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Εξελίξεις στον ολλανδικό τομέα των super markets 

 

 
Παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών που σημειώνουν τα ολλανδικά super markets τα στελέχη 
του τομέα κάνουν λόγο για πίεση την οποία υφίσταται το μοντέλο εσόδων των εν λόγω 
επιχειρήσεων. 
 
Μία από τις σημαντικότερες απειλές που αντιμετωπίζουν τα super markets σχετίζεται με την 
είσοδο στην αγορά και την ταχεία ανάπτυξη των διαδικτυακών υπηρεσιών πραγματοποίησης 
αγορών, και μάλιστα όσων εξ αυτών πραγματοποιούν ταχύτατες διανομές των προϊόντων  («flash 
deliverers»). Κατά την διάρκεια μόνο του τελευταίου οκταμήνου εισήλθαν στην ολλανδική αγορά 
τέσσερις εταιρείες «flash deliverers», η τουρκική Getir οι γερμανικές Gorillas και Flink και η 
βρετανική Zapp. Η  Gorillas έχει σημειώσει μέχρι στιγμής την ταχύτερη ανάπτυξη 
δραστηριοποιούμενη σε δέκα μεγάλες ολλανδικές πόλεις, ακολουθούμενη από την Flink (παρουσία 
σε οκτώ πόλεις), ενώ οι Getir και Zapp δραστηριοποιούνται μόνο στο Άμστερνταμ. Οι εν λόγω 
εταιρείες διανέμουν τις παραγγελίες εντός 10 – 20 λεπτών, επτά ημέρες την εβδομάδα και μερικές 
φορές 24 ώρες την ημέρα.  
 
Η δυνατότητα ταχείας διανομής τους εξασφαλίζεται μέσω ενός αριθμού μικρών αποθηκών που 
διαθέτουν σε κάθε πόλη (τις αποκαλούμενες «dark stores»), όπου αποθηκεύονται τα προϊόντα για 
να διανεμηθούν στη συνέχεια, και σε μικρό διάστημα από τη στιγμή της παραγγελίας, από 
ταχυμεταφορείς με ποδήλατα. Σύμφωνα με ειδικούς του τομέα της λιανικής στην Ολλανδία, οι 
νεοεμφανιζόμενες αυτές εταιρείες μπορούν σε μικρό διάστημα να κατακτήσουν ένα κομμάτι της 
αγοράς των super markets και ως εκ τούτου λειτουργούν ανταγωνιστικά προς τα «κλασικά» super 
markets. Ωστόσο, κατά τους ίδιους, οι καθιερωμένες αλυσίδες super markets, όπως οι Albert Heijn 
(AH), Jumbo, Plus, Lidl, Dirk, Aldi και Coop δεν έχουν σοβαρό λόγο ανησυχίας.  
 
Όπως αναφέρουν οι ανωτέρω, οι νεοεμφανιζόμενοι «flash deliverers» στην αγορά  λιανικής, πίσω 
από τους οποίους υπάρχουν πολύ μεγάλα κεφάλαια, στην παρούσα φάση επενδύουν σημαντικά 
ποσά ούτως ώστε να επικρατήσουν των ανταγωνιστών τους. Η συμβουλή τους λοιπόν προς τα 
μεγάλα, κλασικού τύπου super markets είναι να μην προβούν και τα ίδια στην δημιουργία 
αντίστοιχων «flash» υπηρεσιών αλλά να αναμένουν έως ότου επικρατήσει ο ισχυρότερος από τους 
νεοεμφανιζόμενους «παίκτες». Στη συνέχεια μπορούν να προβούν στην εξαγορά του, αφ’ ης 
στιγμής μάλιστα τα super markets υποχρεούνται, από τις εξελίξεις στην αγορά, να ξεφύγουν από 
το σημερινό περιοριστικό μοντέλο (των καταστημάτων δηλαδή με φυσική παρουσία τα οποία οι 
πελάτες επισκέπτονται για να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους) και να αναπτυχθούν προς νέες 
κατευθύνσεις.  
 
Στο πλαίσιο των εξελίξεων αυτών, είναι ενδεικτικό ότι οι διαδικτυακές παραγγελίες σημειώνουν 
σημαντική άνοδο ετησίως. Κατά το παρελθόν δε έτος, λόγω της πανδημίας, η αύξηση που 
σημειώθηκε ήταν του επιπέδου του 65%. Σύμφωνα με έρευνες, το 7% των προϊόντων που 
αναφέρονται σε είδη παντοπωλείου, πλέον παραγγέλλονται διαδικτυακά, ενώ προ πανδημίας το 
ποσοστό αυτό ήταν 3,9% ενώ  αναμένεται να ανέλθει στο 30% εντός της επόμενης δεκαετίας. Ως 
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εκ τούτου παραδοσιακά super markets όπως τα Albert Heijn, Jumbo, Plus και Spar προβαίνουν σε 
σημαντικές επενδύσεις στις διαδικτυακές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό επίσης για την νέα τάση είναι 
το γεγονός ότι το διαδικτυακό supermarket Picnic, το οποίο ιδρύθηκε το 2015, έχει πλέον 
παρουσία σε 125 ολλανδικές πόλεις και επεκτείνεται και σε πόλεις της Γερμανίας και της Γαλλίας. 
Το περασμένο έτος το μερίδιό του στη διαδικτυακή αγορά ανήλθε στο 19,8% ενώ έχει εξελιχθεί σε 
έναν πολύ σοβαρό ανταγωνιστή για τα παραδοσιακά super markets.  
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