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La generalització de la venda electrònica de tot tipus de productes com roba o aliments i la concentració del negoci en unes poques
empreses fa que ens plantegem si els inconvenients del comerç electrònic no superen en molts casos els seus avantatges.

La facturació del comerç
electrònic de 2018 va ser 7,5
vegades superior a la de 2008.

N o m é s u n 2 2 % d e l s
consumidors són conscients de
l’impacte ambiental (més
residus i contaminació) de fer
compres a través d’internet.

Menys del 30% dels compradors per
internet assumeix que contribueix a
incrementar el trànsit de la zona.

A Catalunya, la compra genera 39 milions deon-line

desplaçaments a l’any. Un 23% dels desplaçaments són
fallits. Un 15,2% demanen una segona visita i un 8,2% són
devolucions.

L’impacte de comprar
25 objectes en una
botiga és igual a
comprar-ne un de sol
per internet.

Sabies

què? Algunes

dades

Abans de fer qualsevol compra tingueu en compte algunes qüestions:on-line

Amazon i altres plataformes de venda on-

line afirmen als seus avisos de privacitat
que necessiten les nostres dades perquè
“els ajuden a personalitzar i millorar
contínuament la seva experiència”.
Doncs bé, aquestes plataformes

funcionen amb un algoritme que decideix el
preu del producte en funció de les nostres

compres anteriors, de quant el necessitem, de quant
podem pagar i de què ofereix el mercat en aquell moment.
Aquest algoritme de preus dinàmic mai juga a favor
nostre.
Els consumidors som còmplices necessaris perquè el
sistema funcioni, bé sigui comprant, bé cedint
gratuïtament informació de dades i activitats personals.
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Quan vagis a comprar considera si tens més alternatives. Potser el comerç electrònic és
la compra més fàcil, però pensa en les seves conseqüències. Hi ha alternatives millors a
la facilitat i la immediatesa de fer un clic:

Què podem fer-hi?

� Mira d'esbrinar l'origen del producte que compres i prioritza els productes de
proximitat.

� Tria empreses fabricants, de distribució i de venda compromeses amb la
sostenibilitat ambiental i respectuoses amb els drets sociolaborals.

� Compra al comerç del teu barri: coneix les botigues del teu entorn, coneix-ne els
botiguers, pregunta sobre els productes que s'hi venen i planteja't d'utilitzar formes
de proveïment alternatives (cooperatives, compra directa a productors, intercanvi).

� Pensa en la petjada ambiental de la teva compra, no només reduint els envasos,
sinó també reduint el transport per portar el producte a casa teva.

� Evita d'encarregar que et portin el menjar fet (o qualsevol altra cosa) a casa.

� Pregunta't si realment necessites el que vas a comprar. L'única manera
d'assegurar el nostre futur és decreixent, i el decreixement comença per un mateix.

I, pel teu benestar
i el de tothom, passa
i difon aquest fulletó.

- No només perjudica els petits comerciants, sinó queEl comerç electrònic competeix amb el comerç de proximitat i de barri.
incideix desfavorablement en el teixit social dels barris disminuint els intercanvis personals entre el veïnat. La disminució
d’ingressos del petit comerç de barri dificulta la seva subsistència i, de retruc, pot precaritzar els seus treballadors i treballadores.

- Empreses de repartiment i particulars rivalitzen entre ells per oferirPrecarització laboral en el sector del comerç electrònic:
serveis a preus molt baixos i adjudicar-se el repartiment d’Amazon, la qual cosa permet que pugui oferir els enviaments a preu molt
econòmics. Com a conseqüència d'això el sous dels treballadors són molt baixos i indignes: uns 900 euros mensuals per treballar
10 hores de mitjana.
Les grans plataformes de missatgeria ràpida, com Glovo o Deliveroo, utilitzen principalment autònoms amb qui pacten preus.
Condicions laborals: no hi ha contracte laboral ni vacances pagades ni dret a l’atur ni assegurança d'accidents que protegeixi
l’autònom. No se li garenteix ingressos estables ni se’l dóna d’alta a la Seguretat Social.L’autònom assumeix l'assegurança
mèdica per accident, la quota d’autònom, despeses vinculades al vehicle amb què reparteix...
A preus de 2018, un autònom, descomptant costos, difícilment superava els 1.000 euros mensuals treballant unes 12 hores
diàries.

- acumula moltEl comerç electrònic mundial està concentrat en poques grans empreses que actuen com un monopoli, que
de poder en poques mans. Des de la UE i els EUAs’ha començat a investigar aquestes pràctiques de monopoli horitzontal, en què
les empreses petites no poden competir en igualtat de condicions a l’hora de vendre i també de monopoli vertical, en què la gran,
empresa competeix amb els proveïdors i fabrica productes iguals però més econòmics.
A més, la majoria d’ , sinó en països on la fiscalitat és més baixa,empreses de comerç electrònic no tributen on fan el negoci
amb la paradoxa qu les empreses que més guanyen són les que menys tributen. El fet de pagar menys impostos ajuda tambée les
a monopolitzar el mercat, ja que els permet rebaixar els preus dels productes finals i vendre amb marges molt baixos.

- :Costos ambientals de transport global (llarga distància) o local (furgonetes, cotxes...) i d'empaquetament.
L’augment de les vendes per internet ha provocat un augment molt important dels desplaçaments de vehicles de transport per
repartir les comandes a domicili. Un estudi de l’AMB estima que el comerç electrònic suposa el 20% de la mobilitat i el 40% de les
emissions contaminants a Barcelona. El comerç electrònic també provoca l’augment de residus: els productes que ens arriben a
casa estan empaquetats utilitzant molt de plàstic i cartró, embalatges que evitaríem si els compréssim directament a una botiga.


