2019: Η πορεία της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Βασικά µεγέθη

5
δισ. ευρώ

κύκλος εργασιών

Σταθερή τηλεφωνία

2,7%
συµβολή του
κύκλου εργασιών
στο ΑΕΠ

4.645.310

791

εκατ. ευρώ
επενδύσεις
των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών
3% σε σχέση
µε το 2018

τηλεφωνικές γραµµές

225 εκατ. GB

όγκος υπηρεσιών δεδοµένων (data)

56 % αύξηση σε σχέση µε το 2018

2,4 δισ. SMS

43,3%

αύξηση 7,9%
σε σχέση το 2018

διείσδυση
σταθερής
τηλεφωνίας
στον πληθυσµό

Εξέλιξη λιανικών εσόδων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας

28,7δισ. λεπτά
όγκος των φωνητικών
κλήσεων

-7,9%
στην εξερχόµενη
κίνηση
από σταθερό
τηλέφωνο

111%

διείσδυση κινητής
τηλεφωνίας
στον πληθυσµό

400.587

µεταφερθέντες αριθµοί
σταθερής τηλεφωνίας

11,9 εκατ.

συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτηµένων παρόχων)

Μέσο µηνιαίο έσοδο σταθερής & κινητής τηλεφωνίας
Μέσο µηνιαίο έσοδο ανά σύνδεση
από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας σε σταθερή θέση: 18 ευρώ

Κινητή τηλεφωνία
Μέσος όρος χρήσης data τον µήνα
Οικιακός χρήστης µε συµβόλαιο: 1,9 GB

Μέσο µηνιαίο έσοδο ανά χρήστη (σύνδεση) συµβολαίου: 22 ευρώ

Συνδροµητής καρτοκινητής:

1,5 GB

Μέσο µηνιαίο έσοδο ανά χρήστη καρτοκινητής: 5 ευρώ

Επαγγελµατίας χρήστης:

1,1 GB

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΩΝ 2019

Συνδυαστικές/δεσµοποιηµένες προσφορές

Ευρυζωνικότητα

4.105.561

ευρυζωνικές συνδέσεις

2,7%

σε σχέση µε το 2018

3,7%

995.816

2.202.007
47%

σε σχέση µε το 2018

Ποσοστιαία (%) κατανοµή συνδυαστικών προσφορών ανά ειδικό τύπο, ∆εκέµβριος 2019
102.255
3%
327.913
8%

52.215
1%

2-Play «Σταθερή τηλεφωνία» και «Σταθερή
ευρυζωνική πρόσβαση»
3-Play «Σταθερή τηλεφωνία» και «Σταθερή
ευρυζωνική πρόσβαση» και «Κινητές υπηρεσίες»
3-Play «Σταθερή τηλεφωνία» και «Σταθερή
ευρυζωνική πρόσβαση» και «Συνδροµητική
τηλεόραση»

38,1%

4G

91,5%

εκατ. συνδροµές τηλεόρασης

ΑΠΤΒ

γραµµες

διείσδυση σταθερής ευρυζωνικότητας στον πληθυσµό

1,07

εκατ. προσφορές

γραµµες

ΑDSL

4,13

σε σχέση µε το 2018

διαδικτυακή κίνηση µέσω 4G

1.321.926
32%

4-Play «Σταθερή τηλεφωνία» και «Σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση» και «Συνδροµητική τηλεόραση» και «Κινητές υπηρεσίες»

2.326,067
56%

Λοιπές συνδυαστικές προσφορές

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτηµένων παρόχων)

Ποσοστιαία κατανοµή ευρυζωνικών γραµµών
ανά ονοµαστική download ταχύτητα πρόσβασης, ∆εκέµβριος 2019

Παρατηρητήριο Τιµών-Pricescope της ΕΕΤΤ
~1.500 εµπορικά διαθέσιµα προϊόντα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας

0,1%
1,8%

53% προϊόντα σταθερών επικοινωνιών και 47% προϊόντα κινητών επικοινωνιών
0,3%

63% των συµβολαίων κινητής: Πάγιο έως 60 ευρώ/µήνα µε µέσο όρο τιµής τα 39 ευρώ
και ενσωµατωµένο χρόνο οµιλίας ~ 6.000 λεπτά
2 Mbps

25,7%

2-10 Mbps

Αγορές-στόχος των τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, 2019

10-30 Mbps
>=30 Mbps

19%

17%

100 Mbps+

Απευθύνεται σε όλους
Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες

72,1%

Απευθύνεται σε εταιρικούς πελάτες
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτηµένων παρόχων)

64%

Πηγή: ΕΕΤΤ
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