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Ανάπτυξη 44% του ηλεκτρονικού εμπορίου στις ΗΠΑ για έτος 2020. 
 
Ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου στις ΗΠΑ. 
 

Σύμφωνα με στοιχεία της Digital Commerce 360 
(https://www.digitalcommerce360.com/,πρώην Internet Retailer Research & B2BecNews 
Research), κατά το 2020 οι καταναλωτές δαπάνησαν μέσω διαδικτύου στην εγχώρια α/ 
αγορά $ 861,12 δισ., ετήσια αύξηση 44% περίπου τριπλάσια ως προς το 2019 και 
μεγαλύτερη αύξηση κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες στις ΗΠΑ (για σύγκριση: $ 598 το 2019, 
ή 15,8% ετήσια αύξηση, από $ 523 δισ. το 2018, ή 14,3% ετήσια αύξηση). Επίσης, κατά το 
2021 η κατανάλωση μέσω διαδικτύου στις ΗΠΑ (e-commerce, εξαιρουμένων δαπανών για 
εστίαση, οχήματα και καύσιμα) ανήλθε σε 21,3% της ετήσιας συνολικής κατανάλωσης στην 
λιανική αγορά, ιστορικά καλύτερη επίδοση του ηλεκτρονικού εμπορίου ως ποσοστό/μερίδιο 
στις λιανικές πωλήσεις ΗΠΑ. Σημειώνεται ότι η αύξηση των διαδικτυακών πωλήσεων λόγω 
της επιτάχυνσης που επέφερε η πανδημία στο e-commerce κατά το 2020 αντιστοιχεί σε 
επιπλέον $ 174,87 δισ., ενώ οι προαναφερθείσες συνολικές ετήσιες πωλήσεις ηλεκτρονικού 
εμπορίου ($ 861,12 δισ.) δεν αναμενόταν επιτευχθούν έως το 2022. 
 

Εν συγκρίσει, οι συνολικές λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ εμφάνισαν κατά το 2020 ετήσια 
αύξηση 6,9%, σε συνολική αξία $ 4,04 τρισ. (από $ 3,78 τρισ. το 2019), υψηλότερη αύξηση 
από το 2019. Λαμβανομένης υπόψη της μείωσης των λιανικών πωλήσεων μέσω όλων των 
άλλων καναλιών λιανικής διάθεσης (φυσικά καταστήματα κλπ.), η σημαντική αυτή αύξηση 
συνολικών λιανικών πωλήσεων αναδεικνύει το γεγονός ότι στη διάρκεια του 2020 η συνολική 
αύξηση κερδών οφείλεται εξ' ολοκλήρου (100%) στο ηλεκτρονικό εμπόριο (διαχρονικά 
καλύτερη σχετική επίδοση, από προηγούμενο τάξης 63,8% το 2008). 
 

Σημειώνεται, κατά το 2020 κορυφαία εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου παραμένει, με μεγάλη 
διαφορά, η Amazon (#1 στην έκθεση “2020 Digital Commerce 360 Top 1000”), στην οποία 
αντιστοιχεί περίπου 1/3 (ή 31,4%) των συνολικών ετήσιων πωλήσεων ηλεκτρονικού 
εμπορίου. Ειδικότερα, η Amazon είχε το 2020 αύξηση εσόδων τάξης 38,6% (αξίας $ 296 
δισ.), ενώ όμως το μερίδιό της στην αγορά μειώθηκε σε 31,4% το 2020, από 43,8% το 2019, 
καθώς άλλες ανταγωνιστικές εταιρείες αύξησαν τα αντίστοιχά μερίδιά τους. Ειδικότερα, οι 
κορυφαίοι 100 πωλητές λιανικής (πλην Amazon) είχαν κατά το 2020 σημαντικό ενιαίο μερίδιο 
74,1% του συνόλου ηλεκτρονικού εμπορίου, από 49,4% το 2019. Σύμφωνα με κατάταξη (της 
Digital Commerce 360) των κορυφαίων 1000 μεγαλύτερων εταιρειών ηλεκτρονικού εμπορίου 
στη Βόρεια Αμερική, τις δέκα πρώτες θέσεις κατά το 2020 καταλαμβάνουν οι εταιρείες 
Amazon, Walmart, Apple, Dell, Best Buy, Home Depot, Target, Wayfair, Kroger, Staples.  
 
Ρυθμιστικό πλαίσιο ηλεκτρονικού εμπορίου στις ΗΠΑ.  
 

Στρατηγική ηλεκτρονικού εμπορίου / E-Commerce Strategy. 
Η συνεχής ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής/επικοινωνιών και του ηλεκτρονικού 
εμπορίου στις ΗΠΑ επέφερε σημαντικές αλλαγές στη συμπεριφορά και στις αγοραστικές 
συνήθειες των καταναλωτών, ενώ, παράλληλα, καταγράφεται πολλαπλάσια αύξηση 

https://www.digitalcommerce360.com/


εισαγωγών μικροδεμάτων/μικρών πακέτων άμεσης παράδοσης (small, just-in-time 
packages), δημιουργώντας σοβαρές διαχειριστικές προκλήσεις για την αρμόδια ρυθμιστική 
α/Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων (CBP). Ειδικότερα, αναφέρονται τρείς 
σημαντικότερες προκλήσεις για την CBP: α) διαχείριση του υπέρμετρα αυξημένου όγκου 
συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου, β) έλεγχος των επικίνδυνων ή μη συμβατών φορτίων, 
και γ) εφαρμογή των κανόνων ρυθμιστικής συμμόρφωσης. 
 

Οδηγός συμμόρφωσης ηλεκτρονικού εμπορίου / E-Commerce Compliance Guide. 
Ισχύει σχετικός κανονιστικός Οδηγός CBP, συμβουλευτικού χαρακτήρα, περί βασικών 
προϋποθέσεων εισαγωγής σε ΗΠΑ μέσω συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου, για σχετική 
εξοικείωση, αποφυγή ενδεχόμενων προβλημάτων εισαγωγής και γρήγορη τελωνειακή 
εκκαθάριση. 
 

Για σχετική πληροφόρηση Υπηρεσίας CBP βλ. ιστοσελίδες: 
- “E-commerce”, CBP (Import/Export), https://www.cbp.gov/trade/basic-import-export/e-

commerce 
- “E-Commerce Strategy” https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2018-

Mar/CBP-E-Commerce-Strategic-Plan_0.pdf)  
- “E-Commerce Compliance Guide”,  
https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2020-Jan/E-
Commerce%20Compliance%20Guide%20for%20Online%20Sellers.pdf 
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