ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Πειραιάς, 14 Δεκεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ: ΕΤΟΣ 2017
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει στοιχεία για τον βαθμό χρήσης των νέων τεχνολογιών από τα
νοικοκυριά και τα μέλη τους, ειδικότερα δε για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Τα στοιχεία προέρχονται από τη
δειγματοληπτική Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από Νοικοκυριά και Άτομα,
έτους 2017.
Στην Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από νοικοκυριά και άτομα ερευνήθηκαν
5.443 ιδιωτικά νοικοκυριά και ισάριθμα μέλη αυτών, σε ολόκληρη την Ελλάδα, με προϋπόθεση την ύπαρξη
ενός, τουλάχιστον, μέλους ηλικίας 16 – 74 ετών σε κάθε νοικοκυριό.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έτους 2018 θα ανακοινωθούν στις 8 Νοεμβρίου 2018.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Περισσότερα από 3 στα 10 άτομα (36,4%), ηλικίας 16 – 74 ετών, που έχουν οποτεδήποτε χρησιμοποιήσει,
έστω και μία φορά, το διαδίκτυο έκαναν κατά το Α΄ τρίμηνο του 2017 κάποια ηλεκτρονική αγορά ή
παραγγελία αγαθών ή υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου.
Σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο του 2016, το ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου που πραγματοποίησαν
ηλεκτρονικές αγορές παρουσίασε αύξηση 11,0% (Γράφημα 1).
Γράφημα 1. Ηλεκτρονικό εμπόριο, A' τρίμηνο, 2011 – 2017
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Στο γράφημα 2 παρουσιάζονται στοιχεία για το σύνολο του πληθυσμού της Χώρας που έχει οποτεδήποτε
χρησιμοποιήσει, έστω και μία φορά, το διαδίκτυο και έχει πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές αγορές το Α΄
τρίμηνο 2017, ανά μεγάλη γεωγραφική περιοχή (NUTS1) (Πίνακας 1).
Γράφημα 2. Ηλεκτρονικές αγορές ανά μεγάλη γεωγραφική περιοχή, Α'
τρίμηνο 2017
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Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που αγοράστηκαν ή παραγγέλθηκαν περισσότερο από το διαδίκτυο για
προσωπική χρήση, κατά τις χρονικές περιόδους Απριλίου 2015 – Μαρτίου 2016, Απριλίου 2016 – Μαρτίου
2017, παρουσιάζονται στο γράφημα 3, με φθίνουσα σειρά ποσοστών:
Γράφημα 3. Προϊόντα και υπηρεσίες που αγοράστηκαν ή παραγγέλθηκαν από το
διαδίκτυο, χρονικές περίοδοι
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Την χρονική περίοδο Απριλίου 2016 – Μαρτίου 2017, σε σχέση με την χρονική περίοδο Απριλίου 2015 –
Μαρτίου 2016, παρατηρείται αύξηση σε όλα τα παραπάνω είδη και τις υπηρεσίες πλην των ηλεκτρονικών
συσκευών στις οποίες καταγράφεται μείωση 4,1%. Μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στην αγορά των
υπηρεσιών διαμονής σε κατάλυμα (43,3%), στην αγορά εισιτηρίων για εκδηλώσεις (37,9%) και σε αυτήν των
φαρμάκων, συμπληρωμάτων διατροφής και βιταμινών (32,5%).
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Γράφημα 4. Ηλεκτρονικές αγορές κατά την
περίοδο Απρίλιος 2016 - Μάρτιος 2017 κατά
γεωγραφική προέλευση πωλητή1
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Στο γράφημα 5 απεικονίζονται τα ποσοστά του πληθυσμού που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές από
πωλητές άλλων χωρών, εκτός Ελλάδος, για συγκεκριμένες ομαδοποιημένες κατηγορίες προϊόντος /
υπηρεσίας.
Γράφημα 5. Κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών που αγοράστηκαν
μέσω διαδικτύου από πωλητές εκτός Ελλάδας κατά την περίοδο
Απριλίου 2016 – Μαρτίου 2017
Υλικά αγαθά (ηλεκτρονικές συσκευές, είδη ένδυσης
και υπόδησης, είδη διατροφής, βιβλία, κλπ.) σε
φυσική μορφή

83,5

Υπηρεσίες ταξιδιωτικές ή διαμονής σε καταλύματα
(εισιτήρια, vouchers)

27,4

Προϊόντα / υπηρεσίες σε ψηφιακή μορφή που
παραδόθηκαν online / "φορτώθηκαν" μέσω
ιστοσελίδων ή εφαρμογών (ταινίες, μουσική,
ηλεκτρονικά βιβλία/περιοδικά, παιχνίδια, λογισμικό)

16,6

Άλλα προϊόντα/υπηρεσίες (εισιτήρια για εκδηλώσεις,
συνδρομές κινητής τηλεφωνίως, κ.ά)

7,6

%
0

20

40

60

80

100

Το 8,8% όσων πραγματοποίησαν αγορές ή παραγγελίες μέσω διαδικτύου, κατά τη χρονική περίοδο Απριλίου
2016 – Μαρτίου 2017, αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα, ποσοστό μειωμένο κατά 34,8% σε σχέση με την
αντίστοιχη περίοδο Απριλίου 2015 – Μαρτίου 2016 (13,5%).
Τα προβλήματα που αναφέρθηκαν συχνότερα παρουσιάζονται στο γράφημα 7.
Γράφημα 6. Αντιμετώπιση
προβλημάτων κατά τις
ηλεκτρονικές αγορές, Απρίλιος
2016 - Μάρτιος 2017
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Ποσοστιαία % συμμετοχή επί του πληθυσμού που πραγματοποίησε ηλεκτρονικές αγορές κατά το χρονικό διάστημα Απρίλιος 2016 – Μάρτιος 2017.

Οι ερωτώμενοι είχαν τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών.
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Το 55,3% όσων έχουν οποτεδήποτε χρησιμοποιήσει, έστω και μία φορά, το διαδίκτυο δεν έχουν κάνει ποτέ
ηλεκτρονικές αγορές ή τις έκαναν πριν τον Απρίλιο 2016. Ποσοστό 66,8% αυτών ανέφερε ότι προτιμούν να
αγοράζουν τα προϊόντα οι ίδιοι και να τα βλέπουν ή έχουν εμπιστοσύνη σε συγκεκριμένα καταστήματα ή είναι
θέμα συνήθειας, ένα ποσοστό 20,3% ανέφερε έλλειψη των απαιτούμενων δεξιοτήτων, ενώ 20,2% ανέφερε
θέμα ασφάλειας ή ανησυχία να δίνουν στοιχεία πιστωτικής κάρτας και το 12,0% δεν πραγματοποίησε
ηλεκτρονικές αγορές λόγω έλλειψης κάρτας, χρεωστικής, πιστωτικής ή άλλης.
Το 50,0% του πληθυσμού ηλικίας 16 – 74 ετών που το Α΄ τρίμηνο του 2017 πραγματοποίησε ηλεκτρονικές
αγορές μέσω του διαδικτύου, έκαναν 1 έως 2 αγορές / παραγγελίες ειδών και το 33,2% 3-5 αγορές ή
παραγγελίες.
Αναφορικά με την αξία των προϊόντων
ή των υπηρεσιών που παραγγέλθηκαν
ή αγοράστηκαν μέσω διαδικτύου το Α’
τρίμηνο 2017:
1 στους 2 (48,3%) πλήρωσε συνολικά
αντίτιμο έως 99 ευρώ για τα προϊόντα ή
τις υπηρεσίες που αγόρασε/παρήγγειλε
2 στους 5 (42,0%) από 100 έως 499
ευρώ και
1 στους 10 (9,1%) από 500 ευρώ και
άνω (Γράφημα 8).

Γράφημα 8. Αξία προϊόντων / υπηρεσιών που
παραγγέλθηκαν ή αγοράστηκαν μέσω διαδικτύου το
Α' τρίμηνο 2017
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Η πραγματοποίηση τραπεζικών συναλλαγών (ενημέρωση για λογαριασμό, μεταφορά, πληρωμή λογαριασμών
κλπ.), μέσω διαδικτύου είναι δραστηριότητα, η οποία πραγματοποιείται από το 35,9% όσων χρησιμοποίησαν
το διαδίκτυο κατά το Α’ τρίμηνο του 2017 και η οποία καταγράφει τα τελευταία χρόνια αύξηση (29,6% σε σχέση
με το Α’ τρίμηνο του 2016 (27,7%)).
Με την έρευνα καταγράφεται, επίσης, η πραγματοποίηση χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων μέσω
διαδικτύου, οι οποίες περιλαμβάνουν:
1. Αγορά ή πώληση μετοχών, ομολόγων, κεφαλαίων ή άλλων επενδυτικών προϊόντων.
2. Αγορά ασφαλιστηρίων συμβολαίων ή ανανέωση υπαρχόντων ασφαλιστηρίων κάθε είδους,
συμπεριλαμβανομένης και της ταξιδιωτικής ασφάλειας που πληρώνεται μαζί με την αγορά αεροπορικού
εισιτηρίου.
3. Λήψη δανείων και ρύθμιση οφειλών σε οποιαδήποτε τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
Τα ποσοστά των χρηστών του διαδικτύου που κατά τη χρονική περίοδο Απρίλιος 2016 - Μάρτιος 2017
πραγματοποίησαν τις παραπάνω χρηματοοικονομικές δραστηριότητες είναι 0,8%, 3,6% και 1,4%, αντίστοιχα.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 2017

4

Πίνακας 1. Βασικά μεγέθη της Έρευνας Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από
Νοικοκυριά και Άτομα, ετών 2016 και 2017.
Μεταβολή
Πληθυσμός ηλικίας 16 – 74 ετών
2016
%
2017
%
2017/2016
%
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

7.967.858

100,0

7.767.309

100,0

Άτομα που έχουν κάνει χρήση του διαδικτύου το Α΄
τρίμηνο.

5.504.827

69,1

5.428.803

69,9

+1,2

Άτομα που έχουν οποτεδήποτε χρησιμοποιήσει, έστω
και μία φορά, το διαδίκτυο.

5.703.589

71,6

5.566.716

71,7

+0,1

Σύνολο Χώρας
– Βόρεια Ελλάδα
– Κεντρική Ελλάδα
– Αττική
– Νησιά Αιγαίου και Κρήτη

1.867.896
477.907
354.926
797.489
237.574

32,8
31,1
28,3
34,5
39,7

2.028.324
556.233
399.160
834.011
238.921

36,4
36,0
33,4
37,8
38,6

+11,0
+15,8
+18,0
+9,6
-2,8

Δεν πραγματοποίησαν ποτέ αγορά ή παραγγελία
αγαθών ή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου

2.801.279

49,1

2.737.163

49,2

+0.2

*

*

Εκ των οποίων:
Πραγματοποίησαν αγορά ή παραγγελία αγαθών ή
υπηρεσιών μέσω διαδικτύου:

* Ο πληθυσμός που έχει κάνει χρήση του διαδικτύου έχει αυξηθεί σε ποσοστά %, ενώ έχει μειωθεί σε απόλυτα μεγέθη. Ο λόγος είναι ότι έχει
μειωθεί ο συνολικός πληθυσμός ηλικίας 16-74 ετών της Χώρας.
.
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Χρήση
Τεχνολογιών
Πληροφόρησης
και
Επικοινωνίας
από Νοικοκυριά
και Άτομα

Η Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από Νοικοκυριά και
Άτομα (Information and Communication Technologies - ICT) είναι μέρος του Ευρωπαϊκού
Στατιστικού Προγράμματος, στο οποίο συμμετέχουν όλες οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Βασικός στόχος της έρευνας είναι η μελέτη, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, του
βαθμού χρήσης των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας από τα νοικοκυριά.
Μεγάλο μέρος των στοιχείων χρησιμοποιούνται για τη συγκριτική αξιολόγηση των δεικτών
για την Κοινωνία της Πληροφορίας των ετών 2016 – 2021. Η έρευνα διενεργήθηκε
τηλεφωνικά.
Με την έρευνα συγκεντρώνονται στοιχεία για την πρόσβαση των νοικοκυριών σε
επιλεγμένες τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας, ειδικότερα δε για την πρόσβαση
στο διαδίκτυο και την απανταχού συνδεσιμότητα, τις συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες
μέσω διαδικτύου (υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης), το ηλεκτρονικό εμπόριο, κλπ.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στη Χώρα μας το 2002 και είναι πλήρως
εναρμονισμένη με των υπόλοιπων κρατών μελών της ΕΕ.
Τα δεδομένα της έρευνας συλλέγονται τηλεφωνικά από ένα και μόνο, τυχαία, προεπιλεγμένο
μέλος κάθε νοικοκυριού, με μοναδική προϋπόθεση να είναι ηλικίας 16 – 74 ετών. Με το
ερωτηματολόγιο, συλλέγονται πληροφορίες που αφορούν σε ολόκληρο το νοικοκυριό
καθώς, επίσης, και ατομικές πληροφορίες που αφορούν στο επιλεγμένο μέλος.

Νομικό πλαίσιο

Περίοδοι
αναφοράς

Η έρευνα διενεργείται στα πλαίσια του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και
Κοινοβουλίου 808/2004 για τις στατιστικές της Κοινωνίας της Πληροφορίας, και σύμφωνα με
τον Εφαρμοστικό Κανονισμό 2015/2016.
01/01/2017 έως 31/03/2017 και Απρίλιος 2016 έως Μάρτιος 2017.

Κάλυψη

Η έρευνα καλύπτει τα νοικοκυριά όλης της Χώρας, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τα
οποιαδήποτε οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά τους, με μόνη προϋπόθεση την
ύπαρξη, τουλάχιστον, ενός μέλους ηλικίας 16 – 74 ετών.

Μεθοδολογία

Στην Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από Νοικοκυριά και
Άτομα εφαρμόστηκε τρισταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία με τελική μονάδα
έρευνας το άτομο. Η επιλογή του δείγματος των ατόμων-νοικοκυριών πραγματοποιήθηκε
από τα ερευνηθέντα νοικοκυριά της Έρευνας Συνθηκών Διαβίωσης 2016, οι μονάδες
επιφανείας της οποίας αποτελούν το πρώτο στάδιο.
Κριτήρια στρωμάτωσης δευτέρου σταδίου είναι τα εξής:
Περιφέρεια: 13 Περιφέρειες (NUTS2) και επιπλέον η πρώην Περιφέρεια
Πρωτευούσης και το πρώην Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης
Βαθμός Αστικότητας: (Αστικές Περιοχές 30.000+ κάτοικοι, Αστικές Περιοχές 5.000
– 29.999 κάτοικοι, Αστικές-Αγροτικές Περιοχές 1.000-4.999 κάτοικοι και Αγροτικές
Περιοχές 1-999 κάτοικοι).
ου

Το συνολικό μέγεθος των μονάδων 2 σταδίου του δείγματος ανέρχεται σε 7.501
νοικοκυριά, εντός των οποίων ερευνάται ένα άτομο ηλικίας 16-74 ετών, το οποίο επιλέγεται
με ίσες πιθανότητες από τα μέλη των νοικοκυριών του δείγματος ηλικίας 16-74 ετών.
Μεγάλη
γεωγραφική
περιοχή
(NUTS 1)

Βόρεια Ελλάς: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία,
Ήπειρος.
Κεντρική Ελλάς: Θεσσαλία, Ιόνιοι Νήσοι, Δυτική Ελλάς, Λοιπή Στερεά Ελλάς,
Πελοπόννησος
Αττική: Αττική
Νήσοι Αιγαίου και Κρήτη: Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη.

Παραπομπές

Περισσότερες πληροφορίες (πίνακες, γραφήματα, μεθοδολογία), σχετικά με την Έρευνα
Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από Νοικοκυριά και Άτομα, μπορούν
να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, www.statistics.gr, στο σύνδεσμο «Στατιστικές
/ Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες, Μεταφορές / Χρήση Τεχνολογιών Πληροφόρησης και
Επικοινωνίας / Χρήση Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από Νοικοκυριά και
Άτομα».
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