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1. E-COMMERCE IN ITALIË 

 
E-commerce wordt elk jaar belangrijker in Italië. Zoals steeds hinkt Italië wat achter op de rest van Europa 
maar dit biedt vele commerciële mogelijkheden en andere opportuniteiten voor onze bedrijven. 
In Italië worden slechts 7,3% van de totale aankopen via e-commerce gerealiseerd! Maar 65% van de totale 
groei in de retail wordt vandaag opgetekend dankzij de e-commerce. 
 

1.1 E-COMMERCE: WAT ZIJN DE UITDAGINGEN? 

Overal in de wereld groeit de dimensie van de markten en in parallel ook de actieperimeter en de invloed 
van alles wat online gebeurt. 
 
E-commerce is decisief in de ontwikkeling en de promotie van nieuwe relatievormen met de consument, die 
gevolgen hebben voor de hele retailsector.  
 
De hele waardeketen wordt hierdoor aangesproken:  
 

- De marketing, waar artificial intelligence en augmented reality de consument toelaten om een 

product te ‘beleven’ en te ‘proberen’ (zowel online als in-store) voordat het aangekocht wordt. 

 

- De betalingen: waar de biometrische gegevens ook offline steeds meer aan belang winnen. 

 
- De logistiek: waar er verschillende innovaties zijn om de service te verbeteren en de klant steeds 

meer controle over de hele procedure te geven. 

 
- De normale winkel krijgt een heel nieuwe betekenis en vormt niet meer de enige mogelijkheid om 

‘fysiek’ met een product in aanmerking te komen. Diverse retailers geven een nieuwe invulling aan 

het concept ‘winkel’. Verschillende voorbeelden hiervan zijn al in Milaan te vinden: Starbucks, Apple, 

Hugo Boss, Petit Bateau hebben allen nieuwe vormen van multichannel-verkoop ingevoerd. 

 

1.2 WAAROM HINKT ITALIË ACHTEROP? ER ZIJN 3 BELANGRIJJKE REDENEN: 

1. Italië heeft over het algemeen een weinig ontwikkelde digitale cultuur en competenties daaromtrent, 

vooral buiten de grootsteden en voornamelijk in het centrum en het zuiden van het land. Italië staat 

in Europa op de 25ste plaats voor wat betreft het halen van de Europese doelstellingen van de 

‘digitale agenda’. Ook wordt er in het onderwijs niet genoeg aandacht besteed aan de digitalisering 

en ontbreken de instrumenten. 
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2. Er zijn weinig Italiaanse spelers actief op de markt en het gebrek aan kennis van de Engelse taal 

maakt het veelal onmogelijk voor vele mensen om zich te wenden tot internationale websites die 

de Italiaanse taal niet aanbieden. 

 

3. Derde maar zeker niet te verwaarlozen argument is het thema van de betalingen: een groot gedeelte 

van de Italiaanse bevolking verkiest nog steeds een betalingen in contanten, bezit geen creditcard 

en heeft grote vrees van onlinebetalingen, wat onvermijdelijk de groei van de business belemmert. 

Ondanks deze punten blijft de e-commerce in Italië groeien.  
 
De factoren die doen overgaan tot onlineaankopen zijn: 
 

✓ De (lagere) prijs van producten online en offertes 

 

✓ Efficiënte promoties 

 
✓ Een uitgebreid productenaanbod 

 
✓ Ook belangrijk is de herkenbaarheid van het merk/website wat het vertrouwen van de consument 

doet groeien en ook aanzet tot klantentrouw, een terugkeer naar de website en de respectievelijke 

aankopen. 

 
✓ Efficiënte bedeling van de goederen via privékoeriers die meer vertrouwen bieden dan de Italiaanse 

post. 

 
✓ Mogelijkheid om producten (makkelijk) terug te sturen indien ze niet voldoen aan de vereisten. 

 
✓ Jongeren die meer vertrouwd zijn met nieuwe technologieën dan oudere mensen en meer geneigd 

zijn om aan te kopen via internet. Ook zijn ze gevoelig aan milieu en duurzaamheid. 

 

1.3 WELKE ZIJN DE FACTOREN DIE GEOPTIMALISEERD DIENEN TE 

WORDEN? DE GROTE UITDAGINGEN VORMEN: 

o Digitale marketing: de échte motor van de e-commerce en de nieuwe retail. De investeringen en de 

kosten van de bedrijven zijn in dit kanaal gegroeid met 80%, t.o.v. het voorbije jaar. 

o IT-platformen 

o Customer experience 

o Betalingen 

o Logistiek 

o Omnichannel-integratie 
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In mature markten, zoals de VS, China en Noord-Europa is e-commerce het primaire kanaal voor het 
genereren van verbruik. In de gehele wereld is in 2019 de waarde van de aankopen online gelijk aan een 
bedrag van 3.000 miljard euro (20% meer dan in 2018). China is de eerste markt (1.320 miljard, +26%) en 
een penetratiepercentage van het onlinekanaal op het totaal van de retail van 21%. Daarna volgen de VS 
met 680% miljard euro (+10%) en 18% penetratie en als derde Europa (en dan vooral Noord-Europa) met 
670 miljard euro (+11,5%) en 11% penetratie. 
 
Voor wat betreft Europa is het Verenigd Koninkrijk de meest rijpe markt, met een hoge penetratiegraad 
voor wat betreft e-commerce van 20% (waarde 120 miljard euro, +10%), daaropvolgend Duitsland (89 
miljard euro, +9% en 16% penetratie), Frankrijk (71 miljard euro, +9% en 14% penetratie). 
 
De landen waar de e-commerce in een ontwikkelingsfase is, zijn Italië (31,6 miljard euro, +15% en 7,3% 
penetratie) en Spanje (26 miljard euro, + 14% en 7% penetratie). Griekenland hinkt nog verder achterop. 
 
Globaal gezien zijn er enkele kolossen actief, zoals Amazon en Alibaba, dankzij hun goed uitgebouwde 
logistieke netwerk en infrastructuur. Dit laat hen toe om hun operaties te internationaliseren en geeft hen 
de mogelijkheid om een grotere efficiëntie te bieden en een betere service. Ze blijven hun netwerk uitbreiden 
en openen grote hubs in Europa en kopen logistieke bedrijven op.  
 

1.4 HOE IS DE SITUATIE IN ITALIË? 

➢ In Italië is Amazon actief sinds 2009 en in november 2018 startte het bedrijf ook een koerierdienst. Ook 

hebben ze in Milaan een winkel geopend, hun eerste temporary store, waar men de mogelijkheid heeft 

om producten te ‘voelen’ die online verkocht worden. 

 
Dit toont hun stijgende interesse voor de multichannel-verkoop. Samen met innovatie blijkt dit een 
winnende combinatie die invloed heeft op de hele verkoopsketen. E-commerce wordt dus ook 
complementair en geïntegreerd in het ‘oude’ winkelconcept.  
 

➢ Ook Click & Collect heeft geen personeel in de winkel meer nodig maar is helemaal autonoom dankzij 

robots, lockers en kiosken die in de winkels worden geïnstalleerd. 

 

➢ Drive & collect wordt ook reeds toegepast bij de doe-het-zelfzaken zoals Brico Depot en Obi. 

Ook kan men in vele winkels op elk moment online de beschikbaarheid van alle producten checken die 
aanwezig zijn in de winkel of in de voorraad 

 
➢ Voor Milaan kan men specifiek zien dat Apple Town Square, de nieuwe Apple store ook events en 

activiteiten organiseert, met als doel potentiële klanten te ronselen en de bestaande klanten te blijven 

interesseren. 

 

➢ Hugo Boss heeft in Milaan zijn eerste digitale showroom opgezet, waar men fysiek producten kan passen 

en de virtuele varianten kan zien, en deze dan online onmiddellijk kan aankopen. 
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➢ Sephora biedt specifieke ‘op maat gemaakte’ consults aan voor de verzorging van de huid en haar. 

 

➢ Petit Bateau heeft een interactieve speelzone voor kinderen opgezet en een ontvangstruimte voor de 

volwassenen, waar men online de producten kan aankopen, en deze kan laten leveren thuis of in de 

shop. 

 

1.5 BETALINGEN 

Niet te verwaarlozen is de aandacht die gaat naar de Strong Customer Authentication (SCA) om betalingen 
mogelijk te maken. De financiële instituten dienen tenminste 2 van de 3 factoren van de klanten: 
 

• Iets dat enkel de klant weet (paswoord, PIN, …) 

• Iets dat enkel de klant heeft (smartphone, token, …) 

• Iets dat enkel de klant is (gezichtsherkenning, irisherkenning, vingerafdruk, …) 

Deze betalingswijze had op 14 september moeten mogelijk zijn maar werd uitgesteld. 
Voor wat betreft de betalingen dalen deze met creditcard van 64% naar 62% en stijgen deze via Paypal van 
32% naar 33%.  
 
Betalingen via overschrijving of bij ontvangst van de goederen met cheque blijven evenwel ook gangbaar. 
E-wallets zoals Amazon pay, Apple pay, Google Pay worden quasi niet gebruikt in Italië, evenmin als directe 
betalingen vanop de zichtrekening. 
 

1.6 MILIEU 

Bijzondere aandacht gaat naar de ecologische duurzaamheid van de e-commerce. Studie van de Milanese 
Politecnico heeft uitgewezen dat de non-food verkoop via e-commerce globaal een lagere uitstoot 
garandeert dan de aankoop via een traditioneel kanaal, als we van de veronderstelling uitgaan dat een 
klant zijn traditionele aankopen niet groepeert en voor elke aankoop apart, zich buitenshuis begeeft. 
 
Indien een klant boodschappen doet en verschillende winkels aandoen in een kleine radius, vermindert dit 
de CO2-uitstoot. Maar het is moeilijk meetbaar daar verschillende andere factoren een invloed kunnen 
hebben op het hele proces zoals de gebruikte vrachtwagen of bestelwagen voor de levering,  de al dan niet 
ecologische verpakking, de mogelijkheid van het al dan niet terugsturen van het product, enz. 
 
Voor de food sector is het feit van de temperatuurgevoelige bewaring en de houdbaarheidsdatum van de 
producten nog een bijkomende factor die moeilijk te meten is. 
  



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
4.11.2019 E-commerce in Italië pagina 7 van 8 

1.7 GROEI VAN DE SECTOR EN GEOGRAFISCHE SPREIDING 

In 2019 noteren we dat de B2C-commerce in Italië aan 2 snelheden groeit: de aankoop van producten stijgt 
met 21% t.o.v. 2018 en de aankoop van diensten stijgt slechts met 8%.  
 

- Informatica en elektronica: 5,3 miljard euro (+19%) 

- meubels en interieurartikelen: 1,7 miljard euro (+30%)  

- kleding: 3,3 miljard euro (+16%) 

- food en grocery: 1,6 miljard euro (+42%, 89%) en health & beauty (de overige 11%).  

Voor wat food & grocery betreft hebben 2/3 van de Italianen de mogelijkheid om hun aankopen 

van deze producten online te doen en deze thuis te laten afleveren, vooral in het noorden van het 

land. Er is inderdaad geen homogene verdeling over het territorium. Idem voor food delivery 

(maaltijden), waar 48% van de Italianen toegang toe heeft. 

- uitgeverij: meer dan 1 miljard euro (+8%)  

 
In de dienstensector staan toerisme en transport, 10,9 miljard euro (+9% t.o.v. 2018), op de eerste plaats. 
Vooral trein- en vliegtuigtickets worden online verkocht, evenals hotelreservaties, huren van appartementen 
en deelmobiliteit (fiets, auto, moto, autoped, …). De onlineverzekeringen volgen met 1,5 miljard euro (+6%) 
 
De geografische verdeling van de logistieke stromen kent een grotere concentratie in het noorden en in de 
grote steden. 
 
De commerciële balans van de B2C-commercie (export-import) is negatief: - 2,8 miljard euro. 
 
De e-commerce B2C blijft in Italië zeer geconcentreerd rond enkele belangrijke dotcomspelers. De eerste 
250 genereren 95% van de marktomzet en de eerste 20 72%. Deze laatsten groeien in verhouding het meest 
(17% t.o.v. de 13% van de kleinere spelers) 
 
 

1.8 HOE KOOPT MEN AAN EN WIE KOOPT ONLINE? 

Ook wordt genoteerd dat de meeste producten aangekocht worden via desktop, 55% t.o.v. 60% in 2018, 
gevolgd door de smartphone, die aan belangrijkheid wint voor deze aankopen 40% t.o.v. 34% in 2018, en 
via tablet, nu 5% t.o.v. 6% in 2018. 
 
Voor wat betreft de absolute waarden, worden er via smartphone producten aangekocht voor een waarde 
van 12,5 miljard euro (+33%). De stijging is gelijk aan 3,1 miljard euro en vertegenwoordigt 75% van de totale 
E-commerce. 
 
Het aandeel van de ‘chronische’ (minstens 1 onlineaankoop per maand) webshoppers stijgt met 3% t.o.v. 
2018. 65% van de onlineshoppers is tussen 25 en 54 jaar (41% van de totale Italiaanse bevolking. 54% is man 
(49% van de Italiaanse bevolking is mannelijk), 47% woont in het noorden, 20% in het centrum en 33% in 
het zuiden en op de eilanden. 
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Dit rapport werd gebaseerd op een seminarie dat plaatsvond in de Politecnico te Milaan op 28/10/2019 en 
waarop een doorlichting van de sector werd gegeven, evenals een ronde tafel van bedrijfsleiders uit de 
sector en de voorstelling van de studie die de universiteit maakte (20-jarige verjaring van het eerste rapport 
rond e-commerce werd gerealiseerd in 1999 in de Politecnico van Milaan). 
Een paperback kopie van deze volledige studie is beschikbaar op het kantoor van Flanders Investment and 
Trade te Milaan 
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De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat stellen 

een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg verzameld 

op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie. Deze publicatie heeft 
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