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Α. ΠΡΟΛΟΓΟΣ : MIA ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΡΑ

Α1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ

Οι θεσμοί οργάνωσης και λειτουργίας των τηλεπικοινωνιακών φορέων , των 
δικτύων που λειτουργούν καθώς και των θεμάτων της πληροφοριακής 
υποδομής τους , είναι θέματα που ανήκουν στο ευρύ πεδίο ανάλυσης της 
σύγχρονης πληροφοριακής πολιτικής.
Η δομή και η λειτουργία των δικτύων τηλεπικοινωνίας - όρος με τον οποίο 
εννοούμε όλα τα εν δυνάμει συστήματα υλικού, λογισμικού και υπηρεσιών, 
που στοχεύουν στη μετάδοση και τη δρομολόγηση δεδομένων , καθώς επίσης 
και στη μεταφορά πληροφορίας μεταξύ ηλεκτρονικών διατάξεων /σταθμών- 
επηρεάζεται από την τρέχουσα τεχνολογική ανάπτυξη, την εκάστοτε άσκηση 
της δημόσιας πολιτικής πάνω στο χώρο αυτό και τις αρχές του πλαισίου 
ανάλυσης της οικονομικής επιστήμης.
Οι οικονομικοί παράγοντες που επιδρούν στην γενική , εύρυθμη και 
αποτελεσματική λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, έχουν σχέση με 
τον αριθμό των εφαρμογών τους , τον αριθμό των χρηστών και τη συχνότητα 
κυκλοφορίας ενός δικτύου .
Εντός της νέας διαμορφωμένης αυτής κοινωνικής κατάστασης η οικονομική 
των δικτύων αποτελεί μία νέα επιχειρησιακή λογική , που εμφανίζεται τα 
τελευταία χρόνια με την καθολική αύξηση σε πολλούς χώρους της δράσης 
των ψηφιακών κυρίως δικτύων.
Εντός του συνολικού αυτού χώρου δράσης και απασχόλησης , βρίσκεται και η 
δραστηριοποίηση του κλάδου των τηλεπικοινωνιών, όπως γίνεται από τα 
ανωτέρω πλήρως κατανοητό.
Οι τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιών αλλάζουν ραγδαία τους τρόπους 
επικοινωνίας (και όχι μόνο αφού προεκτείνονται και στους τρόπους 
διασκέδασης , εργασίας, συναλλαγής ), μεταλλάζοντας τις βάσεις του 
οικονομικού ανταγωνισμού .
Έτσι διαμορφώνεται μία νέα διεθνώς κοινωνία , όπου η παρουσία νέων 
δεδομένων και ευκαιριών οδηγούν πλέον τις εξελίξεις.
Η νέα τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών θέτει πλέον σε δοκιμασία την επάρκεια 
του ισχύοντος δικαίου και για αυτό το λόγο οι θεσμοί της βιομηχανικής 
κοινωνίας έχουν πλέον απαξιωθεί , από αυτούς της κοινωνίας της 
πληροφορίας.
Ένα από τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά των νέων τηλεπικοινωνιών είναι πως 
μέσα από την εξέλιξη τους , κάνουν προσιτά στον χρήστη όλο και πιο 
απαιτητικά συστήματα και τεχνολογίες.
Κάτι που πρακτικά σημαίνει πως ένας τυπικός χρήστης μπαίνει όλο και πιο 
βαθιά στα νερά της Τεχνολογίας , μόνο και μόνο από την ανάγκη να 
παραμείνει στο παιχνίδι της ενημέρωσης. Αυτό στην απλούστερη μορφή του 
εκφράζεται με την γνωριμία με νέες συσκευές και τεχνολογίες.
Η πληροφορία σε κάθε της μορφή ( δεδομένα , κείμενα, ήχο, εικόνα ,φωνή, 
ταινίες ) αποτελεί ένα από τους κρισιμότερους οικονομικούς πόρους όχι μόνο 
για τον κλάδο των υπηρεσιών αλλά και για τους κλάδους της βιομηχανικής / 
κατασκευαστικής και πρωτογενούς παραγωγής. Στο νέο αναδυόμενο 
περιβάλλον όλοι οι άνθρωποι θα χρησιμοποιούν καθημερινά ηλεκτρονικές

2



υπερ-λεωφόρους και έτσι υλοποιείται η Κοινωνία της πληροφορίας , σε 
οποιαδήποτε μορφή και σε οποιοδήποτε χώρο.
Σε ένα τέτοιο γεμάτο προκλήσεις ευρωπαϊκό , εθνικό , τεχνολογικό και 
πολιτικό περιβάλλον, απαιτείται η τηλεπικοινωνιακή υποδομή, να διαθέτει το 
απαραίτητο μέγεθος και την οικονομική ευρωστία , να εκσυγχρονίζει με 
ταχύτατους ρυθμούς τις τεχνολογικές και οργανωτικές ικανότητες της , να 
αναπτύσσει κατάλληλες εφαρμογές , να δημιουργεί θυγατρικές εταιρίες σε 
νευραλγικούς τομείς νέων υπηρεσιών, να αξιοποιεί και να αναβαθμίζει τη 
συσσωρευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού , και 
συγχρόνως να επεκτείνεται και σε επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού.
Ζούμε πλέον στο μοντέλο εμφάνισης της οικονομίας της αγοράς, « ένας 
κόσμος , μία αγορά » , που θα αποτελέσει υπόδειγμα ανάπτυξης , λόγω της 
υπεροχής του έναντι οποιοσδήποτε άλλης εναλλακτικής λύσης και σε 
συνδυασμό με την ελεύθερη , άνευ περιορισμών ανάπτυξη του 
επιχειρηματικού πνεύματος , που θα δημιουργήσει συνθήκες ευημερίας .
Σ ’ αυτό το κλίμα επιτυγχάνεται η περαιτέρω συρρίκνωση του δημόσιου τομέα 
της οικονομίας , η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και οι ιδιωτικοποιήσεις.
Η μείωση του κόστους των τηλεπικοινωνιών και των συστημάτων που 
χρησιμοποιούν , θα μπορούσε τον 21° αιώνα να δημιουργήσει ένα νέο 
« νευρικό σύστημα για τον παγκόσμιο πολιτισμό » .
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A2. ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ

Ο χώρος των τηλεπικοινωνιών , παγκόσμια και στην Ελλάδα ευρίσκεται 
μπροστά σε μία επανάσταση .
Το 1999 ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής αγοράς τηλεπικοινωνιών 
παρουσίαζε αύξηση της τάξεως του 31,69 % , ενώ το συνολικό μέγεθος 
εσόδων της έφτασε τα 1,528 τρις δρχ - ο κλάδος των τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών σημείωσε ανάπτυξη της τάξης του 28,15 % , ενώ ο κλάδος 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού άνοδο της τάξης του 59,86 % (σύμφωνα με 
στοιχεία που προκύπτουν από μελέτες της Strategic International / Κ.Κατάρας 
ΑΕ).
Με τα σημερινά δεδομένα της ταχύτατης ανάπτυξης του κλάδου των 

τηλεπικοινωνιών σημειώνονται ραγδαίες και απρόβλεπτες εξελίξεις σε κάθε 
τηλεπικοινωνιακό οργανισμό που δραστηριοποιείται προσφέροντας νέα 
προϊόντα , υπηρεσίες και προσπαθώντας να οδηγήσει τις εξελίξεις. Οι λόγοι 
που συναντούμε αυτήν την εικόνα και στην Ελλάδα , πλέον σήμερα είναι οι
εξής:

• Η διεθνοποίηση της αγοράς και η κατάργηση των εθνικών 
τηλεπικοινωνιακών συνόρων ( παγκοσμιοποίηση των οικονομιών )

• Οι αλματώδεις τεχνολογικές εξελίξεις
• Η εμφάνιση γιγαντιαίων συμμάχων
• Η απελευθέρωση της αγοράς
• Η δημιουργία κοινωνικών και πολιτιστικών τάσεων, οι οποίες απορρέουν 

από τη δομή και την λειτουργία της κοινωνίας των πληροφοριών , μέσα 
στην οποία ζούμε.

• Η σύγκλιση της τεχνολογίας της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών
• Οι εξειδικευμένες απαιτήσεις στην παροχή των τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών και πληροφοριών που εγείρονται από τους πελάτες.
• Ο πελάτης / καταναλωτής αναδεικνύεται σε κινητήριο μοχλό του 

τηλεπικοινωνιακού τοπίου και η ποιοτική εξυπηρέτηση του με ότι αυτό 
σημαίνει ( οικονομία σε χρόνο , χρήμα, άγχος κ.λ.π.) ανάγεται σε 
κύρια επιδίωξη κάθε τηλεπικοινωνιακού οργανισμού , ο οποίος στοχεύει 
να ηγηθεί της σύγχρονης πολύπλοκης, απαιτητικής και συνεχώς 
μεταβαλλόμενης τηλεπικοινωνιακής αγοράς.

Άλλωστε όλες οι ανεπτυγμένες οικονομίες δίνουν έμφαση στην αγορά των 
τηλεπικοινωνιών ξεπερνώντας με αυτές το 50 % του συνολικού Α.Ε.Π. τους. 
Αυτό σημαίνει ότι όλη εν γένει η τηλεπικοινωνιακή υποδομή μιας χώρας , η 
οποία αποτελεί εξ ορισμού τη ραχοκοκαλιά της κοινωνίας της πληροφορίας- 
της νέας διαμορφωμένης πλέον κοινωνικής βάσης και τάξης πραγμάτων - και 
η περαιτέρω ανάπτυξη της θα οδηγήσουν όσο αφορά τις οικονομικές 
εξελίξεις, στην με χαμηλό κόστος αποθήκευση, διακίνηση και επεξεργασία 
της ψηφιοποιημένης πλέον πληροφορίας που διακινείται μέσω των νέων 
τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και υπηρεσιών.
Βρισκόμαστε πλέον στην Ελλάδα μέσα σε ένα νέο ρυθμιστικό περιβάλλον 
τεχνολογικής σύγκλισης.
Φυσικά δεν παύουν οι προσπάθειες διατήρησης κεκτημένων από κάθε 
οργανισμό που δραστηριοποιείται στο χώρο και συγκεκριμένα από τον ΟΤΕ.
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Όμως αυτές καθίστανται ολοένα και πιο αναποτελεσματικές , καθώς οι 
κανόνες του ανταγωνισμού γίνονται αφορμή για την κατάργηση των 
προνομίων που μέχρι τώρα είχαν μονοπωλιακές επιχειρήσεις του κλάδου και 
την απελευθέρωση της αγοράς.
Ο ΟΤΕ - ο μέχρι στιγμής αποκλειστικός κυρίαρχος του χώρου- όπως και οι 
λοιποί νεοεισερχόμενοι στον κλάδο, θα υποχρεωθούν να ανταγωνιστούν με 
τους όρους που θα επιβάλλει η αγορά , αντιμετωπίζοντας βέβαια και παίχτες 
που θα εισέλθουν μέσω συμμαχιών ή συγχωνεύσεων 1.
Έτσι αυτό που απαιτείται να υπάρξει στο νέο σκηνικό , είναι η εφαρμογή μιας 
πολιτικής που να ευνοεί την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και 
που να αποβαίνει προς όφελος των πολιτών της εθνικής οικονομίας και να 
ευνοεί την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και τέλος των 
εταιριών.

Στρατηγικές ανταγωνισμού στο συνδρομητικό βρόχο 
Ο συνδρομητικός βρόχος αποτελεί αποτελεί τη προϋπόθεση για Ή'' παροχή όλων των 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σ' όλους τους πιθανούς πελάτες- συνδρομητές . Είναι δσηλαδή σαν τον 
δούρειο ίππο, για την άλωση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους της Ελληνικής τηλεπικοινωνιακής 
αγοράς
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A3. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ 
ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ 
ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ - ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 
ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ.

Στην Ελλάδα ο ΟΤΕ είναι ο μοναδικός μέχρι στιγμής οργανισμός 
τηλεπικοινωνιών που προσφέρει το προϊόν της σταθερής φωνητικής 
τηλεφωνίας - λειτουργεί δε υπό το περιεχόμενο του “ Νόμου περί 
Τηλεπικοινωνιών και της Άδειας ”, τελώντας υπό την εποπτεία του 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και της Εθνικής Επιτροπής 
Τηλεπικοινωνιών.
Η Ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά υπόκεινται επίσης, στις κανονιστικές 
διατάξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και λειτουργεί σύμφωνα με το πλαίσιο 
του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου και της Γενικής Συμφωνίας για το 
Εμπόριο των υπηρεσιών .
Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, ακολουθώντας την παγκόσμια 

τάση προς απελευθέρωση όλων των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, 
απελευθερώνεται σταδιακά τα τελευταία χρόνια με προτεραιότητα να δίνεται 
στην απελευθέρωση των υπηρεσιών και μετά σε αυτήν της τηλεπικοινωνιακής 
υποδομής.
Η σύγκλιση των τηλεπικοινωνιών είναι ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα 
που σηματοδοτούν την εποχή μας.
Η επικοινωνία αποκτά άλλη διάσταση καθώς ένας ολόκληρος κόσμος νέων 
δυνατοτήτων ανοίχτηκε μπροστά μας .
Δεν υπάρχει καμία αβεβαιότητα ότι το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί ο 
ΟΤΕ θα παραμείνει το ίδιο στο μέλλον.
Η Ελλάδα , ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρώτα απ’ όλα , 
υποχρεούται να εφαρμόζει τους κανονισμούς της Ε.Ε. , να συμμορφώνεται με 
τις αποφάσεις της και να εναρμονίζει την Ελληνική νομοθεσία με τη νομοθεσία 
της , η οποία υιοθετείται υπό τη μορφή Οδηγιών.
Οι κανονισμοί έχουν γενική εφαρμογή και είναι άμεσα δεσμευτικοί στο σύνολο 
τους για όλα τα κράτη - μέλη. Οι οδηγίες και οι αποφάσεις είναι επίσης 
δεσμευτικές , αλλά τα κράτη - μέλη επιλέγουν τη μορφή και τον τρόπο 
υλοποίησης τους στην εθνική τους νομοθεσία.
Τα ψηφίσματα , οι υποδείξεις και η Πράσινη Βίβλος της Ε.Ε. δεν είναι 
δεσμευτικά από νομοθετική άποψη, είναι όμως σημαντικά από απόψεως 
πολιτικής.
Η βάση της πολιτικής της Ε.Ε. για τις τηλεπικοινωνίες τέθηκε από την Πράσινη 
Βίβλο κατά την ανάπτυξη της Κοινής Αγοράς για τις τηλεπικοινωνιακές 
υποδομές και των αποτελεσματικών παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον 
Ευρωπαίο χρήστη με ευρεία ποικιλία τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών υπό 
ευνοϊκούς όρους στα πλαίσια ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος .
Τα δύο κύρια μέτρα που προτάθηκαν για την επίτευξη του σκοπού αυτού ήταν 
εκ πρώτης προσέγγισης :
• η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιακών αγορών και
• κατά δεύτερο βήμα , η εναρμόνιση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και 

του εξοπλισμού τους με τα ανταγωνιστικά πλέον παγκόσμια πρότυπα .
Στις 28 / 6 / 1990 η Ε.Ε. εξέδωσε μία πρώτη Οδηγία σχετικά με τον 
ανταγωνισμό στις αγορές τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ( 90 / 388 / ΕΟΚ ) -
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( “ Οδηγία περί Απελευθέρωσης ” ) που έθετε το ξεκίνημα για τη 
απελευθέρωση του Ευρωπαϊκού τηλεπικοινωνιακού τομέα.
Η οδηγία καταργούσε τα ήδη υφιστάμενα μονοπώλια και επέτρεπε την 
ανταγωνιστική παροχή όλων των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών εκτός της 
φωνητικής σταθερής τηλεφωνίας.
Το πεδίο εφαρμογής της “ Οδηγίας περί Απελευθέρωσης ” διευρύνθηκε 
αρκετές φορές με την υιοθέτηση διαφόρων οδηγιών που την τροποποιούσαν 
και οι οποίες απελευθέρωναν τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που 
παρέχονται μέσω δορυφόρου ( 13 / 10 / 94 ), την χρήση των δικτύων 
καλωδιακής τηλεόρασης ( 18/1 /95 ), και τις κινητές και προσωπικές 
επικοινωνίες ( 16 /1 / 96 ).
Στις 13/3/ 1996 η πρώτη “ Οδηγία περί ανταγωνισμού ” τροποποιήθηκε εκ 
νέου με την υιοθέτηση της “ Οδηγίας περί πλήρους Ανταγωνισμού ” , η οποία 
απαιτεί από τα κράτη - μέλη της Ε.Ε. να επιτρέψουν σε εναλλακτικούς 
παροχείς υποδομής , όπως τα υφιστάμενα δίκτυα των εταιριών καλωδιακής 
τηλεόρασης, των σιδηροδρόμων , της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και 
άλλων εταιριών κοινής ωφέλειας, να επαναπωλούν την χωρητικότητα αυτών 
των δικτύων , για την παροχή ήδη απελευθερωμένων υπηρεσιών από τον 
Ιούλιο του 1996 .
Η διαδικασία εναρμόνισης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και του 
εξοπλισμού τους, η οποία συνίσταται στην νομοθεσία που υιοθετείται από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκίνησε με την 
“ Οδηγία περί καθεστώτος Παροχής Ανοικτού Δικτύου ” , η οποία εκδόθηκε 
επίσης στις 28 / 6 / 90 , και αφορά στις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι 
ανταγωνιστές και οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν ανοιχτή και 
αποτελεσματική πρόσβαση στα δημόσια δίκτυα του κρατικού 
μονοπωλιακού φορέα παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών.
Οι ρυθμίσεις σχετικά με το καθεστώς αυτό , έχουν ως σκοπό την εναρμόνιση 
των τεχνικών προδιαγραφών , των συνθηκών χρήσεως και των αρχών 
τιμολόγησης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διασφάλιση της 
αντικειμενικότητας , της διαφάνειας και της ισότητας σε ότι αφορά την 
πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες στα πλαίσια των ρυθμίσεων του 
ανταγωνιστικού πλαισίου δράσης .
Μετά την “ Οδηγία περί καθεστώτος Παροχής Ανοικτού Δικτύου ” , υπήρξαν 
και άλλες οδηγίες που όριζαν τις συνθήκες του ανταγωνισμού σε ειδικούς 
τομείς.
Στις 5/6 / 1992 , το Συμβούλιο των Υπουργών υιοθέτησε την “ Οδηγία περί 
τερματισμού των μονοπωλίων και εμφάνισης ανταγωνιστικού πλαισίου 
αγοράς ” ( 92 / 44 / ΕΟΚ ) η οποία απαιτούσε από τα κρατικά μονοπώλια 
παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας να μισθώνουν κυκλώματα χωρίς διάκριση σε 
όλους τους ανταγωνιστές και τελικούς χρήστες και να ορίζουν συστήματα 
κοστολόγησης για αυτά τα προϊόντα μέχρι το τέλος του 1993.
Κρίνεται πασιφανές από τα ανωτέρω ότι το μονοπώλιο του ΟΤΕ πλέον 
σπάει και μπροστά στη νέα διαμορφωμένη ελληνική πραγματικότητα, η 
πολιτεία θα πρέπει να θέσει προ των πυλών πρωτοβουλίες που θα αφορούν 
τη κοστολόγηση, τη χρηματοδότηση και την εφαρμογή καθολικών υπηρεσιών. 
Με λίγα λόγια , απαιτούνται δίκαιοι κανόνες ανταγωνισμού, ως προς την 
αδειοδότηση , αριθμοδότηση και λειτουργία των δικτύων του ΟΤΕ , καθώς και 
του ελέγχου εφαρμογής τους στις απελευθερωμένες πλέον τηλεπικοινωνίες.
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Μέχρι το καλοκαίρι του 2001, θα έχει χορηγηθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ., ένα μεγάλο 
κομμάτι της πίτας των τηλεπικοινωνιακής αγοράς που είναι τα δίκτυα 
ασύρματης πρόσβασης για τη σταθερή τηλεφωνία.
Τα δίκτυα αυτά επιτρέπουν σε ιδιωτικές εταιρίες να εγκαταστήσουν ένα 
παράλληλο με του ΟΤΕ δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας, παρέχοντας όχι μόνο 
φωνητική επικοινωνία , αλλά και μεταφορά δεδομένων με υψηλές ταχύτητες.
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A4. ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟ ΤΟ 
ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο “ Νόμος περί τηλεπικοινωνιών ” - που ισχύει σήμερα στην Ελλάδα - 
προβλέπει ότι ο ΟΤΕ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα της εγκατάστασης,της 
λειτουργίας και της εκμετάλλευσης του δημοσίου τηλεπικοινωνιακού δικτύου , 
καθώς και ανεξάρτητων μεμονωμένων τοπικών ραδιοδικτύων σταθερών 
ζεύξεων που καλύπτουν ανάγκες ιδιωτικών φορέων εξαιρουμένων των 
ραδιοζεύξεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της ραδιοφωνίας και της 
τηλεόρασης.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο εκάστοτε Υπουργός Επικοινωνιών και 
Μεταφορών , δύναται να επιτρέψει σε άλλο φορέα κάτοχο άδειας να 
εγκαταστήσει, να λειτουργήσει και να εκμεταλλευθεί μικροκυματικό δίκτυο για 
την παροχή στο κοινό τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών , με την προϋπόθεση 
ότι αυτή η υπηρεσία ανταποκρίνεται σε ανάγκη γενικού ενδιαφέροντος και εφ’ 
όσον υποβληθεί γραπτή δήλωση από τον ΟΤΕ ότι η ανάγκη αυτή δεν μπορεί 
να ικανοποιηθεί από τον ίδιο τον ΟΤΕ.
Ο “ Νόμος περί τηλεπικοινωνιών ” ( που τέθηκε σε ισχύ στις 20-10- 1994 ) 
προβλέπει ότι σε όλες τις τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις επιβάλλονται εφ’ 
άπαξ ή / και ετήσια ανταποδοτικά τέλη.
Τέλη για τη χρήση φάσματος ραδιοσυχνοτήτων δύναται επίσης να 
επιβληθούν με την έκδοση σχετικών εγκρίσεων ή ανακοινώσεων.
Τα τέλη αποφασίζονται από τον Υπουργό και εισπράττονται από , και για 

λογαριασμό της Ε.Ε.Τ..
Τα σχετικά τέλη για τον ΟΤΕ έχουν καθορισθεί ως εξής : ( ΥΑ 92093 / 95 και 
52499 / 77 ) :

• Εφ’ άπαξ τέλος Άδειας για τις παρεχόμενες
από τον ΟΤΕ τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες : 160.000.000 ΔΡΧ

• Εφ’ άπαξ τέλος για τη χρήση φάσματος ραδιοσυχνοτήτων 
για την παροχή επίγειων κινητών επικοινωνιών ( DCS-1800 )

: 14.289.022.245 ΔΡΧ

• Τέλη χρήσης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων__________: 90.000.000 ΔΡΧ

• Για την παροχή λοιπών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών κατ’έτος
αναπροσαρμοζόμενα ετησίως με το Δ.Τ.Κ. :1.000.000.000 ΔΡΧ.

• Ετήσιο ανταποδοτικό τέλος συν 0,02 επί των ακαθαρίστων ετησίων 
εσόδων υπέρ των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

_________________________________________________ : 500 δις ΔΡΧ.

Πάντως , μέχρι τον Σεπτέμβριο θα έχει αποφασισθεί, πόσες από αυτές τις 
άδειες θα είναι περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας - οι εταιρίες ενδιαφέρονται 
πρωτίστως για περιοχές με μεγάλη συγκέντρωση επιχειρήσεων και τις πλέον 
πυκνοκατοικημένες του λεκανοπεδίου Αττικής ) και το τίμημα του φάσματος 
που θα παραχωρηθεί.
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Αυτό που μελλοντικά διαφαίνεται πάντως είναι το σενάριο ανάπτυξης 
πολυδιάστατων συμμαχιών και συνεργασιών, προκειμένου να καταστεί ο κάθε 
τηλεπικοινωνιακός οργανισμός , ισχυρός παίχτης στην ευρύτερη περιοχή 
( Βαλκανική , Ανατολική Ευρώπη ) και υπολογίσιμος παίχτης στον Ευρωπαϊκό 
χάρτη.
Το παραπάνω σενάριο είναι θεμιτό , δεδομένου ότι στο σκληρό γήπεδο της 
αγοράς , θα διαγωνισθούν πολύ δυναμικοί παίχτες για να διεκδικήσουν τα 3-4 
τρις δραχμές της πίτας των τηλεπικοινωνιών.
Ενδεχόμενα να αναπτυχθούν και σχέσεις συμμαχίας εταιριών που 
κατασκευάζουν τηλεπικοινωνιακά υλικά , με τηλεπικοινωνιακούς φορείς - 
οργανισμούς .
Συζητάται έντονα το ενδεχόμενο να αναζητηθεί στρατηγικός σύμμαχος για τον 
ΟΤΕ, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του εν όψει της πλήρους 
απελευθέρωσης της αγοράς των τηλεπικοινωνιών ,τα τέλη του 2000.
Πάντως, αν υπάρξει στρατηγική συμφωνία για τον ΟΤΕ, που θα προβλέπει 
και μελλοντική εκχώρηση μετοχικού πακέτου ( όπως έγινε και στην 
περίπτωση της Ολυμπιακής Αεροπορίας ), η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε 
αλλαγή του νομικού πλαισίου δράσης της, αφού στον ΟΤΕ το ποσοστό του 
Δημοσίου , ήδη , έχει περιοριστεί στο 51 % .
Πάντως ο σπουδαίος ρόλος του ΟΤΕ στον τηλεπικοινωνιακό κλάδο και το 
ισχυρό οικονομικό προφίλ της επιχείρησης , επιβεβαιώνεται και από διεθνείς 
θετικές αξιολογήσεις , όπως αυτή του οίκου Standard & Poors , η οποία τον 
αναβαθμίζει από την κατηγορία σταθερή στην θετική, όσο αφορά την 
μελλοντική του ανάπτυξη. Σύμφωνα μάλιστα με την ανακοίνωση του 
πρακτορείου Reuters , ο διεθνής χρηματοοικονομικός οίκος βαθμολογεί με 
A - το θέμα του μακροπρόθεσμου δανεισμού του οργανισμού.
Παράλληλα με την ίδια ανακοίνωση, τονίζεται ότι στην θετική αξιολόγηση 
συνέβαλε και η λειτουργική απόδοση της Θυγατρικής εταιρίας της Cosmote , 
καθώς και η πολιτική επέκτασης που ακολουθεί η διοίκηση του Οργανισμού. 
Όπως γίνεται κατανοητό, ο βαθμός που δόθηκε στον ΟΤΕ όσον αφορά την 
πιστοληπτική του ικανότητα , δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι αυτή 
ελέγχεται κατά 51% από το κράτος και με δεδομένο ότι πρόκειται να γίνει 
ιδιωτικοποίηση του, αφού ο παράγοντας της κρατικής στήριξης δεν 
συμπεριελήφθη μεταξύ των κριτηρίων για την τελική αξιολόγηση.
Γενικά η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα από 1 / 1 / 2001 
και η ραγδαία διάδοση νέων τεχνολογιών δημιουργούν κοσμογονία εξελίξεων 
στον νευραλγικό τομέα των τηλεπικοινωνιών.
Τα ασύρματα δίκτυα όπου δικαίως θεωρούνται η μελλοντική εξέλιξη στην 
λεγάμενη σταθερή τηλεφωνία, αλλάζουν το τοπίο και δημιουργούν τις 
προϋποθέσεις εκείνες, για περαιτέρω αύξηση της δραστηριότητας στην 
τηλεπικοινωνιακή αγορά, σε συνθήκες ανταγωνισμού προς όφελος των 
χρηστών και των επιχειρήσεων.
Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών παρεμβαίνει στις εξελίξεις με το 
σχέδιο “ Νόμου περί οργάνωσης και λειτουργίας των τηλεπικοινωνιών ”, το 
οποίο έχει ήδη κατατεθεί και εντός Φθινοπώρου προτείνεται η ψήφιση του στη 
Βουλή.
Το σχέδιο του ΥΜΕ αποσκοπεί στην δημιουργία νέου ευέλικτου θεσμικού 
πλαισίου για την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και μαζί με το δευτερογενές 
δίκτυο ( Υπουργικές αποφάσεις και Διατάγματα ) που θα συμπληρώσουν και 
θα θέσουν σε ισχύ τις βασικές διατάξεις του, το νομοσχέδιο αναμένεται να



αποτελέσει τον καταλύτη για τον μετασχηματισμό και την ανάπτυξη της 
τηλεπικοινωνιακής αγοράς.
Βασική φιλοσοφία του νέου θεσμικού πλαισίου είναι η ενδυνάμωση και η 
αυτόνομη λειτουργία της ΕΕΤΤ , ως ανεξάρτητης διοικητικής αρχής , με 
διευρυμένες αρμοδιότητες , θέτοντας κανόνες στην τηλεπικοινωνιακή αγορά , 
ενώ το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών να χαράσσει νέα πολιτική.
Η νέα δομή των τηλεπικοινωνιακών οργανισμών στο περιβάλλον της 
σύγκλισης θα παρουσιάζει την εξής εικόνα :

• L 0 : δικαιώματα διέλευσης
• L 1 : δίκτυο τηλεπικοινωνιακής υποδομής ( σύνδεσμοι μετάδοσης )
• L 2 : δίκτυο μεταγωγής
• L 3 : υλοποίηση υπηρεσιών
• L 4 : συνδυασμός υπηρεσιών και εφαρμογών
• L 5 : κανάλι διάθεσης υπηρεσιών
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B . ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ

Η μέθοδος της οικονομικής επιστήμης συνίσταται στην ανάπτυξη μοντέλων 
των κοινωνικών φαινομένων.
Με τον όρο μοντέλο εννοούμε μία απλουστευμένη παράσταση μιας 
πραγματικότητας που ζούμε και βιώνουμε καταστάσεις ως οικονομικές 
μονάδες απέναντι της ( π.χ. ως καταναλωτές ,ως παραγωγοί ,ως ρυθμιστές 
του πλαισίου δράσης αγοράς κ.τ.λ.).
Ένα οικονομικό μοντέλο επιχειρεί κατά πρώτο λόγο , να περιγράψει όλες τις 

πλευρές της πραγματικότητας που θέλουμε να εξετάσουμε και κατά δεύτερο 
λόγο να συνάγουμε αποτελέσματα , που θα μας βοηθήσουν να ερμηνεύσουμε 
και να εξετάσουμε συμπεριφορές και δράσεις .
Η δύναμη ενός μοντέλου απορρέει από την απόρριψη της άσχετης 

λεπτομέρειας . Απόρριψη , που επιτρέπει στον οικονομολόγο να εστιάσει στα 
ουσιαστικά χαρακτηριστικά της οικονομικής πραγματικότητας την οποία 
προσπαθεί να κατανοήσει.
Η σταθερή τηλεφωνία οδεύει σε έναν κύριο μετασχηματισμό , δηλαδή από εκεί 
που ήταν μία καθοδηγούμενη κυβερνητικά η εταιρία της αποκλειστικής 
παροχής της , τώρα κατευθυνόμαστε στην ιδιωτικοποίηση της .
Η ιδιωτικοποίηση και η εμπορευματοποίηση της , σημαίνει εκτός των άλλων 
ότι και οι παροχείς της συνδετότητας και των υπηρεσιών θα έχουν να 
αντιμετωπίσουν θέματα τιμολόγησης, κάλυψης κόστους , συμφόρησης 
δικτύων , μέσα σ ’ ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον αγοράς .
Παράλληλα, νέοι προβληματισμοί όπως η σωστή διευθέτηση των 
τηλεπικοινωνιακών πόρων προβάλλουν, καθώς και άλλες τεχνολογίες 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων αρχίζουν να συγκλίνουν.
Η οικονομική μοντελοποίηση μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο σχετικά με 
τις συνέπειες πολλών θεμάτων που έχουν σχέση με την σωστή κατανομή και 
λήψη αποφάσεων.
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B1. ΚΛΑΣΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Σε μία απλή σχηματική απεικόνιση ενός κλασικού μοντέλου τηλεφωνικής 
επικοινωνίας, όλα αρχίζουν με την πρωτοβουλία του πομπού που 
εξωτερικεύει κάποιο μήνυμα ή πληροφορίες , λόγω επιθυμίας να 
επικοινωνήσει.
Αυτά καταλήγουν σε κάποιον αποδέκτη, ο οποίος με τη σειρά του γίνεται νέος 
πομπός, που ανατροφοδοτεί την τηλεπικοινωνιακή επικοινωνιακή ροή ή 
διαδικασία σ’ άλλους αποδέκτες.
Είναι φανερό ότι η τηλεφωνική επικοινωνιακή ροή στην ολοκλήρωση της 
εμπεριέχει την επικοινωνιακή αφετηρία , το περιεχόμενο της επικοινωνίας και 
τον καταναλωτή του επικοινωνιακού μηνύματος .
Ο αποδέκτης συνήθως ανατροφοδοτεί τον πομπό με τη τηλεφωνική 

επικοινωνιακή διαλεκτική ροή που αναφέρεται συνήθως είτε ως νέο μήνυμα , 
είτε ως απάντηση - ανταπόκριση στην αρχική τηλεπικοινωνιακή 
επικοινωνιακή αφετηρία2.
Είναι φανερό ότι η τηλεφωνική επικοινωνιακή ανάγκη διαιωνίζει το μοντέλο της 
λειτουργικής ροής - πομπός, μήνυμα, αποδέκτης - και έτσι συντελείται η 
καθημερινή τηλεφωνική επικοινωνιακή σχέση ως δημιουργική έκφραση , ως 
ανθρώπινη επαφή, ως τελεολογική κάθαρση, ως διεκπεραίωση καθημερινής 
βίωσης.
Σε μία τηλεφωνική επικοινωνία , μεταξύ δύο ατόμων αναπτύσσεται μία 
δραστηριότητα, κατάλειψης πρώτα από όλα τηλεφωνικής γραμμής. 
Συγκεκριμένα στέλνονται δεδομένα επικοινωνιών από τον ένα κόμβο στον 
άλλο, επιτυγχάνοντας έτσι την μετάδοση στοιχείων μέσω δικτύων που 
συντίθονται από συνδέσμους που συνδέουν κόμβους .
Όταν ένας χρήστης τηλεφώνου καλεί ένα νούμερο , οι διάφοροι μεταγωγείς 
δημιουργούν ένα αποκλειστικό μονοπάτι ανάμεσα σε αυτόν που καλεί και τον 
καλούμενο αριθμό.
Αυτό το κύκλωμα με μία σταθερή διευθέτηση πόρων δικτύου, μένει ανοιχτό 
και κανένας άλλος που τηλεφωνεί δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτούς τους 
τηλεπικοινωνιακούς πόρους , έως ότου το τηλεφώνημα λάβει τέλος.
Έτσι υπάρχει ένα φυσικό οριακό κόστος αποστολής πακέτου για μία δεδομένη 
γραμμή και ικανότητα δρομολογητή, δηλαδή το σταθερό κόστος συνδέσμων 
και δρομολογητών - το λεγόμενο κόστος εύρους ζώνης -.

' 11 ζήτηση επικοινιανιακών αγαθών κιιι υπηρεσιών ( μικρών , μεσαίιον και μεγάλων αποστάσεων). δεν είναι μία 
μονοσήμαντη διαδικασία παραγωγή; τηλεπικοινωνίας. Για να ικανοποιηθεί η ζήτηση αυτή απαντάται 
πολυσύνθετη. πολύπλοκη και πολυδιάστατη παραγωγική δραστηριότητα , που απαιτά τις εισροές πολλών 
επιμέρους ενδιαμέσων αγαθών και υπηρεσιών . όπω;:
Τεχνολογίας - τεχνογνωσία;
Γρευνας
Υποδομών εγκαταστάσεων επικοινωνιακής εμβέλεια;
Γργασία; διαφόρων ειδών ( χειρανακτικής, εξειδικευμένης, διοικητική; , διαχειριστική; )
Κίναι πασίγνοιστο ότι η πρώτη δηλωμένη ανντγκη όλων των ανθρώπων μόλις προβάλλουν από τΐ|\' κοιλιακή χωρά 
στον κόσμο μας είναι η ανάγκη της επικοινωνιακή; δήλωσης για τη γντοστυποίηση τη; iwtapci}·; τους με την 
γνοκιτι'ι κιχτυγη τη; παρουσία; τους Λν ξανττκοιτάςουμε. τη γνιοστή πυραμίδα του Maslow Οα δούμε ότι σπ) (ΐασί) 
τΐ]ς . τόσο ο αυτοπροσδιορισμός μα; οσο και η αυτοπραγμάτοχτη μας αλλά και οι αναγκε; του εγό> που 
εντιισσονται και καταγράφονται στο οικοναμικό κιη κοιντονικό περφάλλον απαιτούν την επικοιντονιακή συμβολή 
, η οποία προβάλλει στα μηνύματα π};



Αν το δίκτυο παρουσιάζει συμφόρηση , εμφανίζεται τότε κοινωνικό κόστος 
αποστολής νέου πακέτου - δηλαδή απαιτείται πιο μεγάλο εύρος ζώνης.
Βέβαια το κόστος συμφόρησης στην ουσία επιβαρύνει τους χρήστες των 
υπηρεσιών ή πληρώνεται από τους παροχείς των δικτυακών υπηρεσιών.
Ο χρόνος αναμονής εξυπηρέτησης των ατόμων αποτελεί ένα κοινωνικό 
κόστος , όπου συμπεριλαμβάνει τις έννοιες του κόστους ελέγχου 
συμφόρησης, τον έλεγχο των δρομολογήσεων, την πρόσβαση στο εύρος 
ζώνης
Οι χρήστες που τηλεφωνούν στέλνουν και λαμβάνουν μόνο ένα ζεύγος των 
εκατοντάδων κυψελωτών ψηφιακών πακέτων πλέον δεδομένων.
Τα κυψελωτά πακέτα δεδομένων, στέλνονται μέσω κατανεμημένων γραμμών 
μετάδοσης και δρομολογούνται από μεταγωγείς με διαμοιραζόμενες περιοχές 
χρήσεων προσωρινής αποθήκευσης , ανά δευτερόλεπτο.
Αυτή η κατανομή του δικτύου , μέσω μεταγώγισης κυψελωτών πακέτων, 
αυξάνει το επίπεδο χρησιμότητας του δικτύου και δίνει στο δίκτυο την 
ευλιγισία της παροχής δυναμικών μη περιορισμένων τάξεων υπηρεσιών.
Η δε, χωρητικότητα ενός δικτύου, οδηγεί σε καταστάσεις φυσικού μονοπωλίου 
για ένα ολοκληρωμένο δίκτυο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
Η ποιότητα των υπηρεσιών μετράται με την κατανομή της καθυστέρησης του 
χρόνου των διατειθέμενων υπηρεσιών.
Έπειτα η επιλογή κλήσης τηλεφωνικής από ένα άτομο σε ένα άλλο άτομο, 

θέτει άμεση ωφέλεια ( θετική εξωτερικότητα ) σε κάποια άτομα και κόστος σε 
άλλα άτομα ( λόγω συμφόρησης τηλεφωνικών γραμμών ).
Οι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι οι δικτυακές εξωτερικότητες , είναι το 

ποσό που είναι διατεθειμένο και πρόθυμο να πληρώσει ένα μέρος ( χρήστης 
τηλεφώνου) και εξαρτάται από το πόσο οι λοιποί ( χρήστες ) έχουν εύκολη 
πρόσβαση σε ένα δίκτυο.
Δηλαδή από το πόσο άμεση και γρήγορη είναι η πρόσβαση στο συγκεκριμένο 
τηλεπικοινωνιακό δίκτυο , από το πόσο έντονη είναι η ικανότητα της μέγιστης 
μετακίνησης πληροφόρησης μέσω ενός συστήματος , όπως και από το 
αντίτιμο για τη χρήση της πραγματικής ποιότητας της πληροφόρησης που 
στέλνεται μέσω του συστήματος στο δίκτυο.



B2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην παρούσα εργασία , ενδιαφερόμαστε να γνωρίσουμε εκείνους τους 
παράγοντες που έχουν σχέση με το πλαίσιο δράσης στην αγορά των 
τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και να δούμε πιο 
συγκεκριμένα το πλαίσιο δράσης που διαμορφώνεται στην αγορά του αγαθού 
σταθερή - φωνητική τηλεφωνία .
Η σταθερή τηλεφωνία φέτος έχει συμπληρώσει έναν αιώνα ζωής στη χώρα 
μας και παραμένει η πιο δημοφιλής τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία ανά τον 
κόσμο.
Εδώ μας ενδιαφέρει να περιγράφουμε βασικά τα σχέδια τιμολόγησης , που τη 
διέπουν πλέον εν όψει της νέας κατάστασης , την βασική τηλεπικοινωνιακή 
εταιρία παροχής σταθερής τηλεφωνίας τον - ΟΤΕ - .
Η εμφάνιση του παγκόσμιου διαδικτύου , σε πολλούς τομείς της καθημερινής 
μας ζωής, αλλά γενικά και το συνολικό στυλ του σύγχρονου τρόπου ζωής , 
έχουν καταστήσει την ύπαρξη σταθερού τηλεφώνου αναγκαίο και βασικό 
εξοπλισμό για κάθε άτομο.
Οι ανάγκες των ατόμων πολλαπλασιάζονται από τη μια πλευρά , έτσι ώστε σε 
πολλές περιπτώσεις η ανάγκη για αυτόματη και άμεση εξυπηρέτηση να είναι 
επιτακτική .
Απ' την άλλη όμως , σε ανάλογες φάσεις , τα ήδη υφιστάμενα δίκτυα του ΟΤΕ 
πως μπορούν σε πρώτη φάση να διευθετήσουν μια σωστή και 
αποτελεσματική χρήση για τους συνδρομητές - χρήστες με την οικονομική 
έννοια του όρου ( αποτελεσματική κατά Pareto - να βελτιωθεί η θέση ενός 
ατόμου , χωρίς να ζημιωθεί η θέση κάποιου άλλου ), προσέχοντας 
παράλληλα την ποιότητα και τη χορήγηση των προσφερόμενων ποικιλιών 
στους χρήστες συνδρομητές.
Εκτός του προαναφερόμενου προβληματισμού τίθονται και άλλα ερωτήματα 
όπως :
πως πρόκειται να διευθετήσει ο ΟΤΕ την αποτελεσματική χρήση των δικτύων 
του και της χορήγησης αδειών σε άλλες εταιρίες του τηλεπικοινωνιακού 
κλάδου , που πρόκειται και αυτές να παρέχουν υπηρεσίες σταθερής 
τηλεφωνίας στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον αγοράς , χρησιμοποιώντας τις 
δικές του εγκαταστάσεις.
Θα υπάρξει μία ενιαία τιμολόγηση για τη χρήση της υπηρεσίας σταθερής 
τηλεφωνίας ή μήπως λόγω της έντονης χρησιμοποίησης των δικτύων του ο 
ΟΤΕ , θα έχει να αντιμετωπίσει μέσω ανάλογης πολιτικής τιμολόγησης θέματα 
υπερφόρτωσης των γραμμών του- δηλαδή συμφόρησης .
Και αν υπάρξει συμφόρηση στα δίκτυα του , μήπως αυτό οδηγεί σε άλλες 
στρατηγικές , όπως επέκταση της χωρητικότητας του εύρους ζώνης και πως 
αυτή η στάση υλοποιείται πρώτιστα σε περιβάλλον μονοπωλιακό και 
αργότερα ανταγωνιστικό.
Αυτό το πλαίσιο της θεματολογίας τιμολόγησης δικτύων , θα γνωρίσει στο 
μέλλον έντονη μεταλλαγή , εν όψει της απελευθέρωσης αυτής της 
παραδοσιακά μονοπωλιακής τηλεπικοινωνιακής αγοράς και η συμπεριφορά 
των χρηστών εν όψει περισσότερης της μίας επιλογής , θα υποστεί επίσης 
διαφοροποίηση .
Η απρόσκοπη πορεία της οικονομίας της χώρας εντός της ζώνης του ευρώ 
πρυποθέτει, εκτός των άλλων και την αξιοποίηση όλου του αναπτυξιακού 
δυναμικού που διαθέτει.

’9



Η απελευθέρωση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς και η ενίσχυση του 
ανταγωνισμού θα αποτελέσουν τα βασικά εργαλεία κινητοποίησης αυτού του 
δυναμικού και προς αυτήν την κατεύθυνση άλλωστε είναι προσανατολισμένη 
η κυβερνητική πολιτική που είναι άλλωστε και η ρυθμιστική - κανονιστική 
πολιτική εώς τώρα του τηλεπικοινωνιακού ελληνικού χώρου.
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B 2.1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Ο.Τ.Ε

Η τιμή παροχής της υπηρεσίας σταθερής τηλεφωνίας , καθορίζεται από 
κάποιους συγκεκριμένους παράγοντες , που λαμβάνουν υπόψη οι εταιρίες 
που την παρέχουν.
Ο Ο.Τ.Ε. μέχρι στιγμής για τον καθορισμό των τιμολογίων του και της 

διάθεσης της υπηρεσίας σταθερής τηλεφωνίας στο κοινό, λάμβανε υπόψη το 
κόστος που έπρεπε να καλύψει από τα έσοδα των λογαριασμών είσπραξης - 
των τηλεπικοινωνιακών τελών , το οποίο αποτελείται από :

• Τα έξοδα συντήρησης των δικτύων του ,
• Τον εξοπλισμό των δικτύων του,
• Την ανανέωση του δικτύου του ,
• Την αντικατάσταση παλαιών δικτυακών γραμμών και δικτύων
• Την προαγωγή νέων προτύπων τεχνολογιών ( π.χ. οδεύουμε στην 

κατάργηση των αναλογικών - συμβατικών τηλεφωνικών κέντρων και στην 
καθολική ύπαρξη μόνο ψηφιακών κέντρων με όλες τις ευκολίες που 
συνεπάγεται η εμφάνιση τους )

• Την αγορά τηλεφωνικών συσκευών και διάθεσης στο κοινό όταν πρόκειται 
για πρώτη σύνδεση,

• Την μισθοδοσία του προσωπικού ,
• Την έρευνα αγοράς ,
• Την επέκταση των υφιστάμενων και νέων δικτύων του ,
• Τις εγκαταστάσεις τις δορυφορικές , την τοποθέτηση κεραιών κ.ο.κ. , 
αλλά και τα κέρδη που αποκόμιζε ως δεσπόζουσα- κυρίαρχη και μοναδική 
εταιρία, διάθεσης της σταθερής τηλεφωνίας .

Παράλληλα το τιμολόγιο διάθεσης των υπηρεσιών του, έχει σχέση :

• με το χρονικό διάστημα που λάμβανε χώρα το τηλεφώνημα
( μετά τις 10 το βράδυ για παράδειγμα έχουμε μειωμένο τιμολόγιο , το ίδιο 

μειωμένο ισχύει και από το πρωί του Σαββάτου εώς το βράδυ της Κυριακής ),
• την διάρκεια του,
• την τιμή διάθεσης της τηλεφωνικής μονάδας ( έχει σχέση με την 

χιλιομετρική απόσταση ανάμεσα στον καλούμενο και το άτομο που 
τηλεφωνεί - για κάποιους η απόσταση είναι παράγοντας που ορίζει 
ετερογένεια αποφάσεων και επιλογών ),

• επίσης το πόσο έντονα πέφτουν οι τηλεφωνικές μονάδες ( έχει σχέση πάλι 
με την απόσταση ανάμεσα σε λήπτη και δότη τηλεφωνικής κλήσης ),

• το είδος των υπηρεσιών που μας παρέχονται στο σταθερό τηλέφωνο 
κατόπιν αιτήσεως μας ( δεν αναφερόμαστε σε αυτές που μας παρέχονται 
χωρίς κάποια οικονομική επιβάρυνση όπως π.χ. τηλεφωνική αναμονή 
όταν ο συνδρομητής που καλούμε έχει απασχολημένο το τηλέφωνο του)3

1ΙΡΟΪΟΝΤΛ - Γ Wr.HU. ΓΗΛΙ'ΦίίΝΊΛΙ
• Τηλεφωνικές συσκευής ( ποικιλία συσκευών και χριομάτιον, συμφφουσες τηιές, εγγυημένο service από τον 

ΟΤΙ' 1.1 Ιρωτοτυπα σιισκειιών που «ςιοποιούν συστήματα όπως το WAP ( Wireless Application lYotocol ) 
και το Bluetooth Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες όιευρύνοΐΛ· σημαντικά τα σημερινά χαρακτηριστικά τη; 
ασύρματης επικοινωνία; , δίνοντας στους χρήστες δυνατότητες που δεν περιορίζονται μό\ν στην 
οιεκττεραΰ’χτη τηλεφωνικών κλήσεων αλλά καλύπτουν και τομείς όπιο; η εκτέλεση ειραρμονιίιν στο κινητό
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π.χ. εκτροπή κλήσης , ρύθμιση αφύπνισης , ρύθμιση ενεργοποιήσεως σε 
κατεπείγουσες ανάγκες κ.τ.λ.

τηλέφωνο, η πρόσβαση σε δεδομένα που βρίσκονται ακόμα και στην άλλη άκρη του κόσμου, η διαχείριση 
του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η επίσκεψη σε σελίδες του WWW.

• Εξοπλισμός σταθερής τηλεπικοινωνία;
Σειρήνα (βομβητής ισχυρού σήματος). Διάταξη εκπομπής οπτικού σήματος. Κώδων (βομβητής). Πρίζα. Απλή 
ή διπλή παράλληλη σύνδεση
• CK ευκολίες που σας προσφέρουν τα τηλεφωνικά κέντρα
1. Διαχείριση εισερχομένων κλήσεων
2. Μεταβίβαση κλήσης
3. Οργάνωση κλήσεων σε ομάδες
4. Απάντηση εσωτερικών και εξωτερικών κλήσεων
5. Γενική νυχτερινή κλήση
6. Άμεση βοήθεια - επείγουσα κλήση
7. Έλεγχος εισόδου-άνοιγμα πόρτας
8. θυροτηλέφωνο - εξωτερικό κουδούνι
9. Τήλε- ειδοποίηση
10. Ταυτόχρονη συνομιλία μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών τηλεφώνων 
11 Τηλεφωνική συνεδρίαση μεταξύ τριών τηλεφώνων
12. Υπενθύμιση προγραμματισμένων μηνυμάτων
13. Συνομιλία με αναμονή
14. Ενδοεπικοινωινία
15. Διεπιλογή
16. Εκτροπή κλήσεων
17. Ενδιάμεση ερώτηση 
Ιβ.Εκτροπή κλήσεων
19 . Προώθηση κλήσεων - αναζήτηση
20. Ευκολίες ψηφιακών συνδρομητικών τηλεφωνικών κέντρων
21. Δυνατότητες εξοαερικών συνδέσεων
22. Συνδέσεις προσωπικών μηχανημάτων
23. Ασύρματη ενδοεπικοινωνία
24. Σύνδεση με δίκτυα ISDN.
Όλες αυτές οι ευκολίες στοχεύουν στην διευκόλυνση του χρήστη, την ανάπτυξη λύσεων που θα οδηγήσουν στην 
παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και φυσικά η σύγκλιση τηλεπικοινωνιών υπηρεσιών.

• Εφαρμογή του Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος, στη μελέτη, σχεδίαση, υλοποίηση και συντήρηση 
των δικτύων του

(Αυτό σημαίνει ψηφισποίηση των δικτύων και απεικόνιση τους σε ενημερωμένο ψηφιακό, 
τυπογραφικό / ρυμοτομικό υπόβαθρο πανελλαδικά).
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B 2.2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Οι τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί αυτό που επιθυμούν είναι, να προσφέρουν 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που επιθυμεί η αγορά και ως επιχειρήσεις να 
αποβλέπουν στην μεγιστοποίηση των κερδών τους, αλλά και ως ένα βαθμό 
να ελέγχουν την παρέκβαση τους , δηλαδή τον βαθμό προσαρμοστικότητας 
τους στις αποφάσεις της αγοράς.
Από την πλευρά των ατόμων που ζητούν τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και 
τα αγαθά , κινούνται στο πλαίσιο ανάλυσης όπου δεσπόζει η αρχή της 
αριστοποίησης των επιλογών τους .
Δηλαδή τα άτομα χρήστες θέλουν να καταναλώσουν ή να χρησιμοποιήσουν 
εκείνα τα πρότυπα κατανάλωσης μεταξύ αυτών που τους είναι οικονομικά 
εφικτά.
Μέχρι στιγμής δεν είχαν την πολυτέλεια επιλογών για την εν λόγω υπηρεσία 
της σταθερής τηλεφωνίας , όμως τώρα εν όψει της απελευθέρωσης θα είναι 
σε θέση να συγκρίνουν , να κρίνουν και να αποφασίσουν την εταιρία που τους 
συμφέρει πιο πολύ για την κάλυψη των αναγκών και των προτιμήσεων τους . 
Επίσης η ποιότητα της διατειθέμενης υπηρεσίας, η πιο άμεση - γρήγορη και 
αποτελεσματική εξυπηρέτηση ( ο περιορισμός εμφάνισης φαινομένων 
συμφόρησης ), οι τιμές των συγγενών αγαθών αλλά όχι υποκαταστάτων 
αγαθών ( π.χ. ταχυδρομείο, FAX , e- mail), η διανομή του εισοδήματος , το 
μέγεθος και η σύσταση του πληθυσμού, είναι μεταβλητές που επηρεάζουν τις 
επιλογές των χρηστών.
Η επιλογή των χρηστών σταθερού τηλεφώνου θα εξαρτηθεί επίσης και από 
τα τιμολόγια διάθεσης του αγαθού σταθερή τηλεφωνία, των ανταγωνιστριών 
προς τον ΟΤΕ εταιριών , αλλά εξίσου σημαντικές είναι οι προτιμήσεις των 
καταναλωτών, που θα έχουν σχέση με τον αν θα προτιμήσουν ένα ευρύ 
δίκτυο μιας εταιρίας με μία ενδεχόμενα πιο υψηλή τιμή διάθεσης ή ένα δίκτυο 
ίσως πιο μικρής εμβέλειας αλλά που σαν άτομα θα καλύπτει τις ανάγκες τους 
και θα έχει πιο χαμηλές χρεώσεις 4 * •

Ο σχεδιασμός της στρατηγικής που θα ακολούθησα κιτθε επιχείρηση , έχει άμεση σχέση με το περιβάλλον 
δράστηριοποίηση ς της εταιρίας
Τ'τσι λαμβάνοντας υπόψη πάντα , το θεσμικό περιβάλλον που κινείται μια επιχείρηση, τους μελλοντικούς στόχους 
που θέτει και την εσωτερική της κατάσταση , αποφασίζει ποιο τύπος στρατηγικής της ταιριάζει για να εφαρμόσει :
• Καθολική ηγεσία κύστου;
• Διαφοροποίηση προϊόντος / υπηρεσίας
• Κστίαση προϊόντος / υπηρεσίας.
• Υπεράσπιση μιας θέσης ισχυρής σε ένα ειδικό τμήμα ( στην περίπτιοση μας μιας ειδικής ποιότητας υπηρεσίαν 
Εφαρμόζοντας κάποια εκ των ανωτέρω στρατηγικών, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα ( πηγές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος αποτελούν οι οικονομίες κλίμακας, η διαφοροποίηση 
προϊόντος . η τεχνολογία, η κινητικότητα παραγωγής, η δύναμη των πωλήσεων, τα κανάλια διανομής και in 
μηχανισμοί προώθησης ) έναντι των αντιπάλων τους , με σκοπό να προσεγγίσουν όσο πιο πολλούς πελάτες 
γίνεται.
1 Ιαρόλο αυτά και κάποιοι άλλοι παράμετροι, όπως :
• η εφαρμογή κατάλληλης τεχνολογίας προϊόντος,
• η διαφοροποίηση των αναγκών των ατόμων που χρησιμοποιούν τις τηλεπικοινωνίες
• η τοπική τους διάρθρωση
• η συνεχής ενιιλλασσό(ΐενη τεχνολογία κιιι
• οι ανάγκες για προσωπικό με τεχνογνωσία , εςειδικευμένο και συνεχώς μέσα κέντρα πληροφόρησης για τις 

νέες ανάγκες που προκύπτουν στο κοινό
οδηγούν πολλές τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις, στην εντατική προσπάθεια εφοδιασμού δυνάμεων του;, έτσι 
ώστε να τοποθετηθούν αμυντικά και επιθετικά , μπροστά στις ραγδαίες μεταβολές, των συνθηκών της αγοράς



Στόχος κάθε τηλεκικσινηΜακής εταιρίας θα είναι, να οηβ*ώαει στο έντονο ανταγωνιστικό κεριβάλλον, εφαρμόζοντας 
μ» έντονη αελοτοκεντρική προσέγγιση, αλλά και εστιάζοντας είτε στην ηοιότητα των κροσφερόμενων υπηρεσιών και την 
καινοτομία «θηρεσιών, είτε μέση μιας ευνοϊκής τιμολογιακής πολιτικής- που θα πραγματοποιηθεί με με μείωση των τιμολογίων 
χρέωσης των προσφερομένωνιπτίφεσιών ώστε ναπροσελκόσοον το ενδιαφέρον, τις προτιμήσεις και τις επιλογές των 3£ρησπ»ν.
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B 2.3. Η ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η σταθερή τηλεφωνία ακόμα και το έτος 2000 , που έχουν αναπτυχθεί και 
είναι ευρέως διαδομένες και άλλες μορφές τηλεπικοινωνίας, παραμένει η 
πιο δημοφιλής και αποτελούσα την πιο προσοδοφόρα - προσφερόμενη 
υπηρεσία για τον Ο.Τ.Ε.
Στην τηλεφωνία εσωτερικού, η οποία χωρίζεται σε αστική και υπεραστική , 
αποδίδεται το 60,3 % των λειτουργικών εσόδων για το 1998.
Κατά τη χρήση 1998 και το πρώτο εξάμηνο του 1999,72,4 % και 72,8 % 
αντίστοιχα, των εσόδων τηλεφωνίας εσωτερικού προήλθαν από τέλη 
συνδιαλέξεων , 24 % και 24,3% αντίστοιχα από τέλη σύνδεσης.
Ο αριθμός των κύριων συνδέσεων αυξήθηκε από 5.162.711 το 1995 σε 
5.430.855 στο τέλος του 1997.
Την 30η Ιουνίου 1998 υπήρχαν 5.484.182 συνδέσεις στο δίκτυο του ΟΤΕ , 
ενώ η συνολική εγκατεστημένη χωρητικότητα του δικτύου ήταν 6.019.288 
παροχές.
Η μείωση της εγκατεστημένης χωρητικότητας από το τέλος του 1998 
οφείλεται στο πρόγραμμα ψηφιακοποίησης του ΟΤΕ , καθώς υφιστάμενα 
αναλογικά - συμβατικά κέντρα αντικαθιστώνται από μικρότερης 
χωρητικότητας ψηφιακά κέντρα , μειώνοντας την ανεκμετάλλευτη 
χωρητικότητα.
Το κύριο χαρακτηριστικό των τηλεπικοινωνιακών δικτύων για τη σταθερή 
τηλεφωνία , που θα μας απασχολήσει είναι η κάλυψη τους στον ευρύτερο 
χώρο της ελληνικής και παγκόσμιας επικράτειας, ως στοιχείο ποιοτικής 
διαφοροποίησης των τηλεπικοινωνιακών οργανισμών που θα την 
προσφέρουν.
Αυτομάτως γίνεται κατανοητό ότι οι τηλεφωνικές κλήσεις 
πραγματοποιούνται αν και μόνο αν υπάρχει κάλυψη του υπάρχοντος 
δικτύου των τηλεπικοινωνιακών οργανισμών στην περιοχή.
Μέχρι στιγμής ο ΟΤΕ παρείχε κάλυψη για την πραγματοποίηση κλήσεων 
σε όλες τις χώρες του πλανήτη.
Οι ανταγωνιστές του όμως θα έχουν άραγε την ίδια δυνατότητα να το 

πετύχουν αυτό και έτσι να μπορούν να αντιμετωπίζουν όλες τις αυξημένες 
ανάγκες του καταναλωτικού κοινού ;
Το σίγουρο είναι ότι οι καταναλωτές εκτιμούν την παράμετρο κάλυψη 
διαφορετικά , σύμφωνα με τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν και τις 
απαιτήσεις που απορρέουν από τις συνήθειες τους , τις επαγγελματικές και 
κοινωνικές υποχρεώσεις τους.
Ο Tomasso Valetti στο άρθρο του - “A model of competition in 
mobile communications που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό 
Information and Policy , κάνει λόγο για χρήστες κινητού τηλεφώνου οι 
οποίοι εκτιμούν την έννοια της κάλυψης του δικτύου , αναλόγως της 
χρησιμότητας που απορρέει από τις κλήσεις που πραγματοποιούν .
Ακόμα και αν οι χρήστες διαφέρουν στην ένταση των προτιμήσεων τους , 
έχοντας επί παραδείγματι να επιλέξουν από δύο δίκτυα διαφορετικού 
μεγέθους - κάλυψης - αλλά με την ίδια τιμολογιακή πολιτική , είναι 
πιθανότερο ότι όλοι οι χρήστες τηλεφώνου θα προτιμήσουν το πιο ευρύ. 
Συνεπώς , η έννοια της έκτασης είναι μία παράμετρος κάθετης ποιοτικής 
διαφοροποίησης , για αυτούς που επιθυμούν να έχουν και να 
χρησιμοποιούν το τηλέφωνο.



Αν όμως ένα άτομο, βρίσκεται πάντοτε ή έστω τον περισσότερο χρόνο σε 
μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και χρησιμοποιεί εντός των ορίων 
της το τηλέφωνο του, τότε δεν ενδιαφέρεται τόσο για την κάλυψη που 
παρέχουν τα ανταγωνιστικά δίκτυα των τηλεπικοινωνιακών εταιριών , όσο 
για την τιμή που χρεώνεται για τις κλήσεις που πραγματοποιεί.
Αυτό συμβαίνει γιατί για ορισμένους χρήστες τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα 
και οι συνεπακόλουθες υπηρεσίες και τα προϊόντα που λαμβάνονται από 
αυτά , νοούνται και εκτιμώνται ως αγαθά ομοιογενή.
Επομένως ο Valetti θεωρεί πρόκειται για ένα μοντέλο ανταγωνιστικής 

αλληλεπίδρασης μεταξύ τηλεπικοινωνιακών οργανισμών , που καλούνται 
να διαμορφώσουν μία στρατηγική σχετικά με το μέγεθος κάλυψης των 
δικτύων τους.
Σε πολλές περιπτώσεις , στις τηλεπικοινωνιακές εταιρίες, τίθεται μία 
απαίτηση ελάχιστης κάλυψης , έχοντας αυτό σα συνέπεια , το γεγονός ότι, 
αν η απαίτηση αυτή είναι δεσμευτική μπορεί να έχει αλληλεπίδραση 
ανάμεσα στις ανταγωνίστριες τηλεπικοινωνιακές εταιρίες του χώρου.
Όσον αφορά τις αγορές τηλεφωνίας γενικά, η έμφαση δίνεται στις 
στρατηγικές συμπαιγνίας που αναπτύσσονται από τις εταιρίες και τους 
χρήστες ( Parker and Roller,, 1997 - Ruiz 1995 ).
Κυρίως η διαφορά εδώ έγκειται από το γεγονός ότι η κάλυψη ενός δικτύου , 
όχι μόνο άμεσα επηρεάζει την προθυμία του χρήστη να πληρώσει, αλλά 
επίσης είναι ένα απαραίτητο χαρακτηριστικό για να πραγματοποιηθεί μία 
τηλεφωνική κλήση , όταν ειδικά ο χρήστης περιφέρεται μετακινούμενος σε 
διάφορα μέρη .
Συνεπώς ένα πιο ευρύ δίκτυο κάλυψης επιτρέπει να γίνονται πιο πολλές 
τηλεφωνικές κλήσεις και αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε πιο υψηλές 
απολαβές για τις εταιρίες .

Στο μοντέλο του ο Τ. Valetti , θεωρεί ότι, όπως είναι πλήρως φυσικό, ότι 
οι χρήστες τηλεφώνου έχουν διαφορετικό εισόδημα t, το οποίο 
κατανέμεται ομοιόμορφα μεταξύ δύο ακραίων τιμών - 1 - ενός ανώτατου 
ορίου και ενός κατώτατου ορίου -1 - Παρόλο την ολοένα και αυξανόμενη
σημασία του χώρου αυτού- και ειδικά της κινητής τηλεφωνίας - πολύ λίγη 
δουλειά έχει γίνει όσο αφορά τη δημιουργία μοντέλων και την εξέταση της 
συμπεριφοράς τους.
( Η δουλειά του Armostrong το 1997, αποτελεί μία εξαίρεση .
Επίσης το 1996 ο Οικονομίδης είχε διενεργήσει μία εκτεταμένη έρευνα 
πάνω σε θέματα ανταγωνισμού για τα δίκτυα των τηλεπικοινωνιακών 
οργανισμών ).
Εφόσον εδώ η έννοια της κάλυψης του δικτύου ερμηνεύεται σαν μια 
ποιοτική παράμετρος , μπορούμε να ισχυριστούμε ότι σχετίζεται με 
προηγούμενη φιλολογία του θέματος που αφορά την κάθετη 
διαφοροποίηση προϊόντος 
( Beth και Katsoulacos 1991)..
Η προσφερόμενη πλευρά περιλαμβάνει δύο ετάιρίες /=1,2 που επιλέγουν 
την κάλυψη χ, του δικτύου τους .
Η κάλυψη παίρνει τιμές ανάμέσα χ ( μικρότερη τιμή - η πιο στενή 
κάλυψη) και 1 ( ανώτερη τιμή - η τΤιο ευρεία Κάλυψη ) .
Αφού επιλεγεί η κάλυψη , οι τηλεπικοινωνιακές ετάιρίες ανταγωνίζονται 
στις τιμές. Αν μία εταιρία δεν παρέχει πλήρη κάλυψη , αυτό σημαίνει ότι οι



χρήστες λαμβάνουν μερική ικανοποίηση της υπηρεσίας αυτής σε ορισμένα 
χρονικά διαστήματα .
Ο αριθμός των τηλεφωνικών κλήσεων που πραγματοποιείται από έναν 
χρήστη είναι μία μεταβλητή επιλογής, εξαρτώμενη από την κάλυψη του 
δικτύου , το χρόνο που διαθέτει για τις κλήσεις την τιμή διάθεσης της 
υπηρεσίας, το εισόδημα του, την επαγγελματική και κοινωνική του θέση , 
την ηλικία του .
Ο Valetti υποστηρίζει ότι αν ένας καταναλωτής αποφασίζει να 
χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο του με τιμή ρ - ανά μονάδα τηλεφωνικής 
κλήσης , από την / εταιρία , τότε η χρησιμότητα που απολαμβάνει, 
υπολογίζεται αν στο εναπομείνων εισόδημα του πολλαπλασιάσουμε των 
αριθμό των τηλεφωνικών κλήσεων που έχουν γίνει:

(/ - ρχ)χ όπου χ < Xi

Η συνάρτηση χρησιμότητας εκφράζει ετερογενείς προτιμήσεις που 
προέρχονται από διαφορές στο εισόδημα ( Gabszewicz και Thisse - 1979 , 
Shaked και Sutton - 1982 ).
Αυτό συμβαίνει, γιατί οι χρήστες , απολαμβάνουν χρησιμότητα και 
πραγματοποιούν κλήσεις , εφόσον αυτό είναι εφικτό και αφού δύναται να 
πληρώσουν για την πραγματοποίηση τους .
Ο συγγραφέας εδώ υποθέτει: απουσία εξωτερικοτήτων ζήτησης - κόστος 
μηδέν για την πραγματοποίηση κάθε κλήσης ( δεν υπάρχει χρέωση 
διασύνδεσης σε κάποιο άλλο δίκτυο ) και επίσης η κάλυψη είναι μία 
ανέξοδη προσφερόμενη παράμετρος.
Οι υποθέσεις του αυτές γίνονται γιατί θέλει να εστιάσει πάνω στο βασικό 
του θέμα , που είναι η διαφοροποίηση προϊόντος .
Έτσι στα πλαίσια του ανταγωνισμού της αγοράς , ο χρήστης 
( κατά τον Valetti) θέλει έχοντας διαθέσιμο εισόδημα t , και όταν του 
προσφέρεται ένα πακέτο τιμής - κάλυψης , της μορφής (/?,·, χ,·) να επιλύσει 
το ακόλουθο πρόβλημα :

max (/ - ρχ)χ όπου χ < χ,

Δηλαδή , να μεγιστοποιήσει τη χρησιμότητα που απολαμβάνει από την 
πραγματοποίηση των τηλεφωνικών κλήσεων του .
Για αυτό χρησιμοποιεί το τηλέφωνο μόνο όταν καλύπτεται η περιοχή εκείνη 
, δεδομένου ότι τότε βρισκόμαστε σε ανοδικό τμήμα της καμπύλης 
χρησιμότητας του καταναλωτή .
Η ορθολογική συμπεριφορά ενός χρήστη- μεγιστοποιητή χρησιμότητας, 
ερμηνεύεται και ως εξής :
Καταναλωτές με υψηλό εισόδημα , θα τηλεφωνούν όταν τους είναι 
τεχνολογικά εφικτό, ενώ άλλοι με χαμηλό εισόδημα , θα πραγματοποιούν 
μόνο ένα συγκεκριμένο αριθμό τηλεφωνημάτων .
Επίσης για τη συμπεριφορά των χρηστών , καταναλωτές με υψηλό 
εισόδημα θα θεωρούν την διαφορά κάλυψης σαν κάθετα διαφοροποιημένα 
προϊόντα , ενώ καταναλωτές με χαμηλό εισόδημα δεν θα έκαναν πλήρη 
χρήση του δικτύου παρά μόνο θα βάσιζαν την απόφαση συνδρομής τους 
στην τιμή χρέωσης του τηλεπικοινωνιακού οργανισμού που διαθέτει το 
δίκτυο .



0 Valetti θεωρεί ότι στα πλαίσια του ανταγωνισμού οι τηλεπικοινωνιακές 
εταιρίες παίζουν σε ένα παίγνιο δύο σταδίων :
Στο πρώτο στάδιο θέτουν την κάλυψη - χ, -και στο δεύτερο την τιμή - ρ,. 
Ας σημειώσουμε με 1 την εταιρία , υψηλής κάλυψης και με 2 την άλλη. 
Όταν η απαίτηση για ελάχιστη κάλυψη δεν είναι δεσμευτική , τότε οι 
εταιρίες χαλαρώνουν τον ανταγωνισμό με την διαφοροποίηση σε όρους 
των προσφορών τους τιμής - κάλυψης.
Κάτω από τις εξειδικεύσεις αυτού του μοντέλου ( η ποιοτική παράμετρος - 
κάλυψη - δεν κοστίζει στην παραγωγή της ), οι εταιρίες χάνουν και όλοι οι 
καταναλωτές ωφελούνται από μία αύξηση στο δεσμευτικό ελάχιστο 
ποιοτικό πρότυπο ,5
Χρήστες που χρησιμοποιούν μία εταιρία υψηλής κάλυψης , ωφελούνται 
από μείωση τιμής, ενώ χρήστες που χρησιμοποιούν μία εταιρία χαμηλής 
κάλυψης ωφελούνται από μία μείωση στην μέση τιμή πληρωμής και από 
μία αύξηση της ποιότητας του πωλούμενου προϊόντος.
Σαν συνέπεια των ανωτέρω , το αποτελέσμα δεν θα πρέπει να 
ερμηνεύεται σαν μία δεδομένη ρυθμιστική οδηγία , αλλά να υποδεικνύει 
σαφώς ότι η φύση της τιμής ανταγωνισμού επηρεάζεται από μία ελάχιστη 
απαίτηση , ειδικά μία ελάχιστη απαίτηση επηρεάζει μαζί τις ικανότητες 
διαφοροποίησης και τον ανταγωνισμό πάνω σε αδιάφορους χρήστες.
Εν περιλήψει στο άρθρο που προαναφέραμε, ο συγγραφέας ανέπτυξε ένα 
μοντέλο ανταγωνιστικής αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε τηλεπικοινωνιακές 
εταιρίες που αποφασίζουν σχετικά με το μέγεθος των δικτύων τους, ως μία 
ποιοτική μεταβλητή .
Όταν οι εταιρίες ανταγωνίζονται για την ίδια αγορά ,όπως στην περίπτωση 
που θα έχουμε στον Ελληνικό χώρο , χαλαρώνουν τον ανταγωνισμό τιμής 
με το φτιάχνουν δίκτυα διαφορετικής κάλυψης.
Ειδικά η διαφοροποίηση μέγιστης κάλυψης απορρέει στην ισορροπία όταν 
υπάρχει μία υψηλά επαρκής απαίτηση για ελάχιστη κάλυψη .
Η απαίτηση ελάχιστης κάλυψης τίθεται συνήθως από έναν κανονιστικό 
ρυθμιστή - για παράδειγμα όταν πρόκειται για μονοπωλιακή δομή , από 
την Κυβέρνηση - και έχει ισχυρή επίδραση πάνω στον τύπο της 
ισορροπίας που θέλουμε να φθάσουμε από τις εταιρίες.
Το αποτέλεσμα της διαφοροποίησης μπορεί να φαίνεται άνισο και να 
προκαλεί διαφωνίες με κάποια όμως εμπειρική ένδειξη φαίνεται ότι οι 
τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί εν τέλει, για να παίζουν επί ίσους όρους στο 
παιχνίδι της αγοράς προσφέρουν το ίδιο δίκτυο κάλυψης εντός μιας 
συγκεκριμένης χώρας.
Παρόλο αυτά στην θετική ανάλυση που έχουμε δει στο προαναφερόμενο 
άρθρο , έχουμε υποθέσει ρητά και καταφατικά τον ανταγωνισμό τιμής 
ανάμεσα στις εταιρίες , ενώ πρακτικά οι εταιρίες περιορίζονται από τους 
περιορισμούς της χωρητικότητας των δικτύων τους - της ικανότητας 
μεταφοράς δεδομένων του συστήματος ψηφιακών επικοινωνιών ή της 
δυνατότητας βηματικής αύξησης της διεκπαιρεωτικής ικανότητας του 
δικτύου ανάλογα με τις απαιτήσεις του εξυπηρετούμενου καναλιού - για την 
προσφορά των διατειθέμενων υπηρεσιών τους .
Θα μπορούσε η παραπάνω περίπτωση να μοντελοποιηθεί 
χρησιμοποιώντας και ανταγωνισμό ποσότητας και όχι τιμής , είναι εξάλλου

( Περαιτέρω διευκρινίσεις του μοντέλου στο παράρτημα Λ )
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γνωστό ότι η διαφοροποίηση ποιότητας είναι πιο χαλαρή από ότι είναι ο 
ανταγωνισμός τιμής .
Πρακτικά με τις συνεχείς βελτιώσεις στις έρευνες του συγκεκριμένου 
χώρου, αυτό που γίνεται κατανοητό είναι ότι ένα μοντέλο ποσότητας ( κατά 
Cournot) θα ήταν πιο κατάλληλο για το παρελθόν , ενώ ένα μοντέλο τιμής 
( κατά Bertrand ) θα ήταν πιο ρεαλιστικό για το μέλλον.
Σε κάθε περίπτωση το ποιοτικό χαρακτηριστικό της κάλυψης του δικτύου , 
υπονοεί ύπαρξη φυσικών μονοπωλίων ( Sutton 1991 ) ειδικά όταν οι 
περιορισμοί χωρητικότητας είναι χαλαρωμένοι.
Ένα καλό φυσικό παράδειγμα αποτελούν οι 6 εταιρίες που λειτουργούν 
στις ΗΠΑ και ανταγωνίζονται με παρόμοιο τρόπο σε συγκεκριμένους 
χώρους.
Αν το πλαίσιο που εδώ υιοθετείται είναι ορθό , ένας μηχανισμός ακόλουθα 
θα οδηγήσει κάποιες εταιρίες εκτός αγοράς και θα αναμένουμε να μπούμε 
σε φάση συγχωνεύσεων και συμμαχιών - προκειμένου μερικοί αδύνατοι 
παίχτες να μην τεθούν εκτός αγοράς.
Υποθέσαμε στο μοντέλο ότι για τις εισερχόμενες κλήσεις οι χρήστες δεν 
χρεώνονται και επίσης υποθέσαμε ότι οι χρήστες μόνο πραγματοποιούν 
και δεν λαμβάνουν κλήσεις .
Όμως οι χρήστες και θέλουν να κάνουν αλλά και να λαμβάνουν κλήσεις , 
αν ο χρήστης είναι χρηματοοικονομικά υπεύθυνος έστω και εν μέρει και 
για τις εισερχόμενες κλήσεις (the receiver pays the principle , Doyle and 
Smith 1998) τότε τα αποτελέσματα του μοντέλου δεν θα επηρεάζονταν όσο 
ο χρήστης παραλαμβάνει την ίδια χρησιμότητα από εισερχόμενες και 
εξερχόμενες κλήσεις.
Παρόλο αυτά η αρχή « the caller payς the principle» είναι μέχρι στιγμής ο 
πιο διαδομένος τρόπος στις υπηρεσίες .
Η επίδραση των καλούμενων μερών και οι πρακτικές λογιστικής στην 
διαφοροποίηση κάλυψης θα πρέπει να ερευνηθούν και παραπέρα .
Από τη στιγμή που η ζήτηση για τις τηλεπικοινωνίες εξαρτάται από την 
αλληλεπίδραση τουλάχιστον δύο οικονομικών παραγόντων , που στενά 
καταναλώνουν την τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία- που είναι η σταθερή 
τηλεφωνία - , ένα κατάλληλο σημείο εκκίνησης μπορεί να είναι η θεωρία 
ζήτησης από σημείο σε σημείο που είχε εφαρμοστεί επιτυχώς σε 
εμπειρικές μελέτες της τηλεπικοινωνιακής ζήτησης ( Taylor 1994 ).
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B 2.4. ΒΑΣΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Οι περισσότεροι αν όχι όλοι με απόλυτη βεβαιότητα, είμαστε χρήστες 
τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και υπηρεσιών και ειδικά του σταθερού 
τηλεφώνου από τα πρώτα χρόνια της ζωής μας .
Όλοι για να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν το τηλέφωνο τους , να 
πραγματοποιούν κλήσεις μέσω αυτού και επιπλέον να γίνεται χρήση και 
των άλλων υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού , πρέπει να είναι 
ικανοί και διαθέσιμοι να πληρώσουν και το σχετικό λογαριασμό τελών που 
συνοδεύει την συνδρομή σε ένα τέτοιο δίκτυο παροχής τηλεπικοινωνιακών 
προϊόντων και υπηρεσιών.
Μέχρι σήμερα όλοι αυτοί που είμασταν συνδομητές στον Ο.Τ.Ε. ( αφού η 
εν λόγω εταιρία αποτελούσε μονοπώλιο στο χώρο της σταθερής 
φωνητικής τηλεφωνίας ) πληρώναμε ανά δίμηνο το λογαριασμό για την 
παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας.
Ο λογαριασμός αυτός των τηλεφωνικών τελών , εκτός βέβαια του αντιτίμου 
των μονάδων συνδιαλέξεων που πραγματοποιούνταν όλο αυτό το 
διάστημα , περιείχε και το κόστος των βασικών τελών, την ενσωμάτωση μη 
τοκοφόρων απαιτήσεων , το Φ.Π.Α. και προαιρετικά χρεώσεις άλλων 
επιπρόσθετων υπηρεσιών - ευκολιών που τυχόν ζητούσαμε να μας 
περέχει ο Ο.Τ.Ε. , όπως για παράδειγμα κατάσταση αναλυτική των 
πραγματοποιηθέντων εξερχομένων και εισερχομένων κλήσεων .
Η χρήση βέβαια του τηλεφώνου διαφέρει από άτομο σε άτομο και 
καθορίζεται τόσο από το εισόδημα του καθενός , τις προτιμήσεις του , αλλά 
και το λόγο που χρησιμοποιεί το εν λόγω αγαθό και τις υπηρεσίες του, ο 
καθένας.
Όσο αφορά την κατανομή του εισοδήματος , γνωστό είναι ότι η κατανομή 
εισοδήματος ( t ) είναι διαφορετική εντός των ατόμων που 
χρησιμοποιούν το τηλέφωνο .
Γνωστή είναι η αρχή της ορθολογικότητας , όπου τα άτομα προσπαθούν 
με δεδομένα τα εισοδήματα τους και τις προτιμήσεις τους , να 
μεγιστοποιήσουν το συνολικό όφελος τους - την οικονομική τους ευημερία. 
Εν τούτοις η συνειδητή προσπάθεια των καταναλωτών να 
μεγιστοποιήσουν την ικανοποίηση τους από τη δαπάνη μέρους ( ή και εξ 
ολοκλήρου ) του χρηματικού τους εισοδήματος είναι εκείνη η οποία 
προσδιορίζει, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό την ζήτηση των 
καταναλωτών για αγαθά.
Στο ανταγωνιστικό προϊόν που θα είναι η σταθερή τηλεφωνία η σωστή 
τοποθέτηση του στην ανταγωνιστική αγορά είναι σημαντική για την 
επιτυχία του.
Το βασικό είναι ότι αν μία εταιρία θελήσει να ανταγωνιστεί ένα μονοπώλιο , 
δεν μπορεί να το κάνει παίζοντας με τους κανόνες του μονοπωλητή.
Ο μονοπωλητής έχει τους πόρους, τα κανάλια διανομής, τους πόρους 

έρευνας και ανάπτυξης - με απλά λόγια έχει πολλές δυνατότητες.
Συνεπώς το βασικό είναι να ανταγωνιστούν τον ΟΤΕ οι νεοεισερχόμενες 
εταιρίες παροχής σταθερής τηλεφωνίας, με έναν τέτοιο τρόπο που θα 
εξυπηρετούν τις δικές τους δυνατότητες, τα δικά τους ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα.



Βέβαια είναι στην διακριτική τους ευχέρεια , να επιλέξουν τον τρόπο 
στρατηγικής που θα τους καθιστήσει περισσότερο ικανούς να προβάλλουν 
πιο έντονα το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα.
Η πλευρά του κόστους παραγωγής για τις εταιρίες παροχής , 
τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και υπηρεσιών - σταθερής τηλεφωνίας - 
είναι όσο γίνεται πιο απλή .
Κάθε εντολή για κλήση πραγματοποιείται με μηδέν κόστος για τον ΟΤΕ . 
Αφού από τη στιγμή που έχουν γίνει οι αναγκαίες εγκαταστάσεις δικτύων 
και υπάρχει ο αναγκαίος εξοπλισμός , το κόστος λειτουργίας είναι πολύ 
μικρό και δεν θα ληφθεί υπόψη καθόλου στην ανάλυση μας .
Όμως οι λοιπές τηλεπικοινωνιακές εταιρίες , όπως συμβαίνει και στο χώρο 
της κινητής τηλεφωνίας , για να είναι σε θέση να προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους , θα πρέπει να πληρώνουν μία τιμή πρόσβασης στο 
δίκτυο του ΟΤΕ, για τη διέλευση τους ( για τη παραχώρηση μέρους του 
δικτύου του για δικές τους ανάγκες ).
Αφού χρεωθούν με την τιμή αυτή πρόσβασης οι νέες εταιρίες , δεν 
σημαίνει ότι θα επηρεαστεί η κάλυψη και το εύρος των προσφερομένων 
υπηρεσιών τους , γιατί δεν κοστίζει επιπλέον τίποτα η προσφορά τους στις 
εταιρίες αυτές, με άλλα λόγια δεν έχουν να αποδώσουν τίποτα για αυτές τις 
υπηρεσίες και πουθενά .
Βέβαια στην περίπτωση μας , αυτής της Ελληνικής πραγματικότητας το 
σίγουρο είναι το δίκτυο του ΟΤΕ , μέχρι σήμερα νοούνταν ως ένα φυσικό 
μονοπώλιο.
Το θέμα λοιπόν που προκύπτει είναι πως θα συνδυαστεί η απαραίτητη 
ρύθμιση εκ μέρους των Κανονιστικών αρχών - Κυβέρνησης και Αρμόδιων 
Επιτροπών - έτσι ώστε σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού που θα 
βρισκόμαστε να παρέχεται μέρος του δικτύου του ΟΤΕ και γενικά των 
εγκαταστάσεων του στους ανταγωνιστές - νεοεισερχόμενους στον κλάδο , 
για την παροχή της σταθερής τηλεφωνίας από τις νέες εταιρίες .
Πρέπει να τονιστεί ότι πλέον το υφιστάμενο δίκτυο του εώς τώρα 
μονοπωλίου στο χώρο της σταθερής τηλεφωνίας , θα θεωρείται σαν 
εισροή για τις λοιπές εταιρίες και θα νοείται επίσης σαν μία δυναμικά 
ανταγωνιστική εισροή ( αφού χωρίς την ύπαρξη της δεν είναι δυνατή η 
παροχή σταθερής τηλεφωνίας , επομένως η πρόσβαση μπορεί να μετρηθεί 
σαν ο απαραίτητος «συντελεστής παραγωγής » ).
Σε κλάδους όπως ( τηλεπικοινωνίες , ηλεκτρισμός , σιδηρόδρομοι) τα 
δίκτυα τους μπορούν να θεωρηθούν σαν φυσικά μονοπώλια . Όπως ήδη 
επισημάνθηκε σε πολλές δραστηριότητες των κλάδων αυτών που 
χρησιμοποιούν το δίκτυο ως μία εισροή είναι δυναμικά ανταγωνιστικές 
( υπηρεσίες προστιθεμένης αξίας ).

Ένα κεντρικό και βασικό θέμα που προκύπτει είναι πως θα συνδυάσουμε 
την αναγκαία ρύθμιση του δικτύου με την οργάνωση του ανταγωνισμού σε 
αυτές τις δραστηριότητες.
Δύο διαφορετικοί τύποι πολιτικών μπορούν να παρατηρηθούν .
Στις ΗΠΑ , τα τοπικά μονοπώλια στα δίκτυα στην τηλεπικοινωνιακή 
βιομηχανία , έχουν εμποδιστεί να εισέρχονται στις αγορές προστιθεμένης 
αξίας , όπως και στην αγορά μακρινής απόστασης , γιατί το Ανώτατο 
Δικαστήριο πίστευε ότι είναι αδύνατο να ορίσουμε κανόνες πρόσβασης 
στο δίκτυο , που να μπορούν να ορίσουν με τη σειρά τους , δίκαιο 
ανταγωνισμό σε αυτές τις αγορές.
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Το επιχείρημα για τον παραπάνω λόγο είναι το εξής : είναι πολύ εύκολο για 
ένα μονοπώλιο λόγω του δικτύου που διαθέτει , να παράγει μη δίκαια 
πλεονεκτήματα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του ( χρεώσεις 
προνομιακές πρόσβασης, ανώτερη ποιότητα πρόσβασης , υποκατάστατα 
έρευνας και ανάπτυξης ) ακόμα και τα υποκατάστατα δημιουργούνται για 
να βελτιώσουν την πλευρά του κόστους .
Στην γλώσσα των μοντέρνων ρυθμιστικών οικονομικών , ασυμμετρίες 
πληροφόρησης ανάμεσα στον ρυθμιστή και το μονοπώλιο είναι τόσο 
μεγάλες που δίκαιος ανταγωνισμός δεν είναι δυνατός.
Π.χ. η Mercury πληρώνει πρόσβαση στην British Telecom , για να φθάσει 
στους καταναλωτές της μέσω τοπικών κυκλωμάτων και ανταγωνίζεται με 
την ΒΤ , στο χώρο της υπεραστικής τηλεφωνίας.
Η ρυθμιστική επιλογή των χρεώσεων πρόσβασης είναι σύνθετη.
( Με την ρυθμιστική άποψη του 1991 , η ΒΤ είχε υποστηρίξει ότι η 

τρέχουσα ρύθμιση των χρεώσεων πρόσβασης δημιουργεί μη δίκαια 
πλεονεκτήματα για τον ανταγωνιστή της - Cave 1992).
Οι Jean Tirole και Laffont Jean - Jacke σε ένα άρθρο τους στο European 
Economic Review - το 1994 “Access pricing and competition” κάνουν λόγο 
για την άριστη ρύθμιση ενός δικτυακού μονοπωλίου , που αντιμετωπίζει 
μία ανταγωνιστική εταιρία σε δυναμικές ανταγωνιστικές αγορές .
Εστιάζουν πάνω στο θέμα της πρόσβασης , αγνοόντας το σχετικό θέμα 
των
δικτυακών εξωτερικοτήτων , που θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στο 
μοντέλο μας.
Επίσης αγνοούνται οι εκπτώσεις τιμών .
Γενικά πάντως ,η υπάρχουσα θεωρητική φιλολογία πάνω στο χώρο 
τιμολόγησης της πρόσβασης στα δίκτυα, περιλαμβάνει δύο άρθρα :
Του Willig ( 1979 ) που μελετάει την αλληλεπίδραση από τους 
ανταγωνιστές προμηθευτές και υποστηρίζει ότι μία στρατηγική 
συμπεριφορά μπορεί να οδηγήσει μία τηλεπικοινωνιακή δικτυακή εταιρία 
να αποτρέψει μία ωφέλιμη κοινωνικά είσοδο και αναλύει την περίπτωση 
που η τιμολόγηση Ramsey είναι συμβατή με την καλύτερη δομή αγοράς.
Ο Baumol ( 1983) συζητά παρόμοια θέματα στο πλαίσιο της τιμολόγησης 
πρόσβασης στα σιδηροδρομικά δίκτυα .
Ο Vickers ( 1989 ) κατευθύνει το θέμα ρύθμισης της τιμολόγησης 
πρόσβασης εντός του μοντέλου Baron - Myerson , υπό συνθήκες ατελούς 
πληροφόρησης. Εκεί συγκρίνει ένα κάθετα ολοκληρωμένο μονοπώλιο ( 
δίκτυο συν υπηρεσίες ) με την περίπτωση ενός ατελούς ανταγωνιστικού 
τομέα υπηρεσιών με ή και χωρίς τη συμμετοχή της εταιρίας δικτύου.
Για να επιστρέψυμε πίσω , οι J.J. Laffont και J.Tirole , στο άρθρο τους 
“Access pricing and competition” - που δημοσιεύθηκε το 1994 στο 
European Economic Review- θεωρούν την ύπαρξη μιας μονοπωλιακής 
εταιρίας τηλεπικοινωνιακής , που λειτουργεί με συνάρτηση κόστους

Co = Co[fi,e,Q) , με Cofi>0, Coe > 0 , CoQ > 0 ( 1 )

Και ορίζουν με :
• Q το επίπεδο της δικτυακής δραστηριότας ,
• /? , μία παράμετρος παραγωγικότητας - με την έννοια την οικονομική -



• e, το επίπεδο της μη νομισματικής προσπάθειας που ασκείται από την 
εταιρία για την λειτουργία του δικτύου , για την μείωση του κόστους 
παραγωγής των υπηρεσιών - προϊόντων .

Σύμφωνα με τους αρθρογράφους , το δίκτυο προσφέρει ποσότητα της 
μονοπωλιακής υπηρεσίας σταθερή τηλεφωνία (τοπική τηλεφωνία ), qo.
Ας υποθέσουμε ότι qo μονάδες της διατειθέμενης υπηρεσίας απαιτούν 
qo μονάδες του υπάρχοντος εγκατεστημένου δικτύου, προκειμένου να 
προσφερθεί στους χρήστες.
Οι συγγραφείς του άρθρου ορίζουν με S qo την χρησιμότητα που 
απολαμβάνει ο χρήστης για αυτό το αγαθό όπου S ’> 0 και S "< 0 .
Το μονοπώλιο προσφέρει επίσης μία υπηρεσία - ονομαζόμενη για ευκολία 
με 1 -την υπεραστική τηλεφωνία σε ποσότητα q\
Θεωρείται ότι αυτή η τελευταία διατειθέμενη προσφορά εκ μέρους της 
μονοπωλιακής εταιρίας έχει ένα ατελές υποκατάστατο που προσφέρεται σε 
ποσότητα qj από μία νεοεμφανιζόμενη - νεοεισερχόμενη εταιρία - στα
πλαίσια πλέον μιας νέας διαμορφωμένης ανταγωνιστικής τάξης 
πραγμάτων .
Η συνάρτηση χρησιμότητας του καταναλωτή ορίζεται με V{q\,qi) και 

προέρχεται απ’ την ανάλωση μέσω της χρησιμοποίησης και των δύο 
ανωτέρω υπηρεσιών.
Εδώ οι συγγραφείς σύμφωνα με τα δεδομένα της δικής τους 
πραγματικότητας ορίζουν ότι για την παροχή της υπηρεσίας 1 , δηλαδή της 
υπεραστικής τηλεφωνίας , απαιτείται δικτυακή πρόσβαση - στο υπάρχον 
παρεχόμενο μονοπωλιακό δίκτυο - η οποία γενικεύει ένα κόστος της 
τάξης του

(2) Ci = Ci(/?,ei,0i), αντίστοιχα.

Όμως η εμφάνιση της παρεχόμενης υπηρεσίας 2 , από μία άλλη 
τηλεπικοινωνιακή εταιρία , τονίζει την ύπαρξη ενός κόστους της μορφής : 
cqi , όπου με c , ορίζεται η προσπάθεια διατήρησης ενημέρωσης - 
πληροφόρησης - γνώσης από μέρους της τηλεπικοινωνιακής εταιρίας 2, 
των κοινών πραγμάτων ( με απλά λόγια είναι η « κοινή γνώση»).
Στόχος των συγγραφέων είναι να εστιάσουν την προσοχή μας, στο 
κίνητρο του μονοπωλητή , για παροχή πρόσβασης στα δίκτυα .
Η συνολική δικτυακή δραστηριότητα του μονοπωλητή είναι Q = qo + q\ + qi 
αποτελούμενη - όπως γίνεται εύλογα αντικληπτό - από την παροχή όλων 
τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και υπηρεσιών.
Αν με α ορίσουμε την ανά μονάδα χρέωση πρόσβασης που πληρώνεται 
από μία ανταγωνίστρια - νεοεισερχόμενη εταιρία στον κλάδο των 
τηλεπικοινωνιών στο μονοπωλητή , τότε το επίπεδο κέρδους της 
νεοεισερχόμενης τηλεπικοινωνιακής εταιρίας , είναι

(3) Π= piqi-cqi - aqi

Υπό συνθήκες τέλειας πληροφόρησης , ο ρυθμιστής της τηλεπικοινωνιακής 
κατάστασης και της απορρέουσας από αυτήν χρησιμότητας παρατηρεί 
τιμές, ποσότητες, έξοδα και επίπεδα προσπαθειών- ενεργειών (



προώθησης νέων υπηρεσιών, προβολή υπηρεσιών και προϊόντων , 
προσπάθειες διατήρησης κεκτημένων από κάθε τηλεπικοινωνιακό 
οργανισμό κ.ο.κ. ).
Οι συγγραφείς ορίζουν με t την καθαρή διαφορά - τον μετασχηματισμό , 
που λαμβάνεται από τον μονοπωλητή και τίθεται στον ρυθμιστή - 
κάνοντας παράλληλα την λογιστική παραδοχή ότι ο ρυθμιστής βάση του 
μονοπωλιακού πλαισίου ανάλυσης που έχουμε, λαμβάνει άμεσα τα έσοδα 
από την πώληση του ανταγωνιστικού και δικτυακού αγαθού και των 
προσφερόμενων υπηρεσιών του, στους καταναλωτές και η 
τηλεπικοινωνιακή εταιρία λαμβάνει τις χρεώσεις πρόσβασης , τότε το 
επίπεδο χρησιμότητας του μονοπωλητή είναι:

(4) U -t- (eo + ei) + aqi

Σε ανάλογες περιπτώσεις οι Laffont και Tirole , υποστηρίζουν ότι ο 
ρυθμιστής πρέπει να αυξήσει το t + Co + Ci - poqo - p\q\ με μία τιμή π.χ.
των δημοσίων κεφαλαίων - νοούμενη και ως δημόσια πρόσοδος 1 + λ 
(όπου λ >0 λόγω π.χ. φορολόγησης ή ενός είδους τέλους που επιβάλλεται 
στις τηλεπικοινωνίες).
Τότε η χρησιμότητα του καταναλωτή / πληρωτή φόρων είναι

(5) S(qo) + ν(φ, qi) - poqo - p\q\ - piqi ~{\ + λ) (ί + Co + Ci - poqo - p\q\)

Υπό συνθήκες τέλειας πληροφόρησης ένας ρυθμιστής χρησιμότητας θα 
μεγιστοποιούσε την συνάρτηση

(6) S(qo) + V(q\,qi)~ poqo - p\q\ - piqi -(1 + λ) {t + Co + Ci- poqo- p\q\) +
[/ - (eo + ei + aqift + [ piqi - cqi - aqi ]

Αλλά υπό τους περιορισμούς της ατομικής ορθολογικότητας του 
μονοπωλητή και της εταιρίας η συνάρτηση χρησιμότητας λαμβάνει την 
εξής μορφή :

(7) U -t -(e ο + ei) + aqi > 0 

και το επίπεδο κερδών είναι

(8) Π = piqi—cqi — aqi > 0

Από τη στιγμή που τα δημόσια κεφάλαια κοστίζουν , ο περιορισμός 
ατομικής ορθολογικότητας του μονοπωλητή είναι δεσμευτικός και η 
συνάρτηση κοινωνικής ευημερίας μπορεί να επαναγραφεί, ως εξής :

£(<70)+ V(q\,qi) + 2poqo + Ap\qi + λ aqi-cqi.(\ + λ) (eo + ei)+Οο(β,eo,qo+q\+qi)+ 
Cifi,e\,Q\),

Για την αύξηση των κερδών τους μέσω της τιμής πρόσβασης οι εταιρίες 
θέτουν την τιμή πρόσβασης , ως την διαφορά τιμής διάθεσης της 
υπηρεσίας μείον το κόστος της.
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(9) a = pi-c

Κατόπιν σχετικών υπολογισμών , οι συγγραφείς καταλήγουν να δώσουν 
τον εξής τύπο για τον καθορισμό της χρέωσης πρόσβασης , που 
επιβάλλεται από την μονοπωλιακή εταιρία στις νεοεισερχόμενες 
ανταγωνίστριες του χώρου :

(18) a = Coq + y-j-jj- *

Όπου μετ/2 έχει ορισθεί η ελαστικότητα τιμής της υπηρεσίας 2.
Η ελαστικότητα τιμής είναι ο βαθμός στον οποίο αντιδρά η ζήτηση στις 

μεταβολές της τιμής, για την συγκεκριμένη υπηρεσία - με την ελαστικότητα 
μετράμε το βαθμό ευαισθησίας της ζήτησης ενός αγαθού στις μεταβολές 
της τιμής και ορίζεται ως εξής :

_ % μεταβολή τηςποσύ τη τας _ μεταβολή τηςποσό τη τας .μεταβολήτηςτιμής £ACC<TTlKOT7JT(X —---------;------------------------- —--------------------------------- /-------------------------
% μεταβολήτηςτιμής ποσότητα τιμή

Παρατηρούμε ότι πρόσβαση τιμολογείται πάνω από το οριακό κόστος.

Τον όρο — μπορούμε να τον δούμε σαν ένα είδος φόρου που 
(1 + λ)ηι

χρησιμοποιείται για να αυξήσουμε το ποσό των χρηματικών εισροών της 
μονοπωλιακής εταιρίας .
Είναι υψηλός όταν η ελαστικότητα του αγαθού 2 είναι χαμηλή ή όταν το 
κοινωνικό κόστος των κεφαλαίων είναι υψηλό .
Αν ο ρυθμιστής έχει δύο εργαλεία την τιμή πρόσβασης και ένα φόρο στο
αγαθό 2 , η εξίσωση (18) μπορεί να επαναγραφεί α + τι=Coq + ψ
( Για το θέμα της τιμολόγησης πρόσβασης παραπέμπουμε για 
συμπληρώσεις και στα παραρτήμτα Β , Γ και Δ ).

Επιστρέφοντας στην περιγραφή του δικού μας σεναρίου , οφείλουμε να 
τονίσουμε ότι, το κόστος που υφίστανται οι εταιρίες για την πρόσβαση στο 
υφιστάμενο δίκτυο του ΟΤΕ είναι επαρκώς μικρότερο συγκρινόμενο με την 
προθυμία του χρήστη να πληρώσει για τις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας 
, για αυτό δεν συναντάμε κανένα πρόβλημα στα πλαίσια της αγοράς 
( παράδειγμα , δείτε την υφιστάμενη κατάσταση στο χώρο της κινητής 

τηλεφωνίας).
Εξάλλου τα κύρια αποτελέσματα δεν θα άλλαζαν αν η κάλυψη και οι 

λοιπές υπηρεσίες που θέλουν να προσφέρουν οι ανταγωνίστριες με τον 
ΟΤΕ εταιρίες μπορούσαν να παρέχονται με ένα σταθερό μοναδιαίο 
κόστος ( δηλαδή να παρουσίαζαν παρόμοια δομή και οι ανταγωνίστριες 
εταιρίες με τον ΟΤΕ- να συναντούσαν το ίδιο σταθερό κόστος με τον ΟΤΕ- 
και να μην είχαν να αντιμετωπίσουν την χρέωση αυτή διασύνδεσης ή 
πρόσβασης που θα θέτει η εκάστοτε επιτροπή κάθε φορά , κατόπιν 
συνεννοήσεως με το ήδη υφιστάμενο μονοπώλιο - ρυθμιστή ).
Την ίδια παρατήρηση εφάρμοσαν στο κόστος χρήσης 
(συμπεριλαμβανομένου και του κόστους διασύνδεσης ) οι McKenzie and 
Small (1998), οι οποίοι ερεύνησαν με εμπερικά δεδομένα των είτε
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σταθερών αποδόσεων ή των μειωμένων αποδόσεων κλίμακας την αγορά 
κυψελοτών ψηφιακών πακέτων δεδομένων στις Η.Π.Α.
Για παράδειγμα , σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της 
ελληνικής τηλεφωνίας, που είναι η κινητή τηλεφωνία , η διαδικασία της 
ποιοτικής εκτίμησης των αναγκών υποδομής προϋποθέτει τη γνώση των 
πληροφοριών εκείνων αλλά και των δράσεων που καλύπτουν το δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα , και επομένως απαιτεί τη συνεργασία ανάμεσα σε 
υπηρεσίες δημόσιες και σε οργανισμούς δεδομένου ότι θα πρέπει στην 
ανταγωνιστική πορεία του χώρου αυτού να εξασφαλιστεί για την ομαλή 
πορεία , η συμπληρωματικότητα των δράσεων που λαμβάνουν μέρος στα 
οργανωτικά πλαίσια της αγοράς και - ας μας επιτραπεί η έκφραση - 
γενικά στο παίγνιο αυτό επικράτησης στο ανταγωνιστικό περιβάλλον 
αγοράς.
Η συμπληρωματικότητα των δράσεων και των πόρων των φορέων, των 
οργανισμών και των υπηρεσιών, που θα είναι οι παίχτες και συνάμα οι 
ανταγωνιστές , εντός του ανταγωνιστικού πλαισίου δράσης , θα 
εξασφαλίσει τη βέλτιστη χρήση των πόρων των δικτύων στο πλαίσιο του 
υγιούς ανταγωνισμού.6
Άλλωστε αντικειμενικός σκοπός ενός δικτύου πάντα είναι, η 
μεγιστοποίηση της συνολικής ωφέλειας του χρήστη που το χρησιμοποιεί, 
μέσω της άριστης διευθέτησης των πόρων του δικτύου σε τέτοιες τάξεις 
προτεραιότητας όπου να συνδυάζεται και η παροχή της καλύτερης 
ποιοτικά υπηρεσίας.
Παράλληλα , λογικό είναι να κατανοήσουμε ότι η απελευθέρωση των 
τηλεπικοινωνιών λειτουργεί και ως μοχλός ανάπτυξης σε πολλούς χώρους 
μιας οικονομίας. Γιατί οδηγεί σε αύξηση των επενδύσεων, της 
παραγωγικότητας και της απασχόλησης.
Επιπλέον στην θετική ανάλυση που ήδη αναλωθήκαμε, υποθέσαμε 

ανταγωνισμό τιμής ανάμεσα στις εταιρίες , ενώ στη πρακτική εφαρμογή οι 
τηλεπικοινωνιακές εταιρίες περιορίζονται από τους περιορισμούς που 
επιβάλλει η ικανότητα ,η χωρητικότητα και η δυναμικόττα των δικτύων 
τους.
Δηλαδή τις περισσότερες φορές η πραγματικότητα έχει υποδείξει ότι 
συναντούμε ανταγωνισμό τιμής και για αυτό η ποιοτική διαφοροποίηση 
είναι η πιο ήπια μορφή ανταγωνιστικής πολιτικής .
Η σταθερή τηλεφωνία στην Ελλάδα προείπαμε ότι οδεύει σε έναν κύριο 

νομοθετικό και ρυθμιστικό μετασχηματισμό . Από εκεί που ήταν μία 
καθοδηγούμενη κυβερνητικά , η εταιρία της αποκλειστικής παροχής της , 
τώρα κατευθυνόμαστε στην ιδιωτικοποίηση της .
Η ιδιωτικοποίηση και η εμπορευματοποίηση του ΟΤΕ , σημαίνει εκτός των 

άλλων ότι οι παροχείς της συνδετότητας των δικτυών και των υπηρεσιών 
της σταθερής τηλεφωνίας θα έχουν να αντιμετωπίσουν πλέον μία νέα 
διαμορφωμένη τάξη πραγμάτων, που θα σχετίζεται με θέματα 
τιμολόγησης και κάλυψης κόστους των προσφερομένων υπηρεσιών και 
προϊόντων .

" ** Συμπληρωματικότητα - όιαλειτουργικότητα ( επιτρέπει συνένωση ετερογέτειας τεχνολογιών 
και επιτρέπει τους χρήστες να δουλεύουν μαζί Ηίναι η ιακανότητα οι*ο ή περισσοτέρων 
συστημάτιον να αλληλεπκήΌύν μεταςύ τους σε άμεση συνάφεια με μία προσχεδιασμέ\·η μέθοδο 
που έχει σκοπό την επίτευςη του αποτελέσματος που έχει προ|>λεφ()εί)
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Παράλληλα νέοι προβληματισμοί, όπως η σωστή διευθέτηση των ήδη 
υπαρχουσών δικτυακών πόρων προβάλλουν, καθώς και οι νέες 
τεχνολογίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων αρχίζουν να εμφανίζονται και να 
προκαλούν χρήστες και τηλεπικοινωνιακές εταιρίες .
Η οικονομική μοντελοποίηση μπορεί σε αυτή τη φάση , να παίξει ένα 
σημαντικό ρόλο σχετικά με τις συνέπειες πολλών θεμάτων που έχουν 
σχέση:
• με τα άτομα που είναι λήπτες αποφάσεων και
• οι αποφάσεις αυτές σχετίζονται και με την διάθεση μέρους δικτύων σε 

νεοεισερχόμενες εταιρίες , αλλά και με τη χρήση των δικτύων αυτών .
Για παράδειγμα σκεφτείτε , το πρόβλημα παροχής εύρους ζώνης που 

πρέπει να διαμοιράζεται σε πολλούς χρήστες από το κυρίαρχο δίκτυο του 
ΟΤΕ .
Σαν στοιχείο της δικτυακής τεχνολογίας και της διαθεσιμότητας μέρους 

των δικτύων του ΟΤΕ , θα υπάρχουν πιθανόν περίοδοι, όπου η 
προσφορά του εύρους ζώνης θα είναι μικρή και περίοδοι όπου θα 
απουσιάζει η διαθεσιμότητα της .
Όταν η προσφορά του διαθέσιμου εύρους ζώνης υπερβάλλει της ζήτησης, 
δεν υπάρχει μεγάλος ρόλος για τα οικονομικά.
Αλλά όταν η ζήτηση για το εύρος ζώνης υπερβάλλει της προσφοράς , τα 
πραγματικά θέματα της διευθέτησης του εύρους ζώνης είναι αρκετά 
σημαντικά.
Αρκετές φορές στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, η λειτουργία τους υποφέρει 
από την υπέρ -χρησιμοποίηση των διαθέσιμων πόρων.
Όταν είναι εφικτή η πρόσβαση σε τέτοια δίκτυα , από χρήστες , λαμβάνεται 
υπόψη το κόστος μιας τέτοιας πρόσβασης και τα οφέλη από μία τέτοια 
χρήση, αλλά αγνοείται σχεδόν πάντοτε η συμφόρηση , η καθυστέρηση 
δηλαδή που αφορά έξοδο , αποκλειστικά για τους άλλους χρήστες .
Οι οικονομολόγοι αναφέρονται σε αυτό το φαινόμενο με τον όρο 
εξωτερικότητα συμφόρησης ( γνωστό ως το πρόβλημα των κοινών ( 
Hardin-1968).
Για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των εξωτερικοτήτων , οι 
τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί θέτουν συχνά κοινωνικές νόρμες που 
ενοχοποιούν τέτοιου είδους συμπεριφορές (τέτοιες νόρμες δουλεύουν 
καλύτερα σε μικρές ομάδες όπου υπάρχει επαναλαμβανόμενη 
αλληλεπίδραση , αλλά συχνά δεν δουλεύουν σε μία κλίμακα 
εκατομμυρίων χρηστών).
Άλλος τρόπος είναι το σύστημα των ποσοστόσεων ( Bohn, Braun, Claffy, 
Woff -1993) σχετικά εφαρμόζεται εύκολα - όταν υπάρχει υπερφόρτωση 
δικτύου .
Παρόλο την απλότητα του όμως, οι οικονομολόγοι τείνουν να έχουν 
μηχανισμούς για τιμές συμφόρησης , που όχι μόνο αποθαρρύνουν την 
χρήση αλλά θέτουν τους κατάλληλους εκείνους μηχανισμούς που οδηγούν 
σε αύξηση εσόδων των τηλεπικοινωνιακών εταιριών , λόγω της 
επέκτασης της χωρητικότητας του εύρους ζώνης του δικτύου τους . 
Πραγματικά υπό καθορισμένες συνθήκες οι άριστες τιμές συμφόρησης για 
ένα σταθερό ποσό χωρητικότητας δικτύου , αυτόματα θα ερμηνεύουν και 
το κατάλληλο ποσό των εσόδων για να χρηματοδοτήσουν την επέκταση 
της χωρητικότητας.
Τιμολογιακά σχήματα για ζητήματα συμφόρησης και επέκτασης δικτύων - 
όσο αφορά την ικανότητα μεταφοράς δεδομένων συστημάτων ψηφιακών
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επικοινωνιών - έχουν προτείνει οι Mac Kie - Mason και Varian - 1993 , 
1994.
Εμείς περιοριζόμαστε στο θέμα της τιμολόγησης και πως η επιλογή του 
από μία τηλεπικοινωνιακή εταιρία , επηρεάζει τη δομή αγοράς και την 
παρουσία της.
Παρόμοια θέματα , στο πλαίσιο όμως της Θεωρίας Ομάδας ( είναι ένας 

όρος που χρησιμοποιήθηκε από τον Buchanan -1965- για να ταιριάζει με 
την έννοια των διαμοιρασμένων δικτυακών υπηρεσιών) έχουν εξεταστεί, 
επίσης στην θεωρία των Θοιτίθς και Sandler το 1986 , αλλά και στα άρθρα 
του Scotchmer -1985b, 1985a.
Οι Varian ΗαΙ και Jeffrey MacKie - Mason στο άρθρο τους “Pricing 
Congestible Network Resources”, ορίζουν με χ, την προσωπική χρήση i 
του δικτυακού πόρου , στη δική μας περίπτωση δανειζόμαστε τον όρο για 
την χρήση της υπηρεσίας σταθερής τηλεφωνίας
και με X = ][]””, χ, τη συνολική χρήση του πόρου, εκ μέρους ενός 
κοινωνικού συνόλου .
Το κάθε άτομο που χρησιμοποιεί το τηλέφωνο του ενδιαφέρεται να είναι 
συνδρομητής σε ένα δίκτυο , επίσης όμως τον ενδιαφέρει η τυχόν 
παρισταμένη καθυστέρηση που αντιμετωπίζει χρησιμοποιώντας το δίκτυο, 
όταν θέλει να εξυπηρετηθεί.
Η καθυστέρηση ερμηνεύεται σαν ένα γενικό κόστος , που οφείλεται σε 
καταστάσεις συμφόρησης του δικτύου .
Η καθυστέρηση εξαρτάται από την συχνότητα χρησιμότητας του 
τηλεπικοινωνιακού δικτύου, την οποία ορίζουν οι MacKie - Mason και Hal 
Varian , στο άρθρο τους “Pricing the Internet ” ως : 
την συνολική χρήση του δικτύου διαιρούμενη με το εύρος της

χ
χωρητικότητας του , δηλαδή Υ = — .

Κ
Κάνοντας ένα πρώτο βήμα μπορούμε να ορίσουμε την συνάρτηση 

χρησιμότητας του εκάστοτε χρήστη σταθερής τηλεφωνίας , που εκφράζει 
τις προτιμήσεις του χρήστη Ui(xuY) .

[ Ο Francis Edgeworth υπήρξε ο πρώτος που στο έργο τοιυ ΜθίΙιβπίθίίοθΙ 
Physics , εισήγαγε την γενική συνάρτηση χρησιμότητας u =μ(χ,7), 
δηλώνοντας ότι η ολική χρησιμότητα « , εξαρτάται από τις ποσότητες 
X και Υ αντίστοιχα οι οποίες καταναλώνονται σε μία χρονική περίοδο .]

Ο ορισμός της συνάρτησης χρησιμότητας για τον χρήστη στη δική μας 
πρόταση διαφέρει από την συνάρτηση χρησιμότητας που πρότεινε ο Τ. 
Valetti [(μ = t- /rar)x], στο άρθρο που προαναφέραμε , δεδομένου ότι σε 
εκείνη ο εκάστοτε συνδρομητής σε ένα δίκτυο και ως εκ τούτου χρήστης 
της σταθερής τηλεφωνίας , απολαμβάνει την χρησιμότητα που προκύπτει 
αν στο διαθέσιμο εισόδημα του αφαιρέσουμε τον αριθμό των 
πραγματοποιηθέντων τηλεφωνικών κλήσεων - οι οποίες ορίστηκαν με τον 
πολλαπλασιασμό αριθμού κλήσεων με τιμή διάθεσης ανά μονάδα.
Η διαφοροποίηση , έγκειται στο ότι, εδώ θεωρούμε ότι ο χρήστης 
απολαμβάνει μία συγκεκριμένη συνάρτηση χρησιμότητας οριζόμενη από 
την προσωπική χρήση του σταθερού τηλεφώνου ( όρος δανειζόμενος από 
το άρθρο των Varian και Mason “Pricing congestible resources”), την



συχνότητα χρησιμότητας - η οποία δηλώνεται από την συνολική χρήση 
του δικτύου διαιρούμενη με το εύρος χωρητικότητας του - .
Αν η συνολική χρήση (X ) του δικτύου στο οποίο είμαστε συνδρομητές 
διπλασιαστεί - με άλλα λόγια χρησιμοποιούμε πιο έντονα το τηλέφωνο μας 
και η χωρητικότητα Κ του δικτύου διπλασιαστεί επίσης ,τότε η συχνότητα

χ
χρησιμότητας του δικτύου , δηλαδή το Υ = —, και ως εκ τούτου και το

Κ
μέγεθος της καθυστέρησης παραμένουν σταθερά .
Μετράμε με c(K) το κόστος παροχής επιπλέον χωρητικότητας σε ένα 
δίκτυο.
Το κόστος αυτό ουσιαστικά επωμίζονται οι χρήστες , αφού οι 
τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί μέσω των λογαριασμών τηλεφωνικών τελών 
καλύπτουν και αυτού του είδους τις δαπάνες τους .
Χάριν απλότητας αυτό λέμε ότι είναι το μόνο κόστος παροχής υπηρεσίας. 
Έχουμε ήδη δηλώσει ότι για το ήδη υπάρχον και εγκατεστημένο δίκτυο του 
ΟΤΕ, δεν υπάρχει, πλην του προαναφερόμενου, άλλο είδος λειτουργικού 
κόστους.
Όμως για τις νέες εισερχόμενες τηλεπικοινωνιακές εταιρίες , εντός του 
κόστους λειτουργίας τους βρίσκεται και το κόστος πρόσβασης στα δίκτυα 
του ΟΤΕ- για την χορήγηση άδειας λειτουργίας τους , προκειμένου να 
μπορούν να διαθέτουν και αυτές ανταγωνιστικές υπηρεσίες σταθερής 
τηλεφωνίας
( αναλύσαμε προηγουμένως την έννοια του κόστους πρόσβασης στο 
άρθρο των Tirole και Laffont “Access pricing and competition”).
Με τα δεδομένα που έχουμε στην ελληνική επικράτεια , ας εξετάσουμε 

ορισμένα σενάρια που οδηγούν, στην τιμολόγηση ενός δικτύου όπως αυτό 
του ΟΤΕ , το οποίο παρουσιάζει έντονη συμφόρηση , λόγω παρατεταμένης 
ΧΡήσης.
Εφόσον , δόθηκε το πράσινο φως για εμφάνιση και νέων 
τηλεπικοινωνιακών
οργανισμών, που θα παρέχουν την υπηρεσίας της σταθερής τηλεφωνίας, 
αυτό σημαίνει ότι μέρος των ήδη εγκατεστημένων δικτύων του ΟΤΕ θα 
χρησιμοποιείται και από άλλους φορείς.
Αυτή η νέα εικόνα , ας δούμε πως θα επηρεάσει σε πρώτη φάση την 
αποτελεσματική χρήση των συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας του ΟΤΕ 
με δεδομένη την χωρητικότητα Κ του δικτύου του ΟΤΕ.
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B2.4.1. Καθορισμός αποτελεσματικής χρήσης της σταθερής 
τηλεφωνίας με δεδομένο το Μονοπώλιο του ΟΤΕ

Πρώτα από όλα οι αρχές οικονομικής ανάλυσης με τον όρο 
αποτελεσματική χρήση μιας υπηρεσίας ή ενός αγαθού εννοούν την 
μεγιστοποίηση της ωφέλειας - χρησιμότητας που προκύπτει από την 
κατανάλωση ή χρήση του αγαθού ή της υπηρεσίας, που προκύπτει αν 
αφαιρεθεί το τυχόν κόστος για την απόκτηση / ανάλωση του αγαθού ή της 
υπηρεσίας ( Μικροοικονομική θεωρία - Μιλτ. Χαχολιάδης ).
Έτσι και στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα , η αριστοποίηση της χρήσης τους ή 
μέρους των προσφερομένων υπηρεσιών τους για κάθε χρήστη νοείται με 
την μεγιστοποίηση του συνολικού οφέλους - της συνάρτησης 
χρησιμότητας - από την χρήση του δικτύου.
Έτσι έχοντας ως βάση την συνάρτηση χρησιμότητας μεμονωμένα για τον 
χρήστη και για το σύνολο των χρηστών της σταθερής τηλεφωνίας , 
διαμορφώνουμε το θέμα ως εξής .
Ορίζοντας το σύνολο των καθαρών οφελών με W(K) έχουμε :

(1) ψ{κ) = η\^^η^,Υ)-€(Κ)
i=l

[ Στο βιβλίο Μικροοικονομική - Μία σύγχρονη Προσέγγιση (τόμος II) του 
Varian , γίνεται λόγος για μεγιστοποίηση της συνάρτησης Κοινωνικής 
Ευημερίας . Η συνάρτηση αυτή , είναι μία αθροιστική συνάρτηση ατομικών

η

συναρτήσεων ωφέλειας και το άθροισμα των που περιγράφεται
j=l

εκεί - αναφέρεται ως κλασική ωφελιμιστική συνάρτηση ευημερίας ή 
συνάρτηση ευημερίας του Bentham .]
Οι Varian και MacKie - Mason στο άρθρο τους “ Pricing Congestible 
network resources ” είχαν θεωρήσει μία αντίστοιχη συνάρτηση 
χρησιμότητας m(xi, F) = ι/,■(*,■) - D(Y), όπου με £>(Γ),είχε ορισθεί το κόστος
καθυστέρησης , που επωμίζονταν οι καταναλωτές από τυχόν υφιστάμενη 
συμφόρηση του δικτύου.

Η άριστη επίλυση στο ανωτέρω πρόβλημα αριστοποίησης πρέπει να 
ικανοποιεί την συνθήκη πρώτης τάξης :

dui(xi,Y)_ 1
dxi ' Κ dY

Ερμηνεύοντας την συνθήκη αυτή , λέμε ότι ο χρήστης i θα πρέπει να 
χρησιμοποιεί το δίκτυο , εώς ότου το οριακό όφελος από την χρήση του 
αυτή γίνει ίσο με το οριακό κόστος που επωμίζονται οι λοιποί χρήστες και 
που θέτει σε αυτούς , από την χρήση του αυτή .
Από την επίλυση αυτή κρατάμε το δεύτερο μέρος και το ορίζουμε ως τη 
τιμή εκείνη

(3 \Pe =
1 A diij{xj,Y)

~κ δγ
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που μετρά το συνολικό οριακό κόστος συμφόρησης , που μία αύξηση στην 
προσωπική χρήση του δικτύου -χα - θέτει στους λοιπούς χρήστες .
Σημειώστε ότι αυτό είναι ανεξάρτητο , για τον κάθε χρήστη .
Υπέθεσε ότι ο ί καταναλωτής χρεώνεται από μία τιμή pee για την χρήση .

Συνεπώς το πρόβλημα μεγιστοποίησης χρησιμότητας του χρήστη . 
λαμβάνει τώρα με το νέο δεδομένο την εξής μορφή :

max Ui(xi,Y)~pex·

Η επίλυση σε αυτό το πρόβλημα χαρακτηρίζεται πάλι από τις συνθήκες 
πρώτης τάξης και έχουμε

(4 {χ·Ύ) +
dxi

1 dui(xi, Υ) _ 
-------------------------Ρ e
ΚδΥ

Χρησιμοποιώντας τον ορισμό, του ρ e στην εξίσωση (3) , βλέπουμε ότι για 
ένα μεγάλο αριθμό - χρηστών - η ο δεύτερος όρος της αριστερής 
πλευράς θα ήταν αμελητέος σχετικά , με την δεξιά πλευρά της εξίσωσης . 
Για ένα μεγάλο η , αυτή η έκφραση είναι βασικά η ίδια όπως η συνθήκη α' 
τάξης για την κοινωνικά άριστη λύση στη (2), και έτσι η επίλυση που 
έχουμε ξεχωρίσει ανταποκρίνεται με την κοινωνικά άριστη.
Οι οικονομολόγοι λένε ότι η τιμή αυτή ρ e ,εσωτερικοποιεί την
εξωτερικότητα με το να κάνει τον χρήστη να αντιμετωπίζει το κόστος , που 
ο ίδιος θέτει σε άλλους χρήστες .
Ο λόγος που παρουσιάσαμε αυτή τη τιμή είναι, για να δοθεί έμφαση στο 
γεγονός ότι κάθε χρήστης θα πρέπει να αντιμετωπίζει ( βασικά ) την ίδια 
τιμή για την χρήση - δηλαδή να αντιμετωπίζει το σύνολο των οριακών 
εξόδων συμφόρησης που ο κάθε χρήστης θέτει στους λοιπούς χρήστες.



Β2.4.1α. Καθορισμός επέκτασης της χωρητικότητας του εύρους 
ζώνης του δικτύου του ΟΤΕ - αύξηση της διεκττεραιωτικής 
δυνατότητας της χωρητικότητας του

Σε ένα δεύτερο βήμα βλέπουμε πως ο ΟΤΕ αντιμετωπίζει το θέμα της 
επέκτασης χωρητικότητας των δικτύων του , λόγω της υπερχρησιμοποίηση 
τους .
Στο πρόβλημα της μεγιστοποίησης (1), χρησιμοποιούμε το W(k) για να 
ορίσουμε την μέγιστη ευημερία με δεδομένη μία αυθόρμητη τιμή για τη 
χωρητικότητα Κ δικτύου .
Τι συμβαίνει στην κοινωνική ευημερία , όμως όσο επεκτείνεται η 
χωρητικότητα ενός δικτύου ?
Διαφορίζοντας την (1) ως προς Κ , έχουμε

W'(K) = -

η

Σ
j=1

dj(xj,Y)
dY

Χ_
Κ

c'Μ

[ Εφαρμογή του γνωστού Envelope theorem για τους οικονομολόγους - 
βλέπε Varian 1992 “Μικροοικονομική Ανάλυση”. Εκεί ο Varian έχει να 
αντιμετωπίσει ένα παρόμοιο θέμα μεγιστοποίησης μιας συνάρτησης 
χρησιμότητας με τηνμορφή όμως u = u(xi,W,R)-K. ]

Χρησιμοποιώντας την τιμή που ορίσαμε ξεχωρίζοντας παραπάνω , 
μπορούμε να γράψουμε), την παραπάνω σχέση ως εξής

(5) W(K) = ρΛ-c’(K)

Από αυτό φαίνεται ότι W'(k)>0 , αν και μόνο αν pe X- c'{K) Κ > 0 
το οποίο σημαίνει ότι η επεκτεινόμενη χωρητικότητα θα αυξάνει την 
ευημερία αν και μόνο αν τα έσοδα από τις χρεώσεις συμφόρησης 
pe X υπερβάλλουν την αξία της χωρητικότητας c'(K) Κ , όπου η 
χωρητικότητα εκτιμάται χρησιμοποιώντας το οριακό κόστος της .
Έτσι η ξεχωρίζουσα τιμή pe, παίζει ένα διπλό ρόλο :
Προσφέρει μία μέτρηση του κοινωνικού κόστους της αυξημένης χρήσης 
έχοντας δεδομένη την χωρητικότητα του δικτύου , αλλά επίσης ερμηνεύει 
και εξηγεί την αξία μιας μεταβολής στην χωρητικότητα .
Το γεγονός ότι οι χρεώσεις συμφόρησης στέλνουν τα κατάλληλα 
οικονομικά σημάδια για την επέκταση της χωρητικότητας υπό σταθερές 
συνθήκες , είχε σημειωθεί από τους Mohring και Hartwiz ( 1962) και Stroz 
(1965) λαμβάνοντας από αυτούς ποικίλα σχέδια τιμολόγησης και 
θεωρείται μία κλασική αρχή πάνω σε θέματα τιμολόγησης συμφόρησης. 
Όμως η ανωτέρω συζήτηση, περιγράφει την άριστη τιμολόγηση σε ένα 
ουτοπικό κόσμο μεγιστοποίησης ευημερίας.
Στον νέο κόσμο της αποκανονικοποίησης , για την λήψη υπηρεσιών 
δικτύων που είναι πληροφοριακά ιδιωτικά παρεχόμενες , θα αναμέναμε να 
δούμε την εικόνα πόρων δικτύου από εταιρίες που αναζητούν πρώτιστα το 
κέρδος και όχι τόσο το θέμα μεγιστοποίησης της ευημερίας



των καταναλωτών - χρηστών τους Τι είδος τιμών θα αναδυόταν σε ένα 
τέτοιο περιβάλλον αγοράς.
Η απάντηση εξαρτάται από τις λεπτομέρειες της δομής αγοράς: Ξεκάθαρα 
μία ολιγοπωλιακή ή μονοπωλιακή δομή θα διαφέρει σε τιμές ( πιθανά πιο 
αυξημένες ) από ότι μία ανταγωνιστική αγορά .
Ξεκινάμε με την ειδική περίπτωση μιας ανταγωνιστικής αγοράς με πολλούς 
ανεξάρτητους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς , αργότερα εξετάζουμε 
απλά το μονοπώλιο.



B2.4.2 . Σχέδιο τιμολόγησης στο ανταγωνιστικό περιβάλλον που 
αναδύεται στην Ελλάδα

Υποθέτουμε ότι κάθε τηλεπικοινωνιακός οργανισμός χρησιμοποιεί μία 
διμερή τιμολόγηση :
Μία χρέωση για τη συνδρομή σε ένα δίκτυο - οριζόμενη με q , ανά 

χρήστη - συν μία χρέωση για την χρήση της μορφής ρχ, . 
Αντιπροσωπευτικά τα κέρδη ενός τηλεπικοινωνιακού οργανισμού μπορούν 
να γραφούν ως

Π = ρΧ + nq - c{K)

Όπου ρΧ είναι το έσοδο για την χρήση ,
nq , είναι τα έσοδα που συλλέγονται από τις χρεώσεις συνδρομής , 
και c(K) είναι το κόστος της παροχής χωρητικότητας του δικτύου .
Αυτό φαίνεται να είναι ένα φυσικό σχέδιο , τιμολόγησης δικτυακής 
πρόσβασης και χρήσης .
Βέβαια , όταν πρόκειται για αμιγή τιμολόγηση σύνδεσης - όπου ρ = 0 - 
και για αμιγή τιμολόγηση χρήσης - όπου q = 0 - , στην ουσία είναι ειδικές 
περιπτώσεις αυτού του σχεδίου τιμολόγησης .
Σε ανάλογες περιπτώσεις το πρόβλημα αριστοποίησης για τον 
καταναλωτή είναι να επιλέξει πιο δίκτυο θα χρησιμοποιήσει και πόσο πολύ 
θα το χρησιμοποιήσει.
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Β,2.4.2.α Αριστοποίηση του καταναλωτή στο ανταγωνιστικό 
περιβάλλον

Υποθέτουμε ότι υπάρχουν πολλοί δικτυακοί παροχείς, δηλαδή 
τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί με πιθανά διαφορετικά επίπεδα 
προσφερόμενης χρησιμότητας.
Γράφουμε τις προσφορές τιμών ενός αντιπροσωπευτικού 

τηλεπικοινωνιακού οργανισμού με χρησιμότητα Υ ως εξής : 
(/?(7),<7(7)),όπου ρ(Υ) είναι η χρέωση για τη χρήση του δικτύου και q(Y) 
είναι η χρέωση για τη συνδρομή - σύνδεσης σε ένα δίκτυο .
Το πρόβλημα μεγιστοποίησης χρησιμότητας για έναν αντιπροσωπευτικό 
καταναλωτή τώρα γίνεται

max ία (Xi, Υ) — ρ(Υ) χ, - «οο

Δηλαδή ο χρήστης πρέπει να επιλέξει πιο δίκτυο να χρησιμοποιήσει- Υ - 
και πόσο πολύ να το χρησιμοποιήσει -χ,.
Για ευκολία , υποθέτουμε ότι το σύνολο των προσφερόμενων τιμών 
μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν μία συνεχής και διαφοροποιημένη 
συνάρτηση του Υ.
Το πρόβλημα αριστοποίησης του καταναλωτή έχει συνθήκες πρώτης τάξης 

(δ) at/i(y, 7>-/?'(y)= 0
dxi

d“‘fyr)-p'(r)x.-‘i,(y)= 0

Η πρώτη εξίσωση δείχνει ότι, κάθε χρήστης θα χρησιμοποιεί τον δικτυακό 
πόρο εώς ότου η αξία των επιπρόσθετων χρήσεων ισοδυναμεί με την τιμή. 
Η δεύτερη εξίσωση δείχνει ότι η επιλογή της καθυστέρησης για τον 
καταναλωτή , ικανοποιεί την συνθήκη ότι η οριακή χρησιμότητα κόστους 
της αυξημένης καθυστέρησης μπορεί να αποζημιωθεί από ένα μειωμένο 
κόστος της μορφής , 
ρ'(γ) χ .·- q'{Y) =0
Προσθέτοντας αυτή την τελευταία εξίσωση πάνω στους καταναλωτές μας 
δίνεται μία έκφραση που θα χρησιμοποιούμε παρακάτω

(7) Ρ·(Υ)Χ* „q'(Y)=

Σε ότι αφορούσε τους χρήστες , είδαμε τη συμπεριφορά τους . Ας 
περάσουμε τώρα στην αντίπερα όχθη , στην πλευρά της προσφοράς .



Β.2.4.2β. Αριστοποίηση του ΟΤΕ μέσω παροχής υπηρεσιών στο νέο 
ανταγωνισπκό περιβάλλον

Ένας αντιπροσωπευτικός οργανισμός τηλεπικοινωνιακός , επιλέγει τη 
χωρητικότητα Κ του εύρους ζώνης του δικτύου του και πόσο πολύ εύρος 
ζώνης να χρησιμοποιήσει για την προσφορά στους χρήστες των 
υπηρεσιών του .
Υποθέτουμε ότι υπάρχουν πολλοί ανταγωνιστές προμηθευτές , καθένας εκ 
των οποίων έχει σχέδια τιμής - ποιότητας (ρ(Υ), q(Y)) σαν να είναι εκτός 
ελέγχου του , π. χ. να καθορίζονται από το πλαίσιο της ανταγωνιστικής 
αγοράς.
Το πρόβλημα μεγιστοποίησης κέρδους που αντιμετωπίζει ένας 
αντιπροσωπευτικός τηλεπικοινωνιακός οργανισμός , είναι να επιλέξει τις 
ποσότητες των X και Κ, ώστε να μεγιστοποιήσει κέρδη του με δεδομένα 
τα σχέδια τιμής - ποιότητας που είναι διαθέσιμα στην αγορά

max p(Y)X + nq(Y)-c(K)

Οι συνθήκες α' τάξης είναι:

Ρ(Υ) + ΡΊΥ)— + η
Κ Κ

Συλλέγοντας τους όρους , μπορούμε να γράψουμε :

(8) Ρ(Υ)+[Ρ\Υ)Χ + nq'(Y) ]-^=0
Κ

(9) -[Ρ·(Υ) + ηη·(Υ)]~ = €·(Κ)
Κ

Χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις (6) και (7) μπορούμε παραπέρα να 
απλοποιήσουμε αυτές τις εξισώσεις με

J_ y dUj{X]J)
Κ ρλ dY

c'(K)K 
J=i

Συγκρίνοντας την (10) με την (2) βλέπουμε ότι η ανταγωνιστική τιμή θα 
απορρέει στον άριστο βαθμό της συμφόρησης.
Με τον συνδυασμό της (10) και της (11) μπορούμε να γράψουμε

(12) Ρ(Υ) X = c'{K)K,

(10) Ρ(Υ) =
οχ,

(ΐι)-υ Σ
duj(xj, Υ) _



που οδηγεί στον ίδιο κανόνα για άριστη χωρητικότητα που αποκτούμε 
στην εξίσωση (5).
Σε αυτό το μοντέλο ένας ανταγωνιστικός τηλεπικοινωνιακός οργανισμός 
δύναται να χρεώσει την κοινωνικά άριστη τιμή για την ποιότητα της 
υπηρεσίας που προσφέρει. Γιατί η αγοραία ανταγωνιστική τιμή είναι ίση με 
το σύνολο των εξόδων συμφόρησης?
Ο όρος

δείχνει πόσο πολλοί οι άλλοι χρήστες του δικτύου θα ήταν

πρόθυμοι να πληρώσουν στον οργανισμό για να περιοριστεί από την 
πώληση επιπλέον χρήσης .
Αν αυτός ο όρος είναι μικρότερος από την τιμή που ο χρήστης είναι 
πρόθυμος να πληρώσει για επιπλέον χρήση , ο ανταγωνιστής 
προμηθευτής θα ήθελε να τοποθετηθεί υπέρ της πιο έντονης χρήσης.
Ένας τηλεπικοινωνιακός οργανισμός θα σταματούσε να παρέχει επιπλέον 
χρήση όταν η τιμή που ο χρήστης είναι πρόθυμος να πληρώσει για 
επιπλέον χρήση , εξισσοροπείται με το ποσό που οι άλλοι χρήστες είναι 
πρόθυμοι να πληρώσουν για μία μείωση στην συνολική χρήση.
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Β2.4.2.γ. Αν δεν υπάρχουν εμπόδια εισόδου στον τηλεπικοινωνιακό 
κλάδο πως διαμορφώνεται η κατάσταση;

Αν δεν υπάρχουν περιορισμοί στην είσοδο του κλάδου των 
τηλεπικοινωνιών, οι εταιρίες θα εισέρχονται στον κλάδο εώς ότου τα κέρδη 
γίνουν 0 :

Ρ(Υ) X + nq(Y) -c(K) = 0.

Αντικαθιστώντας την έκφραση για το ρ(Υ), που παράγεται παραπάνω , 
μπορούμε να γράψουμε την συνθήκη μηδενικού κέρδους , ως εξής :

nq(Y) = c(K) - c(K) Κ .

Διαιρώντας με το c(K), έχουμε

nq(Y).x c'(K) _ j_l 
c(K) c(K)/K e

όπου e , είναι η ελαστικότητα της κλίμακας - οριακό κόστος πάνω του 
μέσου κόστους - [ όρος δανειζόμενος από το άρθρο του Varian “Price 
discrimination”].
Αν το οριακό κόστος της χωρητικότητας είναι μικρό σε σχέση με το μέσο 
κόστος , οι χρεώσεις συνδρομής θα καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα του 
κόστους παροχής της υπηρεσίας.
Αν το οριακό κόστος της χωρητικότητας είναι μεγάλο , τότε οι χρεώσεις 
χρήσης θα συμβάλλουν περισσότερο στην κάλυψη των συνολικών 
εξόδων .
Η Scotchmer (1985b) εξετάζει ένα μοντέλο διμερής τιμολόγησης ενός 
συμφορισμένου πόρου που έχει κάποια γνωρίσματα σε κοινά με αυτό που 
περιγράφηκε παραπάνω.
Στο μοντέλο της , η συμφόρηση εξαρτάται από τον αριθμό των χρηστών , 
όχι από την συνολική χρήση και επίσης τονίζει ότι η χωρητικότητα της 
ομάδας είναι δεδομένη και σταθερή ( αυτό είναι φυσικό για το είδος των 
ομάδων που μελετάει και εξετάζει στην μελέτη της: ομάδες σκι κλαμπ, 
ομάδες εκμάθησης γκολφ μαθημάτων ,μαθήμαρα σε πισίνες κοκ ) . Αυτά 
όλα είναι λιγότερο πιθανά στο δικό μας περιεχόμενο ανάλυσης .
Η Scotchmer σαφέστατα είναι κατανοητό ότι θεωρεί ένα ολιγοπωλιακό 
μοντέλο αγοράς με καθορισμένο αριθμό ας πούμε εταιριών και εξετάζει 
την περιορισμένη συμπεριφορά όσο ο αριθμός των εταιριών αυξάνει . 
Βρίσκει ότι η χρέωση σύνδεσης φθάνει στο μηδέν όσο ο αριθμός των 
εταιριών αυξάνει.
Αυτό το αποτέλεσμα αν τα ανάγουμε στα δικά μας πλαίσια ανάλυσης 
φαίνεται να εξαρτάται κριτικά από την φύση της σταθερής χωρητικότητας 
της τεχνολογίας που εφαρμόζεται στα δίκτυα παροχής υπηρεσιών .
Ο αριθμός των εταιριών που εισέρχονται σε ένα κλάδο και στην ουσία 
συμβάλλουν στην αύξηση του επιπέδου καθυστέρησης Υ, εξαρτάται από 
την δομή και την μορφή των εξόδων που έχουν να αντιμετωπίσουν .



Η ύπαρξη φυσικού μονοπωλίου έχει επικρατήσει σαν κατάσταση στο 
χώρο των τηλεπικοινωνιών για αρκετό καιρό και σε πολλές χώρες .
Η διάλυση της AT&T ήταν το αποτέλεσμα τεχνολογικών μεταβολών που 
τερμάτισαν το φυσικό μονοπώλιο. Οι τοπικές λειτουργικές εταιρίες της 
BELL στα 1994 , γέμισαν μία κίνηση να έχουμε περισσότερη συνεχιζόμενη 
μονοπωλιακή ρύθμιση μετακινούμενη, με την παραδοχή ότι περαιτέρω 
μεταβολές στις συνθήκες κόστους έχουν ομοίως τερματίσει το φυσικό 
μονοπώλιο στη τοπική υπηρεσία συναλλαγής.
Βλέπε Sharkey (1982) για μία λεπτομερειακή μεταχείριση της θεωρίας του 
φυσικού μονοπωλίου .
Ας κινηθούμε όμως και σε μία άλλη βάση και ας δούμε το θέμα της 
ταξινόμησης του πελατειακού κοινού στο οποίο απευθύνονται οι 
τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί, προσφέρωντας και πολλαπλές ποιότητες 
υπηρεσιών- ανάλογα της πελατειακής κατηγορίας .
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Β2.4.2.δ. Χρήστες σταθερής τηλεφωνίας και κατηγοριοττοίηση αυτών 
σύμφωνα με τις προσδοκίες τους για την ποιότητα των 
διατειθέμενων υπηρεσιών και πς προτιμήσεις τους

Στο μοντέλο που μελετάμε τίποτε δεν υπονοεί ότι θα υπάρχει μία απλή 
ποιότητα άριστης προσφερόμενης υπηρεσίας.
Αν όλοι οι χρήστες ήταν ίδιοι, τότε η λύση των εξισώσεων (6) θα επέφερε 
μία απλή ποιότητα Υ * , και συνδεόμενες τιμές ρ(Υ *),^(Κ*) .
Επιπλέον , οι προτιμήσεις του χρήστη για τις περισσότερες υπηρεσίες είναι 
συχνά ετερογενείς : κάποιοι χρήστες μπορεί να είναι πολύ μη ανεχτικοί με 
την καθυστέρηση ενώ άλλοι μπορεί να προτιμούν να περιμένουν αλλά να 
πληρώσουν χαμηλές τιμές.
Όταν οι καταναλωτές έχουν ετερογενείς προτιμήσεις για ποιότητα , η 
κοινωνική ευημερία γενικά δεν μεγιστοποιείται με το να έχουμε μία απλή, 
υψηλής ποιότητας διατειθεμένη υπηρεσία ή προϊόν .
Τυπικά θα υπάρχουν χρήστες που θα προτιμούσαν να δεχθούν 
χαμηλότερη ποιότητα για να την ανταλλάξουν με μείωση τιμής - εκτιμούν 
την διαφορά ποιότητας σε μικρότερους όρους από ότι εκτιμούν τα άλλα 
αγαθά και τις υπηρεσίες που μπορούν να αγοράσουν με το διαθέσιμο 
εισόδημα τους .
Ανταγωνισμός με ελεύθερη είσοδο θα ενδυναμώνει τότε κάθε επίπεδο 
ποιότητας να τιμολογάται αποτελεσματικά.
Κάποιοι τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί θα αποφασίσουν να έχουν χαμηλές 

τιμές και υψηλή συμφόρηση , ενώ άλλοι προσφέρουν υψηλές τιμές και 
χαμηλή συμφόρηση.
Πως μία ανταγωνιστική αγορά φθάνει στην κοινωνικά άριστη ποικιλία των 
επιλογών τιμής - ποιότητας;
Για να ολοκληρώσουμε την τοποθέτηση αυτή , υποθέτουμε ότι έχουμε 2 
τύπους χρηστών :
Τον ανεχτικό στην καθυστέρηση και τον μη ανεχτικό στην καθυστέρηση, 
αλλά μόνο μία μέση ποιότητα υπηρεσίας που αρχικά προσφέρεται από 
όλες τις εταιρίες. Πότε θα πλήρωνε μία εταιρία για την προσφορά μιας 
διαφορετικής ποιότητας υπηρεσίας από ότι των ανταγωνιστών ;
Με την προσφορά μίας ποιότητας υπηρεσίας που αριστοποιείται για μία εκ 
των ομάδων , μία εταιρία που παρεκκλίνει θα μπορούσε να προσελκύσει 
όλους τους πελάτες από αυτή την ομάδα.
Αν τα έσοδα από αυτή την παρέκκλιση υπερβαίνουν το κόστος παροχής 
της νέας ποιότητας , αυτό θα αύξανε τα κέρδη της παρεκκλίνουσας 
εταιρίας. Αν δεν υπάρχουν σταθερά έξοδα για την δημιουργία 
διαφορετικών ποιοτήτων , θα αναμέναμε να δούμε τόσες διαφορετικές 
ποιότητες όσοι διαφορετικοί τύποι προτιμήσεων καταναλωτών υπάρχουν . 
Αλλά τι γίνεται αν υπάρχουν μεγάλα σταθερά έξοδα για να προσθέσουμε 
νέες υπηρεσίες?
Σε αυτήν την περίπτωση δεν θα ήταν επικερδές για μία παρεκκλίνουσα 
εταιρία να παρέχει μία διαφορετική ποιότητα από τη στιγμή που η είσοδος 
μπορεί να έχει πρόβλημα να αποκομίσει επαρκή κέρδη για να καλύψει τα 
έξοδα της.
Έτσι ο αριθμός ισορροπίας των εταιριών και της ποικιλίας των υπηρεσιών 
που προσφέρονται θα εξαρτάται από το σταθερό κόστος της δημιουργίας 
νέων ποιοτήτων υπηρεσιών.
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Είδαμε τι συμβαίνει αν οι διαφορετικοί χρήστες έχουν διαφορετικές 
προτιμήσεις για τη χρήση του τηλεφώνου .
Τι συμβαίνει αν ένας απλός χρήστης έχει διαφορετική προθυμία να 

πληρώσει για την υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας όταν χρησιμοποιεί 
τηλέφωνο για διαφορετικούς σκοπούς;
Για π.χ, ένας χρήστης μπορεί να θέτει υψηλή τιμή για μία υπηρεσία που 
παρέχεται μέσω της σταθερής τηλεφωνίας - π.χ. εκτροπή κλήσης- αλλά 
χαμηλή τιμή σε μία άλλη - π.χ. αυτόματος τηλεφωνητής .
Αν υπάρχουν μικρά έξοδα διασύνδεσης , βλέπουμε μία επονομαζόμενη 
από τους οικονομολόγους “ρεστοράν” ισορροπία : Δηλαδή, ποικίλες 
υπηρεσίες σε ποικίλες τιμές, με έναν απλό καταναλωτή να χρησιμοποιεί το 
τηλέφωνο για διαφορετικούς σκοπούς.
Υπάρχουν επίσης σημαντικά έξοδα πρόσβασης επιπλέον 
τηλεπικοινωνιακών παροχών. Π.χ. μπορεί να απαιτείται να έχουμε 
πολλαπλές γραμμές τηλεφωνικές εντός ενός γραφείου ή σπιτιού.
Αν το κόστος των πολλαπλών παροχών για πολλαπλές υπηρεσίες γίνει 
αρκετό υψηλό , τότε μπορεί να αναμένουμε να δούμε τηλεπικοινωνιακούς 
οργανισμούς οι οποίοι θα προσφέρουν πολλαπλές ποιότητες υπηρεσιών. 
Υπήρχε μελέτη στη ανάπτυξη των ολοκληρωμένων υπηρεσιών δικτύων, 
βλ. Braden, Clark, Shenker (1994 ) για μια προτεινόμενη αρχιτεκτονική 
ποιότητας υπηρεσιών.
Η τιμολόγηση είναι πιθανόν να είναι πιο αποτελεσματικός μηχανισμός για 

διευθέτηση διαφορετικών ποιοτήτων υπηρεσιών σε κατάλληλους χρήστες - 
παρόλο τον τύπο της τιμολόγησης που προβάλλει και θα εξαρτάται κριτικά 
από την επανάσταση της τεχνολογικής δομής ( MacKie - Mason , Vaian - 
1994 b)
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B2.4.3. Στο ανταγωνιστικό περιβάλλον αγοράς με την παρουσία 
φαινομένων συμφόρησης πότε παρουσιάζεται η ανάγκη για 
πρόσθεση επιπλέον χωρητικότητας

Είδαμε πρωτύτερα ότι οι αποτελεσματικές τιμές συμφόρησης στέλνουν τα 
κατάλληλα σημάδια , για επέκταση χωρητικότητας . Ας δούμε πως 
δουλεύει αυτό σε μία ανταγωνιστική αγορά.Υπέθεσε ότι μία ανταγωνιστική 
εταιρία πρέπει να αποφασίσει εάν θα θέλει να προσθέσει επιπλέον 
χωρητικότητα , στο δίκτυο της ΔΚ .
Θεωρούμε 2 σενάρια :
Στο 1°, η εταιρία κρατάει σταθερό το Χκαι τιμολογεί πιο πολύ για 
βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσίας , για να μειώσει την καθυστέρηση . Το 
έξτρα ποσό που μπορεί να χρεώσει στον χρήστη j είναι:

dY
I «/'(U+/>'(!>] 5? Δκ

αΚ

Χρησιμοποιώντας την (6), γίνεται

.±^ΔΚ
Κ δΥ Κ

Υπολογίζοντας αυτό σε όλους τους καταναλωτές και χρησιμοποιώντας την 
(10), έχουμε

ρ—ΔΚ .
Κ

Δηλαδή θα αυξηθούν τα κέρδη , αν η αύξηση στα έσοδα είναι μεγαλύτερη 
από το κόστος επέκτασης της χωρητικότητας :

ρ—ΔΚ - c'(x)AK= [ ρ— - c'(x)] ΔΚ > 0 
Κ Κ

Συγκρίνοντας αυτό , με την εξίσωση (5), βλέπουμε ότι τα κέρδη θα 
αυξηθούν αν και μόνο αν αυξηθούν τα καθαρά κοινωνικά οφέλη.
Στο 2° σενάριο , η εταιρία επεκτείνει την χωρητικότητα της και διατηρεί την 
τιμή σταθερή.
Σε μία ανταγωνιστική αγορά , θα προσελκύει νέους πελάτες λόγω της 
μείωσης στην καθυστέρηση. Στην ισορροπία αυτή η εταιρία θα έχει την ίδια 
καθυστέρηση όσο οι άλλες εταιρίες χρεώνουν την ίδια τιμή . Υπέθεσε , ότι 
η αρχική ισορροπία

* = Υ 
Κ

Τότε η επιπλέον χρήση πρέπει να ικανοποιεί: ΔΧ = ΥΔΚ 
Αυτό που ακολουθεί είναι, ότι μία αύξηση στα κέρδη δίνεται από

ρΥΑΚ - <?'(Χ)ΔΚ= [ρ— - ϋ'(Α·)ΔΚ].
Κ

S9



-ανά βλέπουμε ότι η επέκταση χωρητικότητας είναι άριστη , αν και μόνο 
αν αυξάνει τα κέρδη.
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B 2.4.4. Απουσία χρέωσης χρήσης

Τι γίνεται στο αρχικό μοντέλο μας , αν δεν υπάρχουν χρεώσεις χρήσης.
Στο μοντέλο αυτό , η χρέωση της χρήσης παίζει 2 κριτικούς ρόλους - 
ερμηνεύει μαζί το αποτελεσματικό επίπεδο χρήσης και το αποτελεσματικό 
επίπεδο της χωρητικότητας .
Παρόλο αυτά η τιμολόγηση βασισμένη στη χρήση , είναι ακριβής και 

απαιτεί μία δομή να παρακολουθήσουμε χρήση, παρασκευή λογαριασμών 
και συλλογή εσόδων. Είναι όμως ενδιαφέρον να εξετάσουμε πώς ένα 
μοντέλο μπορεί να λειτουργεί που δεν έχει χρέωση χρήσης , αλλά μόνο 
χρέωση συνδρομής.
Είναι βολικό να ξεχωρίσουμε το μοντέλο που περιγράφεται παραπάνω , με 
μία ειδική φόρμα για χρησιμότητα:

Ui(xi,Y) = Ui(xi)-D(Y)

Εδώ το D(y), άμεσα θεωρείται ως το κόστος καθυστέρησης από την 
συμφόρηση. Υποθέτουμε ότι to/)(f) , είναι μία αύξουσα , διαφορική και 
κοίλη συνάρτηση.
Η οποία λέει ότι το κόστος καθυστέρησης αυξάνει με την χρήση , και 
αυξάνει με αυξανόμενο ποσοστό.
Για αυτήν την εικόνα της χρησιμότητας , οι τιμές ισορροπίας των {Κ,Υ) ,
σε ένα πλαίσιο τιμολόγησης, βασισμένη στη χρήση , μπορούν να 
γράφούν ως εξής:

(13) u'i{x,) = —D(Y)
Κ

nD'(Y)Y = c'(K)K

Οι συνθήκες απλά φαίνονται με το να γράψουμε τις συνθήκες ( 10 -11) για 
την ειδική μορφή της συνάρτησης χρησιμότητας που έχουμε υιοθετήσει.
Ας θεωρήσουμε τι θα συνέβαινε αν και μόνο αν , τιμολόγηση συνδρομής 
ήταν διαθέσιμη. Από τη στιγμή που η πρόσβαση τιμολογείται, αλλά δεν 
υπάρχει τιμή για τη χρήση , υποθέτουμε ότι ο παράγοντας / μένει σε ένα 
σημείο χρήσης χ,

η
Αυτό ερμηνεύει χα = ]Γχ,α

7=1
Το πρόβλημα μεγιστοποίησης χρησιμότητας του χρήστη / για το Υ είναι

max u i(xi)a-D(y)— q{Y)

που οδηγεί στην συνθήκη α'τάξης

-Df(r)=q\Y)

Προσθέτοντας αυτό σε όλους τους καταναλωτές μας δίνει

(14) nq'(Y) = -nD'(Y)
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Το πρόβλημα μεγιστοποίησης κέρδους του τηλεπικοινωνιακού οργανισμού 
είναι

max nq{Y)-c{K), 
k

που έχει συνθήκες α' τάξης

-nq'(Y)~ = c\K)
Λ.

Συνδυάζοντας αυτό με την εξίσωση (14), βλέπουμε ότι η λύση ισορροπίας 
με μη τιμολόγηση συνδρομής , μόνο πρέπει να ικανοποιεί την συνθήκη 
ισορροπίας

(15) nYD'(Y)= c'(K)K

Συγκρινόμενη αυτή με την (13), βλέπουμε ότι η μορφή της εξίσωσης που 
ερμηνεύει την χωρητικότητα ισορροπίας είναι η ίδια με ή χωρίς την 
τιμολόγηση βασισμένη στην χρήση :
Σε κάθε περίπτωση το ποσό της χωρητικότητας θα ερμηνεύεται από την 
προθυμία να πληρώσουμε για μία μείωση στην καθυστέρηση.
( Για την ανωτέρω περίπτωση βλ. και παράρτημα Ε ).



B2.4.5. Συμμετέχοντας στο «παίγνιο» με ένα μονοπώλιο που έχει την 
δύναμη της αγοράς στα χέρια του.

Τι συμβαίνει στην περίπτωση όπου δύναμη στο πλαίσιο αγοράς του 
κλάδου είναι δεδομένη : η χωρητικότητα και η χρησιμότητα πως φαίνονται 
και τι ρόλο παίζουν;

Για παράδειγμα η περίπτωση του ΟΤΕ που εώς τώρα ήταν το μονοπώλιο 
στην αγορά της σταθερής τλεφωνίας : έχει κίνητρο να περιορίσει την εκροή 
του προκειμένου να αυξήσει την τιμή.
Σε αυτή την περίπτωση πως αυτή η επιλογή του επηρεάζει την άριστη 
επιλογή του για την χωρητικότητα του δικτύου ;
Αν ο ΟΤΕ τιμολογεί μόνο στην βάση της χρήσης η απάντηση είναι άμεση. 
Γενικά η εκροή θα είναι χαμηλότερη και η τιμή υψηλότερη υπό μονοπώλιο 
από ότι υπό ανταγωνισμό.
Χαμηλότερη εκροή υπονοεί λιγότερη χωρητικότητα .
Παρόλο αυτά αυτή η ανάλυση βασίζεται στην υπόθεση την τιμολόγησης 
στην χρήση μόνο. Έχουμε προτείνει ότι ένας συνδυασμός συνδρομής και 
τιμολόγησης χρήσης θα ήταν ένας δίκαιος κοινός διακανονισμός για 
πληροφόρηση και στους δικτυακούς παροχείς υπηρεσιών.
Αυτοί οι υπαινιγμοί για διμερή τιμολόγηση είναι σημαντικοί.
Γ ια παράδειγμα , υπέθεσε ότι όλοι οι χρήστες έχουν τις ίδιες προτιμήσεις . 
Σε αυτήν την περίπτωση η μέγιστη χρέωση σύνδεσης που ο 
μονοπωλητής μπορεί να χρεώσει είναι η χρέωση που κάνει τον χρήστη 
αδιάφορο ανάμεσα στην χρησιμοποίηση της υπηρεσίας σταθερής 
τηλεφωνίας και τη μη χρησιμοποίηση της .
Χάριν απλότητας , κανονικοποιούμε την χρησιμότητα της μη χρήσης στο 0 
έτσι ώστε η συνθήκη συμμετοχής να γίνει

u(x.Y) - px-q = 0

Το πρόβλημα μεγιστοποίησης κέρδους του μονοπωλητή είναι

max n[q + p(x,Y)x]-c(K) .
Κ,χ

Υποκαθιστώντας από την συνθήκη συμμετοχής έχουμε

max nu(x,Y)-c(K) ,
Κ,χ

που είναι απλά το πρόβλημα μεγιστοποίησης της κοινωνικής ευημερίας. 
Ακολουθεί ότι η άριστη πολιτική του μονοπωλητή είναι να θέσουμε την τιμή 
χρήσης ίση με την άριστη χρέωση συμφόρησης , χρεώνουμε τον χρήστη

q = ιι{χ,Υ)- ρχ

για χρήση και κάνουμε την κοινωνικά άριστη επένδυση για την 
χωρητικότητα.
Αυτή η παρατήρηση είναι το κλασικό, δύο μερών τιμολόγησης - 
αποτέλεσμα του Οϊ ( 1971). Δες Schmalensee (1981) για μία λεπτομερή



έκθεση και Varian (1989) για μία έρευνα αυτού και τα σχετικά 
αποτελέσματα.
Επίσης η υπόθεση ότι όλοι οι χρήστες - που σημαίνει όλοι οι δυναμικοί 
χρήστες - έχουν όμοιες προτιμήσεις μπορεί στην πραγματικότητα να μην 
ηχεί στα αυτιά , σαν τόσο ρεαλιστικοί και Π περίπτωση των ετερογενών 
χρηστών να αναμένεται ως πιο κοντινή στον πραγματικό κόσμο 
κατάσταση) όμως η σταθερή τηλεφωνία λίγο ως πολύ δεν νομίζουμε ότι 
διαφοροποιείται στις προτιμήσεις των χρηστών- πράγμα που συμβαίνει 
πιο έντονα σε άλλες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες όπως το Internet, επί 
παραδείγματι.
Μάλιστα περιπτώσεις όπως η τελευταία την συναντούμε στην θεματολογία 
των διμερών τιμολογήσεων αλλά και εκεί απαιτείται να δούμε πως 
δουλεύει το πρόβλημα τιμολόγησης συμφόρησης που εξετάζουμε εδώ.
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Γ. Εν κατακλείδι :

Έχουμε συζητήσει ότι πολλοί δικτυακοί πόροι που ανήκουν σε 
τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς παροχής αναλογών προϊόντων και 
υπηρεσιών είναι συμφορισμένοι, λόγω της εκτεταμένης χρήσης από την 
πλευρά των ατόμων .
Τονίστηκε ότι η αυξημένη χρήση εδεχόμενα να μειώνει την ποιότητα των 

προσφερόμενων υπηρεσιών τους.
Στο κόσμο των δικτύων άλλωστε , η εκτεταμένη χρήση δημιουργεί το 
πρόβλημα των εξωτερικοτήτων , μειώνοντας με αυτό τον τρόπο την αξία 
της χρήσης για οποιοδήποτε άλλον.
Οι οικονομολόγοι έχουν προτείνει κατά καιρούς σχέδια τιμολόγησης για 
αυτά τα φαινόμενα των εξωτερικοτήτων , με το να θέτουν τις περισσότερες 
φορές μία τέτοια τιμή για την διατειθέμενη κάθε φορά υπηρεσία δικτύου , η 
οποία αντανακλά μαζί άμεσο και εξωτερικό κόστος της χρήσης .
Με αυτό τον τρόπο οι χρήστες θα χρησιμοποιούν την υπηρεσία ενός 

δικτύου που κατέχει ένας τηλεπικοινωνιακός οργανισμός ή περισσότεροι, 
αποτελεσματικά - με την οικονομική έννοια του όρου .
Στην ανάλυση μας εκθέσαμε ότι αν μία υπηρεσία ενός δικτύου και 

συγκεκριμένα η σταθερή τηλεφωνία παρέχεται σε μία ανταγωνιστική 
αγορά με χρέωση σύνδεσης και τιμές χρήσης , η διαθέσιμη τιμή 
ισορροπίας της και η δεδομένη χωρητικότητα του δικτύου θα επιδιώκουν 
και θα μεγιστοποιήσουν το καθαρό κοινωνικό όφελος από την 
χρησιμοποίηση της.
Αν υπάρχει όμως μόνο μονοπωλιακός τηλεπικοινωνιακός οργανισμός , 
παρόλο αυτά , η τιμή χρήσης που μεγιστοποιεί το κέρδος θα μπορούσε να 
ήταν είτε υψηλότερη ή χαμηλότερη από ότι η κοινωνικά άριστη τιμή ( με 
αντισταθμιστικές διευθετήσεις στη χρέωση σύνδεσης ), εξαρτώμενο από 
την αξία που διαφορετικοί χρήστες θέτουν στο δίκτυο.
Η έκταση στην οποία η τηλεπικοινωνιακή αγορά είναι ανταγωνιστική 
ολοκληρωτικά στο σύνολο της , εξαρτάται από το κόστος δομής της 
παροχής των δικτυακών πόρων - καναλιών , γραμμών επικοινωνίας και 
εγκαταστάσεων.
Εάν ένας τηλεπικοινωνιακός οργανισμός θα προσφέρει μία ή πολλαπλές 

ποιότητες της υπηρεσίας σταθερής τηλεφωνίας , θα εξαρτάται ταυτόχρονα 
από την πλευρά του κόστους για την παροχή τους και από την ένταση 
και τον βαθμό κατά τον οποίο ένας απλός χρήστης έχει προτιμήσεις για 
πολλαπλές διατειθέμενες ποιότητες που θα ήθελε να περιλαμβάνονται 
στην υπηρεσία της σταθερής τηλεφωνίας.
Στις πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις στα επιστημονικά περιοδικά, γίνεται 
λόγος για την τιμολόγηση πρόσβασης ως την πιο κοινή μορφή σύγχρονης 
τιμολόγησης.
Με ένα σταθερό σύνολο χρηστών για την σταθερή τηλεφωνία , 

αναμένουμε να έχουμε πιθανά μεγαλύτερη χωρητικότητα στο εύρος ζώνης 
των δικτύων όταν η χρήση δεν τιμολογείται, αλλά επίσης και εντονότερη 
συμφόρηση.
Επιπλέον , με εντονότερη συμφόρηση ,οι χρήστες που δεν είναι 

διαθέσιμοι να την ανεχτούν καθόλου ως κατάσταση , το πιο πιθανό είναι να 
μην χρησιμοποιούν καθόλου την σταθερή τηλεφωνία , αλλά ενδεχόμενα να 
καταφεύγουν και σε άλλα τηλεπικοινωνιακά μέσα προκειμένου να 
καλύψουν τις ανάγκες τους .



A. TO ΓΛΩΣΣΑ PI ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - 
ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΑΡΙΑΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ 
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

1. Καθολική υπηρεσία : ένα καθορισμένο , ελάχιστο σύνολο 
υπηρεσιών συγκεκριμένης ποιότητας , προσιτό σε κάθε χρήστη, 
ανεξάρτητα από τη γεωγραφική θέση του και ανάλογα με τις 
ιδιαίτερες εθνικές συνθήκες σε προσιτή τιμή.

2. Υπηρεσίες φωνηπκής τηλεφωνίας : η εμπορική εκμετάλλευση για 
το κοινό της άμεσης μετάδοσης φωνής σε πραγματικό χρόνο μέσω 
του / ή των δημοσίων δικτύων μεταγωγής , που επιτρέπει σε κάθε 
χρήστη να χρησιμοποιεί το συνδεδεμένο με τερματικό σημείο 
εξοπλισμό για να επικοινωνεί με άλλο τερματικό σημείο.

3. ΕΕΤΤ : Εθνική Ρυθμιστική Αρχή σε θέματα Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων

4. Εθνικό Σύστημα Αριθμοδότησης : είναι το σύστημα με βάση το 
οποίο καθορίζεται η δομή και η σύνθεση και πραγματοποιείται η 
διαχείριση και εκχώρηση των συνδρομητικών αριθμών των 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων της χώρας.

5. Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης φάσματος ( ραδιοσυχνοτήτων ): 
το σύνολο των συστημάτων, συσκευών, φορέων και διαδικασιών 
μέσω των οποίων το Υ.Μ.Ε. διαχειρίζεται το φάσμα των 
ραδιοσυχνοτήτων.

6. Πράσινη Βίβλος : κείμενο που θέτει προβληματισμούς για να 
δρομολογηθούν διαδικασίες δημόσιου διαλόγου, οι οποίες δύναται 
να καταλήξουν σε κείμενο πολιτικής ( ευρέως χρησιμοποιούμενη 
πρακτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ).

7. Λευκή Βίβλος : κείμενο που εκφράζει τις προγραμματικές δηλώσεις 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , οι οποίες υποβάλλονται στο 
Συμβούλιο Κορυφής , έπεται της Πράσινης Βίβλου και αποτελεί 
κείμενο πολιτικής.

8. Συνδρομητικό δίκτυο : είναι το τμήμα του τηλεπικοινωνιακού 
δικτύου, που ξεκινά από το τηλεφωνικό κέντρο της πόλης που 
ανήκει ένας συνδρομητής και φθάνει μέχρι το συνδρομητή.

9. Ανταγωνισμός : Η λέξη ανταγωνισμός κατά τη γλωσσολογική της 
έννοια αποτελεί σύνθεση των λέξεων αντί ( που εδώ σημαίνει 
αντίθεση ) και αγών και σημαίνει την προσπάθεια που καταβάλλεται 
από άτομα / εταιρίες για την κατά το δυνατόν επικράτηση του 
καθενός επί των άλλων. Όσο αφορά τον ΟΤΕ ο παραπάνω ορισμός 
έχει πεδίο εφαρμογής την Ελληνική Τηλεπικοινωνιακή αγορά , που 
λειτουργεί σε καθεστώς ελεύθερου ανταγωνισμού , εκτός από
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τηφωνητική τηλεφωνία η οποία και παραμένει το αποκλειστικό 
προνόμιο του ΟΤΕ μέχρι την 31-12-2000.

10. Δικαιώματα διέλευσης είναι τα δικαιώματα που χορηγούνται σε 
τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς , οι οποίοι κατέχουν ειδική άδεια 
λειτουργίας και αφορούν δικαιώματα πρόσβασης και διέλευσης 
διαμέσου δημοσίων πραγμάτων και ιδιωτικών ιδιοκτησιών για την 
τοποθέτηση και εγκατάσταση των αναγκαίων δικτύων και 
υποδομών και για τη σύνδεση με τους τελικούς χρήστες

11. Παίχτες στον ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς σταθερής 
τηλεφωνίας στην Ελλάδα :

Στο ανταγωνιστικό περιβάλλον αγοράς που θα εξετάσουμε υποθετικά , 
θεωρούμε ότι οι παίχτες μας είναι οι εξής :

Ο ΟΤΕ , ως κυρίαχος παίχτης ( έχει ιδιαίτερο πρότυπο να 
ανταγωνίζεται για να ξεχωρίσει τα προϊόντα του ) και 
Οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται ήδη στο χώρο της κινητής 
τηλεφωνίας:
ΣΤΕΤ ( προτιμάει να έχει την δική της καθιερωμένη τεχνολογία σαν 
στοιχείο προτύπου αλλά προτιμάει και τη σύνδεση με το δίκτυο του 
αντιπάλου ) και
ΠΑΝΑΦΟΝ ( έχει σαν πρότυπο την τεχνολογία της αλλά θα 
προτιμούσε τη συμβατότητα με την τεχνολογία του ανταγωνιστή )

12. Η Intracom : εξελλίσσεται σε κινητήριο μοχλό ανάπτυξης της 
βαλκανικής αγοράς τηλεπικοινωνιών, διπλασιάζοντας κάθε χρόνο 
των κύκλο εργασιών της, σε περίοδο έντονης επενδυτικής 
δραστηριότητας και βάση του στρατηγικού σχεδιασμού της , 
εξακολουθεί με αμείωτο ρυθμό την διείσδυση στο χώρο των 
τηλεπικοινωνιών, αναπτύσσοντας νέα προϊόντα και υπηρεσίες, με 
στόχο την καθιέρωση της εταιρίας ως κινητήριου μοχλού ανάπτυξης 
της τοπικής αλλά και της ευρύτερης βαλκανικής αγοράς 
τηλεπικοινωνιών.

13. Δίπλα σε αυτούς τους παραδοσιακούς παίκτες της τηλεπικοινωνιακή 
αγοράς, φιγουράρουν και πέντε εταιρίες που δραστηριοποιούνται 
στα ασύρματα δίκτυα στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ:

Η FirstMark Communications Europe ,
Η Formus Communications 
Priority Wireless BV
H Mediterranean Telecommunications ( μετονομάσθηκε σε Grapes 
Communications ) που έχει λάβει ήδη την πρώτη στην Ελλάδα 
άδεια εγκατάστασης δικτύου οπτικών ινών.
Και η Europe I Greece .

Βέβαια οι τελευταίες παραπάνω αναφερόμενες επιχειρήσεις
απευθύνονται κυρίως σε μεγάλους οργανισμούς που έχουν ανάγκη 
από υπηρεσίες ταχύτατης μεταφοράς μεγάλου όγκου δεδομένων. Στο 
βαθμό που κάποιες από τις εταιρίες εγκαταστήσουν τελικά το δίκτυο 
τους , τότε άλλοι μικρότεροι παίχτες θα μπορέσουν να μισθώσουν



αυτό το δίκτυο για να προσφέρουν υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας 
στον κοινό χρήστη.
Εκ πρώτης προσέγγισης παραβλέπουμε το γεγονός ότι επρόκειτο να 

ενδιαφερθούν και αλλοδαποί μεγάλοι τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί , 
στην επίτευξη κατοχής μεριδίου αγοράς, δεδομένου ότι ο χώρος των 
τηλεπικοινωνιών λόγω των αυξημένων εσόδων του , κεντρίζει αρκετά 
το ενδιαφέρον πολλών . Υπό το πρίσμα της νέας λογικής των 
οικονομικών των δικτύων, οι εταιρίες είναι σε θέση να παράγουν 
συμπληρωματικά αγαθά και έτσι να υπάρξει μείωση εμποδίων 
εισόδου στον κλάδο.

14. Εναλλακτική τηλεφωνία : Στο άμεσο μέλλον προβλέπεται και 
η περίπτωση της εμφάνισης ως ισχυρού και δυναμικού παίχτη 
αγοράς και των εναλλακτικών μορφών τηλεπικοινωνίας.
Ως γνωστό τα ήδη εγκατεστημένα δίκτυα υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας , με κατάλληλες προσθήκες και μέσω της ευκαιρίας της 
απελευθέρωσης του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των 
τηλεπικοινωνιών , θα αναπτύξουν και κλάδο επικοινωνίας. Η ΔΕΗ , 
ο ΟΣΕ, η ΔΕΠΑ, η ΕΥΔΑΠ και η αντίστοιχη της Θεσσαλονίκης , η 
Ολυμπιακή Αεροπορία και οι εθνικοί οδοί, όλες αυτές οι επιχειρήσεις 
με πρόσθετες επενδύσεις μπορούν να συμπληρώσουν τα δίκτυα 
τους και να μεταφέρουν ήχο .
Τέλος ενδεικτικά , στην λίστα των επίδοξων ανταγωνιστών του ΟΤΕ 
πρέπει να συμπεριλάβουμε και τη διεύρυνση της αγοράς και με τη 
συμμετοχή των εταιριών που έως τώρα δραστηριοποιούνταν στις 
υπηρεσίες Ίντερνετ και μεταφοράς δεδομένων 
( όπως η A C Ν , η Ideal Telecom SA - του ομίλου Λεβέντη με το 

51% να έχει παραχωρηθεί στην Panafon - η Sanyo Hellas Holding 
SA της οικογένειας Παπαγερωργίου, η Lannet Communications του 
ομίλου Λαναρά, η Hellas on Line και η Intraconnect, συμφερόντων 
της Logic-Dis και Αθ. Πουλιάδη ).

15 . ΕΤΑ : είναι το σύνολο των χρημάτων που δαπανόνται κάθε 
χρόνο στην Ελλάδα από τους διάφορους πελάτες για αγορά 
τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και υπηρεσιών.
Η ΕΤΑ όπως κάθε αγορά μπορεί να χωρησθεί σε υποτμήματα που 
καθένα αποτελεί μία ( υπο) αγορά π.χ. βασική τηλεφωνία, κινητή 
τηλεφωνία. Κάθε τέτοια αγορά , μπορεί να διαιρεθεί ακόμα 
περισσότερο σε πιο εξειδικευμένα υποτμήματα.
Αυτή τη στιγμή τα χρήματα που δαπανώνται για βασική και κινητή 

τηλεφωνία στην Ελλάδα αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό της ΕΤΑ 
ανώ αναμένεται αύξηση του ποσοστού των άλλων 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών .

16 . Αγορά Συνδρομητικού Βρόχου : Ως αγορά ΣΒ μπορούμε να 
ορίσουμε όλα τα τηλεπικοινωνιακά προϊόντα και υπηρεσίες που μέσα 
από το ΣΒ φθάνουν και χρησιμοποιούνται άμεσα από τον πελάτη - 
συνδρομητή.
Η σημασία της αγοράς του ΣΒ είναι τεράστια για τον ΟΤΕ , επειδή 
από την 1-1-2001 κάθε εταιρία θα μπορεί χρησιμοποιώντας το δικό



της ΣΒ , να παρέχει σταθερή τηλεφωνία στην Ελλάδα καθώς και όλες 
τις άλλες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και προϊόντα.
Δηλαδή ο ΣΒ αποτελεί την προϋπόθεση για την παροχή όλων των 
τηλεπικοινωιακών υπηρεσιών , σ’ όλους τους πιθανούς πελάτες - 
συνδρομητές .

17 . Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στο ΣΒ μέσω των 
συσπιμάτων μεταφοράς και διανομής Ηλεκτρικής ενέργειας- 
Κύρια σημεία :

α) Οι τεχνικές μετάδοσης τηλεπικοινωνιακών σημάτων μέσω των
γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας , δεν έχουν φθάσει ακόμα 
στο επίπεδο ωριμότητας που θα ήταν απειλητικό για τα πρώην ΡΤΤ ( 
πρώην κρατικοί τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί). Παρά ταύτα , η 
έρευνα στον τομέα αυτό συνεχίζεται, καθώς η σχετική προοπτική 
είναι εξαιρετικά δελεαστική για τις εταιρίες μεταφοράς και διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας.

• Ήδη , εταιρίες παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας , έχουν 
αναπτύξει και χρησιμοποιούν τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές για 
αυτόματο διάβασμα μετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας , 
μέσω των γραμμών διανομής ηλεκτρικού ρεύματος.

• Η Βρετανική ΔΕΗ δημιούργησε ξεχωριστή τηλεπικοινωνιακή εταιρία , 
Energis, που έφτιαξε το δικό της υπεραστικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ( 
SDH, οπτικές ίνες ), το οποίο και εκμεταλλεύεται με μεγάλη επιτυχία ( 
π.χ. διανομή του τηλεοπτικού σήματος του BBC σε πολλές περιοχές 
της χώρας ).

Β ) Στρατηγικές τηλεπικοινωνιακών εταιριών για το συνδρομητικό βρόχο
• Προοπτική τηλεφωνίας μέσω Ιντερνετ

18. Ψηφιακή τεχνολογία : Κύριο πλεονέκτημα της είναι η γρήγορη 
επικοινωνία , η ελαχιστοποίηση των βλαβών και των λαθεμένων 
κλήσεων και το πλήθος υπηρεσιών και ευκολιών που προσφέρονται 
από τα ψηφιακά κέντρα.

19. Ανάλυση Δυνατών - αδυνάτων σημείων :
Μέσα στην νέα ανταγωνιστική πραγματικότητα που τείνει να διαμορφωθεί 
πλέον στην αγορά των τηλεπικοινωνιών, ο ΟΤΕ νηφάλια θα πρέπει να κάνει 
μία ανάλυση των δυνατών και αδύνατων σημείων / των ευκαιριών - κινδύνων 
, αναφορικά με αυτή την υπηρεσία που μας απασχολεί, έτσι ώστε να 
επικεντρώσει τη στρατηγική δράσης του ( που δεν είναι άλλη από την 
προώθηση του δικού του προϊόντος, έναντι των νέων εταιριών που θα 
εισέλθουν και θα προσφέρουν και αυτές παρόμοια υπηρεσία) ανάλογα

ΟΤΕ
ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ



20 . Εξωτερικότητα δικτύου Η αξία του προϊόντος της σταθερής 
τηλεφωνίας
αυξάνει εκθετικά με τον αριθμό των χρηστών .
Αυτό οφείλεται στο φαινόμενο των εξωτερικοτήτων , αλλά και στο 
γεγονός ότι η εξωτερικότητα επηρεάζει την συμπληρωματικότητα των 
στοιχείων και την συμβατότητα των δικτύων.Οι χρήστες 
απολαμβάνουν χρησιμότητα από την κατανάλωση του αγαθού της 
σταθερής τηλεφωνίας .

21. Αξια μιας δικτυακής αγοράς σταθερής τηλεφωνίας αγοράς 
:είναι το όφελος που ο πελάτης αντιλαμβάνεται ότι αποκομίζει από 
την αγορά αυτή. Στις αγορές των δικτύων:

- λόγω οικονομιών κλίμακας και διαφοροποίησης προϊόντος , οι αγορές 
αυτές χαρακτηρίζονται ως ολιγοπωλιακές ή μονοπωλιακού 
ανταγωνισμού

- λόγω εκτεταμένης σημασίας της έρευνας και της ανάπτυξης ,
χαρακτηρίζονται ως μονοπώλια.

- Λόγω των επιδράσεων των δικτύων , μπορεί να συνοδεύονται από 
εξωτερικότητες δικτύου.

22. Ανταγωνιστικότητα δικτύου : Ανταγωνιστικότητα σημαίνει, να 
πείσεις τον πελάτη πως του παρέχεις το μεγαλύτερο όφελος.
Όφελος για μερικούς είναι η χαμηλή τιμή που πληρώνουν αλλά για 
άλλους μεγαλύτερη σημασία έχει να εξυπηρετηθούν πλήρως και 
έγκαιρα σε οποιαδήποτε ανάγκη / πρόβλημα , σχετικά με το προϊόν / 
υπηρεσία που αγόρασαν.

23. Πόροι Δικτύου : Οι χρήστες των εφαρμογών αγοράζουν πόρους 
για να καλύψουν τις απαιτήσεις των ποιοτήτων πηρεσιών.
Οι τιμές των πόρων ελέγχονται από τους παροχείς και βασίζονται 
πάνω στους νόμους, αγορών προσφοράς και ζήτησης.

24. ISO 9000 : Το επιστέγασμα όλων των προσφερομένων 
υπηρεσιών του ΟΤΕ είναι το γεγονός ότι, για πολλές από τις 
υπηρεσίες αυτές βρίσκεται στις τελικές διαδικασίες απόκτησης 
Πιστοποίησης σύμφωνα με τη σειρά στάνταρ ISO 9000 , που ως
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γνωστό πρόκειται για μια παγκόσμια αποδεκτή κλίμακα διασφάλισης 
ποιότητας υπηρεσιών.

25. ΔΙΚΤΥΟ ΟΤΕ : 12.900 χιλιόμετρα χερσαίων και υποβρυχίων 
καλωδίων οπτικών ινών.
Για την αύξηση της χωρητικότητας και την ενίσχυση του 
συνδρομητικού και ζευκτικού δικτύου με τη χρήση ψηφιακών 
συστημάτων , η εταιρία κάνει σημαντικές επενδύσεις σε νέα 
συμμετρικά καλώδια , πλαστική μόνωση και καλώδια οπτικών ινών 
καθώς και σε ψηφιακές ζεύξεις μικροκυμάτων για την βελτίωση των 
υπηρεσιών σε περιοχές με μεγάλη κίνηση .
Από τις κλήσεις που γίνονται μέσω του ζευκτικού δικτύου το 52 % 
μεταδίδεται μέσω καλωδίων οπτικών ινών, το 28 % μέσω ψηφιακών 
ζεύξεων μικροκυμάτων και το 5 % μέσω συμμετρικών ή ομοαξονικών 
καλωδίων με ψηφιακή δυνατότητα.
Έργα οργανισμού για την ανάπτυξη της βασικής δικτυακής 
υποδομής:

- Ενσύρματα δίκτυα και οπτικές ίνες ( κατασκευή τάφρων, τοποθέτηση
καλωδίων - συμβατικών και χερσαίων καλωδίων οπτικών ινών, κατασκευή 
νέων τηλεφωνικών συνδέσεων και πραγματοποίηση μεταφορών, 
προετοιμασία ζεύξεων για υπέρθεση PCM και ενεργοποίηση ψηφιακών 
κυκλωμάτων)____________ _____________________________________
- Πολυπλεξία - πολλαπλασιασμός χωρητικότητας του φυσικού φορέα για
την μετάδοση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων- ο τομέας εξελίσσεται ραγδαία 
με την τεχνολογία των οπτοηλεκτρονικών διατάξεων.______________________

Ασυρματικά δίκτυα - κατασκευάστηκαν και έγινε επέκταση σε ψηφιακά 
ραδιοδίκτυα που αντιστοιχούν σε 3.920.000 κανάλια X Km .________________
- Στη Διεθνή τηλεφωνία εξυπηρετούμαστε από τρία διεθνή ψηφιακά κέντρα ,
δύο στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη όπου έγινε και αναθεώρηση των 
τιμολογίων όλων των διεθνών υπηρεσιών, δόθηκαν στην εκμετάλλευση νέα 
ψηφιακά τηλεφωνικά κυκλώματα , λειτούργησαν επιπλέον μισθωμένα 
κυκλώματα .ενεργοποιήθηκαν αριθμοί Freephone στην υπηρεσία ατελών 
χρήσεων, έγινε εισαγωγή των υπηρεσιών ISDN, επεκτάθηκε η υπηρεσία 
άμεση πρόσβαση χώρας____________________ __________________________  •

• Υποβρύχιο δίκτυο, είναι εκείνο που συνδέει τηλεπικοινωνιακά δύο 
ακτές. Το καλώδιο βρίσκεται απόθετο στην επιφάνεια του πυθμένα 
της θάλασσας ή έχει ταφεί για την προστασία του στον πυθμένα .Η 
ταφή του εφαρμόζεται από τον SEA - ΜΕ - WE 3 ( South East Asia - 
Middle East - West Europe )

Πρόκειται για ένα διεθνές καλωδιακό σύστημα υποβρύχιων οπτικών 
ινών. Αρχίζει από την Δυτική Ευρώπη ( Γερμανία , Μεγ. Βρετανία ) 
και περνάς από τα στενά του 
Γιβραλτάρ στην Μεσόγειο (Ιταλία , Ελλάδα, Κύπρος ).
Συνεχίζεται από τα στενά του Σουέζ προς την Ασία (Ινδία , 
Σιγκαπούρη ) και χωρίζεται σε δύο μέρη , με το ένα άκρο να 
καταλήγει στην Ιαπωνία και το άλλο στην Αυστραλία .Ενδιάμεσα 
υπάρχουν περί τα 40 σημεία προσαιγιάλωσης.
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• ADRIA-1
To καλώδιο αυτό ενώνει την Ελλάδα ( Κέρκυρα ), την Αλβανία ( 
Durres ) και την Κροατία ( Dubrovnik). Παρέχει ειδικές τιμές στους 
χρήστες που προσεγγίζουν μέσω αυτού του καλωδίου την Γερμανία 
και το SE - ΜΕ - WE 3, μετά από την διακρατική συμφωνία TAC ( 
TransAdria Corridor).

• TAT - 12 /13 ( Trasatlantic )
To TAT 12/13 .αποτελεί έναν υπερατλαντικό δακτύλιο υποβρύχιων 

καλωδίων οπτικών ινών, με σημεία προσαιγιάλωσης στην Γαλλία , 
Μ.Βρετανία και ΗΠΑ .

26. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
• EUTELSAT ( Ευρωπαϊκός Δορυφορικός Τηλεπικοινωνιακός 

οργανισμός - καλύπτει δορυφορικά την Ευρώπη.
Η Ελλάδα μέσω ΟΤΕ είναι πλήρες και ισότιμο μέρος του μόνιμου 

EUTELSAT)
• INTELSAT (Διεθνής δορυφορικός τηλεπικοινωνιακός οργανισμός που 

καλύπτει το σύστημα του, όλη τη γη )
• INMARSAT ( Διεθνής δορυφορικός οργανισμός , με σκοπό την 

παγκόσμια κάλυψη της επικοινωνίας πλοίων, αεροπλάνων, φορτηγών 
και τρένων.)

• ICO GLOBAL COMMUNICATIONS LTD (Ιδρύθηκε με σκοπό να 
παρέχει παγκόσμια κινητή δορυφορική επικοινωνία ).

• Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών : δίνει τη δυνατότητα 
ταυτόχρονης κλήσης μέχρι και τεσσάρων διαφορετικών μορφών 
επικοινωνίας από μία μόνο σύνδεση.

Διεθνή καλωδιακά συστήματα :

• BSFOCS ( Black sea fiber optic cable system ). To BSFOCS είναι 
ένα SDH υποβρύχιο καλώδιο οπρικών ινών εκτείνεται στην περιοχή 
της Μαύρης Θάλασσας , έχοντας τα σημεία προσαιγιάλωσης του στη 
Varna ( Βουλγαρία ) και Odesa ( Ουκρανία ) και Novorossiysk (
Ρωσία ). Ο ΟΤΕ έχει κατευθείαν πρόσβαση σε αυτό το καλώδιο 
μέσω του χερσαίου καλωδίου οπτικών ινών Ορμένιο - Svilegrand .

• TAT-14

Είναι ένα υπερατλαντικό σύστημα καλωδίων με σημεία προσαιγιάλωσης
σε Ευρώπη ( Γαλλία, Γερμανία, Μ.Βρετανία ) και ΗΠΑ .
• ΟΤΕ , αφορά τη διαδρομή από τη ίσαλο γραμμή μέχρι το βάθος νερού 

600 μέτρων. Η εγκατάσταση των υποβρυχίων καλωδίων γίνεται με 
ειδικά εξοπλισμένο καλωδιακό πλοίο ( ΘΑΛΗΣ - ιδιοκτησίας του ΟΤΕ ).

• Χερσαία δίκτυα , διαχωρίζονται σε υπόγεια ( τοποθετούνται σε ειδικές 
τάφρους διέλευσης για προστασία τους λίγα μέτρα κάτω από την 
επιφάνεια και συνήθως βρίσκονται στα πεζοδρόμια μέσα σε 
κατοικημένες περιοχές ή δίπλα σε μεγάλους οδικούς άξονες ) και 
εναέρια δίκτυα (τοποθετούνται σε ειδικά στηλώματα ή είναι 
αυτοστήρικτα και συνήθως διατρέχουν την ύπαιθρο. Μέσα από αυτά



μεταβιβάζονται τηλεφωνικές επικοινωνίες με υπέρθεση καναλιών. Ο 
φορέας αυτών των δικτύων μπορεί να είναι απλό χάλκινο σύρμα ή 
ομοαξωνικό καλώδιο ή αυτοστήρικτη οπτική ίνα ή ακόμη ασύρματη 
σύνδεση UHF με σταθμούς ασυρμάτου Α/Τ ) .

27. Τιμολόγηση δικτύων υπό κατάσταση συμφόρησης : Η 
τιμολόγηση ενός δικτύου που πληρεί υπό κατάσταση συμφόρησης, 
εντάσσεται μέσα στα θέματα της άριστης τιμολόγησης για τη χρήση του 
δικτύου. Εντός του πλαισίου αυτού τιμολόγησης περιλαμβάνονται 
χαρακτηριστικά συμπεριφοράς χρηστών όπως : η πρόσβαση, η 
χωρητικότητα - ικανότητα δικτύου, η χρήση , η προτεραιότητα της 
υπηρεσίας.
Η πρόσβαση και η χωρητικότητα δικτύου , δεν εξαρτώνται από το 
πόσο ένας χρήστης χρησιμοποιεί το δίκτυο = > Αυτά λοιπόν θα 
μπορούσαν να θεωρηθούν ότι αποτελούν το σταθερό κόστος χρέωσης 
(π).
Η χρήση και οι χρεώσεις προτεραιότητας εξαρτώνται από το πόσο 
πολύ χρησιμοποιεί κάποιος το δίκτυο = > μεταβλητό κόστος ( ρ ).
Τα βραχυχρόνια έξοδα λειτουργίας του δικτύου είναι λιγοστά και 
τείνουν να εξαφανιστούν , λόγω παρελθόντων αποφάσεων ή είναι 
σταθερά επειδή δεν εξαρτώνται από την ποσότητα της πληροφορίας 
που στέλνεται.
Στα σταθερά έξοδα, περιλαμβάνονται, η κατασκευή και η διάταξη των 
γραμμών, δρομολογητών , μεταγωγέων ή το leasing τέτοιων στοιχείων. 
Από τη στιγμή που υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, το κόστος παροχής 
μιας επιπλέον μονάδας εύρους ζώνης , είναι μηδέν, από τη στιγμή που 
το συνολικό εύρος ζώνης χρησιμοποιείται εύλογα εντός της 
χωρητικότητας του συστήματος.
Αν η ζήτηση για εύρος ζώνης σε τιμή = 0 είναι μεγαλύτερη της 
χωρητικότητας εύρους ζώνης, θα έχουμε τιμολόγηση υπό συνθήκες 
συμφόρησης και έσοδα αντίστοιχα από συμφόρηση.

28. Μεταγώγιμη κυψελωτή τεχνολογία : Ανάπτυξη κυψελοειδούς 
μεταγώγιμης τεχνολογίας, δηλαδή παροχής διαφορετικών 
τηλεπικοινωνιακών προϊόντων / υπηρεσιών, μέσω ενός δικτύου 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών , αντικαθιστώντας την περίπτωση των 
πολυάριθμων απλών υπηρεσιών δικτυών. Αναμένεται ότι σε 20 
χρόνια , οι περισσότερες από τις απλές υπηρεσίες δικτύων , όπως τα 
τηλεφωνικά δίκτυα για επικοινωνίες φωνής , θα αναβαθμιστούν σε 
υπηρεσίες δικτύων ΑΤΜ.
Σε ένα ΑΤΜ δίκτυο , κάθε μέρος πληροφορίας π.χ. ήχος , εικόνα , 
οργανώνεται σαν μία ροή σταθερού μήκους πακέτων ( π.χ. κυψελών) 
και μεταδίδεται στο δίκτυο.
Με τον έλεγχο του ποσοστού μετάδοσης κυψελών και την κατανομή 
καθυστέρησης κυψελών για κάθε ροή , το δίκτυο μπορεί να 
χρησιμοποιήσει μία τεχνολογία μετάδοσης ΑΤΜ , για να παρέχει μία 
ποικιλία υπηρεσιών μετάδοσης , όπως τηλεφωνία . Έτσι γενικεύονται 
οικονομίες σκοπού και οι ετερογενείς υπηρεσίες συμπληρώνουν τις 
τιμολογιακές υπηρεσίες.



29. Κόστος μεταγωγής : Η αγορά τηλεφώνων είναι αγορά με 
καταναλωτικά έξοδα μεταγωγής . Υπάρχουν τρεις τύποι εξόδων 
μεταγωγής : κόστος συναλλαγής - μεταφοράς, κόστος εκμάθησης και 
τεχνικό κόστος ή συμβατικό κόστος.
Για αυτό πολλές φορές η επιλογή μιας τηλεφωνικής εταιρίας έχει 
σχέση , με το γεγονός ότι αν θέλουμε να αλλάξουμε θα μας κοστίσει 
περισσότερο, ή ακόμα και αν θέλουμε να αλλάξουμε και να 
προμηθευτούμε από την νέα εταιρία τον εξοπλισμό θα μας κοστίσει 
πάλι περισσότερο ενδεχόμενα.
Στην περίπτωση μας θεωρούμε το κόστος μεταγωγής ως μία εξωγενή 
μεταβλητή, και εξετάζουμε την επίδραση του , στην 
ανταγωνιστικότητα των αγορών. Από εκεί και πέρα βγάζουμε τα εξής 
συμπεράσματα :

α) το κόστος μεταγωγής κάνει την ζήτηση κάθε εταιρίας πιο
ανελαστική και έτσι μειώνει την αντιπαλότητα.

Το κόστος μεταγωγής τμηματοποιεί την αγορά σε υποαγορές , όπου 
κάθε υποτμήμα περιλαμβάνει καταναλωτές που προηγουμένως είχαν 
αγοράσει από μία ειδική φίρμα και μπορεί να επηρεάζουν την 
μονοπωλιακή εταιρία.

30. Δικτυακή - οικονομική αποτελεσματικότητα :Υπάρχουν 
περιπτώσεις που τα δίκτυα ήταν δημόσιο αγαθό και ο αντικειμενικός 
του σκοπός είναι να μεγιστοποιήσουμε το συνολικό όφελος του 
χρήστη .
Επίσης αντικειμενικός σκοπός μπορεί επίσης να είναι η 
μεγιστοποίηση της οικονομικής αποτελεσματικότητας σε όρους 
εσόδων, ή σε συνδυασμό οφέλους χρήστη και εσόδων, εξαρτώμενο 
από το κόστος, την ρύθμιση και τον ανταγωνισμό αγοράς. Σαν 
αποτέλεσμα του αντικειμένου δικτύου, η τιμή τίθεται στο μηδέν όταν 
ένα κανάλι είναι υποχρησιμοποιημένο και έτσι το έσοδο που 
συλλέγεται δεν εγγυάται επικερδότητα ή επαναφορά κόστους . Σε 
πολλές εργασίες , στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα υπάρχουν θέματα 
όπως, τιμολόγηση peak - load and two - part tariffs και βρέθηκε ότι η 
δυναμική τιμιλόγηση συν ένα flat fee (μία ενιαία τιμολόγηση) 
μπορούν μαζί να επιφέρουν δικτυακή αποτελεσματικότητα και 
επανάκτηση κόστους ( The role of price in the connection 
establishment process , Hong Jiang & Scott Jordan European 
Transactions on Telecommunications 1995 )
B. Mitcell and I. Vogelsamg : Telecommunications pricing “Cambridge 
University Press” 1991
Η 1<λασική σκέψη για αποτελεσματικά οικονομική τιμολόγηση - θέτω 
τιμή στο οριακό κόστος - δεν είναι σχετική για τεχνολογίες που έχουν 
τα είδη των αυξανόμενων αποδόσεων κλίμακας, μεγάλα σταθερά 
έξοδα, ή οικονομίες σκοπού που συναντόνται στις τηλεπικοινωνίες 
και τις βιομηχανίες πληροφορικής.

Αποτελεσματική τιμολόγηση σημαίνει:_________________________________
• κατάσταση αποτελεσματική κατά Παρέτο____________________________
( οριακή προθυμία πληρωμής = με οριακό κόστος )______________________
• διαφοροποίηση τιμής - α' βαθμού διαφοροποίηση , δηλαδή διαφορετικές
τιμές σε διαφορετικές μονάδες και αυτές οι τιμές μπορεί να διαφέρουν από
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άτομο σε άτομο_______________________________________________________
• β 'βαθμού διαφοροποίηση - διαφορετικές μονάδες για διαφορετικές τιμές , 
αλλά κάθε ένας που αγοράζει το ίδιο ποσό του αγαθού πληρώνει την ίδια τιμή 
γ'βαθμού διαφοροποίηση - ο παραγωγός πουλάει σε διαφορετικά άτομα για 
διαφορετικές τιμές , αλλά κάθε μονάδα της εκροής πουλάται σε ένα δεδομένο 
άτομο πουλάται για την ίδια τιμή
• για αύξηση των κερδών , συναντούμε και την μορφή της μη γραμμικής 
τιμολόγησης
Pricing Network Usage : A market foa bandwidth or market for communication 
? David W. Crawford )________________________________________________

31. Έννοια ενδογενούς κόστους επικοινωνίας : Η ένδειξη το πώς 
μοιράζεται το κόστος επικοινωνίας .ανάμεσα σε αγοραστή και 
πωλητή, δεν είναι μία επιλογή σχεδιασμού : είναι ενδογενής και 
εξαρτάται μόνο από τις προτιμήσεις των χρηστών του δικτύου .

32. Παρατηρήσιμα χαρακτηριστικά του χρήστη- 
μπιχεβιοριστικά :

Σε ένα σχέδιο τιμολόγησης λαμβάνουμε υπόψη στοιχεία δικτύου, 
όπως την πρόσβαση, την ικανότητα , την χρήση , την προτεραιότητα 
υπηρεσίας του αυτά ανήκουν στην κατηγορία των παρατηρήσιμων - 
μη μπιχεβιοριστικών χαρακτηριστικών.
Όμως λαμβάνονται υπόψη και χαρακτηριστικά συμπεριφοράς 
χρήστη ( επάγγελμα , ηλικία, μορφωτικό επίπεδο κ.τ.λ.)

33. Ετερογένεια χρήσης : Η παρουσία ενός δικτύου μετράται με 
όρους καθολικής ικανοποίησης χρήστη σύμφωνα με την υπηρεσία 
που λαμβάνεται. ( ετερογένεια διά μέσου χρόνου): η εκτίμηση ενός 
χρήστη θα είναι διαφορετική για μια δεδομένη εφαρμογή σε 
διαφορετικούς χρόνους , και έτσι οι απαιτήσεις του χρήστη για 
εμφάνιση δικτύου για τη ίδια εφαρμογή , θα ποικίλουν κατά τη 
διάρκεια του χρόνου.
( ετερογένεια ανάμεσα στους χρήστες ): διαφορετικοί χρήστες θα 
διαφέρουν στην εκτίμηση αξίας σε μία εφαρμογή και της ποιότητας 
της Υπηρεσίας.
Μία κοινή υπόθεση , είναι ότι κάποιοι χρήστες μπορεί να θέτουν 

επαρκώς υψηλή αξία στο χαμηλό λανθάνων χρόνο ( ο χρόνος που 
απαιτείται προκειμένου ένα σήμα να διανύσει τη απόσταση από ένα 
σημείο ενός δικτύου σε ένα άλλο ).

34. Τα νέα προϊόντα του ΟΤΕ στην αγορά:
• ΟΤΕΚΑΡΤΑ
• ΧΡΟΝΟΚΑΡΤΑ
• ΙΔΕΑΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ: Όπου συνομιλίες από διαφορετικές 

πόλεις θα μπορούν να επικοινωνούν , μέσω του κοινού τηλεφωνικού 
τους κέντρου , μόνο με τον εσωτερικό τους αριθμό

• ΟΤΕ - Plus : η νέα θυγατρική του ΟΤΕ , που θα αναλάβει να 
προωθήσει στην αγορά υπηρεσίες και προϊόντα προστιθεμένης αξίας.
Η νέα θυγατρική δημιουργείται
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την κατάλληλη στιγμή , καθώς ο ΟΤΕ σε μία εξαιρετικά ανταγωνιστική 
αγορά , καλείται πλέον να αποδείξει με την διαδικασία του 
κατεπείγοντος ότι διαθέτει αξιόλογη γκάμα νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών προστιθεμένης αξίας.
Ανάυεσα otic νέες υπηρεσίες που θα προωθήσει π θυνατοική είναι: 

η εισαγωγή νοημοσύνης στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα η οποία 
επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη πλατφόρμας του νοήμονος δικτύου (
IN), δίνει ώθηση στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών όπως είναι: 

το free - phone , 
οι προπληρωμένες κάρτες, 
η τηλεψηφοφορία, 
ο ενιαίος αριθμός πρόσβασης ,

το ιδεατό ιδιωτικό δίκτυο , που παρέχει την δυνατότητα τηλεφωνικής
έρευνας και άμεσης απάντησης σε πολλαπλά ερωτήματα,
το voice portal με εφαρμογές που αφορούν τόσο την σταθερή όσο και
την κινητή τηλεφωνία ,
τηλεκπαίδευση,
τηλεϊατρική,
τηλεργασία.

Η υπηρεσία τηλεβοήθεια στο σπίτι, παρέχεται ως εξής :
Στον συνδρομητή / πελάτη παρέχεται η δυνατότητα κλήσης ανάγκης , 
μέσω του Δημόσιου Τηλεφωνικού Δικτύου ( PSTN ), με την 
τοποθέτηση στο χώρο του Ειδικής Τερματικής Συσκευής ( πομπού- 
δέκτη) ανοιχτής ακρόασης , η οποία συνδέεται στην τηλεφωνική του 
γραμμή.



Ε. Διαμορφωμένο νέο τηλεπικοινωνιακό 
περιβάλλον

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ =>

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
Βιοιιηγανία υλικού εΕοττλισυού 

Βιουηγανία λονισυικού

_______________ U_____________
_______________ ΟΤΕ__________

ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΥΠΗΡΕΔΙΩΝ

_______________ ΣΤΕΤ__________
____________ ΠΑΝΑΦΟΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

JJ

ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΔΕΚΟ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ίϊ
ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ

Μεγάλες επιχειρήσεις 
Νοικοκυριά

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες
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ΣΤ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.

ΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
( ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ )

6 ΔΡΧ/ΛΕΠΤΟ 
18 ΔΡΧ/ΤΡΙΛΕΠΤΟ + 38,4 %

ΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 3 ΔΡΧ/ΛΕΠΤΟ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ 2.300 ΔΡΧ + 12,2 %
ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΟΣ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ 15.000 ΔΡΧ - 50 %
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ 
ΕΩΣ 45 ΧΛΜ 12 ΔΡΧ -6%

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ 
ΕΩΣ 80 ΧΛΜ 45 ΔΡΧ - 25 %
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ 
ΠΑΝΩ ΑΠΌ 80 ΧΛΜ 80 ΔΡΧ -11,11 %

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΛΗΣΕΙΣ 
( ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ 
ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ)

-5%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A:

Καταναλωτές με δηλαδή με εισόδημα μικρότερο του μέσου εισοδήματος 

δηαλδή κάνουν τουλάχιστον — κλήσεις , ξοδεύοντας το μισό του
2 pi

εισοδήματος τους .
Αναλυτικά , η ζήτηση ενός καταναλωτή για τηλεφωνικές κλήσεις και το 
απορρεούμενο καθαρό πλεόνασμα του είναι, στο μοντέλο του Τ. Valetti “
A model for mobile communications ”

Ζήτηση: x = x, , αν / > (/ = 2pa,) , πλεόνασμα : (t - px,)x,

(1)
Ζήτηση: x = % αν t<ti, πλεόνασμα : t2 / (4 p,)

/ L Di

( Αρθρο Τ. Valetti “ A model of competition in mobile
communications”-lnformation economics and policy II -1999 σελ. 61-
72)

Αν ένας χρήστης είναι συνδρομητής στην i εταιρία , το καθαρό πλεόνασμα 
του δίνεται από την εξίσωση ( 1 ).
Όταν έχει να επιλέξει μεταξύ δύο εταιριών θα προτιμήσει αυτή που του 
παρέχει το μεγαλύτερο πλεόνασμα .
Αν ορίσουμε με 1 τον αδιάφορο τύπο χρήστη μεταξύ των δύο εταιριών .
Η εταιρία που παρέχει πιο στενή κάλυψη (εταιρία 2), ποτέ δεν θα έθετε μία 
τιμή υψηλότερη από ότι του αντιπάλου γιατί τότε δεν θα είχε κανέναν 
πελάτη. Συνεπώς ο αδιάφορος χρήστης t δεν μπορεί να είναι μικρότερος 
από το ti.
Αφού χι > χι και ρ\ > ρι , είναι επίσης η κατάσταση του u > ti .

Δύο περιπτώσεις συμβαίνουν : 

α) Περίπτωση : t > t\ - 2ρ\χ\

Ο αδιάφορος τύπος είναι αυτός που θα χρησιμοποιεί πάντα το δίκτυο σε 
οποιοδήποτε δίκτυο και

ρ\Χ\ - ριΧι

ΐ - XI - Χ2 (2)

Χρήστες ανάμεσα σε t και ί αγοράζουν από την 1 , ενώ 
καταναλωτές μεταξύ t και ϊ αγοράζουν από την 2 .
Ειδικότερα από τη στιγμή που t > t\ , οι καταναλωτές της εταιρίας 1 
πάντα χρησιμοποιούν το τηλέφωνο , ενώ ανάμεσα στους καταναλωτές της 
2 εταιρίας , μόνο αυτοί με / > ti , χρησιμοποιούν πάντα το τηλέφωνο ( 
διαφορετικά σταματούν στην κορυφή της καμπύλης χρησιμότητας τους ). 
Τα κέρδη των εταιριών είναι:

Πι = pixi(t-t) I (t -t_)
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Χρησιμοποιώντας την εξίσωση (2) στο στάδιο II ( ανταγωνισμό τιμής ), η 
ισορροπία κατά Nash στις τιμές βρίσκεται από την μεγιστοποίηση των 
κερδών ( ως προς τις τιμές ) και αποκτούμε

= p2Xl(t ~tl)+ ί:
pit

(2 pi)
dt I (t-l_) = [ piXi(t - piXi)- t2 / 4 ] I

P\ = 21 (XI - xi) / XI (X1-X2)
Pi -t (xi - xi) / xi (4xix2)

Αφού αντικαταστήσουμε τις αμέσως προηγούμενες τιμές ισορροπίας , οι 
σχέσεις για τον αδιάφορο τύπο καταναλωτή και για τα κέρδη είναι

t = t (2 xi - Χ2)/ 4χΐΧ2

π\ =4/'2 Χι(xi - Χ2)/ (4χι - Χ2 )2{t -[) ,

πι= Γ2χΐ(Χΐ-Χ2) / (4χ-|-Χ2 — 1_2! 4(t-t) (3)

Ανακαλώντας τον περιορισμό του αδιάφορου τύπου για την περίπτωση ( 
α), οι προηγούμενες εκφράσεις είναι έγκυρες όταν Χ2 > 2χι/3 
Επιστρέφοντας στο στάδιο I , κάθε εταιρία επιλέγει την κάλυψη του δικτύου 
υπό τους εξής περιορισμούς :

ι) η κάλυψη έχει να ικανοποιήσει μία ελάχιστη απαίτηση ( έτσι ώστε η 
κάλυψη να ανήκει στο διάστημα [χ , 1] και 
ιι) επιστρέφουμε στην περίπτωση α .

Πρώτα αναπτύσσουμε την καλύτερη απόκριση της εταιρίας 1 , ενάντια στο
χ2.
-εκάθαρα αν χι = Χ2 , τότε στις τιμές ισορροπίας και στα κέρδη 
οδηγούμαστε στο μηδέν.
Στο διάστημα (χ2 , 1 ] , η τηλεπικοινωνιακή εταιρία υψηλής κάλυψης βρίσκει 
πάντα άριστο να θέσει την μέγιστη δυνατή κάλυψη σαν μία καλύτερη 
απάντηση από τα ανωτέρω σε μία δεδομένη κάλυψη του αντιπάλου . 
Ομοίως από τη στιγμή που τα κέρδη της εταιρίας χαμηλής κάλυψης 
μειώνονται για την κάλυψη της , η καλύτερη απάντηση της εταιρίας 2 στο 
διάστημα [χ , 1), είναι να επιλέξει την ελάχιστη κάλυψη που ικανοποιεί 
τους περιορισμούς ί και ϋ .
Εν περιλήψει η επίλυση στο περιορισμένο πρόβλημα ( περίπτωση α ) 
είναι η ακόλουθη:

χι = 1
r 2 ,Χ2 - max [ χ , ^ ]

π\= 41"2( 1 - χ 2) / ( 4 Χλ-Χ2)\ί-ί) ~ί2Ι 4 (t -t_)
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m- f2(l 1-X2) / (4-x2 Ϋ (t-t) - t2l 4 (t-t)

Περίπτωση β : ti < t < t\

Ο τύπος που είναι αδιάφορος μεταξύ των προσφορών της 1 και 2 , δεν θα 
χρησιμοποιούσε πάντα το δίκτυο της 1 , απολαμβάνοντας ένα καθαρό 
πλεόνασμα της τάξης του t_2l 4 /?, , ενώ θα μπορούσε να εκμεταλλευθεί
την πλήρη κάλυψη της εταιρίας 2 , αποκτώντας ένα πλεόνασμα της τάξης 
του
(t - ριχτ)χ2.

Επιλύνοντας την κατάσταση αδιαφορίας , βρίσκει κάποιος 

ϊ= 2xi[puyj ρ{ρ - ρι)] (4)

Σε αυτή την περίπτωση , οι πελάτες της εταιρίας ί με υψηλότερο εισόδημα 
t από ti (ί=1,2) θα χρησιμοποιούν πάντα το τηλέφωνο , ενώ αυτοί με t < u 
θα σταματούν στην κορυφή .

Τα κέρδη των εταιριών είναι:

Συνεχίζοντας όπως πριν και χρησιμοποιώντας την εξίσωση 4 , το 
αποτέλεσμα του ανταγωνισμού στην τιμή στο στάδιο II , οδηγεί στις 
ακόλουθες εκφράσεις για τις τιμές , τον τύπο αδιάφορου καταναλωτή και τα 
κέρδη :

Ρ\- 4 t χ\Ι 8χι + 27χ2

Ρι=3 ί χιΙ 8χι + 27χ2 ,

Γ= 12 t χι Χ2 / (8χι + 27χ2 ) ,

πι = 8 Γ2 χι2 (2χι2 +9χ2 22 ) / (8χι + 27χ2 ) {ί-ί)
π2= 27Γ2χ22 Χ22/(8χι + 27χ2 )( t-ί) - t2l4{t-t) (5)

Οι προηγούμενες σχέσεις είναι έγκυρες όσο το Χ2 < χι 2 / 3 
Επιστρέφοντας στο στάδιο I , η εταιρία 1 θέτει την μέγιστη κάλυψη από τη
στιγμή που το δπΐ/χ1 είναι θετικό παντού .

Από την άλλη το σημείο για το FOC της εταιρίας 2 , εξαρτάται από την 
ακόλουθη έκφραση: 8 χι χ2ι - 27 Χ2 2 .

2ώ
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Η καλύτερη απάντηση της εταιρίας 2 , είναι επομένως να θέσουμεΧ2 =kxi,

όπου k=[ —)3/2 = 0,54 < — .
3 3

Από εδώ η κατάσταση για την περίπτωση β , πάντα ικανοποιείται. 
Λαμβάνοντας υπόψη επίσης την απαίτηση ελάχιστης κάλυψης , η επίλυση 
στο
( περιορισμένο ) πρόβλημα - περίπτωση β , είναι:

χ\ - 1,

Χ2 = max [ χ , k]

πΐ = 8t2 (2 + 9 Χ22 )/(8 + 27x2 )(/-ί)
π2 = t'2 27Χ22 /(8 + 27x2 )( ~t-t_)-t2!4 (/-/)

Έχοντας επιλύσει τα δύο περιορισμένα προβλήματα ( περίπτωση α και β ) 
μπορούμε τελικά να αποκτήσουμε την επίλυση στο μη περιορισμένο 
πρόβλημα
Ξεκάθαρα η φίρμα 1 πάντα θέτει την μέγιστη κάλυψη .
Από τη στιγμή που η συνάρτηση κέρδους της εταιρίας 2 , είναι συνεχής , με

τη συνεχότητα υπολογίζουμε την γωνιακή λύση χ 2= — στην περίπτωση

(α) εκτός αν η απαίτηση για ελάχιστη κάλυψη είναι δεσμευτική .
Περιληπτικά η τέλεια ισορροπία του υποπαιγνίου , του συνολικού παιγνίου 
φαίνεται ως ακολούθως :

><• χ < k = ( — f2 , τότε 
3

Χΐ = "5 II
I

II
I

X2-k

Ό1C
OIIa,

><• , 2 
k < χ <— , τότε 

“ 3

X1= 1 , ρ\ - 4//8 + 27 + Χ2

t- 12/Χ/8 + 27 χ2

X 2 =Χ , Ρ2=3ί / 8 + 27 χ2

><• 2
χ >— , τότε
" 3

χ ι= 1 , ρι = 21 (1-χ )/ 4 - χ
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t- t(2-x) I 4-x 

X2=x , P2= t(l-x) / (4-x)x

Με την αύξηση της ελάχιστης κάλυψης (χ > k ), οι εταιρίες έχουν 
μειωμένη την ικανότητα διαφοροποίησης τους και τερματίζουν με την 
μέγιστη διαφοροποίηση :
Μία εταιρία παρέχει πλήρη εθνική κάλυψη και η άλλη απλά ικανοποιεί την 
ελάχιστη απαίτηση.
Όταν η ( δεσμευτική ) ελάχιστη κάλυψη δεν είναι τόσο υψηλή , οι εταιρίες 
είναι ακόμα ικανές να αποκτούν έξτρα κέρδη με το να ανταγωνίζονται 
πάνω σε έναν αδιάφορο τύπο χρήστη που δεν είναι τόσο ευαίσθητος στην 
κάλυψη από την εταιρία υψηλής κάλυψης ( περίπτωση β ) και αυτό γιατί οι 
τιμές μειώνονται αλλά όχι τόσο γρήγορα με χ .

2
Από την άλλη πλευρά όταν χ >- , τότε ο αδιάφορος τύπος είναι

ευαίσθητος στην κάλυψη που προσφέρεται από και τις δύο εταιρίες ( 
περίπτωση α ) και οι τιμές μειώνονται επικίνδυνα εώς ότου φθάσουν στο 
μηδέν , όταν πλέον η διαφοροποίηση κάλυψης δεν είναι πιθανή άλλο .



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β :

Γίνεται εμφανώς κατανοητό ότι η αύξηση στο ποσό των εσόδων μέσω της 
επιβολής τιμής χρέωσης πρόσβασης , της μονοπωλιακής εταιρίας είναι 
σημαντική .
Στην ουσία η τιμή χρέωσης πρόσβασης που επιβάλλει το υπάρχον - 
τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, σε ανταγωνιστές , είναι ίση με

( Αρθρο των J.Tirole και J.J.Laffont “Access pricing and competition
- European Economic Review 38 (1994) 1673-1710 )

(10) α = pi-c

Υποκαθιστώντας την (10) στην ( 9 ), η κοινωνική ευημερία λαμβάνει την 
τελική μορφή

(11) S(qo) + V(q\q2) + X( poqo+ piqi-cqiy{\ + λ)( eo + e\)+Co (P,e,qo + q\ 
)+ Ci {p,e\,q\) + cqi

Υποθέτοντας ότι οι συναρτήσεις S και V είναι κοίλες και CoKai Cι 
κυρτές στην
( eo,e\,q,Q ) , η άριστη ρύθμιση χαρακτηρίζεται από τις συνθήκες πρώτης 
τάξης , που μπορούμε να γράψουμε

(12)Zo = po-Cog / ρο=———* —ϊ-
1 + λ η ο

(13) L\= p\-CoQ-C\q\ / ρ\ = ———* —
1 + λ ψ

(14) Ζ,2=/?2-Cog-cl ρι=------- * —
1 + λ ηι

όπου 77 ο, η 1 , η 2 είναι οι υπέρ ελαστικότητες των τιμών αγαθών 0,1,2 
και

(15) ( eo + e\ )= -Coeo = ~Cu\

Άμεσοι υπολογισμοί δείχνουν ότι ή = ηο

(16) <„ 
η\ ηι + ηιηι\

(17) ή2=η;Μ}-.ΐ1^2' <η2 
η\ηι + 7727721

όπου η ι=. dqi / dpi * Pi / Cji
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όπου η y=- dqi / dpi * Pj / qi j* i, j = \,2καΰ = 1,2

i κύριοι τιμολογιακοί κανόνες , είναι τιμολογιακοί κανόνες Ramsey επειδή 
>0 .



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :

Τιμολόγηση πρόσβασης στην πράξη
Για να διευθετήσουμε την τρέχουσα πρακτική υπό το πρίσμα ενός 
θεωρητικού μοντέλου υποθέτουμε ότι

( Αρθρο των J.Tirole και J.J.Laffont “Access pricing and competition
- European Economic Review 38 (1994) 1673-1710 )

Co = Coq + Ko Ci = c\q\ Ci — cqi

(α) Πλήρως κατανεμημένα έξοδα.

Η πιο δημοφιλής μέθοδος τιμολόγησης πρόσβασης αποτελείται από την 
διευθέτηση του σταθερού κόστους στα προϊόντα των εταιριών με ένα 
μηχανιστικό τρόπο.
Για παράδειγμα μία σημείωση παραγωγού πάνω του οριακού κόστους 
μπορεί να είναι ομοιόμορφα η παρακάτω :

Ρο = co + Κο/Q 
Pi = (ci + co)Ko/Q 
a = co + Ko/Q

Αυτός ο λογιστικός κανόνας γενικεύει τα έσοδα υπερβολής 
Koqo/Q +Koq\/Q +KoqilQ που καλύπτουν το σταθερό κόστος .
Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι αυτός ο λογιστικός κανόνας 
ικανοποιεί τον αποτελεσματικό τιμολογιακό κανόνα , όπως ρ\-α-α
Αυτό δεν χρειάζεται να είναι η περίπτωση για εναλλακτικές μεθόδους 
κατανομής του σταθερού κόστους .
Γ ια παράδειγμα , ένα σημείο αναλογικό για το οριακό κόστος , ονομαστικά
ρο = Co(l + <5)

. Κο
ρ\ — (α + c ο) + —

Q
a = co + (— )

Q

Όπου το δ , επιλέχθηκε για να ενδυναμώσει την προϋπολογιστική 
ισορροπία , επιφέρει ρ\ - a > a

Δεν υπάρχει σημείο που να που να δείχνει τα σκεπτικά μειονεκτήματα των 
πλήρως κατανεμημένων εξόδων. Ας ανακαλέσουμε απλά την διευθέτηση 
του σταθερού κόστους
και ότι αυτή είναι αυθαίρετη και δεν έχει λόγο να αντανακλά το κατάλληλο 
κόστος , ζήτηση και αντιλήψεις εισόδου .
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Ο κανόνας της OFTEL

Ο κανόνας πρόσβαση που σχεδιάστηκε από την Oftel , για την πρόσβαση 
στο δίκτυο της ΒΤ μπορεί να σχεδιαστεί ως εξής :

Αν με Βο = (ρο - co)qo
Β\ = (ρ\ - co - c\)q\
Βι = (a- co)qi

Έχουν ορισθεί τα κέρδη της ΒΤ σε ποικίλες γραμμές προϊόντων (τοπική, 
μακρινής απόστασης , πρόσβαση ).
Το έλλειμμα πρόσβασης AD είναι εδώ ίσο με το σταθερό κόστος Κο 
Η ιδέα του κανόνα , είναι να θέσουμε μία τιμή βασισμένη στη χρήση για το 
τοπικό δίκτυο της ΒΤ . Ονομαστικά το περιθώριο πάνω από το κόστος της 
δεδομένης πρόσβασης είναι αναλογικό με το έλλειμμα πρόσβασης ανά 
μονάδα εκροής της ΒΤ σε αυτήν την δραστηριότητα και στο διαμοιρασμό 
των μεταβλητών κερδών που παρέχονται από αυτήν την δραστηριότητα . 
για την δραστηριότητα μακρινής απόστασης κάποιος έχει:

_ AD
(50 ) a - co =-----

<1

Βχ
Βο + Β\ + Βι

Σημείωσε ότι το Βι , αυτό καθ’ αυτό εξαρτάται από την τιμή πρόσβασης 
και αυτή
( όπως στην περίπτωση για την ερμηνεία των τιμών πρόσβασης υπό 
πλήρως κατανεμημένα - διανεμημένα έξοδα) η φόρμουλα περιλαμβάνει 
ένα σταθερό σημείο .
Πρακτικά ( ξανά όπως στην περίπτωση των πλήρως κατανεμημένων 
εξόδων ) η τιμή πρόσβασης πρέπει να είναι το αποτέλεσμα ενός 
δυναμικού δειυθετημένου τρόπου του οποίου η οριοθεσία πρέπει να 
μελετηθεί με περισσότερη λεπτομέρεια.
Αν ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος ( δηλαδή αν AD - Βο + Β\ + Βι) 
η φόρμουλα της Oftel μειώνει με ενδιαφέρον στο . α = ρ\ α 
Το οποίο είναι ακριβώς το κόστος ευκαιρίας της ΒΤ στην δραστηριότητα. Η 
φόρμουλα της Oftel έτσι επιφέρει υπό το πρίσμα ισορροπίας 
προϋπολογιστικής τον αποτελεσματικό τιμολογιακό κανόνα.
Για να δούμε την χρήση του κανόνα τιμολογιακής πρόσβασης που 
βασίζεται στην χρήση ,και όχι μόνο το κόστος , υπέθεσε ότι υπάρχει 
ανταγωνισμός όχι μόνο στην εγχώρια αγορά μακρινής απόστασης ( αγαθά 
q\ και qi ), αλλά επίσης στην διεθνή αγορά ( αγαθό qi και q4 που 
παράγεται από την ΒΤ και το αγαθό που παράγεται από τους 
ανταγωνιστές ). Ο κανόνας της Oftel τότε ορίζει διαφορετικές τιμές 
πρόσβασης για τους ανταγωνιστές , cn στην εγχώρια αγορά μακρινής 
απόστασης και a4 στην διεθνή αγορά εκτός από ιδανικά έξοδα 
πρόσβασης.
Με προφανή σημείωση
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αι - co =
AD* Bi

Σ*

a*-Co
AD * B 3
43 Σ*

z=0

Και έτσι
TJ

a*-co AP* >
i/4 - CO Cf\ Bl/

/q*
Οι σημειώσεις είναι τότε αναλογικές στα μοναδιαία έσοδα της ΒΤ πάνω στα 
ανταγωνιστικά τμήματα .
Ο κανόνας Oftel επομένως σχετίζεται με την φόρμουλα τιμολόγησης 
πρόσβασης , σε αυτήν μαζί είναι η βασισμένη στη χρήση και αντανακλούν 
την ζημιά των εσόδων που τίθενται από τους ανταγωνιστές στον παροχέα 
του δικτύου.
Η διαφορά ανάμεσα στον κανόνα Oftel και την δική μας φόρμουλα ( 29) 
είναι ότι η μονάδα εσόδων αντικαθιστά τις υπέρ ελαστικότητες .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ :

Τιμολόγηση πρόσβασης και παράκαμψη

Πάντως ένα πρακτικό ζήτημα που προκύπτει στον τομέα των 
τηλεπικοινωνιών είναι ότι αν δοθεί πρόσβαση σε ένα δίκτυο, είναι χρήσιμο 
και ωφέλιμο μεν γιατί επεκτείνεται το προσφερόμενο εύρος των αγαθών 
και υπηρεσιών που προσφέρονται και μπορεί να μειώσει τα έσοδα της 
ασύμμετρης πληροφόρησης με τον περιορισμό λειτουργίας του κυρίως 
μονοπωλητή δικτύου. Είναι επίσης πιο τυπικό το θέμα για την τεχνολογία 
ήδη μονοπωλητή και εισερχόμενου .
Παρόλο αυτά στις τηλεπικοινωνίες , το να δοθεί πρόσβαση στο δίκτυο σε 
εταιρίες μακρινής απόστασης οδηγεί στην πιθανότητα να παρακάμψουμε 
το τοπικό κλειστό κύκλωμα .
Μέχρι στιγμής έχουμε ξεχωρίσει τιμές παραγωγών, καταναλωτών και 
υποθέτουμε χωρίς απώλεια γενικότητας ότι, η τιμολόγηση πρόσβασης 
ήταν το μόνο εργαλείο που χρησιμοποιούνταν για να υποχρεώσει τον 
ανταγωνιστή να συμμετάσχει σε σταθερά έξοδα του τοπικού κλειστού 
κυκλώματος.
Παρόλο αυτά όταν είναι φανερή η παράκαμψη υψηλές τιμές πρόσβασης 
απαιτούνται για κεφαλοποίηση αυτών των εξόδων που προκαλούν 
αναποτελεσματική παράκαμψη.
Μη γραμμικές τιμές για τοπική τηλεφωνία μπορεί να βοηθήσουν.
Αλλά υπάρχει ένας πιο αποτελεσματικός τρόπος το να συμφωνήσουμε με 
αυτό το πρόβλημα το οποίο φθάνει στο αποτέλεσμα να αποσυνδέσει τιμές 
καταναλωτών και τιμές παραγωγών.
Ο μονοπωλητής έχει ένα οριακό κόστος Co για το τοπικό δίκτυο και ci για 
μακρινή απόσταση.
Η εταιρία έχει οριακό κόστος c ( η διχοτόμηση επιτρέπει μελέτη 
τιμολογιακών θεμάτων ανεξάρτητα των θεμάτων κινήτρων ).
Θεωρήστε την περίπτωση ενός συνεχούς διαστήματος [0,1] καταναλωτών 
με ίδιες προτιμήσεις V{q\,qi).
Αν V(q\,qi) είναι η έμμεση συνάρτηση χρησιμότητας .
Η τεχνολογία παράκαμψης χαρακτηρίζεται από ένα σταθερό κόστος ε 
[Ο,οο) και ένα χαμηλό οριακό κόστος b. To b είναι το ίδιο για τον καθένα 
και κατανέμεται σύμφωνα με μία συνάρτηση Θ(θ) της μορφής :
Ορίζουμε με τ 2 φόρο στο αγαθό 2 . Με μία ανταγωνιστική εταιρία η τιμή 
του αγαθού 2 είναι τότε : ρ2 = α + c + τ 2
Η τιμή του αγαθού 2 τιμολογείται σε αυτούς που παρακάμπτουν το τοπικό 
κλειστό κύκλωμα ; - ρ 2-a=c + τ 2
Η οριακή τιμή του αγαθού 2 αποκτάται μέσω παράκαμψης , και είναι de 
facto:

( Άρθρο των J.Tirole και J.J.Laffont “Access pricing and competition
- European Economic Review 38 (1994) 1673-1710 )

ρ 2= ρ 2+ b - a

με δεδομένο ότι ο καταναλωτής θ έχει πληρώσει ένα σταθερό κόστος θ .
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Για δεδομένες τιμές ( Ριβ2,θ) καταναλωτές που παρακάμπτουν είναι αυτοί 
με χαμηλότερο θ από ότι θ*, ορίζεται από

V (ρ ι, Ρ2)=~θ* + V ( ρ ι, ρ 2+b -a)

Αφήνοντας πίσω το αγαθό 0 , η άριστη τιμολόγηση και η τιμολόγηση 
πρόσβασης είναι τότε η λύση του

θ
πίθχ J

θ
θ

V{p\pi + b - a) - θ + (1 + λ)[ρ\ - ci - co)q\{a) + {pi -a- c)<p(a)]]c/G(0) + jv (pi, pi) + (1 + λ)[ρ\ - c\
e*

pi-c- co)qi\yiG{6) 

(45)

όπου για ευκολία της σημείωσης

q\{a) = qi(pi,pi + b-a) 
qi{a) = qi(p\, ριΛ-b-d) 
qi = qx{pi,p2) 
qi = qi{p\,pi)

Ας ορίσουμε με ηΐ(α), Π2(α), Πΐ2(α), η2ΐ(α), Ri(a), R20.)
τις ελαστικότητες και τα έσοδα που συνδέονται με τις συναρτήσεις ζήτησης 
qia.q2a και τις τιμές Ρί ,ρ2 και ηι,η2, ηι2, n21.R1.R2 οι ελαστικότητες , 
τα έσοδα που συνδέονται με τις συναρτήσεις ζήτησης και τις τιμές .

Αν με AR = {ρ\ - α - co)) {q\a - q\)) + {pi -a- c))qia - {pi -c- co)qi

AR είναι ένα αποτέλεσμα εισοδηματικό - Οπότε η όλη σχέση είναι η 
κατάκτηση των κερδών ( συμπεριλαμβανομένης της χρέωσης πρόσβασης 
και του φόρου στο αγαθό 2 ).
Αν θεωρήσουμε την διαφορά ανάμεσα στις τιμές και τα οριακά έξοδα ως 
φόρους για αύξηση κεφαλαίων , είναι η διαφορά των συλλεγόμενων φόρων 
όταν η λήξη συμβεί. AR <0 σημαίνει ότι λιγότεροι φόροι συλλέγονται όταν 
συμβεί διακοπή. Αυτό οδηγεί σε χαμηλότερη τιμή πρόσβασης από ότι όταν 
δεν έχουμε λήξη .
Φαίνεται δύσκολο να διαγνώσουμε το σημείο του ΔΡ .
Έτσι θα δώσουμε τα συμπληρωμένα αποτελέσματα μόνο για AR « 0 .
Από το σχετικό παράρτημα του άρθρου έχουμε

pi-Ci-Co λ t 1
ρ\ 1 + λ η

pi-c-co _ λ t 1 
ρι \ + λ η
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όπου ηι , η2, είναι οι φόρμουλες υπερελαστικότητας για τον υβριδικό 
πληθυσμό που παρακάμπτει και για αυτούς που δεν παρακάμπτουν.
Η παρέκκλιση της τιμής πρόσβασης από το οριακό κόστος είναι τότε

a-co λ r 1 1 7 1------- =----- —* I------------ J
ρι l + λ η η ηη

Αν οι ελαστικότητες είναι σταθερές , αν το ποσοστό αυτών που 
παρακάμπτουν είναι μικρό ( τότε η2« 0Π2, όπου η2 είναι η κλασική υπέρ 
ελαστικότητα και παρόμοια ηι « οηι) 
αποκτούμε την προσέγγιση
a*oco
Τιμολόγηση πρόσβασης στο οριακό κόστος είναι τότε κατάλληλη.
Έχουμε υποθέσει εδώ την ύπαρξη των μετασχηματισμών. Αν δεν υπάρχει 
παρόμοια δρα σαν κράτημα όσο το έσοδο φόρου στο αγαθό 2 πηγαίνει 
στο μονοπώλιο.
Αν δεν συμμετέχουν οι τιμές πρόσβασης δυνατά στην αύξηση των 
κεφαλαίων για να πληρώσουν για σταθερά έξοδα του τοπικού κλειστού 
κυκλώματος και πολύ ανεπαρκή παράκαμψη αναμένεται.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε:

( Άρθρο ΗΑΙ Varian “ Price discrinanation 1989 In Schmalensee R. 
and Willig R.D. Eds. )

Για να το δούμε αυτό πιο ξεκάθαρα , θεωρήστε την ειδική περίπτωση όπου

Ui(xi,Y) = u,(x,)-D(Y)
Τότε η κοινωνικά άριστη στην (2) εξίσωση , περιγράφεται από

κ',(χ,) =jD\Y)

και η ατομική αριστοποίηση στην (4) εξίσωση είναι

»',(*,) = !ψΩ·(Υ)
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