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Δελτίο Τύπου 
 

Η επιθυμία του να είμαι “Πάντα προσβάσιμος” 
ξεπερνάει το 40 τοις εκατό, με τη Ρωσία, τη Κίνα 
και τη Τουρκία να οδηγούν τη τάση.  

Νυρεμβέργη, 22 Ιουνίου, 2016 – Παγκόσμια, το 42 τοις εκατό του 

online συνδεδεμένου πληθυσμού συμφωνεί απόλυτα1 με τη δήλωση 

“για εμένα, είναι σημαντικό να είμαι πάντα προσβάσιμος οπουδήποτε 

και αν βρίσκομαι” – και μόνο 11 τοις εκατό διαφωνεί απολύτως1.  

Ωστόσο, τέσσερις χώρες – η Γερμανία, η Σουηδία, ο Καναδάς και η 

Ολλανδία – έρχονται σε αντίθεση με αυτή τη τάση, με τη πλειοψηφία 

των συνδεδεμένων καταναλωτών να διαφωνούν απόλυτα παρά να 

συμφωνούν.  

Σύμφωνα με έρευνα της GfK που διεξήχθη σε 22 χώρες, η Ρωσία και η 

Κίνα παρουσιάζουν τα υψηλότερα επίπεδα on line καταναλωτών - 56 τοις 

εκατό η κάθε μία - οι οποίοι συμφωνούν απόλυτα με το ότι είναι σημαντικό 

για αυτούς να είναι πάντα προσβάσιμοι, οπουδήποτε και αν βρίσκονται. 

Ακολουθεί η Τουρκία με 53 τοις εκατό. Οι παραπάνω, είναι οι μόνες χώρες 

όπου πάνω από το μισό των συνδεδεμένων καταναλωτών συμφωνεί 

απόλυτα με αυτή την φράση. Το Μεξικό ακολουθεί με 50 τοις εκατό, αλλά η 

επόμενη αμέσως χώρα, η Πολωνία, απέχει αρκετά με μόλις 41 τοις εκατό. 

Αντίθετες στην διεθνή αυτή τάση παρουσιάζονται η Γερμανία, η Σουηδία, ο 

Καναδάς και η Ολλανδία. Οι χώρες αυτές είναι οι μοναδικές στην έρευνα 

όπου το μεγαλύτερο ποσοστό καταναλωτών διαφωνεί απόλυτα με την ιδέα 

του ότι είναι σημαντικό να είμαι πάντα προσβάσιμος.  

Στη Γερμανία, μόλις πάνω από το ένα τρίτο (34 τοις εκατό) διαφωνεί 

απόλυτα σε σύγκριση με το 16 τοις εκατό που συμφωνεί. Ακολουθεί η    

πατήστε στην εικόνα για να δείτε σε μεγάλο μέγεθος 

Σουηδία με 28 τοις εκατό έναντι 22 τοις εκατό, ο Καναδάς στο 24 τοις εκατό 
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έναντι 23 τοις εκατό και η Ολλανδία με 23 τοις εκατό έναντι 22 τοις εκατό.  

Σχεδόν οι μισοί μεταξύ ηλικίας 30-39 ετών δηλώνουν ότι είναι 

σημαντικό για εκείνους να είναι πάντα προσβάσιμοι 

Μεταξύ των διάφορων ηλικιακών κατηγοριών, εκείνοι στην ηλικία των 

τριάντα είναι που επιθυμούν να είναι πάντα προσβάσιμοι – με ποσοστό 47 

τοις εκατό, σχεδόν οι μισοί, να συμφωνούν απόλυτα. Επόμενες 

εμφανίζονται οι ηλικίες των είκοσι με 45 τοις εκατό, και αμέσως μετά οι 

έφηβοι (15-19 ετών) με 43 τοις εκατό. Όσοι διανύουν την τέταρτη δεκαετία, 

έρχονται τέταρτοι με 42 τοις εκατό. Ωστόσο, για όσους είναι άνω των 50 

ετών, η ανάγκη να είναι πάντα προσβάσιμοι μειώνεται σημαντικά – 

εμφανίζεται στο ένα τρίτο (33 τοις εκατό) στην ηλικία των 50 ετών και μόλις 

29 τοις εκατό αυτών άνω των 60 ετών. 

Η επιθυμία “να είμαι πάντα προσβάσιμος” εμφανίζεται ελαφρώς 

υψηλότερη στις γυναίκες 

Εξετάζοντας τη διαφοροποίηση μεταξύ των δύο φύλων, οι γυναίκες είναι 

πιο πιθανόν – σε σχέση με τους άντρες - να θεωρήσουν σημαντικό το να 

είναι πάντα προσβάσιμες όπου και αν βρίσκονται (43 τοις εκατό οι γυναίκες 

έναντι 40 τοις εκατό οι άντρες). Η διαφορά μεταξύ των δύο φύλων συγκλίνει 

ακόμα περισσότερο εξετάζοντας εκείνους που διαφωνούν απόλυτα με το 

ότι είναι σημαντικό, με 10 τοις εκατό (γυναίκες) και 11 τοις εκατό (άντρες) 

αντίστοιχα.  

Για να δείτε τα αποτελέσματα για κάθε μία από τις 22 χώρες, επισκεφτείτε 

το site www.gfk.com/global-studies/global-study-overview/ 

-Τέλος- 

Footnotes 

1 σύνολο δύο χαμηλότερων απαντήσεων (bottom two boxes) και σύνολο 

δύο υψηλότερων απαντήσεων (top two boxes) από 7βάθμια κλίμακα, όπου 

το “1” σημαίνει “δε συμφωνώ καθόλου”, και “7” σημαίνει “συμφωνώ 

απόλυτα”,  

Σχετικά με την έρευνα 

Η ερώτηση της έρευνας: “Here are some general statements about 

attitudes towards technology and information needs. Please specify a 

number from 1 to 7 for each statement, where “1” means you do not agree 

at all, and “7” means that you agree completely: ‘To me, it is important to 

always be reachable wherever I am’.” 

Η GfK πραγματοποίησε την online έρευνα σε περισσότερους από 27.000 

καταναλωτές 15 και άνω ετών σε 22 χώρες. Η έρευνα ολοκληρώθηκε τον 

Ιούνιο του 2015 και τα στοιχεία έχουν σταθμιστεί αντιπροσωπεύοντας τον 

online πληθυσμό ηλικίας 15+ της κάθε αγοράς. Οι χώρες που 

περιλαμβάνονται στην έρευνα είναι η Αργεντινή, η Αυστραλία, το Βέλγιο, η 

http://www.gfk.com/global-studies/global-study-overview/
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Βραζιλία, ο Καναδάς, η Κίνα, η Τσέχικη Δημοκρατία, η Γαλλία, η Γερμανία, 

το Χονγκ Κονγκ, η Ιταλία, η Ιαπωνία, το Μεξικό, η Ολλανδία, η Πολωνία, η 

Ρωσία, η Νότια Κορέα, η  Ισπανία, η Σουηδία, η Τουρκία, το Ηνωμένο 

Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.  

Σχετικά με τη GfK 

Η GfK αποτελεί την έγκυρη πηγή πληροφοριών σχετικών με τις αγορές και 

τους καταναλωτές, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να 

λαμβάνουν εξυπνότερες αποφάσεις. Περισσότεροι από 13.000 ειδικοί στις 

έρευνες της αγοράς συνδυάζουν το πάθος τους με την μακρόχρονη 

εμπειρία της GfK στην επιστήμη δεδομένων. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στη 

GfK να προσφέρει ζωτικής σημασίας πληροφόρηση και γνώση σε 

παγκόσμιο επίπεδο για περισσότερες από 100 χώρες. Χρησιμοποιώντας 

καινοτόμες τεχνολογίες και τις επιστήμες των δεδομένων, η GfK μετατρέπει 

μαζικά δεδομένα σε έξυπνα δεδομένα, δίνοντας τη δυνατότητα στους 

πελάτες της να βελτιώσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα και να 

εμπλουτίσουν τις εμπειρίες και επιλογές των καταναλωτών.  

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.gfk.com ή 

ακολουθήστε την GfK στο Twitter: https://twitter.com/GfK  

Υπεύθυνος σύμφωνα με τη νομοθεσία για τον Τύπο 
GfK SE, Εταιρικές Επικοινωνίες 
Jan Saeger 
Nordwestring 101 
90419 Nuremberg 
Germany 
T. +49 911 395 4440 
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