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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 
 

Η πλήρης απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών σε όλους τους τοµείς, 

οδήγησε τις επιχειρήσεις πια να µάχονται για να επιβιώσουν στο 

παγκοσµιοποιηµένο διεθνές επιχειρηµατικό σκηνικό. Τα κράτη καλούνται να 

εισέλθουν στον αγώνα της ανταγωνιστικότητας, µε στόχο την ανάπτυξη αυτών 

αλλά και των εγχώριων επιχειρήσεων. Κέντρο αυτών των εξελίξεων είναι 

σίγουρα οι Νέες Τεχνολογίες, µε την Πληροφορική να αυξάνει κατακόρυφα την 

αποτελεσµατικότητα ενός κρατικού µηχανισµού και τις Τηλεπικοινωνίες να 

είναι όσο ποτέ ικανές να απλώσουν τις νέες αυτές δυνατότητες σε πολλές 

γεωγραφικές αγορές και επιχειρηµατικές δοµές.  

 Η αναδιάρθρωση των παραδοσιακών τηλεπικοινωνιακών οργανισµών 

για επικράτηση στην κούρσα των τηλεπικοινωνιών αλλά και η επιλογή των 

καλύτερων δυνατών στρατηγικών και διεθνών πρακτικών αποτέλεσαν το 

αντικείµενο της παρούσας εργασίας. Πιο αναλυτικά: 

Το 1ο Κεφάλαιο µας εισάγει στον κόσµο των Τηλεπικοινωνιών, τόσο σε 

παγκόσµιο επίπεδο (Η.Π.Α.), όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Μ. Βρετανία). 

Το 2ο Κεφάλαιο µας παρουσιάζει τα σηµαντικά θέµατα / ζητήµατα που 

αντιµετωπίζουν οι τηλεπικοινωνιακοί (και όχι µόνο) πάροχοι ανά τον κόσµο 

(κάθετη – οριζόντια ολοκλήρωση, δικαιώµατα Ιδιοκτησίας – Χρήσης, 

προσβάσεις στο δίκτυο του ανταγωνιστή σε ουσιαστικές ευκολίες κλπ.). 

Το 3ο Κεφάλαιο αποτελεί το θεσµικό πλαίσιο Ανταγωνισµού της Ε.Ε. 

στις Τηλεπικοινωνίες, τα Μέσα και τον χώρο της Πληροφορικής. Επίσης, 

παρουσιάζει µερικές αξιοσηµείωτες περιπτώσεις ανταγωνισµού µεταξύ 

επιχειρήσεων, που µας επιτρέπουν να καταλάβουµε το πνεύµα (σκεπτικό) µε 

το οποίο λαµβάνει αποφάσεις η Ε.Ε. στους αντίστοιχους χώρους όσον 

αφορά θέµατα ανταγωνισµού. 

Το 4ο Κεφάλαιο είναι η ουσία της εργασίας. Παρουσιάζει σε πρώτη 

φάση όλες τις βασικές έννοιες που πρέπει να έχει κάποιος κατά νου όταν 

αναλύει θέµατα ανταγωνισµού κατά την διασύνδεση µεταξύ δύο 

(ανταγωνιστικών) Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων. Η παρουσίαση των 

βασικών εννοιών πραγµατοποιείται µε τη µελέτη των περισσότερων 

Μοντέλων που χρησιµοποιούνται στη διεθνή βιβλιογραφία, από τους 
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«γκουρού» των αντίστοιχων θεµάτων. Σε δεύτερη φάση, παρουσιάζει ένα 

πρωτότυπο Μοντέλο ανταγωνισµού µεταξύ δύο Τηλεπικοινωνιακών 

Παρόχων, εισάγοντας για πρώτη φορά την έννοια της ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (των 

παρεχόµενων υπηρεσιών). Καταλήγει µε το αποτέλεσµα ότι η ποιότητα (σαν 

παράγοντας ανταγωνισµού), µπορεί να κοστίζει, αλλά αξίζει, αφού αποφέρει 

µερίδιο αγοράς στην επιχείρηση (µε την καλύτερη ποιότητα) µεγαλύτερο του 

50%. 

Τέλος, στο 5ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η κατάσταση στον 

Ελληνικό χώρο όσον αφορά τις Τηλεπικοινωνίες ( Ιστορία της απελευθέρωσης, 

Ρυθµιστικές Αρχές, εταιρείες που δραστηριοποιούνται σήµερα κλπ.). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο 

1.1 Γενικά 

Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι της 

οικονοµίας κάθε χώρας. Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, και µετά την 

προσπάθεια απελευθέρωσης του κλάδου, η οποία ξεκίνησε το 1980 

περίπου στην Ευρώπη και ακόµη νωρίτερα στις Η.Π.Α., τα κρατικά 

µονοπώλια έχουν πάψει να υφίστανται και νέοι παίκτες έχουν εισέλθει µε 

σκοπό την απόκτηση µεριδίου της αγοράς. Οι ραγδαίες οικονοµικές εξελίξεις 

σε συνδυασµό µε το άνοιγµα των αγορών και τη παγκοσµιοποίηση 

έχουν καταστήσει το περιβάλλον άκρως δυναµικό και ο ανταγωνισµός 

µεταξύ των εταιρειών δεν καθορίζεται, πλέον, από τα εθνικά σύνορα. Η νέα 

οικονοµία είναι ψηφιακή και αυτό καθιστά τις τηλεπικοινωνίες θεµέλιο 

παράγοντα της νέας οικονοµίας. 

Αν οι τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων ετών υπήρξαν 

εντυπωσιακές, εκείνες των εποµένων ετών προβλέπονται συναρπαστικές. 

Κύριο χαρακτηριστικό αυτών των εξελίξεων θα αποτελέσει η σύγκλιση των 

τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και των οπτικοακουστικών µέσων. 

Αποτέλεσµα αυτής της σύγκλισης θα είναι οι νέες υπηρεσίες της κοινωνίας της 

πληροφορίας. Στο επίπεδο του χρήστη, η σύγκλιση εκφράζεται µε την 

ενοποίηση καταναλωτικών συσκευών όπως το τηλέφωνο, η τηλεόραση και ο 

προσωπικός υπολογιστής. Στο επίπεδο του δικτύου, η σύγκλιση εκφράζει την 

ικανότητα ενός δικτύου να προσφέρει υπηρεσίες που παραδοσιακά 

προσφέρονταν από άλλα δίκτυα. Έτσι µέσα από το τηλεοπτικό δίκτυο 

µεταφέρονται υπηρεσίες Internet, ενώ τα επικοινωνιακά δίκτυα µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για µεταφορά video. Ο όρος σύγκλιση χρησιµοποιείται ήδη 

για να περιγράψει τη γενικότερη αλυσιδωτή σειρά των σαρωτικών 

µετασχηµατισµών που προκαλούνται στη βιοµηχανία, στις αγορές, στις 

υπηρεσίες, αλλά και στα µέτρα πολιτικής και στην κανονιστική ρύθµιση. 

Ο κύριοι τοµείς της τηλεπικοινωνιακής αγοράς είναι οι υπηρεσίες 

σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, οι υπηρεσίες Internet, τα κυκλώµατα 

µετάδοσης δεδοµένων και ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός. Σε όλους αυτούς 
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τους τοµείς οι αλλαγές είναι εκρηκτικές. Παρατηρούµε µετασχηµατισµό της 

αγοράς, µεγάλες συγχωνεύσεις και συµµαχίες, νέους τοµείς υπηρεσιών. Στον 

τοµέα των οπτικοακουστικών µέσων, οι υπηρεσίες της ψηφιακής τηλεόρασης 

και της ψηφιακής εκποµπής ήχου µετασχηµατίζουν ριζικά το σηµερινό πεδίο. 

Στις επικοινωνίες αναπτύσσονται και εγκαθίστανται δίκτυα παροχής 

ευρυζωνικών υπηρεσιών (υπηρεσιών δηλαδή που απαιτούν υψηλές 

ταχύτητες µετάδοσης). Ακόµα επιταχύνεται η σύγκλιση µεταξύ σταθερής και 

κινητής τηλεφωνίας και προετοιµάζεται το έδαφος για την ανάπτυξη κινητών 

συστηµάτων ικανών να παρέχουν υπηρεσίες φωνής, δεδοµένων και εικόνας 

µε συνεχή τρόπο σε οποιοδήποτε σηµείο. 

Η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών είναι γεγονός ότι προκαλεί 

µείωση των εσόδων στους παραδοσιακούς τηλεπικοινωνιακούς 

οργανισµούς, αφού οι νέες εταιρείες αποσπούν µερίδιο αγοράς από αυτούς. 

Στις ευρωπαϊκές χώρες οι απώλειες µεριδίων αγοράς κυµάνθηκαν από 25% 

έως 40% περίπου1. Ωστόσο, τα εµπόδια εισόδου που συναντάνε οι µικρές, 

κυρίως, εταιρείες, όπως π.χ. η τεχνολογία, η ποιότητα στις υπηρεσίες και το 

εξειδικευµένο δυναµικό προσωπικό, καθιστούν τους παραδοσιακούς 

τηλεπικοινωνιακούς οργανισµούς ηγέτες του κλάδου τους, µη δίνοντας 

στις µικρότερες εταιρείες µεγάλες δυνατότητες για ανάπτυξη. Ο 

ανταγωνισµός που έχει δηµιουργηθεί µεταξύ των διαφόρων εταιρειών 

λειτουργεί προς όφελος των καταναλωτών αφού τις περισσότερες φορές 

καταλήγει σε έναν "πόλεµο τιµών". 

1.2.1 Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στις Η.Π.Α. 

Από το 1970 η κυβέρνηση των Η.Π.Α. προώθησε την ανάπτυξη των 

ανταγωνιστικών αγορών αναφορικά µε τις εταιρείες παροχής υπεραστικών 

κλήσεων (long distance telephone service) και τις εταιρείες κατασκευής 

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού. Η ρυθµιστική αρχή στις Η.Π.Α. για τα θέµατα 

τηλεπικοινωνιών είναι η Οµοσπονδιακή Υπηρεσία Τηλεπικοινωνιών (Federal 

Communications Commission – F.C.C.) η οποία είναι ανεξάρτητη και απευθείας 

υπόλογη στο Κογκρέσο. Η F.C.C. ιδρύθηκε το 1934 και είναι υπεύθυνη για 

                                                           
1 Σύµφωνα µε έρευνα του καθηγητή J. Carlos Jarillo, πανεπιστήµιο Γενεύης, στοιχεία 2003 
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την θέσπιση του ρυθµιστικού πλαισίου στις τοπικές, διαπολιτειακές και 

διεθνείς σχέσεις σε ότι αφορά, µεταξύ άλλων, τις τηλεπικοινωνίες και την 

καλωδιακή τηλεόραση. Η F.C.C. θέσπισε µια σειρά µέτρων που οδηγούσαν 

προς την εξάλειψη του µονοπωλίου από την ΑΤ&Τ η οποία ως εκείνη τη 

στιγµή ήταν η µοναδική εταιρεία παροχής υπηρεσιών αστικών και 

υπεραστικών κλήσεων αλλά και παροχής τεχνολογικού εξοπλισµού. 

Εξάλλου, το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης µήνυσε την ΑΤ&Τ ακριβώς επειδή η 

µονοπωλιακή κατάσταση που είχε δηµιουργηθεί ήταν αντίθετη µε τους 

νόµους. Έτσι το 1982 µε την «Τροποποίηση της Τελικής Απόφασης» 

(Modification of Final Judgement – M.F.J.), τα Bell Operating Companies (Β.Ο.C.), 

που αποτελούσαν θυγατρικές εταιρείες της ΑΤ&Τ αποσχιστήκανε από την 

µητρική τους εταιρεία και λειτούργησαν ως ανεξάρτητες µονάδες 

επιδιόρθωσης βλαβών σε τοπικό επίπεδο. Τα Β.Ο.C., που ήταν και είναι οι 

καλύτερες µονάδες επιδιόρθωσης βλαβών, δεν επιτρεπόταν να προσφέρουν 

τις υπηρεσίες τους παρά µόνο σε συγκεκριµένες περιοχές και απαγορευόταν 

να παράγουν τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό. Με τον τρόπο αυτά δε θα 

εµπόδιζαν τον ανταγωνισµό σε άλλες αγορές εκµεταλλευόµενα την ισχύ που 

τους δίνει το τοπικό µονοπώλιο. 

Μια δεκαετία µετά τη εφαρµογή της απόφασης αυτής ( M.F.J.) οι τιµές 

των υπεραστικών κλήσεων είχαν µειωθεί κατά περισσότερο από 50%2, νέες 

ιδιωτικές υπηρεσίες εισήλθαν στην αγορά, και οι καταναλωτές απολάµβαναν 

µιας νέας γκάµας προϊόντων και υπηρεσιών καλύτερης ποιότητας. 

Συγκεκριµένα, έως το 1994 πάνω από 25 εκατοµµύρια καταναλωτές 

αλλάξανε εταιρεία παροχής υπεραστικών κλήσεων και περισσότερες από 100 

νέες εταιρείες παροχής υπεραστικών κλήσεων είχαν δηµιουργηθεί. 

Η κινητή τηλεφωνία, επίσης, γνωρίζει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης στις 

Η.Π.Α. Πρωτοεµφανίστηκε το 1980, όταν και η F.C.C. παραχώρησε δύο άδειες 

σε ισάριθµες εταιρείες για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. 

Σήµερα, οι µεγαλύτεροι παροχείς υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας είναι τα 

Β.Ο.C. και η ΑΤ&Τ (µέσω της πρόσφατης εξαγοράς της McCaw) ενώ 

υπολογίζεται ότι οι συνδροµητές ξεπερνούν τα 24 εκατοµµύρια. 

                                                           
2 Βλ. επίσηµη Ιστορία της AT&T, στο site της στη διεύθυνση http://www.att.com/history/history1.html 
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1.2.2 Αστικές τηλεπικοινωνίες - Πράξη των Τηλεπικοινωνιών 
(1996). 

Η επιτυχία που είχε η απελευθέρωση της αγοράς υπεραστικών 

κλήσεων ώθησε πολλές πολιτείες στην απελευθέρωση και της αγοράς 

τοπικών κλήσεων. Πιο συγκεκριµένα, το 1994 στη Νέα Υόρκη 

προωθήθηκε ένα "Σχέδιο Ελεύθερης Αγοράς" το οποίο είχε αρχικά προταθεί 

από την εταιρεία "Rochester Telephone". Σύµφωνα µε το σχέδιο αυτό, η 

εταιρεία πωλούσε, πλέον, τα προϊόντα της τόσο στη χονδρική όσο και στη 

λιανική, γεγονός που σηµαίνει ότι ένας ανταγωνιστής της µπορούσε να τα 

αγοράσει και να τα επαναπωλήσει στον τελικό καταναλωτή. Ταυτόχρονα η 

New York Public Service Commission  (Ν.Υ.Ρ.S.C.) αποφάσισε την πλήρη 

απελευθέρωση της αγοράς τοπικής τηλεφωνίας επιτρέποντας σε "ξένους" 

παίκτες την είσοδο τους στην συγκεκριµένη αγορά. Το παράδειγµα της Νέας 

Υόρκης ακολουθήσανε και άλλες πολιτείες. 

Στις 8-2-1996 ο Πρόεδρος Κλίντον των Η.Π.Α., βασισµένος στην επιτυχία 

που είχε η µερική απελευθέρωση της αγοράς µε την απόφαση M.F.J., 

υπέγραψε τον σχετικό νόµο ο οποίος προέβλεπε πλήρη απελευθέρωση της 

τηλεπικοινωνιακής αγοράς, περιορισµό του κρατικού παρεµβατισµού και 

αλλαγές σε ολόκληρο το τηλεπικοινωνιακό πεδίο σε ολόκληρη τη χώρα. Για 

την ενίσχυση του ανταγωνισµού µεταξύ των εταιρειών παροχής τοπικών 

κλήσεων, ο νόµος προέβλεπε, µεταξύ άλλων τα εξής : 

> Όλες οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες είναι υποχρεωµένες να 

επιτρέπουν σ’ άλλους φορείς - εταιρείες τη χρήση των δικτύων τους 

έναντι του σχετικού αντιτίµου. 

> Επιτρέπεται η επαναπώληση των προϊόντων όλων των 

τοπικών φορέων (Local Exchange Carriers – L.E.C.) 

> Επιτρέπεται η διατήρηση του ίδιου τηλεφωνικού αριθµού σε 

περίπτωση, για παράδειγµα, µετακόµισης. Αυτό το µέτρο 

αποδείχθηκε ιδιαίτερα σηµαντικό για πολλές επιχειρήσεις. 

> Τα B.O.C. επιτρέπεται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 

και εκτός της "περιοχής - βάσης" τους, µε την σχετική, πάντα, άδεια 

από την F.C.C. 
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1.2.3 Επιπτώσεις της απελευθέρωσης της τηλεπικοινωνιακής 
αγοράς. 

Ο επιπλέον ανταγωνισµός που δηµιουργήθηκε στον τοµέα των 

τηλεπικοινωνιών λειτούργησε προς όφελος του καταναλωτή καθώς οι τιµές 

των κλήσεων µειωθήκανε και παράλληλα νέα προϊόντα εµφανιστήκανε. 

Ωστόσο, η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών δεν ήταν και η 

αναµενόµενη. Οι καταναλωτές στις Η.Π.Α. διαµαρτύρονται ολοένα και 

περισσότερο για την κακή ποιότητα των τηλεφωνικών υπηρεσιών η οποία 

φαίνεται ότι αγγίζει νέα αρνητικά επίπεδα. Μετά την υπογραφή της "Πράξης 

των Τηλεπικοινωνιών" αναµενόταν η εκρηκτική αύξηση νέων εταιρειών 

τοπικής τηλεφωνίας οι οποίες θα παρείχαν καλύτερες υπηρεσίες και σε 

χαµηλότερες τιµές. Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία των Αµερικανών 

σήµερα, εξακολουθούν να µην έχουν άλλη επιλογή από τις εταιρείες που 

µονοπωλούν τον συγκεκριµένο τοµέα εδώ και δεκαετίες. Σύµφωνα µε 

σχετική έρευνα της F.C.C. η έλλειψη ποιοτικών υπηρεσιών στον 

ιδιωτικό τοµέα, τα λάθη στις χρεώσεις και οι κακές συνδέσεις αποτελούν 

τα µεγαλύτερα προβλήµατα στον τοµέα. 

Η κατάσταση που δηµιουργήθηκε µετά το 1996 δεν ήταν ιδανική ούτε 

για τις επιχειρήσεις, παρά το κύµα ενθουσιασµού που υπήρξε αρχικά. Στις 26-

7-2001 η JDS Uniphase Corp., εταιρεία κατασκευής οπτικών εξαρτηµάτων για 

τον τοµέα των τηλεπικοινωνιών, ανακοίνωσε απώλειες $50,6δις. για το 

οικονοµικό έτος. Πρόκειται για τη µεγαλύτερη οικονοµική απώλεια που 

αναφέρθηκε ποτέ. Περισσότερες από δέκα νέες εταιρείες έχουν κηρύξει 

πτώχευση ενώ σε µία ύστατη προσπάθεια των εταιρειών για περικοπές 

δαπανών και αύξηση της ρευστότητας τους πάνω από 500.000 εργαζόµενοι 

έχουν απολυθεί από τον Ιανουάριο του 2001. Οι τοπικές αγορές 

τηλεπικοινωνιών παραµένουν σχεδόν µονοπωλιακές καθώς οι µικρές 

τηλεφωνικές εταιρείες ελέγχουν µόλις το 8,5% του συνόλου των τηλεφωνικών 

συνδέσεων.  

Τα αίτια για τη οικονοµική κρίση που γνώρισε ο κλάδος των 

τηλεπικοινωνιών είναι πολλά. Κάποιοι κατηγορούν την F.C.C. γιατί δεν 

επέτρεψε την πλήρη απελευθέρωση των αγορών και προστάτευε τα 



Τηλεπικοινωνίες σε παγκόσµιο επίπεδο 

 10

συµφέροντα των µεγάλων "παικτών" (κατηγορήθηκε για τη µη συγχώνευση των 

εταιρειών S.B.C. Communications Inc. µε την Ameritech, καθώς κάτι τέτοιο έθιγε 

τα συµφέροντα της ΑΤ&Τ). Σύµφωνα µε την άποψη του αναλυτή Blake Bath οι 

δαπάνες των εταιρειών (περισσότερες από αυτές για R&D) αυξάνουν σε πολύ 

υψηλούς ρυθµούς αναλογικά µε τα έσοδα τα οποία αναλογούν σε αυτές τις 

δαπάνες. Συγκεκριµένα, το 1998 κάθε $1 που επενδυότανε απέφερε 42 

σεντς, ενώ για το 1999 η κατάσταση ήταν ακόµη χειρότερη καθώς σε κάθε 

$1 επενδυµένο αντιστοιχούσαν 34 σεντς. Οι µετοχές των περισσότερων 

τηλεπικοινωνιών έχουν χάσει µεγάλο µέρος της αξίας τους, γεγονός που 

κρίνεται πολύ ανησυχητικό για τον τοµέα που αντιπροσωπεύει το 16% του 

Standard & POOR’S 500-stock index, σύµφωνα µε τους αναλυτές. Το βασικό 

πρόβληµα εντοπίζεται στο γεγονός ότι οι παραδοσιακές υπηρεσίες που 

προσέφεραν οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών (αστικές, υπεραστικές κλήσεις) δεν 

προσφέρουν τα ίδια έσοδα µε παλαιότερα, λόγω ανταγωνισµού. Αντίθετα, 

τα έσοδα από τις υπηρεσίες Internet και κινητής τηλεφωνίας αναµένεται 

να έχουν έναν µέσο όρο αύξησης κατά 24% και 25% αντίστοιχα έως το 

2005. Έτσι, στην προσπάθεια τους να εκµεταλλευτούν από αυτήν την αύξηση 

και να είναι οι πρώτοι που θα προσφέρουν προϊόντα τελευταίας 

τεχνολογίας, οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες επενδύουν υπέρογκα ποσά, που 

τελικά αποβαίνουν µοιραία. Η εµπιστοσύνη των καταναλωτών στις µετοχές του 

κλάδου έχει χαθεί και ήδη πολλές χρηµατιστηριακές εταιρείες, και όχι µόνο, 

σκέφτονται σοβαρά το ενδεχόµενο να µην συµπεριλάβουν µετοχές των 

εταιρειών αυτών στο χαρτοφυλάκιο τους, σύµφωνα µε τον Brian Hayward, 

portfolio manager της Invesco Telecommunications Fund. 

Ο φαύλος κύκλος που έχει δηµιουργηθεί δεν είναι εύκολο να 

αντιµετωπισθεί. Εξάλλου, όταν εταιρείες όπως η Verizon εµφανίζεται µε 

χρέος $47 δις. ενώ τα κέρδη της ανέρχονται µόλις σε $2,7δις. περίπου, γίνεται 

εύκολα κατανοητό ότι η κατάσταση αυτή δεν αντιστρέφεται εύκολα. Ωστόσο, 

δεν έχουν την ίδια άποψη και οι αναλυτές Steve Rosenbush - Νέα Υόρκη, 

Roger O. Crockett - Σικάγο, Charles Haddad - Ατλάντα, Jack Ewing - 

Φρανκφούρτη. Συγκεκριµένα, έχουν να προτείνουν ένα σχέδιο τριών 

σταδίων το οποίο παρατίθεται συνοπτικά παρακάτω : 
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1° Στάδιο : Ξεκαθάρισµα  

Στο στάδιο αυτό χρειάζεται υποµονή. Οι αναλυτές θεωρούν πως η αγορά 

των τηλεπικοινωνιών είναι υπερπλήρης και µάλιστα από εταιρείες οι 

οποίες εξακολουθούν να λειτουργούν ενώ παρουσιάζουν ζηµίες. Κατά 

συνέπεια, οι νόµοι της αγοράς από µόνοι τους θα κάνουν το "ξεκαθάρισµα" 

µεταξύ αυτών που θα επιβιώσουν και αυτών που θα κηρύξουν πτώχευση. 

Όταν η χρηµατιστηριακή αξία κάποιων εταιρειών πέσει τόσο πολύ ώστε να 

αποτελούν επενδυτική ευκαιρία, τότε πρέπει να εξαγοραστούν από 

ισχυρότερες εταιρείες. Παράλληλα, όσες εταιρείες επιβιώσουν οφείλουν να 

"συµµορφώσουν" τους Ισολογισµούς τους ξεπληρώνοντας, σταδιακά, το χρέος 

τους και ανταµείβοντας τους µετόχους τους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

αποτελεί η περίπτωση της WorldCom Inc. η οποία χρεοκόπησε 

προσφάτως. Κάποιοι πιστωτές της εταιρείας δέχονται να ανταλλάξουν τα 

χρήµατα που έχουν χάσει έναντι κεφαλαίου στην περίπτωση ίδρυσης µιας νέας 

εταιρείας. Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε µια καλή επενδυτική ευκαιρία, 

σύµφωνα πάντα µε τους αναλυτές. 

 

2ο Στάδιο : Ενδυνάµωση 

Οι αναλυτές πιστεύουν ότι η Ευρώπη ήδη βρίσκεται στο στάδιο αυτό. Η 

Deutsche Telekom και η Vodaphone έχουν αρχίσει να εξαγοράζουν 

µικρότερους ανταγωνιστές µε συνέπεια τη µείωση του κόστους παροχής 

υπηρεσιών. Βέβαια, το δύσκολο σηµείο στην περίπτωση αυτή είναι ότι δεν 

υπάρχει καθόλου ρευστότητα για εξαγορές και οποιαδήποτε υπόθεση 

εξαγοράς θ’ ακουγότανε αστεία µε τα δεδοµένα που υπάρχουν αυτή τη στιγµή. 

Ωστόσο, πιστεύεται ότι αν γίνει η αρχή οι υπόλοιπες εταιρείες που επιθυµούν 

να παίξουν έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στον τοµέα θα ακολουθήσου λόγω 

ανταγωνισµού. Αναφέρουν, χαρακτηριστικά, το παράδειγµα της Integrated 

Device Technology Inc η οποία εξαγόρασε την Winstar για $42εκ. µόλις 

(ποσό το οποίο θεωρείται πολύ µικρό αναφορικά µε την πραγµατική αξία της 

εταιρείας).  

 

3° Στάδιο: Μεταµόρφωση 

Θεωρείται απαραίτητος ο θεµελιώδης µετασχηµατισµός των περισσότερων 

εταιρειών. Οι εταιρείες οφείλουν να επικεντρωθούν περισσότερο σε 
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µακροπρόθεσµο ορίζοντα και να αλλάξουν τον τρόπο µε τον οποίο 

αντιµετωπίζουν τα γεγονότα. Πρέπει να µεταµορφωθούν περισσότερο σε 

εταιρείες παροχής υπηρεσιών και η προστιθέµενη αξία των προϊόντων τους 

να προέρχεται περισσότερο από αυτές τις διαδικασίες, σύµφωνα µε τον 

Pieter Knook, αντιπρόεδρο της Microsoft Corp. στον τοµέα της κινητής 

τηλεφωνίας και παροχής υπηρεσιών δικτύου. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

αποτελεί αυτό της γιαπωνέζικης ΝΤΤ DoCoMo η οποία επιτρέπει σε 

διάφορες επιχειρήσεις να παρέχουν µια µεγάλη γκάµα προϊόντων µέσω του 

δικτύου της (από παιχνίδια και µουσική ως on-line συµµετοχή σε 

πλειστηριασµούς) έναντι αντιτίµου. Η ΝΤΤ DoCoMo έχει δηµιουργήσει µία 

τελείως διαφορετική και νέα αγορά, σύµφωνα µε Andrei Jezierki, 

τηλεπικοινωνιακό αναλυτή στην εταιρεία i2 Partners, η οποία της αποφέρει νέα 

έσοδα και διασφαλίζει τη βιωσιµότητα της. 

1.3.1 Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ευρώπη 

Στις 22-12-1994 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφάσισε ένα 

χρονοδιάγραµµα για την απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιακών αγορών σε 

ότι αφορά τα θέµατα του τεχνολογικού εξοπλισµού. Σύµφωνα µε το 

χρονοδιάγραµµα αυτό, από το επόµενο έτος, δηλαδή το 1995, θα 

απελευθερωνόταν πλήρως η αγορά ώστε να δηµιουργηθούν συνθήκες 

πλήρους ανταγωνισµού και να επιτρέπεται η είσοδος σε νέους ανταγωνιστές, 

προµηθευτές τεχνολογικού εξοπλισµού. 

Στις 19-7-1995 η Κοινοτική Οδηγία που εξεδόθη (90/338/ΕΟΚ) 

προέβλεπε την εφαρµογή ενός πλήρους ανταγωνιστικού πλαισίου στον τοµέα 

των τηλεπικοινωνιών. Πιο συγκεκριµένα προέβλεπε, µεταξύ άλλων, τα εξής : 

 

> Την άρση όλων των αποκλειστικών δικαιωµάτων στον τοµέα, 

ειδικότερα για τους τοµείς της σταθερής τηλεφωνίας και της χρήσης 

και δηµιουργίας δικτύων το αργότερο έως την 1-1-1998. (Σε κάποιες 

χώρες όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ισπανία δόθηκε παράταση). 

> Περιορισµό όλων εκείνων των προϋποθέσεων που θα 

παρεµπόδιζαν τις συνθήκες πλήρους ανταγωνισµού (π.χ. η ανάγκη 
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εθνικής άδειας για την παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας). 

> Μια περίοδο προσαρµογής ώστε να δηµιουργηθούν οι 

ανάλογες φόρµες και οι νέες εταιρείες να προγραµµατίσουν την είσοδο 

τους στις νέες αγορές. 

 

Σύµφωνα µε αυτήν την Κοινοτική Οδηγία τα κράτη - µέλη οφείλουν να : 

> Να ενηµερώσουν την υπεύθυνη ρυθµιστική αρχή για την 

έγκριση παροχής αδειών και να υποβάλουν τα σχετικά 

έγγραφα το αργότερο έως 1-1-1997. 

> Να κοινοποιήσουν τις διαδικασίες έως την ίδια 

ηµεροµηνία. 

> Να εξασφαλίσουν τον προβλεπόµενο αριθµό 

τηλεφωνικών γραµµών έως την ίδια ηµεροµηνία.  

> Να κοινοποιήσουν τους ρυθµιστικούς κανόνες που θα διέπουν 

τον κλάδο έως την ίδια ηµεροµηνία. 

  

Η αλήθεια είναι πως ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη 

βρίσκεται σε ελαφρώς καλύτερη µοίρα σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο των 

Η.Π.Α. Ωστόσο, εάν εξεταστεί µεµονωµένα, τα στοιχεία που παίρνουµε είναι 

εξίσου απογοητευτικά. Οι οκτώ µεγαλύτερες εταιρείες του χώρου 

εξακολουθούν να βαρύνονται µε συνολικά χρέη $200δις. Οι µετοχές τους 

έχουν χάσει περίπου το 70% από το Μάρτιο του 2000 και η άντληση νέων 

κεφαλαίων από την αγορά εµφανίζεται σχεδόν αδύνατη, ειδικά µετά την 

εντελώς αποτυχηµένη δηµόσια εγγραφή της Orange από την France 

Telecom. Τα ενθαρρυντικά µηνύµατα που παίρνουµε έχουν να κάνουν µε 

τον περιορισµό των χρεών και την αισθητή βελτίωση των Ισολογισµών 

κάποιων εταιρειών. Για παράδειγµα, η British Telecom κατάφερε να 

περιορίσει τα χρέη ύψους $42δις σε $25δις στο τέλος του 2000, πουλώντας 

ακίνητα, διαθέτοντας τα µερίδια µειοψηφίας που κατείχε στην Japan 

Telecom και στην Airtel και εκδίδοντας δικαιώµατα επί µετοχών αξίας $8δις. 

Εξάλλου, υπολογίζεται ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές έστειλαν 47,5 

δισεκατοµµύρια µηνύµατα γραπτού κειµένου από τηλεφωνικές συσκευές 

κατά το 2° τρίµηνο του 2001, ενισχύοντας τα ταµεία των εταιρειών µε 

$4,28δις. Γίνεται φανερό ότι οι εταιρείες προωθούν νέες πηγές εσόδων σε 
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µια προσπάθεια να ξεφύγουν από το τέλµα που δηµιουργούν τα τεράστια 

χρέη τους. 

 
1.3.2 Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Μεγάλη Βρετανία 

Η Μεγάλη Βρετανία ήταν η πρώτη χώρα, µεταξύ των κρατών - µελών 

της Ε.Ε., η οποία προώθησε την απελευθέρωση της τηλεπικοινωνιακής 

αγοράς. Η αρχική ιδέα για την απελευθέρωση της αγοράς υπήρχε από το 

1980, ωστόσο µέχρι και το 1982 η British Telecom λειτουργούσε σε 

µονοπωλιακό περιβάλλον. Το 1982 η Β.Τ. ήρθε αντιµέτωπη µε έναν µόνο 

ανταγωνιστή, την εταιρεία Mercury Communications Ltd.. (η οποία 

λειτουργούσε ως µεσάζοντας για τη Cable & Wireless plc.). Ωστόσο, η 

Mercury επιτρεπόταν να παρέχει υπηρεσίες µόνο εντός του δικτύου της χώρας 

και όχι σε διεθνές επίπεδο. Η χρονιά σταθµός για τον κλάδο ήταν το 1984. 

Συγκεκριµένα, τον ∆εκέµβριο του 1984 η Mercury αποκτά ίδια δικαιώµατα µε 

την Β.Τ. (επιτρέπεται, πλέον, να εγκαταστήσει το δικό της δίκτυο σε τοπικό 

και διεθνές επίπεδο). Το γεγονός αυτό αναγκάζει την Β.Τ. να βελτιώσει την 

ποιότητα των προϊόντων της και των παρεχόµενων υπηρεσιών της. 

Παράλληλα, την ίδια χρονιά, το 51% των µετοχών της Β.Τ. που ανήκαν στο 

κράτος πωλείται, και ιδρύεται η Oftel. Η Oftel (Office of Telecommunications) 

είναι η ρυθµιστική αρχή στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών στην Μεγάλη 

Βρετανία. Σκοπός της είναι η προώθηση των συµφερόντων των 

καταναλωτών και η διατήρηση και η ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισµού. Το 

1985 εγκριθήκανε και δυο άδειες παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας οι 

οποίες τις οποίες απέκτησαν η Rascal και η Β.Τ. σε συνεργασία µε την 

Securucor.  

Αυτή η µορφή του ανταγωνισµού (δυοπώλιο) είχε επιτυχία και από τον 

Μάρτιο του 1991 αποφασίζεται η περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς 

χορηγώντας άδειες σε εταιρείες παροχής καλωδιακών υπηρεσιών ώστε να 

εισέλθουν σταδιακά στην αγορά και να ενισχύσουν τον ανταγωνισµό έως και 

το 1996 (έως το 1993 µόνο για κλήσεις εντός της χώρας και από κει και έπειτα 

και για διεθνείς κλήσεις). Ωστόσο, το γεγονός ότι η Μεγάλη Βρετανία ήταν 
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καινοτόµος αναφορικά µε τις εξελίξεις στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών 

αποδείχθηκε περισσότερο εις βάρος της παρά προς όφελος της. Ο λόγος που 

συνέβη κάτι τέτοιο ήταν ότι από το 1990 κι έπειτα έπρεπε να ληφθούν 

υπόψη οι Οδηγίες που έρχονταν από την Ε.Ε. αλλά και από τον 

Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου. Έτσι, ενώ η αγορά της χώρας θα 

µπορούσε να είχε εξελιχθεί πολύ γρηγορότερα, εξωγενείς παράγοντες τη 

εµποδίσανε. 

Η κριτική είχε αρχικά στραφεί προς την διατήρηση του δυοπωλίου που, 

κατά την άποψη πολλών, εµπόδισε την αγορά από το να δείξει τις 

πραγµατικές δυνατότητες της. Ακόµη, η πολιτική της Oftel να δίνει 

περισσότερη βαρύτητα στην προώθηση του ανταγωνισµού σε επίπεδα 

τεχνογνωσίας και όχι σε επίπεδα υπηρεσιών θεωρείται ότι εµπόδισε την 

ανάπτυξη του ανταγωνισµού. Τέλος, στα 20 χρόνια απελευθερωµένης 

τηλεπικοινωνιακής αγοράς, οι περισσότεροι καταναλωτές θεωρούν ότι η 

αγορά ποτέ δε γνώρισε συνθήκες πλήρους ανταγωνισµού λόγω, κυρίως, της 

στρατηγικής της Oftel να προστατεύει τα συµφέροντα των δυο µεγάλων 

εταιρειών, δηλαδή της Β.Τ. και της Mercury. 

Από την άλλη µεριά, η τηλεπικοινωνιακή αγορά της Μεγάλης Βρετανίας 

θεωρείται από τις πιο "ώριµες" στην Ευρώπη, σύµφωνα µε έρευνα που 

διενήργησε βρετανική εταιρεία συµβούλων σε συνεργασία µε την Oftel. Τον 

Νοέµβριο του 2001, 45% των νοικοκυριών (σχεδόν 11εκ. νοικοκυριά) και 

63% των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων (περισσότερες από 2 εκ. 

επιχειρήσεις) ήτανε συνδροµητές στο Internet. Τον Φεβρουάριο του 2002, 

60% των νοικοκυριών διέθεταν τεχνολογία ISDN. για την χρήση Internet. 

Ακόµη, τον Σεπτέµβριο του 2001, 4,9εκ νοικοκυριά χρησιµοποιούσαν 

καλωδιακή σύνδεση (cable modem). Εξάλλου, η αγορά των τηλεπικοινωνιών 

στη Μεγάλη Βρετανία αυξήθηκε από GΒΡ30.5δις. το 1998 σε GΒΡ41,1δις. το 

2000, µια αύξηση η οποία οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην εξάπλωση του 

Internet. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι κατά το έτος 2000, από το 

σύνολο εισπράξεων από τις παροχές τοπικής τηλεφωνίας η Β.Τ. καρπώθηκε 

το 71%, ενώ ο αριθµός των συνδροµητών της ανέρχεται σε 69% του συνόλου 

της αγοράς. . 

Αναφορικά µε τον τοµέα της κινητής τηλεφωνίας αξίζει να αναφέρουµε ότι 
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αυτή τη στιγµή οι παροχείς κινητής τηλεφωνίας στην Μεγάλη Βρετανία είναι 

οι εξής : Vodafone, mmO2, Orange και One2One. Τα µερίδια αγοράς είναι 

µοιρασµένα µεταξύ των τεσσάρων (µε την Orange να έχει ελαφρύ προβάδισµα 

µε 27,5% στο τέλος του ∆εκεµβρίου 2001) και την Vodafone να καρπώνεται 

το µεγαλύτερο µέρος των εσόδων της αγοράς (34,2% το τέλος του 

∆εκεµβρίου 2001). 

1.3.3 Τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της Βρετανικής 
πολιτικής 

Τα πλεονεκτήµατα από την "πρόωρη" απελευθέρωση των αγορών είναι τα 

εξής : 

 

>   Προχωρηµένο   θεσµικό   και  νοµικό   πλαίσιο   για   όλους   τους   

τοµείς της τεχνολογίας 

> Μεγαλύτερη εµπειρία 

> Γρηγορότερη ανάπτυξη τόσο της σταθερής όσο και της κινητής 

τηλεφωνίας 

> Χαµηλές τιµές για τον καταναλωτή 

> Χαµηλές χρεώσεις για παροχή Internet 

> ∆υνατότητα επιλογών στον τελικό καταναλωτή 

 

Από την άλλη µεριά, τα µειονεκτήµατα που εµφανίστηκαν, κυρίως, από 

την µεγάλη χρονική διάρκεια του δυοπωλίου, αλλά και από την ανάγκη για 

συµµόρφωση µε τις Οδηγίες είναι τα εξής : 
 

> Καθυστέρηση στην ανάπτυξη εναλλακτικών τοπικών δικτύων 

> Έλλειψη εναλλακτικής υποδοµής για µεγάλο ποσοστό του 

πληθυσµού (περίπου 45%) 

> Υψηλό κόστος για τις µισθωµένες γραµµές 

> Έλλειψη στήριξης από την Oftel προς τις νέες εταιρείες 
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1.4 Συµπεράσµατα  

Τόσο στο παράδειγµα των Η.Π.Α. όσο και στο παράδειγµα της Μεγάλης 

Βρετανίας παρατηρούµε κάποια κοινά στοιχεία. Για παράδειγµα είναι φανερό 

πως παρά τις προσπάθειες για απελευθέρωση της τηλεπικοινωνιακής 

αγοράς, τελικά οι παραδοσιακοί οργανισµοί είναι αυτοί οι οποίοι 

εξακολουθούν να κυριαρχούν στις αγορές. Επίσης, παρατηρούµε ότι οι 

µεγαλύτερες εταιρείες εµφανίζονται χρεωµένες µε υπέρογκα ποσά και είναι 

πολύ δύσκολο για τις µικρές εταιρείες να αντέξουν τον ανταγωνισµό. 

Είναι φανερό ότι οι ταχύτατοι ρυθµοί ανάπτυξης της τεχνολογίας 

αναγκάζουν τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών να επενδύουν µεγάλα ποσά ώστε 

να εµφανίζονται µε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα αναφορικά µε τους 

ανταγωνιστές τους. Οι επενδύσεις, αυτές, ωστόσο, δεν αποδίδουν άµεσα 

αποτελέσµατα. 

Η απελευθέρωση των αγορών σίγουρα αποτελούσε αναγκαιότητα σε 

παγκόσµιο επίπεδο έστω και εάν τα αποτελέσµατα ακόµη δεν είναι τα 

αναµενόµενα. Από αυτήν τη νέα πραγµατικότητα θα επιβιώσουν µόνο οι 

εταιρείες εκείνες οι οποίες βασίζονται στον σωστό προγραµµατισµό, την 

συνεχή παρακολούθηση των αγορών και την προσαρµογή τους ανάλογα µε 

τις περιστάσεις. 

Το βάρος, όµως, δε πρέπει να επωµιστούν µόνο οι εταιρείες αλλά και οι 

ρυθµιστικές αρχές κάθε χώρας οι οποίες οφείλουν να προσαρµόζουν τα 

θεσµικά πλαίσια κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχύεται πραγµατικά ο 

ανταγωνισµός, να δίνονται κίνητρα στις νέες επιχειρήσεις, να υπάρχει 

διαφάνεια και ίση µεταχείριση να δίνεται έµφαση στα πλεονεκτήµατα και να 

εξαλείφονται οι αδυναµίες. 

Γίνεται φανερό ότι ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών απαιτεί συνεχείς 

επενδύσεις και µάλιστα σε µεγάλα ποσά. Αυτό αποτελεί ένα σοβαρό 

εµπόδιο εισόδου νέων εταιρειών στον κλάδο. Ακόµη, ο ανταγωνισµός που 

υπάρχει δυσχεραίνει τις προσπάθειες των εταιρειών για αύξηση του 

µεριδίου αγοράς. Οι καταναλωτές απαιτούν ικανοποιητικές υπηρεσίες σε 

χαµηλές τιµές. Τα έσοδα από την παροχή αυτών και µόνο των υπηρεσιών 

δεν αρκούν για να εξασφαλίσουν την βιωσιµότητα των εταιρειών. Κατά 
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συνέπεια οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες πρέπει να στραφούν στην αναζήτηση 

νέων υπηρεσιών που θα αποφέρουν νέα έσοδα και να αντεπεξέλθουν στη 

κρίση που υπάρχει στην αγορά σε παγκόσµιο επίπεδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Συµφωνίες ∆ιασύνδεσης στα ∆ίκτυα 
Τηλεπικοινωνιών: από στρατηγικές συµπεριφορές στα 
δικαιώµατα ιδιοκτησίας 

 
 
2.1 Εισαγωγή 
 

Οι κανονισµοί διασύνδεσης είναι ένα σηµαντικό ζήτηµα για τη 

παγκοσµιοποίηση των δικτύων ενέργειας και τηλεπικοινωνιών. Σίγουρα, είναι 

ένα σηµείο εστίασης για τις εντάσεις και συγκρούσεις ενδιαφέροντος µεταξύ 

των παρόχων. Στη Γαλλία παραδείγµατος χάριν, η Ρυθµιστική Αρχή 

Τηλεπικοινωνιών (Telecommunication Regulatory Authority, ART) πρέπει να 

επιλύσει διαφωνίες σχετικά µε τη διασύνδεση. Αυτές οι συγκρούσεις, που 

συχνά αντιτάσσουν τον καθιερωµένο πάροχο France Telecom  µε τους νέους 

ανταγωνιστές του, σχετίζονται µε την (ανα)δοµή (unbuilding) του τοπικού 

δικτύου (local loop) ή τις χρεώσεις τερµατισµού των κλήσεων από σταθερά σε 

κινητά δίκτυα. 

Γενικά, η διασύνδεση έχει έναν ακριβή στόχο: οι εγγεγραµµένοι των 

διασυνδεδεµένων δικτύων έχουν την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση σε 

περισσότερους εγγεγραµµένους (τηλεπικοινωνίες) ή σε περισσότερους 

προµηθευτές (ενέργεια ή νερό). Η διασύνδεση απαιτεί µια τεχνική εναρµόνιση, 

καθώς επίσης και µια συµβατική (συµφωνηµένη), συχνά διµερή, ρύθµιση 

µεταξύ των παρόχων των δικτύων. Ακριβέστερα, σε µια σύµβαση 

διασύνδεσης οι πάροχοι καθορίζουν τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα και τα 

αντίστοιχα «δικαιώµατα» χρήσης. Σε αυτήν την εργασία θεωρούµε κυρίως 

δίκτυα τηλεπικοινωνιών (φωνή και data). Αλλά πολλά  οικονοµικά ζητήµατα 

που προκύπτουν είναι εξίσου σχετικά,  τηρουµένων των αναλογιών,  για άλλα 

διασυνδεδεµένα δίκτυα.   

 Στα τηλεφωνικά δίκτυα, οι συµφωνίες διασύνδεσης έχουν επηρεαστεί 

έντονα από το θεσµικό πλαίσιο  στο οποίο έχουν προκύψει.  Για πολύ καιρό, 

οι τηλεφωνικές υπηρεσίες στηρίχθηκαν στην αρχή της "Ακεραιότητας ∆ικτύων" 

(Network Integrity). Αυτή η έννοια εµφανίστηκε στις Η.Π.Α. στην αρχή του  

20ου αιώνα, κάτω από την επιρροή της Τ.  Vail, των CEO της ΑΤ  & T εκείνης 
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της περιόδου, για να δικαιολογήσει το µονοπώλιο που δόθηκε στην ιδιωτική 

επιχείρησή της. Εφ' όσον µόνο τα εθνικά µονοπώλια παρείχαν υπηρεσίες 

φωνής, η διασύνδεση ήταν απλά πρόβληµα διεθνών, διπλωµατικών 

διαπραγµατεύσεων.  Για τα δίκτυα δεδοµένων, οι σχέσεις που σχετίζονται µε 

το δικαίωµα χρήσης, επηρεάστηκαν κυρίως από την ακαδηµαϊκή  προέλευση 

του Internet. Η διασύνδεση έλαβε τη µορφή Οµότιµων Συµφωνιών (Peering 

Agreements) η οποία επέτρεψε σε αρκετές εκατοντάδες δίκτυα να 

ανταλλάξουν κυκλοφορία χωρίς χρηµατική αποζηµίωση.   

Με την ανάπτυξη του ανταγωνισµού  στις τηλεφωνικές υπηρεσίες και την  

άνοδο του εµπορικού Internet, κάποιος µπορεί να αναµείνει µια 

επαναξιολόγηση των στρατηγικών και των κυβερνητικών δοµών για τη 

διασύνδεση. Ποιο είναι το πιο σχετικό πλαίσιο για να αναλύσει αυτήν την  

εξέλιξη;   

Τα οικονοµικά των δικτύων είναι ένα από αυτά τα πλαίσια. Τα πρώτα 

θεωρητικά  οικονοµικά  των δικτύων  ξεκίνησαν από τη διάσπαση της ΑΤ  & T 

το 1984. Εδώ, οι συµφωνίες διασύνδεσης αντιµετωπίζονται ως στρατηγικές 

για συµβατότητα (Economides, 1996). Οι επιλογές  διασύνδεσης ή 

συµβατότητας αποδεικνύεται να εξαρτώνται  από  την αρχική δοµή της 

αγοράς και από τις µορφές ανταγωνισµού. Στην περίπτωση των 

τηλεπικοινωνιακών δικτύων, η διασύνδεση είναι προφανώς διαφορετική  σε 

µια αγορά µε έναν προηγούµενο µονοπωλιακό επικείµενο κατέχοντα 

υπεύθυνη θέση (σταθερή τηλεφωνία) και µια αγορά χωρίς έναν ιστορικό ηγέτη 

(κινητή τηλεφωνία).  Εν συντοµία, δύο ζητήµατα διασύνδεσης είναι δυνατά. Το 

πρώτο εξετάζει την πρόσβαση σε µια ουσιαστική δυνατότητα (ευκολία) 

(essential facility): υπάρχει µια ασύµµετρη σχέση για κάθετη συµβατότητα. 

Χωρίς διασύνδεση, µερικοί πάροχοι δεν µπορούν να παραδώσουν τις 

υπηρεσίες τους στον τελικό πελάτη, και πρέπει να εγκαταλείψουν την αγορά. 

Στη δεύτερη περίπτωση, η διασύνδεση οδηγεί  σε οριζόντια συµβατότητα 

µεταξύ ανταγωνιστικών υπηρεσιών. Είναι µια  συµµετρική σχέση, δεδοµένου 

ότι κάθε πάροχος έχει µια απευθείας πρόσβαση στους πελάτες του. Χωρίς 

διασύνδεση οι πάροχοι µπορούν να παρέχουν υπηρεσίες αλλά δεν 

εκµεταλλεύονται πλήρως τις εξωτερικότητες δικτύων. Η βιβλιογραφία που 

εξετάζει αυτά τα δύο ζητήµατα τονίζει τα αντι-ανταγωνιστικά αποτελέσµατα 

των συµφωνιών διασύνδεσης, όταν διαπραγµατεύονται ελεύθερα οι πάροχοι. 
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Μερικές από αυτές τις συµφωνίες µπορούν να αποτρέψουν την είσοδο ή να 

ευνοήσουν µια συνεργία  στις τιµές.  Μια δηµόσια  επέµβαση  φαίνεται έτσι 

απαραίτητη για να ελέγξει τις συµπεριφορές των παρόχων και ενδεχοµένως 

για να θεσπίσει τους κανόνες διασύνδεσης και χρήσης, ιδιαίτερα στην 

ασύµµετρη περίπτωση.   

Εάν αυτή η πρώτη προσέγγιση δίνει έµφαση στον αντίκτυπο των 

στρατηγικών διασύνδεσης  στο παιχνίδι ανταγωνισµού, δεν λέει τίποτα επάνω 

στη θεσµική ρύθµιση στην οποία αυτές οι συµφωνίες συγκαλούνται. Η 

διασύνδεση είναι ένα παιχνίδι στο οποίο επεµβαίνουν όχι µόνο πάροχοι, αλλά 

και οι προµηθευτές τους, οι πελάτες τους και οι δηµόσιες αρχές  (Κυβέρνηση, 

Κοινοβούλιο, Αντιπροσωπείες Κανονισµών). Το ρίσκο είναι για τον καθορισµό 

των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας  και της ανάθεσής τους στους παρόχους των 

δικτύων.  Προκειµένου να µελετήσουµε αυτό το ζήτηµα, η νεο-θεσµική θεωρία 

ταιριάζει καλύτερα. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει σε µας να καταλάβουµε 

καλύτερα τις συνδέσεις µεταξύ των τεχνικών και θεσµικών αλλαγών στα 

δίκτυα. Ειδικότερα, την δυνατότητα που παρέχεται σήµερα από τα τεχνικά 

µέσα να χωρίσουµε τα δίκτυα µε πολύ λεπτό τρόπο, συνοδεύεται από τις 

θεσµικές καινοτοµίες, µε τις οποίες οι στρατηγικές διασύνδεσης των παρόχων 

πρέπει να αντιµετωπίσουν.   

 

Στην παράγραφο 2.2, αναλύουµε τις συµφωνίες διασύνδεσης ως 

στρατηγική διάσταση του παιχνιδιού ανταγωνισµού, µε τη χρησιµοποίηση 

οικονοµικών του δικτύου. Στην παράγραφο 2.3 αναλύουµε τις συµφωνίες 

διασύνδεσης µέσω του φακού της νεο-θεσµικής  θεωρίας.   

 
2.2. Συµφωνίες ∆ιασύνδεσης ως  στρατηγικό παιχνίδι   

Για έναν πάροχο, οι επιλογές διασύνδεσής του έχουν µια συντριπτική 

επιρροή στην ποικιλοµορφία των υπηρεσιών του, στην ποιότητά τους, στην 

τιµή τους. Ρυθµίζουν επίσης την αποδοτικότητά του, και ως εκ τούτου την 

επιβίωσή του στην αγορά. Επιπλέον, αν και οι πάροχοι έχουν πάντα τη 

δυνατότητα αναθεώρησης ή επαναδιαπραγµάτευσης των συµφωνιών τους, 

φαίνεται ότι οι αποφάσεις διασύνδεσης είναι λιγότερο εύκαµπτες ή είναι 

περισσότερο πλεγµένες από τις αποφάσεις χρεώσεων. Για όλους αυτούς τους 
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λόγους, οι στρατηγικές διασύνδεσης πρέπει να αναλυθούν σαν ένα διαδοχικό 

παιχνίδι στο οποίο οι πάροχοι θέτουν την πολιτική διασύνδεσής τους στο 

πρώτο βήµα, κατόπιν καθορίζουν την παροχή υπηρεσίας τους σε ένα δεύτερο 

βήµα. Αυτό το θεωρητικό πλαίσιο παιχνιδιών επιτρέπει σε µας να εξετάσουµε 

δύο ζητήµατα:  αφ' ενός η απόφαση να διασυνδεθεί ή όχι µε έναν άλλο 

πάροχο,  αφ' ετέρου τους συµβατικούς όρους αυτής της διασύνδεσης. Αυτές 

οι ερωτήσεις τίθενται διαφορετικά εάν οι πάροχοι έχουν µια ασύµµετρη σχέση 

(παράγραφος 2.1) ή µια συµµετρική (παράγραφος 2.2.).   

2.2.1 Ασύµµετρη διασύνδεση και η ουσιαστική ευκολία - δυνατότητα  

(Asymmetric interconnection and the essential facility) 

 

Μια συµφωνία ασύµµετρης διασύνδεσης απεικονίζει µια κάθετη σχέση, µε 

την οποία ένας πάροχος χρειάζεται τον άλλο για την παροχή των δικών του 

υπηρεσιών. Ο τελευταίος, που κατέχει µια ουσιαστική δυνατότητα (ευκολία) 

για τον πρώτο, ωφελείται από ένα στρατηγικό πλεονέκτηµα του οποίου 

µπορεί να κάνει κακή χρήση. Εάν έχει τη δυνατότητα να καθορίζει ελεύθερα 

τους όρους πρόσβασης στο δικό του δίκτυο µε συµµόρφωση µόνο προς το 

ενδιαφέρον του, είναι σε µια κατάσταση ενός ρυθµιστή του παιχνιδιού 

ανταγωνισµού. Η διαµόρφωση µιας δηµόσιας ρύθµισης θεωρείται απαραίτητη 

για να περιορίσει αυτήν την δύναµη (ισχύ) και για να δώσει τον έλεγχο του 

παιχνιδιού ανταγωνισµού πίσω στις δηµόσιες αρχές 

 

Η πρόσβαση  σε µια  ουσιαστική  δυνατότητα - ευκολία (Essential 

Facility)  
 

Ένας φορέας είναι κύριος µιας ουσιαστικής δυνατότητας (essential facility)  

εάν οι άλλοι δεν µπορούν να αναπαραγάγουν µε λογικές δαπάνες µια τέτοια 

υποδοµή. Στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και ενέργειας, η πρόσβαση στους 

συνδροµητές είναι µια τέτοια δυνατότητα. Ειδικότερα, το τοπικό δίκτυο (local 

loop) στις τηλεπικοινωνίες και το  δίκτυο διανοµής γι’ αέριο και ηλεκτρική 

ενέργεια είναι δυσχέρειες (bottlenecks) µέσω των οποίων οι ανταγωνιστές 

πρέπει να περάσουν. Η κοινή χρήση µιας υποδοµής από ανταγωνιστικούς 

πάροχους εγείρει έτσι το ζήτηµα των όρων πρόσβασης.  Μια περιορισµένη 
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πρόσβαση σε υψηλές τιµές µπορεί να φρενάρει την ανάπτυξη του 

ανταγωνισµού και τις νέες υπηρεσίες.   

Εντούτοις, το πρόβληµα είναι διαφορετικό εάν ο ιδιοκτήτης της 

ουσιαστικής δυνατότητας παρέχει ο ίδιος ανταγωνιστικές υπηρεσίες. Εάν 

παρέχει διασύνδεση  µόνο, ο στόχος του θα είναι να αποσπάσει τα κέρδη των 

παρόχων που χρησιµοποιούν το δίκτυό του. Κατά συνέπεια, θα θέσει µια 

δαπάνη πρόσβασης στη δυνατότητά του αρκετά υψηλή για να «συλλάβει» 

όλα τα κέρδη τους. Είναι προς το συµφέρον του ιδιοκτήτη να παρέχει 

υπηρεσίες τελικών χρηστών ο ίδιος (Economides και Woroch, 1992). Αυτή η 

κάθετη στρατηγική ολοκλήρωσης µπορεί ακόµη και να είναι ευνοϊκή για τους 

καταναλωτές, δεδοµένου ότι η τιµή της υπηρεσίας του τελικού χρήστη µπορεί 

να µειωθεί. Αυτό το αποτέλεσµα κρατά (υποστηρίζεται) από την αποβολή του 

διπλού περιθωρίου όταν η παροχή της υπηρεσίας είναι κάθετα 

ολοκληρωµένη, ένα κλασσικό  αποτέλεσµα  που παρουσιάζεται από Cournot, 

(Economides και Salop, 1992 Economides, 1999).   

Η κάθετη ολοκλήρωση, εντούτοις, ενισχύει τον κίνδυνο δηµιουργίας 

µονοπωλίου. Ο ολοκληρωµένος πάροχος µπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση 

στην ουσιαστική δυνατότητά του προκειµένου να αποκτηθεί ή να διατηρηθεί 

ένα µονοπώλιο στην τελική υπηρεσία. Αυτή η στρατηγική καλείται foreclusion.   

Στις τηλεπικοινωνίες παραδείγµατος χάριν, ο πάροχος που ελέγχει το Iocal 

loop (το τοπικό δίκτυο), µπορεί εύκολα να µονοπωλήσει την αγορά των 

υπεραστικών κλήσεων. Γι’ αυτό, µπορεί να χρησιµοποιήσει είτε την τιµή  

πρόσβασης  είτε την ποιότητα πρόσβασης στο local Ιοορ,  προκειµένου να 

αυξηθούν τα κόστη των ανταγωνιστών του είτε για να υποβιβάσει την 

ποιότητα υπηρεσίας τους (Economides, 1998, Economides και Lehr, 1995,  

Beard, Kaserman και Mayo, 1996).   

Εάν o ανταγωνισµός  είναι για έντονα υποκατάστατες υπηρεσίες, ή εάν οι 

πάροχοι δεν έχουν περιορισµούς χωρητικότητας, είναι σαφές ότι ένας κάθετα  

ολοκληρωµένος πάροχος έχει ένα ισχυρό κίνητρο να αποκλείσει τους  

ανταγωνιστές του, να αποτρέψει αυτούς από το να του «κλέψουν την 

επιχείρηση». Αντιθέτως, εάν οι πάροχοι έχουν περιορισµούς χωρητικότητας ή 

εάν παρέχουν διαφοροποιηµένες υπηρεσίες σε ποιότητα ή  σε ποικιλία,  ο 

επικείµενος µπορεί  σε γενικές γραµµές  να τους επιτρέψει την είσοδο: µπορεί 
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να υπολογίζει σε νέα εισοδήµατα από την πρόσβαση στην ουσιαστική ευκολία 

του, ισορροπώντας µε αυτόν τον τρόπο τις απώλειες κερδών από 

ανταγωνιστικές υπηρεσίες. (Economides και Woroch, 1992 Penard, 1999). 

Αλλά αυτά τα  αποτελέσµατα  ισχύουν  σε ένα στατικό πλαίσιο.   

 
Κανονισµός - ∆ιαµόρφωση Πρόσβασης (Access Regulation) 
 

Ο στόχος της διαµόρφωσης είναι να «ανοιχτεί» η πρόσβαση στην 

ουσιαστική δυνατότητα (ευκολία) και να προωθηθεί ο ανταγωνισµός  στις 

συµπληρωµατικές υπηρεσίες. Σε µια τέτοια προοπτική ο ρυθµιστής πρέπει να 

επέµβει στα  δικαιώµατα  και τις υποχρεώσεις του κάθε παρόχου. Μπορεί να 

καταστήσει τη διασύνδεση  υποχρεωτική  ή να καθιερώσει µερικούς όρους 

στις τυπικές συµφωνίες µεταξύ των χρεώσεων των παρόχων (σηµείο 

πρόσβασης, χρεώσεις...). Εντούτοις, ο ρυθµιστής πρέπει να έχει επίγνωση 

του διλήµµατος που αντιµετωπίζει ο ιδιοκτήτης της ουσιαστικής δυνατότητας 

(ευκολίας). Όταν ο τελευταίος επενδύει στην ικανότητα ή την ποιότητα της 

δυνατότητάς του (ευκολίας), µπορεί να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους 

τελικούς χρήστες αλλά οι ανταγωνιστές του που έχουν πρόσβαση στην 

υποδοµή του µπορούν επίσης να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους. Με άλλα 

λόγια ωφελείται µερικώς από τις επενδύσεις του. Αυτή η κατάσταση µπορεί να 

οδηγήσει τον ολοκληρωµένο πάροχο να υπο-επενδύσει (underinvest)  στην 

ουσιαστική δυνατότητά του όπως παρουσιάζεται από Arnstrong, Cowan και 

Vickers (1994) στην περίπτωση του Ην. Βασιλείου (UK). Αυτή η τάση είναι 

ακόµα ισχυρότερη εάν ο επικείµενος αναµένει µια δυσµενή εξέλιξη του 

κανονισµού (αύξηση των σηµείων πρόσβασης στο δίκτυό του ή µείωση των 

χρεώσεων  πρόσβασης). Κατά συνέπεια ο ρυθµιστής πρέπει να σιγουρευτεί 

ότι το προηγούµενο  µονοπώλιο πληρώνεται αρκετά για τη χρήση του δικτύου 

του και για την επένδυσή του. Αντιθέτως, οι υψηλές δαπάνες πρόσβασης 

µπορούν να οδηγήσουν τους ανταγωνιστές για να επενδύσουν  σε ανεπαρκείς 

υποδοµές παράκαµψης (Curien, Jullien και Rey, 1998). Ποια θα έπρεπε να 

είναι η κατάλληλη  χρέωση για την πρόσβαση στην ουσιαστική δυνατότητα; 

Η ρύθµιση των χρεώσεων πρόσβασης σε µια ουσιαστική δυνατότητα 

(ευκολία) είναι σύνθετη, όταν κάποιος θεωρεί ότι το µεγαλύτερο τµήµα από τα 

κόστη δικτύου είναι σταθερά και µοιράζονται µε άλλες δραστηριότητες του 
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επικείµενου. ∆ιάφοροι κανόνες αποδοτικής ρύθµισης έχουν προταθεί,  

προκειµένου  να ανακτηθούν οι δαπάνες της χρήσης της δυνατότητας. Οι 

Baumol και Sidak (1994) συστήνουν να χρεώνεται η πρόσβαση στο κόστος 

ευκαιρίας της που αντιστοιχεί στο οριακό κόστος παραχώρησης πρόσβασης  

στην υποδοµή, συν την απώλεια του εισοδήµατος για τον ιδιοκτήτη, λόγω του 

ανταγωνισµού στις συµπληρωµατικές υπηρεσίες. Αυτός ο κανόνας καλείται 

ECPR (Efficient Component Pricing Rule - Αποδοτικός Κανόνας  Συστατικής  

Τιµολόγησης).  Το πλεονέκτηµα του είναι να αποτρέπει την είσοδο λιγότερο 

αποτελεσµατικών (του επικείµενου) παρόχων. Η αποδοτικότητα αυτού του 

κανόνα έχει τεθεί  σε αµφιβολία (Amstrong, Doyle και Vickers (1994), 

Economides και White (1995 ..1998). Οι Spulber και Sidak (1994) ισχυρίζονται 

ότι οι διαµορφωµένες χρεώσεις πρόσβασης θα πρέπει να συµµορφώνονται 

µε τουλάχιστον µία συνθήκη «Οικειοθελούς ∆ιασύνδεσης» (Voluntary 

Interconnection): αυτό σηµαίνει ότι η διασύνδεση πρέπει να είναι επικερδής 

για τον κύριο της ουσιαστικής ευκολίας. Τέλος, οι Laffont και Tirole (1994) 

προτείνουν να εφαρµοστεί µια Ramsey –Boiteux χρέωση για την πρόσβαση 

σε µια τοπική ευκολία. Αυτός ο κανόνας προτείνει τον καθορισµό χρεώσεων 

πρόσβασης αντιστρόφως ανάλογα της ελαστικότητας της τιµής που 

αντιµετωπίζεται από τους εναλλακτικούς παρόχους. Οι χρεώσεις διασύνδεσης 

που πληρώνονται από έναν πάροχο θα είναι έτσι χαµηλότερες οποτεδήποτε η 

ελαστικότητα της τιµής των υπηρεσιών του είναι υψηλή. Οι Laffont και Tirole 

γενικεύουν αυτά τα αποτελέσµατα σε µια κατάσταση όπου ο ρυθµιστής 

γνωρίζει όχι πλήρως τα κόστη και τη συµπεριφορά του επικείµενου. Έτσι, µια 

αποτελεσµατική διαµόρφωση έγκειται σε µια λίστα (µενού) συµβολαίων 

διασύνδεσης που προτείνονται στον επικείµενο, προκειµένου να τον πείσουν 

να αποκαλύψει το (πραγµατικό) κόστος του και να παρέχει επαρκείς 

προσπάθειες παραγωγικότητας. Αλλά αυτά τα κίνητρα αφήνουν ένα 

informational rent στον επικείµενο. 

Η εφαρµογή αυτών των αποτελεσµατικών κανόνων, παρόλο που πείθουν 

θεωρητικά, είναι δύσκολο να εφαρµοστούν. Οι περισσότερες ρυθµιστικές 

υπηρεσίες στις τηλεπικοινωνίες έχουν επιλέξει µία µέθοδο που βασίζεται 

πρώτα στα λογιστικά κόστη (ή ιστορικά κόστη) και µετά, όταν βελτιωθεί η 

γνώση τους πάνω στα κόστη, στα µακροχρόνια αυξητικά κόστη, στα οποία 

προστίθενται και τα περιθώρια κέρδους (στα επενδυµένα κεφάλαια). Μόνο η 
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Νέα Ζηλανδία έχει προσπαθήσει να εφαρµόσει τον κανόνα ECPR, αλλά τον 

εγκατέλειψε έπειτα από αρκετές προσφυγές στα δικαστήρια που εγέρθηκαν 

από νέους παρόχους (Blanchard, 1995). Στην Γαλλία, όπως και στις 

περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, οι δηµόσιες αρχές έχουν προαναγγείλει τις 

αρχές της διαφάνειας, της δικαιοσύνης και της αποτελεσµατικότητας στην 

διαµόρφωση διασύνδεσης. Ακόµη, έχουν ωθήσει τον επικείµενο να 

«απαντήσει θετικά» στις απαιτήσεις διασύνδεσης και να προσφέρει τιµές 

προσανατολισµένες στο κόστος. Το τελευταίο είναι επίσης υποκείµενο στη 

(λογιστική) διάκριση ότι είναι ένα πρώτο βήµα προς µια καλύτερη γνώση του 

κόστους του πάροχου, σε συµµόρφωση µε τη θεωρία του ρυθµιστή να 

παγιώσει τις τιµές διασύνδεσης όσο πιο κοντά µπορεί στα κόστη ωφέλειας 

(usage costs) των ουσιαστικών δυνατοτήτων (ευκολιών). Έτσι, η διαµόρφωση 

περιορίζει την τυπική ελευθερία του επικείµενου, τόσο για την επιλογή των 

συµπληρωµατικών υπηρεσιών όσο και την επιλογή των χρεώσεων. 

Πρόσφατα, οι δηµόσιες αρχές επιθύµησαν να προχωρήσουν ένα βήµα 

παραπέρα, όσο γίνεται πιο κοντά στον εγγραφόµενο: αυτή είναι η αναδοµή 

(unbuilding) του local loop. 

Η διασύνδεση σε ουσιαστικές ευκολίες δεν είναι ο µόνος τύπος 

συµφωνίας που εξετάζεται στα οικονοµικά των δικτύων. Οι συµφωνίες µεταξύ 

συµµετρικών δικτύων είναι επίσης πολυάριθµες. 
 

2.2.2 Συµµετρική ∆ιασύνδεση και Συµβατότητα (Symmetric 
Interconnection and Compatibility) 

 

Μια διασύνδεση είναι συµµετρική όταν δύο πάροχοι έχουν µια απευθείας 

πρόσβαση στους πελάτες τους από τη µια πλευρά και βρίσκονται σε 

ανταγωνισµό από την άλλη πλευρά. Για παράδειγµα, µια συµφωνία µεταξύ 

ενός πάροχου σταθερής και ενός πάροχου κινητής τηλεφωνίας, ή µια 

συµφωνία µεταξύ backbones Internet. Η συµµετρική διασύνδεση αναγείρει το 

θέµα τόσο της ποιότητας όσο και της τιµής των υπηρεσιών που οι πάροχοι 

παρέχουν ο ένας στον άλλο. 
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Ανταγωνισµός και συµβατότητα 
 

Η συµµετρική διαµόρφωση είναι πρώτα θέµα συµβατότητας. Οι πάροχοι, 

πρέπει να γνωρίζουν αν θα επιτρέψουν τους πελάτες τους να έχουν 

πρόσβαση στα δίκτυα και τις υπηρεσίες των ανταγωνιστών τους, ενώ θα 

πρέπει να παρέχουν (σαν συµπληρωµατικοί που είναι) τις δικές τους 

υπηρεσίες στους τελευταίους πελάτες. Αυτή η επιλογή θα εξαρτηθεί από δύο 

αντίθετα αποτελέσµατα. Από τη µια µεριά η διασύνδεση επιτρέπει στον 

πελάτη να ωφεληθεί από τις «εξωτερικότητες δικτύου». Εφόσον το µέγεθος 

του δικτύου και ο αριθµός των υπηρεσιών αυξάνει, αυξάνεται και προθυµία 

των πελατών να πληρώσουν. Έτσι, οι πάροχοι µπορούν να αυξάνουν την τιµή 

των δικών τους υπηρεσιών χωρίς περιορισµό της ωφέλειας των 

καταναλωτών. Από την άλλη πλευρά, η διασύνδεση «φέρνει» τα δίκτυα πιο 

κοντά όσον αφορά στην ποιότητα της υπηρεσίας. Με τον περιορισµό της 

διαφοροποίησης, αυξάνεται ο βαθµός υποκατάστασης και ο ανταγωνισµός 

τιµών µεταξύ των παρόχων. Έτσι, λοιπόν, το «αποτέλεσµα δικτύου» 

υποστηρίζει την διασύνδεση ενώ το «αποτέλεσµα της υποκατάστασης» (ή 

«κλέψιµο» δουλειάς αποτέλεσµα) το περιορίζει. Το καθαρό αποτέλεσµα θα 

εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες που σχετίζονται µε το µέγεθος των 

εξωτερικοτήτων, τα χαρακτηριστικά της ζήτησης και των παρόχων (Encaoua, 

Michel και Moreaux, 1992, Katz και Shapiro, 1985). Για παράδειγµα, στην 

περίπτωση των Αυτόµατων Τηλεφωνητών, η απόφαση συµβατότητας θα 

εξαρτηθεί µεταξύ άλλων πραγµάτων, από το αρχικό µέγεθος των δικτύων και 

των διατραπεζικών χρεώσεων (interbanking fees) (Matutes και Padilla, 1994).  

Αυτό το θεωρητικό υπόβαθρο ταιριάζει καλά για τη διασύνδεση µεταξύ 

των δικτύων Internet. Πολλοί Internet Service Providers (ISPs) αρνούνται να 

διασυνδεθούν ακόµη κι όταν µπορούσαν να επωφεληθούν από τις 

εξωτερικότητες δικτύου. Έτσι, οι Baake και Wichmann (1999) δείχνουν ότι 

ένας µεγάλος ISP (µε µεγάλο αριθµό εγγεγραµµένων) µπορεί να αρνηθεί τη 

διασύνδεση µε έναν µικρό ISP προκειµένου να κρατήσει το πλεονέκτηµα της 

ποιότητας υπηρεσίας. Οι Dang, Nguyen και Penard (1999) δείχνουν επίσης 

ότι οι ISP έχουν περισσότερα κίνητρα να διασυνδεθούν εάν έχουν παρόµοιες 

ποιότητες. Αλλά η συµβατότητα στην περίπτωση του Internet είναι λιγότερο 

µια διακριτή (εάν ή όχι να διασυνδεθεί) από µια συνεχή απόφαση (ποια 
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ποιότητα διασύνδεσης να υιοθετήσει). Κάθε πάροχος επιλέγει την ποιότητα 

διασύνδεσης µέσω του µέγιστου και του εγγυηµένου εύρους ζώνης των 

συνδέσεων που διαµορφώνονται µε άλλους παρόχους. 

Τέλος, λίγες θεωρητικές εργασίες αφιερώνονται σε επιλογές διασύνδεσης 

µεταξύ τηλεφωνικών δικτύων. Πρώτον, η συµβατότητα είναι καταναγκαστική: 

στην Ευρώπη, όπως επίσης και στις Η.Π.Α., κάθε ανοικτό δίκτυο φωνής 

(voice network) πρέπει να αποδεχτεί τις απαιτήσεις διασύνδεσης, σε 

συµµόρφωση µε τα στανταρτς ποιότητας που καθορίζονται από τον 

διαµορφωτή. Ακόµη, τα αποτελέσµατα του δικτύου θεωρούνται τόσο µεγάλα 

έτσι ώστε τα θέµατα συµβατότητας να φαίνονται άσχετα. 

 

Οικονοµικά Ανταλλάγµατα και Συνεννόηση (Financial Transfers and 
Collusion) 

 

Είτε εκούσια είτε υποχρεωτικά, η διασύνδεση απαιτεί µια συµφωνία 

µεταξύ των παρόχων στις χρεώσεις και οικονοµικά ανταλλάγµατα (µεταφορές 

χρηµάτων) (financial transfers). Το οικονοµικό αντάλλαγµα για την υπηρεσία 

µπορεί είναι σταθερό ή εξαρτώµενο από τις δαπάνες χρήσης. Ακόµη, 

µπορούν να καθοριστούν είτε ανεξάρτητα είτε από κοινού. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις ο πάροχος αντιλαµβάνεται απευθείας εισοδήµατα από τους 

εγγεγραµµένους και µεταφέρει τµήµα αυτών στους πάροχους τερµατίζοντας 

την υπηρεσία ή την επικοινωνία. 

Συγκριτικά µε αυτήν την αρχή, το Internet παρουσιάζει µια ιδιαιτερότητα 

αφού οι περισσότερες συµφωνίες διασύνδεσης, που ονοµάζονται οµότιµες 

συµφωνίες (peering agreements), δεν περιλαµβάνουν οικονοµικό ανάλογο 

στις ανταλλαγές κυκλοφορίας. Κάθε πάροχος κρατεί όλα τα εισοδήµατα που 

συγκρατούνται από τους πελάτες του δικτύου του. 

Όταν οι πάροχοι συµφωνούν να καθορίζουν θετικές χρεώσεις 

πρόσβασης, αντιµετωπίζουν το ακόλουθο δίληµµα: µια ψηλή χρέωση 

πρόσβασης αυξάνει τα έσοδα από κάθε εισερχόµενη κλήση, αλλά περιορίζει 

τον αριθµό τους. Το καθαρό αποτέλεσµα θα εξαρτηθεί από την ελαστικότητα 

της τιµής των διασυνδεδεµένων χρηστών. Οι Laffont, Rey, και Tirole (1998a), 

δείχνουν ότι όταν οι πάροχοι επιλέγουν χρεώσεις διασύνδεσης όχι από 

κοινού, το αποτέλεσµα δεν είναι άριστο, µε πάρα πολύ υψηλές χρεώσεις, 
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αφού οι πάροχοι δεν ενστερνίζονται τα ανταγωνιστικά αποτελέσµατα πάνω 

στην ωφέλεια (χρησιµότητα) και την ζήτηση (απαίτηση) των χρηστών. Τότε, οι 

συγγραφείς µελετούν την περίπτωση ενός από κοινού καθορισµού των 

χρεώσεων διασύνδεσης. Η από κοινού επιλογή µπορεί να περιορίσει τον 

ανταγωνισµό και να αυξήσει τις λιανικές τιµές των κλήσεων, αντανακλώντας 

έτσι µια πιθανή «µυστική συνεννόηση» µεταξύ των παρόχων. Αυτά τα 

αποτελέσµατα ενισχύονται όταν ο ρυθµιστής επιβάλλει µια αρχή «Μη 

∆ιάκρισης» µεταξύ εισερχόµενων και εξερχόµενων κλήσεων, όπως επίσης και 

µια αµοιβαιότητα στη χρέωση πρόσβασης (η ίδια χρέωση για εισερχόµενες 

κλήσεις όλων των δικτύων). Αν αυτοί οι ρυθµιστικοί περιορισµοί διατηρηθούν, 

ένας από κοινού καθορισµός των χρεώσεων πρόσβασης οδηγεί σε λιγότερες 

«µυστικές συνεννοήσεις» (Laffont, Rey και Tirole(1997, 1998b)). 

Ένας από τους περιορισµούς αυτών των µελετών είναι ότι περιγράφουν 

τον ανταγωνισµό σε ένα στατικό πλαίσιο. Λαµβάνεται υπόψη µόνο η 

επίδραση της διασύνδεσης στα τρέχοντα κέρδη, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη 

οι συνέπειές της στη δυναµική του ανταγωνισµού. Συγκεκριµένα, δεν 

αναλύεται ποτέ η σύνδεση µεταξύ των χρεώσεων πρόσβασης και της 

«µυστικής συνεννόησης» σε ένα διαχρονικό πλαίσιο. Χωρίς να µπαίνουµε σε 

λεπτοµέρειες, θα µπορούσε κάποιος να πει ότι η µετάβαση από ένα στατικό 

προς ένα δυναµικό πλαίσιο συχνά αντιστρέφει τα αποτελέσµατα: αυτή είναι η 

«Άνω – Κάτω» αρχή (Topsy Turvy Principle) που τονίζεται από τον Shapiro 

(1989). Για παράδειγµα, αν οι πάροχοι επιθυµούν να συντηρήσουν µια 

«µυστική συνεννόηση» στις τιµές, µπορούν να τιµωρήσουν εκείνους που 

κλέβουν ή παραβιάζουν τη Συµφωνία, µε επιστροφή στην ανταγωνιστική 

στατική Ισορροπία. Όπως ο συνεργατικός καθορισµός των χρεώσεων 

πρόσβασης αυξάνει τα στατικά κέρδη, έτσι περιορίζει την σοβαρότητα των 

τιµωριών και κάνει τη «µυστική συνεννόηση» (δολοπλοκία) λιγότερο 

επιθυµητή. Τότε, µια πρακτική που αυξάνει τα τρέχοντα κέρδη µπορεί να 

εµφανίζεται σαν δόλια σε ένα στατικό πλαίσιο, ενώ µπορεί να είναι προ - 

ανταγωνιστική σε ένα δυναµικό πλαίσιο. Τα αποτελέσµατα των 

προηγούµενων µοντέλων, τα περισσότερα από τα οποία είναι στατικά, θα 

πρέπει εποµένως να γίνουν αποδεκτά µε προσοχή προκειµένου να 

αξιολογήσουµε την αποτελεσµατικότητα µιας ρύθµισης (διαµόρφωσης) που 

είναι στην ουσία δυναµική. 
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Για να ολοκληρώσουµε, τα Οικονοµικά των ∆ικτύων έχουν το 

πλεονέκτηµα της έκθεσης (προβολής) των στρατηγικών κινήτρων των 

παρόχων στις συµφωνίες διασύνδεσης. Αυτή η προσέγγιση εστιάζει στον 

τρόπο που οι πάροχοι, αλλά επίσης και οι ρυθµιστές, αλληλεπιδρούν στο 

παιχνίδι του ανταγωνισµού. Παρόλ’ αυτά, υποεκτιµά τα προβλήµατα 

συντονισµού που συναντούν οι πάροχοι, σε ένα περιβάλλον έντονης 

αβεβαιότητας και ατελούς πληροφόρησης. Ακόµη, θεωρούν το θεσµικό 

πλαίσιο δεδοµένο, ενώ είναι γνωστό ότι οι πάροχοι προσπαθούν να 

επηρεάσουν τους κανόνες του παιχνιδιού και να τροποποιήσουν την 

διαµόρφωση. Το παιχνίδι του ανταγωνισµού έτσι περιορίζεται σε ένα θεσµικό 

παιχνίδι στο οποίο εξαρτώνται, τελικά, οι κανόνες και τα δικαιώµατα της 

διασύνδεσης. Στην επόµενη ενότητα θα συµπληρώσουµε την στρατηγική 

προσέγγιση µε µια θεσµική προσέγγιση. 

 
2.3 Θεωρία Συµβάσεων και ∆ιασύνδεση (Contract theory and 

Interconnection) 

Μέσω µιας συµφωνίας διασύνδεσης κάθε πάροχος αποκτά ένα δικαίωµα 

χρήσης επάνω σε µια  ικανότητα (δυνατότητα) δικτύου ενός άλλου παρόχου. 

Αυτό το δικαίωµα είναι κανονικά αµοιβαίο, αλλά κάθε συµβαλλόµενο µέρος δεν 

είναι σε συµµετρική θέση, όπως φαίνεται ανωτέρω. Συµβατικές δυσκολίες 

µπορούν  να προκύψουν από την ιδιοµορφία των προτερηµάτων και 

καιροσκοπικές (συµφεροντολογικές) συµπεριφορές. Το δικαίωµα χρήσης που 

καθορίζεται σε µια συµφωνία διασύνδεσης µπορεί να συγκρουστεί µε το 

δικαίωµα ιδιοκτησίας του παρόχου επάνω στο δίκτυό του. Κατά συνέπεια, τα 

συµβαλλόµενα µέρη πρέπει να οργανώσουν τις "δοµές διακυβέρνησης" 

(Governance Structures) που να συµφιλιώνουν το δικαίωµα της χρήσης και το 

δικαίωµα ιδιοκτησίας. Αλλά η επιλογή µιας  «δοµής διακυβέρνησης» δεν είναι 

ανεξάρτητη από το θεσµικό πλαίσιο που σχεδιάζεται  από τις δηµόσιες αρχές. 

Οι τελευταίες µπορούν να περιορίσουν ή να µετασχηµατίσουν οποιοδήποτε 

δικαίωµα ιδιοκτησίας στο δίκτυο. Αυτό συνέβη πραγµατικά στις 

τηλεπικοινωνίες, επεξηγώντας κατά συνέπεια ένα θεωρητικό ζήτηµα από 

Williamson που προέκυψε (1993), σε συνέχεια των Commons (1934) και North 

(1990): πώς τα Iδρύµατα (Θεσµοί) έχουν επιπτώσεις στις δοµές 
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διακυβέρνησης.  

2.3.1 Εξέλιξη δικτύων, δικαιώµατα ιδιοκτησίας (Property Rights) 
και δικαιώµατα χρήσης – ωφέλειας (Rights of Usage)  

 Σε ένα δίκτυο µεταφορών, οι ροές «διατάζονται» µέσω ενός δικτύου 

επικαλύψεων (γενικότερου) αποκαλούµενου «∆ίκτυο Εντολών» (Command 

Network). Παραδείγµατος χάριν, σε ένα δίκτυο σιδηροδρόµων, το «∆ίκτυο 

Εντολών» είναι το σύνολο των συσκευών σηµατοδοσίας (signaling) και 

µεταγωγής (switching). Προηγουµένως, το «δίκτυο εντολών»  και το «δίκτυο 

υποδοµής» συνδυάστηκαν σε ένα σύστηµα, προορισµένου να βελτιστοποιηθεί  

συνολικά η απόδοση του δικτύου. Σε εκείνο το πλαίσιο, διασύνδεση σήµαινε τη 

διαλειτουργικότητα (interoperability) δύο συστηµάτων, τόσο για τα δίκτυα 

εντολών όσο και υποδοµής. Οι διεθνείς συµφωνίες για τα τηλεφωνικά δίκτυα 

ακολούθησαν αυτήν την  αρχή.  

Στη δεκαετία του '80, κατέστη δυνατό να χωριστούν τα δίκτυα εντολών και  

υποδοµής. Αυτό το «ξετύλιγµα» (αναδοµή) καθιερώθηκε το 1987 στις Η.Π.Α. από 

το ONA (Open Network Infrastructure, «Υποδοµή Ανοικτών  ∆ικτύων»), 

θεωρητική αρχή της Οµοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (Federal 

Communication Commission, FCC). Έδωσε στους νέους παρόχους την ευκαιρία 

να συνδυάσουν ελεύθερα «αρθρώµατα» (τµήµατα, modules) που ανήκαν 

στους επικείµενους παρόχους. Οι τηλεπικοινωνίες, καθώς επίσης και τα 

δίκτυα  υπολογιστών, έπειτα χωρίστηκαν λειτουργικά. Αυτό οδήγησε να 

επαναπροσδιοριστούν τα δικαιώµατα χρήσης καθώς επίσης και ιδιοκτησίας 

επάνω σε κάθε τµήµα (module). Η ερώτηση τίθεται έτσι περί αποδοτικότητας και 

δικαιοσύνης αυτού του επαναπροσδιορισµού: Η ανάλυση των συµφωνιών 

διασύνδεσης  δεν µπορεί να παραµελήσει το χωρισµό των δικτύων σε ενότητες.  

Ως εκ τούτου η Θεωρία Κόστους Συναλλαγής (Transaction Cost Theory, 

TCT) αναλύει τη δυνατότητα να χωριστούν ή να ενσωµατωθούν διάφορες 

ενότητες – τµήµατα (modules) ανάλογα µε την ιδιοµορφία των προτερηµάτων 

τους. Αυτές οι ενότητες - τµήµατα µπορούν είτε να συγκεντρωθούν - συλλεχθούν 

είτε να µισθωθούν. Αλλά η θεωρία TCT δεν λέει τίποτα επάνω στον αρχικό 

καθορισµό των ενοτήτων - τµηµάτων, στην ανάθεση των δικαιωµάτων 
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ιδιοκτησίας και χρήσης, οι οποίες φαίνονται να αναφέρονται  σε µια θεσµική 

δύναµη. Κατά συνέπεια η TCT υποθέτει ότι οι ενότητες υπάρχουν πριν από την 

πιθανή ολοκλήρωσή τους και δεν εξηγούν πώς αυτές προκύπτουν. Μια υπόθεση 

είναι ότι ο  καθορισµός αυτών των ενοτήτων είναι ένα θεσµικό ζήτηµα, το οποίο 

εξελίσσεται και πρέπει να εξηγηθεί θεωρητικά. Μερικά παραδείγµατα 

επιδεικνύουν πώς αυτή η διαδικασία εµφανίζεται. Η διάσπαση ενός 

συστήµατος σε ενότητες είναι συχνά λειτουργική,  και µπορεί να συνδεθεί 

µε έναν οριζόντιο (π.χ. ο γεωγραφικός διαχωρισµός της AT&T το 1984) 

ή µε έναν κάθετο (π.χ. ο διαχωρισµός των συµπληρωµατικών 

δραστηριοτήτων της ΙΒΜ, όπως λογισµικό και υλικό στη δεκαετία του '60)  

θεσµικό διαχωρισµό. Αυτός ο διαχωρισµός εµφανίστηκε επίσης στα 

δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας (Joskow, 1996). Εντούτοις, το 

αποτέλεσµα εµφανίζεται να είναι ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό 

γνώρισµα  των αγαθών και των υπηρεσιών τεχνολογίας της 

πληροφορικής. Η ερώτηση τίθεται έτσι περί  αποτελεσµατικότητας αυτής 

της θεσµικής επέµβασης. 

2.3.2 Ιδρύµατα – Θεσµοί (Institutions), κόστη συναλλαγής 

(transaction costs) και ανάθεση - αντιστοίχιση των δικαιωµάτων 

ιδιοκτησίας  

Ο λειτουργικός διαχωρισµός µπορεί να εξηγηθεί από την τεχνική 

πρόοδο. Ο διαχωρισµός πρέπει να παρέχει στις εταιρίες τη δυνατότητα 

δηµιουργίας ακόµη αποδοτικότερων ενότητων – τµηµάτων (modules), που 

επανασυνδυάζονται  αργότερα σε πιο σύνθετα αγαθά ή υπηρεσίες. Ο 

Williamson (1993) υποστηρίζει ότι η τεχνολογία παρέχει έναν  µισό-αδύνατο  

προσδιορισµό επάνω σε οργανωτικές επιλογές, στο µέτρο που γνωστές 

τεχνολογικές επιλογές θα περιόριζαν τις δοµές διακυβέρνησης. Η θεσµική 

επέµβαση θα επικύρωνε έτσι τις τεχνολογικές ευκαιρίες. Λαµβάνοντας 

υπόψη την  πρόοδο στην τεχνολογία, οι ευδιάκριτες και καλά 

προσδιορισµένες ενότητες θα µπορούσαν να ιδιοποιηθούν χωριστά και τα 

δικαιώµατα ιδιοκτησίας τους θα µπορούσαν να διαπραγµατευτούν. Στις 

βιοµηχανίες δικτύων, αυτές οι ενότητες θα µπορούσαν να διασυνδεθούν 

µέσω συµβατικών ρυθµίσεων, προκειµένου να παρασχεθεί µια πλήρης 
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υπηρεσία στον πελάτη.  

Αλλά ο σφετερισµός µιας ενότητας δεν είναι τόσο σαφής. Η τεχνολογία 

δεν παρέχει σχεδόν κανένα  όριο στο διαχωρισµό σε ενότητες: τώρα είναι 

τεχνολογικά δυνατό να χωριστούν  τα στοιχειώδη µόρια ή οι γενετικοί 

κώδικες. Τα τεχνικά σύνορα είναι έτσι πέρα από αυτά που  η κοινωνία 

θεωρεί ως δικαίωµα ιδιοκτησιών, οικονοµικά ή κοινωνικά βιώσιµα. Μια 

διαισθητική απάντηση σε αυτό το ζήτηµα είναι ότι η αρχή του “πρώτου 

µετακινούµενου” πρέπει να ισχύσει. Εκείνοι που διαµορφώνουν ή 

δηµιουργούν την ενότητα – τµήµα (module) πρέπει να είναι οι ιδιοκτήτες. 

Αλλά όλα αυτά  που συνέβησαν πρόσφατα στην τεχνολογία 

Πληροφορικής προτείνουν ότι µια επόµενη επαναθεώρηση της αρχικής 

ανάθεσης των δικαιωµάτων ιδιοκτησιών είναι πάντα  δυνατή, ακριβώς 

µέσω ενός λεπτότερου καθορισµού των εκπαιδευτικών ενοτήτων – 

τµηµάτων (modules). Τότε µόνο  τα ιδρύµατα  έχουν το αναγκαστικό 

δικαίωµα να ορίσουν και να εξετάσουν εκείνα τα δικαιώµατα. Έτσι είναι 

ουσιαστικό  να είναι γνωστά τα κίνητρα και τα κριτήρια των θεσµικών 

ενεργειών.  

Ο Williamson δεν µεταχειρίζεται ρητά αυτήν την ερώτηση. 

Ενδιαφέρεται περισσότερο για την εξέλιξη των "δοµών διακυβέρνησης" 

παρά για την αρχική αντιστοίχηση - ανάθεση ή την επικείµενη θεσµική 

αναδιανοµή των δικαιωµάτων περιουσίας και χρήσης (Williamson, 

1981). Εν τούτοις, υποβάλλει µια Αρχή "Θεραπευτικότητας" για να 

καθοδηγήσει  τις θεσµικές ενέργειες (Williamson, 1996): κάποιος πρέπει 

να εφαρµόσει µόνο εκείνες τις θεσµικές  µεταρρυθµίσεις που, µόλις 

επιτευχθούν, θα παρέχουν ένα "καθαρό κέρδος". Οµοίως, o Commons 

(1934) προτείνει τα ιδρύµατα να συµµορφώνονται στην αρχή της 

"Τεχνητής Επιλογής" (Artificial Selection):  δηµόσια ιδρύµατα επιλέγουν να 

ευνοήσουν τους θεσµικούς κανόνες που ευνοούν αποδοτικότερες αλλά 

και "δικαιότερες" συναλλαγές (Ramstad, 1994). Ακολουθώντας τις 

κατηγορίες του Commons, το "θεσµικό περιβάλλον" (ιδρύµατα), πρέπει 

να ληφθεί υπόψη να διευκολύνει καλύτερα τις "θεσµικές ρυθµίσεις" (δοµές 

διακυβέρνησης), σε όρους δικαιοσύνης και αποδοτικότητας. 
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Οι συνήγοροι της σχολής των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας υπογραµµίζουν 

το ρόλο των δοµών των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας επάνω στην οικονοµική 

επίδοση (De Alessi, 1983). Για τον Demsetz (1998), µη θεσµικοί όροι, 

όπως η αρχική χρηµατοδότηση των παραγόντων ή η εξέλιξη εξωγενών 

παραµέτρων όπως τα κόστη µεταφορών, είναι ουσιαστικοί για τον  

καθορισµό των κανόνων και µπορούν να οδηγήσουν στην αναθεώρηση 

των δοµών των δικαιωµάτων  ιδιοκτησίας. Η τεχνολογία και η εξέλιξή της 

θα µπορούσαν να ερµηνευθούν ως µορφή µη θεσµικού προσδιορισµού.  

Ακόµα πιο µακριά, οι εξελικτικοί θεωρητικοί προτείνουν ότι οι θεσµικοί 

κανόνες στηρίζονται σε µια αρχή «Εξάρτησης Πορείας» (Path 

Dependency) (Magnusson και Ottoson, 1996). Αφού καθιερωθούν  επάνω 

σε µια θεσµική τροχιά, οι δηµόσιες αρχές δεν θα µπορούσαν να τους 

υποβάλουν σε ερώτηση  τόσο εύκολα.  

Αυτή η συνοπτική συζήτηση των κινήτρων για θεσµική επέµβαση 

δηµιουργεί το  ακόλουθο ερώτηµα: γιατί οι δηµόσιες αρχές αποφασίζουν 

περιοδικά να τροποποιούν τους  "θεσµικούς κανόνες" που εφαρµόζονται 

στις αγορές; Ποιος είναι υπεύθυνος έπειτα από την πρωτοβουλία αυτών 

των αλλαγών; Θα προσπαθήσουµε να απαντήσουµε σε αυτές τις 

ερωτήσεις µέσω του παραδείγµατος της διαδικασίας ρύθµισης που έχει 

εµφανιστεί στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών.  Εντούτοις είναι απαραίτητο να 

διακρίνουµε µεταξύ δικτύων φωνής και δικτύων δεδοµένων,  όπου "η 

ρύθµιση" έχει λάβει µια διαφορετική µορφή.  

2.3.3 Ρύθµιση και ανάθεση των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας στα 

δίκτυα  φωνής (voice networks) 

Η ύπαρξη "ολοκληρωµένων συστηµάτων" στην τηλεφωνία εξηγείται 

ιστορικά από  τις δυσκολίες διασύνδεσης µεταξύ των πρώτων παρόχων 

(Muller, 1994). Πράγµατι, τα δίκτυα αναπτύχθηκαν αρχικά από τις 

τοπικές κυβερνήσεις επειδή τα υπεραστικά (intercity) δίκτυα ήταν πάρα 

πολύ ακριβά. Ο ανταγωνισµός υπήρξε στις ΗΠΑ, αλλά και στη Γαλλία,  

όπου η κρατική επέµβαση αποτελεί παράδοση. Αλλά στις ΗΠΑ, το κυρίαρχο 

δίκτυο της Bell System αρνήθηκε τη διασύνδεση στους ανταγωνιστές του. 
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Tο επιχείρηµά τους ήταν ότι η διασύνδεση θα υπονόµευε το ανταγωνιστικό 

τους πλεονέκτηµα και θα απαλλοτρίωνε τους µετόχους της Bell System. Η 

Τ. Vail, η CEO της Bell System, παρακάλεσε για τη  µοναδικότητα του 

τηλεφωνικού συστήµατος µε το ρητό: "µια πολιτική, ένα σύστηµα, µια  

καθολική υπηρεσία". Θεσµικά, αυτή η άποψη έχει γίνει κυρίαρχη και  

τηλεπικοινωνίες που αναπτύχθηκαν µέσω µιας µονοπωλιακής οργάνωσης, 

θεωρητικά βασίστηκαν στη "θεωρία του φυσικού µονοπωλίου" (Sharkey, 

1982): Ο διπλασιασµός των υποδοµών φάνηκε δαπανηρός και 

ανεπαρκής. Επιπλέον, η συµπληρωµατικότητα µεταξύ των τοπικών και 

των ευρέων δικτύων δικαιολόγησε την ενοποίηση - ολοκλήρωση σε ένα  

σύστηµα, για να εξοικονοµηθούν κόστη συναλλαγής. Σε µερικές χώρες 

(ΗΠΑ, Καναδάς, Φινλανδία, ∆ανία κλπ.) τα τοπικά και τα ευρεία δίκτυα 

οργανώθηκαν χωριστά, αλλά οι δοµές συντονισµού υπήρξαν µεταξύ των 

τοπικών και των ευρέων µονοπωλίων.  

Στη δεκαετία του '80, έλαβε µέρος µια διαδικασία απελευθέρωσης που 

µπορεί να ερµηνευθεί ως η λύση στο θέµα των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας 

των µονοπωλίων στα δίκτυά τους. Εντούτοις, µε την αξιοπρόσεχτη 

εξαίρεση των ΗΠΑ, δεν έχει υπάρξει κανένας κάθετος ή οριζόντιος 

διαχωρισµός της ιδιοκτησίας, δηλαδή καµία διάσπαση, αλλά ένας  

λειτουργικός χωρισµός που περιόρισε τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας των 

παρόχων επάνω στα δίκτυά τους. Το ξετύλιγµα (αναδοµή) του local loop 

είναι ένα παράδειγµα αυτής της διαδικασίας. Οι ενότητες – τµήµατα (modules) 

καθορίζονται από τον κανονισµό – ρύθµιση  και οι επικείµενοι πάροχοι 

συνεχίζουν να είναι κύριοι των ενοτήτων (modules), αλλά αναγνωρίζεται ένα 

δικαίωµα χρήσης στους ανταγωνιστές για να το µισθώσουν. Τώρα οι νέοι 

πάροχοι επιλέγουν µεταξύ του να "κατασκευάσουν" ή να "αγοράσουν" (ή 

µάλλον "µισθώσουν") όχι στη βάση "της αγοράς" εναντίον "της ολοκλήρωσης", 

όπως στο παράδειγµα TCT, αλλά στη "θεσµικά εγγυηµένη µίσθωση" ενάντια 

"στην ολοκλήρωση". Η εγγύηση χρησιµεύει για να καθορίσει τιµές, τεχνικές  

διεπαφές (interfaces), όρους διαθεσιµότητας, κ.λπ. Παραµένει έτσι να 

εξετάσει γιατί  προηγουµένως ένα αποκλειστικό (και µονοπωλιακό) δικαίωµα 

ιδιοκτησίας αναγνωρίστηκε  θεσµικά στα µονοπώλια κατά τη δεκαετία του '80, 

και γιατί αυτό το αποκλειστικό δικαίωµα  έχει τεθεί υπό αµφισβήτηση από τότε.  
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Σαφώς η τεχνολογία είναι µέρος της εξήγησης, όπως προτείνεται από 

Williamson και Demsetz: η µείωση των δαπανών µετάδοσης έχει επιτρέψει το 

διπλασιασµό των χωρητικοτήτων - ικανοτήτων µεγάλης απόστασης. Ο κάθετος 

διαχωρισµός µεταξύ ευρέων και τοπικών δικτύων  ήταν ένα είδος "θεσµικής 

θεραπείας" σύµφωνα µε αυτήν την εξέλιξη.  Αλλά κατά τρόπο ενδιαφέρων, 

αυτός ο διαχωρισµός εµφανίστηκε σε µια χώρα µόνο, τις ΗΠΑ. Σε άλλες χώρες, 

περιορίστηκε µόνο σε έναν λογιστικό διαχωρισµό, χωρίς διάσπαση.  

Αφ' ετέρου, το ξετύλιγµα - αναδοµή ήταν περισσότερο συνέπεια πίεσης 

παρά  αναζήτηση βέλτιστων δοµών διακυβέρνησης. Πράγµατι, ο διαχωρισµός 

των δικτύων εντολής  και υποδοµής, ο καθορισµός των ανοικτών δικτυακών 

αρχιτεκτονικών (Open Network Architectures, ONA)  οργανώθηκε µε 

πρωτοβουλία των µονοπωλιακών παρόχων. Τα τελευταία ήταν πρόθυµα να 

αγοράσουν  εξοπλισµό σε ευδιάκριτες ενότητες – τµήµατα (modules), για να µην 

«κλειδωθούν µέσα» από έναν κατασκευαστή  εξοπλισµού. Αργότερα, όταν 

αναγνωρίστηκε θεσµικά ο ανταγωνισµός στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, οι 

ανταγωνιστές των επικείµενων παρόχων εκµεταλλεύθηκαν την ύπαρξη αυτών 

των ενοτήτων για να αποκτήσουν πρόσβαση, και να µισθώσουν µόνο ένα 

υποσύνολο  των ενοτήτων παρά ολόκληρα συστήµατα µε τη βοήθεια των 

ρυθµιστικών αντιπροσωπειών.  

Η µέθοδος που ρυθµιστικές αρχές όπως η FCC στις ΗΠΑ, η Oftel στο 

Ηνωµένο Βασίλειο ή η ART στη Γαλλία, έχουν χρησιµοποιήσει για να 

τροποποιήσουν τους θεσµικούς κανόνες στις αγορές  τηλεπικοινωνιών, είναι 

µάλλον πρωτότυπη. Αντί να προχωρήσουν ξεκάθαρα (διάσπαση, υποχρέωση  

να πουλήσουν και έτσι να εγκαταλείψουν δικαιώµατα ιδιοκτησίας σε 

συγκεκριµένες δραστηριότητες), έχουν υιοθετήσει  µια πιο εύκαµπτη και "µε 

λεπτό τρόπο συντονισµένη" προσέγγιση, βασισµένη στα δικαιώµατα ιδιοκτησίας 

και τα δικαιώµατα χρήσης. Έχουν ψάξει για µια λεπτή ισορροπία µεταξύ των 

δικαιωµάτων περιουσίας και  χρήσης. Ως ένα ορισµένο βαθµό, ο κανονισµός 

έχει εµφανιστεί ως  θεσµική καινοτοµία,  η οποία έχει δηµιουργήσει τις 

συνθήκες της πρόκλησης των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας των 

τηλεπικοινωνιακών παρόχων χάριν της προώθησης του ανταγωνισµού. 

Εντούτοις,  από την άποψη των "δοµών διακυβέρνησης", οι νέοι πάροχοι δεν 
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παίρνουν  την απόφαση "του να κατασκευάσω ή να αγοράσω", αλλά µια 

απόφαση "να κατασκευάσω ή να ασκήσω πίεση – lobby".  

Μπορούµε έτσι να πούµε ότι τα προηγούµενα µονοπώλια άρχισαν την 

διαδικασία ρύθµισης (modularizatton) για να βελτιώσουν τις δοµές  

διακυβέρνησής τους µε τους προµηθευτές εξοπλισµού τους, αλλά αυτό οδήγησε 

στη συνέχεια σε µια  θεσµική καινοτοµία,  η οποία είναι η επιβολή και ο 

κανονισµός συµβάσεων µίσθωσης µεταξύ των ανταγωνιστών και του 

προηγούµενου µονοπωλίου. Αυτό είχε ως συνέπεια τον περιορισµό των 

δικαιωµάτων ιδιοκτησίας των τελευταίων στα δίκτυά τους, και να προωθήσουν 

τον ανταγωνισµό. Αυτή η θεσµική καινοτοµία είχε διάφορα πλεονεκτήµατα. Κατ' 

αρχάς, µέσω της εγγύησης της διασύνδεσης, συµφιλίωσε τα ευεργετικά 

αποτελέσµατα του ανταγωνισµού και της εξωτερικότητας δικτύου: καθένας θα 

µπορούσε να έχει πρόσβαση σε οποιονδήποτε, οποιοσδήποτε και αν 

ήταν ο τηλεφωνικός του προµηθευτής - πάροχος. ∆εύτερον, δεδοµένου 

ότι οι προηγούµενοι µονοπωλητές απέφυγαν την διάσπαση, δέχτηκαν 

ευκολότερα τη µετάβαση στον ανταγωνισµό.  

∆εν είναι σαφές εντούτοις, εάν η δοµή διακυβέρνησης που προκύπτει 

από αυτήν την  διαδικασία απόφασης, είναι πραγµατικά η βέλτιστη. Με 

άλλα λόγια, παρέχουν οι ρυθµιστικές αντιπροσωπείες  τα σωστά σήµατα 

και κίνητρα και στους επιβεβληµένους και στους νεοεισερχόµενους, για  να 

υποκινήσουν την καινοτοµία, δεδοµένου ότι τα οφέλη της ιδιοκτησίας 

µερικών προτερηµάτων τους µπορούν  να υποστηριχτούν και να 

µοιραστούν µε τους ανταγωνιστές τους; Επίσης, η πίεση δεν είναι 

αποδοτική αυτή καθ' εαυτή, και µπορεί να οδηγήσει σε συµφεροντολογική 

συµπεριφορά: µπορεί να είναι φτηνότερο αλλά κοινωνικά µπορεί να είναι 

περισσότερο καταστρεπτικό να αποκτήσει ένα εκτεταµένο δικαίωµα χρήσης 

επάνω στο προτέρηµα  κάποιου άλλου, παρά να διαπραγµατευτεί άµεσα 

για µια σύµβαση µισθώσεων, ή να καθιερωθεί το προτέρηµά  κάποιου.  
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2.3.4 Ανάθεση δικαιωµάτων ιδιοκτησίας για δίκτυα δεδοµένων (data 

networks) 

Στα δίκτυα δεδοµένων, έχει επίσης συµβεί µια διαδικασία ρύθµισης µε την 

εµφάνιση του ∆ιαδικτύου. Το TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet 

Protocol - πρωτόκολλο ελέγχου µετάδοσης / πρωτόκολλο  ∆ιαδικτύου) σαφώς 

καθορίζει ένα όριο µεταξύ αυτού που είναι "κάτω από το στρώµα IP", δηλαδή 

η υποδοµή της µεταφοράς των ροών δεδοµένων, και "επάνω από το στρώµα 

IP",  δηλαδή το δίκτυο εντολής και όλες οι υπηρεσίες και οι εφαρµογές 

∆ιαδικτύου. Ως εκ τούτου, µια υπηρεσία ∆ιαδικτύου χρησιµοποιεί τουλάχιστον 

δύο συστατικά: µια "ενότητα µεταφορών" και µια  "ενότητα υπηρεσιών". Η 

τελευταία µπορεί η ίδια να «κοπεί» σε µικρότερες ενότητες που παρέχονται 

από  διαφορετικούς προµηθευτές: πρόσβαση, browsers, applets...  

Το επίπεδο υποδοµής αποτελείται από χιλιάδες ετερογενή 

διασυνδεδεµένα δίκτυα. Τον περισσότερο χρόνο, η διασύνδεση µεταξύ των 

Internet Service Providers συγκαλείται σιωπηλά. Οι ISP συχνά ενθαρρύνονται 

να συνεργάζονται σε δεδοµένα χωρίς οµότιµες συµφωνίες (peering 

agreements). Για εφαρµογές πάνω από το επίπεδο IP, πολλές καινοτοµίες, 

όπως το WEB και τα εργαλεία του (html, http), browsers, µηχανές 

αναζήτησης, λειτουργικά συστήµατα (Apache, Linux), γλώσσες 

προγραµµατισµού (Perl) είναι το αποτέλεσµα µιας συλλογικής ανάπτυξης της 

κοινότητας του Internet, και διαδόθηκε ελεύθερα (Stallman, 1999). Έτσι, το 

Internet παρείχε µια πρωτότυπη λύση στο θέµα συντονισµού: οι χρήστες οι 

ίδιοι έχουν διαµορφώσει τις δοµές διακυβέρνησης, µειώνοντας έτσι την 

καιροσκοπία και τα κόστη µετάβασης, που µπορεί να προέρχονταν από  την 

διανοµή απτών και µη απτών προτερηµάτων. Σε τέτοιες συνθήκες, τα 

δηµόσια ιδρύµατα δεν έπρεπε να επέµβουν, και η ρύθµιση έχει επιτευχθεί 

σε µία αυστηρά τεχνική βάση. Το θέµα της ανάθεσης των δικαιωµάτων 

ιδιοκτησίας έχει αποφευχθεί. Είναι σαφές ότι η συγκεκριµένη προέλευση 

(στρατιωτική και  ακαδηµαϊκή) του ∆ιαδικτύου είναι ύψιστης σηµασίας να 

εξηγήσει µια τέτοια  εξέλιξη. Έχει υπάρξει µια εξαρτώµενη "θεσµική 

εξέλιξη" πορείας στην  ανάπτυξη του ∆ιαδικτύου που εξηγεί γιατί τόσες 

πολλές υπηρεσίες είναι "ελεύθερες" και γιατί  είναι τόσο δύσκολο να 
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κερδηθούν χρήµατα στο δίκτυο. Αλλά η διάχυση του ∆ιαδικτύου στην  

οικονοµία της αγοράς µπορεί να οδηγήσει σε µια βαθιά εξέλιξη. 

Παραδείγµατος χάριν  οι Οµότιµες Συµφωνίες(Peering Agreements)  

αρχίζουν να αντικαθίστανται από τις επίσηµες συµβάσεις διασύνδεσης. 

Στο επίπεδο εφαρµογών, επιχειρήσεις όπως η Microsoft και σε έναν 

µικρότερο βαθµό η Sun, έχουν προσπαθήσει να οικειοποιηθούν 

µεµονωµένα το συλλογικό  όφελος του δικτύου. Αυτό δείχνει ότι η φύση του 

δηµόσιου αγαθού του ∆ιαδικτύου µπορεί ίσως να εξαφανιστεί στο µέλλον. 

Οι συγκρούσεις µεταξύ των συνηγόρων των µεµονωµένων δικαιωµάτων  

πνευµατικής ιδιοκτησίας και των υπερασπιστών του συλλογικού 

σφετερισµού (οικειοποίησης) (που εξηγείται από το  ελεύθερο ίδρυµα 

λογισµικού) γίνονται όλο και περισσότερο σχετικές. Από την άποψη της 

δηµόσιας πολιτικής, παραµένει να φανεί εάν η άρνηση να ορίσει 

µεµονωµένα δικαιώµατα ιδιοκτησίας επάνω στις ενότητες είναι αποδοτική 

και δίκαιη από την άποψη των αστικών τάξεων.  

Η συλλογική οργάνωση του ∆ιαδικτύου στο επίπεδο εφαρµογών 

µπορεί  να δικαιολογηθεί από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα: 

πρώτα ένα λογισµικό δεν είναι ποτέ τελειωµένο και ωφελείται  από την 

επικείµενη βελτίωση των χρηστών που το προσαρµόζουν για τις 

ανάγκες τους. ∆εύτερον, µε την εγκατάλειψη των δικαιωµάτων 

πνευµατικής ιδιοκτησίας (Intellectual Property Rights, IPR) οι καινοτόµοι 

µπορούν  να προκαλέσουν γρηγορότερα µια επίδραση δικτύου (Katz & 

Shapiro, 1986, Church & Gandal, 1992). Θα ωφεληθεί µε την αύξηση της 

φήµης του/της και µε την παροχή  των βοηθητικών (και χρεωµένων) 

υπηρεσιών.  

2.4 Συµπέρασµα  

Η ανάλυση των συµβάσεων διασύνδεσης στις βιοµηχανίες δικτύων έχει 

υπογραµµίσει την  ισχυρή αλληλεξάρτηση µεταξύ του ανταγωνισµού και 

των θεσµικών παιχνιδιών,  όπου τα τελευταία επιτρέπουν τον καθορισµό 
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των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας, καθώς επίσης και τους κανόνες του  

παιχνιδιού ανταγωνισµού. Καθιερώνει ειδικότερα το ρόλο και το πεδίο  

της επέµβασης για τη ρυθµιστική αρχή. Έχουµε παρουσιάσει σε αυτό το 

πλαίσιο ότι ο  ρυθµιστής πρέπει να λάβει υπόψη τις ασυµµετρίες µεταξύ 

των παρόχων και τη  δυναµική του ανταγωνισµού.  

 Στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών (φωνή και δεδοµένα), η διαµόρφωση 

είναι, χωρίς καµιά  αµφιβολία, όχι µόνο µια τεχνολογική αλλά και µια 

θεσµική καινοτοµία, η οποία έχει επιτρέψει την υποκίνηση του 

ανταγωνισµού. Η εφαρµογή της έχει εξαρτηθεί από τη  φύση του δικτύου: 

στις µεταφορές φωνής, έχει συνοδευτεί από µια µερική  απαλλοτρίωση του 

προηγούµενου µονοπωλίου, ένας όρος απαραίτητος για την 

αποτελεσµατική λειτουργία του ανταγωνισµού. Στην περίπτωση του 

δικτύου δεδοµένων, έχει υπάρξει µάλλον, τουλάχιστον αρχικά, µια 

"κολλεκτιβοποίηση" µερικών ενοτήτων. Αυτή η διαφορά  των θεσµικών 

επιλογών µπορεί να εξηγηθεί από µια εξάρτηση πορείας: επειδή γεννήθηκε 

στην ακαδηµαϊκή κοινότητα, το ∆ιαδίκτυο έχει ευνοήσει και ευνοεί ακόµα 

την «κοινοκτηµοσύνη» (communitarism).  Επειδή οι πάροχοι τηλεφωνίας 

κράτησαν αρχικά ένα µονοπώλιο επάνω σε ένα πλήρες ανώριµο δίκτυο, 

τα ιδρύµατα (θεσµοί) έχουν ανακατανείµει µερικά δικαιώµατα ιδιοκτησίας.  

Η σύγκλιση µεταξύ των δικτύων φωνής και δεδοµένων µπορεί να 

οδηγήσει σε µια µερική αποβολή  αυτών των θεσµικών διαφορών. 

Πράγµατι, µερικές πρακτικές των δικτύων δεδοµένων  (οµότιµες 

συµφωνίες, ελεύθερο λογισµικό) δεν στηρίζονται σε ένα σταθερό θεσµικό 

πλαίσιο. Αυτό το πλαίσιο πρέπει να σχεδιαστεί και τα δικαιώµατα 

ιδιοκτησίας να οριστούν ρητά. Μια σύγκλιση των θεσµικών πλαισίων είναι 

πιθανό να συµβεί για το Internet και τα τηλεφωνικά δίκτυα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

3.1 Εισαγωγή 
 
Η εφαρµογή του Νόµου Ανταγωνισµού της ΕΕ στις τηλεπικοινωνίες, τα 

µέσα και τους τοµείς της τεχνολογίας πληροφορικής πρέπει να εξεταστεί στο 

γενικό πλαίσιο της γρήγορης εξέλιξης των αγορών και εποµένως των 

πολιτικών σε αυτήν την περιοχή. Η ανταγωνιστική συµπεριφορά των 

επιχειρήσεων ρυθµίζεται κατά ένα µεγάλο µέρος από την θέση των 

επιχειρήσεων ως αντίδραση στη γρήγορη αλλαγή των αγορών και των 

ρυθµιστικών όρων. Η πιθανή αντι-ανταγωνιστική συµπεριφορά που 

δηµιουργείται από αυτές τις γρήγορες αλλαγές θέτει νέες προκλήσεις για την 

πολιτική ανταγωνισµού της ΕΕ. Συγχρόνως, η απαραίτητη ρύθµιση του 

ανταγωνιστικού πλαισίου και ειδικότερα ο ρόλος που διαδραµατίζεται από 

τους κανόνες ανταγωνισµού της ΕΕ στην ανύψωση των υπόλοιπων 

µονοπωλιακών συνθηκών δίνουν µια νέα διάσταση στην πολιτική 

ανταγωνισµού της ΕΕ στους τοµείς που σχετίζονται µε αυτήν. 

Αυτός ο συνδυασµός των δύο διαστάσεων της πολιτικής ανταγωνισµού 

της ΕΕ - δηµιουργία ενός ανταγωνιστικού πλαισίου και προώθησης υπέρ-

ανταγωνιστικής δοµής αγοράς από τη µια µεριά, και εξασφάλιση 

ανταγωνιστικής συµπεριφοράς των οικονοµικών µερών από την άλλη  - έχει 

αρχίσει µια νέα φάση στην εφαρµογή της πολιτικής ανταγωνισµού της ΕΕ σε 

αυτόν τον τοµέα και εξετάζει µερικές τρέχουσες πολιτικές ανταγωνισµού της 

ΕΕ σε διάφορες πτυχές.  Αυτές οι εξελίξεις πηγαίνουν αρκετά πέρα από τον 

παραδοσιακό ρόλο που διαδραµατίζονταν από τους κανόνες ανταγωνισµού 

της ΕΕ στις τηλεπικοινωνίες, τα µέσα και τους τοµείς της τεχνολογίας 

πληροφορικής. Με τη σύγκλιση των τηλεπικοινωνιών, των µέσων και των 

τεχνολογιών πληροφορικής, οι αγορές σε αυτήν την περιοχή έχουν αρχίσει να 

κινούνται γρήγορα και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και οι «δράστες» 

παίρνουν θέση τώρα για να εκµεταλλευθούν τις νέες ευκαιρίες. Ο Επίτροπος 

Ανταγωνισµού της ΕΕ Karel van Miert έχει καταστήσει σαφές ότι η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή θα δεχθεί την πρόκληση για το Νόµο Ανταγωνισµού της ΕΕ που 

αυτές οι εξελίξεις υπονοούν. 
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Στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών και στα νέα συγκλίνοντα - και 

επικαλυπτόµενα  – πεδία των επικοινωνιών και των µέσων αυτές οι τάσεις 

έχουν αναπτυχθεί µε µακροχρόνιες βλέψεις. Εποµένως θα επικεντρωθούµε 

σε εκείνες τις πρόσφατες εξελίξεις που καθορίζουν τη δυναµική της 

εφαρµογής του νόµου ανταγωνισµού σε αυτές τις περιοχές. 
 

Υπόβαθρο: 

 

 Το σχηµατιζόµενο πλαίσιο της ΕΕ για το συνδυασµό τηλεπικοινωνιών, 

µέσων και τεχνολογιών πληροφορικής παρέχεται τώρα από την έννοια της 

Κοινωνίας της Πληροφοριας. Η τρέχουσα εφαρµογή της πολιτικής 

ανταγωνισµού της ΕΕ σε αυτόν τον τοµέα δεν µπορεί να γίνει κατανοητή 

χωρίς αναφορά σε αυτήν την έννοια που, από τη Λευκή Βίβλο Delors για την 

Ανάπτυξη, την Ανταγωνιστικότητα και την Απασχόληση3  και της Αναφοράς 

του Bangemann (Bangemann Report)4  του 1997, έχουν γίνει µια από τις 

κεντρικές γραµµές της Πολιτικής της ΕΕ5.  

Αφ' ενός, το γενικό πλαίσιο αυτής της έννοιας απαιτεί νέα νοµικά µέτρα 

γενικής φύσης για τους εν λόγω τοµείς, στους οποίους θα αναφερθούµε 

αργότερα και αφ' ετέρου καθορίζει τις προτεραιότητες για την εφαρµογή του 

νόµου ανταγωνισµού της ΕΕ στον τοµέα, µέχρι το σηµείο που η Επιτροπή να 

έχει ένα µέτρο σύνεσης βάσει το νόµου ανταγωνισµού κατά την έναρξη της 

δράσης.  

Ο τοµέας της πληροφορικής αντιπροσωπεύει σήµερα περίπου 450 

δισεκατοµµύρια ECUs (σχεδόν 600 δισεκατοµµύριο US$) στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση µόνο. Μερικές εκτιµήσεις προβλέπουν ότι παγκοσµίως θα 

αντιπροσωπεύσει µια αγορά 3 τρισεκατοµµύριων δολαρίων µέχρι το τέλος της 

δεκαετίας. Ο τοµέας της πληροφορικής διαµορφώνεται από τη σύγκλιση του 

τοµέα των τηλεπικοινωνιών, των τεχνολογιών πληροφορικής και του 

λογισµικού και των "βιοµηχανιών περιεχοµένου" της τηλεόρασης / 

(broadcasting) ραδιοφωνική αναµετάδοση και εκδόσεων. Όλες αυτές οι 

                                                           
3 European Commission - Growth, Competitiveness, Employment - the Challenges and ways 
forward into the 21st Century, White Paper, COM(93)700, 5 December 1993. 
4 Ευρώπη και η Κοινωνια της Παγκόσµιας Πληροφορίας, Report of the High Level Group on 
the Information Society, Brussels, May 1994 (the "Bangemann Report"). 
5 Βλ. Comm'n, XXIV Report on Competition Policy, COM(95)142, p.2 (1995). 
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αγορές υπόκεινται σε ριζική µετακίνηση, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως 

στις Ηνωµένες Πολιτείες.  

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της ΕΕ, το έτος 2000 περισσότερο από 60% όλων 

των εργασιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν βασισµένες έντονα στην 

πληροφορική και εποµένως άµεσα συνδεµένες µε τις επικοινωνίες. Μερικές 

επιπτώσεις της δυνατότητας για αύξηση κατά τη διάρκεια των επόµενων 

µερικών ετών µπορούν να συλλεχθούν µε τη σύγκριση της τρέχουσας 

κατάστασης της ΕΕ µε αυτήν των Ηνωµένων Πολιτειών. Παραδείγµατος 

χάριν, στις Ηνωµένες Πολιτείες περίπου 35% των ιδιωτικών νοικοκυριών είναι 

τώρα εξοπλισµένα µε υπολογιστές, ενώ στην ΕΕ, ο αριθµός είναι ακόµα 

περίπου 10% (αν και αυξάνεται γρήγορα).  

Οι αγορές κινητής επικοινωνίας µας «λένε» µια παρόµοια ιστορία. Στις 

Ηνωµένες Πολιτείες, η αναλογία των νέων κινητών συνδέσεων προς τις 

σταθερές συνδέσεις δικτύων τηλεπικοινωνιών είναι τώρα περίπου 1 έως 2. Σε 

µερικές ευρωπαϊκές χώρες, η κινητή τηλεφωνία έχει ήδη υπερβεί το ρόλο των 

σταθερών ασύρµατων δικτύων (fixed – wire networks).  60% των ιδιωτικών 

νοικοκυριών στις Ηνωµένες Πολιτείες συνδέονται από Tv- καλωδιακά δίκτυα 

σε µια διαδικασία που ξεκίνησε στη δεκαετία του '60. Στην Ευρώπη, έχουµε 

επιτύχει παρόµοια πυκνότητα καλωδίων σε διάφορες χώρες, και πυκνότητα 

σχεδόν 100% σε άλλες (όπως οι χώρες του Μπενελούξ), όµως τέσσερα κράτη 

µέλη της ΕΕ ακόµα και µετά βίας έχουν ένα καλωδιακό δίκτυο. Και πάλι αυτό 

υπογραµµίζει την µεγάλη δυνατότητα για την αύξηση της Ευρώπης.  

Ένα κύµα µέγα συγχωνεύσεων και κοινοπραξιών (επιχειρηµατικών 

κεφαλαίων) πραγµατοποιείται στην Ευρώπη ακριβώς όπως στις Ηνωµένες 

Πολιτείες, κεντρικά επάνω από τρεις κύριες εξελίξεις: 
 

 προσωπικές επικοινωνίες - ανάπτυξη υβριδικών λύσεων 

δικτύων για τη συνεργασία σταθερών και κινητών δικτύων 

τηλεπικοινωνιών, τα τηλεφωνικά δίκτυα του µέλλοντος.  

 πολυµέσα - σχετικά µε την κάθετη ολοκλήρωση των 

«παραγωγών περιεχοµένου» και των διάφορων διανοµέων και 

φορέων, και επίσης µια οριζόντια σύγκλιση µεταξύ των 

τηλεπικοινωνιών, των καλωδιακών παρόχων και των δικτύων 

υπολογιστών. Αυτό περιλαµβάνει εκδότες και παραγωγούς λογισµικού 
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που κινούνται σε νέους τοµείς όπως οι πραγµατικού χρόνου (on-line) 

υπηρεσίες. Οι δραµατικές κινήσεις σε αυτήν την περιοχή κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων ετών είναι στο µυαλό του καθένα  

 και η παγκοσµιοποίηση - οι νέες παγκόσµιες συνεργασίες όπως 

η BT / MCI, Worldpartners / AT&T, Deutsche Telekom / France 

Telecom / Sprint καθορίζουν συµµαχίες σε µια νέα παγκόσµια κλίµακα, 

όπως οι νέες παγκόσµιες δορυφορικές επιχειρήσεις. 

  

 

Αυτές οι ριζικές εξελίξεις υπονοούν έναν µετασχηµατισµό πυρήνα των 

οικονοµιών µας που συγκρίνεται  µόνο µε τη βιοµηχανική επανάσταση που 

στιγµάτισε το δέκατο ένατο αιώνα. Μπορεί να οδηγήσει σε παρόµοιες  

µετατοπίσεις των παγκόσµιων οικονοµικών  συνθηκών και συνθηκών της 

αγοράς, αλλά είναι επίσης πιθανό να το κάνει τόσο πολύ γρήγορα  και 

εντυπωσιακά, επιτυγχάνοντας έναν σηµαντικό µετασχηµατισµό µέσα σε ένα 

χρονικό πλαίσιο ίσως τόσο ελάχιστο όσο 10 έτη.  

Η γενική συνείδηση αυτού του γρήγορου µετασχηµατισµού έχει 

προωθηθεί από τις πρωτοβουλίες του αντιπροέδρου Al Gore (Vice President 

Al Gore) - η λεωφόρος των πληροφοριών, αποκαλούµενη πιο παραδοσιακά 

ως NII και GII - η Εθνική και Παγκόσµια Υποδοµή Πληροφοριών (National and 

Global Information Infrastructure).  

Από τότε, η συνειδητοποίηση γρήγορα διαδόθηκε στον κόσµο. Η 

ανάπτυξη στην ειδική υπουργική συνεδρίαση G7 στις Βρυξέλλες τον 

Φεβρουάριο του 1995 έδωσαν την αναγνώριση στην έννοια της «Λεωφόρου 

της Πληροφορίας». Μια αυξανόµενη γενική συνειδητοποίηση και µια ταχεία 

ανάπτυξη των παγκόσµιων φαινοµένων όπως το ∆ιαδίκτυο έχουν κάνει τα 

υπόλοιπα.  

Στην Ευρώπη, η Εκθεση Bangemann και το επακόλουθο ευρωπαϊκό 

πρόγραµµα δράσης6 έχουν καθορίσει το πλαίσιο για τη δράση στα πλαίσια 

της κοινωνίας των πληροφοριών. Το πρόγραµµα δράσης µπορεί να 

συνοψιστεί ως εξής: 

 
                                                           
6 European Commission, Europe's way to the Information Society - An Action Plan, COM(94)347 
(1994) 
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 Αναγνώριση προτεραιότητας για ιδιωτικούς µηχανισµούς 

πρωτοβουλίας και αγοράς ως κατευθυντήριες αρχές για το 

µετασχηµατισµό. Στους συγκεκριµένους όρους, το Πρόγραµµα ∆ράσης 

έδωσε ειδικότερα υψηλή προτεραιότητα στην επιταχυνόµενη 

απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών ως τοµέα πυρήνα της κοινωνίας 

της πληροφορίας, και εποµένως στην εφαρµογή του νόµου 

ανταγωνισµού της ΕΕ δόθηκε ένας κεντρικός ρόλος ώστε να 

εξασφαλιστεί ότι αυτή η απελευθέρωση θα ήταν ταχεία και 

αποτελεσµατική. 

 ∆ηµιουργία του απαραίτητου ευρύτερου πλαισίου για το 

µελλοντικό κόσµο της πληροφοριας, που έχει σχέση σε ιδιαίτερα 

ζητήµατα όπως η ασφάλεια δεδοµένων, η ιδιωτικότητα και η προστασία 

των δεδοµένων, τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, και η ανοικτή 

πρόσβαση στα µέσα. 

 Επιτάχυνση των δηµόσιων προγραµµάτων στη διεπαφή µεταξύ 

του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Αυτό έχει σχέση ιδιαίτερα στην  

εκπαίδευση και την από απόσταση εκµάθηση, την εργασία εξ 

αποστάσεως, τη διαχείριση κυκλοφορίας, την προστασία του 

περιβάλλοντος και τα σχετικά συστήµατα, και άλλες περιοχές δηµόσιων 

/ ιδιωτικών θεµάτων.   

 Εστίαση στη συζήτηση και την έρευνα των κοινωνικών 

συνεπειών των νέων τεχνολογιών.   

 

Στο επίπεδο της ΕΕ, οι κύριες συνέπειες αυτής της κίνησης είναι µια 

ουσιαστική επιτάχυνση του προγράµµατος απελευθέρωσης για τον τοµέα των 

τηλεπικοινωνιών προς  την πλήρους κλίµακας φωνητική τηλεφωνία και την 

απελευθέρωση των δηµόσιων δικτύων µέχρι την 1η  Ιανουαρίου 1998 και µια 

ουσιαστική  αύξηση στην προσοχή σε ζητήµατα µέσων (media). Αυτό έχει 

σηµάνει την εφαρµογή του νόµου  ανταγωνισµού της ΕΕ στον τοµέα - 

ειδικότερα στον τοµέα της απελευθέρωσης των δικτύων  τηλεπικοινωνιών - 

και αυτό θα εξεταστεί κατωτέρω. Έχει σηµάνει επίσης µέτρα για το ευρύτερο 

µελλοντικό περιβάλλον πληροφοριών. Σύµφωνα µε το πρόγραµµα, µια 
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Πράσινη Βίβλος στο Copyright7  και η οδηγία Broadcast TV χωρίς σύνορα 

δηµοσιεύθηκε της ΕΕ. Αυτά τα ζητήµατα θα ξαναεξεταστούν κατωτέρω. 

∆ιάφορα προγράµµατα υιοθετήθηκαν σε τοµείς όπως τα διευρωπαϊκά 

δίκτυα, και την προώθηση του προγραµµατισµού µέσων και των προηγµένων 

πολυµέσων. Συγχρόνως, διάφορα προγράµµατα της ΕΕ στον τοµέα της 

έρευνας & της ανάπτυξης έχουν «περπατήσει»  για  τον  τοµέα.  ∆ιάφορα 

φόρουµ για τη συζήτηση των κοινωνικών πτυχών δηµιουργήθηκαν επίσης. 

Η σαφέστερη γενική έκφραση του εξελισσόµενου ρυθµιστικού πλαισίου, 

ενάντια στο οποίο µια προσανατολισµένη στο µέλλον εφαρµογή του νόµου 

ανταγωνισµού στον τοµέα πρέπει να τεθεί, δίνεται από τις αρχές που 

εξηγούνται από την υπουργική συνεδρίαση G7 των Βρυξελλών για την 

Κοινωνία της Πληροφορίας.  Οκτώ αρχές πυρήνα εκτέθηκαν για τη παγκόσµια 

κοινωνία των πληροφοριών: 
 

 προώθηση του δυναµικού ανταγωνισµού  

 ενθάρρυνση της ιδιωτικής επένδυσης  

 καθορισµός ενός προσαρµόσιµου ρυθµιστικού πλαισίου  

 παροχή ανοικτής πρόσβασης στα δίκτυα  

 

ενώ 

 

 εξασφάλιση καθολικής παροχής ανοικτής πρόσβασης στις 

υπηρεσίες  

 προώθηση της ισότητας ευκαιριών στον πολίτη  

 προώθηση της ποικιλοµορφίας του περιεχοµένου, 

συµπεριλαµβανοµένης της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλοµορφίας  

 αναγνώριση της ανάγκης για παγκόσµια συνεργασία µε ιδιαίτερη 

προσοχή στις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες. 

 

 

Τα συµπεράσµατα συνεχίζουν σε:  

                                                           
7 European Commission, Green Paper on Copyright and related rights in the Information 
Society, COM(I5)382 (1995). 
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"Αυτές οι αρχές θα ισχύσουν για παγκόσµια υποδοµή πληροφοριών µε τη 

βοήθεια της:  

 προώθησης της αλληλοσυνδετικότητας και της 

διαλειτουργικότητας 

 ανάπτυξης των παγκόσµιων αγορών για δίκτυα, υπηρεσίες, και 

εφαρµογές  

 εξασφάλισης ασφάλειας - ιδιωτικότητας των στοιχείων  

 προστασίας των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας  

 συνεργασίας των νέων εφαρµογών, την ανάπτυξη στην Ε&Α και 

 έλεγχου των κοινωνικών και κοινωφελών επιπτώσεων της 

κοινωνίας των πληροφοριών." 
 

 

Αυτές οι γενικές αρχές παρουσιάζουν προϊόντα πρώτης ανάγκης του 

µελλοντικού πλαισίου:  
 

 ένας αυξανόµενος ρόλος για κανόνες ανταγωνισµού αφ' ενός  

 συγχρόνως, η συντήρηση και η συγκέντρωση της δηµόσιας 

νοµοθεσίας ιδιαίτερα σχετικά µε ζητήµατα µέσων, και εποµένως η 

αυξανόµενη απαίτηση να τεθούν κανόνες ανταγωνισµού σε σχέση µε 

τη γενική νοµοθεσία που να προστατεύει ενδιαφέροντα όπως η 

παγκόσµια υπηρεσία, µυστικότητα - ιδιωτικότητα, και  πνευµατικά 

δικαιώµατα  και  πλουραλισµό  µέσων. 
 

 

Είναι εποµένως πιθανό να δούµε µια απότοµη άνοδο στη σηµασία του 

νόµου ανταγωνισµού στον τοµέα αφ' ενός, λόγω της άρσης των ελέγχων και 

της δυναµικής της σύγκλισης και της παγκοσµιοποίησης ενώ, αφ' ετέρου, θα 

πρέπει να δίνεται συνεχής και αυξανόµενη προσοχή στη γενική νοµοθεσία. 

Αυτή η νοµοθεσία θα δηµιουργηθεί από την ανησυχία να προστατεύσουµε 

τους στόχους δηµόσιων υπηρεσιών στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών κατά τη 

διάρκεια της µετάβασης στις απορρυθµισµένες αγορές. Μια άλλη σηµαντική 

ανησυχία θα είναι τα όλο και περισσότερο ευαίσθητα ζητήµατα, όπως η 
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προστασία της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλοµορφίας, που αυξάνεται 

στον τοµέα των µέσων, µε έναν µετασχηµατισµό του συστήµατος του 

κανονισµού µέσων στην Ευρώπη που γίνεται αναπόφευκτη µε την διαδικασία 

της ψηφιοποίησης και τον προκύπτοντα πολλαπλασιασµό των τηλεοπτικών 

καναλιών, καθώς επίσης και η σύγκλιση των παραδοσιακών µέσων, των 

εκδόσεων και των επικοινωνιών σε ένα πλαίσιο πολυµέσων. 

Στην πραγµατικότητα, αυτό σηµαίνει ότι η εφαρµογή των κανόνων 

ανταγωνισµού στον τοµέα θα πρέπει  να εξεταστεί προσεκτικά όσον αφορά τις 

γενικές τηλεπικοινωνίες και τις πολιτικές µέσων, τόσο σε επίπεδο Η.Π.Α. όσο 

και σε επίπεδο ΕΕ, µε µια λεπτή µέση λύση που βρίσκεται µεταξύ των αρχών 

ανταγωνισµού και του τοµέα που προσανατολίζεται στα  µέσα και τις αρχές 

τηλεπικοινωνιών και µε µια στάθµιση µεταξύ των τριών  που ποικίλλει  

σύµφωνα µε τις εθνικές καταστάσεις, ιδιαίτερα στον τοµέα της νοµοθεσίας 

µέσων. Πριν  αναλύσουµε µε λίγο περισσότερη λεπτοµέρεια την εφαρµογή 

του νόµου ανταγωνισµού της ΕΕ σε ηγετικές περιπτώσεις και τα κρατικά  

µέτρα που πάρθηκαν, είναι εποµένως απαραίτητο να αναθεωρήσουµε εν 

συντοµία τη γενική ανάπτυξη της πολιτικής τηλεπικοινωνιών και µέσων της 

ΕΕ.  
   

3.2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕ   
 

Αν και η πολιτική τηλεπικοινωνιών έχει αναχθεί τώρα σε µια σηµαντική 

πολιτική της ΕΕ, είναι ένα σχετικά πρόσφατο φαινόµενο. Ήταν όχι πριν από 

το 1983 όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση δηµοσίευσε αρχικά τις πολιτικές έννοιες 

για τον τοµέα. Ένα πρώτο πρόγραµµα δράσης τηλεπικοινωνιών εισηγήθηκε 

το 1984 από την Ε.Ε.  
 

Στη συνέχεια, η πολιτική τηλεπικοινωνιών της ΕΕ αναπτύχθηκε γρήγορα, 

κυρίως συνεπεία τριών παραγόντων: 
 

 η αυξανόµενη ψηφιοποίηση των ευρωπαϊκών δικτύων 

τηλεπικοινωνιών που άρχιζε να µετασχηµατίζει τα δίκτυα 

τηλεπικοινωνιών σε πολλαπλών χρήσεων υποδοµές πληροφοριών. Οι 

ευκαιρίες που προσφέρθηκαν από τα δίκτυα και τις υπηρεσίες 
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τηλεπικοινωνιών άρχισαν να επεκτείνονται στις αγορές αρκετά πέρα 

από την παραδοσιακή τηλεφωνική υπηρεσία για την οποία η κατανοµή 

αποκλειστικών και ειδικών δικαιωµάτων στα παραδοσιακά τηλεφωνικά 

µονοπώλια  – στο χρόνο αποκαλούµενο PTTs - είχε προοριστεί. Κατά 

συνέπεια, οι παραδοσιακές µονοπωλιακές έννοιες στον τοµέα των 

τηλεπικοινωνιών άρχισαν να εξετάζονται στα περισσότερα κράτη µέλη 

της ΕΕ, και υπήρξε µια αυξανόµενη πεποίθηση ότι χωρίς µια 

χαλάρωση των µονοπωλιακών δικαιωµάτων σε αυτόν τον 

παραδοσιακά ιδιαίτερα ρυθµισµένο τοµέα, δεν θα µπορούσε να 

σιγουρευτεί ούτε ότι οι νέες αγορές θα µπορούσαν να αναπτυχθούν, 

ούτε ότι οι προσφορές νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών θα 

µπορούσαν να ενσωµατωθούν αρκετά γρήγορα. 

 Στις Βρετανικές Τηλεπικοινωνίες, το ∆ικαστήριο επιβεβαίωσε ότι 

οι κανόνες ανταγωνισµού της ΕΕ ίσχυσαν για τον τοµέα. Αυτό 

αναφέρεται λεπτοµερέστερα αργότερα. 

 Ο αντίκτυπος της συµφωνίας εξαίρεσης (απαλλαγής) της AT&T 

και του προκύπτοντος µετασχηµατισµού της αµερικανικής αγοράς 

άρχισε να γίνεται αισθητός στην Ευρώπη. Συγχρόνως, η προοδευτική 

άρση των ελέγχων του τοµέα και η ιδιωτικοποίηση της BT στο 

Ηνωµένο Βασίλειο από το 1982 είχαν καταστήσει την Ευρώπη πιο 

δεκτική στην έννοια της άρσης των ελέγχων αγοράς. Ο συνδυασµός 

αυτών των παραγόντων οδήγησε στην έκδοση από την Επιτροπή της 

Πράσινης Βίβλου Τηλεπικοινωνιών του 1987 που έθεσαν για πρώτη 

φορά ένα περιεκτικό πολιτικό πλαίσιο για τη δράση της ΕΕ στο χώρο 

των  τηλεπικοινωνιών8. 
 

 

Οι κύριες αλλαγές που προβλέφθηκαν από την Πράσινη Βίβλο ήταν οι 

ακόλουθες 
 

 Πλήρης απελευθέρωση του εξοπλισµού και προοδευτική 

εισαγωγή του ανταγωνισµού για υπηρεσίες µε εξαίρεση τη δηµόσια 
                                                           
8 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Για µια ∆υναµική Ευρωπαϊκή Οικονοµία – Πράσινη Βίβλος (Green 
Paper) για την Ανάπτυξη µιας Κοινής Αγοράς για Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες και 
Εξοπλισµό, COM(87)290 (1987). 
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φωνητική τηλεφωνία. Όπως θα δούµε αργότερα, ο νόµος 

ανταγωνισµού της ΕΕ διαδραµάτισε έναν ουσιαστικό ρόλο σε αυτήν την 

περιοχή.  

o Χωρισµός του κανονισµού και των διαδικασιών. Αυτό 

οδήγησε σταδιακά σε όλα τα κράτη µέλη στη βαθιά οργανωτική 

µεταρρύθµιση, µε συνέπεια σε πρώτο στάδιο σε έναν 

µετασχηµατισµό των κρατικών οργανισµών στις κανονικές 

επιχειρήσεις του παραδοσιακού PTTs (τώρα καλούµενου TOs - 

Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων), και σε δεύτερο στάδιο στην 

ιδιωτικοποίηση, τώρα εν εξελίξει στις περισσότερο χώρες – µέλη 

της Ε.Ε9. 

 Εναρµόνιση των τηλεπικοινωνιακών κανονισµών 

της ΕΕ, ειδικότερα σχετικά µε τους όρους πρόσβασης (η 

"παροχή ανοικτών δικτύων" “Open Network Provision”10) 

καθώς επίσης και τους όρους σύνδεσης του τερµατικού 

εξοπλισµού στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και τις 

διαδικασίες προµήθειας εξοπλισµού για τέτοια δίκτυα 

  

 

Σε ένα περαιτέρω στάδιο, η Επιτροπή εξέδωσε τις Πράσινες Βίβλους για 

να επεκτείνει τις αρχές της Πράσινης Βίβλου Τηλεπικοινωνιών στις 

δορυφορικές επικοινωνίες  και την κινητή επικοινωνία.  

Τέλος, µια διαδικασία επανεξέτασης  που διεξήχθη το 1992 οδήγησε στη 

συµφωνία για την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς τηλεπικοινωνιών της 

Ε.Ε., συµπεριλαµβανοµένης της δηµόσιας υποδοµής δικτύων φωνητικής 

τηλεφωνίας και τηλεπικοινωνιών / των εγκαταστάσεων που είχαν τεθεί κατά 

µέρος από την Πράσινη Βίβλο τηλεπικοινωνιών του 1987. 
 

                                                           
9 Η ιδιωτικοποίηση της Deutsche Telekom το 1992 ήταν η µεγαλύτερη «συναλλαγή» που έγινε 
ποτέ στην αγορά µετοχών της Γερµανίας. Εκτός από την ιδιωτικοποίηση της British Telecom 
(BT) (που ολοκληρώθηκε το 1992), έλαβαν χώρα ιδιωτικοποιήσεις (ή είναι εν εξελίξει) σε 
Ολλανδία, ∆ανία Πορτογαλία, Σουηδία, Φινλανδία, Ισπανία, Ιρλανδία κλπ. 
10 Βλ. Συγκεκριµένα την Οδηγία του Συµβουλίου (Council Directive) 90/387/EEC στην 
διαµόρφωση της Εσωτερικής Αγοράς για Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες µέσω της 
“Implementation of Open Network Provision”, OJ L 192/1 (1990). 
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Αυτή η αναθεώρηση, που οδηγείται στη συµφωνία από το Συµβούλιο των 

υπουργών της ΕΕ, οδηγεί σε: 
 

- Πλήρη απελευθέρωση των δηµόσιων τηλεφωνικών 

υπηρεσιών µέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998 

- ∆ηµοσίευση µιας Πράσινης Βίβλου για τη απελευθέρωση 

της υποδοµής δικτύων 

- Ρύθµιση του πλαισίου ONP (Open Network Provision) και 

καθιέρωση ενός ρυθµιστικού πλαισίου για τη διασύνδεση των 

υπηρεσιών και των δικτύων. 
 

Τα δύο µέρη της Υποδοµής Πράσινης Βίβλου11 δηµοσιεύθηκαν τον 

Νοέµβριο του 1994 και  τον Ιανουάριο του 1995, και οδήγησαν στο 

συνυπολογισµό της απελευθέρωσης της υποδοµής δικτύων  τηλεπικοινωνιών 

την 1η Ιανουαρίου 1998. 
 

Στο τέλος του Απριλίου του 1995, η Επιτροπή ολοκλήρωσε τις 

διαβουλεύσεις. Υπέβαλε την περίληψη  του πακέτου µεταρρύθµισης για το 

µελλοντικό ρυθµιστικό πλαίσιο µιας πλήρως απελευθερωµένης αγοράς 

τηλεπικοινωνιών της ΕΕ στην ανακοίνωσή της σχετικά µε τα αποτελέσµατα 

των διαβουλεύσεων. Η επικοινωνία περιλαµβάνει λεπτοµερές 

χρονοδιάγραµµα για προγραµµατισµένα µέτρα. 
 

Τα κύρια συστατικά αυτού του πακέτου είναι: 

 

- Καθιέρωση των ηµεροµηνιών για την ανύψωση όλων των 

υπόλοιπων αποκλειστικών και ειδικών δικαιωµάτων τόσο για τη 

δηµόσια φωνητική τηλεφωνία όσο και για τον ανταγωνισµό 

δικτύων σε µια δεσµευτική µορφή από τα µέτρα του άρθρου 90 

βάσει του νόµου ανταγωνισµού της ΕΕ  

                                                           
11 Ευρωπαική Επιτροπή, Πράσινη Βίβλος για την απελευθέρωση της Τηλεπικοινωνιακής 
Υποδοµής και της Καλωδιακής Τηλεόρασης (Green Paper on the Liberalisation of 
Telecommunications Infrastructure and Cable Television Networks) Part I, COM(94)440 
(1994), and Part II COM(94)682 (1995). 
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- εξασφάλιση χρηµατοδότησης της παγκόσµιας υπηρεσίας 

και διευκρίνιση διασύνδεσης των όρων πρόσβασης, µέσω της 

περαιτέρω ανάπτυξης του πλαισίου ONP 

- περαιτέρω ανάπτυξη του ρυθµιστικού πλαισίου σε εθνικό 

και ευρωπαϊκό επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένης της συζήτησης 

της µελλοντικής αλληλεπίδρασης εθνικού και του κανονισµού ΕΕ 

σε αυτόν τον τοµέα.  

 

Το Συµβούλιο των Υπουργών επιβεβαίωσε τα αποτελέσµατα των 

διαβουλεύσεων της Πράσινης Βίβλου σε µια συνεδρίαση στις 13  Ιουνίου του 

1995. Τα κυριότερα µέρη του πακέτου µεταρρύθµισης υιοθετήθηκαν από την 

Επιτροπή στις 19  Ιουλίου, το υπόλοιπο της συσκευασίας είναι «οφειλόµενο» 

πριν από την 1η  Ιανουαρίου 1996, 
 

Η εφαρµογή του νόµου ανταγωνισµού της ΕΕ, και ειδικότερα του άρθρου 

90, διαδραµατίζει έναν κεντρικό ρόλο στη µεταρρύθµιση των θεµελιωδών 

ρυθµιστικών όρων που προβλέπονται µέχρι την πλήρη άρση των ελέγχων 

µέχρι το 1998. Αυτό θα συζητηθεί λεπτοµερώς αργότερα 
 

Σε αυτό το σηµείο, δύο σχόλια πρέπει να γίνουν: 
 

Κατ' αρχάς, η ανάπτυξη του πολιτικού πλαισίου ήταν από την έναρξη 

βασισµένη στις περιεκτικές Πράσινες Βίβλους, που δηµοσιεύθηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που εκθέτει την προτεινόµενη γενική έννοια και που 

οδηγεί στις ευρείες διαβουλεύσεις και την ακόλουθη υιοθέτηση από τα 

ψηφίσµατα του Συµβουλίου των υπουργών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. Αυτά τα ψηφίσµατα θέτουν ένα πλαίσιο όσον αφορά τους 

γενικούς ανταγωνιστικούς επιδιωκόµενους όρους. Ο τοµέας των 

τηλεπικοινωνιών ήταν - µε εξαίρεση τον τηλεοπτικό τοµέα, βλ. κατωτέρω - ο 

πρώτος τοµέας όπου αυτή η µέθοδος της πρότασης περιεκτικών πολιτικών 

σχεδιαγραµµάτων και των ευρέων διαβουλεύσεων χρησιµοποιήθηκε εκτενώς. 

Μετά από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

κατά τη διάρκεια της επικύρωσης της Συνθήκης του Μάαστριχτ, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή έχει υπογραµµίσει τη διαφάνεια της πολιτικής διατύπωσης και των 
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ευρειών διαβουλεύσεων, και αυτή η µέθοδος τώρα ευρέως χρησιµοποιείται σε 

άλλους τοµείς της πολιτικής της ΕΕ 

Αφετέρου, κατά τη διάρκεια της εφαρµογής των πολιτικών εννοιών, η 

εφαρµογή του ευρωπαϊκού νόµου ανταγωνισµού στο πλαίσιο του αρθ. 90 

κέρδισε την αρχική σηµασία από την αρχή, µε υιοθετήσεις της τελικής οδηγίας 

τηλεπικοινωνιών το 1988. Τον ∆εκέµβριο του 1989, ένας βασικός πολιτικός 

συµβιβασµός καθόρισε τον αντίστοιχο ρόλο των µέτρων και της εναρµόνισης 

του αρθ. 90 (δηλ. νοµοθεσία εσωτερικής αγοράς βασισµένη στο αρθ. 100a  

της Συνθήκης της ΕΕ). Ο συµβιβασµός που επιτεύχθηκε µεταξύ της 

Επιτροπής και των κρατών µελών έπ’ ευκαιρία της υιοθέτησης της οδηγίας 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών  και της οδηγίας πλαισίου ONP  καθιέρωσε την 

αρχή ενός συµπληρωµατικού ρόλου της απελευθέρωσης βάσει του αρθ. 90, 

του νόµου ανταγωνισµού της ΕΕ, και της εναρµόνισης στο πλαίσιο του αρθ. 

100a. 

Αυτός ο καθορισµός της αντίστοιχης εφαρµογής της νοµοθεσίας νόµου 

ανταγωνισµού της ΕΕ και της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ έβαλε την επίγεια 

εργασία βάσει της οποίας, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του 1998, η εφαρµογή 

των µέτρων του αρθ. 90 ενισχύθηκε, µέσα στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής 

για να απορρυθµίσει τον τοµέα των επικοινωνιών εγκαίρως για το 1998. 
 

3.3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ MEDIA 
 

Η πολιτική MEDIA της ΕΕ αναπτύχθηκε αρχικά κατά ένα µεγάλο µέρος 

ανεξάρτητα από την πολιτική τηλεπικοινωνιών της ΕΕ. Κατά τη διάρκεια των 

πρώτων ετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η τηλεόραση και η ραδιοφωνική 

αναµετάδοση στην Κοινότητα κυβερνήθηκαν γενικά από τις εθνικές δηµόσιες 

δοµές που ελέγχθηκαν αυστηρά του κρατικού νόµου, που στόχευε στην 

εξασφάλιση των στόχων των δηµόσιων υπηρεσιών στον τοµέα, µε ουσιαστική 

παραλλαγή αυτών των δοµών µεταξύ των κρατών µελών. 

Η Κοινότητα ήταν προσεκτική στην υιοθέτηση µιας περιεκτικής πολιτικής 

σχετικά µε τη ραδιοφωνική αναµετάδοση και τα ηλεκτρονικά µέσα δεδοµένων 

των συγκεκριµένων πολιτιστικών και κοινωνικών επιπτώσεών τους. Η 

κοινοτική δράση στον τοµέα των µέσων µέχρι σήµερα έχει εστιάσει σε 

τέσσερις ευρείες περιοχές: στη δηµιουργία εσωτερικής αγοράς για τον τοµέα, 
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στη προώθηση των προηγµένων τεχνολογιών TV, στην υποστήριξη 

παραγωγής περιεχοµένου και στο ζήτηµα του αντίκτυπου της συγκέντρωσης 

µέσων. 

Όσον αφορά στην πτυχή της εσωτερικής αγοράς, το ∆ικαστήριο 

επιβεβαίωσε από το 1974 ότι η τηλεόραση / ραδιοφωνική αναµετάδοση 

εµπίπτει κάτω από το πεδίο της Συνθήκης ΕΚ και ειδικότερα στις διατάξεις της 

σχετικά µε την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, αλλά το δικαστήριο επίσης 

δέχτηκε ότι, ελλείψει της εναρµονισµένης νοµοθεσίας σε κοινοτικό επίπεδο, η 

εθνική νοµοθεσία, όπως παραδείγµατος χάριν οι νόµοι πνευµατικών 

δικαιωµάτων, θα µπορούσε να συνεχίσει να εφαρµόζεται εκτός από 

περιπτώσεις όπου µια τέτοια εφαρµογή αποτελεί µέσο αυθαίρετης διάκρισης ή 

έναν καµουφλαρισµένο περιορισµό στο εµπόριο µεταξύ των κρατών µελών.  

Εποµένως, η Επιτροπή υπέβαλε τον Ιούνιο του 1984 µια Πράσινη Βίβλο για 

"την τηλεόραση χωρίς σύνορα" που ανέπτυξε τις απαιτήσεις για την εισαγωγή 

µιας κοινής αγοράς για την τηλεοπτική µετάδοση βάσει ενός εναρµονισµένου 

ρυθµιστικού πλαισίου. Στη συνέχεια, η Κοινότητα εξέδωσε διάφορες οδηγίες 

στοχεύοντας στην εναρµόνιση ορισµένων πτυχών της ραδιοφωνικής 

αναµετάδοσης. Ειδικότερα, η οδηγία 89/552/EOK για την τηλεόραση  χωρίς 

σύνορα που καθορίζει διάφορες εναρµονισµένες παροχές σχετικά µεταξύ 

άλλων µε την διαφήµιση, τη χορηγία και την προστασία των ανηλίκων.  

Αυτή η οδηγία συµπληρώθηκε όσον αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα και 

τα σχετικά δικαιώµατα στον τοµέα της αναµετάδοσης δορυφορικής µετάδοσης 

και καλωδιακών µεταδόσεων σε µια οδηγία της 27ης Σεπτεµβρίου 1993, 

Βάσει µιας αναθεώρησης της οδηγίας "τηλεόραση χωρίς σύνορα" της 

22ας Μαρτίου 1995 και ήδη στα πλαίσια της νέας παγκόσµιας έννοιας της 

κοινωνίας των πληροφοριών, η Επιτροπή ενέκρινε µια πρόταση 

τροποποίησης αυτής της οδηγίας που στοχεύει ειδικότερα στην επίλυση 

διάφορων προβληµάτων στην εφαρµογή της.  Η Επιτροπή επέλεξε να 

ενισχύσει την εφαρµογή αλλά να µην επεκτείνει το πεδίο της οδηγίας στις νέες 

διαλογικές (interactive) οπτικοακουστικές υπηρεσίες, όπως video κατ΄ 

απαίτηση (video on demand), εκµάθηση από απόσταση (distance learning), 

τηλεϊατρική, τηλεαγορά, και υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου. ∆εδοµένου ότι 

αυτές οι υπηρεσίες θίγουν ρυθµιστικά προβλήµατα που είναι ουσιαστικά 

διαφορετικά από εκείνα που σχετίζονται µε την παραδοσιακή τηλεόραση 
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broadcasting, η  Επιτροπή  αποφάσισε   να πραγµατοποιήσει σε βάθος  

µελέτες  και   ευρείες  διαβουλεύσεις  µε  τα ενδιαφερόµενα  συµβαλλόµενα 

µέρη  πριν καθορίσει  τη θέση  της   σε µια  µελλοντική  Πράσινη  Βίβλο  

επάνω  στις νέες  οπτικοακουστικές υπηρεσίες.  Όσον αφορά στις πτυχές των 

πνευµατικών δικαιωµάτων αυτών των νέων υπηρεσιών η Επιτροπή 

προώθησε πρόσφατα µια ευρεία συζήτηση µε την υποβολή, σύµφωνα µε το 

πρόγραµµα δράσης κοινωνίας των πληροφοριών, µιας Πράσινης Βίβλου 

σχετικά µε "τα πνευµατικά δικαιώµατα και τα σχετικά δικαιώµατα στην 

κοινωνία των πληροφοριών" που πρέπει να βοηθήσουν να αναπτυχθεί ένα 

πρόγραµµα δράσης στην περιοχή. 
 

Όσον αφορά τις τεχνολογίες αναµετάδοσης (broadcasting), η Επιτροπή 

έχει λάβει µέτρα να προωθήσει την ανάπτυξη και την εισαγωγή της ψηφιακής 

τηλεόρασης, και ειδικότερα του σχήµατος 16/9, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

Τα ζητήµατα σχετικά µε την παροχή περιεχοµένου της παραγωγής 

προγράµµατος αντιµετωπίστηκαν από την Επιτροπή σε µια Πράσινη Βίβλο 

για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες του 1994. Μετά τις διαβουλεύσεις που 

πραγµατοποιήθηκαν στην Πράσινη Βίβλο, η Επιτροπή πρότεινε να επεκτείνει 

και να ενισχύσει το πρόγραµµα MEDIA που στόχευε στην υποστήριξη της 

ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιοµηχανίας, ειδικότερα στους τοµείς της 

κατάρτισης, της ανάπτυξης και της διανοµής. Πρόσφατα, η Κοινότητα 

αποφάσισε επίσης να υποστηρίξει την ανάπτυξη του περιεχοµένου για 

υπηρεσίες πολυµέσων στα πλαίσια του προγράµµατος της INFO 2000. Και τα 

δύο σηµεία εισάγονται στο πλαίσιο κοινωνίας των πληροφοριών. 
 

Τα ευρύτερα ζητήµατα των πολιτιστικών και κοινωνικών συνεπειών της 

συγκέντρωσης στον τοµέα των µέσων αντιµετωπίστηκαν από την Επιτροπή 

σε µια Πράσινη Βίβλο για τη συγκέντρωση µέσων  και σε µια ανακοίνωση 

σχετικά µε τη συνέχεια σε αυτήν την Πράσινη Βίβλο. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ειδικότερα, έχει καταλήξει στο συµπέρασµα 

ότι οι υπάρχουσες αποκλίσεις στην εθνική νοµοθεσία όσον αφορά τη 

συγκέντρωση µέσων θα µπορούσαν να διακινδυνεύσουν τη λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς, ειδικότερα όσον αφορά στην ελεύθερη παροχή 
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υπηρεσιών και την ελευθερία της καθιέρωσης -διαµόρφωσης (establishment), 

και κάλεσαν την Επιτροπή για να υποβάλουν τις προτάσεις για ένα 

εναρµονισµένο πλαίσιο.  

Όσον αφορά στις συνέπειες για την εφαρµογή των κανόνων 

ανταγωνισµού της ΕΕ, πρέπει να σηµειωθούν τα εξής: 
 

- Από την αρχή, η πολιτική της Επιτροπής σε αυτόν τον 

τοµέα κατευθύνθηκε πρώτιστα προς την εξασφάλιση της 

ελεύθερων διασυνοριακών υποδοχής και της ανακατανοµής των 

τηλεοπτικών προγραµµάτων σε όλη την Κοινότητα.  

- Η αρχική δοµή των δηµόσιων broadcasters που 

παρέχουν υπηρεσία στο κοινό κάτω από αυστηρό εθνικό 

κανονισµό και χρηµατοδοτηµένοι άµεσα από το ακροατήριο 

µέσω των αµοιβών αδειών γρήγορα διαβρώνεται σε µια 

διαδικασία που άρχισε προς το τέλος της δεκαετίας του '80 µε 

την πρόοδο των ιδιωτικών broadcasters σε διάφορα κράτη µέλη 

και την εµφάνιση της διαφήµισης ως εισοδήµατος ως δεύτερη 

σηµαντική - και για τους ιδιωτικούς broadcasters, σε πολλές 

περιπτώσεις, µόνο - πηγή εισοδήµατος. Η εµπορική τηλεόραση 

αρχίζει τώρα να ψάχνει τη συνδροµή καλωδιακής τηλεόρασης ή 

τα πληρωτέα ανά παράσταση εισοδήµατα ως τρίτη κύρια πηγή 

εισοδήµατος. 
 

Η διαφοροποίηση της προσφοράς, µια προκύπτουσα συµπίεση στο 

εισόδηµα -αµοιβή για τους δηµόσιους broadcasters, ο αυξανόµενος 

ανταγωνισµός για τη διαφήµιση ως εισόδηµα κάτω από έναν αυξανόµενο 

αριθµό συµµετεχόντων αγοράς και η αναζήτηση νέων πηγών εισοδήµατος 

εισάγουν τον έντονο ανταγωνισµό στον ευρωπαϊκό τηλεοπτικό τοµέα. 

 

- Ο ανταγωνισµός θα ενισχυθεί µε την είσοδο της 

ψηφιοποίησης στον τηλεοπτικό τοµέα που µπορεί να έχει 

παρόµοια αποτελέσµατα στον τηλεοπτικό τοµέα της δεκαετίας 

του '90 δεδοµένου ότι η εισαγωγή της ψηφιοποίησης  είχε 

συµβεί στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών τη δεκαετία του '80. Η 
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πρώτη συνέπειά της είναι ο περαιτέρω πολλαπλασιασµός των 

καναλιών και της προσφοράς. Μια δεύτερη είναι η σύγκλιση µε 

τις τηλεπικοινωνίες και τις υπηρεσίες λογισµικού, στα πλαίσια 

της έννοιας της κοινωνίας των πληροφοριών. 

 

Οι προκύπτουσες νέες ευκαιρίες του πακέτου των προσφορών σε τοµείς, 

ιδιαίτερα στους τοµείς όπως το video κατ’ απαίτηση (video on demand), 

ειδικές προσφορές ενδιαφέροντος και on-line υπηρεσίες οδηγούν στην 

επανατοποθετήσουν και τις συµµαχίες στις τεχνολογίες και τις αγορές στην 

κίνηση προς τα πολυµέσα. Ο τοµέας των µέσων υποβάλλεται σε ουσιαστική 

αναδόµηση στην Ευρώπη όπως στις Ηνωµένες Πολιτείες. 

Αυτές οι εξελίξεις ξεφεύγουν σε µεγάλο βαθµό από τον ισχύοντα 

κανονισµό σε κρατικό επίπεδο σχετικά µε τη συγκέντρωση µέσων, και 

ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχει οδηγήσει σε έναν 

εντυπωσιακά αυξανόµενο ρόλο του νόµου ανταγωνισµού της ΕΕ για τον 

τοµέα. Αυτό θα εξεταστεί κατωτέρω. 
 

 

3.4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
 

Οι πολιτικές της ΕΕ όσον αφορά τις τεχνολογίες πληροφορικής - 

υπολογιστές, λογισµικό, ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης, συστατικά - 

καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του '80 κυριάρχησαν κυρίως από τις 

συζητήσεις ενός απειλούµενου χάσµατος στην ευρωπαϊκή θέση όσον αφορά 

τις Ηνωµένες Πολιτείες και την Ιαπωνία, και προσπαθούν να αντιδράσουν σε 

αυτήν την αντιληπτή τάση. Το κύριο αποτέλεσµα ήταν η έναρξη σηµαντικών 

ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραµµάτων στον τοµέα σε επίπεδο ΕΕ 

κατά τη διάρκεια στα µέσα της δεκαετίας του '80, στην οποία οι περισσότερες 

ευρωπαϊκές βιοµηχανικές οµάδες συµµετείχαν σε κοινά ερευνητικά 

προγράµµατα.  
 

Ένα σηµαντικό σηµείο στην ανάπτυξη θέσης γενικής πολιτικής όσον 

αφορά τον τοµέα ήταν η υιοθέτηση από την Επιτροπή µιας νέας βιοµηχανικής 

πολιτικής, όπου ο Επίτροπος Bangemann εισήγαγε έναν ισχυρό 
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προσανατολισµό της αγοράς στην προσέγγιση της ΕΕ στη βιοµηχανία γενικά, 

που απεικονίστηκε αργότερα στην έκθεση Bangemann.  

Στον τοµέα της τεχνολογίας πληροφορικής, αυτός ο βασικός 

προσανατολισµός προκάλεσε µια δήλωση γενικής πολιτικής  που θέτει τους 

βασικούς κανόνες για την πολιτική προσέγγιση της ΕΕ στον τοµέα: 

εµπιστοσύνη στον ανταγωνισµό ως τον κύριο οδηγό αναδιαρθρωτικών, 

συνοδευτικών µέτρων για τη διέγερση της ζήτησης (που εντάσσονται τώρα 

στα έργα της κοινωνίας των πληροφοριών), την ενδυνάµωση των 

προγραµµάτων Ε&Α, την προώθηση της κατάρτισης, που εξασφαλίζει 

πρόσβαση στην αγορά για την ευρωπαϊκή βιοµηχανία στις αγορές τρίτων 

χωρών και διάφορα µέτρα για τη λειτουργία των επιχειρήσεων.  

Σε αντίθεση µε τις τηλεπικοινωνίες και τις αγορές µέσων τόσο το γεγονός 

ότι, οι αγορές Πληροφορικής έχουν αναπτυχθεί σε ένα περιβάλλον ελεύθερης 

αγοράς - µε αυτόν τον προσανατολισµό που υπογραµµίζεται από την πολιτική 

της ΕΕ σε αυτήν την περιοχή - καθώς επίσης και το γεγονός ότι οι αγορές 

τείνουν να κυριαρχούνται σε διεθνές επίπεδο από πολύ µεγάλες επιχειρήσεις, 

έχει δώσει στους κανόνες ανταγωνισµού της ΕΕ έναν σηµαντικό ρόλο για την 

ανάπτυξη αυτού του τοµέα. Η σηµαντικότερη περίπτωση σε αυτό το πλαίσιο 

ήταν χωρίς αµφιβολία η επιχείρηση της ΙΒΜ. Με την αυξανόµενη σηµασία των 

προσωπικών υπολογιστών, του λογισµικού, και της δικτύωσης στις αγορές 

τεχνολογίας πληροφοριών, η προσοχή µετατοπίζεται σε αυτές τις περιοχές. 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ: ΑΡΘΡΟ 90  
 

Όπως η Επιτροπή πρόσφατα ανακάλεσε, τα δικαιώµατα της Επιτροπής 

"στο πολιτικό µέτωπο ανταγωνισµού είναι ευρύτερα από εκείνα άλλων αρχών 

ανταγωνισµού. Όπως άλλες αρχές ανταγωνισµού, η Επιτροπή µπορεί να 

ελέγξει τη συµπεριφορά των εταιριών, αλλά, εκτός από αυτό, είναι σε θέση να 

λάβει µέτρα ενάντια στα κράτη µέλη η ίδια. Η Επιτροπή, που είναι απολύτως 

ανεξάρτητη από τα κράτη µέλη, µπορεί να είναι ένας αµερόληπτος διαιτητής 

που να ελέγχει τη δράση τους. Η Επιτροπή είναι εποµένως σε θέση να 

εφαρµόσει µια περιεκτική πολιτική ανταγωνισµού, που να αποτρέπει όλους 

τους περιορισµούς του ανταγωνισµού, οποιαδήποτε κι αν είναι η προέλευσή 

τους ". 
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Το πρώτο όργανο για να γίνει αυτό είναι η εφαρµογή των κανόνων 

ανταγωνισµού της ΕΕ στις κρατικές βοήθειες – υπηρεσίες (State Aids). Το 

δεύτερο, που θα εξεταστεί εδώ, είναι η εφαρµογή του αρθ. 90 της Συνθήκης 

ΕΚ.  

Το αρθ. 90 έχει αναπτυχθεί σε έναν ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής 

τηλεπικοινωνιών της Επιτροπής από την έκδοση της πράσινης Βίβλου 

τηλεπικοινωνιών. Το άρθρο εµπιστεύεται την Επιτροπή µε το καθήκον να 

εξασφαλιστεί η εφαρµογή από τα κράτη µέλη των υπαρχόντων υποχρεώσεων 

στο πλαίσιο της Συνθήκης ΕΚ, όσον αφορά στους κανονισµούς που 

δηµιουργούνται ή που διατηρούνται σχετικά µε δηµόσιες επιχειρήσεις ή 

επιχειρήσεις που απολαµβάνουν ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωµάτων.  

Στην πράξη και ιδιαίτερα µετά από το "συµβιβασµό του 1989", ολόκληρη 

η απελευθέρωση των ευρωπαϊκών αγορών τηλεπικοινωνιών βασίστηκε κατά 

ένα µεγάλο µέρος σε µια συστηµατική χρήση αυτών των διατάξεων στις 

οδηγίες της Επιτροπής που βασίζονται στο άρθρο 90 παράγραφος (3), καθώς 

επίσης και τις µεµονωµένες περιπτώσεις. Συγχρόνως, οι ουσιαστικές εξελίξεις 

όσον αφορά την εφαρµογή αυτού του µέρους των κανόνων ανταγωνισµού 

στράφηκαν σε αυτήν την περιοχή. Εποµένως θα εστιάσουµε εδώ στις 

τηλεπικοινωνίες.
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3.5 Χαρακτηριστικές υποθέσεις 
 
3.5.1 Υπόθεση BT - MCI  
  
Η πρώτη σηµαντική στρατηγική συµµαχία που η Επιτροπή είχε να 

εξετάσει στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών ήταν οι Βρετανικές Τηλεπικοινωνίες 

plc.  (BT) και η MCI12. Αυτή η πολύ σύνθετη λειτουργία δηλώθηκε αρχικά ως 

συγκέντρωση στο πλαίσιο του Κανονισµού Συγχώνευσης, και µετατράπηκε 

έπειτα σε µια ανακοίνωση για αρνητική εκκαθάριση ή / και απαλλαγή 

(εξαίρεση) στο πλαίσιο του κανονισµού 17/62  (συνεταιριστική κοινοπραξία – 

cooperative joint venture). Η λειτουργία στην πράξη περιελάµβανε δύο κύριες 

συναλλαγές:  

i) Η BT επρόκειτο να πάρει µερίδιο 20% της MCI, αξίας 4,3 

δισεκατοµµυρίων $. Αν γινόταν αυτό, η BT θα γινόταν ο µεγαλύτερος ενιαίος 

µέτοχος της MCI, µε ανάλογη αντιπροσώπευση επιτροπής (proportionate 

board representation) και προστασία επενδυτών. ∆ιάφορες διατάξεις 

(πρόνοιες) εντούτοις περιλήφθηκαν στις σχετικές συµφωνίες για να 

εµποδίσουν τη BT από τον έλεγχο ή τον επηρεασµό MCI.  

ii) η δηµιουργία µιας επιχείρησης κοινοπραξίας, (Concert), για την 

παροχή ενισχυµένων και µε αξία (value-added) παγκόσµιων 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε πολυεθνικές (ή µεγάλες περιφερειακές) 

επιχειρήσεις. Τα συµβαλλόµενα µέρη συνεισέφεραν τις υπάρχουσες µη-

αντίστοιχες (non-correspondent) διεθνείς εγκαταστάσεις των δικτύων τους και 

το Syncordia τους, υπάρχουσα επιχείρηση µεταφοράς της BT, στη 

κοινοπραξία. 

Επιπλέον, στα πλαίσια της κοινοπραξίας, τα συµβαλλόµενα µέρη 

οργάνωσαν ορθολογικά τις αντίστοιχες µετοχές τους σε άλλους 

τηλεπικοινωνιακούς φορείς και οµάδες στον κόσµο. Από αυτή την άποψη, η 

MCI απέκτησε το µεγαλύτερο µέρος της υπάρχουσας επιχείρησης της BT στη 

Βόρεια Αµερική.  

                                                           
12 BT – MCI, OJ L 223/36, (1994) (Comm’n). Βλ. επίσης European Commission Press Release: η 
Επιτροπή ξεκαθάρισε τις συναλλαγές που συνύφθησαν µεταξύ BT και MCI στον τηλεπικοινωνιακό 
τοµές µε βάση τους κανόνες ανταγωνισµού  βάση τη συνθήκη της Ε.Ε. και της ΕΕΑ Συµφωνίας 
(IP/94/767): αναφέρεται στην European Commission XXIV Report στην Πολιτικη Ανταγωνισµού 
(1994) 
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i) Αρνητική εκκαθάριση  
 

Η απόκτηση από τη BT ενός µεριδίου 20% της MCI εξετάστηκε στην 

Απόφαση να δώσει το δικαίωµα σε αρνητική εκκαθάριση σύµφωνα µε τους 

κανόνες ανταγωνισµού, ειδικότερα επειδή δεδοµένου του τρόπου µε τον 

οποίο η συναλλαγή είχε κατασκευαστεί και του πλαισίου αγοράς της 

συγκεκριµένης περίπτωσης, δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος ότι η 

ανταγωνιστική συµπεριφορά των συµβαλλόµενων µερών θα συντονιζόταν ή 

θα επηρεαζόταν.  

Επιπλέον, τα τµήµατα εκείνα των δύο συναλλαγών που είχαν επιπτώσεις 

µόνο στην Αµερική (συµπεριλαµβανοµένου τόσο της Βόρειας όσο και της 

Νότιας Αµερικής) είχαν επίσης το δικαίωµα σε αρνητική εκκαθάριση, για 

λόγους ότι δεδοµένης της τρέχουσας κατάστασης της ανάπτυξης της γενικής 

αγοράς για τις τηλεπικοινωνίες, θεωρήθηκαν να µην παραγάγουν 

οποιαδήποτε αξιόλογη επίδραση µέσα στον ΕΟΧ (EEA).  

Το ίδιο συµπέρασµα, συνήχθη για δύο διατάξεις στις συµφωνίες 

(συγκεκριµένα µια µη-ανταγωνιστική υποχρέωση στη BT και MCI για τις 

δραστηριότητες που αναλαµβάνονται από τη κοινοπραξία (Concert) και µια 

υποχρέωση στη BT και MCI, ως αποκλειστικούς διανοµείς των υπηρεσιών της 

κοινοπραξίας (Concert), να αποκτούν από τη κοινοπραξία όλες τους τις 

απαιτήσεις για παγκόσµιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες) για λόγους ότι 

τέτοιες διατάξεις ήταν βοήθηµα στη δηµιουργία και την επιτυχή αρχική 

λειτουργία της κοινοπραξίας.  

ii) Εξαίρεση (απαλλαγή) σύµφωνα µε το άρθρο 8513 παράγραφος (3) 

της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 53 παράγραφος (3) της συµφωνίας ΕΟΧ 

(EEA)  

                                                           
13 Άρθρο 85(3): 
«Οι διατάξεις της παραγράφου 1 µπορούν, παρόλ’ αυτά να δηλωθούν ως µη εφαρµόσιµες σε 
περίπτωση: 

• Οπιασδήποτε συµφωνίας ή κατηγορίας συµφωνιών µεταξύ επιχειρήσεων 
• Οποιασδήποτε απόφασης ή κατηγορίας αποφάσεων από ενώσεις – σωµατεία επιχ. 
• Οποιασδήποτε κοινοπραξίας ή κατηγορίας κοινοπραξίας  

 
που στοχεύουν στη βελτίωση της παραγωγής ή της διανοµής των αγαθών ή στη βελτίωση της τεχνικής 
ή οικονοµικής προόδου, ενώ επιτρέπει στους καταναλωτές ένα δίκαιο µερίδιο του συνολικού 
πλεονάσµατος 



Χαρακτηριστικές υποθέσεις Ανταγωνισµού 

 62

Η δηµιουργία της κοινοπραξίας βρέθηκε να εµπίπτει στο πεδίο τόσο του 

άρθρου 85 παράγραφος (1) της Συνθήκης όσο και του άρθρου 53 

παράγραφος (1) της συµφωνίας ΕΟΧ (EEA) ειδικότερα επειδή η BT και MCI 

ήταν, και για το εγγύς µέλλον θα συνέχιζαν να είναι, το λιγότερο πιθανοί 

ανταγωνιστές όχι µόνο στη γενική αγορά για τηλεπικοινωνίες, αλλά και στον 

ενισχυµένο και προστιθεµένης αξίας παγκόσµιο τοµέα τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών εκείνης της αγοράς που καλύπτεται από τη κοινοπραξία.  

Εντούτοις, εξακριβώθηκε ότι η κοινοπραξία ικανοποίησε όλους τους 

όρους για µια µεµονωµένη απαλλαγή - εξαίρεση, η οποία θα ισχύσει µέχρι τις 

15 Νοεµβρίου 2000. Ειδικότερα, η κοινοπραξία θα ήταν σε θέση να 

προσφέρει ένα σύνολο νέων υπηρεσιών παγκόσµιας φύσης στους πελάτες 

γρηγορότερα, φτηνά και πιο προηγµένης φύσης από πού από µόνες τους είτε 

η BT είτε η MCI δεν θα ήταν σε θέση να προσφέρουν µόνο κάτω από τις 

υπάρχουσες τεχνολογίες τους. Με τη δηµιουργία της κοινοπραξίας, κάθε 

γονέας επίσης ουσιαστικά θα µείωνε τις δαπάνες και τους κινδύνους που 

συνδέονται εγγενώς µε την προσφορά τέτοιων υπηρεσιών στην κλίµακα και 

µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που απαιτούνται από τις 

πολυεθνικές και άλλους µεγάλους διεθνείς χρήστες.  

Η ανάπτυξη αυτών των υπηρεσιών, και της πλατφόρµας πάνω στην 

οποία πρόκειται να παρασχεθούν, είναι ευθύνη της κοινοπραξίας: η ανάπτυξη 

ενός περιεκτικού χαρτοφυλακίου υπηρεσιών στην αγορά θα απαιτούσε πέντε 

έτη. Επιπλέον, οι υπηρεσίες θα προσφερθούν σε end to end βάση και 

seamless βάση. Αυτό θεωρήθηκε ένα πραγµατικό πλεονέκτηµα πέρα από τις 

υπάρχουσες διεθνείς υπηρεσίες που παρέχονται µε τη διασύνδεση των 

ασύµβατων εθνικών δικτύων. 

Επιπλέον, δύο διατάξεις των συµφωνιών (συγκεκριµένα ο διορισµός της 

BT ως αποκλειστικού διανοµέα της κοινοπραξίας µέσα στον ΕΟΧ (EEA) και 

µιας διάταξης που προορίζεται για να αποτρέψει την MCI από το να µπει στην 

αγορά της ΕΟΧ (EEA) όσον αφορά σε µερικούς τοµείς της αγοράς 

τηλεπικοινωνιών που δεν καλύπτονται από τη κοινοπραξία) βρέθηκαν επίσης 

να εµπίπτουν στο πεδίο του άρθρου 85 παράγραφος (1) της Συνθήκης ΕΚ και 

του άρθρου 53 παράγραφος (1) της συµφωνίας ΕΟΧ (EEA) δεδοµένου ότι και 

οι δύο διατάξεις προσπάθησαν να αποµονώσουν ολόκληρο τον ΕΟΧ(EEA)  

από ανταγωνισµό από επιχειρήσεις που βρίσκονται έξω από τον ΕΟΧ(EEA) . 
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Αν και δόθηκαν διάφορα επιχειρήµατα από τη BT και MCI για να 

δικαιολογήσουν εκείνες τις διατάξεις, χορηγήθηκε µια εξαίρεση (απαλλαγή) 

(µέχρι τις 16 Νοεµβρίου 2000, στην πρώτη περίπτωση, και για 5 έτη από την 

ηµεροµηνία υιοθέτησης της απόφασης, στη δεύτερη) από την Επιτροπή µόνο 

αφού εξασφάλισε ότι, πρώτα, παρά το διορισµό της BT ως αποκλειστικό 

διανοµέα στον ΕΟΧ(EEA), ένας χρήστης στον ΕΟΧ, χωρίς οποιαδήποτε 

σηµαντική παρουσία στην Αµερική, θα µπορούσε να λάβει τις υπηρεσίες της 

κοινοπραξίας µέσω της MCI αντί της BT, και αφετέρου, µόλις τα 

συµβαλλόµενα µέρη συµφωνήσουν να περιορίσουν τη διάταξη στην MCI σε 

πέντε έτη εφ' όσον λαµβάνεται υπόψη η επικράτεια της EEA. 

Η περίπτωση της BT - MCI παρέχει οδηγίες στη µελλοντική εφαρµογή 

των κανόνων ανταγωνισµού σε παρόµοιες καταστάσεις: η Επιτροπή δέχτηκε 

ότι η δηµιουργία της κοινοπραξίας, δηλ. ένας σίγουρος περιορισµός του 

ανταγωνισµού µεταξύ των γονέων, ήταν αναπόφευκτη για να υπερνικήσει 

γρήγορα τις ανεπάρκειες των υπαρχόντων δικτύων και υπηρεσιών, και 

ανεπάρκειες σχετικές µε την παροχή τέτοιων παγκόσµιων υπηρεσιών στα 

υπάρχοντα πλαίσια των αντίστοιχων σχέσεων µεταξύ των φορέων 

λειτουργίας τηλεπικοινωνιών. Ότι οι περιορισµοί περιορίστηκαν στο απολύτως 

ελάχιστο ήταν ένας σηµαντικός παράγοντας στην περίπτωση.  

Στην αξιολόγηση αυτής της περίπτωσής της, ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε 

από την Επιτροπή στο γεγονός ότι ο ανταγωνισµός στην υποδοµή της 

εγχώριας αγοράς της BT περιόρισε την επίδραση των περιορισµών του 

ανταγωνισµού σε εκείνη την αγορά.  

 

3.5.2 International Private Satellite Partners (IPSP) – ORION 
 

Η IPSP εξετάστηκε επίσης στο πλαίσιο του κανονισµού 17 

("συνεταιριστική κοινοπραξία").  

 

Η IPSP  δηµιουργήθηκε ως περιορισµένης ευθύνης συνεργασία βάσει του 

αµερικανικού νόµου, πρώτα για να παρέχει διεθνείς επιχειρησιακές 

τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες  και αφετέρου να προσφέρει χωρητικότητα 

(ικανότητα) µετάδοσης στους δορυφόρους σε άλλους χρήστες στο βαθµό  

που δεν θα χρησιµοποιηθούν πλήρως από IPSP και τους συνεργάτες της.  
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Ως τµήµα των συµφωνιών, στο γενικό συνεργάτη (OrionSat) δόθηκε η 

αποκλειστική ευθύνη για τη διαχείριση και τον έλεγχο της IPSP και, υπό τον 

όρο σε ορισµένα περιορισµένα δικαιώµατα της αναθεώρησης και της έγκρισης 

από τους περιορισµένης ευθύνης συνεργάτες, έχει την ευρεία αρχή για να 

διενεργήσει την ανάπτυξη, τη λειτουργία, το µάρκετινγκ και την προώθηση 

των υπηρεσιών IPSP. Όσον αφορά στα τελευταία στοιχεία, οι IPSP 

εµπορεύονται και διανέµουν τις υπηρεσίες τους µε τη βοήθεια διάφορων 

τοπικών εµπορικών και λειτουργουσών επιχειρήσεων που ορίζονται από την 

IPSP ως αντιπροσωπευτικοί πράκτορες ή διανοµείς. Εκτός από την STET, 

που είναι ο αποκλειστικός διανοµέας για την Ιταλία και ο αποκλειστικός 

αντιπροσωπευτικός πράκτορας για µια οµάδα χωρών καλούµενων συλλογικά 

στις συµφωνίες "η Ανατολική Ευρώπη", τέτοιοι πράκτορες ή διανοµείς 

εργάζονται σε µη αποκλειστική βάση.  

Στην απόφασή της, η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι 

συνεργάτες της IPSP δεν επρόκειτο να θεωρηθούν πραγµατικοί ή πιθανοί 

ανταγωνιστές στις δύο σχετικές αγορές για να διευθυνθούν από την IPSP. 

Έγινε αποδεκτό ότι κανένας από τους συνεργάτες, οι περισσότεροι από τους 

οποίους είναι ενεργοί στα διαφορετικά τµήµατα της βιοµηχανίας 

αεροδιαστήµατος, δεν ήταν σε θέση να λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις 

και άδειες για να παρέχει υπηρεσίες σε όλες τις χώρες µέσα στα ίχνη των 

δορυφόρων και µόνο µέσω της συνεργασίας σε µια επιχείρηση όπως αυτήν, 

θα είναι σε θέση να τακτοποιήσουν τη χρηµατοδότηση, την κατασκευή, την 

έναρξη και τη λειτουργία δύο δορυφόρων. Επιπλέον, οι περισσότεροι από 

τους συνεργάτες της IPSP δεν είχαν εµπειρία στην παροχή υπηρεσιών 

επικοινωνίας σε άλλες επιχειρήσεις σε ανταγωνιστική βάση (αν και µερικές 

από αυτές έχουν συλλέξει κάποια εµπειρία µε τη διαχείριση των εσωτερικών 

δικτύων τους).  

Τέλος, κανένας από τους συνεργάτες IPSP δεν θα µπορούσε εύλογα να 

κάνει επένδυση, και να αναλάβει τον ουσιαστικό κίνδυνο που συνδέεται µε 

αυτήν, που απαιτείται προκειµένου να µπει στις δύο σχετικές αγορές. Τα πολύ 

υψηλά εµπόδια εισόδου, το ουσιαστικό ποσό αγοραστικής δύναµης στα χέρια 

των επιβεβληµένων φορέων λειτουργίας τηλεπικοινωνιών στη γενική αγορά 

τηλεπικοινωνιών και των διεθνών δορυφορικών οργανισµών στην αγορά 

δορυφορικής µετάδοσης, τις προηγµένες σχετικές τεχνολογίες, τον ουσιαστικό 
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έµφυτο κίνδυνο αποτυχίας που συνδέονται µε τις διαστηµικές διαδικασίες και 

την ευρεία γεωγραφική περιοχή που καλύπτεται, συν τα ποσά που 

απαιτούνται και τη διαπραγµατευτική δύναµη των πελατών (ειδικότερα οι 

µεγάλες πολυεθνικές εταιρίες), καθιστούν αυτήν την επιχείρηση πολύ 

επικίνδυνη. Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, δεν ήταν ρεαλιστικό να 

θεωρηθεί ότι, από οικονοµική άποψη, οποιοιδήποτε από τους συνεργάτες θα 

έµπαιναν στην αγορά τηλεπικοινωνιών µόνοι τους. 

Τελικά, η εφαρµογή IPSP, µια από τις πρώτες ιδιωτικές επιχειρήσεις που 

µπήκαν στην εξελισσόµενη αγορά τηλεπικοινωνιών, συµπεραίνεται να µην 

έχει ως αντικείµενο ή αποτέλεσµα την πρόληψη, τον περιορισµό, ή τη 

στρέβλωση του ανταγωνισµού και εποµένως να µην εµπέσει στο πεδίο και 

του άρθρου 85 παράγραφος (1) της Συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 53 

παράγραφος (1) της συµφωνίας ΕΟΧ. Το ίδιο συµπέρασµα συνήχθη για 

µερικές διατάξεις στις συµφωνίες (συµπεριλαµβανοµένης της µη 

ανταγωνιστικής υποχρέωσης στο γενικό συνεργάτη και της προτεραιότητας 

που δίνονται στους συνεργάτες για συµβάσεις από IPSP) που θεωρήθηκαν 

να αφορούν άµεσα και απαραίτητα τους IPSP, και που δεν υπερέβησαν του τι 

απαιτήθηκε από τη δηµιουργία και τη λειτουργία των IPSP.   

Τέλος, διάφορες διατάξεις στις συµφωνίες σχετικά µε το ρόλο της STET 

ως αποκλειστικό διανοµέα των υπηρεσιών στην Ιταλία και στην Αυστρία 

θεωρήθηκαν ως µη-αξιόλογοι περιορισµοί του ανταγωνισµού.  

Η περίπτωση της IPSP - ORION και η εκκαθάρισή της στο πλαίσιο του 

αρθ. 85 (1) - και όχι η εξαίρεση - απαλλαγή κάτω από το αρθ.85 (3) - είναι ένα 

παράδειγµα της θετικής τοποθέτησης που παίρνει η Επιτροπή όσον αφορά 

την είσοδο νέων κοινοπραξιών που τείνουν να αυξήσουν τον ανταγωνισµό 

στην αγορά και εποµένως µπορούν να θεωρηθούν βασικά ως υπέρ-

ανταγωνιστικές.  

Η ίδια γραµµή συλλογισµού έχει ληφθεί σε διάφορες παρόµοιες 

καταστάσεις για τις κοινοπραξίες στα πλαίσια του κανονισµού συγχώνευσης. 



Χαρακτηριστικές υποθέσεις Ανταγωνισµού 

 66

3.5.3 MSG Media Services GmbH – MSG 
 

 

Η MSG εξετάστηκε στο πλαίσιο του κανονισµού συγχώνευσης 

(συγκεντρωτική κοινοπραξία). 

 

Αυτή η περίπτωση αφορούσε τις γερµανικές επιχειρήσεις Bertelsmann 

AG, Deutsche Bundespost TELEKOM και taurus Beteiligungs GmbH (taurus), 

µια επιχείρηση της οµάδας (Kirch). Πρότειναν να δηµιουργήσουν µια 

κοινοπραξία αποκαλούµενη ως GmbH MEDIA MSG Media Service (MSG), 

όπου κάθε γονέας θα διατηρούσε το ένα τρίτο του µεριδίου-κεφαλαίου και των 

δικαιωµάτων ψήφου. Το αντικείµενο της MSG ήταν ο τεχνικός, επιχειρησιακός 

και διοικητικός χειρισµός της πληρωµή-χρηµατοδοτηµένης τηλεόρασης 

(payment – financed television) και άλλες υπηρεσίες επικοινωνίας. Η σχετική 

αγορά επηρεασθείσα ήταν αυτή για τεχνικές και διοικητικές υπηρεσίες για την 

καλωδιακή τηλεόραση (pay-TV) και άλλες υπηρεσίες TV που 

χρηµατοδοτούνταν µέσω συνδροµής ή πληρωµή από θεατές στη Γερµανία. 

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της περίπτωσης ήταν ότι ένας δηµόσιος 

φορέας τηλεπικοινωνιών, που κρατούσε ένα µονοπώλιο για τις υπηρεσίες 

τηλεφωνικών δικτύων και που ήταν κύριος σχεδόν του συνόλου των TV-cable 

δικτύων σε ένα κράτος µέλος θα συνδύαζε τις µελλοντικές δραστηριότητές του 

στην αγορά της κοινοπραξίας µε εκείνες των ηγετών παρόχων pay TV.  

Η κοινοπραξία θα δηµιουργούνταν από επιχειρήσεις που ήταν πιθανό να 

είναι σηµαντικές στον τοµέα της καλωδιακής τηλεόρασης. Οι Bertelsmann και 

Kirch είναι ενεργά στελέχη στον οπτικοακουστικό τοµέα και, µαζί µε το κανάλι 

+, κατέχουν το µόνο υπάρχον κανάλι καλωδιακής τηλεόρασης στη Γερµανία, 

το Premiere. Ο Kirch, ο κύριος προµηθευτής των ταινιών και των 

προγραµµάτων TV, θα συνέχιζε να εξασφαλίζει την κυρίαρχη θέση της 

Premiere στη γερµανική αγορά καλωδιακής τηλεόρασης. Αυτή η κατάσταση 

θα ίσχυε επίσης και µετά από την πιθανή εισαγωγή της ψηφιακής 

τηλεόρασης, κάτι που θα καθιστούσε τεχνικά πιθανή µια πολύ µεγαλύτερη 

ποικιλοµορφία προγράµµατος. Τέλος, η Deutsche Telekom κρατά το νοµικό 

µονοπώλιο για την παροχή της καλωδίακής υποδοµής στη Γερµανία και είχε 

αποκτήσει πρόσφατα ένα µερίδιο στο SES - ASTRA, στον κύριο ευρωπαϊκό 
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δορυφορικό πάροχο.  

Η Επιτροπή θεώρησε απίθανο ότι οι ανταγωνιστές θα έµπαιναν στην 

αγορά της MSG. Εποµένως, η δηµιουργία µιας µόνιµης κυρίαρχης θέσης θα 

µπορούσε να είναι αναµενόµενη14. Επιπλέον, η µονοπωλιακή θέση της MSG 

ως προµηθεύτριας υπηρεσιών θα έδινε τον έλεγχο µητρικών εταιρειών γύρω 

από τους ανταγωνιστές τους στην αγορά καλωδιακής τηλεόρασης. Το 

συµπέρασµα της έρευνας της Επιτροπής ήταν ότι η προτεινόµενη λειτουργία 

θα δηµιουργούσε ή θα επιδείνωνε µια κυρίαρχη θέση στην αγορά για τις 

διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες για την pay TV, όπου η MSG θα ελάµβανε 

µια µόνιµη κυρίαρχη θέση. Συνεπώς, οι Bertelsmann και Kirch θα είχαν µια 

κυρίαρχη θέση στη γερµανική αγορά. Επιπλέον, η κυρίαρχη θέση της 

Deutsche Telekom στην καλωδιακή υποδοµή θα προστατευόταν και θα 

ενισχυόταν από την MSG. Η Επιτροπή θεώρησε ειδικότερα ότι από την 

άποψη της θέσης της TELEKOM, τα αποτελέσµατα µιας πιθανής 

απελευθέρωσης της καλωδιακής υποδοµής θα περιορίζονταν από τη 

δηµιουργία της MSG. Η Επιτροπή εποµένως κήρυξε την κοινοπραξία 

ασυµβίβαστη µε την κοινή αγορά.  

Η MSG στράφηκε στην ανάπτυξη της αγοράς καλωδιακής τηλεόρασης και 

είναι αντιπροσωπευτική µιας νέας γενεάς περιπτώσεων στον τοµέα µέσων 

που συνδέονται άµεσα µε τα πολυµέσα, και τα φαινόµενα σύγκλισης που 

προαναφέρθηκαν. Η Επιτροπή κατέδειξε τον προσδιορισµό της ότι, ενώ 

ευνόησε την αναδόµηση, δεν θα µπορούσε να δεχτεί ότι οι αγορές θα έκλειναν 

προτού να αρχίσουν να αναπτύσσονται. 

Η αξιολόγηση του αντίκτυπου της επιχείρησης στην αγορά, καθώς επίσης 

και ο αντίκτυπος στη µελλοντική εξέλιξη αγοράς, ήταν ζωτικής σηµασίας στην 

παρούσα απόφαση. Συγχρόνως, η περίπτωση καταδεικνύει ότι νέες 

υποθέσεις µέσων - χαρακτηριστικό του γενικού µετασχηµατισµού της αγοράς 

µέσων που συζητήθηκε νωρίτερα - τείνουν να δραπετεύσουν την 

παραδοσιακή εθνική νοµοθεσία που στοχεύει στον έλεγχο των µέσων και τη 

διαβεβαίωση του πλουραλισµού, δίνοντας κατά συνέπεια στην κοινοτική 

                                                           
14 Βλ. Κανονισµό Συγχώνευσης (Merger Regulation). Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Συγχώνευσης, 
Συγκεντρώσεις µε µια Κοινοτική διάσταση αξιολογούνται από την Επιτροπή από την άποψη του να 
καθοριστεί εάν «είναι συµβατές µε την Κοινή Αγορά». Το βασικό τεστ είναι εάν η Συγκέντρωση θα 
«δηµιουργούσε ή θα ενίσχυε µια κυρίαρχη θέση ως αποτέλεσµα του οποίου θα παρεµποδιζόταν ο 
αποτελεσµατικός ανταγωνισµός στην Κοινή Αγορά ή σε ένα ουσιαστικό τµήµα αυτής». 
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πολιτική ανταγωνισµού ως εγγενώς πανευρωπαϊκό µηχανισµό έναν κεντρικό 

ρόλο. 

 

3.5.4 Σκανδιναβική δορυφορική διανοµή (Nordic Satellite 
Distribution - NSD) 

 

Η NSD θεωρήθηκε επίσης "συγκεντρωτική κοινοπραξία". 

 

Η Επιτροπή απαγόρευσε την κοινοπραξία NSD τον Ιούλιο του 1995  µετά 

από µια έρευνα πέντε µηνών για την περίπτωση. Η NSD σκόπευε να 

διαβιβάσει δορυφορικά προγράµµατα TV στους παρόχους καλωδιακής  

τηλεόρασης και τις οικογένειες που λαµβάνουν δορυφορική TV στο πιάτο τους 

("direct-to-home" αγορά).  Εντούτοις, η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα 

ότι η καθιέρωση της NSD µε την τρέχουσα µορφή της  θα είχε οδηγήσει 

ουσιαστικά σε µια συγκέντρωση των δραστηριοτήτων των γονέων της, 

δηµιουργώντας µια ιδιαίτερα καθέτως ολοκληρωµένη λειτουργία (προϊόν) που 

επεκτείνεται από την παραγωγή προγραµµάτων TV (µέσω της λειτουργίας 

των δορυφόρων και των δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης) στις υπηρεσίες 

λιανικής διανοµής για την καλωδιακή τηλεόραση και άλλα κρυπτογραφηµένα  

κανάλια. 

Οι γονείς της NSD ήταν σηµαντικές επιχειρήσεις στη µετάδοση TV και στα 

µέσα (media) στη σκανδιναβική περιοχή. Η NT είναι ο κύριος πάροχος 

καλωδιακής τηλεόρασης στη Νορβηγία µε περίπου 30% οικιακών συνδέσεων 

και ελέγχει τη δορυφορική χωρητικότητα σε µια από τις δύο διατιθέµενες 

σκανδιναβικές δορυφορικές θέσεις, και είναι σηµαντικός διανοµέας 

καλωδιακής τηλεόρασης στη Νορβηγία µέσω της επιχείρησής της Telenor 

CTV. Η TD είναι ο µεγαλύτερος πάροχος καλωδιακής τηλεόρασης στη ∆ανία 

µε περίπου 50% οικιακών συνδέσεων, και διατήρησε µια προνοµιούχο θέση 

για τις διαδικασίες καλωδιακής τηλεόρασής ενδεχοµένως µέχρι την 1η 

Ιανουαρίου 1998, προθεσµία για τη απελευθέρωση των αγορών 

τηλεπικοινωνιών. Επιπλέον, η TD, µαζί µε την Kinnevik, ελέγχει το 

µεγαλύτερο µέρος της δορυφορικής χωρητικότητας στην άλλη σκανδιναβική 

δορυφορική θέση. Το Kinnevik είναι ένα σουηδικό συγκρότηµα επιχειρήσεων 

που ασχολείται µε τον προγραµµατισµό TV, περιοδικά και εφηµερίδες καθώς 
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επίσης και µε χάλυβα, χαρτί, συσκευασία και τηλεπικοινωνίες, και είναι ο 

σηµαντικότερος προµηθευτής των σκανδιναβικών δορυφορικών 

προγραµµάτων TV συµπεριλαµβανοµένων των δηµοφιλέστερων καναλιών. Η 

επιχείρηση είναι ο µεγαλύτερος διανοµέας καλωδιακής τηλεόρασης στις 

σκανδιναβικές χώρες µέσω των επιχειρήσεων της Viasat και έχει επίσης έναν 

σηµαντικό µερίδιο στην Kabelvision, η δεύτερη µεγαλύτερη επιχείρηση 

καλωδιακής τηλεόρασης στη Σουηδία, καθώς επίσης και στο TV4, το 

µεγαλύτερο διαφηµιζόµενο -χρηµατοδοτούµενο σουηδικό κανάλι.  

 

Η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η δηµιουργία της 

κοινοπραξίας NSD θα είχε οδηγήσει στη δηµιουργία ή την ενίσχυση µιας 

κυρίαρχης θέσης σε τρεις αγορές: 

 

 αγορά για την παροχή ικανότητας - χωρητικότητας 

αναµεταδοτών δορυφορικής TV στη σκανδιναβική περιοχή (∆ανία, 

Νορβηγία, Σουηδία, και Φινλανδία) - αυτό θα σήµαινε τη δηµιουργία 

µιας κυρίαρχης θέσης για την NSD την ίδια. 

 ∆ανέζικη αγορά για τη λειτουργία των δικτύων καλωδιακής 

τηλεόρασης - αυτό θα ενίσχυε την κυρίαρχη θέση ήδη που κατέχει το 

TD 

 αγορά για τη διανοµή δορυφορικής καλωδιακής τηλεόρασης και 

άλλων κρυπτογραφηµένων τηλεοπτικών καναλιών σε απευθείας σε 

νοικοκυριά - αυτό θα δηµιουργούσε µια κυρίαρχη θέση για την NSD. 

 

Η λειτουργία (προϊόν) ήταν κάθετα ολοκληρωµένη, και έτσι οι προς τα 

κάτω θέσεις αγοράς (πάροχοι καλωδιακής τηλεόρασης και pay-TV) και εκείνες 

προς τα πάνω (δορυφορικοί αναµεταδότες, διάταξη-παροχή προγραµµάτων) 

θα ενισχύονταν αµοιβαία. Τα συµβαλλόµενα µέρη θα είχαν επιτύχει τόσο 

ισχυρές θέσεις που θα ήταν σε θέση να αποκλείσουν τη σκανδιναβική 

δορυφορική αγορά TV για τους ανταγωνιστές. Ουσιαστικά η NSD θα είχε 

λάβει µια λειτουργία "επιστάτη" για τη σκανδιναβική αγορά για τη δορυφορική 

τηλεοπτική αναµετάδοση. 

Οι επηρεασθείσες αγορές είναι αυτήν την περίοδο σε µια µεταβατική 

φάση, δεδοµένου ότι οι αγορές τηλεπικοινωνιών πρόκειται περίπου να 
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απελευθερωθούν και οι νέες τεχνολογίες και οι υπηρεσίες είναι αυτήν την 

περίοδο υπό ανάπτυξη και πρόκειται περίπου να εισαχθούν. Σε αυτήν την 

κατάσταση η απόφαση της Επιτροπής πήρε µια ιδιαίτερη σηµασία, δεδοµένου 

ότι αυτή είναι η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας οι µελλοντικές δοµές 

αγοράς καθορίζονται. 

Η απόφαση NSD επιβεβαιώνει σε µεγάλο βαθµό τη γραµµή που 

λαµβάνεται στην απόφαση MSG. Εντούτοις, η Επιτροπή επίσης 

επαναδιατύπωσε ότι οι κοινοπραξίες, ιδιαίτερα οι διεθνικές κοινοπραξίες, θα 

µπορούσαν να συµβάλουν στην ανάπτυξη των µέσων και των τοµέων των 

τηλεπικοινωνιών στην πλήρη δυνατότητά τους. Η πολιτική της Επιτροπής 

ήταν να λάβει υπόψη τις νέες εξελίξεις και η Επιτροπή εποµένως παρέµεινε 

ανοικτή για να εξετάσει τις νέες προτάσεις των συµβαλλόµενων µερών από 

την NSD. 

 

3.5.5 Άλλες περιπτώσεις 
 

Με το δραµατικό µετασχηµατισµό των τηλεπικοινωνιών, των µέσων και 

των τοµέων της τεχνολογίας πληροφορικής, η Επιτροπή χειρίζεται, ιδιαίτερα 

κατά τη διάρκεια των τελευταίων µηνών, έναν αυξανόµενο αριθµό 

περιπτώσεων. Αυτή η τάση συνεχίζεται.  

Στον τοµέα των στρατηγικών συµµαχιών τηλεπικοινωνιών, η περίπτωση 

Phoenix / Atlas (Deutsche Telekom / France Telecom / Sprint) στέκει έξω, 

καθώς επίσης και η Unisource (και η συµµαχία της Uniworld µε την AT&T).  

Όσον αφορά το πρώτο, είναι µια εκκρεµής περίπτωση. Εντούτοις, στην 

ανακοίνωση που έγινε όταν δηλώθηκε η συµφωνία, η Επιτροπή κατέστησε 

σαφές ότι θα ίσχυε για αυτήν την δεύτερη περίπτωση ενός "παγκόσµιου 

παίκτη" (Global Player) που εξετάζεται βάσει του νόµου ανταγωνισµού της ΕΕ 

("συνεταιριστική κοινοπραξία"), οι ίδιες αρχές όπως εφαρµόστηκαν σε BT- 

MCI.  

Όπως κατέστη επίσης σαφές σε εκείνες τις δηλώσεις, οι κύριες διαφορές 

θα διαδραµατίσουν επίσης έναν κρίσιµο ρόλο: οι εγχώριες αγορές των 

συµβαλλόµενων µερών σε αυτήν την περίπτωση (Γαλλία και Γερµανία) είναι 

λιγότερο απελευθερωµένες από τις εγχώριες αγορές της BT και MCI. Τα 

τοπικά στοιχεία των υπηρεσιών προορισµένων είναι πολύ ισχυρότερα σχετικά 
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µε τα παγκόσµια στοιχεία.  

Στην περίπτωση του δεύτερου, Unisource / Uniworld, η Επιτροπή άρχισε 

µια έρευνα πρωτοβουλίας τον Απρίλιο. Στο µεταξύ διάφορα συστατικά του 

προγράµµατος έχουν δηλωθεί.  

Μια δεύτερη οµάδα περιπτώσεων αφορά την είσοδο αγοράς στις 

πρόσφατα απελευθερωµένες αγορές, καθώς επίσης και στις νέες αγορές που 

δηµιουργούνται από τη σύγκλιση.  

Ενώ στην MSG και τη NSD (σκανδιναβική δορυφορική διανοµή) η 

Επιτροπή είχε καταστήσει σαφές ότι θα κάλυπτε προσεκτικά τις εξελίξεις, 

προκειµένου να αποφύγει τον αποκλεισµό των αγορών, η γενική προσέγγιση 

ήταν να αναγνωριστεί η ενδεχοµένως υπέρ-ανταγωνιστική επίδραση της 

εισόδου αγοράς και της αναδόµησης, τόσο στις υπηρεσίες όσο και στον 

εξοπλισµό. Αυτή η γραµµή έχει ακολουθηθεί µε συνέπεια και στο πλαίσιο του 

κανονισµού 17, όπως παραδείγµατος χάριν µε την περίπτωση της IPSP, 

καθώς επίσης και στο πλαίσιο του κανονισµού συγχώνευσης. 

Μια τρίτη οµάδα περιπτώσεων αφορά ζητήµατα πρόσβασης. Στον τοµέα 

τηλεπικοινωνιών, το κεντρικό ζήτηµα µέχρι σήµερα είναι η πρόσβαση στις 

εγκαταστάσεις των κυρίαρχων (σε πολλές περιπτώσεις ακόµα µονοπωλίων) 

κατεχόντων υπεύθυνη θέση. Στον τοµέα των µέσων, υπήρξε µια σειρά 

περιπτώσεων όπου το ζήτηµα ήταν η πρόσβαση στο πρόγραµµα 

περιεχόµενου. Με την ανάπτυξη της καλωδιακής τηλεόρασης (pay TV) και τη 

σύγκλιση προς τα πολυµέσα, τα υπό όρους συστήµατα πρόσβασης και η 

πρόσβαση στα καθορισµένα top boxes αρχίζουν να διαδραµατίζουν έναν 

σηµαντικό ρόλο. Αυτό συνέβη τόσο στην απόφαση MSG όσο και NSD.  

Έχουν υπάρξει επίσης διάφορες περιπτώσεις όπου η Επιτροπή έχει 

καταστήσει σαφές ότι θα χρησιµοποιούσε την εξαίρεση (απαλλαγή) του αρθ. 

85 (3) για να ευνοήσει την ανταλλαγή και µεταφορά της τεχνολογίας. Μια 

γενικότερη περίπτωση σε αυτό το πλαίσιο αφορούσε τα ζητήµατα για τη 

χορήγηση αδειών δικαιωµάτων στα πλαίσια της ανάπτυξης προτύπων από το 

ευρωπαϊκό ίδρυµα προτύπων τηλεπικοινωνιών (ETSI). 
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3.6 Ζητήµατα πρόσβασης και διασύνδεσης  

 

Όπως έχει γίνει σαφές από τις περιπτώσεις που συζητούνται, τα 

ζητήµατα της πρόσβασης (και τα σχετικά ζητήµατα της διασύνδεσης δικτύων) 

αναγκαστικά θα γίνουν ένα κεντρικό ζήτηµα στις τηλεπικοινωνίες / τα µέσα / 

την αγορά τεχνολογίας πληροφορικής.  

Στο πλαίσιο µέσων µέχρι σήµερα, η πρόσβαση στο περιεχόµενο είναι ένα 

σηµαντικό ζήτηµα (αν και µε την εµφάνιση της καλωδιακής τηλεόρασης και 

των πολυµέσων, τα υπό όρους συστήµατα πρόσβασης και τα καθορισµένα 

set top boxes τώρα επίσης κινούνται προς την κορυφή της ηµερήσιας 

διάταξης), ενώ στις τηλεπικοινωνίες η πρόσβαση και η διασύνδεση σε 

εγκαταστάσεις και υπηρεσίες (µεµονωµένα ή από κοινού) των κυρίαρχων 

παρόχων γίνονται ένα σηµαντικό ζήτηµα.  

 

Στην περίπτωση της Infonet  η οποία κατεχόταν κατά την διάρκεια της 

ανακοίνωσης από έναν µεγάλο αριθµό Κοινοτικών και µη Κοινοτικών 

τηλεπικοινωνιακών παρόχων, η ανακοίνωση αφορούσε την οργάνωση της 

Infonet και τους µετόχους της σε σχέση µε την προσφορά από την Infonet 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (παγκόσµιες υπηρεσίες δικτύου 

προστιθέµενης αξίας, ή VANS) σε διάφορες χώρες σε όλο τον κόσµο, 

συµπεριλαµβανοµένων όλων των κοινοτικών κρατών µελών εκείνη την 

περίοδο.   

 

Οι υπηρεσίες µεταδόσεων δεδοµένων της Infonet - το µεγαλύτερο µέρος 

της επιχείρησής της - διεκπεραιώθηκαν βάσει ενός διεθνούς δικτύου 

µεταγωγής πακέτου, που κατασκευάστηκε µε γραµµές που µισθώθηκαν από  

τηλεπικοινωνιακούς παρόχους (TO) και άλλους παρόχους, και κόµβων που 

ανήκαν στην Infonet. Αυτό ήταν σε µία εποχή που οι διάφοροι µέτοχοί της 

είχαν αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώµατα για τη µίσθωση των γραµµών σε 

προµηθευτές τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Η Infonet, εντούτοις, είχε ένα 

µικρό µερίδιο αγοράς στην Κοινότητα, και τα προϊόντα της διανέµονταν σε µη 

αποκλειστική  βάση στα 12 κράτη µέλη. Αυτή η ρύθµιση ήταν εντούτοις 
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ανησυχίας, και η Επιτροπή εποµένως απαίτησε υποχρεώσεις (δεσµεύσεις) 

από τα συµβαλλόµενα µέρη, σχετικά µε τη µη-διάκριση - ότι θα εφάρµοζαν 

τους ίδιους όρους και τις διατάξεις στην Infonet όπως και προς τους άλλους 

φορείς παροχής υπηρεσιών "για την παροχή δεσµευµένων υπηρεσιών (π.χ. η 

παροχή µισθωµένων γραµµών)". Η Επιτροπή σηµείωσε ότι αυτοί οι όροι και 

συνθήκες περιελάµβαναν "τιµή, ποιότητα της υπηρεσίας, όρους χρήσης, 

συγχρονισµός της εγκατάστασης ευκολιών, επισκευών και συντήρησης", και 

υπογράµµισαν ότι αυτή και άλλες επιχειρήσεις έπρεπε " να αποβάλουν τον 

κίνδυνο που [η Infonet ] χορηγείται περισσότερη ευνοϊκή επεξεργασία σε 

σχέση µε την πρόσβαση και τη χρήση του δηµόσιου δικτύου τηλεπικοινωνιών 

ή οι δεσµευµένες υπηρεσίες [ από άλλους προµηθευτές υπηρεσιών ]". Η 

Επιτροπή απαίτησε επίσης υποχρεώσεις σχετικά µε τη διαχρηµατοδότηση, 

µαζί µε την καταγραφή και την υποβολή εκθέσεων.  

Στην Eirpage, η Επιτροπή εξαίρεσε (απάλλαξε) µια συµφωνία 

κοινοπραξίας µεταξύ της Bord Telecom Eireann (BTE) και της Motorola 

Ireland Limited για το σχηµατισµό για τη λειτουργία ενός συστήµατος 

σελιδοποίησης (paging system) σε εθνικό επίπεδο – η BTE είχε τα νοµικά 

αποκλειστικά δικαιώµατα γύρω από το δηµόσιο δίκτυο τηλεπικοινωνιών στο 

οποίο το σύστηµα σελιδοποίησης επρόκειτο να διασυνδεθεί. Λαµβάνοντας 

υπόψη αυτό, η Επιτροπή απαίτησε µια υποχρέωση από την BTE ότι η BTE 

θα παρείχε (υπηρεσίες) σε οποιοδήποτε άλλο πιθανό πάροχο (που 

ικανοποιούσε τη σχετική χορήγηση αδειών και τις οικονοµικές απαιτήσεις) 

στους ίδιους όρους µε την Eirpage.  

Και οι δύο περιπτώσεις µπορούν να θεωρηθούν πως καταλήγουν σε µια 

γενικότερη κατάσταση, που θα εξελιχθεί, καθώς, µε την πλήρη ανύψωση των 

εναποµείναντων αποκλειστικών και ειδικών δικαιωµάτων, οι προηγούµενοι 

µονοπωλιακοί πάροχοι µετατρέπονται σε κυρίαρχους παρόχους, και 

δεδοµένου ότι, µε τις συγκλίνουσες αγορές, οι επιχειρήσεις µπορούν να 

αποκτήσουν τον έλεγχο ουσιαστικών τοµέων που άλλες πρέπει να 

ωφεληθούν από την πλήρη αλυσίδα αξίας. Το µετα-µονοπώλιο και µελλοντικό 

περιβάλλον πολυµέσων είναι πιθανό να χαρακτηριστεί από καταστάσεις όπου 

µεµονωµένες ή από κοινού εταιρίες ελέγχουν εγκαταστάσεις - ευκολίες - όπως 

τα δίκτυα, τα υπό όρους συστήµατα πρόσβασης ή το κρίσιµο λογισµικό 

διασύνδεσης - που µπορεί να παρέχει µια ουσιαστική διαδροµή στους 
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πελάτες.   

Το ζήτηµα των συµφωνιών πρόσβασης και διασύνδεσης εποµένως θα 

είναι ένα κεντρικό ζήτηµα για τη µελλοντική εφαρµογή του νόµου 

ανταγωνισµού της ΕΕ στον τοµέα15. Οι συµφωνίες πρόσβασης και 

διασύνδεσης µπορούν, σε γενικές γραµµές, να θεωρηθούν σαν υπέρ-

ανταγωνιστικές επειδή στοχεύουν στη διεύρυνση της προσφοράς υπηρεσιών 

που είναι διαθέσιµη στον πελάτη. Εντούτοις, αυτές οι συµφωνίες µπορούν 

επίσης να παράγουν δόλια συνεργατική συµπεριφορά και αποκλεισµό 

αγοράς, καθώς επίσης και κατάχρηση των κυρίαρχων θέσεων, προκαλώντας 

ανησυχίες στο πλαίσιο του αρθ. 85 ή / και του αρθ. 8616.  

Το κεντρικό πρόβληµα χωρίς αµφιβολία θα είναι ότι, λαµβάνοντας υπόψη 

την εξελισσόµενη δοµή αγοράς, οι τηλεπικοινωνίες / τα µέσα / ο τοµέας της 

τεχνολογίας πληροφορικής σε πολλές περιοχές θα εξαρτηθούν στην 

εξασφάλιση πρόσβασης σε δυσχέρεια (bottle-neck) / τις ουσιαστικές ευκολίες 

- δυνατότητες (facilities) - όπως τα δίκτυα - που είναι ουσιαστικά για την 

προσέγγιση των πελατών και δεν µπορούν να αναπαραχθούν κατά τρόπο 

λογικό µε άλλα µέσα.  

Η έννοια της πρόσβασης σε ουσιαστικές ευκολίες – δυνατότητες 

(facilities) και το εξελισσόµενο δόγµα σ’ αυτή την άποψη στο νόµο 

ανταγωνισµού της ΕΕ έχει συζητηθεί σε βάθος σε ένα γενικότερο πλαίσιο.  

 

Αξίζει να αναφέρει κανείς αυτήν την ανάλυση:  

 

Ο "νόµος ανταγωνισµού ΕΕ - λέει ότι όπου µια κυρίαρχη επιχείρηση 

κατέχει ή ελέγχει µιας δυνατότητα πρόσβασης η οποία είναι ουσιαστική για να 

επιτρέψει στους ανταγωνιστές της να συνεχίσουν – ασκήσουν τις 

επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες, µπορεί να µην τους αρνηθεί την 

πρόσβαση, και πρέπει να παρέχει πρόσβαση σε αµερόληπτη βάση, σε 

ορισµένες περιστάσεις". Χοντρικά, αυτή η απαίτηση γίνεται τόσο ισχυρότερη, 

όσο πιο αδύνατος είναι ο ανταγωνισµός στο κατώτερο τµήµα της αγοράς.  
                                                           
15 Τα αποτελέσµατα της συνεδρίασης G7 και της Πράσινης Βίβλου για τις Τηλεπικοινωνίες δίνουν 
έµφαση στην κεντρική σηµασία των συµφωνιών διασύνδεσης για το ρυθµιστικό περιβάλλον της 
µελλοντικής τηλεπικινωνιακής αγοράς. 
16 Τύποι θεµάτων ικανών να ανεβάσουν τον ανταγωνισµό σε συµφωνίες διασύνδεσης κάτω από το 
Άρθρο 85 ή / και το Άρθρο 86 περιλαµβάνουν π.χ.: αριθµό και τοποθεσία των σηµείων σύνδεσης, 
κόστη/χρεώσεις για την παροχή διασύνδεσης, µεταφορά υπηρεσίας και ποιότητα κλπ.. 
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Το ζήτηµα της πρόσβασης και της διασύνδεσης στις τηλεπικοινωνίες, τα 

µέσα, και τον τοµέα της τεχνολογίας πληροφορικής θα αποτελέσει χωρίς 

αµφιβολία µια σηµαντική δοκιµή για την εφαρµογή του ουσιαστικού δόγµατος 

των ουσιαστικών ευκολιών - δυνατοτήτων (facilities) βάσει του νόµου 

ανταγωνισµού της ΕΕ.  

Μια άλλη δοκιµή θα είναι ο καθορισµός της σχέσης της εφαρµογής του 

νόµου ανταγωνισµού της ΕΕ στον κανονισµό πρόσβασης στο πλαίσιο των 

κανονισµών παροχής ανοικτών δικτύων της ΕΕ (Open Network Provision). 

Όπως αναφέρεται, έχει προταθεί µια οδηγία διασύνδεσης ONP, µέσα στο 

πλαίσιο της συνολικής γενικής µεταρρύθµισης τηλεπικοινωνιών για το 1998, 

για να ρυθµίσει την πρόσβαση και τη διασύνδεση µε τα δηµόσια δίκτυα. 

 

Σχόλιο 

 

Όπως παρουσιάζεται από τις περιπτώσεις που συζητήθηκαν, η Επιτροπή 

αναγνωρίζει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να «έχουν την άδεια» (να τους 

επιτρέπεται δηλ.) να προσαρµόζονται στις εντυπωσιακά µεταβαλλόµενες 

δοµές αγοράς, όπως αυτές οι δοµές εξελίσσονται από την κατάργηση των 

µονοπωλίων και τη σύγκλιση. Συγχρόνως η Επιτροπή πρέπει να στοχεύει να 

αποφεύγει τον αποκλεισµό που θα επιβράδυνε την ανάπτυξη αγοράς εάν 

επιτρέπεται να προχωρήσει ανεξέλεγκτα.  

Από την άποψη του αρθ. 85 (3), αυτή η ισορροπία µπορεί να εκφραστεί 

ως εξής:  

 

Βελτίωση της παραγωγής και διανοµής και προώθηση της τεχνικής ή 

οικονοµικής προόδου:  Συµµαχίες που σκοπεύουν να προσφέρουν νέες 

παγκόσµιες υπηρεσίες µε χαρακτηριστικά που απαιτούνται ήδη από µεγάλες 

εταιρίες (π.χ. οµοιότητα (seamlessness), (end-to-end), µία και µόνη υπηρεσία 

που και που τιµολογούν (one stop shopping and billing), κ.λ.π.) γενικά θα 

βελτιώσουν την ποιότητα και τη διαθεσιµότητα προηγµένων 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, και θα συµβάλουν επίσης στη δηµιουργία 

διευρωπαϊκών δικτύων, η οποία είναι ένας από τους στόχους της Συνθήκης 

ΕΚ (Αρθρο 129B).  

Οφέλη στους καταναλωτές: Παγκόσµιες συµµαχίες επιτρέπουν στους 
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καταναλωτές, συµπεριλαµβανοµένων των µεγάλων πολυεθνικών 

επιχειρήσεων, να ωφεληθούν από τις πιο προηγµένες παγκόσµιες υπηρεσίες 

και τα κέρδη αποδοτικότητας που βελτιώνουν την ανταγωνιστική τους θέση 

τόσο παγκόσµια όσο και εντός της ΕΕ: είναι συχνά η περίπτωση τέτοιες 

παγκόσµιες υπηρεσίες να µην µπορούν να παρασχεθούν από οποιαδήποτε 

επιχείρηση - αυτό οδηγεί σε µια γενικά θετική προσέγγιση σε µεγάλης 

κλίµακας συµµαχίες ("διεθνείς παίκτες").  

 

Αλλά και:  

 

Αναγκαιότητα των περιορισµών: Η Επιτροπή πρέπει πάντα να αξιολογεί 

την αναγκαιότητα κάθε κοινοπραξίας και κάθε περιοριστικής διάταξης σε µια 

συµφωνία. Παραδείγµατος χάριν, υποχρεώσεις µη-ανταγωνισµού πέρα από 

το πεδίο της επιχείρησης, διατάξεις που εξασθενίζουν την είσοδο των γονέων 

µέσα στον ΕΟΧ (EEA), συµφωνίες πάνω σε τιµές ή / και για άλλους όρους 

σχετικά µε τις παροχές υπηρεσιών, αποκλειστικότητα στην ενασχόληση ή 

αδικαιολόγητη προτίµηση για υπηρεσίες η παροχή των οποίων εξαρτάται από 

την υποδοµή που κατέχεται από επιχειρήσεις που συµµετέχουν σε µια 

στρατηγική συµµαχία, δεν θα είναι σε γενικές γραµµές αποδεκτές και θα 

απαιτήσουν έτσι διαγραφή ή τροποποίηση.  

 

Εξάλειψη του ανταγωνισµού ενός ουσιαστικού τµήµατος των εν λόγω 

προϊόντων ή υπηρεσιών: αυτή η απαίτηση απαιτεί ιδιαίτερη αξιολόγηση της 

τρέχουσας και προβλεφθείσας δοµής αγοράς, καθώς επίσης και της 

ενδεχόµενης θέσης σε αυτή τη δοµή συµµαχίας, των γονέων της και των 

πραγµατικών ή πιθανών ανταγωνιστών. Η Επιτροπή πρέπει να αναλύσει την 

επιχείρηση όσον αφορά το υπάρχον περιβάλλον αγοράς, όπου οι σχετικές 

αγορές διαµορφώνονται κατά ένα µεγάλο µέρος από τους ρυθµιστικούς όρους 

και τις αλλαγές τους. Αυτός ο τελευταίος όρος είναι στην καρδιά της 

τρέχουσας αξιολόγησης των παγκόσµιων συµµαχιών όπως της Phoenix / 

Atlas. Η Επιτροπή δεν µπορεί να επιτρέψει στα συµβαλλόµενα µέρη να 

αποκτήσουν τόση δύναµη ώστε να εξαλείψουν τον ανταγωνισµό, είτε τώρα 

είτε στο µέλλον. 

Η εφαρµογή του νόµου ανταγωνισµού της ΕΕ στις επιχειρήσεις εποµένως 
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αλληλεπιδρά πολύ µε την εθνική ρυθµιστική µεταρρύθµιση και µε την 

εφαρµογή του νόµου ανταγωνισµού της ΕΕ για στα µέτρα των Κρατών, που 

σε µεγάλο βαθµό, θέτουν το ρυθµό της ρυθµιστικής µεταρρύθµισης, όπως 

συζητήθηκε ανωτέρω. Συγχρόνως, η επιθυµία των κυβερνήσεων να 

δηµιουργήσουν τη σωστή βάση στα κράτη τους για να επιτρέπουν στις 

επιχειρήσεις να συµµετέχουν σε παγκόσµιες συµµαχίες, µπορεί να προτρέψει 

σε πρόωρη χαλάρωση των εθνικών περιορισµών. Ακολουθώντας τις αρχές 

που τέθηκαν στη BT / MCI, η Επιτροπή έχει δηλώσει στην περίπτωση της 

Phoenix / Atlas ότι η άρση των ελέγχων (κανονισµών) της εναλλακτικής 

υποδοµής ήταν ένας όρος για να δηµιουργήσει ένα περιβάλλον αγοράς που 

επιτρέπει την έγκριση. Χοντρικά, όσο πιο ανταγωνιστική είναι η εγχώρια 

αγορά, τόσο πιο εύκολα εγκρίνεται βάσει του νόµου ανταγωνισµού της ΕΕ. (Η 

Επιτροπή υιοθέτησε επίσης αυτήν την προσέγγιση στον τοµέα των 

αεροπορικών µεταφορών). 

Οι εξελίξεις στις τηλεπικοινωνίες / τα µέσα / τον τοµέα της τεχνολογίας 

πληροφορικής εξετάζουν συγχρόνως διάφορες έννοιες νόµου ανταγωνισµού 

της ΕΕ και µπορούν να προτρέψουν στην περαιτέρω ανάπτυξή τους, κυρίως 

λόγω της πρωτοφανούς ταχύτητας της αλλαγής της αγοράς, της σύγκλισης 

των διαφορετικών τοµέων και του εγγενώς παγκόσµιου χαρακτήρα της 

κοινωνίας των πληροφοριών. 

Κατ' αρχάς, ο τοµέας εξετάζει τη συνέπεια της προσέγγισης υπό την 

πολιτική ανταγωνισµού της ΕΕ στην ανάλυση των συµµαχιών / κοινοπραξιών. 

Με συγκεκριµένους όρους, αυτό σηµαίνει ότι αναπόφευκτα πολλά από αυτά 

τα προγράµµατα θα τοποθετηθούν πάνω ή κοντά στη λεπτή διάκριση µεταξύ 

των συνεταιριστικών και συγκεντρωτικών κοινοπραξιών, δηλ. µεταξύ της 

εφαρµογής του αρθ. 85 και του κανονισµού 17, και της εφαρµογής του 

κανονισµού συγχώνευσης, και αυτών των περιπτώσεων θα εξετάσει τη 

σαφήνεια της διάκρισης που ορίστηκε τον ∆εκέµβριο του 1998 στη Σηµείωση 

(Notice). Οι δύσκολες διακρίσεις που αναµιγνύονται έχουν παρουσιαστεί από 

το γεγονός ότι περιπτώσεις έχουν µεταφερθεί µεταξύ των δύο διαδικασιών. 

Στην πραγµατικότητα, η διάκριση σηµαίνει ισορροπία µεταξύ του 

κινδύνου συντονισµού µεταξύ των γονέων - και τρέχουσα διερεύνηση αυτών 

των κινδύνων, που συνδέεται µε το εάν είναι απαραίτητο µε τους όρους 

συµπεριφοράς, τους οποίους µόνο ο κανονισµός 17 προσφέρει - ή 
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προτεραιότητα στην έννοια µιας κοινοπραξίας ως νέας αυτόνοµης οντότητας 

("πλήρης λειτουργία") που πρέπει κυρίως να εξεταστεί ιδίω δικαιώµατι ως 

προς τον αντίκτυπο αγοράς, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο του κανονισµού 

συγχώνευσης. Ενώ οι έννοιες του άρθρου 85 προέρχονται αρχικά από την 

πρόληψη των καρτέλ και, εποµένως, στρέφονται στην ανάλυση των 

περιορισµών, η συγκεντρωτική φύση των επιχειρήσεων εξαρτάται αυστηρά 

από την αξιολόγηση του κινδύνου συντονισµού ή ρύθµισης των πρακτικών 

των γονέων ή της επανεισόδου τους στις σχετικές αγορές, η οποία είναι 

δύσκολο να καθιερωθεί ή να ανασκευάσει σε ένα περιβάλλον γρήγορης 

ρυθµιστικής αλλαγής, µεταβαλλόµενων συµµαχιών και σύγκλισης των 

αγορών.  

Στην πράξη, οι µεγάλες παγκόσµιες συµµαχίες συνεπάγονται κανονικά 

κίνδυνο συντονισµού. Οι περισσότερες από αυτές, στην πραγµατικότητα, 

έχουν δηλωθεί σαν συνεταιριστικής φύσης. Οι µικρότερες κοινοπραξίες και οι 

νέοι εισερχόµενοι στην αγορά έχουν καθοριστεί συνήθως να είναι 

συγκεντρωτικής φύσης, κυρίως εξαιτίας των υπαρχόντων χωριστών εθνικών 

αγορών και του γεγονότος ότι οι γονείς είναι ενεργοί σε διαφορετικά κράτη ή 

προέρχονται από τους ανεξάρτητους τοµείς. 

Ενώ, αναµφισβήτητα, η συζήτηση της συνεταιριστικής / συγκεντρωτικής 

διάκρισης – θ’ ανοίξει την αντιµετώπιση µεταξύ των υποστηρικτών της 

"ελευθερίας της δράσης" του νόµου ανταγωνισµού της ΕΕ και των 

πρωταγωνιστών του "αντίκτυπου αγοράς", που είναι γνωστή καλά στις 

διασκέψεις Fordham - και δεν θα απέκλεια ότι οι εξελίξεις σε αυτόν τον τοµέα 

θα συµβάλουν στην πρόοδο των εννοιών σε αυτόν τον τοµέα - πρέπει να 

αντιµετωπίσουµε διάφορα ζητήµατα σε καθηµερινές διαδικασίες, συνεπεία 

των διαφορετικών διαδικασιών εφαρµόσιµων: 

o ο κανονισµός συγχώνευσης απαιτεί ανακοίνωση εάν 

ικανοποιούνται τα κριτήρια, ενώ δεν υπάρχει καµία τέτοια 

υποχρέωση σύµφωνα µε τα άρθρα 85: αυτό θα µπορούσε να 

οδηγήσει σε µια διαφορετικής έντασης και χρονισµού στη 

διαλογή της αγοράς. 

 

 υπάρχουν υψηλά όρια για κοινοτική επέµβαση στο 

πλαίσιο του κανονισµού συγχώνευσης, ενώ υπάρχει µια 



Χαρακτηριστικές υποθέσεις Ανταγωνισµού 

 79

σχετικά χαµηλή, και βεβαίως λιγότερο ακριβής, ώθηση 

(υποχρέωση) για κοινοτική δράση στο πλαίσιο του 

κανονισµού 17. 

 

o η αξιολόγηση στο πλαίσιο του κανονισµού συγχώνευσης δίνει 

έµφαση στη θέση και τον αντίκτυπο αγοράς, ενώ η αξιολόγηση 

στο πλαίσιο του κανονισµού 17 παραδοσιακά υπογραµµίζει τα 

ενδεχοµένως αντιανταγωνιστικά αποτελέσµατα των 

περιορισµών και τα αποτελέσµατα στη συµπεριφορά των 

γονέων των κοινοπραξιών: µπορεί εποµένως να υπάρξει ένα 

πρόβληµα συνέπειας (σταθερότητας) των αποτελεσµάτων σε 

παρόµοιες περιπτώσεις. 

 

Το πρώτο ζήτηµα µπορεί να ισορροπηθεί εν µέρει µε την πιο ενεργή 

χρησιµοποίηση των διατάξεων πρωτοβουλίας για άνοιγµα διαδικασιών στο 

πλαίσιο του Κανονισµού 17. Η Επιτροπή έχει ανοίξει µια σειρά τέτοιων 

διαδικασιών µε πρωτοβουλία της κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών στους 

τοµείς των στρατηγικών συµµαχιών, των παγκόσµιων δορυφορικών 

κοινοπραξιών  και των On Line υπηρεσιών. Οι περιπτώσεις πρωτοβουλίας θα 

συνεχίσουν να είναι απαραίτητες: όλες οι σηµαντικές συµµαχίες δεν 

αποτελούν αντικείµενα των ανακοινώσεων ή των καταγγελιών.  

Το δεύτερο ζήτηµα είναι γενικής ανησυχίας στα πλαίσια του κανονισµού 

συγχώνευσης. Είναι ευρέως γνωστό ότι η Επιτροπή έχει εξετάσει ένα 

χαµήλωµα των κατώτατων ορίων. Στο πλαίσιο τηλεπικοινωνιών / µέσων / 

τεχνολογιών πληροφορικής, τα υψηλά τρέχοντα κατώτατα όρια µπορούν να 

επιτρέψουν σηµαντικές ρυθµίσεις να ξεφύγουν της κοινοτικής διερεύνησης 

συνολικά.  

Το τρίτο ζήτηµα απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή για να εξασφαλίσει συνοχή της 

ανάλυσης κάτω από τις τρέχουσες περιστάσεις. 

 

Μια δεύτερη πρόκληση για το νόµο ανταγωνισµού της ΕΕ σε αυτόν τον 

τοµέα θα είναι η δυνατότητά του να εξασφαλίσει ότι οι ανοικτές δοµές στον 

τοµέα των µέσων, όπου οι νέες εξελίξεις τείνουν να «δραπετεύσουν» από την 

εθνική νοµοθεσία για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων των µέσων και την 
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εγγύηση του πλουραλισµού των µέσων. Το γεγονός ότι τρεις αρνητικές 

αποφάσεις λήφθηκαν πρόσφατα στο πλαίσιο του κανονισµού συγχώνευσης 

δεν δείχνει µια αρνητική θέση στις εξελίξεις µέσων αλλά µάλλον είναι 

ενδεικτικό του γεγονότος ότι οι νέες κοινοπραξίες ξεπερνούν το πλαίσιο της 

παραδοσιακής εθνικής νοµοθεσίας και του ελέγχου µέσων.  

Η Επιτροπή αντιµετωπίζει αυτό το ζήτηµα σε τρέχουσες διαβουλεύσεις 

επόµενες της Πράσινης Βίβλου για τον πλουραλισµό των µέσων. 

 

Μια τρίτη σηµαντική πρόκληση καθορίζει τη σχέση µεταξύ της εφαρµογής 

του νόµου ανταγωνισµού  της ΕΕ και της συγκεκριµένης νοµοθεσίας που 

καθιερώνεται για να ρυθµίσει τον τοµέα. Ένα άµεσο ζήτηµα είναι η εφαρµογή  

των κανόνων ανταγωνισµού προκειµένου να προσεγγιστούν ζητήµατα 

σχετικά µε το πλαίσιο παροχής ανοικτών δικτύων της ΕΕ (Open Network 

Providion)  στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών, όπως αναφέρθηκε.  

Γενικότερα, ο συµπληρωµατικός ρόλος των κανόνων ανταγωνισµού και 

των κανονισµών εσωτερικής αγοράς  της ΕΚ για δηµόσιες υπηρεσίες, που 

καθιερώνεται ιδιαίτερα στην εξασφάλιση της διασύνδεσης και  της παγκόσµιας 

υπηρεσίας στον τοµέα των δηµόσιων δικτύων, αλλά και για να προστατεύσει 

άλλους δηµόσιους στόχους  ενδιαφερόντων όπως η προστασία της 

ιδιωτικότητας, θα πρέπει να καθιερωθεί πιο σαφώς.  

Μια τέταρτη πρόκληση θα είναι η παγκόσµια φύση των νέων 

επιχειρήσεων στις τηλεπικοινωνίες / µέσα / τοµέα τεχνολογίας πληροφορικής. 

Αυτό καθιστά επιθυµητό όχι µόνο να προσπαθήσουµε να εξασφαλίσουµε 

συνέπεια - σταθερότητα µεταξύ των αποφάσεων των εθνικών και κοινοτικών 

αρχών αλλά και να προσπαθήσουµε να εξασφαλίσουµε ότι παρόµοια 

αποτελέσµατα θα επιτευχθούν λίγο πολύ την ίδια στιγµή. Αυτό µπορεί να γίνει 

εάν τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν µε µια πρόταση: µπορεί να µην είναι 

δυνατό εάν µια υπόθεση αµφισβητήθηκε µέσω είτε των αµερικανικών 

οµοσπονδιακών δικαστηρίων είτε των κοινοτικών δικαστηρίων. Στη BT / MCI, 

η συνεργασία καθιερώθηκε µεταξύ της Επιτροπής και του Υπουργείου 

∆ικαιοσύνης µε τη συγκατάθεση των συµβαλλόµενων µερών. Στην Phoenix/ 

Atlas θα είναι η πρώτη σηµαντική περίπτωση για την οποία η συµφωνία 

συνεργασίας των ΗΠΑ / ΕΚ  θα ισχύσει πλήρως. Άλλες περιπτώσεις σαφώς 

παγκόσµιας φύσης µπορούν να είναι µπροστά, όπως στον τοµέα του 
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παγκόσµιου δορυφόρου και των on line επιχειρήσεων (on line ventures).  

Τέλος, ο τοµέας θα ενεργήσει σαν µια κατευθυντήρια δύναµη για να 

αναπτύξει περαιτέρω ορισµένες έννοιες στο νόµο ανταγωνισµού της ΕΕ - η 

ουσιαστική έννοια δυνατότητας - ευκολίας (facility) είναι µια από τις έννοιες 

που πιθανότατα διαµορφώνονται - ή θα αµφισβητηθούν - σύντοµα.
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3.7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 

Οι ευρωπαϊκές τηλεπικοινωνίες, τα µέσα και η αγορά τεχνολογίας 

πληροφορικής ανέρχονται τώρα  σε περίπου 10% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, που αυξάνεται σε ένα ποσοστό δύο έως τέσσερις φορές του µέσου 

ποσοστού αύξησης της οικονοµίας (ανάλογα µε τον ιδιαίτερο τοµέα της 

αγοράς).  

Σε αγορές που αυξάνονται µε υψηλή ταχύτητα και όπου η απελευθέρωση 

και η αλληλοδιείσδυση των αγορών δηµιουργούν ευκαιρίες αγοράς νέων 

διαστάσεων, οι συµµετέχοντες στην αγορά θα προσπαθήσουν να κερδίσουν 

µέγιστες δυνάµεις αγοράς στους νέους τοµείς, είτε µε το να στηριχτούν στις 

επιβεβληµένες θέσεις τους είτε µε συµµαχίες µε τις οποίες µπορούν να 

παρέχουν την απαραίτητη δύναµη.   

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή - και ο ευρωπαϊκός νόµος ανταγωνισµού - 

εποµένως βρίσκεται αντιµέτωπη µε έναν διπλό  στόχο: αφ' ενός, 

επιτρέποντας την αναδόµηση για να καταστήσει την ανάπτυξη της Κοινωνίας 

των Πληροφοριών (Information Society) εφικτή, και αφ' ετέρου, σιγουρεύοντας 

ότι οι αγορές «κλείνουν» προτού καν ανοίξουν ή υπάρξουν. 

Αυτός ο διπλός στόχος τρέχει ως κοινό νήµα µέσω της εφαρµογής του 

νόµου ανταγωνισµού της ΕΕ στον τοµέα, όσον αφορά στην εφαρµογή των 

Κρατικών µέτρων, καθώς επίσης και  στις επιχειρήσεις. Ο στόχος δεν γίνεται 

καθόλου ευκολότερος από το γεγονός ότι στην Ευρώπη, τα σταθερά 

ριζοβοληµένα µονοπώλια στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών πρέπει να 

«τελειώσουν» µέσα σε ένα πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα ούτε από το 

γεγονός ότι οι επιχειρήσεις στα µέσα και στον τοµέα εκδόσεων 

επανατοποθετούν τις δραστηριότητές τους την ίδια στιγµή στην Ευρώπη και 

στις Ηνωµένες Πολιτείες, που προτρέχουν ως ένα ορισµένο βαθµό τα εθνικά 

µέτρα ελέγχου  για να εξασφαλίσουν πλουραλισµό των µέσων.  

Η ευρωπαϊκή µεταρρύθµιση τηλεπικοινωνιών για την πλήρη 

απελευθέρωση το 1998 είναι στον πυρήνα του προγράµµατος της ΕΕ για την 

Κοινωνία της Πληροφορίας (Information Society). Η ευρωπαϊκή µεταρρύθµιση 

τηλεπικοινωνιών µπορεί να θεωρηθεί ως παράλληλη στις τηλεπικοινωνίες 

που είναι αυτήν την περίοδο εκκρεµείς στο αµερικανικό κονγκρέσο. Ο νόµος 

ανταγωνισµού της ΕΕ, όπως παρουσιάστηκε, διαδραµατίζει έναν κεντρικό 
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ρόλο στην Ευρώπη.  

Η εφαρµογή του νόµου ανταγωνισµού της ΕΕ στον τοµέα πρέπει 

εντούτοις να εξεταστεί στα πλαίσια των πολύ ευρύτερων στόχων της ΕΕ για 

την Κοινωνία της Πληροφορίας (Information Society) - που φθάνει από την 

εξασφάλιση ανταγωνιστικών αγορών, εξασφαλίζοντας ένα ανοικτό 

περιβάλλον µέσων (Open Media Environment), για να αποφύγει όσο το 

δυνατόν περισσότερο τον κίνδυνο µιας διάσπασης µεταξύ των «πλούσιων 

πληροφοριών» και των «φτωχών», και στην Ευρώπη και όσον αφορά τις 

αναπτυσσόµενες χώρες - όλοι οι στόχοι επιβεβαιώθηκαν από τις χώρες της 

G7 στη δήλωση Φεβρουαρίου 1995.  

Η απελευθέρωση στην Ευρώπη εποµένως θα «πάει» µαζί µε τη 

νοµοθεσία να προστατεύσει την παγκόσµια υπηρεσία. Το άνοιγµα της 

εγχώριας αγοράς πρέπει να συνοδευτεί από πρόσβαση στην αγορά τρίτων 

χωρών. Η µεταρρύθµιση του δηµόσιου κανονισµού πρέπει να αντιστοιχηθεί 

από την αναδιοργάνωση - και σε πολλές περιπτώσεις την ιδιωτικοποίηση - 

των επιχειρήσεων. 

Όσον αφορά στους κανόνες ανταγωνισµού της ΕΕ, οι εξελίξεις σε αυτόν 

τον τοµέα έχουν, κατά την άποψή µου, τρεις σηµαντικές συνεισφορές:  

Πρώτον, έχουν καθορίσει σταθερά και έχουν δείξει θαυµάσια ότι η 

εφαρµογή του νόµου ανταγωνισµού της ΕΕ σύµφωνα µε το άρθρο 90 είναι 

ένας τρίτος, και ουσιαστικός, στυλοβάτης του νόµου ανταγωνισµού της ΕΕ (η 

εφαρµογή του νόµου ανταγωνισµού της ΕΕ στις επιχειρήσεις και στις κρατικές 

βοήθειες (State aids) είναι οι πρώτοι δύο στυλοβάτες). Ο νόµος ανταγωνισµού 

της ΕΕ στηρίζεται σε αυτούς τους τρεις στυλοβάτες. Η αποδυνάµωση ενός 

από αυτούς, ή η αποτυχία να χρησιµοποιηθεί ένας από αυτούς πλήρως και 

σωστά, θα αποδυνάµωνε ολόκληρη την κατασκευή. Η απελευθέρωση και ο 

εκσυγχρονισµός της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας τηλεπικοινωνιών δεν θα 

µπορούσαν να έχουν γίνει ικανοποιητικά χωρίς τη χρήση του άρθρου 90. 

∆εύτερον, οι δύο κύριες διαδικασίες βάσει του νόµου ανταγωνισµού της 

ΕΕ - Κανονισµός 17 (Regulation 17) και Κανονισµός Συγχώνευσης (Merger 

Regulation) - αγγίζουν η µια στην άλλη σε αυτήν την περιοχή, λόγω της 

υψηλής δυναµικής των αγορών που κάνουν τη διάκριση µεταξύ της 

συνεργασίας και της συγκέντρωσης έναν µετακινούµενο στόχο. Εµπειρία σε 

αυτόν τον τοµέα µπορεί να συµβάλει σε µελλοντική διευκρίνιση των 
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προβληµάτων, και θα πρέπει να είµαστε «ανοικτοί» και «εύκαµπτοι» στην 

ανάπτυξη των µελλοντικών εννοιών. 

Τρίτον, οι τηλεπικοινωνίες, τα µέσα, οι αγορές τεχνολογίας πληροφορικής 

είναι εγγενώς παγκόσµιες. Οι παγκόσµιες συµµαχίες και οι διαδικασίες που 

ανταποκρίνονται σε αυτές τις απαιτήσεις χρειάζονται αναπόφευκτα πιο στενή 

συνεργασία µεταξύ των αντιτράστ αρχών. Ο τοµέας εποµένως είναι επίσης 

ένα έδαφος παρουσιάσεων αποδείξεων για τη δοκιµή της 

αποτελεσµατικότητας των συµφωνιών, όπως η συµφωνία των ΗΠΑ / ΕΚ για 

την αντιτράστ συνεργασία. Μιλώντας πιο γενικά, όσο πιο κοινό έδαφος 

υπάρχει στις βασικές αρχές που εφαρµόζονται από τις αντιτράστ αρχές στον 

τοµέα τόσο πιο εύκολα πρόκειται να φθάσουµε σε παρόµοια αποτελέσµατα 

σε όλες τις αρµοδιότητες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις αντιτράστ συνεργασίες 

στις ΗΠΑ και το νόµο ανταγωνισµού της ΕΕ, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί σε 

διαφορετικά περιβάλλοντα, συχνά µε διαφορετικές ανησυχίες, και που 

υπόκεινται σε διαφορετικές επιρροές, αλλά που συχνά στην πράξη συνάγουν 

παρόµοια συµπεράσµατα.  

Αναπόφευκτα, ο διεθνής ανταγωνισµός πρέπει να συνοδευτεί από 

πρόοδο στην δίκαιη πρόσβαση ο «ένας στις αγορές του άλλου» και ένα δίκαιο 

«δούναι και λαβείν». Οι διαπραγµατεύσεις της GAT για βασικές 

τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που τώρα παίρνονται σοβαρά εν εξελίξει στη 

Γενεύη θα είναι σηµαντικής σπουδαιότητας, και θα δώσουν ευκαιρίες για 

αντιµετώπιση και επίλυση µερικών από τα προβλήµατα που µπορούν ήδη να 

προβλεφθούν. 

Ας συνοψίσω έπειτα µερικά συγκεκριµένα συµπεράσµατα που θα 

επιθυµούσαµε να υπογραµµίσουµε σχετικά µε  την εφαρµογή του νόµου 

ανταγωνισµού της ΕΕ στον τοµέα: 

 

1) Η εφαρµογή στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών έχει αποδείξει ότι το 

άρθρο 90 µπορεί να εφαρµοστεί πλήρως σε ένα πλαίσιο ανταγωνισµού, αλλά 

µπορεί και πρέπει τελικά να συνδεθεί στο πλαίσιο γενικής πολιτικής για τη 

δυνατότητά του να χρησιµοποιείται σε πλήρη επίδραση  

2) Η δηµιουργία διαφανών διαδικασιών για τις οδηγίες του άρθρου 90 

(ειδικότερα, δηµοσίευση σχεδίων και ευρείες διαβουλεύσεις) είναι σηµαντική 
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σε αυτό το πλαίσιο. Οι εξελίξεις στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών έχουν 

συµβάλει στην ανάπτυξη τέτοιων διαδικασιών.   

3) Η εφαρµογή του Άρθρου 85/86 και ο Κανονισµός Συγχώνευσης 

(Merger Regulation) στον τοµέα θα αυξηθούν περαιτέρω σε σηµασία στο µετα 

- απελευθερωµένο περιβάλλον, που οδηγείται ιδιαίτερα από την 

παγκοσµιοποίηση και τις εξελίξεις των πολυµέσων. Οι περιπτώσεις θα 

στραφούν σε ζητήµατα κοινοπραξίας και πρόσβασης.  

4) Οι επιχειρήσεις πρέπει να καλυφθούν ενάντια στο ρυθµιστικό πλαίσιο. 

Υπάρχει µια σαφής σύνδεση για να προχωρήσει εδώ την επίτευξη στη 

απελευθέρωση: όσο ανταγωνιστικότερη είναι η εγχώρια αγορά, τόσο 

ευκολότερη θα είναι η έγκριση βάσει του νόµου ανταγωνισµού της ΕΕ. Η 

Επιτροπή έχει παρουσιάσει σε πρόσφατες περιπτώσεις ότι αυτή η αρχή θα 

εφαρµοστεί µε συνέπεια.  

5) Πάνω από την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού, θα υπάρξει 

ουσιαστική δηµόσια νοµοθεσία και στις τηλεπικοινωνίες και στα µέσα. Οι 

κύριες ανησυχίες θα είναι η παγκόσµια υπηρεσία για την πρώτη, η συντήρηση 

του πλουραλισµού µέσων για τη δεύτερη. 

 

Οι σχέσεις θα πρέπει να συναφθούν και σε νοµικό επίπεδο, και σε 

καθηµερινές διαδικασίες. 

 

6) Όσον αφορά στις κοινοπραξίες, τα προγράµµατα τείνουν να είναι στο 

όριο µεταξύ της συνεργασίας και της συγκέντρωσης: ο τοµέας εποµένως θα 

χρησιµεύσει επίσης ως µια δοκιµή για τις αρχές σε αυτήν την περιοχή.  

7) Η πρόσβαση / διασύνδεση είναι πιθανό να γίνει µια από τις 

σηµαντικότερες οµάδες µελλοντικών περιπτώσεων. Η έννοια των ουσιαστικών 

ευκολιών - δυνατοτήτων (facilities) θα γίνει κεντρική, παράλληλα και 

συµπληρωµατικά µε τη δηµόσια νοµοθεσία στον τοµέα των δηµόσιων 

δικτύων, όπως η έννοια της παροχής ανοικτών δικτύων (Open Network 

Provision) της ΕΕ που αναπτύσσεται στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών.  

8) Ο καθορισµός της σχέσης µεταξύ των αρχών ανταγωνισµού και των 

αρχών τηλεπικοινωνιών και µέσων θα γίνει ένας σηµαντικός στόχος στον 

κόσµο πολυµέσων στην Ευρώπη, όπου αυτές οι λειτουργίες έχουν χωριστεί 

παραδοσιακά.  
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9) Όσον αφορά στις σχέσεις ΕΕ / Η.Π.Α. στον τοµέα, µπορεί να γίνει 

απαραίτητο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει συνδέσεις, στις 

γραµµές εκείνες που έχει µε το αµερικανικό τµήµα δικαιοσύνης (US 

Department of Justice) και την οµοσπονδιακή εµπορική Επιτροπή (Federal 

Trade Commission), µε άλλες αµερικανικές οµοσπονδιακές αρχές (US 

Federal authorities).  

10) Η παγκοσµιοποίηση θα απαιτήσει µια στενότερη σχέση παγκοσµίως 

µεταξύ των εθνικών αρχών τόσο του αντιτράστ όσο και του συγκεκριµένου 

τοµέα. Η συµφωνία ΕΕ / Η.Π.Α. για την αντιτράστ συνεργασία µπορεί να 

θεωρηθεί ως αφετηρία σε αυτό το πλαίσιο. 

 

Ο µετασχηµατισµός της οικονοµίας µας σε µια βασισµένη σε 

πληροφορίες οικονοµία είναι ένας θεµελιώδης  µετασχηµατισµός που φθάνει 

αρκετά πέρα από τις οικονοµικές πτυχές και τις κοινωνικές αξίες, που 

φθάνουν από τη διατήρηση βασικών εννοιών για δηµόσιες υπηρεσίες σε κάθε 

πολίτη, στην ελευθερία της οµιλίας,  και την προστασία ενάντια στην 

παρείσφρυση (Intrusion) στη ιδιωτικότητα (Privacy). Ένας θεµελιώδης 

οικονοµικός µετασχηµατισµός της κοινωνίας  όπως αυτός, αποτελεί 

πρόκληση για τις υπάρχουσες αρχές αγοράς. Το Αντιτράστ γεννήθηκε στις  

Ηνωµένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια της µεγάλης βιοµηχανικής επανάστασης 

στο δεύτερο µισό του τελευταίου αιώνα. Το αντιτράστ και  ο νόµος 

ανταγωνισµού και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού αντιµετωπίζουν τώρα µια 

σηµαντική νέα δοκιµή και θα πρέπει να είναι έτοιµοι να προσαρµοστούν στις 

ριζικά µεταβαλλόµενες συνθήκες, καθώς κινούµαστε στην επανάσταση της 

πληροφορίας.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΑΝ 
 

∆ιασύνδεση διπλής κατεύθυνσης (ή ∆ιασύνδεση 2 
δρόµων) (Two-Way Interconnection) και ο ρόλος της Χρέωσης 
Προσβασης (Access Charge) 

4.1 Εισαγωγή 

Η πρόσφατη παγκοσµιοποίηση της αγοράς στην Ευρώπη έχει επιτρέψει 

νέους ανταγωνιστές (εισερχόµενους) µε ποικίλες µορφές µέσα στην αγορά. Η 

αρχική τους θέση αναφορικά µε την κάλυψη (coverage) δικτύου, την 

εγκατεστηµένη βάση καταναλωτών, την ποιότητα υπηρεσίας και την φήµη 

είναι διαφορετική από τη θέση των επικείµενων. Περιβάλλοντα ασύµµετρης 

αγοράς µπορεί να απαιτούν ασύµµετρη διαµόρφωση. Στην πολιτική διαµάχη, 

το επιθυµητό της ασύµµετρης διαµόρφωσης έχει αναγνωριστεί (βλ. 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2000, και Oftel, 2000). Η διαµόρφωση της πρόσβασης 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση διακρίνει µεταξύ παρόχων µε σηµαντική δύναµη 

αγοράς και παρόχων χωρίς σηµαντική δύναµη αγοράς. Μόνιµοι (παγιωµένοι) 

(Fixed) πάροχοι µε αξιοσηµείωτη δύναµη αγοράς χρεώνουν τιµές µε βάση το 

κόστος (βλ. άρθρο 7 της οδηγίας ∆ιασύνδεσης, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

Συµβούλιο, 1997). Μεγάλοι πάροχοι χωρίς σηµαντική δύναµη αγοράς δεν 

είναι υποχρεωτικό να βασίζουν τις τιµές πρόσβασης στα κόστη. Αυτό σηµαίνει 

ότι χρεώσεις διασύνδεσης δεν είναι απαραίτητο να είναι ίδιες µεταξύ των 2 

παρόχων ακόµη κι αν οι πάροχοι έχουν την ίδια δοµή κόστους. 

Για παράδειγµα, η ∆ανέζικη KPN (επικείµενη), η οποία εθεωρείτο ότι 

κατείχε σηµαντική δύναµη αγοράς, αναγκάστηκε να χρεώνει µια τιµή που 

βασίζεται στο κόστος. Η εισερχόµενη Enertel, ένας πάροχος χωρίς σηµαντική 

δύναµη αγοράς, χρέωσε ένα «άνοιγµα» (access markup) στην KPN. Η KPN 

παραπονέθηκε στον ∆ανέζικο διαµορφωτή (ρυθµιστή) Opta ισχυριζόµενη ότι 

η Enertel θα έπρεπε επίσης να παρέχει πρόσβαση βασισµένη στο κόστος για 

κλήσεις που δηµιουργούνταν από το δίκτυο της KPN. Ο ∆ανέζικος 

διαµορφωτής Opta αποφάσισε για χάρη της εισερχόµενης Enertel βασίζοντας 

την απόφασή του στην Ευρωπαϊκή νοµοθεσία (βλ. Opta, 1999). 
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Η βιοµηχανία τηλεπικοινωνιών έχει υποβληθεί σε γρήγορες αλλαγές σε 

διάφορες πτυχές κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Η διάσπαση των 

αρχικών κρατικών µονοπωλίων και της άρσης των ελέγχων στην αγορά 

τοπικών κλήσεων σε πολλές χώρες συνοδεύθηκαν από υπέρµετρα υψηλά 

ποσοστά αύξησης στην αγορά κινητής τηλεφωνίας. Αυτό έχει µετατοπίσει την 

εστίαση της έρευνας στις τηλεπικοινωνίες στις αγορές που χαρακτηρίζονται 

από διασύνδεση διπλής κατεύθυνσης (two-way interconnection). Σε  µια 

τέτοια αγορά, ανταγωνιστικοί φορείς παροχής υπηρεσιών διασυνδέονται 

χαρακτηριστικά, και µέρος των υπηρεσιών τους αποτελείται από τον 

τερµατισµό κλήσεων που δηµιουργούνται στα δίκτυα των ανταγωνιστών τους. 

∆εδοµένου ότι αυτό είναι δαπανηρό, οι εταιρίες συλλέγουν τις ανά λεπτό 

χρεώσεις πρόσβασης (ή τα τέλη διασύνδεσης) η µια από την άλλη για 

τερµατισµό.   

Από  ρυθµιστική άποψη, ένα σηµαντικό ζήτηµα είναι πώς να θέσει κανείς 

αυτές τις χρεώσεις (δαπάνες) πρόσβασης. Συνήθως συµφωνείται ότι τα 

δίκτυα που ανταγωνίζονται για πελάτες σε γραµµικές λιανικές τιµές δεν πρέπει 

να θέτουν τις χρεώσεις πρόσβασής τους µη - συνεταιριστικά. Ο λόγος είναι ότι 

αυτό θα οδηγούσε σε ένα πρόβληµα "διπλής περιθωριοποίησης" (double 

marginalization). ∆ιαισθητικά, µε το να αυξάνει µονοµερώς τη δαπάνη 

τερµατισµού του, ένα δίκτυο µπορεί να αυξήσει τα οριακά κόστη κλήσεων του 

αντίπαλου δικτύου. Αυτό µεταφράζεται σε µια ψηλότερη λιανική τιµή του 

ανταγωνιστή, πράγµα που οδηγεί σε χαµηλότερο µερίδιο αγοράς του 

ανταγωνιστή και υψηλότερο µερίδιο αγοράς του δικού του δικτύου. Σε µία µη 

συνεταιριστική, συµµετρική ισορροπία τότε, δύο ίσα δίκτυα θα χρεώσουν 

υψηλές αµοιβές πρόσβασης και υψηλές τιµές  κλήσεων, οι οποίες µπορούν να 

υπερβούν τη µονοπωλιακή τιµή κατά πολύ, εάν ο βαθµός υποκατάστασης 

µεταξύ των δικτύων είναι χαµηλός. Εντούτοις, δεδοµένου ότι η κυκλοφορία 

δικτύων τείνει να είναι συµµετρική, µόνο οι υψηλές τιµές εισάγονται στα κέρδη 

ισορροπίας, ενώ οι χρεώσεις πρόσβασης που λαµβάνονται και πληρώνονται 

ακυρώνονται. Τελικά, τα κέρδη καθώς επίσης και το πλεόνασµα των 

καταναλωτών είναι χαµηλά.   

 

 



Βασικές έννοιες – Μοντέλα που µελετήθηκαν 

 89

Ένας τρόπος ανακούφισης του διπλού προβλήµατος περιθωριοποίησης 

είναι να επιβληθεί  αµοιβαιότητα  των χρεώσεων πρόσβασης, δηλ. να 

απαιτηθεί να χρεώνουν και τα δύο δίκτυα την ίδια µοναδιαία αµοιβή 

πρόσβασης. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί από έναν ρυθµιστή θέτοντας µια 

κατάλληλη αµοιβαία χρέωση πρόσβασης, ή µε το να αφήσει τα δίκτυα να 

διαπραγµατευτούν ελεύθερα γύρω από τη χρέωση πρόσβασης, υποκείµενα 

µόνο στην αµοιβαιότητα. Σε πολλές χώρες του ΟΟΣΑ, οι ρυθµίσεις 

διασύνδεσης αντιµετωπίζονται πράγµατι µε τον τελευταίο τρόπο, µε 

ρυθµιστική επέµβαση µόνο εάν οι διαπραγµατεύσεις αποτυγχάνουν. Τώρα, 

ενώ η συνεργία γύρω από τις λιανικές τιµές είναι παράνοµη γενικά, η 

συνεταιριστική συµφωνία για τη χρέωση πρόσβασης επιτρέπεται και συχνά 

ενθαρρύνεται. Αυτό έχει νόηµα µόνο εάν οι εταιρίες δεν είναι ικανές να 

συνεργήσουν έµµεσα γύρω από τις λιανικές  τιµές  µε τη «συνέργια» γύρω 

από τη δαπάνη πρόσβασης. ∆υστυχώς αυτό είναι  µε κανένα τρόπο δεν είναι 

προφανές.   

Κάποιος πρέπει να είναι προσεκτικός κατά την κρίση του ρόλου της 

χρέωσης πρόσβασης. Το γεγονός ότι, λόγω της συµµετρίας της κυκλοφορίας, 

µια αµοιβαία χρέωση πρόσβασης δεν εµφανίζεται ρητά στα κέρδη  

ισορροπίας, δεν σηµαίνει ότι τα δίκτυα είναι αδιάφορα για το µέγεθός της (ενν. 

της χρέωσης πρόσβασης). Τα κέρδη Ισορροπίας  στην πραγµατικότητα 

εξαρτώνται  έντονα από  την χρέωση πρόσβασης, αλλά µόνο έµµεσα, µέσω 

των µη συνεργατικά καθορισµένων τιµών κλήσης ισορροπίας, που 

επηρεάζονται από τα συνολικά κόστη τερµατισµού, συµπεριλαµβανοµένων  

των χρεώσεων πρόσβασης. 

Στο δεύτερο µισό της δεκαετίας του '90, προκλήθηκαν σοβαρές 

ανησυχίες σχετικά µε τη δυνατότητα των εταιριών να χρησιµοποιήσουν µια 

«συνεταιριστικά» καθορισµένη χρέωση  πρόσβασης ως µέσο «συνεργίας» 

(βλ. π.χ. Brennan (1997)). Όπως σηµειώνεται ήδη από Katz, Rosston, και 

Anspacher (1995), τα δίκτυα έχουν ένα κίνητρο να συµφωνούν  σχετικά µε 

µια υψηλή (επάνω από το οριακό κόστος) αµοιβαία χρέωση πρόσβασης 

προκειµένου να πετύχουν υψηλές τιµές τελικών χρηστών. Μαζί µε τα 

αποτελέσµατα από τα πρώτα µοντέλα (βλ. κατωτέρω για τις λεπτοµέρειες), 

αυτό έχει οδηγήσει πολλούς ερευνητές να υιοθετήσουν την άποψη ότι η 

«συνεργία» στη λιανική αγορά συνδέεται µε υψηλές χρεώσεις πρόσβασης. 



Βασικές έννοιες – Μοντέλα που µελετήθηκαν 

 90

Αυτή η άποψη καλύφθηκε ελαφρώς µόνο από τα επόµενα αντίθετα 

αποτελέσµατα που προκύπτουν από τις βελτιώσεις των βασικών 

µοντέλων, τα οποία προσπάθησαν να αποβάλουν µερικές από τις λιγότερο 

ρεαλιστικές υποθέσεις αυτών των µοντέλων.  

Υπάρχει µια εσφαλµένη υπόθεση στην οικονοµική βιβλιογραφία πάνω 

στην πρόσβαση διπλής κατεύθυνσης. Είναι η υπόθεση  ότι οι καταναλωτές 

δεν ωφελούνται από τη λήψη των κλήσεων. Πιστεύω ότι αυτό είναι όχι 

µόνο µη ρεαλιστικό, αλλά παραβλέπει επίσης µια ενδεχοµένως σηµαντική 

επίδραση, η οποία προκύπτει εάν οι εταιρίες µπορούν να θέτουν 

διαφορετικές τιµές για κλήσεις που τερµατίζονται εντός δικτύου και εκτός 

δικτύου, π.χ. εάν χρησιµοποιούν διάκριση τιµής µε βάση τον τερµατισµό 

(ενν. της κλήσης) (termination-based price discrimination), κάτι που οι 

προµηθευτές κινητής τηλεφωνίας κάνουν χαρακτηριστικά. Ο λόγος για 

αυτό είναι ότι  µε termination-based price discrimination, εάν οι 

καταναλωτές ενδιαφέρονται όταν τους καλούν, το συνολικό πλεόνασµά τους 

εξαρτάται όχι µόνο από τις τιµές που προσφέρονται από το δίκτυο που είναι 

εγγεγραµµένοι, αλλά και από την τιµή που ο ανταγωνιστής θέτει για κλήσεις  

σε αυτό το δίκτυο. Χωρίς αυτήν την εξωτερικότητα κλήσης, ένα δίκτυο που 

θα αύξανε την τιµή του για κλήσεις εκτός δικτύου θα µείωνε την ένταση 

ζήτησης µόνο των πελατών του. Λαµβάνοντας υπόψη την εξωτερικότητα 

κλήσης, καθίσταται σαφές ότι αυτό βλάπτει επίσης τους πελάτες του 

ανταγωνιστή, και ως εκ τούτου καθιστά τον ανταγωνιστή λιγότερο 

ελκυστικό για να εγγραφεί. Αυτή η επίδραση οδηγεί και τα δύο δίκτυα να 

θέσουν υψηλότερες τιµές εκτός δικτύου (off net prices) απ’ ότι χωρίς την 

εξωτερικότητα κλήσης. Πράγµατι, εάν η χρησιµότητα των αποδεκτών είναι 

αρκετά µεγάλη, µε γραµµική τιµολόγηση αυτό µπορεί να οδηγήσει σε τιµές 

ισορροπίας (εκτός δικτύου) επάνω από το µονοπωλιακό επίπεδο, που 

συνοδεύεται µάλλον από χαµηλές τιµές εντός δικτύου (on net prices), 

ακόµα κι αν η χρέωση πρόσβασης είναι ίση µε το οριακό κόστος. Μια 

µείωση στη χρέωση πρόσβασης τότε χαµηλώνει την τιµή εκτός δικτύου (off 

net price) και αυξάνει την τιµή εντός δικτύου (on net price), και έτσι και οι 

δύο τιµές κινούνται προς το  µονοπωλιακό επίπεδο. Αυτό, φυσικά, αυξάνει 

τα κέρδη, και συνεπώς το συνεργατικό επίπεδο της χρέωσης πρόσβασης 

είναι κάτω από το οριακό κόστος. ∆εδοµένου ότι αυτή είναι η περίπτωση για 
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την χρέωση πρόσβασης που µεγιστοποιεί την ευηµερία, εντούτοις, 

αφήνοντας τα δίκτυα να συνεργαστούν στον καθορισµό της χρέωσης 

πρόσβασης µπορεί ακόµη και να βελτιώσει την ευηµερία  έναντι του 

κανονισµού της χρέωσης που βασίζεται στο κόστος.  

Εάν τα δίκτυα ανταγωνίζονται σε χρεώσεις 2 µερών (two-part tariffs), 

είναι γνωστό ότι ακόµη και αν δεν λάβουµε υπόψη την εξωτερικότητα 

κλήσης, η µυστική συνεννόηση για την χρέωση πρόσβασης είναι κάτω του 

κόστους. Εάν λαµβάνεται υπόψη η χρησιµότητα των αποδεκτών, η ίδια 

διαίσθηση όπως και στην περίπτωση της γραµµικής τιµολόγησης οδηγεί σε 

ακόµη χαµηλότερες (µυστικές) χρεώσεις πρόσβασης. Ως εκ τούτου, για 

ανταγωνισµό σε χρεώσεις 2 µερών (two-part tariffs), η συνεργατική επιλογή 

της χρέωσης πρόσβασης είναι αναµφισβήτητα κάτω του κόστους. 

Η γενική εντύπωση από αυτά τα αποτελέσµατα είναι ότι «βγάζοντας» 

µερικούς από τους µη ρεαλιστικούς περιορισµούς από το τυποποιηµένο 

µοντέλο κάνει τις υψηλές συνεργατικές χρεώσεις πρόσβασης να 

εµφανίζονται µάλλον ως η εξαίρεση παρά ο κανόνας. Φαίνεται επίσης σαν 

τα οριακά κόστη τερµατισµού της κλήσης να χάνουν τον έως τώρα 

καθοριστικό ρόλο τους στο ζήτηµα της διαµόρφωσης των χρεώσεων 

πρόσβασης.  

 

4.2 Ανασκόπηση - Μελέτη Βιβλιογραφίας 
 

Οι πρώτοι που έδειξαν τον αρνητικό αντίκτυπο των «συνεταιριστικά» 

καθοριζόµενων χρεώσεων πρόσβασης µε ένα σαφώς καθορισµένο µοντέλο 

ήταν οι Armstrong (1998), Laffont, Rey και Tirole (1998a), εφεξής LRTa, και οι 

Carter και Wright (1999). Εισήγαγαν µοντέλα όπου 2 δίκτυα είναι 

διαφοροποιηµένα αλά Hotelling style και ανταγωνίζονται για πελάτες µε 

γραµµικές, «αδιάκριτες» (nondiscriminating) τιµές. Το µοντέλο LRTa έχει 

ευρέως καθιερωθεί ως το στάνταρτ µοντέλο της διασύνδεσης 2 δρόµων, και 

πολλή από την επόµενη βιβλιογραφία χρησιµοποιεί αυτό το µοντέλο σαν 

σηµείο έναρξης. Οι βασικές υποθέσεις του LRTa µοντέλου λένε ότι οι 

καταναλωτές δεν ωφελούνται από εισερχόµενες κλήσεις και ότι οι παράµετροι 

κλήσεις είναι σταθµισµένες. Όλοι αυτοί οι συγγραφείς καταλήγουν στο ότι η 

διαπραγµατευόµενη χρέωση πρόσβασης µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν µέσο 
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µυστικής συνεννόησης και σίγουρα θα υπερβεί το οριακό κόστος της 

πρόσβασης. 

 

4.2.1 Μη γραµµική τιµολόγηση (Nonlinear Pricing) 
 

Αν τα δίκτυα ανταγωνίζονται σε µη γραµµικές τιµές, π.χ. χρεώσεις 2 

µερών (two part tariffs), αυτό το αποτέλεσµα πλέον δεν ισχύει. Όπως έδειξε το 

LRTa, τα κέρδη ισορροπίας είναι ανεξάρτητα από τη χρέωση πρόσβασης, 

αφήνοντας τα δίκτυα αδιάφορα σχετικά µε την τιµή διασύνδεσης. Ο λόγος 

είναι ότι παρόλο που οι αµοιβές ωφέλειας (usage fees) εξακολουθούν ν’ 

αυξάνουν µε τη χρέωση πρόσβασης, τα δίκτυα µπορούν να αντισταθµίσουν 

τον αρνητικό αντίκτυπο στο µερίδιο αγοράς µε το να µειώσουν τη σταθερή 

αµοιβή. Έτσι, ο ανταγωνισµός παραµένει ισχυρός, και η χρέωση πρόσβασης 

χάνει τη λειτουργία της µυστικής συνεννόησης. 

Ο Dessein (2001) µελετά ένα µοντέλο όπου οι καταναλωτές διαφέρουν 

στην ένταση της ζήτησης ή στη ζήτηση εγγραφής. ∆είχνει ότι µε την εισαγωγή 

ετερογένειας στην ένταση της ζήτησης αφήνουµε την ουδετερότητα της 

χρέωσης πρόσβασης ανεπηρέαστη. Αυτό το αποτέλεσµα υποστηρίζεται 

επίσης από τον Hahn (2002). Αν η ζήτηση για εγγραφή είναι ελαστική, παρόλ’ 

αυτά, κάποιοι καταναλωτές µπορεί να επιλέξουν να µην εγγραφούν στην 

Ισορροπία. Όπως δείχνουν οι Dessein (2001) και Schiff (2002), αυτό οδηγεί 

τα δίκτυα να προτιµούν µια χρέωση πρόσβασης κάτω του οριακού κόστος. Ο 

λόγος γι’ αυτό είναι η εµφάνιση θετικών εξωτερικοτήτων δικτύου στην απουσία 

της πλήρους συµµετοχής. 

 

4.2.2 ∆ιάκριση τιµής µε βάση τον τερµατισµό της κλήσης 
(Termination-Based Price Discrimination) 

 

Τα ανωτέρω µοντέλα περιγράφουν µε τον καλύτερο τρόπο τοπικά 

τηλεπικοινωνιακά δίκτυα σταθερών γραµµών. Με την άνοδο της κινητής 

τηλεφωνίας, παρόλ’ αυτά, η πρακτική της termination-based price 

discrimination έγινε εµφανής. Στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας έχει παρατηρηθεί 

συχνά ότι χρεώνονται διαφορετικές τιµές για κλήσεις που τερµατίζονται σε 

διαφορετικά δίκτυα. Συνήθως, η τιµή για κλήσεις που τερµατίζονται στο ίδιο 
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δίκτυο απ’ όπου δηµιουργούνται (κλήσεις εντός δικτύου – on net calls) είναι 

χαµηλότερη από την τιµή για κλήσεις που «αφήνουν» το δίκτυο (κλήσεις εκτός 

δικτύου – off net calls). ∆ιάκριση τιµής αυτού του τύπου δηµιουργεί θετικές 

µεσολαβούµενες (tariff mediated) εξωτερικότητες δικτύου παρά τη 

διασύνδεση. ∆εδοµένης της παρατηρούµενης δοµής της τιµής, ένας 

καταναλωτής είναι καλύτερα σε ένα δίκτυο µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο 

µερίδιο αγοράς. 

Η ∆ιάκριση τιµής µε βάση τον τερµατισµό (Termaination-based price 

discrimantion) είχε ήδη µελετηθεί από τους Economides, Lopomo, και Woroch 

(1996). Αυτοί υποθέτουν ότι οι αποφάσεις εγγραφής παίρνονται προτού 

καθοριστούν οι τιµές, κάτι που καθιστά τα µερίδια αγοράς εξωγενή. 

Ένα αποσπασµατικό έγγραφο που εισάγει την διάκριση τιµής στα 

µοντέλα που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι των Laffont, Rey και Tirole 

(1998b), εφεξής LRTb. Μεταξύ άλλων αποτελεσµάτων, δείχνουν ότι µε 

γραµµική τιµολόγηση, ο συνεργατικός ρόλος της χρέωσης πρόσβασης 

περιορίζεται από την πιθανότητα της διάκρισης τιµής. Ο λόγος είναι 

παρόµοιος µε αυτόν της περίπτωσης της χρέωσης 2 µερών παραπάνω, µια 

ψηλότερη χρέωση πρόσβασης αντανακλάται σε µια υψηλότερη τιµή εκτός 

δικτύου (off net price), αλλά το χτίσιµο µεριδίου αγοράς δεν συνδέεται 

απαραίτητα µε µια αύξηση στο έλλειµµα πρόσβασης, αφού οι πελάτες µπορεί 

να ελκυηθούν από τη µείωση της τιµής εντός δικτύου (on net price). Παρόλ’ 

αυτά, όπως αντιτάχθηκε στην «αδιάκριτη» τιµολόγηση (nondiscriminatory), η 

περίπτωση της µη γραµµικής τιµολόγησης, ο συνεργατικός ρόλος µιας 

υψηλής χρέωσης πρόσβασης δεν αποµακρύνθηκε εντελώς. Η Πρόταση 2 του 

LRTb δείχνει ότι η χρέωση πρόσβασης τοπικά ενεργεί ακόµη σαν εργαλείο 

µυστικής συνεννόησης, που σηµαίνει ότι τα κέρδη αυξάνουν τοπικά αν η 

χρέωση πρόσβασης αυξάνεται πάνω από το οριακό κόστος. 

Όπως και στην περίπτωση της «αδιάκριτης» (nondiscriminatory), το 

αντίστοιχο αποτέλεσµα για µη γραµµικές τιµές είναι αρκετά διαφορετικό. Οι 

Gans και King (2001) δείχνουν ότι δίκτυα που ανταγωνίζονται σε χρεώσεις 2 

µερών (two-part tariffs) µε discriminating τιµές κλήσεων θα διαπραγµατευτούν 

µια πολύ χαµηλή (κάτω του οριακού κόστους) χρέωση πρόσβασης 

προκειµένου να απαλύνουν τον ανταγωνισµό. Επίσης, συµπεραίνουν ότι οι 

περιβόητες συµφωνίες «bill and keep», που αντιστοιχούν σε µια µηδενική 



Βασικές έννοιες – Μοντέλα που µελετήθηκαν 

 94

χρέωση πρόσβασης, µπορεί να µην είναι επιθυµητές από την άποψη των 

καταναλωτών. Όπως σηµειώνει ο Cherdron (2000) παρόλ’ αυτά, τα 

αποτελέσµατά τους που προβλέπουν τιµές εκτός δικτύου κάτω από τις τιµές 

εντός δικτύου, είναι κάπως σε διαφωνία µε αυτό που µπορεί να παρατηρηθεί 

στα υπάρχοντα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. 

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, ενώ κάτω από µη γραµµική τιµολόγηση τα 

δίκτυα είναι αδιάφορα σχετικά µε τη χρέωση πρόσβασης ή επιθυµούν µια 

χρέωση πρόσβασης κάτω του οριακού κόστους, η εργασία που σχετίζεται µε 

την περίπτωση της γραµµικής τιµολόγησης προτείνει οµόφωνα ότι τα δίκτυα 

θα διαπραγµατευτούν µια υψηλή χρέωση πρόσβασης για να µεγιστοποιήσουν 

τα κοινά κέρδη. Ο Berger, όµως, δείχνει ότι στην πραγµατικότητα ακριβώς το 

αντίθετο µπορεί να είναι το αποτέλεσµα του ανταγωνισµού δικτύων σε 

γραµµικές τιµές, και ότι τα δίκτυα µπορούν να κάνουν χρήση αµοιβαίας 

χρέωσης πρόσβασης κάτω από το οριακό κόστος. Το αποτέλεσµα µπορεί να 

µοιάζει µε αυτό των Gans και King (2001), αλλά υπάρχει µια σηµαντική 

διαφορά. Ενώ τα αποτελέσµατά τους έχουν επικριθεί για µη συµφωνία µε τις 

παρατηρηθείσες δοµές των τιµών, αυτό δεν ισχύει για τα συµπεράσµατά του, 

τουλάχιστον στην περίπτωση της γραµµικής τιµολόγησης. Η πρόσβαση 

µπορεί να πουληθεί σε µια έκπτωση, αλλά οι τιµές εκτός δικτύου (off net) 

ακόµη υπερβαίνουν τις τιµές εντός δικτύου (on net) στην Ισορροπία. Αυτές οι 

συµφωνίες µπορεί να προκύψουν από συνεργία, αλλά τότε βελτιώνουν 

επίσης την ευηµερία συγκρινόµενες µε την τιµολόγηση της πρόσβασης που 

βασίζεται στο κόστος. Παρόλ’ αυτά, για ανταγωνισµό σε χρεώσεις 2 µερών, 

το αποτέλεσµα των Gans και King (2001) επιβεβαιώνεται αν λαµβάνεται 

υπόψη η ωφέλεια χρησιµότητα) των αποδεκτών. Η διαπραγµατευόµενη 

χρέωση πρόσβασης είναι πάντοτε κάτω από το οριακό κόστος, και οι 

κλήσεις εκτός δικτύου (off net) είναι φθηνότερες από τις κλήσεις εντός 

δικτύου (on net). 

 

4.2.3 Εισάγοντας Εξωτερικότητες Κλήσεων (Call Externalities) 
 

Όλη η βιβλιογραφία που αναφέρθηκε παραπάνω µοιράζεται τη βασική 

υπόθεση ότι µια κλήση δηµιουργεί ωφέλεια (χρησιµότητα) µόνο γι’ αυτόν 

που την κάνει (caller) και όχι για τον αποδέκτη (receiver). Ο Berger 
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διαχωρίζει από αυτήν την υπόθεση µε την εισαγωγή των εξωτερικοτήτων 

κλήσης. Το προφανές σηµείο ότι µια κλήση δηµιουργεί χρησιµότητα επίσης 

και για τον αποδέκτη έχει αναγνωριστεί, αλλά εντούτοις παραµελείται στη 

βιβλιογραφία. Μόνο πρόσφατα, οι Kim και Lim (2001), και Jeon, Laffont και 

Tirole (2002) έχουν κατασκευάσει παρόµοια µοντέλα που ενσωµατώνουν µια 

εξωτερικότητα κλήσης. Εντούτοις, µελετούν ένα σύστηµα πληρωµών του 

αποδέκτη (receiver pays system) όπου και ο ποµπός και ο δέκτης 

χρεώνονται. Σηµειώστε ότι ο δέκτης µιας τηλεφωνικής κλήσης αναλαµβάνει 

τα κόστη ευκαιρίας του χρόνου που διαρκεί η κλήση. Άρα, θα πρέπει να 

πάρει κάποια αυστηρά θετική χρησιµότητα από µια κλήση, διαφορετικά δεν 

θα απαντούσε στην κλήση. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να υποστηριχτεί 

ότι τουλάχιστον κατά µέσο όρο, η χρησιµότητα του δέκτη θα είναι µικρότερη 

από τη χρησιµότητα του ποµπού. Οποιοδήποτε κι αν είναι το πραγµατικό 

µέσο µέγεθος της χρησιµότητας των αποδεκτών, παραµελώντας το είναι 

πιθανό να εισάγουµε µια διαστρέβλωση στην ανάλυση του ανταγωνισµού 

δικτύων. 

Πρώτον, µπορεί να φανεί ότι κάτω από αδιάκριτη (nondiscriminatory) 

τιµολόγηση, η ανάλυση του ανταγωνισµού παραµένει αµετάβλητη. Είναι 

σαφές ότι η ένταση της ζήτησης είναι ανεξάρτητη από οποιαδήποτε 

εξωτερικότητα κλήσης. Προφανώς, οι αδιάκριτες (nondiscriminatory) τιµές 

κάνουν επίσης την απόφαση εγγραφής ανεξάρτητη από την χρησιµότητα 

των αποδεκτών. Ως εκ τούτου, ούτε η εγγραφή ούτε και η ένταση της 

ζήτησης ή τα κέρδη επηρεάζονται από το επίπεδο της παθητικής 

χρησιµότητας. Αυτό σηµαίνει ότι τα αποτελέσµατα που εξάγονται από το 

κανονικό µοντέλο της αµερόληπτης (nondiscriminatory) τιµολόγησης που 

συζητήθηκαν παραπάνω, συνεχίζουν στην επέκταση που µελετάµε εδώ. Η 

µόνη απόκλιση από το µοντέλο LRTa προκύπτει στην αξιολόγηση των 

επιπτώσεων στην ευηµερία. Πράγµατι, παραµελώντας την εξωτερικότητα 

κλήσης υποτιµούµε την κοινωνική ευηµερία. Για να υλοποιήσουµε το 

κοινωνικά βέλτιστο, η τιµή µιας κλήσης θα έπρεπε να είναι κάτω από το 

οριακό κόστος. 

Η ένταση της ζήτησης φυσικά παραµένει ανεξάρτητη από την 

εξωτερικότητα της κλήσης και στην ∆ιάκριση τιµής µε βάση τον τερµατισµό 

(termination-based price discrimination), αλλά η απόφαση εγγραφής 
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επηρεάζεται αν οι τιµές εντός δικτύου (on net) διαφέρουν από τις τιµές εκτός 

δικτύου (off net). Αυτό συµβαίνει επειδή η χρησιµότητα από εισερχόµενες 

κλήσεις συµβάλλει στη θετική εξωτερικότητα δικτύου αν οι τιµές εντός 

δικτύου (ας πούµε) είναι κάτω από τις τιµές εκτός δικτύου. Μια αύξηση στο 

µερίδιο αγοράς ενός δικτύου αυξάνει τον αριθµό των κλήσεων που 

λαµβάνονται από (και άρα και τα κέρδη) τους συνδροµητές αυτού του 

δικτύου. Στην απόφαση εγγραφής τους, οι καταναλωτές συγκρίνουν τις 

καθαρές χρησιµότητες που λαµβάνουν από την εισαγωγή τους σε όποιο 

δίκτυο. Αν ένα δίκτυο αυξήσει την τιµή εκτός δικτύου (off net price), αυτό έχει 

2 αποτελέσµατα. Πρώτον, η καθαρή χρησιµότητα των πελατών αυτού του 

δικτύου µειώνεται, και δεύτερον, αφού η ζήτηση αυτών των πελατών για 

κλήσεις εκτός δικτύου µειώνεται, υποφέρουν επίσης οι πελάτες του 

αντίπαλου δικτύου, επειδή θα απολαµβάνουν λιγότερο συχνά το όφελος του 

να τους καλούν. Αυτό το δεύτερο αποτέλεσµα µειώνει τα κίνητρα των 

πελατών να µεταπηδήσουν στο δίκτυο του ανταγωνιστή. Όπως η χρέωση 

πρόσβασης, η εξωτερικότητα κλήσης αντανακλάται σε τιµές ισορροπίας, οι 

οποίες καθορίζουν τα κέρδη. Πραγµατικά, αν η χρησιµότητα εισερχόµενων 

κλήσεων είναι επαρκώς υψηλή, το δεύτερο αποτέλεσµα που εξηγήθηκε 

παραπάνω γίνεται τόσο ισχυρό που τα δίκτυα θα προτιµήσουν µια έκπτωση 

πρόσβασης προκειµένου να κρατήσουν τις τελικές εκτός δικτύου (off net) 

τιµές κάτω από την µονοπωλιακή τιµή. 

Αυτή η ανάλυση στηρίζεται στην υπόθεση ότι τα κέρδη καθορίζονται 

ευθέως µόνο από τις τιµές. Σηµειώστε, εντούτοις, ότι στην περίπτωση της 

χρέωσης 2 µερών (two parts tariffs), τα κέρδη επίσης εξαρτώνται από την 

σταθερή χρέωση. Όπως προαναφέρθηκε, αυτό έχει ένα βαθύ αντίκτυπο στη 

φύση του ανταγωνισµού. Η περίπτωση της ∆ιάκρισης της τιµής µε βάση τον 

τερµατισµό (termination-based price discrimination) µε χρεώσεις 2 µερών 

(two-part tariffs) αναλύεται στην ενότητα 5.2 των Jeon, Laffont και Tirole 

(2002). Αν και η εργασία τους αφοσιώνεται στο σύστηµα πληρωµών του 

αποδέκτη (receiver pays system), περιλαµβάνουν µια σύντοµη µελέτη του 

µοντέλου τους ελλέιψει της χρέωσης υποδοχής (reception charge), το οποίο 

φυσικά συµπίπτει µε ένα σύστηµα πληρωµών του ποµπού (caller pays 

system). Με ενδιαφέρον, δείχνουν ότι αν η χρησιµότητα τω δεκτών είναι 

υψηλή αρκετά (ίση µε την χρησιµότητα των ποµπών), τότε για οποιοδήποτε 
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επίπεδο της χρέωσης πρόσβασης, η τιµή για κλήσεις εκτός δικτύου (off net) 

σε µια συµµετρική ισορροπία γίνεται άπειρη, καταλήγοντας σε διακοπή 

συνδετικότητας (connectivity breakdown). Ο λόγος είναι ο ακόλουθος. 

Οποιαδήποτε κλήση εκτός δικτύου (off net call) δηµιουργεί χρησιµότητα και 

για τον ποµπό και για τον αποδέκτη. Παρόλ’ αυτά, αφού µόνο ο ποµπός 

πληρώνει για την κλήση, αν η χρησιµότητα των αποδεκτών είναι υψηλή, το 

καθαρό πλεόνασµα είναι υψηλότερο για τον δέκτη απ’ ότι στον ποµπό. Αυτό 

σηµαίνει ότι ενώ αυξάνοντας την τιµή εκτός δικτύου (off net price) µπορεί να 

µειώνουµε το απευθείας κέρδος από κλήσεις εκτός δικτύου (off net calls), 

την ίδια στιγµή καθιστά το ίδιο δίκτυο ελκυστικότερο, µε συνέπεια µια αύξηση 

στο µερίδιο αγοράς. Η συνολική επίδραση στο κέρδος γίνεται θετική, αν η 

χρησιµότητα των δεκτών είναι υψηλή. Επιπλέον, εάν η χρησιµότητα των 

δεκτών είναι αρκετά υψηλή, η συνολική επίδραση στο κέρδος είναι θετική 

ανεξάρτητα από το επίπεδο της τιµής εκτός δικτύου (off net price). Αυτό 

φυσικά σηµαίνει ότι η µόνη ισορροπία έχει µια άπειρη τιµή εκτός δικτύου (off 

net price). 

Συµπεραίνουµε ότι η εισαγωγή εξωτερικοτήτων κλήσης έχει ισχυρό 

αντίκτυπο στο αποτέλεσµα του ανταγωνισµού στην περίπτωση της 

∆ιάκρισης της τιµής µε βάση τον τερµατισµό (termination-based price 

discrimination). Αυτή είναι η περίπτωση για το υπόλοιπο αυτής της εργασίας. 

 

4.2.4 Συµµετρική ∆ιαµόρφωση (Symmetric Regulation) 
 
Οι περισσότερες θεωρήσεις της Οικονοµικής Βιβλιογραφίας είναι 

προσανατολισµένες σε µια συµµετρική διαµόρφωση. Παρόλ’ αυτά για ν’ 

αντιµετωπίσουµε ερωτήσεις διαµόρφωσης σε µια προσφάτως 

παγκοσµιοποιηµένη αγορά πρέπει να θεωρήσουµε µια ασύµµετρη αγορά, 

στην οποία θεωρητικά ο επικείµενος απολαµβάνει πολλά πλεονεκτήµατα 

συγκρινόµενος µε τον εισερχόµενο. 

Ο Peitz, διαµορφώνει µια αγορά τηλεπικοινωνιών στην οποία, την στιγµή 

που ο ανταγωνισµός λαµβάνει χώρα, οι εισερχόµενοι έχουν «χτίσει» το δικό 

τους δίκτυο πρόσβασης (local loop) ή είναι αναµιγµένοι σε συµφωνίες 

αναδόµησης (unbuilding) µε τον ιδιοκτήτη του local loop. Ο εισερχόµενος 

παρέχει µια χαµηλότερη σταθερή χρησιµότητα στους καταναλωτές από τον 
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επικείµενο. Αυτό συλλαµβάνει, για παράδειγµα, την αξιοπιστία των δικτύων 

και την φήµη για ποιότητα. Μια τέτοια ασυµµετρία πρέπει να «βλέπεται» ως 

παροδική: αν ο εισερχόµενος µείνει αρκετά στην αγορά τέτοιες ασυµµετρίες 

τελικά θα εξαφανιστούν. 

Η ανάλυση των αποφάσεων τιµολόγησης στη λιανική αγορά είναι το 

κλειδί για να καταλάβουµε τις επενδύσεις και τα κίνητρα εισόδου σε µια τέτοια 

αγορά. Η ιδέα εδώ είναι ότι ο διαµορφωτής τάσσεται υπέρ µιας συγκεκριµένης 

πολιτικής µε σεβασµό στις τιµές πρόσβασης. Ο εισερχόµενος διαµορφώνει 

προσδοκία σχετικά µε το πώς αυτή η πολιτική επηρεάζει τον ανταγωνισµό και 

προσαρµόζει την είσοδό του και την στρατηγική επενδύσεων ανάλογα. Είναι 

φανερό ότι αν τα κέρδη είναι υψηλά έχει ισχυρά ερεθίσµατα να επενδύσει και 

να εισέλθει. 

Η ερώτηση που τίθεται τότε είναι: πώς θα πρέπει να σχεδιαστεί η 

διαµόρφωση µε σκοπό να διεγείρει την είσοδο και τον ανταγωνισµό; Η 

διέγερση εισόδου σηµαίνει ότι η διαµόρφωση αυξάνει τα αναµενόµενα κέρδη 

του εισερχόµενου έτσι ώστε να έχει ένα ισχυρότερο κίνητρο να εισέλθει στην 

αγορά και να κάνει τις απαραίτητες επενδύσεις. Η διέγερση του ανταγωνισµού 

σηµαίνει ότι δεδοµένης µιας κατάστασης εισόδου η διαµόρφωση επιτυγχάνει 

χαµηλότερες λιανικές τιµές κι έτσι να επωφελούνται οι καταναλωτές. Έτσι, οι 

ισοδύναµοι δείκτες για µια επιτυχηµένη πολιτική διαµόρφωσης είναι: 
 

 Πλεόνασµα καταναλωτών και 

 Κέρδη του εισερχόµενου 

 

Η κύρια θεώρηση του Peitz είναι ότι η διαµόρφωση ασύµµετρης τιµής 

πρόσβασης που παρέχει ένα «άνοιγµα» (access markup) στον εισερχόµενο 

είναι ένα ισχυρό εργαλείο πολιτικής που συµφέρει τον εισερχόµενο και τους 

καταναλωτές. Αυτό παρέχει µια πολιτική υπόδειξη (πρόταση) για την 

διαµόρφωση ολόκληρης της αγοράς η οποία είναι ισχυρή στο στρατηγικό 

χώρο των παρόχων. Συγκεκριµένα, στέκει κάτω από χρεώσεις 2 τµηµάτων 

(two-parts tariffs) όπως και κάτω από τις γραµµικές τιµές. Ένας τρίτος δείκτης 

για µια επιτυχηµένη πολιτική διαµόρφωσης, το συνολικό πλεόνασµα, δίδει 

διφορούµενα αποτελέσµατα µε σεβασµό στο στρατηγικό χώρο των παρόχων. 

Παρόλ’ αυτά, θα συµφωνήσουµε ότι οποιοιδήποτε περιορισµοί στο συνολικό 
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πλεόνασµα είναι επιθυµητό να είναι µικροί. 

Η ανάλυση της διαµόρφωσης ασύµµετρης χρέωσης τιµής είναι 

πρωτότυπη. Οι De Bijl και Peitz (2000, 2001a) εξερευνούν µια τέτοια πολιτική 

µε εξοµοιώσεις, οι De Beijl και Peitz (2001b) δίδουν µια εισαγωγή στην 

διαµόρφωση κάτω από τον ασύµµετρο ανταγωνισµό σε µια αγορά στην οποία 

οι πάροχοι ανταγωνίζονται µε χρεώσεις 2 µερών (two-parts tariffs) (χωρίς 

termination-based price discrimination), επίσης βασιζόµενοι σε εξοµοιώσεις. 

Οι Cartel και Wright (2001), θεωρούν ασύµµετρες αγορές αλλά εστιάζουν την 

ανάλυσή τους σε αµοιβαίες τιµές πρόσβασης.  
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4.3.1 Το Μοντέλο µας - Εισαγωγή 
 

Στην παρούσα εργασία αντιµετωπίζουµε την ερώτηση του ανταγωνισµού 

δικτύων µεταξύ τηλεπικοινωνιακών παρόχων όταν αυτοί πρέπει να 

επενδύσουν σε δικές τους ευκολίες. Αυτή η κατάσταση θα µπορούσε να 

περιγραφεί σαν µια πρόσβαση δύο δρόµων, µε την έννοια ότι κάθε πάροχος 

χρειάζεται πρόσβαση στο δίκτυο του ανταγωνιστή του προκειµένου να 

τερµατίσει κλήσεις που έχουν δηµιουργηθεί από δικούς του πελάτες αλλά 

προορίζονται σε πελάτες που ανήκουν στο άλλο δίκτυο. Η πρόσφατη 

Βιβλιογραφία έχει θεµελιώσει ότι τα θέµατα διαµόρφωσης κάτω από δίκτυα 

ανταγωνισµού δύο δρόµων είναι περιορισµένα σχετικά µε αυτά του 

ανταγωνισµού ενός δρόµου. Από τη στιγµή που το δίκτυο Α επιθυµεί οι 

πελάτες του να είναι σε θέση να ολοκληρώνουν τις κλήσεις τους που 

προορίζονται προς τους πελάτες που ανήκουν στο δίκτυο Β, και αντιστρόφως, 

οι Α και Β έχουν µια «διπλή σύµπτωση επιθυµιών», κάτι που κάνει τους όρους 

διασύνδεσης λιγότερο προβληµατικούς. Το foreclosure πρόβληµα της 

πρόσβασης ενός δρόµου εξαφανίζεται. Αυτό δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι η 

διαµόρφωση δεν χρειάζεται πια σε ένα τέτοιο περιβάλλον, αφού µπορεί να 

υπάρχουν κι άλλα ζητήµατα. Για παράδειγµα, οι τιµές πρόσβασης µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν σαν εργαλείο «σιωπηρής συνεννόησης», εξαιτίας ενός 

αποτελέσµατος όπου ο ένας αυξάνει το κόστος του άλλου» (raise-each-

other’s cost effect) (Armstrong, 1998: Laffont et al., 1998 – εδώ ALRT – βλ. 

Armstrong, 2001a, for a survey). Παρ’ όλ’ αυτά, το πρόβληµα µειώνεται 

δραστικά όταν οι πάροχοι ανταγωνίζονται πάνω από µη γραµµικές τιµές (π.χ. 

two-part tariffs) για να προσελκύσουν πελάτες. 

Το µοντέλο που προτείνουµε βασίζεται στο πλαίσιο του ALRT αλλά 

αντιµετωπίζει το αποτέλεσµα των χρεώσεων πρόσβασης και την 

«ουδετερότητα κερδών». Στα τυπικά συµµετρικά µοντέλα, είναι γενικά 

αποδεκτό ότι το κέρδος είναι µια σταθερά η οποία δεν εξαρτάται από την 

χρέωση διασύνδεσης όταν οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται σε two-parts tariffs. 

Ο λόγος γι’ αυτό το αποτέλεσµα είναι ότι όταν η χρέωση τερµατισµού 

αυξάνεται, οι επιχειρήσεις θα αυξήσουν τις τιµές κλήσεων αλλά, ταυτόχρονα, 

θα περιορίσουν το σταθερό κόστος για να διατηρήσουν µερίδια αγοράς. Αυτό 

είναι εξαιτίας του ότι υψηλότερα έσοδα τερµατισµού κάνουν τις επιχειρήσεις 
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περισσότερο πρόθυµες να ανταγωνίζονται για πελάτες. Αυτά τα 

αποτελέσµατα ακυρώνονται και οι επιχειρήσεις είναι αδιάφορες σχετικά µε το 

επίπεδο (αµοιβαίο) των χρεώσεων τερµατισµού. 

Η ουδετερότητα κερδών σε µοντέλα ανταγωνισµού δικτύων έχει 

προσφάτως επισηµανθεί από άλλους. Ο Dessein (2001) εισάγει την 

ετερογένεια των καταναλωτών στην ένταση της ζήτησης (µερικοί καταναλωτές 

είναι «ελαφροί» χρήστες και κάποιοι πελάτες είναι «σκληροί» χρήστες). Οι 

πάροχοι δεν µπορούν να διακρίνουν µεταξύ των ποικίλων χρηστών και 

χρησιµοποιούν δευτέρου βαθµού διάκριση τιµής. ∆είχνει, ότι κάτω από 

κάποιες συνθήκες, η ουδετερότητα κερδών ακόµα κρατεί. Μόνο όταν η ζήτηση 

εγγραφής είναι ελαστική, τότε οι επιχειρήσεις θα έχουν αυστηρές προτιµήσεις 

για µια συγκεκριµένη χρέωση τερµατισµού. Όταν η συµµετοχή δεν αποτελεί 

ζήτηµα (π.χ. οποιοσδήποτε εγγράφεται), τότε φαίνεται ότι η συµµετρία 

ενδιαφέρει για την ουδετερότητα κερδών. Οι Carter και Wright (2001), 

επιτρέπουν για κάποιες exogenous brand loyalty η οποία δηµιουργεί 

ασύµµετρα µερίδια αγοράς. Απόδειξη γι’ αυτό το συγκεκριµένο τύπο 

ασυµµετρίας δείχνει ότι το larger work επιθυµεί η χρέωση πρόσβασης να 

καθορίζεται στο οριακό κόστος του τερµατισµού. 

Αυτή η εργασία αναλύει τα κίνητρα που έχουν οι πάροχοι να επενδύουν 

σε ευκολίες µε διαφορετικά επίπεδα ποιότητας. Ένα δίκτυο καλύτερης 

ποιότητας είναι πιο ακριβό αλλά µπορεί να δώσει ένα σηµαντική πλεονέκτηµα 

σε έναν πάροχο όταν ανταγωνίζεται µε έναν ανταγωνιστή του. Πιστεύουµε 

πως αποτελεί µια ενδιαφέρουσα και σηµαντική ερώτηση η οποία δεν έχει 

µελετηθεί από τη Βιβλιογραφία ακόµη. Αυτό το φυλλάδιο έχει δύο συµβολές 

(συνεισφορές) στη Βιβλιογραφία. Μελετούµε το ρόλο των χρεώσεων 

πρόσβασης µε ασύµµετρες επιχειρήσεις, όπου η ασυµµετρία εξάγεται από τις 

επιλογές ποιότητας που επηρεάζουν την ποσότητα των κλήσεων που οι 

πελάτες είναι πρόθυµοι να κάνουν σε µια δεδοµένη τιµή. Συγκεκριµένα, 

µελετάµε ένα βασικό µοντέλο, όπου η ποιότητα του δικτύου επηρεάζει όλες τις 

κλήσεις που γίνονται τόσο εντός όσο και εκτός δικτύου. Παρόλο ότι υπάρχουν 

κάποια πρόσφατα φυλλάδια τα οποία έχουν επίσης µελετήσει το ρόλο των 

χρεώσεων πρόσβασης µε ασύµµετρες επιχειρήσεις µε διαφορετικά settings, 

υπάρχει πολύ λίγη βιβλιογραφία που σχετίζεται µε τη δεύτερη θεώρησή µας. 

Επεκτείνουµε το πλαίσιο του ALRT µε την εισαγωγή ενός σταδίου 
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επένδυσης, πρωθύστερο του ανταγωνισµού τιµών. ∆είχνουµε ότι τα κίνητρα 

για επένδυση επηρεάζονται από τον τρόπο που οι χρεώσεις τερµατισµού 

καθορίζονται. Συγκεκριµένα, όταν η ποιότητα ενός δικτύου έχει αντίκτυπο σε 

όλες τις κλήσεις που εκκινούν από τους πελάτες αυτού του δικτύου 

(προοριζόµενες τόσο εντός όσο και εκτός δικτύου), παίρνουµε ένα 

αποτέλεσµα «σιωπηρής συνεννόησης» ακόµη και σε ένα συµµετρικό µοντέλο 

µε τιµολόγηση two-part. Οι επιχειρήσεις τείνουν να υποεπενδύουν σε 

ποιότητα, και αυτό θα επιδεινωθεί αν µπορούν να διαπραγµατευτούν 

αµοιβαίες χρεώσεις τερµατισµού πάνω από το κόστος. Αρχικά, όταν οι 

χρεώσεις τερµατισµού είναι πάνω από το κόστος, µια αύξηση της ποιότητας 

αυτού του δικτύου σχετικά µε τον ανταγωνιστή δηµιουργεί έλλειµµα 

πρόσβασης η οποία κάνει έναν πάροχο απρόθυµο να επενδύσει. Αυτό έχει 

θετική συνέπεια στα κέρδη των παρόχων αφού αποφεύγουν µια «µάχη» που 

κοστίζει γύρω από τις επενδύσεις. Επίσης, δείχνουµε ότι όταν η ποιότητα των 

εκτός δικτύου κλήσεων εξαρτάται από την αλληλεπίδραση µεταξύ της 

ποιότητας των δύο δικτύων, υπάρχει ένα άλλο πρόβληµα, ότι κανένα δίκτυο 

δεν έχει κίνητρο να «υπερπηδήσει» (jump ahead) του ανταγωνιστή. Επίσης σ’ 

αυτή την περίπτωση, οι χρεώσεις πρόσβασης πάνω του κόστους µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν σαν εργαλείο συνεννόησης. 
 

 

4.3.2 Το Μοντέλο  

 

∆οµή Ζήτησης 
 

Θεωρούµε µια κατάσταση µε 2 παρόχους οι οποίοι αποφασίζουν να 

εισέλθουν σε µια αγορά τηλεπικοινωνιών. Όπως και στο LRT, τα 2 δίκτυα 

είναι διαφοροποιηµένα a la Hotelling. Μια µονάδα µάζας καταναλωτών είναι 

τοποθετηµένη οµοιόµορφα στο τµήµα [0, 1] ενώ το δίκτυο των παρόχων είναι 

τοποθετηµένα στα 2 άκρα. Συµβολίζουµε µε 1 (αντίστοιχα µε 2) την 

επιχείρηση που βρίσκεται στην αρχή (αντίστοιχα στο τέλος) της γραµµής. 

 

Οι πάροχοι των δικτύων µπορούν να χρησιµοποιήσουν µη γραµµικές  
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τιµές (tariffs). Από τη στιγµή που οι συναρτήσεις ζήτησης των καταναλωτών 

είναι γνωστές, το δίκτυο i δεν µπορεί να κάνει καλύτερα από το να προσφέρει 

µια two-part tariff: 

  

Ti(q) = Fi + piq, i = 1,2 

 

όπου η σταθερή αµοιβή (fee) Fi µπορεί να ερµηνευτεί σαν χρέωση 

γραµµής συνδροµητή (subscriber line charge) και η pi ως η οριακή τιµή για µια 

κλήση ή usage fee. 

Όταν ένας καταναλωτής τοποθετηµένος στο x αγοράζει από την 

επιχείρηση i που είναι τοποθετηµένη στο xi, απολαµβάνει µια χρησιµότητα 

που δίνεται από: 

 

y + v0 - |x - xi| / (2σ) + vi(p) - Fi 

 

όπου y είναι το εισόδηµα, v0 είναι ένα σταθερό συστατικό πλεονάσµατος 

από την εγγραφή («προαιρετική αξία», υποθέτουµε ότι είναι αρκετά µεγάλη 

έτσι ώστε όλοι οι πελάτες να επιλέγουν πάντοτε να συνδέονται µε ένα δίκτυο) 

και το vi(p) είναι η έµµεση χρησιµότητα (indirect utility) που εξάγεται από τη 

δηµιουργία κλήσεων σε µια τιµή p. Η παράµετρος σ αναπαριστά έναν δείκτη 

υποκατάστασης µεταξύ των δικτύων, και η λειτουργία της είναι να 

διαµορφώνει την ένταση (οξύτητα) του ανταγωνισµού τιµών. 

Προκειµένου να συζητήσουµε την σηµαντική σηµείωση ότι µπορεί να 

υπάρχει ένα όφελος από το να έχουµε βαριές επενδύσεις στην οργανωτική 

δοµή (υπόβαθρο – infrastructure), παρόλα τα αντίστοιχα κόστη, εισάγουµε µια 

παράµετρο k, k > 0, η οποία είναι αύξουσα στις επενδύσεις των παρόχων και 

επηρεάζει ποσότητες και χρησιµότητες. Το k είναι κάποιο ελάχιστο επίπεδο 

ποιότητας το οποίο οι πάροχοι πρέπει να παρέχουν. Υποθέτουµε ότι τόσο η 

ποσότητα όσο και η έµµεση χρησιµότητα (indirect utility) είναι αύξουσες στο k. 

Συγκεκριµένα, υποθέτουµε ότι µπορούν να εκφραστούν σε µια 

πολλαπλασιαστική µορφή: 

 

qi(p) = kiq(p) 

vi(p) = kiv(p) 
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Αυτή η πρόταση συλλαµβάνει την ιδέα ότι η επένδυση είναι µια 

παράµετρος ποιότητας που οι καταναλωτές απολαµβάνουν, µε σταθερά όλα 

τ' άλλα (Ceteris Paribus), αφού θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση, 

γρηγορότερη µεταφορά, λιγότερα προβλήµατα συµφόρησης και άλλα. Για 

παράδειγµα, µια συνάρτηση χρησιµότητας που ικανοποιεί την υπόθεσή µας 

είναι η ακόλουθη: 

ui(q) = ki(q / ki)1-1/n / (1-1/n). 

Αυτό αναπαριστά τη χρησιµότητα από τη δηµιουργία q κλήσεων από ένα 

δίκτυο ποιότητας ki και δηµιουργεί µια σταθερή ελαστικότητα ζήτησης για 

κλήσεις, qi(p)=kiq(p) όπου q(p) = p-n και n είναι η ελαστικότητα ζήτησης. 

Ακόµη, η έµµεση χρησιµότητα (indirect utility) των καταναλωτών από τη 

δηµιουργία κλήσεων όταν αγοράζουν από την επιχείρηση i είναι: 

 

vi(p) = max {ui(q) - pq} = kip-(n-1) / (n-1) = kiv(p) όπου v(p)=p-(n-1)/(n-1). 

 

Υποθέτουµε ότι η παρεχόµενη ποιότητα για εντός δικτύου και εκτός 

δικτύου υπηρεσίες είναι η ίδια. Η δοµή του µοντέλου φαίνεται τότε στην 

παρακάτω εικόνα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτή η υπόθεση περιγράφει µια κατάσταση όπου η ποιότητα του 

ανταγωνιστή δεν επηρεάζει την συµπεριφορά του καταναλωτή, από τη στιγµή 

που η απόφαση εγγραφής (συνδροµής – subscription) έχει ήδη παρθεί. Για 

παράδειγµα, ο αριθµός των αρχείων που στέλνονται ή «κατεβάζονται» 

(downloaded), εξαρτάται περισσότερο από το εύρος ζώνης (bandwidth) που 

παρέχεται από την τελική σύνδεση του εγγραφόµενου (subscriber’s final link). 

∆ίκτυο 1 
k1 

∆ίκτυο 2 
k2 

k1

k2 
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Αυτό, θα µπορούσε επίσης να εφαρµοστεί στο βίντεο κατά παραγγελία (video 

– on – demand). Μια άλλη ισοδύναµη µετάφραση είναι όπου k αναπαριστά 

ένα σταθερό αριθµό λειτουργικοτήτων (functionalities), όπως ο αριθµός των 

τερµατικών, ευκολία πρόσβασης κλπ. τα οποία θα έπειθαν τον εγγραφόµενο 

να καλεί περισσότερο, ανεξάρτητα του τι συµβαίνει στο άκρο τερµατισµού. 

Από την άλλη πλευρά, αν κάποιος επιθυµεί να δώσει έµφαση στην 

ταυτοχρονότητα (simultaneity) µιας συζήτησης, τότε αυτή υπόθεση δεν µοιάζει 

ικανοποιητική.  

 

Μερίδια αγοράς 
 

Ο καταναλωτής αδιάφορος µεταξύ των 2 δικτύων καθορίζει το µερίδιο 

αγοράς των 2 επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα, το µερίδιο αγοράς της 

επιχείρησης i είναι αi, όπου: 

 

αi = α(p1,p2,F1,F2) = 
2
1 + σ(wi - wj) ή αi = α(w1, w2) = 

2
1 + σ(wi – wj)  

 (1) 

 

όπου  

 

wi = vi(pi) – Fi = kiv(pi) – Fi, i = 1,2. 

 

είναι το καθαρό πλεόνασµα για πελάτες που συνδέονται στο δίκτυο i. 

 

 
∆οµή κόστους 
 

Και τα 2 δίκτυα έχουν πλήρη κάλυψη. Η κάλυψη (ενν. δικτύου) (coverage) 

ορίζεται ως το όριο των πελατών που µπορούν αλλά όχι απαραίτητα 

εξυπηρετούνται από το δίκτυο. Εξυπηρετώντας έναν πελάτη περιλαµβάνει ένα 

σταθερό κόστος f της σύνδεσης και τιµολόγησης. Κάθε κλήση πρέπει να 

δηµιουργηθεί και να τερµατιστεί. Το οριακό κόστος είναι c ανά κλήση στο 

αρχικό άκρο (end) και t στο τελικό άκρο (end). Το συνολικό οριακό κόστος 
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µιας κλήσης είναι εποµένως c + t. Τα δίκτυα πληρώνουν το ένα το άλλο µια 

εξωγενώς συµφωνηµένη ή διαµορφωµένη χρέωση πρόσβασης δύο δρόµων 

(two-way access charge), που συµβολίζεται µε α (για να τερµατίζει ο ένας τις 

κλήσεις του άλλου), 

Τέλος, κάθε δίκτυο έχει ένα σταθερό κόστος I(κ) για να παρέχει µια 

υπηρεσία ποιότητας k, µε Ι(k) >=0 

Ο χρόνος του παιχνιδιού είναι όπως φαίνεται. Πρώτα, οι πάροχοι 

επενδύουν στην ποιότητα και καθορίζονται οι όροι διασύνδεσης. Τότε, οι 

πάροχοι ανταγωνίζονται σε τιµές. 

 

 
Λύση του Σταδίου ΙΙ 
 

 
Ανταγωνισµός τιµής 
 

∆είξαµε παραπάνω ότι τα µερίδια αγοράς αi καθορίζονται απευθείας από 

το καθαρό πλεόνασµα wi και είναι αναλυτικά εύκολο να φανταστούµε τις 

επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται σε pi και wi απ’ ότι σε pi και Fi µε 
i

i

w
a

∂
∂ =σ. Στο 

τελευταίο στάδιο οι επενδύσεις είναι σταθερές, έτσι το δίκτυο 1 έχει να 

επιλύσει: 

 

maxΠ1 = maxπ1 – I(k1) 

π1 = α (w1,w2) { [p1-c-t - (1-α) (w1,w2) ) (α – t)] k1 q(p1) + v1(p1) - w1 - f } + 

+ α (w1,w2) (1-α (w1,w2) ) (α - t) k2q(p2) 

 

Τακτοποιώντας, έχουµε 

 

π1 = α (w1,w2) { [p1 – c - t) k1q(p1) ] + v1(p1) - w1 – f } + 

+ α (w1,w2) (1- α (w1,w2) ) (α - t) [ k2q(p2) - k1q(p1) ] 

 

Έτσι, καταλήγουµε: 

 



Το Μοντέλο 

 107

i

i

p∂
∂π =α1k1[q(p1) + q’(p1)(p1 – c - t) - q(p1)] - α1(1 - α1) (α - t) k1q’(p1) = 0 

κι έτσι έχουµε στην Ισορροπία: 

 

p*
1= c + t + (α - t) (1 - α*

1),       (2) 

 

για παράδειγµα η αµοιβή (ή τιµή) ωφέλειας (usage fee) είναι ίση µε το 

αντιληπτό οριακό κόστος. Αυτό αποτελεί ένα τυπικό αποτέλεσµα όταν οι 

επιχειρήσεις ανταγωνίζονται σε χρεώσεις 2 µερών (two-part prices). Από την 

εξίσωση (2) είναι χαρακτηριστικό να παρατηρήσουµε ότι όταν:  

1. οι τιµές πρόσβασης καθορίζονται πάνω από το κόστος, τότε και οι 

δύο επιχειρήσεις θα χρέωναν πάνω από το οριακό κόστος.  

2. επιπρόσθετα, η επιχείρηση µε µερίδιο αγοράς µεγαλύτερο του 50% 

θα χρέωνε λιγότερο απ’ ότι η ανταγωνίστρια. Αυτό συµβαίνει, 

επειδή η µεγαλύτερη επιχείρηση θα τερµατίζει περισσότερες 

κλήσεις εντός δικτύου απ’ ότι η ανταγωνίστρια, και έτσι τα 

αντιληπτό οριακό κόστος για τη µεγαλύτερη επιχείρηση θα ήταν 

µικρότερο. 

 

Παράδειγµα για το (1): 
 
Αν c = 10 ευρώ (κόστος δηµιουργίας κλήσης) 

και t = 10 ευρώ (κόστος τερµατισµού κλήσης) 

και α1 = 0,5 (ή 50% µερίδιο αγοράς) 

 

Τότε από την (2) έχουµε: 

 

p*
1= c + t + (α - t) (1 - α*

1) = 10 + 10 + (α – 10) (1 - 0,5) = 20+(α-10)0,5 

 

∆ηλαδή, αν η χρέωση πρόσβασης α είναι µεγαλύτερη από 10 ευρώ τότε 

ολόκληρη η τιµή ωφέλειας p*
1 είναι µεγαλύτερη από το οριακό κόστος c + t = 

10 + 10 = 20 ευρώ 
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Παράδειγµα για το (2): 
 
Αν c = 10 ευρώ (κόστος δηµιουργίας κλήσης) 

και t = 10 ευρώ (κόστος τερµατισµού κλήσης) 

και α = 15 (χρέωση πρόσβασης που πληρώνει το ένα δίκτυο στο άλλο) 

και α1 = 0,7 (ή 70% µερίδιο αγοράς) 

Τότε από την (2) έχουµε: 

 

p*
1= c + t + (α - t) (1 - α*

1) = 10 + 10 + (15 – 10) (1 – 0,7) = 21,5 ευρώ 

 

ενώ αν α1 = 0,3 (ή 30% µερίδιο αγοράς) τότε από την (2) έχουµε: 

 

p*
1= c + t + (α - t) (1 - α*

1) = 10 + 10 + (15 – 10) (1 – 0,3) = 23,5 ευρώ 

 

 

Οι Συνθήκες Πρώτης Τάξης ως προς w1 είναι: 

 

i

i

w∂
∂π  = σ [(p1 – c - t) k1q(p1) + v1(p1) – f - w1]  

– α1 + σ(1-2α1) (α-t) (k2q(p2) - k1q(p1)) = 0 

 

Αντικαθιστώντας στη σχέση (2) και λύνοντας ως προς F1, έχουµε στην 

Ισορροπία: 

 

F*
1 = 

σ
α *

1  + f - (p*
1 – c - t) k1q(p*

1) - (1 - 2α*
1) (α - t) (k2q(p*

2) - k1q(p*
1))  (3) 

 

Παρόµοιες εκφράσεις µπορούν να γίνουν και για το δίκτυο 2. Μετά την 

αντικατάσταση στην εξίσωση (1) και την τακτοποίηση, έχουµε την ακόλουθη 

έκφραση για το µερίδιο αγοράς της επιχείρησης 1 στην Ισορροπία: 

 

α*
1= 2

1 +
3
σ [k1v(p*

1) - k2v(p*
2) + (p*

1 – c - t)k1q(p*
1) - (p*

2 – c - t)k2q(p*
2)] (4) 
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Τέλος, στην Ισορροπία, το κέρδος (ολικό της επένδυσης) του παρόχου 

δικτύου 1 δίνεται από την: 

 

π*
1 = 

σ
)( *

1a  - (α*
1)2(α - t) (k1q(p*

1) - k2q(p*
2)).    (5) 

 

Μπορούµε τώρα να εκφράσουµε την ακόλουθη πρόταση: 

 

Πρόταση 1: Μία από τις ακόλουθες συνθήκες είναι επαρκής για την 

επιχείρηση µε την υψηλότερη ποιότητα (ή επένδυση), προκειµένου πάντοτε 

να έχει περισσότερο από 1/2 της αγοράς, ανεξάρτητα από τον τρόπο µε τον 

οποίο οι χρεώσεις πρόσβασης καθορίζονται: 

 

 Οι χρεώσεις πρόσβασης είναι επαρκώς κοντά στα κόστη 

τερµατισµού 

 Τα προϊόντα είναι αρκετά διαφοροποιηµένα 

 Η ζήτηση είναι επαρκώς άκαµπτη - ανελαστική (rigid) 

 

Απόδειξη:  Η εξ. (4) µπορεί να γραφεί ως:  

 

α*
1=1/2 + σ(k1W(p*

1) - k2W(p*
2)) / 3  

 

όπου W(p)= v(p) + (p – c - t) q(p) είναι η συνολική ευηµερία (welfare) 

δηµιουργούµενη από ένα δίκτυο µοναδιαίας ποιότητας. Ξεκάθαρα, το W 

µεγιστοποιείται όταν p = c + t. Χωρίς να βλάψουµε τη γενικότητα, ας 

υποθέσουµε ότι η επιχείρηση 1 να είναι η µεγαλύτερη, k1 > k2. Πρώτα, 

υποθέτουµε α > t. Αν εικάσουµε ότι η επιχείρηση 1 έχει περισσότερο του 50% 

του µεριδίου αγοράς, τότε γνωρίζουµε από την εξίσωση (2) ότι και οι 2 

επιχειρήσεις χρεώνουν ένα «άνοιγµα» (mark up) στα κόστη και ότι η 

επιχείρηση 1 είναι η φθηνότερη επιχείρηση. Έτσι, η µοναδιαία ευηµερία 

(welfare) W(p*
1) > W(p*

2) και η παρένθεση στην εξίσωση για το µερίδιο αγοράς 

ισορροπίας είναι αναµφισβήτητα θετική. Οµοίως, αν α < t τότε και οι 2 

επιχειρήσεις χρεώνουν χαµηλότερα του κόστους, και η επιχείρηση 1 είναι 

σχετικά πιο ακριβή, π.χ. είναι πιο κοντά στα οριακά κόστη. Έτσι, η µοναδιαία 
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ευηµερία (welfare) για την επιχείρηση 1 παραµένει ακόµα µεγαλύτερη από 

εκείνη της επιχείρησης 2 και η παρένθεση είναι ακόµα θετική. Από την άλλη 

πλευρά, ας υποθέσουµε α>t και ας εικάσουµε ότι η επιχείρηση 1 είναι η 

µικρότερη επιχείρηση (µια όµοια εξήγηση θα γινόταν αν α < t). Τότε, η 

επιχείρηση 1 είναι η πιο ακριβή επιχείρηση και τότε και οι 2 επιχειρήσεις θα 

χρέωναν ένα «άνοιγµα» (mark up) πάνω από τα κόστη. Παρ’ όλ’ αυτά, αφού 

p1 - p2 = (α - t) (1 - 2α1), αν το α είναι κοντά στο t, τότε η διαφοροποίηση τιµής 

είναι µικρή, δηλαδή W(p*
1) ≈  W(p*

2), δείχνοντας ότι η παρένθεση στην 

εξίσωση για το µερίδιο αγοράς θα είναι θετική, παραβιάζοντας την αρχική µας 

υπόθεση. Οµοίως, αν τα προϊόντα είναι επαρκώς διαφοροποιηµένα, τότε τα 

µερίδια αγοράς θα είναι κοντά στο 1/2, κάνοντας την διαφοροποίηση τιµής 

(price differential) κοντά στο µηδέν, και η ίδια παραβίαση θα συνέβαινε. Τέλος, 

η µοναδιαία ευηµερία (welfare) δεν θα άλλαζε µε διαφορές στην τιµή αν η 

ζήτηση είναι τελείως άκαµπτη – ανελαστική (rigid). Έτσι, αν η ζήτηση είναι 

επαρκώς άκαµπτη - ανελαστική, τότε δεν µπορεί να είναι η περίπτωση ότι η 

µεγαλύτερη επιχείρηση έχει λιγότερο του 50% της αγοράς. 

 

Μια άλλη έννοια της Πρότασης 1 είναι ότι αν η επιχείρηση 1 είναι η 

µεγαλύτερη επιχείρηση, τότε ο πρόσθετος όρος στην εξ. (5) είναι αρνητικός αν 

η πρόσβαση διαµορφώνεται πάνω από το κόστος, ενώ το αντίθετο θα ήταν 

αληθές για τη µικρότερη επιχείρηση. Θα χαρακτηρίσουµε σύντοµα τι 

συµβαίνει όταν η πρόσβαση καθορίζεται στο κόστος 

 

Πρόσβαση που διαµορφώνεται στο κόστος 
 

Υποθέτουµε ότι η χρέωση πρόσβασης καθορίζεται από τον διαµορφωτή 

(ή διαπραγµατεύεται από τις παρατάξεις) στο οριακό της κόστος: α=t. Από την 

(2), παίρνουµε p*
1 = p*

2 = c + t, αφού το αντιληπτό οριακό κόστος είναι ίσο µε 

το αληθινό οριακό κόστος και για τις 2 επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τα 

µερίδια αγοράς τους. Όµοια κόστη δεν υπονοούν όµοια µερίδια. Στην πράξη, 

έχουµε: 

 

2
1 +

3
σ v(c + t)(k1 - k2). 
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Αν η ποιότητα των 2 δικτύων διαφέρει, το µερίδιο αγοράς δεν µοιράζεται 

ισοµερώς µεταξύ των 2 παρόχων, σύµφωνα µε την Πρόταση 1: 

 

 Αν k1>k2, τότε α*
1>1/2>α*

2 

 Αν k1=k2, τότε α*
1=1/2=α*

2 

 Αν k1<k2, τότε α*
1<1/2<α*

2 

 

 

Πρόσβαση που διαµορφώνεται στο κόστος - Παράδειγµα: 

 

Αν c = 10 ευρώ (κόστος δηµιουργίας κλήσης) 

και t = 10 ευρώ (κόστος τερµατισµού κλήσης) 

 Τότε η ωφέλεια των καταναλωτών συναρτήσει του c+t, δηλαδή η v(c+t) 

είναι ίδια και για τα 2 δίκτυα. 

Αν, όµως, διαφέρει η ποιότητα µεταξύ των δικτύων, π.χ. αν θέσουµε  

 k1 = 2 (συντελ. ποιότητας για το δίκτυο 1), 

 k2 = 1 (συντελ. ποιότητας για το δίκτυο 2) 

και σ = 1/2 (βαθµός υποκατάστασης µεταξύ των δικτύων), τότε έχουµε: 

 

α*
1 =      +       v(c + t)(k1 - k2) =      +       v(10+10)(2-1) ξεκάθαρα πάνω  

 

από 50% 

2
1

3
σ

2
1

3
σ
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4.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 

Αυτή η εργασία ανέλυσε τα κίνητρα που έχουν οι πάροχοι δικτύων να 

επενδύουν σε ευκολίες – δυνατότητες  µε διαφορετικά επίπεδα ποιότητας. 

Επεκτείναµε το πλαίσιο του ALRT (δηλαδή, το βασικό µοντέλο των 

Armstrong, Ley και Tirole) µε την εισαγωγή ενός σταδίου επενδύσεων, 

πρωθύστερο του ανταγωνισµού τιµών, όπου και εισάγαµε την έννοια της 

ποιότητας. Η ποιότητα κοστίζει αλλά είναι επωφελής για πελάτες που θα 

καλούν περισσότερο. ∆είξαµε ότι το επίπεδο των χρεώσεων τερµατισµού έχει 

σηµαντική ανάµειξη σε όρους κινήτρων για επένδυση. Συγκεκριµένα, το 

τυπικό αποτέλεσµα της ουδετερότητας κερδών µε σεβασµό στις χρεώσεις 

πρόσβασης δεν ισχύει πλέον. Όταν η ποιότητα ενός δικτύου επηρεάζει τόσο 

τις εντός όσο και τις εκτός δικτύου κλήσεις, τότε αποδείξαµε ότι: 

  

 Για δεδοµένα επίπεδα επενδύσεων (ποιότητας), µια µικρή επιχείρηση 

θα επωφελούνταν από µια χρέωση πάνω από το κόστος ενώ το 

αντίθετο θα ίσχυε για µια µεγάλη επιχείρηση 

 Αν η ποιότητα των 2 δικτύων διαφέρει, το µερίδιο αγοράς δεν 

µοιράζεται ισοµερώς µεταξύ των 2 παρόχων. Συγκεκριµένα, το δίκτυο 

που παρουσιάζει καλύτερη ποιότητα, αποκτά µερίδιο αγοράς 

µεγαλύτερο του 50% 

 

Καθίσταται σαφές, εποµένως, πως η ρύθµιση των χρεώσεων 

πρόσβασης (αλλά και τερµατισµού) είναι καίριας σηµασίας, όταν αναλύουµε 

θέµατα ανταγωνισµού µεταξύ δύο τηλεπικοινωνιακών παρόχων. Η συνήθης 

πρακτική µεταξύ των παρόχων είναι η (ιδιωτική) διαπραγµάτευση των 

χρεώσεων πρόσβασης, κάτι που πολλές φορές δεν είναι και πολύ 

αποτελεσµατικό, οπότε οδηγούµαστε συχνά στο φαινόµενο οι χρεώσεις 

πρόσβασης να είναι πάνω από τα κόστη τερµατισµού (ενν. των κλήσεων). 

Αντ’ αυτού, όµως, θα µπορούσαµε να πείσουµε τις επιχειρήσεις να επενδύουν 

µε έναν αποτελεσµατικό τρόπο πάνω στην ποιότητα, κι έτσι οι χρεώσεις 

πρόσβασης θα µπορούσαν να τίθενται κάτω από τα κόστη. ∆ηλαδή, η 

τρέχουσα αντίληψη της διασύνδεσης (δηλ. οι χρεώσεις πρόσβασης που 

πληρώνει το ένα δίκτυο στο άλλο να είναι πάνω από τα κόστη τερµατισµού) 
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µπορεί να µην είναι και η πλέον σωστή. Πολλές χώρες 

(συµπεριλαµβανοµένων και των Η.Π.Α. από την Πράξη Τηλεπικοινωνιών – 

Telecommunication Act – του 1996) έχουν υιοθετήσει στην πράξη ρυθµίσεις 

όπου το δίκτυο που καλεί (calling party’s network) θα πρέπει να πληρώνει το 

«καλούµενο» δίκτυο (called party’s network) µια αµοιβή (χρέωση) 

τερµατισµού (termination fee) που θα βασίζεται στο Μακροχρόνια Αυξητικό 

Κόστος (Long Run Incremental Cost – LRIC) των «ευαίσθητων» ευκολιών – 

δυνατοτήτων (facilities) κυκλοφορίας του αποδέκτη δικτύου που 

χρησιµοποιείται για να τερµατίζει τις κλήσεις. Η εργασία δείχνει ότι το LRIC 

µπορεί (από µόνο του) να µην αποτελεί καλό δείκτη όταν λαµβάνονται κίνητρα 

για επένδυση (στην ποιότητα). Φυσικά, ο καθορισµός του σωστού επιπέδου 

των χρεώσεων πρόσβασης κάτω του κόστους θα ήταν µια πολύ «λεπτή» 

εργασία στην πράξη, δεδοµένου ότι στην πραγµατικότητα οι ρυθµιστές δεν 

είναι δυνατόν να γνωρίζουν την δοµή του κόστους ενός δικτύου, όπως επίσης 

είναι δύσκολο ένας πάροχος να δώσει αληθινά στοιχεία σχετικά µε τη δοµή 

του κόστους του. Με όλα αυτά, ακούγεται ενδιαφέρον ένα σύστηµα όπου θα 

έδινε µηδενική επιβάρυνση διασύνδεσης. Κάτι τέτοιο, εφαρµόζεται εύκολα 

στην πράξη και από την άλλη πλευρά δίνεί υψηλότερα κίνητρα για επένδυση 

(σε ποιότητα). Από την άλλη είναι και κοινωνικά πιο αποδεκτό. Η Federal 

Communication Commission (FCC) πρόσφατα ξεκίνησε µια διαδικασία για την 

υλοποίηση ενός τέτοιου συστήµατος διασύνδεσης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

5.1 Εισαγωγή   

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 ξεκίνησε και στην Ελλάδα η 

διαδικασία απελευθέρωσης των τηλεπικοινωνιών η οποία και συνεχίζεται 

µέχρι σήµερα. Η απελευθέρωση ήταν η φυσική κατάληξη τόσο της 

επίδρασης του παγκόσµιου νοµοθετικού περιβάλλοντος της 

απελευθερωµένης τηλεπικοινωνιακής αγοράς, όσο και των µεγάλων 

δυνατοτήτων που είχαν οι τηλεπικοινωνίες για ανάπτυξη µετά την 

τεχνολογική έκρηξη, αλλά δεν µπορούσαν να υλοποιηθούν χωρίς την 

πραγµατοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων. 

Η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών βασίστηκε κυρίως στη σύγκλιση τους 

µε τις δυνατότητες της πληροφορικής, που δηµιούργησε µια νέα ψηφιακή 

πλατφόρµα οµοιόµορφης διαχείρισης φωνής, δεδοµένων και εικόνας. Οι 

κυριότερες τεχνολογίες που οδηγούν σήµερα τις εξελίξεις στις 

τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα είναι: 
 

> Ψηφιακά ∆ίκτυα ενοποιηµένων υπηρεσιών µεγάλης 

χωρητικότητας (ISDN : Integrated Services Digital Network, ATM : 

Asynchronous Transfer Mode, Frame Relay, ADSL : Asynchronous 

Digital Subscriber Loop). 

> ∆ίκτυα οπτικών ινών µεγάλων ταχυτήτων που µπορούν να 

µεταβιβάσουν µεγάλο όγκο πληροφοριών (SDH, Digital Radio, 

DWDM). 

> Προηγµένα συστήµατα αποτελεσµατικότερης διαχείρισης 

των πόρων των δικτύων (ΤΜΝ). 

> Ασύρµατες ψηφιακές τηλεπικοινωνίες (GSM 900/1800, 

GPRS, UMTS/3rd Generation Mobile Communications, ΤΕRRΑ, LMDS). 

> Ανάπτυξη δορυφορικών συστηµάτων και επικοινωνιών. 

> Ανάπτυξη Internet και εξάπλωση της χρήσης εφαρµογής του 

αντιστοίχου πρωτοκόλλου επικοινωνίας (TCP/ΙΡ). 
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Τα βασικά στάδια που ξεχωρίζουν στη διαδικασία απελευθέρωσης (θα 

αναλυθεί εκτενέστερα παρακάτω) του τηλεπικοινωνιακού κλάδου είναι τα 

ακόλουθα : 
 

 Απελευθέρωση της υποχρεωτικής προµήθειας από τους 

καταναλωτές των τερµατικών τηλεπικοινωνιακών συσκευών τους από 

τον Ο.Τ.Ε.  

> Αντικατάσταση  των   µη   υποχρεωτικών     "συστάσεων"   από   

την  έκδοση πανευρωπαϊκών προτύπων υποχρεωτικής εφαρµογής. 

Με τον τρόπο αυτό ενοποιήθηκε  η   αγορά   και   όλα   τα   παρόµοια   

τηλεπικοινωνιακά  υλικά αντιστοιχούν σε ταυτόσηµες προδιαγραφές. 

> ∆ιαχωρισµός  της  Κανονιστικής  Αρχής,   που  εκδίδει  τα   

σχετικά   µε  τις τηλεπικοινωνίες νοµοθετήµατα, από τον Ο.Τ.Ε. που 

εκµεταλλεύεται εµπορικά τις   τηλεπικοινωνίες.   ∆ηµιουργία   της   

διοικητικής   αρχής   της   Ελληνική Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). 

> Απελευθέρωση   της   δυνατότητας   δηµιουργίας   υποδοµών   

µε   πρώτα   τα εναλλακτικά δίκτυα, δηλαδή  τα δίκτυα άλλων 

φορέων που  µπορούν να χρησιµοποιηθούν για παροχή 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, και από 1-1- 2001 όλων των δικτύων. 

> Παροχή,      βαθµιαία,      σε      τρίτους      της      δυνατότητας      

προσφοράς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, αρχίζοντας από τις 

υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας, τις δορυφορικές επικοινωνίες, τη 

µεταφορά δεδοµένων, τα ιδιωτικά δίκτυα, τις κινητές επικοινωνίες και 

την ενσύρµατη τηλεφωνία. 

 

Τα σηµαντικότερα ορατά αποτελέσµατα της µέχρι σήµερα λειτουργίας 

της απελευθερωµένης τηλεπικοινωνιακής αγοράς είναι: 
 

> Σηµαντικές επενδύσεις στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και 

δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης εργατικού δυναµικού. 

> Μεγάλη ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών µέσω του 

ανταγωνισµού µεταξύ των τηλεπικοινωνιακών φορέων. 

> ∆ιευκόλυνση των πολιτών µέσω της δυνατότητας άµεσης 
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πρόσβασης σε πληροφορίες, περιορισµού των µετακινήσεων κλπ. 

> Σηµαντική µείωση των τιµολογίων των παρεχόµενων 

υπηρεσιών. 

> Ανάπτυξη του εµπορίου και των συναλλαγών. 

  

Το βασικό κανονιστικό µέρος της απελευθέρωσης έχει σχεδόν 

ολοκληρωθεί. Οι τηλεπικοινωνίες έχουν αναπτυχθεί σε βαθµό µεγαλύτερο από 

την εξοικείωση του πληθυσµού στα µε τα νέα µέσα και τις τεχνολογίες, 

γεγονός που αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα ανάπτυξης της κοινωνίας των 

πληροφοριών στο εθνικό αλλά και το διεθνές περιβάλλον. 

  
5.2 Πως φτάσαµε στην απελευθέρωση της τηλεπικοινωνιακής 

αγοράς στην Ελλάδα. 

Για περισσότερο από πέντε δεκαετίες, ο Ο.Τ.Ε. από το έτος ιδρύσεως του 

(1949) αποτελούσε τον µοναδικό οργανισµό τηλεπικοινωνιών που προσέφερε 

το προϊόν σταθερής τηλεφωνίας, τελώντας υπό την εποπτεία του Υπουργείου 

Μεταφορών και Επικοινωνιών και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών. 

Ωστόσο, η Ελλάδα, ως κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 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 την 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 νοµοθεσία. 

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 δυο κύρια µέτρα που αρχικά προτάθηκαν για την επίτευξη του 

σκοπού αυτού ήταν: 
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> Η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιακών αγορών. 

> Η εναρµόνιση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και του 

εξοπλισµού τους µε τα ανταγωνιστικά, πλέον, παγκόσµια πρότυπα. 

 

Στις 28-6-1990 η Ε.Ε. εξέδωσε µια πρώτη Οδηγία σχετικά µε τον 

ανταγωνισµό στις αγορές τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (90/388/ΕΟΚ-

'Όδηγία περί Απελευθέρωσης" ) η οποία αποτέλεσε την έναρξη για την 

απελευθέρωση των αγορών αυτών. Η Οδηγία αυτή καταργούσε τα µονοπώλια 

και επέτρεπε την ανταγωνιστική παροχή όλων των τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών, εκτός της σταθερής τηλεφωνίας. Το πεδίο εφαρµογής της 

"Οδηγίας περί Απελευθέρωσης" τροποποιήθηκε πολλές φορές 

συµπεριλαµβάνοντας τις δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (13-10-

94), την χρήση δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης (18-1-95) και τις κινητές και 

προσωπικές επικοινωνίες (16-1-96). 

Ακόµη, µε την "Οδηγία περί καθεστώτος Ανοικτού ∆ικτύου" (28-6-

90) διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότερη πρόσβαση στα δηµόσια δίκτυα του 

κρατικού µονοπωλιακού φορέα παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών. Οι 

ρυθµίσεις αυτές αποσκοπούν στην εναρµόνιση των τεχνικών προδιαγραφών, 

την εξασφάλιση κοινών αρχών τιµολόγησης σε όλη την Ε.Ε. και τη 

διασφάλιση αντικειµενικότητας και διαφάνειας στα πλαίσια του 

ανταγωνιστικού πλαισίου δράσης. Στις 5-6-92 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 τους τελικούς 

χρήστες και να ορίζουν συστήµατα κοστολόγησης για αυτά τα προϊόντα έως το 

τέλος του 1993. 

Στις 3-3-1996 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 εταιρειών καλωδιακής 

τηλεόρασης, των σιδηροδρόµων, της παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος και 

άλλων εταιρειών κοινής ωφελείας, να επαναπωλούν την χωρητικότητα 

αυτών των δικτύων, για την παροχή ήδη απελευθερωµένων υπηρεσιών από 
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τον Ιούλιο του 1996. 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι το µονοπώλιο του Ο.Τ.Ε. παύει να 

υφίσταται µπροστά στη νέα αυτή πραγµατικότητα. Το νέο κανονιστικό 

όργανο που δηµιουργείται (Ε.Ε.Τ.Τ.) αναλαµβάνει την ευθύνη για την 

θέσπιση και την εφαρµογή των νέων εκείνων κανόνων και ρυθµίσεων που 

θα διασφαλίσουν την ύπαρξη διαφάνειας, ίσης µεταχείρισης και τη 

δηµιουργία των πλαισίων εκείνων µέσα στα οποία θα λειτουργεί ο υγιής 

ανταγωνισµός. 

5.3 Τι είναι η Ε.Ε.Τ.Τ.  

Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι η Εθνική Ρυθµιστική Αρχή η οποία επιβλέπει και ρυθµίζει 

την τηλεπικοινωνιακή αγορά και την αγορά των ταχυδροµικών υπηρεσιών. 

Στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης της αγοράς, την εξασφάλιση της 

οµαλής της λειτουργίας στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισµού και της 

διασφάλισης των συµφερόντων των χρηστών. Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι διοικητικά 

αυτοτελής και οικονοµικά ανεξάρτητη. Ιδρύθηκε το 1992 µε τον Ν.2075 µε 

την επωνυµία Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (Ε.Ε.Τ.) και οι 

αρµοδιότητες της επικεντρώνονταν στην εποπτεία της απελευθερωµένης 

αγοράς των τηλεπικοινωνιών. Η λειτουργία της όµως ξεκίνησε το καλοκαίρι του 

1995. Με την ψήφιση του Ν.2668/98 ο οποίος καθόριζε τον τρόπο οργάνωσης 

και λειτουργίας του τοµέα των ταχυδροµικών υπηρεσιών, ανατέθηκε στην 

Ε.Ε.Τ. και η ευθύνη για την εποπτεία και ρύθµιση της αγοράς των 

ταχυδροµικών υπηρεσιών και µετονοµάστηκε σε Εθνική Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). Με τον Ν.2867/2000 

ενισχύθηκε ο εποπτικός, ελεγκτικός και ρυθµιστικός ρόλος της Ε.Ε.Τ.Τ. 

Η Ε.Ε.Τ.Τ. απαρτίζεται από εννέα µέλη, τα οποία επιλέγονται από τη 

∆ιάσκεψη των Προέδρων της Βουλής και διορίζονται µε απόφαση του 

Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών. Τρεις από τους εννέα επιτρόπους, ο 

Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος για τον τοµέα των Τηλεπικοινωνιών και ο 

Αντιπρόεδρος για τον τοµέα παροχής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών είναι 

πλήρους απασχόλησης. Σύµφωνα µε τον Ν.2867/00 "ως µέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. 

επιλέγονται πρόσωπα εγνωσµένου κύρους, που απολαύουν ευρείας 
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κοινωνικής αποδοχής και διακρίνονται για την επιστηµονική τους κατάρτιση και 

την επαγγελµατική τους ικανότητα στον τεχνικό, οικονοµικό ή νοµικό τοµέα". Τα 

µέλη της κατά την άσκηση των καθηκόντων τους απολαµβάνουν πλήρους 

ανεξαρτησίας. 

Οι ανάγκες για µια αποτελεσµατική, ευέλικτη, και εξειδικευµένη διοίκηση 

που προκύπτουν από µια απελευθερωµένη αγορά απαντώνται στον νέο Ν. 

2867/2000 µε την ενίσχυση του εποπτικού, ελεγκτικού και ρυθµιστικού 

ρόλου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων. Ο 

Ν.2867/2000 έχει ως στόχο να εξασφαλίσει την οµαλή λειτουργία και την 

ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών, µεριµνώντας για την προστασία των 

χρηστών, την εξασφάλιση της παροχής Καθολικής Υπηρεσίας καθώς και 

την προστασία των προσωπικών δεδοµένων. Ιδιαίτερα, η Ε.Ε.Τ.Τ. : 
 

 ρυθµίζει όλα τα θέµατα που αφορούν στις Γενικές και 

Ειδικές άδειες (χορήγηση, ανανέωση, τροποποίηση, ανάκληση, 

αναστολή, µεταβίβαση και συνεκµετάλλευση), καθορίζοντας τους 

όρους και διεξάγοντας (όπου προβλέπεται) τους διαγωνισµούς για 

την χορήγηση Ειδικών Αδειών (Παράρτηµα 1). 

> καθορίζει τις αρχές κοστολόγησης και τιµολόγησης για την 

πρόσβαση και χρήση του Τοπικού Βρόχου, των Μισθωµένων 

Γραµµών και της ∆ιασύνδεσης, µε την έκδοση σχετικών κανονισµών. 

> συντάσσει το Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης, εκχωρεί αριθµούς 

και ονόµατα δικτυακών τόπων (domain names) και προβαίνει στη 

διαπίστευση των φορέων που παρέχουν πιστοποίηση ηλεκτρονικής 

υπογραφής. 

> ρυθµίζει τα θέµατα του ∆ιαδικτύου. 

> ασχολείται µε θέµατα τερµατικού εξοπλισµού. 

> διαχειρίζεται   το   Φάσµα   Ραδιοσυχνοτήτων,   προβαίνει   

στην εκχώρηση µεµονωµένων ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών 

ραδιοσυχνοτήτων και τηρεί µητρώο εκχωρούµενων ραδιοσυχνοτήτων. 

> εποπτεύει και ελέγχει τη χρήση του φάσµατος 

ραδιοσυχνοτήτων. 

> χορηγεί τις άδειες κατασκευής κεραιών. 

> συντάσσει   τον   Εθνικό   Κανονισµό Ραδιοεπικοινωνιών,   
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καθώς   και   των προϋποθέσεων Παροχής Ανοικτού ∆ικτύου και των 

πιθανών, λόγω Ουσιωδών Απαιτήσεων, περιορισµών πρόσβασης στο 

∆ίκτυο. 

> είναι αρµόδια για την εφαρµογή της νοµοθεσίας περί 

ανταγωνισµού στην αγορά των τηλεπικοινωνιών. 

> καταρτίζει κατάλογο των Οργανισµών µε Σηµαντική Ισχύ στην 

Αγορά, καθώς και αυτών που έχουν υποχρέωση παροχής µισθωµένων 

γραµµών. 

> εκδίδει τους Κώδικες ∆εοντολογίας. 

> είναι     αρµόδια     για     την     εφαρµογή     της     Καθολικής     

Υπηρεσίας, συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων χρηµατοδότησης της. 

> ασκεί εποπτεία επί της αγοράς τηλεπικοινωνιών, ελέγχοντας 

τις συµβάσεις διασύνδεσης,   παροχής   υπηρεσιών   φωνητικής   

τηλεφωνίας   και   κινητής επικοινωνίας,  ώστε να  διασφαλισθεί η  

προστασία  των  καταναλωτών,  η διασύνδεση και η 

διαλειτουργικότητα των δικτύων. Επίσης, ρυθµίζει και εποπτεύει την 

αγορά των ταχυδροµικών υπηρεσιών. 

> γνωµοδοτεί για τη λήψη νοµοθετικών µέτρων. 

> στα πλαίσια εφαρµογής της µονοαπευθυντικής διαδικασίας, 

διαβιβάζει προς τις αρµόδιες αρχές αιτήσεις τηλεπικοινωνιακών 

επιχειρήσεων προς λήψη απαραίτητων αδειών και συνεργάζεται µε 

την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και άλλους 

διεθνείς φορείς. 

> έχει    διαιτητικές    αρµοδιότητες    για    την    επίλυση    

διαφορών    µεταξύ τηλεπικοινωνιακών οργανισµών/ οργανισµών 

ταχυδροµικών υπηρεσιών, ή µεταξύ αυτών και του ∆ηµοσίου, 

χρηστών και ιδιωτών. 

  

Κατά την άσκηση των ανωτέρω αρµοδιοτήτων της, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να 

προβαίνει στην έκδοση κανονιστικών ή ατοµικών πράξεων, οι οποίες 

δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Σύµφωνα µε σχετική απόφαση "Οι τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στα πλαίσια Γενικής ή 

Ειδικής Άδειας θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις προβλέψεις της Υ.Α. 
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44465 (Φ.Ε.Κ. 7/Β/11-1-2002 Καθορισµός νοµικής µορφής ελαχίστου 

κεφαλαίου και ελαχίστης υποχρεωτικής στελέχωσης των τηλεπικοινωνιακών 

επιχειρήσεων)" 

Με τον Κανονισµό Γενικών Αδειών (Απόφαση Ε.Ε.Τ.Τ. 207/3, Φ.Ε.Κ. 

195/Β/1-3-200 Γ), καθορίζεται η διαδικασία αδειοδότησης υπό καθεστώς 

Γενικών Αδειών. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Γενικών Αδειών, µία εταιρεία θα 

πρέπει να προσκοµίσει στην Ε.Ε.Τ.Τ. πλήρως συµπληρωµένη ∆ήλωση 

Καταχώρησης για: 
 

> την έναρξη παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 

(κατάθεση ∆ήλωσης Καταχώρησης µε την ένδειξη «Έναρξη»). 

> την παροχή επιπλέον Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών ή τη 

διακοπή παροχής κάποιων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (κατάθεση 

∆ήλωσης Καταχώρησης µε την ένδειξη «Τροποποίηση»). 

> την   λήξη   της   παροχής   όλων   των   Τηλεπικοινωνιακών   

Υπηρεσιών  που παρέχουν (κατάθεση ∆ήλωσης Καταχώρησης µε την 

«Λήξη»). 

 

Σε κάθε περίπτωση η ∆ήλωση καταχώρησης θα πρέπει να 

συνοδεύεται από την καταβολή των σχετικών ανταποδοτικών τελών και των 

Νοµιµοποιητικών Εγγράφων της εταιρείας στην περίπτωση που αυτά δεν 

έχουν υποβληθεί στην Ε.Ε.Τ.Τ. ή έχουν τροποποιηθεί. 

∆ήλωση Καταχώρησης θα πρέπει να προσκοµίζεται στην Ε.Ε.Τ.Τ. 

και σε κάθε περίπτωση που αλλάζει κάποιο από τα στοιχεία που έχει 

κοινοποιήσει η επιχείρηση σε προηγούµενη ∆ήλωση της (π.χ. αλλαγή 

διεύθυνσης, νοµικού εκπροσώπου κλπ.). Η   ∆ήλωση   Καταχώρησης  

περιλαµβάνει  κωδικοποίηση  των  τηλεπικοινωνιακών1 υπηρεσιών και τις 

σχετικές τους Επεξηγήσεις. 

Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης Ειδικών Αδειών και οι 

όροι και οι προϋποθέσεις  εκµετάλλευσης  Ειδικών  Αδειών,  ρυθµίζονται  

µε  τον  Κανονισµό Ειδικών Αδειών (Απόφαση Ε.Ε.Τ.Τ. 207/2, ΦΕΚ195/Β/1-

3-2001). Οι κατηγορίες των Ειδικών Αδειών είναι οι εξής: 
 

> Ειδική  Άδεια  εγκατάστασης  τηλεπικοινωνιακού  δικτύου   (για  
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την  οποία απαιτούνται δικαιώµατα διέλευσης σε δηµόσιους χώρους 

/ κοινόχρηστους χώρους / ιδιοκτησίες τρίτων). 

> Ειδική Άδεια παροχής δορυφορικών υπηρεσιών. 

> Ειδική Άδεια παροχής υπηρεσιών σταθερών ραδιοεπικοινωνιών. 

> Ειδική Άδεια παροχής υπηρεσιών κινητών ραδιοεπικοινωνιών. 

> Ειδική Άδεια παροχής φωνητικής τηλεφωνίας, για την οποία θα 

ακολουθήσει εκχώρηση συνδροµητικών αριθµών από το Εθνικό 

Σχέδιο Αριθµοδότησης2 (Ε.Σ.Α.) 

> Ειδική Άδεια παροχής υπηρεσιών οι οποίες δεν εµπίπτουν 

στις παραπάνω κατηγορίες.  

5.4 Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός 

Η   αρµοδιότητα για θέµατα τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού 

και ραδιοεξοπλισµού δόθηκε στην Ε.Ε.Τ.Τ. µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 

44/2002. Με το Προεδρικό ∆ιάταγµα 44/2002 (Φ.Ε.Κ. 44/Α/7-3-2002) 

"Ραδιοεξοπλισµός και τηλεπικοινωνιακός τερµατικός εξοπλισµός και αµοιβαία 

αναγνώριση της συµµόρφωσης των εξοπλισµών αυτών. Προσαρµογή της 

ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου της 9Μαρτίου 1999"   ρυθµίζεται  η   διάθεση   στην   

αγορά   και  χρήση   του   τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού. 

Το Π.∆. καλύπτει τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό και  

ραδιοεξοπλισµό, µε τις ακόλουθες εξαιρέσεις: 
 

• Εξοπλισµός  που   χρησιµοποιείται  αποκλειστικά  για   

δραστηριότητες  που αφορούν τη δηµόσια ασφάλεια, την 

άµυνα, την κρατική ασφάλεια και για κρατικές 

δραστηριότητες στο πεδίο του ποινικού δικαίου. 

• Ραδιοεξοπλισµός   για   χρήση   από   ραδιοερασιτέχνες   

που   δεν   διατίθεται εµπορικά. 

• Εξοπλισµός   µόνο   για  λήψη   που   προορίζεται   

αποκλειστικά   για   λήψη ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 

εκποµπών . 
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• Ναυτιλιακός εξοπλισµός που καλύπτεται από την οδηγία 

96/98/ΕΚ. 

• Εξοπλισµός που χρησιµοποιείται από την πολιτική 

αεροπορία (σύµφωνα µε το άρθρο 2 του κανονισµού ΕΟΚ 

3922/91 του Συµβουλίου της 16ης 1991, όπως 

τροποποιήθηκε  από τον  κανονισµό (ΕΚ) αριθ.   2176/96  

της Επιτροπής). 

• Εξοπλισµός και συστήµατα διαχείρισης της εναέριας 

κυκλοφορίας (Σύµφωνα µε το Π.∆. 351/96 όπως 

τροποποιήθηκε από το Π.∆. 7/ 1999). 

  

Οι κατασκευαστές ή οι εξουσιοδοτηµένοι αντιπρόσωποι τους δεν είναι 

πλέον υποχρεωµένοι να πάρουν έγκριση τύπου για τα προϊόντα τους πριν τα 

διαθέσουν στην αγορά. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα 

εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του θα πρέπει να δηλώνει για κάθε προϊόν 

ότι αυτό συµµορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας (∆ήλωση 

Συµµόρφωσης). Οι ουσιώδεις απαιτήσεις ως προς τις οποίες θα πρέπει 

σύµφωνα µε το Π.∆. να συµµορφώνεται κάθε προϊόν τηλεπικοινωνιακού 

εξοπλισµού είναι (άρθρο 3 του Π.∆.): 
 

> Απαιτήσεις για την προστασία της υγείας και ασφάλειας του 

χρήστη ή τρίτου, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων ασφαλείας 

σύµφωνα µε την ΚΥΑ 470/    1985   όπως   τροποποιήθηκε   από   την   
ΚΥΑ   Β   6467/608/88   που εναρµονίζουν στην ελληνική νοµοθεσία 

την οδηγία 73/23/ΕΟΚ, εξαιρουµένης της επιβολής κατώτατου ορίου 

τάσης. 

> Απαιτήσεις προστασίας για την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα, 

σύµφωνα µε την ΚΥΑ 94649/8682/93 που µεταφέρει στην ελληνική 

νοµοθεσία την οδηγία 89/336/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε µε τις οδηγίες 

92/31/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ. 

> Επιπλέον για το ραδιοεξοπλισµό, ισχύει ότι θα πρέπει να 

κατασκευάζεται έτσι ώστε να χρησιµοποιείται αποτελεσµατικά το 

φάσµα που έχει παραχωρηθεί σε επίγειες ή δορυφορικές 

ραδιοεπικοινωνίες και τους τροχιακούς πόρους και να αποφεύγονται οι 
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επιβλαβείς παρεµβολές. 

 

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µπορεί να εκδίδει αποφάσεις για την 

εισαγωγή νέων ουσιωδών απαιτήσεων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Μέχρι 

στιγµής έχουν εκδοθεί αποφάσεις που αφορούν (α) στο ραδιοεξοπλισµό που 

προορίζεται να τοποθετηθεί σε µη καλυπτόµενα από τη σύµβαση 5ΟΕΑ8 

θαλασσοπλοούντα πλοία για να µπορούν να συµµετέχουν στο παγκόσµιο 

ναυτιλιακό σύστηµα κινδύνου και ασφάλειας (ΟΜΟ88), (β) στο 

ραδιοεξοπλισµό ο οποίος καλύπτεται από την περιφερειακή ρύθµιση που 

αφορά τη ραδιοτηλεφωνική υπηρεσία σε πλωτές οδούς εσωτερική 

ναυσιπλοΐας και (γ) στους φάρους χιονοστιβάδας. Επίσης, έχει εκδοθεί 

απόφαση σχετικά µε την κατηγοριοποίηση του τηλεπικοινωνιακού 

εξοπλισµού. 

 
5.5  Η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών 

 

Όλες οι χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν προχωρήσει σταδιακά 

στην πλήρη απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Στη 

διαδικασία αυτή έχει συµµετάσχει φυσικά και η Ελλάδα17, έχοντας λάβει το 

δικαίωµα αναβολής έως τις 31-12-2000 της κατάργησης των αποκλειστικών 

δικαιωµάτων που έχουν χορηγηθεί στον ΟΤΕ για την παροχή υπηρεσιών 

φωνητικής τηλεφωνίας και την εγκατάσταση δηµόσιου τηλεπικοινωνιακού 

δικτύου για την παροχή φωνητικής τηλεφωνίας. 

Το αίτηµα της ελληνικής κυβέρνησης να κρατήσει τότε ο ΟΤΕ18 το 

µονοπώλιο έως το 2003 δεν έγινε δεκτό, αλλά από τότε υπήρχαν κάποιοι που 

έλεγαν ότι θα βρεθεί ο τρόπος για να ισχύσει το όριο που ζητούσε η Ελλάδα. 

Ακολούθησε ένα µακρύ διάστηµα όπου οι αρµόδιες αρχές της Ελλάδας έριξαν 

όλο το βάρος στον εκσυγχρονισµό του ΟΤΕ και στην υλοποίηση των 

προγραµµατικών του συµφωνιών, ενώ την ίδια στιγµή το νοµοθετικό πλαίσιο 

που έπρεπε να ετοιµαστεί για να έρθει η απελευθέρωση παρέµενε ασαφές. Η 

Κοµισιόν έφθασε µάλιστα στο σηµείο να επιβάλλει κυρώσεις στην Ελλάδα 

(«πάγωµα» κονδυλίων για τον εκσυγχρονισµό των τηλεπικοινωνιών), επειδή 

δεν προχωρούσε ο εναρµονισµός του νοµοθετικού πλαισίου και η Εθνική 
                                                           
17 Τηλεπικοινωνιακές υποδοµές και δίκτυα - http://www.government.gr/info/diktia/4.html  
18 NoProfit_gr1 - http://news.noprofit.gr/onearticle.php?artid=154  
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Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών-Ταχυδροµείων (η ρυθµιστική αρχή της αγοράς 

ΕΕΤΤ) παρέµενε ανενεργή.  

Χρειάστηκε να φθάσουµε στα τέλη του 2000, για να γίνει ο 

πλειστηριασµός για την εκχώρηση συχνοτήτων και αδειών σε 

ενδιαφερόµενους να προσφέρουν υπηρεσίες σταθερής-ασύρµατης 

τηλεφωνίας (LMDS). Ο πλειστηριασµός ολοκληρώθηκε, το ∆ηµόσιο εισέπραξε 

περίπου 20 δισεκατοµµύρια δραχµές και άδειες έλαβαν οι κοινοπραξίες: 1) 

Quest Wireless (Infoquest, Εµπορική Τράπεζα, Ελληνική Τεχνοδοµική, 

Οµιλος Τσάκου), 2) Μεσογειακές Ευρυζωνικές Υπηρεσίες (Forthnet, Telecom 

Italia) 3) Europrom (Οµιλος Κοπελούζου, Gazprom, ισραηλινή Eurocom), 4) 

∆ΕΗ Τηλεπικοινωνίες (∆ΕΗ, τράπεζες Αλφα, Εθνική, Γενική), 5) Panafon. 

Επίσης άδεια έλαβε και ο ΟΤΕ, χωρίς να λάβει µέρος στον πλειστηριασµό.  

Αυτό που σχολιάστηκε τότε ήταν η απουσία των µεγάλων διεθνών 

«παικτών», οι οποίοι δεν έδειξαν ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά σε 

συνδυασµό και µε τα προβλήµατα που γνώριζε ο τηλεπικοινωνιακός κλάδος 

παγκοσµίως. Το ίδιο συνέβη και στον πρόσφατο πλειστηριασµό για την 

εκχώρηση συχνοτήτων στην κινητή τηλεφωνία τρίτης γενιάς (UMTS) και 

αδιάθετου φάσµατος στη δεύτερη γενιά (GSM), όπου επιβεβαίωσαν την 

παρουσία τους οι Panafon, Cosmote και Telestet, ενώ εµφανίστηκε ως 

τέταρτος παίκτης από το εσωτερικό η Infoquest, που αγόρασε συχνότητες στο 

GSM.  

Στην Ελλάδα, σηµαντικά εναλλακτικά δίκτυα θα µπορούσαν να 

δηµιουργηθούν από τα ισχύοντα δίκτυα της ∆ΕΗ, του ΟΣΕ, της ∆ΕΠΑ και 

άλλων φορέων. Τα δίκτυα αυτά, µέχρι την πλήρη απελευθέρωση, µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών φωνής, δεδοµένων και εικόνας. 

Ενδεικτικά, στην Ευρώπη 11 µεγάλοι σιδηροδροµικοί οργανισµοί 

συµφώνησαν ήδη, στα πλαίσια του προγράµµατος ΕΡΜΗΣ, να ενοποιήσουν 

και να αναβαθµίσουν τα τηλεπικοινωνιακά τους δίκτυα ώστε να παρέχουν 

οµοιόµορφες διασυνοριακές υπηρεσίες ευρείας ζώνης σε ταχύτητες έως και 

155 Mbit/sec. Επίσης, αποφασίστηκε η σύσταση πέντε θυγατρικών εταιρειών 

του ΟΤΕ19 εν όψει της απελευθέρωσης της αγοράς, που στόχο είχαν την 

ενδυνάµωση του συµβουλευτικού και καθοδηγητικού ρόλου του οργανισµού 

                                                           
19 in_gr  Ειδήσεις - http://www.in.gr/innews/2000/econ/e_jun02.htm  
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στη νέα ανταγωνιστική αγορά.  

Το ζήτηµα της απελευθέρωσης της αγοράς τηλεπικοινωνιών µπήκε στην 

τελική ευθεία, όταν κατατέθηκε στη Βουλή το σχετικό νοµοσχέδιο, µε το οποίο 

ορίστηκε η χορήγηση εννέα αδειών ασύρµατων δικτύων σταθερής 

τηλεφωνίας. Το θέµα, ωστόσο, παρουσίασε εµπλοκή, όταν οι υπεύθυνοι 

συνειδητοποίησαν ότι οι ∆ΕΚΟ20 δεν µπορούσαν να συµµετάσχουν στο 

διαγωνισµό. Οι κανόνες του διαγωνισµού απαγόρευαν να λάβουν µέρος στις 

διαδικασίες αδειοδότησης επιχειρήσεις στις οποίες ποσοστό άνω του 15% 

ανήκει σε άλλη εταιρεία (στην προκειµένη περίπτωση τέτοιο ποσοστό είχε το 

∆ηµόσιο). Ο συγκεκριµένος κανόνας, που υποχρέωνε τις ενδιαφερόµενες 

∆ΕΚΟ, όπως η ∆ΕΗ, ο ΟΣΕ, να συστήσουν θυγατρικές επιχειρήσεις µε τις 

οποίες θα συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, εξέγειρε αντιδράσεις εκ µέρους των 

εταιρειών και των εργαζοµένων τους  

Έπειτα από αλλεπάλληλες διαπραγµατεύσεις, οι κοινοπραξίες που 

υπέβαλλαν αίτηση ήταν οι: 1. Panafon, 2. Europrom - Promitheus Gas, 3. 

Quest Wireless, 4. Ideal Wireless, 5. ΚΕΑΣΑΠ (Κοινοπραξία Εταιρειών 

Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης) και 6. Μεσογειακές Ευρυζωνικές 

Υπηρεσίες ΑΕ. Από την 1/1/2001 η ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών 

λειτουργούσε υπό καθεστώς ελεύθερου ανταγωνισµού. 

Άλλα σηµαντικά βήµατα στην απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών στην 

Ελλάδα χαρακτηρίζονται και τα εξής: 

 1321 εταιρείες παροχής φωνητικής τηλεφωνίας αδειοδοτήθηκαν το 2001 

πολλαπλασιάζοντας έτσι τη δυνατότητα του Έλληνα συνδροµητή να 

επιλέγει εταιρεία για κάθε κατηγορία κλήσεων, ανάλογα µε την κίνηση 

που έχει.  

 ∆όθηκε τέταρτη άδεια Κινητής Τηλεφωνίας 2ης Γενιάς σε πάροχο.  

 ∆όθηκαν 3 άδειες 3ης Γενιάς Κινητής Τηλεφωνίας, οι οποίες θα 

ενεργοποιηθούν µέχρι το τέλος του 2003. Οι χρήστες αυτών των 

υπηρεσιών θα µπορούν να απολαµβάνουν τους Ολυµπιακούς Αγώνες 

από τα κινητά τους, να πραγµατοποιούν συναλλαγές, να λαµβάνουν ή 

                                                           
20 in_gr  Ειδήσεις - http://www.in.gr/innews/2000/econ/e_jun02.htm  
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και να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου, να κάνουν χρήση 

υπηρεσιών διασκέδασης, κλπ. 

 Από την αδειοδότηση των υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας 3ης και 2ης 

Γενιάς, καθώς και Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης αποδόθηκαν στο 

Ελληνικό ∆ηµόσιο 710 εκατοµµύρια Ευρώ.  

 Το 2001 υλοποιήθηκε το νέο Εθνικό Σχέδιο Αριθµοδότησης ώστε να 

καλύψει τις αυξηµένες ανάγκες για όλους τους παρόχους και όλες τις 

προβλεπόµενες υπηρεσίες. Σύµφωνα µε το νέο σύστηµα αντιστοιχούν 

πλέον 80 αριθµοί ανά κάτοικο, αντί των 4 που είχαµε µε το παλιό 

 
 Σήµερα, οι πιο γνωστές συµµαχίες στη χώρα µας είναι οι εξής που 

απεικονίζονται στον πίνακα 1 : 
 

Πίνακας 1 
 

Eταιρία Ξένος 
σύµµαχος

Χώρα 
προέλευσης 
συµµάχου 

Μέθοδος 
συµµαχίας 

Ηµεροµηνία 
συµµαχίας 

∆οµή 
συµµαχίας 

Τοπικός 
σύµµαχος

Ελλάδα 

(Cosmote) Telenor Norway Κινητή 
τηλεφωνία 

1997 OTE (70%), 
Telenor 
(30%) 

OTE 

(Telestet) Telecom 
Italia  

Bell Atlantic 

Italy  

USA 

Κινητή 
τηλεφωνία 

1993 Telecom 
Italia (75%),  

Bell Atlantic 
(20%), 
Interamerica
n (5%) 

Interameric
an 

(Panafon) Vodafone  

France 
Télécom 

UK  

France 

Κινητή 
τηλεφωνία 

1993 Vodafone 
(45%), 
France 
Télécom 
(35%), 
Intrakom 
(10%), Data 
Bank (10%) 

Intrakom, 
Data Bank 

 

 Η κινητή τηλεφωνία στην Ελλάδα έχει κλείσει δέκα χρόνια ζωής και 

κρίνοντας µε βάση τον αριθµό των συνδροµητών και την απλοποίηση των 
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χρεώσων µπορούµε να πούµε ότι έχει ωριµάσει. Τα δίκτυα που λειτουργούν 

στην Ελλάδα είναι τέσσερα: Cosmote, Q-Telecom, Telestet και Vodafone. Η 

Cosmote  και η Q-Telecom λειτουργούν στην µπάντα των 1800 MHz του 

συστήµατος GSM και τα υπόλοιπα στα 900MHz. H Q-Telecom αναπτύσσει το 

δικό της δίκτυο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ενώ στις υπόλοιπες 

περιοχές της Ελλάδας καλύπτεται από το δίκτυο της Vodafone. Η κινητή 

τηλεφωνία σηµείωσε και σηµειώνει µεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα καθώς 

φαίνεται να ανταποκρίνεται στις ανάγκες, στις προσδοκίες αλλά και στην 

ιδιοσυγκρασία του Έλληνα.  

 Έτσι η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη αναφορικά 

µε τις πωλήσεις συσκευών κινητών τηλεφώνων, τον αριθµό των 

συνδροµητών και το λεγόµενο air time. Mε άλλα λόγια οι Έλληνες µιλάνε πολύ 

περισσότερο από τους υπόλοιπους ευρωπαίους. Επίσης η αποστολή και 

λήψη γραπτών µηνυµάτων ανέρχεται σε εκατοµµύρια SMS. Σηµαντικά είναι 

και τα έσοδα που αποκοµίζουν τα δίκτυα και από τις λοιπές υπηρεσίες 

προστιθέµενης αξίας.   

 Σύµφωνα µε τα στοιχεία των εταιριών, το πρώτο εξάµηνο του 2003, ο 

συνολικός αριθµός των συνδροµητών (ανεξαρτήτου εταιρίας) ανήλθε σε 

10.375.039 συνδροµητές, νούµερο που αγγίζει αυτό του συνολικού 

πληθυσµού της χώρας. Από αυτόν τον συνολικό αριθµό, οι 3.856.565 είναι 

συνδροµητές της Cosmote. Από αυτόν τον συνολικό αριθµό συνδροµητών της 

Cosmote, οι 1,579,358 έχουν επιλέξει συµβόλαιο ενώ 2.277.207 καρτοκινητή 

τηλεφωνία.  

 Ο ακριβής αριθµός συνδροµητών της Vodafone ανέρχεται σε 

3,631,070 εκ των οποίων 1,041,915 έχουν συµβόλαιο ενώ  2,589,155 έχουν 

καρτοκινητό. Η Telestet έχει 1,880,196 συνδροµητές µε καρτοκινητή 

τηλεφωνία και 792,071 µε συµβόλαιο.  Η Q-Telecom έχει 215,137 

συνδροµητές εκ των οποίων οι 186,968 έχουν καρτοκινητό.  Στο σηµείο αυτό 

αξίζει να επίσηµάνουµε ότι το 65% των συνδροµητών των εταιριών κινητής 

τηλεφωνίας προτιµούν το καρτοκινητό.   

 Οι φωνητικές υπηρεσίες και τα χρυσοφόρα SMS  δεν είναι τα µοναδικά 

που προσφέρουν τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, Αντιθέτως κάνουν ότι 
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µπορούν, προσφέροντας δεκάδες υπηρεσίες, προκειµένου να αυξήσουν την 

κατανάλωση των υπηρεσιών τους.  Έτσι, µε αυτό τον τρόπο επωφελούνται 

όλοι, αφού και τα δίκτυα έχουν έσοδα αλλά και οι συνδροµητές των δικτύων 

πρόσβαση σε πληθώρα υπηρεσιών ψυχαγωγίας και ενηµέρωσης από 

οποιοδήποτε µέρος, σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή θελήσουν.  

 Βέβαια, το κόστος των υπηρεσιών αυτών είναι αρκετά υψηλό και η 

πυκνότητα των κυψελών όχι αρκετά µεγάλη ώστε να ικανοποιήσει τους λίγο 

περισσότερο απαιτητικούς συνδροµητές. Επίσης τα δίκτυα GPRS  δεν είναι 

τόσο σταθερά όσο θα έπρεπε. Τα  MMS δεν έχουν βρει ακόµη την απήχηση 

που θα περίµενε κανείς διότι είναι ιδιαίτερα ακριβά. Αυτό βέβαια είναι 

συνάρτηση του γεγονότος ότι τα κινητά µε ενσωµατωµένη κάµερα δεν έχουν 

αυξηθεί τόσο ώστε να δώσουν την κατάλληλη ώθηση στα MMS. 

 Όσο αφορά την κινητή τηλεφωνία τρίτης γενιάς (3G), πρέπει να 

αναφέρουµε ότι είναι καθ΄ οδόν στη χώρα µας. Προγραµµατίζεται ότι µέχρι 

τους Ολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004 θα έχει τεθεί σε λειτουργία το 

πρώτο δίκτυο 3G το οποίο βάση των σχεδιασµών θα καλύπτει σχεδόν όλη 

την περιοχή της Αττικής και κάποιες περιοχές της Θεσσαλονίκης ενώ 

προβλέπονται επεκτάσεις σε άλλες πόλεις. Αρχικά οι συσκευές θα είναι 

ολιγάριθµες και οι πολυαναµενόµενες υψηλές ταχύτητες µεταφοράς δεν θα 

ξεπερνούν τα 150 Kbps.   
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5.6 ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ -  ΠΑΙΚΤΕΣ 

5.6.1 Ο Ο.Τ.Ε. 
 

Ο Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (OTE)22 ιδρύθηκε το 1949 

και είναι σήµερα ένας από τους κορυφαίους οµίλους εταιρειών στην Ελλάδα 

και µεταξύ των πρώτων δέκα τηλεπικοινωνιακών οργανισµών της Ευρώπης.  

Ο ΟΤΕ αναδιοργανώθηκε εξασφαλίζοντας τη λειτουργία του ως οµίλου 

εταιρειών. Στα πλαίσια της διεθνούς επενδυτικής του στρατηγικής, έχει 

εξαγοράσει σηµαντικά µερίδια και συνεργάζεται µε ξένες τηλεπικοινωνιακές 

εταιρείες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ασίας. Aπό την 1η Ιανουαρίου 

2001 έπαψε να δρα ως µονοπωλιακός οργανισµός και λειτουργεί σε πλήρες 

ανταγωνιστικό περιβάλλον.  

Βασικές προτεραιότητες του ΟΤΕ είναι ο εκσυγχρονισµός της υποδοµής 

του και η ανάπτυξη υπηρεσιών και προϊόντων που καλύπτουν τις σύγχρονες 

ανάγκες επιχειρήσεων και καταναλωτών. Εκτός της σταθερής τηλεφωνίας, ο 

Όµιλος παρέχει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, εφαρµογές Internet, 

ασύρµατες και δορυφορικές επικοινωνίες, συµβουλευτικές υπηρεσίες, 

υπηρεσίες για τη ναυτιλία, ενώ αναλαµβάνει και τηλεπικοινωνιακά έργα 

υποδοµής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

Το δίκτυό του αναβαθµίστηκε µε :  

• Υπηρεσίες δεδοµένων (όπως σύνδεση υπολογιστών στο ∆ιαδίκτυο 

(Fast Internet)).   

• Υπηρεσίες φωνής, video & δεδοµένων µε υπολογιστή ή/και τηλέφωνο 

(όπως Τηλεδιάσκεψη, Voice-over-IP, Voice-over-ADSL κλπ.).   

• Υπηρεσίες video και πολυµέσων µε υπολογιστή ή και τηλεόραση 

(όπως Video-on-Demand, Video-Streaming, Music-on-Demand κλπ.).  

• Εγκαθίστανται 60 περίπου νέοι δακτύλιοι SDH.  

• Ολοκληρώνεται η εγκατάσταση του εθνικού δικτύου συγχρονισµού (34 

νέοι κόµβοι).  

• Επεκτείνεται το δίκτυο ADSL.  

• Ολοκληρώνεται το δίκτυο IP και οι εγκαταστάσεις για την έναρξη 

παροχής υπηρεσιών IP VPN και Internet dial-up (wholesale).  

                                                           
22 OTE - ο Οργανισµός - http://www.ote.gr/oteweb/greek/company/info.htm  
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• Εµπλουτίζεται η δορυφορική τηλεόραση για παροχή υπηρεσιών 

συνδροµητικής τηλεόρασης (pay TV) και εγκαθίσταται σύστηµα 

διαχείρισης συνδροµητών SMS.  

• Τίθενται σε λειτουργία συµπληρωµατικά συστήµατα διαχείρισης για όλα 

τα νέα συστήµατα που µπαίνουν στο δίκτυο (ADSL, IP, LMDS , ΑΤΜ 

κλπ).  

Θυγατρικές εταιρίες 
 
 

Σχήµα 2 

 

Σχήµα 1: Το νέο οργανωτικό σχήµα του ΟΤΕ 

Ο ΟΤΕ αποτελείται, σύµφωνα µε το νέο οργανωτικό του σχήµα, από τις 

εξής θυγατρικές:  

 

CosmoOne  

Ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2000 και ξεκίνησε την εµπορική της 
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δραστηριότητα τον Ιανουάριο του 2001. Στο µετοχικό της κεφάλαιο 

συµµετέχουν: ο ΟΤΕ, η COSMOTE, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η 

ALPHA BANK και η ∆ΙΗΝΕΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (αντιπρόσωπος της 

Commerce One, Inc). Η cosmoONE έχει δηµιουργήσει και λειτουργεί µία 

Οριζόντια Ηλεκτρονική Αγορά και παρέχει ολοκληρωµένες λύσεις για 

εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου µεταξύ επιχειρήσεων 

 

COSMOTE 

(Βλ. κατωτέρω) 
 
HellasCom 

Η εταιρία συστάθηκε το 1995 και εξειδικεύεται στο σχεδιασµό, κατασκευή 

και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών έργων υποδοµής (ψηφιακά δίκτυα, δίκτυα 

κινητής τηλεφωνίας, καρτοτηλέφωνα κ.λ.π.) είτε ανεξάρτητα είτε σε 

συνεργασία µε εταιρίες operators στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής 

Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. 

 

InfOTE 

Η Ανώνυµη Εταιρεία "Πληροφορίες Καταλόγου ΟΤΕ ΑΕ" µε διακριτικό 

τίτλο InfOTE ιδρύθηκε µε σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών εντύπων και 

ηλεκτρονικών καταλόγων του ΟΤΕ.  

 

OTEnet  

H OTEnet A.E., εταιρεία παροχής προϊόντων και υπηρεσιών Internet, 

ιδρύθηκε το 1996 µε πρωτοβουλία του Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών 

Ελλάδος και αποτελεί το επιστέγασµα της επιχειρηµατικής στρατηγικής του 

στο χώρο των νέων τεχνολογιών. Η OTEnet δραστηριοποιείται σε όλο το 

φάσµα της αλυσίδας αξίας του Internet, προσφέροντας πρόσβαση στο 

∆ιαδίκτυο, τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες IP (µόνιµες γραµµές, VPN's, κτλ), 

υπηρεσίες ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-meeting, e-conference, web design, 

hosting, κτλ) και υπηρεσίες ηλεκτρονικού περιεχοµένου.  

 

OteConsulting 

Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1987 και δραστηριοποιείται στην παροχή 
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ολοκληρωµένων συµβουλευτικών επιχειρησιακών και τεχνολογικών 

υπηρεσιών.  

 

OteSat (Maritel) 

Οι δύο εταιρείες συγχωνεύτηκαν το ∆εκέµβριο του 2000 µε σκοπό την 

παροχή όλων των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και την εισαγωγή και 

υποστήριξη νέων υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας στην ελληνική και 

παγκόσµια ναυτιλιακή βιοµηχανία µέσω επιγείου δικτύου και µέσω Inmarsat 

και άλλων δορυφορικών συστηµάτων.  

 

Oteglobe 

Ο ΟΤΕ µέσω της θυγατρικής του Εταιρείας OTEGlobe που διαχειρίζεται 

την αγορά των διεθνών επικοινωνιών είναι ο κυρίαρχος παροχέας διεθνών 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Είναι µέτοχος του INTELSAT, του EUTELSAT 

και των INMARSAT και New Skies, δορυφορικών συνεταιρικών συστηµάτων 

που ανήκουν στις συµµετέχουσες εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Συµµετέχει 

επίσης σε διεθνή καλωδιακά συστήµατα, όπως το καλώδιο BSFOCS (SDH 

υποθαλάσσιο καλώδιο οπτικών ινών, που εκτείνεται στην περιοχή της 

Μαύρης Θάλασσας), το SΕ-MΕ-WΕ 3 (διεθνές καλωδιακό σύστηµα 

υποβρυχίων οπτικών ινών, το οποίο από την ∆υτική Ευρώπη, περνά από τα 

στενά του Γιβραλτάρ στην Μεσόγειο και συνεχίζεται από τα στενά του Σουέζ 

προς την Ασία, µε το ένα άκρο να καταλήγει στην Ιαπωνία και το άλλο στην 

Αυστραλία. ), το καλώδιο ADRIA-1 (συνδέει Ελλάδα, Αλβανία, Κροατία), 

Greece-Italy 1 (καλώδιο τεχνολογίας SDH που συνδέει Ελλάδα µε Ιταλία, το 

οποίο κατασκευάστηκε το 1996 µε ίσο ποσοστό συνιδιοκτησίας από τον ΟΤΕ 

και την Telecom Italia), Αριάδνη ΙΙ (καλώδιο οπτικών ινών τεχνολογίας PDH 

που συνδέει Ελλάδα και Γαλλία, στο οποίο ο ΟΤΕ και η France Telecom 

συµµετέχουν ισότιµα µε ποσοστό 50% του έργου) κτλ.  

Για την επίτευξη του σκοπού της η OTEGlobe, υλοποιεί µια διεθνή cost-

effective πλατφόρµα Data/IP βασισµένη στις πλέον εξελιγµένες τεχνολογίες 

MPLS και IP+ATM σε 22 και πλέον στρατηγικά σηµεία παγκοσµίως, ενώ 

πρόσφατα ανακοίνωσε τη διάθεση των πρώτων έξι νέων υπηρεσιών της 

Frame Relay, ATM, Clear Channel, IP Transit, VoIP και IP VPN.  
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ΟΤΕ ESTATE 

Η ΟΤΕ ESTATE είναι νέα (100%) Θυγατρική του Οµίλου ΟΤΕ η οποία 

δραστηριοποιείται στο χώρο του Real Estate.  

5.6.2 COSMΟΤΕ 

Η COSMOTE, θυγατρική του Οµίλου ΟΤΕ στον κλάδο 

της κινητής τηλεφωνίας, ξεκίνησε την εµπορική της 

λειτουργία το 1998. Περισσότεροι από 2.700.000 πελάτες 

έχουν εµπιστευθεί το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 2ης γενιάς µε περισσότερους 

από 2.200 σταθµούς βάσης. ∆ιαθέτει δίκτυο GPRS πανελλαδικής κάλυψης, 

το οποίο υποστηρίζει ταχύτητες άνω των 100 Kbps. Η COSMOTE διαθέτει 

άδεια UMTS και έχει ήδη ξεκινήσει το σχεδιασµό και την ανάπτυξη του 

δικτύου τρίτης γενιάς, µε σκοπό στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004, στους 

οποίους η εταιρία συµµετέχει ενεργά ως Μέγας Χορηγός µαζί µε τον ΟΤΕ και 

την OTEnet. Εκτός από τις υπηρεσίες φωνής, η εταιρία προσφέρει ένα 

σηµαντικό εύρος υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας που αξιοποιούν τις 

τελευταίες τεχνολογίες (WAP, SIM Microbrowser, Voice Recognition) µε 

κορυφαίο παράδειγµα την ολοκληρωµένη πύλη κινητής επικοινωνίας 

MyCosmos, η οποία περιλαµβάνει υπηρεσίες ψυχαγωγίας, ενηµέρωσης, 

συναλλαγών και επικοινωνίας. Η εταιρία δραστηριοποιείται µε επιτυχία και 

εκτός των ελληνικών συνόρων µέσω του ποσοστού 85% που κατέχει στην 

αλβανική εταιρία κινητής τηλεφωνίας Albanian Mobile Communications, AMC. 

 

Η εταιρία κινητής τηλεφωνίας COSΜΟΤΕ: 

• Ανήκει σε ένα σχετικά νέο κλάδο, αυτό των εταιριών κινητής 

τηλεφωνίας 

• Πρόκειται για σχετικά νεαρή στην ηλικία εταιρία στον κλάδο Είναι από 

τις καλύτερα οργανωµένες εταιρίες, µε καθορισµένους στόχους, αποστολή και 

όραµα 

• Είναι στελεχωµένη από άτοµα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και 

εµπειριών τόσο σε εταιρίες του κλάδου, όσο και σε σύγχρονες τεχνολογίες 
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• Χαρακτηρίζεται από οργανωµένη δοµή και µακροχρόνιο στρατηγικό 

σχεδιασµό  

Η εταιρία COSΜΟΤΕ, ξεκίνησε την εµπορική της λειτουργία   τον   

Απρίλιο   του   1998,   ως   αποτέλεσµα συνεργασίας του Οργανισµού 

Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ)   και   της  Telenor-Β   Invest  ΑS   

(θυγατρική  της Νορβηγικής Telenor) µε συµµετοχή των δύο εταιριών στο 

µετοχικό κεφάλαιο της COSΜΟΤΕ της τάξης του 70% και 30% αντίστοιχα. 

Μετά την εισαγωγή της στο Χρηµατιστήριο, που ολοκληρώθηκε τον 

Οκτώβριο του 2000, η µετοχική της σύνθεση διαµορφώθηκε ως εξής: 

> ΟΤΕ 58,98% 

> Telenor B-Invest AS (θυγατρική της Νορβηγικής TELENOR)        18% 

> WR Com Enterprises Ltd 7,27% 

> Ευρύ επενδυτικό κοινό και θεσµικοί επενδυτές 15,75% 

 

Η συµµετοχή στη σύνθεση της του ΟΤΕ και της TELENOR, 

εξασφάλισε την απαραίτητη τεχνογνωσία θέτοντας τις βάσεις για τη  

ραγδαία εξέλιξη που ακολούθησε. 

 

Οι βασικοί ανταγωνιστές της COSΜΟΤΕ που προϋπήρχαν της εταιρίας 

και αποτέλεσαν τους πρωτοπόρους στη διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας 

στην Ελλάδα είναι η SΤΕΤ Hellas και η ΡΑΝΑFΟΝ - VΌDΑFΟΝΕ. Οι δύο 

εταιρίες κατάφεραν να στηρίξουν την ανταγωνιστική τους θέση στον κλάδο 

µέχρι το 2000 µέσω της φήµη τους ως πρωτοεµφανιζόµενες εταιρίες στον 

κλάδο. Ο ανταγωνισµός µεταξύ των δύο κατέληξε στην κυριαρχία την 

ΡΑΝΑFΟΝ-VODAFONE η οποία, µε την εισαγωγή της COSMOTE στον κλάδο, 

αποτέλεσε τον κύριο ανταγωνιστή της δεύτερης. Αν και η σύσταση της 

COSMOTE πραγµατοποιήθηκε πέντε χρόνια µετά τους ανταγωνιστές της, σε 

χρονικό διάστηµα τριών ετών και χάριν της επιτυχούς εφαρµογής συνόλου 

στρατηγικών κινήσεων, κατάφερε να κατακτήσει την ηγετική θέση στον 

κλάδο των εταιριών κινητής τηλεφωνίας, όχι µόνο σε αριθµό συνδροµητών, 

αλλά και σε κερδοφορία. 
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Στόχος της εταιρίας της COSMOTE είναι «να κάνει την κινητή τηλεφωνία 

προσιτή σε κάθε Έλληνα». Το όραµα της είναι η εδραίωση της κυριαρχίας 

της σε συνδροµητές, ποιότητα υπηρεσιών και κερδοφορία ώστε να 

αναδειχθεί η εταιρία ως µία από τις καλύτερες στον κλάδο σε 

πανευρωπαϊκό επίπεδο και να συνεχίσει να παρέχει διαρκή αυξανόµενη 

αξία προς τους µετόχους της. 

Η επίτευξη του στόχου της δροµολογείται µε την ανάληψη κάθε 

δραστηριότητας συναφούς προς τις ασύρµατες, κινητές και προσωπικές 

επικοινωνίες, περιλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων στους τοµείς της 

ηλεκτρονικής και πληροφορικής εν γένει, µέσω αξιοποίησης κάθε 

συµφέρουσας ευκαιρίας στην αναπτυσσόµενη και εξελισσόµενη αγορά κινητής 

τηλεφωνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η στρατηγική της εταιρίας, όπως 

δηλώνεται επίσηµα και διαφαίνεται από τις κινήσεις στις οποίες προβαίνει, 

διαµορφώνεται στους εξής άξονες: 

• Πλήρης αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων που παρέχει η 

τεχνολογική υπεροχή του δικτύου της εταιρίας 

• Συνέχιση της απλής και ξεκάθαρης τιµολογιακής πολιτικής 

• Ανάπτυξη και προώθηση προηγµένων υπηρεσιών προστιθέµενης 

αξίας, προσβάσιµων από το σύνολο της πελατειακής βάσης 

• Αύξηση εσόδων από εταιρικούς πελάτες 

• Παροχή   υψηλού   επιπέδου   εξυπηρέτησης  πελατών   και   

διατήρηση  του   δείκτη αποσυνδέσεων σε χαµηλά επίπεδα 

• Περαιτέρω  βελτίωση της επικοινωνίας για τα  προϊόντα  και  

τις  υπηρεσίες της COSΜΟΤΕ, βελτιστοποίηση και επέκταση του δικτύου 

πωλήσεων και διανοµής 

• Αύξηση εσόδων από υπηρεσίες περιαγωγής (roaming) 

• Ανάπτυξη υπηρεσιών µέσω ∆ιαδικτύου 

• Συνέχιση της πολιτικής για επιλεκτικές επενδύσεις στο εξωτερικό 

 

Προκειµένου η εταιρία να επιτύχει την εκπλήρωση του στρατηγικού 
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της στόχου, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη στελέχωση της µε έµπειρα στελέχη 
ικανά να συνεισφέρουν στην απρόσκοπτη ανάπτυξη της εταιρίας σε όλα τα 
επίπεδα. Από την αρχή της λειτουργίας της (1998) το στελεχιακό της 
δυναµικό έχει αυξηθεί ραγδαία και ανέρχεται, στα τέλη του 2001, σε 1.533 
άτοµα συνολικά. Ο µέσος όρος προϋπηρεσίας των υπαλλήλων της 
εταιρίας είναι περίπου 7 χρόνια, ενώ το εκπαιδευτικό επίπεδο του 
ανθρώπινου δυναµικού της βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, όπως 
αποδεικνύεται στο παρακάτω σχήµα, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έµφαση από την 
εταιρία στη διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού της σε θέµατα νέων 
τεχνολογιών και διοίκησης, όπως αξιολόγησης  προσωπικού,  επικοινωνίας,   
ποιοτικής εξυπηρέτησης  πελατών, τεχνικής εκπαίδευσης στο σύστηµα DCS 
1800 και χρήση της νέας µεθόδου e-learning. Η διαφοροποίηση του 
εκπαιδευτικού επιπέδου στο στελεχιακό δυναµικό της εταιρίας για το 2001 
εµφανίζεται διαγραµµατικά στο σχήµα που ακολουθεί. 

 

 

 

Το κοινό-στόχος της COSΜΟΤΕ είναι ευρύτατο και καλύπτει όλες τις 
ηλικίες και τα φύλα χρηστών κινητής τηλεφωνίας. Η ευκολία χρήσεως 
των υπηρεσιών που προσφέρονται κάνει προσιτή τη χρήση κινητού 
τηλεφώνου, ενώ οι δραστηριότητες του κάθε ανθρώπου, όπως µαθητής, 
φοιτητής, εργαζόµενος, επιχειρηµατίας, καλύπτονται και διευκολύνονται από 
τις προσφερόµενες υπηρεσίες. Το αποτέλεσµα της ευρύτητας του 
πελατειακού κοινού έχει οδηγήσει την εταιρία στη δηµιουργία και εισαγωγή 
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στη γκάµα προϊόντων κινητής τηλεφωνίας, τρία βασικά προϊόντα µε βασικό 
χαρακτηριστικό το διαρκή εµπλουτισµό των υπηρεσιών που παρέχονται και 
τη διαφοροποίηση του κοινού στο οποίο απευθύνονται. Συγκεκριµένα: 

COSΜΟΚΑΡΤΑ: Πρόκειται για την «έξυπνη λύση» των χρηστών κινητής 
τηλεφωνίας. Παρέχονται οι υπηρεσίες αναγνώρισης κλήσης (δωρεάν σε όλα 
τα πακέτα), γραπτών µηνυµάτων, προσωπικού τηλεφωνητή, περιαγωγής, 
καθώς και η οµπρέλα υπηρεσιών MyCosmos. ∆ιατίθεται µε τις πιο αξιόπιστες 
συσκευές της αγοράς, ενώ µπορεί να λειτουργήσει µε οποιαδήποτε συσκευή. 

WΗΑΤ'S UΡ: Πρόκειται για το «εργαλείο των νέων» (The Youth Tool) σε 
ιδιαίτερα χαµηλή και προσιτή για τους νέους τιµή, δεδοµένων των υπηρεσιών 
που προσφέρονται: αναγνώριση κλήσεων (δωρεάν σε όλα τα πακέτα), 
γραπτά µηνύµατα, προσωπικός τηλεφωνητής, περιαγωγή, οµπρέλα 
υπηρεσιών MyCosmos, δυνατότητα CHAT. Είναι η πρώτη καρτοκινητή 
τηλεφωνία µε την οποία µπορεί ο χρήστης να συνοµιλήσει («να κάνει chat»), 
χωρίς να χρειάζεται PC ή Internet Service Provider. Επίσης προσφέρεται 
µε κλιµακωτή χρέωση στα γραπτά µηνύµατα, κάνοντας το ελκυστικό προς 
τους νέους σε ηλικία χρήστες του προϊόντος. ∆ιατίθεται µε τις πιο αξιόπιστες 
συσκευές της αγοράς, ενώ µπορεί να λειτουργήσει µε οποιαδήποτε συσκευή. 

COSΜOΤΕ ΒUSIΝΕSS SOLUTIONS: Πρόκειται για Εταιρικά 
Προγράµµατα και υπηρεσίες που δηµιουργήθηκαν για να προσφέρουν 
ολοκληρωµένες και οικονοµικές λύσεις εταιρικής επικοινωνίας, 
προσαρµοσµένες στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιχείρησης. 
Προσφέρονται, µεταξύ άλλων, χαµηλή χρέωση, χρήση νέων τεχνολογιών 
(HSCSD & GPRS) για υψηλές ταχύτητες µετάδοσης δεδοµένων, υπηρεσία 
εξυπηρέτησης µεγάλων πελατών (µε ειδικό τετραψήφιο νούµερο 
επικοινωνίας). Το κοινό-στόχος του προϊόντος είναι οι επιχειρηµατίες που 
αναζητούν την αξιόπιστη και οικονοµική διαχείριση του χρόνου και 
επικοινωνία για την επιχείρηση τους. 

Η µεταβολή που επέλθει στα βασικά µεγέθη του κλάδου και στα 
µερίδια αγοράς των τριών ανταγωνιστικών εταιριών του κλάδου, από την 
εµπορική λειτουργία της COSMOTE, διαφαίνεται στους τρεις ακόλουθους 
πίνακες: 
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Συνδροµητές Υπηρεσιών βάσει Συµβολαίου 
  1999   2000   2001   2002   2003   
Cosmote 677.766 37% 1.205.065 49% 1.461.767 50% 1.565.290 51% 1.591.845 45%
Panafon-
Vodafone 714.118 39% 740.428 30% 810.198 28% 852.083 28% 1.097.407 31%
Stet 449.281 24% 517.378 21% 662.763 23% 677.032 22% 825.254 23%
Σύνολο 1.841.165 100% 2.462.871 100% 2.934.728 100% 3.094.405 100% 3.514.506 100%
                      

Συνδροµητές Υπηρεσιών Προπληρωµένης Κινητής Τηλεφωνίας 
   1999    2000    2001    2002    2003   
Cosmote 370.586 18% 855.946 25% 1.481.765 29% 2.076.173 35% 2.459.703 35%
Panafon-
Vodafone 949.091 46% 1.485.741 43% 2.074.674 41% 2.189.829 37% 2.685.330 38%
Stet 733.470 36% 1.128.014 33% 1.472.575 29% 1.583.564 27% 1.927.241 27%
Σύνολο 2.053.147 100% 3.469.701 100% 5.029.014 100% 5.849.566 100% 7.072.274   
                      

Σύνολο Συνδροµητών Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα 
   1999    2000    2001    2002    2003   
Cosmote 1.048.352 27% 2.061.011 35% 2.943.532 37% 3.641.463 41% 4.051.548 38%
Panafon-
Vodafone 1.663.209 43% 2.226.169 38% 2.884.872 36% 3.041.912 34% 3.782.737 36%
Stet 1.182.751 30% 1.645.392 28% 2.135.338 27% 2.260.596 25% 2.752.495 26%
Σύνολο 3.894.312 100% 5.932.572 100% 7.963.742 100% 8.943.971 100% 10.586.780   

 

 

Η διεισδυτικότητα της εταιρίας στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας 
στην Ελλάδα διαφαίνεται, επιπρόσθετα, από τον πίνακα που ακολουθεί, στον 
οποίο γίνεται αναφορικά σε χαρακτηριστικά και προσαρµοσµένα µεγέθη 
ανάπτυξης των εταιριών του συγκεκριµένου κλάδου. Ο πίνακας 
περιλαµβάνει τα παραπάνω µεγέθη για την εταιρία και συγκριτικά πάντοτε µε 
το σύνολο της ελληνικής αγοράς, από την έναρξη λειτουργίας της (Απρίλιος 
1998). 

 

 

 

 

 



Η Ελληνική Τηλεπικοινωνιακή πραγµατικότητα 

 140

  1998 1999 2000 2001
Σύνολο πελατών αρχής περιόδου  0 298.838 1.048.352 2.061.011
Σύνολο νέων συνδέσεων  298.838 749.514 1.012.659 882.521
Σύνολο πελατών τέλους περιόδου κινητής 
τηλεφωνίας 298.838 1.048.352 2.061.011 2.943.532
Αριθµός πελατών προπληρωµένης  262.154 677.766 1.205.065 1.461.767
Αριθµός πελατών βάσει συµβολαίου  36.684 370.586 855.946 1.481.765
Ποσοστιαία αύξηση πελατών    251% 97% 43%
∆είκτης αποσυνδέσεων (1) 3,25% 7,50% 13,20% 19,80%
Μέγεθος ελληνικής αγοράς κινητής τηλεφωνίας(2) 2.055.884 3.894.312 5.932.572 7.963.742
Μερίδιο αγοράς COSΜΟΤΕ (3) 14,50% 26,90% 34,70% 37%
Βαθµός διείσδυσης COSΜΟΤΕ (4) 3% 10% 19% 27%
Βαθµός διείσδυσης κινητής τηλεφωνίας στην 
Ελλάδα(5) 21% 37% 54% 73%

(1) Ο δείκτης αποσυνδέσεων υπολογίζεται» διαιρώντας το συνολικό αριθµό των 
ακούσιων και εκούσιων αποσυνδέσεων µας περιόδου µε το µέσο αριθµό πελατών 
για την ίδια περίοδο 
(2) Εκτίµηση βάσει στοιχείων της εταιρίας κα δηµοσιευµένων στοιχείων για τον αριθµό 
πελατών της ΡΑΝΑFΟΝ-VODΑFΟΝΕ και της SΤΕΤ  HELLAS Α,Ε. 
(3) Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται µε βάση τον αριθµό συνδροµητών της εταιρίας 
επί του συνολικού αριθµού συνδροµητών στην Ελλάδα 
(4) Ο αριθµός συνδροµητών της εταιρίας επί του πληθυσµού της Ελλάδας 
(5) O συνολικός αριθυός συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας επί του πληθυσµού της Ελλάδας 

 

Στα δύο γραφήµατα που ακολουθούν παρουσιάζεται η διαχρονική 
µεταβολή βασικών µεγεθών της εταιρίας, ο Κύκλος Εργασιών και το µερίδιο 
αγοράς της COSMOTE, από την αρχή λειτουργίας της εταιρίας (1998) και 
ως το πρώτο τρίµηνο του 2002 (πρόσφατα στοιχεία). 
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Τα δύο παραπάνω σχήµατα και οι µεταβολές των µεγεθών που 
απεικονίζονται µπορούν να γίνουν άµεσα και εύκολα κατανοητά, σε 
συνδυασµό µε µια αναφορά στα κυριότερα ορόσηµα της εξέλιξης της εταιρίας. 
Γεγονότα που έχουν σηµατοδοτήσει την πορεία την εταιρία αφορούν τόσο 
στην εισαγωγή στην ελληνική αγορά νέων προϊόντων και υπηρεσιών, όσο και 
συµφωνίες ή συνεργασίες µε άλλες επιχειρήσεις. Συγκεκριµένα: 

 

∆εκέµβριος 1998: Εισαγωγή υπηρεσιών προπληρωµένης κινητής 

τηλεφωνίας COSΜΟΚΑΡΤΑ - Ο αριθµός συνδροµητών φτάνει τις 300.000, 

µερίδιο αγοράς 14,5% 

Αύγουστος 2000: Επέκταση στα Βαλκάνια µε την εξαγορά του 85% 

του µετοχικού κεφαλαίου της αλβανικής εταιρίας κινητής τηλεφωνίας ΑΜC 

(ΑLΒΑΝΙΑΝ ΜΟΒΙLΕ COMMUNICATIONS Sh.a.) µέσω της κατά 97% 

θυγατρικής Cosmo-Holding Albania. 

Σεπτέµβριος 2000: Εισαγωγή της οµπρέλας υπηρεσιών 

"MYCOSMOS" (κινητή πύλη επικοινωνιών)  

Φεβρουάριος 2001: Ανάθεση στην εταιρία, σε κοινοπραξία µε τον ΟΤΕ 

και την ΟΤΕnet, της Εθνικής Χορηγίας των Ολυµπιακών Αγώνων «Αθήνα 
2004» στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών. 

Α' Τρίµηνο 2001: Εγκατάσταση πανελλαδικού δικτύου GPRS και 
εκκίνηση της εµπορικής λειτουργίας των σχετικών υπηρεσιών. Παράλληλα 

παρουσιάζει σηµαντικότατη αύξηση κερδοφορίας. 

Μάιος 2001: Εισαγωγή νέου πρωτοποριακού προϊόντος καρτοκινητής 

WHAT’S UP" και 
υπηρεσία CHAT σε όλους τους συνδροµητές 

Ιούνιος 2001: Επέκταση υπηρεσιών "MYCOSMOS" µε τη δηµιουργία 

φωνητικής πύλης. 

Ιούλιος    2001:    Απόκτηση    άδειας    3ης    γενιάς    (UMTS    -    
Universal Mobile Telecommunications Service) 

Φεβρουάριος 2002:   Μεταβίβαση  στην  εταιρία  της άδειας 

Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης (LMDS) που κατείχε ο ΟΤΕ στα 25 GHz. 
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Η εταιρία COSΜΟΤΕ δύναται, µεταξύ άλλων και σύµφωνα µε το 

καταστατικό της, να συνάπτει παντός είδους συµβάσεις ή συµφωνίες µε 

οργανισµούς, εταιρίες, νοµικά πρόσωπα ∆ηµόσιου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου, κράτη 

ή διεθνείς οργανισµούς, να οδηγείται στη δυναµική ανάπτυξη νέων υπηρεσιών 

που βασίζονται στις τελευταίες τεχνολογίες. Έτσι, η COSΜ0ΤΕ από την 

εµπορική της λειτουργία και µέχρι σήµερα έχει προχωρήσει σε συνεργασίες-

κλειδιά µε διαφορετικό κάθε φορά αντικείµενο. Οι συνεργασίες και οι βάσεις 

αυτών εµφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Συνεργαζόµενες Εταιρίες / 
Χρόνος συνεργασίας 

Αντικείµενο Συνεργασίας 

ΑLΒΑΝΙΑΝ     ΜΟΒΙLΕ   COMMUNICATIONS

Sh.a. (Αύγουστος 2000) 

Επέκταση αγοράς στις Βαλκανικές Χώρες 

ΝΟΚΙΑ (Νοέµβριος 2000) Παροχή Τεχνολογικού εξοπλισµού 

συστήµατος GPRS GENERAL PACKET RADIO 

SERVICE) 
Εφηµερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 

(Απρίλιος 2001) 

Ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας 

που εντάσσονται στην πύλη κινητών 

επικοινωνιών µε το όνοµα MyCosmos 

ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ & ∆ΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

(Απρίλιος 2001) 

∆υνατότητα ανανέωσης χρόνου οµιλίας για 

τους πελάτες της COSMOKAΡTA από το 

δίκτυο Αυτόµατων Ταµιακών Μηχανών 

(ΑΤΜ) µέσω ειδικής εφαρµογής 
∆ΙΑΛΟΓΟΣ & ΝUΑΝCΕ 

(Μάιος 2001) 

∆ηµιουργία φωνητικής πύλης MyCosmos 

(σύστηµα αναγνώρισης και επεξεργασίας 

φωνής) 
Total Care Network 

(Φεβρουάριος 2002) 

Παροχή υπηρεσιών υγείας µέσω της 

«Γραµµής Υγείας»
VIRGIN MEGASTORES  

(Φεβρουάριος 2002) 

Νέα υπηρεσία «Ringtones & Logos», στα 

πλαίσια της οµπρέλας MyCosmos 
FLASH MULTIMEDIA 

Φεβρουάριος 2002) 

Νέα υπηρεσία «Μουσικά Νέα», στα πλαίσια 

της οµπρέλας MyCosmos 
MOTOROLA 

(Απρίλιος 2002) 

Νέα υπηρεσία «Ποιος θέλει να γίνει 

εκατοµµυριούχος», στα πλαίσια της 

οµπρέλας MyCosmos
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Eurocom Expertise & Sportnews.gr 

(Μαϊος 2002) 

Νέα υπηρεσία «Mundial», στα πλαίσια 

της οµπρέλας MyCosmos 
ΜC.Ν (αποκλειστικά δικαιώµατα ΜΤV) 

(Ιούνιος 2002) 

Νέα υπηρεσία «ΜΤV Ringtones & 

Logos», στα πλαίσια της οµπρέλας 

MyCosmos 

Flash.gr 

(Ιούλιος 2002) 

Νέα υπηρεσία «Πολιτιστικές 

Εκδηλώσεις», στα πλαίσια της οµπρέλας 

MyCosmos 
 

 

Στο σηµείο αυτό και έχοντας αναφερθεί µε τον πλέον δυνατό και 

αναλυτικό τρόπο στο σηµερινό ηγέτη της αγοράς κινητής τηλεφωνίας στην 

Ελλάδα, καθώς και δεδοµένη| της διάθεσης για ανάλυση της συµπεριφοράς 

της εταιρίας έναντι των ανταγωνιστών της κρίνεται απαραίτητη και η αναφορά 

στο σηµαντικότατο ανταγωνιστή της που είναι η ΡΑΝΑFΟΝ-VΟΡΑFΟΝΕ. 

5.6.3 Ο κύριος ανταγωνιστής ΡΑΝΑFΟΝ-VODΑFΟΝΕ 

Η εταιρία αποτελεί µία από τις πρώτες εταιρίες 

κινητής τηλεφωνίας που δραστηριοποιήθηκαν 

στον  κλάδο στην Ελλάδα κα, πριν την εµπορική 

λειτουργία της COSΜΟΤΕ. Στην πρωταρχική της 

µορφή µε την επωνυµία ΡΑΝΑFΟΝ (η αλλαγή επωνυµίας 

πραγµατοποιήθηκε στα τέλη του 2000), η εταιρία θέτει τις βάσεις και 

προσδιορίζει το πλαίσιο εφαρµογής ενός Στρατηγικού Σχεδίου Μάρκετινγκ, 

υποβοηθώντας κατά ένα τρόπο και την COSΜΟΤΕ στη µελλοντική της πορεία. 

Με την έναρξη της λειτουργίας του δικτύου της στην Ελλάδα το 1993, η 

ΡΑΝΑFΟΝ / VODΑFΟΝΕ έβαλε ένα µεγάλο στοίχηµα, να καλύπτει τις 

διαρκώς αυξανόµενες τηλεπικοινωνιακές ανάγκες των συνδροµητών 

της, προσφέροντας ένα αξιόπιστο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας χωρίς 

γεωγραφικούς περιορισµούς. Ο στόχος της εταιρίας ήταν η παροχή 

υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, η ταχύτατη γεωγραφική κάλυψη και η 

απόλυτη εξυπηρέτηση των συνδροµητών της. Οι µέτοχοι της Εταιρίας είναι οι 
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παρακάτω: 

 

• Panafon Services 100% 

• Panafon Multimedia 100% 

• Next Net 20.1% 

• Mobitel 25.01 % 

• Ideal Telecom 51% 

• Panafon International Holdings 100% 

• ΒΕ- Business Exchanges 30% 

• Vodafone Bulgaria 20% 

• Ι.Ν.Α 10.555% 

• CBS 24% 

• E-Motion 100% 

• ACOM 16% 

• Tetoma Com 100% 

• E-Unifom 50% 

• Ε-Motion Albania 51.00% 

• Ε-Motion Cyprus 100% 

• Ε-Kinitron 2% 

  

Η Panafon ανήκει σε ένα από τα µεγαλύτερα δίκτυα της Ευρώπης, αυτό 

της Vodafone. Η Vodafone είναι η πρώτη εταιρία η οποία παρουσίασε τα 

προγράµµατα δωρεάν χρόνου οµιλίας. Τα πακέτα αυτά ξεκινούν από 10 

λεπτά δωρεάν χρόνου οµιλίας και φτάνουν µέχρι τα 600 για τους πιο 

απαιτητικούς χρήστες. Υπάρχει επίσης και ένα πρόγραµµα το οποία παρέχει 

δωρεάν 150 SMS µε πάγιο που αντιστοιχεί σε αυτό των 60 λεπτών. Η 

συµπλήρωση ενός έτους συνδροµής στην εταιρία συνεπάγεται την αυτόµατη 

µείωση των παγίων των προγραµµάτων.  

 Τα πακέτα των δωρεάν λεπτών οµιλίας στην  Vodafone περιλαµβάνουν 

όλες τις εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 

Βέβαια κάτι αντίστοιχο δεν συµβαίνει και µε το πρόγραµµα των 150 δωρεάν 
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SMS καθ΄ ότι αυτά δεν περιλαµβάνουν τις υπηρεσίες πληροφόρησης και 

ψυχαγωγίας.  

 Ένα άλλο επίσης βασικό χαρακτηριστικό των προγραµµάτων της 

εταιρίας είναι η δυνατότητα να µοιραστούν σε περισσότερους από έναν 

συνδροµητές. Για παράδειγµα το Vodafone 120 µπορούν να το µοιραστούν 3 

συνδροµητές.  Αυτό το οποίο πρέπει να τονιστεί σε αυτό το σηµείο είναι ότι  

υπάρχει επιπλέον χρέωση 10 €  για κάθε επιπλεόν συνδροµητή που θα λάβει 

µέρος στο πρόγραµµα αυτό.  

 Όσο αφορά τα προγράµµατα της καρτοκίνητης τηλεφωνίας, υπάρχουν 

δύο διαφορετικά προγράµµατα. Το πρώτο, το οποίο ονοµάζεται A la Carte, 

έχει εννιαίες χρεώσεις για τις εθνικές κλήσεις και για τα SMS, ενώ το CU έχει 

χαµηλότερη χρέωση προς κινητά Vodafone. Στο CU είναι επίσης πιο φθηνά 

τα SMS. Προσφέρονται τρία πακέτα µε και χωρίς πάγιο και µε συγκεκριµένο 

όγκο µεταφερόµενων δεδοµένων, όσο αφορά φυσικά τις υπηρεσίες GPRS. 

Το πρώτο µενού πληροφοριών και διασκέδασης ήταν το Vodafone Live! το 

οποίο ήταν προσβάσιµο µέσω GPRS και χαρακτηρίζεται από ογκοχρέωση 

0,01 € ανά ΚΒ. 

Η ΡΑΝΑFΟΝ-VΟDΑFΟΝΕ, όπως αποδεικνύεται από τα ∆ελτία Τύπου της 

και τις σχετικές ανακοινώσεις, προσπάθησε να εγκατασταθεί στην ηγετική 

θέση του κλάδου κα στο µυαλό του έλληνα χρήστη κινητής τηλεφωνίας 

µέσω πελατοκεντρικών και εσωτερικών δράσεων, όπως: 

• Εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις 

• Στρατηγικές συµµαχίες(συγχωνεύσεις)  και  εταιρικές συµφωνίες 

µε  σκοπό το εµπλουτισµό των παρεχόµενων υπηρεσιών 

• Επέκταση των εµπορικών δραστηριοτήτων (πώληση προϊόντων και 

υπηρεσιών) στο εξωτερικό 

• Συµµετοχή σε χορηγίες και εκδηλώσεις αθλητικού, περιβαλλοντικού, 

εκπαιδευτικοί και άλλου χαρακτήρα 

Είναι χρήσιµο για την ΡΑΝΑFΟΝ-VΌDΑFΟΝΕ και την ανάλυση µας να 

αναφερθεί κανείς στα βασικά προϊόντα της εταιρίας και τις βασικές 

προσφερόµενες υπηρεσίες. Έτσι, αναφερόµαστε στα ακόλουθα: 
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VΟDΑFΟΝΕ Α LΑ CΑRΤΕ (ΡΑΝΑFΟΝ Α LΑ CΑRΤΕ): Πρόκειται για το 

πρώτο προϊόν της εταιρίας για χρήση κινητής τηλεφωνίας µέσω κάρτας. 

Το πακέτο των υπηρεσιών ανανεώνεται διαρκώς χωρίς οι παλαιότεροι 

χρήστες να αποκλείονται από την εκµετάλλευση των νέων υπηρεσιών. Το 

πακέτο, όπως έχει διαµορφωθεί σήµερα προσφέρει δυνατότητα επιλογής 

συσκευής, αξίας κάρτας συνδιαλέξεων, περιαγωγής (roaming), καθώς και τις 

υπηρεσίες προσωπικού τηλεφωνητή, αναγνώρισης κλήσεων, αποστολής και 

λήψης γραπτών µηνυµάτων, αναµονής κλήσεων. Επιπλέον, πρόσβαση στο 

τµήµα εξυπηρέτησης πελατών, δυνατότητα ανανέωσης αξίας συνδιαλέξεων 

από άλλο κινητό ή σταθερό τηλέφωνο ή µέσω Αυτόµατης Ταµιακής Μηχανής 

(ΑΤΜ). Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα για τους φιλάθλους του 

Ολυµπιακού ή του ΠΑΟΚ επιλογής συγκεκριµένου πακέτου υπηρεσιών. 

CU: Πρόκειται για ένα νέο πακέτο καρτοκινητής τηλεφωνίας που 

κυκλοφόρησε στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2000. Απευθύνεται στους 

νέους και προσφέρεται τόσο σε οικονοµική τιµή, όσο και µε υπηρεσίες που 

ανανεώνονται διαρκώς και αναλαµβάνουν να υπηρετήσουν τις ανάγκες και 

δραστηριότητες των νέων. 

Επιπρόσθετα, η εταιρία, στα πλαίσια εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων και 

των εταιρικών αναγκών, προσφέρει Εταιρικές Υπηρεσίες Vodafone που 

βασίζονται σε τέσσερα (4) επίπεδα: 

• ∆ιερεύνηση και αναγνώριση των αναγκών της ενδιαφερόµενης 

εταιρίας 

• Σχεδιασµός λύσεων αποκλειστικά για την ενδιαφερόµενη εταιρία 

• Εφαρµογή λύσεων 

• Υποστήριξη µετά την πώληση των υπηρεσιών 

Οι προσφερόµενες λύσεις αφορούν τους τοµείς της κινητής τηλεφωνίας, 

της διασύνδεσης δικτύων, INTERNET, διαχείρισης και εσωτερικής επικοινωνίας, 

υποστήριξης υπηρεσιών µέσω χρήσης και εκµετάλλευσης των πλέον 

σύγχρονων τεχνολογιών ((GPRS, SMS, mVΡΝ). 

Σηµαντικό τµήµα του εύρους των προϊόντων της αποτελεί η 

δηµιουργία ιστοσελίδων για λογαριασµό της µε σκοπό την παροχή 
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υπηρεσιών στους χρήστες πακέτων κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας και των 

ιστοσελίδων της. Μέχρι σήµερα έχουν δηµιουργηθεί τρεις (3) πύλες, οι 

εξής: www.pan.gr, www.panafon-hello.gr, www.vizzavi.gr . Οι µέχρι τώρα 

δράσεις της εταιρίας που σχετίζονται µε τις ιστοσελίδες αυτές αφορούν αρχικά 

των εµπλουτισµό τους µε διάφορες υπηρεσίες επικοινωνίας και ενηµέρωσης, 

και τελικά τη µεταφορά των υπηρεσιών αυτών στους χρήστες καρτοκινητής ή 

συνδροµητικής τηλεφωνίας της εταιρίας. 

Επιπλέον, η προβολή της γενικότερης εικόνας της εταιρίας 

πραγµατοποιείται µέσω συµµετοχής της σε εκθέσεις όπως την Infoworld '98, 

καθώς και την εµφάνιση της ως χορηγός ή αρωγός σε εκδηλώσεις µε 

εκπαιδευτικό, αθλητικό και πολιτιστικό χαρακτήρα, όπως Panafon Money 

Show '99 (∆εκέµβριος 1999), Panafon-Panathlon (Ιούνιος 1998), 

Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύµνου (Ιούλιος 1999) και άλλα. 

Στο εξωτερικό η εταιρία επεκτείνει τις εµπορικές της δραστηριότητες 

µε τη σύναψη συµφωνιών παροχής υπηρεσιών και συστηµάτων 

πληροφορικής. Παράδειγµα τέτοιων κινήσεων αποτελεί η πώληση του 

πληροφοριακού συστήµατος ΜΑΝΤΙS σε θυγατρικές εταιρίες της VODAFONE 

σε Αγγλία και Ολλανδία, ενώ δηµιουργία στρατηγικού πλάνου πληροφορικής 

και παροχή υπηρεσιών τιµολόγησης και έκδοσης λογαριασµών ανέλαβε η 

εταιρία για ρουµανική, βρετανική και ουγγρική εταιρία αντίστοιχα. 

Στο σηµείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να παρατεθεί ένας συγκεντρωτικός 

πίνακας των δραστηριοτήτων της εταιρίας από το 1998 έως το 2002. Η 

επιλογή του συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος έχει γίνει µε σκοπό τη 

διευκόλυνση της συγκριτικής ανάλυσης µε τις χρονικά και θεµατικά 

αντίστοιχες δραστηριότητες της COSΜΟΤΕ, που θα διεξαχθεί σε επόµενο 

τµήµα της µελέτης. Η παράθεση των δραστηριοτήτων της εταιρίας γίνεται στις 

βάσεις Νέο προϊόν, Συµµαχίες, Χορηγίες, Τιµολογιακή Πολιτική, Άλλες 

∆ραστηριότητες. 

1998: (Το προϊόν PANAFON A LA CARTE. προϋπάρχει)   

Συµµαχίες: Επέκταση εµπορικού δικτύου µέσω UNIFON, ΟΝΕ\Λ/ΑΥ (∆εκ.) 

Χορηγίες: 2 αθλητικές, 1 πολιτιστική, συµµετοχή σε 1 έκθεση 
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Τιµολογιακή Πολιτική: Νέα προγράµµατα & νέες χρεώσεις (Νοέ.) 

Άλλες δραστηριότητες: Εµπορική διάθεση Πληροφοριακού Συστήµατος ΜΑΝΤΙS 

(Ιούλ.) 

 

1999  

Νέο προϊόν: Panafone Netcall - Σύνδεση µε INTERNET µέσω κινητού (Απρ.) 

Συµµαχίες: - Επέκταση εµπορικού δικτύου µέσω ΜΟΒΙΤΕL (Φεβρ.) 

   - FRANCE TELECOM (Σεπτ.)  

Χορηγίες: 1 πολιτιστική, 1 κοινωνική, 1 επιχειρησιακού ενδιαφέροντος, 1 

αθλητική 

Τιµολογιακή Πολιτική: Νέα προγράµµατα Panafon Value Plus (Ιούλ.) 

Άλλες δραστηριότητες: - Εµπορική διάθεση Πληροφοριακού Συστήµατος 

ΜΑΝΤΙS (Ιούλ.) 

    -Στρατηγικό Πλάνο Πληροφορικής για Mobil Rom (Αύγ.) 

-Παροχή υπηρεσιών τιµολόγησης & έκδοσης 

λογαριασµών για την PRIMATEL (Οκτ.) 

 
2000 
Νέο προϊόν: - ∆ιάφορες υπηρεσίες, όπως SMS Info (Ιαν.), περιαγωγή (Απρ.), 

\Λ/ΑΡ (Μάι.) 

- Νέα ιστοσελίδα (ηλεκτρ. Κατάστηµα) www.panafon-hello.gr (Μάι.) 

- Υπηρεσία Κλειστών Εταιρικών ∆ικτύων VΡΝ (Μάι.) 

- Υπηρεσίες «PANORAMA Γνώσεων & Πληροφοριών» (Ιούλ.) 

- CU - Σύστηµα επικοινωνίας µε κάρτα (Οκτ.) 
- pan.gr, Panafon-hello στο κινητό τηλέφωνο (Νοε. & ∆εκ.) 

- Υπηρεσία m\/ΡΝ για την επικοινωνία των επιχειρήσεων (Νοέ.) 

Συµµαχίες: - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ για ανανέωση χρόνου οµιλίας µέσω 

ΑΤΜ (Μαρ.) 

- Ραδιοφωνικός σταθµός Flash 9.64 για εκλογές (Απρ.) 

- Όµιλος ΙΝΤΕΑΛ Κύπρου για ίδρυση Internet Service Provider (Μάι.) 

- Mad για εµπλουτισµό των υπηρεσιών του www.pan.gr (Ιούν.) 

- UNIFON & PANAFON Εµπορικής (Στρατηγική Συµµαχία) 
(Ιού.-Οκτ.) 

- ΒΥΤΕ & θυγατρική της ΡΑΝΑFΟΝ -λύσεις πληροφορικής για επιχειρ. 

(Σεπτ.) 

- ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ για πληρωµή λογ/σµού µέσω 
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ΑΤΜ (Οκτ.) 

- ΑLΡΗΑ Χρηµατιστηριακή για ενηµέρωση Χ.Α.Α. (∆εκ.) 

Χορηγίες: 2 πολιτιστικές, 1 αθλητική, 1 µουσική & 1 διαγωνισµός 

Τιµολονιακή Πολιτική: - Αναβάθµιση προγραµµάτων (Φεβρ.) 

- Panafon Value (Μαρ., Απρ.) 

- Νέα προγράµµατα και µειώσεις τιµών (Ιούν.) 

Τεχνολογία: - Αποστολή και λήψη µηνυµάτων πολυµέσων (ΜΜS) (Ιούν.) 

- mVPN για επικοινωνία επιχειρήσεων (Νοέ.) 

- Απόκτηση άδειας λειτουργίας LMDS (∆εκ.) 

Άλλες δραστηριότητες: - Εµπορική διάθεση Πληροφοριακού Συστήµατος 

ΜΑΝΤΙS (Ιαν.) 

 

2001 

Νέο προϊόν: - Πακέτο για φιλάθλους του ΠΑΟΚ (Ιαν.) 

 - Υπηρεσία Ringtones (Φεβρ.) 

- Υπηρεσία περιαγωγής σε καρτακινητά (Απρ.Ο 

- Νέο PORTAL WWW.VIZZAVI.GR (Ιούλ.) 

- Πιλοτική παροχή υπηρεσιών LMDS (Σεπτ.) 

- Υπηρεσία διασκέδασης GUESS \Λ/ΗΟ? (Οκτ.) 

Συµµαχίες: - Άδεια κινητής τηλεφωνίας στην Αλβανία (Φεβρ.) 

- Ideal Telecom απόκτηση 51% από ΡΑΝΑFΟΝ 

- ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ & ΝΕΧΤΝΕΤ ΑΕ. (Στρατηγική 
συγχώνευση) (Μάι.) 
Χορηγίες: Επίσηµος χορηγός του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ, 1 περιβαλλοντική, 

1 µουσική, 1 αθλητική (ΣΕΓΑΣ), συµµετοχή σε 1 έκθεση, 

Τεννολονία: - GPRS (Μάρ.) 

- Άδεια τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 3ης γενιάς (Ιούλ.) 

- LMDS (Σεπτ.) 

Τιυολογιακή Πολιτική: - Μειώσεις τιµών για τις διεθνείς κλήσεις, 

αλλά και αναπροσαρµογή λόγω Ευρώ (Ιούλ., ∆εκ.)  

Άλλες ∆ραστηριότητες: - Νέα εταιρία Vodafone Albania (Αυγ.) 

- Επέκταση ∆ικτύου (14 νέοι κόµβοι) (Αύγ.) 

2002 

Νέο προϊόν: - Chat ‘n’ Flirt (Μάρτ.) 
- Vodafone «Αφιερώσεις» (Απρ.) 

- Mundial 2002 στο κινητό µέσω www.vizzavi.gr (Ιούλ.) 
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Συµµαχίες:  - Επίσηµος χορηγός της FERRARI (Φεβρ.) 

 Χορηγίες:   1 µουσική (προώθηση δίσκου)   (Απρ.), 1 αθλητική (ενηµέρωση για 

στίβο) (Απρ.), 1 εκπαιδευτική (παροχή Η/Υ σε σχολεία όλης της χώρας)  

Τεχνολογία: Αποστολή και λήψη ΜΜS (µηνυµάτων πολυµέσων) (Ιούλ.) 

Τιµολογιακή Πολιτική: Μειώσεις τιµών (Φεβρ., Ιούν.) 

Η ΡΑΝΑFΟΝ-VODΑFΟΝΕ αποτελεί µία από τις πρώτες εταιρίες κινητής 

τηλεφωνίας που δραστηριοποιήθηκε στην Ελλάδα. Η πρωτιά της αυτή 

συνοδεύτηκε από τη δυνατότητα πειραµατισµού σε διάφορες δράσεις που 

αφορούν τις παρεχόµενες υπηρεσίες και προϊόντα, καθώς σε διαφορετικές 

δραστηριότητες, µε αποτέλεσµα να τίθενται οι βάσεις του κλαδικού 

ανταγωνισµού. Το αποτέλεσµα ήταν η εταιρία να καθορίσει από την αρχή τον 

τρόπο λειτουργίας και ανάπτυξης των προϊόντων της. Συγκεκριµένα: 

• Η εταιρία εισήγαγε το ΡΑΝΑFΟΝ a la Carte, πακέτο 

προπληρωµένης κινητής τηλεφωνίας.  Το  πακέτο  παρείχε όλες τις 

συνηθισµένες υπηρεσίες. Μετά την παρέλευση αρκετών χρόνων και 

αφού δραστηριοποιήθηκε και σε άλλους τοµείς, η εταιρία, εντοπίζοντας 

ένα ειδικό τµήµα της αγοράς, τους νέους, και µέσα από niche µάρκετινγκ, 

προώθησε ένα νέο προϊόν καρτοκινητής τηλεφωνίας, το CU (Οκτώβριος 

2000). 

Η εταιρία, υποθέτοντας ότι οι χρήστες κινητής τηλεφωνίας 

χρησιµοποιούν στον ίδιο βαθµό το διαδίκτυο και δεδοµένης της διαρκώς 

µεγαλύτερης διείσδυσης του διαδικτύου στις καθηµερινές δραστηριότητες, 

προχώρησε στη δηµιουργία τριών πυλών-ιστοσελίδων (portals) µε σκοπό την 

παροχή διαρκώς ανανεώσιµων υπηρεσιών ενηµέρωσης, ψυχαγωγίας και 

διασκέδασης (Μάιος 2000 και Ιούλιος 2001). Προηγουµένως, είχε δοθεί η 

δυνατότητα σύνδεσης του χρήστη στο διαδίκτυο µέσω του κινητού 

τηλεφώνου (Panafon Netcall, Απρίλιος 1999) 

Η ανάγκη των χρηστών κινητής τηλεφωνίας σε πληροφορίες που αρχικά 

παρέχονταν από το διαδίκτυο οδήγησε: 

- Στη  δηµιουργία  της υπηρεσίας  «PANORAMA  Γνώσεων  και   

Πληροφοριών» 

(Ιούλιος 2000) 
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- Στη   µεταφορά  των  υπηρεσιών  των  ιστοσελίδων στα   

κινητά  τηλέφωνα 

(Νοέµβριος - ∆εκέµβριος 2000) 

Η εταιρία έδωσε ιδιαίτερη σηµασία και στα προϊόντα που 

απευθύνονταν σε επιχειρήσεις. Η απόφαση αυτή οδήγησε την εταιρία στην 

αναζήτηση τεχνολογικών επιτευγµάτων και την απόκτηση αδειών 

εµπορικής διάθεσης προϊόντων νέας τεχνολογίας που απευθύνονταν σε 

επιχειρήσεις. Παράδειγµα αποτελούν οι υπηρεσίες Κλειστών Εταιρικών 

∆ικτύων (\/ΡΝ) (Μάιος 2000) και mVΡΝ (MOBILE VIRTUAL PRIVATE NETWORKS) για 

την επικοινωνία των επιχειρήσεων (Νοέµβριος 2000), καθώς και η απόκτηση 

άδειας λειτουργίας ∆ικτύων Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης (LMDS) για 

ιδιώτες και επιχειρήσεις (∆εκέµβριος 2000) και πιλοτική εφαρµογή του 

συστήµατος µετά από ένα χρόνο (Σεπτέµβριος 2001). 

Στα πλαίσια της εξυπηρέτησης των ιδιωτών και την κάλυψη των 

προκυπτουσών αναγκών, η ΡΑΝΑFΟΝ / VODAFΟΝΕ διευκόλυνε τόσο την 

ενηµέρωση και ψυχαγωγία των χρηστών κινητής τηλεφωνίας, όσο και την 

επαφή τους µε την εταιρία. Συγκεκριµένα: 

Εµπλούτισε τις παρεχόµενες υπηρεσίες διασκέδασης, 

ψυχαγωγίας και ενηµέρωσης για τους χρήστες κινητής τηλεφωνίας, 

όπως SMS Ιnfo (Ιανουάριος 2000), ΜΑΡ (Μάιος 2000), περιαγωγή 

(roaming) για συνδροµητές µέσω συµβολαίου (Απρίλιος 2000) και σε 

καρτοκινητά (Απρίλιος 2001), υπηρεσία Ringtones (Φεβρουάριος 

2001), GUESS WΗΟ? (Οκτώβριος 2001), Chat ‘n’ Flirt (Μάρτιος 2002), 

«Αφιερώσεις» (Απρίλιος 2002). 

- Συνεργάστηκε  µε  εταιρίες για  την  παροχή  πληροφοριών 

περιορισµένης διάρκειας,   ενόψει   συγκεκριµένων   γεγονότων.   

Παράδειγµα   αποτελεί   η συνεργασία   της   εταιρίας   µε   

ραδιοφωνικό   σταθµό   για   την   απευθείας αναµετάδοση των 

εκλογικών αποτελεσµάτων (Απρίλιος 2000), µε το Mad για τον 

εµπλουτισµό του περιεχοµένου ιστοσελίδας (Ιούνιος 2000), µε την 

Alpha Χρηµατιστηριακή για ενηµέρωση των εξελίξεων του Χ.Α.Α. 

(∆εκέµβριος 2000). 
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- Επέκτεινε το εµπορικό της δίκτυο µέσα από συνεργασίες µε 

εταιρίες, όπως MOBITEL (Φεβρουάριος 1999), UNIFON, ΟΝΕ\Λ/ΑΥ 

(∆εκέµβριος 1999). 

- Συνεργάστηκε µε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, αρχικά, για 

την ανανέωση χρόνου οµιλίας µέσω ΑΤΜ (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ, 

Μάρτιος 2000) και, στη συνέχεια, για την πληρωµή των λογαριασµών 

µέσω ΑΤΜ (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, Οκτώβριος 2000). 

Προκειµένου για τη διατήρηση και αύξηση του πελατολογίου της στους 

χρήστες κινητής τηλεφωνίας, η εταιρία προχώρησε σε µια ιδιόµορφη 

τιµολογιακή πολιτική. Αυτή συνίσταται στη µείωση των τιµολογίων κλήσεων 

και αποστολής γραπτών µηνυµάτων, αλλά περισσότερο στην εισαγωγή στην 

αγορά προϊόντων - ή πακέτων κινητής τηλεφωνίας - µε εξορισµού χαµηλά 

τιµολόγια, όπως το Panafon Value (2000). 

Η εταιρία προχωρά στην επέκταση των εµπορικών της 

δραστηριοτήτων στο εξωτερικό µε τρεις βασικούς τρόπους: 

- Παροχή υπηρεσιών και προϊόντων πληροφορικής. 

Παράδειγµα αποτελεί η εµπορική διάθεση του Πληροφοριακού 

Συστήµατος ΜΑΝΤΙS σε θυγατρικές της VODAFONE  σε Μεγάλη 

Βρετανία και Ολλανδία (Ιούλιος 1999 και Ιανουάριος 2000), η 

δηµιουργία Στρατηγικού Πλάνου Πληροφορικής για ρουµανική εταιρία 

(Αύγουστος   1999),   η   παροχή   υπηρεσιών   τιµολόγησης   και   

έκδοσης λογαριασµών για ουγγρική εταιρία (Οκτώβριος 1999). 

- Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο µεγάλων εταιριών του 

εξωτερικού, όπως η γαλλική Ideal Telecom, 51% µετοχικό κεφάλαιο 

της οποίας απέκτησε η ΡΑΝΑFΟΝ-VODAFΟΝΕ (Φεβρουάριος 2001). 

- ∆ηµιουργία θυγατρικών εταιριών στα Βαλκάνια. Παράδειγµα 

αποτελεί η Vodafone Αlbania (Αύγουστος 2001) µετά από απόκτηση 

άδειας κινητής τηλεφωνίας στην Αλβανία το Φεβρουάριο του ιδίου 

χρόνου. 

• Η επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρίας στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό σε προϊόντα κινητής τηλεφωνίας και πληροφορικής 

επιτυγχάνεται µέσω στρατηγικών συµµαχιών και συγχωνεύσεων, 
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όπως έγινε µε την UNIFON (Ιούλιος – Οκτώβριος 2000) και µε την 

ΝΕΧΤΝΕΤ ΑΕ. (Μάιος 2001). 

• Τέλος,  η  ΡΑΝΑFΟΝ-VODΑFΟΝΕ,  στα  πλαίσια  του  σχεδίου 

της µάρκετινγκ  και προκειµένου να παρουσιάζεται σε κάθε επικοινωνιακή 

δραστηριότητα του ανθρώπου, επισηµαίνει την ανάγκη  προβολής της 

ευαισθησίας της απέναντι σε θέµατα κοινωνικού, αθλητικού, 

περιβαλλοντολογικού ενδιαφέροντος. Ο στόχος αυτός της εταιρίας 

επιτυγχάνεται µε τη συµµετοχή της ως χορηγός ή αρωγός 

διαφόρων εκδηλώσεων. Παράδειγµα αποτελεί η καθιέρωση της εταιρίας 

ως επίσηµος χορηγός της οµάδας του Ολυµπιακού (Νοέµβριος 2001) και 

της Ferrari (Φεβρουάριος 2002). 

Η ΡΑΝΑFΟΝ-VODΑFΟΝΕ υπήρξε µία από τις κυριότερες εταιρίες 

κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα που ενέργησε στην αγορά µε βάση τις 

ισχύουσες τότε συνθήκες, εκµεταλλευόµενη το γεγονός ότι η χρήση 

κινητού τηλεφώνου και συνοδευτικών υπηρεσιών ήταν ακόµη κάτι 

πρωτόγνωρο και νέου για την ελληνική αγορά. 

 
5.6.4 TELESTET 

Η ΤΕLΕSΤΕΤ ιδρύθηκε το 1992. Αποτελεί την πρώτη ελληνική εταιρία 

στην οποία χορηγήθηκε άδεια για τη δηµιουργία εθνικού δικτύου 

υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (GSΜ). Η λειτουργία του δικτύου της 

ξεκίνησε τον Ιούνιο του 1993 και αναπτύχθηκε µε ταχύτατους ρυθµούς 

φτάνοντας τώρα στο σηµείο να προσφέρει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 

σε όλη την επικράτεια. 

Το Όραµα της Εταιρίας είναι: 

«Να  πρωταγωνιστούµε  στην   Ελληνική   αγορά  τηλεπικοινωνιών,   

δίνοντας έµφαση στις ανάγκες των πελατών µας και προσφέροντας 

ελευθερία στην επικοινωνία» 

Η Αποστολή της Εταιρίας συνοψίζεται στα παρακάτω: 

«Να προσφέρουµε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας απαντώντας στις 
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ανάγκες των πελατών µας και καινοτοµώντας στην τεχνολογία. Ο στόχος 

µας είναι να διασφαλίσουµε την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών 

µας, των εργαζοµένων µας και των µετόχων µας» 

Οι στρατηγικές διαφοροποιήσεις της εταιρίας είναι οι εξής: 

> Έµφαση σε συγκεκριµένα τµήµατα αγοράς 

> Άριστη σχέση ποιότητας-κόστους 

> Αξιοπιστία προϊόντος 

>   Ποιότητα και υπηρεσία  

Παράλληλα η λειτουργία της εταιρίας διέπεται από την αφοσίωση στις 

κοινές αξίες που έχει ορίσει, οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω: 

• Ακεραιότητα. Έχουµε έναν ενιαίο λόγο. Εκφραζόµαστε µε 

αυτόν, δεσµευόµαστε από αυτόν και µε ειλικρίνεια εµµένουµε 

σε αυτόν. 

• Σεβασµός. Κάθε άτοµο µε το οποίο συνεργαζόµαστε, τόσο 

εντός, όσο  και εκτός του πλαισίου της εταιρίας, έχει την δική 

του αξία και αξίζει το σεβασµό και την υπόληψη µας. 

• Υπευθυνότητα. Όλοι µας αναλαµβάνουµε τ η ν  ευθύνη των 

αποφάσεων  µας και θεωρούµε τους εαυτούς µας 

υπεύθυνους για την πλήρη επίλυση κάθε προβλήµατος που 

αναλαµβάνουµε να λύσουµε. 

•  Ενθάρρυνση.   Εκτιµούµε   και   ανταµείβουµε   την   ανάληψη   

τολµηρών πρωτοβουλιών και την επιτυχία που αυτή µπορεί να 

επιφέρει. 

• Πρωτοβουλία. ∆εν διστάζουµε να εντοπίσουµε προβλήµατα, 

ακόµα και αν αυτά δεν εµπίπτουν στη δική µας ευθύνη και 

πρόθυµα συµβάλλουµε στην επίλυση τους. Όλοι µας 

αναγνωρίζουµε και ενθαρρύνουµε την αλλαγή ως µοναδικό 

δρόµο προς την πρόοδο.» 

  

Τα προγράµµατα της Telestet έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό την 
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απλότητα των χρεώσεων τους. Όπως και οι λοιπές εταιρίες, προσφέρουν 

συγκεκριµένο χρόνο οµιλίας για κάθε µήνα ο οποίος αντιστοιχεί σε πάγιο 

τέλος. Από την στιγµή που θα καταναλωθεί αυτός ο χρόνος υπάρχει µία και 

µόνο χρέωση προς όλα τα δίκτυα του εσωτερικού.  Τα προγράµµατα ξεκινούν 

από 15 λεπτά και φτάνουν στα 600 λεπτά δωρεάν χρόνου οµιλίας. Μόλις ο 

συνδροµητής συµπληρώσει ένα έτος συνδροµής στην εταιρία, τότε υπάρχει 

αυτόµατη µείωση του ποσού του παγίου. 

 Η χρέωση γίνεται ανά δευτερόλεπτο και υπάρχει ελάχιστη χρέωση 30 

δευτερολέπτων. Για παράδειγµα αν κάποιος συνδροµητής µιλήσει για 20’ θα 

χρεωθεί για 30’. Η πιο δηµοφιλής ίσως υπηρεσία της εταιρίας είναι η 

Friends&Familly. Με αυτήν την υπηρεσία, µε ένα πολύ µκρό τέλος 

ενεργοποίησης και 1,40 € το µήνα, παρέχει 50% έκπτωση σε δύο 

συγκεκριµένους αριθµούς Telestet.  

Περίπου το 70% του συνολικού αριθµού των συνδροµητών της εταιρίας 

χρησιµοποιούν την καρτοκινητή τηλεφωνία. Η καρτοκινητή Free2Go έχει 

χαµηλό κόστος αρχικής ενεργοποίησης και χαµηλό κόστος για εθνικές κλήσεις 

και φθηνά SMS.  

Οι υπηρεσίες GPRS έχουν τρία πακέτα: ένα χωρίς µηνιαίο πάγιο και 

ογκοχρέωση και δύο µε πάγιο 15 και 30€, που προσφέρουν κίνηση Internet 

10MB και 40MB αντίστοιχα.  

 
5.6.5 Q-Telecom 
 

 H  Q-Telecom είναι το τέταρτο σε σειρά δίκτυο κινητής τηλεφωνίας το 

οποίο τέθηκε σε λειτουργία στη χώρα µας. Η Q-Telecom κάνει χρήση του 

δικτύου της Vodafone στα σηµεία στα οποία δεν παρέχει κάλυψη το δικό της 

δίκτυο. Κατά τη διάρκεια της τρεχούσης περιόδου, η εταιρία εγκαθιστά κεραίες 

στην περιοχή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Οι υπηρεσίες που 

προσφέρει περιορίζονται στη φωνή, στα SMS, στις διεθνείς κλήσεις, στην 

περιαγωγή και στις υπηρεσίες πληροφόρησης. Το θετικό της συγκεκριµένης 

εταιρίας είναι ότι έχει τις πιο απλές και ξεκάθαρες χρεώσεις, αλλά ταυτόχρονα, 

αυτή η απλότητα συνεπάγεται ότι δεν µπορεί να καλύψει συνδροµητές µε 

ειδικότερες ανάγκες. Τέτοιοι συνδροµητές µπορεί να είναι εταιρίες αλλά αυτό 
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δεν την εµποδίζει να στοχεύει σε ένα ευρύ φάσµα αγοράς. Προσφέρει ένα 

πρόγραµµα συµβολαίου και ένα πρόγραµµα καρτοκινητής τηλεφωνίας: το Q1 

και το Q Card1. Τα διαθέσιµα προγράµµατα και οι χρεώσεις είναι οι ίδιες και 

για τα δύο αυτά προγράµµατα. Η διαφορά εντοπίζεται στο Q1 το οποίο είναι 

το µόνο από τα δύο που προσφέρει την περιαγωγή. Στο πρόγραµµα 

συµβολαίου δεν υπάρχει πάγιο αλλά µια σταθερή χρέωση η οποία ανέρχεται 

σήµερα στο ποσό των 11,86 €. Το αντάλλαγµα που δίνει η εταιρία γι΄ αυτή την 

εφάπαξ καταβολή του συγκεκριµένου ποσού είναι 4,24 € δωρεάν 

τηλεφωνήµατα κατά τον πρώτο µήνα ενεργοποίησης της σύνδεσης. Το ίδιο 

ακριβώς ισχύει και για το Q Card1. Σε κάθε περίπτωση πάντως πρόκειται για 

τα δύο µοναδικά προγράµµατα µε τα οποία ο συνδροµητής πληρώνει 

ακριβώς το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στις υπηρεσίες της εταιρίας που 

χρησιµοποιεί. 
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