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Η έκδοση του 2003 της έκθεσης «Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ»
παρουσιάζει τα πιο πρόσφατα συγκρίσιµα στοιχεία για την απόδοση του τοµέα των επικοινωνιών στις
χώρες του ΟΟΣΑ καθώς και για τα ρυθµιστικά πλαίσια που εφαρµόζονται στον τοµέα αυτόν. Τα
στοιχεία που περιλαµβάνονται στην έκθεση αυτή χαρτογραφούν τα τέσσερα χρόνια ανταγωνισµού σε
πολλές χώρες του ΟΟΣΑ, οι οποίες απελευθέρωσαν πλήρως τις αγορές τους το 1998. Η έκδοση του
2003 αναλύει τις σηµαντικότερες µεταβολές και τάσεις στον τοµέα των επικοινωνιών και διερευνά τις
µελλοντικές εξελίξεις.

Η έκθεση «Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών» παρέχει ένα εκτεταµένο φάσµα δεικτών
για την ανάπτυξη διαφορετικών επικοινωνιακών δικτύων και συγκρίνει δείκτες απόδοσης όπως τα
έσοδα, τις επενδύσεις, την απασχόληση και τις τιµές παροχής υπηρεσιών σε όλες τις χώρες του
ΟΟΣΑ. Οι δείκτες αυτοί είναι απαραίτητοι για τον τοµέα και για τους ρυθµιστικούς φορείς οι οποίοι
χρησιµοποιούν τη συγκριτική ανάλυση ως µέθοδο αξιολόγησης της απόδοσης των υφιστάµενων
πολιτικών. Ο οδηγός «Βάση ∆εδοµένων Τηλεπικοινωνιών 2003» περιλαµβάνει τις χρονικές σειρές
τηλεπικοινωνιακών και οικονοµικών δεικτών όπως της έκτασης του δικτύου, των εσόδων, των
επενδύσεων και της απασχόληση στις χώρες του ΟΟΣΑ από το 1980 ως το 2001.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις τάσεις στον τοµέα της τεχνολογίας των
πληροφοριών, την παγκοσµιοποίηση και τις επιπτώσεις στον τρόπο ζωής και εργασίας ανατρέξτε
στην έκθεση «Προοπτικές του τοµέα της τεχνολογίας των πληροφοριών του ΟΟΣΑ», η οποία
εκδίδεται κάθε δεύτερο έτος.

Κεφάλαιο Ι Εισαγωγή

Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει µια επισκόπηση της έκθεσης «Προοπτικές του τοµέα των
επικοινωνιών». Εξετάζει τις υφιστάµενες πολιτικές και ρυθµίσεις και µελετά το µέγεθος και τη δοµή
της αγοράς τηλεπικοινωνιών. Παράλληλα, διεξέρχεται τον ανταγωνισµό που αναπτύσσεται στον
τοµέα όπως και την οικονοµική κρίση που έπληξε τον κλάδο κατά το 2001 και το 2002. Τέλος, θίγει
ορισµένες από τις προκλήσεις που θα αντιµετωπίσει ο τοµέας στο µέλλον.
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Κεφάλαιο ΙΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Κατά την προηγούµενη δεκαετία, ο τοµέας των τηλεπικοινωνιών συνέβαλλε µε ουσιαστικό τρόπο
στην αύξηση της παραγωγικότητας και τη διάδοση της τεχνολογίας. Με την ιδιότητα του παροχέα της
υποδοµής για την υποστήριξη του ηλεκτρονικού εµπορίου και την ανάπτυξη και διάδοση του
∆ιαδικτύου, ο τοµέας αποτέλεσε βασικό παράγοντα της νέας οικονοµίας και των αλλαγών των
οικονοµικών δοµών. Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις τάσεις στον ανταγωνισµό, τις ρυθµίσεις
διασφάλισης, την ξένη ιδιοκτησία, τη διασύνδεση, τη φορητότητα και την επιλογή εταιρείας παροχής
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, την αδεσµοποίηση του τοπικού βρόχου, τις ρυθµίσεις για το
∆ιαδίκτυο, και την καλωδιακή τηλεόραση. Επίσης, µελετά τις δαπάνες των νοικοκυριών για την
επικοινωνία.

Κεφάλαιο ΙΙΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Το 2001, τα έσοδα των υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας στις χώρες του ΟΟΣΑ ανήρθαν στα 831
δισεκατοµµύρια αµερικάνικα δολάρια σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 2% επί του ίδιου ποσού
σε σύγκριση µε τα έσοδα του 2000. Ενώ ο τοµέας αναπτυσσόταν, σηµειώθηκε σηµαντική ύφεση του
ρυθµού ανάπτυξης σε σύγκριση µε τα προηγούµενα χρόνια. Το κεφάλαιο αυτό παρέχει πληροφορίες
για το µέγεθος της αγοράς τηλεπικοινωνιών. Εξετάζει διεξοδικά την αγορά ασύρµατων υπηρεσιών, τις
διεθνείς επικοινωνίες, τις µισθωµένες γραµµές, την έρευνα και την ανάπτυξη.

Κεφάλαιο ΙV ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ

Η πρόσβαση στα δίκτυα επικοινωνιών συνεχίζει να διευρύνεται σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ.
Στα τέλη του 2001, ο συνολικός αριθµός συνδροµητών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας ήταν 1.2
δισεκατοµµύρια σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 8,7% από το 2000. Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει
τις επενδύσεις για την επέκταση και την ανάπτυξη του δικτύου και, πιο συγκεκριµένα, µελετά τη
διαδικασία ψηφιακοποίησης και την πρόσβαση σε κινητές επικοινωνίες.

Κεφάλαιο V ΥΠΟ∆ΟΜΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

Στα τέλη του 2001 υπήρχαν 213 εκατοµµύρια περίπου συνδροµητές σταθερής σύνδεσης στο
∆ιαδίκτυο στις χώρες του ΟΟΣΑ, στους οποίους δεν συµπεριλαµβάνεται ο αυξανόµενος αριθµός
χρηστών του ∆ιαδικτύου µέσω της κινητής τηλεφωνίας. Οι υπηρεσίες ευρείας ζώνης αποκτούν όλο
και µεγαλύτερη δηµοτικότητα. Στα τέλη του 2002 ο αριθµός των συνδροµητών που χρησιµοποιούσαν
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δίκτυα ευρυζωνικής πρόσβασης ανερχόταν στα 50 εκατοµµύρια. Οι ρυθµοί αύξησης του συνολικού
αριθµού συνδροµητών και η ταχεία υιοθέτηση των υπηρεσιών ευρείας ζώνης στις πιο προηγµένες
χώρες υποδεικνύουν ότι ακόµα και στις χώρες του ΟΟΣΑ εξακολουθεί να υπάρχει ένα ψηφιακό
χάσµα όσον αφορά τη δυνατότητα αλλά και την ποιότητα της διαθέσιµης πρόσβασης. Το κεφάλαιο
αυτό εξετάζει την υποδοµή του ∆ιαδικτύου και παρέχει πληροφορίες για τους συνδροµητές σταθερής
σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο, τους συνδροµητές υπηρεσιών ευρείας ζώνης, τους υπολογιστές υπηρεσίας
∆ιαδικτύου, καθώς και στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τους δικτυακούς κόµβους, τους ασφαλείς
διακοµιστές και τα ονόµατα περιοχής.

Κεφάλαιο VΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Τα τελευταία χρόνια οι δοµές τιµολόγησης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών χαρακτηρίζονταν
από ορισµένες κύριες τάσεις. Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις τάσεις αυτές και παρέχει πληροφορίες
για την τιµολόγηση της πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο µέσω επιλεγόµενης γραµµής, την τιµολόγηση
υπηρεσιών DSL, τα πακέτα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για τον καταναλωτή και την επιχείρηση,
τις τιµές για τον καταναλωτή και την επιχείρηση, τις διεθνείς τιµές, τις κινητές επικοινωνίες, τις
µισθωµένες γραµµές και την αδεσµοποίηση του τοπικού βρόχου.

Κεφάλαιο VΙΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ ο χρόνος αναµονής για µια νέα τηλεφωνική σύνδεση είναι
αµελητέος. Σε πολλές χώρες τα στοιχεία για το χρόνο αναµονής δεν είναι πλέον διαθέσιµα γιατί οι
περισσότεροι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν και να αποκτήσουν σταθερή τηλεφωνική
σύνδεση µέσα σε διάστηµα µιας ή δύο ηµερών σε περιοχές όπου ήδη υπάρχουν γραµµές. Το κεφάλαιο
αυτό εξετάζει την ποιότητα των παρεχόµενων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές
περιλαµβάνουν το χρόνο σύνδεσης, τη διαθεσιµότητα καρτοτηλεφώνων ή κερµατοδεκτών, τη
συντήρηση του δικτύου, την υπηρεσία τηλεφωνικού καταλόγου και τον ρυθµό απόδοσης των
κλήσεων.

Κεφάλαιο VΙΙΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Στα τέλη του 2001, 3 εκατοµµύρια άνθρωποι απασχολούνταν στον τοµέα των υπηρεσιών στις
χώρες του ΟΟΣΑ. Η αύξηση της απασχόλησης στις τηλεπικοινωνίες έφτασε στο ανώτατο όριο το
2000. Έκτοτε, η συνολική απασχόληση στον τοµέα παρουσιάζει µείωση. Παρόλα αυτά, στα τέλη του
2001, ο αριθµός των απασχολούµενων στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα στις χώρες του ΟΟΣΑ ήταν
µεγαλύτερος από αυτόν της δεκαετίας του 1990. Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει την απασχόληση στον
τηλεπικοινωνιακό τοµέα και την παραγωγικότητα της εργασίας. Το επίπεδο δεξιοτήτων στον τοµέα
αποτελεί εξίσου αντικείµενο συζήτησης του κεφαλαίου.
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Κεφάλαιο ΙX ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Οι εµπορικές συναλλαγές εξοπλισµού επικοινωνιών στις χώρες του ΟΟΣΑ αυξήθηκαν σηµαντικά
κατά τη δεκαετία του 1990 ακολουθώντας ρυθµό αύξησης διπλάσιο από αυτόν των συνολικών
εµπορευµατικών συναλλαγών. Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις εισαγωγές και τις εξαγωγές
επικοινωνιακού εξοπλισµού, καθώς και το εµπορικό ισοζύγιο του εξοπλισµού επικοινωνιών.
Περιλαµβάνει επίσης στατιστικά στοιχεία για τη σύνθεση και την κατεύθυνση του εµπορίου αυτού.
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Η Επισκόπηση αυτή είναι η µετάφραση αποσπασµάτων από ένα

δηµοσίευµα του ΟΟΣΑ, που εκδόθηκε αρχικά στην αγγλική και τη γαλλική
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Η αναπαραγωγή της Επισκόπησης αυτής επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι

παρατίθεται το δικαίωµα αποκλειστικής εκµετάλλευσης του ΟΟΣΑ καθώς και ο

τίτλος της πρωτότυπης έκδοσης.


