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ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ 

ΠΑΡΙΙ  

Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ  

θαη Δκπνξηθώλ Τπνζέζεσλ 
 

 

Έθζεζε γηα ηηο επηπηώζεηο ηεο αλάπηπμεο  

ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ ζηε Γαιιία 

 Έθζεζε ππφ ηνλ ηίηιν “Γηα κία βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ” 

ππνβιήζεθε ζηε γ/Κπβέξλεζε, ζηηο 12 ηξέρ., απφ ηε France Stratégie, ην Γεληθφ Σπκβνχιην 

Πεξηβάιινληνο θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο (Conseil général de l’environnement et du développement 

durable - CGEDD) θαη ηε Γεληθή Επηζεψξεζε Οηθνλνκηθψλ (Inspection générale des finances - 

IGF). Η εθπφλεζε ηεο έθζεζεο είρε αλαηεζεί ζηνπο ηξεηο αλσηέξσ θνξείο απφ ηνπο Υπνπξγνχο 

Οηθνινγηθήο Μεηάβαζεο, Οηθνλνκίαο, Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάθακςεο, Σηέγαζεο, Μεηαθνξψλ, 

Βηνκεραλίαο, Μηθξψλ θαη Μεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ, Χεθηαθψλ Μεηαβάζεσλ θαη Ηιεθηξνληθψλ 

Επηθνηλσληψλ, ζηηο 9 Σεπηεκβξίνπ 2020, κε ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηε 

Γαιιία απφ νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο ζθνπηάο.  

 Σχκθσλα κε ηελ έθζεζε, ν ηνκέαο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηε Γαιιία, ν νπνίνο 

εκθαλίζηεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, αληηπξνζσπεχεη ζήκεξα ην 13% ηνπ ιηαληθνχ 

εκπνξίνπ αγαζψλ, έρνληαο θαηαγξάςεη αχμεζε 37% ην 2020 ζε ζχγθξηζε κε ην 2019, ιφγσ ηεο 

θξίζεο Covid-19. Παξά ην γεγνλφο φηη ηηο δχν πξψηεο ζέζεηο ηεο γαιιηθήο αγνξάο θαηέρνπλ 

εμεηδηθεπκέλεο εηαηξείεο ειεθηξνληθψλ αγνξψλ, ήηνη ε Amazon θαη ε γαιιηθή Cdiscount, νη 

εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε καδηθή δηαλνκή (Leclerc, Carrefour, FNAC-Darty, Auchan) 

έρνπλ επίζεο ζεκαληηθή παξνπζία. Σρεδφλ 200.000 εκπνξηθέο, αιιά θαη βηνκεραληθέο, βηνηερληθέο 

θαη γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ ηζηνζειίδεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Ταπηφρξνλα, νη 

ηζηφηνπνη πνπ ιεηηνπξγνχλ απνθιεηζηηθά απφ ην εμσηεξηθφ, φπσο ην Wish ή ην Alibaba, θαηέρνπλ 

επίζεο ηζρπξέο ζέζεηο. Όζνλ αθνξά ηνπο θαηαλαισηέο πνπ θάλνπλ ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ, απηνί πξνέξρνληαη απφ φιεο ηηο πεξηνρέο, απφ φιεο ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο θαη απφ φιεο ηηο 

γεληέο, αλ θαη ππάξρεη ππεξεθπξνζψπεζε αηφκσλ θάησ ησλ 50 εηψλ θαη νηθνγελεηψλ κε 

ηνπιάρηζηνλ δχν παηδηά.  

 Η έθζεζε αλαιχεη ζε βάζνο ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Η 

εθηίκεζε εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηα ζηάδηα παξαγσγήο ησλ 

πσινχκελσλ αγαζψλ. Ψζηφζν, ε έθζεζε δελ επηζήκαλε θακία ζεκειηψδε δηαθνξά ζηηο κεζφδνπο 

παξαγσγήο πξντφλησλ πνπ πσινχληαη ζε θαηαζηήκαηα ή δηαδηθηπαθά, παξά ην γεγνλφο φηη ην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζε ηνκείο φπνπ νη εηζαγσγέο απφ ρψξεο εθηφο ηεο 

Επξσπατθήο Έλσζεο απνηεινχλ ηελ πιεηνλφηεηα. Η θχξηα δηαθνξά ζην ηζνδχγην αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ δχν θαλαιηψλ δηαλνκήο βαζίδεηαη επνκέλσο ζηα ηειηθά 

ζηάδηα απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο ζηνλ θαηαλαισηή. Σε απηφ ην πιαίζην, ε έθζεζε επηζεκαίλεη φηη 

ν φγθνο ησλ παξαδφζεσλ (1 δηζ. παθέηα εηεζίσο) κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο εθπνκπέο 

αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ αλζξψπηλε πγεία. Επνκέλσο, γηα 

λα είλαη απνδνηηθή απφ πεξηβαιινληηθήο άπνςεο, ηα ηειεπηαία ζηάδηα ηεο παξάδνζεο αγαζψλ ζα 

πξέπεη λα επλνεί ιχζεηο θηλεηηθφηεηαο ρακειψλ εθπνκπψλ άλζξαθα. Όζνλ αθνξά ηελ ηερλεηή 

ρξήζε εδαθψλ, ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ απνζεθψλ πνπ ζπλδένληαη κε ην δηαδηθηπαθφ εκπφξην 

ζπλέβαιε ιηγφηεξν απφ ην 1% ηεο εηήζηαο θαηαλάισζεο θπζηθψλ, γεσξγηθψλ θαη δαζηθψλ 

πεξηνρψλ, αιιά κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθφ αληίθηππν ζε ηνπηθφ επίπεδν, εηδηθά φπνπ 

θαηαζθεπάδνληαη απνζήθεο πνιχ κεγάινπ κεγέζνπο. 
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 Η αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηπαθνχ εκπνξίνπ έρεη δηαηαξάμεη ηελ απαζρφιεζε ζηνπο ηνκείο ηνπ 

εκπνξίνπ θαη ηεο εθνδηαζηηθήο, νη νπνίνη αληηπξνζσπεχνπλ ην 20% ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ 

αγνξά. Η εηήζηα αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ιηαληθφ εκπφξην ήηαλ 3% κεηαμχ 

1994-2002, θαη κφιηο 1% κεηαμχ 2002-2019. Η ρακειφηεξε έληαζε απαζρφιεζεο ηνπ 

δηαδηθηπαθνχ εκπνξίνπ ζε ζχγθξηζε κε ην θπζηθφ εκπφξην ζπλέβαιε αλακθίβνια ζε απηήλ ηελ 

πηψζε. Πξάγκαηη, φζν ηζρπξφηεξν είλαη ην δηαδηθηπαθφ εκπφξην ζε έλαλ ηνκέα, ηφζν πην έληνλε 

είλαη ε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο. Έηζη, παξαηεξήζεθαλ απψιεηεο ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνπο ηνκείο 

ησλ παηρληδηψλ, ησλ ππνδεκάησλ θαη ησλ ελδπκάησλ, ελψ ε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ήηαλ 

δπλακηθή ζην εκπφξην ηξνθίκσλ. Επηπιένλ, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην δεκηνπξγεί ζέζεηο εξγαζίαο 

ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο εθνδηαζηηθήο. 

 Ψζηφζν, ε έθζεζε επηζεκαίλεη φηη αλεζπρεηηθά είλαη ηα ζεκάδηα ξήμεο κεηαμχ ηνπ 

θπζηθνχ θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Η αλάπηπμε ησλ δσξεάλ παξαδφζεσλ νδήγεζε ζε 

επηδείλσζε ησλ πεξηζσξίσλ ησλ παλθαλαιηθψλ εηαηξεηψλ (omnichannel) θαη ηδίσο ηεο καδηθήο 

δηαλνκήο, δεκηνπξγψληαο κεγάιε δπζθνιία γηα ηνπο αληαγσληζηέο κεγάισλ νκίισλ πνιιαπιψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ε Amazon. Οη εηαηξείεο απηέο, πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηήζνπλ ηα 

πεξηζψξηα θέξδνπο ηνπο, ελδερνκέλσο ζηξαθνχλ ζηελ επηηάρπλζε ηεο απηνκαηνπνίεζεο ησλ 

απνζεθψλ θαη ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπο, κε δπλεηηθά ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ απαζρφιεζε. 

 Σε απηφ ην πιαίζην, απαηηείηαη ε άκεζε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

πνηθηινκνξθίαο ησλ θαλαιηψλ εκπνξίνπ, θαζψο θαη γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ παξαδνζηαθνχ 

εκπνξίνπ, ψζηε απηφ λα εθζπγρξνληζηεί θαη λα επηηχρεη ηελ εμέιημή ηνπ πξνο ην παλθαλαιηθφ 

εκπφξην. Η έθζεζε θαηαιήγεη ζηηο εμήο πξνηάζεηο: 

1/ Γηθαηόηεξε θνξνινγηθή αληηκεηώπηζε ησλ εηαηξεηώλ, βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

θαηαλαισηώλ θαη ησλ όξσλ αληαγσληζκνύ κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ κνξθώλ εκπνξίνπ: ε 

δπλαηφηεηα γηα ηνπο ςεθηαθνχο γίγαληεο λα απνθεχγνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο θφξνπο πξέπεη λα 

δηνξζσζεί, κέζσ ηεο ζπλνιηθήο κεηαξξχζκηζεο ηεο θνξνινγίαο ηνπ εκπνξίνπ ην ζπληνκφηεξν 

δπλαηφ γηα ηε βειηίσζε ηεο ζρεηηθήο ζέζεο ηνπ θπζηθνχ εκπνξίνπ έλαληη ηνπ δηαδηθηπαθνχ 

εκπνξίνπ. Επηπιένλ, ε εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνχ πξνζαξκνγήο ζηα ζχλνξα ηεο Επξσπατθήο 

Έλσζεο (θφξνο άλζξαθα) ζα επηηξέςεη ηελ εζσηεξίθεπζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζηηο 

ηηκέο. Όζνλ αθνξά ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ, νη ειεθηξνληθέο 

πιαηθφξκεο πξέπεη λα είλαη ππεχζπλεο γηα ηε θαλνληζηηθή ζπκκφξθσζε ησλ πξντφλησλ πνπ 

πξνζθέξνληαη πξνο πψιεζε. 

2/ Καιύηεξε ελζσκάησζε ησλ δεηεκάησλ ηεο εθνδηαζηηθήο ζηνλ ρσξνηαμηθό ζρεδηαζκό: ε 

θαηαζθεπή απνζεθψλ ζα πξέπεη λα απνηειεί κέξνο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ ζα 

πεξηιακβάλεηαη ζε πεξηθεξεηαθά ζρέδηα ρξήζεο γεο, ζρέδηα βηψζηκεο αλάπηπμεο, ζρέδηα εδαθηθήο 

ζπλνρήο θαη ηνπηθά πνιενδνκηθά ζρέδηα. 

3/ Βειηίσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνύ ηζνδπγίνπ ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ, εμαζθαιίδνληαο ηελ 

πξφζβαζε ζε νρήκαηα ρακειψλ εθπνκπψλ ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο. Η έθζεζε πξνηείλεη λα δνζεί 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ παξάδνζε ζε ζεκεία δηακεηαβίβαζεο (points relais – θαηαζηήκαηα, 

ηαρπδξνκεία θ.ά.) ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο θαη λα θαηαζηεί ππνρξεσηηθή ε μερσξηζηή ηηκνιφγεζε ηεο 

παξάδνζεο, θαζψο θαη ε γλσζηνπνίεζε ηνπ απνηππψκαηνο άλζξαθα, γηα λα επηηξέπεηαη ζηνπο 

θαηαλαισηέο λα επηιέμνπλ ηνλ ρξφλν παξάδνζεο. 

4/ Δλζάξξπλζε ηεο ςεθηνπνίεζεο ησλ Γάιισλ νηθνλνκηθώλ παξαγόλησλ (έκπνξνη, 

θαηαζθεπαζηέο, ηερλίηεο, αγξφηεο) πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ην βηψζηκν δηαδηθηπαθφ εκπφξην. Ο 

ζηφρνο είλαη λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηηο ΜΜΕπηρεηξήζεηο λα δεκηνπξγήζνπλ ή λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθά δηαδηθηπαθά εκπνξηθά εξγαιεία ζηελ εγρψξηα αγνξά, αιιά θαη 

γηα εμαγσγή. Αλάδεημε ελφο Επξσπαίνπ πξσηαζιεηή βηψζηκνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. 

5/ Γεκηνπξγία εηηθέηαο “βηώζηκνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ”, ε νπνία ζα απνλέκεηαη ζε 

εκπφξνπο πνπ εθαξκφδνπλ πην θηιφδνμα κέηξα, απφ απηά πνπ επηβάιινπλ νη θαλνληζκνί, θαη ε 
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νπνία ζα ζπλδπάδεη πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα, ψζηε λα επηηξέπεηαη 

ζηνπο θαηαλαισηέο λα εληνπίδνπλ θαιχηεξα ηνπο πην ππεχζπλνπο παξάγνληεο ηεο αγνξάο. 

 Λακβάλνληαο ππφςε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη δηάθνξνη εκπιεθφκελνη ζην 

εκπφξην, ε έθζεζε ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο βηψζηκνπ κνληέινπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ην νπνίν ζα ζπκκνξθψλεηαη πξνο 

ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ηεο θπβέξλεζεο επί νηθνινγηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζεκάησλ. 

 Σε δειηίν ηχπνπ ηνπ γ/Υπνπξγείνπ Οηθνινγηθήο Μεηάβαζεο αλαθέξεηαη φηη ε Γαιιηθή 

Κπβέξλεζε ιακβάλεη ππφςε ηελ αλάιπζε ηεο έθζεζεο θαη κειεηά ηε ζπλέρεηα πνπ κπνξεί λα δνζεί 

ζηηο δηάθνξεο πξνηάζεηο πνπ δηαηππψλνληαη ζε απηήλ. Φσξίο θαζπζηέξεζε, ζθνπεχεη ήδε λα δψζεη  

επλντθή ζπλέρεηα ζηελ πξφηαζε ηεο έθζεζεο πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ επηδίσμε ηεο ηππνπνίεζεο ησλ 

δεζκεχζεσλ ππέξ κηαο πην βηψζηκεο αλάπηπμεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κε ηε ζπγθέληξσζε 

ησλ θχξησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηνλ ηνκέα. Σην πιαίζην απηφ, ε γ/θπβέξλεζε αλέζεζε ζηνλ ζχλδεζκν 

France Logistique θαη ζηελ France Stratégie ηελ επζχλε λα εθθηλήζνπλ δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο 

κε ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ απφ ηνπο ηνκείο ησλ logistics θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, 

πεξηβαιινληηθψλ ελψζεσλ, ελψζεσλ θαηαλαισηψλ, ηνπηθψλ αξρψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε πην ππεχζπλσλ ηνκέσλ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη logistics θαη λα επηζεκνπνηεζνχλ νη δεζκεχζεηο πνπ αλαιακβάλεη ε 

θάζε πιεπξά. 

 Τν πιήξεο θείκελν ηεο έθζεζεο βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηνλ ζχλδεζκν 
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/013543-01_rapport-publie_cle5cde1a.pdf.  
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