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Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009
Περίληψη στα ελληνικά



Η δέθαηε απηή έθδνζε ηεο δηεηνύο έθζεζεο ηνπ ΟΟΣΑ «Πξννπηηθέο ηνπ ηνκέα
επηθνηλσληώλ» εζηηάδεηαη ζηνπο κεηαζρεκαηηζκνύο πνπ ζπληεινύληαη ζηνλ ηνκέα, θαζώο
θαη ζηηο επελδύζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζε δίθηπα επηθνηλσληώλ επόκελεο γεληάο.



Σηελ έθζεζε παξνπζηάδεηαη ιεπηνκεξώο ε ηζρπξή, ζηαζεξή αύμεζε ησλ ζπλδξνκεηώλ
θαη ησλ εζόδσλ ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληώλ παξά ηελ πησηηθή ηάζε ησλ ηηκώλ ζηελ
νπνία βξίζθνληαη αληηκέησπνη νη ηειηθνί ρξήζηεο.



Σηελ έθδνζε απηή εμεηάδνληαη επίζεο δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επέθηαζε ηνπ
Γηαδηθηύνπ, θαζώο θαη ε πνξεία κεηάβαζεο ησλ ξαδηνηειενπηηθώλ αγνξώλ ζε δίθηπα
δεδνκέλσλ πςειήο ηαρύηεηαο. Σηελ έθδνζε απηή ηεο έθζεζεο «Πξννπηηθέο ηνπ ηνκέα
επηθνηλσληώλ» εμεηάδνληαη επίζεο νη βαζηθέο ηάζεηο ξύζκηζεο πνπ δηακνξθώλνληαη γηα
λα ελζαξξύλνπλ ηνλ αληαγσληζκό θαη ηε κεγέζπλζε.
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Αναβάθμιζη ζε δίκηςα επόμενηρ γενιάρ (ζηαθεπά και αζύπμαηα)
Οη εηαηξείεο ηειεπηθνηλσληώλ πνπ επέδεζαλ από ηε ρξεκαηηζηεξηαθή
θαηάξξεπζε ησλ ειεθηξνληθώλ δηθηπαθώλ ππεξεζηώλ (dot-com bubble) ην
2000 αλαδύζεθαλ γεληθά πην δπλαηέο θαη πην επέιηθηεο από πξηλ. Η επειημία
απηή ηηο βνήζεζε λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο αγνξέο
ηειεπηθνηλσληώλ. Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο επηθνηλσληώλ ζπλερίδνπλ λα
αλαβαζκίδνπλ ηα δίθηπά ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα παξακείλνπλ αληαγσληζηηθνί
θαη λα απμήζνπλ ηα έζνδά ηνπο. Οη πάξνρνη ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη νη
θαισδηαθνί πάξνρνη επελδύνπλ ζε ππνδνκή νπηηθώλ ηλώλ θαη νη αζύξκαηνη
θνξείο εθκεηάιιεπζεο πιεξώλνπλ γηα λα αλαβαζκίζνπλ ηηο ξαδηνδηεπαθέο,
πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ πςειόηεξεο
ηαρύηεηαο.
Ο κεηαζρεκαηηζκόο απηόο ηξνθνδνηήζεθε από ηηο επελδύζεηο. Οη
επελδύζεηο ζε ηειεπηθνηλσλίεο αλήξζαλ ζηα 185 δηζ. δνιάξηα ΗΠΑ ην 2007
κε εηήζηα αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 9% από ην 2005 (βι. Σρήκα 1). Οη επελδύζεηο
απμήζεθαλ θαηά ηα ηειεπηαία πέληε ρξόληα, ζε αληίζεζε κε ηελ πεξίνδν 20002003 θαηά ηελ νπνία ζεκείσζαλ ζεκαληηθή ππνρώξεζε.
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Σχήμα 1.Τάζεις ζηα έζοδα δημόζιων ηηλεπικοινωνιών, ηις επενδύζεις και ηις διαδρομές πρόζβαζης
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Έζνδα (αξηζηεξόο άμνλαο) Δπελδύζεηο (αξηζηεξόο άμνλαο)
Σπλνιηθέο δηαδξνκέο πξόζβαζεο επηθνηλσληώλ (αλαινγηθέο
γξακκέο + γξακκέο ISDN + DSL+ θαισδηαθόο δηαπνδηακνξθσηήο + νπηηθέο ίλεο + θηλεηή ηειεθσλία) (δεμηόο άμνλαο)
Σπλνιηθέο δηαδξνκέο πξόζβαζεο ηειεθσλίαο (αλαινγηθέο γξακκέο + γξακκέο ISDN + θηλεηή ηειεθσλία) (δεμηόο άμνλαο)
Σπλνιηθέο δηαδξνκέο πξόζβαζεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο (αλαινγηθέο γξακκέο + γξακκέο ISDN) (δεμηόο άμνλαο)
Αξηζηεξά: Έζνδα θαη επελδύζεηο (ζε δηζ. δνιάξηα ΗΠΑ, ζε ηξέρνπζεο ηηκέο)
Γεμηά: Γηαδξνκέο πξόζβαζεο (εθαηνκκύξηα)

Οη επελδύζεηο ζε ππνδνκή επηθνηλσληώλ αληηπξνζσπεύνπλ έλα νινέλα πην
ζεκαληηθό κεξίδην ζην ζύλνιν ησλ επελδύζεσλ ζην εζσηεξηθό κηαο ρώξαο. Τν
2007 νη επελδύζεηο ζε ηειεπηθνηλσλίεο αλήξζαλ ζην 2,2% ησλ αθαζάξηζησλ
επελδύζεσλ παγίνπ θεθαιαίνπ ζηηο ρώξεο ηνπ ΟΟΣΑ θαη νη θνξείο
εθκεηάιιεπζεο ηειεπηθνηλσληώλ θαηαηάζζνληαη ζπλήζσο αλάκεζα ζηνπο
κεγαιύηεξνπο ηδησηηθνύο επελδπηέο ζηηο αληίζηνηρεο νηθνλνκίεο ηνπο.
Παξά ηελ ηζρπξή αύμεζε ην 2007, ε παγθόζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε
πνπ εμειίζζεηαη θαηά ηελ πεξίνδν 2008-2009 ελδερνκέλσο λα σζήζεη πνιινύο
παξόρνπο λα αλαζηείινπλ ηα επελδπηηθά ζρέδηά ηνπο θαη ίζσο λα επηβξαδύλεη
ηελ πινπνίεζε επελδπηηθώλ ζρεδίσλ ζε βαζηθά δίθηπα. Η θξίζε ελδερνκέλσο
λα επεξεάζεη αξλεηηθά έλαλ αξηζκό λενεηζεξρόκελσλ επηρεηξήζεσλ γηα ηηο
νπνίεο ε πξόζβαζε ζε θεθάιαην είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα
επεθηαζνύλ θαη λα αληαγσληζηνύλ ηνπο θαιύηεξα ρξεκαηνδνηνύκελνπο
εγθαζηδξπκέλνπο
θνξείο
εθκεηάιιεπζεο.
Οξηζκέλεο
θπβεξλήζεηο
αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία ησλ επξπδσληθώλ δηθηύσλ γηα ηελ νηθνλνκία
πξνβαίλνπλ ζε επελδύζεηο γηα ηελ επέθηαζε θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο ηαρείαο
πξόζβαζεο ζην πιαίζην δεζκώλ δεκνζηνλνκηθώλ θηλήηξσλ.

Σηαθεπή αύξηζη ηων εζόδων
Τα άηνκα βαζίδνληαη όιν θαη πην πνιύ ζηηο ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο
γηα ηηο θνηλσληθέο θαη ηηο νηθνλνκηθέο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο. Τν πνζνζηό ηνπ
νηθνγελεηαθνύ πξνϋπνινγηζκνύ πνπ δηαηίζεηαη γηα ηηο ππεξεζίεο επηθνηλσληώλ
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απμήζεθε ζε ζρέζε κε άιιεο δαπάλεο θαηά ηηο δπν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Τα
λνηθνθπξηά δαπαλνύλ θαηά κέζν όξν ην 2,2% ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπο ζε
ππεξεζίεο επηθνηλσληώλ πξνζδίλνληαο έκθαζε ζηε δήηεζε ππεξεζηώλ αθόκα
θαη ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο ύθεζεο.
Η αμία ηεο αγνξάο ηειεπηθνηλσληώλ αλέξρεηαη ζηα 1,2 ηξηζεθαηνκκύξηα
δνιάξηα ΗΠΑ ζηνλ ΟΟΣΑ (βι. Σρήκα). Οη αγνξέο ηειεπηθνηλσληώλ
κεγεζύλζεθαλ κε ζρεηηθά ζηαζεξό εηήζην ξπζκό ηεο ηάμεο ηνπ 6% από ην
1990 αθόκα θαη ζε πεξηόδνπο νηθνλνκηθήο ύθεζεο. Τν γεγνλόο όηη νη θνξείο
εθκεηάιιεπζεο θαηάθεξαλ λα δηαηεξήζνπλ ηα πξσηνθαλή επίπεδα
κεγέζπλζεο παξά ηε ζπλερή ππνρώξεζε ησλ ηηκώλ θιήζεο αλά ιεπηό δείρλεη
ηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα πξνζαξκόδνληαη ζηηο ηαρέσο κεηαβαιιόκελεο
ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη λα αλαπηύζζνπλ λέεο πεγέο ξνήο εζόδσλ.
Οη θσλεηηθέο επηθνηλσλίεο παξακέλνπλ ε κεγαιύηεξε πεγή εζόδσλ γηα
ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο παξά ηηο κεηώζεηο ησλ ηηκώλ θιήζεο ηόζν ζηε
ζηαζεξή όζν θαη ζηελ θηλεηή ηειεθσλία. Τα έζνδα ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο
αληηπξνζώπεπαλ ην 41% ησλ ζπλνιηθώλ ηειεπηθνηλσληαθώλ εζόδσλ ζηνλ
ΟΟΣΑ ην 2007, έλαληη ηνπ 22% κόιηο κηα δεθαεηία πξηλ. Σε δέθα ρώξεο ν
ηνκέαο θηλεηήο ηειεθσλίαο είλαη ζήκεξα κεγαιύηεξνο από ηνλ ηνκέα
ζηαζεξήο ηειεθσλίαο από πιεπξάο εζόδσλ.

Αύξηζη ηων ζςνδπομηηών
Καηά ηα δπν ηειεπηαία ρξόληα δύν ήηαλ νη θύξηνη ηνκείο κεγέζπλζεο
αλαθνξηθά κε ηηο ππεξεζίεο ηειεπηθνηλσληώλ: ε θηλεηή ηειεθσλία θαη ε
επξπδσληθόηεηα. Οη θηλεηέο θαη νη επξπδσληθέο ζπλδξνκέο καδί
αληηπξνζώπεπαλ ην 74% όισλ ησλ ζπλδξνκώλ ζε ππεξεζίεο επηθνηλσληώλ ην
2007. Μόλε ηεο ε θηλεηή ηειεθσλία αληηπξνζσπεύεη ην 61% όισλ ησλ
ζπλδξνκώλ, ελώ νη ζπλδξνκεηέο ηππηθήο ηειεθσληθήο γξακκήο κεηώζεθαλ
ζην 26%. Τν γεγνλόο απηό απνηειεί εληππσζηαθή βειηίσζε από ην 2000 θαηά
ην νπνίν νη ζπλδξνκεηέο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο μεπεξλνύζαλ ηνπο θηλεηνύο
ζπλδξνκεηέο.
Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ζηαζεξώλ, θηλεηώλ θαη επξπδσληθώλ ζπλδξνκώλ
ζηνλ ΟΟΣΑ αλήξζε ζε 1,6 δηζεθαηνκκύξηα ην 2007 γηα κόιηο πάλσ από
1 δηζεθαηνκκύξην θαηνίθνπο (βι. Σρήκα). Γηα λα δείμνπκε πόζν έρεη αιιάμεη ε
ηθαλόηεηα επηθνηλσλίαο αλαθέξνπκε όηη από ην 1980 έσο ην 2007 ν αξηζκόο
ησλ δηαδξνκώλ πξόζβαζεο πνιιαπιαζηάζηεθε επί 7. Η αύμεζε από κόλε ηεο
ππνγξακκίδεη ηε κεγέζπλζε ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνύ ηνκέα θαηά ηελ πεξίνδν
απηή.
Ο αξηζκόο ησλ θηλεηώλ ζπλδξνκεηώλ απμαλόηαλ κε ζπλνιηθό εηήζην
ξπζκό ηεο ηάμεο ηνπ 10% θαηά ηα πξνεγνύκελα δπν ρξόληα θαη έσο ην 2007
είρε θηάζεη ηα 1,14 εθαηνκκύξηα ζηνλ ΟΟΣΑ. Τνύην ζπλεπάγεηαη πξαγκαηηθή
δηείζδπζε ηεο ηάμεο ησλ 96,1 θηλεηώλ ζπλδξνκεηώλ αλά 100 θαηνίθνπο. Τε
κεγαιύηεξε δηείζδπζε θαηέγξαςε ε Ιηαιία κε 151 ζπλδξνκεηέο αλά 100
θαηνίθνπο θαη κόλν ζε ελληά ρώξεο νη ζπλδξνκέο αλά άηνκν ήηαλ ιηγόηεξεο
από κηα.
Η αλάπηπμε ηεο αγνξάο θηλεηήο ηειεθσλίαο ήηαλ ηζρπξή, αιιά ε
δηαδηθαζία κεηάβαζεο ησλ ζπλδξνκεηώλ ζε θηλεηά δίθηπα ηξίηεο γεληάο
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δηήξθεζε πεξηζζόηεξν από όζν είρε ζρεδηαζηεί αξρηθά. Από ην 2007 κόλν ην
18,2% ησλ θηλεηώλ ζπλδξνκώλ ζηνλ ΟΟΣΑ αθνξνύζε ζπλδέζεηο ζε δίθηπα
ηξίηεο γεληάο.
Ο άιινο ζεκαληηθόο ηνκέαο κεγέζπλζεο ήηαλ ε επξπδσληθόηεηα. Η
επξπδσληθόηεηα απνηειεί ζήκεξα ηελ θύξηα κνξθή ζηαζεξήο πξόζβαζεο ζε
όιεο ηηο ρώξεο ηνπ ΟΟΣΑ. Τν 2005 νη ζπλδέζεηο κέζσ ηειεθσληθήο θιήζεο
(dial-up) εμαθνινπζνύζαλ λα αληηπξνζσπεύνπλ ην 40% ησλ ζηαζεξώλ
ζπλδέζεσλ ζην Γηαδίθηπν, αιιά κόιηο δπν ρξόληα αξγόηεξα ην πνζνζηό απηό
κεηώζεθε ζην 10%. Τν είδνο απηό ζύλδεζεο έρεη ζρεδόλ εμαθαληζηεί ζηελ
Κνξέα όπνπ αληηπξνζσπεύεη ιηγόηεξεο από 2 γηα θάζε 1.000 ζπλδέζεηο ζην
Γηαδίθηπν.
Η αύμεζε ησλ επξπδσληθώλ ζπλδξνκώλ βνήζεζε επίζεο ηνπο θνξείο
εθκεηάιιεπζεο ζηαζεξώλ γξακκώλ λα απνθύγνπλ πεξηζζόηεξεο ζεκαληηθέο
απώιεηεο γξακκώλ θαη επέθεξε αύμεζε ηεο αμίαο ησλ θαισδηαθώλ δηθηύσλ ζε
όινλ ηνλ θόζκν. Ο αξηζκόο ησλ επξπδσληθώλ δηαδξνκώλ πξόζβαζεο
απμαλόηαλ θαηά 31% εηεζίσο θαηά ηα πεξαζκέλα ηέζζεξα ρξόληα. Η ςεθηαθή
ζπλδξνκεηηθή γξακκή (DSL) παξακέλεη ε θπξηόηεξε επξπδσληθή ηερλνινγία
αληηπξνζσπεύνληαο ην 60% όισλ ησλ επξπδσληθώλ ζπλδξνκώλ ηνλ Ινύλην
ηνπ 2008. Οη θαισδηαθέο ζπλδέζεηο αληηπξνζσπεύνπλ ην 29% θαη νη
ζπλδέζεηο κέζσ νπηηθώλ ηλώλ ην 9%. Τν ππόινηπν 2% ησλ ζπλδέζεσλ γίλεηαη
κέζσ ζηαζεξώλ αζύξκαησλ δηθηύσλ, κέζσ δνξπθόξνπ θαη κέζσ ηερλνινγίαο
BLP (επξπδσληθή ζύλδεζε κέζσ γξακκώλ ειεθηξηθήο ηζρύνο).
Τν 2008 επίζεο ζεκαδεύηεθε από κηα ζεκαληηθή ζηξνθή ζηηο ελζύξκαηεο
επξπδσληθέο ηερλνινγίεο. Τνλ Ινύλην ηνπ 2008 ε Ιαπσλία θαη ε Κνξέα έγηλαλ
νη πξώηεο δπν ρώξεο κε ηηο πεξηζζόηεξεο ζπλδξνκέο νπηηθώλ ηλώλ από ό,ηη
ζπλδξνκέο DSL ή θαισδηαθέο ζπλδξνκέο.

Μείωζη ηων ηιμών
Η εληππσζηαθή αύμεζε ησλ ζπλδξνκεηώλ κεηαμύ ηνπ 2005 θαη ηνπ 2007
αληηθαηνπηξίδεη ελ κέξεη ηηο πην ειθπζηηθέο πξνζθνξέο από ηνπο παξόρνπο. Τν
θόζηνο ησλ ππεξεζηώλ επηθνηλσληώλ έηεηλε λα κεηώλεηαη κε ην ρξόλν ζε όιεο
ηηο πιαηθόξκεο.
Καηά ηα πξνεγνύκελα 18 ρξόληα ε πξαγκαηηθή ηηκή ησλ ππεξεζηώλ
ζηαζεξήο ηειεθσλίαο γηα ηνπο νηθηαθνύο ρξήζηεο κεηώζεθε αδξνκεξώο θαηά
1% εηεζίσο, ελώ νη ηηκέο γηα ηηο επηρεηξήζεηο κεηώζεθαλ θαηά 2,5% εηεζίσο.
Η εθηεηακέλε δηάδνζε ησλ ππεξεζηώλ VoB (Voice over Broadband) ζπλερίδεη
λα πηέδεη θαζνδηθά ηηο ηηκέο ησλ θιήζεσλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο. Πνιιά
παθέηα ππεξεζηώλ VoB πεξηιακβάλνπλ ζήκεξα πξνγξάκκαηα εληαίαο
ρξέσζεο εζληθώλ ή δηεζλώλ θιήζεσλ.
Οη θηλεηνί ζπλδξνκεηέο επσθειήζεθαλ επίζεο από ηηο ρακειόηεξεο ηηκέο
πνπ δηακνξθώζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν 2006-2008. Οη κέζεο ηηκέο ησλ δεζκώλ
ηηκώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ηνπ ΟΟΣΑ (κηα θαζνξηζκέλε δέζκε θιήζεσλ θαη
κελπκάησλ εηεζίσο) κεηώζεθαλ θαηά 21% γηα ηε ρακειή ρξήζε, θαηά 28%
γηα ηε κέζε ρξήζε θαη θαηά 32% γηα ην πςειόηεξν επίπεδν θαηαλάισζεο
θαηά ηελ πξνεγνύκελε δηεηία.
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Οη ηηκέο πηζαλόλ λα κεηώλνληαη, αιιά θαη ε ζύλζεζε ησλ θσλεηηθώλ
θιήζεσλ επίζεο κεηαβάιιεηαη. Ο αξηζκόο ησλ ιεπηώλ επηθνηλσλίαο αλά
θηλεηό ηειέθσλν απμάλεηαη, ελώ ηα ιεπηά επηθνηλσλίαο ζηα ζηαζεξά δίθηπα
κεηώλνληαη. Σύκθσλα κε ηα ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν 2005-2007, ηα άηνκα
πξαγκαηνπνηνύλ ιηγόηεξεο εγρώξηεο θιήζεηο από ζηαζεξά δίθηπα ζηελ
πιεηνλόηεηα ησλ ρσξώλ. Όκσο ρξεζηκνπνηνύλ ηα ζηαζεξά δίθηπα θπξίσο γηα
λα θαιέζνπλ ρξήζηεο θηλεηώλ ηειεθώλσλ.
Οη ηηκέο επξπδσληθώλ ζπλδέζεσλ κεηώζεθαλ επίζεο θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή
πεξίνδν. Οη ηηκέο επξπδσληθώλ ζπλδέζεσλ ζηνλ ΟΟΣΑ ζεκείσζαλ ζεκαληηθή
ππνρώξεζε θαηά ηα πξνεγνύκελα ηξία ρξόληα. Σπγθεθξηκέλα, ππνρώξεζαλ
θαηά κέζν όξν θαηά 14% εηεζίσο όζνλ αθνξά ηε ζύλδεζε DSL θαη θαηά 15%
όζνλ αθνξά ηελ θαισδηαθή ζύλδεζε κεηαμύ ηνπ 2005 θαη ηνπ 2008. Οη θνξείο
εθκεηάιιεπζεο κπόξεζαλ επίζεο λα απμήζνπλ ηα έζνδα από ηηο επξπδσληθέο
ππεξεζίεο θαζώο πξνζέιθπζαλ λένπο πειάηεο θαη ζπλδύαζαλ ηελ
επξπδσληθόηεηα κε άιιεο ππεξεζίεο, ηδηαίηεξα θσλεηηθέο.
Η κέζε ηηκή κηαο ζύλδεζεο ρακειήο ηαρύηεηαο (δηαθεκηδόκελε ηαρύηεηα
ηειεθόξησζεο 2 megabits αλά δεπηεξόιεπην ή ιηγόηεξν) αλεξρόηαλ ζηα 32
δνιάξηα ΗΠΑ ην κήλα ην Σεπηέκβξην ηνπ 2008. Σηελ άιιε άθξε ηεο
θιίκαθαο, νη ηηκέο ησλ επξπδσληθώλ ζπλδέζεσλ κε δηαθεκηδόκελεο ηαρύηεηεο
ηειεθόξησζεο πάλσ από 30 megabits αλά δεπηεξόιεπην έθηαλαλ θαηά κέζν
όξν ηα 45 δνιάξηα ΗΠΑ ην κήλα.

Το Διαδίκηςο επεκηείνεηαι και οι ηπέσοςζερ διεςθύνζειρ IPv4 εξανηλούνηαι
Η αύμεζε ησλ επξπδσληθώλ ζπλδξνκώλ βνήζεζε ζηελ πξνώζεζε ηεο
επέθηαζεο ηνπ Γηαδηθηύνπ θαη ήηαλ επίζεο κηα πεγή ησλ εληεηλόκελσλ
πξνβιεκάησλ ηνπ. Ο αξηζκόο ησλ ππνινγηζηώλ ππεξεζίαο (hosts) ηνπ
Γηαδηθηύνπ παγθνζκίσο απμήζεθε θαηά 33% αζξνηδόκελνο εηεζίσο κεηαμύ
ηνπ 1998 θαη ηνπ 2008 γηα λα θηάζεη ηα 540 εθαηνκκύξηα ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ
2008. Πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο ππνινγηζηέο ππεξεζίαο
(287 εθαηνκκύξηα) είραλ όλνκα ρώξνπ αλσηάηνπ επηπέδνπ γεληθνύ ραξαθηήξα
παξά θάπνην πνπ ζπλδεόηαλ κε έλαλ θσδηθό ρώξαο.
Τα δίθηπα ζηηο ρώξεο ηνπ ΟΟΣΑ ζπληζηνύλ ηελ πιεηνλόηεηα ησλ δηθηύσλ
πνπ ζπλδένληαη ζην Γηαδίθηπν. Ωο έλα δίθηπν από δίθηπα νη ρώξεο ηνπ ΟΟΣΑ
αληηπξνζώπεπαλ ην 74% ησλ 26.600 δηθηύσλ πνπ ήηαλ θαηαρσξεκέλα ζηνπο
θαζνιηθνύο πίλαθεο δξνκνιόγεζεο ην 2007. Οη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο έρνπλ ην
κεγαιύηεξν κεξίδην δηθηύσλ κε απηόλνκν ζύζηεκα εθρώξεζεο – ζπληζηώληαο
ην 43% ηνπ παγθόζκηνπ ζπλόινπ ζηα ηέιε ηνπ 2007.
Η αύμεζε απηή ηνπ αξηζκνύ ησλ δηθηύσλ θαη ησλ ζπζθεπώλ πνπ
ζπλδένληαη ζηα ελ ιόγσ δίθηπα νδήγεζε ζηελ αλεπάξθεηα ησλ κνλαδηθώλ
δηεπζύλζεσλ Γηαδηθηύνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αλαγλώξηζε
κεκνλσκέλσλ ζπζθεπώλ πνπ ζπλδένληαη ζην Γηαδίθηπν. Ωο ζπλέπεηα, όινη νη
θνξείο εθκεηάιιεπζεο δηθηύσλ ρξεηάδεηαη λα αλαβαζκηζηνύλ ζε έλα λέν
ζύζηεκα δηεπζπλζηνδόηεζεο ζην Γηαδίθηπν, ζηελ 6ε έθδνζε ηνπ
Πξσηνθόιινπ Γηαδηθηύνπ (IPv6). Βάζεη ησλ ηάζεσλ αλάζεζεο νη εηδηθνί
πξνβιέπνπλ όηη ππό ην ηξέρσλ ζύζηεκα (IPv4) νη δηεπζύλζεηο ζα εμαληιεζνύλ
ην 2011 ή ζηηο αξρέο ηνπ 2012 (πξνβιέςεηο ηνπ Ιαλνπαξίνπ 2009).
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Οι ηηλεοπηικέρ εκπομπέρ εξελίζζονηαι
Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο πξνβαίλνπλ ζε ζεκαληηθέο επελδύζεηο ζε λέα,
πςειήο ηαρύηεηαο επξπδσληθά δίθηπα πξνζθέξνληαο έηζη πην πινύζηεο
νπηηθναθνπζηηθέο εκπεηξίεο ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο επξπδσληθέο ζπλδέζεηο.
Ωο ζπλέπεηα, ην νπηηθναθνπζηηθό ηνπίν κεηαβάιιεηαη γξήγνξα θαζώο νη
ππεξεζίεο ήρνπ θαη εηθόλαο δηαλέκνληαη κέζα από έλα θάζκα δηαθνξεηηθώλ
δηθηύσλ θαη ζπζθεπώλ. Η ηειεόξαζε δελ είλαη πιένλ ν κνλαδηθόο δίαπινο
δηάδνζεο δεδνκέλσλ βίληεν θαζώο νη θαηαλαισηέο παξαθνινπζνύλ ζήκεξα
πεξηερόκελν βίληεν κέζα από κηα ζεηξά ζπζθεπώλ.
Οη ξαδηνηειενπηηθνί νξγαληζκνί, νη θνξείο ηειεπηθνηλσληαθώλ ππεξεζηώλ
(ζηαζεξώλ θαη θηλεηώλ), νη πάξνρνη ππεξεζηώλ Γηαδηθηύνπ, νη ζπιινγείο
πεξηερνκέλνπ, νη δηαθεκηζηέο θαη νη ρξήζηεο είλαη όινη ελεξγά κέιε κηαο λέαο
«ζπγθεθιηκέλεο» αγνξάο. Τν πεξηερόκελν επαλαζπζθεπάδεηαη γηα λα
δηαζθαιηζηεί όηη είλαη πξνζηηό κέζα από όια ηα δίθηπα θαη ηηο ζπζθεπέο.
Πνιινί πάξνρνη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ, από θηλεηά ηειέθσλα έσο
ζπζθεπέο ρεηξόο ήρνπ/εηθόλαο, πξνζπαζνύλ επίζεο λα δηαζθαιίζνπλ όηη νη
ρξήζηεο ηνπο έρνπλ πξόζβαζε ζε πεξηερόκελν απεπζείαο θαη καθξηά από ην
ζπίηη.
Η παξαδνζηαθή γξακκηθή δηάδνζε πεξηερνκέλνπ δηαηεξεί έλα
πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε άιια κέζα επηθνηλσλίαο ιόγσ ηεο παξνπζίαο ηεο
ηειεόξαζεο ζε θάζε ζρεδόλ λνηθνθπξηό. Καηά κέζν όξν, ην 95% όισλ ησλ
λνηθνθπξηώλ ζηνλ ΟΟΣΑ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ κηα ηειεόξαζε. Μόλν ζε έμη
ρώξεο ην πνζνζηό δηείζδπζεο ηεο ηειεόξαζεο είλαη ρακειόηεξν ηνπ 90% ησλ
λνηθνθπξηώλ. Τνύην παξέρεη ηζρπξή βάζε γηα ηνπο επίγεηνπο, θαισδηαθνύο θαη
δνξπθνξηθνύο ξαδηνηειενπηηθνύο θνξείο. Παξάιιεια, απνηειεί πξόθιεζε γηα
ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο λέσλ κέζσλ επηθνηλσλίαο πνπ πξνζπαζνύλ λα
πξνζειθύζνπλ ζεαηέο ζε άιιεο ζπζθεπέο.
Η ηειεόξαζε είλαη κηα πξνζνδνθόξα δπλεηηθή αγνξά γηα ηνπο παξόρνπο
DSL θαη κηα παξαδνζηαθή πεγή ξνήο εζόδσλ πνπ νη θαισδηαθνί θνξείο ζα
πξέπεη λα πξνζηαηέςνπλ. Έλαο αξηζκόο παξόρσλ DSL θαηάθεξε λα απμήζεη
ηα έζνδά ηνπ ράξε ζηελ ηειεόξαζε κέζσ DSL.

Αλλαγέρ ζηο κανονιζηικό πλαίζιο για ηη ζηήπιξη ηηρ μεγέθςνζηρ
Η επξπδσληθόηεηα, θαη καδί ηεο ην Γηαδίθηπν, ζεσξείηαη ζπρλά ηερλνινγία
γεληθήο ρξεζηκόηεηαο κε επξύ αληίθηππν ηόζν ζε κεγάιν αξηζκό θιάδσλ όζν
θαη ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, θαη επέθεξε ζεηξά λέσλ θαηλνηόκσλ
ππεξεζηώλ νη νπνίεο δηαδόζεθαλ ηαρέσο ζε όιεο ηηο νηθνλνκίεο. Η
επξπδσληθόηεηα ζεσξείηαη θαηαιύηεο γηα ηελ παξαγσγηθόηεηα θαη ηελ
νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, αιιά ν αληίθηππόο ηεο ζηηο νηθνλνκίεο ζα εμαξηεζεί
από ηε ρξήζε ηεο από ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο θαηαλαισηέο, γεγνλόο πνπ
απαηηεί θηελή θαη θαιήο πνηόηεηαο πξόζβαζε ζε απηή. Με ηε ζεηξά ηνπο, νη
παξάγνληεο απηνί ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηνλ αληαγσληζκό ζηελ αγνξά.
Οη επελδύζεηο ζε λέα δίθηπα νπηηθώλ ηλώλ ζα επηηξέςνπλ πςειόηεξεο
ηαρύηεηεο γηα ηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο, αιιά ηα νθέιε ησλ θαηαλαισηώλ
ελδερνκέλσο λα εμαξηεζνύλ από ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ησλ αγνξώλ. Τν

OECD COMMUNICATIONS OUTLOOK 2009 ISBN 978-92-64-059832 © OECD 2009 –

7

πςειό θόζηνο πάγηαο επέλδπζεο ζε λέα δίθηπα νπηηθώλ ηλώλ πνπ επηβαξύλεη
ηνπο ρξήζηεο πεξηνξίδεη ηνλ αξηζκό ηέηνησλ αληαγσληζηηθώλ δηθηύσλ πνπ κηα
ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή είλαη ζε ζέζε λα ζηεξίμεη. Ο αληαγσληζκόο
κε βάζε ηηο ππνδνκέο ελδερνκέλσο λα είλαη δύζθνιν λα αλαπηπρζεί ζε κεξηθέο
αγνξέο. Οη επελδύζεηο ζε λέεο ηερλνινγίεο όπσο ηα δίθηπα πξόζβαζεο λέαο
γεληάο πινπνηνύληαη θπξίσο ζε αζηηθέο πεξηνρέο. Ωο εθ ηνύηνπ, εγείξνληαη
πξνβιεκαηηζκνί ηόζν όζνλ αθνξά ηηο ζπλέπεηεο πνπ απηό κπνξεί λα έρεη σο
πξνο ηε δεκηνπξγία λέσλ ςεθηαθώλ γεσγξαθηθώλ ραζκάησλ όζν θαη θαηά
πόζν νη ελαιιαθηηθέο ηερλνινγίεο, όπσο ε αζύξκαηε ηερλνινγία πςειήο
ηαρύηεηαο, επαξθνύλ γηα λα παξάζρνπλ ζηηο αγξνηηθέο θαη ηηο
απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηελ ρσξεηηθόηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηηο
αλαδπόκελεο ππεξεζίεο.
Λακβάλνληαο ππόςε απηνύο ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηα θαλνληζηηθά
πιαίζηα, ηα νπνία επέθεξαλ θάπνηα ζηαζεξόηεηα θαη σξηκόηεηα ηελ ηειεπηαία
δεθαεηία, επαλεμεηάδνληαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο πξνθεηκέλνπ λα
εμαζθαιηζηεί ε επηθξάηεζε ζπλζεθώλ αληαγσληζκνύ.
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