλια
εξελίσσονται στον προτιμώμενο
τρόπο πληρωμής των
διασυνοριακών αγοραστών μέσω
internet.

η PayPal στο σύνολο επιλογών πληρωμής θα πρέπει να είναι αυτονόητη για τους
προμηθευτές που στοχεύουν στη δυναμική αγορά του Χονγκ Κονγκ. Οι διασυνοριακοί
αγοραστές μέσω internet αναφέρουν την ασφάλεια και την άνεση ως τους δύο βασικούς
λόγους για τους οποίους επιλέγουν την PayPal για τις πληρωμές τους1.

53%

ΕΠΟΧΙΚΌΤΗΤΑ
Ακόμα και κατά την περίοδο της πανδημίας, αυτοί οι αγοραστές που εξετάζουν
πολύ τις τιμές δεν περιορίστηκαν ως προς τις εποχιακές αγορές τους 3. Οι
κάτοικοι του Χονγκ Κονγκ στρέφονται στη διασυνοριακή αγορά, αναζητώντας

των διασυνοριακών αγοραστών
μέσω internet στο Χονγκ Κονγκ
που ρωτήθηκε κάνει εποχιακές
αγορές 1

αγαθά υψηλότερης ποιότητας και προϊόντα που δεν μπορούν να βρουν τοπικά, με τα
Χριστούγεννα, την Black Friday και την Κινέζικη Πρωτοχρονιά να είναι οι πιο δημοφιλείς
περιστάσεις για αγορές1. Οι εκπτώσεις γύρω από τις παραδοσιακές γιορτές, όπως είναι η
Κινέζικη Πρωτοχρονιά και τα Χριστούγεννα, έχουν επίσης μεγάλη απήχηση. Σε αυτές τις
περιστάσεις καταιγισμού αγορών, φροντίστε τα προϊόντα σας να ξεχωρίζουν.

1.Ανάθεση της PayPal Ipsos MORI PayPal Cross-border Insights 2021. δείγμα=13.000, 13 αγορές. Έρευνα μέσω internet σε ενήλικες
(ηλικίας άνω των 18 που έχουν πραγματοποιήσει μια αγορά μέσω internet τους τελευταίους 3 μήνες) μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 —
Φεβρουαρίου 2021.

*Διατίθεται για αγορές που πληρούν τις προϋπόθεσεις. Ισχύουν περιορισμοί.

1. Ανάθεση της PayPal Ipsos MORI PayPal Cross-border Insights 2021. δείγμα=13.000, 13 αγορές. Έρευνα μέσω internet σε ενήλικες (ηλικίας άνω των 18 που έχουν πραγματοποιήσει μια

αγορά μέσω internet τους τελευταίους 3 μήνες) μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 — Φεβρουαρίου 2021.
Dunn and Company

2. J.P. Morgan, E-commerce Payments Trends: Hong Kong, 2019 Payment Trends -Global insights Report, στοιχεία για την J.P. Morgan Merchant Services από την Edgar,

3. Warc, COVID-19 won’t deter APAC consumers from festive shopping plans, 24 Ιουλίου 2020
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ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ – ΤΑ 3 ΒΑΣΙΚΆ ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ

1

Η ΑΓΟΡΆ ΤΟΥ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ ΕΊΝΑΙ ΘΕΤΙΚΆ
ΠΡΟΔΙΑΘΕΤΕΙΜΈΝΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΊΣ ΑΓΟΡΈΣ.
Η μακρά περίοδος των lockdown λόγω της πανδημίας ενίσχυσε σημαντικά τις
αγορές μέσω internet στο Χονγκ Κονγκ, μία αγορά που της αρέσει ιδιαίτερα να
κάνει αγορές από διεθνείς ιστότοπους. Ωστόσο, είναι παράλληλα και μία αγορά που
αλλάζει γρήγορα. Οι αγοραστές έκαναν προσωρινά περικοπές στις δαπάνες τους μέσα
στο 2020 λόγω του αντίκτυπου του COVID. Για να πετύχετε πωλήσεις σε αυτή την αγορά,
απαιτείται ένα καλά στοχευμένο πλάνο marketing και καλή ενημέρωση.

Οι αγοραστές μέσω internet στο
Χονγκ Κονγκ είναι ιδιαίτερα
δεκτικοί σε επιλογές

2

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΊΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΝΟΔΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΏΝ
ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΏΝ.
Τα ψηφιακά πορτοφόλια γίνονται όλο και πιο δημοφιλή, καθώς οι ιδιαίτερα
προχωρημένοι αγοραστές μέσω internet στο Χονγκ Κονγκ είναι πολύ δεκτικοί
σε εύκολους τρόπους πληρωμής και στην ασφάλεια. Όπως συμβαίνει και σε άλλες
αγορές, όπου τα ψηφιακά πορτοφόλια ανεβαίνουν, αυτός ο πρακτικός και ασφαλής

και στην ασφάλεια.

τρόπος πληρωμής ανεβαίνει και στην τοπική αγορά με την υιοθέτηση των διεθνών
αγορών επίσης να αυξάνεται. Η PayPal είναι το ψηφιακό πορτοφόλι που προτιμούν οι
διασυνοριακοί αγοραστές μέσω internet που πήραν μέρος στην έρευνα1

3

ΟΙ ΚΆΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ ΑΝΑΖΗΤΟΎΝ
ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΠΟΥ ΔΎΣΚΟΛΑ ΔΙΑΤΊΘΕΝΤΑΙ ΤΟΠΙΚΆ.
Το δέλεαρ των εκπτώσεων είναι ιδιαίτερα δυνατό για τους διεθνείς αγοραστές
του Χονγκ Κονγκ, αλλά πολλοί είναι και σε αναζήτηση αγαθών που δεν μπορούν
να βρεθούν εύκολα στην τοπική αγορά. Αυτά περιλαμβάνουν προϊόντα καλύτερης
ποιότητας και νέα ενδιαφέροντα στοιχεία. Τα καλλυντικά, τα προϊόντα ομορφιάς, το
φαγητό και ο ρουχισμός κυριαρχούν στις λίστες αγορών των διασυνοριακών αγοραστών
του Χονγκ Κονγκ 1

1. Ανάθεση της PayPal Ipsos MORI PayPal Cross-border Insights 2021. δείγμα=13.000, 13 αγορές. Έρευνα μέσω internet σε ενήλικες (ηλικίας άνω των 18 που έχουν πραγματοποιήσει μια αγορά μέσω internet τους
τελευταίους 3 μήνες) μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 - Φεβρουαρίου 2021.
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Παρά τα προγράμματα ενίσχυσης της
κατανάλωσης σε τοπικό επίπεδο, οι αγοραστές
στην Ινδία δείχνουν ένα αυξανόμενο
ενδιαφέρον για διασυνοριακές αγορές.

Ινδία
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Ινδία – ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΠΟΤΎΠΩΣΗ

ΔΙΕΊΣΔΥΣΗ INTERNET

24.6%

ΕΤΉΣΙΑ ΈΣΟΔΑ ΑΠΌ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΕΜΠΌΡΙΟ

3

$55,099

ΑΕΠ

$2.592

εκατ.

ΔΕΊΚΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΉΣ
ΔΎΝΑΜΗΣ

20.1%

3

τρις1

ΠΛΗΘΥΣΜΌΣ

1.39
δις1

1. Statista, India: GDP in current prices from 1985-2025, 20 Οκτωβρίου 2020, έρευνα IMF (1985-2020)
4. OECD, Purchasing power parities (PPP), (δείκτης), 2021

ΕΤΉΣΙΟΣ ΡΥΘΜΌΣΑΝΆΠΤΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΕΜΠΟΡΊΟΥ

19.8%

2. Statista, eCommerce India, 2020, τα δεδομένα ηλεκτρονικού εμπορίου βασίζονται στην βασική έρευνα της Statista, στην μοντελοποίηση από κάτω προς τα πάνω,

στα δεδομένα της αγοράς, στην ανάλυση διαφόρων μακροιοικονομικών δεικτών, σε βασικούς δείκτες της αγοράς και σε συνεντεύξεις ειειδκών της αγοράς
τους Edgar, Dunn, & Company και WPL

ΕΤΉΣΙΟΣ ΡΥΘΜΌΣ
ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΊΟΥ
ΜΈΣΩ ΚΙΝΗΤΉΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ

3. J.P. Morgan, 2020 E-Commerce Trends Report: India, 2020, τα δεδομένα παρήχθησαν στην J.P. Morgan από

9.664

4

ΔΙΕΊΣΔΥΣΗ SMARTPHONE

22%

3
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Ινδία – ΓΕΝΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ

Η δυναμική του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ινδία έχει ανέβει
σημαντικά μετά το περσινό αυστηρό lockdown σε εθνικό επίπεδο
και εκδηλώνεται μέσα από μια μεγάλη αύξηση στον αριθμό των
αγοραστών μέσω internet1. Το εμπόριο μέσω κινητής συσκευής
έχει επίσης παρουσιάσει ένα Σύνθετο Ρυθμό Ετήσιας Ανάπτυξης
20,1% 2, καθώς η χρήση των συσκευών smartphone από αγοραστές
μέσω internet έχει αυξηθεί 3.

Πάνω από τα τρία τέταρτα των αγοραστών μέσω internet στην

Οι αγοραστές από την Ινδία λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους

Ινδία σκοπεύουν να αυξήσουν τις αγορές τους μέσω internet το

την ασφάλεια, όταν κάνουν διεθνείς αγορές. Λίγο λιγότεροι

2021 έναντι του 2020, που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό ανάμεσα

από τους μισούς εγκατέλειψαν μια συναλλαγή, όταν

σε όλες τις αγορές όπου πραγματοποιήθηκε η έρευνα 3 .

συνειδητοποίησαν ότι o σχετικός ιστότοπος ήταν σε μια άλλη
χώρα. Για να ξεπεραστεί αυτή η ανησυχία, απαιτείται διαφάνεια

Υπάρχει μια δηλωμένη προτίμηση από τους ερωτηθένετες

σχετικά με την τοποθεσία του πωλητή, καθώς και διαβεβαίωση

αγοραστές μέσω internet στην υποστήριξη εγχώριων παρόχων

για την αξιοπιστία του, τη διατήρηση του απορρήτου και τη

μέσω internet. Εντούτοις, η ζήτηση για διεθνή προϊόντα

διάθεση ασφαλών τρόπων πληρωμής. Για διασυνοριακές

φαίνεται να παραμένει ισχυρή. Περίπου οι μισοί αγοραστές

αγορές, η PayPal είναι ο τρόπος πληρωμής που περισσότερο

μέσω internet (49%) έχουν κάνει μια διασυνοριακή αγορά και το

χρησιμοποιείται (36%) και προτιμάται (29%) στην Ινδία, με τους

43% υποστηρίζει ότι νιώθει πιο άνετα πλέον να αγοράζει

ερωτηθέντες να αναφέρουν την εμπιστοσύνη, την ασφάλεια και

διασυνοριακά σε σχέση με την περίοδο πριν τον COVID, το

την ευκολία ως λόγους προτίμησης3.

Το

δηλώνει ότι τώρα νιώθει
πιο άνετα με διασυνοριακές
αγορές από ό,τι την περίοδο
πριν τον COVID3

υψηλότερο ποσοστό ανάμεσα στις 13 αγορές που ερευνήθηκαν.
Η πλειοψηφία (60%) βρίσκει διεθνή αγαθά μέσω έρευνας στο
internet και το 40% στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το
Facebook και το Instagram.

1. Unicommerce, Unicommerce Analysis: Trends Report of the E-Commerce Industry, 13 Oct 2020
WPL

2. JP Morgan, 2020 E-commerce Payments Trends Report: India, 2020, data has been provided to J.P. Morgan by Edgar, Dunn, & Company and

3. PayPal commissioned Ipsos MORI PayPal Cross-border Insights 2021. n=13,000, 13 markets. Online survey of adults (aged 18+ who have purchased online in the past 3 months) between December 2020—February 2021
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Ινδία – ΑΠΟΤΎΠΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ
ΠΟΎ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΓΟΡΈΣ ΤΟΥΣ
ΗΠΑ 33%

Προσδιορίστε τον
μελλοντικό πελάτη σας
ΠΌΣΟΙ ΚΆΝΟΥΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ

ΠΏΣ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΓΟΡΈΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ INTERNET

ΤΟ

49%

91

%

ΑΓΟΡΈΣ ΜΈΣΩ
ΣΥΣΚΕΥΏΝ
SMARTPHONE

ΚΆΝΕΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ
ΑΓΟΡΈΣ

ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΗΛΙΚΊΑ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΏΝ
ΑΓΟΡΑΣΤΏΝ ΜΈΣΩ INTERNET
26%

31%
22%
11%
9%

45-54
55-64

35-44

25-34

ΑΓΟΡΈΣ ΜΈΣΩ
ΣΥΣΚΕΥΏΝ
LAPTOP

ΓΙΑΤΊ ΚΆΝΟΥΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ

1/

18-24

59

%

Υψηλότερη ποιότητα προϊόντων

(40%)

2/ Πρόσβαση σε στοιχεία που δεν είναι

ΜΕΓΆΛΗ
ΒΡΕΤΑΝΊΑ 10%

ΠΏΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΤΕ

Hindi, Bengali, Marathi, Telugu, Tamil

ΚΊΝΑ 10%

(οι 5 γλώσσες που χρησιμοποιούνται
περισσότερο )1
Το 23% των αγοραστών μέσω internet
δεν θα προχωρούσε σε αγορά από άλλη
χώρα εάν η υποστήριξη πελατών δεν είναι
διαθέσιμη στη γλώσσα που προτιμά

ΠΏΣ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΈΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ

ΠΟΎ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ ΤΟΥΣ

1
2
3

PAYPAL 36%

Αγορά στο internet (π.χ.
Flipkart)

ΠΙΣΤΩΤΙΚΉ ΚΆΡΤΑ 27%
ΧΡΕΩΣΤΙΚΉ ΚΆΡΤΑ 26%

Ιστότοποςκατάστημα
καταστήματος
Ηλεκτρονικό
/
ιστότοπος
εμπόρου
/ εμπόρου
Αγορές
Αγορά
σταμέσω
μέσα κοινωνικών
κοινωνικής
δικτύων δικτύωσης
ΠΏΣ ΣΑΣ ΒΡΊΣΚΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΊ
ΑΓΟΡΑΣΤΈΣ ΜΈΣΩ INTERNET

ΤΙ ΑΓΟΡΆΖΟΥΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΆ

41

30

ΡΟΥΧΙΣΜΌΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ
ΣΥΣΚΕΥΈΣ
ΕΥΡΕΊΑΣ
ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗΣ

%

%

24

%

διαθέσιμα στην αγορά μου (33%)

3/ Α
 νακάλυψη νέων και ενδιαφέροντων
προϊόντων (31%)

All data: PayPal commissioned Ipsos MORI PayPal Cross-border Insights 2021. n=13,000, 13 markets. Online survey of adults (aged 18+ who have purchased online in the past 3 months) between December 2020—February 2021

1. Worldometer, India Population (live), 2021

60%

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΆ /
ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΟΜΟΡΦΙΆΣ

46%
41%

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΊΟΥ/ΜΆΡΚΑΣ

ΣΕ ΜΈΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΔΙΚΤΎΩΣΗΣ / ΜΈΣΩ
ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΔΊΚΤΥΟ
Facebook (76%), Instagram (70%), Whatsapp (54%)

ΣΎΣΤΑΣΗ ΑΠΌ ΦΊΛΟΥΣ / ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ
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Ινδία – ΣΤΟ ΕΠΊΚΕΝΤΡΟ

ΒΑΣΙΚΟΊ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ

Αγάπη για το τοπικό,
επιθυμία για το
διεθνές
Η καμπάνια Be Indian, Buy Indian
λανσαρίστηκε ακριβώς πριν την πανδημία
με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από
εισαγωγές και την τόνωση της τοπικής
οικονομίας 1.
Αυτήν τη στιγμή, 4 στους 5 αγοραστές μέσω internet
δηλώνουν ότι προτιμούν να υποστηρίξουν Ινδικές
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο internet2 .
Με το ήμισυ των αγοραστών μέσω internet (49%)2 να έχει
πραγματοποιήσει μία διασυνοριακή αγορά, η πρόθεση αυξάνεται,
επίσης. Στην πραγματικότητα, το 18%2 των αγοραστών μέσω
internet δηλώνει ότι θα ξεκινήσει να κάνει αγορές από διεθνείς
ιστότοπους το 2021/2022. Όταν κάνουν αγορές από διεθνείς
ιστότοπους, οι αγοραστές από την Ινδία αναζητούν υψηλότερη
ποιότητα προϊόντων (40%)2, πρόσβαση σε στοιχεία που δεν είναι
διαθέσιμα στη χώρα τους (33%)2 και την ανακάλυψη νέων και

40%
των Ινδών διασυνοριακών
αγοραστών μέσω internet θέτει
ως προτεραιότητα την υψηλή
ποιότητα του προϊόντος 1.

1/3
των αγοραστών μέσω internet
στην Ινδία σκοπεύει να πληρώσει
με ψηφιακό πορτοφόλι φέτος 2 .

77%
των διασυνοριακών αγοραστών
κάνει αγορές μέσω internet για
το Diwali1.

Η αναζήτηση για ποιοτικά προϊόντα επεκτείνεται στη διεθνή αγορά για
πολλούς αγοραστές στην Ινδία. Οι ηλεκτρονικές συσκευές ευρείας κατανάλωσης και
ο ρουχισμός είναι οι κορυφαίες κατηγορίες για τις διασυνοριακές αγορές, με τα προϊόντα
ομορφιάς και τα τρόφιμα να ακολουθούν1. Φροντίστε να προωθείτε τις premium μάρκες
σας και να αναδεικνύετε υλικά, διαδικασίες κατασκευής και χειροποίητη παραγωγή που
ξεχωρίζουν, μέσα στον ιστότοπό σας και μέσα από τις καμπάνιες marketing.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Οι κάρτες και τα ψηφιακά πορτοφόλια τείνουν να αντικαταστήσουν τα μετρητά ως
οι κυρίαρχοι τρόποι πληρωμής στο ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ινδία 2 . Ενώ οι κάρτες
αντιστοιχούν περίπου στο ένα τρίτο των συνολικών αγορών και η χρήση τους αυξάνεται,
η υιοθέτηση του ψηφιακού πορτοφολιού ανεβαίνει ακόμα πιο γρήγορα, με 80% Σύνθετο
Ρυθμό Ετήσιας Ανάπτυξης2. Αναφορικά με το μέλλον, τα ψηφιακά πορτοφόλια αναμένεται να
χρησιμοποιούνται στο 38% των αγορών μέσω internet μέχρι το 20232.

ΕΠΟΧΙΚΌΤΗΤΑ
Τα δώρα είναι μερός πολλών θρησκευτικών γιορτών στην Ινδία, και ειδικά
του Diwali (Deepavali)1, της ετήσιας γιορτής των φώτων που γιορτάζεται
από τους Hindus, τους Jains και του Sikhs. Οι Ινδοί κάνουν αγορές για το Diwali
όπως οι Αμερικανοί για την Black Friday. Οι διασυνοριακοί αγοραστές μέσω internet
ξοδεύουν περισσότερο από τους τοπικούς αγοραστές για κάθε ειδική περίσταση,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών του Δυτικού κόσμου όπως η Black Friday, η Cyber
Monday και τα Χριστούγεννα.

ενδιαφέροντων προϊόντων (31%)2.

1. The Economic Times, Buy local products for 'better tomorrow', 31 Ιανουαρίου 2020

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ/ΚΟΥΛΤΟΎΡΑ

2. Ανάθεση της PayPal στην Ipsos MORI,

Διασυνοριακά Insights για την PayPal, 2021.n=13.000, 13 αγορές. Έρευνα μέσω internet σε ενήλικες (18+, που έχουν κάνει αγορές

1. Ανάθεση της PayPal στην Ipsos MORI, Διασυνοριακά Insights για την PayPal, 2021.n=13.000, 13 αγορές. Έρευνα μέσω internet σε ενήλικες (18+, που έχουν κάνει αγορές μέσω internet το τελευταίο τρίμηνο) το διάστημα Δεκέμβριος 2020 – Φεβρουάριος

μέσω internet το τελευταίο τρίμηνο) το διάστημα Δεκέμβριος 2020 – Φεβρουάριος 2021

2021

2. JP Morgan, 2020 E-commerce Payments Trends Report: India, 2020, τα δεδομένα παρήχθησαν στην J.P. Morgan από τους Edgar, Dunn, & Company και WPL
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Ινδία – ΤΑ 3 ΒΑΣΙΚΆ ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ

t

1

Πάνω από το

των αγοραστών μέσω
internet χρησιμοποιεί
smartphones

2
3

ΦΡΟΝΤΊΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΆΝΕΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΆΣ ΣΑΣ
Η εμπιστοσύνη προς τις διασυνοριακές συναλλαγές μπορεί να έχει αυξηθεί
τελευταίως, αλλά οι αγοραστές από την Ινδία παραμένουν επιφυλακτικοί.
Σχεδόν το ήμισυ των αγοραστών μέσω internet εγκατέλειψε μια συναλλαγή, όταν
συνειδητοποίησε ότι ο σχετικός ιστότοπος ήταν από άλλη χώρα. Φροντίστε να είστε
ξεκάθαροι για την τοποθεσία σας, ενώ δίνετε έμφαση στην ποιότητα, στην αυθεντικότητα,
στο ευνοϊκό κόστος αποστολής, στην ταχύτητα της παράδοσης και στους ασφαλείς
τρόπους πληρωμής, που αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες για τους διασυνοριακούς
αγοραστές μέσω internet της Ινδίας.

Η ΙΝΔΊΑ ΠΡΟΤΙΜΆ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΈΣ ΜΈΣΩ ΚΙΝΗΤΉΣ
ΣΥΣΚΕΥΉΣ, ΣΥΧΝΆ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΆ
Η δυνατότητα πρόσβασης στο internet μπορεί να διαφέρει από μέρος σε μέρος
στην Ινδία, αλλά η χρήση κινητής συσκευής κυριαρχεί όταν πρόκειται για
αγορές, ειδικά μέσα από εφαρμογές. Πάνω από το 90% των αγοραστών μέσω internet
χρησιμοποιεί συσκευές smartphone και για πάνω από τους μισούς είναι ο τρόπος που
προτιμούν για να κάνουν τις αγορές τους1. Φροντίστε για γρήγορους χρόνους φόρτωσης
και μια απρόσκοπτη εμπειρία εμπορίου μέσω κινητής συσκευής, από την αρχή και μέχρι
και την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η υποστήριξη πολλαπλών τρόπων πληρωμής,
όπως τα ψηφιακά πορτοφόλια, αποτελεί ένα επιπλέον πλεονέκτημα.

ΔΕΊΤΕ ΠΏΣ ΘΑ ΞΕΧΩΡΊΣΕΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΡΆΣΤΙΑ ΑΓΟΡΆ ΠΟΥ
ΕΊΝΑΙ ΈΤΟΙΜΗ ΝΑ ΚΆΝΕΙ ΑΓΟΡΈΣ
Πέρσι, η αποδοχή των διασυνοριακών αγορών αυξήθηκε στην Ινδία περισσότερο
από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη αγορά όπου έγινε η έρευνα1. Φροντίστε αυτοί οι
αγοραστές να μπορούν να σας βρουν σε αγορές στο internet , μέσω αναζήτησης στο
internet και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης1. Αναπτύξτε προσφορές γύρω από τις
πολυάριθμες θρησκευτικές γιορτές της Ινδίας, που ευνοούν τις διασυνοριακές αγορές1.

1. Ανάθεση της PayPal στην Ipsos MORI, Διασυνοριακά Insights για την PayPal, 2021.n=13.000, 13 αγορές. Έρευνα μέσω internet σε ενήλικες (18+, που έχουν κάνει αγορές μέσω internet το τελευταίο τρίμηνο) το
διάστημα Δεκέμβριος 2020 – Φεβρουάριος 2021
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Ιαπωνία

Τα εμπόδια για διασυνοριακές αγορές
στην Ιαπωνία υποχωρούν, λόγω της
αυξανόμενης ευαισθητοποίησης ως προς
την τιμή και μιας επιθυμίας για μοναδικά
προϊόντα.
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ΣΎΝΘΕΤΟΣ ΕΤΉΣΙΟΣ ΡΥΘΜΌΣ
ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΊΟΥ ΜΈΣΩ
ΚΙΝΗΤΉΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ

Ιαπωνία – ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΠΟΤΎΠΩΣΗ

13.7%

4

ΕΤΉΣΙΑ ΈΣΟΔΑ ΑΠΌ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΕΜΠΌΡΙΟ

112,465

ΑΕΠ

$4.91
τρις1

εκατ.3

ΔΕΊΚΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΉΣ
ΔΎΝΑΜΗΣ

91%

5

εκατ.

ΕΤΉΣΙΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΕΜΠΟΡΊΟΥ

7.5%

2. Statista, Japan: Total population from 2015 to 2025, 2020

μακροοικονομικών δεικτών, σε βασικούς δείκτες της αγοράς και σε συνεντεύξεις με ειδικούς της αγοράς
the population in Japan 2015-2025, Ιούλιος 2020, η έρευνα διεξήχθη την περίοδο 2015 ως 2020

83%

3

2

1. Statista, Japan: GDP in current prices from 1985 to 2025, Οκτώβριος 2020, έρευνα IMF (1985-2020)

ΔΙΕΊΣΔΥΣΗ SMARTPHONE

6

ΠΛΗΘΥΣΜΌΣ

125

103.4

7

ΔΙΕΊΣΔΥΣΗ INTERNET

3. Statista, eCommerce Japan, τα δεδομένα ηλεκτρονικού εμπορίου βασίζονται στη βασική έρευνα της Statista, στη μοντελοποίηση από κάτω προς τα πάνω, στα δεδομένα της αγοράς, στην ανάλυση διάφορων

4. J.P. Morgan, 2020 E-commerce Payments Trends Report: Japan, 2020, τα δεδομένα παρήχθησαν στη J.P. Morgan από τους Edgar, Dunn and Company και WPL

7. OECD, Purchasing power parities (PPP) (Δείκτης), 2021

5. We Are Social / Hootsuite, Digital 2020 Japan, Ιανουάριος 2020

6. Statista, Smartphone user penetration rate amongst
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Ιαπωνία – ΓΕΝΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ

Η πτώση στην ψυχολογία του καταναλωτή από το 2019 έχει
προκαλέσει μείωση στο διαθέσιμο ποσό που ξοδεύουν οι Ιάπωνες.
Αυτό έχει οδηγήσει σε μια εμπορική προσέγγιση πιο ευαίσθητη
ως προς την τιμή και σε στρατηγικές που ευνοούν την αξία, όπως
αγορές μεγάλων ποσοτήτων και συγκρίσεις προϊόντων.

Παρότι η Ιαπωνία είναι η τρίτη μεγαλύτερη αγορά

Η χρήση κινητών συσκευών κυριαρχεί στην Ιαπωνία, αλλά

ηλεκτρονικού εμπορίου στον κόσμο1, οι αγορές μέσω

το ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω κινητής συσκευής αναλογεί

internet αντιστοιχούν σε ένα σχετικά μικρό μερίδιο της

μόνο στο 25%3 της συνολικής αγοράς ηλεκτρονικού

όλης εμπορικής δραστηριότητας. Αλλά αυτό μοιάζει

εμπορίου. Η άνοδός του έχει περιοριστεί από ανησυχίες

να αλλάζει, καθώς παρατηρείται 20% αύξηση στους

περί ασφάλειας, οπότε είναι καταλυτικής σημασίας να

καταναλωτές στην Ιαπωνία που σκοπεύουν να κάνουν

καθησυχάσετε τους διασυνοριακούς αγοραστές με μια

αγορές μέσω internet στη μετά-COVID εποχή2.

αναγνωρισμένη και ασφαλή διαδικασία πληρωμών.
Παρόλο που η πιστωτική κάρτα είναι ο κορυφαίος

Ως ένας πολιτισμός που μιλά μία γλώσσα και δείχνει

τρόπος πληρωμών για τις αγορές μέσω ηλεκτρονικού

ισχυρή προτίμηση προς τις τοπικές μάρκες, οι διεθνείς

εμπορίου στην Ιαπωνία, η PayPal κυριαρχεί ανάμεσα στις

αγορές φτάνουν μόνο το 10%3 των συνολικών συναλλαγών

ανερχόμενες επιλογές πληρωμών ως η προτιμώμενη λύση

ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ιαπωνία. Ωστόσο, υπάρχουν

για διασυνοριακές αγορές4.

άνοδος στους Ιάπωνες
καταναλωτές που σκοπεύουν να
κάνουν αγορές μέσω internet στη
μετά-COVID εποχή2

δύο βασικοί λόγοι για τους Ιάπωνες αγοραστές μέσω
internet για να κάνουν αγορές διεθνώς. Ο πρώτος είναι η
χαρά μιας μοναδικής ανακάλυψης ενός προϊόντος που
δεν διατίθεται στη χώρα του. Ο δεύτερος, οι ελκυστικές
τιμές, οι οποίες εκτιμώνται προσεκτικά ως προς το κόστος
αποστολής, τον χρόνο παράδοσης και την πολιτική
επιστροφών4.

1. Statista, eCommerc e Japan, 2020, τα δεδομένα ηλεκτρονικού εμπορίου βασίζονται στην κύρια έρευνα της Statista, στη μοντελοποίηση από κάτω προς τα πάνω, στα δεδομένα της αγοράς, στην ανάλυση διάφορων
μακροοικονομικών δεικτών, σε βασικούς δείκτες της αγοράς και σε συνεντεύξεις ειδικών της αγοράς 2. McKinsey & Co, Survey: Japanese consumer sentiment during the coronavirus crisis, έρευνα που πραγματοποιήθηκε 9-15
Νοεμβρίου 2020 σε 1.000 Ιάπωνες ενήλικες (ηλικίας άνω των 18) 3. J.P. Morgan, 2020 E-commerce Payments Trends Report: Japan, 2020, dτα δεδομένα παρήχθησαν στην J.P. Morgan από τους Edgar, Dunn and Company και WPL
4. Ανάθεση της PayPal στην Ipsos MORI για Διασυνοριακά Insights για την PayPal, 2021. δείγμα=13.000, 13 αγορές. Έρευνα σε ενήλικες μέσω internet (ηλικίας άνω των 18, που έχουν κάνει αγορές μέσω internet το τελευταίο
τρίμηνο) το διάστημα Δεκέμβριος 2020 — Φεβρουάριος 2021.
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Ιαπωνία – ΑΠΟΤΎΠΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ
ΠΟΎ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΓΟΡΈΣ ΤΟΥΣ
ΗΠΑ 31%

Προσδιορίστε τον
μελλοντικό πελάτη σας
ΠΌΣΟΙ ΚΆΝΟΥΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ

ΤΟ

21%

ΚΆΝΕΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ
ΑΓΟΡΈΣ

ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΗΛΙΚΊΑ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΏΝ
ΑΓΟΡΑΣΤΏΝ ΜΈΣΩ INTERNET

18%

18-24
23%

20%

35-44
24%

16%

25-34

55-64

45-54

ΠΏΣ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΓΟΡΈΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ INTERNET

66

%

ΑΓΟΡΆ ΜΈΣΩ
SMARTPHONE

47

ΝΌΤΙΑ
ΚΟΡΈΑ 14%

1
2
3

ΑΓΟΡΆ ΜΈΣΩ
LAPTOP

ΓΙΑΤΊ ΚΆΝΟΥΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ

ΠΏΣ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΈΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΉ ΚΆΡΤΑ 66%

Πλατφόρμα αγορών στο
internet (Π.χ.: Rakuten)

PAYPAL 15%

Ιστότοποςκατάστημα
καταστήματος
Ηλεκτρονικό
// ιστότοπος
εμπόρουεμπόρου

(52%)

2/ Καλύτερες τιμές (44%)

26

%

ΡΟΥΧΙΣΜΌΣ

(25%)

All data: PayPal commissioned Ipsos MORI PayPal Cross-border Insights 2021. n=13,000, 13 markets. Online survey of adults (aged 18+ who have purchased online in the past 3 months) between December 2020 — February 2021

ΠΛΗΡΩΜΈΣ ΜΈΣΩ ΜΊΝΙ
ΜΆΡΚΕΤ 7%

Αγορές
Αγορά
σταμέσω
μέσα κοινωνικών
κοινωνικής
δικτύων δικτύωσης
ΠΏΣ ΣΑΣ ΒΡΊΣΚΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΊ
ΑΓΟΡΑΣΤΈΣ ΜΈΣΩ INTERNET

ΤΙ ΑΓΟΡΆΖΟΥΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΆ

1/	Πρόσβαση σε στοιχεία που δεν
είναι διαθέσιμα στην αγορά μου

Ιαπωνικά
Το 17% των αγοραστών μέσω internet
δεν θα προχωρούσε σε αγορά από άλλη
χώρα εάν η υποστήριξη πελατών δεν είναι
διαθέσιμη στη γλώσσα που προτιμά

ΠΟΎ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ ΤΟΥΣ

%

3/ Ανακάλυψη νέων και
ενδιαφέροντων προϊόντων

ΚΊΝΑ 18%

ΠΏΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΤΕ

13

%

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΆ/
ΕΊΔΗ ΟΜΟΡΦΙΆΣ

47%

11

%

ΟΙΚΙΑΚΈΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ
ΚΑΙ ΤΡΌΦΙΜΑ,
ΠΟΤΆ/ΑΛΚΟΌΛ

27%
15%

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΊΟΥ/
ΜΆΡΚΑΣ

ΜΈΣΩ ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΑΠΌ ΆΛΛΟΥΣ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥΣ

ΣΤΑ ΜΈΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΔΙΚΤΎΩΣΗΣ / ΜΈΣΩ
ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΔΊΚΤΥΟ
YouTube (47%), Instagram (47%), Twitter (40%)
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Ιαπωνία – ΣΤΟ ΕΠΊΚΕΝΤΡΟ

ΒΑΣΙΚΟΊ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ/ΚΟΥΛΤΟΎΡΑ

ΤΟ

Το σπίτι είναι το νέο
εμπορικό κέντρο
Για μία χώρα συνώνυμο της τεχνολογίας και
της καινοτομίας, η αγορά του ηλεκτρονικού
εμπορίου στην Ιαπωνία είναι αναπάντεχα μικρή.
Κατατάσσεται ανάμεσα στις τέσσερις κορυφαίες
αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου στον κόσμο
βάσει αξίας, αλλά αναλογεί μόνο στο 13% του
εμπορικού τοπίου της χώρας1.
Η προτίμηση των καταναλωτών να βλέπουν τα προϊόντα
από κοντά ήταν το βασικό εμπόδιο για την ανάπτυξη
του ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά τα lockdown έκαναν

44%

Αναζητώντας την καλύτερη δυνατή αξία, οι καταναλωτές στην Ιαπωνία
συγκρίνουν τιμές, χρόνους παράδοσης, κόστη αποστολής και επιστροφής,
ενώ λαμβάνουν υπόψη και τη δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας με τους
προμηθευτές για επίλυση ζητημάτων. Οι διασυνοριακοί προμηθευτές μπορούν να

των αγοραστών μέσω internet
στην Ιαπωνία αναζητά
διασυνοριακές αγορές για
καλύτερες τιμές 1.

προσελκύσουν τους Ιάπωνες αγοραστές προσφέροντας χαμηλότερες τιμές , μια γκάμα

ΤΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ

40%

τρόπους πληρωμών, κυρίως πιστωτικές κάρτες, αλλά οι ψηφιακές συναλλαγές
ανεβαίνουν. Η αύξηση αυτή μπορεί να ενισχυθεί από τον στόχο που έχει θέσει η
κυβέρνηση να διευρύνει το μερίδιο πληρωμών χωρίς τη χρήση μετρητών μέσα στην

των πληρωμών προβλέπεται
να γίνεται χωρίς χρήση
μετρητών έως το 20252 .

σκοπεύουν να συνεχίσουν να κάνουν αγορές μέσω internet και μετά την
υποχώρηση της πανδημίας2. Οι ψηφιακές υποδομές θα διευκολύνουν
την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου με τη διείσδυση του internet
στο 91%3. Επίσης, η προώθηση του 5G από την κυβέρνηση πρόκειται
να ενισχύσει περαιτέρω την αγοραστική εμπειρία στο ηλεκτρονικό
εμπόριο .
4

επόμενη 5ετία 2.Θα ήταν καλό οι προμηθευτές να εξετάσουν λύσεις ηλεκτρονικού
πορτοφολιού καθώς προβλέπεται ότι θα είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τρόπος
πληρωμής έως το 20233. Η άνοδος μπορεί να πυροδοτηθεί και από την αυξανόμενη
διείσδυση του 5G4, το οποίο ενισχύει την ταχύτητα υπηρεσιών σε πολλές αγοραστικές
εμπειρίες στο internet, από γρήγορη ολοκλήρωση αγορών μέχρι αγορές από μέσα
κοινωνικής δικτύωσης με χρήση βίντεο.

τους.

internet στις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων και οι καταναλωτές

αντίστοιχης της τοπικής.

Πριν την πανδημία, οι καταναλωτές στην Ιαπωνία προτιμούσαν παραδοσιακούς

περισσότερους ανθρώπους να κάνουν αγορές από το σπίτι

Η Ιαπωνία παρουσίασε μια αύξηση της τάξεως 10-20% στο εμπόριο μέσω

προϊόντων που δεν είναι διαθέσιμη στην τοπική αγορά ή μια αγοραστική εμπειρία

10%

ΕΠΟΧΙΚΌΤΗΤΑ
Η ανταλλαγή δώρων παραμένει μια ισχυρή παράδοση στην Ιαπωνία. Ενώ
η αγορά δώρων στο τέλος της χρονιάς παρουσίασε πτώση 10% καθώς δεν υπήρχε

αύξηση αναμένεται
για τη συνολική αγορά δώρων
στην Ιαπωνία 5.

εκτενής ανταλλαγή επαγγελματικών δώρων, η αύξηση σε δώρα για άλλες περιστάσεις
αναμένεται να οδηγήσει σε συνολική ανάπτυξη της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης και
μίας νέας παράδοσης του 2020, του Kiseibo, που έχει να κάνει με δώρα για τον εορτασμό
της νέας χρονιάς όταν η ανταλλαγή δεν μπορεί να γίνει από κοντά6. Η Πρωτοχρονιά και
τα Χριστούγεννα είναι οι κύριες περιστάσεις αγορών(1) και η επιθυμία των καταναλωτών
να χαρίσουν κάτι πρωτότυπο μπορεί να αποτελεί μια ευκαιρία για τους διασυνοριακούς
προμηθευτές.

1. J.P. Morgan, 2020 E-commerce Payments Trends Report: Japan, τα δεδομένα παρήχθησαν στη J.P. Morgan από τους Edgar, Dunn and
Company μέσω του Re-think Tokyo (2019)

2. McKinsey & Co, Survey: Japanese consumer sentiment during the coronavirus crisis, rέρευνα

που πραγματοποιήθηκε 9-15 Νοεμβρίου 2020 σε 1.000 Ιάπωνες ενήλικες (ηλικίας άνω των 18)
2020 Japan, Ιανουάριος 2020

3. We Are Social / Hootsuite, Digital

4. Bloomberg, Handed a 5G Lifeline by Trump, Japan Races to Catch Up to Huawei, 10 Δεκεμβρίου 2020

1. Ανάθεση της PayPal στην Ipsos MORI για Διασυνοριακά Insights για την PayPal, 2021. δείγμα=13.000, 13 αγορές. Έρευνα σε ενήλικες μέσω internet (ηλικίας άνω των 18, που έχουν κάνει αγορές μέσω internet το τελευταίο τρίμηνο) το διάστημα Δεκέμβριος 2020 —
Φεβρουάριος 2021.

2. Euromonitor International, Future Watch: Update on consumer trends and lifestyles in Japan and South Korea in light of the COVID-19 pandemic, Αύγουστος 2020 3. JP Morgan, 2020 E-commerce Payments Trends Report: Japan, τα δεδομένα παρήχθησαν στη

J.P. Morgan από τους Edgar, Dunn & Company και WPL (2020)

4. Japan Times, Racing full speed ahead toward a digitalized Japan, 24 Φεβρουαρίου 2021

Νοεμβρίου 2020 σε 1.000 Ιάπωνες ενήλικες (ηλικίας άνω των 18)

6. Principle Company, Marketing for the Unique Japanese New Year’s Traditions

5. McKinsey & Co, Survey: Japanese consumer sentiment during the coronavirus crisis, έρευνα που πραγματοποιήθηκε 9-15
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Ιαπωνία – ΤΑ 3 ΒΑΣΙΚΆ ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ

1

ΣΕ ΆΝΟΔΟ ΟΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΙΆΠΩΝΕΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΈΣ ΚΑΘΏΣ ΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΕΊ Η ΤΙΜΉ ΤΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ.
Με τις διασυνοριακές αγορές να αποτελούν μόνο το 10% της αγοράς ηλεκτρονικού
εμπορίου, η Ιαπωνία μπορεί να αποδειχθεί μια δύσκολη αγορά. Καθώς όμως η τιμή είναι
ένας από τους βασικούς λόγους για αγορές διεθνώς, προσπαθήστε να προσφέρετε τη μέγιστη
αξία για τα χρήματα που θα διαθέσουν. Μια αγοραστική εμπειρία αντίστοιχης της τοπικής μπορεί
επίσης να έχει απήχηση.

Οι διασυνοριακές αγορές
αποτελούν μόνο το

2

ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΈΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΊΑ ΜΕ
ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΘΈΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΉ ΑΓΟΡΆ.
Οι προμηθευτές που είναι σε θέση να καλύψουν niche αγορές μπορεί να έχουν ένα
πλεονέκτημα, οπότε αξίζει να παρακολουθείτε τις τοπικές τάσεις. Οι πιο δημοφιλείς
κατηγορίες για διασυνοριακές αγορές είναι: ρουχισμός (26%), καλλυντικά και προϊόντα ομορφιάς
(13%), οικιακές συσκευές (11%) και τρόφιμα και ποτά/αλκοόλ (11%)1. Οι διασυνοριακές επιχειρήσεις
μπορούν επίσης να καθησυχάσουν τους αγοραστές που τους απασχολεί η ασφάλεια με έναν
αξιόπιστο τρόπο πληρωμής. Το ένα τρίτο των αγοραστών μέσω internet στην Ιαπωνία δηλώνει ότι
θα επέλεγε την PayPal καθώς τη θεωρεί έναν ασφαλή τρόπο πληρωμών1.

της αγοράς
ηλεκτρονικού εμπορίου

3

Η ΧΡΉΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΏΝ ΑΝΑΜΈΝΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΚΤΟΞΕΥΤΕΊ ΚΑΘΏΣ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΈΣ ΑΝΑΚΑΛΎΠΤΟΥΝ ΕΠΙΠΛΈΟΝ
ΤΡΌΠΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΏΝ.
Οι ψηφιακές συναλλαγές έχουν αυξηθεί μετά την πανδημία, οπότε φροντίστε να
προσφέρετε στους Ιάπωνες καταναλωτές μια επιλογή τρόπων πληρωμής, όπως λύσεις
ηλεκτρονικού πορτοφολιού. Τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια αναμένεται να είναι ο ταχύτερα
αναπτυσσόμενος τρόπος πληρωμής έως το 2023, που υποστηρίζεται και από την αυξανόμενη
διείσδυση του 5G.

1. Ανάθεση της PayPal στην Ipsos MORI για Διασυνοριακά Insights για την PayPal, 2021. δείγμα=13.000, 13 αγορές. Έρευνα σε ενήλικες μέσω internet (ηλικίας άνω των 18, που έχουν κάνει αγορές μέσω internet
το τελευταίο τρίμηνο) το διάστημα Δεκέμβριος 2020 — Φεβρουάριος 2021.

ΜΕΞΙΚΌ

Παρά τη δύσκολη ανάκαμψη μετά την
πανδημία, το Μεξικό είναι μια δυναμική,
γρήγορα αναπτυσσόμενη αγορά ηλεκτρονικού
εμπορίου που συνεχίζει να αποτελεί μια
ελκυστική ευκαιρία για διασυνοριακούς
πωλητές.
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ΜΕΞΙΚΌ – ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΠΟΤΎΠΩΣΗ
ΣΎΝΘΕΤΟΣ ΕΤΉΣΙΟΣ ΡΥΘΜΌΣ
ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΊΟΥ ΜΈΣΩ
ΚΙΝΗΤΉΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ

ΑΕΠ

$1.04
τρις 1

ΕΤΉΣΙΟΣ ΡΥΘΜΌΣ
ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΕΜΠΟΡΊΟΥ

12,8%

20.1%

2

3

ΠΛΗΘΥΣΜΌΣ

130,1
εκατ.2

ΔΕΊΚΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΉΣ
ΔΎΝΑΜΗΣ

9.5

ΔΙΕΊΣΔΥΣΗ INTERNET

63%

5

ΕΤΉΣΙΑ ΈΣΟΔΑ ΑΠΌ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΕΜΠΌΡΙΟ

$21.2
δις 4

1. Statista, Mexico: Gross domestic product (GDP) in current prices from 1985 to 2025, Απρίλιος 2021, έρευνα IMF (1985-2020)
Company και την WPL (2020)
Parities (PPP) (Indicator), 2020

ΔΙΕΊΣΔΥΣΗ
SMARTPHONE

47%

3

2. J.P. Morgan, 2020 Ecommerce Payments Trends Report: Mexico, στοιχεία για την J.P. Morgan από την Edgar, Dunn, and

3. Statista, E-commerce Mexico, τα δεδομένα ηλεκτρονικού εμπορίου βασίστηκαν στην κύρια έρευνα της Statista, σε μοντελοποίηση από κάτω προς τα πάνω, σε δεδομένα της αγοράς, στην ανάλυση διάφορων

μακροοικονομικών δεικτών και βασικών παραγόντων της αγοράς και σε συνεντεύξεις με ειδικούς της αγοράς

6

4. Statista, Internet user penetration in Mexico from 2015 to 2025, Οκτώβριος 2020, έρευνα IMF (1985-2020)

5. OECD, Purchasing Power
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ΜΕΞΙΚΌ – ΓΕΝΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ

Η δεύτερη αγορά στο ηλεκτρονικό εμπόριο στη
Λατινική Αμερική1 χτυπήθηκε σημαντικά από τον
COVID-19, αλλά παραμένει μία φωτεινή περίπτωση
με ένα πληθυσμό όπου κυριαρχεί η χρήση κινητής
συσκευής και που είναι εξοικειωμένος με τις
διασυνοριακές αγορές 2.
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο Μεξικό επηρεάστηκαν

Οι αγοραστές μέσω internet στο Μεξικό επισκέπτονται

πολύ από τον COVID το 2020, με την κρατική στήριξη να

διασυνοριακούς ιστότοπους για καλύτερες τιμές και

είναι πολύ περιορισμένη3. Ως αποτέλεσμα, πάνω από το

ενδιαφέροντα προϊόντα 2. Πολλοί αγοραστές στο

20% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αναγκάστηκε να

internet προτιμούν διεθνείς ιστότοπους για ρουχισμό

κλείσει πέρσι4, ενώ όσες επιβίωσαν κινήθηκαν όσο πιο

και ηλεκτρονικές συσκευές ευρείας κατανάλωσης 2. Η

γρήγορα μπορούσαν για να αποκτήσουν ηλεκτρονικό

απλοποίηση της διαδικασίας εκτελωνισμού για στοιχεία

κατάστημα για πρώτη φορά.

αξίας μικρότερης των $50 βοηθά, αν και οι προτάσεις για
ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο ενδέχεται να επηρεάσουν τις

Στο μεταξύ, οι Μεξικανοί κατέκλυσαν το internet αγγίζοντας

αποστολές εξπρές 6.

νούμερα-ρεκόρ και επιταχύνοντας έτσι τον ήδη υψηλό
αριθμό ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου2. Εκτιμήσεις

Η PayPal χρησιμοποιείται σχεδόν από τους μισούς

κατά το τέλος του Γ' τριμήνου του 2020 έδειξαν αύξηση

διασυνοριακούς αγοραστές μέσω internet, κυρίως για την

13,1% στους αγοραστές μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου σε

ασφάλεια και την προστασία αγορών 2* που προσφέρει,

σύγκριση με το Β' τρίμηνο του 2019. 5 Πάνω από το 60% των

γεγονός που δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς η απάτη μέσω

αγοραστών μέσω internet δηλώνει ότι σκοπεύει να ξοδέψει

internet στο Μεξικό έχει το μεγαλύτερο ποσοστό σε όλη τη

ακόμα περισσότερο μέσω internet το διάστημα 2021/20222.

Λατινική Αμερική7.

*Διατίθεται για αγορές που πληρούν τις προϋποθέσεις. Ισχύουν περιορισμοί.
Statista (Ιούλιος 2020)

1. Statista, Most popular e-commerce sites in Mexico, Φεβρουάριος 2021, τα δεδομένα βασίζονται σε υπολογισμούς των EBANX, SimilarWeb,

2. Ανάθεση της PayPal Ipsos MORI PayPal Cross-border Insights 2021. δείγμα=13.000, 13 αγορές. Έρευνα μέσω internet σε ενήλικες (ηλικίας άνω των 18 που έχουν πραγματοποιήσει μια αγορά μέσω

internet τους τελευταίους 3 μήνες) μεταξύ Δεκεμβρίου 2020—Φεβρουαρίου 2021.
(INEGI),

των αγοραστών μέσω
internet δηλώνει ότι
σκοπεύει να ξοδέψει ακόμα
περισσότερο μέσω internet2 .

3. Washington Post, Mexican businesses struggling in pandemic with little help, 28 Ιουλίου 2020 4 National Institute of Statistics and Geography

4. National Institute of Statistics and Geography (INEGI), 1.1 Million Businesses in Mexico Fear They'll Close Within 3-12 Months, 3 Δεκεμβρίου 2020

Pandemia, 30 Νοεμβρίου 2020

5. The Competitive Intelligence Unit (CIU), Comerico Electronico durante la

6. J.P. Morgan, E-commerce Payments Trends: Mexico, 2019 J.P. Morgan Global Payment Trends 7. Statista, Number of online scams reported in selected Latin American countries in 2019, Οκτώβριος 2020, τα

δεδομένα βασίστηκαν σε έρευνα του Ecommerce Foundation (2019)
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ΜΕΞΙΚΌ – ΑΠΟΤΎΠΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ
ΠΟΎ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΓΟΡΈΣ ΤΟΥΣ

ΠΏΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΤΕ

ΗΠΑ 66%

Προσδιορίστε τον
μελλοντικό πελάτη σας
ΠΌΣΟΙ ΚΆΝΟΥΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ

ΤΟ

65%

ΚΆΝΕΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ
ΑΓΟΡΈΣ

ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΗΛΙΚΊΑ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΏΝ
ΑΓΟΡΑΣΤΏΝ ΜΈΣΩ INTERNET

20%

22%
17%
15%

83

%

ΑΓΟΡΆ ΜΈΣΩ
SMARTPHONE

58

%

ΑΓΟΡΆ ΜΈΣΩ
LAPTOP

ΓΙΑΤΊ ΚΆΝΟΥΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ

1/ Καλύτερες τιμές (49%)

18-24
26%

ΠΏΣ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΓΟΡΈΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ INTERNET

25-34

35-44

45-54
55-64

2/ Α
 νακάλυψη νέων και

ενδιαφέροντων προϊόντων (45%)

Ισπανικά

ΙΣΠΑΝΊΑ 13%

Το 20% των αγοραστών μέσω internet
δεν θα προχωρούσε σε αγορές από άλλη
χώρα εάν η υποστήριξη πελατών δεν είναι
διαθέσιμη στη γλώσσα που προτιμά

ΠΏΣ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΈΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ

ΠΟΎ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ ΤΟΥΣ

1
2
3

Πλατφόρμα αγορών στο internet
(π.χ. Mercado Libre MX)

42

διατίθενται στη χώρα μου (40%)

ΡΟΥΧΙΣΜΌΣ/
ΈΝΔΥΣΗ

ΧΡΕΩΣΤΙΚΉ ΚΆΡΤΑ 36%
ΠΙΣΤΩΤΙΚΉ ΚΆΡΤΑ 34%

Αγορές
στα
μέσα κοινωνικής
Αγορές
μέσω
κοινωνικών
δικτύωσης
δικτύων

ΠΏΣ ΣΑΣ ΒΡΊΣΚΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΊ
ΑΓΟΡΑΣΤΈΣ ΜΈΣΩ INTERNET

ΤΙ ΑΓΟΡΆΖΟΥΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΆ

%

PAYPAL 48%

Ιστότοπος
καταστήματος
Ιστότοπος
καταστήματος
/
εμπόρου
/ εμπόρου

23

%

20

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ
ΣΥΣΚΕΥΈΣ
ΕΥΡΕΊΑΣ
ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗΣ

54%

%

3/ Π
 ρόσβαση σε στοιχεία που δεν

Όλα τα δεδομένα: Ανάθεση της PayPal Ipsos MORI PayPal Cross-border Insights 2021. δείγμα=13.000, 13 αγορές. Έρευνα μέσω internet σε ενήλικες (ηλικίας άνω των 18 που πραγματοποίησαν μια αγορά μέσω internet
τους τελευταίους 3 μήνες) μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 - Φεβρουαρίου 2021.

ΚΊΝΑ 44%

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΆ/
ΠΡΟΪΌΝΤΑ
ΟΜΟΡΦΙΆΣ

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΊΟ
/ΕΠΩΝΥΜΊΑ

33%

Μέσω κοινωνικών μέσων δικτύωσης /
συνδέσμου σε ένα κοινωνικό δίκτυο

33%

ΜΕΤΆ ΑΠΌ ΣΎΣΤΑΣΗ ΑΠΌ ΦΊΛΟΥΣ /
ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ

Facebook (92%), Instagram (56%), WhatsApp (22%)
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ΜΕΞΙΚΌ – ΣΤΟ ΕΠΊΚΕΝΤΡΟ

ΒΑΣΙΚΟΊ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ

2020:
Ώρα να Ξεχωρίσετε
στο El Buen Fin
Ένα πράγμα που θα πρέπει να γνωρίζουν
οι καινούργιοι πωλητές στο Μεξικό είναι
το El Buen Fin (Το Καλό Σαββατοκύριακο),η
τοπική απάντηση στην Black Friday.
Έχοντας συμπληρώσει 10 χρόνια, το El Buen Fin
έχει εξελιχθεί σε ένα δημοφιλές εθνικό γεγονός
εκπτώσεων, με μια αξέχαστη διοργάνωση το 2020.

65%

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ/ΚΟΥΛΤΟΎΡΑ
Αυτό είναι ένα ποσοστό πολύ υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο1, παρά το
γεγονός ότι οι περισσότεροι αγοραστές μέσω internet δηλώνουν ότι προτιμούν

των αγοραστών μέσω internet
στο Μεξικό έχει κάνει αγορές
από διεθνείς πωλητές .
1

80%

να υποστηρίζουν τοπικές επιχειρήσεις 1. Με ένα τεράστιο αριθμό Μεξικανών να
δοκιμάζει το ηλεκτρονικό εμπόριο για πρώτη φορά το 2020, η δεκτικότητα ως προς τις
διασυνοριακές αγορές θα πρέπει λογικά να συνεχίσει να αυξάνεται. Και πέρα από τα
συνολικά νούμερα που ανεβαίνουν, το 37% των υπαρχόντων αγοραστών μέσω internet
δηλώνει ότι τώρα νιώθει πιο άνετα να κάνει αγορές από διασυνοριακούς ιστότοπους 1.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Αυτές περιλαμβάνουν πληρωμές λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων, αλλά η
τάση είναι ξεκάθαρη, ειδικά ανάμεσα στους νεότερους καταναλωτές με τραπεζικούς
λογαριασμούς 2 . Οι νέοι λογαριασμοί ψηφιακών πορτοφολιών αυξήθηκαν κατά 30%, με το

Οι ψηφιακές συναλλαγές

Mercado Pago να κλέβει την παράσταση2.

αυξήθηκαν κατά 80% την

Τα 40 και πλέον εκατομμύρια Μεξικανών που δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό συνεχίζουν να

περασμένη χρονιά1.

κάνουν τις συναλλαγές τους με μετρητά, αλλά παρακολουθούν και τις εφαρμογές για κινητές
συσκευές. Όπως και σε κάποιες άλλες αναπτυσσόμενες αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου, έτσι και
στο Μεξικό οι αγοραστές μέσω internet έκαναν ένα άλμα από συναλλαγές μέσω επιτραπέζιου
υπολογιστή σε αγορές μέσα από εφαρμογές μέσω κινητών συσκευών3.

Η τετραήμερη εθνική εκπτωτική δράση επεκτάθηκε σε 12 μέρες, ώστε να
βοηθήσει τους αγοραστές να αποφύγουν τον συνωστισμό. Πάνω από 60.000

Οι διασυνοριακοί αγοραστές μέσω internet είναι πιο πιθανό να κάνουν

71%

αγορές κατά το El Buen Fin από ό,τι τα Χριστούγεννα 3, οπότε φροντίστε να

των διασυνοριακών αγοραστών

παρακολουθείτε τις εξελίξεις γύρω από αυτό το δημοφιλές αγοραστικό

μέσω internet δηλώνει ότι είναι

λιανέμποροι πήραν μέρος, με διευκολύνσεις στους όρους πίστωσης και
πληρωμής1. Οι προσπάθειες τους απέδωσαν: οι πωλήσεις παρουσίασαν
αύξηση 230% σε σχέση με το 2019 2.

γεγονός για το 2021 και να είστε έτοιμοι να ελιχθείτε ανάλογα.

πιο πιθανό να κάνει αγορές μέσω
internet κατά το El Buen Fin1.

1. Expansion, El Buen Fin 2020 durara 12 dias para evitar aglomeraciones, 9 Sept 2020

ΕΠΟΧΙΚΌΤΗΤΑ
Αυτό σε σύγκριση με το μόλις 53% των τοπικών αγοραστών1. Η διαφορά είναι
ακόμα μεγαλύτερη για την Black Friday, με το 51% των διασυνοριακών αγοραστών μέσω
internet να δηλώνει ότι είναι πιο πιθανό να κάνει αγορές έναντι του 16% των αγοραστών
μέσω internet στην τοπική αγορά. Για την ακρίβεια, οι διασυνοριακοί αγοραστές μέσω
internet είναι πιο πιθανό να κάνουν αγορές μέσω internet σε κάθε αγοραστική περίσταση.
Βεβαιωθείτε ότι όλες οι κορυφαίες εποχιακές περιστάσεις είναι στο ημερολόγιο των
προωθητικών ενεργειών σας, όπως τα Χριστούγεννα, η Γιορτή της Μητέρας και εποχιακές
εκπτώσεις όπως η Hot Sale του Μαΐου, η οποία σημείωσε διπλάσιες πωλήσεις το 20201.

2. Statista, Sales revenue generated by online

shopping during ‘El Buen Fin’, Δεκέμβριος 2020, τα δεδομένα της έρευνας συλλέχθησαν μεταξύ 2016 και 2020

3. Ανάθεση της PayPal

Ipsos MORI PayPal Cross-border Insights 2021. δείγμα=13.000, 13 αγορές. Έρευνα μέσω internet σε ενήλικες (ηλικίας άνω των 18
που έχουν πραγματοποιήσει μια αγορά μέσω internet τους τελευταίους 3 μήνες) μεταξύ Δεκεμβρίου 2020—Φεβρουαρίου 2020.

1. Ανάθεση της PayPal Ipsos MORI PayPal Cross-border Insights 2021. δείγμα=13.000, 13 αγορές. Έρευνα μέσω internet σε ενήλικες (ηλικίας άνω των 18 που έχουν πραγματοποιήσει μια αγορά μέσω internet τους τελευταίους 3 μήνες) μεταξύ Δεκεμβρίου
2020—Φεβρουαρίου 2021. 2. S&P Global Market Intelligence, COVID spurs greater fintech use in Mexico, but financial inclusion lags, 18 Ιουνίου 2020
Dunn & Company και την WPL (2020)

3. J.P. Morgan, 2020 Ecommerce Payments Trends Report: Mexico, στοιχεία για την J.P. Morgan από την Edgar,
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ΜΕΞΙΚΌ – ΤΑ 3 ΒΑΣΙΚΆ ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ

1

ΦΡΟΝΤΊΣΤΕ ΝΑ ΕΊΣΤΕ ΈΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΜΠΕΊΤΕ ΣΕ ΜΊΑ
ΔΥΝΑΜΙΚΉ ΑΓΟΡΆ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΕΜΠΟΡΊΟΥ ΜΕ ΔΙΨΉΦΙΟ
ΡΥΘΜΌ ΥΙΟΘΈΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΌΡΙΟ ΜΈΣΩ ΚΙΝΗΤΉΣ
ΣΥΣΚΕΥΉΣ.
Η πανδημία επιτάχυνε την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού εμπορίου στο Μεξικό
περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα της έρευνας 1 και το εμπόριο μέσω
κινητής συσκευής αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό από το ηλεκτρονικό εμπόριο
γενικά 2 . Οι εφαρμογές ξεπερνούν τα προγράμματα περιήγησης για την ολοκλήρωση
συναλλαγών μέσω κινητής συσκευής2. Αυτή η πανίσχυρη λατινοαμερικάνικη αγορά
προσελκύει πλέον μεγάλες διεθνείς πλατφόρμες αγορών2, οπότε παρακολουθήστε τις
εξελίξεις σε αυτό το πλαίσιο.

2

Το Μεξικό είναι πολύ πιο δεκτικό στις διασυνοριακές αγορές από πολλές άλλες
χώρες1. Οι πωλητές μπορούν να ανταποκριθούν στη ζήτηση αυτή τη στιγμή με προσφορές
σε καλές τιμές, δυσεύρετες μάρκες και απρόσκοπτες, ασφαλείς συναλλαγές. Φροντίστε να
είστε πανέτοιμοι για δράση κατά την Black Friday και το El Buen Fin, δίνοντας προσοχή στις

Το εμπόριο μέσω κινητής συσκευής

ημερομηνίες του 2021.

αναπτύσσεται δύο φορές πιο γρήγορα
από το ηλεκτρονικό εμπόριο2 .

ΤΟ ΚΕΝΌ ΣΤΗ ΖΉΤΗΣΗ ΑΥΤΉ ΤΗ ΣΤΙΓΜΉ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ
ΕΊΝΑΙ ΈΝΑ ΠΛΕΟΝΈΚΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΈΜΠΕΙΡΟΥΣ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΎΣ ΠΩΛΗΤΈΣ.

3

ΚΑΘΏΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ ΑΝΑΚΆΜΠΤΕΙ, ΔΙΕΥΚΟΛΎΝΕΤΕ ΤΟΥΣ
ΑΓΟΡΑΣΤΈΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΈΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΌΣ ΣΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΌΠΟ ΠΛΗΡΩΜΉΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΟΎΝ.
Οι Μεξικανοί αγοραστές μέσω internet κάνουν διασυνοριακές αγορές κυρίως μέσα
από πλατφόρμες αγορών στο internet, όπως το ιδιαίτερα καθιερωμένο Mercado Libre
MX1. OΗ έρευνα στο internet και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παραμένουν δημοφιλή εργαλεία
αναζήτησης, ειδικά το Facebook1. Οι χρεωστικές κάρτες συνεχίζουν να είναι δημοφιλείς, αλλά
τα ψηφιακά πορτοφόλια κέρδισαν έδαφος το 2020, διεκδικώντας το μερίδιο τους ανάμεσα στους
τρόπους πληρωμής, μαζί με τις δόσεις, τις τραπεζικές μεταφορές και τα μετρητά. 2. Η PayPal είναι
το πιο δημοφιλές ψηφιακό πορτοφόλι 2.

1. PayPal-commissioned Ipsos MORI PayPal Cross-border Insights 2021. δείγμα=13.000, 13 αγορές. Έρευνα μέσω internet σε ενήλικες (ηλικίας άνω των 18 που έχουν πραγματοποιήσει μια αγορά μέσω internet
τους τελευταίους 3 μήνες) μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 - Φεβρουαρίου 2021. 2. J.P. Morgan, 2020 Ecommerce Payments Trends Report: Mexico, στοιχεία για την J.P. Morgan από την Edgar, Dunn & Company και την
WPL (2020)
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Ρωσία
Άφθονες ευκαιρίες ηλεκτρονικού εμπορίου εκτός συνόρων,
καθώς οι εξοικειωμένοι με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Ρώσοι αγοραστές στρέφονται στο internet για τις
καλύτερες προσφορές.
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Ρωσία – ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΠΟΤΎΠΩΣΗ

ΕΤΉΣΙΟΣ ΡΥΘΜΌΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΕΜΠΟΡΊΟΥ

10.1%

ΔΕΊΚΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΉΣ
ΔΎΝΑΜΗΣ

3

24.248

ΔΙΕΊΣΔΥΣΗ INTERNET

81%

4

ΑΕΠ

$1.46

ΕΤΉΣΙΑ ΈΣΟΔΑ ΑΠΌ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΕΜΠΌΡΙΟ

τρις1

ΔΙΕΊΣΔΥΣΗ SMARTPHONE

72.8%

$25,994

ΠΛΗΘΥΣΜΌΣ

6

5

εκατ.3

146
εκατ.2

1. Statista, Russia: GDP in current prices from 1995 to 2025, Οκτώβριος 2020, έρευνα IMF (1985-2020)

2. Statista, Demographics of Russia – Statistics & Facts, 17 Φεβρουαρίου 2021

3. Statista, eCommerce Russia, 2020, τα δεδομένα ηλεκτρονικού εμπορίου βασίζονται στη βασική έρευνα της Statista, στη

μοντελοποίηση από κάτω προς τα πάνω, στα δεδομένα της αγοράς, στην ανάλυση διάφορων μακροιοικονομικών δεικτών, σε βασικούς δείκτες της αγοράς και σε συνεντεύξει ειδικών της αγοράς
Ιούλιος 2020, έρευνα τη χρονική περίοδο Ιουλίου 2020

6. OECD, Purchasing power parities (PPP) (Δείκτης), 2021

4. DataReportal, The Russian Federation, 18 Φεβρουαρίου 2020

5. Statista, Smartphone penetration 2020,
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Ρωσία – ΓΕΝΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ

Η αύξηση της ανεργίας και η μείωση του διαθέσιμου
εισοδήματος οδήγησαν τους Ρώσους να περιορίσουν τις
αγορές τους το 20201. Αλλά η αγορά παρουσιάζει μεγάλες
ευκαιρίες για διασυνοριακούς προμηθευτές που παρέχουν
οικονομικές προσφορές.

Το
Το ηλεκτρονικό εμπόριο ανεβαίνει στη Ρωσία και το 42%
των αγοραστών μέσω internet που ρωτήθηκε σχεδιάζει
να κάνει περισσότερες αγορές μέσω internet τώρα σε
σχέση με την περίοδο πριν την πανδημία (2). Αν και οι
διασυνοριακές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 32%(3), to 73%
των διασυνοριακών Ρώσων αγοραστών μέσω internet
θα κάνουν αγορές από την τοπική ή διεθνή αγορά εάν
η τιμή είναι καλή(2). Επιπλέον, η προτίμησή τους να
υποστηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις είναι σχετικά
χαμηλότερη σε σχέση με άλλες αγορές (40%) (2).
Η γοητεία της ανακάλυψης νέων προϊόντων είναι το
ισχυρότερο κίνητρο για διασυνοριακές αγορές μέσω
internet σε σχέση με άλλες αγορές (35%) (2). Ωστόσο, η
δυσκολία στη διεθνή επιστροφή προϊόντων αποτελεί
βασικό εμπόδιο (36%)(2).

1. PWC, The Consumer Transformed, 2020 Global Consumer Insights Survey: Russia

Οι πλατφόρμες αγορών στο internet είναι το κυρίαρχο
κανάλι ηλεκτρονικού εμπορίου για τις περισσότερες
κατηγορίες προϊόντων(2). Ως προς τους τρόπους
πληρωμής, οι διασυνοριακοί αγοραστές μέσω internet
στη Ρωσία προτιμούν την PayPal (30%) (2). Ένας κύριος
λόγος που επιλέγουν την PayPal είναι η ασφάλεια,
καθώς η προστασία των δεδομένων απασχολεί το 57%
των καταναλωτών μέσω internet στη χώρα(3).
Οι Ρώσοι αγοραστές μέσω internet θα κάνουν διεθνείς
αγορές για να πετύχουν μεγαλύτερη αξία και σχεδόν οι
μισοί σκοπεύουν να ξοδέψουν περισσότερο στις αγορές
τους μέσω internet το 2021/2022(2). Οι έμποροι μπορούν
να τους προσεγγίσουν με οικονομικά προϊόντα,
χαμηλά έξοδα αποστολής και αξιόπιστους και ασφαλείς
τρόπους πληρωμής.

2. Ανάθεση της PayPal στην Ipsos MORI για Διασυνοριακά Insights για την PayPal, 2021. δείγμα=13.000, 13 αγορές. Έρευνα σε ενήλικες μέσω

internet (ηλικίας άνω των 18, που έχουν κάνει αγορές μέσω internet το τελευταίο τρίμηνο) το διάστημα Δεκέμβριος 2020 — Φεβρουάριος 2021

3. NAFI & Skolkovo, Η ρώσικη έρευνα διεξήχθη από τη σχολή διοίκησης

SKOLKOVO στη Μόσχα και το αναλυτικό κέντρο NAFI τον Απρίλιο του 2020. Ερωτήθηκαν 1.612 άτομα άνω των 18 ετών σε 53 περιοχές της Ρωσίας.
έρευνα σε 1.600 Ρώσους, ηλικίας άνω των 16 ετών τον Ιούνιο του 2020

των διασυνοριακών αγοραστών
στη Ρωσία προτιμά την PayPal2.

4. Deloitte, Consumption in Russia 2020 report, αναφορά 2020, ηλεκτρονική
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Ρωσία – ΑΠΟΤΎΠΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ

ΠΟΎ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΓΟΡΈΣ ΤΟΥΣ
ΗΠΑ 17%

Προσδιορίστε τον
μελλοντικό πελάτη σας
ΠΌΣΟΙ ΚΆΝΟΥΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ

ΤΟ

68%

ΚΆΝΕΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ
ΑΓΟΡΈΣ

ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΗΛΙΚΊΑ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΏΝ
ΑΓΟΡΑΣΤΏΝ ΜΈΣΩ INTERNET

14%

18-24
25-34

22%
20%

35-44

23%
20%

45-54

55-64

ΠΏΣ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΓΟΡΈΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ INTERNET

78

%

ΑΓΟΡΆ ΜΈΣΩ
SMARTPHONE

58

%

ΑΓΟΡΆ ΜΈΣΩ
LAPTOP

ΓΙΑΤΊ ΚΆΝΟΥΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ

1/ Καλύτερες τιμές (67%)
2/ Π
 ρόσβαση σε προϊόντα που δεν
διατίθενται στην αγορά μου (45%)

ΠΏΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΤΕ
ΚΊΝΑ 69%

ΓΕΡΜΑΝΊΑ 8%

Ρωσικά
Το 24% των αγοραστών μέσω internet
δεν θα προχωρούσε σε αγορά από άλλη
χώρα εάν η υποστήριξη πελατών δεν ήταν
διαθέσιμη στη γλώσσα που προτιμά

ΠΏΣ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΈΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ

ΠΟΎ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ ΤΟΥΣ

1
2
3

PAYPAL 38%

Πλατφόρμες αγορών στο
internet (π.χ. Ebay)

ΠΙΣΤΩΤΙΚΉ ΚΆΡΤΑ 34%

Ιστότοπος
καταστήματος
Ιστότοπος
καταστήματος
/
/ εμπόρου
εμπόρου
Αγορές
μέσω
κοινωνικών
Αγορές
μέσω
κοινωνικών
δικτύων
δικτύων

ΠΏΣ ΣΑΣ ΒΡΊΣΚΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΊ
ΑΓΟΡΑΣΤΈΣ ΜΈΣΩ INTERNET

ΤΙ ΑΓΟΡΆΖΟΥΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΆ

39

%

ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΜΈΣΩ
ΤΡΆΠΕΖΑΣ 28%

29

%

22

64%

%

25%

3/ Οι ιστότοποι σε άλλες χώρες

έχουν μεγαλύτερη ποικιλία /
διαθεσιμότητα σε διαφορετικά
προϊόντα και στιλ (38%)

All data: PayPal commissioned Ipsos MORI PayPal Cross-border Insights 2021. n=13,000, 13 markets. Online survey of adults (aged 18+ who have purchased online in the past 3 months) between December 2020—February 2021

ΡΟΥΧΙΣΜΌΣ/
ΈΝΔΥΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΆ/
ΟΜΟΡΦΙΆ

17%

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΊΟ/
ΕΠΩΝΥΜΊΑ

ΜΈΣΩ ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΑΠΌ
ΆΛΛΟΥΣ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥΣ

ΜΈΣΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΜΈΣΩΝ ΔΙΚΤΎΩΣΗΣ /
ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΣΕ ΈΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΔΊΚΤΥΟ
Instagram (59%), YouTube (47%), Facebook (32%)
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Ρωσία – ΣΤΟ ΕΠΊΚΕΝΤΡΟ

ΒΑΣΙΚΟΊ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ

Οι Ρώσοι έχουν την
πρωτιά στη χρήση μέσων
κοινωνικής δικτύωσης
στην Ευρώπη
Η αγάπη της Ρωσίας για τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης αυξήθηκε ακόμη περισσότερο το
2020. Οι πολίτες της ξοδεύουν κατά μέσο όρο
πάνω από δύο ώρες την ημέρα σε ιστότοπους
κοινωνικής δικτύωσης1 - περισσότερο από κάθε
άλλη χώρα στην Ευρώπη.
Η κατανάλωση μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα ρώσικα
νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 53%2 όσο ήταν σε εφαρμογή τα

67%
των διασυνοριακών αγοραστών
μέσω internet που ρωτήθηκε στη
Ρωσία κάνει αγορές από διεθνείς
ιστότοπους για χαμηλότερες τιμές1.

78%
των αγορών μέσω internet από
αγοραστές που ερωτήθηκαν στη
Ρωσία πραγματοποιείται μέσω
smartphone1.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ/ΚΟΥΛΤΟΎΡΑ
Οι Ρώσοι καταναλωτές ελέγχουν περισσότερο το πώς ξοδεύουν τα
χρήματά τους. Πολλοί στρέφονται σε φθηνότερες μάρκες και μειώνουν
τις αλόγιστες σπατάλες. Καθώς το κόστος είναι ο βασικός παράγοντας για
διασυνοριακές αγορές, οι έμποροι μπορούν να προσεγγίσουν τους Ρώσους
που ψάχνουν προσφορές με φθηνά προϊόντα και δωρεάν αποστολή.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Το εμπόριο μέσω κινητής συσκευής καταγράφει μια σταθερή
αύξηση στη Ρωσία τα τελευταία χρόνια, αλλά η επιδημία του
COVID-19 εντατικοποίησε αυτήν την τάση. Η δημοφιλία του ανέβηκε
στο 39% το 20202. Με όλο και περισσότερους καταναλωτές να αναζητούν
αποτελεσματικούς και βολικούς τρόπους αγορών, μια απρόσκοπτη εμπειρία
εμπορίου μέσω κινητής συσκευής θα έχει μεγαλύτερη απήχηση.

μέτρα κοινωνικής απόστασης.
Αν και η πλειοψηφία των Ρώσων αγοραστών μέσω internet ακόμη ανακαλύπτει
ιστότοπους μέσω της αναζήτησης, αρκετοί από αυτούς βασίζονται στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης για νέα προϊόντα και έμπνευση. Δημοφιλείς ιστότοποι
είναι το Instagram, το YouTube και το Facebook. Από τους διασυνοριακούς
αγοραστές μέσω internet της έρευνας που επισκέπτονται ιστότοπους μέσω
των κοινωνικών δικτύων, σχεδόν τα δύο τρίτα χρησιμοποιούν το Instagram(3).
Οι έμποροι θα πρέπει να σκεφτούν να ενσωματώσουν έναν συνδυασμό από
δημοφιλείς διεθνείς πλατφόρμες και τοπικά κοινωνικά κανάλια για να
προσεγγίσουν τους Ρώσους αγοραστές που προτιμούν τα κοινωνικά μέσα.

71%
των Ρώσων κάνει αγορές κατά
την περίοδο των εκπτώσεων,
αλλά οι εποχικές προσφορές
δέχτηκαν πλήγμα 3.

ΕΠΟΧΙΚΌΤΗΤΑ
Οι Ρώσοι καταναλωτές προσελκύονται από εκπτωτικές δράσεις
μέσω internet, ειδικά για ρούχα, οικιακές συσκευές και καλλυντικά 3,
αλλά οι αγορές στις εποχικές εκπτώσεις, όπως η Black Friday,
μειώθηκαν κατά 27% το 2020 σε σύγκριση με το 2019. Αυτό αντανακλά
τον οικονομικό αντίκτυπο του COVID-19 με όλο και περισσότερους Ρώσους να
μειώνουν τις αλόγιστες δαπάνες τους.

1. Statista, Average daily social media use in selected European countries, Ιναουάριος 2021, έρευνα της GlobalWebindex & DataReportal
που διεξήχθη το τρίτο τρίμηνο του 2020 σε χρήστες internet (ηλικία 16-64)
Consumer Insights Survey: Russia

2. PWC, The Consumer Transformed, 2020 Global

3. Ανάθεση της PayPal στην Ipsos MORI για Διασυνοριακά Insights για την PayPal, 2021.

δείγμα=13.000, 13 αγορές. Έρευνα σε ενήλικες μέσω internet (ηλικίας άνω των 18, που έχουν κάνει αγορές μέσω internet το
τελευταίο τρίμηνο) το διάστημα Δεκέμβριος 2020 — Φεβρουάριος 2021.

1. Ανάθεση της PayPal στην Ipsos MORI για Διασυνοριακά Insights για την PayPal, 2021. δείγμα=13.000, 13 αγορές. Έρευνα σε ενήλικες μέσω internet (ηλικίας άνω των 18, που έχουν κάνει αγορές μέσω internet το τελευταίο τρίμηνο) το διάστημα
Δεκέμβριος 2020 — Φεβρουάριος 2021. 2. PWC, The Consumer Transformed, 2020 Global Consumer Insights Survey: Russia 3. Deloitte, Consumption in Russia 2020 report, αναφορά 2020, ηλεκτρονική έρευνα σε 1.600 Ρώσους άνω των 16 ετών που διεξήχθη
τον Ιούνιο του 2020
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ΡΩΣΊΑ – ΤΑ 3 ΒΑΣΙΚΆ ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ

Η εμπλοκή των
Ρώσων

είναι στο
ζενίθ της

1

ΟΙ ΡΏΣΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΈΣ ΔΊΝΟΥΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΙΜΉ
ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΧΈΣΗ ΚΌΣΤΟΥΣ-ΑΞΊΑΣ.
Με την τιμή και την αξία να αποτελούν το κυριότερο κριτήριο, οι έμποροι μπορούν
να προσελκύσουν τους φειδωλούς Ρώσους καταναλωτές με νέες στρατηγικές τιμών,
όπως εκπτώσεις και δωρεάν αποστολή. Τα προγράμματα πιστότητας με ελκυστικά κίνητρα
τιμών μπορούν, επίσης, να αυξήσουν την εμπλοκή των καταναλωτών.

2

ΕΝΘΑΡΡΎΝΕΤΕ ΤΟΥΣ ΡΏΣΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΈΣ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΎΨΟΥΝ
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΜΈΣΩ INTERNET ΜΈΣΩ ΜΙΑΣ ΑΠΡΌΣΚΟΠΤΗΣ
ΕΜΠΕΙΡΊΑΣ ΕΜΠΟΡΊΟΥ ΜΈΣΩ ΚΙΝΗΤΉΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ
Το εμπόριο μέσω κινητής συσκευής ανεβαίνει καθώς όλο και περισσότεροι Ρώσοι
περιηγούνται και κάνουν αγορές και πληρωμές μέσω κινητής συσκευής. Η ποικιλία
προϊόντων είναι, επίσης, ένα βασικό κριτήριο για τους διασυνοριακούς αγοραστές μέσω
internet της Ρωσίας – λατρεύουν να ανακαλύπτουν νέα προϊόντα στο internet. Ένας πάροχος
ασφαλούς τρόπου πληρωμής, όπως η PayPal, διασφαλίζει την προστασία του αγοραστή* με
επιστροφές χρημάτων και υποστήριξη στην επιστροφή των προϊόντων.

3

ΕΝΣΩΜΑΤΏΣΤΕ ΤΑ ΜΈΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΔΙΚΤΎΩΣΗΣ ΩΣ ΒΑΣΙΚΌ
ΜΈΡΟΣ ΤΟΥ MARKETING MIX ΣΑΣ.
Η κατανάλωση μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη Ρωσία είναι στο ζενίθ της.
Η παρουσία σε τοπικούς και διεθνείς ιστότοπους θα διευκολύνει τους εμπόρους να
προσεγγίσουν περισσότερους Ρώσους αγοραστές. Και, σε μια περίοδο που η ευκολία
μετράει περισσότερο, φροντίστε να τους προσφέρετε μια εμπειρία εμπορίου μέσω κινητής
συσκευής που είναι γρήγορη, βελτιστοποιημένη και απλή.

*Διατίθεται μόνο για επιλέξιμες αγορές. Ισχύουν περιορισμοί.
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Εν μέσω της μεγαλύτερης ύφεσης στην ιστορία της, αλλά
παράλληλα με σημαντική κρατική επένδυση στον ψηφιακό
μετασχηματισμό, η Σιγκαπούρη αποτελεί την τέλεια
ευκαιρία για διασυνοριακούς πωλητές.

Σιγκαπούρη
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Σιγκαπούρη – ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΠΟΤΎΠΩΣΗ

ΔΙΕΊΣΔΥΣΗ INTERNET

87%

5

ΕΤΉΣΙΑ ΈΣΟΔΑ ΑΠΌ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΕΜΠΌΡΙΟ

ΑΕΠ

$337.45

2,793

δις1

ΣΎΝΘΕΤΟΣ ΕΤΉΣΙΟΣ ΡΥΘΜΌΣ
ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΊΟΥ ΜΈΣΩ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ:

13.6%

4

εκατ.3

ΔΙΕΊΣΔΥΣΗ SMARTPHONE

78%

4

ΠΛΗΘΥΣΜΌΣ

5.686.8002

ΕΤΉΣΙΟΣ ΡΥΘΜΌΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΕΜΠΟΡΊΟΥ

16.1%

3

εκατ.3

ΔΕΊΚΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΉΣ
ΔΎΝΑΜΗΣ

0.937

1. Statista, Singapore: Gross domestic product (GDP) in current prices from 1985 to 2025, Οκτώβριος 2020, έρευνα IMF (1985-2020)

2. Singapore Department of Statistics, Population Trends, 2020

πάνω, στα δεδομένα της αγοράς, στην ανάλυση διάφορων μακροιοικονομικών δεικτών, σε βασικούς παράγοντες της αγοράς και σε συνεντεύξεις ειδικών της αγοράς
5. JP Morgan, 2019 Global Payments Trends Report - Singapore Country Insights, 2019

6. OECD, Purchasing power parities (PPP) (Δείκτης), 2021

3. Statista, E-commerce Singapore, 2020, τα δεδομένα ηλεκτρονικού εμπορίου βασίζονται στη βασική έρευνα της Statista, στη μοντελοποίηση από κάτω προς τα

4. JP Morgan, 2020 E-commerce Payments Trends Report: Singapore, 2020, τα δεδομένα παρήχθησαν στην J.P. Morgan από τους Edgar, Dunn, and Company και WPL (2020)

6
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Σιγκαπούρη – ΓΕΝΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ

Ο κορονοϊός βύθισε την Πόλη των Λιονταριών στη μεγαλύτερη
ύφεση της ιστορίας της 1, ωθώντας την κυβέρνηση να
χρησιμοποιήσει αποθέματα για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες 2.
Αλλά ενώ η οικονομία της Σιγκαπούρης συρρικνώθηκε, το
ηλεκτρονικό εμπόριο άνθισε.

Τα δύο τρίτα των αγοραστών μέσω internet στη

θα πρέπει να δουν αν μπορούν να συμπεριλάβουν αυτό

Σιγκαπούρη αύξησαν τις αγορές τους μέσω internet το

το κόστος στην τιμή του προϊόντος τους ή να προσφέρουν

2020 (3) και υπάρχει η ελπίδα ότι η κίνηση της κυβέρνησης

πάγιες χρεώσεις αποστολής. Εστιάστε στο εμπόριο μέσω

προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό θα βοηθήσει την

κινητής συσκευής, καθώς οι περισσότεροι αγοραστές

τοπική αγορά να επανέλθει4.

μέσω internet στη Σιγκαπούρη, πολύ πάνω από τον μέσο

Οι διασυνοριακές αγορές παραμένουν ξεκάθαρο
χαρακτηριστικό της αγοράς του ηλεκτρονικού εμπορίου
στη Σιγκαπούρη. Σχεδόν το 80% των αγοραστών μέσω
internet κάνει αγορές από διεθνείς ιστότοπους με
βασικό κίνητρο τις χαμηλότερες τιμές και τη μεγαλύτερη
προσβασιμότητα σε προϊόντα . Με τις εμπορικές
4

επιχειρήσεις εκτός internet να έχουν πληγεί σοβαρά
από την πανδημία, οι αγοραστές στη Σιγκαπούρη έχουν
κατακλύσει το internet για να έχουν πρόσβαση σε διεθνή
προϊόντα, ενώ οι τοπικές επιχειρήσεις πασχίζουν να
αποκτήσουν παρουσία στο internet.

όρο της έρευνας, κάνουν τις αγορές τους μέσω συσκευών

των καταναλωτών μέσω
internet κάνει αγορές από
διεθνείς ιστότοπους4

smartphone και το 20203 τα 2/3 κατέβασε τουλάχιστον μία
εφαρμογή για αγορές.
Η πιστωτική κάρτα είναι ο τρόπος πληρωμής που
χρησιμοποιείται και προτιμάται περισσότερο για όλες τις
συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά ως προς το
ψηφιακό πορτοφόλι, η PayPal είναι αυτή που κυριαρχεί
έναντι των ανταγωνιστών της. Χρησιμοποιείται από το
31% των αγοραστών για διασυνοριακές συναλλαγές μέσω
internet 3.

Οι αγοραστές μέσω internet από τη Σιγκαπούρη
αναφέρουν το κόστος αποστολής ως το κυριότερο
εμπόδιο για διασυνοριακές αγορές3, οπότε οι προμηθευτές

1. The Straits Times, Singapore’s recession deepens, 12 Αυγούστου 2020

2. Australian Financial Review, Singapore’s economy tipped to roar back to life, 16 Φεβρουαρίου 2021

3. Ανάθεση της PayPal στην Ipsos MORI, Διασυνοριακά

Insights για την PayPal, 2021.n=13.000,13 αγορές. Έρευνα μέσω internet σε ενήλικες (18+ που έχουν κάνει αγορές μέσω internet κατά το τελευταίο τρίμηνο) το διάστημα Δεκέμβριος 2020 – Φεβρουάριος 2021.
Authority of Singapore, Support for SMEs, 5 Νοεμβρίου 2020

4. Monetary
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Σιγκαπούρη – ΑΠΟΤΎΠΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ
ΠΟΎ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΓΟΡΈΣ ΤΟΥΣ

Προσδιορίστε τον
μελλοντικό πελάτη σας
ΠΌΣΟΙ ΚΆΝΟΥΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ

ΤΟ

78%

ΚΆΝΕΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ
ΑΓΟΡΈΣ

ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΗΛΙΚΊΑ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΏΝ
ΑΓΟΡΑΣΤΏΝ ΜΈΣΩ INTERNET

11%

ΠΏΣ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΓΟΡΈΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ INTERNET

83

%

ΑΓΟΡΈΣ ΜΈΣΩ
ΣΥΣΚΕΥΏΝ
SMARTPHONE

55

%

ΑΓΟΡΈΣ ΜΈΣΩ
LAPTOP

ΓΙΑΤΊ ΚΆΝΟΥΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ

1/ Κ αλύτερες τιμές (56%)

18-24
20%

23%
20%

2/	Πρόσβαση σε στοιχεία που δεν είναι

25-34
35-44

45-54
26%

διαθέσιμα στην αγορά μου (45%)

ΆΛΛΕΣ ΧΏΡΕΣ ΤΗΣ ΑΣΊΑΣ/
ΩΚΕΑΝΊΑΣ 21%

ΠΏΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΤΕ

Κίνα 62%
ΝΌΤΙΑ ΚΟΡΈΑ 19%

Το 22% των αγοραστών μέσω internet
δεν θα προχωρούσε σε αγορά από άλλη
χώρα εάν η υποστήριξη πελατών δεν είναι
διαθέσιμη στη γλώσσα που προτιμά

ΠΏΣ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΈΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ

ΠΟΎ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ ΤΟΥΣ

1
2
3

ΠΙΣΤΩΤΙΚΉ ΚΆΡΤΑ 67%

Αγορές στο internet (π.χ.
Shopee(2))

PAYPAL 31%
ΧΡΕΩΣΤΙΚΉ ΚΆΡΤΑ 25%

Ιστότοποςκατάστημα
καταστήματος
Ηλεκτρονικό
// ιστότοπος
εμπόρουεμπόρου
Αγορές
Αγορά
σταμέσω
μέσα κοινωνικών
κοινωνικής
δικτύων δικτύωσης
ΠΏΣ ΣΑΣ ΒΡΊΣΚΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΊ
ΑΓΟΡΑΣΤΈΣ ΜΈΣΩ INTERNET

ΤΙ ΑΓΟΡΆΖΟΥΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΆ

41

%

22

%

21

55-64

All data: PayPal commissioned Ipsos MORI PayPal Cross-border Insights 2021. n=13,000, 13 markets. Online survey of adults (aged 18+ who have purchased online in the past 3 months) between December 2020—February 2021

ΡΟΥΧΙΣΜΌΣ

1. Holidify, Languages of Singapore, 2020

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΆ/
ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΟΜΟΡΦΙΆΣ

64%

%

3/ Α
 νακάλυψη νέων και ενδιαφέροντων
προϊόντων (37%)

Αγγλικά1

ΟΙΚΙΑΚΈΣ
ΣΥΣΚΕΥΈΣ

27%
24%

2. Statista, The Top 10 eCommerce Sites in Singapore, Ιούλιος 2020, η έρευνα διεξήχθη από τη SimilarWeb στο δεύτερο τρίμηνο του 2020

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΊΟΥ/ΜΆΡΚΑΣ

ΜΈΣΩ ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΑΠΌ ΆΛΛΟΥΣ
ΙΣΤΌΤΟΠΟΥΣ
ΣΤΑ ΜΈΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΔΙΚΤΎΩΣΗΣ /
ΜΈΣΩ ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΔΊΚΤΥΟ
Facebook (81%), Instagram (48%), Whatsapp (27%)
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Σιγκαπούρη – ΣΤΟ ΕΠΊΚΕΝΤΡΟ

ΒΑΣΙΚΟΊ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ

56%

Πουθενά δεν είναι σαν
το σπίτι σου για αγορές
στο internet
Με τον περιορισμό της κίνησης στα διάσημα
εμπορικά κέντρα της Σιγκαπούρης, τα σπίτια
αναδείχθηκαν ως οι μεγαλύτεροι εμπορικοί
κόμβοι της χώρας.
Τα lockdown εκτόξευσαν τη χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου
και οδήγησαν σε μεγαλύτερες ευκαιρίες για διασυνοριακές
συναλλαγές. Το 78%1 των αγοραστών μέσω internet στη
Σιγκαπούρη, που πήρε μέρος στην έρευνα, δήλωσε ότι κάνει
τις αγορές του μόνο διασυνοριακά, ή συνδυαστικά τοπικά και

των διασυνοριακών αγοραστών
μέσω internet έκανε αγορές
από διεθνείς ιστότοπους για
χαμηλότερες τιμές 1.

83%
των αγοραστών μέσω internet στη
Σιγκαπούρη κάνει τις αγορές του
μέσω συσκευών smartphone1.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ/ΚΟΥΛΤΟΎΡΑ
Με το ξέσπασμα της πανδημίας, η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης έδωσε κίνητρα
για να προωθήσει την υιοθέτηση ψηφιακών πρακτικών. Ωστόσο, παρά τις
προσπάθειές της, πολλές επιχειρήσεις συνέχισαν να κινούνται μέσω παραδοσιακών
καναλιών2. Αυτό αποτέλεσε μια μεγάλη ευκαιρία για τους διασυνοριακούς προμηθευτές
στο internet, καθώς η Σιγκαπούρη είναι ιδιαίτερα δεκτική προς αυτούς, με τους αγοραστές
να αναζητούν μάρκες και προϊόντα σε καλές τιμές οπουδήποτε κι αν βρίσκονται.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Οι αγοραστές στη Σιγκαπούρη είναι πολύ ανοιχτοί προς τη νέα τεχνολογία του
ηλεκτρονικού εμπορίου. Ενώ το 71% χρησιμοποιεί laptop ή desktop υπολογιστή για να
μπει στο internet, οι συσκευές smartphone παραμένουν η νο1 συσκευή για πρόσβαση στο
internet1. Είναι επίσης η επιλογή που περισσότερο χρησιμοποιείται (83%) και προτιμάται
(53%) από τους καταναλωτές μέσω internet στη Σιγκαπούρη1, οπότε φροντίστε να δώσετε
προτεραιότητα στο εμπόριο μέσω κινητής συσκευής.

διασυνοριακά – το μεγαλύτερο ποσοστό ανάμεσα σε όλες τις
χώρες της έρευνας.
Οι πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου στη Σιγκαπούρη παρουσίασαν αύξηση
23% στο σύνολο των επισκέψεων σε ιστότοπους κατά το πρώτο εξάμηνο
του 20202. Βάσει της συνολικής κινητικότητας στο ηλεκτρονικό εμπόριο στη
Σιγκαπούρη, οι 5 κορυφαίοι ιστότοποι ηλεκτρονικού εμπορίου ήταν οι Shopee,
Lazada, Qoo10, Amazon and Ezbuy1, το οποίο περιλαμβάνει τις υπηρεσίες
Buy-For-Me και Ship For Me προς διευκόλυνση των διασυνοριακών αγορών.

Υπάρχουν πολλές
περιστάσεις που
κάνουν τη Σιγκαπούρη
ελκυστική ως εποχική
αγορά.

ΕΠΟΧΙΚΌΤΗΤΑ
Χάρη στο ποικιλόμορφο προφίλ της, η Σιγκαπούρη αποτελεί μια εξαιρετική
αγορά για δώρα, καθώς τιμά τις γιορτές και του Δυτικού και του Ασιατικού
κόσμου. Τα Χριστούγεννα, η Black Friday/Cyber Monday και η Κινέζικη Πρωτοχρονιά είναι
οι πιο δημοφιλείς περιστάσεις για αγορές στο internet από διασυνοριακούς και τοπικούς
αγοραστές, κατά 43%, 43%, 24% και 21% αντίστοιχα1.

Το νέο ψηφιακό σκεπτικό της Σιγκαπούρης εκπέμπει ένα ξεκάθαρο μήνυμα
προς τους προμηθευτές που δραστηριοποιούνται στο internet: Φροντίστε
να προσφέρετε στους αγοραστές στη Σιγκαπούρη μια ασφαλή, γρήγορη και
απρόσκοπτη αγοραστική εμπειρία – και σίγουρα μέσω κινητής συσκευής.

1. Ανάθεση της PayPal στην Ipsos MORI, Διασυνοριακά Insights για την PayPal, 2021.n=13.000, 13 αγορές. Έρευνα μέσω internet σε ενήλικες (18+
που έχουν κάνει αγορές μέσω internet κατά το τελευταίο τρίμηνο) το διάστημα Δεκέμβριος 2020 – Φεβρουάριος 2021.
COVID-19 Fuelling Singapore’s E-Commerce Boom?, 18 Σεπτεμβρίου 2020

2. The Asian Post, Is

1. Ανάθεση της PayPal στην Ipsos MORI, Διασυνοριακά Insights για την PayPal, 2021.n=13.000, 13 αγορές. Έρευνα μέσω internet σε ενήλικες (18+ που έχουν κάνει αγορές μέσω internet κατά το τελευταίο τρίμηνο) το διάστημα Δεκέμβριος
2020 – Φεβρουάριος 2021.

2. The Straits Times, Parliament: Digitalisation no longer an 'optional extra' but a critical necessity, says Iswaran, δημοσίευση 5 Ιουνίου 2020
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ΣΙΓΚΑΠΟΎΡΗ – ΤΑ 3 ΒΑΣΙΚΆ ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ

1

Η ΨΗΦΙΑΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ ΑΠΟΚΤΆ ΚΕΝΤΡΙΚΌ ΡΌΛΟ ΣΤΗΝ
ΑΝΆΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΣΙΓΚΑΠΟΎΡΗΣ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΎΦΕΣΗ.
Το εμπόριο μέσω κινητής συσκευής υποστηρίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης προς
τον ψηφιακό μετασχηματισμό, οπότε φροντίστε να εστιάσετε στο εμπόριο μέσω κινητής
συσκευής και σε μια απρόσκοπτη, ασφαλή διαδικασία ολοκλήρωσης αγορών. Δείτε επίσης
αν θέλετε να κάνετε πωλήσεις μέσω αγορών στο internet, καθώς οι αγοραστές μέσω internet στη

Η PayPal
χρησιμοποιείται για

Σιγκαπούρη τείνουν να τις προτιμούν.

2

ΤΟ ΤΟΠΊΟ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΏΝ ΜΈΣΩ INTERNET ΣΤΗ ΣΙΓΚΑΠΟΎΡΗ
ΈΧΕΙ ΔΙΕΥΡΥΝΘΕΊ, ΚΑΘΏΣ ΌΛΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟΙ ΤΟΠΙΚΟΊ
ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΊΣ ΠΆΡΟΧΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΊΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ
ΘΈΣΗ.
Η πιστωτική κάρτα παραμένει ο πιο δημοφιλής τρόπος πληρωμής για τους αγοραστές μέσω
internet στη Σιγκαπούρη, αλλά η PayPal ξεχωρίζει ως μία αξιόπιστη και ασφαλής λύση
πληρωμών. Η έρευνα έδειξε ότι χρησιμοποιείται για το 31% των διασυνοριακών συναλλαγών στο

διασυνοριακές συναλλαγές
μέσω internet1

internet, έναντι της τοπικής λύσης PayNow που αντιστοιχεί μόνο στο 5%1.

3

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΕΜΠΌΡΙΟ ΘΡΙΑΜΒΕΎΕΙ ΣΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΜΙΚΡΌ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΌ ΚΡΆΤΟΣ, ΌΠΟΥ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΈΣ ΚΆΝΟΥΝ ΑΓΟΡΈΣ
ΔΙΕΘΝΏΣ ΓΙΑ ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ ΤΙΜΈΣ, ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΚΑΙ
ΤΟΝ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΌ ΤΗΣ ΑΝΑΚΆΛΥΨΗΣ ΝΈΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ1.
Πέρα από την τιμή, που είναι το πρωταρχικό τους κίνητρο, οι διασυνοριακοί αγοραστές μέσω
internet στη Σιγκαπούρη στρέφονται σε διεθνείς ιστότοπους για να βρουν και στοιχεία που δεν είναι
διαθέσιμα στην τοπική αγορά, αλλά και για να ανακαλύψουν νέα και ενδιαφέροντα προϊόντα.

1. Ανάθεση της PayPal στην Ipsos MORI, Διασυνοριακά Insights για την PayPal, 2021.n=13.000,13 αγορές. Έρευνα μέσω internet σε ενήλικες (18+ που έχουν κάνει αγορές μέσω internet κατά το τελευταίο τρίμηνο) το
διάστημα Δεκέμβριος 2020 – Φεβρουάριος 2021.

80

Η επιχειρηματικότητα μπορεί να αντιμετωπίζει
προκλήσεις αυτή τη μετά-Brexit εποχή, αλλά η
δυνατότητα για εμπόριο μέσω κινητής συσκευής
συνεχίζει να μεγαλώνει σε αυτή την κορυφαία
αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου.

ΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΊΛΕΙΟ
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ΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΊΛΕΙΟ – ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΠΟΤΎΠΩΣΗ

ΕΤΉΣΙΑ ΈΣΟΔΑ ΑΠΌ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΕΜΠΌΡΙΟ

ΔΙΕΊΣΔΥΣΗ INTERNET

96%

$103,9

ΑΕΠ

$2.6

5

δις3

ΕΤΉΣΙΟΣ ΡΥΘΜΌΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΕΜΠΟΡΊΟΥ

τρις1

7.1%

3

ΠΛΗΘΥΣΜΌΣ

67
εκατ.

ΔΕΊΚΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΉΣ
ΔΎΝΑΜΗΣ

2

ΣΎΝΘΕΤΟΣ ΕΤΉΣΙΟΣ ΡΥΘΜΌΣ
ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΊΟΥ ΜΈΣΩ
ΚΙΝΗΤΉΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ

13.6%

4

1. Statista, Gross domestic product (GDP) in current prices of the United Kingdom (UK) from 1985 to 2025, Οκτώβριος 2020, Έρευνα IMF (1985-2020)
αγοράς, καθώς και συνεντεύξεις ειδικών της αγοράς
2020

2. Worldometer, U.K. Population, 2020

ΔΙΕΊΣΔΥΣΗ SMARTPHONE

84%

6

3. Statista, eCommerce United Kingdom, 2021, τα στοιχεία για το ηλεκτρονικό εμπόριο προκύπτουν από πρωτογενή έρευνα της Statista, μοντελοποίηση από κάτω προς τα πάνω, στοιχεία της αγοράς, ανάλυση διάφορων μακροοικονομικών δεικτών και βασικών παραγόντων της

4. J.P. Morgan, 2020 E-commerce Payments Trends Report: UK, 2020, στοιχεία για την J.P. Morgan από την Edgar, Dunn & Company και την WPL

7. OECD, Purchasing power parities (PPP) (Indicator), 2021

0.70

7

5. Statista, Share of households with internet access in the United Kingdom from 1998 to 2020, 14 Σεπτεμβρίου 2020, στοιχεία από έρευνα μέσω internet σε 1.800 συμμετέχοντες το διάστημα 1998 - 2020

6. Deloitte, Impact of COVID-19 – Digital Consumer Trends 2020,
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ΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΊΛΕΙΟ – ΓΕΝΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ

Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει η τρίτη μεγαλύτερη
αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου στον κόσμο1 με τουλάχιστον
δύο τρίτα των Βρετανών αγοραστών μέσω internet που
ρωτήθηκαν να έχουν ξοδέψει περισσότερο στο internet το
2020 σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά 2. Αλλά τα
lockdown λόγω της πανδημίας οδήγησαν την οικονομία σε
μια ύφεση που προβλέπεται να διαρκέσει και το 20223.

Η απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή

αισιόδοξη χάρη στη σημαντική ανάπτυξη του ηλεκτρονικού

Ένωση (γνωστή ως Brexit) και η πανδημία συνέπεσαν ως

εμπορίου και την προθυμία των Βρετανών καταναλωτών να

δύο ιστορικές προκλήσεις για αυτό το νησιωτικό κράτος,

κάνουν διεθνείς αγορές εάν ένα στοιχείο είναι δυσεύρετο στην

αλλάζοντας τα αγοραστικά πρότυπα. Με πολλούς να σφίγγουν

τοπική αγορά4. Μια ύφεση μπορεί επίσης να δώσει ώθηση

τα λουριά μετά τη στροφή της οικονομίας, οι καταναλωτές

στον ανταγωνισμό για διασυνοριακές πωλήσεις, καθώς οι

δήλωσαν ότι ξόδεψαν λιγότερο σε μη-απαραίτητα στοιχεία

καταναλωτές στο Ηνωμένο Βασίλειο αναζητούν χαμηλότερες

συγκριτικά με προηγούμενες χρονιές. Ως αποτέλεσμα, το

τιμές.

διαθέσιμο εισόδημα παρουσίασε μείωση4.

Φροντίστε να μπορούν οι καταναλωτές να σας εντοπίσουν

των Βρετανών αγοραστών
μέσω internet που ρωτήθηκαν
ξόδεψαν περισσότερο μέσω
internet το 20202.

εύκολα μέσω έρευνας στο internet και κοινωνικών μέσων και να
είστε διαφανείς ως προς την τοποθεσία και τις διαδικασίες σας.

Πολλοί αγοραστές μέσω internet στο Ηνωμένο Βασίλειο
έδωσαν προτεραιότητα στις τοπικές επιχειρήσεις κατά το
lockdown2 και το Brexit έχει φέρει αυτή τη χρονιά νέους
κανονισμούς για τους διεθνείς, ή όπως τους ονομάζουμε, τους
διασυνοριακούς πωλητές5. Αλλά η γενικότερη εικόνα παραμένει

1. J.P. Morgan, 2020 E-commerce Payments Trends Report: UK, 2020, στοιχεία για την J.P. Morgan από την Edgar, Dunn & Company και την WPL

2. Ανάθεση της PayPal: Ipsos MORI PayPal Cross-border Insights 2021.

δείγμα=13.000, 13 αγορές. Έρευνα σε ενήλικες μέσω internet (ηλικίας άνω των 18, που έχουν πραγματοποιήσει μια αγορά μέσω internet το τελευταίο τρίμηνο) μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 - Φεβρουαρίου 2021
Research, Retail Forecast 2020-2022

3. Centre for Retail

4. McKinsey & Company, Survey: UK consumer sentiment during the coronavirus crisis, 31 March 2021, COVID-19 UK Consumer Pulse Survey 09/11-16.11.2020, δείγμα=1.089, δείγμα επιλεγμένο και

σταθμισμένο ως αντιπροσωπευτικό του γενικού πληθυσμού (άνω των 18 ετών) του Ηνωμένου Βασιλείου

5. Wix, How Brexit Will Impact Cross-Border eCommerce Sellers, 10 Δεκεμβρίου 2020
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ΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΊΛΕΙΟ – ΑΠΟΤΎΠΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ
ΠΟΎ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΓΟΡΈΣ ΤΟΥΣ
USA 26%

Προσδιορίστε τον
μελλοντικό πελάτη σας
ΠΌΣΟΙ ΚΆΝΟΥΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ

ΤΟ

42%

ΚΆΝΕΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ
ΑΓΟΡΈΣ

ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΗΛΙΚΊΑ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΏΝ
ΑΓΟΡΑΣΤΏΝ ΜΈΣΩ INTERNET

16%

18-24
26%
21%

19%
18%

35-44
45-54

55-64

25-34

ΠΏΣ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΓΟΡΈΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ INTERNET

66

%

ΑΓΟΡΆ ΜΈΣΩ
SMARTPHONE

57

2/ Καλύτερες τιμές (36%)
3/ Ανακάλυψη oνέων και
ενδιαφέροντων προϊόντων

ΠΏΣ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΈΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ

ΠΟΎ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ ΤΟΥΣ

1
2
3

PAYPAL 51%

Πλατφόρμες αγορών στο
internet (π.χ. Depop)

ΠΙΣΤΩΤΙΚΉ ΚΆΡΤΑ 31%
ΧΡΕΩΣΤΙΚΉ ΚΆΡΤΑ 30%

Ιστότοπος
καταστήματος
/
Ιστότοπος
καταστήματος
εμπόρου
/ εμπόρου

Αγορές
μέσω
κοινωνικών
Αγορές
στα
μέσα κοινωνικής
δικτύωσης
δικτύων
ΠΏΣ ΣΑΣ ΒΡΊΣΚΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΊ
ΑΓΟΡΑΣΤΈΣ ΜΈΣΩ INTERNET

ΤΙ ΑΓΟΡΆΖΟΥΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΆ

23

%

ΡΟΥΧΙΣΜΌΣ,
ΥΠΟΔΉΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΑΞΕΣΟΥΆΡ

(24%)

Όλα τα δεδομένα: Ανάθεση της PayPal: Ipsos MORI PayPal Cross-border Insights 2021. δείγμα=13.000, 13 αγορές. Έρευνα σε ενήλικες μέσω internet (ηλικίας άνω των 18, που έχουν κάνει αγορές μέσω internet το τελευταίο τρίμηνο) το διάστημα
Δεκέμβριος 2020 - Φεβρουάριος 2021

Αγγλικά
Το 23% των αγοραστών μέσω internet
δεν θα προχωρούσε σε αγορά από άλλη
χώρα εάν η υποστήριξη πελατών δεν είναι
διαθέσιμη στη γλώσσα που προτιμά

ΑΓΟΡΆ ΜΈΣΩ
LAPTOP

1/ Πρόσβαση σε προϊόντα που
δεν είναι διαθέσιμα στην
τοπική αγορά (40%)

CHINA 24%
GERMANY 10%

%

ΓΙΑΤΊ ΚΆΝΟΥΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ

ΠΏΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΤΕ

13

%

ΨΥΧΑΓΩΓΊΑ/
ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ
(ΦΥΣΙΚΆ
ΣΤΟΙΧΕΊΑ)

12

59%

%

ΠΑΙΧΝΊΔΙΑ/ΕΊΔΗ
ΧΌΜΠΙ

17%
14%

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΊΟ/
ΕΠΩΝΥΜΊΑ

ΜΈΣΩ ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΑΠΌ ΆΛΛΟΥΣ
ΙΣΤΌΤΟΠΟΥΣ
ΜΈΣΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΜΈΣΩΝ ΔΙΚΤΎΩΣΗΣ /
ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΣΕ ΈΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΔΊΚΤΥΟ

Facebook (74%), Instagram (49%), Twitter (16%)
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Η άφιξη του Brexit
Μετά από τέσσερα χρόνια διαφωνιών και
διαβουλεύσεων, το «πλήρες Brexit » ήρθε
την 1η Ιανουαρίου 2021, φέρνοντας μαζί νέες
σχέσεις μεταξύ χωρών και προϋποθέσεις
διαχείρισης.
Εάν κάνετε πωλήσεις σε πελάτες εντός του
Ηνωμένου Βασιλείου, θα έρθετε αντιμέτωποι με
νέες απαιτήσεις σχετικά με την καταχώρηση ΑΦΜ,
συλλογή και δήλωση για εισαγόμενα στοιχεία.
Οι επιχειρήσεις που σκέφτονται να εκμεταλλευτούν
τις ευκαιρίες που ενδέχεται να προκύψουν από το νέο
αυτόνομο προφίλ του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει
να φροντίσουν να είναι ενημερωμένες για αυτές τις υπό
διαμόρφωση υποχρεώσεις ως προς τον ΦΠΑ και να είναι
έτοιμες να ανταποκριθούν στις απαιτούμενες αλλαγές
ως προς τη διαχείριση και τη δήλωση φορολογίας. Ενώ
η εμπορική δραστηριοποίηση στη μετά-Brexit εποχή
συνεχίζει να εξελίσσεται, εξετάστε τις πωλήσεις μέσα από
πλατφόρμες αγορών στο internet καθώς αυτό μπορεί να σας
βοηθήσει να περιορίσετε τις απαιτήσεις διαχείρισης.

ΒΑΣΙΚΟΊ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ

61%
των καταναλωτών άλλαξε ή
τον τρόπο που κάνει αγορές τα
καταστήματα και τις μάρκες που
επιλέγει μέσα στο 20201.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ/ΚΟΥΛΤΟΎΡΑ
Η πιστότητα σε μάρκες δείχνει να κλονίζεται. Παρά την ιδιαίτερα δημοφιλή τάση
που επικρατεί για υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων, οι αγοραστές μέσω internet
στρέφονται στη διασυνοριακή αγορά για να αποκτήσουν πρόσβαση σε στοιχεία που
δεν είναι διαθέσιμα στην τοπική αγορά και σε χαμηλότερες τιμές2. Και καθώς υιοθετούν
καινούργιες συνήθειες αποταμίευσης και πιο συνειδητής κατανάλωσης λόγω μιας
πιθανής επερχόμενης ύφεσης, πιθανώς να υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για
διασυνοριακούς πωλητές για ανταγωνισμό σε επίπεδο τιμής. Προσπάθειες επίσης να
τονίσετε τον κοινωνικό χαρακτήρα των προϊόντων ή της επιχείρησής σας ενδέχεται να
έχουν απήχηση σε αυτούς τους αγοραστές.

60%
των Βρετανών αγοραστών
έκανε μία αγορά μέσω
smartphone το 20193.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Μια προσέγγιση που εστιάζει στις κινητές συσκευές εξακολουθεί να είναι
η έξυπνη επιλογή για τους διασυνοριακούς εμπόρους λιανικής. Η αναλογία
αγοραστών μέσω κινητής συσκευής στο σύνολο των αγοραστών μέσω internet στο
Ηνωμένο Βασίλειο είναι μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη1 και συνεχίζει να
αυξάνεται με ένα Σύνθετο Ετήσιο Ρυθμό Ανάπτυξης 13,6%3. Οι περισσότερες συναλλαγές
μέσω κινητής συσκευής εξακολουθούν να γίνονται μέσω προγράμματος περιήγησης
(55%), αλλά οι πληρωμές μέσα σε εφαρμογές φαίνεται να εξελίσσονται σε μια δημοφιλή
επιλογή για τους Βρετανούς αγοραστές (45%)3.

51%
των διασυνοριακών
αγοραστών μέσω internet
στο Ηνωμένο Βασίλειο που
ρωτήθηκε έκανε αγορές
κατά την Black Friday2 .

ΕΠΟΧΙΚΌΤΗΤΑ
Αυτό έρχεται σε σύγκριση με το μόλις 40% των τοπικών αγοραστών μέσω
internet2 . Το ίδιο ισχύει και τη Cyber Monday – το 26% των διασυνοριακών αγοραστών
μέσω internet που ρωτήθηκε δήλωσε ότι έκαναν αγορές μέσω internet σε αυτή την
περίσταση, συγκριτικά με το μόλις 17% των τοπικών αγοραστών μέσω internet2.
Γενικά, οι διασυνοριακοί αγοραστές μέσω internet ξοδεύουν περισσότερο στο internet
κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου2. Το Δ' τρίμηνο είναι η κύρια αγοραστική περίοδος:
η δαπάνη για τις Χριστουγεννιάτικες αγορές στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι η υψηλότερη
στην Ευρώπη, μια τάση που διατηρήθηκε και κατά το lockdown4.

1. McKinsey & Company, Survey: UK consumer sentiment during the coronavirus crisis, COVID-19 UK Consumer Pulse Survey 09/11-16.11.2020, δείγμα=1.089, δείγμα επιλεγμένο και σταθμισμένο ως αντιπροσωπευτικό του γενικού πληθυσμού (άνω των 18 ετών) του
Ηνωμένου Βασιλείου

2. 2. Ανάθεση της PayPal: Ipsos MORI PayPal Cross-border Insights 2021. δείγμα=13.000, 13 αγορές. Έρευνα σε ενήλικες μέσω internet (ηλικίας άνω των 18, που έχουν κάνει αγορές μέσω internet το τελευταίο τρίμηνο) το διάστημα Δεκέμβριος

2020 - Φεβρουάριος 2021

3. Statista, Estimated Christmas spending in retail in Europe pre-lockdown and post-lockdown in 2020, by country, Νοέμβριος 2020, έρευνα του CRR που πραγματοποιήθηκε το 2020

85

86

ΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΊΛΕΙΟ – ΤΑ 3 ΒΑΣΙΚΆ ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ

1

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕΊΤΕ ΣΤΟ ΤΟΠΊΟ ΤΟΥ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΎ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΕΜΠΟΡΊΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΊΣΙΑ ΤΟΥ BREXIT.
Πλέον απαιτείται από τις επιχειρήσεις να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς περί ΦΠΑ,
αλλά οι αγοραστές στο Ηνωμένο Βασίλειο προσδοκούν μια απρόσκοπτη αγοραστική
εμπειρία. Θα πρέπει να φροντίσετε να περιορίσετε τον αντίκτυπο της εγγραφής σας για ΦΠΑ στο
Ηνωμένο Βασίλειο και να παραμένετε ενημερωμένοι για τις εξελίξεις. Να είστε ξεκάθαροι ως προς τα
κόστη σε κάθε βήμα του αγοραστικού ταξιδιού και εξετάστε να έχετε έναν εξωτερικό συνεργάτη για τα
διαδικαστικά και την αποθήκευση ώστε να επιταχύνετε τις παραδόσεις και επιστροφές.

2

ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΤΕ ΤΙΣ ΤΆΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΌΝΩΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΊΤΕ ΣΕ ΖΗΤΉΜΑΤΑ
ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ.
Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μία χώρα που κυριαρχεί η χρήση κινητής συσκευής, με το 60%1
των πωλήσεων μέσω internet να πραγματοποιείται από κινητές συσκευές. Αξιοποιήστε αυτή
τη συγκυρία με έναν ιστότοπο φιλικό προς κινητές συσκευές και με επιλογές ψηφιακών πορτοφολιών, με
τη χρήση τους να ανεβαίνει λόγω της ανησυχίας για απάτες μέσω internet και του άγχους που συνεχίζει

των πωλήσεων μέσω
internet γίνεται μέσω κινητών
συσκευών1.

να υπάρχει για την ασφάλεια μέσα στα καταστήματα τη μετά-COVID εποχή. Τα ψηφιακά πορτοφόλια
σύντομα θα αποτελούν το ένα τρίτο του συνόλου των τρόπων πληρωμής που χρησιμοποιούνται στο
Ηνωμένο Βασίλειο.1

3

ΒΟΗΘΉΣΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΎΣ ΑΓΟΡΑΣΤΈΣ ΝΑ
ΚΙΝΗΘΟΎΝ ΕΚΤΌΣ ΣΥΝΌΡΩΝ, ΧΩΡΊΣ ΝΑ ΠΡΟΔΏΣΟΥΝ
ΤΙΣ ΑΞΊΕΣ ΤΟΥΣ.
Οι αγορές από την τοπική αγορά αναδείχθηκαν σε ένα ισχυρό σύμβολο στήριξης και
αλληλεγγύης ανάμεσα στους Βρετανούς καταναλωτές κατά την πανδημία. Ενώ αυτή η τάση
αναμένεται να συνεχιστεί, οι σκληρές οικονομικές συνθήκες ενδέχεται να σπρώξουν περισσότερους
καταναλωτές στο Ηνωμένο Βασίλειο προς διεθνείς ιστότοπους σε αναζήτηση χαμηλότερων τιμών.
Η προσφορά στοιχείων που δεν είναι διαθέσιμα στην τοπική αγορά και η έμφαση στον κοινωνικό
χαρακτήρα της επιχείρησής σας μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να ξεχωρίσετε. Διευκολύνετε
παρέχοντας τη δυνατότητα πληρωμής στο τοπικό νόμισμα και ξεκάθαρη πληροφόρηση ως προς τις
αγορές και τις παραδόσεις, ανταποκρινόμενοι στις προσδοκίες των Βρετανών.

1. J.P. Morgan, 2020 E-commerce Payments Trends Report: UK, 2020, στοιχεία για την J.P. Morgan από την Edgar, Dunn & Company και την WPL

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, ο ανταγωνισμός, οι επιλογές
προϊόντων και οι προσδοκίες των καταναλωτών έχουν ανέβει όσο ποτέ
άλλοτε κι έτσι δεν έχει σημασία μόνο το τι πουλάτε αλλά και το πώς.

87

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής – ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΠΟΤΎΠΩΣΗ

5

13.8%

4

$469,245

$20.8

84.5%

ΣΎΝΘΕΤΟΣ ΕΤΉΣΙΟΣ ΡΥΘΜΌΣ
ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΜΈΣΩ ΚΙΝΗΤΉΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ

ΕΤΉΣΙΑ ΈΣΟΔΑ ΑΠΌ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΕΜΠΌΡΙΟ

ΑΕΠ

ΔΙΕΊΣΔΥΣΗ SMARTPHONE

εκατ.3

τρις1

ΔΙΕΊΣΔΥΣΗ INTERNET

ΠΛΗΘΥΣΜΌΣ

330

ΕΤΉΣΙΟΣ ΡΥΘΜΌΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΕΜΠΟΡΊΟΥ

3

2. United States Census Bureau, US and World Population Clock, 2020 3. Statista, eCommerce USA, 2020, τα δεδομένα ηλεκτρονικού εμπορίου βασίζονται στην κύρια έρευνα της Statista, στη μοντελοποίηση από κάτω προς τα πάνω, στα δεδομένα της αγοράς, στην ανάλυση

διάφορων μακροιοικονομικών δεικτών, σε βασικούς δείκτες της αγοράς και σε συνεντεύξεις με ειδικούς της αγοράς
6. OECD, Purchasing power parities (PPP) (Δείκτης), 2021

1.0

6

8.7%

εκατ.2

1. Statista, GDP of the United States at current prices from 1985 to 2025, Οκτώβριος 2020, έρευνα IMF (1985-2020)

87%

5

ΔΕΊΚΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΉΣ
ΔΎΝΑΜΗΣ

4. J.P. Morgan, 2020 E-commerce Payments Trends Report: US, 2020, τα δεδομένα παρήχθησαν στην J.P. Morgan από τους Edgar, Dunn and Company και WPL

5. Statista, eCommerce Report 2020, Νοέμβριος 2020, Statista Digital Market Outlokk
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Η αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Αμερική παρουσίασε
μια έκρηξη ανάπτυξης το 2020, με το 52% των αγοραστών
μέσω internet να κάνει περισσότερες αγορές μέσω Internet
σε σύγκριση με την περίοδο πριν την πανδημία1... Παράλληλα
με αυτή την κορύφωση στη ζήτηση, έγινε πιο έντονος και ο
ανταγωνισμός ανάμεσα στους εμπόρους.

Σχεδόν κάθε επιχείρηση με δυνατότητα για ηλεκτρονικό

Αυτές οι ανησυχίες μπορούν να εξαλειφθούν παρέχοντας

εμπόριο κάνει τώρα πωλήσεις μέσω internet, ενώ πολλοί

ξεκάθαρη και ακριβή πληροφόρηση σχετικά με την

από τους μεγάλους παίκτες έχουν ελιχθεί έτσι ώστε να

αποστολή και αποδείξεις για την αυθεντικότητα του

εξελίξουν την εμπειρία του καταναλωτή. Ωστόσο, ακόμα

προϊόντος σας. Για να δημιουργήσετε μια εμπειρία αγορών

και σε αυτή τη δυναμική αγορά, υπάρχει ακόμα μεγάλο

μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου αντίστοιχη της τοπικής,

περιθώριο για διασυνοριακούς πωλητές να ικανοποιήσουν

φροντίστε να προσφέρετε ένα απρόσκοπτο αγοραστικό

τη ζήτηση των καταναλωτών.

ταξίδι από την αρχή ως το τέλος, υποστηρίζοντας τους

Οι διασυνοριακές
αγορές έχουν
αυξηθεί κατά

τρόπους πληρωμής που προτιμούν οι πελάτες σας. Η PayPal
Αυτό συμβαίνει, εν μέρει, επειδή σήμερα οι διεθνείς

είναι ο πιο ευρέως αναγνωρίσιμος τρόπος πληρωμής

πωλήσεις αποτελούν μόνο το 12% της ευρύτερης αγοράς

ανάμεσα στους διασυνοριακούς (90%) και τοπικούς

ηλεκτρονικού εμπορίου στις ΗΠΑ(2). Οι διασυνοριακές

αγοραστές μέσω internet (85%) στις ΗΠΑ.

αγορές έχουν αυξηθεί κατά 42% από το 20193,
υποδεικνύοντας ότι υπάρχει αυξανόμενη δεκτικότητα
και μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξης. Ωστόσο, η ανησυχία
για το κόστος και το χρόνο αποστολής παραμένει ο
βασικός ανασταλτικός παράγοντας για διασυνοριακές
αγορές από τους καταναλωτές στις ΗΠΑ 1. Υπάρχει επίσης
μια αυξανόμενη ανησυχία για τον πολλαπλασιασμό
απομιμήσεων αγαθών από τρίτους στις πλατφόρμες
αγορών στο internet4.

1. Ανάθεση της PayPal στην Ipsos MORI για Διασυνοριακά Insights για την PayPal, 2021. δείγμα=13.000, 13 αγορές. Έρευνα σε ενήλικες μέσω internet (ηλικίας άνω των 18, που έχουν κάνει αγορές μέσω internet το τελευταίο
τρίμηνο) το διάστημα Δεκέμβριος 2020 — Φεβρουάριος 2021.

2. J.P. Morgan, 2020 E-commerce Payments Trends Report: US, 2020, τα δεδομένα παρήχθησαν στην J.P. Morgan από Edgar, Dunn, and Company και WPL

Year-over-year cross-border web sales growth from the United States from January to May 2020, Ιούλιος 2020, η έρευνα διεξήχθη από διάφορες πηγές (Global-e) μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου 2020
Era of Fake Products, 11 Φεβρουαρίου 2020

3. Statista,

4. New York Times, Welcome to the
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ΠΟΎ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΓΟΡΈΣ ΤΟΥΣ
ΚΑΝΑΔΆΣ 14%

Προσδιορίστε τον
μελλοντικό πελάτη σας
ΠΌΣΟΙ ΚΆΝΟΥΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ

ΤΟ

33%

ΚΆΝΕΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ
ΑΓΟΡΈΣ

ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΗΛΙΚΊΑ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΏΝ
ΑΓΟΡΑΣΤΏΝ ΜΈΣΩ INTERNET

20%

18-24
24%

19%
17%

25-34

35-44
45-54

21%

55-64

ΠΏΣ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΓΟΡΈΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ INTERNET

61

%

ΑΓΟΡΆ ΜΈΣΩ
SMARTPHONE

60

%

ΑΓΟΡΆ ΜΈΣΩ
LAPTOP

ΓΙΑΤΊ ΚΆΝΟΥΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ

1/ Καλύτερες τιμές (34%)
2/ Πρόσβαση σε στοιχεία που
δεν είναι διαθέσιμα στην
αγορά μου (31%)
3/ Ανακάλυψη νέων και
ενδιαφέροντων προϊόντων
(23%)

All data: PayPal commissioned Ipsos MORI PayPal Cross-border Insights 2021. n=13,000, 13 markets. Online survey of adults (aged 18+ who have purchased online in the past 3 months) between December 2020—February 2021

ΠΏΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΤΕ
Κίνα 33%

ΜΕΓΆΛΗ
ΒΡΕΤΑΝΊΑ 12%

Αγγλικά
Το 24% των αγοραστών μέσω internet
δεν θα προχωρούσε σε αγορά από άλλη
χώρα εάν η υποστήριξη πελατών δεν είναι
διαθέσιμη στη γλώσσα που προτιμά

ΠΏΣ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΈΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ

ΠΟΎ ΚΆΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ ΤΟΥΣ

1
2
3

Πλατφόρμα αγορών στο
internet

28

ΡΟΥΧΙΣΜΌΣ,
ΥΠΟΔΉΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΆΡ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΉ ΚΆΡΤΑ 39%
ΧΡΕΩΣΤΙΚΉ ΚΆΡΤΑ 31%

Ιστότοπος καταστήματος
Ηλεκτρονικό
κατάστημα
εμπόρου εμπόρου
/ ιστότοπος
Αγορέςστα
μέσω
κοινωνικών
Αγορά
μέσα
δικτύων
κοινωνικής
δικτύωσης
ΠΏΣ ΣΑΣ ΒΡΊΣΚΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΊ
ΑΓΟΡΑΣΤΈΣ ΜΈΣΩ INTERNET

ΤΙ ΑΓΟΡΆΖΟΥΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΆ

%

PAYPAL 43%

15

%

ΠΑΙΧΝΊΔΙΑ ΚΑΙ
ΕΊΔΗ ΧΌΜΠΙ

12

45%

%

ΔΙΑΣΚΈΔΑΣΗ/
ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ
(ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ)

24%
21%

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΊΟΥ/
ΜΆΡΚΑΣ

ΣΤΑ ΜΈΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΔΙΚΤΎΩΣΗΣ / ΜΈΣΩ
ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΔΊΚΤΥΟ
Facebook, Instagram, YouTube
ΜΈΣΩ ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΑΠΌ
ΆΛΛΟΥΣ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥΣ
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ΒΑΣΙΚΟΊ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ

Μέσα κοινωνικής
δικτύωσης:
μια ισχυρή πηγή
για ανακαλύψεις

Το

Προμηθευτές που θέλουν να ενισχύσουν
τις πωλήσεις τους στην αγορά των ΗΠΑ δεν
θα πρέπει να υποτιμήσουν τη δύναμη των
κοινωνικών μέσων δικτύωσης.
Ενώ οι περισσότεροι διασυνοριακοί αγοραστές μέσω internet
από την Αμερική κάνουν τις αγορές τους μέσα από πλατφόρμες
αγορών στο internet ή απευθείας από καταστήματα και ιστότοπους
εμπόρων, σχεδόν το ένα τέταρτο ανακαλύπτει διεθνείς ιστότοπους μέσα

55%
των αγοραστών μέσω internet που
ρωτήθηκαν στην Αμερική αναφέρει την
ευκολία ως βασικό λόγο για να ξοδεύει
περισσότερο σε αγορές στο internet1.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ/ΚΟΥΛΤΟΎΡΑ
Για την ακρίβεια, το 29% των αγοραστών μέσω internet αναμένει να
ξοδέψει ακόμα περισσότερο το διάστημα 2021/2022 σε σύγκριση με το
20201. Οι καινοτομίες για αυθημερόν παράδοση έχουν αυξήσει τις προσδοκίες
των καταναλωτών ως προς την ταχύτητα. Οι διασυνοριακοί πωλητές μπορούν
να γίνουν ανταγωνιστικοί θέτοντας ξεκάθαρες προσδοκίες και υπενθυμίζοντας
στους αγοραστές ότι περιζήτητα προϊόντα αξίζουν την αναμονή. Τέλος, σκεφτείτε
για υπηρεσίες συνδρομής μέσω internet. To 2020, το 15% των αγοραστών μέσω
internet είχαν συνδρομή σε υπηρεσία συστηματικού ανεφοδιασμού, επιμέλειας ή
πρόσβασης1 – ένα νούμερο που αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά 2.

Το

61%
Το 61% των αγοραστών μέσω internet
στις ΗΠΑ κάνει αγορές μέσω
smartphone1.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Να αναμένετε αυτό το νούμερο να ανέβει, καθώς ο σύνθετος ρυθμός
ανάπτυξης του εμπορίου μέσω κινητής συσκευής ξεπερνά το συνολικό
ρυθμό ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου (13,8% έως το 2023 έναντι
10,5%) σε αυτή τη μεγάλη, εδραιωμένη αγορά 3. Η συνεχόμενη υιοθέτηση
των συσκευών smartphone είναι πιθανό να φέρει καινοτομίες στην αγοραστική
εμπειρία όπως φωνητικές αγορές, streaming αγορών, εφαρμογές επαυξημένης
πραγματικότητας και εικονικής πραγματικότητας.

από κοινωνικά δίκτυα. Το Facebook είναι αυτό που κυριαρχεί (65%), με
το Instagram (41%) και το YouTube (24%) να ακολουθούν1.
Η δικτύωση έχει γίνει πιο σημαντική από ποτέ για τους Αμερικανούς
αγοραστές και η επιρροή των κοινωνικών μέσων δικτύωσης ενδέχεται
να αυξηθεί, καθώς τους ενδιαφέρει να ανακαλύψουν νέες μάρκες στον
ψηφιακό πλέον κόσμο. Τοποθετώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
στο κέντρο της στρατηγικής σας για τις διασυνοριακές πωλήσεις, θα
χρησιμοποιήσετε ένα καθιερωμένο μέρος του εμπορικού δικτύου των

32.2%
Οι αγορές μέσω internet στις γιορτές
αυξήθηκαν κατά 32,2% το 2020 για να
κορυφωθούν στα $188 δις4 .

ΗΠΑ ώστε να προσεγγίσετε μια ιδιαίτερα ενεργή βάση καταναλωτών.

ΕΠΟΧΙΚΌΤΗΤΑ
Οι έμποροι στην Αμερική ξεκίνησαν τις εορταστικές προσφορές νωρίς από
τα μέσα Οκτωβρίου και οι αγοραστές ανταποκρίθηκαν με χαρά 5. Οι αγορές
για τις γιορτές ξεκινούν παραδοσιακά με την Black Friday τον Νοέμβριο. Η έναρξη
νωρίτερα φέτος ήταν αποτέλεσμα μιας επιθυμίας για κανονικότητα μετά από μια
ταραχώδη χρονιά, καθώς και για αποφυγή της μεγάλης κινητικότητας των γιορτών,
ώστε να εξασφαλιστεί η αποστολή πριν τα Χριστούγεννα σε μια χρονιά γεμάτη
καθυστερήσεις σε παραδόσεις. Παρακολουθήστε την ψυχολογία του καταναλωτή
μέσα στο 2021 για σημάδια άλλης μίας ασυνήθιστης σεζόν.

1. Ανάθεση της PayPal στην Ipsos MORI για Διασυνοριακά Insights για την PayPal, 2021. δείγμα=13.000, 13 αγορές. Έρευνα σε ενήλικες
μέσω internet (ηλικίας άνω των 18, που έχουν κάνει αγορές μέσω internet το τελευταίο τρίμηνο) το διάστημα Δεκέμβριος 2020 —

1. Ανάθεση της PayPal στην Ipsos MORI για Διασυνοριακά Insights για την PayPal, 2021. δείγμα=13.000, 13 αγορές. Έρευνα σε ενήλικες μέσω internet (ηλικίας άνω των 18, που έχουν κάνει αγορές μέσω internet το τελευταίο τρίμηνο) το διάστημα Δεκέμβριος

Φεβρουάριος 2021.

2020 — Φεβρουάριος 2021.
(2020)

2. Payments Journal, The Subscription Economy Accelerates, 11 Ιανουαρίου 2021

3. J.P. Morgan, 2020 E-commerce Payments Trends Report: US, τα δεδομένα παρήχθησαν στην J.P. Morgan από τους Edgar, Dunn and Company και WPL

4. CNBC, Americans spent a record online over 2020 holidays, and more e-commerce gains are expected, 12 Ιανουαρίου 2021

5. National Retail Federation, October retail sales grew as consumers started holiday shopping early, 17 Νοεμβρίου 2020
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1

ΠΡΟΠΟΡΕΥΤΕΙΤΕ ΣΕ ΜΊΑ ΑΓΟΡΆ ΜΕ ΜΕΓΆΛΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΌ,
ΕΣΤΙΆΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΊΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ.
Οι διασυνοριακοί αγοραστές μέσω internet από την Αμερική αναζητούν μια εμπειρία
ανάλογη της τοπικής, οπότε ενισχύστε την αναγνωρισιμότητα της μάρκας σας μέσα
από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημιουργήστε μια απρόσκοπτη αγοραστική
εμπειρία από την αρχή ως το τέλος. Η συνεργασία με έναν πάροχο λύσης πληρωμών με
καλή φήμη, όπως η PayPal, μπορεί επίσης να προσφέρει έναν αξιόπιστο και ασφαλή τρόπο

Δημιουργήστε μία

απρόσκοπτη εμπειρία

ολοκλήρωσης αγορών .

2

ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΤΕ ΤΗΝ ΑΥΞΑΝΌΜΕΝΗ ΠΡΟΤΊΜΗΣΗ ΤΩΝ
ΑΓΟΡΑΣΤΏΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΌΡΙΟ ΜΈΣΩ ΚΙΝΗΤΉΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ.
Καθώς όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν να συνδεθούν, να περιηγηθούν
και να κάνουν αγορές και πληρωμές μέσα από την κινητή συσκευή τους, βεβαιωθείτε
ότι ο ιστότοπός σας για συναλλαγές μέσω κινητής συσκευής έχει καλή ανταπόκριση
και διαθέτει μια ασφαλή διαδικασία ολοκλήρωσης αγορών. Σκεφτείτε επίσης να
αναπτύξετε μια εφαρμογή για αγορές – γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλείς μεταξύ των
αγοραστών μέσω συσκευών smartphone στις ΗΠΑ.

3

ΛΆΒΕΤΕ ΥΠΌΨΗ ΣΑΣ ΤΙΣ ΑΝΗΣΥΧΊΕΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΏΝ ΣΧΕΤΙΚΆ
ΜΕ ΤΟ ΚΌΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΉΣ, ΘΈΜΑΤΑ ΠΑΡΆΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΥΘΕΝΤΙΚΌΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ1.
Σκεφτείτε να ενσωματώσετε δασμούς και φόρους μέσα στην τιμή των προϊόντων, μέσα
από επιλογές πληρωμών στο τοπικό νόμισμα και συνεργασία με ένα πάροχο λύσεων
πληρωμών, για να προσφέρετε ασφάλεια και προστασία στους αγοραστές. Πολλοί
διεθνείς προμηθευτές συνεργάζονται με τοπικά κέντρα ολοκλήρωσης παραγγελιών και διαχείρισης
επιστροφών για να βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες τους.

1. Ανάθεση της PayPal στην Ipsos MORI για Διασυνοριακά Insights για την PayPal, 2021. δείγμα=13.000, 13 αγορές. Έρευνα σε ενήλικες μέσω internet (ηλικίας άνω των 18, που έχουν κάνει αγορές μέσω internet
το τελευταίο τρίμηνο) το διάστημα Δεκέμβριος 2020 — Φεβρουάριος 2021.
2. Shopify, Future of Commerce Report, Σεπτέμβριος 2020, τα δεδομένα βασίζονται σε ηλεκτρονική έρευνα περισσοτέρω από 10.000 καταναλωτών σε 11 χώρες που διεξήχθη τον Σεπτέμβριο 2020
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NEXT STEPS

5 τρόποι να μετατρέψετε
τις πληροφορίες σε δράση
Ελπίζουμε ότι αυτή η αναφορά σας ενέπνευσε να
σκεφτείτε τις διασυνοριακές ευκαιρίες που αναμένουν την
επιχείρησή σας. Τώρα, μετατρέψτε τις πληροφορίες σε
δράση με το Εγχειρίδιο Διασυνοριακού Εμπορίου 2021.
Ξεκινήστε το διασυνοριακό
σας πλάνο. Μέσα στο Εγχειρίδιο,
μοιραζόμαστε 5 βασικές σκέψεις για την
εισαγωγή σε νέες αγορές στο εξωτερικό
και πώς μπορεί να βοηθήσει η PayPal

1. Αποδοχή πληρωμών: Διευκολύνετε τους
πελάτες σας να πληρώνουν όπως θέλουν.
2. Πραγματοποίηση πληρωμών: Αποστολή,
αγορές και μεταφορά χρημάτων με εύκολο
τρόπο.
3. Διαχείριση κινδύνου: Προλάβετε την
απάτη.
4. Ώθηση ανάπτυξης: Προσεγγίστε νέους
αγοραστές και χτίστε την εμπιστοσύνη στην

Τώρα είναι η ώρα να επωφεληθείτε
της τρέχουσας κατάστασης στο
παγκόσμιο ηλεκτρονικό εμπόριο και να
στρέψετε την επιχείρησή σας προς τη
διασυνοριακή ανάπτυξη.
Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε
το PayPal.com/gr/business

επωνυμία σας.
5. Απλοποίηση λειτουργίας: Απλοποιήστε τις
διαδικασίες με χρηματοοικονομικά εργαλεία,
σχεδιασμένα για το παγκόσμιο εμπόριο.
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