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Μεγέθυνση µέσω µετασχηµατισµού 

Μετά την έξοδο από την κρίση του 2000 ο τοµέας τηλεπικοινωνιών µετασχηµατίζεται. 
Οι τεχνολογικές αλλαγές και η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών επηρεάζουν τις κύριες 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες των φορέων εκµετάλλευσης τηλεπικοινωνιών. 

Η φωνή συνεχίζει να αποτελεί την κινητήρια δύναµη των αγορών τηλεπικοινωνιών 
του ΟΟΣΑ των οποίων τα έσοδα έχουν φτάσει πλέον το ένα τρισεκατοµµύριο δολάρια 
ΗΠΑ. Εντούτοις, οι φωνητικές υπηρεσίες και η διάρθρωση των τηλεπικοινωνιακών 
εσόδων εξελίσσονται. Οι κινητές υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν σήµερα το 40% του 
συνόλου των τηλεπικοινωνιακών εσόδων στις χώρες του ΟΟΣΑ και οι συνδροµητές 
κινητών υπηρεσιών υπερέχουν αριθµητικά των συνδροµητών σταθερών υπηρεσιών µε 
αναλογία 3 προς 1. Παράλληλα, τεχνολογίες όπως η τεχνολογία µεταφοράς φωνής µέσω 
∆ιαδικτύου (VoIP) ασκούν ισχυρή καθοδική πίεση στις τιµές των φωνητικών υπηρεσιών. 
Ο αντίκτυπος της τεχνολογίας VoIP είναι εµφανής στις τιµές των διεθνών κλήσεων 
σταθερής τηλεφωνίας, που πολλοί φορείς παροχής υπηρεσιών VoIP στριµώχνουν σε 
προγράµµατα συνδροµής µε ενιαίο τέλος χρέωσης (flat-rate). Κατά συνέπεια, οι 
προοπτικές των εσόδων από τις φωνητικές υπηρεσίες είναι ασαφείς. 

Ο αριθµός των υψίρρυθµων συνδέσεων στο ∆ιαδίκτυο είναι ένας από τους κύριους 
λόγους γιατί οι τεχνολογίες όπως η VoIP έχουν τέτοιο αντίκτυπο στην αγορά.  Η 
ευρυζωνικότητα µετατρέπεται ταχέως σε κυριαρχούσα τεχνολογία για την πρόσβαση στο 
∆ιαδίκτυο σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Συγκεκριµένα, το 60% των 256 εκατοµµυρίων 
συνδροµητών στις χώρες αυτές διαθέτουν ευρυζωνική σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο.  Νέα 
έσοδα από τις ευρυζωνικές υπηρεσίες βοήθησαν τους φορείς εκµετάλλευσης να 
αντισταθµίσουν τις µειώσεις των εσόδων από τις φωνητικές υπηρεσίες.  
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Οι φορείς εκµετάλλευσης συνηθίζουν σήµερα να διαθέτουν στην αγορά συνδυαστικά 
πακέτα υπηρεσιών εικόνας, φωνής και δεδοµένων για να κρατήσουν τους συνδροµητές 
τους, καθώς και για να προωθήσουν νέες προσοδοφόρες υπηρεσίες. Οι χρήστες µπορούν 
πλέον να εγγράφονται συνδροµητές σε συνδυαστικά πακέτα υπηρεσιών µέσα από 
διάφορες πλατφόρµες ως αποτέλεσµα του ανταγωνισµού µεταξύ των φορέων 
εκµετάλλευσης που δραστηριοποιούνται σε αγορές που ήταν προηγουµένως διακριτές. 
Έτσι, οι πάροχοι καλωδιακών υπηρεσιών συνήθως προσφέρουν υπηρεσίες δεδοµένων και 
φωνής, ενώ οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας συµπληρώνουν τις προσφορές τους µε 
πακέτα υπηρεσιών δεδοµένων και εικόνας και οι παραδοσιακοί πάροχοι 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προσφέρουν µέσω των δικτύων τους παρόµοια 
συνδυαστικά πακέτα πολλαπλών υπηρεσιών.  

Οι καταναλωτές επωφελούνται από την εξάλειψη των φραγµών µεταξύ των αγορών, 
καθώς µπορούν πλέον να επιλέγουν υπηρεσίες, που οµοιάζουν και µπορούν να 
υποκαθίστανται αµοιβαία, από διάφορους παρόχους. Παράλληλα, η αποµάκρυνση των 
φραγµών αυτών αναγκάζει τις ρυθµιστικές αρχές να επανεξετάσουν τη ρύθµιση 
συγκεκριµένων αγορών. Τα ζητήµατα αυτά πιθανόν να απαιτήσουν λεπτούς χειρισµούς, 
ιδίως όταν οι ρυθµίσεις που αφορούν τα δίκτυα είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε την 
κοινωνική ή την πολιτιστική πολιτική.  

Ο µετασχηµατισµός ωθείται από τον 
ανταγωνισµό 

Ο τρέχων µετασχηµατισµός των τηλεπικοινωνιακών αγορών είναι απόρροια του 
εντεινόµενου ανταγωνισµού. Οι αγορές που χαρακτηρίζονται από υγιή επίπεδα 
ανταγωνισµού προώθησαν την εισαγωγή καινοτόµων υπηρεσιών και ελκυστικών πακέτων 
τιµολόγησης. Σε πολλές χώρες µέλη του ΟΟΣΑ η αποδέσµευση του τοπικού βρόχου 
µετέβαλε το τοπίο του ανταγωνισµού επιτρέποντας σε πολλαπλούς παρόχους να 
πουλήσουν υπηρεσίες επικοινωνιών επί της ίδιας γραµµής.  Ο ανταγωνισµός µε βάση τις 
υποδοµές, συνήθως µεταξύ καλωδιακών και τηλεπικοινωνιακών δικτύων, επίσης ώθησε 
τους φορείς εκµετάλλευσης να εισέλθουν στους παραδοσιακούς τοµείς δραστηριότητας 
των αντιπάλων τους και µείωσε τις τιµές για τους καταναλωτές. 

Κατά τα περασµένα δύο χρόνια τα ασύρµατα δηµοτικά δίκτυα εισήλθαν στο 
ανταγωνιστικό τοπίο των τηλεπικοινωνιών. Πολλές πόλεις και κωµοπόλεις εγκατέστησαν 
ή υπέβαλαν σχέδια για τη δηµιουργία δικτύων πρόσβασης µέσω ασύρµατης µετάδοσης ή 
µέσω οπτικών ινών για να βελτιώσουν τη συνδετικότητα των κατοίκων. Μερικά από αυτά 
τα δίκτυα έχουν δηµιουργηθεί υπό το καθεστώς «ανοιχτής πρόσβασης» που απαιτεί από 
το φορέα εκµετάλλευσης δικτύου να προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης του σε κάθε 
πάροχο υπηρεσιών επί ίσοις όροις. Σε άλλες περιοχές προωθούνται τα µε µικρότερο 
κόστος δίκτυα Wi-Fi, για τη βελτίωση των δηµόσιων υπηρεσιών και την επίλυση 
προβληµάτων σχετικών µε το ψηφιακό χάσµα.  

Σηµάδια αλλαγής 

Η αύξηση της ευρυζωνικής πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο σηµατοδότησε την αλλαγή στον 
τρόπο παροχής και τιµολόγησης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Οι τάσεις δείχνουν 
µια ξεκάθαρη στροφή από τη χρέωση της φωνής στη χρέωση των δεδοµένων που 
δύνανται επίσης να µεταφέρουν τη φωνή. Ορισµένοι φορείς εκµετάλλευσης προσφέρουν 
σήµερα πακέτα ενιαίας χρέωσης για τις εγχώριες και τις διεθνείς κλήσεις σε σταθερές 
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γραµµές Άλλοι εισήγαγαν την ενιαία χρέωση απεριόριστων κλήσεων για τους 
συνδροµητές κινητής τηλεφωνίας προς µια οµάδα προεπιλεγµένων αριθµών. Η χρήση της 
ενιαίας χρέωσης κυριαρχεί στην ευρυζωνική πρόσβαση σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ.  

Η ενιαία χρέωση εφαρµόζεται συνήθως σε συγκεκριµένη υπηρεσία. Εντούτοις, επίσης 
κατά τα τελευταία δύο χρόνια παρατηρήθηκε η σύγκλιση µεταξύ σταθερής και κινητής 
τηλεφωνίας. ∆ιάφοροι φορείς εκµετάλλευσης προσφέρουν πλέον τηλέφωνα που εκτός 
σπιτιού χρησιµοποιούν το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και στο σπίτι χρησιµοποιούν το 
δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας µέσω Bluetooth ή Wi-Fi. Αν και οι προσφορές αυτές 
βρίσκονται ακόµα σε πρώιµο στάδιο, δείχνουν ότι η διάκριση µεταξύ σταθερής και 
κινητής τηλεφωνίας εξαλείφεται. 

Οι συγκεκλιµένες υπηρεσίες προωθούνται στην αγορά έτσι ώστε να µη χρειάζονται 
δύο τηλεφωνικές συνδροµές (κινητό και σταθερό τηλέφωνο) και να µειωθεί το κόστος της 
τηλεφωνίας για τους καταναλωτές. Κατά τα δυο περασµένα έτη, πράγµατι, οι τιµές όλων 
των µορφών τηλεπικοινωνίας γενικά µειώθηκαν και οι υπηρεσίες βελτιώθηκαν. Για 
παράδειγµα, σήµερα οι καταναλωτές πληρώνουν συνήθως λιγότερο για την 
ευρυζωνικότητα απ’ό,τι πριν από δυο χρόνια, ενώ οι ταχύτητες σύνδεσης έχουν γενικά 
αυξηθεί.  

Οι µειώσεις των τιµών και η βελτίωση των υπηρεσιών ήταν πιο αξιοσηµείωτες στις 
αγορές που χαρακτηρίζονταν από έντονο ανταγωνισµό. Ο ανταγωνισµός ενδεχοµένως να 
είναι απόρροια της κανονιστικής παρέµβασης, όπως στην περίπτωση της αποδέσµευσης 
του τοπικού βρόχου, ή αποτέλεσµα του νέου ανταγωνισµού µε βάση τις υποδοµές. 
Συγκεκριµένα, ο ανταγωνισµός µεταξύ των παρόχων παραδοσιακής ενσύρµατης και 
ασύρµατης πρόσβασης εντείνεται στις τηλεπικοινωνιακές αγορές. Οι δυο τεχνολογίες 
πιθανόν να µην είναι τέλεια υποκατάστατα, αλλά οι προσφορές ενιαίας χρέωσης 
δεδοµένων στα κινητά δίκτυα ανταγωνίζονται πλέον µε τις ευρυζωνικές συνδέσεις στα 
σπίτια. Ο τελικός βαθµός υποκαταστασιµότητας είναι ασαφής, καθώς η ζήτηση εύρους 
ζώνης πιθανόν να ξεπεράσει τη χωρητικότητα των ασύρµατων δικτύων. Εντούτοις, 
ορισµένες υπηρεσίες δεδοµένων πιθανόν να είναι ανταγωνιστικές τόσο σε κινητά όσο και 
σε σταθερά δίκτυα.  

Ο ανταγωνισµός στις τηλεπικοινωνιακές αγορές περιοριζόταν µεταξύ εγχώριων 
φορέων εκµετάλλευσης, όµως σήµερα οι χρήστες µπορούν να λαµβάνουν υπηρεσίες από 
οπουδήποτε στον κόσµο µέσω της ευρυζωνικής σύνδεσης. Οι συνδροµητές ευρυζωνικών 
υπηρεσιών σε µια χώρα µπορούν εύκολα να εγγραφούν σε µια υπηρεσία τοπικής 
τηλεφωνίας που βρίσκεται σε άλλη χώρα και που τους παρέχεται µέσω ∆ιαδικτύου.  Οι 
εγχώριες αγορές ευρυεκποµπής υφίστανται επίσης αλλαγές, τόσο επειδή οι χώρες 
αρχίζουν να στρέφονται προς την ψηφιακή ευρυεκποµπή όσο και ως αποτέλεσµα της 
αύξησης του ανταγωνισµού από το περιεχόµενο που διαχέεται µέσω ∆ιαδικτύου. Οι 
εξελίξεις αυτές εφιστούν την προσοχή στις κανονιστικές αλλαγές που πιθανόν να 
χρειαστούν στο µέλλον. 

Η µεγέθυνση και η ανάπτυξη των αγορών επικοινωνιών αντικατοπτρίζονται επίσης 
στο εµπόριο επικοινωνιακού εξοπλισµού. Το εµπόριο στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών 
συνεχίζει να αυξάνεται στις χώρες του ΟΟΣΑ και σήµερα αντιπροσωπεύει το 2,2% όλου 
του εµπορίου. Η αύξηση είναι ιδιαίτερα σηµαντική µεταξύ των χωρών µελών και των 
χωρών µη µελών και οι προϊούσες εισαγωγές από χώρες όπως η Κίνα ασκούν σηµαντική 
επίδραση στα εµπορικά ισοζύγια. Οι εξαγωγές σε χώρες µη µέλη αυξήθηκαν κατά 66% 
από το 1999, ενώ οι εισαγωγές κατά 112%.   
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Η Κίνα είναι µία από τις πέντε αναδυόµενες χώρες της λεγόµενης οµάδας «BRICS» - 
όπως αποκαλούνται από το ακρωνύµιό τους η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία, η Κίνα και η 
Νότια Αφρική. Οι χώρες αυτές συγκαταλέγονται µεταξύ των ταχέως αναπτυσσόµενων 
αγορών ΤΠΕ παγκοσµίως και οι εξελίξεις σε αυτές επενεργούν στις χώρες του ΟΟΣΑ.  
Μεταξύ του 2000 και του 2005 οι δαπάνες σε ΤΠΕ στις πέντε αυτές οικονοµίες 
αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 19% ετησίως ανερχόµενες από 114 δισ. δολάρια ΗΠΑ 
σε 277 δισ. δολάρια, ενώ οι δαπάνες σε ΤΠΕ παγκοσµίως αυξήθηκαν κατά µόλις 5,6% 
ετησίως και οι δαπάνες στις χώρες του ΟΟΣΑ κατά 4,2% ετησίως. 

Οι πρόσφατες εξελίξεις στις αγορές επικοινωνιών ωφέλησαν τους καταναλωτές και 
συνεχίζουν να αυξάνουν το ποσοστό των δαπανών των νοικοκυριών σε επικοινωνιακά 
αγαθά και υπηρεσίες. Οι αγορές αυτές θα συνεχίσουν να εξελίσσονται κατά τα επόµενα 
δύο χρόνια, καθώς οι φορείς εκµετάλλευσης επεκτείνονται πέρα από τις φωνητικές 
υπηρεσίες και παρέχουν µεγαλύτερη ποικιλία υπηρεσιών. Τούτο θα απαιτήσει τη συνεχή 
παρακολούθηση των αγορών και την επανεξέταση των πολιτικών που πιθανόν να µην 
είναι πλέον οι βέλτιστες. Καθώς θα αυξηθεί το ενδιαφέρον για την επέκταση των 
τεχνολογιών οπτικών ινών έτσι ώστε να προσεγγίσουν τους τελικούς χρήστες, οι 
ρυθµιστικές αρχές θα πρέπει να λάβουν αποφάσεις αναφορικά µε το ρόλο της ρύθµισης σε 
σχέση µε τα δίκτυα αυτά. Τέλος, κατά τα επόµενα δύο χρόνια είναι πιθανό να επέλθει 
µεγαλύτερη ολοκλήρωση των αγορών ευρυεκποµπής και τηλεπικοινωνιών, καθώς 
περισσότερες υπηρεσίες εικόνας παρέχονται µέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Έτσι θα 
ασκηθεί πίεση στις ρυθµιστικές αρχές για την εναρµόνιση των πολιτικών περιεχοµένου 
που διαχέεται µέσα από οποιαδήποτε πλατφόρµα.   
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