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Η επίδραση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην οικονομία του  

Ηνωμένου Βασιλείου 
 

Η παρουσίαση αυτή της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου 

εξετάζει πώς το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει επιδράσει στην οικονομία της χώρας, 

επικεντρώνοντας στις ηλεκτρονικές πωλήσεις, τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν οι 

επιχειρήσεις στις πωλήσεις των προϊόντων τους και στους τύπους των επιχειρήσεων που 

εμπλέκονται περισσότερο με τις διαδικτυακές πωλήσεις. Οι εκτιμήσεις που αφορούν τις 

επιχειρήσεις βασίζονται στις εκδόσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας E-commerce and ICT (που 

περιλαμβάνουν εταιρείες από 10 και άνω εργαζόμενους), ενώ οι εκτιμήσεις που αφορούν τους 

ενηλίκους προέρχονται από την έκδοση Internet Access Households and Individuals. Οι 

εκτιμήσεις για τις αξίες του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι σε τρέχουσες τιμές.    

Συμβολή του ηλεκτρονικού εμπορίου στη βρετανική οικονομία από το 2008 

Ως ηλεκτρονικό εμπόριο ορίζεται
1
 η εμπορία αγαθών ή υπηρεσιών μέσω δικτύων 

ηλεκτρονικών υπολογιστών  όπως το διαδίκτυο. Με την άνοδο των νέων τεχνολογιών, το η-

εμπόριο κατέλαβε μεγάλο μέρος της δομής πωλήσεων ορισμένων κατηγοριών εταιρειών, 

συμπληρώνοντας τις παραδοσιακές δράσεις αγοροπωλησιών.  

    

Το 2013, η εκτιμώμενη αξία του συνόλου των η-πωλήσεων στο Η.Β. ανερχόταν σε 557 

δισ. λίρες, αντιπροσωπεύοντας το 20% περίπου του συνολικού κύκλου εργασιών και 

καταγράφοντας αύξηση κατά 66% έναντι του 2008, όταν αντιπροσώπευε μόλις το 14% του 

συνόλου. 

 

Το σύνολο των η-πωλήσεων περιλαμβάνουν τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν τόσο 

μέσω διαδικτυακών τόπων όσο και μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής 

Δεδομένων - ΗΑΔ (Electronic Data Interchange – EDI). Οι διαδικτυακές πωλήσεις, οι οποίες, το 

2013, καλύπτουν το 35% του συνόλου του η-εμπορίου, περιλαμβάνουν ανταλλαγές μεταξύ 

εταιρειών και ιδιωτών πελατών, άλλων εταιρειών ή δημοσίων αρχών. Αυτές μέσω ΗΑΔ, που 

αντιστοιχούν στο υπόλοιπο 65%, αφορούν την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων και 

εγγράφων με καθορισμένο τύπο. Η ΗΑΔ  χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπως αποστολή 

εντολών σε αποθήκη, εντοπισμός αποστολής εμπορευμάτων και ανταλλαγή τιμολογίων και 

εφαρμόζεται από όλες σχεδόν τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. 

                                                           
1
 Ως ορίζεται από τον Οργανισμό για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) 



Η αξία των διαδικτυακών πωλήσεων αυξήθηκε από 111 δισ. λίρες το 2011 σε 193 δισ. το 

2013. Όπως φαίνεται και στο σχήμα 1, το ποσοστό του κύκλου εργασιών
2
 που καλύπτουν οι 

διαδικτυακές πωλήσεις καταγράφει σταθερή αύξηση από το 2010 και έπειτα, ανερχόμενο σε 7% 

του συνόλου για το 2013.  

 

Παρότι η αξία των πωλήσεων μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής 

Δεδομένων –ΗΑΔ καλύπτει περίπου τα 2/3 των ηλεκτρονικών πωλήσεων, ποσοστό μόλις 6% 

των επιχειρήσεων χρησιμοποίησαν αυτή την μέθοδο πωλήσεων. Για το λόγο αυτό οι πωλήσεις 

αυτού του είδους κατέγραψαν μεγαλύτερη διακύμανση από τις διαδικτυακές κατά την 

εξεταζόμενη περίοδο. Παρά την πτώση που κατεγράφη το 2012, οι πωλήσεις μέσω ΗΑΔ 

αυξήθηκαν κατά 100 δισ. λίρες ανερχόμενες το 2013 σε 364 δισ. λίρες, καλύπτοντας το 13% του 

συνολικού κύκλου εργασιών.  

Σχήμα 1: Διαδικτυακές και ΗΑΔ πωλήσεις στο Η.Β.: Συνολικές αξίες και ποσοστό επί του 

κύκλου εργασιών, 2009 - 2013  

Πηγή: Office for National Statistics 

 

Οι βελτιώσεις που έχουν επέλθει στα δίκτυα 3G και 4G, μαζί με την αυξανόμενη 

προσφορά σημείων δωρεάν διαδικτυακής σύνδεσης (π.χ. σε εμπορικά κέντρα, καταστήματα 

εστιατόρια και καφετέριες), έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη της βρετανικής αγοράς 

ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι καταναλωτές έχουν έτσι μεγαλύτερη και ευκολότερη πρόσβαση στο 

διαδίκτυο «εν κινήσει»,  εκτός χώρων οικίας και εργασίας. 

                                                           
2
 Ως επιχειρηματικός κύκλος εργασιών ορίζεται ο συνολικός κύκλος εργασιών που καταγράφεται στην 

Ετήσια Επιχειρηματική Έρευνα η οποία καλύπτει τον μη – χρηματοπιστωτικό τομέα της  βρετανικής 
οικονομίας. 



Επίσης έχει αυξηθεί η χρήση κινητών και «έξυπνων» τηλεφώνων και φορητών 

υπολογιστών (όπως laptop, tablets κλπ). Κατά την περίοδο Ιανουάριος – Απρίλιος 2015, στο 

Η.Β., 7 στους 10 ενήλικες (ηλικίας 16 ετών και άνω)  αγόρασαν προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω 

διαδικτύου. Από αυτούς τους καταναλωτές, ποσοστό άνω του 80% (ή 57% του ενήλικου 

πληθυσμού του Η.Β.) χρησιμοποίησαν το κινητό τους τηλέφωνο για να αποκτήσουν πρόσβαση 

στο διαδίκτυο  «εν κινήσει». Τα 2/5 (39%) του ενήλικα πληθυσμού χρησιμοποίησε κάποιο τύπο 

φορητού υπολογιστή για να προβεί σε αγορές ή να χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο εκτός χώρων 

κατοικίας ή εργασίας. (Σχήμα 2). Κατά το ίδιο διάστημα, 30% των ενηλίκων δεν προέβησαν σε 

καμία αγορά μέσω διαδικτύου.  

Σχήμα 2: Διαδικτυακές αγορές και πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω κινητών τηλεφώνων ή 

φορητών υπολογιστών, Η.Β. 2015 

 
Πηγή: Office for National Statistics 

Σημειώσεις: 

1. Βάση: Ενήλικες (ηλικίας 16 και άνω) στο Ηνωμένο Βασίλειο 

2. «εν κινήσει» αναφέρεται στην πρόσβαση στο διαδίκτυο εκτός χώρων κατοικίας και 

εργασίας. 

Ο χονδρεμπορικός τομέας καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των διαδικτυακών πωλήσεων 

σε σχέση με τους λοιπούς τομείς, με την αξία των πωλήσεων να ανέρχεται το 2013 σε 60 δισ. 

λίρες, έναντι 39 δισ. λιρών του 2009. Όμως, η μεταποιητική βιομηχανία έχει καταγράψει, κατά 

την υπό εξέταση περίοδο, τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, με τον κύκλο εργασιών των 

διαδικτυακών πωλήσεων να τριπλασιάζεται έναντι του 2009 ανερχόμενος στα 15 δισ. λίρες.    

 

Μεταξύ του 2012 και 2013, ο κατασκευαστικός τομέας ήταν ο μόνος που κατέγραψε 

πτώση στις διαδικτυακές πωλήσεις κατά 12,5%, παρόλη την αύξηση του συνολικού κύκλου 

εργασιών την ίδια περίοδο κατά 6,2%. (Σχήμα 3).  



Σχήμα 3: Αξία διαδικτυακών πωλήσεων, κατά τομέα παραγωγής, 2009 - 2013 

 
Πηγή: Office for National Statistics 

 

Μεταξύ 2009 και 2013, το ποσοστό των επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν 

διαδικτυακές πωλήσεις αυξήθηκε κατά 31%, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται 

στους τομείς της λιανικής, της χονδρικής και της μεταποίησης (άνω του 40%).  

Σχέση μεγέθους επιχειρήσεων και διαδικτυακών πωλήσεων 

Οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, (με περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους), έχουν τις 

υψηλότερες διαδικτυακές πωλήσεις – τόσο σε αξία όσο και ως ποσοστό επί του κύκλου 

εργασιών. Αυτός ο τύπος επιχειρήσεων πωλεί περισσότερο σε ιδιώτες πελάτες (72 δισ. λίρες το 

2013) από ότι σε άλλες επιχειρήσεις ή δημόσιες αρχές (28 δισ. λίρες το 2013). Οι μεγάλες 

επιχειρήσεις (με 250 έως 999 εργαζόμενους) πωλούν περισσότερο σε άλλες επιχειρήσεις και 

δημόσιους οργανισμούς απ’ ότι σε ιδιώτες, ενώ οι Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις πωλούν σε 

όλους. 

 



Σχήμα 4: Αξία διαδικτυακών πωλήσεων στο Η.Β. ανά κατηγορία πελάτη και μέγεθος 

επιχειρήσεων, 2013  

 
Πηγή: Office for National Statistics 

Οι διαδικτυακές πωλήσεις συνεισφέρουν περισσότερο στον κύκλο εργασιών των 

μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν από 10 έως 49 και από 50 έως 249 

εργαζόμενους, κερδίζουν χαμηλότερο μερίδιο επί του κύκλου, λίγο κατώτερο από 4% και οι δύο. 

Για αυτές που απασχολούν από 250 έως 999 εργαζόμενους οι η-πωλήσεις αποτελούν το 6% του 

κύκλου εργασιών ενώ για τις πολύ μεγάλες το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 10%. 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Σύγκριση διαδικτυακών αγορών ιδιωτών σε Η.Β. και Ε.Ε. 

Το 2014, το ποσοστό των ατόμων που προέβησαν σε τουλάχιστον μία αγορά μέσω 

διαδικτύου τους προηγούμενους 12 μήνες ανήλθε σε 79%, σημαντικά ανώτερο του 44% του 

2005, αποτελώντας το υψηλότερο ποσοστό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι σκανδιναβικές 

χώρες κατέγραψαν αντίστοιχα με το Η.Β. ποσοστά, με τις Δανία, Νορβηγία και Σουηδία να 

αναφέρουν ότι τουλάχιστον 75% των καταναλωτών προέβη σε κατ’ ελάχιστον μια  διαδικτυακή 

αγορά το τελευταίο δωδεκάμηνο. Τα αντίστοιχα ποσοστά σε άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές 

οικονομίες ανήλθαν σε 70% στη Γερμανία, 62% στη Γαλλία και μόλις 22% στην Ιταλία 

(Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα το ποσοστό ανέρχεται στο 26%).     

 



Σχήμα 5: Ποσοστό ατόμων που προέβησαν στην τελευταία διαδικτυακή αγορά τους 

τελευταίους 12 μήνες, Ε.Ε., 2014 

 
Πηγή: Eurostat 

Συμμετοχή η-εμπορίου στις πωλήσεις επιχειρήσεων στο Η.Β. και την Ε.Ε. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το 2013 το η-εμπόριο κάλυπτε ποσοστό 20% του 

κύκλου εργασιών των βρετανικών εταιρειών. Αυτό ακολουθεί το αντίστοιχο της Ιρλανδίας 

(52%) και της Τσεχίας (29%) είναι ίσο με το αντίστοιχο της Ουγγαρίας (20%) και υψηλότερο 

από το μέσο όρο της Ε.Ε. (15%), όπως φαίνεται στο σχήμα 6. 

Οι διαδικτυακές πωλήσεις αποτελούν το 25% του κύκλου εργασιών του η-εμπορίου στην 

Ιρλανδία, με το Η.Β. στη δεύτερη θέση μαζί με την Σουηδία και την Εσθονία με 7%.  



Σχήμα 6: Ποσοστό κάλυψης του κύκλου εργασιών από το η-εμπόριο και τις διαδικτυακές 

πωλήσεις, 2013 – Κυριότερες 15 χώρες Ε.Ε. και μέσος όρος Ε.Ε. 28 

 
Πηγή: Eurostat 

Τα ανωτέρω μπορεί να οφείλονται σε παράγοντες όπως οι πρωτοβουλίες της βρετανικής 

Κυβέρνησης για προώθηση του η-εμπορίου και της «ψηφιακής ατζέντας» και ο ρυθμός 

ανάπτυξης τομέων της οικονομίας άλλων χωρών που επηρέασε αρνητικά την περαιτέρω 

ανάπτυξη του η-εμπορίου. Από το 2009 μέχρι το 2013 το Η.Β. ακολουθεί την ίδια τάση με τον 

μέσο όρο της Ε.Ε. των 28 σε ότι αφορά τη συμμετοχή του η-εμπορίου στο συνολικό κύκλο 

εργασιών. Δεν ισχύει το ίδιο για όλες τις χώρες, όπως π.χ. για τη Γερμανία η οποία ενώ κατείχε 

το 2009 υψηλότερο ποσοστό από το Η.Β., τα τελευταία πέντε έτη κατέγραψε μείωση. (Σχήμα 7) 

 

 



Σχήμα 7: Ποσοστό η-εμπορίου στο συνολικό κύκλο εργασιών σε ορισμένες από τα κ-μ Ε.Ε., 

2009 - 2013 

 
Πηγή: Eurostat 

Ποσοστό απασχόλησης ειδικών στις τεχνολογίες της πληροφορίας σε Η.Β. και Ε.Ε. 

Το 2013, το ποσοστό απασχόλησης εξειδικευμένων στις τεχνολογίες πληροφορίας (ΙΤ) 

στις βρετανικές επιχειρήσεις ανήλθε σε 24%, ανώτερο από το μέσο όρο της Ε.Ε. (20%) και ίσο 

με το αντίστοιχο της Ελλάδας και της Αυστρίας. Οι χώρες με μεγαλύτερα ποσοστά είναι οι 

Ιρλανδία και Φιλανδία. (Σχήμα 8). 

 

 

 

 

 

 



Σχήμα 8: Ποσοστό επιχειρήσεων που απασχολούν ειδικούς σε τεχνολογίες της 

πληροφορίας, 2013 – Κυριότερες 15 χώρες Ε.Ε. και μέσος όρος Ε.Ε. 28 

 
Πηγή: Eurostat 

Εκτιμώμενα εμπόδια στις διαδικτυακές πωλήσεις 

Υπάρχουν μια σειρά από εμπόδια που μπορούν να περιορίσουν μια επιχείρηση να προβεί 

σε πωλήσεις, μέσω ενός δικτυακού τόπου - το πιο αξιοσημείωτο σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. 

είναι ότι τα αγαθά και οι υπηρεσίες δεν είναι κατάλληλες. Στο Η.Β. (το 2012), 23% των 

επιχειρήσεων που προέβησαν σε τέτοιες επηρεάστηκαν από αυτό το λόγο. Το ποσοστό αυτό 

είναι μεν υψηλότερο από το μέσο όρο του 20% της Ε.Ε., αλλά σημαντικά χαμηλότερο από 

χώρες όπως η Ολλανδία (40%) και το Βέλγιο (36%). Τούτου λεχθέντος, το Ηνωμένο Βασίλειο 

συγκρίνεται ευνοϊκά με το μέσο όρο της Ε.Ε. για άλλα εμπόδια που σχετίζονται θέματα όπως οι 

πραγματοποιηθείσες πληρωμές  (14% για το Η.Β. σε σύγκριση με 11% για την Ε.Ε.), ασφάλεια 

των ICT ή την προστασία των δεδομένων (10% για το Η.Β. σε σύγκριση με το 7% για την Ε.Ε.) 

και του νομικού πλαισίου (9% για το Η.Β. σε σύγκριση με το 7% για την Ε.Ε.). (Σχήμα 9). 

 



Σχήμα 9: Εμπόδια που περιορίζουν ή εμποδίζουν τις επιχειρήσεις να πωλήσουν μέσω 

διαδικτυακού τόπου, E.Ε., 2012 

 
Πηγή: Eurostat 
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